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پیام امام خامنهای به مناسبت حضور حماسی مردم در انتخابات  29اردیبهشت

پایان ماراتن سرآغاز همدلیها
علی قاسمی /روز جمعه  29اردیبهشت ماه ،میزان مشارکت مردم در
انتخابات ریاستجمهوری دوره دوازدهم در داخل و خارج از کشور به بیش از
 40میلیون نفر رسید و از مرز  70درصد گذشت؛ موضوعی که این انتخابات
را به یکی از بیسابقهترین انتخابات از حیث میزان مشارکت مردم بدل کرد.
ضمن تقدیر و تشکر از مردم فهیم و همیشه در صحنه که با مشارکت باالی
خود بار دیگر شگفتیساز شدند ،از تمامی دستاندرکارانی که در بهتر برگزار
شدن این حماسه بزرگ سهیم بودهاند ،قدردانی میشود .در این میان سهم
شــورای نگهبان قانون اساسی ،وزارت کشور ،صداوسیما ،نیروهای امنیتی
ـ اطالعاتــی و عوامل اجرایی و نظارتی که در برگزاری خردمندانه و نیکوی
این انتخابات تالش وافر کردند تشــکر نموده و توفیق هر چه بیشتر ایشان
را از درگاه ایزد متعال مســئلت مینمایم .در این برهه حساس همه باید به
این نکته خوب واقف باشــیم که دوران رقابت با تمام فراز و فرودها و برخی
از نامالیمات به خط پایان رســید و اینک فصل کار و تالش و همدلیها آغاز
شده تا رئیسجمهور منتخب به مطالبات واقعی مردم که بسیاری از آنها در
هنگام تبلیغات انتخاباتی رونمایی شد ،جامه عمل بپوشاند .همانطور که رهبر
معظم انقالب فرمودند ،با پایان انتخابات ،فضای رقابت باید به فضای مهربانی و
بردباری تبدیل شود و هواداران نامزدها از هرگونه رفتار و گفتار تحریکآمیز
خودداری کنند؛ چراکه «رئیسجمهور منتخب و محترم ،رئیسجمهور همه
ملت ایران اســت و همه و از جمله رقیبان دیروز باید یکپارچه از او حمایت
و به او کمک کنند .بیشــک این نیز امتحانی الهی است که موفقیت در آن
خواهد توانست رحمت خداوند متعال را جلب کند ».البته این اعتماد مردم
به نظام مقدس جمهورى اســامى ایران و رئیسجمهور منتخب در چهار
سال آينده با عملكردى حقگرايانه و استفاده از همكاران پاكدست و اتخاذ
مديريت درست و جبران فرصتهاى سوخته گذشته و اعتالىشأن ايرانيان
و پيشرفت ميهن اسالميمان و مقابله با محروميت و فساد و ظلم و استكبار
باید به عینه مشهود شود .مردمی که با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم
میکنند و به امید گشایش در زندگی ،یا پیدا کردن شغلی مناسب هستند،
باری دیگر به دولت مستقر اعتماد کردند؛ لذا دولت هم در پاسخ به این اعتماد
مردم باید مطالبات و اولویتهای آنها در دستور کار خود قرار داده و جوابگو
باشد .افزون بر این ،انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری و پنجمین
دوره شوراهای شهر و روستا زمانی اتفاق افتاد که منطق ه با جنگ و درگیری
همراه اســت و مردم منطقه از فقدان امنیت در رنجند ،اما دیدیم که مردم
ســربلند ایران در آرامش و امنیت به پای صندوقهای رأی رفتند و رئیس
دولت دوازدهم را انتخاب کردند .در منطقهای که انتقال قدرت در بسیاری
از کشورهایش از این شاهزاده به آن شاهزاده رخ میدهد ،آن هم با دخالت
و نقش تعیینکننده آمریکاییها ،اما مردم ایران در امنیت کامل با برگههایی
سفید از دورترین نقاط ایران تا کالنشهرهای کشور« ،جمهوریت» نظام اسالمی
را به رخ کشیدند .برگزاری آرام و امن انتخابات نشاندهنده ثبات سیاسی یک
کشور است .بیشک در این ثبات نیروهای اطالعاتی و امنیتی ارتش ،سپاه
و بسیج نقش اصلی را ایفا میکنند .مضاف ًا اگر بخواهیم از منظر بینالمللی و
منطقهای به این انتخاب نگاه کنیم ،ایران را کشوری خواهیم یافت که به یک
قدرت مؤثر و بازدارنده تبدیل شده است .آنچنان که در حوزه قدرت سخت،
نفوذ و جایگاه آن غیرقابل مقایسه با دهههای پیشین و نیز باالتر از بسیاری
از کشورهاست؛ قدرتی که غرب و متحدان منطقهایاش تصور میکردند با
ایجاد بحرانهای پس از بیداری اسالمی ممکن است از آن فروکاسته شود،
اما به مدد فرماندهی دقیق و حکیمانه در عرصههای منطقهای ،ایران نه تنها
توانست مرزهای پهناور خود را از لوث وجود اشرار و تروریستها مبرا کند؛
بلکه با حضور بموقع خود در عراق و سوریه به عنوان کانونهای تولید و توزیع
ناامنی عم ً
ال نقش اصلی را در ایجاد امنیت در منطقه داشته است؛ لذا ادامه
این قدرتافزایی و حضور مقتدارانه نیازمند ساخت درونی کشور و توانمندی
از درون است تا ضمن آن یک اقتصاد قدرتمند نیز شکل بگیرد.

فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح

توگو با صبح صادق
سیدمرتضی نبوی در گف 

بــه دنبــال حضور پر شــکوه و
حماســی مردم در دوازدهمین دوره
انتخابات ریاستجمهوری و پنجمین
دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر
و روســتا ،حضــرت آیتاهللالعظمی
خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی
پیام تشکر و قدردانی صادر و بر نکات
مهمی تأکید کردند.
متن پیام رهبــر معظم انقالب
اسالمی به این شرح است:
«بسماهللالرحمنالرحیم
ملت عزیز ایران
جشن حماسی انتخابات دیروز،
درخشان عزم و اراده
بار دیگر گوهر
ِ
ملی را در برابر چشــم جهانیان به
جلوه آورد .مشــارکت گســترده و
پر شور شــما و هجوم مشتاقانه به
مراکز رأیگیری و تشکیل صفهای
طوالنی برای رسیدن به صندوقهای
رأی در همه جای کشــور و از همه
قشرهای اجتماعی ،نشانهای آشکار
از اســتحکام پایههای مردمساالری
اســامی و دلبســتگی همگانی به
این موهبت بــزرگ پروردگار بود و
ایران و ایرانــی را در آزمون میدان
عمل ،سرافراز و روسفید کرد .دیروز
با این حضــور متراکــم و افکندن
بیــش از چهل میلیون برگه رأی در
صندوقها ،نصاب تازهای در انتخابات
ریاستجمهوری پدید آمد و پیشرفت
روزافــزون ملت ایــران را در عرصه
حضور و بروز قدرتمندانه نشان داد.
ایران اســامی بار دیگر بدخواهان و
کینورزان و حسودان را عقب نشانید

مردم ایران پیروز انتخاباتند

و دل دوســتان و
تحسینکنند گا ن
خــود را لبریز از
شــادی و افتخار
کــر د  .پیــر و ز
انتخابــات دیروز،
شما مردم ایرانید
و نظــام جمهوری
اســامی است که
بهرغــم توطئه و
تالش دشــمنان،
توانســته اســت
اعتمــاد این ملت
بــزرگ را به طور
فزاینــده جلب کنــد و در هر دوره
درخشش تازهای نشان دهد .آزمون
برجســته دیــروز تنها مشــارکت
گســترده نبود ،آرامــش و متانت و
نجابت شــرکتکنندگان که امنیت
انتخابات را تضمین کرد ،نیز بخش
مهمی از این آزمون خیرهکننده بود.
همه قشرها ،همه ســلیقهها ،همه
گرایشهای سیاسی در کنار هم به
صحنه آمدند و دوشادوش یکدیگر به
نظام جمهوری اسالمی رأی دادند.
اینجانب با خشوع در برابر خدای
بزرگ ،جبهه سپاس بر خاک میسایم
و لطف و رحمت و پاداش شایســته
برای ملت ایران مسئلت مینمایم و به
پیشگاه حضرت بقیهاهللاالعظم(ارواحنا
فداه) عرض سالم و اخالص میکنم و
نکاتی چند را متذکر میشوم:
۱ـ به مردم عزیز عرض میکنم
خدای را بــر موفقیــت در برگزاری

انتخابــات شــکر
گزاریــد و پس از
التهــابِ روزهــا و
هفتههای پیش از
انتخابــات ،اکنون
به اتحــاد و اتفاق
عمومی بیندیشید
کــه بیشــک
یــک عامــل مهم
اســتحکام و اقتدار
ملی اســت .همه
در زیر ســایه نظام
جمهوری اسالمی و
میهن
فرزندان این
ِ
ســرافرازید ،بکوشــید تا سهم خود
از وظیفه پیشــبرد کشــور به سمت
هدفهای بزرگ را بشناسید و دنبال
کنید .برآمدن همه آرزوهای ملی در
گرو چنین اندیشــیدن و چنین عمل
کردن است.
۲ـ بــه رئیسجمهــور محترم
و همه کســانی که در دولت آینده
شــرکت خواهند داشــت ،سفارش
و تأکیــد میکنم کــه کار و تالش
پرانگیــزه و اندیشــیده و جوانانه را
برای برطرف کردن مشکالت کشور
در پیــش گیرند و لحظــهای از این
خط مســتقیم غفلت نکنند .رعایت
قشرهای ضعیف ،توجه به روستاها و
مناطق فقیر ،در نظر گرفتن اولویتها،
برخورد با فســاد و با آســیبهای
اجتماعــی ،باید در صــدر برنامهها
قرار گیرد.
۳ـ عــزت ملّی و رعایت حکمت

رمز پيروزي

در ارتباطات جهانی و اهتمام به اقتدار
بینالمللی نیــز ،از جمله اولویتهای
مدیریت انقالبی و اسالمی است.
۴ـ الزم میدانم از یکایک آحاد
شرکتکننده در انتخابات و نیز کسانی
که در ترغیب آنان به این وظیفه نقش
آفریدند تشــکر کنم ،به ویژه مراجع
معظــم و علمــای اعــام و نخبگان
دانشــگاهی و سیاســی و فرهنگی و
هنری.
۵ـ الزم میدانــم از حضــرات
نامزدهای ریاســتجمهوری نیز که
در این روشنگری و شورآفرینی برای
انتخابات تأثیر جدی بر جای نهادند،
تشکر کنم.
۶ـ الزم میدانــم از همــه
دســتاندرکاران اجــرا و نظــارت
انتخابــات ریاســتجمهوری و نیز
انتخابات شوراهای شهر و روستا که
متحمل زحمات طاقتفرسا شدند،
تشکر کنم.
۷ـ الزم میدانــم از حافظــان
امنیت انتخابات و نیز از رســانه ملّی
که انتخابات پرشــور ،مرهون تالش
شــبانهروزی و هنرمندانه آنان است،
سپاسگزاری کنم.
 ۸ـ در پایــان ،خود و همگان را
به تقوا و تالش در راه وظیفه الهی و
اجتماعی و پایبندی به مسیر انقالب
کــه میراث ارزشــمند امام خمینی
بزرگ(ره) و شهدای گرانمایه است
دعوت میکنم و شــادی روح و علو
درجــات آنــان را از خداوند متعال
مسئلت مینمایم».

پیامک صبح صادق
۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
سؤال تریبون ۳

راهکار شما برای جاری کردن
دستورهای قرآن در کشور چیست؟
همراه با  ۳جایزه
پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
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مهدي سعيدي /انتخابات پرشور  29ارديبهشت ماه نيز به پايان رسيد
و مطابق برآوردهاي موجود بيش از  75درصد مردم در انتخابات شرکت کردهاند.
اين اتفاق مهم را ميتوان بزرگترين دستاورد نظام جمهوري اسالمي در انتخابات
دانست .اين حماسه در حالي خلق شد که اينچنين مشارکتي در اغلب نظامهاي
دموکراتيک بينظير بوده و کمتر شاهد چنين مشارکت پرشور و رقابتي نزديک
و فراگير و جذاب بين نامزدهاي انتخاباتي هستيم.
در اين ميان آقاي روحاني توانست اکثريت آرا را به دست آورد و خود را براي
مديريت چهار سال آينده آماده سازد.
ي شکل ميگيرد که ميتواند
رقابتهاي انتخاباتي معموالً بر اســاس دوقطب 
به آرای ملت جهت و معنا ببخشد و به مثابه گفتماني فراگير اذهان عمومی را به
دنبال خود بکشاند .دوقطبي اصلي انتخابات  1396در گام اول با محوريت مديريت
اقتصادي کشور شکل گرفت.
روحاني به عنوان نماينده دولت مســتقر ،تالش کرد تا با سياســت دفاع از
وضع موجود و نويد براي رفع مشــکالت کشــور با به ثمر نشستن آنچه در چهار
سال گذشته کاشته ،آرای عمومي را به سمت خود جذب کند .وي اينگونه اظهار
کرد که براي عبور از مشکالت کشور بايد به تداوم سياستهاي وي اعتماد نمود.
اما جريان رقيب او ،معتقد بود که دولت يازدهم در حل مشکالت کشور ناتوان
بوده و نتوانسته از فرصتها به درستي استفاده کند و علت ناکامي نه کمبود وقت،
که اشتباه بودن سياستهاست.
عالوه بر آن وجود رانت و فساد و نبود روحيه فسادستيزي در دولت موجب
شيوع فساد در دولت شده و آن را در سطح دولت طبقه خاص تقليل داده است
و حاصل آن ناکارآمدي و ناتواني در رفع مشکالت کشور است .از نگاه اين جريان
تداوم وضع موجود موجب خسران جبرانناپذيري براي کشور بود که نبايد اجازه
داد اين روند ادامه يابد.
تداوم اين دوقطبي که مبتني بــر ضرورتها و اولويتهاي واقعي جامعه و
مردم شــکل گرفته بود ،ميتوانست نتيجه انتخابات را به گونه ديگري رقم بزند.
اما مســير انتخابات در روزهاي پاياني به گونه ديگري رقم خورد .نتايج نامطلوب
تداوم دوقطبي اقتصادي موجب شد تا جريان حامي روحاني تالش کند ريل رقابت
انتخاباتي را در مسير ديگري قرار دهد و دوقطبي فرعي ديگري را فعال سازد تا
خــود را پيروز ميدان رقابت انتخاباتي ببيند .دوقطبي فرعي که در مرحله بعدي
شکل گرفت ،بيشتر رنگ و بوي سياست ،فرهنگ و اجتماع داشت!
دولت روحاني با کليدزدن ســناريوي «رقيبهراسي» و اتخاذ سياستهاي
تبليغاتي ســلبي تالش کرد تا از رقيبش چهرهاي تيره و تار بسازد که رأیآوری
آن با بازگشت به گذشتههاي تاريک مملو از محدوديتهاي سياسي ـ اجتماعي
ـ فرهنگي همراه خواهد بود! روحاني رقبا را خشونتطلبان متحجري معرفي کرد
که جز به محدودیت آزاديها نميانديشند!
او در اين مسير از هرگونه اقدامات تخريبي و اتهام زني دريغ نورزيد و حتي از
آنچه مربوط به نامزدهاي رقيب نبود را نيز به کارنامه آنان بست تا اذهان عمومي
را نسبت به رقيب هراسان کند! و در اين مسير حتي در برخي موارد کارنامه نظام
اسالمي را که خود نيز در گذشته در بخشي از آن نقشآفرين بود ،زير سؤال برد
تا با اتخاذ ادبياتي اپوزيســيونوار ،مدعي تغيير در وضع گذشــته شود! و اين در
حالي بود که وي در چهار ســال گذشــته مديريت امور اجرايي کشور را بر عهده
داشــت و اگر شبههاي به آنچه ميگفت وارد بود ،اين خود آقاي روحاني بود که
باید براي آن پاسخی ارائه دهد!
جريان حامي آقاي روحاني توانســت با جا انداختن سناريوي رقيبهراسي
پيروز انتخابات شــود و آراء ســرگردان و آنهايي که تا روزهاي آخر همچنان به
جمعبندي مشخصي نرسيده بودند را با خود همراه سازد تا به تداوم سياستهاي
دولت يازدهم اعتماد کرده و به روحاني رأی دهند تا منجي مشکالت کشور شود.
ادامه در صفحه دو

سیاست
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رونمایی از کتاب
«مرز ما عشق است»

سال هجدهم

شماره ۷9۹

کتاب «مرز ما عشق است» از سرودههای حجتاالسالم سیدمحمدمهدی شفیعی با حضور جمعی از اهالی شعر و ادبیات در اهواز رونمایی شد .حجتاالسالم
محمدمهدی شــفیعی ســال گذشــته ضمن دیدار با رهبر معظم انقالب و جمعی از اهل فرهنگ و هنر و شعرخوانی در این دیدار ،شعری را به مقام شامخ شهدای
مدافع حرم تقدیم کرد؛ شعری که رهبر معظم انقالب نیز برای هر بیت از ابیات آن یک آفرین گفتند.
محمدحسن قدیریابیانه در گفتوگو با صبح صادق

یادداشت

دیپلماسی قدرتمندانه مانع بروز جنگ میشود

رئیسجمهور؛ آفتها و انحرافها

احمدرضا هدایتی /تجارب ســالهای گذشته انقالب اسالمی ایران از
ابتدا تاکنون ،این نکته را نشان میدهد که متأسفانه گاهی رؤسایجمهور منتخب
مردم گرفتار عجب و غرور ناشــی از آرایی شــدهاند که در جریان انتخابات کسب
کردهاند ،این ناهنجاری هنگامی رخ مینمایاند که افرد منتخب فراموش میکنند
مقبولیت خود را مدیون نظام اسالمی و اعتماد مردم به وعدهها و شعارهایی هستند
که خود را متعهد به اجرای آنها اعالم کردهاند.
این فراموشی نقطه شروع انحراف و آغاز بروز و ظهور آفتهایی است که به
تدریج شــخصیت رئیسجمهور را در برگرفته و از وی تصویری نامطلوب و شاید
نفرتانگیز ارائه میدهد.
برخی از مهمترین این آفتها عبارتند از:
ُعجب و غرور بیجا :اگرچه بخشی از این ناهنجاری ناشی از برداشت نادرست
فرد منتخب از حمایت مردم است ،اما در پارهای از موارد ،افراد منتخب با اتکا به
نتیجه برخی از اقدامات خود ،چنان گرفتار عجب و غرور و خودبزرگبینی میشوند
که سهم نصرت الهی و همدلی و همراهی مردم و سایر مسئوالن و دستگاهها در
توفیقات کسب شده را از یاد میبرند و خود را از مساعدت دیگران بینیاز میپندارند.
خودکامگی و خودمحوری :این ناهنجــاری خود معلول عوامل مختلفی
از جمله؛ غرور بیجاســت و معموالً به گریز از والیتمداری و کمتوجهی به منویات
رهبری یا قانونگریزی و زیر پاگذاشــتن اسناد باالدستی یا نادیده انگاشتن اصول
و ارزشهای انقالبی و اسالمی و در واقع عبور از خطوط قرمز نظام منجر میشود
و درست از همینجاست که زمینه انحراف در مسیر انجام وظایف ایجاد میشود.
فراموش کردن اهداف و آرمانهای انقالب :گاهی عملکرد رؤسایجمهور
بهگونــهای بــوده که گویا اص ً
ال انقالبی صورت نگرفتــه و فقط قرار بوده تغییرات
مختصری در ارکان حکومت انجام شــده و مسئولیتها دست به دست شود ،در
این مواقع معموالً پرونده انقالب مختومه اعالم میشود و فرآیند بازگشت به شرایط
پیش و حتی بدتر از آن کلید میخورد.
اَشرافیگری :مالاندوزی ،خوی اَشرافیگری و پرهیز از سادهزیستی یکی از
بدترین آفاتی است که نهتنها شخصیت و موقعیت دولتمردان را در معرض خطر قرار
میدهد؛ بلکه امکان درک شرایط عمومی و بهویژه قشر محروم جامعه را سخت و
عدالت را تحتالشعاع قرار داده و زمینه بدبینی مردم به اصل نظام را سبب میشود.
فاصله گرفتن از مردم :بدیهی است که یک دولت موفق ،دولتی است که
نهتنها به هنگام انتخابات ،بلکه در تمام طول مدت مسئولیت خود ،بهطور مستمر
در ارتباط با جامعه و در میان مردم باشد و ضمن دیدن و شنیدن مستقیم مشکالت
آنها ،هرگز نقش اثرگذار مردم در اداره کشــور و کســب موفقیتهای احتمالی و
همچنین انتظارات و توقعات مشروع و منطقی آنها را فراموش نکند.
غربزدگــی و عدم خودباوری :این پدیده نامیمون که معموالً ریشــه در
وادادگی سیاسی و ترس درونی دارد ،هنگامی آشکار میشود که به جای توکل به
خدا و اتکا به نیروهای درونزا ،اراده و خواسته کدخدا محور اقدامات و فعالیتها
قرار گیرد و پیشــرفت کشور را به شکل مطلق منوط به کمک بیگانگان بدانیم و
این مشکل نیز هنگامی تشدید میشود که فرد مورد نظر اسیر هوای نفس بوده ،یا
ذاتاً مستعد انحراف اخالقی باشد و زرق و برق و ظواهر مادی دنیای غرب و شرق،
وی را فریفته و مجذوب خود کند.
بیتوجهی به اصل همافزایی :بدیهی اســت که استفاده بهینه از منابع و
امکانات مادی و معنوی موجود و قابل دسترس داخلی یا خارجی ،مستلزم هماهنگی،
همکاری و تعامل سازنده با سایر قوا و ارکان حکومت است و هرگاه این اصل نادیده
انگاشته شود ،طبیعتاً امکان استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و قابل دسترس
بهشدت کاهش یافته و متقاب ً
ال موازیکاری یا تداخل کاری تشدید میشود.
سطحینگری و نگاه مقطعی به امور :آفت دیگری که نتایج کار دولتها
را در معرض خطر قرار میدهد ،ســطحینگری و بســنده کردن به انجام کارهای
کوتاهمدت و مقطعی است .در واقع ،نگاه سطحی و مقطعی به مسائل ،سبب غفلت
از انجام اقدامات ریشهای و بنیادین شده و ن ه تنها روند رشد و پیشرفت کشور را
کند و متوقف میکند بلکه سبب تشدید مشکالت میشود.
تأثیرپذیری از اطرافیان و جریانهای سیاســی و غیرسیاسی؛ این
معضل میتواند رئیسجمهور را همانند یک مهره شطرنج ،بازیچه دست جریانهای
سیاســی و صاحبان ثروت و قدرت یا ابزار دســت دوستان ،بستگان و سایر افراد
نفوذی قرار داده و روند فعالیتهای دولت و حتی شخصیت شخص رئیسجمهور
را تحتالشعاع خود قرار دهد.
بیشک مجموع این عوامل سلب اعتماد از مسئوالن شده و خواسته یا ناخواسته
و البته به اشتباه ،چهرهای مخدوش از کارآمدی نظام اسالمی را به تصویر میکشد
و درســت به همین دلیل است که مسئوالن دولت دوازدهم باید بیش از پیش به
این نکات توجه داشته باشند.

یادداشت

رمز پيروزي

ادامه از صفحه یک
اما حقيقت آن است که با فرونشستن گرد و غبار رقابتهاي سياسي ،دولت
مســتقر بايد براي رفع مشکالت واقعي کشور تالش کند و فراموش نکند آنهايي
که در هيجانات انتخاباتي و دوقطبي کاذب ايجاد شده به ايشان رأی دادهاند نيز،
در فرداي انتخابات در مقام مطالبهگري بر رفع مشــکالت رونق اقتصادي و رکود
و بيکاري تأکید خواهند ورزيد .اميد که دولت دوازدهم فارغ از تعصبات سياسي،
انتقادات وارد و منطقي رقباي سياسي خود را بپذيرد و براي رفع و اصالح سياستها
در جهت پيشرفت کشور تالش کند و در مسير حل مشکالت کشور کوشا باشد.
از امروز مطالبهگري ملت نســبت به وعدههاي داده شده انتخاباتی از دولت آقاي
روحاني آغاز شده است.

نکتهونظر

غذا بخورید به حساب نوهتان

نکته :یکی از غذاخوریهای بینراه بر سر در ورودی با خط درشت نوشته
بود« :شــما در ایــن مکان غذا میل بفرمایید ،ما پول آن را از نوه شــما دریافت
خواهیم کرد ».رانندهای با خواندن این تابلو فوری خودروی خود را پارک کرد و
وارد شــد و ناهار مفصلی سفارش داد و نوشجان کرد ،بعد از خوردن غذا سرش
را پایین انداخت که بیرون برود ،ولی خدمتگزار با صورتحسابی بلندباال جلوی او
سبز شد .با تعجب پرسید« :مگر شما ننوشتهاید که پول غذا را از نوه من خواهید
گرفت؟!» خدمتگزار با لبخند پاســخ داد« :چرا قربان ،ما پول غذای امروز شما را
از نوهتان خواهیم گرفت ،ولی این صورتحساب مال مرحوم پدربزرگ شماست».
نظر :ایران به لحاظ جغرافیایی از مکنت و ثروت عظیم خدادادی (نفت،
گاز ،مواد معدنی) بهرهمند است ،اما با وجود اینکه در اسناد باالدستی بر
حفظ این منابع تأکید شده است و رهبر معظم انقالب بارها بر آن تأکید
داشتهاند شاهد هستیم که دولتها همچنان سعی دارند در خامفروشی
ثروت کشور از هم سبقت بگیرند .گزارشها حاکی است از کل  43میلیارد
و  930میلیون دالر صادرات کشور در سال  95بیش از  22میلیارد و 176
میلیون دال ر آن به جز پســته مربوط به  14قلم کاالی عمده صادر شده
مواد نفتی و معدنی خام است؛ یعنی اینکه کمی بیشتر از نصف صادرات
غیر نفتی را کام ً
ال محصوالت معدنی و نفتی به خود اختصاص میدهند.
دولت بايد حساسیت ویژهای در بهرهبرداری از منابع نفت ،گاز و معدن
داشته باشد تا آیندگان هزینه پیشخوری ما را نپردازند؛ باید برای آنها
پسانداز کنیم؛ زیرا در نسلهای آینده این مواد ارزش بیشتری مییابند.

ت خارجی است که باید بر تقویت قدرت ملی و تعامالت هوشمند و اثرگذار و غیر انفعالی با کشورهای جهان
حسن فالح /یکی از ضرورتهای تغییر در دولت دوازدهم ،سیاس 
تأکید شــود .بدیهی است بخشی از این رویکردها باید در سیاست ،روش و سازوکارهای بازرگانی خارجی برای فرصتیابی و بازیابی محصوالت داخلی دنبال شود و بخش دیگر
باید منش دیپلماتیک بیرمق و انفعالی موجود را که اقتصاد ملی ،توسعه اقتصادی و امنیت ملی را در گرو رضایتمندی آمریکا و غرب خالصه کرده ،به دیپلماسی فعال و تعاملگرا
با بسیاری از فرصتهای دیپلماتیک در عرصه جهانی تبدیل کند که قابلیت قدرتافزایی ،موازنهسازی ،کاستن از فشارهای ظالمانه غرب و هزینهمند کردن آنها را داشته باشد.
محمدحسن قدیریابیانه ،دیپلمات سابق و کارشناس مسائل سیاست خارجه در گفتوگو با خبرنگار هفتهنامه صبح صادق میگوید ،دیدگاه موجود در سیاست خارجی ،هنوز به
این حقیقت دست نیافته که جهان ،ساختارهای قدرت و معادالت قدرت جهانی تغییر کرده و روحیه تسلیمپذیری در قبال قدرتهای غربی را نه یک انتخاب ،بلکه یک ضرورت
میداند .این اندیشه و راهبرد معیوب در سیاست خارجی هنوز درک نکرده است که فرصتهای جهانی برای دیپلماسی خارجی در بسیاری از نقاط جهان و کشورهای دیگر نیز با
هزینه کمتر و حتی بدون هزینه قابل تحصیل است .اگرچه بسیاری از عالیم و نشانههای انتخاباتی پایان عمر این اندیشه در سیاست خارجی را نشان میدهد؛ ولی در عین حال
باید تأکید کرد که هر دولتی در دور جدید ریاستجمهوری در ایران چه در عرصه اقتصاد ملی و مقاومتی و چه در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی ،راهی جز پایهریزی یک
تغییر عزتمندانه و به نفع مردم و نظام ندارد .در ادامه گپوگفت با این کارشناس مسائل سیاست خارجه از نظرتان میگذرد:
* به نظر شما در دولت جدید باید چه
پارامترهایی در سیاست خارجه تغییر کند؟
در دولت جدید باید شــرایط ویژه جهانی،
یعنی تغییر نظم جهان از تکقطبی به چندقطبی
و مرحله شکلگیری قطب جهانی اسالم که به
رهبــری ایران در حال تحقق اســت و از آن به
بیداری اسالمی یاد میکنیم ،خوب شناخته شده
باشد .ما باید نقاط قوت و ضعف خودمان و نقاط
قوت و ضعف دشمن را بدانیم و بیجهت قدرت
دشمن را بیش از آنچه که هست ،تصور نکنیم
و فریب لبخندهای آنها را نخوریم .دشمنشناس
باشیم؛ تضاد منافع مشروع ایران با منافع نامشروع
غــرب و به ویژه آمریــکا در منطقه خودمان را
خوب شناسایی کرده و از موضع عزت ،حکمت
و مصلحــت عمل کنیم .قدرت ملت خودمان را
دست کم نگیریم .فکر نکنیم که اگر خودمان را
محتاج نشان بدهیم ،میتوانیم ترحم کشورهای
خارجــی را برانگیزیم .همــواره درصدد تقویت
اقتصاد ،قدرت نظامی ،اتحاد و انسجام حکومتی
باشیم .در صورت شناخت وضعیت جهانی باید
سیاســت خارجیمان پشتوانه اقتصاد مقاومتی
در ایران باشــد؛ یعنی بتوانیم از روابط خارجی
بــرای تقویت اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت
کشورمان استفاده کنیم؛ اما باید بدانیم که بهبود
وضعیت کشور پیش از هر چیز به توان داخلی،
زمینهها و تواناییهای داخلی کشورمان بستگی
دارد .اقتصاد ما باید درونزا و برونگرا باشــد؛
یعنی ما بتوانیم از روابط خارجی به منظور ایجاد
بازار برای محصوالت خودمان ،صادرات خدمات
فنی و مهندسی اســتفاده کنیم و سرمایههای
خارجی در مســیر درســتش در جایی که به
اقتصاد مقاومتی کمک میکند ،هزینه شــود.
از فناوری همچنین خارجی اســتفاده کرده و
سیاست خارجی را براساس محور احترام و منافع
متقابل دنبال کنیم.
* انتظار کشورهای محور مقاومت و
مســتضعفان جهانی از دیپلماسی دولت
دوازدهم و انقالب اسالمی چیست؟
ما مســلمانان موظف هســتیم از حقوق
دیگــر ملتهــا ،از جمله ملتهــای مظلوم به
ویژه ملتهای مســلمان دفاع کنیم .البته دفاع
ما از ملتهای مســلمان در نهایت همســو با
منافــع خودمان اســت .برای نمونــه ،وقتی از
اوباما رئیسجمهور آمریکا میپرسند چرا شما
بــه ایران حمله نکردیــد ،او میگوید اگر ما به
ایران حمله میکردیم ،حزباهلل اسرائیل را نابود
میکرد؛ یعنی وجود حــزباهلل و قدرت ضربه

زدن او به رژیم صهیونیستی که کاخ شیشهای
یا پادگان شیشــهای آمریکا در منطقه است ،از
موانع حمله نظامی به کشور ماست؛ بنابراین ما
ضمن حمایت از آنها ،خودمان نیز از این مسئله
منتفع خواهیم شد کما اینکه روی صندوقهای
صدقات نوشته ،شما صدقه بدهید خداوند 70
بال را از شــما دور میکند .شما به نیت کمک،
صدقــه میدهید؛ اما خداوند بالیای زیادی را از
خود ما دور خواهد کرد .ما باید یک سیاست به
اصطالح ظلمســتیزی را در پیش بگیریم ،البته
باید با کشورهای مختلف به استثنای آمریکا و
رژیم صهیونیستی روابط داشته باشیم؛ اسرائیل
را اص ً
ال به رسمیت نمیشناسیم و آمریکا هم به
تعبیر حضرت امام(ره) تا زمانی که آدم بشــود
کــه البته ما هیچ عالمتی مبنی بر آد م شــدن
آمریکا مشاهده نمیکنیم .گفتنی است ،سیاست
خارجی انقالب اســامی فقط به فعالیتهای
دولت محدود نمیشود ،بلکه دیپلماسی عمومی
و دیپلماســی مردمی حضور نیروهای توانا در
ســازمانهای غیر دولتی برای معرفی اسالم و
حمایت از مظلومان برای افشای جنایت آمریکا
همه میتواند به نوعی کمککننده باشد؛ یعنی در
سیاست خارجی ما باید از کلیه توان کشورمان و
حتی توان دیگر مسلمانها برای پیشبرد اهداف
اسالمی استفاده کنیم.
* برای اینکه در سیاست خارجی طبق
الگوهای رهبر معظم انقالب عمل کنیم و
تسلیم تئوریها و فرضیات دیپلماتهای
غرب نشویم ،چه باید بکنیم؟
یکی از مشــکالتی که ما داریم این است
برخی افرادی که از ایران عازم غرب میشــوند
مرعوب و مجذوب آن میشــوند .یا از اول آنجا

بودند و رابطه عاشــق و معشوقی پیدا میکنند
یعنی کســی که عاشق میشــود عیبهای آن
طرف را نمیبیند و حتی عیبهایش را حســن
میبیند .کسانی باید ملت ما را نمایندگی کنند
که واقعاً معرف ملت خودمان باشند .از دشمن
نهراسند و اگر خوبیهایی دارد ،خوبیهایش را
ببینند .اگر امکان دارد آن خوبیها به کشورمان
منتقل شود اگر نه عیبهای آن را منتقل نکنیم
رهبر معظم انقالب همچون حضرت امام(ره) نگاه
کالن و درستی نسبت به مسائل جهانی دارند که
مــا باید این را دنبال کنیم .دیپلماتها هم باید
خودشان را با این نگاه تطبیق دهند .خانم رایس،
وزیر خارجه آمریکا و همین طور مراکز پژوهشی
آمریکا گفته بودند که ما ســالها نقشهکشی و
هزینه کردن و نیروهای زیادی را به کار میبندیم
ولی با یک سخنرانی آیتاهللالعظمی خامنهای
خنثــی میشــود .آنها گفته بودنــد مهمترین
مشکلشان این اســت که رهبر معظم انقالب
اسالمی ایران نقشه راه آنها را میشناسد .یعنی
دست آنها را خوانده و میداند دنبال چه هدفی
هســتند و فریب آنها را نمیخورد .باید ملت و
دولت حول محور والیت باشند و دیپلماتهای
ما هم باید در همین مسیر قدم بردارند.
* دیپلماسی در چارچوب انقالبیگری
و اهداف انقالب اسالمی چه دستاوردهایی
میتواند برای جمهوری اســامی داشته
باشد؟
منافع متعددی میتواند برای کشــور ما
به دنبال داشته باشــد .اوالً میتواند ایران را از
تهدیدات دور کند؛ برخیها فکر میکنند اگر ما
مقتدر باشیم اقتدار ما تحریککننده دشمن و
نتیجه آن تنشزایی اســت .در حالی که اقتدار

ما دشــمن را از هرگونه تنشی پشیمان میکند
و بــه آنها اجازه نمیدهد که وارد درگیری با ما
بشوند .بنابراین سیاست انقالبی دشمن را به این
نتیجه خواهد رساند که نمیتواند در مقابل ملت
ما بایستد و توطئههای او شکست خواهد خورد.
همین که مطمئن بشــود توطئههایش پیروز
نمیشــود آن وقت به دنبال این خواهد بود که
از رابطه با کشــور ما منافع خودش را جلو ببرد.
البته این رابطه موقعی برقرار میشود که هر دو
طرف از آن نفع ببرند .حتماً باید منافع و حقوق
ملــت ما در این رابطه محفوظ بماند .اقتدار ما،
انســجام حول محور والیت و تقویت پایههای
قدرت اعم از اقتصــادی ،فرهنگی ،اجتماعی و
نظامی منافع همهجانبهای را نصیب کشــور ما
میکند .امروز تحوالتی در کشــورهای مختلف
به وقوع پیوســته که اگر این تحوالت به نتیجه
برسد ،موقعیت جمهوری اسالمی ایران به شدت
متحول میشود کما اینکه ما االن نزد ملت یمن،
بحرین ،عراق ،سوریه و لبنان محبوب هستیم و
حیطه نفوذ معنوی ما به دریای مدیترانه رسیده
است که این نشانه افزایش قدرت ملت ماست.
ت گذشته
ی دول 
* نقاط ضعف دیپلماس 
را در کجا میبینید؟
در دولت چهار ساله یازدهم ،سیاست عزت
در روابط خارجی گم شد .دولت تالش کرد حس
ترحم خارجیها را برانگیزد و خودش را نیازمند
رابطه نشان بدهد ،کما اینکه ما شاهد این بودیم
آقای روحانی در وسط مذاکرات عنوان کرد که
ایران برای حل مشــکالت آب خوردن خود هم
نیاز به توافق با آمریکا دارد .این نگاه باعث شــد
دشمن امتیاز کمتر بدهد و امتیاز بیشتر بگیرد.
امتیازهایی که روی کاغذ امضا کرد ولی به آنها
عمل نکرد .به قول خودشان بدون اینکه گلولهای
شلیک بکنند ،قدرت صلحآمیز هستهای ما را به
شدت کاهش دادند .به آمریکا اطمینان کردند
و ما از این اطمینان لطمه خوردیم مانند اینکه
مصدق وقتی به آمریکا اعتماد کرد و حتی نقطه
امید مصدق به آمریکا بود ،باعث موفقیت کودتا
و  25سال اســارت ملت ما شد .در عرصههای
مختلــف نرمش بیجا در مقابل قلدر مآبیهای
برخی باعث شــده که حتی کشــورهایی مثل
عربســتان و اینها برای ما گردنکشی کنند؛ در
حالی که اگر ما یک سیاســت انقالبی داشــته
باشیم آنها را از گردنکشی باز میدارد .برخیها
فکر میکنند دیپلماســی قدرتمند باعث بروز
جنگ میشــود در حالی که باعث پیشگیری از
جنگ میشود.

خبر تحلیلی
میزان مشارکت در انتخابات

محمدحسین مصطفایی /انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری با اعالم میزان
مشــارکت حدود  70درصدی روز ســیام اردیبهشت به خط پایان رسید و نزدیک به  41میلیون
نفر پای صندوقهای رأی حاضر شــدند .مجموع آرای مأخوذه این دوره  41/220/131رأی بود
که حســن روحانی 23/549/616 :رأی ( 57درصد از کل آرای مأخوذه) ،ســیدابراهیم رئیســی:
 15/786/449رأی ( 38/5درصد از کل آرای مأخوذه) ،ســیدمصطفی میرسلیم  4/782/15رأی
و مصطفی هاشــمیطبا  2/154/50رأی کسب کردند.میزان مشارکت برخی از استانها تا زمان
انتشار این خبر به شرح زیر است:
ـ در سمنان میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاستجمهوری  29اردیبهشتماه  80/5درصد
اعالم شــده اســت .در این انتخابات 51/3 ،درصد به حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی اختصاص
داشت و حجتاالسالم حسن روحانی نیز  46/6درصد آرا را کسب کرد.
ـ در استان فارس مشارکت  72درصدی مردم در انتخابات اتفاق افتاد و از میان سه هزار و
 521صندوق رأی تاکنون آرای سه هزار و  575صندوق شمارش شده و تنها شمارش  54صندوق
باقی مانده است که در این میان تعداد آرای حجتاالسالم حسن روحانی در استان فارس بیش از
یکونیم میلیون و تعداد آرای حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی بیش از  900هزار رأی بوده است و
به این ترتیب روحانی  62درصد آرا و رئیسی  37درصد آرای مردم فارس را به خود اختصاص دادهاند.
ـ در راستای نتایج انتخابات برای نامزدهای ریاستجمهوری در استان گلستان بیش از 614
هزار و  465نفر بالغ بر  61/5درصد به حسن روحانی رأی دادند و حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی
با  360هزار و  318نفر معادل  36درصد از آرای مردم را کسب کرد.
ـ مشــارکت مردم اســتان خراسان شــمالی در انتخابات به  80درصد رسید و حدود 511

اخبارویژه

انتقاد شدید از توطئه علیه ایران

شیخ ماهر حمود ،رئیس اتحادیه
جهانی علمای مقاومت گفت« :متوجه
نمیشویم که چرا اعراب به بهانه دفاع
از دین اصیل اســامی و مذهب اهل
ســنت و جماعت در برابر ایران بسیج
شــدهاند .ایران در طول  38سال ثابت
کرد که در شــعارهای بزرگ خود به ویژه مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیســتی
صادق اســت و این مسئله برای ما نشاندهنده اسالم اصیل سیاسی و عملی به
شمار میآید ».وی ادامه داد« :تروریسم بر اساس سیاهنمایی رسانهها به پدیدهای
معتدل جلوه داده میشود».

هزار نفــر آرای خود را
به صندوقهــای رأی
انداختند .تعداد واجدان
شــرایط رأی در ایــن
اســتان  647هزار نفر
بوده است.
ـ مردم همیشه در
صحنه قم با مشــارکت
 78درصــدی خود در
انتخابات روز گذشته حماسهای بزرگ آفریدند .بیش از  ۶۰۷هزار نفر از واجدان شرایط در استان
قم در انتخابات شرکت کردند .مشارکت مردم قم در انتخابات از سطح کشوری شش درصد بیشتر
اســت که حضور گسترده و حماســی مردم قم را نشان میدهد .سیدابراهیم رئیسی  ۳۳۴هزار و
 ۳۰۶رأی و حسن روحانی  ۲۱۰هزار و  ۲۹۳رأی را کسب کردند.
ـ در استان مرکزی میزان مشارکت به  74درصد رسید ،چهارمحالوبختیاری مشارکت 75
درصدی و استان خوزستان مشارکتی  65درصدی از خود به ثبت رسانده است 77 ،درصد مردم
استان بوشهر هم مشارکت کردند.
ـ مشــارکت مردم قزوین در انتخابات ریاســتجمهوری  83درصد ،مازندرانیها  86درصد،
خراسانجنوبی  85درصد ،خراسان رضوی  74درصد و مردم گیالن مشارکت  77درصدی داشتهاند.
ـ اســتانهای آذربایجان شــرقی ،اردبیل ،هرمزگان ،همدان ،زنجان و کرمانشاه هر یک 70
درصد مشارکت داشتهاند.

کتاب داعش در ترکیه
مجوز چاپ گرفت!

کتابــی که قتل عــام و اقدامات
تروریستی داعش را «جهاد» به شمار
میآورد ،در ترکیه و در میان ســکوت
مشکوک دولت این کشور ،جنجال به
پا کرده اســت .یک مسئول انتشارات
کورسل اظهارنظر غیرمنتظرهای درباره
این کتاب کرده و گفته است؛ روند چاپ
و انتشــار این کتاب صد در صد قانونی
بوده زیرا مجوز انتشــار این کتاب را از
مقامات رسمی دریافت کردهاند.

طرح نظامی جدید علیه یمن

عربستان سعودی و امارات ،نزدیک
به  5هزار مزدور ســودانی را به شــهر
«المکال» در اســتان «حضرموت» در
جنوب شــرق یمن اعزام کردند .منابع
محلی در گفتوگو با خبرگزاری «ثورة
یمن» ،اعالم کردند؛ نیروهایی که امروز
با کشــتی وارد یمن شــدهاند ،در پایگاهی داخل شهر «مکال» مستقر شدهاند و
این نظامیان ســودانی ،از سوی امارات و عربستان به سالحهای آمریکایی مجهز
شدهاند .منابع آگاه نظامی اعالم کردند که در سایه شکستهای پیاپی عربستان
در جبهههای مختلف ،ورود مزدوران ســودانی به مکال ،بیانگر وجود یک طرح
نظامی جدید در حضرموت است.

