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ترکیه و سعودی دشمنانی
که ادعای دوستی داشتند

طاللبنعبدالعزیز شاهزاده سعودی در گفتوگو با شبکه خبری فاکسنیوز که در آلمان انجام شده بود ،ضمن اعتراف
به قدرت نظامی برتر ایران گفته بود؛ ما به همپیمانان خود اعالم کردهایم که با تهدید و تحریک ایران قمار نخواهیم کرد،
چون تمایل نداریم که درهای آتش جهنم را بهروی خود باز کنیم
با قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی ،تمامی نهادهای سپاه ،تروریستی محسوب خواهند شد .این در
حالی است که قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء(ص) با بیش از  ۲۵۰۰شرکت اقتصادی همکاری میکند ،که با قرار گرفتن در
فهرست تحریمی آمریکا همه این شرکتها مورد تحریم قرار خواهند گرفت
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علی حیدری /در طول سالهای اخیر که کشورهای منطقه و برخی
دیگر از مناطق جهان در آتش ناشــی از تروریسم تکفیری میسوزند،
جمهوری اسالمی ایران به مثابه ســاحل امن و جزیره ثبات در منطقه
همواره ضمن حفظ امنیت پایدار خود ،رؤیای تروریستها را در روشن
کردن آتش فتنه در ایران اسالمی بیتعبیر کرده است .حفظ هوشیاری
و آمادگی نیروهای نظامی ،انتظامی و امنیتی در شکســت توطئههای
تروریستها طی ســالهای اخیر تأثیر بسزایی داشته است ،به طوری
که دهها تیم وابسته به گروهکهای تروریستی در نقاط مختلف مرزی و
هنگام نفوذ به داخل کشــور شناسایی و دستگیر شدهاند .افزون بر این
بهای این آرامش و ثبات حضور و از خود گذشــتگی فرزندان این آب و
خاک در جبهه دفاع از حرم بود که بدخواهان و کوردالن را در حســرت
خدشه وارد کردن بر امنیت کشورمان گذاشت.
اما پس از برگزاری انتخابات باشکوه  29اردیبهشت که برگ دیگری
از مردمساالری دینی و اتحاد و یکپارچگی ملت با نظام اسالمی و رهبر
معظم انقالب ورق خورد و همچنین پس از چراغ سبز رئیسجمهور آمریکا
که در اظهارات ضد ایرانیاش در سفر به عربستان سعودی متجلی شد،
عوامل حاکمان مرتجع منطقه درصدد برآمدند به هر قیمتی که شده برای
تحتالشعاع قرار دادن این حماسه بزرگ ملی حاشیه امنیتی بسازند و
به زعم خود ناامنی را به ایران اســامی بکشانند و نیز شد ،به طوری که
توانستند به وسیله نیروهای خودفروخته داعش در دو اقدام ناشیانه و
کور به حرم مطهر امام راحل(ره) و مجلس شــورای اسالمی حمله کنند
که ضمن آن عدهای از پاســداران و کارکنان مجلس و مراجعهکنندگان
به خانه ملت به شــهادت رسیدند؛ اقدامی که خشم و انزجار ملت ایران
را که از قربانیان تروریســم در طول چهار دهه گذشته هستند ،فراهم
آورد و فرماندهان سپاه اعالم کردند که به زودی ضربه مهلکی بر پیکره
تروریستها وارد خواهند کرد.
تنها  11روز پس از اقدامات تروریستی نیروهای وابسته به داعش در
تهران که به شهادت  17نفر و زخمی شدن عدهای از هموطنانمان انجامید،
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی شبانگاه  28خرداد با حمله
موشکی به دیرالزور در خاک سوریه ،انتقام خونهای ریخته شده را از
تروریستهای تکفیری گرفت.
در جریان این عملیات  170نفر از تروریســتها ،از جمله عدهای از
فرماندهان آنان به هالکت رسیدند و مقادیر زیادی از تجهیزات و امکانات
آنان منهدم شد .این عملیات مقتدرانه به وحدت و انسجام بیشتر گروهها
و جریانهای داخلی انجامید و در آن سوی مرزها نیز قدرت و ابتکار عمل
نظام اسالمی را که به همت پاسداران انقالب اسالمی به منصه ظهور رسید،
به جهانیان نشان داد.
این اقدام از یک سو سیلی سپاه و نیروهای مسلح بر صورت کریه
دشــمنان اسالم و انقالب اســامی بود ،در عین حال پیام مهمی برای
حامیان غربی ،عبری ،عربی تروریستها داشت که بدانند تکرار اقدامات
و خطاهایی مانند آنچه در تهران رخ داد ،پاسخی بسیار کوبندهتر و در
تراز بسیار باالتر از سوی نظام اسالمی را در پی خواهد داشت و از سوی
دیگر موقعیت و جایگاه جمهوری اسالمی ایران را در منطقه و جهان به
رخ دشمنان کشید و ثابت کرد که امروز سپاه و نیروهای مسلح در داخل
مرزهای کشورمان با تروریستها درگیر نخواهند شد و دشمن را در هر
جا که باشند تعقیب و مجازات خواهد کرد؛ چرا که همانگونه که فرمانده
معظم کل قوا فرمودند« :دوران بزن در رو تمام شــده» و هر کسی که
بخواهد به تمامیت ارضی و منافع ملی و امنیت ایران اسالمی آسیب بزند
با سیلی محکم و مشت پوالدین ملت و نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.

رژیم صهیونیســتی تــا پیش از
انقالب اســامی ایران در هیچ جنگی
شکســت نخورده و پــس از پیروزی
انقالب اســامی ایران در هیچ جنگی
سر آن را
پیروز نشده است؛ واقعیتی که ّ
باید در آرمانهای انقالب اسالمی ملتی
جســت که صدای رسای مظلومان در
جهان است ،انقالب اسالمی که آرمان
آن حمایت از مظلوم است و مردمش
پس از گذشــت نزدیک به  40سال از
پیروزی شــکوهمند آن ،همچنان به
بنیانگذار راحل نظام جمهوری اسالمی
ایران اقتدا میکنند و رژیم صهیونیستی
را غده ســرطانی میدانند که باید از
صحنــه روزگار محو شــود ،ملتی که
برای لبیک به فرمان رهبر فرزانهاش در
دمای بیش از  40درجه ،با زبان روزه به
خیابانها میآید و در صف اول مقاومت
در برابر جهان سلطه ایستاده است.
بایــد راز ایــن ذلت و شکســت
صهیونیستها را در صدایی دانست که
ملت بزرگ ایران در آدینه گذشته به
گوش جهان رساند .در آخرین جمعه
ماه مبــارک رمضــان از خیابانهای
پایتخت جمهوری اســامی ایران تا
میادین دورترین شهرهای ایران عزیز
تنها و تنها یک صدا شــنیده میشد و
آن فریاد ادامه یافتن راه مقاومت بود.
صدای دادخواهی ملتی که علیه
بیداد رژیمی که بیش از نیم قرن است
ملت فلسطین را از خانهاش آواره کرده
اســت و لحظهای از جنایاتش دست
نکشــیده اســت ،صدای رسای مردم
ایران برای وحدت امت اســام علیه
رژیم غاصب صهیونیستی ،همانگونه

دو سیلی در یک هفته

که سرلشکر باقری نیز در راهپیمایی روز که چندی پیش بر سر تروریستهای
قدس گفت؛ «در مکتب اسالم پذیرش تکفیری آوار شــد ،نوشــتند تا نشان
ظلم و ســتم جایی ندارد و مسلمانان دهند حتی لحظهای هم به کوتاه آمدن
واقعی همــواره در طول تاریخ در این در برابر دشــمنان و پا پس کشیدن از
مسیر حرکت کردهاند و با نهضت امام راه آرمانهــای انقالب اســامی فکر
خمینی(ره) جهان اسالم روح تازهای نمیکننــد .مردم ایــران روز قدس از
پیدا کرد و این حرکت از ابتدای پیروزی روزشمار ســرنگونی رژیمی رونمایی
انقالب اســامی شروع شــده و رو به کردند کــه در خون کودکان و زنان و
توســعه است.صهیونیستها در مسیر مردمان مظلوم فلسطینی در حال غرق
اضمحالل هستند و حرکاتی که جهان شدن اســت ،رژیمی که حاال سربازان
غرب و اســتکبار به اسم تروریست و انقالب اســامی و محور مقاومت در
شکلدهی اینگونه گروهها آغاز کردهاند مرزهای آن قرار دارند و نه تنها ایرانیان
نمیتوانــد در ایــن اراده خللی ایجاد که آزادیخواهان در جای جای منطقه
کند و مسلمانان روز به روز منسجمتر و جهان به همراه ملت ایران به خیابانها
آمدند ،از پاکستان و
بــا تروریســتها و
در آخریــن جمعه ماه یمن و افغانســتان تا
صهیونیستها مبارزه
خواهند کرد و سقوط مبارک رمضان از خیابانهای انگلستان ،آمریکا و...
علیه صهیونیستها
رژیم صهیونیســتی پایتخت جمهوری اسالمی
شــعار دادند ،تا آنجا
قطعی اســت و این
ایران تا میادین دورترین
که دولتهای همراه
اتفــاق حتماً خواهد
شهرهای ایران عزیز تنها و
بــا رژیــم غاصــب
افتــاد ».و آنچنــان
تنها یک صدا شنیده میشد
صهیونیســتی نگران
کــه در بیانیه پایانی
راهپیمایی روز قدس و آن فریاد ادامه یافتن راه
برگزاری گســترش
آمده بــود« :آزادی مقاومت بود
تفکر برآمده از انقالب
قدس شــریف و تالش بــرای زوال و اسالمی شدند؛ چنانکه «ینریک» وزیر
نابــودی قطعی اســرائیل و محو غده کشــور انگلیس تظاهرات روز جهانی
ســرطانی منطقه اولویــت اول جهان قــدس را «ناراحتکننــده» خواند و
از ممنوع کــردن ایــن تظاهرات در
اسالم است».
ایرانیان یک بار دیگر به جهانیان انگلیس خبر داد؛ اما زهی خیال باطل
نشــان دادنــد کــه کنــار مظلومان که با چنین اقداماتــی بتوانند نفرت
ایستادهاند و در برابر ظالم سینه سپر عمومی مردم جهان را از رژیم سفاک
کردهاند .مردم تهــران در راهپیمایی صهیونیستی سرکوب کنند؛ رژیمی که
عظیم روز قدس بار دیگر شــعارهای بیشک  25سال آینده را نخواهد دید.
البتــه ،این راهپیمایــی در کنار
«مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»
را بر روی موشــکهای ذوالفقار و قدر حمایت قاطع از ملت مظلوم فلسطین،

برادر ارجمند سردارمجتبی شهمیری

انتخاب شایســته جناب عالی را به سمت معاون اجرایی نمایندگی
ولیفقیه در ســپاه تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون شما را از
خداوند متعال خواستاریم.
همکاران شما در معاونت سیاسی و هفتهنامه صبح صادق

پیامک صبح صادق
۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
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جابهجایی مهره اسب در شطرنج آلسعود

پیامی روشن برای سران کاخ سفید و
همپیمانان منطقهای آنها داشت؛ مردم
با فاصله کوتاهی از تصویب تحریمهای
جدید علیه جمهوری اســامی ایران
در مجلس سنای آمریکا به خیابانها
آمدند و بر ادامه راه انقالب اســامی
تأکید کردند و گفتند ما ایســتادهایم،
همانگونه کــه رئیسجمهور در جمع
پرشــور مردم تهران که علیه آمریکا
شعار سر میدادند ،گفت« :آمریکاییها
همواره بــه فکر تجاوز به حقوق مردم
بودند و امســال هم طرحهایی که در
ســنا و مجلس نمایندگان علیه ملت
ایران دارند ،ملت ایران قاطعانه در این
راهپیمایی میخواهــد به آمریکاییها
بگوید که پاســخ قاطــع آنها را دولت
جمهوری اســامی ایران خواهد داد و
مسیری که ملت ایران انتخاب کرده،
ادامه مییابد ».و همانگونه که رئیس
مجلس خبرگان رهبری گفت« :مردم
ما از تهدیدات پوشالی آمریکا هراسی
ندارد».
مردم پس از دو هفته از ترقهبازی
تروریســتها در تهران بــه خیابانها
آمدند تا پاسخ یاوهسرایی تازه به دوران
رســیدگان ســعودی و خیالپردازی
تروریستها را بدهند ،چنانکه آیتاهلل
سیداحمد خاتمی ،امام جمعه موقت
تهــران در خطبههای نماز جمعه روز
قدس گفت« :ولیعهد ناپخته عربستان
گفته که ما با ایران مذاکره نمیکنیم
و جنگ با ایران را به تهران میکشانیم
که باید در جواب وی گفت ،عربستان
بچهتر از آن اســت که بخواهد با ایران
بجنگد».

برادر ارجمند سرهنگ پاسدار اسالم ابراهیمی

انتخاب شایسته جناب عالی را به سمت معاون طرح و برنامه نمایندگی
ولیفقیه در ســپاه تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون شما را از
خداوند متعال خواستاریم.
همکاران شما در معاونت سیاسی و هفتهنامه صبح صادق
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پیام روشن ملت ایران در راه پیمایی باشکوه روز جهانی قدس

انتقام نیمروز در نیمهشب!

پس از تالوت و حفظ
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قرآنی رفت
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گزارشی از کارگاه قرآنپژوهی
در ستاد فرماندهی کل سپاه
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مصطفی برزکار /اســب متفاوتترین روش حرکت را در میان مهرههای
شطرنج دارد و حرکت آن با دو خانه حرکت عمودی و یک خانه حرکت افقی یا دو
خانه حرکت افقی و یک خانه حرکت عمودی انجام میشــود که به حرف « »Lدر
الفبای التین شباهت دارد .از آنجایی که اسب میتواند از روی مهرههای دیگر بپرد،
در موقعیتهای بسته که صفحه شلوغ است ،مفیدتر است .اکنون در دولت سعودی
با قدرت گرفتن ملکســلمان وضعیتی ،چون میدان شطرنج شکل گرفته است که
میتواند به درگیریهایی در درون خاندان آلسعود بینجامد.
پس از گذشــت چند هفته از ســفر ترامپ به منطقه و شکست ناتوی عربی و
بحران در روابط با قطر در هیئت حاکمه عربستان تغییراتی انجام میگیرد که بیشتر
به یک کودتای نرم بین خانواده آلسعود تحلیل میشود .چند روز پیش از برکناری
ولیعهد عربستان ،حمدالمزروعی ،معروفترین وبالگنویس و فعال اماراتی نزدیک
بــه محمدبنزاید ،ولیعهــد ابوظبی در توئیتی که نشــاندهنده قریبالوقوع بودن
سرنگونی محمدبننایف ،ولیعهد سعودی بود ،نوشت« :محمدبنسلمان پادشاه آینده
عربستان است ».این توئیت فعال اماراتی تأکید صریح بر قریبالوقوع بودن سرنگونی
امیرمحمدبننایف بود که احتماالً پادشــاه آینده باشد .پادشاه عربستان سعودی در
راستای به قدرت رساندن پسر خود به تخت پادشاهی ،بار دیگر با فرمانی اختیارات
ولیعهد را کاهش داد که در حقیقت به معنای خلع سالح قدرت ولیعهد بود .پیرو
این تغییر چند نکته قابل توجه است.
1ـ نزاع بر سر تقسیم قدرت به منزله مسئلهای دیرینه همواره سلطنت سعودیها
را به چالش طلبیده است .به گونهای که در صورت وقوع بحران پادشاهی در عربستان،
دربار ســعودی با چالشهای جدی که تهدیدکنند ه قدرت آنان خواهد بود ،روبهرو
خواهد شد .خاندان آلسعود از سال  ۱۹۳۲میالدی بر عربستان حکمرانی میکنند.
ملکعبدالعزیز ،اولین پادشاه عربستان منشوری دارد که در آن آمده است« :تا زمانی
که پسران من زندهاند قدرت به نوههایم نخواهد رسید ».از این نظر برخالف نظامهای
سلطنتی دیگر که قدرت از پدر به پسر میرسد ،در خاندان سعودی قدرت به برادران
پادشاه انتقال مییابد؛ بنابراین بافت قدرت در عربستان سعودی پیچیده است و این
پیچیدگی همواره هوس رسیدن شاهزادگان سعودی به قدرت را تشدید کرده است.
از زمان مرگ ملکعبدالعزیز ،مؤســس دولت آلســعود در سال  ۱۹۵۳تاکنون پنج
پادشــاه پس از وی قدرت را در این کشور در دست گرفتهاند .با ولیعهدی بننایف،
انتقال عرضی قدرت میان پسران عبدالعزیز بنیانگذار پادشاهی عربستان پایان یافت
و قدرت حاال میان نوههای عبدالعزیز دستبهدست خواهد شد .به همین دلیل باید
شاهد جنگ قدرت بین دو گروه بزرگ و رقیب ،یعنی سدیریها و غیر سدیریها بود.
2ـ قطعاً ســفر ترامپ برای هموار کردن مسیر این تغییر در عربستان تحلیل
میشــود .اگرچه آمریکا با اعزام بیش از  300کارشناس و مأمور اطالعاتی در انتقال
قدرت به ملکســلمان کمک کرد تا بهار عربی در عربســتان آغاز نشود و اکنون با
مدیریت روند قدرت در عربســتان آمریکا قصد دارد برای پیشــبرد اهداف خود در
منطقه کسی را به پادشــاهی نزدیک کند که روحیات جنگطلبانه دارد؛ زیرا برای
دولت ترامپ ایجاد فضای بحران و تنش در منطقه مناسبتر است تا بتواند پادشاهان
منطقه را سرکیسه کند.
3ـ پرونده منطقهای عربستان امروز پیچیدهتر از هر زمان دیگری است .باتالق
یمن از یکســو و شکســتهای پیدرپی ائتالف عبری ـ عربی از سوی دیگر سبب
تضعیف جایگاه این کشور شده است که به تازگی مشکالت با قطر وضعیت را برای
سیاست خارجی عربستان بدتر کرده است .در این وضعیت عامل مشکالت عربستان
به پادشاهی این کشور برمیگردد.
از سوی دیگر ،وضعیت داخلی عربستان نیز بهتر از اوضاع منطقهای این کشور
نیســت؛ چرا که جدای از محبوبیت نداشتن سلمان ،نبود تجربه مدیریتی در سطح
کالن در محمدبنسلمان سبب میشود مشکالت اقتصادی تشدید شود؛ افزون بر اینها
گروههای رقیب پادشــاه و ولیعهد تالش خود را برای بازیابی قدرت بیشتر خواهند
کرد؛ آن موقع ولیعهد با چالشهای جدید روبهرو خواهد شد.
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سال هجدهم

ممنوعیت استفاده از
سالحهای کشتار جمعی

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت  :ایران تنها کشوری است که در باالترین سطح تولید و استفاده از کلیه سالحهای کشتار جمعی را ممنوع اعالم کرده است .این کشور حتی زمانی که در
جنگ هشت ساله با عراق قربانی تسلیحات شیمیایی شد نیز به دلیل مالحظات مذهبی حاضر به مقابلهبهمثل نشد .این در حالی است که اکثر کشورهایی که پیمان منع گسترش تسلیحات
هستهای را امضا کردهاند ،به تعهدات خود در این باره عمل نکردهاند و حتی پنج قدرت هستهای شناخته شده جهان نیز با وجود امضای این پیمان ،تسلیحات خود را افزایش دادهاند.
گفتوگوی حاجحسین یکتا و گلعلی بابایی با صبح صادق

یادداشت

شهدا و مدافعان حرم حق حیات بر گردن کشور دارند

استقالل و ضرورت الگوي پيشرفت

مهدي سعيدي /استقالل ملي ،يکي از ضروریاتی است که فهم و
درک آثار و برکات آن براي همه جامعهاي که مدتهاست در سايه استقالل
زيسته است ،به درستي ممکن نيست .نسلي که وابستگي و حضور بيگانگان را
تجربه نکرده ،نميتواند تصوير درستي از فقدان استقالل داشته باشد ،مانند یک
ماهی که تمام عمر در دل آب بوده و کمترين آگاهي نسبت به آب و اهميت
آن دارد .اما واقعيت آن است که استقالل در کنار مؤلفههايي چون امنيت و
آزادي ،آنقدر اثرگذاري فراگير در جامعه دارند ،که هيچ عرصهاي را نميتوان
يافت که فارغ از اثرگذاري حاکميت يکي از دوگانه استقاللـ وابستگي باشد.
درباره استقالل ميتوان به نکاتی توجه داشت:
1ـ مفهوم استقالل و وابستگي و ابعاد و صورتبندي آن البته در طول زمان
دستخوش تغيير است که بايد به اين هم در تحليل بحث توجه ويژه داشت.
امروز در عصر اســتعمار فرانو ،وابستگي از پيچيدگيهاي متنوعي برخوردار
شده و نسخههاي آن در صورتبنديهاي شيک و غفلتزايي عرضه ميشود.
2ـ وابستگي پیش از آنکه مفهومی بيروني و انضمامي و جامعهشناسانه
باشد ،مفهومي دروني و ذهني و روانشناسانه است که از نداشتن خودباوري افراد
يک جامعه حاصل ميآيد و در ادامه تعين بيروني مييابد .همين امر موجب
شده تا پروژه وابستهسازي در عصر حاضر با اولويتهاي فرهنگي همراه باشد.
تغيير ذائقهها و ارائه سبک زندگي از طريق رسانههاي فراگيري که تمام
ذهن و روح و روان انسان امروز را تسخير کرده است ،مهمترين سرآغاز و پروژه
وابستهسازي و شيوه مقهورسازي و انفعال ميباشد.
3ـ يکــي از الزامــات رســيدن به اســتقالل ،داشــتن الگويــي براي
توســعه و پيشــرفت اســت که بومي بوده و مبتني بر هنجارها و ارزشهاي
ملــي يک ملت و کشــور طرحريزي شــده باشــد و روح و جوهــر آن نيز
بهرهگیری از منابع و توانمنديهاي داخلي و نفي هرگونه وابســتگي اســت.
نظام سياسيای که نتواند چنين الگويي از پيشرفت را طرحريزي کند ،به
مثابه فرد سردرگمي است که مسير حرکت خود را نميداند و سرانجام خواسته
يا ناخواسته در مسير وابستگي و انحطاط قرار خواهد گرفت! رهبر حکيم و فرزانه
انقالب اسالمي در آخرين ديدارشان در جمع استادان ،نخبگان و پژوهشگران
دانشگاهها به اهميت اين موضوع پرداختند و در این باره فرمودند« :ما از چند
سال قبل از اين آمديم گفتيم؛ «الگوي ايرانيـاسالمي پيشرفت» بنده کلمه
توسعه را هم عمدا ً به کار نبردم .آقاياني که مسئول اين کار هستند و از آن وقت
ما با اينها ارتباط داريم ،ميدانند؛ بنده عمدا ً گفتم کلمه توسعه را من به کار
نميبرم ،چون کلمه توسعه يک کلمه غربي است؛ يک مفهوم غربي دارد؛ من
کلمه پيشرفت را به کار ميبرم؛ الگوي پيشرفت ايرانيـاسالمي .خب اين الگو
را بگرديم پيدا کنيم! چرا بايد براي پيشرفت ما ،دستهاي غربي الگو بدهند».
()1396/3/31
در همين راســتا نظام ســلطه تالش دارد با ارائه الگوهايي از توسعه در
عرصههاي مختلف سياســي ،فرهنگي و اقتصادي ،نظامهاي سياســي که از
نداشــتن الگوي بومي توسعه رنج ميبرند را مهار کند و در اين راستا با ارائه
الگوهاي مختلف توسعه و نسخههايي براي پيشرفت ،آنها را در پروژه وابستگي
قرار دهد.
آخرين الگو در اين زمينه که به مســئله روز جامعه ما نيز تبديل شده،
«سند توسعه پايدار» سازمان ملل است که يکي از محورها و بندهاي آن سند
 2030در زمينه آموزش و پرورش ميباشد.
فارغ از آنچه در محتواي سند  2030آمده که با مباني آموزش و پرورش
در جمهوري اسالمي مغایرت دارد ،اصل پذيرش آن که مراجعي بيرون از نظام
اســامي متولي نوشتن برنامه توسعه براي ملت ايران و ديگر ملتها باشند،
مسئله کليدي است که نبايد زير بار آن رفت.
اين نگرش برآمده از پروژه «جهانســازي» و سناريوي «عادیسازي»
و تالش براي فراگير کردن فرهنگ و ســبک زندگي غربي است که در عصر
استعمار فرانو به مهمترين پروژه مهار و استعمار ديگر ملتها بدل شده است
و مهمترين کليدواژه مورد هدف؛ استقالل کشورهاي مستقل است.
پذيرش اين سند تنها امضاي يک توافقنامه معمولي نيست؛ بلکه پذيرش
ناتواني ما در ارائه الگوي توسعه بومي و قرار گرفتن در مسير ريلگذاري شدهای
است که استحاله نظام اسالمي در ايستگاه پاياني آن قرار دارد.
به نظر ميرسد آنچه امروز اهميت دوچندان يافته است ،اجماع متفکران
و صاحبنظران داخلي براي تدوين هر چه ســريعتر الگوي اسالمي -ايراني
پيشــرفت است که بيش از يک دهه از طرح آن از سوی رهبر معظم انقالب
اســامي گذشته اســت؛ اما از آنجا که اين وفاق و اراده همگاني در نخبگان
براي تدوين آن به عمل نيامده ،کار با کندي بسياري به پيش ميرود که اين
سرعت نميتواند پاسخگوي ضرورتهاي امروز جامعه باشد.

نکتهونظر
خدای آنها از هلیكوپترهای ما قویتر است

نکته« :ادواردو آنیلی» در آمریكا به بازدید از یك كارخانه هلیكوپترسازی
رفته و مقامات كارخانه و ژنرالهای ارتش آمریكا برایش درباره هلیکوپترها
توضیح میدهند .در بازدید به هلیكوپتری میرسند كه درباره آن میگویند؛
این هلیكوپتر تمام فناوری برتر جهان را در خود دارد و از همان هلیكوپترهایی
است كه در جریان طبس به كار رفته است ،او میپرسد :اما این هلیكوپترهای
آمریكایی که در طبس شكســت خوردهاند؟ و آن ژنرال آمریكایی در پاســخ
میگوید؛ خــدای آنها از هلیكوپترهای ما قویتر بود .بعدها ادواردو به یكی
از دوســتان ایرانیاش گفته بود كه با تمام مصائبی كه به من وارد میشــود،
هــر از چند گاهی چنین جملههایی من را ســر حال میآورد .ادواردو آنیلی
بعدها شــیعه میشود؛ او چند بار به ایران سفر کرده و با امام خمینی و امام
خامنهای دیدار داشته و به زیارت علیبنموسیرضا(ع) ،امام هشتم شیعیان نیز
رفته است.
نظر :در مقاطع مختلف همواره دست خدا را در کمکرسانی به ملت
ت ما بیشتر میشود،
ایران دیدهایم و اکنون که شیطنتها در حق مل 
لطف الهی نیز بیشتر میشود.
امام خامنهای در دیدار رمضانی امسال با دانشجویان به افزایش
اقتدار کشــورمان در پرتو عنایات الهی چنین اشــار ه داشتند که؛
«امروز سیاستهای بزرگترین قدرتهای دنیا ،در منطق ه غرب آسیا
به گِل نشسته ،پیش نرفته؛ خود آنها میگویند بهخاطر اعمال نفوذ و
اقتدار جمهوری اسالمی است؛ این خیلی مهم است .بنا بود هر بالیی
که میخواهند ســر عراق یا سر سوریه یا فالن [کشور] دربیاورند و
نتوانستند.
خب این خیلی مهم اســت؛ این همان چیزی اســت که شما
میخواستید؛ این همان چیزی است که انقالب میخواست .خواسته
انقالب تحقّق پیدا کرد ،خواســت ه آمریکا و همراهان آمریکا نهفقط
آمریکا تح ّقق پیدا نکرد .این یک نمونه است و از اینقبیل پیروزیهای
چ وقت
زیاد ،تواناییهای زیاد ،پیشرفتهای زیاد هست؛ اینها را هی 
از یاد نبرید».

شماره ۸۰۴

مجتبی برزگر /همین چند روز پیش بود که رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با خانوادههای شهدای مدافع حرم و شهدای مرزبان فرمودند« :شهدا حق حیات بر این کشور
دارند و همه مردم و مسئوالن باید خود را زیر بار منت شهدا و خانواده شهدا بدانند .ایشان مفهوم «شهادت» را مسئلهای عمیق و دارای معانی بلند و یک معامله پر سود با خداوند
متعال دانستند و اظهار داشتند« :شهادت یک «مرگ تاجرانه» است و در این معامله ،خداوند جان انسان را که ضایعشدنی و از بینرفتنی است ،در مقابل سعادت ابدی خریداری
میکند و شهید به مقامی میرسد که قدرت شفاعت پیدا میکند ».امام خامنهای همچنین در ادامه بیان دغدغههایشان ،اینگونه فرمودند« :دشمن تالش دارد این ارزشها را از
جامعه بگیرد و متأسفانه برخی نیز در این چارچوب قلمفرسایی میکنند .امنیت مرزها و شهرهای کشور به برکت تالشهای مرزدارانی است که با همه وجود از ایران دفاع کرده
و همچنین از ورود مواد مخدر جلوگیری میکنند ،البته این تالشها بهخوبی دیده نمیشــود و مرزداران و شــهدای مرزی ،مظلوم هستند .خدمت به کشور فقط تأمین آب و نان
نیســت؛ بلکه باالتر از آن ،تأمین امنیت است و شهیدان و مدافعان حرم و مرزها و شهرهای کشور ،با تأمین امنیت ،حق حیات بر گردن کشور دارند .اما جملهای که در رسانهها
بازتاب قابل توجهی پیدا کرد همان جمله «همه زیر بار منت شهیدان هستیم و هرکس در جهت فراموش شدن یاد شهیدان یا اهانت و بیاعتنایی به خانوادههای آنان کاری انجام
دهد ،در واقع به کشور خیانت کرده است» بود؛ به همین منظور گفتوگویی با دو نفر از شخصیتها و کارشناسان فرهنگی ،سردار حسین یکتا و گلعلی بابایی صورت گرفته که
تقدیم خوانندگان محترم هفتهنامه میشود.
* بفرمایید زیر بار منت شهدا بودن
به چه معناست؟
حاجحسین یکتا :آنچه امروز احساس
میشود ،این است که هر موقع در جامعهمان
به شــهدا نیاز باشــد ،خودشــان رخ نشان
میدهند .در دورههای سیاســی این ممکلت،
در هر دورهای از مباحث اقتصادی یا فرهنگی
یا حتی دورههایی که روحیه سلحشــوری و
نظامی الزم بوده و باید افزایش روحیه جهادی
در بین مردم و جوانانمان بیشتر میشد ،شهدا
رخ نشان دادند .آنها قطعاً بدون اذن خدا و امام
زمان(عج) رخ نشان نمیدهند .این روزها خیلی
باید مواظبت کنیم که حکمت حضور ما به پای
شهدا چیســت ،نه علت حضورمان .رخ نشان
دادن آنها حکمتی دارد؛ چون جنگ و جبهه
ما جهاد فی سبیلاهلل بود؛ نظام ما به خاطر خدا
بود ،فرمانده ما خدایی بود ،جمع ما خدایی بود،
مرگ آخر قصهای که برای بچهها پیش آمد،
یعنی شهادت خدایی بود ،امروز میبینیم که
با وجود همه مسائلی که در جنگ اتفاق افتاده،
بهگونهای آن حرکت سبب برکت شده است.
شهدا خیلی از ما جلوترند .شهدا اعتبار ،امنیت
و سالمت جامعه ما را در همه عرصهها تضمین
کردهاند .همیشــه از خداوند متعال استعانت
میکنم آنطور که بایسته و شایسته است در
راستای زنده نگهداشتن و توسعه سیره و یاد
شهدا قدم برداریم تا روز قیامت ما را شفاعت
کنند .ما منتشان را میکشیم که از قحط ناب
«عند ربهم یرزقون» ما را بینصیب نگذارند .ما
منتشان را میکشیم که یادی از ما کنند؛ اینها
برای اعتالی فطرت و راحتی و امنیت کشورمان
جان خودشــان را به خطر انداختند تا بتوانند
برای موفقیت کشور تالش کنند.
گلعلی بابایی :همیــن امنیتی که در
کشــور و خانوادهها داریم ،به معنای آن است
که زیربار منت شهدا هستیم و حضرت آقا در
بیانات گذشته هم فرمود ه بودند مظهر قدرت
کشور شهدا هستند .اگر ابهتی برای جمهوری
اسالمی وجود دارد و ابرقدرتها برای آن نقشه
میکشــند و نمیتوانند کاری کنند ،به دلیل
آن است که سایه شــهدا بر سر این ممکلت
مستدام است و از این کشور حمایت میکنند.
امام خامنهای با اتکا به این موارد تأکید کردند
و خطاب بــه این دولتمــردان گفتند« :این
مملکــت امام زمان(عج) اســت و خون 300
هزار شهید ریخته شــده که امنیت کشور را
تضمین کردهاند».

* چه کسانی به راه شهدا و خانواده
این بزرگواران خیانت میکنند؟
حاجحسین یکتا :هر کســی که راه
دشــمن را دنبال میکند ،هر کســی که در
حال همکاری با دشــمن است ،هر کسی که
آب در آســیاب دشمن میریزد ،هرکسی که
به وصیتنامه شهدا عمل نمیکند ،هر کسی
که به فرامین حضرت آقا گوش نمیکند و هر
آنچه سبب میشود دل خانواده شهدا بسوزد،
هر کسی که برای رسیدن به آمال و آرزوهای
غرب تالش میکند و پرچم تبلیغ غربگرایی
را باال برده است و به عبارتی به غربیها دست
میدهد .همه شــهدا وصیت کردند پشتیبان
والیت مطلقه فقیه باشیم ،امروز اگر دنبال ثمر
نشســتن انقالب باشیم ،چشمان ما فقط باید
دنبال راه والیت باشد ،اگر دنبال راه و مسلکی
به جز والیت باشــیم ،یقین کنید خار و ذلیل
خواهیم شد .آنانی که فکر میکنند یاد شهدا
ســبب از بین رفتن نشاط در جامعه میشود،
خائن به نظام و گمراه هستند ،نفوذ فرهنگی
گام به گام در حال رخ دادن است و متأسفانه
برخی از دوستان داخلی و چه بسا جاهالنه در
حال در افتادن در این دام هستند.
گلعلی بابایی :منظور حضــرت آقا از
خیانت فراتر از اینها بود .به نظر من ،ناسپاسی
اســت کسی به خانواده شــهدا توجه نکند و
یاد شهدا را کمرنگ جلوه دهد؛ چراکه نوعی
ناسپاســی و قدرنشناسی اســت .بیشتر نگاه
حضــرت آقا در به کار بــردن واژه خیانت به
دولتمــردان و مدیران مملکــت بوده که کار
اجرایی دستشــان است و این سیره شهدا و
مقام شــهدا را در نظر خودشان نمیبینند و

تصمیمات به دور از شأن یک مدیر جمهوری
اســامی و خیانت به دولتمردان است .مردم
کوچه و بازار دنبال این نیستند که به راه شهدا
و خانوادههای شهدا خیانت کنند .شاید برخی
از حرفها زده میشود؛ ولی ناسپاسی است.
* راه فرهنگی مقابله با این خائنان
ضد شهید چیست؟
حاجحســین یکتا :نســل آینده و
جوانمان را باید برای مقابله با استکبار جهانی
از نظر شناســاندن اهداف و چهرهها و لودادن
نقشهها آماده کرد .فراهم کردن زمینهای برای
کار امــر به معروف و اطاعت محض از فرامین
حضرت آقا جزء وظایف ما جاماندگان از قافله
عشق است.
گلعلــی بابایی :حضرت آقــا بارها در
سخنرانیهایشــان گفتهاند که در واقع یک
روش و راه داریم و یک طریقتی برای ما تعیین
شده و آن ،اعتالی این انقالب در سایه پیروی از
راه امام و شهداست؛ چراکه گسترش و تعمیم
این راه در کشــور ،سیلی به کسانی است که
به راه شهدا خیانت میکنند .سیره شهدا برای
بســیاری از جوانهایی که امروز دچار بحران
هویت هســتند ،کاربردی است .حداقل راه را
پیدا میکنند و دیگر دنبال قهرمانان پوشالی
نیستند .با گسترش فضای مجازی به این راه
گمکردنها دامن میزند؛ اگر بتوانیم از سیره
این شهدا پیروی کنیم ،بزرگترین خدمت را به
این جامعه کردهایم و در واقع سیلی سهمگینی
به این غربزدهها زدهایم.
* به نظر شما ،آیا بزرگواران جریان

فرهنگی در داخل و خارج کشور در زمینه
فراموش کردن یاد شهدا کار میکنند؟
حاجحســین یکتا :خود حضرت آقا
فرمودند دشــمنان با تمام قوا و ظرفیت وقت
میگذارنــد تا یاد و نام شــهدا را حذف کنند
و اجــازه ندهند خاطرات شــهدا در ســطح
گســتردهای مطرح شــود .به لطف و عنایت
خداوند متعال صدامیان بدانند نام شــهدا و
یاد و نام اسالم و امام در همه جهان منعکس
میشود.
گلعلی بابایی :کارشان را انجام دادند و
با تمام قوا وارد میدان هســتند .آنها میدانند
چقدر فرهنگ جهاد و شهادت میتواند اسالم
حقیقی را به سمع و نظر همگان برساند و آنها
را از رسیدن به آمال شومشان دورکند .ما باید
برای شناساندن فرهنگ شهدا در جهان کاری
کنیم؛ چراکه راه اصلی فراموش نکردن فرهنگ
ایثار و شهادت ثبت خاطرات است؛ از این رو
بــرای ثبت خاطرات دفاع مقدس باید اهتمام
ویــژهای ورزید .بازگو کــردن خاطرات دفاع
ب و اردوهای
مقــدس باید در قالب فیلم ،کتا 
راهیان نور باشد.
* آیا ادبیات دفاع مقدس ما و سینما
به آن رشد و بالندگی رسید ه است که یاد
و نام و سیره شهدا را در کشور جاودانه
کنند؟ اگر در این سطح نیستند ،ما چه
وظیفهای برعهده داریم؟
حاجحسین یکتا :خوشبختانه ادبیات
دفاع مقدس ما به آن رشد و بالندگی رسیده
است؛ کیفیت خوب است؛ اما با توجه به ذائقه
و استعداد شگرف جوانان هنوز به کمیت قابل
توجهی نرسیدهایم.
گلعلی بابایی :هنوز نرسیدهایم! به تعبیر
حضرت آقا ،اگر  50ســال همه کارگردانان،
اصحاب فرهنگ و هنر فیلم بســازند ،شــعر
بگویند و کتاب بنویســند ،باز هم انگار کاری
نکردهایم و جا دارد .متأســفانه در کشور ما با
توجه به مشکالت اقتصادی و مدیریتی که در
مراکــز فرهنگی وجود دارد ،آثار دفاع مقدس
پشــتوانهای ندارد و باید با گسترش بیشتری
شــکل بگیرد .به نظر من ،کار چندانی انجام
نگرفتــه و فکر میکنم جا بــرای کار کردن
وجود دارد .البته سیر تحولی که برای نگارش
خاطرات دفاع مقدس وجود دارد ،خوب است؛
اما باید از وجــود رزمندگان دفاع مقدس در
نگارش خاطرات دفاع مقدس بهره بیشتری برد.

خبر تحلیلی
نشست صهیونیستی و هراس از قدرت ایران

محمدحسین مصطفایی /هفدهمین دوره نشست امنیتی سالیانه هرتزلیا با عنوان
«توازن راهبردی رژیم صهیونیســتی ،فرصتها و چالشها» همزمان با هفتادمین ســالروز
تأســیس این رژیم برگزار شــد که در آن بیش از  180شخصیت نظامی ،سیاسی و امنیتی
حضور یافتند .افزون بر آن برخی از شخصیتهای دانشگاهی ،رسانهای و قضایی صهیونیستی
و غیر صهیونیستی در این نشست شرکت کردند.
عاموس گلعاد ،رئیس مرکز هرتزلیا که تا سال گذشته ریاست بخش سیاسی و راهبردی
وزارت امنیت رژیم صهیونیســتی را برعهده داشت و همچنین گادی آیزنکات ،رئیس ستاد
مشــترک ارتش رژیم صهیونیستی از بارزترین سخنرانان روز نخست در این نشست بودند.
سخنرانان بارها در سخنان خود به جنبش حزباهلل ،ایران ،سوریه و روابط رژیم صهیونیستی
با کشورهای عربی اشاره کردند و همگی اتفاقنظر داشتند که جنبش حزباهلل لبنان به ویژه
در ســایه تجربه عملی که در چند سال گذشــته کسب کرده است ،خطر جدی برای رژیم
صهیونیستی است.
آیزنکات طی ســخنانی در نشست هرتزلیا گفت« :جنبش حزباهلل تهدید اصلی برای
اســرائیل تلقی میشود .حزباهلل قویتر شده است و دهها هزار موشک دارد .ارتش اسرائیل
برای جلوگیری از رسیدن سالح پیشرفته به این جنبش تالش میکند».
در ادامه عاموس گلعاد اظهار داشــت« :حزباهلل تهدیــد راهبردی برای جبهه داخلی
اسرائیل است .حزباهلل هر روز مجهزتر و مسلحتر شود».
شرکتکنندگان در این نشست همچنین بر ضرورت جلوگیری از قدرتمند شدن ایران
که تهدیدی مستقیم برای رژیم صهیونیستی است ،تأکید کردند.

اخبارویژه

خواهان حذف روز مادر شدهاند

زهرا آیتاللهی عضو شــورای فرهنگی اجتماعی
زنان گفت :کمیته اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل در
سال  2013به جمهوری اسالمی ایران گفته است باید
منع تبعیض جنسیتی در آموزش داشته باشید .بنابراین
در فضاهای آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی نباید
دختران و پســران را از هم جدا کنید .باید مدارستان
مختلط باشد .در  31ژانویه سال  2000کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل به بالروس اعالم
میکند ،چرا در کشورتان روزی به نام روز مادر وجود دارد ،برای آن بزرگداشت دارید و در این
روز به مادران هدیه میدهید؟ این امر سبب تداوم کلیشههای جنسیتی میشود .تکریم نقشهای
مادرانه در خانواده از نظر سازمان ملل کلیشههای جنسیتی است و سازمان ملل آن را منع میکند.

روی خط خبر

طعم خاص پیام سردار سلیمانی

نماینــده جنبــش حماس در
تهران درباره پیامهای تبریک آقایان
ظریف ،الریجانی و سردار سلیمانی به
اسماعیل هنیه گفت« :هر یک از این
شخصیتهای بزرگوار بر اساس ماهیت
وجودی مســئولیتهایی که برعهده
دارند این پیامها را ارســال کردند و
این پیامهای تبریــک را میتوان در
چارچوبهای سیاسی ،قانونگذاری
و نظامی تقســیمبندی کــرد .پیام
تبریک سردار سلیمانی به آقای هنیه
طعــم خاصی از جنس مقاومت برای
این جنبش داشــت ».قدومی با بیان
اینکه بــه یقین پیــام تبریک آقای
سلیمانی یک طعم خاصی از جنس
مقاومــت برای این جنبش داشــته
اســت ،گفت« :البته ایــن موضوع از
ارزش پیام شــخصیتهایی همچون
آقایان الریجانی و ظریف نمیکاهد و
آن دو از برادران بزرگوار ما هستند».

رقابت نزدیک ایران و ناتو

مقامات آمریکایی مدعی شدهاند
که ایــران یک پایــگاه هوایی برای
پهپاد در سوریه ایجاد کرده است که
فاصله چندانی با پایگاه نظامی آمریکا
ندارد .این پایگاه احتماالً محل فرود
پهپادهایی است که به تازگی نیروهای
آمریکایی در سوریه را تهدید کردهاند.
به گفته دو مقام دفاعی آمریکا،
این پایگاه که در نزدیکی شهر پالمیرا
واقع در استان غربی حمص قرار دارد،
دارای یک ایستگاه کنترل زمینی برای
هواپیماهای بدون سرنشین عملیاتی
است .آمریکا و ائتالف موسوم به مقابله
با داعش نیز یک پایگاه نظامی در 80
مایلی جنوب پالمیرا در گذرگاه التنف
دارند؛ جایی که عراق ،اردن و سوریه
با یکدیگر دارای مرز مشترک هستند.

هجمههای دشمنان

ابوالقاســم طالبی گفت« :رهبر
معظم انقالب گفتند راه فیلمسازی
و مانــدن در ایــن راه ،چغــر بودن
اســت و بایــد در این مســیر ،چغر
باشــید ».وی افزود« :زمانی که فیلم
«قالدههای طال» را میســاختم ،با
من بداخالقی کردنــد ،حتی وزارت
اطالعات میخواست مانع از ساخت
فیلم شــود؛ اما من از موضع خودم
کوتــاه نیامدم ».طالبی افزود« :برای
فیلم «یتیمخانه ایران» بعد از پیگیری
زیاد ،توانســتیم تعــدادی بنر برای
تبلیغات فیلم بزنیم ،ولی مدتی بعد
یکی از گروههای حزباللهی به بهانه
اینکه باید برای روز استکبارستیزی
بنر بزنند بنرهای فیلم مرا که درباره
استکبارســتیزی بود ،برداشــتند».
کارگردان فیلم «یتیمخانه ایران» در
ادامه با اشاره به چگونگی شکلگیری
و گســترش بهائیت در ایران گفت:
«این گروه ،لشــکری سایبری دارند
و بــه هــر فیلم و اثری کــه به دین
اســام ناب محمدی و گفتمان امام
خمینی(ره) پرداخته باشــد ،حمله
میکنند و به طور سازماندهی شده،
علیه آن مینویسند».

