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صبح صادق نشست اخیر منافقین در پاریس را واکاوی میکند

گزارش ویژه صبح صادق از هفدهمین نشست سالیانه هرتزلیا

امید واهی
به انگلهای تروریست

ائتالف عبری ـ عربی ـ غربی برای مهار ایران

منفور بودن منافقین در حدی اســت که حتی دشــمنان سرسخت ،اما کمی عاقلتر جمهوری اسالمی ایران نیز به آن
اعتراف داشته و هشدار میدهند که نباید واشنگتن با حمایت آشکار از این گروه ،چهره خود را نزد مردم ایران بیش از این
مخدوش کند
گروهک ورشکســته و بدنام منافقین شبیه مگسی در یک ظرف سوپ است .توجیه میزبان منافقین درباره اینکه مگر
یک مگس چقدر سوپ میخورد ،از اصل ماجرا ،توهینآمیزتر و غیر قابل پذیرشتر است
صفحه۶

م کلقوا با حافظان امنیت
نگاهی به دو دیدار فرمانده معظ 

مدال افتخار بر سینه پاسداران
تحليل متفاوت دکتر محمود کاشاني از سقوط دولت مصدق

سرلشــکر صفوی :سپاه حافظ
انقالب و کشور و سپر دفاع از کشور
و از ارکان قدرت ما در برابر تهدیدات
است .اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی
سپاه را تضعیف کنند ،طبیعی است؛
چون دشــمن ما هستند ،اما اگر در
داخل کسانی با تهمت و دروغ سپاه
را تضعیف کنند ،غیر عقالنی است و
تضعیف سپاه تضعیف کشور ،سیاست
خارجی و اقتصاد است

سرمقاله
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کودتاي  ۲۸مرداد و اسناد جديد
وزارت خارجه آمريکا

به بهانه فصل پنجم سریال آمریکایی «فرار از زندان»
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جریان صهیونیست همواره تالش
کرده اســت با برگــزاری همایشها
و نشســتهای بینالمللــی افزون بر
ادبیاتسازی سیاسی ،یک همراهسازی
جهانی و منطقهای را در راستای اهداف
و سیاستهای صهیونیستی خود ایجاد
کند که نشست سالیانه «هرتزلیا» در

اراضی اشغالی ،یکی از این نشستهای
جهانی صهیونیسم است.
هفدهمین نشســت ســالیانه
«هرتزلیا» ،امســال بــا حضور ۱۸۰
شخصیت سیاسی ،نظامی ،امنیتی و
شخصیتهای آکادمیک و رسانهای از
داخل و خارج از سرزمینهای اشغالی

پس از گذشت چند روز از عملیات
«لیلهالقدر» پایگاه اطالعرسانی رهبر
معظــم انقالب از دیــدار فرماندهان
ایــن عملیات به ایشــان خبر داد و
نوشت؛ تنها ســاعاتی پس از یورش
غرورآفرین موشــکی سپاه پاسداران
انقــاب اســامی به مراکــز تجمع
داعش در دیرالزور ســوریه ،حضرت
آیتاهللالعظمی خامنــهای فرمانده
معظم کل قوا در دیداری صمیمانه با
جمعی از سرداران و فرماندهان سپاه،
با قدردانی از تالشهای سپاه در عرصه
موشکی فرمودند؛ «کارتان خیلی عالی
بود ،خداوند از شماها قبول کند .این،
عبادت ماه رمضان اســت ».ایشــان
افزودنــد؛ «هر چــه میتوانید روی
موشــک کار کنید؛ ببینید دشــمن
چقدر روی موشک حساس است ،پس
بدانید که چقدر کارتان مهم است».
معظمله فرمودند« :همگی میتوانید و
تا میتوانید و امکان دارید کار کنید؛
دشمن باید ســیلی بخورد ».در این
دیدار ،فرماندهان ضمن ارائ ه گزارشی
از عملیات موفقیتآمیز «لیلةالقدر»
گفتند« :همانطور که حضرتعالی
دربار ه حفظ جان غیر نظامیان دستور
داده بودید ،در این عملیات با هدایت
اطالعاتی نیروی قدس ،فقط مواضع
تروریستها هدف قرار گرفت و هیچ
یک از مردم و غیر نظامیان آســیب
ندیدند».
خبری کــه در همــان لحظه
اول یــادآور دیدار امــام خامنهای با
فرماندهان و نیروهای شرکتکننده

مدال افتخار بر سینه پاسداران

در عملیــات دســتگیری تفنگداران
آمریکایی در خلیجفــارس بود .این
پایگاه چهارم بهمن  1394با انتشار
خبر ایــن دیدار درباره آن نوشــت:
«حضــرت آیتاهللالعظمی خامنهای
با پاســداران جوان نیــروی دریایی
سپاه پاســداران انقالب اسالمی که
با شــجاعت در مقابل ورود نظامیان
آمریکایــی بــه آبهــای جمهوری
اســامی ایران ،اقدام و متجاوزان را
بازداشت کرده بودند ،دیدار کردند و
آنان را از نزدیک مورد تفقد قرار دادند.
حضرت آیتاهللالعظمــی خامنهای
همچنین در ســخنان کوتاهی ،این
اقدام ســتایشبرانگیز نیروی دریایی
سپاه پاســداران را شجاعانه و همراه
با ایمان خواندند و خاطرنشان کردند:
«کار شما بسیار عالی ،جالب و بهنگام
بــود و در واقع باید این حادثه را کار

خدا دانســت کــه آمریکاییها را به
آبهای ما کشــاند تا با اقدام بهنگام
شــما ،آنگونه با دســتهایی که بر
سر گذاشته بودند ،بازداشت شوند».
همچنین سردار فدوی فرمانده نیروی
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و چهار نفر از فرماندهان این نیرو که
در جریان توقیف شناورهای آمریکایی
و بازداشت تفنگداران متجاوز آمریکا
در محدود ه جزیر ه فارسی ،دست به
اقدامی شجاعانه و بهنگام زده بودند ،به
افتخار دریافت «نشان فتح» از دست
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای رهبر
معظم انقالب اسالمی و فرمانده معظم
کل قوا نائل شــدند .فرمانده کل قوا
همچنین با تشویق درجه و ارشدیت
به سایر فرماندهان و کارکنان مربوط
به این عملیات حسب درخواست ستاد
کل نیروهای مسلح موافقت کردند.

