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 نزدیک نیایند؛ نزدیک شان نشوید!

به مناسبت هفته قوه قضائیه رئیس، مسئوالن و جمعی از قضات و کارکنان 
دستگاه قضا میهمان رهبر معظم انقالب بودند. در بخشی از این دیدار امام 
خامنه ای پیشــنهاد مذاکره  آمریکایی ها را »فریب« خواندند و خاطرنشان 
کردند: »دشمن وقتی نتوانســته با فشار به هدفش برسد، با تصور سادگِی 
ملت ایران، پیشــنهاد مذاکره می دهد و می گوید ملت ایران باید پیشرفت 
کند؛ البته این ملت حتماً پیشرفت خواهد کرد اما بدون شما و به شرطی که 

شما نزدیک نشوید.«
ایشان 14 خرداد امسال نیز در حرم مطهر امام خمینی)ره( تأکید کردند: 
»... اگر رهبران و مسئوالن کنونی ایران کمر همت ببندند، آستین ها را باال 
بزنند، مجاهدت کنند و شب و روز نداشته باشند، همدلی و هم زبانی کنند 
و از امکانات به نحو شایسته استفاده کنند، قطعاً و بدون شک پیشرفت های 
بیشتری نصیب خواهد شــد، اما شرط پیشرفت این است که آمریکایی ها 

نزدیک نیایند.«
اینکه رهبر شــجاع و حکیم انقالب با فاصله کمتر از یک ماه با تکرار 
موضع قاطعانه خود بر »نزدیک نشدن آمریکایی ها« تأکید می کنند و نسبت 
به آن هشدار می دهند، حاوی چه پیام هایی است؟ قبل از پاسخ به این پرسش 

توجه به چند نکته حائز اهمیت است؛
1ـ تجربه چهل ساله ملت بزرگ ایران در ایجاد استقالل و استقرار نظام 
سیاســی برآمده از اراده توده های مردم که یکی از شعارهای اصلی اش نفی 
وابستگی به قدرت های غرب و شرق بود، از جمهوری اسالمی ایران کشوری 
مستقل، با ثبات، قدرتمند، دارای حکومت مردمی و تأثیرگذار در منطقه و 
جهان پدید آورده اســت که قدرت های مادی و متکی بر لیبرال دموکراسی 
را به چالش کشیده است. همین  استقالل و ثبات  از ایران اسالمی کشوری 
مقتدر در ابعاد نظامی و دفاعی ساخته است که دشمنان ملت ایران را نگران 

کرده است. 
2ـ موقعیت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران به عنوان قلب تپنده محور 
مقاومت و پیروزی هایی که ملت های منطقه در برابر توطئه های استکبار جهانی 
و صهیونیسم بین الملل )خلق گروهک های تروریستی، همچون داعش( به 
دست آوردند، موجب شکست راهبردهای کالن قدرت های فرامنطقه ای شد 
که با حمایت از  گروه های جنایتکار درصدد ناامن کردن منطقه و خدشه وارد 
کردن به امنیت پایدار جمهوری اسالمی ایران بودند؛ اما با وجود هزینه های 

هنگفت با شکست سنگینی مواجه شدند.
3ـ شکست پی درپی سناریوهای سیاسی و امنیتی آمریکایی ها علیه 
کشورمان که با کاربســت اقتصادی و تحریم های ظالمانه طراحی و به اجرا 
گذاشته شد و درصدد فشار حداکثری بر توده های مردم بود تا از این طریق به 
نارضایتی و ناآرامی در داخل کشور دامن بزند و به زعم خود موجب فروپاشی 
نظام اســالمی شود، از دیگر عواملی است که توطئه های آمریکا با همراهی 
صهیونیست ها و برخی حکومت های مرتجع قبیله ای منطقه را ناکام گذاشته 
و بالعکس این دست نشانده های استکبار جهانی در منطقه را با بحران هویت 

مواجه کرده است. 
در چنین شرایطی دشــمنان ملت ایران که از عوامل اقتدار جمهوری 
اسالمی هراسان هستند، با شعار مذاکره و تحت تدابیر شدید رسانه ای برای 
نمایش چهره دروغینی از خود که طرفدار صلح و گفت وگوســت، به میدان 
آمده اند تا به بهانه مذاکره عوامل اقتدار ملت ایران را از آنها بگیرند و راه را 

برای تحقق خواسته های خود هموار کنند.
اما روی دیگر سخن رهبر مدبّر و حکیم انقالب مبنی بر نزدیک نشدن 
دشمن، از یک سو هشدار صریح به مســئوالن و دست اندرکاران دولت و 
دستگاه دیپلماسی است که مبادا فریب این سخنان دیپلماتیک آمریکایی ها 
را بخورند و تجربه های گذشته را تکرار کنند!                      ادامه در صفحه2
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 تقلیل تعهدات برجام به اینستکس!

فردای اعالم توقف و کاهش مرحله ای تعهدات برجامی ایران در پاســخ به 
خروج آمریکا از برجام و تعلل اروپا برای تامین منافع ایران در توافق هســته ای، 
اروپایی ها از ایران خواســتند تا همچنان به برجام پایبند باشد. از این رو، اگر چه  
آنها تعیین ضرب االجل چند مرحله ای از ســوی جمهوری اسالمی را به رسمیت 
نشناختند؛ اما تعیین ضرب االجل و مرحله بندی گام به گام روند کاهش و توقف 
تعهدات برجامی از سوی ایران که مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران پس از 
یک ســال صبر راهبردی بود، اثر نســبی خود را گذاشت و اروپایی ها را کمی به 
جنب و جوش دیپلماتیک واداشت. این موضوع را می توان در ترافیک دیپلماسی 
بین مسئوالن اروپایی و ایرانی دید. آخرین این دیدارها نشست کمیسیون مشترک 
برجام به ریاست »سیدعباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان 
و »هلگا  اشــمید« معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که با حضور 
معاونان و مدیران کل سیاسی ایران و گروه 1+4 )آلمان، فرانسه، روسیه، چین و 
انگلیس( عصر جمعه گذشته در هتل کوبورگ وین برگزار شد و با صدور بیانیه ای 

نُه بندی به کار خود پایان داد.
اگرچه ارزیابی اولیه آقای عراقچی از نتایج نشست مانند همیشه مثبت بوده 
و در قیــاس بــا 14 ماه بی عملی و حرکت ُکند و بطئی اروپایی ها از زمان خروج 
آمریکا از برجام چه بسا تحرک مهمی به شمار آید، اما مسلماً مطابق با تعهدات 
برجامی اروپایی ها در قبال ایران و حقوق مردم عزیزمان نیســت. مضاف بر این، 
تالش هایی از آنها دیده می شود که اروپایی ها دنبال تقلیل تعهدات برجامی خود 
به کانال ناقص الخلقه اینستکس هستند. این نکته اگر از سوی دستگاه دیپلماسی 

کشور جدی گرفته نشود، می تواند پاشنه آشیل بعدی ما قرار گیرد. 
مرور بخشی از بندهای بیانیه کمیسیون مشترک برجام که در وین برگزار 
شد، نکات بیشتری را روشن خواهد کرد. در بندی از آن آمده است: »با توجه به 
تحــوالت و بیانیه های نگران  کننده اخیر، اعضا اهمیت ادامه اجرای کامل و مؤثر 
برجام از ســوی تمامی طرف ها را خاطر نشان ساختند.« ضرورت مرور تعهدات 
طرفین برجام و یادآوری این مطلب که رفع تحریم ها بخش اساسی برجام است 
و ابراز تأســف نســبت به خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها و لزوم 
تالش های معطوف به کاهش آثار منفی این خروج از دیگر بندهاست. آنها تأیید 
کردند که برخی دولت های عضو اتحادیه اروپایی در حال پیوستن به سهامداران 
اینســتکس، که یک سازوکار خاص معطوف به تســهیل تجارت قانونی با ایران 
است، هستند. آنها همچنین در تالشند تا اینستکس را به روی فعاالن اقتصادی 

کشور های ثالث نیز باز کنند. 
به نظر می رسد اعضای اروپایی برجام در اقدامی توهین آمیز به ملت ایران، 
تعهدات برجامی خود را به بسته پر از خالی اینستکس تقلیل داده اند. این در حالی 
است که اینستکس هیچ ارتباطی با تعهدات برجامی اروپا نداشته و صرفاً سیاست 
مبادله پول نفت دیگر کشورها با غذا و دارو است! نکته قابل توجه اینجاست که 
این کانال مالی، به هیچ عنوان اقالم تحریمی آمریکا را پوشش نمی دهد. به همین 
دلیل وزارت خارجه آمریکا چندی پیش با صدور بیانیه ای به صراحت اعالم کرد، 
انتظار نداریم کانال هایی از این دســت به هیچ نحو بر کارزار فشار حداکثری ما 

علیه ایران اثرگذار باشند.
به طور مســلم آنچه ایران باید انجام دهد، در مصوبه الزم االجرای شــورای 
عالی امنیت ملی آمده و هیچ نهاد و شخصی هم نمی تواند خالف آن عمل کند 
و آن، اجرای قاطعانه سیاســت اعالمی جمهوری اسالمی در توقف و کاهش گام 
به گام تعهدات هســته ای ایران مطابق با برجام است؛ از این رو وعده امیدبخش 
و اقدام عملی جدیدی در بندهای نه گانه کمیســیون مشــترک دیده نمی شود
   ادامه در صفحه2
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خود  کــه  لبنانی هایــی 
روزی درگیــر جنــگ با رژیم 
از  امروز  بوده اند،  صهیونیستی 
حضور در این نشســت امتناع 
کردند. این موضوع کوشــنر را 
به این فکر انداخته که شــاید 
لبنان  چون  کشورهایی،  بتوان 
 را با پــول به صــف موافقان

 پیوند داد!

سیاست
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 تله عجیب!

اســت  برآمده  درصدد  آمریــکا 
شکســت خــود در خلیج فــارس را با 
توجیهات رســانه ای به پیروزی مبدل 
کند؛ حــاال »نیویورک تایمز« می گوید 
پهپاد گلوبال هاوک یک تله ســایبری 
بوده و منهدم کردن آن بخشی از نقشه 
حمله ســایبری آمریکا بوده است. یک 
مقام پنتاگون که نخواست نامش فاش 
شــود، گفت: »ماه ها بود که برای نفوذ 
به سیستم بســته پدافند ایران تالش 
می کردیم؛ اما سیستم پدافند موشکی 
از نوع بومی و سیســتم ناشناخته بود. 
بارهــا به حریم ایران وارد شــدیم؛ اما 
واکنــش مــورد نظر خــود را دریافت 
نکردیم. پروژه ای با نام بال شاهین اجرا 
شد که در آن برای فعال کردن سیستم 
موشکی ایران پهپادهایی را وارد حریم 
هوایی ایران کردیم.« این ســخنان در 
حالی است که سامانه سوم خرداد، یک 
ســامانه متحرک است که سال1۳۹۳ 
رهبر معظم انقالب از آن رونمایی کرد 
و مشــخصات فیزیکی و توانمندی آن 

رسانه ای شد.
حامی داخلی آمریکا!

روزنامه »آرمان« در یادداشــتی 
به قلم »یوســف موالیی« بدون اشاره 
به ضرباتی که نظام اســالمی بر پیکر 
اســتکبار جهانی وارد آورده، با حمایت 
از اقدامات آمریکا نوشت: »وقتی از اول 
انقالب آمریکا را در لیست دشمن قرار 
دادیم و نمی خواهیم به عنوان یک قدرت 
بزرگ فرامنطقه ای هیچ نوع تعاملی با 
این کشــور داشته باشیم، در چارچوب 
اتفاقاتــی هم که می افتــد، نمی توانیم 
یک برنامه عملیاتی تعریف کنیم. به هر 
حال مناســبات آمریکا با ما ویژه است، 
برای اینکه مناســبات ما هم با آمریکا 
ویژه اســت.« این روزنامه اصالح طلب 
در ادامه نوشــت: »آمریــکا از قدرتش 
اســتفاده می کند و ایران را تحت فشار 
قرار می دهد که بعضاً جنبه تنبیهی دارد، 
فعــاًل کار خاصی از ما برنمی آید و تنها 
به لحــاظ حقوقی می توانیم روی کاغذ 
آمریکا را تحریم کنیم که بی اثر است.«

اردوکشی علیه ناجا
گفته می شــود، جریــان معارض 
داخلــی و براندازهــا در ارتباط با رفتار 
دختر هنجارشــکن و برخــورد نیروی 
انتظامــی حمله به این نیروی خدوم را 
در دستور کار قرار داده اند که محورهای 
مهم تأکید شده عبارتند از: 1ـ اعتراض 
پروانه سلحشوری و محمدرضا عارف به 
نحوه برخورد ناجا، 2ـ محقق نشدن وعده 
روحانی درباره آزادی و امنیت دختران و 
پسران، ۳ـ دعوت از سازمان های حقوق 
بشــر بین المللی بــرای ورود به پرونده 
دختــر تهرانپارس. این جریان به دنبال 
باال بردن حس تنفر نسبت به نیروهای 
انتظامی در جامعه، غیر منطقی خواندن 
ذهنیــت پلیس در مواجهــه با چنین 
صحنه هایی، ورود بدون مالحظه  دستگاه 
قضا به مسئله  حجاب و مصونیت داشتن 
نیروهای انتظامــی در مقابل حمله به 
مردم به بهانه  حجاب اجباری و احترام 
نگذاشتن نظام جمهوری اسالمی به نحوه  

پوشش مردم است.
 میانجی یا حامی؟

روزنامه اصالح طلب »شــرق« در 
مطلبی خواهان همکاری سپاه با گروه 
تروریستی سنتکام شد و نوشت: »تکلیف 
تعامل ســپاه و ســنتکام در حوزه های 
عملیاتی چیست؟ خلیج فارس یکی از 
مناطقی است که شناورهای این دو نیرو 
در آن حضور فعال دارند. سپاه عهده دار 
امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز است و 
سنتکام در اغلب کشورهای حاشیه این 
آبراه پایــگاه دارد. در نتیجه، مواجهه و 
تماس بین آنها ناگزیر اســت؛ اما نباید 
تصور کرد که اقدام آنها به تروریســت 
 شــمردن یکدیگر بایــد مانع تماس ها 
و هماهنگی هــای روزمــره بیــن آنها 
شــود. تماس بین طرف های فعال در 
عرصه های عملیاتی و حتی صحنه های 
نبرد همیشه امری رایج بوده و در حکم 
شناســایی طرف مقابل نبوده است.« 
قدرت سپاه سبب هراس تروریست های 
سنتکام شــده؛ اما سؤال این است که 
چرا روزنامه اصالح طلب »شرق« میانجی 
آنها با سپاه شده است؟! این رفتارهای 
دلســوزانه نشــان می دهد، آنها حامی 

هستند تا میانجی.
روحیه بخشی جریانی!

برخی چهره های جریان اصالحات 
در مطالبــی بــرای روحیه بخشــی به 
نیروهای خود تصریح می کنند، درست 
اســت که رأی  اصالح طلب ها مقداری 
ریزش داشــته، اما بایــد این را در نظر 
گرفت که طرف مقابل هم بیشتر ریزش 
داشته است. این طور نیست که بگوییم 
اگر پایگاه اصالح طلب ها ریزش داشته، 
آن طرف رشد کرده؛ حتی ریزش رأی  

اصولگرایان بیشتر هم بوده است!

»ســیدعباس موســوی« سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به جوسازی های اخیر مقامات آمریکایی به ویژه سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا که گفت »ایران 
باید دیپلماسی را با دیپلماسی پاسخ دهد«، اظهار داشت: »ایران دیپلماسی را با دیپلماسی و فشار را با مقاومت پاسخ می دهد؛ ولی ظاهراً در قاموس دولتمردان آمریکایی 

دیپلماسی یعنی تحریم و تروریسم اقتصادی! ما تاکنون چیزی جز تحریم های غیر قانونی، جنگ و تروریسم اقتصادی از دولت آمریکا ندیده ایم.«

 ترور و تحریم
 در قاموس آمریکاست

روی خط خبر
دوشنبه 1۰ تیر 139۸   سال نوزدهم     شماره 9۰3  

 القای فضای جنگی
رسانه های اصالح طلب همچنان 
تقال می کنند موضوع ایجاد هراس 
مبنــی بر حملــه به ایــران و آغاز 
جنــگ میان ایــران و آمریکا را به 
اشــکال مختلف مطرح کنند. این 
در حالــی اســت که این گــروه از 
رسانه ها تا پیش از این بر حل کردن 
 موضوعات میان ایران و آمریکا تأکید

 داشته اند.

 علت مجادله روحانی با جهانگیری
یک منبع آگاه در نوشــتاری داستان مجادله حسن روحانی با جهانگیری 
در نشســت سران قوا را تشــریح کرده و موضوع تنش را تفاوت دیدگاه این دو 
نفر درباره قیمت بنزین و شــیوه هزینه کرد آن بیان کرده و گفته است: »آقای 
روحانی تصمیم خود درباره افزایش محسوس قیمت بنزین را بیان کرده و تأکید 
می کنــد درآمد حاصله باید به »حمایــت از تولید« اختصاص یابد و در مقابل، 
آقای جهانگیری هم به طرح »اختصاص سهمیه یکسان بنزین و گازوئیل به هر 
ایرانی« اشاره می کند که طبق این طرح هیچ افزایشی در قیمت بنزین و گازوئیل 
اعمال نمی شود و تک تک ایرانیان می توانند سهمیه خود را مصرف کنند یا آن 

را با قیمت توافقی بفروشند.«

اخبار ویژه
دلجویی از سرخوردگی گاوهای شیرده!

به فاصله چند روز پس از ساقط شدن پهپاد آمریکایی ها به وسیله سامانه 
دفاع موشکی جمهوری اسالمی ایران، »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا اعالم 
کرد، به منظور بررسی تحوالت منطقه غرب آسیا به دو کشور امارات متحده 
عربی و عربســتان سعودی سفر خواهد کرد. مجموعه ای از اهداف برای سفر 
وزیر خارجه آمریکا مطرح شده است که از آن جمله می توان به ایجاد اجماع 
بین کشــورهای عربی علیه جمهوری اسالمی ایران، دلجویی از سرخوردگی 
کشورهای عربی به واسطه عدم اقدام نظامی علیه ایران، حمایت دوباره از ائتالف 
متجاوز به یمن، متحد کردن کشورهای عربی برای موفقیت طرح معامله قرن 

و نشست بحرین و... اشاره کرد.

   امین پناهی/ همان طور که می دانیم 
ترامــپ پیــش از آنکه یــک رئیس جمهور و 
سیاســتمدار باشــد، یک تاجر است. او کسی 
اســت که از راه تجــارت در زندگی اش همه 
چیــز به دســت آورده و حتی همین صندلی 
ریاســت جمهوری که حاال بــر آن تکیه زده، 
حاصــل همین ویژگی اوســت؛ اما مســئله 
اینجاست که او فکر می کند همه امور جهان را 
می تواند با همین داد و ستدهای معمول انجام 
دهد و از خود یک ابرقهرمان بســازد. از زمانی 
که او روی کار آمده، همواره تالش کرده است 

با همین روشی که گفته شد 
بسیاری از مســائل را حل 
کند. موضــوع توافق با کره 
موضوعاتی  از  یکی  شمالی 
بود کــه ترامپ بــا همین 
قالــب می خواســت با آن 
برخورد کنــد؛ اما به دلیل 
نتوانست  وعده هایش  خلف 

چندان در آن موفق شود. 

 کارگاه ورشکستگان
در هفته اخیر کارگاه اقتصادی معامله قرن 
در بحرین برگزار شد. جلسه ای با حضور برخی 
کشورهای منطقه، چون عربستان و بحرین و 
البته نمایندگانی از رژیم  صهیونیستی و »جراد 
کوشنر« داماد ترامپ که امیدوار است این اتفاق 

را رقم بزند.
پایگاه »رادیو فرانسه« در این باره نوشت: 
»برخی از چهره های ارشد سیاسی و اقتصادی 
جهــان در بحرین گردهم آمدنــد تا جزئیات 
بخش اقتصادی طرح موسوم به »معامله قرن« 
را بررسی کنند. جراد کوشنر، مشاور سیاسی و 
داماد دونالد ترامپ، در نشست اقتصادی بحرین، 
در منامه، خطاب به فلسطینیان، نسبت به لزوم 
بهره گیری از »فرصت اســتثنایی قرن« تأکید 
کرده و گفته اســت، خواهان برقراری صلح و 

ثبات میان اســرائیل و فلســطینیان و آزادی 
مذهبی برای همگان هستیم.«

در این نشســت افــزون بــر گروه های 
فلســطینی، لبنانی ها هم حضور نداشــتند. 
لبنانی هایــی که خــود روزی درگیر جنگ با 
رژیم صهیونیستی بوده اند، امروز از حضور در 
این نشست امتناع کردند. این موضوع کوشنر را 
به این فکر انداخته که شاید بتوان کشورهایی، 
چون لبنان را با پول به صف موافقان پیوند داد. 
در همین زمینــه روزنامه »االخبار« لبنان در 
مقاله ای فاش کرد، داماد و مشاور رئیس جمهور 
آمریکا پیشنهاد رشوه شش 
میلیارد دالری به نخست وزیر 

لبنان داده است.
لبنانــی  تحلیلگــران 
معتقدند پیشــنهاد شــش 
میلیارد دالری کوشــنر به 
این معناســت که آمریکا با 
حل و فصــل پرونده مرزی 
صهیونیستی  رژیم  و  لبنان 
و پرداخت پول در مقابل آن 
به دنبال سوق دادن لبنان به 

سمت پذیرش معامله قرن است.
اما یک  ســوی این اجالس بحرین است. 
بحرینی که سال هاســت با همــکاری دولت 
ســعودی اعتراضات مردم خــود را با تفنگ 
پاســخ می گوید، حاال مجری نقشه های شوم 

آمریکایی هــا در مقابل مردمی می شــود 
که هم  زبان و هم دین مشــترکی با اینان 

دارند. بحرین کشــوری اســت که از 
خــود اختیــاری در عرصه های 

مختلــف بین المللی نــدارد و 
همواره زیر پرچم عربســتان و 
امارات است؛ اما این دو کشور 
ریسک برگزاری این اجالس را 
نپذیرفته انــد. در واقع ممکن 

بــود اگر چنین نشســتی در هر 

یک از این دو کشــور برگزار شود، تأثیراتی در 
روابط با کشــورهای عربی و همچنین تجارت 
و اقتصادشان بر جای گذارد؛ از این رو بحرین 

این مسئولیت را به عهده می گیرد.
در مقابل مســئوالن فلسطینی نام یکی 
از خیابان های منطقه »یطا« واقع در اســتان 
الخلیــل در جنوب کرانه باختری را از بحرین 
به »مــرزوق الغانم« نام رئیس پارلمان کویت 
تغییر دادند. این اقدام مسئوالن فلسطینی در 
اعتراض به موضع بحرین در قبال صلح با رژیم 
صهیونیستی صورت گرفت. فلسطینی ها با این 

خواستند  همچنین  اقدام 
از موضــع کویت در قبال 
مخالفــت بــا معامله قرن 

قدردانی کنند.

 نقشه خباثت آلود
رهبــر معظم انقالب 
اسالمی در خطبه های نماز 
عید فطر امســال به این 
نشست اشــاره کرده و به 
آن واکنش نشــان دادند. 

معظم له فرمودند: »این اجالسی که در بحرین 
قرار است اتّفاق بیفتد، متعلّق به آمریکایی ها 
است؛ لکن حّکاِم بحرین با ضعف خودشان، با 
با روحیه   ناتوانی های گوناگون خودشان، 
بســیار بِد ضّدمردمی و ضّداسالمی 
خودشــان، زمینه ساز این کار شدند 
و متعّهد شــدند کــه این اجالس را 
انجــام بدهند. هــدف این 
اســت  این  هم  اجالس 
غلِط خائنانه   نقشه   که 
خباثت آلود آمریکا در 
مورد فلســطین که 
اسمش را گذاشته اند 
قــرن«،  »معاملــه  
ببخشــند.  تحّقــق 

البّتــه این اتّفاق نخواهد افتــاد و معامله  قرن 
 ان شــاء اهلل به توفیق الهی هرگــز پا نخواهد

 گرفت.«
گفته ها و شــنیده  ها حاکی از آن اســت 
که طبق این طرح قرار است دولت فلسطینی 
جدیدی به نام »فلســطین جدید« در اراضی 
کرانــه باختری و نوار غزه بدون شــهرک های 
یهودی )صهیونیستی( ایجاد شود؛ اما چیزی 
به نام کشور فلســطین وجود نخواهد داشت! 
طبق این طرح آوارگان فلســطینی که بیش 
از ۶ میلیون نفر هســتند، برای همیشه حق 
بازگشت به کشور خود را از 
دســت خواهند داد و قدس 
به رژیم غاصب صهیونیستی 
واگذار خواهد شد. فلسطین 
جدید حق داشــتن ارتش و 
سالح را نخواهد داشت و تنها 
می تواند پلیس مسلح داشته 
باشد. همچنین حماس همه 
تحویل می دهد  را  سالحش 
و این موضوع حتی شــامل 
سالح فردی و شخصی رهبر 
 حماس نیز می شود که باید به مصر تحویل داده 

شود!
اما باید توجه داشــت که اوالً در صورت 
قبول چنین معامله ای از سوی مردم فلسطین، 
رژیم صهیونیستی به راحتی در بین بسیاری از 
کشورهای جهان به خصوص کشورهای عربی 
به رسمیت شناخته خواهد شد. ثانیاً سرزمین 
فروشی از سوی فلسطینیان در آینده از سوی 
فرزندان شــان به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد 
شد، همان طور که همین حاال همان مختصر 
فروش زمین به یهودیان مذموم است و کسی 
حق اینکه کشورش را به کسی بفروشد یا آن 
را هدیه کند، ندارد. ثالثاً اعراب باید بدانند اگر 
چنین توافقــی را امضا کنند، خود را به نقطه 

پایان نزدیک کرده اند.

گزارش خبری  ـ تحلیلی از حاشیه ها و بازتاب های نشست منامه

آقای تاجر در سودای معامله!

یادداشت

نیروی هوافضای سپاه در دستگاه محاسباتی نظام سلطه موقعیت بسیار کلیدی 
دارد و ایــن اهمیت را می توان از واکنش هــا و عکس العمل های قدر ت های بزرگ به 
کنش هــای این نیرو به خوبی دریافت. هرگاه این نیروی راهبردی بخشــی از قدرت 
خود را در رزمایش ها یا پاسخ به اقدامات خباثت آلود گروه های تکفیری و ضد انقالب 
در مناطقــی مانند دیرالزور، بوکمال یا اقلیم کردی یــا در مورد اخیر و تجاوز پهپاد 
جاسوسی آمریکا به حریم هوایی کشورمان به نمایش گذاشته، نگرانی دشمن افزایش 

و دیالوگ شان تغییر و ادراک شان عوض شده است.
این مجاهدت برای تغییر ادراک دشــمن از توان دفاعی و اقتدار کشور به نوعی 
یک میدان جنگ است. در واقع با قدرت افزایی توان موشکی، دشمن به ادراک جدیدی 
از قدرت نظام رســیده که این ادراک به دور شــدن تصور اقدام نظامی منجر می شود 
و در نهایت در یک اقدام مســتأصل روانی دســت به دامن سایه جنگ، شبح جنگ و 
بازی جنگ می شــوند؛ ولی در عمل هرگز به معتبرسازی تهدید نظامی نمی پردازند؛ 
چون تصورات شان نسبت به اقتدار نظامی و امنیتی کشور دائماً در حال تغییر است.

نیروی هوافضای سپاه تصورات و محاسبات دشمن را با پمپاژ قدرت مدیریت کرده 
و اجازه خطای محاسباتی را به او نمی دهد تا برای خودش و ما مزاحمت ایجاد کند و 

این یک میدان برای دور کردن سرزمین مادری انقالب از جنگ است.
این نیرو با شناخت عمیق از مؤلفه های اساسی قدرت دشمن و خطوط نگرانی 
آنها برای توسعه و تقویت و گسترش قدرت دفاعی خود هوشمندانه عمل کرده و هر 
اظهار نظر و رفتاری را به شدت ارزیابی و محاسبه می کند . دشمن صدای شلیک ها را 
شــنیده و اراده قاطع دفاعی را مشاهده کرده و بر اساس عقل مادی محاسبه گِر خود 

کاماًل با احتیاط عمل می کند و این به معنای ایجاد امنیت ملی برای نظام است.
امروز قدرت های متراکم و انباشته شده در هوافضا به عنوان ذوالفقار والیت علوی 
در راهبردهای دفاعی کشــور ایفای نقش کرده و به درجه باالیی از رشــد و بالندگی 
رسیده تا جایی که با اطمینان خاطر از نتایج مؤثر گسترش این بخش از قدرت دفاعی 

کشور یاد می کنیم.
اما واقعیت این است که نظام اسالمی از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
در هیــچ صحنه ای آغازگر جنگ نبوده و نخواهد بود و همواره در مقام دفاع در برابر 
اقدامات مذبوحانه و تحرکات امنیتی و نظامی دشمن بوده است و در اولین سال از گام 

دوم انقالب اگر دشمن دست از پا خطا کند، پشیمان و نادم خواهد شد.
هوافضای ســپاه دو ویژگی دارد؛ اول آنکه خطــوط راهبردهای آنها را از اقدام 
مستقیم علیه نظام منحرف و متوقف می کند و به تعبیری بازدارندگی را بدون هزینه 
و خســارت مدیریت می کند. دوم آنکه الگویی از اعتماد به نفس انقالبی و ملی را در 
تــراز باال به بخش های گوناگون تزریق می کند و انتظارات از دیگران را باال می برد؛ از 
همین رو اســت که در قدرت موشــکی به توان بومی و خودکفایی رسیده ایم. آیا این 
ذهن خالق موشک ساز نمی تواند در عرصه اقتصادی، مانند خودروسازی ورود کرده و 

نظام را از بلیه مونتاژ و وابستگی خارج کند؟ 
نیروی راهبردی هوافضای سپاه با تبعیت محض از اوامر و رهنمودهای فرمانده 
معظم کل قوا در توسعه و دقت و نقطه زنی موفق شده است در دستگاه های محاسباتی 
و ادراکی نظام ســلطه اختالل جدی ایجاد کرده و در کنار اقدامات راهبردی ســایر 
بخش های دفاعی کشــور بازدارندگی مقتدرانه ای را در ذهن و فکر و عمل دشــمن 
ایجاد کند. اگر چه دشمن در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و مجازی توانسته از فقدان 
حضور مؤثر و کارآمد نیروهای انقالبی سوءاســتفاده کند؛ اما در عرصه های سیاسی، 
دفاعی و امنیتی، جوانان انقالبی این مخاطبان اصلی بیانیه گام دوم انقالب توانسته  اند 
دشمن را زمین گیر کرده و فرصت و مجال جوالن دهی را از او بگیرند. دشمن نیز در 
دستگاه های محاسباتی و ادراکی خود این جدیت را دریافته و کاماًل از موضع احتیاط 
رفتار می کند و اگر چه ظاهراً در راستای عملیات روانی جابه جایی هایی در تنگه هرمز 
و خلیج فارس دارد؛ ولی این تحرکات هیچ خللی در اراده استوار و محکم فرزندان ایران 

اسالمی برای رصد و اقدام بموقع ایجاد نکرده و نخواهد کرد. 

هوافضای سپاه و محاسبات دشمن

 نزدیک نیایند؛ نزدیک شان نشوید!
ادامه از صفحه اول

 چرا که هنوز از تجربه برجام چند سالی بیشتر نمی گذرد که با بدعهدی 
آمریکایی ها روبه رو شــد و رئیس جمهور این کشــور که به بی اعتنایی به 
معاهده ها و کنوانســیون های بین المللی شهره است، با خروج از این توافق 
چندجانبه، تحریم های ظالمانه را شــدت بخشید و از سوی دیگر خطاب به 
کسانی است که در داخل همواره از مذاکره دم می زنند و راه رسیدن به آمال 
و آرزوهای شان را در مذاکره با آمریکا می دانند و بدون هیچ مالحظه ای آن 
را بــه زبان جاری می کنند که درباره آنها تنها به این فرموده بنیانگذار نظام 
اسالمی حضرت امام خمینی)ره( بسنده می کنیم؛ »آنهایی که خواب آمریکا 

را می بینند خدا بیدارشان کند.«

سرمقاله

ابوالحسن سلطانی زاده 
معاون سیاسی نیروی هوا فضای سپاه

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در دیدار 
با رئیس، مسئوالن و جمعی از قضات و کارکنان 
قوه  قضائیه »عدالت« را محور اساسی دستگاه 
قضا خواندند و با ابراز خرسندی از اقدام رئیس 
قوه در تهیه  برنامه ای خوب برای ایجاد تحول در 
این دستگاه، »اجرای زمانبندی شده، شجاعانه 
و متکــی بر روش های مبتکرانه  این برنامه« را 
کاماًل ضروری برشمردند. معظم له با تجلیل از 
ایستادگی تحسین برانگیز چهل  ساله  مردم در 
مقابل زورگویان جهانی افزودند: »ملت مظلوم 
و مقتدر ایران، در مقابل فشــارها، تهمت ها و 
اهانت های شــریرترین حکومت جهان یعنی 
آمریکا از اهداف خود کوتاه نمی آید و مســیر 
انقالب و امام را برای دستیابی به عزت، رفاه و 

پیشرفت و سرافرازی ادامه خواهد داد.«

»اقامه  عدل«
وظیفه اصلی دستگاه قضا

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای اهمیت 
قوه  قضائیه را مبتنی بر وظیفه  اصلی آن یعنی 
»اقامه  عدل« دانستند و افزودند: »قوه  قضائیه 
در نظام جمهوری اسالمی همچون نهالی جدید 
روزبه روز رشــد کرده و در دوره های مختلف 

پیشرفت هایی داشته است که در دوره  جدید نیز 
باید نسبت به دوره های قبل، پیشرفت و آورده  
جدیدی داشته باشد.« ایشان با تأکید بر اینکه 
مهم ترین مأموریت قوه  قضائیه در دوره  جدید، 
»ایجاد تحول در چارچوب اصول اسالم و قرآن و 
قانون اساسی« است، خاطرنشان کردند: »تحول 
به معنای اســتفاده از شــیوه های کارآمدتر و 
مؤثرتر و بهینه شدن شیوه های قبلی و همچنین 
رفع نقص ها، خألها و اشکاالت گذشته است.« 
رهبر معظم انقالب اسالمی، ایجاد تحول در قوه  
قضائیــه را نیازمند »طراحی کالن« و »برنامه  
مدون و زمانبندی شــده« دانستند و گفتند: 
»برای ایجاد تحول، برنامه ریزی و زمان بندی، 
پنجاه درصد کار اســت و پنجــاه درصِد بقیه 

مربوط به تحرک و اقدام و عمل است.«

ملت ایران در برابر فشارها
عقب نشینی نمی کند

امام خامنه ای همچنین با اشاره به مسائل 
افزودنــد: »این روزهــا خبرگزاری های  روز، 
خارجــی به نقل از کارشناســان، مکرر اذعان 
می کنند که ملت ایران را نمی توان با فشــار و 
تهدید و تحریم به زانو درآورد. البته این واقعیت 

ناشی از حوادث ماه های اخیر نیست، بلکه نتیجه  
چهل سال ایستادگی، عزت، عظمت و اقتداری 
است که ملت ایران از خود نشان داده است.« 
ایشان پیروزی انقالب را نقطه  بیرون آمدن ملت 
از »الک ذلت و توســری خوری« برشمردند و 
خاطرنشان کردند: »در چهار دهه  اخیر، تلفیق 
هویت ایرانی با خصوصیات اسالمی، موجب شده 
فشــارهای زورگویان جهانی، تأثیری در روند 
حرکت ملت نداشته باشد.« معظم له اتهامات، 
اهانت ها و دشــنام های شــریرترین حکومت 
جهــان، یعنی آمریکا به ملــت ایران را یادآور 
شــدند و افزودند: »منفورترین و خبیث ترین 
دولت جهان که عامــل جنگ، تفرقه، چپاول 
و غارت کشــورها و ملت ها است، ملت شریف 
ایران را هر روز مورد ناسزا و اتهام قرار می دهد؛ 
اما مردم ایران از این اعمال زشــت آمریکا جا 

نمی خورند و عقب نمی نشینند.«
رهبر حکیم انقالب تحریم های آمریکا را 
ظلمی بارز به ملت ایران خواندند و تأکید کردند: 
»ملت مظلوم، اما در عین  حال مقتدر ایران، به 
فضل الهی، همچنان مثل کوه می ایســتد و با 
قوت بــه حرکت خود ادامه می دهد و به همه  

مقاصد مورد نظرش دست می یابد.«

طرح موضوع مذاکره
یک فریب است

رهبر معظم انقالب، پیروزی نظام اسالمی 
بر همه  توطئه ها از جملــه جنگ، فتنه، نفوذ، 
تحرکات تروریستی و دیگر اقدامات خباثت آمیز 
آمریکا را نشانه  آشکار حمایت پروردگار از این 
ملت خواندنــد و افزودند: »بخش اصلی اقتدار 
ملت، مرهــون اعتقاد عمیق بــه حمایت های 
الهی است.« حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
پیشنهاد مذاکره آمریکا را یک »فریب« خواندند 
و خاطرنشان کردند: »دشمن وقتی نتوانسته با 
فشار به هدفش برســد، با تصور سادگِی ملت 
ایران، پیشنهاد مذاکره می دهد و می گوید ملت 
ایران باید پیشــرفت کند؛ البته این ملت حتماً 
پیشرفت خواهد کرد؛ اما بدون شما و به شرطی 
که شما نزدیک نشــوید.« رهبر معظم انقالب 
هدف اصلی پیشــنهاد آمریکا بــرای مذاکره را 
»خلع سالح ملت و حذف عوامل اقتدار ایران« 
خواندند و خاطرنشان کردند: »آمریکایی ها اکنون 
با وحشت از عوامل اقتدار ملت ایران، می ترسند 
جلو بیایند؛ بنابراین می خواهند با مذاکره، این 
اسلحه و عامل اقتدار را از دست ایران بگیرند تا 

هر بالیی می خواهند سر ملت بیاورند.«

 امام خامنه ای در دیدار با رئیس، مسئوالن و جمعی از قضات و کارکنان قوه  قضائیه

مذاکره فریب است!

 تقلیل تعهدات برجام به اینستکس!
ادامه از صفحه اول

و چشم آبی ها می خواهند با زرنگی کانال مالی تعامل با ایران را که هنوز نفع و عایدی 
برای ایران نداشته، جایگزین برجام کنند؛ نکته ای که مذاکره کنندگان ما باید به آن توجه 
کامل داشته باشند و محور و راهنمای مذاکره خود را مبتنی بر تعهدات برجامی گروه 5+1 
به ایران تنظیم کنند. در برجام برداشتن تحریم های ایران در سه حوزه بانکی، نفتی و مالی 
مورد توافق طرفین قرار گرفته و با قطعنامه 22۳1 شورای امنیت سازمان ملل تأیید شده 
است؛ از این رو فعال سازی اینستکس امتیاز مهمی برای نگه داشتن ایران و مهم تر از آن 
حل مشکالت تحریمی اش نخواهد بود، بلکه کمترین وظیفه اروپاست اگر واقعاً می خواهد 
برجام را ســرپا نگه دارد که ظاهراً می خواهد؛ چرا که برخی کشــورهای اروپایی، همانند 
اتریش، بلژیک، فنالند، هلند، اســلوونی، اســپانیا و سوئد با انتشار بیانیه ای بر لزوم حفظ 
برجام ـ بخوانید اجرای یک طرفه توافق از سوی ایران ـ تأکید کردند و آن را یک ابزار کلیدی 
برای رژیم کنترل تسلیحات و یک عامل اصلی برای حفظ ثبات در منطقه خواندند. از این 
رو، ضرورت منافع و مصالح ملی امروز ایجاب می کند مقامات ارشــد دولت بدون کمترین 
عقب نشینی و سستی پای اولتیماتوم ۶0 روزه به اروپا برای کاستن از تعهدات برجامی و 

اجرای مرحله دوم آن در صورت عدم همراهی و اجرای تعهدات از سوی اروپا بایستند.
آینه عبرت برجام مقابل دیدگان ما قرار دارد. بسته توخالی و توهین آمیز اینستکس 
بعد از 14 ماه نباید به بسته فریب مجدد اروپایی ها تبدیل شود. در این مقطع که چند روز 
بیشــتر به موعد اجرای مرحله دوم کاهش و توقف تعهدات برجامی از سوی ایران نمانده، 
ارســال هر نوع پیام دوگانه یا ســینگال سیاسی مبنی بر سستی در تصمیم واحد و عمل 
قاطعانه مورد تأیید ایران یکپارچه از مردم و مسئوالن بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی بازی در زمین دشمن و به نفع آن خواهد بود. حرف و موضع جمهوری اسالمی ایران 
روشن، قاطع، صریح، قانونی و مطابق با عرف و رویه حقوق بین الملل است. این روند باید 
همزمان با خروج عهدشکنانه ترامپ انجام می شد؛ ولی به هر دلیل ایران به دیپلماسی فرصت 
داد و اگرچه مورد سوءاستفاده طرف مقابل اعم از آمریکایی ها و اروپایی ها با هدف مشترک 
ولی تاکتیک های متفاوت قرار گرفت، اکنون الزم است ایران با قاطعیت بر سر حقوق مردم 
خود بایستد و تا زمانی که تضمین مستحکم حقوقی اطمینان بخشی از اروپایی ها نگرفته، 
عبور از مرز غنی سازی ۳/۶7 درصدی و ذخیره سازی بیش از ۳00 کیلوگرمی اورانیوم غنی 
شــده و همچنین راه اندازی و بازفرآوری نیروگاه آب سنگین را از سر بگیرد. این اقدام در 
چارچوب برجام و حق مسلم جمهوری اسالمی ایران در برابر پیمان شکنی آمریکا و تعلل 
عامدانه و ناشــی از بی ارادگی اروپایی هاست و در هر محکمه وجدانی و حقوق بین المللی 

قابل دفاع و اقناع سازی است. 

