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حقوق بشر آمريکايي؛ سياهي در سياهي
راهانــدازي و حمايت از گروهکهاي تروريســتي از گروهک منافقيــن تا القاعده و داعش و

تنها در نيمه دوم قرن بيســتم ،اياالت متحده آمريکا حدود  100کودتاي نظامي و براندازي

جريانهاي سلفي و صدها گروه دیگر در سراسر جهان با هدف ايجاد ناامني و آشوب در کشورهاي

حکومتها را طراحي و رهبري کرده اســت و دهها بار به طور مســتقيم دست به اشغال نظامي

مستقل و مخالف آمريکا از جمله اقدامات برنامهريزي شده دستگاه امنيتي آمریکا است

کشورها زده ،يا آنها را به مداخله نظامي تهدید کرده است

هفتهنامهداخلی
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
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در گفتوگو با دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان شد

لبخند مقاومت

عالقهمندیم برنامه ششم
در فضای تعاملی
اجرا شود
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تحليل دکتر عبداهلل شهبازي از کودتاي آمريکاييـ انگليسي

تخلفاتانتخاباتی
یک روزنامه ورزشی

کودتاي  ۲۸مرداد و اسناد جديد
وزارت خارجه آمريکا
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گزارشی از موضعگیریهای تعجببرانگیز اخیر
دولت یازدهم علیه توان سازندگی سپاه

حمله دولت به سپاه
خطای راهبردی است
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پیامها و پیامدهای
حمله موشکی سپاه به داعش
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مهدی فضائلی در گفتوگو با صبح صادق

محمد گنجي /با گذشت بيش از يک ماه از رقابتهاي انتخاباتي و
برگزيده شدن مجدد آقاي روحاني ،رئيسجمهور دولت يازدهم همچنان
در فضاي پيش از انتخابات باقي مانده است .ادبيات ايشان در اين روزها
آنچنان تند و حاشيهساز است که عنوان «اعتدال» تناسبي با رفتار ايشان
و اطرافيانشــان ندارد .مواضع عجيب و غريب رئيس قوه مجريه درباره
نقش سپاه در فعاليتهاي سازندگي کشور ،در حالي که دولت يازدهم با
توجه به تحريمهاي همهجانبه غرب با همه وجود نيازمند ياري رســاندن
مجموعه توانمندي چون سپاه بود ،حکايت از آن دارد که دولتمردان دولت
دوازدهم تالش دارند تا با حرکت در خط جنجال و تنش مسير خود را در
اداره کشور دنبال کنند.
اينگونه برخورد را در سطحي ديگر در چگونگي رویارویی با مخالفان و
منتقدان ميتوان مشاهده کرد .آخرين نمونه از اين دست اقدامات ،واکنش
حاميان و اطرافيان دولت به خواندن شــعري انتقادي در مراسم روز عيد
فطر بود که با واکنش تند و هجمه هماهنگ و همهجانبهاي مواجه شد که
صحنهگردانان آن با همه توان به ميدان آمده بودند تا منتقدان را منفعل و
از صحنه خارج کنند! بدترين توهينها و فحاشيها حاصل واکنش حاميان
دولت اعتدال! و کســاني است که سالها خود را پرچمدار شعار «زندهباد
مخالف من» معرفي کردهاند! در اين بيــن برخي دولتمردان و نزديکان
رئيسجمهور نيز آتش بيار معرکه شده و در مسير اين هجمهها با توئیتها
و اعالم مواضع افراطی ميدان را بيش از پيش براي فحاشان و هتاکان باز
کردنــد! ادبياتي که در اين چند روزه عليه يکي از مداحان انقالبي منتقد
توليد شد ،آنقدر توهينآميز و خارج از چارچوب اخالق و انصاف است که
امکان انتشار آن در رسانه عمومي وجود ندارد!
اين وضعيت در حالي است که حاميان اين جريان و مدعيان اصالحات
مدعي هستند که سالهاست از نبود آزادي و سيطره فضاي خفقان رنج
ميبرنــد و خواهان آنند که فضا براي انتقاد و نقد حاکميت فراهم آيد! اما
اين حرکت نشان داد که اين جريان اعتقادي به آزادي ندارد و تنها حقوق
را براي خود ميخواهد ،نه مخالفان!
نکته قابل مالحظه ديگر آنکه در همين ايام انتخابات باالترين توهينها
به رقيب سياسي آقاي روحاني صورت گرفته است که مرور حوادث تلخ
پیش از انتخابات  29ارديبهشــت ماه تنها گوشهاي از اين جريان مدعي
است که سالهاست با زيادهخواهي و پايبند نبودن به هيچ يک از موازين
عقلي ،شرعي ،قانوني و اخالقي به دنبال پيشبرد منافع خود و فضاسازي
عليه جريان انقالبي است.
اين جريان همان جرياني است که در طول هشت سال دولت گذشته
بيشترين هتاکيها را عليه رئیسجمهور منتخب مردم داشته و بارها تصوير
وي در دانشگاه به دست همين افراطيون به آتش کشيده شد و هزاران پيام
و سياهه براي تمسخر وي انتشار یافت .ديگر مسئوالن جمهوري اسالمي
ایران نيز در طول سالهاي اخير از تيغ هتاکي و فحاشي اين جريان مصون
نبودهاند و اين نشاندهنده آن است که مدتهاست لمپنها ميداندار جريان
مدعي اصالحطلبي شدهاند!
دولت مدعي اعتدال حتي نســبت به دولت اصالحات نيز از بضاعت
کمتري در رویارویی با مخالفان برخوردار است .اطرافيان کمحوصله و ناتوان
رئيسجمهور که از فقدان وجاهت فرهنگي ،طبع بلند و خوي آزادمنشي
و مدارا رنج ميبرند ،بيشتر چهرههاي امنيتي و شخصيتهاي تندخويي
هستند که با مشاورههاي خود ،رئيسجمهور را نيز به مسير تندخويي و
برخوردهاي چکشــي با منتقدان سوق ميدهند و اين در حالي است که
برعکس انتظارات ،آنجا که بايد شاهد برخوردهاي قاطع و مقتدرانه باشیم،
متأسفانه چنين رفتارهايي از جانب دستاندرکاران دولتي صادر نميشود!
ادامه در صفحه۲

حجتاالسالم والمسلمین علی
سعیدی با اشاره به اینکه تفنگ سپاه،
سینه منافقین و داعشیهای دیروز
و امروز را نشــانه میگیرد ،گفت:
«موشک سپاه ماهیت بازدارندگی
دارد و جزء ارکان دفاعی نظام است».
بــه گــزارش صبــح صــادق،
حجتاالسالموالمسلمین علی سعیدی،
نماینــده ولیفقیــه در ســپاه در آیین
گرامیداشت شــهدای هفتم تیر که در
حسینیه شهدای گمنام سپاه قدس گیالن
برگزار شد ،با اشاره به تفاوت جریان فکری
شهید بهشتی و یارانش با تفکر و جریان
بنیصدر گفت« :میتوان از طریق نگرش،
گفتمان و عملکــرد افراد پی به ماهیت
اعتقادی و فکری آنان برد».

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه
حضور ســپاه در عرصه ســازندگی بنا
به درخواســت دولتها بــوده ،گفت:
«گاهــی دولتها در ازای بدهی ،برخی
از فعالیتها یا شرکتهای دولتی را به
صورت تحمیلی به سپاه واگذار کردهاند».
سردار رسول ســنائیراد ،معاون
سیاسی سپاه با اشاره به اظهارات اخیر
دولتمردان در زمینه اقدامات ســپاه در

تحریمهای ناجوانمردانه دشمنان علیه
ملت ایــران ،ضرورت حضور ســپاه را
بیشتر کرده است ،اظهار داشت« :لزوم
توجه به ســازندگی کشــور و مقابله با
تحریمها ایجاب کرد که سپاه درخواست
دولتهای مختلف را لبیک بگوید و در
عرصه سازندگی و کمک به نظام برای
عبور از تحریمها ایفای نقش کند».
وی افــزود« :حضور ســپاه طی

فرمانده سرافراز دوران دفاع مقدس
سردارسرتیپ پاسدار اسماعیل کوثری

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان جانشین فرمانده قرارگاه ثاراهلل

تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیقات روز افزون برای شــما

مسئلت مینمایم .علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه

دنبال اقدامات انتفاعی نیســت ،ســپاه
پروژههایــی را که بخش خصوصی انجام
نمیدهد ،پذیرفته و حتی ب ه صورت نسیه
انجام میدهد که پول هزینه شده را هم
نمیدهند .متأسفیم که هم آمریکا به سپاه
حمله میکند هم برخی خودیها به سپاه
حمله میکنند».
نماینده ولیفقیه همچنین با تأکید
بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور و با
انتقاد از سخنانی که درباره توان دفاعی
این بــازوی قدرتمند انقالب اســامی
مطرح میشــود ،افزود« :تفنگ ســپاه
سینه منافقین ،یعنی داعشیهای دیروز
و داعشــیهای امروز را نشانه میگیرد و
موشک سپاه همجزء ارکان دفاعی نظام
بوده و ماهیت بازدارندگی دارد».

گردش کاری اســت که از ســتاد کل
نیروهای مسلح شده و با تأیید و مجوز
صــورت گرفته و کام ً
ال قانونی اســت.
ضمــن اینکــه حضور ســپاه عرصه را
برای هیچ شــرکت خصوصی ،دولتی و
نیمهخصوصی تنگ نکرده اســت؛ بلکه
بــا امکاناتی که داشــته ،زمینه را برای
حضور شرکتهای خرد و کالن در عرصه
سازندگی فراهم آورده است».

پیامک صبح صادق
۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
سؤال تریبون۶

علت رفتارهای دوگانه غرب
در موضوع حقوق بشر چیست؟
پنجشنبه  ۱۵تیرماه ساعت ۶عصر

مسجد جامع نشت نشا

پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
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سناریوهای نظامی مختلف در شرق سوریه

ضایعه درگذشت مبارز خستگیناپذیر ،زندانی سیاسی دوران رژیم
ستمشاهی ،رزمنده هشت سال دفاع مقدس(همرزم سردار شهید
مهدی زینالدین) برادر جانباز علیرضا علیعسکری از هادیان
سیاسی سپاه را به خانواده محترم و همرزمانش تسلیت میگوییم.
معاونت سیاسی سپاه ،هفتهنامه صبح صادق

همراه با  ۳جایزه
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یادداشت

ورود سپاه به حوزه سازندگی با درخواست دولتهاست
عرصه سازندگی کشور ،گفت« :مطابق
قانون اساسی کشور نیروهای مسلح در
شــرایط صلح میتوانند امکاناتشان را
برای سازندگی کشــور به کار گیرند و
سپاه نیز بعد از جنگ امکانات مهندسی
خود را در راستای شــرایط سازندگی
کشــور به کار گرفت و به درخواســت
دولتهای مختلف تا اآلن در این عرصه
حضور داشته است ».وی با بیان اینکه

جای خالی سریالهای معنوی
در تلویزیون

از مسئوالن و مدیران ســطح باالی کشور انتظار میرود برای
آگاهی از آسیبها و اشکاالت کار خود و رفع آنها شرح صدر داشته
باشــند .افزون بر این ،ضروری اســت با منتقدان برخورد درست و
اخالقی داشــته باشــند که این تنها در مقام حرف نیست ،چراکه
ممکن است همه این کار را انجام دهند

تفنگ سپاه سینه منافقین را نشانه گرفته است
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران و مبانی انقالب حرکت نکنند ،در جریان
با اشــاره به اینکه بنیصدر و بخشــی از انحرافی حرکت کرده و سقوط میکنند».
وی مشــروعیت الهــی ،رهبری و
یارانش تحت عنوان سازمان مجاهدین خلق
منافقانی بودند که علیه بهشتی و یارانش و قانــون را از اصول مورد اتکای شــهید
در حقیقت علیه امام(ره) فعالیت میکردند ،بهشتی عنوان کرد و افزود« :ما معتقدیم
تصریح کرد« :این نوع تقابل پیشینه طوالنی قانونگــذار واقعــی و حــق حاکمیت با
داشته و تنها مربوط به همین دوران نبوده خداســت و مهمترین اصل بعثت قانون
و از صدر تاریخ این تقابل در قالب امام نور الهــی ،یعنی قرآن و رهبری الهی ،یعنی
و امام نار و حزباهلل و حزبالشیطان وجود پیامبر اکرم(ص) است و در منطق حضرت
داشته و آنهایی که پیرو ائمه اطهار و عالمان امام(ره) که شهید بهشتی بر این منطق
دینی بودند بــر محور امام نور و در جبهه استوار بود ،حق حاکمیت از آن خداست؛
حــزباهلل و گروهی هم بر محور امام نار و اما قدرت حاکمیت دست مردم است».
حجتاالســامعلی ســعیدی در
حزبالشیطان بودند».
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره
افــزود« :اگر خواص ،سیاســتمداران و به اقدامات ســپاه در زمینه ســازندگی
دولتمردان در چارچوب اصول اســامی تصریح کرد« :ســپاه در بازســازیها به
سردار سنائیراد

نگاهی به مجموعههای تلویزیون
در ماه مبارک رمضان

مسئوالن باید در عمل
نقدپذیریشان را نشان دهند

حجتاالسالموالمسلمینسعیدی

در مسير افراط
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محمدرضا فرهادی /تحوالت شرق سوریه و فعال شدن بازیگران منطقهای
و فرامنطقهای در این عرصه تحوالت پیچیده و مبهمی را پیش روی طرفهای درگیر
قرار داده است .در حالی که حشدالشعبی در عراق به مرزهای مشترک با سوریه رسیده
و آزادسازی موصل هم صورت گرفته ،ائتالف آمریکایی تحرکات گستردهای با هدف ورود
حشدالشعبی به مرزهای مشترک سوریه و عراق صورت میدهد .این در حالی است که
نیروهای ارتش سوریه نیز به مرزهای مشترک اردن ،عراق و سوریه رسیدهاند و تالقی
نیروهای عراقی و سوری در گذرگاه تنف است .از سوی دیگر آمریکا تحرکات گستردهای
در شرق سوریه انجام داده که مهمترین آنها استقرار سامانه موشکی «هیمارس» با برد
 ۳۰۰کیلومتر اســت .امروز در شرق سوریه بازیگران زیادی وجود دارند که مهمترین
آنها؛ آمریکا ،نیروهای مقاومت و داعش است .ابتدا باید به منافع این بازیگران نگاهی
گذرا انداخت ،سپس به این پرسش پاسخ داد که بنابر تناقض در اهداف و منافع ،آیا
احتمال درگیری میان آمریکا و نیروهای مقاومت به ویژه ایران وجود دارد؟
واشنگتن در سوریه و به ویژه در شرق این کشور به دنبال دو هدف مهم است:
یکی جلوگیری از نفوذ نیروهای مقاومت و به ویژه ایران و دیگری تشکیل منطقه امن.
نیروهای مقاومت به دنبال پاکســازی مناطق شرقی سوریه و خالی کردن این
منطقه از حضور داعش هســتند .به هر حال حضور داعش میتواند دستاویزی برای
دســتاندازی ائتالف آمریکایی به شرق این کشور شود« .جنیفیر کافارال» متخصص
مؤسسه مطالعات جنگ طی گزارشی مینویسد که اگر افق و تصویر بزرگتری را در
نظر بگیریم ،مسئله جنگ پس از داعش است؛ جنگ تسلط و حفظ امنیت منطقه بعد
از بازپسگیری موصل .داعش که این روزها تنها در مناطق کوچکی از عراق و شرق
ســوریه حضور دارد ،در صورت شکست در شرق سوریه باید عالوه بر فراموش کردن
تشکیل خالفت خودخوانده ،موجبات اضمحالل و فروپاشی خود را نیز در سوریه آماده
کند .داعش امروز در مناطقی از اســتانهای دیرالزور و رقه قرار دارد که با توجه به
عملیات اخیر کردهای سوریه با همراهی ائتالف آمریکایی تنها منطقه نفوذ این گروه
تروریستی در شرق سوریه خواهد بود .در صورتی که داعش در منطقه شرق سوریه نیز
دچار اضمحالل شود ،علناً حوزه نفوذی برای این گروه در سوریه متصور نخواهد بود.
با توجه به ذکر اهداف و منافع بازیگران در شرق سوریه ،حال باید به این پرسش
پاســخ داد که آیا احتمال درگیری میان نیروهای مقاومت و آمریکا در شــرق سوریه
وجود خواهد داشت؟
به پرسش فوق باید به دو صورت ایجابی و سلبی باید پاسخ داده شود:
۱ـ ایجابــی :عدهای معتقدند با توجــه به حضور گروههای مقاومت و آمریکا در
شرق سوریه درگیری دور از ذهن نیست.
با توجه به رویکرد دولت آمریکا و تجهیزات و وسایل نظامی در این منطقه احتمال
درگیری دور از ذهن نخواهد بود .همچون حمله موشــکی آمریکا به پایگاه الشعیرات
و حمله به کاروانهای نظامی سوریه ،تحلیلگران ورود واشنگتن به درگیری مستقیم
با نیروهای مقاومت را با توجه به مسبوق به سابقه بودن اقدامات آمریکا دور از ذهن
نمیدانند .روزنامه گاردین نیز به این امر اشاره میکند و مینویسد« :بیم آن میرود
که پس از محو شدن داعش از نقشه ،جنگی مخربتر آغاز شود؛ جنگی که نشانههای
آن را از هماکنون در حوادث اخیر در تنف میتوان دید».
۲ـ سلبی :بسیاری دیگر بر این نظرند که احتمال درگیری میان دو طرف دور از
ذهن است ،چون هیچیک از آنها در مقطع فعلی به جنگ مستقیم با یکدیگر تمایل
ندارند .ائتالف آمریکایی همراه با کردها در رقه درگیر اســت و نیروهای مقاومت نیز
با داعش درگیرند ،به نوعی میتوان گفت نیروهای مقاومت و آمریکا در مقطع فعلی
دارای هدفی مشترک هســتند که مبارزه با داعش اولویت فعلی آنهاست .همچنین
بسیاری از کشورها همچون اردن در جایگاه حامی اصلی واشنگتن در شرق سوریه از
وقوع درگیری اجتناب خواهند کرد؛ چرا که هرگونه درگیری در شرق سوریه به منزله
کشاندن درگیری به اردن و مرزهای این کشور است.
عالوه بر اینها ،براساس اصل هزینه و فایده مقطع فعلی برای درگیری دو طرف نیز
مقرون به صرفه نیست و تنها گروهی که از این درگیریها سود خواهد برد داعش است.
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مالحظات رهبری
لحاظ نشد
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رســتم قاســمی ،وزیر ســابق نفت در خصوص قراردادهای نفتی اخیر بیان داشــت :بارها نظرات خود را درباره این قراردادها اعالم کرده ام .بعد از اینکه
رهبرمعظم انقالب مالحظاتی را در خصوص این قراردادها اعالم کردند و  15شرط ایشان درباره این قراردادها منتشر شد ،انتظار میرفت این قراردادها اصالح
شود .امیدواریم قبل از اینکه دولت از این قراردادها استفاده کند ،همه مالحظات رهبرمعظم انقالب را در زمینه قراردادها لحاظ کند.
در گفتوگو با دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان شد

یادداشت

عالقهمندیم برنامه ششم در فضای تعاملی اجرا شود

آتش به اختیار در بستر قانون

دکتر یداهلل جوانی /به دنبال توصیه رهبر معظم انقالب به هســتههای
فکریـ فرهنگی در سراسر کشور مبنی بر انجام کارهای فرهنگی به صورت مستقل و
به اصطالح به صورت «آتش به اختیار» ،جریانهای غیر انقالبی ،معاند و ضد انقالب
تالش کردند این توصیه را نوعی قانونگریزی تفسیر کنند .عبارت شلیک به قانون با
دســتور «آتش به اختیار» ،به صورت صریح یا به صورت کنایهای ،جوهره بسیاری از
تحلیلها و تفســیرهای شبکههای ماهوارهای ،نیروهای ضد انقالب و متأسفانه برخی
رسانههای داخلی وابسته به جریانهای داخلی و حتی حاضر در قدرت بود که با هیاهو
و سروصدای فراوان ارائه شد.
این نوع تحلیلها ،تفسیرها و موضعگیریهای مغرضانه برای به چالش کشیدن
نظــام و نیروهای انقالبی به بهانه واژه «آتــش به اختیار» برای کارهای فرهنگی ،در
حالی انجام میگرفت که نیروهای ارزشــی و انقالبی در تبیین و تشــریحهای خود
از ایــن توصیه ،بر انجام کار در چارچوبهای قانونــی و رعایت مقررات تأکید کرده
و همگان را از انجام کارهای ســلبی و برخالف قانون برحذر میداشــتند .در واقع ،با
بررســی تحلیلهای نیروهای اصلی ارزشی و رسانههای جبهه انقالب ،میتوان گفت
در نقطــه مقابل جریانهای غیر انقالبــی و معاندان که «آتش به اختیار» را ،رفتاری
غیر قانونی و هنجارشکن معرفی کرده ،آنان بر روی ضابطهمند بودن کار فرهنگی به
صورت ایجابی با هدف تحکیم گفتمان انقالب اسالمی در جامعه تأکید داشتند .اصرار
جریانهای مقابل جریان مؤمن انقالبی بر اینکه عمل براساس اصل «آتش به اختیار»
به معنای عمل برخالف قانون اســت و نوعی مقابله با دســتگاههای رسمی کشور به
شمار میآید ،نشان داد که آنان به دنبال بهرهبرداری سیاسی از این واژه و به چالش
کشاندن نیروهای انقالبی و منزوی کردن این نیروها در جامعه هستند .از خصوصیات
جریان غیر انقالبی غربگرا در سالهای اخیر در کشور ،متهم کردن نیروهای انقالبی
به قانونشکنی ،هنجارشکنی و پایبند نبودن به حقوق مردم است؛ البته این نوع رفتار
از ســوی این جریان در حالی انجام میگیرد که این جریان در ســال  ،88در مقابل
آرای مردم و قانون به صورت تمام قد ایســتاد و با ایجاد اغتشــاش و ناآرامی به مدت
هشت ماه ،خسارتهای فراوان معنوی و مادی بر کشور ،مردم و انقالب و نظام اسالمی
وارد کــرد .حــال این جریان به بهانه توصیه رهبر معظم انقالب برای کار فرهنگی به
صــورت «آتش به اختیار» به دلیل اختاللهای پدید آمده در برخی از دســتگاهها و
قرارگاههای فرهنگی رســمی کشور ،سنگ قانونگرایی به ســینه زده ،این عمل را
قانونگریزی و هنجارشــکنی توصیف میکند .رهبر فرزانه انقالب برای جلوگیری از
این نوع سوءاستفادهها و برخوردهای غیر منصفانه و خالف اخالق ،در خطبههای نماز
عید فطر ،با تشریح دالیل و چرایی موضوع «آتش به اختیار» ،مختصات کار فرهنگی
براســاس اصل «آتش به اختیار» را به ویژه از نظر رعایت قانون مورد تأکید قرار داده
و فرمودهاند« :از جمله کارهای مهم ،کارهای فرهنگی است؛ ما خُ لل و ُفرج فرهنگی
زیاد داریم؛ جاهایی که نفوذگاه دشمن است از لحاظ فرهنگی ،بسیار است؛ این را هم
مجموعههای مسئول دولتی ،هم مجموعههای گسترده عظیم مردمی موظفند که انجام
بدهند« .آتش به اختیار» به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است؛ آنچه ما گفتیم
معنایش این است که در تمام کشور ،جوانها و صاحبان اندیشه و فکر ،صاحبان همت،
خودشان با ابتکار خودشان ،کار را ـ کارهای فرهنگی را ـ پیش ببرند .منافذ فرهنگی
را بشناسند و در مقابل آنها ،کار را انجام بدهند؛ آتش به اختیار ،به معنای بیقانونی
مدعیان پوچاندیش و مدیون کردن جریان انقالبی کشور
و فحاشــی و طلبکار کردن ّ
نیســت .نیروهای انقالبی بیش از همه باید مراقب نظم کشور ،مراقب آرامش کشور،
مراقب عدم سوءاســتفاده دشمنان از وضعیت کشور ،و مراقب حفظ قوانین [باشند]،
این مراقبتها در درجه اول متوجه نیروهای انقالب است که دلسوزند؛ عالقهمندند و
مایلند که کشور به سمت هدفهای خود حرکت بکند».
تأمــل در بیانات رهبر حکیم و فرزانه انقالب اســامی درباره معنای «آتش به
اختیار» ،نشان میدهد معظمله بیش از همه بر رعایت قانون ،رعایت موازین و مقررات،
حفظ آرامش و ثبات کشــور تأکید دارنــد« .آتش به اختیار» در حوزه فرهنگی ،نیاز
زمانه است که این نیاز ناشی از سه موضوع است1 :ـ تهاجم شدید فرهنگی دشمن با
وجود منافذ نفوذ فراوان فرهنگی در کشــور؛ 2ـ ناکارآمدی و اختاللهای قابل توجه
در دستگاههای فرهنگی رســمی؛3ـ وجود ظرفیتهای گسترده مردمی برای انجام
کارهای مستقل فرهنگی در کشور.
بدیهی اســت که فعال شــدن مردم و به ویژه جوانان مؤمن انقالبی برای انجام
کارهای مستقل فرهنگی ،نه تنها با قانون منافات ندارد؛ بلکه باید در بستر قانون باشد.

سرمقاله

در مسير افراط

ادامه از صفحه اول
نمونه چنين برخوردهاي انفعالي را اين روزها که دولتمردان آمريکايي
هر روز با بدعهديهايشان تمام توافقات بينالمللي را زير پا نهاده و دوباره
تحريمهاي جديدي عليه کشور تصويب کردهاند ،ميتوان به عینه مشاهده
کرد .معلوم نيست چگونه مدعياني که يک شعر انتقادي را تاب نميآورند،
در برابر عهدشکني و زيادهخواهي دشمنان اينگونه نرمخو و منفعل هستند؟!
به هر حال ،دولت دوازدهم که با وعدههاي متعدد براي حل مشکالت
کشور به ميدان آمده ،بيش از هر موضوعی نيازمند آرامش و وفاق عمومي
اســت؛ لذا بايد تالش کند با صبوري و شنيدن سخن منتقدان ،خطاهاي
گذشته را اصالح کرده و با ايجاد وحدت ملي در مسير سازندگي کشور حرکت
کند .ماندن در موضع افراطیگری ،به کارگيري ادبيات تند و تحريککننده،
در تنگنا قرار دادن منتقدان و سرکوب صداي مخالف ،نه تنها کمکي به دولت
نخواهد کرد؛ بلکه حرکت در مسيري است که هر روز بايد شاهد ايجاد تنش
و درگيري در کشور باشيم.

نکتهونظر

قانون  ۸۰بیست

نکته :یکی از پیشکسوتان مدیریت ،کیفیت قانونی را برای موفقیت کشف
کرد و آن را قانون  ۸۰بیســت نامید .قانون بیان شده یکی از مفیدترین مفاهیم
موجود در زمینه مدیریت و زندگی است .به نمونههای زیر توجه کنید:
 ۸۰درصد سود شما مربوط به  ۲۰درصد از محصوالت یا خدمات شما است.
 ۸۰درصد بیماران دچار  ۲۰درصد بیماریها میشوند.
 ۸۰درصد انبار شما از  ۲۰درصد لوازم شما پر شده است.
 ۸۰درصد تصادفات مربوط به  ۲۰درصد جرایم رانندگی است.
 ۸۰درصد شاخص سهام مربوط به  ۲۰درصد شرکتها است.
 ۸۰درصد مشکالت کارکنان سازمان شما مربوط به  ۲۰درصد کارکنان است.
جمله طالیی ۸۰ :درصد موفقیت مربوط به  ۲۰درصد فعالیت ماست.
نظر :جمهوری اســامی ایران در چهار دهه گذشته موفقیتهای
بیشــماری در عرصههای مختلف به دست آورده است؛ در عرصههای
نانوتکنولوژی ،ارســال فضاپیما به کرات دیگر ،موفقیتهای هستهای،
صنایع موشکی و ...این تواناییها و موفقیتهای  80درصدی صرف ًا حاصل
تالش  20درصد جوانان و عالقهمندان به میهن اسالمیمان است ،حال
اگر تمام ظرفیتهای دولت پشت سر بچههای این سرزمین قرار بگیرد و
جمع بیشتری از بچههای این مرز و بوم در راستای اهداف انقالب تالش
کنند ،مطمئن ًا شاهد موفقیتهای بیشتری در این عرصهها خواهیم بود.
قاعده کلی  ۸۰بیســت میتواند به منزله یک یادآوری روزانه در
خدمت ما باشد و به ما یادآور شود که  ۸۰درصد زمان و انرژی خود را بر
 ۲۰درصد آنچه واقع ًا مهم است ،متمرکز کنیم و مواظب باشیم که زمان و
انرژیمان صرف کارهایی نشود که نمیتواند ما را به آن جایگاه برساند.

حســن فالح /حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای رهبر معظم انقالب اســامی در تاریخ  9تیرماه  94در نامهای به آقای روحانی رئیسجمهوری ،سیاستهای کلی برنامه ششم
توسعه را ابالغ کردند .این سیاستهای کلی بر پایه محورهای سهگان ه «اقتصاد مقاومتی»« ،پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاومسازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن
واقعیتهای موجود در صحنههای داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم ،به ارائ ه الگوی برآمده از تفکر اسالمی در زمین ه پیشرفت که بهکلی مستقل
از نظام سرمایهداری جهانی است ،کمک کند .سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه  ۸۰بند دارد و شامل سرفصلهای «اقتصادی»« ،فناوری اطالعات و ارتباطات»« ،اجتماعی»،
«دفاعی و امنیتی»« ،سیاست خارجی»« ،حقوقی و قضایی»« ،فرهنگی» و «علم ،فناوری و نوآوری» است.
برنامه ششم توسعه از هر نظر در تحول برنامهای ،به ویژه تحقق منویات و دغدغههای رهبر معظم انقالب در موضوع «اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال» تأثیر شگرفی خواهد
داشت؛ اما در میدان ابالغ نیز همچون روزهایی که شاهد تأخیر در دادن الیحه برنامه بودیم که این کشوقوسها به یک سال تأخیر رسید ،شاهد امروز و فردا کردنهای دولتمردان
هستیم .این اتفاق با نقدها و حاشیههای زیادی از سوی نمایندگان ،به ویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همراه بوده تا جایی که برخی عنوان کردند ابالغ نکردن قانون
برنامه ششم ،شأن مجلس را پایین آورده است؛ قانونی که جزء مهمترین اسناد باالدستی کشور به شمار میآید و ریلگذاری کشور را در ابعاد مختلف مشخص میکند .برای بررسی
این موضوع به سراغ محمد فیضی ،نماینده مردم اردبیل ،دبیر کمیسیون برنامه و بودجه و عضو فراکسیون امید و عبدالرضا مصری ،نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس رفتیم و با آنها درباره کشوقوسهای دولت و مجلس حول محور قانون برنامه ششم توسعه گفتوگو کردیم .مشروح این مصاحبه در ادامه از نظرتان میگذرد:
* با توجــه به اینکه ســه ماه از
ابالغ برنامه ششــم توسعه میگذرد ،به
نظرمیرســد با ابالغ نکردن این برنامه
از ســوی دولت ،در واقع دولتمردان ما
اعتقادی به اجرای این برنامه نداشــته
باشند ،نظر شما در این زمینه چیست؟
عبدالرضــا مصری :قانون ســازوکار
مشخصی دارد؛ یعنی اگر دولت و رئیسجمهور
هم ابالغ نکنند ،با امضای رئیس مجلس ابالغ
خواهد شــد .قانون به محض اینکه به تأیید
شورای نگهبان میرسد ،برای همه دستگاهها
الزماالجراســت و چه موافق آن باشند و چه
مخالــف ،باید مطیع قانون باشــند و قانون را
رعایت کنند .هر دستگاهی مغایر با برنامه ششم
اقدامی کند ،قطعاً مورد پیگیری دستگاههای
نظارتــی قرار خواهد گرفت .البته ما اعتقادی
به این رویهها نداریم و عالقهمند هستیم همه
چیز در فضای تعامل و دوســتی انجام شود.
در حقیقت ،به مشــکالت اصلی مردم برسیم
تا پای این بحثها باشــیم و کشــمکشهای
سیاســی پیش بیاید .ما معتقدیم با تعامل و
همکاری دولت این قانون به سرانجام رسیده
است؛ زیرا در تمام جلسات علنی و غیر علنی
کمیسیون تلفیق شاید بیشتر از  15نماینده
دولت در رشتههای مختلف حضور داشتند و
از این قانون دفاع کردند تا به تصویب رسید و
در حال حاضر برای همه ،چه کسی عالقهمند
باشد و چه نباشد ،باید این قانون را اجرا کند.
محمد فیضی :مگر دولت میتواند اعتقاد
نداشته باشد؛ آنها به اجرای برنامه ششم توسعه
موظفند .درست است که هنوز ابالغ نکردهاند و
من فکر میکنم درگیر مسائل انتخاباتی بودند.
توصیه میکنیم هر چه زودتر این برنامه را ابالغ
کنند و انشاءاهلل با توجه و دقت برنامه ششم
توسعه در همه جوانب به خوبی اجرا شود.
* برنامه ششــم توسعه به تصویب
رسیده است؛ هر چند دولت هیچ تالشی
برای رفع تناقضها و کاســتیهای آن
نکرده اســت .به نظر شما علت این امر
چیست؟
عبدالرضا مصری :الیحه قانون برنامه
با یک سال تأخیر از دولت به مجلس رسید و
عم ً
ال قانون برنامه در حالی که پنج ساله بود،

خبر تحلیلی

عبدالرضا مصری :ما معتقدیم با تعامل
و همکاری دولت این قانون به سرانجام
رسیده اســت در حال حاضر همه ،چه
کسی عالقهمند باشد و چه نباشد ،باید
این قانون را اجرا کنند
شش ساله شد .این تأخیر به دلیل دیدگاهی
بود که دولت داشت .دولت معتقد بود برنامه
را باید خودش تهیه کنــد و اگر برای اجرای
آن برنامه احکامی نیاز دارد ،آنها را از مجلس
تقاضا کند که قانون بشــوند؛ در صورتی که
ســیاق برنامهنویسی در کشــور به طور کل
برنامهای بوده است .حتی آقای رئیسجمهور
که چهار دوره در مجلس بودند و عضو همین
کمیسیون و نایبرئیس مجلس بودند ،زمانی
که بر این امور نظارت داشــتند میدانند که
قوانیــن برنامهها به همین روال و ســیاق در
مجلس تصویب شده است .مجلس هم در این
دوره مطابق پنج برنامه گذشته ،برنامه ششم
را ابتدا در کمیسیونها و کمیتههای تخصصی
تلفیق و سپس در صحن علنی به همان رویه
گذشــته دنبال کرد؛ از ایــن رو از نظر مبانی
اصلی ،آییننامه دقیقاً رعایت شــده و بعد هم
به تأیید شــورای نگهبان رسیده و اآلن قانون
شده و الزماالجراست .هر قانونی که در کشور
تصویب بشود و مغایر قانون برنامه باشد ،برابر
آییننامه دوسوم رأی میخواهد که این میزان
آرا در مجلس به ســختی صورت میگیرد؛ به
این ترتیــب لذا این قانون چه بخواهیم و چه
نخواهیم بر مبنای نظارت مجلس در دیگر قوا
الزماالجراست.
محمد فیضی :بدانید هر یک از برنامههای
دولت ابتدا به کمیسیون تلفیق مجلس میرسد.

محمد فیضی :به نظر من این برنامه که
االن ابالغ خواهد شد بخشهای مختلف آن
باید بر روی پیشبینی بودجه سال  97به
بعد تأثیر بگذارد و اص ً
ال مبنای بودجهریزی
در کشور همین برنامه ششم توسعه باشد
چندی است که کمیســیون تلفیق شکل گرفته
است؛ به این ترتیب ،نمایندگان دولت حاضر شدند
و قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسید .انتظار
من این است که به زودی دولت ،این قانون برنامه
ششم توسعه را به دستگاههای مربوطه ابالغ کند
و انشاءاهلل شاهد تقسیمبندی بودجههای سالیانه
براساس این مواد قانون در سالهای آینده باشیم.
* به نظر شما اجرا نکردن این برنامه
چه پیامدهایی دارد؟
عبدالرضا مصری :نمیتواند این برنامه
اجرا نشود ،چون قانون است و اگر کسانی اجرا
نکنند ،برابر آن چیــزی که در نظارت آمده،
چه در دیوان محاســبات کشــور و چه دیگر
دستگاههای نظارتی و خود مجلس به یقین با
اهرم نظارتی مجلس مواجه خواهد شد .بنده
معتقدم در اوضاع حســاس امروز ،کشــور به
تعامل قوای مختلف نیاز دارد و نباید دشمنیها
به داخل کشیده بشود؛ چرا که دشمن خارج از
مرزهای ماست .ما نیازمند همکاری ،همفکری
و گذشت در حوزههای داخل کشور هستیم تا
بتوانیم برنامهها را پیش ببریم و قانونها را به
مرحله اجرا برسانیم.
محمد فیضی پاسخی به این پرسش نداد.
* همانطور که میدانید رهبر معظم
انقالب در بیانات اخیرشان تأکید بسیاری

بر اجرای مناســب برنامه ششم توسعه
داشــتهاند ،به نظر شــما چه رویکرد و
نگرشی باید در دستور کار قرار گیرد تا
دولت برنامه ششم را به نحو شایستهای
اجرا کند؟
عبدالرضا مصری :ممکن است ساکنان
یک خیابانی عالقــه و اعتقادی به یک طرفه
شدن آن خیابان نداشــته باشند ،یا اگر یک
طرفه بوده اعتقادی به دو طرفه شدن نداشته
باشند ،ولی از نظر فنی وقتی که کارها انجام
شد و یک چراغ یا تابلو نصب شد ،دیگر عالقه
نداشته باشیم هم مهم نیست ،هر کس از آن
خط عبور کند جریمه میشود و اگر جریمهها
باال رفت ماشین او توقیف میشود .ما در قوانین
جاری کشور هم همین مسیرها را داریم؛ یعنی
رئیسجمهور در مقام مســئول اجرایی کشور
وقتی برای مراســم تحلیف به مجلس میآید
مقید میشود برابر قسمی که یاد میکند قانون
اساســی را انجام بدهد و میدانید که قوانین
برنامه متأثر از قانون اساسی کشور ماست؛ لذا
من نمیتوانم مسئول اجرایی کشور یا نماینده
مجلس باشــم و بگویم من قوانین مجلس را
قبول ندارم .یــک زمانی اولین رئیسجمهور
کشور همین مباحث را شروع کرد و حضرت
امام(ره) فرمودند ،شما نگویید قانون را قبول
ندارید ،قانون شــما را قبول نــدارد .من فکر
میکنم دولت در شــرایط فعلی که وضعیت
برجــام با بدعهدی دشــمن همانطوری که
حضرت آقا فرموده بودند دشمن ما عهدشکن
اســت و به اصول اخالقی پایبندی ندارد ،باید
با اتکا به قانون برنامه به ویژه اقتصاد مقاومتی
نکاتی که حضرت آقا درباره اقتصاد مقاومتی
فرمودند رعایت بشود ،به فکر حل مشکل مردم
باشــند؛ چرا که این کشمکشهای بیخودی
هیچ سودی برای کشور ندارد.
محمد فیضی :اگر قرار باشد برنامه خوب
اجرا شــود ،باید به صورت عملیاتی در بودجه
آورده شود .به نظر من این برنامه که االن ابالغ
خواهد شد بخشهای مختلف آن باید بر روی
پیشبینی بودجه سال  97به بعد تأثیر بگذارد
و اص ً
ال مبنای بودجهریزی در کشــور همین
برنامه ششم توسعه باشد .خوشبختانه مطالب
خوبی در آن دیده شده که انشاءاهلل در اجرا
هم شاهد تحول آن خواهیم بود.

لبخند مقاومت

منصوره خداوردی /لبخند نیروهای مردمی عراق ،ایستاده در برابر مسجد «النوری»
موصل ،همان مسجدی که ابوبکر بغدادی ،سرکرده گروه تروریستی تکفیری داعش در آن اعالم
خالفت کرد و بار دیگر دست باالی گفتمان مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان را نشان داد.
موصل ،دومین شهر بزرگ عراق از نظر وسعت ،جمعیت و اهمیت اقتصادی پس از  37ماه دوباره
به کشور عراق بازگشت و تمام سناریوها و هزینههای مثلث ،سعودی ،صهیونیستی ،آمریکایی را
نقش بر آب کرد و آرزوهای دشمنان ملت منطقه را بر باد داد .اما چه عواملی این پیروزی بزرگ
مردم عراق در برابر تروریستها را رقم زد؟
از جمله عوامل این پیروزی را میتوان تبعیت از مرجعیت دینی در عراق دانست که سهم
بزرگی در تحقق این پیروزی بزرگ داشت؛ چنانچه حیدرالعبادی ،نخستوزیر عراق نیز در پیام
خود به مناســبت آزادســازی موصل از حمایتهای گسترده آیتاهلل سیدعلی سیستانی ،مرجع
عالیقدر شــیعیان این کشــور از ارتش عراق بهویژه در آزادسازی موصل ،قدردانی کرد و گفت:
«این موضع تاریخی مرجعیت دینی در ادامه مواضع ایشان در دفاع از عراق و ملت آن و در رأس
آنها فتوای «جهاد کفایی» است که این کشور را نجات داده و راه پیروزی را هموار ساخته است».
عامل مهم دیگر که در آزادسازی موصل نقش کلیدی داشت ،اتحاد مردم عراق و قرار گرفتن
ارتش و دولت این کشور در کنار مردم بود که گواه این موضوع حضور تأثیرگذار و تعیینکننده گروه
«الحشدالشعبی» (بسیجمردمی) عراق در عملیات آزادسازی موصل است که دوشادوش ارتش عراق
با تروریستها مبارزه کردند ،گروهی که در بیانیه خود به مناسبت پیروزی بر تروریست با اشاره به
اتحاد مثالزدنی کشور عراق در تحقق این پیروزی مینویسد« :صبر کردیم ،جنگیدیم ،توطئهها و
سیل گستردهای از فتنهها و کارشکنیها را تحمل کردیم و برای این لحظه تاریخی هزاران شهید
دادیم ...و نشان دادیم که ما اینجاییم و در روی این خاک مقدس جنگیدیم و پیروز شدیم».
موضوع دیگری که میتوان در این زمینه برشمرد ،نگاه درست به بحران موصل بود و انتخاب
درست راهبرد مقاومت و نبرد رویاروی بود ،موفقیت عزتآفرین در موصل و همچون فتحالفتوح
رزمنــدگان مقاومت در حلب ،نتیجه «نه» گفتن جبهه مقاومت به وعدههای دروغین و اصرار بر

اخبارویژه

منش بهشتی در برخورد با مخالف

حجتاالســام رفیعی گفت :تقید
دینی و خودســازی شهید بهشتی نمونه
بــود .فردی به دادگاه رفت و شــروع به
فحاشی کرد .به شهید بهشتی خبر دادند.
ایشان گفتند؛ اگر به من فحش داد ،کاری
با او نداشته باشید و آزادش کنید؛ ولی اگر
به نظام و قوه قضائیه فحش داد ،مانع او شوید .وی خاطرنشان کرد« :ایشان معتقد بود
باید پنج هزار کلمه مطالعه کرد؛ ولی پنج کلمه نوشت .این در حالی است که امروز
همه ،همه چیز میگویند .هرکس میخواهد شهید بهشتی را بشناسد مذاکرات تدوین
قانون اساسی را بخواند .او به آزادی احزاب ،آزادیهای قانونی و فردی اعتقاد داشت».

مبارزه بهجای مذاکره اســت .جبهه مقاومت ثابت کرد که در مواجهه با دشمن تا دندانمسلح،
میتوان با ایستادگی و اراده بر دشمن پیروز شد و ذرهای از آرمانها و ارزشها عقبنشینی نکرد
و در دل خود درس بزرگی داشــت برای کسانی که را ه حل همه مشکالت را در گفتمان سازش
و وادادگی میبینند .این درس که بهجز مقاومت و ایستادگی ،راه دیگری برای پیروزی در برابر
دشــمنان متصور نیست و آزادی ســرزمینهای اسالمی از جمله قدس شریف تنها از این مسیر
محقق خواهد شد.
اما ماجرای آزادســازی موصل پیامد ویژه دیگری را نیز در دل خود داشــت ،موصلی که در
عرض  24ســاعت به خاطر خیانت و خوشباوری مسئوالن آن ســقوط کرده بود 37،ماه طول
کشــید تا دوباره آزاد شــود ،شهری که حاال تنها تلی از خرابهها است ،شهری که برای آزادی آن
هزاران نیروی توانمند و ارزشمند جان خود را از دست دادند و هزاران نفر از ساکنان آن آواره و
به کام مرگ فرستاده شدند ،تنها به خاطر اعتماد به دشمن ،به خاطر خیانت برخی از فرماندهان
نظامی و مقامات سیاســی ،به دلیل جدی نگرفتن خطر داعش و نفوذ دشمن میان مسئوالن به
تسلط دشمن درآمده بود.

وزرای دوزیست

مصطفی کواکبیان ،نماینده
اصالحطلــب مجلس شــورای
اســامی در پیامی توئیتری به
رئیسجمهــور پیشــنهاد کرد
در دولــت دوازدهــم از وزرای
دوزیست استفاده نکند! کواکبیان
در توئیتــر نوشــت« :در دولت
جدید از مدیران «دوزیســت»
استفاده نشود ،در انتخابات برخی
مدیران سبدشان را در چند ستاد
گذاشتند».

انتقاد قالیباف از منتقدان مداح عید فطر

قالیباف ،شــهردار تهران نوشت:
«همانقــدر کــه اهانــت بــه آقای
رئیسجمهــور در روز قدس اســباب
تأسف بوده و قطعاً محکوم است ،تالش
برای ساکت کردن صدای منتقدان هم
نادرست اســت .برای تحقق مطالبات
مردمــی ،باید نقــد را بــه گونــهای و از تریبونهایی مطرح كــرد که امکان
«حاشــیهپردازی» و فرار از پاســخگویی فراهم نشود و از سوی ديگر بايد بدون
توجه به مظلومنمایی و فرافکنی آن عده از مسئوالن ،مطالبهگری را به جد دنبال
کرد .دیوار «هوچیگری» کشیدن بین مطالبات مردمی و وظایف مسئوالن ،اقدام
ناصوابی است و دودش به چشم ملت مظلوم خواهد رفت».