روی خط خبر
ناکارآمدترین نهاد جاسوسی

بنیانگذار ویکیلیکس ،سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا (ســیا) را
ناکارآمدتریــن نهاد جاسوســی و
اطالعاتــی جهان خوانــد .جولیان
آســانژ ،بنیانگذار پایگاه اینترنتی
افشــاگر ویکیلیکس در گفتوگو
با شبکه خبری راشاتودی ،سازمان
اطالعــات مرکزی آمریکا (ســیا)
را بــه قرار دادن ســاح در اختیار
تروریســتها و از میــان بــردن
نظامهــای دموکراتیک متهم کرد.
وی خاطرنشــان کــرد« :ســیا به
شکل خطرناکی ناکارآمدترین نهاد
جاسوسی و اطالعاتی جهان است».
بنیانگــذار ویکیلیکس همچنین
گفت« :سیا اقدام به روی کار آوردن
و حمایت از نظامهای دیکتاتوری در
سراسر جهان کرده است».

رهایی از بندهای آمریکایی

روزنامــه «البنــاء» در مطلبی
با عنــوان «ایران؛ دســتاورد بزرگ
دیپلماتیک» ،نوشت« :انقالب اسالمی
در ایران مرحله مهمی بود تا سپیدهدم
جدیدی را در این کشــور رقم زده و
سرآغاز تغییرات نوینی باشد؛ تغییراتی
که برخی آن را «انزوا» به شمار آورده
و برخی نیز از آن به «تولد جدید» و
«رهایی ایران» از بندهای آمریکایی
و غربی تعبیر میکنند ».البناء ادامه
داد« :همزمان با افزایش دایره حضور
ایران در پنج کشــور لبنان ،سوریه،
یمــن ،عراق و بحریــن آمریکاییها
فهمیدند که بدون گفتوگو با ایران
و شناخت رویکرد آن نمیتوانند در
این منطقه هیچگونه تحرک سیاسی
داشــته باشــند ،برای همین نیز در
قضیه هستهای تســلیم گفتوگو با
ایران شدند».

انتخابات پر اهمیت

ر و ز نا مــه آ مر یکا یــی
والاســتریتژورنال ،انتخابات ایران
را «پــر اهمیت» توصیــف کرده و
نوشــت« :رقابت اصلی میان حسن
روحانــی ،رئیسجمهور مســتقر و
ســیدابراهیم رئیسی ،رقیب اصلی او
اســت ».این روزنامــه آقای روحانی
را یــک تکنوکرات توصیف کرده که
«خواستار روابط دوستانهتر با دشمنان
ســنتی ایران از جمله آمریکا است،
اگرچه آشتیجویی او هنوز با دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا مخاطبی
نیافته است .دولت ترامپ تاکنون دو
دور تحریم به بهانه برنامه موشــکی
علیه ایران وضع کرده است».

عصبانیت ضد انقالب

عده انگشتشماری از نیروهای
اجارهای گروهک تروریستی منافقین
با تجمــع مقابل ســفارت ایران در
بلژیک خواســتار تحریــم انتخابات
ریاستجمهوری شــدند .به نوشته
رویترز ،تصاویر منتشر شده از ایران
حکایت از وجــود صفهای طوالنی
در شــعب اخذ رأی دارند .همچنین
«بیبیســی عربــی» در مطلبی در
زمینــه انتخابات ریاســتجمهوری
و شوراهای شــهر و روستا در ایران
نوشــت« :مــردم ایران بــه صورت
گســترده در این انتخابات شــرکت
کردند ».بر اســاس این گزارش ،این
پایگاه در گزارش خود آورده اســت:
«بسیاری از صفوف تشکیل شده برای
رأی دادن به خارج از شعب اخذ رأی
کشیده شدهاند».

وظیفه دولت دوازدهم

پایــگاه اینترنتــی خبرآنالین
وابســته بــه اصالحطلبان نوشــت:
«بررســیها نشــان میدهد دو سر
بحرانی که دولت دوازدهم باید برای
حل آن چاره بیندیشد به تازهواردان و
خارجشدگان از بازار کار برمیگردد؛ به
ایجاد شغل و حل بحران صندوقهای
بازنشســتگی .در ایــن میان اجرای
برنامههایی چون یکسانسازی نرخ ارز
و همچنین پیگیری مفاد پیشبینی
شــده در برنامه اقتصــاد مقاومتی
نیز ضرورت دارد .به نظر میرســد،
یکی از مهمترین اولویتهای دولت
دوازدهم ،باید معطوف به برنامهریزی
برای ایجاد شــغل باشد .ایران با نرخ
دو رقمی بیکاری روبهروست و این به
آن معناست که بیش از سه میلیون
و  300هزار نفر از یافتن کار مناسب
در بازار کار ایران بازماندهاند .از سوی
دیگر برخی گزارشها بر طوالنی شدن
دوره بیکاری ،یعنی فاصله ورود به بازار
کار تا یافتن کار مناسب داللت دارد.
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روی خط خبر

فداییان شیخعیسی قاسم
در مساجد حضور یابند

جنگ خیالی
با ایران

خبرگزاری رویترز با انتشــار
گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی
گفته اســت که کاروانــی که روز
پنجشنبه در سوریه از سوی آمریکا
هدف گرفته شــده ،تحت هدایت
ایران بوده اســت .در این گزارش
آمده اســت« :آمریــکا روز جمعه
اعالم کرد که معتقد است نیروهای
کاروانــی را که روز پنجشــنبه در
جنوب ســوریه هدف قــرار داده
است ،تحت هدایت ایران بودهاند؛
این نشانهای احتمالی از گسترش
تنشها میان واشنگتن و تهران در
جنگ سوریه است .جیمز متیس،
وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران در
پنتاگون اعالم کرد که ماهیت حمله
آمریکا ،دفاعی بوده اســت .دولت
بشــار اسد که تحت حمایت ایران
و روســیه قرار دارد ،این حمله را
محکوم کرده است .ادعاهای آمریکا
در جنگ خیالی علیه ایران در حالی
منتشر میشــود که این حمله و
تأثیرات آن تأیید نشده است.

رونمایی از
سالح خطرناک ایران

وبگاه «بوابتی» گــزارش داد:
«سازمان اطالعات ملی آمریکا طی
گزارشی از ســاح خطرناک ایران
رونمایی کرد که به دست حوثیها
رسیده اســت .این ســاح در 20
ژانویه گذشــته ناوچه ســعودی را
هدف قرار داده اســت ».این وبگاه
خبــری در ادامه به ادعــای مرکز
مشــورتی «آیاچاس» آمریکا ویژه
مســائل مرتبط با سالح پرداخت و
افزود« :مرکز مشورتی «آیاچاس»
خبر داد که مرکز اطالعات آمریکا بر
آن است ،ایران شناورهای انتحاری
قابل انفجار در اختیار حوثیها قرار
داده اســت که قابلیت کنترل از راه
دور برای حمله بــه اهداف دریایی
دارند ».سازمان اطالعات ملی آمریکا
در این باره مدعی شد« :ایران فناوری
ساخت پهپاد ،شناورهای انتحاری و
بهروزرسانی موشکهای بالستیک را
در اختیار حوثیها قرار داده است».

اهمیت راهبردی
آزادسازی محله القابون

یک ســرتیپ ارتش سوریه
تأکید کرد ،ارزیابی من از واقعیت
میدانی این است که یک رویکرد و
گرایش واضح برای حل سیاسی و
آشتی وجود دارد و میتوان گفت،
 80درصد افراد مســلح در غوطه
ســاحهای خود را تسلیم دولت
کرده و اوضاعشــان ســاماندهی
خواهد شد و اندک افراد باقیمانده
هم به ادلب اخراج خواهند شــد.
«علی مقصود» کارشناس نظامی و
سرتیپ ارتش سوریه درباره اهمیت
راهبردی آزادسازی محله القابون
در شرق پایتخت گفت« :اهمیت
راهبردی محله القابون در این است
که دروازه شمالی دمشق را تشکیل
میدهد و همچنین با آزادســازی
آن ،بزرگراه بینالمللی که شاهراه
اصلی خارج از پایتخت تا شهرهای
مختلف سوریه قلمداد میشود ،در
تسلط کامل دولت قرار میگیرد».

تسلط افزایش نفوذ عربستان
در افغانستان

وزیر خارجه عربستان در دیدار
با وزیر دارایی افغانســتان تالش
کرده است درباره تأمین مالی برخی
پروژهها در این کشور پیشنهادهایی
را ارائه کند .این رایزنیها در حالی
انجام میشــود که کار ســاخت
سومین دانشگاه بزرگ اسالمی با
هزینه  500میلیون دالر از سوی
عربستان در  15کیلومتری حاشیه
شــهر جاللآباد جریان دارد .این
دانشــگاه که در زمینی به وسعت
 160هکتار ســاخته میشــود و
ظرفیت بیش از  10هزار دانشجو
را خواهد داشت ،کار ساخت دیوار
محوطــه آن رو به اتمام اســت و
قرار است دروس آن به زبان عربی
تدریس شود .هرچند که برخی از
علمای افغان و نمایندگان پارلمان
از تالشها بــرای ترویج وهابیت
و افراطگرایی در این کشــور ابراز
نگرانی کردهاند؛ اما به نظر میرسد
که هــدف عربســتان از تدریس
به زبان عربــی احتماالً به منظور
استفاده از اســتادان مورد نظر یا
استادان سعودی است.

سال هجدهم
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به گزارش شبکه خبری المنار ،علمای بحرین در آستانه زمان قرائت حکم آیتاهلل شیخعیسی قاسم ،روحانی برجسته شیعی این کشور از فداییان ایشان خواستند
به طور گسترده در مساجد حضور یابند .شهروندان بحرینی ضمن محکومیت محاکمه شیخعیسی قاسم ،تأکید کردند تا لحظه مرگ به دفاع از ایشان ادامه خواهند داد.
این حکم قرار بود روز  17اردیبهشت قرائت شود؛ اما رژیم آلخلیفه تحت فشار افکار عمومی و هشدار علمای بحرین قرائت این حکم را به روز  31اردیبهشت موکول کرد.

رهیافت

رخداد
ترامپ در اندیشه فاکتورنویسی

علی تتماج  /این روزها غرب آســیا شــاهد تحوالت جدیدی بوده که بخش عمدهای از آن را
میتوان در عرصه سوریه مشاهده کرد .نشست ژنو بر اساس توافقات سوری ـ سوری در حالی برای ششمین
مرتبه برگزار شد که ارتش سوریه و متحدانش دستاوردهای جدیدی در مبارزه با تروریسم رقم زدهاند؛ اما
اخبار از تحرکات نظامی آمریکا علیه سوریه حکایت دارد.
هنوز چند روزی از انتشار اخباری مبنی بر اعزام نیروی نظامی آمریکا به برخی مناطق سوریه ،از جمله
در رقه و مراکز کردنشین نگذشته بود که یک مقام نظامی آمریکایی حمله جنگندههای ائتالف ضد داعش
به سرکردگی این کشور به نیروهای ارتش سوریه را تأیید کرد و گفت ،جنگندههای ائتالف تحت رهبری
این کشور ،یک کاروان نظامی وابسته به ارتش سوریه را هدف قرار دادهاند .این مقام آمریکایی مدعی شد،
این نیروها قصد حرکت به نیروهای تحت حمایت آمریکا را داشتند.
شبکه العربیه با تأیید این حمله به نقل از مخالفان دولت سوریه مدعی شد ،جنگندههای ائتالف ضد
داعش به سرکردگی آمریکا مواضع نیروهای ارتش سوریه را در گذرگاه مرزی «التنف» واقع در مرز عراق
و سوریه هدف قرار دادهاند.
این اقــدام در حالی
صورت گرفته است که به
تازگی نیروهای آمریکایی و
انگلیسی به بهانه رزمایش
مشترک اردن در مرزهای
ســوریه تحرکات نظامی
صورت دادهاند .در همین
حــال ،مجلس نمایندگان
آمریکا نیــز چندی پیش
طرحــی را تصویب کرده
است که در صورت تبدیل
شدن به قانون ،تحریمهای جدیدی علیه سوریه اعمال میشود.
با توجه به این شرایط و در حالی که پیش از این آمریکا ادعا کرده بود بر توافقات با روسیه در قبال
ســوریه پایبند است ،این پرسش مطرح میشود که هدف آمریکا از تحرکات مذکور چیست و چه اهدافی
را در ورای آن دنبال میکند؟
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا برای سفری دورهای راهی منطق ه شده است .وی در عربستان در
کنار دیدار با ســران این رژیم در آنچه اجالس اسالمی-ـ آمریکایی نامیده میشود ،حضور مییابد .وی در
ادامه وارد سرزمینهای اشغالی میشود تا به گفته ناظران سیاسی ،ارادت خود را به این رژیم نشان دهد.
از سوی دیگر بررسی کارنامه ترامپ نشان میدهد ،وی با زنجیرهای از چالشهای درونی و بیرونی روبهرو
اســت که عم ً
ال حیات سیاســی وی را تحتالشعاع قرار میدهد .در حوزه داخلی ترامپ با مسئلهای به نام
عدم تمکین نهادهای قضایی و امنیتی درباره قانون مهاجرت مواجه است که البته اعتراضهای مردمی را
نیز باید به آن افزود.
در عرصه بیرونی نیز وضعیت بحرانی ترامپ در داخل و نیز ناتوانی وی در مدیریت تحوالتی ،همچون
سوریه و عراق تردیدهای بسیاری را در میان متحدان آمریکا مبنی بر توان ترامپ برای تحقق مطالباتشان
ایجاد کرده است .در واقع ،ترامپ در عمل نتوانسته است اعتماد شرکای منطقهای خود را جلب کند و این
برای ترامپی که میخواهد از این سفر دورهای به منظور فاکتورنویسی برای شرکا و کسب امتیازات از آنها
بهر ه گیرد ،چالشآفرین خواهد بود.
وضعیت نابسامان ترامپ چنان است که وی برخالف وعدههای انتخاباتیاش مبنی بر انتقال سفارت
آمریکا از تلآویو به قدس ،اعالم کرده است در سفر به سرزمینهای اشغالی این موضوع را مطرح نخواهد
کرد؛ چرا که اگر بخواهد این طرح را اجرایی کند ،با اهدافش در نشست ریاض یا همان نشست به اصطالح
 17کشور اسالمی با چالش روبهرو خواهد شد؛ در صورتی که البته اجرا نکردن این طرح نیز جایگاهش را
در میان البی صهیونیستی تهدید میکند .در این شرایط میتوان گفت ،ترامپ با تحرکات نظامی در سوریه
از یک سو سعی دارد افکار عمومی را از عرصه داخلی آمریکا و چالشهای گسترده خود به حاشیهها منحرف
کند و از ســوی دیگر با حمایت از تروریستها و بحرانسازی در سوریه ،رضایت شرکای منطقهای خود را
کسب کند که از اصلیترین آنها فروش تسلیحات به کشورهای عربی و کسب حمایت البی صهیونیستی است.
به هر تقدیر اقدام ترامپ در سوریه نه از روی قدرت ،بلکه برگرفته از چالشهای درونی و بیرونی است
که با این تحرکات سعی دارد آنها را پنهان کند.

تبیین
پیروز انتخابات؛ نظام و ملت

حســین عبداللهیفر /بدون تردید نظام جمهوری اســامی ایران به عنوان نخســتین نماد
مردمساالری دینی در جهان موفقترین برنده حماسهای بود که ملت ایران رقم زد .چرا که توانست بعد از
نزدیک به چهار دهه از عمر خود بار دیگر به دنیا اثبات کند پشتوانه مردمی خود را حفظ کرده و بینظیرترین
دموکراسی زمان خود را به نمایش درآورد .از همین رو ،چامسکی در نخستین واکنش به انتخابات اردیبهشت
ایران گفت پیروزمند این واقعه سیاسی بزرگ ایران ،رهبر این کشور است که توانست از آرای مخالفان نظام
در جهت مقاصد کشورش بهره گرفته و آرزوی خود را محقق کند».
همچنین شــکی نیست مردم مســلمان ایران برندهترین نیروی عرصه سیاسی ایران هستند که هم
حمایت خود از اسالم و انقالب را نشان دادند و هم اثبات کردند قدر فرصتی که نظام اسالمی با انتخابات
در اختیارشان قرار داده را میدانند و با بزرگمنشی به دولت در قدرت این امکان را میدهند تا مشکالت
اقتصادی کشور را حل کرده و به وضع معیشتی مردم رسیدگی کند.
نکتهای که همه نیروهای انقالبی و دلسوزان نظام باید به آن توجه کنند این است که پیروزی ملت و
موفقیت نظام در حالی به
دست آمده که:
1ـ ملت ایران به ویژه
تودههای محروم جامعه در
اوج نارضایتــی از وضعیت
اقتصادی کشور قرار داشته
و در شرایطی به خلق این
حماسه پرداختند که همه
تحلیلگران خارجی بر طبل
کاهش مشارکت کوبیده و
بر این گمان بودند ،مردم
انگیزهای برای آمدن به صحنه نداشته و امیدی به آینده ندارند.
2ـ این موفقیت در حالی نصیب نظام اســامی شد که مشخص بودن نتیجه انتخابات با القای اینکه
معموالً رؤســایجمهوری در ایران دو دوره هستند ،میتوانست بر روند مشارکت تأثیر منفی داشته و مانع
حضور حماسی ملت شود ،اما حضور رقبای قوی و رقابت تنگاتنگ آنها سبب شد تا هیچکس نتواند نسبت
به نتیجه انتخابات مطمئن باشد.
3ـ رهبر معظم انقالب اسالمی در شرایطی به این خواسته خود در حضور پررنگ و پرشور مردم دست
یافتند که تصور ایجاد این شرایط و ریلگذاری برای رسیدن به این مقصود در فرصتی بسیار اندک دور از
تصور بود .حداقل دو مانع بزرگ در این مسیر وجود داشت که یکی عدم توفیق دولت در تحقق وعدههایش
بود و دوم عدم وجود جریان سیاسی که بتواند گزینه مناسبی را برای تغییر فراروی مردم معرفی کند .اما
این اتفاق افتاد و یک دوقطبی بسیار نزدیک بین دو روحانی شکل گرفت.
این توفیق نظام و ملت مرهون زحمات شخصیتها ،گروهها و تشکلهای زیادی بود که توجه به آنها
نوعی قدرشناسی و ایجاد فرصت برای آینده است .مهمترین این موارد عبارتند از:
1ـ رهبر فرزانه انقالب اسالمی که حکیمانه برای برگزاری انتخاباتی سالم و امن تالش کرده و چند روز
قبل انتخابات فرمودند« :هرکسی که رأی بیاورد .برند ه اصلی نظام جمهوری اسالمی است ،برند ه اصلی ملّت
ایران است .هر کسی که میخواهد در رأس قرار بگیرد ،آنکه در واقع برنده است ،مردمند که توانستهاند با
رأی خودشان یک نفر را انتخاب کنند .این خیلی باارزش است».
2ـ کسانی که با زمانشناسی دقیق ،در شرایطی که اصولگرایان دچار اختالفات زیادی بودند و بعید
بود بتوانند فردی به عنوان گزینه نهایی معرفی کنند ،اقدام به حرکتی مردمی و انقالبی کردند و توانستند
با وجود همه مشکالت ،به نامزد نهایی دست یابند و وحدت بیسابقهای را در جبهه مخالفان دولت مستقر
ساماندهی کنند.
3ـ شــخصیتهای سیاسی که با بصیرت و ایثار پا به میدان رقابت گذاشته و برای رسیدن به اهداف
مشترک ضمن کنار رفتن از گردونه رقابتها تا آخرین لحظه به همکاری با دوستان خود پرداختند.
اوج این بصیرت و ایثارگری را باید در انصراف شخص آقای قالیباف مشاهده کرد که با وجود همه افترائات
و تهمتها در آخرین روزها از صحنه رقابتها کناره گرفت و درس بزرگی به مردان سیاست در کشور داد.
4ـ همه کسانی که با دغدغههای مقدس و نیات خالص در کنار مردمی که خواهان تغییر بودند ،قرار
گرفته و با ایجاد فضای رقابتی زمینه حضور حداکثری مردم را فراهم ساختند .بدون کمترین تردیدی این
افراد و گروهها در این پیروزی بزرگ سهم به سزایی داشته و نزد ناظر مقتدر یگانه مأجور هستند.

اخبار
جنگ نرم پیچیدهتر از اخاللگری است

نشست محرمانه علیه حزباهلل

«جوزف نای» در مقالهای
که اخیرا ً منتشــر کرده است به
زوایایــی دیگر از جنگ نرم روی
آورده است .وی این مقاله «نبرد
بــرای فتح قلبهــا و ذهنها»
نامیده و نوشــته اســت :جنگ
اطالعــات میتواند بــه صورت
تهاجمی بــرای تضعیــف رقبا
استفاده شــود و میتوان از آن
تحت عنوان «قدرت نرم منفی»
یــاد کرد .با حمله به ارزشهــای دیگران ،میتوان از جذابیت آنها و در نتیجه قدرت نرم مرتبط با
آن کاست .مدارک موجود حکایت از آن دارد که روسها از سال  2015مداخله خود در انتخابات
ایاالت متحده را کلید زدهاند؛ هدفشــان این بود که روند دموکراتیک ایاالت متحده را آلوده و بی
اعتبار سازند .برگزیده شدن ترامپ که پوتین را ستایش میکرد ،هدیهای اضافه بود .هر چند جنگ
اطالعات چیز تازهای نیســت ،اما فناوری سایبری آن را ارزانتر ،سریعتر ،در دسترستر ،همچنین
دشوارتر برای شناسایی و راحتتر برای انکار کرده است .اما با وجود اینکه جنگ اطالعاتی روسیه
تــا حدودی در بحثهای اخاللگری موفق بوده و تا حدی انتخابات  2016ایاالت متحده را تحت
تأثیر قرار داد ،اما در جنگ نرم ناکام بوده است .مرکز «مشاوره پورتلند» در لندن اسامی  30قدرت
برتر «جنگ نرم» را منتشر کرده که روسیه رتبه  27را کسب کرده است .از قضا ،جنگ اطالعاتی
روسیه کاهش قدرت نرم روسیه در آمریکا را در پی داشته است.

بــه دنبــال افزایش قدرت
و نقــش حــزباهلل در لبنان و
ســوریه به ویژه مشارکت آن در
جنگ ســوریه ،اخیرا ً جلسهای
محرمانه در واشنگتن به بررسی
چگونگی مقابله با حزباهلل لبنان
پرداخت .واشــنگتن در روزهای
چهــارم و پنجم مــی (14و 15
اردیبهشــت) میزبان نشســت
غیرعلنــی و محرمانه بود که در
آن میهمانانی از بســیاری از کشــورهای اروپایی و آمریکای جنوبی و نیز کشورهای عرب حاشیه
خلیجفارس و در صدر آن عربســتان ،کویت ،بحرین و قطر حضور داشتند و محور آن بر چگونگی
مقابله با حزباهلل متمرکز بود .شرکتکنندگان در این نشست طراحی نقشه بینالمللی مشترک برای
رویارویی با حزباهلل و فعالیتهای تجاری و مالی آن را بررسی کردند و در این باره به اعمال فشار
بر آن از راههای مختلف از جمله تحریم اقتصادی جدید علیه اعضای آن و زیر نظر گرفتن حامیان و
نزدیکان حزباهلل در سراسر جهان اشاره کردند .حاضران در این نشست درباره تصمیمگیری در حق
مؤسسات نزدیک به حزباهلل در خارج از لبنان که بیشتر در آفریقا و اروپا فعالیت دارند ،به توافق
رسیدند زیرا این مؤسسات در حمایت مالی از حزباهلل مشارکت دارند .کشورهای شرکتکننده در
این نشســت تأکید کردند؛ باید هر بانک و یا مؤسسه واسطهای که در لبنان و خارج از آن هرگونه
تسهیالت یا خدمات به حزباهلل ارائه میکند ،مجازات شود.

دستگاه سیاسی ایران تکقطبی نیست

تشابه یارانهها در ایران و سوئیس!

مدیر برنامه در انســتیتو
گزارش جنگ و صلح ،مســتقر
در واشــینگتن گفت« :غربیها
اغلب نگاه ســیاه و سفیدی به
انتخابــات ایران دارنــد ،به این
معنــا که رهبر معظــم انقالب
در رأس امور اســت پس هیچ
چیز دیگــری اهمیت ندارد .اما
دستگاه سیاسی ایران اص ً
ال تک
قطبی نیست و انتخابات رقابتی
است ».هر چند که رئیسجمهور زیر دست آیتاهللالعظمی خامنهای ،رهبر معظم ایران که حرف
آخر را در مسائل خارجی و داخلی ایران میزند ،کار میکند؛ اما رؤسایجمهور همچنان از نفوذ
قابل مالحظهای برخوردار هستند .توافق هستهای  2015را در نظر داشته باشید که طی آن ایران
موافقت کرد در ازای برداشته شدن برخی از تحریمهای بینالمللی ،برنامه هستهای خود را محدود
کند .رؤســایجمهور میتوانند دو دوره  4ســاله خدمت کنند .اغلب دور دوم را پیروز میشوند،
اما کارشناســان میگویند رشد آرام اقتصادی باعث افزایش انتقادها از روحانی شده و نسبت به
آنچه تصور میشد ،رقابت شدیدتری به وجود آمده است .تمام شش کاندیدای ریاستجممهوری
در جریان مناظرهها گفتهاند که به توافق هستهای پایبند میمانند .هر چند روحانی بر سر قول
خود برای امضای توافق هستهای  2015ماند ،اما خیلی از وعدههای کارزار انتخاباتیاش همچون
آزادیهای اجتماعی متوقف ماند.

در حالی که دولت در آستانه
انتخابات یارانه برخی از دهکها را
افزایش داده بود ،اکنون رسانههای
حامی دولت به دنبال آن هستند
که به مــردم القاء کنند که پیام
انتخاب روحانی نه گفتن به یارانه
بوده اســت .سایت عصر ایران در
این زمینه نوشــت« :بــه واقع با
نتیجــه انتخابات  ،اکثریت مردم
ایران نیــز به وعده افزایش یارانه
«نه» گفتند؛ و نشان دادند با وعده توزیع پول نمیتوان اکثریت آرای آنها را به دست آورد .اتفاقی
که با استثنا کردن برخی مالحظات و تفاوتها ،میتوان با رفتار مردم سوئیس که یک سال پیش
در چنین روزهایی در همهپرسی توزیع یارانه نقدی  2500دالری در هر ماه «نه» گفتند .در خرداد
ماه ســال گذشــته  78درصد از مردم سوئیس به این طرح پیشنهادی در جریان همهپرسی «نه»
گفتند و در  29اردیبهشــت امســال هم نزدیک به  60درصد از مردم ایران نیز در انتخاباتی که به
دلیل قطبی بودن همانند یک همهپرسی بزرگ بود ،به نامزدی رأی دادند که به طور اصولی مخالف
ایده توزیع یارانه نقدی بوده و در جریان رقابتهای انتخاباتی نیز با وعده افزایش رقم یارانه نقدی
دهک های پایین به شدت مخالفت کرده بود؛ هر چند که همه دالیل و پیامدهای آرای انتخابات را
صرفاً نمیتوان در افزایش یارانه خالصه کرد ،اما این موضوع یکی از محوریترین مباحث و شعارهای
تبلیغاتی در جریان انتخابات اخیر بود.

شاخصههای اقتصاد مقاومتی در اندیشة امام خامنهای()1

حســن خدادی /اقتصاد مقاومتی به مثابه یکی از نظریات جدید در
حوزه اقتصاد در پی راهحلهایی برای حل مشــکالت فعلی اقتصاد و همچنین
پویایی اقتصاد در آینده است .این نظریه را که در افواه عام و فضای رسانهای به
طور گســترده به آن پرداخته شده است ،اولین بار رهبر معظم انقالب در ایران
مطرح کردند .در این نوشتار تالش میشود تا با تحلیل بیانات و پیامهای ایشان
شاخصههای اقتصاد مقاومتی استخراج شود.
نظریه اقتصاد مقاومتی  /نظریه اقتصاد مقاومتی الگوی بومی و عملی است
که تغییرات و پویایی محیط را مفروض میگیرد؛ نگاهی بلندمدت به مسائل دارد؛
قابلیت انطباق با شــرایط گوناگون را دارد .به عبارتی ،اقتصادی منعطف است و
ویژگی بارز آن وفاق در زمینه تعریف و ضرورت آن در سطح نخبگان حاکم است.
«در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمد ه از فرهنگ انقالبی و اسالمی
ما اســت؛ متناســب با وضعیت امروز و فردای ما ...این مربوط به وضع کنونی و
شرایط کنونی کشور نیست ،این یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است؛...
ن حال پویا هم هست؛ یعنی ما این سیاستها را به صورت یک چهارچوب
در عی 
بسته و متحجر ندیدهایم ،قابل تکمیل است ،قابل انطباق با شرایط گوناگونی است
که ممکن اســت در هر برههای از زمان پیش بیاید ...عم ً
ال اقتصاد کشــور را به
حالت «انعطافپذیری» میرساند؛ یعنی شکنندگی اقتصاد را در مقابل تکانههای
گوناگون ...برطرف میکند)1392/12/20( ». ...
شــاخصههای اقتصاد مقاومتی /امام خامنهای پــس از تعریف اقتصاد
مقاومتی شاخصههای آن را چنین معرفی میکنند« :یکی مسئل ه ایجاد تحرک و
پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصهای کالن است ...دوم توانایی مقاومت
ی است ...نکته
در برابر عوامل تهدیدزا اســت ...ســوم ،تکیه بر ظرفیتهای داخل 
چهارم ،رویکرد جهادی اســت ...نکت ه پنجم ،مردممحوری است ....مسئل ه ششم
امنیت اقالم راهبردی و اساســی اســت ...نکت ه هفتم ،کاهش وابستگی به نفت
است ...موضوع هشتم ،مسئل ه اصالح الگوی مصرف است ...نکت ه نهم ،فسادستیزی
اســت ...و نکت ه دهم از مؤلفههای سیاستهای مقاومتی ،مسئل ه دانشمحوری
است)1392/12/20( ».
 1ـ بهبود شاخصههای کالن اقتصاد
به منظور بهبود شاخصههای کالن اقتصاد به طور همزمان باید دو شاخصه
کلیدی مد نظر قرار گیرد؛ رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی است« .یکی مسئله
ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصهای کالن است؛ از قبیل
رشد اقتصادی ،از قبیل تولید ملی ،از قبیل اشتغال ،کاهش تورم ،افزایش بهرهوری،
رفاه عمومی .در تأمین این سیاستها ،تحرکی در اقتصاد کشور و بهبودی در این
شاخصها در نظر گرفته شده و از هم ه این شاخصها مهمتر ،شاخص کلیدی و
مهم عدالت اجتماعی است .یعنی ما رونق اقتصادی کشور را بدون تأمین عدالت
اجتماعی بههیچوجه قبول نداریم و معتقد به آن نیستیم)1392/12/20( ».
2ـ مقابله در برابر عوامل تهدیدزا
در این بخش بین دو مفهوم باید تفاوت گذاشــت؛ پیوند با اقتصاد جهان و
وابستگی به اقتصاد جهانی .الزمه هر اقتصاد پویایی پیوند با اقتصاد جهانی است؛
اما به جای وابستگی باید استقالل خود را حفظ کند ،به این معنا که آن قدر بر
ظرفیتها و توان داخلی متمرکز باشد و آنها را افزایش داده باشد که تکانههای
خارجی اعم از تحریم و بحران اقتصادی نتواند به آن آســیب جدی وارد ســازد.
«برخی از عوارض مؤثر بر اقتصاد کشورها تکانههای اقتصادی دنیا است که پیش
میآید؛ مثل همان چیزی که در این سالها پیش آمد و در برهههای دیگری پیش
آمده که این تأثیر میگذارد بر روی کشورها ... .پس یک عامل برای تأثیرگذاری
بر روی اقتصادها همین تکانههای گوناگون اقتصادی دنیا است که سرریز میشود
به کشــورها ،یک عامل بالهای طبیعی اســت که پیش میآید و یک عامل هم
تکانههای تخاصمی است؛ مثل تحریمها و امثال تحریمها)1392/12/20( ».

برنده اصلی انتخابات

یادداشت

محمدکاظم انبارلویی /دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری
همزمان با انتخابات شــوراهای اسالمی برگزار شد و از نخستین ساعات بامداد
روز جمعه ( 29اردیبهشــت) حتی پیش از اینکه مســئوالن ناظر و مجری در
محل اخذ رأی مستقر شوند ،مردم در صفوف فشرده اشتیاق زایدالوصفی برای
مشــارکت نشان دادند .با اینکه نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی
میگذرد؛ شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی بودیم که مشارکت
وســیع آنها در امر تعیین سرنوشت کشور ستودنی است؛ چرا که سرزندگی و
بالندگی خود را حفظ کرده است .ظهور مردمساالری دینی در عصر ما پاسخی
به پرســشهای بیجواب فیلسوفان سیاســی درباره دموکراسی است .یکی از
مشــکالت یا بهتر بگوییم اندوه فیلسوفان سیاسی غرب درباره حکمرانی خوب
همین کاهش روزافزون سطح مشارکت سیاسی است .انتخابات در ایران شبیه
جشنی ملی است؛ زیرا مردم با حضور گسترده خود امنیت و اقتدار ملی را تحکیم
میبخشــند و نشان میدهند به نظام سیاسی خود پایبندند .انضباط برگزاری
انتخابات و دقت مجریان و ناظران در حفظ امانت برای مردم هم از ویژگیهای
مردمســاالری دینی در ایران است .قانون انتخابات و آییننامههای مربوطه به
گونهای است که احتمال تقلب را به کمترین حد خود کاهش میدهد و مردم
بــا خیال راحت با علم به اینکه آرای آنها در نهایت امانت محفوظ میماند ،در
انتخابات شرکت میکنند .این دوره از رقابتها شش نامزد دیدگاههای خود را
در معرض داوری مردم قرار دادند .دو نفر از آنها ترجیح دادند به نفع دو نامزد
دیگر که یکی رئیسجمهور مستقر و دیگری نامزد تازهنفس و معتقد به تغییر
بود ،کنار بروند .انتخابات با حضور چهار نفر نامزد برگزار شــد؛ اما رقابت اصلی
بین دو نفر بود که یکی به تداوم وضع کنونی اعتقاد داشت و دیگری به تحول
و تغییر برای رســیدن ســریعتر به اهداف چشمانداز و برنامه پنجساله ششم و
دیگر هدفگذاریهای نظام در حوزههای اقتصاد ،فرهنگ و مشکالت اجتماعی
معتقد بود .آنچه در این میان اهمیت دارد ،این اســت که باید به انتخاب مردم
احترام گذاشــت ،ضمن اینکه به دیدگاههای هر طرف رقابت هم احترام نهاد.
رئیسجمهور هر کس که باشد ،باید در درجه اول امنیت و اقتدار ملی را پاس
بدارد و در جهت همبســتگی ملی و انســجام اسالمی گام بردارد .فصل پس از
انتخابات ،فصل برادری و رفاقت است و با فصل پیش از انتخابات کام ً
ال تفاوت
دارد .فصل پس از انتخابات با سوگند رئیسجمهور مبنی بر پاسداری از مذهب
رسمی و قانون اساسی شروع میشود و در ادامه ترویج دین ،اخالق و پرهیز از
خودکامگی را دربرمیگیرد .حال که رئیسجمهور مستقر رأی آورده ،باید به این
سوگند وفادار باشد .رئیسجمهور مستقر باید دیدگاههای مشفقانه انتقادی رقیب
را در دور دوم به کار ببرد و مشکالت مردم را حل کند و به مطالبات تودههای
میلیونی مردم که عمدتاً در حوزه معیشت است ،پاسخ مثبت دهد .همچنین،
باید پاسخگوی وع دههایی که داده و امیدهایی که آفریده است ،باشد .او نباید
فراموش کند که چهار ســال بعد تمام وعدهها و ســخنرانیهای او را مردم در
برابرش قرار میدهند و وعدههایش را مطالبه میکنند .رأی بیسابقه این دوره
که بیشتر نظرسنجیها آن را برآورد کرده بودند ،نشان میدهد ابعاد مردمساالری
دینی ،اندازههای مشــارکت ،پهنا و ژرفای دموکراسی در ایران فوقالعاده است
و میتواند مورد مطالعه و بررســی دپارتمانهای علوم سیاسی در دانشگاههای
معتبر جهان قرار گیرد .اســاس تئوری مردمساالری دینی در ایران پاسخگوی
پرسشهای بیجواب آنها درباره فلسفه سیاسی است و به راستی دین میتواند
چارچوبهای حقیقی دموکراسی را صیانت کند.

اقتصاد/رسانه
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محمد نوری /با توجه به عملکرد دولــت یازدهم در طول  44ماه
گذشته ،بیکاری به بزرگترین دغدغه مردم تبدیل شده است .بیکاری در کنار
رکود شــدید حاکم بر اقتصاد کشور از یک سو و تعطیلی بیسابقه و کاهش
قابل توجه فعالیت کارخانههای تولیدی داخلی از ســوی دیگر ،شــرایطی را
فراهم کرده اســت که لزوم توجه به جلوگیری از تداوم این شــرایط و اصالح
روند حاکم را دو چندان میکند.
دولت یازدهم با شــعار رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در سال  92قدم در
عرصه اجرایی کشور گذاشت .با سپری شدن نزدیک به چهار سال از عمر این
دولت وبه مدد سیاستهای اقتصادی ناکارآمد آن،نه تنها بیکاری رفع نشد
و اشــتغال رونق نگرفت ،بلکه عدد نرخ بیکاری از نزدیک به  10/5درصد در
ســال  92به  12/5درصد در پایان سال  95رسید .بهطوری که این موضوع
میتوانست با حرکت درســت و دقیق مطابق با محورهای برنامهریزی شده
و متناســب با شرایط محیطی و توان داخلی کشور و همچنین سیاستهای
صحیح مطابق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،به خروج کامل از رکود منجر
شده و رونق کسبوکار و تولید را رقم بزند.
متأســفانه نگاه دولت یازدهم در چهار سال گذشته به رونق اقتصادی و
ایجاد اشتغال در کشور ،نگاه به بیرون از مرزها و جذب سرمایه خارجی بود.
نگاهی که بارها از سوی مقام معظم رهبری نگاهی اشتباه و عقیم توصیف شده
بود.
ولی این دولت با توجه به شعار ارتباط و تعاملی که داده بود،برونرفت
از مشکالت اقتصادی کشــور را در جذب سرمایه خارجی و ایجاد اشتغال از
این حوزه میدانست و تمام توان خود را معطوف به ثمر نشاندن آن کرد که
نتایج تمرکز بر این موضوع ،وضعیتی است که اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه
رسانده است.
سیاســتهایی که دولت آقای روحانی در عرصه اقتصاد به دنبال تحقق
آن است ،اگر به ثمر بنشیند ،بیشباهت به عملکرد دوره نخست دولت مرحوم
هاشمی نیست.
مرحوم هاشمی در چهار سال اول دولت خود با جذب  25میلیارد دالر
فاینانس خارجی که نسبت به GDPایران در آن زمان یک رکورد بیسابقه
بود و تغییراتی مهم در اقتصاد جنگزده آن دوران ایجاد کرد.
اگرچــه انتقــادات جــدی بــه عملکــرد اقتصــادی وی در آن دوره
وجود داشــت ولی ثمــره عملکرد اقتصــادی دولت اول مرحوم هاشــمی
کــه معطوف به جذب ســرمایه خارجی بــود ،در دور دوم ،بــه یک فاجعه
تمامعیار اقتصادی شــباهت فراوان داشــت .ورشکستگی ارزی ،اثرات منفی
سیاســتهای تعدیــل اقتصادی را برجســته کرد و تورم بــه باالترین نرخ
خود در تاریخ کشــور رســید و ناآرامــی اجتماعی در برخی نقاط کشــور
بروز کرد.
ناگفته پیداست که یکی از مهمترین شروط ایجاد اشتغال ،توسعه اقتصادی
کشور است و توسعه هم بدون منابع مالی امکانپذیر نیست؛ اما تجربه دولتهای
گذشته به ما ثابت کرده است که با نگاه به بیرون و منابع خارجی نمیتوان به
توسعه رسید .شاید به طور مقطعی و زودگذر بتوان از ثمرات محدود و اندک
آن بهره برد ،ولی مسلماً تأثیرات منفی و مخرب آن بر اقتصاد کشور بیش از
عایدات اندک و زودگذر آن خواهد بود.

نکتهگرام

عکسخبر

ولیاهلل ســیف ،رئیس کل بانک مرکزی گفت :بر اســاس واقعیات علم اقتصاد و با تکیه بر پژوهشهای مختلفی که در زمینه اثر پایداری تورم روی اقتصاد کالن و
تصمیم عامالن فعال اقتصادی انجام شده است ،تورم باال و پایدار ،سبب بروز نااطمینانی در چشمانداز آینده فعاالن اقتصادی و شکلگیری چرخههای تجاری (رکود و
رونق پیدرپی) خواهد شد.

فعالیتهای بنیاد برکت ،نماد عملی تحقق شعار سال

آنرویسکه
نگاه به بیرون،تجربه شکستخورده

سال هجدهم

شماره ۷9۹

محمدابراهیم میانجی20 /
آذر ماه ســال  1386بنیادی اقتصادی،
اجتماعی و عامالمنفعه از ســوی ستاد
اجرایــی فرمان حضرت امــام(ره) و به
موجب رهنمودهای رهبر معظم انقالب
شــکل گرفت تا برای توانمندســازی
اقتصــادی و اجتماعــی و انجــام امور
عامالمنفعــه در مناطق محروم و کمتر
توســعهیافته فعالیت کنــد .در همین
زمینه ،نام با برکــت «بنیاد برکت» بر
آن نهاده شد.
بنیاد برکت از آغاز شــکلگیری
و براســاس رهنمودهــای رهبر معظم
انقالب محور فعالیت خود را در راستای
تحول وضعیت اجتماعــی و اقتصادی
مناطــق محروم کشــور معطوف کرد.
بر همین اســاس ،گستره فعالیتهای
بنیــاد برکت در زمینههای آموزشــی،
بهداشــتی ،برقرســانی ،آبرســانی،
مخابراتی ،فرهنگی و مذهبی ،مسکن،
ورزشی ،انتظامی ،جادهای ،آبخیزداری،
دامپروری ،تأمین ســوخت و طرحهای
هادی روستایی را شامل میشود.
محرومیتزدایی
محور فعالیت بنیاد برکت
حضــرت امــام(ره) بارهــا بــر
محرومیتزدایی و کمک به مستضعفان
جامعه تأکیــد داشــتند و از این نظر
اقدامات بنیاد برکت ،حرکت در مسیر
خط امام(ره) تعریف میشود .در همین
زمینه یکی از اصلیترین اهداف تأسیس
بنیاد برکت کمک و همیاری برای بهبود
و ارتقای توانمندی اقتصادی و کارآفرینی
افراد ،گروهها و واحدهای کســبوکار
مســتعد فعالیت و فاقد دانش و مهارت
الزم در مناطــق کمتر توســعهیافته و
محروم است؛ هدفی که بنیاد ثابت کرد
در این راســتا و در جهت خط امام(ره)
حرکت میکند.
شراکت در بنیاد برکت
پس از انقالب اســامی اقدامات
مناسبی به منظور ارائه امکانات رفاهی،

همچــون آب ،برق ،تلفــن و جاده در
مناطق روستایی و محروم انجام گرفته
اســت؛ اما به دلیل معضل اشــتغال
جوانان ،شاهد مهاجرت گسترده از این
مناطق بودهایم .از این رو برای حل این
معضل ،ســتاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) طرح توانمندسازی اقتصادی
این مناطق را از طریق ایجاد بنگاههای
مشارکتی در دستور کار قرار داد.
سیاست راهبردی بنیاد برکت در
اجرای پروژههای اقتصادی در مناطق
محروم کشور ،پرهیز از تصدیگری ،اجرا
و استفاده کامل از توان سازمانهای غیر
دولتی ،عامالمنفعه ،اشخاص حقیقی و
حقوقی کارآفرین و سپردن مسئولیت و
مدیریت طرح به کارآفرین بومی است.
شــراکت برکت برای توانمندسازی و
استقالل ســرمایههای خرد خصوصی
در مناطق محروم است.
الگــوی فعالیت این بنیاد پس از
مطالعات اقتصــادی بیش از  80مدل
جهانی تدوین شــده اســت .الگویی
که نگاه به آن نشــان میدهد نه تنها
کمنظیر ،بلکه بینظیر اســت .الگوی
فعالیــت بنیاد در طرحها مشــارکتی
حداکثر  49درصدی بــا بنیاد برکت
و  51درصد مشارکت کارآفرین بومی
در اجرای طرحهای کوچک و متوسط
با اســتفاده از مدلهــای مالیه خرد
اســت و این به معنای آن اســت که
کارآفرینان با داشتن طرحی در مناطق
محروم میتوانند یک شریک قدرتمند
داشته باشند که آنها را در کارآفرینی
یاری کند .شــرکای بنیــاد برکت از
طریــق اســتانداریها ،فرمانداریها،

پایش
سید فخرالدین موسوی /شنبه 30
اردیبهشت  ،1396از معدود روزهایی بود که
همه روزنامهها خواهاصولگرا و خواه اصالحطلب
در تیترهایی مشــابه از وحدت و یکپارچگی
سخن به میان آوردند؛ روزنامه «اطالعات» تیتر
«حماسه خلق شد ،مشارکت تاریخی ملت برای
تعیین سرنوشــت» را برگزید و نوشت« :ملت
بــزرگ ايران در دوازدهميــن دوره انتخابات
ریاستجمهوری و پنجمین دوره شورای شهر
و روستا ،بار ديگر اتحاد خود را نشان دادند و
حماسه ديگري آفريدند».
روزنامــه «جمهوری اســامی» نیز با
انتخاب تیتر «جشــن بزرگ ملی با درخشش
ایرانیان در انتخابات» نوشت« :ملت ایران جمعه
 29اردیبهشــت  1396با حضور حماسی در
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری
اســامی و همچنین پنجمین دوره انتخابات
شوراهای اسالمی شــهر و روستا ،برگ زرین
دیگری در پرونده حیات سیاسی و اجتماعی
کشــور ثبت کردند و جشن بزرگ ملی به پا
داشــتند ».این روزنامه همچنین در سرمقاله
همان شماره خود در این باره نوشت« :مشارکت

بخشداریها ،نمایندگی ستاد اجرایی
در استانها ،مسئوالن و متنفذان محلی
و اتاقهای صنعت استان به این بنیاد
معرفی میشوند.
بنیــاد برکت با توانمندســازی و
ایجاد اشــتغال در مناطق محروم ،فقر
را نــه از راه تزریــق نقدینگی که خود
در بلندمدت فقرزاســت؛ بلکه با کمک
به تولیــد درمان میکنــد .روش این
بنیاد توزیع ماهی نیست ،بلکه آموزش
ماهیگیری است .با توانمند شدن مناطق
محروم تولید در کشور گسترش مییابد
و بــا همکاری بانکها در حمایت مالی
از این شرکتهای نوپای تولیدی فقر به
صورت اصولی ریشهکن میشود.از سوی
دیگر سرمایهگذاری در بخش محروم،
توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت.
اشتغالزایی با توانمندسازی
بر اســاس گزارشهــای موجود
از فعالیــت بنیــاد برکــت در حوزه
توانمندســازی تاکنــون  265طرح
مشــارکتی اقتصادی در  31اســتان
کشــور اجرا شده اســت که از طریق
این بنگاهها حدود  34هزار نفر ب ه طور
مســتقیم و  131هزار نفر بهطور غیر
مستقیم به اشتغال دست یافتهاند .در
طرح توانمندســازی اقتصادی پس از
سه تا پنج سال مشــارکت اقتصادی
بــا کارآفرینان ،ایــن طرحها به خود
کارآفرینان بومی و محلی با شــرایط
مناسب واگذار میشود؛ به گونهای که از
 265طرح اقتصادی اجرا شده ،تاکنون
 137طرح به مردم و کارآفرینان محلی
واگذار شده است.