حمایت تئوریک از داعش

آیزنکات در ســخنان خود یادآور شــد« :جلوگیری از پیشرفت تسلیحاتی ایران هدف
امنیتی برای همه کشورهای منطقه است .ایران موشکهایی را به سوی سوریه شلیک کرد
که این امر پیامهای خاص خود را دارد».
نشســت هرتزلیا یکی از نشستهای راهبردی رژیم صهیونیستی است که همه ساله با
حضور متخصصان مختلف صهیونیستی در محلی به همین نام در شمال تلآویو برگزار میشود
و در آن پس از بررسیهای گسترده ،تصمیمات الزم برای مقابله با دغدغههای امنیتی و نظامی
این رژیم اتخاذ و برای اجرا به مسئوالن اجرایی این رژیم ارائه میشود.

کشورفروشان

بر اساس گزارشها و تحقیقات
انجام شده ،خرید و فروش عتیقهجات،
آثار هنری ،تاریخی و میراث به جای
مانده از کشــورها ،ســومین تجارت
پر ســود در جهان به شمار میآید؛
تجارتی که بر اســاس قوانین ،اساس
معامله بر سر آن غیر قانونی است ،اما
کم نیستند افراد و گروههایی که با به
تاراج گذاشتن میراث ،تاریخ و فرهنگ
این مرز و بوم به سودها و منافع کالنی
دست یافتهاند.

پروژههای مخفیانه یونسکو در ایران

توانمندســازی جنســیتی در قالب پروژه
ترسیب کربن از سوی سازمانهای بینالمللی با
هدف مقابله بــا ارزشها و فرهنگ زن ایرانی در
حال اجرا اســت .این پروژه مشترک میان دولت
جمهوری اســامی ایران و برنامــه عمران ملل
متحد اجرا میشــود .این پروژه در ظاهر با هدف
ترسیب کربن اتمسفر در مناطق خشک و نیمهخشک ایران و بهبود وضعیت اقتصادی و
اجتماعی مردم محلی آغاز شده است .اهداف  15 ،5،7،8،10،13 ،1از الگوی توسعه پایدار
مرتبط با این پروژه بوده و از جمله دستاوردهای این پروژه در منطقه اصلی (بیرجند)
توانمندسازی جنسیتی ذکر شده است؛ زنان در کلیه مراحل و اقدامات پروژه مشارکت
داده شدهاند ،به طوری که حدود یکسوم افراد هدف پروژه را زنان تشکیل میدهند.

حســامالدین آشــنا مشــاور
رئیسجمهور تلویحاً با اعدام محکومان
داعش مخالفت کرده و در این باره سه
برهان آورده است1 :ـ داعش دقیقاً در
پی همیــن واکنشهای غیر عقالیی
و انتقامجویانه اســت تــا از طریق
تقابلجویی با این رفتار باز بتواند از
میان هواداران این گروه یارگیری کند
و به این ترتیب چرخه ترور بازتولید
شــود2.ـ فضایی که در جهان برای
همدردی با کشــورمان و مردم ایران
شکل گرفته تحت تأثیر اعدامها قرار
میگیرد3.ـ شکاف میان شیعه و سنی
و تعمیق آن .این در حالی اســت که
مجازات مختلکننــدگان امنیت و
قاتالن فرزندان این ملت حق عمومی
ملت اســت و نباید با انفعال ســبب
فعالتر شدن آنها شویم.

انقالب در راه عربستان است

دکتر سعد الدوســری یکی از
شخصیتهای دانشگاهی مخالف رژیم
سعودی در اشاره به محمدبنسلمان
نوشت« :انقالب برای ریشهکن کردن
آلسعود در راه است و خرس خودسر
و خرابکار سبب این کار خواهد شد،
بشــینید و ببینید ».الدوسری افزود:
«تجاوز نظامی بــه یمن این خرس
خرابکار را به وزارت دفاع و جانشینی
ولیعهدی رساند و محاصره قطر راه
را برای رســیدن او به تاج و تخت با
سرعت زیادی هموار کرد».
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روی خط خبر

مقر فرماندهی تروریستهای تکفیری
ستاد کل نیروهای مسلح ،طی پیامی از حمایت آحاد ملت ،دولت ،دستگاهها ،شخصیتها و جناحهای سیاسی نسبت به حرکت قدرتمندانه سپاه در حمله موشکی به ّ
تقدیر ستاد کل نیروهای مسلح
در دیرالزور سوریه تشکر کرد .در این پیام آمده است« :این اقدام که همزمان با تصویب تحریمهای ننگین و ضد برجام سناتورهای بیخرد سنای آمریکا علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ملت ایران صورت
از حمله مقتدرانه سپاه
پذیرفت ،به جبهه دشمن تفهیم کرد هرگونه تهدید و تعرض به امنیت ملی کشور به پشتوانه اراده و حمایت مردم با واکنش نیروهای مسلح و مدافعان شجاع و غیرتمند انقالب اسالمی مواجه خواهد شد».

استقبال از بادیگارد
سردار سلیمانی در جده!

به گزارش روزنامه «وطن» چاپ
آمریــکا« ،حیدر العبــادی» در حالی
به عربســتان ســفر کرد که «قاسم
االعرجی» وزیر کشــور عراق هم وی
را همراهی میکرد .وطن مدعی شده
است« :قاسم االعرجی همان بادیگارد
«قاسم ســلیمانی» در عراق است که
بارها به عربســتان حملهور شــده و
از ایران و حشــد الشعبی دفاع کرده
است ».االعرجي خطاب به عربستان
گفته بود ریاض با کشــتن شیخ نمر
النمر درهای جهنم را به روی خودش
باز کرده اســت .ایــن روزنامه آورده
اســت« :االعرجی همان کسی است
که در جنگ عراق و ایران با ایرانیها
در یک جبهه میجنگید؛ ولی اکنون
عربستان از او در جده استقبال میکند
و در مکه عمره به جا میآورد ».وطن
ادامه داده است« :عربستان قطر را به
دلیل روابط با ایران تحریم میکند ،از
آن طرف هم شــاه عربستان از قاسم
االعرجی بادیگارد ســردار ســلیمانی
میزبانی میکند».

بیاعتناییدولتیها
به دستور رئیسجمهور!

حسن روحانی در بخشنامه ابالغی
اسفند ماه سال گذشته خطاب به ۴۱۶
شــرکت و مؤسســه دولتی اعالم کرد
هر چه ســریعتر حسابهای خود را به
بانک مرکزی منتقل کنند؛ اما آنها هیچ
توجهی به بخشــنامه روحانی نکردند!
برآورد شــده اســت تعداد حسابهای
دولتی مشــمول این طــرح  ۲۲۰هزار
حساب بوده که گفته میشود تا انتهای
ســال  ۱۳۹۵دستکم  ۷۰هزار حساب
به بانک مرکزی منتقل شــده اســت؛
رقمی در محدوده یک سوم حسابهای
شرکتهای دولتی!

نبض اقتصاد
در دست دالالن

بر اساس آمار ،سال گذشته حدود
 16هزار میلیارد تومان ،یعنی حدود سه
و نیم درصد کل تســهیالت پرداختی
بانکها ،سهم تسهیالت صنایع کوچک
و متوسط شده است که نشان میدهد
نظام بانکی ما در راســتای اشــتغال و
تولید کار نمیکند و این در حالی است
که ســهم دالالن و حتی قاچاقچیان از
تسهیالت بانکی بیشتر از تولیدکنندگان
است .گفتنی اســت ،در سه سال اخیر
بر روی اصناف فشــار زیاد مالیاتی وارد
شــد که به تعطیلی تعــداد زیادی از
آنها انجامید.

از عبارت اسالمی
ابا دارند

دکتر ایرج توتونچیان ،عضو هیئت
علمی دانشگاه الزهرا(س) با اذعان به این
موضوع که پایههای اصلی اقتصاد کشور
ما سرمایهداری اســت و فقط در لفظ،
عنوان «اســامی» را یدک میکشیم،
گفت« :بیشک اگر زمانی مدل اسالمی را
که منطبق با امکانات ،شرایط و واقعیات
جامعه ایران باشد ،ارائه دهیم ،آن زمان
میتــوان گفت الگوی مناســبی برای
اقتصاد ایران ترسیم کردهایم .بنده تصور
نمیکنم برنامههای پنج ســاله توسعه
تاکنون به درستی و روشنی محقق شده
و از دید اقتصاد اسالمی به نتایج مطلوبی
رســیده باشد؛ چرا که برنامهریزیهای
صورت گرفته از جنس اقتصاد اسالمی
نیست ».این اقتصاددان در پایان با اشاره
به این موضوع که متأسفانه سازمانهای
دولتی حتی در تنظیم لوایح نیز از بیان
عبارت «اسالمی» ابا دارند! خاطرنشان
کرد« :بیشــک نظام اقتصاد اســامی
در وضعیت رکودی کشــورمان توانایی
افزایش همزمانی عرضه و تقاضای کل
را دارد».

ساخت ایران است
نه آمریکا

شلیک موشکها از خاک ایران به
مواضع داعش ،حامل پیامهای سیاسی
است که بخشی از آن متوجه عربستان
است؛ از همین رو شبکههای رسانهای
عربستان چارهای جز این نداشتهاند که
تصاویری از سالحهای قدیمی ایران را
منتشر کرده یا خبر تحریف شده آن را
منتشر کنند .شــبکه «السعودیه »24
در همیــن حال اعالم کرده اســت این
سالحها در مقایسه با سالحهای عربستان
کاریکاتــوری از «کارتنهای مقوایی»
اســت .گویی او فراموش کرده یا خود
را به فراموشی زده است که سالحهای
سعودی از آمریکا وارد شده است.

سال هجدهم

شماره ۸۰۴

رهیافت

رخداد
کودتای نرم محمدبنسلمان چگونه رقم خورد؟

محمدرضا مرادی  /سرانجام پس از دو سال اختالف بین محمدبننایف ،ولیعهد سعودی و
محمدبنسلمان ،جانشین ولیعهد این دعوا به سو ِدبنسلمان به پایان رسید و وی موفق شد ولیعهد
را برکنار کند و خود ولیعهد جدید سعودی شود« .سلمانبنعبدالعزیز» صبح چهارشنبه ( 31خرداد
 )96طی حکمی سلطنتی «محمدبننایف» ،وزیر کشور و ولیعهد را از ولیعهدی و تمام مناصبی که
داشــت ،برکنار کرد و «محمدبنسلمان» ،پسرش را به عنوان ولیعهد جدید و جانشین خود انتخاب
کرد .پسر پادشاه به جای بن نایف به سِ مت معاونت نخستوزیری تعیین شده؛ در حالی که همچنان
وزیر دفاع باقی میماند .در رأیگیری هیئت بیعت ،محمدبنســلمان با  ۳۱رأی از  ۳۴رأی به پســت
ولیعهدی رســید .در ادامه عزل و نصبهای پادشاه« ،احمدبن محمدالسالم» به سِ مت معاونت وزیر
کشور در سطح وزیر (در سطح ممتاز) تعیین شده و دکتر «ناصر الداوود» از پستش برکنار و به عنوان
نماینده وزارت کشور در سطح وزیر تعیین شده است.
از ســال  2015که سلمانبنعبدالعزیز به جای عبداهلل پادشاه سعودی شد ،روند تغییرات
و جنگ داخلی در دربار
سعودی شــدت یافت؛
چرا کــه ســلمان به
دلیل بیمــاری آلزایمر
و همچنیــن کهولــت
ســن توان اداره کشور
را نداشــت و پســر 30
ســاله و بیتجربه وی
محمدبنســلمان زمام
امور را در دست گرفت.
بنابراین محمدبنسلمان
از همان آغــاز اقدام به
مهرهچینی و ایجاد تغییرات گســترده در ســاختار سیاسی عربســتان با هدف رسیدن به تخت
پادشاهی کرد.
وی در درجه اول مقرنبنعبدالعزیز ،ولیعهد سعودی را مجبور به استعفا کرد و محمدبننایف
ولیعهد جدید شــد .این مســئله از آنجا حائز اهمیت بود که تا پیش از این ولیعهد از میان پسران
ملک عبدالعزیز بنیانگذار پادشــاهی سعودی انتخاب شده بودند؛ اما محمدبننایف از میان نوادگان و
شاهزادگان نسل سوم بود .بنابراین ،این مسئله سبب شد تا اولین مانع برای پادشاهی محمدبنسلمان،
یعنی زیر پاگذاشــتن وصیت عبدالعزیز که تأکید داشــت قدرت از برادر به برادر برسد ،عملی شود و
محمدبنسلمان جانشین ولیعهد شد.
افزون بر این ســلمان با صدور چهار فرمان حکومتی گســترده به تدریج قدرت محمدبننایف
را محــدود کرد .وی برای مطرح کردن خود در عرصه بینالمللی جنگ یمن را به راه انداخت ،روابط
عربســتان با ایران را قطع کرد و به تازگی نیز روابط با قطر را قطع کرده اســت .بنابراین وی پس از
گذشــت نزدیک به دو و نیم ســال شرایط را به گونهای فراهم کرده بود که میتوانست محمدبننایف
را برکنار کند .به ویژه اینکه توانسته بود رضایت آمریکا را نیز جلب کند؛ از همین رو سلمان با صدور
فرمانی بننایف را برکنار کرد و پسر خود را به مقام ولیعهدی رساند.
در این مسئله نباید نقش آمریکا را نادیده گرفت .هر شاهزاده سعودی برای رسیدن به قدرت به
سه زمینه قدرت نیاز دارد تا پادشاه شود۱ .ـ آمریکا؛ ۲ـ خاندان سلطنتی سعودی و ۳ـ مردم عربستان.
البته به نظر میرسد قدرت دو مورد اول بر مورد سوم برتری دارد .محمدبنسلمان با مقدمهچینیهایش
دو دستانداز اول را به راحتی هموار کرد؛ زیرا به تازگی سندی فاش شد که افشا میکرد بن سلمان
و ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی او مقدمات به تخت نشستن را مهیا کرده بودند .این سند نشان
میداد ،ترامپ در ازای وارد کردن پولهای عربســتان بــه بازارهای آمریکا قول داده بود از به قدرت
رسیدن بن سلمان حمایت کند .سفر اخیر دونالد ترامپ به منطقه نیز در همین راستا بود؛ چرا که در
این سفر محمدبنسلمان قراردادهایی به ارزش  500میلیارد دالر را با آمریکا منعقد کرد .این مسئله
تأثیر بسیار زیادی در راضی شدن ترامپ به ولیعهدی وی داشت؛ چرا که ترامپ تاجر است و اصول
تجارت را به خوبی بلد است.
در کل باید گفت ،کودتای بن سلمان سبب خواهد شد سیاستهای عربستان در عرصه خارجی
تهاجمیتر از گذشته شود و باید آثار این مسئله را به ویژه در پرونده یمن مشاهده کرد.

سیاست
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تبیین

اندر چرایی سخت بودن این روزهای روحانی!

حســین عبداللهیفر /این روزها اصالحطلبان همواره از روزهای سخت روحانی سخن
میگویند که البته بخشی آن از جانب خود اصالحطلبان تحمیل میشود؛ چرا که معتقدند موفقیت
روحانی به دلیل حمایت آنهاست و روحانی باید این لطف اصالحطلبانه را در چینش کابینه ادا کند .این
خواسته همراه با فشار اصالحطلبان از فضای رسانهای آنها کام ً
ال هویداست .برای نمونه ،روزنامه «آرمان»
در ســتون یادداشــت روز آخرین روز خرداد با عنوان «روحانی پیام تغییر را شنید» نوشت« :اکثریت
جامعه ایران در انتخابات اخیر نه با نگاه سلبی ،بلکه با نگاهی اصالحطلبانه در انتخابات شرکت کردند
و دکتر روحانی را برگزیدند .اگر مردم تمایلی به دیدگاه اصالحات نداشتند ،در انتخابات به اصولگرایان
ت خواهد بود .روحانی
رأی میدادند .در چنین شرایطی فضا برای رئیسجمهور در دولت آینده متفاو 
باید توجه بیشتری به خواست مردم داشته باشد و شأن تمامی اقشار جامعه از جمله هنرمندان ،اساتید،
دانشجویان ،زنان و جوانان رعایت شود .شخصیتهایی باید سکاندار برنامههای روحانی شوند که به مبانی
فکری رئیسجمهور اعتقاد دارند .تأثیرگذاری رئیسجمهور در آینده ســپهر سیاسی ایران بستگی به
اجرای وعدههایش دارد».
روزنامه «شرق» هم
در ســرمقالهای «جایگاه
خوفنــاک روحانــی» را
گوشــزد کرد و نوشــت:
«روحانی در ســالهای
پیشرو چه خواهد کرد؟
شاید بهتر است بگوییم
سیاست داخلی ایران در
آینده چگونه خواهد بود؟
آیا به ســوی گســترش
ت بهدست معضالت داخلی داده و بهناچار به سمت
دموکراسی قدم برمیداریم یا شرایط جهانی دس 
فضای محدودتری خواهیم رفت؟ روحانی در این میان چه نقشی دارد و اصالحطلبان چه سازوکاری
برای آینده اندیشیدهاند؟ اگر تا دیروز به هر دلیلی میشد از پاسخگویی به این پرسشها سر باز زد،
خ گذاشتن این پرسشها هزینه گزافی برای روحانی و اصالحطلبان خواهد داشت».
امروز بیپاس 
سردبیر «شرق» سرمقاله خود را با پرسشهای فوق شروع کرد و با جمالت زیر به پایان رساند:
«حسن روحانی راه سنگالخی پیشرو دارد .راهی که بعید میدانم کسی آرزو کند که جای او باشد.
مردی که زیر نگا ه میلیونها چشــم برای تحقق مطالبات ریز و درشتشــان اســت .مردمی که تنها
امیدشــان هنوز دولت روحانی است .این امیدها و دلبســتگیها خواب از چشم هر آدمی میرباید و
جایگاهش را خوفناک میکند».
همین چند جمله ابتدایی و انتهایی نوشــتار فوق نشــان میدهد ،حداقل بخشی از سختی این
روزهای روحانی به دلیل انتظار اصالحطلبان به پاسخ مثبت روحانی به مطالبات آنها و چینش کابینه
است؛ چرا که آنها هم در جریان روند نحوه تصمیمگیریها و هم ترکیب تیمهای تصمیمساز هستند
و هم میدانند که روحانی شخصاً خود را مدیون کسی نمیداند و اهل باج دادن هم نیست و چه بسا
فشارهای بیشتر نتیجه معکوس داشته باشد.
در میان آنچه کار را برای کسانی که میخواهند روحانی را به دلیل مطالباتشان تحت فشار قرار
دهند ،سخت کرده ،واکنشی است که به سخنان جنجالی روحانی صورت میگیرد و مقصر اصلی آن هم
خود ایشان است .نکته جالب در این زمینه این است که اصالحطلبان از سخنان روحانی دفاع نمیکنند
و تنها اعتراضشــان این است که چرا مجلس خبرگان ،آیات عظام؛ جنتی ،مکارم و مصباحیزدی و...
واکنش نشــان دادهاند؛ به گونهای که کســی جز خودشان حق ندارد روحانی را تحت فشار قرار دهد.
نوشتههای روزنامه «همدلی» با عنوان «روزهای سخت روحانی» کام ً
ال گویاست که مینویسد« :هوگو
چاوز نیز به امام زمان(عج) باور داشت و منتظر ظهور امام عصر(عج) بود»؛ این جمله عجیب از محمود
احمدینژاد ،رئیسجمهور سابق است که از فرط عالقه به او در مراسم تدفین وی در حرکتی عجیبتر
که سیاســت ایران را تکان داد ،مادر چاوز را در آغوش کشــید و بدین وسیله با او همدردی کرد .این
حرکات عجیب اگرچه از دید رسانهها پنهان نماند و برخی چهرههای رسانهای و مذهبی هم به موضوع
واکنش نشان دادند؛ اما ماجرا آنقدر پیش نرفت که یک مرجع رسمی چون مجلس خبرگان در این باره
وادار به واکنش شود؛ اما در روزهای اخیر سخن رئیسجمهور درباره بیعت مردم با امام واکنشبرانگیز
شد؛ به گونهای که مجلس خبرگان رهبری نیز با انتشار بیانیهای به شدت از رئیسجمهور انتقاد کرد.

اخبار

عقالنیت انقالبی در اندیشه امام خامنهای()3

حسن خدادی /گفتمان عقالنيتمحور رهبر معظم انقالب در تمامي
ابعاد و در طول فعاليتهاي ايشــان گفتماني فراگير و مقبول تمامي جريانهاي
دلسوز و خدمتگزار نظام بوده است .نوع نگاههاي تاکتيکي به اين گفتمان بعد از
رحلت حضرت امام(ره) وجود داشته و اشخاص و دولتها به ویژه رؤساي دولتها
نظرات و ديدگاههاي گوناگوني داشتند .معظمله در این باب در سخنرانی اخیرشان
در حرم امام خمینی(ره) فرمودند« :میشنوم گاهی اوقات بعضی در مقابل شعارهای
انقالب ،عنــوان و مفهوم عقالنیت را مطرح میکنند؛ کأن ّه عقالنیت نقطه مقابل
انقالبیگری اســت؛ نه ،این خطا است؛ عقالنیت واقعی هم در انقالبیگری است.
نگاه انقالبی اســت که میتواند حقایق را به ما نشان بدهد ...این عقالنیت است؛
عقالنیت معنایش این است که انسان اصالتها را بشناسد؛ عقالنیت ،تکیه به مردم
اســت؛ عقالنیت ،تکیه به نیروی داخلی است؛ عقالنیت ،تکیه و توکل به خدای
بزرگ است .عقالنیت اینها است؛»()1396/3/14
در دو مقاله پیشــین به چهار شاخصه عقالنیت انقالبی؛ اصل خدامحوری،
تسلیمناپذیری ،حقمداری و مبتنی بودن بر مصالح ملی و دینی اشاره شد و در مقاله
پیش رو دو شاخصه دیگر؛ عدالتمحوری و پرهیز از شتابزدگی تبیین خواهد شد.
5ـ عدالتطلبی
معظمله در تبیین اهمیت و جایگاه عدالت در نظام اسالمی ،به پیوند عقالنیت
و عدالت اشاره داشته و عقالنیت را ضامن سالمت نهضت عدالتخواهی معرفی کرده
بودند .ایشان در عباراتی مفصل از دو نوع عقالنیت چهره برداشته و در نسبت آن
با عدالت میفرمایند« :من میخواهم این نکته را هم عرض کنم که اگر بخواهیم
عدالــت به معنای حقیقی خودش در جامعه تحقق پیدا کند ،با دو مفهوم دیگر
به شدت درهمتنیده است؛ یکی مفهوم عقالنیت است؛ دیگر معنویت .اگر عدالت
از عقالنیت و معنویت جدا شــد ،دیگر عدالتی که شما دنبالش هستید ،نخواهد
بود؛ اص ً
ال عدالت نخواهد بود .عقالنیت به خاطر این است که اگر عقل و خرد در
تشــخیص مصادیق عدالت به کار گرفته نشود ،انسان به گمراهی و اشتباه دچار
میشود؛ خیال میکند چیزهایی عدالت است ،در حالی که نیست؛ و چیزهایی را
هم که عدالت است ،گاهی نمیبیند)1384/6/8(».

6ـ پرهیز از شتابزدگی
عقالنیت صحیح با اصول و محاسبات تفکر و اصل مشورت همخوانی دارد.
مردمســاالری دینی که نمونه آن در جمهوری اســامی ایران مشاهده میشود.
نمونهای از مدل تصمیمگیری است که هماهنگی و آیندهنگری را لحاظ کرده و
بر شتابزدگی و نبود انسجام در تصمیمات تأکید دارد .مهمتر اینکه در این مدل
به رویههایی اشاره شده است که در دشمنشناسی مورد تحلیل قرار گرفته است
و با اســتفاده از تصمیمات شتابزده دشــمن موقعیتها و فرصتها را شناسایی
میکند .این تحلیل حتی در کالم رهبر معظم انقالب و در دیدار با دانشــجویان
وجود داشت ،ایشان میفرماید« :همین کسانى هستند که واقعاً دنبال این هستند
ِ
غفلت محاسباتى ـ همان اغواى شیطانى که نسبت به عقالنیت
که همان غفلت ـ
این کشور در یک دورهاى وجود داشت ،همان مجددا ً حاکم بشود .در مقابل اینها
باید ایســتاد .حرکت حرکت صحیح و عقالنى است )1393/5/1(».اصل غفلت ـ
غفلت و محاسبه نادرست دشمن ناظر بر شتابزدگی در تصمیاتی است که اتخاذ
میشود و در انقالب اسالمی ایران این اصل همواره وجود داشته است که حرکات
دشــمن شناسایی و رصد شود .به این معناست که از تجربیات دشمن آموختهام
که خود ناظر بر نبود شتابزدگی در تصمیمات بوده است .تجربه انقالب اسالمی
ایران در جنگ تحمیلی ،تحریمها ،ترورهای کور دشمنان و معارضان نشان داد که
برخالف تصور دشمن ،جمهوری اسالمی ایران در برآوردهای راهبردی نگاهی جامع
داشته و مسئوالن در ادوار گوناگون بر اساس اصول دموکراسی دینی عمل کردهاند.
شتابزدگی در این ادوار وجود نداشته و اگر ناهماهنگیهایی هم صورت گرفته باشد
با هدایت و رهنمودهای رهبر معظم انقالب در مسیر صحیح هدایت شده است.

یادداشت

احساس خطر از برداشت ناصواب

هدف رهبری از آتش به اختیار چیست؟

محمدحســین رجبیدوانی،
مورخ و پژوهشــگر تاریخ اسالم با
اشاره به سخنان اخیر رئیسجمهور
و تفسیر به رأی با استناد به جملهای
از یک خطبه امیرالمؤمنین علی(ع) و
با نادیده گرفتن بسیاری از مسلمات
اعتقادی ما که در قرآن و ســنت
و ســیره معصومین(علیهمالسالم)
ریشــه دارد ،اظهار داشت« :آقای
روحانی گفته است مبنای حکومت
و والیت از منظر امیرالمؤمنین علی(ع) نظر و انتخاب مردم است و هرکس را که مردم برگزینند ،من مطیع
او خواهم بود ».وی تصریح کرد« :اگر ما حرف آقای روحانی را مبنی بر اینکه امیرالمؤمنین علی(ع) بر این
باور بوده است که به طور مطلق هر کسی را که مردم انتخاب کردند و نظر داشتند و با او بیعت کردند ،او
خلیفه و رهبر حق جامعه است و من هم مطیع میشوم در واقع امیرالمؤمنین علی(ع) نعوذباهلل آیه والیت
قرآن را نفی و رد کرده است .امیدوارم این برداشت صحیح نباشد و رئیسجمهور متوجه چنین برداشت
ناصوابی از سیره امیرالمؤمنین علی(ع) شده باشد و ضمن استغفار در پیشگاه خدا و عذرخواهی از محضر
امیرالمؤمنین علی(ع) از این سخن خود عقب بنشیند؛ اما اگر بر این موضع ُمصِ ر باشد باید این را به مثابه
یک خطر بزرگ در آینده انقالب تلقی کرد؛ چرا که رئیسجمهور سوگند میخورد پاسدار مذهب رسمی
کشور و مروج آن باشد .اگر رئیسجمهور چنین اعتقادی دارد که خالف مسلمات اعتقادی و آیات قرآنی
است ،در واقع دیگر نمیتواند پاسدار مذهب رسمی باشد چه برسد به ترویج آن».

مهدی فضائلی ،کارشــناس
مســائل سیاســی درباره «فرمان
آتش به اختیار» گفت« :صادرکننده
ایــن فرمــان از نظــر حقوقی در
جایگاه رهبری جامعه است؛ فهم
این مسئله بســیار مهم است که
هیچ رهبــری در نظامی که آن را
راهبــری میکند ،فرمــان هرج و
مرج نمیدهد؛ یعنی کسانی که از
این فرمان برداشت هرج و مرج و
نوعی آنارشیسم کردند ،نشان میدهد در فهم مقدماتیترین مسئله دچار مشکل هستند یا اینکه دچار
بدفهمیاند یا تعمدا ً خود را به تغافل میزنند .وقتی کسی در جایگاه هدایت و راهبری یک جامعه است،
بــه طور طبیعی تالش میکند آن جامعه در یک آرامش به ســر برد؛ البته این آرامش مفاهیمی دارد.
نکته دیگری که الزم اســت همین جا به آن اشــاره کنم ،این است که رهبری مهمترین وظیفه خود را
حفظ انقالب در مسیر خود میدانند ،هم در قانون اساسی ذکرشده و هم از نظر عقالنی اینگونه است
که رهبری «انقالب» را در مسیر آرمانها ،اهداف و مسیرهای تعریف شده مراقبت کنند و بخشی از این
فرمان دقیقاً ناظر بر این قضیه است .حضرت آقا سه خط قرمز و سه محدوده را مدیریت میکنند؛ نکته
اول بحث «قانون» است؛ یعنی رعایت قانون و چارچوبهای قانونی امری است که رهبری همواره ب ر آن
تأکید داشته و دارند؛ نکته دوم بحث «اخالق» است که این هم جزء نکاتی است که در دیدارهای مختلف
نیروهای حزباللهی همواره بر آن سفارش و تأکید داشتهاند؛ نکته سوم تفکیک بین دوست و دشمن است.

آخرین وضعیت مدیران متخلف انتخاباتی

بیانیه خبرگان رهبری درباره نقش مردم در حکومت اسالمی

مدیر کل دادگستری استان
اصفهان از محکومیت ســه نفر از
فرمانــداران این اســتان به دلیل
تخلف انتخاباتی خبر داد.
احمــد خســرویوفا گفت:
« 166پرونــده تخلفات انتخاباتی
در کل اســتان اصفهان تشــکیل
شده که از این تعداد  102پرونده
در حال رسیدگی است؛  50پرونده
منع تعقیب یا برائت صادر شده10 ،
پرونده محکومیت در دادگاه بدوی است ،چهار مورد کیفرخواست صادر شده که پروندههای آن آماده ارسال
به دادگاه است ».وی در ادامه افزود« :سه نفر از فرمانداران استان اصفهان به دلیل تبلیغات زودهنگام و
جانبداری در انتخابات به جزای نقدی بدل از حبس محکوم شدهاند؛ اما حکمهای آنان هنوز اجرا نشده
است .جزای نقدی در ازای تخلف انتخاباتی در فضای مجازی با انتقاداتی روبهرو شده است .شایان ذکر
است« ،حجتاالسالم اژهای» معاون اول قوه قضائیه پیش از این گفته بود« :برخی موارد عنوان مجرمانه
دارد که مشغول رسیدگی هستند .تاکنون شش استاندار و چند فرماندار و تعدادی از مدیران کل و رؤسای
برخی از دستگاهها احضار شدهاند و مواردی هم در حال بررسی است .دادستان کل کشور نیز نسبت به
موضوع نظارت دارد ».پیشتر در ششم خرداد ماه ،غالمحسین اسماعیلی ،رئیس کل دادگستری استان
تهران گفته بود« :برخی از استانداران و فرماندارانی که در ارتباط با تخلفات انتخاباتی برایشان پرونده
تشکیل شده ،به دادسرا احضار شدهاند .باید منتظر صدور کیفرخواست پرونده جرایم انتخاباتی باشیم».

در پــی طرح برخی مطالب و
شــبهات در زمینه نقش مردم در
حکومت اسالمی ،مجلس خبرگان
رهبری در بیانیهای ،نسبت به طرح
مسائل تفرقهآمیز در جامعه نکات
ذیل را بیان کرد:
۱ـ والیت و امامت الهی به همه
شئون آن اهم از تبیین و حفظ دین
و هدایت مردم و زعامت سیاســی
اجتماعی از احکام الهی است؛ همانند
والیت پیامبر(ص) که متوقف بر خواست ،نظر و رأی مردم نیست؛ بلکه باید گفت والیت ،روح اسالم است
و احکام بدون پشتوانه و قدرت اجرایی خود را از دست میدهد «و ما نودی احد بشئ کما نودی بالوالیه».
۲ـ بیعت با پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(علیهمالسالم) به معنای مشروعیتبخشی به حکومت پیامبر
یا امام از سوی مردم و بیعتکنندگان نیست؛ بلکه تأکیدی بر اعالم وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران
الهی است .بنابراین ،نباید آن را با رأی مردم و انتخابات در دوران معاصر مقایسه کرد.
۳ـ پس از قرآن باید به مسئله غدیر و نصب حضرت علی(ع) در آن جمع کثیر بیسابقه توجه کرد ،بعد
هم خطبههای متعدد نهجالبالغه و نامهها که همه صریح و گویا است .باید به این گوینده گفت« :حفظت
شیئا و غابت عنک االشیاء»؛ خود امیرالمؤمنین(ع) پس از ارتحال پیامبر(ص) حق حکومت خود را مطالبه
کرده اســت .احادیثی ،مانند «ناشــد تکماهلل اما کنتم فی حجهالوداع اما سمعتم رسولاهلل یقول من کنت
موال فهذا علی موال» دال بر این امر است.

مصر و تحقق رؤیای رژیم صهیونیستی

محمدرضا بلوردی /موضوع انتقال حاکمیت دو جزیره «تیران» و «صنافیر»
از مصر به عربستان سعودی و تصویب این موضوع در پارلمان مصر ـ با وجود همه
مخالفتهایی که در این زمینه صورت گرفته است ـ از تحوالت سیاسی مهم مصر
در یک هفته اخیر بوده اســت که دولت عبدالفتاح السیســی ،رئیسجمهور این
کشور ،پس از کشوقوسهای فراوان آن را به سرانجام رسانده است .در این میان،
رژیم صهیونیســتی بیشــتر از تمام طرفها نسبت به این تحول و جابهجایی ابراز
خرســندی و از آن استقبال کرده است .همچنانکه آویگدور لیبرمن ،وزیر خارجه
رژیم نیز در پیامی که در فیسبوک منتشر کرد ،ضمن تبریک این موضوع مدعی
شد انتقال حاکمیت دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان سبب میشود گذرگاه
آبی تیران به یک آبراه بینالمللی تبدیل شود که مصر هیچ حاکمیتی درآن ندارد.
آنچه ســبب استقبال صهیونیستها از خارج شــدن دو جزیره مورد نظر از
کنترل مصریها شــده ،امکانی اســت که این تحول برای تحقق رؤیای قدیمی
مقامات این رژیم فراهم کرده اســت؛ آنگونه که در رسانههای صهیونیستی آمده
است انتقال مالکیت جزایر مورد مناقشه قاهره و ریاض به عربستان سعودی سبب
میشود تا رژیم صهیونیستی بتواند پروژهای را آغاز کند که از آن به «پروژه قرن»
یاد میشــود و عبارت است از ایجاد یک کانال آبی برای متصل کردن بندر ایالت
(در ســاحل دریای سرخ) به بندر اشدود (در ساحل مدیترانه)؛ کانالی که «کانال
بنگوریون» نامیده خواهد شــد و میتواند رقیبی برای کانال سوئز مصر باشد .از
نگاه رژیم صهیونیستی ،حفر چنین کانالی میتواند سبب تقویت روابط اقتصادی
این رژیم با کشورهای شرق آسیا و به طور خاص چین شود ،ضمن اینکه کارآمدی
آن هم بیشتر از خط آهن است.
درباره ویژگیهای این کانال و میزان اثرگذاری آن بر عملکرد کانال ســوئز و
کاســته شدن از درآمدهای اقتصادی کشور مصر ،میتوان گفت ،طبق برنامههای
صهیونیســتها این کانال به عمق  50متر حفر میشــود که  10متر عمیقتر از
کانال سوئز است و کشتیهایی با طول  300متر و عرض  110متر میتوانند از آن
عبور کنند که در نوع خود یک رکورد به شمار میآید .درباره زمان ساخت کانال
مورد نظر هم اعالم شده که چنین پروژهای حدود سه سال زمان میبرد و اجرای
آن با استفاده از  150هزار کارگر که از کشورهای آسیایی جذب میشوند ،صورت
میپذیرد .هزینه ساخت کانال موسوم به بنگوریون هم حدود  14میلیارد برآورد
شده است که با توجه به درآمد سالیانه  4میلیاردی آن ،اقدامی اقتصادی به شمار
میآیــد .ضمن اینکه منابع تخصیص این هزینه هم وامهای بلندمدتی اســت که
صهیونیستها امیدوارند بتوانند از ایاالت متحده آمریکا دریافت کنند.
با توجه به آنچه گفته شد ،ساخت چنین کانالی از سوی رژیم صهیونیستی با
مجموعهای از اقدامات به منزله پیامدهای ساخت کانال میتواند برای امنیت ملی
کشــوری ،مثل مصر تأثیرات منفی داشته باشد .کاسته شدن درآمد مصر از کانال
سوئز از شش میلیارد دالر به چهار میلیارد دالر ،فاصله گرفتن رژیم صهیونیستی
از مصر حتی اگر به قیمت از دست رفتن توافقنامه کمپ دیوید باشد و تنشهای
احتمالی پس از آن ،از جمله مواردی اســت که میتوان برای روابط آتی دو طرف
متصور بود .از سوی دیگر تالش صهیونیستها بر این است که ضمن ساختهای
ســازهای گسترده در طول کانال مورد نظر ،کشور اردن را هم به انتقال آب از این
کانال جدید به بحر المیتـ که آب آن سالیانه در حال کاهش استـ تشویق بکنند
و در مقابل آن امتیازهای اقتصادی گســتردهای را از این کشــور و در زمینههای
ساخت هتل و تفرجگاههای مشترک دریافت کنند.

اقتصاد/رسانه
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منشأ مشکالت
اقتصاد کشور

محمد نوری /با اعالم رســمی شــرکت توانیر ،روند مصرف برق در
کشور با رشــد  ۱۰درصدی مصرف مواجه شده است .مصرف بیرویه برق و
بیاعتنایی برخی مصرفکنندگان به صرفهجویی ،باعث میشود دیگر هموطنان
نتوانند بهخوبی از این نعمت الهی بهرهمند شوند و در برخی مناطق با وجود
گرمــای بیش از  50درجه با قطع مکــرر برق مواجه بوده و تحمل این گرما
را برای آنها طاقتفرســا کرده اســت .این در حالی است که با انجام اقدامات
ساده و توجه به مصرف بهینه و کمی صرفهجویی میتوان داشتههای خود را
با ســایر هموطنان تقسیم کرد و آنها را در این روزهای گرم از خنکای نسیم
محبتمان بهرهمند کنیم.
گفتنی اســت ،مدیریت مصرف راهکارهای بسیار سادهای دارد و بدون
اینکه کوچکترین فشاری به مصرفکنندگان وارد شود ،دیگران نیز میتوانند
از این نعمت بهرهمند میشوند.
این مدیریت مصرف اگر در ساعات اوج مصرف صورت گیرد ،تأثیر مضاعفی
خواهد داشت .ساعات سراسری اوج مصرف برق در ایران یک ساعت و نیم قبل
از اذان مغرب تا چهار ساعت بعد از آن است و در مناطق گرمسیر کشور عالوه
بر این ساعات در بعدازظهر بین ساعت  ۱۴تا  ۱۶مصرف برق به باالترین حد
خود میرسد و توصیههای مکرر کارشناسان انرژی بر این است که از حداقل
وسایل برقی در این مدت استفاده شود.
دقت در آمار مصرف برق ما را در مصرف بهینه کمک میکند؛  ۳۰درصد
مصرف برق خانوار صرف روشنایی میشود 25/9 ،درصد صرف کارکرد کولر
آبــی و گازی 27/9 ،درصد در مصرف یخچال و فریزر 9/8 ،درصد مربوط به
وســایل صوتی و تصویری 1/4 ،درصد مربوط به کارکرد ماشین لباسشویی و
پنج درصد هم سایر لوازم.
کارشناســان حوزه انرژی معتقدند  ۹۰درصــد برق مصرفی المپهای
رشــتهای به گرما و حرارت تبدیل شده و فقط حدود  ۱۰درصد برق مصرفی
این المپها به روشنایی تبدیل میشود و چنانچه در خانه از دو المپ کممصرف
 ۲۰وات به جای دو المپ رشتهای  ۱۰۰وات استفاده شود ،هزینه برق مصرفی
خانوار در یک سال حدود  ۱۲هزار تومان کاهش مییابد .یک کیلووات ساعت
معادل روشن بودن یک المپ  ۱۰۰وات در مدت زمان  ۱۰ساعت است.
با آغاز فصل تابستان میزان برق مصرفی در سرمایش خانه هم مهم است.
طبق آمارهای رسمی در حال حاضر  ۱۲میلیون کولر آبی و  3/5میلیون کولر
گازی در کشور وجود دارد و این وسیله پرمصرف با تقاضای روزافزون مواجه
است .توان هر کولر آبی  ۵۰۰وات و هر کولر گازی  ۲۰۰۰وات است .بنابراین
مصرف کولرهای گازی بیش از کولرهای آبی اســت که اگر هنگام خروج از
خانه ،دستگاههای سرمایشی خاموش شود یا اگر درجه دمای کولرهای گازی
دو تکه (اسپیلت) در ماههای گرم سال روی  ۲۶درجه تنظیم شود به میزان
زیادی از انرژی مصرفی مدیریت و از اتالف آن جلوگیری میشود.
بــا این وصف و با توجه بــه راهکارهای کاهش مصرف انرژی ،خانوادهها
میتواننــد اقتصاد خانواده و انرژی مصرفــی را کنترل کنند .با اجرای قانون
هدفمندســازی یارانهها نیز ایــن توجه ضروریتر به نظر میرســد؛ زیرا با
افزایــش قیمت انرژی از جمله برق ،هزینــه خانوار افزایش مییابد و کنترل
مصرف و توجه به هشدارهای کارشناسی میتواند از زیان اقتصادی خانوادهها
جلوگیری کند.

نکتهگرام

عکسخبر

محمد خوشچهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس شورای اسالمی درباره منشأ انحراف در نظام اقتصادی اظهار داشت :بخش فراوانی از درآمد ملی ما ناشی
از تولید ملی نیســت؛ بلکه ناشــی از خامفروشــی نفت است؛ یعنی استخراج نفت اســت و نه تولید نفت .وقتی پول نفت میآید در چرخه اقتصاد ملی ،بخشی از آن به ارز و بخشی به
ریال تبدیل میشود و در چرخه نظام بانکی قرار میگیرد .از این نظر ،نظام بانکی بخش تشدیدکننده و تزریقکننده و پمپاژکننده جریان انحرافات پولی در سیستم اقتصادی است.

سیاست تفکیک وزارتخانهها یا تسهی م جریانی کابینه

آنرویسکه
سهم ما از کاهش خاموشی در کشور

سال هجدهم

شماره ۸۰۴

محمدابراهیــم میانجی/
تعداد و نوع وزارتخانهها در کشــورها
متفاوت است؛ اما عموماً همه کشورها
در شــش وزارتخانه امور داخلی ،امور
خارجه ،آموزش ،دفاع ،دادگســتری و
اقتصاد با هم اشــتراک دارند .پس از
انقالب اســاميسهم دولت به دليل
گرايش به دولتي شدن كشور ،افزايش
چشمگیری يافت ،به طوري كه تعداد
دستگاههاي اجرايي كشور در مقايسه
با سال  1357بيش از سه برابر و تعداد
كاركنان دولت نيز چهار برابر شد.
اولین کابینه پس از انقالب (دولت
موقت) با  19وزیر شــکل گرفت ،ولی
این رقم در هر دوره کم و زیاد شــد.
اولین تغییــر در صندلیهای کابینه،
در دولــت اول با ریاســتجمهوری
ابوالحســن بنیصدر و نخستوزیری
شــهید محمدعلی رجایی ایجاد شد
و وزارت جهانگــردی حذف شــد ،به
عبارتــی در وزارتخانه ارشــاد ادغام
شــد .کشور در دوره هشت ساله دفاع
مقدس با  24وزارتخانه ،بیشترین تعداد
وزارتخانههــای خود را تجربه کرد .در
سالهای پس از جنگ تحمیلی همواره
سیاست کوچکسازی دولت در میان
مسئوالن وجود داشــته است .با این
وجود صندلیهای وزارت در دولتهای
بعدی ،عدد ثابتی نداشــته و بین 18
تا  24وزارتخانه در دولتهای مختلف
نوسان داشته است.