روی خط خبر
نماد استبداد

رسول منتجبنیا ،قائممقام
حــزب اعتمــاد ملــی یکــی از
مخالفان ادامه کار شــورای عالی
سیاستگذاری اســت .او معتقد
اســت« :تفکر رهبری اصالحات
یک تفکر ارتجاعی ،اســتبدادی و
فردگرایی است و شــورای عالی
سیاســتگذاری اصالحات باید تا
زمان انتخابات مجلس یازدهم با
طور رسمی منحل شود ».این فعال
سیاسی اصالحطلب تحزبگرایی
را بهترین راه برای ادامه مســیر
اصالحطلبان میداند و معتقد است:
«شــورای عالی سیاســتگذاری
نمودی از یک نوع اســتبداد رأی
و فردگرایی اســت و اختالفات در
انتخابات هیئت رئیسه مجلس هم
میوه تلخ شورای عالی بوده است».
او افزون بر این ،رهبری شــخصی
جریان اصالحات را قبول ندارد و
میگوید« :چپگرایان باید دیگر
دست از فردگرایی بردارند و سراغ
خرد جمعــی و جمعگرایی بروند
که در قالب تحزب معنا و مفهوم
پیدا میکند».

اگر سپاه نبود

حجتاالســام والمسلمین
ســیدمجتبی میردامــادی در
خطبههــای نماز جمعــه اصفهان
اظهار داشــت« :نیروهای مسلح ما
تنها قدرتشان در اسلحه نیست؛
اینها ایمان و تقوا دارند ،آنهایی که
میگویند «سپاه نه» بدانند اگر سپاه
نبود ایران نبــود .بفهمید و حرف
بزنید؛ اینکه بگویند ســپاه و بسیج
در مســائل اقتصادی وارد نشــود،
کاری اســت که آمریکا میخواهد،
آنها به دنبال این هستند تا آدمهای
بیعرضه را به سمت ما فرستاده تا
در اقتصاد کار کنند».

تعیینتکلیف

الیاس نادران ،نماینده پیشین
مجلــس در توئیتر خود نوشــت:
«اعتدالیهــا و آنهایی که به دنبال
آشتی ملی هســتند ،باید تکلیف
خود را بــا تندروهای اصالحطلب
مشخص کنند .گویا این خودسران
همان مسیر آشوب  88را میروند».

اعتراف به نفوذ ایران

مايک پومپئو ،رئیس سازمان
سيا در مصاحبهاي با شبکه خبري
«اماسانبيسي» مدعي شد« :امروز
ما شــاهد نفوذ بيش از اندازه ايران
هســتيم؛ نفوذي که از شــش يا
هفت سال گذشــته بسيار بيشتر
شده است».

توقف در انتخابات

محمد دهقان ،عضو کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس گفت :آقای
رئیسجمهور به جای اینکه پاسخ
عملکرد خود در این چند ســال را
بدهد و اقدامی برای حل مشکالت
کشور داشــته باشد شروع به بد و
بیراه گفتن به دیگران کرده اســت
در حالی که از مســئوالن کشور و
شخص آقای روحانی انتظار میرود
که در آن زمان متوقف نباشند و با
عبور از از انتخابات ،به مسائل اصلی
کشور بپردازند.

عاشق تحریم ایران!

نماينده آمريکا در سازمان ملل
متحد در پاســخ به پرسشی مبنی بر
اينکه واشــنگتن چــه اقداماتي براي
جلوگيري از نقض قطعنامه شــوراي
امنيت توســط ايران در دســتور کار
دارد ،گفت :عاشق تحريم ايران هستيم.

جنگ نرم واقعی است

علی علیزاده ،تحلیلگر سیاسی
که اغلب در شــبکه  BBCفارسی
به عنوان کارشــناس حضور پیدا
میکرد ،پس از حمایتش از حزباهلل
لبنان و توئیــت های حمایتیاش
از جمهوری اســامی مورد هجمه
مدعیــان آزادی بیان در غرب قرار
گرفته اســت .علیــزاده در آخرین
پست توئیتری اش از حذف مطلبش
در فیسبــوک و برائــت  BBCاز
همــکاری وی با این شــبکه خبر
داد .وی در این باره نوشت« :بسیج
سایبری با ٣١٢٢ریتوییت(بازنشر)،
برائت رســمی  BBCاز همکاری
و حاال حذف پســت حزباهللام از
فیسبوک .سالها گفتهاند جنگنرم
توهم است اما واقعی است».
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روی خط خبر

صداوسیمامرجعانتخاباتی
اکثر مردم بود

جبهه ضد انقالب
علیه مطیعی

شــبکههای ماهــوار های
فارســیزبان همچون بیبیســی
و صــدای آمریکا به ســرعت وارد
میدان تخریب میثم مطیعی شده
و بــا دعــوت از فتنهگرانی چون
اکبر گنجی و علی افشاری ،تالش
کردند از این ماجــرا بهرهبرداری
کنند .ســابقه میثــم مطیعی در
استفاده از سرودههایی با مضامین
مذهبــی ،ارزشــی ،انقالبی و ضد
استکباری ،انگیزه این رسانهها را
در ســازماندهی حمالت تخریبی
علیه این مداح سرشناس دوچندان
کرده است .این جریان افراطی تا
آنجا پیش رفت که در سناریوسازی
خود مدعی شد ،میثم مطیعی باید
به دلیــل توهین به رئیسجمهور
مجرم شناخته شده و محاکمه شود!
با اندکی تأمل میتوان فهمید این
جبهه از داخل کشــور تا لندن به
دلیل چه موضوعی نگران هستند،
آنها از اثرگذاری این ابیات منتقدانه
برآشفتهاند.

برنامه هرجومرج
عمومی

مدتی اســت کــه برخی از
سیاســتمداران و نظریهپــردازان
استکبار ندای تغییر رژیم (حکومت)
در ایــران را بــا هرجومرج ســر
میدهند؛ مارک دوبوویتز یکی از
سیاستمداران مشــهور آمریکایی
و مدیــر اجرایی یک اندیشــکده
افراطی ضد ایرانی طی یادداشتی
هفت صفحهای برای شورای امنیت
آمریــکا ،دالیل خود در راســتای
تبیین لزوم تغییر حکومت در ایران
به روش مسالمتآمیز را برشمرده
و تأکید کرده است که با استفاده
از شــرایط داخلی ایران و پیروزی
طیف اصالحطلب ،در فرصت پیش
آمده باید این تغییر انجام شود .او
سازماندهی برخی اعتراضات مدنی
و ناامنیهای اجتماعی را پیشنهاد
داده است! ســناتور تام کاتن هم
گفتــه تا زمانی کــه در ایران یک
حکومت دینی بر ســر کار باشد،
آمریــکا امنیت نخواهد داشــت.
نامبرده نیز برای تغییر مدنظر خود،
بر ایجاد موج نارضایتیهای عمومی
تأکید میکند!

تاریخ قدرت ایران را
نشان میدهد

یک روزنامه دیجیتال انگلیسی
در تحلیلــی از لفاظیهــای اخیر
مقامات دولت آمریکا که خواســتار
تغییر نظام حاکم ایران شــدهاند،
انتقاد کرد و نوشــت« :تاریخ ثابت
میکند تغییــر نظام مورد حمایت
آمریکا در ایران موفق نخواهد شد».
«لندناکانامیک» نوشــت« :رکس
تیلرسون ،وزیر خارجه آمریکا چند
هفته پیش در نشستی در مجلس
نمایندگان آمریکا گفت که از یک
تغییر حکومت دیگر در ایران حمایت
میکند ».به نوشته این روزنامه این
اظهارات تیلرسون «منسوخ هستند
و ظاهــرا ً از تبدیل شــدن ایران به
یک کشور دستنشــانده ،به جای
کشوری مستقل حمایت میکنند».
روزنامه «لندناکانامیک» مینویسد:
«اظهــارات رک و پوســتکنده او
فقــط دالیلی را تقویــت میکنند
کــه چرا پرچم آمریــکا نماد فقر و
تباهی است».

اقدام جدید سپاه
صهیونیستها را به هم ریخت

موضوع ادعای تأسیس کارخانه
تولید ســاح ســپاه ایران در لبنان
سبب سرگشتگی صهیونیستها شده
است .روزنامه صهیونیستی هاآرتص با
اشاره به حمله موشکی سپاه ایران به
مواضع داعش پرداخت و نوشت« :در
حال حاضر نیز ایران به جای انتقال
ســاح به حزباهلل لبنان ،تولیدات
موشــکی خود را در لبنــان به راه
انداخته است و نکته مهم اینجاست
که ایران این کارخانه را در زیرزمین
احداث کرده اســت تــا از حمالت
اسرائیل در امان باشد ».این روزنامه
در ادامه نوشت« :با تأیید ایران از این
موضوع ،برخی از مقامات اسرائیل در
ماههای اخیر تالشهای دیپلماتیکی
خود را برای تحت فشــار قرار دادن
حزباهلل افزایش دادهاند و سعی دارند
هر طور شده مانع از احداث کارخانه
تسلیحات ایران شوند».

سال هجدهم

شماره ۸۰5

سیداحسان قاضیزاده هاشمی عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما گفت :متوسط مرجعیت صداوسیما در سال  ۹۲حدود 68/1
درصد بود که این دوره با حدود  ۹درصد افزایش ،به  77/3درصد رســید .فضای مجازی حدود  ۲۸درصد و شــبکههای ماهوارهای هم حدود  ۱۰درصد و
مطبوعات هم  6درصد مرجعیت رسانهای داشتند.

رهیافت

رخداد
سودای محمدبنسلمان برای تسلط بر کشورهای عربی

محمدرضا مرادی  /تنش در شبهجزیره عربی بین ائتالف (1+3عربستان +امارات ،بحرین
و مصر) و قطر که از اواسط خرداد ماه شروع شد ،نه تنها به پایان خود نزدیک نشده است؛ بلکه به
نظر میرســد وارد مرحلههای تندتری نیز خواهد شد .در واقع عربستان و متحدان آن که قطر را
به بهانه حمایت از تروریسم محاصره کردهاند ،اکنون و پس از شکست عربستان در ائتالفسازی
به دنبال آن هســتند تا از طریق تهدید به اهداف خود برسند؛ از این رو محمدبنسلمان یک روز
پس از کودتا و رسیدن به پست ولیعهدی شروط سیزدهگانهای را برای پایان محاصره قطر اعالم
کرده که کارشناسان معتقدند این شروط نگاه توسعهطلبانه ریاض را نشان میدهد .این شروط که
پنجشنبه 1 ،خرداد ماه اعالم شده است و قطر  10روز فرصت دارد به آن پاسخ بدهد ،عبارتند از:
کاهش روابط دیپلماتیک با ایران ،اخراج کلیه افراد مرتبط با سپاه پاسداران که در قطر حضور دارند،
روابط تجاری با ایران در چارچوب تحریمهای آمریکا ،تعطیلی کامل شبکه الجزیره ،بسته شدن پایگاه
نظامی ترکیه در قطر ،قطع حمایت از حزباهلل لبنان ،قطع حمایت از اخوانالمسلمین ،قطع حمایت
از القاعده ،قطع حمایت
از داعش ،ندادن تابعیت
به شهروندان چهار کشور
عربستان ،امارات ،بحرین
و مصر ،انتشار فهرستی
از گروههای اپوزیسیون
حمایت شــده در چهار
کشور عربستان ،امارات،
بحریــن و مصر ،تحویل
اشــخاصی که از سوی
این چهار کشــور تحت
تعقیب بوده و متهم به
انجام اقدامات تروریستی هستند و پرداخت مبالغی معین به چهار کشور مذکور.
نگاهی به بندهای فوق به خوبی نشان میدهد ،محمدبنسلمان سودای تسلط بر قطر را دارد؛
چرا که چنین شروطی را درباره کشورهایی تبیین و تدوین میکنند که در ادبیات سیاسی از آنها
به منزله یک دولت ضعیف و شکست خورده یاد میشود تا در نهایت در امتداد آن ،کشور مورد نظر
به زانو درآید و تمامی بندها و شرایط را قبول کرده و خواستهها را به امضا برساند .محمدبنسلمان
شــخصیتی بیتجربه و تندرو اســت که در راستای سیاستهای افراطی ترامپ در منطقه فعالیت
میکند؛ از این رو وی به دنبال آن است تا خود را همانند صدام حسین رهبر جهان عرب معرفی
کند؛ مسئلهای که بنسلمان را نیز به شکست خواهد کشاند .در واقع ،شروط فوق سبب خواهد شد
قطر تحتالحمایه عربستان درآید و به یکی از استانهای عربستان تبدیل شود .از همین رو بسیاری
از کشورهای اروپایی این شروط را غیر منصفانه و زیادهخواهانه تلقی کردهاند و قطر نیز در واکنش
به این شروط اعالم کرده که این درخواستها را رد میکند؛ چرا که زیادهخواهانه است .امیر قطر
نیز در تماسی تلفنی با دکتر روحانی ،رئیس جمهور کشورمان اعالم کرد دوحه خواستار گسترش
روابط با تهران است .این درخواست دوحه پاسخی روشن به درخواستهای عربستان بود؛ زیرا بند
اول شروط ریاض قطع روابط دیپلماتیک دوحه با تهران بود .همچنین امیر قطر در چالشی جدید
برای کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات ،با «یوسف القرضاوی» رئیساتحادیه جهانی علمای
مسلمان دیدار کرد .این در حالی است که قطع حمایتها از قرضاوی نیز یکی از این شروط بود.
پاسخ منفی قطر به درخواستهای ریاض سبب خواهد شد محمدبنسلمان اقدامات خود را
علیه قطر تشدید کند .وی که نتوانسته است رضایت کشورهای اروپایی را برای سیاستهای افراطی
خود جلب کند ،در این مورد تنهاتر از همیشــه اســت تا جایی که حتی وزارت خارجه آمریکا نیز
به شدت با سیاستهای وی مخالفت کرده است .در این میان ،ایران میتواند با سیاست منطقی
ضمن حفظ منافع کشــور ،کشورهای مخالف ریاض در شورای همکاری خلیجفارس و منطقه را
متحــد کنــد .عمان ،کویت ،قطر ،عراق ،لبنان و ...در صورت همکاری و قرار گرفتن در یک جبهه
میتوانند پاسخ محکمی به سیاستهای بنسلمان بدهند .کشورهای عربی باید به این نکته توجه
کنند که تسلیحات خریداری شده از سوی عربستان به مبلغ  110میلیارد دالر ،میتواند تهدیدی
برای کشــورهای عربی باشــد؛ از این رو در وضعیت کنونی باید بنسلمان را «جنگطلب تنها در
شبهجزیره عربی» خواند.

تخلفات انتخاباتی یک روزنامه ورزشی

حسین عبداللهیفر /برخی گمان میکنند که تخلفات انتخاباتی تنها همینها بود که به شورای
نگهبان گزارش شد یا فقط همین مواردی است که قوه قضائیه دنبال میکند .در حالی که تخلفات انتخاباتی
به ویژه در این دوره دارای چنان تنوع و گستردگی بود که بعید است همه آنها مورد توجه و شمارش قرار
گیرد ،چه رســد به آنکه رسیدگی شود .آنچه در این مجال کوتاه میآید تیترهای درشت یک روزنامه با
پروانه ورزشی به نام «تماشاگران امروز» است که فعالیت آن در این انتخابات بررسی شده و به منزله یک
نمونه از تخلفات کام ً
ال مغفول به آن اشــاره میشود .این درحالی است که طبق ماده  7قانون مطبوعات
خروج نشریه از حوزه تخصصی مطابق با پروانهای که دریافت کرده ممنوع و جرم محسوب میشود.
 /1/19تیتر یک« :دولت سهامی جمنا!»  /1/20تیتر یک روی تصویر قالیباف« :کسی تبرئه نشد».
تیترهای درشت« :جمنا بیاثر است ،رئیسی رأی ندارد« ،».مردم پاسخ صداوسیما را خواهند داد»« ،این
ممنوعالتصویری خالف قانون اساسی است»  /1/21تیتر یک« :آغاز کمپین رئیسی نیا!»  /1/23تیتر یک:
«رئیسی ،دلواپس بزرگ برجام!»  /1/24پرویز کاظمی« :احمدینژاد حیثیت نظام را نشانه گرفته است»
 /1/26رئیسجمهور پس از
ثبتنام وعده داد« :آزادی
و آرامش»« ،رئیســی با
یارانــش آمــد روحانی
یکه و تنها»  /1/27تیتر
یک« :نخودهای بسیاری
بــرای آش انتخابــات»
 /1/28تیتر یک« :دالیل
و جزئیــات ورود نامــزد
پوششــی روحانــی چه
بــود؟» «جهانگیــری،
خطای راهبردی یا گل دقیقه نود؟»  /1/29تیتر یک #« :به عقب برنمیگردیم» عباس عبدی« :شانس
روحانی بیش از بقیه اســت»  /1/30تیتر یک« :ترس و نگرانی از فهرســت اصالحطلبان برای شورای
شهر»  /1/31تیتر یک« :استادیوی مناظره حداکثر  8نفر» علمالهدی« :با برگزاری کنسرت در سراسر
کشــور مخالفم»  /2/2تیترهای درشت« :مناظره فقط زنده مثل فوتبال»« ،ایرادهای یک حقوقدان به
قوانین برگزاری انتخابات» « /2/3فهرست اصالحطلبان نگرانکننده است» یادداشت اول« :چرا روحانی
از احمدینژاد یاد نمیگیرد؟»  /2/4یادداشــت اول« :رئیســی ،پرچم اســتیصال»  /2/6تیتر درشت:
«فهرست اصالحطلبان الهه راستگو ندارد» ،یادداشت« :رئیسی و قالیباف کنار نمیکشند به امید دور
دوم»  /2/7تیتر درشت« :جهانگیری :میخواهم انصراف بدهم»« ،روحانی نه ،زور است»  /2/9تیترهای
درشت« :برنده راند اول روی تصویر بزرگ جهانگیری»« ،اصولگرایان از شبکههای اجتماعی میتوانند»
 /2/10تیتر یک 130« :کیلومتر مترو گم شــده اســت!»« ،روحانی در کرمان :راه ما راه آزادی است،
متوقف نمیشویم»  /2/11تیتر درشت :داریوش قنبری« :قالیباف کینه گازانبری را به دل گرفته است»
 /2/12تیتر درشت :نگاهی به چند نظرسنجی« :روحانی دست باال را دارد»  /2/13تیتر یک« :یارانه با
بنزین  6هزار تومانی و دالر 10هزار تومانی؟»  /2/14تیترهای درشت« :رئیسی برجام را برهم خواهد
زد؟»« ،قالیباف برای همیشــه تمام خواهد شد»  /2/16تیتر یک« :شهردار تهران نماد ساعت را برای
تبلیغات انتخاباتش برگزید ،این ســاعت خواب میماند»  /2/18تیتر یک« :پدیده جوان سینما پشت
رئیسجمهور روحانی» ،پرویز کاظمی« :رئیسی نشان داد در قواره ریاستجمهوری نیست»« ،قالیباف
ســفر تبلیغاتی نمیرود چون از خیابانهای خالی میترسد»  /2/19تیتر یک« :روحانی تازه داره گرم
میکنه ،مردم میخواهند ممنوعیتها تمام شــود»  /2/20تیتر یک« :روحانی در شــیرودی سفارش
را تکرار کرد  11+1شــعار ما روشــن اســت ما آزادی میخواهیم»  /2/23روی تصویری از روحانی در
مناظره« :بقیه تحریمها را برمیداریم»  /2/24تیتر یک« :روی تصویر بزرگی از هنرمندان :همه حامی
روحانی» ،سرصفحه« :چرا رئیسی از مناظره با روحانی طفره میرود؟»  /2/25تیتر یک« :روز جمعه
رأی به امنیت و آرامش» تصویر یک :راه ورود بانوان به ورزشگاه هموار میشود»  /2/26تیتر یک روی
تصویر یک« :اعالم انصراف قالیباف؟ امیدها و حسرتها»  /2/27تیتر یک« :طیف جالب حامیان رئیسی
چه کسانی هستند؟»  /2/28تصویر انگشت بنفش با حروف بسیار درشت« :همه میآییم دوباره برای
ایران»  /2/30تیتر یک« :حرف آخر ملت روی تصویر یک از انتخابات»  /2/31تیتر یک« :روی تصویر
یک از شادی دختران؛ سونامی پیروزی» ،تیترهای درشت29« :اردیبهشت یعنی شکست رسانه ملّی»،
«عبداهلل ناصری :انتخابات برای رئیسی گران تمام شد».

آیا وقت پاسخ قاطع فرا نرسیده است؟!

یکی از بیانــات رهبر معظم
انقالب روشنگری درباره حقوق بشر
آمریکایی است که متأسفانه در این
باره فعالیت چندانی صورت نگرفته
است؛ اما کارشناسان معتقدند برای
تحقق این موضوع باید فعالیتهای
زیــر صورت بگیــرد :اول؛ موضوع
«حقوق بشــر آمریکایی» باید در
کشور متولی داشته باشد ،هرچند
کــه در برخــی موارد بــه صورت
خودجوش همایشهایی در این زمینه برگزار میشود؛ اما تبیین نقض حقوق بشر و فعالیتهای ضد ایرانی
آمریکا به یک متولی پای کار نیاز دارد تا حتی همان کارهای خودجوش را نیز ســازماندهی کند .دوم؛
شبکهای از فعاالن حقوق بشر و منتقدان نقض حقوق بشر از سوی آمریکا ایجاد کنیم؛ ولی هنوز چنین
کاری صورت نگرفته است و افراد در این زمینه شناسایی نشدهاند .قدم سوم برای اقدام در زمینه تبیین
حقوق بشــر آمریکایی «تعریف کار مشترک» است؛ از اینرو فعالیتهای علمی و تبلیغاتی در این حوزه
باید گسترش پیدا کند ،طوری که در سطح جهان آمریکا از اینکه بخواهد درباره حقوق بشر صحبت کند،
خجالت بکشد؛ اما االن چنین جوی برای آمریکا وجود ندارد چون جوامع و افکار عمومی با مصادیق نقض
حقوق بشر از سوی آمریکا آشنا نیستند .بنابراین باید در این زمینه پرونده و کار مشخصی تعریف شود و
این سه مسئله اولویت دارد .از سوی دیگر چون موضوع هستهای بالتکلیف است ،آمریکا بهانه هستهای
هم ندارد ،بنابراین این مسئله اآلن نسبت به قبل از مذاکرات هستهای اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

محمد کاظــم انبارلویی در
یادداشــتی با اشــاره به سکوت
دســتگاه دیپلماســی کشورمان
نســبت بــه گســتاخیها و
جنگافروزیهای آمریکا نوشــته
اســت« :نمیدانم صــدای طبل
جنگ و خصومتورزی آمریکاییها
که درون هیئت حاکمهشان یک
لحظــه قطع نمیشــود و گاهی
پژواک آن در ســازمان ملل ،اروپا
و کشــورهای منطقه هم شنیده میشود ،در کریدورهای وزارت خارجه ،شورای امنیت ملی ،مجلس
شورای اسالمی ،هیئت نظارت بر برجام و نیز دفتر رئیسجمهوری اسالمی ایران هم شنیده میشود؟
دموکراتها و جمهوریخواهان در بلند کردن این صدا در سنا و مجلس نمایندگان به صورت کرکننده
اجماع دارند .آیا ما هم در داخل برای این صداهای گوشــخراش پاسخی داریم؟سپاه پاسداران انقالب
اسالمی به ویژه سپاه قدس هدف این سر و صداهاست .آیا برای دفاع از این رکن از انقالب که وظیفه
پاســداری از نظام و انقالب را دارد ،کاری میکنیم یا متأســفانه گاهی با صدای طبل خصومتورزی
آمریکا همنوایی میکنیم؟ آمریکاییها این مواضع خصمانه را وارد مرحله نظامی کردهاند و به ترور و
تروریســم روی آوردهاند .حادثه حمله به مرقد مطهر امام(ره) و مجلس شورای اسالمی ،اعالم جنگ
مســلحانه علیه انقالب بود .ماجراجوییهای آمریکا هر روز وارد مرحلهای تازه میشــود .آیا وقت آن
نرسیده است که صدای طبل خصومتورزی آمریکا را با مواضع قاطع و روشن دولت ،خاموش کنیم؟

هنگام سفر ظریف تحریمها افزایش یافت

تالش برای کاهش نفوذ ایران روی کاغذ آسان است

تحریمهــا بیش از گذشــته علیه
ایران اعمال میشود ،اتحادیه اروپا فهرست
افــراد و نهادهای تحریمی در ایران را که
در فعالیتهای هستهای و موشکی نقش
دارند ،به روز رسانی کرد .در این فهرست
اسامی تنها اطالعات افراد تغییر یافته است.
افراد حقیقی که اطالعاتشان در فهرست
تحریمهــای اتحادیه اروپا به روزرســانی
شده است )۱ :فریدون عباسیدوانی)۲ ،
علیاکبر احمدیان )۳ ،مرتضی بهمنیار،
 )۴احمد وحیددســتجردی )۵ ،احمد درخشــنده )۶ ،محمد اسالمی )۷ ،رضا اسماعیلی )۸ ،محسن فخریزاده مهابادی)۹ ،
محمد حجازی )۱۰ ،محسن حجتی )۱۱ ،مهرداد اخالقیکتابچی )۱۲ ،ناصر ملکی )۱۳ ،محمدرضا نقدی )۱۴ ،محمدمهدی
نژادنوری )۱۵ ،مرتضی رضایی )16 ،مرتضی صفری )17 ،یحیی رحیمصفوی )18 ،حسین سلیمی )19 ،قاسم سلیمانی)20 ،
محمدرضا زاهدی )21 ،محمدباقر ذوالقدر )22 ،عظیم آقاجانی و  )23علیاکبر طباطبائی .شرکتهایی که اطالعاتشان در
فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا به روزرسانی شده است1:ـ گروه صنعتی متالورژی و مهمات 2ـ گروه صنعتی موشک کروز
3ـ سازمان صنایع دفاعی 4ـ گروه صنعتی فجر 5ـ کاال الکتریک 6ـ صنایع شیمیایی پارچین 7ـ شرکت خدمات هوایی پارس
8ـ صنایع هوانوردی قدس 9ـ گروه صنعتی صنام 10ـ صنایع هفتم تیر ۱۱ـ گروه صنعتی شهید باقری 12ـ گروه صنعتی
شــهید همت 13ـ صنایع هوایی شــوآ .شایان ذکر است که آقای ظریف نهم تیر ماه  96پس از دیدارهای اخیرش با رهبران
برلین ،رم و پاریس در صفحه شخصیاش در اینترنت آورده است« :برخالف دشمنی نابخردانه آمریکا ،اتحادیه اروپا به برجام
و تعامل سازنده متعهد است؛ اما تحریمهای فوق هنگامی که وی در سفر اروپایی به سر میبرده است به تصویب رسیده!»
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تبیین

اخبار
مسئوالن آمریکایی باید از بیان حقوق بشر خجالت بکشند

سیاست

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

نشــر یه آ مر یکا یــی
نشنالاینترست با اشاره به ناتوانی
آمریکا در کاهش قدرت و نفوذ ایران
در جبهه مقاومت نوشت« :تالش
برای کاهش نفوذ ایران در سوریه
به نظر روی کاغذ آســان است؛ اما
در عمل اینطور نیســت .کسانی
که سعی کردند ایران را از جنوب
شرقی سوریه بیرون کنند (حضور
ایران در این منطقــه برای ایجاد
پل سرزمینی به مدیترانه است) باید تعیین کنند چطور این کارشان به شکست داعش کمک خواهد
کرد .آنها درباره نیروهایی که برای این هدف و برای حفظ کنترل منطقه نیاز است نیز درست تصمیم
نگرفتهاند .یکی از مقامات کاخ ســفید اخیرا به اســتفاده از مدل پات پاترول در دهه  1960اشاره کرد
که در آن سربازان آمریکایی با جیپ وارد عمل میشدند و سربازان آلمانی را در شمال صحرای آفریقا
گیر میانداختند .دولت برنامه اعزام تیم هفت نفرهای را برای کمکهای بشردوستانه به مناطق جنوب
شــرقی سوریه که از کنترل داعش خارج شده را نیز مطرح کرده است .همه این تالشها محدود بوده
و راهبردی نبوده است .از این گذشته تشدید سیاستهای تهاجمی علیه ایران ،ممکن است به توافق
هستهای آسیب بزند .شاید این توافق فوقالعاده نباشد؛ اما تواناییهای هستهای ایران را محدود کرده
است .این نشریه پیش از این در گزارشی نوشته بود« :تأثیرگذاری ایران برکشورهای سوریه ،عراق و لبنان
و یمن رو به افزایش است و این کشور در حال تبدیل شدن به قدرتمندترین رهبر خاورمیانه است».

عقالنیت انقالبی در اندیشة امام خامنهایـ 4

حســن خدادی/گفتمان عقالنيت محــور رهبر معظم انقالب در
تمامي ابعاد و در طول فعاليتهاي ايشان ،گفتماني فراگير و مورد قبول تمامي
جريانهاي دلســوز و خدمتگزار نظام بوده است .نوعی نگاه تاکتيکي به اين
گفتمان بعد از رحلت حضرت امام(ره) وجود داشته است و اشخاص و دولتها
به ویژه رؤساي دولتها نظرات و ديدگاههاي گوناگوني داشتهاند .معظمله در
این باب در سخنرانی اخیرشان در حرم امام خمینی(ره) فرمودند« :میشنوم
گاهی اوقات بعضی در مقابل شــعارهای انقالب ،عنوان و مفهوم عقالنیت را
مطرح میکنند؛ کأن ّه عقالنیت نقط ه مقابل انقالبیگری اســت؛ نه ،این خطا
است؛ عقالنیت واقعی هم در انقالبیگری است .نگاه انقالبی است که میتواند
حقایق را به ما نشان بدهد ...این عقالنیت است؛ عقالنیت معنایش این است
که انسان اصالتها را بشناسد؛ عقالنیت ،تکی ه به مردم است؛ عقالنیت ،تکیه
به نیروی داخلی است؛ عقالنیت ،تکیه و تو ّکل به خدای بزرگ است .عقالنیت
اینها است)۱۳۹۶/3/14(».
در دو مقاله پیشین به شش شاخصه عقالنیت انقالبی (اصل خدامحوری،
تسلیمناپذیری ،حقمداری و مبتنی بودن بر مصالح ملی و دینی ،عدالتمحوری
و پرهیز از شــتابزدگی) اشاره کردیم و در مقاله پیش رو دو شاخصه دیگر را
(محاسبهپذیری و مبارزه با سلطه) تبیین خواهیم کرد.
شاخصههاي عقالنيت انقالبی از ديدگاه رهبر معظم انقالب
7ـ محاسبهپذیری
«عقالنیت و محاســبه که میگوییم ،فورا ً به ذهن نیاید که عقالنیت و
محاسبه به معنای محافظهکاری ،عقلگرایی و تابع عقل بودن است .عاقل بودن
و خرد را به کار گرفتن با محافظهکاری فرق دارد .محافظهکار ،طرفدار وضع
موجود است ،از هر تحولی بیمناک است ،هرگونه تغییر و تحولی را برنمیتابد
و از تحول و دگرگونی میترسد؛ اما عقالنیت اینطور نیست؛ محاسبه عقالنی
گاهی اوقات خودش منشأ تحوالت عظیمی میشود.
انقالب عظیم اسالمی ما ناشی از یک عقالنیت بود .اینطور نبود که مردم
همینطور بیحساب و کتاب به خیابان بیایند و بتوانند یک رژیم آنچنانی را
ساقط کنند؛ محاسبات عقالنی و کار عقالنی و کار فکری شده بود .در طول
سالهای متمادی به تعبیر رایج امروز یک گفتمان حقطلبی ،عدالتخواهی و
آزادیخواهی در بین مردم به وجود آمده بود و منتهی شد به اینکه نیروهای
مردم را اســتخدام کند و به میدان جهاد عظیم بیاورد و در مقابل آن دشمن
صفآرایی کند و بر آن دشمن پیروز کند)۱۳۸۴/۶/۸(».
8ـ مبارزه با سلطه
«عقالنیت صحیح و اسالمی هرگونه سلطهای را رد میکند .نه باید زیر
بار سلطه رفت و نه بر دیگران سلطه راند .حتی اگر حرف حقی داشته باشد،
آن را با منطق و استدالل پیش میبرد .فقط در برخی موارد حق تعرض دارد
که در فقه دارای بحث مفصلی است و همه علما «جهاد ابتدایی» را از شئونات
معصوم(ع) میدانند».
با رجوع به بیانات و گفتارهای ایشــان ،میتوان به این نتیجه رسید که
«ضدیت با نظام سلطه» را میتوان بهعنوان هست ه مرکزی دکترین ایشان در
نظر گرفت .ضدیت با سلطه در دکترین ایشان ،هم ناظر بر بعد اسالمی و دینی
است که خداوند متعال به صراحت در آی ه  ۱۴۱سور ه نسا فرموده استَ « :و ل َ ْن
یَ ْج َعل ا ُ
ِنین َســبی ً
ال» و هم ناظر بر ابعاد ژئوپلیتیکی و
ِرین َعلی ال ْ ُمؤم َ
هلل لِلْکاف َ
معطوف به لزوم ارتقای جایگاه نظام جمهوری اسالمی ایران در نظام بینالمللی
مبتنی بر ســلطه و نظم شکلگرفته پس از جنگهای جهانی و جنگ سرد
اســت .در دکترین سیاست خارجی رهبر معظم انقالب« ،امروز در دنیا نظام
سلطه حاکم است و این نظام مسئول بدبختی ملتها و انسانها در سراسر عالم
اســت .نظام سلطه ،یعنی اینکه کسی در دنیا به اتکای سرنیزه و زور ،قلدری
کند و شــرم نکند و دیگران هم قلدری او را تحمل کنند .این نظام که مانند
اُختاپوسی خطرناک و مثل سرطان دنیا را گرفته است ،از دورانی که مسئله
استعمار در دنیا شروع شد ،یعنی از قرن نوزدهم سر کار آمد .این نظام از دو
رکن سلطهگر که همان ابرقدرتها بوده و سلطهپذیر که دخالتهای وقیحانه
و گستاخان ه ابرقدرتها را قبول میکنند ،تشکیل شده است)۱۳۶۸/۴/۲۵( ».

یادداشت

حمله موشکی دفاع مشروع براساس قواعد بینالمللی

اکبر معصومی /اقدام مقتدرانه سپاه در حمله موشکی به مقر داعش
و دامنه تأثیر آن را نمیتوان در محدوده دیرالزور و حتی گســتره پرماجرای
منطقه غرب آســیا ارزیابی کرد ،زیرا مقابله با تروریسم از جمله مباحث مورد
تأیید مکرر ســازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد است و طبعا
مورد قبول قواعد حقوق بینالملل نیز است.
جامعه بینالمللی در دهههای اخیر با وضعیتهایی روبهرو شده 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 باعث طرح سواالت حقوقی درباره مشروعیت این
اقدامات میشود.
منشــأ تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی در گذشــته محدود به
اختالفات و منازعات بین کشورها بود؛ اما امروزه گستره این تهدیدات به درون
مرزهای ملی منتقل شــده است؛ به طوری که بازیگران غیردولتی طرحریزی
چنین اقداماتی را برعهده دارند .در پاسخ به این تهدیدات دول قربانی به حق
دفاع مشــروع در برابر عملیاتهای مسلحانه گروههای مخالف (بازیگران غیر
دولتی) استناد میکنند.
بر اساس سابقهای که در سازمان ملل متحد وجود دارد ،حق دفاع مشروع
ی بر اصل ممنوعیت توسل
بر اساس ماده  51منشور ملل متحد به منزله استثنای 
به زور در حقوق بینالملل در ماده  2بند  4قرار گرفته است.
به طور مشــخص با توجه به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و
تأکید دبیرکل ســازمان ملل متحد عملیات یک ســازمان تروریستی را نشانه
تجاوز مســلحانه تلقی میکند و به طرف حملهشــونده اجازه مشروع به طور
خاص و همچنین اجازه دفاع مشروع جمعی بر اساس یک حرکت همهجانبه
و منطقهای اقدام را میدهد.
جمهوری اســامی ایران به مبارزه با تروریسم به صورت مستشار نظامی
در کشورهای سوریه و عراق دعوت شده و طبعاً هرگونه حمله به خاک سوریه
به دلیل دعوت همین کشور برای مبارزه با تروریسم بوده است.
حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش با اطالع کشور سوریه بوده
است .حرکت جمهوری اسالمی ایران در چارچوب قواعد بینالملل به منزله دفاع
از حاکمیت و منافع ملی کشورمان صورت گرفته و این سابقه را در حرکتهای
برخی کشورهای دیگر در سطح جهان میتوان مشاهده کرد.
از منظر سیاسی و بینالمللی این حمله موشکی سپاه کاری چشمگیر و
مورد قبول بینالمللی بوده و همه طرفهای پیام این حرکت جمهوری اسالمی
ایران را درک کردند و دیگر بعید اســت کشورها یا گروهکهای تروریستی به
خود اجازه تعرض به مرزها را بدهد.
پیام این حرکت به گروهکهای تروریســتی و ذینفعان آنها داده شد و
دیگر هیچکس جرئت تعرض به مرزهای بینالمللی جمهوری اسالمی را نخواهد
کرد و ایران در جایگاه کشور ایجادکننده ثبات در منطقه معرفی شد و ایجاد
امنیت در این منطقه منوط به وجود امنیت برای جمهوری اسالمی ایران است.

اقتصاد/رسانه
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عبداهللپوریحسینی ،رئیس کل سازمان خصوصیسازی گفت :تاکنون افزون بر  500میلیارد تومان سود برای دوره مالی سال  95ویژه مشموالن سهام عدالت به وسیله شرکتهای
سرمایهپذیر با برگزاری مجامع عمومی تصویب شده است .این میزان سود در خوشبینانهترین حالت تا پایان تیر ماه به بیش از دو تا سه هزار میلیارد تومان خواهد رسید .معاون وزیر اقتصاد
یادآور شد :بیشک با موافقت شورای عالی اصل  44قانون اساسی ،سازمان خصوصیسازی به محض وصول سود از شرکتهای سرمایهپذیر آن را در بین مشموالن توزیع خواهد کرد.

اشتغالزایی به روش دولت یازدهم

آنرویسکه
مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم

محمد نوری /روند حرکت اقتصاد ایران در دولتهای گذشته ،روند
ثابت و یکسانی نبوده است و هر دولتی که در رأس امور اجرایی قرار گرفته با
توجه به شرایط و اقتضائات روز کشور و همچنین نگاه اقتصادیِ جریان متبوع
خود ،اقدام به برنامهریزی و اجرای سیاســتهای خاص اقتصادی کرده است.
دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پس از روی کار آمدن و تحویل
گرفتن دولت و تدارک یک گروه اقتصادی قدرتمند و تخصصی ،برای برونرفت
از اوضاع نابسامان اقتصادی (که آن را میراث دولت قبل میدانست) ،کارش را
آغاز کرد .سرآغازی که در آن مدعی دستیابی به رشد اقتصادی ،کاهش تورم،
ایجاد فضای امید و آرامش در عرصه اقتصادی کشــور و ...بود و حتی افتخار
اقتصادی خود را مهار تورم دانســته و معتقد است برای نخستین بار پس از
جنگ ،تورم را تکرقمی کرده که سبب ایجاد آرامش در بازار شده است.
اگرچه مردم و کارشناســان معتقدند عملکــرد اقتصادی دولت یازدهم
با ادعای این دولت برای برونرفت از مشــکالت اقتصادی همخوانی و قرابت
ندارد ،ولی خود دولت اذعان میکند که در این چهار سال مشغول آواربرداری
از خرابیهای ب ه جا مانده از دولت گذشــته بوده و در دولت دوازدهم مســیر
همواری برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و عبور از رکود پیشرو دارد.
حال که به اذعان تیم تخصصی اقتصادی دولت یازدهم ،کار آواربرداری
از خرابیهای اقتصاد ایران به دست این دولتمردان به پایان رسیده است ،نگاه
مردم و تمام دلسوزان نظام و انقالب اسالمی به برنامهها ،سیاستها و اقدامات
اقتصادی دولت دوازدهم برای رســیدن به رشــد اقتصادی مطلوب ،کاهش
واقعی تورم ،ایجاد اشــتغال مولد ،رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری اســت تا
وعدههای اقتصادی دولت دوازدهم را که در ایام تبلیغات انتخاباتی داده شده
بود ،محقق شده ببینند.
دولتمردان دولت دوازدهم باید بدانند که کشــور ایران جمعیت جوانی
دارد ،به طوری که طبق آخرین سرشماری جمعیت کشور ،حدود  35درصد
جمعیت آن ،یعنی بیش از  24میلیون نفر بین  20تا  35ســال سن دارند و
این نشان میدهد در صورتی که نرخ بیکاری مدیریت نشود و برنامه جامعی
برای اشتغال در کشور به نیاید ،در سالهای آینده کشور با سونامی بیکاری و
چالشهای پس از آن روبهرو خواهد شد .این در حالی است که دولت یازدهم
در عرصه کاهش نرخ بیکاری با عملکرد نامناسب خود موجب افزایش میزان
نرخ بیکاری در کشور نیز شده بود.
کاهش نرخ بیکاری ،ایجاد ساالنه چند صد هزار شغل و ریشهکن کردن
بیکاری تا پایان کار دولت از شعارهای اصلی دولت یازدهم بود؛ شعارهایی که
پس از گذشت حدود چهار سال از عملکرد دولت نمره قابل قبولی نگرفت ،اکنون
باید منتظر ماند و تحقق این شعارها را در دولت دوازدهم به نظاره نشست.
دولت دوازدهم به نسبت دولت یازدهم باید از زیرساختهای مناسبتری
برای حل مشکالت اقتصادی بهرهمند باشد؛ چرا که به زعم دولتمردان در چهار
ســال گذشته زمینه رشد اقتصادی فراهم شده و قرار است مردم ثمره آن را
در عملکرد دولت دوازدهم مشاهده کنند .با این توصیف ،دولت دوازدهم باید
بتواند رشــد اقتصادی کشور را از طریق افزایش تولید بخشهای کشاورزی،
صنعت و خدمات بدون احتســاب نفت ،به باالترین رقم برساند ،نرخ بیکاری
را کاهش دهد ،تورم را به صورت واقعی مهار کند تا مردم عمل به وعدهها را
در زندگی خود حس کنند.

نکتهگرام

عکسخبر

سعید مهدوی /دولت بر
اســاس تکلیف برنامه ششم توسعه
مکلف است سالیانه برای  ۹۵۵هزار
نفر شــغل ایجاد کند .اعداد و ارقام
الیحه برنامه ششم توسعه در بخش
اشتغال و بیکاری حاکی از آن است که
نرخ بیکاری تا سال  ۱۴۰۰باید به 6/8
درصد برسد .وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی دستگاه هماهنگکننده و
متولی سیاستگذاری بخش اشتغال،
تمام طرحهای اشــتغالی خود را در
قالب بســته جامع اشــتغال فراگیر
تعریف کرده است.
بسته اشتغالزایی دولت یازدهم
برای دولت دوازدهم
بسته اشتغالزایی که در روزهای
پایانی خرداد ماه ســال جاری ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب
کرد ،به دستگاههای دولتی برای اجرا
ابالغ شد .این بسته شامل چهار طرح
1ـ «توسعه کسبوکار و اشتغال پایدار
(تکاپو)»2 ،ـ «مشــوقهای بیمهای
ســهم کارفرما»3 ،ـ «کارورزی» و
4ـ «مهارتآمــوزی در محیط کار
واقعی» اســت .علی ربیعــی ،وزیر
تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی درباره
طرح کارورزی میگوید« :بر اساس
این طرح به کارورزان در دوره مدت
کارورزی یکســوم حداقل حقوق
معادل حدود  310هــزار تومان از
طرف دولت در ماه در قالب دستمزد
پرداخت خواهد شد .بر اساس طرح
کارورزی در صــورت جذب افراد از
سوی صاحبان مشاغل ،کارفرمایان
تا دو سال از پرداخت حق بیمه سهم
کارفرما معاف خواهند بود .دولت در
قالب طرح کارورزی پیشبینی کرده
ســالیانه  150هــزار فارغالتحصیل
جویای کار شاغل شوند».
هدف از اجرای طرح کارورزی
شناسایی َرســته ظرفیتهای
پر اشــتغال متناســب با هر استان

پایش

سال هجدهم

شماره ۸۰5

ســامانه کارورزی بســیاری از
تشکلهای کارگری با انتقاد از این
طرح مدعی هســتند که با اجرای
طرح کارورزی زمینه استثمار نیروی
کار و سوءاستفاده از کارگران فراهم
میشود .آنها معتقدند طرح کارورزی
بــه مانند دیگر طرحها اجرا شــده
امنیت شغلی و مالی کارگران را که
کمتر از حداقل دســتمزد دریافت
خواهند کرد ،بیشتر از قبل به خطر
خواهد انداخت.

از شــاخصترین برنامههای «طرح
توسعه کســبوکار و اشتغال پایدار
(تکاپو)» است .توسعه اشتغال پایدار با
پویایی وضع اشتغال مناطق و توسعه
رستههای کســبوکاری منتخب و
اولویتدار در سطح ملی و استانهای
هدف این طرح اســت که اشــتغال
ســالیانه برای حدود  ۴۵۰هزار نفر
پیشبینی شده است.

