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آتش به اختیار؛ رمز اصالح آسیبها

برخالف این القای شیطنتآمیز که تالش دارد آن را به سطح سیاسی تنازل داده و جواز هرج

همانگونــه کــه در عرصه نظامی آتش به اختیار برای شــرایط بحرانی و خاص بوده و امری

و مرج از سر استیصال و پس از انتخابات  96معرفی کند ،آتش به اختیار دارای پیشینه و سابقهای

معمولی و دائمی نیســت ،بروز برخی چالشها و مســائل در عرصههای فکری ،علمی و فرهنگی

است که به دوران رهبری حضرت امام خمینی(ره) میرسد

موجب صدور این فرمان شده است

هفتهنامهداخلی
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

www.sobhesadeghweekly.ir
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چند و چون آتش به اختیار در گفتوگوی صبحصادق
با محمدحسین رجبیدوانی

نقض برجام بدون نگرانی!

فرمانیکه به دلیل قطع امید
از متولیان فرهنگی
صادر شد

صفحه۴

صفحه۲

گزارشی از ریشه اقدامات اخیر تروریستی و پشت پرده پنهان و پیدای آن

سرویسهای جاسوسی استکبار و ارتجاع عربی
برای ایران تدارک دیدهاند
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نگاهی به مصادیق
کار جهادی در عرصه فرهنگ و هنر

آتش به اختیار،
عبور از
گالدیاتورهایفرهنگی
اقتصاد داعش
چگونه میچرخد؟!

سایهاستیضاح
بر س ِر دونالد ترامپ

صفحه۳

چرخشانگليس
در دور سقوط
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سرمقاله
ی ملتها
روز قدس؛ یادگار امام(ره) برای همگرای 
علــی تتماج /آخرین جمعه ماه مبارک رمضان نه تنها برای ملت
ایران ،بلکه برای جهان اســام و حتی بسیاری از ملتهای جهان اهمیت
و جایگاه ویژهای دارد .امام خمینی(ره) در سال  1358به حمایت از ملت
فلسطین این روز را «روز قدس» نامگذاری کردند .شاید در سالهای ابتدایی
این روز فقط در میان ایرانیان گرامی داشته میشد ،اما همچون بسیاری از
اصول و چارچوبهای انقالب اسالمی که جایگاه جهانی یافته ،به مرور نه
تنها در کشورهای اسالمی ،بلکه در سراسر جهان ملتها این روز را گرامی
میدارند و فریاد حمایت از فلسطین سر میدهند.
امسال نیز روز جهانی قدس در حالی فرا رسیده که شرایطی خاص بر
منطقه و مسئله فلسطین حاکم است .در حوزه داخلی فلسطین در حالی
رژیم صهیونیستی اشغال گستردهتر کرانه باختری و قدس را در پیش گرفته
که آمریکاییها نیز به شدت بر طبل این اشغالگری میکوبند که تصویب
طرح انتقال ســفارت آمریکا به قدس در سنای آمریکا و سفر ترامپ به
سرزمینهای اشغالی را میتوان از آن جمله دانست.
در حوزه منطقهای نیز ارتجاع عربی به ســرکردگی رژیم سعودی در
حالی ادعای مقابله با جمهوری اسالمی ایران و به تازگی قطر را میدهد که
هدف اصلی آن را اعمال فشار بر گروههای فلسطین ،از جمله حماس تشکیل
میدهد .گزارشها نشــان میدهد سعودی در ازای قرارداد تسلیحاتی با
آمریکا تعهد خیانت به فلســطین را داده و با ادعای مقابله با قطر و آنچه
تروریسم مینامد ،طرح افزایش فشارها و تحریمها علیه فلسطینیها را
اجرایی میکند .از ســوی دیگر تروریسم دستپرورده آمریکا و شرکای
منطقهای آن که آشــکارا تحت حمایت رژیم صهیونیستی هستند ،در
حالی به روزهای پایانی حیات ننگین مأموریت خود نزدیک میشوند که
مأموریت ایجاد فضای رعب و وحشت در ایران به آنها محول شده که حادثه
تروریســتی در مجلس شورای اسالمی و مرقد امام خمینی(ره) برگرفته
از همین توطئهها بوده اســت .نکته بسیار مهم دیگر آنکه کنگره آمریکا
سرانجام با رأی اکثریت قطعنامه تشدید تحریمها علیه ایران را تصویب
کرد .این اقدام در حالی صورت گرفته که در کنار نقض آشکار برجام ،دلیل
ادعایی آنان مقابله با حضور ایران در منطقه مطرح شده که در اصل برگرفته
از خشم آمریکا از مبارزه ایران با تروریسم و دستاوردهای آن در برقراری
ثبات و امنیت منطقه است.
آنچه در الیههای پنهانی تحرکات ضد ایرانی آمریکا و شــرکای آن
مشاهده میشــود ،تقارن آن با روز جهانی قدس است .این تقارن نشان
میدهد که آمریکاییها از یک ســو به دنبال دلسردکردن ملت ایران از
راهبرد مقاومت و از سوی دیگر ایجاد فضای حاشیهای برای دوری ایرانیان
و جهانیان از روز جهانی قدس اســت .آمریکاییها میخواهند چنین القا
کنند که حمایت از مقاومت و فلســطین هزینههای سنگینی دارد و البته
راهکار مورد نظر خود را نیز ارائه میکنند و آن تسلیم شدن ایران در برابر
زیادهخواهی منطقهای و موشکی آمریکاست که در اصل تبدیلکردن ایران
به کشوری تسلیمپذیر ،ضعیف و بدون استقالل و آزادی است.
با توجه به این شرایط میتوان گفت که حضور گسترده ملت ایران در
روز جهانی قدس در حالی که استمرار حمایت از فلسطین است ،پاسخی
قاطع به تحریم و تهدیدات اخیر آمریکا و شــرکای منطقهای آن خواهد
بود که همچون سالهای اخیر نه تنها در عرصه داخلی و مقابله با آمریکا
دستاوردهای بسیاری برای ایران رقم خواهد زد؛ بلکه همچنان نام ایران
را در جایگاه پیشگام حمایت از مظلومان در جهان طنینانداز خواهد کرد.
جهانیان همچون گذشته ایرانیان را پرچمدار صلح و آزادیخواهی جهان
خواهند دانست؛ اصلی که در کنار خنثیســازی بسیاری از توطئههای
دشمنان میتواند مؤلفهای مهم برای شکستن تحریمها و استمرار رویکرد
جهانیان به همگرایی با جمهوری اسالمی ایران باشد.

استانداردسازی وارونه
در نظام تعلیم و تربیت

نفوذ به حرم امام(ره) عملیات
ایذایی برای حمله
به خانه ملت بود

دیکتاتور باید درس عبرتی برای برخی
باشد و مسلم است که تاریخ در زمانها
و مکانهای مختلف تکرار خواهد شد،
امیدوار هستیم سالحهایی که به این
کشورهای عربی فروخته میشود ،مانند
ســاحهایی که در زمان شاه به ایران
فروخته شــد ،روزی دست ملتهای
عربی منطقه بیفتد و علیه آمریکاییها و
رژیم صهیونیستی به کار گرفته شود».
وی افــزود« :موضوع تجارت امنیت از

ت امام خمینی
دستور «آتش به اختیار» در وصی 

(ره)

جمله موضوعاتی اســت که در چند
دهه گذشــته مورد توجه رؤسای کاخ
سفید قرار گرفته است و البته عایدات
اینگونه توافقــات برای آمریکا کمک
به ایجاد شــغل در داخل خاک ایاالت
متحده با پول مردم عربستان است و
حرکت پادشاهی آلسعود در این زمینه
صرفاً در جهت هدر دادن منابع مالی
این کشور اســامی است و سیاست
آمریکا همیشه ساخت دوقطبی تنش
بین کشورهای اسالمی بوده است».
مشاور عالی رهبر معظم انقالب
تأکید کرد« :جمهوری اسالمی ایران
همیشــه اعالم کرده اســت سیاست
اصولی ما بــر مبنای احترام متقابل و
نیز احترام به استقالل سیاسی کشورها
و حفظ تمامیت ارضی آنها است و در
این زمینه از هیچ کوششــی فروگذار
نمیکنیم».

دریادار حبیباهلل سیاری

مقتدرانه در برابر هر تهدیدی میایستیم

فرمانده نیروی دریایی ارتش
گفت« :با نیروی انسانی الهیمحور
و متعهد میتوانیم مقتدرانه در
برابر هر تهدیدی بایستیم».
دریــادار حبیباهلل ســیاری،
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران در محفل انس با قرآن
کریم که با حضور مسئوالن استانی در
منطقه یکم امامت نداجا برگزار شد،
گفت« :امنیت موجب رشد و پیشرفت
و تکامل در همه ابعاد میشود و رشد
و بالندگی کشــور را به همراه دارد».
وی با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح
محــور اصلی در مرزهــای زمینی،
ن داشت:
هوایی و دریایی هستند ،بیا 
«برقراری امنیــت در آبهای آزاد،
خلیج عدن و اقیانوس هند و همچنین

پیامک صبح صادق
۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

میدهیــم ،باید به دســت توانمند
خودمــان تجهیــزات مــورد نیاز را
بسازیم».
وی ادامــه داد« :امروز ســینه
ســپر میکنیم و در چند قدمی در
کارخانجــات بندرعباس به دســت
توانمند نیروهای داخلی تجهیزات را

ساخته و با اقتدار و غرور در برابر هر
تهدیدی میایستیم».
فرمانــده نیروی دریایی ارتش،
تجهیــزات را یک اســتراتژیک مهم
خواند که نمیتوان به راحتی وارد کرد.
وی در ادامه گفت« :پس با شعار «ما
میتوانیم» تمام تجهیزات خود را در
ایران در نیروی دریایی و با کمک تمام
سازمانها و دانشگاهیان میسازیم».
دریادار سیاری در بخش پایانی
سخنان خود تصریح کرد« :یکی دیگر
از نیازمندیهای ما یک نیروی انسانی
الهیمحور با تمام مشخصات متعهد،
مقتدر ،نترس ،با اعتمادبهنفس ،مؤمن
و والیی اســت کــه بتواند با ایمان و
شــجاعت و دانش خود با اقتدار در
برابر هر تهدیدی بایستد».

سؤال تریبون 5

پاسخ شایسته به اقدامات
تروریستی اخیر را چه میدانید؟
همراه با  ۳جایزه
پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
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یادداشت

دوقطبیسازی منطقه نقشه آمریکاست

مقابله با پدیده شــوم دزدان دریایی
به منظور چرخش چرخه اقتصاد در
اهم رسالت نیروی دریایی
کشــور از ّ
راهبردی ارتش جمهوری اســامی
ایران است».
فرمانــده نیروی دریایی ارتش،
تأمین امنیت از سوی نداجا در کشور
و منطقه را کار بزرگی خواند و گفت:
«افتخار میکنیم که رسالت خود را
در راستای برقراری امنیت به خوبی
انجام میدهیم».
دریادار ســیاری با بیان اینکه
البتــه نیازمندیهایی نیــز داریم،
تصریح کرد« :یکی از این نیازمندیها
تجهیزات است ،با توجه به اینکه در
شرایط خاصی که با حضور در آبهای
آزاد با دریانوردی در بلندمدت انجام

صفحه11

سردار گرجیزاده فرمانده حفاظت سپاه در جلسه شورای تحلیل معاونت سیاسی

سردار سرلشکر صفوی

مشــاور عالــی فرماندهی
معظم کل قوا گفت« :سیاســت
آمریکا ساخت دوقطبی تنش بین
کشورهای اسالمی است و برخی
کشــورهای اسالمی هم در زمین
آمریکا بازی میکنند».
سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی،
مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا
با اشاره به مناسبات سیاسی و نظامی
کشورهای عربی حوزه خلیجفارس با
ایــاالت متحده آمریکا ،گفت« :برتری
نظامــی محصول فکــر و فرایندهای
داخلی نیروهای مسلح در جهت افزایش
توان نظامی و امنیتی هر کشوری است
و بدون درک صحیح از امنیت و داشتن
راهبرد مناسب ،تسلیحات نظامی صرفاً
در جهت ناامنی و بروز تنش و درگیری
به کار گرفته خواهد شد».
وی با اشــاره به بیسابقه بودن

اجرای برنامههای
متنوعفرهنگی
در ندامتگاه مرکزی سپاه

صفحه1۲
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امضای بسته تســلیحاتی بین آمریکا
و عربســتان ،اظهار داشــت« :حجم
تســلیحات خریداری شــده از سوی
کشورهای عربی ،به ویژه عربستان در
ســطح نامتعارفی بوده و امضای بسته
تســلیحاتی  110میلیارد دالری بین
آمریکا و عربستان و توافقات تسلیحاتی
آتی نــه تنها کمکی به امنیت منطقه
جنوب غرب آســیا نمیکند؛ بلکه در
جهت ناامنسازی منطقه و ایجاد تنش
در ایــن منطقه که قلب انرژی جهان
است ،استفاده خواهد شد».
دستیار و مشاور عالی فرماندهی
معظــم کل قوا ادامــه داد« :پیش از
انقالب دیکتاتور ایران ،شاه از همپیمان
خود یعنی آمریکا خریدهای میلیاردی
سالح و تجهیزات داشــت و صدام با
حمایت تســلیحاتی و نظامی آمریکا
به ایران حمله کرد ،سرنوشت این دو

مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
در فرماندهی دژبان کل سپاه خبر داد

آخرین فرصت
پاسخ
به تریبون 5
 31خرداد ۹۶

دکتر یداهلل جوانی  /رهبر معظم انقالب غروب چهارشنبه  17خردادماه
 96در دیدار با دانشجویان با تشریح وضعیت کشور از حیث فرهنگی و اختالل پدید
آمده در برخی از دســتگاههای فرهنگی کشــور از اصطالحی استفاده کردند که در
رســانهها و به ویژه در فضای مجازی ،بازتاب گســتردهای داشت .معظمله فرمودند:
«گاهی دستگاههای مرکزی فکر ،فرهنگ و سیاست ،دچار اختالل و تعطیلی میشوند
که در این وضعیت ،باید افســران جنگ نرم ،با شناخت وظیفه خود ،به صورت آتش
به اختیار ،تصمیمگیری و اقدام کنند».
به دنبال انتشــار ایــن اظهارات بود که تفســیرها و تحلیلهــای متفاوتی با
جهتگیریهای مثبت و منفی نســبت به عبــارت «آتش به اختیار» صورت گرفت.
نیروهای انقالبی از این تدبیر و رهنمود معظمله استقبال کرده و به چیستی و چرایی
مفهوم «آتش به اختیار» پرداختند ،اما جریان غیر انقالبی با ابراز نگرانی از بیان این
مطلب ،با تفسیرهای نادرست ،پیدایی نوعی بیانضباطی و قانونگریزی را از پیامدهای
عمل براساس قاعده «آتش به اختیار» اعالم کرد.
این جهتگیریهای متفاوت و بعضاً همراه با اغراض سیاسی از سوی گروههای
مخالف و معاند ،در حالی مطرح و در خصوص آن فضاســازی میشــود که ،موضوع
«آتش به اختیار» ،یک موضوع دینی با حکم فقهی مشــخص و برخوردار از پشتوانه
عقلی و منطقی است .به عبارت دیگر ،آنچه رهبر حکیم انقالب به اقتضای اوضاع بیان
فرمودهاند ،تشــریح وظیفه مکلف به احکام دین است .احکام دین در صورت درست
فهمیده شدن ،نه تنها غیر عقالیی نیست؛ بلکه عین عقالنیت است .عبارت «آتش به
اختیار» یک اصطالح نظامی است و معموالً در حوزههای دیگر هم به کار برده میشود.
این واژه در حوزه نظامی ،جایی استفاده میشود که نیروهای صف و در خط مقدم
مبارزه با دشمن ،هرگاه به هر دلیلی رابطه آنها با قرارگاه اصلی و فرماندهی قطع شد،
نباید دست روی دست بگذارند؛ بلکه باید براساس قواعد و اصول رزم ،به صورت «آتش
به اختیار» ،با دشــمن مقابله کرده ،سنگرها و مواضع خود را در مقابل هجوم دشمن
حفظ کنند .موضوع خیلی روشن است؛ اگر در چنین وضعیتی سربازان و افسران در
خط مقدم ،با هجوم دشــمن مواجه شوند ،آیا از آنان پذیرفتنی است که دست روی
دســت گذاشته ،هیچ واکنشی نسبت به دشمن نداشته باشند ،با این استدالل که ما
رابطه با فرماندهی نداشتیم و نمیدانستیم چه باید کرد؟! بنابراین «آتش به اختیار»،
یعنی عمل به وظیفه شــناخته شده و تعریف شده از سوی کسانی که در حوزههایی
وظیفه دارند؛ لکن قرارگاههای باالسری آنان دچار اختالل شدهاند .شرایطی که در آن
قرار داریم ،شــرایط «جنگ نرم» است .رهبر معظم انقالب از دانشجویان به «افسران
جنگ نرم» ،یعنی کسانی که در صف بوده و باید با دشمن مقابله کنند ،یاد کردهاند.
برخی از مجموعههای دولتی مانند وزارتخانههای علوم ،بهداشــت و ارشاد ،در حکم
قرارگاهها و ستادهای عالی ،باید در موضوع مقابله با جنگ نرم در کشور ،این افسران
جنگ نرم را ،هدایت و پشتیبانی کنند .اما متأسفانه مدتی است که این مجموعهها ،به
دالیل گوناگون ،آن کارآمدی الزم در امر مبارزه با جنگ نرم را از دست داده و دچار
اختالل شدهاند .در چنین وضعیتی ،تکلیف از روی دوش افسران جنگ نرم برداشته
نمیشــود و آنان وظیفه دارند به صورت «آتــش به اختیار» طبق نظر و تدبیر رهبر
حکیم انقالب ،تصمیمگیری و عمل کنند .طبق نظر ایشان؛ «تالش جدی و همهجانبه
برای غلبه دادن گفتمان انقالب اسالمی در دانشگاهها» ،یکی از وظایف اصلی افسران
جنگ نرم است .در شرایطی که آن دستگاهها و مدیریتهای باالسری در دانشگاهها
مختل شدهاند ،نمیتوان گفت ،این تکلیف از روی دوش دانشجویان برداشته میشود.
آنان باید هوشــمندانه و قاطعانه در راستای غلبه گفتمان انقالب ،برنامهریزی کرده و
اقدام کنند .به عبارت دیگر ،غفلت ،کوتاهی و انحراف دســتگاهها و مسئوالن در یک
حوزهای در راســتای انجام وظایف ،موجب ســلب تکلیف از مردم و جوانان مرتبط با
آن حوزه نمیشــود .برخی تصور میکنند ،موضوع آتش به اختیار تنها از سوی رهبر
معظم انقالب مطرح شده است ،این تصور در حالی است که ،حضرت امام خمینی(ره)
با صراحت در وصیتنامه سیاسیـ الهی خود ،به این موضوع پرداختهاند.
ادامه در صفحه۲
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اکنون که امام خامنهای درباره چالش منطقی یا سازش سخنرانی فرمودهاند ،در یک فرایند رسانهای ،کلمه «منطقی» در حال حذف شدن است و پس از مدتی آنچه در افکار
عمومی رسوب خواهد کرد دوگانه چالشـ سازش خواهد بود .پس از این مرحله کلمه چالش که حاال بدون منطق است ،تقبیح خواهد شد و آن را معادل بیعقلی و جنگطلبی
قرار خواهند داد .نکته مهم دیگر اینجاست که دقیقاً مسیری که برای برجام در افکار عمومی طی شد ،در زمینه سند  2030نیز در حال پیموده شدن است.
چند و چون آتش به اختیار در گفتوگوی صبحصادق با محمدحسین رجبیدوانی

یادداشت

جايگاه مردم در نظام مردمساالري ديني

مهدي سعيدي /ورود رئيسجمهور به مسئله نقش مردم در حکومت اسالمي و اظهاراتش
در باب حکومت علوي ،بار ديگر ضرورت پرداختن به مباحث نظري در باب حکومت اسالمي را آشکار
کرد .آقاي روحاني چند شب پيش در ديدار و ضيافت افطار با استادان و پزشکان ضمن گراميداشت
نوزدهم ماه مبارک رمضان و تســليت ايام شهادت موالي متقيان حضرت علي(ع) ،گفت« :حکومت
علي(ع) با خواست و اصرار مردم تشکيل شد و اين در حالي بود که ايشان در برابر اصرار مردم به آنها
فرمودند که حکومت عدل من براي شما سنگين است و بايد به سراغ فرد ديگري برويد ،اما درعين
حال اين را نيز گفتند که اگر شما مردم فرد ديگري را انتخاب کنيد ،من در اطاعت از او که شما مردم
آن را برگزيديد ،اولين نفر خواهم بود ».رئيسجمهور با اشاره به اينکه اهتمام به خواست مردم ،متن
اسالم است ،گفت« :مبناي واليت و حکومت از ديدگاه امام علي (ع) نيز انتخاب و نظر مردم بود».
براي نقد و بررسي صحيح اين کالم آقاي روحاني ،ابتدا بايد به نکاتي در باب ماهيت حکومت
اســامي توجه کرد .واقعيت آن اســت که از حکومت اســامي قرائتهاي مختلفي ارائه شده که در
هر يک از آن قرائتها براي مردم در حکومت نقشهاي مختلفي قائل شــدهاند .در اين ميان نظريه
مردمساالري ديني که به وسیله حضرت امام(ره) مطرح و به وسیله حکيم انقالب اسالمي بسط داده
شد ،نگاه ممتازي به جايگاه مردم دارد که آن را از نظريههاي رقيب متمايز ميکند.
1ـ مبتني بر اين نظريه ،براي بررســي حق حاکميت و مشــروعيت حکام اسالمي بايد به دو
مؤلفه توجه کرد :مؤلفه اول؛ ويژگيها و صالحيتهاي حاکم اسالمي .مؤلفه دوم؛ فرآيند کسب قدرت.
اولين مؤلفه به ويژگيها و صالحيتهاي حاکم اختصاص دارد که اساس و بنيان کار است .در
اين الگو جايگاه حاکميت به افرادي اختصاص مييابد که صاحب «صالحيت» باشند ،صالحيتهايي
که شاخصهاي آن را دين مشخص کرده است.
در اينجا بحثي مهم مطرح میشود و آن اينکه صالحيتها در زمان حضور امام معصوم(ع) و در
زمان غيبت ايشان متفاوت است .در زمان حضور امام(ع) که داراي علم الهي است و از هرگونه خطا
و معصيتي مصون اســت ،صالحيتها براي حکومت در نظام اسالمي به ايشان اختصاص يافته است.
به واقع با حضور معصوم(ع) ،ديگر عرصهاي براي حضور غير معصوم در رأس حکومت وجود نخواهد
داشت .زماني که امام(ع) در جامعه حضور عيني ندارد و در پس پرده غيبت است ،کساني صالحيت
دارند که داراي سه شاخص فقاهت ،عدالت و درايت باشند.
به واقع حاکميت در نظام اسالمي برخاسته از علم به دين و اشراف به آموزههاي ديني ،تقوا و
خودساختگي دروني و توانايي مديريتي است که ميتواند در فرد يا افرادي جمع شود .که تجسم عيني
آن در زمان حضور امام معصوم(ع) ،ايشان است و در زمان غيبت به فقهاي جامعالشرايط اختصاص
اس ب ِ َه َذا
اس أَ َحقَّ ال ْ َن ِ
مييابد .اميرالمؤمنين(ع) در خطبه  173نهجالبالغه چنين ميفرمايند« :أَيُّ َها ال ْ َّن ُ
ْالَ ْم ُر أَ ْق َوا ُه ْم َعلَ ْي ِه َو أَ ْعلَ َم ُه ْم ب َِأ ْم ِر اهللِ فِيهِ»؛ اي مردم ،شايستهترين مردم به امر حكومت؛ نيرومندترين
آنان بر اين امر و داناترين آنان به امر خداوندي در آن است.
2ـ با مشخص شدن معيارهاي تعيين حاکم اسالمي ،نوبت به تبيين مکانيزم مشروع به قدرت
رســيدن حاکم اســامي است .وجود صالحيتها شرط الزم براي قرار گرفتن در مسند قدرت است؛
ولي شرط کافي نيست .صرف وجود صالحيت فرد را صاحب حق حاکميت نميکند .حق حاکميت
وقتي جاري میشــود که صاحب صالحيت از طريقي مشــروع به حکومت برسد و اين راه مشروع در
نظام مردمساالري عبور از کانال انتخاب و رضايت ملت است .در اينجاست که نقش پراهميت مردم
آشکار میشود ،وگرنه در مرحله تعيين شاخص صالحيتها ،مردم نقش ندارند.
بايد توجه داشــت که براي کســب قدرت راههاي متعددي وجــود دارد :غلبه و زور ،کودتا و
براندازي ،وراثت ،انتصاب ،انتخاب نخبگان و انتخاب مردمي که در مجموع در سه دسته کلي انتصاب،
انتخاب و تغلب ميتوان آنها را دستهبندي کرد .که مبتني بر متون ديني فرآيند انتخاب مردمي تنها
از مشروعيت اسالمي برخوردار است.
حاصل آنکه مبتني بر الگوي مردمســاالري از ميان صاحبان صالحيت آنکس که از رضايت و
مقبوليت مردمي برخوردار باشد ،حق حاکميت خواهد يافت .اگر کسي صاحب صالحيت باشد ،اما از
رضايت مردمي برخوردار نباشــد ،نميتواند از طريق اجبار و زور و کودتا و ...به قدرت رسد .از سويي
ديگر اگر کسي از مقبوليت برخوردار بوده ،اما از صالحيتهاي ديني برخوردار نباشد ،اگر همه مردم
نيز رأي به حاکميت وي دهند ،از مشروعيت الزم برخوردار نبوده و حاکميت وي شرعي نخواهد بود
و مصداق حکومت طاغوت است!
کالم رهبر معظم انقالب اســامي در اين زمینه ميتواند حسن ختام اين بحث باشد .معظمله
ميفرمايند« :نظر مردم تأمينكننده اســت ،اما نســبت به آن انساني كه داراي معيارهاي الزم است.
اگر معيارهاي الزم در آن انســان نباشــد ،انتخاب نميتواند به او مشروعيت ببخشد .معيارهاي الزم
تقوا ،دين ،عدل و آشنايي با اسالم است .آن كسي كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و
دينداري كامل و آگاهي الزم برخوردار اســت ،آنوقت نوبت ميرسد به قبول ما ،اگر همين آدم را با
همين معيارها مردم قبول نكردند ،باز مشروعيت ندارد .چيزي به نام حكومت زور در اسالم نداريم».
نظريه مردمساالري ديني داراي ظرافتها و نکته سنجيهاي فراواني است که کمتر به آن توجه
شده و بيش از اين بايد درباره آن نوشت.

یادداشت

دستور «آتش به اختیار» در وصیت امام خمینی

(ره)

ادامه از صفحه اول
آنچــه حضرت امام(ره) به لحاظ مصداقی بیان میدارند ،بســیار فراتر از حوزه
گفتمانســازی مورد نظر رهبر فرزانه انقالب اســت .آن عزیز سفر کرده در فرازی از
وصیتنامه خود ،اینچنین دســتور به «آتش به اختیار» میدهند« :باید همه بدانیم
که آزادی به شکل غربی آن ،که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران میشود ،از
نظر اســام و عقل محکوم اســت و تبلیغات و مقاالت و سخنرانیها و کتب و مجالت
برخالف اســام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه و همه مسلمانان
جلوگیری از آنها واجب اســت و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شــود و از آنچه
در نظر شــرع حرام و آنچه برخالف مســیر ملت و کشور اسالمی و مخالف با حیثیت
جمهوری اسالمی اســت به طور قاطع اگر جلوگیری نشود ،همه مسئول میباشند و
مردم و جوانان حزباللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دســتگاههای
مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند ،خودشان مکلف به جلوگیری هستند.
خداوند متعال مددکار همه باشد».

نکتهونظر

مسئولیت شکست

نکته :عبدالکالم ،رئيسجمهور کشور هند ( )2007مرد موشکی هند درباره علت
پیشرفت کشورش در پرتاب ماهواره میگوید :در سال  ١٩٧٣من به سمت مدير پروژه
پرتاب نخستين ماهواره هند برگزيده شدم .هدف ما قرار دادن نخستين ماهواره هند به
نام «روهينى» در ج ّو زمين تا سال  ١٩٨٠بود .در مرحله اول ،همه چيز روبهراه بود.
اما در مرحله دوم ،مشکلى پيش آمد و به جاى آنکه ماهواره در ج ّو زمين قرار گيرد،
در خليج بنگال سقوط کرد .اين يک شکست بزرگ بود .آن روز ،پروفسور داوان رئيس
سازمان فضايى هند از قبل ترتيب يک نشست مطبوعاتى را داده بود .پرتاب در ساعت
 ٧صبح بود و این نشست که روزنامهنگارانى از سراسر جهان در آن حضور داشتند ،در
ساعت  ٧و  ٤٥دقيقه برگزار شد .پروفسور داوان ،خودش در نشست مطبوعاتى شرکت
کرد و مسئوليت شکست را به عهده گرفت .سال بعد ،در جوالى  ،١٩٨٠دوباره برنامه
پرتاب ماهواره را آزمايش کرديم .اين بار همه مراحل موفقيتآميز بود و تمام ملّت هند
غرق در افتخار شدند .دوباره ،نشست مطبوعاتى برگزار شد .پروفسور داوان مرا به کنارى
کشيد و گفت« :امروز تو بايد کنفرانس مطبوعاتى را برگزار کنی ».آن روز من درس
بزرگى آموختم .هنگامى که شکست پيش آمد ،رئيس سازمان مسئوليت شکست را بر
عهده گرفت و هنگامى که موفقيت حاصل شد ،او افتخار آن را به تيم پروژه بخشید».
نظر :آدمی میتواند بدون پا گذاشــتن روی شانههای دیگران هم بلند
بایســتد .انسان میتواند بدون شکســت دیگران ،پیروز باشد؛ اگر مدیران
اعتمادبهنفس داشــته باشند و خطاها را بپذیرند ،کشور به سرعت پیشرفت
میکند ،متأسفانه مدیران ناالیق برای ماندن خود بسیاری از مشکالت را که خود
عامل آن بودهاند بر روی سر کارشناسان خراب میکنند .اگر نگاهی به طرحهای
ملی کشورمان در زمینه هستهای و فضا انداخته شود ،متوجه خواهیم شد که
برخی از مسئوالن برای رأیآوری بسیاری از طرحهای ملی را تعطیل کردهاند.

فرمانی که به دلیل قطع امید از متولیان فرهنگی صادر شد

مجتبی برزگر /رهبر معظم انقالب در دیدار با دانشجویان تصریح کردند ،اگر قرارگاههای فرهنگی دچار اختالل شدند و اصلی را از فرعی تشخیص ندادند ،دانشجوها آتش به
اختیارند که بالفاصله پس از این سخنان ،برخی فعاالن کجفهم در رسانههای مخالف اینگونه وانمود کردند که آتش به اختیار به معنای مجوز فعالیت غیر قانونی و خودسرانه عمل
کردن است؛ اما ماجرا اینگونه نیست .تعبیر دکتر محمدحسین رجبیدوانی که با خبرنگار هفتهنامه صبحصادق درباره این فرمایش حضرتآقا گفتوگویی داشته ،این است که
موضوع آتش به اختیار جدید نیست؛ چرا که رهبری سال گذشته در همین دیدار با دانشجویان میفرمایند« :اگر ایستادگی کردید و با بسیج ذهنی مردم ،خواستهها را به گفتمان
عمومی تبدیل کردید ،مســئوالن هم مجبور میشوند به مطالبات شما عمل کنند ».البته فحوای کالم نشان میدهد ،معظمله از فرماندهی و میدانداری متولیان فرهنگی کشور
در مقابله با جنگ نرم دشــمن قطع امید کردهاند .مشروح دیدگاههای استاد محمدحسین رجبیدوانی ،مورخ و پژوهشگر تاریخ اسالم را که با خبرنگار هفتهنامه صبح صادق به
گفتوگو نشسته است ،در ادامه میخوانید.
*چندی پیش رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار با دانشجویان بحث «آتش به اختیار»
را مطرح کردنــد؛ به نظر جنابعالی منظور
معظمله از به کار بــردن عبارت «آتش به
اختیار» چه بود؟
چند سال است که رهبر معظم انقالب اسالمی
در زمینه جنگ نرم دشــمن و خطرات بزرگ آن
در عرصــه فرهنگی و تغییر ارزشها و هنجارهای
جامعه هشدارها دادهاند و در ضمن این هشدارها
فرمودهاند ،استادان دانشگاهها فرماندهان این میدان
هستند و دانشجویان نیز افسران جبهه جنگ نرم!
امــا اینکه چرا این نکته را بــه این صورت مطرح
کردند و دســتور آتش به اختیــار دادند ،به نظر
میرسد ایشــان از متولیان فرهنگی کشور قطع
امید کردهاند .شورای عالی انقالب فرهنگی ،وزارت
علوم و وزارت ارشــاد متولیان اصلی در این زمینه
هستند که باید احساس مسئولیت میکردند و در
قبال جنگ نرم دشــمن با همه ابزارها و امکانات
به میدان میآمدند .حتی میتوانستند استادان و
دانشجویان را به خوبی مدیریت کنند تا توطئههای
دشمن نقش بر آب شود؛ اما متأسفانه از آنجایی که
نگاه دولت ،مسئوالن و وزیران مربوطه در عرصههای
فرهنگی و علمی ،همانند رهبری نیست و چنین
باوری در آنهــا وجود ندارد ،معظمله با قطع امید
از این متولیان رســمی و اصلی به افرادی که خود
دغدغــه و درد دین ،نظام ،انقالب و ارزشهای آن
ش بــه اختیار دادند و به طور
را دارند ،دســتور آت 
رســمی این مأموریت و رسالت بزرگ را بر دوش
آنها نهادند تا اینها بتوانند در این عرصه نقش ایفا
کنند .حاال شاید برخی بگویند چرا قطع امید شده
است؟! خب ما میبینیم متأسفانه وزارت علوم به
جای پرداختن به چنین مسئله مهمی ،به مسائل
حاشیهای ،چون دروغ بزرگ  3000بورسیه رانتی
توجه میکند و حتی رئیسجمهور هم در این عرصه
ورود پیدا کرد و با طعنههای گزنده و چندشآوری
مانند «و ما ادراک البورسیه» با آبروی عدهای بازی
کرد و بعد معلوم شــد اینها دروغ بزرگی بوده و به
فرمــوده رهبر معظم انقالب در حق بســیاری از
اینها ظلم شد و متأسفانه این ظلم هنوز هم ادامه
دارد و برطرف نشده است .در وزارت ارشاد نیز که
باید با فرهیختگان تعامل داشته باشد و در عرصه
جنگ نرم آنها را مدیریت کند ،با مسائل حاشیهای
بیارزش و سخیفی ،مانند صالحیت دادن به برخی
از نیروهای به ظاهر هنرمند مسئلهدار خودش را
ی که به صداوســیما نامه
ســرگرم میکند تا جای 
مینویســد که ربنای فالن خواننده ضد انقالب را
چرا پخش نمیکنند .آنقدر این مسئله چندشآور
و بیارزش بود که بســیاری به پرتبودن و پرت
افتادن مســئوالن فرهنگی از مســائل اصلی پی
بردند .البته حضرت آقا هم به این سخیفپردازیها
اشارهای کردند؛ از این رو وقتی شورای عالی انقالب
فرهنگی هم که سیاستگذار آن رئیسجمهور است،
چنین دیدگاهی دارند و وزیران مربوطه هم اینگونه
هستند ،از آنجا هم قطع امید میشود .اگر شورای
عالــی انقالب فرهنگــی و وزارتخانههای علمی و
فرهنگــی به وظایف خود عمل میکردند ،قرارگاه
مرکزی برای فرماندهی مقابله با جنگ نرم دشمن

انقالب خواستند این موضوع گستردهتر و مؤثرتر
بشــود؛ به این ترتیب اگر خناســان و کسانی که
تاکنون در این عرصه کارنامهای سیاه و سراسر قصور
و تقصیر برجای گذاشتهاند ،فضا را فاسد و تخریب
نکنند ،اتفاقاً پیامدهای چنین مسئلهای برای کشور
بســیار مبارک ،خجسته و ارزشمند خواهد بود و
هیچگونه پیامدهای منفی نخواهد داشت.

بودند .آیا میشود به دلیل نداشتن دغدغه ،سلیقه
غلط یا باور غیر انقالبی و غیر ارزشــی دولتی که
موقتی اســت و عمری حداکثر هشت ساله دارد،
مصالــح کلی و جزئی نظام و کشــور و ارزشهای
ثابت و همیشــگی انقالبی و دینی را معطل کرد
و بــه عملکرد ناصواب اینها گــره زد؟! از این نظر
باید معطوف آن مصالح اساسی شویم که ماندگار
هستند .وقتی قرارگاه مرکزی در این عرصه نوعی
درماندگی از خودشــان نشان دادند ،باید اشخاص
دیگــری به این میدان جنــگ ورود کنند و بنا بر
دغدغهها و اصولی که به آن پایبند هستند و فارغ
از بازیهای سیاسی ،قدرتطلبی و مطامع دنیایی
با اندیشیدن به اصل نظام و ارزشهای آن در مقابله
با توطئههای دشــمن در جنگ نرم خودجوش به
عرصــه بیایند و با کارهای فرهنگی و تبلیغاتی به
خنثیســازی جنگ نرم دشمن و دفاع از ارزشها
بشــتابند .این اقدامات همانند افسران و سربازانی
میشــود که در میدان جنگ موقعی که قرارگاه
مرکزی فرماندهی آنها دچار اختالل میشــود یا
فرمان آنها نمیرســد و آن فرماندهان بدون توجه
به واقعیت میدان جنگ از پشت جبهه تصمیمهایی
میگیرند که به جبهه خودی آســیب میرساند،
آنجا دیگر بــرای دفاع و حفظ جبهه خودی بنابر
واقعیتهای موجود آنچه را که برای مقابله با دشمن
الزم است ،خودشان تصمیم میگیرند و به اختیار
خود بر جبهه دشمن آتش میریزند .به همین دلیل
است که رهبری در حقیقت از قرارگاه فرماندهی
جنگ نرم که تشــکیالت رسمی فرهنگی کشور
عهدهدار آن هستند ،قطع امید کردهاند و از این رو
خواستهاند دانشجویان خود وارد این عرصه بشوند.
*برخی میگویند استفاده از واژه «آتش
به اختیار» ســبب هرجو مرج و بینظمی در
جامعه میشود؛ آیا شــما هم چنین نظری
دارید؟
اینجا باید دقت داشــت .رهبر معظم انقالب
دو ســال پیاپی در سخنرانی آغازین سال خود در
مشهد مقدس از کانونهای فرهنگی و فعالیتهای
ارزشــمند خودجوش مردمی که دغدغه مســائل
ارزشــی و فرهنگی کشور را دارند ،تجلیل کردند و
فرمودند اینها باید تقویت شــوند .در حقیقت ،این
فرمایش حضرت آقا در زمینه «آتش به اختیار» در
این عرصه بحث جدیدی نیست .این کانونها از قبل
هم این فعالیتها را داشتند؛ اما به صورت جزیرهای

و در شــهرهای مختلف که بسیار مؤثر و ارزشمند
بوده است؛ اما رهبری خواستند دانشگاه که مرکز
علم و فرهنگ است ،نقش اساسی خود را ایفا کند.
در حقیقت ،همان کاری که در چند سال اخیر در
فضای کشور به صورت خودجوش انجام میشود .این
انتظار را هم حضرتآقا از دانشگاهیان دارند؛ از این
رو بحث جدیدی نیست ،اما متأسفانه برخی که در
این عرصه زیر سؤال رفتند و کارنام ه سیاهی دارند،
برای اینکه سخن رهبری را تحریف کنند ،اینگونه
القا میکنند که ممکن است برخی از جریانهای
مذهبی و انقالبی چنین اســتنباط کنند که باید
بــا اقدامات دولت مقابله کرد و خودســرانه در هر
عرصهای وارد شد و بدون مالحظه مصالح کلی کشور
اقداماتی انجام داد .این را باید دقت کرد که دولت و
هواداران مطبوعاتی و سیاسیشان کارنامهای سیاه
در برخورد با مســائل ارزشی دارند و امروز درصدد
هستند کالم رهبری را تحریف کرده و مظلومنمایی
کنند؛ یعنی از سویی چون در این عرصه عملکردی
بسیار غلط و نابجا داشتند ،برای اینکه از این اتهام
و این پاسخگویی به عملکرد ناصواب به نوعی فرار
کنند ،این مســئله را مطرحمیکنند .اگر «آتش
بــه اختیار» به این صورت باشــد که هر جریان و
تشکل دانشجویی بخواهد بنابر نظر و سلیقه خود
در عرصههای فرهنگی ورود کند ،یک آنارشیســم
فرهنگی و هرجومرجی پدید میآید که به مصالح
آن کشور آســیب میرسد؛ از این رو دولت از این
موضوع قصد بهرهوری دارد و نه تنها درصدد شانه
خالــی کردن خود از کارنامه خالی و خراب در این
عرصه است؛ بلکه میخواهد خود را هم مظلوم جلوه
بدهد و طلبکار این عرصه به شــمار آید .در حالی
که به هیچ وجه فرمایش حضرتآقا چنین مطلبی
را به سمع و نظر نمیرساند؛ بلکه اعتقاد ایشان این
بوده اســت که فعالیتهای خودجوش مردمی که
تاکنون تحت غفلت و کوتاهی مسئوالن فرهنگی،
کشور را در این عرصه حفظ کرده ،گسترش بیشتری
پیدا بکند و دانشگاهها را هم به خوبی در بربگیرد.
* این دســتور «آتش به اختیار» چه
پیامدهای اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد؟
فرمایش رهبــری در حقیقت اعالم یأس و
ناامیدی و رویگردانی ایشــان از عملکرد دولت و
متولیان رســمی فرهنگی کشور و امید داشتن به
فعالیتهای خودجوش مردمی را نشان میدهد؛ از
این رو این بحث جدیدی نیســت؛ اما رهبر معظم

*آیا همه افراد جامعه شــامل این واژه
میشوند یا فقط افســران جنگ نرم را در
برمیگیرد؟
رهبــر معظم انقــاب از ایــن فعالیتهای
خودجوش فرهنگی در سراسر کشور تجلیل کردند
و اینها را بسیار مورد تأیید قرار دادند .این فعالیتها
وجود داشته است؛ اما حضرت آقا خواستند نقش
دانشگاه و دانشــجویان در این عرصه پررنگتر و
قویتر شود .در حقیقت همه مردم به ویژه آنهایی
که توان حضور در عرصه فعالیتهای فرهنگی را
دارند و دغدغه و دلســوزی برای ارزشهای نظام
اســامی را یک اصل میداننــد ،آنها را به میدان
طلبیدند؛ در حقیقت دانشــجویان این رسالت را
میتوانند موفقتر و مؤثرتر به ســرمنزل مقصود
برســانند .حضرت آقا فرمودند افسران جنگ نرم
دانشــجویان و فرماندهان این میدان ،اســتادان
دانشگاهها هستند.
*آیا بــا ایــن روش میتوانیم انقالب
اسالمی را به اهداف واالیش برسانیم؟
اعتقاد من این است که آنچه انقالب اسالمی
ایران را طی سیوهشــت سال پایدار نگه داشته،
عمدتاً پس از دو مؤلفه بزرگ ،یعنی الطاف خدا و
عنایات امام زمان(عج) ،رهبریهای حضرت امام(ره)
و حضرتآقا بوده است؛ در مرحله بعد اصل کار را
خود مردم ،دلسوزان ،عالقهمندان و فدائیان انقالب
حفــظ کردهاند؛ یعنی اگر ما نقش مردم را در این
سالها حذف میکردیم ،انقالب در همان سالهای
اول نابود شــده بود .چه در دوران دفاع مقدس و
چه در مقابله با گروهکهای جنایتکاری که جنگ
بیسابقه شــهری را همراه با جنایات و ترورهای
وحشــتناکی که جهان تاکنون به خود ندیده ،در
دهه  60در این کشــور ایجــاد کردند .اگر بنا بود
تنها تشکیالت رسمی دولتی ،امنیتی و انتظامی با
اینها مقابله کنند ،این دشــمنان ،کشور را به طور
کامــل نابود کرده بودند .این مردم کوچه و بازار و
دلســوز انقالب بودند که خــود به عرصه آمدند و
خانههای تیمی این جنایتکاران را شناسایی و به
نیروهای امنیتی و انتظامی معرفی کردند .در واقع،
مردم آنها را از صحنه خارج کردند و نه تشکیالت
رسمی! برای نمونه ،میتوان به تحریمهای سنگین
و شدید اشاره کرد که فشار آن بر تودههای مردم
وارد میشــود که اگر مردم مقاومت نکرده بودند،
مسئوالن نمیتوانستند کشور را مدیریت بکنند .از
این رو در اینجا نقش اساسی خود مردم مهم است
کــه با پیروی از رهبر معظم انقالب و دغدغههای
ارزشمندی که برای حفظ نظام داشتند ،بحمداهلل
انقالب و نظــام را تاکنون در پرتو عنایات الهی و
توجهات امام زمان(عج) حفظ کردهاند.

خبر تحلیلی
ریسک بزرگ آمریکا در قبال سپاه

اسماعیل احمدی /طرحی که با حمایت سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه در سوم
فروردین ســال جاری به کنگره ایاالت متحده آمریکا ارائه شد ،در نهایت روز  25خرداد ماه با 98
رأی موافق و تنها دو رأی مخالف به تصویب مجلس سنای ایاالت متحده آمریکا رسید.
امام خامنهای(مدظلهالعالی) درباره این تحریمها پیشبینی بسیار دقیق و سنجیدهای کرده بودند
که آمریکا پس از برجام بار دیگر ایران را به بهانههای برنامه موشــکی و حقوق بشر تحریم خواهد
کرد .ایشــان در دیدار مردم غیور آذربایجان در  28بهمن  1392فرمودند« :مسئله هستهای بهانه
است برای دشمنی؛ اآلن مالحظه کنید سخنگویان دولت آمریکا بحث حقوق بشر ،بحث موشکی،
بحث سالح و مانند اینها را به میان آوردند»
نوک پیکان این طرح فشار به سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به منزله محرک اصلی طرحهای
موشکی و فعالیتهای منطقهای ایران نشانه گرفته است .به گفته اندیشکدهها و برخی از کارشناسان،
در اثــر تصویب نهایی این طرح در مجلس نمایندگان آمریــکا و امضای دونالد ترامپ این فرضیه
محتمل میشود که رویارویی و برخورد محدود نظامی آمریکا با ایران در خلیجفارس نیز به وجود آید.
در حالی این طرح در سنای آمریکا تصویب شد که دولت ترامپ در آمریکا به بدترین وضعیت

اخبارویژه

واکنش نامناسب

حجتاالســام مجتبی ذوالنوری با اشاره به رأی
مثبت مجلس ســنای آمریکا به منظور پیشــبرد الیحه
تحریمهای جدید علیه ایران ،اظهار داشت« :این موضوع
نقض برجام است ».رئیس کمیته هستهای مجلس با بیان
اینکه اقــدام رئیسجمهور و وزارت امور خارجه در برابر
تمدید تحریمهای داماتو کافی نبود ،گفت« :رئیسجمهور طی دستوراتی مجزا به وزیر
امور خارجه و رئیس ســازمان انرژی اتمی اعالم کرد ،اقدامات الزم را از ســوی مجاری
قانونی پیگیری کنند؛ اما همانطور که گفته شد این ابالغ ،اقدام متناسب در برابر تمدید
تحریمها علیه ایران محسوب نمیشود؛ چرا که اگر رئیسجمهور هم این دستور را صادر
نمیکرد وظیفه ذاتی و جاری وزارت خارجه ایجاب میکرد که اقدامات الزم را انجام دهد».