ویژگی شاخص شهید تقوی
تشخیص درست
نیازهای انقالب بود
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سناریوی مشکوک تخریب سپاه در داخل

این دو دیدار مهم ،دارای نکاتی
درخور توجه است؛ اول آنکه ،فرمانده
معظــم کل قوا در هر دو دیدار اقدام
صورت گرفته را بسیار عالی توصیف
کردنــد ،تعبیری که در پس آن ،این
معنــا و مضمــون نهفته اســت ،که
معیــار و تراز عمل درجه یک و عالی
بهکارگیری اقتدار و قاطعیت است ،یا
بــه معنای بهتر ،عملی در مواجهه با
دشمن بهترین عمل و عمل عالی آن
اســت که اقتدار و صالبت جمهوری
اســامی ایران را به جهــان مخابره
کرده و به دشمنان نشان دهد که نظام
مقدس اسالمی در برابر زیادهخواهیها
و تجاوز دشمنان با هیچ کس مسامحه
نمیکند .نکته دیگر که در برگزاری
ایــن دو دیــدار وجــود دارد ،تقدیر
از افرادی اســت کــه این عملیاتها
را مدیریــت کرده و بــه مرحله اجرا
درآوردند ،در واقع ،رهبر معظم انقالب
با این زبان رفتاری نشان دادند همه
مسئوالن و نهادها و قوا در کشور باید
قدردان نیروهای انقالبی باشند ،باید
از نیروهایــی که در صف اول مبارزه
و تقابل با دشــمن قرار دارند ،تقدیر
و حمایت کرد .مســئله مهم دیگری
کــه در دل برگزاری این دو جلســه
از ســوی امام خامنهای نهفته است،
توجه ،سفارش و تأکید ویژه ایشان به
تقویت بنیه دفاعی و افزایش صالبت
نیروهای حافظ امنیت کشــور است،
کــه در حقیقت میتــوان از آن به
یک خطمشــی و اصل برای کشور و
مسئوالن نام برد.

سردار محمدرضا یزدی

علی سعیدی نماینده ولیفقیه در سپاه

سؤال تریبون7

چرا عدهای به دنبال جابهجایی
مسائل اصلی و فرعی هستند؟
پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
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یادداشت

انتصاب شایسته جنابعالی را به ســمت فرمانده سپاه حضرت
محمدرسولاهلل(ص) تهران بزرگ تبریک میگویم و برای شما در این
مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت روزافزون دارم.

همراه با  ۳جایزه

هالیوود
به یمن رسید!!

در مراسم بزرگداشت شهید حجتاالسالم تقوی مطرح شد

م کلقوا با حافظان امنیت
نگاهی به دو دیدار فرمانده معظ 

تحکیم قدرت هژمونیک ایران در منطقه
هادی محمدی /با گذشت بیش از چهار سال از تولد داعش در عراق
و سوریه که برنامهریزی ،حمایت و هدایت آن را دستگاههای اطالعاتی غربیـ
عربی و صهیونیستی و شرکای آمریکا بر عهده داشتند ،حقایق فراوانی از
راهبردهای تروریسم دولتی آمریکا و همپیمانان آن برمال شده است.
اساس ًا داعش و بقیه تروریستهای تکفیری در ذیل استراتژی آمریکا
با هدف هرج و مرج سازنده شکل گرفته و مصداق پیدا کرد تا نظم منطقهای
جدیدی که همسو با رویکرد در منافع آمریکایی است ،پایهریزیشود .تولید
این سازمانهای تروریستی اگرچه با بهانه و توجیهات فریبنده آغاز شد تا
نظامهای مستقل سیاسی را به چالش کشید ،موازنه قدرت محور مقاوت را با
شوک جدیدی روبهرو کند و شعار و ماهیت اسالمگرایی و انقالب اسالمی را
در نگاه جهانی مخدوش کرده و تحت فشار قرار دهد و از سیاستهای غربی
ضد اسالمی حمایت کند .کارکرد اصلی و باقیمانده جریانهای تروریستی
این بود که بنا به انتظار برنامهریزی شده آمریکایی ،داعش باید بیش از ده
تا پانزده ســال عمر کند و ریشهدار شود و با تحول در نظامهای سیاسی و
منطقهای بازگشت هژمونی کامل آمریکا را میسر نماید .این طراحی هوشمند،
گسترده ،هماهنگشده ،که همه چیز را در مسیر خود ویران میکرد ،در همان
گامهای اولیه در عراق ،با رهنمود و مجوز رهبر معظم انقالب ،در مناطق اربیل
و سپس در دیگر مناطق عراق از پیشروی و گسترش قدرت داعش ممانعت
کرد و سپس با فرمان مرجعیت عراق ،حضرت آیتاهلل سیستانی ،با تشکیل
حشدالشــعبی و کارنامه قدرتمند خود ،به تصویر امروز از داعش در عراق
و سوریه رسیده است .نقش و تصمیم راهبردی رهبری و مرجعیت ،بسیار
بر طرحهای اطالعاتی و هوشمند غلبه کرده و در کنار هزینههای کمرشکن
مادی و حیثیتی ،کارکرد و عمر پدیده تروریسم داعش را به چالش کشیده
و آن را در آستانه پاکسازی در عراق و سپس سوریه قرار داده است .اگرچه
آمریکا امروز ناچار است خود را در صف مبارزه با داعش به نمایش بگذارد
ولی اگر بوقهای رســانهای غربیـ عربی را کنار بگذاریم ،افکار عمومی و
نخبگان جهان،داعش را مولود آمریکا و شرکایش دانسته و از حمایتهای
م نمیپوشند .امروز عراق از زبان رهبران
روزانه و امروز آنها از داعش چش 
مذهبی و سیاســی اذعان میکند که امنیت و سالمت و حاکمیت خود را
مدیون حمایتهای رهبری و مرجعیت میداند و پایداری و ایســتادگی در
ســوریه و پیروزیهای مستمر در سالهای اخیر را در مقابل داعش و بقیه
تروریستها در سایه حضور قدرتمند ایران و محور مقاومت میداند که با
مجوز و رهنمودهای رهبر معظم انقالب در سوریه حاضر شده و با شراکت
روسیه در دو سال اخیر،به قدرتی بالمنازع ،تعیینکننده ،حذفنشدنیو
هژمونیســاز تبدیل شدهاند .سوریه نیز حاکمیت ،یکپارچگی و پایداری و
پیروزی خود در مقابل تروریســم تکفیری از دهها کشور جهان را مدیون
رهبر معظم انقالب میداند و با وجودی که اندیشههای واداده داخلی برای
رضایتمندی غرب،همــه انرژی و جان خود را برای از بین بردن این پیوند
منطقهای ایران در عراق و سوریه قرار دادند ،امروز نه تنها ،راهبرد پیروزمند
رهبری به ثمر نشسته ،بلکه به خوبی در جایگاه تأمین منافع ملی و امنیت ملی
ایران نیز با غرور و سربلندی ،خودنمایی میکند .در حالی که جبهه انقالب
اسالمی و مقاومت در منطقه با عزت و قدرت در حال تکامل بخشیدن به پازل
قدرتمندی خود است ،آمریکا و شرکای آن در سیر نزولی منحنی قدرت و
همگرایی هستند و توان و پتانسیل و انگیزههای آغاز بحرانسازی در سوریه
و عراق و منطقه را نداشته و حتی در مقابل یکدیگر صفبندی میکنند .این
نداشتن توازن قدرت در عرصه منازعات منطقهای ،در حالی است که آمریکا
نیز توان و اراده مداخالت یکجانبه و مستقیم در بحرانهای منطقه را ندارد و
این به معنای ،آغاز استحکام یافتن مؤلفههای قدرت هژمونیک ایران ،محور
مقاومت و شرکای منطقهای و فرامنطقهای آن است.