تشریح قالب بسته
جامع اشتغال فراگیر
ـ « طــر ح کا ر و ر ز ی » ،
فارغالتحصیالن دانشــگاهی جویای
کار را شــامل میشــود که پس از
نامنویسی در سامانه کارورزی و احراز
صالحیت ،به واحدهــا و بنگاههای
اقتصادی به مدت چهار تا شش ماه
در جایگاه کارورز معرفی میشوند و
در صورت جلب رضایت کارفرما پس از
اتمام دوره کارورزی در کارگاه مربوطه
جذب خواهند شــد .در قالب اجرای
طرح کارورزی ،اشتغال سالیانه ۱۵۰
هزار فارغالتحصیل بیکار هدفگذاری
شده است؛ ضمن اینکه دولت دستمزد
این افراد را به میزان یکسوم حداقل
حقوق مصوب سال  ۹۶میپردازد که
مبلغی حدود  ۳۱۰هزار تومان برای
هر فرد است .بر اساس اطالعات ارائه
شده از ســوی مسئوالن وزارت کار،
در اجرای آزمایشــی طرح کارورزی
در هشت استان در سال گذشته۷۰ ،
درصد کارورزان از سوی کارفرمایان
جذب واحد مربوطه شدند.
ـ «طرح مهارتآموزی در محیط
کار واقعی» ،یکی دیگر از طرحهای
بسته جامع اشتغال فراگیر است که
افراد باالی  ۱۸ســال سن را جامعه
هدف قرار داده اســت که با جایگاه
کارآموز برای مدتی مهارتهای فنی
مورد نیاز بــازار کار را فرامیگیرند.
طرح مهارتآمــوزی در محیط کار
واقعی بــا رویکرد ایجــاد و تثبیت
اشــتغال فرصتهای موجود و مورد

ســید فخرالدین موسوی« /ســناريوي
توهينهــاي زنجيرهاي» این تنهــا تیتر روزنامه صبح
چهارشــنبه ( )96/4/7روزنامه «اعتماد» نیست؛ بلکه
نشــانی از راهبرد این روزهای دولت حســن روحانی و
حامیان او در برابر کاســتیهای دولت یازدهم ،در برابر
اعتراض مردم به شرایط بد اقتصادی ،در برابر شکست
برجام و تحریمهای مجدد آمریکا علیه کشورمان ،است.
بزرگ کردن اتفاقات کوچک ،برای به حاشیه بردن مسائل
اصلی و پاسخگویی در برابر مردم و رسانهها .موضوعی که
در تمام صفحه اول روزنامههای اصالحطلب تکرار شد.
همین روزنامه ،فردای روز راهپیمایی بزرگ روز قدس نیز
به جای پرداختن به همایش بزرگ ملت ایران در حمایت
از مردم فلسطین در سراسر کشور ،اقدام چند نفر از مردم
در تهران را تیتر یک خود میکند و مینویســد؛ «اين
روزها توهين به حسن روحاني تنها به داستان عده كمي
از شركتكنندگان در راهپيمايي روز قدس ختم نميشود.
ديروز از تريبون نماز جمعه هم به رئیسجمهور حمله
شــد و مداحي كه پيش از آغاز سخنراني و خطبههاي
نماز جمعه پشت تريبون قرار گرفت عليه حسن روحاني
و برجام مداحي كرد؛ اما در اين ميان از قم هم خبرهاي
ديگري ميرسد .انتشار شبنامههاي توهينآميز عليه
رئیسجمهور و منتخــب ملت همچنان ادامه دارد .در

نیاز جامعه به ویژه در مشــاغل خرد
و خانگی با بهرهگیری از ظرفیتهای
بخشهــای غیر دولتی در توســعه
آموزشهــای مهارتــی و نیز برای
اســتفاده از ظرفیتهای آموزشــی
موجود در محیطهــای کارگاهی و
در راســتای توسعه و تنوع الگوهای
آموزشی تدوین شده است.
ـ آشنایی با محیط کسبوکار؛
کســب تجربه و آمادهسازی و ایجاد
خودباوری در مهارتآموز برای ورود
به عرصه اشتغال و کارآفرینی ،حفظ
و پایداری مشــاغل ســنتی و بومی
به ویژه در صنایع دســتی ،کمک به
بنگاههای فعال به منظور شناسایی و
جذب نیروی کار مستعد و توانمند،
کاهش هزینههای جذب و بهکارگیری
نیروهــای مبتــدی و بهرهگیری از
ظرفیت و تــوان آموزشــی عملی
بنگاههای اقتصــادی اهداف اجرای
طرح مهارتآموزی هستند.
ـ همچنین بر اســاس «طرح
مشوقهای کارفرمایی سهم کارفرما»،
دولت مشوقهایی را برای کارفرمایان
در قالــب اجرای طرحهــای تکاپو،
کارورزی و مهارتآمــوزی ،از جمله
معافیت از بیمه را در صورت جذب
افراد جویای کار در نظر گرفته است.
نقدهای منصفانه به دولت
گاهی کارشناسان و نمایندگان
کارگری دربــاره برخی از طرحهای

دولت در حاشیه

راهپيمايي روز قدس در شهر قم تصاوير و شبنامههاي
توهينآميز عليه حسن روحاني توزيع شده است و سوژه
اين مطلب همچنان سند  ٢٠٣٠است .به گزارش ايلنا،
برخي در راهپيمايي روز قدس در حال توزيع تراكتهايي
عليه دولت بودند .در اين تراكتها كه مشخص نيست
از سوي چه كساني توزيع ميشود در حالي به سياست
دولت در قبال ســند  ۲۰۳۰حمله شده كه اجراي اين
سند در جلسه شوراي انقالب فرهنگي به رياست روحاني
متوقف شده اســت .همچنين تصاوير توهينآميزي از
حسن روحاني و شبيهســازي او با ابوالحسن بنيصدر
به صورت گسترده منتشر و توزيع شده است ».روزنامه
«آرمــان امروز» نیز تیتر«توهینهای زنجیرهای» را در
صفحه اول خود قرار داد و در سرمقالهای با عنوان جرم
مشهود «به قلم محمدصالح نیکبخت خواستار برخورد
قضایی با معترضان به رئیسجمهور میشود! و جالبتر
اینکه این روزنامه در همان شماره در مصاحبه با صادق
زیباکالم از زبان او مینویسد که تنها در برابر این مسائل
باید سکوت کرد! این روزنامه روز شنبه سه تیر ماه نیز به
جای تیتر یک کردن صدای رسای مردم در محکومیت
اقدامات ددمنشانه صهیونیستها« ،دوباره خودسرها»
را تیتر یک کرد.
روزنامه «شرق» هم «هتاکی علیه منتخب مردم»

این بســته چهارگانه مخالفتهایی
جدی دارند و حتی طرح کارورزی
و طــرح مهارتآمــوزی در محیط
واقعی کســبوکار از ســوی آنها،
خالف قانون قلمداد میشــود .در
همیــن زمینه ،محمد یاراحمدیان،
رئیس مجمــع نمایندگان کارگران
ایران ،هم در یک نشســت خبری
اعالم کرده دربــاره طرح کارورزی
و مهارتآمــوزی دولــت به دیوان
عدالــت اداری شــکایت کردیم و
امکان ابطال ایــن طرح وزارت کار
به دلیل شــکایت در دیوان عدالت
اداری وجــود دارد .او بــه صراحت
میگوید« :طــرح مهارتآموزی در
محیط کار واقعی ،نسخه شماره دو
طرح استادـ شــاگردی دولت قبل
است».
نقــد دیگری که وجــود دارد
این اســت که چرا دولت از طریق
اشــتغالزایی حقیقــی وارد عمل
نمیشــود ،چرا بخش مسکن را از
رکود خارج نمیکند و طرح مسکن
مهــر را احیا نمیکنــد که بخش
بزرگــی از بیکاری حادث شــده از
دالیل رکود در این بخش اســت؟
و چرا دولــت از رکودی که موجب
تعطیلی کارخانههای بزرگ و معروف
میشــود ،جلوگیری نمیکند که
روزانه کارگران دارای شــغل از کار
بیکار شوند؟
همچنین از زمــان راهاندازی

را بر صفحــه اول خود قرار داده و از تشــکیل کمیته
حقیقتیاب در مجلس شورای اسالمی درباره اتفاقات
روز قدس خبر میدهد و مینویسد؛ «نمیتوانیم بیتفاوت
باشیم ،روز قدس ،روز مقدسی برای ما ایرانیان است و
مفهوم آن بر همگان مشخص است .اینها اگر میرفتند
در یک سخنرانی رئیسجمهوری شعار میدادند ،نکته
دیگری بود ،اما اینکه اساساً تصور شود روز قدس مالک
داشته و بناســت عدهای بیایند و عدهای دیگر به بقیه
توهین کنند ،این رفتار درستی نیست .نفوذیهایی که
پشت پرده و محافل اینچنین قرار گرفتهاند ،باید برای
افکار عمومی رســوا شــوند ».در این فضاسازی تا آنجا
پیــش رفتند که تاجزاده در صفحه شــخصی خود در
توئیتر خواستار چاپ تصاویر معترضان به رئیسجمهور
در رسانه و بازداشت و محکومیت آنها شد!
موضوعی که روزنامه «وطن امروز» در ســرمقاله
هفتم تیر ماه خود اینگونه به آن واکنش نشــان داد؛
چرا رفتار حسن روحانی در قامت پیروز یک انتخابات،
عاقالنــه و نرمال نمینماید؟ چرا برخالف عرف عقالنی
و مرســوم بازی سیاســت که فرد پیروز بیش از همه
طرفین بــه دنبال ایجاد آرامــش اجتماعی برای مهار
هیجانــات انتخاباتی ایجــاد شــده در اردوگاه رقبا و
جلوگیری از سایه انداختن آن بر عملکرد اجرایی کشور

آخرین آمار نرخ بیکاری و نرخ
مشارکتاقتصادی
بر اساس نتایج طرح آمارگیری
نیروی کار ســال  ۹۵که مرکز آمار
ایران منتشر کرد ،میزان بیکاری در
ســال  95با افزایش  1/4درصدی،
 12/4درصد اعالم شــد .بر اساس
نتایج این طرح در سال جاری39/4 ،
درصد جمعیت در سن کار ( 10ساله
و بیشــتر) ،از نظــر اقتصادی فعال
بودهاند که نرخ مشارکت اقتصادی
را نشــان میدهد؛ یعنــی در گروه
شــاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند.
بررسی نرخ بیکاری نشان میدهد
کــه  12/4درصد از جمعیت فعال،
بیکار بودهاند.
بهترین عملکرد دولت یازدهم
با این همه نتیجهگیری برای
موفقیــت یــا شکســت دولت در
طرحهــای فوق هنوز زود اســت و
حتی اجرای اسمی این بسته بهتر از
عملکرد تقریباً هیچ ،در طول دولت
یازدهم است ،تا جایی که میتواند
بهتریــن عملکرد دولت یازدهم نیز
باشد .تنها امیدواریم که بررسیها
و کارشناسیهای الزم برای اجرای
این طرحها انجام گرفته باشد؛ زیرا
دیگری نه زمانی برای آزمون صحیح
و خطــا مانده و نه جمعیت جوان و
جویای کار تــوان بیکاری بیش از
این را دارند.

است ،حســن روحانی روزبهروز بیش از پیش به دنبال
ایجاد تشــنج اجتماعی و زنده کردن فضای انتخاباتی
در دوران پســاانتخاباتی اســت؟ آیا روحانی نمیداند
این تشــنجآفرینی سبد حامیان چشمگیری از او را که
صرفاً از جهت مشــی «اعتــدال» و آرامشطلبی به او
رأی دادهاند ،تهدید میکنــد؟ آیا روحانی تجربه افول
اجتماعی دولتهای هشتم و دهم را که هر دو مقبولیت
اجتماعی غیر قابل مقایسهای با این دولت داشتند ،پس
از تشنجآفرینی فراموش کرده است که اینقدر بر طبل
تفرقه اجتماعی میکوبد؟ آیا روحانی غافل از آن است
که نســبت رأی او و رقیب اصلیاش با اغماض نسبت
 1/5بر  1است و واکنش چنین اقلیت پرشمار مخالفی
میتواند برای او و دولتش خطری منهدمکننده باشد؟
آنچه به نظر میآید این اســت که روحانی محافظهکار
و پراگماتیســت به تمام اینها واقف اســت ولی با راهی
انتحارگونه امید بر رویهای خالف عرف بسته تا بتواند با
رواج «رادیکالیسم اجتماعی»« ،محافظهکاری سیاسی»
خودش را بیمه کند! که دولت محافظهکار آینده بهبود
یافته و مطلوبــی در عرصه اقتصاد را نمیتواند متصور
باشــد ،تنها امیدش رادیکالیسم اجتماعی و ایجاد موج
تشنجزا و وحشتآفرین برای تکرار «نگذاشتند کار کنیم»
در سالهای پیشرو است.

اعضاي پیکر شهید مهدی یزدی به چند بیمار نيازمند ،حیات دوباره بخشید

جای خالی سخنان محبتآمیز مجریان دهه  60در تلویزیون

آوارگی مردم فیلیپین به دلیل حضور داعش

تريبونهای نماز جمعه در دست دولت است؛ اما مظلومنمایی میکند

تیروکمان قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر به داخل کشور

محمود کریمی پیشبینی امام علی(ع) را در مورد میثم بازگو کرد

عاشق مادر ،اینگونه او را برای نماز عید فطر میبرد

هر دو در غربت /تصویر واقعی پشت اسکناس  2هزار تومانی

اخبار اقتصادی

فعالیتهای قطر
برای دور زدن تحریمها

دولــت قطر پــس از رایزنیهای
بسیار با کشورهایی چون؛ ایران ،ترکیه
و عمــان بــرای دور زدن تحریمهای
اعمال شــده از سوی عربستان ،این بار
بــرای تقویت منابع مالــی خود با هند
مذاکره کرد .قطریها رایزنیهایی را با
مقامات هندی برای امضای قراردادهای
بلندمدت در حوزه گاز انجام دادهاند تا
فرصتهای بیشتری برای دستیابی به
منابع مالی ایجاد کنند .همچنین هند
آمادگی خود را برای همکاری و جذب
سرمایهگذاری قطریها در بخش صنایع
برق اعالم کرده است .همزمان شرکت
نفت هلندیـ انگلیســی «شل» نیز در
بحبوحه اختالف عربســتان و آمریکا با
دولت قطر ،با امضای یک قرارداد برای
خرید گاز مایع از شرکت قطر ،به نوعی
از این کشور حمایت کرد.

حرام بودن استفاده از
خدمات و محصوالت خارجی

محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت،
معدن و تجــارت گفت« :اســتفاده از
خدمــات و محصوالت خارجی که توان
تولیــد آن در داخل وجــود دارد ،حرام
اســت .در جایی که میتوان امور را چه
در صنایع ســنگین و چــه در صنایعی
مانند لوازم خانگی ،به شرکتهای داخلی
سپرد ،جایز نیست نیاز را از خارج تأمین
کنیم ».وی تصریح کــرد« :دولت باید
تســهیالتی ایجاد کند که شرکتهای
داخلی بتوانند در راستای اهداف اقتصاد
مقاومتی و منافع کشور گام بردارند».

عبور تولید نفت ایران
از  3/8میلیون بشکه

به گزارش مشــرق ،بیــژن نامدار
زنگنه ،وزیر نفت درباره میزان تولیدات
نفت خام در کشور اظهار داشت« :میزان
تولیدات نفت از  3/8میلیون بشکه عبور
کرده اســت ».وی افزود« :این میزان تا
پایان ســال جاری به  4میلیون بشکه
خواهد رسید».

ادامه تعلیق اقدامات
مقابلهای  FATFعلیه ایران

گــروه بینالمللــی اقــدام مالی
( )FATFکــه اقدامــات تنبیهی علیه
ایران را به مدت یک سال متوقف کرده
بود ،اعــام کرد با توجه بــه پایبندی
تهران به تعهدات خــود ،همچنان این
محدودیتها را معلق نگه خواهد داشت.
این گروه در گزارش خود گفته است که
پیشرفتهای ایران در ارتباط با اجرای
برنامههای نظــارت مالی را مورد بحث
قرار داده و پیشرفتهای ایران را تصدیق
میکند .بر همین اساس با ادامه تعلیق
اقدامــات مقابلهای این نهاد علیه ایران،
بدون قید زمانی موافقت شد .البته این
نهاد اعالم کرده است ایران را از فهرست
سیاه خارج نمیکند.

پژواک

شبکههای اجتماعی و کودکان

فضای غیراخالقی ـ ۵

مهدی فرهادی/کسانی که برای
فریفتن کودکان اقدام به «آمادهسازی»
میکنند ،در اینترنت به دنبال مکانهایی
میگردند که میدانند کودکان بیشتر از
آنجا استفاده میکنند .آنها معموالً وانمود
میکنند که فرد دیگری هستند و از اسم و
عکس پروفایل ساختگی استفاده میکنند.
اولین تماس ،معموالً در اتاقهای گفتوگو
یــا گروههای معاشــرتی مشــابه اتفاق
میافتد .ســپس فرد متخلف ،با دوربین
کامپیوتری تالش میکند گفتوگو را به
مکان خصوصیتری بکشــاند؛ چرا که از
این طریق میتواند آزادی عمل بیشتری
داشته باشد و به اطالعات بیشتری درباره
کودک ،از جمله نشــانی ،شماره تلفن،
دوستان و خانواد ه او دسترسی پیدا کند.
فرد فریبکار اغلب تالش میکند با تظاهر
به داشــتن عالقهمندیهای مشــترک،
رابطهای را شــکل دهد و اعتمادســازی
کند .معموالً تماس اولیه ،با اســتفاده از
دستکاریهای ظریف ذهنی و تهدیدهای
در لفافه مثبت پیش میرود؛ سپس تغییر
کرده و ماهیت جنسی پیدا میکند.
قربانیان سوءاســتفاده اعضای باند
سوءاســتفاده جنســی از کــودکان در
اروپــا ،نوزادان ،نونهــاالن و کودکان کم
ســن و ســالند که گاهی فقط هشــت
سال دارند .البته اقداماتی برای مقابله با
سوءاستفاده از کودکان انجام میشود و
این نخســتین اقدام مشترک بینالمللی
علیه باندهای سوءاستفادهکننده جنسی
از کــودکان در اتحادیــه اروپاســت که
با مدیریت گــروه مبارزه بــا جرایم در
فضای مجازی (Action Group on
 )Cybercrimeدر الهــه هماهنــگ
و به دســت یوروپل و اینترپل عملیاتی
شده است.
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پنجره

ترامپ در صدر
فهرست تروریسم

تشدیدرادیکالیسمصهیونیستی

قاســم غفوری  /بحران
همچنان اصل اولی است که در معادالت
جهانی به چشم میآید و در این میان
غرب آسیا در حالی اصلیترین کانون
بحرانهای جهانی اســت که در ورای
این بحرانها ،تشدید تحرکات نظامی
رژیم صهیونیستی امری چشمگیر است.
جنگندههای رژیم صهیونیستی چندین
موضع گروههای فلسطینی در نوار غزه
را هدف قرار دادند.
ارتش رژیــم صهیونیســتی به
مواضع ارتش سوریه در «ریف قنیطره»
حمله و اعالم کرد؛ بلندیهای جوالن
(اشغالی) نزدیک مرز سوریه به صورت
موقت تــا اطالع ثانوی بــه روی غیر
نظامیان بســته خواهد بــود .نظامیان
رژیم صهیونیستی با یورش به شهرک
ابودیــس در بیتالمقــدس دو جوان
فلسطینی را بازداشت کردند .در همین
حال رژیم صهیونیســتی رزمایشهای
نظامی نیــز در مناطق مرزی با لبنان
و ســوریه برگزار کرده اســت .محافل
رســانهای رژیم صهیونیســتی نیز در
گزارشهای متعددی ادعــا کردهاند؛
آمریکا آماده اقدام نظامی پیشدستانه
علیه سوریه است.
حال این ســؤال مطرح میشود
که ریشه این تحرکات چیست و رژیم
ی چه
صهیونیستی از تشدید نظامیگر 
اهدافی را پیگیری میکند؟
در کنــار انحراف افــکار عمومی
از تحرکات اشــغالگرایانه این رژیم در
قدس و کرانه باختری و نیز پنهانسازی
بحــران در ارتش این رژیم با محوریت
فرار گسترده نظامیان از خدمت ،چند
نکته مهم دیگر چشمگیر است.
نخست آنکه در روزهای پایانی ماه
مبارک رمضان در بسیاری از کشورهای
جهان به مناســبت روز قدس ملتها
علیه رژیم صهیونیستی تظاهرات برگزار
کردند .رویکردی جهانی که نشاندهنده
جایگاه فلسطین و نگاه منفی جهانی به
این رژیم است .اهمیتزدایی از این روز
با ایجاد حاشیهها را از اهداف تحرکات
نظامی صهیونیستها میتوان دانست.
دوم آنکه تحوالت منطقه برخالف
خواســت صهیونیســتها به ســمت
نابودی تروریســتها پیش میرود که
دســتاوردهای ارتش عراق در موصل
و رســیدن آنها به مرزهای سوریه در
کنار پیشروی گســترده ارتش سوریه
در مناطــق مختلــف در کنــار اقدام
ایران و روسیه در موشکباران مواضع
تروریستها ،زمینهساز تلفات سنگین
تروریستها شده است.
این مســئله قطعاً بــرای رژیم
صهیونیســتی هزینههای بسیاری به
همــراه دارد که موجب شــده اســت
سراسیمه برای حمایت از تروریستها
دست به کار شود.
در همیــن حــال گروههــای
تروریستی ســوری به رسانههای رژیم
صهیونیســتی گفتنــد؛ ما خواســتار
همکاری با این رژیم هســتیم و از آن
میخواهیم در جنگ دخالت کند .رژیم
صهیونیستی و البته برخی کشورهای
عربی در کنار آمریکا با اقدامات نظامی
موقت در مناطقی خاص برآنند تا چنین
القا کنند که توان حمایت از گروههای
مذکور را دارند تا شــاید با این حربه از
یک سو روحیه تروریستها برای ادامه
مانــدن در میدان جنگ را حفظ کنند
و از سوی دیگر با باالبردن هزینههای
سوریه در فرآیند سیاسی در آستانه ژنو
به امتیازگیری از دمشــق و متحدانش
بپردازند.
ســوم آنکه این روزها تحرکات
ائتالف آمریکایی ،صهیونیستی و ارتجاع
عربی برای فشــار بر مقاومت شــدت
گرفته که ادعای سعودی علیه حمایت
قطــر از حماس و فشــارهای اقتصاد
آمریکا علیه ارکان مقاومت نمودی از
آن است .تجاوز صهیونیستها به غزه
و بحرانســازی در منطقه را میتوان
حلقه تکمیلی این تحرکات دانست ،به
گونهای که با ادعای آمادگی برای گزینه
نظامی به دنبال باجگیری از جهانیان
علیــه مقاومت به ویژه فلســطینیها
هســتند .به عبارتی میتــوان گفت،
آنچــه در ورای تحرکات ســعودی و
صهیونیســتها در منطقه در جریان
اســت برخالف ادعاهایشان نه برای
مبارزه با تروریســم و برقراری امنیت؛
بلکه در چارچوب دشمنی با مقاومت
است که برای تحقق آن حتی از قطع
برق غزه که به شهادت چندین کودک
منجر شده نیز ابایی ندارند.
با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان
گفت که اقدامات نظامی صهیونیستها
نه از روی قدرت؛ بلکه ناشی از تزلزل و
چالشهای درونی و بیرونی آنان است.

فراسو

سال هجدهم
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شیخ احمدبدرالدین حسون ،مفتی سوریه گفت :آمریکا درصدد فتنهگری میان عربها و کردها و همچنین عربها و فارسها به بهانه تنوع و گوناگونی مذهبی
است .دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،باید در صدر فهرست تروریسم قرار بگیرد ،بعد از وی باراک اوباما ،رئیسجمهور سابق آمریکا و سپس همه حاکمانی که
جنگطلب و خشونتطلب بودهاند .سران عرب با ترامپ دیدار کردند ولی جرئت نکردند حتی یک کلمه درباره اسرائیل بگویند.

کندوکاو

ناتو درصدد تحريك روسيه

استقبال از ماندن ایران در فهرست سیاه FATF

خبرگــزاری ایرنا :مقامات دولت «دونالــد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا به تازگی از
تصمیم «کارگروه اقدام مالی» ( )FATFبرای نگه داشــتن نام ایران در فهرست سیاه این
مؤسسه استقبال کردند.مقامات وزارت خارجه و خزانهداری آمریکا به پایگاه المانیتور گفتهاند
که از تصمیم این گروه برای هشدار درباره مخاطرات مراودات مالی با ایران استقبال میکنند.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا به المانیتور گفت« :ما از تصمیم  FATFکه طبق آن نام
ایران در جدیدترین بیانیه عمومی  FATFـ که در جایگاه لیست سیاه شناخته میشود ـ
باقی میماند و اقدامات تقابلی علیه این کشور را تعلیق میکند ،حمایت میکنیم .ایاالت
متحده ،در نگرانیهای مربوط به تأمین مالی تروریسم از جانب ایران با  FATFاشتراکنظر
دارد ».وزارت خزانهداری آمریکا هم گفته که این وزارتخانه ،از اینکه نقش نظارتی FATF
تداوم خواهد یافت تا نهادهای مالی بتوانند درباره روابط تجاری با ایران ،هوشیاری به خرج
دهند ،استقبال میکند.

دوست داریم ایران را تحریم کنیم

رضا اشرفي /تشديد فضاي
امنيتي نظام بينالملل باعث شده تا
كشورهاي تأثيرگذار در بسياري از
مواقع فعاالنه در تحركات و تحوالت
جهاني نقش ایفا كنند .اين مسئله
زمينهاي را ايجاد كرده تا درگيريها
به شــكل چشــمگیری شدت پيدا
كند .در اين ميان سازمان ناتو نقش
بسياري هم در تشديد تنشها دارد
و هم اينكه به ميزان تحركات امنيتي
در ســطح بينالمللي ميافزايد .از
سوي ديگر همواره سعي در تحريك
رقيب از طريق اتهامزني دارد.
بــا اينكــه بــاراك اوبامــا،
رئيسجمهور پيشين آمريكا در روزها
و ماههاي اوليه رياســت خود اعالم
كرده بود كه خواهان روابط نزديك با
روسيه است؛ اما در سالها و ماههاي
پاياني حضورش در كاخ سفيد ثابت
كرد كه بهدنبــال افزايش درگيري
و تنش با مســكو است .اين موضوع
را ميتوان در تنشســازي عمدي و
آشــكار در اوكراين و شرق اروپا كه
كل اتحاديه اروپا را درگير ماجرا كرد،
مشاهده كرد .در حالي كه تنها يك
سال به پايان دوره رياستجمهوري،
ويكتور يانووكويچ مانده بود ،واشنگتن
با حمايت از مخالفان غربگرا شرايط
انقالب را در اين كشــور فراهم كرد
تا زمينه براي واكنش روسيه فراهم

شود .اين موضوع در هر صورت ناتو
و روسيه را در برابر هم قرار ميداد ،به
گونهاي كه حتي برخي از تحليلگران
به صراحت اعالم ميكردند در صورت
تشديد تنش در اوكراين ،روسيه و ناتو
(غرب) عليه يكديگر دست به اسلحه
ميبرند .اگر چه اين اتفاق نيفتاد؛ اما
نه تنهــا زمينههاي تنش را افزايش
داد؛ بلكه بــا افزايش فضاي امنيتي
جهان ،تنشهــا را به ديگر مناطق
جهان گسترش داد.
اين مســئله زمانــي جديتر
دنبال شد كه تحوالت و انقالبهای
غرب آسيا ،در سوريه متمركز شد.
سياســتي كه آمریکا آن را مديريت
كرد ،رژيم صهيونيستي برنامه ريخت
و عربســتان با تيمهاي تروريستي
خــود آن را پيــاده كــرد .بنابراين
ســطح تنش ناتو و غرب با روسيه و
متحدانش به اين حوزه كشانده شد.
منطقهاي كه با توجه به حساسيت
باال ،تمايالت رژيم صهيونيســتي و
تحركات عربســتان سعودي ،بيش
از اين نيز زمينه تنش وجود داشت؛
اما غــرب از اين فضا براي مقابله با
افزايش قدرت روسيه استفاده كرد،
به گونهاي كه حتي به تحريك ناتو،
ب ه جنگنده روسي از سوي تركيه به
منزله يكي از متحدان و اعضاي ناتو
حمله شد .اگر چه بعد از آن روسيه

توانست تركيه را به اشكال مختلف
به ویژه با آگاهســازي از طرح غرب
در منطقه ،متقاعد كنــد كه راه را
اشتباه رفته است .در این میان حضور
فعال روسیه در کنار جبهه مقاومت
برای مبارزه با تروریسم در سوریه و
البته حمایتهای مســکو از عراق و
نیز هشدارهای آن در باب جنایات
ائتــاف آمریکاییـ ســعودی علیه
مردم یمن به ارتقای جایگاه جهانی

حضور فعال روسیه در کنار
جبهه مقاومــت برای مبارزه با
تروریسم در ســوریه و البته
حمایتهای مسکو از عراق و نیز
هشدارهای آن در باب جنایات
ائتالف آمریکاییـ سعودی علیه
مردم یمن بــه ارتقای جایگاه
جهانی مسکو و تنزل موقعیت
جهانی ناتو منجر شده است
مســکو و تنزل موقعیت جهانی ناتو
منجر شده است.
در تمام اين مدت ناتو در حال
تمرين بوده اســت كه آيا در صورت
لزوم و فراهم شدن شرايط ميتواند با
روسيه روبهرو شود يا خير؟ تخيالتي
كه در بســياري از موارد از ســوي
بسياري از جمله برخي از اعضاي ناتو
از آن پرهيز شده است؛ اما اين همه

ماجرا نيست .در طول اين مدت ناتو
همواره به دنبال تحريكسازي رقيب
به ویژه روسيه برای انجام تحركات
ضد غربي بوده تا با استفاده از قدرت
رسانه بتواند از آن عليه مسكو بهره
ببرد .اين موضوع طي ماهها و روزهاي
اخير بيشتر نمايان است .به ویژه كه
جومرج
دونالد ترامپ جنگ طلب و هر 
خواه ،اعتقاد چنداني به ناتو ندارد.
اتفاقاً به همين دليل است كه
ســران ناتو ســعي دارند با تحريك
روســيه به آمریــکا اثبات كنند كه
در شرايط خطر قرار دارند ،بنابراين
بايد بيش از گذشته به ناتو بها داد.
ژنرال پتــر پاول ،یک مقام ارشــد
ناتو در اين زمينه گفته اســت« :ما
تهدید را بر مبنــاي دو عنصر مهم
تعییــن میکنیم ،یکــی قابلیت و
دیگــری نیت اســت .در ارتباط با
قابلیــت بیتردید روســیه در حال
گسترش قابلیتهایش هم در حوزه
متعــارف و هم در حوزه هســتهای
اســت .ما تردیــدی نداریم که آنها
قابلیت استقرار نظامیان برای فاصله
دور و اســتفاده مؤثــر از آنهــا در
جایی بسیار دور از خاک کشورشان
را دارند .نیتهــای کرملین کمتر
مشخص اســت .در ارتباط با نیت،
این چندان روشــن نیســت .زیرا
نمیتوانیم به وضوح بگوییم روسیه

نیات تجاوزگرانه علیه ناتو دارد».
اين مقام ارشــد ناتو در حالي
چنيــن مواضعي را اعــام ميكند
كه طي حدود سه دهه گذشته ناتو
از هــر ابزاري براي نفــوذ به خارج
نزديك روسيه و حوزههاي امنيتي
آن استفاده كرده است .اين موضوع
نه تنها با گرايش به تنشســازي با
روسيه مشــاهده میشود؛ بلكه در
نوع و روش گســترش ناتو به شرق
و نزديكي به مرزهاي روسيه نمايان
است .سياســتي كه در ادامه نيز از
سوي ناتو ادامه پيدا ميكند و خواه
و ناخواه زمينههاي تنش را افزايش
ميدهد؛ اما غرب تمايل دارد آن را
به نام ديگري تمام كند.
با توجه به این شرایط میتوان
گفــت که اقدامات ناتــو در صحنه
جهانی از غرب آسیا گرفته تا اروپای
شرقی و حتی شرق آسیا نه ،برگرفته
از رویکرد به امنیــت جهانی؛ بلکه
برگرفته از رویکــرد نظامیگرایانه
آن برای حفظ دیدگاه پلیس جهان
بــودن این پیمان اســت که بخش
عمدهای از آن را مقابله با روســیه و
البته مهار قدرتهایی همچون چین
و جمهوری اســامی ایران تشکیل
میدهد کــه در جایگاه قدرتهای
منطقهای در حــال افزایش قدرت
روزافزون خود هستند.

رخنه
هژمونی آمریکا بر جهان اسالمـ 23

اجرای هدفمند سیاستهای آمریکا در سنگال

عبــداهلل عبادی/ســنگال یکی از
مهمترین شــرکای سیاســی آمریکا در غرب
آفریقاست .در سال  69 ،2012درصد از مردم
این کشــور طرفدار سیاســتهای آمریکا در
کشورشــان بودند که در سال  2013این رقم
به  81درصد رسید؛ اما در سال  2014این آمار
سیر نزولی داشته و به  74درصد رسیده است.

تاریخچه روابط
طی  40سال گذشته ،آمریکا از بزرگترین
شرکای سنگال در زمینههای سیاسی ،اقتصادی
و فنی بوده است .هر ساله حدود  300دانشجوی
سنگالی به منظور ادامه تحصیل به آمریکا سفر
میکنند .در ســال  1983عبدودیوف ،اولین
رئیسجمهور ســنگال عازم واشنگتن شد و از
آن زمان تا به امروز رؤسایجمهور این کشور
بارها به آمریکا سفر کرده و با مقامات کاخ سفید
مذاکره کردهاند.
در سال  2003جرج دبلیو بوش ،دومین
رئیسجمهور آمریکا پس از بیل کلینتون عازم
«داکار» پایتخت ســنگال شد و با عبداهلل واد،
رئیسجمهور ســنگال در زمینه مسائل مهم
منطقــهای مذاکره کرد؛ امــا پیش از وی بیل
کلینتون در سال  1998به سنگال سفر کرده
بود که سرآغاز گســترش روابط دو کشور در
بســیاری از زمینهها بود .به فاصله یک سال از
این سفر هیالری کلینتون ،بانوی اول آمریکا
عازم داکار شد که این نشان از اهمیت سنگال
در راهبرد آمریکا در غرب آفریقا داشت.
پــس از وقایــع  11ســپتامبر  2001و
گســترش حضور القاعده در آفریقا ،ســنگال
یکــی از مهمترین حامیــان آمریکا در جنگ
علیه تروریســم در منطقه غرب آفریقا بود .در
این راستا به فاصله چند ماه پس از  11سپتامبر
سنگال در حمایت از آمریکا اجالسی را با عنوان
«»African Pact Against Terrorism
برگزار کرد.
یکی از ســازمانهای آمریکایی که نقش
مهمــی در اجــرای سیاســتهای آمریکا در
سنگال دارد ،سازمان توسعه بینالمللی آمریکا
( )USAIDاست .تمرکز این سازمان بر بهبود
وضعیت اقتصادی ،حمایت از بخش خصوصی،

خبرگزاری ایسنا :نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که هدف بیانیه تهدیدآمیز
کاخ سفید علیه سوریه ،اخطار به ایران و روسیه هم است.
«نیکی هیلی» ،گفت« :هدف ما نه تنها ارســال پیام به (بشار) اسد( ،رئیسجمهور
سوریه) ،بلکه ارسال پیام به ایران و سوریه نیز است که اگر این اتفاق دوباره بیفتد ،ما به
شــما اخطار میدهیم« ».نیکی هیلی» در ادامه این نشســت در پاسخ به پرسشی درباره
اینکه واشنگتن چه اقداماتی برای جلوگیری از نقض قطعنامه شورای امنیت از سوی ایران
در دستور کار دارد ،گفت« :دوست داریم ایران را تحریم کنیم ».نماینده آمریکا در سازمان
ملل در ادامه در واکنش به سؤال یک نماینده کنگره مبنی بر اینکه« ،آیا تغییر نظام ایران
جزء گزینههای در دستور کار (دولت آمریکا) است؟» گفت« :نمیدانم».

اتهام وزارت خارجه آمریکا

خبرگزاری تســنیم :وزارت خارجه آمریــکا در ادامه رویکرد خصمانه علیه ایران در
گزارشی که به تازگی منتشر کرده ،تهران را در فهرست کشورهای «سطح سوم» از حیث
قاچاق انسان قرار داد .در گزارش وزارت خارجه آمریکا کشورها براساس تالش در راستای
رفع مشکل قاچاق انسان در چهار سطح ردهبندی شدهاند :سطح اول ،کشورهایی که وجود
مشــکل قاچاق انســان را پذیرفتهاند و در حال تالش برای رفع آن هستند .آخرین سطح
(موارد ویژه) در ســوی دیگر این طیف کشــورهایی را تشکیل میدهند که از حیث دچار
بودن به این معضل ،وضعیت خاصی دارند .لیبی ،سومالی و یمن در این فهرست قرار دارند.
واشــنگتن در این گزارش مدعی شده ایران با وجود آنکه تالش محسوسی برای رفع این
معضل انجام نداده ،گامهایی مانند راهاندازی مراکزی برای کمک به قربانیان قاچاق انسان
را هم راهاندازی کرده است.

مصادره دیگر آمریکا

خبرگزاری مهر :دستیار دادستان کل آمریکا با ادعای اینکه بنیاد علوی با ایران مرتبط
است ،خواستار مصادره این بنیاد شد« .مایکل الکارد» دستیار دادستان کل آمریکا در بررسی
پایانی پرونده نهایی بنیاد علوی مدعی شد که شواهدی در دست است که نشان میدهد
بنیاد علوی تحریمهای وضع شده علیه ایران در سال  ۱۹۹۵میالدی را نقض کرده است.
وی با طرح دوباره این ادعا که بنیاد علوی با ایران مرتبط است ،از هیئت منصفه دادگاهی
در آمریکا خواسته است رأی به مصادره ساختمان این سازمان غیرانتفاعی خصوصی ،واقع
در منطقه «منهتن» شــهر نیویورک بدهد .براســاس ادعای الکارد ایران به طور مخفیانه
ساختمان  ۳۶طبقه منهتن را کنترل میکند.

انتقال مؤثر پیام ایران با گزینه موشکی

خبرگزاری فارس :اندیشــکده آمریکایی نوشت :به کار نگرفتن موشکهایی چون
«شهاب ـ  »3یا «قدر» در حمله به داعش به این مفهوم نیست که ایران در رویاروییهای
آینده از این موشــکها استفاده نخواهد کرد .اندیشکده «واشنگتن» در تحلیلی درباره
شــلیک موشکهای «ذوالفقار» ایران به مواضع داعش در دیرالزور سوریه نوشت« :ایران
در دهه  90میالدی نیز با موشکهای «اسکاد» مواضع مجاهدین (گروهک منافقین) در
خاک عراق را هدف گرفت ،اما در جدیدترین مورد این کشــور یکی از موشکهای بومی
پیشرفتهتر خود را در شرایط عملیات واقعی آزمایش کرد».

هویت

آمريكا :قربانيان نژادپرستي پليس

تبعيض نژادي و رفتارهاي نژادپرســتانه پليس آمريكا همچنان قرباني ميگيرد،
چنانكه برای نمونه ،پلیس سیاتل آمریکا یک زن سیاهپوست باردار را در مقابل چشم
سه کودک وی به قتل رساند .تیراندازی مأموران پلیس سیاتل در شمال غربی آمریکا به
طرف یک زن سیاهپوست باردار که به قیمت جان او تمام شد ،مشاجره و هیاهوی زیادی
درباره عملکرد پلیس این منطقه در آمریکا به راه انداخته است .گفته میشود این زن
سیاهپوست باردار در تماسی تلفنی یک سرقت را به پلیس گزارش کرده بود .نهادهاي
حقوق بشري بارها اعالم کردهاند پلیس سیاتل به تکرار و به طور بیرویه و نامتناسب
در برخورد با مظنونان از زور استفاده کرده است .كشتار سياهپوستان به دست پليس
سفيدپوست آمريكا به امري طبيعي در ساختار آمريكا مبدل شده ،بهگونهاي كه بسياري
از نهادهاي حقوق بشري اين رفتارها را برابر با دوران بردهداري دانستهاند ،با اين تفاوت
كه در آن دوران سياهپوستان به بردگي گرفته ميشدند؛ اما اكنون به قتل ميرسند.

اروپا :افزایش احساسات اسالمستیزانه

حمایت از اقتصاد خرد ،بهبود وضعیت بهداشتی
و درمانــی ،بهبود وضعیت آموزش و پرورش و
کمک به برقراری صلح و ثبات است.
در اجرای این سیاســتها و به ویژه بند
آخر آن ،ســازمان توســعه بینالمللی آمریکا
تالش فراوانــی در حمایت از برقراری صلح و
ثبات در منطقه جنوب سنگال که شورشیان
کازامانس در آن مســتقر هستند ،کرده است.
در سال  ،2005این سازمان مبلغ  30میلیون
دالر برای بهبود وضعیت آموزشی مدارس ایالت
کازامانس که جزء فقیرترین ایالتهای سنگال
است ،هزینه کرده است.
زمینههای همکاری آمریکا و سنگال
ســنگال از جمله کشــورهایی است که
تروریســتهای منطقه مغــرب عربی همواره
بــه آن چشــم دوختهاند .هممــرز بودن این
کشــور با موریتانی که از جملــه پایگاههای
مهم تروریستهای شمال آفریقا است ،سبب
شده تا نفوذپذیری این کشور در برابر اقدامات
تروریستی بســیار باال باشــد؛ از سوی دیگر
وجود هزاران جوان بیکار از دیگر عواملی است
که زمینه رشــد افراطگرایی را در سنگال باال
برده است.
روابط گرم این کشور با کشورهای غربی،
به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیســتی و حضور
صدها تاجر ،کارشناس و متخصص آمریکایی
و صهیونیستی در این کشور از جمله مواردی
است که امکان عملیات تروریستی را در سنگال
افزایش داده اســت .ناگفته نماند که فرودگاه
بینالمللی این کشور در داکار یکی از پایگاههای

نظامی آمریکا در غرب آفریقاســت که دولت
آمریــکا در مواقع لزوم نظیر برگزاری رزمایش
یا حمایت از عملیاتهای نظامی از آن استفاده
میکند .وجود این پایگاه نظامی ســبب شده
است دهها نفر از نیروهای هوایی ارتش آمریکا
به طور دائم در این فرودگاه حضور داشته باشند.
این موارد ســبب شــده است از یک سو
القاعده همواره به چشم یک هدف به سنگال
نگاه کند و از ســوی دیگر آمریکا برای حفظ
منافع خــود روابط نظامی و امنیتی خود را با
سنگال گسترش دهد.
با توجه به پایبندی ارتش سنگال به قانون
اساســی این کشور طی  60سال گذشته و به
وقوع نپیوســتن هیچ کودتایی درآن از زمان
استقالل از فرانسه ،آمریکا برای ادامه این روند
ـ دور نگه داشتن ارتش از سیاست ـ آموزشها
و دورههای ویژهای برای نظامیان سنگالی در
نظر گرفته است .همچنین نزدیکی این کشور
به مرزهای آبی آمریــکا و امکان قاچاق مواد
مخدر ،سالح و انسان به آن موجب شده است
تا دورههای خاص مبارزه با قاچاق برای نظامیان
ســنگالی برگزار شود و آنان از هر جهت برای
جلوگیری از این مشکل آماده شوند.
هر چند ســنگال در زمینه حقوق بشــر
بهترین کارنامه را در میان کشورهای منطقه
غرب آفریقا دارد؛ اما گزارش حقوق بشر سال
 2012مــوارد متعددی از نقض حقوق بشــر
را در این کشــور برمال کرده است .این موارد
عمومــاً شــامل بدرفتاری نظامیــان ،کاهش
آزادی مطبوعات و آزادی بیان ،فســاد اداری
و دولتی ،مستقل نبودن قوه قضائیه ،شکنجه

زنان و بدرفتاری شدید با آنان ،سوءاستفاده و
بدرفتاری با کودکان و مواردی از این دســت
است .بر اساس گزارش حقوق بشر ،در روستاها
و شــهرهای دورافتاده این کشــور بسیاری از
دختران از رفتن به مدرسه منع شده و بسیاری
از دختران در ســنین پایین به ازدواج مجبور
میشــوند .همچنین موارد متعددی از نقض
حقوق بشر از سوی شورشیان کازامانس دیده
شده که سبب شده اســت منطقه کازامانس
جزء عقبماندهترین استانها از نظر آموزشی
و بهداشتی باشد.
دولت آمریــکا به منظــور مقابله با این
موارد ســپاه صلــح « »peace corpsرا در
این کشور فعال کرده است .این سازمان 150
عضو بومی دارد که همگی از جوانان مســتعد
سنگالی هســتند که دورههای خاصی را زیر
نظر کارشناسان فرهنگی آمریکا گذرانده و در
چارچوب اجرای برنامههای به اصطالح حقوق
بشر آمریکا آماده شدهاند .گفتنی است ،دامنه
فعالیت سپاه صلح در زمینه آموزش و پرورش،
بهداشت و کشاورزی و اقتصاد خرد است.
در سال  2014و با شیوع بیماری مهلک
ابوال در غرب آفریقا که هزاران قربانی گرفت،
دولت آمریکا به منظور جلوگیری از گسترش
این بیماری در غرب آفریقا مبلغ یک میلیون
دالر بودجــه اختصاص داد که بخشــی از آن
صرف مبارزه با ابوال در ســنگال شد .بر اساس
این ،سپاه صلح در اجرای این سیاست اعضای
خود را به مناطق مختلف ســنگال فرستاد و
مردم این کشــور را با کمک نیروهای دولتی
واکسیناسیون کرد.

نتایج جدیدترین نظرسنجی از افزایش احساسات اسالمستیزانه در بین شهروندان
اروپایی خبر داده و نشان میدهد که بیشتر آنها خواستار توقف مهاجرت از کشورهای
عمدتاً مســلمان هستند .بیشتر شهروندان اروپایی معتقدند که حدود  20سال پیش
همه چیز بهتر بود .حدود چندین دهه است که یک نگرش بدبینانه در بین شهروندان
مشــاهده میشود .در سال  2017مسائل بسیار متفاوت دیگری ،شهروندان و اتحادیه
اروپا را درگیر خود کرده است .بر این اساس  55درصد شهروندان اروپایی روش زندگی
اســامی و اروپایی را با هم ناسازگار میدانند .حدود  56درصد شهروندان اروپایی هم
خواستار توقف مهاجرتها از کشورهای عمدتاً مسلمان هستند .بر این اساس احساسات
ضداســامی در بین شهروندان اتریشی بیشتر اســت و 65درصد آنها خواستار توقف
اینگونه مهاجرتها هســتند .بسياري سياســتهاي تبليغاتي دولتمردان غربي عليه
اسالم را زمينهساز اين اسالمستيزي ميدانند.