چرایی ادغام و تفکیک
وزارتخانهها
امــروزه در سراســر جهــان دو
ســاختار مدیریتی وجــود دارد؛ یکی
وظیفهگرا و دیگــری فرایندگرا .تنها
حرفــی که میتواند ادغــام را توجیه
کند ،یکپارچگی مدیریتی اســت .اگر
محیط ،پر تالطم و مدام دســتخوش
تغییر باشد ،رویکرد مدیریتی وظیفهگرا
پاسخگو نیست ،بنابراین باید به سراغ
فرایندگرایی رفت.
به لحاظ اداری و بوروکراسی در

پایش

امور بازرگانی ،معادن ،مسکن و جوانان
بیان کرده است.
ادغــام وزارتخانههــا و تبديــل
معاونتها به وزارتخانه حاشــيه امني
را براي نهاد رياســتجمهوري فراهم
ميكنــد كه بتوانند با طرح ســؤال و
بررسي حوزه فعاليتي خود در صحن
مجلس و توضيح در خصوص مباحث
مربوطــه موجه حاضر شــده و براي
مشكالت و تبيين راهبردهاي اصولي
و نتيجهبخش گامهاي اساســيتري
را بردارد؛ بنابراين به نظر ميرســد با
تصويب ايــن طرح در مجلس ،كمك
بزرگي به دولت در مسير رو به تعالي
صورت پذيرد.

جهان نسبت دو به هشتصد است و در
ایران این نســبت دو به هشتاد ،برای
حدود هشــتاد میلیــون نفر جمعیت
خوشبینانه این است که ما دو میلیون
نفر کارگزار ،سرویسدهنده و کارمند
داریم ،اما در جهان این نسبت اینگونه
اســت که به ازای هر هشتصد نفر دو
نفر کارگــزار و کارمند وجــود دارد؛
یعنی بوروکراســی ما  10برابر جهان
اســت .بخشی از ناکارآمدی در فضای
کسبوکار به نارســاییهای ناشی از
بوروکراســی کشــورمان برمیگردد؛
موضوعــی که بــا ادغام یــا تفکیک
وزارتخانهها حل نخواهد شد.
بر اســاس یک درک عمومی از
وضعیت اقتصادی کشور ،هدف از ادغام
وزارتخانهها و کوچکســازی دولت،
کاهش تصدیگری دولت ،یکپارچگی
در تولید ،توزیــع و مصرف ،توجه به
بخش خصوصی و مشــارکت بیشتر
این بخش در اقتصاد عنوان میشد .بر
همین اســاس روند ادغامهای صورت
گرفته به ویژه در دولت دهم را میتوان
بیشــتر معطوف به ابالغ سیاستهای
کلی اصل  44قانون اساسی و همچنین
بندهای تکلیفی قانــون برنامه پنجم
توسعه کشــور دانســت که دولت را
مکلف کرد تعداد وزارتخانهها را از 21

سید فخرالدین موسوی /صبح سیام
خــرداد  ،1396یکــی از معدود روزهــا در تاریخ
روزنامهنگاری کشور بود که فرقی میان روزنامههای
اصالحطلــب و اصولگرا  ،میــان حامیان دولت و
منتقدان آن نبود .بر صفحه اول همه روزنامه با هر
سلیقه و گرایشی تیترهایی غرورانگیز از اقدام بموقع
و مقتدرانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نواختن
سیلی سخت به گوش داعش و حامیان آن نشست.
روزنامه «وطن امروز» با قرار دادن تصویری از لحظه
پرتاب موشک به سمت مقر داعش در سوریه تیتر
«قیام ذوالفقار» را برگزید و نوشت« :حمله موشکی
سپاه به مرکز فرماندهی تروریستهای تکفیری در
دیرالزور سوریه قدرت برتر بازدارندگی و اراده جدی
ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم را به جهانیان
نشــان داد ».این روزنامه همچنیــن با پرداختن
به بازتابها و تأثیرات این اقدام ســپاه پاسداران
انقالب اســامی به نقل از «رابرت فورد» آخرین
سفیر واشنگتن نوشــت« :بازی تمام شد ،آمریکا
شکست خورد ،ایران برد ،جمهوی اسالمی ایران،
آمریکاییها را مجبور خواهد کرد از شــرق سوریه
عقبنشینی کنند ،همانگونه که از بیروت در سال
 1983عقبنشینی کردند ».روزنامه «کیهان» نیز با

وزارتخانه به  17وزارتخانه کاهش دهد.
موافقان ادغام وزارتخانهها
قانون ،دولــت را مکلف به ادغام
کرد؛ حذف و ادغام وزارتخانهها با هدف
کاهش تعداد وزارتخانههای کمتحرک و
گاه زائدي بود که به فعاليت آنها تحت
عنوان يک وزارتخانه نيازي نبود و این
امر را به صورت تکلیفی مجلس هشتم
از دولت دهم درخواســت کرد .مرجع
قانونگــذار در مــاده  53قانون برنامه
پنجم به طور صریح اعالم كرده دولت
يــك يا چند وزارتخانه را در هم ادغام
كند تا تعداد آنها به  17وزارتخانه برسد.
بنابراين در اجراي اين تکليف قانوني و
کوچکسازي حجم دولت ،دولت دهم
مصوبه مجلس را اجرایی کرده است.
در راستای تحقق اهداف باالدستي
نظام؛ افزون بر آنکه با کوچکســازي
حجم دولت ،کاهش هزينهها و از ميان
بردن برخي موازيکاريها ،دولت را در
مديريت بهينه در تصميمگيريها ياري
ميکند ،نقش انکارناپذیری در تحقق
اهداف باالدستي نظام دارد.
تمرکز در اجرای فعالیتها؛ادغام
موجب ميشــود برخي فعاليتهاي
مشترك يكجا متمركز شود و همين
كار به صرفهجوييهاي باالیی خواهد

انجامید .در حالــي هزينههاي جاري
كشور هر سال حدود نيمي از بودجه
كل كشــور را بــه خــود اختصاص
ميدهد که دولت بايد ســعي كند در
ادغــام وزارتخانهها با نگاهي به بخش
خصوصي ،نســبت به انتقال برخي از
نيروهــا به بخشهاي ديگر اقدام كند
كه اين امر موجب تخصصي و تجربي
شــدن فعاليتهاي بخش خصوصي و
نيز كاهش بودجههاي جاري كشور در
سالهاي آينده خواهد شد.
موافقانتفکیکوزارتخانهها
تفکیــک وزارتخانههــای ادغام
شــده در دولت دهــم در حال حاضر
خواسته اصلی دولتمردان یازدهم ،از
مجلس دهم است تا کابینه را به شکل
مطلوب و مــورد انتظار خود چینش
کنند .گذشته از این موضوع که دولت
نیمنگاهی به پاسخ مثبت به خواست
جریانات سیاســی همسو با دولت در
تسهیم کابینه دارد ،دلیل قانعکنندهای
برای تفکیک این وزارتخانهها ارائه نشده
است و فقط حسینعلی امیری ،معاون
امور مجلس رئیسجمهوری ،تفکیک
این وزارتخانه را به منظور چابکسازی
دولت و امور این وزارتخانهها و استفاده
حداکثری از ظرفیتها و تســهیل در

وعدهای که زود محقق شد

انتخاب تیتر؛ «داعش سیلی خورد /تلآویو و ریاض
لرزید» نوشت« :قریب به دو ساعت از سخنان رهبر
معظم انقالب که فرمودند؛ ملت ایران آن ملتی است
کــه از روز اول تا امروز ،با همینجور توطئهها و با
همینجور حرفها مواجه بوده؛ آنها خواستهاند به
ملت ایران سیلی بزنند[ ،ولی] این را همه بدانند ـ
هم دشمن بداند ،هم دوستان با اخالص بدانند ،هم
آن دوستانی که گاهی دلشان میلرزد بدانند ـ که
جمهوری اسالمی مستحکم ایستاده است و بدانید
آنها نمیتوانند به ما سیلی بزنند ،ما به آنها سیلی
خواهیم زد ،ناگهان انتشار خبری نه تنها ایران ،بلکه
جهان را به سرعت برق و باد درنوردید .خبر کوتاه
بود امــا غرورآفرین برای ملت ایران و هراسانگیز
برای دشــمنان؛ ایران از خاک خود مواضع داعش
را در شــرق سوریه مورد هدف موشکهای دقیق
میانبرد قرار داد .در پایگاههای خبری ولولهای به پا
شد و در فضاهای مجازی طوفانی به راه افتاد .همه
ایرانیان با غرور خاصی پیامها و ویدئوهای شلیک
موشکهای ایرانی را به قلب دشمن تکفیری برای
همدیگر ارسال میکردند .فضا یادآور شبهایی بود
که خبر پیروزی رزمندگان اسالم در یک عملیات و
آزادسازی بخشی از خاک میهن منتشر میشد».

روزنامــه اصالحطلب «آفتاب یــزد» نیز با
برگزیدن تیتر «انتقام ســخت» برای صفحه اول
خود نوشت« :روزی که داعش به پارلمان ایران و
مرقد امام یورش برد ،همان موقع ،مقامات ایرانی
یک قول دادند .یک وعده؛ وعده انتقام سخت .آن
روزها عدهای این را بیشتر به یک رجزخوانی شبیه
میدانســتند ،اما حاال معلوم شد که حرف ایران،
حرف است و اکنون بیش از گذشته بر همه عیان
گشته که چرا حمالت تروریستی هفدهم خرداد به
تهران ،یک ترقهبازی خوانده شد ».روزنامه «آرمان
امروز» نیز با انتخاب عنوان «جهان در بهت مبارزه
قاطع ايران عليه داعش» یادآور شد« :موشکهای
ذوالفقار بار دیگر اقتدار ایرانی را به رخ جهان کشید؛
موشــکهایی که تنها در حد یک هشدار بود ،اما
اندام داعش و سایر جنایتکاران را به لرزه انداخت.
جمهوری اســامی ایران در عملیات «لیلهالقدر»
پیامی را به جهان مخابره کرد که صبوری این کشور
تنها فرصتی برای پشیمانی آنهایی است که قدرت
را در تجاوز به مرزهای فراتر از خود میدانند .ایران
نشــان داد که اگر اراده کند ،شوک شلیکهایش
جهان را در بهت فرو میبرد».
«اعتماد» دیگــر روزنامهای بود که با عنوان

تفکیک وزارتخانهها یعنی عقبگرد
الیحهای که دولــت یازدهم به
مجلس شورای اسالمی ارائه کرد و به
الیحه «تفکیک» مشهور شده است از
نمایندگان مجلس خواست تا بار دیگر
وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت،
راه و شهرســازی و وزارت ورزش و
جوانان که در سال  1391ادغام شدهاند
را از هم تفکیک کنند و به پنج وزارت
صنعت و معدن ،وزارت بازرگانی ،وزارت
مسکن و شهرسازی ،وزارت راه ،وزارت
ورزش و ســازمان ملی جوانان تبدیل
شود .این در حالی است که بر اساس
موارد پیش گفته برنامه کنونی دولت
بــرای تفکیــک وزارتخانهها به نوعی
عقبگرد و برگشــت به گذشته است و
دولت به جای تفکیک وزارتخانهها باید
به سمت ادغام وزارتخانههای دیگر ،از
جمله نفت و نیرو یا آموزش و پرورش
و علوم و تحقیقــات حرکت کند .اگر
دولت به تغییر ساختارهای اداری فکر
میکند ،اآلن زمان آن است که به فکر
ادغام وزارتخانههای دیگر باشد؛ اتفاقی
که برای پویایی و باالرفتن بهرهوری در
کشور حتماً از اهمیت ویژهای برخوردار
اســت و این موضوع بسیار مهمتر از
تفکیکی اســت که دولت هماکنون به
دنبال آن است.

«دفاع مشروع» به پاسخ دندانشکن سپاه پاسداران
انقالب اســامی پرداخت و نوشــت« :عقربههاي
ساعت در ايران به  ١١شب نزديك ميشد و آنجا
در ســوريه در شهري كه ســوريها آن را به زبان
عاميانــه «الدير» يا همــان «ديرالزور» مينامند،
ساعت  ٩شــب را رد كرده بودند .درست در مرز
ســوريه و عراق ،در كرانه رود فــرات هدفي بود
كه نيروهاي ســپاه پاسداران براي پرتاب  ٦فروند
موشــك بالستيك ميانبرد زمين به زمين انتخاب
كرده بودند؛ موشــكهايي كه درســت به اهداف
تعيينشده خورد؛ به منابع لجستيكي تروريستها
و محل اجتماع آنها ،تا ضرب ســيلي انتقام حمله
 ١٧خرداد ماهشان در تهران را خوب حس كنند.
درست  ١١روز پس از عمليات تروريستي صورت
گرفتــه در پارلمان و حرم امام خميني(ره) همان
زماني بود تا وعده انتقامي كه سپاه پاسداران همان
روز داده بود ،عملياتي شود .عملياتي شدنش آنقدر
دقيق بود كه خبر اول همه رسانههاي جهان شد؛
رســانههايي كه هم از عظمت موشكهاي ايران و
تجهيزات نظامياش شوكه شده بودند و هم پاسخ
ســريع و بموقع نيروهاي نظامي ايران براي تنبيه
تروريستها را ستودند.

هفدهمین مراسم تجلیل از ورزشکاران جوانمرد

آغوش عطوفت و مهربانی برای کودکان جازموریان در اردوی جهادی

راه خیریه /اولین مشتری نان صلواتی دستان مهربان خداست

آغاز یک کار فرهنگی جدید /اعتکاف رمضانیه هم رسید

گاهی از طرف مسجد برای همسایههای مسجد هم کارت دعوت بفرستیم

سفره ساده افطاری روحانیون جهادگر پر از نور خداست

قلب سیمانی و تحریم مجدد /اینها اتفاقی است که در سایه برجام افتاد

قفلها از بس که دورند از کلید /سبزه از سوراخ قفل آمد پدید

اخبار اقتصادی

کوتاه شدن دست ممیزین

علی فاضلی ،رئیس اتاق اصناف ایران
با مثبت ارزیابی کردن دستورالعمل مالیاتی
جدید گفت« :سازمان امور مالیاتی با این
دستورالعمل مجموعه را مردم محور کرده
و به نوعی برونســپاری کرده و مودیان
را در مقام امین پذیرفته و این شــاخصه
مهمی است که در ســالهای قبل نبود
و اصناف باید بدانند که این دستورالعمل
برای تقویت صنوف و بنگاههای اقتصادی
کوچک اجرایی شده است .با اجرایی شدن
این دســتورالعمل هم دولت راحتتر به
حقوق حقه خود میرسد و هم بنگاههای
صنفی دیگــر نگرانی از ممیزین ندارند و
به نوعی دســت ممیزین از این مجموعه
کوتاه شد».

چشمانداز تاریک نظام
بودجهریزی کشور

محمدرضــا مهدیــار اســماعیلی،
کارشناس اقتصادی گفت« :روند موجود
نظــام بودجهریزی کشــور ،به هیچ وجه
پاسخگوی منویات رهبر معظم انقالب در
بندهای  9و  16سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی نخواهد بود و روند رو به رشــد
بودجه هزینهای کشــور با اتــکا به اوراق
بدهی (اسناد خزانه ،صکوک و موارد دیگر)
و هزینه آن بــرای خرید تضمینی گندم،
جبران کســری مالی عظیم طرح تحول
سالمت ،مطالبات پیمانکاران و ...چشمانداز
روشــنی را برای نظام بودجهریزی کشور
پیش روی ما قرار نخواهد داد».

آمار جدید بیکاری در کشور

ســلمان خدادادی ،عضو کمیسیون
اجتماعــی مجلــس دربــاره تأکیــدات
رئيسجمهور در جلسه شورای اجتماعی
کشــور مبنی بر توجه ویژه به آسیبهای
اجتماعی ،گفت« :بر اســاس آمار رسمی
نزدیک به یک میلیون و  300هزار نفر به
آمار بیکاران کشور در سال  95افزوده شده
است ».وی افزود« :در حال حاضر بیش از
شــش میلیون نفر بیکار در کشور زندگی
میکنند که این آمار گاهی  10میلیون نفر
هم گزارش میشود .از این رو با توجه به این
آمارها و در شرایط فعلی باید راهکارهای
عملیاتی را انجام داد.

 51بنز دولت دهم

حمیدرضا فوالدگر ،عضو کمیسیون
صنایع مجلس درباره خرید خودروهای
لوکس به وســیله وزارت خارجه ،اظهار
داشت« :براساس توضیحات مسئوالن
وزارت خارجه در دولــت یازدهم ،این
وزارتخانه فقط بــرای ترخیص  51بنز
تشــریفاتی اقــدام کرده اســت ».وی
افزود« :این بنزها مربوط به دولت دهم
و برای اجالس ســران بــود که وزارت
خارجــه دولت یازدهــم آنها را تحویل
گرفته است».

پژواک

شبکههای اجتماعی و کودکان

فضای غیراخالقی ـ ۴

مهــدی فرهادی/بیشــتر
سوءاســتفادههای اینترنتــی ابتــدا
غیــر فیزیکی هســتند ،مانند گرفتن
عکسهــای خصوصــی از بچههــا،
اما ممکن اســت از طریــق تهدید و
حقالســکوت به سوءاستفاده فیزیکی
منجر شــود .بــرای نمونــه از کودک
میخواهنــد جلوی دوربیــن با لباس
نامناســب یا حتی برهنه ژست بگیرد
و برای آنها بفرســتد .این عمل تجاوز
مجازی نامیده میشود .عملی که ممکن
است به تجاوز فیزیکی هم ختم شود .در
این اقدامات معموالً فرد متجاوز از در
دوستی با کودک وارد میشود و سعی
میکند اعتماد او را جلب کند .آمارها
نشان میدهد که گزارشهای مربوط به
سوءاستفاده جنسی از کودکان به طور
چشمگیری در بیشتر کشورها افزایش
یافته و جرائم گزارش شــده به پلیس،
فقط بخش کوچکی از این جرائم است؛
امری که بیش از پیش نظارت و کنترل
والدین را در استفاده کودکان از اینترنت
جدی و ضروری میکند.
در ســال  ،2016بنیاد دیدهبان
اینترنت گزارش داد که یک هزار و 572
وبگاه از این شیوه ،برای سوءاستفادههای
جنسی از کودکان استفاده میکنند که
نسبت به سال پیش از آن  112درصد
افزایش یافته بود.
یافتههای گزارش این نهاد حاکی
اســت که  92درصد تمــام صفحات
اینترنتی مربوط به سوءاستفاده جنسی
از کودکان در ســال  2016در سراسر
جهان در پنج کشور میزبانی میشوند؛
 37درصــد در هلنــد 22 ،درصد در
آمریکا 15 ،درصد در کانادا 11 ،درصد
در فرانسه و  7درصد در روسیه.
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پنجره

همدستی
با تروریستها

هوچیگری

قاسم غفوری  /دونالد ترامپ
در حالــی از  20ژانویه  2017وارد کاخ
سفید شد که ادعای ایجاد فصل نوینی در
سیاست داخلی و خارجی آمریکا داشت.
اکنون حدود شش ماه از ریاستجمهوری
ترامپ میگذرد و شواهد امر نشان میدهد
این فصل نوین در سیاســتهای آمریکا
ایجاد شده؛ اما به جای پیشرفت ،روندی
رو به عقب داشته است.
آمریــکا در عرصههــای داخلی و
خارجی با تحوالت چشمگیری روبهرو بوده
که قرار گرفتن آنها در کنار هم به نکات
مهمی اشاره دارد .در عرصه داخلی آمریکا
در حالی که دستگاه قضایی با طرحهای
ترامپ درباره مهاجران همچنان مخالفت
میکنــد ،برخی از مشــاوران و نزدیکان
ترامپ نیز به نام آنچه اعتراض به رفتارهای
ترامپ ضد سالمت عمومی عنوان شده،
از سمت خود استعفا دادهاند .ترامپ که
سعی داشت با سیاستهای جنجالی در
موضوع مهاجران و احیای اقتصاد جایگاه
خــود را تقویت کند ،عم ًال در هیچیک از
ایــن حوزهها موفق نبوده؛ بلکه هر روز با
اعتراضها و مخالفتهای بیشتری مواجه
شده است .البته عرصه داخلی آمریکا در
دوران ترامــپ بــا دوران اوباما یک وجه
تشابه بزرگ دارد و آن کشتار سیاهپوستان
به دســت پلیس اســت که زمینهســاز
اعتراضهای گسترده مردمی شده است.
امــا در عرصه سیاســت خارجی
تحــوالت آمریکا بســیار مهمتر اســت.
یکــی از محورهــای این تحــرکات را
اعمــال تحریمهای جدیــد علیه آنچه
تهدیدکنندگان منافع آمریکا نامیدهاند،
تشکیل میدهد .ترامپ در اقدامی ناگهانی
همه تعهدات آمریکا در حل اختالفات و
لغو تحریمها علیه کوبا را باطل کرد .کنگره
آمریکا از یکســو طرح افزایش تحریمها
علیه روســیه را تصویب کرد و از ســوی
دیگر طرح جامع تحریمها علیه جمهوری
اسالمی ایران نیز مورد تأیید سنای آمریکا
قــرار گرفت .نکته مهم در این زمینه آن
بود که بسیاری از کشورها حتی متحدان
اروپایی آمریکا نیز با این تحریمها مخالفت
کردند که این خود نشانه افول نگاه جهانی
به آمریکاست .بسیاری از کشورها تأکید
دارند زمان یکجانبهگرایی آمریکا به پایان
رسیده است.
چگونگی حــل اختالفــات میان
شــرکای آمریکا از دیگر ابعاد سیاســت
خارجی آمریکاســت که نمود عینی آن
اختالفات ایجاد شــده میان کشورهای
عربی حوزه خلیج فارس و پیرو آن ترکیه
اســت؛ زنجیره اختالفاتی بــا محوریت
ســعودی و قطر که دامنه آن حتی طرح
گزینه نظامی را نیز در اذهان ایجاد کرد.
آمریکایی که مدعی حمایت یکســان از
متحدان بود ،در این تنشها نشــان داد
که صرفاً در اندیشه کسب منافع اقتصادی
اســت و در این راه حتــی نزدیکترین
شــرکای خود را نیز قربانی میکند که
حمایــت از ســعودی در برابــر قطر از
نمودهای این رفتار کاسبکارانه است.
حوزه نظامی بعــد دیگر تحرکات
آمریکا را تشــکیل میدهد .واشنگتن در
حالی بــا برگزاری رزمایــش نظامی در
مرزهای روسیه و نیز برخی اقدامات نظامی
به نــام مبارزه با تروریســم در فیلیپین
ســعی در قدرتنمایــی نظامی دارد که
اوجگیری بحران امنیتی در افغانســتان
و ناکامی آمریکا در حمایت از متحدانش
در عراق و ســوریه ابهامات بسیاری را در
قدرتنمایــی آمریکا ایجاد کرده اســت.
حضور در نشستها و اتحادیههای جهانی
ت خارجی آمریکاست.
نیز بعد دیگر سیاس 
نشســت ناتو و گــروه  ۷با حضور ترامپ
در حالی برگزار شــد که عم ًال حاضران
با طرحهای واشــنگتن مخالفت کردند و
حتی برخی اعضــا همچون آلمان اعالم
کردند زمان آن اســت که اروپا در برابر
آمریکا قرار گیرد و از رفتارهای بحرانساز
آن ممانعت کند .ناتوانی جهانی آمریکا در
تحمیل خواستههایش به دیگران چنان
بوده که حتی آنها برای پنهانسازی این
شکســت ،خروج از پیمــان آب و هوایی
پاریس را اجرا کردند.
همه این رویدادها در حالی صورت
گرفته اســت که یک نقطه مشترک در
آنها مشاهده میشود و آن ،اینکه آمریکا
در حالی محور تمامی آنهاست که نه تنها
نقشی تعیینکننده ندارد؛ بلکه میتوان
آنها را نشانهای بر تزلزل وضعیت بحرانی
آمریکا دانســت که در عرصههای داخلی
و خارجی نمود مییابــد .روند تحوالت
این اصــل را در خود دارد که آمریکا آن
هژمونی ادعایی نیست و سیاستهای آن
دیگر جایگاهی در معادالت جهانی ندارد.
در واقع ،آمریکا در حال افول به ردههای
پایین قدرتهای جهانی است؛ هر چند با
هوچیگری به دنبال پنهانسازی این افول
سراسری است.

فراسو

سال هجدهم

شماره ۸۰۴
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پس از آنکه یک پهپاد حامی دولت سوریه در جنوب سوریه در نزدیکی التنف سرنگون شد ،روسیه ائتالف بینالمللی تحت فرماندهی آمریکا را به «همدستی
با تروریســم» متهم کرد .ســرگئی ریابکوف ،معاون وزیر خارجه روســیه گفت« :در سوریه چنین اقداماتی شبیه همدستی با تروریستهاست ».روسیه اعالم کرد ،با
جنگندههای آمریکایی ،در صورت عملیات در مناطقی از سوریه که نیروهای هوایی روسیه حضور دارند ،به عنوان هدف برخورد خواهد کرد.

ترکیه و سعودی دشمنانی که ادعای دوستی داشتند

کندوکاو
ادعای رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان« :جوزف دانفورد» رئیس ستاد مشترک
ارتش آمریکا مدعی شد« :ایران در حال تعرض به فعالیتهای بینالمللی نیروی
دریایی آمریکا در خلیج (فارس) است ».وی تصریح کرد« :حائز اهمیت است که
بر یکی از مهمترین موضوعات برای آمریکا متمرکز شویم و «آن آزادی دریانوردی
در تنگه هرمز و بابالمندب اســت ».رئیس ســتاد مشترک ارتش آمریکا مدعی
شــد« :ایران با تعرض به فعالیتهای دریایی جامعه بینالملل و آمریکا و فراهم
کردن موشکهای پیشرفته ضد کشتی کروز برای گروههای مسلح الحوثی یمن
در ســاحل دریای سرخ ،در واقع دو گذرگاه آبی را که به طور قطع برای تجارت
جهانی حائز اهمیت است ،در معرض تهدید قرار میدهد».

سیاست آمریکا در قبال ایران هیچگاه تغییر نکرده است

رضــا اشــرفي /بحران
تروریســم در حالــی همچنــان
اصلیترین مسئله غرب آسیا است
که سیاستهای سعودی و البته رژیم
صهیونیستی را نیز میتوان در ردیف
تهدیدات اول امنیت و ثبات منطقه
دانست که با طراحی آمریکاییها بر
شرایط نابسامان منطقه میافزاید.
اختالفاتي را كه عربستان سعودي
با قطر ايجاد كرده،با گذشت زمان
ابعاد تازه ،خــاص و پيچيدهاي به
خود ميگيرد.
ســعوديها همــواره ســعي
میکننــد تــا كشــورهاي عرب
همســايه را زيرمجموعه خود قرار
دهند ،يا دست كم آنها را به لحاظ
مواضع سياسي و تصميمگيريهاي
بينالمللي زير چتر خود بگيرند .از
دورهاي كه ملك ســلمان به همراه
سعوديزادگان جوان روي كار آمده
اســت،افراطيگري را برنامه اصلي
خود قــرار داده و آرزوي رهبري بر
ديگر كشورها را در سر میپروراند
و از همــه ميخواهد يا تابع رياض
باشند ،يا با آنها برخورد خواهد کرد.
عمدهتريــن برخورد نيــز در قالب
مالي و دالري اســت .بــه عبارتی،
حرکتهای افراطی در میان سران
بیتجربه و البته جاهطلب سعودی به
اصلی اولیه مبدل شده و در این راه
نیز هیچ منطق و استداللی نیز مانع
رفتارهای بحرانســاز آنان نیست،

چنانکه بسیاری تأکید دارند ساختار
کنونی ســعودی همچون ساختار
رژیم صهیونیستی صرفاً با زبان زور
است که متوقف میشود.
در اين ميان قطر به اين دليل
كه از ســالهاي گذشته و به ویژه
در دورهاي كــه تحوالت عميق در
غرب آسيا شكل گرفته ،رويه و روند
ديگري اتخاذ كرده که مورد انتقاد
سعوديها بوده است؛ اما اين موضوع
همواره پنهان مانده بود .تا اينكه سفر
دونالد ترامپ و برق سكههاي هديه
داده شده به اين كاسب سياسي كه
با رقص شمشير سعودي همراه بود،
راه را براي تحت فشــار قرار دادن
آلثاني باز كرد .عربستان پس از آن
با همراه كردن چند كشور كوچك،
از جمله امارات و بحرين و همچنين
مصر ،قطر را با فشــارها و تهديدات
مداوم مواجه كرده است.
اما واكنشها نســبت به اين
مســئله بســيار زياد و در مواقعی
متفاوت بوده است .در بين كشورهاي
غربي آمريكا يكي به ميخ ميزند و
يكي به نعل! ازآنجا كه قطر مركز و
مقر پايــگاه نظامي آمریکا با حدود
 11هــزار نيرو اســت ،بــه راحتي
نميتواند به اين كشور پشت كند،
از سوی ديگر دونالد ترامپ در مقام
رئيسجمهور اگر با پولهاي بيشتري
از سوي دوحه مواجه شود ،از آلثاني
نيز حمايت خواهد كرد .در تازهترين

اخبار نيز آمده اســت ،واشنگتن با
دوحه قرارداد تسليحاتي امضا كرده
است؛ به اين معنا كه ترامپ در حال
اختالفافكني بين اعراب براي مهيا
كردن كاسبي بيشتر است.
امــا كشــورهاي اروپايــي به
ویژه آلمان عموماً ســعي دارند به
گونهاي مراقب و زيرپوستي ،از قطر
حمايت كنند ،به اين دليل كه قطر
سرمايهگذاري زيادي در اروپا انجام

همانگونــه كــه قطر با
افراطيگري سعودي و تمناي
رياض بــراي رهبري منطقهاي
مخالفت ميكنــد ،تركيه نيز
سعوديها را در حد و اندازهاي
نميبيند كه بخواهد رهبري آنها
را در منطقه بپذيرد
داده و عمده عملكــرد آن در اروپا
سرمايهاي بوده است ،در حالي كه
عربســتان سعودي همواره در حال
تقويت تندروها در اروپا اســت كه
به طور مداوم اين اتحاديه را تهديد
ميكنــد؛ موضوعي كــه به تازگی
مقامــات انگليس نيز دربــاره آن
هشدار دادهاند.
به هر جهت ،اختالفات آلسعود
با آلثاني در تحوالت و رويكردهاي
منطقه نيز تأثیر گذاشــته است .از
ســویی ســعوديها خواهان كوتاه
كردن دســت قطريها در مسائل

منطقه هســتند و از سوی ديگر با
حمايت رژيم صهيونيستي به دنبال
جلوگيري از فعاليت اخوانالمسلمین
ب آسيا ميباشند.
در غر 
اين مســئله يكي از مهمترين
مسائلي است كه تركيه را به حمايت
از قطر در برابر عربســتان سعودي
واداشــته اســت .تركيــه و قطر از
متحدان اخواني يكديگر هســتند
كه تضعيف هر یک میتواند موجب
تضعيف ديگري شود ،به همين دليل
است كه تركيه به طور علني در برابر
عربستان ســعودي از قطر حمايت
كرده است .اين مسئله سبب شده
تا سعوديها نيز نسبت به گذشته
از سياستهاي تركيه انتقاد كنند.
در حالي كه در ســفر سلمان ،شاه
عربســتان ســعودي به تركيه ،در
كنار رجب طيباردوغان ايســتاد و
تمامقد به عملكــرد و رويكردهاي
تهران حمله كرد.
مســئله بعدي اين اســت كه
همانگونــه كه قطر با افراطيگري
ســعودي و تمنــاي ريــاض براي
رهبري منطقهاي مخالفت ميكند،
تركيه نيز ســعوديها را در حد و
اندازهاي نميبيند كه بخواهد رهبري
آنهــا را در منطقــه بپذيرد .تركيه
اردوغاني حتي با نگاهي نوعثماني
كل عربستان را زيرمجموعه قدرت
فكــري و عملي خود ميخواهد .در
چنين اوضاعی تركيه سعي دارد با

حمايتهــاي همهجانبه از قطر ،از
جمله حمايت نظامي ،به سعوديها
گوشزد كند در اين چرخش سياسي
در كنار دوحه ايستاده است و حتي
اگر به احتمال بسيار كم ،عربستان
بخواهد در تداوم بيخردي سياسي
به قطر حمله كنــد ،تركيه از قطر
حمايت مستقيم خواهد كرد.
مســائل پيش آمده اتحادها و
ائتالفهــاي سســت منطقه را كه
سعوديها از آن حمايت ميكنند،
نشــان ميدهد و ايــن موضوع را
علني كرده است كه اختالفات بين
كشورهاي منطقه ،به ویژه تركيه و
سعودي بسيار زياد است؛ اما تاكنون
با حمايت آمریکا پنهان مانده بود .در
حالي كه چنين سياستي در ترامپ
ديده نميشود.
از ســوی ديگــر بخــش
چشــمگیری از جدال منطقهاي را
كه عربستان ســعودي عالقه دارد
سني ـ شيعي كند ،به اخواني ـ ضد
اخواني تبديل شده ،به گونهاي كه
متحدان پيشــين و مدعيان مبارزه
با تروريســم ،يكديگر را به حمايت
از تروريســم متهم ميكنند .به هر
حال آنچه مسلم اســت آنکه آنان
دشــمنانی هســتند که در ظاهر
ادعای دوســتی دارند؛ اما در عمل
در ردیف دشمنان یکدیگر هستند
و برای حذف دیگــری از میدان از
هیچ اقدامی دریغ نمیکنند.

رخنه

ایران ،آمریکا را مجبور به عقبنشینی میکند

خبرگزاری مهر :رابرت فورد ،سفیر سابق و آخرین سفیر واشنگتن در دمشق
به «شرقاالوسط» گفت« :باراک اوباما رئیسجمهور سابق آمریکا گزینههای زیادی
برای دونالد ترامپ ،رئیسجمهور کنونی این کشــور باقی نگذاشته است تا قواعد
بازی را برای کاستن از نفوذ ایران در سوریه تغییر دهد .ایرانیها ،آمریکاییها را
مجبور خواهند کرد از شرق سوریه عقبنشینی کنند؛ همچنان که آنان در سال
 1983از بیروت و (بعدها) از عراق عقبنشینی کردند ».وی گفت« :کردها بابت
اعتماد خود به آمریکا بهای سنگینی خواهند پرداخت و ارتش آمریکا از آنها فقط
بــرای جنگ با «داعش» بهرهبرداری میکند و از قدرت خود برای دفاع از کردها
علیه نیروهای نظام ســوریه یا ایران یا ترکیه استفاده نخواهد کرد ».رابرت فورد
گفت« :آنچه ما با کردها انجام میدهیم ،غیر اخالقی و اشتباه سیاسی است».

با سپاه برای جنگ با داعش همکاری کنیم

خبرگزاری ایرنا :ژنرال «رابرت جیگارد» دستیار پیشین وزیر دفاع آمریکا در
امور امنیت بینالملل با تأکید بر اهمیت جنگسپاه پاسداران با داعش ،خواستار
همکاری با سپاه علیه افراطگرایی شد و گفت« :برنامه موشکی جمهوری اسالمی
هیچ تهدیدیبرای صلح و ثبات بینالمللی نیســت ».رابرت جیگارد که ریاست
«مرکز تحقیقات کنترل تســلیحات و منع غنیسازی» در واشنگتن را بر عهده
دارد ،در گفتوگویــی اختصاصی با ایرناهشــدار داد ،هرگونه تالش کنگره برای
ارتباط دادن سپاه پاسداران به تروریسم ،ضد امنیت ملی ایاالت متحده خواهد بود.
ژنرال گارد تصریح کرد« :من هیچ مشکلی در برنامه موشکی ایران نمیبینم .من
از حامیان ایده برچیدن سامانه دفاع موشکی از خاک اروپا بودهام؛ چون تهدیدی
از سویموشکهای ایران برای آن مناطق وجود ندارد.»

حمله موشکی ایران برای آمریکا پیام داشت

خبرگزاری مهر :ریچارد نیفو ،طراح تحریمهای هســتهای ایران با اشاره به
اینکه تهران از موشکهای خود استفاده تهاجمی نداشته است ،گفت« :تحریمهای
اخیر سنا تغییری در برنامه موشکی ایران ایجاد نخواهد کرد ».موشک پرتاب شده
از سوی ایران به کسانی که در زمینه برنامه موشکی ایران نگران هستند ،فهماند
که قابلیتهای فیزیکی موشکهای ایران سبب میشود تهران به اهدافی در نقاط
دور حمله کند .حمله موشــکی ایران علیه اهداف آن در سوریه ،ممکن است به
این منظور انجام شده باشد که به دولتهای درون منطقه خاورمیانه و بیرون از
آن درباره استفاده از تواناییهای خود هشدار دهد.

هویت

هژمونی آمریکا بر جهان اسالمـ ۲۲

سیرالئون اسیر سیاستهای فرقهای آمریکا
عبداهلل عبادی /سیرالئون کشوری
واقع در غرب آفریقا اســت ،پایتخت آن شهر
فریتاون و جمعیت آن بیش از شــش میلیون
نفر است .بیش از  70درصد از مردم این کشور
مســلمان و کمتر از  ۳۰درصد آن پیرو ادیان
مسیحیت ،یهود و عدهای نیز آنیمیست هستند.
سیرالئون ســابقهای طوالنی در تجارت
برده داشته و مرکز ارسال هزاران برده آفریقایی
به کشورهای اروپا و آمریکا بوده است.
ایــن کشــور یکــی از الماسخیزترین
کشورهای آفریقاست و غنیترین و مرغوبترین
معادن الماس آفریقا و جهان را دارد .در سال
 1972الماســی بــه وزن  968قیراط در این
کشور کشف شد که به ستاره سیرالئون معروف
شد ،وجود معادن ارزشمند در این کشور سبب
شد تا در دهههای  1980و  1990شاهد یکی
از خونینترین جنگهــای داخلی در آفریقا
باشــد ،طی دو دهه درگیری در این کشــور
آمریکا و رژیم صهیونیستی با فروش میلیونها
دالر ســاح و تجهیزات نقش مهمی در گرم
نگهداشتن تنور جنگ در سیرالئون داشتند،
به طوریکه برخی مواقع ضمن فروش سالح
به طرفهای جنگ ،یعنی شورشیان و دولت،
حتی آموزشهای خاص را به نیروهای دو طرف
ارائه میکردند.
طــی ایــن دوران بخــش زیــادی از
زیرساختهای این کشور به کلی نابود شد ،از
این رو پس از پایان جنگ شرکتهای آمریکایی
و صهیونیستی با هدف بازسازی وارد این کشور
شدند و خرابیهایی را ترمیم کردند که خود
مسبب آن بودند.
ســیرالئون یکی از خاستگاههای اسالم
و تشــیع در غرب آفریقاست .در دهه 1980
و پس از جنگ داخلــی لبنان عده زیادی از
تجار لبنانی عازم سیرالئون شدند ،حضور این
افراد اندکاندک سبب گسترش تشیع در این
کشور شد ،به طوریکه در حال حاضر حدود
 300هزار شیعه در این کشور زندگی میکنند
و پیشبینی میشــود با توجه به رشد سریع
تشــیع در غرب آفریقا تا ده ســال آینده این

خبرگزاری صداوسیما :نوام چامسکی اظهار داشت« :آمریکا در قبال ایران یک
سیاست را دنبال میکند که هرگز تغییر پیدا نکرده است .این سیاست همان تغییر
نظام ایران اســت .آمریکا هیچگاه از تالش برای تغییر نظام ایران دست نکشیده
اســت ».این نظریهپرداز آمریکایی افزود« :کاخ ســفید هرگز یک قدرت و کشور
مســتقل مانند ایران را در خاورمیانه (غرب آسیا) تحمل نخواهد کرد .آنها هرگز
ایرانیها را به دلیل ســرنگونی رژیم پهلوی نمیبخشند؛ زیرا او منافع واشنگتن
در منطقــه خلیج فارس را تأمیــن میکرد .او همچنین به خاطر کودتای نظامی
سال  1953که آمریکا آن را برنامهریزی کرده بودند ،به قدرت خود ادامه داد».

نروژ :ممنوعیت حجاب در اماکن آموزشی

دولت نروژ در اقدامی که بســیاری آن را نقض آزادیهای فردی میدانند ،طرحی را
ارائه داد که استفاده مسلمانان از پوشش کامل صورت را در همه مدارس و مراکز آموزشی
از مهدکودکها گرفته تا دانشــگاهها منع میکند .این کشــور نخســتین کشور در میان
کشــورهای نوردیک (شامل ایسلند ،دانمارک و فنالند) خواهد بود که استفاده از برقع را
هم برای کودکان و هم برای بزرگســاالن منع میکند« .پر ســندبرگ» سرپرست وزارت
مهاجرت نروژ در یک نشســت خبری گفت« :استفاده از پوشش کامل صورت از جمله با
نقاب یا برقع به مدارس نروژ تعلق ندارد .توانایی برقراری ارتباط یک ارزش اولیه اســت».
وی افزود« :کارمندانی که بر اســتفاده از حجاب صورت در مدارس تأکید میکنند ممکن
اســت شغل خود را از دست دهند و دانشجویان ممکن است از دانشگاهها اخراج شوند».
گفتنی است ،فرانسه ،هلند ،بلژیک ،بلغارستان و ایالت بایرن آلمان محدودیتهایی را در
استفاده از پوشش کامل صورت در اماکن عمومی وضع کردهاند.

میانمار :جنایات ارتش علیه مسلمانان

تعداد به بیش از دو برابر افزایش یابد ،در حال
حاضر عده زیادی از جوانان ســیرالئونی برای
کسب علوم اسالمی عازم حوزههای علمیه قم
و مشهد شده و به فراگیری فقه اسالم و شیعه
مشغولند ،این فعالیتها سبب شده تا آمریکا
که تســلط کافی بر اوضاع و احوال این کشور
داشت احساس خطر کرده و به فکر چاره بیفتد.
هدف راهبردی آمریکا برای مهار افزایش تعداد
شیعیان در این کشور گسترش بهائیت است.
هر چند سابقه حضور بهائیت در این کشور به
دهه  1950باز میگردد ،اما گســترش آن در
تمامی مناطق این کشــور طی یک دهه اخیر
نشان از توجه آمریکا به این موضوع دارد.
نقش سفارت آمریکا
در ترویج بهائیت
شــوقی افندی رئیس بهائیــان به دلیل
نداشتن جانشین ،پیش از مرگ خود ،نه نفر را
برای تأسیس شورای بینالمللی بهائیت انتخاب
کرد که یک آمریکایی به نام چارلز ماســون
ریمی به ریاســت شورای مذکور انتخاب شد
و به این ترتیب آمریکاییها تشکیالت بهائیت
را در جهان به دســت گرفتند .در این راستا
سفارت آمریکا در فریتاون بسیار تالش کرد با
نفوذ در دانشگاهها و رسانهها افراد با نفوذی را

با وعده و وعید به سوی بهائیت بکشاند .همه
ساله عده را به سرزمینهای اشغالی فرستاده
یا به عنوان کارمند محلی در ســفارت آمریکا
استخدام میکند.
امــروزه دهها نفر از افــراد مرکز بهائیت
سیرالئون در ســفارت آمریکا مشغول به کار
هستند .الحاجی ماراه و الحاجی باری معروف
به حاجی آمریکایی در جایگاه امام جماعت از
جمله افراد مشــغول در سفارت آمریکا برای
بهائیت تــاش میکنند .برنامههای تبلیغاتی
بهائیان سیرالئون در آمریکا تهیه شده و بعضاً
از رسانههای این کشور منتشر میشوند.
رژیم اشــغالگر قدس ،آمریکا ،انگلستان،
کانادا و آلمان از جمله کشورهایی هستند که
به مرکز بهائیت سیرالئون کمکهای مالی اعطا
میکنند .ظرف ســالهای اخیر فرامرز کرمی
(یک فرد ایرانی) از جمله کسانی بود که با هدف
تبلیغ عقاید بهائیت از ستاد مرکزی این فرقه
ضاله وارد سیرالئون و پس از چهار سال عازم
سنگال شد .فعالیتهای بهائیان در سیرالئون
و به طور کلی در آفریقا همواره مورد حمایت
آمریکا و انگلستان بوده و این دو کشور نیز از
طریق نفوذ بهائیت برخی از برنامههای خود در
آفریقا را دنبال میکنند.
دفتر مجمع تبلیغی بهائیان ســیرالئون

در فریتاون واقع شده و هر روز محل اجتماع
عدهای از ســیرالئونیها است .گفته میشود
برخی از اعضای این مجمع در ادارات مختلف
دولتی مشغول به کارند و به این افراد گفته شده
است هویت خود را پنهان نگه دارند .قویترین
افراد فرقه بهائیت در سیرالئون کارمندان محلی
ســفارت آمریکا و انگلســتان هستند که در
راستای تقویت مالی آن فرقه تالش میکنند.
با توجه به فقر و محرومیت حاکم بر سیرالئون،
بهائیان در این کشور سعی کردهاند تا با اتخاذ
شیوههای مناســب بهترین بهرهبرداری را از
زمینههای موجود داشــته باشند .فرقه بهائی
که دیرتر از فرقه احمدیه به آفریقاى استوایى
و جنوبى رسید در سال  ۱۹۵۱به کنیا و اوگاندا
وارد شد؛ اما پیروان آنها ادعا مىکنند که این
دین پیروان فراوانى در آفریقا دارد .ظاهرا ً جاذبه
اصلى بهائیت در پیام اتحاد میان همه نوع بشر،
ادیان و مذاهب ،پیامبران و فرقهها نهفته است.
بهائیت با عوامفریبی خود در سیرالئون
و دیگر کشــورهای قاره سیاه برادرى ،عدالت،
حقــوق و امتیازات برابر و هماهنگى با علم را
تبلیغ مىکرده و تعصب ،بردگى ،گوشهنشینى،
رهبانیت و روحانیت را محکوم مىکند .افزون
بــر آن از آموزش اجبارى ،ریشــهکنى فقر،
تکهمسرى و اطاعت از حکومت دفاع مىکند.