خود در طول هفتههای اخیر رســیده اســت تا جایی که نشــریه «فارنپالیسی» دونالد ترامپ را
رئیسجمهور احمق ایاالتمتحده خطاب کرده اســت .برنی ســندرز هم در جلسه سنا درباره این
تحریمها گفت« :وضع این تحریمها خطر بزرگی برای آمریکا اســت که در وضعیت کنونی منطقه
غرب آسیا نمیارزد».
طرح اس  7220درباره ایران دو ســناریوی اساســی را دنبال میکند؛ ســناریوی اول ،وضع
تحریمهای جدید در مقابله با برنامه موشــکی ایران و ســناریوی دوم ،وضع تحریمهای جدید در
زمینه آنچه دولتمردان آمریکا آن را نقض حقوق بشر در ایران میخوانند.
هدف اصلی آمریکا از وضع این تحریمها در این برهه حساس ایجاد دوگانگی در حاکمیت ایران و
بیثباتی در منطقه غرب آسیا است .در نتیجه ،این مسئله باید به منزله چراغ راهنما در مقابله با وضع
این تحریمها مورد توجه قرار گیرد که اتحاد و همبستگی مؤلفه اصلی مقابله با این تحریمها است.
با نگاهی تیزبینانه این نکته آشکار میشود که آمریکا در حال ورود به یک قمار بزرگ و پر خطر
است که این خطر بزرگ ،بهترین فرصت را در حال حاضر برای جمهوری اسالمی ایران فراهم کرده
است که دولتمردان ما با پیروی از منویات رهبر معظم انقالب با شعار اتحاد و تمسک به آرمانهای
انقالب اسالمی ،خدعه و نیرنگ قمارباز بزرگ آمریکا ،یعنی دونالد ترامپ را نقش بر آب کنند.

سخنان ضد ایرانی اردوغان

رئیسجمهــور ترکیــه در یــک
گفتوگــوی تلویزیونــی ،ایــران را بــه
«توسعهطلبی فارسی» در خاورمیانه متهم
کرد .اردوغان طی مصاحبه با شبکه آرتیپی
پرتغــال ،گفت« :آیا ســوریه صحنه بازی
برای توسعهطلبی فرقهای ایران است؟ بله
هست .آیا عراق نیز چنین صحنهای است
(برای ایران)؟ بله هست .من این مسئله را
توسعهطلبی فارسی میدانم تا توسعهطلبی
فرقــهای .باید به طور خاص بگویم که من
توسعهطلبی فارسی را محکوم میکنم».

گروکشی هندیها در برابر فرزاد B

صادرات نفت ایران به هند ،دومین مشتری
بزرگ نفتی جمهوری اســامی ایران در ماه می
در مقایســه با ماه پیــش از آن حدود  ۹درصد
کاهش یافت و روند نزولی  ۴۰درصدی را به خود
گرفت.
این در حالی اســت که کاهش واردات نفت خام ایران از ســوی هندیها
میتواند به نوعی تالفی و مناقشه هند با ایران بر سر توسعه میدان گازی «فرزاد
 »Bتلقی شــود؛ زیرا به دنبال اختالف میان هند و ایران بر ســر توسعه میدان
«فرزاد  ،»Bمقامات هندی پیش از این اعالم کرده بودند در سال مالی منتهی
بــه مارس  ۲۰۱۸میالدی ،هند قصــد دارد واردات نفت خام از ایران را به یک
چهارم کاهش دهد.

روی خط خبر
یارگیری آمریکایی

اخیــرا ً رکس تیلرســون ،وزیر
خارجه آمریکا گفته است« :سیاست
ما در قبال ایران حمایت از عناصری
در داخل این کشــور اســت که به
تغییر مسالمتآمیز رژیمشان منجر
میشود ».با نگاهی گذرا به اظهارات
این مقام آمریکایی روشــن اســت
که هــدف از یارگیریهــای داخلی
واشــنگتن چیســت .در واقــع آنها
میخواهند در ایران از جریانی حمایت
کنند که مدعی مذاکرات منطقهای،
بدهبستان سیاسی با رژیمهای مرتجع
و نیز امتیازدهی در جریان تحوالت
غرب آسیا هستند .تیلرسون در این
اظهارنظر خود ،به صراحت از ســپاه
پاســداران و مواضع جریان مقاومت
در منطقه انتقاد کرده و از جریانی در
داخل کشورمان حمایت کرده که خود
را در برابر این دست نهادهای انقالبی
تعریف میکنند.

علت گستاخی آمریکا

اینکــه وزیــر خارجــه ایاالت
متحده پس از رســوایی جنایتکارانه
رئیسجمهور این کشــور در ســفر
به منطقــه و حمایــت از رژیمهای
کودککش ،بــه خود اجازه میدهد
که با صراحــت از حمایت از برخی
جریانات داخلی در کشورمان سخن
گفته و حتی سیاستی در پنهانسازی
مواضــع اصلی کاخ ســفید به خرج
ندهد ،حکایت از آن دارد که دستگاه
دیپلماسی کشورمان در قریب به شش
ماه گذشته از روی کار آمدن دونالد
ترامپ ،قاطعیت کافی را در برخورد
با مواضع و عهدشکنیهای واشنگتن
نداشته اســت .این تحریمها اگرچه
هنوز در حال بررســی هســتند؛ اما
شواهد و گذشته کنگره و سنا نشان
میدهد که ایــن تحریمها به یقین
علیه ایران تصویب شــده و به اجرا
درمیآیند .اولیــن اتفاقی که بعد از
تصویب این تحریمها صورت میگیرد،
قرار گرفتن ســپاه ذیــل گروههای
تروریستی است؛ به طوریکه این نهاد
نظامی برای اولینبار در تاریخ ایران و
جهان بهعنوان یک گروه تروریستی
شناخته میشود.

چگونه مقابله شود؟!

در یک سال گذشته روند وضع
تحریمها علیه ایران به شدت افزایش
پیدا کرده است؛ در ابتدا شیطنت و
مشــکل اصلی از سوی طرف مقابل
است ،اما در ادامه باید گفت که دولت
و وزارت امور خارجه نقضهای قبلی
را همواره توجیــه کردند .در جایی
گفته شــد؛ فالن موارد نقض برجام
نبوده و تنها نقض شــروط رهبری
اســت که باید توضیح داده شود که
چرا برجام بر اساس شروط رهبری
نبود؛ مســئوالن در داخل باید روند
توجیه عملکرد خالف طرف مقابل را
متوقف کنند و باید تحریمهایی که
علیه ایران وضع میشوند برای طرف
مقابل هزینهدار باشد .در این صورت
دیگر استفاده از وضع تحریمها برای
آمریکا مقرون به صرفه نخواهد بود .به
عبارت دیگر باید هزینههای هوشمند
در قبال این تحریمها به طرف مقابل
وارد کــرد تا مانع تحریمهای جدید
علیه ایران شد.

چند نکته مهم از یک حادثه تروریستی

حادث ه تروریســتی داعش در
تهران ،سیاست عقالنی و مبتنی بر
محاسبات صحیح جمهوری اسالمی
در دفاع از حریــم اهلبیت(ع) در
عراق و سوریه را نشان داد؛ زیرا این
حادثه که به خوبی از نیات شــوم
تکفیریها در قبال کشورمان پرده
برداشت ،نشان داد که اگر مدافعان
جان بر کف کشــورمان در عراق و
سوریه حاضر نمیشــدند ،اکنون
صحنه امنیــت و وضعیت عمومی
کشور به مطلوبیت کنونی نبود .با
وجود هزینهبردار بودن این حادثه
و تأسف بابت وقوع خسارتبار آن،
امــا حداقل از دو جهت عمده حائز
اهمیت بود؛ صف خدشهناپذیر ملت
و مســئوالن در مقابل تروریسم و
وحدت آنها را به نمایش گذاشــت؛
زیرا بــا قاطعیت میتوان گفت که
قاطبــه ملت در ضرورت برخورد با
این تروریستها پشتیبان مسئوالن
و مأموران تأمین امنیت کشور بوده
و هســتند .این حادثــه همچنین
این پیــام مهم را دربرداشــت که
در پاســداری از امنیت کشور باید
پیوسته مراقب بود.
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انتصاب رئیس ستاد بازسازی
عتبات سوریه

انتخابات پایان یافته است!

لطفاهلل فروزنده ،معاون منابع
انسانی دولت دهم با انتشار یادداشتی
با عنوان «آقــای روحانی! انتخابات
پایان یافت؛ دروغها را تمام کنید»
نوشته است« :چگونه  ۱/۲۰۰میلیون
مســکن مهر اشتغال نداشته است؟
چگونه هزاران طرح عمرانی اشتغال
نداشته است؟ چگونه رشد تولیدات
کشاورزی و صنایع که در اوج رونق
بودند ،اشتغال نداشته است؟ چگونه
صادرات کاال به کشورهای همسایه
اشتغال نداشته است؟ از صداوسیما
و همه رســانههای متعهد و منصف
انتظار داریم بستری فراهم کنند تا
به این راهبرد فرافکنی آقای روحانی
پایان داده شــود و معلوم شود کدام
دولت ناکارآمد است».

مسیر سریع تمدن اسالمی

محمدهــادی همایــون ،عضو
هیئــت علمی دانشــگاه امام صادق
درباره آتش به اختیار نوشــته است:
«در مســیر رســیدن به تمدن نوین
اسالمی میدانیم که دو مرحله انقالب
اسالمی و نظام اسالمی را اجماالً پشت
سر گذاشته و سالهاست که در میانه
راه ،درگیر اســتقرار دولت اســامی
هستیم تا خود زمینهای برای رسیدن
به جامعه اسالمی و در نهایت تمدن
اسالمی باشد ».صدور فرمان «آتش
به اختیار» از سوی فرماندهای که این
عملیات را به عهده گرفته و وضعیت
را دائمــاً رصد میکند ،حتماً با توجه
به پشت سر گذاشــتن مرحله نظام
اسالمی در این الگو به معنای دعوت
به آشوب و بینظمی نیست .تصریح
رهبــر معظم انقالب دربــاره فرمان
«آتش به اختیار» به این معناست که
ستاد مرکزی در ایفای نقش خود دچار
اختالل شــده و الزم است نیروهای
فرهیختــه و آگاه به مأموریت ،یعنی
دانشجویان در مقام افسران جنگ نرم
بدون معطل ماندن برای کسب دستور
در چارچوب نظام عملیات کنند».

روحانی با مرگ برجام چه خواهد کرد؟

با تصویــب تحریمهای جامع
موســوم به «اس »722.علیه ایران
در مجلس سنا که به تأیید مجلس
نمایندگان و امضای ترامپ نیز خواهد
رسید؛ عم ً
ال روح و جسم برجام نقض
شد .در این میان ،سناریوهای ذیل
برای مقابله دولت با برجام مفروض
اســت1 :ـ روحانی مــرگ برجام را
میپذیرد و به سهلاندیشی ،اشتباه
محاســباتی و شکست ایده مرکزی
دولت خــود اعتــراف میکند2 .ـ
روحانی با عمل به سازوکار مالهکشی
اجازه میدهد آمریکاییها برجام را به
دلخواه خود اجرا کنند3 .ـ روحانی با
اروپاییها ،حیات مصنوعی برجام را
در وضعیت کما حفظ کرده و افکار
عمومی را تخدیر میکند4 .ـ روحانی
با مقصرتراشــی بــرای هزینههای
شکست خود ،وارد چالش دوگانگی
بــا حاکمیت و زمینهســازی برای
برجامهــای  ۳ ،۲و  ۴میشــود .در
کوتاهمدت عمل به سناریوهای  2و
 3متصور است؛ اما در میانمدت باید
سناریوی چهارم را به انتظار نشست.

نامه محرمانه!

علیرضا زاکانی ،نماینده سابق
مجلس شــورای اســامی نوشت:
«تحریمهای جدید فرا رســید .قب ً
ال
هم درخواست کرده بودم نگاه انقالبی
دولت به نقض برجام باید با انتشــار
عمومی نامه آقای ظریف برای مردم
روشن شود؛ اما متأسفانه دولت آقای
روحانی ،این نامه را محرمانه کرد و
آن را منتشــر نکرد .حال که رهبر
معظم انقالب اعــام کردند ،دولت
آن نامه را منتشر کند».

عارفکشی

روزنامه «آرمــان» در مطلبی
نوشــته اســت« :محمدرضا عارف،
رئیس فراکســیون امیــد و رئیس
شــورای عالــی سیاســتگذاری
اصالحطلبان است که به نظر میرسد
این جایگاه بهواســطه انصرافش از
نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری
سال  ۹۲به او تعلق گرفته و اکنون
باید با تغییراتــی در این جایگاهها
به نتایج بهتری رســید .برای نمونه
عارف در قامت رئیس فراکســیون
امیــد توانایی اقناع نمایندگان برای
همراهی با دولت را ندارد که نمونه
آن درخواســت روز گذشــته ۱۵۱
نماینده از رئیسجمهور برای ملغی
شدن سند  ۲۰۳۰است».

سال هجدهم

شماره ۸۰3

طی حکمی از ســوی حســن پالرک ،رئیس ستاد بازسازی عتبات کشور ،علیرضا اکبری به سمت ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات سوریه منصوب شد .اکبری درباره اقدامات
ستاد بازسازی عتبات عالیات در سوریه گفت :در پی جنایات و بیحرمتی نیروهای تکفیری در سالهای گذشته ،بارگاه منور حضرت زینب(س) دچار آسیبهایی شده بود که با همت
نیروهای فنی ستاد بازسازی عتبات خوزستان طی حدود دو سال ،کار ترمیم و بازسازی خرابیها به اتمام رسیده و طرح توسعه حرم مطهر حضرت زینب(س) در دستور کار است.

رهیافت

رخداد
سر دونالد ترامپ
سایه استیضاح بر ِ

محمدرضا مرادی  /زمانیکه دونالد ترامپ در رقابتهای انتخاباتی ،موفق شد هیالری
کلینتون از حزب دموکرات را شکست دهد ،بیشتر مردم آمریکا حیرتزده شدند؛ چرا که از نظر
آنها ترامپ اصوالً پرستیژ الزم برای رفتن به کاخ سفید را نداشت .از اینرو از همان روزهای اول
علیه وی تجمعهای اعتراضی زیادی برگزار شد .برخی از مقامات حزب جمهوریخواه نیز به صورت
آشکار و پنهان علیه ترامپ دست به کار شدند .تنها راه برای خالص شدن از ترامپ نیز استیضاح
است .از اینرو درباره پروندههای مالی وی و همچنین ارتباط با روسیه تاکنون چندین پیشنهاد
برای استیضاح ترامپ منتشر شده است؛ اما به نظر میرسد این روند در حال تشدید شدن است.
بر اساس نظرسنجی مؤسسه «گالوپ» اکنون نبود محبوبیت دونالد ترامپ رکورد زده و ۶۰
درصد آمریکاییها عملکرد ترامپ را تأیید نمیکنند .از سوی دیگر جریان قدرتمند مخالف ترامپ
پروندههای متعددی را علیه وی در همه سطوح داخلی و خارجی پیگیری میکند که به نظر میرسد
مهمترین این پروندهها پروژه استیضاح ترامپ است که هر روز ابعاد جدیتری به خود میگیرد.
استیضاح رئیسجمهور
در آمریکا روند بســیار
پیچیده و سختی دارد
و بــه نــدرت احتمال
موفقیــت دارد .قانون
اساسی آمریکا به کنگره
حق دادهاست که علیه
رئیسجمهــور به جرم
ارتکاب جرایم بزرگ و
خائنانه ،اقامه دعوا کرده
و در صــورت محکــوم
شدن ،او را از کار برکنار
کند .این جرایم شامل؛ خیانت ،دریافت رشوه ،جرایم سنگین اجتماعی و ادای شهادت دروغ است.
اســتیضاح از دو طریق قابل طرح اســت .اول اینکه ،ممکن است دیوان عالی فدرال آمریکا علیه
رئیسجمهور اعالم جرم کند و از کنگره بخواهد که وی را به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه استیضاح
کند؛ دوم اینکه ،کنگره خود به طور مستقیم وارد عملشود و علیه رئیسجمهور اعالم جرم کند.
در هر دو شکل ابتدا باید موضوع استیضاح به تصویب اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا برسد،
سپس این مجلس از مجلس سنا درخواست میکند دادگاه تشکیل دهد و متهم را محاکمه کند.
در چنین صورتی مجلس ســنا به یک دادگاه تبدیل میشود و سناتورها هر یک نقش دادستان
را ایفا میکنند .در این جلسات رئیس دیوانعالی فدرال دادگاه را اداره کرده و رئیسجمهور نیز
باید در مقابل اتهامات از خود دفاع کند .پس از شــنیدن دفاعیات طرفین ،اتهام به رأی گذاشته
میشود و اگر اکثریت سناتورها رأی به مجرمیت بدهند رئیسجمهور برکنار میشود .حال نزدیک
به  200نفر از قانونگذاران دموکرات کنگره آمریکا با بیان اینکه رئیسجمهورشان قانون اساسی
را نقض و پولهای خارجی را به کســبوکار تجاریاش ســرازیر کرده ،اقدام قضایی علیه ترامپ
را در دستور کار قرار دادهاند که به باور کارشناسان شروع جدی روند استیضاح ترامپ محسوب
میشود.
در مجموع  ۱۹۶ســناتور و نماینده از شکایتی حمایت کردند که تأکید دارد دونالد ترامپ،
مادهای در قانون اساسی موسوم به «درآمدزایی» را نقض کرده است .به گفته قانونگذاران ،این
شکایت چندی پیش در دادگاه منطقهای آمریکا در واشنگتن به جریان افتاد.
برخی از کارشناسان با مقایسه استیضاح نیکسون در جریان مربوط به واترگیت و پروندههای
کنونی ترامپ به ویژه درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا معتقدند که ترامپ
باید استیضاح شود .نیکسون تنها رئیسجمهور آمریکا نبوده که استیضاح شده است .بیل کلینتون
نیز به دلیل رابطهاش با منشی خود در معرض برکناری قرار گرفت؛ ولی با همراهی چهار نفر از
جمهوریخواهان با دموکراتها ،آرای الزم کنگره برای استیضاح او کسب نشد و توانست از مخمصه
نجات پیدا کند .بنابراین سایه استیضاح همواره بر س ِر رؤسای جمهور آمریکا وجود دارد .در این
میان دونالد ترامپ خطر بیشــتری در این باره احساس میکند ،چرا که زندگی شخصی و کاری
وی مملو از حاشــیه است ،مسئلهای که شرایط برای استیضاح وی را راحتتر میکند .از این رو
در هفتههای آینده باید اخبار بیشتری از روند استیضاح ترامپ شنید.

سیاست
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تبیین
تحریف در روز روشن!

حسین عبداللهیفر /ولیامر مســلمین جهان هفتــه گذشته در جمع کارگزاران نظام
مطالب بسیار مهمی ایراد فرمودند که بخشی گالیه از گذشته و بدرفتاریهای انتخاباتی بود و بخشی
از آن رهنمود برای مبنا قرار گرفتن از ســوی دولت .ایشــان در این باره تأکید کردند« :در سال 59
رئیسجمهور وقت جامعه را دوقطبی و مردم را به دو دســته مخالف و موافق تقسیم کرد که نباید
این تجربه تکرار شود ».این جمله امری از جانب ولیفقیه زمان خطاب به دولت وقت است و هیچ
ارتباطی هم به انتخابات ندارد ،ولو اینکه اساس این حرکت نادرست از گذشته شروع شده باشد ،اما
االن مهم این است که نباید ادامه یابد و تجربه گذشته که در زمان بنیصدر رخ داد و به درگیری
میان حزباهلل و هواداران رئیسجمهور وقت منجر شــد تکرار شود .اما عدهای همین دستور واضح
را بــرای فــرار از عمل و تبرئه خود تحریف کرده و مخاطب آن را نامزدهای انتخاباتی جریان مقابل
خود معرفی کردند.
یکی از این تحریفها را روزنامه «قانون» در تیتر یک خود در روز چهارشنبه  24خرداد انجام داد
که تحت عنوان «متهم
و شاکی عوض نشوند»،
نوشت« :در اينكه جريان
محافظهكار و تندروهاي
داخلــي فرصتطلــب
هستند ،سخني نيست،
ولــي آيا تا اين حد ظلم
در حق روحاني رواست؟!
گويي ايــن جريان تمام
اقدامات و شيطنتهاي
خــود را بــراي دريافت
اندكي رأي ،فراموش كردهاند و اميد به آن بستهاند كه ملت نيز اين وضعيت را از ياد ببرد ،ولي «زهي
خيال باطل!» ،دوران «بزن و در رو» به پايان رسيده است و امروز بايد همه آنهايي كه در دوقطبي
كردن جامعه تقصيركاراند ،پاسخگوي اعمالشان باشند».
نویسنده مطلب برای فرار از اجرای این دستور که ناظر به آینده است به چند سال پیش رفته
و با اشاره به دوقطبیهایی چون؛ انگلیسی و غیر انگلیسی ،انقالبی و غیر انقالبی و ...مینویسد« :بايد
از اين جماعت پرســيد شمايي كه ما را واليي نميدانيد و همه كشور را متعلق به خود ميخوانيد،
چرا مؤلفهاي از نشانههاي واليتمداري در شما ديده نميشود تا در جواب بيانات رهبر انقالب ،لبيك
بگوييد و اعتراف كنيد كه اشتباه كرديم! چرا از دوقطبي كردن جامعه توبه نميكنيد؟!»
این تحریف در حالی صورت میگیرد که ســایر اصالحطلبان و حتی نظریهپردازان آنها از آن
به عامل موفقیت یاد کردند ،از باب نمونه محمدرضا تاجیک همین هفته گذشته دوقطبی دولت را
دوانگاره خواند و گفت« :دوانگارياي كه آقاي روحاني تالش كرد تا وارد ميدان كند .اين دوانگاري
عمدتاً دوانگاري دولتي بود كه با خود صلح ،امنيت ،رفاه ،آزادي ،دموكراسي و روابط خارجي ،گشودگي
در وضعيت اجتماعي و حتي زندگي بهتر اقتصادي را خواهد آورد و دولتي كه با خود وحشت ،ناامني،
جنگ ،انسداد اجتماعي ،حصر و انسداد و تصلب سياسي خواهد آورد .بنابراين يك دوانگاري بزرگي
ايجاد شد كه خيلي از اليههاي اجتماعي و سياسي را دربرميگرفت و در پس و پشت افكار عمومي
و خصوصاً اليههاي فربه قشر خاكستري اين دوانگاري بيشتر جواب داد .هرچه به انتخابات نزديكتر
شــديم ،چالش ميان اين دوانگاريها بيشتر و بيشــتر شد .فضا را بيشتر قطبي كرد .طبيعتاً اقشار
منفعل جامعه را تهييج كرد و آن چيزي حادث شد كه ديديم».
نکته جالب این است که تاجیک در این گفتوگو که روزنامه اعتماد یکشنبه  21خرداد به چاپ
رسانده به ریشه آن در اندیشههای ماکیاولی اشاره کرده و میگوید« :يادمان نرود كه ماكياولي در
كتاب شهريار به او چه اندرزي كرد .وقتي به شاه و شهريار اندرز ميدهد ،ميگويد« :اگر ميخواهي
مردم داخل كشور عليه تو شورش نكنند و پشتيبانت باشند ،همواره آنها را از يك تهديد بزرگ بيروني
بهراسان .تهديد بزرگ بيروني موجب انسجام جامعه ميشود؛ موجب ميشود عليه تو شورش نكنند
و در فضا مشاركت ايجابي داشته باشند ،نه سلبي ».من نميخواهم بگويم چنين حادثهاي دقيقاً در
جامعه ما اتفاق افتاد ،ليكن باالخره ناخودآگاه چنين شرايطي وجود داشت .ناخودآگاه شرايطي بود
كه مردم را از وضعيتي كه در جامعه ممكن است ،حادث شود ميهراساند ،يا حداقل مردم احساس
ميكردند كه در حضور هژموني گرفتن و قدرت رقيب چنين وضعيتي امكان حادث شدن دارد».

اخبار

عقالنیت انقالبی در اندیشة امام خامنهای()2

حســن خدادی /گفتمان عقالنيت محــور رهبر معظم انقالب در
تمامي ابعاد و در طول فعاليتهاي ايشان گفتماني فراگير و مورد قبول تمامي
جريانهاي دلسوز و خدمتگزار نظام بوده است .نوع نگاههاي تاکتيکي به اين
گفتمان در بعد از رحلت حضرت امام(ره) وجود داشته است و اشخاص و دولتها
به ویژه رؤســاي دولتها نظرات و ديدگاههاي گوناگوني داشتند .معظمله در
این باب در سخنرانی اخیرشان در حرم امام خمینی(ره) فرمودند« :میشنوم
گاهــی اوقات بعضی در مقابل شــعارهای انقالب ،عنوان و مفهوم عقالنیت را
مطرح میکنند؛ کأن ّه عقالنیت نقط ه مقابل انقالبیگری اســت؛ نه ،این خطا
است؛ عقالنیت واقعی هم در انقالبیگری است .نگاه انقالبی است که میتواند
حقایق را به ما نشــان بدهد ...این عقالنیت است؛ عقالنیت معنایش این است
که انســان اصالتها را بشناسد؛ عقالنیت ،تکی ه به مردم است؛ عقالنیت ،تکیه
به نیروی داخلی است؛ عقالنیت ،تکیه و تو ّکل به خدای بزرگ است .عقالنیت
اینها است؛»()۱۳۹۶/3/14
در مقاله شماره پیشین به دو شاخص عقالنیت انقالبی (اصل خدامحوری
و تسلیمناپذیری) اشاره کردیم و در مقاله پیش رو دو شاخص دیگر(حقمداری
و مبتنی بودن بر مصالح ملی و اسالمی) را تبیین خواهیم کرد.
۳ـ حقمداری
در واقع اســاس عقالنیت صحیح و اســامی «حقمداری» است .حق به
معناى در ميان طريق راه رفتن و راســتى و درستى را دنبال کردن و از روى
حكمت چيزى را در جاى خود قرار دادن است .و تبعيت از حق و حقمدارى
در باب انديشه و نظر ،مجهز شدن به سالح منطق و مزيّن شدن به جامه يقين
و دورى از مغالطهكارى و خيالبافى و پرهيز از تبعيت اشخاص ،به جاى تبعيت
از قول حق و درست است و در باب عمل ،محاسبه نفس ،بندگى ،خداترسى و
ياد مرگ و قيامت ،سلوك در طريق حق است و مسلماً وقتى حق براى انسان
آشكار شد؛ اهل حق ،مالزمان و ياران حق و حقيقتاند.
والســام) فرموده بود« :ال یعرف
همانطور که امیرالمؤمنین(علیه ّ
الصاله ّ
بالرجال»؛ با چهرهها نمیشــود حق را تشــخیص داد .یک چهر ه موجه
ّ
الحق ّ
محترم است ،مورد قبول است ،مورد تکریم است؛ اما او نمیتواند شاخص حق
باشد .گاهی چهر ه موجهی مثل بعضی از صحاب ه پیغمبر راه را عوضی میروند،
اشــتباه میکنند .باید حق را شناخت ،باید راه را تشخیص داد تا بفهمیم این
شخص حق است یا باطل .هر که از این راه رفت ،حق است؛ هر که از راه حق
مؤمن گردآمد ه در زیر
جوان
نرفت ،مردود است .حق را باید شناخت .جماعت
ِ
ِ
سقف بسیج و پرچم بسیج ،این بصیرت را نشان دادند؛ نشان دادند بابصیرتند.
بصیرت ،عنصر اول است»)۱۳۸۹/۸/۲ (.
۴ـ مبتنی بودن بر مصالح ملی و اسالمی
در عقالنیت صحیح منافع ملی و مصالح عالیه اســامی مغایر با منافع
شــخصی ،حزبی و گروهی است .در موارد و بندهایی از قانون اساسی اشاراتی
صریح بر منافع ملی و مصالح عالیه اسالمی وجود دارد که جریانهای سیاسی
نمیتوانند از آن عدول کنند .با تحلیل خدمترسانی به مردم در کالم ایشان،
میتوان گفت؛ منافع ملی همواره در رهنمودهای ایشان وجود داشته و دیگر
نهادها و دســتگاهها هم براساس قانون موظف به تأمین منافع ملی بودهاند.
بنابراین منافع ملی و مصالح عالیه اسالمی یکی از شاخصهای عقالنیت صحیح
در ایران اسالمی خدامحور بوده است« :امـا مـصلحت؛ مراد مصلحت شخص
من و شــما نیســت که اگر ما این اقدام را کردیم ،ممکن است برایمان گران
تمام بشود ،نه ،گران هم تمام بشود! مگر ما که هستیم؟ اگر کاری به مصلحت
کشــور و به مصلحت انقالب اســت؛ ولی به مصلحت شخص من نیست ،چه
اهمیتی دارد؟ مصلحت یعنی مصحلت انقالب و این مصلحت همه جانبه است؛
یعنی از رفتار شخصی ما ـ به خصوص شما ـ شروع میشود)۱۳۷۰/ 4/18( ».

یادداشت

سکوت دولت در مقابل نقض آشکار برجام

امید مشترک غرب و اصالحطلبان به تحریمها

نشریه آمریکایی فوربز ()forbes
در یادداشــتی زیر عنوان «آشنایی
بــا تحریمهای جدیــد علیه ایران»
به بررســی اقدام ضد ایرانی ســنا
پرداختــه اســت .در ابتــدای این
نوشــتار میخوانیم« :سنای آمریکا
با تحریمهای جدید خود ،هشداری
اساسی به ایران داده و پیامی محکم
را برای حکومت این کشور فرستاد».
فوربز با تکرار اتهامات غربیها علیه
ایران افزود« :این تحریمها ،برنامه موشــکی ایران ،حمایت این کشــور از تروریســم منطقهای و بینالمللی و
همچنین نقض حقوق بشــر را هدف گرفته است ».این نشریه آمریکایی مینویسد« :کارشناسان به «ماهیت
قدرتمند» اقدام جدید آمریکا اشاره کرده و تحلیلگران نزدیک به حکومت ایران نیز این اقدامات را به عنوان
«مادر همه تحریمها» لقب دادهاند ».در ادامه این گزارش آمده است«« :فؤاد ایزدی» چهره اطالعاتی شناخته
شده ایران در مصاحبه اخیر خود ،به عمق تحریمهای جدید اشاره کرده و تحریمهای هستهای را در مقایسه
با آن «بچهبازی» توصیف کرده اســت ».فوربز نوشــت« :کنار هم قرار دادن «تحریمهای جدید»« ،اظهارات
تیلرســون مبنی بر حمایت از تغییر حکومت ایران از طریق اقدامات صلحآمیز» و «تالشهای اعضای کنگره
برای قرار دادن ســپاه در لیست سیاه گروههای تروریســتی» حاوی پیام مهمی برای حکومت ایران است».
فوربز میافزاید« :توافق تاریخی هستهای در رساندن هرگونه نفع یا ایجاد نکتهای افتخارآمیز برای مردم ایران
شکست خورده است .این در حالی است که دولت روحانی درباره این نقض آشکار برجام سکوت کرده است».

در حالی که آمریکا تحریمهای
خود را تشــدید کرده است برخی
بدون اتــکا و خودباوری هنوز هم
منتظر صیــد ماهی از آب گلآلود
بین آمریکا و اروپا هســتند و ابراز
میکنند این تحریمها باعث شکاف
ما بیــن آنها میشــود! یک عضو
فراکســیون امید مجلس شورای
اسالمی گفت« :تحریمهای جدید
میان اروپا و آمریکا شکاف خواهند
انداخت و میتوان به طرز ســنجیدهای از این شــکاف بهره برد ».احمد انارکی ،نماینده مردم رفسنجان
تصریح کرد« :پیشبینی میکنم با تحریمهای جدید آمریکا علیه کشورمان هم مسیر دیپلماسی دولت و
هم شیوه گفتوگوها تغییر کرده و در دیدگاهها درباره برجام تجدیدنظر صورت گیرد ».محسن رضایی ،دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از امید آمریکا به نفوذیها سخن به میان آورد و نوشت« :تیلرسون ،وزیر
خارجه آمریکا ،گفت« :از مخالفان برای تغییر صلحآمیز قدرت در ایران حمایت میکنیم ».از نظر او تغییر
صلحآمیز یعنی فشار از بیرون و عقبنشینی از داخل .فشار از بیرون یعنی تشدید تحریمها و کارشکنی
در روابط خارجی ایران و عقبنشــینی از داخل یعنی اینکه به مرور ،افرادی نفوذی به داخل حکومت و
دستگاههای تصمیمگیر راه یابند تا در نتیجه بتوانند قدرت را تغییر دهند .اشتباه آقای تیلرسون این است
که نقش مردم و رهبری را در ایران نادیده گرفته است .او که در این  40سال ،سرگرم کار اقتصادی بوده،
تاریخ حوادث ایران را نخوانده است .بعد از سال چهارم وزارتش ایران را خواهد شناخت».

جزئیات انهدام تیم تروریستی از سوی سپاه

هاشمیزدایی یا فسادزدایی؟

روابط عمومی نیروی زمینی
سپاه پاســداران انقالب اسالمی
در اطالعیــهای اعــام کرد« :در
پــی دریافــت اطالعاتــی مبنی
بر حضــور یک تیم تروریســتی
تکفیری در منطقه عمومی قصرقند
سیستانوبلوچستان ،واحدهایی
از قرارگاه قــدس نیروی زمینی
سپاه به منطقه اعزام و با محاصره
ارتفاعات قصرقند با تروریستها
درگیر شــدند ».این اطالعیه افزوده است« :در این درگیری تعدادی از تروریستها کشته و زخمی و
تعدادی نیز متواری شدند ».این اطالعیه با اعالم اینکه تعقیب تروریستهای متواری شده به وسیله
رزمندگان اسالم در منطقه ادامه دارد ،تصریح کرده است« :طی این عملیات ضد تروریستی عالوه بر
انهدام یک دســتگاه خودروی بمبگذاری شده با  600کیلوگرم مواد منفجره ،تعداد پنج بمب آماده
اقدامات انتحاری و بیش از  700کیلوگرم مواد انفجاری همراه با دهها هزار فشــنگ و تعدادی ســاح
و مهمات دیگر به دســت رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه افتاد ».این اطالعیه با اشاره به
همراهی و همکاری شجاعانه رزمندگان نیروی انتظامی و اداره کل اطالعات استان سیسستانوبلوچستان
با واحدهای قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه تأکید کرد ه است« :عملیات ضدتروریستی تا انهدام کامل
بقایای تروریستهای تکفیری که متواری شدهاند ،ادامه داشته و اخبار تکمیلی متعاقباً اعالم خواهد
شد ».گفته میشود انصارالفرقان ،مجهزترین تیم تروریستی به لحاظ مواد انفجاری است.

ماجرای تغییر و تحوالت اخیر
در دانشــگاه آزاد اسالمی ،یکی از
موضوعاتی اســت کــه در فضای
سیاسی و رســانهای کشور بازتاب
زیادی داشته است .در همین زمینه
تغییر و تحوالت جدید در این نهاد
مهم علمی کشور ،مسئله حمایت
قاطبه دانشــجویان و همه کسانی
قرار گرفته که از نزدیک در جریان
تخلفات گســترده این دانشگاه در
دورههای پیشــین بودهاند ،با این حال روند اصالحی مذکور اقلیتی را که به روند راکد گذشــته و نبود
نظارتپذیری بر این دانشــگاه عادت کرده و سالیانی از این اتفاق متنفع شدند را بهشدت نگران کرده
اســت .با عزل میرزاده و یاسر هاشــمی ،جریان برکنار شده این اقدام والیتی را به «هاشمیزدایی» از
دانشگاه آزاد قلمداد و تعبیر رسانهای کرد؛ در حالی که مدیران جدید این دانشگاه همانطور که اعالم
کردند؛ «حرکت در راســتای اصالح ،پیشــرفت و ترقی دانشگاه آزاد» و به عبارتی «فسادزدایی» را در
دستور کار خود قرار داد ه بودند .اقدام قاطعانه والیتی که در طول سالهای بعد از انقالب مسئولیتهای
مختلفی داشته ،موجب شد تا حامیان روند فسادآلود سابق به تبوتاب بیفتند .پس از جنجالسازیهای
رســانهای این باند حاال نوبت به سوءاســتفاده از بیت امام(ره) بود .به نظر میرسد کسانیکه سالها با
احاطه به شــریانهای مالی دانشگاه آزاد در حال از دست دادن جایگاه و موقعیت خود هستند ،به هر
دستاویزی متصل میشوند تا اقدامات اصالحی والیتی در برخورد با مفاسد دانشگاه آزاد را زیر سؤال ببرند.

چرایی دفاع تمام قد ترکیه از قطر

اســماعیل طزری /به دنبال تشــنج در روابط قطر و عربستان و تحریم قطر از
ســوی عربستان و تعدادی از همسایگان این کشور ،بسیاری از کارشناسان سیاسی منطقه
منتظر واکنش ترکیه در این ماجرا بودند .در این میان رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور
ترکیه با حمایت تمام قد از قطر ،اعالم کرد« :میخواهم به صراحت بگویم ما با وضع تحریم
علیه قطر مخالفیم».
در توضیح این جهتگیری اردوغان باید گفت؛ روند رویدادهای سالهای اخیر خاورمیانه
از جمله جنگ در سوریه و تشکیل یک بلوک سیاسی واحد از سوی ترکیه و قطر در حمایت
از گروههای تروریســتی در سوریه و نیز بحران در مصر و مخالفت آنکارا و دوحه با رهبری
عبدالفتاح السیسی در عمق بخشی به روابط دوجانبه ترکیه و قطر بسیار مؤثر بوده است تا
جایی که این روابط به تشکیل (شورای همکاریهای عالی استراتژیک) انجامید .ترکیه و قطر
در جریان تحوالت عربی برای حمایت از اخوانالمسلمین در مصر ،سوریه و لیبی با یکدیگر
ائتالف کردند .آنکارا و دوحه همچنین با کودتای نظامی عبدالفتاح السیسی در جوالی سال
 2013به شدت مخالف بودند و پس از اعالم ممنوعیت فعالیت جماعت اخوانالمسلمین در
مصر بسیاری از اعضای آن در ترکیه و قطر پناهنده شدند.
ترکیه و قطر همچنین از گروه فلسطینی حماس که دارای گرایشهای اخوانی است
حمایت جدی به عمل میآورند ،در حال حاضر دفتر سیاسی حماس در دوحه مستقر است
و ترکیه نیز سالها میزبان یکی از رهبران ارشد حماس (صالح العاوری) مؤسس (گردانهای
عزالدین قسام) شاخه نظامی حماس در خاک خود بود.
همکاریهای آنکارا و دوحه تنها به حوزه مسائل سیاسی محصور نبوده و به ویژه بعد
از نزدیکی مواضع دو کشور در سالهای اخیر درباره مسائل منطقهای ابعاد این همکاریها
به حوزه نظامی و اقتصادی نیز تعمیم یافته است .به نظر میرسد قطر که بزرگترین پایگاه
هوایی آمریکا در خاورمیانه است (پایگاه العین با بیش از  10هزار نیرو) سعی دارد تا با توجه
به بروز نشانههای کاهش حضور آمریکا در منطقه ،نقشی پر رنگتر در منطقه ایفا کند .به
همین دلیل درصدد است تا با وارد کردن ترکیه به منطقه خلیجفارس در برابر نفوذ ایران
و عربستان در منطقه موازنه ایجاد کند ،از منظر ترکیه نیز که پیگرد بسط نفوذ منطقه در
چارچوب رویکردهای نوعثمانیگرایانه و کسب قدرت رهبری در بین کشورهای اهل تسنن
است که عربستان در حال حاضر داعیهدار آن است ،تأسیس این پایگاه میتواند در مقابل
نقش انحصاری عربستان در منطقه ارزیابی شده و هم راستا با برنامههای بلندمدت ترکیه
برای حضور در خلیج راهبردی عدن (ایجاد پایگاه نظامی در سومالی به بهانه آموزش نظامی
به حدود  10هزار ســومالیایی) برای افزایش عمق نفوذ ترکیه از خلیجفارس تا شاخ آفریقا
در نظر گرفته شود ،ترکیه همچنین در پی آن است تا با تأسیس این پایگاه منافع گازی و
بازار تسلیحاتی خود را نیز در قطر حفظ کند.
در حوزه مســائل اقتصاد ،انرژی و تجاری بعد از تنشــی که در روابط ترکیه و روسیه
وجود آمد ،اردوغان برای جایگزین کردن روسیه برای خرید گاز طبیعی به قطر سفر کرد و
قراردادی را با این کشور منعقد کرد.
در مجمــوع ،با توجه به عمــق روابط ترکیه و قطر در عرصه سیاســت منطقهای و
همکاریهای نظامی و اقتصادی میتوان دو کشور را دارای منافع راهبردی و بلندمدت در
ارتباط با یکدیگر دانست .از اینرو با آغاز تنش در روابط قطر و عربستان و کاهش کفه ترازوی
این کشور در معادالت سیاسی ،اقتصادی و امنیتی در برابر عربستان و همپیمانانش ،رجب
طیب اردوغان برای ایجاد موازنه در این روند توافق گسترش همکاریهای نظامی با قطر را
که از سوی پارلمان این کشور تصویب شده بود را امضا کرد؛ طبق این توافق ،ترکیه و قطر
از ســال  2015نیروهای نظامی ترکیه برای آموزش نیروهای قطری در این پایگاه مستقر
میشوند؛ اما در مواقع بحرانی این نیروها میتوانند به کمک دولت و ارتش قطر نیز بیایند.

اقتصاد/رسانه
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وام پنج میلیونی
با کارت یارانه

سال هجدهم

ولیاهلل سیف درباره ابالغ دستورالعمل پرداخت وام بانکی پنج میلیون تومانی با وثیقه قرار دادن یارانههای دریافتی گفت :دستورالعمل پرداخت این وامها
به بدنه بانکی ابالغ شده است و بانکها در حال عمل هستند .در گذشته کارتهای اعتباری  10میلیونی 20 ،میلیونی و  50میلیونی صادر میشد؛ اما در حال
حاضر کارتهای اعتباری پنج میلیونی را هم در میان این کارتها قرار دادهایم تا از طریق وثیقه گذاشتن یارانه بتوان پرداخت وام را عملیاتی کرد.

اقتصاد داعش چگونه میچرخد؟!

آنرویسکه
کمپین خرید پوشاک ایرانی ،تحقق اقتصاد مقاومتی

محمد نوری /طی چند سال گذشته شاهد پیدایش کمپینهایی در عرصه
فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی و ...در کشور هستیم که با هدفهای گوناگون
همچون حفظ محیطزیست ،مبارزه با بحران آب ،کمک به بیماران خاص ،خرید
کاالی ایرانــی یا مبارزه با خرید لبنیات گران و بیکیفیت و با عناوینی همچون؛
«من کاالی ایرانی میخرم» در حوزه حمایت از کاالی تولید داخلی« ،از خودمان
شروع کنیم» در حوزه فرهنگسازی اجتماعی« ،تو تنها نیستی» درباره پاسخگویی
به حضور نوجوانان در فضای مجازی و ...شــکل گرفته و بعضاً با استقبال مناسب
مخاطبان مواجه شده که تأثیر آن در اصالح روند یا رونق آن بخش ،انکارناپذیر است.
کمپینهــا به منزله جنبشهایی که در حمایت یا اعتراض به موضوع ،نهاد،
سازمان یا فرد خاصی شکل میگیرد ،دارای پیام و محتوایی خاص است ،اما نمیتوان
همه آنها را مثبت ارزیابی کرد؛ زیرا ممکن است یک کمیپن از ابتدا منفی باشد و
گاه نیز مثبت باشد ،اما از عواملی تأثیر پذیرد و از هدف اصلی خود منحرف شود.
کمپین «نه به خودرو صفر ایرانی» یا «خودرو نخریم» از جمله موارد کمپینهای
ِ
منفی است که در فضای مجازی راهاندازی شد و در عرصه اقتصادی تأثیرگذار بود.
به اعتقاد برخی کارشناسان ،ظهور و بروز کمپینهای مثبت در عرصه اقتصاد
موجب رشد اقتصادی میشود؛ چرا که رشد پایدار اقتصادی بدون انباشت سرمایه
اجتماعی ممکن نیست؛ همانگونه که رقابت در بازار بدون نهادهای اجتماعی که
ایجادکننده این رقابت هســتند ،ممکن نیست .تجربه جوامع غربی در این حوزه
مبین تأثیر بســیار نهادهای مردمی در اقتصاد است که رشد اقتصادی به صورت
نسبی و پایدار را در آن جوامع ایجاد کرده است.
در حالی که اقتصاد کشور با یک جنگ تمامعیار اقتصادی از سوی دشمنان
نظام اسالمی مواجهه است ،راهاندازی کمپین مثبت در حوزه اقتصاد میتواند ایران
را از هــر آرایش نظامی در مقابل جنگ نرم اقتصادی بهتر حفظ میکند؛ چرا که
وقتی جامعه مردمی قوام یافت و فعال شد ،بهتر میتواند در مقابل هر نوع دشمنی
از خود محافظت کند.
چند روزی اســت که کمپین حمایت از تولید پوشاک ایرانی با شعار «خرید
پوشاک ایرانی ،تحقق اقتصاد مقاومتی» با هدف کاهش و مرتفع کردن موانع پیش
روی تولید پوشــاک ایرانی در کشور به راه افتاده است؛ کمپینی که هم در عرصه
سیاســتگذاری و برنامهریزی به حمایت از تولید پوشاک ایرانی پرداخته است و
هم در عرصه خرید و مصرف پوشاک ایرانی موجب رونق تولید داخلی میشود.
بنا بر اظهارات مســئوالن ،گردش مالی صنعت پوشاک کشور سالیانه بالغ بر
 15میلیارد دالر اســت که گفته میشود  30درصد این پوشاک وارداتی و بخش
عمده آن از طریق قاچاق وارد کشور میشود .این در حالی است که در کشور توان
و امکان تولید پوشاک با قیمت و کیفیت مناسب وجود دارد و اگر حمایت از تولید
پوشــاک داخلی و اســتقبال مردم از خرید و مصرف پوشاک ایرانی صورت گیرد،
عالوه بر رونق اقتصادی و افزایش اشتغال ،اجازه واردات به محصوالت خارجی داده
نشده و از قاچاق پوشاک جلوگیری میشود.
راهاندازی کمپین حمایت از تولید داخلی با اولویت حمایت از تولید و خرید
و مصرف پوشــاک داخلی اقدام مبارکی اســت که میتواند گام مؤثری در تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این حوزه باشد ،به شرطی که همه مردم به این
کمپین پیوســته و بستر کارآفرینی و اشتغال در کشور را فراهم آورند و مسئوالن
دولت با آن به تقابل برنخیزند و روند اجرای آن را در تســهیل رونق تولید فراهم
کنند؛ چرا که این اقدام در نهایت به خود دولت کمک شایانی خواهد کرد.