ميانمار :آوارگي نیم میلیون مسلمان

براساس گزارش جدید سازمان ملل نزدیک به نیم میلیون مسلمان روهینگیا از
میانمار به دلیل دهها ســرکوب در جنوب غرب این کشــور آواره و بیخانمان شدهاند.
تا پایان ســال  ۲۰۱۶تعداد آوارگان روهینگیا به  ۴۹۰هزار و  ۳۰۰نفر افزایش یافته
است .این در حالی است که این آمار در سال گذشته  ۴۵۱هزار و  ۸۰۰نفر بوده است.
دیدهبان حقوق بشــر اعالم کرد؛ اقلیت روهینگیا یکی از مظلومترین و ستمدیدهترین
جوامع در جهان است چراکه آنها سالهاست که از یک عملیات پاکسازی آهسته در
استان راخین واقع در جنوب غرب میانمار رنج میبرند .الزم به ذكر است؛ سركوب و
كشــتار مسلمانان ميانمار در حالي صورت ميگيرد كه دولتهاي غربي مدعي حقوق
بشر براي منافع سياسي خود از واكنش به آن خودداري كرده و حتي از اين كشتارها
حمایت میکنند.

اتریش :ممنوعيت وجود مهد کودک اسالمی

اسالمستيزي و اعالم محدوديت عليه مسلمانان هر روز در اتريش بيشتر ميشود،
چنانكه وزیر خارجه اتریش در گفتوگو با یک روزنامه محلی گفته است؛ هیچ نیازی
به وجود مهدهای کودک و پیشدبســتانیهای اســامی در این کشور نیست و قصد
تعطیلی آنها را دارد .سباستین کورتز مدعی شد چنین مراکزی به انزوای کودکان منجر
شــده و ســبب میشود از نظر زبانی و فرهنگی از جامعه جدا شوند ،در حالیکه پول
مالیاتدهندگان خرج آنها میشود .بر اساس آمار همین روزنامه ،حدود  10هزار کودک
تنها در شهر وین به مهدهای کودک و پیشدبستانیهای اسالمی میروند .اتريش به
تازگی حضور در مراكز دولتي با حجاب را نيز ممنوع كرده است.

تحلیلهفته
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حســن پالرک ،رئیس ســتاد بازسازی عتبات عالیات گفت :فعالیتهای ستاد عتبات در استانهای سنینشین هم به مانند استانهای شیعهنشین
بسیار جدی است ،سال گذشته به صورت داوطلبانه علمای اهل سنت را از استانهای سیستانوبلوچستان و کردستان به عتبات اعزام کردیم و آنها از
پروژههای ستاد بازسازی عتبات عالیات در عراق بازدید کردند و در بازگشت در منابر خود این موضوعات را تبلیغ کردند.

صبح صادق کارنامه مدعیان حقوق بشر را بررسی میکند

آتش به اختیار و مرزهای آن

مصطفی قربانی/امام خامنهای(مدظلهالعالی) در بخشــی از سخنان خود در
خطبههای نماز عید فطر ،فعالیتهای فرهنگی را یکی از کارهای مهم کشور دانستند و
با اشاره به منافذ و نفوذگاههای بسیار دشمن در عرص ه فرهنگی ،تأکید کردند« :عالوه بر
مجموعههای مسئول دولتی ،مجموعههای عظیم مردمی و جوانان صاحب فکر و دارای
ابتکار و همت نیز باید «آتش به اختیار» ،منافذ فرهنگی را مسدود و در این عرصه اقدام
فرهنگی خودجوش
کنند و کار را پیش ببرند ».ایشان در ادامه ،آتش به اختیار را «کار
ِ
و تمیز» تعبیر کردند و آن را نه به معنای بیقانونی و فحاشی و طلبکار کردن مدعیان
پوچاندیش و مدیون کردن جریان انقالبی کشور دانستند.
آتش به اختیار مفهومی اســت که از زمان طرح آن ،مطالب و تفســیرهای بعضاً
بیموردی از آن صورت گرفت .از اینرو ،در این نوشــتار تالش میشــود تا با ذکر چند
نکته ،ابعادی از این مفهوم واکاوی شود:
1ـ لزوم آتش به اختیار از دو مسئل ه عمده ناشی میشود؛ آسیبپذیریها و نقاط
ضعف و ضعف عملکردها در حوز ه فرهنگ و تالش دشــمن برای هدف قرار دادن این
حوزه ،به طور ویژه ،برای دگرگون کردن دیگر ساحتهای جامعه.
2ـ آتــش به اختیار به معنای تعطیلی یا کنار زدن نهادها و مجموعههای دولتی
مسئول در حوز ه فرهنگ نیست؛ بلکه در کنار مجموعههای فرهنگی و به منظور کمک
و همافزایی با آنها ،الزم است که هم ه آحاد جامعه ،به ویژه افراد و مجموعههای انقالبی
در این زمینه با احساس مسئولیت وارد عمل شوند .در واقع ،آتش به اختیار ،جایگزینی
برای نهادهای مسئول در حوزه فرهنگ نیست؛ بلکه مکمل کار آنها است.
3ـ آتش به اختیار گویای وظیف ه همگانی آحاد جامعه در قبال وضعیت فرهنگی
کشور است و از این نظر ،میتوان آن را نوعی از امر به معروف و نهی از منکر دانست.
4ـ انقالب اســامی یک نهضت سیاسیـ اجتماعی و البته فراتر از اینها ،نهضتی
فرهنگی و گســترده بود که هم در دوران مبارزات و پیروزی و هم در دوران استقرار و
تثبیت با روحی ه نهضتی و نهادی حرکت کرده اســت؛ اما در ســالهای اخیر این روند
متوقف شــده و میل به ســازمان به جای نهاد افزایش یافته که البته این تالش برای
گسترش سازمانی ،تجربهای چندان موفق نبوده است .مهمترین پیامد این وضعیت این
است که با وجود سازمانها ،ممکن است برخی تصور کنند که دیگر وظیفهای متوجه
افراد انقالبی نیست؛ یعنی با وجود سازمانهای برای نمونه فرهنگی ،دیگر کسی در باب
امر به معروف وظیفهای ندارد که در این حالت ،آن پویایی اجتماعی و آن تذکر همگانی
که میتواند در اصالح نابســامانیها مؤثر باشــد ،رخت برمیبندد و کار به سازمانهای
دولتی واگذار میشــود که البته همانگونه که گفته شــد ،تجرب ه چندان موفقی نبوده
است .بنابراین ،فرمان آتش به اختیار رهبر معظم انقالب در اساس ،تالش برای احیای
وضعیت نهادی اســت که در آن هرکس خود را موظف به کار جهادی میداند .هرچند
این فرمان منافاتی با وجود سازمانهای مسئول و انجام وظایف آنها ندارد .در واقع ،رخت
بربســتن کنشهای انقالبی ،خطری است که متوجه ماندگاری انقالب اسالمی است و
رهبــر معظم انقــاب با فرمان آتش به اختیار خود میخواهند که اوالً ،به نوعی به این
قبیل کنشها اعتبار بدهند و ثانیاً ،جامعه و انقالب را از مزایای آنها بهرهمند سازد که
از مهمترین این مزایا ،مصون ماندن ماندگاری انقالب اسالمی است.
5ـ آتش به اختیار ،هم از ولنگاری و رهاشــدگی فرهنگی متمایز اســت و هم از
خودسری ،بلکه آتش به اختیار فرمانی است که با قانون مغایرتی ندارد و از سوی دیگر،
مبرا از اقدامات خودســرانهای اســت که گاه و بیگاه در کشور انجام میشود .در واقع،
آتش به اختیار وظیفهای اســت که انجام درســت آن منوط به آگاهی و دقت عامالن
آن در رعایت چارچوبهای قانونی و به کار نبردن شیوههای خشن و خودسرانه است.

پرتو

شماره ۸۰5

تحلیلی بر چرایی سیاستهای ضد ایرانی ترامپ

رضا محمدی /دونالد ترامپ چهلوپنجمین رئیسجمهور آمریکا از زمانی
که هدایت سیاســت خارجی آمریکا را برعهده گرفته است ،با مواضع متفاوت و
بعضاً متناقض در عرصه بینالمللی خود را مطرح کرده است .اما یکی از مواضع
ثابت وی ،دشمنی با ایران بوده است که همواره چه در زمان تبلیغات انتخاباتی
و چه در دوران ریاســتجمهوری بر آن تأکید داشته است .اصرار بر پاره کردن
برجام ،متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم ،تالش برای براندازی و به تازگی
تصویب تحریمهای موســوم به اس ۷۲۲همگی نشاندهنده نوع نگاه ترامپ به
مســئله ایران است .وی در این مســیر و نیز ناکارآمد کردن برجام اقداماتی را
شــروع کرده است .در ادامه همین سیاستهای خصمانه بود که سنای آمریکا
طرح تحريمهاي اس ۷۲۲موسوم به «قانون مقابله با اقدامات بیثباتکننده ايران
 »2017را به تصویب رساند.
در ادامه سیاستهای ایرانهراسی ،رئیسجمهور آمریکا فرمان اجراییای
را امضا کرد که بر اســاس آن ورود اتباع ایرانی و چند کشــور مسلمان دیگر به
آمریکا به تعلیق در میآید.
دونالد ترامپ برای نشــان دادن میزان خصومت خود با ایران به عربستان،
یعنی یکی از بزرگترین دشمنان ایران در منطقه سفر کرد .در این سفر ترامپ
با انعقاد قراردادهایی به ارزش  500میلیارد دالر به اصطالح خود ضمن دوشیدن
عربستان ،اقتصاد آمریکا را نیز به نوعی شکوفا کرد .این سفر از آنجا بسیار مهم
بود که سیاستهای خاورمیانهای ترامپ را مشخص کرد؛ چرا که شاهبیت تمامی
اقدامات و سخنرانیهای وی در ریاض مقابله و اتهامزنی به ایران بود.
ترامپ برای فشار بر ایران بر دو موضوع حقوق بشر و برنامه موشکی ایران
تمرکز کرده است .در واقع وی در حالی این دو مسئله را مستمسک خود قرار
داده است که کشوری مانند عربستان که ترامپ نخستین سفر خود را به آنجا
انجام داد ،در زمینه حقوق بشر از عقبماندهترین رژیمهای حال حاضر در جهان
اســت و وی هیچگونه انتقادی نسبت به این وضع ندارد و همچنان مانند دیگر
رؤســایجمهور آمریکا از ابزار حقوق بشر به منزله معیاری دوگانه برای منافع
آمریکا اســتفاده میکند .بهانه دیگر دونالد ترامپ ،برنامه موشکی ایران است.
در این باره نیز وی سیاستی متناقض را در پیش گرفته است .ترامپ در حالی
پیشــرفت موشکهای ایرانی را تهدیدی برای صلح و امنیت معرفی کرده است
که اوایل خرداد ماه قرارداد فروش ســاح به عربســتان به میزان  110میلیارد
دالر را امضا کرد.
البته ،به نظر میرسد ترامپ عالوه بر دریافت این مبلغ از عربستان شروط
دیگری نیز برای فروش سالح به ریاض تعیین کرده است .ترامپ اولویت خود را
در منطقه تأمین امنیت رژیم صهیونیستی معرفی کرده است .در این مسیر نیز
ایران بزرگترین سد به شمار میرود .بنابراین وی به دنبال آن است تا جبههای
ضد ایرانی در منطقه به وجود بیاورد .عربســتان برای شروع عادیسازی روابط
با رژیم صهیونیستی از نظر ترامپ بهترین گزینه است؛ چرا که محمدبنسلمان
جوانی  32ساله و تندرو بیشترین قرابت فکری با سیاستهای ترامپ در منطقه
را دارد و بارها نشــان داده که خواستار عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی
است .از این رو ترامپ در حال تشکیل این جبهه علیه ایران است.
از سوی دیگر همزمان با این جبههبندی سنای آمریکا به مدد ترامپ آمده
است و تحریمهایی که به مادر تحریمها معروف هستند را امضا کرده است که
نه تنها وعدههای آمریکا در برجام را به کلی ملغی خواهد کرد؛ بلکه تحریمهای
بسیار بیشتری را نیز علیه ایران وضع خواهد کرد.
به طور کلی ایران همچنان در دوران ترامپ نیز کانون سیاســت خارجی
آمریکا به شــمار میرود .خاورمیانه برای آمریکا بزرگترین بازار فروش ســاح
به شمار میرود .طبیعی اســت برای فروش سالح باید همواره عاملی تهدیدزا
را معرفی کرد تا بتوان فروش ســاح را توجیه کرد که ترامپ بار دیگر ایران را
عامل تهدیدزا معرفی کرده است.

حقوق بشر آمريکايي؛ سياهي در سياهي

مهدي ســعيدي /در روز
يکشــنبه  12تيرماه سال  1367بود
که هواپیمای مسافربري شماره ۶۵۵
شرکت هواپيمايي ايراناير با شناسه
« »IR 655بــا  ۱۵دقيقه تأخير ،در
ســاعت  ۱۰:۱۷صبح به وقت ساعت
رســمي ايران ،از فرودگاه بينالمللي
بندرعبــاس بــه مقصد فــرودگاه
بينالمللي دبي برخاست .مدت پرواز
تا دبي  ۲۸دقيقه و حداکثر ارتفاع تا
 ۱۴هزار پا تعيين شد .اما پس از چند
دقيقه با موشکي که از ناو وينسنس به
فرماندهاي ناخدا «ويل راجرز» شليک
شــد و تمامي  290سرنشين آن به
شهادت رسيدند!
بالفاصلــه پــس از اين جنايت
هولنــاک ،مقامــات آمريکايي اعالم
کردند که يک فروند هواپيماي اف14
جمهوري اسالمي ايران را مورد هدف
قرار دادهاند .پس از روشن شدن نوع
هواپيما ،آمريکاييها ســعي کردند
وانمــود کنند که در اين باره مرتکب
اشتباه شدهاند؛ اما شواهد بعدي ،اين
نظر آنان را کام ً
ال رد کرد و مشخص
شــد که اين جنايت با هــدف وادار
کــردن جمهوري اســامي ایران به
پذيرش صلح و پايان جنگ تحميلي
طرحريزي شده است ،چنانکه رونالد
ريگان ،رئيسجمهور وقت آمريکا در
اين باره اظهار داشــت« :اين حادثه
(انهدام هواپيماي مســافربري ايران
از ســوي آمريکا) ضرورت دستيابي
به برقراري صلح را با حداکثر شتاب،
دوچندان ساخته است».
اين اقدام تنها نمونه کوچکي از
جنايات فجيع غرب علیه بشــريت و
در رویارویــی ديگر تمدنها در طول
تاريخ است.
بيماري فراگير تجاوزگري
و استثمار!
با آغاز دوران اســتعمارگري از
اواخــر قرن پانزدهم ،ســرزميني در
قاره آمريکا ،آفريقا ،آســيا ،اقيانوسيه
نيســت که رد پايي از جنايات غرب
در آن باقي نمانده باشــد! انسانهاي
بيگناهــي که خونشــان بر زمين
ريخته نشده ،اموالشان به غارت برده
نشده و جوانان و مردان و زنانشان به
بردگي گرفته نشده باشند!
خوي وحشــيگري مربوط به
بخشي یا گوشــهاي از غرب نيست؛
بلکه بيماري فراگيري است که تمامي
آن را فرا گرفته اســت؛ از روزگاري
که حاکمان شــبهجزيره ايبري اعم
از اســپانياييها و پرتغاليها خود را
ســردمدار و آقاي اروپا ميخواندند
و ســوداي فتح ثــروت هند و چين
را داشتند و در مســير دستيابي به
آن قاره آمريــکا را نيز غارت کردند
و آفريقــا را به اســارت درآوردند! تا
زماني که سوداي غارت سرزمينهاي
تازه کشــف شده قاره پهناور آمريکا،
هلنديها و فرانسويها و انگليسيها
و حتي نروژيها و دانمارکيها را نيز
به وجد آورد تا براي عقب نماندن از
رقبا وارد رقابت اســتعماري شوند و
بيش از چهار قرن آنچنان فجايعي در
اين سرزمين به جاي بگذارند که ديگر
اثري از تمدنهاي بزرگ سرخپوستان؛
«مايا»« ،ازتک»« ،اينکا» و ...مردمان
آن باقي نماند!
در اواخر قرن نوزدهم در حالي
که تحوالت سياســي اروپا بسترساز
قدرتيابي آلمان ،ايتاليا و بلژيک شده
بود ،غارتگران اروپايي در نوامبر سال
 1884ميالدي در برلين جمع آمدند
تا اين بار قاره ســياه را چون گرگان
گرسنه تقسيم کرده و به غارت منابع

طبيعي آن مشغول شوند ،همانطور
که در طول ســه قــرن پيش از آن
نيــروي انســاني آن را براي بيگاري
در کشتزارهاي نيشکر و قهوه و ...در
آمريکا به بردگي گرفته بودند!
آلمانیهــا که بانيان نشســت
بودند ،براي خود سرزمينهاي ناميبيا،
کامرون ،توگو ،تانزانيا ،رواندا و بروندي
را به غارت بردند! و ليبي و اتيوپي و
اريتره نيز سهم ايتالياييها شد .حاصل
اين تقسيم آفريقا براي انگليسيها،
مصر و ســودان و تانزانيــا و کنيا و
اوگاندا و گامبيا و ســيرالئون و غنا و
آفريقاي جنوبي و زيمبابوه و زامبيا و
ماالوي و سوازبلند و جزاير سيشل بود!
فرانسويها بر الجزاير ،تونس ،مراکش،
موريتاني ،سنگال ،گينه ،ساحل عاج،
بورکينافاسو ،مالي ،نيجر ،بنين ،چاد،
آفريقاي مرکزي ،گابن ،کنگو فرانسه،
ماداگاسکار ،جزاير کومور ،جيبوتي،
چنگ انداختند .آنگوال و موزامبيک و
گينهبيسائو نيز سهم اولين استعمارگر
منطقــه ،يعني پرتغــال باقي ماند و
کشور مغرب نيز ميراث اسپانيا شد.
ســرزمين پهناور کنگــو در اختيار
لئوپولد دوم پادشاه جنايتکار بلژيک
قرار گرفت که بزرگترين جنايات را
در اين سرزمين برجا گذاشت و هزاران

راهانــدازي و حمايــت از
گروهکهاي تروريســتي از
گروهک منافقين تا القاعده و
داعش و جريانهاي ســلفي و
صدها گروه دیگر در سراســر
جهان بــا هدف ايجاد ناامني و
آشوب در کشورهاي مستقل و
مخالف آمريکا از جمله اقدامات
برنامهريزي شــده دســتگاه
امنيتي آمریکا است

دست قطع شده حاصل آن بود!
در مجمــوع در ســا لهاي
1900ـ ،1884بريتانيــا 9/583/000
کيلومترمربع زمين را با  57ميليون نفر
سکنه ،فرانسه  9/324/000کيلومتر
مربــع زمين را بــا  36/5ميليون نفر،
آلمان  2/590/000کيلومتر مربع زمين
را با  14/7ميليون نفر ســکنه ،بلژيک
 2/331/000کيلومترمربــع زمين را
بــا  30ميليون نفر ســکنه و پرتغال
 2/072/000کيلومتــر مربع زمين را
با  9ميليون نفر سکنه در آفريقا تحت
سلطه و استثمار خود درآوردند!
در طول اين ادوار سرزمينهاي
آسيا و اقيانوسيه نيز از تجاوز و تحدي
مصون نماندند .اســتراليا و نيوزلند
همچون شبهقاره هندوستان و برمه و
چين و خاورميانه از سوی انگليسيها
اشغال شد .فيليپين به اشغال اسپانيا
و ســپس آمريکاييها درآمد .جزاير
زرخيز اندونزي تحت تصرف هلنديها
قرار داشت و فرانسويان براي ساليان
متمادي بر ويتنام ،کامبوج و الئوس
سلطه گستراندند و جنايتها کردند.
حاصــل اين ســلطه متمادي
چيزي جز؛ کشــتار ،بردگــي ،فقر،
گرسنگي ،رواج مواد مخدر ،بيماري،
عقبماندگي ،دوگانگي ســاختاري،
اختالفات مرزي ،درگيريهاي قوميـ
قبیلــهای ،بحران هويت ،اســتحاله
فرهنگــي ،تغييــر ســبک زندگي،
وابستگي سياسي ،وابستگي ساختار
اقتصاد مســتعمرات به بازار جهاني،
وابستگي پولي و بانکي به کشورهاي
مرکز ،اســتقراض خارجــي ،اقتصاد
تکمحصولي ،نداشــتن سهمي در
اقتصاد جهاني و ...نبود.
ميراثداراستعمار
با ورود به قرن بيســتم شاهد

تحوالتــی در عرصه روابط بينالملل
هســتيم کــه يکــي از مهمتريــن
رخدادهــاي آن ورود آمريــکا بــه
عنوان کشــوري نوظهــور به عرصه
اســتعمارگري بــود .آمريکاييهــا
توانستند تفوق خود را بر ديگر رقباي
استعمارگر خود عيان کنند ،به ویژه
پس از آنکه سياستهاي امپرياليستي
و گسترشگرايانه دولتهاي اروپايي
به دو جنــگ جهاني و چنگاندازي
بر چهره خودي انجاميد و کشتارهاي
دهها ميليوني و نابودي سراسر اروپا
حاصل آن بود!
با تبديل شدن آمريکا به کشوري
قدرتمنــد و صاحب ثــروت ،خوي
استعمارگري اروپاييها به ساکنان اين
ســرزمين نيز منتقل شد و به همين
دلیل با آغاز قرن بيستم به تدريج اين
کشور به بزرگترين متجاوز جهاني
مبدل شد و بسياري از ملتها طعم
تلخ زيادهخواهيها و تجاوزات را اينبار
ذيل پرچم ديگري چشيدند.
آمريکا با مداخله آشکار از طريق
سلطه و استثمار و تحريم اقتصادي،
تهاجم فرهنگي ،حمله نظامي ،پياده
کردن نظاميان ،تهديد يا توســل به
کودتــاي نظامي و ســرنگون کردن
دولتهاي ملي و مردمي اقدام ميکرد.
در واقــع دولتهايــي را که حاضر
نبودنــد به برنامهها و خواســتههاي
يکجانبهگرايانه آن تن دهند ،حذف
کــرده و دولتهاي مجــري منافع
سرمايهداري را به جاي آنها بر سر کار
ميآورد .آمريکا طي يک قرن اخير،
بــه ويژه پس از جنگ جهاني دوم ،با
اين روش منافع خود را در جهان سوم
تثبيت کرده است.
البتــه ،تالش آمريکاييها براي
نفوذ به ديگر ســرزمينها به قرون
گذشــته بازميگــردد .آمريکاييها
از ســده هفدهم در فعاليت شرکت
هند شرقي انگليس مشارکت جدي
داشتند و از دزدان دريايي صاحبنام
منطقه نيز به شمار ميرفتند و اين
نخستين پيشينه حضور آمريکاييها
در منطقه اقيانوس هند و خليج فارس
اســت .آفريقا نيز که پس از نشست
برلين بين قدرتهاي اروپايي تقسيم
شــده بود ،مورد توجه آمريکاييها
بود .اياالت متحده آمريکا که نخست
خود را به عنوان يک حکومت طالب
آزادي و تســلط مردم بر سرنوشت
خــود جــا زده بود؛ پــس از مدتي
پنجــه خونين و ضــد مردمياش از
درون دســتکش سفيد آشکارشد و
بــه دليل طمع و حرص بيش از حد
ســرمايهداري بينالمللي ،به غارت
هرچه بيشتر منابع طبيعي و نيروي
انساني اين قاره پرداخت .سازمانهاي
به ظاهر خوشنام که با هدف ترقي
مردم آفريقا تشکيل شده بود ،نيتي
جز اســتحکام رشتههاي استعماري
بر مردم اين ســرزمين نداشــتند.
شرکتهاي آمريکايي يا چند مليتي
در غــارت ثروت اين قاره مســابقه
گذاشــته و با توسعه ايدئولوژيهاي
مختلف و تأثيرات آنها وضعيت خاصي
را بر اين قاره تحميل ميکردند.
«روژه گاردي» معتقد است که
اراده سياســي ايــاالت متحده براي
سلطه جهاني نوعي همگوني است که
از طريق مداخله مستقيم يا از طريق
دستنشــاندگان حائل ،شديدترين
تلفات انساني در سراسر تاريخ را به بار
آورده و با بزرگترين قتلعامها ،يعني
کشتار سرخپوستان شروع شده است،
با بردگي و تبعيض نژادي سياهان ،با
حمايت از خونينترين ديکتاتوريها
در آمريــکاي التين ادامــه يافته و

سپس در ســاير نقاط جهان ،نظير
حکومت موبوتو در آفريقا و مارکوس
در فيليپين و سرانجام با بمباران اتمي
هيروشيما و کشتارهاي عراق نمايان
شده است ،کافي است فقط به چند
واقعه آن در سالهاي اخير اشاره شود:
چهار ميليون نفر در ويتنام ،دويست
هزار نفر در تيمور شــرقي با حمايت
اياالت متحده ،دويســت هزار نفر در
آمريکاي التين از طريق «مشتريان»
اياالت متحده ،بيســت هزار نفر در
لبنان بــدون کمترين مجــازات در
سايه «وتو»ي اياالت متحده ،صدها
هزار نفر در فيليپين ،دويســت هزار
نفر در آمريــکاي مرکزي و ...و اينها
چند نمونه کوچک از فجايع بزرگ و
بيشمار آمريکاست!
سياهي در سياهي
و حقوق بشر آمريکايي
آمريکاييهــا تــاش کردند با
چهرهاي موجه خود را سردمدار صلح
و حقوق بشــر و عدالــت و آزادي و
دموکراسي معرفي کنند! در اعالميه
استقالل آمريکا بسياري از ارزشهاي
حقوق بشري مورد تأکيد قرار گرفته
است ،اما خيلي زود ملتهای جهان
فهميدنــد که تفاوتــي ماهوي بين
جنايتــکاران يانکي و انگليســي و
فرانســوي و ...وجود نــدارد و ادعاي
حمايت از حقوقبشــر فريبي بيش
نیست! در اين ميان وجود فهرستي
طوالني از انواع و اقســام جنايات و
فجايع در کارنامه آمريکاييها ،روي
اسالف خود را سفيد کرده است!
تنها در نيمه دوم قرن بيســتم،
اياالت متحده آمريــکا حدود 100
کودتاي نظامي و براندازي حکومتها
را طراحــي و رهبــري کرده اســت
و دهها بار به طور مســتقيم دســت

تنهــا در نيمــه دوم قرن
بيستم ،اياالت متحده آمريکا
حدود  100کودتــاي نظامي و
براندازي حکومتها را طراحي
و رهبري کرده است و دهها بار
به طور مستقيم دست به اشغال
نظامي کشورها زده ،يا آنها را به
مداخله نظامي تهدید کرده است
به اشــغال نظامي کشــورها زده ،يا
آنهــا را بــه مداخله نظامــي تهدید
کرده اســت .از جنــگ جهاني دوم،
کشورهاي زيرســلطه ،صحنه اصلي
دخالتهــا و کودتاهــاي نظامي يا
شــبهکودتا و ضدکودتا و اســتقرار
ديکتاتوريهاي نظامــي بودهاند .به
ســادگي ميتوان بــرآورد کرد که
کاربرد گســترده شــيوههايي چون؛
تهديد ،کودتا ،اشــغال نظامي و ،...تا
چه اندازه به اســتقالل کشورها و به
فرايند تصميمگيري دولتها صدمه
و زيان ميزند.
بیترديد ،دستگاهها و آژانسهاي
مختلف جاسوســي آمريکا ،در طرح
و اجراي کودتاهــا و توطئهها ،براي
سرنگوني حکومتهاي مردمي ،فعاالنه
مشغولند و مسئول کودتاهاي بيشمار
در جهان هستند؛ البته در اين راستا
و بــراي دســتيابي موفقيتآميز به
اهداف ،آمريکا از کمک و پشتيباني
سياستمداران طرفدار سياست غرب،
بهرههای فراوانی برده است.
در کنــار کودتاهاي سياســي،
تهاجمــات نظامي نيز وجــود دارد.
ارتش آمريکا با لشکرکشــي و پياده
کردن ســربازان يا بمبــاران هوايي
و تهاجم موشــکي ،در کشــورهاي
هدف ،سياستهاي اســتعمارگرانه

اياالت متحده در طول قرن بيستم را
دنبال کرد .حاصل اين حضور نظامي
جز قتل ،کشــتار ،جنايــت ،ويراني،
خســارت و نابودي منابع طبيعي و
فقر و بدبختي نبوده است.
يکي ديگر از اقدامات جنايتکارانه
آمريکاييهــا که ميتوان فهرســتي
طوالني از آنها تهيــه کرد ،اقدامات
تروريستي اســت که با هدف حذف
مخالفان سياسي در کشورهاي مختلف
جهان از ســوی دستگا ه جاسوسي و
امنيتي ايــاالت متحده طرحريزي و
اجرا ميشود« .ويليام بلوم» نويسنده
کتاب «دولت خودسر» ،در فهرستی،
به نام عدهای از افراد مشــهوري که
آمريکاييهــا در ترور آنان دســت
داشتهاند ،اشاره ميکند.
آمريکاييها حتي براي کنترل
جمعيــت ديگــر کشــورها برنامه
داشتهاند که با هدف بسط هژموني
و مديريت و کنترل جهان دنبال شده
است .مطابق برخي گزارشها از سال
 1968تا اوايل قرن جديد آمريکا 17
ميليــارد دالر برای کنترل جمعيت
جهان هزینه کرده اســت که نصف
آن در آفريقا صرف کشتار مردم شده
اســت .تأثيرگذارترين دستورالعمل
و طــرح ايــن جنــگ جمعيتي به
 NSSM200معروف اســت که
در اوايل دهه هفتاد ميالدي هنري
کيسينجر و دستياران او آن را تنظيم
کردند .اين پروژه روند فزايند ه رشد
جمعيــت جهاني را برخالف امنيت
ملي آمريکا ميدانست و راهبردها و
سياستهايي براي مديريت جمعيت
جهان و ترغيب رهبران کشورهاي در
حال توسعه براي کاهش روند رشد
جمعيت را تبيين ميکرد.
در اين ســند آمده بــود؛ در
صورتــي که جمعيت کشــورهاي
در حال توســعه داراي منابع غني
با ضريب رشــد فعلي افزايش يابد،
موجب باال رفتن شــديد انتظارات
عمومــي در ميان مــردم در زمینه
آمــوزش ،اشــتغال ،بهداشــت و
مسکن خواهد شد که به دنبال آن
ناپايداريهاي اجتماعي و سياسي در
اين کشورها به وجود خواهد آمد و
اين ناپايداريها در کشورهاي داراي
منابع غني بــه منافع آمريکا ضربه
خواهد زد ،پس بايد به انحاي مختلف
از رشــد جمعيت کاست .تشويق به
کاهش بارداري و سقط جنين ،اشاعه
همجنسبازي ،آلوده کردن مردم با
عوامل بيماريزايي (همچون ایدز)
که به مرگ تدريجي منجر شــده و
افراد را از دايره تداوم نســل خارج
ميســازد ،ايجاد جنگهاي داخلي
و حمايت تســليحاتي از کشــتار
مردم به ویژه در آفريقا ،ايجاد مراکز
عقيمسازي مردان و زنان در سراسر
جهــان و ارائه مشــوقهايي براي
اين اقدام ،همگــي از جمله اهداف
راهبردی کيســينجر براي مقابله با
رشد جمعيت کشــورهاي در حال
توسعه بوده است .ليبريا ،غنا ،اوگاندا،
آنگوال و کنگو بيشترين صدمات را از
سياستهاي آمريکا در آفريقا متحمل
شدهاند .اين سياستها موجب شد
که به مــدت چند دهه بيش از 20
ميليون آفريقايي در اثر جنگهاي
داخلي ،بيماري و گرســنگي از بین
بروند .پس از دستور اجراي کامل اين
برنامه تبعيض نژادي اقتصادي شروع
شد .کمکهاي بينالمللي درباره غذا
و دارو به کشــورهاي فقير منوط به
اجراي برنامههاي کنترل جمعيتي
در کشورهاي آفريقايي شد.
ادامه در صفحه۱۲

ژرفا
صف اول!

محسن فخری«/ای نشسته
صف اول! نکنی خود را گم /پی اقدام
تو هستند هنوز این مردم» این بیت
مهمترین بند از اشعاری بود که میثم
مطیعی از مداحان اهلبیت(ع) پیش
از آغاز نماز عید فطر خواند؛ شعری
که سراسر آن تذکری بود به مسئوالن
برای عمل انقالبی و حرکت در مسیر
آرمانهای انقالب اسالمی ،اما همین
شعر ساده که زبان حال عموم مردم
ماســت ،خطــاب به مســئوالن در
جایگاه و مقامی به ناگاه و بالفاصله
پس از برگزاری باشــکوه نماز عید
فطر ،به بهانهای برای به راه انداختن
جنجالی تازه از سوی جریان نزدیک
به دولت در رسانهها و فضای مجازی
تبدیل شد!
محمدرضــا عــارف ،رئیــس
فراکســیون امیــد در مجلــس با
تفرقهانگیــز خواندن این اشــعار در
صفحه مجازی خود مینویسد؛ سپردن
تریبونهای رسمی و ارزشی نظام که
بایــد وحدتآفرین باشــند به افراد
وحدتشکن ،اوج بدسلیقگی است.
محمود صادقی از نمایندگانی که در
حــد یک فعال فضای مجازی تقلیل
پیدا کرده اســت نیز تکرار مطالبات
مردمی را مترادف بــا نفرتپراکنی
دانســته و مینویســد« :فضای نماز
عید فطر و دیدار مســئوالن نظام با
رهبر معظم انقالب بســیار مثبت و
امیدبخش بــود .نفرتپراکنی مداح
با فضای امروز هارمونی نداشــت».
مصطفی تاجزاده از فعاالن فتنه نیز در
دروغی روشن و واضح و بدون اشاره
به سخنرانیهای پر تعداد مسئوالن
دولتی در نمــاز جمعه تهران و قرار
گرفتن هزاران ساعت از آنتن رسانه
ملی به رئیسجمهور و دیگر مسئوالن
دولتی اشــعار میثــم مطیعی را که
نگرانی همه مــردم بود ،دغدغههای
جناحی دانســته و مینویسد« :چرا
تقریباً تمام تریبونهای مرتبط با رهبر
از صداوسیما و دفتر و سازمان تبلیغات
تا نمازهای جمعه در اختیار و خدمت
یــک جناح ،آن هم اقلیت اســت؟»
و حتی وزیر پیشــین ارشــاد نیز در
کامنتی با به کار بردن ادبیات سخیف
شعار انقالبی را مستحق لعن و نفرین
دانست! موضوعی که با این جمالت
چهرههای شاخص اصالحطلب آغاز
شــد و با توهینهای کاربران گمنام
توئیتری ادامــه یافت و حتی آنها با
حمله به صفحه اینستاگرام مطیعی
صفحه وی را مسدود کردند.
اما این همــه ماجرا نبود و در
مقابل جریان انقالبی با هشــتگ،
مطیعی صدای ماســت به حمایت
از وی پرداختنــد ،عباراتــی چون؛
«صدای میثم مطیعی ،صدای بغض
فروخورده ملتی اســت که دل در
گرو این انقالب و رهبرشــان دارند،
نمیگذاریم صــدای میثم را خفه
کنید»؛ «بحث ســر مدح حماسی
میثم مطیعی نیست ،بحث اینجاست
که دولــت نمیخواهــد که نقض
برجام رسانهای شود و مردم متوجه
شــوند چه کالهی سرشان رفته»،
«اینقدر کــه اصالحطلبان به میثم
مطیعی حملــه کردن اگــه علیه
ترامپ مینوشــتن ،تحریمها رو که
لغو میکرد هیچ ،هر شــب ساعت
ن ُه میومد آشــغاالی تهران رو جمع
میکــرد!»« ،آنهایی از داخل گرای
بستن اینســتای مطیعی را دادند
که مدتهاســت به خارج گفتهاند
«آمدنیوز» را سرپا نگه دارید ،طرفین
دعوا ،حق و باطل را معلوم میکند،».
«حــق را بگو ،حتــی اگر همچون
میثم زبانت را ببرند ...و این عاقبت
حقگویان تاریخ است»« ،اگر امروز از
میثم مطیعی دفاع نکنیم فردا میگن
خفه شــید ،علیه آمریکا هم شعار
ندید« ».هر بار ما یه شــعر خطاب
به صف اولیهــا میخونیم یه عده
میگن ما میلرزیم .خب به جهنم!
برید صف دوم و سوم که نلرزید!»،
«صف اول خیلیها نشســته بودند.
اینکه حامیان روحانی به خودشان
گرفتهاند ،ربطــی به میثم مطیعی
ندارد؛ برمیگردد به طبع طلبکار و
ذهن پوچاندیش« ،».طرف سال ۸۸
کاندیداش رأی نیاورد ،وسط خیابون
داشت مردم رو گاز میگرفت؛ حاال
میگه دموکراسی حکم میکنه کسی
واســه رئیسجمهور منتخب شعر
انتقــادی نخونه»؛ «برخی صف اول
رو با دربار غزنوی اشــتباه گرفتند
که فکر میکنند ،شــعر شاعر باید
صرفاً در خدمت تملق و چاپلوسی
آنان باشد»...
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انعکاس

 2030با استقالل
کشور منافات دارد

تبلیغات در مسجد

محمد علیان/
1ـ خانه طراحان مســجدی:
یکی از کارکردهای مسجد ،معرفی ایام
دینی و مذهبی و فرهنگسازی آن ایام
در سطح جامعه اســت .تحقق چنین
کارکــردی منوط به تعریــف وظایف
رســانهای و هنری برای مسجد است.
مسجدی که دارای واحد رسانه و مرکز
آفرینشهای هنری است میتواند زمینه
حضور متخصصان هنری و آموزشی را در
خود فراهم کرده و از توانمندیهای آنها
برای پشتیبانی امور فرهنگی ـ مذهبی
مسجد بهره بگیرد:
ایده :تشــکیل خانــه طراحان
مسجدی با هدف طراحی ،چاپ و توزیع
پوسترهای گرافیکی با موضوع مسجد و
مناسبتهای دینی.
شرحتفصیلی
یکی از مهمتریــن واحدهای هر
مسجدی ،واحد تبلیغات و اطالعرسانی
برنامههای مسجد است که به طور معمول
درون کانونهای فرهنگی ـ هنری مسجد
ساماندهی و پشتیبانی میشود .مسئولیت
مهم این واحد ،معرفی برنامههای مسجد
در قالبهای گوناگون ،از جمله پوستر و
عکس است.
پیشنهاد میشــود برای مدیریت
بهتر تبلیغات رسانهای مسجد ،واحدی به
نام خانه طراحان مسجدی تشکیل شود و
تمام برنامههای مسجد از طریق طراحی،
چــاپ و توزیع پوســترهای گرافیکی و
حرفهای به مخاطبان مسجدی ارائه شود.
با این طرح میتوان کلیه مناسبتهای
دینی را تحت پوشش قرار داد.
بایدها و نبایدها
ـ به کارگیری متخصصان گرافیک
و طراحان متعهد در خانه طراحان؛
ـ برنامهریــزی بــرای تدویــن
محصــوالت از طریق مشــخص کردن
اولویتهای دینی و فرهنگی مسجد؛
ـ زینتها و مستحبات؛
ـ برگزاری فراخوانهای شــهری
با هدف طراحی پوســترهای مذهبی به
میزبانی خانه طراحان مسجد؛
ـ برگــزاری کالسهــای ســواد
رسانهای برای فراهم کردن زمینه الزم.
دستاوردهای ایده
ـ ورود تخصص ،نوآوری و خالقیت
در طراحی پوسترهای مذهبی؛
ـ پشــتیبانی کامل مناسبتهای
دینی ،ملی و مذهبی مسجد؛
ـ ایجــاد زمینههــای بهتر برای
فرهنگسازی ایامی که هنوز به طورکافی
جانیفتادهاند ،مانند نهم ربیعاالول.
2ـ فعالیت رســانهای :مسجد
برای نوجوانان کالسهای رسانه برگزار
کند تا خــود نوجوانان بتوانند نماهنگ
تولید کنند ،یا هر برنامه جذاب دیگری
که میشــود در مســجد اجرا کرد را به
نمایــش درآورده و به مردم ارائه دهند.
در حقیقت ،مسجد به دلیل برخورداری
از نابترین لحظات عرفانی و حضور مردم
در خود میتواند گنجینهای از معانی و
مفاهیم ارزنده باشد که خود مؤلفه مهم
تولیدات رسانهای است.
3ـ جشن تقدیر از دانشآموزان
در مســجد :با ارتبــاط و هماهنگی
فعاالن مســجد و انجمن اولیا و مربیان
مدرســه ،توافق شود که جشن تقدیر از
دانشآموزان نخبه در مسجد برگزار شود.
دســتاوردهای ایــده :ترغیــب
دانشآموزان مســجدی به نخبه بودن،
ایجاد رقابت علمی بیــن دانشآموزان
مســجدی ،حضور بیشــتر و مســتمر
دانشآموزان نخبه در مسجد ،کارآمدی
بیشتر مسجد ،انس بیشتر دانشآموزان با
مسجد و روحانیت پیوند مسجد و مدرسه.
پیشنهادها
در ایــن جشــن در کنــار عموم
دانشآمــوزان ،خانوادههــا و دیگــر
نمازگزاران هم حضور داشته باشند.
برنامههای مراسم تقدیر میتواند
صحبــت یکــی از اعضــای انجمــن
اولیا مربیــان ،صحبت امــام جماعت،
صحبت مدیر مدرســه ،صحبت یکی از
دانشآمــوزان ،تقدیر ،اهــدای جوایز و
پذیرایی باشد .بهتر است با چند مدرسه
که نزدیک مسجد هستند ،صحبت شود
و یک جشــن برای چند مدرسه گرفته
شــود .با این کار مسجد محور وحدت
و حلقــه وصل مــدارس محل و منطقه
میشود .بهتر است این طرح همزمان با
یکی از اعیاد یا میالد ائمه(ع) برگزار شود.
زمان اجرای ایده :ســالیانه مث ًال
بعد از تعطیلی و اعالم نتایج مدارس /یا
هر ترم یک بار
پشتوانه نظری :ميان مسجد و
مراکز آموزشــي در هر محل ،همکاري
و پيونــد تعريف شــده و شايســتهاي
برقرار شــود( .پيام رهبر معظم انقالب
به نوزدهمين اجالس سراســري نماز،
 18مهر )89

کنکاش

سال هجدهم

شماره ۸۰5

الفـ پیامدها
بــه یقین این عملیــات (حمله
موشــکی به مواضع داعــش) در بُعد
بینالمللی توانســته است ،با نمایش
قــدرت و قاطعیت ایران در برخورد با
تهدید خارجی ،نقش تعیینکنندهای

در ایجاد بازدارندگی دفاعی ایفا کند.
عملیات لیلهالقدر ســبب شــد
نیروهــای نظامــی ،انتظامی ،امنیتی
و حتی مردم با هوشــیاری بیشتری
فعالیتهای دشمنان اسالم را در داخل
و خارج کشور رصد کرده و از ماهیت
ضد انسانی آنها آگاه شوند.
عملیــات لیلهالقدر فصل نوین و
نقطه عطف درخشانی در عرصه نظامی
است ،که خودکفایی و خوداتکایی در
تهیه و طراحی تجهیزات بومی را تقویت
کرده و به خودباوری در دیگر بخشها
کمک خواهد کرد.
این اقدام کــور و بزدالنه داعش
ســبب شــد تا تکلیف ایجاد فرصت
برای توبه و بازگشــت معــدود افراد
فریبخورد ه ایرانی که جذب گروههای
تروریستی شده بودند و نیز حامیان و
کسانی که نسبت به جذب و آموزش
آنهــا در داخل کشــور مبادرت کرده
بودند ،از دوش نظام برداشــته شده و
حجت بر آنها تمام شود.
حمله کور دشمن بار دیگر اثبات
کرد که مــردم فهیم و بصیــر ایران
اسالمی ،در برابر تهدیدات دشمن و به
هنگام رویارویی با مشکالت منسجم
و متحــد عمل کرده و قدرتمندانه در
عرصه دفاع از نظــام حضور خواهند
یافت.
حمله تروریستی داعش که در پی
تهدید حکام عربستان مبنی بر کشاندن
جنگ به داخل ایران صورت گرفت ،بار

تکاپو

اکبر کریمی /قرقــاول عالوه بر اینکه از
زیبایی فراوانی برخوردار اســت ،گوشــت لذیذی
دارد که برای مصارف خانگی و درمان بســیاری از
بیماریها مفید است و کمکم وارد سبد غذایی مردم
شده است .زمان تخمگذاری تمامی قرقاولها از اول
فروردین است .در ایران چندین گونه قرقاول وجود
دارد ،از جمله قرقاول خزری ،قرقاول سیلور ،قرقاول
لیمویی ،قرقاول بلژیکی ،قرقاول ریوز و. ...
پرورش قرقاول درآمد خوبی عاید تولیدکنندگان
آن میکند .بنده تولید قرقاول آمریکایی را به دیگران
توصیــه میکنم ،چون هم میتوان از گوشــت آن
استفاده کرد ،هم جنبه تزیینی دارد .البته ،در تولید
ایــن پرنده نکاتی وجود دارد که باید رعایت شــود،
برای نمونه حتماً باید در زمان ورود و خروج به قفسه
پرندهها بهداشــت را در نظر گرفت .غذای اصلی این
پرنده پلیت میباشد ،ولی میتوان در کنار آن از گندم،
سبزیجات ،برگ کاهو ،شبدر ،یونجه وحشی و سبوس
گندم و ســبوس برنج نیز استفاده کرد و میتوان با
چنین برنامه غذایی هزینه غذای این پرنده را پایین
آورد .زمان بالغ شدن این پرنده  6ماه است که طی
آن به وزن معینی میرســد .البته ،گوشت آن بسیار
لذیذ و خوشمزه است و خاصیت دارویی نیز دارد.
فضای نگهداری قرقاول
قرقاول را میتوان حتی در جایی با مساحت
کــم هم پرورش داد ،به طوری که با قفســهبندی
میتوان عــاوه بر فضای پاییــن از فضای باالی
قفسهها هم بهره برد.
بستر پرورش باید تا حد ممکن سر پوشیده و
دارای کف بتنی باشد .اما برای جوجهها یا گلههای
محدود ،کف چوبی هم مناسب به نظر میرسد ،اما
به شرط کیفیت چوب و فواصل تمیزکاری کف آن.
در صورتی که پیشــتر محل نگهــداری ماکیانی از
قبیل مرغ یا بوقلمون بوده ،باید کام ً
ال کف بســتر را
از هرگونــه مواد ضایعاتی و کود زدوده و گندزدایی
کرد .به هر حال ،پس از هر نوبت پرورش باید سالن را
تمیز و ضدعفونی کرد و چند روزی قبل از جایگزین
جوجههای جدید ،دمای آن را به حد مطلوب رساند
و بستر را خشک و بدون رطوبت نگه داشت؛ چراکه
بستر خیس یا مرطوب عامل شیوع بیماریهایی نظیر
کوکسدیوز بوده که درمان آن چندان سهل نیست.
سیدبهنام ذبیحی یکی از پرورشدهنگان موفق
پرنده قرقاول در کشــور است .او که دانشآموخته

۷

دکتر حســین اســماعیلی ،عضو هیئت علمی دانشگاه آیتاهلل بروجردی گفت :در  2030تصریح شده که باید نظارتی بر اجرای سند  2030در کشورها
وجود داشته باشد و این موجب میشود که کام ً
ال بر شئون کشور مسلط باشند .باید تکتک دستورها اجرایی شود؛ که با استقالل کشور منافات دارد .وقتی
به صراحت میگویند هدف یکپارچه شدن و یکی شدن فرهنگ تمامی مللها است ،پس حق تحفظ گذاشتن کمی دور از منطق است.