سازمان عفو بینالملل در گزارش تازهای ضمن اشاره به اقدامات ارتش میانمار علیه
اقلیتهای این کشور ،نوشت« :انواع خشونتها و جنایات از سوی نظامیان میانمار علیه غیر
نظامیان انجام میگیرد .ارتش میانمار و گروههای مســلح قبیلهای در مرزهای شمالی این
کشور به جنایات جنگی دست میزنند و غیر نظامیان از آن رنج میبرند .سربازان و نظامیان
میانماری مردم روستایی و اقلیتهای شمال این کشور را که بیشتر آنها را مسلمانان تشکیل
میدهند ،شــکنجه میدهند و پس از مجازات به شکل غیر قانونی اعدام میکنند و جلوی
رسیدن کمکهای انساندوستانه را به این افراد میگیرند .اقلیتهای مسلمان در میانمار با
تبعیض و جنایات وحشیانه بسیاری از سوی حکومت و ارتش این کشور مواجه بوده و هستند.

اسلواکی :عدم پذیرش مهاجر مسلمان

در ادامه اقدامات ضد اسالمی و تبعیضآمیز سران غرب« ،روبرت فیتسو» نخستوزیر
اسلواکی با ر ّد امضای موافقتنامه محرمانه درباره مهاجران با اتحادیه اروپا گفت« :اسلواکی
قصد ندارد پناهجویان کشورهای اسالمی را بپذیرد؛ زیرا فرهنگ آنها با ساکنان کشور فرق
دارد ».وی تأکید کرد :اسلواکی درباره تقسیم اجباری مهاجران غیر قانونی در خاک آن کشور
به دادگاه اروپایی در لوکزامبورگ شکایت کرده و خواستار لغو تصمیم کمیسیون اروپایی
در پذیرش پناهجویان طبق سهمیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است ».گزارشهای
منتشر شده نشان میدهد ،بسیاری از کشورهای اروپایی با وجود تعهدات جهانی خود از
پذیرش مسلمانان پناهجو خودداری کرده و از هیچ اقدامی برای سرکوب مسلمانان فروگذار
نبودهاند .اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی پناهجویان مسلمان در وضعیت بحرانی به
سر میبرند و حتی از حقوق اولیه بشری نیز محروم هستند.

انگلیس :افزایش فاصله طبقاتی

سیاســتهای دولتمردان انگلیس به ویژه تبعیضهای اعمال شده علیه اقلیتهای
ش یافته و توزیع ثروت به
دینی و نژادی ،فاصله طبقاتی طی دهه اخیر در این کشور افزای 
صورت ناعادالنه انجام گرفته است .بنیاد رزولوشن در انگلیس تخمین زده است تنها یک
درصد از جمعیت بزرگسال انگلیسی  14درصد از داراییهای کل کشور را در اختیار دارند.
این در حالی است که  15درصد از بزرگساالن یا هیچ دارایی در اختیار ندارند یا مقروض
هستند .طی دهههای اخیر ،توزیع ثروت در بریتانیا نامناسب بوده و در دهه گذشته فاصله
طبقاتی به شــدت افزایش یافته اســت .این در حالی است که دولت بریتانیا مدعی است
فاصله طبقاتی در این کشور به پایینترین حد ممکن از دهه  80میالدی رسیده است و
این کشور تمام تالش خود را میکند تا اقتصادی مناسب برای همه بسازد؛ اما همه شواهد
نشان میدهد ساختاری تبعیضآمیز بر این کشور حاکم است؛ چنانکه بخش عمدهای از
فقرا از اقلیتهای نژادی و دینی ،به ویژه سیاهپوستان و مسلمانان هستند.
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ذوالفقاری ،معاون امنیتی انتظامی وزارت کشــور گفت :معتقدم امنیت در مرزها تنها با اقدامات ســختافزاری تأمین نمیشود بلکه مجموعهای از اقدامات فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی در
ایجاد امنیت پایدار اثرگذار است در همین راستا برای جبران ضعف ها  13میلیارد تومان در سال جاری در بودجه امسال پیش بینی شده است و به بسیاری از اقدامات محلی مانند فروش سوخت
را به مرزنشینان واگذار کردیم و خوشبختانه وضعیت مرزهای کردستان با گذشته بسیار متفاوت شده و اقدامات بسیار تاثیرگذار و خوبی در کنترل مرزها و ترددهای غیرمجاز انجام شده است.

مرزبانی فراتر از
اقدامات سخت

نگاه

صبح صادق ابعاد مختلف تحریمهای« اس  » 722را بررسی میکند

دولت دوازدهم به کدام سو خواهد رفت؟

مصطفی قربانی /در ارتباط با تغییرات دولت دوازدهم ،به نسبت دولت
یازدهم ،با توجه به کهولت ســن و ضعف برخی یــاران دولت و اعضای کابینه و
همچنین ضرورت افزایش تحرک و چابکی و چاالکی دولت ،احتمال تغییر حتمی
اســت و در این زمینه گمانهزنیهای مختلفی وجــود دارد؛ اما فراتر از اصل این
تغییرات ،اختالف دیدگاهها و نگرشهایی اســت که درباره کیفیت و جهت این
تغییرات وجود دارد؛ اختالفاتی که عمده آنها ریشه در سهمخواهی هر چه بیشتر
دارد .در ایــن زمینه میتوان گفت که اکنون دو دیدگاه عمده درباره کیفیت این
تغییرات وجود دارد؛ اصالحطلبان ساختارشــکن خواهان آن هستند که روحانی
به شعارهای ساختارشکنانه خود در جریان تبلیغات و مناظرهها پایبند باشد و در
نتیجه ،خواهان آن هستند که تغییرات دولت دوازدهم را مطابق نظر و تمایل خود
شــکل دهند .طبیعتاً قدم گذاشتن روحانی در مسیر ترسیمی این طیف ،افزون
بر اینکه میتواند مانعی برای کارآمدی دولت باشد و کشور را دچار حواشی کند،
بیش از گذشته میان روحانی و نیروهای انقالبی فاصل ه میاندازد.
اما گروه دیگری ،متشــکل از مشاوران روحانی و حتی برخی شخصیتهای
اصالحطلب ،خواهان تغییرات مالیــم در دولت و فاصلهگیری دولت دوازدهم از
اصالحطلبان ساختارشکن هستند .در این میان ،به نظر میرسد که دیدگاه شخص
رئیسجمهور نیز به دو دلیل به دیدگاه طیف دوم نزدیکتر اســت؛ اول آنکه در
دیدگاههای شخص روحانی نوعی تمایل به استقالل وجود دارد و وی نمیخواهد
خود را بیش از پیش به طیفی که نگاه قیممآبانه به وی و دولتش دارند ،وابسته
کند .دوم آنکه احتمال میرود دولت دوازدهم دیگر مانند دولت یازدهم ،در برخی
حوزههای مسئلهبرانگیز که اتفاقاً در راستای خواسته طیف مذکور قرار دارد ،ورود
نخواهــد کرد و از این طریق ،فاصله خــود را با مجموعههای حاکمیتی و طیف
رقیــب خود کمتر کند .به عبارت دیگر ،میتوان گفت که اطرافیان و مشــاوران
آقای روحانی بیش از پیش متوجه شدهاند که حفظ آرامش فضای سیاسی کشور
و پرهیز از طرح موضوعات مسئلهآفرین اکنون ضرورتی اساسی برای کشور است
و آنها برای اینکه بتوانند اقداماتی اثربخش برای حل مشکالت کشور انجام دهند،
باید اوالً ،درصدد حفظ و تقویت آرامش در کشور باشند و ثانیاً ،از برخی فضاها و
موضوعات مخل نیز فاصله بگیرند .هر چند پیشبینی در اینباره زود است و باید
منتظر اقدامات دولت در روزها و ماههای آینده بود.
به هرحال ،دیر یا زود دولت دوازدهم مستقر شده و شروع به کار خواهد کرد
که در این میان به نظر میرســد که برای حل مشکالت کشور اقدام و عمل باید
اولویت اصلی این دولت باشــد .در واقع ،انبوه مشکالت موجود در کشور ،به ویژه
مشکالت اقتصادیـ معیشــتی که اتفاقاً چندین سال است تداوم داشته و افکار
عمومی به طور عاجل منتظر اقدام برای حلورفع آنها است ،کمبود فرصت و نداشتن
زمان برای آزمون و خطا و ...مسائلی هستند که اقدام عاجل ،دقیق و حسبشده
برای حل مشــکالت را در صدر اولویتهای دولت آینده قرار داده است و در این
میان انتظار میرود دولت محترم آینده ،با چشم دوختن به درون و همت گماشتن
به شکوفایی ظرفیتهای داخلی کشور و همچنین قطعامید از دشمن ،برنامهای
عملی و منســجم برای بهکارگیری و بهرهبرداری از هم ه ظرفیتهای داخلی ،ولو
ظرفیتهای جریان رقیب و منتقد خود ،داشته باشد تا بتوان کشور را از شرایط
پیچیده کنونی عبور داد .در واقع ،امروز کشور بیش از هر موضوعی نیازمند کار و
تالش و مبارزه با مشکالت است و برای این منظور هم هیچ چارهای جز بریدن از
بیرون و دشمن و روی آوردن به استعدادهای درونی کشور وجود ندارد.

پرتو

سال هجدهم

شماره ۸۰۴

دفاع مشروع سپاه

مرتضی سویلمی /حمله اخیر موشکی سپاه به مقر داعش در دیرالزور
سوریه بخش کوچکی از واکنش جمهوری اسالمی ایران به اقدام کور و حقیرانه
تروریستی داعش و حامیان نیابتیاش براساس دکترین دفاعی جمهوری اسالمی
ایران طبق اصل بازدارندگی فعال و مؤثر است و هرگونه تهدید احتمالی منطقهای
و فرامنطقهای را به شدیدترین وجه پاسخ میدهد.
این اقدام مقتدرانه با توجه به فضای حاکم بر عرصه سیاسی جهان با فاصله
کوتاهی پس از شــلیک به خبر اول دنیا تبدیل شد و در حالی که حتی بسیاری
از ضد انقالبهای خارجنشین نتوانستند شعف و غرور خود را از این اقدام پنهان
کنند؛ اما مزدور ســرویسهای جاسوسی بیگانه و گروهک محارب و چندین فرد
بدنام و ضدانقالب ،از جمله روحاهلل زم (معروف به نیما) و اعضای تیم فاسد آمدنیوز
تنها کسانی بودند که نتوانستند احساس قلیان شده خود به نفع قبیله آلسعود و
داعش را پنهان کنند و با وقاحت علیه نظام لجنپراکنی کردند.
باید افزود ،اهمیت این رخداد و دامنه تأثیر آن را نمیتوان در محدوده دیرالزور
و حتی گســتره پرماجرای منطقه غرب آسیا ارزیابی کرد؛ زیرا مقابله با تروریسم
از جمله مباحث مورد تأیید مکرر ســازمانهای بینالمللی ،از جمله سازمان ملل
متحد است و طبعاً مورد قبول قواعد حقوق بینالملل نیز هست.
جامعه بینالمللی در دهههای اخیر با وضعیتهایی روبهرو شــده است که
به موجب آن کشورها دست به اقدامات نظامی مستقیم علیه بازیگران غیردولتی
مستقر در سرزمین کشور ثالث میزنند و این مسئله اغلب بر حاکمیت کشورهای
مســتقل تأثیر میگذارد و سبب طرح پرسشهای حقوقی درباره مشروعیت این
اقدامات میشود.
منشــأ تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی در گذشــته به اختالفات و
منازعات بین کشورها محدود بود؛ اما امروزه گستره این تهدیدات به درون مرزهای
ملی منتقل شده است؛ به گونهای که بازیگران غیر دولتی طرحریزی چنین اقداماتی
را برعهده دارند .در پاسخ به این تهدیدات دول قربانی به حق دفاع مشروع در برابر
عملیاتهای مسلحانه گروههای مخالف (بازیگران غیر دولتی) استناد میکنند.
بر اســاس سابقهای که در سازمان ملل متحد وجود دارد ،حق دفاع مشروع
ی بر اصل ممنوعیت توسل
بر اساس ماده  51منشور ملل متحد به عنوان استثنای 
به زور در حقوق بینالملل در ماده  2بند  4قرار گرفته است.
به طور مشــخص با توجه به قطعنامههای شــورای امنیت سازمان ملل و
تأکید دبیر کل ســازمان ملل متحد عملیات یک ســازمان تروریستی به نوعی
تجاوز مسلحانه تلقی میشود و به طرف مورد حمله شونده اجازه مشروع به طور
خاص و همچنین اجازه دفاع مشــروع جمعی بر اساس یک حرکت همهجانبه و
منطقهای اقدام را میدهد.
جمهوری اسالمی ایران به مبارزه با تروریسم به صورت مستشار نظامی در
کشورهای سوریه و عراق دعوت شده است و طبعاً هر گونه حمله به خاک سوریه
به دلیل دعوت همین کشور برای مبارزه با تروریسم بوده است.
در واقع ،حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش با اطالع کشور سوریه
بوده و جمهوری اســامی ایران در چارچوب قواعد بینالملل و با هدف دفاع از
حاکمیت و منافع ملی کشــورمان دســت به چنین اقدامی زده که سابقه این در
گذشته نیز وجود داشته است.
از منظر سیاسی و بینالمللی این حمله موشکی سپاه کار قابل توجه و مورد
قبول بینالمللی بوده و همه طرفها پیام این حرکت جمهوری اسالمی ایران را
درک کردند و دیگر بعید است کشورها یا گروهکهای تروریستی به خود اجازه
تعرض به مرزها را بدهند.
پیام این حرکت به گروهکهای تروریستی و ذینفعان آنها داده شد و دیگر
هیچکس جرئت تعرض به مرزهای بینالمللی جمهوری اسالمی را نخواهد کرد.
به عبارتی ،ایران به مثابه یک کشور ایجادکننده ثبات در منطقه معرفی شده است
و ایجاد امنیت در این منطقه به وجود امنیت برای جمهوری اسالمی منوط است.

برجام گرفتار در سیاهچال تحریمها

محمدرضــا کلهر  /در
ســالهای اخیر روند تحوالت غرب
آسیا بســیار پرشــتاب بوده است.
در ایــن میان کشــورهای غربی و
بــه ویژه آمریکا بــا مداخله در امور
داخلی کشورهای منطقه و حمایت
از تروریستها یکی از عوامل اصلی
بیثباتسازیهای موجود در منطقه
هستند .این در حالی است که ایران
برخالف رویه آمریکا طی چند سال
اخیر پرچمدار مبارزه با تروریسم بوده
و بــرای بازگرداندن ثبات به منطقه
تالش بســیاری کرده اســت .این
مسئله سبب نفوذ ایران در کشورهای
خاورمیانه شــده و همین مســئله
نگرانی آمریکا را برانگیخته اســت؛
چرا که ایران در جایگاه بازیگری ضد
نظم کنونی حاکم بر عرصه بیناللملل
شناخته میشود ،حال آنکه آمریکا به
شدت طالب حفظ وضع موجود است.
بنابراین کام ً
ال طبیعی است که این
دو کشور همواره در حال برخورد با
یکدیگر باشند .اما ایران برای نشان
دادن حســن نیت خــود حاضر به
توافق هستهای با گروه  5+1موسوم
به برجام شد .در این مسیر ایران به
تعهدات خود دربــاره برجام پایبند
بود ،اما آمریــکا در این باره نه تنها
به تعهدات خود عمل نکرده اســت؛
بلکه با تصویــب تحریمهای پی در
پی روز بــه روز اعتبار برجام را زیر
سؤال میبرد .چرا که اساساً آمریکا
تنها به دنبال گرفتــن چند امتیاز
از ایران نیســت؛ بلکــه فراتر از این
خواسته آمریکا تغییر نظام سیاسی
است .بنابراین سادهانگارانه است اگر
بخواهیم خواستههای آمریکا را در
چند مؤلفه خالصه کنیم.
در ادامــه بیاعتمادیهــای
آمریکا ،ســنای آمریکا بــه تازگی
طرح تحريمهاي اس  ۷۲۲موســوم
بــه «قانــون مقابلــۀ بــا اقدامات
بیثباتکننــده ايــران ـ »2017
را به تصویب رســانده اســت .طرح
تحریمهای اس  ۷۲۲جدیترین و
جامعترین قانــون تحریمی آمریکا
پــس از اجرای برجام اســت .طرح
تحريمهاي ايران موســوم به« اس
 »۷۲۲که اوايل فروردين ماه ســال
جاری ســناتور باب کورکــر آن را
ارائــه کرد ،پــس از آنکه در کميتۀ
روابط خارجي ســنا مطرح شد و با
 18رأی موافــق در مقابــل  3رأی
مخالف به تصويب رسید ،به صحن
سنا آمد و مجلس سناي آمريکا در
روز پنجشــنبه  25خرداد ماه این
طــرح را با  98رأی موافق و  2رأی
مخالف به تصویب رساند .این طرح
که برای تبدیل شدن به قانون باید
در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب
شــده و به امضای دونالــد ترامپ
رئیسجمهور آمریکا برسد ،افزون بر
آنکه اشخاص و شرکتهاي مرتبط
با برنامه موشکي ايران را در معرض
تحريم قرار ميدهد ،به رئيسجمهور
آمريکا نيز اجــازه ميدهد به بهانه
حمايت از تروريســم و نقض حقوق
بشــر ،تحريمهاي جديدي را عليه
ايران وضع کند .به همین دلیل برخی
از کارشناســان آن را «قانون مادر»
مینامند؛ زیرا بستر اعمال تحریمهای
دیگــر را فراهم کرده اســت .گفته
میشــود تحریمهای جدید در سه
بخش علیه ایران اعمال خواهند شد:
1ـ برنامه موشک بالستیک
و تسلیحات متعارف
بر اساس این طرح ،افراد مرتبط
با برنامه موشــک بالســتیک ایران
و کســانی که با آنها معامله دارند،
تحریم خواهند شد .همچنین تمامی
افرادی که در فروش ،تأمین قطعه،
تعمیر و انتقال تانک ،خودروی زرهی،
تسلیحات با کالیبر باال ،هواپیماهای
جنگی ،بالگردهای تهاجمی ،کشتی،
موشک و ســامانههای موشکی به
ایران ،نقشآفرین باشــند ،تحریم
میشوند و داراییهای آنها مسدود
میشود.
به طور کلی ،تمام شخصيتهاي
حقوقــي و حقيقــي که بــه نوعي
در توليــد ،دســتیابی ،تصاحــب،
توسعه ،انتقال ،پشــتيباني مالي يا
استفاده از موشــکهای بالستیک

و تســلیحات ذکر شده نقش دارند،
تمام شخصيتهاي حقوقي و حقيقي
که به نوعي با يکي از شخصیتهای
بــاال همــکاري ميکننــد ،تمــام
شخصيتهاي حقوقي و حقيقي که
براي دور زدن تحريمهاي باال به اقدام
موازي يا تأسيس شرکتهاي جديد
يا هر کار ديگري دســت ميزنند،
همچنین تمام شخصيتهاي حقوقي
و حقيقي که هرگونه حمايت مالي،
کااليي يا فناورانــه را براي يکي از
موارد باال فراهــم ميکنند ،تحریم
شده و اموال آنان مسدود خواهد شد.
2ـ حمايت از تروريسم
یکی دیگر از ابعاد تحریمهای
جدید به مســئله حمایت ایران از
تروریسم مرتبط است .جالب است
کــه آمریکا خــود را در این زمینه
مرجعی برای تروریســتی نامیدن
کشــورها میداند .طبق تحریمهای
جدید ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایران و نیروی قدس که از عملیات
تروریستی و چریکی در خاورمیانه
و جنــوب آســیا همهگونه حمایت
کاالیی ،لجســتیکی ،آموزشــی و
مالی صورت میدهد ،برنامه موشک
بالستیک را به پیش میبرد و مرتکب
نقض حقوق بشر در خارج از مرزها
شده و برنامه بینالمللی برای اقدامات
بیثباتساز دارد ،به همراه تمام اعضا
و وابســتگان داخلی و خارجیاش
پــس از  ۹۰روز از آغاز اجرای این
قانون مورد تحریم و مسدودســازی
اموال قــرار میگیرد .این کار طبق
دســتورهای اجرایــی موجود ضد
تروریسم و مانند آن صورت میگیرد.
دولت حامی تروریســم طبق متون
وزارت خارجه آمریکا تعریف میشود
[نه ســازمانهای بینالمللی یا هر
شــخص و نهاد دیگــر] .این اولین

با قــرار گرفتن ســپاه در
فهرست سازمانهای تروریستی،
تمامی نهادهای سپاه ،تروریستی
محســوب خواهند شد .این در
حالی است که قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء(ص) با بیش از ۲۵۰۰
شرکت اقتصادی همکاری میکند،
که با قرار گرفتن در فهرســت
تحریمی آمریکا همه این شرکتها
مورد تحریم قرار خواهند گرفت
باری اســت که آمریکا تحریمهایی
علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایران به اتهام حمایت از تروریســم
اعمال میکند .آمریکا پیشتر در سال
 ۲۰۰۷نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی را تحریم کرده بود.
3ـ نقض حقوق بشر
حقــوق بشــر و معیارهــای
دوگانه غرب در این باره نیز یکی از
موضوعاتی است که طبق آن ایران
تحریم خواهد شــد .براساس طرح
تحریمی جدید ،حداکثر پس از ۹۰
روز از اجراییشدن این قانون ،وزارت
خارجه آمریکا باید فهرستی از افرادی
که مرتکب قتل غیر قانونی ،شکنجه
یا هر نوع نقض حقوق بشر علیه یکی
از دو گروه ذیل شــده و میشوند،
به کمیســیون مرتبــط در کنگره
ارائــه دهد :افرادی کــه به اقدامات
غیــر قانونی حکومت ایران اعتراض
میکنند؛ افرادی که برای دفاع ،اجرا
یا بهبود وضعیت آزادیها و حقوق
بشــر ،مانند آزادی مذهــب ،بیان،

انجمن ،تجمع ،محاکمه منصفانه و
انتخابات دموکراتیک تالش میکنند.
بند دیگر در این باره این است
که هر کس به نمایندگی از یکی از
ناقضان حقوق بشر که در باال اشاره
شد ،یا از جانب او مرتکب رفتارهای
یاد شده شود ،مشمول اقدام دولت
آمریکا خواهد شد .همچنین مسدود
شدن هرگونه اموال که از سوی یکی
از افراد بــاال یا حتی به نفع یکی از
افراد باال به ایاالت متحده یا دارایی
یکی از شــهروندان ایاالت متحده
منتقل شــود نیز از جمله بندهای
این تحریم جدید است.
در فصــل  ۹از متن طرح آمده
کــه رئیسجمهــور حداکثر پس از
 ۱۸۰روز از اجراییشــدن آن و پس
از آن طی هر  ۱۸۰روز باید گزارشی
به کمیسیون مرتبط در کنگره ارائه
دهد که در آن تمامی موارد اختالف
بین ایاالت متحده و اتحادیه اروپا را
در ا ِعمال تحریمهای متنوعی که در
این طرح آمده شامل شده و همچنین
دلیــل هر یک از این موارد اختالفی
را شــرح داده باشــد .بدیهی است
هدف طراحان این بوده که به تدریج
سازوکار همراهسازی اتحادیه اروپا با
تمامــی تحریمهای یکجانبه در این
طرح را به دست آورده و از آن برای
اعمال فشار یکپارچه از سوی اروپا و
آمریکا علیه ایران سوءاستفاده کنند.
تحریمهایجدید
و برجام
طرح تحريمهاي ايران موسوم
به اس  ۷۲۲نه تنها با روح برجام در
تناقض است؛ بلکه برجام را آشکارا به
ویژه در بندهای  ۲9و  ۲6نقض کرده
است .بند  ۲۹برجام «هرگونه مصوبه
یا اقدام اتحادیه اروپایی و کشورهای
عضــو و همچنین ایــاالت متحده
آمریکا که میتواند تأثیرگذاری منفی
و مستقیم بر عادیسازی تجارت و
روابــط اقتصادی با ایران داشــته و
در اجرای موفقیتآمیز برجام خلل
ایجاد کنــد» را منع میکند .البته،
این بند از برجام را پیش از این نیز
بارهــا آمریکا نقض کــرده بود .این
مصوبــه افزون بر بنــد  ،۲۹بند ۲۶
برجام را هم به طور آشکاری نقض
میکند .در بند  ۲۶برجام آمده است:
«دولت ایاالت متحده در چارچوب
اختیارات قانونــی رئیسجمهور و
کنگره ،از اعمال تحریمهای جدید
مرتبط با هستهای خودداری خواهد
کرد« ».ریچارد نفیو» ،کارشــناس
مســائل تحریمی و عضو سابق تیم
مذاکرهکننده هستهای آمریکا چندی
پیش به روزنامه هافینگتونپســت
گفت« :از آنجا که ســپاه در بخش
اعظمی از مبادالت مالی ایران دخیل
است ،تحریمهای جدید شرکتهای
خارجی را از انجــام مبادله با ایران
هراســان خواهد کرد که این سبب
تضعیف وعده رفع تحریمها اســت
که در توافق هستهای به ایران وعده
داده شده است».
تحریمهایجدید
و ارتباط با اقتصاد
نکته دیگر در این زمینه اینکه،
برخی رسانهها ادعا میکنند که این
طرح حــاوی تحریمهای اقتصادی
نیست ،در صورتی که شاید موضوع
تحریم یا همان بهانه اعمال تحریم،
اقتصادی نباشــد؛ اما همه تحریمها
فارغ از آنکه برای چه موضوعی وضع

شدهاند ،از جنس اقتصادی هستند؛
یعنی تنبیهات در نظر گرفته شده
برای آن اقتصادی اســت .در همین
طــرح انواع تنبیهــات اقتصادی از
بلوکهشدن داراییها در خاک آمریکا
تا ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به
فرد یا نهاد تحریمی گنجانده شده
است .از ســوی دیگر همانطور که
گفته شــد در این طرح با قرار دادن
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران
در فهرست سازمانهای تروریستی،
به رئیسجمهور آمریکا تکلیف شده
است که سپاه را مشمول تحریمهای
دســتور اجرایی  ۱۳۲۲۴قرار دهد.
با قرار گرفتن ســپاه در فهرســت
سازمانهای تروریستی ذیل دستور
اجرایی فوقالذکر ،تمامی نهادهای
سپاه ،تروریستی محسوب خواهند
شــد .این در حالی است که قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیاء(ص) با بیش
از  ۲۵۰۰شرکت اقتصادی همکاری
میکند ،که با قرار گرفتن در فهرست
تحریمی آمریکا همه این شرکتها
مورد تحریم قرار خواهند گرفت.
از سوی دیگر ،افراد و نهادهایی
که ارتباط کاری با ســپاه دارند ،به
موجب دستور اجرایی  ۱۳۲۲۴باید
تحریم شوند و در فهرست تحریمی
آمریکا که با عنــوان SDN List
شناخته میشود ،قرار گیرند .وقتی
یک فرد یا نهاد ایرانی در فهرســت
تحریمی  SDNقــرار میگیرد به
موجب قانــون تحریمــیIFCA
 2013مشــمول تحریمهای ثانویه
بانکی میشود و هیچ مؤسسه مالی
اجازه ارائه خدمات بانکی مســتقیم
یا غیر مســتقیم به آن فرد یا نهاد
تحریمــی را نــدارد .با ایــن حال،
بانکهــای خارجــی از همکاری با
بخش عظیمی از شــبکه اقتصادی
کشــورمان منع خواهند شــد که

طاللبنعبدالعزیز شاهزاده
سعودی در گفتوگو با شبکه
خبری فاکسنیوز که در آلمان
انجام شده بود ،ضمن اعتراف
به قدرت نظامی برتر ایران گفته
بود؛ ما به همپیمانان خود اعالم
کردهایم که با تهدید و تحریک
ایران قمار نخواهیم کرد ،چون
تمایل نداریم که درهای آتش
جهنم را بهروی خود باز کنیم
همین موضوع سبب میشود وضعیت
شکنندهای که پس از برجام شکل
گرفته اســت ،متزلزل شده ،ریسک
ســرمایهگذاری خارجی در ایران را
افزایــش دهد و اقتصــاد ایران را با
محدودیتهای بیشتری روبهرو کند.
اهداف واقعی آمریکا
از تحریمهای جدید
توانمندی موشکی ایران سبب
شده است تا موازنه قدرت در منطقه
کام ً
ال به سود ایران تغییر کند؛ چرا
که در جهان کنونی دیگر کشــورها
مایــل یا قادر به پیــاده کردن نیرو
برای مبارزه با دشمنان خود نیستند.
از این رو با شلیک موشک به مواضع
دشــمنان حمله میکننــد .نمونه
واضح در این زمینه حمله موشکی
اخیر ایــران به مواضــع داعش در
دیرالزور بــود که به انهدام مقرهای
داعش منجر شد .در واقع ،عملیات
اخیر ســپاه به خوبی نشان داد که
یکــی از مؤلفههای مهم ایران برای
بازدارندگی همان قدرت موشــکی

اســت که آمریکا بارها سعی کرده
اســت با روشهای مختلف مانع از
گسترش برنامه موشکی ایران شود.
توان موشکی ایران آن هم توان بومی
با چرخۀ تولید فراگیر اساسیترین
سهم را در قدرت دفاعی کشور دارد.
آمریکاییها توان موشکی ایران را نه
فقط یک مسئلۀ امنیتی ،بلکه یکی
از مؤلفههــای تأثیرگــذار بر قدرت
ملی و منطقــهای ایران میدانند و
توقف رشد این قدرت را در دستور
کار خود داشته و دارند اما جمهوری
اســامی ایران به دلیل قرار گرفتن
در منطقۀ شکننده از نظر امنیتی و
روبهرو بودن با تهدیدات مختلف باید
توان دفاعی خود را به ویژه در زمینۀ
موشکی تقویت کند .به همین دلیل
آمریکا در تحریمهای جدید بندی
را اضافه کرده اســت که بر اســاس
آن افــراد مرتبط با برنامه موشــک
بالســتیک ایران و کسانی که با آنها
معامله دارند ،تحریم خواهند شــد.
این مســئله به خوبی اوج هراس از
برنامه موشکی ایران را نشان میدهد.
اما یکــی از دالیلی که به نظر
میرســد ســبب طرح تحریمهای
جدید در آمریکا شده است به رشد
فزاینــده جایگاه ایــران در منطقه
مرتبط اســت؛ چرا که در سالهای
پس از انقالب آمریکا تالش زیادی
برای سد کردن نفوذ ایران در منطقه
صورت داد که با موفقیت همراه نبود.
کشورهای غربی ،ایران را در جایگاه
بازیگری تجدیدنظرطلب که خواستار
تغییر نظم کنونی در جهان اســت
مهمترین دشمن خود میشناسند.
از سوی دیگر حکام عربی نیز الگوی
حکومتی ایران که بر مردمساالری
دینی تأکید دارد را برای خود تهدید
میداننــد .از این رو این دو گروه از
بازیگران در برابر ایران نوعی «اتحاد
طبیعی» دارند و در تالشــند تا از
قدرتیابی بیشــتر ایران در منطقه
جلوگیری کنند .امــا این تالشها
نتوانسته است در سه دهه گذشته با
موفقیت همراه شود و ایران همچنان
در حال ارتقای قدرت مادی ـ معنوی
خود در منطقه است .در همین راستا
هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق
آمریکا در مصاحبهای ،ایران را قدرت
بزرگ خاورمیانه و به لحاظ راهبردی
بسیار قوی توصیف کرده است .وی
معتقد است که ایران اکنون به لحاظ
راهبردی قدرت بسیار زیادی دارد.
باراک اوباما رئیسجمهور سابق
آمریکا نیز در دوران ریاستجمهوری
خود درباره جایگاه منطقهای ایران
اعــام کرد ،مــا اکنون بــا قدرتی
منطقــهای طرف هســتیم که در
حمــات و تجــاوزات نامتقارن و
نامتعــارف و نیابتی خوب اســت و
این موضوعی است که ما به همراه
یکدیگر میتوانیم با آن مقابله کنیم و
آن را متوقف کنیم .طاللبنعبدالعزیز
شــاهزاده ســعودی در گفتوگو با
شــبکه خبری فاکسنیــوز که در
آلمان انجام شده بود ،ضمن اعتراف
به قدرت نظامی برتر ایران گفته بود؛
ما به همپیمانان خود اعالم کردهایم
که با تهدیــد و تحریک ایران قمار
نخواهیم کــرد ،چون تمایل نداریم
که درهای آتــش جهنم را بهروی
خود باز کنیم .ایران ،یمن نیســت
و نیروهای ایرانی میتوانند طی ۲۴
ساعت زیرساختها و نیروی نظامی
عربستان را نابود کنند .این جایگاه
منطقهای که در حال ارتقا اســت
سبب شــده تا آمریکا و متحدان او
تمام تالش خود را برای ســ ِد نفوذ
قدرت ایران در منطقه به کار بگیرند.
بنابراین طرح تحریمی جدیدی را
آماده کردهاند که به دلیل فراگیری
آن به «طرح مادر» معروف است.
پایان سخن
طرح موسوم به «قانون مقابله
با اقدامات بیثباتکننــده ایران ـ
 »2017پس از تصویب در مجلس
سنا برای تبدیل شدن به قانون باید
در مجلس نماینــدگان آمریکا نیز
تصویب شــود و ســپس به امضای
«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا
برسد.
ادامه در صفحه۱۲

ژرفا
هزینههای سازش

سیداکبر عمرانی /زمانی
که بودجه نظامی کشور کسر شد!
زمانی که خواســتار حذف
مرگ از شعارهایمان شدیم!
زمانی که اقتــدار نیروهای
نظامی را زیر سؤال بردیم!
زمانی که اعــدام دهه  60را
وارونه جلوه دادیم!
زمانی که حضــور مدافعان
حرم را دفاع از دیکتاتوری نامیدیم!
زمانی کــه هزینه ســازش
را کمتــر از چالــش منطقی القا
کردیــم! منافقیــن داعش جرئت
حضور مسلحانه در مجلس را پیدا
میکنند.
بیشــک مردمی که در راه
اســام و اهــداف واالی آن بیش
از  17000هــزار شــهید تــرور،
هشــت سال ایســتادگی با خون
فرزندانشان را ثبت کردند ،حرکت
کوردالن  17خرداد را طبق فرموده
آقای خود تنها ترقهبازی میدانند.
راستی ،امروز فرمان امام(ره) درباره
اعــدام منافقین ســال  1367را
چگونه ارزیابی میکنیم؟
آیا بــاز هم با این مســئله
جناحی برخورد میکنیم؟!
آیــا از مردان بیادعا که آنها
را افراطی میخواندیم؛ آنهایی که با
سینه سپر کردن خود برای کشور،
امنیت را آفریدند ،باز با طعنه یاد
میکنیم؟!
امــا یک بــار دیگــر لباس
پاســداری بر تن رویینتنان سپاه
درخشــید .امروز حضــور مردان
والیتمدار در بیرون از مرزهای ایران
را میتوان معنا کرد .امروز حضور
غیورمردان ایران در عراق و سوریه
را میتوان به امنیت سرزمینمان
ربط داد!
جای سؤال است که چرا ریگی
را در آسمان رهگیری میکنیم ،اما
چند نفر تروریست از دستمان رد
میشود؟
چرا امــروز توهینکنندگان
به مدافعان حرم ســاکت شدهاند؟
امروز مسئله مهم چیست؟ پخش
ربنای شجریان ،یا امنیتی که تنها با
چالش به دست میآید! امروز زمانی
است که باید حمایت از نیروهای
مسلح در رأس کار قرار گیرد! امروز
زمانی اســت که فرزندان شهدای
مدافع حرم بر روی موشکهایمان
مینویســند تا نابودی دشــمنان
اسالم ما هم هستیم!
امــروز زمــان آغــاز دوران
موشکها است! امروز زمانی است
که میتوانیم زانو زدن دشمنان را
با حضور مدافعان حرم در سوریه
و عــراق ،همراه بــا لبخندی که
بر لبان فرزندان ســوری و عراقی
جاری است ،مشاهده کرد .هر چند
چشمان فرزندانی در ایران اسالمی
گریان است.
امروز ســخنان ولــی امر را
میتــوان درک کرد کــه فرمود
اگر مدافعــان حرم نبودند باید در
کرمانشاه و همدان میجنگیدیم.
امروز تنها زرگــر میتواند قیمت
زر را بشناســد و بیشــک مردم
قهرمان ایران اسالمی امروز بیشتر
از گذشــته ارزش فرزندان خود را
که به نام مدافعان حرم در صحنه
مبارزه حضور دارند ،میدانند.
امــروز دیگر حضــور در آن
ســوی مرزها برای دفاع از شخص
و تنها آن کشــور نیســت .امروز
درخشــش فرمان امام خامنهای
مبنی بر حضور در عراق و سوریه
را میتوان فهمیــد ،امروز اولویت
شــناخت تهدید و فوریت داشتن
تدبیر در صحنه بینالملل اســت
که راهبرد حضور ما را ترسیم کرد،
امروز هوشیاری مردان نظامی که
بر روی موشک شعار نابودی رژیم
منحوس صهیونیستی را نوشتند
میتوان درک کرد.
امروز باید به مجاهدتهای
مردان و زنان مجاهد خود ببالیم؛
چرا که آرامش ،امنیت ،خنده و...
همه برگرفته از ایمان راســخ آنان
است که در پشت سر ولی امر خود
با مشــتهای گره کرده و با شعار
مرگ بر آمریکا پیش میروند تا از
راه کربال به قدس برسند و در این
مسیر این مدافعان حرم هستند که
پیشقراوالن این مسیرند.
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انعکاس

چرا گندم
وارد میکنیم؟

عقد و ازدواج آسان در مسجد

محمد علیان/
1ـ خواستگاری در شبستان مسجد
ازدواج ســنتی حســنه است که
پیامبر اکرم(ص) بســیار بر ســادگی،
بیتکلفی و آسان بودن آن تأکید کردهاند؛
چنانکه میتوانیم مصداق این سفارش را
در ســیره خود حضرت و ازدواج مبارک
حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)
مشــاهده کنیم .امروز هم رهبر معظم
انقالب بارها خطــاب به جوانان توصیه
کردهاند به ازدواج آسان ،جهیزیه ساده و
مراسمهای معمولی و عاری از تجمل روی
آورند تا مانع ازدواجشان نباشد.
مســجد محله میتواند پیشــگام
ازدواج آسان برای جوانان محله باشد و
با امر هدایتگری و واسطهگری خود در
این راستا ،نقش مهم و مؤثری را ایفا کند:
مشروح ایده
ازدواج آســان یکی از مؤلفههای
مهم در احیای ســبک زندگی اسالمی
اســت ،با این توضیح که امروزه ،مسئله
ازدواج جوانان به یکی از مسائل پر هزینه
و دشوار همراه با رسوم و سنتهای غلط
تبدیل شــده و امکان ازدواج جوانان را
تا ســطح زیادی کاهش داده و آفات و
آســیبهای اجتماعی زیــادی را به بار
آورده اســت .پیشنهاد میشود مساجد
هر محــل ،با امکانــات و ظرفیتهایی
که در اختیار دارنــد ،در تبیین ازدواج
آسان و فراهمسازی مقدمات آن تالش
کننــد .یکی از این مقدمــات ،برگزاری
مراســم خواســتگاری یا بلهبرون ساده
و واســطهگری در آشــنایی جوانان و
خانوادههای ایشــان است که شبستان
مســجد میتواند محلی مناســب برای
آشــنایی جوانــان ،دیــدار خانوادهها و
تصمیمگیری برای اولین گامهای زندگی
مشترک باشد.
سابقه اجرای ایده
امام جماعت مسجد بنیهاشم(ع)
محلــه خواجــه نصیر طوســی تهران،
حجتاالسالم سیداحمد روحانی از ایده
خــودش برای ازدواج دو جوان برایمان
تعریف میکند« :مسجد که فقط جای
اقامه نماز نیســت .در جامعه اســامی
مســجد باید محور همــه فعالیتهای
مســلمانان باشد .چه اشــکالی دارد که
مراسم خواســتگاری دو جوان مسلمان
در مسجد برگزار شود یا اینکه جوانان در
شبستان مسجد ورزش کنند».
«چند وقت پیش یکی از خانمها
بعــد از نماز گفــت که بــرای دخترم
میخواهد خواســتگار بیاید ،به او گفتم
آنها را به مســجد دعوت کن تا مراسم
خواستگاری همینجا برگزار شود .ابتدا
تعجب کرد؛ اما به او گفتم که برای عمل
به سنت پیغمبر چه جایی بهتر از مسجد.
دو روز بعد ،مراســم خواستگاری را قبل
از نماز مغرب در شبستان مسجد برگزار
کردیم .همین روزها مراسم عروسی این
زوج جوان هم برگزار میشود که از خدا
میخواهم سفیدبخت شوند».
بایدها و نبایدها
ـ شناسایی جوانان آماده ازدواج و
معرفی آنها به خانواده یکدیگر؛
ـ اختصــاص زمان معین برای امر
خواستگاری در مسجد که ترجیحاً باید
ساعات خلوت مسجد باشد؛
ـ حضور امام جماعت در مراسم و
هدایت جلسه؛
ـ ارائه خدمات مشــاوره رایگان به
جوانان پیش از ازدواج.
2ـ سفرهای برای ازدواج آسان
کانون فرهنگیـ هنری فخراالئمه
مسجد امام موســی کاظم(ع) که در
منطقه پردیسان قم واقع شده است،
برای تســهیل امــر ازدواج جوانان و
همچنین پرهیز از تجمالت مراســم
ازدواج اتــاق عقدی را در طبقه باالی
مســجد تعبیه کرده است .این کانون
در راســتای توصیــه رهبــر معظم
انقالب(دامتبرکاتــه) مبنی بر انجام
ازدواج آســان برای جوانان ،در مقابل
تدارک اتاق عقد هیچ هزینهای دریافت
نمیکند و خدمات خود را به رایگان در
اختیار عموم مردم قرار میدهد .چنین
اقداماتی توانسته است هم جوانان را به
این مسجد جذب کرده و هم یکی از
مهمترین مسائل امروز جوانان را حل
کند .گفتنی است ،فضای اتاق عقد به
صورت کام ً
ال سنتی و مذهبی آراسته
شــده است .از دیگر امکانات این اتاق
عقد ،آزاد بودن آن برای عموم مردم،
کمیته امداد ،بهزیســتی ،پایگاههای
بســیج و کانونها ،همچنین تخفیف
در دریافت هزینه سالن و شام عروسی
اســت .طبق گزارش امــام جماعت
مسجد ،حجتاالســام والمسلمین
فاطمینیا ماهیانه به طور متوســط
سه مراسم عقد و ازدواج در این مکان
برگزار میشود.

کنکاش

محسن فخری /درباره وظایف
و مسئولیتهای رسانههای جمعی به
ویژه صداوسیمای جمهوری اسالمی
ایران به عنوان فراگیرترین رســانه و
رسانه ملی کشــور در نظام جمهوری
اسالمی ایران موضوعات مختلفی بیان
شده و گفتوگوها و بحثهای فراوانی
در گرفته است؛ اما متأسفانه با وجود
نظریهپردازیها و ســخنان مختلفی
که طی تمام این ســالها مطرح بوده
و اســت ،یک نکته مهم وجود دارد ،و
آن اینکه کمتر پیش آمده برنامههایی
ساخته شــود و بر روی آنتن برود که
هم در تراز جمهوری اسالمی ایران یا
حداقل در مسیر اجرای وظایف ذاتی
رسانه ملی چون تقویت جمعگرایی،
وحدت ملی ،تقویت همدردی اجتماعی
و ...باشد و هم در جذب مخاطب و نگاه
مردم موفق عمل کرده باشــد .یکی از
این معدود برنامهها که میتوان آن را
از جمله برنامههای موفق صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران دانست که این
دو ویژگــی را توامان دارد  ،ویژهبرنامه
شــبکه سوم ســیما برای ماه مبارک
رمضان اســت .برنامه «ماه عسل» که
یک برنامــه گفتوگومحور و قصهگو
است از ســال  1386با ایده و اجرای
احسان علیخانی بر روی آنتن این شبکه
قرار گرفت و اکنون پس از گذشت 10
سال از پخش این برنامه ،با وجود همه
کاستیها و ضعفها و همه انتقاداتی
که طی این ســالها به آن وارد بوده و
هست؛ که خود نیاز به آسیبشناسی
و نقــد جداگانــهای دارد ،اکنــون به
یــک برنامه پر مخاطب ،دغدغهمند و
تأثیرگذار بدل شده است که در ادامه به
چند نکته برجسته و درخور توجه ماه
عسل که آن را به یک برنامه متفاوت
تبدیل کرده اشاره خواهیم کرد:
1ـ تریبون مردم؛ شاید بتوان
گفــت بزرگترین و قابل توجهترین
ویژگی برنامه ماه عســل قرار دادن
تریبــون و آنتــن در اختیــار مردم
است؛ یعنی درست برخالف جریان

سال هجدهم

شماره ۸۰۴

نیمنگاه

کمربند امنیتی جوالن؛ رهآورد پروژه عادیسازی روابط

مفاهیــم حس خودبــاوری ،افزایش
ســطح اعتمادبهنفس و تالش برای
تغییر اســت که مصداق بــارز آن را
میتوان «مرتضی مهرزاد» دانســت؛
جوانی که بــا وضعیتی به برنامه ماه
عسل آمد که از ترس نگاه و رفتار که
برخی در جامعه با او به دلیل فیزیک
خاصش داشــتند ،حاضر به خروج از
خانه نبود؛ اما اکنون پس از هشــت
ســال در حالی به این برنامه برگشت
که توانســته بود با تیم ملی والیبال
نشسته به روی سکوی اول پاراالمپیک
ریو برزیل برود.