نکتهگرام

عکسخبر

ســعید مهدوی /اقتصاد
گروههاي تروريســتي هر چند كه از
ديد تحليلگران سياسي و كارشناسان
به طور کامل مشخص و واضح است؛
ولــي در عمل ســازوکار تأمين مالي
آنها بســيار پيچيــده و برنامهريزي
شــده اســت .البته با توجه به مسائل
امنيتي و پیامدهایی كه در آينده براي
تأمينكنندگان آن وجود دارد ،همواره
مخفي و پوشيده است؛ اما با توجه به
برخي گزارشهای معتبر و همچنين
اخباري كه از مردم و نيروهاي درگير
در اين مناطق به دست ميآيد ،ميتوان
تا حدود زيــادي جورچین اقتصادي
اين گروههاي تروريســتي را كنار هم
چيد .گروهك تروريســتي «داعش»
بزرگتريــن و ثروتمندترين گروهكي
است كه تاكنون در جهان شناخته شده
است .برخالف بســیاری از گروههای
تروریستی کوچکتر که با هدف ایجاد
تنش برای رسیدن به مقاصد سیاسی/
ایدئولوژیکی خاص تشکیل میشوند،
داعش از ابتدا هدف خود را از مبارزه،
تأسیس یک کشور به اصطالح اسالمی
جدید اعالم کرده و بر همین اســاس
نظام اقتصادی آن هم از منابع مختلف
تأمین میشود .تصور عموم مردم این
است که کمکهای مستقیم خارجی،
که عموماً از طرف شیوخ عرب حاشیه
خلیجفارس و در راستای مبارزه با نفوذ
ایران در منطقه تأمین میشود ،قسمت
عمده مخارج ماشین جنگی داعش را
تأمین میکند؛ اما برخالف این تصور،
بخش مهم درآمدهای این گروه از محل
قاچاق و فروش کاال با تجار و دولتهای
منطقه در بازار سیاه حاصل میشود و
مالی مســتقیم نمیتوانند
کمکهای ِ
مخارج گزاف این گروه را تأمین کنند.
حال پرسش اینجاست که منابع
مالی عظیم چنین گروههای تروریستی
از کجا و چگونه تأمین میشود و چرا
نهادهای پولــی بینالمللی که مدعی
مبــارزه بــا پولشــویی و تأمین مالی
تروریسم هستند ،برای این گروهکها

پایش
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محدودیــت ایجاد نمیکنند و آنان به
آسانی و به طور گسترده به منابع مالی
خود دسترسی دارند؟
نقش و جایگاهFATF
برای داعش کجاست؟
نهادهایــی همچــون FATF
از ســالها پیش تشکیل شــدهاند و
قوانینی تصویب کردهاند تا کشــورها
بتوانند جریان تأمین مالی تروریســم
را قطــع کنند؛ اما در گزارشهای این
سازمان میخوانیم که تعداد زیادی از
کشــورهای عضو ،تراکنشهای مالی
مشــکوک و حتی محرز داشــتهاند و
تنها عده انگشتشــماری از کشورها
اقدام عملی در مقابله با این تراکنشها
صــورت دادهاند .به راســتی ،هر چه
زودتــر باید جلوی معاملــه با داعش
گرفته میشــد و هزینههــای مالی و
جانی مبارزه با آن کاهش مییافت .به
نظر میرسد ،اگر در کنار این هیاهوی
رسانهای مقابله با داعش ،عزم کشورها
بــرای مقابله با این گــروه جزم بود،
داعش امروز نمیتوانســت این چنین
جایگاه خود را حفظ کند .شــاهد این
مدعا ،گزارشهایی اســت که FATF
و نهادهای مشــابه منتشر میکنند.
نیازی نیست کشورها آشکارا به داعش
کمک مالی یا نظامی کنند؛ بلکه کافی
است با سهلگرفتن رویههای امنیتی
ـ مانند آنچه امروز میبینیم ـ از انجام

ســید فخرالدین موســوی« /مادر
تحریمها»؛ این تیتر واکنش روزنامه «وطن امروز»
به تصویب تحریمهای تازه علیه کشــورمان است؛
این روزنامه همچنین در یادداشتی با عنوان «مرگ
برجام» نوشت« :ســنای آمریکا طرح تحریمهای
جدید ایران ،موســوم به اس  7220را با اکثریت
مطلق آرا ( 98رأی مثبت در مقابل دو رأی منفی)
تصویب کرد و احتماالً راه ســختی برای تصویب
در مجلس نمایندگان آمریکا و نهایتاً تأیید توسط
ترامپ برای اجرایی شدن نخواهد داشت».
روزنامــه «کیهان» نیز برای تیتر یک کردن
اقدام ســنای آمریکا عنوان «درخت برجام میوه
داد! تحریمهای بیســابقه آمریکا علیه ایران» را
برگزید و نوشت« :مقامات ارشد دولت یازدهم که
برجام را «فتحالفتوح!»« ،آفتاب تابان»!« ،معجزه
قرن»!« ،بزرگترین دستاورد تاریخ ایران»!« ،نشانه
تسلیم همه قدرتهای بزرگ در برابر اراده ملت»!،
«پیروزی بزرگتر از فتح خرمشــهر» و ...نامیده و
تأکید کرده بودند «در همان روز اول توافق ،تمام
تحریمهــای بانکی ،بیمهای ،مالــی ،حملونقل،
پتروشیمی ،فلزات سنگین و تحریمهای اقتصادی
به طور کامل لغو خواهند شــد و نه تعلیق .حتی

تراکنشهای مالی ،اعزام نیرو ،قاچاق
ســاح و کاال و ...به داعش جلوگیری
نکنند .نتیجه این رویکرد سهلگیری
به داعش ،همین چیزی است که امروز
شاهد آن هســتیم .افزون بر ممانعت
مبادله کاال (به جز کاالهای ضروری)
و پــول ،راههای دیگری مانند محدود
کردن تولید نفــت و هدف قرار دادن
انبارهای پول نقد این گروه وجود دارد
که کم و بیش انجام شــده؛ ولی باید
بیشتر استفاده شوند.
قاچاق نفت
عمدهترین منبع داعش
از ابتــدای شــروع فعالیتهای
داعش در عراق بسیاری از تحلیلگران
حوزه انرژی نگران بودند که دستیابی
این گــروه به منابع نفتی این منطقه،
بازار جهانــی را تحت تأثیر قرار دهد؛
چنانکــه همزمان با آشــوبآفرینی
تروریستهای داعش در عراق ،قیمت
نفت به باالترین ســطح خود رســید.
اگر چه افزایش قیمت نفت با افزایش
ســطح تقاضا همخوانی نداشت و به
عبارتی دیگر نفت بسیار بیشتر از تقاضا
افزایش یافته بود ،اما بخش مهمی از
ن را باید در ج ّو روانی
افزایش قیمت آ 
و نگرانی از کاهش عرضه نفت ارزیابی
کــرد .در این میان ،آژانس بینالمللی
انرژی با اشاره به پیشبینی خود مبنی
بر افزایش دو میلیون بشکهای ظرفیت

تولید نفت عراق تا سال  ،2019هشدار
داد که تهدیدات تروریســتی در عراق
میتواند مانع از تحقق این هدف شود
و با ناامنی داخلی این کشــور افزایش
تولیــد به نحو فزاینــدهای در معرض
خطــر قرار گیرد .در کنار حضور گروه
تروریستی داعش بر منابع عظیم نفتی
عراق ،این گروه تروریســتی توانست
ظرف ســه سال گذشته بر بسیاری از
میادین ،پاالیشگاهها و تأسیسات نفتی
در شرق سوریه نیز تسلط پیدا کند و با
سلطه بر تأسیسات نفتی عراق و سوریه
به فروشنده نفت در منطقه تبدیل شود؛
بــ ه گونهای که این گروه بر هفت چاه
نفت و دو پاالیشگاه در شمال عراق و
شش چاه نفت از  10چاه نفت سوریه
تسلط داشت و توانست از طریق ایجاد
شــبکههای پیشرفتهای از واسطهها و
دالالن در منطقه کردســتان عراق و
نیز در ترکیه ،روزانه  45هزار بشــکه
به فروش برساند .فروش ارزان قیمت
نفت در میادین تحــت تصرف گروه
تروریســتی حاضر در عراق و سوریه
بــا قیمت  20تا  60دالر در مقایســه
بــا بهای نفــت در بازارهای جهانی با
قیمت  95تا  105دالر ســبب شد تا
گروه تروریســتی داعش به درآمدی
نزدیــک به  40میلیــون دالر در ماه
دســت پیدا کند .به عبارت روشنتر،
باید گفت درآمد ناشی از فروش نفت
ولو با قیمت پایینتر از  20دالر در هر
بشکه برای گروهی ،نظیر داعش منبع
درآمدی بزرگــی خواهد بود .نکتهای
که باید در اینراستا متذکر شد ،این
است که بیشتر درآمدهای قاچاق نفت
داعش ،با حمایت انگلستان و آمریکا و
در اقلیم خودمختار کردستان عراق و
از طریقترکیه حاصل میشود.
حامیان اصلی داعش
از بعد اقتصادی و سیاسی
پایگاه «گلوبال ریســرچ» کانادا
در تازهترین گزارش افشــاگرانه خود،
فهرستی را از شش کشور به همراه رژیم

نقض برجام بدون نگرانی!

تحریمهای تسلیحاتی نیز کنار گذاشته میشود»
چرا سکوت کردهاند؟»
اکنون این روزنامه در یادداشت روز خود نیز
با تیتر «کاش فقط برجام نقض شده بود!» نوشت:
«اکنــون میتوان با قاطعیت گفت از برجام ،فقط
حیز انتفاع
یک نام باقیمانده و این توافق رسماً از ّ
ســاقط شده است .البته نقض صریح روح و جسم
برجام ،گوشه بســیار کوچک حاصل از این طرح
اســت و این تازه شروع ماجراست .واکنش دولت
آقای روحانی به این تحریمها چگونه خواهد بود؟
اصوالً چرا با وجود حیاتی بودن برجام برای غرب،
آمریکاییها بدون «هیچ نگرانی خاصی» آن را نقض
کردند؟ «خاص» از آن جهت که برخی مقامات حال
حاضر غربی پیش از این بارها تأکید کرده و هنوز
هم میکنند که به هر قیمت ممکن باید این توافق
حفظ شــود ،چرا که به تعبیر اوباما ،برجام یکی از
بزرگترین پیروزیهای غرب در حوزه سیاســت
خارجی بوده است ،برجامی که بدون شلیک یک
گلوله ،توانست برنامه هستهای ایران را متوقف کند!
آمریکا چرا با این وجود ،به راحتی طرح را تصویب
و برجام را پاره کرد؟»
روزنامــه «جامجم» تیتر «دســت چدنی

تحریــم» را انتخاب کرد و روزنامه منتقد «افکار»
نیز «تکرار تحریم» را بر صفحه اول نشاند؛ «جوان»
دیگــر روزنامهای بود که تیتر «تحریم با روحانی»
را بر صفحه خود قرار داد و ســخنان برني سندرز،
سناتور دموكرات يكي از دو مخالف تصويب طرح
جديد تحريم ايران را منتشــر کرد« :من باور دارم
كه تحريمهــاي جديد عليه ايران ممكن اســت
توافق مهم هســتهاي با تهران را در معرض خطر
قرار دهد .من در گذشــته به تحريمها عليه ايران
رأي موافق دادهام و باور دارم تحريمها ابزاري مهم
براي كشــاندن ايران به پاي ميــز مذاكره بود .اما
معتقدم اين تحريمهاي جديد ممكن است توافق
بسيار مهم هستهاي را كه بين آمریکا و متحدانش
و ايران در سال  ۲۰۱۵منعقد شد ،در معرض خطر
قرار دهد .اين ريســكي اســت كه ارزش آزمودن
ندارد»؛ موضوعی که اگرچه برنی سندرز در آمریکا
به آن اعتراف کرد و نســبت به آن هشدار داد؛ اما
رســانههای اصالحطلب و حامی دولت یازدهم به
ســادگی از کنار آن عبور کردند چرا که با وجود
این تیترهای درشت در رسانههای منتقد دولت در
آن سو گویا هنوز خبر تصویب تحریم جدید و البته
فراگیر علیه جمهوری اسالمی ایران را نشنیدهاند،

صهیونیستی در جایگاه حامیان گروه
تروریستی داعش در جهان معرفی کرد.
بر اساس این گزارش ،عربستان ،ترکیه،
قطــر ،رژیم صهیونیســتی ،انگلیس،
فرانســه و آمریکا از داعش پشتیبانی
میکنند.
اقتصاد غیر نفتی داعش
گروهک تروریستی داعش افزون
بر فروش نفت از راههای دیگری برای
تأمین مالی خود استفاده میکند که
مهمترین آنها عبارتند از :مالیاتگیری
در مناطق تحت سلطه آن ،دستبرد به
بانکها و خزانههای شهرها ،باجگیری
و آدمربایی در کشورهای مورد حمله
و کشــورهای اروپایی ،تاراج و فروش
اشــیای عتیقه کشــورهای سوریه و
عراق ،ترانزیت و قاچــاق مواد مخدر
سنتی و صنعتی و کمکهای مستقیم
مالی سرمایهداران و صاحبان کارگاهها
و کارخانجــات کشــورهای حــوزه
خلیجفارس.
گزینه روی میز
اگرچــه ایــن گــروه در پــی
شکســتهای اخیر حــدود نیمی از
ســرزمینهای تحت اختیــارش را از
دســت داده اســت ،ولی همچنان با
استفاده از ثروت عظیمی که در سال
 2014در فتــح موصل اندوخته و در
اختیار داشــتن منابع درآمدی پایدار،
مانند مالیات میتواند هزینههای خود
را مدیریت کند .با توجه به این منابع
مالی بسیاری از کارشناسان معتقدند،
در کنار عملیات نظامی باید علیه منابع
مالی این گروهک تروریستی نیز اقدام
کرد؛ ولی در عمــل با توجه به اینکه
هنوز به درســتی منابع اقتصادی آن
مشخص نیست و مورد حمایت شدید
کشورهای مرتجع منطقه و اروپایی و
غربی است ،تنها گزینه روی میز برای
شر
پاک کردن کشورهای مسلمان از ّ
این گروههای تروریستی ،راهکار نظامی
و مقابله مستقیم است.

اخبار اقتصادی

مالیات مانع افزایش قیمت

مجید کیانپور ،عضو کمیسیون
عمران مجلس با اشاره به اینکه اجرایی
شــدن قانون اخذ مالیات از خانههای
خالی نقــش مؤثری در بهبــود بازار
مســکن دارد ،گفت :این قانون برای
دالالن و سوداگران بازار مسکن بسیار
اثرگذار اســت و مانع افزایش داللی
در این بازار میشود .وی افزود :طرح
مالیات از خانههای خالی باید در بازار
خرید مســکن اجرایی شــود تا مانع
افزایش قیمت بیرویه و نیز تعداد این
خانهها شود.

خاموشی در کمین کشور

گزارشها حاکی از آن است که
اوج مصرف برق در مقایســه با مدت
مشــابه سال گذشته با افزایش هشت
هزار و  572مگاواتی روبهرو شده است.
این در حالی است که کل مبادالت برق
در  21خرداد برابر با یک هزار و ۷۵۰
مگاوات بوده که سهم صادرات از این
میزان برابر با یک هزار و  ۳۷۲مگاوات
و ســهم واردات نیــز  ۳۷۸مــگاوات
بوده است .با این اوصاف ،باید منتظر
خاموشیهای مقطعی در کشور بود.

کاهش درآمدهای نفتی ایران

بر اساس آمارهای اداره اطالعات
انرژی آمریــکا ،درآمد نفتی اوپک در
سال  2016به حدود یکسوم ،یعنی
 433/4میلیــارد دالر کاهش یافت.
میزان درآمدهای نفتی ایران در سال
 2012میالدی  68/3میلیارد دالر بود
که رقم مذکور در سال  2016به 36/2
میلیارد دالر رسید .کاهش قیمت نفت
میزان درآمد کشورهای عضو اوپک را
از ســال  2012به این طرف بیش از
 60درصد کاهش داده است .گفتنی
چ یک از این کشورها ،به طور
است ،هی 
کامل خــود را با این کاهش درآمدها
تطبیق ندادهاند.

پراید بازنشسته میشود

عزیز اکبریان ،رئیس کمیسیون
صنایع و معادن مجلس گفت :سازمان
استاندارد اعالم کرده است خودروی
پراید تا پایان سال  ۹۶باید از خطوط
تولید خارج شود .کمیسیون صنایع نیز
به خودروسازان اعالم کرده است و آنها
تا پایان سال جاری پراید را بازنشسته
میکنند.

پژواک

شبکههای اجتماعی و کودکان
روزنامههایی که صبح فردای انعقاد برجام «تحریمها
به تاریخ پیوست»« ،خالص شدیم ،سالم بر ایران
بیتحریــم»« ،صبح بدون تحریم»« ،فروپاشــی
تحریم»« ،اینــک بدون تحریم»« ،تحریم رفت»،
«کلید تدبیر ،قفل تحریمها را گشــود»« ،غروب
تحریم ،ســاحل توافق»« ،پیروزی ،بدون جنگ»
را با بزرگترین کلمات ممکن بر صفحه نخســت
خود به چاپ رساندند ،صبح شنبه27 ،خرداد ماه
ترجیحشــان این بود که یا مانند «شرق» تیتری
علیه ســپاه پاسداران انقالبی اسالمی را بر صفحه
اول خود بنشانند یا مانند روزنامه «قانون» ،قصد
نمایندگان ملت برای پرسش از رئیسجمهور را تا
حد یک موضوع جناحی و تسویهحسابی سیاسی
تقلیل بدهند یا مانند روزنامه «آرمان امروز» مسائل
فرعی دســت چندم را برای تیتر یک برگزینند .یا
حتــی عجیبتر ،مانند روزنامــه «آفتاب یزد» از
امتداد و الزام به پایبندی و اجرای برجام سخن به
میان آورند! بیتفاوتی که شــاید بتوان علت آن را
در واکنش یکی از کاربران فضای مجازی بازیافت
که نوشت« :دوباره کدخدا ما را تحریم کرد؛ دوبار
امیدتان به آمریکا با پاسخ عکس روبهرو شد؟ حاال
چگونه آب صابون بیاوریم رویتان را بشورید!»

شهدا برای این روزها رفتند و اکنون ما میهمان آنهاییم

ترمز زندگی برای عروج در شبی که بهتر از هزار شب است

مدافعان حرم به پابوس امام رضا(ع) رفتند

تشییع شهید تازه تفحص شده «علی محمدرضایی» در شهر شال استان قزوین

توزیع مواد غذایی در نیم ه شب به تبعیت از سیره امام علی(ع)

فوتبالدستی را به جای ورزشگاه افتتاح میکنیم سریع و کامل

کودکان هم از قافله احیای شب قدر عقب نماندند

ورزش در محل کار برای افزایش بهرهوری در ژاپن

فضای غیراخالقی ـ ۳

مهــدی فرهــادی/
بررســیهای « »NSPCCبیــن
 2000نفر از والدین کودکان هشت
تا ســیزده ساله نشان داد که خیلی
از آنها نمیدانند چگونه درباره فضای
مجازی با فرزندانشان صحبت کنند
و چگونه به آنهــا ایمنی بدهند .در
این نظرســنجی مشــخص شد که
 91درصد از کودکان هشــت سال
حداقل یکبار در هفته از اینترنت؛
البته بدون آگاهی پدر و مادر استفاده
کردهاند.
نزدیک به  31درصد از والدین
هم اعتــراف کردهاند که از فرزندان
بزرگتر ،یعنی خواهر و برادر بزرگتر
کودک که تجربه استفاده از اینترنت
دارند ،خواستهاند تا به سؤالهای آنها
درباره فضای مجازی جواب بدهند.
عــاوه بر این 16درصــد از والدین
گفتهانــد که آنها بــا اعتمادبهنفس
بیشتری میتوانند درباره خطرهای
دنیای واقعی با کودکانشان صحبت
کننــد تا خطــرات احتمالی دنیای
مجازی ،اینترنت و زندگی آنالینش.
یکی از یافتههای کلیدی گزارش
جدید این است که تعداد پایگاههای
اینترنتی اســتفادهکننده از «دامنه
ســطح باالی» عمومی و مشغول به
توزیع عکسهای سوءاستفاده جنسی
از کودکان ،نسبت به سال  2015به
میزان 258درصد افزایش یافته است.
بــه عــاوه 94 ،درصــد از
نشانیهای اینترنتی ( )URLsروی
خدمات رایگانی میزبانی میشوند که
به هیچ هزینهای برای ایجاد حساب
یا آپلود محتوا نیاز نیست.
افــراد جنایتــکار بــه طــور
فزایندهای از شیوههای پنهانکاری
برای پنهان کردن تصاویر و فیلمهای
سوءاستفادههای جنسی از کودکان
در اینترنــت اســتفاده میکنند و
ســرنخهایی بــر جــا میگذارند تا
پادوفیلها (افــراد با گرایش به آزار
جنســی کودکان) بتوانند از طریق
آن؛ ایــن تصاویــر و عکسها را که
پشت محتوای قانونی پنهان شدهاند،
پیدا کنند.
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پنجره

هواپیماهای نظامی آمریکا
در خدمت داعش

سرنوشت ائتالفهای آمریکایی

قاسم غفوری  /ائتالفسازی
یا به اصطــاح تشــکیل اتحادیههای
منطقهای از ارکان سیاســتهای نظام
ســلطه برای ایجاد ،مدیریت و هدایت
تحوالت یــا بحرانهای منطقهای بوده
است .نمود عینی این امر را میتوان در
تحرکات آمریکا در غرب آســیا ،به ویژه
در حوزه عربی مشاهده کرد .آمریکاییها
پیش از انقالب اسالمی ایران ،پیمانهای
منطقــهای ،همچون بغداد ،ســنتو و
چندیــن پیمان منطقــهای دیگر را با
هدف بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه
در تحقق اهدافشــان ایجــاد کردند؛
امــا در نهایت این پیمانهــا به دلیل
اختالفها و نبود انســجام داخلی این
کشــورها از هم پاشید .پس از پیروزی
انقالب اســامی ایران ،آمریکا که نظام
اســامی را بزرگترین دشــمن برای
سلطهگری منطقهای خود میدانست،
طرح تشکیل اتحادهای جدید منطقهای
را در پیش گرفت .شورای همکاری خیلج
فــارس با محوریت عربســتان ،کویت،
قطر ،عمان ،امارات و بحرین اصلیترین
این اتحادیهها بوده که نزدیک به چهار
دهه قدمــت دارد .البته آمریکاییها در
سالهای اخیر پیمانهای جدیدی را در
لوای اقدامات امنیتی و سیاســی شکل
دادهاند که تبدیل شورای همکاری خلیج
فارس با افزودن مصر ،اردن و مراکش به
اتحادیه همکاری خلیج فارس ،ائتالف به
اصطالح مبارزه با داعش ،ناتوی عربی،
ارتش واحد اســامی به ســرکردگی
ســعودی ،از جمله این اقدامات است.
البته باید ائتالفهای نانوشتهای ،همچون
ائتــاف صهیونیســتی و ارتجاع عربی
علیه مقاومــت در جنگهای  33روزه
لبنــان 8 ،22 ،و  51روزه غزه ،ائتالف
ترکی ،صهیونیســتی و ارتجاع عربی با
تروریســم در منطقه ،ائتالف سهجانبه
ترکیه ،پاکستان و سعودی را نیز به این
ترکیب افزود.
آمریکا در حالی زنجیرهای از این
ائتالفها را به راه انداخته که بررســی
کارنامه ســپهر سیاســی منطقه نشان
میدهد ،سرنوشــت واحدی برای این
ائتالفهــا رقم خــورده و آن ،تزلزل و
ناکارآمدی آنهاست .برای نمونه ،شورای
همکاری خلیج فارس در حالی نزدیک به
چهار دهه فعالیت را در خود ثبت کرده
که این روزها نه تنها اختالفات در آنها
همچنان استمرار دارد؛ بلکه به صفآرایی
در برابر یکدیگر مبدل شده است ،چنانکه
قطــر و ســعودی در رأس در برابر هم
هستند و دیگر اعضا نیز میان آنها تقسیم
شدهاند .شکست ائتالف صورت گرفته
علیه ملت یمن پس از دو ســال جنگ
و کشتار و نیز ناکامی ائتالف آمریکایی
ـ سعودی در حمایت از تروریستها در
سوریه و عراق را نیز باید به این وضعیت
افزود .بر اساس همین تجربیات ،بسیاری
از ناظران سیاسی تأکید دارند واژگانی،
همچون ارتش واحد اســامی یا ناتوی
عربی صرفاً نامی است که ظاهری توانمند
و کارآمد از آن نشــان میدهند؛ اما در
عمل سست و بدون کارکرد اجرایی است.
هــر چنــد آمریکاییهــا از این
پیمانهای اسمی برای اهدافی ،همچون
توجیه فروش تسلیحات به کشورهای
عربی ،توسعه حضور نظامی در منطقه
در لوای آموزش ارتش عربی یا اسالمی
و جوســازی علیه مقاومــت ،به ویژه
جمهوری اسالمی ایران بهره میگیرند؛
اما در وادی عمل کارکردی برایشــان
به همراه ندارد و صرفــاً نامهایی روی
کاغذ هستند .البته این روند گویا صرفاً
در پیمانســازی آمریکا در غرب آسیا
صادق نیست؛ بلکه در ابعاد گستردهتر
نیز آمریکا با چنین وضعیتی مواجه است
که نمونه آن حرکت ناتو به سمت زوال
و حاشیه رفتن است .مجموع تحوالت
نشــان میدهد ،ائتالفهای آمریکایی
شــاید در ظاهر ساختارهای چند الیه
و به اصطالح منسجمی داشته باشند؛
اما در عمل نهادهای سســت و بیپایه
هســتند که در نهایــت گزینهای جز
فروپاشــی آنان وجود نــدارد .چنانکه
اکنون شاهد هستیم شورای همکاری
خلیج فارس که از ارکان سیاستهای
آمریــکا در منطقه بوده ،اکنون خود به
محل مناقشات میان اعضا مبدل شده
و فضایــی بحرانی را بــر منطقه حاکم
کرده اســت .روندی که بسیاری آن را
از نشانههای تزلزل و تضعیف موقعیت
جهانی آمریکا میدانند؛ به گونهای که
حتی نزدیکترین متحدان این کشــور
نیز دیگر در کنــار هم قرار نمیگیرند
و آمریکا نیز توان حل اختالفات آنها را
نداشته؛ حتی در قبال آنها موضعگیری
جناحی میکند که خود سندی دیگر بر
افول شدید جایگاه پدرساالرانه آمریکا در
معادالت جهانی است.

فراسو

سال هجدهم

شماره ۸۰3

بینالملل

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

5

هواپیماهای نظامی آمریکا سرکردههای داعش را که تابعیت غربی دارند ،از رقه به مناطق نامشخصی هلیبرن کردند .آمریکا اجازه داده
است  120عضو داعش با سالح خود از رقه خارج شده و به سمت «السخنه» بروند تا خطری برای منطقه تدمر ایجاد کنند .به گفته منابع
خبری ،بیشک آنها (سرکردههای داعش) سوری ،عراقی یا چچنی نبودند .آنان امرای غربی داعش بودند.

کندوکاو

چرخش انگليس در دور سقوط

متیس :ایران به دنبال هژمونی در منطقه است

خبرگزاری فارس« :جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا و «جوزف دانفورد» رئیس
ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشست استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا
شــرکت کردند« .متیس» در این نشســت ایران را به تالش برای بیثبات کردن
منطقه متهم کرد و گفت« :فروپاشی نظام گستردهتر خاورمیانه به رشد گروههای
تروریستی ،مانند داعش و القاعده منجر شده است و خألهای امنیتی به ایران اجازه
پاشیدن بذر خشونت ،تحریک گستردهتر درگیریهای شیعه و سنتی و پیگیری
هژمونی منطقه را داده است».
وزیر دفاع آمریکا با نام بردن از روســیه و چین به منزله کشورهایی که در
حال استفاده حداکثری از امکاناتشــان هستند ،گفت« :ایران کماکان چالشی
بلندمدت برای ثبات خاورمیانه است».

سولیوان :برخورد نظامی با ایران محتمل است

رضا اشرفي /نتيجه انتخابات
زودهنگام پارلماني انگليس نشان داد،
انگليس طي سالهاي آينده دوره لرزان
و حتي پرچالشي را دنبال خواهد كرد.
ترزا مي ،نخستوزيري كه در ابتدا قول
داده بود انتخابات زودهنگامي را برگزار
نخواهد كرد ،طي چند هفته گذشته در
دامي افتاد كه بسياري از تحليلگران آن
را «شكست در قمار سياسي» نام نهادند.
حزب محافظهكار انگليس در دوره
گذشته موفق شده بود اكثريت آرا را به
ســمت خود جلب كند و پارلمان را در
اختيار بگيرد .ديويد كامرون ،نخستوزير
پيشــين قول داده بود كــه در صورت
پيروزي ،همهپرســي خروج انگلستان
از اتحاديــه اروپا را اجرا خواهد کرد .به
اعتقاد تحليلگران اين اولين اشتباه بزرگ
حزب محافظهكار بود؛ زيرا اين حزب را
در مسير چالشهايي قرار داد كه هنوز
هم ادامه دارد.
البته كامرون هيچگاه فكر نميكرد
كــه در ســال  52 ،2016درصد مردم
انگليس بــه خروج از اروپا رأی بدهند،
در نتيجــه وي كه از ماندن در اتحاديه
حمايت ميكرد ،مجبور شد استعفا دهد
تا با شرايط پيش آمده راه براي ترزا مي
در پســت نخســتوزيري باز شود .در
همان زمان نيــز احزاب مخالف بر اين
طبل ميكوبيدند كه دولت بايد انتخابات

زودهنگام برگزار كند و بار ديگر حزب
محافظهكار نبايد كابينه تشكيل دهد ،در
حالي كه ترزا مي با آن مخالفت ميكرد.
وي كه طي شش ســال متوالي
وزارت كشــور را در اختيــار داشــت،
عالقهمنــد بود كه با خودزني قدرتمند
و ديدگاههاي فمینیســتی نشان دهد
كه قدرت انجام كارهاي بزرگ را دارد.
طي چند دهه گذشــته ،كمتر شخصي
توانســته بود شش سال متوالي وزارت
كشــور انگليس را به دست بگيرد ،اين
توهم ســبب شده بود ترزا مي ،بخواهد
خود را با مارگارت تاچر مقايسه كند و در
جایگاه دومين نخستوزير زن انگليس
دست به اقدامات خاص بزند كه خروج
از اتحاديه اروپا يكي از آنها بود.
تــرزا مــي در حالــي پســت
نخســتوزيري را در اختيار گرفت كه
حزب محافظهكار  330كرسي پارلمان
را در اختيار داشت؛بنابراين اين حزب در
تشكيل دولت نيازمند هيچ ائتالفي نبود؛
اما طي حدود دو ماه گذشته و به اعتبار
مشــاوران و همچنين نظرسنجيهاي
موجود ،خود را براي به دســت گرفتن
اكثريــت مطلق مجلس آماده كرد تا از
فشار ديگر احزاب در ادامه رويكردهاي
سياســي ،به ويــژه در زمينه خروج از
اتحاديــه اروپا بكاهــد .به همين دليل
برخالف نظر گذشته اعالم كرد كه آماده

انتخابات زودهنگام است و اين دومين
اشتباه بزرگی بود كه حزب محافظهكار
را درگير كرد.
بر اساس تغييرات جزئي ،پارلمان
انگليس در اين دوره  650كرسي دارد
كه حــزب محافظهكار براي تشــكيل
كابينه بدون ائتالف نيازمند به كســب
 326كرســي بود .ترزا مي معتقد بود
با اختالف بيشــتري حتي ميتواند به
كرسيهاي  360يا  370كرسي برسد

شركاي اروپايي از جمله آلمان از
اين انتخابات بسيار خرسند هستند؛
زيرا انگليــس را در وضعيت ضعيف
شده خود ميبينند كه در مذاكرات
آتي قدرت چندانــي ندارد و حتي
ممكن است با سقوط دولت ،دولتي
ديگر روي كار بيايد كه بخواهد بحث
تجديد همهپرسي را خواستار شود
تا با خيال راحتتري حزب محافظهكار و
دولت را رهبري كند؛ اما انتخابات نشان
داد اين حزب  318كرسي به دست آورد؛
يعني نسبت به گذشته  12كرسي و براي
تشكيل دولت بدون ائتالف هشت كرسي
كمتر در اختيار گرفت.
در حالــي كه حــزب كارگر در
جایگاه رقيب اصلي توانست با افزايش
 29كرســي ،تعداد كرسيهاي خود را

به  261برســاند .اگر چه از نظر عددي
حزب محافظهكار بار ديگر پيروز شــد؛
اما چون اكثريت را از دست داد از ترزا
مي به عنوان پيروز شكستخورده ياد
ميشــود؛ زيرا از يك سو مجبور است
براي تشــكيل كابينه دســت به دامان
ديگر احزاب ،همچون حزب «اتحادگراي
دموكراتيك» شــود و از سوی دیگر در
آينده سياســي خود هر لحظه سقوط
دولت را ببيند و به همين منظور نتواند
به راحتي و با سرسختي با رقباي اروپايي
خود براي خروج مذاكره كند.
اين انتخابات پیش از هر چيز مورد
انتقاد بزرگان و اعضاي حزب محافظهكار
قرار گرفت؛ زيــرا تأکید دارند ترزا مي
حزب را به لبه پرتگاه برده اســت؛ اما
حــزب كارگر به رهبري كوربين از اين
نتيجه بسيار خرسند است و تأکید دارد
تــرزا مي بايد اســتعفا دهد تا او دولت
بعــدي را تشــكيل دهد .البتــه کام ً
ال
مشخص است كه اگر حزب كارگر دولت
ائتالفي تشكيل دهد وضعيت نابسامان
انگليس متزلزلتر ميشود ،بنابراين هر
دو حزب و وضعيت سياســي انگليس
در شرايط لرزاني قرار گرفتهاند كه هر
لحظه احتمال ســقوط دولت ميرود.
اين موضوع ميتواند در آينده سياسي
انگليس ،دســت كم طي چند ســال
آينده تأثیــرات خاصی بگذارد و دولت

را از قاطعيت در تصميمگيري دور كند.
در ايــن ميان ،شــركاي اروپايي
از جمله آلمان از اين انتخابات بســيار
خرســند هســتند؛ زيرا انگليس را در
وضعيت ضعيف شده خود ميبينند كه
در مذاكــرات آتي قدرت چنداني ندارد
و حتي ممكن اســت با سقوط دولت،
دولتي ديگر روي كار بيايد كه بخواهد
بحث تجديد همهپرســي را خواســتار
شود .به هر تقدیر ،آنچه در برآیند حیات
سیاســی دولتمردان انگلیس مشاهده
میشود ،زنجیرهای از چالشهای درونی
و بیرونی است که شاید بحران اقتصادی
و نارضایتــی مردمــی از این وضعیت
که زمانــی اصلیترین چالش و دغدغه
انگلیس بود ،اکنون به امری حاشیهای
مبدل شــده و حفظ انســجام ساختار
سیاســی و جلوگیری از فروپاشیهای
مکرر دولتها به اصلی مهم و اساســی
برای آنان مبدل میشود .روندی که نه
تنها افول جایگاه جهانی انگلیس ،بلکه
حتی موقعیت آن را در اقماری همچون
اســکاتلند ،ولز و ایرلند شمالی با خطر
مواجه خواهد کرد؛ چنانکه اســکاتلند
بار دیگر زمزمه جدایی و استقالل کامل
از ســلطه انگلیس را سر داده است که
قطعاً چالشــی بزرگ پیش روی دولت
محافظهکار و در ســطح کالن ساختار
پادشاهی حاکم بر انگلیس خواهد بود.

رخنه
هژمونی آمریکا بر جهان اسالم ـ 21

ردپای آمریکا در مستعمره فرانسه

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان :درگیری نظامی آمریکا و ایران محتمل
است« .جیک سولیوان» مشاور سابق «هیالری کلینتون» وزیر خارجه سابق و از
نامزدهای ریاستجمهوری آمریکا نسبت به برخورد نظامی ایران و آمریکا هشدار
داد و گفت« :در حالیکه همه نگاهها معطوف به کره شمالی است؛ اما من بر این
باورم که «ایران» ســناریوی محتملتر برای برخورد نظامی است ».سولیوان که
مدتی نیز مشــاور امنیتی «جو بایدن» در زمان ریاستجمهوری «باراک اوباما»
بود ،افزود« :با خلقوخویی که ترامپ دارد ،میتواند با تصمیمهایی ما را به سوی
برخورد نظامی با ایران ببرد .البته این مســئله به نفع منافع ملی آمریکا ،صلح و
ثبات منطقه نیست».

کری :مطمئنیم ایران به برجام پایبند بوده است

خبرگزاری مهر« :جان کری» وزیر خارجه ســابق آمریکا در اجالس «اسلو
فروم» به میزبانی وزیر خارجه نروژ ،حاضر شده و از مواضع دولت کنونی آمریکا
انتقاده کرده است .کری اظهار داشت« :ایران قبول کرده است با آژانس همکاری
کند .ما پیش از توافق در حال حرکت به سمت جنگ بودیم و اصرار باراک اوباما
این بود که ما از طریق مذاکره موضوع را حل کنیم؛ ولی ایران باید تصمیم خود
را میگرفت .به این ترتیب ما راهحلی را قبول کردیم که نیاز دو طرف بود و اآلن
جهان به خاطر این قرارداد امنتر شده است .وزیر خارجه پیشین آمریکا همچنین
با اســتناد به گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت ،ما مطمئن هستیم که
ایران به توافق پایبند است و آن را اجرا کرده است.

گراهام :نباید بگذاریم ایران پیروز شود

خبرگزاری فارس :سناتورهای آمریکایی در جلسه رأیدهی به قطعنامهای
که خواســتار توقف فروش بمبهای هدایتشــونده به عربستان است ،از فروش
این تسلیحات به منظور مقابله با ایران دفاع کردند .میچ مککانل ،رهبر اکثریت
جمهوریخواه در مجلس ســنا و دیگر سناتورهای حامی عربستان در این جلسه
گفتند که آمریکا نمیتواند از متحدانش در خاورمیانه سالحهایی را که آنها برای
مقابله با ایران نیاز دارند ،مضایقه کند .لیندسی گراهام گفت« :مخالفت با فروش
این سالحها به عربستان یک پیروزی برای ایران به شمار خواهد آمد ».وی اظهار
داشــت« :اگر شــما فکر نمیکنید که مهار ایران و جلوگیری از اقدام آنها برای
براندازی یمن ،عراق ،سوریه و لبنان در راستای منافع ملی ما است ،دارید اشتباه
بزرگی مرتکب میشوید».

تیلرسون :آژانس باید بازرسی از ایران را ادامه دهد

خبرگزاری باشــگاه خبرنگاران جوان :وزیر خارجــه آمریکا گفت« :این
کشــور در پی مطمئن شدن از این موضوع است که آژانس بینالمللی انرژی
اتمی از بودجه الزم برای اجرای بازرسیهای هستهای خود در ایران برخوردار
باشد ».رکس تیلرسون ،در کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا گفت« :این
کشور با وجود کاهش بودجه میخواهد اطمینان یابد آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ،بودجه و منابع الزم را برای ادامه بازرســیهای هستهای خود در ایران
در اختیار داشته باشد».

هویت

انگلیس :افزایش اسالمهراسی

سیاستهای تبلیغاتی دولتمردان در ایجاد فضای رعب و وحشت از آنچه افراطیگری
اســامی مینامند موجب شده تا ،میزان حمالت اسالمهراسانه در انگلیس ،تا حد زیادی
افزایش یابد .حمالت به اسالم نیز در شبکههای اجتماعی ،پنج برابر شده و گزارشها مبنی
بر نفرت اسالمهراســانه ،حتی از شــماری از حوادث تروریستی پیشین ،همچون حمالت
پاریــس در نوامبر  2015یا قتل لی ریگبی ( ،)LeeRigbyنظامی انگلیســی در ماه می
 ،2013بیشتر شده است .رهبران جوامع اسالمی در انگلیس از افزایش حمالت اسالمهراسانه
ابراز نگرانی کرده بودند .بسیاری از نهادهای حقوق بشر بر این عقیدهاند که سیاستهای
دولتمردان انگلیس در ایجاد فضای رعب و وحشــت از اســام و مسلمانان و تأکید آنها بر
معرفی مسلمانان به منزله محور بحرانهای امنیتی در جهان ،زمینهساز ترویج و گسترش
اسالمستیزی و بدتر شدن شرایط زندگی مسلمانان در این کشور شده است.

استرالیا :هشدار درباره زندان ویژه

عبداهلل عبادی /ساحل عاج با وسعتی
برابر بــا  322هزار و  460کیلومتر مربع در غرب
آفریقا واقع شده و از غرب به لیبریا و گینه ،از شمال
به مالی و بورکینافاسو و از شرق به غنا و از جنوب
به اقیانوس اطلس محدود میشود.
امکانات ارتباطی و راههــای مواصالتی در
ســاحل عاج بر اهمیت راهبردی این کشــور در
غــرب آفریقــا میافزاید ،در ســاحل عاج حدود
 15000کیلومتر جاده اصلی وجود دارد ،افزون بر
این راهآهن ابیجان ـ نیجر تنها راهآهن این کشور
اســت که از شــهر بواکه گذشته و پس از عبور از
بورکینافاسو به نیجر میرسد ،طول این خط آهن
 1350کیلومتر اســت و ســاحل عاج در منافع و
درآمد آن با کشــور نیجر شــریک است و از این
طریق به نیجر و بورکینافاســو که به دریا ارتباط
ندارند ،خدمات میدهد.
از سوی دیگر بنادر این کشور در سطح آفریقا
مطرح هستند ،بندر ابیجان پس از داکار بزرگترین
بندر کشــورهای غرب آفریقاست و از تأسیسات
مختلف مانند سردخانههای مخصوص صدور میوه
و ماهی و انبارهای مربوط به چوب برخوردار است.
این امکانــات و وجود مراتع فراوان و مزارع بزرگ
کاکائو و جنگلهای انبوه این کشور را به «بهشت
ســیاهان» معروف کرده است و اینگونه از اهمیت
خاصی در غرب آفریقا برخوردار است.
در حال حاضر ساحل عاج یکی از طرفداران
سیاستهای آمریکا در آفریقا و سطح جهان است.
بر اساس آمار ســال  2002بیش از  80درصد از
مردم این کشور طرفدار رابطه با آمریکا هستند.

تاریخچه روابط
با وجود اینکه ساحل عاج به طور سنتی یکی
از مستعمرههای فرانسه در غرب آفریقا محسوب
میشود ،اما سطح روابط آن با آمریکا از سطح روابط
با پاریس کمتر نبوده اســت .در دهه  1980و در
اوج جنگ سرد بین آمریکا و شوروی سابق ،ساحل
عاج همواره یکی از حامیان و طرفداران آمریکا در
سازمان ملل بود ،ساحل عاج همواره طرفدار مواضع
آمریکا در قضیه فلسطین ،چاد و لیبی بود.
مخالفتهای این کشور با سیاستهای قذافی
در آفریقا به حدی بود که شــایعه شده بود قذافی
قصد دارد بــا آموزش یک گروه چریکی در خاک
کشور بورکینافاسو به ابیجان پایتخت ساحل عاج
حمله کرده و دولت آن را ساقط کند.
با باال رفتن ســطح روابط دو کشور فلیکس
بوانی ،رئیسجمهور وقت ســاحل عاج در ســال
 1983عازم واشنگتن شد و ضمن دیدار با مقامات
عالیرتبه سیاســی و اقتصــادی آمریکا چندین
موافقتنامــه در زمینههــای مختلف بــا آنها به
امضا رســاند ،از اینرو در پاسخ به این سفر (جرج
پیشولتس) وزیر امور خارجه وقت آمریکا در سال
 1986وارد ابیجان شد.
بــا حمایتهای اقتصادی آمریکا از ســاحل
عاج این کشــور به یکی از شرکای اقتصادی مهم
آمریکا در غرب آفریقا تبدیل شد ،از اینرو با وجود
بدهیهای فراوان این کشور در دوران جنگ سرد،
در اثــر حمایتهای آمریکا ســاحل عاج به نماد
کاپیتالیسم در آفریقا تبدیل شد.
در ســال  1999نظامیان این کشــور علیه

حکومت قانونــی آن کودتا و دولــت را از قدرت
خلع کردند ،به همین دلیل ســازمان ملل ضمن
قطع کمکهای ســالیانه خود ،ساحل عاج را در
فهرست تحریمهای خود قرار داد .در سال 2000
با حمایتهای آمریکا و برخی کشورهای همسایه
انتخابات ریاســتجمهوری در ساحل عاج برگزار
شــد ،اما حمایت کودتاچیان ســابق از یک نامزد
خاص سبب شد سازمان ملل ضمن اعالم رد نتیجه
انتخابات ،تحریمهای خود علیه این کشور را تمدید
کند ،در این زمان آمریکا با فشــار بر سازمان ملل
خواست تا به منظور برقراری و استمرار صلح تعداد
صلحبانان خود در ساحل عاج را تا چهار برابر افزایش
دهد .با حمایتهای سیاســی و اقتصادی آمریکا
سرانجام لوران باگبو به مقام ریاستجمهوری در
این کشور رسید.
پس از برقراری آرامش در این کشور آمریکا
حمایتهای خود را برای اســتقرار دموکراسی در
ســاحل عاج متمرکز کرد ،به همین دلیل آموزش
نظامیان در صدر برنامههای آمریکا قرار گرفت ،با
برگزاری کالسهای مختلف در زمینههای نظامی و
سیاسی از سوی کارشناسان نظامی آمریکا رفتهرفته
روحیه کودتا و سرکوب از نظامیان دور شد و طی
 16سال گذشته نه تنها کودتایی در ساحل عاج رخ
نداده است ،بلکه نظامیان نقش مهمی در استقرار
دموکراسی در آن داشتهاند.
در جریان انتخابات سال  ،2011لوران باگبو
رئیسجمهور وقت پس از شکست از حسن واتارا از
تحویل پست ریاستجمهوری به وی امتناع کرد و
این موضوع مناقشه عظیمی را در این کشور موجب

شــد ،به طوریکه در نهایت بــا دخالت نیروهای
ســازمان ملل و اتحادیه آفریقا ،باگبو دستگیر شد
و به زندان افتاد.
با به قدرت رسیدن حسن واتارا در این کشور،
اوباما یکی از اولین کســانی بود که پیروزی وی را
تبریــک گفت .اوباما چنین ابــراز امیدواری کرد:
«با پایان یافتن جنگ و درگیری در ســاحل عاج
امیدوارم امنیت بار دیگر به این کشور باز گردد».
طی شــش سال گذشته حسن واتارا به دفعات به
واشنگتن سفر کرده و با باراک اوباما دیدار داشته
است ،افزایش ارتباطات سیاسی و اقتصادی این دو
کشور سبب شده تا این کشور که زمانی مستعمره
فرانســه بوده و زبان و خط آن نیز فرانسوی است،
کمترین ارتباط را با سیاستهای کاخ الیزه داشته
و بیشــتر مجری سیاستهای کاخ سفید در غرب
آفریقا باشد.
تحکیم روابط با کشورهای فرانسوی زبان و کم
کردن نقش فرانسه در آفریقا از جمله راهبردهای
آمریکا در آفریقا پس از حوادث  11سپتامبر است،
در اجرای این سیاســت شــاهد هستیم با وجود
اینکه فرانســه چند پایگاه نظامی در کشــورهای
ســاحل عاج ،جیبوتی ،گابــن و آفریقای مرکزی
دارد و هزاران مستشــار نظامی آن در کشورهای
آفریقایی حضور فیزیکی دارند ،در اثر سیاستهای
آمریکا ،فرانسه که زمانی ابرقدرت آفریقا محسوب
میشد و نیمی از کشورهای این قاره مستعمره آن
محســوب میشدند ،در حال حاضر بعد از آمریکا،
چین و رژیم صهیونیستی به قدرت چهارم آفریقا
تبدیل شده است.