برگزار شد .این نشست از روز  ۲۰ماه
ژوئن میالدی آغاز شد و طی سه روز
ادامه پیدا کرد.
امسال حضور نمایندگانی از دول
عربی ،نظیر اردن ،مصر ،امارات و هند
در باالترین حد خود گزارش شده است
و حتی حضور «سلمان شیخ» ،مدیر

گروه سیاسی «شیخ» که نقش رابط
بین گروههای معارض سوریه و رژیم
صهیونیستی و اعراب را برعهده دارد،
در این دوره از نشســتهای سالیانه
هرتزلیــا ،یکی از نــکات قابل توجه
و تأملبرانگیــز این نشســت امنیتی
صفحه۱۰
صهیونیستی بود.

همین صفحه
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آخرین فرصت
پاسخ
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دکتر یداهلل جوانی /تخریب سپاه از سوی دشمنان خارجی و جریان ضد
انقالب در طول  38ســال گذشته ،همواره وجود داشته و به یقین این نوع تخریبها
در آینده هم ادامه خواهد داشــت .البته ،تخریب ســپاه از سوی دشمنان ملت ایران
همانند آمریکاییها و صهیونیستها ،نه تنها تعجببرانگیز نیست؛ بلکه اگر دست به
تخریب نمیزدند باید متعجب میشدیم .سپاه مولود انقالب ،یک نهاد کام ً
ال مردمی
و حافظ استقالل ،عزت و امنیت ایرانیان است .سپاه از عوامل اصلی اقتدار جمهوری
اسالمی ایران در منطقه و جهان است .سپاه عامل مهمی در شکست توطئههای جبهه
استکبار طی  38سال گذشته علیه ملت ایران بوده است .سپاه با حمایت از مقاومت،
ابهت رژیم صهیونیســتی را در خالل جنگ  33روزه لبنان و جنگهای  22روزه8 ،
روزه و  51روزه غزه در هم شکســت .سپاه نقش مهمی در تولید قدرت ،بازدارندگی
دفاعی و نظامی کشور ایفا میکند ،پس طبیعی است که چنین سپاهی ،مورد بغض و
کینه آمریکاییها ،صهیونیستها ،آلسعود و تکفیریها قرار گیرد .سپاه در طول عمر
با برکت نزدیک به چهار دههای خود ،به درستی نشان داده براساس فلسفه وجودی
و رســالتش ،برای دفع تهدیدات و هموار کردن مسیر ملت ایران برای قرار گرفتن بر
قلههای عزت و افتخار ،برای هر نوع جانفشانی ،ایثارگری و فداکاری مجاهدانه آمادگی
دارد ،براساس همین کارنامه درخشان و موفق سپاه ،جبهه استکبار با محوریت آمریکا،
به این جمعبندی رسیده است که برای بازتولید سلطه خود در غرب آسیا و نهایتاً بر
ایران ،باید سپاه را به هر شکل ممکن از میان برداشت .آمریکاییها ،صهیونیستها و
متحدان منطقهای آنان همانند آلســعود ،اطمینان دارند که با وجود سپاه قدرتمند
در منطقــه با یک عقبه گســترده و عظیم مردمی در ایــران ،هیچ یک از برنامهها و
نقشههای آنان در راستای اهداف استکباری که دارند ،امکان به نتیجه رسیدن ندارد.
آنان قدرت و تواناییهای اعجاببرانگیز سپاه را در عراق ،سوریه ،لبنان ،سرزمینهای
اشغالی و برخی دیگر از کشورها ،محک زدهاند .بر همین اساس رویکردهای آنان در
تمامی زمینهها ،هجوم به ســپاه ،تضعیف سپاه و تخریب سپاه است .در راستای این
راهبرد ،طی چند ســال گذشته ،شبکههای ماهوارهای و رسانههای وابسته به مثلث
آمریکا ،رژیم صهیونیستی و آلسعود ،به طور گسترده و هماهنگ ،با تولید برنامه ،تهیه
گزارش و انجام گفتوگو با به اصطالح کارشناسان و ارتباطگیری با افرادی در داخل
ایران ،برای تخریب ســپاه و تضعیف پایگاههای مردمی این نهاد انقالبی برخاسته از
متن مردم ،کار و تالش کردند .با شکست و ناکامی این طرحهای تخریبی علیه سپاه
در ســالهای گذشته ،سناریوی جدیدی در آمریکا مورد توجه قرار گرفت و براساس
یک نقشه شیطانی ،با تصویب قانون جدید تحریمها علیه جمهوری اسالمی ایران در
مجلس ســنای این کشور ،سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی در کانون تحریمها
قرار گرفت! به یقین اگر نقشآفرینیهای ســپاه در موضوع مبارزه با تروریسم نبود،
اکنون بســیاری از کشــورهای منطقه و از جمله خود ایران ،وضعیتی به مراتب بدتر
از وضعیت ســوریه در سالهای اخیر پیدا کرده بودند .همه صاحبنظران در مسائل
منطقه و جهان اســام ،سپاه پاسداران و فرماندهان سپاه چون سرلشکر سلیمانی را،
به دلیل به شکســت رساندن جنگ نیابتی مذهبی جبهه استکبار علیه جهان اسالم
تحسین میکنند .بنابر چنین نقشآفرینیهایی از سوی سپاه ،اقدام جدید آمریکاییها
مبنی بر متمرکز شــدن بر ســپاه ،امری قابل فهم و طبیعی است .آنچه غیر طبیعی،
بســیار مشکوک و سؤالبرانگیز است ،آغاز موج تخریبها علیه سپاه در داخل کشور
به طور همزمان با نقشه شیطانی آمریکاییها میباشد .اکنون این سؤال مطرح است
که در حالی که به دنبال اقدامات گروهک تروریستی داعش در تهران ،این شرارت با
اقدام موشــکی سپاه پاسخ داده شد و شلیک موشکها ،ملت ایران و تمامی دوستان
ملت ایران و انقالب اسالمی را خوشحال کرد ،و جبهه استکبار را به حیرت فرو برد،
تخریب سپاه در داخل کشور چگونه قابل توجیه است؟ مگر سپاه عامل اقتدار ملی و
تأمین امنیت کشور با مجاهدتهای شبانهروزی نیروهایش در داخل و منطقه نیست؟
آنچــه در این روزها در برخــی از روزنامهها مانند روزنامه آرمان ،وقایع اتفاقیه ،قانون
و ...علیه ســپاه نگاشته میشود و این روزنامهها ،همگی تحت حمایت اصالحطلبان و
ادامه در صفحه2
دولت مستقر میباشند ،چگونه قابل تحلیل است؟
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اگر امام نبود ما را
کباب میکردند