بنیاد تاکنون موفق شــد ه است
چهــار میلیون و  188هزار و  779نفر
را در ســه هزار و  923روستای کشور
در  693بخــش و  322شهرســتان
در  31اســتان کشــور در زمینههای
خدمــات توانمندســازی اقتصادی و
اشتغالزایی ،محرومیتزدایی ،توسعه
امور زیربنایی ،ســاخت مدرسه ،مراکز
فرهنگی و مذهبی و مسکن محرومان،
احداث مراکز بهداشت و درمان ،سالمت
الکترونیــک ،خدمات بیمــه ،مالی و
حمایتی و ...تحت پوشش قرار دهد و
طرحهای مورد نیاز  749روستا را نیز
بهطور کامل به نتیجه برساند.
تعداد طرحهای اقتصادی در سطح
کشــور که تاکنون بنیاد برکت در آنها
سرمایهگذاری کرده 300 ،واحد بوده
است و مشــارکت این بنیاد در 150
طرح همچنان تــداوم دارد .طرحهای
فوق برای بیــش از  180هزار نفر در
اقصینقاط محروم کشور ،شغل پایدار
ایجاد کرده است.
پیشقدم در نظام مراقبت اجتماعی
از دانشآموزان
بنیاد برکت در طرح ســند نظام
مراقبــت اجتماعــی از دانشآموزان،
به نمایندگی از ســتاد اجرایی فرمان
حضــرت امــام(ره) مســئولیت گروه
زیربنایی و کمیته فنــاوری اطالعات
برای طراحی ،تولید و توسعه نرمافزار
را بر عهده دارد و تاکنون همه وظایف
محوله را در ایــن زمینه بهطور کامل
انجــام داده اســت .در این حوزه یک
برنامه مدون نرمافزاری تهیه ،تکمیل

روز یکپارچگی

باالی مردم در انتخابات دیروز که خوشبختانه
با آرامش و امنیت قابل تحســین برگزار شد،
یکی از برکات انقالب و نظام جمهوری اسالمی
است .به خاطر این نعمت ارزشمند باید از مردم
و دســتاندرکاران اجرایی و فراهمکنندگان
امنیت فضای انتخابات تشکر کرد .کسانی که
در انتخابات ریاستجمهوری ،شوراها و مجلس
شورای اسالمی از رقبای خود پیشی گرفتهاند،
باید بدانند که پیروز اصلی مردم هستند که بار
دیگر با حضور حماسی خود در صحنه ،بیداری
خود را به نمایش گذاشتند و وفاداری خود به
آرمانهای انقالب اســامی و نظام جمهوری
اسالمی را نشان دادند.
مهمترین رکن انتخابات ،مردم هستند
که با آمدن به پای صندوقهای رأی ،به افرادی
در جایگاههای اجرایی و تقنینی مجال خدمت
میدهند .به همین دلیل ،کسانی که در جریان
انتخابات به این مسئولیتها راه مییابند باید
قدردان مردم باشــند و خود را خادمان مردم
بدانند و تمام تالش خود را برای حل مشکالت
مردم به کار بگیرند».
روزنامه دولتی «ایران» نیز با تیتر درشت

و به آموزش و پرورش ارائه شده است
تا با مشارکت دستگاههای مسئول که
در این زمینه فعال هستند ،آسیبهای
اجتماعی مرتبط با دانشآموزان کاهش
سالیانه داشته باشد .نرمافزار «نماد» را
بر اســاس انتظاراتی کــه در آن طرح
تعریف شده ،بنیاد طراحی و اجرا کرده
است .زیرســاختهای سختافزاری و
اینترنتی آن برای پیادهسازی در مدارس
معین تأمین شده و در حال حاضر بیش
از  ۱۸هزار دانشآموز و معلم در طرح
اولیه ساماندهی شدهاند.

تحقق شعار ساخت  1000مدرسه از
سوی بنیاد برکت
رهبر معظم انقالب در سال ،86
هنگام تأســیس بنیــاد برکت توصیه
ک هزار مدرســه در
فرمودنــد کــه ی 
مناطق و روســتاهای محروم کشور به
همت این بنیاد تأسیس شود .تاکنون
بنیاد برکت  800مدرسه شامل 4400
کالس درس را در مناطق محروم کشور
تأســیس کرده و ساخت  200مدرسه
دیگر با بیــش از  1250کالس درس
در دست اجرا است تا به هدف مطرح
شده از سوی رهبر معظم انقالب مبنی
بر احداث  1000مدرسه دست یابد.
فعالیتهای بنیاد ،نماد عملی تحقق
شعار سال
در ســالی که «اقتصاد مقاومتی؛
تولیــد و اشــتغال» نامگذاری شــده
اســت ،فعالیتهای بنیــاد برکت در
راســتای اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی مــورد تأکیــد رهبر معظم
انقالب قــرار دارد .به عبارتی ،بنیاد به
منظور توانمندسازی اقتصادی ،تولید
و اشــتغال در مناطق محروم و کمتر
برخوردار ،حامی و پشتیبان طرحهای
تولیدی با اولویت طرحهای تکمیلی و
نیمهتمام اســت .دید غیرانتفاعی این
نهاد در مشارکت با واحدهای تولیدی،
ایجاد آرامش برای سرمایهگذاران را به
ارمغان میآورد.

اخبار اقتصادی

کنترل نبض تجارت جهان

دولت چین چند سالی است که
طرح بازســازی «جاده ابریشم» را در
دســتور کار خود قرار داده است .در
این راستا این کشور طرحی را با عنوان
«یک کمربند ،یک جاده» معرفی کرده
که بر اساس آن برنامهریزی شده است
تا مسیر جاده ابریشم دوباره احیا شود.
در این طرح گذشــتن از بیش از ۶۸
کشور جهان که در مجموع جمعیتی
بالــغ بر  ۴/۴میلیارد نفــر را در خود
گنجاندهانــد و بیــش از  ۴۰درصد از
تولید ناخالص داخلی جهان را تأمین
میکنند ،مد نظر چین است.

کاهش سرانه تولید ناخالص
داخلی ایران

به گزارش صنــدوق بینالمللی
پول ،ســرانه تولیــد ناخالص داخلی
ایران در پایان ســال ۵۲۹۰ ،۲۰۱۴
دالر به ازای هر شــهروند ایرانی بوده
اســت .این شاخص اقتصادی در سال
 ۲۰۱۵کاهش شدیدی را تجربه کرد
و به  ۴۷۱۰دالر رســید .سرانه تولید
ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶
نیز همچنان روند نزولی را تجربه کرده
و بــه  ۴۶۸۰دالر بــه ازای هر ایرانی
کاهش یافته اســت .این صندوق در
پیشبینیهای خــود اعالم کرد ،این
شاخص مهم اقتصادی در سال ۲۰۱۷
در ایران باز هم به روند کاهشی خود
ادامه داده و به  ۴۵۳۰دالر به ازای هر
ایرانی نزول خواهد کرد.

 56درصد بیکاران کشور
دارای تحصیالت عالیه

براساس آنچه آمار رسمی کشور
از وضعیت نیروی کار روایت میکند،
در حــال حاضر ســه میلیون و ۲۰۳
هزار و  ۳۹۸نفر بیکار در کشور وجود
دارد که بر اســاس اطالعات بهدست
آمده از منابع رســمی در وزارت کار،
سهم جمعیت دانشآموخته کشور از
کل جمعیت بیکار کشور ،حدود یک
میلیون و  ۸۰۰هزار نفر است .حاصل
نســبت جمعیت بیکار تحصیلکرده
به کل جمعیت بیکار کشور ،نشان از
سهم  ۵۶درصدی دانشآموختگان از
بیکاران دارد.

پژواک

شبکههای اجتماعی و سالمت ـ ۲۷

«دوباره مردم ،دوباره اقتدار» نوشت« :حضور
گسترده مردم در انتخابات شگفتی جهانیان را
برانگیخت»؛ این روزنامه همچنین در سرمقاله
خود با عنوان «ملت پیروز شد» به قلم سیدرضا
صالحیامیری ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
نوشت« :خیزش عظیم مردم آگاه کشورمان در
انتخابات دیروز ،حماسهای بینظیر را رقم زد.
این بار مردم تصمیم گرفته بودند تا مسیر چهار
سال آینده و ورود به قرن جدید شمسی را با
رأی آگاهانه خود تعیین کنند و به زمامداران
بگویند که کدام راه و گفتمان را پسندیدهاند.
جامعه ایرانی از عصر مشروطه تا به امروز طی
یک صد ســال اخیر دوران پرفراز و نشیبی را
از ســر گذرانده ،اما گویی عصاره تجربه همه
این سالهای دور و نزدیک را یکجا به آوردگاه
بیستونهم اردیبهشت آورده بود.
همچنان که رهبر معظم انقالب با بیانات
هدایتگرانه در ایام انتخابات به ویژه ســخنان
آرامشبخــش و اطمینانآفرین خود در روز
چهارشنبه گذشته فرمودند ،اینک ملت ایران
انتخابات را به روز جشــن و شــادی تبدیل
کردهاند .مسرور از اینکه با رأی چشمگیر خود،

هم سرنوشــت نیکویی برای این مرزوبوم رقم
زدهاند ،هم بــا لبیک به فراخوان مقام معظم
رهبری ،اقتدار و انسجام ملی را به رخ جهانیان
کشیدهاند .حضور مردم قوامبخش امنیت ملی و
پشتیبان مستحکم دولت دوازدهم شد.
مردم ما امروز صداقت را به جای فریب،
اخالقمداری را به جــای بداخالقی و تعامل
را به جــای تقابل برگزیدند .باید این پیروزی
بــزرگ ملت را بــه همه مردمی کــه دیروز
پای صندوقهــای رأی آمدند ،تبریک گفت.
حتی طرفداران ســایر نامزدها هم پیروز این
عرصهاند».
روزنامه «کیهان» هم با انتخاب تیتر «ملت
سنگ تمام گذاشت» نوشت« :دوازدهمین دوره
انتخابات ریاســتجمهوری و پنجمین دوره
شوراهای اســامی شهر و روستا با شکوه هر
چه تمامتر و حضور گسترده مردم در سراسر
کشور برگزار شد».
روزنامه «وطن امروز» هم با چاپ تصاویر
صفوف به هم فشــرده مردم در روز انتخابات
در صفحــه اول خود «جمهوریــت نظام» را
تیتر یک کرد.

به آب انداختن یک کشتی روسیهای و دعاخوانی یک کشیش ارتدوکس

بتن نیروگاه اتمی اراک و کلنگ احداث دبیرستان انرژی اتمی قزوین!

فقط خندهشان مانده است کودکان موصل عراق

آتش زدن داروهای قاچاق در غزه با وجود کمبود دارو

تونهمین سالگرد روز نکبت
تظاهرات فلسطینیها در شص 

مراسم آیینی کاتولیکها در معبد فاطیما

مراسم سالگرد «مصطفا بدرالدین» از فرماندهان ارشد حزباهلل در بیروت

پشمکفروش به حلب بازگشت و خاطرات خوش او در حال تکرار شدن است

اپىژنتیک۶-

مهدی فرهادی/
مشکالت بلوغ
تأثیــر شــبکههای اجتماعی بر
نوجوانان و افراد در ســن بلوغ ،موسوم
بــه نســل ِزد ( )Generation Zبه
دلیــل اینکــه از یک طــرف ،گروهی
آســیبپذیرند و از طرف دیگر جزو پر
تعدادترین کاربران شبکههای اجتماعی
هستند ،اهمیت ویژهای دارد .بر اساس
پژوهشهــای انجام شــده  75درصد
نوجوانــان در آمریــکا در شــبکههای
اجتماعی حســاب کاربری دارند که از
این تعداد  68درصدشــان از فیسبوک
ب ه عنوان شبکه اجتماعی اصلی استفاده
میکنند .شبکههای اجتماعی نوجوانان
در ســن بلوغ را در برابر مشــکالتی از
جمله افسردگی فیسبوکی ،هرزهنگاری و
زورگویی مجازی آسیبپذیر میکنند که
این مشکالت تهدیدهایی واقعی هستند.
در مورد مشــکالت دیگری مانند چاق
شدن ناشی از شبکههای مجازی ،اعتیاد
به اینترنت و کمبود خواب نیز بررسیهای
موشکافانه و دقیقی در حال انجام است.
ارســال عکسها و تصاویر مستهجن از
خود یا ارسال پیامهای حاوی کلمات یا
مفاهیم مبتذل به افراد یا گروهها ،یکی
دیگر از فعالیتهای شایع میان نوجوانان
در شــبکههای اجتماعی است .با وجود
این ،ماندگاری و گســتردگی اینترنت
آن را به مکان مناسبی برای نشر چنین
اطالعاتی تبدیل کرده اســت آن هم با
گستردگی و سرعتی همچون همهگیر
شــدن بیماریهای ویروسی 17 .درصد
از هرزهنــگاران ،پیامها و عکسهایی را
که دریافت میکنند با دیگران به اشتراک
میگذارند و  55درصد ،آنها را برای بیش
از یک نفر ارسال میکنند .به این دلیل
که هرزهنگاری باعث آسیبهای روحی
و احساس حقارت میشود ،در بعضی از
کشورها و ایالتهای آمریکا چنین اعمالی
جرم محسوب میشود.
بــه نوشــته ماهنامه دانشــمند؛
افسردگی فیسبوکی به صورت ناراحتی
و آشفتگی روحی ناشی از سپری کردن
زمان زیاد به وسیله نوجوانان و کودکان
در شبکههای اجتماعی تعریف میشود.
این مشکل در حال حاضر معضلی کام ً
ال
واقعی محسوب میشود.
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پنجره

نشست محرمانه واشنگتن
علیه حزباهلل

آلسعود و نسلكشي در عواميه

رضا اشــرفي /این روزها
منطقــه عواميه عربســتان و محله
مســوره كه يكي از مناطق تاريخي و
شيعهنشين اين كشور است ،با يورش
سعوديها متشنج شــده است .اين
منطقه كه در شــهر راهبردی قطيف
قرار دارد ،چندي است كه سعودي را
به شدت عصباني و نگران كرده است،
به همين دليل از همه امكانات نظامي
براي مهار و كشــتار مردم اين حوزه
استفاده ميكنند.
قطيــف از جملــه شــهرهاي
استان شــرقي عربســتان و نزديك
بــه خليجفارس اســت كــه از نظر
ژئواكونوميك و ژئوكالچر بسيار مورد
توجه اســت .خط لوله نفت تابالین
که از ظهران میآید از این شهر عبور
میکند ،ســپس به اردن ،ســوریه و
لبنان میرسد .شهر قطیف در شمال
بنــدر دمام و در جنوب باختری بندر
مهم نفتی رأس تنــوره قرار دارد .به
هــر حال اين منطقــه بخش مهمی
از اقتصــاد نفتي عربســتان را تأمین
ميكند كه همه آن به جيب آلسعود
مــيرود و مردم همواره از آن محروم
هســتند .از سویی نزديكي عواميه به
خليجفارس و شــيعيان بحرين ،اين
ترس را در آلسعود ايجاد كرده است
كه به پيوندي سياســي عليه رياض
تبدیل شود.
سعوديها به همين مناسبت طي
سالهاي اخير كه بيداري اسالميدر
منطقه شكل گرفته ،همواره و به هر
بهانهاي اين منطقه را مورد حمله قرار
دادهاند ،نيروهــاي نظامي و امنيتي
عربستان با يورش به عواميه عدهای را
به شهادت رساندهاند كه در ميان آنها
يك كودك  ۲/۵ساله نيز ديده ميشود.
«این کودک به همراه والدین خود از
منطقه احســا برای شرکت در جشن
میالد امام مهدی(علیهالســام) آمده
بودند ».دلخــراش اینکه ،نظاميان با
شليك مستقيم گلوله براي به شهادت
رساندن اين كودك و حتي رد شدن
با بلــدوزر از روي مردم از هیچ اقدام
وحشیانهای دریغ نکردهاند.
گزارشها نشان میدهد كه از هر
گونه تسليحات غير مجاز براي كشتار
مردم اســتفاده ميشود كه بمبهاي
سوزاننده «ناپالم» از جمله آنها است.
در حالی کــه نهادهــاي بينالمللي
اســتفاده از اين نوع بمــب را ممنوع
اعالم کردهاند ،اما همواره در عربستان
به کار گرفته میشــود .سعوديها در
يورشهــاي خود از يك ســو اعضاي
خانوادههاي شيعي را دستگير کرده و
به مراكز نامعلوم انتقال ميدهند و از
سوي ديگر مراكز ديني و مذهبي آنها
را از جمله مســاجد (مسجد الزهراء،
مسجد ســیدمحمد ،مسجد فتیه در
محله دیــره و )...تخريب ميكنند .در
اين يورشها مراكز درماني ،بهداشتي
و آموزشــي و شــبکههای آب و برق
منازل و مســاجد با مشكالت جدي و
همچنين تعطيلي كامل مواجه شدهاند.
سعوديها با محاصره كامل اين منطقه
و تحت فشــار قرار دادن مردم آرزوي
تغيير تركيب جمعیتی و حذف شيعيان
آن را در سر ميپرورانند ،به طوری که
تنها در منطقه مسوره  30هزار نفر را
مجبور به كوچ اجباري كردهاند .به هر
حال عواميه نماد مبارزه شــيخنمر با
آلسعود است .به همين دليل آلسعود
با محاصره اين منطقه از ورود آب و نان
به اين منطقه جلوگيري ميكند.
اين مسائل در حالي انجام ميشود
كه در رسانههاي غربي نميتوان خبري
از ايــن يورش چنــد روزه پيدا كرد و
كام ً
ال سكوت كردهاند .حتي زماني كه
نيروهاي سعودي از سالحهاي ممنوعي
كه غربيها در اختيار آنها قرار دادهاند،
اســتفاده ميكنند ،كمتــر صدايي از
كشور يا نهادي بينالمللي در این باره
شنيده ميشود.
مســئله اساســي اين است كه
ســعوديها د ر آستانه ســفر دونالد
ترامپ به عربســتان دست به چنين
اقدامــی زدهاند و از اين موضوع هيچ
نگران نيســتند كه مورد بازخواست
قرار بگيرند؛ زيرا رئيسجمهور آمريكا
به دو علت راهي عربســتان ميشود:
اول اینکه تجارت و فروش تسليحات
 100ميليارد دالري كه در سالهاي
آينده ميزان بيســابقه  300ميليارد
دالر براي آن تعيين شــده است .دوم
اینکه دليل سفر ترامپ به عربستان نيز
نزديك كردن رياض به تلآويو است تا
مقدمات شناسايي رژيم صهيونيستي از
سوي اين كشور و حتي برخي ديگر از
كشورهايي كه مسلمانان در آن زندگي
ميكنند ،فراهم شود.

فراسو

سال هجدهم
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همزمان با تشدید تحرکات آمریکا و شرکای منطقهای آن علیه مقاومت ،روزنامه «السیاسه» کویت در مطلبی نوشت :نشستی محرمانه و پشت درهای بسته
با حضور  20کشور از اروپا و آمریکای جنوبی و نیز برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در واشنگتن برای مقابله با حزباهلل لبنان برگزار شد که مهمترین
تصمیم اتخاذ شده در آن ،اعمال تحریمهای اقتصادی جدید علیه اعضای این جنبش و تحت کنترل درآوردن حامیان و نزدیکان آن در سراسر جهان بود.

کندوکاو

فلسطین همچنان در اوج مظلومیت

رفع تحریمهای غیر هستهای پیچیده است

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان« :وندی شرمن» مذاکرهکننده ارشد آمریکاییها
در مذاکرات گروه  5+1گفت« :تحقق وعده اخیر حسن روحانی برای رفع تحریمهای غیر
هستهای ایران منوط به «تغییر رفتار» تهران خواهد بود ».وندی شرمن افزود« :باید این
مسئله را در قالبی وسیعتر از انتخابات ایران و از منظر دیدارهای آتی «دونالد ترامپ» با
سران شش کشور صنعتی جهان و نشست وی با رهبران کشورهای عربی در ریاض دید».
شرمن سپس به افزایش زمان گریز برای ایران پس از اجرایی شدن برجام و پر شدن قلب
رآکتور اراک از سیمان اشاره کرد و گفت« :زمان گریز یعنی زمان الزم برای ساخت یک
بمب هستهای که حاال برای ایران به  10سال افزایش یافته است».

ادعای هستهای جان کری

قاسم غفوری /فلسطین با
وجود آنکه مســئله اول جهان اسالم
است؛ اما بحرانهای منطقه از جمله
تروریسم اجارهای و طراحی دشمنان
برای ســلطه بر منطقه عم ً
ال مسئله
فلســطین را به امر حاشیهای مبدل
کرده اســت .این روند چنان اســت
کــه امروز در حالــی محاصره غزه با
بحرانهای شدید انسانی ادامه دارد و
مسئله اسرای فلسطینی در اعتصاب
غذا در زندانهای رژیم صهیونیستی
شــدت گرفته که کمتــر در محافل
رســانهای و سیاســی جهان سخنی
از ایــن وضعیت نابســامان به میان
میآید .با همه این تفاســیر بررسی
تحوالت فلســطین نشــان میدهد،
زنجیرهای از تحرکات سیاسی و نظامی
در جریان اســت؛ چــرا که حماس
اساسنامه جدید خود را منتشر کرده
و تغییراتی در ســاختار سیاسی آن
صورت گرفته است؛ چنانکه اسماعیل
هنیه به جای خالد مشعل ،رئیس دفتر
سیاسی حماس شد .اساسنامهای که
با واکنشهای مثبت و منفی بسیاری
در عرصه فلســطین و جهان روبهرو
شــد .این تغییرات در حالی صورت
گرفته اســت که همزمان تشکیالت
خودگردان با محوریت ابومازن در کنار
برخــی اقدامات در داخل برای برهم
زدن روند انتخابات پارلمان فلسطین،
به رایزنیهای جهانی نیز روی آورده
اســت که ســفر دورهای ابومازن به
روسیه و آمریکا و تحرکاتش در اروپا
برای کســب حامیان احیــای روند
سازش نمودی از این رفتارها است.

در حوزه فلســطین نکته مهم
اوجگیــری اعتصاب غــذای بیش از
دو هزار اسیر فلسطینی در بند رژیم
صهیونیستی است .اقدامی که بسیاری
آن را انتفاضهای میدانند که بازتابها
و دستاوردهای جهانی بسیاری داشته
است؛ چنانکه در بسیاری از کشورها
مــردم و حتی مقامــات در حمایت
از اعتصابکننــدگان فلســطینی
در برگــزاری اعتصــاب کاالهــای
صهیونیستی را تحریم کردهاند .این
اعتصاب غذا  ۲۸فروردین آغاز شــد
که هــدف از آن وادار کردن مقامات
زندانهای رژیم صهیونیستی به تأمین
شرایط بهتر برای زندانیان است.
در حال حاضــر ،حدود ۶۵۰۰
فلســطینی در زندانهــای رژیــم
صهیونیستی زندانی شدهاند که ۶۲
نفر از آنان زنان فلســطینی و ۳۰۰
نفر آنان زیر ســن قانونی هســتند.
حدود  ۵۰۰زندانی فلســطینی نیز
تحت «بازداشــت اداری» قرار دارند
که نوعی حبس بــدون تفهیم اتهام
محسوب میشــود .این وضعیت در
حالی بر زندانهای رژیم صهیونیستی
حاکم اســت که درباره قیام اسرای
فلســطینی چند نکتــه قابل توجه
اســت .نخســت آنکه با وجود همه
ســرکوبگریها و مشکالت گسترده،
فلســطینیها همچنان به مقاومت
ادامه میدهند و این امر نشاندهنده
رویکرد سراســری ملت فلسطین به
تنهــا راهکار آزادی سرزمینشــان،
یعنی مقاومت است .نکته دیگر نوع
عملکردهای رژیم صهیونیســتی و

رخنه

مواضع کشــورهای غربی و نهادهای
بینالمللی درباره اســرای فلسطینی
اســت .آنچه صهیونیســتها مطرح
میکنند ،استفاده از واژه زندانیان در
زندانهای رژیم صهیونیستی است.
آنها با این اقدام واژه اسرای فلسطینی
را حذف میکنند تا از اجرایی شدن
قوانین چهارگانه ژنو در قبال آنها شانه
خالی کنند .کشورهای غربی نیز که
حمایت از این رژیم را از تکالیف خود

فلسطین این روزها دورانی
حساس را سپری میکند؛ چرا
که از یک سو در عرصه داخلی
با تحوالت سیاســی و امنیتی
همراه شــده و از سوی دیگر
در عرصه جهانی تحرکاتی در
قبال فلسطین صورت میگیرد
که هیچ یک از آنها گامی برای
احقاق حقوق ملت فلســطین
نبــوده؛ در حالی کــه ملت
فلسطین تأکید دارند تنها راه
آزادی سرزمینشــان انتفاضه
است
میدانند ،با رویکرد به همین دیدگاه از
موضعگیری در قبال وضعیت بحرانی
اسرای فلسطینی خودداری میکنند
و حتی کشوری مانند آمریکا با اعزام
وزیر دفاعش به سرزمینهای اشغالی
از این رژیم حمایت میکند.
نوع واکنش کشورهای عربی نیز
امری قابل توجه است؛ این کشورها
بدون در نظر گرفتن وضعیت بحرانی
فلسطینیها یا به روند سازش تأکید

دارند یا با بحرانسازی علیه سوریه و
جبهه مقاومت غفلت از فلســطین را
توجیه میکنند .مجموع این مواضع
در قبال اسرای فلسطینی یک اصل
را برای ملت فلسطین روشن میکند
و آن ،اینکه آنان برای احقاق حقوق
خود یک گزینه بیشــتر ندارند و آن،
ادامه راه مقاومت است بر اساس این،
اسرای فلسطینی انتفاضه اعتصاب و
اعتراض سراســری را به پا کردهاند
تا نشــان دهند آزادگی را در پشت
میلههای زندان نیز میتوان حفظ کرد
و تسلیم دشمن و حامیان آنان نشد.
این حرکت بزرگ اسرای فلسطینی
پیامدهای بســیاری داشته که از آن
جمله اقدام گســترده فلسطینیها و
حتی مردم بســیاری از کشورها در
برگزاری مراســم اشــغال فلسطین
(روز نکبت) است که  25اردیبهشت
برگزار شد.
در عرصــه بیرونی نیز تحرکات
قابل توجهــی در جریان اســت .از
یک سو کشورهای عربی با محوریت
ســعودی عم ً
ال مســئله فلسطین را
به امری فلســطینی مبدل کردهاند؛
چنانکــه درباره هیچیک از مســائل
آن حتی اســرا مواضعی نداشته و راه
سکوت در پیش گرفتهاند؛ در حالی
که کشورهایی مانند عربستان ،بحرین
و امارات به صورت پنهان و آشــکار
در مسیر ســازش با صهیونیستها
قرار دارند .از ســوی دیگر در عرصه
قدرتهای جهانی نیز شاهد تحرکاتی
هســتیم که اقدامات اخیر روسیه در
دیدار پوتین با سران رژیم صهیونیستی

و فلسطین ،تحرکات آمریکا در افزایش
حمایتهای اقتصــادی و نظامی از
صهیونیستها و نیز مواضع اتحادیه
اروپــا درباره احیای روند ســازش را
میتوان در این چارچوب دانســت.
برخی معتقدند این کشورها برآنند تا
با حضور در عرصه فلسطین موقعیت
خود را در منطقه تقویت کنند.
به هــر تقدیر میتــوان گفت،
فلســطین این روزها دورانی حساس
را سپری میکند؛ چرا که از یک سو
در عرصه داخلی با تحوالت سیاسی
و امنیتــی همراه شــده و در عرصه
جهانی تحرکاتی در قبال فلســطین
صورت میگیرد؛ در حالی که هیچیک
از آنهــا گامی برای احقــاق حقوق
ملت فلســطین نبوده و بیشتر برای
انحراف فلسطین از مسیر انتفاضه به
روند سازشــکاری است؛ در حالی که
ملت فلســطین تأکید دارند تنها راه
آزادی سرزمینشــان انتفاضه است
و هیــچ راه سازشــی را نمیپذیرند.
روند تحوالت حاکی است چنانکه در
نشست انتفاضه سوم در اسفندماه از
سوی فلسطینیها و محور مقاومت و
بسیاری از آزادیخواهان جهان اعالم
شد انتفاضه تنها راه باقیمانده برای
فلسطینیها است ،هر چند تحرکات
بســیاری برای مقابله با آن در حال
شــکلگیری اســت که توطئههای
صورت گرفته علیه حزباهلل ،سوریه
و جمهوری اســامی نمودی از این
تحرکات است که به دلیل ایستادگی
و وحدت مقاومت تاکنون با شکست
همراه شده است.
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نفوذ حساب شده در جمهوری اسالمی موریتانی

عبــداهلل عبــادی /موریتانی یا
جمهوری اســامی موریتانی ،کشــوری در
شــمال غربی آفریقا به پایتختی نواکشــوت
است و بندر نواذیبو نیز دومین شهر مهم این
کشور میباشد.
موریتانی بههمراه ایران و پاکستان تنها
کشورهای جهان هستند که نظام حکومتی آنها
«جمهوری اسالمی» است.
موریتانی همچنین پیش از این در کنار
مصر و اردن ،تنها ســه کشور عربی بودند که
رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخته و با
این رژیم روابط دیپلماتیک داشت ،اما از سال
 2008این کشور ،روابط با رژیم صهیونیستی
را قطع کرد.
موریتانی از زمان استقالل در سال 1960
تاکنون شــاهد  4کودتای موفقیتآمیز و یک
کودتای نافرجام بود که آخرین کودتای موفق
در سال  2008روی داد.
«محمدولــد عبدالعزیز» رئیسجمهور
فعلی ،در ســال  2008مسئولیت فرماندهی
گارد ریاستجمهوری را برعهده داشت که با
کودتای نظامی ،قدرت را در دست گرفت .وی
در انتخابات ریاستجمهوری  ،2009به عنوان
رئیسجمهور این کشور برگزیده شد.
مســاحت موریتانی حدود یک میلیون
کیلومتر مربع است که  90درصد آن را صحرا
پوشاند ه و جمعیت این کشور سه میلیون نفر
است .زبان مردم این کشور عربی و فرانسوی
اســت و تا سال  1960مستعمره فرانسه بود.
موریتانی از سوی غرب به اقیانوس اطلس و از
شــمال با صحرای غربی و در شمال شرقی با
الجزایر ،از سمت شرق با مالی و در جنوب هم
با سنگال هممرز است.

آغاز روابط
ایاالت متحده آمریکا ،اولین کشوری بود
که اســتقالل موریتانی از فرانســه را در سال
 1960به رســمیت شــناخت .از اواخر دهه
 1960تا سال  2001روابط دو کشور بسته به
فضای سیاسی موریتانی دارای فرازونشیب بود.
با وقوع حادثه  11ســپتامبر در سال  2001و
فرار تروریستهای القاعده از عراق و افغانستان
به شمال آفریقا ،کشورهای این منطقه از جمله
موریتانی در نقطه تمرکز آمریکا قرار گرفت.
همسایگی این کشور با الجزایر و ناتوانی
ارتش در کنترل مرزها و وجود صحرای وسیع
در این کشــور سبب شد تا موریتانی به یکی
از مخفیگاههــای مهم القاعــده و گروههای
تروریستی شمال آفریقا تبدیل شود.
در عملیاتهــای ارتــش آمریکا بر ضد
القاعده در سالهای  2004و  2005در صحرای
آفریقا و کشورهای این منطقه ،ارتش موریتانی
همکاریهای جدی و فشردهای با ارتش آمریکا
داشت از این رو ارتش آمریکا ضمن حفظ روابط
خود ،سعی کرد با یک برنامهریزی درازمدت
نظامیان این کشور را بر اساس استراتژی خود
تربیت کند .برگزاری دورههای زبان انگلیسی،
کمکهای اولیه ،ارتقای ســطح دانش نظامی
در زمینههــای تاکتیکی و تکنیکی ،از جمله
برنامههایی بود که از سال  2005تا به امروز هر
ساله برای نظامیان این کشور برگزار میشود.
با وجود تمامی اقدامات ضد تروریستی که
ارتش آمریکا در منطقه شمال آفریقا انجام داد،
باز این منطقه جزو آلودهترین مناطق دنیا به
ویروس القاعده بود .از اینرو در ســال 2008
مقامات پنتاگون تصمیم گرفتند تا با ایجاد یک
پایگاه نظامی بزرگ در کشورهای این منطقه

به نوعی هژمونی خود را در آنجا بگسترانند از
این ر و مذاکراتی با مسئوالن الجزایر ،تونس و
مراکش بهعمل آوردند اما سران این کشورها
که از واکنش مردم به شــدت هراس داشتند
از پذیرفتــن این پیشــنهاد ســرباز زدند .در
اواســط سال  2008منابع نظامی بلندپایه در
نواکشوت ،پایتخت موریتانی اعالم کردند که
آمریکا از مقامات موریتانی خواسته تا به کاخ
ســفید اجازه احداث پایگاه نظامی دائمی در
موریتانی را بدهد.
این منابع گفتند :مقامات موریتانیایی به
پذیرش این خواسته آمریکا تمایلی نداشتند اما
اصرار آمریکاییها برای احداث پایگاه نظامی در
صحرای «لمریه» در شمال موریتانی در نهایت
بعد از سکوت یکساله نواکشوت پذیرفته شد.
هر چند مقامات موریتانیایی موافقت خود
را برای ایجاد یک پایگاه اعالم کردند؛ اما موقعیت
جغرافیایــی موریتانی در شــمال غرب آفریقا
باعث شده تا آمریکا از ایجاد یک پایگاه مرکزی
منصرف شود و فقط یک پایگاه نظامی ـ امنیتی
جهت رصد فعالیتهای گروههای تروریستی در
منطقه ایجاد کنــد .در حال حاضر پنتاگون با
ایجاد یک پایگاه مخفی در نزدیکی نواکشــوت
ضمن کنترل سیستمهای مخابراتی کشورهای
منطقــه به نوعی از وقوع هرگونه کودتا در این
کشــور نظیر کودتای ســال  2008جلوگیری
میکند .در قبال این خوش خدمتی موریتانی،
آمریکا ارتش این کشــور را به انواع تجهیزات
مدرن مجهز کرده و با برگزاری مانورهای ساالنه
سعی در ارتقای دانش نظامیان این کشور دارد.
اقدامــات آمریکا فقــط به بخش نظامی
محدود نیست؛ بلکه ســعی دارد با گسترش
اقدامات عامالمنفعه در این کشــور به نوعی

وجهه زشــت خود را در بین مردم فقیر این
کشور بهبود بخشد ،از جمله این اقدامات کمک
به گسترش برقرسانی به شهرها و روستاهای
دورافتاده میباشد .سازمان (یواسای) با ایجاد
ژنراتورهای تولید برق یا توربینهای بادی سعی
کرده تا به نوعی بخشی از نیازهای این کشور
به برق را تأمین کند.
ساخت مدرسه و فضاهای آموزشی از دیگر
اقداماتی است که توسط این سازمان آمریکایی
در این کشور انجام میشود .از آنجایی که این
کشور جزو فقیرترین کشورهای شمال آفریقا
میباشد توانایی ساخت و بروزرسانی فضاهای
آموزشی خود را ندارد ،از این رو آمریکا ضمن
حمایت از دولت این کشور سعی در گسترش
نفوذ فرهنگی خود دارد.
موریتانــی از جملــه عقبماندهتریــن
کشــورهای آفریقــا و جهان میباشــد و در
بسیاری از مناطق شهری و روستایی آن ،چیزی
به عنوان حقوق بشر شناخته شده نیست .یکی
از زشتترین رسوم رایج در این کشور بردهداری
میباشــد ،با وجود اینکه قریب به  99درصد
مردم این کشور مسلمان میباشند و با وجود
زشــت شمرده شدن بردهداری در دین مبین
اســام این رسم کماکان در این کشور وجود
دارد و زنان و دختران زیادی در این کشــور
هستند که هنوز بهعنوان برده مورد سودجویی
قــرار میگیرند .از جملــه اقدامات آمریکا در
این کشــور فشــار به دولت مرکزی جهت از
بین بردن این رسم دوران جاهلیت میباشد،
هرچند مسئوالن این کشور قولهای فراوانی
جهت ریشهکن کردن این رسم به آمریکاییها
دادهاند؛ اما کماکان بردهداری خصوصاً درباره
زنان و دختران در موریتانی وجود دارد.

خبرگزاری ایرنا :تازهترین خبرها درباره توافق هستهای ایران و گروه  5+1حاکی از
تشکیل سازمانی به نام «دیپلماسی کارساز است» است که وزیر خارجه سابق آمریکا به
همراه برخی دیگر از کارشناسان ارشد امنیت ملی در دولت گذشته ،آن را برای حمایت
از توافق هستهای ایران تأسیس کردند .در پایگاه اینترنتی این سازمان آمده است« :در
(ســازمان) دیپلماسی کارساز است ،ما معتقدیم بهترین راه برای تقویت امنیت آمریکا،
حفاظت از منافعمان و گســترش رفاه و رونق ،رویکرد «اول دیپلماسی» به بزرگترین
چالشهای جهانی اســت ».این سازمان تازهتأســیس در ادامه آورده است« :دیپلماسی
کارساز است ،اطالعات و تحلیلهایی را فراهم میکند که سیاستگذاران و ذینفعان را
قادر میکند برجام را به منزله مدل مؤثر و کارساز برای سیاست خارجی و دیپلماسی را
به مثابه اولین ابزار نگه دارند؛ سیاستی که آمریکا را امن و در آن واحد ،قوی نگه میدارد».

آماده همکاری با ایران در موضوع سوریه هستیم!

خبرگزاری مهر :ســخنگوی کاخ سفید گفت« :کشورش آماده همکاری با ایران و
روســیه برای پایان دادن به بحران ســوریه است؛ وی برای این درخواست همکاری که
مشــخصاً ایران آن را رد میکند ،شرط و شــروط گذاشت« ».شان اسپایسر» در حالی
از آمادگــی برای همکاری با ایران در بازگرداندن ثبات به ســوریه خبر داد که مقامات
ایرانی بارها اعالم کردهاند تنها برای حل پرونده هستهای ،مجوز گفتوگو با آمریکاییها
را داشــتهاند و طبیعتاً پاسخ این درخواست همکاری منفی است .با این حال ،اسپایسر
برای چنین همکاری غیر محتملی ،باز هم شرط و شروط گذاشت .سخنگوی کاخ سفید
گفت« :آمریکا کماکان آماده همکاری با ایران و روســیه برای یافتن راهحلی به ســمت
سوریه باثبات و یکپارچه است؛ ولی اولین گام برای پایان دادن به خشونتها در سوریه
این است که ایران و روسیه ،بر وحشیگریها صحه بگذارند و از نفوذشان برای متوقف
کردن آن استفاده کنند».

سپاه پاسداران نقش مهمی در جنگ با داعش دارد

خبرگزاری فارس :ژنرال بازنشسته آمریکایی در یادداشتی با تأکید بر نقش مهم سپاه
در جنگ با داعش خواستار همکاری با این سازمان شد .یک ژنرال بازنشسته آمریکایی
طرح قانونگذاران آمریکایی اعالم ســپاه پاســداران انقالب اسالمی به عنوان «سازمان
تروریســتی» را اقدامی «بیپروا» خواند و درباره پیامدهای آن هشــدار داد« .گارد» در
معرفی ســپاه نوشته است ،این ســازمان پس از وقوع انقالب اسالمی برای محافظت از
«شــخصیت اسالمی» نظام این کشور تشکیل شده است .وی همچنین نوشته است ،با
وجود آنکه سپاه و در سطح وسیعتر ،ایران اقداماتی در منطقه انجام میدهند که با منافع
ملی آمریکا سازگار نیست« ،این موضوع همکاری با آنها در موضوعات مهمی را که برای
دو طرف سودمند است ،منتفی نمیکند».

هشدار معمار تحریمهای ایران

خبرگزاری فارس« :آدام زوبین» معاون جوان وزارت خزانهداری آمریکا در دولت اوباما
که به معمار تحریمهای ایران مشــهور بود ،طی ارسال نامهای به کنگره ،درباره احتمال
نقض تعهدات برجامی واشــنگتن و ضربه به حیثیت آمریکا در میان شــرکایش هشدار
داده است .زوبین در نامه هشدارآمیز خود نوشته است« :این تحریمها میتواند واکنشی
وحشــتناک را از جانب ایرانیان و متحدانمان به دنبال داشته باشد؛ زیرا با بنیادیترین
تعاریف از روح برنامه جامع اقدام مشترک در تضاد خواهد بود».

هویت

اتریش :افزایش چشمگیر اخراج پناهندگان

اروپا همچنان در مسیر نقض حقوق بشر از جمله حقوق پناهجویان حرکت میکند.
در حالی که بر اســاس قوانین  1951ســازمان ملل در امور پناهجویان ،اروپا موظف به
حمایت از پناهجویان اســت ،اما هر روز وضعیت آنها بحرانیتر میشــود؛ چنانکه وزارت
کشور اتریش از افزایش  ۷۷درصدی اخراج پناهندگان از این کشور تا پایان آوریل سال
جاری نسبت به همین دوره زمانی در سال گذشته خبر داد .بر این اساس حدود 2/291
پناهنده در سال جاری میالدی و تا پایان آوریل اخراج شدهاند ،در حالی که سال گذشته
در همین دوره زمانی  1/295مورد اخراج پناهندگان از اتریش گزارش شــده بود .عالوه
بر این حدود  1459پناهنده نیز بهصورت داوطلبانه اتریش را ترک کردهاند .بنابراین در
مجموع در سال  2017تاکنون  3750پناهنده اتریش را ترک کردهاند.