نخســتوزیر دولت ایالت «نیوســاوت ولز» استرالیا در حالی اعالم کرد که استرالیا،
نخستین زندان ویژه نگهداری مجرمان تروریست و شبهنظامیان را به منظور جلوگیری از
گسترش عقاید تروریستی از طریق سیستم زندانها و با هدف منزوی کردن آنها میسازد که
نهادهای حقوق بشر در باب سوءاستفاده از این زندان برای مقاصدی خاص از جمله توجیه
ســرکوب پناهجویان و مهاجران هشدار دادهاند .به گفته وی ،اکنون  33نفر در زندانهای
ایالت نیوساوت ولز به جرم اقدامات تروریستی زندانی هستند که تعدادی از آنها از اعضای
شبهنظامیان وابسته به داعش تحت عنوان «گرگ تنها» هستند .این ادعاها در حالی مطرح
شــده که نهادهای حقوق بشــر و حتی سازمان ملل بارها هشدار دادهاند که سیاستهای
ضدمهاجرتی ازجمله کمپهای نگهداری مهاجرین ،بدترین شرایط غیرانسانی را برای افراد به
همراه داشته به گونهای که بسیاری خودکشی را از ادامه حضور در این مراکز بهتر میدانند.

آلمان :جاسوسی از خبرنگاران

آژانس اطالعات فدرال (ســرویس اطالعات خارجی) آلمــان برای مدت طوالنی از
روزنامهنگاران و خبرنگاران رسانههای شناختهشدۀ جهان ازجمله بیبیسی ،نیویورکتایمز
و رویترز جاسوســیکرده است .سازمان گزارشــگران بدون مرز ،قصد دارد در اینباره از
سرویس مخفی آلمان شکایت کند .جاسوسی سرویس اطالعات خارجی آلمان از رسانهها،
از سال  1999انجام میشده است .این نهاد امنیتی آلمان به دهها شماره تلفن؛ دورنگار و
نشانی رایانامه روزنامهنگاران یا اتاقهای خبر از جمله سرویس جهانی بیبیسی و رویترز
در کشــورهای مختلف دسترسی داشته و از آنها شنود میکرده است .ناظران حقوق بشر
تأکید دارند که کشورهای غربی هر چند در ظاهر ادعای آزادی بیان سر میدهند؛ اما در
عمــل اقدامی در حفظ آن صورت نداده و خود از بزرگترین ناقضان آزادی بیان و انتقال
آزاد اطالعات هستند.

 اتریش :اجرایی شدن قانون ممنوعیت حجاب

در پی امضای قانون ممنوعیت استفاده از روبنده از سوی رئیسجمهور اتریش ،این
قانون از اکتبر آینده در این کشــور اجرایی میشــود .بر طبق قانونی که پارلمان اتریش
تصویب کرده اســت ،هر کسی که از اول اکتبر امسال ( 9مهر) صورت خود را بپوشاند به
صورتی که قابل شناسایی نباشد ،باید جریمه بپردازد.
چنین جریمهای میتواند تا  150یورو تعیین شود .پارلمان اتریش قوانین مربوط را
ارائه داد .این قانون با امضای «الکســاندر فاندر بالن» رئیسجمهور اتریش تأیید شد و از
این پس قدرت اجرایی دارد .نهادهای مدنی و جامعه مسلمانان اتریش هشدار دادهاند که
این اقدامات مغایر با اصل آزادیهای فردی است زیرا همانطور که افراد حق دارند بدون
حجاب در معابر تردد کنند ،افرادی هم میتوانند با حجاب کامل در جامعه حضور داشته
باشند .نهادهای مدنی ،دولتمردان غربی را به دوگانگی رفتاری در باب پوشش متهم میسازند.
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مرز عراق و سوریه؛ تعارض منافع بازیگران

محمدرضا فرهادی /چند صباحی اســت که مرز عراق و سوریه محل
درگیری ارتش سوریه با تروریستهای داعش شده و آمریکا نیز با انجام حمالت
مقطعی به ارتش ســوریه به دنبال متوقف کردن ارتش این کشــور از حرکت به
ســمت مرزهای عراق است .از سوی دیگر ،حشد الشعبی با پیشروی در مناطق
غربی موصل مترصد رســیدن به مرزهای ســوریه و تنگ کردن حلقه محاصره
تروریستهاســت .این تحوالت و درگیریهای اخیر پرسشهایی را در ذهن به
وجود میآورد که چرا ارتش سوریه و عراق به سمت مرزها متمرکز شده است؟
دالیل ورود مستقیم آمریکا به تحوالت مرزی سوریه و انجام عملیات علیه ارتش
این کشور چیست؟
1ـ ســوریه و عراق بیش از  600کیلومتر مرز مشــترک دارند که تا پیش
از عملیــات موصل ،داعش بیــش از  400کیلومتر از مرز را که عمدتاً در مناطق
بیابانی اســت ،در تسلط خود داشت .مرز عراق و سوریه چهار گذرگاه مهم دارد
که ارتباط عراق و ســوریه را برقرار میکند؛ اول ،گذرگاه سنجار ـ حسکه که در
اختیار ائتالف آمریکایی و کردهاســت .دوم ،گذرگاه البعاج ـ القائم که در اختیار
داعش قرار دارد .سوم ،گذرگاه ابوکمال که این گذرگاه نیز در اختیار داعش است
و چهارم ،گذرگاه التنف که در اختیار نیروهای مقاومت قرار گرفته است .همانطور
که مالحظه میشود ،از چهار گذرگاه ارتباطی عراق و سوریه تنها یک گذرگاه در
اختیار نیروهای مقاومت قرار دارد و عملیات اخیر نیز ناشی از مهم و حیاتی بودن
این گذرگاه است .گذرگاه التنف راه ارتباطی جبهه مقاومت با یکدیگر است .این
گذرگاه ایران را به بغداد ـ الرمادی ـ دمشــق و بیروت متصل میکند و این امر
نقش مهمی در حمایت و پشتیبانی از گروههای مقاومت دارد.
2ـ آمریکا از نقشآفرینی در مرزهای سوریه به دنبال چند هدف مهم است:
نخســت ،قطع کردن ارتباط میان گروههای مقاومت ،همچون حشــد الشعبی و
ارتش سوریه؛ دوم ،جلوگیری از تغییر توازن قوا در مرزهای سوریه و عراق؛ سوم،
جلوگیری از به محاق رفتن داعش و بازی با کارت این گروه به منظور تحت فشار
قرار دادن گروههای مقاومت به منزله تهدید اول؛ چهارم ،ایجاد منطقهای امن در
مناطق شرقی ،همچون مناطق شمالی سوریه .هدف آمریکا نیز از تشکیل منطقه
امن در مناطق شرقی تأسیس پایگاههای نظامی است.
3ـ با توجه به پیشــرویهای حشــد الشعبی در غرب موصل ،آمریکا از این
امر نگران اســت که تالقی نیروهای مردمی عراق با ســوریه تحت عنوان ائتالفی
به پیشرویهای گسترده در عرصه میدانی منجر شود .از سوی دیگر ،ورود حشد
الشعبی به تحوالت سوریه به منزله پایان کار داعش است و آینده تحوالت میدانی
در مرزهای عراق و سوریه تحت اختیار نیروهای مقاومت قرار خواهد گرفت .امری
که آمریکا از آن بســیار نگران اســت و به هر حربهای دست خواهد زد تا از وقوع
چنین امری جلوگیری کند.
4ـ پیروزی ارتش سوریه در مرزهای مشترک با عراق ،سودای تجزیه سوریه
را به فراموشی خواهد سپرد .به هر حال ،یکی از راهبردهای اصلی آمریکا تجزیه
مناطق مختلف سوریه همچون شرق ،شمال و غرب با در اختیار گرفتن هر منطقه
در تصرف گروهی خاص بود .وبگاه «لبنان  »24مینویسد« :تسلط ارتش سوریه و
همپیمانانش بر حلب ،جاده دمشق ـ حمص ،جاده دمشق ـ درعا و دیگر جادههای
مشابه همراه با آشتی در ریف دمشق و زبدانی و تأمین امنیت دمشق از مهمترین
موفقیتهای ارتش و همپیمانانش در این مدت بوده است .مهمترین امور ،باز شدن
مسیری میان سوریه و عراق به منظور اتصال استراتژیک میان لبنان و ایران است
که از حدود دو روز گذشــته ،به دلیل پیروزی ارتش سوریه در بادیه تحقق یافته
است ».این گزارش همچنین مینویسد« :تسلط ارتش سوریه بر حلب و شرکت
آن در نبرد بادیه سبب شد ایده تجزیه کشور سوریه پایان یابد».

در قانون برنام ه ششــم توســعه میزان اشتغالزایی ســالیانه  950هزار شغل تعیین شده است؛ یعنی در طول پنج سال که چهار سال آن را دولت
کنونی ســکان هدایت کشــور را در دست دارد ،باید حداقل برای چهار میلیون و  750هزار نفر شغل ایجاد شود و دولت چارهای جز این ندارد که رشد
اقتصادی کشور را روی میانگین  7تا  8درصد برای سالهای آینده نگ ه دارد و سرمایه داخلی و خارجی جذب کند.

صبح صادق کلید واژه رهبر معظم انقالب در دیدار دانشجویان را واکاوی میکند

سیاست صادق ایران در منطقه

مصطفی قربانی /جمهوری اسالمی ایران امروز در حالی از سوی برخی
کشورهای عربی منطقه و اربابان غربی آنها تهدیدی علیه منطقه جلوه داده میشود
که این کشــور همواره در قبال مسائل مختلف منطقهای سیاستی صادق ،مبتنی
بر همکاری و کمک به کشــورها و ملتهــای منطقه و مخالفت با نفوذ ،حضور و
دخالت خارجی در منطقه داشته است .برای نمونه ،اکنون که منطقه درگیر آتش
تروریسم است ،جمهوری اســامی در کنار ملتهای عراق و سوریه ،تروریسم را
در منطقه زمینگیر کرده است و در بحران یمن و حمل ه سعودیها به این کشور،
در کنار مردم یمن قرار گرفته و ضمن مخالفت با تهاجم نظامی ائتالف ســعودی
ـ آمریکایی به یمن ،کمکهای بشردوســتان ه خود را به این کشور ارسال کرد که
البته با مخالفت و ممانعت تجاوزگران مواجه شد.
پیش از این نیز میتوان به سیاســت جمهوری اســامی ایران در حمایت
از حزباهلل لبنان در جنگ  33روزه با رژیم صهیونیســتی یا حمایت مســتمر و
خدشهناپذیر از مقاومت مردم فلسطین در مقابل تجاوزگریهای رژیم صهیونیستی
و ارائ ه انواع کمکها به مردم فلسطین به منزله نمونههای دیگری از سیاست صادق
جمهوری اسالمی در منطقه اشاره کرد.
در این میان ،آنچه بیش از همه ماهیت انسانی ،اسالمی ،تعاملمحور و منطقی
سیاست جمهوری اسالمی در قبال منطقه را به نمایش گذاشت ،سیاست مبتنی بر
بیطرفی فعال این کشور در جریان جنگ دوم خلیجفارس و حمل ه صدام به کویت
و اکنون در جریان بحران روابط قطر با رژیم سعودی است؛ در قبال واقع ه اول ،از
آنجا که کویت در طول هشت سال جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق از انواع کمکها
به این رژیم دریغ نکرده بود و حتی جزایر وربه و بوبیان را به منظور تجاوز به ایران
در اختیار عراق قرار داده بود ،در یک نگاه سطحی و ظاهری قابل پیشبینی بود که
ایران از تجاوز صدام به کویت خوشحال شود یا حداقل در قبال آن بیتفاوت باشد؛
اما در کمال ناباوری ،جهانیان سیاست صادق ایران در قبال منطقه را در جریان این
بحران دیدند؛ جمهوری اسالمی ایران ضمن محکوم کردن تجاوز صدام به کویت
و مخالفت با حضور نظامی عراق در این کشور ،دولت فراری کویت را به رسمیت
شناخت و افزون بر این ،از ارائ ه کمکهای غذایی و دارویی به کویت دریغ نکرد.
در بحران کنونی قطر نیز با اینکه این کشــور طی سالهای گذشته یکی از
حامیان اصلی گروههای تروریستی در سوریه بوده و در همپیمانی با رژیم سعودی
بر آتش تروریسم ،تفرقه و افراطگرایی در منطقه دمیده و علیه جمهوری اسالمی
اقداماتی در سوریه و عراق انجام داده است؛ اما با بحرانی شدن روابط میان این دو
کشور عربی ،جمهوری اسالمی دو طرف را به خویشتنداری و مراقبت از افزایش
تنشها فراخواند و آنگاه که دولت ســعودی و همپیمانانش ،قطر را در حوزههای
مختلــف تحری م کردند و ارتباطات زمینی ،دریایی و هوایی خود را با این کشــور
قطع کردند ،باز این یار همیشه صادق کشورهای منطقه ،یعنی جمهوری اسالمی
ایران سیل کمکهای بشردوســتانه خود را روانه قطر کرد و خطوط هوایی خود
را به روی این کشور گشود .جالب آنکه در بحبوح ه این بحران ،کشورهایی مانند
آمریکا و کشورهای اروپایی که همواره داعی ه حمایت از حقوق بشر دارند ،هیچگونه
حمایتی از قطر به عمل نیاوردند .حتی پیش از این نیز میتوان به حمایت کشورمان
از دولت ترکیه در جریان کودتای نافرجام اخیر در این کشور اشاره کرد که برگ
دیگری از عقالنیت حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی را به نمایش گذاشت.
بنابر آنچه گفته شــد ،جمهوری اســامی ایران هیچگاه تهدیدی علیه هیچ
کشوری در منطقه نبوده و توانمندیهای آن همواره در جهت تقویت روابط میان
کشــورهای منطقه ،تقویت صلح ،همکاری و همگرایی در منطقه ،مبارزه با رژیم
صهیونیســتی و مخالفت با حضور و نفوذ خارجی در منطقه بوده است و در همه
این موارد ،چشــ م طمعی به کسی ندارد و تهدیدی برای هیچ کشوری در منطقه
به شمار نمیآید.

شماره ۸۰3

رسول ســنائیراد /پس از
آنکه امــام خامنهای رهبــر حکیم و
فرزانه انقــاب در دیدار رمضانی خود
با دانشجویان دانشگاهها و تشکلهای
دانشجویی در  17خرداد ایده آتش به
اختیار را بــرای درمان اخالل موجود
در برخی دســتگاهها و سوءمدیریتها
مطــرح فرمودند کــه در واقع دعوت
به مشــارکت و مسئولیتپذیری قشر
جوان دانشجو یا همان افسران جنگ
نرم برای ایفــای نقش مؤثر در عرصه
مقابله با بیمسئولیتیها و ناکارآمدیها
بود ،مدعیان تعامل و گفتوگو ،آزادی
و مفاهمــه و مدافعــان نقد و اعتراض
مدنی فضاســازی ســنگینی را برای
بیاعتبارسازی این فرمان و لوث کردن
و خارجســازی آن از مدار تحقق به راه
انداختند.
اگرچه بخشــی از این واکنشها،
معطوف بــه دغدغههایی اســت که
سوءاســتفاده از این فرمــان را برای
تسویهحسابهای سیاسی یا کجفهمی
و سوءبرداشت و دست زدن به اقدامات
خودســرانه و قانونســتیزانه محتمل
میدانند ،اما بخش عمده این واکنشها
خنثیســازی این فرمان و ممانعت از
تحقــق آن را هــدف گرفتهاند که به
صورت تعمدی و آگاهانه از منفیترین
تفاسیر و برداشتها علیه آن استفاده
کرده و ســخیفترین گزارهها را علیه
رهبری و نیروهای مؤمن و انقالبی به
کار بردهاند.
پــس از فرمان آتش به اختیار به
افســران جنگ نرم ،بیبیسی فارسی
مدعی شــد؛ آتش بــه اختیار موضوع
تــازه جنگ و جدال جناحی اســت و
محسن کدیور ،روحانینمای پناهگرفته
در آغوش دولتهای غربی هم؛ آتش به
اختیار را تشویق به اعمال خودسرانه و
تقابل منتقدان با دولت قلمداد کرد.
اگرچه ماهیت منافقانه و دشمنانه
برخی مهاجمان ،پرده از اهداف آنان در
این مخالفخوانیها برداشته و ضرورت
و کارساز بودن آن برای درمان وضعیت
برآمده از اخاللهــا در مراکز فکریـ
فرهنگی و سوءمدیریتها در این عرصه
را نوید میدهد؛ اما الزم بودن تبیین آن
را نیز یادآور میشود.
الف ـ مفهومشناسی
آتش بــه اختیار مفهومی نظامی
است که در شــرایط خاص و بحرانی،
برخی یگانهای نظامــی این اجازه و
اختیار را مییابند که بدون هماهنگی با
مرکز فرماندهی به سوی هر جنبند ه یا
شیء مشکوک تیراندازی کرده یا آتش
بگشــایند .آتش به اختیار در شرایطی
مجاز است که:
1ـ خطر نفوذ یا تهاجم دشــمن
وجود داشته باشد.
2ـ به دلیل وجود اخالل ،امکان
فرماندهــی میدانــی و اجرای وظایف
قرارگاه باالدستی سلب شده باشد.
3ـ هرگونه بیعملی و نداشــتن
واکنش به موقع موجب بروز خسارت
و از دست رفتن موقعیتشود.
لذا در این شرایط مجوز یا فرمان
آتش به اختیار میدهند ،در واقع ،آتش
به اختیار نه برای شرایط معمولی که
برای شرایط خاص و بحرانی است.
اما کســانی که آتش به اختیار را
اجرا میکنند ،یا به عبارتی ،مجاز به آتش
به اختیارند که از صالحیتها برخوردارند
و ایــن اقدام آنها مفید اســت و ضمن
جلوگیری از نفوذ و پیشــروی دشمن
و ممانعــت از وارد آمدن خســارت ،به
مواضع ،ابنیه و نیروهای خودی خسارتی
وارد نمیسازند؛ لذا آتش به اختیار یک
تاکتیک برای شــرایط خاص و بحرانی
اســت که هدف آن ممانعت از رسیدن
دشــمن به پیــروزی و حفظ موقعیت
خودی است و ویژگی کسانی که مجاز
به اجرای آن هستند عبارت است از:
1ـ دارای قدرت تشخیص بوده و
دوست و دشمن ،خودی و غیر خودی
را بشناسند.
2ـ جهت آتش را به سمت دشمن
تنظیم کرده و به سوی نیروهای خودی
شلیک نمیکنند.
3ـ با به کارگیری عقالنیت و خرد
خود میزان آتش را متناســب با خطر
تنظیم کرده و از هــدر دادن مهمات
خودداری میکنند.
4ـ دائم موقعیــت و وضعیت را
رصد کــرده و با نگاه هوشــمندانه و

آتش به اختیار؛ رمز اصالح آسیبها

محاسبه و ارزیابی عملکرد خود ،میزان
آتش ،ضرورت ادامه آتش یا توقف آن
را مدیریت میکنند.
نکته اینکه به محض برطرف شدن
اخالل در فرماندهی و برقراری ارتباط
بــا قرارگاه این وضعیت خاتمه یافته و
اقدامات تابع دستورها و تدابیر فرمانده
و قرارگاه خواهد بود.
آتــش به اختیــار در عرصههای
فکــری ،عملی و فرهنگــی هم که در
بازگشــت به مفاهیمی چون افسران
جنگ نرم ،قرارگاه فرهنگی ،از ســوی
امــام خامنــهای مطرح شــده ،برای
جلوگیری از خسارت در این عرصهها
و توفیق دشمن در نفوذ یا ضربه زدن
در این عرصهها اســت که با توجه به
وجود اخــال در قرارگاههای مرکزی
مجاز شمرده شده است.
معظملــه در پاســخ بــه برخی
گلهمندیها و انتقادات دانشــجویان
و در فضایــی که با وجود هشــدارها،
اصرار به اجرای ســند  ،2030ســند
نافی اســتقالل در عرصه آموزشــی
و ســوءمدیریت در اصلیتریــن نهاد
فرهنگی کشــور و سیاســتبازی که
اخالل در آن آشــکار اســت فرمودند:
«همه هســتههای فکری و فرهنگی و
عملی و جهادی هــر کدام کار کنند،
مستقل ،آتش به اختیار باشند .البته،
قرارگاه مرکزی دســتور میدهد ،اما
چنانچه قــرارگاه مرکزی اخالل دارد،
شــما افســران جنگ نرم ،آنجا آتش
بــه اختیارید .گاهی اوقات احســاس
میشود ،دستگاههای مرکزی فکری و
فرهنگی و سیاسی کشور دچار اخاللند
و تعطیلند .اینکه در وضعیتی که ما این
همه مســائل مهم فرهنگی در کشور
داریم ،حاال فــرض کنیم فالن آهنگ
قبل از افطار پخش بشــود یا نشــود،

برخــاف ایــن القــای
شیطنتآمیز که تالش دارد آن
را به سطح سیاسی تنازل داده و
جواز هرج و مرج از سر استیصال
و پس از انتخابات  96معرفی کند،
آتش به اختیار دارای پیشینه و
سابقهای است که به دوران رهبری
حضرت امام خمینی(ره) میرسد
این میشود مسئله اصلی ،نامهنگاری
میکنند ،پیداست این دستگاه اخالل
پیدا کرده ،مســئله اصلی را از فرعی
تشخیص نمیدهند .وقتی این جوری
دستگاههای مرکزی اخالل دارند ،آن
وقت شــما آتش بــه اختیارید(».امام
خامنهای)1396/3/17 ،
بنابرایــن آتــش به اختیــار در
عرصههای فکری و فرهنگی در شرایطی
مجاز شمرده شده است که:
1ـ در دســتگاههای مرکــزی و
قرارگاههای فرهنگی کشور وجود اخالل
قطعی است.
2ـ ایــن ســوءمدیریت و اخالل
موجب سوءاستفاده دشمن و نفوذ آنان
علیه استقالل و فرصتطلبی فتنهگران
برای مطالبهگری و پیشروی شده است.
3ـ شــکاف فرهنگی موجود در
جامعــه به مثابه یــک تهدید و عامل
زمینهای برای شکاف و تضاد اجتماعی و
بحرانهای سیاسی که وقاحت نیروهای
سکوالر و طرفدار تغییر ماهیتی نظام را
از یک سو و جوشش غیرت و تحریک
عواطف و احساســات دینی و انقالبی
نیروهای مدافع ماهیت دینی و انقالبی

نظام را موجب شــده بــه اقدام فوری
برای جلوگیــری از تصادم و درگیری
احتمالی نیاز دارد.
در چنین وضعیتی ،دیدهبان بیدار
انقالب با احساس خطر و برای اصالح
وضع موجود چنین مجوزی را به قشر
دانشجو میدهند که این خود نشان از
اعتماد معظمله به این قشر دارد؛ قشری
که برای ایفای این نقش واجد صالحیت
بوده و دارای ویژگیهای زیر هستند:
1ـ برخــورداری از قدرت فهم و
تحلیل سیاســی و فرهنگی که فرمان
را بــه خوبی تشــخیص داده و دچار
سوءبرداشت نخواهند بود.
2ـ دارای مســئولیتپذیری و
مسئولیتشناســی بــوده و میتوانند
پاسخگوی اقدامات خود باشند.
3ـ نســبت به مســائل فکری،
فرهنگی و علمی دارای شناخت و قدرت
تشــخیص بوده و براساس شناخت و
تشخیص تصمیمگیری و اقدام خواهند
کرد و از اقدامات احساسی و هیجانی
برحذر خواهند بود.
4ـ بــا حضــور در تشــکلهای
دانشجویی و هستههای فکری ،علمی
و فرهنگی امکان بــه کارگیری عقل
و خرد جمعی را داشــته و براســاس
محاسبه ،تصمیمات و اقدامات سنجیده
خواهند داشت.
5ـ در ســطحی از فرهیختگی و
شخصیت فردی و اجتماعی قرار دارند
که احتمال هرگونه اقدام خودسرانه و
هرجومرجگرایانه از سوی آنان منتفی و
بسیار ضعیف خواهد بود.
بنابراین مجوز آتش به اختیار در
این عرصهها به دانشجویان جوان داده
شده که به معنای اعتماد به آنان ،دادن
زمینه مشارکت و مسئولیتپذیری به
آنان برای اعمال امر به معروف و نهی
از منکر و کمک آنان به دســتگاهها و
مراکز علمی ،فرهنگی اســت که دچار
اخالل ،کــمکاری یا ســوءمدیریت و
وظیفهنشناسی شدهاند.
بـ پیشینه موضوعی
آیا آتــش به اختیــار به عرصه
فکری ،فرهنگی و سیاســی موضوعی
جدید اســت که صرفاً در این مقطع از
تاریخ انقالب و نظام اســامی و صرفاً
از ســوی امام خامنهای مطرح شــده
باشــد؟ یا اینکه پیش از این نیز سابقه
داشته است؟
برخالف این القای شیطنتآمیز
که تالش دارد آن را به سطح سیاسی
تنازل داده و جواز هرج و مرج از ســر
استیصال و پس از انتخابات  96معرفی
کند ،آتش به اختیار دارای پیشــینه و
سابقهای اســت که به دوران رهبری
حضرت امام خمینی(ره) میرسد.
پس از پذیــرش قطعنامه 598
کــه صدام و منافقین ،پذیرش آن را از
سر اســتیصال و ناچاری نظام مقدس
جمهوری اســامی ایران و نشانهای از
وجود ضعف تلقی کرده و لذا احمقانه
دســت به تهاجم علیــه مرزها زده و
گروهک رجوی در ســودای به سقوط
کشــاندن جمهوری اســامی ایران و
تشــکیل حکومت مطلوب خود بود،
حضرت امام(ره) بیانیــه حکیمانهای
صادر کردند که راه را بر توهم منافقان
داخلی و دشــمنان بیرونی برای تغییر
ماهیــت دینی و انقالبی نظام ســلب
کرد؛ چرا که در همان دوره منافقین و
لیبرالها با نفوذ در بیت آقای منتظری

وی را به بلندگوی خود تبدیل کردند .او
با سادهاندیشی ،گذشته و عملکرد نظام
در دوران دفاع مقدس را زیر سؤال برده
و با تعبیر عقال ،لزوم گرفتن مشورت و
خطگیری از جریان لیبرالی برای دوره
ســازندگی و پس از جنــگ را به آنان
توصیه و از ادامه خط انقالبیگری ابراز
ندامت میکرد.
در پاســخ به این توهم دشمنان
و منافقین و اشتباه منتظری و فضای
ابهام و تردید که بعضاً ســبب یأس در
بین نیروهای انقالبی شــده بود ،امام
خمینی(ره) با دفــاع از عملکرد نظام
در دفــاع مقدس و اعــام اینکه برای
لحظــهای از این عملکرد ،پشــیمان
نیست ،با اعالم آتش به اختیار با زبانی
دیگر آب پاکی بر دســتان منافقین و
لیبرالهای طمع کرده ریخته و اعالم
فرمودند« :من در میان شــما باشم یا
نباشــم ،به همه شما سفارش میکنم
و وصیت میکنــم که نگذارید انقالب
به دست نااهالن و نامحرمان بیفتد».
(صحیفه امام(ره) ،ج )21
در واقــع ،حضرت امــام با درک
طمع بیگانگان ،منافقین و لیبرالهای
مخالف انقالب و نظام اسالمی و نگرانی
نیروهای انقــاب ،دفاع از انقالب را از
عرصه نظامی به عرصه فکری ،فرهنگی
و اجتماعی کشانده و زمینه مشارکت
عمومی و بهرهگیــری از ظرفیتهای
مردمی را برای صیانت از انقالب اسالمی
فراهم کردند.
حضرت امام (ره) با همین دغدغه
برای دوره پــس از رحلت خویش در
وصیتنامه سیاســی ـ الهی با اشــاره
به مســئولیت نهادهای حاکمیتی یا
همــان قرارگاهها و مراکز مســئول به
حفظ ماهیت اســامی و انقالبی نظام
و مقابله بــا هرگونه انحراف در عرصه

همانگونه کــه در عرصه
نظامی آتش بــه اختیار برای
شرایط بحرانی و خاص بوده و
امری معمولی و دائمی نیست،
بروز برخی چالشها و مسائل
در عرصههــای فکری ،علمی
و فرهنگــی موجب صدور این
فرمان شده است
فرهنگی ،مســئولیت اقدام در صورت
سوءمدیریت و اخالل در مراکز مسئول
را برعهــده مردم و جوانان حزباللهی
گذاشتند .ایشــان در وصیتنامه خود
به صراحت میفرمایند« :اکنون وصیت
من به مجلس شورای اسالمی در حال،
آینده و رئیسجمهور و رؤسایجمهور
ما بعد و به شــورای نگهبان و شورای
قضایی و دولت در هر زمان آن اســت
که نگذارند این دستگاههای خبری و
مطبوعات و مجلهها از اســام مسائل
کشور منحرف شوند و باید همه بدانیم
که آزادی به شکل غربی آن که موجب
تباهــی جوانان و پســران و دختران
میشــود ،از نظر اسالم و عقل محکوم
است .تبلیغات و مقاالت و سخنرانیها
و کتب و مجالت برخالف اسالم و عفت
عمومی و مصالح کشور حرام است و بر
همه ما و همه مســلمانان جلوگیری
از آن واجــب اســت و از آزادیهای
مخرب باید جلوگیری شــود و از آنچه
در نظر شــرع حرام و از آنچه برخالف
مسیر ملت و کشور اسالمی و مخالف
حیثیت جمهوری اســامی اســت به
طور قاطع اگر جلوگیری نشــود،همه

مســئول میباشــند و مردم و جوانان
حزباللهی اگر برخورد به یکی از امور
مذکور نمودند،به دستگاههای مربوطه
رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند،
خودشان مکلّف به جلوگیری هستند».
(وصیتنامه سیاسی ـ الهی حضرت امام
خمینی(ره) ،بند م)
همچنیــن،ایشــان صیانــت از
اســتقالل و آزادی را منوط به اقدام و
واکنش از سوی جوانان کشور دانسته
و نوشتهاند« :وصیتاینجانب به جوانان
عزیز آن است که خودشان شجاعانه در
مقابل انحراف قیام نمایند ،تا استقالل
و آزادی خود و کشور و ملت خودشان
مصون باشد( ».همان ،بند ک)
بنابراین از نگاه امام خمینی(ره)
هم هر جا دستگاهها و مراکز دولتی به
وظایف عمل نکــرده و انحرافی اتفاق
افتاد ،این مردم و به ویژه جوانان هستند
که باید برای حل آن و اصالح امور وارد
عمل شده و اقدام کنند.
در ادامــه همین روند اســت که
خلف صالح امام خمینی(ره) ،یعنی امام
خامنهای در دیدار با دانشجویان در سال
 ،88خطاب به این جوانان پرشور و بصیر
با اشاره به جنگ نرم دشمن و ضرورت
مقابله با آن فرمودند« :در این جنگ نرم
شما جوانان دانشجو افسران جوان این
جبههاید .نگفتم ســربازان ،چون سرباز
فقط منتظر است به او بگویند پیش ،برود
ب بیا،بیاید عقب ،یعنی سرباز
جلو،عق 
هیچگونه از خودش تصمیمگیری و اراده
ندارد و باید هر چــه فرمانده میگوید
عمل کند ...افســر جــوان توی صحنه
است ،هم به دستور عمل میکند،هم
صحنه را درست میبیند ،با جسم خود
و جــان خود صحنــه را میآزماید ،لذا
اینها افســران جوانند ،دانشجو نقشش
این اســت .حقیقتاً افسران جوان فکر
هم دارند ،عمل هم دارند ،توی صحنه
هم حضور دارند،اوضاع را هم میبینند
در چارچوب هــم کار میکنند( ».امام
خامنهای)1388/6/8 ،
و این بــار نیز فرمــان آتش به
اختیــار را امــام خامنــهای در جمع
دانشــجویان دانشــگاهها و اعضــای
تشکلهای دانشجویی صادر فرمودند
کــه از صالحیت و توان الزم در عرصه
فکری ،علمی و فرهنگی برخوردار بوده
و در عین حال وضعیت حاکم بر برخی
دســتگاهها و مراکز علمی و فرهنگی
کشــور نیازمند کار و تالش مستقل و
تالش آنان است.
جـ چرایی آتش به اختیار
همانگونــه که در عرصه نظامی
آتش به اختیار برای شرایط بحرانی و
خاص بــوده و امری معمولی و دائمی
نیست ،بروز برخی چالشها و مسائل
در عرصههای فکری ،علمی و فرهنگی
موجب صدور این فرمان شده است.
در جلســه  17خــرداد و دیدار
با دانشــجویان که حدود ســه ساعت
به طــول انجامید ،ابتــدا نمایندگان
دانشجویان مسائلی از وضعیت جاری
کشــور را با رهبری در میان گذاشته
و حدود دو ســاعت نظرات خود را که
عموماً انتقادی بوده به ایشــان منتقل
کردند و در پاســخ بــه همین نظرات
در نظــر گرفتن وضعیت کشــور در
عرصههای فکــری ،فرهنگی ،علمی و
سیاسی بوده اســت که ذیل ضرورت
حفظ حاکمیت گفتمان انقالب اسالمی،
معظمله فرمان آتش به اختیار را صادر
کردند.
اصرار بــه اجرای ســند 0302
که مغایرت آشــکار با استقالل کشور
دارد ،صدور نامه بــرای پخش ربّنای
کســی که در مقطعی اشتباه همراهی
بــا فتنهگران را مرتکب شــده ،اتخاذ
ژســت اپوزیسیونی از ســوی برخی
مســئوالن نظام و ...که نشــاندهنده
وجود اختالل و بعضاً انحراف در برخی
عرصههای فکری ،سیاسی و فرهنگی
و موجب شــکلگیری انتقادات تندی
شده که در صورت عدم دریافت پاسخ
میتواند به رادیکال شدن فضا یا برخی
سرخوردگیها و ریزشها در بین برخی
نیروهای جوان حزباللهی و انقالبی و
جسارت و توهم برخی نیروهای لیبرال و
سکوالرمسلک منتهی شود،رهبر معظم
انقــاب جوانان را به حضور در صحنه
و انجام اقداماتــی برای اصالح رویهها
و اجتناب از بیتفاوتی فرا میخوانند.
ادامه در صفحه۱۲

ژرفا
اهرم خلع سالح فکری

محمدباقر عباسی /سند
 ۲۰۳۰یکــی از مهمترین پروتکلهای
اجتماعی و فرهنگی اســت که اجرای
آن پیامدهای حاکمیتی و آموزشــی
خطرناکی دارد؛ با وجود تذکرات رهبر
معظم انقالب در دو سخنرانی متوالی و
همچنین اعالم الغای آن از سوی شورای
عالی انقالب فرهنگی ،خبرهای رسیده
حاکی اســت که برخی از کارشناسان
نهادهای فرهنگی و آموزشــی نیز به
صورت پنهانی توانایی انجام بندهایی از
آن را در سیستم آموزشی دارند.
ســند  ۲۰۳۰یونســکو در سال
 ۲۰۱۵میالدی با عنوان پوشش سواد
و افزایش کیفیت آموزش ،با  ۱۷هدف
اصلی و  ۱۶۹هدف ویژه در سازمان ملل
متحد به تصویب رســید و کشورهای
عضو ملزم به رعایت آن شــدند .وقتی
به فهرســت ســند رجوع میکنیم با
عناوین زیبا همراه با پســوند «پایدار»
مواجه میشویم.
صرفنظــر از عناویــن زیبــا و
فریبنده؛ ســند تهی ه شده دو مشکل
عمده دارد؛ اول اینکه ،مبانی استفاده
شده در سند و دیگری محتوای ظاهری
آن است .مبانی مورد استفاده در سند
 ۲۰۳۰بر اســاس علوم انســانی غربی
است .مبانی بنیادین علوم انسانی غربی
نیز بر اســاس پوزیتیویسم ،اومانیسم،
لیبرالیســم و سکوالریسم است .حتی
اگر هم اشکاالت بنایی نداشته نباشد،
همین حد ،برای طرد این ســند کافی
اســت ،در حالی که این سند در سطح
بنایی نیز اشــکاالت عمده دارد .از آن
جمله میتوان؛ ترویج ســبک زندگی
غربــی بــه منزله یک اصــل در نظام
آموزشــی اشاره کرد .نشــانههای این
حرکت را میتــوان در کمرنگ کردن
فرهنــگ جهاد و شــهادت در جامعه
و افزودن تصویر یک ســتارۀ ورزشــی
غربی با خالکوبیهای مســتهجن در
کتابهای درسی عنوان کرد.
چرا نباید سند  ۲۰۳۰در ایران
اجرا شود؟
ســند  ۲۰۳۰یک ســند اصیل
نیست؛ بلکه یک عملیات ایذایی برای
ایجاد انحراف در بیداری جهانی است.
در ســالهای گذشــته به ویژه پس از
پیروزی انقــاب اســامی در ایران،
یک موج بیداری اســامی در مبارزه
با استکبار جهانی شروع شد؛ بنابراین
مدیریت جهانی با هدف ادامه سیطره
خود بر جهان ،به دنبال استعمار فرانو
و اسارت افکار است .این عملیات باید
در ظاهــر زیبا صورت پذیــرد .مث ً
ال با
شــعار مبارزه با خشــونت ،ملتهای
مقــاوم را خلع ســاح کنند و خود بر
آنها بتازند .با شــعار برابری زن و مرد،
بردگی انسانیت به ویژه زنان را تضمین
کنند .این سند که در کشورهای غربی با
فرهنگ اسارت در زندان سیاستمداران
اُنس گرفته است و زنانی که به راحتی
از انســانیت بــه کاالی یکبار مصرف
تبدیل میشــوند ،مشکلی ندارد .پس
جامعۀ هــدف در جای دیگر اســت.
جامعۀ هدف آنجاست که مردان و زنان
میخواهند به مقام انسانیت برسند .در
این نوع جامعه ،باید با عملیات ایذایی،
مسیر انحرافی پدید آید .از اینرو ،جامعۀ
ایران هدف قرار میگیرد؛ زیرا ایران یک
جامعۀ آزاد و آزاده دارد.
سند  ۲۰۳۰چگونه در ایران
اجرا شد؟
اصل سند  ۲۰۳۰در سال ۱۳۹۵
در ایران با دور زدن بسیاری از قوانین
از ســوی گروهی خاص اجرا شــد که
درنهایت با انتقــاد جدی رهبر معظم
انقــاب اســامی مواجه شــد؛ اما با
مطالعه تحــوالت دهههای اخیر دیده
میشود که اجرای محتوای آن سابقهای
طوالنی دارد .بطن و حقیقت این سند
خلع ســاح ملتهای مقاوم است .در
حقیقت ،محتوای واقعی آن در ایران،
زمانی آغاز شد که جریان لیبرال تالش
برای انقالبزدایی از ایران را آغاز کرد.
با دقت در سخنان رهبر معظم انقالب
درمییابیم ،شروع این حرکت از زمانی
بود که ایشان نسبت به تهاجم فرهنگی،
شــبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی
هشــدار دادند .در آن ایــام به صورت
فرهنگی جنگ تمامعیار آغاز شــد و
حاصل آن امروز ،پذیرش یک سند در
ظاهر داوطلبانه است .شایانذکر است،
اگر چه این ســند در ظاهر داوطلبانه
اســت؛ اما به علــت هژمونی حاکم بر
آن ،میتوانــد بهانهای بــرای تحمیل
تحریمهای ســخت علیــه ملت ایران
بــه دلیل نقض یک ســند بینالمللی
باشــد .بنابراین این سند میتواند یک
اهرم برای خلع سالح فکری سریع در
ایران باشد.
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انعکاس

نقرهداغ
سازندگانمسکن

اردوی شبانه در ماه رمضان

پوریا بگری /در کار تربیتی
صالحین افزون بر جذب و تثبیت متربی،
باید آن را رشد داد؛ از سویی فعالیتهایی
همچون اردوی جذب ،اردوهای تربیتی
و تفریحی بر ادامه سیر این حرکت مهم
اثرگذار اســت .در طرح اردوی شــبانه
درونپایگاهــی بر اصــل تثبیت متربی
تأکید شده اســت و با این حرکت صفا
و صمیمیت را میــان اعضای صالحین
پایگاه به ارمغان آورده و متربیان در این
ایده تجربه با هم بودن را کسب میکنند.
تاریخچهای از طرح
این ایــده را پایگاه الغدیر پردیس
در ایــام ماه مبارک رمضان برگزار کرده
اســت .ایده اردوی شبانه درونپایگاهی
به منظور تکمیل فعالیتهای تربیتی که
ایده آن قب ًال به صورت نظری ارائه شده
است ،برگزار میشود و نشانهای از وحدت
میان متربیان عضو حلقههای صالحین
پایگاه است که با حضور مربی صالحین،
سرگروههای حلقهها و متربیان این پایگاه
یک شــب را در مسجد میگذرانند .در
اجرای این برنامه تالش شد متربیان در
کنار یکدیگر صمیمیت را حس کنند و
اجرای مســابقات ورزشی و فرهنگی و
فعالیتهای گروهی تجربه خوبی را در
کنار یکدیگر رقم بزنند .با این کار افزون
بر ایجــاد محبت میــان متربی ،زمینه
تثبیت آن در حلقهها فراهم میشود.
فصل اول:
اهداف:
1ـ ارتقای روحیه نشــاط و تعالی
میان ارکان صالحیــن پایگاه مقاومت؛
2ـ افزایش صمیمیــت و محبت میان
متربیان عضو حلقهها؛ 3ـ تثبیت متربی
در حلقه صالحین مسجد؛ 4ـ آشنا شدن
متربیان با فضای مسجد؛ 5ـ ایجاد ارتباط
گــرم و صمیمی میان امــام جماعت و
متربیــان؛ 6ـ ایجاد روحیه صفا و تجربه
یک شب با هم بودن؛ 7ـ افزایش سطح
معرفتی متربیان با اجرای برنامه اردوی
شــبانه درونپایگاهی؛ 8ـ فرصتی برای
شنیدن سخنان و درد دلهای متربیان؛
9ـ مشاهده رفتارهای مربی از نزدیک و
الگوبرداری از منشهای تربیتی او.
تعاریف:
اردوی شــبانه درونپایگاهــی
یــک فعالیت درونپایگاهی اســت که
بــرای تکمیل برنامههــای فرهنگی در
مسجد محل با کســب اجازه از اولیای
متربیان بــا حضور مربیــان صالحین،
امام جماعت مســجد به همــراه بازی،
ســرگرمی کالسهای تربیتی و اخالقی
برگزار میشود.
جمعیت هدف:
ـ ارکان صالحیــن پایگاه مقاومت
بسیج ،همچون متربیان و سرگروهها است.
فصل دوم:
اجرا
اردو فرصت با هم بودن است .همان
فرصتی که معموالً مربیان باید به دنبال
آنها باشــند تا آنچه را گفتهاند ،در عمل
به متربیان خود نشان دهند.
ـ مدت و زمان اجرا :این برنامه
را به صورت مقطعی در هر فصل از سال
میتــوان برگزار کرد .برگزاری این دوره
از ســاعت  22شب تا طلوع آفتاب ادامه
دارد؛ امــا بهترین موقــع برگزاری این
اردو شــبهای ماه مبارک رمضان است
تا متربیان برای لیالی قدر آماده شوند.
مرحله اول :اطالعرسانی و اعالم
به متربیان و سرگروهها به منظور آمادگی
حضور در پایــگاه برای اردوی شــبانه
درونپایگاهی و آماده کردن مکان با تالش
مربی صالحین( .در برگههایی که پیش از
برگزاری دوره بین متربیان توزیع میشود،
شرایط و ویژگیهای اردو بین بسیجیان
توزیع شــده و از آنان خواسته میشود
گوشی اندروید همراه نداشته باشند).
مرحله دوم :متربیان و سرگروهها
در ایــن برنامــه و فعالیتهای گروهی،
همچون مسابقات ورزشی و فرهنگی و
حلقههای صالحین شــرکت میکنند و
برنامههای از پیش برنامهریزی شده برای
آنها اجرا میشود.
محتوای آموزشی:
ـ گفتمــان رهبــری در زمینــه
فعالیتهای گروهی؛
ـ بیان سیره شهدا در زمان جنگ
و تجربه در کنار هم بودن؛
ـ نمایش فیلمهای آموزشی؛
ـ بیان احکام و داستانهای قرآنی
و زندگی معصومین؛
ـ برگزاری حلقههای خاطرهگویی
از زبان پیشکسوتان.
اهداف مورد انتظار:
ـ ارتقای سطح معرفت و صمیمیت
و محبت متربیان و سرگروهها؛
ـ تجربــه با هم بــودن متربیان،
همچون رزمندگان زمان جنگ؛
ـ اشــتیاق جوانان بــه حضور در
برنامههای بسیج.