رســانههای جهان و متأسفانه حتی
جریان برنامههای دیگر صداوسیمای
کشــور که در ورطه ستارهسازی و
میدان دادن به سلبریتیها و چهرهها
حرکت میکنند .نگرانکننده است
که در ســالهای اخیر تلویزیون ما
بــه جای پرداختن به مردم ،به جای
عمل به رسالت اصلی خود که همان
انعکاس دغدغههــای مردم کوچه و
بــازار و پژواک حرفهــا و مطالبات
آنهاســت ،به تبلیــغ؛ بزرگنمایی و
قهرمانسازی از خوانندگان و بازیگران
و ورزشــکارانی روی آورده است که
ســبک زندگی بســیاری از آنها نه
تنها با عامه مردم و ســبک زندگی
ایرانی و اســامی قرابتی ندارد؛ بلکه
در موارد فراوانی تضاد و تقابل دارد؛
شوربختانه در روند شکل گرفته در
سالهای اخیر رسانه ملی افرادی را
به عنوان چهره و ستاره و انسانهای
موفق به جامعه معرفی کرده اســت
کــه در فضای خارج از صداوســیما
رفتــار و اظهاراتی کام ً
ال متعارض با

آرمانهــای مردم و انقالب و زندگی
ایرانی اســامی دارند .رویکردی که
آســیب جدی نیز به ویژه برای نسل
جوان به همراه داشته و خواهد داشت،
حال در چنین فضایــی یک برنامه
ساخته میشود که آنتن رسانه ملی

نگرانکننده است که در سالهای
اخیر تلویزیون ما به جای پرداختن
به مردم ،به جای عمل به رســالت
اصلی خود بــه تبلیغ؛ بزرگنمایی و
قهرمانسازی از خوانندگان و بازیگران
و ورزشــکارانی روی آورده است که
سبک زندگی بسیاری از آنها نه تنها
با عامه مردم و سبک زندگی ایرانی و
اسالمی قرابتی ندارد؛ بلکه در موارد
فراوانی تضاد و تقابل دارد
را به مــردم برمیگرداند! این اتفاق
چقدر ارزشمند است؟
2ـ آگاهیبخشــی؛ یکی از
ویژگیهای بارز ویژهبرنامه ماه مبارک

رمضان شــبکه سوم ســیما در طی
این ده ســال پرداختن به معضالت
اجتماعی چون؛ اعتیاد ،طالق ،کودکان
کار ،زندانیــان مالی و ...بوده اســت؛
موضوعاتی که متأسفانه در کشور ما
بعضاً به یک بحران تبدیل شده است
و حل آن تنها در ایجاد عزم ملی است
که شرط اول آن آگاهیبخشی به مردم
درباره این معضالت است .موضوعی
که در برنامه ماه عســل به خوبی از
زبان خود افراد مبتال و گرفتار به این
معضالت بیان شــده است تا تصویر
ملموســی از این معضــات در برابر
مردم قرار گیرد؛ تصویری که میتواند
از افزایش این مشــکالت جلوگیری
کرده و نگاه مردم و مسئوالن را بیش
از پیش به سوی آنها سوق دهد.
3ـ تقویت خودباوری؛ «ماه
عسل» در همه این سالها تالش کرده
است مفاهیم و روحیات مختلفی را به
بدنــه جامعه و حتی میهمانانی که پا
به استودیوی این برنامه گذاشتهاند،
ببخشــد و بقبوالند کــه یکی از این

4ـ مشــارکت دادن مردم
در حل مشــکالت؛ تحت پوشش
بردن نزدیک بــه  200هزار کودک
بیسرپرست یا بدسرپرست با همکاری
کمیته امداد خمینی(ره) تحت طرح
محســنین از طریق برنامه ماه عسل
در سال گذشــته و آزادی نزدیک به
هزار زندانی با همکاری ســازمان دیه
باز هم از طریق همین برنامه یکی از
ویژگیهای خوب آن است که نشان
میدهد اگر یک برنامه تلویزیونی در
مسیر درست خود حرکت کند و بتواند
اعتماد مردم را جلب کند ،میتواند از
ظرفیتهــای عمومی و مردمی برای
حل مشکالت کشور بهره گیرد.
۵ـ قدردانــی از قهرمانان
واقعی؛ دعوت از همســران شــهید
و رزمنــدگان دوران دفــاع مقدس و
جانبازان ،دعوت از کسانی که زندگی
خود را وقف کمک به مردم کردند و
کسانی که با همه ســختیها تولید
ملی را پیش میبرنــد و معرفی این
افراد که در هیاهوی سلبریتیها تهی
و بزک شده عموماً فراموش شدهاند،
یکی از اقدامات مؤثر و ستایشبرانگیز
برنامه ماه عسل است .فاصله گرفتن از
زندگی و دغدغههای شمال شهری و
چهرههایی که به واسطه پول و رسانه
که دارند سالیق خود را به عنوان معیار
به جامعه تحمیل کرده و میکنند.

هنرمند صنعتگر زنجانی در گفتوگو با صبح صادق

اکبر کریمی /در دوره هخامنشیان،
در زنجان معدنی به نام نمک چهرآباد پیدا شد
و مردانی نمکی در آن کشف شدند که هم ه آنها
داس و ابزار جنگی انسانهای اولیه را به کمر
داشتند و همین موضوع تاریخچه این ابزار در
ب برد .زنجان
زنجان را به شــشهزار سال عق 
حتی پایتخت سالحسازی در زمان هخامنشیان
بوده اســت .در مجموع این صنعت در استان
زنجان قدمت دیرینهای دارد.

نتیجه فعالیت  36ساله
در حرفه چاقوسازی
سیداشرفعلی موسوی استادکار 50ساله
زنجانی اســت که سابقه  36ســاله در حرفه
چاقوسازی دارد.
سید اوایل سال  60پدرش فوت میکند
و او بــا اینکه محصل نوجوانــی بیش نبوده،
برای تأمین هزینههای خانواده به شــاگردی
نزد اســتادی چاقوساز مشغول میشود .سید
بعد از پنج ســال شاگردی نزد استاد ،با اندک
پسانــدازی کــه از این حرفه جمــع کرده
بــود ،کارگاه کوچکی برای خود دســت و پا
میکند.
اآلن آقای موسوی از میان بیش از 500
کارگاه چاقوســازی در زنجان ،صاحب شش
کارگاه تولیدی و ســه دهنــه مغازه در مرکز
فروش چاقوی زنجان است .او با راهاندازی این
کارگاهها و فروش محصول در مغازههایش ،به
صورت مستقیم و غیرمستقیم برای  50جوان
زنجانی شغل ایجاد کرده است .البته هر یک

از کارگاههای سید به تولید محصوالتی خاص
مشغولند.
تنوع تولید
در کارگاههای سید
در کارگاههای چاقوسازی زنجان بیش از
 200نوع چاقــو ،برای مصارف مختلف تولید
میشود و کارگاههای آقای موسوی در این بین
حدود  25نوع از این چاقوها را تولید میکنند.
یک کارگاه ،مخصوص تولید ســرویس
کامــل از چاقوهــای آشــپزخانه ،چاقوها و
چنگالهای میوهخوری و قندشکن و تیزکن
چاقو است .کیفیت ،بستهبندی و قیمت مناسب
موجب استقبال باالی خرید این سرویسها از
سوی ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی
شده است.
در کارگاه دیگر انواع چاقوهای آشپزخانه،
میوهخوری ،چاقوی سالخی ،سیخ جوجهگردان
و ...در طرحهــا و اندازههای مختلف گرفته تا
قندشکن و ساطورهای قصابی برای تکفروشی
در مغازههای سطح شهر تهیه میشود.
کارگاه دیگر مخصوص مسگری است و 60
نوع محصول مسی را تولید و روانه بازار میکند.
کارگاهی مخصوص ســاخت و صادرات

محصوالت تزئینی اســت .در این کارگاه انواع
شمشــیرهای ســامورایی ،هاللی اسالمی و
چاقوهای فنری ،تولید شــده و به کشورهای
عراق ،ترکیــه و آذربایجان صادر میشــود.
ارزش چاقوی صادراتی زنجان به کشــورهای
همسایه سالیانه بیش از دو میلیون دالر برآورد
میشود .این رقم با اجرای برنامههای توسعهای
و هدفگذاریهای کالن دولت ،در زمانی کوتاه
امکان رشــد چند برابــری ،هم برای مصارف
داخلی و هم در حوزه صادرات خواهد داشت.
چندین مرحله شــرکت تولیدکنندگان
زنجانی در نمایشگاههای روسیه نشان میدهد،
هدف میانمدت مســئوالن و تولیدکنندگان
زنجانی حضور در بازار روسیه است .برای این
منظور باید کیفیت بستهبندی محصوالت ارتقا
یابد و همینطور سلیقه مشتریان روسی روی
محصول پیاده شود تا در آینده شاهد بازار ثابتی
از سوغات زنجان در این کشور همسایه باشیم.
قوتها وضعفهای
صنعت چاقوسازی زنجان
چاقوســازی افزون بر مهارت ،به ذوق و
استعداد هنری نیز نیاز دارد و یکی از مهمترین
عوامل موفقیت اســتاد موسوی ،ذوق هنری

ابوذر احمدی /در حالی که محافل سیاسی منطقه از طرح «آمریکاییـ سعودی»
ی ـ عربی»
سخن به میان میآورند که گفته میشود بخشی از پروژه ایجاد ناتوی «عبر 
و پیشبرد تقویت روابط راهبردی رژیم غاصب صهیونیستی و دول غربگرای عربی تهیه
شده است تا زمینه به رسمیت شناختن کامل دولت جعلی صهیونیستی از سوی تمام
کشــورهای عربی و نیز حضور فعال این رژیم در منطقه خلیجفارس فراهم شود؛ منابع
مهم خبری جهان از حمایت و پشتیبانی علنی و بیپروای دولت جعلی رژیم صهیونیستی
از گروهکهای تروریستیـ تکفیری مستقر در مرزهای بلندی جوالن خبر میدهند.
به همین منظور ،مجله «والاستریتژورنال» طی گزارشی به نقل از سرکردههای
گروهکهای تروریستی این منطقه مینویسد« :تلآویو کمکهای مختلفی به گروههای
مســلح مخالف «بشار اسد» ،رئیسجمهور سوریه و همپیمانان ایرانی ،لبنانی و روسی
وی برای تحقق این هدف ارائه داده است ».این نشریه آمریکایی در ادامه گزارش خود
تصریح میکند« :اسرائیل سال  2016یک واحد نظامی ویژه برای نظارت بر هماهنگی
توزیع کمکهای ارائه شــده که به شکل پرداخت حقوق ،خرید سالح و مهمات است،
تشکیل داد».
این در حالی اســت که «ایهود یعری» تحلیلگر معروف صهیونیستی در این باره
اذعان داشــت ،رژیم صهیونیستی نام «همسایه خوب» را برای اقدامات عملیاتیاش در
ارتفاعات جوالن برگزیده و این فعالیت سریـ صهیونیستی تحت نظارت «موشه یعلون»،
وزیر سابق جنگ دولت جعلی صهیونیستی است.
گفته می شود ،رژیم اشغالگر قدس بهبهانه مبارزه با تروریسم قصد دارد با حمایت
جوالن سوریه ایجاد
گروههای تروریستی و تکفیری مستقر در سوریه ،منطقهای حائل در
ِ
کند .این طرح امنیتی دولت جعلی صهیونیستی با حمایت اتاق عملیات «الموک» که
«تحت نظارت سرویسهای اطالعاتی عربستان ،قطر ،آمریکا و اردن» فعالیت میکند،
دنبال میشد که البته با پیشروی نیروهای مقاومت به شکست منتهی شده است.
شــایان ذکر اســت حدود  120روستا در مرزهای جوالن با عمق  10کیلومتر در
داخل اراضی سوریه و طول  75کیلومتر تحت سلطه گروههای مسلح قرار دارد .آنها با
آزادی کامل در مجاورت مرزهای فلسطین اشغالی در تردد بودهاند .محاسبات انجام شده
بر این محور استوار است که صهیونیستها در تالشند این تحرکات را در سمت شمال
افزایش دهند تا ایده کمربند امنیتی که اشــغالگران در جنوب لبنان ایجاد کردند ،این
بار با استفاده از ارتش «آنطوان لحد سوری» شکل بگیرد .در وضعیت کنونی الزم است
ابعاد پشتیبانی رژیم غاصب صهیونیستی از گروهکهای تروریستی مستقر در منطقه
جوالن بررسی و تبیین شود؛ به همین منظور ذکر چند نکته مهم ضرورت مییابد که
در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
نخســت اینکه ،با توجه به پیشــروی نیروهای مقاومت سوری و محاصره هر چه
بیشــتر گروههای تروریســتیـ تکفیری در مرزهای منتهی به عراق ،استراتژیستهای
نظامی صهیونیســتی بر آن شــدهاند تا امنیت مرزهای بلندیهای جوالن را تحکیم و
گروهکهای تروریستی مستقر در این منطقه را تقویت کنند.
دوم اینکه ،مقامات تروریست صهیونیستی همواره تالش کردهاند با ایجاد و تقویت
گروهکها و هستههای تروریستی در بلندیهای جوالن یک کمربند امنیتی در طول
مرزهای فلسطین اشغالی و جوالن ایجاد کنند و با تشکیل منطقهای در مرزهای فلسطین
اشغالی و سوریه با عرض شش کیلومتر بیش از پیش امنیت پوشالی خود را تأمین کنند.
نکته پایانی اینکه تحلیلگران سیاسی و نظامی معتقدند در شرایطی که نیروهای
مقاومت عمده توان خود را در مرز مشترک سوریه و عراق متمرکز کردهاند ،رژیم غاصب
صهیونیســتی فرصت را مغتنم شمرده و با تقویت و پشتیبانی گروهکهای تروریستی
مســتقر در منطقه جوالن ،به دنبال آن هستند ضمن گسترش کمربند امنیتی خود،
تحــرکات احتمالی نیروهای مقاومت و به ویژه حزباهلل در این منطقه را به بنبســت
کشانده و بستر هر گونه عملیات از سوی مقاومت مشابه عملیات «شبعا» را که حزباهلل
لبنان در سال گذشته به اجرا درآورد ،کور کند.

روزنه

چاقوی زنجان حرف اول را در جهان میزند

زنجان قابلیت تبدیل شدن به قطب
تولید چاقوی جهان را دارد
مناطــق و شــهرهای مختلــف ایــران
سوغاتیهای منحصربهفردی دارند که بیشتر
این سوغاتیها زمینه تبدیل شدن به یک قطب
اقتصادی پرسود و اشتغالزا را دارا هستند .یکی
از این سوغاتیها چاقوی زنجان است که امروزه
به جز شهروندان ایرانی متقاضی خارجی نیز
پیدا کرده اســت .بنا به گفته صاحبنظران،
این حرفه به قدری جای رشــد و توسعه دارد
که قابلیت تبدیل شــدن به یکی از قطبهای
چاقوسازی جهان را دارد.

۷

حبیباهلل نیکزادیپناه ،عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس گفت :باید بررسی کنیم؛ وقتی ادعا میکنند از نظر گندم خودکفا شدهایم ،دلیل واردات گندم چیست؟ اگر
مازاد تولید گندم نداشته باشیم و بخواهیم وارد کنیم و از طرف دیگر بخواهیم این محصول را صادر کنیم ،حتماً باید بررسی دقیقی شود که در این قضیه واردات گندم رانتی
صورت میگیرد یا خیر؟ پرسش دیگری که در این صورت به ذهن میرسد ،این است که گندم وارداتی کیفیت گندم ایران را دارد یا خیر؟

راز شیرینی ماه عسل

تکاپو

گزارش

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

وی و ایجاد تنوع در شکل ،قالب محصوالت و
توجه به مشتریپسندی در بستهبندی و ارائه
محصوالت به بازار بوده است.
امروزه به دلیل ورود جوانان تحصیلکرده
و خــوشذوق بــه این حرفه ،شــاهد ارتقای
محصــوالت ،تنوع طرحها و بســتهبندیها و
افزایش جایگاه این حرفه در زنجان هســتیم،
اما با این وجود تبلیغات و فروش چاقوی زنجان
در این شهر و دیگر مناطق کشور همچنان به
صورت سنتی انجام میشود.
واردات تیغههای بیکیفیت چینی و عرضه
آن در بازار چاقوی زنجان یکی دیگر از عوامل
تهدیدکننده صنعت چاقوی زنجان به شــمار
میرود و ارزش هنــری این حرفه چند هزار
ساله را تحتالشعاع قرار میدهد .بنا به گفته
آقای موسوی؛ «این تیغهها را افرادی مشخص
و از مسیر قانونی وارد استان میکنند و با سوار
کردن دسته و پرداختگری روی آنها ،به نام
چاقوی زنجانی و با نام و برند داخلی به شکل
انبوه روانه بازار داخلی میشود».
ســید از سختی فروش چاقو در دهه 70
نیز چنین گفت «آن موقع فروش چاقو خیلی
رونق نداشــت و اگر اندک سرمایهای داشتیم
باید آن را در شــش ماهه پایانی سال هزینه
میکردیــم و تولید انباشــته میکردیم تا در
نوروز و بهار میفروختیم .ســختی آن ایام از
این نظر بود که نه تبلیغات الزم برای معرفی
چاقو و سایر محصوالت این حرفه در زنجان و
در دیگر مناطق بود و نه مردم برای خرید این
محصوالت قدرت خرید داشتند».
نزدیک به  15000خانوار زنجانی از طریق
تولید و فروش چاقو و مشتقات آن امرار معاش
میکنند.
چطور چاقوی زنجان را تشخیص دهیم؟
دسته و تیغههایی که در چاقوی زنجان
و برای مصرف آشــپزخانه استفاده میشوند،
یکتکه هستند؛ اما چاقوهای کارخانهای که
امروزه در سوئیس ،نروژ ،ترکیه و سوئد تولید
میشوند ،دستههای جداگانه دارند.
برای تهیه گــزارش از فعالیتهای
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره
تلفن  09193472981برادر اکبر کریمی
تماس بگیرید.

دانستهها و بایستههای حقوقی ـ 4۳

آشنایی با اصطالحات حقوقی ـ ۷

حقالمجری و حقالعبور :هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای
آب به ملک خود یا حق مرور داشته ،صاحب خان ه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن
یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و
شبکه و ناودان و حق شرب و ...اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ،ولی صاحب
ملک ،اذن داده باشد که از ملک او عبور کند ،هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود
رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
ضمان قهری :ضمان قهری عبارت است از؛ مسئولیت به اقدام و انجام عملی
یا تدارک زیان ناشی از فعل زیانبار و چون مسبوق به عهد و قراری هم نیست غیر
عقدی و قهری است.
اموری چون غصب و آنچه در حکم غصب اســت اتالف ،تســبیب و اســتیفاء
موجب ضمان قهری است.
ماده  308قانون مدنی غصب را چنین تعریف کرده است « :غصب ،استیال بر حق
غیر است به نحو عدوان ،اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».
پس برای تحقق غصب تسلط بر حق غیر کافی است و این سلطه باید به نحو
عدوان باشــد؛ یعنی متصرف بداند که او من غیر حــق و بدون اجازه مالک مال یا
حقی را تصرف کرده است و اگر تسلط بر حق غیر نباشد ،غصب نیست و اگر سلطه
بر حق غیر باشد ،ولی به نحو عدوان نباشد اثبات ید بر مال غیر است ،بدون مجوز
قانونی و آن در حکم غصب میباشــد .ماده  310قانون مدنی مســئلهای را که در
حکم غصب اســت ،بیان کرده« :اگر کسی مالی را به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها
در دست اوست منکر شود از تاریخ انکار در حکم غصب است».
ً
بــه موجب ماده  311قانون مدنی غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب
آن رد کند و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت
دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد .همچنین طبق ماده  315قانون
مدنی غاصب مســئول هر نقص و عیبی است که از زمان تصرف او به مال مغصوب
وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
در ماده  328قانون مدنی نیز حکم اتالف چنین بیان شــده است« :هر کس
مال غیر را تلف کند ،ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه
از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر
آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن است».
مالحظه میشود که درباره تلف مال قانونگذار شخص متخلف را که مستقیم
و بالواســطه عامل اتالف اســت به طور مطلق اعم از وجود عمد یا عدم آن ضامن
شناخته است .در صورتی که در مبحث تسبیب مادام که تقصیر مسبب اعم از تفریط
یا تعدی احراز نشود ،مسئولیت تدارک خسارت را متوجه مسبب نشناخته است.
ماده  331قانون مدنی« :هر کس سبب تلف شدن مالی بشود باید مثل یا قیمت
آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید».
همچنین استیفاء از مال یا عمل غیر به نحوی که در مواد  336و  337قانون
مدنی ذکر شده است عامل را مستحق اجرت عمل خود خواهد کرد.
ماده  336قانون مدنی« :هر گاه کســی بر حســب امر دیگری اقدام به عملی
کند که عرفاً برای آن عمل ،اجرتی بوده یا آن شــخص عادتاً مهیای آن عمل باشد
عامل ،مســتحق اجرت عمل خود خواهد بود ،مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع
داشته است».
ماده  337قانون مدنی« :هرگاه کســی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال
غیر ،اســتیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر اینکه
معلوم شود که اذن در انتفاع ،مجانی بوده است».
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حجتاالسالم دکتر رضا غالمی گفت :آیا نقد سند آموزش  2030به منزله این است که ایران به تعامالت بینالمللی تعاملی ندارد؟ خیر؛ جمهوری اسالمی ایران بر اساس اصول و
نقد 2030
اهداف انقالب از هرگونه ارتباط و همکاری بینالمللی ،مادامی که مبتنی بر احترام به باورها و ارزشهای اسالمی و انقالبی و همچنین مبتنی بر عدالت باشد ،استقبال میکند؛ اما با توجه
چرا؟!
به کارنامه نهادهای وابسته به سازمان ملل ،آیا عملکرد آنها در این چند دهه اخیر ،نسبتی با احترام به ارزشهای اسالمی ما ،دیگر کشورهای اسالمی و همچنین عدالت داشته است؟
جریانشناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصر ـ 7۲

سیاستنامه
اندیشه سیاسی مسلمانان ـ39۷

بنیادهای هستیشناختی اندیشه سیاسی محقق نراقی

فتح اهلل پریشــان /در شماره گذشــته با مبانی معرفتشناختی اندیشه
سیاسی محقق نراقی یا نراقی اول آشنا شدیم .از منظر وی ،حضور عقل در کنار شرع
در تمامی حوزهها از جمله اخالق محسوس است .محقق نراقی معیار ارزیابی بایدها و
نبایدها(اخالقیات) را هم شرع و هم عقل ذکر کرده است .اما در عین حال ،پیچیدگی
نظام هستی و امور موجود در آن را بسیار فراتر از آن میداند که عقل به تنهایی بتواند
از عهده تجزیه و تحلیل درست آنها برآید؛ چرا که هر پدیدهای مصالح و حکمتهای
خاص خود را دارد که برخی برای عقل روشــن و برخی تاریک است )1(.بنابراین عقل
نمیتواند ابزار مطلق شناخت تلقی شود .وی معرفت شرعی را مکمل معرفت عقلی قرار
داده تا انسان به یاری آن دو از قدرت ادراکی وسیعتر و مطمئنتری برخوردار شود.
بررســی آراء و آثار سیاسی ،اخالقی و فقهی محقق نراقی نشان میدهد که وی
اندیشه سیاسی خود را براساس همین دو پایه شناخت ،یعنی عقل و شرع استوار کرده
است .نراقی با توجه به مبانی معرفت شناختی خود ،رفتار انسان را که سیاست جزئی
از آن است ،بررسی کرده است .از نظر او ،رفتار انسان تحت تاثیر چهار نیروی عمده؛
عقل ،شــهوت ،خشم و وهم قرار دارد )2(.بنابراین با توجه به تنوع منشأ رفتار انسانی،
اعمال سیاسی انسان نیز تنوع میپذیرد و از همین جا ،انواع و اشکال نظامهای سیاسی
شکل میگیرند .بنابراین انواع نظام سیاسی از جهتی محصول بینشها و تفاوتهای
رفتاری انسان و تحتتأثیر نیروهای درونی اوست.
در کنار فهم معرفتشناســی یک اندیشــمند ،ادراک مبانی و نوع نگاه وی به
هستی و مسئله وجود نیز در صورتبندی اندیشه و چگونگی آن تأثیر بسزایی دارد.
بحث هســتی شناسی در فلسفه اسالمی از «وجود» به مفهوم عام و مطلق آن شروع
میشــود .محقق نراقی «وجود» به مفهوم فلســفی را با «هستی» در ادبیات فارسی
مساوی دانسته ،در کتاب قرهالعیون مینویسد« :وجود مطلق چیزی نیست جزء بودن
بدیهی و ظهور عینی که برای هر کسی قابل فهم میباشد ،در فارسی از آن به هستی
()3
و مرادف آن تعبیر شده است».
هستی به معنای عام و مطلق خود ،تمامی موجودات جهان آفرینش ،از خالق اول
مجرد نوراالنوار گرفته تا پایینترین مرتبه آن که موجودات مادی باشند را در بر میگیرد.
مطابق با دیدگاه نراقی اول ،هستی در این مرحله شیای بدیهی و روشن است که نیاز
به تعریف ندارد؛ بلکه قابل تعریف نیست؛ زیرا جنس و فصلی برای آن تصور نمیشود.
در جهانبینی دینی نراقی ،تمام هســتی به مبدأ اول که ذات الهی است ،برمیگردد.
موجودات عموماً آفریده او هســتند و تشخص و تمایز خود را از او دریافت میکنند.
محقق نراقی سیر آفرینش جهان از مبدا اول را بر مبنای قاعده «امکاناالشرف» بررسی
کرده اســت .بر اساس این قاعده فلسفی ،هر موجود عالی میتواند موجود پایینتر از
خود را بیافریند ،اما عکس آن ممکن نیســت .فالسفه اسالمی با توجه به این قاعده،
نظریه ترتب خلقت عقول دهگانه را که ریشه در فلسفه یونانی دارد ،در تبیین مراحل
()4
آفرینش جهان به کار گرفتهاند.
مسئله اساسی در جهانشناسی دینی این است که جهان مظهر اسما و صفات
الهی تصور شده است .نراقی در این باره میگوید« :پس همان طوری که اصول اسما و
صفات الهی چهارتاست(سلبیه ،ثبوتیهای که مجرد اضافه است و ثبوتیهای که حقیقت
محضه است و ثبوتیهای که حقیقت ذاتاالضافه است) ،جهان که مظهر اسما و افعال
الهی است نیز چهار نوع است1 :ـ جهان ملک و شهادت ،یعنی جهان اجسام و آنچه در
آن قرار دارد از قوا و طبایع؛ 2ـ جهان مثال؛ 3ـ جهان نفوس و ملکوت اعلی مانند؛ عالم
()5
جن و شیاطین و...؛ 4ـ جهان عقول و ملکوت اعلی مانند؛ عالم فرشتگان و عالم ارواح.
با توجه به رابطهای که میان جهان و آفریننده آن وجود دارد ،حکمت آفرینش
ایجاب میکند که جهان در سیر و حرکت خود بر مبنای اراده آفریننده خود سیر کند.
در واقع ،حاکمیت و سلطه موجود اول که از لحاظ آفرینش و هستیبخشی بر جهان
برقرار است ،از لحاظ فرمانروایی و اجرای قوانین آن نیزباید از سوی انسان و موجودات
دیگر برقرار شــود و به رسمیت شناخته شود .در اینجا ،به راحتی تأثیر مبانی فکری
بر اندیشه سیاسی نراقی و عزیمت اندیشه فلسفی و کالمی نراقی به سیاسی و کنش
سیاسی در حوزه اداره جامعه را میتوان مالحظه کرد .در واقع ،مطابق با این منظومه
فکری ،هم قانون اداره اجتماع و هم حاکمان آن از سوی خداوندی که منشأ پیدایش
و تنها قدرت فائقه فعال مایشاء جهان هستی است ،تعیین میشود.
محقق نراقی با در نظر داشــتن حاکمیت باالصاله و مطلق الهی ،معتقد اســت؛
نظم سیاســی و اجتماعی در صورتی مطلوب خواهد بود که در راســتای هدف خالق
جهان قرار گیرد؛ زیرا نمیتوان نظم زمینی را از نظم کل جهان جدا دانست .او پیوند
اجزا و عناصر جهان را پیوند ارگانیکی میداند که اجزای آن در ارتباط و همسویی با
همدیگرند )6(.این همسویی در نظام تکوین برقرار شده و الزم است در نظام اجتماعی
که به اراده انسان در چارچوب تعریف شدهاش واگذار شده نیز برقرار شود .از این رو،
او در شکلدهی ساختار سیاسی و رهبری ،نظریه «امامت» را که حاکم جهان هستی
برگزیده ،بهترین نظریه میداند.
* منابع در دفتر هفتهنامه موجود است

کتابخوان
روش و نیازمندیهای جریانشناسی

جريانشناسي از مهمترين موضوعات
برای فهم و تحليل مسائل سياسي ،اجتماعي،
فرهنگــي و فکــري در ايران اســت که از
جذابيت خاصي برخوردار اســت .تاريخمند
شدن شکلگيري ،رفتار و مواضع جريانات از
ِ
یک سو پای در مطالعه تاريخ معاصر ايران و
منابع مهم آن است و از سوی دیگر ،شناخت
عمقیتر جریانات در گرو آشنایی با اندیشه
سیاسی حاکم بر منظومه فکری آنهاست.
البته ،کتابهايــي که در ايران معاصر
در حوزه جريانشناسي تأليف شدهاند بسيار
اندک و در عين پايين بودن کميت ،چگونگي ورود به شناخت جريانات هم به صورت
يک خأل اساسي در آنان خودنمایی میکند .کتابی در حوزه جریانشناسی خوب
است که بتواند به سؤاالتی از قبیل؛ چگونه ميتوان يک جريان را شناخت؟ روش
علمي آنچه ميتواند باشد؟ رهيافتهاي علوم انساني را چگونه ميتوان در فرآيند
شناخت جريانات استخدام کرد؟ خاستگاه اندیشهای آنها کجاست؟ و ...پاسخ دهد.
این در حالی است که دقت در توليدات موجود درباره جريانشناسي نشان
ميدهد که تاکنون روشي براي شناخت و مطالعه جريانات و به خصوص جريانات
سياســي و فرهنگي در ايران وجود ندارد و نويسندگان و گويندگان اين موضوع،
مبتني بر فهم سليقه محور به آن ميپردازند .از این رو ،معاونت پژوهشي خبرگزاري
فارس درصدد برآمد برای مطالعه روشمند جريانات مختلف در ايران الگویی را ارائه
کند .کتاب «روش و نیازمندیهای جریانشناسی» اثر خامه آقای عبداهلل گنجي
با این هدف در سال  1395در  322صفحه از سوی این خبرگزاری به زیور طبع
آراسته و به عالقهمندان این حوزه تقدیم شد.
در اين کتاب تالش شــده اســت تعاريف ابتر از جريانشناســي با تکامل
پژوهشهاي پيشــين مرتفع شود و همچنین شــناخت حوزه انديش ه جريانات
مقدم بر عرصههاي ديگر معرفي شــود .چرا که تا شــناخت انديشه ميسر نشود،
ابعاد سياســي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصــادي جريانات ممکن نخواهد بود .در
اين کتاب با بهرهگيري از روشهاي تاريخي و گفتماني همچون جامعهشناســي
معرفت ،سير تطور تاريخي ،مطالعه طولي تاريخي و روش اصولي مطالعه جريانات
سياسي تسهيل شده است.

جعفر ساسان -داوود عسگری/
در شــماره گذشــته با بخشی از
نظرات فرقه ضاله بهائیت درباره احکام
شــرعی که ترکیبی از جعل ،خرافه و
بیاعتقــادی بود و همچنین نقش آنها
در تحوالت سیاســی و اجتماعی زمان
مشروطه و قاجار آشنا شدیم .در ادامه
به مبانی هماهنگ این فرقه با مدرنیته
غربــی و عملکرد آنها دربــاره مردم و
حکومت وقت پرداخته خواهد شد.
سفر به اروپا و آشنایی
با اندیشههای جدید
از مهمتریــن رویدادهای زندگی
عبدالبهاء ،سفر او به اروپا و آمریکا بود.
پــس از خلع عبدالحمید از ســلطنت،
محدودیتهــای عبدالبهاء نیز برطرف
شد و او در سال 1328ق (1911م) ،به
دعوت بهائیان اروپا و آمریکا ،از فلسطین
بــه مصر و از آنجا به اروپا و بار دیگر به
آمریکا برگشــت .این سفر به این دلیل
اهمیت دارد که نقطه عطفی در ماهیت
آیین بهائی شــمرده میشود .پیش از
این مرحله ،آیین بهائی بیشتر به منزله
یک انشــعاب از اسالم بروز کرده بود و
حتی رهبران بهائی در برخی مواضع ،در
بالد عثمانی خود را شاخهای از متصوفه
شناســانده بودند؛ اما شرایط تاریخی و
فاصله گرفتن رهبــران بهائی از ایران،
همچنین نبــود موفقیت در جلب نظر
مخاطبان اولیه و نیز مهاجرت شماری
از پیروان این آیین به کشورهای غربی
و آشنایی رهبران بهائی با اندیشههای
جدیــد در دوره اقامــت در بغــداد و
اســتانبول و ع ّکا ،عم ً
ال سمت و سوی
این آیین را تغییر داد .
عبدالبهاء در سفر سه ساله خود،
آنچــه را که بهائیان بــه منزله تعالیم
12گانه میشناســند ،مد ّون و معرفی
کــرد و تعالیم باب و بهــا را با آنچه در
قرن نوزدهم در غرب متداول بود ،بهویژه
روشنگری و مدرنیسم و اومانیسم ،آشتی
داد .به عبارت دیگر ،تعلیمات آیین بهائی
با سفر عبدالبهاء به غرب ،طنین دیگری
یافــت .برخی از این تعالیم ،در گفتار و
نوشتار میرزا حسینعلی نوری مستتر
بــود و برخی دیگر نتیجــه مطالعات،
تجربیات و برخوردهای عبدالبهاء با تفکر
غربی ،ب ه ویژه الهیات جدید مسیحی و
نیز اندیشــهها و آمال مترقی و جدید

آفاق

دکتر سیامک باقریچوکامی/
سیاست از خود بیگانگی نظام سلطه
همــه فرهنگها را در معرض تهاجم
خــود قــرار داده اســت .در حــال
حاضر ایــن الگــوی تهاجمی ،یکی
از شــیوههای جنگ نرم اســت که
به صــورت برنامهریزی شــده علیه
جمهوری اسالمی بهکار گرفته میشود
و ایران اســامی را با چالشهایی هم
در ابعــاد روانشــناختي و فردي و
هم ابعاد اجتماعي و سياســي روبهرو
ساخته است.
ماهیت از خودبیگانگی فرهنگی
به باور برخی از متفکران غربی
پدیده از خودبیگانگی یا الیناســیون
( )alienationخاص جوامع صنعتی
و فوقصنعتی اســت .الکــس آن را
مرضی مــدرن و نوظهور میداند که
تا قبــل از قرن  ۱۹ناشــناخته بود.
ســی رایتمیلز نیــز از آن به منزله
مهمترین پدید ه بــارز و تم اصلی در
متن جامع ه معاصر یاد کرده اســت.
(محسنی تبریزی )63 :1370 ،اريك
فروم ،روانكاو مشــهور قرن بيســتم
ازخودبيگانگي را بتپرســتي مدرن
خواند( .فروم 148 :1387 ،و )149
در واقــع آنچه این اندیشــمندان از
الیناسیون گفتهاند ،شرایط تحمیلی
اســت که جامعه صنعتــی غرب از
حیــث روحی و روانی بر جامعه خود
وارد کــرده اســت ،در حالــی که از
خودبیگانگــی در نبرد نرم شــرایط
فرهنگی اســت که از ناحیه بازیگران
اصلی نظام سلطه بر سایر ملل تحمیل
میشود ،به گونهای که ملل غیر غربی،
از فرهنگ و هویت خود تهی و بیگانه
شــدهاند و خود را در فرهنگ بیگانه
تعریف میکنند .در واقع جوهره الگوی
از خود بیگانگی فرهنگی را نفی حق

هماهنگ شدن تعالیم بهائیت با مدرنیته غربی

در مغربزمیــن بود .نمونــهای از این
جمــعآوری و التقاط که تفاوت تعالیم
بهائی را پیش و پس از ســفر عبدالبهاء
به غرب چشمگیر میسازد ،تعلیم درباره
وحدت لســان و خط است .این تعلیم،
برگرفته از پیشــنهاد زبــان اختراعی
اسپرانتو است که در اوایل قرن بیستم
طرفدارانــی یافته بود؛ ولــی به زودی
غیرعملی بودن آن آشکار شد و در بوته
فراموشی افتاد .عبدالبهاء این تعالیم را
از ابتکارات پدرش قلمداد میکرد و در
مواضــع گوناگون گفته بود که پیش از
()1
او چنین تعالیمی وجود نداشته است.
عبدالبهاء چندین کتاب نیز نوشت
که مهمترین آنها عبارت است از :مقالۀ
شخصی ســیاح ،گزارشی است از زبان
یک سیاح موهوم درباره تاریخ و تعالیم
باب و بها؛ مفاوضات ،مکاتیب و خطابات،
هر سه مشــتمل بر مطالب مختلف و
سخنرانیها و نامههای او؛ تذکره الوفا،
که زندگینامه شماری از قدمای آیین
بهائی است .
یکی از مهمتریــن کتابهای او،
رساله مدنیه است که در آن به مباحثی
چون حکومــت ،سیاســت و اجتماع
پرداخته اســت .عبــاس امانت ،مورخ
بهائیمــآب ،آن را زمینهســاز فکری
نهضت مشــروطیت قلمداد کرده؛ اما
در همین کتاب ،عبدالبهاء از سلطنت
ناصرالدینشــاه حمایت کرده و آن را
ستوده است.

مهمترین تحول فکری این دوره را
میتوان هماهنگ شدن تعالیم بهائیت
با مدرنیته غربی دانست که این امر به
همت عبدالبهاء صورت گرفت.
عملکرد جریان بهائیت
عملکــرد بهائیت در این دوره ،در
دو حوزه بررسی میشود1 :ـ در ارتباط
با مردم و حکومت ایران؛ 2ـ در ارتباط
با بیگانگان.
الفـ بهائیت ،مــردم و حکومت
قاجــار :عملکرد بهائیت در این دوره ،با
شــورش و ترور پیوند خورده و شواهد
تاریخی نیز گواه این واقعیت اســت .از
آغاز حرکت باب که با ادعای بابیت امام
زمان(عج) آغاز شد و به قائمیت ،نبوت
و الوهیت پایان یافت تا اعدام او و پس
از او که دو جریان بهائی و ازلی شــکل
گرفت ،رویه آنها مبتنی بر شورش ،ترور
و ایجاد رعب و وحشــت در میان مردم
بود .یکی از دالیل این رویه را میتوان
بیمایگی و ضعف پایگاه اجتماعی این
جریان دانست که از این طریق به دنبال
مطــرح کردن خود و جلب توجه مردم
بوده است.
عبداهلل شــهبازی ،مورخ معاصر،
دربــاره فعالیــت تروریســتی بهائیان
مینویسد :در واقع ،از نخستین روزهای
فعالیت فرقه بهائی مجموعهای از قتلها
آغاز شد که اسرار برخی از آنها تاکنون
روشن نشــده و در برخی موارد نقش

بهائیان در آن کام ً
ال به اثبات رســیده
است .این قتلها را به پنج گروه میتوان
تقسیم کرد :اول ،قتلهای سیاسی؛ دوم،
قتل برخی شخصیتهای مسلمان که
تداوم حیات ایشــان برای بهائیت مضر
بود؛ ســوم ،قتل بابیان مخالف دستگاه
میرزا حسینعلی نوری (به طور عمده
ازلیهــا)؛ چهارم ،قتــل بهائیان که از
برخی اســرار مطلع بودند یا به دالیلی
تداوم حیات ایشــان مصلحــت نبود؛
پنجم ،قتل بنا به اغراض شخصی سران
()2
فرقه بهائی.
دکتر فریــدون آدمیت نیز ضمن
تأکید بر این مطلب که بابیها در جریان
شورشهای مسلحانه خود علیه دولت
مرکزی« ،اســیران جنگی را دست و پا
()3
میبریدند و به آتش میســوختند»،
درباره حسینعلی بهاء مینویسد« :از روز
نخست ...ناکسان را به دور خود گرد آورد
و دســتگاه میرغضبی و آدمکشی را در
()4
برانداختن ازلیان بر پا کرد».
شــورشهای بابیان در مازندران،
زنجان و نیریز ،نمونههایی از عملکرد این
جریان است .این شورشها که در دوران
سلطنت محمدشاه و ناصرالدینشاه ،در
سه شهر زنجان ،مازندران و نیریز فارس
رخ داد ،وقایع خونینی را پدید آورد که
ســرانجام با تدبیر امیرکبیر به شکست
بابیان انجامید و با اعدام باب ،این فتنه
نزدیــک بود که ایران را به هرجومرج و
تجزیه بکشاند ،در نطفه خفه شد و برای

تداوم ،به ترور روی آورد .شرح مختصری
از این شورشها در ادامه میآید.
1ـ شــورش زنجــان :در ســال
1266ق ،زنجان شــاهد شورشــی به
ســرکردگی مالمحمدعلی زنجانی بود.
وی از طــرف علیمحمد باب ،ملقب به
حجت شده بود .این فرد مدعی نیل به
مرتبت اجتهاد بود و پیش از گرایش به
بابیت ،به علت فتواهای نادرســت خود
در مسائل مختلف احکام ،همچون روز
عید فطر و سجده بر بلور صافی ،خشم و
نفرت علمای زنجان را برانگیخت.
مالمحمدعلی زنجانی در ســال
1227ق متولــد شــد .وی تحصیالت
خــود را در کربال به پایان رســاند و به
ایران بازگشت .محمدشاه قاجار پس از
اعتراض مردم و علما به فتواهای عجیب
و غریب او ،وی را روانه شهر زنجان کرد.
در زمان فتنــه بابیه ،او نیز موقعیت را
مناســب دید و با سیدعلیمحمد باب
مکاتباتــی ر ّد و بدل کــرد و طریقه او
را پذیرفــت و مــردم را بــه او دعوت
کرد .جمعی دیگر گــرد او آمدند و به
ریاســت او پا در راه تمرد نهادند .از این
رو ،سیدعلیخان سرتیپ فیروزکوهی
بــا جمعی دیگر ،به تنبیــه این طایفه
()5
روانه شد.
جاهطلبیها و منازعات او با حاکم و
عالمان محلی زنجان ،به نزاع و کشتاری
وحشــتناک و به خاک و خون کشیده
شدن بســیاری از افراد بیگناه تبدیل
شــد .این شــورش هنوز پایان نیافته
بود که در تبریز علیمحمد باب به دار
آویخته و تیرباران شــد .این شورش و
آشوب نیز با مرگ مالمحمدعلی زنجانی
پایان پذیرفت.

2ـ شورش مازندران (قلعه شیخ
طبرسی) :در این شورش که مالحسین

بشرویهای و مالمحمد علی بارفروشی،
از اصلیترین یاران باب ،فرماندهی این
نبرد را برعهده داشــتند و هر دو نیز در
آن کشته شدند ،با حفر خندقی اطراف
قلعه ،خود را برای جنگ با قوای دولتی
آماده ساختند.
شــوقی افندی مینویسد« :این
کارزار که قســمت اعظم آن در جنگل
مازندران به وقوع پیوســت ،مدت 11
()6
ماه به طول انجامید».
* پینوشتها در دفتر نشریه
موجود است.