پیامها و پیامدهای حمله موشکی سپاه به داعش

احمدرضا هدایتی/حدود
دو هفته از عملیات تروریستی داعش
در تهران و کمتر از یک هفته از پاسخ
موشــکی و کوبنده ســپاه پاسداران
انقالب اسالمی به این اقدام جنایتکارانه
ن حال هنوز
تروریستها میگذرد ،با ای 
بخش عمدهای از خبر رسانهها بهویژه
در فضای مجازی به پیامدهای جانبی
این دو واقعه اختصاص دارد.
از واکنــش جامعه و روال جاری
و عادی فعالیتهای اداری و اجتماعی
مــردم و مســئوالن در روز حادثه ،تا
اقدام قاطع و ســریع نیروهای نظامی
و انتظامی در برخورد با تروریســتها
و از سکوت خبری دولت در روزهای
ِ
نخست پاسخ موشکی سپاه به داعش
و مصادره بعدی فعالیتهای اطالعاتی
و حتــی فرمان اجــرای این عملیات
به نام خود ،تا واکنش ناشــی از عجز
داعش نسبت به نتایج کار و همچنین
بازتاب گســترده این خبــر از طریق
رســانههای داخلی و خارجی ،همگی
ن از اهمیت و عظمت پاسخ قاطعانه
نشا 
ایران و پیامها و پیامدهای این واقعه
داشته است.

گزارش

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

دیگر و بیش از پیش ،ماهیت تروریستی
عربستان در حمایت از داعش و استفاده
ابزاری از گروههای تروریستی و متقاب ً
ال
مظلومیت ایران اسالمی را برای افکار
عمومی جهان روشن کرد.
بـ پیامها
امنیت کشــور ایران از اهمیت
باالیی برخوردار است و ایران اسالمی
در برخــورد با تهدیــدات نظامی و
امنیتی ،هیچگونه مسامحهای نخواهد
کرد و تردیدی به خــود راه نخواهد
داد و این پیامی آشکار برای آمریکا و
همپالگیهایش در منطقه بود که هر از
گاهی اقدام به رجزخوانی و یاوهگویی
علیه ایران اسالمی میکنند.
پیشرفت صنایع نظامی و ب ه ویژه
قدرت موشــکی ایران ،واقعیتی است
که از قابلیت الزم برای دفاع و تقابل
در هر وضعیتی حتی از داخل کشور
در فراســوی مرزها برخوردار است و
صبوری ایــران در برخورد با اقدامات
تحریکآمیز حکام همسایه ،نه از سر
ضعف و ناتوانی و نیاز به کسب مجوز
از غرب و شــرق صــورت میگیرد؛
بلکه همــواره در جهت رعایت منافع
جهان اسالم و حفظ جان مسلمانان و
مستضعفان است.
اهرمهــای قــدرت اســام و
گزینههای روی میز ایران اســامی
فقط به توان هســتههای مقاومت در
کشــورهای مختلف جهــان محدود

نمیشود؛ بلکه تجهیزات و تسلیحات
ن حال
نظامــی قدرتمنــد و در عیــ 
بومی نیز ،ابزار دیگری اســت که در
صورت لزوم برای سرکوب متجاوزان
و جنگافروزان مورد اســتفاده قرار
خواهد گرفت.
برخــاف نیت پلید اســتکبار
جهانی و اهداف توسعهطلبانه حکام
قدرتطلــب و متکبر منطقه ،قدرت
نظامی ایران با همه ظرفیتهایی که
دارد ،تنها جنبه دفاعی داشــته و در
جهت حفظ صلــح و آرامش و ایجاد
امنیــت باثبات و پایــدار در منطقه
شــکل گرفته و با اتکا به توان داخلی
توسعهیافته است.
عملیــات تروریســتی داعش و
حمله موشکی ســپاه ،بار دیگر ثابت
کــرد که برخــاف حامیــان واقعی
تروریستها ،انقالب اسالمی ایران نه
تنها هیچگونه رابطهای با تروریســت
ندارد؛ بلکه در تقابل جدی با آنها بوده
و در هر شرایطی به مبارزه با آنها ادامه
خواهد داد.
حمایت پرشور مردم از عملیات
لیلهالقــدر اثبات کرد کــه برخالف
راهبرد مورد استفاده برخی از نامزدها
در جریان رقابتهای انتخاباتی اخیر
کشــور ،برخورد قدرتمندانه و پاسخ
کوبنده و قاطعانه به دشــمن ،نهتنها
هیچگونــه نگرانی در مــردم ایجاد
نمیکند؛ بلکه غــرور ملی را در آنها
تقویت کرده و دوستان انقالب را شاد

و امیدوار و دشمنان اسالم را ناامید،
نگران و مستأصل میکند.
پیام دیگر حمله موشــکی سپاه
این بود که جمهوری اســامی ایران
هرگز مرعوب تهدیدات نشده و تسلیم
تحریمهــای ظالمانه و غیر انســانی
دشمنان نخواهد شد و در همراهی و
همکاری با جبه ه مقاومت ،همچنان
مصمم و به شــکل متحد و منسجم
یاَمان خود با تروریستها
به مبارزه ب 
ادامه خواهد داد.
در این عملیات از موشــکهای
نبُرد و نقطهزن ذوالفقار استفاده
میا 
شد؛ موشکهایی که از سکوهای سیار
شلیک شد و در صورت بروز هرگونه
شرارت از ســوی رژیم صهیونیستی،
بهراحتــی میتواند ،اهداف موردنظر
در شهرهای مختلف و در عینحال،
محدود مناطق اشغالی را آماج حمالت
گسترده خود قرار دهد.
اهمیت تقویت و توســعه اتحاد
اسالمی بین کشورهای جهان اسالم
و ضرورت اجتناب از قوه قهریه و ابزار
نظامی برای تهدید و تخریب یکدیگر،
از دیگر پیامهایی است ،که میتوان از
این عملیات استنباط کرد.
بــا این توصیف بایــد گفت که
اقدام تروریســتی دشــمن رفتاری
منفعالنه و خطایی راهبردی و برخورد
ایــران برخوردی بجا ،عزتمندانهای و
هوشمندانه بود که در ورای آن ،عنایت
و مصلحت الهی کام ً
ال مشهود است.

مکانهای پرورش
طی چند دهه اخیر گرایشهای زیادی به
مصرف گوشت قرقاول در جوامع غربی مشاهده
شده اســت که علت آن مشخص شدن خواص

فضای پرورش
ســیدبهنام ذبیحی درباره علت ورودش به
عرصه پرورش قرقــاول ،میگوید« :کار پرورش
را با خرید هفت عدد قرقاول مولد و نگهداری از
آنها در منزل شــروع کردم .عمدا ً کار را با تعداد
کم شــروع کردم تا به مرور تجربه پیدا کنیم و
وضعیت بازار و هزینههای تولید نیز مشــخص
شــود .در منطقه ما وسعت خانهها بین 1000
تا  2000متر اســت .در حال حاضر  150عدد
قرقاول دارم و  500متر از فضای خانه را به آنها
اختصاص دادهام».

ابوذر احمدی /در شــرایطی که «داعش» به پایــان دوره خود نزدیک
میشود ،رســانهها و تحلیلگران صهیونیستی به تکاپو افتاده و سناریوهای دوره
بعد از داعش را بررسی میکنند .پایگاه خبری «مدیا» رژیم صهیونیستی در این
رابطه نوشــت :هماکنون ما در شرایطی مشابه با ماههای آخر جنگ جهانی دوم
هستیم که همگان میدانستند که آلمان نازی در حال شکست است ،امروز هم
همه میدانند که داعش رو به افول نهاده است؛ اما ایدئولوژی آن از بین نخواهد
رفت و میتواند منجر به ادامه عملیات آن شود.
این خبرگزاری عبری زبان صهیونیستی تأکید داشت که شکست «داعش» و
پیروزی ائتالف «بشار اسد» و متحدانش به آن معنی است که ایران به کرانههای
دریای مدیترانه خواهد رسید و آنچه را که ظرف  2300سال گذشته وجود نداشت
را محقق سازد؛ هرچند که سناریوی دیگری وجود دارد که احتمال تقسیم شدن
ســوریه به چند دولت کوچکتر را در پــی دارد ،به نحوی که نیروهای وفادار به
عربســتان ،اردن ،ایاالت متحده آمریکا و ترکیه نیز بتوانند در مناطقی خاص از
سوریه حکومت کنند.
این در حالی اســت که «موشــه یعلون» ،وزیر جنگ ســابق رژیم غاصب
صهیونیستی در همایش امنیتی «مارگارت تاچر» در لندن اذعان میکند« :ما در
خاورمیانه ایدئولوژی شیعه ایران را داریم .شیعیان ایران تالش میکنند هر طور
که شده بر منطقه حاکم شوند .ایرانیها تالش کردهاند تا گذرگاهی ایجاد کنند
که از تهران آغاز شــود و با عبور از بغداد که البته دولتی شیعی بر پایتخت عراق
تسلط دارد ،به دمشق برسند که در آنجا هم نظامی علوی و همسوی ایران حاکم
است ،سپس از آنجا به بیروت برسند ،جایی که حزباهلل حضور دارد».
جالب توجه آنجا بود که این مقام جانی صهیونیستی تصریح میکند که مهم
این است که نظامهای عربی سنی در دشمنی با ایران با ما هستند .نظامهای عربی
سنی همچنین در مقابله با اخوانالمسلمین با ما هستند.
اما آنچه که در این شرایط حائز اهمیت است؛ اینکه مقامات جانی صهیونیستی
همــگام با پایگاههای خبرپراکنی خود با ملتهب کردن منطقه و فرافکنی درباره
محور مقاومت و جمهوری اســامی ایران تالش دارند تا ضریب امنیتی خود را
در منطقه توسعه داده و زمینههای عملیاتی کردن ناتوی عبری ـ عربی را هموار
ســازند .در این میان بررسی و تبیین اهداف و مقاصد رژیم غاصب صهیونیستی
ضرورت مییابد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
در وهله اول ،صهیونیســتها با تقویــت گروههای تکفیری درصددند که با
دامنــهدار کردن جنگ مذهبی در منطقه ضمن تضعیــف محور مقاومت ،دول
عربی غربگرا را زیر سلطه خود قرار داده و از این رهگذر بر فضای امنیتی منطقه
حاکم شوند.
دوم اینکه مقامات جانی صهیونیستی در حرکتی هوشمند و مزورانه تالش
کردهاند تا دول عربی منطقه ازجمله رژیم تکفیری سعودی و اردن را در مسئله
فلســطین و مقابله با گروههای مقاومت فلسطین درگیر سازند و از طرفی دیگر،
تشــکیالت خودفروخته و خودگردان فلسطین را در مقابل گروههای مقاومت از
جمله حماس قرار دهند تا از این رهگذر رژیم پوشالی صهیونیستی را تا حدی از
چالشهای امنیتی رها سازند.
نکته پایانی اینکه ،همانطوری که «موشه یعلون» طی اظهار نظری اذعان
میدارد که رژیم صهیونیستی عامل تنشها و درگیریها در خاورمیانه نیست و
درگیریها در کشورهای عربی به ما هیچ ارتباطی ندارد ،به خوبی میتوان فهمید
که روابط یک ســویه دولت جعلی صهیونیستی با دول عربی هم سناریویی است
که تقویت هر چه بیشتر امنیت رژیم غاصب صهیونیستی را در پی دارد .سناریویی
که حتی به سردمداران ابله عربستان ،امارات ،مصر و اردن هم رحم نخواهد کرد.

دانستهها و بایستههای حقوقی ـ ۴۴

پرورش پرندهای کمهزینه اما پرسود

رشــته حسابداری اســت ،در منزل خود مشغول
پرورش  150رأس قرقاول است و هر سال در فصل
بهار فقــط از محل فروش تخم قرقاولهایش20 ،
میلیون تومان سود خالص کسب میکند .ذبیحی
در گفتوگــو با خبرنگار ما به بیان جزئیات مهمی
درباره پرورش قرقاول پرداخته و تجربه موفقش را
در این عرصه به اشتراک گذاشته است.
قرقاول یکــی از زیباترین گونههای پرندگان
اســت که در نقاط مختلف ایران به صورت وحشی
یافت میشود .با وجود عالقه زیاد مردم به مصرف
گوشت قرقاول و نیز نگهداری این پرنده به صورت
زینتی ،تولید و پرورش آن در سطح بسیار محدودی
در کشور انجام میشود.

قربانیان عرب و حیات به نفس افتاده رژیم جعلی صهیونیستی

روزنه

پای صحبتهای سیدبهنام ذبیحی پرورشدهنده قرقاول

زیادی گوشــت و تخم قرقاول اســت .پرورش
قرقــاول با توجه به وجود تقاضای بســیار زیاد
برای آن در کشور ،ناچیز بودن هزینههای تولید
و نگهداری و نیز امــکان پرورش آن به صورت
خانگی ،در حال حاضر سودآورترین عرصه تولید
طیور محسوب میشود.

نیمنگاه

آشنایی با اصطالحات حقوقی ـ ۸

ت قرقاول
قیم 
ذبیحی خاطرنشان میکند« :تفاوت قرقاول
با دیگر پرندگان این اســت که از اواخر زمستان
تا اواسط تابستان تخمگذاری میکند و هر عدد
تخم قرقاول بســته به شرایط بین  5تا  35هزار
تومان به فروش میرســد .تخم قرقاول در حال
حاضر گرانترین تخم در میان پرندگان است و
علت آن هم تقاضای زیاد و تولید کم است .من
فقط از فروش تخم قرقاول در سه ماه اول سال
 20میلیون تومان سود خالص دریافت کردم».
او درباره هزینههای تولید قرقاول میگوید:
«هزینه پرورش قرقاول به قدری اندک است که
تقریباً میتوان آن را صفر در نظر گرفت .هزینه
غذای  150قرقاول مولد در ســال رقمی کمتر
از  2میلیون تومان اســت .غذای قرقاول همان
غذای مرغ است ،با این تفاوت که قرقاول بینیاز
از واکســن است و فقط خوب است برای تأمین
نیازهایش مولتیویتامین دریافت کند .نگهداری
از قرقاول هم بسیار آسان است».
ذبیحی محوطه پرورش قرقاول را با استفاده
از وام اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی ،بنا کرده
اســت .او در این باره میگوید« :قرقاول در برابر
سرما و گرما کام ً
ال مقاوم است و به همین دلیل
نیازمند سالنی برای نگهداری و وسایل سرمایشی
و گرمایشی نیست».
سودها چطور است؟
او در پاسخ به این پرسش که با پایان فصل
سه ماهه تخمگذاری و دریافت سود  20میلیون
تومانی حاصل از فــروش تخم قرقاول در مابقی
ایام سال چگونه از قرقاولها درآمدزایی میکند،
خاطرنشــان میکند« :با پایان فصل تخمگذاری
مشغول به پرورش جوجههای یک روزه میشویم و
هر جفت قرقاول مولد را  150هزار تومان به فروش
میرسانیم آن هم که سود بسیار باالیی دارد .کار
فروش تخم قرقاول و قرقاولهای مولد را کام ً
ال به
صــورت اینترنتی انجام میدهیم ،از طریق وبگاه
سفارش میگیریم و به سراسر کشور میفرستیم».
بــرای تهیه گــزارش از فعالیتهای
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره
تلفــن  09193472981برادر اکبر کریمی
تماس بگیرید.

شروط و تعهدات معامالت و قراردادها
معامله :معامله کلمهای اســت به معنای عملی کردن متقابل و در اصطالح حقوقی
دو معنا دارد که از فقه گرفته شــده اســت .قسمتی از مقررات فقهی مربوط به روابط بین
فرد و خداســت که عبادات نام دارد و دســته دیگر راجع به رابطه بین فرد و فرد است که
جنبه اجتماعی داشــته و معامالت نام دارد .معامله یک معنای اخص نیز دارد که به هر
نوع ماهیت حقوقی که موضوعش امور مالی باشد ،اطالق میشود و در این معنا ،نکاح از
شمول آن خارج است.
تعهد :تعهد به معنی به عهده گرفتن یا «التزام» میباشد .نتیجه پیدایش تعهد التزام
است که عبارت است از؛ اجبار قانونی بر انجام مورد تعهد.
عقد :عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد
بر امری کنند و مورد قبول آنها باشد.
شرایط اساسی صحت معامله
«برای صحت هر معامله شــرایط ذیل اساسی است۱ :ـ قصد طرفین و رضای آنها؛
۲ـ اهلیت طرفین؛ ۳ـ موضوع معین که مورد معامله باشد؛ ۴ـ مشروعیت جهت معامله.
فقدان اکثر شرایط مزبور ،سبب بطالن عقد است و فقدان بعضی از آنها عقد را باطل
نمیگردانــد؛ بلکه صرفاً عدم نفوذ معامله را به دنبال دارد .مث ًال فقدان قصد ،عقد را باطل
میکند ولی فقدان رضا و اهلیت (در بعضی موارد) سبب عدم نفوذ معامله میباشد .بنابراین
میتوان مجموعاً عقود را از حیث تأثیر وجود و عدم شرایط اساسی به سه دسته تقسیم کرد:
عقد صحیح و نافذ :عقدی است که عالوه بر شرایط اختصاصی خود ،تمام شرایط
اساسی معامالت را دارا باشد .عقد صحیح و نافذ تمام آثار حقوقی خود را ایجاد میکند.
عقد باطل :عقدی اســت که فاقد بعضی از شــرایط اساسی عقد (ماده  190قانون
مدنی) باشد ،مانند عقدی که مورد آن مبهم یا مردد باشد.
عقد غیر نافذ :عقدی اســت که فاقد بعضی دیگر از شرایط باشد ،مانند عقدی که
مکره واقع میسازد که به علت فقدان رضا نیز غیر نافذ است .عقد غیر نافذ نیز باطل و کان
لم یکن نیست ولی مؤثر و معتبر نیز نمیباشد و در حالت عدم نفوذ هیچگونه اثر حقوقی
نخواهد داشــت .این عقد میتواند با الحاق رضایت بعدی کسی که رضایت او شرط است
کامل شده و آثار حقوقی خود را ایجاد کند.
عقد قابل فسخ :عقد الزمی است که به جهتی از جهات قانونی قابل انحالل است.
این جهات قانونی را در صورتی که مربوط به طرف معامله باشد ،خیارات گویند .عقد قابل
فسخ کامل بوده و فقط حق انحاللی برای یکی از دو طرف یا هر دو طرف آن شناخته شده
است که با اعمال آن فقط از ادامه موجودیت و تأثیر آن جلوگیری میشود.
شروط ضمن عقد :شروط ضمن عقد ماهیت حقوقی مستقل نیست و ماهیت تبعی
و وابسته به عقد دارد .شروط ضمن عقد در حقیقت از جهت انشا استقاللی ندارد ،به این
معنی که برخالف عقود اصلی به طور مستقل انشا نمیشود؛ بلکه در مرحله پیدایش ،تابع
قرارداد اصلی است که شرط ضمن آن گنجانیده میگردد .بنابراین شروط مذکور ،خارج از
ارکان عقد اصلی اســت و در واقع به منزله یک زائده حقوقی میباشد که از قرارداد اصلی
کســب اعتبار نفوذ میکند .این وضعیت نتایجی را در بردارد که عبارتند از۱ :ـ وابستگی
شــرط به قرارداد اصلی از جهت صحت و نفوذ :شرط ضمن عقد اصلی سبب میشود که
شــرط از جهت صحت و نفوذ ،تابع قرارداد اصلی باشد .در صورتی که عقدی باطل باشد،
تعهد فرعی ناشــی از شــرط نیز باطل خواهد بود و هر گاه عقد اصلی صحیح بوده ،شرط
مندرج در آن نیز چنانچه با مقررات مربوط به خود منطبق باشد صحیح است۲ .ـ مقتضای
تبعیت شرط از عقد اصلی ۳ـ وابستگی شرط به عقد اصلی از حیث لزوم ۴ـ نحوه انضمام
شــرط به عقد :به این معنا که یا ضمن ایجاب و قبول عقد اصلی صریحاً مندرج شــود یا
آن که طرفین قب ًال نسبت به آن توافق کرده و ایجاب و قبول عقد را بنابر آن انشا کنند.
منبع :حقوق مدنی  ،3تعهدات ،دکتر مهدی مشهدی1384 ،
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سال هجدهم

ایران ،همچنان
جمهوری اسالمی است

شماره ۸۰5

مایک پامپئو ،رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) گفت :چیزی که میتوانم با قطعیت کامل بگویم این است؛ ایران ،کماکان جمهوری اسالمی ایران باقی
مانده اســت ...و امروز ،ما میبینیم که این کشــور نفوذ فراوانی دارد؛ نفوذی که نســبت به آنچه شش یا هفت سال پیش بود ،افزایش یافته است ...ایران در همهجا در
سراسر خاورمیانه حضور دارد .صادقانه صحبت کنیم ،هفت سال گذشته ،فاجعه بوده و به ایرانیها اجازه داده شده دایره نفوذشان را در تمام آن منطقه مهم افزایش دهند.
جریانشناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصر ـ ۷۳

سیاستنامه

بهائیت در سودای قدرت با شورش و ترور سازماندهی شده

اندیشه سیاسی مسلمانان ـ39۸

انسانشناسی اندیشه سیاسی مالمحمدمهدی نراقی

فتح اهلل پریشــان /آرا و انديشــههاي سياســي هر انديشــمندي مبتني بر
پيشفرضهاي نظري اســت .از اين پيشفرضها كه همانند نخ تســبيح اجزاي گوناگون
آرای سياسي را انسجام ميدهد ،به «مباني نظري» نام برده ميشود .یکی از رهيافتهایي
که براي مطالعه انديشه سياسي یک اندیشمند به کار میرود ،بررسی اندیشه وی از منظر
مباني نظري اعم از معرفتشناسي ،هستيشناسي و انسانشناسي اوست.
در دو شــماره گذشته ،مبانی و بنیادهای معرفتشناختی و هستیشناختی اندیشه
مالمحمدمهدی نراقی به اجمال بررسی شد .در این نوشتار انسانشناسي كه دومين ركن
جهانبيني محسوب ميشود ،به مثابه سومين مبناي نظري انديشه سياسي محقق نراقی
بررســی میشود .مسائل و مباحث مهم انسانشناسي كه تأثير جدي در انديشه سياسي
دارند ،عبارتند از :آيا انسان آزاد است يا تحت جبر ساختارهاي تاريخي ،اجتماعي ،سياسي
و اقتصادي اســت؟ آيا سرشت انسان نيك است يا موجودي گرگصفت است؟ آيا انسان
ي بالطبع است؟ پاسخ به پرسشهاي
كمالجو و سعادتطلب است؟ آيا انسان موجودي مدن 
مزبور و ديگر پرسشها انسانشناسي ،به طور نظري سمت و سوي انديشه سياسي را در
زندگي سياسيـ اجتماعي محقق نراقی تبيين ميكند.
انسان موجود بینهایت پیچیدهای است که فالسفه اسالمی در تحلیل ابعاد معنوی
و نفسانی آن ،مسیر بینهایت دشواری را پیمودهاند .تعریف و تفسیری که حکما و عرفا از
انســان ارائه دادهاند ،فهم آن برای دیگران بســیار دشوار است .نراقی که از استادان بزرگ
این رشته است ،انسان را به پیچیدگی درک یک حکیم عارف معرفی میکند .به اعتقاد او،
انسان جهان صغیر و آینه و مظهر تمام اسما و صفات خداوند است« :خداوند بلندمرتبه در
هستی انسان تجلی پیدا کرده است؛ به این معنا که وجود کامل را به انسان افاضه کرد و
آن را موجودی متصف به صفات خود آفرید مگر آنکه وجود و صفات خداوند عین ذات او
و وجود و صفات انسان غیر ذات اوست؛ اما آن دو در اصل صفات مشترکند و تفاوت تنها
()1
در علیت و زیادت ،وجوب و امکان ،تمامیت و نقصان و ...است».
سر و علن(خفا و آشکار) و نفس و بدن تقسیم میکند« .نفس» امری
نراقی انسان را به ّ
مجرد و ماندگار است و بر چیزهایی تواناست که جسم از آن ناتوان است ،اما تعاون میان
آن دو برقرار میباشــد )2(.بدن امر مادی و فناپذیر است .نفس و بدن باهم اتحاد دارند ،اما
حقیقت این اتحاد هنوز ناشناخته باقیمانده و تشبیه آن به اتحاد ماده و صورت یا پوست و
مغز صرفاً برای تقریب ذهنی است .پیچیدگی شناخت انسان به بعد غیر مادی او که نفس
باشد ،مربوط است .از نظر نراقی نفس ناطقه دارای پنج نشئه است:
۱ـ نشئه حسی ظاهری که با آن اشیای حسی و موجودات این جهان را درک میکند.
۲ـ نشئه خیالی مثالی که دارای قوه حسی ناطق است که با آن صورتهای مثالی جزئی و
اشباح بدون ماده جسمی را درک میکنند۳ .ـ نشئه نفسی که دارای قوه عقل نظری است
و با آن حقایق و معانی کلیه را با علم حصولی و جزئیات مجرد و عادی را با علم اشــراقی
شــهودی درک میکنند۴ .ـ نشئه عقلی آمیخته با بعضی صفات جسمی که اگر از لحاظ
تجرد رشد کنند ،قادر به درک معقوالت ،بدون نیاز به جسم و آالت جسمانی خواهد بود.
۵ـ نشئه عقلی صرف که باالترین مرحله تجرد و نورانیت نفس محسوب میشود .نفس در
آن مرحله قادر به درک معقوالت کلی به طور ذاتی و بدون وساطت اجسام و ابزار خواهد بود.
این نشــئهها برخی بالفعل و برخی بالقوهاند که تنها با تمرین و ریاضت برای نفس
حاصل میشوند .نفس اگرچه در ذات خویش مجرد است ،اما در عرصه عمل چنین نیست،
زیرا در مقام عمل نیازمند جسم و ابزار جسمانی است و برای رسیدن به اهداف خود جسم
()3
را به استخدام میگیرد.
محقق نراقی در این باره در کتاب اخالقی خود مینویسد« :به طور کل ،نفس دارای
چهار نیروی اصلی اســت؛ نیروی عقلی ملکوتی ،نیروی خشمی درندگی ،نیروی شهوانی
حیوانی و نیروی وهمی شیطانی .شآن عقل» ادراک حقایق و تمییز بین خیر و شر و دستور
()4
دادن به رفتار نیک و نهی کردن از صفات ناپسند است».
این نیروها همیشــه در درون انســان در نزاع به ســر میبرند و هر کدام غلبه کند،
سرنوشت انسان را به همان شیوه رقم خواهد زد .نراقی معتقد است« :منشأ این نوع نزاع
ناســازگاری نیروی عقل با سه نیروی دیگر است ،زیرا فرشتگان و حیوانات دیگر که فاقد
ترکیب ویژگیهای انسانی هستند ،از این نوع درگیری و تناقض پیراستهاند .در یکی تنها
عقل حاکم است و در دیگری نیروهای غیرعقلی؛ اما انسان در متن این دو قطب ناهمساز
()5
به سر میبرد».
نراقی برای پایان دادن به این جنگ دائمی ،به کارگیری مکانیزم اعتدال در میان نیروهای
باطنی انسان اعتقاد دارد که باید در سایه حاکمیت عقل که خلیفه خداوند در کشور جسم و
تن است ،برقرار شود .وی نیل به اعتدال را معلول اراده و انتخاب آگاهانه خود انسان میداند.
بنابراین از نظر او ،انسان موجودی است مختار که میتواند راه درست را با نیروی خرد برگزیند.
محقق نراقی در بررسی مسئله انسانشناسی به شناخت ویژگیهای رهبران سیاسی(امامان) که
بتوانند جامعه را به شیوه مطلوب رهبری کرده و بستر عدالت ،کمال و سعادت افراد را فراهم
کنند ،میپردازد و از همین روی رهبران برگزیده الهی را شایســتهترین انســانها برای اداره
رهبری دانسته ،نظام سیاسی مطلوب خود را در دولت عدل سعادتگرا جستوجو میکند.
* منابع در دفتر هفتهنامه موجود است.

کتابخوان
جهانی شدن تروریسم

دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت
امور خارجه در سال  ،1388کتاب «جهانی شدن
تروریســم» را به بازار نشــر و عالقهمندان این
موضوع عرضه کرد .این کتاب که به قلم دكتر
محمدعلی ناجی راد به نگارش درآمده به موضوع
تروریسم و جهانی شدن آن پرداخته است که با
پدیده هواپیماربایی آغاز شد ،در دهههای  ۸۰به
بعد ،ابعاد جهانی ویژهای یافت و با شكلگیری
شبكه القاعده به اوج تكوین خود رسید.
در فرایند جهانی شــدن ،یعنی به موازنه
رشد و توسعه روزافزون فناوریهای جدید و به
ویژه انقالب اطالعات و انقالب رسانهای و علم و دانش و اقتصاد ،گروههای تروریستی
از امكانات نوینی چون تسهیل در ارتباطات ،سازمانیافتگی منعطف ،و اقدام برقآسا و
غافلگیرانه در سطح جهان بهرهمند شدند؛ به گونهای كه این اقدامات نوعی از تروریسم
را ایجاد كرد كه از توان تخریبهای جمعی و كوتاهمدت برخوردار است.
در حقیقت ،تروریسم نامتقارن و فرامدرن به شكل جدید جنگ مبدل شده است
و به همین دلیل ،عصر كنونی را عصر تروریســم مینامند .حادثه  11سپتامبر ،مظهر
تروریسم فرامدرن بود .مطالعه حاضر درباره جهانی شدن تروریسم در یك مقدمه ،هشت
فصل و نتیجهگیری ســامان یافته اســت .در فصل اول ،به تعریف و ماهیت تروریسم
پرداخته شده است .سنخشناسی انواع تروریسم در فصل دوم کتاب مورد بررسی قرار
گرفته و گونه شناسی مناسبی در منظر مطالعاتی خواننده قرار گرفته است.
تحول مفاهیم و ماهیت امنیت ،عنوان فصل بعدی است که به چرایی و زمینهها و
روندهای تحول مفهوم و ماهیت امنیت پرداخته است .فصل چهارم ،ویژگیها و عوامل
جهانی شدن و جهانی امنیت را در کانون بررسیها و مطالعات خود قرار داده و تالش
کرده اســت جهانی شدن سالحهای كشــتار جمعی ( )NBCو تروریسم فرامدرن و
جهانی شدن تروریسم مبتنی بر آن را در دو فصل پنجم و ششم ارزیابی کند .بررسی
ایدئولوژی و تشكیالت القاعده فصل هفتم این پژوهش محسوب میشود که به عنوان
کیس و مورد عینی مطالعاتی انتخاب شــده است .در فصل آخر که ذیل فصل هشتم
ساماندهی شــده ،جهانی شدن مبارزه علیه تروریسم است که به موازات شکلگیری
تروریســم و جهانی شدن ،ضرورت نگاه جهانی و مبارزه و مقابله با پدیده تروریسم را
مدنظر قرار داده است.

جعفر ساسان -داوود عسگری/
همانطور که در مطلب شماره
گذشــته اشــاره شــد ،از مهمترین
رویدادهای زندگی عبدالبهاء ،سفر او به
اروپا و آمریکا و آشنایی با اندیشههای
جدیــد بود .به طور حتم این موضوع
در رویکرد فرهنگی و سیاســی فرقه
ضالــه بهائیت و همچنین اتخاذ رویه
عینی و عملکــردی آنها تأثیر زیادی
داشت و توانست نسبت رابطه آنها در
داخــل با مردم و حکومت ایران و نیز
در رابطه با بیگانگان فراز و فرودهایی
نظیر شورشهای زنجان و مازندران را
رقم بزند .در ادامه واقعه نیریز فارس
و عملکرد بهائیان در عراق بررســی
خواهد شد.
شورش مازندران؛ نبیل زرندی،
تاریخ واقعــه مازندران را از روزی که
مالحســین عمامه سبز باب را بر سر
نهاد و از مشــهد بهســوی مازندران
حرکت کرد ،ثبت کرده و مینویسد:
«وقوع ایــن مطلب مهــم تاریخی،
در روز نوزدهم شــعبان سال 1264
()1
هجری بود».
از وقایع تأســفبار که ماهیت
شــیطانی یاران باب را بــه نمایش
میگذارد ،هجوم بر مردم ســادهدل
پیرامون قلعه اســت که هیچ توجیه
قابــل قبولی برای آن وجــود ندارد.
بابیان با شــقاوت و بیرحمی تمام،
به قتل و غارت ایشان میپرداختند.
حاجمیرزاجانی کاشی ،از مورخان بابی
و عالقهمنــدان به علیمحمدباب ،در
کتاب خود آورده است« :جمعی رفتند
و در شــب یورش برده ،ده را گرفتند
و  130نفر را به قتل رسانیدند .تتمه
فرار کرده ،ده را حضرات اصحاب حق،
خراب کردند و آذوقه ایشان را جمیعاً
به قلعــه بردند )2(».ســرانجام ،میان
آنان و نیروی دولتی جنگ درگرفت
و فتنــه آنان با پیروزی قوای دولت و
کشته شدن مالمحمدعلی بارفروشی
ش (بابل فعلی)،
در سبزهمیدان بارفرو 
در  23جمادیالثانی  1265ق پایان
گرفت.
ســهـ واقعه نیریز فارس :واقعه

آفاق

نیریز ،یکی دیگر از فتنههای تاریخ بابی
است که در پی آشوبطلبی با بیان و
به سرکردگی سیدیحیی دارابی اتفاق
افتاد .بنا به گفته عبدالبهاء ،زرینتاج
قزوینی (قرهالعین) ســیدیحیی را به
ایجاد این فتنه تشــویق کرده است.
در این جنگ که بین نیروهای بابی و
دولتی رخ داد ،دستکم  500تا 600
()3
بابی کشته شدند.
بــا دفع فتنۀ بابیان و اعدام باب
در سال  1266ق ،فصل جدیدی در
این جریان شکل گرفت .حسینعلی
نــوری و بــرادرش میرزایحیی نوری
که عنوان جانشــینی بــاب را یدک
میکشید ،فعالیت خود را آغاز کردند
و به شــیوهای دیگر راه باب را ادامه
دادنــد .آنهــا که از آشــوب و رو در
رویی مســتقیم با بیــان با حکومت
طرفی نبســته بودند ،به شــیوههای
مخفــی و زیرزمینــی روی آوردند و
ترور را در دستور کار خود قرار دادند.
حسینعلی نوری که سودای حکومت
در ســر داشت و از طرف روسها هم
حمایت میشد ،ناصرالدینشاه را هدف
نخستین عملیات تروریستی خود قرار
داد .ناگفتــه نماند که بابیها پیش از
این ،آیتاهلل برغانی ،معروف به شهید
ثالث را نیز به علت تکفیر شیخاحمد
احســایی و مخالفت با عقاید خرافی
بابیه ،به شــهادت رسانده بودند .این
واقعه که با دخالت طاهره قرهالعین،
بــرادرزاده و عروس آیــتاهلل برغانی
صورت گرفت ،ماهیت ضد دینی بابیه
و نقش علما در مقابله با بدعت و خرافه
در دین را آشکار کرد.

اما واقعۀ ترور ناصرالدینشــاه
را میتوان یکــی از وقایع مهم تاریخ
بابیــت و بهائیت ارزیابی کرد .پس از
اعدام سیدعلیمحمد باب که به فرمان
امیرکبیر و به قصد ختم ماجرای بابیه
صورت گرفت ،گروهــی از بابیان به
رهبری حسینعلی نوری بر آن شدند
تا ناصرالدینشــاه و امیرکبیر و امام
جمعه تهران را به قتل برســانند؛ اما
ناکارآمدی نقشه طراحیشده ،موجب
دســتگیری  38نفر از سران بابیان و
به راه افتادن موجی از بابیکشــی در
کشور شد.
اماناهلل شفا ،مبلّغ سابق بهائی
معتقد اســت که حادثه ترور شاه ،با
برنامهریزی و دستور شخص بهاءاهلل
(میرزاحســینعلی نوری) بوده است
و صدها نفر قربانی جاهطلبی و نقشه
شوم او شدهاند؛ و اگر چنین نبود ،چرا
بها مضطرب شده و خود را به سفارت
()4
روس میانداخته.
ســوءقصد بــا بیان بــه جان
ناصرالدینشــاه ،با تیراندازی دو نفر
از آنــان پیش آمد؛ ولــی ناکام ماند.
به دنبال آن ،دســتگیری عوامل این
سوءقصد به وسیله حکومت مرکزی
با جدیت پیگیری شــد و تحقیقات
حکومتی براســاس قراین و شواهد،
نشان داد که میرزا حسینعلی نوری
(بهــاءاهلل) در طراحــی و انجام این
سوءقصد ،نقش محوری داشته است.
از ایــنرو ،برای دســتگیری او اقدام
شد .اگرچه میرزا و منابع بهایی منکر
این قضیه شــدند ،ولی قراین بسیار
مؤیــد این نقش بوده و منابع بابی ،از

جمله ع ّزیه خانم نوری ،خواهر میرزا
در تنبیهالنائمین ،این نسبت را تأیید
کردهانــد .وی در نامــهای به عباس
افندی ،دربارۀ بهاءاهلل مینویسد:
« ...همیشــه بذر خیال ریاست
و تخــم ســلطنت در اراضــی دماغ
و دل میكاشــت .از همــان وقــت
ایشان را ســودای جهانگیری در دل
و هوای گردون ســریری در سر بود؛
گمانش اینکه اگر به شاه ایران زیانی
برســد ،زمانه او را به سریر سلطنت
()5
میرساند».
نقش فعال میرزا حســینعلی
در اقدامات بابیــان و تصمیم جدی
امیرکبیر برای فرونشــاندن قیامها و
شورشهای آنان ،موحب شد که وی
از میرزا حسینعلی بخواهد ایران را به
قصد کربال ترک کند؛ و او در شعبان
1267ق به کربال رفت؛( )6اما چند ماه
بعد ،پس از برکناری و قتل امیرکبیر،
در ربیــعاالول  1268قو صــدارت
یافتن میرزا آقاخان نوری،به دعوت و
توصیه شخص اخیر به تهران بازگشت؛
اما با ماجرای ترور ناصرالدینشــاه و
روشن شدن نقش میرزاحسینعلی،
توسط حکومت بازداشت شد .حمایت
سفارت روس ،مانع از رسیدگی جدی
به این پرونده مهم شد و سرانجام میرزا
حسینعلی پس از چند ماه بازداشت
و به عــراق تبعید شــد .در دورهای
که رجال باکفایــت و خدمتگزاری
چون قائممقام و امیرکبیر با دسیسه
بیگانــگان و عوامل دربــاری ،بدون
هیچگونه مدرک محکمهپســندی به
قتل محکوم میشوند و ملت ایران از

خدمات آنان محروم میشود ،آزادی
یک یاغی و تروریست ،از عجایب زمانه
و نشانه خوشخدمتی بابیان و بهائیان
به بیگانگان است.
میرزایحیی نیز که عموم بابیان او
را جانشین بالمنازع باب میدانستند
و هنــگام تیراندازی به شــاه در نور
به ســر میبرد ،توانسته بود با لباس
درویشــی و عصا و کشکول ،مخفیانه
()7
به بغداد برود.
رفتــار بابیــان در عــراق :در
پی توطئــه قتل ناصرالدینشــاه از
ســوی بابیان که به دســتگیری آنها
و تبعیدشــان به عراق انجامید ،این
روش ،یعنی قتل و ترور به دست آنان،
در عراق نیز تکرار شد .بهاءاهلل نیز به
این ماجرا اعتراف کرده و دربارۀ شیوۀ
عملکرد بهائیان گفته است:
«جمیع ملوك ،الیوم این طایفه را
اهل فساد میدانند؛ چه كه فیالحقیقه
در اوایل ،اعمالی از این طایفه ظاهر،
كــه فرایض ایمان مرتعد (میشــد).
در اموال نــاس ،من غیر اذن تصرف
مینمودند و نهب و غارت و ســفك
()8
دما را از اعمال حسنه میشمردند».
شــوقی افندی نیــز از ذکر این
وقایــع ابا نکرده و آورده اســت« :در
عراق ،شیوه بابیان این بود كه شبها
به دزدیــدن لباس و نقدینه و كفش
و كاله ز ّوار اماكن مقدســه و شمعها
و صحایف و زیارتنامهها و جامهای
()9
آب سقاخانهها پردازند».
بهــاءاهلل که در بغــداد هنوز با
عنوان پیشکاری ازل به فعالیت میان
بابیان میپرداخــت و ادعای خود را
مطرح نکرده بود ،با زیرکی و سیاست
به اســتحکام جایگاه خود و تضعیف
موقعیت یحیــی ازل در میان بابیان
پرداخت و با شرارت ،به تسویه حساب
و حذف فیزیکی مخالفان خویش اقدام
کرد .نتیجه این شرارتها ،فرار بابیان
مهــم و قابل اعتنا از بغــداد و ایجاد
فضای رعب شــدید در میان آنان و
قتل و کشتار مخالفان بود.
* پینوشتها در دفتر نشریه
موجود است.

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقالب اسالمیـ قسمت شصتویکم

بخش پنهان چهره ژانوسی حقوق بشری؛ حاکمیت بخشی نظام ارزشی غرب بر جهان

دکتر سیامک باقریچوکامی/
حقیقــت و چهره مکتوم نظام حقوق
بشــر مبتنی بر مبانی لیبرالیســم،
جریانی از سلطه نرم است که در نبرد
با ارزشها و هویت دیگر مکاتب تعریف
و طراحی شده است.