انگلیس 4 :میلیون کودک در فقر

وضعیت بحرانی کودکان در کشور مدعی اول حقوق بشر یعنی انگلیس هر روز ابعاد
گستردهتری میگیرد ،چنانکه گزارشهای جدید نشان میدهد چهار میلیون کودک در
بریتانیا در فقر زندگی میکنند و این رقم در  10سال آینده افزایش خواهد داشت .این
اسناد به نقل از پزشکان هشدار میدهد خانوادههای فقیر مجبور هستند شیر را رقیق،
از مواد غذایی مضایقه و کودکان را در خانههای نمناک و مرطوب ،بزرگ کنند .براساس
گزارشهای منتشره ،بین  4تا  13میلیون نفر در بریتانیا زیر خط فقر زندگی میکنند.
درحالی که بخشی از جمعیت بریتانیا با فقر دست و پنجه نرم میکنند ،دولت این کشور
قصــد دارد مزایای رفاهی را کاهش و مالیاتها را افزایش دهد که این موضوع کودکان
بیشــتری را در پنج سال آینده در آستانۀ «فقر مطلق» قرار میدهد .موسسۀ مطالعات
مالی در گزارشی در ماه مارس اعالم کرد« :میزان فقر در میان کودکان بریتانیایی در سال
 2022با سه درصد افزایش نسبت به سال  2015به حدود  30درصد خواهد رسید».

انگلیس :احیای گوانتانامو

با وجود آنکه نهادهای حقوق بشــر بارها درباره وضعیت بحرانی زندان گوانتانامو
آمریکا هشــدار دادهاند؛ اما انگلیســیها نیز همچنان راه آمریکاییها را ادامه میدهند.
چنانکه پارلمان انگلیس در حال حاضر اصالح قانونی را بررسی میکند که اجازه ایجاد
زندانهایی با حراست شدید را برای بازداشت تندروها و خطرناکترین تروریستها مینامد،
میدهد .حال آنکه نهادهای حقوق بشــر هشدار دادهاند که هرگز اتهامات وارد شده به
افراد ،اثبات نشده است و بسیاری از افراد بدون آنکه اتهاماتشان اثبات شود سالها در
زندان به سر میبرند .قرار است فعالیت زندان جدید که نام «گوانتانامو انگلیس» بر آن
گذاشــته شده است ،در منطقه «اچامبی فرانکلین» در شهر دورهام آغاز شود .در مقابل،
انجمن افسران زندانهای انگلیسی نسبت به سرانجام تکرار تجربه زندان گوانتانامو آمریکا
در انگلیس هشدار داد.

افغانستان :افزایش تلفات کودکان

پیامدهای اشغال  16ساله افغانستان توسط آمریکا و ناتو همچنان ادامه دارد و از
محورهای اصلی آن وضعیت بحرانی کودکان اســت .چنانکه دفتر یوناما در کابل در این
گزارش آورده اســت؛ تنها در چهار ماه نخست سال  ۲۰۱۷میالدی ۲۸۳ ،کودک کشته
و  ۷۰۴کودک نیز زخمی شد هاند که این رقم نسبت به سال قبل  ۲۱درصد افزایش را
نشــان میدهد .پیش از این یوناما در گزارش سهماهه تلفات غیرنظامیان در افغانستان،
از کاهش چهار درصدی تلفات غیرنظامیان خبر داده بود .الزم به ذکر اســت؛ اســناد و
گزارشهای منتشره نشان میدهد افغانستان از سال  2001که به بهانه مبارزه با القاعده
از سوی آمریکا و متحدانش اشغال شده هر روز با بحرانهای جدیدی در حوزه کودکان
مواجه شده است ،چنانکه آمارهای وحشتناکی از قتل کودکان در حمالت اشغالگران و
نیز سوء استفاده آنها از کودکان منتشر شده است.

تحلیلهفته
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دروغپردازی
علیه سفر حج

نگاه

فردای انتخابات چه باید کرد؟

مصطفی قربانی /انتخابات و مردمساالری دینی ایجاب میکند که
احزاب و جریانهای مختلفی برای کسب نتیج ه مطلوب با هم رقابت کنند و
در جریان این رقابتها به طرح دیدگاهها و نقطهنظرات خود بپردازند و حتی
دیدگاهها و برنامههای رقیب خود را نقد و رد کنند .با این حال ،آنچه در دوره
رقابت و مناظره و مبارز ه انتخاباتی رخ میدهد ،صرفاً مربوط به دور ه تبلیغات
تا برگزاری انتخابات و اعالم نتیج ه انتخابات اســت و در فردای اعالم نتیجه
انتخابات نخبگان ،احزاب و جریانها باید فصل جدیدی از فعالیت خود را آغاز
دوره تبلیغات،رقیب هم بودند ،اکنون و در دوره
کنند؛ به این معنا که اگر در 
پس از اعالم نتایج ،باید همسنگر بوده و برای تحقق اهداف و برنامهها به هم
کمک کنند؛ یعنی با اعالم نتایج باید رقابتها به رفاقت تبدیل شده و همگی
بایــد برای ارتقای کارآمدی نظــام فعالیت کنند .هر چند این موضوع حالت
شعاری دارد و تاکنون کمتر این گونه بوده است؛ اما با توجه به همین اصل،
نامزدها و طرفداران آنها باید بدانند که همه آنها برای به دست گرفتن سکان
یک کشــتی فعالیت میکنند و اگر امروز رقیب آنها توانسته نظر مردم را به
سوی خود جلب کند ،نباید بابت این امر نگران باشند؛ بلکه اتفاقاً توجه به اصل
«همسرنوشتی» ایجاب میکند که باید به رقیب نیز کمک کرد.
مقدم بر این اصل اساســی ،پذیرش نتایج قانونی انتخابات به مثابه یکی
از مؤلفههای حقالناس در انتخابات اســت .در واقع ،انتخابات که فصل تجلی
مردمســاالری دینی در کشور اســت ،خود از جمله ظرفیتهای نظام برای
تأمین امنیت پایدار ،خنثیســازی توطئههای دشمن ،تقویت قدرت و اقتدار
ملی ،کاتالیزوری برای ارتقای کارآمدی اقتصادی نظام و ...است و برای اینکه
نظام بتواند از این ظرفیتهای انتخابات به خوبی بهره برد ،در گام نخســت
باید انتخابات با کمال امنیت و آرامش در هم ه مراحل همراه باشــد و در این
میــان ،پذیرش نتایج قانونی نیز به تأمین امنیت و آرامش انتخابات و ارتقای
میزان اثربخشــی آن کمک میکند .در همین زمینــه میتوان گفت که به
آشوب کشاندن کشور به بهان ه انتخابات و نتایج آن از راهبردهای مهم دشمن
است و یکی از مهمترین شیوهها برای خنثیسازی این راهبرد ،پذیرش نتایج
قانونی انتخابات است.
همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که نتیج ه انتخابات به هر حال
و در نهایــت ،به نفع یکــی از نامزدها رقم خواهد خورد و از اینرو ،هم طرف
بازنده و هم طرف برنده موظفند که خشم احتمالی یا هیجان طرفداران خود
را مدیریت کنند و مراقب اوضاع باشــند .به عبارت دیگر ،معموالً پس از هر
انتخاباتی عدهای تصور میکنند که کار جریان یا رقیب مقابل برای همیشــه
یکسره شده و به پایان رسیده است؛ بنابراین ،در پارهای از موارد پس از اعالم
نتایج ،به طرح شعارهایی خارج از چارچوب پرداخته میشود که به هیچوجه
شایسته نیست و باید از تکرار این قبیل تحرکات خودداری کرد.
مهمتر از هم ه آنچه گفته شد ،انتخابات ،رقابتی میان جریانهای مختلف
است که در درون ظرف نظام اسالمی انجام میشود و عقالنیت سیاسی ایجاب
میکند که نتیج ه انتخابات به هر کیفیتی که باشد ،باید سبب تقویت نظام شده
و نمایش قدرتی برای آن باشد و چنانچه عدهای بخواهند با نتیج ه انتخابات ،به
هر نحوی مقابله کنند ،تا شیرینی حضور مردم را به تلخی تبدیل کنند و مانع
اســتفاد ه نظام از این حضور شوند ،باید بدانند که قطعاً سیلی خواهند خورد.
در واقع ،جریانها و نامزدهای مختلف باید بدانند که آنها در قالب سازوکارها و
ظرف نظام اسالمی است که مشغول به رقابت شدهاند و چنانچه نتیجه رقابت
مطابق با میل آنها نباشد ،به هیچوجه نباید در مقابل آن ایستادگی کنند .هر
چند اگر اعتراضی داشته باشند میتوانند آن را از مجاری قانونی خود پیگیری
کنند و پیگیری قانونی با اصل مذکور منافاتی ندارد.

پرتو

سند نامادری!

زهرا باقری /یونســکو هر  15ســال یک بار سندی را با نظر کارشناسانی
که در اختیار دارد ،در بندهای مختلف و با یک شــعار واحد منتشــر میکند که در
واقع روح حاکم بر تمام بندهای سند است .در سال  2000و دوره دولت اصالحات،
رئیسجمهــور وقت ایــران با امضای تعهدنامهای به نام «توســعه هزاره» به اجرای
اقداماتی متعهد شد؛ اما با مخالفت شدید مراجع و کارشناسان مواجه شد و نتوانست
به تعهدات خود پایبند باشد.
 15ســال بعد ،یعنی در ســال  2015میالدی این سند به نام «توسعه پایدار
 »2030بار دیگر به امضای رئیسجمهور وقت ،حسن روحانی رسید و وی به اجرای
معاهدات سند متعهد شد.
سند  2030با شعار پوشش سواد و افزایش کیفیت آموزش 17 ،هدف اصلی و
 169هدف ویژه در سازمان ملل را به تصویب رساند و همه کشورهای عضو ،از جمله
ایران ملزم به رعایت این بندها شــدند؛ هر چند به گفته کارشناســان این برنامهها
پیشــنهادی است ،اما افرادی که به جهانی شدن معتقد هستند ،در داخل کشور به
دنبال اجرایی کردن بندهای ســند شــدند و این اقدامات تا حدی پیش رفت که در
 20آذر ماه ســال گذشته ،با حضور معاون رئیسجمهور و وزرای آموزشوپرورش و
علوم از ســند ملی آموزش  2030جمهوری اسالمی ایران با مدیریت و برنامهریزی
دفتر یونسکو در ایران رونمایی شد.
اما این روند برخالف قانون اساسی ،باورهای اسالمی ـ ایرانی و مسائل تربیتی
اتفاق افتاد؛ زیرا از نظر قانونی و بر اســاس اصل  77قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران ،مســئوالن برای پذیرش چنین ســندهایی باید ابتدا این ســند را به تصویب
مجلس شورای اسالمی برسانند ،مگر اینکه تعهد بینالمللی نباشد و تنها یک نزاکت
سیاسی تلقی شود ،در این صورت میتوانست از مسیر دیگری به تصویب برسد؛ اما
تعهد بینالمللی این ســند که با امضای آن الزاماتی را برای کشور به همراه دارد ،بر
کسی پوشیده نیست.
از ســوی دیگر ایران در جایگاه یک کشور اسالمی میتوانست از شرط تحفظ
برای خود برخوردار باشد و همچون مواردی که چند بار اتفاق افتاده بود ،در امضای
سند  2030نیز برخی از بندها را که مغایر با ارزشهای اسالمی ایرانی است ،نپذیرد؛
اما از این شرط نیز استفاده نکرد.
از نظر محتوایی نیز سند اشکاالت متعددی دارد که در هنگام رونمایی به خوبی
خودنمایی کرد؛ در این مراســم نام ســند «سند آموزشی  2030ایران» اعالم شد و
در حالی که تقویم رســمی کشور ما ،هجری شمسی است و مسئوالن میتوانستند
حداقل نام ســند را  1410اعالم کنند؛ اما به این مورد توجه نشــد و مسئوالن سند
آموزشــی کشــور را به تاریخ میالدی اعالم کردند و این نشاندهنده نگاهی مغایر با
اندیشه ایرانی ـ اسالمی و نشئت گرفته از ادبیات یونسکو است.
ایراد مهم دیگری که در پذیرش این سند وجود دارد ،وجود سند تحول آموزش
و پرورش در سال  ،1390سند برنامه درسی سال  1391و سند ابالغی رهبر معظم
انقالب در سال  1392برای تحول ساختار آموزش و پرورش است که مطابق فرهنگ
اســامی ـ ایرانی تنظیم شده اســت و باید در اولویت برنامههای آموزش و پرورش
قرار میگرفت؛ اما مسکوت ماند و برنامههای سند آموزشی 2030در اولویت اجرایی
قرار گرفت.
مخالفت شدید رهبر معظم انقالب در  17اردیبهشت ماه با سند آموزشی 2030
جلوی روند اجرای غیر قانونی این سند غربگرا که در باطن خود ،پروژه نفوذ را رقم
میزد ،گرفت؛ وظیفهای که در وهله اول برعهده شــورای عالی انقالب فرهنگی بود،
اما نادیده گرفته شده بود.
امید است که از این پس متولیان امر هوشیارانهتر و مسئوالنهتر به موضوع آموزش
و پرورش در کشور توجه داشته باشند و دیگر شاهد چنین اهمالکاریهایی نباشیم.

سال هجدهم
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حجتاالسالم قاضیعسکر با اشاره به انتشار نماهنگ سخنرانی یکی از خطبا در فضای مجازی با موضوع هشدار به زائران حج امسال تصریح کرد :اگر کوچکترین
مشــکلی در حج وجود داشــته باشــد ،اولین کسی که این موضوع را به مردم اعالم میکند بنده خواهم بود؛ در جایگاه نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت نمیتوانیم
مسائل را از مردم مخفی نگه داریم.

صبح صادق ابعاد مختلف سفر رئیسجمهور آمریکا به عربستان سعودی را بررسی میکند

معرکهگیری ترامپ برای مقابله با ایران
محمدرضا مرادی /دونالد
ترامــپ رئیسجمهــور آمریکا در
حالی این هفته به عربستان سعودی
ســفر خواهد کرد که حواشی این
سفر پیش از شــروع آن آغاز شده
است .ترامپ در مقام رئیسجمهور
آمریکا ،قرار است در نخستین سفر
رســمی خود به خارج از کشور ،به
عربســتان برود و عالوه بر مقامات
ارشــد ســعودی ،با ســران برخی
کشــورهای منطقه نیز دیدار کند.
رئیسجمهور آمریکا در طول سفر
 ۹روزه خود ،از سرزمینهای اشغالی
و واتیکان نیز دیــدن خواهد کرد.
در پی این امر پادشــاهی سعودی
در تالشی برای نشــان دادن نفوذ
و قدرت خود ،از ســران دهها کشور
خاورمیانه ،آفریقا و آسیا دعوت کرده
در نشستی در ریاض با حضور ترامپ
شــرکت کنند .به گفته رسانههای
عربستان ،بیش از  ۵۰نفر از مقامات
ارشد منطقه به دعوت ریاض پاسخ
مثبــت دادهاند .دونالــد ترامپ در
این ســفر که حــدود  68میلیون
دالر برای عربســتان هزینه خواهد
داشت ،با ملک سلمانبنعبدالعزیز
پادشــاه ،محمدبننایــف ولیعهد،
محمدبنســلمان وزیر دفاع و دیگر
مقامات نظامی ،امنیتی و سیاســی
عربســتان دیدار خواهــد کرد .در
جریان ســفر ترامپ به عربســتان
ســه نشســت برگزار خواهد شد؛
اولین اجالس به پادشاهی سعودی
و آمریکا اختصــاص دارد ،دومین
اجالس مشــترک کشورهای عضو
شــورای همــکاری خلیجفارس و
آمریکا است و سومین اجالس سران
عربیـ اسالمیـ آمریکایی است که
با حضور رهبران کشورهای مختلف
برگزار میشــود .این سفر با اهداف
مختلفی صــورت خواهد گرفت که
در ادامه بررسی خواهد شد.
فروش سالح
دونالــد ترامــپ از همان آغاز
مبارزات انتخاباتــی اعالم کرد که
کشــورهایی مانند عربســتان باید
هزینه حمایتهای آمریکا را بپردازند؛
از این رو بارها اعالم کرده است که
دوران حمایت مجانی از عربستان به
پایان رسیده است .به همین دلیل
این کشور سعی دارد با بهرهگیری از
روشهای مختلف ،خزانه عربستان را
خالی کند .خبرگزاری «رویترز» به
نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی
در این باره اعالم کرد که واشنگتن
در آستانه تکمیل امضای مجموعه
قراردادهای تسلیحاتی با عربستان
به ارزش بــاالی  100میلیارد دالر
است و ارزش این قراردادها میتواند
به  300میلیارد دالر طی  10سال
آینده بــا هدف تقویت توان دفاعی
ریاض برسد ،البته این امر مشروط به
این امر است که برتری نظامی رژیم
صهیونیستی در منطقه حفظ شود.
این قرارداد قرار است در سفر ترامپ
به ریاض امضا شود .اما قراردادهای
تســلیحاتی مذکور به هواپیماهای
مدرن و پیشــرفته اف  35منحصر
نمیشــوند و شــامل قراردادهای
تعمیر و نگهداری ،سیستمعاملهای
کشتی ،سامانههای پدافندی مانند
پاتریوت و ...نیز میشود .به همین
دلیل ،مقامات مســئول آمریکایی
که این خبر را فاش کردهاند ،تأکید
داشــتند که این قراردادها ،برتری
نظامی رژیم صهیونیستی را تهدید
نخواهد کرد .به هرحال انعقاد قرارداد
تســلیحاتی دهها میلیــارد دالری
آمریکا با عربســتان بــرای تحقق
وعده ترامپ در زمینه اشتغالزایی
و چرخاندن چرخ تولید کارخانهها
امری مهم و حیاتی است .از اینرو
آمریکا با دامــن زدن به ناامنی در
منطقه و پیش کشیدن طرح مبارزه
با تروریسم ســعی دارد فضای این
منطقه را ناامن جلوه دهد تا زمینه
فروش سالحهای خود به کشورهای
این منطقه به ویژه عربستان را فراهم
آورد .اما سؤال مهم در این باره این
است که عربستان به دلیل کاهش
بهای نفت ،حمایت از تروریستها
و جنگ یمن با کســری بیسابقه
بودجه مواجه شده است و به دنبال

کسری بودجه  100میلیارد دالری
در این کشور ،ریاض اقدام به فروش
اوراق قرضه عمومی کرده اســت،
بنابراین چگونه میتواند بهای این
تســلیحات را بپردازد؟! فروش پنج
درصد از ســهام شرکت آرامکو که
سال گذشته صورت گرفت نمیتواند
یکچهارم این تعهدات را نیز تأمین
کند .عربســتان در ماههای گذشته
برای فرار از کسری بودجه سیاست
ریاضت اقتصادی را اعمال کرد .این
سیاســت سبب شــد طبقات فقیر
جامعه عربستان بسیار آسیب ببینند.
در وضعیــت کنونی نیز این قرارداد
ضربهای دیگر بر فقرای عربســتان
وارد خواهد کرد.
ناتوی عربی
دولــت آمریکا از چند ســال
پیش با هدف شــکل دادن به یک
نیروی نظامی عربی در مقابل ایران،
با مشورت رژیم صهیونیستی پروژه
«ناتوی عربی» را کلید زده اســت.
همانگونه کــه «ناتو» برای مقابله
با تهدیدات شــوروی به وجود آمد،
هدف اصلی این سازمان نیز مقابله

البی صهیونیستی مستقر
در آمریــکا در جریان ســفر
رئیسجمهور آمریکا به منطقه به
دنبال آن است تا ضمن عملیاتی
کردن ســناریوی خاورمیانه
جدید که مــورد نظر رهبران
رژیم صهیونیستی است ،تعامل
جدیدی میــان اعراب و رژیم
صهیونیستی برقرار کنند
با خطری به نام ایران است .در این
طــرح به کشــورهای عربی تلفیق
نیروهای هوایی و دریایی کشورهای
عربــی با یکدیگــر و تجهیز آنها به
ســامانههای تســلیحاتی و نظامی
آمریکا و نیز ادغام نیروهای گشتی
هوایی و دریایی و سپر دفاع موشکی
پیشنهاد شده اســت .پایگاه «دبکا
فایل» نزدیک به سازمان جاسوسی
رژیم صهیونیستی در همین زمینه
مدعی شــد که «دونالــد ترامپ»
رئیسجمهــور آمریــکا در جریان
سفر به عربستان ،از ریاض تشکیل
«ناتوی عربیـ ســنیـ اسالمی» را
اعالم خواهد کرد .وبگاه صهیونیستی
دبکا درباره موضع ایران درقبال این
رویداد قریبالوقوع نوشت ،ایران که
در حال حاضر مشــغول انتخابات
ریاستجمهوری است ،با تردید به
آمادگیها برای نشست آمریکاییـ
اســامی در ریاض مینگرد .به این
دلیل که در صورت تشــکیل ارتش
عربیـ اسالمی ،هدف اصلی آن هرگز
مبارزه بــا داعش نخواهد بود؛ بلکه
براساس ارزیابیهای کارشناسان این
پایگاه نزدیک به سازمان جاسوسی
رژیم صهیونیســتی ،تشکیل ارتش
ســنی ،مبارزه با شیعیان در ایران،
عراق و ســوریه و نیــز «حزباهلل»
لبنان را هدف گرفته است.
استراتژیستهای دولت ترامپ
تشکیل یک ناتوی عربی با همراهی
صهیونیســتها را بــرای مقابله با
بحرانهــای خاورمیانــه طراحی

کردهانــد .بنا بر گــزارش روزنامه
«والاستریت ژورنال» ،گفتوگوهای
اولیه بر سر ایجاد یک پیمان نظامی
از نــوع ناتــو بین دولــت ترامپ و
مسئوالن نظامی و امنیتی عربستان
و امارات متحده صورت گرفته است.
از دیگر اعضای احتمالی این پیمان
نظامی از کشــورهای مصر و اردن
یاد میشود .در عین حال پیوستن
دیگر کشــورها به ناتوی عربی نیز
منتفی نیســت .این پیمان نظامی
از همراهــی و حمایت اطالعاتی و
امنیتی رژیم صهیونیستی و آمریکا
نیز برخــوردار خواهد بود .هدف از
این پیمان نظامی ،ایجاد همبستگی
بین کشورهای عربی و سنیمذهب
در برابر ایران و جلوگیری از نفوذ آنها
در منطقه اعالم شده است .بر اساس
این طرح ،عم ً
ال وظیفه اصلی مقابله
با «دشمن مشــترک» به بازیگران
محلی و متحدان منطقهای آمریکا
واگذار میشود .هدف دیگر از تشکیل
این نیرو بیش از آنکه مربوط به دفاع
از کشورهای عربی در مقابل حمالت
بیگانه باشد ،با یک طرح آمریکاییـ
صهیونیســتی هدفی جز اتحاد این
کشــورها و تجمیع امکانات نظامی
برای مقابله بــا اعتراضات داخلی و
انقالبهای داخلــی ندارد تا حکام
کشــورهای عربی بتواننــد با تکیه
بر یک نیروی نظامی گســترده به
راحتی به دیکتاتوریهای خود ادامه
دهند و هراسی از فعالیتهای داخلی
مخالفان نداشته باشند.
پرونده یمن
عملیــات تجاوزکارانه به یمن
که از فروردین  94شــروع شد قرار
بود به سرعت با شکست انقالبیون
این کشــور پایان یابد؛ اما با وجود
گذشت بیش از دو سال از این حمله،
عربستان به دنبال راه فرار از باتالق
یمن است .به قدرت رسیدن ترامپ
و انجام چند حمله در جنوب یمن
از طریــق کماندوهای آمریکایی به
بهانه مبارزه با القاعده این پیام را به
ریاض مخابره کرد که دولت جدید
آمریکا نســبت به تشدید حمالت
علیه یمــن از عربســتان حمایت
خواهد کــرد .در واقع ،پس از روی
کارآمدن رئیسجمهور جدید آمریکا
و تأکیــد او بر بازنگــری در راهبرد
آمریکا در خاورمیانه و تالشــی که
ســعودیها برای جلب نظر ترامپ
در ابعاد اقتصادی داشتند ،مشاهده
شد که یمن در این راهبرد ،جایگاه
ویژهای کسب کرده و صحنه میدانی
آن تحــوالت جدیــدی را به خود
دیده است .در این چارچوب ،مهار
روند پیشرویهای میدانی انصاراهلل
و متحــد آن علی عبــداهلل صالح
مهمترین نمود این سیاست است.
منابع نظامــی پیشبینی میکنند
که ســاحهای جدیدی که آمریکا
به عربســتان ارســال خواهد کرد،
در عملیات اشغال ساحل الحدیده
در غرب یمن و مشــرف به دریای
سرخ اســتفاده خواهد شد .پیشتر
«مارتین ایندیک» معاون مؤسسه
بروکینگز در مقالهای درباره اهداف
راهبردی آمریکا در یمن نوشته بود:

«تــاش موفقیتآمیز برای کنترل
بندر الحدیده بر محاسبات حوثیها
تأثیرگذار اســت و موجب میشود
جناح آنها در مذاکــرات جدیت و
عقالنیت بیشــتری پیدا کند ».در
واقع ،عربستان به دنبال آن است تا
بندر راهبردی الحدیده را اشغال کند
تا با این اقدام انصاراهلل را در تنگنای
بیشتری قرار دهد .به همین دلیل
کارشناسان معتقدند که ترامپ در
سفر خود مجوز تشدید حمالت به
یمن را صادر خواهد کرد.
پیامدهای سفر ترامپ برای ایران
اما این سفر با توجه به اهداف
بررسی شده و اعالمی چه پیامدهایی
میتواند برای ایران داشــته باشد؟
واقعیت آن اســت کــه هم دولت
جدید آمریــکا و هم گروه حاکم بر
دربار سعودی به شــدت خواستار
محدود کردن قدرت ایران و ســ ِد
نفوذ این کشور هستند .از این رو در
چند ماهی که از عمر دولت ترامپ
میگذرد ،شاهد تشدید اقدامات ضد
ایرانی دولت آمریکا هســتیم .نفو ِذ
فزاینده ایران در منطقه سبب شده
است تا عربستان میدانهای رقابت را
به ایران ببازد و از تمامی درگیریها
دست خالی خارج شود .بنابراین تنها
راهــکار باقیمانده برای ریاض پناه
بردن به آمریکا و رژیم صهیونیستی
در راســتای تشــکیل ائتالفی ضد
ایرانی اســت .به همین دلیل سفر
ترامپ نقطه عطفی بر تشکیل این
ائتالف خواهد بود .ریاض سفر ترامپ
را تأکیدی بر حمایت واشــنگتن از
متحد خود در برابر رقیب سنتی آن
در منطقه ،یعنی جمهوری اسالمی
ایران ،میبیند.
مقامات ســعودی امید زیادی
بســتهاند تا حمایت ترامپ را برای
مقابله با ایران و بهبود روابط دوجانبه
به دســت آورند .ریــاض به دنبال

دونالد ترامپ تالش خواهد
کرد کشــورهای عربی به ویژه
کشورهای عضو شورای همکاری
خلیجفارس را به برقراری رابطه
آشــکار با رژیم صهیونیستی
تشویق کند
حصــول اطمینان از این مســئله
اســت که دولت ترامــپ به موضع
سرســخت خود علیه تهران ادامه
خواهد داد .بنا به ادعای عربستان،
ایران عامل بیثباتی در منطقه است
و ریاض تالش میکند دولت ترامپ
را به ســمت لفاظیهای بیشــتر و
اقدامات بازدارنده علیه ایران ترغیب
کنــد .گفته میشــود ترامپ پس
از ترک عربســتان راهی فلسطین
اشغالی خواهد شد تا به گفته رکس
تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا ،به
ایجاد یک اتحاد منطقهای علیه ایران
کمک کند .دولت ترامپ از «خطر
ایران» به عنوان یک «مترســک»
بــرای گرفتن پولهای عربســتان
بهره میبرد.
ناظــران معتقدند کــه تأکید
محمدبنســلمان در گفتوگــوی
چنــدی پیــش خــود با شــبکه

«امبیســی» بر نقش و نفوذ تهران
بر پایتختهای عربی نشان میدهد
که سعودیها همچنان امیدوارند تا
توجه مقامات واشنگتن را بر نقش
در حال گسترش ایران در خاورمیانه
متمرکز کنند .بهنظر میرسد مقامات
سعودی تا حد زیادی در توجه دادن
نگاه دولت ترامپ بــه ایران موفق
عمل کردهاند و نتایج بستنشینی
عــادل الجبیــر در راهروهای کاخ
ســفید و پنتاگون به بار نشســته
اســت .در همین زمینــه در 100
روزی کــه از روی کارآمدن ترامپ
در آمریکا گذشته است ،دیدارها و
گفتوگوهای بسیاری بین مقامات
دو کشور درباره مسائل منطقهای،
از جملــه بحران یمن ،ســوریه و
همچنیــن موضوع ایــران صورت
گرفته اســت که نشان میدهد دو
کشور از ذهنیت اختالفزا در دوران
اوباما عبور کردهاند و به نوعی تفاهم
مجدد دست یافتهاند؛ تفاهمی که با
یادآوری شراکت راهبردی و پرداخت
دالرهای نفتی عربستان به آمریکا
که پیشــتر ترامپ آن را گوشــزد
کرده بود ،صورت گرفته است .این
اقناعسازی و جلب نظر سبب شده
تا رئیسجمهور آمریکا ،اولین سفر
رسمی خارجی خود را به عربستان
و با هدف مقابله با ایران اختصاص
دهد .زمین ه این سفر را پیشتر جیمز
متیس ،وزیر دفاع آمریکا در سفر به
ریاض با واکنش تند علیه تهران به
خوبی فراهم کرده بود .متیس پس
از نشست با مسئوالن ارشد سعودی
در اظهاراتــی ادعا کرده بود در هر
نقطهای از منطقه که مشکلی در آن
وجود دارد ،ایران آنجا است.
پایان سخن
مروری بر اهداف سفر ترامپ به
عربستان به خوبی نشان میدهد که
منطقه خاورمیانه آبستن تحوالتی
راهبردی است و تغییرات زیادی را
در آینده منطقه شاهد خواهیم بود؛
چرا که عربستان و آمریکا با عبور از
«دوران سر ِد موقت» در زمان اوباما
بیشــتر از گذشــته به هم نزدیک
شــدهاند .این نزدیکی به این دلیل
در این برهه زمانی بسیار مهم است
که آمریکا به دنبال تشکیل ائتالفی از
کشورهای سنی در منطقه در مقابل
ناتوی عربی با هدف مقابله با ایران
اســت .از سوی دیگر فروش سالح
به عربســتان که یکی از اهداف این
سفر مطرح شده است نیز در همین
راســتا قابل ارزیابی است و آمریکا
ســعی دارد ریاض را برای مقابله با
دشمن بزرگ خود ،یعنی ایران در
منطقه آماده کند .همچنین دونالد
ترامپ تالش خواهد کرد کشورهای
عربی به ویژه کشورهای عضو شورای
همکاری خلیجفارس را به برقراری
رابطه آشــکار با رژیم صهیونیستی
تشــویق کند .در صورت گشایش
سفارتخانههای رژیم صهیونیستی
در کشورهای عضو شورای همکاری
خلیجفارس ،ایــن منطقه در آینده
شــاهد بحرانهای جدیدی خواهد
بــود .از ایــن رو دیــدار ترامپ از
عربستان در ابعاد سیاسی ،نظامی،
امنیتــی و اقتصــادی از اهمیــت
باالیی برخوردار است و به تغییرات
ژئوپلیتیکی در منطقه منجر خواهد
شــد .در واقع ،البی صهیونیســتی
مســتقر در آمریکا در جریان سفر
رئیسجمهــور آمریکا به منطقه به
دنبال آن اســت تا ضمن عملیاتی
کردن سناریوی خاورمیانه جدید که
مورد نظر رهبران رژیم صهیونیستی
است ،تعامل جدیدی میان اعراب و
رژیم صهیونیستی برقرار کنند.
بنابراین نوک پیکان این سفر
به سوی ایران است و تهران ضمن
افزایش تالشهــای منطقهای باید
نسبت به پیامدهای این اردوکشی
ترامپ در منطقه کام ً
ال هوشــیارانه
عمل کند .هرچند تجربه نشان داده
اســت که رویارویی آمریکا با ایران
تحــت عناوین مختلــف تاکنون با
موفقیت همراه نبوده است ،اما این
موضوع نبایــد دلیلی بر بیاهمیت
دانستن سفر ترامپ و اهداف پشت
پرده آن برای ایران باشد.

ژرفا
تحرکات ضد امنیتی

یوسف شــفیعی /رهبر
معظــم انقــاب دو روز مانده به
انتخابــات  96از امنیت در داخل
کشــور ســخن به میان آوردند و
فرمودند« :نگاه کنید به کشورهای
منطقه ،کجاست که ناامنی نباشد؟
در بین این مجموع ه ناامن ،جمهوری
اسالمی با امنیت و آرامش مشغول
تدارک انتخابات اســت ».بررسی
روندهای امنیتی در منطقه نشان
میدهد جمهوری اســامی ایران
در ســالهای اخیر مــورد حقد و
کینه شدید آلسعود قرار گرفته و
به هر صورت به دنبال ایجاد رخنه
امنیتی و ناامن کردن ایران بودهاند؛
اما دشــمنی و رقابت پایانناپذیر
عربستان با ایران در ماههای اخیر
شدت بیشتری گرفته است .پس از
مرگ ملک عبداهلل و روی کار آمدن
ملک سلمان ،آلســعود با فاصله
گرفتن از سیاســت محافظهکارانه
به سیاســت تهاجمــی روی آورد.
نتیجه این سیاست نیز حمایت از
تروریستها در سوریه و راهاندازی
جنگ یمن بود .در همین راســتا،
سیاســتهای عربســتان در برابر
ایران نیز تغییر محسوسی پیدا کرد
و دخالتهای عربستان چه از طریق
عملیاتهای کــور و چه از طریق
حمالت رســانهای علیه جمهوری
اسالمی ایران تشدید شد.
ایــن سیاســت تند کــه با
عصبانیت ریاض از توافق هستهای
به اوج رسید ،اکنون به جایی رسیده
است که سران ریاض «تروریستها»
در جنوب شرق ایران را «مقاومت» و
گارد مرزی ایران را «ارتش اشغالگر
فارسی» مینامد.
به تازگی «محمدبنسلمان»
جانشین ولیعهد عربستان و وزیر
دفــاع این کشــور در گفتوگو با
شبکه دولتی عربستان اعالم کرد،
ریاض و دیگر کشــورهای منطقه
بایــد «نبــرد را به داخــل ایران»
منتقل کنند .اقدامات عربستان علیه
ایران طی دو سال گذشته به اینجا
ختم نشده اســت و سال گذشته
برای نخســتین بار ترکی الفیصل،
رئیس پیشــین اطالعات عربستان
در نشست سالیانه گروهک منافقین
(مجاهدین خلق) در پاریس حاضر
شد و علیه ایران سخنرانی کرد.
همه این موارد راهبرد جدید
عربســتان علیــه ایران را نشــان
میدهد؛ البته عربستان همواره به
دنبال تحریک قومیتها در داخل
ایران بوده ،اما تشــدید این نوع از
حمــات در ماههای اخیر بســیار
معنادار اســت .عربستان در سطح
منطقهای بنابر اظهــارات مقامات
غربی زمین بازی را به ایران واگذار
کرده است.
در این میان ،عربســتان برای
جبــران ایــن شکســتها برنامه
دیگری در سر دارد و آن ،تحریک
قومیتهــای دینی علیه جمهوری
اسالمی است .روشن است که کشور
ایران گسلهای قومی ،زبانی و گاه
مذهبی دارد و دشــمن نیز از این
زاویه قصد دارد به ایران ضربه بزند.
معموالً یک عامل تشدیدکنندهای
نیاز اســت تا در یک مقطع زمانی
خاص کمک کند این گسستهای
غیر فعال ،فعال شوند ،گسستهای
نهفته به صورت گسستهای آشکار
درآیند و گسستهایی که میتوانند
حالت تقاطع داشته باشند ،متراکم
شــده و به مشــکالت فعلی دامن
بزننــد .در این بین کشــورهایی
مانند عربســتان در سیاستهای
اعالمیشــان مطرح کردهاند که از
هر ابــزاری برای مهــار جمهوری
اسالمی ایران استفاده خواهند کرد
و منطقاً با توجه به سوابق این کشور
میتوان متصور بود که عربستان از
عملیات تروریستی در جنوب شرق
کشــور حمایت میکند و عامالن
این حوادث را تحت پوشــش خود
قرار خواهد داد.
البته نباید قدرت عربســتان
را بزرگنمایی کــرد؛ چرا که امروز
عربســتان با مشــکالت متعددی
روبهرو است ،اما حضور بنسلمان در
رأس سیاستهای عربستان با توجه
به بیماری ملک سلمان سبب شده
است این کشور سیاستهای بسیار
افراطگرایانــه و مداخلهجویانهای
را در پیــش گیــرد .از همین رو،
دولــت بعدی ایران باید سیاســت
هوشــمندانهای را در مقابل ریاض
اتخاذ کند.
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انعکاس

تاریخچ ه طرح
طرح ســیر مطالعاتی شــهید
مطهری از ایدههای ناب در تکمیل
آموزش سرگروههاســت که استان
خوزستان آن را اجرا کرده است .این
طرح در یکی از پایگاههای مقاومت
محالت که از نظر فعالیتهای حلقات
صالحین در حد مطلوبی است ،پیاده
میشود و کتب و آثار مربوط به شهید
مطهری و دیگر بزرگان در آن مسجد
از نهادهایــی همچون اداره فرهنگ
و ارشــاد اسالمی ،تبلیغات اسالمی،
حوزههــای علمیــه و ...جمعآوری
میشود و در دسترس قرار میگیرد.
در ایــن طرح از پایگاههای بســیج
مجــاور دعوت به عمــل میآید که
سرگروهها و مربیان آنها برای استفاده
از این آثار در ســاعات معین به این
مســجد مراجعه کنند ،با این روش
زمینــه دیدار ســرگروهها و مربیان
پایگاههای دیگر در کنار هم فراهم
میشــود و زمینه تبادل تجربیات
فراهم میآید.
فصل اول
الفـ هدف /ـ افزایش سطح
معلومــات و بینش ســرگروهها و
مربیان از طریــق مطالعه؛ ـ زمینه
تبادل تجربیات با دیگر سرگروهها و
پایگاههای مجاور؛ ـ استفاده از اصول
و مبانی شــهید مطهری در سطح
حلقات صالحین؛ ـ بصیرتافزایی در
دورههای جوانی به بسیجیان.
ب ـ منظورها /ـ ایجاد سالن

مطالعه مخصوص سرگروهها و مربیان
صالحین؛ ـ فراهم کردن زمینه دیدار
سرگروهها و مربیان پایگاههای مجاور
به منظور تبادل تجربیات.
تعاریف
سیر مطالعاتی شهید مطهری ،با
هدف افزایش سطح بینش و آگاهی و
بهرهگیری سرگروهها از مبانی فکری
شهید مطهری در حلقات صالحین
میباشد.
جمعیت هدف
ســرگروهها و مربیان حلقات
صالحین پایگاههای مقاومت بسیج
محله.
دستورهای اجرایی
رهبر معظم انقالب در دیدار
مسئوالن و استادان طرح مطالعاتی
آثار شــهید مطهری میفرمایند:
«مــن کار را بســیار ذیقیمــت
میدانم .اوالً خود شما جوانهای
اهل فضل و تحقیق و دارای ایمان
و انگیــزه و عالق ه وافــر و نیروی
جوانی این کار را شــروع کردهاید؛
ایــن خیلی با اهمیــت و با ارزش
است .از هر جا شروع کرده باشید،
ما فکر میکنیم آیند ه خیلی خوبی
خواهد داشت .نیروی جوانی و شوق
و شور و عشق موجود در جوانها
اگر با ایمان عمیق و راسخی همراه
شــود ،میتواند منشــأ آثار بسیار
با ارزشی باشــد .بنابراین شما که
این کار را شروع کردهاید ،درخور
قدردانی است و یقیناً کار با ارزشی
است .توصیه میکنم کار را جدی
بگیریــد و دنبال کنیــد .مرحوم
شــهید مطهری مرد بسیار عمیق
و با فکر و پُر مغزی بود؛ ایشــان از
دانشهای الزم برای این تحقیقات
برخوردار بود؛ فلســفه میدانست،
کالم میدانست ،فقه میدانست،
تاریخ میدانســت .ایشــان در هر
بحثی وارد میشــد ،زوایای آن را
کاوش میکرد؛ بنابراین آثار ایشان
خیلی بــا ارزش اســت .من یک
وقت به دوســتان طلبه میگفتم
اگر کســی فقط آثار ایشــان را از
اول تا آخــر با دقت بخواند ،کافی
اســت که او را به یک سطح راقی
از معارف عمیق اســامی برساند.
شــما که اینها را تلخیص کردهاید
و برنامهریزی شــده و شکل داده
شده ارائه میدهید ،خوب و بسیار
با ارزش است)1379/6/14(».

۷

مایکل لیم مدیر طرح تدوین گزارش سیاست عل م و فناوری ایران در آنکتاد با ارائه گزارشی از رشد جهشی زیرساختها و عملکرد علم ،فناوری ،نوآوری
ظرفیت شگفتآور
و توسعه سرمایه انسانی ایران گفت :براساس شاخصهای آماری ،ایران یک ظرفیت شگفتآور در حوزه نوآوری است و در سالهای اخیر نتایج سرمایهگذاری
ایران در نوآوری مستمر و گسترده آن به خوبی در تولید علم ،تجاریسازی و ایجاد و توسعه شرکتهای دانشبنیان نمایان شده است.

سیر مطالعاتی شهید مطهری

پوریا بگری/
مقدمه /با توجه به نیاز مبرم
سرگروهها و مربیان تربیتی حلقات
صالحین به خوراک فکری و محتوایی
و همچنین تسهیل روند آموزشی و
مدیریت حلقههای صالحین ،طرح
سیر مطالعاتی شهید مطهری با هدف
تقویت مبانی و اصول فکری شهید
مطهری برای سرگروههای صالحین
در دستور کار قرار گرفته است .این
طرح در قالب یک بستر مطالعاتی به
منظور بهره محتوایی و افزایش سطح
علمی سرگروهها و مربیان صالحین
در نظر گرفته شده است.