یادداشت

مسئوالن فلسطینی نام یکی 
از خیابان های منطقه »یطا« واقع 
در استان الخلیل در جنوب کرانه 
باختری را از بحرین به »مرزوق 
الغانم« نام رئیس پارلمان کویت 
تغییر دادند. فلسطینی ها با این 
اقدام خواستند از موضع کویت 
در قبال مخالفت با معامله قرن 

قدردانی کنند
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   حســن خدادی/ نظام هــای گوناگون سیاســی در مورد موضوع 
تحلیل سیاســی و میزان اطالع رسانی در میان افکار عمومی در مورد مسائل 
مختلــف داخلی و سیاســی دو رویکرد را در پیش می گیرنــد. رویکرد اول 
خاص گرایــی و محدود کردن این موضوعات در حوزه های دانشــگاهی و در 
میــان گروه ها و جریان های خاص و رویکرد دوم عمومی کردن این مســائل 
و آگاه شــدن افکار عمومی از همه مسائل مهم سیاسی است. در واقع اینکه 
مردم و ملت یک کشــور با پدیده های سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی 
بیگانه باشــند یا به صورت شــفاف در جریان این امور قرار بگیرند، دو رویه 
 متفاوت است که حکومت ها برحسب ماهیت اصلی خود یک روش را انتخاب

 می کنند.
جمهوری اســالمی ایران برخالف رژیم پیشین و بسیاری از کشورهای 
غربی و شــرقی به جای خاص انگاری و بیگانه شــدن با جامعه، مســیر دوم 
را انتخــاب کــرده و این همان راهی اســت کــه از بدو انقالب اســالمی با 
رهنمــود از انبیــا و ائمه، نگاهش بــه جامعه، رویکرد »امــام و امت« بوده 
و هیچ فاصله ای در حوزه های بینشــی و دانشــی عرصه سیاســی بین این 
دو رکن اصلی قائل نیســت. فهم مســائل و پدیده های سیاســی در سطوح 
گوناگون ملی، منطقه ای و جهانی برای آحاد جامعه از لوازم اصلی مشــارکت 
 سیاســی است که رسانه های جمهوری اســالمی ایران موظف به تبیین آن

 هستند.
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( با همین رویکرد اصیل و اسالمی رویه 
جمهوری اســالمی ایران در باال بردن سطح بصیرت سیاسی جامعه را تبیین 
می کنند و در بیانیه گام دوم انقالب اســالمی می فرمایند: »تحلیل سیاسی 
و فهم مســائل بین المللــی در موضوعاتی همچون جنایات غرب به خصوص 
آمریکا، مســئله  فلسطین و ظلم تاریخی به ملت آن، مسئله  جنگ افروزی ها 
و رذالت هــا و دخالت هــای قدرت های قلدر در امــور ملت ها و امثال آن را از 
انحصار طبقه  محدود و عزلت گزیده ای به نام روشنفکر، بیرون آورد. این گونه 
روشنفکری میان عموم مردم در همه  کشور و همه  ساحت های زندگی جاری 
 شد و مسائلی از این دست حتی برای نوجوانان و نونهاالن، روشن و قابل فهم

گشت«.
مثال عینی و روشــن برای جامعه توجه به رســانه ملــی قبل و بعد از 
انقالب اســالمی اســت؛ در حالی که تمام دغدغه های رسانه ها و مطبوعات 
رژیــم ســابق متمرکز بر کپی برداری از فیلم هــا و برنامه های غربی بود، بعد 
از انقالب اســالمی مهم ترین رسالت رســانه ها در همه عرصه های رسانه ای 
توجه به اخبار و تحلیل های سیاســی است که اوج این حرکت روشنگرانه را 
می توان در تأسیس شبکه خبر در سال 1۳78 و بعد از آن در عرصه جهانی 
 در شبکه های انگلیســی زبان »پرس تی وی« و عربی زبان »العالم« مشاهده

کرد.
جمهوری اسالمی ایران با اعتقاد راسخ به مردم ساالری دینی و با هدف 
کیفیت بخشیدن به مشارکت مردم در حوزه سیاسی این رویه را دنبال کرده 
اســت تا با رویکرد بصیرت افزایی سیاســی و افزایش ســطح دانش و بینش 
سیاســی افکار عمومی در داخل و خارج از کشور، سیاست و مسائل پیرامون 
آن را از انحصار روشنفکران، دانشگاهیان و جریان های محدود سیاسی خارج 
کند و این از واقعیت هایی اســت که در چهل سال گذشته بر همگان نمایان 
شده است؛ تا جایی که افکار عمومی در داخل کشور در کمترین زمان ممکن 
از بســیاری از این مســائل و موضوعات آگاه شده و با واکنش های منطقی و 
وفادارانــه به این حوزه ها می توانند تکیه گاه محکم نظام جمهوری اســالمی 
ایران در پیشــبرد اهداف خود باشــند. در واقع آنچه موتور محرک مشارکت 
سیاســی مردم در نظام جمهوری اسالمی ایران است، همین افزایش دانش 
و بینش سیاســی است که از طریق روشنگری عمومی به دست آمده است و 
اگر این روشــنگری عمومی نبود حضور مردم در صحنه های گوناگون مانند 
انتخابات، راه پیمایی و... یا می بایســت کاهش می یافت یا شبیه سیاه لشکری 
می شد که این حضور و مشارکت گسترده را به یک کارناوال تبدیل می کرد. 
امروزه در نقاط مختلف جهان تجمعات سیاسی برگزار می شود که نمونه آن 
کارناوال های تبلیغاتی است که در کشورهای گوناگون غربی شکل می گیرد؛ 
اما به دلیل نداشتن آگاهی و دانش و بینش عمومی شرکت کنند گان در این 
 راه پیمایی ها، هیچ گاه پیامدی که مشــارکت در ایران دارد در آنجا مشــاهده

 نمی شود.
با وجود حرکت پیشروانه جمهوری اسالمی ایران در چهل سال گذشته، 
گام دوم انقالب اســالمی یعنی چهل ســالگی دوم آن نیازمند ترمیم برخی 
کاســتی ها و نقص هایی است که در این مســیر پر افتخار ممکن است مانع 
تحقق اهداف مورد نظر جمهوری اسالمی ایران شود. یکی از این موانع فرهنگی 
کــه باید از بین برود حضور جوانان انقالبی و خانواده های ایشــان، همچنین 
حضور پررنگ تر طالب و روحانیون عزیز در عرصه شبکه های اجتماعی برای 
مقابله با هجمه های ســنگین ضد انقالب و دشــمنان اسالم است. پیروی از 
اندیشه های رهبر معظم انقالب به ما می آموزد که این عرصه مهم روشنگری 
را برای دشــمن خالی نگذاریم و برای آگاهی دادن به جامعه و مردم از هیچ 

ابزار رسانه ای غفلت نکنیم.

عمومی شدن عرصه سیاست و خروج از خاص گرایی

»سیدعمار حکیم« رهبر جریان حکمت ملی عراق در دیدار با »دیوید شینکر« معاون وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا خطاب به وی گفت: تحریم رهبر 
معظم جمهوری اسالمی ایران، که نه تنها رئیس یک کشور بزرگ، بلکه رهبر معنوی میلیون ها انسان از سراسر جهان است، موجب خدشه دار شدن عواطف و 

احساسات آنها شده و به هیچ وجه راه را برای حل بحران آسان نخواهد کرد.

رهبر معنوی
دو تصویر متفاوت میلیون ها انسان 

دو تحلیل قابل تأمل در روزنامه 
نیویورک تایمز چاپ شد. اولی مقاله 
آگهی گونه چهار شــبه اصالح طلب 
)امین زاده، تــاج زاده، رضا خاتمی و 
رمضان زاده( بود و دومی گزارش خود 
روزنامه درباره ارزیابی و قضاوت ملت 
ایران. مقاله آگهی مانند چهار شبه 
اصالح طلب بر آن بود تا تهدیدهای 
ترامپ را جدی و ترسناک وانمود کند 
و این تصویر را بســازد که ایرانی ها 
می ترسند و در به در مذاکره مجدد 
هستند؛ اما گزارشگر نیویورک تایمز، 
دقیقاً تصویر متفاوتی دید و گزارش 
کرد. نیویورک تایمز نوشت. »ایرانی ها 
تحریم های جدید را مسخره کرده اند 
و با شــوخی از آن اســتقبال شده 
است.« در فضای مجازی نیز کاربری 
در توئیتی که ترند شده نوشته است: 
تنها کسی که هنوز تحریم نشده من، 
پدرم و بچه همسایه است! وزارت امور 
خارجه شماره ترامپ را بدهد تا زنگ 
بزنیم و اسم خودمان را اعالم کنیم! 
اکنون آمریکا، عماًل با اعالم تحریم 
علیه نهاد رهبری و وزیر خارجه ایران 
هیچ شانســی برای خود در زمینه 

مذاکره باقی نگذاشته  است.«

دستاورد جدید برجام!
تیر مــاه 1۳۹8  روحانــی  4 
در دیــدار با وزیر و مدیران ارشــد 
وزارت بهداشــت با اشاره به انهدام 
پهپاد جاسوســی آمریکایی بوسیله 
ســامانه »ســوم خرداد« گفت: » 
ایــن ســامانه، موشــک و رادار آن 
ساخت ایران است و من دست همه 
آنهایی که این صنعت داخلی را در 
وزارت دفاع ســاخته و آنهایی که از 
این ابزار در ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی به خوبی استفاده کردند، 
می بوسم.« نکته قابل تأمل اینجاست 
که قدردانــی رئیس جمهور از اقدام 
غیورمردانه ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی از سوی روزنامه های دولتی 
و روزنامه های اصالح طلب سانســور 
شــد. این طیف حتی انهدام پهپاد 
جاسوســی آمریکا را نیز دســتاورد 

برجام جا زدند!

مورد عجیب وزارت نفت
پس از کشف دستگاه کارتخوان 
در دفتر وزیر نفت و بازداشت مدیر 
مالــی یکی از شــرکت های وزارت 
نفــت، اکنون حضور زن نفوذی که 
در تصمیم هــای 1۶ مدیــر نفتی 
تأثیرگذار بوده از ســوی دادستان 
کل کشــور تأیید شد. پیش از این 
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد 
گفته بــود: »آقای زنگنه امروزه در 
شرایط تحریم تمام سیستم را معطل 
کــرده و هر روز بهانه می آورد؛ یک 
روز می گوید ســران قوا باید به من 
اختیارات بدهند تا دیوان محاسبات 
و سازمان بازرســی گریبانگیر من 
نشوند و اخیراً سه کارتخوان فروش 
در دفتر وی کشــف شــده که ده 
میلیــارد تومان گــردش مالی این 

کارتخوان ها بوده است.«

اصالحات برنامه ندارد!
وضعیت اصالح طلبان به گونه ای 
بغرنج شــده که امید بــه انتخابات 
آینده را از دســت داده اند. »فرزانه 
تــرکان« از اعضای حزب کارگزاران 
در یادداشــتی در روزنامه سازندگی 
نوشت: »اصالح طلبان در چهار دوره 
انتخابات گذشــته در تهییج مردم 
برای شرکت در فعالیت های سیاسی 
و اجتماعی مؤثر بوده اند؛ اما اکنون 
پیمانه صبر مردم لبریز شده است؛ 
زیــرا در قبال آن تهییجات، طرح و 
برنامه مناسبی برای بهبود وضعیت 
مردم نبوده و مشکالت همچنان باقی 
است.« پیش از این »صادق خرازی« 
از دیگر فعاالن اصالح طلب گفته بود: 
»من جریان اصالحات را فاقد هدف 

و برنامه می دانم.« 

سرباز آمریکا!
دبیرکل حزب نواندیشان ایران 
اسالمی با اشاره به اینکه بعضی ها به 
جنگ اقتصادی و ضرورت مقاومت 
بــاور ندارنــد، آنها را عماًل ســرباز 
آمریکا دانست. دکتر »امیر محبیان« 
گفت: »روشن اســت که رهبري از 
کنــدي و پیري و سســتي و حتي 
بي باوري بعضــي از مدیران اجرایي 
به ظرفیت هاي نظام راضي نیستند 
و حق نیز همین اســت. ایشــان به  
واقع پیشنهاد مي کنند نسل پرشور 
و معتقد جوان، جایگاه اجرایي خود 
را پیدا کنند. سخنان رهبري شعار 
بلکه یک ضرورت عملیاتي  نیست، 

است.«

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

دریچه

وجود مایع 
ضدعفونی کننده 
دست در دیدار 

پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا

و مقامات سعودی؛
پیش و پس از

دوشیدن 
گاوهای شیرده 
باید دست ها را 
ضدعفونی کرد

کشف شاه کش 
از اوباش تهرانی، 
این اسلحه مانند 

خودنویس است و 
برای ترور کردن 

از آن استفاده 
می شود، تیرهای 

آن را زهرآلود 
می کنند تا قربانی 

سریعاً کشته 
شود.

مراسم تشییع 
پیکر های مطهر

1۵۰ شهید
تازه  تفحص  شده

دوران دفاع مقدس
 و دوشهید

مدافع حرم 
همزمان با ایام 

شهادت امام صادق)ع( 
برگزار شد.

شاهین همه چیز گریز
را هم سربازانمان 

در هوا شکار 
کردند

و هم دریانوردانمان
در دریا صید 

کردند.
الشه پهپاد 

گلوبال هاوک 
در تور صیادان 

هرمزگانی

دست نوشته 
جالب مردم هند 

با مضمون 
»دست از سر 

ایران بردارید« 
در حاشیه 

تظاهرات مردم 
این کشور

در اعتراض به 
سفر پمپئو

 به هندوستان

دیدگاه

  حسین عبداللهی فر/ پس 
از حمالت تندی که محمدرضا تاجیک 
علیه اصالحات بر زبــان جاری کرد، 
اکنون ســعید حجاریان قلمش را در 
این راســتا تیز کرده و هر روز مطالب 
جدیدتــری در تضعیــف این جریان 

منتشر می کند.
حجاریــان بــه تازگی بــا ارائه 
جریــان  از  جدیــدی  دســته بندی 
اصالحات، بــه طور رســمی خروج 
بخشی از اصالح طلبان با عنوان سبزها 
را از نظــام پذیرفتــه اســت. وی در 
یادداشتی در پایگاه »مشق نو« وابسته 
به علوی تبار، اصالح طلبان را به پنج 
طیف »چپ خط امامی، اصالح طلب، 
جنبش ســبز، خط امامی دست آموز 
و اصالح طلب دســت آموز« تقســیم 
کرده اســت و تصریح می کند تفاوت 
اصالح طلبان با چــپ خط امامی در 
تجدیدنظرطلبی آنهاست و سبزها از 
دایره نظام خارج شده و به اپوزیسیون 

پیوسته اند. 
پرســش اساســی این است که 
هــدف از این اعترافات ســنگین، اما 
دیرهنگام چیســت و چرا تئوریسین  
اصالحات در شــرایط فعلــی به فکر 

طیف بندی این جریان افتاده است؟
نگاهــی بــه روند نوشــته های 
حجاریان نشــان می دهد وی نگرانی 
زیــادی درباره شکســت این جریان 
در انتخابــات پیش رو دارد؛ از همین 
رو، نخستین پیشــنهاد انتخاباتی اش 
بــه اصالحات برای مجلــس یازدهم 
راهبرد تحریم بــود؛ موضوعی که با 

واکنش منفی طیف های زیادی از این 
جریان مواجه شد. عقالی این جریان 
تحریم را به بهانه خالی کردن میدان 
برای رقیب پس زدند؛ اما واقعیت های 
دیگری پشــت آن نهفته بود که یکی 
از آنها می توانست زدن تیر خالص بر 

پیکر بی جان اصالحات باشد.
با رد قاطعانه پیشــنهاد تحریم، 
حجاریــان تالش های خــود را برای 
منصرف کردن اصالح طلبان از ورود به 
رقابت های انتخاباتی در دستور کار قرار 
داد. وی اصالحات را از گدایی قدرت 
منع کرد و گفت: »اصالحات صدقه بگیر 
نیست و اگر مکنت دارد، باید با اتکا بر 
آن به بازار سیاست برود. اگر پول بازار 
سیاست را نداشتیم، باید تالش کنیم 

آن را کسب کنیم، نه آنکه به هر جنس 
بُنجلی تن دهیم.« 

هنگامی کــه تالش های او برای 
منصرف کــردن این جریان به نتیجه 
نرسید، ایده مشارکت مشروط را مطرح 
کرد که می گفت: »شاید عقالنی ترین 
راهبرد را بتوان در »مشارکت مشروط« 
جســت و از فرصت انتخابات استفاده 
کرد؛ ولی چنانچه شروط مطرح شده 
برآورده نشــد، عطای انتخابات را به 

لقایش بخشید.«
از نظر بسیاری از اصالح طلبان، 
مشارکت مشــروط ادامه همان طرح 
تحریم انتخابات تلقی می شــد؛ زیرا 
نه شروط اصالحات مشخص بود و نه 
احتمال عقب نشــینی نظام در مقابل 

شــروط آنها وجود دارد؛ بنابراین، این 
ایــده در واقع نام دیگــر تحریم بود؛ 
اما حجاریان بــا حضور اصالح طلبان 
در جلسات شورای نگهبان، گفت وگو 
با اصولگرایــان و تقاضای مجوز برای 
»جبهــه اصالحات ایران اســالمی« 
متوجــه بی فایده بودن ایده انتخاباتی 
خود شــده و اینک طرحــی نو برای 
منصرف کردن آنها در انداخته است. 
در این طرح حجاریان می کوشد از یک 
اصالحات در تقابل با نظام تعریف کرده 
و از ســوی دیگر اصالح طلبان درون 
قــدرت را به اتهام همکاری با نظام به 
عنوان »دست آموز« معرفی کند. تأکید 
وی بر اینکه بخشــی از خط امامی ها 
نیز دست آموز هستند، با هدف بدنام 

کردن برخی عناصر اصلی چپ مذهبی 
صورت می گیرد. 

احتمال دیگر اینکه وقتی جریانی 
امید به موفقیت در انتخابات را ندارد، 
بــه طور طبیعی از گــرم کردن تنور 
انتخاباتــی که برای شــان نانی ندارد 
هم خودداری می کنند. بســیاری از 
اصالح طلبان معتقدند بدون حضور آنها 
مشــارکت حداکثری آسیب می بیند. 
»آرمان« در همین رابطه در آخرین روز 
هفته گذشته به نقل یک اصالح طلب 
نوشت: »اگر اصالح طلبان وارد صحنه 
انتخابات نشوند، دو اتفاق خواهد افتاد؛ 
نخست اینکه مشــارکت کاهش پیدا 
می کند و دوم اینکه باالجبار و در جهت 
عکس العملی که مردم نشان می دهند 
به جناح مقابل نیــز رأی نمی دهند؛ 
بنابراین مجلــس از حیث کیفیت به 

شدت افت خواهد کرد.«
احتمــال قوی تر این اســت که 
حجاریان و دیگر اصالح طلبانی که خود 
را اصلــی و دیگران را بدلی می دانند، 
نگران تبدیل شدن به اقلیت در برابر 
اکثریت هستند. چنانکه موسوی الری 
»حجاریــان را در اقلیــت خواند.« یا 
صادق خــرازی از عقالی اصالح طلب 
خواست آلود گان اصالح طلب را تصفیه 

کنند.
مســائل  از  مهم تری  احتمــال 
انتخاباتــی نیــز وجــود دارد و آنکه 
اصالحات در آســتانه انشعابی بزرگ 
قرار گرفته که می تواند میان شــاخه 
درون قدرت و برون قدرتش فاصله ای 

دائمی ایجاد کند.

   حسین قمی/  ترامپ با توئیت ها و 
مصاحبه های متعدد خود در روزهای گذشته و 
استفاده از هر حربه ای به منظور اقناع ایران برای 
مذاکره مجدد به نکاتی اشــاره داشته که نشان 
از موفقیت ایران در رفتارهای سیاسی خود در 
چهل ســال گذشته دارد. پنجم تیر ماه 1۳۹8 
ترامپ گفت: »اگر اقدامات ما نبود، اکنون ایران 
کل خاورمیانه و عربستان سعودی را گرفته بود«.
اقدامات آمریکا تاکنون چه بوده و برای چه 
کسانی این اقدامات را انجام داده است و از همه 
مهم تر مخارج این اقدامات را چه کسانی تأمین 
کرده اند؟ مهم ترین اقدامات آمریکا جنگ افروزی 
و اختالف میان کشورهای منطقه و حمایت از 
اسالم آمریکایی و نیروهای مرتجع مذهبی در 
منطقه خاورمیانه و سراســر جهان بوده است. 
کشــور مورد حمایت آمریکا هم عربستان بوده 
و مخارج این تأمین امنیت را خود عربســتان 
پرداخت کرده است. پرسش اساسی این است 
که بر این اساس چرا عربستان برای تأمین امنیت 
و حفظ قدرت، باید هزاران انسان بی گناه را به 
کشــتن دهد و میلیاردها دالر  خرج کند؟ آیا 
عربستان نمی توانست مانند گذشته با تعامالت 
مختصر دیپلماتیک رابطه خود را با کشورهای 
منطقه در ســطح مطلوب حفظ کنــد؟ و آیا 
عربستان تنها کشوری است که از حضور آمریکا 
نفع می برد؟ شــاید کوتاه ترین پاسخ این باشد 
که اصاًل عربســتان هدف اصلی حضور آمریکا 
در منطقه نیست، بلکه آشیانه ای است که باید 
از جوجه پرنده متجاوز مراقبت کند. آن پرنده 

رژیم صهیونیستی است که در آشیانه نمی دانند 
عربستان تخم گذاری کرده و قرار است با هزینه 
وهابیون رشد کند. ایران با آگاهی از این مسئله 
در مقابل این توطئه ایستاده است؛ اما پرسش 
دیگر این اســت که روش ایران برای دفع شر 

صهیونیست ها چیست؟ 
آگاهی بخشــی و نفوذ 
انسان های پاک در  بر قلب 
سراســر جهان؛ روشی که 
میلیاردها دالر از عربستانی 
و آمریکا و رژیم صهیونیستی 
را خاکستر کرده است و برای 
مقابله با تجــاوزات متعدد 
منطقه و نابودی رژیم غاصب 

به کار می رود.
»شورای  اندیشــکده 
گزارشــی  طی  آتالنتیک« 
با عنوان »ریشه ها و تحول 
ایران«  استراتژی منطقه ای 
بــه قلم »ســوزان مالونی« 
سیاست  بخش  نایب رئیس 
خارجی و عضو ارشد مرکز 
در  خاورمیانــه  سیاســت 

اندیشــکده »مؤسســه بروکینگز«، و در قالب 
پروژه ای بــه نام »پس راندن افشــا و مقابله با 
)اقدامات و نفوذ( ایــران« عوامل تأثیرگذار بر 
سیاســت منطقه ای و نفوذ بین المللی ایران را 
بررســی کرده است. در این گزارش، مهم ترین 
عامــل نفوذ ایــران در جهــان »والیت فقیه« 

معرفی شــده است که می تواند در تمام جهان 
آزادیخواهــان را کنار هم جمع کند. به گزارش 
این شورا، عالقه مستضعفان جهان به والیت فقیه 
وجه مشــترکی است که مبارزان را به یکدیگر 
متصل می کند. والیت فقیه نفوذ ایران را تا حیاط 
خلوت آمریکا برده است؛ برای 
نمونه مایک پمپئو شــامگاه 
چهارشنبه 17 بهمن 1۳۹7 
در گفت وگو با شبکه خبری 
فاکس نیوز بیزینس در پاسخ 
به این پرســش که آیا نگران 
حضور حزب اهلل در ونزوئال و 
افزایش خطر در آنجا نیستید، 
گفت: »مــردم نمی دانند که 
حزب اهلل شبکه های فعال دارد. 
ایرانی ها بر مردم ونزوئال و از 
آن طریق بر آمریکای جنوبی 
تأثیرگذارند.« وی افزود: »ما 
تعهد داریــم که این خطر را 
کنیم  برطرف  آمریــکا  برای 
و این بخشــی از آن چیزی 
اســت که در هفته آینده در 
ورشــو صحبت خواهیم کرد 
تا چگونه آن را در آمریکای جنوبی و سراســر 

جهان انجام دهیم.«
 آمریکایی ها مدام این را از خود می پرسند 
که چرا اختالف افکنی و جنگ افروزی های متعدد 
ما و هزینه های هنگفتی که برای دفع نفوذ ایران 
در جهان متحمل شدیم، پاسخگوی اقدامات ما 

نبوده است! پاسخ ســاده است: احترام به مردم 
مســتضعف جهان، مبارزه با امپریالیسم و نشر 
افکار پاک شیعی دست برتر را از آن ایران کرده 
و ستیزه با انسانیت و منطق مردم جهان، شکست 
را برای آمریکا و همراهانش به ارمغان آورده است.
دبیر عالی شورای امنیت ملی در واکنش 
به تحریم رهبر معظم انقالب می گوید: »جایگاه 
و نفوذ معنوی رهبــر معظم انقالب به عنوان ـ 
مرجعیت دینی  برای بسیاری از عالقه مندان و 
عاشقان انقالب اسالمی در اقصی نقاط جهان، 
هنوز برای بســیاری از سران کشورهای غربی 
و منطقه ای مکشوف نشــده است«. شمخانی 
می گوید: »کسی حق ندارد به منافع ایران تجاوز 

و تعدی کند.«
اما این منافع چیست و در چه گستره ای 
قرار دارد؟ شمخانی با اشاره به گستردگی منافع 
ایران در جهان می گوید: »به طور قطع، تهدید 
ایران تنها مواجهه با یک کشور نبوده و به منزله 
تهاجم به آرمان ها و هویت میلیون ها مسلمان 

انقالبی و عاشق در سراسر جهان است.«
آری منافــع ایران در جهــان، قلب های 
مستضعفان است که مملو از عشق به آموزه های 
اسالمی و آرمان های بنیانگذار انقالب اسالمی 
حضرت امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب 
است. تنها به همین دلیل رهبر معظم انقالب را 
رهبر مسلمین جهان معرفی می کنیم و عشق و 
عالقه و ارادت آزادی خواهان جهان به ایشان و 
معارف بلند مکتب تشیع را تنها راه رسیدن به 

آزادی و امنیت جهانی می دانیم.

نگاهی به مواضع برخی از چهره های اصالح طلب که از انشعاب بزرگ خبر می دهد

حمالت درون جریانی

پیروزی با نفوذ در قلب مردم جهان

با نزدیک شدن به 
انتخابات مجلس، 
برخی نمایندگان 
به جای پیگیری 
امور مردم، وقت 

خود را صرف 
رقابت های انتخاباتی 

می کنند؛
تأیید پوسترهای 

تبلیغاتی
در صحن مجلس!

در  بروکینگز«  »مؤسســه 
قالب پروژه ای به نام »پس راندن 
و  )اقدامات  با  مقابله  و  افشــا 
تأثیرگذار  عوامل  ایران«  نفوذ( 
بر سیاســت منطقه ای و نفوذ 
بین المللی ایران را بررسی کرده  
و مهم ترین عامل نفوذ ایران در 
جهان را »والیت فقیه« معرفی 
می کند و تاکید می کند ولی فقیه 
در تمام جهان آزادیخواهان را 
کنار هم جمع کرده است، عالقه 
مستضعفان جهان به والیت فقیه 
وجه مشترکی است که مبارزان 
به یکدیگر متصل می کند و  را 
نفوذ ایــران را تا حیاط خلوت 

آمریکا برده است



  محمدرضا فرهادی/  منامه 
پایتخت بحرین، میزبان نشســتی دو 
روزه با حضور برخی کشورهای عربی، 
آمریکا و رژیم صهیونیستی بود؛ نشستی 
که آن را معامله سمی پیرامون مسئله 
فلسطین توصیف کرده اند. این نشست 
را باید پیش فرض و مقدمه اجرای طرح 
معامله قرن محور غربی ـ عبری دانست 
که اکنون شاخه اقتصادی آن با نشست 
بحرین کلید خورده است. کوشنر، داماد 
ترامپ ریاســت هیئت آمریکایی را بر 
عهده داشت و دیگر کشورها در سطح 
وزرای اقتصاد و برنامه ریزی مشــارکت 
داشتند. از سوی دیگر، مهم ترین غایبان 
در نشست مذکور، تشکیالت خودگردان 
و همه گروه های فلسطینی بودند که به 
طور متحد این نشست را تحریم کردند. 
دور روز قبل از برگزاری این نشســت، 
کاخ ســفید طرحی 50 میلیارد دالری 
برای ســرمایه گذاری در سرزمین های 
فلســطینی رونمایی کرد که بخشی از 
معامله قرن است. به ادعای طرحی که 
جزئیات آن در 40 صفحه در وب سایت 
کاخ سفید منتشر شده، سرمایه گذاری 
در حوزه هــای عمومی و خصوصی در 
سرزمین های فلسطینی دست کم یک 
میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. 
همچنین بنا بر این طرح، 27/5 میلیارد 
دالر در کرانــه باختــری و نوار غزه، و 
مبالغ ۹/1 میلیارد، 7/4 میلیارد و ۶/۳ 
میلیارد دالر به ترتیب برای فلسطینیان 
ساکن مصر، اردن و لبنان سرمایه گذاری 

خواهد شد.

پیش فرض های معامله قرن
وقوع برخی تحــوالت و اقدامات 
موجود طی چند سال گذشته، به حرکتی 
آرام و خزنده از ســوی آمریکایی ها با 
محوریــت رژیم صهیونیســتی منجر 
شده است. این در دو دسته سیاسی و 

اقتصادی تقسیم می شود:
پیش فرض هــای  و  اقدامــات  ـ 
سیاسی معامله قرن از اعالم پایتختی 
قــدس برای رژیم صهیونیســتی آغاز 
و با الحاق جوالن به آن تکمیل شــد. 
به هــر حال، بخش گســترده معامله 
قرن ابعاد سیاســی است و مقدمه این 
ابعــاد نیز پیش فرض های ســرزمینی 
اســت. نکته مهم در اجــرای معامله 
قــرن حذف بازگشــت فلســطینی ها 
به ســرزمین خودشان اســت و آنچه 

مورد نــزاع طرفین قــرار گرفته باید 
در اختیار صهیونیســت ها قرار بگیرد. 
بایــد توجه کــرد که فلســطینی ها و 
صهیونیست ها در چهار مسئله مهم با 
یکدیگر اختالف دارند: بحث سرزمین، 
حق بازگشت آوارگان، شهرک سازی و 
آب. همان گونه که مشــاهده می شود 
پیش فرض سیاســی، بحث سرزمینی 
و حق بازگشت را برای صهیونیست ها 
حــل خواهد کرد و آنچه در ســازمان 
ملل با عنوان قطعنامه 1۹4)زمین در 
برابر صلح( تصویب شد نیز به فراموشی 
سپرده خواهد شد. چنانچه فلسطینیان 
با ابعاد معامله قرن موافقت کنند، مسئله 
شهرک سازی نیز حل خواهد شد و در 
واقع زمین و مکانی دیگر وجود نخواهد 
داشت که فلسطینی ها به شهرک سازی 
اعتراض کنند. درباره مســئله چهارم 
نیز الحــاق جوالن و قســمت هایی از 
رود اردن به رژیم صهیونیســتی برای 
همیشه مشکالت ناشی از کمبود آب را 
جبران خواهد کرد و فلسطینی ها توان 
خاصی در این زمینه نخواهند داشت؛ 
بنابراین مشاهده می شود که مقدمات 
و پیش فرض های سیاســی تاکنون به 
صورت تدریجی انجام شــده و موافقت 
برخی کشورهای عربی با آن نیز مزید 

بر علت شده است.
ـ در پیش فرض هــای اقتصادی، 
اقدامات تطمیعی صورت خواهد گرفت. 
نشست منامه کلید آغاز پیش فرض های 
اقتصادی بود. به گــزارش رویترز و به 
نقل از مقامات کاخ  سفید، طرح »رونق 
از طریــق صلح« را »جراد کوشــنر« 
داماد ترامپ در کنفرانس بحرین ارائه 

کرد که شــامل 17۹ پــروژه تجاری و 
زیرساختی است. همان گونه که اشاره 
شد، واشنگتن اکنون در پیش فرض های 
سیاسی توانسته است اقدامات خود را 
تا حدودی به جلو ببرد؛ اما در مســائل 
اقتصادی نتوانسته موفقیت خاصی به 
دست آورد. به همین منظور آمریکا به 
همراهی برخی کشورها مانند عربستان 
سعودی نیاز دارد تا بتواند تعادل نسبی 

میان  وعده های خود ایجاد کند.

تکرار نشست های گذشته
نشســت منامه از سه بُعد یادآور 
نشست های پیشین درباره فلسطین و 

طرح های اقتصادی آمریکاست:
1ـ از یــک منظر با طرح نقشــه 
راه هم ســویی دارد. طرح نقشه راه در 
زمان ریاست جمهوری جرج بوش و در 
سال 2002 میالدی مطرح شد و علناً 
تا ســال 2005 صورتی عملی به خود 
نگرفت. این طــرح برخالف طرح های 
چهارجانبه ای  کمیته  براســاس  قبلی 
متشکل از اتحادیه اروپا، سازمان ملل، 
آمریکا و روســیه بود. در طرح نقشــه 
راه ســه مرحله مطرح شده بود: توقف 
تروریسم و خشــونت، تشکیل کشور 
مستقل فلسطینی با مرز موقت تشکیل 

کشور فلسطین با مرز نهایی. 
نکته مهم و پنهانی در طرح نقشه 
راه، الگو و نظم جدید در منطقه بر اساس 
تئوری »خاورمیانه بزرگ« واشــنگتن 
بود؛ به گونه ای که رایس، وزیر خارجه 
وقت آمریکا آن را زایش جدید منطقه 
خواند. بر اساس این طرح با حل موضوع 
فلسطین و ســپس حمله به لبنان در 

سال 200۶، تحوالت منطقه یکی پس 
از دیگری به صــورت دومینووار اتفاق 
می افتاد. نشســت منامه اکنون چنین 
ماهیتی دارد و ترامپ به دنبال الگویی 
جدید در منطقه بر اساس ائتالف عبری ـ 
عربی است. تنها تفاوت نشست منامه با 
طرح نقشــه راه، بعد ماهیتی آن است؛ 
یعنی این نشســت ماهیتی اقتصادی 
دارد؛ اما طرح نقشه راه ماهیتی سیاسی 
داشت؛ بنابراین باید به این نکته توجه 
کرد که نشست منامه با پشتوانه ای چند 
ساله همراه شده و چنانچه واقعیت های 
موجود در آن به منصه ظهور برســد، 
بر اســاس همان طرح ســه گانه نقشه 
راه بــا دادن امتیازهایی واهی، مرحله 
آتی معاملــه قرن یعنی تضییع حقوق 

فلسطینیان را آغاز خواهد کرد.
2ـ این نشســت یادآور مذاکرات 
»طابا« اســت کــه در آن بــا خیانت 
باختری  کرانه  ســازش کار،  گروه های 
به رژیم صهیونیســتی داده شد و این 
رژیــم از دادن 5 درصد منطقه تعریف 
شده به فلسطینی ها سرباز زد و علناً در 
همین کنفرانس بیشتر کرانه باختری 
را به دست آورد. در نشست منامه نیز 
به خوبی مشاهده شــد که بسته های 
تشــویقی برای فلسطینیان با ادعاهای 
واهی مانند ایجاد فرصت های شــغلی 
و سرمایه گذاری در بخش های صنعتی 
و تبدیل کــردن مناطق تحت تصرف 
فلسطینی ها به مناطقی ویژه و اقتصادی، 
مترصد موافقت گروه های فلســطینی 
بــرای به نتیجه رســیدن توافق مورد 
نظر خود اســت؛ در حالی که چنانچه 
فلســطینی ها این مشوق ها را بپذیرند 

چیز خاصی عاید آنها نخواهد شد.
۳ـ طــرح اقتصــادی آمریکا در 
نشست منامه برای فلسطینی ها بیشتر 
به طرح مارشــال شــباهت دارد. بعد 
از جنگ جهانی دوم، واشــنگتن برای 
اروپای ویران شده مشوق های اقتصادی 
زیادی در نظر گرفت. تفاوت این طرح 
بــا طرح اقتصادی منامــه در دو نکته 

نهفته است:
الف ـ پشــت پرده طرح مارشال 
هــدف و غایت خاصی مطــرح نبود و 
تنها کمک هــای پولی بــرای جبران 

خسارت های جنگ جهانی دوم بود.
ب ـ دادن تسهیالت اقتصادی در 
قبال ترک ســرزمین اجدادی خود؛ در 
حالی که در طرح مارشال گزینه زمین 

در برابر پول مطرح نبود.

ارزیابی نهایی
آمریــکا با همراهی کشــورهای 
عربــی و رژیم صهیونیســتی مترصد 
اجرای طرح معامله قرن بعد از ایام ماه 
مبــارک رمضان بود که بنا بر مخالفت 
جهانی و گروه های فلسطینی با چنین 
موضوعی، این کشورها از فاز اجرایی آن 
در کوتاه مدت عقب نشینی کرده اند. هر 
چند نباید فراموش کرد که طرح معامله 
قرن متوقف نشده، بلکه تنها مراحل آن 
باید به صورت گام به گام تا سال 2020 
اجرایی شود در این میان عادی سازی 
روابط اعراب با رژیم صهیونیســتی با 
نشست اقتصادی منامه کلید خورد. در 
صورت موافقت تشکیالت خودگردان با 
پیشنهادهای این نشست، مرحله دوم 
معامله قرن یعنی تقسیم اراضی اتفاق 

خواهد افتاد.
در نتیجــه در یک طــرح کلی، 
معامله قرن دو پیش فرض و ســه بعد 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجرایی 
دارد. پیش فرض های آن اعالم پایتختی 
قدس و الحاق جوالن بود. ابعاد اقتصادی 
آن با نشست منامه و قبول پیشنهادهای 
اقتصادی از سوی ساف )کمک هزینه 
سالیانه به این جنبش( اجرا خواهد شد؛ 
مرحله سیاسی آن روابط عادی با رژیم 
فرهنگی  اســت، مرحله  صهیونیستی 
آن دادن اماکن تاریخی قدس به رژیم 
صهیونیستی است که با اعالم پایتختی 
قدس تا حدودی زمینه آن فراهم شده 
و در نهایــت فاز اجرایی آن در ســال 

2020 است.

   غالمعلی مصطفوی/ 25 سال پیش، وقتی رجب طیب اردوغان سمت شهرداری استانبول 
را بر عهده گرفت، کسی باور نمی کرد وی زمانی به قدرت اول کشور تبدیل شود. افول شخصیت 
کاریزمای اردوغان و محبوبیت حزبش در رفراندوم 2017 نمود یافت. هر چند این رفراندوم با نتیجه 
بله به نفع اردوغان تمام شد، اختالف کمتر از 2 درصدی آرا، امیدواری اپوزیسیون برای به چالش 
کشاندن قدرت اردوغان را دو چندان کرد. تداوم این روند در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 
2018 ســبب شــد حزب اردوغان برای اولین بار در طول حاکمیت خود کمتر از 50 درصد آرای 
پارلمان را از آن خود کند و طی ائتالف با حزب حرکت ملی نتوانست بیشتر کرسی ها را به دست آورد. 
می توان گفت 2۳ ژوئن 201۹، بدترین روز اردوغان در طول حاکمیت 17 ساله اش بود؛ روزی 
که سنگین ترین شکست اردوغان در طول حیات سیاسی او رقم خورد. شکستی که آغاز آن استانبول 
اســت؛ شهری که فعالیت های سیاسی اردوغان از آنجا شروع شد. اگرچه انتخابات شهرداری های 
مارس 201۹ با پیروزی اردوغان و حزبش تمام شــد، حزب حاکم برای اولین بار پنج کالنشهر از 
جمله اســتانبول و آنکارا را به رقیب خود واگذار کرد. ایــن اتفاق برای اردوغان ناگوار و غیر قابل 
باور بود. بنا به ادعای برخی رســانه ها اردوغان در ابتدا شکست را پذیرفته بود، اما تأکید آلبایراک 
داماد و وزیر خزانه داری وی مبنی بر اینکه می توان آن قشری را که دست به قهر سیاسی از حزب 
حاکم زده اند، برگرداند، موضع اردوغان را که منجر به تکرار انتخابات شــد، تغییر داد؛ تکراری که 

بزرگ ترین اشتباه سیاسی حزب حاکم را رقم زد. 
از آنجا که بعد از انتخابات شــهردارها تا چهار ســال دیگر هیــچ انتخاباتی در ترکیه برگزار 
نمی شود، اردوغان تالش کرد تا با پیروزی در این انتخابات، رقبای خود را به طور کامل از صحنه 
سیاســی دور کند. از سوی دیگر این انتخابات برای اپوزیســیون، آخرین پایگاه و قلعه در عرصه 
سیاسی کشور محسوب می شد؛ بنابراین رقابت سنگین دو جناح به ویژه در دور دوم، این انتخابات 
را از مقیاس محلی به ملی تبدیل کرد. تکرار انتخابات و تالش اردوغان و حزبش برای حذف اکرم 
امام اوغلو، نامزد جناح مخالف، وی را به رهبر اپوزیسیون ترکیه تبدیل کرد. وی که در دور اول با 
اختالف اندک برنده انتخابات شده بود، با این اقدام حزب حاکم مبنی بر برگزاری مجدد انتخابات، 
به قربانی بزرگ انتخابات در افکار عمومی تبدیل شد که اردوغان تالش می کند به هر نحو ممکن 

او را از صحنه انتخابات حذف کند. 
اگرچه تصور می شد برنده اصلی این انتخابات امام اوغلو و حزب متبوعش »جمهوری خواه خلق« 
باشند، کردها با دو اقدام نقش مهم و تأثیرگذاری در این پیروزی و شکست ایفا کردند:1ـ حمایت 
از نامزد اپوزیســیون، 2ـ بایکوت انتخابات و شرکت نکردن در آن. همچنان که کردها در دور اول 
انتخابات پارلمانی 2015 شکســت حزب حاکم را رقم زدند، در این دوره نیز ضمن شکســت این 
حزب زمینه ساز پیروزی جناح مخالف شدند. با این تفاوت که در دور دوم انتخابات 2015، اردوغان 
توانست با زور سالح، رأی آنها را کسب کند؛ اما در دور دوم این انتخابات کردهای محافظه کار که 
انتخابات استانبول را بایکوت کرده و به هیچ جریانی رأی ندادند، در این دوره با حضور گسترده و 
حمایت از نامزد ائتالف ملت، پیروزی قاطع این جریان را رقم زدند. این همان اشتباه حزب حاکم 
بود که تصور می کرد می تواند اعتماد آنها را برگرداند. حزب اسالم گرای سعادت یکی دیگر از دالیل 
شکســت اردوغان در استانبول بود؛ البته عوامل گوناگون دیگری در این شکست دخیل هستند؛ 
از جمله مســائل اقتصادی، ایجاد فضای دوقطبی، تغییر گفتمان حزب حاکم و... . این عوامل یک 
شــبه به وجود نیامده و نتیجه سیاســت های یکجانبه گرایانه اردوغان و تأکید بر بقای خود به هر 
نحو است. روند تضعیف پایگاه اجتماعی اردوغان با تأسیس احزاب جدید از سوی دوستان دیروز 

وی بیشتر نیز خواهد شد.

پنجره

انتخابات استانبول و چالش رؤیاهای اردوغان سالح های ناکارآمد
   محمدرضا بلوردی/ سیاســت امنیت منطقه ای در خلیج فارس با ورود تسلیحات گوناگون از 
سوی آمریکا و دولت های اروپایی، نظیر فرانسه و انگلستان دچار دور تسلسل ناامنی شده است. بنابر آمار 
مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم هزینه های نظامی کشورهای منطقه در سال گذشته نسبت به بازه زمانی 
200۹ـ2005، بیش از 40 درصد افزایش را نشــان می دهد. همچنین از میان 10 کشور دارای باالترین 
میزان هزینه های نظامی در جهان، هفت کشور در منطقه خاورمیانه قرار دارند که در بین آنها اسامی چهار 
کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، عربستان سعودی، عمان و کویت دیده می شود که 
به ترتیب 4/01، 10، 12 و 5/08 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به امور نظامی اختصاص داده اند.

در این بین، عربســتان به منزله دومین واردکننده بزرگ تسلیحات با بودجه نظامی سالیانه بیش از 
200 میلیارد دالری قرار دارد که حدود یک ســوم آن صرف واردات تســلیحات از آمریکا، فرانسه، آلمان، 
چین و روسیه می شود. واردات تسلیحات خارجی به عربستان در سال 2017 در مقایسه با دوره چهار ساله 
2008 تا 2012، افزایش تعجب برانگیز 225 درصدی را نشان می دهد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند آمریکا 
برای ایجاد ثبات در منطقه به جای بزرگنمایی ظرفیت های دفاعی ایران و تبدیل منطقه به انبار تسلیحات، 
باید به کشورهای منطقه در جهت رفع شکاف های اجتماعی داخلی آنها و تالش برای کاهش افراط گرایی 
بی حد و حصر در منطقه کمک کند یا اینکه در طرف دیگر، بر قطع حمایت از عربستان سعودی و امارات 
متحده در جنگ های منطقه ای و انجام کمک های انسانی در جنگ یمن متمرکز شود. بر اساس این، آنچه 
سران آمریکا تحت عنوان تهدید ایران از آن یاد می کنند، تنها دستاویزی است که دولت ترامپ از آن برای 
تجارت تسلیحاتی که بیش از ۳0 درصد از کل حجم صادرات آمریکا را تشکیل می دهد، استفاده می کند.