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقالب اسالمیـ قسمت شصتم

از خود بیگانه کردن جامعه ایرانی

اختیار فرهنگی تشکیل میدهد .برای
توصیف این نوع از خودبیگانگی بیان
دکتر شریعتی روشنکننده است.
«موقعی که من مذهب خودم،
ادبیات خودم ،احســاسها و رنجها و
دردها و نیازهای خودم را در فرهنگ
خودم احساس میکنم؛ در واقع خودم
را احســاس میکنم خود اجتماعی
و تاریخــی (نــه فردی) مــن ،یعنی
سرچشــمهای که این فرهنگ از آن
جوشیده و از آن زاییده است .بنابراین
فرهنگ ،رو بنا و نمودی است از زیر بنا
و بود واقعی جامعه و تاریخ جامعه من،
اما عوامل مصنوعی و غالباً مشکوک در
جامعه که شرایط اجتماعی یا روابط
اجتماعــی خاصــی دارد و در دوره
تاریخی خاصی که دوره تاریخی اوست
قرار دارد و با دردها و رنجها ،احساسها
و حساسیتهای خاصی آشنا است که
روح او ،گذشته او ،تربیت او و جامعه
مــادی و اجتماعــی او آن را ایجاب
کرده اســت .فرهنگ او را از ذهن او
میزداید و بعد فرهنگ دیگری و روابط
اجتماعی و سیاسی دیگری را جانشین
آن میکند .فرهنگ جامعه دیگری را
به نام فرهنگ خودم احساس میکنم
و آنــگاه از دردهایی مینالم که درد
مــن نیســت ،از بدبینیهایی فریاد
میکشــم که آن بدبینیها متناسب
بــا واقعیتهای فرهنگی ،فلســفی
و اجتماعــی من نیســت ،آرمانها،
ایدهآلها و رنجهایی پیدا میکنم که
آن آرمانها ،آن ایدهآلها و آن رنجها
در آن جامعه طبیعی است و مال آن
جامعه و شرایط اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و تاریخی آن جامعه است نه
مــال من ،اما من آن دردها ،رنجها ،و
آرمانها را به منزله رنجها و دردها و
آرمانهای خودم مییابم .به اینگونه
من به وســیله فرهنگ دیگری الینه

شدهام(».شریعتی)18 :۱۳۹۰ ،

تمایز الیناسیون گذشته با حاضر
الگوی از خودبیگانگی فرهنگی
در مــوج ســو ِم نبــرد نــرم دارای
ویژگیهایی اســت که در مقایسه با
دوران چهــارم نبرد نرم ،محدود و از
لحــاظ نفوذ و اثرگــذاری «زمانبر»
اســت .از خودبیگانگــی فرهنگی در
این دوره اغلب بیماری روشــنفکران
جوامع غیر غربی اســت و مهمترین
عامل اشــاعه آن در بدنه جامعه نیز
از این ناحیه صــورت میگیرد .البته
اهمیت ایــن عامل به میزان رشــد
رسانهها و تســهیل ارتباطات تغییر
میکند ،بهگونهای که در دوره چهارم
نبرد نرم به دلیل پیشــرفت بیسابقه
فناوریهای ارتباطاتی ،رســانه ابزار
اصلی از خودبیگانگی فرهنگی بهشمار
میآید .به موازات نفوذ گسترده عامل
رســانه در زندگی مــردم ،دامنه از
خودبیگانگی فرهنگی به مثابه الگوی
جنگ نرم به شــدت افزایش یافته و
شکل جهانی به خود گرفته است.
هدف نهایی الیناسیون فرهنگی
د ر ا لگــو ی ا لینا ســیو ن ،
فرهنگی بازیگر مقابل
اعتمادبهنفس
ِ
هــدف قرار گرفتــه و در نتیجه باور
به ضعف فرهنگــی در آنها پدیدار و
نهادینه میشود .این الگو به دلیل نفی
خودباوری و غیر بالغ نگهداشتن بازیگر
هــدف از ضریب تأثیر و حساســیت
باالیی برخــوردار اســت(.افتخاری:
 )40بازیگــران جنگ نرم در ســطح
خارجــی تالش میکنند تــا اعتماد
بــه خصال ملــی ،اعتمــاد به نفس
ملی ،خودباوری ،تکیه بر داشــتهها،
تواناییهــا و ظرفیتهای فرهنگی و
ملی از جامعه هدف گرفته شود و آن

را وابسته به دیگران کند .پیامد الگوی
از خودبیگانگی فرهنگی؛ عقبماندگی
در همــه عرصهها اســت .از همین
روی رهبر معظم انقالب میفرمایند:
«خودباوری و اعتمادبهنفس ملی یکی
از دو رکن اساسی پیشرفت هر کشور
است)1388/3/14(».
پیامدالیناسیونفرهنگی
زمانیکه فرد یا جامعهای الینه
میشــود در واقــع خود را تســلیم
تمامعیــار فرهنگ غربــی میکند و
رشــد و ترقی فرهنــگ خودی را در
گرو سرســپردگی به فرهنگ بیگانه
و به طور مشــخص غربــی میبیند.
چنیــن جامعهای بهجــای تعامل و
گزینش فرهنگ دیگران ،مجذوب آن
میشود؛ هويت جامعه ديگر را هويت
و ایدهآل خود میپندارد .نتیجه این
فرایند ،وابســتگی فرهنگی و ارتزاق
فرهنگی از فرهنــگ بیگانه به جای
تولید فرهنگی اســت .شــدیدترین
وضعیت از خودبیگانگی این است که
در عمل فر ِد دچار بیگانگی فرهنگی،
در بسیاری از موارد بهصورت ناآگاهانه
به ســرباز فرهنگی دشــمن تبدیل
میشود .به اعتقاد کارشناسان مسئله
از خودبيگانگي به منزله يك آسيب و

بحران ،نه تنها هويت انساني را هدف
قرار داده و او را از مســير كمال دور
ميكند؛ بلكه سالمتي انسان را تهديد
ميكند و موجب پريشــانحاليهاي
رواني ،اطمينان نداشــتن به آينده،
پوچــي و بحران ،انــزواي اجتماعي،
بيگانگي ،بيمعياري يا بيهنجاري ،از
هم پاشيدن اعتقادات و بحران هويت
ميشود (رجبي53 :1380 ،؛ كلدي و
صفيپور)156: 1381 ،
از نظر شــهید مطهــری پیامد
خودباختگي ،يعني تزلزل شخصيت،
بيايماني به خــود ،گم کردن خود،
از دســت دادن حس احترام به ذات،
بياعتمادي و بياعتقادي به فرهنگ
خــود .در مقابــل ،بــه خودآمدگي،
يعني بازگشــت بــه ايمــان خود،
بيدار بودن ،حــس احترام به خود و
تاريخ و شناســنامه و ن ََسب تاريخي
خود(».پيرامون انقالب اسالمي)118 :
ابزارها و شیوههای از خودبیگانگی
در گذشته محدود بودند؛ اما در موج
چهــارم جنگ نرم ،به دلیل توســعه
فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطی
به شدت گســترش یافته و به خاطر
برخــورداری از نظریههــای مختلف
علوم شناختی و رفتاری از کارآمدی
بیشتری برخوردار شدهاند.

برخی از مصادیق و پیامدهای از خودبیگانگی:

به فرهنگ خودی پشت پا زدن و بیاعتمادی به آن
دیگری را به جای خود نشاندن
در فرهنگ جامعه دیگری هضم شدن

به جای گزینش و انتخاب ،تقلید ،اقتباس و کپیبرداری کردن
منفعل محض بودن در برابر فرهنگ بیگانه
بیمعیار و بیهدف بودن در زندگی
اصالت پیدا کردن زندگی مادی و این جهانی
بیاعتمادی به گروههای مرجع اصیل
از دست دادن خودباوری و اعتمادبهنفس ملی
ارزشمند شدن زبان ،پوشش ،آداب ،رسوم ،تاریخ و مفاخر فرهنگ مهاجم

پردازش

حل مشکالت با تمدنسازی!

شهاب زمانی /اقامه و بسط
تمدن نوین اســامی که از مطالبات
تقریبــاً بر زمین مانــده رهبر معظم
انقالب در ده سال اخیر است ،مستلزم
این است که ارکان و مؤلفههای اصلی
آن تمــدن اوالً ،به صــورت محکم و
اســتوار پایهریزی شــود و ثانیاً ،برای
همه تبیین شــود .امــا گاهی وجود
موانــع و مشــکالت و معضــات در
جامعه و القائات شــیطانی منفیبافان
و مخالفان پیشرفت و رشد کشور ،امر
را بر پیگیران و انقالبیون مشتبه کرده
و ایجاد سؤال میکند که در جامعهای
با این همه مشکالت ،آیا اساساً سخن
از ایجاد تمدن نوین اسالمی به مثابه
مرحله پایانــی و تکاملی روند انقالب
اسالمی بجاست؟
این شبهه زمانی در اذهان ایجاد
میشــود که ما دقیقاً در زمینی بازی
کنیم که طراحان و عقبه اتاق فکری
آنها که غالباً سرمنشــأ بیرونی داشته
و از منظومــه فکری و گفتمانی غربی
ارتزاق میکنند ،آن را تزیین و تمهید
کردهانــد .اوالً ،تصــور اینکه هدف و
نتیجــه ایجاد تمدن نوین اســامی،
ایجاد یک مدینه فاضله و ایجاد بهشت
بر روی زمین است که در آن بشریت
و جامعــه ،از هرگونه آســیب و آفتی
در امان خواهند بود ،تفکر نادرســتی
اســت .به عبارت دیگر ،آیا زمانی که
از تمــدن غرب؛ ماننــد تمدن اروپا و
آمریکا که نماد پیشــرفت و مدرنیته
هستند یاد میشود؛ میتوان گفت که
این تمدنهــا و فرهنگها از هرگونه
چالش و نقصان و معضلی ،مبرا بوده و
چ مشکلی
جوامع تحت سیطره آنها هی 
ندارند؟ ثانیاً ،رویکرد تمدنسازی نوین
اسالمی اساساً با هدف و در جهت رفع
و برطرف کــردن معضالت و مصائب
انسان معاصر تعریف و تبیین میشود.
چه بسا در این ساحت ،منظومه فکریـ
گفتمانی غربی که به پایان خود رسیده،
افق عملی شدن نسخه اسالمی را برای
بشریت بریده از معنویت جهان امروز
که با چالشهای متعددی اعم از بحران
خانواده ،بحران محیط زیست ،بحران
هویت و بحرانهــای متعدد مدنی و
اجتماعی روبهرو است ،قرین موفقیت
میبیند و به فکــر رهزنی آن با القا و
اعمال چنین شبهههای انحرافی است!
البتــه ،ســخن از پایهریــزی
مســتحکم ،قــوی و متقــن بــرای
تمدنسازی اسالمی ،به جای زیر سؤال
بردن اصل ایجاد تمدن نوین اسالمی،
نکته دقیق و درستی است و تمدن باید
ریشههای عقالنی و فلسفی و حکمی
داشته باشــد .به عبارت دیگر ،وجود
معضل و مشکل ،وظیفه جامعه اسالمی
را در مسیر دستیابی به بنیانهای عقلی
و فطری الهی و انسانی ،سلب نمیکند؛
لذا اگر تمدن نوین اسالمی ،به معنای
ایجــاد مجموعهای از ســختافزارها
و نرمافزارهای بشــری در راســتای
پاسخ اثرگذار به نیازمندیهای جامعه
اســامی و سایر اجتماعات انسانی در
مؤلفههایــی مانند؛ علــم و معرفت و
معیشت و سالمت و امنیت باشد ،نوع و
مدلی کاملتر از تمدن غربی و اروپایی
در حل مشکالت و معضالت خواهد بود
و بشر امروز سخت به آن نیازمند است.

نکته

دوگانه عقالنیت و انقالبیگری

منظومــه فکــری غربی در
هماوردی نظــری و عملی که بعد
از انقــاب بــا نظام اســامی پیدا
کرد ،همــواره یکی از خواســتهها
و نقشــههایش این بوده اســت که
بین مفاهیم مستخرجه از انقالب و
مفاهیم وجدانی انسانی قطبیسازی
کند و به اصطــاح از زور ارزشها
و هنجارهای انسانی مقبول جامعه
بشری برای زدن مفاهیم انقالبی بهره
گیرد .یکی از آن دوگانهها ،عقالنیت
انقالبیگری است.
خروجــی اصلی که آنها از این
دوگانهســازی فریبکارانــه که در
بزنگاههایی ،مانند انتخابات به وفور
اســتفاده میکنند ،این اســت که
انقالبیگــری عقالنی نیســت! در
حالی که عقالنیت و انقالبیگری ،نه
تعاریف و مفاهیمی به موازات و در
«عرض» هم ،بلکه کام ً
ال در «طول»
یکدیگــر و «مقوم» و تعریفکننده
ه م هستند و همچنان که اصولیون
بر عبارت «کل مــا حکم به العقل
حکم به الشــرع» تأکید میکنند،
درباره انقالبیگری نیز میتوان گفت:
«هرچیز که عقل به آن حکم کند،
انقالبیگری نیز به آن حکم میدهد
و برعکس».
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روایت یار
امام خامنهای در گذر زمان144-

تبیین شخصیت امام خمینی

(ره)

ســید مهدی حسینی /امام
خامنهای(مدظلهالعالــی) در روزهای پس
از رحلــت امام خمینی(ره) اوضاع ایران و
جهان را به دقت رصد میکرد و در دیدارها،
مالقاتها ،پیامها و در پاسخ به تلگرامها و
سخنرانیها مکرر به تبیین شخصیت امام
خمینــی(ره) میپرداخت .برای نمونه در
پیام به ملت ایران به مناسبت چهلمین روز
ارتحال ایشان در تاریخ  68/4/23با استفاده
از آیات قرآن شخصیت امام ،این بنده صالح
خدا را توصیف کرد در ادامه تنها به برخی از
گوشههای این پیام اشاره میشود .معظمله
در این باره فرمودند:
ـ «او با جهاد و هجرت که مؤمنان را
در حیطه والیت الهی قرار میدهد ،مصداق
«ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم
و انفسهم فی سبیلاهلل» شد.
ـ او بــا اســتقبال از خطر و جان بر
کف گرفتن در راه خدا ،در زمره کســانی
درآمد که ستایش الهی؛ «و من الناس من
یشتری نفسه ابتغاء مرضاتاهلل» در وصف
آنان سروده شده است.
ـ او با قیام تاریخیاش در راه خدا و
تالش بینظیرش برای اقام ه قسط و عدل و
نجات مستضعفان از ظلم و تبعیض ،پاسخی
افتخارانگیز به ندای «کونوا قوامین هلل» و
«کونوا قوامین بالقسط» داد.
ـ او خشم و برائت نسبت به مشرکین
و کفار عنود و عطوفت و م ّودت نسبت به
مسلمانان سراسر جهان را مصداق کاملی از:
«اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» ساخت.
ّ
ـ او بــا مناجات و تهجــد و تضّ رع
ی ان یبعثک ربّک
مخلصانه در سلک «عس 
مقاماً محمودا» درآمد.
ـ او آمر به معروف و ناهی از منکر و
مجاهد فیسبیلاهلل بود.
ـ او بــا قطع هر پیوندی که با پیوند
محبت حق و فنای در حق ناســازگار بود،
مصداق «رضیاهلل عنهم و رضوا عنه اولئک
حــزباهلل اال ّان حزباهلل هم المفلحون»
گردید.
ـ او با عمری که روزها و ســاعتها
و لحظههایش با مراقبه و محاسبه سپری
میشــد ،صد آیه قرآن را که در توصیف
مخلصین و متقین و صالحین است ،مجسم
عینی ساخت
ـ او قرآن را نه فقط در محیط زندگی
جامعه و با تشکیل جامعه اسالمی ،بلکه در
نفس خود و زندگی خود تحقق بخشید.
ـ او آن روحاهلل بــود که با عصا و ید
بیضای موسوی و بیان و فرقان مصطفوی
بــه نجــات مظلومان کمر بســت ،تخت
فرعونهای زمان را لرزاند و دل مستضعفان
را به نور امید روشن ساخت.
ـ او به انسانها کرامت و به مؤمنان
عزت و به مســلمانان قوت و شوکت و به
دنیای مادی و بیروح ،معنویت و به جهان
اســام ،حرکت و به مبارزان و مجاهدان
فیسبیلاهلل ،شهامت و شهادت داد.
ـ او بتهــا را شکســت و باورهای
شرکآلود را زدود.
ـ او به همه فهماند که انسان کامل
شدن ،علیوار زیستن و تا نزدیکی مرزهای
عصمت پیش رفتن افسانه نیست»...

درنگ

شورش در زندان و شهادت کچويي

همزمان با اقدام منافقين براي انفجار
دفتر حزب جمهوري که اخبار آن را رابطين
سازمان پيشــتر به اطالع اعضاي زنداني آن
رســانده بودند ،شــورش در داخل زندان با
برنامهریزی ســعادتي صــورت گرفت و پس
اعالم خبر انفجار حزب جمهوري اســامي،
عدهای از هــواداران و اعضای مجاهدين در
زندان با شــنيدن اين خبر شروع به خواندن
سرود و پايکوبي کردند و جو زندان را ملتهب
کــرده و به هم ريختند .آيــتاهلل گيالني و
شهيد الجوردي آنها را به محوطه زندان اوين
آوردند و به صحبت و نصيحت آنها پرداختند
کــه در اين مرحله افجهاي طبق برنامهريزي
قبلي و با هدايت ســعادتي از موقعيت خود
در ميان نگهبانان زندان سوءاســتفاده کرده
و اســلحهاي را از نگهباني گرفته و به سوي
محوطه خيز برميدارد تــا آقايان گيالني و
الجوردي را ترور کند.
کاظم افجــهاي به دليــل فعاليت در
سازمان مجاهدين خلق و ضديت با جمهوري
اسالمي ایران دستگير شــده و در زندان به
سر ميبرد که شــهيد کچويي با او به بحث
مینشیند و او نيز وانمود ميکند که معقول
شــده است و اینگونه او توانسته بود تا حدي
اعتماد مسئوالن و نگهبانان زندان را جلب کند.
به دنبال خيز افجهاي براي ترور ،شهيد کچويي
متوجه رفتار وي ميشود و به سوي او ميرود
که با شــليک افجهاي به شــهادت ميرسد
و او فــرار کرده و از آنجا کــه به وروديها و
خروجيهاي زندان آشنا بوده است ،خود را به
پشت بام ساختمان اداره زندانها (دادستاني)
رسانده و از آنجا خودش را پرتاب ميکند که
در اثر سقوط کشته ميشود.

شهید بهشتی
و روحيه ممتاز او

سال هجدهم

شماره ۸۰۴

او داراي فکر بلندي بود ،مغز قوي و فعالي داشــت ،عالوه بر اين داراي اراده و روحيه ممتازي بود ،بر خود و احساســات خويش شــديدا ً غالب بود ،يک فرد بيشتر متفکر بود تا احساساتي،
اگرچه گاهي اوقات احساسات او هم يک جمعيت ميليوني را به جوش ميآورد ...از آن قبيل آدمهايي نبود که احساساتشان آنها را سوار بر يک اسب سرکشي بکند که مهارش در دستشان
نيست؛ بلکه از آن قبيل انسانهايي بود که در اوج احساساتشان هم آدم ميدانست که دارد منطقي و متين و محاسبه شده حرف ميزند .امام خامنهاي(مدظلهالعالی)
تحليل دکتر عبداهلل شهبازي از کودتاي آمريکاييـ انگليسي(قسمت اول)

کودتاي  ۲۸مرداد و اسناد جديد وزارت خارجه آمريکا

ابتــدا تأکيد کنم کــه بايد تحوالت
دوران نهضت ملي شــدن نفــت را نقادانه
بازبيني کرد .مسائل گاه آنطور نيست که
تصور ميکنيم .فقط يک اصل مسلم است:
«کودتاي  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲دخالت خشــن
دولتهاي بريتانيا و آمريکا در امور داخلي
ايران بود که بايد به شدت محکوم شود».
درباره اسناد آمريکايي که تاکنون در
زمینه کودتا منتشر شده است ،بايد عرض
کنم که سانسور و تحريف زياد است و اسناد
اصلي و اسناد عملياتي منتشر نشده است.
آخرين حرف در زمينه کودتا در اسناد شاپور
ريپورتر است در ايران و در کتابهايي ،مانند
خاطرات مفصل عميدينوري که بخشي از
آن منتشر شده است.
انگليسيها تاکنون درباره نقش خود
در کودتا هيچ سندي منتشر نکردهاند .اسناد
کنوني که وزارت خارجه آمريکا منتشر کرده،
قرار بود در ســال  ۱۹۸۹منتشر شود که به
همراه جلد ديگري همان زمان انتشار يافت؛
ولي مانع آن شــدند .گفته شد اين جلد به
درخواســت دولت بريتانيا و به دلیل حفظ
منابع و روشها منتشــر نميشود .در سال
 ۲۰۱۶هم جان کري ،وزير خارجه آمريکا،
مانع از انتشار اين مجلد به بهانه ايجاد خلل
در مذاکرات هستهاي شد.
کاشاني و مصدق هيچ یک را دربست
تأیید نميکنم ،ولي اگر کاشاني عامل سيا
بود ،چرا بايد عوامل سيا در  ۱۰مرداد ،1332
يعني  ۱۵روز پیش از شروع عمليات کودتا
( ۲۵مــرداد) به مجلــس روضهخانه آقاي
کاشــاني نارنجک پرتاب کنند که ســبب
زخمي و کشــته شــدن عدهای شــد .در
خبرنامه منسوب به دونالد ويلبر آمده است:
«در اين زمان جنگ رواني عليه مصدق به
اوج رســيده بود ...عوامل سيا توجه جدي
به ايجاد احساس خطر در رهبران مذهبي
تهران معطوف کردند ...در يک مورد انفجار
ظاهــري در خانه يکي از اين رهبران انجام
شد .اين يکي از چند مورد طراحيشده بود».
گفتنی است ،شــاه با دولت زاهدي،
يعنــي دولتي که با کودتــاي  ۲۸مرداد به
قدرت رســيد ،مشکل اساســي داشت و با
تالش و تحريکات زياد توانســت زاهدي را
برکنار کند .در جلد دوم «ظهور و ســقوط
ســلطنت پهلوي» بر اســاس اسناد درباره
اختالفات شــاه و زاهدي بــه طور مفصل
توضيح داده شــد که با کودتا مشکل شاه
حل نشد .کاشــاني با زاهدي سابقه رفاقت
قديمي داشــت و تا مدتي پس از کودتا در
صحنه سياست همچنان فعال بود تا سرانجام
خانهنشینش کردند.
آتشبيار معرکه دکتــر مظفر بقايي
کرمانــي بود که کودتــاي  ۲۸مرداد بدون
نقش وی در جایگاه کودتاچي تعريفشدنی
نیســت .هر اسنادي منتشــر شود و شروع

عمليات کودتا را قتل تيمســار افشارطوس
نداند ،يعني سانسور شده است.
علت اينکه نميتوانند اسناد عملياتي
کودتا را منتشــر کنند و به کليات بسنده
ميکنند ،همين اســت .چون طرح کودتا
در فوريــه ( ۱۹۵۳بهمنـ اســفند )۱۳۳۱
در مالقات مقامات بلندپايه ســرويسهاي
اطالعاتي بريتانيا و اياالت متحده تنظيم شد
و در  ۲۵ژوئن  ۴( ۱۹۵۳تير  )۱۳۳۲به طور
نهايي به تصويب دولت آمريکا رسيد .دولت
«کلمنت اتلي» در بريتانيا با کودتا عليه دولت
مصدق موافق نبود؛ بنابراین وقتي دولتهاي
چرچيل در بريتانيا و دولت آيزنهاور در آمريکا
به قدرت رسيدند ،طرح کودتا تصويب شد.
کودتــاي  ۲۸مــرداد  ۱۳۳۲را بايد
در چارچوب پــان عظيمي ديد که دوران
 ۴۵ســاله «جنگ ســرد» را در جهان رقم
زد .اين جريان در ايران زودتر شــروع شد؛
يعنــي اندکي پــس از شــهريور  ۱۳۲۰و
ورود ارتشهاي متفقين به ايران که شامل
ارتشهاي شــوروي و بريتانيا و کمي بعد
ارتش آمريکا ميشد .در اين زمان سه قدرت
فوق عليه آلمان هيتلري و متحدانش متحد
بودنــد؛ ولي در داخل ايران با وارد شــدن
سيدضياءالدين طباطبايي و تأسيس حزب
اراده ملي و دیگر احزاب مشابه فعاليت عليه
حزب توده شروع شد .حزب توده فعاليتش
را در مهر  ۱۳۲۰شروع کرد؛ يعني کمي پس
از ساقط شدن حکومت ديکتاتوري رضا شاه
و از همان اوت سال  ۱۹۴۱ميالدي ،که دو
قدرت غربي و شوروي متحد بودند ،جنگ
پنهان ميان آنان در ايران شروع شد.
ماجــراي ســالهاي ۱۳۲5ـ۱۳۲4
آذربايجان و کردســتان را در واقع ميتوان
شروع دوران «جنگ سرد» دانست که باز از
ايران آغاز شد و حدود  ۴۵سال تاريخ جهان
را رقم زد که همه رفتارهاي دولتهاي بزرگ
بر محور رقابت دو قطب «شرق» و «غرب»
تعريف ميشد.
در داخل ايران سه سرويس اطالعاتي
غربي به شــدت فعال بودند .مهمتر از همه
سرويس بريتانيا که عوامل قديمي داشت،
دوم سرويس آمريکا که پول فراوان داشت
و سوم سرويس دولت رژیم صهیونیستی در
شرف تأســيس و نوپا ،يعني موساد که در
تحليل آن دوران به اشــتباه محققان به آن
توجه نکردهاند .اين به جز نقش کانونهاي
خصوصي است .اينها هدف خود را مقابله با
کمونيسم ،يعني حزب توده و نفوذ شوروي
عنوان ميکردند؛ ولي اهداف ديگري داشتند؛
يعني ،مقابله با کمونيســم پوششــي براي
تحقق اهداف خودشان بود.
ماجراي ملي شدن نفت در چارچوب
همين تحرکات کانونهاي خصوصي قابل
تأويل اســت .موج ملي شدن پس از جنگ
جهاني دوم حتي شامل بريتانيا هم ميشد

تاریخ جهان
اکبر ادراکي /حذف فيزيکي دانشمندان
هستهاي و نظامي کشورها از سوی سرويسهاي
اطالعاتي ـ عمدتاً رژیم صهیونیستی با همکاري
نزديک آمريــکا و مزدورانــش ـ تجربه تازهاي
نيست .کشــورهاي بســياري با حسننيت به
پروتکلها ،سازوکارهاي سازمان ملل ،بازرسيها
و مصاحبهها به منظور راســتيآزمايي و انحراف
نداشتن فعاليتهايشان تن دادند ،اما شرايط به
شکلي ديگر برايشان رقم خورد.
يک پايگاه اطالعرســاني مصري از برنامه
موساد براي ترور و تهي کردن عراق از نيروهاي
نخبه و دانشمند اينگونه پرده برميدارد« :پس
از حمله آمريکا به عراق در سال  ،2003موساد
براي حذف دانشمندان عراقي براي پايان دادن
به رؤیای تبديلشــدن اين کشور به يک کشور
توسعهيافته و قدرتمند ،برنامه گستردهاي را آغاز
کرد ».اين پايگاه مصري همچنين از تحقيقات
يک مؤسسه بريتانيايي خبر ميدهد که براساس
آن عراق بيشــترين تعداد دانشمند را در ميان
کشورهاي جهان به نسبت جمعيتش دارد؛ انتشار
اخباري مبني بر اخراج بيش از  15هزار اســتاد
دانشگاههاي اين کشور پس از استقرار اشغالگران
آمريکايي را شايد بتوان مؤيد اين ادعا دانست.
ترور دانشمندان عراقي و غير عراقي مستقر
در عــراق که از دهههــاي  50و  60ميالدي در
جريان بود ،در دهه  90سازوکار منظمتري پيدا
کرد .با توجه به تعدد دانشــمندان و اســتادان
دانشــگاههاي عراق در زمينه علــوم نظامي و
هســتهاي ،ســرويسهاي اطالعاتــي در قالب
بازرسيهاي سازمان ملل اطالعات اين دانشمندان
را جمــعآوري کردند .عراق کــه تا پيش از اين
بازرسيها طعم ترور را چشيده بود ،بار ديگر به
خيال کاهش فشارها و پايان دادن به موج ترورها
و تحريمهــا ،به همکاري تمامعيار با بازرســان
ســازمان ملل روي آورد؛ غافــل از اينکه برنامه

تاریخ
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که دولت حزب کارگر به رهبري کلمنت اتلي
سياســت ملي کردن را براي حل معضالت
ناشي از جنگ که خسارات عظيم به بريتانيا
وارد کرده بود ،در پيش گرفت.
در ايــن ميان ،کانونهــاي مافيايي
خصوصي غــرب ،به ويژه کانوني که ويليام
آورل هريمــن و خانــواده بدنام هريمن در
آن سهيم بود ،نقش مرموزي براي تخريب
دولــت کلمنت اتلي ايفا کرد .هدفشــان
خوردن شرکت عظيم نفت انگليس و ايران
بود؛ يعني شــرکت دولتي متعلق به دولت
بريتانيا .غولهاي نفتي خصوصي ،از جمله
توتال (شرکت نفت فرانسه آن زمان) و رويال
داچشل و شرکتهاي بزرگ نفتي آمريکايي،
فرصــت را مناســب ديدند که بــر حوزه
انحصاري شــرکت نفت انگليس (بريتيش
پتروليوم) ،يعني ايران چنگ بيندازند .اين
حوزه بسيار مهم بود .توجه کنيم که در آن
زمان پااليشگاه آبادان بزرگترين پااليشگاه
نفت جهان بود .اين عواملي است که تحليل
آن دوران را بسيار پيچيده ميکند.
در واقع ،شعار «ملي شدن صنعت نفت
ايران» خواستي مشروع بود که ميتوانست
هــم در زمان رزمآرا و هــم در زمان دولت
مستعجل سال  ۱۳۳۱قوامالسلطنه با درايت
حل شود؛ اما چون ميخواستند بحران عميق
شود ،نگذاشتند .در نتيجه کار به کودتا کشيد
و ســپس قرارداد کنسرســيوم منعقد شد.
بنابراین ،انحصار شرکت دولتي نفت انگليس
در ايران شکست و غولهاي نفتي متحد عليه
شــرکت نفت انگليس و ايران در چارچوب
قرارداد کنسرســيوم در نفت ايران شريک
شدند .افزون بر این ،خصوصي کردن خود
شرکت نفت انگليس ،که بريتيش پتروليوم
خوانده ميشد ،نيز شروع شد و فرايندي آغاز
شد که در زمان دولت خانم تاچر به فروش
آخرين بقاياي ســهام بريتيش پتروليوم به
بخش خصوصي انجاميد.
مقدمات مذکور با این هدف گفته شد
که نشان داده شود بايد تاريخنگاري دوران
نهضت ملي شــدن نفت و نيز تاريخنگاري
مشروطه ،از حالت «حماسه» خارج شود و
به تاريخنگاري تحليلي و مستند تبديل شود.

شروع نهضت ملي شدن نفت با موتور
کاشــاني و مصدق بود .ترديدي نيست که
کاشاني توانست حمايت وسيع توده مذهبي
مردم را به سوي نهضت جلب کند .در همين
اسناد تازه منتشر شده ،سندي است از سيا
متعلق به مارس ( ۱۹۵۱اسفند  )۱۳۲۹که
«اتحاد نامقدس» مصدق و کاشاني را براي
غرب بســيار خطرناک ميدانــد .در اولين
گزارشــي که آلن دالس ،رئيس ســيا براي
ژنرال آيزنهاور ،رئيسجمهور جديد آمريکا
بــه منظور تصويب عمليات کودتا ارســال
کرده ،مورخ اول مارس  ۱۰( ۱۹۵۳اسفند
 ،)۱۳۳۱برکنــاري مصدق اگر به روي کار
آمدن کاشاني منجر شود ،بسيار خطرناک
توصيف شده است.
رزمآرا با شرکت نفت انگليس و ايران
به توافق ۵۰ـ  ۵۰رســيد که کام ًال معقول
بود .وی افسري توانمند بود و آمريکاييها،
که تمايل چنداني به نظام ســلطنتي ايران
نداشتند ،بدشان نميآمد رزمآرا به ديکتاتور
جمهوري ايران تبديل شــده و شاه حذف
شــود .شــاه چنان از رزمآرا ميترسيد که
خواهرش اشــرف را تشــويق کرد معشوقه
رزمآرا شــود و نامههاي عاشقانه اشرف به
رزمآرا موجود اســت .ســرانجام در زماني
کــه رزمآرا به توافق رســيده بود؛ ولي اين
توافق اعالم نشــده بود ،ناگهان ترور شد و
به قتل رسيد.
قتــل رزمآرا مورد تأیید کامل جبهه
ملي بود و با استقبال آنان مواجه شد و ربطي
به کاشاني نداشت .در طرح قانوني مجلس
براي آزاد کردن خليل طهماسبي نيز رهبران
جبهه ملي فعالتر از همه بودند .در اين زمان
جبهه ملي و کاشــاني با هم بودند و دست
راست کاشاني دکتر مظفر بقايي کرماني بود.
در دوران نخســتوزيري ســپهبد
حاجعلــي رزمآرا ،بقايي سرســختترين
مخالــف او بود و به همين دليل دســتگير
و به يک ســال زندان محکوم شد؛ ولي در
دادگاه تجديدنظر تبرئه شد .اين مخالفتها
و محاکمههاي جنجالي ،که مطبوعات آن
زمان به طور وســیع منعکــس میکردند،
شهرت بقايي را افزايش داد .بنابراین ،بقايي

ترور دانشمندان عراقي

ديگري براي اين کشور تدارک
ديده شــده بود و بازرسيها،
شناساييها و ترورها تا سقوط
دولت ـ ديکتاتوري ـ اين کشور
و پــس از آن ادامه پيدا کرد.
گفتنی اســت ،اخبار زيادي از
صدها دانشــمند ترور شده و
هزاران اســتاد دانشگاه اخراج
شده عراقي در دست نيست.
در ادامه به نام برخي از دانشــمندان ترور
شــده عراقي از  2003تاکنون و نحوه ترور آنان
اشاره ميکنيم:
سعد عبدالوهاب الشعبان :رئيس دانشکده
مهندسي کامپيوتر در دانشگاه فناوري اطالعات
عراق که در  14اکتبر  2010بر اثر يک بمب کار
گذاشتهشده در خودروي شخصياش در يکي
از محالت بغداد کشته شد .گفتنی است ،وي در
ســال  2006به دليل تهديدهاي مکرر ،عراق را
ترک کرده بود؛ اما بار ديگر به بغداد بازگشت.
ســعد عبدالجابــر :پروفســور عبدالجابر
متخصص فناوري اطالعــات و کامپيوتر که در
سال  2011در جنوب غربي بغداد پس از تعقيب و
گريز ،با شليک چند گلوله از سوي افراد ناشناس،
در خودروي شخصياش از پاي درآمد.
دکتر خالد نايب :رئيس دانشــگاه النهرين
و اســتاد ميکروبيولوژي .وي که پس از چند بار
تهديد از ســوي افراد ناشناس براي ادامه کار به
اربيل مهاجرت کرد ،بــراي ديدار خانوادهاش و
بازديد از دانشگاه به بغداد بازگشته بود ،در ورودي
دانشگاه به ضرب گلوله کشته شد.
دکتر عبدالرزاق الناس :دکتراي اطالعات و
ارتباطات جمعي .وي در سال  2005در خودروي
شخصياش به رگبار بسته شد .متعاقب ترور وي،
دانشجويان عراقي ضمن درگيري با پليس ،دست
به اعتصاب زدند.

احمدنصير النصيري :استاد فيزيک دانشگاه
بغداد در فوريه  2005ترور شد.
علي عبدالحســين کميل :استاد دپارتمان
فيزيــک دانشــگاه بغــداد .وي در خــودروي
شــخصياش به دســت افراد مســلح به گلوله
بسته شد.
امير الجزرقي :دکتراي داروسازي دانشگاه
بغداد و مشــاور وزارت بهداشــت اين کشور در
نوامبر  2005ترور شد.
خالد حسنمهدي نصراهلل :رئيس دانشکده
علوم سياسي بغداد .وي ابتدا ربوده شد و پيکرش
چهار روز بعد در ماه مارس  2007در حالي که
آثار شکنجه شديد روي آن مشهود بود ،پيدا شد.
خليلاســماعيل الحديثي :استاد دانشکده
علوم سياسي دانشگاه بغداد که در عمان ،پايتخت
اردن ترور شد.
محمدتوخي حسين :دکتراي علوم هستهاي
و دانشمند شاغل در صنايع هستهاي عراق از سال
 1984در ســال  2004و در مسير بازگشت به
منزلش به دست افراد ناشناس به رگبار بسته شد.
محمدعبداهلل الراوي :رئيس سابق دانشگاه
بغداد و رئيس انجمن پزشکان عراق .وي در سال
 2003ربوده و کشته شد.
دکتر رعد شالش :دکتراي بيولوژي و رئيس
دپارتمان بيولوژي دانشگاه بغداد  17نوامبر 2005
هنگام خروج از منزل به ضرب گلوله کشته شد.

در آستانه چهل سالگي به يکي از چهرههاي
سرشناس سياسي کشور بدل شد.
موجــي که پــس از قتــل رزمآرا به
صعــود دولت دکتر محمد مصدق انجاميد،
ســرانجام به سقوط اين دولت منجر شد و
شاه حکم نخستوزيري را به نام احمد قوام
(قوامالسلطنه) صادر کرد؛ ولي دولت قوام با
شورشــي عجيب مواجه شد و سقوط کرد.
با روي کار آمدن مجدد دولت مصدق ،اين
شــورش خياباني براي ساقط کردن دولت
قوام «قيام ملي  ۳۰تير  »۱۳۳۱ناميده شد.
موتور اين شورش عليه دولت قوام که
بــود؟ باز مظفر بقايي کرماني .خود مصدق
مايل بود کنــار برود؛ ولي بقايي با تحريک
آقاي کاشاني دولت مستعجل قوام را ساقط
کــرد .حزب توده هم فعاالنه عليه قوام وارد
ميدان شــد و مصدق را بار ديگر به قدرت
برگردانيدند.
در ماجراي  ۳۰تير  ۱۳۳۱دربار کامالً
عليه قوام دسيسه ميکرد؛ يعني شاه نيز در
ساقط کردن قوامالســلطنه سهیم بود که
زماني تنها رقيب جــدي پدرش ،رضاخان
ســردار ســپه بود و مورد تأیید سيدحسن
مدرس و بعدها چهرهاي سياســتمدار که
توانســت با وعده اعطاي امتياز نفت شمال
استالين را راضي به خروج نيروهاي ارتش
شــوروي از آذربايجــان ايران کنــد و به
اين ترتيــب ماجراي خودمختــاري فرقه
دموکرات در آذربايجان و کردســتان پايان
يابد .قوامالســلطنه اگر در قدرت مانده بود،
مسئله نفت بين ايران و دولت کلمنت اتلي
در بريتانيا حل ميشد؛ ولي هم شاه از قوام
انتقام گرفت و نام اين رجل برجسته و زيرک
با بدنامي به پايان رســيد و هم کانونهايي
کــه مايل به تداوم آشــوب و حل نشــدن
مسئله نفت ايرانـ بريتانيا بودند ،به اهداف
خود رسيدند.
در دوره دولت دوم مصدق رابطه او با
کاشاني به تدريج تيره و تيرهتر شد .سرانجام
کار به ربودن سرتيپ محمود افشارطوس،
رئيس شهرباني کل کشور دولت مصدق ،در
غروب  ۳۱فروردين  ۱۳۳۲کشيد .او به غار
تلو در امالک عبداهلل اميرعاليي منتقل شد
و همانجا به قتل رسيد.
قتل افشارطوس شروع واقعي عمليات
کودتا است .سالها پيش ،در  ۲۶مه ،۱۹۸۵
گزارشــي در هفتهنامه ابزرور (چاپ لندن،
مؤسســه گاردين) منتشر شــد که در آن
به نقل از يک مقام ناشــناس سابق ام.آي.
سيکس ،قتل سرتيپ افشارطوس عمليات
سرويس اطالعاتي بريتانيا (ام.آي.سيکس)
اعالم شده بود .تاکنون سندي از آرشيوهاي
آمريکا و بريتانيا دال بر نقش سرويس بريتانيا
در قتل افشارطوس علني نشده و در اين باره
باز بايد بر اسناد ايراني متکي شد.

تاریخ ایران

کار يکسره خواهد شد!

محمد گنجي /هفتم تير ماه  1360بر اثر انفجار يک بمب نيرومند در
مقر حزب جمهوري اسالمي در تهران ،آيتاهلل بهشتي و  72تن از ياران امام
خميني(ره) به شهادت رسيدند؛ آيتاهلل سيدمحمد حسينيبهشتي ،رئیس وقت
ديوان عالي کشور و بيش از  ۷۰نفر از مقامات و چهرههاي برجسته سياسي از
جمله چهار وزير ،چند معاون وزير ۲۷ ،نماينده مجلس و جمعي از اعضاي حزب
جمهوري اسالمي در جريان انفجار مقر اصلي اين حزب به شهادت رسيدند.
اين حادثه شــش روز پس از عزل بنيصدر از رياســتجمهوري صورت
گرفت .روز سهشــنبه  1360/ 3/ 30طرح بیکفایتی سياســي بنيصدر در
مجلس شــوراي اسالمي بررسي و با  177رأي موافق 12 ،رأي ممتنع و يک
رأي مخالف تصويب شد و روز اول تيرماه ،حضرت امام خميني(ره) حکم عزل
بنيصدر را از مقام رياستجمهوري صادر کردند.
سازمان مجاهدين خلق پس از اين وقايع ،در  30خرداد  ،1360اعالم كرد
كه فعاليتهاي اين سازمان وارد مرحله نظامي شده است ،موج اين فعاليتها
به قدري گسترده بود كه از مردم عادي در كوچه و خيابان تا مسئوالن شاخص
نظام را دربرگرفت .سه روز قبل از وقوع اين حادثه ،محمدجواد قديري ،عضو
کادر مرکزي ســازمان مجاهدين خلق و طراح اصلي انفجار مسجد ابوذر که
در آن آيتاهللالعظمی خامنهاي ،امام جمعه وقت تهران مورد ســوءقصد قرار
گرفت ،به دوســتان خود با اطمينان خبــر داده بود که «روز هفتم تير» کار
يکسره خواهد شد.
فرداي آن روز روزنامه کيهان
در گزارشي نوشت« :حدود ساعت
 ۲۱ديشب دو بمب بسيار قوي در
محل دفتر مرکزي حزب جمهوري
اسالمي منفجر شد که بر اثر شدت
انفجار قســمتهايي از ساختمان
فروريخت و موجب شهادت دهها
تن از مقامات مملکتي و نمايندگان
مردم در مجلس شوراي اسالمي و
چند تن از وزرا گرديد».
بیشتر مجروحان و شهدا که
به آمبوالنسها حمل ميشــدند
غرق در خون بودند و به هيچ وجه
شناخته نميشــدند .يکي از شاهدان عيني انفجار که به شدت ميگريست،
گفت« :آقايان دکتر باهنر ،نبوي ،محمد هاشمي ،ميرسليم و طاهري ،نماينده
کازرون در مجلس شــوراي اسالمي چند لحظه قبل از انفجار بمب سالن را
ترک کردند .در اين لحظه بســياري از مردم در جستوجوي آيتاهلل بهشتي
بودند و يکي از پاســداران گفت که آخرين بار ايشان و حجتاالسالم محمد
منتظري را در مقابل ســالن ديده است ،ليکن نيم ساعت بعد ،گفته شد که
شيخ محمد منتظري به شهادت رسيدهاند».
بعد از اين واقعه ،ابتدا از سرنوشت دکتر بهشتي اطالعي در دست نبود
و برخي اميدوار بودند نام وي در ميان شــهدا نباشد؛ اما حوالي صبح هشتم
تير ماه خبر رسيد که وي نيز در ميان شهداست .در پي واقعه انفجار در دفتر
حزب جمهوري اســامي ،از اولين ساعات صبح فرداي آن روز عده زيادي از
مردم در مقابل ساختمان انتقال خون در خيابان ويالي تهران اجتماع کردند
تا با اهداي خون به مجروحان اين حادثه ياري برسانند.
حدود ساعت دو و نيم بامداد هشتم تير بود که مشخص شد بمبها در
سطل زباله نزديک سن سالن اصلي حزب کار گذاشته شده بود.
يک هفته بعد از انفجار ،هويت عامل آن شناســايي شد و طي اطالعيه
سپاه پاسداران انقالب اسالمي با اعالم مشخصات وي ،از مردم براي دستگيري
او درخواست کمک شد:
« ...در تحقيقات مشــخص شد که اين عمل وحشيانه به وسیله سازمان
آمريکايــي مجاهدين خلق تدارک ديده شــده و يکي از افــراد مؤثر در اين
جنايت ،فردي به اسم «محمدرضا کالهي صمدي» دانشجوي سال اول رشته
برق دانشگاه علم و صنعت ايران بود که هنگام وقوع حادثه متواري شده و در
خانههاي تيمي منافقين مخفي و نهايتاً از طريق مرز غرب کشــور به وسیله
عوامل منافقين به عراق منتقل شد».