کنکاش

احمدرضــا هدایتی /در
حالی که در خبرها آمده بود ســند
 2030با مصوبه شورای عالی انقالب
فرهنگی بایگانی شد ،اما چندی پیش
دولت سند  2030را آگاهانه یا ناآگانه
(عامدانــه یا جاهالنه) و بدون ســیر
مراحل قانونی ،بــرای اجرا به وزارت
آموزش و پرورش و دیگر دستگاههای
ذیربط ابالغ کرد؛ سندی که در برخی
سطوح آموزشی مانند کودکستانها با
توزیع کتابهای خاص و در مدارس با
حذف برخی دروس ،عملیاتی و اجرایی
شده است.
برخــاف اظهارنظــر برخی از
مســئوالن که با نگاه سطحی و بدون
مطالعه دقیق و عمیق سند و پیوستها
و ســایر اسناد مرتبط ،محتوای آن را
انسانی و بشردوستانه اعالم میکنند،
در متن سند بهطور زیرکانه و در اسناد
مرتبط با آن ،بهطور علنی مواردی به
کار رفتــه که با اصــول و ارزشهای
اســامی مغایر اســت و اجرای آن
خســارات جبرانناپذیــری را در پی
خواهد داشت.
همانگونه که اشــاره شد ،این
ســند بهطور زیرکانه و در کنار دیگر
ابزار مورد اســتفاده دشمن از جمله
شبکههای ماهوارهای ،فضای مجازی،
بازیهای رایانهای ،فیلمهای سینمایی
هالیوودی ،انیمیشنهای خارجی و...
پایههــای اخالقی و اعتقادی و تغییر
و اســتحاله هویت فرهنگی و دینی و
در نهایت تغییر سبک زندگی ایرانی
اسالمی را هدف قرار داده است.
لذا ضمن یادآوری نکات پیش رو،
شایسته است مسئوالن محترم ترتیبی
اتخاذ کننــد تا به موضــوع با دقت
بیشتری رسیدگی شود و دستهای
پنهانی که در سایه کمکاری مسئوالن
ذیربط برای الگوسازی یا اجرای اسناد
راهبــردی موجود ،شــرایط را برای
اجرای این سند فراهم کردهاند ،افشا
و مجازات شوند.
اهم نکات موردنظر عبارتند از:
1ـ متأسفانه بیشتر افراد بهطور

سال هجدهم

شماره ۸۰3

ســطحی فقط اصل ســند را مورد
قضــاوت قرار دادهانــد ،در حالی که
یونسکو در بندهای ابتدایی و انتهایی
سند؛ امضاکنندگان را موظف به اجرای
پیوستها و اســناد مرتبط تصویب
شده در سازمان ملل از جمله؛ قانون
آزادی همجنسبــازی ،قانون آزادی
روســپیگری و ...کرده است(.کافی
است در اینترنت پیوستها و قوانین
مرتبط جستوجو شود).
2ـ در سند  ،2030یونسکو ضمن
حفــظ حق نظارت مســتمر بر روند
اجرای طرح ،امضاکنندگان را موظف
کــرده تا ضمن ارائــه دقیق و کامل
اطالعات مرتبط بــا حوزههای مورد
نظر سند (نظام آموزشی ،کشاورزی،
صنعتی و )...گــزارش اقدامات را نیز
به طور منظم و مستمر برای سازمان
ارسال کنند؛ کاری که خود کشورهای
طراح هرگز انجام ندادهاند.
یعنی پیشتر به بهانههایی مانند
اعطــای گواهینامه اســتاندارد ایزو،
اطالعــات مراکز صنعتــی ،تولیدی،
خدماتی و حتی نظامی ما را میگرفتند
و حاال هم در قالب طرحهایی مانند؛
طرح موذیانه شفافســازی فعالیت
مالی بانکها سند ( ،)FATFنظارت

پیشتر به بهانههایی مانند
اعطای گواهینامه استاندارد ایزو،
اطالعات مراکز صنعتی ،تولیدی،
خدماتی و حتــی نظامی ما را
میگرفتنــد و حاال هم در قالب
طرحهایی مانند؛ طرح موذیانه
شفافسازی فعالیت مالی بانکها
سند ( ،)FATFنظارت هستهای
یا به بهانه اجرای ســند 2030
انتظار دارنــد ،اطالعات جامع
وضعیت کشــور در حوزههای
مختلف در اختیار آنها قرار گیرد
هستهای یا به بهانه اجرای سند 2030
انتظار دارند ،اطالعات جامع وضعیت
کشور در حوزههای مختلف در اختیار
آنها قرار گیرد؛ یعنی کاری را که پیشتر
از طریق جاسوسی و قبول مخاطرات
و هزینههای هنگفت انجام میدادند،
حاال میخواهند رایگان و بیدردســر
بهدست بیاورند.
همچنین در این سند و ملحقات
آن ،بر آزادیهای بیقید و شــرط یا
بنیادین (در زمینه مســائل جنسی و
اعتقادی) که معموالً به گسترش فساد
اخالقی و نابودی بنیان خانواده منجر

میشــود ،یا آگاهی دادن به کودکان
در زمینه موضوعاتی که انســان در
بزرگســالی به طور غریزی و طبیعی
میفهمد و بعضاً طــرح بیموقع آن
خارج از چارچوب ارزشهای اخالقی
و اجتماعــی اســت و میتواند بلوغ
زودرس کودکان و در نتیجه افزایش

ناهنجاریهای اخالقی را در پی داشته
باشد ،تأکید و در عینحال به بهانههای
واهی مانند اینکه تا  10سالگی نباید
بیش از یک زبان به کودکان آموخته
شــود ،کشــورهای هدف از جمله؛
کشورهای اسالمی را از آموزشهای
معنوی ،روحــی ،اخالقی و اعتقادی
مانند آموزش قرآن برحذر میدارد.

نیمنگاه

اهداف و برنامههای خیریه برای معلوالن
جسمی ـ حرکتی
آقای میرجعفری  26ســال سابقه فعالیت
آموزشی در مراکز علمی دارد و هدف از راهاندازی
خیریه نگین را اینگونه شرح میدهد« :مطابق
بررســیهای محیطی و با توجه به ظرفیتهای
موجــود چهــار هدف کلــی را برای مؤسســه
پیشبینــی کردیم؛ 1ـ ســامت2 ،ـ آموزش و

از استقالل کردستان تا سناریوی صهیونیستی ایجاد ناامنی در ایران

3ـ سند در تعریف خانواده اعالم
کرده منظور از خانواده ،عبارت است
از :مــرد و زن و بچــه یا مرد و مرد و
بچــه و یا زن و زن و بچــه و به این
ترتیب همجنسبازی را به رســمیت
شناخته است.
4ـ در سند بر آزادیهای بنیادین
تأکید شــده و در پیوستها و اسناد
مرتبط به ایــن موضوع و در توضیح
ایــن واژه بــه اموری چــون؛ آزادی
همجنسبازی ،آزادی روسپیگری و
آزادی گرایشهــای فرقهای از قبیل
شیطانپرستی اشاره کرده است.
5ـ ســند برابری جنســیتی را
جایگزین عدالت جنسیتی کرده که
همانند دو بند پیش مغایر با اصول و
ارزشهای اسالمی است.
 -۶این ســند بر اســاس گفته
تنظیمکننــدگان آن در صدد ترویج
دین طبیعی و جایگزین کردن آن با
سایر ادیان و مذاهب است.
در پایــان متذکر میشــود که
انقالب اسالمی با اتکا به منابع فراوان
و غنی اسالمی ـ ایرانی که در اختیار
دارد ،نه تنها میتواند با ساخت درونی

خود ،بار دیگر به یک الگوی درخشان
جهانی تبدیل شود؛ بلکه قادر خواهد
بود با قبول مرجعیت علمی ،فرهنگی،
اجتماعی ،سیاســی و دیگر عرصهها،
پایهگــذار تمدن نوین اســامی در
جهان باشد و لذا انتظار میرود حرکت
مسئوالن محترم در جهت کسب این
موقعیت برنامهریزی و هدایت شود.

مؤسس خیریه نگین در گفت وگو با صبح صادق

توانمندســازی3 ،ـ کارآفرینی و اشــتغال و 4ـ
برنامههای فرهنگی ،حمایتی و گردشگری».
مؤسسه نگین از ســال  94عضو کارگروه
ســمنهای مردمنهاد ملی وزارت بهداشت شده
و در این حوزه برنامههای مشــاوره روانشناسی،
پزشکی ،دندانپزشکی ،فیزیوتراپی و ...به اعضا
ارائه میدهد.
در حوزه آموزش و توانمندسازی ،مؤسسه
نگین عضو کارگروه صنایع دستی و گردشگری
ســازمان میراث فرهنگی بــوده و با اخذ مجوز
رســمی از ســازمان فنی و حرفهای کشور در
 20رشــته به فراگیران معلول آموزش میدهد.
رشــتههایی چون؛ معــرقکاری ،منبتکاری،
پیکرتراشی ،نقاشی ،خیاطی ،نقاشی روی پارچه
و لیوان ،رایانه ،گلسازی ،پرورش گل و گیاه و...
با تکیه بر اشــتغالزایی و خوداشتغالی معلوالن
طراحی شده است .تمامی فعاالن مؤسسه نگین
از اعضای مؤسس گرفته تا مربیان آموزشی ،به
صورت رایگان به فراگیران آموزش میدهند.
وجه تمایز مؤسسه نگین از دیگر مؤسسات
همطیف خود ،اشتغالزایی پایدار برای معلوالن
آموزشدیده اســت .آقــای میرجعفری در این
باره میگوید« :کارگاههای کارآفرینی در داخل

مؤسســه دایر کردهایم که کارآموزان ما در حال
تولید محصوالت در این کارگاهها هستند .مؤسسه
با دایر کردن واحدهای نمایشگاهی در سطح شهر
یا با حضور در نمایشــگاههای مختلف شهر ،این
محصوالت را به فروش میرســانند ».تولیدات
اعضای مؤسسه به طور متوسط هفتهای دو روز
در نمایشــگاههای عمومی به معرض نمایش و
فروش گذاشته میشود و 90درصد سود حاصل
از فروش محصول به خود تولیدکنندگان میرسد.
با وجود معلول بودن تمامی اعضا ،تاکنون
سرانه بهزیستی برای مؤسسه خیریه نگین در نظر
گرفته نشده و سازمان و نهاد دولتی یا خصوصی
دیگری نیز مؤسسه را حمایت نمیکند .نیازهای
مالی مؤسسه از راه حمایت اعضای هیئت مدیره و
مجمع عمومی مؤسسه به عالوه ده درصد از سود
حاصل از فروش تولیدات کارگاهها تأمین میشود.
راهاندازی کارگاه خیاطی تولید لباس یک بار
مصرفبیمارستانی
توانمندســازی و حمایــت از معلــوالن و
پیشگیری از بروز معلولیتها دو رویکردی است
که مؤسســه آن را از سال  95به طور جدی در
دستور کار خود قرار داده است.

ابوذر احمدی /در شــرایطی که ارتش عراق با همراهی نیروهای مقاومت مردمی
توانسته است گروهک تکفیری ـ صهیونیستی «داعش» را از مناطقی که از سال  2015در
اختیار داشــتند ،خارج کند تا جایی که امروز موصل ،آخرین مقر آنها در عراق تحت فشــار
عملیاتهــای نظامی مقاومت قرار گرفته و امید اســت در روزهای آینده این منطقه نیز از
دست تروریســتها آزاد شود« ،مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق اعالم میکند
درصدد برگزاری یک همهپرسی در مهرماه پیش رو است تا نظر مردم اقلیم را درباره استقالل
کردستان جویا شود .البته از ابتدای سال جدید میالدی ،حزب حاکم در اقلیم کردستان به
طور جدی مسئله برگزاری همهپرسی استقالل را مطرح کرده است.
اعالم این خبر با اســتقبال مقامات دولت جعلی صهیونیستی روبهرو شده و حمایت
علنی آنها را از این اقدام «بارزانی» به دنبال داشته است .از جمله اینکه «گیدئون ساعر» عضو
ســابق کابینه امنیتی دولت جعلی صهیونیستی و یکی از رقبای جدی «نتانیاهو» در حزب
حاکم لیکود ،با حمایت از این همهپرســی آن را یک لحظه مهم تاریخی خوانده است .وزیر
سابق داخله رژیم غاصب صهیونیستی در اظهارنظری تأملبرانگیز که در روزنامه صهیونیستی
«جروزالمپست» منتشر شد ،تصریح کرد که «اسرائیل باید کردستان را به رسمیت بشناسد و
بکوشد ایاالت متحده را نیز به استقبال از کشور کردستان متقاعد کند».
اظهارنظر برخی مقامات جانی صهیونیستی در روزهای گذشته بازتابدهنده اظهارات
پیشین بنیامین نتانیاهو ،رئیس دولت جعلی صهیونیستی است که در سالهای گذشته گفته
بود« :تالش و آرزوی کردها برای استقالل یک حق است».
این رویکرد مقامات صهیونیستی به سابقه تاریخی روابط رژیم اشغالگر قدس با اکراد
عراق برمیگردد؛ روابطی که در دهههای  50و  60میالدی و در راستای دکترین پیرامونی
رژیم غاصب صهیونیستی بسیار نزدیک بود و در مقطعی پس از توافق الجزایر میان ایران و
عراق و گرایش دولت جعلی صهیونیستی به داشتن روابط بهتر با ایراندوران متوقف شده بود.
اما در سالهای اخیر این روابط بار دیگر نزدیکتر شد تا جایی که «نتانیاهو» از حق
استقالل کردها سخن گفته و امروز از برگزاری همهپرسی در اقلیم کردستان حمایت میکنند.
در کنار سابقه تاریخی ،نزدیکی صهیونیستها و حزب دموکرات کردستان و آنچه در
رژیم غاصب صهیونیستی همذاتپنداری میان دو طرف هم ارزیابی میشود ،این پرسش جدی
را مطرح کرده که چرا امروز مقامات و به ویژه دولت جعلی صهیونیســتی از استقالل اقلیم
کردستان به طور علنی حمایت میکنند؟ هر چند بسیاری از تحلیلگران سیاسی و امنیتی این
مسئله را مرتبط با جمهوری اسالمی ایران میدانند؛ اما ذکر چند نکته مهم ضرورت مییابد؛
نخست اینکه ،صهیونیسم بینالملل تالش دارد با حمایت مستقیم از مسئله استقالل
کردستان و دامنهدار کردن بحران عراق ،زمینه را برای حضور نظامی ایاالت متحده در عراق
فراهم کرده و امکان مداخلهگری در تحوالت عراق را برای آنها مقدور کند؛ البته گســترش
تحرکات نظامی آمریکا در برخی مناطق عراق طی ماههای گذشته و ممانعت از شدت یافتن
عملیات علیه داعش آن هم به بهانههای مختلف گواه متقنی بر این ادعاست.
دوم اینکــه ،توجه به تاکتیک جدید نیروهای تروریســتی داعش در مقاومت نکردن
جدی در برابر نیروهای کرد در ســوریه و از سویی حمایت صریح دولتهای عربی سعودی،
امارات و اردن از بارزانی و مسئله جدایی اقلیم کردستان از عراق و قول ایجاد پایگاه نظامی
در «اربیل» و «دهوک» از سوی آنها ،ذهن را به سمت پروژهای مشترک رهنمون میکند
که «ترامپ» در ســفر اخیر خود به منطقه آن را کلید زد .حاال مطرح شدن استقالل اقلیم
کردستان در چنین شرایطی میتواند بخشی از این سناریو باشد.
نکته پایانی اینکه نباید فراموش کرد در سناریوی جدید صهیونیسم بینالملل که قویا
مقابله با جمهوری اسالمی ایران در رأس اهداف آن قرار دارد ،اتاق عملیات مشترکی ایجاد
شــده که تالش دارد با پشــتیبانی اطالعاتی صهیونیستها از گروههای مزدور کرد ایرانی و
حمایت مالی ســعودیها از اقدامات گروههای تجزیهطلب کرد ایران ،سلســله عملیاتهای
خرابکارانه و ضد امنیتی را علیه جمهوری اسالمی ایران رقم بزند و با تحرکاتی شبیه آنچه
ریگی در شرق ایران رقم زد ،ایران را در خاک خود درگیر کند .البته نباید از نقش «منافقین»
در طرحریزی و مهندسی عملیاتهای تروریستی در این سناریو غافل ماند.

روزنه

کارآفرینی پایدار و توانمندسازی معلوالن

اکبر کریمی /مؤسسات خیریه در همه
نقاط جهان عمدتاً به صورت مردمنهاد مدیریت
میشوند و با جذب کمکهای خیران ،به بخشی
از افراد جامعه خدمــات ارائه میدهند .در بین
این مؤسسهها ،خیریههای ویژه معلوالن ذهنی
و حرکتی از جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردارند؛
چرا که معلوالن ذهنی به رســیدگی و مراقبت
شبانهروزی نیاز داشته و معلوالن حرکتی نیز به
دلیل نقصهای جسمی امکان فعالیت و ارتقای
اجتماعی همپای مردم سالم جامعه را ندارند و
به همین دلیل نیازمند توجه بیشــتر و خدمات
ویژهتری هستند.
مؤسسه خیریه نگین تهران یکی از مؤسسات
خیر به نامهای
خیریه در پایتخت اســت که دو ّ
محسن خوشصفا و سیدعلیاصغر میرجعفری
و با هدف خدماترســانی به معلوالن جسمی ـ
حرکتی آن را بنیان نهادهاند.
این مؤسسه به معلوالن جسمی ـ حرکتی،
نابینا ،کمبینا ،ناشــنوا و کمشنوا خدمات کام ً
ال
رایگان ارائه میدهد و در منطقه شــمیران نو و
وسط بوســتان الغدیر واقع شده است .مؤسسه
نگین بیش از  200نفر عضو دارد که با شــرایط
سنی و جسمی مختلف از خدمات مؤسسه بهره
میبرند.
آقای میرجعفری یکی از بنیانگذاران مؤسسه
درباره نحوه راهاندازی مؤسسه چنین میگوید:
«شــهرداری منطقه  4بنایی در داخل بوستان
الغدیــر احداث و برای توانمندســازی بچههای
معلول جســمی ـ حرکتی پیشبینی کرده بود
که برای راهاندازی و مدیریت مجموعه به متولی
خیر نیاز داشــت .ما توانســتیم برای افتتاح
و ّ
مؤسســه خیریه این فضا را از شهرداری تحویل
بگیریم .در مهر ماه سال  92مجوز مؤسسه را از
سازمان بهزیســتی تهران گرفته و این مکان را
فعال کردیم».

۷

در گرماگرم رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن ،مصوبه جنجالی هیئت وزیران دایر بر اخذ مالیات  15تا  25درصدی از درآمد حاصل از نخستین فروش واحدهای ساخته شده ،بسیاری را در
این بازار شوکه کرده است .همین دگرگونی مالیاتی سبب شده است در بازار مسکن ،میزان ریالی مالیات برای سمت عرضه (سازندهها) ،نسبت به گذشته دستکم  40برابر شود .هر چند در این بین،
عدهای از سازندگان با کمی اغماض از  50برابر شدن مبلغ این مالیات سخن به میان آوردهاند؛ موضوعی که در صورت قطعی بودن فریاد سازندگان را به آسمان بلند خواهد کرد.

استانداردسازی وارونه در نظام تعلیم و تربیت

تکاپو

گزارش

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

مؤسسه در راستای رویکرد اول ،تا ابتدای
سال  96موفق به ایجاد اشتغال پایدار برای  30نفر
از اعضای خود در حوزههای خیاطی ،پیکرتراشی،
معرق و ...شده است .برنامه سال  96این مؤسسه
ایجاد اشتغال پایدار برای  50معلول میباشد.
در این راســتا هیئتمدیره مؤسسه نگین
اقدام به راهاندازی کارگاه خیاطی تولید لباسهای
یک بار مصرف ویژه بیمارســتانها کرده است.
ویژگیهــای این طرح بــرای معلوالن ،پیچیده
نبودن دوخت این نوع لباسها ،باال بودن سفارش
تولید و امکان ایجاد شغل پایدار برای معلوالن،
به کارگیری معلوالن در فعالیتهای جانبی این
رشته مثل تولید ،بستهبندی ،اتو و ...میباشد.
بنا به گفته آقــای میرجعفری بزرگترین
مانع برای توسعه این فعالیت نبودن مکان مناسب
است .او میگوید« :به تازگی موفق شدهایم اجازه
راهاندازی کارگاه خیاطی در زیر زمین مسجدی را
از هیئت امنای مسجد بگیریم که در نتیجه آن
 20نفر دیگر از اعضا مشغول به کار خواهند شد».
یکی از مشــکالت دیگر مؤسسه در توسعه
کارگاه خیاطی کمبود منابع در گردش اســت.
تهیه مواد اولیه کارگاه خیاطی به صورت نقدی
انجام میشــود ،اما منابع مالی حاصل از فروش
محصــوالت تولیدی معموالً پس از شــش ماه
وصول میشود.
یکی دیگــر از اهداف مؤسســه در حوزه
برنامههای فرهنگی ،حمایتی و گردشگری است.
در این حوزه با هدف تزریق روحیه به بچههای
معلول و حمایت از آنان برنامههای مختلفی اجرا
میشود .برگزاری مراسم جشن تولد به صورت
فصلی ،برگزاری مراسم در مناسبتهای مذهبی
و ایام حزن و شــادی اهلبیت(علیهمالسالم) و
مناســبتهای ملی ،تهیه سبد کاالی حمایتی
و توزیع آن به مناســبتهای مختلف مانند ماه
مبارک رمضان ،عید نوروز ،بازگشایی مدارس و،...
تــدارک صبحانه و ناهار روزانه به اعضای معلول
فعال در کارگاهها و کالسهای آموزشی مؤسسه،
اعزام ســالیانه اعضا به مشهد مقدس ،بازدید از
موزهها ،پارکها و مراکز فرهنگی شهر تهران از
جمله فعالیتها در این حوزه است.
بــرای تهیه گــزارش از فعالیتهای
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره
تلفــن  09193472981برادر اکبر کریمی
تماس بگیرید.

دانستهها و بایستههای حقوقی ـ 4۲

آشنایی با اصطالحات حقوقی ـ ۶

عمری :حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص
به مدت عمر خود یا عمر منتفع یا شخص ثالثی برقرار شده باشد .اگر حق انتفاع
برای مدت عمر مالک برقرار شــده باشــد با مرگ او برطرف میشود ،ولی اگر به
مدت عمر منتفع یا ثالث باشد ،فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمیتوانند
مزاحم صاحب حق شوند.
رقبی :حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میشود.
تفاوت عمده عمری و رقبی در این است که در رقبی ،مدت برقراری از طرف مالک
معین شده و ارتباطی به عمر دو طرف یا شخص ثالث ندارد.
سکنی :اگر حق انتفاع ناظر به ســکونت در محل باشد« ،سکنی» نامیده
میشــود .مدت برقراری حق ممکن اســت معین یا به مدت عمر مالک ،منتفع،
شــخص ثالث یا به طور مطلق و همیشگی باشد .پس سکنی از نظر مدت ،قسم
ممتازی از حق انتفاع نیست و فقط از نظر کثرت استعمال قانون نام خاصی برای
حق سکونت انتخاب کرده است .در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین
نکرده باشد ،حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود ،مگر اینکه
مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
وقف :وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل میشود.
مقصود از حبس عین ،نگهداری مال و منع از نقل و انتقال آن اســت؛ یعنی پس
از وقف نه مالک سابق و نه موقوف علیه نمیتوانند عین موقوفه را بفروشند .تنها
در مواردی که موقوفه در معرض خرابی باشــد و آباد کردن آن ممکن نگردد ،یا
بیم خونریزی بین موقوف علیهم برود ،قانون فروش آن را به طور استثنایی مجاز
شمرده است .منظور از تسبیل منافع آن است که مالک از استفاده خصوصی مال
چشم بپوشد و منافع آن را به امور اجتماعی و مصرف در راه خیر اختصاص دهد.
در عقد وقف حق انتفاع به طور مؤید برای صاحبان حق برقرار میشود و به
همین دلیل رابطه مالک اصلی نیز با مال موقوفه قطع میشود.
حق انتفاع از مباحات :هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجع به
هر یک از مباحات از آنها استفاده کند .مباح اصلی ،یعنی آنچه در طبیعت به صورت
مباحات وجود دارد مانند؛ ماهی رودخانه و دریا و شکار و گلهای وحشی در صحرا
و کوهستان و مانند؛ ماسه در بستر رودها و سیالبها .مباح عرض ،آنچه مالک معین
دارد لیکن به اراده مالک ،سلطه یک یا چند نفر معین یا همه مردم شده است.
حق ارتفاق :حق ارتفاق عبارت است از؛ حق کسی در ملک دیگری ،برای
کمال استفاده از ملک خود ،مانند؛ حق عبور ،حق مجری ،حق ناودان ،حق داشتن
در و پنجره ،حق شرب و غیر آن.
کلمه ارتفاق مشــتق از رفق به معنای مدارا است و شاید این حق را از این
نظــر حــق ارتفاق گویند که مالک باید با صاحب حق با رفق و مدارا رفتار کند و
نباید مانع برخورداری وی از حق خود شود.
حق ارتفاق دارای خصوصیات زیر است :اوالً ،حق ارتفاق یک حق عینی
اســت که به اموال غیر منقول اصلی ،یعنی زمین و ســاختمان اختصاص دارد و
به اموالی که در حکم غیر منقول یا تبعاً غیر منقولند تعلق نمیگیرد .ثانیاً ،حق
ارتفاق تابع ملک بوده و یک حق مستقل نیست .درست است که در حقیقت این
حق به سود مالک برقرار میشود ،لیکن مالک به مناسبت ملک خود و برای کمال
استفاده از آن دارای حق ارتفاق است ،نه به طور مستقل.
منابع دوره مقدماتی حقوق مدنی /دکتر ناصر کاتوزیان
دوره مقدماتی حقوق مدنی /دکتر سیدحسین صفایی
حقوق اموال /دکتر محمدجعفر جعفرلنگرودی
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جاهلیت مدرن
درباره زنان

سال هجدهم

شماره ۸۰3

حجتاالسالم احمد پهلوانی میگوید :امروز در جهان غرب شاهد جاهلیت مدرن درباره زنان هستیم که به مراتب از جاهلیت پیش از اسالم بدتر است؛ در دوران
جاهلیت سابق زنان و دختران را زنده بهگور میکردند؛ اما امروز معنویت ،روحانیت و کرامت زن را با استفاده ابزاری از آن ،زنده بهگور میکنند .به همین دلیل ،امروز
بانوان رسالت مهمتری بر عهده دارند و باید با فراهم کردن زمینه آشنایی فرزندان با سبک زندگی اهل بیت(ع) ،آنان را در برابر آسیبها واکسینه کنند.
جریانشناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصر ـ 71

سیاستنامه
اندیشه سیاسی مسلمانان ـ396

مبانی معرفتشناسی اندیشه سیاسی محقق نراقی

فتح اهلل پریشان /مالمحمدمهدی نراقی در حوزههای مختلف فلسفه
اســامی مطالعات عمیقــی انجام داده اســت .او با تأثیرپذیری از ابنســینا و
صدرالمتألهین شــیرازی ،پایههای تفکر فلسفی خود را بر اندیشه فلسفی این دو
فیلسوف مشهور بنیان نهاده است .برای آشنایی با اندیشه فلسفی و سیاسی محقق
نراقی ،مبانی فکری او را در سه حوزه معرفتشناسی ،هستیشناسی و انسانشناسی
بررسی خواهیم کرد .معرفتشناسی از دیدگاه نراقی در دو محور قابل طرح است؛
یکی شناخت و انواع آن و دیگری رابطه شناخت عقلی و نفسانی با معرفت دینی.
به طور مسلم بررسی بخش اخیر برای اندیشمند دینی از اهمیت خاصی برخوردار
اســت؛ زیرا او در درون ارزشهای دینی نظریهپردازی میکند و الزم است رابطه
مثبت یا منفی این دو نوع معرفت را در نظام فکری خود شفاف کند.
محقق نراقی مسئله شــناخت را تحت دو عنوان «علم» و «نفسشناسی»
بررسی کرده است .از نظر او ،شناخت امری نفسانی است و از فعالیتهای نفس
ناطقه به شــمار میآید .به اعتقاد نراقی ،علم پایه شناخت است؛ اما او برای علم
تعریــف واحدی ارائه نمیکند و با توجه به انواع علم ،تعاریف گوناگونی از آن به
دست میدهد .وی معتقد است ،علم بر چند معنا اطالق میشود:
1ـ چیزی که انکشــاف مربوط به اوست و منشأ انکشاف است و آن عبارت
است از علم حقیقی2 .ـ نفس انکشاف و ظهور و آن عبارت است از علم حضوری.
3ـ چیزی که به وسیله آن توانایی بر حصول مکشوفات و معلومات به صورت
()1
ذاتی حاصل میشود؛ مانند قوه و ملکهای که نفس عامل شناسا وجود دارد.
نراقی پس از اشــاره به ماهیت چندگانه شناخت ،انواع شناخت و ادراک در
سطح عام را مطرح میکند و ادراک را بر سه قسم میداند :ادراک به وسیله حواس
ظاهری ،مانند گوش ،چشم ،المســه ،ذائقه و شامه؛ حواس باطنی مانند نیروی
خیال و وهم و ادراک عقلی به معنای تصور اشــیا در ذهن نه حصول خود اشــیا
()2
و ادراک عقلی اشیا به نفسها نه به واسطه تصور اشیا که زاید بر ذات است.
نراقی منشــأ همه ادراکات سهگانه را «نفس» میداند و معتقد است« :تمام
اقســام ادراک از آن نفس است؛ زیرا احساس نفس عبارت است از مشاهده صور
جزئیات یا ذوات عینی آنها که ســبب انکشــاف اشراقی در هنگام حضورشان بر
حواس نقش میبندد و تخیل نفس عبارت است از دیدن آن صور نقش بسته در
خیال پس از غایب شدنشان و توهم نفس عبارت است از مالحظه معانی جزئی و
برگرفته از مواد خارجی که در وهم نقش بسته است و تعقل نفس هم عبارت است
()3
از مشاهده ذوات مجرد نوری به واسطه علم حضوری یا ادراک صور کلی مجرد»...
از دیدگاه محقق نراقی ،میان شــناخت عقلی و دینی مالزمه وجود دارد که
باالترین رابطه در نوع خود به شمار میآید .او همچون دیگر فالسفه اسالمی عقل
و شــرع را مکمل و پشتوانه یکدیگر در فهم پدیدههای هستی و امور متافیزیکی
دانســته است .وی در بررسی مبانی و منابع شــناخت اصول اعتقادی اسالم که
جوالنگاه اصلی عقل و شرع شناخته شده و به دلیل اهمیت آن ،منشأ اختالفات
مکتب عقلگرایان (عدلیه و معتزله) و شــرعگرایان (اشــاعره) قرار گرفته است،
میگوید« :اما اصول عقاید ،پس از فراگرفتن آن به طور شــخصی از طریق شرع
و عقل واجب اســت .شرع و عقل مالزم یکدیگرند که مقتضای یکی با مقتضای
دیگری تخلف نمیکنند؛ زیرا عقل حجت خدا است که امتثال آن واجب میباشد
و حاکم عادل اســت که احکام آن با واقع و نفساالمر مطابقت دارد؛ پس دستور
()4
آن رد نمیشود اگر عقل نباشد شرع شناخته نمیشود».
به اعتقاد نراقی ،این مالزمه صرفاً به حوزه مسائل اعتقادی و فلسفی محدود
نمیشود؛ بلکه مسائل فقهی و احکام عملی را نیز در بر میگیرد« :مالزمه میان عقل
و شرع به گونهای است که نمیتوان یکی را از دیگری جدا نمود؛ بنابراین هرگاه
عقل سالم به نیکی یا زشتی چیزی حکم دهد ،یقین پیدا میکنیم که حکم شرع
()5
نیز همان است .پس حکم عقل کاشف از حکم شرع و شرع تابع عقل میباشد».
نراقی شیوه اجتهادی خود در فقه را با اعطای همین نقش برجسته به عقل
از دیگر فقها ،به ویژه اخباریها متمایز میکند .او نه تنها عقل را در فهم و کشف
حکم شرعی کافی میداند؛ بلکه آن را در تعیین وجوب و حرمت یک عمل و ترتب
ثواب و عقاب بر آن نیز کافی میشــمارد )6(.او معتقد است انسان و خدا در عقل
مشــترکند؛ از این رو ،اگر عقل به شناخت خوبی و بد چیزی دست یابد ،خداوند
نیــز در جایگاه رئیس عقال آن را تأییــد کرده و بر مبنای آن حکم صادر خواهد
کرد؛ به این ترتیب حکم شرع با حکم عقل پیوند میخورد.
نراقــی با توجه به همین امر ،اصل برائت را مبنای اجتهاد خود در فقه قرار
داده است .بر اساس این اصل ،در مواردی که حکم شرعی اشیا و مسائلی موجود
نباشــد ،مکلف مسئولیتی در برابر خداوند ندارد و اصل «حلیت» ایجاب میکند
کــه آن عمــل را انجام دهد .نراقی در تأیید این اصل به قاعده عقلی «قبح عقاب
بال بیان» استناد کرده است.
* منابع در دفتر هفتهنامه موجود است.

کتابخوان
جاهلیت مدرن در رویارویی با اما م زمان

(عج)

«جاهلیت» ،خواننده را بالفاصله
عبارت
ّ
 ۱۴۰۰ســال به عقب میکشد .به عصری و در
میان نســلی که بهدلیل دارا بــودن پارهای از
صفات و اقدام به برخی اعمال نزد اهل فرهنگ
تمدن «جاهل» شــناخته شــدهاند .پیامبر
و ّ
نور و رحمــت(ص) از آغازین روزهای بعثت،
جاهلیت ثانوی
مســلمانان را از تجربه دوباره
ّ
جاهلیت
آن
که
شدند
با خبر ســاخته و یادآور
ّ
جاهلیت نخست و ا ّولی سختتر و
به مراتب از
ّ
مخربتر خواهد بود.
ّ
امروزه ابتالی ســاکنان عصر جاهلی به
تعصب مذموم ،زنده به گور کردن دختران،
اعمالی چون ،قتل و غارت ،شــرب خمرّ ،
جاهلیت میشناسند و در مقابل،
صفت
به
تبرج و خودآرایی را متصف
ّ
پرستش اصنام و ّ
به بشر عصر مدرن مدال افتخار پیشرفت و گریز از اعمال و اوصاف عصر جاهلی اهدا
میکنند؛ ا ّما به راستی در جهان پیرامون ما ،میتوان مستنداتی حقیقی را برشمرد و
جاهلیت وا رهاند؟
بشر معاصر را از اتّهام
ّ
مدنیت تکنولوژیک
مبلّغان و مر ّوجان فرهنگ و ّ
تمدن عصر مدرن و قوامدهندگان ّ
جاهلیت و اوصاف عصر جاهلی
مبرا از هرگونه
ّ
غربی ،در حالی خود و بشر عصر جدید را ّ
معرفی میکنند که بشر ،در ازدحام قتل و غارت ،جنگ و خونریزی ،فساد و تباهی کمر
خم کرده است .قرن بیستم ،به منزله شاخصترین قرن پس از شکلگیری فرهنگ و
تمدن غربی ،در حالی سپری شد که آمار مجموع جرایم و جنایات رفته بر رنجدیدگان و
ّ
درماندگان شرق و غرب عالم ،از مجموع جرایم و جنایات تاریخ چند هزار ساله زندگی
انسان بر زمین بیشتر و سنگینتر است .کتاب «جاهلیت مدرن در رویارویی با امام زمان
(عج)» نوشته اسماعیل شفیعی سروستانی در سال  ۱۳۸۹به وسیله انتشارات موعود
عصر به چاپ رســیده است .این کتاب  ۳۱۶صفحهای دارای دو بخش مباحث نظری
«جاهلیت
و مصداقی بوده که از ســرفصلهای اصلی آن میتوان به عناوینی ازجمله
ّ
مدرن و پوســتین وارونه اسالم»« ،جاهلیت دوم در آخرال ّزمان»« ،مهدویّت رودررو با
جاهلیت»« ،مرگ جاهلی » و «سرمایهداری ،موجد خودآرایی
جاهلیت»« ،معنا و مفهوم
ّ
ّ
جاهلی» اشــاره کرد .این اثر ،مجموعهای است که همه سعی خود را مصروف نشان
تمدنی میکند که خود را وارسته
دادن بازگشت
جاهلیت ثانوی در عصری و در میان ّ
ّ
از جهل معرفی کرده و به خود مدال افتخار اهدا میکند.

نقش بهائیت در تحوالت سیاسی ـ اجتماعی ایران در دوره قاجاریه

جعفر ساسان -داوود عسگری/
در شــماره گذشته با بخشی از
احکام فرقه ضاله بهائیت آشنا شدیم.
در ادامه احکام مهم دیگری از بهائیت
را بررسی خواهیم کرد.
1ـ روزه
وجوب روزه بــرای بهائیان ،در
اسفندماه به مدت  19روز است که از
طلوع تا غروب آفتاب ،فقط با امساک
از دو مورد اکل و شرب تحقق مییابد و
عبدالبهاء ،دخان (دود) را مانند فقهای
مسلمان ،از جمله آشامیدنیها معرفی
کرده است.
2ـ حج
این عبادت به شرط استطاعت
جسمی و مالی است و با زیارت منزل
سیدعلیمحمد باب در شیراز یا منزل
میرزاحسینعلی نوری در بغداد محقق
میشود.
3ـ بلوغ
بلوغ در ســال  15است؛ نسا و
()1
رجال در این مقام یکسان هستند.
4ـ حدود
طبق تعالیم بهاءاهلل از جزای زانی
و زانیه ،دفعه اول نه مثقال ،دفعه دوم
هجده مثقال و دفعه سوم  36مثقال
()2
است.
5ـ نکاح
حلّیــت و حرمت نکاح اقارب به
()3
امنای بیتالعدل واگذار شده است.
6ـ قبله
باب من یظهرهاهلل را قبله قرار داد
و بهاءاهلل مقر استقرار عرش مبارک را
()4
قرار داده است.
نقش بهائیت در تحوالت سیاسی
ـ اجتماعی ایران در دوره قاجاریه
با توجه به شــکلگیری بهائیت
در دوره قاجار ،نقش این جریان را در
تحوالت سیاسی ـ اجتماعی ایران در
پنج مقطع میتوان بررسی کرد:
1ـ از قاجاریه تا مشروطه؛
2ـ از مشروطه تا پهلوی اول؛
3ـ از پهلوی اول تا پهلوی دوم؛
4ـ از پهلــوی دوم تــا انقالب
اسالمی؛
5ـ از انقالب اسالمی تاکنون.

آفاق

1ـ بهائیت از قاجاریه تا مشروطه
فرقه بابیه بر اساس قدرتطلبی
و فتنهانگیزی شکل گرفته بود .رفتار
بابیان بــا مردم و حکومت ،مؤید این
مطلب اســت .از سویی باب به ظهور
کســی پس از خود با عنــوان «من
یظهــرهاهلل» بشــارت داده و پیش از
اعدام ،با انجام مکاتباتی با میرزایحیی
صبــح ازل ،وی را جانشــین خــود
معرفی کرده بود؛ اما از ســوی دیگر
با اعدام وی ،قدرتطلبی به هواداران
او نیز ســرایت کرد و هر کس مدعی
«من یظهرهاللّهى» بود .مشهورترین
مدعیان ،این افــراد بودند۱ :ـ میرزا
اسداهلل دیان ،که کاتب صبح ازل بود؛
۲ـ میرزا عبداهلل متخلص به غوغا؛ ۳ـ
حسین میالنى ،مشهور به حسینجان؛
۴ـ میرزاجانی کاشانى؛ ۵ـ عبدالخالق
اصفهانى و ۶ـ میرزامحمد نبیل .این
شش نفر که جزء نخستین پیروان این
فرقه بودند ،ادعاى «من یظهرهاللّهى»
و «خلیفهاللّهى» کردند؛ اما بیشــتر
بابیان جانشینی صبح ازل را پذیرفتند
و بــه او گرویدند .وی چند ســال از
برادرش میرزاحســینعلی کوچکتر
بود؛ ولی زودتــر از او به جمع بابیان
پیوسته بود.
به نوشته مورخ بابی ،میرزاجانی
کاشــانی ،صبح ازل پــس از باب در
شمیران تهران و در نور مازندران آثار
و تعالیم بابیت را نشر داد و مبانی آن
()5
را ترویج کرد.
از آنجــا که صبــح ازل جوانی
ناپختــه و کمتجربه بــود ،برادرش
میرزاحسینعلی بهاء ،که از او بزرگتر
و باسوادتر بود ،در جایگاه پیشکار ازل
()6
به کارها و امور بابیان رسیدگی کرد.
این روال تا کشته شدن باب و تبعید
بابیان از ایران به بغداد و اســتانبول و
ادرنه ادامه داشت و همه نامهها نیز به
اسم و امضای صبح ازل بود.
ادوارد براون ،مورخ مشــهور در
زمینــه بابیت و بهائیت ،ماجرای فرار
ازل را به طور دقیق نقل میکند:
پس از آنکه در روز یکشنبه 28
شوال ســال 1268ق سه نفر از بابیه

به قصد قتل ناصرالدینشاه به طرف
او تیر افکندند ،حکومت ،چهل نفر از
مشــاهیر بابیه را دستگیر کرده و 28
نفر ایشان را در یکی از چهارشنبههای
ماه ذیالقعده سال 1268ق در تهران
بــا انواع عــذاب و شــکنجه به قتل
رســانیدند .صبح ازل در آن حین در
مبدل
نور بود؛ خیلی سریع به لباس ّ
()7
به بغداد گریخت.
از وقتی که میرزاحســینعلی

و بهائیت آغاز میشــود؛ اما با مرگ
میرزاحسینعلی نوری ،رهبر بهائیت
که در همین دوره ،یعنی سال 1309ق
اتفاق میافتد ،اختالفات و انشعابات در
بهائیت نیز آغاز میشود.
بنابراین ،نخســتین انشعاب در
بهائیت را باید اختالف بر سر جانشینی
بهاءاهلل و جدایی فرزندانش دانســت.
نمودار انشــعابات اولیه ،به شرح زیر
است:
علی محمد باب

میرزا حسینعلی نوری
بنیانگذار فرقه بهائیت

میرزا محمد علی ( غصن اکبر)

بهاء ادعای «من یظهرهاللّهی» نمود
و اســتقالل خود را اعــام کرد ،این
دشــمنیها هم آغاز شد تا جایی که
خود بها کتابی به نام بدیع بر ر ّد عقاید
ازلیان و صبح ازل نوشته است .وی در
این کتاب برادر خود ،ازل را گاو خوانده
اســت .او خطاب به ازلیان مینویسد:
«تعبــدون البقر و التعرفــون»()8؛ او
حتی برادر خود را حرامزاده و زنازاده
()9
معرفی میکند.
بنابراین ،این دوره ابتدا با انشعاب
در بابیه و شــکلگیری دو فرقه ازلیه

میرزا یحیی صبح ازل
بنیانگذار فرقه ازلیه

عباس افندی(غصن اعظم)

2ـ تحوالت فکری
مهمترین تحول فکری بهائیت
را در ایــن دوره ،میتــوان عبور از
بابیــه و ادعاهــای علیمحمد باب،
طــرح ادعاهــای جدید از ســوی
میرزاحســینعلی نــوری و مرگ
وی و جانشــینی عبــاس افندی،
گرایش به غــرب و تطبیق بهائیت
با مدرنیته غربی دانســت .چنانکه
در مبحــث مبانی فکــری و اصول
بهائیت اشــاره شــد ،در این دوره،
مبانی فکری بهائیت درباره ادعاهای

بهــاءاهلل ،همچون نبــوت ،الوهیت،
اصــول اعتقادی و احــکام بوده که
در کتابهای او بازتاب یافته است.
نحــوه بیان و گفتمــان وی نیز به
دلیل برخوردار نبودن از ســواد باال
و گرایشهــای باطنــی ،گفتمانی
صوفیانه بوده و نوشــتههای او پر از
اغالط صرفی ،نحــوی و محتوایی
بوده است .از سویی ،به دلیل تبعید
در ممالک اســامی ،از زبان عربی
استفاده کرده است.
میرزاحسینعلی پس از اعالم
«من یظهرهاللّهی» ،به نگارش کتب
همت گماشت و به اصرار پیروانش،
«صدور احکام» کرد .بارزترین مقام
ادعایی او ،ربوبیت و الوهیت بود.
گذشــته از ادعای ربوبیت ،او
شریعت جدید آورد و کتاب اقدس
را نگاشت که بهائیان آن را « ُمهیمن
بر جمیع کتب» و «ناســخ جمیع
صحایــف» و «مرجع تمام احکام و
اوامر و نواهی» میشــمارند )10(.به
ادعــای عبدالبهاء بهائیــت با بابیه
متفاوت است و احکام این دو آیین،
هیچ مشابهتی با یکدیگر ندارند .در
عصر بیان ،یعنی چند سال پیش از
ادعای میرزاحسینعلی ،بابیها باید
به «ضرب اعناق و حرق کتب و اوراق
و هدم ب ِقاع و قتل عا ِم ا ِ ّال َمن آمن و
صدَّ ق» دستمییازیدند و در عصر
بهاءاهلل ،اســاس دین جدید «رأفت
کبری و رحمــت عظمی و الفت با
()11
جمیع ملل و »...بود.
با مرگ بهاءاهلل ،فرزندش عباس
افنــدی (1260ـ1340ه.ق) ملقب
به عبدالبهاء ،جانشــین وی شــد.
عبدالبهــاء در مقام رهبری بهائیان
و با تأکید بر اینکه هیچ ادعایی جز
پیروی از پدرش و نشر «تعالیم» او
ندارد ،با توجــه به اوضاع اجتماعی
و دینی و بــه منظور جلب رضایت
مقامات عثمانی ،به طور رسمی و با
التزام تمام ،در مراسم دینی اسالمی،
از جمله نماز جمعه شرکت میکرد.
* پینوشــتها در دفتــر
هفتهنامه موجود است.