اما با وجود این هزینه های سنگین نظامی که کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات دنبال 
می کنند و با ادامه دادن به این سیاست و افتادن در دام رهبران کشورهای غربی و به طور مشخص 
آمریکایی ها که صنایع نظامی آنها را از ورشکستگی نجات می دهند، تحوالت نظامی اخیر در منطقه 
نشان می دهد همه تجهیزات و تسلیحات خریداری شده کارآمدی الزم را نداشته و نتوانسته اند اهداف 
طراحی شده را محقق کنند. به طور مشخص واکنش مقاومت یمن عرصه ای برای آزمایش کارآمدی 

سالح های آمریکایی سعودی ها شده است.
سامانه دفاع موشکی عربستان سعودی به سامانه های آمریکایی با محوریت سامانه پدافند هوایی 
پاتریوت متکی است که برای نخستین بار در ابتدای دهه ۹0 میالدی در عربستان و رژیم صهیونیستی 
با هدف مقابله با موشک پراکنی های رژیم صدام حسین مستقر و عملیاتی شدند. پاتریوت ام آی ام ـ104 
یک سامانه دفاع هوایی موشکی است که توانایی مقابله با موشک های بالستیک تاکتیکی، موشک های 
کروز و جنگنده ها را در همه شرایط آب و هوایی و در هر ارتفاعی دارد؛ اما فارغ از مسائل فنی مربوط 
به این سامانه آنچه مورد توجه این یادداشت است، هزینه هر موشک شلیک شده از این سامانه است 
که پس از بررســی منابع بین المللی نظامی قیمت ۳ میلیون دالر برای هر موشــک نظر ما را به خود 
جلب می کند! در واقع پدافند موشــکی عربستان برای سرنگون کردن یک موشک یمنی با شلیک ۶ 
فروند موشــک پاتریوت حدود 18 میلیون دالر هزینه می کند که تناســب نداشتن بین این سامانه و 
موشک هایی که هدف قرار می گیرد قابل توجه است. در جریان عملیات پهپادهای نیروهای یمنی که 
خطوط اصلی انتقال نفت در عمق خاک عربســتان را هدف قرار داد، بار دیگر ناکارآمدی تســلیحات 
آمریکایی آشکار شد؛ چرا که این پهپادها بدون شناسایی از سوی سامانه های پدافندی سعودی، 800 
کیلومتر در آسمان عربستان پرواز و علیه اهداف مشخص شده عملیات کردند.ساقط شدن پهپاد فوق 
پیشــرفته گلوبال هاوک به وسیله سامانه بومی ســوم خرداد را باید نمونه دیگری از غیرواقعی بودن 
ادعاهای تسلیحاتی آمریکایی ها دانست که به نظر نمی رسد سعودی ها را نسبت به اشتباهات راهبردی 
خود آگاه کرده باشد؛ چرا که آنها پس از اینکه متوجه شدند با وجود صرف هزینه های گزاف سالح های 
کارآمدی در اختیار ندارند، قصد تکرار اشتباهات را دارند. طبق اعالم پنتاگون، ایاالت متحده آمریکا 
با فروش سامانه دفاع موشکی تاد به ارزش 15 میلیارد دالر به عربستان سعودی موافقت کرده است. 

فراسو
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  حمید خوش آیند/ دولت 
آمریکا همچنان معتقد اســت روزی 
فرا خواهد رســید که راهبرد فشــار 
حداکثــری و تحریم های اقتصادی، 
انــزوای دیپلماتیــک و حتی تهدید 
جنــگ، به توافقی تاریخــی با ایران 
منجر خواهد شــد. غافــل از اینکه 
راهبردهای مذکور، قابلیت های درونی 
خود برای مقابله با ایران را از دســت 
داده اند. به بیان ســاده تر، اســتفاده 
آمریکا از راهبردهای مذکور به ویژه 
راهبرد فشــار حداکثــری و تحریم 
شــدید اقتصادی، نه تنهــا در قبال 
ایران شکست خورده، بلکه چشم انداز 
استفاده آمریکا از این ابزارهای فشار را 
در مورد کشورهای دیگر نیز با ابهامات 

اساسی مواجه کرده است.
تئوری مهمی در روابط بین الملل 
وجود دارد که می گوید »استفاده از 
قدرت، به معنای ریزش قدرت است.« 
آمریکا و به ویــژه دولت ترامپ هم 
اکنون و درباره استفاده حداکثری اش 
از راهبردهای فشــاری که در اختیار 
دارد دچار چنین وضعیتی شــده اند. 
فشــار حداکثری در مواجهه با ایران 
که از یک سال گذشــته در دستور 
کار دولت آمریکا قــرار گرفت، قرار 
بــود در مدت زمان کوتاهی به نتایج 
زیر دســت یابد: 1ـ از طریق فشــار 
به هــم ریختن اوضــاع اقتصادی و 
ایجاد شرایط شدید تورمی، مردم را 
به خیابان ها کشــانده و آنها را علیه 
حاکمیت بشوراند، 2ـ راهبردی برای 
تضعیف قابلیت های نظامی و قدرت 
بازدارندگی و توانمندی های موشکی 
جمهوری اسالمی باشد، ۳ـ صادرات 
نفت ایران را به صفر برساند، 4ـ ایران 
را از مواضع منطقه ای خود عقب براند.

در توضیح گزینه شــماره یک 
باید گفت؛ هــدف اصلی و راهبردی 
فشــار حداکثری آمریکایی ها که از 
برخوردار  اقتصــادی  درون مایه های 
اســت  به دنبال گشودن دروازه های 
آشــوب و تنش هــای خیابانی علیه 
حاکمیت و نظام سیاســی بود. قرار 
بود آمریکا از طریق فشار حداکثری 
در حوزه اقتصاد، فشار فزاینده ای بر 
بخش های بزرگــی از جامعه ایرانی 
وارد کرده و اقتصاد را دچار فروپاشی 
کند. ســپس مردم را بــه این درک 
و بــاور عمومی و همگانی برســاند 
که برای رهایــی از وضعیت موجود 
چــاره ای جز آشــوب و ســرنگونی 
حکومت و نظام نیســت؛ اما مردم نه 
تنها بــه خیابان ها نریختند و در دام 
آمریکایی هــا نیفتادند، بلکه بیش از 
پیش به این واقعیــت پی بردند که 
آمریکا علت العلل معضالتی است که 
بر اقتصاد و معیشت مردم وارد نشده 
و سفره های شــان را کوچــک کرده 
اســت. این درک از واقعیات ماجرا، 
هم اکنــون به انســجام مردمی در 
ختم  آمریکایی ها  زیاده طلبی  مقابل 

شده است. 
دربــاره موارد دوم و چهارم هم 
بایــد گفت؛ آمریــکا در صدد بود تا 
با راهبرد فشــار حداکثری و تشدید 
فشــارهای اقتصــادی، تقاضا برای 
ســازش پیرامون قدرت موشــکی و 
منطقه ای را میان مردم صورت دهد 
تا به واسطه فشارهای مردمی ایران را 
پای میز مذاکره برای انعقاد برجام های 
2 و ۳ و... بنشاند. نکته جالب این است 
که هم اکنون مردم از موافقان اصلی 
مقاومت و مذاکــره نکردن با آمریکا 
هستند. آمریکا می خواست از طریق 
راهبرد فشــار حداکثری، ایران را در 
مرزهای خودش محدود و محبوس 
کند و ابتکار عمل را در حوزه منطقه 
از ایران بگیرد. اینجا هم دولت آمریکا 
به پای خودش شــلیک کرده است. 
فشــار حداکثری دولــت آمریکا نه 
ایــران را در مرزهایش محدود کرد، 
نه مؤلفه هــای منطقه ای قدرت را از 
آن گرفــت و نه گروه های مقاومت را 
مهار کرد. امــروز جبهه مقاومت در 
اوج قدرت نــرم و میدانی خود قرار 
دارد و جمهوری اسالمی ایران نیز به 
عالی ترین سطح قدرت سخت و نرم 
در منطقه تبدیل شده است. چنانکه 
امروز بیش از هر زمان دیگری امنیت 
رژیم صهیونیستی سلب شده و قدرت 
بازدارندگی آن رنگ باخته و این رژیم 
در معرض تهدیدات جدی موجودیتی 

قرار گرفته است.  
بنابراین راهبرد فشار حداکثری 
آمریکا، همچنان که محافل آمریکایی 
نیز اذعان و اعتراف دارند شکســت 
خورده است. آنچه امروز کاخ سفید 
با آن مواجه است، بی برنامگی ناشی 
از شکســت راهبردهــای مقابله با 

ایران است.

فشار حداکثری در محاق
»جان یارموت« نماینده دموکرات ایالت کنتاکی و رئیس کمیته بودجه مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به سیاســت های ترامپ، رئیس جمهور کشــورش در 
قبال ایران در پیامی توئیتری تصریح کرد: آدم کم عقل؛ سومین خط توافق هسته ای ایران این امر )دست نیافتن ایران به سالح هسته ای( را تضمین کرده است. قبل 

از پاره  کردن برجام، باید آن را می خواندی.

ترامپ
 ابله!

روزنه

بازی چندگانه اروپا با ایران
   یاسر سعیدنژاد/ اروپا در روابط خود با ایران از قاعده کلی و یکسانی 
پیروی نمی کند و همواره حرکتی چندگانه و سینوسی داشته است. طی سال های 
گذشته با رویکردی کاماًل متناقض و همراه با پارادوکس های گوناگون، موضوع 
هسته ای ایران را با همراهی آمریکا و صهیونیست ها ذیل فصل هفتم منشور ملل 
متحد قرار دادند و همین امر به صدور قطعنامه های مختلف علیه ایران منجر شد.
این رویکرد اکنون در زمینه برجام و مسائل موشکی و حقوق بشری کاماًل 
مشــهود است. اروپایی ها در رویکردی هم سو با واشنگتن نه تنها به تعهدات 
خود در برحام پایبند نبوده اند، بلکه برخالف تعهدات خود به وظایف شان نیز 
عمل نمی کنند. مصداق کامل آن نداشتن اراده اروپایی ها برای راه اندازی کانال 
مالی است. این کانال باید مسیر اقتصادی جایگزینی را برای تحریم های آمریکا 
پیش روی دو طرف قرار می داد که تاکنون در عمل هیچ اتفاق خاصی نیفتاده 
اســت. افزون بر موارد فوق، طرف اروپایــی در برخی موارد مواضعی را علیه 
ایران اتخاذ کرده که نه تنها برخالف قواعد موجود در برجام است، بلکه این 
جهت گیری به منزله دخالت در مسائل داخلی یک کشور است. به گونه ای که 
»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان گفته بود: »عاقالنه است که توافقی داشته 
باشیم که تضمین کند ایران اورانیوم تولید کند. درباره نقش ایران در سوریه 

و برنامه موشکی هم باید حرف بزنیم.«
با توجه به موارد فوق و اشاره به مسائل موجود باید بازی چندگانه اروپا 

با ایران را دارای اهداف زیر دانست:
1ـ اروپایی ها معتقدند بر اساس رویکرد »به مرگ گرفتن تا به تب راضی 
شدن«، باید ایران را دچار وضعیتی سردرگم همراه با امتیازهای قطره چکانی 
کــرد. در حالی که قرار بود کانال مالی اروپا شــهریور یا حداکثر در آبان ماه 
ســال گذشته اجرایی شود، با گذشت یک سال و چند ماه از خروج آمریکا از 
برجام هنوز ســازوکار این کانال معلوم نیست و هدف خاصی نیز برای آن در 
نظر گرفته نشده است. آن گونه که معلوم است سازوکار مالی بیش از آنکه به 
دنبال دور زدن تحریم ها باشــد، به دنبال حفظ برجام از ســوی ایران است و 
این امر در بیانیه اخیر ســه کشور اروپایی مشهود است. آنها اعالم کردند سه 
کشور اروپایی )E۳( از تجارت مشروع اروپا با ایران حمایت می کنند و هدف 
بلندمدت اینســتکس این است که به روی عامالن اقتصادی کشورهای ثالث 
که خواهان تجارت با ایران هســتند، باز باشــد و سه کشور اروپایی به تالش 

برای رسیدن به این هدف ادامه می دهند.
1ـ اروپا اکنون به دنبال بازی برد ـ باخت با ایران است؛ یعنی از یک سو 
شــرط برقراری کانال مالی را به پذیرش FATF از سوی ایران محدود کرده 
و از سوی دیگر بدون دادن هیچ گونه امتیازی به دنبال حداکثر امتیاز است. 

2ـ اروپا به دنبال ایجاد مسیر جدیدی با ایران برای مذاکرات منطقه ای و 
موشکی است. این مسیر جدید از بستر برجام و نبود یگانگی در رفتار اروپایی ها 
حاصل می شود؛ به گونه ای که مکرون در موضع گیری هم سو با آمریکا اعالم 
کرد، اروپایی ها به دنبال توافقی دقیق تر با ایران هستند. به هر حال، اروپا باید 
به گونه ای نشــان دهد از توافق موجود در برجام حمایت خواهد کرد، اما در 

عین حال به دنبال موضوعات دیگر با ایران است.
۳ـ اروپــا بــا توجه به معافیت های تحریمی ایران به دنبال اســتفاده از 
برگ برنده خود در مقاطعی اســت که ایران راه چاره ای جز تمکین در برابر 
خواســت های اروپا نخواهد داشت و بر اساس همین راهبرد اروپا نمی خواهد 
برگ هــای برنده خود را در برابر ایران هزینه کنــد. در نتیجه اروپا به دنبال 
زمان بر کردن تأســیس سازوکار مالی پس از معافیت های تحریمی آمریکا به 
هشت کشور است؛ زیرا از نظر اروپایی ها در این مقطع، با توجه به فشارهای 
اقتصادی به ایران، تهران رویکردی براســاس دادن امتیازهای بیشتر در قبال 

کسب حداقل امتیازها خواهد داشت.
در مجمــوع بازی چندگانه اروپا با ایران صرفاً بازی سیاســی به تبعیت 
از سیاســت های آمریکاست. به هم پیوستگی سیاست اروپا و آمریکا در قبال 
ایران، تفاوت های ماهوی در شرایط موجود به وجود آورده که همین امر سبب 
تناقض های آشکار شده و این جمله رهبر معظم انقالب را که نمی توان به اروپا 

اعتماد کرد، باید تداعی کننده مسائل پیش رو دانست.

یادداشت 

»بی بی سی«: جنگ رسانه ای یکی از شیوه های جنگ روانی است که آمریکا 
آن را به وجود آورده و معموالً با جنگ اقتصادی و جنگ سیاسی همراه است. از 
زمانی که آمریکا فهمید با کودتا نمی تواند کشورها را تحت مدیریت خود درآورد، 
سعی کرد با جنگ روانی ذهن ها و قلب ها را در اختیار بگیرد. اکنون شاهد چنان 
بمباران رسانه ای بر ذهن و قلب مردم ایران هستیم که به ترور رسانه ای رسیده و 
چیزی کمتر از تحریم های آمریکا علیه ایران نیست. گفتنی است اعتراف رسانه ای 
مانند بی بی سی به واقعیت عناد و ترور رسانه ای آمریکا علیه مردم ایران اسالمی 
هم نوعی فرار رو به جلو در مورد ماهیت رســانه ای خودش است و هم حاکی از 

اختالف  های تاکتیکی بین آنهاست؛ اما نفس این اذعان حائز اهمیت است.
»عبدالباری عطوان«: نشست اقتصادی بحرین »ماسک ها« را کنار زده و 
چهره های حقیقی را آشکار کرده است؛ اما ملت فلسطین قدرتمندی وجود دارد که 
علی رغم محاصره و گرسنگی، حامی مقاومت است، به هیچ وجه تسلیم نمی شود و 
به آمریکا »نه« می گوید. تشکیالت خودگردان هم هر گفت وگویی با آمریکایی ها را 
رد می کند و »معامله قرن« را مردود می داند. ملت فلسطین توطئه جاری را قبول 
نمی کند، حضور در این نشست، توطئه است و کاستن سطح هیئت شرکت کننده، 
طرف هایی که نماینده های شــان را به این نشست فرستادند تبرئه نمی کند؛ این 

طرف ها تسلیم آمریکایی شدند که مانند گله آنها را می راند )هدایت می کند(.
»گلوبال تایمز«: ایاالت متحده به عنوان تنها ابرقدرت پس از جنگ سرد، 
هدف مرکزی دارد و آن، جلوگیری از ظهور قدرت های منطقه ای است. در مقابل، 
بلندپروازی های منطقه ای ایــران نیز هرگز از بین نرفته و دیدگاه ایران در قبال 
ماهیت هژمونی ایاالت متحده و روابط با این کشــور، کاماًل روشن است. اهداف 
راهبردی دو طرف، در تضاد با یکدیگر قرار دارد و این تضاد ساختاری را به سختی 
می توان از طریق امتیازدهی و بده بســتان حل وفصل کرد. مسئله هسته ای تنها 
یک بهانه است و آمریکا با اعمال تحریم در اصل تضعیف ایران را دنبال می کند. 
»نیویورک تایمز«: سرویس های اطالعاتی و فرماندهان نظامی آمریکایی در 
حال طراحی اقدامات خرابکارانه ای هستند که به اعتقاد کاخ سفید می تواند فشارها 
بر ایران را افزایش دهد، اما در عین حال به جنگ منتهی نشود. این طرح ها می تواند 
شــامل مجموعه گســترده ای از اقدامات باشد؛ از جمله حمالت سایبری بیشتر، 
عملیات های مخفیانه با هدف از کار انداختن قایق های ایرانی مورد استفاده برای 
حمله به کشتی ها و عملیات های مخفیانه داخل ایران با هدف ایجاد ناآرامی بیشتر.
»گلوبال تایمز«: رهبر ایران هوشــیارانه دریافته اســت که حتی اگر ایران 
تأسیسات هسته ای خود را تعطیل کند و اجازه بازرسی و نظارت عمومی غرب را 
بدهد، غرب مسئله دیگری مانند موضوع تروریسم یا حقوق بشر را پیش می کشد. 
هدف واقعی ایاالت متحده، ادامه اعمال فشــار با هدف تغییر سیاسی و روی کار 

آوردن حکومتی است که در برابر ایاالت متحده سر تسلیم فرود آورد.
»هاآرتص«: نشست بحرین بزرگ ترین نشست عادی سازی روابط بوده که 
طی ســال های اخیر مشاهده شده اســت. دیداری که در نشست صلح اقتصادی 
صورت گرفت، با هدف جمع آوری پنجاه میلیارد دالر برای فلسطینیان برگزار شده 
و بر اساس طرح صلحی است که ایاالت متحده آمریکا قصد دارد پس از انتخابات 

آتی اسرائیل ارائه کند.

رصد

نگاهی به زوایا و ابعاد نشست بحرین

معامله محکوم به شکست

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان



* در ابتدای گفت وگو توضیحی درباره 
وضعیت تولید چغندر قند و نیشــکر از 

ابتدای انقالب تاکنون بفرمایید.
الزم اســت به عنوان مقدمه عرض کنم 
کشورهایی که توان استحصال شکر از نیشکر را 
دارند عبارتند از: آمریکا، چین، پاکستان، ژاپن، 
ونزوئال و اسپانیا. ایران نیز از جمله این کشورها 

محسوب می شود.
از نظر شرایط آب و هوایی خاصی که برای 
کشــت نیشکر نیاز است، این محصول تنها در 
استان خوزستان کشت می شود و سابقه کشت 
آن در این استان به دهه 40 می رسد که حدود 
دو هــزار و 200 هکتار بود و اکنون حدود ۹0 
تا ۹2 هزار هکتار ســطح زیر کشت نیشکر در 
این استان داریم؛ اما چغندر قند که سابقه آن 
در ایران به 127۳ ه.ش می رسد، در 20 استان 
کشور کشت می شود. اوایل انقالب، سطح زیر 
کشت چغندر قند حدود 150 هزار هکتار بود 
و بیشــترین سطح زیر کشت چغندر قند طی 
سال های بعد از انقالب تاکنون، در سال 1۳74 
با 225 هزار هکتار کشــت رقم خورد؛ اما این 
سال رکورددار بیشترین تولید چغندر قند در 
کشور نیست، بلکه رکورد تولید این محصول در 
کشور متعلق به سال 1۳۹۶ با تولید بیش از 8 

میلیون تن چغندر قند است.
علــت اینکه در ســال 1۳74 بــا وجود 
بیشترین کشت چغندر قند، بیشترین برداشت 
را شاهد نیستیم به استفاده از ارقام پلی ژرم در 
کشــت آن زمان چغندر قند مربوط می شود. 
متوسط عملکرد این ارقام در واحد سطح کمتر 
اســت؛ به همین دلیل در آن ســال حدود 5 
میلیون و ۳00 هزار تن چغندر قند تولید شد.

در حالت طبیعی، بذر چغندر قند متشکل 
از چندین چغندر قند به هم چسبیده است که 
به آن پلی ژرم گفته می شــود. عملکرد این بذر 
در واحد سطح کمتر است. در سال های اخیر، 
فناوری تک بذر یا منوژرم چغندر قند موجب 
افزایش برداشــت در واحد سطح شده است و 
ایران از جمله کشورهای مطرح در استفاده از 
این نوع بذر محسوب می شود. در حال حاضر، 
بیــش از ۹8 درصد از بذر چغندر قند کشــور 
از ارقام منوژرم اســت. استفاده از این نوع بذر 
هزینه های تولید را به شکل قابل توجهی کاهش 
داده و میزان تولید در واحد سطح را نیز به طرز 

چشمگیری افزایش می دهد.

تثبیت  برای  کشــاورزی  وزارت   *
خودکفایی شــکر در کشور چه برنامه ای 
دارد و برای تحقق آن چه اقداماتی کرده 

است؟
حدود پنج ســال پیش در راستای اجرای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی 
رهبر معظم انقالب در وزارت جهاد کشاورزی، 
طرح افزایش ضریب قدرت خوداتکایی به شکر 
رقم خورد. تاکنون در قالب این طرح، چند هدف 
در دســتور کار قرار داده ایم که افزایش تولید 
چغندر قند، افزایش بهــره وری آب و افزایش 

عملکرد در واحد سطح از جمله آنهاست.
الگوی مرســوم برای کشــت چغندر قند 
در کشــور، کشت بهاره است که هم اکنون در 

20 استان کشور اجرا می شود. زمان کشت در 
این نوع الگو از اواخر اسفند ماه شروع می شود 
و گاهی تا اوایل خــرداد ماه نیز ادامه می یابد. 
عملیات برداشــت در آن نیز از اول مهر ماه هر 
سال شروع می شود. با این حال، طی چهار سال 
اخیر کشت پاییزه چغندر قند نیز در دستور کار 
قرار گرفته اســت. در این الگو عملیات کشت 
در مهر ماه شــروع می شود و حداکثر تا اوایل 
آذر ماه ادامه می یابد. برداشــت آن نیز عماًل از 
اردیبهشت ماه آغاز می شود. در این الگو، چرخه 
رشــد گیاه در پاییز و زمستان انجام می شود و 
گیاه می تواند از نزوالت جوی یا همان آب سبز 
استفاده بکند که این امر در افزایش بهره وری 

آب تأثیر فراوانی دارد.
طی چهار سال اخیر، توسعه کشت پاییزه 
یکی از اهداف بسیار مهم طرح افزایش ضریب 
خوداتکایی شــکر بوده که در دستور کار قرار 
دادیم. از آنجا که استان خوزستان زمستان های 
معتدلی دارد، کشت پاییزه را از این استان شروع 
کردیم. در حال حاضر در ده اســتان کشور نیز 
که زمســتان های معتدل و گرمی دارند، مانند 
جنوب اســتان فارس، گلستان، مناطق سرپل 
ذهــاب و گیالنغرب کرمانشــاه، ایالم، منطقه 
دشت مغان اردبیل، اصفهان، خراسان رضوی، 
لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و جنوب کرمان 
طی سال های اخیر کشت پاییزه چغندر قند در 
آنها شروع شده و سطح زیر کشت پاییزه در آنها 

در حال افزایش است.
در کنار افزایش ســطح زیر کشت چغندر 
پاییزه، افزایش عملکرد چغنــدر بهاره نیز در 
دســتور کار قرار گرفته است. چغندر بهاره به 
دلیل نیاز آبی باال، طول دوره رشد که در بهار 
و تابستان اســت، نیاز به آبیاری مداوم مزارع 
در این فصول و کاهش میزان بارندگی کشــور 
در این دو فصــل، در طبقه بندی گیاهانی که 
نیاز آبی بیشــتری دارند، قرار می گیرد. از نظر 
خشکسالی هایی که در سال های گذشته وجود 
داشت ـ ســال زراعی 1۳۹7 ـ1۳۹8 را باید از 
این قاعده مســتثنا کنیم ـ موجب شده بود که 
ما افزایش سطح زیر کشت چغندر پاییزه را در 

اولویت قرار دهیم.
در کنار این، از توسعه کشت نشائی چغندر 
قنــد نیز غافل نشــده ایم. تحقیقات مربوط به 
کشت نشائی چغندر قند در کشور ما به 40 سال 
پیش برمی گردد؛ اما چون مشکالت خشکسالی 
مشابه سال های اخیر در آن سال ها نداشته ایم، 
در آن زمان به کشت نشائی اهمیت داده نشده 
بود. طی چهار سال اخیر، کشت نشائی چغندر 
قند هم در دســتور کار وزارت جهاد کشاورزی 
قرار گرفته اســت و هر ســاله در حال افزایش 
است. این روش کشــت، عالوه بر کاهش 40 
درصدی مصرف آب، بیشتر هزینه های تولید را 
مانند استفاده از علف کش ها، هزینه های تنک 
کردن و طول دوره رشــد چغندر قند در زمین 

اصلی کاهش می دهد.
برنامــه دیگری که در قالب طرح افزایش 
ضریب خودکفایی شکر اجرا شده است، کشت 
متراکم چغندر قند اســت که در آن با کاشت 
دو ردیف پشته، ۳0 درصد تراکم بوته افزایش 
می یابد و عملکرد در واحد ســطح و بهره وری 

آب افزایــش پیدا می کند. اجرای این برنامه ها 
در کشور موجب شد تا در پایان سال 1۳۹۶ به 
رکوردی در طول تاریخ صنعت قند کشور برسیم 
که آن تولید بیش از 8 میلیون تن چغندر قند و 
7/۹ میلیون تن نیشکر در کشور بود که حاصل 
آن بیش از 2 میلیون و 15 هزار تن شکر شد. 
با توجه به حجم نیاز سالیانه کشور به شکر که 
حدود 2 میلیون و 200 هزار تن اســت، در آن 
سال به حدود ۹1 درصد خوداتکایی در تولید 

شکر دست یافتیم.

* پیش بینی می کنید در سال 13۹۸ 
چه میزان تولید داشته باشیم؟

نظــر  از   1۳۹7 ســال  اول  نیمــه  در 
خشکسالی هایی که در استان خوزستان حادث 
شده بود و تأمین نشدن آب کشت و صنعت های 
نیشــکر، این تنش های خشکســالی بر میزان 
تولید محصول اثری منفی گذاشــت. در نیمه 
دوم ســال 1۳۹7 بارندگی هــای پاییزه ای که 
هم زمان با برداشت نیشکر شروع شد، موجب 
تأخیر برداشت نیشکر شد که این امر تا اواخر 
ســال 1۳۹7 نیز ادامه داشت. تداوم بارش ها و 
استمرار آن در ابتدای سال 1۳۹8 به سیل در 
استان خوزستان و آسیب دیدن بخشی از مزارع 

تولید نیشکر این استان منجر شد.
درباره پیش بینی تولید چغندر قند در سال 
جاری نیز ابتدا باید بگویم کشــت چغندر قند 
تابع آیتم های گوناگونی مانند قیمت محصوالت 
رقیب، قیمت خرید تضمینی چغندر قند، نحوه 
تسویه حساب کارخانه های قند با چغندرکاران 
و سیاست های قیمت شکر، تعرفه واردات شکر 
و... است که بر میزان تولید شکر در کشور تأثیر 
مستقیمی می گذارد. امســال شورای اقتصاد، 
افزایش صرفــاً 20 درصــدی را درباره خرید 
تضمینی چغندر قنــد تصویب کرد و از اواخر 
سال گذشــته نیز افزایش قیمت محصوالتی 
مانند سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی در سطح 
کشور موجب شد برخی کشاورزان چغندرکار 
به کشــت این محصوالت روی بیاورند که این 
موضوعات در کاهش تولید چغندر قند امسال 

بی تأثیر نخواهد بود.
در مجموع پیش بینی می کنیم که امسال 
سطح زیر کشت چغندر قند در مقایسه با سال 
گذشته ۳0 تا ۳5 درصد کاهش داشته باشد که 

این امر ناشی از رفتار کشاورزان است.

* آیا نوســان قیمت شکر در کشور 
تحت تأثیر آثار سیل یا کاهش سطح زیر 
کشت چغندر قند است یا از وضعیت روانی 

جامعه تأثیر می پذیرد؟
از نیمه دوم ســال گذشــته، پیامدهای 
خشکسالی در مورد محصول نیشکر و کاهش 
تولید شــکر از نیشکر را پیش بینی می کردیم؛ 
اما بارندگی ها هم مزید علت شد. در این میان 
سودجویان و اخاللگران اقتصادی از این فرصت 
استفاده کردند و قبل از نمود عینی کاهش تولید 
شکر در بازار، شاهد وضعیت نوسان قیمتی در 
بــازار بودیم. افزایش ناگهانی قیمت شــکر در 
اواخر اســفند ماه نشان می دهد در پشت پرده 
این گرانی ها افرادی به دنبال سوءاســتفاده و 

آشفته کردن بازار هستند و علت اصلی افزایش 
بی سابقه قیمت شکر در بازار کشور نیز همین 

عامل است.
با توجه به دو الگوی کشت، سال گذشته 
حدود 15 هزار هکتار کشت پاییزه چغندر قند 
در کشــور داشتیم که عملیات برداشت آن در 
استان خوزستان شروع شده است و پیش بینی 
می کنیــم با برداشــت چغندر قند در ســایر 
استان هایی که به کشت پاییزه پرداخته اند، تولید 
شکر در کشور تا حدودی تثبیت شود. همچنین 
در طول تابستان و از نظر جلوگیری از آشفتگی 
موجود در بازار، اقدام به واردات شکر نیز شده 
است که به مرور در سطح جامعه توزیع می شود.

به مزارع  * آسیبی که سیل امسال 
کشت چغندر قند و نیشکر وارد کرد چه 
میزان بــوده و این رویداد چه تأثیری در 

تولید سال داشته است؟
در جریان ســیل، بیش از 50 هزار هکتار 
از اراضی نیشــکری اســتان خوزستان دچار 
آبگرفتگی شد و برآورد خسارت ها بالغ بر ۳000 
میلیارد تومان بود. در این حادثه، بخشی از مزارع 
نیشکر این استان که هنوز برداشت نشده بود، 
زیر آب رفت و تا مدت ها زیرآب بود و محصول 

آنها از بین رفت.
پیش بینی ما این است که از کشت چغندر 
قند و نیشکر کشور، حدود یک میلیون و 800 
هزار تن شکر تا پایان سال 1۳۹8 تولید کنیم.

* پیش بینی چشم انداز برنامه ای 14۰۵ 
در حوزه تولید شکر چه میزان است؟

افــق چشــم انداز برنامــه وزارت جهاد 
کشــاورزی که بر مبنای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی اســت تا ســال 1405 ترسیم شده 
است. ما تا پایان این برنامه پیش بینی کرده ایم 
در تولید شکر به خودکفایی و تولید بیش از 2 
میلیون و 200 هزار تن در سال برسیم. در سال 
1۳۹۶ تقریباً این رکورد را در کشور شکستیم. 
امسال نیز رفتار کشاورزان در کاهش سطح زیر 
کشت و پایین بودن قیمت تضمینی موجب شد 
تا در تولید شکر با افت نسبی مواجه شویم؛ اما 
تولید سال 1۳۹۶ نشان داد ظرفیت خودکفایی 
شکر در کشور وجود دارد. با وجود این، رسیدن 
به خودکفایی و تثبیت آن در کشور به مقدماتی 
نیاز دارد که خرید تضمینی و با قیمت منصفانه 
محصول کشاورزان یکی از مواردی است که در 

تولید آن تأثیر مستقیم می گذارد.
نیشکر تنها در اســتان خوزستان کشت 
می شود و به مصرف شرکت های کشت و صنعت 
می رســد و عماًل به خرید تضمینی آن توسط 
دولت نیازی نیست؛ اما درباره چغندر قند، دولت 
باید خریــد تضمینی و با قیمت رضایت بخش 
برای کشاورزان را در دستور کار خود قرار دهد.

کشور ما ســابقه زیادی در کشت چغندر 
قند دارد و به جرئــت می توان گفت در میان 
محصوالت زراعی، زنجیره کاملی از تولید شکر 
از چغندر قند در کشور داریم که نمونه موفقی 
از زنجیره غذایی در کشــور است و می توان از 
آن برای ایجاد و تکمیل سایر زنجیره های غذایی 

الگوبرداری کرد.
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ربا، در لغت به معنای زیادی یا 
زیاد شدن است. در زبان عربی گفته 
می  شود:»ربا الشــی یربوا ربوا« آن 
شیء زیاد شد و رشد کرد، و منع ربا، 
مهم ترین رکن شکل  دهندۀ ساختار 
اقتصادی کشورهای اسالمی است.

»رباخواری« که در قرآن کریم 
از آن بــه »اعــالن جنگ با خدا و 
رسولش« یاد شده، از گناهان کبیره 
است و در قوانین مجازات اسالمی 
هم برای آن مجازات تعیین شده 
ربوی  معامالت  تشــخیص  است. 
از غیــر ربوی و اینکــه چگونه از 
معامالت ربوی پیشــگیری کنیم، 
موضوع مهمی اســت که شــاید 
بســیاری از مــردم از آن اطــالع 

نداشته باشند.
سود، بهره، ربا، نزول و کلماتی 
از این دســت، همگی به یک معنا 
هســتند. ربا در عرف عامه به این 
معنا است که در ازای دریافت مبلغی 
پول به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به 
عنوان اصل و سود پول به صاحب 
مال برگردانده شود. رباخوار به دنبال 
کســب درآمد بیشتر است و بدون 
توجه به سود ماهانه قرض درعرف 
بازار سود بیشتری را طلب می کند.

اگر دو یا چند نفر طی قرارداد 
کتبی یا شــفاهی توافــق کنند تا 
جنســی را معامله کرده و معادل 
همــان جنس را به شــرط اضافه 
دریافت کنند یــا مبلغی را قرض 
داده و در هنگام استرداد آن، مبلغی 
اضافه تــر دریافت کنند، این توافق 

»ربا« قلمداد می شود.
در جوامع مسیحی و اسالمی 
گرفتن هر نوع سودی بر روی پول 
ممنوع بوده  است. مذمت رباخواری 
در بســیاری متون یافت می شود. 
مهم ترین تغییر در تاریخ رباخواری 
در کشورهای غربی در سال 1545 
میالدی از ســوی هنری هشــتم 
صــورت گرفت که بر اســاس آن 

گرفتن سود بر روی پول آزاد شد.
ربا به دو نوع ربای »معامالتی« 

و ربای »قرضی« تقسیم می شود:
در ربــای معامالتــی، منظور 
خرید و فروش دو جنس یکســان، 
اما نامتناسب در برابر هم است. برای 
نمونه یک طرف 10 کیلو برنج طارم 
درجه یــک را در ازای دریافت 20 
کیلو برنج طارم درجه یک معامله 
می کند. این نابرابری معامله، ربای 
معاملی یا همــان معامالتی گفته 

می شود.
اما ربای قرضی بیشتر از ربای 
معامالتی در جوامع گوناگون شایع 
اســت و در آن فرد، پولی، وجه یا 
جنسی را به دیگری قرض می دهد 
و به جــای اینکه در انقضای مدت 
تعیین شده همان میزان جنس یا 
پول را پس بگیرد، چیزی بیشتر از 
آن را مطالبه کرده و پس می گیرد. 
برای نمونه فردی ده میلیون تومان 
به دیگری قرض می دهد تا شش ماه 
بعد به او بازگرداند؛ البته به شرطی 
که پس از شــش مــاه به جای ده 
میلیون تومان، 1۳ میلیون تومان 
به قرض دهنده بازگرداند؛ این همان 
چیزی است که به آن ربای قرضی 

می گویند.
البته توضیحاتی که گفته شد، 
در زمینه قراردادهایی اســت که با 
قصد ربا بین طرفین منعقد می شود.  
بسیاری از عقود اسالمی که در آن 
ســود و بهره وجود دارد، هرگز ربا 
نخواهند بود؛ شــرط مهم در ربوی 
نبودن یک معامله این اســت که 
طرفین تنها در سود شریک نباشند 
و قبول کننــد در صورت ضرر، در 
زیان هم شــریک هستند. نکته ای 
که موجب ربوی شدن یک معامله 
می شــود،  این است که طرفین در 
سود و زیان حاصل از یک فعالیت 
اقتصادی شریک نبوده و تنها یک 
طرف بدون توجه به سود حاصله، 
بخواهد سود قطعی را دریافت کند. 
بنابراین اگــر بهره به صورت 
علی الحساب و به میزان سود حاصل 
از فعالیت اقتصادی تعیین شــود، 
نه تنها ربا نیســت بلکه در توسعه 
اقتصادی و گردش مالی کشور نیز 

بسیار مؤثر خواهد بود.
البته دو طرف می توانند توافق 
کنند در صورت ضرر در اصل مال، 
یکی از طرفین که عامل ضرر بوده، 
به میزان ضرر، به صورت بالعوض 
به طرف مقابل تملیک کند که در 
این صورت هــم، چنین قراردادی 
ربوی محســوب نمی شود چرا که 
طرفین  در اصل سود و زیان شریک 

محسوب می شوند.

  رضا زمانی/ تنگــه هرمز که می تواند آب های خلیج فارس را به 
دیگر آب های بین المللی ارتباط دهد، مهم ترین مسیر هدایت نفت به بازار 
کشــورهای گوناگون جهان شناخته می شود؛ یعنی کشورهایی را که در 
منطقه غرب آسیا نفت تولید می کنند، به آسیا، اروپا، آمریکا و نقاط دیگر 
جهان متصل می کند. منطقه غرب آسیا که ذخایری بالغ بر 750 میلیارد 
بشکه نفت را در خود جای داده است، بزرگ ترین منطقه نفت خیز جهان 
به شمار می آید. تنگه هرمز یک مسیر آبی باریکی است که هم مرز جنوبی 
جمهوری اســالمی ایران است و نفت کش های غول پیکر از سراسر جهان 
از طریق آن حدود یک پنجم نفت جهان را ترانزیت می کنند. باید توجه 
کنیم یک سوم از همه نفتی که از طریق دریا منتقل می شود و همچنین 
یک  پنجــم از کل صادرات نفت جهان از تنگه راهبردی و اســتراتژیک 

هرمز عبور می کند.
طبق آماری که آژانس بین المللی انرژی در سال 201۶ منتشر کرده 
است، روزانه 1۹ میلیون بشکه نفت خام و دیگر محصوالت نفتی از تنگه 
هرمز عبور می کند؛ بنابراین اگر در مســیر این حجم از جابه جایی مواد 
نفتی اخالل ایجاد شــود یا حتی این تنگه مســدود شود، عرضه نفت در 
جهان با چالش های جدی و گاهی خســارت بار و جبران ناپذیری روبه رو 
می شود؛ همچنین قیمت آن به شدت رو به فزونی خواهد رفت تا جایی 
که بعضی از تحلیلگران انرژی 200 تا ۳00 دالر به ازای هر بشــکه نفت 
را برآورد کرده اند که این امر ممکن است کشورهای به اصطالح ابرقدرت 

اقتصادی را به زانو دربیاورد.
کشورهای توسعه یافته با اقتصادهای در حال پیشرفت خود به طور 
طبیعی به نفت، گاز طبیعی، زغال ســنگ و از ایــن قبیل موارد اتکای 
بســیاری دارند و غالباً در این زمینه ها از کشورهای دیگر واردات خود را 
انجام می دهند؛ اما وضعیت تجارت جهانی به گونه ای رقم خورده اســت 
کــه هر زمان در روند تولید و عرضه انــرژی به ویژه کاالی حیاتی نفت، 
محدودیت هایی گنجانده شــود، حتماً پیامدها و نگرانی های اجتماعی و 
امنیتی تأمل برانگیزی خواهد داشت. طبق پیش بینی های صورت گرفته 
میزان انتقال نفت از تنگه هرمز تا سال 20۳0 به بیش از 2۳ میلیون بشکه 
در روز افزایش خواهد یافت. بنابراین هرگونه رفتاری که ســبب بی ثباتی 
و تنش آفرینی در این منطقه حساس بین المللی شود، فی الواقع نسبت به 
امنیت انرژی جهان تهدیدزایی رخ می دهد و می تواند اقتصاد جهان را با 

رکود پیش بینی نشده ای مواجه کند.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اردیبهشت سال 
گذشــته از برجام خارج شــد و در ادامه آن تحریم های سنگینی را علیه 
اقتصاد کشورمان به ویژه در حوزه صادرات نفت اعمال کرد، این تنش ها 
و تهدیدها در منطقه غرب آسیا و تنگه هرمز رشد نگران کننده ای داشته 
است. این در حالی است که مقامات و مسئوالن کشورمان چندین بار اعالم 
کرده اند در صورت صادر نشــدن نفت جمهوری اسالمی ایران، نفت هیچ 
کشور دیگری هم صادر نمی شود. البته با توجه به بحران های اقتصادی به 
ویژه در بحث انرژی که کشورهای اروپایی و آمریکا با آنها مواجه هستند، 
این فشــارها و تحریم های آنان در بلندمــدت بی اثر و تهی از به فعلیت 
رساندن هســتند؛ چرا که در صورت رخداد چنین امری بیشترین ضرر 

متوجه خودشان می شود.