رویکردهای فلسفی و سیاسی
حقوق بشر
در اوضاع کنونــی دو رویکرد و
فعالیت در حوزه حقوق بشر ،از سوی
جهان غــرب در ســطح بینالمللی
دنبال میشــود که هر دو به موازات
هم در تالش برای حاکمیتبخشــی
نظام ارزشی جهان غرب بر کل جهان
هستند؛
الفـ رویکرد فلســفی :از حیث
فلســفی حقوق بشــر یک گفتمان
سکوالریســتی اســت .گفتمــان
ضد دینی نباشد،
سکوالریســتی اگر ّ
دینــی هــم نیســت( .رک .آیتاهلل
جوادیآملــی ،1377 ،ص  117ـ
 )116به بیان دیگر« ،تلقی فلسفی از
حقوق بشر مبتنی بر رؤیاهای اتوپیایی
متفکران سکوالر لیبرال است .دنیای
فکریـ سیاسی غرب عالقهمند بوده
و هســتند که جهان را یکپارچه و با
یک نوع حق شــهروندی ببینند و از
آنجــا که برای ادیــان الهی محتوای
حقمدارانهای قائل نبودند ،ادعا کردند
که در این جهان رؤیایی باید ن ُرمهای
حقوق بشــری حاکم باشد که در آن
آزادی به معنای لیبرالدموکراسی پایه
تنظیم روابط است( ».جواد الریجانی،
)1392/5/1
شــهید مطهری با نقــد مبانی
فلسفی اعالمیه حقوق بشر میگوید:
«برای غرب الزم بود اول در تفسیری
که از انسان میکند ،تجدید نظری به
عمل آورد .آنــگاه اعالمیهای باالبلند
در زمینه حقوق مقدس و فطری بشر
صادر کند .آنچه شایســته طرز تفکر
غربی در تفسیر انسان است ،اعالمیه
حقوق بشر نیســت؛ بلکه همان طرز

رفتاری اســت که غرب عم ً
ال درباره
انســان روا مــیدارد؛ یعنی کشــتن
عواطف انسانی ،به بازی گرفتن ممیزات
بشــری ،تقدم ســرمایه بر انسان...،
استثمار انســانها ،قدرت بینهایت
سرمایهداری (».مطهری ،1365 ،ص
174ـ )173
بـ رویکرد سیاسی :حقوق بشر
از نظر سیاسی دســتاویز نظام سلطه
برای توسعه و تحمیل ارزشهای خود
بر جوامع است .در این تلقی حقوق بشر
ابزاری است که باید به کمک آن راه را
برای سلطه غرب بر کشورها و ملتهای
مورد نظر هموار کنــد و از این طریق
مداخالت خود را در امور داخلی دیگر
کشورها مشروعیت دهند .رهبر معظم
انقالب در این باره میفرمایند« :موضوع
حقوق بشــر مثــل ابزارى در دســت
قدرتهاى جهانى اســت ،تا اگر ديدند
دولتىبا نظرات آنها مخالفت مىكند،
آن دولت را ـ و اگر الزم شــد آن ملت
را ـ متّهم كنند )1371/8/13(».برای
نمونه شورای حقوق بشر سازمان ملل
و گزارشگرهای آن در حالی از وضعیت
حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی میکنند
که نسبت به نقض آشکار حقوق بشر در
بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه
هیچ واکنشی نشان نمیدهند؛ نه ابراز
نگرانی میکنند و نه گزارشــگر حقوق
بشــری تعیین میکنند .به دلیل غلبه

رویکرد سیاسی بر حقوق بشر عربستان
که نقض حقوق بشــر در این کشــور
برکسی پوشیده نیست ،در سال 2013
به عضویت شورای حقوق بشر سازمان
ملل انتخاب میشود و در سال 2015
ریاســت این نهاد حقوق بشــری را به
دست میآورد و به رغم کشتار هزاران
نفر از مردم بیگناه یمن ســازمان ملل
نام عربستان سعودی را از فهرست سیاه
ناقضان حقوق کودکان حذف میکند.
رویکرد اروپا و آمریکا
به حقوق بشر
رویکرد اروپا و آمریکا به حقوق
بشــر تاکنون دو دوره متمایز داشته
اســت :الفـ دوره اول سالهای پس
از جنــگ جهانی دوم تــا اواخر قرن
بیســتم را شــامل میشــود که در
چارچوب موج سوم نبرد نرم ارزیابی
میشــود .در این دوره بــا توجه به
شورویمحوری در سیاست خارجی
آمریکا در دوران جنگ ســرد حقوق
بشر لیبرالی بیشــتر به مثابه هدفی
برای مقابله با کمونیســم شــوروی
معرفی میشــد .همه دکترینهای
حقوق بشری آمریکا از دکترین ترومن
تا دکترین جیمی کارتر در راســتای
تحکیم نفوذ و مشــروعیت بخشیدن
به مداخله آمریکا در مناطق مختلف
جهان طراحی شــده بــود( .آقایی و

ترابی ،1389 ،ص )27
بـ دوره دوم از اواخــر قــرن
بیســتم شروع شده و همچنان ادامه
دارد که میتوان آن را در موج جدید
نبرد نرم ارزیابی کرد .با پایان جنگ
سرد جایگاه حقوق بشر در سیاست
خارجی آمریکا بــه عالیترین نقطه
خود رســید .آمریــکا در این زمان،
رســالت ویژهای برای خود با هدف
ترویج و تحمیــل ارزشهای حقوق
بشری تعریف کرد .کلینتون کوشید
ویلسونیسم را با تأکید بر قدرت نرم با
هدف ترویج حقوق بشر و ارزشهای
آمریکایی را در عرصه روابط خارجی
عملیاتی کند .بوش پسر نیز به موازات
بهرهگیــری از قدرت ســختافزاری
در رویکــرد تهاجمی خود در عرصه
سیاســت خارجی بر قدرت نرم که
یکی از مؤلفههــای اصلی آن ترویج
حقوق بشــر و دموکراسی لیبرال در
سراســر جهان است ،تأکید کرد و از
آن برای تسهیل و مشروعیتبخشی
به رویکردهــای ســختافزاری در
روابــط خارجــی بهره بــرد .در این
دوره آمریکا و اروپا از ســازمانهای
دولتی و غیر دولتی حقوق بشــری
برای اهداف خود اســتفاده کردهاند.
برای نمونه ســازمان دیدهبان حقوق
بشر در جایگاه یکی از مؤسسات غیر
دولتــی در آمریکا اعتراف کرد که از
نفوذ آمریکا برای برقراری حقوق بشر
در جهان بهره میگیرد .این سازمان
در پایــگاه خبری خود آورده اســت
که از اشــخاص و مؤسسات متعدد و
متنوعی کمک مالی دریافت میکند
که در میان آنها بنیادهای مالی فورد
راکفلر ،ادبــروک ،حمایت از خانواده
اسکفام ،بنیاد سرویسهای عمومی،
بنیاد صلح جانی ،وینستون ،سازمان
خیریه عمومی ،شــبکه تصویری C
 ،B Sبنیاد چاپلین دیده میشــود.
بنیادهایــی که در پایــگاه دیدهبان
حقوق بشر در جایگاه پشتیبان مالی
این ســازمان نام برده شــد ،اساساً

نقشی مؤثر و ویژه در پیشبرد منافع
نظام ســرمایهداری و صــدور ترویج
ایدئولوژی لیبرالیزم دارند( .پگاه حوزه،
 ،1382ش  )117با این ویژگیها بهتر
میتوان درک کرد که چرا این سازمان
حقوق بشــری در همه گزارشهای
ســالیانه و بیانیههای مختلف خود،
ایران اسالمی را آماج حمالت حقوق
بشری خود قرار داده است.
در دوره دوم ،نظــام ســلطه
هدفهای مختلفی با رهیافت سلطه
نرم از طریق نظام حقوق بشــری در
جهان دنبال میکند که در میان آنها،
دو هدف راهبردی اساسی وجود دارد:
1ـ توسعهبخشــی هنجارهای
حقوق بشری :غرب پس از جنگ سرد،
حقوق بشــر را برای مسخ فرهنگی و
نبردی علیه باورها و ارزشهای غیر
غربی تبدیل کرده اســت و طراحان
و مر ّوجــان آن در تالشــند با حذف
مؤلفههــای هویتی و معرفتی جامعه
مورد آماج ،فرهنگشان را با محتوا و
موادی جدید و غیر بومی که برخاسته
از فرهنگ غربی است ،جایگزین کنند.
بر مبنای آموزههای لیبرالیســتی و
نئولیبرالیســتی مانند رفــاه فردی،
آزادی بیقیدگونه برای فکر ،باور ،رفتار
در قبال خود و اجتماع ،دولتهایی که
آزادیهای همجنسبازی ،آزادیهای
مذهبی و رهایی از هرگونه قیدی در
محــور باورها و اعتقــادات را رعایت
نمیکنند ،با فشارهای اروپا و آمریکا
روبهرو میشوند( .موسویان ،ص )۶۵
2ـ مقابله با آموزههای اسالمی
و جمهوری اسالمی ایران :با توجه به
اینکه اتحاد جماهیر شوروی سقوط
کــرد ،بخش چشــمگیری از الگوی
نبرد حقوق بشری در این دوره علیه
مکتب اسالم و نظام سیاسی مبتنی بر
آن منتقل شد .در این دوره هنجارهای
حقوق بشر قدرت نرم اروپا و آمریکا
محســوب شــده و به مبنایی برای
حمالت نرم علیه اسالم و جمهوری
اسالمی تبدیل شد.

پردازش

آتش به اختیار

شهاب زمانی /رهبر معظم
انقالب در دیدار با دانشــجویان با به
کارگیــری عبارت نظامــی «آتش به
اختیار» ،آتشــی در اردوگاه دشمنان
انداختنــد که با گذشــت چند هفته
همچنــان آثــاری از تالطم روحی و
ســوختن آنهــا در عرصه رســانهای
بــا بــه کار بــردن تعابیــری چون
هرجومرجطلبی ،آنارشی و حتی دامن
زدن بــه اتفاقاتــی در راهپیمایی روز
قدس دیده میشود.
با وجود این تالشها برای ایجاد
انحراف و اعوجاج در جایابی این مفهوم
در اذهــان جامعه ،به نظر میرســد
عبارت «آتش به اختیــار» با تبدیل
شدن به اسم رمزی برای خنثیسازی
پروسهای که دشمنان انقالب به مدد
اذناب داخلیشان برای نفوذ در باورها،
ســاختارها و اعتقادات و محاســبات
مردم و مسئوالن طراحی کرده بودند،
راه تبیین خود را باز کرده است؛ چرا
که مخاطبان ســخن رهبری ،تعبیر
آتــش به اختیار در عرصه فرهنگی را
موضوع جدیدی ندانســته ،آن را در
تداوم و پرتو اصل اصیل اسالمی «امر
به معروف و نهی از منکر» میانگارند
کــه وظیفه مراقبت از روح اســامی
و انقالبــی بودن جامعه را رســالت و
وظیفه همگان میداند و معتقد است؛
دلسوزان انقالب به ویژه جوانان نباید
بــه دلیل کــمکاری احتمالی برخی
مسئوالن ،کارهای فرهنگی را بر زمین
بگذارنــد .البته اجرای فرمان آتش به
اختیار ،حتماً ابعاد و ظرایف و دقایقی
در برهه زمانی کنونی دارد و بر ادراک
و تشخیص درست موضوعات و فهم
صحیح مسائل متوقف است.
«آتش بــه اختیار» بودن ،حتی
در زمان جنگ نرم ،چون دســتوری
ثانوی است که مرز خود را با آنارشی
مد نظر مدعیان هرجومرجطلبی جدا
میکند؛ یعنی تا وقتی قرارگاه مرکزی
دستوری دارد که در تشخیص مسائل
اصلی و فرعی درست عمل کرده ،نوبت
به اقدام مستقل و سلیقههای افسران
نمیرسد و نخبگان و هستههای فکری،
هر یک بســته به توانایی و تخصص
خود ،در صورت خلل و کاســتی در
دستورهای قرارگاه مرکزی میتوانند
مستق ً
ال اقدام کنند.
این نکته باید مد نظر نیروهای
دلســوز نظام و ارزشی مخاطب بیان
نورانی رهبر معظم انقالب قرار گیرد؛
زیرا ،زمینه توصیه رهبری نیز به دلیل
شــرایط خاص ،جنگ نرمی است که
دشمنان انقالب بعد از ناکامی در برابر
انقالب در مصاف چهار دههای از جنگ
سخت نظامی و نیمهسخت اقتصادی
به آن روی آوردهاند و قطعاً الزامات و
ضرورتهای ورود و مقابلهای در چنین
جبههای متفاوت است.
هدف نیــز در ایــن توصیه به
صراحت مشــخص شده است؛ «غلبه
دادن گفتمان انقالب در دانشگاهها».
و نکتــه آخر که زمینــه گزافهگویی
دشمنان را فراهم آورده و برخی بوق
به دستان بدون تأمل آن را در داخل
تکــرار میکنند ،مخاطبــان توصیه
رهبری اســت که قطعاً «هستههای
فکری ،فرهنگی و علمی و جهادی» و
«افسران جنگ نرم» هستند ،نه افراد
جانبی و پیادهنظامان.

نکته

شبکه مشترک تروریستی

پــس از افشــای تحــرکات
ســعودیها در تأمیــن و تجهیــز
گروهکهای تروریســتی در شمال
غرب ایران ،پایگاه «گلوبالریسرچ»
در گزارشــی مفصل ،این موضوع را
طراحی مشترک عربستان و آمریکا
برای ایجاد مجموعهای از بحرانها با
هدف خروج ایران از ســوریه ارزیابی
کرد .ســازوکار محوری این برنامهها
را تحریک به آشوب در داخل مناطق
مرزی ،ایجاد تهدیدهای تروریستی در
داخل ایران و تحریک به انقالب رنگی
یـ
تشکیل میدهد .این پایگاه خبر 
تحلیلی در ادامه ،شرح مفصلی از سه
تحرک در هم تنیده برای بر هم زدن
ثبــات در ایران ارائــه کرد .درگیری
و مناقشــات با شــبهنظامیان کرد،
تحریک ســاکنان استانهای شرقی
به جداییطلبی و تالش برای ایجاد
ناامنی در ایران از طریق داعش ،برخی
از محورهایی است که در این گزارش
به آنها اشــاره شده است .به هر حال
نیروی انسانی تکفیری نیاز عربستان،
یعنی همان «داعــش ایرانی» برای
اضافه شــدن به تشکیالت سعودی
منافقین ایجاد شد.
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روایت یار
امام خامنهای در گذر زمان14۵-

چهل روز در عزای امام خمینی

(ره)

سید مهدی حسینی /در سلسله
مباحث این ستون به مباحث بسیار سنگین
خرداد سال  68پرداخته شد .مراسم چهلمین
روز رحلت امام خمینی(ره) نیز با محوریت
امام خامنهای(مدظلهالعالی) بسیار باشکوه
برگزار شــد .معظمله به مدت چهل روز در
عزا و ماتم فقدان امام خمینی(ره) به سختی
گذراندنــد و هــر روز در چندین نوبت در
مالقاتها و دیدارها از ویژگیهای برجسته
شخصیتی امام خمینی(ره) سخن میگفتند
و به مناســبت گرامیداشــت چهلمین روز
رحلت ایشان در تاریخ  68/6/23پیام مهمی
صادر کردند و ضمــن آن مرقوم فرمودند:
«چهل روز از مصیبت بزرگ جهان اســام
میگذرد ،چهل روز است که امام ما ـ روح
خدا و نفس مز ّکی ـ احرام پوشیده ،به میقات
رفته و در بحر وحدانیت حق ،مأوی گرفته و
بزم ملکوتیان را به حضور خود آراسته است،
چهل روز اســت که آن پدر مهربان و معلم
دلسوز و قافلهساالر آگاه ،فرزندان و مریدان و
رهروان را تنها گذاشته و چون جان شیرین،
پیکر امت اسالمی را ترک گفته است .امت
اســامی در همه جای جهــان ،چهل روز
است که سرود غم میسراید و از این فقدان
بزرگ مینالد.
ملــت ایران همچــون صاحب عزای
داغداری که ســوز مصیبت ،هر چند تا مغز
اســتخوان او اثر میکند ،اما او را از وظایف
بزرگش غافل نمیسازد ،در این چهل روز،
سوخت و گریست و ناله زد؛ اما گردن افراشته
و چهره امیدوار و دست و بازوی توانا و اراده
پوالدین خود را نیز نشــان داد و دوست و
دشمن را به تحسین وادار ساخت .این ملت
باوفا و سرشار از صدق و صفا ،با همه وجود،
از امــام خود تجلیل کرد و با همه توان ،به
عزاداری او کمر بســت و با هزاران بیان در
فراق او شکوه سر کرد؛ اما با این همه ،هنوز
هیچ بیانی نتوانسته عظمت امام و عظمت
حادثه فقدان او را بازگوید و هنوز هیچ زبان
گویایی نتوانسته مرثیه او را بسراید».
امام خامنهای به مناسبت چهلمین روز
رحلت امام(ره) عالوه بر پیام  12صفحهای،
در خطبههای نماز جمعه  68/4/22از مردم
مســلمان ایران و جهان تشکر کردند و در
خطبه اول فرمودند« :باور کردن این حقیقت
تلخ ،بسیار سخت است ،در طول سالهای
گذشته ،تصور دنیای بیروح و فضای افسرده
و زندگی غمانگیزی که در آن امام و رهبر و
مراد و معلم و مرشد و پدر و امید ما ،حضور
نداشته باشد ،برایمان بسیار دشوار بود».
امام خامنــهای در خطبه دوم هم از
ملت ایران و دیگر ملل جهان برای وفاداری
بینظیرشان نسبت به امام و مقتدای بزرگ
امت در طول چهل روز عزای عمومی تشکر
کردند و درباره حضور مســلمانان سراسر
عالم در این مصیبت بــزرگ فرمودند« :با
ملــت ایران همنوایی کردنــد و همدردی
نشــان دادند و یاد امــام و قائد بزرگ ما را
گرامی داشــتند ،صمیمانه تشکر میکنم،
به میهمانان عزیز جمهوری اســامی نیز
که جمــع کثیری از آنهــا در نماز حضور
دارند ،خیرمقدم میگویم و از حضورشــان
در جمهوری اسالمی و احترامشان به امام
بزرگوارمان متشکرم».

درنگ

فقيه
شجاع

۹

در يزد اعالميههاي آيتاهلل صدوقي اعالميههايي بود که اوالً ،در سطح ايران منتشر ميشد و ثانیاً ،مضامين راهگشايي داشت [ .ایشان] در هر قضيهاي بالفاصله موضعگيري
ميکردند و اعالميه ميدادند و مردم را روشن ميکردند و دستگاه هم خيلي [درباره ایشان]حساس بود ،ولي ايشان هراسي نداشتند .همان اوقات در يزد گفته ميشد عوامل دستگاه
قصد جان ايشان را دارند ،ايشان بدون هيچگونه محافظتي و مراقبتي ...به مسجد ميرفتند و ميآمدند و اجتماعات بسيار بزرگ در مسجد ايشان تشکيل ميشد( .امام خامنهاي)
تحليل دکتر عبداهلل شهبازي از کودتاي آمريکاييـ انگليسي(قسمت دوم و پاياني)

کودتاي  ۲۸مرداد و اسناد جديد وزارت خارجه آمريکا

در پــي ربــوده شــدن ســرتيپ
افشــارطوس ،دولت مصدق زير نظر وزير
کشــور وقت ،دکتر غالمحسين صديقي،
جستوجوي وسيعي را شروع کرد و عدهاي
از افسران بازنشسته شــده هوادار دربار را
دستگير کرد و سرانجام حسين خطيبي از
سری دکتر مظفر بقاييکرماني به طراحي
قتل افشارطوس متهم شد.
در ســال  ۱۳۳۲ســرهنگ حسن
پاکروان ،رياســت رکن دوم ستاد ارتش را
به دست داشت و مسئول پيگيري پرونده
قتل افشارطوس بود يعني حسين خطيبي
در اختيار او بود .حســن پاکروان کســی
اســت که بعدها سرلشکر و رئيس ساواک
شــد .پاکروان از طريق مادرش خانم امينه
پاکروان که فرانســوي بود ،با علي ُز َهري و
عيسي سپهبدي که در سفارت فرانسه کار
ميکرد ،ارتباط داشت و اين رابطه بقايي با
پاکروان بعدها علني شــد در حدي که به
سفارش بقايي ،پاکروان منصور رفيعزاده را
در ساواک استخدام و مسئول ساواک آمريکا
کرد .آگهي ترحيم علي ُز َهري را مظفر بقايي
و حسن پاکروان با هم امضا کردند .يعني،
روابط اينقدر نزديک بــود؛ البته آن زمان
براي دولت مصدق اين رابطه بقايي با حسن
پاکروان پنهان بود.
اينک حسين خطيبي زنداني است؛
ولي از داخل زندان با بقايي ارتباط دائم دارد
و روي تکه کاغذهايي مطالبي مينويسد که
مخفيانه به بقايي ميرسد .حسين خطيبي
در اين يادداشتها ادعا ميکند که به شدت
زير شکنجه است تا اعتراف کند که قتلها
را به دســتور کاشــاني و بقايي انجام داده
است .بقايي نامهها را به کاشاني و ديگران
نشان ميداد و به اين ترتيب فضايي ايجاد
کردند که گويا مصدق خودش افشارطوس را
کشته تا عليه شاه کودتا کند .يعني ،مصدق
متهم شد به طراحي توطئه کودتا با هدف
حذف شاه و آيتاهلل کاشاني و در همدستي
با حزب توده و شــوروي .مث ًال در اين نامه
حسين خطيبي به بقايي نوشته که سرتيپ
تقي رياحي ،رئيس ســتاد ارتش منصوب
دکتر مصدق ،شــخصاً آمده و از او خواسته
که «بگویید بقايي و کاشاني و قناتآبادي
بــا خودتان مرتکب بودهايــد»؛ يعني قتل
افشارطوس کار شماها است.
در مکاتبات خطيبي با بقايي اسم رمز
شــاه «ارباب قلبي» و اسم رمز اميراسداهلل
علم ،دوســت صميمي شــاه و کارگزار او
در اين ارتباطات مخفي« ،قلبي» بود .اين
اسناد ثابت ميکند که ارتباط مخفي خيلي
نزديکي ميان شاه و علم در جایگاه رابط با
بقايي و حسين خطيبي وجود داشت.
حســين خطيبي اداره يک سازمان
مخفــي در ارتش را به عهده داشــت که
مسئوليت آن ،نفوذ در حزب توده بود .ظاهرا ً
اين سازمان نظامي حزب زحمتکشان ملت
ايران به رهبري بقايي اســت؛ ولي از طرف
ديگر با شاه و سرلشکر حسن ارفع ،رئيس

سرشناس ستاد ارتش و رقيب رزمآرا ،ارتباط
نزديک داشــت .اين ارتباط در حدي است
که آدم نميداند اين سازمان نظامي مخفي
متعلق به حزب زحمتکشان بقايي است يا
متعلق به اداره دوم ارتش است يا متعلق به
پيمان ناتو اســت يا متعلق به دربار است.
اين جنجال تبديل شد به جنگ مطبوعاتي
عظيمي که پرچمدار آن روزنامه «شاهد»
مظفر بقايي بــود .جنگ در داخل مجلس
نيز ادامه يافت.
در ارديبهشــت مــاه  ۱۳۳۲وزارت
دادگســتري از مجلــس تقاضاي ســلب
مصونيت پارلماني بقايــي را کرد به دليل
مشــارکت او در قتل سرتيپ افشارطوس.
بقايــي و علــي ُز َهري ،نماينــده مجلس
هفدهم و دوست نزديک بقايي ،در مجلس
متحصن شدند و وابستگان دربار در مجلس،
چون شمس قناتآبادي ،براي جلوگيري از
دستگيري و محاکمه بقايي با جنجال مانع
از ســلب مصونيت پارلماني او شــدند .در
روزهايي که اليحه سلب مصونيت از بقايي
مطرح بود ،علي ُز َهري دولت را اســتيضاح
کرد .اين امر سبب شد که دولت از اکثريت
مجلــس که هوادار دولــت بودند ،بخواهد
که اســتعفا دهند و سپس مجلس هفدهم
منحل شد .در  ۲۵مرداد ماه  ۱۳۳۲بقايي و
زهري دستگير شدند و به زندان عشرتآباد
انتقال يافتند .زهري فرداي آن روز آزاد شد؛
ولي بقايي تا کودتا و سقوط دولت مصدق
در زندان بود.
اين رفتار و فضا کاشــاني را در تقابل
شــديد با مصدق قــرار داد .قب ًال گفتم که
عمليات وســيعي در آن زمان انجام شــد،
از جملــه  ۱۵روز قبل از شــروع عمليات
کودتا ( ۲۵مرداد  )۱۳۳۲به مجلس روضه
خانه آقاي کاشاني حمله و نارنجک پرتاب
کردند که عدهاي کشــته و مجروح شدند.
حملهکنندگان با نام هواداران مصدق اين
کار را کردند؛ ولي ســيا اين ماجرا را جزو
عمليات خود ثبت کرده است .يا نامههايي
نوشته ميشد به نام حزب توده و براي آقاي
بروجردي و ساير علماي قم ارسال ميشد
که ما شما را با عمامههايتان دار خواهيم زد.
هم مرحوم آيتاهلل طالقاني و هم اگر اشتباه
نکنم مرحوم آيتاهلل منتظري و کسان ديگر

تاریخ جهان

تروريستهاي انتحاري

عملياتهاي تروريســتي انتحاري،
بخشــي ديگر از کارنامه ســياه گروهک
تروريســتي منافقين است .در يکي از اين
عملياتهاي تروريســتي ،در ماه مبارک
رمضــان مصادف با يازدهم تيرماه ســال
 1360در حالي که شهيد بزرگوار آيتاهلل
صدوقي ،امــام جمعه يزد پــس از اداي
نماز جمعه جايگاه را ترک ميکرد ،عامل
تروريســت منافقين که ملبس به لباس
ارتشــي و حامل دو قبضه نارنجک جنگي
بود ،خود را به ايشــان نزديک کرد و او را
به آغوش کشيد و خود را منفجر کرد .در
اين حادثه عالوه بر شهيد آيتاهلل صدوقي،
عدهای از پاسداران محافظ ايشان مجروح
شده و سه نفر از نمازگزاران نيز مظلومانه
به شــهادت رسيدند .شــهيد صدوقي در
 75سالگي شــربت وصال محبوب را سر
کشيد و به حق «شيخالشهداي محراب»
لقب گرفت.
منافقين در شماره  45نشريه اتحاديه
دانشجويان مسلمان خارج از کشور (صفحه
 )2با انتشــار اطالعيهاي به ترور آيتاهلل
صدوقي اعتراف کرده و به اين عمل ننگين
و تروريســتي خود افتخار کردند .در اين
اطالعيه به ترور آيتاهلل مدني ،دستغيب و
هاشمينژاد نيز اشاره شده است.
گروهــک تروريســتي منافقين با
بازسازي صحنه ترور و بررسي نحوه عمليات
انتحاري يکي از اعضاي اين سازمان به نام
«محمدرضا ابراهيمزاده» ـ اهل نائين ـ در
تلويزيون خود ،از اين عمليات تروريستي
به يک عمليات فدايي ياد ميکند! و عم ًال
مشي تروريستي خود را به تصوير ميکشد.

سال هجدهم

شماره ۸۰5
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اکبر ادراکي« /تاليدوميد» يک داروي
آرامبخش اســت که در اواخــر دهه  50ميالدي
يک شرکت داروسازي آلماني بهنام «گروننتال»
توليد و روانه بــازار کرد .از اين دارو براي درمان
تهوع صبحگاهي زنان باردار و مشکالت بيخوابي
استفاده ميشد.
شرکت گروننتال هماکنون يکي از بزرگترين
توليدکننــدگان داروهــاي آرامبخــش از جمله
ترامادول اســت که عوارض بسيار خطرناکي در
مصرفکنندگان اين دارو نيز مشاهده شده است.
توليــد تاليدوميد در یکم اکتبر  1957آغاز
شد .اين دارو يک آرامبخش و مسکن مؤثر بود و
در درمان بيخوابي ،سرفه ،سرماخوردگي ،تهوع
صبحگاهي و سردرد نيز استفاده میشد که در آن
زمان آن را «داروي معجزهآسا» ناميدند .از آنجا که
اين دارو در درمان تهوع صبحگاهي بســيار مؤثر
بود ،هزاران زن باردار شروع به استفاده از اين دارو
کردند .گفته ميشــود در آن زمان ،دانشمندان
توليدکننده اين دارو تصور نميکردند دارو بتواند
از جفت عبور کند و به جنين در حال رشد آسيبي
بزند؛ اما اين دانشــمندان هرگز اين دارو را پيش
از روانه بازار کردن ،روي يک نمونه مشابه انسان
در دوره بارداري ،آزمايش نکردند و به طور خاص
آن را براي زنان باردار تجويز میکردند.
در اواخــر دهه  50و در اوايل دهه  60بيش
از  10هزار کودک در  46کشور در نتيجه مصرف
تاليدوميــد با نقصهاي مادرزادي به دنيا آمدند.
تعداد دقيق قربانيان مصرف اين دارو در سراســر
جهان مشخص نيست؛ اما تخمينزده ميشود که
تعداد قربانيان بين  10هزار تا  20هزار نفر باشند.
انگليس پس از آلمان ،دومين مصرفکننده
اين دارو بود .در سال  1958اين دارو در انگليس

به اين نامههاي جعلي اشاره کردهاند.
بُعد ديگر عمليات ،بزرگنمايي قدرت
حزب تــوده بود و ارائه اين تصوير که گويا
ايران به زودي به دامن کمونيســم سقوط
خواهد کرد .اين تصوير به هيچوجه درست
نبود .عمد وجود داشــت براي اين اغراق و
بزرگنمايي .مث ًال ،تظاهرات اولين سالگرد
«قيام ملي  ۳۰تير» يعني تظاهرات  ۳۰تير
 ۱۳۳۲را به نحوی ســازماندهي کردند که
جمعيت حزب توده در صبح بسيار زياد شود
و در تظاهــرات جبهه ملي که عصر برگزار
شــد ،جمعيت خيلي کم باشد .رسانههاي
غربي تظاهرات  ۳۰تير ماه  ۱۳۳۲حزب توده
را پوشش وسيع و جنجالي دادند.
در اين فضا طرح کودتا را ابتدا دولت
سِر وينســتون چرچيل تصويب ميکند و
بعد به تصويب ژنرال آيزنهاور ميرسانند و
کودتا با يک پالن  Aو يک پالن  Bشروع
ميشود .پالن  Bطرح ام .آي .سيکس بود
که احتمال شکســت پالن  Aيعني پالن
مشترک با سيا را پيشبيني ميکرد .پالن
 Aهمان اســت که در  ۲۵مرداد اجرا شد
و نصيــري حکم عزل مصدق را به در خانه
او برد و مصدق بازداشتش کرد چون واقعاً
ماجرا مشکوک بود.
بــا قطعيت عرض ميکنــم که اگر
شاه شخصاً در کاخ مصدق را احضار کرده
بود با حضور رجال و رســماً عزل مصدق و
نخستوزيري زاهدي را به او اعالم کرده بود،
مصدق تمکين ميکرد .قطعاً تمکين ميکرد.
رفتار بزدالنه شــاه بود که به ماجراي ۲۸
مرداد شکل کودتا داد .به خصوص فرارش
پس از دستگيري نصيري و رسيدن اخبار
تهران از رامسر به بغداد و رم.
پالن  Bطرح ام .آي .سيکس بود که از
سيا پنهان کرده بود؛ ولي مستقل آن را براي
اجرا آماده کــرده بود .آن زمان مثل امروز
نبود .ارتباطات مرکز سيا و دولت واشنگتن
با تهران از طريق ايســتگاه ام .آي .سيکس
در نيکوزيا (قبرس) تأمين ميشــد .يعني
ارتباط مرکز سيا با ايستگاه تهران در دست
سرويس انگليس بود .پس از شکست پالن
 Aدولت آيزنهاور دستور لغو عمليات کودتا
را ميدهد؛ ولي اين دستور را جرج کندي
يانگ ،قائم مقام وقت ام .آي .ســيکس که

فرماندهي واقعي کودتا را به دست داشت،
به تهران نميفرســتد و دستور فوق صبح
 ۲۹مرداد  ۱۳۳۲به ايستگاه سيا در تهران
ميرسد يعني زماني که پالن  Bپيروز شده
بود .بنابراين ،با قطعيت ميتوان کودتاي ۲۵
مرداد را انگليسي ـ آمريکايي و کودتاي ۲۸
مرداد را انگليسي خالص ناميد.
پــان  Bهمان به خيابــان آوردن
اوباش و فواحش و نظاميان بود با مقدماتي.
يعني عدهاي را بنام تودهاي وارد خيابانها
کردند که شــعارهاي افراطي و چپ مانند
«جمهوري دموکراتیــک» ميدادند .لوي
هندرسون ،سفير آمريکا ،نزد مصدق رفت
و به شــدت اعتراض کرد .مصدق دســتور
اکيــد داد که هوادارانش حــق ندارند در
خيابانها ظاهر شــوند و تظاهرات کنند.
يعني« ،تودهايهاي بدلي» راه را براي کودتا
هموار کردند .به اين ترتيب ،با ورود اوباش
و نظاميان سازمانيافته به خيابانها در ۲۸
مرداد  ۱۳۳۲کودتا پيروز شد.
نتيجه ،کودتا يک فرايند کوتاه ســه
چهــار روزه ،از  ۲۵تــا  ۲۸مــرداد ،نبود؛
بلکه مقدمات بســيار مفصل داشت که از
قبل شــروع شــده بود براي ايجاد تفرقه
در داخــل صفوف نهضت ملي و تشــديد
تقابل ميان کاشاني و مصدق و تبديل اين
تقابل به خصومت شديد که از طريق قتل
افشارطوس و تهمت کودتاي مصدق عليه
کاشاني و شاه انجام گرفت و از طرف ديگر
با تحريک شديد علما و تلقين خطر استيالي
کمونيسم بر ايران.
بخش عمده اين عمليات را شبکهاي
انجام ميداد که از ســال  ۱۳۲۵با بودجه
کالن ســيا؛ ولي با عوامل سرويس بريتانيا
بنام «بداَمن» شروع شد .اين پروژه ظاهرا ً
بيشتر تبليغاتي ـ رسانهاي بود براي مقابله با
نفوذ حزب توده؛ ولي شامل «عمليات سياه»
نيز ميشد .همين شبکه بود که توانست در
کودتا نقش درجه اول ايفا کند و بعد از کودتا
تا انقالب به کانونهاي مهم مافيايي و داللي
تبديل شود و در پايه شبکههاي مافيايي قرار
گيرد که تا به امروز تداوم يافته اســت .اين
وضع در همه کشورها صادق است از جمله
مث ًال در ترکيه يا ايتاليا يا همين نئوکانهاي
آمريکا که ابتدا در چارچوب پروژههاي سيا
«تروتسکيست» بودند و االن به پرچمداران
اسالمستيزي و ايرانستيزي تبديل شدهاند.
در واقع ،شــبکههاي مخفي دوران
«جنگ ســرد» که در قالب «ســوپر ناتو»
يا «ناتوي اطالعاتي» سازماندهي شدند ،و
يک نمونه از عمليات آن کودتاي  ۲۸مرداد
ايران و نمونه ديگر کودتاي ســرهنگان در
يونان و عمليات تروريستي دهههاي ۱۹۶۰
و  ۱۹۷۰ايتاليا زير نظر لژ  P2بود ،خود به
کانونهاي مافيايي بسيار قدرتمند مالي و
سياسي بدل شدند .اين کانونها ،همانطور
که در نمونه ايران ديديم ،از ابتدا «خودسر»
بودند و االن «خودسرتر» شدهاند.
اين کانونها؛ البته گروهي محقق و

تاليدوميد؛ داروي آرامبخش معجزهآسا!؟

پروانه ساخت گرفت .نيمي از  2000نوزادي که با
نواقص مادرزادي در نتيجه مصرف اين دارو به دنيا
آمدند ،پس از چند ماه مردند .استفاده از اين دارو
در سال  1961در انگليس ممنوع شد.
در سال  2010پس از  50سال سکوت وزير
بهداشــت انگليس ،مايک اوبراين ،طي بيانيهاي
برای اين اتفاق عذرخواهي کرد .وي در اين بيانيه
اعالم کرد؛ «دولت صادقانه متأسف است و با تمام
کســاني که آسيبي ديدند و رنج کشيدند عميقاً
همدردي ميکند ...ما به خوبي از ســختيهاي
فيزيکي و مشکالت عاطفي که هم کودکان و هم
خانوادههايشــان در نتيجه استفاده از اين دارو
متحمل شدند و مشکالتي که بسياري همچنان
روزانه با آن دست به گريبانند ،آگاهيم».
بــا وجود محدوديت مصرف دارو براي زنان
در دوره بــارداري ،بخش اعظم ايــن دارو براي
زنان باردار و به ویژه زناني که در ســه ماهه اول
بارداري و زمان تشــکيل اندامهــاي جنين قرار
دارند ،تجويز شد.

عجيبتــر آنکه پيش از توزيــع اين دارو و
تجويز آن براي زنان باردار ،تاليدوميد هيچگاه روي
پستانداران باردار براي تشخيص عوارض احتمالي
بر روي نوزاد آزمايش نشد.
يکي از شديدترين عواقب مصرف اين دارو،
فوکومليا است .فوکومليا به معناي فقدان بخش
بزرگي از دست يا پاست .در نوزادان مبتال به اين
نقص ،دستها از مچ به شانه وصل است .همين
اتفاق درباره پا نيز رخ ميدهد .بيشتر اين کودکان
در دو سمت بدن خود درگير اين مشکل بودند.
نقص در گوش و چشــم پــس از نقص در
اندامها در رتبه دوم پيامدهاي ناشــي از مصرف
تاليدوميد است .در اين کودکان الله گوش يا خيلي
کوچک است يا اص ً
ال الله گوش شکل نميگيرد و
سوراخ گوش بسيار کوچک است .شکل نگرفتن
چشم يا شکلگيري چشمهاي بسيار کوچک نيز
از پيامدهاي اين داروست .شکاف در لب و کام نيز
در اين کودکان شايع است .فلج عضالت صورت
نيز مشاهده شده است.

مورخ هم دارند مثل بعضي از همين آقاياني
که در «آرشيو امنيت ملي» دانشگاه جرج
واشــنگتن جمع شدهاند .کار اين محققان
کاناليــزه کردن تحقيقــات دوران «جنگ
سرد» اســت؛ يعني اگر از دست مأموران
متولي آزادسازي اسناد سيا يا وزارت خارجه
آمريکا سندي در رفت آن را بهنحوي استتار
کنند و در قالب کارهاي شسته رفته به ما
تحويل دهند ،مثل همين کتاب آقاي يرواند
آبراهاميان درباره کودتــاي  ۲۸مرداد ماه
 .۱۳۳۲علت اين است که وقايع سالهاي
 1332ـ  1320و کودتــاي  ۲۸مــرداد
 ۱۳۳۲شالودهاي است که وضع امروز ما را
ميسازد؛ يعني پرونده کانونهايي است که
در وضع امروز ما به شدت دخیلند به ویژه
در دالليهاي کالن خارجي.
در اسنادي که منتشــر ميشود ،از
جمله همين کتــاب  ۱۰۰۷صفحهاي که
پنجشنبه منتشر شد ،نامي از عوامل اصلي
کودتا نيســت .جرج کندي يانگ قائممقام
وقت ام .آي .ســيکس که اصليترين نقش
را در طراحي کودتا و هدايت آن انجام داد،
سِر شاپور ريپورتر که فرمانده عمليات صحنه
بود؛ يعني شبکههاي داخلي ام.آي.سيکس
را هدايت ميکرد ،و نيز نقش مظفر بقايي
و کساني مانند حسن پاکروان و غيره .خيلي
چيزها پنهان است .چرا؟ چون اين مسائل
اهميت بالفعل اطالعاتي دارد.
جرج کندي يانگ پس از کودتا ظاهرا ً
خودش را در ام .آي .ســيکس بازنشسته
کرد و عضو هيئت مديره کمپاني تجاري ـ
مالي کلينورت بنسون شد .ظاهر اين است
که ايشــان کار اطالعاتي را رها کرد و رفت
به بخش خصوصي؛ ولي درواقع او به همراه
ژنرال لوسين تراسکات (معاون سيا که در
فرانکفورت آلمان غربي مستقر بود) در کار
سازماندهي شبکههاي مخفي «سوپر ناتو»
در کشورهاي مختلف بود .جرج کندي يانگ
معروف اســت به خاطر نقش مهمي که در
سالهاي  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰در ايجاد گروههاي
نئونازي و افراطي راست در اروپاي غربي و
از جمله در خود بريتانيا ايفا کرد.
در ايران مســئول اين شبکهها ،سِر
شــاپور ريپورتر بود که هنوز زنده است و
تا زمان انقالب بزرگترين دالل خريدهاي
خارجــي ايران بود .پــس از انقالب نيز به
تدريج شــبکههاي داللياش بازسازي شد.
ابتدا از طريق برادران هندوجا و بعد منتقل
شد به نســل جديد .اين را هم اضافه کنم
که سفر «بزرگترين هيئت تجاري بريتانيا»
پــس از انقالب به ايــران را در تير ۱۳۷۸
همين کمپاني کلينورت بنسون سازماندهي
کرد و در پيامد همين سفر بود که قوانيني
مانند فعاليت بخش خصوصي در حوزه نفت
و گاز و بانکداري خصوصي تصويب شــد و
بانک  HSBCکه ادامه همان بانک شاهي
ســابق است مجددا ً شــعبهاش را در ايران
گشود HSBC .بزرگترين مجتمع بانکي
خصوصي جهان است.

تاریخ ایران

پيمانسعدآباد

محمد گنجي 17 /تير ســال  1316ش چهار کشــور مهم خاورميانه در
کاخ سعدآباد گرد هم آمدند تا بر پيماني توافق کنند که زمينهچينيهاي فراواني
براي شکل گرفتن آن انجام شده بود .در چنين روزي عنايتاهلل سميعي ،وزير امور
خارجه ايران در کاخ ســعدآباد ميزبان دکتر توفيق رشديآراس ،وزير امور خارجه
ترکيه ،ســردار فيض محمدخان ،وزير امور خارجه افغانستان و دکتر ناجياالصيل،
وزير امور خارجه عراق در تهران بود تا پيماني را امضا کنند که برگهاي تاريخ از
آن به پيمان (سعدآباد يا عدم تعرض) ياد ميکند.
آنچه مورخان از شکلگيري اين قرارداد روايت کردهاند به مقدماتي برميگردد
که انگليس براي بستن اين پيمان در گذشته انجام داده است .براي قرار گرفتن سه
کشور ترکيه ،عراق و افغانستان با ايران بر سر ميز مذاکره و رسيدن به هر تفاهمي
لوفصل شود .عبدالرضا
نخســت نياز است که بين اين چهار کشــور اختالفها ح 
هوشــنگ مهدوي ،مترجم و ديپلمات سابق در کتاب «سياست خارجي ايران در
دوره پهلوي» درباره زمينهچينيهاي انگليس براي بستن پيمان سعدآباد مينويسد:
«انگليسيها پس از جنگ جهاني اول نهايت کوشش را به عمل آوردند تا با ايجاد
حکومتهاي دستنشانده و قوي انعقاد يک پيمان دفاعي بين کشورهاي خاورميانه
به وجود آوردند و آن را به عنوان سدي در جلوگيري از توسعهطلبي و نفوذ شوروي
به سوي هندوستان ،خليجفارس و چاههاي نفتخيز ايران الزم ميشمردند؛ بنابراين
در عرض چند ســال کوشيدند اختالفات ميان دولتهاي اين منطقه را به تدريج
برطرف و زمينه را براي انعقاد پيمان همکاري و عدم تعرض منطقهاي فراهم سازند».
از طرفي مورخان اشــارههاي زيرکانهاي به زمينهچينيهاي ديگري از سوي
انگليس (بازيگردان اصلي پيمان سعدآباد) در داخل کشورهاي طرف قرارداد پيمان
سعدآباد داشتهاند .هوشنگ مهدوي که به واکاوي قراردادهای عصر پهلوي در کتاب
«سياســت خارجي ايران در دوره پهلوي» پرداخته به تغييرهاي حســاب شده در
کشورهاي مهم خاورميانه نيز اشاره ميکند و ميگويد« :اين پيمان در حالي بين
ايران ،ترکيه ،عراق و افغانستان منعقد شد که در هر چهار کشور مهرههاي جديدي
تحت حمايت انگليس بر سر کار آمده بود .در ايران با انقراض سلسله قاجار حکومت
پهلوي شکل گرفته و رضاخان سکان سياست ايران را عهدهدار شده است ،در ترکيه
هم امپراتوری عثماني منقرض شده و آتاتورک حکومت را به دست گرفته بود .ملک

فيصل در عراق امور را ميگرداند و در افغانستان ،اماناهلل خان را که گمان ميکردند
مطيع آنان نخواهد بود برکنار کردند تا مهره مطيعي را در فرصت مقتضي بيابند .با
اين مهرهچيني انگلستان به اين فکر افتاد که از اين کشورها سدي آهنين در جنوب
روسيه به وجود آورد .بنابراين ضروري بود که بين ايران ،ترکيه ،عراق و افغانستان
زمینهای فراهم شود تا اختالفها از بين برود».
حســين مکي ،روزنامهنگار و نماينده مجلس شــوراي ملي در کتاب «تاريخ
بيســت ساله ايران» درباره خشــنودي رضاخان از بستن اين قرارداد آورده است:
«پس از امضاي پيمان ســعدآباد رضاشــاه طي نطقي که به مناسبت افتتاح دوره
 11مجلس شوراي ملي ايراد کرد ،اظهار داشت :پيمان سعدآباد در مشرق زمين
بيســابقه بوده و در اين هنگام که امور عالم مشــوش است ،مدد بزرگي به بقاي
صلح جهان خواهد بود».
اما مفاد پيماننامهاي که امضاي چهار کشــور بر پاي نقش بست ،داراي چه
مــواردي بود؟ عبدالرضا هوشــنگ مهدوي در بخشــي از کتابش در حالي پيمان
سعدآباد را آخرين قدم پيش از جنگ جهاني دوم ميشمرد نگاهي به مفاد آن نيز
دارد .وي مينويســد« :امضاي اين قــرارداد در واقع آخرين قدمي بود که پيش از
جنگ جهاني دوم برداشته شد و وزراي خارجه چهار کشور در کاخ سعدآباد آن را
امضا کردند .پيمان مذبور وحدت نظر چهار کشور را در سياست عمومي و حمايت
متقابل در صورت بروز خطر نسبت به يکي از دولتهاي عضو پيشبيني ميکرد و
همچنين دول چهارگانه متعهد ميشــوند که سياست عدم مداخله مطلق در امور
داخلي يکديگر را تعقيب کنند و مصونيت حدود مشترک مرزي يکديگر را محترم
شمارند و در کليه اختالفات بينالمللي که با منافع آنها مربوط است ،مشورت نمايند
و عمليات تجاوزکارانه عليه يکديگر نداشته باشند».

تاریخ حماسه

مقاومت غير منتظره

تاليدوميد ميتواند به نارســاييهاي قلبي،
نقــص در شــکلگيري کليهها ،مجــاري ادرار،
اندامهاي تناســلي و معده و روده منجر شــود.
همچنين اين دارو ميتواند منجر به عقبماندگي
ذهني شــود .ميزان مرگومير در نوزاداني که در
معرض اين دارو قرار گرفتهاند 40 ،درصد است.
اولين عالئم مصرف تاليدوميد در کريسمس
ســال  1956ظاهر شد .يکي از کارکنان باسابقه
شرکت داروســازي گروننتال از همسر باردارش
خواســت تا ايــن دارو را امتحان کند .اما کودک
ايــن خانواده ناقص و بدون گوش به دنيا آمد .در
آن زمــان با وجود گزارش تأثیرات احتمالي دارو
بر جنين ،تا پنج سال بعد از آن هيچ اقدامي براي
ممنوعيت مصرف و جمعآوري آن از بازار صورت
نگرفت و تولد کودکان ناقص بدون دســت و پا و
بدون اندامهاي تناسلي ادامه يافت.
يکــي از داليل اين بيتوجهي و ادامه توليد
و توزيع دارو ،سود سرشار تاليدوميد بود که بازار
خوبي در کشورهاي مختلف از شرق تا غرب پيدا
کرده بود .در آن زمان شرکت گروننتال که پس
از جنگ جهاني دوم و خسارات ناشي از شکست
آلمان و خرابيهاي گسترده بمبارانهاي متفقين،
مراحل احياي خود را ميگذراند ،نياز مبرمي به
سود اين محصول جديد خود داشت.
بسياري از مادران پيش از تولد فرزندشان با
آگاهي از نواقص ايجاد شده ،اقدام به سقط جنين
ميکردند .بسياري از پدران و مادران نوزادان متولد
شــده از شدت فشار ناشي از اين فاجعه دست به
خودکشي و فرزندکشي زدند و بسياري ديگر نيز
با برگزيدن راهي ديگر ،از سپردن نوزادانشان به
مراکز خيريه و دولتي و دريافت کمکهاي دولت
سر باز زدند.