سال هجدهم

شماره ۸۰6

اســفندیار قرهباغی خواننده قطعه «آوردگاه» گفت :اگر نظرات امام نبود ما را کباب میکردند .خداوند رهبر معظم انقالب را برای ما نگه دارد ،انشــاءاهلل
سایهاش بر سر ما باشد .حضرت آقا هر موقع صالح دانست میتواند بگوید موسیقی حرام است ما هم کنار میگذاریم .ما مقلد ایشان هستیم و ایشان صاحب
اختیار است« .آوردگاه» نام اثری موسیقایی است که برای بزرگداشت مقام شهیدان مدافع حرم ،به ویژه شهید سردار شعبان نصیری ساخته شده است.
حجتاالسالموالمسلمین ادیبیزدی در گفتوگو با صبح صادق

یادداشت

انقالب اسالمي و گذر از فتنهها

مهدي سعيدي /شکلگيري فتنهها ،همزاد شکلگيري نظام اسالمي است
و در طول حدود چهار دهه ،روزگاري نبوده است که ملت ايران فارغ از دشمنیها و
کینهتوزیها گذرانده باشد .مدعيان و سهمخواهان از انقالب ،از همان ابتداي پيروزي
انقالب اسالمي اقدامات اختالفبرانگيز خود را آغاز کردند و خود را مدعي رهبري انقالب
دانستند .تجزيهطلبان در استانهاي مرزي بر طبل جدايي و تنش و درگيري کوبيدند.
مارکسيستها ،ليبرالها ،التقاطيها و کليه مخالفان خط اسالم راستين ،تالش کردند
تا با همه توان باورهاي انحرافي خود را در شکلگيري ساختار کشور نهادينه کنند و
همچنين نيروهاي خود را به بدنه بوروکراســي کشور و نهادهاي انقالبي نفوذ دهند.
موارد متعدد ديگري نيز ميتوان در فهرست فتنههاي پيش روي انقالب اسالمي در
دهه  1360افزود که مدلهاي متفاوتي از آن در دهههای  80 ،70و  90نيز دنبال شد.
در اين بين ،حادثه  18تير كوي دانشگاه تهران مدلي متفاوت نسبت به گذشته
بود كه مبتني بر طرحريزي پيچيدهاي در دستور كار فتنهگران قرار گرفته بود .اقدامي
كه در مراحل ابتداي شــكلگيري كمتر قابل پيشبيني بود كه به آشوبي طرحريزي
شده در پايتخت تبديل شود.
حركت در ظاهر خيلي ســاده و به بهانه تعطيلي روزنامه ســام شروع شد؛ اما
هماهنگي روزنامههاي پنجشنبه  17تير در اختصاص تيترها و سرمقالههاي خود به
عواقب پيشبينيناپذیر و كنترل توقيف روزنامه سالم ،نشان از آن داشت كه يك تيم
پشــت پرده ،هدايت اين جريان را بر عهده دارد؛ چرا كه خبر توقيف روزنامه ســام
ســاعت  10شب چهارشنبه اعالم شــد و آن هنگام بیشتر روزنامهها با انجام مراحل
نهايي ،صفحات روزنامهها را به چاپخانه ميفرستادند تا در توزيع فردا صبح خود دچار
مشــكل نشوند .روز پنجشنبه  17تير ،حدود ده روزنامه زنجيرهاي با تيترهايي ،چون
«محدوديت مطبوعات خشــم مردم را شــعلهور خواهد كرد»« ،زمان حامل حوادث
خشــونتبار است»« ،نظام بايد هزينههاي ســنگيني بپردازد»« ،دانشجويان ساكت
نخواهند نشست»« ،ورود به قلعه چپگرايان يك ريسك خطرناك براي محافظهكاران
است»« ،مقابله با دولت و مخالفت با توسعه سياسي» و «پايان سياستورزي» ،درصدد
القاي فضاي بحراني و ناآرامي به جامعه برآمدند.
اين غائله در حالي رقم خورد كه رســانههاي غربي از هفتهها پیش آتش تهيه
خود را ريخته بودند .نشــريه آمريكايي «ميدلايست اكونوميك دايجست» در هفتم
تير نوشــته بود« :بيشــتر ناظران در تهران معتقدند كه تابســتان امسال شاهد يك
آزمون حياتي قدرت و حتي شايد دور نهايي رويارويي جدي بين جناح محافظهكار و
اصالحگرايان خواهیم بود .اصالحطلبان يك تابستان سياسي داغ را پيش روي دارند
تا جناح محافظهكار را از ميدان مبارزه خارج نمايند ».اما اين نوع اظهارات تا پیش از
آغاز فتنه در كوي دانشگاه به دقت فهم نميشد.
با ورود جريان دانشجويي فتنه به ميدان و به تدريج نفوذ ضد انقالب در صفوف
آنها ،غائله از محدوده اعتراض به بســته شدن روزنامه سالم به سمت يك شورش و
بلوا و تا توهين به آرمانها و مقدســات نظام اسالمي ملت پيش رفت و اينجا بود كه
صبر ملت به ســر آمد و با حضور تمامعيار در صحنه« ،پروژه تابســتان داغ» در 23
تير  88ناكام شد.
فتنه  78زواياي پيدا و پنهان بسياري داشت كه حداقل به سه نكته آن ميتوان
چنين اشاره کرد:
اولين مالحظه توجه به اصل اساســي دشــمني دائم و مستمر استكبار جهاني
و ايادي آن با نظام اســامي اســت كه براي لحظهاي از دشمني با ملت ايران دست
برنداشــته و از همه حربهها بهرهبرداري ميكنند .در مقابله با اين راهبرد نباید براي
لحظهاي نيز از دشمن غافل بود.
نكته ديگر آنكه معموالً فتنهگري از جايي و از سوی كساني آغاز ميشود كه در
نگاه اول احتمال آن نميرود .شــايد آن روز نيز كمتر پیشبینی میشد دانشگاه که
نماد علم و دانش اســت ،بستر شكلگيري فتنه باشد و بخشي از جريان دانشجويي
اين چنين بازيچه دشمنان و فتنهگران قرار گيرد!
طرحريزي فتنهگري مبتني بر نقشآفريني بخشي از افراد در درون نظام سياسي
نيز مالحظه ديگري اســت كه نميتوان از كنار آن به ســادگي گذشت .اين افراد كه
در وزارت علوم ،وزارت كشــور و ديگر دستگاههاي اجرايي و حتي امنيتي نيز حضور
داشــتند ،با حمايتهاي آشــكار و پنهان خود آتشبيار معركه شده و با كارشكني و
اقدامات خيانتبار مانع از مهار سريع فتنه شدند.
ده سال بعد با ظاهري متفاوت به بهانه انتخابات رياستجمهوري دهم در سال
 88شكل گرفت و بار ديگر هزينههايي را براي نظام و ملت ايران به همراه داشت.
درك وضعیت پيش رو و تالش براي مهار و بستن سرمنشأ فتنه ،ضرورتي است
كه جامعه امروز ايران اســامي كه در مسير شكوفايي قرار دارد ،به آن بيش از پيش
نيازمند است.