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

شتاب گرفتن سیاست اندولیزاسیون در ایران اسالمی

دکتر سیامک باقریچوکامی/
رهبــر معظم انقالب در ســال 1381
فرمودند ،سیاســت دشمنان در ایران
سیاست اندلسی کردن است؛ اما امروز
که به ارزیابی میدانی این هشدار اساسی
ایشان مینشینیم ،مالحظه میشود که
این سیاست پیشرویهای زیادی داشته
است و متأسفانه از آن زمان تاکنون که
نظام اسالمی سه دولت با سه گفتمان
متفاوت را به خود دیده ،اقدام درخوری
برای پیشگیری از اندلسی شدن جامعه
انجام ندادند و اساســاً دالیل محکمی
وجود دارد که فرهنگ عمومی نسبت
به اقتصاد و توسعه از دوران سازندگی
تاکنون مؤلفه فراموش شده دولتهای
وقت بوده است.
دلیل روشن آن کثرت نشانههای
اندلسی شدن جامعه اسالمی فعلی ما
است که بیتردید این نشانهها یک شبه
رخ ندادهاند .اگرچه نویسندگان بارها به
این موضوع توجه کردهاند؛ با این حال،
مروری عبرتانگیز بــه اندلس 720
میالدی به بعد که بیش از  800سال در
اختیار مسلمانان بوده و مقایسه امروز
جامعه اسالمی ایران با آن ،حساسیتها
را نســبت به عمق تهاجم فرهنگی و
آینده فرجام تهدیــدات نرم در ایران
اسالمی بیشتر میکند .به ویژه اینکه
بازتولید تجربیات و چگونگی فروپاشی
قدرت سیاسی مســلمانان اندلس با
رویکرد فرهنگی یکی از گونههای مهم
موج چهارم جنگ نرم به شمار میآید.
1ـ اندلس در حالی فروپاشــید
کــه ایــن ســرزمین در اوج تمدن و
پیشرفت و علم بوده است« .الين پل»
مستشرق انگليسى مىنويسد« :اسپانيا
هشــت قرن در دست مسلمانان بود و
نور تمدن آن ،اروپا را نورانى ســاخته
بود ».اکنون ایران اسالمی نیز در حال
پیشرفت و تمدنسازی است و توسعه
اقتصادی و پیشرفت مادی دغدغه اصلی
سیاستمداران ،مجریان و قانونگذاران
را تشــکیل میدهد؛ اما همانند دوره
اندلس ،بیتوجهــی به فاصلهگیری از

اخالق سیاسی و عمومی و رهاشدگی
و تهاجم علیه فرهنگ عمومی با شتاب
زیاد به قاعده و رویه تبدیل شده است.
2ـ انگیزههای دشــمن بیرونی
برای تغییر رژیم از یک سو و آسیبها،
انحرفات ،اختالف و تفرقه و فاصلهگیری
از ارزشهــای اخالقی از ســوی دیگر
زمینههای ســقوط جامعه اســامی
اندلس را فراهم کردند .در حال حاضر
نیز دشــمن با انگیزه فراوان و با نقشه
و برنامهریزی هوشــمندانه اســتحاله
فرهنگی را از  25سال پیش شروع کرده
و به آن سرعت فوقالعاده هم داده است.
3ـ دشــمنان اندلس اسالمی به
این نتیجه رســیده بودند که از طریق
نظامــی و ســختافزاری نمیتوانند
جامعه اســامی آن زمان را شکست
بدهند؛ از این رو پیشــنهادهای برخی
از وزرا و حاکمــان خائــن آن دوره را
مبنی بر برقــراری تعامل پذیرفتند و
قراردادهــا و صلحنامههایی را منعقد
کردند که از رهگذر آن نفوذ فرهنگی
محقق شد .برای نمونه ،مجمع عمومى
بارونهاى مســیحى پیشنهاد قرارداد
صلحی با سه اصل آزادى مذهب ،آزادى
آموزشوپــرورش و گســترش روابط
تجارى و بازرگانى با مسلمانان اندلس را
تصویب کردند ،و از پیش این قراردادها
بخش قابل توجهی از اهداف فروپاشی
دولت اسالمی اندلس را فراهم آوردند.
چنانکه مصطفى نورانىاردبيلى در کتاب

«بررســى عقايد و اديان» مینویسد:
«مسيحيان شــمال ،قراردادهايى را با
حاكمان مســلمان بستند و طبق آن
آزادانه به ايجاد تفريحگاه و مدرســه و
انجام تجارت بين مسلمانان پرداختند؛
در مدارس خود به فرزندان مســلمان،
افكار دينى مسيحيت را القا مىكردند
و بــا بــه گــردش درآوردن دختران
زيبــاروى مســيحى در تفريحگاهها،
جوانان مسلمان را به آنجا مىكشاندند و
ج خريد و فروش مشروبات الكلى،
با تروي 
مردم مسلمان را از اعتقادات دينى خود
دور مىساختند و به اين طريق فساد
را در تمام پيكره جامعه اسالمى رسوخ
دادند و آن را از درون تهى كردند .به این
ترتيب بود كه توان مقاومت را از آنان
گرفتند1386( ».ق )291 :دشــمنان
امروز ایران اســامی نیز به این نتیجه
رسیدند که با اقدامات نظامی و امنیتی
نمیتواننــد نظام جمهوری اســامی
ایران را از پــای درآورند.؛ از این رو از
سالهای  1370رویکرد فرهنگی تغییر
از درون کلید خــورد و اکنون در اوج
ایــن راهبرد قرار داریم .با وجود اینکه
رهبر معظم انقالب هشدارهای مکرری
را دادهاند ،باز شاهد اقداماتی از سوی
دســتاندرکاران هستیم که دقیقاً در
جورچین دشمنبازی میکنند .آخرین
نمونه آن را میتوان ســند  2030ذکر
کرد که هر چنــد رهبر معظم انقالب
آن را ضد اســتقالل و هویت فرهنگی

کشــور میدانند؛ اما باز عدهای آن را
توجیه میکنند.
4ـ فروپاشــی از درون در دوره
دولــت اســامی اندلس با نقشــه و
برنامهریزی بلندمدت طراحی شــده
بود و محوریترین عامل فروپاشی که
در دســتور کار دشمنان آن زمان قرار
گرفته بود ،ترویج فساد و بیبندباری و
سست کردن پایههای ایمانی مردم بود.
چنانکه رهبر معظم انقالب فرمودند:
«اروپاییها وقتی خواســتند اندلس
را از مســلمانان پس بگیرند ،اقدامی
بلندمدت كردند ...آنها به فاسد كردن
ّ
جوانــان پرداختند و در این راســتا
انگیزههای مختلف مسیحی ،مذهبی
یا سیاســی داشــتند ...امروز هم آنها
همین كار را میکنند )1(».ساورز ،رئیس
پیشــین ســرویس اطالعات خارجی
انگلیس نیــز در مصاحبه با شــبکه
سیانان میگوید« :در مورد جمهوری
اسالمی ایران نیز برنامههای کوتاهمدت،
بلندمــدت و درازمدتــی را تنظیم و
طراحی کردهاند .من فکر میکنم این
احتمال وجود دارد که ایران طی 10
تا  15سال آینده به کشوری عادیتر
و نرمالتر تبدیل شــود و ما باید این
احتمال را تقویت کنیم».
5ـ برای فرهنگزدایی از اندلس
ترویج فســاد یــک مؤلفــه محوری
تلقی شد .شــهید مطهری میگوید:
«مســیحیت نقشه کشید و دو مسئله
را در آنجــا رایج کرد :یکی مســئله
بیحجابی و دیگری مشروبخوری...
دســتور دادند دختران بسیار زیبای
مسیحی به بهترین وجه آرایش کنند
و در خیابانهــا گــردش و رفتوآمد
نماینــد و در روابــط با مــردان آزاد
باشــند(».پانزده گفتــار )36 :به این
ترتیب ،روح ایمــان و جوانمردی در
جامعه اندلس ُمرد .پس از این جریان
بود که توانستند مسلمانان را بیدرنگ
از دم تیغ بگذرانند ».در وضعیت کنونی
نیز دولتهای غربی و دســتگاههای
جاسوسی به این نتیجه رسیدند «که

برای ایران و مقابله با انقالب اسالمی
یکی دو راه بیشــتر نمانده است .یکی
اینکه ما فحشا و فســاد را در جامعه
آنــان نفــوذ دهیم و جوانانشــان را
سرگرم کنیم و زنان و مردانشان را از
هدفهای متعالی و بلند غافل کنیم،
آنها را سرگرم منجالب فساد و فحشا
و شهوت نماییم( ».رهبر معظم انقالب،
)1371/5/21
6ـ نکته تاریخی در فروپاشــی
اندلس ،اتخاذ شــیوه دوستی و تعامل
سازنده از یک سو و خوشبینی حاکمان
وقت از سوی دیگر بود .شهید مطهری
میفرماید« :نقشــ ه مســیحیان برای
تصرف اندلس و بیرون کشــیدن آن
ّ
از دســت مسلمین به صورت دوستی
و خدمت ،وسایل عیاشی را برای آنها
فراهم کردند ،باغها و بوستانها ،وقف
ساختن شراب و نوشانیدن به مسلمین
شد( .مجموعه آثار ،همان ،ج )404 :3
در ایران اسالمی از دهه  70این شرایط
را به طور محسوسی مشاهده کردهایم.
7ـ سیاســتهای اندلسی نظام
سلطه تاکنون توقف نداشته و از روند
شــتابان برخوردار بوده است .در این
روند «استحاله و تغییر سیرت و صورت
نظام فرهنگــی» هدف اصلی ،ثابت و
الیتغیر اندلســی کردن جامعه بوده و
امروزه نیز همچنان دنبال میشود؛ اما
آنچه سیاستهایی مانند اشاعه فرهنگ
فســاد و فحشــا ،ترویج اباحیگری،
فرهنگ برهنگی و ...را در عصر جدید
و در موج چهارم نبرد نرم با گذشــته
متمایز میکند ،سرعت اشاعه و ترویج،
شدت و تکثر ،جذابیتها و ویژگیهای
تأثیرگذاری ،شیوهها و شگردهای آن و
گستره و وسعت دربرگیری مخاطبان
اســت که فناوریهای مدرن ارتباطی
این توان و قدرت را به بازیگران جنگ
نرم بــرای بازتولیــد و احیای الگوی
فروپاشی اندلسی در جوامع مسلمانان
و جمهوری اسالمی ایران داده است.
ت در دفتر نشریه
* پینوش 
موجود است.

پردازش

جاهلیت مدرن

شــهاب زمانی /هــرگاه از
جاهلیت سخن به میان میآید ،چنین
به نظر میرسد که جاهلیت مربوط به
دوران گذشــته بوده و امروزه در دوران
عقالنیت بشــر ،ســخن از آن ،سخنی
ّ
گزاف و مخالف تمدن بشری است ،اما
با تأمل در مفهوم جاهلیت و آنچه که بر
بشر امروز میگذرد ،روشن میشود که
این معضل بزرگ ،امروز هم گریبانگیر
بشر است.
تأملی بر سخنان اخیر رهبر معظم
انقالب در نقد تمدن غرب که از آن به
منزله دوران «جاهلیت مدرن» نام بردند،
نشان میدهد که افشا و تبیین شالوده
این تمــدن ظاهرفریب برای ملتها به
ویژه نســل جوان ،ضرورتی انکارناپذیر
اســت .رهبر معظم انقالب اسالمی با
تأکیــد بر لزوم بهرهگیری از درسهای
بعثت برای مقابله هوشیارانه با جاهلیت
مــدرن امروز ،اســتکبار و در رأس آن
آمریــکا را عامــل اصلی شــکلگیری
«جاهلیت مــدرن» میدانند .از منظر
ایشــان در دوران مدرن هم «شهوت»
و «غضــب» به مثابــه دو عنصر اصلی
جاهلیت دوران قبل از اسالم ،در عصر
کنونــی بازتولید میشــود« :امروز نیز
شاهد شهوترانی بیمنطق و بیمهار و
قساوت و کشتار بیحدومرز هستیم با
این تفاوت که جاهلیت کنونی متأسفانه
مجهز به سالح علم و دانش شده و بسیار
خطرناکتر است».
در تبیین مفهــوم جاهلیت باید
توجه داشــت که جاهلیــت صرفاً به
معنــای نادان بودن نیســت .به تعبیر
«جاهلیت به معنای
رهبر معظمانقالب:
ّ
حاکمیت
و
غلبه
از
است
وسیع ،عبارت
ّ
نیروی شهوت و غضب انسانی بر محیط
جاهلیت
جاهلیت.
زندگی؛ این میشود
ّ
ّ
یعنی جوامع انسانی ،تحت تأثیر تمایالت
شهوی و غضبی عمدتاً فرمانروایان خود،
به شکلی دربیاید که فضائل در آن گم
بشود و رذائل حاکم بشود؛ این میشود
جاهلیــت ».پس زندگــی جاهلی یک
ّ
ســبک زندگی است ،زندگی مبتنی بر
شــهوت و غضب ،زندگیای که حتی
اگــر در آن علمی در کار باشــد ،این
علم در خدمت شــهوت و غضب به کار
گرفته میشود و از این جهت است که
با علم هم جامعــه جاهلی از جاهلیت
خود خارج نمیشود ،چراکه علم شیوه
زندگی او را چارچوببندی و شکلدهی
نمیکنــد؛ بلکه این شــهوت و غضب
اســت که مبنای اصلی قرار میگیرد.
بر این اساس است که جاهلیت مدرن
نیز معنا پیدا کنــد ،یعنی امکان دارد
جامعــهای از علوم تجربی و غیرتجربی
نیز بهره برده باشــد؛ اما در عین حال
جامعهای اساساً جاهلی باشد .چنانکه
جامعه مدرن امروزی به مدد تالشهای
آمریــکا و پیروی غرب از آن ،جامعهای
جاهلی شده است .جامعهای که در آن
شــهوت و غضب به زشتترین صورت
آن تجسم و تجســد یافته است .رواج
گســترده مکاتب جدید الحادی مانند:
شیطانپرستی ،برهنهگرایی (نودیسم)،
همجنسگرایی و قانونی شــدن ازدواج
همجنسگرایــان در اروپا و آمریکا و به
تازگی رواج ازدواج با حیوانات در کنار
موج گسترده بیعدالتی ،فقر و تبعیض
جلوههــا و ویژگیهایی از دوران مدرن
بهشــمار میرود که به جرئت میتوان
گفت« :جاهلیتی به مراتب گستردهتر
و شــدیدتر از دوران پیــش از مبعث
پیامبر(ص) بزرگ اســام را در اذهان
تداعی میکند».

نکته

معنا باختگی

بحث درباره جاهلیت مدرن پدیده
جدیدی نیست؛ بلکه آنگاه که در فردای
پس از جنگ جهانــی دوم ،مجموعه
تئاترهایی با عنوان «تئاتر معناباختگی»
در اروپا از سوی برخی نمایشنامهنویسان
مانند؛ آلبرکامو ،ســاموئل بکت ،اوژن
یونســکو و ...در پاســخ به تهی شدن
زندگــی مدرن از معنــای اصیل خود
روی پرده رفت ،حکایت از نقدجاهلیتی
داشت که در پوشش تمدن و پیشرفت
به خورد آدمیان داده میشد .در واقع،
تئاتر معناباختگی میکوشید تا جاهلیت
حاکم بر جهان غرب را به تصویر بکشد؛
جاهلیتی که به مســخ شدن انسانها
منجر شــده اســت .اوژن یونسکو در
نمایشنامهای به نام «کرگدن» مینویسد
که در صحنــهای کام ً
ال عادی ،آرامش
صبحگاهی به وســیله کرگدنی که در
خیابانها میتازد ،شکســته میشود
و مردم شهر هســتند که با میل خود
انســانیت را کنار گذاشــته و به سوی
کرگدن بودن پیــش میروند و آن را
توجیه میکنند.

روایت یار
امام خامنهای در گذر زمان14۳-

تجلیل از شخصیت امام

سید مهدی حسینی /رحلت امام
بار سنگینی بر دوش ملت و همه مسلمانان
جهــان بود ،بــه ویژه برای شــخصیتی که
مســئولیت رهبری نظام جمهوری اسالمی
ایران به او سپرده شده بود و الزاماً میبایست
این بار سنگین را به سوی آرمانهای انقالب و
اهداف امام راحل هدایت کند .همانطور که
در مباحث گذشته اشاره شد امام خامنهای
مســئولیتهای متعددی را عهدهدار شده
بودند که به یاری خــدا همه را با موفقیت
به سرانجام رساندند .اما هیچگاه از عملکرد
صحیح و بجا و ویژگیهای شاخص امام(ره)
غافل نشــدند و مدام در بیاناتشان به آنها
اشــاره داشتند و از شــخصیت امام تجلیل
کرده و میکنند .در ادامه به برخی از بیانات
معظمله درباره امام و شخصیت منحصر به
فرد ایشان اشاره خواهد شد.
ـ امــام خمینی ،شــخصیتی آنچنان
بــزرگ بود که در میان بــزرگان و رهبران
جهــان و تاریــخ ،به جــز انبیــا و اولیای
معصومین(علیهمالسالم) به دشواری میتوان
کســی را با ایــن ابعاد و ایــن خصوصیات
تصور کرد.
ـ آن بزرگوار ،قــوت ایمان را با عمل
صالــح و اراده پوالدین را بــا همت بلند و
شــجاعت اخالقــی را با حــزم و حکمت و
صراحــت لهجه و بیان را با صدق و متانت و
صفای معنوی و روحانی را با هوشــمندی و
کیاست و تقوا و ورع را با سرعت و قاطعیت
و ابهت و صالبت رهبری را با ر ّقت و عطوفت
و خالصه بسی خصال نفیس و کمیاب را که
مجموعه آن در قرنها و قرنها ممکن است
در انســان بزرگی جمع شود ،همه و همه را
با هم داشت.
ـ الحق شــخصیت آن عزیــز یگانه،
شخصیتی دســت نیافتنی و جایگاه واالی
انسانی او جایگاهی دور از تصور و اساطیرگونه
بود.
ـ او رهبر و پدر و معلم و مراد و محبوب
ملت ایران و امید روشــن همه مستضعفان
جهان ،به خصوص مسلمانان بود.
ـ او عبد صالــح و بنده خاضع خدا و
نیایشــگر گریان نیمهشــبها و روح بزرگ
زمان بود.
ـ او الگوی کامل یک مسلمان و نمونه
بارز یک رهبر اسالمی بود.
ـ او به اسالم عزت بخشید و پرچم قرآن
را در جهان به اهتزاز درآورد.
ـ او ملت ایران را از اســارت بیگانگان
نجــات داد و به آنان غرور و شــخصیت و
خودباوری بخشید.
ـ او صالی اســتقالل و آزادگی را در
سراســر جهان سر داد و امید را در دلهای
ملل تحت ستم جهان زنده کرد.
ـ او در عصــری که همه دســتهای
قدرتمند سیاســی برای منزوی کردن دین
و معنویــت و ارزشهــای اخالقــی تالش
میکردند ،نظامی براســاس دین و معنویت
و ارزشهای اخالقــی پدید آورد و دولت و
سیاستی اسالمی بنیان نهاد.
ـ او ،جمهوری اســامی را ده ســال
در میــان طوفانهای ســهمگین و حوادث
سرنوشتساز قدرتمندانه اداره و حراست و
هدایت کرد و به نقطهای مطمئن رسانید.
ـ ده ســال رهبری او بــرای مردم و
مدیران مــا ،یادگاری فراموش نشــدنی و
ذخیرهای بس گرانبهاست.

درنگ

اي علي!

اي علي! تو مرا به خويشــتن آشــنا
کردي .مــن از خود بيگانه بودم .همه ابعاد
روحــي و معنوي خود را نميدانســتم .تو
دريچهاي به ســوي من باز کردي و مرا به
ديدار اين بوستان شورانگيز بردي و زشتيها
و زيباييهاي آن را به من نشان دادي...
اي علي! همراه تو به ديدار اتاق کوچک
فاطمه ميروم؛ اتاقي که با همه کوچکياش،
از دنيــا و همه تاريخ بزرگتر اســت؛ اتاقي
که يک در به مســجدالنبي دارد و پيغمبر
بــزرگ ،آن را با نب ّوت خــود مبارک کرده
است ،اتاق کوچکي که علي(ع) ،فاطمه(س)،
زينب(س) ،حسن(ع) و حسين(ع) را يکجا
در خود جمع نموده است؛ اتاق کوچکي که
مظهر عشــق ،فداکاري ،ايمان ،استقامت و
شهادت است...
اي علــي! تو «ابوذر غفاري» را به من
شناساندي ،مبارزات بيامانش را عليه ظلم
و ســتم نشان دادي ،شــجاعت ،صراحت،
پاکــي و ايمانش را نمــودي و اين پيرمرد
آهنيناراده را چه زيبا تصوير کردي ،وقتي
که استخوانپارهاي را به دست گرفته ،بر فرق
«ابن کعب» ميکوبد و خون به راه مياندازد!
من فرياد ضجهآســاي ابوذر را از حلقوم تو
ميشنوم و در برق چشــمانت ،خشم او را
ميبينم ،در ســوز و گداز تو ،بيابان سوزان
ربذه را مييابم که ابوذر قهرمان ،بر شنهاي
داغ افتاده ،در تنهايي و فقر جان ميدهد...
سوگنامه شهيد مصطفي چمران
براي دکتر علي شريعتي

دوشنبه  29خرداد 139۶

روز مقابله
با مستکبرين

سال هجدهم

شماره ۸۰3

تاریخ

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

«روز قدس» يك روز جهاني اســت؛ روزي نيســت كه فقط اختصاص به قدس داشته باشد .روز مقابله مستضعفين با مستكبرين است .روز مقابله ملتهايي است
كه در زير فشار ظلمآمريكا و غير آمریکا بودند ،در مقابل ابرقدرتهاست .روزي است كه بايد مستضعفين مجهز بشوند در مقابل مستكبرين و دماغ مستكبرين را به
خاك بمالند( .امام خميني)1358 ،
بازنگاهی به یک تجربه تاریخی

محمدجعفر بگلو /رهبر معظم
انقالب اسالمي در ديدار با مسئوالن کشور
بار ديگر درباره اعتماد به آمريکا هشــدار
دادند و برای نتيجه شــوم اعتماد به غرب
ماجراي دولت مصدق را شاهد مثال آوردند
و فرمودند« :تجرب ه نهضت ملّي جلوي چشم
مصدق به
ما اســت .در نهضت ملّي ،دکتر ّ
حسنظن داشت ،بلکه ارادت
آمريکاييها
ِ
داشت ،ا ّما مايل نبود تکيه کند به آنها ـ با
انگليسيها البتّه بد بود ـ مايل به استقالل
بود .آن کســي که عامل کودتا عليه دکتر
مصدق شــد ،نه يک انگليسي[ ،بلکه] يک
ّ
آمريکايي بود و پشت سرش بيش از دستگاه
اينتليجنتسرويس انگليس ،سياي آمريکا
قرار داشت؛ آمريکا اينجوري است .يعني با
يک نظامي و با يک حکومتي هم که مطلقاً
حکومت ديني هم نيست ،حکومت انقالبي
هم نيست ـ نهضت ملّي که يک حکومت
انقالبي نبود؛ فقط دنبال اســتقالل کشور
از زيــر يوغ انگليسها بود و خيال ميکرد
آمريکاييها کمکش ميکنند ـ نتوانستند
بســازند؛ با اســتقالل کشــور مخالفند».
()1396/3/22
در ادامه ابعاد ماجراي اعتماد مصدق
به آمريکاييها بررسي خواهد شد.
بدعهدیهای آمریكا با مصدق
پــس از پايان جنــگ جهاني دوم و
دوچندان شدن اهميت نفت در مناسبات
بينالمللي ،در دست گرفتن منابع نفتي به
اساسيترين دغدغه آمريكاييها بدل شد،
بهگونهاي كه اين كشور تسلط بر اين منابع
را ب ه مثابه بخشــي از راهبرد امنيت ملي
خود در پيش گرفت .در اين بين ،ايران كه
يكي از مناطق نفتخيز منطقه غرب آسيا
شناخته ميشد ،جايگاه ويژهاي در مناسبات
نفتي جهان داشت و جلب اعتماد ايرانيان
ميتوانست به رســيدن آمريكا به اهداف
مــورد نظرش كمك فراواني كند .از اينرو
بود كــه در جريان ملي كردن نفت ايران،
آمريكا وارد ماجرا شــد و به دنبال تصويب
قانون ملي شــدن صنعت نفــت ،رفتاري
دوگانه نســبت به ايران در پيش گرفت و
با بدعهدي به مصدق و ساقط كردن او در
كودتاي  28مرداد ،در نهايت به اهداف مورد
نظر خود رسيد.
فعاليتهاي آمريكا در طول نهضت
ملــي كردن نفت ،مملــو از تناقض بود .از
يك سو «دين آچسن» ،وزير امور خارجه
آمريكا به طور رســمی ملي شدن صنعت
نفت ايران را مــورد حمايت قرار ميداد و
ميگفت« :ما حق دولتهاي مستقل و آزاد
را براي ملي كردن نفت خود به رســميت
ميشناســيم» و از سوي ديگر سفير خود
در تهران به نام «لوي گريدي» را كه گفته
ميشــد روابط نزديكي بــا مصدق دارد با

تاریخ ایران

فرجام اعتماد  به آمريکا

پيشنهاد انگليسيها بركنار كرده و «لوي
هندرسن» را جايگزين وي كرد« .گريدي»
در مصاحبههاي خود ،جنبش ملي كردن
نفت را «يك جنبش ميهنپرستانه» ناميده
و از آن به يك «حركت اســتقاللطلبانه»
ياد كرده بود.
افزون بر اين ،آمریکاییها در محافل
سياسي گوناگون اظهار ميكردند كه ايران
در موضــوع نفت ،مورد ظلم انگليس واقع
شــده اســت .در ديمــاه « ،29ماركس
تورنبرگ» رئيس مؤسسه مشاوران ماوراء
بحار آمريكا ضمن مصاحبهاي در حمايت
از حق قانوني ايران در مسئله نفت ،گفت:
«شركت نفت ايران و انگليس حقوق قانوني
ايــران را نميپردازد و بنابراين مســئول
قســمت عمده نارضايتيهايي اســت كه
در حــال حاضر دربــاره نفت و عدم ثبات
اقتصادي كشــور ايجاد شده است ».نظير
هميــن مطالب را «جرج مكگي» ،معاون
وزارت خارجه آمريكا نيز به زبان رانده بود.
اين حمايت آمریکاییها از ايران حتي خشم
انگليسيها را نيز برانگيخت ،به طوري كه
«هربرت موريسون» وزير خارجه انگليس
پس از شــنيدن اين اظهارات به واشنگتن
اعتراض رسمي كرد.
با اوج گرفتن مسائل مربوط به نفت
ايــران ،آمريكا تالشكــرد تا خود را يك
ميانجي معرفي كنــد .از اينرو «ترومن»،
رئيسجمهور آمريكا «اورل هريمن» را در
تير ماه  1330به تهران اعزام كرد؛ هريمن
بالفاصله به ديدار مصدق رفت .مصدق خود
در اينباره در جلســه  17شهريور همان
ســال در مجلس شوراي ملي ،سخناني بر
زبان راند كه نشــاندهنده اعتماد كامل او
به آمريكا بود .وي از رئيسجمهور آمريكا

تاریخ جهان
اکبر ادراکي /شــيرو ايشــي پزشک و
ميکروبشناس و افســر عاليرتبه ارتش ژاپن و
فرمانده «واحــد  »۷۳۱بود که يک واحد جنگ
بيولوژيــک در ارتش امپراتوري ژاپن محســوب
ميشــد و جنايات فراوانــي در کارنامه وی ثبت
شده است.
ايشــي در دانشگاه کيوتو در رشته پزشکي
تحصیل میکرد .او در ســال  ۱۹۲۱ميالدي ،در
سمت جراح و با درجه «ستوان جراح» وارد ارتش
امپراتوري ژاپن شــد .ســپس در سال  ۱۹۲۲به
«بيمارستان شماره  ۱ارتش» و «دانشکده پزشکي
ارتش ژاپن» در توکيو منتقل شــد .فعاليتهاي
ايشــي در اين مرکــز ،آنچنــان مافوقهايش را
در ارتــش راضي کــرد که او را بــار دیگر براي
فوقتخصص ،به مدت دو سال به دانشگاه کيوتو
فرستادند .در حين دوران تحصيل ،او عادت داشت
باکتريهاي مختلــف را در ظروف گوناگون و به
عنوان «حيوان دستآموز» (و نه براي تحقيقات
پزشکي) پرورش دهد .اين کار او موجب شده بود
در دانشگاه ،مورد توجه کارکنان آنجا قرار گيرد.
در سال  ۱۹۲۵ميالدي ،او به درجه «سروان
جراح» نائل آمد و تا سال  ۱۹۲۷ميالدي ،مشغول
تهيه مقدمات و راضيکردن مقامات براي ايجاد
يک «برنامه سالحهاي بيولوژيک» بود .با آغاز سال
 ۱۹۲۸ميالدي ،او دست به يک سفر دو ساله به
غرب زد .در اين مدت ،تحقيقات گستردهاي درباره
آثار ســاحهاي بيولوژيک و شيميايي در دوران
جنــگ جهاني اول و پــس از آن انجام داد .اين
مأموريت ،بســيار موفقيتآميز بود و موجب شد
ايشي ،پشتيباني «ســادائو آراکي» (وزير جنگ
دولت ژاپن) را به دست آورد و به درجه «سرگرد
جراح» ارتقا يابد.
در سال  ۱۹۳۲ميالدي ،ايشي آزمايشهاي
مقدماتي بيولوژيــک خود را در قالب يک برنامه
نظامي مخفيانه براي ارتش ژاپن ،در «قلعه نظامي

با لفظ «حضرت ترومن» ياد كرده و گفت:
«حضرت ترومــن ،رئيسجمهور آمريكا،
پيامي به مــن دادند و مرقوم فرمودند كه
جناب آقاي هريمن را بــراي ارتباط بين
ايــران و انگليس روانه كننــد؛ من به اين
پيام حضــرت ترومن جواب مثبت دادم و
ميدانستم كه هريمن کسی است كه هرگز
نميخواهد شخصيت خود را از بين ببرد».
برخالف انتظار و پيشبيني مصدق،
هرچند هريمن به عنوان واســطه از طرف
آمريكا به ايران آمده بود ،ولي در حقيقت
مأموریت او اعمال فشــار سياسي بر ايران
بود .در نهایــت هريمن ،تالش ايران براي
ملي كــردن نفت را «مصــادره» ناميد و
پاســخ اعتماد مصدق را اينگونه داد« :نظر
دولت من اين است كه قبضه مايملك يك
شركت خارجي به وســيله دولتي ،بدون
پرداخت غرامت فوري و مكفي و مؤثر و يا
دادن ترتيبي كه مرضيالطرفين بوده باشد،
بايستي مصادره ناميده شود ،نه ملي شدن».
با پيچيده شــدن مسائل مربوط به
نفت ايران ،مصدق گمان ميكرد كه سفرش
به آمريكا سبب خواهد شد تا اين مسائل به
خوشي پايان گيرد ،اما اقامت طوالنيمدت
او در آمريــكا هيچ نتيجه مثبتي به همراه
نداشت ،ب ه گونهاي كه خود مصدق نيز در
نامهاي كه هنــگام ترك آمريكا به ترومن
نوشــت به «بينتيجه بودن اين ســفر»
اعتراف كرد.
مصــدق در هفتم خــرداد ،1332
يعني دو ماه و بيســت روز پيش از آنكه با
كودتاي مشترك آمريكا و انگليس سقوط
كند ،به «آيزنهاور» نامه نوشت و از آمريكا
درخواســت وام كــرد .در بخشــي از اين
نامــه ،مصدق با لحني آميخته از خواهش

ژونگما» آغاز کرد .در سال  ۱۹۳۵درجه نظامياش
به «ســرهنگ دوم جراح» ارتقا يافت .در ســال
 ۱۹۳۶ميالدي ،واحد  ۷۳۱تأســيس شد .ايشي
يک محوطه عظيم مشتمل بر  ۱۵۰ساختمان در
زميني به مساحت شش کيلومترمربع در حومه
شــهر هاربين در چين ســاخت و آزمايشهاي
محرمانــه خــود را در آن مکان ادامــه داد .يک
داســتان دروغين هم براي مردم عادي ساختند
که اين تأسيســات ،متعلق به يک مجتمع بزرگ
تصفيه آب است.
ايشــي در سال  ،۱۹۳۸به درجه «سرهنگ
تمام جراح» نائل شــد .در  ۹فوريه  ،۱۹۳۹او در
«سالن بزرگ کنفرانس وزارت جنگ» سخنراني
مبسوطي درباره «جنگ بيولوژيک» کرد .يکي از
حاضران در جلسه« ،شاهزاده ياسوهيتو» (برادر
امپراتور هيروهيتو۱۲۴ ،مين امپراتور ژاپن) بود
که در عين حال ،شــاهد يک عمل زندهشکافي
بود که ايشــي در همان جلسه انجام داد .وی در
(نشــان درجه
ماه اکتبر« ،مدال گولدن کايت»
ِ
 )۴را دريافــت کــرد .از ســال  ۱۹۴۰ميالدي،

بنيصدر و دوقطبيسازي

نوشته بود« :ملت ايران اميدوار است كه با
مساعدت و همراهي دولت آمريكا موانعي
كه در راه فروش نفت ايجاد شــده برطرف
شــود و چنانچه رفع موانع مزبور براي آن
دولت مقدور نيســت كمكهاي اقتصادي
مؤثری فرمايند تا ايران بتواند از ساير منابع
خود استفاده كند .در خاتمه توجه موافق
و اثربخش آن حضرت را به وضع خطرناك
فعلي ايران جلب نموده و يقين دارم كه تمام
نكات اين پيام را با اهميتي كه شايسته است
تلقي خواهند فرمود».
رئيسجمهور آمريكا پس از يك ماه
تأخیــر ،در حالي كه مصدق را «تنها اميد
غرب در ايران» ميخواند ،به درخواست وي
پاسخ منفي داد .اين در حالي بود كه «مك
گي» معاون وزارت خارجه ،به نمايندگي از
آمريكا قول پرداخت يك وام  1200ميليون
دالري را به مصدق داده بود.
بدعهدي آمريكا بــه مصدق زماني
بيشتر نمايان شد كه پس از سقوط دولت
وي ،با دســتور آيزنهاور در پنجم سپتامبر
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روز پس از سقوط مصدق ،ایاالتمتحده به
عنوان كمك فوري ،مبلغ  45ميليون دالر
در اختيار دولت فضلاهلل زاهدي قرار داد .اين
در حالي بود كه آيزنهاور در مقابل درخواست
مصدق متذكر شده بود كه حق «واگذاري
پول مردم آمريكا» به ايران را ندارد.
موضع متفاوت مصدق و آيتاهلل
كاشاني نسبت به آمريكا
در حالــي كه مصدق بــر اعتماد به
آمريكا اصرار ميكرد« ،آيتاهلل كاشــاني»
کام ًال به بدعهــدي آمريكا واقف بود و در
مصاحبــه با خبرنــگار آمريكايي «آژانس
انترنشنال» به درستي اظهار داشته بود كه
«آمريكا تا به حال آنچه وعده به ايران داده،
انجام نداده است»...
از هميــن رو بود كه «هندرســن»
سفير آمريكا در ايران به وزارت امور خارجه
آمريكا چنین گزارش داد« :مصدق با تمام
شرايط آمريكا موافق است و فقط يك عامل
مزاحم در اين جريان مداخله كرده و مانع
از حل قضيه نفت به نفع آمريكا شده است.
اين عامل مزاحم كه مانع تســليم ايران به
نظريات بانك بينالمللي و ادامه همكاري
بين ايران و آمريكا شــده ،آيتاهلل كاشاني
است ».هندرســن همچنين گفته بود كه
«آيتاهلل كاشاني براي منافع آمريكا و دول
غرب در ايران عنصر خطرناكي است».
افــزون بر اين ،آيتاهلل كاشــاني در
بخشــی از نامه خود كه يك روز پیش از
كودتاي  28مرداد به مصدق نوشــت ،به
اعتماد بيجاي وي به واشنگتن اشاره كرد
و نتيجه اين اعتماد را جز غارت نفت ايران از
سوی آمريكا ندانست .در بخشي از اين نامه

جنايات ميکروبشناس ژاپني

ايشي سرپرســت «بخش سالحهاي بيولوژيک»
در ارتش کوانتونــگ و همچنين رئيس «بخش
باکتريشناسي دانشکده پزشکي ارتش» بود و در
مارس سال بعد ،به درجه «سرلشکر جراح» نائل
آمد .در سال  ۱۹۴۲ميالدي ،ايشي به آزمايشهاي
عملي با ميکروبهاي پرورشيافتهاش دست زد.
او نه تنهــا روشهاي گوناگوني را براي پراکندن
اين ميکروبها (همچون انواع ســاحهاي گرم و
بمب و غيره) آزمود؛ بلکه بر روي اســراي جنگ
در زندان ،سربازان دشمن در ميدان نبرد و حتي
شهروندان عادي در شهرهاي چين ،اين آزمايشها
را پياده کرد .بنا بر تخمين برخي مورخان ،دهها
هزار نفر در جريان ايــن تماسهاي ميکروبي و
آزمايشهاي بيولوژيک (از جمله طاعون خيارکي،
وبا و ســياهزخم و غيره) جان خود را از دســت
دادند .آنها در واحد نظامــي خود ،آزمايشهاي
فيزيولوژيک نيز بر روي انسانها انجام ميدادند
که از آن ميان ميتوان به زندهشکافي ،سقطهاي
اجباري ،ايجاد مصنوعي و تعمدي ســکتههاي
مغزي ،قلبي ،يخزدگي و سرمازدگي اشاره کرد.
از ســال  ۱۹۴۲تا  ۱۹۴۵ميالدي« ،ايشي»
رئيس «بخش پزشکي ارتش اول ژاپن» بود .او در
مارس  ۱۹۴۵به درجه «سپهبد جراح» رسيد و در
همان ماه ،نقشه حمله ميکروبي به شهر سنديگو
آمريــکا را با اســتفاده از هواپيماهاي کاميکازه
طرحريزي کرد (عمليات شکوفههاي گيالس در
شــب) .در روزهاي پاياني جنگ اقيانوس آرام و
احتمال شکست قريبالوقوع ژاپن ،نيروهاي ارتش
ژاپن ،ساختمانهاي واحد  ۷۳۱را منفجر کردند تا
هيچگونه نشان و سندي از تحقيقات انجاميافته
در آنجا باقي نماند« .ايشي» به منظور پاکسازي
کامل هرگونه مدرک ،دستور داد  ۱۵۰فردي را که
در آن مکان باقي مانده و در صف انجام آزمايش
بر رويشان بودند ،کشته شوند.
در مجموع ،بر روي بيش از  ۱۰هزار نفر در

۹

آمده بود« :همانطور كه در آخرين مالقاتم
در دزاشيب به شما گفتم به هندرسن هم
گوشزد كردم كه آمريكا ما را در گرفتن نفت
از انگليسيها كمك كرد و حاال به صورت
ملي و دنياپســندي ميخواهد به دســت
جنابعالي اين ثروت ما را به چنگ آورد».
كودتاي  28مرداد؛ پاسخ آمريكا به
اعتماد مصدق
عمليات كودتاي آمريكايي ـ انگليسي
در واپســين روزهاي مرداد  32به مرحله
اجرا درآمد ،اما در نخستين گام به شكست
انجاميد .به این ترتيب ،كودتاي ناكام 25
مرداد ،محمدرضا پهلوي را از ايران به بغداد
و ســپس رم فراري داد .براســاس شواهد
موجــود ،در حالی كه كودتا لو رفته بود و
دست رژيم پهلوي و همكاران خارجي آن
رو شده بود ،مصدق همچنان بر اعتماد به
آمريكاييها اصرار ميكرد.
روز  27مرداد ،درست يك روز پیش
از كودتا ،هندرسن به مالقات مصدق رفت
و از رفتار مردم ايران با آمريكاييها سخن
گفت و مصدق را تهديد كرد چنانچه اين
وضعيت ادامه يابد و خيابانها از تجمع مردم
خالي نشود ،تمام آمریکاییها به كشورشان
بازخواهند گشــت .در اين هنگام ،مصدق
«حالت عذرخواهــي به خود گرفت» و به
سفير آمريكا گفت« :جناب آقاي سفير من
از شــما ميخواهم اين كار را نكنيد .اجازه
بدهيد رئيس پليس را بخواهم .من ترتيبي
خواهــم داد كه از همميهنان شــما کام ًال
محافظت كنند ».به این ترتیب در غروب
 ۲۷مرداد ،به دســتور مصــدق خيابانها
كام ًال خلوت شد تا خيال كودتاچيان براي
راهاندازي موج دوم كودتا راحت شود.
اصرار مصــدق به اعتماد بر آمريكا،
آن هم در حالي كه خود چندين بار شاهد
بدعهدي آمريكاييها بود ،بسيار عجيب و
توجيهناپذير است .روز  28مرداد ،مصدق
با طرح «آژاكس» كه آمريكا طراح آن بود
و سيا نقش اصلي را در آن ايفا ميكرد ،به
زير كشيده شد.
به اين ترتيب ،نتيجه اعتماد مصدق
به آمريكا نه تنها براي خود او بســيار تلخ
بود؛ بلكه پيامدهاي ناگواري براي ايران به
همراه داشت .در نتيجه كودتاي ننگين 28
مرداد ،منافع ملي ايران به تاراج رفت و طي
قرارداد «كنسرسيوم» به طور رسمی از نفت
ايران مليزدايي شد .موضع آيتاهلل كاشاني
در اين زمینه بســيار جالب اســت .او كه
مدتها پیش متذكر شده بود كه نمیتوان
به آمریکا اعتماد کرد در واكنش به تحميل
كنسرسيوم به ملت ايران گفت« :ملت ايران
حــق دارد از آزادي و آزاديخواهي نااميد
و نســبت به تمامي ادعاهاي دنياي غرب
بدگمان شود».

واحد  ،۷۳۱آزمايشهاي پزشکي انجام پذيرفت که
از اين تعداد افراد ،ساليانه حدود  ۶۰۰نفرشان را
«کِمپئيتائي» (پليس مخفي ژاپن) تأمين ميکرد.
ايشي به دست نيروهاي آمريکايي درگير در
اشغال ژاپن ،در پايان جنگ جهاني دوم دستگير
شد و قرار شد وي و دیگر مقامات بلندپايه واحد
 ،۷۳۱از سوی مقامات اتحاد جماهير سوسياليستي
شــوروي بازجويي شــوند .با اين حال ،ايشي و
همکارانش موفق شدند مقامات مسئول را پيش
از برگزاري «دادگاه نظامي بينالمللي شرق آسيا»
متقاعد کنند تا به آنها در ازاي افشاي کامل نتايج
تمامي تحقيقات و آزمايشهاي پزشکي و جنگ
بيولوژيک بر روي انسان ،مصونيت کامل قضايي
بدهند .مقامات شوروي با اين کار مخالف بودند و
ميخواستند بازجويي و محاکمه آنان انجام شود؛
اما مقامات آمريکايي پس از دريافت گزارشــي از
محققان ميکروبشناس خود ،با اين کار مخالفت
کردنــد .در ميان اين محققان ،ميتوان از «دکتر
ادوين هيل» (رئيس فرماندهي پزشــکي ارتش
آمريکا موسوم به «فورت ديتريک») نام برد که در
گزارش خود ،نوشته بود تجربيات و آزمايشهاي
«ايشــي» و همکارانــش ،بــدون چونوچرايي،
ارزشمند است و «تحت هيچ شرايطي در کشور
آمريکا ،به دليل تنگناهــاي اخالقي ،قابل انجام
نيســت» و حاال اين امکان پيش آمده است که
«نتايج ايــن آزمايشها ،به آســاني و ارزاني به
دست آيد».
در  ۶مه  ۱۹۴۷ميالدي ،ارتشــبد داگالس
مکآرتور در نامهاي به واشنگتن به طور تلویحی
توافق به عمل آمده را شرح داد و درخواست کرد
اطالعات به دست آمده ،در مجاري امنيتي بماند
و به مثابه مدرکي دال بر جنايت جنگي استفاده
نشود .ســرانجام توافق نهايي در سال  ۱۹۴۸به
دســت آمد .به این ترتيب ،ايشي هرگز به دلیل
جنايات جنگياش محاکمه نشد.

حسين معيني /بنيصدر پس از استحکام موقعيت سياسي خود با
حمايت طرفداران (ليبرالها ،مائوئيستها و منافقين) پروژه دوقطبي جامعه
به مردم طرفدار آزادي و مردم چماق به دست را آغاز کرد .تخريب مستقيم
شــخصيتهاي انقالبي ،چون بهشتي و رجايي و نهادهايي چون قوه قضائيه،
مجلس ،سپاه ،صداوسيما ،حزب جمهوري و ...از اين دست بود.
وي در  ۱۷شــهريور ماه ســال  1359در اجتماع عمومي مردم مدعي
میشــود« :يک اقليتي براي اســتقرار حاکميت خويش ميکوشد تا راديو و
تلويزيون و روزنامهها را در دست گيرد ،رهبري نهادهاي انقالبي را در دست
گيرد ،ميخواهد سپاه انقالب و کميتههاي انقالب و انجمنهاي اسالمي و هر
گروه و حزبي را در دست گيرد».
بنيصدر همچنين در  ۲۸آبان  1359همزمان با روز عاشــورا در ميدان
آزادي سخنراني میکند و با حمله به جريانها و نهادهاي انقالبي کشو ،میگوید:
«اين همه دستگاههاي ترسناک و مخوف درست نکنيد .در قانون اساسي ما
مگر شکنجه حرام نشده است! در کدام کشور اسالمي اين همه زندان وجود
دارد؟ چرا در اين رژيم اسالمي انسان و جان او اين همه بيمنزلت شده است
که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون اينکه کسي بفهمد کار او را تمام
کرد .بس کنيد اينکار را .دستگاه قضايي ما بايد بيطرف باشد ،مستقل باشد».
بنيصدر به فاصله يک روز از اين سخنراني در حسينيه ارشاد در تاريخ
 ۲۹آبان  1359ســخنراني ديگري میکند و میگوید« :من راجع به محدود
شدن آزادي بيان هشدار ميدهم .اين خالف اسالم است که هر بار کسي حرف
زد بالفاصله با چماق به سرش بکوبيد و بگویید حرف نزند .براي صالبت يافتن
به آزادي بيان نيازمندیم حتي در جبههها».
بنيصدر پس از مدتي حاشيهســازي در دومين سالگرد پيروزي انقالب
روز  ۲۲بهمن  1359در ميدان آزادي به ســخنان تند خود ادامه ميدهد و

ميگويد« :امروز فقدان امنيــت قضایی ،وجود مراکز تصميمگيري ،اقدامات
خودکامه عامليت و حاکميت دولت را در نقاط مختلف کشور به خطر انداخته
اســت .ما امنيت قضايي و اخالق ميخواهيم .آن شعارهايي که شما براي آن
قيام کرديد حق شماســت ،نبايد اجازه دهيد هيچ گروه چماقدار و بيچماق
اين حقوق را از شما سلب کند».
اما اوج فعاليتهاي اختالفبرانگيز بنيصدر در روز  ۱۴اسفند  1359در
دانشگاه تهران اتفاق افتاد که با حاشيههاي زيادي نيز مواجه شد .در بخشي
از سخنان بنيصدر آمده است« :اگر در جامعهاي به جاي عقل و منطق ،چوب
و چماق حکومت کرد ،چگونه ميتوان اين جامعه را مستقل شمرد؟ شما مردم
بدانيد اينهايي که رخنه در نهادها کردهاند و شب و روز در اين نهادها ،بر ضد
رئيسجمهوري تبليغ ميکنند ،دشمنان انقالبند .دشمنان اسالمند .نهادهاي
انقالبي ما بدانند که اگر خداي نکرده پشــتيباني مردم از بين برود ،انقالب با
خطر جدي روبهرو ميشــود .عدهاي هستند که بدون اطالع و خودسر عمل
ميکنند و وقتي که شما اينها را به پاي عدهاي ديگر بنويسيد ،بر پاي کشور
است ما بايد کشور خودمان را محيط امني بگردانيم.
ميگوينــد که در خيابان اين چماقداران مشــغول وظيفه رذالتند ،آرام
باشيد! خود من اآلن ميآيم آنجا جلوي دانشگاه ،اآلن به آنها اخطار ميکنم
فورا ً جلوی دانشگاه را تخليه کنند .ترجيح ميدهم که امروز به دست تبهکار
آنها کشته بشوم ،بلکه رسم چماقداري در اين کشور از ميان برود.
بايد به اين چماقدارها که معلوم اســت چه کســاني هستند بگويم که
بدانيد و چماقهايتان را هم بشــکنيد .مگر از کار مغز چه زياني ديديد که
آن را با چمــاق عوض کرديد؟ بهجاي چماقهايتــان مغزهايتان را بهکار
بيندازيد! آنوقت خواهيد ديد که ج ّو اجتماعي ما تا کجا ســالم ،پاک و منزه
خواهد شد».