حميدرضــا ميري /عمدهترين يگانهاي زميني ارتش که از همان
نخســتين روز نبرد با ارتش عراق درگير شــدند ،لشکر  92زرهي خوزستان
در منطقه جنوب و لشکر  81زرهي کرمانشاه در منطقه غرب بودند .در اين
روز در تبادل آتش ميان دوطرف ،توپخانه نيروي زميني مســتقر در آبادان،
کارخانه توليد گاز فاو در عراق را به آتش کشيد .همچنين مواضع دشمن در
امتداد ساحل جنوبي اروندرود زير آتش سنگين نيروهاي خودي قرار گرفت.
برخالف انتظار ستاد کل فرماندهي ارتش عراق ،يگانهاي لشکر  92زرهي
با اســتعداد رزمي خود در مقابل نيروهاي عراقي شجاعانه ايستادند و ارتش
عراق مجبور شد نيروهاي بيشتري وارد خوزستان کند.
دشمن پس از تصرف خونين پاسگاه فکه در مقابل دفاع دالورانه يک گروه
رزمي از تيپ  37زرهي شيراز ،به مواضع گروه رزمي  37مستقر در تپههای
ماهور فکه حمله ميکند ،اما با آتش دقيق و مقاومت شديد دالورمردان ارتش
مواجه و مجبور به عقبنشيني ميشود .در همين روز گروههاي رزمي ارتش
جمهوري اســامي ايران ،از جمله گروه  138پياده از لشــکر  21و يک گروه
رزمي از تيپ  84خرمآباد نيز به صفوف مدافعان ارتش اسالم ميپيوندند.
در اول مهر ماه (روز دوم نبرد) ،بر اســاس تدبير شهيد سرلشکر ولياهلل
فالحي ،جانشين ستاد مشترک ارتش جمهوري اسالمي ايران ،خوزستان به
ســه منطقه عملياتي تقسيم شــد .قرارگاه هدايتکننده عمليات در منطقه
اهواز عم ً
ال ترکيبي از شهيد سرلشکر فالحي ،فرمانده لشکر  ۹۲زرهي اهواز،
شــهيد مصطفي چمران ،فرمانده سپاه پاسداران و استاندار خوزستان تعيين
شد .توپخانههاي نيروي زميني ارتش در منطقه خرمشهر و آبادان و توپخانه
ســاحلي نيروي دريايي در آبادان به شدت و با تمام امکانات خود ،تأسيسات
اقتصادي بصره و فاو را زير آتش خود گرفتند و خسارات فراوانی به تأسيسات
عــراق از فاو تا بصره وارد کردند .به این ترتيب ،نبرد توپخانهها از همان آغاز
جنگ به مثابه يک اقدام بسيار مهم جلوهگر شد.
روز دوم مهرماه ،به دانشکده افسري نيروي زميني دستور داده شد که با
تشــکيل گردانهاي رزمي به خوزستان اعزام شوند .تعداد  ۷۳۱دانشجو۴۱ ،
افســر و  ۲۴درجهدار در سه گردان سازماندهي و به جنگافزارهاي انفرادي،
تيربار و آرپيجي  7مجهز و آماده ميشوند که در تاريخ  56/7/3از راه هوايي
به اهواز اعزام شوند .در اين روز در جبهه غرب ،نبرد تيپ يک زرهي لشکر ۸۱
کرمانشــاه در منطقه عمومي ميمک بسيار دیدنی بود .اگر چه حمله متقابل
اين تيپ به دشمن به نتايج مطلوب منجر نشد ،اما موجب شد ارتش عراق به
این نتیجه دست یابد که در برآوردهاي خود مرتکب اشتباه بزرگي شده است.
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ال زشت است که انسان وقتی که با خدا حرف میزند ،برود دنبال دنيا و گرفتاريها و حتی آخرت و جه ّنم؛ بلکه مکالمه و معاشقه
آیتاهلل مظاهری گفت :اهل دل میگويند اص ً
شکایت بهشت
محبت خدا را داشته باشد ،آنگاه هيچ چيز و هيچ کس در نظر نيست به جز خدا .عدهای در بهشت هستند که بهشت از دست آنها شکايت
با خداست و در اين معاشقه با خدا ،اگر ّ
از بهشتیان
میکند و میگويد؛ خدايا ما را برای او خلق کردهای ،ا ّما او اعتنا به ما ندارد .خطاب میشود بنده من با من سروکار دارد و بهشت و امثال بهشت برای او کوچک است.

گفتار آزاد

گفتاری از آیتاهلل علی معلمی

رویکرد تربیتی برای تحقق حجاب

حجتاالسالم محمد حاجابوالقاسم*
رســالت فقه ،بیان احکاماهلل اســت و در واقع توضیح حد و حدود شرعی واجبات
و محرمات اســت .وظیفه اصلی فقیه تشخیص و تعیین وظایف اصلی بندگان خدا در
عرصهها و ابعاد مختلف است .بنابراین وظیفه فقیه در بخش حجاب این است که معنای
حجاب را مشــخص کرده و ضوابط و شــرایط آن را بیان کند .اما پوشش مردان و زنان
باید چگونه باشد؟
بدیهی است که تفقه به تنهایی به حضور حجاب در عرصه اجتماعی منجر نخواهد
شــد؛ بلکه تحقق حجاب در جامعه با انذار ،تبلیغ و کار فرهنگی اســت .برای به نتیجه
رسیدن انذار و تبلیغ فرهنگی در عرصههای مختلف ،تالش بیوقفه الزم است و صرفاً با
بیان محدوده حجاب ،این پدیده به یک فرهنگ اجتماعی تبدیل نخواهد شد.
برای تحقق حجاب اجتماعی رعایت چند نکته ضروری است:
نخست اینکه باور به معاد و صفات خداوند متعال به فرهنگ عمومی القا شده و برای
مردم توضیح داده شود .باور به اینکه صالحیت برنامهریزی برای زندگی انسان در دست
خداوند متعال است؛ باور به اینکه قرآن تعیینکننده مسائل بشریت تا روز قیامت است.
در مرحله دوم کارکردها و تأثیرات دین در فرهنگ عمومی بیانشده و نفع آن برای
مردم تبیین شود .در مرحله سوم نیز احکام مبتنی بر فلسفه آنها برای مردم بیان شود.
باور به اینکه حجاب مایه آرامش و امنیت و بیحجابی مایه ناآرامی و از هم گسســتن
نظام خانواده و نظام اجتماعی میشــود .در واقع کارکرد گزارههای فقهی پس از بیان
این حقایق نمایان میشود و تذکری برای ارائه چارچوب شریعت خواهد بود .به عبارت
بهتر ،کار فقهی حجاب ،آخرین گام برای تبدیل حجاب به یک پدیده اجتماعی است.
نکته مهم اینجا است که قانونی ظرفیت اجرایی شدن را دارد که پیش از آن درباره
همان موضوع فرهنگسازی انجام شده باشد.
زمانی که رفتار به یک هنجار پذیرفتهشــده در جامعه تبدیل شــد ،آنگاه باید با
متخلفــان که از نگاه عامه مردم موجب ایجاد ناهنجاری در جامعه میشــوند ،برخورد
کرد .مســئله حجاب نیز از این قاعده مستثنی نیست .ظرفیت فکری فرهنگی جامعه
باید به حدی رسیده باشد که فرد بیحجاب را به منزله هنجارشکن تلقی کند تا وجود
قانون مفید بوده و ظرفیت بازدارندگی داشته باشد .در غیر این صورت این قانون قابلیت
اجرا ندارد و پافشاری بر چنین قانونی باعث سست شدن قانونگذار و مایه وهن او است.
رویکرد تربیتی اهلبیت(ع) در تحقق اجتماعی مفاهیم قرآنی و دینی همینگونه
بوده اســت .این بزرگواران صرفاً به دنبال تبیین حد و مرز حجاب نبودهاند و قرآن نیز
صرف بیان حدود شــرعی حجاب نیست؛ بلکه فلسفه حجاب را نیز متذکر شده است.
برای نمونه در آیه  59ســوره مبارکه احزاب بیان میشود ،رعایت حجاب تأثیر بسزایی
در این دارد که شخص محجبه به عفت شناخته شود و مورد تعرض نااهالن قرار نگیرد.
یا در آیه دیگری از همین سوره میفرمایدَ « :فالتَخْ ضَ ْع َن ب ِال ْ َق ْو ِل َف َي ْط َم َع الَّذي في
َقلْ ِب ِه َم َر ٌ
ض َو ُقلْ َن َق ْوالً َم ْع ُروفاً» رعایت عفاف در گفتار از سوی بانوان کمک میکند به
اینکه بیماری بیماردالنی که نمیتوانند خودشان را در شرایط خاص کنترل کنند ،تشدید
نشود .رعایت عفاف موجب میشود این بیماری در عرصه جامعه و کالن کنترل شود .به
عبارت بهتر ،رعایت عفاف و حجاب از سوی یک زن نشانه آراستگی ،عزتمندی و امنیت
او در مقابل بیمارانی است که خواه ناخواه در جامعه حضور دارند .امیرالمؤمنین علی(ع)
میفرماید« :صِ َيان َ ُة ال َم ْرأَ ِة أَن ْ َع ُم ل َِحال ِ َها َو أَ ْد َو ُم ل َِج َمال ِ َها»؛ زن اگر آراسته به حجاب شود،
زیبایی او ماندگارتر و حال روحی و جســمی او بهتر از زمانی است که بیحجاب باشد.
دقیقاً مشــاهده شده است که حضرت همسو با قرآن کریم به بیان فلسفه و حکمتها
پرداخته و در کنار آن کارکردهای حجاب را نیز آموزش دادهاند.
* عضو مجلس خبرگان رهبری
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اهــل نفاق در پایان کار در عرصه
محشــر بعد از آنکه از پاســخ مؤمنین
مأیــوس میشــوند از خزنــه جهنم
(مأمورین موکل بر جهنم) هم مسئلت
میکنند« ،و قال الذین فی النار لخزنة
الجهنم ادعوا ربّکم یخفف عنا یوماً من
العذاب» بــه آن مأمورین میگویند؛ از
خــدا بخواهید یک مرحلــه یا یک روز
عذاب را از ما بردارد!
گاهی هم آنهایی که در دنیا افراد را
گمراه کرده بودند و در نفاق و گمراهی
پیشکســوت بودند ،از آنها هم استمداد
میکنند! «فقال الضّ عفا للذین استکبروا»
ضعفای اهل جهنم برای مستکبرین اهل
جهنم میگویند« :انا کنا لکم تبعا» ما از
شما متابعت کردیم و پیرو شما بودیم!
«فهل انتــم مغنون ع ّنا من عذاب اهلل»
شــما نمیتوانید مــا را از این عذاب و
وضعیت دردناک بیرون بیاورید؟ پاسخ
در همه جا منفی است.
منافقکیست؟
نفــاق مــرد و زن نمیشناســد.
بالنســبت هــم مرد و هــم زن منافق
میشوند .اآلن که گفته میشود منافق؛
ممکن است که ذهن فقط یک جریان
نفاق سیاســی را تصور کنــد که اینها
واقعــاً هم منافق هســتند؛ اما منحصر
به اینها نیست! نفاق یعنی چه؟ پیامبر
عظیمالشأن محمد مصطفی(ص) درباره
نشانههای نفاق میفرمایند« :نشانههای
منافق و نفاق ســه چیز اســت :دروغ
گفتن ،خلــف وعده کردن و خیانت در
امانت کردن ».در جای دیگر هم فرمود:
«مــن کان له وجهان فی الدنیا کان له
یوم القیامه لســانان من نــار» در دوره
آخرالزمان معروف منکرو منکر معروف
میشــود .یعنی به جای اینکه خوبی را
تشویق کنیم ،گاهی ممکن است اخالق
بد را تشویق کنیم .صراحت لهجه ویژگی
مؤمن اســت؛ اما اگر کسی در مقابل از
شــما تعریف کند؛ ولی در پشــت سر
تکذیب کند ،این نشــانه نفاق است که

منافق دروغ میگوید و خلف وعده میکند!
میشود صاحب دو زبان و دو چهره! هر
که دو چهره داشته باشد ،در روز قیامت
دو زبان آتشین خواهد داشت!
امیرالمؤمنیــن(ع) فرمــود:
«اظهرالنــاس نفاقاً من امــر بالطاعة و
لمیفعل بها» روشــنترین نشانه نفاق
این است که کسی دیگران را به طاعت
و بندگی امر کنــد؛ ولی خودش انجام
ندهد! یا اینکه مسئولی از دیگران رعایت
قانون را انتظار داشته باشد؛ اما خودش تا
جایی که بتواند خالف قانون عمل کند!
این عین نفاق میشود.
منافقین و منافقــات ،مؤمنین را
صدا میزنند« :الم نکن معکم» مگر ما
با هم نبودیم؟ «قالوا بلی ولکنکم فتنتم
انفسکم» مؤمنین میگویند :بله ولی شما
خود را گرفتار فتنه کردید! کلمه فتنه
معانی مختلفی دارد که مرحوم طبرسی،
صاحب تفسیر مجمعالبیان میفرماید:
«اســتعملوها بالکفر و النفاق» شــما
ذهنتان را به کفر و نفاق آلوده ساختید و
خود را فریب دادید! وقتی حق و باطل در
هم آمیخته شود ،فتنه پدیدار میشود.
«و تربّصتم» انتظار میکشیدید که این
اوضاع بهم بخورد! مث ً
ال فالن محدودیت
از بین برود! چرا میگویند شراب حرام
است؟ چرا میگویند که حتماً زن باید
حجاب داشته باشد؟ انتظار میکشیدند
که کی میشــود پیغمبر از دنیا برود تا
آزاد شــویم؟ یا کی میشود که امام از
بین برود تا ما آزاد بشویم؟ کی میشود
که این مقررات دینی از سر ما برداشته
شود؟ اینها زبان حال اهل نفاق است!»
وقتش نرسیده؟
«الم یأن للذین ءامنوا ان تخشــع
قلوبهم لذکــر اهلل و ما نزل من الحق»
(حدید)61 /
این آیه از آیات تکاندهنده قرآن
است .برای دلهای سالم بسیار تأثیرگذار
است .بعد از آنکه خدا رحمان در آیات
قبل ســرانجام کار اهل نفاق را مطرح
کرد که چه حسرتی دارند و مؤمنین چه

نورانیتی در عرصه محشر دارند.
منافقین التماس میکنند که از
نورانیت آنها بهرهمند شوند؛ ولی
بهرهای نمیگیرنــد .برای اینکه
نورانیت اهل ایمان نتیجه عمل
صالح آنهاســت و پیامد ظلمت
برای اهل نفــاق نتیجه عملکرد
آنهاست.
در نهایــت میفرمایــد:
«المیأن» آیا نرســید وقت آنکه
آنهایــی که آمــدن اظهار ایمان
کردند و ایمان آوردند «ان تخشع
قلوبهم عن ذکر اهلل» دلشــان
خشــیت پیدا کنــد و در برابر فرمان
خدا تســلیم شــوند .آیه طبق تفسیر
مجمعالبیان ،بیانگر این معناســت که
یــک چیزی هم اتفاق افتــاد ،نفاق در
مکه نبود چون اســام و مســلمین و
پیامبر(ص) در مکه قدرت نداشتند؛ ولی
در مدینه که به قدرت رســیدند ،اینجا
نفاق خود را نمایان میساخت .افرادی
که با صداقت و اخالص نپذیرفته بودند؛
اما میآمدند اظهار مسلمانی میکردند و
هر وقت فرصت پیدا میکردند نفاقشان
نمایان میشد.

تورات بخوان!
جمعــی از منافقین نزد ســلمان
فارســی آمــده بودند و گفتنــد« :ای
ســلمان تو به تورات آشــنا هستی ،در
کتاب تورات چیزهــای عجیب زیادی
آمده و برایمان بازگو کن!» هدفشان
چه بود؟ بــرای اینکه آیات قرآن که بر
پیامبر نازل میشود و پیامبر به روز در
جامعه مطرح میکند ،کمرنگ جلوه کند
و از اهمیت بیفتد .آیات قرآن جذابیت
داشــت و دلها را تصرف میکرد؛ ولی
منافقین نمیخواســتند آیات اینگونه
در دل مؤمنین توســعه پیدا میکند،
آمده بودند و توجیه هم داشــتند برای
فعلشــان ،تورات کتاب آسمانی است
و بر حضرت موسی(ع) نازل شده بود.
دفعــه اول که درخواســت کرده

بودند ،سلمان معموالً پاسخی اجمالی
به آنها میداد و اعتنایی به آنها نمیکرد.
بعــد از درخواســت ایــن منافقین بر
پیغمبر(ص) ،آیات اول سوره یوسف نازل
شد «نحن نقص علیک احسن القصص»
شما قصه میخواهید؟ بیایید بهترین و
زیباترین قصه را در این قرآن برایتان
مطرح شود .مدتی اینها ساکت شدند و
مجددا ً سراغ سلمان آمدند .چون بقیه
اصحاب دانش سلمان را نداشتند سراغ
سلمان میآمدند.
منافقین بار دوم آمدند و از سلمان
خواستند که آیاتی از تورات و قضایای
عجیب تورات برایشان نقل کند .اینبار
هم آیه دیگری بر پیغمبر نازل شد« :اهلل
نزل احسن الحدیث کتاباً متشابهاً مثانی
تقش ّعر منه جلود الذین یخشون ربهم»
خداوند نازل ساخت بهترین و زیباترین
حدیث را ،کتابی که آیاتش متشابه هم
زیبــا و مفاهیم مختلــف ،و درباره یک
موضوع ،مطالبی مکرر آورده ،اگر کسی
خشــیت الهی داشته باشد و اگر راست
میگوید که تورات را قبول دارد باید از
این آیات به خود بیاید .مدتی ســاکت
ماندنــد و مجددا ً آمدند و از ســلمان
درخواســت کرده بودند کــه از تورات
برایمان بگو.
اگر دوست داشتن آنان به تورات
از روی اخالص بــود باید نویدی را که
تورات برای بعثت خاتم انبیا داشــت،

این را بپذیرند و اســتقبال کنند .امروز
جای موسی و عیسی ،خاتم پیغمبران
است .کما اینکه در جامعه ما برخی دم
از امام میزنند؛ اما در عمل پا روی خط
امــا میگذارند ،اینها در همه دورههای
تاریخ بشریت وجود دارد.
مرتبه ســوم که به سراغ سلمان
آمدند این آیه نازل شد« :الم یأن للذین
ءامنوا» شــما که آمدیــد اظهار ایمان
کردید ،آیا وقت آن نرسید؟ چرا دلتان
خشــیت پیدا نمیکند؟ چــرا همواره
میخواهید سرکشی را ادامه بدهید؟ چرا
همواره میخواهید از زیر بار مسئولیت
شانه خالی کنید؟ بیایید خدا را صادقانه
بنده باشید و بندگی پیشه کنید.
توبه راهزن
دربــاره اثرگــذاری همین آیه در
بعضی از تفاســیر نقل شــده مردی به
نــام «فضیلابنایاز» بــود که این فرد
پیشینه ســیاهی داشت؛ ولی سرانجام
بســیار زیبایی پیدا کرد .بعدها شــده
بود از اصحاب بحث امام صادق(ع) و از
روات حدیث و در نهایت روز عاشورا در
کنار کعبه و خانه خدا جان داد و از دنیا
رفت؛ اما ابتدای ســیاهش راهزن بود!
روزی از کنار یک آبادی میگذشــت و
نظرش به یک دخترک روستایی جلب
شد و دلبستگی شدیدی به او پیدا کرد
و نمیتوانست صرفنظر کند ،مراقبت
کرد تا خانه دخترک را شناســایی کند
و شــب هنگام از دیوار خانه باال رفت و
در همــان لحظه صدای تالوت قرآن از
خانه مجاور به گوش رسید که «:الم یان
للذین ءامنوا انتخشع قلوبهم لذکراهلل»
این فرد فاســد به دنبال فساد بوده؛ اما
در آن لحظه یــک انقالبی در درونش
ایجاد شــد و به خــودش نهیب زد که:
«فضیل تا کی میخواهی از خدا و دین
خدا گریزان باشی ،مگر ندیدی که پدر و
مادرت مردند؟ سرانجامت به کجا منتهی
میشود؟» از روی دیوار برگشت و توبه
جدی پیشه کرد!
امام جمعه قائمشهر

نقطه نظر

خدمت و عبادت ـ ۳

مهدی عامری /خداوند
متعال حضرت صدیقه طاهره(س)
را به پیامبر(ص) هدیه داد و آنگاه
سوره کوثر نازل شد و فرمود ما به
تو خیر کثیر عطا کردیم و ســپس
به پیامبر(ص) دستور داد به شکرانه
این خیر کثیر شــکرگزار پروردگار
باشــد« .فصل لربک و انحر» .اگر
طبق برخی از تفاسیر «نحر» را به
معنای قربانی کردن شــتر بدانیم،
معنای آیه اینگونه میشــود که
حال که مــا به تو منــت نهاده و
نعمت بزرگی بــه تو دادیم ،تو نیز
به پاس تشــکر ،نماز بخوان و شتر
قربانی کن .به تعبیر آیتاهلل مجتبی
تهرانی(ره)؛ رابطه خلق و خالق باید
مرتبط با یکدیگر باشد ،در این آیه
نماز مربوط به خالق و نحر ،مربوط
به رابطه خلق است.
بر طبق منطق اســام ،اصوالً
امور اجتماعی و خدمتی ارزشمند
است که در راستای معنویت انسان
باشــد؛ یعنی؛ هم نماز انسان باید
برای خداوند باشــد و هم پرداخت
زکات و انفــاق .در عقیده شــیعه
نمیتوان بین معنویت و مذهب و
مســائل اجتماعی جدایی انداخت
و ایــن دو بــا هم پیونــد دارند و
نمیتوان این دو را جدای از یکدیگر
تصور کرد.
آنان که میپندارند نهادهای
اجتماعــی را بایــد غیردینــی و
غیرمذهبی ایجاد کرد ،در واقع یک
منطق ناقصی را ترویج میکنند و
یک بخش اساســی خدمت کردن
دیگران را نادیده میگیرند .چنین
اندیشهای شاید درنگاه اول موجه به
نظر برسد ،اما ضعفش آنجاست که
کمک کردن به دیگران را در نهایت
به یک آرامش درونی فرو میکاهد
و اگر کســی به این آرامش نرسد،
کمک کردن برایش بیمعنا خواهد
بود ،در حالی که خدمت و کمک به
خلق برای رضای خالق ،چون خیر
بینهایت و پــاداش ابدی در پیش
دارد ،در انسان نه توقع معاملهگونه
ایجاد میکند و نه انسان را از خدمت
کردن خسته مینماید ،بلکه با شوق
در برابر خدا عمل میکند.

مهدی فضائلی در گفتوگو با صبح صادق

مسئوالن باید در عمل نقدپذیریشان را نشان دهند
مجتبی برزگر /یکی از مشکالت جامعه امروزی ما نبود درک واقعی از واژه «نقد و انتقادپذیری» و نداشتن جایگاه خاص و پذیرش این واژه نزد بیشتر مسئوالن است .واژه نقد به معنی بررسی ،شناسایی و نمایاندن عیبهاست .پذیرش انتقاد خصلتی
انسانی و اسالمی است و بیشترین نقش را در فرو نشاندن آتش اختالفها ،آسیبها و آفتهای فردی و اجتماعی دارد .انتقاد به معنای تضعیف و انتقامجویی نیست .منتقد میکوشد با بررسی عملکردها نقاط ضعف را گوشزد کرده و این به جز تضعیف و تخریب
است .نقد و انتقاد حرکتی اصالحگرایانه است و تردیدی نیست که نقد عملکرد به منزله عامل اصالحی فرصت بازنگری و واقعنگری همراه با در نظر گرفتن افکار عمومی را به برنامهریزان و مدیران میبخشد .تأثیرات مثبت روحیه نقد و انتقادپذیری شامل حضور
گسترده مردم در تمامی صحنهها کاهش تشنجهای سیاسی پیوند مردم و مسئوالن و رشد سیاسی جامعه را به دنبال دارد؛ در حالی که تأثیرات منفی نقد و انتقادپذیری در جامعه شایعهپراکنی ،تهمت ،تشنج سیاسی و ...است .ماجرا از روز عید فطر و مداحی
پیش از نماز عید آغاز شد .همانجایی که مداح معروف گفت« :ای نشسته صف اول! نکن خود را گم /پی اقدام تو هستند هنوز این مردم»؛ واکنشها هنوز ادامه دارد و به گونهای فضای تخریب این ستایشگر و طبع رسوایی کمظرفیتی برخی از مسئوالن دیده
میشود .به این بهانه به سراغ مهدی فضائلی ،کارشناس ارشد رسانه و جریانشناس سیاسی رفتیم و با او درباره نقدهای سازنده و مسئوالنی که باید روحیه انتقادپذیریشان را ارتقا دهند ،به گفتوگو نشستیم .مشروح این گپ و گفت را میخوانید.

*یکی از مشکالت اساسی جامعه امروزی درک نکردن واژه «نقد
و انتقادپذیری» از سوی برخی مسئوالن و مهمتر از همه منتسبان به
آنها اســت .به نظر شما ،باید چه رویکرد و نگرشی را در دستور کار
قرار دهیم تا مسئوالن مفهوم واقعی نقد و انتقادپذیری را بپذیرند؟
موضوع نقد و نقدپذیری مختص امروز کشور نیست؛ بلکه ما در مقاطع
مختلفی پس از پیروزی انقالب اسالمی این بحث را داشتیم .به عبارتی میتوان
گفت ،بحث جدیدی نیســت و ناشی از یکی از ویژگیها و دستاوردهای مهم
انقالب اسالمی ،یعنی آزادی است .در نظام طاغوتی پیش از انقالب اساساً نقد
موضوعیت نداشت؛ چون نظام استبدادی بود و هیچکس نمیتوانست به این
حوزه ورود کند .اساساً حرف و سخنی در زمینه این مسئله وجود نداشت؛ اما
به برکت انقالب اســامی بحث نقد مسئوالن هم مطرح شد که چالشهایی
را در مقاطــع مختلف به وجــود آورد .در برخی مقاطع این بحثها پررنگتر
میشــد؛ هم خود نقدها و هم واکنشهایی که نســبت به این نقدها از سوی
مســئوالن دیده میشد .نقد امر مهمی است که در آموزههای دینی ما وجود
دارد .یکی از ویژگیها و ابزارهای ریاســت و مسئولیت ،سعهصدر است و این
ویژگی در یکی از مواقعی که موضوعیت پیدا میکند ،به مقام نقد برمیگردد؛
یعنی وقتی مســئولی در موقعیت نقد قرار میگیرد ،طبیعتاً در رویارویی با
این نقد باید از ســعهصدر برخوردار باشد تا بتواند از آن نقدها استفاده بکند.
گفتنی است ،توجه به نحوه بیان نقد و رعایت مسائل اخالقی و چارچوبهای
رفتاری مناسب به منظور فاصله گرفتن نقد از جنبه تخریبی آن حائز اهمیت
است؛ چراکه ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر که جزء محورهای جامعه
اسالمی و رفتارهای دینی و سبک زندگی دینی است ،موضوع نقد قرار دارد.

*طنز و ادبیات دو زبان گیرا و مؤثر در نقد به شــمار میآیند؛
اما عدهای همین دو زبان را هم پذیرا نیســتند؛ نظر شما در این باره
چیست؟
امروزه برجسته کردن و تبدیل کردن برخی مسائل به موضوعات اصلی
کشور بر اساس اهداف و برنامهریزیهای مشخصی است که چندان با منافع
کشور و مردم سروکار ندارد؛ از این رو باید به هر دو طرف ماجرا توجه داشته
باشــیم .دولت ،امروز وظایف و رســالتهای ســنگینی برعهده دارد که این
حاشیهسازیها به نوعی میتواند برای فرار از آن مسئولیتپذیری و پاسخگویی
درزمینه مسائل اساسی و اصلی کشور باشد .از سوی دیگر باید توجه داشت
که دوستان ما باید مراقبت کنند که حاشیه امنی برای افرادی که میخواهند
وظایف اصلی را به فراموشی بسپارند یا اولویتهای جدی کشور را زیر سؤال
ببرند ،ایجاد نکنند.

*با توجه به فضای موجود در رسانهها و شبکههای اجتماعی با چه
رویکرد و روشی وارد عرصه فرهنگسازی و اشاعه نقدهای سازنده

نیست که ما فقط بخواهیم ایرادات آن را بگوییم؛ بلکه ایجابی است و تولیدات
فرهنگی و تولید فکر و اندیشه و اقدامات صحیح و درست را دربرمیگیرد؛ از
این رو نقد یکی از موضوعاتی اســت که میتوانیم آن را ذیل آتش به اختیار
بیاوریم .البته ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر نیز میتوان به آن توجه
و ابعاد مختلف آن را تبیین کرد.

ج ّوی را در حوزههای غیرحاکمیتی ایجاد کردند تا کســی جرئت نکند حرف
در جامعه و روحیه پذیرش آن شویم؟
در این جریان که مدعی مردمساالری است ،البته نه از بعد دینی! کسانی بزند .مصادیق مختلفی را در حوزه هنر ،میان هنرمندان ،سینماگران و اصحاب
هســتند که از اول انقالب تا اآلن خودشــان را مدعی جمهوریت میدانند و موسیقی سراغ داریم .رفتار درست در نقادی به گونهای است که کسی نتواند
از آن موقعیت ســوء استفاده کند و اصل نقد
ســنگ مردم را به مراتب بیشتر از دیگران به
از مسئوالن و مدیران سطح باالی کشور انتظار را نیز نتوانند زیر ســؤال ببرند و از آن طرف
سینه میزنند؛ از ســوی دیگر جریان مقابل
خودشان را متهم میکنند که به حقوق مردم میرود برای آگاهی از آسیبها و اشکاالت کار هم فرهنگ نقدپذیری است؛ نقد کسانی که
توجــه ندارید یا در بحثهــای آزادی مدعی خود و رفع آنها شرح صدر داشته باشند .افزون نمیخواهنــد در موضع نقادی قرار بگیرند و
خودشان را برتر میدانند و دیگران و منتقدان
جدی مباحث آزادی هســتند .این جریان در بر این ،ضروری است با منتقدان برخورد درست
را به اشکال مختلفی تحقیر میکنند.
برخی مقاطع چه آن زمانهایی که در حاکمیت
و اخالقی داشته باشــند که این تنها در مقام
بوده و چه در حال حاضر که مجلس ،دولت و
حرف نیســت ،چراکه ممکن است همه این کار
*آیا میتوانیم در بســتر آتش به
شوراها نیز دست همین جریان است ،استبداد
را انجام دهند
اختیاری که حضرتآقا چندی پیش به
عجیبی ایجــاد کردند؛ البته در برخی مقاطع
آن اشاره کردند ،حوزه نقد و انتقادات را
که از موضع قدرت با رأی مردم کنار گذاشته
شــدند هم به ترفندهای دیگری روی آوردند .اینها همواره ســعی کردند ج ّو از غرضورزیهای دشمنانه جدا کرده و آن را به ابزار پیشرفت یک
ســنگینی علیه افرادی که به نوعی با دیدگاه آنها چه در حوزه هنر و چه در جامعه فعال و پویا تبدیل کنیم؟
آتش به اختیار دامنه گستردهتری در حوزه نقد دارد .این موضوع سلبی
ذیل آن همراه نمیشدند ،ایجاد کنند؛ از همین رو به طور غیرمستقیم چنین

*گفته میشوند نقدها را باید کسانی مطرح کنند که در جایگاه
خاصی باشند ،به نظر شما آیا نقد کسانی که درجاتی پایینتر از رجال
سیاسی دارند ،ولی نقدشان اصولی و منطقی است ،قابل قبول نیست؟
قاعدتاً هرکســی در هر ســطحی اگر حرف حسابی دارد ،باید آن حرف
حساب را شنید و اگر زمینه اجرا برای مدیران و مسئوالن وجود دارد ،باید به
آن عمل کرد .اینکه ما بگوییم نقادی فقط مربوط به یک ســطح مدیریتی یا
سطح سیاستورزی خاصی است ،به نظر من چنین سطحبندی را نمیتوانیم
در بحث نقد کردن داشته باشیم .البته کسی که نقد میکند ،به طور طبیعی
باید مبانی درســتی را برای نقد داشته باشد؛ چرا که حوزه نقد بحث مفصلی
را میطلبد .برخیها معتقدند نقد باید ویرانگر باشد و خیلی تند مطرح شود؛
امــا عــدهای این دیدگاه را قبول ندارند و معتقدند نقد را باید با زبان مالیم و
مؤثرتری مطرح کرد .درباره اینکه آیا فرد منتقد واقعاً باید کارشناس آن حوزه
باشد یا هر کســی میتواند نقد کند ،میتوان گفت کسی که میخواهد نقد
مفیدی داشته باشد ،باید در حوزه مورد نقد حرفی برای گفتن داشته باشد و
این نقد از حوزه عالمانه و درستی انجام شود .بحث سوم این است آیا کسی
که نقد میکند حتماً باید خودش راهکاری را پیشــنهاد کند یا صرفاً نقادی
کند ،این مسئله هم متفاوت است .به نظر من ،اگر کسی توان پیشنهاد و ارائه
راهکار داشته باشد ،آن نقد بسیار مفیدتر به سمع و نظر میرسد.
*توصی ه شما برای مسئوالن و مدیرانی که نقد میشوند و کسانی
که آنها را نقد میکنند ،چیست؟
از مســئوالن و مدیران سطح باالی کشور انتظار میرود برای آگاهی از
آســیبها و اشــکاالت کار خود و رفع آنها شرح صدر داشته باشند .افزون بر
این ،ضروری است با منتقدان برخورد درست و اخالقی داشته باشند که این
تنها در مقام حرف نیســت ،چراکه ممکن است همه این کار را انجام دهند؛
بلکه باید مسئوالن در عمل نشان بدهند که نقدپذیر هستند .منتقدان هم باید
سعی کنند نقدهای مفید و سازندهای داشته باشند و با رعایت مسائل اخالقی
نقدهایشان را مطرح کنند .نباید این نقدها به گونهای باشد که تحتالشعاع
بداخالقیها قرار بگیرد و ســخن حقشان ضایع بشود؛ از این رو برای اینکه
حرف حق آنها شــنیده شود ،باید به گونهای مطرح کنند که کسی نتواند از
ی کردن از زیر بار
آن برای فضاســازیهای کاذبی که در نهایت به شــان ه خال 
مسئولیت منتهی شود ،سوءاستفاده و بهانهجویی کند.

یادداشت
رزمایشهای ضد تروریستی

علیرضــا جاللیــان /با
گســترش موج اقدامات تروریستی
گروهکهــای تکفیــری کــه بــه
طور خــاص درباره ایــران و جبهه
مقاومــت از حمایتهــای آمریکا،
رژیم صهیونیســتی و رژیم سعودی
برخوردارند ،لزوم آمادگی نیروهای
امنیتی و انتظامی برای مقابله با این
اقدامــات در درجه دوم اهمیت قرار
دارد .بــه این معنا که در درجه اول
باید مانع ورود آنها به کشــور شده و
در صورت ورود نیز باید پیش از هر
اقدامی منهدم شوند.
بــا این وجــود ،آمادگی برای
مقابلــه به اقدامات تروریســتی هم
الزامآور میشود .در کشور در نهادهای
امنیتی و انتظامی بخشهایی برای
مقابله با چنین اقداماتی وجود دارد
که در ســالهای اخیر تقویت شده
است .در نیروی انتظامی این وظیفه
برعهده یگانهای ویژه ناجا اســت.
بررســی و خنثی ،رهایی گروگان و
مقابلــه با هر نوع اقدام تروریســتی
دیگر در این نیروها تمرین شــده و
امکانات آنها متناسب با سطح تهدید
به زور میشــود .دژبــان ارتش هم
واحدهایی برای این منظور دارد .در
سپاه پاســداران انقالب اسالمی نیز
مجموعه معاونت مهندسی و پدافند
غیرعامل ســپاه با همکاری ســپاه
حفاظت و امنیت واحدهای ویژهای در
سپاههای استانی برای همین منظور
به خصوص مقابلــه با عملیاتهای
بمبگذاری شکل دادهاند.
از ســویی یگانهــای ویژه در
نیروی زمینی سپاه موسوم به صابرین
هم آموزشهای الزم برای این منظور
را کســب کردهاند .تکاوران نیروی
دریایی ســپاه نیز با این امر آشنایی
الزم را دارنــد .در مجموعه ســپاه
حفاظت و امنیت که شاید اصلیترین
یگان مواجه با عملیاتهای تروریستی
است هم نیرو و امکانات در نظر گرفته
شــده و هم آموزشهای الزم برای
مقابله با این اقدامات داده شده است و
نمونه عینی کارآمدی آنها را میتوان
در مقابله با تروریستهای تکفیری در
ساختمان اداری نمایندگان مجلس
دید ،به طوری که تروریستها موفق
به گروگانگیری نشده و درگیری در
آن ســاختمان بزرگ به آتشسوزی
و اتفاقــات دیگر منجر نشــد و این
نیروهــا با همــکاری نیروهای نوپو
سه تروریست را در مدت یک و نیم
ساعت در همان محل محاصره کرده
و به هالکت رســاندند .در مجموعه
بسیج نیز بخشی از یگانهای مردمی
در قالب گردانهای امنیتی آموزشها
و تمرینات ضد تروریستی دیدهاند،
البته در استانهای مرزی با تهدید باال
عمده نیروها برای مقابله با اقدامات،
آموزشهای الزم را گذراندهاند.
با همه ایــن اوصاف اما به نظر
میآید نباید دربــاره توان مقابله با
اعمال تروریســتی در کشور غفلت
کرد؛ چرا که این افراد هر روز مجهزتر
و بــا تجربه و آموزشهای بیشــتر
تهدیدات جدیتری را متوجه کشور
خواهند کرد؛ لذا آنچه الزم مینماید
باال بردن ســطح توان نیروهای ضد
تروریستی است .اولین مهم در این
امر اجرای رزمایشهای مشــترک
تمــام نیروهای دخیل در امر مبارزه
با تروریسم است.
ایــن رزمایشهــا میتواند با
وحدت فرماندهــی توان این نیروها
را برای انجام عملیات منسجم علیه
هرگونه اقدام تروریستی باال ببرد و
موجب همافزایی این توان شــود .به
نظر میآید ایــن امر حتی از بهبود
تجهیزات در این نیروها مهمتر باشد.

نقطه سرخط

قضیه چیز دیگری بود

میگفــت تــوی جبهــه اص ً
ال
وضعیــت غذامون خوب نبود ،ما هم
باور میکردیم .اآلن که بزرگ شــدم
و درباره تــدارک توی جبهه تحقیق
کردم ،دیدم قضیه چیز دیگهایه .توی
جنگ تمام کار دست مردم بود.
ایســتگاههای صلواتی ،آجیل
مشکلگشــا ،کمپــوت و همینطور
غذای گرم عمدتاً به راه بود .مواقعی
که توی عملیاتهــا بودند ،به دلیل
اینکه ارتباط با عقبه سخت بود ،عمدتاً
جیــره جنگی داشــتند .در مجموع
سختیهای جبهه توی بحث خوراک
توی خط مقدم و در زمان عملیاتها
بود .اما برای ما فقط از اون قسمتش
تعریف کردند.
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پمپ بنزین سیار داعش
منفجر شد

سال هجدهم

شماره ۸۰5

سردار حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره حمله موشکی به مواضع داعش گفت :این انتقام فقط انتقام شهدای ایرانی نبود ،بلکه یمن ،لبنان،
بحرین و سوریه نیز از آن شاد شدند .یکی از موشکها بعد از اصابت ،باعث آتشسوزی مهیبی شد و تعجب ما را برانگیخت .روزهای بعد متوجه شدیم تانکر ٢٨
هزار لیتری بنزین که در واقع پمپ بنزین سیار تروریستها و در کنار مقر داعشیها پارک بوده سبب توسعه آتشسوزی شده است.

اظهارات تأسفآور
وتعجببرانگیز
تأسفآورترین این ماجراها مربوط به
موضعگیری عجیب رئیسجمهور نسبت
بــه فعالیتهای ســازندگی و اقتصادی
سپاه بود .جایی که وی در دیدار فعاالن
اقتصــادی در نقد عملکرد دولت یازدهم
در بخــش خصوصیســازی و اجــرای
سیاســتهای اصل  44قانون اساســی
گفت« :تــاش دولت یازدهــم از ابتدا
حذف تصدیگری در وزارتخانهها بوده،
در ابتدای دولت همه وزرا قول میدهند؛
اما بعد از گذشت مدتی گویا تصدیگری
لذتبخش میشود و برای عبور از آن بهانه
و دلیل میآورند که البته ممکن است این
دالیل درست باشد ...ابالغ سیاستهای
اصل  44برای این بود که اقتصاد به مردم
واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد،
اما ما چهکار کردیم؟ بخشــی از اقتصاد
دســت یک دولت بیتفنگ بود که آن را
به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم ،این
اقتصاد و خصوصیسازی نیست ...از آن
دولتی که تفنگ نداشــت ،میترسیدند
چه برســد به اینکه اقتصاد را به دولتی
دادیم که هم تفنگ دارد و هم رســانه را
در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی
جرئت ندارد با آنها رقابت کند».
سایر موضعگیریهای پر شائبه
به نظر میرسد تیم عملیات روانی
درون دولت زمانی کــه نیاز به انحراف

حمله دولت به سپاه خطای راهبردی است

افکار عمومی داشــته باشند ،دست به
چنین اقدامات ناشایستهای میزنند که
در ایــن باره مرتکب یکی از بزرگترین
خطاهای راهبردی خود شــدهاند .این
خطا تخریب عملکردهای مثبت دفاعی
با حمله به سپاه است.
نهادهایحکومتی
کمککار دولتها
در شــرایطی کــه دولتها دچار
ناکارآمدی عرصه سازندگی و ...هستند،
حکومتها موظف به پر کردن این خألها
هستند .سپاه پاسداران انقالب اسالمی
با توجه به رســالت پاسداری از انقالب
اســامی بر همین اساس در جمهوری
اســامی موظف به پر کردن خألهای
موجود اســت ،خواه ایــن خألها در اثر
سوءمدیریت حاصل شده باشد و خواه در
اثر سایر علل .توان مهندسی در نیروهای
مسلح یک ضرورت است که میتواند در
زمان صلح در اختیار کشور باشد.
خطای راهبردی از متخصصان
عملیات روانی دولت
در شــرایطی کــه رئیسجمهور
و اعضــای دولت همــواره در مواجهه

گلی از باغ

بــا برنامههــای قــرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیــاء(ص) از فعالیتهای این
قرارگاه اســتقبال کرده و بارها اظهارات
خاصی در این حوزه داشــتهاند ،به نظر
میرســد این نوع مواجهــه در رابطه با
توان دفاعی کشور چه در بعد مهندسی
دفاعی و توان ســازندگی سپاه و چه در
بعد توان بازدارندگی و موشکی ،کار بسیار
غلطی است.
زمانی که اعضای هیئت دولت در
جاهای مختلف به کارکردهای مهم سپاه
در حوزه سازندگی اشارات مهمی داشتند
و از آن جمله شــخص رئیسجمهور در
همایــش فرماندهان ســپاه و اظهارات
معاون اول و وزرای دولت کنونی بعد از
بازدید از نمایشگاه توانمندیهای قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیاء(ص) همگی نشان
از این دارد که این مســئوالن به خوبی
متوجه خدمات سپاه به مردم و دولت در
طی این سالها بودهاند.
مزیتهای قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیاء(ص) برای دولت
بایــد توجه داشــت قــرارگاه
خاتماالنبیاء(ص) در اخذ ابر پروژههای
ســازندگی کشــور برای دولت چند

همسر شهید مدافع حرم مهدی قاضیخانی

مزیــت دارد؛ اول اینکه پروژههای پر
خطر را با توجه به توان دفاعی ســپاه
انجام میدهــد و ســایر پیمانکاران
داخلی و خارجی قــادر به انجام این
پروژهها نیســتند .دوم اینکه بسیاری
از پروژههای مهم محرمانه کشــور را
نمیتوان در اختیار پیمانکاران خارجی
یا داخلی دیگر قرار داد و توان اجرایی
هم در وزارتخانههای دولت وجود ندارد
و اگر دولت بخواهــد پیمانکار بزرگ
دولتی برای این منظور ایجاد کند ،در
عین ناکارآمدی موجب عریض و طویل
شدن دولت میشود .در حالی که توان
مهندســی در نیروهای مسلح همواره
نیاز است و در دوران صلح این توان در
اختیار مردم و دولت قرار میگیرد .کما
اینکه پروژه مرکز غنیسازی «فردو» در
عمق زمین در توان قرارگاه سازندگی
خاتماالنبیــاء(ص) و چنــد پیمانکار
بزرگ دیگر است .سوم اینکه بسیاری
از پروژههایــی که قــرارگاه در حال
انجام دارد به علت اینکه در امر تأمین
نقدینگی از سوی دولت دچار مشکل
اســت و قرارگاه با تکیه به توان مالی
خــود و مدیریت جهادی این پروژهها
را به پایان میرســاند ،به طوری که

اکنون دولت میلیاردها تومان به قرارگاه
در این بخش بدهکار است که عمدتاً
بــا تهاتر بدهیها به جــای پرداخت
نقدی اقدام به تسویه میکند و دقیقاً
همینجا رئیسجمهور تأکید میکند با
این اقتصاد که دولت بدون تفنگ را به
دولت با تفنگ تحویل میدهیم ،مقصر
اصلی را باید سازمان مدیریت و برنامه و
مسئوالن خود دولت دانست.
در وجــه دیگــر قــرارگاه
خاتماالنبیــاء(ص) در پروژههایی ورود
کرده که کسی قادر به انجام آن در داخل
نبوده و طرف خارجی هم کارشــکنی
کرده؛ اما در ایــن میان نه تنها قرارگاه
اقدام به باال بردن قیمت کرده اســت؛
بلکه برای از بین بردن هرگونه شائبهای
اقدام به پذیرفتن پــروژه با قیمتهای
خیلی پایین کرده که بنابر اذعان برخی
نمایندگان مجلس این قیمتها گاهی
اوقات به نصف هم میرسد.
محرومیتزدایی
محل خرج درآمدهای قرارگاه
حــال باید گفــت از تمــام این
درآمدهای قرارگاه ،بخشی صرف تقویت
توان دفاعی و مهندسی آن شده و بقیه
هم بنا به رسالت پاسداری از انقالب به
ویژه در چند سال اخیر ،خرج پروژههای
محرومیتزدایی به ویژه در مناطق مرزی
کشور میشود که خبرهای آن را شنیده
و میشنویم.
شکست عملی برجام
و انحراف اذهان
به نظر میرســد شکست عملی
برجام ،عامل بیان اظهارات تعجبآمیز
رئیسجمهور بوده اســت .اظهاراتی که
ناقض تمام ســخنها و مطالبی که در
تأییــد فعالیت قرارگاه طی چند ســال
اخیر از ســوی رئیسجمهور و اعضای
دولت بیان شــده اســت و این یعنی،
راهبردیترین خطایــی که میتواند از
طرف یک دولت انجام شود.