یادداشت

سناریوی مشکوک تخریب سپاه در داخل

ادامه از صفحه اول
پاسخ به این پرسش از منظر عقل و عرف روشن است ،پس باید به این امواج
تخریبی ،به دیده تردید نگریست و به دنبال کشف ارتباطات میان تخریبکنندگان
ســپاه در داخل کشور ،با دشمنان خارجی بود .اینجاست که تمامی دستگاههای
اطالعاتی و امنیتی ،کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و شورای عالی
امنیت ملی ،باید برای فهم این ارتباطات و دستیابی به پشت صحنههای تخریب
سپاه هوشمندانه ورود پیدا کنند.

نکتهونظر
مايع سياه بدبو

نکته :دســتيابي انگليســيها به نفت ايران جهش بزرگــی در نظام اقتصادي
كشورشــان بود .به گفته يكي از نويسندگان انگليسي ،نفت ايران مانند خون در رگ
اقتصاد بريتانيا بود« .پرونال لندن» مورخ معروف انگليســي در  1914م (سال شروع
جنگ جهاني اول) درباره نفت ايران مينويسد« :مايع سياهي كه راه خود را در فاصله
 145مايلي جزيــره آبادان در ظلمت معادن پيدا ميكند ،يك روز ثابت خواهد كرد
كه خون الزم براي وجود ما خواهد بود ».چرچيل نيز در مجلس عوام انگليس درباره
اهميت نفت ايران براي انگلستان میگوید« :از مدتي پيش دولت انگلستان براي كسب
منابع نفتي ايران از نظر حفظ اداره هندوستان و عظمت امپراتوري بريتانيا فعاليتهاي
سياسي کرده و به ویژه مواظب بوده است كه شرکتهاي خارجي سهام شركت نفت را
خريداري نكنند ».وي در جاي ديگر با تأكيد بر اينكه سياست نفت ،سياست جديدی
اســت ،ميگويد« :ما باید مالكيت نفت يا حداقل كنترل مواد نفتي را كه براي حيات
انگلستان الزم است ،به هر قيمتي كه شده به دست آوريم».
نظر :در حالی که یک هفته از نشســت براندازانه منافقین در فرانسه
نمیگذرد ،وزارت نفت قراردادی را با شــرکت فرانسوی توتال امضا کرد که
خاطره قرارداد  1901ویلیام دارسی انگلستان را در ذهن زنده کرد؛ البته آن
موقع سهم ایران  20درصد بود و امروز  19درصد! در این زمینه مردم با طعنه
نسبت به این قرارداد توتال اینگونه سخن میگویند« :از من میشنوی اگه
میخوای مردم کرســنت رو فراموش کنن ،باید یه قرارداد بدتر امضا کنی/
مصدق آسوده بخواب؛ اینایی که میگفتن ما به عقب برنمیگردیم ،اآلن دارن
با سرعت نور میان به دوران جوونیت! اون موقعها که هنوز صنعت نفت ملی
نشده بود ،اون موقعها که هنوز  29اسفند تعطیل رسمی نبود /.سهم ایران تو
این قرارداد فقط کمی بیشتر از قرارداد دارسیه که تو کتاب تاریخ بش میگفتن
ننگین /میگه :چطور با این شرایط فاجعهبار ،قرارداد توتال رو امضا کردن؟
اینا برای لیست امید هم پورسانت گرفتن ،برای قرارداد نفتی نمیگیرن؟»