تاریخ حماسه
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محمد درودیان /جنگ تحميلي در حالي شــروع شد که نيروهاي
مســلح انتظار جنگ را نداشتند و براي رويارويي در يک نبرد بزرگ چندان
آماده نبودند .با اين حال ،واکنش مســئوالن کشور به حمله عراق ،نشاني از
ضعف نداشت و اين مردم را به دفاع از کشور تشويق ميکرد.
در پي آغاز حمله ابوالحسن بنيصدر ،رئیسجمهوری وقت طي پيامي
که شامگاه  ۳۱شهريور از راديو تلويزيون پخش شد ،تأکید کرد عراق به جاي
جنگ با رژيم اشــغالگر قدس به جنگ با ايران اقدام کرده است و کوشش ما
براي اجتناب از اين جنگ به جايي نرســيده و اکنون ناچاريم درســي را که
صدام قصد داشت به ايران بدهد ،به خود وي بدهيم .وي که با لحني محکم و
مطمئن صحبت ميکرد ،اظهار داشت کار عراق جزئی از يک توطئه گسترده
بر ضد جمهوري اسالمي ايران است .فرمانده کل قوا تأکید کرد ،حمله عراق
به هيچ یک از پايگاهها کمترين آسيبي نتوانست وارد کند .بنيصدر گفت ما
ملتي هستيم که زندگي را در ميدان نبرد به دست آوردهايم و شايستگي زنده
ماندن را در نبردها نشان دادهايم .بنيصدر سپس مردم را به آرامش فراخواند
و از آنها خواست هيچ هراسي نداشته باشند و احساس نگراني نکنند .او تأکید
کرد در صورت لزوم امام فرمان بســيج عمومي صادر خواهند کرد؛ اما تا آن
زمان هيچ کس اقدامي نکرده و تنها خونسردي خود را حفظ کند.
هاشميرفسنجاني نيز فرداي آن روز در گفتوگو با خبرگزاري پارس اعالم
کرد« :رياستجمهوري و فرمانده کل قوا ،مسئوالن ارتش ،اعضاي شوراي عالي
دفاع ،نخستوزير ،رياست مجلس ،رئیس سپاه پاسداران و وزير دفاع ،حوادث و
درگيريهاي ديروز و حمله عراق به ايران را از آغاز زير نظر گرفتند .ارتش در
پس اين حمله به حالت آمادهباش درآمده و در پارهاي از نقاط به پاسخگويي
به حمالت دشمن پرداخته است .گزارشها حاکی است که ضربات سنگيني
از سوي نيروهاي انقالب به دشمن وارد شده است و نتيجه اين ضربات متعاقبا
در اختيار مردم قرار خواهد گرفت ».رفســنجاني در ادامه افزود« :مردم بايد
صبر خود را حفظ کنند و به پادگانها نزديک نشوند و به اخبار به جز آنچه از
طرف مقامات مسئول اعالم ميشود توجه نکنند که خبرپراکني عليه مسئوالن
ميتواند جزئي از توطئه باشد».
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تکبر نزاع با خداست!

پندهای اویس

گزارش ویژه

آیتاهلل صافیگلپایگانی گفت :در روز «عید فطر» همه مسلمانان در سراسر جهان ،غرق احساس افتخار بوده و سربلند و سرافرازند که ماه مبارک رمضان را با توفیق
به پایان رسانده و از برکات معنوی و تربیتی آن مستفیض شدهاند .خدا را شکر میکنند که یکی از بزرگترین کالسهای تربیتی اسالم را در طی یک ماه گذرانده و از
درسهایی که در آنها داده شده ،به اندازه استعداد و آمادگی خود بهره برده و با روح و جان خود آمیزش داده و بر الواح دلها و ضمایر خود ثبت کردهاند.
گفتاری از آیتاهلل علی خاتمی

اویس قرنی ـ 6

َه ِرمبنحیان میگوید« :نزد اویس رفتم ،پرسید« :چه حاجتی داری؟» گفتم« :آمدهام
تا با تو انس بگیرم ».گفت« :من هیچ کس را نمیشناسم که پروردگارش را شناخته باشد
و با غیر او انس بگیرد».
روزی مردی نزد اویس رفت و گفت« :مرا موعظه کن ».اویس گفت« :تو را سفارش
میکنم به کتاب خدا ،قرآن و به سنت پیامبران مرسل و به صالح مؤمنان ،علی(ع) و بر تو
باد که یاد مرگ را فراموش نکنی و به اندازه یک چشم بر هم زدن ،قلبت را غافل نگذاری.
خیرخواه همه امت باش و از پراکندگی و جدایی از جماعت مسلمانان بپرهیز که موجب
جدایی از دین خواهد شد؛ در حالی که تو نتیجه جدایی از دین را نمیدانی و در نتیجه،
به دوزخ وارد میشوی».
کسی نزد اویس رفت و از او خواست ،برایش دعا کند .اویس اینگونه دعا کرد« :خداوند
تو را تا زندهای ،حفظ کند و به اندکی از دنیا خشنودت سازد و در برابر آنچه به تو عنایت
کرده است ،سپاسگزارت کند».
همچنین هرمبنحیان را اینگونه پند داد« :ای هرمبنحیان ،بترس از شبی که صبح
آن قیامت است .از جماعت مسلمانان جدا نشو که موجب جدایی از دین خواهد شد .هنگامی
که خوابیدی ،بالش خواب را بالش مرگ بدان .وقتی ایستادی ،مرگ را در برابرت ببین .به
کوچکی گناه خود نگاه نکن ،بلکه بنگر که هنگام گناه از چه کسی نافرمانی میکنی .اگر
گناه خود را کوچک شماری ،خداوند را کوچک شمردهای».
روزی مردی از اویس پرســید« :حالت چطور است؟» اویس در پاسخ گفت :چگونه
اســت حال کســی که صبح میکند و میگوید تا شب زنده نیستم .شب که فرا میرسد،
میگوید معلوم نیســت ،تا صبح زنده باشم .بهشت را به خود مژده میدهد ،ولی برای آن
عمل نمیکند .از دوزخ میترسد ،ولی عوامل رفتن به دوزخ را ترک نمیکند.
سوگند به خدا ،مرگ و اندوههای آن و یاد وحشتهای روز قیامت برای مؤمن ،شادی
و انجــام دادن حقوق الهی بــرای وی ،مال و ثروت و اجرای حق در میان مردم ،برای وی
دوستی باقی نمیگذارد .ما آنان را امر به معروف و نهی از منکر میکنیم ،ولی در مقابل به
ما بد میگویند و نسبتهای ناروا به ما میدهند و فاسقان را حمایت میکنند .ولی هیچیک
از این کارشــکنیها ،مانع از انجام دادن وظایفی که بر دوش ما گذاشته شده است ،سبب
شانه خالی کردن از ادای حقوق الهی نمیشود».
س نشستهاند ،سه
روزی اویس قرنی در جمع گروهی گفت« :کسانی که در این مجل 
گروهند؛ مؤمن آگاه ،مؤمن ناآگاه ،و منافق.
مؤمن آگاه همانند بارانی است که بر درخت بانشاط میوه میبارد و موجب زیبایی و
طراوت آن میشــود .مؤمن ناآگاه مانند بارانی است که بر درخت بیمیوه میبارد و سبب
افزایش طراوت و زیبایی و سرسبزی شاخ و برگش میشود .منافق نیز مانند بارانی است که
بر گیاه خشک و شکسته میبارد و موجب خرد و متالشی شدن آن میشود».
اویــس در جایی خطاب به هرمبنحیان ،میگویــد« :ای هرمبنحیان ،میبینی که
انسانها یکی پس از دیگری از دنیا میروند .پیامبر که اشرف مخلوقات است ،از این جهان
سستبنیان رفت .پدرت آدم نیز مرد .مادرت حوا هم مرد .نوح ،پیامبر خدا نیز مرد .ابراهیم،
خلیل خدا مرد .حضرت موسی و داوود ،خلیفهالرحمن نیز از این جهان رخت بربست .من
و تو نیز فردا جزو مردگانیم .فریفته دنیا مشو .خود را دریاب و آماده مرگ باش و برای این
سفر دور ،مرکب راه تهیه کن که سفری بس دراز در پیش داری .تو نیز مردم را از عذاب
الهی بترسان .مبادا از دین خارج شوی.
اویس قرنی ،سخنی حکمتآمیز برای رسیدن به فضیلت دارد« :چه نیکوست ایمان
که آن را علم بیاراید و چه نیکوست علم که آن را عمل بیاراید و چه نیکوست عمل که آن
را حلم بیاراید و چه نیکوست حلم و صبر که به علم آمیخته شود».

سال هجدهم
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«اهلل اهلل في كبــر الحمیه و فخر
الجاهلیه ،فانه مالقح الشــنآن و منافخ
الشيطان الالتي خدع بها األمم الماضیه
و القرون الخالیه»
موال با تعابيــر متعدد و مختلفی
اين خطر را بيــان ميفرمايند .در واقع
ميخواهند بگویند تکبر ابعاد و رنگهاي
گوناگونی دارد که با چهرههاي متفاوتي
خود را نشــان ميدهد .همينطور كه
براي عوامــل فخرفروشــي و علل آن
مســائل متعددي وجــود دارد؛ گاهي
حســد ،ثروت و علم اســت .افراد فكر
ميكنند چون برخی داشتهها را دارند،
تافته جدا بافتهاي از ديگرانند و به اينها
امتياز داده شده است و بايد به ديگران
فخرفروشي كنند! چون ثروتم زياد است،
ديگران بايد در مقابل من بندگي كنند!
چون قدرت من زياد است ،ديگران بايد
فرمانبرداري كنند!
فرد احساس ميكند چيزي بيشتر
از ديگران دارد .البته اينكه شخصی يك
چيز بيشــتر دارد .يــك وقت اين گونه
نــگاه ميكند كه خداوند لطفي كرده و
اين شكرگزار خداوند است .خدا عناياتي
كرده به من و توفيق بندگي به من داده
است؛ من خدا را شكر ميكنم .خانواده
خوبي داشتم ،شــاكرم كه رفيق خوبي
داشتم كه سبب شد من نماز شبخوان
شوم؛ اين عيبي ندارد.
شکرگزاری به جای تکبر
اينكه بگويد ايــن نعمت را منعم
به من عطا كــرده و من در نعمت باید
سپاســگزار باشم ،اين چيز خوبي است.
اين بنده ،هيچ وقت دچار غرور نميشود
و به زور و بازوي خود نمينازد .هميشه
نسبت به منعم زبان شكر و تشكر دارد.
گاهی بنده به داشتههاي خود مينازد.
قارون گفتَ « :ق َ
ال إِن َّ َما أُوت ِي ُت ُه َعلَى ِعلْ ٍم
عِنــدِي»؛ من فكر اقتصادي داشــتم و
خــودم اين كارها را انجام دادهام .زمين
از خداســت ،باران از خداست ،عقل از
خداست ،همه چيز از خداست ،داشت،

كاشت و برداشت از خداست .اينها سبب
شده است من عقلم را به كار بيندازم و
بهرهوري خودم را باال ببرم و اين خودش
يك نوع شكر است؛ اما نه چون من تافته
جدا بافتهاي بودم مورد تفاخر من است.
همين شيطان است .مگر شيطان
چه گفت؟ ...خلقني من النار .گفت :من
جنسم از آتش است .چون از آتش هستم
بايد تفاخر داشته باشم .اينها زمينههاي
غفلت اســت و يواش يواش برميگردد
مانند شــيطان فكر ميكند كه چون از
آتش خلق شده برتر است .اص ً
ال چه کسی
گفته اســت آتش امتياز دارد به خاك؟
هر دو آيت الهي هستند و ك ً
ال ابليس و
آدم هر دو مخلوق خداوند هستند .اگر
قدرت خالق را فراموش كنيد ،در معرض
نابودي قرار ميگيريد؛ از این رو حضرت
موال هشدار ميدهند.
برخي معتقدند حضرت خطابشان
به شاميان است؛ «به هوش باشيد! آگاه
باشيد! شما خيلي زيادهروي كرديد در
طغيان ».بعضيها نظرشــان اين است
مخاطب حضرت كوفيان هســتند .در
حالي كه اينگونه نيست؛ بلكه ميتوان
امروزه ما هم مورد خطاب حضرت باشيم.
در تفسير قرآن هم وقتي شأن نزول
ميگوييم ،این گونه است؛ یعنی منحصر
در اين مورد نيست ،بلكه اين مورد يكي از
مصاديقش هست و مصداقهاي ديگرش
شايد هزاران سال بعد اتفاق بيفتد .اين
كليات بــه مصاديقي كه در عرصههاي
مختلــف اتفاق ميافتد ،به اينها تطبيق
پيدا ميكند.
عدالت و جزای محارب
شــما در واقع خيلي در عمق كار
رفتيــد؛ خيلي غرق شــديد؛ يعني اگر
حواستان نباشد امكان نجات برايتان
نيســت .در طغيــان و زورگويي خيلي
غرق شديد؛ يعني خيلي زيادهروي كرديد
شمايي كه غرق در فساد شدهايد و از راه
انصاف خارج شــدهايد و زمين را فاسد
كردهايد .حكم مفسد در تمام اديان الهي

يك حكم است .مثل غده سرطاني است
و بايد برداشته شود .كساني كه در زمين
فســاد ميكنند ،پرچم جنگ با خداوند
را برداشتهاند .اگر فسادشان شدت پيدا
كند ،ديگر امكان بخشش هم نيست.
مفســد محارب بايد از روي زمين
برداشته شــود .وقتي از زمين برداشته
شــد ،دو حالت دارد يا در همان طغيان
و لجبازياش باقــي ميماند كه در اين
صورت هم دنيايش خراب ميشود و هم
آخرتش .ولي اگر واقعاً توفيق توبه پيدا
كند؛ چون در دنيا مجازاتش را ديده در
آخرت اگر عنايت شــود ،شامل رحمت
حقتعالي قرار ميگيرد.
در زمين فساد ايجاد كرديد .برای
نمونه وقتي رئيسجمهور آمريكا ميگويد
هر كه با ما نيســت ،عليه ماست و بعد
ايران را محور شــرارت معرفي ميكند،
ايــن دقيقاً همين تفكر خودبرتربيني و
تفاخر است .جالب اينجاست ميگويند
ما رسالت توسعه دموكراسي را در جهان
داريم؛ مثل اينكه ما رســول هستيم و
مبعوث شدهايم تا دموکراسي را در جهان
گســترش دهيم .بعد خودشان تعريف
ميكنند؛ اســاس دموکراسي چيست؟!
اكثريــت .پس چــرا در تونــس دو بار
انتخابات شد قبول نكرديد؟ چرا در نوار
غزه سه بار انتخابات شد قبول نكرديد؟
ميگويند اينجاها بايد دموکراسي
هدايت شده باشد و با اصول ما تطبيق
پيدا كند.
وقتي يكي مفسد محارب ميشود
و جامعه را به آشــوب ميكشد و سبب

ميشود هزاران نفر جان خود را از دست
بدهند ،در جهان مجازاتش اعدام است،
با يك بار توبه آيا قابل جبران است؟
ظرف مجازات دنيا خيلي كم است و
حداكثرش مرگ است .حتي پاداش دنيا
هم كوچك است .فردي جان هزاران نفر
را به خطر انداخته است ،بيش از يك بار
مرگ در دنيا قابل تصور نيســت؛ عكس
قضيه هم صادق است يك نفر جان هزاران
نفر را از خطر مرگ نجات ميدهد ،حال
بخواهيم از او تقدير كنيم .تقدير يا پاداش
ما از اين باالتر نخواهد بود كه اسم ريزعلي
را در كتابهاي دبســتاني بياوريم يا در
شهر ميانه مجسمهاش را نصب كنند.
دنيا در پــاداش دادن يا مجازات
كــردن محدوديــت دارد .از ایــن رو
عدالت خداوند اقتضا ميكند که عرصه
وسیعتری نسبت به دنیا باشد .در آنجا
يك بار سوخته ميشود و دوباره زندهاش
ميكنند و اين عمل مدام تكرار ميشود،
به دلیل اينكه ظرفيت در آنجا وجود دارد.
در ارتباط با كسي كه حكم اعدام
برايش صادر شــده ،میتوان گفت که
اين فرد طبق حكم بايد مجازات شــود؛
ولي اگر صادقانه پشــيمان شده باشد و
توبه كرده باشــد ،اين در دنيا مجازاتش
را ميبيند .مثل اين ميشــود كه كسي
ميآيد پيش شــما و ميگويد روزهاش
را خورده و شــما ميگوييد بايد شصت
روز روزه بگيرد .ايــن در واقع مجازات
روزهخواري آن شــخص است و بعد هم
خداوند ميفرمايد« :ان الحسنات یذهبن
السیئات»...

نزاع با خدا!
در اصول كافي آمده است« :الكبر
رداء اهلل والمتكبــر ینازع اهلل في رداء»؛
اين لبــاس مخصوص خداوند اســت؛
آدم متكبر دارد با خدا جنگ ميكند و
ميگويد لباس مخصوص خودت را بده
به من .اين هم جالب اســت از حضرت
امام صادق(ع) پرسيدند پايينترين درجه
الحاد چيست؟ فرمودند :تكبر است؛ چرا
كه داريد با صراحت با خداوند و مؤمنين
جنگ ميكنيد.
در حديــث قدســي خداونــد
ميفرمايــد« :هر كس وليــي از اوليای
من را مورد اهانت قرار دهد ،او به جنگ
من آمده است .متكبر همه چيز را براي
خــودش ميخواهد و براي غیر خويش
چيزي نميخواهد».
اگر كسي ميخواهد با تكبر مبارزه
كند ،مرحوم نراقي تأكيد ميكنند كه اول
بايد حسد را بيرون كند ،كينه را از بين
ببرد ،بخل را از بين ببرد ...بنده خدايي
آمد نزديك رسولاهلل(ص) بنشيند ظاهر
و وضعيت خوبي داشت ،يك فقيري آمد
و پيش او نشست ،او خودش را به طرف
ديگر كشيد .پيغمبر فرمودند ترسيدي
از فقر او به تو برسد ،يا از ثروت تو به او
برسد .متوجه شد كه اشتباه كرده ،گفت:
يا رسولاهلل! نصف ثروتم را به اين آقا دادم
(بعضيهــا معرفت دارند) حضرت از آن
طرف پرسیدند که ميپذيري؟ گفت :نه،
ميترسم من هم روحيهام مثل اين شود.
اين دعا را در جاي ديگري نديدهام؛
فقــط در دعاي صفا و مروه هســت كه
ميخوانيم؛ «اعوذ باهلل من فتنه الغنا»؛
به خدا پناه ميبرم از فتنه ثروتمندی.
«فــاهلل في كبــر الهميــه و فخر
الجاهليه»؛ بترسيد از خدا در نظر بگيريد.
سيدبنقطب كتابي به نام جاهليت قرن
بيستم دارد .اآلن هم جاهليت مدرن وجود
دارد كه واقعاً دارد بيداد ميكند .تعصبات
كوركورانه انسان را به كفر ميرساند.
نماینده ولیفقیه در استان
و امام جمعه زنجان

نقطه نظر

خدمت و عبادت ـ 1

مهــدی عامــری/
دوگانهسازی و جدانگاری مفاهیمی
مانند جنگ و صلــح ،وحی و علم،
عقل و دین ،معنویت و عدالت ،دین
و سیاســت و تعابیری از این دست
سکه رایج فلسفههای غربی و مادی
اســت .در نگاههای مادی که فقط
ناظر به جسم انسان و دنیا هستند ،به
دلیل نگاه نادرست به انسان و جهان،
توانایی تجمیع و اتحاد مفاهیم این
چنینی وجود ندارد و چون بین آنها
تضاد میبینند ،به انسانها و جوامع
پیشــنهاد میدهند یا گاهی حکم
میکنند بیــن اینها فقط یک مورد
را انتخاب کرده و مورد دیگر را طرد
کنند! در حالی که طبق اســتدالل
عقل و بیان وحی و تعالیم اســامی
میتوان بین برخی آنها جمع کرد یا
راه سومی را برگزید.
یکــی از این دوگانهســازیها
دوگانه خدمتـ عبادت اســت .این
مصرع مشــهور را بارها شــنیدهایم
کــه «عبادت به جــز خدمت خلق
نیســت» و در پس این نــگاه گاه
تالش میشــود با بیان این دیدگاه
القا شــود که اگر کســی به همنوع
خویش خدمت کند و گرهای از کار
مردم بگشاید ،برای سعادت او کافی
است و چنین انسانی حتی اگر دین
هم نداشته باشد ،مقدس است و به
دلیل همین خدمات مستحق پاداش
الهی است .در واقع برخی با این بیان
میخواهند به دین و دینداری هجمه
کرده و اساس تدین را با این شبهات
خدشهدار کنند.
از ســوی دیگــر نیــز عدهای
حیات در محراب و ســجاده دارند
و میپندارند تنهــا خلوت کردن با
خدا و تهجد است که ضامن سعادت
بشر است!
در تعالیم شیعه و سیره بزرگان
و ائمه معصــوم ،انحصار خدمت یا
عبادت نفی شــده است و هم عابد
صــرف و هم خادم محــض کامل
نیستند و هر دو در یک بخش نقص
دارند .در شــمارههای بعدی سعی
میشــود بر مبنای قرآن و روایات و
سیره اهل بیت(ع) به اجمال در این
باره بحث شود.

سردار گرجیزاده فرمانده حفاظت سپاه در جلسه شورای تحلیل معاونت سیاسی

نفوذ به حرم امام(ره) عملیات ایذایی برای حمله به خانه ملت بود

ســردار علیاصغر گرجیزاده فرمانده حفاظت سپاه در جلسه
شورای تحلیل معاونت سیاسی درباره حوادث تروریستی  17خرداد
ماه در مجلس شورای اسالمی و حرم امام خمینی(ره) توضیحاتی ارائه
کرد .پیش از این نیز وی بخش زیادی از توضیحات مربوط به این حوادث
را در برنامه جهانآرا شبکه افق ارائه کرده بود که در این جلسه این
توضیحات را تکمیل کرد .در ادامه به ابعاد قابل انتشار سخنان وی در
این جلسه پرداخته خواهد شد.

است .ما تصورمان این است که تروریستها این دو جا را به این دلیل انتخاب
کردند که الیه بیرونی این دو جا حفاظت و بازرسی به خصوصی ندارد و این
موضوع نشان میدهد آنها با شناسایی دقیق پیشین وارد شدهاند .کما اینکه
در حرم در فیلمهای دوربین مداربســته کام ً
ال مشهود است که اگر این افراد
از سر حماقت با نیروهای انتظامی حرم درگیر نمیشدند ،شاید به در ورودی
صحن میرسیدند و با نیروهای ما درگیر شده و ممکن بود اتفاقات بدی آنجا
رخ بدهد.

معضل تمکین نکردن مسئوالن برای برقراری امنیت
من مطالبم را در دو بخش تقدیم میکنم؛ یکی در رابطه با معضل عدم
تمکین برخی مســئوالن برای برقراری امنیت و دیگری جزئیاتی از عملیات
برخورد با تروریستهای مجلس.
این حادثه در حالی اتفاق افتاد که از پیش هشــدارهایی درباره اتفاقاتی
در زمان انتخابات و مراسم ارتحال امام(ره) داده شده بود و تقریباً برای همه
نیروهای امنیتی کشــور محرز بود که نیروهای تکفیری متصل به داعش یا
بعضاً جدای از آنها دنبال اقدامی هســتند که در ایران بازخورد مطلوبی برای
آنها داشته باشد .اما تهدیدات وزیر خارجه عربستان و جمله وزیر دفاع آنها که
گفت باید درگیری را به داخل ایران بکشانیم ،به همه یک هوشیاری داده بود
و لذا کمی اقدامات امنیتی و شــبهامنیتی در کشور به ویژه در تهران تشدید
شده بود .اما چالش اساسی ما همیشه این است که بخش غیر امنیتی و غیر
نظامی کشــور تا زمانی که با چالش اساسی روبهرو نشود و ناامنی را به عینه
نبیند ،با اقدامات محدودیتزا که اقدامات امنیتی است و با نیروهای امنیتی
مخالفت میکند .این خود یک آسیب است و به طور حتم باید بررسی شود.
در حادثه اخیر هم ما درگیر همین موضوع بودیم .دو جایی که حمله شد از
نظر نمادی مهم است .مجلس شــورای اسالمی یکی از قوای سهگانه کشور
است و حرم امام(ره) هم هر چند در زمان مراسم  14خرداد این اتفاق نیفتاد،

فشارهای نمایندگان به سپاه حفاظت
ما در سپاه حفاظت ،چه در بخش حفاظت اماکن و چه در بخش حفاظت
از شــخصیتها همواره با این فشارها روبهرو هستیم که مردم اذیت نشوند و
بازرسی صورت نگیرد و کار را برای مردم سخت نکنید.
ما بارها به مســئوالن مربوطه در حرم و مجلس انتقاد کردهایم که این
نوع برخورد شما با موضوع امنیت مشکلساز میشود ،ولی آنها میگویند که
اینجا یک مکان مردمی اســت و خیلی دالیل دیگر که اگر مسئله امنیتی را
در نظر نگیریم درســت هم است .برای نمونه بارها جلساتی داشتیم و درباره
خطرات برخی سهلانگاریهایی که در حرم میشود ،تذکر دادیم ،اما متأسفانه
با توجیه مردمی بودن این مکانها به آنها توجه نشد.
در مجلس عده زیادی از نمایندگان همواره میگفتند که ما باید آزاد باشیم
و مردم هم برای مالقات با ما باید آزاد باشند .نامهها و اسنادی که نمایندگان
خطاب به رئیس مجلس یا جاهای دیگر درباره فعالیتهای امنیتی ســپاه در
مجلس زدهاند ،خیلی زیاد است ،همین مسئله گیتی هم که در روز عملیات
تروریستی تیراندازی از آنجا شروع شد از سوی عدهای از نمایندگان با نامهای

چالش اساسی ما همیشه این است که بخش
غیر امنیتی و غیر نظامی کشور تا زمانی که با چالش
اساسی روبهرو نشود و ناامنی را به عینه نبیند با
اقدامات محدودیتزا که اقدامات امنیتی است و
با نیروهای امنیتی مخالفت میکند .این خود یک
آسیب است و به طور حتم باید بررسی شود

ولی باید توجه داشت این دو مجموعه به دلیل همین اعمال سلیقههای برخی
کمدفاعترین جاهای ممکن در برابر عملیات بودند .در حرم امام(ره) تا در ورودی
که وارد فضای سربســته اصلی صحن حضرت امام(ره) میشویم ،هیچ گیت
بازرســی وجود ندارد و فقط دوربینها هستند ،همچنین تا در اصلی ورودی
صحن اصلی حرم هیچ نیروی امنیتی حضور ندارد ،مگر برخی اوقات نیروهای
انتظامی که آنها هم در محدوده خاصی حضور دارند.

تروریستها پیشتر محل را
شناسایی کرده بودند
مجلس شــورای اسالمی هم جایی اســت که دورتا دور آن خیابانهای
شــلوغ ،پر تردد و با ترافیک قرار دارد و فاصله دیوار ســاختمان صحن اصلی
با خیابانهای اطراف مثل مردم و مجاهدین اســام و ...یک فاصله بسیار کم

که بــه رئیس مجلس زده بودند مورد اعتراض قرار گرفت و آنها خواســتند
جمع شــود .حتی بعضاً برخی نمایندگان میگفتند که باید نیروهای امنیتی
با لباس شخصی و سالح کمری مخفی در محل حضور داشته باشند ،یا آنکه
لباس با پوتین نداشــته باشند .حتی بارها با رئیس مجلس مکاتبه کردیم که
وظیفه نیروهای ما فقط برقراری امنیت اســت و ما نباید در مراجعات درگیر
پاســخگویی به مردم باشیم و کارمندان مجلس باید در ورودی باشند که از
مراجعهکنندگان بپرسند کجا میرود؟ ،با چه کسی کار دارد؟ ،چه کاری دارد؟،
کی وارد و کی خارج میشود.
حتی این موضوع هم از ســوی برخــی نمایندگان مطرح بود که برخی
بازرسیها برداشته شود و مردم بدون هیچ محدودیتی وارد شوند.

وقتی احساس ناامنی شد تمکین کردند
امــا حاال با این اتفاق خود این دوســتان دنبال طرحهای جدید امنیتی
رفتهاند و ما هم طرح جدیدی را که از پیش تنظیم کرده بودیم ،ارائه دادیم و
در حال اجرا است و جالب اینکه اآلن که احساس ناامنی شده هیچ مخالفتی
وجود ندارد و شاید تشویق هم بشویم.

آنچه اتفاق افتاد
این مســئله اولی بود که بیان کردم؛ اما موضوع دوم شــرح وقایع است.
حمله تروریستی در حرم امام راحل(ره) با هوشیاری مأموران نیروی انتظامی
و اطالع بموقع مردم مبنی بر وجود نیروی مســلح در حرم به ســرعت جمع
شد .یکی که سالحش گیر کرده بود ،ابتدا با نارنجک صوتی و سپس با جلیقه
انفجاری اقــدام انتحاری خارج از محدوده خطر کرد و یکی هم با تیراندازی
نیروهای پلیس به هالکت رسید و حادثه جمع شد .عدهای مشکوک بودند که
بازداشت شدند ،اما بعدا ً مشخص شد که به این ماجرا ارتباطی ندارند و آزاد
شــدند .اما درباره سه نفری که به مجلس یورش بردند هم ظاهرا ً قرار بوده با
استفاده از غفلتی که در پی عملیات حرم امام(ره) ایجاد میشود ،اقدام کنند
که این دو گروه به دلیل نداشتن ارتباط مستقیم با هم با فاصله خیلی کمی از
هم به لحاظ زمانی دست به عملیات زدند .سه نفر دیگر با یک خودروی پراید
وارد تهران شــده و آن را در حوالی میدان پاستور پارک میکنند و با تاکسی
خود را به در اصلی ورودی مراجعین مجلس میرسانند.
راحت وارد مجلس میشوند
با همان کیفیتی که میبینید به دلیل نگاههایی که گفته شد ،اینکه حتی
نیروی انتظامی را در الیه سوم امنیتی اطراف مجلس محدود کرده بود ،با تمام
تجهیزات خود وارد محدوده مجلس میشوند و پیش از گیتی که نیروهای ما
بودند ،سالحهای خود را درمیآورند و شروع به شلیک میکنند ،دو مأمور ما
و عدهای از مردم را به گلوله میبندند .دو مأمور ما با جراحت به سمت دری
که وارد محوطه بیرونی ســاختمان هرمی شکل است رفته که یکی از آنها را
دوباره میزنند و بعد به او چند تیر خالص میزنند که صحنههای دلخراشی
است ،مأمور دوم هم دوباره مورد اصابت قرار میگیرد ،اما میتواند خود را به
در برســاند و در را میبندد و پشت در به دیگران خبر میدهد .تروریستها
که با در بســته مواجه میشوند بعد از رگبار بستن در وارد ساختمان اداری
میشوند .ساختمان هفت طبقهای که دفاتر نمایندگان در آنجاست و همواره
از  200تا هزار نفر ممکن است داخل ساختمان باشند .در این زمان برای ما
مشخص شد که خوشبختانه روز و زمان حمله خلوت بوده و در مجموع حدود
 180نفر پیش از تروریستها به ساختمان وارد شده بودند.
کل ماجرا را نیروهای انصار مدیریت کردند
نیروهای ســپاه انصار سریع وارد عمل شدند .ما به سرعت دستور دادیم
پیش از هر اقدامی باید مردم از ســاختمان خارج شــوند و هیچگونه سالح
انفجاری استفاده نشود که به آتشسوزی منجر شده و سبب آسیب به مردم
شــود .تروریستها حدود یک ساعت و نیم تحرکی نداشتند و ما هم در این
حین مشغول تخلیه ساختمان شدیم .آنها پیشتر وارد دفاتر برخی نمایندگان
شده و عدهای را به شهادت رسانده بودند .از جمله شهید تقوی را که به دلیل
داشتن لباس روحانیت حدود  20تا  30گلوله به او شلیک کرده بودند ،همان
زمان هم فیلمبرداری و ارسال برای خارج را انجام دادند.

مشکل حضور مردم عادی
با این مشکل مواجه بودیم که احتماالً در برخی دفاتر نمایندگان افرادی
هســتند و آنها در اتاق را قفل کردهاند .کما اینکه در اتاقهای طبقات دیگر
وقتی میگفتیم که پاسدار هستیم ،در را باز کنید تا از ساختمان خارج شوید،
بــاور نمیکردند و در برخی اتاقها را با لگد و تبر شکســتیم تا آنها را خارج
کنیم .برخی خانمهایی که در ساختمان بودند هم میخواستند از طریق راه
پله خارج شــوند که تروریستها به سمت آنها شلیک کردند و برخی از آنها
زخمی شدند .پس از تخلیه حداکثری از آنجا که نمیشد تعلل کرد و ممکن

پس از تخلیه حداکثری از آنجا که نمیشد
تعلل کرد و ممکن بود تروریستها که در محاصره
بودند جابهجا شوند 35 ،نفر از نیروهای سپاه در
مجلس و انصار با تروریستها درگیر شدند .آنها
حجم زیادی مهمات داشــتند؛ لذا بیمحابا و به
شکل رگباری تیراندازی میکردند

بود تروریستها که در محاصره بودند جابهجا شوند 35 ،نفر از نیروهای سپاه در
مجلس و انصار با تروریستها درگیر شدند .آنها حجم زیادی مهمات داشتند،
لذا بیمحابا و به شکل رگباری تیراندازی میکردند.

اجازه به نوپو برای ورود
ما در این هنگام به چهار نفر از نیروهای نوپو به دلیل داشتن تجهیزاتی
که به شکل ورقهای متحرک ضد گلوله بود ،اجازه ورود دادیم ،آنها هم یکی
از تروریستها را زدند .اما دو تروریست را یکی با شلیکهای زیاد زدیم که او
خود را با نارنجک به درک واصل کرد و فرد دیگر را هم با شلیک تیربار از پا
درآوردیم .این پنج نفر کرد اهل پاوه بودند .اینها با اندیشه تکفیری تربیت شده
بودند و یکی دو نفر هم پیشتر به سوریه و عراق برای جنگ رفته بودند .حتی
وزارت اطالعات یکی از آنها را دو بار به دلیل تکفیری بودن دستگیر کرده بود.
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یادداشت

امنیت مردم پایه
در جنوب شرق

سپاه پیشقراول مبارزه با تروریسم

علیرضــا جاللیان17 /
خرداد ســال  1396در تقویم تاریخ
ایران ماندگار شد .در ماجرای نیمروز
این تاریخ دو حمله تروریستی صورت
گرفت .پس از خنثیسازی و هالکت
کامل تروریســتها پــس از حدود
سه ســاعت وزیر اطالعات که دبیر
شورای اطالعات کشــور نیز هست
از پروژه بزرگ سلســله عملیاتهای
تروریســتی در کشــور خبر داد ،به
طــوری که در حــدود دو و نیم ماه
گذشته دستگاههای اطالعاتی کشور
حدود  50تیم تروریســتی را منهدم
و اعمــال تروریســتی آنها را خنثی
کرده بودند و تروریستهای ماجرای
نیمروز نیز پس از آنکه از انجام هدف
اصلی خود بازمانده بودند و تیمهای
موازی آنها منهدم و بازداشــت شده
بودند از سر ناچاری و پیش از اینکه
شناسایی و بازداشت شوند ،دست به
اقدامات انتحــاری زدند .پس از این
ماجرا نیز تمامی تیمهای تروریستی
داخل کشــور که برای رصد بیشتر
تحت نظر دقیق دستگاههای اطالعاتی
بودند منهدم شدند و عدهای دیگر که
هنوز اقداماتی را شروع نکرده بودند
و قصد فرار از کشــور را داشتند در
تورهای اطالعاتی و کمین نیروهای
امنیتی کشور قرار گرفتند و بازداشت
یا منهدم شدند .در این میان مهمات
زیادی از برخی از این گروهها در کنار
دیگر ادوات تروریستی کشف شد که
نشان میداد رژیم قبیلهای عربستان
با همدستی سرویسهای جاسوسی
اربابان خود ،یعنــی ایاالتمتحده و
رژیم صهیونیســتی درصــدد ایجاد
یک ناامنی سراســری در کشور در
حد تحوالت و ناامنیهای تروریستی
سالهای ابتدایی دهه شصت بودند،
اما اشــراف اطالعاتی دســتگاههای
امنیتی کشور مانع از تحقق این هدف
شد .در این میان باید به نقش مؤثر
سپاه پاسداران در مقابله با گروههای
تروریستی اشار ه کرد .سپاه پاسداران
در مجموعــه خــود چند دســتگاه
امنیتــی عضو در شــورای اطالعات
کشور دارد .مقابله سپاه با این گروهها
ابعاد مختلفی دارد که به طور موجز
میتوان به عملیاتهای مردمیاری و
محرومیتزدایــی در مناطق مرزی،
بومیســازی امنیت در این مناطق،
اشراف اطالعاتی سپاه با بهرهگیری از
بدنه مردمی خود در بسیج ،آموزشها
و دقــت عمــل در ایجاد و توســعه
یگانهای ضد تروریســتی و مقابله
با اقدامات تروریســتی در ردههای
عملیاتــی ســپاه ،باال بردن ســطح
حفاظــت و امنیــت در حوزههای
حفاظت شــخصیت و امنیت مراکز
حساس کشــور و توسعه توان رزمی
و اطالعاتی ســپاه پاسداران انقالب
اسالمی در سراسر جبهه مقاومت و به
کارگیری نیروهای غیر ایرانی پاسدار
انقالب اســامی همچون مجاهدین
افغانی و پاکســتانی از کشــورهای
خــارج از جبهه مقاومــت و نیروی
حشدالشــعبی و دفاع مردمی عراق
و سوریه و یگانهای رزمی حزباهلل
لبنــان تحت مدیریت مستشــاری
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در سراسر پهنه جبهه مقاومت
نام برد.
در این میــان مهمترین نقش
ســپاه در برقراری امنیت و مقابله با
تروریسم در داخل کشور بهرهگیری
و مدیریت توان مردمی بسیج در قالب
یگانهای امنیتی مردمپایه و استفاده
از اشــراف اطالعاتی بدنــه مردمی
بسیج بوده اســت تا در این شرایط
و با این دشــمنان ،رویای سعودیها
و آمریکاییها ایجاد ناامنیهای دهه
شصت در کشور به گور برده شود.

نقطه سرخط

علت سختگیریها

میگفت ایــن فرمانده گردان
ما چقدر به نظــم و دقت در کارها
ی گیر میده و سختگیره! گفتم
الک 
میدونــی فرمانــده شــما پیش از
اینکه بیــاد گردان شــما کجا کار
میکرده؟ گفت نه .گفتم اون دو سال
فرمانده مستشاری یکی از گردانهای
مقاومت توی سوریه بوده که گردانش
اونجا از مســلحین سوریه شبیخون
خورده و یک شب  25تا شهید داده،
اون میخواد دیگه این مشکل برای
نیروهاش پیش نیاد.
در ضمــن تــوی کار نظامی
میگن؛ «هر چقدر توی آموزش عرق
بیشتری ریخته شود ،خون کمتری
توی جنگ میریزد».

سال هجدهم

شماره ۸۰3

سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت :داعش فرقی بین شیعه و سنی قائل نیست .استکبار جهانی دست روی نقطهای گذاشته است تا سرمایههای مناسبی
که در جامعه اسالمی وجود دارد را از بین ببرد .دشمن برای نفوذ در بین مردم و مسئوالن بسیار تالش میکند که باید بسیار هوشیار باشیم .در جنوب شرق کشور امنیت ما در
مرزها را مردم تأمین میکنند و همین اقدام دشمن را تحریک کرده است؛ زیرا این کار سبب انسجام و وحدت بین مردم و مسئوالن شده و دشمن این را نمیخواهد.
گزارشی از ریشه اقدامات اخیر تروریستی و پشت پرده پنهان و پیدای آن

سرویسهای جاسوسی استکبار و ارتجاع عربی برای ایران تدارک دیدهاند

حسن ابراهیمی 17 /خرداد
ماه امسال خبر عملیات تروریستی در
نیمروز تهران رسانهای شد .عملیاتی که
منجر به شهادت و مجروحیت تعدادی
از هموطنان و نیروهای نظامی ،امنیتی
شد .این خبر به سرعت مرزهای کشور
را در عصر ارتباطات درنوردید و جهانی
شد .در حالی که همه ایران را امنترین
کشور در منطقه پرآشوب و بالی غرب
آسیا میدانستند ،این خبر ممکن بود
تمام این امنیت را زیر ســؤال ببرد و
این درست جزو خواستههای دشمنان
انقالب اســامی و جمهوری اسالمی
ایران بود؛ امــا این واقعه نه اول ماجرا
بود و نه آخر آن.

نه اول ماجرا و نه آخر آن
ایران همــواره طــرف مهم در
درگیریهای سوریه بوده است .با ظهور
داعش ،شــام و سپس عراق و تهدید
بغداد و حرم ائمه(ع) در عراق و نزدیک
شدن آنها به مرزهای ایران ،جمهوری
اســامی ایران خــط قرمزهایی را به
تروریســتها و فرماندهان منطقهای
آنهــا اعالم کرد« .بغداد و شــهرهای
زیارتی عراق» ،این خط قرمز جمهوری
اسالمی بود که در آن زمان سرلشکر
باقری در ســمت معاون وقت ارکان
ســتاد کل نیروهای مســلح به طور
رسمی آن را اعالم کرد.
ارتش جمهوری اســامی در 30
کیلومتــری خاک عراق با بخشــی از
تروریســتها برخورد کوبندهای انجام
داد .ایــن اخبار بعدها به وســیله امیر
پوردستان ،فرمانده سابق نیروی زمینی
ارتش اعالم شد .از طرفی سپاه پاسداران
انقالب اســامی هم در سوریه و عراق
فعالیت مستشــاری را حول مبارزه با
تروریستها با همکاری همپیمانان خود
به آنجا رســاند .حال این حضور ایران،
شکســتهای پیدرپی تروریستهای
تولیدی دستگاههای اطالعاتی غرب و
عربستان را موجب شد.

راهبرد تروریستپروری
سرویسها
همین نقش جمهوری اســامی
باعث شــد تا دشمنان انقالب اسالمی
در جبهه اســتکبار و ارتجاع منطقهای
کــه حامی و به وجود آورنده تمام این
گروههای تروریستی بودند ،همواره به
دنبال بر هم زدن این امنیت باشند .تا
مانعی برای به قدرت رسیدن ایران در
منطقه و پیشبرد اهداف انقالب اسالمی
و گســترش قدرت راهبردی ایران تا
سواحل مدیترانه شوند .به همین اساس
اقدام به تقویت و باز تأسیس گروههای
تروریســتی در اطراف مرزهای ایران
کردهاند و نیز اقداماتی در کشور برای
ترویج جداییطلبی اقوام داشتهاند.
همپیمانی مریم و فیصل
حضور رئیس ســابق دســتگاه
اطالعاتی عربستان در جمع منافقین
و اعــام همپیمانــی منافقین با رژیم
ســعودی از دیگــر اقدامــات علنی
رژیــم ســعودی بود که اذهــان را به
سمت بازســازی ســازمان فرسوده،
پیر و بیســرزمین منافقین به وسیله
سرویسهای جاسوســی عربستان و
همپیمانان آنها میبرد .منافقین سالها

در ایــران اقدام به جاسوســی کرده و
برای نیل به اهداف ناامنسازی کشور
میتوانند نیروی خوبی برای همکاری با
تروریستهای تکفیری باشند ،چه اینکه
زمانیکه این سازمان در ابتدای انقالب
دارای تفکر مارکسیستی بود و به آغوش
امپریالسم آمریکا سقوط کرد ،این امر
هم در رابطه با ســقوط این سازمان به
دامن تکفیر دور از ذهن نیست.
تحرکات در مرز با پاکستان
در مرزهای پاکســتان عالوه بر
تقویت و تشــویق گروههای تکفیری
قبلــی ،تأســیس گروههــای جدید
تکفیری آغاز شــده که به طور عمده
تربیتیافتگان مدارس مذهبی تأسیس
شــده به وسیله عربســتان در منطقه
هستند و اقداماتی برای تقویت باندهای
قاچاق موادمخدر صورت گرفت و همین
باندها در کنار گروههای تروریســتی
منطقه اقدام به ایجاد ناامنی کردند.
مرزهای بدون کنترل ترکیه
تحــرکات در منطقــه مــرزی
کردنشــین ایــران با ترکیــه هم زیاد
شده اســت .در این منطقه بنابر اعالم
ســردار پاکپور ،فرمانده نیروی زمینی

گلی از باغ

اظهارات مشکوک سعودیها
در دگرســو باید واکنش مقامات
جدید عربستانی را هم دید .وزیر دفاع
و جانشین ولیعهد ،سخن از کشاندن
جنگ به داخل ایــران میراند و وزیر
امورخارجــه نیز حــرف از تنبه ایران
میزند .حضور ترامپ در عربستان هم
جنبه ضد ایرانی پیدا میکند.
هجمه گروههای تروریستی
اما در این ســو از حدود ســه تا

قبیله عشق

خودگفتههای شهید در «ابوعلی کجاست؟»

«ابوعلی کجاست؟» عنوان کتاب زندگینامه خودگفته شهید
مرتضی عطایی معروف به «ابوعلی» اســت که نشــر معارف و دفتر
مطالعات جبهه فرهنگی منتشر کرده است .تحقیق این کتاب برعهده
محمدمهدی رحیمی بــوده و تدوین آن را نوید نوروزی انجام داده
اســت .در این کتاب  144صفحهای افزون بر زندگینامه خودگفته
شــهید مرتضی عطایی ،شعرهای این شهید و عکسهایی از دوران
حیات و حضور او در جبهه مقاومت نیز به چاپ رسیده است .در مقدمه این کتاب میخوانیم« :این
ســؤال را سه دسته میپرسند :دسته اول؛ داعشیها و فتنهگران تکفیری هستند که در عملیات
بصرالحریر ،عکس شاخص فاطمیون دستشان بود و دربهدر دنبال ابوعلی میگشتند .آنها مدام با
ترس از اسرا میپرسیدند ،ابوعلی کجاست؟ دسته دوم؛ دلبستگان به مذاکره و لبخند دشمنند که
از رزم ابوعلی و امثال او متعجبند و درحال تمسخر .به اینها باشد ،کل توان دفاعی کشور را تعطیل
ذین
َحس َب َّن ال َّ َ
میکنند و ابوعلیها را تنها میگذارند .دسته سوم با افسوس و آرزو میگویندَ « :و ال ت َ
 ۱۰ســاعت گفتوگو با
قون ».این کتاب حاصل 
ُقتِلوا فی َس
ــبیلاهللِ أَمواتاً بَل أَحیا ٌء ع َ
ِ
ِند َرب ِّ ِهم یُر َز َ
مرتضی عطایی از رزمندگان لشکر فاطمیون است .این مصاحبهها در مرداد ماه  95در شهر مشهد
ضبط شد تا در کتاب خاطرات شهید مصطفی صدرزاده استفاده شود ،اما با شهادت وی فرصتی
برای چاپ خاطرات ابوعلی پیش آمد تا دستههای اول و دوم و سوم ،سؤالشان را دوباره بپرسند
که «ابوعلی کجاست؟» در بخش دیگری از این کتاب آمده است« :در عملیات بصرالحریر دشمن
نه نفر اسیر گرفت که پنج نفر از آنها را به شهادت رساند و چهار نفر دیگر در ماه رمضان سال 95
با اســرای مسلحین معاوضه شدند ،یکی از این اسرا حیدر محمدی بود .مسلحین موقع اسارتش
عکس شاخص فاطمیون را به او نشان داده و گفته بودند ،ابوعلی کجاست؟ میگفت« :ابوعلی دیگر
به منطقه نرو ،اگر رفتی اسیر نشو که برایت نقشهها دارند».