  روح اهلل صنعتــکار/ واردات بی رویه کاال موجب می شــود به تدریج 
قدرت رقابت پذیری کاالهای تولید داخل در مقابل کاالهای خارجی کاهش یابد 
و به اقتصاد کشــور لطمه وارد شود، نه اینکه واردات به تنهایی عامل نابسامانی 

اقتصاد باشد.
وقتی این روند تداوم پیدا کند، کاالهای تولید داخل در نتیجه تورم داخلی 
با قیمت تمام شده باالتری مواجه شده و چون نرخ ارز تقریباً ثابت است، قیمت 
کاالهای وارداتی کم تغییر باقی می ماند. از سوی دیگر، با توجه به پایین بودن نرخ 
تورم جهانی، این امر کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی در مواجهه با کاالهای 

وارداتی خارجی را به  دنبال دارد.
یکی از آسیب های مهم در امر واردات بی رویه لطمه خوردن اقتصاد کشور 
است و به دنبال آن بیکاری جوانان و تعطیلی کارخانجات داخلی است. به عبارت 
دیگر، واردات بی رویه رونق تولید داخلی را به حاشــیه برده و به افزایش بیکاری 

دامن می زند.
در زمینه میزان واردات قاچاق به کشور ارقام بسیار عجیبی مطرح است، اما 
این هم منطقی نیســت که به بهانه جلوگیری از قاچاق و دریافت سود گمرکی، 

راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز شود.
متأسفانه، در فهرست کاالهای وارداتی از آمریکا در سال گذشته شاهد انواع 
متعددی از کاالهای مصرفی هســتیم که هم امکان تولید آنها در داخل وجود 
دارد و هم اینکه با توجه به روند تصاعدی دشمنی آمریکا، در صورتی که امکان 

تولید آنها وجود ندارد، ضروری است این کاالها از دیگر کشورها تأمین شود.
بر اســاس آمار گمرک ایران، واردات کشــورمان از آمریکا در 10 ماهه اول 
سال 1۳۹7 به ۶4 هزار و 417 تن رسیده است. این در حالی است که در مدت 
مشابه سال 1۳۹۶، ایران از آمریکا در مجموع 2۹ هزار و 2۶0 تن کاال وارد کرده 
بود. بر اساس این، واردات کاالهای آمریکایی به ایران در 10 ماهه 1۳۹7 حدود 

120 درصد افزایش پیدا کرده است.
پس از التهابات ارزی اوایل سال گذشته، از نیمه مرداد ماه سازوکار جدیدی 
برای تخصیص ارز لحاظ شــد؛ به گونه ای که دالر 4200 تومانی فقط با مجوز 
دســتگاه های دولت به کاالهای اساسی تخصیص می یابد، اما آمار گمرک نشان 
می دهد پس از مصوبه مرداد ماه 1۳۹7 دولت، همچنان برخی کاالهای آمریکایی 

که جزء کاالهای اساسی هم نیستند، با ارز 4200 تومانی وارد شده اند!
درزبند، واشــر، مکمل غذایی، خمیر چوب شــیمیایی، اســپرم گاو، تخم 
ســبزیجات برای کشت، مبل های چوبی، ذرت دامی، جوجه تخمگذار یک روزه، 
شــیرآالت، مواد پروتئینی و قزل آال از جمله کاالهای آمریکایی هستند که سال 
گذشــته با دالر 4200 تومانی به کشور وارد شده است. این آمار نشان می دهد 
عزمی جدی برای نظارت بر بازار واردات نیست یا خطاهای فاحشی وجود داشته 

است که امیدواریم در سال 1۳۹8 شاهد این قبیل آمارها و ارقام نباشیم.
باید راهکار و تدبیر مناسبی برای جلوگیری از واردات غیر ضروری به کشور 
اتخاذ شــود؛ از جمله افزایش کیفیت کاالهــای داخلی که به دنبال آن موجب 

گرایش مردم به استفاده از تولیدات داخل می شود.
همچنین در افزایش رونق تولید و مقابله با واردات بی رویه باید به ابتکار هم 
دســت زد؛ برای نمونه از آنجایی که در حال حاضر، مسئله برند اهمیت ویژه ای 
یافته اســت و مردم در خرید کاال توجه ویژه ای به این موضوع دارند، برندسازی 
در محصوالت ایرانی موجب می شــود مصرف کننده داخلی به ســمت برندهای 

ایرانی سوق داده شود.
باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دولت برنامه ریزی 
اقتصادی داشــته باشد و به اقتصاد مقاومتی که چندین سال است رهبر معظم 
انقالب مطرح می کنند، توجه بیشتری داشته باشیم. افزون بر دولت خود مردم 
و به ویژه جوانان نیز باید به دنبال اشتغال هایی باشند که با هزینه کم تولیدات 

و اشتغال زیادی را به همراه دارد و موجب سودآوری شود.

 در افزایش نرخ ارزربا
 دولت نقشی ندارد

» ناصر همتی« رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی، ثبات بخشیدن به نرخ ارز و کمک به ادامه یافتن روند کاهشی نرخ  ارز 
است، گفت: باال رفتن نرخ ارز بیشترین آسیب را به دولت وارد می کند، پس دولت به هیچ عنوان در باال رفتن نرخ آن نقشی ندارد. قول می دهم ارزش 

پول ملی را تقویت کنیم و هر لحظه که بتوانیم، نرخ دالر را پایین تر از این می آوریم.

شاخص

واردات را مدیریت کنیم

اقتصاد جهان

تنگه اقتصادی

مجری طرح چغندر قند و نیشکر کشور در گفت وگو با صبح صادق 

تا مرز خودکفایی در شکر
پیش رفته بودیم

 اکبر کریمی/ شــکر از جمله کاالهایی است که در سبد محصوالت راهبردی وزارت جهاد 
کشاورزی قرار دارد. بر اساس اقدامات کارشناسی صورت گرفته در این وزارتخانه، ایران با داشتن 
همین میزان زمین های زراعی چغندر قند و نیشــکر، توان تولید شکر به میزان مصرف داخلی را 
دارد؛ اما اینکه چرا کشورمان تاکنون نتوانسته است در محصول شکر و قند به خودکفایی برسد، 
موضوع گفت وگوی این شماره نشریه با مجری طرح چغندر قند و نیشکر در کشور است. در ادامه، 

پرسش های خبرنگار صبح صادق و پاسخ های دکتر علیرضا یزدانی را از نظر می گذرانید:

 افق چشــم انداز برنامه وزارت جهاد کشــاورزی که بر مبنای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی است تا سال 14۰۵ ترسیم شده است. 
براین اساس تا پایان این برنامه تولید شکر ایران به بیش از 2 میلیون 

و 2۰۰ هزار تن رسیده و کشور خودکفا می شود



زاده انگلســتان )۱۸۷۳ - ۱۸۰۶( از انديشــه پردازان نامور 
ليبراليسم و چهره های بارز مکاتب فايده گرايی و تجربه گرايی است. 
وی مســتعمرات انگليس را به دو گروه »مستعمرات اروپايي نژاد«  
مانند استراليا و كانادا و سفيدپوستان آفريقاي جنوبي و »مستعمرات 
غيراروپايي نژاد« تقسيم  كرد. او درباره مستعمرات  اروپايي نشين، 
اصولي زيبا در باب حق خودگردانی داخلي مطرح می كرد اما درباره 
گروه دوم می گفت: »مردمي را كه در دوران توحش به سر مي برند، 
بايد فرمانبري آموخت. آن نوع حکومت كه براي حركت هر مردم در 
مرحله اي از پيشرفت ثمربخش ترين حکومت باشد، اگر چنان عمل 
كند كه مرحله بعدي پيشــرفت آنان را با مانع يا دشواري روبه رو 

سازد، نامناسب ترين نوع حکومت براي آنها خواهد بود.« 

زاده انگلستان )۱۶۲۶ - ۱۵۶۱( فيلسوف، سياستمدار، دانشمند، 
حقوقدان كه برخي براي وي نقش كليدي در عبور از تفکرات قرون 
وسطي و حركت به سوی علم گرايي قائلند و او را بنيانگذار دانش جديد 
تجربي می دانند اما وی يکی از توجيه گران سياست های استعماری بود 
و استعمارگری انگليس را براي جلب سرمايه ضروری می دانست تا 
آنجا كه خود شركت هايی را برای تامين سرمايه اوليه توسعه طلبی های 
دولت انگليس تاسيس كرد. مواضع و عملکرد او به نحوی است كه 
وی به يکی از نظريه پردازان توسعه طلبی ماورای بحار مشهور است. 
او در رســاله ای به نام »درباره پالنت ها« نوشته است كه بايد برای 
آينده انگلستان استعمارگری را با قدرت گسترش داد و سرمايه های 

مورد نياز برای پيشرفت را از اين طريق تامين كرد.

زاده انگلستان )۱۷۰۴ - ۱۶۲۳( متفکر شهير و تئوري پرداز 
كليدي ليبراليســم و از پيشــگامان مکاتب قــرارداد اجتماعی و 
تجربه گرايــی كه خود به تجارت برده مشــغول بود و از مدافعان 
گسترش استعمار انگليس عليه ملت هاي آسيايي به حساب مي آمد. 
وی از طريق شــركت »رويال اَفريکن« در تجارت برده از آفريقا به 
آمريکا سرمايه گذاري زيادي كرد. »موريس كرنستون« در بررسي 
آرای الك، او را »پيشــاهنگ واقعي امپرياليسم تجاري بريتانيا« 
مي نامد. او دبير نگارش پيش نويس قوانين بنيادي كارولينا بود كه به 
سفيدپوستان در برابر بردگان آفريقايي شان »قدرت مطلق« مي داد. 
وي همچنين در كتاب »دو رساله در باب حکومت« استدالل می كند 
كه مي توان به حق مالکيت بوميان آمريکا حمله اي استعماري كرد.

دانــش  بنيانگــذاران  از   )۱۸۰۵ -  ۱۸۵۹( فرانســه  زاده 
جامعه شناسي جديد و از نظريه پردازان مشهور ليبراليسم است. وی 
در نوشته هاي خود به طور علنی از كشتار سرخپوستان آمريکايي 
دفاع مي كند و مي نويسد: »در كنار ثروت جهان جديد، بايد فرصت 
كمي براي زندگي به آنها )سرخ پوستان( داد. آنها منتظر ما بودند. 
آن سرزمين نوين )آمريکا( با بندرهای طبيعي، رودخانه هاي عميق، 
جلگه هاي اطراف رودخانه مي سي سي پي و هرآنچه در آن  قاره است، 
منتظر ما بودند ... اين گونه به نظر مي رسيد كه اين سرزمين هاي 
پهناور خالي از ســکنه براي ما هستند. نژاد اروپايي از آسمان ها و 
با تالش خود به برتري بر ســاير نژادها رســيده است. ما در صدر 
درخت انسانيت قرار داريم و آنها در پايين اين درخت قرار دارند.« 

زاده فرانســه )۱۷۵۵ - ۱۶۸۹( از متفکران سياســی در عصر 
روشنگری و مهم ترين متفکر فلسفه سياسی مدرن است. او علی رغم 
همه آنچه درباره حقوق طبيعي، لزوم آزادي و برابري و برادري، جدايي 
قوا، قانون اساسي، حکومت مشروطه و پارلمانی گفته است، برده شدن 
آفريقاييان را ناشي از سرشت طبيعي آنان می داند و مدعی می شود: 
»اين موجودات كه يکسره به رنگ سياه هستند، با چنان بيني پهن، 
كمتر مي توانند مورد ترحم قرار گيرند. بسيار سخت است كه بدان 
باور شويم كه خدا كه موجودي خردمند است، در چنين اندام سياه و 
زشتي، رواني پاك دميده باشد.براي ما محال است كه فرض كنيم اين 
موجودات، انسان هستند؛ زيرا اگر آنان را انسان بدانيم، اين سوءظن 

پديد مي آيد كه پس ما دودمان مسيحي نيستيم.«

زاده آلمان )۱۸۰۴-۱۷۲۴( چهره محوری فلســفه جديد كه 
عقل گرايی و تجربه گرايی را باهم در آميخت و دنياي معرفت شناسي 
را متأثر از نظريات خود كرد، فلســفه وی از انديشه های مسلط بر 
نيمه نخســت سده نوزدهم است، اما ديدگاه های عجيبی در دفاع 
از آپارتايــد يا همان برتری نژادی دارد! وی به تفاوت بنيادي بين 
سياه پوســتان و سفيدپوستان قائل اســت و در اين باره می گويد: 
»سياه پوســت می تواند با فرهنگ و با انضباط شــود اما نمی تواند 
متمدن شــود... تنها نژاد ســفيد می تواند استعداد اخالقی داشته 
باشد... سياهان را نمی شــود به صورت اخالقی پرورش داد، فقط 
می توان از آنها نوكران خوبی ساخت... انسانيت تنها در نژاد سفيد 

است كه در باالترين حد از كمال است.«

زاده اسکاتلند )۱۷۷۶ - ۱۷۱۱( فيلسوف و از پيشروان مکاتب 
تجربه گرايي، طبيعت گرايی و فايده گرايی اســت كه بســياري وي 
را بزرگ ترين فيلســوف تاريخ بريتانيا مي داننــد و بر اين باورند كه 
هيچ كس مانند او تاثير عميقی بر تاريخ فلسفه نگذاشته است، مواضع 
نژادپرســتانه اي در مواجهه با انســان غير غربي دارد. وي در كتاب 
»جستارها و رساله ها در باب موضوعات مختلف« مي نويسد: »من گمان 
مي كنم كه سياه پوســتان و به طور كلي تمام ديگر گونه هاي بشري، 
به طور طبيعي پست تر از سفيدپوستان هستند... هرگز نه هيچ ملت 
متمدني بوده است كه سفيدپوست نباشد، نه هيچ فردي با انديشه يا 
كار برجسته. هيچ كس نمی تواند نمونه ای نشان دهد كه سياه پوستی 

از خود در زمينه های علمی يا هنری استعدادی نشان داده باشد«

تقابل تحریم های آمریکا با حقوق بشر
حـمـزه عالمــی / از ۲۳ آبــان ۱۳۵۸ كه جيمی كارتر، رئيس جمهور اســبق آمريکا در 
واكنش به تسخير سفارت كشورش در تهران، دستور توقف اموال و دارايی های ايران را صادر 
كرد، تا اآلن كه دونالد ترامپ با خروج غير قانونی از برجام، دور جديدی از تحريم های آمريکا 
عليه جمهوری اسالمی ايران را كليد زده است، ملت و دولت ايران تحت فشار اقتصادی ناشی 
از اين تحريم ها به ســر می برند. وقتی در ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ دولت ترامپ به طور رسمی 
از برجام خارج شــد، خيز بلندی را برای بازگرداندن تحريم های آمريکا عليه ايران برداشت و 
وزارت خزانه داری دولتش اعالم كرد پس از دوره های ۹۰ و ۱۸۰ روزه ای، تحريم ها بازگردانده 
می شــود. بر اســاس اين، روز ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، پس از اتمام دوره۹۰ روزه، وزارت خزانه داری 
آمريــکا در حوزه های گوناگونی، همچــون خريد و فروش فلزات گرانبها، دالر، تأمين قطعات 
هواپيما، خودروسازی، كشتی سازی، كشتيرانی و فعاليت های بندرگاهی، مبادالت نفتی، خريد 
مواد پتروشيمی، مبادالت بانکی، خدمات بيمه ای و... ايران را تحريم كرد. در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ 
پس از اتمام دوره ۱۸۰ روزه تحريم های ديگری در حوزه كشــتيرانی، صنعت نفت، مبادالت 
بانکی، بخش های دارويی و غذايی، ســازمان انرژی اتمی، ايران اير و.. عليه جمهوری اسالمی 
ايران اعمال شــد. اين تحريم های گسترده كه در واقع نوعی جنگ تمام عيار اقتصادی آمريکا 
عليه ملت و دولت ايران محسوب می شود، از جهات گوناگون، تضاد بنيادينی با موازين حقوق 

بين الملل و حقوق بشر دارد كه بخشی از اين موضوع در ذيل تشريح می شود:
۱ـ هدف اصلی تحريم های آمريکا تضعيف توان اقتصادی جمهوری اســالمی و فشار بر 
مردم ايران برای واداشتن آنان به اعتراض عليه نظام سياسی است. اين تحريم ها حقوق ابتدايی 
ملت ايران در زمينه برخورداری از سطح زندگی مطلوب، سالمت جسمی و روحی و پيشرفت 
علمی و اقتصادی را نشانه گرفته است و از اين منظر در تقابل آشکار با حقوق بشر قرار دارد. 
در ماده ۲۵ اعالميه حقوق بشــر تصريح شــده اســت: »هركس حق دارد كه سطح زندگی؛ 
سالمتی و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات 
الزم اجتماعی تأمين كند« همچنين بر حق برخورداری افراد از »شرايط آبرومندانه زندگی« 
تأكيد شده است، در حالی كه تحريم و فشار اقتصادی آمريکا موانع جّدی در دستيابی مردم 

ايران به اين حقوق ايجاد می كند.
۲ـ افزون بر اعالميه حقوق بشــر، »ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياســی، حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی«، كه پشــتوانه حقوقی اعالميه حقوق بشــر تعريف می شود و 
در واقع نوعی تعهد كشورها به اجرای اعالميه حقوق بشر به شمار می آيد، تقابل تحريم های 
آمريکا با حقوق اوليه انسان را نشان می دهد. روح اين ميثاق را فراهم سازی وضعيت مطلوب 
رفاه و سطح زندگی برای همه افراد بشر و ملزم كردن همه دولت های عضو سازمان ملل برای 
تأمين اين هدف تشــکيل می دهد، در حالی كه كلّيت تحريم های آمريکا سبب سخت شدن 
اوضاع اقتصادی مردم ايران و كاهش سطح رفاه آنان شده است. در همان ماده اول اين ميثاق 
تصريح شده است، »در هيچ مورد نمی توان ملتی را از وسايل معاش خود محروم كرد«، حال 
آنکه تحريم های آمريکا در تضاد با اين اصل قرار دارد. به صورت مشخص تری در ماده ۱۲ اين 
ميثاق بر تأمين ســالمت جســمی و روحی همه افراد بشر تأكيد شده اما تحريم های دارويی 
آمريکا عليه ايران در تقابل آشــکار با اين اصل قرار دارد. آمريکا همچنين صادرات تجهيزات 
پزشــکی به ايران همچون دستگاه های توليد اكسيژن، تجهيزات عکسبرداری پزشکی، حتی 
ظروف آزمايشــگاهی و تجهيزات مختلفی را كه فهرست بلندی دارند، تحريم كرده است. از 
ســوی ديگر، تحريم تجهيزات پزشــکی در كنار تحريم بانکی ايران كه سبب مشکالتی برای 
دانشجويان ايرانی خارج از كشور در زمينه نقل و انتقال مالی برای تأمين هزينه های آموزشی 
خود شــده است، با ماده ۱۳ اين ميثاق كه بر تسهيل شرايط آموزش عالی برای همه ملت ها 
تأكيد دارد و نيز ماده ۱۵ كه از حق بهره مند شدن همه افراد بشر از پيشرفت های علمی سخن 

می گويد، در مخالفت آشکار قرار دارد.

آن گونه که رسانه هاي غربي در افکار عمومي جهانيان جا انداخته اند، حقوق بشر با ظهور انديشه اومانيسم و ليبراليسم در اروپاي قرن 17 و 18 و آغاز عصر روشنگري به جهانيان معرفي شده است و اگر تفکرات ليبرال دموکراسي غربي نبود، امروز چيزي به نام حقوق بشر در جهان شکل نظريه پردازان ليبرال، حاميان استعمار
نگرفته بود! اما حقیقت این اســت که قرن روشــنگري، عالوه بر اينکه از حقوق بشــر و آزادی و برابری سخن گفت، قرني بود که تجارت برده در آن به بيشترين حد ممکن گسترش يافت. با مروري بر مواضع کمتر منتشر شده متفکران و بزرگان ليبرال دموکراسي، متوجه مي شويم که اين 

مدعيان دموکراسي، حقوق بشر و آزادي و برابري، از نظریه پردازان تبعيض نژادي و استعمارگري و سهام داران شرکت هاي برده داري بوده اند!

»ديويد هيوم«»ايمانوئل کانت«»بارون دو مونتسکیو«»الکسي شارل دوتوکويل«»جان الک«»فرانسيس بيکن«»جان استوارت ميل«

* منشأ و خاستگاه آنچه در جهان امروز به عنوان حقوق بشر مطرح است کجاست ؟
حقوق بشــر مفهوم و مسئله ای است كه اساس و ريشه آن به اديان برمی گردد. مبنای اعالميه جهانی 
حقوق بشر كه تقريباً همه كشورها قبول كرده اند، عبارت است از داشتن كرامت انسانی برای نوع بشر و اين 
ْمنا بَني  آَدَم َو َحَملْناُهْم فِي الَْبرِّ َو  دقيقاً چيزی است كه خداوند در آيه ۱۷ سوره اسراء می فرمايد: »َو لََقْد َكرَّ
ْن َخلَْقنا تَْفضياًل«؛ كرامت كل انسان ها و همه بنی آدم،  لْناُهْم َعلي  َكثيٍر ِممَّ يِّباِت َو َفضَّ الَْبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّ
آن چيزی است كه خداوند به آنها اعطا كرده است. اين مبنای حقوق بشر است، سؤال اين است كه اين كرامت 
را از كجا آورده، چرا بشر كرامت دارد و فالن حيوان كرامت ندارد؟ در ديدگاه دينی، اسالمی و قرآنی خداوند 
اين كرامت را به انسان داده، بنابراين هم اهميت بيشتری دارد و هم طبعاً معلوم می شود غير قابل نقض است 
و هر كسی كه اين حقوق را نقض كند و زير پا بگذارد، خالف خواست و معيشت خداوند عمل كرده است. 

* با توجه به اینکه در هفته »افشــای حقوق بشــر آمریکایی« هستیم چگونه می توان از این فرصت 
برای نشان دادن چهره واقعی غرب استفاده کرد؟

امروز عملکردهای حقوق بشری غرب، به ويژه آمريکا به گونه ای است كه مردم خود به خود، اعتمادشان 
را به دولت ها از دست داده اند؛ اما هر گونه اقدام آگاهی بخشی كه از طريق رسانه ها يا راه های ارتباطی ديگر 
انجام شــود، می تواند به فرايند آگاه شــدن مردم جهان و بی اعتمادی بيشــتر به سران برخی از كشورهای 
قدرتمند مانند آمريکا كمک كند؛ از اين رو تبيين مسائل حقوق بشری و برجسته سازی موارد نقض بشر از 
ســوی قدرتمندان در ســطح جهانی و حتی در داخل خود آمريکا بسيار مؤثر است و رساندن نظرات حقوق 
بشر اسالمی و اقدامات به جای نظام جمهوری اسالمی در دفاع از حقوق بشر می تواند دو چهره متفاوت از 

حقوق بشر اسالمی و غربی به نمايش بگذارد. 
برای نمونه، وقتی ۲۰ سال گذشته با مردم غرب صحبت می كرديم، نظر بسيار منفی درباره جمهوری 
اســالمی ايران داشتند كه تحت تأثير تبليغات رسانه ای آنها بود؛ اما اآلن به همان تبليغات رسانه ای اعتماد 
نمی كنند و حتی گاهی اوقات، اثر معکوس دارد و هر چه عليه ايران بيشتر حرف می زنند، مردم آنجا بيشتر 
طرفدار ايران می شوند و هر چه سردمداران كشورهای شان با عربستان روابط خوبی برقرار می كنند، بيشتر 
عليه عربستان می شوند. بنابراين آينده را از منظر نگاه مردم به برخوردهای دوگانه سياسی با موضوع حقوق 

بشر، بسيار روشن می بينم.

* آمریکا چگونه مسئله حقوق بشر را در خدمت اهداف سیاسی خود قرار می دهد؟
يک زمانی، حقوق بشر به حقوق سياسی، حق آزادی بيان و آزادی اجتماعات و از اين قبيل موارد محدود 
بود؛ ولی به اين نتيجه رسيدند كه اگر در حوزه های ديگری، حقوق بشر تأمين نشود، طبعاً نمی توان از آزادی 
بيان و آزادی اجتماعات صحبت كرد. برای نمونه حقوق اقتصادی كه فرد بايد حق غذا يا مســکن مناســب 

داشته باشد. به هر حال حقوق بشر به حقوق بشری متشکل از سه نسل تبديل شد كه البته به تازگی بحث 
چهار نسله شدن حقوق بشر نيز مطرح است.  

بنابراين بايد دقت كنيم وقتی امروز از حقوق بشــر صحبت می كنيم، فقط به معنای خاص سياســی و 
حقوق سياسی نيست، بلکه بسياری از حقوق ديگر را نيز در برمی گيرد. در پاسخ به اين پرسش بايد گفت، 
حقوق بشر طی سال های اخير دو ويژگی پيدا كرده كه يک ويژگی جهانی شدن است، به اين معنا كه يک 
كشــوری ديگر نمی تواند بگويد من در محدوده مرزهای خود، هر كاری كردم ديگران حق دخالت و اظهار 

نظر ندارند و اگر حرفی می زنند به عنوان اقدامات مداخله جويانه يا ورود به مسائل داخلی كشور می شود.
بنابراين پديده جهانی شدن و برخی از مصاديق نقض آن می تواند به مثابه يک جرم بين المللی مطرح 
شود كه به نظر من پديده مبارك و خوبی است، اما در كنار آن چيز ديگری رشد كرده كه نامبارك است و 
آن، اينکه عده ای خود را مفسر و متولی حقوق بشر دانسته اند، بدون اينکه چنين استحقاقی داشته باشند و 
می گويند آن چيزی كه ما می گوييم حقوق بشر است؛ يعنی به نوعی برخورد گزينشی با حقوق بشر دارند.  
آنچه در عملکرد برخی قدرت های بزرگ از جمله آمريکا می بينيم، متأســفانه همين است؛ يعنی اينها خود 
را تصميم گير اصلی در موضوع حقوق بشــر می دانند و خود تصميم می گيرند كه كدام كشــور را به منزله 
نقض كننده حقوق بشر به جهان معرفی كنند و كدام كشور را اين چنين نکنند و معموالً اين قضاوت ها بر 
اساس منافع خود و رابطه ای است كه با كشورها دارند. برای نمونه، كشور عربستان با اين همه موارد نقض 
حقوق بشــر، به مناسبت های گوناگون مورد تمجيد دولت هايی مانند آمريکا قرار می گيرد و كشوری مانند 
ايران، همواره مورد نقض و اعتراض قرار می گيرد. اين موضوع چيزی نيســت جز همان اســتفاده ابزاری از 
حقوق بشر كه طبعاً بيشترين صدمه را به خود حقوق بشر می زند، حقوق بشری كه قرار است فارغ از هر نوع 

مالحظات سياسی، برای دولت ها قابل احترام باشد.  

* آیا این به این معناست که آمریکایی ها تفسیر و تعریف دوگانه ای ازحقوق بشر دارند؟
در تعريف ممکن است اين  طور نباشد؛ اما در عمل حتما هست؛ يعنی مثاًل اگر كشوری كه در مواردی 
نقض حقوق بشر كرده، پررنگ شود و برعکس به كشور ديگری هيچ حرفی نگفته اند، چرا كه رفتارشان را بر 
اساس خاستگاه سياسی تنظيم می كنند. دولت اول در اختيار آنها بوده و طبق منويات آنها عمل می كرده؛ 

اما دولت دوم چندان به خواسته های آنها وقعی ننهاده است. 
بنابراين اين  طور نيســت كه بر اســاس تفاوت در تعريف اين حرف را بزنند، بلکه بر مبنای منافع خود 
سخن می گويند و برای آنها همه چيز در چارچوب منافع خود معنا پيدا می كند. در همين راستا می بينيم 
دولت آمريکا به ويژه در زمان جمهوری خواهان مثل بوش يا ترامپ، از كنوانسيون ها و معاهدات بين المللی 
حتی درباره محيط زيست و هوا، با اين عنوان كه مثاًل ماندن در اين معاهدات به نفع سرمايه داران آمريکايی 

نيســت، خارج شــد؛  از اين رو ما خود را مقيد به اينها نمی كنيم. در واقع آنها منافع خود را باالتر از منافع 
بشريت قرار می دهند. 

* پس سازمان های پر تعداد حقوق بشری چه نقشی دارند؟ مگر فلسفه وجودی آنان مقابله با همین 
استانداردهای دوگانه نیست؟

ما اميد زيادی به دولت هايی مثل آمريکا نداريم كه قضاوت های حقوق بشری آنها بر اساس واقعيت باشد؛ 
زيرا بيشتر بر اساس منافع خودشان است؛ اما سازمان های حقوق بشری،  ان جی اوها و سازمان های غير دولتی 
زيادی هم هســتند كه تالش می كنند بی طرفانه مسائل را مطرح كنند و نقدهای بسياری را عليه آمريکا و 
عربستان می بينم. اما اينکه با موارد نقض حقوق بشر برخورد مناسب نمی شود، به نظر من تا حد زيادی ناشی 
از نقص ســازوكارهای اجرايی در سطح بين المللی است؛ البته از سال ۲۰۰۲ يک دادگاه كيفری بين المللی 
داريم كه در مواردی می تواند عليه جنايت كاران رأی صادر كند كه مثاًل چنين اتفاقی افتاده است؛ اما متأسفانه 
هنوز سازوكار كافی برای اينکه بشود عليه دولتی به دليل اينکه آن دولت يا سران آن، به موارد نقض حقوق 
بشر دست زده اند، اقدام كرد وجود ندارد. در واقع در صحنه جهانی و بين المللی، حرف اول را قدرت می زند 

و اين دليلی است كه در موارد بسيار زياد نمی توان با نقض حقوق بشر كه مشاهده می شود، مقابله كرد.

* با وجود مسامحه و کوتاه آمدن بیشتر دولت ها با برخوردهای گزینشی و عمل دوگانه غرب در حوزه 
حقوق بشر، افکار عمومی با این موضوع چگونه برخورد می کند؟

به تازگی مشاهده كرديم كه وقتی آقای »ترامپ« به كشوری مثل انگلستان می رود كه به طور سنتی 
هم پيمان بوده اند، در آنجا تظاهرات بسيار عظيمی عليه اقدامات ترامپ رخ می دهد و در كشورهای خاور دور 
و آســيايی هم كه می رود، اين را مشــاهده می كنيم.  بنابراين فکر می كنم مردم به مرور زمان خيلی چيزها 
را متوجه شــده اند؛ مثاًل در دفاع از حقوق بشــر، به سرمايه داران آمريکا يا عملکرد بعضی از دولت ها  اعتماد 
نمی كنند و اين را اعالم نيز می كنند اما قدرت مردم و افکار عمومی، محدود و در حدود تظاهرات، مقاله و 
از اين قبيل است. قدرت اصلی دست دولت هاست و خيلی از دولت ها يا مرعوب هستند يا تطميع شده اند. 
در نتيجه بر اســاس مبانی عدل و انصاف قضاوت نمی كنند و بر اســاس سياست به قضاوت می پردازند؛ اما 
به نظر من بســياری از مردم دنيا آگاه هســتند و اين برخوردهای دوگانه بعضی از كشورها در حوزه حقوق 
بشــر را به هيچ وجه نمی پســندند. البته مردم غرب در ۳۰، ۴۰ يا ۵۰ سال قبل هر چه سياستمداران شان 
در وسايل ارتباط جمعی می گفتند، باور می كردند؛ اما امروز احساس می كنم با عينک بدبينی به گفته ها و 
رفتارهای مسئوالن شان در اين زمينه نگاه می كنند. بنابراين فکر می كنم روز به روز شاهد اين خواهيم بود 
كه مردم آگاه تر شوند و  به تبع برخی دولت ها نيز مجبور شوند قضاوت های حقوق بشری خود را بر اساس 

عدل و انصاف داشته باشند.

مستکبران حقوق بشر را
بر اساس منافع خود
تعریف می کنند
زهرا ظهروند/ اســاس و ریشه حقوق بشر به ادیان الهی برمی گردد و 
خداوند این کرامت را به انسان عطا کرده است. حقوق بشری که امروز در 
سطح جهانی تعریف می شود، شامل بسیاری از حقوق  انسان ها و کشورها 
شده و فقط شامل حقوق بشر رایج در حوزه سیاسی نیست. بر اساس 
این، هیچ کشــوری نمی تواند بگوید در محدوده مرزهای خود هر اقدامی 
خواســتم انجام می دهم و دیگران حق هیچ گونه اظهار نظری ندارند، اما 
در این میان کشورهایی که جزء ابرقدرت ها یا مستکبران جهان هستند، 
خود را متولی و مفسر حقوق بشر دانسته اند. در واقع حقوق بشر را بر 
اساس خواسته ها و منافع کشورهای خود تعریف و به آن عمل می کنند و 
هر کشــوری که زیر سلطه نبوده یا منافع آنها را به خطر بیندازد، ناقض 
حقوق بشر به دنیا معرفی می کنند. همین عملکرد دولت ها و آگاه شدن 
بیشــتر مردم جهان، موجب بیداری آنها و بی اعتمادی به این قدرت های 
جهانی شــده و آینده روشــنی پیش  روی حقوق بشر قرار دارد. در 
همین زمینه با »حســین میرمحمد صادقی« حقوقدان و رئیس 
دانشگاه علمی و کاربردی اتاق بازرگانی ایران گفت و گو کردیم 

که در ادامه می آید:

پرتغال: آغازگر برده داری
 تجارت جهاني برده، در نيمه دوم سده پانزدهم، از سوی خاندان سلطنتي پرتغال بنيان نهاده شد.

 در اين بين آنگوال، سهم مهّمي در تجارت جهاني برده، به ويژه در مستعمرات پرتغال در آفريقای جنوبي داشت.
 در تجارت پر سود برده، كشيشان، سربازان و سوداگران با يکديگر رقابت مي كردند. 

 در فاصلة سال هاي ۱۵۸۰ تا ۱۸۳۶، بيش از سه ميليون آفريقايي را به صورت برده از آنگوال خارج كرده اند.
 تنگي  جا، بي غذايي، ســختي و مشــقت سفر، هزاران نفر از بردگان را در كشتي از پا در مي آورد و طعمه كوسه 
ماهي ها مي كرد. ســوداگران برده با وجود تلفات سنگين اسيران، ثروت بي حساب و فوق العاده اي جمع كردند. آنها 

برده را از سواحل آنگوال خريده و ده برابر اين قيمت يا بيشتر در آمريکا مي فروختند.
 آنگوال آخرين مستعمره بزرگ اروپايي بود كه پس از نزديک به ۵۰۰ سال استقالل خود را باز يافت.

هلند: کشتار در جاکارتا
 هلندي ها شركت هلندي هند شرقي را با هدف بهره برداری از ثروت آسيا و استعمار آن كشورها 

در سال ۱۶۰۲ ميالدي تأسيس كردند. 
 براي حمايت از ناوگان تجاري هلند، كشتي هاي جنگي اين كشور آنها را همراهي مي كردند. 

 هلندي ها همه تالش خود را به كار بستند تا از هرگونه ارتباط كشورهاي ديگر با جزاير اندونزي جلوگيري كنند.
 اعتراضات متعّدد مردم جزاير اندونزي عليه استعمارگران تنها با سركوب پاسخ داده مي شد. برای نمونه، در سال 
۱۷۴۰ ميالدي، هلندي ها شــورش جاكارتا را به شدت ســركوب كردند و در جريان آن ده ها هزار اندونزيايي و ده 

هزار چيني را به قتل رساندند.
 هلندي ها، كشت تجاري محصوالتي نظير قهوه و شکر را كه در صنعت و تجارت به كارشان مي آمد، در اندونزي 

گسترش دادند و از اين طريق به تغيير ساختار اقتصادي اين كشور و استثمار نيروي كار بومي آن پرداختند.

فرانسه: پروازهای مرگ
 سلطه استعمار فرانسه بر الجزاير، از دهه ۱۸۳۰ ميالدي آغاز شد.

 در سال ۱۹۵۷، تعداد نظاميان فرانسوي در الجزاير به ۳۰۸ هزار نفر مي رسيد.
 در طول مبارزات استقالل طلبانه مردم الجزاير بيش از يک و نيم ميليون نفر كشته شدند.

 سركوب الجزايري هاي استقالل طلب در سال ۱۹۴۵م به دست استعمارگران فرانسوي، به كشته شدن ۴۵ هزار 
نفر از مردم اين كشور در منطقه سطيف در شرق الجزاير انجاميد.

 شکنجه و كشتار، بخشي جدانشدني از سياست فرانسوي ها بود. تجاوزهاي گروهي و فرو كردن قربانيان در آب هاي 
منجمد يا فاضالب و شوك الکتريکي، از جمله شکنجه هاي روزانه مبارزان الجزايري بود كه زنداني اشغالگران شده بودند!
  نيروهاي هوابرد فرانسه، صدها زنداني الجزايري را سوار بالگرد كرده، از بندر الجزيره طي »پروازهاي مرگ« به 

دريا مي ريختند تا غرق شوند.

آلمان: محاصره در صحرا های بی آب و علف
 ناميبيا در سال ۱۸۸۴، از سوی آلماني ها مستعمره شد.

 آلماني ها نظام استعماري بدون انعطافي به وجود آوردند و به زور بيشتر اراضي كشاورزان آفريقايي را غصب كردند.
 آنهــا مــردم بومي ناميبيا را به فالت »واتربرگ« هدايت كردند تا به صحرا هاي بي آب و علف »ناميب« بروند و از 

گرسنگي بميرند! از هشتاد هزار نفر افراد قبيله »هررو«، حدود شصت وپنج هزار نفر كشته شدند.
 »فن تروتا« فرمانده دژخيم آلماني كه وظيفه ســركوبي بوميان ناميبيا به او ســپرده شده بود، نوشت: »من 
اين قبيله هاي آفريقايي را مي شناســم. آنها همه مثل هم  هســتند و به هيچ چيز جز زور احترام نمي گذارند. 
سياست من همواره اين بوده و هست كه با ترور بي رحمانه و حتي با وحشي گري اين زور را به كار برم. من با 
ســيلي از خون و پول قبيله هاي شورشــي را محو مي كنم. فقط با چنين بذري چيز تازه اي مي تواند سبز شود، 

چيزي كه پايدار باشد.«

اسپانيا: غارت سرخ پوستان 
 فاتحان طّماع و دّرنده خوي اسپانيايي، در سرزمين مکزيک و پرو، رفتاري وحشيانه پيش گرفتند.

 وقتي در ســال ۱۴۹۲، كريســتف كلمب، به جزيره سن دومينيک پا گذاشت، در آنجا بيشتر از يک ميليون نفر 
ســاكن بودند؛ اّما از اين جمع، پس از هفده ســال )۱۵۰۹م( فقط سيزده هزار بومي مانده و بقّيه به دست فاتحان 

اسپانيايي كشته شده بودند.
 بين سال هاي ۱۵۲۱ تا ۱۶۶۰، دولت اسپانيا ۲۰۰ تن طال و ۱۸۰۰ تن نقره از قارة آمريکا غارت كرد. حجم زياد 

طال و نقره  غارت شده، اروپا را خيره كرد و اسپانيا را به بزرگ ترين دولت مقتدر اروپا مبّدل كرد.
 خشــونت جنســي در مقابل بدن بوميان و خوار كردن و تحقير بدن آنها زماني مشخص مي شود كه 
كريســتف كلمب »زنان تاينو« را به عنوان »برده هاي جنســي« و پاداش هاي جنسي براي سربازانش 

استفاده كرد.

بريتانيا: شکار کانگورو
 فاجعه كشتار بوميان تاسمانيا، بي شک يکي از تراژدي هاي هولناك سده نوزدهم است.

 در سال ۱۷۷۰ م. كاپيتان »جيمز كوك«، وارد نواحي اطراف سيدني در شرق استراليا شده و آن را ثبت كرد.
 در طول ۸۰ سال، بيش از ۱۶۰ هزار زنداني و تبعيدي از سوی انگلستان به استراليا منتقل شدند.

 حاكمان انگليسي استراليا، در سال ۱۸۲۹، زندانيان را براي شکار بوميان مي فرستادند و پنج دالر جايزه می دادند
 در ســال ۱۸۲۹ ميالدي، »رابرت منلي ليون« از اولين حاميان حقوق بوميان اســتراليا، در گزارش خود عنوان 

مي كند كه سربازان بريتانيا شکار بوميان را همچون شکار كانگورو يک تفريح تلقي مي كردند.
 كار بوميان به جايي رســيد كه كشــتن فرزندان خود را در خردسالي، به شرايط زندگي طاقت فرساي حاصل از 

بيماري و كشتار به دست اروپايي ها ترجيح مي دادند.
 سياست امحای بوميان تا سال ۱۸۷۶ تداوم داشت و آخرين بقاياي سکنه اصلي اين سرزمين نيز از ميان رفت.

ايتاليا: پادگان های مرگ
 در سال ۱۹۰۴، طبق يک توافق محرمانه بين فرانسه و ايتاليا، ليبي به ايتاليا سپرده شد.

 در ۱۲ اكتبر ۱۹۱۱ميالدي ايتاليايي ها وارد منطقه اي به نام »منشيه« شدند كه تعداد اهالي آن بين چهار
تا هفت هزار نفر تخمين زده مي شــد. تعداد زيادي از آنان را مثله كردند و با  هتک حرمت به زنان، بي رحمانه به 

آزار و اذيت اهالي آن منطقه دست زدند. 
 فرمانده نظامي اشــغالگران، ۸۰ هزار نفر را در پادگان هاي مرگ، كه با ســيم هاي خاردار پوشــيده شده بود، 
زندانــي كــرده و بعد از اينکه آنان را مجبور مي كرد خانه و امالك شــان را ترك كنند، با زور به اماكني كه خود 

مي خواست مي برد.
 ايتاليايي ها خانه بزرگان سنوسيه در الکفره را به خانه فساد و ميگساري تبديل كردند. كتاب هاي شريف را زير 

پا نهادند و هنگامي كه غذا مي پختند، براي درست كردن آتش از آنها استفاده مي كردند.

بلژيک: مچ های قطع شده!
 »لئوپولد دوم« پادشاه بلژيک پس از ده سال مذاكره و دسيسه، سرانجام موفق شد در نشست برلين

)۱۸۸۴(، كشور كنگو را كه ۸۰ بار از بلژيک وسيع تر است، به عنوان ملک شخصي در اختيار گيرد.
 در كنگو دو منبع بزرگ ثروت براي بلژيک وجود داشت؛ كائوچو و عاج.

 اشغالگران براي وادار كردن مردم بومي به پرداخت ماليات و كار اجبـاري، زنان و فرزندان  قبيله را گروگان مي گرفتند.
 اگر كارگران آفريقايي آن مقدار كائوچو يا عاج را كه از آنها خواسته شده بود تهيه نمي كردند، تيرباران مي شدند 

يا دست هاي شان قطع مي شد.
 در شركت اتحاديه  معدني بلژيک، مباشرها كارگران را به انجام مقدار معيني از كار مجبور مي كردند و براي جريمه 
دست كارگران كم كار را از مچ قطع كرده و در پايان روز براي اينکه كمي محصول را موجه جلوه دهند، روزانه يک 

سطل مچ بريده به سر مباشر و سپس به نماينده  شركت تحويل مي دادند!

دکتر  میرمحمدصادقی
در گفت و گو با صبح صادق
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سیاهه
جنایت
پرونده ای برای افشای حقوق بشر غربی

نقض حقوق یک ملت در سینما
آرش فهیم / يکی از كاركردهای رسانه ها، تاريخ سازی است. در اين ميان، سينما به 
دليل قابليت های روايی و دراماتيک، ابزار مؤثری در روايت وقايع گذشته و حال و خيال پردازی 
برای آينده بوده است؛ اما آنچه رخ داده، اغلب در جعل تاريخ بوده است؛ مسئله ای كه همواره 
محور اصلی فعاليت سينمای غرب به شمار می آمده است. اين دستگاه رؤياپردازی در لوای 
تفريح، تحريف را در دســتور كار قرار داده و در نتيجه جای ظالم و مظلوم و جالد و شــهيد 
را جابه جا می كند. نمونه بارز، نوع تصويرسازی درباره ايران است؛ رذالت های خودشان عليه 
ايران را نيکو جلوه داده اند و اســتقالل و استقرار عزت نفس ايرانيان را به شکلی ضاللت بار 
به تصوير كشيده اند! برای نمونه در فيلم و سريال های شان ايران را نماد و تجلی خشونت و 
حمايت از تروريســم معرفی می كنند. در فيلم هايی مانند »مريم«، »خانه ای از شن و مه«، 
»سنگسار ثريا« و... از كشور ما چهره ای زشت و ترسناك ترسيم كردند. حتی در فيلمی مانند 
»پليس آهنی« حمله نظامی به ايران را »عمليات نجات« معرفی می كنند! در آثاری از قبيل 
»اورشليم؛ شمارش معکوس«، »سقوط كاخ سفيد« و سريال های »خانم وزير«، »ميهن« و... 