نیازمند یک سازمان قوی و پویا برای امر به معروف و نهی از منکر هستیم

مجتبی برزگر /دو ابزاری که به انقالبیترین و عمیقترین احکام انقالب تکاملی اسالم معروف است را امر به معروف و نهی از منکر میخوانند که برای ارتقای معنویت در جامعه
اسالمی و اجرای احکام حضرت حقتعالی از اوجب واجبات است .یکی بسترسازی میکند و معایب ،زشتیها ،کجیها و منکرات را از ساحت جامعه تنزیه میکند که آن ،نهی از
منکر اســت و دیگری جامعه را آماده رشــد ،ترقی ،پیشرفت و کمال میکند و آن ،امر به معروف است .از ابتدا جعل این دو حکم بسیار واال و عمیق الهی در اسالم به شدت مورد
تأکید رسول خدا(ص) و وجود مبارک امیرالمؤمنین علی(ع) و ائمه معصوم(ع) بوده است ،به ویژه حضرت اباعبداهللالحسین(ع) در انقالب جهانی و بینظیرشان فرمودند اراده کردیم
و راه افتادیم تا حقیقت امر به معروف و نهی از منکر را به منصه ظهور برســانیم ،چون جامعه اسالمی باید این دو حقیقت را همچون دو گوشواره برای نورانی کردن وجهه اسالم
عزیز همچنان دارا باشد .همچنین این واجب الهی مورد تأکید حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقالب بوده و امام خامنهای از ابتدای دوران رهبری اهتمام جدی نسبت به این حکم
داشتهاند و حتی به تازگی در دیدار با مسئوالن قوه قضائیه بر احیا ،پیشرفت و قانونمند کردن این دو واجب الهی تأکیدات جدی داشتهاند .امر به معروف و نهی از منکر یکی از
حیث توانمندیهایی که در ذات این واجب الهی وجود دارد و دیگر اینکه کیفیت اجرای این واجب الهی در میان آحاد جامعه اسالمی به شدت مورد نظر است ،موجبات رشد جامعه
اسالمی را فراهم میکند .بدیهی است پیاده کردن این دو حکم نیازمند دارا بودن جامعهشناسی ،جامعهشناختی ،مردمشناسی و به دست آوردن فرهنگ جامعه اسالمی است تا
انسان بتواند آنها را در جای خودش مطرح کند و موجبات شکوفایی جامعه اسالمی را فراهم آورد؛ لذا این دو حکم پردغدغه و مهمی است که درباره آن هر چقدر تحقیق و کار
کارشناسی بشود ،باز هم جا داد ،ولی متأسفانه مورد غفلت مسئوالن و جامعه اسالمی ما شده است .اینها بخشهایی از صحبتهای حجتاالسالموالمسلمین مرتضی ادیبیزدی
از استادان حوزه و دانشگاه و کارشناس معارف اسالمی در گفتوگو با خبرنگار صبحصادق است که به بهانه بیانات اخیر رهبر معظم انقالب درباره اهتمام به امر به معروف و نهی
از منکر انجام مطرح شده است .مشروح این صحبتها را میتوانید در ادامه بخوانید.
* علت معطل ماندن امر به معروف و نهی از منکر در
جامعه اسالمی چیست؟
گ سازی نکردن مناسب از ناحیه مسئوالن
یکی متأسفانه فرهن 
امر است و شاید هم یکی از دالیل آن ،این باشد جایگاه امر به معروف
و نهی از منکر را در میان احکام الهی نمیدانند .امکان دارد فریضتین
در برخی اوقات از نماز و روزه هم جایگاه باالتری داشته باشد ،چون
به برکت این دو حکم ،احکام الهی و جهاد در راه خدا محقق و راه
دشمنان اسالم سد میشود .اما چطور میشود چنین حکمی در میان
مــردم این اندازه غریب و مهجور باقی مانده باشــد؟! ما توقع داریم
کسانی که ناصیه فرهنگ اسالم و فرهنگسازی اسالمی در جامعه
را به دست گرفتند با یک جدیت و غیرت بیشتری در این زمینه گام
بردارند و سراغ تبیین ابعاد عظیم این دو حکم بروند و افراد شایسته،
قابــل ،متدین و مجاهد را در این زمینه با کیفیت اعمال فریضتین
آشــنا بکنند و ما در جای جای کشــور اسالمی سایه مبارک امر به
معروف و نهی از منکر را در جامعهمان ببینیم؛ چرا که غفلت سبب
میشود شاهد باال رفتن منحنی جرائم ،جرم و سایر زشتیها باشیم.
* چرا دولتهای مختلف در مقابل بحث ترویج امر به
معروف و نهی از منکر سستی میکنند؟
متأسفانه دولتهایی که در کشور بر سر کار میآیند ،بخشهایی
از آنها بازارگونه و کاسبکارانه به حاکمیت مینگرند .دولتمردان فقط
به دنبال این هستند به هر طریقی ماندگاری خودشان را با تکیه بر
آرای آحاد مردم حفظ کنند و موقعیت سیاسی خودشان را در دلهای
مردم همچنان محفوظ نگه دارند و چون امر به معروف و نهی از منکر
دو واجب الهی اســت و پیاده کردن آن سبب کدورت خاطر کسانی
که مورد هدایت قرار میگیرند ،میشود؛ لذا دولتها استنکاف دارند
به دنبال این دو واجب الهی بروند .حتی امکان دارد افراد این واجب
الهی را مخالف با آزادیبیان ،آزادیرفتار و آزادیسیاســی بدانند؛
یعنی یک استنباط مخالف اسالم دارند ،به همین دلیل از پیاده کردن
این دو حکم الهی صرفنظر میکنند ،حال آنکه مشروعیت دولتها
بر اقامه امر به معروف و نهی از منکر اســت؛ یعنی اگر دولتی برای
این دو حکم بودجهای تعریف نکند و به عبارتی کوتاهی کند ،خود
به خود از مشروعیت الهی و نگاه امیرالمؤمنین علی(ع) افتاده است.
تفاوت واقعی میان دولت متعهد و دولت خداجو و توحیدی با دولت
غیر متعهد و ولنگار در نشان دادن اهتمام به این دو حکم الهی است.
در واقع مالک حقانیت هر دولتی اهتمام آن دولت به فریضتین است
که امیدواریم جبران این کمبودها را شاهد باشیم ،اگرچه ما در این
زمینه به دولتها امید چندانی نداریم.
* در اندیشه رهبر معظم انقالب جایگاه امر به معروف
چیست؟
رهبر معظم انقالب اسالمی به دلیل آشنایی عمیقشان با
مبانی فقهی و اینکه یک مجتهد به روز و مرجع بیدار هســتند،
بهتر از هر کســی جایگاه این واجــب الهی را ارزیابی کردهاند و