قبیله عشق

دو سال و چهل روز اسارت در «چلهنشین»

«چلهنشین» ،کتاب خاطرات مســعود تائبی ،اسیر آزاد شده
ایرانی اســت که خود او روایت کرده و به قلم سیدمحمود مهدوی
خاطرهنگاری شده اســت.در ظهر عاشورا و در شهریور سال 1367
نیروهای بعث عراق ،مســعود تائبی را به همراه عدهای از دوستان و
همرزمانش محاصره میکند و به اســارت درمیآورد .او  25ماه در
اردوگاههای العماره ،الرشید و تکریت عراق به سر میبرد و سرانجام
پس از دو ســال تحمل رنج اسارت ،هفدهم شــهریور ماه  1369مصادف با اربعین حسینی آزاد
شــده و به میهن بازمیگردد .دلیل انتخاب عنوان «چلهنشین» برای کتاب هم تقارن روز اسارت
و آزادی او با عاشورا و اربعین حسینی است که چهل روز با هم فاصله دارند .کتاب «چلهنشین»
در شــش فصل تنظیم شــده است و نویسنده در فصل اول با عنوان «در دل خاکریز» ورود تائبی
به جنگ و اوضاع جنگ را روایت میکند و گریزی کوتاه به کودکی او میزند .فصل دوم با عنوان
«انت حرسالخمینی؟» روایتگر لحظات اسارت تائبی و دوستان و همرزمان او و شروع اسارت آنها
اســت .خاطرات اســارت و اردوگاه تکریت و رفتار عراقیها با اسرای ایرانی در فصل سوم با عنوان
«در زادگاه صدام» روایت شده است .فصل چهارم با عنوان «اذان سلیم مؤذنزاده به وقت سحر»،
به خاطرات ماه رمضان در اردوگاههای عراق و مقایســه آن با ماه رمضان تائبی در ایران و حال و
هوای اسیران هنگام خبر رحلت حضرت امام(ره) میپردازد.
در فصل پنجم با عنوان «زلزله در خانه» ،خاطره زلزله رودبار گیالن و خبر آن در اردوگاه را
بازگو میکند و در فصل آخر با عنوان «دوباره برمیگردیم» ماجرای بازگشت به ایران بیان شده
است .تصاویر و اسناد مربوط به اسارت هم از ضمایم کتاب است.
کتاب «چلهنشین» را انتشارات سوره مهر در  160صفحه با شمارگان  1000نسخه و قیمت
 15000تومان راهی بازار کتاب کرده است.

گزارش خبری

تصمیم گرفت مثل امام زندگی کند

با ورود امام(ره) به ایران ب ه طور خصوصی به مالقات ایشان رفت
و با مشاهده زندگی ساده بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ،تصمیم
گرفت در این باره از امام(ره) پیروی کند.
به نقل از خانواده شهید پرویز خیامیان
پرویز سال  ۱۳۳۱در همدان متولد شد .پدرش محمود ضمن
کار کشــاورزی ،برای تأمین معاش خانواده در بازار نیز کار میکرد.
پرویز در سایه تعلیمات دینی خانواده و یاری پدر و مادر تحصیالتش
را تا پایان مقطع دبســتان ادامه داد به دلیل وضعیت نامساعد مالی ،با یاد گرفتن ماشیننویسی،
شبها در کارخانهای مشغول ب ه کار شد و ضمن کار توانست مدرک دیپلم خود را دریافت کنید.
در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کرد ،اما پس از قبولی به عللی از حضور در کالسها انصراف داد
و به تهران مهاجرت کرد ،ســپس در جایگاه همافر در ارتش به فعالیت پرداخت .در ســال ۱۳۵۵
به مبارزه با رژیم فاسد شاه روی آورد .در زمان حکومت شاه ب ه علت فعالیتهای سیاسی خود به
همراه عدهای از همکارانش دســتگیر شد تا با انتقال به نقطهای نامعلوم او را تیرباران کنند ،اما با
درایت امت حزباهلل آنها نجات پیدا کردند و در جمع تظاهرکنندگان قرار گرفتند .در سال ۱۳۵۶
با بانویی پارســا ازدواج کرد و یک فرزند دختر از خود به یادگار گذاشت .در زمان غائله کردستان
به آنجا رفت و چند مرتبه احزاب کومله و دموکرات او را دستگیر کردند ،اما هر بار دست قدرتمند
خدا او را از چنگال دشمنان اسالم نجات داد.
با شــروع جنگ تحمیلی ،فعالیتهایش را در پادگان گســترش داد و در تعمیر هواپیماها و
ن بار  17خرداد  ۱۳۶۰عازم جبه ه شد و  21خرداد
آماده کردن آنها نقش عمدهای ایفا کرد .آخری 
ماه سال  ۱۳۶۰هـ.ش در  29سالگی بر اثر سقوط هواپیما به عرش اعال پر گشود .پیکر پاک شهید
پرویز خیامیان را چند روز بعد ،در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپردند.

سرلشکر جعفری در حاشیه جلسه شورای راهبردی سازندگی سپاه

دولت بدون تفنگ تحقیر و سرانجام تسلیم خواهد شد

فرمانده کل سپاه گفت :اراده سپاه بر این
اســت ضمن تأمین امنیت ملی ایران ،درحد
توان ،ناکارآمدیهای موجود را جبران کرده و
برای کاهش آالم محرومان گام بردارد.
سردار سرلشــکر پاسدار محمدعلی جعفری،
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه
جلسه شورای راهبردی سازندگی سپاه در سخنانی
اظهار داشت« :ما خود را مأمور به حفاظت از انقالب
اسالمی و دستاوردهای آن میدانیم و معتقدیم تالش
برای قطع وابستگی معیشت مردم و اقتصاد کشور،
از مصادیق اصلی این حفاظت و حراست است».
وی با اشــاره به برخی انتقادها و اظهارنظرها
پیرامون فعالیتهای سپاه در حوزه سازندگی کشور
تأکید کرد« :سپاه هرگز متقاضی کار اقتصادی نبوده
است .ما به درخواست دولتها و با اصرار آنها و بدون
اینکه حتی دولت ،به بســیاری از تعهدات خود در
قبال سپاه عمل کنند ،وارد عرصه سازندگی شدیم».
سرلشکر جعفری با بیان اینکه «سپاه فعالیت
اقتصادی و انتفاعی نمیکنــد ،فعالیتهای ما در
عرصه محرومیتزدایی ،ســازندگی و خنثیسازی
راهبردهای دشــمن برای فشار اقتصادی به کشور
است» افزود« :نمیشود که آقایان کارهای سخت را

با کمترین منافع به سپاه واگذار کنند و به پروژههایی
که ســپاه میســازد افتخار کنند ،اما در مقابل و
در حالی که هزاران میلیــارد تومان بابت پروژهها
بدهکارند علیه سپاه با بیانصافی حرف بزنند».
فرمانده کل ســپاه با اشــاره بــه اینکه اگر
فعالیتهای ســازندگی ســپاه نبود ،تحریمهای
ادامهدار تاکنون عرصه را بر دولت و کشــور تنگ
میکرد ،گفت« :مبنای ما این اســت که باید ایران
را بدون اتکا به بیگانگان بســازیم ،همان طور که
فازهای مختلف پارس جنوبی و پاالیشــگاه ستاره

خلیجفارس و بســیاری از سدهای عظیم کشور و
صدها پروژه بزرگ دیگر در طول ســالهای اخیر
با روحیه جهادی و انقالبی به ثمر نشسته است».
وی بیان داشت« :ما معتقدیم بیگانگان فقط
به فکر منافع خود هســتند و نتیجه اعتماد به آنها
هم ،جز سرافکندگی و مواجه شدن با خیانتهای
پی در پی نتیجه دیگری نخواهد داشت».
سرلشکر جعفری با تأکید بر اینکه «ما در این
راه از سرزنشها نمیهراسیم» گفت« :ممکن است
ما را صاحبان تفنگ معرفی کنند ،بله صاحب تفنگ
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پاسداران خورشید

گزارشی از موضعگیریهای تعجببرانگیز اخیر دولت یازدهم علیه توان سازندگی سپاه

حســن ابراهیمی /آخرین
روزهای ماه مبارک رمضان امسال
برههای پر حادثه بــود که برخی
از این حوادث ارتباط مســتقیم یا
غیرمستقیم با مجموعه سپاه داشت.
عملیات تروریست  17خرداد و پاسخ
قاطع موشکی ســپاه از مهمترین
این حوادث بود .دیدارهای رمضان
مسئوالن هم دیگر اخبار مهم این
ماه بود؛ ولــی در این میان برخی
دیدارها حاشیههای اگرچه کوتاه؛ اما
عظیمتر از متن تمام دیدارها داشت.
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که سهل است ما صاحب موشکهای دشمنشکن
هســتیم و آنها را علیه دشمنان و برای حفاظت از
نظام ،مردم و امنیت ایران اسالمی به کار میگیریم
و معتقدیم دولتی که تفنگ نداشته باشد از سوی
دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم میشود».
فرمانده کل سپاه تأکید کرد :در شرایطی که
ملت ایران بیش از هر زمــان دیگری به فداکاری
سربازان و اقتدار تفنگها و موشکهایش نیاز دارد،
هجمه غیرمنصفانه به سپاه اهداف دیگری را به ذهن
متبــادر میکند که فع ً
ال برای حفظ وحدت درباره
آن سکوت میکنیم».
وی در پایــان بــا بیان اینکه «ما احســاس
میکنیــم ایــن قبیل اظهــارات با هــدف ایجاد
دوقطبیهــای کاذب ،فرافکنی و فــرار از عمل به
تعهدات در زمینه معیشــت مردم و اقتصاد کشور
انجام میشــود ».اظهار داشت« :این روشها دیگر
جواب نخواهد داد و اراده سپاه و بسیج بر این است
که همــان طور که در تأمین امنیــت ملت ایران
نقشآفرین است به هر شکل ممکن و درحد توان
در مسیر سازندگی کشور ،جبران ناکارآمدی موجود،
بهبود معیشت و کاهش آالم اقتصادی مردم ،باز هم
به دولت کمک کنیم».

برای رفتن به سوریه شناسنامهاش را دستکاری کرد!

احسان امیری /شهید مدافع حرم ،مهدی
قاضیخانی 16آذر ماه سال  94آسمانی شد .آنچه
میخوانید روایت همسر شهید از سالهای زندگی
با اوست.
« ما اواخر ســال  ،85سالروز ازدواج حضرت
علی(ع) و حضرت فاطمه(س) عقد کردیم .یکسال
بعد هم در عید غدیر ازدواج کردیم و رفتیم سرخانه
و زندگیمان .با هم همشــهری بودیم ،اهل یکی از
روستاهای همدان .آنجا بیشتر خانوادهها فامیلیشان قاضیخانی است .من وقتی
برای اولین بار آقا مهدی را دیدم ،با اینکه تازه  20ســاله شده و سربازی را تمام
کرده بود ،اما هیبت مردانهای داشت که نظرم را جلب کرد .ته ریش کمی گذاشته
بود و اولین چیزی که به چشمم آمد ،دستهای پینه بسته و کارگریاش بود که
نشان میداد آدم زحمتکشی است .روز خواستگاری ،بدون گل و شیرینی آمده بود،
چون پول نداشت و میخواست دستش توی جیب خودش باشد .در همان جلسه
حرفهایی زد که برای من از هر گلی خوشبوتر و از هر شیرینیای ،شیرینتر بود.
زندگی خیلی سادهای را شروع کردیم ،حتی برای عروسی طال نخریدیم .آن موقع
آقامهدی به من گفت که اگر طال بخریم ،خیلی از وسیلهها را نمیتوانیم بخریم.
من هم قبول کردم چون هدفم یک زندگی بود؛ زندگی آرام.
شغلش آزاد بود و در کار ضایعات فعالیت میکرد .به اندازه خودمان درآمد
خوبی داشتیم و زندگی آرامی را میگذراندیم .آقا مهدی همیشه وجود بچهها را
باعث برکت زندگیمان میدانست ،میگفت؛ این سه تا بچه برای زندگی ما خیر
و برکت آوردهاند .برای این حرفش هم دلیل داشت ،ما تا قبل از تولد بچهها هیچ
وسیله نقلیهای نداشتیم؛ اما وقتی که محمدمتین ب ه دنیا آمد نیسان خریدیم ،وقتی
نهال به دنیا آمد پراید خریدیم و محمدیاســین که به دنیا آمد زمین کشاورزی
خریدیم و مهدی میگفت؛ همه اینها از برکت حضور بچههاست.
مهدی همیشــه به فکر شــهادت بود ،وقتی از ماجرای ســوریه مطلع شد،
انگیزهاش برای رفتن بیشتر شد .با اینکه سال  94اعزام شد؛ اما از سه سال پیش،
در تکاپوی رفتن بود و قسمتش نمیشد.
هر بار یک مانعی سرراهش پیش میآمد؛ اما مثل اینکه این اواخر ،خداوند
واقعاً او را طلبید و عاشق شد که با خودش برد تا شهید شود .وقتی دید که به هر
دری میزند برای اعزام انتخاب نمیشود ،مانند دوران دفاعمقدس که شناسنامهشان
را برای اعزام دســتکاری میکردند ،شناسنامهاش را دستکاری کرد و سه تا بچه
را کرد یک بچه تا اعزام شود.
دل کندن از مرد جوانم که هنوز  30سالش هم نشده بود ،برایم خیلی سخت
بود؛ اما وقتی شور و شوقش را برای رفتن دیدم ،دهانم بسته شد .مهدی مردی بود
که همیشه به من و بچهها ابراز عالقه میکرد و رابطه صمیمانهای با بچهها داشت.
همیشــه از شــهادت حرف میزد .هر وقت مســافرتی میرفتیم و به جای
سرســبزی میرســیدیم ،میگفت :از من عکس بنداز ،عکس شهادتی! من هم
میخندیدم و جدی نمیگرفتم .همیشه در حال و هوای شهادت بود.
مهر ماه  94اعزام شد ،قرار بود  22آذر ،یعنی پنج روز بعد از شهادتش ،دوره
مأموریتش تمام شود و به خانه برگردد .فقط میدانستم که آنجا تیربارچی است.
مهدی در شهر حلب شهید شد».

روی خط
کانال تلگرامی خود را به سروش انتقال بدهید

 /۰901۰۰۰9304چرا حقوق کارکنان ستادها به خصوص نواحي بسيج با
برنامهها و حجم کاري زياد نسبت به تيپ کمتر است؟
 /۰902۰۰۰0368از ارائه ايده ناب و مؤثر اردوي شبانه درونپايگاهي ويژه
نيروهاي حلقه صالحين برای اجرا در سطح پايگاه مقاومت تشکر ميکنیم.
يـ
 /۰910۰۰۰0060چرا ســپاه براي کارکنان دانشــجو در دانشگاه علم 
کاربــردي و پيام نور مجوز تحصيلي صادر نمیکنــد ،درحالی که در ناجا برای
کارکنان صادر میشود.
 /۰914۰۰۰4959چرا کارتهاي يکسانســازي شارژ نميشوند ،مسئوالن
جواب دهند.
صبح صادق :پیگیر مصاحبه با مسئول مربوطه در این زمینه هستیم.
 /۰914۰۰۰8961خواهشمند است مسئوالن عقيدتي ،کالسهاي ماه مبارک
رمضان را بر اساس تحصيالت و سواد قرآني تنظيم فرمايند /رضا جهانگيري
 /۰914۰۰۰0065به پروژه نصر  6لشکر  31عاشورا تبريز رسيدگي شود .قرار
بود سال  93تحويل بدهند ،پولها هم پرداخت شده اما هنوز داریم صبر میکنیم.
 /۰915۰۰۰8205چرا حقوق ايثارگران دير واریز میشود؟
 /۰915۰۰۰9962لطف ًا کانال تلگرامي صبح صادق رو به سروش انتقال بدهید
تا ما براي استفاده از آن مجبور نباشيم به تلگرام مراجعه کنيم.
صبح صادق :کانال رسمی هفتهنامه صبح صادق در پیامرسان سروش
حدود پنج ماه است که راهاندازی شده و با شناسه  @ ssweeklyقابل
دسترسی است.
 /۰916۰۰۰4328لطفــاً پيگيري کنيد چــرا االن مدرک علميـ کاربردي
نيروهاي بسيجي براي تبديل به عضويت رسمي پذيرفته نميشود ،در صورتي که
تا چند ماه قبل پذيرفته ميشد؟
 /۰916۰۰۰6927از مســئوالن سپاه ميخواهم که فکري به حال نيروهاي
ترددي کنند؛ چرا که هم خود ،هم خانواده و هم سازمان در مضيقه هستند.
 /۰917۰۰۰0575چــرا بــه نيروهاي خريد خدمتي با ســابقه زياد کارت
يکسانسازي و حکمتکارت و فيش حقوقي تعلق نميگيرد؟
 /۰918۰۰۰9271لطفاً فکري به حال طبقه  4بند الف کنيد؛ خيليها هم
مزايا گرفتند و هم بازنشست شدند ،ولي متوقفش کردند.
 /۰918۰۰۰3328لطفاً پيگيري بفرماييد چرا مدارک دانشگاهي بسيجيان
کد  89استان کردستان را اعمال نميکنند؟
 /۰918۰۰۰8665چرا معاونت نيرو کاري براي جايگاههای خدمتي پشتيباني
نميکنه ،واقعاً حقوق پشتيباني خيلي کمه.
 /۰918۰۰۰9827قرار شد حقوقها  30درصد افزايش پيدا کند؟ چه شد؟!
ک سال و چند ماه
 /۰919۰۰۰8392چرا به فکر بازنشستگان نيستند ،حدود ي 
گذشت و از پاداش بازنشستگي و پول مرخصي خبري نيست ،لطفاً پیگیری کنید.
 /۰919۰۰۰8014تشکر میکنم از اينکه از طريق ستون روي خط مشکالت
کارکنان را به گوش مسئوالن ميرسانيد ،اما قيد شماره افراد ميتواند زمينه تخليه
تلفني را فراهم کند.
صبح صادق :در این باره باید توجه داشــت که بخش اصلی شماره
افراد حذف میشود تا قابل شناسایی نباشند.
 /۰990۰۰۰5069جوابگوي ســهام ثامن در سپاه چه کساني هستند؟ چرا
بین مسئوالن و سهامداران ارتباط وجود ندارد؟
صبح صادق :این موضوع را طی یک ماه آینده پیگیری و اطالعرسانی
خواهیم کرد.
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سبد موز...

انقالب بیخطر!

عدهای یک انقالب بیخطر میخواستند
یک امام ساده و بیدردسر میخواستند!
چون زمانی ،اتفاقی انقالبی بودهاند
سهم خود را از خزانه بیشتر میخواستند!
دائم از احوال خلقاهلل ،غافل بودهاند
پس تمام خلق را هم بیخبر میخواستند!
مدتی را پا به پای ملتی گر آمدند
وقت تبلیغات ،حرفی پر ثمر میخواستند!
یک زمانی شاعری میگفت این قوم عجیب
انقالبی از نگاه فتنهگر میخواستند!
هر زمان حرف از بصیرت میشود ،ناراحتند
خلق را انگار ،بیسمع و بصر میخواستند!
نام روشنفکر یا اسم دگراندیش را
از همان آغاز برحالی دگر میخواستند!
این شهیدان را به قاب عکسها ،عاشقترند
کی شهیدی زنده و صاحبنظر میخواستند؟!
بیگمان آن پیر رجعت کرده سوی عرش را
در سکوت و یا همیشه در سفر میخواستند!
مرگ بر شیطان اکبر را ،برای یک دهه
با زبان دل که نه ،آن هم اگر میخواستند!
کارشان؛ تحریف ،با عنوان تعریف از امام
منفعتها را همیشه بیضرر میخواستند!
دشمنی غدار را با نام شیطان بزرگ
این جماعت ،کدخدا باالی سر میخواستند!
تا به هر قیمت بیاسایند کنج عافیت
عدهای یک انقالب بیخطر میخواستند!

تحلیل هفته

واسطه خوب شدن حال دیگران

خدایا! آدمهای خوب سر راهمان بگذار ...
حس بسیار خوبی است
هنگامی که در لحظ ه هجوم غم یا ناامیدی
و پریشانی
بیهوا کسی سر راه آدم سبز بشود...
کالمش ،نگاهش ،حتی نوشتهاش
آرامش و شادی و امید بپاشد به زندگیات
ِ
دست خو ِد خدا برمیآید
فقط از
که آن آدم را ،یا کالم و نگاه و نوشتهاش را
ص ســ ِر راه زندگی ما
برای آن لحظ ه خا 
بگذارد  ...شــاید یکی از دعاهای روزانهام
این باشد :خدایا! ما را واسطه خوب شدن
حال دیگران قرار بده
آمین...

تلخند

صادقانه

سانسور ترور آمریکایی در سینما

ظاهر و باطن چهار چیز

امام صادق(ع) فرمودند :يك مؤمن باید دارای
۱ـ خانه وسيع؛
۲ـ سواري خوب؛
۳ـ لباس زيبا و
۴ـ چراغ پر نور باشد.
شخصي پرسيد ما كه نداريم ،چه كنيم؟
حضرت فرمودند :اين حديث باطن هم دارد :
۱ـ خانه وسيع ،صبر است كه بيانگر روح
بزرگ است.
۲ـ مركب خوب ،عقل است.
۳ـ لباس زيبا ،حيا است.
۴ـ چراغ پر نور ،علم اســت كه ثمره آن
بندگي است.
كافي ،جلد 6

طرح :عباس گودرزی

نگاهی به مجموعههای تلویزیون در ماه مبارک رمضان

روزی شیخی خندهرو بر بلندای تپهای نشسته بود و به افق مینگریست .مریدان بر
باالی تپه آمدند تا مسائل خود را از وی بپرسند .شیخ به آنان گفت« :پیش از آنکه بیایید
ربنای دلنشــینی گوش کردهام و حال بسیار خوشی دارم ،از این رو پرسشهایتان را به
حکیمانهترین حالت پاسخ گویم».
یکی از مریدان پرسید« :یا شیخ ،چه کنیم تا کسی نتواند ما را شکست دهد؟» شیخ
گفــت« :بروید تکه چوبهایی بیاورید ».مریدان رفتند و تعداد زیادی تکه چوب آوردند.
شــیخ گفت« :حال نفری یک عدد از این تکهچوبها را بشــکنید ».مریدان هر یک تکه
چوبی برداشــتند و شکســتند .شــیخ گفت« :حال هر یک ده تک ه چوب بردارید و یکجا
بشــکنید ».مریدان برداشتند و با یک ضربه بشکستند .شیخ گفت« :حال هر یک پنجاه
تک ه چوب بردارید و یکجا بشــکنید ».مریدان برداشــتند و با یک ضربه بشکستند .شیخ
گفت« :احســنت معلوم است که در باشــگاه اچتباه نمیزنید ،حال نفری صد تک ه چوب
بردارید و یکجا بشکنید ».مریدان برداشتند و بشکستند .شیخ گفت« :اکنون شما کوهی
از خرده چوب دارید که میتوانید بروید به عنوان هیزم بفروشید و پولی به جیب بزنید».
یکی از مریدان پرسید« :یا شیخ ،چه ربطی داشت؟» شیخ گفت« :ربطش به چیزی است
که آیندگان آن را سیم رابط خواهند نامید ».مریدان مسرور شدند.
پس از آن یکی دیگر از مریدان پرســید« :یا شیخ ،نظرت درباره تحریمهای جدید
آمریکا چیســت؟ تکلیف برجام چه میشود؟» گفت« :بروید و سبدی پر از موز بیاورید».
مریدان برفتند و یک سبد پر از موز آوردند .شیخ دست خود را در سبد فرو برد و یک موز
برداشت و خورد .مری ِد منتقد پرسید« :اکنون جواب سؤال چیست؟» شیخ دوباره دستش
را در سبد برد و یک موز برداشت و خورد .مری ِد منتقد باز هم سؤال خود را تکرار کرد و
شیخ باز هم یک موز برداشت و خورد.
مریدان که دیدند دارد سرشــان کاله میرود ،آنان نیز سرگرم موز خوردن شدند و
بالفاصله پس از آنکه مری ِد منتقد پاســخ پرسشش را میخواست ،جملگی دست بر سبد
میبردند و موزی برمیداشتند ،پس از آنکه موزها تمام شد ،شیخ دل درد عجیبی گرفت ،پس
جملگی بر سر مرید منتقد ریختند و برچسب مالیاش کرده و به عنوان تبعه بیشناسنامه
در میدان شهر آویزانش کردند تا دیگر شیخ را با پرسشهایش مجبور به موز خوردن ننماید.
محمدصالح کریمی

کتیبه سبز

صبحانه

یادداشت

آرش فهیــم /مــاه مبارک
رمضان یکی از مقاطع مهم برای رسانه
ملی اســت .در این ایام ،از یک طرف
فضایی معنوی در جامعه حاکم است و
دلهای مردم برای پذیرفتن مفاهیم و
پیامهای اخالقی و انسانی آمادهتر است.
از طــرف دیگر ،پــس از افطار اعضای
خانوادههــا گردهم میآیند و مخاطب
تلویزیون بسیار زیاد میشود .از همینرو
اگر صداوسیما قدر این زمانها را بداند،
میتواند تأثیرگذاری فرهنگی بیشتری
داشته باشد.
« مــا ه عســل » همچنــا ن
پربینندهتریــن برنامــه مــاه رمضان
تلویزیون اســت .هر سال از این برنامه
با اجرای احســان علیخانی بهواسطه
انتخاب سوژههای خاص خود ،استقبال
میشــود .ماه عســل در جایگاه اثری
متناسب با ساعات قبل از افطار ،حال
و هوای خاصی را بــه مخاطبان خود
میبخشــد؛ اما با این حــال دیگر آن
قدرت و تأثیرگذاری سالهای گذشته را
ندارد ،دلیل این امر هم یکنواخت شدن
سوژههای آن است .یعنی پیش از این با
برنامهای ویژه قهرمانان مردمی و گمنام
مواجــه بودیم ،مردمــی عادی از کف
جامعه که با اراده و تالش برای زندگی
خودشان ،تبدیل به یک قهرمان شدند.
اینگونه آدمها در «ماه عسل» رمضان

جای خالی سریالهای معنوی در تلویزیون

 96کمتر به چشم خوردند.
ولــی هنــوز هــم مهمتریــن
برنامههای این مناســبت ،ســریالها
هستند .برنامههای نمایشی که مردم
ما خاطرات بسیار خوشی از آنها دارند.
به همین دلیل هم هر سال با شروع ماه
مبارک رمضان همه کنجکاو هستند تا
ببینند تلویزیون ،امسال برای ساعات
شیرین پس از افطار ،به مخاطبان خود
چه هدیهای میدهد .ســریالهای ماه
رمضان امســال کام ً
ال با سالهای قبل
متفــاوت بود .چون آنچه پخش شــد
اص ً
ال با هــدف تأمین نیاز مخاطب در
این ماه عزیز نبود .از قضا دو ســریالی
که سیما برای پخش در شبهای صیام

در نظر گرفته بود ،آماده نشــدند .این
دو سریال «ســر دلبران» با مضمونی
دینــی و اجتماعی و «پایتخت  »5در
قالب کمدی بودند که هیچکدام موفق
به این نشــدند که در ماه رمضان روی
آنتن بروند .در نتیجه دو سریال آماده
برای پخش ،یعنی «نفس» و «زیر پای
مادر» انتخاب شدند.
ســریال «نفس» قسمت آخر از
سهگانه جلیل سامان ،پس از سریالهای
«ارمغان تاریکی» و «پروانه» بود .هر سه
سریال پیونددهنده دو موضوع منافقین
و انقالب اسالمی هستند« .نفس» هم
متعاقب دو سریال قبلی این کارگردان
یک درام خانوادگی و عاشــقانه درباره

گروهــک منافقین در روزهای منتهی
به پیروزی انقالب اسالمی است .اتفاق
تازه ایــن بود که برای نخســتین بار
در موقع افطار ،یک ســریال مرتبط با
انقالب پخش شــد .با این حال سریال
«نفس» ریتمــی ناهماهنگ با التهاب
و شــدت انقالب داشــت .این سریال
بــا یک تیر ،دو نشــان را هدف گرفته
است .هم شــرایط و زمانه پهلوی دوم
را به چالش میکشــد و هم به تحلیل
رفتارها و حــرکات گروهک منافقین
(سازمان مجاهدین خلق) در آن مقطع
از تاریخ میپــردازد؛ اما چیزی که در
این سریال چندان به چشم نمیخورد،
عوامل و زمینههای شکلگیری انقالب
و ســرنگونی شاه است .مخاطب جوان
وقتی سریال «نفس» را میبیند دچار
پرسشهای متعددی درباره رفتارهای
هردو شخصیت روزبه و پروین میشود.
پرسشهایی از این قبیل که چه چیزی
این دو جوان را وا داشــته تا اینچنین
دســت از جان بشویند و با شاه مبارزه
کنند؟ آن هم در شرایطی که هر دو از
رفاه ،امکانات تحصیلی خوب و زندگی
راحــت برخوردار هســتند .همچنین
ســؤالهایی از این دست که چرا فرد
به ظاهر متین و بااخالقی چون روزبه
جذب جریانی تروریستی مانند سازمان
مجاهدین خلق میشود؟

ســریال «زیر پای مادر» نیز یک
درام خانوادگی و اجتماعی اســت که
قرار بوده به عقوبت گناه و ارزش توبه
و همچنین جایــگاه مادر بپردازد .این
سریال که قب ً
ال «لبخند رخساره» نام
داشت ،ســعی دارد تا از مسیر زندگی
انسانهای شکستخورده و پشیمان،
رستگاری را نشان دهد .تراژدی جدایی
مادر از فرزند در این ســریال میتواند
استعارهای از دوری انسان از معنویت
هم باشــد« .زیر پای مادر» موضوع و
داستان جذاب و تأملبرانگیز دارد ،اما
در آن کنش و واکنشهای شخصیتها
بسیار اغراق شده هستند و نیز بیشتر
بار ســریال روی دیالوگگویی است.
دیالوگهایی که گاه بســیار گلدرشت
و غریب مینمایند .همچنین در برخی
از قسمتهای سریال ،حجم خشونت
بسیار زیاد میشود .این همه پرخاش
و لجاجت آدمها با نزدیکانشان در این
سریال کمسابقه است .اینگونه مسائل،
مانع ارتباط نزدیک و عمیق مخاطب با
محتوای این سریال شده است.
یکی از خألهای سریالهای ماه
مبارک رمضــان ،آثاری بــا مضامین
معنــوی بود .جای خالی ماه رمضان و
مناسبات و ویژگیهای فضای فرهنگی
و اجتماعــی جامعه در ماه رمضان در
سریالهای امسال محسوس بود.

راش اضافه
مجری برنامه کودک :باز هم برای بچهها از موشکهای خوشگل سپاه میگویم

مجری برنامه «سر
ســفره خدا» شبکه
کــودک از واکنــش
رســانههای معاند و
برخــی رســانههای
داخلــی علیــه وی
بهخاطر صحبت کردن
از موشکهای سپاه در
این برنامه خبر داد.
حامد مــدرس ،در
گفتوگو بــا خبرگزاری
دانشجو گفت« :من توی
برنامه گفتم نیروهای ســپاه با شــش تا موشک خوشگل داعشیها را کشتند و ما از این اقدام
خیلی خوشــحالیم .بعد از آن بود که هجمهها شــروع شد و شبکههای معاند شروع کردند به
تبلیغ علیه این جمله» .
وی افزود« :صد بار دیگر هم این اتفاق بیفتد ،همینها را میگویم و میگویم اینها شش
تا موشــک خوشگلفرستادند ،دستشان درد نکند .خیلیها میگفتند چرا در شبکه کودک
باشد؟ ایرادهای زیادی میگرفتند ،اتفاقاً باید در شبکه کودک این چیزها گفته شود .خود داعش
روی بچههایش کار میکند ،خود غربیها روی بچههایشان کار میکنند و مسائل جنسی را
آموزش میدهند ،این اشکال ندارد؟

جذب مخاطب با شوخیهای رکیک!

پخش شوخیهای
رکیک در مســابقه،
خنداننده شو» برنامه
«خندوانه» با انتقادات
فراوانی مواجه شد.
هر چند که این اولین
بار نبود که در برنامههای
سیما شوخیهای زننده
ارائه شد؛ اما برنامه ششم
تیر خندوانه که سهشنبه
هفته پیش پخش شــد،
اینگونه شــوخیها را به
اوج رســاند .بیان حرفهای رکیک و سخیف از ســوی یک دختر جوان و رو به مخاطبهای
تلویزیون ،تأثیری به جز قبحشکنی و حیازدایی بین کودکان و نوجوانان ندارد.
علت این اتفاق و ماجراهایی از این دست از یک طرف ناشی از ضعف نظارت بر برنامههای
سیماست .به نظر میرسد که شبکههایی چون نسیم ،برای باال بردن تماشاگران خود گاهی از
ی کنند .این درحالی است که برای برجسته شدن یک رسانه ،یک شبکه
خطوط قرمز عبور م 
یــا یک برنامــه تلویزیونی ،جذابیت باید از طریق خالقیت ایجاد شــود .از طرف دیگر ،برخی
طنزپردازها و کمدینهای ما از الگوهای طنز فاخر فاصله گرفتهاند که اتاقهای فکر سیما باید
فکری برای این مسئله کنند.

معرفتاهلل حاتمی

ادامه از صفحه۶
مدعيان آزاديخواهي و حقوق بشر ،جنايات خود را تنها عليه ديگر ملتها به کار
نبردهانــد؛ بلکه در طول دهههــاي اخير تمام مخالفان داخلي خود را به طرق مختلف
سرکوب کردهاند! حيوانيترين اقدام در اين عرصه در آتش سوزاندن فرقه داووديان بود.
در بيستوهشتم فوريه  ،1993نيروهاي امنيتي دولت آمريکا به پناهگاه فرقه داووديه
در حومه شهر ِويکو واقع در ايالت تگزاس حمله کردند .اعضاي فرقه در برابر اين حمله
پايداري به خرج دادند .بعد از چندين هفته مقاومت ،سرانجام در نوزدهم آوريل ساختمان
محل پناهگاه فرقه به آتش کشــيده شــد و بيش از  80نفر از اعضاي آن زنده زنده در
آتش سوختند .راهاندازي و حمايت از گروهکهاي تروريستي در سراسر جهان با هدف
ايجاد ناامني و آشوب در کشورهاي مستقل و مخالف آمريکا از ديگر اقدامات برنامهريزي
شده دستگاه امنيتي آمریکا است که نمونههاي متعددي براي آن ميتوان ارائه نمود.
از گروهک منافقين و ديگر گروهکهاي تروريستي فعال در دهه  1360در ايران (که
بيش از  17هزار ترور در کارنامه خود دارند) تا القاعده و داعش و جريانهاي سلفي و
صدها گروه ريز و درشتي که موريانهوار سربرآورده و سالهاست امنيت جهان اسالم و
ملتهاي مسلمان را تهديد کردهاند ،جملگي قارچهايي هستند که زايش و رويش آنها
با سیاستهای آمريکاييها طرحريزي و دنبال شده است.
***
آنچه به آن اشاره شد تنها بخش کوچکي از جنايات مدعيان حقوق بشر بود که در
دهههاي گذشته در کارنامه اين جنايتکاران تاريخ ثبت شده است .اين در حالي است که
در سالهاي اخير نه تنها اين روند تصحيح نشده ،بلکه با شتاب بيشتري در کل جهان
و به ویژه در جهان اسالم و در فلسطين ،لبنان ،افغانستان ،عراق ،سوريه و يمن دنبال
شده که آشکارا در پس تمامي اين اقدامات آمريکاييها نقش آفریدهاند .به واقع ،ديگر
کليدواژه «حقوق بشــر آمريکايي» به فانتزي تلخي تبديل شده که آثار سياه آن تمام
جهان را دربرگرفته است و به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمي؛ «هر كس ديگري در
دنيا ادعا بكند طرفداري از حقوق بشر را ،دولتمردان آمريكا ديگر نبايد اين ادعا را بكنند،
با اين همه فضاحتي كه در كارنامه آنها نسبت به حقوقبشر هست)1392/11/28(».

فرزندان شهدای مدافع حرم
خبرنگار جشنواره کودک

سریال «یحیی» درباره عملیات
خیبر پخش میشود

پلیس هلند از نمایش فیلمهای
جشنواره عمار جلوگیری کرد

اجرای نمایش هفتم تیر
در تئاتر شهر

شــش نفر از فرزندان شهدای
مدافع حــرم خبرنگار ســیامین
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان
شدند.
اتفــاق ویژه کــه در ایــن دوره از
جشــنواره رخ خواهد داد ،این است که
شش نفر از فرزندان شهدای مدافع حرم
به هر یک از گروههای خبری میپیوندند و
نام آن گروه خبری نیز با نام پدر آن فرزند
شهید شناخته میشود .گروههای خبری
براساس جدول برنامهها به سراغ مدیران
قســمتهای مختلف برگزاری جشنواره
میروند و بر این اساس مردم را از چگونگی
روند اجرا با خبر میکنند.
سیامین جشنواره بینالمللی فیلم
کودک و نوجوان  9تا  15تیر در اصفهان
برگزار میشود.

مجموعه تلویزیونی «یحیی» که
مدتی است در شهرک سینمایی دفاع
مقدس به پایان رسیده ،بهزودی روی
آنتن خواهد رفت.
ســریال تلویزیونــی «شــکوه یک
زندگی» به تهیهکنندگی امیرعباس کنی
و کارگردانی رضا بهشــتی بــه «یحیی»
تغییر عنوان داد.
داستان این مجموعه که به مناسبت
هفتــه دفاع مقدس از شــبکه دو ســیما
نمایش داده خواهد شــد ،در فضای دهه
 ۶۰هجری شمسی و در یکی از روستاهای
اســتان مازندران روایت میشود .افزون بر
این ،بخش عمدهای از داســتان متعلق به
دوران دفــاع مقدس بهویژه عملیات خیبر
بوده که در شهرک سینمایی دفاع مقدس
فیلمبرداری شده است.

با وجــود برنامهریزیهای صورت
گرفته و کســب مجوزهای الزم ،پلیس
هلند مانع از نمایش فیلمهای برگزیده
جشنواره عمار در شهرهای مختلف این
کشور شد.
به گفته مســئوالن این برنامه ،اخالل
پلیس شــهر «روتــردام» در جریان نمایش
ایــن فیلمهــا درحالی اتفاق افتــاد که این
انجمن مجوز نمایش فیلم را از شهرداری این
شهر گرفته بود .پلیس «روتردام» لغو مجوز
شهرداری را بهانه ایجاد ممانعت از نمایش این
فیلمها اعالم کرده است .در ساعات ابتدایی
نمایش ،فیلمهای بسیار خوبی نمایش داده
شــد و مردم و مخاطبان نیز استقبال بسیار
خوبی از این آثار کردند؛ نکته جالب اینکه در
کنار شــهروندان هلندی ،مسلمانان شیعه و
سنی هم اقدام به تماشای این فیلمها کردند.

یک نمایش با موضوع واقعه هفتم
تیر و انفجار دفتــر حزب جمهوری
اسالمی روی صحنه رفت.
اجــرای نمایش «هفــت روز از تیر
شــصت» چهارشنبه شب هفتم تیر ماه با
حضور تعدادی از مدیران بنیاد شهید و امور
ایثارگران و جمعی از خانوادههای شهدای
گرانقدر واقعه خونین هفتم تیر در تاالر سایه
مجموعه تئاتر شهر آغاز شد.
کامران شهالیی ،کارگردان این نمایش
ضمن خیرمقدم به خانوادههای شــهدای
هفتــم تیر گفــت« :امیدواریم که بتوانیم
این کار را ادامه بدهیم و هر ســال به یکی
از شــهدای هفتم تیر بــه طور اختصاصی
بپردازیم ».این نمایش به مدت  90دقیقه
هر شــب از ســاعت  20:30روی صحنه
میرود.

حســین کارگر /آمریکاییها
با جســارت تمام در آثــار هنری خود از
جنایاتشان حماســه خلق میکنند و ما
همچنان در مقابــل ظلمهای بزرگی که
علیه کشــورمان صورت گرفته ســکوت
میکنیم .آنها شکستهایشان را پیروزی
نمایش میدهند و ما مظلومیتهایمان را
سانسور میکنیم .ماجرای حمله آمریکا به
هواپیمای مسافربری ایران در  12تیر سال
 ،67اگــر در آمریکا اتفاق افتاده بود تا به
حال دهها فیلم درباره آن ساخته میشد،
اما در کشــور ما هنوز هیــچ فیلم تأمل
برانگیزی درباره آن ساخته نشده است!
چرا تولید آثار هنری درباره این گونه
حوادث اهمیت دارد؟ واقعیت این است که
یکی از زیربناهای غیر قابل حذف در رشد
و تکامل رشتههای هنری در هر کشوری،
تاریخ و هویت اســت .تنها زمانی میتوان
انتظار بالندگی و درخشش در حوزههای
ادبیات ،موسیقی ،تئاتر ،معماری ،سینما،
هنرهای تجســمی و ...را در یک کشــور
داشــت که آثار و محصوالت هنرمندان
این رشــتهها ،برآمده از زمینهای تاریخی
و هویتمند باشــند .این یک قانون و جبر
بیرحمانه است که اگر هنرمندان ،هویت
و تاریخ خود را نادیده بگیرند ،خود به خود
در فرهنگهای وارداتی و جعلی هضم و در
نهایت نیز از عرصه واقعی فرهنگ ،حذف
خواهند شد.
یکــی از عوامل هویتســاز در هر
کشــوری ،توجه به تخاصم دشــمنان و
بازتاب آنها در آثار هنری است .متأسفانه
در فضاهای روشنفکری و برخی از محافل
هنری ما این پندار جاهالنه غالب شده که
اگر در آثار هنری به این گونه موضوعات
پرداخته شــود ،به معنای کار سفارشی و
دولتی است! همین دیدگاه خام و واپسگرا
هم سبب شده که یک موضوع بینهایت
دراماتیــک و مملو از حرفهــای مهم،
مانند حملــه نظامی آمریکا به هواپیمای
مســافربری مردم ایران ،بازتاب چندانی
در ســینمای ما نداشــته باشــد! این در
حالی اســت که این واقعه ،به مثابه یکی
از نقاط تاریک و زشت تاریخ روابط ایران
و آمریکا ثبت شده است .واقعهای که هم
صلحطلبی ایران را نشــان میدهد و هم
توحــش آمریکایی را کــه مدعی دفاع از
حقوق بشــر و آزادی است .با این حال با
گذشت این مدت ،هنوز هم دستگاههای
فرهنگی و هنرمندان ما توجه چندانی به
این موضوع نکردهاند.
کافی است تنها اندکی به ابعاد قضیه
توجه شــود؛ ملتی تازه از دل یک جنگ
ســنگین و فرسایشی ،پیروز بیرون آمده،
بدون اینکه وجبی از سرزمینش را اشغال
کنند .اما دولتی که بزرگترین ضربه را از
این اتفاق خورده است و حامی اصلی صدام
در جنگ بوده ،مثل آب خوردن موشکی را
به سمت هواپیمای مسافربری که حدود
 300نفــر غیر نظامی در آن حضور دارند
شلیک می کند .در عرض چند دقیقه 300
انسان بیگناه به دست نظامیان آمریکایی
ترور میشــوند! آیا اقدامی تروریســتی،
به این وضوح ســراغ داریــد؟ اما آمریکا
به جای تنبیه عامــان این ترور ،به آنها
مدال شــجاعت میدهد! مسکوت ماندن
چنین موضوعاتی در عرصه فرهنگی ما در
حالی است که در سوی مقابل ،دشمنان
ما ،چنین حوادثی را به نفع خودشــان به
آثــار هنری تبدیل میکنند .آنها هیچگاه
اینگونه فرصتها را از دست نمیدهند.
نمونه بارز این مسئله ،تولید فیلم جعلی و
تحقیرآمیز «آرگو» است که اتفاقاً برگزیده
اسکار هم شده است.

حسن ختام

پرواز اندیشهها در هوای تو

پرواز دادمش
رفت ،دوری زد و بازگشت
دیر آمد ،نمیدانم کجا مانده بود
اما وقتی آمد عاقل مینمود
روی بوم عاطفهام نشست به دلجویی
حق به جانب بود
انگار در نبودش کلی بزرگتر شده بود
و پختهتر...
او تاوانها داده بود برای خامیاش
دیگر خمود نبود،جراحتی هم نداشت
رونقی یافته بود و اعتباری
با زمانی که پَر میکشید به رفتن زمین تا
آسمان توفیر داشت
وقتی میرفت حرمان همه بضاعتش بود
وقتی بازگشت دنیایی داشت در چنتهاش
نرگسانش مست بود و رویش به نشاط
گویی او در جدالی تن به تن با خود پیروز شده بود
قسم میخورم؛
این اندیشه آن اندیشــهای نبود که پرواز
دادمش
این اندیشه از صافی گذشته بود
زالل بود و بیروی و ریا
اینک با همین اندیشــه تــو را میخوانم
موالی خوبان!
بیا که سخت به وجودت نیازمندم...