فعاليت هسته ای ايران را برنامه ای برای دستيابی به بمب اتم القا كردند. 
البته از دستگاه دروغ پردازی مانند هاليوود نمی توان انتظاری جز اين داشت. نقض حقوق 
ساير ملت ها و نژادها همواره يکی از رويکردهای سينمای آمريکا بوده است؛ اما عجيب اينکه 

در سينمای ما كمتر فيلمی با رد و نشانی از له شدن حقوق كشورمان توليد شده است. 
تراژيک تريــن حــوادث تاريخ معاصر عليه ملت ايران رخ داده اســت. هدف قرار دادن 
هواپيمای مســافربری ايران، واقعه هفتم تير، بمب گذاری در دفتر نخســت وزيری، به كار 
بردن تسليحات شيميايی بر ضد مردم ايران، ترور دانشمندان هسته ای و كشتار صدها نفر 
از شهروندان ايرانی به دست گروهک های دست پرورده آمريکا، موضوعات بسيار نابی برای 
تبديل شــدن به فيلم سينمايی يا سريال تلويزيونی هستند؛ اما غير از معدود آثاری درباره 
جنايــات منافقان، درباره اين همه نقض حقوق ايرانيان كمتر فيلمی در داخل كشــورمان 

ساخته شده است. 
حتی حضور ضد ترور ايران در منطقه نيز آنچنان كه شايسته است به تصوير كشيده 
نشده اســت. نجات عراق و سوريه از سلطه گروه های تروريستی مانند داعش قطعاً وابسته 
و مديون ايران اســت؛ اما ســينمای ما به جز يک فيلم جدی و دو سه فيلم آماتور، فعاليت 
ديگری در اين زمينه نداشته است؛ در حالی كه آمريکايی ها در فيلم های گوناگونی حضور 

نظامی خود در كشورهای جهان را عامل نجات و عمليات  عليه تروريسم نمايش داده اند.
متأســفانه بخشی از سينمای كشــورمان نيز در جهت تحريف تاريخ و به سود غرب 
عمل كرده اســت. طی دو دهه اخير، جريانی در ســينمای ايران راه افتاد كه می توان نام 
آن را فيلم های حقوق بشری دانست. فيلم هايی كه به طور رسمی تکميل كننده پروژه های 
متهم ســازی ايران به نقض حقوق مردم در اين ســرزمين هستند. اتفاقاً همين نوع فيلم ها 
نيز راهی جشــنواره های متعدد شدند. اين فيلم ها عالوه بر بازنمايی تصويری اغراق آميز از 
عقب ماندگی و بحران مديريتی در ايران، دقيقاً بر محورهای مدنظر غرب برای محکوم كردن 
كشورمان متمركز شدند. مسائلی مانند اعدام، آزار و اذيت و محدوديت زنان، فشار بر اقليت ها 
و... مضمون اصلی اين فيلم ها را تشــکيل می دهد؛ در حالی كه يکی از وظايف نمايندگان 
سينمای ما در سطح جهان اين است كه ملت ايران را اصلی ترين قربانيان نقض حقوق بشر 
در جهان و مهم ترين حامی نجات انسان ها معرفی كنند كه نکردند! شايد بايد منتظر نسل 

جديد فيلم سازان باشيم كه اين تعهد را به جا بياورند.

رویکردی مترقیانه به حقوق بشر
 عزیز غضنفری / موضوع حقوق بشــر و كرامت انسانی از مباحث اساسی و مهم در 
هر جامعه ای است. دولتمردان كشورهای گوناگون نيز هر يک به گونه ای سعی دارند خود را 
مدافع حقوق بشر معرفی كنند؛ هر چند ممکن است در عمل به الزامات آن پايبند نباشند. 
در اين زمينه رهبر معظم انقالب مجموعه ای از مباحث بنيادين را درباره موضوع حقوق بشر 

بيان كرده اند كه در ادامه به بخش اندكی از آنها می پردازيم:
1ـنامگذاریمبتنیبرواقعیتها: رهبر معظم انقالب اسالمی سال ۱۳۹۴ در ديدار 
با خانواده های شهدای هفتم تير بيان داشتند: »از هفتم تير تا دوازدهم تير شما ببينيد چقدر 
ترور، قتل عام و كشتار ]انجام شد[؟ ]چقدر[ زن، كودك، عالِم، سياستمدار، به وسيله عوامل 
آمريکا آماج اين جنايت ها قرار گرفتند؟ ايشان در ادامه فرمودند كه اگر طراح اين حوادث هم 
سرويس های امنيتی آمريکا و غرب نبودند، حداقل كمک كننده بودند؛ حداقل تشويق كننده 
بودند. اين دشمن ها را بشناسيم. به تعبير بعضی دوستان، خوب است اين هفتم تا دوازدهم 

تير را هفته حقوق بشر آمريکايی اعالم بکنيم.«)۱۳۹۴/۴/۶(
2ـسلبصالحیتازآمریکا: رهبر معظم انقالب معتقدند كشور آمريکا بزرگ ترين 
ناقض حقوق بشر است و نبايد ادعای حقوق بشر داشته باشد. ايشان در اين باره می فرمايند: 
»آمريکايی ها حق ندارند نام حقوق بشر را بر زبان جاری كنند. كسانی كه لکه ننگ كارهايی 
از قبيل زندان گوانتانامو و ابوغريب و بمباران مناطق مسکونی در عراق و افغانستان و جاهای 
ديگر روی پيشانی آنهاست، مظهر نقض حقوق بشر، خود آنها هستند؛ اينها وقاحت دارند كه 

باز هم از حقوق بشر حرف می زنند.)۱۳۸۳/۱۱/۱۱(
3ـتفاوتگفتمانیاسالموغربدربارهحقوقبشر: رهبر فرزانه انقالب معتقد به 
تفاوت ماهوی و ذاتی اسالم و غرب هستند. »گفتمان اسالمی، طرفدار عدالت است، طرفدار 
آزادی بشر است، طرفدار از بين رفتن زمينه های استکبار و استعمار است، طرفدار نابودی نظام 
سلطه در همه جهان است؛ يعنی در دنيا دو جناح سـلطه گر و سـلطه پذير وجود نداشته باشد؛ 
اين گفتمان نظام اسالمی است؛ اين همان پرچمی است كه دست شماست. نقطه مقابل آن، 
يک گفتمان ظالمانه، زورگويانه، متکبرانه و خودخواهانه است از سوی قدرت های انحصارطلب 
عالم، قدرت های سلطه گر عالم كه متکی به بنگاه های اقتصادی بزرگ جهانند.«)۱۳۹۴/۲/۳۰(

4ـراهکاریبرایصیانتازحقوقبشر: »پس از گذشت ۶۵ سال از اشغال رسمی 
فلسطين، هنوز ظلم و جور و اجحاف بـه آن ملت مظلوم به طور روزانه ادامه دارد؛ تخريب 
خانه ها، دســتگير كردن بيگناهان، جدا كردن فرزندان از پدران و مادران، انباشتن زندان ها 
از كســانی كه بدون گناه در زندانند يا دوران محکوميت زندانی خود را ســپری كردند و 
دردناك اينکه قدرت های مسلط غرب هم از آن جنايتکاران با همه وجود حمايت می كنند. 
اين يکی از مصيبت های دنيای امروز است كه از يک ظلم آشکار كه مركب است از ده ها و 
بلکه صدها ظلم به طور متراكم، كسانی حمايت می كنند كه ادعای طرفداری از حقوق بشر، 
از دموكراسی و از اين گونه شعارهای زيبا و رنگين بر زبان دارند؛ اما در عمل از جنايتکاران 
حمايت می كنند.«)۱۳۹۲/۵/۱۸( اين سخن رهبر معظم انقالب در حالی بيان می شود كه 
وی راه حل مسئله فلسطين را پذيرش ساز و كارهای مبتنی بر نظر مردم و مراجعه به آرا 

تفسير می كنند؛ در شرايطی كه غرب راه ديگری جز تحميل و اجبار نمی شناسد!
5ـرفتارمترقیانهحقوقبشریدربرابراقلیتها: رهبر معظم انقالب كشورهای 
غربـــی را ناقض حقوق اقليت ها دانســته و در اين خصوص می فرمايند: »زمانی كه اقليت 
مسلمان بسياری از كشورهای اروپايی، مورد آزار، تبعيض و تحقير كشورهای مدعی حقوق 
بشر قرار می گيرند و حتی از تحريک انگيزه های قومی و مذهبی استفاده می كنند، كمترين 
اشاره ای به حق تضييع شده اين مظلومان نکرده، با سکوت و احيانا عمل خود، به ستمی كه 
بر مســلمين می رود، مهر تأييد می زنند. در برخی كشورهای آسيايی هم اقليت های بزرگ 
مسلمان دچار همين سرنوشتند.)۱۳۶۸/۹/۲( هم اكنون همه اقليت های دينی با هر تعداد 

جمعيت، نمايندگانی را درون مجلس شورای اسالمی در اختيار دارند. 
6ـرویکردیتکریمآمیزبهحقوقزنان: رهبر معظم انقالب روش غرب را در مورد 
زنان، نادرست، پســت كننده و مبتنی بر حکومت جنگل، وحشی گري، شهوترانی و تحقير 
زن توصيف كردند و آن را نمونه ای از نقض حقوق بشــر دانسته و فرمودند: »روش اسالم و 
نظام جمهوري اسالمی ايران نسبت به زن محترمانه، تکريم آميز، مصلحت انديشانه، عاقالنه 
و به نفع بشريت است و آنچه غربی ها در مورد زن اعمال می كنند ناقض حقوق انسانی زن 

است«.)۱۳۷۲/۹/۱۷(
حقوق بشــر و حفظ و حراست از كرامت انسانی يکی از مهم ترين دغدغه های جوامع 
ديروز و امروز به شمار می رود، اما وجود سالح های كشتار جمعی، تبعيض های نژادی، فقر، 
قاچاق انســان و... نشان دهنده آن است كه جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی 
حقوق بشر قرار دارند. اگر می بينيم پس از گذشت نيم قرن از تصويب اعالميه جهانی حقوق 
بشر، دســتاوردهايی به وجود نيامده است، بايد ريشه های آن را در اينجا جست وجو كنيم 
كه طراحان حقوق بشر بر مدار اخالق و تکريم انسان ها پيش نمی روند. همان گونه كه رهبر 
معظم انقالب معتقدند آمريکا بزرگ ترين ناقض حقوق بشــر و مدعی دروغين دموكراسی 
و ليبراليســم و حقوق بشر اســت و در اقصی نقاط جهان حقوق زنان و كودكان را لگدمال 
می كند؛ اما در عين حال اين دولت با بهانه قرار دادن حقوق بشر سخت ترين محدوديت ها 

را عليه نظام های مستقل ايجاد می كند.

ليبراليسم ايدئولوژی برده داری
مهدی دنگچی / »دومينيکو لوســوردو« )۲۰۱۸ـ۱۹۴۱( فيلسوف ايتاليايي، سال 
گذشــته در ۷۷ سالگي درگذشت؛ در حالي كه آثار ارزشمندي از خود در نقد ليبراليسم 
و تاريخ غرب به جاي گذاشته است. وی مدت ها استاد تاريخ فلسفه در دانشگاه اوربينوی 
ايتاليا بود و سمت هاي پژوهشی بسياري در سطح بين المللي داشت. يکي از سنگ بناهاي 
تفکر لوسوردوامپرياليسم ســتيزي او بود. وي مي كوشيد به مقوله نظري »امپرياليسم« و 

مقوله مرتبط با آن »استعمار« جايگاه واقعي اش را در تحليل ژئوپليتيکي بدهد.
شــايد مشهورترين اثر لوسوردو »ليبراليسم: يک ضدتاريخ« باشد. موضوع اين كتاب 
نه تفکر انتزاعي ليبرال، بلکه شکل گيري تاريخي ليبراليسم و توجه به واقعيات ملموس و 
انضمامي آن است. وی كتابش را با اين نکته آغاز مي كند كه معموالً در پاسخ به پرسش 
»ليبراليسم چيست« بي معطلي مي گويند ليبراليسم همواره سنتي فلسفي ـ سياسي بوده 
كه دغدغه اصلي اش آزادي فرد اســت؛ اما ســپيده دم ليبراليسم در اروپا و آمريکا، كه به 
بهترين وجه در نوشته هاي الك، گروتيوس، فرانکلين و اسميت بيان مي شود، با »فرايند 
ســلب مالکيت نظام مند و قتل عام ايرلندي ها و سپس سرخ پوستان بومي آمريکا« همراه 
بوده است. بگذريم از ظهور »برده داري و تجارت برده هاي سياه پوست«، اين همزماني كه 

خود تناقضی سياسي ـ تاريخي است، تناقض هاي فلسفي ريشه داري به دنبال دارد. 
در اين بررســي تاريخي، فيلسوف ايتاليايي معتقد است كه ليبراليسم به منزله يک 
ايدئولوژي و موضع فلسفي، از همان آغاز به خط مشي هاي بي اندازه غير ليبرال گره خورده 

است: برده داري، استعمار، قتل عام، نژادپرستي و فخرفروشي. 
لوسوردو نشان مي دهد ديدگاه هاي فلسفي ليبرال هاي سنتي فاصله زيادي با روال هاي 
سياســي آنها دارد. چيزي كه از آنها يک كل مي ســازد، بيش از همه به ارائه تصويري از 
اشــکال متنوع سركوب تمايل دارد. به واقع ليبراليسم با درهم تنيدگي »رهايي بخشي« و 

»نفي رهايي« در وضعيتي پارادوكسيکال قرار دارد.
لوسوردو با روايت يک تاريخ فکري، از قرن هجدهم تا بيستم، تفکر نويسندگان مطرح 
ليبراليسم را بررسي و تناقضات دروني موضع فکري خاصي را آشکار مي كند كه تأثير زيادي 

بر سياست امروز داشته است. تفکر كساني مانند الك، برك، توكويل، كنستان و سي يز.
به گفته لوسوردو »براي مثال، جان الك با استدالل جدلي، قدرت مطلق شاه را زير 
ســؤال مي برد. از نظر او دفاع از آزادي شهروندان در برابر قدرت مطلق سلطنت ضروري 
اســت؛ ولي از طرف ديگر، الك قهرمان برده داري اســت. در اين مــورد، او نمايانگر نفي 
رهايي در ليبراليســم اســت. الك »قدرت دلبخواهي اعطاي مرگ و زندگي« برده را به 
مالک و ارباب مي دهد. الك در مقام منتقد ســلطنت نماينده جنبه رهايي بخش اســت؛ 
ولــي وقتي از برده داري تمجيد مي كند يا به آن وجه قانوني مي دهد، نماينده نفي رهايي 

در ليبراليسم است.«
وي در گفت وگويي در باب كتابش مي گويد: »در كتابم متني را از سي يز نقل مي كنم؛ 
يک ليبرال فرانســوي كه نقش معتنابهي در انقالب فرانســه ايفا كرد. در اين متن سي يز 
خواب   و  خيال امکان رابطه جنسي بين سياه پوستان و ميمون ها را در سر مي پرورد تا نژاد 
جديدي از برده ايجاد كند. اين تصور ماترياليستي نيست. بر عکس، تصوري از آينده آرماني 
است مبتني بر اصالح نژادي تا نژادي از كارگران خلق كند كه بهره وري را باال ببرند؛ ولي 

تا ابد غالم حلقه  به  گوش اربابان شان باشند.«
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فرانســیس فوکویاما در مصاحبه ای با بی بی ســی در سال 2017 گفت: »من فکر نمی کنم جهت تاریخ هنوز هم به  سمت لیبرال دموکراسی باشد. دموکراسی 
بسیار شکننده است و آنچه من در این 25 سال به آن رسیده ام، این است که ایجاد نهادهای دموکراتیک بسیار دشوار است به  خصوص حکومت های دموکراتیکی 

که بتوانند بدون فساد اداری و مالی به مردم خدمات بدهند؛ این گونه نظام ها در دنیا بسیار نادر هستند...«.

   

 فتح اهلل پریشان/ همچنان تاریخ نهضت مشروطه مهم و دارای تأثیرات 
فکری و سیاسی تعیین کننده برای امروز جامعه ایرانی است. گزاف نیست اگر گفته 
شود صورت بندی سیاسی جریان های فعال در آن برهه در عصر و زمانه کنونی نیز 
به گونه ای خود را بازتولید می کند و لذا هر چه پیرامون تاریخ تحلیلی آن مقطع 

بدانیم، برای امروز و آینده مان مفید و مؤثر خواهد بود. 
تفکر و ســیره عمل سیاسی مستمر سیدمحمدکاظم یزدی در امور سیاسي 
و اجتماعــي، تحصیل اطالع دقیق و کامــل از جوانب، آثار و پیامدهای حوادث و 
رویدادها و ســپس تأمل در صحیح ترین راه و پخته ترین نوع برخورد با آنها بود. 
نامه اي که مرحوم سید، در ایام تحصن علماي تهران در صدر مشروطه در قم، به دو 
نفر از علماي تهران )مرحوم حاج میرزا ابوتراب شهیدي و حاج شیخ روح اهلل قزویني( 
نوشته، به وضوح نشان دهنده اهتمام وي به اصالح امور جامعه اسالمي و در عین 
حال متانت و احتیاط اوست. سید هرجا که احساس تکلیف شرعي مي نمود اقدام 
مي کرد، با جّوسازي و توهین و تهدید مخالفان، صحنه را خالي نمي گذاشت و در عین 
حال، به آنچه به شخص او بر مي گشت، سعه صدر و گذشت بسیار نشان مي داد.)1(

اما برخی نویســندگان نحوه مواجهه ســیدیزدی با مشروطه را به سه دوره 
عدالت طلبي)نهضت عدالت خانه(، مشروطه خواهي و دوره مشروعه خواهي تقسیم 
می کنند که برای طرح مباحث مرتبط دسته بندی مناسبی به نظر می رسد. به طور 
مسلم سیدیزدی همانند همه علما و رهبران مشروطیت در هر دوره، سیاستي خاص 
را در پیش گرفت که در خور تأمل است. اولین حضور عیني مرحوم سیدیزدي و 
آخوند خراساني در نهضت مردمي، به جنبش عدالت خواهي برمي گردد. در جریان 
واقعه »مسیونوژ بلژیکي« آخوندخراساني و سیدیزدي به طور مشترک در تاریخ ۹ 
ربیع الثاني 1۳2۳ طي تلگرافي، اعتراض خود را نسبت به اقدامات ظالمانه نام برده 
اعالم مي کنند.)2( ســید در دوران تحصن معترضانه علماي تهران و برخي علماي 
بالد در قم )در صدر مشروطه( برای رفع مظلومیت علما و تحریض دربار به قبول 
درخواست هاي مشروع آنان، به اقداماتي دست زده که احتماالً در صدور دست خط 

مظفرالدین شاه بي تأثیر نبوده است.)۳(
اما دوره مشروطه خواهي که در نهایت به مهاجرت علما به قم منجر شد، بستر 
سیاسي جنبش را براي ظهور جریان جدیدي از روشنفکران غرب گرا که با حضور 
علماي دین جرئت اظهار وجود نداشــتند، فراهم کرد و در نهایت، اهداف مرحله 
اول که در بنیاد عدالت خانه و اجراي قوانین اســالم تجلّي داشت، در دوره دوم و 
هنگام هجرت رهبران جنبش، به خواسته هایي چون بازگشت علماي اعالم از قم، 
عزل صدر اعظم و افتتاح مجلس تبدیل شــد. در این مرحله مفهوم عدالت خانه و 
اجراي قوانین اسالم جاي خود را به مجلس شورا و مفهوم مشروطه داده و از بروز 
شرایط جدیدي در بستر سیاسي جنبش خبر مي دهد. از زمان ظهور دوره دوم تا 
پیروزي نهایي جنبش و صدور فرمان مشــروطیت، هیچ گونه اعالمیه اي از سوي 
علماي نجف در تأیید و حمایت از جنبش مشــروطه صادر نمي شــود.)4( سیاست 

سیدیزدي در این دوره، سیاست سکوت است. 
دوره مشــروعه خواهي، که طي آن دغدغه پیــروزي به دلهره نگارش قانون 
اساســي تبدیل مي شود، به منزله نقطه جدایي علماي شیعه و تبدیل آنان به دو 
گرایش سیاسي است. با ظهور این دو گرایش، در حقیقت سه جریان سیاسي در 
جنبش مشــروطه ظهور مي کند که دو جریان، متأثر از علماي شیعه است و یک 
جریان، تالش گروه نوپاي روشنفکري براي سلطه بر میراث مجاهدت هاي علماي 
شــیعه در جنبش است. به این ترتیب جنبش مشروعه به رهبري پیروان مکتب 

سامرا )شیخ نوري و سیدیزدي( در قلب جنبش مشروطه پایه ریزي مي شود.)5(
پس از ظهور مفهوم جدیدي به نام »مشروطه«، مرحوم سیدیزدي با کسب 
اطالعات الزم از مجاري مختلف، چنین اســتحاله خطرناکي را به مصلحت نظام 
اجتماعي ایران و دین داري مردم نمي بیند. سیدمهدي موسوي اصفهاني که شاگرد 
مرحوم آیت اهلل یزدي و نائیني بود، مي نویسد: مشروطه خواهان کوشش کردند که 
یزدي را در انقالب درگیر کنند تا از پشتیباني و نفوذ او برخوردار شوند. مشروطه گران 
مي خواســتند یزدي را گمراه کنند؛ ولي یزدي به وســیله آشــنایانش در تهران، 
اصفهان، تبریز و همدان به تحقیقات سّري پیرامون اصول مشروطه گري پرداخت 
و... خواسته هاي مشروطه گران را نادرست یافت.)۶( اما این بار سکوت را روا ندانست 
و مخالفت خود را اظهار داشت و به حمایت بي دریغ از شیخ فضل اهلل نوري دست زد. 
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مجموعه ای از رفتارها و برنامه ها و اقداماتی که از سوی حاکمان کنونی آمریکا 
شــاهد هستیم، این انگاره را تقویت کرده است که دیگر آمریکا ابرقدرت هژمون 
جهان نیست. فتور و سستی در کنش ها و واکنش های آمریکایی به تحوالتی نظیر 
نحوه مواجهه سران کاخ سفید با اسقاط پهپاد جاسوسی فوق پیشرفته آرکیو- 4  
که سیر نزولی از عزیمت مواضع آنها از تهدید به تالفی تا تغییر لحن برای دعوت 
چندین باره به مذاکره بدون پیش شرط به جای جنگ و تداوم تحریم ها را شاهد 
بودیم ـ برخی را وادار کرده که آمریکا را حتی ابرقدرتی غیر هژمون هم ندانند؛ اما 

دالیل این نگاه و تحلیل چیست؟
برای اینکه به کم بینی دشمن قدرتمند متهم نشویم، به این پرسش از نگاه 
اندیشمندان آمریکایی که مسلماً عالقه ای هم به کشورشان دارند، پاسخ می دهیم. 
امروز صاحب نظران بسیاری در داخل آمریکا بر این انگاره تأکید دارند که آمریکا نه 
تنها یک ابرقدرت هژمون نیست؛ بلکه حتی از کسب عنوان »ابرقدرت« هم برای 
خود عاجز است. »فوکویاما« از جمله این صاحب نظران است؛ کسی که دلدادگی اش 
به مکتب لیبرال دموکراســی با محوریت آمریکا در کتاب »پایان تاریخ و آخرین 
انسان« مشهود است؛ اما امروز بارها اثبات می کند که گفته های پیشین بافته ای 
ابطال پذیر بوده است. »قدرت توجیه کنندگی ارزشی« و به اصطالح غلبه ارزشی 
یک قدرت، الزمه اصلی هژمون بودن آن در عرصه و صحنه بین المللی است و بر 
همین اساس امثال فوکویاما، چیرگی لیبرالیسم بر دیگر مکاتب در جهان ـ به ویژه 
مارکسیسم ـ را دال اصلی هژمون شدن آمریکا در دنیا عنوان می کردند، اما آنچه 
امروز از لیبرالیسم در جهان باقی مانده، بی شباهت به روزگار نزدیک به فروپاشی 
مارکسیسم نیست. مدرنیته و کاپیتالیسم دیگر قابلیت پاسداری از خود را نداشته و 
»سکوالریسم« به عنوان »محفظه محافظ« سرمایه داری و لیبرالیسم شکاف و زخم 
عمیقی بر تن خود برداشته است و حتی در غرب نیز مخالفان و معارضان بسیاری 
را به خود می بیند. از سویی فالسفه ای مانند »هایدگر« سرنوشت قطعی اندیشه 
و فلسفه غربی را »بن بست نیهیلیسم« عنوان می کنند و از سوی دیگر فیلسوفانی 
مانند »جان  راولز« برای نجات لیبرالیسم از خألهای عمیق و نابودکننده ای، همچون 
»عدالت« به بازسازی اندیشه لیبرال بر اساس توجیهات دیگری روی آورده اند؛ اما 
آنچه در نظر و عمل اتفاق می افتد نه پر شدن این خألها و توجیه نقص ها، بلکه 

عمیق تر شدن این خألها و توجیه ناپذیر شدن »سکوالریسم« است. 

بررسی اندیشه سیاسی سیدمحمدکاظم  یزدی - 1۶
مواجهه سید یزدی با سه گانه مشروطه

ابرقدرتی بدون قدرت توجیه  ارزشی!

دموکراسی 
شکننده

سیاست نامه

فراز و فرود عبداهلل نوری - 3
بحران زیست 

 شهاب زمانی/ عبداهلل نوری 
از چهره هایی بود که مرحوم هاشمی 
رفسنجانی دیدگاهش را می پسندید. 
به همین دلیل، پست وزارت کشور 
دولت اول خود را که نخستین دولت 
در جمهوری اســالمی بدون پست 
نخست وزیری بود، به وی سپرد. نوری 
تمرکز خود را بر ادغام نهادهایی مانند 
شــهربانی، ژاندارمری و کمیته های 
انقالب در یکدیگر قرار داده و نیروی 
انتظامی را تشــکیل داد. هدف وی 
از این اقدام، حــذف موازی کاری و 
به چارچوب در آوردن کار انتظامی 
و امنیــت در کشــور بــود.)1( البته 
حضور نوری در ســمت وزیر کشور، 
منتقدان و مخالفان زیادی داشــت 
و شــائبه رویکرد جناحی و عملکرد 
غیر والیی وی مورد نقد سیاسیون 
در  ناطق نوری  بود. حجت االســالم 
این بــاره در کتــاب خاطرات خود 
می نویسد: »ما نمی پذیرفتیم که آقای 
عبداهلل  نوری والیی فکر می کند.«)2( 
نــوری مقطــع کوتاهــی در دولت 
خاتمی نیز به ســمت وزارت کشور 
برگزیده شد. در آن برهه تقسیم بندی 
فضای سیاسی به اصالح طلب و غیر 
اصالح طلبــی که از وزارت کشــور 
خاتمی بیرون آمد، جامعه را چنان 
دچار تفرقه کرد که در میانه دولت 
اول خاتمی، وی فاتحانه فریاد می زد: 
»کشور دچار فروپاشی اجتماعی شده 
است!«)۳( بررسی اجمالی پرونده ها و 
اسناد مربوط به عبداهلل نوری نشان 
می دهــد وی بحران زیســت بوده و 
شکوفایی استعداد قدرت طلبی خود 
را در گــرو ایجاد تفرقــه در جامعه 
و حرکت معکــوس در برابر تحکیم 
وحدت در امت اســالمی می دیده 
است. این رویکرد چنان در تاروپود 
رفتاری وی و دوستانش نقش آفرینی 
می کرد که حتی جناح خود را نیز به 
اصالح طلبان پیشرو و سازش کار یا 
اصالح طلبان درجه یک و دو تقسیم 

می کردند.
مشــی بحران زیستی نوری در 
پرونده رســیدگی قضایی به مفاسد 
و جرائــم کرباســچی و بازداشــت 
شــهردار وقت تهران نیز خود را به 
عیان نشــان داد. شاهدان جلسات 
مخفی ســتاد آزادسازی کرباسچی 
از اظهــارات عجیب عبــداهلل نوری 
چنین می گویند: »بعد از دستگیری 
کرباسچی، جلسه ای در وزارت کشور 
تشــکیل شــد که در آن برخی از 
اعضای شورای امنیت کشور از جمله 
عبداهلل نوری، مصطفــی تاج زاده و 
تعدادی از اعضای ستادهای انتخاباتی 
خاتمی و... حضور داشــتند. عبداهلل 
نوری گفت: جناح راست می خواست 
شکســت ناطق نوری را جبران کند. 
حــاال کرباســچی را به ایــن دلیل 
گفته اند که برای خاتمی تبلیغات کرد 
و باعث پیروزی او شد. اگر الزم باشد 
مملکت را آتش می زنیم تا کرباسچی 
را آزاد کننــد! من هم فکر می کردم 
مســئله اصلی حمایت کرباسچی از 
خاتمی اســت نه مفاسد شهرداری؛ 
اما تا عبداهلل نوری این جمله آخر را 
گفت به رگ غیرتم برخورد و گفتم: 
یعنــی چه! چرا بایــد به خاطر یک 
دستمال، قیصریه را آتش بزنیم. نوری 
با عصبانیت گفت: اما آقای کرباسچی 
دستمال نیست. نوری گفت:  مملکت 
را باید به آتش بکشیم تا نظام بفهمد 
ما چقدر قدرت داریم! بعد هم بحث 
ما باال گرفت و او با تشر به من گفت:  
اصاًل  من مســئول امنیت کشــورم 
و دلم می خواهــد مملکت را آتش 
بزنم. اصاًل کی تو را به این جلســه 
راه داده اســت...«)4( در حالی که ۹ 
ماه از تصدی وزارت کشور نوری در 
دولت اول خاتمی می گذشت، مجلس 
پنجم به محوریت محمدرضا باهنر، 
مرضیه وحیددســتجردی، حســن 
کامران، درویش، نورا و سیدحاجی 
موحد، طرح اســتیضاح نوری را به 
دلیــل بی اعتنایی وی بــه تذکرات 
نمایندگان، بحران سازی و تنش زایی 
در جامعه در آخرین روز بهار ســال 

1۳77 مطرح کرد. 
پی نوشت ها: 

1ـ محمدعلی الفت پور، بازگشــت از 
نیمه راه، ص ۹۹.

2ـ مرتضی پــردار، خاطرات علی اکبر 
ناطق نوری، ج 2، ص ۳8.

تبارشناســی  رضوانی،  عبدالعزیز  ۳ـ 
قبائل فتنه، عبداهلل نوری ســقوط در 
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4ـ همان. همچنیــن ر.ک: الفت پور، 

بازگشت از نیمه راه، ص ۹۹.

ریزش ها

نکته

جدول  اگر  قلی زاده/  امیر   
یا نموداری تحــت نام »اراده و اقدام 
آمریکا علیه ایران« در بهار ۹8 ترسیم 
شــود و تنش خواهی هــا و اقدامات 
ایذایی چشم آبی ها در آن فهرست و 
نمایه شود، ضمن اینکه تصاعد آنالین 
درگیــری و تنش هــا بین جمهوری 
اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا 
مشــاهده می شــود، می توان نتیجه 
این تقابــل و تنش را دید و از آن به 
پاییز »جنگ اراده و اقدام« واشنگتن 
علیــه تهران و محور مقاومت منطقه 
تعبیــر کرد؛ چرا کــه آمریکایی ها با 
وجود اینکه ســناریوهای هیبریدی 
به زعم خود مســتحکمی را با اضالع 
چندگانــه برای تحمیل اراده خود بر 
ایران اسالمی طراحی و اجرا کردند، 
اما نتوانستند عماًل به اهداف از پیش 
تعیین شده خود که در رأس همه آنها 
»برگرداندن مرعوبانه و منفعالنه ایران 
بر ســر میز مذاکره مجدد با آمریکا« 

بود، نائل شوند. 
اما سؤال این است که چرا جریان 
سیاسی خاص که بیشترین مسئولیت 
و قــدرت را در اداره امور کشــور و 
دولت دارد، با چشــم بستن بر همه 
دشمنی های اخیر که به اذعان شخص 
ترامپ تا مرز حمله نظامی به کشور در 
قضیه اسقاط پهپاد جلو رفت، بار دیگر 
با خوانش مصاحبه ترامپ با شــبکه 
»ان بی سی« و اعالم آمادگی از سوی 
وی برای مذاکره بدون پیش شرط با 
ایران، قند در دل شان آب شده و طرح 
مذاکره را مطلوب می دانند و در حالی 

رطب و یابس انتزاعی به هم می بافند 
که آفتاب قدرت و اقتدار ایران اسالمی 
در آســمان برای درســتی راهی که 
در پیش گرفته در حال درخشــش 
اســت؟ آیا فهم آنها از این اقدامات و 
خواهش مذاکره به الحان مختلف از 
سوی دولت مردان آمریکا متفاوت از 
رهبری نظام و بخش دلســوز کشور 
است؟ آیا تجربه برجام کافی نیست 
تا حداقل به این زودی ها این موضوع 
بی فایده را طــرح نکنیم؟ به عبارت 
دیگر، ایــن جریان به مذاکره چگونه 
می اندیشد که در هر شرایطی از آن 

استقبال می کند؟

مذاکره به چه معنا
 و برای چه موضوعی؟

مذاکــره تعریف مشــخصی در 
دیپلماســی دارد و آن، طریقــی از 
گفت وگــو و برقــراری رابطــه برای 
کســب حداقل منافــع در توافق دو 
سویه است. از این رو، مذاکره، معامله 
و بده و بستانی است که اوالً برای آن 
موضوعی قابل احترام دو طرف مذاکره 
وجود داشته باشد؛ ثانیاً، در فرایند آن 
امتیازاتی داده و گرفته شــود تا کف 
منافع طرفین مذاکره حفظ شــود و 
طرفین احساس برد ـ برد داشته باشند. 
البته اینکه برای چه سطحی از منافع 
باشد، نکته مهمی است؛ آیا می توان 
برای منافع حیاتی و به تعبیری مسائل 
ناموسی یک کشور و یک ملت یا یک 
نظام سیاسی مذاکره کرد تا دو طرف  
به راه ها و طرق چالشی تر، مثل جنگ 

کشیده نشوند؟
 نگاهی به پاسخ های دو جریان 
اصلی سیاسی کشور به این پرسش ها 
چرایی رد و ابرام هر کدام بر مذاکره 
یا مقاومت را روشن می کند. جزئیات 
مذاکره در عرف سیاسی دنیا، از قبل 
مشخص نیست و اساساً مذاکره ابزاری 
برای رسیدن به آن است. دقیقاً همین 
جا اولین شکاف ایجاد می شود، یعنی 
در دیپلماســی ترامپی میزی جدید 
با محتواهــا و مؤلفه هایی تازه چیده 
شده است. ســند این سخن شروط 
دوازده گانه وزیر خارجه ترامپ و خط 
و نشان های خود وی در آنچه نگرانی 
از رفتن ایران به سمت بمب هسته ای 
می خواند، است. این در حالی است که 
از منظر ایران، به دلیل زیر پا گذاشتن 
نتیجه طوالنی ترین مذاکره بین ایران و 
آمریکا در قالب اعضای 1+5 در برجام 
دیگر مذاکره موضوعیتی ندارد. ضمن 
اینکه توصیــف واقعیت های موجود 
در منطقه به صورت خالصه نشــان 
می دهد، منطقه به  سمت پیچیدگی 
بیشتر و نه تنش باالتر پیش می رود. 
این پیچیدگی در مواضع مســتحکم 
و قاطع ایرانی هــا وجود دارد، مبنی 
بــر اینکه ایران نه جنگ و نه مذاکره 
با دولت کنونی آمریکا را که به  دنبال 
ایران بوده  اقتصادی  اعمال محاصره 
اســت، نمی پذیرد. در موضع مقابل 
واشنگتن جنگ اقتصادی ضد ایران 
را ادامــه می دهــد و در عیــن حال 
التماس مذاکــره با تهران را می کند 
تا بتواند بهره تحریم اقتصادی ایران 

را برداشــت کند. این آن دوگانه ای 
اســت که جریان سیاســی غربگرا 
نمی خواهــد ادراک کند و در حالی 
که انواع و اقســام کارشکنی و اعمال 
تضییع های حقوقی ایران و مردم عزیز 
آن را از  سوی دشمنانش می بیند، این 
جریان حتی فراتر از متنی که غرب با 
اقداماتش خودش را معرفی می کند، 
اعتماد و اعتبار برای آن قائلند. از این 
رو یک تفاوت هویتی در این موضوع 
وجود دارد؛ ایران به هر قیمت حاضر 
به مذاکره نیست؛ ایران بر سر منافع 
حیاتی خود و بر سر آنچه برای مراقبت 
از هویت انقالب و ذات نظام اسالمی 
خــود و موجودیت و امنیت مردمش 
با اتکا به ظرفیت های ملی به دســت 
آورده و آنهــا را به تعبیر رهبر معظم 
انقالب جزء مسائل ناموسی انقالب و 
نظام می داند، حاضر نیست بر سر میز 
مذاکره بنشیند، آن هم با طرفی که 
به هیچ عهدنامه و موافقت نامه دو یا 
چندجانبه و حتی بین المللی پایبند 
نیســت؛ چرا که با نگاهی به نتیجه، 
آن را عبــث و بیهوده می داند و زمان 
و ســرمایه اش را صرف تکرار تجربه 

مذاکره نمی کند.

مذاکره به سبک غربی
 چگونه است؟

و  طنــی  و ن  ا شــنفکر و ر
درس خوانده هــای علوم سیاســی و 
روابط بین الملل نه اینکه این موضوع 
را ندانند بلکه می دانند؛ اما با مشرب 
غربــی در پارادایم انقالب اســالمی 

از مذاکــره ســخن می گویند و کل 
استدالل آنها این است که ما گریزی 
از مذاکــره نداریم و چــون هماورد 
آمریکایی ها از وجوه مختلف نیستیم 
و حریف و رقیب آنها نمی شویم، خوب 
اســت تا اوضاع بدتر نشــده با دادن 
امتیازاتی از وضعیت نامشخص آینده 
پرهیز کنیم. این همه قصه گفتمان 
حق با باطل و لب اللباب چهل ســال 
انقالب اسالمی است که حتی در باور 
آنها نمی گنجد که انقالب اسالمی تا 
اینجای کار جلو آمده باشد. اما انقالب 
جلو آمــد و در هر مقطــع از موانع 
طبیعی و تصنعی برساخته دشمنان و 
حتی نحله دنباله رو آن در داخل عبور 
کرد و امروز در این نقطه ایستاده است 
و شــاهد تغییر لحن ابرقدرتی است 
که تالش می شــد دیوانه و غیر قابل 
پیش بینــی جلوه کند؛ امــا با وجود 
تحقیر هژمونیک اش در عرصه جهانی 
قادر نیســت به اقدامی که در دقایق 
اولیه اســقاط پرنده جاسوسی گران 
قیمتش وعده آن را می داد، دست بزند 
یا به تعبیری که جریان روشنفکری 
می پسندد، با محاسبه هزینه ـ فایده، 
آن را به صرفه نمی داند. پس می شود 
به گونه ای در صفحه شطرنج قدرت 
جهانــی و منطقه ای بــازی کرد که 
نافهم ترین سیاست مدار تاریخ آمریکا 
نیز بفهمد عواقــب اقدام جنگی اش 
دامن او را رهــا نمی کند و می تواند 
جنگ ایران را به مادر جنگ ها تبدیل 
کند و گســتره ای به بزرگی منطقه و 

جهان داشته باشد.

نقد روز
نگاهی به چرایی اصرار جریان های غربگرا بر لزوم مذاکره با آمریکا

جریان های وطنی و فهم ترامپی از مذاکره

 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/  
در نگرش انقالب اسالمی، اسالم آخرین دین 
الهی است، پس باید دین جامع و کاملی باشد؛ 
به همیــن دلیل موازین و احکام آن اســاس 
تشکیل جامعه نمونه و اسوه است. بر این موضوع 
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی تأکید 
شده است. از لوازم جامعیت دین اسالم قابلیت 
و ظرفیت اداره زندگی اجتماعی بشر و داشتن 
مقررات و قوانین و احکامی اســت که به اداره 
جامعه مربوط می شــود. در این مطلب تالش 
می شــود مبتنی بر دلیل های عقلی مرتبط با 
ماهیت دین اســالم، لزوم اجرای قوانین الهی 
و تشــکیل حکومت اســالمی در عصر غیبت 

ثابت شود. 

خاتمیت پیامبر اسالم)ص(
مبنای نگــرش انقالب اســالمی درباره 
ٌد ابا  خاتمیت دین اســالم آیه »مــا کاَن ُمَحمَّ
اَحٍد ِمــْن رِجالُِکْم َو لِکْن َرســوَل اهللِ َو خاتََم 
النَِّبّییَن«)أحــزاب/ 40(1 اســت. همچنین بر 
کَر  لَْنا الذِّ اســاس آیه ۹ سوره حجر »انّا نَْحُن نَزَّ
َو انّــا لَُه لَحافِظوَن«؛ این اعتقاد وجود دارد که 
قرآن کریم به عنوان کتاب پیامبر خاتم)ص( از 
هرگونه تحریف، تغییر و نابودی در امان خواهد 
ماند. شهید مطهري یکی از علل تجدید رسالت 
و ظهــور پیامبران جدیــد را تحریف و تبدیل 
در کتــب مقدس پیامبــران می داند که دیگر 
صالحیت هدایت جامعه را از دست داده اند. از 
نظر وی تأکید خداوند متعال بر حفظ قرآن از 
دالیل خاتمیت دین اسالم است؛ از این رو در 
ذیل این آیه مي نویسد: »در این آیه با قاطعّیت 
کم نظیری از محفوظ ماندن قرآن از تحریف و 

تغییر و نابودی سخن رفته است.«2
آیه دیگری که خاتمیت پیامبر اســالم را 
تأیید می کند، آیه 85 ســوره آل عمران است: 
»َو َمْن یَْبَتِغ َغْیَر اْلِْسالِم دیناً َفلَْن یُْقَبَل ِمْنُه َو 

ُهَو فِي اْلِخَرۀِ ِمَن الْخاِسریَن«۳ این آیه تبعیت 
از غیر دین اسالم را مایه خسران می داند. برخی 
می گویند مراد از اســالم تسلیم شدن در برابر 
خداوند است نه دین اسالم. شهید مطهری در 
پاسخ به این ادعا می گوید اسالم همان تسلیم 
اســت و دین اسالم همان دین تسلیم در برابر 
خداســت و الزمه چنین تســلیمی پذیرفتن 
دستورهایی است که خداوند به وسیله آخرین 

رسول خود ابالغ کرده است.4 
بنابراین با توجــه به اینکه 
پیامبر  اســالم)ص(  پیامبر 
خاتم اســت و خداوند وعده 
می دهد که کتــاب و آیین 
او را حفــظ کند، همچنین 
تبعیت از غیر دین اسالم را 
می داند،  خسران  با  مساوی 

درمی یابیم که:
اوالً، از منظــر انقــالب 

اســالمی تنها دین واجب االطاعه اسالم است و 
در کنار آن ادیان دیگر نمی توانند مطرح باشند؛ 

بنابراین تکثر دینی پذیرفته نیست.
ثانیــاً، عقاًل دین اســالم باید از جامعیت 
برخوردار باشــد و این جامعیت دین اســالم 
دلیل دیگری بر لزوم تشکیل حکومت اسالمی 

در عصر غیبت است.