* چگونه میتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را در
جامعه گسترش دهیم؟
امــر به معروف و نهی از منکر بایــد به صورت هماهنگ در
جامعه اسالمی ما صورت بگیرد ،نه اینکه بعضی از نهادها به صورت
ســلیقهای وارد میدان شوند و وقتی هم مورد هجوم واقع شدند،
میدان را ترک کنند .نکته اول اینکه ضروری است یک سازمان قوی
داشته باشیم؛ چرا که ستاد کنونی امر به معروف و نهی از منکر به
هیچ عنوان پاســخگوی نیازهای جامعه نیست .بهتر است کسانی
که قابلیت این معنا را دارند ،برای اعمال فریضتین تربیت بشوند.
به تازگی در مجلس شورای اسالمی بعضی از فصول درباره امر به
معروف تصویب شده و برای ابالغ به برخی از وزارتخانهها رفته؛ اما
هیچ اقدامی در این میان صورت نگرفته است.
پایگاه فریضتین را در مبانی فکری و اعتقادی و مجامع روایی ما
میشناسند ،اص ً
ال یکی از مصادیق امر به معروف تبیین جایگاه
والیت فقیه در میان افکار مردم است و در مقابل یکی از مصادیق
نهی از منکر بیان ادعاهای دروغین اســتکبار و سیاســتهای
شــیطانی اســت که دم از حقوق بشــر میزنند .حال اینکه در
مقابل جنایتهایی که علیه بشــریت رخ میدهد در بسیاری از
موارد خودشــان شریک هستند و در بسیاری از موارد ساکتند.
اگر حضرتآقا این همه بر روی اجرای شایســته امر به معروف
و نهــی از منکر تأکید میکنند ،به این دلیل اســت که این دو
فریضه متضمن رشد سیاسی و نگاه بصیرت مآبانه جامعه اسالمی
خواهد بود؛ یعنــی ما باید تا میتوانیم روی این دو موضوع کار
کنیم؛ به ویژه قلم به دستان جامعه ،اصحاب مطبوعات ،فرهنگ

سپاه و تبیین جایگاه مظلومانه سپاه امروز یکی از
بزرگترین معروفهاست .واقع ًا سپاه مظلوم واقع شده
و وظیفه داریم مردم را نســبت به جایگاه سپاه آگاه
کنیم .چرا که امروز دستگاههای استکباری میخواهند
سپاه را تخریب کنند چون سپاه از هر روزی برایشان
خطرناکتر است
و دانشــگاهیان که باید بیش از اقشار دیگر متوجه این دو قضیه
بسیار مهم باشند .سپاه و تبیین جایگاه مظلومانه این نهاد انقالب
امروز یکی از بزرگترین معروفهاســت .واقعاً سپاه مظلوم واقع
شــده و وظیفه داریم مردم را نسبت به جایگاه سپاه آگاه کنیم؛
چرا که امروز دستگاههای استکباری میخواهند سپاه را تخریب
کنند ،چون ســپاه از هر روزی برایشان خطرناکتر است .نباید
تنهــا امر به معروف را در صیانت از حجاب بدانیم ،کســانی که
سعی میکنند سپاه را زیر سؤال ببرند و به مدافعان حرم اهانت
میکنند ،به مراتب خطرناکتر از هر زشتی است که باید مراقب
تشدید آن باشیم.

خبر تحلیلی

اعتراف به کالهبرداری پس از برجام

محمدحسین مصطفایی /یکی از دستاوردهای برجام قراردادهای خارجی آن است .در
میان همه کشــورهایی که برای روابط اقتصادی با ایران در دوران پسابرجام ابراز تمایل کردهاند،
فرانسه بیش از همه به موفقیت رسیده است .طبق آمار گمرک پس از برجام واردات از فرانسه 11
درصد افزایش یافته که بررسی جزئیات آن نشان میدهد در میان کاالهای وارداتی فرانسویها به
ایران کاالهای لوکس و مصرفی سهم بسیار باالیی را دارند.
دولت یازدهم در دوران پسابرجام برای خرید هواپیما هم دست به دامن فرانسویها شد و
یک قرارداد  ۱۰/۵میلیارد دالری برای خرید  100فروند هواپیما با شرکت ایرباس امضا کرد .بر
اســاس گزارش سازمان توسعه تجارت ،بزرگترین هیئتهای تجاری که پس از برجام به تهران
آمدهاند ،فرانسوی بودهاند .در حوزه نفت و گاز هم دولت تدبیر و امید از فرانسویها غافل نشده
و قراردادی از نوع  IPCبرای توســعه فاز  11میدان گازی پارس جنوبی با شــرکت بدنام توتال
فرانسه بسته است.
اما در این میان ،صنعت خودروی ایران هم در دوران پســابرجام مانند همیشــه به سمت
فرانســویها متمایل شــد .از ماههای پیش از برجام مســئوالن گروه صنعتی ایرانخودرو برای
بازگشت شرکت پژو به ایران تالش کردند و در نهایت هم پس از برجام در قالب اولین سفر اروپایی
رئیسجمهور در دوران پسابرجام توانستند با شرکت پژو تفاهم کنند.
چند ماه بعد هم این تفاهم به قرارداد تبدیل شد و فرانسویها قول تولید سه خودروی از
رده خارج شده خودشان ،یعنی پژو  2008 ،301و  208را به ایرانخودرو دادند! اما پژو قرارداد
دیگری هم با ایرانیها بست و این بار تصمیم گرفت با دیگر غول بزرگ خودروسازی ایران ،یعنی

اخبارویژه

اعالم خطر در حوزه

رئیــس شــورای عالــی جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم گفت« :نگرانی
که در میان بسیاری از دلسوزان وجود
دارد ،این اســت که گویا روند عمومی
حوزه بــه گونهای پیش مــیرود که
میخواهند تحت عناوین خاص ،حوزه
را به دوران پیش از انقالب برگردانند و روند عمومی حوزه را به سمت فراموشی
ریشههای انقالب سوق دهند ».اگر به همه ارکان حوزههای علمیه توجه نداشته
باشیم ،طولی نخواهد کشید که برخی نادان ،با اسم استقالل ،حوزه را به دوران
پیش از پیروزی انقالب برمیگردانند .اگر از من بپرسید میگویم بر عهده نسل
جوان حوزه است تا در برابر تالشهایی که ضد رهبری ،ضد نظام ،اسالم و انقالب
انجام میگیرد ،موضعگیری داشــته باشــند و واکنش نشان دهند .با سکوت و
بیتفاوتی و مصالحه و مسامحه ،آهسته آهسته انقالب به فراموشی سپرده میشود.