سال هجدهم

شماره ۷9۹

گزارش
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کنکاش

شیرین زارعپور /انتقاد
رهبر معظم انقالب از ســند2030
در دیدار با معلمان و امضا و اجرای
آن به صورت بیســروصدا و گله از
شــورای عالی انقــاب فرهنگی به
دلیل ممانعت نکردن از اجرای این
سند ،نشان داد که نفوذ ،در الیههای
فرهنگی و اقتصادی کشور در حال
پیشــروی است و امضای این سند،
سرعت بیشتری به آن بخشیده است.
پس از آنکه معظمله در مهر ماه
 94بحث نفوذ را مطرح کردند ،انتظار
میرفت دستگاههای ذیربط توجه
و دقت بیشتری در این باره کرده و
برای جلوگیری از پیشرفت آن اقدامی
انجام دهند؛ اما یکی از راههای نفوذ
که به نظر میرســد فرهنگی است،
ولی گستره بیشتری را در برمیگیرد
در دولت یازدهم ،در سایه بیتوجهی
و اهمال شورای عالی انقالب فرهنگی
زیــر نظر رئیسجمهور و در فضایی
کــه خبرنگاران اجــازه ورود به آن
جلسه را نداشــتند ،با حضور وزیر
آموزشوپرورش ،وزیر علوم ،بهداشت
و معاون امور زنان ریاستجمهوری
که به تنهایی بخــش زیادی از بار
نفوذ را به دوش میکشد ،سندی با
عنوان  2030امضا شد و پس از آن به
سرعت کارگروهی تشکیل شده و به
عملیاتی کردن این سند پرداختند.
اما حضور وزرای ذکر شده تنها برای
همراهی نبوده است؛ بلکه این سند
برنامههای گستردهای در زمینههای
مختلف دارد که در یادداشت پیشرو
به آن پرداخته خواهد شد.
در مقدمــه این ســند آمده
است« :رؤسای دولتها ،نمایندگان
بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان
ملــل متحــد و جامعــه مدنی در
سپتامبر  2015گرد هم آمدند و در
مجمع عمومی ملل متحد دســتور
کار توسعه پایدار  2030را تصویب
کردند .این دستور کار که جایگزین
اهداف توسعه هزاره شد ،شامل 17
هدف اصلی و  169هدف ویژه است
که نقشه راه جامعه بینالمللی را در
زمینه توسعه پایدار برای  15سال
آینده ترسیم میکند.
این سند که با مشاوره گسترده

نیمنگاه

سند  2030و رسمی شدن تهاجم فرهنگی

کشــورهای عضو و شــرکا شامل
یونیســف ،بانک جهانــی ،صندوق
جمعیــت ملــل متحــد و آژانس
زنان ملــل متحد تنظیم شــده و
هیئــت دولت جمهوری اســامی
ایران نیز مطابق مدارک و تصویب
نامه شــماره  52913/76403در
صحنه بینالمللی که در نشســت
اینچئون کره جنوبی با حضور وزرای
آموزشوپرورش ،توافقنامه مسقط
و در اجالس جهانی «آموزش برای
همه» تصویب شــده است ،با شعار
اصلــی «دگرگون ســاختن جهان
ما» قصد تغییر در ساختار باورها و
ارزشها دارد ،همچنین همانطور
که در  17هدف اصلی توسعه پایدار
آمده است ،تقریباً اکثر وزارتخانهها

تکاپو

اکبــر کریمــی /ايــران در جایگاه
بزرگترين توليدكننده انار ،ســهم  ۴۰درصدي
از ایــن میوه بهشــتی را در جهــان از آن خود
کرده اســت .این میزان تولید در حالي است كه
رقباي خارجي در بازارهاي جهاني صاحب نام و
نشــان معتبري بوده و نام ايران در این محصول
کشــاورزی نیز همچنان در حاشيه است .اینکه
چرا به میزان توان تولیدمان نتوانستهایم در جهان
اعتبار کسب کنیم ،به دالیلی چون؛ فرآيند توليد
و فاصله داشتن باغداري کشور از روشهاي نوين
و راندمان نامناسب توليد باغات انار ،تجاریسازی
نکردن باغات کشــور با بهرهگیری از نهالهای
مفیــد و مرغوب ،ارتقا نیافتن ســطح آموزش و
اطالعرســاني صحيح به فعاالن ،ضعف صنایع
تبدیلی کشور و ...برمیگردد.
حدود دو درصد از انار کشــور در اســتان
مازندران تولید میشود .سالیانه هزاران تن انواع
انار محلی به صورت ارگانیک و بدون نیاز به کود
و سم در این منطقه تولید میشود و شبهجزیره
میانکاله در این استان یکی از مناطق بکر و دست
نخورد ه پرورش گونههای وحشی این میوه است.
موسی غالمزادهعسگری جوان خوشذوق
مازندرانی اســت کــه با هدف پــر کردن خأل
صنایع تبدیلی ،در شــهر نکا اقدام به راهاندازی
کارگاه مکانیزه تولید پودر دانه و پودر پوســت
انار کرده است.
او در این زمینه میگوید« :ارگانیک بودن
میــوه انار مازندران و کمتریــن نیاز آن به کود
و سم موجب شــده است که بیشتر کشورهای
جهان راغب به تهیه فرآوردههای انار از شــمال
ایران باشند ،ولی متأسفانه به دلیل نبود صنایع
تبدیلی ،این مهم تاکنون محقق نشــده است.
نامگذاری ســال  95به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام
و عمل» ،از ســوی رهبر معظم انقالب بهانهای
شــد تا ایده احداث کارگاه صنایع تبدیلی انار را
اجرایی کنیم».
از فراگیری فعالیت تا راهاندازی کارگاه
موســی برای شــروع این کار افــزون بر

را درگیر کرده و به بهانه پایان دادن
بــه فقر و طرح ســامت و آموزش
یکسان برای همه ،نفوذ گستردهای
را رقم میزند.
در ادامه برخی از اصلهای این
سند بررسی میشود:
اهداف اصلی توسعه پایدار
در سند 2030
در هدفهــای اصلی  2 ،1و3
«1ـ پایــان دادن بــه فقر در همه
اشکال آن و در همه جا2 ،ـ دستیابی
بــه امنیت غذایی ،پایــان دادن به
گرسنگی و توسعه کشاورزی پایدار
و 3ـ تضمین یــک زندگی توأم با
ســامت و ترویج رفاه برای همه»
اولین گام ،مرتبط ساختن بخشهای

سالمت و کشــاورزی از ریزترین تا
درشــتترین موضوعات به اهداف
توســعه پایدار و بــه تعریف نظام
سلطه است.
هدف اصلی شــماره  4مربوط
به بخش آموزش اســت ،با عنوان
«تضمین آموزش با کیفیت ،برابر و
فراگیر و ترویج فرصتهای یادگیری
مادامالعمــر برای همــه» که طبق
تعریف تنظیمکنندگان سند ،آموزش
شــامل محتوای برابری جنسیتی
اســت و در مبانی موجــود غرب،
حمایت از اقشار آسیبپذیر و ترویج
فرصــت یادگیــری و مادامالعمر،
همجنسبازها و افراد معتاد به سکس
را هم در برمیگیرد.
به این ترتیب آموزش مسائل

مأموریت ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی

جنســی از مهدکودکها آغاز شده
و پس از ترســیم شکلی که بیشتر
شبیه اسکلت انسان است به کودک
آموزش داده میشــود که جاهای
جنسی پدر و مادرش را ستارهگذاری
کند ،همچنین در راســتای عمل
کردن به هدف شــماره  4از سوی
آموزشوپــرورش ،آموزش قرآن در
مقاطع ســنی پیشدبستانی و اول،
دوم و سوم دبســتان ممنوع اعالم
میشــود ،به این بهانه که در سند
 ،2030بــرای تضمیــن آموزش با
کیفیت ،اجازه آموختن بیش از یک
زبان را به کودکان نداریم.
یکی از کتب آموزش جنسی،
کتابی اســت به نــام «لکلکی در
کار نیســت» ،این کتــاب یکی از
کتب آموزش جنســی به کودکان
طبق ســند  2030است که بسیار
وقیحان ه روابط جنسی و سکس در
آن آموزش داده میشود ،به طوری
که با رســم شــکل ،نحوه ارتباط و
شکلگیری فرزند (که البته از آوردن
عین مطلب معذوریم) را نشان داده
است .در ادامه تنها به بخشی از کتاب
که درباره انواع خانواده از نگاه غرب
میپردازد ،بسنده میکنیم.
همه انــواع خانوادههــا :تقریباً
همه بچهها توســط خانــواده بزرگ
و دوست داشــته میشوند و از آنان
مراقبت میشــود ،اکثر بچهها درون
خانوادهشــان به دنیا میآیند ،برخی
بچهها توســط خانوادهشان پذیرفته
میشوند .بعضی خانوادهها یک بچه
دارند .برخی خانوادهها دو یا ســه یا
چهار یا بچههای بیشتری دارند .بعضی
مادر دارند ،برخی پدر دارند .برخی دو
مادر دارند ،برخی دو پدر دارند!
این کتاب را که انتشارات رهایی
با تألیــف روبی هریس نویســنده
آمریکایی (که با تخصص نوشــتن
برای کــودکان در حوزه ســکس
و جنســیتی شــناخته میشود و
کتابهایش در لیست پرچالشترین
کتابهای قرن  21است) و ترجمه
حسام حسینزاده در سال  95وارد
بازار نشــر کرده ،بارهــا با اعتراض
و شــکایت کتابخانههای آمریکایی
مواجه شده است.

فعال خوشذوق مازندرانی در گفتوگو با صبح صادق

کشت  1500نهال انار در یک هکتار

یادگیری ،برای پیشبرد امور به افراد کاربلد نیاز
داشت ،به همین دلیل او این فعالیت را با کمک و
همراهی اعضای خانواده آغاز کرده است .در ابتدا
همه اعضای خانواده دورههای تخصصی این رشته
را در سازمان فنی و حرفهای استان طی کرده و
در حال حاضر عالوه بر مدرک معتبر ،تجربه کافی
برای تهیه محصوالت انار نیز دارند.
موســی میگوید« :برای احداث کارگاه و
تهیــه تجهیزات ،بیــش از  150میلیون تومان
هزینه کردم که  60میلیون تومان از این سرمایه
را از سازمان بسیج سازندگی تسهیالت گرفتم.
با دریافت مجوز از جهاد سازندگی ،اداره تعاون
و اداره بهداشــت ،کارگاهی به مساحت  70متر
مربع در حیاط منزل احداث کردم».
کارگاه آقــای غــامزاده دقیقــاً مطابق با
استانداردهای بهداشــتی احداث شده و در آن
پودر دانه و پوست انار فرآوری میشود .بخشهای
مختلف کارگاه شــامل :اتاق شستوشوی میوه،
اتــاق دانهگیری ،اتاق خشــککن ،انبــار ،اتاق
کارگری و سرویسهای بهداشتی و دو سردخانه
زیر صفر و باالی صفر میباشد .کارگاه کوچکی
که توانسته است به صورت مستقیم برای هفت

نفر شغل ثابت ایجاد کند.
بازاريابي و فروش محصول
اصلیترین و سختترین بخش کار ،بازاريابي
و فروش محصول اســت .امــروزه بیش از 120
نــوع محصول از انار در جهان تولید میشــود.
محصوالتی مانند رب ،ســس ،آب انار ،شربت،
مربا ،مارماالد ،ژله ،نوشابه ،بستنی ،ترشی ،سرکه،
لواشــک و ...در حالی که تا چند سال اخیر این
میوه بهشتی در کشور ما کام ً
ال به صورت خام
مصرف میشد.
امروزه بــا تالش افرادی چــون غالمزاده
در راهانــدازی صنایع تبدیلی ،ایــران به جمع
کشــورهای تولیدکننده محصوالت انار پیوسته
اســت و اگر سیاستهای حمایتی دولت در این
عرصه اعمال شــود ،در آینــده نزدیک در کنار
تولیــد محصوالت متنوع و با ارزش افزوده قابل
توجه ،شاهد ارزآوری خوبی در این عرصه برای
کشــور خواهیم بود .حمایت دولت در این گونه
بخشهای اقتصادی که بستر مناسب در داخل
دارند ،وابستگی کشور به ارز حاصل از فروش نفت
خام را کاهش خواهد داد.

محصــوالت کارگاه غــامزاده برای اولین
بار در کشــور تولید شدهاند و بیشک هنوز راه
زیادی برای شناخته شدن در بازارهای داخلی و
خارجــی دارند ،ولی در همین مدت زمان کوتاه
نیز شرکتهای خارجی پیشنهادهای خوبی برای
خرید محصوالت این کارگاه به وی دادهاند .موسی
میگوید« :حدود یک ماه پس از راهاندازی کارگاه،
نماینده شــرکتی از کره جنوبی برای مذاکره و
خریــد محصوالت ما به ایران آمدند و تا به حال
چند مرحله محصوالتمان را به کشورهایی چون
ژاپن ،آلمان و ...صادر کردهایم».
طرح افزایش سطح زیر کشت
بر اســاس الگوهای مرســوم فعلی ،در هر
هکتار از باغات انار کشــور ،حدود  750درخت
انار کشت میشود؛ موسی میگوید« :طی چند
ســال اخیر تغییرات مکرر شرایط جوی موجب
از بین رفتن باغات مرکبات در استان مازندران
شــده است .به همین دلیل از سه سال پیش به
دنبال پیدا کردن درختی سازگار با آب و هوای
استان مازندران بودم».
وی افزون بر کســب موفقیت در فرآوری
انار و راهاندازی کارگاه تبدیلی ،با مطالعه میدانی
و بازدیــد از باغهای متعدد انار در اســتانهای
مازندران ،گلســتان و خراسان جنوبی (منطقه
کاشــمر و بردسکن) و با توجه به وضعیت آب و
هوایی استان مازندران ،برای اولین بار در کشور
به الگوی کشــت جدیدی دست یافته است .در
الگوی او  1500نهال انار در واحد هکتار کشت
میشــود .با اجرای این الگو ،سطح کشت مزارع
انار دو برابر خواهد شد که این امر صرفه اقتصادی
باالیی برای باغداران دارد .موسی الگوی خود را
از دو سال پیش در  15000متر مربع از اراضی
پدری شروع کرده و امیدوار است در این مسیر نیز
افتخار دیگری برای کشورمان رقم بزند.
بــرای تهیه گــزارش از فعالیتهای
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره
تلفــن  09193472981برادر اکبر کریمی
تماس بگیرید.

ابوذر احمدی /ســفیر آمریکا در سازمان ملل به تازگی تأکید کرده
اســت که سفارت این کشــور باید از تلآویو به قدس منتقل شود .او مدعی
شد که قدس پایتخت [دولت جعلی] اسرائیل است« .نیکی هالی» چند روز
پیش در گفتوگو با شــبکه «سیبیان» خواســتار انتقال سفارت آمریکا به
قدس اشغالی شد.
این در حالی است که «دیوید فریدمن» ،سفیر جدید ایاالت متحده در
فلسطین اشغالی در آغاز ورودش به اراضی اشغالی از «دیوار براق» در مسجد
مبارک االقصی بازدید کرد.
جالب و قابل توجه آنکه به دنبال این اقدامات هدفمند مقامات آمریکایی،
نتانیاهو ،رئیس دولت جعلی صهیونیستی تأکید میکند که سفارت آمریکا باید
از تلآویو به قدس اشغالی منتقل شود .نتانیاهو در نشست حزب لیکود تصریح
کرد که سفارت آمریکا باید به قدس منتقل شود و به دنبال آن دیگر کشورها
هم باید سفارتخانههای خود را به این شهر منتقل کنند.
این در حالی است که ترامپ در زمان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری
وعده داده بود که اگر پیروز شود ،سفارت آمریکا را از تلآویو به قدس منتقل
خواهد کرد .تحلیلگران مسائل خاورمیانه و ب ه ویژه کارشناسان موضوع فلسطین
معتقدند کــه دونالد ترامپ رئیسجمهور جدیــد آمریکا موضعی واضحتر و
جســورانهتر را نسبت به موضوع انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به قدس در
پیش گرفته اســت .پیشاز وی نیز رؤسایجمهور آمریکا از دموکرات گرفته
تا جمهوریخواه ،عزم خود را برای انتقال سفارت جزم کرده بودند ،اما به این
وعدهها عمل نکردند.
به نظر میرسد اظهارات وی در روند تبلیغات انتخاباتی و پس از پیروزی
در انتخابات از جمله در زمینه تعیین ســفیر جدید آمریکا در سرزمینهای
اشــغالی ،یعنی دیوید فردمن تغییر ملموسی در مواضع آمریکا ایجاد کرده و
احتمال اجرای این روند برخالف نظر رؤســایجمهوری ســابق از جمله بیل
کلینتون و جرج بوش را افزایش داده است.
اما آنچه در این میان مهم اســت اینکه؛ چرا در چنین وضعیتی مسئله
انتقال ســفارت ایاالت متحده آمریکا به قدس اشغالی مطرح است؛ به همین
منظور برای آشکار شدن این سناریوی آمریکاییـ صهیونیستی ضروری است
چند نکته مهم بررسی و تبیین شود.
نخست اینکه ،آمریکا در حال حاضر سه دفتر متولی خدمات دیپلماتیک
در شهر قدس اشغالی دارد که یکی از آنها در قدس غربی و دیگری در قدس
شرقی و دفتر سوم در میان قدس شرقی و غربی است ،ترامپ میتواند سفارت
آمریــکا را به قدس غربی منتقل کنــد ،یا اینکه یکی از دفاتر موجود را برای
سفارت آمریکا تعیین کند؛ لذا آنچه مقامات آمریکایی به عنوان مأموریت اصلی
خود در شرایطی فعلی باید انجام دهند ،انضمام بیتالمقدس به سرزمینهای
اشــغالی و توصیف آن به عنوان پایتخت متحد رژیم غاصب صهیونیســتی
است.
دوم اینکه ،به اعتقاد تحلیلگران آزاداندیش ،ترامپ و همکاران صهیونیست
او رویکردی دوجانبه را در این زمینه در دستور کار قرار دادهاند تا موضوع انتقال
سفارت آمریکا به قدس را رسانهای کرده و به صورت همزمان اعالم کنند که
دولت فلسطین را به رسمیت میشناسد .این اقدام به مثابه راهکاری برای راضی
کردن طرف فلسطینی و مهار واکنشهای عربی و اسالمی صورت میگیرد.
نکته پایانی اینکه ،طرف مذاکرهکننده فلسطینی در تمامی گفتوگوهای
ســازش ،بر اعالم حکومت فلســطین به پایتختی قدس تأکید داشته است.
عم ً
ال این اقدام ،امیدها به محقق شدن راهحل دو دولت در سرزمین تاریخی
فلسطین را از بین خواهد برد.

روزنه
دانستهها و بایستههای حقوقی ـ 3۹

اموال غیر منقول

شهریار اقتصاد /در شمارههای پیشین درباره اموال منقول به طور مختصر
توضیح داده شد ،حال درباره اموال غیر منقول طبق قانون و نظریات علمای حقوق
تبیین میشــود :مال غیر منقول آن است که نتوان از محلی به محل دیگر نقل
کرد ،اعم از اینکه اســتقرار آن ،ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان ،به نحوی که
نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
اراضی ،ابنیه ،آسیا و هر آنچه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود،
غیر منقول اســت؛ همچنین لولهها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین
یا بنا کشیده باشند.
آینه ،پرده ،نقاشی ،مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار
رفته باشند و نقل آنها موجب نقص یا خرابی خود یا محل آن بشود ،غیر منقول
هســتند .ثمره و حاصل مادام که چیده و درو نشــده «است» ،غیر منقول است.
اشــجار و شــاخههای آن و نهال و قلمه ،مادام که بریده یا کنده نشده «است»،
غیر منقول است.
حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد ،از
قبیل گاو و گاومیش ،ماشــین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و ...و به طور کلی
هر مال منقول که برای اســتفاده در عمل زراعت الزم و مالک آن را به این امر
تخصیص داده باشد ،از نظر صالحیت محاکم و توفیق اموال ،جزء ملک محسوب
میشود و در حکم مال غیر منقول است .همچنین ،تلمبه و گاو یا حیوان دیگری
که برای آبیاری و زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
حق انتفاع از اشیای غیر منقوله مانند حق عمری و سکنی و همچنین حق
ارتقاع نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور ،حق المجری و دعاوی راجع به اموال
غیر منقوله ،از قبیل خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.
تشخیص نوع مال منقول و غیر منقول در حقوق ما حائز اهمیت فراوان است
و آثار زیادی دارد که به برخی از آنها اشاره میشود:
۱ـ خارجیها نمیتوانند در ایران آزادانه اموال غیر منقول را مالک شــوند؛
بلکه به موجب معاهدهها اجازه دارند فقط برای ســکونت یا شغل و صنعت خود
امــوال غیر منقول تحصیل و تملک کنند ،در حالی که برای اموال منقول چنین
محدودیتی وجود ندارد.
۲ـ نقل و انتقال اموال غیر منقول باید با سند رسمی انجام گیرد؛ در حالی
که درباره اموال منقول تنظیم سند رسمی اصوالً ضرورت ندارد.
۳ـ به موجب ماده  808قانون مدنی ،اســتفاده از حق شــفعه به اموال غیر
منقول اختصاص دارد.
۴ـ قانون آیین دادرسی مدنی از متصرف مال غیر منقول حمایت مخصوص
کرده و به او اجازه داده اســت به اســتناد همین تصرف خلع ید و رفع مزاحمت
کســانی را که به تصرفات وی تجاوز کردهاند ،بخواهد بدون اینکه مجبور باشــد
مالکیت خود را در دادگاه اثبات کند.
۵ـ حق ارتفاع مخصوص اموال غیر منقول است.
۶ـ زن از امــوال منقول به طور کلــی ارث میبرد؛ ولی در زمینه اموال غیر
منقول سهم او بسیار محدود است.
۷ـ مطابق بند  1ماده دوم قانون تجارت ،فقط خرید و فروش اموال منقول
از اعمال تجارتی است و کسی که به معامالت اموال غیر منقول مشغول است ،هر
اندازه که معامالت او مهم و پر درآمد باشــد ،تاجر محسوب نمیشود ،مگر اینکه
قانون دادوستد غیر منقول را در زمینه ویژهای تجارت بداند.
منبع :قانون مدنی و دوره مقدماتی حقوق مدنی :اموال و مالکیت از دکتر ناصر کاتوزیان.
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کارل پوپر ،فيلســوف اتريشــیتبار انگليسی قرن بيستم میگوید :پرسش کانونی این نيست که چه کسی بايد حکومت کند؛ بلکه اين است که در کدام نظام
شر يا شايستگی و ناشايستگی حکمرانان نيست؛
سياسی میتوان يک دولت بد و نااليق را بدون خونريزی برکنار کرد؟ به ديگر سخن ،موضوع صرفاً بر سر خير و ّ
بلکه موضوع بر سر دستيابی به سازوکاری است که حتی در صورت به قدرت رسيدن سياستمداران نااليق ،امکان برکناری مسالمتآميز آنان از قدرت را تضمين کند.
جریانشناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصر ـ 67

سیاستنامه
اندیشه سیاسی مسلمانان ـ 392

زندگی و زمانه مالمحمدمهدی نراقی

فتح اهلل پریشان /مالمحمدمهدی بنابیذر فاضلنراقی معروف به «محقق
نراقی» در سال  1128ق در نراق ـ یكی از روستاهای اطراف كاشان ـ به دنیا آمد .وی
دوران كودكی و نوجوانی را در روستای نراق سپری كرد و با عالقه شدیدی که نسبت
به تحصیل علم و آگاهی داشت ،در یادگیری علوم و معارف اسالمی از سرآمدان عصر
خود شــد .وی با هجرت به کاشان ،در مدرسه علوم دینی این شهر سکنی گزید و در
حلقه درس اندیشمند توانا «مالجعفر بیدگلی» حاضرشد و چند سالی از محضر درس
وی خوشههای علم و حكمت چید و دوره مقدمات ،سطح و مقداری از دروس عالی را
()۱
در شهر كاشان به پایان رساند.
مالمحمدمهدی نراقی برای تكمیل اندوختههای علمی ،راهی حوزه علمیه اصفهان
شــد و حكیم پارســا مرحوم «مولی اسماعیل خواجویی» را به استادی انتخابکرد و
در حدود سی سال توقف در آن شهر از كرسی درس وی ،از جمله فقه ،اصول ،كالم،
فلســفه ،حساب ،هندسه و نجوم استفادههای شــایانبرد .همچنین ،از محضر استاد
كل فلسفه مرحوم «محمدزمان كاشانی» و «شیخمحمدمهدی هرندی» نیز بهرههای
()۲
فراوان كسب کرد.
دیری نمیپاید كه وی در زمره عالمان و استادان بزرگ حوزه اصفهان قرار میگیرد.
مالمحمدمهدی نراقی در آنجا افزون بر تحصیل ،تدریس و تحقیق به تبلیغ و ارشاد مردم
نیز همت میگمارد و حتی با یادگیری خط و زبان عبری و التین نزد عالمان یهودی با
رهبران مذهبی اقلیتها وارد بحث و مناظره میشود و از متن كتب مذهبی آنان با خط
()۳
عبری مطالبی را بر حقانیت رسالت پیامبر بزرگ اسالم(ص) نقل و ترجمه میكند.
نابغه نراق ،پس از ســى سال تالش بىامان در شهر اصفهان و استفاده از حضور
اســتادان نامى آن ســامان با يك دنيا علم و حكمت و با كولهبارى از تجربه و عرفان
براى خدمت به هموطنان خود عازم كاشان مىشود و پرچم هدايت مردم را به دوش
میگيرد .نخست در حوزه علميه كاشان ،كرسى درس و بحث بر پا مىدارد و نهر نور و
معرفت بر سينه تشنگان حقيقت جارى مىکند .سپس از مسجد ،سنگر استوارى پديد
مىآورد كه در محراب و منبر آن با اقامه نماز و ايراد خطبههاى روحانگيز نشاط و اميد
بوجوش روزگار (فيض كاشانى) را
را در دل اهالى شــهر و حومه زنده نگه داشته ،جن 
()۴
دوباره به فضاى شهر باز مىگرداند.
اين انديشمند فرزانه پس از مدتى كه تاريخ دقيق آن روشن نيست ،براى پيوستن به
كبوتران حرم قدسى و علوى (نجف و كربال) شهر كاشان را به سوى عراق ترك مىگويد.
ايشان در كنار بارگاه حضرت امام على و امام حسين(عليهمالسالم) مدت زيادى
توشه علم و عمل مىگيرد .او با شركت در درسهاى فقه و اصول بزرگانى ،همچون آيات
عظام وحيد بهبهانی ،شيخيوسف بحرانى و شيخ محمدمهدى فتونى رونق ديگرى به
()۵
محفل هر كدام داده ،خود را نيز به قلههاى سر به فلك كشيده نور و معرفت مىرساند.
نراقی پس از ســالها تالش و پژوهش در نجف و كربال ،به وطن خود كاشان باز
میگردد و تا جان در بدن دارد در خدمت مردم قرار میگیرد .او در حل مشكالت آنان
لحظهای درنگ نمیكند و منزل ســاده وی پناهگاه هر دردمند و مظلوم قرار گرفته،
گره كور و نزاعهای ریشــهدار در خانه باصفای وی بازگشته ،به صلح و محبت تبدیل
میشــوند و این به ســبب آن است كه او همیشه در تلخیها و خوشیهای زندگی در
كنار آنان قرار میگرفت.
عالمــه نراقــى آرا و نظريات خــود را در دعوت بر اخــاق و حكمت عملى بر
اســاس ذوق اســامى گذارده كه از احاديث نبويه و اخبار و آثار اهل بيت عصمت و
طهارت(عليهمالســام) به دست آورده اســت و بايد با صراحت اظهار کرد كه وى در
عين حال اساسى را از بين برده و اساس و بناى صحيح را بنيانگذارى كرده است.
از این عالم توانمند تألیفات گرانبهای دیگری در رشــتههای گوناگون به یادگار
مانده كه هر یک از آنها اهمیت ویژهای دارد .فهرســت کتب به جا مانده از این یگانه
دهر بســیار است که از باب آشنایی در اینجا به برخی از مهمترین آنها در شاخههای
مختلف اشاره میکنیم .در رشته فقاهت و اجتهاد در احكام شرعيه چنانکه از مطالعه
كتاب «معتمد الشــيعه» و «لوامعاالحكام» آن فقيد سعيد معلوم مىشود ،اعال درجه
اجتهاد را حائز بوده اســت .در اصول فقه ،تجریداالصول و جامعهاالصول مشهور است
و در اخالق كتاب «جامعالســعادات» امتياز بسزايى از «احياءالعلوم» غزالى دارد؛ زيرا
غزالى بناى خودش را در اخالق بر اســاس روح تصوف ســنىگرى گذارده است كه از
اخبار موضوعه امثال ابوهريرهها به دست آورده است و عالمه نراقى در حسن انتخابش
در «جامعالسعادات» كه بناى اخالق را بر اساس علمى و فلسفى ـ دينى مأخوذ از اهل
بيت(عليهمالسالم) گذاشته ،در ميان علماى اماميه پس از ابن مسكويه و عالمه فيض
كاشانى در درجه اول قرار گرفته است.
این عالم خدمتگزار پس از ســالها فداكاری و خدمت ،روز شــنبه  18شعبان
 1209در هشتادویك سالگی در شهر كاشان به دیار ابدی شتافت و با تشییع باشکوه
در کاشــان پیکرش به نجف اشراف منتقل و در جوار حرم امیرالمؤمنین امام علی(ع)
به خاک سپرده شد.
* منابع در دفتر هفتهنامه موجود است.

کتابخوان
موج چهارم جنگ نرم

کتاب «مــوج چهارم جنگ نــرم» به قلم
دکتر سیامک باقریچوکامی که پژوهشگاه علوم
اسالمی امام صادق(علیهالسالم) در زمستان 1395
به بازار نشــر عرضه کرده ،ضمن تبارشناسی نبرد
کموکیف موج
نرم ،تمرکز بررسی علمی خود را به ّ
چهارم جنگ نرم معطوف کرده است .جهان پسا
جنگ سرد شاهد موج جدیدی از جنگ نرم است
که با موجهای پیشین نبرد نرم تفاوت اساسی دارد.
مبانــی و طراحی موج چهارم جنگ نرم محصول
استراتژیســتها و نظریهپردازان مختلف در نظام
سیاسی ـ فکری غرب و آمریکا است.
پیامهای اصلی این کتاب عبارت است از1 :ـ در عصر پسا جنگ سرد ،موج جدیدی
از نبرد نرم شــکل گرفت که عنوان نمادین آن جنگ نرم است و با عناوین مشابهی که در
دورههای گذشــته نبرد نرم به کار برده میشــدند ،تفاوت ماهوی دارد2 .ـ جنگ نرم تنها
درگیری نرمافزارانه نظام ســلطه با جمهوری اســامی ایران نیســت؛ بلکه برنامه پیچیده
سرمایهداری اقتدارگرای جهانی است که برای جهان پسا جنگ سرد طراحی و ساماندهی
شده است3 .ـ جنگ نرم یک نبرد تمامعیار و هجمه علیه همه مرزهای جغرافیای فرهنگی،
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و امنیتی و ...است4 .ـ جنگ نرم پدیده ناگهانی و بدون برنامه
نیست؛ بلکه هدفمند ،برنامهریزی شده و خصمانه است ،به گونهای که از مفاهیم مشابه آن
قابل تفکیک میباشــد5 ،ـ جنگ نرم ،اولویت برنامهای نظام سلطه برای براندازی خاموش
و آرام جمهوری اسالمی ایران به عنوان تنها رقیب ایدئولوژیک نظام سرمایهداری است6 .ـ
موج چهارم جنگ نرم به تناسب رشد علمی و فناوری و تحول محيطي ماهیت پیچیدهتر،
قویتر و نوینی پیدا کرده است .کتاب در شش فصل تدوین شده است .در فصل اول درباره
ســازمان معنایی جنگ نرم بحث میشــود .در فصل دوم ،به تبارشناسی تاریخی نبرد نرم
پرداخته شــده است .در فصل سوم ،نظریهها و رهیافتهای علمی که پشتوانه نظری موج
چهارم نبرد نرم محسوب میشوند را مورد بحث قرار داده است .ماهیتشناسی ،غایتشناسی،
فرایندشناسی ،آماجشناسی و مقاصد روانی و اهداف رفتاری جنگ نرم ،فرایندشناسی جنگ
نرم در فصل چهارم مورد امعان نظر قرار گرفته است .در فصل پنجم نشان داده شده است که
جنگ نرم در عصر جدید از تنوع الگویی بسیار زیادی برخوردار است .در این فصل موضوع
نفوذ در هر یک از الگوهای جنگهای نرم مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت فصل ششم
کتاب به نتیجهگیری و اصول دفاع نرم به همراه پیشنهادهای کاربردی اختصاص یافته است.

تحری حقیقت و مهدویت تا تحریف آنها در فرقه ضاله بهائیت
از ّ

جعفر ساسان -داوود عسگری/
ترویجلیبرالیسم
با ادعای مهدویت
بهــاءاهلل دربارۀ امــام زمان(عج)
مینویسد« :جمیع فرق اثناعشر ،نفس
موهوم را که اص ً
ال وجود نبوده ،مع عیال
و اطفال موهومــه در مداین موهومه،
()1
محل معین نمودند و ساجد او بودند».
و در صفحات دیگر ،ضمن تقبیح مذهب
شیعه ـ که آن را حزب میخواند ـ در
داشتن عقیده به موجودیت امام زمان
میگوید:
به تواتر ،روایاتی نقل نمودند که
هر نفسی قائل شــود به اینکه موعود
متولد میشــود ،کافر اســت و از دین
خارج .این روایات باعث شد که جمعی
را غیر مقصر و جرم شــهید نمودند؛ تا
آنکه نقطه اولی روح ماســویه فداه ،از
فارس از صلب شــخصی معلوم متولد
()2
شدند و دعوی قائمی نمودند.
جناب بهــاء و پســرش عباس
عبدالبهاء باید پاسخ دهند که اگر امام
زمان(عج) موهوم بــوده ،یا در ضمیر
غیب و در عالم جســم و جسد وجود
نداشــته است ،چرا ســیدباب و میرزا
حســینعلی بهاء اسم و رسم آن را در
کتابهــای خود ذکر کــرده و ادعای
مهدویــت میکنند و در آغاز کار خود
را مهدی معرفی کردند .بنابراین ،باید
گفت :بنیانگــذاران بابیت و بهائیت ،با
استفاده از زمینه و بستر موجود در میان
مســلمانان و اعتقادی که آنان به امام
زمان(عج) داشــتند ،خود را «مهدی»
نامیدند و بعد که مدعی نبوت و خدایی
شدند ،منکر مهدویت شدند .پس امام
زمان آنان هیچ ربطی به امام زمان(عج)
ما شیعیان ندارد.
در واقــع ،هــدف از انــکار امام
زمان(عج) و نفی وی ،زمینهسازی برای
رواج تفکر اومانیستی و سکوالریستی
غرب بود که ریشــه در پروتستانتیسم
داشت و بهائیان در جایگاه پیادهنظام
غرب ،بــه ویژه انگلیس ،در پی اجرای
این مأموریت بودند تا جامعه شــیعه
ایران را تحت ســیطره غرب درآورند.
ایــن تــاش نافرجــام را جریانهای

آفاق

دیگری نظیر روشنفکران غربزده نیز
پیگیری کردند ،که پیوند این دو جریان
در حوادث سیاسی ایران معاصر ،قابل
مشاهده است.
تعالیم دوازدهگانه بهائیت
بهائیت ،افزون بر مبانی اعتقادی،
برای پیروان خود نیز تعالیمی دارد که
در کتابهای مختلــف ،متعددند؛ اما
معموالً ب ه تعالیم دوازدهگانه مشــهور
شدهاند .به نظر میرســد این تعالیم
را که عبدالبهاء ،دومین رهبر بهائیان،
تدوین کرده و در ســفر وی به اروپا و
آمریکا در سالهای  1911تا 1913م
تشــریح و تبلیغ شدهاند ،برای تطبیق
بهائیت با مدرنیته غربی و جذب غربیان
ارائه کردهاند و سبک و سیاقی متفاوت
با تعالیم باب و بهاء دارند .برخی از این
تعالیم ،ریشــه در اندیشههای بهاءاهلل
نداشته و حتی در مواردی ،مثل تساوی
حقوق زن و مرد ،مخالف تفكر بهاءاهلل
بودهاند و برخی دیگر موضوعاتی هستند
كه در دورههای پیش از بهاءاهلل وجود
داشتهاند و بسیار علمیتر و منطقیتر
از آنچه عبدالبهاء مدعی آن است ،بحث
شــده و به اصــول دوازدهگانه بهائیت
شهرت یافتهاند .در کتاب امر و خلق،
نوشته فاضل مازندرانی ،از مبلّغان بهائی،
درباره این تعالیم آمده است:
«در خطابات حضرت عبدالبهاء
که در اروپ و آمریک ادا فرمودند ،غالباً

مواضع ذیل را بهعنوان تعالیم حضرت
بهاءاهلل شمردند و تفصیل و توضیح به
تحری حقیقت؛
تناسب محل دادند1 :ـ ّ
2ـ وحدت عالم انسانی؛ 3ـ اصول همه
ادیان یکی است؛ 4ـ رفع تعصبات؛ 5ـ
دین باید ایجاد محبت و اتحاد نماید؛
6ـ دین باید مطابق عقل و علم باشد؛
7ـ تعلیم و تربیت عمومی؛ 8ـ تساوی
رجال و نساء؛ 9ـ زبان و خط عمومی؛
10ـ صلــح عمومی؛ 11ـ اتحاد دول و
محکمه کبری؛ 12ـ تعدیل اقتصاد.
در بعضــی از خطابهها« ،محبه
اهلل و استفاضه از روحالقدس و تفکیک
سیاســت از دیــن» را هم بــه عنوان
تعالیم حضرت بهاءاهلل شــمردند )3(.در
همین کتاب ،ایــن تعالیم را با اندکی
تفاوت ذکر کرده ،که بهجای «تعدیل
اقتصاد»« ،حصر جهاد به لسان و بیان»
()4
آمده است.
حال با توجه بــه این تعالیم ،به
تحلیل و نقد آنها میپردازیم.
1ـ تح ّری حقیقت
تحری حقیقت به معنای آزادی
ّ
برای یافتــن حقیقت اســت؛ به این
معنا که انســان باید شــخصاً و بدون
هیچ فشــاری از جانب کســی ،خود
عقیدهاش را انتخاب کند و اساساً یکی
از امور فطری است که در تمام ملل و
ادیان پذیرفته شــده است .اسالم نیز
اجبــار در پذیرش دیــن را رد کرده،
همواره انســانها را بــه تفکر و تعقل

ســفارش میکند .طبــق نظر علمای
اســامی ،اصول دین ،تحقیقی است،
تحری حقیقت
نه تقلیــدی .بنابراینّ ،
موضــوع جدیدی نیســت که بهائیت
داعیــهدار آن اســت و آن را از اصول
خود میداند؛ اما در فرقۀ بهائیت ،چه در
عمل و چه در نظر ،این اصل جایگاهی
ندارد و شعاری برای فریب مردم است.
نمونههــای متعددی از این تناقض در
گفتار رهبران بهائی وجود دارد که در
اینجا به برخی از آنها اشاره میشود.
بهاءاهلل ،کــه رهبر اصلی بهائیت
شــناخته میشــود ،مینویسد« :این
کلمات را مبادا کســی تأویل نماید و
مانند بعد از صعود [منظور اعدام باب
است] ،هر ناقض ناکثی بهانهای کند و
علم مخالفت برافرازد و خودرأیی کند و
باب اجتهاد باز نماید .نفسی را حق رأی
و اعتقاد مخصوصی نه .باید کل اقتباس،
از مرکز امر و بیــت عدل نمایند و ما
()5
عداهما کل مخالف فی ضالل مبین».
بنــا به گفته دکترایان ســمپل،
عضــو بیتالعدل؛ «حضــرت بهاءاهلل،
مســتقیماً و از طریق مرجعیتی که به
حضرت عبدالبهاء عنایــت فرمودند،
حق تبیین معتبر و موثق یا استنتاج از
کتب مقدسه را با صراحت تام ،از آحاد
مؤمنین ،هر قدر که عالم و فاضل باشند،
اخــذ نمودند و مرجعیت و مرکزیت را
تنها در دو مؤسســه متمرکز ساختند:
()6
والیت امراهلل و بیتالعدل اعظم».

آیا با وجــود این تأکیدات مبنی
بر تقلید محض از بیتالعدل و نهی از
تحری
اجتهاد و تحقیــق ،جایی برای ّ
حقیقــت میماند؟ از ســویی ،با نفی
منابع اصلی شناخت بشر ،مانند عقل،
وحی ،حــس و تجربه ـ که در مبحث
معرفتشناسی ارائه شد ـ معلوم است
تحری حقیقت شعاری بیش نیست
که ّ
و حقیقــت و یافتــن آن در بهائیت،
بیمعناســت .همچنین مطالعه احوال
کسانی که از بهائیت کناره گرفتهاند ،به
گونهای شگفتآور ،از نبود آزادی عقیده
تحری
و تفکــر در این جماعت مدعی ّ
حقیقت ،گالیه و شکایت شده است.
2ـ وحدت عالم انسانی
یکی دیگــر از تعالیم دوازدهگانه
بهائیان ،وحدت عالم انسانی است .این
شعار ،اگرچه ظاهری عوامپسند دارد،
اما با عقل و فطرت سازگار نیست؛ چرا
که وحدت ظالم و مظلوم ،مستضعف و
مستکبر و کافر و مؤمن امکان ندارد .در
این رابطه ،عبدالبهاء میگوید« :جفاكار
را مانند وفادار ،به نهایت محبت رفتار
كنید و گرگان خونخوار را مانند غزاالن
ختن و ختامشــكّ ،
معطر به مشــام
رســانید )7(».شوقی افندی نیز وحدت
عالم انســانی را در رأس تمام تعالیم
بهائی معرفی کرده است.
اگر منظور از وحدت عالم انسانی،
رفع اختالفات و بیتوجهی به رنگ ،نژاد،
قوم و قبیله در ارتباط با انسانهاست،
این امر تازگی ندارد و در تعالیم ادیان
الهی ،از جمله اسالم نیز وجود دارد؛ اما
در بهائیت ،این موضوع مصداق ندارد؛
مث ً
ال عبدالبهاء در یکی از سخنرانیهای
خود در مقام تعریف و تمجید از سیاهان
آمریکایی و مقایســه آنان با سیاهان
آفریقایی ،سیاهپوستان را مورد اهانت
قرار میدهد و آنها را گاوهایی به صورت
انسان میداند .وی میگوید« :مث ً
ال چه
فرق اســت میان ســیاهان آفریک؟ و
ســیاهان آمریکاینها خلق اهلل البقر
علی صوره البشــرند؛آنــان متمدن و
()8
باهوش و ». ...
* منابــع در دفتر هفتهنامه
موجود است.

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقالب اسالمی-ـ قسمت پنجاهوپنجم

جنگ نرم با شعارها و نمادهای هیجانساز در انتخابات

دکتر سیامک باقریچوکامی/
استفاده از نمادها ،استعارهها و شعارها
در انتخابات امری طبیعی اســت و همواره
جریانهای سیاسی و نامزدهای انتخابات در
کشورهای مختلف از آن استفاده کردهاند؛
اما این تکنیک به دلیل تأثیرات شــگرف
آن بر رفتــار انتخاباتی مردم همواره مورد
توجه بازیگران جنگ نرم به منظور پیروزی
جریانهای همســو یا سرنگونی رژیمهای
ناهمسو قرار گرفته است.

تئوریزه شدن نمادها
برای براندازی نرم
در این زمینه نظریهپردازان جنگ
نرم مطالعــات زیادی انجــام دادهاند و
جزوههــا و کتابهــای آموزشــی برای
جریانهای مخالف رژیمهایی که از نظر
آنها نامطلوب تلقی میشوند ،منتشر شده
اســت .از جمله آنها جین شارپ ،استاد
علوم سیاسی دانشگاههای آمریکا و عضو
ارشد اندیشکده آلبرت اینشتین است که
در کتاب «از دیکتاتوری تا دموکراسی»
 198اقدام عملی را برای ســرنگونی یک
نظام سیاسی (به زعم نویسنده ،سرنگونی
یــک دیکتاتور) بــه روش براندازی نرم،
پیشــنهاد داده اســت که بخشی از آنها
به نمادها اشاره دارد .جین شارپ درباره
اقدامــات گروهی نمادین ایــن موارد را
ضروری میداند 1 :ـ استفاده از پرچمها و
رنگهای نمادین؛ 2ـ پوششهای نمادین؛
3ـ تخریب اموال عمومی و شخصی؛ 4ـ
نمایش تصویر افراد و شــخصیتها؛ 5ـ
اســتفاده از عالمتهــا و نامهای جدید؛
6ـ اعالم نیازها و درخواستهای عمومی
نمادین؛ 7ـ چاپ ســفید قسمتهایی از
صفحات روزنامه؛ 8ـ اســتفاده نمادین از
شمع و روشن و خاموش کردن هماهنگ
چراغها و 9ـ در کنار هم ایستادن و حلقه
کردن دستها.
وی همچنین بــرای ایجاد ارتباط
با مخاطبان گســتردهتر چهار پیشنهاد
میدهد کــه عبارتند از1 :ـ شــعارها و
نمادهای خاص؛ 2ـ پرچمها ،پوسترها و
ارتباطات بصری؛ 3ـ جزوهها و رسالههای

چاپی و 4ـ دیوارنویسی .تمسخر و اهانت
به شخصیتها یکی دیگر از استعارههای
مورد تأکید جین شارپ است .این کتاب
«از دیکتاتوری به دموکراسی» جین شارپ
در همه کشورهایی که انقالبهای رنگی
در آنها رخ داده ،به صورت هدفمند توزیع
شده است .در ایران نیز پیش از فتنه 88
این کتاب ترجمه و منتشر شده بود.