تاریخ حماسه
توان دشمن برای تجاوز

قيس حســامالدين جمعه :استاد و رئيس
دانشــکده کشــاورزي دانشــگاه بغداد در سال
 2006به دســت نيروهــاي آمريکايي در مرکز
بغداد کشته شد.
عباس العامري :اســتاد و رئيس دانشکده
اقتصاد دانشگاه بغداد .وي در سال  2006مقابل
دانشکده به همراه فرزند و يکي از بستگانش به
رگبار بسته شد و هر سه کشته شدند.
هاني عارف :استاد دانشکده علوم کامپيوتر
دانشــگاه بغداد .وي در سال  2006و در محل
دانشکده به همراه سه دانشجويش به گلوله بسته
شد و هر چهار نفر کشته شدند.
عديل المنصوري :جراح متخصص و استاد
دانشکده پزشکي دانشگاه بغداد .وي در ماههاي
آگوست و سپتامبر  2006و در موج ترور پزشکان
عراقي ،ربوده شد و جسدش با جراحات شديد و
آثار شکنجه در شهر صدر عراق پيدا شد.
نيهادمحمد الراوي :معاون دانشگاه بغداد.
وي در ســال  2007پس از خروج از دانشگاه به
همراه دخترش رعنا ،در چند متري دانشگاه هدف
قــرار گرفتند .وي بدن خود را براي محافظت از
دخترش سپر کرد و کشته شد.
دکتــر عبدالســتارجيد الدليمــي:
ميکروبيولوژيست و استاد دانشگاه .وي در نوامبر
 2003به دست سه فرد مسلح در مقابل همسر
و چهار فرزندش کشته شد.
جيب الصالحي :رئيس کميته علوم وزارت
تحصيــات تکميلي عراق .وي در  39ســالگي
نزديک محل کارش ربوده شــد .جســدش 20
روز بعد در حاشيه شهر بغداد پيدا شد .خانواده
وي جســد وي را نيــز در ازاي پرداخت پول به
دست آوردند.
قطعاً ذکر نام بيش از  500دانشــمند ترور
شده عراقي در اين گزارش امکانپذير نيست و
اين تنها مشتي نمونه خروار است.

۹

حميدرضا ميري /ارتش عراق در ســال  ۱۳۵۹ســاختاري مناسب
داشت .کارشناسان توان نيروي هوايي عراق پيش از شروع جنگ را اينگونه
ارزيابي کردهاند:
الفـ ســازمان نيروي زميني شامل؛ سپاه يكم :شامل دو لشكر  11و 7
پياده؛ ســپاه دوم :شامل پنج لشــكر  2و  4و  8پياده و  6و  12زرهي؛ سپاه
ســوم :شامل پنج لشكر  9 ،3و  10زرهي و  1و  5مكانيزه؛ تيپهاي مستقل
(15تيپ) شــامل؛  10تيپ پياده ،یک تيپ زرهي ،یک تيپ مكانيزه و ســه
تيپ نيروي مخصوص.
بـ تجهيــزات نيروي زميني؛  3530تانــك و نفربر 900 ،قبضه توپ
صحرايي.
جـ ســازمان نيروي هوايي؛ ن ُه پايگاه هوايي 16 ،اسكادران 300 ،فروند
هواپيما 80 ،فروند هليكوپتر 900 ،قبضه توپ ضد هوايي و چند تيپ موشكي
زمين به هوا.
دـ سازمان نيروي دريايي؛ دو پايگاه دريايي بصره و امالقصر ،دو ناو تيپ
دريايي و يگانهاي پياده ساحلي.
ه ـ ـ نيروي انســاني؛ نيروي انســاني ارتش عراق  232000نفر شامل
 202000نیــروی زميني 25000 ،نیروی هوايــي و پدافند هوايي و 5000
نیروی دريايي.
در آغــاز تهاجم نيروي زميني ارتش عراق از ســه جبهه به خاك ايران
تهاجم كرد:
1ـ جبهه جنوبي؛ دو لشكر  3زرهي و  11پياده به اضافه دو تيپ نيروي
مخصوص از محور شلمچه براي تصرف خرمشهر و آبادان .لشكر  5مكانيزه از
محور كوشــك با هدف هجوم به اهواز .لشكر  9زرهي از محور چزابه با هدف
تصرف بستان و سوسنگرد و پيشروي به سمت اهواز .لشكرهاي  1مكانيزه و
 10زرهي به ترتيب از محور فكه و محور عينخوش به سمت شوش ،دزفول
و دهلران.
2ـ جبهه مياني؛ لشكر  2پياده كوهستاني براي تصرف مهران ،لشكر 12
زرهي براي تصرف ســومار و نفت شهر ،لشكرهاي  4و  8پياده كوهستاني و
لشكر  6زرهي براي تصرف قصرشيرين ،سرپلذهاب و گيالنغرب.
3ـ جبهه شمالي؛ لشــكر  7پياده براي تصرف نوسود و ارتفاعات مرزي
مريوان.
عراق توان بســیاری را براي تأمين اهدافش در خوزستان به كار گرفت.
در روز اول جنــگ  100درصد توان مكانيــزه و  40درصد توان زرهياش را
در خوزستان به كار برد و پس از توقف در جبهه مياني ،توان زرهي خود در
جبهه جنوبي را به دو برابر افزايش داد و  80درصد از قدرت زرهياش را در
خوزســتان متمركز كرد .ضمن آنكه يك لشكر پياده را براي كمك تيپهاي
نيروي مخصوص راهي جنوب كرد.
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آیتاهلل نوریهمدانی گفت :از حدود  90سال پیش و پس از اینکه فرقه تکفیری وهابی با تخریب قبور ائمه بقیع (علیهمالسالم) و ارتکاب جنایات قبیح در مسجد مدینه و در کربال
در ریختن خونها و از بین بردن آثار اســامی عقاید منحرفانه خود را ظاهر کرد ،هر ســال خاطره این مصیبت عظیم در قلوب مســلمانان تجدید میشــود .به تازگی در میان کشورهای
اسالمی هیچ کشوری به اندازه این رژیم از کشورهای غربی و همفکران آنها که هدفی جز ایجاد جنگ و اختالفافکنیها برای فروش سالحهای جنگی ندارند ،سالح جنگی نخریده است.
گفتاری از آیتاهلل شهید دکتر بهشتی

اسالم دینی است که فرد و جامعه
را زنده میپرورانــد .هر جا آثار مرگ
و بیجانی ،بیجنبشــی و بیتحرکی
در هــر فرد یا در هر جامعه مشــاهده
گردید ،بدانید که اســام با آن معنای
عالی و پرارزش خودش در آنجا نیست
اسالم در همان روزهای نخست موفق
شــد مردان و زنان زندهای تربیت کند
که در تاریخ بشریت و در جهان ابدیت
زنده جاویدند.
اســام از جامعهای نیمهمرده ،از
مردمی نیمهمرده و پراکنده ،جامعهای
زنده پدیــد آورد که از همــان اوایل
پیدایش درباره مسئله حیات و زندگی
از آن به خوبی بروز کرد.
در دین حنیف اسالم به پیوندهای
اجتماعی به عواملی که افراد را متشکل
میکند و به صورت جامعه در میآورد،
سخت اهمیت داده شده است.
جامعه پیکری است و افراد اجزا و
اندامهای آن .این پیکر مغز دارد ،فکر
دارد ،اراده دارد ،علم دارد ،عمل دارد،
حیات دارد و مرگ دارد .ولی آنچه حقاً
باید مورد توجه قرار گیرد این است که
جامعه ،چون فرد ،متولد میشود دوران
کودکی جوانی ،دوران کمال ،ســنین
کهولت و پیری و باالخره تحول و مرگ
دارد ،صحت و بیماری دارد ،وقتی بیمار
میشود روابط میان اعضایش متزلزل
میشــود و دیگر خوب کار نمیکند و
چون پیوند میان اعضا درست و کامل
نیست ،حیاتش ضعیف میشود .در این
موقع باید جامعه را درمان کرد ،معالجه
کرد ،باید به داد او رسیدّ ،
وال میمیرد.
اســام به فعل و انفعالی که در
امور اجتماعی هســت ،عنایت فراوان
کرده و برای استوار ساختن پیوندهای
اجتماعی و مصون نگهداشتن جامعه از
گزند عوامل فساد تدابیر عالی اندیشیده
اســت .عنایت فراوان اسالم به تحکیم
پیوندهای اجتماعــی به دو صورت به
چشم میخورد؛ یکی به صورت ایجاد
یا تقویت عواملی که بر تشکل جامعه

اگر احساس مسئولیت نکنیم طوفان ما را با خود خواهد برد

میافزاید و نظام اجتماعی را عالیتر و
روابط اجتماعــی را محکمتر میکند.
یکی هم به صورت جلوگیری از اموری
که پیوندهــای اجتماعی را سســت
میکنــد و جامعــه را بیمار میکند و
به تشکل و نظام جامعه لطمه میزند.
اســام مسلمانها را به معاشرت
و دیــد و بازدیــد و آمد و شــد با هم
دعوت کرد .گوشهگیری و کنارهگیری
از برادران مسلمان را ناپسند شمرد و
اعالم کرد مسلمان باید به دیدار برادران
مســلمانش رود و از حال و کار آنها با
خبر باشد.
اسالم مســلمانان را وادار کرده
که از کارهای عمومی جامعه مسلمین
غافــل نمانند ،به فکر امور مســلمین
باشــند .اســام نه تنها پرداختن به
مســائل و مصالح اجتماعی و عمومی
را بر مســلمانان الزم شــمرده ،بلکه
پرداختن به احتیاجات عمومی برادران
گ و پرثواب
مسلمان را عبادتی بس بزر 
دانسته است.
امروز وضع مسلمانان تقریباً نقطه
مقابل این تعالیم مقدس اســت .کمتر
کسی اســت که اصوالً منافع و مصالح
اجتماعی را بشناســد .چه بســیارند
کســانی که اگر از آنها بپرســید آقا!
آدمیزاد خوب اســت وقتش را صرف
چه بکند؟ در جواب شــما همه چیز را
میشناسند اغلب جز مصالح اجتماعی
را.
ما میمانیم و عده بسیار معدودی
که به مصالح اجتماعــی توجه دارند،
اهمیت میدهند .اینها هم گاهی آنقدر
دایره بینش و فکرشــان محدود است
که از مصالح شهری یا مصالح مملکتی
آن طرفتر نمیروند و چه بسا مصالح
مملکتی را بــر مصالح عمومی و کلی
امت اسالم مقدم بدارند .اما آنها که به
فکر مصالح عمومی امت اسالم باشند
و در راه آن کوشــش کنند بسیار کم
و تقریبــاً انگشتشــمارند ،این همان
وضعی اســت که اسالم ما را از آن و از
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عواقب وخیم آن سخت برحذر داشته.
مسلمانان با این رویه نه تنها انجام یک
فریضه بزرگ الهی را به دست نسیان یا
عصیان سپردهاند؛ بلکه با حساب روشن
به دســت خود نظام اجتماعی خود را
مختل ساخته و مشکالت صعبالعالج
در راه زندگی خود ایجاد کردهاند ،همه
بایــد بدانند که اگر افراد یک جامعه از
نیــرو ،از وقت ،از ســرمایه و مال و از
امکانات خودشان سهمی برای کارهای
اجتماعی درنظر نگیرند و در این راه به
مصرف نرسانند ،کوشش و تالش فردی
آنان در راههای دیگر هم آنچنان که باید
و شاید به ثمر نخواهد رسید.
در جامعهای که افراد مسئولیت
اجتماعی را حــس نکنند؛ «کلکم راع
و کلکم مســئول عن رعیته» نباشند،
اصوالً آینه روشــن و قابل اعتماد برای
کسی نیســت .هر آن احتمال میرود
که طوفانی سهمگین در گیرد و همه
چیزهایــی را که افراد به عنوان تأمین
آتیه برای خود و فرزندانشــان ذخیره
کردهاند ،نابود کند و آتش آن خشــک
و تر را بسوزاند« .و اتقوا فتنه التصیبن
الذین ظلموا منکم خاصه و اعلموا اناهلل
شدید العقاب» (انفال)25 /
خود را از آن فتنه دور نگهدارید که
فقط به ستمکاران شما نخواهد رسید و
همه را دربرخواهد گرفت و بدانید که
خدا بر کســانی که از جهاد در راهش
سر باز زنند سخت میگیرد و آنان را به
کیفر اعمال خود میرساند ،در محیطی
که به مسئولیتهای اجتماعی اهمیت
داده نشود ،وظایف افراد در حفظ مصالح
جامعــه انجام نگیــرد ،عرصه بر مردم
اصالحطلب هم تنگ میشود و تالش و
کوشش آنان برای انجام اصالحات کمتر
به ثمر میرسد .این همان خطری است
که مکرر در روایات امر به معروف و نهی
از منکر به صورت تهدید مسلمانان اعالم
شده؛ «لتامرون بالمعروف و لتنهون عن
المنکر و لیســتعملن علیکم شرارکم
فیدعو خیارکم فالیســتجاب» وگرنه

حکومت به دست مردم نادرست و شرور
خواهد افتاد .افراد ناصالح کارگردان امور
اجتماعی خواهند شــد و دیگر دعوت
افراد صالح و اصالحطلب شما به جایی
نخواهد رسید و نه دعایشان در درگاه
خالق مستجاب است و نه فریاد آنها به
گوش و دل خلق مینشیند ،به هر راه
روند با موانع بیشــمار روبهرو شوند و
بینتیجه بازگردند.
مردی نزد پیغمبر خدا(ص) آمد و
خواست تا به او سفارشی کند ،از جمله
سفارشهای پیغمبر(ص) به او این بود
که «الق اخاک بوجه منبسط»؛ با برادر
مسلمانت با روی گشاده روبهرو شو.
دروغگویی ،پیوندهای اجتماعی
را از ریشــه میزنــد و اعتماد مردم را
از یکدیگر ســلب میکند ،همین آفت
بزرگ است که امروز در جامعه مسلمان
مــا راه یافته و پایههــای جامعه ما را
متزلزل کرده (است).
مسلمانان نباید نسبت به دیگران
بدگمان باشند .گمان انسان آزاد نیست.
پندار و گفتار و کردار هر ســه محدود
است آدمی حق ندارد هرچه به خاطرش
رسید دنبال کند و تقویت کند.
اسالم میگوید؛ «ضع امر اخیک
علی احسنه»؛ کار برادر مسلمانت را به
بهترین وجه ممکن تفسیر کن ،حمل
بر صحت کن.

مسلمان نباید غیبت کند .پشت
سر برادر مسلمانش حرفی نزند که او
را برنجاند .مسلمان نباید به افتخارات
نسبی و خانوادگی یا شخصی خود ببالد
و آنها را به رخ دیگران بکشد.
اینهــا نمونههایــی از عنایــت
کامل اســام به اتحاد و اتفاق و پیوند
تزلزلناپذیر مسلمانان با یکدیگر است.
پیغمبر(ص) فرمود مســلمانان
نســبت به یکدیگر چــون اجزای یک
ساختمانند که هر جزئی پشتوانه جزء
دیگر و مایه اســتحکام و اســتواری او
است ،اگر یک دانه از آجرهای زیر پایه
این ســاختمان را بیرون بکشند ،پا به
سر میغلتد و عمارت خراب میشود.
مسلمانان باید به هم پیوسته باشند تا
هم در تأمین نیازمندیهای داخلی خود
توانا باشــند و مثل ملل اسالمی امروز
برای کمترین احتیاجات خود دست نیاز
به سوی دیگران دراز نکنند ،در مقابل
حمالت دشمنان نیرو داشته باشند.
اسالم خواسته است مسلمانان با
اجتناب از عوامل فساد و پراکندگی و
نفاق جامعهای متشــکل و نیرومند به
وجود آورند .در قوانین مختلف اسالم
کوشــش شــده روزنههای اختالف و
دوئیت از اول بسته شود و این یکی از
اصول عالی و پر ارزشــی است که باید
در بررسی حقوق و اخالق اسالمی کام ً
ال

مورد توجه قرار گیرد ،اسالم میخواهد
مسلمانها هم در میدان جنگ متشکل
باشند؛ «اناهلل یحب الذین یقاتلون فی
ســبیله صفاً کانهم بنیان مرصوص»
(صف )4 /هم در حال نماز و پرستش
خدا «و ارکعوا مع الراکعین» (بقره)43 /
و هم در میدان زندگی و نبرد حیات و
فعالیتهای اجتماعی.
یکی اینکه از عوامل مؤثر پیدایش
شــکاف و جدایی میان مســلمانها
اختالف فاحش طبقاتی اســت .دیگر
اینکه اختالف رأی و ســلیقه از موانع
سیاسی همکاریهای اجتماعی است.
فرض کنیم همه مردم در یک محیط
اصالحطلب دارای فکر روشن و حسن
نیت کافی باشند ،ولی آیا ممکن است
همه آنها یک جور فکر کنند ،یک رأی
و یک سلیقه داشته باشند؟ مسلّم نه.
اگر صد نفر مسلمان دارای حسن نیت
و اراده نیرومند و عالقه به اصالحات دور
هم جمع شــوند تا کاری به کمک هم
انجام دهند ،چه بسا روزها و هفتهها و
ماهها بگذرد بنشینند و برخیزند بگویند
و بشنوند و عاقبت نتوانند بر انجام یک
کار اصالحی اتفاقنظر پیدا کنند .در هر
مطلبــی و هر طرحی یک یا چند رأی
مخالف وجود دارد .این طبیعی است و
نمیتوان بر آن خرده گرفت.
امتهــای زنــده دنیا ،بــه این
مشــکالت برخورده و بــرای حل آنها
فکری کردهاند ،راههایی اندیشــیده و
رفتهانــد و تا حــدود زیادی نیز موفق
شدهاند عامل اساسی پیشرفت و تفوق
آنها نیز بیشــتر حل همین معضالت
اجتماعی اســت و اگر جامعه مسلمان
ما هم بخواهد پیش برود باید آنها را بر
طبق موازین ارزنده اسالم حل کند ،نه
اینکه پیر و جوان به هوسبازی و عیاشی
رو آورند ،پردههای عفت و تقوا را بدرند،
سنن عالی انسانیت را که به نام دین و
اخالق پذیرفته بودند ،یکجا ترک گویند.
بحمــداهلل این روزها احســاس
میشود مســلمانان روشــنضمیر و

با ایمــان و عالقهمند بــه اصالحات
اجتماعی دیگر انگشتشمار نیستند...
آیا میشود در مسلمانی خود از نماز،
که فریضه بزرگ الهی اســت ،از روزه،
که فریضه بزرگ الهی و وســیله تقوا
و تصفیــه و تهذیب نفس اســت ،از
عبادتهای دیگر که در پیشــگاه خدا
بجا میآورید البته باید بجا آورید ،قدمی
جلوتر بگذارید و به این مسائل اخالقی و
اجتماعی هم عنایت کنید؟ آیا میشود
ما که خــود را در یــک راه مییابیم
بکوشــیم کمتر حرف بزنیم و بیشتر
عمل کنیم؟ کوشــش کنیم همدیگر
را بهتر و بیشــتر بشناسیم .روابط ما،
دید و بازدیدهای ما ،معاشرتهای ما
بیشتر و از تشریفات و تصنعات پاکتر و
منزهتر باشد؟ در معامالتمان ،در روابط
تجارتی و روابط دیگر اجتماعیمان به
ســنن اسالم عمل کنیم و عالقه خود
را با عمل نشان دهیم .مبادا فکر کنید
چون همه عمل نمیکنند ،چه سود که
ما عمل کنیم؟
حضرت علی(ع) در آن هنگام که
ضربت خورده و در بستر افتاده بود و در
آن لحظات آخر حیات به فرزندانش به
خانواده و نزدیکانش سفارش میکند که
اگر دیگران از تعالیم اسالم رو گرداندند،
آنهــا رو نگردانند و عمل کنند ،به آنها
میفرماید در طوفانهــای اجتماعی
نگهدار یکدیگر باشــید ،بــه یکدیگر
بپیوندید و در راه هــم از بذل جان و
مال مضایقه مکنید .در همین جامعه
منحــط ما اگر دســتهای همت کنند
عمل نمونه عالی اســام باشند بدون
شک میتوانند با همکاری یکدیگر دل
اجتماع را بشکافند و پیش بروند.
از خدای متعال خواستارم ،به همه
ما توفیق عنایت کند بیشــتر از پیش
مرد عمل باشیم .بهتر از گذشته اسالم
را بشناســیم و به اسالم شناخته عمل
کنیم .بعد هم همدیگر را بهتر بشناسیم
و با هم همکاری کنیم و از پرداختن به
کارهای اجتماعی رو نگردانیم.

نقطه نظر

خدمت و عبادت ـ ۲

مهدی عامری /در اسالم
خدمت بدون عبادت و تهجد بدون
توجه به اجتماع ناقص است .به همین
دلیل در آیات متعدد قرآن ،صالت و
زکات در کنار هم ذکر شده است ،تا
این مهم عیان شود که عبادت فردی
همراه با خدمت اجتماعی هر دو مورد
توجه الهی است .چنانچه در روایت
شریفه ارکان اسالم اینگونه معرفی
شده است؛ «اسالم بر پنج پایه استوار
شده است :گواهی دادن بر یگانگی اهلل
و رســالت محمد(ص) و اقامه نماز و
دادن زکات و حــج خانه خدا و روزه
رمضــان ».بنابراین تــرک زکات به
منزله ویران کردن یکی از پایههای
اسالم اســت؛ چنانچه امام رضا(ع)
فرمودنــد« :خداوند عزوجل ...امر به
نمــاز و زکات کــرده ،پس هر کس
نماز بخوانــد و زکات ندهد ،نمازش
قبول نمیشود»...
به تعبیر آیتاهلل جوادی آملی،
فرمان به ادای زکات پس از فرمان به
نماز از این روست که نمازگزاری که
با برپایی نماز با خدای ُمنعم ارتباط
برقرار کرد و به او تقرب جســت ،از
خلق خدا که «عیالاهلل» هســتند،
غافل نمیشود؛ الزمه غفلت نکردن
از خلق ،رفع مشــکالت آنــان و از
جمله برطرف کردن نیازهای مادی
و اقتصــادی آنان اســت که این امر
با پرداخــت زکات و انفاقهای مالی
محقق میشود.
اگرچه از نظر بحثهای جزیی
و مــوردی هر یــک از نماز و زکات،
واجب مســتقل است و هیچ ارتباط
وضعی از نظر صحت و فساد بین آنها
برقرار نیست ،ولی از نظر جامعنگری
و وحــدت مکتــب اســام و پیوند
ناگسستنی بین ارکان محوری دین،
بیــن نمــاز و زکات و دیگــر ارکان
اصیل اسالمی ارتباط عمیق و عریق
برقرار است.
البته ،به نظر بیشــتر مفسران،
زکات در ایــن آیــات بــه مطلــق
دستورهای مالی مانند انفاق ،صدقه،
خمــس و ...گفته میشــود و فقط
شامل زکات مصطلح فقهی نیست؛
لــذا توجه به خالق بــدون توجه به
خلق بیمعناست.

حجتاالسالم احمد پناهیان در گفتوگو با صبحصادق

ی رمضانی نیاز دارد
حفظ روحیه معنوی در طول سال به خودنگهداریها 
مجتبی برزگر /فضیلت ماه مبارک رمضان بر هیچ کسی پوشیده نیست و روایات فراوانی هم بر این امر صحه گذاشتهاند به گونهای که رسول خدا(ص) در خطبه شعبانیه فرمودهاند که این ماه سرآمد تمام ماههای خداست؛ از این رو باید گفت که این ماه
شریف بر روح و روان افراد و مسائل دینی و فرهنگی آنان میتواند تأثیر بسزایی بگذارد و افراد را در مسئله خودسازی و میل به معنویتگرایی یاری کند .ما در جامعه افرادی را داریم که شاید در طول سال خیلی اهل نماز و عبادت نباشند ،اما در ماه مبارک
رمضان روزه میگیرند ،نماز میخوانند و نسبت به دنیا بیتوجه میشوند .این را هم میتوان از ظرفیتهای وجودی این ماه شریف دانست .ماه رمضان موجب وحدت ،مهربانی ،رعایت حقوق مردم و دوری از گناه شده و باید دستاوردهای معنوی و اجتماعی آن
در طول سال هم حفظ شود .امروز همه مؤمنان باید به واسطه عبادت خالصانه شکرگزار خداوند باشند و از اینکه در این ایام با دوری از گناه به تقویت معنویت در خود اقدام کردهاند ،مسرور شوند؛ چرا که هر روزی که در آن گناهی نشود عید واقعی است و
ماه رمضان به واسطه کمشدن گناه بندگان بهترین عید محسوب میشود .ماه رمضان دستاوردهای اجتماعی فراوانی دارد که وحدت و همدلی مردم و مسئوالن ،تقویت فضای معنوی در جامعه ،دوری از اختالفات و افزایش مودت دینی بین خانوادهها مهمترین
دستاوردهای عبادت در ماه رمضان است .در این ماه قلم و زبان مؤدب و رحمت و مهربانی در جامعه جاری میشود و دلها با نزدیکی به یکدیگر مسیر الهی را طی میکنند و رسیدگی به فقرا و توجه به نیازمندان در اولویت همه کارها قرار میگیرد .توجه به
نیازمندان در ماه رمضان در اوج خود قرار میگیرد و اگر به این موارد در طول سال هم توجه شود میتوان امیدوار بود که سایه شوم فقر و نداری بهتدریج از سر جامعه اسالمی برداشته شود .به مناسبت پایان ماه میهمانی الهی و ایام عید سعید فطر به سراغ
حجتاالسالم والمسلمین احمد پناهیان از استادان حوزه و دانشگاه و واعظ برجسته کشور رفتیم و با وی درباره اینکه چطور روح معنوی ماه مبارک رمضان را در طول سال حفظ کنیم ،به گفتوگو نشستیم .مشروح این مصاحبه در ادامه از نظرتان میگذرد.

* چه آفتهایی رهتوشــه معنوی ماه مبــارک رمضان را به خطر
میاندازد؟
این کالم را که شــیطان در ماه مبارک رمضان دســت بسته و غل و زنجیر
میشود ،همه شنیدهاند؛ اما در ماههای بعد دوباره این غل و زنجیرها باز میشود.
حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) فرمودند شــیطان در وجود انســان رخنه کرده و
بعد شــیاطین دیگری را در وجود انسان ایجاد میکند .او مراقبت میکند تا این
شــیاطینی که در وجود انسان هستند ،رشد کنند تا جایی که شیطان به وسیله
او حرف بزند؛ چون اینها موالید شیطان در وجود انسان هستند .یکی از آفتهای
ت اســت.
خیلی مهم خود شــیطان اســت .یکی از آفتهای دیگر نفس و منی 
آفتهای دیگر که ممکن است انسان را در مسیر والیت متزلزل کند ،دنیاطلبی و
ثروتاندوزی و حب جایگاه و مقام است .اگر یکی از این آفتها و رذایل به سراغ
انسان بیاید ،انسان را برمیگرداند ،مانند کسانی که در رکاب پیامبر(ص) بودند؛
ولی وقتی آلوده مظاهر دنیا شــدند ،برگشتند .آفتهای دیگر هم ممکن است از
سوی شــیاطین انسی به انسان وارد شود .همان هجمههای فرهنگی رسانههای
غربی که بنایشــان این است که ایمانها را سست کنند .اینها برای خانوادهها،
مدرســهها ،دانشگاهها ،مساجد ،هیئتها و حوزههای علمیه برنامهریزی کردند و
مصادیق آن آشکار است .از این دشمن نباید غافل شد .دشمن انسانی هم یکی از
آفات بسیار جدی است که باید با آن مقابله کرد.

* بفرمایید اینکه ایام روزهداری یک ماه در نظر گرفته شــده چه
فلسفهای دارد؟
اصل این ماجرا داســتان مفصلی دارد؛ وقتی حضــرت آدم و حوا آن ترک
اولی را انجام دادند ،خداوند متعال با فرزندان آدم این قرار را گذاشــت برای یک
تنبیه روزه در نســل انسان باقی باشد تا برای فرزندان انسان آن کاری که پدر و
مادرشان کردند و حرف خدا را نادیده گرفتند ،تجربه و عبرت شود .در اصل این
قرار برای ادیان دیگر  40روزه بود ،اما خود پیامبر اکرم(ص) برای امت اسالم 10
روز تخفیف گرفتند؛ چراکه میدانید اگر کســی به دنبال اثر ماندگاری است 40
روز ممارســت میکند تا این اتفاق بیفتد یا از سوی دیگر اگر قرار باشد صفت و
ویژگیای نیز از بین برود ،باز همین  40نوبت ممارست بایستی تکرار شود .منتها
با رحمتی که خدای متعال نسبت به امت پیامبر اکرم(ص) دارند ،طول این ایام
رمضانی به  30روز رسید.
* چــه عوامل و نکاتی وجود دارد که ماه مبارک رمضان را از دیگر
ماههای خدا متمایز میکند؟
یکی خود ماهیت این ماه است؛ این وجوه تمایز را از خود کالم امام سجاد(ع)
در صحیفه سجادیه بیان میکنم که رمضان نسبت به ماههای دیگر یک ویژگی برتر
دارد .یکی اینکه روزه گرفتن و اقامه این ماه جزء خالصترین فرایض الهی است؛
زیرا روزه خالص اســت و در آن ریا وجود ندارد .وقتی این تکلیف اقامه میشــود
معلوم اســت فضای معنوی در قلب و روح انسان اثر میکند .یکی از اتفاقاتی که
در این ماه میافتد ارتقای ایمان اســت .در این ماه عبادت و صیام و بســیاری از
محاســن و ثوابهای دیگر زیاد شده و برکت پیدا میکنند .در این ماه گناهان و
جرائم جای خودشان را به فضیلت میدهند .این ماه لیلهالقدری دارد که برتر از
(هزار ماه)  80ســال فضیلت است که آن برکات خاص خودش را به دنبال دارد.
عمل صالح در این ماه نســبت به ماههای دیگر افزایش مییابد و آرزوهای انسان
در این ماه دست یافتنیتر میشود .این ماه ماهی است که دل اقبال بیشتری دارد
و نرمی بیشــتری پیدا میکند .این ماه انسان رفیقی پیدا میکند که با همراهی
و یاری او در مقابل شیطان بایستد .این ماه راه رسیدن به احسان و کرامت الهی
را هموار میسازد که این ویژگی در ماههای دیگر نیست .این ماه ماهی است که
عیوب انسان پوشیده میشود و این ماه تأمینکننده امنیت و سالمت وجودی هر
انسانی است .یکی از ویژگیهای دیگر این ماه که امام سجاد(ع) بر روی آن تأکید
دارند ،این اســت که رمضان همچون یک میدان مسابقه است برای اینکه انسان
به رضایت الهی دست یابد.
* حاجآقا! ما در ماه مبارک رمضان با چشمپوشی از معصیتها و حتی
اشتباهات به یک حالت معنوی دست مییابیم ،اما رفتهرفته از این حال

خارج میشویم ،آیا واقع ًا آن دستاوردهای معنوی را از دست میدهیم؟
ماه مبارک رمضان فضای رشــد معنوی را برای مــا فراهم میکند که اگر
بتوانیم آثار و برکات ماه مبارک رمضان را حفظ کنیم ،به اوج بالندگی معنوی و
بندگی رســیدهایم .ما خودمان را در این ماه طی ساعاتی از خوردن و آشامیدن
محروم میکنیم چون خدا دستور داده و واجب کرده است .اگر در ماههای دیگر
با همین دقت به واجبات الهی و تکالیفمان عمل کنیم ،این خود نگهداریها را
اگر بتوانیم در ماههای دیگر داشته باشیم این برکات به اوج خودش میرسد .البته
برکات خاصهای همچون شــبهای لیلهالقدر نخواهیم داشت ،اما آن نرمش قلب
و پاکی طهارت را شاهد خواهیم بود .البته این را هم بدانیم که خدای متعال در
ماههای دیگر هم حضور دارد و هم میتوانیم به برکات ،ثواب و خیر دست یابیم.
به عبارت دیگر اگر میخواهیم به اصل حفظ روحیه معنوی ماه رمضان در طول
سال دست پیدا کنیم باید در ماههای دیگر هم این احساس را داشته باشیم که
در میدان مســابقه از دیگران سبقت میگیریم تا رضایت خداوند را در همه ابعاد

زندگی جلب کنیم.
* آیا برای حفظ و ذخیره دســتاوردهای ماه مبارک رمضان برنامه
عملی هم قائل هستید؟
شــما در طول ماه مبارک شکم خودتان را نگه میدارید از اینکه هر چیزی
نخورد یا هر وقتی نخورد .گوش انسان حفظ میشود تا هر چیزی نشنود یا زبان
انسان حفظ میشود هر چیزی را نگوید .چشم انسان در این تمرین قرار میگیرد
کــه هر چیزی را نبینــد .یک روزهدار افکار خود را مراقبت میکند .اگر همه این
مواظبتها در طول سال نهادینه شود ،قطعاً با ادای تکلیف الهی ،رضایت خداوند
را به دســت خواهیم آورد .بحمدهلل ســایه والیت فقیه بر سر ما است و به اقشار
مختلف جامعه تکالیفشــان را گوشزد میکنند تا هرکس تکالیف خودش را در
وقت خودش انجام دهد؛ این اتفاق خوشبختانه توانسته است عم ً
ال در ماه مبارک
رمضان برکات این ماه را ماندگار کند.

* اهمیــت و جایگاه عید فطر در فرهنگ و اعتقادات مســلمانان
چیســت و چگونه مســلمان میتواند عید واقعی در پایان ماه مبارک
رمضان داشته باشد؟
عید ســعید فطر جزء بزرگترین اعیاد مســلمین است؛ چرا که انسان یک
تکلیفی را انجام داده و حاال محضر کســی میرســد که او را مجبور به ادای این
تکلیف کرده و درخواستهایش را دارد .ضمن اینکه نماز عید فطر با اینکه دستور
فرمودند ،باید پشــت سر امام امت یا نایب امام خوانده شود .افزون بر اینکه یک
روز عبادی فردی ارزشمند است ،فرمودند اگر شبهای قدر کسی بخشیده نشد،
امیدش عید فطر باشد .افزون بر این قداست و عظمت معنوی خود روز عید فطر،
این روز جایگاه سیاسی و اجتماعی هم دارد؛ چرا که به واسطه آن ،مسلمین دور
هم جمع میشــوند و محضر امامشان میرسند .مسلمین در روز عید فطر پس
از عبادات و تضرع در خانه خدا و پوشــیدن لباس تمیز ،غســل و ،...محضر امام
میرســند و او تعیین تکلیف میکند .ما از یک تکلیف فارغ شــده و وارد تکلیف
بعدی میشــویم .عید فطر از این رو اهمیت دارد که از یک تکلیف الهی فردی و
اجتماعی فارغ شده و وارد عرصه جدیدی از زندگی میشوند .برنامه سالشان را با
فرامین جدید امامی که در همان نماز عید فطر خطبه میخواند ،میگیرند و این
انسجام و اجتماع مسلمین نیز قدرت اسالم را به رخ همگان میکشد.
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یادداشت

راهیان نور عراق
راهاندازی میشود

پیامهای حمله موشکی اخیر

نقطه سرخط

بابایی که دو کیف پول داشت

همیشــه با خودش دو تا کیف
پول داشت .همین موضوع برای اقوام
و فامیل محل سؤال بود .ولی من که
توی بچگیهام باهاش میرفتم پادگان
میدونســتم قضیه چیه .یکی کیف
پــول بیتالمال بود و یکی کیف پول
خودش .معاون پشــتیبانی و مسئول
خرید معاونت بود.
خیلی تــوی پــول بیتالمال
حساس بود و نمیگذاشت پول خودش
با پول بیتالمال قاطی بشــه ،بابامو
میگم .حاال بعد از بازنشستگی وقتی
مســئول معاونت بابا رو میبینه فقط
ازش تعریف میکنه .خدا خیرش بده
دنبال روزی حالل بود و ما رو با رزق
حالل بزرگ کرد.

گزارشی از کارگاه قرآنپژوهی در ستاد فرماندهی کل سپاه

پس از تالوت و حفظ باید به سمت مفاهیم قرآنی رفت
حســن ابراهیمی /کارگاه
قرآنپژوهــی با عنــوان قرآن و
مهارتهــای زندگی در ســتاد
فرماندهی کل سپاه برگزار شد .در
این کارگاه که اولین کارگاه از این
نوع در مجموعه ستاد فرماندهی
کل سپاه بود ،مبتنی بر جدیدترین
فعالیتهای پژوهشی قرآنی که به
چاپ و انتشار قرآن بشیر منجر شده
است ،عمل میشود .بر این اساس،
قرآنپژوهان با بهره از قرآن بشیر
میتوانند در موضوعات مختلف،
پژوهشهای مقدماتــی را بدون
نیاز به کتابهای تفسیر و لغتنامه
انجام دهند .در ادامه گزارشی از این
کارگاه میخوانید.
مفاهیمقرآنی
نیاز اساسی پاسداران است
بــرای کســب اطالعات بیشــتر
درباره این برنامه ابتدا به سراغ مسئول
برگزارکننده این کارگاه ،یعنی سرهنگ
قــدرتاهلل اکبری ،معــاون فرهنگی و
تبلیغات نمایندگی ولیفقیه در ســتاد
فرماندهی کل سپاه رفتیم .آقای اکبری
درباره این برنامه گفت« :این دوره در نوع
خود اولین در ستاد فرماندهی کل سپاه
است که با همکاری معاونت فرهنگی و
تبلیغات نمایندگی ولیفقیه در سپاه و
اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسالمی
و مؤسسه قرآنی تفسیر جوان برگزار شد
و پیش از این دوره نیز سه یا چهار دوره
دیگر در مسابقات سراسری قرآن سپاه
برای خواهران و بــرادران و چند جای
دیگر برگزار شده است.
برای برگــزاری ایــن دوره از دو
هفته پیش اقدام بــه فراخوان از میان
کارکنان ستاد شده که بر این اساس تا
پایان نامنویسی که روز پیش از برگزاری
کارگاه بود ،حدود  150نفر از خواهران
و برادران پایور نامنویســی کردند و روز
برگزاری این کارگاه به هر شرکتکننده

وی درباره تفســیر چنین توضیح
داد :امروز تفاسیر زیادی موجود است؛
اما تفســیر در واقع باید بر اساس سایر
آیات و نیز روایات به مثابه دو بال کنار
هم باشد و در زمینه روایات باید به قوی
یا ضعیف بودن آنها توجه شود.
بیستونی ترجمه را بیان یک لغت
از زبان مــادر آن به زبان مصرفکننده
دانســت و بر این نکتــه تأکید کرد که
هیــچ زبانی بار معنایی لغت زبان دیگر
را نمیتواند داشــته باشــد .وی معتقد
اســت که عمدتاً واژهها معادل ندارند و

پیــش از ورود به کارگاه یک جلد قرآن
بشیر اهدا شد و دفترچهای با نام دفترچه
آزمون هم همراه این قرآن بود .در این
کارگاه استاد بیســتونی که از استادان
برجسته و مسلط به امور تفسیر است،
ابتــدا توضیحــات الزم را درباره نحوه
پژوهــش در قرآن با اســتفاده از قرآن
بشیر ارائه کرد و در ساعت پایانی کارگاه
بر اســاس توضیحات وی آزمون برگزار
شــد که در این آزمــون هر نفر با بهره
از قرآن بشیر و مبتنی بر توضیحات در
موضوع انتخابی خود پژوهشی را مبتنی

بر دفترچه ارائه شــده انجام داده است.
شــرط اینکه قرآن بشیر به هر نفر اهدا
شــود هم حضور تماموقت در کارگاه و
ارائه پژوهش در پایان برنامه بوده است
که خوشبختانه در این کارگاه هیچگونه
ریزشی نداشــتیم و تمامی خواهران و
برادران تا پایان دوره حضور داشــتند و
طرح پژوهشی خود را ارائه دادند.
پس از بررسی پژوهشها در پایان
دوره یک گواهی پایان دوره و گواهینامه
پژوهشــی از سوی ســازمان تبلیغات
اســامی و معاونت فرهنگی و تبلیغات
سپاه به دوستان ارائه خواهد شد.
در اجرای این برنامهها سعیمان

بر این بود کــه ضمن عمل به منویات
حضرت آقا ،به سمت مفاهیم قرآن پس
از تالوت و حفظ برویم و در نظر داریم
با همکاری مؤسسه قرآنی تفسیر جوان
این کارگاهها را ادامه دهیم و همچنین
پژوهشــگران قرآنی ما نیــز میتوانند
فعالیتهای خود را با مؤسســه قرآنی
تفسیر جوان ادامه بدهند و این مؤسسه
میتواند تولیدات آنها را به چاپ برساند.
بر اســاس آنچه بنده میدانم این
برنامــه در تمام ردههای ســپاه انجام
خواهد شد و پیشبینی شده برای تمام
ردهها به اندازه نیاز قرآن بشــیر منتشر
شود؛ چرا که این نیاز اساسی پاسداران

گلی از باغ

انقالب اسالمی است.
دو بال برای تفسیر
دکتر محمد بیســتونی از فعاالن
عرصه قرآنی مدیرعامل مؤسسه قرآنی
تفسیر جوان در این کارگاه سه ساعته
به شرح روش بهرهگیری از قرآن بشیر
برای پژوهشهای قرآنی اشــاره کرد و
توضیحی اجمالی دربــاره ویژگیهای
این قرآن داد.
قرآن بشیر در هر صفحه عالوه بر
آیات قرآن ترجمه در ذیل آیات ،شرح
لغات و مفاهیم در حاشیه سمت راست
و تفسیر در صفحه مقابل دارد.

بهتر اســت قرآن را با همان زبان عربی
یاد بگیرم.
وی درباره تدبر در قرآن هم گفت
پیگیری کردن آیات و دقت و بررســی
در آنها «تدبر» اســت و در این مسئله
انســان باید خود را مخاطب قرآن قرار
دهد و تدبر کند.
این فعال قرآنی در ادامه در رابطه
با برداشت از قرآن هم گفت :برداشتها
از این کتاب ممکن است متفاوت باشد؛
اما برداشتی درست است که مبتنی بر
روش درست باشد و تفسیر به رأی وجود
نداشته باشد؛ بلکه همه این برداشتها
باید مبتنی بر ادله باشد.

کتاب «عمار حلب» به قلم محمدعلی جعفری ،قرار است ما را با
شخصیت ناب یک شهید مدافع حرم به نام محمدحسین محمدخانی
آشنا کند .این کتاب هفتمین کتاب از مجموعه کتابهای با موضوع
مدافعان حرم است که انتشارات روایت فتح آنها را منتشر کرده است.
محمدعلی جعفری متولد ســال  1366است و در  30سالگی
توانســته کتاب خواندنی و به نسبت کامل را درباره شخصیت یک
شهید مدافع حرم تدوین کند.
کتاب ،هشت فصل دارد که عنوان آن را مصراعی از یک بیت شعر تشکیل داده است؛ هر فصل
هم به بخشهای کوچکتری تقسیم شده که با شماره از هم تمییز داده میشوند .متن کتاب 290
صفحه در قطع پالتویی اســت و  17صفحه هم تصاویر تکرنگ شهید به آن ضمیمه شده است.
اگرچه قیمت این کتاب به نسبت زیاد است ( 19000تومان)؛ اما ارزش خریدن و خواندن را دارد.
این کتاب امسال برای اولین بار در شمارگان  2200نسخه منتشر شده است.
شهید محمدحسین محمدخانی در  9تیرماه  1364به دنیا آمد و  8تیر  1389ازدواج کرد و
 16آبان  1394در حلب به شهادت رسید .نویسنده سعی کرده با جمالت کوتاه ،به راحتی و روانی
منظور خود را به خواننده منتقل کند و از هر گفته غیر مفید خودداری کرده است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم« :یکی از دوستان از پشت میزش افتاد کف اتاق .از حال
رفت .پاهایش را دراز کردیم .به هوشش آوردیم و آب قند دادیم بهش ،به فکر این بودیم چه کسی
را جایگزین حاج عمار کنیم .کســی که جنگنده ،خســتگیناپذیر ،شجاع و مدیر باشد و با نیروها
بجوشــد .واقعاً کسی را نداشتیم .حاج قاسم بعد از شــهادت حاج عمار گفت؛ «کمرم شکست».
دوستانی که جنازه عمار را دیده بودند میگفتند؛ مثل کسی بوده که روزها و شبهای متمادی
عملیات کرده و حاال از فرط خستگی خیلی راحت خوابش برده».

ضد انقالب او را هنگام بازگشت از مزرعه ترور کردند

پس از جنگ برای کســب رزق حالل به کشاورزی روی آورد؛
اما دشمنان قســم خورده که چشمبسته به غالمان حلقه به گوش
بیگانگان تبدیل شده بودند 16 ،خرداد سال  1383هنگام بازگشت
وی از مزرعه در جاده گاران هدف رگبار تروریســتها قرار گرفت و
به شهادت رسید.
به نقل از همرزمان شهید کاک جالل بارنامه
پیشمرگ مسلمان کرد شــهید کاک جالل بارنامه چهارم شهریور
ماه ســال  1329در روســتای باغان از توابع بخش سرشیو مریوان دیده به جهان گشود .پس از گذراندن
تحصیالت دوره ابتدایی و فراگیری قرآن کریم ،درس ظلمستیزی و ایستادن در برابر باطل را نیز فرا گرفت.
در اوایل پیروزی انقالب اسالمی و در جریان مبارزه پیگیر با منادیان کفر مجبور به مهاجرت از مریوان و
رفتن به کرمانشاه و دیگر شهرهای کشور شد .پس از تأسیس سازمان پیشمرگان مسلمان کرد به منظور
پاکسازی و آزاد کردن مریوان یکی از مؤثرترین افرادی بود که دوشادوش رزمندگان سپاه اسالم و با داشتن
روحیه شــجاعت و شــهامت با عوامل بیگانه جنگید و پس از مدتی به دلیل داشتن استعداد و خالقیت به
فرماندهی و مدیریت رزمندگان رسید .وی برای مدت کوتاهی فرماندهی سازمان پیشمرگان مسلمان ُکرد
مریوان را بر عهده داشت و در عملیاتهای فراوانی علیه ضد انقالب و رژیم بعثی عراق نقش محوری ایفا
میکرد؛ افزون بر این عهدهدار فرماندهی گردان محمد رسولاهلل(ص) و مسئول هماهنگی سپاه مریوان بود؛
مشاوری امین برای حاجاحمد متوسلیان و شهیدان چمران ،بروجردی ،ابوعمار و قهاری بود .پس از برقراری
امنیت و آرامش در شهرستان مریوان و منطقه ،در سنگر بسیج و تفکر بسیجی نقشآفرینی کرد و در مقام
راوی آگاه به همراه کاروانهای راهیان نور صحنههای جنگ حق علیه باطل را برای هموطنانش بازخوانی
میکرد .کاک جالل بارنامه در سالهای پایانی عمرش کشاورزی میکرد تا اینکه  16خرداد سال  1383با
رگبار تروریستهای ضد انقالب در مسیر بازگشت از مزرعه به سمت خانه در جاده گاران به شهادت رسید.