جامعیت اسالم
آنچه جامعه بشری اعم از فردي، اجتماعي، 
مادي، معنوي، دنیوي و اخروي و هر آنچه براي 
هدایت بشــر الزم باشد، در قرآن وجود دارد.5 
مبنای این استدالل آیه 8۹ سوره نحل است: 
لْنا َعلَْیَک الِْکتاَب تِْبیاناً لُِکلِّ َشيْ ءٍ َو ُهدًی  »َو نَزَّ
َو َرْحَمًة َو بُْشری  لِلُْمْسلِمیَن«۶. در جاهایي هم 
که دین به ظاهر ورود پیدا نکرده است، فرایندها 
و روش هایی ارائه شــده است تا با استفاده از 
عقل در چار چوب وحی و بر مســیر اصلی آن 

گام برداشت. 
حضــرت امام)ره( در موضــوع جامعیت 
اسالم و لزوم تشکیل حکومت در عصر غیبت 
این چنین اســتدالل می کند که اسالم قانون 
تشــریع و جعل کرده است؛ از این رو نیازمند 
قوه مجریه اســت تا قوانین را اجرا کند. از نظر 
ما صرف قانونگذاری ســعادت بشــر را تأمین 
نمی کند؛ همچنان که پیامبر اسالم برای اجرای 
تشــکیل  حکومت  قوانین 
دادنــد. حضرت امــام)ره( 
در ادامــه می فرمایند چون 
احکام اســالمی تا ابد باقی 
و  هســتند  الزم االجــرا  و 
مختص به زمان پیامبر اکرم 
نیســتند؛ بنابراین در عصر 
غیبــت اجرای احــکام نیز 
تشــکیل حکومت  نیازمند 
اسالمی اســت؛ در غیر این 
صورت چگونه می توان بیت المال را در جایگاه 
واقعی خودش هزینه کرد و با نظام های سیاسی 

طاغوت به مبارزه برخاست؟7

ظرفیت و کارآمدی
 دین اسالم

از لوازم جامعیت دین اسالم این است که 
از ظرفیت نظام ســازی و اداره جامعه برخوردار 
باشد و بتواند با تشکیل نظامی کارآمد جامعه 
اسالمی را انسجام بخشد. وقتی جامعیت دین 
اســالم را بپذیریم، خود به خود کارآمدی دین 
اســالم و ظرفیت آن در اداره جامعه پذیرفته 
می شــود. در صدر اسالم، پیامبر گرامی اسالم 
توانست تشکیل حکومت دهد و امپراتوری های 
زمان خود را تحت تأثیر قرار داده و اســالم را 
گسترش دهد. همان گونه که امیرالمؤمنین)ع( 
درصدد تشــکیل حکومت بود و در نهایت هم 
حکومت تشکیل داد. به همان دلیلی که امامان 

معصوم)ع( بر غیر مشروع بودن حکام زمان خود 
تأکید داشــتند، نتیجه می گیریم آنان درصدد 
نظام و حکومتی جایگزین بودند. بر همین اساس 
اسالم از کارآمدی الزم برای تشکیل حکومت 
اسالمی برخوردار است. از دیدگاه رهبر معظم 
انقالب نیز تشکیل حکومت به دست پیامبر)ص( 
شــاهدی بر ظرفیت و توانمندی اسالم در این 
زمینه اســت؛ »پیامبر اکرم، اّول که به مدینه 
تشــریف بردند، یک حکومت تشــکیل دادند. 
حکومت یعنی چه؟ نرفتند گوشه ای بنشینند 

و بگویند هرکس خواست مسئله بپرسد.«8
حضــرت امام)ره( نیــز در تعریفی که از 
سیاســت ارائه می کنند، سیاست را به معنای 
هدایت جامعه در نظر می گیرند. بر اساس این، 
هدایت جامعه بر عهده انبیاء و امامان معصوم 
اســت. از نظر وی، در عصــر غیبت علما که 
ادامه دهنده راه انبیاء هستند، چنین مسئولیتی 

بر عهده دارند.۹
پی نوشت ها:

1ـ »محّمــد پــدر هیچ یک از مردان شــما نیســت؛ 
همانا او فرســتاده خدا و پایان دهنده پیامبران است.« 

)أحزاب/ 40(.
2ـ مجموعه  آثار اســتاد شــهیدمطهری، همان، ج ۳، 

ص15۳.
۳ـ »و هر کس غیر از اســالم دینی بجوید هرگز از او 
پذیرفته نشــود و او در جهان دیگر از جمله زیانکاران 

خواهد بود.« )آل عمران/ 85(.
4ـ مجموعه  آثار اســتاد شــهید مطهری، همان، ج 1، 

ص 274.
5ـ امام خمینی، صحیفه امام، ج 8، ص 282.

۶ـ »و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای 
مســلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگری است، بر تو 

نازل کردیم.« )نحل/ 8۹(.
7ـ امام خمینی)ره(، والیت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی، 1۳88، ص22 ـ14.
8ـ نرم افزار حدیث والیت،  بیانات رهبر معظم انقالب، 
ســال  1۳7۶ در دیدار با حجت االســالم والمسلمین 

محمدی ری شهری و دست اندرکاران امور حج.
۹- صحیفه نور،ج12،ص217-218

آفاق
ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ 4۹

ماهیت دین اسالم و لزوم اجرای قوانین الهی

اســالم  خمینی )ره(:  امام 
قانون تشریع و جعل کرده است؛ 
از ایــن رو نیازمند قوه مجریه 
اســت تا قوانین را اجرا کند. از 
نظر ما صرف قانونگذاری سعادت 
بشر را تأمین نمی کند؛ همچنان 
که پیامبر اســالم برای اجرای 

قوانین حکومت تشکیل دادند



 گــروه تاریخ/ با شکســت عثماني 
در جنــگ جهانــي اول و تقســیم و تجزیه 
آن، ســرزمین هاي جدا شده، تحت قیمومت 
انگلستان درآمدند که عراق یکي از مهم ترین 
این کشــورها به شــمار مي آمد. بنابراین، از 
همان نخستین ســال هاي تأسیس، قیام هاي 
مردمي بر ضد اســتعمار شکل گرفت و از آنجا 
که اکثریت این منطقه را شــیعیان تشــکیل 
مي دادند، روحانیت شیعه رهبري مبارزه را در 

دست داشت.
پس از حمله انگلیسي ها به عراق و اشغال 
فاو به دســت نیروهاي نظامي انگلیســي که 
مقدمه اشغال عراق بود، آیت اهلل میرزامحمدتقي 
شیرازي معروف به »میرزاي دوم« یا »میرزاي 
کوچک« محوریت مبارزات را برعهده گرفت. 
وي در ســامرا سه فتواي جهادي صادر کرد و 
عموم عشایر و آحاد مسلمانان را به وحدت کلمه 
و مبارزه به هر صورت ممکن بر ضد اشغالگران 
انگلیسي دعوت کرد و فرزندش شیخ محمدرضا 
را به نیابت از خود جهت پیوستن به مبارزان و 
همراهي آنها در جبهه هاي جنگ به کاظمین 

فرستاد.
مهاجرت میرزامحمدتقي شیرازي به کربال، 
موجب هماهنگــي عملي بین علماي کربال و 
نجف و تماس با عشایر و سازماندهي و آمادگي 

براي مقاومت در برابر اشغالگران شد.
پس از پایان جنگ جهاني اول و اشــغال 
عراق از سوي نیروهاي انگلیسي )1۳۳۶ ه.ق(، 
قرار شــد زیر نظر انگلستان، انتخاباتي صورت 
گیرد تا حاکم دست نشانده اي براي آن کشور 
انتخاب شود. این امر با مخالفت مراجع و علماي 
شیعه عراق مواجه شد. در کربال شیخ محمدرضا، 
فرزند میرزامحمدتقي شیرازي، سازماني به نام 
»جمعیت اســالمي« ایجاد کرد که روحانیون 
سرشناسي چون ســیدهبه الدین شهرستاني، 
عبدالکریم عواد، حسین قزویني و دیگران در 
آن شــرکت داشتند. هدف این گروه مبارزه با 
قیمومیت انگلستان و آزادسازي عراق بود. آنان 
در نظر داشتند پس از استقالل، عراق را تحت 

ریاست پادشاهي مسلمان درآورند.
در آن هنگام میرزاي شیرازي در راستاي 
این حرکــت، فتوایي در 20 ربیع االول 1۳۳7 
به شــرح زیر صادر کرد: »هیچ مسلماني حق 
انتخاب و اختیار غیر مسلمان را براي حکومت 

و سلطنت بر مسلمانان ندارد.«
میرزا همچنین به گسترش طرح مسئله 
اســتقالل عراق و مقاومت در برابر اشغال آن 
ســرزمین به دســت انگلیس در عرصه عربي 
و بین المللي پرداخــت. وي به همراه تعدادي 
از علما نامه اي براي شــریف حســین، حاکم 
حجاز ارســال کرد و از او خواســت از جنبش 
اســتقالل طلبي مردم عراق حمایت کند. نامه 
دیگري نیز به امیر فیصل در دمشــق فرستاد 

که در آن افزون بر تقاضاي 
از خواســت مردم  حمایت 
عراق، درخواســت کرد تا از 
آزاد در  طریق رســانه هاي 
سراســر جهان و گفت وگو 
با دولتمردان اروپا و آمریکا، 
خبر تجاوز و اشغال عراق را 

منتشر کند. 
از سال1۹20 م )1۳۳8 

ه.ق( دوران جدیدي از تالش به منظور توسعه 
دامنه مقاومت و آمادگي براي مقابلة فراگیر علیه 
اشغالگري انگلیس آغاز شد. میرزاي شیرازي 
به عنوان اولین گام، طي فتوایي در اول مارس 
1۹20 استخدام یا کار کردن در ادارۀ قیمومت 
انگلیس را براي مسلمانان تحریم کرد و به دنبال 
آن تعداد زیادي از کارکنان آنجا استعفا دادند و 

این روند به مرور زمان افزایش یافت.
در 15 شعبان 1۳۳8 / ۳ مه 1۹20 اجتماع 
بسیار محرمانه اي در منزل میرزاي شیرازي به 
ریاست وي تشکیل شد. اجتماع کنندگان پس از 
بحث و گفت وگوي فراوان درباره اتخاذ یک طرح 
و خط مشي ثابت و فراهم کردن شرایط انقالب 
فراگیر علیه انگلیس، تصمیم گرفتند و در پایان 
با حضور میرزا، به قرآن کریم سوگند یاد کردند 
که آماده پاسخگویي به نداي دین و میهن خود 

و اطاعت از رهنمودهاي رهبرشان باشند.
موضع گیري میرزا در قبال اشــغال عراق 
حاوي دو نکته مهم بود: اول، ضرورت وحدت 
مسلمانان شیعه و سني و دوم ضرورت تالش 
همه نیروها در سراسر کشور در برابر اشغالگران.
پس از توســعة دامنه مبارزه در بغداد و 
کشته شدن یکي از تظاهرکنندگان به دست 
نیروهاي اشغالگر انگلیس، میرزاي شیرازي در 
10 رمضان 1۳۳8 / 2۹ مه 1۹20 پیامي براي 
مردم عراق فرستاد: »بدانید که برادران شما در 
بغداد و کاظمین به برگزاري اجتماع و تظاهرات 
مسالمت آمیز اتفاق نظر پیدا کرده اند. جماعتي 
بســیار با رعایت امنیت و آرامش به تظاهرات 
مذکــور اقــدام ورزیده اند. هدف آنــان از این 
کار، مطالبه حقوق مشروعه 
خویش اســت که ان شاءاهلل 
برقراري حکومت اســالمي 
و اســتقالل عراق را در پي 
این هدف  داشــت.  خواهد 
بدین صورت محقق مي شود 
که هــر ناحیه اي گروهي را 
براي مطالبه حق خویش به 
بغداد  یعني  عراق،  پایتخت 
اعــزام کند؛ در حالي که همگان وحدت کلمه 
دارند. بر شما بلکه بر تمامي مسلمانان است که 
آغاز این حرکت شریف، با یکدیگر اتفاق داشته 
باشید و از اخالل در امنیت و مخالفت و مشاجره 
بــا یکدیگر بپرهیزید. چــون تفرقه به مقاصد 
شما ضرر مي زند و حقوق تان را که اینک زمان 
دستیابي به آن است، ضایع مي کند.«.  حزب 
»حرس« پس از دستیابي به نامه عمومي آن 
را در تیراژ وسیعي به چاپ رساند و در بغداد و 

کاظمین و دیگر نقاط عراق توزیع کرد. 
استعمارگران به بازداشت سران حرکت هاي 
ضد انگلیسي و در رأس آنان شیخ محمدرضا، 
فرزند میرزاي شیرازي تصمیم گرفتند که آنها 
را رهبري کننده این تحرکات در فرات ُوسطي 
مي دانســتند. شــیخ محمدرضا و یازده نفر از 
همفکران و فعاالن انقالب دستگیر و به جزیره 

»هنگام« تبعید شــدند؛ اما تبعید آنها شور و 
هیجان بیشتري در میان مردم به وجود آورد 
و آتش انقالب شعله ور شد و خشم مردم فرات 

ُوسطي را برانگیخت.
میــرزا شــرایط را براي آغــاز رویارویي 
سراسري و انقالب علیه اشغالگران آماده یافت، 
از این رو در پاسخ استفتاهایي مبني بر استفاده 
از اسلحه در قبال اشغالگران فتواي دفاعیه را به 
این شرح صادر کرد: »مطالبة حقوق بر عراقیان 
واجب اســت و بر آنان واجب اســت در ضمن 
درخواست هاي خویش رعایت آرامش و امنیت 
را بنمایند و در صورتي که انگلستان از پذیرش 
درخواست هاي شان خودداري ورزد، جایز است 

به قوه دفاعي متوسل شوند.«
در 2۳ شــوال 1۳۳8 / 11 ژوئیه 1۹20، 
رؤســاي »مشــخاب« قیام خود را علیه قواي 
متجاوز انگلیس اعالم داشــتند و به دنبال آن، 
منطقه »شامیه« نیز َعلَم مخالفت با اشغالگران 
برافراشت. با اوج گیري انقالب، کربال مرکز ثقل 
حرکت هاي انقالبي شد که ابتدا رؤساي عشایر 
فعال در انقالب، در آن مرتباً تردد داشتند؛ اما 
پس از حوادث »رازنجیه« که به شهادت ده ها 
نفر از مسلمانان انجامید، اهالي کربال با حمله 
بــه فرمانداري و تصرف آن، رســماً به انقالب 
پیوستند و پس از آزادي شهر به دست انقالبیون 
در 2۹ شوال 1۳۳8 به منزل میرزامحمدتقي 
شیرازي رفتند و درباره نحوه اداره شهر با وي 

مذاکره کردند.
در حالي که انقالب در حال گســترش و 
اوج گرفتن و فراگیري در سراســر عراق بود، 
آیت اهلل شــیرازي در 1۳ ذي حجه 1۳۳8 در 
هشتاد سالگي در حساس ترین و بحراني ترین 
دوران انقالب، در کربال درگذشــت. جنازه او 
در میان شــیعیان عزادار عتبات تشییع شد و 
شیخ الشریعه اصفهاني بر او نماز خواند و در یکي 
از حجره هاي زاویه جنوبي صحن حسیني دفن 
شد. به مناسبت فوت او مجالس ختم متعددي 
در بیشتر شهرهاي شیعه نشین برگزار و تعطیل 

عمومي اعالم شد. 

 نفیســه ریاحی اصل/ در جهان  
امروز  که بحران های فرهنگی درصدد 
تهی کردن انسان ها از معنویت  هستند، 
تبلیغ دین و ارزش های نشئت گرفته 
از آن بــه دلیل مقابله با این بحران ها 
ضرورت  ویژه ای  یافته است. تبلیغ به  
منزله وظیفه اصلی رسوالن الهی و یک 
وظیفه همگانی به تصریح یا اشاره در 
قرآن مورد بحث قــرار گرفته اند. نرم 
بودن گفتار، یکــی از آداب تبلیغ در 
آموزه های دین اسالم است. این مقاله 
بر آن است تا با تبیین روش تبلیغ بر 
مبنای قول لّین روش های نوینی را در 

زمینه تبلیغ ارائه دهد.

تبیین روش تبلیغ 
بر مبنای قول لین

واژه لین از »لین« )ضد خشونت( 
مشتق  شده  است )ابن منظور، 1405: 
1۳/۳۹4( پس »قول لین« ســخني 
خواهد بود که نرم و خالي از خشونت 
باشد. در لغت گفته شده است: »اللین 
ضد الخشــوْن«؛ لینت ضد خشونت 
اصفهانــی، 1412:1/  )راغب  اســت 
752 ( کالم  لَّین همراه با نوعی نرمی 

و مالیمت است.
در زبــان و فرهنگ  اســالمی ، 
واژه های »تبلیغ« و »ابـالغ« از  ریشه 
 »بلغ « در  لغت به معنای  »رســاندن « 
است.1 )المفردات فی غریب القرآن، 
راغــب اصفهانــی، ص 7، ذیــل واژه  
بلــغ ( تبلیغ در اصطــالح، به معنای  
رســاندن کامل خبر، سخن و اندیشه 

به  دیگری  و فراخواندن  او به  یک دین، 
عقیده، مســلک  و روش   است  و مبلّغ  
دینی  کســی  اســت که با همه توان 
می کوشــد محتوای پیام  دینی را به 
فکر و دل مخاطبان خود برساند. رهبر 
معظم انقالب)دام ظله العالی( می فرماید: 
»تبلیغ در اصطــالح ما، همان تبلیغ   
قرآن است؛ یعنی رساندن واقعیت به  
ذهن هــای مردم و آنها را از بی خبری  
خارج کــردن... و من اظلم مّمن کتم  
شــهاده عنده مــن اهلل؛« )بقره/ 41( 
دعوت نباید توأم با خشــونت باشد به  
عبارت دیگر دعوت و تبلیغ نمی تواند 
توأم با اکراه و اجبار باشــد. مسئله ای 
که خیلی می پرســند؛ این است که 
آیا اساس دعوت اسالم  بر  زور  و اجبار 
است؟ لذا کشیش های مسیحی در دنیا 
روی آن فوق العاده تبلیغ کرده اند. اسم 
اسالم را گذاشته اند »دین شمشیر« و 
می خواهنــد این طور وانمود کنند  که  
دســتور  پیغمبر اسالم این بوده: »اْدُع 
ْیف«. حاال کسی نیست بگوید پس  بِالسَّ
چرا  قرآن  گفته  است: »اْدُع الی َسبیِل 
َِّک بِالِْحْکَمِة َو الْمـــْوِعَظِة الَْحَسَنِة َو  َرب
جاِدلُْهْم بـــالَّتی هَی احَسنُ « )نحل/ 
125( حتی در بعضی از کتاب های شان 
بـه پیغمبر  اکرم)ص(  اهانت  می کنند، 
کاریکاتور مردی را می کشند که در یک 
دستش قرآن است و در دست دیگرش  
شمشیر  و باالی سِر افراد ایستاده که 
یا باید به ایــن قرآن ایمان بیاورید یا  
می زنم .)مجموعه   آثار،  را   گردن تــان 
ج  1۶، ص 180( متناســب با همین 

مطلب، مسئله دیگری در تبلیغ مطرح 
است  و آن  مسئله رفق و لینت و نرمش، 
یعنی پرهیز از خشونت است. کسی که 
می خواهد  پیامی  را  آن هم پیام خدا را 
به مردم برساند تا در آنها ایمان و عالقه 
ایجاد بشود، باید  لیِّن  القول  باشد، نرمش 
سخن داشته باشد. وقتی که خداوند  
موسی  و هارون را  برای  دعوت  فردی 
مثل فرعون می فرستد، جـزء دستورها  
در  ســبک و روش دعــوت فرعــون 
ـَــقوال لَُه َقْواًل لَیِّناً لََعلَُّه  می فرماید: »ف
ُر اوْ  یَْخشی  « )طه/ 44( با این مرد  یََتَذکَّ
متکّبر  فرعون با نرمی سخن بگویید؛ 
وقتی که شما با چنین مردم  متکّبری  
روبه رو می شوید، کوشش کنید که  به  
سخن  خودتان نرمش بدهید ، باشد  که 
متذّکر بشود و از خدای خودش، از رّب 
خودش بترسد.)مجموعه  آثار، ج  1۶، 
ص 180( با توجه به این مسئله یکی 
از روش های تبلیغی مؤثر که قرآن برای 
پرهیز از خشــونت بیان کرده، تبلیغ 
توأمان با قول لین است. از  سوی دیگر، 
اگر ســخن تند یا بلند و گوش خراش 
باشــد، نه تنها نشــانة بی ادبی است، 
بلکه  گوِش و احســاس شنونده را آزار 
می دهد و او را از گوینده، متوجه سوی 
دیگر می کند . امام علی)ع( می فرماید: 
»ُســنَّة  ااْلَْخیارِ  لیُن الْــَکالِم«؛ روش 
نیکان، گفتار نرم است )تمیمی آمدی، 
و  غـرر الحکم   عبدالواحدبن مـــحمد ، 
درر الکلم : ح۹۹45( رمز توفیق پیامبر 
اکرم)ص( نیز با نبود امکانات و وجود 
موانعی همچون فرهنگ ضعیف مردم، 

یاران کم و دشمنان زیاد، لینت خلق  
و خوی و نرمی کالم شان بود. خدای 
متعال می فرماید: »َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهللِ 
ـَّظاً َغلِیَظ الَْقلِْب  لِْنَت لَُهْم َو لَْو کْنَت ف
وا ِمْن َحْولَِک«؛ )آل عمران/ 15۹(  الَنَْفضُّ
پــس به برکت رحمت الهــی با آنان  
نرمخو  شــدی و اگر سخت دل بودی 
از اطرافت پراکنده می شــدند. قطعاً 

)تمیمی آمدی، ح ۹۹45( در نتیجه 
رمز  موفقیت  پیامبر اسالم)ص( از نظر 
قرآن، به کار  بردن  قول  لین اســت و 
بدین وســیله به پیروان او  می آموزد  
این گونه باشــند تا کســی را از گرد 
خود پراکنــده نکنند. درباره بردباری 
و گذشت در برابر کـالم لغـو مخالفان 
می گوید : »و اذا  مّرو باللغو مروا کراما«؛ 
)فـرقان/ 72( اگر بر شما  عبور  کردند 
و رفتار لغو و باطلی انجام  دادند،  شما 
بــا آنان با بزرگواری و کرامت برخورد 
کنید و این کالم صریح امیرالمؤمنین 
علی)ع( است که  ضمن  توصیه به لینت 
کالم، بیان فرمودند: »َعوِّد لسانَک لِیَن 
ـَْذَل السـالِم یَْکُثْر ُمحّبوک  الکالِم و ب
و یَِقلَّ ُمبِغضوَک«؛ )همان/ ح ۹۹4۶( 
زبانت را به گفتار نرم بگردان و سالم 
را هدیــه  کن  تا دوســتدارانت زیاد و 
دشــمنانت کم شــوند. مراد از نرمی 
گفتار، حذف آرمان ها و عقاید نیست ؛ 
بلکه شــیوه بیان و رویارویی  اســت ؛ 
همچنین به معنای چاپلوسی و جلب 
نظر خطــاکاران نیســت؛ بلکه رفتار 
به طریقی اســت که احترام  ظاهری 
طرف خدشــه دار نشود و مانع از بروز 

عکس العمل ناپسند از سوی او شود. در 
احادیث  آمده است: »کالم نرم و سالم 
کردن را عادت زبــان خود قرار ده تا 
دوستانت زیاد و دشمنانت اندک شود« 
)آمدی، عبد الواحدبن محمد، غررالحکم 
و دررالکلــم: ۳5/۶8( همچنیــن در 
انجیل آمده اســت: »هیچ ســخن بد 
از دهان  شما  بیرون نیاید؛ بلکه آنچه 
به حســب  حاجت و بــرای بنا نیکو 
باشد تا شــنوندگان را فیض رساند.« 
)افسیســیان، 4/۹2/ ترجمــه کتاب 

مقدس، چاپ سوم، 2002 م(
این گونــه بیانات که از بزرگان و 
آموزه های دینی به دســت ما رسیده، 
الگوی نیکو برای مبلغان دین در تمام 

اعصار و جوامع بشری است.

نتیجه گیری
»تبلیغ« به  عنوان وظیفه اصلی 
رســوالن  الهی ، کلمه ای است که در 
قرآن مجید زیاد استعمال شده است. 
وظیفه تبلیغ که همان  پیام  رســاندن 
اســت، هم وظیفه ای عــام و هم  به  
حکم لــزوم تخصص و تقســیم کار، 
یــک طبقه خاص باید آن را به عنوان 
رشــته  تخصصی  انتخاب کنند. یکی 
از شــیوه های تبلیغی در قرآن کریم 
»قول لین« اســت. مهم ترین فنی که 
خداوند متعال در قرآن برای صحبت 
کردن و معاشرت به ما می آموزد، نرم 
و آرام سخن گـفتن است؛ زیرا این گونه 
سخن گفتن  مخاطب  را بیشتر  متأثر و 

جلب می کند. 
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عملیات  دنگچي/  مهدي   
بدر بــا همه دشــواري هایي که در 
مرحله اجرا با آنها مواجه شــد و با 
وجود اینکه تقریباً نتوانست به اهداف 
از پیش تعیین شــده خود برســد، 
رزمندگان  براي  را  دســتاوردهایي 

اسالم به همراه داشت. 
1ـ در عملیات بدر بیش از500 
کیلومتر مربع از اراضي هور از جمله 
نهروان،  لحوک،  ترابه،  روســتاهاي 
فجــوه و نیز جاده خندق)الحجرده( 
به طول 1۳ کیلومتر که فاصله آن با 
جاده عماره ـ بصره ۶ کیلومتر است، 

به تصرف نیروهاي خودي درآمد.
2ـ ایــن نکتــه را نمي توان از 
نظر دور داشــت کــه عملیات بدر 
گذشــته از تلفاتي که به دشــمن 
وارد کــرد، دورنمــاي فتــح فاو را 
نشــان داد. همچنین تصمیم و عزم 
راسخ جمهوري اسالمي برای تهاجم 
به دشــمن و ادامه نبــرد تحت هر 
شرایطي مبتني بر رهنمودهاي امام 
خمینــي)ره( و توانایي و جســارت 
بهره گیري از تدابیــر و راهکارهاي 
جدید برای در هم شکستن خطوط 
دفاعي دشــمن در خــط و عمق را 

نشان داد.
۳ـ تصرف دوباره منطقه اطراف 
رودخانه دجله و رســیدن به جاده 
بصــره ـ العمــاره نشــان داد، ایران 
مي تواند نقاط حساس سرزمین قواي 
متجــاوز را به کنترل خود درآورد و 
دولت عراق را به پذیرش شرایط ایران 
براي خاتمه دادن به جنگ وادار کند. 
از سوي دیگر، این عملیات مشخص 
کــرد حکومت عراق بدون نگراني از 
واکنش هاي بین المللي آماده اجراي 
اقدامــات غیرمجاز جنگي  هرگونه 
مانند حمله با سالح هاي شیمیایي، 
حمله به مناطق مســکوني شهرها، 
حمله به خطوط انتقــال انرژي در 
خلیج فارس و حمله به کشــتي هاي 

حامل نفت است.

 محمدرضا قضایی/ شهید 
بهشــتی برای اجرا و ارتقای سطح 
عدالت در جامعه برنامه های مفصلی 
در نظر داشــت، برنامه هایی که در 
ســخنان و مکتوباتش به آنها اشاره 
کرده است. او همه عمرش را صرف 
ارائــه طریقی برای زندگی ســالم 
انســان ها در سایه حکومت دینی و 

الهی کرد. 
لیبرالیســتی  حکومت هــای 
برای توســعه و پیشرفت از انسانیت 
انسان غافل شــدند و حکومت های 
سوسیالیســتی برای در امان ماندن 
از ملزومات همراه توســعه یافتگی، 
پیشرفت را وانهادند و عقب ماندگی 
را بــه ارمغان آوردند. مــردم عامه 
در هــر دو حکومــت تنهــا قربانی 
تصمیمــات سیاســتمداران بودند، 
چه آنانکه بهانه ای برای چپاولگری 
دولت های لیبرالی بودند، چه آنانکه 
قربانی دعواهای سوسیالیســت ها با 
لیبرال ها بر سر تقسیم عدالت بین 
انســان ها بودند و چه آنانکه با جان 
و مال تقاص اثبات حقانیت تفکرات 
ایــن دو طیف فکــری را دادند. اما 
شهید بهشتی طرحی نو درانداخت 
و آن این بود که یک حکومت دینی 
می تواند با فراگیری علم روز توأمان 
با اجرای عدالت و احسان در جامعه، 
به ســمت توسعه و پیشرفت برود و 
خود را از هر نظر باال بکشــد. شهید 
بهشتی با شجاعت الگوهای حکومتی 
را که در ذهن داشت، ارائه می کرد و 
می خواست مردم با آزادی کامل آنها 
را انتخاب کنند. وی کرامت انســان 
را آزادی در انتخاب می دانســت و 
معتقد بود: »انسان موجودی است که 
باید انتخابگر به دنیا بیاید، انتخابگر 
بزرگ شــود، انتخابگر به راه فساد 
برود، انتخابگر به راه صالح برود و تا 
لحظه مرگ هرگز زمینه انتخاب از 
دستش گرفته نشود... هرجا انسان 
از انتخابگــری بیفتد، دیگر انســان 
نیست.«1 البته منظور ایشان از آزادی 
انتخاب، باز گذاشتن دست هر کسی 
برای هر عملی در جامعه نبود، چه 
آنکه اگر معتقد بود آزادی یعنی هر 
کســی هر عملی که دلش خواست 
انجــام دهد و آنگاه مــردم انتخاب 
کنند که این تفکــر یا رفتار خوب 
است یا بد؟ اینقدر به کسانی که در 
قدرت هستند و می خواهند آزادانه با 
امکانات و اموال بیت المال رفتار کنند، 

حمله نمی کرد.
پی نوشت:

1ـ باید ها و نباید ها، ص 171.

نتایج عملیات بدر

آیت اهلل سیدعبدالکریم کشمیری می گوید: ائمه سجده ها داشتند، یکی سجده حضرت موسی بن جعفر)ع( »عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک« 
بســیار عالی اســت و دیگری ذکر یونســیه آن هم بعد از نماز عشاء تا به آخر شب، چون شیطان بر آدم سجده نکرد و بدبخت شد، از سجده خوشش نمی آید و 
سالک الزم است آن را ترک نکند. از عیال آخوند مالحسین قلی همدانی پس از فوتش سؤال کردند شما از آخوند چه دیدید؟ گفت: ایشان همیشه در سجده بود.

از نشانه های سالک 
سجده بسیار است

ثبات قدم در راه حق-1۵
تغییر جهت با نداشتن ثبات

 سیدحسین خاتمی خوانساری/ انسان های بسیاری بودنــد که در 
زندگی به اخالق دینی و اسالمی اعتقاد داشتند و در لحظه ای دین را با دنیا 
و ایمان را با کفر معامله کردند. افراد بســیاری را می توان نام برد که به دلیل 
نداشتن ثبات در اعتقادات دچار لغزش شدند و یک شبه به حضیض ذلت و 
کفر سقوط کردند یا کسانی که هر روز به سمت و جهتی گرایش پیدا کردند 
و به افراد متعددی معتقد شدند. در صدر اسالم نمونه های بسیاری وجود دارد 

که بین مورخان مشهور هستند و در اینجا به چهار مورد آن اشاره می شود.
ـ عبیداهلل بن جهــش؛ او برای اینکه از جّو کفر و شــرایط حاکم بر مکه 
بیرون آمده باشد، با همسرش، دختر ابوسفیان به حبشه آمد. او در آنجا مرتد 
شد، نصرانّیت اختیار کرد، شرابخواری کرد و با حالت کفر در سرزمین حبشه 
زندگــی کرد. او آمده بود تا ایمانــش را حفظ کند، چون هجرت برای حفظ 
ایمان است؛ اما تا در میان فساد و گناه قرار گرفت، قدمش لغزید و نتوانست 
خود را حفظ کند. هر چه همسرش نصیحت کرد سودی نداشت و در آخر با 

حالت کفر و ارتداد در منطقة حبشه جان داد.
ـ شــبث بن ربعی؛ مردی هزار چهره بود. به هیچ راهی مستقیم نبود، او 
مردی منافق، خون ریز، بی باک و پیرو هر آوازی و ســرکرده هر فتنه  ای بود. 
تاریخ نویســان می گویند: شــبث بن ربعی تمیمی در زمان پیامبر)ص( اسالم 
آورد، اما پس از رحلت رســول اکرم)ص( مرتد شد و به زنی به نام سجاح که 
ادعای پیامبری کرده بود، ایمان آورد و مؤذن او شــد! پس از شکست سجاح 
در جنگ یمامه به سمت خلفا گرایش پیدا کرد، او پس از کشته شدن عثمان، 
بــا امیرالمؤمنین)ع( بیعت کرد. در زمان امیرمؤمنان)ع( در کنار حضرتش با 
معاویه جنگید؛ اما در جنگ خوارج، از امیرمؤمنان)ع( جدا و با خوارج همراه 
شد. شبث مدتی به سمت امام حسن)ع( تمایل پیدا کرد، اما پس از شهادت 
امام حســن)ع( و مسلط شــدن معاویه بر اوضاع، به معاویه پیوست و پس از 
مرگ معاویه، از جمله سران کوفه بود که برای امام حسین)ع( نامه نوشت و 
وی را به عراق دعوت کرد؛ اما با مســلط شدن ابن  زیاد بر کوفه، از طرفداران 
ابن  زیاد شــد و با مسلم به جنگ برخاست. او در اعزام نیرو از سوی ابن  زیاد 
به کربال، از جمله فرماندهان لشکر بود و تحت فرماندهی ابن  سعد، در کربال 
حضور داشت. پس از شهادت امام حسین)ع( و قدرت یافتن مختار، در کنار 
او علیه قاتالن  جنگید، ولی به محض اطالع از ضعف مختار به ُمصعب پســر 
زبیر روی آورد و در کنار او به ســمت کوفه آمد تا کار مختار را یکســره کند. 
شــبث قبل از رسیدن به کوفه به دست عبیداهلل حر جعفی که خود منافقی 

مانند شبث بود، کشته شد.
ـ عبیــداهلل حر جوفــی؛ وی نیز به دلیل مطامع دنیــا و به بهانة اینکه 
می خواهم مرگ مشــهوری داشته باشم، درخواست مستقیم امام حسین)ع( 
را رد کرد. خودش می گوید: یادم نمی رود حســین جلوی خیمة من آمد، در 
حالی که بچه هایش دورش بودند از من خواست و گفت: »عبیداهلل تو گذشتة 
 خوبــی نداری، تو گناهان کثیــری داری، بیا ما را یاری کــن«؛ اما او لغزید

 و نیامد.
ـ حســان بن ثابت؛ یک روز در وصف غدیر شعر ســرود، یک روز هم از 

همین غدیر دفاع نکرد.

آیــت اهلل  موضع گیــري   
در  میرزامحمدتقي شــیرازي 
قبال اشغال عراق حاوي دو نکته 
اول، ضرورت وحدت  بود:  مهم 
دوم،  و سني؛  مسلمانان شیعه 
در  نیروها  همه  تالش  ضرورت 
سراسر کشور در برابر اشغالگران

سراج

کشتار  نانجینگ
تاریخ جنایات بســیاري را در خود ثبت کرده که در این میان کشــتار 
نانجینگ از ســیاه ترین آنهاســت. در روز 1۳ دســامبر سال 1۹۳7 میالدي 
سربازان ارتش ژاپن پس از سه روز بمباران بي وقفه پایتخت پیشین جمهوري 

چین وارد این شهر مي شوند.
ورود سربازان ژاپني به شهر نانجینگ براي اهالي فاجعه بار بود. ژاپني ها 
بالفاصله پس از تصرف شــهر به قتل عام هاي گســترده و بي رحمانه دست 
مي زنند. سربازان ژاپني انبوه مردان، زنان، کودکان و سالمندان شهر نانجینگ 
را با ســرنیزه یا شمشیر به قتل مي رساندند. آنها به تجاوزهاي جمعي دست 
زده و براي تفریح دست و پاي مردم بي گناه را قطع کرده و با سر نیزه شکم 
زنان باردار را دریده و جنین آنها را بیرون کشــیده و به هوا پرتاب مي کردند. 

این جنایات شش هفته به طول مي انجامد.
»کشتار نانجینگ« یا »تجاوز نانجینگ« به دوره شش هفته اي پس از 1۳ 
دسامبر 1۹۳7 و اشغال شهر نانجینگ، پایتخت پیشین جمهوري چین به دست 
ژاپني ها گفته مي شود. در این دوره سربازان ارتش سلطنتي ژاپن صدها هزار 
نفر از اهالي شهر را کشته و به بیست تا هشتاد هزار زن تجاوز جنسی کردند.

این قتل  عام به یک موضوع سیاسي مناقشه برانگیز بدل شده و جنبه هاي 
گوناگون آن از سوي تجدیدنظرطلبان تاریخي و ناسیونالیست هاي ژاپني زیر 
سؤال رفته  است. این افراد کشتار را اغراق شده یا به کلي ساختگي براي اهداف 
تبلیغاتي مي داننــد. تالش براي انکار یا توجیه این جنایت، مباحث پیرامون 
کشــتار نانجینگ را دامن زده و آن را به مانعي بر ســر بهبود روابط چین و 
ژاپن و نیز روابط ژاپن با دیگر کشــورهاي شرق آسیا، از جمله کره جنوبي و 

فیلیپین تبدیل کرده است.
دادگاه نظامي بین المللي تعداد کشته  شده ها را 2۶0 هزار نفر اعالم کرد؛ 
آمار رسمي دولت چین این رقم را ۳00 هزار ذکر مي کند. تاریخ دانان ژاپني 
تعداد تلفات را پایین تر آورده و معموالً آن را بین 100 تا 200 هزار نفر مي دانند، 
در حالي که برخي دیگر فقط به 40 هزار کشته اشاره مي کنند یا حتي وقوع یک 
کشتار گسترده و ساماندهي شده را انکار کرده و ادعا مي کنند همه قتل ها بر اثر 
اقدامات نظامي مجاز، به  طور تصادفي یا به دلیل خشونت هاي موردي نیروهاي 
خودسر صورت گرفته است. منکران کشتار نانجینگ معتقدند، توصیف این حادثه 
 به  صورت یک کشتار ساماندهي شده و بزرگ براي نیات تبلیغاتي سیاسي صورت

 مي گیرد.
با وجود آنکه دو کشــور ژاپن و چین از نظر اقتصادي شــرکاي نزدیکي 
محسوب مي شوند، نوع رفتار و منشي که دولت ژاپن نسبت به جنگ جهاني 
دوم در پیش مي گیرد، با عکس العمل هاي گوناگون از جانب دولت چین منعکس 
مي شود. اداي احترام نخست وزیر پیشین ژاپن »جونیچیرو کویزومي« به مقبره 
جنایتکاران جنگي سبب برانگیختن خشم چیني ها و تیره و تار شدن روابط 
سیاسی دو کشور به مدت چندین سال شد و تنها هنگامي این روابط بهبود 
یافت که در ســال 200۶ »شینزو آبه« جانشین »کویزومي« در مراسم اداي 
احترام به این افراد حاضر نشد و به فرستادن دسته گلي اکتفا کرد. در مجموع 

در چین احساسات ضدژاپني شدیدي وجود دارد. 
در سال 2005، راه پیمایي هایي در چند شهر بزرگ چین برگزار شد که 
در آن به محتواي کتب درسي ژاپني اعتراض شده بود. چیني ها مدعي بودند 
متن اطالعات این کتاب ها درصدد اســت سابقه جنایات ژاپني ها طي جنگ 
جهانــي را از اذهــان پاک کند. مي توان مطمئن بود دســت کم تا زماني که 
بازماندگان این حادثه زنده هســتند نمي توان با نوشته هاي کتاب هاي درسي 

این فاجعه را به فراموشي سپرد. 

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

میرزاي کوچک؛ پرچمدار مبارزه
در آیینه تاریخ

نگاهی به دستورات اسالم درباره چگونگی تبلیغ دین

قول َلُه َقْوًل َلیِّنًا ـَ ف

امام خامنه ای: هنگامــی می توان حقایق را به دل ها نفوذ داد که زبانی 
لیّن و رفتاری اندیشمندانه و عاقالنه وجود داشته باشد.
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 نسیم اسدپور/ چنــد 
وقتی است در هر جمع خودمانی 
و دوستانه ای که پا می گذاریم یا 
حتی وقتــی از کوچه و خیابان 
رد می شــویم، جسته گریخته، 
با مناســبت یا بی مناسبت این 
عبارت طنزآمیز را از زبان برخی 
افراد می شنویم: »داره می ریزه«! 
شاید در نگاه اول کسی باورش 
نشود که این عبارت طنزگونه و 
شوخی وار که گاه و بی گاه موجب 
خنــده افراد، به ویــژه جوا ن ها 
می شــود، ترجیع بند شعر یک 
مداحی اســت کــه در مجلس 
مولودی اهل بیــت)ع( خوانده 
شــده و حاال بنا بــه هر دلیلی 
رســانه ای شــده و البته خیلی 
راحت، دست مایه شوخی و حتی 
تمسخر برخی ها هم قرار گرفته 
است. وقتی اصل مداحی مورد 
اشــاره را می بینیم و در اشعار 
و ملــودی آن دقــت می کنیم، 
بیشــتر به فکر فرو می رویم که 
هدف از ارائه این ســبک برای 
مــدح و منقبت اهــل بیت)ع( 
چیســت و آیا نمی شود بهتر از 
این و هنرمندانه تــر و وزین تر 
مدح اهل بیــت پیامبر گرامی 
اسالم را بگوییم که هم شأن آن 
بزرگواران حفظ شود و هم کسی 
از آن سوءاستفاده نکند؟! پاسخ 

حتماً مثبت است.
هرچنــد در ماجرای اخیر 
مشخص شد این کلیپ مداحی 
مربوط به دو یا ســه سال قبل 
اســت و مــداح آن هم، ضمن 
پذیرش اشتباه خود در انتخاب 
این ســبک، با صداقت از مردم 
عذرخواهــی کرد و حتی گفت: 
»معصوم نیستم و ممکن است 
من هم اشتباه کنم«، اما سوای 
این مــورد خاص، این ســؤال 
مطرح می شود که چرا گاهی در 
انتخاب شــعر یا سبک مداحی 
اهل بیت)ع( چه در مجالس عزا 
و چه در محافل شادی ایشان، 
خواســته یا ناخواســته اینقدر 
بدسلیقگی می شود که نه تنها 
تناسبی با شأن و منزلت خاندان 
وحی و نبوت نــدارد که حتی 
علما و بزرگان نیز به شدت آن 

را نکوهش کرده اند؟!
گاهی با غلو در بیان مقام 
اهل بیــت)ع( و بیان جمالت 
شــرک آمیز و گاهی با انتخاب 
ســبک و ملودی سُبک و حتی 
تقلیــد از ترانه های مبتذل! در 
هر دو حالت، یک نتیجه بیشتر 
به دســت نمی آید و آن هم زیر 
پا گذاشتن حرمت مجلس اهل 

بیت)ع( است.
که  نماند  ناگفتــه  البتــه 
انتخــاب ســبک های جدید و 
بدیع برای قرائت اشعار مداحی 
بد نیســت و گاهی یک سبک 
ابتکاری برای مدح یا مرثیه اهل 
بیت)ع(، باعــث ایجاد جوش و 
اما  می شــود،  عمومی  خروش 
به شــرط آنکه به بهانه جذب 
مخاطب، ریشه ها و ارکان مجلس 

آل اهلل را خراب نکنیم. 
همین چندی پیش بود که 
رهبر حکیم انقــالب در دیدار 
بــا جامعه مداحــان و در میان 
توصیــه ای  رهنمودهای شــان 
هشــدارگونه مطــرح کردند و 
فرمودنــد: »من گاهــی اوقات 
می شــنوم که در جلسه  مداح 
صاحب هنر، نه شعر و نه مضمون 
در جهت معرفت افزایی نیست؛ 
این گناه است، این ظلم است. 
شــما هنر دارید، توانایی دارید، 
امروز در جامعه  اسالمی فرصت 
دارید... از این فرصت اســتفاده 

کنید.«
هنوز خاطــره مداحی های 
حماسی و پرشور و البته سرشار 
از مضامین عالــی معرفتی در 
دهه هــای 50 و ۶0 از خاطــر 
بزرگ ترها نرفته که چطور ضمن 
برپا داشتن مجلس اهل بیت)ع(، 
سبب فتوحات بزرگ انقالب و 

دفاع مقدس می شد.
حاال هم مداحی اهل بیت 
عصمت و طهارت می تواند همان 
اثرات سازنده را متناسب با ذائقه 
امروزی ها داشته باشد، به شرط 
آنکه متولیان امر از دستگاه های 
سیاســت گذار تــا مجریــان و 
دســت اندرکاران فرهنگــی در 
حفظ و پاســداری از آن کوشا 

باشند.