استفاده از نماد V
با وجود این ،اکنون استفاده وسيع
و هنرمندانــه از نمادها يکي از ابزارهاي
مهــم و محوری در جنگ نرم به شــمار
میآید .بر اســاس پیشنهادهای طراحان
جنگ نــرم ،مانند جین شــارپ ،رابرت
هلــوی و اکرمن اولین تجربه در کشــور
چکسلواکی که زیر مجموعه بلوک شرق
تعریف میشد ،در دوره شش هفتهای ۱۷
نوامبر تا  ۲۹دسامبر  ۱۹۸۹صورت گرفت.
در اینجا از نماد ( )Vکه در پیراهنهای
بدون آســتین نقش بســته و با دســت
نشــان میدادند ،اســتفاده شد .در مدل
چکسلواکی ،رسانههای غربی ابتدا اصطالح
یا استعاره بهار پراگ را ابداع کردند و در
بین مردم این کشور عمومی شد.
نماد رنگ
اولیــن بــار از رنــگ (نارنجی) به
عنوان ســمبل طرفداری از «یوشچنکو»
علیــه نظام حاکم به صورت گســترده و
در اشــکال مختلف استفاده شد که طی
أن وی موفــق به انقالب نارنجی شــد و
جریان غربگرا بر قدرت تسلط یافت .در
لبنان از رنگ صورتی یا نماد سرو و کاج
استفاده شد .انقالب سرو (صورتی) لبنان
در ســال  2005در پی قتل رهبر حزب
مخالف« ،رفیــق حریری» ،که به خروج
نیروهای ســوری از لبنان منجر شد ،به
وقوع پیوســت .در روسیه از رنگ سفيد
بهره گرفته شــده که در نام ارتش سفيد
ریشــه دارد .ارتش سفيد نام مجموعهاي
از نيروهاي مخالف انقالب بلشويكي بود
كه تالش ميكردند با حمايت انگلستان،
فرانســه ،آمريكا و ژاپن انقالب روسيه را

شكست دهند( .گفتنی است ،با مدیریت
پوتین این حرکت به نفــع غربگرایان
تمام نشــد ).در انتخابات  88ایران نیز از
رنگ سبز به صورت گسترده استفاده شد
و با تحریک رسانههای خارجی و داخلی
و ســفارتخانههای بیگانه و سرویسهای
اطالعاتی غربی و صهیونیستی و پافشاری
اصالحطلبان سبب درگیری هواداران سبز
با حاکمیت شــد و فتنــه  88را رقم زد.
نامزدهای دوره یازدهم ریاستجمهوری
نیز از این تکنیک اســتفاده کردند؛ اما با
توجه به تجربه فتنه  88بازیگران جنگ
نرم موفق نشــدند حرکتهای خیابانی و
آشوب ایجاد کنند.

نماد گل
گل نمــاد دیگری اســت که از آن
در کشورهای گرجســتان و قرقیزستان
استفاده شــد .در گرجستان انتخابات به
انقالب گل رز یا ســرخ و در قرقیزستان
به انقالب اللهای تبدیل شد .جرج بوش،
رئیسجمهور آمریکا پس از پیروزی انقالب
گل رز به این کشــور سفر کرد و ضمن
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

کشور
گرجستان
اوکراین
قرقیزستان
روسیه
لبنان
ایران (انتخابات )88
ایران (انتخابات )92
ایران (انتخابات )1396

اینکه گرجســتان را مشعل آزادی برای
منطقه و جهان دانست ،گفت« :شما اینجا
تنها با گل سرخی که در دستتان بود و
بــا قدرت اعتقادتان ،آزادی را به دســت
آوردید( ».عبدوس)125 :1389 ،
نمادها در کنار شعار و استعاره
از نظــر طراحان جنگ نرم ،نمادها
زمانی از کارایی و اثربخشــی بیشتر برای
تغییر سیاسی برخوردار خواهند شد که به

همراه شعارها و استعارههای شالودهشکنانه
باشند .اتفاقاتی که در انقالبهای رنگی،
از جمله در فتنه  88رخ داد ،زیرا شعارها،
اســتعارهها و بیانیههای ساختارشکنانه
سبب فعالسازی گسلهای اجتماعی شد
و جامعه را دستخوش اغتشاشات خیابانی
کرد .با بررسی نمادها و شعارهای برخی
از نامزدهــا و ســتادهای انتخاباتی آنها
میتوان چنین عالیمــی را در انتخابات
ریاســتجمهوری دوازدهــم  1396نیز
مشاهده کرد .به نظر میرسد ،هشدار رهبر
معظم انقالب در همین راستا بوده است که
میفرمایند« :امنیت ملی و آرامش کشور
بسیار مهم اســت و کاندیداهای محترم
مراقب باشند ب ه خاطر خطای در تشخیص،
گســلهای اعتقادی ،جغرافیایی ،زبانی و
قومی را تحریک نکنند و در مسیر طراحی
ناتمام دشمن قرار نگیرند)1396/2/21( ».
هدف از نمادسازی
با وجود این بهرهگیری از نمادها،
استعارهها و رنگها ،با هدفگذاریهای
مختلفی صورت میگیرد1 .ـ احساسی

نماد
گل رز
نارنجی
گل الله
روبان سفید
رنگ صورتی و نماد سرو
رنگ سبز
رنگ بنفش و کلید
رنگ سبز و بنفش و مشت

رســاندن جریان غربگــرا و متمایل
به غرب.

انگیزه و سناریوی دشمن
و هشدارهای رهبری
تردیدی نیســت که دشــمنان و
مخالفان نظــام اســامی برنامهریزی و
ســناریوهای متعددی بــرای انتخابات
دوازدهم ریاستجمهوری ایران دارند که
به تناسب شــرایط در تالشند که آنها را
عملیاتی کنند .مرکــز کانادایی «گلوبال
ریســرچ» چندی پیش از برنامه آمریکا و
عربستان برای تحریک به آشوب در داخل
مناطق مرزی ،ایجاد تهدیدهای تروریستی
در داخل ایران و تحریک به انقالب رنگی
خبر داده بود .با توجه به برخی تحرکات
نامزدهای انتخاباتــی و به دلیل انگیزه و
برنامهریزی دشــمنان و مخالفان ،رهبر
معظم انقالب در جشــن دانشآموختگی
دانشــجویان دانشــگاه امام حسین(ع)
هشــدار دادند که «مســئوالن همه باید
مراقبت کنند امنیت حفظ شود .اگر کسی
بخواهد علیه امنیت کشور قیام کند ،قطعاً

عنوان حرکت
انقالب مخملی
انقالب نارنجی
انقالب اللهای
شکست جریان غربگرا
انقالب سرو یا کاج
فتنه سبز و ناکام شدن آن با همت مردم و رهبری
پیروزی جریان اعتدال بدون تنش
؟؟؟

کردن فضــای انتخاباتــی و هیجانی
کــردن رقابتهــای سیاســی؛ 2ـ
آمادهسازی برای کشــاندن طرفداران
به تجمعهای خیابانی؛ 3ـ اســتفاده از
نمادها برای پر کــردن خأل گفتمانی
در رقابتهای سیاسی؛ 4ـ تالش برای
موجآفرینی ،تعریف مرز ،غیریتسازی
و دوقطبیســازی کاذب و 5ـ تحریک
و بسترسازی برای اعتراضات گسترده
مردمی علیه تغییر رژیم یا به پیروزی

با عکسالعمل سخت مواجه خواهد شد.
آن صهیونیست پولدار آمریکایی خبیث که
گفت من گرجستان را با  ۱۰میلیون دالر
توانستم زیر و رو کنم ،در سال  ۸۸هم با
حماقت به این فکر افتاد که بر جمهوری
اســامی اثر بگذارد؛ با دیوار مســتحکم
اراده و عزم ملی برخورد کردند؛ امروز هم
همینجور است .امنیت کشور باید محفوظ
بماند .هرکسی از این راه تخطی کند ،قطعاً
بداند سیلی خواهد خورد)1396/2/21( ».

پردازش

انتخابات آزاد و کارکرد باور مردم

شهاب زمانی /قدرت انتخاب
از نعمات الهی به شمار میآید .در واقع
انتخاب ،به مفهوم برخورداری انسان از
فرصت و امکانی است که از میان چند
یا دستکم دو پیشنهاد یا بدیل برایش
به وجود میآید .بر اساس این ،موضوع
کانونی در هر انتخابی این اســت که
بدیلها تا چه اندازه واقعی هســتند،
تصمیمگیری به ســود یک گزینه تا
چه انــدازه آزادانه صورت میگیرد و
این تصمیمگیری تا چه اندازه بر امر
برگزیده تأثیر میگذارد.
سیاســت بــه معنــای مبارزه
ســازمانیافته بــرای دســتیابی به
قدرت اســت .با انتخاب آزاد در پهنه
سیاست در جایی روبهرو هستیم که
انتخابکننده نه تنها در روندی شرکت
میکند که قدرت سیاســی را برای
مدت زمانی محدود به نیرویی معین
تفویض میکنــد؛ بلکه از طریق این
اقدام خود همزمان حقانیت آن نیرو
را نیز تضمین میکند؛ زیرا حکمرانی
تنها زمانی میتواند برحق و مشروع
باشد که با موافقت کسانی همراه شود
که قرار است بر آنان حکمرانیشود.
در جوامع دموکراتیک ،انتخابات
آزاد متضمن چنین اصلی است .این
سازوکار از گذرگاه رأیگیری عمومی
و آزاد ،تکلیف احزاب یا زنان و مردانی
را تعیین میکند که قرار است برای
مدتــی معین و محــدود ،زمام امور
دولت را در اختیار داشته باشند و به
نمایندگــی از انتخابکنندگان خود
حکمرانی کنند.
البتــه امــروزه در جوامــع
دموکراتیک با دموکراسی هدایتشده
مواجه هســتیم و به میزانی که ادعا
میشــود قدرتمنــدان و دولتمردان
تالش میکنند با اعمــال نفوذهای
پنهانــی و طراحیهای هــزار الیه از
طریق مثلث قدرت ،ثروت و رســانه،
حق گزینش آزاد شهروندان را تحدید
و به سمت خواسته خود سوق دهند.
این در حالی است که در نظام
جمهوری اسالمی ایران انتخابات به
معنای واقعی کلمه آزاد بوده و مردم به
مفهوم حقیقی قدرت تعیینکنندگی و
انتخاب دارند .شاهد مثال این مدعا،
انتخابهایی است که از سوی مردم
در دورههای گذشته ریاستجمهوری
به وقوع پیوســته اســت .اساساً هر
دولتــی که در انتهای دوره خدمتش
متولی برگزاری انتخابات بوده ،دقیقاً
رقیب یا منتقد انتخاباتیاش حائز رأی
الزم برای تشکیل دولت جدید شده
است .صائب بودن این موضوع است
که اوالً انتخابــات آزاد در جمهوری
اســامی همواره ابزاری کانونی برای
رفع منازعات سیاسی و دستیابی به
وفاق اجتماعی بوده ،ثانیاً «ســرمایه
همبسته اجتماعی» برای نظام اسالمی
تولید کرده اســت .بــه این معنا که
چون مردم در طول این چهار دهه از
عمر انقالب ،این امانتداری را از نظام
دیدهاند ،نه تنها دروغ بزرگ مدعیان
تقلــب در حوادث پــس از انتخابات
دهم ریاســتجمهوری در سال 88
را لحظهای باور نکردند ،بلکه خود به
کف خیابان آمدند و از انتخابات آزاد
و ســامت آن و امین بودن نظام در
برگزاری انتخابات و ارزشهای نظام
اسالمی دفاع کردند.

نکته

چگونگی حکومت مردم

در تبيين رابط ه ميان دموکراسی و
اراد ه مردم ،پرسشی که مطرح میشود،
اين اســت که آيا ناشی بودن هم ه قوای
دولتــی از اراد ه مردم ،بــه معنی واقعی
حکومت مردم و شــرکت آنان در همه
تصميمگيریهای سياسی است؟ پاسخ
بیترديد منفی است؛ زیرا امروزه با توجه
به گستردگی ميدان وظايف دولتهای
مــدرن و بغرنجی اين وظايــف ،امکان
اعمال دموکراسی مستقيم وجود ندارد.
برای نمونه ،تکتک شــهروندان جامعه
نمیتواننــد در تصميمگيریهای بغرنج
امــور اقتصــادی ،قضايی و ...ســهيم و
صاحبنظر باشند.
راهی کــه باقی میمانــد ،اعمال
اراد ه مــردم از طريــق گزينــش آزاد و
ادواری نمايندگان خويش است .انتخابات
آزاد ،راه حاکميت مردم را میگشــايد و
همزمان تصميمگيری در امور تخصصی
را بر عهــد ه برگزيدگان مردم میگذارد.
بنابراين ،میتوان گفــت انتخابات آزاد،
ابزار اعمال حاکميت مردم در يک نظام
دموکراتيک است .بر اساس این ،امروزه
يک دموکراسی مدرن ،ديگر نه به معنای
حکومت خود مردم ،بلکه به مثابه حکومت
نمايندگان مردم قابل تحقق است.

روایت یار
امام خامنهای در گذر زمان۱۳۹-

امتناع از پذیرش مسئولیت

سیدمهدی حسینی /آنچه در
اجالس فوقالعاده مجلس خبرگان گذشت
این بــود که نظر به انتخاب اشــخاص از
ســوی نمایندگان مجلس برای عضویت
در شــورای رهبری امام خامنهای همواره
یکی از اعضای آن جمع شورای پنج نفره
یا ســه نفره بود .هنگامــی که بحث فرد
مطرح میشــود ،نمایندگان برای انتخاب
او در همان لحظات اولیه انگشــت نشانه
را به ســمت امام خامنهای میگیرند .اما
معظمله در همان هنگام واکنش نشان داده
و نمیپذیرند .آیتاهلل محمد مؤمن در این
باره طی مصاحبهای میگوید« :اول کسی
که اســتیحاش کرد خود آقای خامنهای
بود ،ایشــان ردیفهــای عقب مجلس به
گمانم ردیف  ۷یا  ۸نشســته بودند .تا این
پیشــنهاد را شنیدند پا شــدند و با تمام
استیحاش تشریف آوردند جلو و تعابیری
به کار بردند مبنی بر اینکه من نمیتوانم
این کار را بکنم و از پذیرش این پیشنهاد
امتنــاع کردند .بزرگان مجلس نپذیرفتند
آقای آذری که نزدیکتر به هیئت رئیسه
خبرگان نشســته بودنــد ،در دفاع از این
پیشنهاد بلند شدند و گفتند :نخیر ،قطعاً
این کار از شما برمیآید و باید این پیشنهاد
را قبول کنیــد .آقای خامنهای در رد این
پیشنهاد سؤال کردند که؛ آقای آذری اگر
من به عنوان رهبر انتخاب شــوم ،آیا شما
حاضرید تمام حرفها و دستورات مرا گوش
کنید؟ ایشان گفت بله من به عنوان وظیفه
شرعی ،بر خود واجب میدانم که هر چه
شــما دستور دهید ،عمل کنم .بنابراین با
مباحث مطرح شده جلوی استیحاش آقای
خامنهای با این تدبیر گرفته شد».
امام خامنهای در ســخنرانی تاریخ
 ۱۳۶۸/۴/۱۲در همین زمینه طی سخنانی
در مراسم بیعت ائمه جمعه سراسر کشور به
اتفاق رئیس مجلس خبرگان فرمودند« :در
آن ساعات بسیار حساسی که سختترین
ساعات عمرمان را گذراندیم و خدا ميداند
که در آن شب شنبه و صبح شنبه چه بر
ما گذشــت ،برادرها از روی مســئولیت و
احساس وظیفه ،با فشــردگی تمام ،فکر
و تــاش میکردند که چگونــه قضایا را
جمعوجور کنند .مکرر از من به عنوان عضو
شورای رهبری اسم میآوردند که البته در
ذهن خودم آن را رد میکردم ،اگر چه به
نحو یک احتمال برایم مطرح میشــد که
شاید واقعاً این مسئولیت را به من متوجه
کنند .در همان موقع ،به خدا پناه بردم و
روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان،
با تضــرع و توجه و التمــاس ،به خدای
متعال عرض کردم :پروردگارا! تو که مدبّر
مقدر امور هستی ،چون ممکن است به
و ّ
عنوان عضوی از مجموعه شورای رهبری،
این مسئولیت متوجه من بشود ،خواهش
میکنم اگر این کار ممکن اســت اندکی
برای دین و آخرت من زیان داشته باشد،
طوری ترتیب کار را بده که چنین وضعیتی
پیش نیاید .واقعاً از ته دل میخواستم که
این مســئولیت متوجه من نشود .باالخره
در مجلــس خبــرگان ،بحثهایی پیش
آمد و حرفهایی زده شــد کــه نهایتاً به
این انتخاب منتهی شد .در همان مجلس
کوشش و تالش و استدالل و بحث کردم
تا این کار انجام نگیرد ،ولی انجام گرفت و
این مرحله گذشت».

درنگ

مکتب فلسفي صدرا

مکتب فلسفي صدرالمتألهین همچون
شخصيت و زندگي خود او ،مجموع ه در هم
تنيده و به وحدت رسيده چند عنصر گرانبها
است .در فلسف ه او از فاخرترين عناصر معرفت
يعني «عقل منطقي»« ،شــهود عرفاني» و
«وحي قرآني» ،در کنار هم بهره گرفته شده
و در ترکيب شــخصيت او «تحقيق و تأمل
برهاني» « ،ذوق و مکاشف ه عرفاني» و «تعبد
و تدين و زهد و انس با کتاب و سنت» ،همه
با هم دخيل گشته ،و در عمر علمي پنجاه
سال ه او رحلههاي تحصيلي به مراکز علمي
روزگار ،با مهاجرت به کهک قم براي عزلت و
انزوا و با هفت نوبت پياده احرامي حج شدن،
همراه گرديده است.
مکتب فلسفي صدرالمتألهین همچون
همه فلسفهها در محدود ه مليت و جغرافيا
نميگنجــد و متعلق به هم ه انســانها و
جامعهها است .همواره همه بشريت به يک
چارچوب و اســتخوانبندي متقن عقاليي
براي فهم و تفسير هستي نيازمندند.
هيچ فرهنگ و تمدني بدون چنين پايه
مستحکم و قابل قبولي نميتواند بشريت را
به فالح و استقامت و طمأنين ه روحي برساند
و زندگي او را از هدفــي متعالي برخوردار
ســازد و چنين است که به گمان ما فلسفه
اسالمي به ويژه در اسلوب و محتواي حکمت
صدرايي ،جاي خالي خويش را در انديشــه
انسان اين روزگار ميجويد و سرانجام آن را
خواهد يافت و در آن پا برجا خواهد گشت.
امام خامنهاي1378/3/1 ،
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روز سوم خرداد ،همان ساعت اولي که رزمندگان ما خرمشهر را گرفته بودند ،مرحوم شهيد صيادشيرازي به من تلفن کرد ـ بنده آن وقت رئيسجمهور بودم ـ و
قدرت معنوي
گزارش اوضاع جبهه را ميداد .ميگفت االن هزاران سرباز و افسر عراقي صف بستهاند ،براي اينکه بيايند ما دستهايشان را ببنديم و اسير شوند! قدرت معنوي يک
يک ملت
ملت اين است .فقط خرمشهر نيست ،خرمشهر يک نماد است(.امام خامنهای)84/3/3 ،

محمد رضایي /گروه فرقان
در ســال ۱۳۵۶ش ،به رهبری اکبر
گودرزی فعالیت ســازمانی خود را
آغــاز کرد .اکبر گــودرزیطلبهای
جوان از اهالی لرســتان ،روســتای
دوزان در نزدیکی الیگودرز ،مکانی
بین خمیــن و الیگودرز بود و چون
پدر وی چوپان بــود ،اعضای گروه
فرقان ،بــرای وی لقب «چوپانزاده
آزاده» را برگزیده بودند.
گودرزی اعضای گروه خود را در
مدت  ۳تا  ۴ســال از میان جلسات
قرائت و تفســیر قــرآن در تهران
انتخاب کــرد .در  ،۱۳۵۶گودرزی
کالسهای تفسیر خود را در مناطق
مختلف نازیآباد ،سلسبیل ،مسجد
خمســه در قلهک ،جوادیــه و نیز
مسجد فاطمیه خزانه برپا کرد و از
همین طریق موفق شــد گروه خود
را متشــکل از  60ـ  50نفــر عضو
تشکیل دهد.
بعد از انتخاب اعضا ،گروه وارد
مرحله جدیدی شد و از همان سال
به طور رســمی با صدور اعالمیه و
بیانیه وارد حوزه سیاســت و مبارزه
شــد ،اما مبارزه این گــروه در این
زمان تنها به صدور اعالمیه محدود
میشد .زمان تدوین و شکلگیری
ایدئولــوژی این گروه ،ب ه طور کامل
در زمــان حکومت رژیم پهلوی بود
و بعد از وقوع انقالب اسالمی ،گروه
فعالیت تروریستی خود را آغاز کرد
و وارد مرحله عمل شد.
از بعد زمانــی ،از این نظر که
دوران تکوین گروه در سالهای قبل
از انقالب بود ،این گروه به عنوان یک
گروه ضدرژیم شاه خود را مطرح کرد
و در این حوزه بخشی از اطالعیهها و
کتابهای تفسیر خود را انتشار داد.
اینگونه کتــب در واقع ایدئولوژی
مدون گروه فرقان بود که گودرزی بنا
بر روحیه ضد روحانیتی که داشت،
اظهار میداشت که این کتب نتیجه
یافتههای وی در جلسات دینی است
که از  ۱۶ســالگی اداره میکرده ،نه
دروســی که در حــوزه علمیه به او
آموخته شده است.
ایدئولــوژی مهمتریــن محور
فعالیــت این گروه بــود و در واقع
ستون اصلی کار بر ایدئولوژی استوار
بود و عملکردها و اقدام مســلحانه
این گروه در آینده ،نتیجه مستقیم
تفکر و منش فکری رهبر گروه بود.
ایدئولوژی گروهک فرقان به شدت

گروهک فرقان ،گروهک ترور

متأثر از ایدئولوژی سازمان مجاهدین
خلق ایران و برداشــت غلط از آثار
دکتر علی شریعتی بود به طوری که
معمــوالً روی جزوات خود جمالتی
از این دو منبع به چاپ میرساندند.
در ســالهای  ۱۳۵۵تا ۱۳۵۷
گودرزی توانست با کمک گرفتن از
روحیه انقالبی جوانان کشور در آن
سالها و براساس آموزههای نشأت
گرفته از برداشتهای شخصی خود
از قرآن ،به شــدت علیه روحانیت
جبهه گیــرد .گروه فرقــان بعد از
سقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقالب
اسالمی اعتقاد داشت که روحانیت
بدون خواست مردم به شکل کودتا
به قدرت رســیده اســت و به علت
نداشتن تجربه کافی در زمینه اداره
کشور ،نداشــتن تخصصهای الزم
در امــور فنی و مدیریت ارگانهای
کشــوری ،کنارهگیری روحانیت از
مسئولیتها را ضروری میدانست؛
اما در مــورد جانشــینی آن ،نظر
خاصی ارائه نمیکرد ،زیرا این گروه
در ظاهر خواستار سقوط رژیم شاه
بود و روحانیت را ضد توحیدیترین
عناصر جامعه میدانســت و معتقد
بود که باید در کمترین زمان ممکن
با توسل به قهر و آتش و سالح آنان
را از میان برداشت تا هم قربهالیاهلل
به دســتورات و احــکام خدا عمل
شده باشد و هم خلق تحت ستم از
استعمار حاکم رهایی یابند .درباره
همهپرســی جمهوری اسالمی ،در
نشــریهای کــه در فروردین  ۵۸با
عنوان «رفراندوم ،توطئه اســتحمار
و استعمار» منتشر میکند ،مردم را
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اکبر ادراکي 27 /مي برابر با  6خرداد،
سالروز درگذشت يکي از مردان مبارز و آزاديخواه
جهان است .جواهر لعل نهرو ،از رهبران جنبش
اســتقالل هند و کنگره ملي هنــد بود که رنج
و مشــقت زيادي را براي آزادي سرزمين خود
متحمل شد.
جواهــر لعل نهرو کــه پانديت (معلم) نيز
خوانده ميشــود ،يکــي از بزرگترين رهبران
جنبش اســتقالل و کنگره ملي هند به شــمار
ميرود .او پس از اســتقالل هنــد در  ۱۵اوت
 ۲۳( ۱۹۴۷مرداد  ،)۱۳۲۶ب ه عنوان نخســتين
نخســتوزير اين كشــور انتخاب شد .تا پيش
از اســتقالل هند ،نهرو نزديک به  10ســال از
عمرش را (البته به گونهاي نامنظم) در زندانهاي
اســتعماري گذراند .او پس از نخستوزيري با
کمک افراد ميهندوســتي چون سردار پاتل و
دکتر آمبدکار توانســت قوانين جديدي را براي
ســاختاردهي مجدد به جامعه هند به تصويب
برســاند که مهمترين آنها ،لغو نظام کاست بود.
نهرو همراه با احمد ســوکارنو ،مارشــال تيتو و
جمال عبدالناصــر ،از پايهگذاران جنبش عدم
تعهد به شمار ميرود.
نهرو در همه مبارزههاي انتخاباتي بهعنوان
مرد خســتگيناپذير شــناخته ميشد .او طي
سالهاي دهه  ۳۰به اتهام فعاليتهاي سياسي
و مخالفت با تسلط بريتانيا بر هندوستان و دولت
كرارا ً به زندان افتاد .وي همچنين در طول جنگ
جهاني دوم به دليل مخالفت در همكاري و كمک
هندوستان در جنگ انگلستان عليه قواي محور و
به اين بهانه كه هندوستان بالفاصله بعد از جنگ
بايد به استقالل خود دست يابد ،به زندان افتاد.
بســياري از بهتريــن و ارزشــمندترين
يادداشــتهاي او در زنــدان كــه ميتوان به
اتوبيوگرافي يا شــرح حــال خود او و همچنين
«نگاهي به تاريخ جهان» كه به صورتنامههايي
براي دخترش نوشته ،اشاره كرد .در خاتمه جنگ،
نهرو در گفتوگوهاي مربوط به تقسيم نيم قاره

از رأی دادن بازمیداشت .این گروه
برای پیاده کردن راهبرد مســلحانه
در برابر رژیــم ،در بهمن  1357به
تجهیزات نظامی مجهز شد .در این
زمان ،انقالب پیروز شده و فرقان که
«روحانیت را از بنیان و اساس باطل»
میدانست ،تالش خود را معطوف به
مبارزه با آنها کرد.
گــروه مذکور کــه از دیدگاه
تئوری و ایدئولوژیکی نتوانسته بود
کاری از پیــش ببرد ،بــه رویارویی
مســلحانه با انقالبیون و جمهوری
اســامی پرداخت و به آیه «فقاتلوا
ائمه الکفر» اســتناد کرده و بر این
اساس اقدام به ترور مهرههای اساسی
انقالب اســامی کرد .محمدمهدی
جعفری ،در رابطه با تفاســیر گروه
فرقان از قرآن میگوید« :این تفاسیر
بــا روح قرآن مطابق نیســت .برای
نمونه در داســتان یوسف(ع) گرگ
به معنای ضدانقالب گرفته شده که
حضرت یعقوب(ع) ،یوسف را برای به
دام انداختن ضد انقالب به سوی آنها
فرستاده است».
«عزتشاهی» که از بازجویان
اعضای فرقان پس از دستگیری بود،
در رابطه بــا روحیات آنها میگوید:
«رهبران این گــروه ،تحلیل و کار
خود را به نام دین صورت میدادند
و بچههــای مذهبــی را که جذب
روحانیت نمیشــدند ،بهسوی خود
میکشــیدند .آنها مصــداق عینی
خــوارج بودنــد و ماننــد آنها فکر
میکردند .افراد گروه به اکبر گودرزی
میگفتند :امام!»
ایــن صحبتها به ســهولت،
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رابطه قرهباغي و بختيار

تفســیر و باور نادرست این گروه را
نســبت به مسائل نشــان میدهد.
این گروه ســعی داشــت تا از قرآن
دستاویزی برای انگارههای انقالبی
خود عرضه کنــد .اگرچه گفتمان
حاکم بر نوشــتههای گروه فرقان،
تطابق جدی با نوشتههای شریعتی
نداشــت ،اما اعضای گــروه پس از
دســتگیری در تالش بودند تا باور
شــریعتی را بهعنــوان ارکان اصلی
گروه خود معرفی کنند؛ به طور نمونه
حســن عزیزی ،یکی از اعضای این
فرقه صراحتاً در بازجوییهای خود
عنوان کرد کــه خط فکری همگی
تقریباً تمایالتی بین دکتر شریعتی و
مجاهدین خلق بود و حتی عدهای از
افراد این گروهک در وصیتنامههای
خود ،اعضــای خانوادهشــان را به
خواندن کتابهای دکتر شــریعتی
دعوت میکردند.
فرقانیها مصداق کامل خوارج
بــا همان شــیوه برخورد و
بودند ،
تفسیر ناصحیح از قرآن .گروه برای
صــدور حکم اعدام ،بــرای هرکس
که تشــخیص مــیداده مشــکل
چندانی نداشته و با تشکیل جلسات
مختصری به نتیجه میرسیده است.
فرقان نمونه کاملی از جهل ،تحجر و
برداشتهای سطحی از دین بود .این
گروه پر بود از جوانان احساسی که
بر اساس تعریفهایی جاهالنه از دین
به ترور چهرههای تأثیرگذار انقالب
پرداختنــد .در فهرســت ترورهای
فرقان ،نامهای ارزشمند زیادی دیده
میشود« :شــهید مطهری ،شهید
مفتح ،حاج مهدی عراقی و فرزندش

حسام ،سپهبد قرنی ،سیدمحمدعلی
قاضیطباطبایی و ». ...قاتل شهید
مطهری ،محمدعلــی بصیری بود.
وی پس از دستگیری اظهار کرد که
هیچگونه شــناخت قبلی نسبت به
شهید مطهری نداشته است و تنها
دلیلــی که وی را به این کار ترغیب
کرده ،کینه شــدید وی نســبت به
روحانیت بود و بعد از اینکه در بین
افراد گروه مطرح شد که میخواهیم
یکی از روحانیون مهم شورای انقالب
را تــرور کنیم ،خود را داوطلب این
کار کرد.
در محل ترور اســتاد مطهری،
برگــهای زرد گذاشــته بودند که با
خط قرمز روی آن نوشته شده بود:
«فرقان» و در زیر آن با خط ســیاه
تایپ شده و نوشــته بود« :خیانت
شخص مرتضی مطهری در به انحراف
کشــاندن انقالب تودههایخلق بر
همه روشــن بود .بنابرایــن اعدام
انقالبی نام برده ،انجام پذیرفت ».این
گروه برای رفع نیازهای اقتصادی و
تأمین هزینه عملیات تروریستیاش،
اقدام به سرقت از چندین بانک کرد
تا بتواند پولهای ســرقتی را صرف
خانههای تیمی و خرید اسلحه کند.
ایــن اقدامات انحــراف این گروه و
رهبران آن را نشان میدهد .در تاریخ
 1358/10/18گودرزی ،رهبر این
گروهک دستگیر شد.
وی که طراح بسیاری از ترورها
و عملیات این گــروه بود و به طور
مستقیم در ترور شهید قرنی شرکت
داشــت در تاریخ  1359/3/3اعدام
شد .در روز دســتگیری گودرزی،
تعداد دیگری از اعضای این گروه با
نامهای علی حاتمی ،سعید مرآت،
عباس عسگری ،علیرضا شاهبابیک
و حســن اقرلو نیز دستگیر و اعدام
شدند.
بقایــای فرقان تا اوایل ســال
 ۱۳۶۰ه.ش .همچنــان به انتشــار
برخــی از جــزوات میپرداختند و
حتی از ترورهــای مجاهدین خلق
نیز به نوعی سوءاستفاده کرده ،آنها
را با اندیشههای خود پیوند میدادند.
گروهک فرقان کــه چندان از نظر
ساختاری قوی نبود و اعضای آن تنها
دلخوش به افــکار و ایدئولوژیهای
گودرزی رهبر گــروه بودند ،بعد از
اعدام وی و دستگیری اعضای اصلی
آن از هم فروپاشید و بقایای این گروه
توبه کردند.

هندوســتان و تأسیس دو كشور مستقل هند و
پاكســتان و همچنين در  ،۱۹۵۱ب ه عنوان يكي
از قدرتمندترين حاميان سازمان ملل در جريان
بحران كمره شركت كرد.
مرد مبارز و خستگيناپذير هند در ژنوايه
 ۱۹۴۶بر اثر حمله قلبــي ،نيمي از بدنش فلج
شــد و ســرانجام در  ۲۷مي  ۱۹۶۴در سن ۷۵
سالگي درگذشت.
نامههایی به اينديرا
نهرو در تابستان ســال  ،1928زماني که
در زندان به ســر ميبرد ،يک سلسلهنامه براي
دخترش ،اينديراي  10ساله نوشت .نهرو در اين
نامهها با زباني ساده و روان داستان آفرينش زمين
و پيدا شدن زندگي و تشکيل نخستين قبايل و
اجتماعات بشري را نقل کرد .بعدها مجموع ه آن
نامهها را که  30نام ه کوتاه بود به صورت کتابي
منتشر کرد .در سال  ۱۹۳۰نهرو که بار ديگر به
دليل فعاليتهاي سياســي به زندان افتاده بود،
درصدد برآمد از فرصت پيش آمده براي نوشتن
نامههاي تازهاي به دخترش بهره برد.

اين نامههاي تازه در مدتي نزديک سه سال
از اکتبر  ۱۹۳۰تا اوت  ۱۹۳۳در دو دوران مختلف
زندان نوشته شد و در آنها يک دوره تاريخ جهان
منعکس ميشــد .در اواخر سال  ۱۹۳۳که نهرو
زندان خود را به پايان رســاند ،نامههاي خود را
مروري کرد و آماد ه چاپ ساخت ،اما چون خیلی
زود در  ۱۲فوريه  ۱۹۳۴يکبار ديگر زنداني شد،
خواهرش ويجايالکشمي پانديت ،مجموع ه آنها را
تنظيم کرد و با عنوان «نگاهي به تاريخ جهان»
در دو جلد به چاپ رساند.
«نگاهي به تاريخ جهان» در سه جلد ترجمه
و منتشــر شده است .بخش اول شامل  ۹۵نامه
از تاريخ باســتان آغاز و تا اواخر قرن هجدهم و
تا آستانه انقالبهاي بزرگ آن قرن ادامه يافته
است .بخش دوم  ۶۰نامه در خود دارد و تا جنگ
اول جهاني را روايت کرده است .بخش سوم هم
 ۴۲نامه شــامل دنياي پس از جنگ را شــامل
ميشود .البته اين تقسيمبندي از سوي مترجم
صــورت گرفته و اصل کتاب يک واحد متصل و
به هم پيوســته است .ترجمه فارسي اين کتاب
از روي چــاپ چهارم آن که در ژانويه  ۱۹۴۹در

عبداهلل شهبازي /قرهباغي در دوران نخستوزيري شريف امامي وزير
کشور و در دولت ازهاري رئيس ستاد ارتش شد .در دولت بختيار نيز رئيس ستاد
ارتش و عضو شوراي سلطنت بود ،طي اين مدت به گفته خودش کموبیش همه
روزه با سفراي انگليس و آمريکا ،که جداگانه به مالقات او ميرفتند ،ديدار داشت
و با آنها تبادل اخبار کامل ميشد .هر دو سفير در هر مالقات پشتيباني خود را
اعالم و او را به مقاومت دعوت ميکردند و او حرف دو سفير را مانند سند قبول
ي که محمدرضا در ايران بود ،او همه روزه حداقل
داشــت .در اين دوران تا زمان 
روزي يکــي دو بار با محمدرضا مالقات داشــت و گاهي نيز مطالب را تلفني به
اطالع محمدرضا ميرساند.
در دوران بختيار ،قرهباغي که کموبیش همهروزه به ديدار من (فردوســت)
ميآمد ،حتي يک کلمه درباره بختيار با من صحبت نکرد که وي از نظر شخصيت
و معلومات و ...چگونه است؛ چون قرهباغي را در تاروپودش ميشناسم ،متوجه شدم
که اين عالمت احترام شــديد او به بختيار است .علت اين احترام نيز دو موضوع
بيشــتر نبود :يا بختيار نفع مادي به او ميرســاند يا قول مقام بعد از خود را به او
داده بود و يا هر دو موضوع! علت اينکه قرهباغي در اينباره هيچگاه چيزي به من
نگفت ،موضع من در قبال بختيار بود و مسلماً از بختيار پرسيده بود که آيا مرا در
جهت طرفداري از بختيار نصيحت کند و بختيار جواب منفي داده بود .اگر چنين
نبــود ،قطعاً در اين  37روز قرهباغي با من صحبتي کرده و مرا در جهت حرکت
بختيار راهنمايي ميکرد.
در ايــن  37روز ،قرهباغي
خود را بســیار مهم ميدانست؛
به ویژه روزي که به دفترم آمد
و مشــاهده کــردم روي لباس
نظامي نشــانهاي خود را زده
(که به هيچوجه معمول نيست)
و چماق مارشالي به دست دارد!
چون او را خوب ميشــناختم
و  42ســال بيوقفه دوســت
بوديم ،ميزان تکبرش را از روي
سرفهاش تشخيص ميدادم :هر
چه سرفه بلندتر ،تکبر بيشتر! خالصه آن روز قرهباغي با اين شمايل آمد و سرفهاش
نيز خيلي بلند بود! کمی نشست و رفت و مطلب مهمي هم نگفت! متوجه شدم
مسئلهاي رخ داده و بالفاصله تلفني از پرويز ثابتي (مرد دوم ساواک) پرسيدم که
جريان چيست؟! ثابتي گفت در جلسه ديروز بعدازظهر کميسيون ،بختيار مطرح
کرد که بهترين راه مقابله با انقالب اين است که رژيم جمهوري اعالم شود و من
رئيسجمهور و قرهباغي جانشين رئيسجمهور شود (چنين جملهاي)! در اين موقع
بدرهاي بهشدت عصباني شد و به بختيار ناسزا گفت و خواست با او گالويز شود
که ديگران نگذاشــتند و او از جلسه خارج شد؛ ولي بقيه ماندند (يعني اعتراضي
نداشتند) .به هر حال ،چنين وعدههايي به قرهباغي داده شده بود و او خود را فرد
دوم مملکت حساب ميکرد!
قرهباغي پس از  22بهمن مخفي شــد .در اين روزها من نيز در خانه دکتر
اميد مخفي بودم و قرهباغي روزي دو سه بار به من تلفن ميکرد؛ ولي شماره خود
را به من نداد .بعدها که جايم را عوض کردم ،قرهباغي پیش از خروج از کشــور
به منزل توران (خواهرم) تلفن کرد و گفت ،به فالني بگوييد با من صحبت کند.
توران پاسخ ميداد نميدانم کجاست .قرهباغي ميگويد« :براي ايشان مفيد است
کــه با مــن صحبت کند .من دو روز ديگر باز تلفن ميکنم ».توران به من گفت،
ولي مــن مصلحت نديدم که تلفني صحبت کنم و به توران گفتم بگويد که مرا
پيدا نکرده است .پس از خروج قرهباغي از ايران ،از طريق توران فهميدم که وي
در منزل دانشفر ،کارمند سابق شرکت نفت پنهان بوده است (منزل قرهباغي يک
منزل با منزل توران فاصله دارد .روزي توران به منزل قرهباغي ،که اکنون فاميل
وي در آنجا زندگي ميکنند ،ميرود و در آنجا فرد فوق ميگويد که من برادر زن
قرهباغي هستم و قرهباغي تمام مدت در خانه من بود).
منبع :فردوست ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ،ج  6۱۱ :1ـ 6۰۸

تاریخ حماسه
بسترهای آغاز جنگ تحميلي

به بهانه سالروز درگذشت جواهر لعل نهرو

نامههایی که کتاب شد

۹

لندن انتشار يافت ،انجام شد.
عامل تفاهم ايران و هند
نهرو در ســال  1335ه.ش بعد از دريافت
ترجمه کتاب ديگر خود با عنوان «زندگي من» از
مرحوم محمود تفضلي ،مترجم اين کتاب خواست
تا اثر تازهاش« ،نگاهي به تاريخ جهان» را ترجمه
کند .نهرو نوشــته بود« :خوشوقت خواهم شد
که شما کتاب «نگاهي به تاريخ جهان» مرا نيز
ترجمه و منتشر کنيد ».سه سال بعد و در سال
 1338ه.ش تفضلي يک نسخه از ترجمه کتاب
«نگاهي به تاريخ جهان» را به ســفير کبير هند
در تهران تحويل داد تا با حفظ مراتب احترام به
دفتر نخستوزيري ،جايي که جواهر لعل نهرو بر
آن تکيه زده بود ،بفرستند .نهرو پس از دريافت
کتاب براي مترجم کتابش در ايران نوشت:
«آقاي محمود تفضلي عزيز! ســفير کبير
ما در تهران يک نســخه از ترجمه فارسي کتاب
«نگاهي به تاريخ جهان» را که شما ترجمه کرده
بوديد را برايم فرستاده است .از شما سپاسگزارم و
آن را تقدير ميکنم .چون زبان فارسي نميدانم،
شايد نتوانم درباره اين ترجمه قضاوت کنم ،اما
شنيدهام که اين کتاب در ايران موقعيت خوبي
کسب کرده است و اســتقبال شاياني از جانب
دانشــجويان و عموم مردم از آن شــده اســت.
اميدوارم اين کتاب سبب تفاهم بيشتر ميان ايران
و هند بشــود .با احساسات صميمانه /ارادتمند/
جواهر لعل نهرو»
«نگاهي بــه تاريخ جهــان» همانطور که
ســفير کبير هند به نهرو گفته بود ،در ايران با
اقبال خوبي مواجه شد و توانست جايزه بهترين
ترجمه ســال 1338ه.ش انجمن کتاب ايران را
کســب کند .رهبر معظم انقالب اسالمي مدتی
پیش در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب
اسالمي به ايشــان توصيه کرد که« :اين کتاب
جواهــر لعل نهرو ـ نگاهــي به تاريخ جهان ـ را
بخوانيد)92/6/26( ».