سردار غیبپرور در هفدهمین مراسم قدردانی از ورزشکاران جوانمرد

عملیات موشکی سپاه حامل پیام روشنی به آمریکا و تکفیریها بود

رئیس ســازمان بسیج مستضعفین گفت:
«عملیات موشــکی سپاه علیه مواضع داعش در
ســوریه ،صرفاً یک عملیات نظامــی نبود؛ بلکه
حامل پیام روشــنی برای آمریکا ،صهیونیستها
و تکفیریها بود».
ســردار «غالمحســین غیبپرور» رئیس
سازمان بسیج مستضعفین در هفدهمین مراسم
قدردانی از ورزشــکاران جوانمرد در تاالر حوزه
هنری با اشــاره به عملیات موشــکی سپاه علیه
مواضع داعش در سوریه ،اظهار داشت« :فرزندان
ملت ایران ســیلی جانانهای بــه آمریکاییها و
تکفیریهــا زدند .البته ایــن صرفاً یک عملیات
نظامی نبود؛ بلکه پیام روشنی داشت و آن ،اینکه
ایران جایی نیســت که به قول فرمایش رهبری،
بیایند و ترقهبازی راه بیندازند».
وی با اشــاره به حوادث تروریستی تهران،
گفت« :یک گروه خدانشناس به نام اسالم مردم را
به خاک و خون میکشد؛ البته ملت ما این قضایا را
زیاد تجربه کرده است؛ ما از ابتدای انقالب به دلیل
مظلومیت و آرمانخواهیمان هزینه دادهایم .هر
قطره خونی که از مردم شریف ما ریخته میشود،
دل انسان را داغدار میکند؛ اما اگر به کالن قضیه

نگاه کنیم ،اگر تزریق خون شهدا به پیکره نظام و
انقالب نبود ،سربلندی امروز را نداشتیم».
غیبپرور اســامیت ،تمدن کهن و انقالبی
بودن را سه شــاخصه اصلی شناسنامه ایرانیان
دانســت و گفت« :وقتی ما میگوییم مسلمانیم،
باید رفتاری متناســب با اســام داشته باشیم.

وقتی میگوییم تمدن دیرینه داریم ،باید سلسله
رفتارهایی داشته باشــیم که آن تمدن را نشان
دهد».
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد:
«اســام به ما میگوید سروکاری با ظلم نداشته
باشید؛ اسالم به ما ســرافرازی و زندگی آزاد در

پاسداران خورشید
پسر شهید مدافع حرم فریدون احمدی

پدرم با شجاعتش تروریستها را به سخره میگرفت

احسان امیری /در میان شهیدان مدافع
حرم شهید «فریدون احمدی» سرگذشت عجیبی
ک بار قصد رفتن به
دارد .شــهید احمدی که یــ 
سوریه را در ســال  92داشت ،به دلیل مخالفت
خانواده نتوانست با هدف مقابله با تروریستهای
تکفیری عازم این کشــور شد .پس از چند سال
وقفه ،این پاســدار کرمانشــاهی در سال  94به
صورت داوطلبانه عازم ســوریه و در همان اولین
اعزام اســیر میشــود .در طول  14ماه اســارت
شدیدترین شکنجههای تروریستهای تکفیری و سلفی را تحمل میکند تا سرانجام
به درجه رفیع شهادت نائل میآید.
پیکر پاک این شهید بزرگوار  13خرداد ماه امسال در استان کرمانشاه با حضور
پرشور مردم تشییع شد« .جواد احمدی» پسر شهید از خاطرات پدر میگوید:
«پدرم متولد سال  1355است و آنطور که از اقوام و بستگان شنیدهام از همان
دوران کودکی مورد محبت همه قرار داشت و همه پدر را بسیار دوست داشتند .عموهایم
تعریــف میکنند که دوران تحصیل پدرم با دفاع مقدس همزمان شــده بود و پدرم
ش خیلی
نیروهای رزمنده را که میدید خیلی دوست داشت به آنها کمک کند .سن 
کم بود و نمیتوانست به عنوان نیروی رزمی به جبهه اعزام شود؛ ولی در همان عالم
کودکی هر کمکی که از دستش برمیآمد ،برای رزمندهها انجام میداد .به خواهرهایش
میگفت کاله و دســتکش درست کنید تا به رزمندگان هدیه بدهیم تا اینکه پس از
گرفتن سیکلش وارد سپاه میشود .در خانه مهربان و خوشرو بود و با تمام مشکالت
کنار میآمد .برای خانواده خیلی زحمت میکشید .بسیار صبور بود و در اوج سختترین
مشکالت صبوری پیشه میکرد .به خواهرهایم میگفت همیشه صبوری پیشه کنند
و عجوالنه تصمیم نگیرند .میگذاشت زمان همه چیز را حل کند .تمام درد دلهای
من با پدرم بود .با هم مثل دو رفیق بودیم .هر هفته با هم کوه و اســتخر میرفتیم.
«جواد جان» هر کاری را که میخواهی انجام بدهی به بهترین شکل

پدرم میگفت:
انجام بده .بحث کنکور و انتخاب رشــته دانشگاهم که پیش آمد ،به من میگفت که
جوادجان طوری درس بخوان که در آن رشته نمونه شوی و در هر کاری که هستی
بهترین باشی .پدرم سال  1392قصد سفر به سوریه را داشت که ما اجازه ندادیم.
ســرانجام سال  1394از ما اجازه نگرفت و داوطلبانه برای اعزام به سوریه راهی
تهران شــد .ما فکر کردیم برای مأموریت داخلی به تهران رفته ،ولی وقتی از تهران
تماس گرفت نصیحتهای هنگام رفتنش را کرد و گفت در حال رفتن به سوریه است.
وقتی دیدیم خودش پافشاری میکند ،ما هم راهیاش کردیم.
سه روز مانده بود به بازگشت پدرم ،عملیات مهمی در خانطومان انجام میشود.
گویا نیروها در آنجا محاصره میشوند و درخواست نیرو میکنند .وقتی از تیپ پدرم
درخواســت نیرو میکنند ،پدرم داوطلبانه وارد عملیات میشود .که به همراه دو نفر
دیگر از نیروها در پاتک تروریستها گیر میکنند و در تاریخ  94/9/29اسیر میشوند.
پس از  14ماه وقتی همرزم پدرم با یکی دیگر از برادران ســوری فرار میکند ،چند
نفر را به هالک میرسانند .فردای آن روز وقتی تروریستها میبینند چند نفر کشته
شــدهاند ،برای تالفی پدرم را به قدری شکنجه میکنند که سر و دماغش میشکند.
بیهوش میشود و بعد دو تیر خالصی یکی در سینه و یکی در قلبش میزنند و ایشان
را به شهادت میرسانند».

تریبون

قبیله عشق

چند دقیقه با کتاب «عمار حلب»

گزارش خبری
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سردار یعقوب سلیمانی گفت :بعد از ماه مبارک رمضان و از حدود دهم تیر ،برنامههای راهیان نور غرب و شمال غرب آغاز میشود و با برنامهریزیهایی که شده ،برگزاری
رزمایشهای رزمی ـ فرهنگی در استانهای کرمانشاه و آذربایجان غربی را هم برای زائران خواهیم داشت .درباره اعزام کاروانهای راهیان نور عراق و سوریه این طرح برای
سوریه قبل از جنگ بوده ،که فع ًال انجام نمیشود ،اما درباره عراق ،صحبتهایی در زمینه اعزامها صورت گرفته و حتی به دنبال احداث زائرسرا در کربال و نجف هستیم.

عکس:حامد گودرزی

علیرضا جاللیان /پاســخ
ماجرای نیمــروز  17خرداد در نیمه
شــب  28خرداد داده شد؛ اما مهمتر
از هر چیزی در این ماجرا نه پاســخ
تعدی به خــاک ایران ،بلکه
بــه یک ّ
ابعاد گسترده این مسئله است .پس از
دفاع مقدس و پذیرش قطعنامه ،رهبر
حکیم انقالب اسالمی در حوزه دفاعی
مبتنی بر نــگاه فوقراهبردی خود و
متأثــر از فرامین الهی در قرآن کریم
در مســیر دفاع همهجانبه ،دکترین
بازدارندگی را اصل اساسی قرار دادند.
بر اســاس این ،راهبردیترین سالح
موشک بود .دســتاوردهای موشکی
دفاع مقــدس در دوران آتشبس به
سرعت با همکاریهای بسیار محدود
برخی کشــورها ،مانند کره شمالی و
تــاش مجاهدان عرصــه دانشهای
نوین موشــکی و در رأس همه شهید
بزرگوار حسن تهرانیمقدم روزبهروز
پیشــرفت پیدا کرد .ابتدا برد ،سپس
تغییــر در نوع ســوخت و در نهایت
نقطهزنی با دقت باال ایران را در عرصه
تولید موشــکهای بالستیک و کروز
صاحب فناوری منحصربهفرد کرد .در
دیگر ابعاد دفاعی نیز پیشــرفتهای
زیادی حاصل شد؛ اما عرصه موشکی
مهمترین ســاح در سازمان دکترین
دفاعی جمهوری اســامی به شــمار
میآیــد .در ادامه این مســیر پس از
موفقیت در نقطهزنــی افزایش برد و
نیز تولید پرتابههای فضایی برای پرتاب
قمرهای مصنوعی و نیز اعزام فضانورد
به فضا اهداف میانمدت و بلندمدت
در صنعت موشکی کشور است.
اما در این میان در  28خرداد ماه
سال جاری برای تنبیه تروریستهای
تکفیری تنها یــک آزمایش کوچک
موشــکی صورت گرفت و این تنبیه
همچنــان ادامه خواهد داشــت؛ اما
نکات مهمی در این پاســخ ســپاه به
تروریســتها نهفته اســت که شاید
خود این پاســخ را به حاشــیه ببرد.
این اولین حمله موشکی سپاه پس از
دفاع مقدس بوده که میتوان از آن به
آزمایش میدانی هم یاد کرد .از سویی
این اقدام برنامهریزی شده با هماهنگی
قبلــی بالفاصله پــس از دیدار رهبر
معظم انقالب با خانواده شهدای قربانی
تروریسم ،یعنی شهدای مرزبانی ،مدافع
حرم و وزارت اطالعات بود که به نوعی
دلجویی از این شــهدا و وعده انتقام
سخت در آن بیان شد و بالفاصله این
وعده با چنین سیلی محکمی محقق
شد .اعالم رســمی این خبر هم پس
از حصول اطمینــان و دریافت فیلم
اصابــت به اهداف از طریق پهپادهای
کشورمان در خاک سوریه انجام شد.
نکته دیگری که در این مسئله شاید
به آن توجه چندانی نشده است ،این
است که این اقدام سپاه تقریباً همزمان
با پشت پا زدن رئیسجمهور آمریکا به
برجام هســتهای بود و با وجود اینکه
رئیسجمهور کشــورمان پس از آن
اقدام نابخردانه حمله به توان موشکی
کشور و وعده برجامهای بعدی را در
تبلیغات انتخاباتی خود داد ،عم ً
ال همه
این حرف و حدیثها به تاریخ پیوست.
امــا نکتــه دیگر ایــن عملیات
کوچک پیام بزرگ به دشمنان انقالب
اسالمی و جمهوری اسالمی بود .این
موشکهای میانبرد توانایی نشستن بر
قلب رژیم صهیونیستی ،پایتختهای
کشورهای متخاصم همپیمان آمریکا
و پایگاههــای آمریکا در منطقه و ...را
دارد و این اقدام اثبات کرد همه آنچه
امروز درباره توان موشکی کشور بیان
شــده ،بلوف نبوده و کام ً
ال در صحنه
عملی پاسخگو خواهد بود .کما اینکه
در عرصه پدافند هوایی و پهپادی نیز
این توان برای همه دشــمنان اثبات
شده است.

سال هجدهم
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چارچوب دین خــدا را یاد داده اســت .ایرانی،
ســرافراز است و اهل ظلم نیست .شرق و شمال
آفریقا اسالمش را مرهون شماست؛ هیچ جایی از
آفریقا را پیدا نمیکنید که ایرانیان رفته باشند و
چپاول و گردنکشی کرده باشند».
وی افــزود« :ایرانی جماعت و انقالب ظلم
را نمیپذیــرد .انقالب ما را بلنــد کرد و یاد داد
که توسریخور نباشیم و ظلم را نپذیریم .حاضر
نشدن ورزشکاران ما در مواجهه با ورزشکاران رژیم
صهیونیستی ،حالتی التهابی نیست و حتماً فلسفه
و منطقی دارد و برای خودش مستدل است .هشت
سال دفاع مقدس دفاع از ناموس و مکتب و قرآن
بود؛ کجای وصیتنامه شهدا را پیدا میکنید که
در آن از اسالم ،کربال ،امام حسین(ع) و حضرت
زینب(س) نگفته باشند».
غیبپرور تصریح کرد« :بسیج متعلق به یک
گروه نیست و به همگان تعلق دارد .بسیج ،میان
الیههای گوناگون مردم مشاع است .هر اتفاقی که
بتواند به بالندگی مردم کمک کند ،حتماً نوکری
خواهیم کرد و آمادگی داریم به دولت کمک کنیم.
بســیج اقیانوسی از همه اندیشههای ناب و همه
توانمندیها است».

جمعبندی تریبون پنجم

پاسخ شایسته به اقدامات تروریستی اخیر را چه میدانید؟

در حالی که پس از گذشــت  11روز از حادثه تروریستی نیمروز  17خرداد
تهران ،ســپاه اولین موشکباران را علیه مواضع تروریستها در خارج از مرزهای
کشــور انجام داد ،پنجمین هماندیشی پیامکی تریبون امسال را به این ماجراها
اختصــاص دادیــم که در ادامه نظرات شــما همراهان گرامــی را در این زمینه
جمعبندی میکنیم.
برخورد سخت و انهدام مواضع؛ «موسي معاذالهي» از هنديجان« ،محسن
قاســمي» از نهاوند« ،فؤاد جميلپور» از کرج« ،حسينعلي سخنگو» از کاشان،
«مصطفي اکبري» از داران« ،حسين رضايينژاد» از قاينات« ،خديجه ساريخاني» از
صفاشهر« ،حميده محمديکردعليوند» از خرمآباد« ،مجيد فياضيپور» از دهدشت،
«علــي پورفتحي» از خرمآباد« ،محمدباقر رضايي» از لنده« ،مصطفي مرادي» و
«محسن کوشــکي» از خرمبيد« ،جمال کشاورزي» از خرامه« ،فرامرز الياسي»
از ثالثباباجاني« ،ايرج حســنپور» از ياسوج« ،رضا کالنتر» و «علي قنبريان» از
تهران« ،جهانگير ديدبان» از مراغه« ،حســين پرهيز» از قم و «آيت رستمي» از
جوانرود در پیامهایشان بر برخورد سخت و نابودکننده با تروریستها و حامیان
آنها تأکید داشــتند و «عليرضا فيروزي» از خرمدره از قول معروف «کلوخانداز را
پاداش سنگ است» ،استفاده کرده است.
اتحاد و انســجام ملی؛ عده دیگری از همراهان هم بر اتحاد و انسجام در
داخل برای مقابله با تروریســتها و دشمنان تأکید داشتند؛ از جمله میتوان به
پیامهای «محمدمهدي امجديان» از سنقر« ،مصطفي صالحي» از کهنوج« ،محمد
تاجي» از کرج« ،حيدر بكاءعينالدين» از بستانآباد« ،مسعود همرنگ» از گرمي،
«محمد زارعيبرآبادي» از خواف« ،غالمرضا شولي» از هنديجان« ،علي شعبان»
از بروجرد« ،داوود کاوســي» از ايذه« ،کاظمي» از ياسوج« ،ابدوني» از بوشهر و
«رضا شمسي» از شازند اشاره کرد.
تقویت جبهه مقاومت؛ تقویت جبهه مقاومت برای ضربه زدن به گروههای
تروریســتی و دشــمنان هم در پیامهای «برنجي» از ايالم« ،پاک» و «علي» از
تبريز« ،حشمتاهلل سليماني» از کرمانشاه« ،شهناز بيرانوند» از بروجرد و «مهدي
پورکريم» از سروستان وجود داشت.
بازجویی و اعدام بازداشتشدهها؛ عده دیگری از همراهان هم ،از جمله
«حسين» و «عاطفه کوشکي» از صفاشهر« ،الهقلي کوشکي» و «سيما ساريخاني»
از خرمي اعدام يا زنداني کردن بازداشتشــدههای این گروههای تروریستی پس
از تخلیه اطالعاتی و بازجویی را خواستار بودند.
دیگر دیدگاهها؛ «اعظم پناهي» از کرمانشاه توسعه حرکتهاي خودجوش
ضد تروريسم که رهبر معظم انقالب بر آن تأکید داشتند« ،شعباني» از همدان انجام
اقدامات شايسته ديپلماسي از سوی دولت «روحاهلل نوروزي» از خرمدره پيروي از
منويات «امام خامنهاي» در زمینه سیلی محکم و دندانشکن زدن به تروریستها
«مرتضی رجبی» از قم تشکیل کمپین مردمی با عضویت عموم ملت ایران و محکوم
کردن این اقدامات در تمامی رســانهها و مجامع بینالمللی« ،شهربانو» ديپلماسي
فعال به منظور اجماع جهاني و برخورد بينالمللي با عربستان به منزله صادرکننده
تروريســم« ،مونا وفايي» از نکا گرفتن اطالعات از آنها برای مقابله به مثل «مريم
وفايى» از زرينشــهر اعالم انزجار عمومى از كشورهاى تروريستپرور و مقاومت و
اتحاد ملت ايران و دیگر مسلمانان جهان را پاسخ شایسته به اقدامات تروریستی اخیر
دانســتهاند« .مرضيه نوري» از گيالنغرب هم معتقد است ،در این ماجرا حرف تا
عمل رهبر بود که فرمودند سيلي ميزنيم ،سيلي نميخوريم؛ آن هم چه سيلي بود!
برندگان تریبون پنجم
مرضيه نوري از گيالنغرب /عليرضا فيروزي از خرمدره /جهانگير ديدبان از مراغه
پرسش تریبون ششم
علت رفتارهای دوگانه غرب در موضوع حقوق بشر چیست؟
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صبحانه

عزت نفس

ت نفس داری ،کينه نمیورزی،
وقتی عز 
همه را به یک اندازه دوست داری،
خجالت نمیکشی ،خود را باور داری،
خشمگین نمیشوی و همیشه مهربان هستی.
انسان صاحب عزتنفس حرص نمیخورد،
همه چيز را کافی میداند،
حسد نمیورزد و خود را اليق میداند.
عزتنفس باعث میشود
برای بزرگداشــت خود احتياج به تحقير
ديگران نداشته باشید؛
زيرا خوب میدانی د که هر انسانی تحفه الهی است.
انسان صاحب عزت نفس
همه را دوست خواهد داشت،
و به همه مهر خواهد ورزيد...

وصیتنامه یک داعشی لحظاتی قبل از سیلی موشکی

کشکیات
دعوای آلسعود و آلثانی

عربستان :منافع را رها کردی و رفتی
به ما بیخود جفا کردی و رفتی
نگفتی بیتو داعش میشود زار
از او خود را جدا کردی و رفتی
قطر :تو را با دیگریای شیخ دیدم
کنار جان کریای شیخ دیدم
زمانی که ترامپ آمد تو را من
به فکر سروریای شیخ دیدم
عربستان :تماماً من تو را تکریم کردم
و عشقم را به تو تقدیم کردم
ولی وقتی نمکدان را شکستی
همانجا من تو را تحریم کردم
قطر :اگر چه از تو الیقتر نبودم
به قدرت گر چه از تو سر نبودم
ولیکن عشق تو هم ساعتی بود
ـ بالنسبت ـ که من هم خر نبودم
عربستان :برو تا با غم و دردم بسازم
ز دست یار نامردم بسازم
برو تا بعد تو از این امارات
به جایت یک نفر آدم بسازم
قطر :دعایم هست تا تنها بسوزی
به دست انتحاریها بسوزی
برای ازدیاد سوزش تو
روم من سوی ایران تا بسوزی
محمدرضا شکیباییزارع

تحلیل هفته
برجام ،گرفتار در سیاهچال تحریمها

ادامه از صفحه۶
طرح جدید سناتورها که در صورت تبدیل شدن به قانون ،تحریمهای غیر هستهای
علیه ایران را افزایش میدهد ،به طور کلی سه محور اصلی دارد1 :ـ تحریمهای موشک
بالستیک؛ که اشخاص دخیل در برنامه موشکی بالستیک ایران و کسانی که با آنها داد
و ستد دارند را هدف تحریم قرار میدهد2 .ـ تحریمهای جدید تروریسم؛ تحریمهایی
مرتبط با تروریسم را علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعمال میکند و به طور مشخص
قوانینی علیه افرادی تدوین میکند که در حال حاضر به بهانه حمایت ادعایی ایران از
«تروریسم» تحریم هستند3 .ـ اجرای تحریم تسلیحاتی؛ رئیسجمهور آمریکا را ملزم
میسازد تا دارایی افراد و نهادهای درگیر در فعالیتهای خاص مرتبط با تأمین ،فروش
یا انتقال تسلیحات منع شده و مواد مرتبط به آن از ایران را توقیف کند.
با آنکه تهیهکنندگان طرح تأکید دارند که لحن پیشنویس به نحوی است که در
اجرای توافق هستهای ایران و گروه  5+1خللی ایجاد نمیکند ،اما کارشناسان مسائل
تحریمی حتی در آمریکا درباره مغایر بودن آن با این توافق هشدار دادهاند .برای نمونه،
«آدام زوبین» ،معاون وزیر خزانهداری سابق آمریکا چندی پیش در نامهای خطاب به
نمایندگان کنگره هشــدار داده بود این پیشنویس توافق هستهای با ایران را تضعیف
کرده و در روابط آمریکا با متحدانش اخالل ایجاد خواهد کرد .زوبین نوشته این تحریمها
«با توجه به اینکه دستکم مغایر با روح برنامه جامع اقدام مشترک دیده خواهند شد،
موجب واکنشهای وحشتناکی در داخل ایران و با متحدان ما خواهد شد ».در مجموع،
به نظر میرســد که آمریکاییها درصدد تحمیل رژیم جدیدی از تحریمهای موشکی
به ایران هستند تا حتی اگر بر پایه الحاقیه دوم قطعنامه  2231تحریمهای بینالمللی
ایران در حوزه موشــکی پس از هشت سال لغو شد ،باز هم همچنان سایه تحریمهای
یکجانبه موشکی بر سر ایران باقیبماند .در یک جمعبندی کلی میتوان طرح جدید
تحریمی کنگره علیه ایران را چکیده تمام انتقادات پیشین محافل داخلی آمریکا نسبت
به برجام دانســت .در حقیقت ،آمریکاییها تالش میکنند تا امتیازاتی که به وســیله
برجام نتوانستند به دست بیاورند را با این قانون عملی کنند .بنابراین دولت ایران باید
نسبت به این طرح اقدامات کام ً
ال متناسب را انجام دهد؛ چرا که این طرح در صورت
تصویب نهایی یکی از بزرگترین موجهای تحریم را علیه ایران در پی خواهد داشت.
برخالف تصور اولیه که تحریمهای این طرح برای تحتفشــار گذاشــتن سپاه
ق دادن دولت ایران برای پشــتیبانی نکردن از اقدامات منطقهای و
پاســداران و ســو 
فعالیتهای موشــکی این نیروی نظامی است؛ اما جامعیت این قانون به تدریج شامل
تمام نهادهای جمهوری اسالمی ایران میشود.

بدون شرح

به جز پنج نفر!

امام صادق(ع) فرمود :ابليس گفت پنج نفر
هستند که هيچ چارهاي براي آنها ندارم،
اما ديگر مردمان در مشــت من هستند.
آن پنج نفر عبارتند از:
1ـ هــر که با نيت درســت به خدا پناه
برد و در همه کارهايش به او تکيه کند.
2ـ کسي که شب و روز بسيار تسبيح خدا
گويد3 .ـ کســي که براي برادر مؤمنش
آن پســندد که براي خود ميپســندد.
4ـ کســي کــه هرگاه مصيبتــي به او
ميرسد ،بيتابي نميکند5 .ـ هر کسي
که بــه آنچه خداوند قســمتش کرده،
خرسند است و غم روزیاش را نميخورد.
الخصال ،ج 1

طرح :عباس گودرزی

نگاهی به فیلم «رگ خواب» به کارگردانی حمید نعمتاهلل

حرف تو حرف

هــم اکنون در آرامش کامل در چند بند وصیتنامهای تنظیم میکنم که
بعد از مرگم انگ نامسلمانی بر پیشانیام نچسبانند ،باشد که بر آن عمل شود:
ـ با اینکه بعید است روزی بمیرم ،اما اگر مردم ،من را در ایران دفن کنید
که یک بار در عمرم بتوانم به وعدهام عمل کرده باشم!
ـ به مردم ایران بگویید رســم چهارشنبهســوری را ترک نکنند .ما با آن
ترقهبازیهــا خیلی خاطره داریم و حال میکنیم ،فقط کمی با آن «ســوری»
مشکل داریم که اگر بشود چهارشنبه زوری یا اسمی دیگر بهتر است؛ به آنها در
ادامــه بگویید هر وقت از روی آتش پریدند ،به یاد من «انفجار من از تو؛ انتحار
تو از من» بخوانند.
ـ به فعاالن مجازی بگویید من هیچ حســاب کاربری و صفحهای در هیچ
شبکه مجازی ندارم و همانهایی که به اسم من است ،فنپیجهای زورکی است.
ک ً
ال از ایــن قرتیبازیها خوشمان نمیآید .طوری نشــود بعد مرگمان ـ که
البته تکرار میکنم بعید است ـ عکسم را بر پروفایلهایشان بگذارند ،یا از این
هشتگمشــتگها برایم برندست؟ ترندست؟ هرچه هست ،همان کنند .اص ً
ال از
این لوسبازیهای آبرو ـ داعش ـ ریز درنیاورند که تنمان در قبر لرزش میگیرد!
ـ به پیکارجویان همرزمم چیزی نگویید ،فقط دو تا کشیده آبدار بخوابونید
توی گوششان خاکبرسرها رو .اگر درست جنگیده بودند که من اآلن زنده بودم!
فاطمهسادات رضویعلوی

صادقانه

تلخند

آرش فهیم /طی سالهای
اخیــر ،هم حضور و ظهــور زنان در
فیلمهای ایرانی پررنگتر شده و هم
نوع نگاه بــه این بخش از جامعه در
آثار سینمایی شکل و گرایش خاصی
یافته اســت ،به طوری که هماکنون
بیشــتر فیلمهای درحــال نمایش،
مستقیم یا غیرمســتقیم به مسائل
زنان میپردازند.
«رگ خــواب» را میتوان یکی
از زنانهترین فیلمهای سینمای ایران
در سالهای اخیر دانست .فیلمی که
هم شخصیت اصلی آن یک زن است،
هم به برخی از مسائل زنان میپردازد
و هم اینکه نویســنده فیلمنامه آن
یک زن اســت؛ اما آیــا این فیلم در
پرداختن به مسئله مدنظر خود ،موفق
بوده است؟
نعمتاهلل از آن دسته فیلمسازانی
اســت که در بیشتر آثارش ،از جمله
«بیپولــی»« ،بوتیــک»« ،آرایش
غلیــظ» و ...تصویر و تصوری خاص
و منحصربهفرد را از اجتماع و انسان
به تصویر کشــیده است .مهمترین
شــاخصه این نــوع تصویرپردازی،
وجود رنگ و رگههایی از معنویت و
اخالقگرایی است؛ اما فیلم جدید وی،
در عین جسارت و ساختارشکنی ،از
ارائه تصویری متفاوت و انتقال حس

رؤیای کابوسوار یک زن

و معنایی تازه به مخاطب ،ناتوان است.
«رگ خواب» قرار بوده با نگاهی
آسیبشــناختی ،ملودرامی درباره
ازدواج سفید باشد .اما این فیلم هم
مانند بسیاری از آثاری که موضوعات
زنانه و خانوادگی را دســتمایه قرار
دادهانــد از دو ناحیــه ضربــه دیده
اســت؛ اول اینکه ســاختار روایی و
دراماتیک فیلم بیش از آنکه از منطق
دنیای واقعی پیروی کند ،تابع نظر و
برنامهریزی شخصی خالقان فیلم و
فیلمنامه این اثر است؛ یعنی تحوالت
شخصیتها که اساس و مبنای فراز
و نشیبهای داستان را در این فیلم
شکل میدهند ،به جای اینکه ناشی
از کنــش و واکنش روانشــناختی
شخصیتها باشد ،از سوی نویسنده
و کارگردان به فیلم تحمیل میشوند.
بــه این معنا که ما در «رگ خواب»
شاهد شکلگیری یک رابطه عاطفی
و به ظاهر عاشــقانه میان یک زن و
مرد نسبتاً پخته و در آستانه میانسالی
هستیم .اوالً؛ هیچ زمینهسازی منطقی
برای شکلگیری و تعمیق این رابطه
در فیلم دیده نمیشود .برای نمونه،
مشــخص نیســت که مینا (با بازی
خوب لیال حاتمــی) چرا اینچنین
شــیفته و وابسته مردی میشود که
اص ً
ال شناختی از او ندارد و نمیداند

راش اضافه

که جنس روحیهاش چیست؟! دوماً؛
هیچکس متوجه نمیشــود مرد اول
فیلم (با بــازی کوروش تهامی) چرا
یک شــبه اخالقش تغییر میکند و
از عاشــق ،به دشــمن تغییر موضع
میدهد!
مشکل دوم ،فقدان نگاه تحلیلی
و آسیبشناختی به مسئله است .به
هر حال ،هیچکس نمیتواند انکار کند
که ازدواج سفید ،یکی از اثرات رسوخ
و رسوب مدرنیته سطحی و وارداتی و
بازتاب غلبه سبک زندگی غیر دینی و
ضد سنتی در بخشی از جامعه امروز
ماست .اینکه در فیلم «رگ خواب»
میبینیم شــخصیت اصلی داستان
پس از فرورفتن در باتالق یک رابطه

هنرمندان ،سیلی موشکی سپاه را تحسین کردند

چهرههــای فرهنگی
و هنری با انتشار مطالبی
در فضــای مجازی ،حمله
موشکی سپاه به داعش را
تحسین کردند.
رامبد جوان ،مجری
برنامه «خندوانه» نوشت:
«ما جنگافروز نیســتیم.
ولی قرار نیست آسیبپذیر
باشــیم .داعش پدیدهای
اســت که اگر در برابرش
ســکوت کنیــم ،جهان را
ترسناک و ترسناکتر خواهد کرد».
فقیهه سلطانی ،بازیگر سینما و تلویزیون هم نوشت« :ایران ،ای بیشه شیران ...ای مرز دلیران،
پاینده باشی .باشد که ریشه تمام شرارتها و نامردیها در تمام جهان خشکیده شود».
رضا رشیدپور هم نوشت« :دشمن التهاب ما را خواست ،اما اقتدارمان را دید ،دستمریزاد به
شیرمردان سپاه و ارتش ایران».
بهنوش بختیاری ،بازیگر هم در صفحه شــخصی خود نوشت« :حمله موشکی سپاه پاسداران
به شــکل دقیق و موفقیتآمیز به تروریستهای تکفیری در شرق سوریه ...ما اینیم ...ریخته شدن
هیچ خونی بیجواب نمیماند در مملکت من ایران ...انتقام هموطنان رفتهام در هفده خرداد ...درود
بر مدافعان وطن ...یا علی»

نامتعارف ،دچار فاجعه و بال میشود،
یک تمهید محتوایی بسیار کلیشهای
و کهنه است .گرفتار شدن به عقوبت
گناه ،نقشمایهای است که یک قرن
در ســینمای جهان تکرار میشود،
بیآنکــه تماشــاگران از آنها درس
عبرتی بگیرند!
فیلــم «رگ خــواب» به جای
تخطئه سبک زندگی افسارگسیخته
و غیــر مذهبــی ،با پنداری شــبه
فمینیســتی به مســئله میپردازد.
اهریمننمایی مردها و تأکید بیش از
حد و افراطی بر تنهایی و مظلومیت
زن از نمودهــای شبهفمینیســتی
هستند که در این فیلم به عینه دیده
میشــود .مینا حتی در سختترین

شــرایط و در اوج اضمحــال نیــز
حاضر نیســت نامی از خــدا ببرد.
هیچ معنویتی در فیلم وجود ندارد.
حتی نتیجهگیری فیلم نیز راهی به
رهایــی ندارد .فیلم به جای بیداری،
به کابوس میرســد و ذهن مخاطب
را در آشفتگی و تاریکی رها میکند
و تمام میشود!
در مجموع ،فیلم «رگ خواب»
هم در مسیر بیشتر فیلمهای زنمحور
سینمای ایران قرار دارد؛ یعنی در این
فیلم هم اثری از سبک زندگی پویا و
خانواده معیار و زن الگو دیده میشود
و از طــرف دیگر ،زنــان عموماً در
نقشهایی غیر زنانه و در وضعیتهایی
خشونتآمیز و فالکتبار به نمایش
در میآیند.
این نوع تصویرسازی از زنان و
خانواده در بیشتر فیلمهای سینمای
مــا با واقعیت جاری در بخش بزرگ
جامعه در تضاد است .به صراحت باید
گفت که فیلمهای سینمای ایران آینه
تمامنمای فضای اجتماعی ما نیستند
و تنها بــه روایت و گزارش اقلیتها
میپردازند .از طرف دیگر ،از آنجایی
که به هر حال ســینما یک رســانه
تأثیرگذار است ،جهتگیری بسیاری
از فیلمها تأثیری منفی و مخرب بر
فرهنگ عمومی ما خواهد گذاشت.

واکنشهای متفاوت به شعر «فتنه»

در نشست ماه رمضان
امســال شــاعران با رهبر
ِ
معظم انقالب شــعرهایی
خوانده شــد کــه به نظر
کارشناســان افــزون بــر
ارزشهــای محتوایی ،از
نظر فنی و ساختاری نیز در
سطح باالیی قرار داشتند؛
اما پدیده اصلی این شــب
شــعر ،مهدی جهاندار بود
که با قرائت شــعر «فتنه»
توجه بســیاری را به خود
جلب کرد.
اهل ایمان بوده باشد /آه! این ابلیس شاید ،روزی انسان
این شعر با مطلع «فتنه شاید ،روزگاری ِ
بوده باشد» با واکنشهای متفاوتی مواجه شد؛ شاعران انقالبی از آن استقبال کردند و آن را امتداد
دادند ،برای نمونه ،محســن ناصحی ،از شــاعرانی که در نشست امسال شاعران با رهبری شعری را
خواند ،تضمینی را بر شعر «فتنه» سروده است .قاسم صرافان نیز از شعر؛ «فتنه» استقبال کرد و
با وزن و محتوای آن ،شعر جدیدی سرود.
اما شــعر «فتنه» عصبانیت گروه دیگری را هم برانگیخته اســت .این گروه که اعتراض شعر
مهدی جهاندار را به خودشــان گرفتهاند نیز اشــعاری را به سبک و سیاق این شعر؛ اما با محتوای
مدنظر خودشان منتشر کردهاند.

 250شبکه ماهوارهای
با صداوسیما میجنگند

پیشنهاد جانشین قاسم سلیمانی
به هنرمندان

فیلمهای برگزیده
جشنواره عمار در هلند

نظر کارگردان «قالدههای طال»
درباره آتش به اختیار

رئیس رســانه ملی گفت« :دشمنان
برای جنگیدن با صداوســیما  ۲۵۰شبکه
ماهوارهای تأسیس کردهاند».
علی عســگری افزود« :شبکه خبیث
جم پیشــتر  ۱۵شبکه داشت؛ اما اآلن ۵۰
شبکه شده و معلوم است که از کجا نشئت
میگیرد .اینها دشــمنی با صداوسیما به
حساب میآید».
وی ادامه داد« :هــرج و مرج فضای
مجازی که از بابت آن هم متأسف هستیم،
یک نوع رقابت ناجوانمردانه با رسانه ملی
است ،با همه این اوصاف در سال  ۹۵هشتاد
و ســه و یک دهم درصد مردم تلویزیون و
 ۲۹و نیــم درصد رادیو را دنبال کردهاند و
این مســئله افتخارآمیز است .در انتخابات
هم  ۸۰درصد مــردم رادیو و تلویزیون را
دنبال کردهاند».

ســردار اســماعیل قاآنی ،جانشین
فرمانده سپاه قدس گفت« :مجموعه نیروی
قدس در جهان فعال اســت و این موضوع
جــزء موضوعاتی اســت که هنــر فعاالن
فرهنگی را طلب میکند تا نشان بدهید این
انقالب اسالمی چطور بالندگی خود را حفظ
کرده و هر روز رو به جلو حرکت میکند».
جانشین سرلشکر قاسم سلیمانی در
هشتمین همایش فعاالن جبهه فرهنگی
انقالب اسالمی اظهار داشت« :شما فعاالن
رسانهای که در زمینههای فرهنگی بسیار
فعال هســتید ،باید بتوانیــد اقتدار نظام
اسالمی را در قالب موضوعات فرهنگی در
هنر و رسانه برای مردم خود و مردم دیگر
کشورها به خوبی تبیین کنید .اگر توانستیم
ایــن صالبت و اقتدار نظــام را رو به جلو
حرکت بدهیم ،آن وقت موفق خواهیم بود».

همزمــان بــا روز جهانــی قدس
فیلمهای برگزیده جشنواره مردمی فیلم
عمار در پایتخت و شــهرهای مهم هلند
برای مردم و عالقهمندان نمایش داده شد.
علیرضــا رجبی ،مســئول انجمن
اربعین در اروپا از اکران و نمایش فیلمهای
برگزیده جشنواره مردمی فیلم عمار در
پایتخت و شــهرهای مهم این کشور ،از
جمله «آمستردام»« ،روتردام» و «الهه»
همزمان با روز جهانی قدس خبر داد.
بر اســاس ایــن ،انیمیشــنهای
«آنتراکــت» و «زمیــن بــازی مــا» و
فیلمهای کوتاه «ولد»« ،پستوی خالی»
و «برخورد از نزدیک» به همراه تعدادی
از فیلمهــای برگزیده دیگر در دورههای
مختلف جشــنواره مردمــی فیلم عمار
اکران شدند.

ابوالقاســم طالبــی ،خطــاب به
فیلمســازان جــوان گفت« :براســاس
تجربیاتی که در این ســالها به دست
آوردهام ،صادقانــه میگویــم کــه اگر
میخواهید برای خدا ،حضرت زهرا(س)
و اهل بیت(ع) فیلم بســازید ،بدانید که
کسی شما را تحویل نمیگیرد».
کارگردان فیلمهای «قالدههای طال»
و «یتیمخانــه ایران» در مراســم افطاری
مدرسه سینمایی عمار اظهار داشت« :اگر
میخواهید ناب بشوید و الماس وجودیتان
ناب بشود ،باید با خدا رفیق شوید و برای
خدا کار کنید».
وی تصریــح کــرد« :شــما یک نفر
هســتید و «آتش به اختیــار» یعنی باید
خودتــان و قلمتان برای خدا باشــد و کار
کنید».

یادداشت

پرتره یک قهرمان

مهدی امیدی« /ایســتاده در
غبار» یکی از پدیدههای ســینمای ایران و
بهترین فیلم سیوچهارمین دوره جشنواره
فیلم فجر بود که هر شــب در قالب سریال
از شبکه اول سیما پخش میشود .این فیلم
زندگی یکی از قهرمانان ملی ما ،سردار احمد
متوسلیان از کودکی تا ربوده شدن در لبنان
را به تصویر میکشد.
ویژگــی مهم این فیلــم که حاال به
ســریال تبدیل شده ،آن است که آنقدر به
واقعیت نزدیک اســت که برخی دچار این
خطا شــدهاند که با فیلمی مستند روبهرو
هستند .محمدحسین مهدویان ،کارگردان
جوان این فیلم که امســال هم با «ماجرای
نیمروز» درخشید ،سبک و سیاق تازهای را
برای به تصویر کشیدن ماجراهای مربوط به
انقالب و جنگ تحمیلی به کار گرفته است.
«ایستاده در غبار» هم مانند اثر قبلی این
کارگردان «آخرین روزهای زمســتان» در
قالــب متفاوت و جدید «مســتن د ـ درام»،
پرتــرهای از احمد متوســلیان را ترســیم
میکند« .مستن د ـ درام» یک شیوه روایی
جدید و پســت مدرن در سینمای جهان
محسوب میشود که در آن مرز میان فیلم
مستند و داســتانی از بین رفته است .این
ابداع ســبب شده است عدهای تصور کنند
که با یک فیلم مســتند مواجه هستند؛ اما
این سریال برخالف ظاهرش ،در اصل یک
اثر سینمایی داستانی است ،بدون حتی یک
نما یا صحنه مســتند .تنها مؤلفههایی که
این فیلم را به یک اثر مستند شبیه کرده،
یکی داســتان واقعی آن اســت و دیگری،
صدهای افراد حقیقی که روی فیلم گذاشته
شده است.
یکــی از ویژگیهــای این ســریال،
بازســازی نزدیک به واقع فضای شــهری
و اجتماعــی ایــران در دهههای  50و 60
شمســی اســت .در حالی که بسیاری از
حرفهایهای سینما و تلویزیون ما به دلیل
گافهای پیدرپی خود در بازنمایی محیط
و حیات روزمره مردم در سالهای نخست
انقالب دست انداخته میشوند« ،ایستاده در
غبار» به خوبــی از پس این مهم برآمده و
تصاویری را از آدمها ،حوادث و موقعیتهای
اجتماعی و جنگی نمایش میدهد که گویی
عین واقعیت هستند .هر چند فیلم ،از اواسط
کمی دچار افت در قصهپردازی میشــود.
بیتردید ،اگر کارگردانی خوب و برتر فیلم
با چند الیه داســتانی و اتفاقات دراماتیک
بیشتری همراه میشد ،ارزش هنری فیلم
افزوده میشد.
وجــه معنوی و عرفانی ســریال هم
در همین رهگذر شــکل گرفته است؛ هر
سکانس آن فیلم که راوی رشد و بلوغ بیشتر
متوسلیان است ،با یک نقشمایه خاص به
تصویر کشیده شده است؛ هر بار قد کشیدن
و بزرگتر شــدن قهرمان فیلــم در قالب
عبور او از میان مردم کوچه و بازار اســت،
به این معنی که ســلوک شخصیتی چنین
قهرمانهایــی نه در انزوا و خلوت ،بلکه در
کنار مردم و در کوران جامعه اتفاق میافتد.
امــا مهمترین ویژگی این ســریال،
انتخاب شخصیتی اســطورهای و پرجاذبه
به نام احمد متوســلیان است .شخصیتی
که همه فــراز و نشــیبهای زندگیاش،
ارزش تبدیل شــدن به فیلم و داســتان را
دارد .حتــی رفتارهای او ،بدون هیچ اغراق
و بازســازی و تصنع ،وقتی در قاب تصویر
یک فیلم قرار میگیرد ،همه را مجذوب و
متحیر خود میکند .همانند صحنه اول فیلم
که حاجاحمد با شمایلی خاص و متفاوت،
گوشــی بیسیم را رو به آسمان میگیرد و
به این ترتیب وارد صحنه نبردی خونین و
تمامعیار میشود.

حسن ختام

با خیال دیدارت
یوسفم! باد صبا را گفتهام
عطر پیراهنت را زودتر از همه به
مشامم برساند
آخر؛ میخواهم نخستین کسی
باشــم که همه وجودش غرق رعنای
قامتت میشود
و چشمانش مسحور الالیی چشمانت...
میخواهم ساعتها خیره شوم در نجیب
چشمانت آقا و ببویم گلستان وجودت را...
نمیدانــی؛ خیال دیدارت طربی
فکنده در جانم و شرری
میدانــم! تو میآیــی و مونس
میشوی این نیمهجان را
آخر؛ محبوب که داشته باشی
همه وجودت به طیران در میآید
دیگر احساس بیکسی نمیکنی
حتی اگر جهانی پشتت را خالی کنند
محبوبتریــن! میخواهم باران
چشمانم را فقط زیر چتر شما بریزم
میخواهم وقتی از راه رسیدی،
خودم گرد ردایت را بزدایم
میخواهــم آنقدر گرد شــمع
وجودت بچرخم تا فدایت شوم
میآیم آقا ،میآیم و مینشینم سر
راهت با یک بغل گل نرگس...