گزارش خبری

ســپاه اطالعات دقیقی وجود دارد که
ســرویس اطالعاتی عربســتان و دیگر
همکاران منطقهای آنها تحت پوشــش
کنسولگری و فعالیتهای اقتصادی در
کردستان عراق در حال تقویت و تسلیح
دوباره گروههای کرد ضدانقالب مانند؛
کوموله و دموکرات هستند که سالها
سالح را زمین گذاشتهاند و زمزمههایی
مبنی بر تشکیل دوباره گروهک پژاک و
تقویت پ.ک.ک شنیده شده است .در
مرز منطقه کردنشین بین ایران و ترکیه
هم دولت ترکیه هیچ کنترلی بر مرزهای
خود نــدارد .تحرکات داعــش نیز در
روستاهای کردنشین نزدیک مرز ترکیه،
عراق و ایران هم مشاهده میشود.

چهار سال گذشته گروههای تروریستی
در داخل کشــور نفوذ پیدا کردهاند و
عمده این گروهها در دام دستگاههای
اطالعاتــی و امنیتی کشــور گرفتار
شــدهاند .وزیر اطالعات که سخنگوی
دســتگاههای امنیتی و دبیر شــورای
اطالعات اســت بعد از حــوادث اخیر
تهران ابعاد جدیدی از حضور و برخورد
با تروریســتها را بیان میکند .بعد از
حوادث تهران دیگر برخورد با گروههای
تروریستی به شکل کامل اطالعرسانی
میشود .اطالعات نشان میدهد از سه
ســال گذشــته تاکنون بیش از 120
گروه تروریســتی با رصد دستگاههای
اطالعاتی منهدم شدهاند .حجم انبوهی
از تجهیــزات و تســلیحات و مــواد و
بســتهای انفجاری و انتحــاری از این
گروهها کشــف شده که هر کدام برای
یک کشتار وسیع کافی است و ارتباط
این گروهها کــه قریب  95درصد آنها
تکفیری و بقیه وابسته به سایر گروههای
تروریستی مثل منافقین و اکراد هستند
با عربستان و سایر اعراب مرتج منطقه
محرز است؛ البته بخشی از این گروهها
که بعد از شناسایی ،متواری شدهاند در
این آمار گنجانده نشده است.
چین در جبهه مقاومت!
باوجــود تحــرکات در لیبــی،
اندونــزی و فیلیپین؛ افغانســتان در
نزدیک مرزهای ایــران مقصد بعدی
داعش اســت .تحــرکات اخیر ارتش
آمریکا در افغانستان که مهد القاعده و
گروه تروریستی طالبان است و تحریک
حدود  40گروه تروریســتی که عمدتاً
در حال همپیمانی با داعش هستند به
وسیله دستگاههای اطالعاتی عربستان و
آمریکا این خبر سرلشکر محسن رضایی
را که حدود هشــت ماه پیش خبر از
تحرکات داعش در مرزهای تاجیکستان
و افغانستان میداد ،تأیید میکند .حال
باید منتظر ورود چین بعد از روسیه به
جبهه مقاومت بود.

شهادت در تهران به سراغش آمد

«یک روز یک نفر آمده بود جلوی در مجلس ،خیلی به مسئوالن
اعتراض داشت ،آمده بود جلو و داد و بیداد میکرد .شهید تیموری
جلو رفته بود تا آرامش کند ،اما او جواد را میزد ،جوادگفت؛ عیبی
ندارد به من هرچه میخواهی بگو ،ولی نمیتوانی داخل بروی».
محافظ بیادعایی که ساعتها با مردمی سر و کله میزد که از
راههای دور و نزدیک برای دیدار با نمایندگان و حل مشکالتشــان
بــه مجلس میآمدند ،همه تالشــش را میکرد تا هم مراعات حال
مردم گرفتار را بکند و هم اصولی از حفاظت زیر پا نرود ،محافظی که از «شخصیت نظام» حفاظت
میکرد .جواد دوســت داشــت مانند برخی از همکارانش برای دفاع از حرم راهی سوریه شود ،اما
شهادت پیشقدم شد و در همین تهران بهسراغش آمد.
به نقل از حسن تیموری برادر پاسدار شهید جواد تیموری
شهید جواد تیموری متولد سال  1370و از نیروهای سپاه حفاظت و امنیت مستقر در مجلس
شــورای اســامی بود .سال  90وارد سپاه انصار شد .در حین بازرسی مردمی بود که وارد مجلس
میشــوند که تروریستها وارد شده و از پشت به مردم تیراندازی میکنند ،همان لحظه کسی را
که بازرسی میشده ،میزنند و بعد هم جواد تیموری و بسیاری از دوستانش را با تیر میزنند .او
ت تکفیری که کینه مضاعفی از پاسداران انقالب دارد ،در
بر اثر جراحت به زمین میافتد ،تروریس 
گیر و دار درگیری پیش آمده دوباره باالی سر او رفته و تیر خالصی به صورت وی شلیک میکند
که به چشــم و فک او اصابت کرده و وی را به شــهادت میرساند .برادرش «شهید رضا تیموری»
سال  67در عملیات مرصاد بهدست کوردالن منافق به شهادت رسید و بعد از گذشت  29سال از
شهادت برادر بزرگش او نیز به دست عدهای دیگر از ضد انقالبان کوردل و تروریستهای تکفیری
در  26سالگی شهید شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در فرماندهی دژبان کل سپاه خبر داد

اجرای برنامههای متنوع فرهنگی در ندامتگاه مرکزی سپاه

ســلمان اسکندری /مســئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در فرماندهی دژبان کل سپاه
گفت« :نادمین سپاه بنابر شرایط خاص خود باید
در فضایی متناســب نگهداری شــوند؛ از این رو
ندامتگاه دژبان کل برای این منظور تشکیل شده
و حوزه نمایندگی در این مجموعه موظف به اجرای
برنامههای فرهنگی و معنویتافزا است».
حجتاالسالم والمسلمین صمدی ،مسئول
دفتر نمایندگی ولیفقیه در فرماندهی دژبان کل
سپاه درباره اقدامات فرهنگی و معنوی این دفتر
برای نادمین ســپاه اظهار داشــت« :حفظ شأن
نیروهای مسلح سبب میشود افرادی از این نیروها
که به واسطه جرایم مالی و بدهکاری ،برای نمونه
چک برگشتی یا بدهکاری مهریه و دیه به دستور
محاکم قضایی به حبس محکوم شدهاند ،در فضایی
جدا از ندامتگاههای عادی نگهداری شوند».
وی افزود« :به واســطه فضای انضباطی در
نیروهای مســلح برخی اقدامات موجب میشود
حکم بازداشت برای این نیروها صادر شود که یکی
از این قبیل مســائل مربوط به سربازان فراری یا
تخلفات حین خدمت سربازی است .در مجموعه
سپاه ،فرماندهی دژبان کل موظف به نگهداری از

زندانیان سپاه است و به همین منظور ندامتگاهی
پیشبینی شــده است که در آن افزون بر درخور
شأن بودن فضای فیزیکی برای زندانیان ،فضای
روحی و روانی مناســب با شرایط نیروهای سپاه
نیز حاکم اســت .بر اساس این ،در این مجموعه
فعالیتهای فرهنگی برای نادمین انجام میشود».
حجتاالســام صمدی در ادامه ماه مبارک
رمضان را بهترین فرصت بازگشت و قرب به درگاه
الهی دانست و افزود« :برنامههای ویژه فرهنگی و

ورزشی برای نادمین عزیز و نیز پایوران و سربازان
مجموعه ندامتگاه مرکزی ســپاه در ماه مبارک
رمضان در نظر گرفته شده است».
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در فرماندهی
دژبان کل سپاه اظهار داشت« :برنامههای ورزشی
نظیر مســابقات فوتســال جام رمضان ،برگزاری
جشــن میالد امام حســن مجتبی(ع) به همراه
مســابقات متنوع فرهنگی ،برگزاری کالسهای
روزانــه آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

و نیز برگــزاری کالس اخالق به صورت هفتگی
ویژه عزیزان نادم و ســربازان و پایوران شاغل در
مجموعه ،از جمله این ویژهبرنامههای ماه مبارک
رمضان است».
وی افزود« :در ماه مبارک رمضان اقامه نماز
در هر سه نوبت به صورت جماعت است و در بین
نماز روحانی مستقر در ندامتگاه به مسائل شرعی
و عبادی نادمین پاسخ میدهد».
حجتاالســام صمدی در ادامه گفت« :به
مناسبت لیالی قدر برنامههای ویژه احیا ،سخنرانی
و عــزاداری حضرت علی(ع) در نظر گرفته شــد
که مورد اســتقبال خوب نادمین و کارکنان این
مجموعه قرار گرفت».
وی یکی از فعالیتهای مهم حوزه نمایندگی
ولیفقیه در ندامتگاه  66را برگزاری جلسات اخالق
برای نادمان دانست و خاطرنشان کرد« :جلسات
اخالقی و بیان شــرح حال بزرگان حوزه اخالق و
علمای بزرگ و نیز بیان سجایای اخالقی فضای
خوب معنوی را برای نادمان فراهم کرده که تأثیر
بسیار خوبی در روحیه معنوی آنها داشته است و
در کنار دیگر برنامههای فرهنگی و غیره توانسته
است به معنی واقعی کلمه ندامتگاه باشد».

میقاتسبز
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پاسداران خورشید
مادر شهید مدافع حرم سیدمصطفی صادقی

گفت من را به حضرت زینب(س) بسپار دلت آرام میشود

احسان امیری /شهید
ســیدمصطفی صادقی همزمان
بــا عملیات داعــش در تهران،
در ســوریه شهید شــد .همان
روز تصویــر یک پــدر در کنار
دخترهایش فضــای مجازی را
تکان داد؛ تصویری از خداحافظی
یکی از شــهدای مدافع حرم کشورمان با دو دختر کوچکش؛ تصویری که آخرین وداع
لقب گرفت . ...شهید سیدمصطفی صادقی مدافع حرمی که در شهر حماء سوریه آسمانی
شد ،از همان روز شهادتش تصویر خداحافظی با دخترانش در فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی دســت به دست شــد و دل همه را لرزاند .در ادامه خانم کافیه نعمتی ،مادر
سیدمصطفی از فرزند شهیدش چنین میگوید« :من چهار فرزند داشتم ،مصطفی فرزند
سوم و تنها پسرم بود .جانم به جانش بسته بود .بار اولش نبود که میرفت ،پارسال دو بار
اعزام شده بود .مادرها همیشه نگرانند؛ اما باور کنید مصطفی آنقدر روح بلندی داشت
کــه با حرفهایش و دلیلهایی که برای رفتن میآورد همه را قانع میکرد؛ طوری که
ما حق میدادیم در این راه قدم بگذارد .مهمترین دلیل رفتنش ایمان و اعتقاداتش بود.
میگفت اگر من و امثال من برای دفاع از حرم نرویم چه کسانی بروند؟! میگفت دفاع
من مســلمان شیعه واجب است .میگفت خانم زینب(س) آنجا تنهاست ،ما
از حرم بر ِ
اگر مسلمان واقعی هستیم ،نباید ایشان را تنها بگذاریم .میگفت سوریه برای نیروهای
تکفیری مثل در ورودی اســت ،اگر ما این در ورودی را رها کنیم و مراقبش نباشــیم،
یک روزی آنها وارد خانه ما هم میشوند .پسرم اصرار داشت که حتم ًا برود آنجا تا پای
آنها به خانه ما نرسد.
رضایت دادم چون خودش دوســت داشــت .من با چشمهای خودم میدیدم که
مصطفی دارد برای رفتن پرواز میکند ،میدیدم که چقدر بیتاب است که به سوریه برود.
چطور میتوانستم راضی نباشم؟ مگر یک مادر چیزی جز رضایت فرزندش میخواهد؟
رضایت پسر من در همین بود که به سوریه برود.
بیستوششم اسفند اعزام شد ،قرار بود بیستوششم خرداد هم دوره مأموریتش
تمام شــود و برگردد ایران .آخرین نفر پدرش با او روز سهشــنبه صحبت کرده بود و
مصطفی ساعت چهار صبح چهارشنبه شهید شده بود ،من چهارشنبه به خاطر کسالتی
که داشتم بیمارستان بودم ،همان موقع تماس گرفتند و گفتند :از طرف مصطفی یک
بستهای برای شما داریم .کی میرسید منزل؟ گفتم :دو ساعت دیگر .وقتی رسیدم خانه،
دیدم خیلی شلوغ است و فامیل جمع شدهاند ،هما ن جا فهمیدم چه اتفاقی افتاده...
من روز دوشنبه با مصطفی تلفنی صحبت کرده بودم؛ چون تقریباً سه ماه از رفتنش
میگذشت ،خیلی دلتنگش بودم .حرف که میزدیم ،گفتم :مصطفی جان مواظب خودت
باش ...خیلی دلم برایت تنگ شده ...گفت :مادر من را به حضرت زینب(س) بسپار ،دلت
آرام میشــود .اآلن هم با اینکه پسرم شهید شده؛ اما دل من آرام است .چون پسرم را
ســپردم به خانم زینب(س) و میدانم که این بهترین سرنوشت برایش بوده .مطمئنم
که بهترین جایگاه را دارد.
دو دختر کوچک شهید هم یکی صدیقهالسادات است که پدرش خواست او را زینب
صدا بزنیم .او کالس اول را تمام کرد .یک نوه دیگر هم دارم به نام مطهرهالســادات که
او را هم به خواست پدرش رقیه صدا میزنیم؛ اآلن دخترها این اسمها را خیلی دوست
دارند؛ چون آنها را یاد پدرشان میاندازد».

روی خط
چرا کارتهای یکسانسازی شارژ نمیشوند؟!

 /0914۰۰۰3854آينده بسيجيان طرح امنيت چه ميشود؟ بيمه نيروهاي
مسلح و فيش حقوقي نداريم.
 /0916۰۰۰2985چرا سهام ثامن را تعيين تکليف نميکنند؟!
 /0911۰۰۰4387پس از  11ســال و مشکالت شخصي و کاري و داشتن
چند فرزند ،رفتن به دوره عمومی برای بسیجیان ویژه که تبدیل عضویت میشوند،
خیلی سخت است.
 /0912۰۰۰۰082در حوزه ايمني و تأميني که دغدغه امروز اســت ،براي
هوشياري بيشتر مطلب نوشته شود.
 /0935۰۰۰۰648چرا کارتهاي يکسانسازي شارژ نميشوند؟
صبح صادق :پیگیر این موضوع خواهیم بود.
 /0938۰۰۰۰544چرا در زمینه پروژه مســکن مهر بازرگان براي پايوران و
بسيجيان که پنج سال است نامنویسی کردهاند ،هنوز اقدامي نشده است؟!
 /0913۰۰۰۰890از مشــاهده و خواندن مطالب ستون انعکاس مربوط به
کارهاي بسيار خوب صالحين بسيج خوشحال ميشوم و خدا را شکر ميکنم که
چنين برنامههايي صورت گرفته است ،مانند طرح منبر صالحين /طلبه جهانشاهي
 /0912۰۰۰7889لطفاً پيگير وام مسکن باشيد.
 /0914۰۰۰8765به گوش مسئوالن برسانيد بسياري از مردم هستند که
نان شب ندارند ،لطفاً فکري به حال آنها بکنيد؛ واقعاً دردآور است .دولت که دولت
وعدههاست ،حداقل سپاه کاری کند.
 /0910۰۰۰3408يک سال است بازنشسته شدهام؛ اما هنوز پاداش و طلب
مرخصي ما را ندادهاند.
 /0916۰۰۰4882لطفاً فکري براى جانبازان داخلي ســپاه شود تا حداقل
فرزندانمان از مزاياي جانبازي در دانشگاه استفاده کنند.
 /0918۰۰۰2322در برخی از نواحيها بخش مهندسي جايگاه حقوقي ندارد
با اينکه کارش زياد است ،خواهش میکنیم چارهاي انديشيده شود /جواد از پاوه
 /0918۰۰۰5985چرا بسيجيان دانشآموخته با کد  88در گردان عملياتي
استان کردستان که در شرايط سخت منطقه کار میکنند ،تغيير عضويت نميشوند؟
در اين استان اقدامات بسيار کند است.
 /0911۰۰۰3098در سال  ۱۳۹۵مبالغي به حقوق کارکنان اضافه شد ،اما
متأســفانه باز هم برخی بیعدالتیها در حقوق وجود دارد؛ به ویژه درباره برخی
افراد با سنوات باال که حقوق آنها با افراد با سنوات پایین برابری میکند یا کمتر
است .برای این مسئله چارهاندیشی شود.
 /0917۰۰۰5678خواهش ميکنم يه فکري به حال پروژه مسکن وليعصر
اهواز بکنيد .خيلي گرون حساب کردن؛ بهره بانکی که میگیرن هم خیلی باالست،
ما نمیخواهیم ربا بدهیم و بگیریم.
 /0914۰۰۰4709چرا من که یک جوان این کشور هستم 10 ،سال است
که با کد  89بالتکلیف ماندهام؟
 /0915۰۰۰9334لطفاً پيگير مشــکالت بسيجيان کد  88باشيد ،به ویژه
تبدیل عضویتها.
 /0915۰۰۰0381چرا سپاه که براي تحصيل در پيام نور مجوز داده ،حاال
در اعمال ارشديت تحصيلي مدرک پيام نور را قبول ندارد؟!
 /0933۰۰۰2809درود بــر ملــت ایــران کــه دو روز پــس از ترقهبازی
تروریســتهای داعشی با حضورشان در مراسم تشــییع جنازه شهدای ترور بار
دیگر حماســه آفریدند و مکر دشــمن را به خودش بازگرداندند /ســیدفضلاهلل
محمدی(سیدسقا)

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

شماره پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

دوشنبه 29خرداد 139۶
 24رمضان 143۸
سـال هجدهم شمــاره ۸۰3
 ۱۲صفحه
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صبحانه

د ـ چگونگی اجرای آتش به اختیار
در عرصههای فکری ،فرهنگی و سیاسی
همانگونــه که در عرصه نظامی نحوه اجرای آتش به اختیار باید به
گونهای باشــد که هدف اصلی ،یعنی نجات یک موضع ارزشــمند با جان
نیروهای خودی را تأمین و اجازه نفوذ و سلطه را از دشمن سلب کند و لذا
در عین حال که باید آنی و ضربتی صورت گیرد با بهرهگیری از سنجیدگی
و ارزیابی و محاسبه مداوم بیشترین فایده را با کمترین هزینه تأمین کند،
آتش به اختیار در عرصههای علمی ،فکری ،فرهنگی و سیاسی نیز مستلزم
استفاده از راهکارها و اقدامات زیر است:
1ـ فهم و تبیین دقیق موضوع ،آن هم در منظومه فکری و تدابیر امام
خامنهای و اجتناب از هر گونه اقدام شتابزده با نگاه یک بعدی و احساسی.
2ـ تشخیص دقیق مسائل و اخاللهای موجود و عوامل و ریشههای
مولد آن و ورود نکردن به موارد مســائل بر اســاس شنیدهها و تشخیص
دیگران.
3ـ در میان گذاشــتن تشخیص خود با مسئوالن و مدیران مراکز و
دستگاههای مسئول برای تذکر و هشدار.
4ـ طرح مسئله در هستههای فکری ،علمی ،فرهنگی و سیاسی برای
رســیدن به راهکارهای قانونی ،مؤثر و سنجیده در صورت پاسخ نگرفتن
از بند فوق.
5ـ رعایت چارچوبهای قانونی و اخالقی در اقدامات طراحی شده و
اجتناب از هرگونه بداخالقی و رعایت اندازه و تناسب بین اقدامات با میزان
اخالل و قصور مراکز یا مسئوالن مرتبط.
6ـ بهرهگیری مؤثر از ابزار و شیوههای نرم مانند مکاتبه با مراکز دیگر،
انعکاس رسانهای ،صدور بیانیه و انجام اعتراضات مدنی در مراحل پایانی.
7ـ اولویت دادن به اســتفاده از شــیوهها و اقدامات ایجابی و رعایت
انصاف در روشنگریها و هشدارها.
8ـ آتــش به اختیار همان امر به معــروف و نهی از منکر اثربخش و
هدفمند است و لذا در اینجا هم مراحل و مراتب مناسب رعایت شود.
9ـ اســتفاده از شــیوههای ،اقناعی هم برای تذکر و هم همراهسازی
دیگران برای حل مسئله و اجتناب از تقابلها و مجادالت بیهوده.
10ـ حفظ خونسردی و آرامش در اجرای برنامهها و اقدامات کنترلی
و اجتناب از هرگونه کنش و واکنش احساسی و خشن.
11ـ داشتن نقش ه راه برای هر اقدام و تعیین نقش هر کدام از همراهان
و جلوگیری از اقدامات خودسرانه برخی نیروهای احساسی یا نفوذی.
12ـ داشتن ارزیابی و محاسبه نتایج و پیامدهای اقدامات و خودداری
از ادامه اقدامات بینتیجه و صرفاً مولد هزینه.
13ـ بهرهگیــری از نیروهای آگاه ،مجرب ،ماهــر و ...در عرصههای
مربوطه و خــودداری از اقدامات نســنجیده و در نظر گرفتن پیامدهای
احتمالی و پرهزینه.
ی و علمی تفاوتهایی
از آنجا که آتش به اختیار در عرصه فکری ،فرهنگ 
با عرصه نظامی دارد که داشتن مجال و فرصت تصمیمگیری و اقدام و امکان
استفاده از مشورت افراد صالحیتدار ،مجرب و دلسوز از آن جمله است،
انتظار میرود جوانان متدین و حزباللهی که خود را مخاطب این فرمان
امام خامنهای میدانند،حتماً به فهم دقیق این چرایی و چگونگی اجرا و
لوازم اجرای عالمانه،سنجیده و عقالیی آن اهتمام ورزند که خدای نکرده
برخی فرصتطلبان هزینه اقدامات خودســرانه و جهتدار خود برای لوث
کردن این فرمان را به حساب آنان انجام ندهند .بدیهی است آن دسته از
دانشــجویانی که دارای تشکل دانشجویی بوده و عضو هستهای متصل به
آن هستند ،باید پیش از هر اقدام از تشخیص تا طراحی اقدام و عمل را با
آن تشکل و مسئوالن آن به عنوان قرارگاه تاکتیکی خود در میان گذاشته
و از هرگونه تشخیص فردی و اقدام شخصی اجتناب کنند .هر چند حضور
در هر عرصه و انجام هر نقشــی هزینهها و زحمات احتمالی نیز دارد که
اجتنابناپذیر است ،ولی مهم این است که دشمن نتواند از آن سوءاستفاده
کند و آسیبی به خودی نزند.

صادقانه

ای همه آرامش

در هر تپش قلبم حضور معبودی است که
بیمنت برایم خدایی میکند
بیمنت میبخشد
و بیمنت عطا میکند
ای همه هستی!
ای همه شکوه!
ای همه آرامش!
امواج متالطم درونم را ساحلی نیست جز یادت
و غوغای روح بیپناهم را پناهی نیســت
جز حضورت
وجودم را با ذکر نامت آذین میبندم
و جانم را با یادت متبرک میکنم
و عاشقانه تمنایت میکنم
الهی و ربی من لی غیرک...

نفوذ فرهنگی

آزادی و آزادگی

امام صادق(ع) فرمود :آزاده در همه
حال آزاده اســت ،اگر بال و سختى به او
رسد شــكيبايى ورزد و اگر مصيبتها
بر ســرش فــرو ريزند او را نشــكنند،
هرچند به اســيرى افتاده و مقهور شود
و آســايش را از دست داده و به سختى
و تنگدستى افتد ،چنانكه يوسف صديق
امين(صلواتاهللعليه) ،به بندگى گرفته
شد و مقهور و اسير گشت ،اما اين همه
به آزادگى او آسيب نرساند.
كافى(طـ االسالمیه)،
ج ،2ص ،89ح 6

نگاهی به مصادیق کار جهادی در عرصه فرهنگ و هنر

تحلیل هفته
ادامه از صفحه۶
به طور خالصه میتوان دالیل و چرایی صدور این فرمان را در موارد
ذیل جست:
1ـ پیش آمدن نفوذ و میدانداری نیروهای لیبرال و غربگرا در برخی
عرصههای علمی ،فکری و فرهنگی کشور.
2ـ وجود سوء مدیریت و اختالل در مراکز و دستگاههایی که رسالت
و وظایف راهبردی و عملیاتی در این عرصهها برعهده دارند.
3ـ احتمــال پدید آمدن نوعی تندروی یا انفعال و ســرخوردگی و
بیتفاوتی در بخشــی از نیروهای متدین و حزباللهــی ،به ویژه جوانان
پرشور و احساسی که از وضعیت فکری ،علمی ،فرهنگی و سیاسی کشور
گلهمند و شاکی هستند.
ی علیه ارزشها ،مقدسات و
4ـ شــکلگیری روند تهاجم و قبحشکن 
شــخصیتهای انقالبی و حتی اسالمی که پیاده نظام جریانات سکوالر و
غربگرا در مواردی به صورت هماهنگ شده و جریانی و در مواردی هم به
صورت آتش به اختیار دنبال میکنند.
5ـ مطالبه اقدام از سوی مسئوالن و کارگزاران دستگاههای حاکمیتی
که معموالً هم در حد انتظار نیروهای متدین اهل اقدام نیستند.
6ـ پدید آمدن احســاس بال تکلیفــی در بین نیروهای حزباللهی و
متدین ،به ویژه جوان که از یک سو شاهد کاستیها در عرصههای علمی،
فکری و فرهنگی بوده و از ســوی دیگر با وجود این مراکز و دســتگاهها و
متولیان رسمی امور در اینکه چه باید بکنند ،مردد ماندهاند.
در چنیــن حالتی که ضرورت اقدام مردمی و عمومی محرز شــده
اســت ،رهبری به جوانان دانشــجو فرمان آتش به اختیار میدهند که در
واقع پذیرش مسئولیت و اعمال نظارت مؤثر در این عرصهها برای اصالح
و بازگردانــدن امور به وضعیت عادی اســت .در واقع نوعی مشــارکت و
همکاری دانشــجویان به مدیران و مسئوالن که البته مستلزم وجود باور
به توان جوانان در نزد مسئوالن و مدیران و پذیرش کاستیها و نواقص و
انتقادات مرتبط با آن است.

تلخند

طرح :عباس گودرزی

آتش به اختیار ،عبور از گالدیاتورهای فرهنگی

مهدی امیدی /پس از فرمان
آتش به اختیار رهبــر معظم انقالب،
فضای رســانهای ایران از تفســیرها و
تعبیرهــای مختلــف و گاه متضاد از
این کلیدواژه آغاز شد .حتی مخالفان
انقالب هم مشغول تعریفهای مطابق
میل خود هستند .اما در عرصه فرهنگ،
بیش از تفسیر ،به عمل نیاز داریم .آتش
به اختیار هر چند عبارت جدیدی است
که وارد ادبیات سیاسی و فرهنگی ایران
شده است ،اما در عمل سابقهای طوالنی
دارد .اگر ســاده و ابتداییترین ویژگی
آتش به اختیــار در عرصه فرهنگ را
فعالیت خودانگیختــه و مردمی ،فارغ
از ساختار و دستورهای اداری و دولتی
بدانیم ،برخی از شخصیتهای فرهنگی
ما سابقه چنین روشی را داشتهاند.
مرحــوم امیرحســین فــردی،
نویســنده و ســردبیر فقیــد مجلــه
کیهانبچهها یکی از پیشگامان آتش به
اختیار در عرصه فرهنگ بود .او از سال
 54و با تبدیل مســجد جواداالئمه(ع)
به پایگاهی فرهنگیـ انقالبی ،الگویی
از فعالیت فرهنگــی خودجوش را به
وجود آورد .او طی سه سال و تا پیروزی
انقالب ،با دایر کردن فعالیتهای جذاب
فرهنگی و هنری در این مسجد ،موجب
جذب هزاران جوان و نوجوان شــد و
هنرمندان مطرحی چون؛ مرحوم رسول

مالقلیپور ،مرحوم فرجاهلل سلحشور،
حســین یاری ،بهزاد بهزادپور ،گلعلی
بابایی ،حبیب والینژاد ،شهید حبیب
غنیپور ،احمد دهقان و ...ظهور کردند.
یکی دیگر از پیشــگامان آتش
به اختیار در عرصه فرهنگ ،شــهید
ســیدمرتضی آوینی بــود .مهمترین
ویژگی آوینی ،روحیه و عمل جهادی
وی بود .الگوی فرهنگی شهید آوینی
نه در ســاختمانها و اتاقهای اداری
و زیر باد کولــر گازی ،که در میدان
مبارزه و مقاومت تجلی مییافت .این
الگو ،قالبشكن و نوگراست .مصداق
بارز ،مجموعه «روايت فتح» اســت.
آويني در اين مجموعه مستند ،شيوه
و ســبك جديدي را در مستندسازي
بنا كرده كه پيش از اين سابقه نداشته
است .آويني يك هنرمند مستقل بود.
او نه سفارشيســاز دولت است و نه
گوش به زنگ رسانهها و جشنوارههای
خارجي .هنرمند مستقل ،به امكانات و
بودجه دولتي وابسته نيست .اين گونه
هنرمندان براي رسيدن به هدف خود
معطل رسيدن بودجه نمیمانند و حتي
شده تنها با يك دوربين معمولی نيز
فيلم خود را میسازند .آويني در ارتباط
مستقيم و بيواسطه با مردم و جامعه به
واقعيات دست میيابد .او از باال به مردم
نگاه نمیكرد ،نه تنها اين گونه نبود ،كه

کام ً
ال برعكس برج عاجنشينان ،به جاي
كافه و كافيشــاپ ،همراه با مردم در
كف خيابان روزگار میگذراند و مبارزه
میكند .مســتندهايي چون؛ «هفت
قصه از بلوچستان»« ،خانگزيدهها»،
«شــش روز در تركمــن صحــرا» و
«گمگشتگان ديار فراموشي» حاصل
همين ســبک کار هنری هســتند.
فيلمهايي كه نه براي ژست روشنفكري
و كســب رضايت جشنوارههای غربي
و خوشــحالی محافل خاص ،كه براي
بازنمايــي رنج محرومــان و عمل به
تكليف انقالبي ساخته شدند .به همين
دليل هم واقعي هستند و تلخیشان
آمیخته بــا انگیزه و امید اســت؛ نه
سياهنمایی!
شــهید مدافــع حرم ،ســعید
ســیاحطاهری ،یکی دیگر از آتش به

اختیارهــای عرصه فرهنگ و هنر بود.
شــهید ســیاحطاهری که سالهای
پایانی عمر خود را به مبارزه با داعش
اختصاص داد و در این راه به شــهادت
رسید ،سالها در عرصه جهاد فرهنگی
و هنری نیز فعــال بود .در دورانی که
سینما به انواع حواشی و جنجالهای
پر ســروصدا اما توخالی آلوده شده ،او
در سکوت کامل ،یک جریان نجیب و
سربهزیر را در این وادی بنیان نهاد .او
جشنواره دانشآموزی فیلم دفاع مقدس
که محفلی برای آشناسازی کودکان و
نوجوانان مناطق محروم با حماسههای
دوران دفاع مقــدس بود ،را راهاندازی
کرد؛ جشــنوارهای که میتوان آن را
الگویی بــرای فعالیتهای فرهنگی و
هنــری همه عالقهمنــدان به انقالب
دانست .همچنان که اکرانهای مردمی

جشنواره فیلم عمار نیز با الهام از این
حرکت به وجود آمد.
شهید ســیاحطاهری درباره این
جشــنواره گفته بود« :این جشنواره با
انگیزههای الهی برگزار میشود و افراد،
نه به خاطر اسم و رسم و بودجه ،بلکه
به خاطر همین انگیزهها در آن مشارکت
میکنند .البته برخی از ارگانها کمک
مالی میکنند و گاهی نیز خودشان را به
عنوان متولی این کار معرفی مینمایند،
برای ما هم چندان اهمیت ندارد ،چون
تنها هدف ما تأثیرگذاری فرهنگی است،
نه چیز دیگری».
البته ،به جز این شــخصیتها،
هنرمنــدان و گروههای دیگری هم در
عرصه فعالیــت فرهنگی خودجوش و
چریکی درخشیدهاند .اما این سه نمونه،
میتواننــد الگوهایی بــرای «آتش به
اختیار» در عرصه فرهنگ و هنر باشند.
برای عبــور از روزمرگی ،رفاهزدگی و
غلبه فرهنگ و ســبک زندگی غربی و
برای گسترش نفوذ فرهنگ و گفتمان
انقالب اسالمی در سطح و عمق جامعه
باید روشهای جدیدتر و خالقانهتری
پیدا کرد ،مثل همان کارهایی که امثال
امیرحسین فردی ،شهید آوینی و شهید
ســیاحطاهری در پیش گرفتند .این
تنهــا راه برای رهایی از گالدیاتورهای
فرهنگی غرب است.

راش اضافه
زندگینامه شهدای مدافع حرم در روایت فتح

مد یر عا مــل
انتشــارات روایــت
فتح گفت« :از ســال
 95تدوین و انتشــار
مجموعــه  12جلدی
«شــهدای مدافعان
حــرم» آغاز شــده
است».
حسن عالیی گفت:
«هفــت عنوان کتاب نیز
از این مجموعه منتشــر
شــده و بقیه کتابهای
این مجموعه نیز در آستانه انتشار است.
از مجموعه شــهدای مدافع حرم زندگینامه شــهید حامد جوانی؛ جوانترین شــهید
مدافــع حرم در ســوریه« ،عمار حلب»« ،قرار بیقرار»« ،جانا» منتشــر شــده و کتابهای
«چشــمان یعقوب»« ،سروها ایســتاده میمیرند»« ،بادیگارد» و «مثل نسیم» نیز در دست
انتشار است».
گفتوگو با خانواده شهدای مدافع حرم
مدیر انتشارات «روایت فتح» گفت« :جمعآوری و 
و بهعبارت دیگر متقاعد کردن آنها برای صحبت با نویسندهها ،فرآیند بسیار دشواری است؛ با
این حال خانوادههای شهدا با وجود تحمل فشارهای روحی شدید ،با مسئولیتپذیری و تعصب
پای میز مصاحبه نشستند».

سرقتهای پیدرپی برنده آمریکایی نوبل ادبیات

«بــاب دیلــن»
به کپــی غیرقانونی
بخشهایی از سخنرانی
جایزه نوبل خود متهم
شد.
رولینــگ اســتونز
نوشــت«« :باب دیلن»
بعــد از ماهها حاشــیه و
جنجــال باالخــره فایل
صوتی ســخنرانی جایزه
نوبل ادبیــات خود را به
آکادمی سوئدی تحویل
و ظاهرا ً به این داستان پایان داد؛ اما به تازگی اعالم شده با بررسی نقلقولهای او از «موبی
دیک» نوشــته «هرمن ملویل» ـ یکی از ســه کتابی که او از آنها در سخنرانیاش یاد کرده ـ
میتوان نتیجه گرفت که این خواننده و ترانهســرای پیشکســوت اطالعات خود را از ســایت
« »SparkNotesکپی کرده است.
البتــه ایــن اولینبار نیســت کــه «دیلن» بــه کپیبــرداری غیرقانونی متهم شــده؛
گفتــه میشــود او پیشتــر متن برخــی ترانههایــش را نیــز از منابع دیگر ســرقت کرده
بــود .حتــی نقاشــیهای وی در نمایشــگاه ســال  ۲۰۱۱هــم بــه خاطــر شــباهت به
عکسهــای مشــهور «هانری ـ کارتیه ـ برســون» و «لئــون بیزی» به کپیبــرداری متهم
شدند».

هنرمندان  20كشور
علیه حقوق بشر آمریكایی

موفقیت یک فیلم دفاع مقدسی
در جشنواره ورشو

تأثیر انقالب اسالمی بر جنوب
شرقی آسیا در یک مستند

سینما در دوران حاکمیت
اصالحطلبها محدودتر شده است

استقبال از دو بخش كاریكاتور و
پوستر جشنواره بینالمللی حقوق بشر
آمریكایی كه به شكل بینالمللی برگزار
میشود ،از سوی هنرمندان خارجی
بسیار چشمگیر بوده است.
تــا به حال آثــاری از هنرمندان 20
كشــور جهان برای شــرکت در جشنواره
ارسال شده و همچنان نیز دریافت آثار در
بخش بینالملل ادامه دارد.
این موضوع نشان میدهد كه حقوق
بشر آمریكایی یك موضوع فراگیر جهانی
اســت و ظرفیت هنری بســیار مهمی در
كشورهای مختلف برای پوشش این موضوع
و روشنگری در این زمینه وجود دارد.
این جشنواره هفته دوم تیر ماه و در
ایام گرامیداشت هفته حقوق بشر آمریكایی
برگزار خواهد شد.

فیلم سینمایی «تا آمدن احمد»
در جشــنواره بینالمللی فیلمهای
تاریخی و نظامی ورشو لهستان موفق
به دریافت جایزه «شمشیر نقرهای»
شد.
جشنواره بینالمللی فیلمهای تاریخی
و نظامی ورشو لهستان ،یکی از بزرگترین
جشــنوارههای ســینمایی اروپا محسوب
میشود و فیلم سینمایی «تا آمدن احمد»
موفق شــد جایزه «شمشیر نقرهای» این
جشــنواره را کسب کند«.تا آمدن احمد»
نخستین جایزه بینالمللی خود را در جایگاه
بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه ،در
یک جشنواره هندی به دست آورده است
و بعد از آن هم در کشــور نیجریه ،جایزه
بهترین کارگردانی جشنواره سینمایی این
کشور را کسب کرد.

یک فیلم مستند درباره تأثیر
انقالب اسالمی بر جنوب شرقی آسیا
تولید شد.
مجتبی رضوانــی ،از فعاالن حوزه
مستندســازی در عرصــه بینالمللــی
دربــاره اثــر جدیدش «ســام صیام»
گفت« :ایــن کار در رابطه با شــیعیان
تایلنــد و تأثیــرات پیــروزی انقــاب
اســامی در میــان ایــن مســلمانان
است».
وی در ادامــه ســخنانش تصریح
کــرد« :در بخشــی از این مســتند به
معرفــی تشــکل «محبیــن اهلبیت»
پرداختهایــم کــه بــه وســیله جوانان
خودجوش و شــیعه انقالبی این کشور،
در شهر بانکوک ،پایتخت تایلند فعالیت
میکند».

یک فیلمساز منتسب به جریان
اصالحطلبی اذعان کرد که سینما
در دوران حاکمیــت اصالحطلبها
دچار محدودیتهای بیشتری شده
است.
ابوالحســن داوودی تصریــح کرد:
«...ســینما در دورههای مختلف همواره
مظلوم بوده و به اندازه کافی کتک خورده
است .جالب اینکه این اتفاقات عمدتاً در
ســالهایی افتاده که دولتهای مطلوب
ما (اصالحطلبها) بر ســر کار بودهاند.
واقعیت این است که غالباً محدودیتهاى
بیشترى را در دوران حاکمیت خودیها
(اصالحطلبهــا) تجربــه کردهایم؛ چرا
که به دلیل وابســتگیها یا رفاقتهایی
که وجود دارد بیشــتر رعایتشــان را
کردهایم».

یادداشت

هنر علیه داعش

حسین کارگر /با گذشت حدود
هفت ســال از ظهــور داعش و آغــاز نبرد
مدافعان حرم با این گروه تکفیری ،اما هنوز
هــم هنرمندان ما دین خود را به شــهدای
مدافع حــرم ادا نکردهاند .وقــوع عملیات
تروریســتی  17خرداد داعش در تهران ،بار
دیگر اهمیت پرداختن بــه این موضوع در
فضای فرهنگ و رســانه را برجســته کرد.
بیتردیــد اگر این حادثه در آمریکا رخ داده
بود ،فیلمسازهای مطرح هالیوودی در مدتی
کوتاه چند فیلم سینمایی خوب میساختند.
اگرچه در زمینه مستندســازی فعالیتهای
گســتردهای انجام شــده و هر سال تعداد
قابل توجهی فیلم مستند با موضوع مقاومت
ســوریه و عراق و همچنین شهدای مدافع
حرم ساخته میشود؛ اما در حوزه داستانی،
دستان ما تقریباً خالی است؛ به گونهای که
هنوز هم یک سریال درباره داعش یا مدافعان
حرم تولید نشده است .در سینما هم تعداد
انگشتشــماری فیلم ساخته شده است .از
جملــه این آثار میتوان بــه فیلم نیمهبلند
«هنگامه» به کارگردانی امیر داسارگر اشاره
کــرد .که در  40دقیقه لحظات آخر زندگی
یک مدافع حرم را در کنار همسرش روایت
میکند .فیلم ســینمایی «جشن تولد» نیز
سال گذشته به عنوان اولین فیلم در سوریه
ساخته شد و به نمایش درآمد .این فیلم به
کارگردانی عباس الجوردی درباره مدافعان
حرم ایرانی در سوریه است.
در اپیــزود چهارم فیلــم «هیهات»
نیــز به مدافعان حرم در عراق توجه شــده
اســت .این فیلم شامل چهار روایت از چهار
کارگردان جوان سینمای ایران درباره مفاهیم
عاشورایی است؛ اما اپیزود پایانی «هیهات» به
کارگردانی هادی مقدمدوست هم مقاومت و
رزم و نبرد با ظلم و هم شهادت در راه دفاع
از حرم اسوههای کربال را نشان میدهد .البته
روایت این بخش از فیلم هم به روز است و از
دریچه شبکههای اجتماعی و ابزارهای مدرن
و جدید ارتباط جمعی استفاده میکند؛ کاری
کــه جذابیت فیلم را نیــز دو چندان کرده
اســت .فیلم «آوازهای سرزمین مادری» به
کارگردانــی عباس رافعی هــم به موضوع
تکفیریها اختصاص دارد؛ اما تاکنون اکران
نشده و وضعیت آن نامعلوم است .همچنین،
فیلــم «سرگشــته» نیز دربــاره گروههای
تکفیری است .این فیلم به کارگردانی سهیل
سلیمی که ساخت فیلم «فرشتگان قصاب»
را در کارنامه دارد ،تولید شــده اســت؛ اما
هنوز به نمایش درنیامده اســت .همچنین،
فیلم «امپراطور جهنم» به کارگردانی پرویز
شیخطادی نیز ریشههای تروریسم تکفیری
را به تصویر میکشــد کــه هنوز در مرحله
تولید قــرار دارد .ضمن اینکــه میتوان به
«بادیگارد» هم اشاره کرد که روزهای پایانی
و پیش از شهادت یکی از بازماندههای دوران
جنگ را به تصویر میکشد .قهرمانی به نام
حاجحیدر با شــمایلی که سیمای قهرمان
این روزهای جبهــه مقاومت جهانی ،یعنی
«قاسم سلیمانی» را یادآوری کرده و در مقام
محافظ یک دانشمند هستهای ،جان خودش
را فدا میکند .تصویربرداری «پرواز به وقت
شام» تازهترین فیلم ابراهیم حاتمیکیا نیز
از اواســط خرداد با موضوع «داعش» آغاز
شد؛ فیلمی که حاصل چند سال پژوهش و
حتی حضور حاتمیکیا در سوریه و در جمع
مدافعان حرم است.
امید است ســاخت یک فیلم درباره
تکفیریها با تالش فیلمساز مطرحی ،چون
حاتمیکیا و همچنین حادثه تروریستی اخیر
انگیزه فیلمسازان حرفهای را برای تولید این
قبیل آثار افزایش دهد .به ویژه عملیات داعش
در تهران سوژهای ناب و کمنظیر برای ساخت
فیلمهای جذاب و تأثیرگذار است.

حسن ختام

نذریهای مزین به ذکر فرج

حضرت حجت!
امن یجیبها سر دادهایم برای آمدنت
یکی را میشناسم که میگفت هر روز یک
دور تسبیح نذر چشمانت کرده است
و دیگری تو را به دســتان خدا سپرده است
با ذکر «فاهلل خیر حافظ و هو ارحم الراحمین»
کســی هر روز به نیت تعجیل در ظهورت
صدقه میدهد آقا
و کسانی هر ســال روز باشکوه میالدت را
گرامی میدارند
آن پیــرزن نامآشــنا نذر قدومــت هر ماه
آش میپزد
دخترک به یادت ،فقط گل نرگس میخرد
شــلهزردهای نذری همسایه همیشه مزین
به ذکر «فرج» است
حاج ی سالهاست که پارچهنوشته «یا مهدی
ادرکنی» را بر سر در مغازهاش آویخته است
ذاکر حسینیهمان نیز هر سهشنبه با کاروانی
از عاشقانت راهی جمکران میشود
هر یک به طریقی آقا...
هر یک از ســر ارادت شــما را میخوانیم و
دعاگویتان هستیم
به های و هویمان منگر ،هیچ نیستیم
ضعف نفس ما را که از ما گرفته هیچ ،شما
را هم فرسنگها از ما دور کرده است
حضرت حجت!
بیا دعا کنیم؛ شما برای سالمت نفس ما
و ما برای ظهور شما...