محمد درودیان /جنگ عراق با ايران که در  31شهريور  1359آغاز
شد و در روز  29مرداد  1367به پايان رسيد ،يکي از طوالنيترين جنگهاي
جهان و يکي از گســتردهترين جنگهاي منطقهای بوده است .جنگ عراق با
کشورمان فرايند ظهور عوامل تاريخي ،فرهنگي ،ژئوپليتيک و نظامي گوناگوني
بوده است که با اراد ه شخصي ،مانند صدام حسين به وقوع پيوست.
معموالً هر جنگي با بهانهها و با وجود زمينهها و به منظور نيل به اهداف
سياســي معين و مشخصي آغاز ميشود .راهبرد هر جنگ ،يک طرح و برنامه
عملي اســت که با کاربرد زور و ابزارهاي نظامي ،هدفهاي سياسي را تعقيب
ميکنــد .عــراق از مدتها پيش خود را براي جنگ با ايران آماده کرده بود .او
پیش از جنگ با کمک حزب دموکرات توانست نيروهاي مسلح ايران را از مرز
پيرانشهر تا اشنويه و مهاباد تا جنوب ُکردستان درگير کند؛ بنابراین با آغاز جنگ
ديگر نيازي نداشت براي اين مناطق نيروي اساسي تخصيص دهد .رئيسجمهور
عراق با تصور نادرســت از وضعيت قــدرت نظامي ،ظرفيتها و توانمنديهاي
جمهوري اسالمي و با گمان ضعف نظامي و سياسي ايران و اطمينان از پيروزي
ارتش عراق ،جنگ را برنامهريزي کرد .صدام محيط منطق ه و فضای بينالمللي
را براي چنين حملهای مناســب و مساعد ميديد و در حالي تصميم گرفت به
ايران حمله کند که آمریکا به دليل از دست دادن منافع خود و فروپاشي نظام
شاهنشــاهي ،به دنبال راهي براي بازگشت به ايران بود .افزون بر این ،شوروی
نیز با ظهور انديش ه انقالب اسالمي ،نگران افول مکتب مارکسيسم در کشورهاي
مسلمان و همچنين مشغول اشغال افغانستان بود .رؤساي کشورهاي عربي هم
نگران از دســت دادن تاج و تخت خود از طريق تکرار نهضت اسالمي ايران در
ســرزمينهاي خود بودند .در چنين وضعيتي صدام احساسکرد که با همسو
شــدن اهداف قدرتهاي جهاني و کشورهاي عربي همســاي ه ايران با اهداف
حکومت بعث عراق ميتواند از طريق اقدام نظامي موجب شکســت جمهوري
اسالمي شود و با سربلندي به حکومت خود در عراق تداوم بخشد .او از بهانههاي
تاريخي براي تهاجم نظامي به ايران سود جست .عراق ميپنداشت ايران قادر به
مديريت جنگ نخواهد بود و با توجه به آشفتگيهاي سياسي داخلي ،مناسب
نبودن روابط بينالمللي و نداشــتن تجرب ه کافي دولتمردان جديد ،بروز جنگ
ســبب پديد آمدن يک بحران ملي در ايران خواهد شــد و اين بحران پيروزي
را براي عراق رقم خواهد زد .دولت عراق با آغاز جنگ قصد داشت ظرف چند
روز يا چند هفته به يک پيروزي عظيم نظامي دست يابد .عراق در تالش بود
از طريق جنگ بر رودخان ه اروند تســلط يابد و معاهد ه مرزي  1975را منتفي
شده اعالم کند .همچنين ،با جداسازي استان خوزستان از خاک ايران و تصرف
مناطق مشخصي از غرب کشور ،ايران را در برابر خواستههاي خويش تسليم کند
و خود را قهرمان جهان عرب در جنگ قادسيه لقب دهد .تلقي صدام حسين
چنين بود که عراق با تحمل هزينهها و تلفات قابل قبولي ،میتواند به اهداف
راهبردی خود در جنگ دست یابد.
امــا حکومت عراق ،برخي واقعيتها و حقايق را دربار ه ملت ايران ناديده
گرفته بود .آنچه دولت عراق مشاهده ميکرد ،با آنچه بعدها در جريان مقاومت
ملت ايران در برابر حمل ه گسترد ه ارتش عراق اتفاق افتاد ،بسيار متفاوت بود.
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حجتاالسالم نبوی گفت :بنا به آموزههای قرآنی مؤمن حق ارتباط صمیمی با کافران و کنار گذاشتن مؤمنان را ندارد که در صورت چنین اقدامی از دید الهی اینگونه
افراد بیخبر و ناآگاهند و راه به دست آوردن عزت و موفقیت در برقراری ارتباط با کافران و منافقان نیست .براساس دین کسی که دوستیهایش را مرزبندی نکند ،دین
ندارد و بر اساس آموزههای قرآنی ،رسول خدا(ص) و صحابه ایشان با مؤمنان نرمخو و با کافران خشن و شدید هستند.
آیتاهلل علیرضا اعرافی

هر روز ماه رمضان یک درجه است

اویس قرنی ـ ۳

در رکاب علی

(ع)

پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) ،اویس همچنان گمنام زندگی میکرد تا اینکه
نوبت به خالفت امیرمؤمنان ،علی(ع) رسید .وی برای یاری علی(ع) به پا خاست و در
زمره یاران ویژه ایشان قرار گرفت .اویس همواره مردم را به همراهی با امیرمؤمنان،
علی(ع) فرامیخواند.
آوردهاند مردی به اویس گفت« :مرا موعظهای کن ».اویس پاســخ داد« :تو را
ســفارش میکنم به کتاب خدا و سنت پیامبران الهی و همراهی با صالح مؤمنان»؛
یعنی امیرالمومنین(ع).
نقل اســت؛ چون امام علی(ع) ،در ماجرای تحمیل جنگ جمل به ایشــان به
ســوی بصره حرکت کرد ،در نزدیکی بصره در منطقــه «ذیقار» توقف کرد ،آنگاه
افرادی چون امام حســن مجتبی(ع) ،عمار یاسر و مالک اشتر را برای جذب نیرو به
کوفه فرســتاد .سفیران موال علی(ع) ،افراد بسیاری را از کوفه برای کمک ،به سوی
ذیقار رهسپار کردند.
شــیخ مفید(ره) میگوید« :حضرت علی(ع) ،برای گرفتن بیعت از یارانش در
ذیقار نشسته بود که فرمود :امروز از سوی کوفه ،هزار مرد بدون کم و زیاد میآیند
و تــا پای جان با من بیعت خواهند کــرد ».عبداهللبنعباس میگوید« :من در این
پیشگویی حضرت دقیق شدم .چون مردم کوفه به سوی لشکر امیرمؤمنان ،علی(ع)
آمدند ،همه را شــمردم .اما هنگامی که شــمار آنان به  999نفر رسید ،دیگر کسی
نیامد .من در شگفت شدم و نگران که مبادا یک نفر نیاید و این موضوع ،بهانهای برای
سرپیچی بدخواهان از فرمان امام شود .همچنان در این اندیشه بودم که ناگاه ،شخصی
را دیدم که از کوفه به سوی ما میآید .وقتی نزدیک شد ،مردی را دیدم که جامهای
مویین بر تن و شمشیر و سپر در دست دارد .وقتی به لشکر رسید ،نزد امام علی(ع)
آمد و عرض کرد« :ای امیرمؤمنان ،دستتان را بدهید تا با شما بیعت کنم ».علی(ع)
فرمود؛ «با من به چه چیزی بیعت میکنی؟» اویس گفت« :بیعت بر شنیدن سخنان
تو و پیروی از فرمانت و جنگیدن در رکابت تا پای جان ».علیبنابیطالب(ع) فرمود:
«نام تو چیست؟» اویس گفت« :من اویس قرنی هستم ».امیرمؤمنان از این پیشامد
بسیار خوشحال شد و فرمود« :اهلل اکبر ،حبیبم رسول خدا ،به من خبر داد که مردی
را از امت ایشان با نام اویس قرنی خواهم دید ».او از افراد حزب خدا و حزب رسول
خداســت .وی در پایان عمر مبارکش به شهادت میرسد و در روز قیامت ،به اندازه
افراد دو قبیله ربیعه و مضر ،انسانها را شفاعت خواهد کرد».
ابنعباس میگوید« :به خدا سوگند ،با آمدن اویس و تکمیل شدن هزار نفری
که امام علی(ع) پیشگویی کرده بود ،اندوه و نگرانی من برطرف شد».
آنگاه اویس لباس رزم پوشــید و در رکاب حضرت با منافقین نبرد کرد .اویس
قرنــی ،با همه توان در جنگ جمل ،امیرمؤمنــان ،علی(ع) را یاری کرد ،ولی تقدیر
الهی این بود که در این جنگ ،به وی هیچ آسیبی نرسد .وی در میدان جنگ جمل،
بارها در حال نیایش ،این عبارت را زمزمه میکرد« :الل ُه َّم الر ُزقنی شها َد ًه تُوجِ ُب لی
الج َّن َه»؛ خدایا ،مقام شهادت را که موجب وارد شدن به بهشت توست ،نصیب من کن.
َ
او تنها یکی از یاران معمولی امام علی(ع) نبود؛ بلکه از حواریون آن حضرت به
شــمار میآمد .پیشوای هفتم ،امام موسی کاظم(ع) فرمودند« :روز رستاخیز منادی
الهی ندا میدهد :حواریون محمد(ص) که از پیروی او دست نکشیدند و بر سر پیمان
خود باقی ماندند ،کجا هستند؟ در این هنگام چهرههای درخشانی مانند سلمان ،ابوذر
و مقداد از جای برمیخیزند و خود را معرفی میکنند .بار دیگر منادی ندا میدهد:
حواریون علی(ع) کجایند؟ در این هنگام ،گروهی از یاران برجسته امیرمؤمنان ،علی(ع)
مانند محمدبنابیبکر ،میثم تمار و اویس قرنی برخاسته ،از دیگران مشخص میشوند».

گویا این ســنتی بوده اســت که در
روزهای واپســین ماه شــعبان که شمارش
معکوس ورود به رمضان بزرگ آغاز شــده
است و به ویژه در آخرین جمعه ماه شعبان،
پیشــوایان معصوم ما اولیای الهی هشــدار
میدادند و موعظه میکردند و جامعه را برای
ورود به میهمانی بزرگ خدا آماده میکردند.
آخرین خطبه پیامبر اسالم ،حضرت
محمد(ص) در ماه شــعبان حاوی مطالب
مهمی اســت .در این خطبــه پیامبر خدا
نزدیک به  ۱۰وصف در مورد شــهر رمضان
ذکر میکنند.
در روایاتی نقلشده که ماه رمضان در
قیامت تجسم پیدا میکند؛ شفاعت میکند؛
ماه مبارک رمضان ماهی است که هنوز ما به
بلندای آن نرسیدهایم .این ماه که ماه عبادت
اســت ،ماه رحمت و مغفرت ،ماهی که هم
ربیع و بهار فقیران و نیازمندان اســت و هم
بهار دعا و قرآن؛ این ماه چنان شکوهی دارد
که برای اولیای الهی عید است؛ عید اخالق،
عرفان و معنویت است.
هالل ماه رمضان برای دلهای مشتاق و
جانهای عالقهمند ،اسرار زیادی دارد ،حرفها
دارد .پیامبر خدا در آخرین جمعه ماه مبارک
شــعبان همه ما را به یک میهمانی بزرگ فرا
میخوانند؛ تأکید میکنند که درهای رحمت
و دروازههای عالم غیب روی شما باز میشود،
این ماه رمضان اســت؛ ماهی که یک هدیه
بزرگ الهی اســت .خدا را بر توفیق درک ماه
رمضان و لیلهالقدر شــکر بگذاریم و از اکنون
آماده شویم .با دلهایی خالی از کینه ،با صله
ارحام ،با اســتغفار و با رسیدگی به یتیمان،
نیازمندان و محرومان میشــود به استقبال
ماه مبارک رمضان رفت .درجات ماه رمضان
درجات قابل وصفی نیست .هر روز و شب ماه
رمضان یک پله است؛ یک درجه است .درجات
یکروزه را باید سیر کرد.
مشکالت با موعظه حل نمیشود!
اصالح روابــط خانوادگی ،پایه اصالح
سایر مسائل اجتماعی است .البته این نکته
را باید متذکر باشیم که اصالح نظام خانواده و
آداب سبک زندگی خانوادگی از یکطرف بر

فرهنگ ما و شما وابسته است .در پرتو قرآن
و س ّنت و تعالیم الهی ،نظام خانواده خود را
بر پایه ارزشهای اسالمی استوار کنیم؛ البته
ک پایه
فقط به همین ،اصالح نمیشــود؛ ی 
دیگر اصالح نظام خانواده و کاهش آسیبهای
خانوادگی ،به برنامهریزی مسئوالن و حکومت
برمیگــردد .اینکه فرهنگ جامعه ،فرهنگ
درست الهی شود و زندگیهای خانوادگی بر
بنیاد اخالق و معنویت استوار شود ،اینیک
پایه اســت؛ اما یکپایه دیگر این است که
دستگاههای مسئول و برنامههای کشوری،
بر اســاس ارتقای خانواده و توســعه اخالق
خانوادگی استوار باشند.
بنابراین نباید تصور کنیم که با خطبه و
موعظه ،همه مسائل خانوادگی حل میشود؛
ما امروز مســئل ه جمعیت داریم؛ اختالفات
خانوادگی وجود دارد؛ آسیبها و چالشهای
مختلفی درون خانوادهها رســوخ پیدا کرده
است؛ البته که معالجه اینها فقط با موعظه
ن یک پایه است.
و گفتار نمیشود؛ لکن ای 
صبر و بردباری
از اصول مهم ،صبر و بردباری اســت.
درباره صبــر و بردبــاری مطالب متعددی
داشتیم ،یادآوری میکنم که صبر ،بهعنوان
یک قاعده عمومی ،از مطلقات اسالمی است
که انسانها در روابطشان باید اهل تحمل و
صبوری باشند.
غیر از آیــات و روایاتی کــه ما را به
صبر و مدارا در روابط اجتماعی و خانوادگی
فرامیخوانند ،نزدیک به  ۱۰روایت ب ه طور
خاص ،زن و شــوهر و اعضای خانواده را به
تحمل فراخوانده اســت .تحمل ،کلید رفع
اختالفات و مشــکالت است؛ شوهری که از
لحاظ مادی دچار فقر است؛ تفاوتهایی که
در آدابو رسوم خانوادگی طرفین ،میتواند
وجود داشــته باشــد؛ توقعــات طرفین در
رفتوآمد میان اقوام یکدیگر ،هر یک از اینها
موجب میشود که یک اختالفاتی پیش آید.
اگر ما فرهنگ تحمل را در روابط خانوادگی
مبنای زندگی قرار دهیم ،ب ه ویژه به زوجهای
جوان عــرض میکنم که آغاز زندگیتان را
بر صبر و تحمل بگذارید ،آنوقت افقهای

گفتوگوی هفته

روشنی در زندگی شما
پیدا خواهد شد.

برکات صبر کردن
در  ۱۰روایتی که
ما را بــه صبر در روابط
زندگی توصیــه کرده،
حداقل به هشــت نوع
برکت برای صبر اشــاره
شده است:
1ـ ثواب کســی
که صبــر میکند ،ثواب
صابــران بــزرگ تاریخ
است؛ مثل ایوب و آسیه.
2ـ ثواب کســانی
که مشکالت خانه را تحمل میکنند ،ثواب
شاکران الهی است.
3ـ صبــر شــما ،ثواب جهــاد در راه
خدا را دارد.
ن نکت ه شــگفتی اســت؛ آنقدر
ایــ 
مســئل ه مهمی اســت که میگوید ثوابش
ثواب جهاد است.
4ـ ثواب صبرکردن ،ثواب شهادت در
ل کردن همسرت ،در
راه خداســت ،با تحم 
ثواب شهیدان سهیم میشوی.
 _5صبر شما بهمنزل ه عبادت است،
در بعضی روایات فرمودهاند :ثواب یک سال
عبادت دارد.
6ـ با اولیای الهی محشور میشوی.
در مورد خانمها داریم که اگر کســی
سوءخلق همســر خویش را تحمل کند ،با
اولیای الهی ،با صدیقه کبری حضرت فاطمه
زهرا محشور میشود.
7ـ رفع عذاب قبر میشود.
یک سلسله اعمالی در روایات آمده که
باعث کم شدن فشار قبر میشود ازجمله آنها
صبوری در ارتباطات خانوادگی است.
8ـ درج ه ویژهای برای صابران در خانه،
مقرر شده است.
خانه آرام و سالم سرآغاز جامعه سالم
و معنوی
به راستی چه خبر است که این ثوابها
ذکر شــده است؟ ثواب عبادت ،ثواب جهاد،

ثواب شهادت ،حشر با اولیای الهی و کاهش
فشار قبر که یکی از مواقف دشوار حیات ما
و ســیر زندگی اخروی ما اســت؛ چرا برای
بحث صبوری در خانــه ،این همه آثار ذکر
شــده اســت؟ دلیل آن کام ًال روشن است؛
برای اینکه خانه آرام ،سالم ،معنوی و اخالقی
سرآغاز سعادت یک جامعه است.
خانهای که در آن توقعات اندک باشد،
نگاه معنوی در آن حاکم میشود .خانهای که
زن و مرد آن بردبار هستند و زود از کوره در
نمیروند ،در برابر نامالیمات زندگی خم به
ابرو نمیآورند و پرخاش نمیکنند؛ این خانه
میشود جای تربیت انسانهای بزرگ؛ این
خانه میشود جای تربیت انسانهایی که اهل
عبادت هستند؛ انسانهایی که اهل جهاد در
راه خدا هستند؛ آدمهای بزرگ در خانههای
آرام تربیت میشوند.
خانهای که کشــتی آرام اســت ،در
نامالیمات طوفانــی به هم نمیریزد ،فوری
نمیگویند برویــم دادگاه؛ فوری دیگران را
به حکمیت نمیخوانند؛ خودشــان قبل از
هرکســی مشکل خودشان را رفع میکنند؛
اگــر خانههای ما اینطور شــد و جوانان ما
این فرهنگ بردباری و صبوری را آموختند،
آ ن وقت این ثوابهایی که در روایات عرض
کردم برایشان مترتب میشود.
دالیل بیصبری ما
چرا ما صبور نیســتیم؟ دلیل آن کم

ظرفیتی اســت؛ به خاطر این است که فکر
عواقب امــور را نمیکنیم؛ فکــرش را هم
نمیکنیم که گاهــی به خاطر بیتحملی و
تندی در ارتباط با همســر خود ،زندگی از
هم میپاشد.
یــک فرهنگی در غرب وجــود دارد
کــه فرهنگ لذتگرایی فردی اســت .این
فرهنگ ،فلسفهای دارد که میگوید انسانها
خودشان هستند و لذتهای دنیایشان؛ این
فرهنگ ،آدمها را بیتحمل میکند؛ همین
که نامالیمات زندگی را ببیند ،میگوید من
میخواهم راحت باشــم و ســریع میگوید
طالق؛ جاد ه طالق ،جادهای است که از نظر
شرعی باز است؛ اما بســیار مبغوض است.
ک خانه بسیار کشنده است.
اختالفات درون ی 
این روح فردگرایی ،ناآرام و لذتجویی
فردی ،انسان را به سمت بیتحملی میبرد؛
غافل از اینکه اگر ما اهل صبر و تحمل باشیم،
همان زندگی مــادی هم ،آرامتر و راحتتر
میشــود .البته معنای صبر و بردباری این
نیست که انســان بیتفاوت باشد؛ بیغیرت
باشــد؛ یا از ارزشهای الهی چشم بپوشد؛
اس
هرگز چنین نیســت .زن و مرد « ُه َّن ل َِب ٌ
اس ل َّ ُه َّن» چشمهای یکدیگرند،
ل َّ ُك ْم َو أَنت ُْم ل َِب ٌ
حافظ اخالق و منش انسانی یکدیگرند.
صبر ،برای رســیدن به اهداف بلند
است و این تحمل و بردباری ،میتواند منشأ
آ ن همه خیرات شــود .آیه  35سوره فصلت
را فرامــوش نکنید کــه خداوند میفرماید:
ذين َص َب ُــروا َو ما يُلَ َّقاها
« َو مــا يُلَ َّقاها إِالَّ ال َّ َ
إِالَّ ُذو َح ٍّــظ َعظي ٍم» مقــام صبر و تحمل و
ش زندگی ،مقام
بردباری و آرامش در کشاک 
صابرین اســت و این مقام برای انسانهای
ویژهای است.
بدانیــم کــه زندگــی خانوادگی بر
پایههایی نهادینه شــده کــه از مهمترین
پایههــای آن ،صبــر و بردبــاری در برابر
نامالیمات زندگی اســت .یک روز قســط
هســت ،یک روز بیکاری ،یک روز فقر ،یک
روز اختــافســلیقه و آداب دو خانواده و
انواع این مثالهایی که در ذهن شــریفتان
هست؛ هرکدام از اینها ،نکته کوچکی است
که بنیانهایی را به هم میریزد.

توگو با صبح صادق
سیدمرتضی نبوی در گف 

هنر دولتها هدایت منابع و امکانات برای تولید است نه داللی
مجتبی برزگر /ما واژه مقاومت را از خود حضرت آقا یاد گرفتیم؛ میتوان این مفهوم را در قالب مکتب انتظار بهتر معنا کرد؛ یعنی منتظر واقعی کسی است که صددرصد در آمادهباش بوده و به آینده امیدوار
باشــد .چون به وجود حضرت بقیهاهلل(عج) ذخیره خدا اعتقاد دارد و میداند او میآید! به همین دلیل باید با قدرت همه ســختیها را پشت سر بگذارد و موانع را بردارد .در نتیجه مهمترین عامل و سرمایه ،مقاومت
است؛ لذا امروز میبینید جبهه مقاومت تشکیل شده و هر روز رشد بیشتری مییابد که به برکت همین صبر و استقامت است .در قرآن کریم هم آمده است خداوند با صابرین است و اگر شما بگویید خدا و صبر کنید
خداوند متعال فرشتههای نصر خود را نازل میکند .شرط انتظار ،داشتن استقامت و مقاومت است و اگر کسی بخواهد خودش را با امام زمان(عج) مطابقت دهد ،فکر نکند اگر در مقابل طاغوت و کسانی که مقابل حق
ایســتادند و اهل ظلم و تجاوز هســتند ،کوتاه بیاید مشکالت او حل میشود .بدانید صالبت و پویایی همیشه کار را جلو میبرد؛ اگر یک کشور و جامع ه باصالبت و مقتدر آن هم با اقتدار فرهنگی و با اقتدار علمی و با
اقتدار مدیریتی و اقتصادی بتواند نقاط ضعف خود را برطرف کند ،در این صورت است که جهان واقعیت او را میپذیرد و راه را برای او باز میکند .اگر دستاوردهای هستهای ما نبود ،یقین ًا در مذاکرات به این حداقلی
که پذیرش حق فناوری هســتهای بود ،اذعان نمیکردند .این جمالت ،جمالتی اســت که سیدمرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشار ه به دغدغههای حضرت آقا درباره دولت مقاومت در گفتوگو با
هفتهنامه صبح صادق بیان کرده است ،مشروح آن را در ادامه بخوانید.

*نقش دولتها در تحقق شعارهای سال ،خاصه
«اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» و رهنمودهای رهبر
معظم انقالب اسالمی در این باره چیست؟
اول زمینه کار را فراهم کند و دوم اینکه موانع پیشروی
اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال را بردارد .حاال چگونه زمینه
فراهم میشود؟! به تعبیری در ادبیات اقتصادی زمینه ،یعنی
شاخصهای محیط کســبوکار را بهبود بخشیدن! نکتهای
که درباره شــاخصهای محیط کسبوکار وجود دارد ،یکی
مقررات پیچیده و غیر شفاف و دستو پاگیر است و دیگری
نظام اداری که از طریق آن مردم روند دریافت مجوز و برخی
بوروکراسیهای طاقتفرسا را باید انجام بدهند که خود این
موضوع یکی از موانع اســت .میدانیم دستگاههای ما مشکل
دارند و به ســرعت جواب نمیدهند؛ بعضاً انتظاراتی دارند تا
بخواهند یک مجوزی را صادر کنند؛ یعنی وقتی این شاخص
را با کشــورهای دیگر مقایسه میکنیم میبینیم آنهایی که
پیشرفت کردند در این زمینه تحول ایجاد شده است .یعنی
از زمانی که کسی تصمیم میگیرد کاری انجام بدهد و مجوز
میگیرد و همچنین اعالم میکند ،تا زمانی که این مجوز را
بگیرد چند روز بیشتر طول نمیکشد ،اما در اینجا میبینیم
آنقدر موانع اداری ،بوروکراسی و مقررات پیچیده وجود دارد
که بعضاً در این قســمت افراد مأیوس و سرخورده میشوند
و رها میکنند.
مرحلــه بعد از این زمینههــا و موانع ،خود نظام اداری
است که متأسفانه سالمت کافی و شفافیت الزم ندارد .در این
نظام اداری به جای اینکه مانند پلیس راهنما نقششان این
باشــد که سر چهارراهها رفتوآمدها را روان کنند ،خودشان
به اینکه ترافیک سنگینتر بشود ،کمک میکنند .این نظام
اداری روانکننده و تسهیلکننده کار نیست و کارآمدی الزم
را ندارد .یکی از موانع ،حمایتها و پشــتیبانیهایی است که
باید در دستور کار دولتها باشد .متأسفانه نظام بانکی ما که
باید پشتیبانی مالی داشته باشد؛ نظام مالیاتی ما که باید در
جهت سرمایهگذاری و تولید مشوق باشد ،یا نظامهای بیمه،
در حال حاضر جزء موانع کار هستند و باالخره یک نظام تأمین
اجتماعی که میخواهد برای کسانی که اهل کار هستند امنیت
خاطری را ایجاد کند که بتوانند به کار بپردازند.

یکی از مهمترین مسائل در اینکه برنامههایمان موفق
باشد ،این است که باید اولویتها را رعایت کنیم .چون باالخره
منابع نامحدود نیســت و امکانات هم باید براساس اولویتها
تخصیص داده شود .یکی از هنرهای دولتها و برنامههای آنها
این است که تخصیص برنامه بهینه انجام شود و امکانات کشور
به سمت سرمایهگذاری و تولید برود ،نه به سمت مسائل داللی.
چه در اعتبار بانکی و چه ســایر منابع باید اولویتها رعایت
شــود .اگر در این راستا از ادبیات دفاع مقدس یک بار دیگر
استفاده کنیم ،به واژه قرارگاه و رصد کردن تهدیدها میرسیم؛

متأسفانه نظام بانکی ما که باید پشتیبانی مالی
داشــته باشد؛ نظام مالیاتی ما که باید در جهت
سرمایهگذاری و تولید مشوق باشد ،یا نظامهای
بیمه ،در حال حاضر جزء موانع کار هستند

*دولت دوازدهم از اواسط سال روی کار میآید؛
با توجه به اینکه شعار سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و
اشــتغال» است و یکی از بزرگترین مشکالت کشور
بیکاری است ،دولت جدید برای حل این مشکل بزرگ
باید چه اقدامی انجام دهد؟
اولویت دولــت همان رویکردی اســت که حضرت آقا
فرمودند؛ مدیریت جهادی! یکی از مشکالتمان در دولتها
مسئله کارآمدی است .مسئله سالمت و مسئله این مدیرانی
اســت که در حقیقت دلسوزانه خودشــان را وقف برداشتن
موانع و این زمینهسازیکنند .همانطور که در دفا ع مقدس
مدیریت جهادی موفق بود ،در نظام اقتصادی و در دولتمان

نیز مدیریت جهادی روی کار بیاید .از مشــخصات مدیریت
جهادی این است که از مشکالت نترسد .دلسوز باشد و منافع
خود را اولویت قرار ندهد .انگیزه داشته و مؤمن به کار باشد.
در نتیجــه با توکل به خــدا این نظام اداری را کارآمد کند و
مقررات دســت و پاگیر را نیز کنار بزند .اگر این تحول ایجاد
شود ،شاهد آن خواهیم بود که با مدیرانی کارآمد و جهادی
آن موانع برداشته میشود و زمینه برای کار فراهم خواهد آمد.
*با توجه به اینکه برنامه ششم در آغاز راه است،
برای تحقق اهداف برنامه ،دولت جدید چه کاری باید
انجام دهد؟

چرا که در دفاع مقدس ما یک قرارگاه داشــتیم .این قرارگاه
برای اینکه در کارش موفق باشد ،اوالً مرتب تهدیدها را رصد
میکرد و در گام بعدی نیروهای اطالعاتی به او میگفتند چه
توطئههایی علیه شما قرار است شکل بگیرد؛ لذا رصدکردن
تهدیدها یکی از مهمترین کارها است که با هماهنگی قوا اتفاق
میافتد .ما باید تشخیص دهیم که فرصتهایمان کجاست
و باید از نقاط قوتمان بهره بگیریم و نقاط ضعف را به قوت
تبدیل کنیم .در واقع بــا یک هماهنگی و یک همافزایی به
سمت عملیات آفندی خودمان پیش برویم.
*در حال حاضــر به رســیدگی در حوزههای
اقتصادی ،اجتماعی و همچنین تعامل سازنده آنها با
محیط بینالمللی نیاز است؛ دولت جدید چه نگاهی باید
داشته باشد و به چه شکل این دو حوزه را مدیریت کند؟
در داخل ما هر وقت وحدت ملی و انسجام ملی داشتهایم،
کارها به شایستگی پیش رفته است؛ یعنی نقش دولت بسیار
مهم است در اینکه میان نخبگان فرهنگی ،سیاسی ،نخبگان
روحانی ما ،مردم و نیروهای اجرایی دولتی ،قانونی و قضایی
در داخل یک انسجام ایجاد شود.

نقطه نظر

نعمت و غضب ()۱۱

مهدی عامری /ســخن
در این بود کــه مؤمنان هر روز در
نماز خود از خدا میخواهند در صف
کسانی باشند که به آنها نعمت ارزانی
داشته است و در عین حال در زمره
گروهی که خشــم خدا شامل حال
آنها شده قرار نگیرند .تا اینجا مطالبی
دربــاره گــروه دوم ،یعنی مغضوب
علیهم عرضه شد.
صراط مستقیم راه کسانی است
که از نعمت الهی برخوردار شدهاند و
طبق آیه  69سوره نسا ،اینان ،انبیا،
صدیقین ،شهدا و صالحین هستند.
به این معنا که ما هر روز در نماز از
خداوند میخواهیم مــا را در زمره
ایــن بزرگواران قرار دهد .اگر امکان
این امر نبود ،دعا کردن در این باره
لغو بود ،پس میشود به این مقامات
واال رسید.
در آیات قرآن ،صدیق و راستگو،
به افرادی مانند حضرت مریم (مائده/
 ،)75حضرت یوسف (یوسف،)45 /
حضرت ابراهیم (مریم ،)41 /حضرت
ادریس (مریم( ،)56 /علیهمالسالم)
گفته شده است .همچنین در روایات
و ادعیــه حضــرت امیرالمؤمنین
علی(ع) ،حضرت فاطمهزهرا(س) و
امام رضا(ع) صدیق نامیده شدهاند.
البته روشــن است اینها از باب ذکر
مصادیق اســت و یقیناً سایر انبیا و
اهل بیت نیز این گونه بودهاند.
برای رســیدن به چنین مقام
واالیــی و قرارگرفتــن در کنار این
بزرگان آن طور که خداوند در آیات
گفته اســت ،دو شــرط مهم وجود
دارد که البته هر یک به خودی خود
سختی فراوان دارد.
« َو ال َّ
ذيــن آ َم ُنوا ب ِاهلل ِ َو ُر ُســل ِ ِه
َ
أُولئ َ
ِ
ُون َو الشُّ َهدا ُء ع ْن َد
الصدِّيق َ
ِک ُه ُم ِّ
َرب ِّ ِه ْم»(حدیــد )19 /ایمان به خدا و
رسول او انسان را به مقام صدیقین و
شهدا میرساند و بر مبنای آیه سوره
نســاء ،اطاعت از خدا و پیامبر(ص)
انسان را تا این حد باال میبرد .پس
ایمان و اطاعت دو شرط رسیدن به
راه مستقیم و در کنار انعمت علیهم
قرار گرفتن اســت؛ یعنی هم قلب و
ذهن ســلیم و پــاک و هم اعمال و
اعضای طاهر و مطیع.

در ســطح بینالمللی هم ما به یک دیپلماســی فعال
اقتصادی نیاز داریم .کسانی موفق هستند که وقتی سفرایشان
را نگاه میکنید در حقیقت ســفیران مهم اقتصادی هستند.
در هر کشــوری که هســتند همه امکانات مدیریتی ،نیروی
انسانی ،نیازهای بازار آنها را ارزیابی میکنند و تمام همتشان
شبانهروز در این است که آنجا یک سهم بسزایی را از بازار آن
کشور برای کاالهای تولیدی ما و برای نیروهایی که میتوانند
خدمات صادر کنند ،فراهم آورند؛ لذا متأسفانه در این زمینه
تا به حال سیاســت خارجی و دستگاه دیپلماسی ما کارآمد
نبوده اســت .در نتیجه سفرا نباید به این فکر باشند که یک
چند سالی در آنجا حقوقهای ارزی بگیرند و برای خودشان
یک منفعتی کسب کنند؛ بلکه باید با جایگاه سفیر اقتصادی
شرایط را برای ما فراهم کنند.

*کشور با رهنمودهای رهبر حکیم انقالب در یکی
دو دهه اخیر در مسیر رشد و پیشرفت علمی قرار گرفته
اســت که در برخی از مقاطع با تغییر دولتها سرعت
رشد کشــور متفاوت بوده؛ دولت دوازدهم باید چه
قدمهایی برای پیشرفت علمی کشور بردارد؟
متأســفانه طی چند سال اخیر سرمایهگذاریها در امر
پژوهش کاهش یافته و همین موضوع سبب شده که شتاب
علمــی ما با توقف و کندی همراه شــود .دولــت باید برای
سرمایهگذاری در امر پژوهش و تولید علم اولویت قائل شود.
دومین نکته اینکه ،مقررات دســت و پا گیر را بردارد ،وقتی
صحبــت از اقتصاد دانشبنیان میکنیــم ،در اینجا ما دیگر
محدودیت سرمایه از نظر سرمایههای مالی و منابع نداریم .هم
منابع انسانیمان غنی است و هم آن محدودیتها را نداریم .در
این زمینه اگر نظام اداری قانونی و قضایی ما از این دانشمندان
جوان ،نوآوران و خالقان اســتفاده کنند ،پیشرفتمان سیر
صعودی و سرعت بیشتری میگیرد ،به طوری که این ایدههای
علمی به یک مبانی تبدیل میشود .در حقیقت از تولید علم به
تولید ثروت میرسیم و میتوانیم این ایدهها را تحقق ببخشیم.
این فناوریهای جدید به ویژه زمینههای فناوریهای ارتباطات
و اطالعات یک تحول عظیمی را ایجاد میکند و نقش زیادی
در پیشرفت اقتصاد دانشبنیان دارد.
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یادداشت

آمریکا به دنبال مقابله
با قدرت دریایی سپاه

سپاه در عرصه اجتماعی

علیرضــا جاللیان /در
ادبیات کالسیک راهبردی منابع اصلی
قدرت عرصههای سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصــادی و نظامیگری
است .سپاه پاسداران در مقام حافظ
انقالب اســامی و دستاوردهای آن
به دلیــل نیاز کشــور در همه این
حوزهها ورود داشته و توانسته است
نجاتبخش کشور باشد؛ اما در عرصه
اجتماعی به نظر میرســد این ورود
کافی نبوده و امروز یکی از نیازهای
اساســی کشــور و انقالب در عرصه
اجتماعی اســت .ســرمایه انسانی و
سرمایه اجتماعی دو نیاز زیربنایی هر
تمدن و جامعهای به شمار میآیند و
بقای انقالب اســامی هــم در گرو
ایجاد ،حفظ و تقویت سرمایه انسانی و
اجتماعی است .سپاه پاسداران همواره
در این عرصه به مثابه یک محور برای
سرمایه اجتماعی و بهکارگیری آن در
راستای نیازهای انقالب عمل کرده
است؛ اما به نظر میرسد این نوع عمل
انقالبی نبوده و هنوز انقالب اجتماعی
در جامعه ایران تکمیل نشده است؛
انقالبی که در پس آن جامعهای پویا،
همبسته ،منسجم و با مشارکت باالی
اجتماعی ایجاد شــود .گفتنی است،
ظرفیتهای ســپاه برای تکمیل این
انقالب بســیار باال است .برای نمونه
سپاه پاســداران به برکت بسیج در
سراسر کشور حضور دارد .با توجه به
اینکه بسیج به منزله بزرگترین شبکه
اجتماعی حقیقی جهان در اختیار این
نهاد است ،اما متأسفانه هنوز استفاده
در خوری از این ظرفیت عظیم نشده
است .البته در فضای اجتماعی امروز
حضور ســپاه تنها به وجود بسیج در
سراســر کشــور منحصر نیست .در
حوزه خدمات اجتماعی هم ســپاه
حضــور پر رنگــی دارد ،از جمله در
زمینــه محرومیتزدایی و کمک به
محرومان این نهاد توانسته است در
کنار دیگر نهادهای دولتی و حکومتی
خدمترســان و مؤسســات خیریه
خدمات شایستهای را ارائه دهد که با
تسری این خدمات در قالب پایگاههای
بســیج و بسیج خدمترســانی به
محرومان میتوان امیدوار بود که سپاه
با مدیریت خدمات به محرومان یکی
از مهمترین اهداف انقالب را محقق
کند .از دیگر ســو فعالیت در حوزه
امداد و درمان هم در ســپاه موجب
ایجاد انســجام اجتماعی و افزایش
امید به زندگــی در مناطق محروم
و بحرانزده کشــور شده است .سپاه
همــواره اولین نهاد حاضر در بالیای
طبیعی برای امدادرسانی بوده است
و خدمات درمانی در مناطق بســیار
محروم مرزی کشور نیز با همت سپاه
بنیانگذاری شده است.
سپاه در وجه دیگر با برنامهریزی
در حــوزه مبارزه با جرایم توانســته
است در حوزه اجتماعی حضور مؤثر
داشته باشد .همچنین اقدام شایسته
برگــزاری پیادهرویهای خانوادگی
در روزهای جمعه که در ســالهای
گذشــته با مدیریت سپاه در سراسر
شهرهای کشور برگزار شد ،نمونهای
موفق از توانمندیهای سپاه در نمود
دادن بــه انســجام اجتماعی مردم
اســت .افزون بر این ،سپاه توانسته
است با استفاده از ظرفیتهای داخل
مجموعــه و خــارج از آن اقدامات
شایســتهای در حوزه تربیت بدنی و
ورزش داشته باشــد .به عبارتی ،به
نظر میرسد این یک ظرفیت بسیار
باال در مجموعه ســپاه و بسیج است
کــه میتواند فراتر از هر ســازمان و
تشکیالتی اقدام به برگزاری مسابقات
ورزشــی ،تشکیل تیمهای ورزشی و
ایجاد رقابت ســالم در بین جوانان
و دیگر اقشــار جامعه کند که از این
طریق هم با افزایش نشــاط روحی و
جسمی میتواند سرمایه اجتماعی و
سرمایههای انسانی را تقویت کند.

نقطه سرخط

حتم ًا ورزش کنید

جانشین فرمانده بود ،میگفت:
حتماً ورزش کنید تا بعدا ً به مشــکل
برنخورید .من خــودم به دلیل اینکه
ورزش نمیکردم به شــدت کمر درد
گرفتم و حتی یک مدت مجبور شدم
ســر کار حاضر نشم و نتونم مجموعه
رو مدیریت کنم؛ اما امروز که ورزش
میکنم میتوانم چندین ساعت سر پا
باشم و پابهپای جوانها حرکت کنم،
به چندین استان برای بازدید بروم ،در
رزمایشها حاضر شــوم و با همه شما
مسابقه کوهنوردی بگذارم.

سال هجدهم

شماره ۷9۹

فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت :پس از پیروزی انقالب روند ارتقای توان دفاعی ما همواره ادامه دارد و ما در یک مســابقه پرسرعت با دشمن قرار داریم
که توقفپذیر نیســت و برای تحقق اهدافمان باید راههای میانبر را پیدا کرده و طی کنیم که بحمداهلل در بســیاری از روندها این مســیر را دنبال کرده و پیش
رفتهایم .ایجاد قدرت بازدارندگی ما به گونهای بوده است که آمریکاییها از مدتی پیش اعالم کردند به دنبال ایجاد توانی هستند که در برابر ایران بازدارنده باشد.
سرلشکرصفوی

نبود امنیت به ناپایداری در مؤلفههای توسعه منجر میشود

حسن ابراهیمی /سردار
صفوی گفــت« :امنیــت مهمترین
مؤلفه و اساسیترین نیازهای توسعه
در هر کشــوری اســت و کشورهای
توســعهیافته امنیت را بنای پیشبرد
اهداف اقتصادی و سیاسی خود قرار
دادهاند و هــر کجای دنیا که امنیت
نباشد ،شاهد ناپایداری در مؤلفههای
توسعه هستیم».
سردار سرلشکر صفوی ،دستیار
و مشــاور عالی فرماندهی معظم کل
قوا در جلسه مشترک کمیسیونهای
تخصصی حوزه دستیاری و مشاورت
عالــی فرماندهی معظــم کل قوا با
تبیین مؤلفههای قدرت در جمهوری
اســامی ایران ،گفت« :امنیت امروز
جمهوری اسالمی و آحاد ملت شریف
ایران مرهون مجاهدتها و جانفشانی
شــهدا ،ایثارگران و جانبازان جنگ
تحمیلی اســت .به لطــف خدا توان
دفاعی و قدرت بازدارندگی نیروهای
مســلح پشــتوانهای در جهت توان
دولتها در توسعه و پیشرفت کشور
عزیزمــان و در جهت ســربلندی و
سرافرازی ملت عزیزمان قرار گرفته
است».
وی افــزود« :امنیت مهمترین
مؤلفه و اساسیترین نیازهای توسعه
در هر کشــوری اســت و کشورهای
توسعهیافته امنیت را بنای پیشبرد
اهداف اقتصادی و سیاسی خود قرار
دادهاند و هر کجای جهان که امنیت
نباشد ،شاهد ناپایداری در مؤلفههای
توسعه هستیم».
بومی شدن امنیت مانع از ورود
ناامنیها به داخل کشور
سرلشــکر صفوی با اشــاره به
خصوصیــت مردمــی و بومی بودن
امنیت در جمهوری اســامی ایران،
اظهار داشــت« :پشــتوانه مردمی
نیروهای مســلح و تأمیــن امنیت
از ســوی مــردم از مختصات اصلی

سیاســتهای امنیتی در جمهوری
اسالمی ایران است و امروز با وجود
ناامنی و ناآرامیها و ناپایداری امنیت
در آنســوی مرزهــای جمهــوری
اســامی ایران ،نیروهای مســلح و
دستگاههای اطالعاتی و امنیتی در
تأمین امنیت به خوبی عمل کردهاند
و بومی شدن شاخصههای امنیت در
داخل کشور مانع از ورود ناامنیها از
بیرون مرزها به داخل کشور ،با وجود
تالشهای صورت گرفته شده است».
وی افزود« :اگــر حکومتها و
دولتها از پایگاهها و پشــتوانههای
مردمی برخوردار باشــند ،ماهیت و
نــوع تهدیدها در صورت بروز در هر
کشــوری عموماً با شکست روبهرو
خواهد شد و مؤلفه پشتوانه مردمی
در هر حکومتی در مســائل مختلف
تعیینکننده است».
دفع تهدیدات با حضور مردم
سرلشــکر صفوی با اشــاره به
ناتمامی و تقابل همیشگی دشمنان
در دشــمنی با ملت ایران و حضور
تعیینکننده مــردم در صحنههای
مختلف انقالب گفت« :حقیقت آن

اســت که طی چهار دهه گذشته از
عمر جمهوری اسالمی ایران ،شکل
دشمنی دشمنان ملت با جمهوری
اســامی ایران تغییــر ماهیت داده
است و گاهی این تهدیدها به صورت
جنگ مسلحانه گروههای ضد انقالب
و گاهی به صورت جنگ تحمیلی و
جنگ مستقیم و گاهی هم به صورت
تحریمها و تالش در جنگ فرهنگی
ظهور پیدا کرده اســت و متناسب با
نوع تهدیدات همیشه حضور مردم در
جبهههای مختلف و مقاطع حساس
تاریخ جمهوری اسالمی ایران باعث
شکست دشمنان شده است».
سرلشکر صفوی با اشاره به دیگر
مؤلفههــای قدرت در هر کشــوری
در کنار قــدرت بازدارندگی ،گفت:
«کشــورهایی با اقتصاد قوی عموماً
مورد احترام کشورهای دیگر هستند
و دولتهــا و قدرتهــای بزرگ از
اقتصــاد بــه منزله اهرم فشــار در
مبادالت و مناســبات سیاســی در
جهت تحمیل اراده خود بهره میبرند،
در صورتی کــه اقتصاد پویا و توجه
اقتصادی به ســاختارهای درونی و
تواناییهای داخلی کشــور میتواند

گلی از باغ
«تراشــههای ماه» عنوان کتابی از «رضا قلیزادهعلیار» است
که در آن زندگینامه و خاطرات  150نفر از شهدای واحد اطالعات
لشکر  31عاشورا به رشته تحریر درآمده است.
این شهدا متعلق به استانهای «آذربایجان شرقی»« ،اردبیل»
و ...هستند که در این کتاب طی  380صفحه ضمن اشاره مختصری به
زندگی شهدا ،خاطرهای از آنها آورده شده است .در پایان هر بخش نیز
قسمتی از وصیتنامه شهید و در انتهای کتاب تصویرنامهای از شهدای مورد اشاره آورده شده است.
موجز بودن یکی از ویژگیهای خوب «تراشــههای ماه» است که خواننده را دچار خستگی
نمیکند .در بخشــی از کتاب آمده اســت« :مهدی ،برادر شهید :به جبهه که رفت در نامههایش
مینوشت تا شهید نشوم به منزل مراجعت نخواهم کرد .بارها از خداوند خواسته بود تا مفقوداالثر
شود .یکی از دوستانش مطلعم کرد که علی آمده ،مرخصی .رفتم منزل و متوجه شدم مادرم به
او اصــرار میکنــد تا به حمام برود .از این کار امتنــاع میکرد .با هم به حیاط رفتیم .به او گفتم:
چرا حمام نمیروی؟ گفت :برادر جان ببین من زخمی هستم .او از دو دستش تیر خورده بود ،و
نمیخواست مادرمان متوجه شود .خودم به مادرم گفتم :علی زخمی شده است.
زمانی که دســتش زخمی بود میگفت :در راه اســام نثار دو دست که چیزی نیست .با آن
وضعیت سه روز ماند و روز چهارم به جبهه برگشت .بعدها با خبر شدیم قبل از مراجعت به منزل
سه روز را در بیمارستان مانده بود و چون مرخصش نمیکردند ،از بیمارستان فرار کرده بود .بعد
از چند روز دوباره به جبهه رفت .با همان دوســتانی که به ســراب آمده بود برگشت جبهه و کنار
همان دوســتانش شهید شد« ».تراشههای ماه» به کوشش «رضا قلیزادهعلیار» در  450صفحه
مصور گردآوری شده و نشر «صریر؛ اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان
شرقی» آن را در  1000نسخه منتشر کرده است.