حرمت نگه داریم!
حجت االسالم قرائتی گفت: اینجانب بعد از ۶0 سال طلبگی متوجه شده ام که هشت سال و نیم از عمرم به دلیل تعطیلی پنج شنبه ها تلف شده است؛ در حالی 
که می توانستم با تغییر مکان و کار بهره ها ببرم. در تابستان حدود 100 روز فرصت  است که نزدیک به دوازده میلیون آموزش و پرورشی و حدود پنج میلیون دانشجو 

سه ماه تعطیل هستند و بسیاری از نیازها و مهارت ها را می توان در تابستان فراگرفت.

 بهره وری
از فرصت ها

یادداشت

 محبوبه ابراهیمی/ از نخستین روزهایی که تلویزیون وارد خانه ها شد، 
کوچک ترها پای ثابت آن بودند؛ یک تلویزیون 14 اینچی سیاه و سفید کافی بود 
تا با پخش تیتراژ شروع برنامه کودک، جلویش بنشینند و رأس ساعتی مشخص 
با کارتن ها وارد دنیایی تخیلی و کودکانه شــوند. از سویی همپای شخصیت های 
کارتنی، موقعیت های زندگی و اتفاقات گوناگون را تجربه می کردند و از ســوی 
دیگر از دیدن محتوای مناسب سن و سال شان لذت می بردند. این لذت آنچنان 
پایدار و حقیقی بود که با گذشت سال های زیاد، هنوز هم با دیدن تصاویر یا حتی 
شنیدن آهنگ آن کارتن های قدیمی، حس زیبا و دلنشینی به آنها منتقل شده 
و خاطرات شــیرین کودکی برای شان زنده می شود. با همه این جذابیت، ساعت 
پخش برنامه کودک که تمام می شد بچه ها دوباره به حیاط برمی گشتند و بازی ها 
و هیجانات شان را ادامه می دادند. از آن روزها، سال ها گذشته و هنوز هم بچه ها 
پای ثابت تلویزیون هستند. با این تفاوت که تولیدات و شبکه های تلویزیونی توسعه 
چشمگیری یافته و کانال های گوناگون، 24 ساعته در حال تولید و پخش برنامه های 
متنوع هســتند. در این میان چند شــبکه تخصصی و ویژه کودک و نوجوان هم 
راه اندازی شده و زمینه توجه بیشتر بچه ها به این قاب جادویی کاماًل فراهم  شده  
است. بچه ها رأس ساعتی خاص تلویزیون را روشن نمی کنند؛ بلکه از ساعات اولیه 
بیداری شان به دنبال کنترل تلویزیون می گردند و با باال و پایین کردن کانال ها، 
گردش بی قاعده شان در شــبکه های مختلف شروع می شود! این ماجرا گاهی تا 
پاسی از شب ادامه دارد و تأسف بارتر اینکه هیچ محدودیتی برای دیدن برنامه های 
شبکه های مختلف قائل نیستند و تماشای همه محتویات تلویزیون را برای خودشان 
مجاز می دانند! هدف شان سرگرم شدن است و برای شان هیچ تفاوتی ندارد که کدام 
شبکه را انتخاب کردند و مخاطب آن شبکه چه قشری و با چه سنی هستند. به 
تازگی برخی فیلم ها و ســریال های تلویزیونی به دلیل محتوای نامناسب با سن 
کودک و نوجوان، این مسئله را به صورت زیرنویس هشدار می دهند تا خانواده ها 
مانع دیدن فرزندان شان شوند، در حالی  که متأسفانه فرزندان به راحتی و بی هیچ 
نظارتی آنها را دنبال می کنند و مادرها حتی باخبر هم نمی شوند! ناگفته نماند که 
بعضی والدین حتی اگر مطلع شوند، هیچ اعتراضی ندارند؛ چرا که آرام و بی صدا 
بودن فرزندان را به هر چیزی ترجیح می دهند! به  همین دلیل خودشان برای ساکت 
بودن بچه ها، به شبکه های مختلف و حتی ماهواره هم متوسل می شوند! اما فارغ 
از این عده، بیشــتر خانواده ها از این موضوع نگران و گله مند هستند و می دانند 
که اعتیاد به تلویزیون و بدتر از آن، دیدن محتواهای نامناســب ســن فرزندان، 
آســیب های جبران ناپذیری را برای آنها و خانواده در پی خواهد  داشــت. به نظر 
می رسد راه حل این مشکل و گریز از آسیب های آن در دست والدین باشد؛ پیش 
از هر  چیز الزم اســت قانون و قاعده خاصی را تعیین و محدوده زمانی معینی را 
برای تماشای تلویزیون مشخص کنند. قبل از اینکه محدوده زمانی به پایان برسد، 
بــه فرزندان تذکر بدهند و درصورت بی توجهی آنها به قانون، آرام و بدون بحث 
و دعــوا تلویزیون را خاموش کنند تا با تداوم این روش، فرزندان به قانون تعیین 
شــده پایبند شوند. از سویی با خاموش کردن تلویزیون پس از پایان برنامه ها، به 
فرزندان می آموزند که تلویزیون فقط برای دیدن برنامه خاص روشــن می شود و 
قرار نیست با بیدار شدن اعضای خانواده روشن شود و با خوابیدن شان خاموش. 
نوع برنامه ای که تماشا می کنند هم باید تحت نظارت والدین باشد؛ برای این کار 
الزم نیســت در کل زمان پخش برنامه، مثل ناظر باالی سر فرزندان باشند؛ بلکه 
کافی است اجازه دهند فرزندان برنامه های مورد عالقه شان را اعالم کنند و آنها با 
شناخت قبلی و گفت وگوی منطقی، اجازه تماشای چند برنامه را بدهند. راهکار 
مناســب دیگر این اســت که والدین به ویژه مادرها که زمان بیشتری با فرزندان 
هســتند، زمینه فعالیت های فکری، ورزشــی و هنری را برای فرزندان به وجود 
بیاورند و از این طریق اوقات فراغت آنها را پر کنند تا از روی بیکاری و ناچاری به 
تلویزیون پناه نبرند. ساده ترین اقدام در این زمینه، همراه شدن با فرزند در انجام 
فعالیت هاســت تا اشتیاقش بیشتر شود. فعالیت گروهی خانواده، گردش، تفریح، 
ســفر، بازی ها و سرگرمی های دسته جمعی نیز از جمله راهکارهایی است که به 
والدین کمک می کند تا ساعت تماشای تلویزیون برای فرزندان را کنترل کرده و 
لذت های ماندگارتری را برای شان به وجود آورند. نکته مهم و اساسی دیگر اینکه 
فرزنــدان ما از رفتارهای ما الگوبرداری می کنند؛ بنابراین اگر ببینند والدین، بی 
هدف کانال های تلویزیون را عوض می کنند یا برای دیدن برنامه ای همه را وادار 
به سکوت کرده و با اشتیاق آن برنامه را دنبال می کنند، نتیجه می گیرند که لذت 

بی نهایتی در تلویزیون نهفته و پایبند تماشای آن می شوند. 
این روزها که تعطیالت تابســتان و اوقات فراغت بچه ها شروع شده، زمینه 
اعتیاد آنها به تلویزیون فراهم تر است. با همین اقدامات ساده اما کاربردی، می توانیم 
فرزندان مان را از اعتیاد به تلویزیون نجات دهیم و درنهایت خانواده را از آسیب های 

این معضل جدی در امان نگه داریم.

زندگی

راه نرفته

با ســالم و احترام. فرزندم کالس هشتم است و درس نمی خواند. 
تشویق و تنبیه هم اثری ندارد. راه چاره چیست؟

سیر رشد همه ما انسان ها از دوران کودکی به نوجوانی، جوانی و میانسالی 
در واقع نموداری از مراحل رشــدی ما را نشان می دهد. این مراحل تنها جسمی 
نیست، بلکه شامل رشد روانی، اجتماعی و جنسی هم می شود؛ پس همه ما در 
هر دوره ای از رشد، خصوصیات خاص آن دوران را انتظار داریم. هر چه سن باالتر 
می رود، رشــد جسمی، اجتماعی و روانی نیز کامل تر می شود و شخص می تواند 
خود را با نیازهای آینده اش متناســب کند. فرزندان ما در سنین نوجوانی بسیار 
احساسی تصمیم می گیرند و عواملی که به چشم ما نمی آید موجب بی انگیز گی 
فرزند ما از درس خواندن می شــود. برای نمونه فرزند ما گاهی به دلیل اینکه از 
معلم یا دوســت خود در ذهنش اسطوره و الگویی تمام عیار ساخته است، با یک 
دلخوری از معلم یا دعوا با دوست خود ضربه روحی می خورد و انگیزه فعالیتش کم 
می شود. گاهی نیز باید علت را در تربیت غلط والدین بیابیم که هر آنچه فرزندان 

می خواهند بدون تالش و بی قید و شرط در اختیارشان می گذارند.
اگر شما برای انجام تکالیف فرزندتان به آنها باج بدهید، در آینده نزدیک نیز 
مجبورید برای انجام امورات واجب و وظایف شــان باج سنگین تری بدهید و این 

سبب زیر سؤال رفتن والد بودن شماست.
بنابراین حتی در صورت تمکن مالی، بدون قید و شــرط تحصیلی و تالش 
فرزندتان برایش هدیه نخرید. همچنین بهتر است از تشویق و تنبیه بیجا پرهیز 
و از تقویت های افتراقی استفاده کنید؛ یعنی کار منفی  او را نادیده بگیرید و سعی 
کنید اول کار نیک و پســندیده اش حتی در امور غیردرسی را تشویق کنید و با 
تحسین انگیزه ادامه رفتار نیک و فعالیت بیشتر تحصیلی او را بدهید. اگر از این 
روش نتیجه نگرفتید، به دلیل پیامد منفی کار ناپسندش یا درس نخواندنش او 
را تنبیه کنید؛ تنبیه به معنای محرومیت از برخی لذت ها و امکانات و امتیازات 
)سفارش می کنیم حتماً در خانواده پیشتر از اینها، بحث امتیازات را پررنگ کنید؛ 
از جمله بردن به پارک، ســینما، شــهربازی بردن و همبازی شدن با فرزندان و 
مسافرت و... که در این صورت هم فرمانبری فرزندان بیشتر خواهد بود و هم در 
صورت نیاز به تنبیه، بحث تحریم کردن از این گونه امتیازات به کمک ما خواهد آمد.

 شهناز ســلطانی / وزارت بهداشت 
هشدار داده با باالرفتن قیمت چند باره لبنیات 
در کشــور مصرف آن کاهش پیدا کرده است. 
ماده ای حیاتی  که میزان مصرف آن در سالمت 
فرد و جامعه و کاهش هزینه های درمان تأثیر 
بسیاری دارد. کارشناسان فرهنگ سازی و باال 
بردن دانش تغذیه ای مردم و حمایت دولت از 
تولیدکننده و مصرف کننده و مدیریت قیمت ها 

را در بهبود شرایط مؤثر می دانند. 

شیر کجای سبد مصرف ماست؟
اغلــب ما هر روز یا چند روز یک بار برای 
خرید مایحتاج غذایی به بقالی و فروشگاه های 
کوچک و بزرگ ســر می زنیــم و اقالم مورد 
نیازمــان را یکــی یکی در ســبد می گذاریم، 
چه تعــداد از ما اصرار می کنیــم که در بین 
خریدهای مان حتماً شیر باشد، برای مان مهم 
اســت که هر روز آن را مصــرف کنیم، جزء 
عادت های غذایی مان شــده، برای آن میزان و 
ســاعت مشخص کرده ایم، می دانیم چرا و چه 
مقــدار باید مصرف کنیم، آگاهی داریم چقدر 
مصرف کردن یا نکردن آن ســود و زیان دارد، 
مطمئن هستیم که هر چقدر قیمت باال برود آن 
را از سبد مصرف مان خارج نمی کنیم؛ بلکه غیر 
ضروری ها را از آن بیرون می آوریم. اگر نگوییم 
تعدادمان کم نیســت قبول کنیم که زیاد هم 
نیست. بسیاری از ما از ضرورت مصرف لبنیات 
ناآگاهیم و نمی دانیم مصرف درست آن تا چه 

حد مفید است و مهم. 

کاهش 3۷ درصدی شیر
انجمن صنایع لبنی ایــران اعالم کرده، 
در کشور ما سرانه مصرف لبنیات بر پایه شیر 
۹0 کیلوگرم در سال است و مصرف شیر فقط 
2۹ کیلوگــرم. اما حداقل مبنای اســتاندارد 
مصرف لبنیات در کشــورهای توســعه یافته 
1۶5 کیلوگرم شیر و میانگین مصرف مجموع 
لبنیات آنها ۳50 کیلوگرم است. این میزان در 
کشور ما یک چهارم آن است. به بیان ساده تر 
ما ایرانی ها یک چهارم میانگین جهانی شــیر 

مصرف می کنیم و هربار هم با باال رفتن قیمت 
لبنیات به این میزان شوک وارد می کنیم و حد 

آن را پایین تر می آوریم . 
آمارها نشــان می دهد ما نه تنها افزایش 

که  نداشــته ایم  مصــرف 
داشــته ایم.  هــم  کاهش 
بر پایه آمــاری که وزارت 
بهداشت ارائه کرده، از سال 
1۳8۹ میزان مصرف شیر 
در کشور ۳7 درصد کاهش 

پیدا کرده است. 

قد ایرانی ها کوتاه 
و قد ژاپنی ها بلند شده 
تغذیــه  متخصصــان 
معتقدند در 25 سال گذشته 

قد ما ایرانی ها کوتاه شده؛ این در حالی است که 
کشــور ژاپن در طول 20 سال گذشته با بهبود 
تغذیه میانگین قد مردمانش 10 سانتی متر رشد 
را نشان می دهد. با روندی که در پیش گرفته ایم 
کوتاهــی قــد و همین طور پوکی اســتخوان و 
بیماری هایی که ارتباط مستقیم با کمبود کلسیم 

و مصرف لبنیات دارد، در انتظار ماست. 

ناهار نان و یک پیاله ماست بود
در چنــد دهه گذشــته کــه از پخت و پز 
غــذا تا این حد برای ناهار و شــام خبری نبود، 
بیشــتر مردم لبنیات را برای ناهار و شام مصرف 
می کردند. خوردن نان با یک 
پیاله ماســت یا دوغ یا یک 
لیوان شــیر و مقداری ســر 
شــیر وعده های ناهار و شام 
محسوب می شــدند. این به 
این معنا بــود که لبنیات و 
مهم ترین شان شیر جای ثابت 
و محکمی در سبد تغذیه ای 
مردم داشــت پیش از آنکه 
ســازمان بهداشت جهانی و 
وزارت بهداشــت خودمــان 
اعالم کند و هشــدار بدهد و میزان تعیین کند؛ 
اما متأسفانه با فاصله گرفتن از زندگی روستایی 
و ورود ســبک جدیدی از زندگی و شهری شدن 
اغلب ما این رویه درســت بار خودش را بست و 
رفت و حاال به اشکال مختلف باید بلند فریاد بزنیم 
که لبنیات خیلی مهم است و باید مصرف کنیم 
و با ســالمت و جیب ما در درمان سر و کار دارد 

و با حسرت دنبال روزهای گذشته می گردیم. 
خروج نامحسوس سالمتی

اگر از آمار و ارقام فاصله بگیریم، کافی است 
کمی دقت کنیم. به ســادگی متوجه می شویم 
اوضاع از چه قرار اســت. قیمــت لبنیات و یک 
بطری شیر در طول چند سال اخیر بارها و بارها 
باال رفته است و هر بار که برای پرداخت بهای آن 
دست به جیب شده ایم، گفته اند بیشتر بپردازید. 
اگر آن را ضروری تلقی کرده ایم با کمی غرولند 
پرداخت کرده ایم و اگر ضروری ندانسته ایم آن را 
به طور نامحسوس و کم کم از دور خارج کرده ایم؛ 
اما نمی دانیم با این کار سالمتی مان را کم کم از دور 
خارج می کنیم. واقعیت این است که نه آنقدر اهل 
مطالعه هستیم و نه آنقدر رسانه های ما و کسانی 
که باید به امر ســالمت مردم حســاس باشند و 
وظیفه دارند، خود را مســئول می دانند تا به ما 
این آگاهی را بدهند که بدانیم چه بالیی بر ســر 
سبد تغذیه ما آمده است و داریم به کجا می رویم. 

سالمت مردم 
زیر ذره بین چه کسانی رفت؟

همان وقت که اقتصاد ما بنا به دالیل مختلف 
متالطم شد و قیمت ها به شکل تصاعدی باال رفت، 
ســالمت مردم و تغذیه آنها و بهایی که برای آن 
پرداخت می کنند، باید زیر ذره بین مسئوالن کشور 
می رفت. کاهش قدرت خرید مردم سالمت آنها را 
نشانه رفته است. یادمان نرود گروه هایی هستند 
که مصرف لبنیات برای آنها همان حکم نان شب 
را دارد، مثل کودکان. اگر یک خانواده چهار نفره 
را در نظر بگیرید هر یک از آنها حداقل یک لیوان 
شیر در طول شبانه روز مصرف کنند )با فرض بر 
اینکه کودک هم ندارند که نیاز به مصرف بیشتر 
داشته باشد( 5 هزار تومان در روز و ماهیانه 150 
هزار تومان بایــد بپردازند و البته به آن مصرف 
پنیر و ماســت، دوغ و... را هم اضافه کنید. سایر 
هزینه های زندگی را هم به این عدد بیفزایید، آن 
وقت متوجه می شــویم هر چقدر هم از ضرورت 
مصرف لبنیات آگاهی داشته باشیم، قدرت خرید 
هم مهم است و باید حساب و کتاب دقیق کنیم تا 

شاید جایی برای آن باز شود یا نشود!

کنکاش
باال رفتن قیمت ها و کاهش 3۷ درصدی مصرف شیر در کشور

مصرف شیر هر روز کم و کمتر می شود

ســریال  قربانی/  مصطفی   
گاندو را می توان از تولیدات برجسته و 
نسبتاً فاخر رسانه ای کشور در سال های 
اخیــر و نمونــه ای از تولیدات هنری 
متعهد انقالبی دانست که صریح، شفاف 
و انقالبی به بازنمایی برخی پدیده های 
سیاســی ـ امنیتی در چند سال اخیر 
پرداخته است. جذابیت گاندو تنها در 
نوع موضوع، استفاده دقیق از جلوه های 
هنری و مسائلی از این دست نیست، 
بلکه فراتر از این موارد، به دلیل تالش 
موفق در اســتفاده از برخی نشانه ها 
و نمادها برای انتقــال پیام و معنای 
موردنظر به مخاطب است. به عبارت 
دیگر رمز جذابیت گاندو برای مخاطبان 
بیش از هر چیز به دلیل نمایش بی پرده  
واقعیت هایی اســت که در سال های 
اخیر و شرایط کنونی کشور رخ داده و 
مخاطبان آنها را شنیده اند؛ اما در مورد 
پشت  پرده و چگونگی بسیاری از این 
رخدادها اطالع دقیقی نداشــتند. در 
این میــان، برخی تالش می کردند با 
موج سواری بر ضعف آگاهی مخاطبان، 
با توجه به ماهیت محرمانگی این قبیل 
رخدادها، عملکرد نیروهای اطالعاتی ـ 
امنیتی کشــور را وارونه جلوه دهند؛ 
به گونه ای که جامعه به جای تجلیل 
از آنها، این نیروها را عامل مشــکالت 
خــود قلمداد کنــد! در گاندو تالش 
شده تا با به کارگیری نشانه های کافی، 
پشــت پرده این رخدادهــا و صحنه 
برای مخاطبان ترسیم شود.  واقعیت 
عالوه بر این، روش حصول به موفقیت 
در خنثی سازی توطئه های دشمنان نیز 
در آن نمایانده شــده است؛ از این  رو 
گاندو عالوه بر داشتن کارکرد تبیینی، 
کارکرد گفتمان ســازانه هم دارد و در 
آن تالش می شــود تا برخی گزاره ها 
و دال ها معتبرســازی شــود. به هر 
حال، در تحلیل نشانه ـ معناشناختی 
ســریال گاندو می توان به چند نکته 

مهم اشاره کرد:

1ـ ترسیم شــرایط جنگی: 
گاندو در گام نخســت تالشــی است 
برای به تصویر کشیدن شرایط جنگی 
در کشــور و آگاه  کردن مخاطبان از 
صورت زیرین واقعیت هایی که آنها به 
طور روزمره با آن درگیر هســتند. در 

واقع در گاندو تالش شده است تا تغییر 
فاز و ماهیت جنگ دشمنان علیه نظام 
که مبتنی بر تمرکز بر نفوذ سیاســی 
برای خرابکاری و فســاد اقتصادی با 
اســتفاده از انواع شیوه هاســت، برای 
مخاطبان ترسیم و تبیین شود. اهمیت 
ایــن موضوع از آن جهت اســت که 
وقتی دستگاه های اطالعاتی ـ امنیتی 
با ســوژه ای برخورد می کنند، همواره 
برخی در داخل به جای پشــتیبانی 
و تقدیر از نیروهای خدوم اطالعاتی ـ 
امنیتی کشور، آنها را به دشمن تراشی، 
برخــورد غیرمنطقــی، دســتگیری 
 بــدون حســاب و کتــاب و... متهم

 می کنند. 

مشکالت:  منشأ  نمایش  2ـ 
ضعف های ســاختاری و مدیریتی در 
کنــار تحریم های ظالمانه  اســتکبار 
جهانی در ســال های اخیر، ســبب 
شده اســت چالش ها و مشکالتی در 
زندگی روزمره مردم ایجاد شــود. در 
این شــرایط، وقوع برخی فسادها در 
میان بخشــی از مسئوالن و عملیات 
روانی ـ رسانه ای دشمنان نیز مزید بر 
علت شــده و این تصور یا قضاوت را 
نزد برخی از مردم شکل داده که منشأ 
ناکارآمدی هــا، ضعف ها و چالش های 
زندگــی روزمره مردم، ضعف کلی در 
مهار این فســادها از سوی نهادهای 
حاکمیتی اســت. گاندو با دقت برای 
شالوده شــکنی و از بین بــردن این 

تصویر تالش کــرده و در این زمینه 
موفق بوده است. ترسیم شبکه نفوذ و 
ارتباط گیری دشمنان با عوامل داخلی، 
نشــان دادن راهیابی ویروس فساد، 
نفوذ و انگیزه های نامشــروع به جای 
معدودی از فرزندان و نزدیکان برخی 
مســئوالن و... بخشی از تالش گاندو 
در این زمینه اســت. به عبارت دیگر، 
گاندو تــالش می کند تا به مخاطبان 
نشان دهد اگر مشــکالتی در کشور 

وجــود دارد، نباید آنها را به فســاد و 
ناکارآمدی همه مسئوالن یا برآمده از 
ذات نظام و انقالب مربوط دانست؛ زیرا 
ریشه این مشکالت در عملکرد ضعیف 
و سوءمدیریت برخی مسئوالنی نهفته 
اســت که به عارضه هایی مانند فساد، 
نزدیکان و اطرافیان آلوده به فســاد، 

نفوذی بودن و... دچار هستند. 

3ـ دفاع منطقی از عملکرد 
نیروهای اطالعاتی ـ امنیتی: گاندو 
در عین تــالش بــرای زدودن غبار 
ناکارآمدی و فســاد از انقالب و نظام، 
تالشی برای دفاع از عملکرد نیروهای 
خدوم اطالعاتی ـ امنیتی کشور است؛ 
بدیــن معنا که برخــالف تصورات و 
اتهاماتــی که برخی در داخل و خارج 
کشــور متوجه این نیروها می کنند، 
عملکرد آنها بر اساس رصد و محاسبه 
دقیق و منطقی اســت و اگر کسی را 
احضار یا دستگیر می کنند، به سبب 
ارتکاب به عملی خاص یا جرمی است 
که حریم امنیت، اقتدار و منافع کشور 
را در معــرض خطر قــرار می دهد و 
این گونه نیست که آنها بدون حساب 

و کتاب عمل کنند. 

4ـ جوان گرایی: جوان گرایی از 
جمله دال ها و گزاره هایی است که در 
سریال گاندو تالش شده تا با استفاده 
دقیق از برخی نشانه ها، به معتبرسازی 
آن پرداخته شــود؛ برای نمونه همه 
اعضای تیــم عملیات و رصد میدانی، 
جوانانی هســتند جسور و انقالبی که 
می تواننــد به ایفای بهینــه و دقیق 
مأموریت های خود بپردازند. در عین 
حال، الگویی از اجرای جوان گرایی در 
سیستم اداری کشور نیز به مخاطبان 
ارائه می شــود. جوان گرایــی در این 
سریال، به معنای حذف پیشکسوتان 
نیســت، بلکه معنای آن میدان دادن 

بــه جوانان و اعتماد بــه آنها در کنار 
تداوم نقش هدایت گری پیشکسوتان و 
بهره گیری از تجربه های ارزشمند آنان 
است؛ زیرا در این سریال، تیم عملیات 
میدانی جوانانی هستند که بیشتر آنها 
زیر ۳0 سال دارند؛ اما تیم مدیریتی، 
نیروهایی به شمار می آیند که محاسن 

همه  آنها سفید شده است. 

۵ـ معرفی حافظان و حامالن 
شــاهد  گاندو  در  انقالب:  حقیقی 
مبارزه میان دو جبهه هستیم؛ برخی 
مســئوالن که به واســطه  انقالب به 
نان و نوایی رســیده اند، زندگی مرفه 
و الکچــری دارند و گاهی ارزش های 
فرهنگی آنها تغییر کرده و با طیفی از 
عوامل داخلی دشــمن، در یک جبهه 
مشــغول خرابکاری و پیشبرد اهداف 
دشمن در داخل کشور هستند. جبهه 
دیگر شامل نیروهای انقالبی است که 
مسئولیت مقابله و خنثی سازی اقدامات 
آنها را بر عهده دارند و اتفاقاً برخاسته 
از توده های جنوب  شهری، غیرمرفه و 
البته ارزشــی و انقالبی هستند؛ برای 
نمونه، »محمد« یکی از شخصیت های 
اصلی این ســریال، تا پاســی از شب 
درگیر پرونده های پیچیده ای است، اما 
وقتی آخر شب به منزل خود مراجعه 
می کند، با موتورسیکلتی معمولی وارد 
خانــه ای قدیمی در مناطق جنوبی و 
غیربرخوردار شهر، می شود. نشانه های 
به کار گرفته  شده در ارتباط با زندگی 
شــخصی محمد، به خوبــی درصدد 
انتقــال این معنا یــا پیام به مخاطب 
اســت که هنوز هم همین طیف های 
مســتضعف و غیربرخوردار حاضر به 
جان فشانی و مجاهدت در راه انقالب 

و نظام هستند. 
از دیگــر پیام هایی که ســریال 
گاندو تالش کرده به مخاطبان منتقل 
کند، شناساندن شبکه نفوذ و عملیات 
دشــمن در داخل کشــور، پیچیده 
بودن این شــبکه و گستردگی ابزارها 
و شــیوه های عملیات آنهاست؛ اما در 
عین حال، این شبکه علی رغم تجهیز 
کافی و داشــتن امکانات و ارتباطات 
الزم، در مقابل رصــد و فعالیت های 
کشــور  امنیتی  اطالعاتی ـ  نیروهای 

آسیب پذیر است. 

تحلیل نشانه - معناشناختی سریال گاندو

نمایش  بی پرده  واقعیت

گاندو در گام نخست تالشی 
اســت برای به تصویر کشیدن 
آگاه   و  در کشور  شرایط جنگی 
کردن مخاطبان از صورت زیرین 
به طور  آنها  کــه  واقعیت هایی 
روزمره با آن درگیر هستند. در 
واقع در گاندو تالش شده است تا 
تغییر فاز و ماهیت جنگ دشمنان 
علیه نظــام که مبتنی بر تمرکز 
بر نفوذ سیاسی برای خرابکاری 
و فســاد اقتصادی با استفاده از 
انواع شیوه هاست، برای مخاطبان 

ترسیم و تبیین شود

انجمــن صنایع لبنی ایران 
اعالم کرده، در کشور ما سرانه 
پایه شــیر  بر  لبنیات  مصرف 
۹۰ کیلوگرم در ســال است و 
مصرف شیر فقط 2۹ کیلوگرم. 
اســتاندارد  مبنای  اما حداقل 
مصرف لبنیات در کشــورهای 
توسعه یافته 1۶۵ کیلوگرم شیر و 
میانگین مصرف مجموع لبنیات 

آنها 3۵۰ کیلوگرم است

گام هایی برای درمان اعتیاد به تلویزیون

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیال وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

شناخت و رفع عوامل بی انگیزگی



اثبات ادعا
 علیرضا جاللیان/ تا پیش 
از هدف قرار گرفتن پرنده جاسوسی 
متجاوز به حریم هوایی کشــورمان 
متعلق به ستاد فرماندهی تروریستی 
ســنتکام، در پرتو عملیات روانی و 
بلوف کاماًل ســفید دشمنان، توان 
نظامی ایران چه در حوزه پهپادی، 
چه در حوزه پدافندی و حساسه های 
راداری خیلی باورمند و معتبر نبود؛ 
اما بــا انهدام پهپــاد گلوبال هاوک 
بســیاری از معادالت فرماندهان و 
آمریکایی  نظامی  استراتژیست های 
و فرماندهــان و استراتژیســت های 
نظامی دیگر ارتش های جهان کاماًل 
تغییر کرده اســت و هر یک از این 
فرماندهان با بررســی توان نظامی 
ایــران در وارد کردن شــاخصه ها و 
توانمندی نظامی ایران در مقابل هر 
قدرت یــا ائتالف نظامی دیگری در 
قالب تئوری لنچســتر یا هر تئوری 
دیگــری در حوزه تئــوری بازی ها 
نتیجه  دقیق تری نســبت به قبل از 
هدف گیری و انهدام این پهپاد کسب 
می کند. نتیجه ای که کفه را به شدت 

به سمت ایران پایین می کشد.
تــوان شناســایی جدیدترین 
فناوری پهپادی ارتش تروریســتی 
ایــاالت متحــده که ســازندگان و 
به کارگیرنــدگان آن معتقــد بودند 
این پرنده غیر قابل شناسایی است، 
نمونه ای از توان بازدارندگی کشورمان 
اســت. نکته حائز اهمیت اینجا این 
اســت که این پهپاد نه تنها هنگام 
ورود به آسمان ایران، بلکه از لحظه 
پــرواز از پایگاه آمریــکا در یکی از 
کشورهای جنوب خلیج فارس رصد 
می شده است؛ اما از دیگر شاخصه های 
مهــم این پهپاد، ســامانه های مهم 
و پیچیده ای اســت کــه هر یک بر 
قابلیت های این پهپاد می افزودند و 
ســرجمع رقم هزینه های این پهپاد 
را برای پنتاگون به عددی سه برابر 
پیشــرفته ترین جنگنده موجود در 
ارتش ایــاالت متحده، یعنی اف ۳5 
و 1۶ برابر تولید اف 1۶ رساند. همه 
تحلیلگران نظامی به توانایی  های این 
پهپاد اذعان داشتند. انتظار می رفت 
این مجموعه سامانه ها به پنهانکاری 
این پهپاد منجر شود و از سویی پرواز 
در ارتفاع بسیار باال مانع از شناسایی و 
رهگیری سامانه های پدافندی باشد. 
حال مجموعه شبکه پدافند هوایی 
کشــور با مجموعه رادارها و نیز به 
وسیله جدیدترین نسخه سامانه های 
پدافندی کاماًل بومی ایرانی که تولید 
نیروهای متخصص نیروی دانش بنیان 
هوافضای ســپاه بود، به سرعت این 
پروژه عظیم نظامی را تعطیل کردند. 
پروژه ای که به نظر می رسد اهداف 
اقتصادی پشت سر آن برای فروش 
پهپادهای در ایــن کالس به دیگر 
کشــورها بود، فروشی تحت عنوان 
پهپاد پنهانــکار با قابلیت های ویژه. 
اما پروژه گلوبال هاوک در برابر توان 
»پهپــاد دزدی« ایران هم راه چاره 
داشت و آن اینکه افزون بر ایستگاه 
زمینی با ایســتگاه هوایی هم قابل 
کنترل از نزدیک بود تا مانع رهگیری 
ســیگنال ها و افتادن کنترل آن به 
دست ایران شود. این روش یکی از 
اصلی ترین علل سنگین شدن هزینه 
تولیــد آن بوده و اتفاقاً هم افزون بر 
خود پهپاد ایستگاه کنترل هوایی آن 
هــم در این حادثه قابل انهدام بوده 
که شــبکه یکپارچه پدافند هوایی 
کشور برای زهر چشم گیری از ارتش 
تروریستی آمریکا و در راستای اهداف 
انسان دوستانه تنها پهپاد را هدف قرار 
می دهد. به نظر می رسد این اصابت 
اگر نکته مهمی با خود داشته باشد، 
این اســت که ما قدرتمندتر از آن 
هستیم که دشمنان تصور می کنند 
و ایــن ادعا را ثابــت کردیم نه در 

رزمایش، بلکه در صحنه عمل.

یادداشت
.ssweeklyسپاهدوشنبه 1۰ تیر 139۸   سال نوزدهم     شماره 9۰3   i r

۱۱
 

پای صحبت های مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدا

موضوع خانواده باید اولویت سپاه باشد
  احسان امیری/ در این شماره 
فرصتی فراهم شد تا خبرنگار صبح صادق 
ضمن حضور در ارومیه، با حجت االسالم 
عبدالرحیم نجف قلی زاده سرایی، مسئول 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای 
استان آذربایجان غربی هم کالم شود که در 
ادامه ماحصل این گپ وگفت را می خوانید.

»استان آذربایجان غربی هنوز هم در 
امر امنیت و دفاع مشغول است و یگان های 
ســپاه در مرزهای غربی کماکان پیگیر 

موضوع صیانت و امنیت هستند. در بحث های فرهنگی هم کارهای بسیار خوبی 
در ســتاد اســتان و نواحی شهرستان و در لشکر سه حمزه در حال انجام است و 

گردهمایی ها و نشست های سیاسی خوبی برگزار شده است. 
در موضوع بیانیه گام دوم حرکت بزرگی را شروع کرده ایم. دوره های متفاوتی 
برای استادان حوزه، بسیج خواهران برادران و علمای اهل سنت، حوزه های علمیه 
و دانشــگاه ها و نخبگان بسیج برگزار شــد. از مسابقه سراسری گام دوم معاونت 
سیاسی هم در استان استقبال خوبی شد و عالوه بر جوایز سراسری، خود ما هم 

در استان جوایزی را در نظر گرفتیم. 
در بعد مســائل اعتقادی هم فعالیت های عمومی در حال انجام اســت. در 
موضوع اعزام به مشهد و دوره های داخل استان هم تدبیر کرده ایم. در دوره های 
عقیدتی تداوم اســتانی از اول هفته تا چهارشــنبه در مرکز استان، پاسداران به 
صورت مجردی حضور دارند و چهارشــنبه بعد از ظهر به خانه خودشان می روند 
و روز پنج شنبه داوطلبانه همراه خانواده در برنامه ها شرکت می کنند و کل سپاه 
استان در این برنامه متمرکز می شوند. برای همسران و فرزندان برنامه ای مجزا و 
یک جلسه مشترک هم برگزار می کنیم. این روش در سال 1۳۹8 با نمونه گیری 

از سپاه استان ما در کل سپاه ابالغ شده است. 
در بحث حمایت از پاســداران جوان هــم برنامه هایی را اجرا کردیم که لغو 
مأموریت های خارج از منطقه زندگی تا یک ســال بعد از ازدواج، ســفر به مشهد 

مقدس نمونه ای از برنامه های حمایتی است. 
در روابط عمومی و تبلیغات هم ســعی کردیم منسجم و یکپارچه در سطح 
استان برنامه داشته باشیم. عمده محتوا در این بخش از ستاد نمایندگی در سپاه 
برای ما ارســال می شــود و ما بیشتر در نقش انتشــار و توزیع باید تالش کنیم. 
تحلیل های معاونت سیاســی هم در این میان خیلی مفید است و از آن استقبال 

می شود و بازخوردهای خیلی خوبی داشته است.
یکی از وظایف نمایندگی تأیید صالحیت مکتبی افراد اســت. در این حوزه 
هر کس بخواهد به سپاه ورود پیدا کند، باید ویژگی های ظاهری و باطنی داشته 
باشــد. برای نمونه مربی ما باید عامل، عالم و انقالبی باشــد یا طلبه های جوان  

انقالبی را جذب می کنیم.
محتوای برنامه ها، ســخنرانی ها و ســایر تولیدات باید بررسی و تأیید شود. 

همچنین در مسائل شرعی هر اتفاق و موضوعی باید تأیید شرعی شود.
از طرفی ما متولی کنگره شهدای طلبه و روحانی هم هستیم. اولین اجالسیه 
کنگره شهدای روحانی استان در سال 1۳۹۶ برگزار شد که کار خوبی انجام بود 

و ۳200 روحانی،  اعم از شیعه و سنی در آن حاضر بودند.
هر سال یادواره شهدا هم برگزار می کنیم. در بحث نیروهای وظیفه ابتکاری 
داشتیم. جلساتی با سربازان داریم و هر سربازی که راحت صحبت کند به او جایزه 

می دهیم. در این جلسه همه هیئت رئیسه سپاه استان حضور دارند. 
اما نکته اساسی و پایانی اینکه در بحث خانواده؛ سعی داریم مشکالت را در 
مجموعه ســپاه احصا کنیم و به دنبال حل آن برویم که الحمدهلل این مشکالت 
در سطح خانواده پاسداران کمتر از دیگر اقشار جامعه است؛ اما ما برای رفع این 

مشکالت و نیز پیگیری آنها برنامه هایی داریم.

فرمانده یگان صابرین نیرو بود. 
خــودش تصمیم گرفت بره فرمانده 
تیپ 110 سلمان قرارگاه قدس در 
جنوب شرق کشور بشه.* یه جوری 
تنزل جایگاه بــه خودش داد. چند 
وقت پیش که رفتم استان سیستان و 
بلوچستان، دیدم بهترین پادگان های 
سپاه رو اونجا ساخته بود. جدی ترین 
بازدیدهای سرزده میدانی رو انجام 
می داد، بارها برخورد جدی اش رو با 
فرماندهان یگان هایش دیدم، در عین 
جدی بودن پیگیر مســائل و نیازها 
هم بود و به نظرم هر جای دیگه هم 

می رفت بهترین بود.
*سردار گشتاسبی

 بهترین فرمانده بود

حجت االسالم مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دشمن امروز دیگر قادر به اجرای گزینه نظامی نیست که اگر این قدرت 
را داشــت، بی تردید اقدام می کرد. نیروهای مســلح در جریان تجاوز پهپاد جاسوسی آمریکایی به حریم هوایی کشورمان با اقدام به موقع و شجاعانه توانستند دل ملت ایران را 

شاد کنند و هیمنه پوشالی دشمن را مقابل چشمان جهانیان بشکنند. کشورهای منطقه نیز با این اقدام متوجه اقتدار و توانایی قابل اتکای جمهوری اسالمی ایران شدند.

 گزینه نظامی 
سلب شد

نقطه سرخط

گپ وگفت

 عمار قلعه نوئي/ در دهه های 
گذشــته منطقه شمالغرب یکی 
ناامن مرزی بود که دو  از مناطق 
و  اشرف  نجف  منطقه ای  قرارگاه 
حمزه سیدالشهداء نیروی زمینی 
ســپاه به صورت ویژه مسئولیت 
برقراری امنیت در این مناطق را 
خوبی  نتایج  که  گرفتند  برعهده 
ادامه  در  داشــت.  دنبال  به  هم 
گفت وگوی خبرنگار صبح صادق 
با ســردار محمدنظــر عظیمی، 
فرمانده قرارگاه نجف را در زمینه 
فعالیت های این قرارگاه در منطقه 
اورامانات و اســتان کرمانشــاه 

می خوانید.

* سردار درباره مأموریت های 
 قــرارگاه نجف اشــرف توضیح 

دهید.
ما مجموعه رزمندگان، پاسداران 
و بســیجیان در موضوعات مأموریتی 
قرارگاه نجف اشــرف در چند ســال 
گذشــته با توجه خوبــی که فرمانده 
محتــرم نیروی زمینی ســپاه به این 
قرارگاه داشــته اند، بــه لطف خداوند 
متعال اقدامات زیرساختی خوبی هم در 
مناطق مرزی و هم در مناطق امنیتی 
انجام داده ایــم. در واقع قرارگاه نجف 
۳72 کیلومتر مرز استان کرمانشاه با 
کشــور عراق و حدود دوهزار کیلومتر 
مربع مناطق ســرزمینی اورامانات و 
شهرستان داالهو و... را تحت سیطره 
مأموریتی دارد و مأموریت های سپاه را 

در این مناطق دنبال می کند.

اقدامات صورت  امروز  تا   *
گرفته چه نتایجی داشته است؟

نتایــج کارهای انجام شــده و 
اقدامات زیرساختی هم در مرز و هم 
در مناطق امنیتی بسیار خوب بوده 
و این توفیق حاصل تالش همکارانم 
در قرارگاه و نیروهای سپاه در منطقه 
و پشتیبانی خوب فرماندهان نیروی 
زمینی و سپاه بوده است. به عبارتی، 
می توان گفت در ســال های پس از 
جنگ تحمیلــی عوامل ضد انقالب 
تالش می کردند تــا در این منطقه 

دست به اقدامات ضد امنیتی بزنند. 
پس از آنکه این منطقه مورد توجه 
سپاه و نیروهای امنیتی قرار گرفت. 
با اقدامات بســیار خوب و استفاده 
درســت از برخی پیشکسوتان سپاه 
در منطقه کــه از نیروهای بومی و 
هم از نیروهای اعزامی بودند، امروز 
وضعیت ما خیلی بهتر شده و فرایند 
اقدامات عملیاتی معکوس شده است؛ 
برای نمونه در سال 1۳۹5 با گروهک 
پژاک درگیری داشتیم، همچنین با 
تیمی ۳1 نفــره از داعش درگیری 
داشتیم که در عمده این درگیری ها 
تلفات نداشتیم و ضربه های سنگینی 
بــه تروریســت ها در مناطق مرزی 
وارد کردیــم و مانــع اقدامات آنها 
شــدیم. امروز با وجود اینکه حجم 
چه  تروریســتی  گروه های  فعالیت 
در مرزهای اقلیم و چه در مرزهای 
دولت مرکزی به شدت افزایش یافته، 
ناامنی به صورت کاماًل محسوس از 
بین رفته اســت. بــه عبارتی کاماًل 
رصد می شود که کدام سرویس های 
آمریکایی، غربی و صهیونیســتی یا 
ارتجاع عربی پشت اقدامات گروه های 
تروریستی هســتند. همه آنها برای 
کشــاندن ناامنی به داخل کشــور 
تالش می کنند، اما اقدامات ســپاه 
اقدامات  اســت.  بوده  خنثی کننده 
زیرساختی کماکان ادامه دارد و برای 
مدیریت بیشتر مرزها همکاری های 

خوب اســتاندار کرمانشاه مهندس 
»بازوند« سبب شده است این امور 
تا اندازه ای پیش بــرود؛ البته برای 
مدیریت بهتــر مرزها همکاری های 

بیشتر دولت الزم است. 