اگر کوتاهی کنید یقهتان را خواهم گرفت

شهید «میرقاسم میرحسینی» شب عملیات گفت« :خدای نکرده
اگر یکی از شــما نسبت به جنگ کوتاهی کند ،به خدا قسم در آن
دنیا یقه او را خواهم گرفت و اجازه نخواهم داد که از زیر مسئولیت
جنگ شانه خالی کنید».
به نقل از همرزمان شهید میرقاسم میرحسینی
شهید میرقاسم در سال  1342در یکی از روستاهای شهر زابل
به دنیا آمد .تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را در روستای جزینک به
پایان رساند و برای ادامه تحصیل رهسپار هنرستان کشاورزی شهر زابل شد .پس از دریافت مدرک
دیپلم در ســال  1360به عضویت ســپاه پاسداران درآمد و در واحد پذیرش مشغول به خدمت و
برای گذراندن دوره عالی برگزیده شــد .در عملیات الیبیتالمقدس شرکت کرد .سرانجام پس از
آزادسازی و فتح خرمشهر برای دوره آموزش تکمیلی فرماندهی رهسپار تهران شد و پس از فراگیری
آموزشهای الزم به تیپ  41ثاراهلل(ع) پیوســت .در ســال  1361به عنوان فرمانده گردان شهید
مطهری منصوب شد و پس از آن در مقام مسئول طرح و عملیات تیپ  41ثاراهلل(ع) معرفی شد.
در عملیات والفجر یک از ناحیه کتف و صورت مجروح شد .در سال  1362ازدواج کرد .در عملیات
والفجر  3و والفجر  4حضور مؤثر داشت .در عملیات خیبر به مقام فرمانده تیپ منصوب شد و در
این عملیات بر اثر بمباران شیمیایی دچار مسمومیت شد .با وجود داشتن آثار مسمومیت شیمیایی
در عملیات میمک شرکت کرد و به فتح ارتفاعات میمک موفق شد .در سال  1363مسئول طرح
و عملیات لشکر  41ثاراهلل(ع) شد .در عملیات بدر از ناحیه پا به شدت آسیب دید .در سال 1364
به زیارت خانه خدا مشرف شد و به سمت قائممقامی لشکر  41ثاراهلل(ع) معرفی شد .در عملیات
والفجر  8و کربالی چهار نیز حضور داشــت .سرانجام در سال  1365در عملیات کربالی  5بر اثر
اصابت تیر به ناحیه پیشانی به درجه رفیع شهادت نائل شد.

فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح

پیکر پاک  130شهید تازه تفحص شده وارد کشور میشود

پیکرهای  130شهید دفاع مقدس که
اخیراً در عملیات تفحص در کشور عراق
پیدا شــدهاند ،چهارم خرداد ماه از آبراه
اروند رود وارد کشــور میشود که از این
تعداد شهید 18 ،شهید جزو شهدای غواص
عملیات کربالی چهار بودند که در جزیره
امالرصاص با دستهای بسته پیدا شدهاند.
سردار سیدمحمد باقرزاده ،فرمانده کمیته
جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح
در این باره گفت« :پیکر پاک  130شــهید تازه
تفحص شده چهارم خرداد ماه از عراق وارد کشور
میشود .پیکر پاک این شهدا در استانهای بصره،
االماره و شهر کوت عراق طی یک ماه گذشته در
عملیاتهای تفحص گروه جستوجوی مفقودین
پیدا شــده است 18 .نفر از این شهدا از شهدای
غواص عملیات کربالی  4هستند که در جزیره
امالرصاص با دستهای بسته پیدا شدهاند».
سردار باقرزاده با اشاره به مراسم استقبال
پیکر مطهر این شهدا گفت« :پیکر پاک این شهدا
روز چهارم خرداد ماه از آبراه اروندرود وارد کشور
میشوند و مورد استقبال مردم قدرشناس ایران
اسالمی قرار میگیرند».

فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستاد
کل نیروهای مسلح در ادامه تصریح کرد« :شهدا
با چشــمهای بینا ما را میبینند و وظیفه همه
اســت که با شرکت پر شور در انتخابات ،حافظ
خون شهدا باشیم».
یادآوری  175شهید غواص
اردیبهشت ماه سال  94بود که خبر کشف
پیکر مطهر شهدا ،بمب خبری بزرگی ایجاد کرد.

خبر این بود« :کشــف پیکر مطهر  175شهید
غواص و خطشکن دفاع مقدس با دستان بسته»
این شــهدا که جمعی از غواصان و خطشکنان
شهید عملیات کربالی  4بودند در دی ماه سال
 65در جریان عملیات کربالی  4که طرح آن
توسط آواکسهای آمریکایی لو رفته بود ،خط
عملیاتــی اروند را شکســتند و حتی از جزیره
امالرصاص هم عبور کردند .طبق شواهد موجود،
برخی از این رزمندگان در حالی که بیشتر آنها
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پاسداران خورشید
شهید جواداهلل کرم از زبان همسرش

غیرتش او را راهی سوریه کرد

احسان امیری /شهید مدافع
حرم «جــواداهلل کرم» متولد دوم تیر ماه
ســال  1360و اهل محله مهرآباد تهران
بود .وی از نیروهای سپاه پاسداران انقالب
اســامی بود که بــرای دفاع از حرم عمه
سادات داوطلبانه به ســوریه اعزام شد و
در جریــان حمله نیروهــای تکفیری به
خانطومان در زمــان آتشبس در تاریخ
 19اردیبهشــت ســال  95به شــهادت
رسید .پیکر وی در منطقه ماند و در زمره
شــهدای جاویداالثر قرار گرفت .در ادامه
روایتی از همسر شهید جواداهلل کرم درباره
خصوصیات اخالقی و سبک زندگی این شهید میخوانید:
«خانواده بنده وقتی فهمیدند آقا جواد پاســدار اســت و مدام به مأموریت
میرود ،بسیار حساس شــدند و برای من سختیهای چنین زندگیام را متذکر
شــدند و از من خواســتند تا خوب فکر کنم و با دقت تصمیم بگیرم .برای اینکه
درست تصمیم بگیرم خیلی خوب فکر کردم و حتی فکر نبود ایشان بر اثر شهادت
را هم متصور شــدم .کاغذی برداشتم و روی آن تصمیمات و دالیل ازدواج با آقا
جواد را مکتوب نوشتم.
نوشتم چطور یک زندگی آرام را با یک زندگی پر اضطراب برای خدا عوض
کنم ،حتی به ایشــان گفتم که اگر روزی مانع رفتنت به مأموریت شدم آیه 42
سوره توبه را به من یادآوری کن تا فراموشم نشود مؤمنان باید جهاد در راه خدا
را از خانواده و زندگی خود بیشتر دوست داشته باشند.
شــب عروسیمان پا به مجلس خانمها نگذاشت .از قبل قرارمان همین بود.
میگفت :هم مهمانها به سختی میافتند ،هم من معذب میشوم.
ایمان و اخالق آقا جواد اگر بینظیر نبود ،الاقل کمنظیر بود .وقتی علیاکبر
نوزاد بود ،چند روزی در بیمارستان بستری شد .در این حال جواد آمد و بچه را
دید که به دستش سرم وصل است ،از شدت ناراحتی حالش بد شد.
به خانه که میآمد اول دستهایش را میشست و بعد زود زهرا را بغل میکرد
و مشــغول بازی با بچهها میشد .انگار نه انگار ساعتها کار کرده و خسته است.
آقا جواد خانوادهاش را دوســت داشت؛ اما تکلیف را مهمتر از خانواده میدانست.
ما هم هرگز مانع رفتن ایشان به مأموریت نمیشدیم.
خیلی به باال بردن سطح سواد خانواده اهمیت میداد ،معتقد بود حزباللهی
باید با سواد باشه ما به خاطر همین در زمینه تحصیل خیلی کمکم کرد و به نوعی
خودش مشوق اصلی برای درس خوندنم بود .زمانی که خانه بود سر بچهها را گرم
میکرد و به امور خانه میرسید تا بتوانم درسم را بخوانم .وقتی در مقطع دکتری
در دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شدم ،خیلی خوشحال شد.
یکی از مهمترین دالیلش برای رفتن به ســوریه این بود که اگر به ســوریه
نرویم ،باید در ایران با دشمن روبهرو شویم .اعتقاد داشت حتی اگر حرم حضرت
زینب(س) هم در ســوریه نبود ،باید میرفت چه برســد به اینکه بحث حرم هم
پیش آمده بود .می گفت :سوریه محور مقاومت ما است .اگر از دست برود ،خطر
بزرگی برای انقالب اسالمی است».

روی خط

قبیله عشق

زیارت عاشوراییها در «تراشههای ماه»

گزارش خبری

موجبات اســتقالل اقتصادی کشور
را فراهم کنــد؛ از نتایج این اقتصاد
میتــوان به پایداری آن و وابســته
نبــودن به دیگــر قدرتهــا از بُعد
اقتصادی اشــاره کــرد؛ در نتیجه
قدرتهای بزرگ نمیتوانند از ضعف
حوزه اقتصاد برای فشــار بر دولت و
ملتمان استفاده کنند و در حقیقت
اقتدار اقتصادی به بروز قدرت بیرونی
و ارتقای جایگاه سیاسی کشورها در
بین کشورهای جهان منجر خواهد
شد».
دســتیار و مشــاور عالی رهبر
معظم انقالب با اشاره به مشارکتهای
مردمی در نظام جمهوری اســامی
ایــران در تعیین عالیترین مقامات
اجرایی و سیاسی کشور گفت« :عموماً
پس از انقالب و در دهههای مختلف
و همچنین در مواقعی که به انتخاب
مسئوالن سیاســی و اجرایی کشور
نیاز بوده اســت ،شاهد رشد فزاینده
مشارکتهای مردمی بودهایم و این
مشارکتها وظیفه انتخابشوندگان را
در پاسداری از حقوق ملت و تالش
برای حل مشــکالت جاری کشــور
سنگینتر میکند».

اعتماد به قدرت ملی درونزا
ســردار صفوی درباره انتخابات
ریاستجمهوری همه گفت« :واقعیت
آن اســت که رئیسجمهور سکاندار
امور اجرایی کشور است و همه منابع
و سرمایههای کشــورمان در اختیار
رئیسجمهور اســت و رئیسجمهور
و تیــم برنامهریز و مدیــران اجرایی
میتواننــد با برنامهریــزی صحیح و
اصولی از منابع کشور در جهت منافع
ملت و کشور بهره ببرند».
وی ادامه داد« :بسیار مهم است
که رئیسجمهور منتخب به آنچه به
مردم قول میدهد ،وفادار باشــد؛ در
حقیقت مردم با این انتخاب ،سرنوشت
اقتصــادی ،اجرایــی و برنامهریزی
کشــور را برای چهار سال به دستان
منتخب خود میســپارند تا این فرد
و یا جریان سیاسی منتخب ،حقوق
همه مشــارکتکنندگان در فرایند
رأیدهی عالقهمند به هر گروهی را
تأمین کند».
این اســتاد دانشــگاه با اشاره
به ســخنان و برنامههای نامزدهای
ریاســتجمهوری افزود« :سخنان و
برنامههای نامزدهای ریاستجمهوری
از وجود مشکالت اقتصادی و معیشتی
جــدی در الیههــای مختلف مردم
حکایــت دارد و برنامههــای عموم
نامزدهــا معطــوف پرداختن به حل
مشــکالت مــردم و در جهت جلب
آرای عمومی اســت و در نتیجه یکی
از مالکهــای انتخاب رئیسجمهور
نــگاه به برنامه ،تــوان و تالش نامزد
مورد نظر در حل مشکالت اقتصادی
مردم است».
سرلشــکر صفوی ادامــه داد:
«واقعیت آن است که رئیسجمهور
باید در اندیشه و تفکر به قدرت ملی
درونزا برای حل مشکالت اقتصادی،
سیاســی و فرهنگی اعتماد داشــته
باشد و برای حل مشکالت امیدی به
بیگانگان نداشته باشد».
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مجروح بودند ،جلوتر از خط مقدم به اســارت
دشمن درآمدند و پیکرشان با دستها و بعضاً با
پاهای بسته شده در یک گور دستهجمعی دفن
شــده بودند و پیکر مطهر آنان بعد از  30سال
توسط تیم تفحص پیکر مطهر شهدا کشف شد.
نقطهای که شهدا در آن پیدا شدند 15 ،کیلومتر
جلوتــر از خط مقدم یعنی ابوفلوس در منطقه
ابوالخصیب عراق بود.
در تاریخ تشــییع شهدا در تهران ،همواره
حضور شــهدا متناسب با اتفاقات سیاسی و در
حمایت از والیت بوده است .حضور عبدالحسین
برونسی در ماجرای  11روز خانهنشینی ،حضور
علی هاشــمی در ماجرای فتنههای سال  88و
ماجرای  175شــهید غواص .این شهدا خرداد
ماه سال  94چند روز مانده به آغاز ماه مبارک
رمضان و در شرایطی که مذاکرهکنندگان کشور
در حال مذاکــرات برای تنظیم ســند برجام
بودند ،بزرگترین تشییع شهدای تاریخ تهران
را به خود دیدند و این تشییع پیامی شد برای
مذاکرهکنندگان ،دولتمردان و دشــمنان .حال
باید دید این حضور دوباره شهدا میخواهد چه
پیامی بدهد.

در سپاه مواد غذایی و نوشتافزار ایرانی مصرف کنید

 /۰910۰۰۰3730آنچه در مناظرات مغفول ماند و بر مظلوميت انقالب اسالمي افزود،
بحث حجاب ،ازدواج جوانان ،نرخ واقعي تورم و ...بود.
 /۰911۰۰۰0054از هر  50نفر يک نفر مشــمول ارشــديت تحصيلي اســت ،این
اجحاف نیست؟!
 /۰912۰۰۰0856لطفاً فکری به حال دفترچه بيمه نيروهاي مســلح شود ،هيچ جا
ارزش نداره ،یا بايد بخش زیادی از پول رو بپردازیم ،يا کام ً
ال آزاد حساب کنيم!
 /۰913۰۰۰7228چرا ما بايد پاســدار کشور باشيم ،ولی هنوز سرور و رهبرمان امام
خامنهاي رو از نزديک نديده باشيم؟!
 /۰914۰۰۰5343چرا از ذخيره پسانداز تسري که از حقوق کسر شده ،به بسيجيان
در بانک انصار وام پرداخت نميشود؟
 /۰914۰۰۰4104با تشــکر از افزايش حقوق شاغلين قبل از عيد ،بازنشستگان نيز
روزي سپاهي بودند!
 /۰914۰۰۰5097چرا با اين همه تأکید امام خامنهاي مبني بر نخریدن و اســتفاده
نکردن از محصوالت خارجي ،در ســپاه از برنج و گوشــت وارداتي استفاده ميشود؟
نوشتافزار ایرانی هم فقط در دورههای تربیت و تعالی استفاده میشود.
 /۰914۰۰۰8609اينجانب مدت پنج ســال اســت کارت پايان خدمت خود را برای
تعويض به کارگزيني يگان مربوطه تحويل دادهام تا به حال موفق به دريافت آن نشده
و اکنون بازنشسته شدهام!
 /۰۰917۰۰۰6462چارهاي برای نواي ماهانه اندیشیدهاند شود.
 /۰918۰۰۰8150قــرار بود ايثارگري براي نيروهايي که در مناطق عملياتي خدمت
ميکنند عمل کند؟
 /۰918۰۰۰0134چرا پاداش پايان خدمت و مرخصيهاي بازنشستگان پاسداران پس
از گذشت يک سال هنوز پرداخت نشده است؛
 /۰918۰۰۰3898چرا سپاه سابقه تحصيلي افسران دانشآموخته را مثل افسر محصلها
روي سنوات سابقه نميآورد؟
 /۰918۰۰۰9827چرا کارت يکسانسازي شارژ نميشود؟
 /۰918۰۰01613متأسفانه در برخي شهرستانها تقسيم منازل سازماني به صورت
سليقهاي بوده است.
 /۰918۰۰۰4023علت قطع شدن حقوق سربازان جانباز در ارديبهشت  96چه بود؟
 /۰918۰۰۰7135خواهشمنديم يارانه کارتهاي يکسانسازي را دوباره برقرار کنند.
 /۰919۰۰۰4772آدرس مکاتبهاي شما کجاست؟
صبح صادق :شما میتوانید با صندوق پستی نشریه به شماره  185ـ 17385
و سایر امکانات ارتباطی نشریه مانند رایانامه ،کانال هفتهنامه در پیامرسان
سروش و دیگر راههای ارتباطی که در صفحه آخر نشریه به آن اشاره شده
است با ما در ارتباط باشید.
 /۰937۰۰۰1618چرا دو سال است که سود سهام ثامن پرداخت نميشود؟
 /۰938۰۰۰9774لطفاً به پروژه مســکن وليعصر(عج) اهواز رسيدگي کنيد! جهاد
خانهسازي سپاه استان خوزستان از سال  89شروع به گرفتن پول کرده ،ولي تاکنون
يک واحد هم تحويل نداده است.
 /۰990۰۰۰5914در قسمت امر به معروف و نهي از منکر نواحي بسيج هيچ جايگاهي
وجود ندارد و برنامههايش در قسمتهاي فرهنگي ،صالحين و حوزه نمايندگي قابل
اجراست.
 /۰۹۳۳۰۰۰۲۸۰۹درود خدا و رســول خدا(ص) بر رزمنده مجاهد و ســردار ایثارگر
محمدباقر قالیباف .به نظر من پیروز واقعی این انتخابات شما هستید /.سید فضلاهلل
محمدی از تهران

ارتباط با سردار صفری مشاور فرمانده کل سپاه
در امور ایثارگران -تلفن۳۵۲۳۴۵۰۶-۳۵۲۳۲۴۲۲ :

شماره پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

دوشنبه اول خرداد 139۶
 ۲۵شعبان 143۸
سـال هجدهم شمــاره ۷9۹
 ۱۲صفحه
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صبحانه

ایمان داشته باشيم

توکل چه کلمه زیبایی است؛
اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم
بگيرد.
تنها خداوند اســت کــه بهترینها را برای
بندگانش رقم میزند.
فقط بخواهیم و آرزو کنیم،
اما پیشاپیش شاد باشــيم و ایمان داشته
باشيم که
رؤیاهايمان همچــون بارانی در حال فرو
ن هستند.
ریخت 
پیشاپیش شاد باشیم و شکرگزار!
چرا که خداوند نه به قدر رؤیاهایمان
بلکــه به انــدازه ایمــان و اطمینــان ما
انسانهاست که میبخشد.

تلخند

صادقانه

بدون شرح

ارزش حکومت

س میگوید ،هنگام 
ی
عبداهللبنعبا 
ل بصره
گ با اه 
ک ه امام علی(ع) عاز م جن 
گ جمل بود ،در ذیقار بر او وارد
در جن 
ش خود را
ی کف 
شدم ،در حالی ک ه پارگ 
ت این
ن گفت :قیم 
س ب ه م 
میدوخت .پ 
ش چند است؟
کف 
ی ندارد .فرمود:
ض کردم :ارزش 
عر 
ن از
ش نزد م 
ن کفــ 
ســوگند ب ه خدا ،ای 
ت بر شما محبوبتر است،
ت و حکوم 
امار 
ت گردانم ،یا باطلی
ی را ثاب 
مگر آنک ه حق 
را براندازم.
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نگاهی به فیلم «ویالییها»

این رو از کی داری؟!

فکر کنم بدونم آخرین باری که شیرینی تر خوردیم کی بود .احتماالً
دو ســال پیش عروسی حبیب ،پسر عموحســن ،یا شاید شیرینی تری که
خواســتگار مریم آورده بود .برای دانیال خوراکی باارزشیه ،طوری که وقتی
کاری ازش میخوام و انجام نمیده ،وعده شــیرینی تر رو میدم ،اون وقت
اون کار رو بهتر از خودم انجام میده.
ً
پیدا شدن شیرینی تر تو خونه ما حتما باید دلیل ویژهای داشته باشه.
همه با تعجب شیرینی رو خوردیم .اص ً
ال بیشتر تعجب خوردیم تا شیرینی!
پدر که خیلی سرحال بود رو کرد به من و گفت« :خبر رو شنیدی؟» گفتم:
«نه چه خبری؟!» سری تکان داد و گفت« :دانشجوی مملکت رو ببین! من
در مغــازه از برنامههای ترامپ هم خبر دارم ،اون وقت تو »...مادر که کمی
از تعجب خارج شــده بود ،گفت« :خب حاال ،چی شــده مگه؟!» پدر جواب
داد« :قــراره وامهایی که تو این چهار ســال ندادن رو بدن! به مغازهدارا هم
میخوان حقوق بدن ».گفتم« :یعنی چی که میخوان به شــما هم حقوق
بدن ،نمیشه که!» پدر گفت« :چرا نشه تازه یه نفر هم اومد تو مغازه که یه
عکس دستش بود ،بهم گفت غالم این حقوق رو از کی داری؟ بعد دیدم به
عکس اشاره میکنه .داوود هم زنگ زد گفت که همون آدم با همون عکس،
مغازه اونم رفته ».مادر که کنجکاو شده بود ،گفت« :عکس کی؟! نکنه عکس
زن بوده؟!» گفت« :زن کجا بود ،زن!» تلفنش رو درآورد و عکسو نشون داد.
مادربزرگ گفت« :غالم این همونیه که برای شکســت دادنش ثبتنام
کرده بودی؟!» پدر خندید و گفت«:آره! این بشــر انگار داره برنامههایی که
خودم داشتم رو اجرا میکنه ».مادر هم به تلفن امروزش به خاله اشاره کرد
و گفت« :خاله زنگ زده و گفته وام مسکن هم زیاد شده ،میگفت تلویزیون
اونا هم یه عکس نشون داده و گفته افزایش وام رو از کی دارید؟!»
مریم از اینســتاگرام عکسی رو نشــون داد که روش نوشته شده بود:
دامنه وام .از نظر مریم اینســتاگرام واقعیترین جای دنیاســت! مادربزرگ
گفت« :این یه ماه یه طرف ،اون چهار ســال هم یه طرف! خدا کنه برای ما
قشــر از پاافتاده و ناتوان و از خانواده طرد شده هم برنامه داشته باشه ».باز
تعجب به خونه برگشت.
دانیال که از اول بحث ساکت نشسته بود ،تعجب ما را از سمت مادربزرگ
به خودش جلب کرد .او قلکی که یک ســالی بود در آن پسانداز میکرد را
وسط خونه به زمین زد!! گفتم« :دانیال مگه قرار نبود حاال حاالها دست به
قلکت نزنی؟!» گفت« :من نمیتونم تا چهار ســال دیگه صبر کنم که باز به
بابا حقوق بدن ،رو این پول بذارید و برام پلیاستیشن بخرید».
دانیال حق داشت االن وقت یادآوری وعدههای پدر بود .من هم خواستم
قضیه خرید لپتاپ را یادآوری کنم ،ولی چون میدونســتم خبری نیست
اشارهای به اون نکردم .به پدر گفتم« :پدر آخه چرا باید به شما حقوق بدن؟!
اگــه هم بخوان بدن باید به کارگر بدن نــه به مغازهدار!» نگاه زلزلهواری به
من کرد و گفت« :من نمیدونم تو اون دانشــگاه چه کار میکنی ،کارگرها
تو سیاست نیستن! ولی صنف ما چی؟! همین خود من مگه ثبتنام نکرده
بودم؟! حاال فهمیدی باید به کی حقوق بدن؟!» دیگر ادامه ندادم ،چون ممکن
بود ادامه این بحث به محروم شدنم از دانشگاه و اعزام به خدمت بکشد!
امروز ،دانیال حتی با وعده شــیرینی تر هم حاضر نشد به جای من به
نونوایی بره .اون حاال رؤیای پلیاستیشن رو تو سرش داره.
تو خیابان مردم از اتفاقای خوبی که قرار شده براشون بیفته ،میگفتن.
از وام ،اضافه حقوق و از اینکه چطور تو این یک ماه ســبک وعده ،جاش رو
به ســبک عمل داده است .یکی میگفت« :حقا که این دولت مخترع بوده،
همت و وعدههایی که داده هم تو این پرده آخر یک ماهه ».بیشــتر از همه
هم جمله «این رو از کی داری» به گوش میرســید! شــده بود تیکه کالم
همه .حتی رســول لواشی هم قبل از اینکه نون رو به مردم بده ،میپرسید:
«نون رو از کی دارید؟»
در این چند وقــت گربههای محله یه جوری آدم رو نگاه میکنند که
گویا همین ســؤال رو دارند! حال اینکه ما باید چه چیزی از گربه داشــته
باشیم رو نمیدونم...
مهدی پیرهادی

کتیبه سبز
ناجی خوب ضعیفان

تا نیایی تو ،در این خاک سروسامان نیست
خشکسالی همه جا هست ،کنون باران نیست
چشم گریان ضعیفان ،به رهت دوخته است
وای بر جامعهای که سخن از میزان نیست
با عملکرد بد خویش ،تو را آزردیم
از نگاه تو امیر دل من ،پنهان نیست
هر که در مصدر کاری ،بشود مسئولی
عهد میبندد و دلبسته آن پیمان نیست
بار خود بسته و یاران ،متنعم شدهاند
دل خون فقرا ،همرهشان اآلن نیست
خندقی بین فقیران و غنی ساختهاند
چون نجومی است ،دگر پوشش آن آسان نیست
زائران حرم دوست ،ببازند حیات
نگران نیست وزیری که در او ،وجدان نیست
این همه کبر و تفرعن ،بفروشند به ما
نیست آدمصفتی ،زین حرکت حیران نیست
مطمئنیم ،تو هستی نگران همگان
منجی خوب زمین ،جز تو دگر درمان نیست
ناجی خوب ضعیفان زمان ،پس فرجی!
چهره بگشای ،برون آی ،لبی خندان نیست
دل تو ،گرچه «فرائی» شده خون ،باش صبور
لحظهای نیست که خونابه دل یاران نیست

عبدالمجید فرائی

آرش فهیم /در تمام طول
تاریخ ،جنگ همواره مظهر خشونت
و تباهی بوده است؛ اما برای نخستین
بــار در ایران انقالبی ،جنگ بهانهای
بــرای مهربانی و مهرورزی و اعتالی
فرهنگ و هویت یک کشور شد .یکی
از عوامل این حال و هوا ،حضور زنان
در متن و حاشیه دفاع مقدس بود که
حکایتهایی کمنظیر را در تاریخ ثبت
کرده است .خوشبختانه طی سالهای
اخیر توجه به نقش و حضور زنان در
دفاع مقدس افزایش یافته اســت .از
جمله میتوان به دهها جلد کتاب و
چندین برنامه تلویزیونی که با محور
همسران یا مادران شهدا تولید شده
اســت ،اشــاره کرد «ویالییها» نیز
یــک فیلم کام ً
ال زنانه در حوزه دفاع
مقدس شــناخته میشود .این فیلم
که از جمله آثار تحســین شــده در
سیوپنجمین جشنواره فیلم فجر بود،
مدتی است که روی پرده سینماهای
کشور رفته است.
منیره قیــدی ،کارگردان فیلم
«ویالییها» تالش کرده تا در اولین
فیلم خــود از زاویهای تازه به جنگ
تحمیلــی بپردازد .یــک فیلم زنانه،
دربــاره واقعهای مردانه به نام جنگ
که روایت آن براساس واقعیات شکل
گرفته اســت؛ اردوگاهی در حاشیه

جنگ ،زن ،زندگی

مناطــق جنگی که هیــچ مردی در
آن حضــور نــدارد و محل اســکان
همســران رزمنــدگان و فرماندهان
دفاع مقدس است ،بهترین بستر برای
نمایش جنگ از نگاه و با احساسات
زنانه اســت .دیدن این تصاویر برای
خانمهایــی کــه در دوران جنگ،
درگیر این مسئله بودند خاطرهانگیز
و برای زنان جوان ،دربردارنده تجربه
متفاوت زندگی است .به خصوص که
شــیوه نقشآفرینی زنان در جنگ
هشت ســاله ،یک الگوی کمنظیر و
متعالی از حضور زن در عرصه مبارزه
اجتماعی و فرهنگی است؛ اما کمتر
فیلمی به این الیه مغفول اما مهم از
تاریخ معاصر ایران توجه کرده است.
آخرین فیلمی که روی موضوع زنان و
جنگ متمرکز شده بود «شیار »143
بود .با این تفاوت که در این فیلم ،ما
به جای یــک زن ،زندگی گروهی از
زنان مرتبــط با جبهه را میبینیم و
تفاوت دیگر این است که این زندگی،
در منطقــهای نزدیک به خط مقدم
اتفاق میافتد.
فیلم «ویالییها» دفاع مقدس را
در آینه نگاه گروهی از زنان در سنین
و حتی طیفهای مختلف بازتاب داده
است .زن ،مصداق و مظهر زندگی و
زایندگی است و جنگ ،تجلی مرگ.

اما درهمآمیختن این دو ضد در این
فیلم ،اســتعارهای از وجه انسانی و
انسانساز دفاع مقدس ماست.
نکته تأملبرانگیز اینکه با وجود
حضور یک زن در مقــام کارگردان
و زنانه بودن فضای درام ،اما مســیر
روایت فیلــم از افــراط و اغراق در
احساساتگرایی در امان مانده است.
این در حالی است که فیلم استعداد
زیادی در افتادن به سانتیمانتالیسم
و به اصطالح« ،هندیبازی» داشت
ولی کارگردان ،حد نگه داشــته و از
امکاناتی که در اختیار او بوده به اندازه
و در چارچوب مضمون فیلم استفاده
کرده ،شخصیت دفاع مقدسی فیلم

را حفظ کرده اســت .حتی موسیقی
فیلم نیز به اندازه و به موقع اســت
که همراه با بازی خــوب بازیگران،
ســاختاری منسجم و استوار را برای
فیلم درست کردهاند.
هــر چند که فیلــم ،از کمبود
داستان رنج میبرد و به جای تحول،
چند حادثــه ،درام را ایجاد میکند.
حوادثــی مثل هجــوم هواپیماها و
بمبــاران ،حضور پر تعلیق پیکی که
هر بار خبر شــهادت یا زخمی شدن
شوهر یکی از زنان را میآورد و مادری
که به تعزیت جوان دیگری ،به جای
فرزند خود مینشیند و ...حضور پیکی
که هر بار با آمدنش خبر شــهادت

همسر یا فرزند یکی از زنان اردوگاه
را میرســاند ،بــار اول ،هولانگیز و
تکاندهنده است و در فیلم ،جایگاه
خوبی پیدا کرده است؛ اما تکرار چند
باره این اتفاق ،کمی توی ذوق میزند
و به نظر میرســد که برای پر کردن
فضای فیلم صورت گرفته است.
اینگونه فیلمها ،استعداد زیادی
برای تبدیل شدن به بیانیه ضد جنگ
را دارند .به ویژه سکانس پایانی فیلم
میتوانست همه زحمات را بر باد دهد
و ارزشهــای محتوایی کار را از بین
ببرد؛ اما اختتامیه هوشمندانه و توأم با
امید و روشنایی فیلم که یادآور ادامه
زندگی در شــرایط بغرنج و دردناک
است ،فیلم را از سقوط در پرتگاهی
دیگر نجات داده است.
در مجمــوع« ،ویالییهــا» در
جایگاه فیلم اول یک کارگردان ،اثر
قابل قبول و تأثیرگذاری اســت .اما
ساخت فیلم درباره الیههای پنهان و
ناگفتههای ارتباط زنان با دفاع مقدس
باید ادامه پیدا کند .فراموش نکنیم
که در دوران انقالب و دفاع مقدس،
بیــش از پنج هزار زن به شــهادت
رســیدند .داستان زندگی هر یک از
این بانوان شــهید میتواند موضوع
یک فیلم ســینمایی و حتی سریال
تلویزیونی باشد.

راش اضافه
نهاد انقالبی از هنرمندان جوان حمایت میکند

مســعود نجابتــی،
مدیر عامل جدید انجمن
هنرهای تجسمی انقالب و
دفاع مقدس گفت« :عمده
هدف ما استفاده حداکثری
از تــوان و ظرفیت موجود
هنرمندان خصوصاً جوانان
و نسلهای جدید هنرهای
تجسمی در تقویت و تبیین
ارزشهای انقالب و فضای
مقاومت در سطح کشور و
کشورهای جبهه مقاومت
اســت که در این راســتا آموزشهای تکمیلی و تقویت بنیه علمی و حمایت تشکلها و گروههای
هنری در تمامی نقاط کشور و مناطق محروم ضروری به نظر میرسد».
عضو انجمن خوشنویسان ایران افزود« :درباره نمایش آثار در فضاهای شهری عالوه بر فضاهای
تعریف شده مرسوم چون گالری و نمایشگاه ،نگاهی نو خواهیم داشت و فضاهای جدیدی را تعریف
خواهیم کرد».
مدیر کانون هنر شیعی اضافه کرد« :امیدواریم در شورای سیاستگذاری انجمن که ترکیبی
اســت از پیشکسوتان و فرماندهان جوان جریانهای هنری و تأثیرگذار در سطح کشور ،به طرح و
برنامه جامعی برای شناســایی و جذب نیروهای توانمند و مســتعد و رشد و ارتقای سطح کیفی و
تولید آثار مورد نیاز مخاطب امروز و مناسب شرایط جهانی برسیم».

پخش مجدد سریال «مریم
مقدس» از تلویزیون ونزوئال

همزمان با پاسداشت روز جهانی مادر
در ونزوئال ،سریال «مریم مقدس» به همت
رايزني فرهنگي كشــورمان و با همکاری
شبکه تلویزیونی ایرانی «هیسپنتیوی»
از شبکه تلویزیونی «ویوه» ونزوئال ،پخش
ميشــود .پخش این سریال تلویزیونی ،از
ت شروع شده و به مدت دو
 25اردیبهشــ 
هفته متوالی ادامه خواهد داشــت .سریال
«مریم مقدس» از سال گذشته تاکنون برای
دومین بار است که از شبکه مذکور پخش
میشود .سریال تلویزیونی مریم مقدس بر
مبنای دیدگاه قرآنــی با موضوع زندگانی
حضرت مریم(س) و تولد حضرت عیسی(ع)
به کارگردانی شهریار بحرانی در سال 1379
در ایران تهیه و تولید شده و توسط شبکه
اسپانیولی زبان هیسپنتیوی در سالهای
اخیر به زبان اسپانیولی دوبله شده است.

اکران مردمی جشنواره عمار
(ع)
در کنار حرم امام حسین

در ادامه اکرانهای مردمی جشــنواره
عمــار در عــراق ،تعــدادی از فیلمهای این
جشــنواره در کنار حرم امام حســین(ع) به
نمایش درآمد .این اکرانها که توسط بخش
رسانه مرکزی جنبش مقاومت اسالمی نجبا
بــرای جمع زیــادی از مردم شــهر کربال و
زائرانی که از کشــورهای عراق ،ایران ،لبنان،
بحرین و ...حضور داشــتند ،برگزار شد .آثار
برگزیده جشــنواره عمار از جمله آثار مرتبط
با رشادتهای نیروهای الحشدالشعبی عراق
مانند «آهنگر»« ،ایرانیهای مرتد» و همچنین
تعدادی از کلیپهــا و آثار کوتاه عمار اکران
شــدند .همچنین برخی از زائران نیز بعد از
آشــنایی با روند اکرانهای مردمی جشنواره
عمار ،تعدادی از فیلمهای آن را برای اکران در
کشورهای خود دریافت و به عنوان اکرانکننده
بینالمللی جشنواره عمار ثبتنام کردند.

انتقاد خواننده «یار دبستانی» از عملکرد دولت در زمینه موسیقی

جمشید جم ،خواننده
ترانــه «یار دبســتانی» از
عملکرد دولت یازدهم در
زمینه موسیقی انتقاد کرد.
به گزارش جوان ،جم
در ارزیابی عملکرد دولت
در حوزه موســیقی گفت:
«دولت یازدهم نقشه راهی
در ایــن زمینه نداده و اگر
هم اقدامی بوده ،بســیار
کوتاهمدت بوده است».
وی بــا اشــاره بــه
حمایت نکردن دولت از موســیقی حماســی عنوان کرد« :دولت برای خوانندگان انقالبی باسابقه
ســرمایهگذاری و برنامهریــزی نکرد و اقدامات آن در حوزه موســیقی تا حــد زیادی مختص به
موســیقی پاپ شــد و اگر اقدامی در زمینه موســیقی حماســی یا اصیل ایرانی صورت گرفت از
نهادهایــی غیر از وزارت ارشــاد بــود .در زمینه موســیقی ،دولت باید طوری اقــدام میکرد که
موســیقی انقالبی میتوانســت اکنون که  ۳۰ســال پس از انقالب اســت ،جایــگاه ویژهای پیدا
کند».
جم با اشاره به عملکرد ضعیف دولت در زمینه موسیقی خاطرنشان کرد« :موسیقی در کشور ما
خالصه شده در پاپ و کنسرت .عملکرد دولت هم در این زمینه خیلی ضعیف بود و کارایی خاصی
نداشت و اگر کاری هم شده جایی غیر از دولت آن را انجام داده است».

همسران شهدای مدافع حرم
در سری جدید «نیمه پنهان ماه»

ســری جدید برنامه «نیمه پنهان ماه»
برای پخش از شبکه افق تولید شد .این برنامه
شامل گفتوگو با همسران شهدا درباره سیره
زندگی و اخالق شهدای دفاع مقدس و مدافع
حرم اســت .از جمله میهمانــان این برنامه
میتوان به؛ خانمها الهام حیدری همسر شهید
حســن طهرانیمقدم ،پروانه چراغ نوروزی
همسر شهید حسین همدانی ،زینب محمدپور
همسر شهید ناصر عبدالی ،صدیقه ممدوحی
همسر شــهید تقی ورکش ،هاجر پور واجد
همسر شهید حســین امینیامشی ،نسرین
بنیهاشمی همسر شهید مصطفی مرتجی،
سعیده ســجادی همسر شــهید مرادعلی
جهانشاهلو ،خدیجه مرادعلیپور همسر شهید
حسین دانشور ،فتانه عزتی همسر شهید پرویز
ذبیحی و سیمین محمدحسینی همسر شهید
مجید فریدفر اشاره کرد.

«سالم بر ابرهیم»
به چاپ هفتم رسید

گروه فرهنگی شــهید ابراهیم هادی
چاپ هفتم از دومین جلد کتاب «سالم بر
ابراهیم» را در نمایشگاه کتاب تهران عرضه
کرد .این کتاب کــه دومین جلد از کتاب
«ســام بر ابراهیم» با محوریت شخصیت
شــهید ابراهیم هادی اســت و خاطرات
مربوط به این شــهید جاویداالثر را در بر
میگیرد ،بهمن ماه سال گذشته چاپ شد
و طی سه ماه گذشته به چاپ هفتم رسیده
است .گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی با
 ۶۱عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب حاضر
شد که از این تعداد ۱۱ ،کتاب ،چاپ اولی
بودند .از دیگر کتاب محبوب و تجدید چاپی
این ناشــر« ،شاهرخ» است که با محوریت
زندگی و خاطرات شهید مفقوداالثر شاهرخ
ضرغام ،معروف به «حر انقالب» ،به چاپ
پنجاهوچهارم رسیده است.

یادداشت

مظلومیت خرمشهر در سینما

حسین کارگر /یکی از موضوعات
ثابت برای تولید فیلم در كشورهاي صاحب
صنعت سينما وقايع مهم تاريخي ،فتوحات
جنگی و نظامي است .وقتی تاریخ سینمای
غرب و به ویژه هالیوود را بررسی میکنیم با
صدها فیلم درباره چنین موضوعاتی مواجه
میشــویم .از جنگهای جهانی گرفته تا
حمالت اخیر آمریکا به کشــورهایی چون
عراق و افغانســتان و جریــان به اصطالح
مبارزه با تروریسم.
اما اين جریان درباره سينماي ايران
چندان صادق نيست .بزرگترين پيروزي
ملي در ايران ،فتح خرمشهر است .باتوجه
به اينكه ايران از معدود كشورهاي صاحب
صنعت سينما در جهان است ،قاعدتاً بايد
به اين موضوع توجه ويژهاي نشــان داده
ميشد ،اما مرور كارنامه سينماي ايران در
زمينه پرداختن به موضوع خرمشهر نتيجه
ديگري را نشــان ميدهد .به طوري كه با
مرور فيلمهاي ساخته شده در اين عرصه،
به تعدادي فيلم با موضوع خرمشهر برخورد
ميكنيم ،اما موضوع تلخ و تكاندهنده اين
است كه در اين ميان هنوز حتي يك فيلم
هم درباره آزادسازي خرمشهر ساخته نشده
است .اگر دو سه فيلم مستند و قسمتهایی
از سريالهای «در چشم باد»« ،کیمیا» و...
را مستثني كنيم ،ســاير آثاري كه درباره
خرمشهر ساخته شدهاند يا بخشي از روايت
آنها به اين موضوع اشاره دارد و يا حوادث
سقوط و اشغال خرمشهر را دستمايه درام
قرار دادهاند .از فيلم خوب مرحوم رســول
مالقليپور «بلمي به سوي ساحل» كه به
خاطر نگاه اســنادياش به قضيه خيانت و
وطنفروشي بنيصدر هنوز هم يك فيلم
مهم محسوب ميشــود و نخستين فيلم
سينمايي با موضوع خرمشهر است گرفته
تا آثاري چون «ســفر سرخ» و «عصر روز
دهم» .هر سه فيلم احمدرضا درويش ،يعني
«كيميا»« ،سرزمين خورشيد» و «دوئل»
هم درباره اشغال خرمشهر هستند« .حريم
مهرورزي» به كارگرداني ناصر غالمرضايي،
«روز سوم» ساخته محمدحسين لطيفي و
«كودك و فرشته» ساخته مسعود نقاشزاده
نيز همينطور هستند.
هر چند كه موضوع سقوط خرمشهر
و مقاومت مردمي در اين شهر حائز اهميت
است و هنوز هم ناگفتههاي بسيار زيادي
درباره آن مكتوم مانده است ،اما آزادسازي
خرمشــهر نه تنها در مقطع هشــت سال
پايداري كــه در تمام طول تاريخ پرفراز و
نشــيب ايران زمين يــك تافته جدا بافته
اســت ،سوم خرداد از ســال 1361به بعد
ديگر نه يك مناسبت تاريخي ،بلكه خودش
يك تاريخ شد .روزي كه همه شكستها و
تســليمهاي گذشته ايران را جبران كرد و
نمادي شــد براي ايستادگي يك ملت در
برابر يك جبهه سلطهگر و ملتخوار جهانی.
همچنان كه اين موضوع ،قابليتهاي
دراماتيك بســياري دارد و ميتواند منبع
تغذيه مناســبي براي تقويت سينماي ما
شود .فتح خرمشهر ،شايد تنها موضوعي
باشــد كه عشــق ،حماســه ،شــجاعت،
كشمكش ،تضاد و تخاصم ،ماوراءالطبيعه،
تعليق ،قهرمان ،درام ،تراژدي و در نهايت
شــادي و شــكوه را با هم دارد .البته اين
دفاع مقدس و فتح خرمشــهر نيست كه
بــه ما نياز دارد ،مــا به اين فرهنگ و اين
تاريخ ،حفظ آن و بزرگداشتش نيازمنديم.
اين سينماست كه امروز بيش از هر زمان
ديگري ،براي يافتن دوبــاره هويت و راه
حقيقي خودش و ترســيم افقي روشن و
اميدواركننــده ،انسانســاز و بيداركننده
به توجه به چنيــن موضوعات و حقايقي
نياز دارد.

حسن ختام
زالل اندیشهها

چرا راه دور میروی؟!
کافی است کمی تفکر کنی
آن وقت متوجه خواهی شد
آنچه فاصله انداخته است بین تو ،من
و موالیمان
چیزی نیست جز مشتی اندیشه خشک
اندیشــههای دست و پاگیر منتهی به
معاش در «عصر تسلط مادیت»
اندیشه مقام
اندیشه جمال
اندیشههای بیمار؛
اندیشههای نسیانزده
اندیشههای پر باد
و گاهی اندیشههای خاموش...
به حســن تدبیــر بایــد تأدیب کرد
اندیشهها را
اندیشهها را باید شست
اندیشهها را باید بیدار کرد
اندیشهها را باید پرواز داد
برای برداشتن فاصلهها باید مداومت
کرد بر زالل اندیشهها
آقا جان! موالی خوبان!
یاریمان کن به اندیشههای نورانی...