* برنامه سال 13۹۸ به چه 
شکل دنبال می شود؟ به ویژه در 
تروریستی  گروهک های  بحث 

وضعیت چگونه است؟

دشــمنان از همه ظرفیت های 
خود برای ایجاد ناامنی در کشور در 
هر سطحی که برای شان امکان پذیر 
اســت، اســتفاده می کننــد؛ اما با 
مجاهدت نیروهای امنیتی و تالش 
مردم عزیزمان در اورامانات هم مردم 
کــرد اهل حق و هم مردم کرد اهل 
تســنن که با همه توان پای دفاع از 
انقالب بوده و هســتند، دغدغه های 

ما کمتر شــده اســت. امروز حجم 
زیادی از بسیجیان طرح امنیت ما از 
نیروهای بومی این منطقه هستند. 
1۳00 شــهید دفاع مقدس استان 
کرد اهل تســنن هســتند و 700 
شــهید هم اهل حق هستند. امروز 
دشمن نمی تواند ناامنی ایجاد کند 
اگرچه عمده تالش آنها کشــاندن 
ناامنی به داخل مناطق کشور است. 
همه سرویس ها در مناطق مختلف 
از ظرفیت هــای موجود اســتفاده 

می کنند.

* با توجه به اینکه فرمودید 
تهدید در کشــور عراق هم در 
محدوده دولت مرکزی و هم در 
می گیرد،  شکل  اقلیم  محدوده 
آیا مقامات این کشــور با شما 

همکاری دارند؟
بــا توجه به شــرایطی که هم 
در اقلیم و هــم در محدوده دولت 
مرکزی عراق وجــود دارد، کنترل 
مرزها از توان دولت مرکزی و دولت 
اقلیم خارج است و به عبارتی امنیت 
مرزهای آنها را هم همین بچه های 
ســپاه و نیروهای مســلح، تأمین 
می کنند؛ از طرفی وضعیت منطقه 
سبب شــده اســت تا این منطقه 
جوالنگاه سرویس های خارجی برای 
تقویت تروریست ها به منظور ضربه 
زدن به ایران شود. البته نباید منکر 

این شد که تفاوت نگاه به گروه های 
تروریســتی به ویژه در منطق اقلیم 
امنیتی  مجموعه های  در  کردستان 
آنهــا با ما وجود دارد. در عین اینکه 
جمهوری اســالمی در بســیاری از 
اوقات منجی آنها بوده، اما نگاه های 
آنها مخالف مباحثی است که مدنظر 

جمهوری اسالمی قرار دارد.
در ســطح منطقــه مطمئنــاً 
بســیاری از گروهک هــا و تیم های 
تروریســتی با اســتفاده از شرایط 
منطقه و ایجاد تعصب های قومیتی و 
نیز بهره بردن از ضعف های اقتصادی 
و محرومیت هــای منطقه به دنبال 
جــذب نیروهای بومی و عضوگیری 
هســتند و این از ابتــدای پیروزی 
انقالب وجود داشته است؛ اما همه 
هّم و غم و تالش ســپاه در منطقه 
این اســت که با محرومیت زدایی و 
نیز خدمت رســانی به مردم منطقه 
جوابگــوی خدمات و وفاداری مردم 
این منطقه به نظام جمهوری اسالمی 
باشد. گفتنی است، تالش های زیادی 
هم در این راستا انجام شده است؛ اما 
باید توجه داشت که همه عوامل برای 

این منظور دست سپاه نیست. 
دشمن هم در سوی دیگر برای 
این منظور مشغول است و از تعصب 
قومی و مذهبی با هزینه های گزاف 

به دنبال عضوگیری است.
سپاه در منطقه از همه ظرفیت 
خود استفاده می کند و به طور قطعی 
اگر این حجم خدمات و فعالیت سپاه 
تبلیغات  با گسترش شــدید  نبود، 
و عضوگیــری و نیــز فعالیت های 
ضد انقــالب از آن طرف مرزها که 
حامیانی به شــدت جدی هم دارد، 
امروز وضعیت خیلی بدی برای این 
مناطق شــاهد بودیم که به حمدهلل 
سپاه وظیفه خود دانست و وارد شد 
و مانع هر گونه تشکیل کانون ناامنی 
در منطقه شد. الن برآورد اطالعاتی 
دقیق از دشمن نشان می دهد، بعضاً 
اینها در اهداف خود به حداقل ها هم 
نرسیده اند؛ با این حال ما معتقدیم 
باید برای ارتقای امنیت روز و شب 

کار کرد. 

فرمانده قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه در گفت وگو با صبح صادق

سپاه با همه توان در منطقه »اورامانات« و »دالهو« پای کار آمده است

دشمنان از همه ظرفیت های 
خود برای ایجاد ناامنی در کشور 
برای شان  که  هر ســطحی  در 
امکان پذیر اســت، اســتفاده 
می کنند؛ اما با مجاهدت نیروهای 
عزیزمان  مردم  و تالش  امنیتی 
در »اورامانــات« هم مردم کرد 
کرد  مردم  هــم  و  »اهل حق« 
»اهل تسنن« که با همه توان پای 
و هستند،  بوده  انقالب  از  دفاع 

دغدغه های ما کمتر شده است

 مدارس غیرانتفاعی به نام شهرک ها به کام دیگران!     
موضوع نام نویسی در مدارس غیرانتفاعی شهرک های سپاه که به مؤسسه راهیان کوثر 
وابســته هستند، برای سال تحصیلی جدید یکی از معضالت جدید پاسداران شده است. 
در این زمینه در یکی دو هفته گذشته چند پیامک با موضوع های مختلف به ویژه درباره 
هزینه نام نویســی در مدارس ابتدایی شهرک شهید دقایقی تهران دریافت شد که نشان 
می داد هزینه نام نویســی متناسب با درآمد پاســداران نبوده و بعضاً ظرفیت این مدارس 

با فرزندان غیر پاســدار پر می شــود. برای پیگیری این مسئله طی تماس تلفنی با مدیر 
مؤسسه راهیان کوثر قرار بر مصاحبه با وی و پاسخ ایشان به پرسش ها و درخواست های 
 مطرح شــده تا هفته آینده شــد. در شــماره آتی نتایج پیگیری صبح صادق را در این 

زمینه بخوانید. 
 

پاسخ های پیامک ایثارگران
طی پیگیری چند باره از دفتر سردار صفری، مشاور ایثارگران فرمانده کل سپاه درباره 
پاسخ پیامک های ارسالی ایثارگران به سامانه پیامک صبح صادق دفتر ایشان با بیان اینکه 
ســردار صفری مدتی اســت به خاطر وضعیت جسمی در بیمارستان بستری شده  است، 
اعالم کرد پاسخ تعدادی از پیامک ها آماده شده و به محض تأیید سردار صفری برای درج 

در نشریه و تماس با پیامک دهنده ارسال خواهد شد.  سامانه پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

پیگیری

دیده بان

فرمانده نیروی دریایی ســپاه سرنگونی پهپاد فوق پیشرفته 
آمریکایی به دست ســپاه را پاسخی کوبنده، دقیق و شجاعانه به 
متجاوزان حریم ایران اســالمی توصیف و تصریح کرد: »امیدواریم 
دشــمنان ما از ماجرای اخیر عبرت گرفته و این حقیقت را درک 
کنند که ما در مســیر پاسداری از حریم دریایی، هوایی و زمینی 
ایران اسالمی با احدی تعارف نداشته و هرگونه تهدید و تجاوز را با 

قاطعیت پاسخ می دهیم.«
در کنار هم هستیم

دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه 
در نشستی صمیمی با ائمه جمعه و جماعت اهل سنت هرمزگان با 
بیان اینکه امامین انقالب اسالمی مبدع وحدت شیعه و سنی بوده 
و ایــن مهم همواره مورد تأکید رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( 
است، گفت: »نشست صمیمی امروز حامل این پیغام است که همه 
ما مقتدرانه برای دفاع از راه حق و حقیقت و پرچم برافراشته شده 
رسول اهلل)ص( تحت زعامت رهبر معظم انقالب در کنار هم هستیم.«
فرمانده نیروی دریایی ســپاه تشکیل معاونت بسیج دریایی 
در نیروی دریایی ســپاه را فرصتی مغتنم برای استفاده از ظرفیت 
مردم بومی و عاملی برای وحدت آفرینی هرچه بیشتر شیعه و سنی 
در اســتان های ساحلی و مرزنشین دانست و اظهار داشت: »یکی 
از برکات بسیج دریایی اعزام قایق های مردمی شیعه و سنی برای 

کمک رســانی به مردم عزیز سیل زده در جریان سیل اخیر بود که 
نیروی دریایی سپاه به خوبی از این ظرفیت استفاده کرد.«

وی با اشاره به مقابله نیروی دریایی سپاه با صید ماهی به شیوه 
ترال گفت: »با جدیت از حق صیادان و ماهیگیران بومی منطقه که 
بخش عمده مشــاغل آنان با راه افتادن صید ترال خدشه دار شده 
بود، دفاع کردیم و به لطف الهی توانستیم ماهیگیران منطقه را به 

مشاغل قبلی خود برگردانیم.«
برکات بسیج دریایی

 فرمانده نیروی دریایی سپاه یکی دیگر از برکات بسیج دریایی 
را حضور مثال زدنی مردم شیعه و سنی در کنار نیروهای مسلح به 
ویژه نیروی دریایی سپاه دانست و گفت: »به کوری چشم دشمنان، 
اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در سایه تدابیر 
و رهنمودهــای داهیانه رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( وحدت، 
اتحاد و مقاومت هموطنان عزیز و آمادگی بســیار مطلوب دفاعی 
قوای مسلح، روز به روز بیشتر و در سطح باالتری قرار می گیرد.«

دریادار تنگسیری در بخش دیگری از سخنانش سرنگونی پهپاد 
فوق پیشرفته آمریکایی به دست سپاه را پاسخی کوبنده، دقیق و 
شــجاعانه به متجاوزان حریم امن ایران اسالمی توصیف و تصریح 
کرد: »این اقدام قاطع نشان داد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران با اتکا به خداوند متعال و هوشــمندی و هوشــیاری، اشراف 
اطالعاتی دقیقی نســبت به تحرکات دشمنان در منطقه دارند و 
امیدواریم دشمنان ما از ماجرای اخیر عبرت گرفته و این حقیقت 
را درک کنند که ما در مســیر پاسداری از حریم دریایی، هوایی و 
زمینی ایران اســالمی با احدی تعارف نداشته و هرگونه تهدید و 

تجاوز را با قاطعیت پاسخ می دهیم.«
در پایان این مراسم علمای اهل تسنن از اقدام غرورآفرین سپاه 
در سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکا و نیز مقابله نیروی دریایی سپاه 
با ماهیگیــران صید ترال و مبارزه با قاچاق تقدیر کرده و با اظهار 
خرسندی از تشــکیل بسیج دریایی، بر آمادگی خود برای حضور 

و همکاری در دیگر برنامه های نیروی دریایی سپاه تأکید کردند.

دریادار تنگسیری در جمع ائمه جمعه و جماعت اهل سنت هرمزگان

تشکیل معاونت بسیج دریایی برکات زیادی برای کشور داشت

 حســن ابراهیمی/ 150 الله پرپر شده در تابوت های به 
پرچم وطن آراســته شبی را در باغ موزه انقالب و دفاع مقدس در 
کنار بخش کوچکی از مردم تهران بودند تا اثبات کنند این انقالب 
اسالمی جاری است و نهضت کربال تداوم دارد. اکنون در کشاکش 
جنگ فرسایشی 150 نماینده از عاشورای دهه ۶0 انقالب اسالمی 
بازگشته اند تا این بار نقش زینبی خود را نه در زیر سایه حاکم جور 
و غصب کننده حق ائمه در حکومت، بلکه در حکومت اسالمی و در 
سایه والیت فقیه ایفا کنند. هنوز مانده اند عزیزانی از خیل شهدای 
دفاع مقدس که نه خبری و نه اثری از آنان نیست و شاید دیگر پدر 
و مادری هم منتظر آنها نباشد، چرا که سی تا چهل سال از رفتن 
آنان گذشته و پدران و مادران شان هم در همین سال های نزدیک 
دعوت حق را لبیک گفته اند و دیدار جوانان شــان را در ملکوت و 

برزخ بهشتی وعده گرفته و به وصال رسیده اند. 
اینان پیامی آورده اند، اما چه پیامی؟ شــاید سیاســی ترین 
پیام های تاریخ انقالب اسالمی در همین تشییع ها اتفاق افتاده، به 
یاد بیاور، تشییع 175 شهید غواص در کشاکش جریان پذیرفتن 
برجام، بازگشــت علی هاشــمی و تنی چند از یاران شهیدش در 
کشــاکش فتنه 88 و...؛ البته سیاسی ترین پیام تاریخ را آن سینه 
خون آلــود، آن چادر خاکی و آن اولین فدایی والیت ثبت کرد. رد 
خون سینه های مادرمان از کوچه های بنی هاشم را در کشاکش وقایع 

امروز اکنون بر روی تابوت فدائیان و فرزندانش باید دید. آری اینان 
پیامی آورده اند از جنس پیام فاطمی.

حال در آغاز مراسم در گرمای طاقت فرسای بلندترین روزهای 
ســال در تیر ماه مردم به استقبال از این پیام آمده اند. البته شاید 
خیلی های شان متوجه این پیام نباشند و تنها به واسطه ارادت به 
شــهید در این مراسم حاضر شــده اند، اما نکته این است که همه 
دعوت شــده اند، آری توفیق دعوت داشته اند. مردمی که شاید از 
همان درب دانشــگاه تهران تا معراج شهدا همراه شهدا هستند، یا 
 در مسیر جدا می شوند یا اینکه در مسیر به خیل تشییع کنندگان

 می پیوندند.
اما تشییع شــهدا تنها مشایعت پیکرها نیست، خادمانی هم 
که مرید شهدا هستند، سازمان دهی شده یا غیر سازماندهی شده 
به مردمان حاضر خدمت می رســانند. تفــاوت نمی کند، از توزیع 
بطری های آب معدنی باشد که به یاد سقای عطشان صورت می گیرد 

تا ایجاد نظم و برقراری امنیت مراسم و... .
اما تشییع به یک حرکت آهسته ختم نمی شود. بچه هیئتی ها 
معتقدند این شــهدا چندین سال است روی زمین نتوانسته اند در 
هیئت شرکت کنند، لذا سنگ  تمام می گذارند. این سنگ تمام وقتی 
کامل می شــود که پیکرها را در خیابان بهشت بر روی دست های 
مردم به داخل معراج شهدا منتقل می کنند؛ تازه زمانی که پیکرها 
داخل معراج می رود، ســینه زنی ها شروع می شود. این پایان ماجرا 
نیست. البته شهید زنده تر از هر زنده ای است، هیئت های آسمانی 
و زمینی اگر به یاد شــهدا باشــند، به طور حتم این شهدا در آن 

حاضرند. چه می شود گفت، بچه هیئتی  هستند دیگر.
تازه خیلی ها که به مراســم تشــییع نرســیده اند، به معراج 
می آینــد، خیلی ها هم دل رفتن ندارنــد و در نهایت باید رفت و 
روز از نو روزی از نو. به امید اینکه زنده باشــیم برای شــرکت در 
تشــییع دیگر یا اینکه توفیق داشته باشیم شهید جدیدی تفحص 
 شــود یا نه. البته باید گفت چون این پیام شهدا جاری است باید

 منتظر بود...

 گزارشی از تشییع 1۵۰ شهید در تهران

پیامی در امتداد رد خون کوچه های بنی هاشم
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پژواک

»شهر هوشمند« واژه ای است که در آینده بیشتر از آن خواهیم شنید؛ مانند 
واژه دولت الکترونیک که ســال های پیش بسیار شنیده می شد و منشأ تحول 
و آغاز دوران جدیدی در خدمات دهی دولت اســت؛ البته شهر هوشمند مقوله 
جدیدی نیست و با ظهور مفهوم اینترنت اشیا، خواه ناخواه هوشمندسازی شهرها 
سرعت گرفته است. مفهوم غیرمتمرکزسازی نیز که در شماره پیش به آن اشاره 

کردیم در تسهیل هوشمندسازی نقش عمده ای خواهد داشت.
در شماره های پیشین، اینترنت اشیا را توضیح دادیم؛ حالتی که تمام اشیای 
اطراف ما قابلیت اتصال به شــبکه جهانی اینترنت را دارند و دارای یک شناسه 
یکتا هســتند؛ از لوازم آشپزخانه گرفته تا خودروهای شخصی و چراغ های عابر 
پیاده، از بارکدخوان یک فروشــگاه تا دستگاه حضور و غیاب یک اداره. در این 
شرایط در هر حالتی سنسورهایی وجود دارند که اطالعات را دریافت می کنند، 
آنها را به مرکز تجزیه و تحلیل می فرستند و تمام داده ها در این مرکز پردازش 
و در مسیر بهبود خدمات و زندگی بهتر استفاده می شوند. در شهر هوشمند که 
زندگی هوشمند را به دنبال خواهد داشت، الزم نیست به منظور پیدا کردن جای 
پــارک برای خودروی خود مدت ها خیابانی را باال و پایین بروید، بلکه با پایش 
کامل همه مکان های پارک، هنگامی که مقصد خود را مشــخص می کنید و به 
آن نزدیک می شوید، جای پارک خودرو برای شما مشخص می شود. نمونه ای از 
هوشمندسازی که امروزه دیده ایم، تاکسی های اینترنتی هستند که در مقایسه 
با تاکسی های سنتی می توانیم مزایای آنها را بگوییم. زمانی که به بلوغ در مفهوم 
اینترنت اشیا و سنسورها برسیم، می توانیم ادعای رسیدن به شهرهای هوشمند 
را داشته باشیم. شهرهای هوشمند، شهرهایی هستند که تکامل و رشد مدیریت 
شهری در آنها براساس فناوری اطالعات باشد. در تعریف چنین شهرهایی شش 

معیار اصلی بیان می شود:

1ـ حکم روایی هوشــمند، 2ـ شهروند هوشمند، ۳ـ محیط زندگی و محل 
زندگی هوشــمند، 4ـ اقتصاد هوشــمند، 5ـ حمل و نقل هوشمند، ۶ـ انرژی 

هوشمند.
شهر هوشمند شهری است که خدمات در آن 24 ساعته ارائه می شود. در 
مفهوم حکم روایی هوشــمند به این نکته اشاره می شود که با دولتی سر و کار 
خواهیم داشت که در هر لحظه از روز می توان به خدمات ثبت و احوال دسترسی 
داشت. در این حالت، سرعت ارائه خدمات افزایش می یابد، هزینه ها کاهش پیدا 
می کند، ترافیک های شهری کم می شود و... . برای درک بهتر کافی است ارائه 
خدمات از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر را با ارائه خدمات 24 ساعته مقایسه کنید! 
در شــماره پیش غیر متمرکزسازی را توضیح دادیم. اکنون متوجه نیاز به این 
مفهوم می شوید. در ارائه خدمات 24 ساعته، مدیر انسانی توان پاسخگویی و کار 
را نخواهد داشت؛ بنابراین به ناچار به سوی غیر متمرکزسازی پیش خواهیم رفت.

باید گفت شهر هوشمند تنها مفهومی فناوری محور نیست، بلکه در نهایت 
سبب توسعه مفاهیم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و... خواهد شد. شاید 
در نگاه اول هوشمندسازی پدیده ای شهری باشد؛ اما در آینده خواهیم دید که 
چگونه این مفهوم به جنبشی جهانی تبدیل خواهد شد که همه جا صحبت از 
آن است. هوشمندسازی جنبشی جهانی خواهد بود که تشکیل شده از بسیاری 
مفاهیم دیگر در حوزه فناوری اســت. می تــوان گفت آینده تکامل فناوری در 
شهرهایی است که امروزه مانند آن را در فیلم های تخیلی می بینید. باید توجه 
داشت این شهرها انقالبی در زمینه فناوری به شمار نمی آیند، بلکه تنها تکامل 
و رشد فناوری سبب می شود که به مرور به چنین شهرهایی برسیم. شهرهای 

هوشمند سبب یکپارچگی دنیای فیزیکی و مجازی خواهند شد.
همیشه زمانی که درباره فناوری، اینترنت، شبکه و دنیای مجازی صحبت 
می شــود، در ادامه نگرانی از خطرهای امنیتی به وجود می آید. در شــهرهای 
هوشمند نیز مهم ترین نگرانی، ضعف در برابر حمله های سایبری است. با تمام 
این نگرانی ها، شهرهای هوشمند آینده ای هستند که با آن روبه رو خواهیم شد؛ 
همان طور که در بسیاری از شهرهای دنیا این رویداد اتفاق افتاده است؛ برای نمونه 
سنگاپور یکی از کشورهای پیشرو در هوشمندسازی شهرهای کشور خود است.

تقویم انقالب

 قناعت
قناعت صفتی است که قابل تعریف نیست؛ نه به داشتن است و نه به نداشتن. 
هرکس قناعت داشــته باشد عزیز است. هرکس نداشته باشد، حاضر است حتی 
خود را ذلیالنه به هر آب و آتشی بزند، ولو همه چیز داشته باشد؛ قانع به هرچه 

خدا برای او رساند راضی است.
ریشه های طوبی، حاج شیخ اسماعیل دوالبی

در تحوالت انقالب اســالمی، یکی از یاران امــام خمینی)ره( نقش ویژه ای 
داشــت؛ او شــهید محراب آیت اهلل صدوقی بود که در ماه رمضان با زبان روزه در 
تاریخ 11 تیر 1۳۶1 پس از اقامه نماز به دست اعضای گروهک تروریستی منافقین 

به شهادت رسید. 
آیــت اهلل صدوقی امام جمعه و نماینده امام خمینی)ره( در اســتان یزد بود. 
شــخصیت با عظمت او ویژگی های متعددی داشت و شــاید بتوان گفت یکی از 
ویژگی های منحصر به فرد او بزرگواری اش بود. هنگامی که خبر شــهادت آیت اهلل 
صدوقی به امام خمینی)ره( داده شــد، در پیامی مرقوم فرمودند:  »شهید بزرگوار 
ما و فقیه فداکار اســالم شهید صدوقی عزیز)رضوان اهلل( شهید بزرگی که در تمام 
صحنه های انقالب حضور داشت.« امام خامنه ای هم درباره او فرمودند: »این بزرگوار 
از کســانی بود که در انقالب بزرگ اسالمی ما نقش قابل توجهی داشت.« زندگی 
شهید صدوقی در تاریخ معاصر ایران بسیار پرماجرا است. او با یتیمی زندگی اش را 
شروع کرد و به تحصیل پرداخت و به حوزه علوم دینی پناه برد و از سال 1۳10 ه. ش 
با امام خمینی)ره( مرتبط شد. او همواره در کنار آیات عظام قرار داشت و از طرف 
آنها مأموریت های خاصی را عهده دار می شد. به ویژه پس از رحلت آیت اهلل العظمی 
بروجردی در نهضت ها و جنبش های سال های 1۳41 و 1۳42 به ویژه در قضایای 
قیام 15 خرداد 1۳42 و پس از آن،  در روند مبارزه یار و مددکار مبارزان همسو با 
امام خمینی)ره(  بود. در سال 1۳5۶ که عده ای از علما و روحانیون مبارز در اقصی 
نقاط کشور تبعید شده بودند، شهید صدوقی با آن کهولت سن به همراه عده ای به 
سراغ آنها رفت و از آنها دلجویی کرد. در واقع، آیت اهلل صدوقی از هیچ نوع مساعدتی 
دریغ نداشت. هنگامی هم که امام خمینی)ره( در پاریس مستقر شدند،  او در اولین 
فرصت به مالقات  ایشان رفت و به هنگام مراجعت امام در فرودگاه و بهشت زهرا 
حضور فعال و تعیین  کننده ای داشت. پس از پیروزی انقالب هرگونه بحرانی پیش 
می آمد،  برای حل آن پیشتاز بود و بزرگوارانه کوشش می کرد، یعنی در هر نقطه ای 
از کشور که حوادث طبیعی، مانند سیل و زلزله رخ می داد، فرمان امام)ره( را اطاعت 

می کرد و به جمع آوری امکانات و توزیع آن به حد امکان اهتمام می ورزید. 
در جریان تهاجم سراسری رژیم بعث عراق و شروع جنگ از اولین کسانی بود 
که در برابر متجاوزان موضع گرفت و مرتب به جبهه های غرب و جنوب سرکشی 
داشت و در آستانه هر عملیاتی حضور می یافت و با برگزاری مراسم های دعا یار و 
مددکار رزمندگان دفاع مقدس بود. تا اینکه در تاریخ 1۳۶1/4/11 در دهمین روز 
از ماه مبارک رمضان در خطبه های نماز جمعه گفت: » ان شــاء اهلل از طریق عراق 
رهســپار قدس خواهیم شد و اسرائیل را از صفحه روزگار محو می کنیم.« پس از 

اقامه نماز جمعه ترور می شود و به شهادت می رسد. 

     
حسن ختام

 الفبای عاشقی و بندگی
رئیس مذهب شیعه چه مشتاقانه فرمود: »لو ادرکته لخدمته«؛ کافی است 
ببینمت تا لحظه لحظه جوانیم را و ذره ذره قوتم را برای خدمت به تو خرج کنم. 
این سخن کسی است که زبان رسای اسالم بود و مبین شریعت مصطفوی)ص(؛ 
کسی که دین به نام او زنده شد و بندگی و عاشقی از زبان صادق او جان گرفت.

آقا جان!
ســخن از خدمت و بندگی همان تلنگر و تذکر »هل من ناصر ینصرنی« 
حســین)ع( است؛ تلنگر است تا بدانیم و بیدار شویم که کربالی حسین)ع( به 
وسعت حیات حق و باطل است. تذکر است تا فراموش نکنیم آنی غفلت، باختن 
اســت و فریاد باطل سر دادن؛ پس باید جامه خدمت به تن کنیم؛ جامه ای که 

در آن بوی ادراک باشد و رنگ صدق.
موالی من!

آفتاب مدینه غروب کرد؛ آفتابی که قیامش در لباس تدریس و تأســیس 
مکتب و انسان سازی بود و شعارش مانند نام بزرگش صدق و راستی و هدیه اش 
به مؤمنان اســتقامت و نباختن و می فرمود: »مؤمن از آهن سخت تر است؛ زیرا 
اگر آهن در آتش گداخته شود، رنگش تغییر می یابد؛ ولی مؤمن اگر کشته شود 

و دوباره زنده گردد و مجدداً او را بکشند، قلب او تغییر نمی کند.«

نکته و نظر

 امیرالمؤمنان و مقابله با پول کثیف
نکته: امام علی)ع( عدالت و مقابله با ظلم را شعار خود 
می دانست و در این راه نیز به شهادت رسید؛  هنگامی که 
گزارش فساد و اختالس ۳0 هزار درهمی »منذربن جارود 
عبدی«، یکی از کارگزاران آن حضرت به ایشان رسید، او 
را عزل کرد، ۳0 هزار درهم را پس گرفت و به او نوشــت 
»شایستگی این را نداری که در جمع آوری بیت المال به تو 
اعتماد شود« )نهج البالغه / نامه 71(. همچنین آن بزرگوار 
در فرمانی به مالک اشــتر می فرماید: »ثّم تفّقد أعمالهم 
و ابَْعــِث العیوَن...«؛ با فرســتادن مأموران مخفی مواظب 
کارگزاران خود باش، چنانچه یکی از آنان دست به خیانتی 
زد، بدون تأخیر خیانتکار را کیفر ده، آنگاه وی را در مقام 
خواری و مذلت بنشان و داغ خیانت بر پیشانی او بگذار و 
طوق رسوایی بر گردنش بیفکن! این رفتار امام علی)ع( هم 
از نظر رفتار اجتماعی و هم رفتار اقتصادی درخور تحسین 
است؛ زیرا همه جامعه را از رواج پول های کثیف بازداشته 

و اقتصاد را به کارگزاران صالح سپرده است.
نظر: یکی از قوانین جالب در ادبیات اقتصادی که 
می توان مفهوم آن را به بسیاری از پدیده های اقتصادی و 
اجتماعی در زندگی فعلی تعمیم داد، قانون گرشام است. 
شــاید شما نیز این جمله معروف را که به  طور خالصه 
قانون گرشام را توضیح می دهد شنیده باشید: »پول بد 

پول خوب را از رواج می اندازد.« در سال 1۵۵۸ میالدی یا 
اواسط قرن شانزدهم میالدی، گرشام مشاور مالی ملکه 
الیزابت انگلستان، در مورد نحوه ضرب سکه ها هشداری 
به ملکــه داد که بعدها ادعای او رنگ واقعیت به خود 
گرفت و به قانونی در اقتصاد مبدل شــد. در آن زمان 
دو نوع سکه در انگلستان برای معامالت ضرب می شد 
که عیار متفاوتــی )به دلیل آلیاژ به  کار رفته در آنها( 
داشت؛ اما هر دو با ارزش یکسان در بازار برای معامله 
استفاده می شد. تاجر انگلیسی اعتقاد داشت پول بد که 
در حقیقت همان پولی بود که ناخالصی داشت، به مرور 
زمان موجب می شود پول خوب یا همان سکه های خالص 
از گردونه بازار خارج شوند. نتیجه نهایی آن، خالی شدن 
اقتصاد انگلستان از سکه های خالص و انباشت سکه های 
ناخالص در چرخه اقتصادی آنها بود. اگرچه تشخیص 
سکه خالص و ناخالص از یکدیگر برای مردم عادی کار 
دشواری بود، افراد خبره به  راحتی می توانستند این دو 
را از هم تمیــز دهند. مردم با پول بد، پول خوب را به 
 دست می آوردند و آن را از کشور خارج می کردند و پس 
از ذوب کردن آن، مقداری سود از مابه التفاوت این دو 
به دست می آوردند. واضح است ادامه این روند موجب 
خروج پول خوب یا سکه با عیار باال از چرخه اقتصادی 

و هجوم پول بد در بازارها برای داد و ستد شد.

کتیبه سبز
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سیدمهدی حسینی
کارشناس تاریخ

 صدوق انقالب

عمل به خیر، دوری از گناه
امام جعفرصادق)ع( می فرمایند: وقتي اراده کار خیري نمودي تأخیرش مینداز؛ 
زیرا خداي متعال گاهي بر بنده مشرف مي شود که او مشغول طاعتي است. پس 
مي فرماید: به عزت و جاللم سوگند که تو را پس از این هرگز عذاب نکنم و چون 
اراده گناهي کردي انجام مده، زیرا گاهي خدا بر بنده مشرف مي شود که او معصیتي 
انجام دهد، پس مي فرماید: به عزت و جاللم که تو را بعد از این دیگر نخواهم آمرزید.
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قبیله عشق

پس از مدتی نتایج آزمون را اعالم کردند و او در انستیتو 
تکنولوژی »شهید محمد منتظری« مشهد قبول شد و به مشهد 
رفــت. با این حال از آموزش نظامی غافل نبود تا اینکه فرمان 
امام برای تشکیل لشکرهای راهیان کربال صادر شد. همان موقع 
گفت: »دیگر نمی توان خاموش نشست و باید بروم.« ترم آخر 

تحصیل را نیمه کاره رها کرد و به جبهه رفت. 
به نقل از خانواده شهید علیرضا شجاعی

در سال 1۳4۳، در خانواده ای متدین در تهران چشم به 
جهان گشود. دوران تحصیالت ابتدایی را در دبستان »جاهد 
تهران« گذراند و سپس در مدرسه »راهنمایی فروهر« مشغول 
تحصیل بود. در این مدت و در همه سال های تحصیل از نظر 
اخالقی و درســی شاگرد ممتاز بود. وارد هنرستان فنی شد و 
این هم زمان با اوج درگیری نهضت خون بار انقالب اسالمی بود. 

همگام با دیگر دوستان و هم رزمانش در به  ثمر رساندن نهال نوپای انقالب سعی  و کوشش وافری نشان 
داد و با ترک کالس و پیوستن به سیل خروشان امت اسالمی در همه راه پیمایی ها و تظاهرات شرکت 
می کرد و از هیچ کمک و ایثاری مضایقه نمی کرد. پس از پیروزی انقالب در کمیته ای که در مســاجد 
تشکیل شده بود مشغول جهاد و ستیز با منافقان و ایادی استکبار جهانی شد تا اینکه در سال 1۳۶1، 
از هنرستان فارغ التحصیل شد و برای ادامه تحصیل در آزمون سراسری شرکت کرد. در خالل این مدت 
نیز در پایگاه »شهید بهشتی« تهران انجام وظیفه می کرد. برای انجام وظیفه شرعی وارد سپاه و با عنوان 
پاسدار وظیفه عازم سنندج شد. او در انستیتو تکنولوژی »شهید محمد منتظری« مشهد قبول شد و به آن 
دیار هجرت کرد. بهمن ماه سال 1۳۶4 دوباره به جبهه اعزام شد. در تیپ ویژه شهدا در محور عملیاتی 
والفجر 4 و ارتفاعات »شیالن« و »کانی مانگا« حضور داشت، سپس دوباره اواخر فروردین ماه سال بعد 
برای ادامه تحصیل بازگشت. پس از مدتی با لشکر» نصر« به منطقه عملیاتی والفجر 8 )فاو( اعزام شد 
و دوباره به غرب رفت و در منطقه عملیاتی والفجر ۹ مستقر شد. پس از مدتی مرخصی در اعزام بعدی 
دوم تیر ماه 1۳۶5، در منطقه عملیاتی کربالی 1 جبهه» قالویزان« به فیض عظیم شهادت نائل آمد. 

 دیگر نمی توان نشست!

حرف تو حرف

داغ های مجازی

از »پلیس مقتدر« تا »بنزسواری آقازاده ها«
 حمیدرضا حیدری / در هفته گذشــته فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعــی روزهای آرام و کم جنجــال، اما پر از بحث های گوناگون و داغ را 

پشت سر گذاشتند. 
 حمایت کاربران از پلیس ســبب شــد تا هشتگ »اقتدار پلیس« و 
»پلیس مقتدر« در فضای مجازی ایجاد و دســت به دســت شود. این اتفاق 
پس از آنکه کلیپی چند ثانیه ای از برخورد پلیس با هنجارشکنان در فضای 
مجازی منتشــر شد، رخ داد. کلیپی تقطیع شده از واکنش پلیس که معلوم 
بود هنجارشکنان پیش از آن هر چه توهین بوده، نثار پلیس کرده اند و حرف 
و حدیث هایی درباره برخورد با مأموران پلیس که این موضوع بیش از همه 

واکنــش کاربران را برانگیخت و یکی از کاربران نوشــت: »فکر کن به یکی 
مسئولیت حفظ امنیت رو بدی. بعد وقتی جلوی یک فرد مهاجم به حریم و 

امنیتت رو می گیره، بازخواستش کنی که چرا این کار رو کردی؟!«
 این هفته صحبت های امیر جعفری درباره بنزسواری فرزندان مسئوالن 
در فضای مجازی منتشر شد! برخی سؤال کردند آیا آن کسانی که در معدن 
و زیر زمین در شــرایط سخت و خطرناک هم کار می کنند، استحقاق سوار 
شدن چنین ماشین هایی را دارند یا مثاًل آن کسانی که جان شان را فدای این 
سرزمین کرده اند؟ یکی از کاربران نوشت: »این امیر جعفری که میگه فرزند 
مسئول حقشه بنز سوار شه چون پدرش شب بی خوابی کشیده، نظرش در 
مورد فرزند شهدا چیه؟! اونا باید بوگاتی سوار شن یا به خاطر هجمه  همین 

آقایون از سهمیه دانشگاه هم صرف نظر کنن؟!«
 ورود 150 شهید تازه تفحص شده به کشور هم یکی از موضوعاتی بود 
که فضای مجازی میزبان آن بود. هشــتگ »سالم مدافع وطن« برای استقبال 
شــهدایی ساخته شد که این روزها وارد شهر شدند تا به ما بگویند در روزگاری 
که سخن از سازش به میان آمده، ما نماد مقاومت یک ملت در برابر دشمنانش 
هستیم. بسیاری از کاربران سعی کردند در این تشییع شهدا یک چیز را ببینند و به 
تصویر بکشند و آن هم چشم انتظاری بود، چشم انتظاری مادران و پدران شهدا... .

در هفته گذشته برخی هشتگ های پرتکرار شبکه های اجتماعی عبارت 
بودند از: شــهر امن، حقوق بشــر آمریکایی، ترامپ، تحریم متقابل، ظریف، 

رائفی پور، اینستکس، شفافیت و... .

تلخند

مهربان بانو
تقدیم به حضرت معصومه)س(

با همین چشم های خود دیدم، زیر باران بی امان بانو!
درحرم قطره قطره می افتاد آسمان روی آسمان بانو

صورتم قطره قطره حس کرده است چادرت خیس می شود اما
به خدا گریه های من گاهی دست من نیست مهربان بانو
گم شده خاطرات کودکی ام گریه گریه در ازدحام حرم
باز هم آمدم که گم بشوم من همان کودکم همان، بانو

باز هم مثل کودکی هر سو می دوم در رواق تو در تو
دفترم دشت و واژه ها آهو... گفتم آهو و ناگهان بانو...

شاعری در قطار قم ـ مشهد چای می خورد و زیر لب می گفت:
شک ندارم که زندگی یعنی، طعم سوهان و زعفران بانو

شعر از دست واژه ها خسته است بغض راه گلوم را بسته است
بغض یعنی که حرف هایم را از نگاهم خودت بخوان بانو
این غزل گریه ها که می بینی آِن شعر است، شعر آیینی
زنده ام با همین جهان بینی، ای جهان من ای جهان بانو!
کوچه در کوچه قم دیار من است شهر ایل من و تبار من است

زادگاه من و مزار من است، مرگ یک روز بی گمان...

رساله فی المتعلقات جشن ملکه
شــب، باالی ســاعت بلدیه را پر کرده بود که در معیت 
میرزا تقی بن ملکم و منورالفکرخان به سفارت بالد انگلیس اندر 
شدیم. بر در ورودی نبشته ای فرنگی بود. ابتدایش را خواندیم 
کیــپ کلم و مابقی یاری خواندن ننمود. حیلتی بر خاطرمان 
گذشــت. ابن ملکم را فرمودیم پدر سوخته، کرور کرور دینار 
خزانه را خرج فرنگ می کنی! بگو ببینیم چه نوشــته است؟ 
فرمود پایینش نوشــته اینجا تولد ملکه است، باالیش به زبان 
محلی ا ست. پنداریم نوشته کلم های تان را نگاه دارید. پرسیدیم 
مردک کلم مان کجا بود کــه نگاه داریم؟ عرض کرد: قربانت 
گردم خاطر مبارک تان هســت که در مراسم هالووین حضار 
کدو تنبل با خود داشتند و ما که نداشتیم به قدر سه من عرق، 
خجل گشتیم؟ به خاطر چاکر می رسد که در مراسم تولد کلم 
می آورند. چاکران را امر کردیم بروند به اندازه تمامی همراهان 
کلم فراهم آورند که 500 عدد کلم فرد اعال بیاوردند و تقسیم 
نمودیم و به ســفارت اندر شدیم. ابهت حضورمان جمعیت را 
چنــان گرفت که چند دقیقه به ما و کلم های ملون مان خیره 
ماندنــد. امر کردیم کلم ها را جمع کنند و از تشــریفات چی 
انگلیس استعالم نمایند این فقره را. به میهمانی داخل شدیم 
همــه چیز فراهم بود از خوراک و شــربت و آجیل و قلیان و 
ســیگار فرد اعالی فرنگی و مزقان چی و سیورسات. بر سینی 
بزرگی شــمع بسیار منور بود. پنداشتیم سقاخانه است که به 
ســنت خودمان برای رفع حوایج بر آن شمع گذارند. از تعدد 

شموع عیان بود کسی بی حاجت از درش باز نگشته. رفتیم تا 
به حاجات خویش شمعی برافروزیم که گفتند کیک تولد ملکه 
است و این شموع به عدد سنوات عمرشان است. ابن ملکم را 
فرمودیم به حسب ظاهر، سنوات عمر ملکه فزون از ایام عمر 
ماســت. فرمود یو کی باند است و خوب عمر می کند قربان. 
آرزو کردیم کاش جناب پدر ما را در آن بالد مترقی می زاد تا 
یو کی باند شویم. سفیر انگلیس بر ما وارد شد. گفت شیرینی 
فرنگی میل کنید که به غایت حالوت اســت. تصدیق نمودیم 
و چهار عدد میل نمودیم. گفت شش تا خوردید باز هم میل 
بفرمایید. از این دقت نظر و هوش و درایت به حیرت آمدیم. 
در خاتمه جشن حوالتی آوردند که بپردازید. گفتیم چیست 
گفتند خرج تولد ملکه اســت! فکر کردید مال پدرتان است 
که مفت بخورید و بروید؟ برافروختیم از جسارت آن گستاخ. 
منورالفکرخان گفت سر به فدای مقدم تان! رسم فرنگی است! 
فرنگــی کارش حکمت دارد. به ویــژه انگلیس که در زدودن 
ماده ســیاه متعفن بد بو از بالدمان دســت پیشین را دارد و 
عالقه به نه شــنیدنش هرگز نباشــد. ابن ملکم گفت قربانت 
گردم! مقام پرداخت مخارج جشن ملکه، مقامی بس واالست 
در نزد ســلطنت و پردازنده کم از ِسر الکس فرگوسن نیست. 
از این سخن محظوظ گشتیم. پرداختیم. سفیر با رویی خوش 
و لبخندی زیبا و مؤدبانه و موقرانه گفت این مقام شماراست. 
با ملکه در میان می گذارم تا مقام پرداخت مخارج جشن بای 

بای دندان را نیز به شما واگذارد. حظ وافر بردیم.
امین شفیعی

سیدحمیدرضا برقعی
شاعر

 وحید یامین پور: پلیســی که مقتدر نباشد، رفتار انسانی و اخالقی اش 
هم کم ارزش و بی معناســت و به عنوان کنشــی از ســر ترس و محافظه کاری 

رمزگشایی می شود.
 علی علیزاده: پمپئو گفته اســت آمریکا تا زمانی که ایران آماده مذاکره 
شود بر فشــارش خواهد افزود. این کلیدی  ترین اعتراف این سال هاست: یعنی 
این همه فشار تحریم  تهدید  هدفش همین اجبار به مذاکره است. حاال فهمیدی 
چرا می گوییم داخلی هایی که برای مذاکره فشار می آورند، دقیقاً در تیم آمریکا 

و علیه ایران توپ می زنند؟

 حجت اهلل عبدالملکی: بــاز هم اروپایی ها آبنبات پیشــنهاد کرده اند! 
اینســتکس می بایست حداقل امکان فروش روزانه ۶00 هزار بشکه نفت خام به 
اروپــا و جابه جایی پول آن )برای خرید هر نــوع کاال برای هر ذی نفع ایرانی و 
یــا جابه جایی وجه آن( را فراهم کند. دوســتان دولت برای چندمین بار فریب 

زرنگ بازی چشم آبی ها را نخورند!
 رضا رمضان نژاد: فارغ از مسئله اصلی غایب در اینستکس که فروش نفت 
هست، حتی اگر اینستکس آنی می بود که باید باشد، صرفاً پوشش دهنده کاالهای 
غیر تحریمی در تجارت با اروپا می شد! سؤال اینکه چه گشایشی در تجارت ما با 

هند، ژاپن، کره جنوبی، برزیل، عراق، ترکیه و... ایجاد شده؟

محمد ایمانی: آمریکا هم اکنون فراتر و بیشتر از تحریم های قبلی سازمان 
ملل، علیه ما اعمال تحریم کرده و تیر شلیک نشده در ترکش ندارد. اروپایی ها نیز 
از ما نفت نمی خرند و کل تجارت شان با ما به عدد بسیار ناچیزی رسیده است. 
تصمیم راهبردی ایران این است که »هزینه صفر« برای بدعهدی و بازگرداندن 
تحریم ها را به هم می زند. این تصمیم در کنار سایر رفتارهای بازدارنده کشورمان 
)و محور مقاومت( در حوزه سیاسی، نظامی و امنیتی، می تواند محاسبات آمریکا، 

اروپا و به ویژه جهان غیر غرب را تغییر دهد.

     
نکته گرام