* وظیفه اقشــار متدین ،انقالبی ،نهادهای بسیجی و
دولت برای ترویج امر به معروف چیست؟
ایجاد انسجام ،هماهنگی و درک معنای به روز امر به معروف و
نهی از منکر وظیفه نهادهای متعهد ،بسیجی و انقالبی است؛ چراکه
با پیشرفت جامعه ،احکام اسالم هم پیشرفت میکند ،از این رو امر
به معروف و نهی از منکر در ذات خودش نوعی تکامل دارد؛ یعنی
هرچه روزگار پیشــرفت میکند و ما شاهد پیشرفت حتی تمدنی
بشر هستیم ،امر به معروف هم شکلها ،قانونمندیها و روشهای
جدیدی پیدا میکند .این مسئله بسیار مهم است که به آن اجتهاد
زمان میگویند .نهادهای متعهد ،بسیجی و انقالبی متضمن و متکفل
کشــف حقایق به روز امر به معروف و نهی از منکر هستند؛ یعنی
ما نمیتوانیم با ابزار گذشته این دو حکم الهی را جا بیندازیم ،باید
تفکــرات ،راهکارها و محتواهای جدید برای امر به معروف تعریف
کنیم .امر به معروف و نهی از منکر در هیچ شرایطی متوقف نمیشود
و همواره سایه بلند آن باالی سر جامعه اسالمی است.
* اگر امر به معروف و نهی از منکر به معنای واقعی اتفاق
بیفتد ،چه تأثیری در کارآمدی نظام دارد؟
اثر ماندگاری اســام و ارزشهای انسانی و الهی در جامعه را
به برکت اجرای شایسته این واجب الهی در جامعه خواهیم داشت؛
یعنی بسیاری از منکرات ،بزهکاریها و جنایتها به برکت فریضتین
در جامعه از بین میرود .به عبارتی اگر فریضتین به صورت جدی جا
بیفتد ،زندانهای ما خالی میشوند و دانشگاههای ما پیشرفتهای
علمی پیدا خواهند کرد و در حقیقت دشمن شاهد جامعه بسیار
منظمی خواهد بود؛ یعنی بسیاری از مسائلی که در حال حاضر در
جامعه ما همه آرزوی آن را دارند ،به واسطه پیاده شدن این واجب
الهی خواهند دید و آنچه را مردم نمیخواهند ببینند و فطرت آنها
نمیپســندد ،نخواهند دید .اگر این دو واقعاً مورد توجه مسئوالن
قرار بگیرد ،در یک کلمه زندانهای ما خالی خواهد شد و مطمئناً
خواهید دید چه برکاتی به جامعه اســامی مترتب خواهد شد ،از
این رو میطلبد که با جدیت خاصی با این واجب الهی برخورد شود.

شرکت سایپا توافق کند .پژوییها در قراردادی عجیب با شرکت سایپا گل سرسبد کارخانههای
زیرمجموعه این شــرکت خودروسازی ،یعنی سایپای کاشان را با نصف قیمت خریداری کردند.
اولویت قائل شــدن دولتمردان تدبیر و امید برای فرانسویها به ویژه برای شرکت پژو در دوران
ِ
شرکت نه چندان خوشنام فرانسوی جزء اولینهایی بود
پســابرجام در حالی اتفاق افتاد که این
که با شدت یافتن تحریمهای ظالمانه علیه ایران ،کشورمان را ترک کرد.
در همین حال ،معاون وزیر صنعت ضمن انتقاد از عملکرد رنو ،تصریح کرد« :در مشــارکت
نباید ســر طرف مقابل کاله گذاشــت ،این یک واقعیت اســت که در قرارداد رنو ما هم کاهلی
کردهایم».
منصور معظمی ،رئیس سازمان ایدرو و معاون وزیر صنعت درباره وضعیت صنعت خودروی
کشــور اظهار داشــت« :این را صریح میگویم که ما تولیدکننده خودرو هستیم ،نه خودروساز.
 40ســال پیش چند درصد خودرو داخلیســاز بود و امروز خودروهای جدیدی که میآید ،چند
درصدشان داخلیسازی میشوند؟ اینکه مونتاژ میکنیم یا بهصورت سیکیدی میسازیم؛ هنر
نیست .ما با خودروسازان معروف اروپا و آسیایی همزمان وارد صنعت خودرو شدیم .ببینید آنها
به کجا رسیدهاند و ما به کجا».
وی گفت« :سیاستی که ما در سازمان گسترش و نوسازی صنایع پیش بردیم و آقای نعمتزاده
هم از آن حمایت کردند ،این بود که بهســمت مشــارکت با برندهای خوب برویم و آقای وزیر
هم قبول کرد؛ به همین دلیل برای ایدرویی که هیچگونه سابقه حضوری در بخش خودروسازی
نداشت ،ورود به بحث قراردادهای خودرویی و طرف مذاکره قرار گرفتن جای سؤال بود؛ اما ایدرو
ب ه صورت مشارکت  40درصدی با رنو جلو رفت».

مقابله با ترکیه

منابــع ُکرد ســوریه
مدعــی شــدند ،یک هیئت
نظامی روســیـ ایرانی برای
بررسی تحوالت و اوضاع شهر
«عفریــن» در پی تهدیدات
ترکیه ،به ریف شمالی حلب
سفر کرده است.
ترکیه چنــدی پیش
اعــام کرد ،مقدمــات آغاز
عملیات موســوم به «سیف
الفــرات» فراهم شــده و با
حضور بیش از  20هزار نیروی
تروریستی ،ارتش آزاد قصد
دارد به عفرین حمله کند.

دستور امام خامنهای درباره حج

سخنگوی کمیســیون فرهنگی
مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه
رهبر معظم انقالب برای حفظ امنیت
زائران حج تمتع به دبیرخانه شــورای
عالی امنیت ملی دستور دادند که وارد
این موضوع شود ،گفت« :توصیه رهبر
معظم انقالب بر ورود دبیرخانه شورای
عالــی امنیت ملــی به موضوع حج تمتع  ۹۶حائز اهمیت بوده اســت .بنابراین
تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه ،به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش
داده شده و تدابیر انجام شده در حوزه حج تمتع با نظر شورا بوده است و امنیت
زائران برای مسئوالن اهمیت دارد».
وی گفت« :هیچ سالی شورای عالی امنیت ملی را وارد موضوع حج نکردیم،
امســال برای نخستین بار است که شورا در جایگاه متولی امنیت و آرامش وارد
موضوع شده است».

روی خط خبر
علت سکوت
خانواده شهید

مدیــرکل حوزه ریاســت
ســازمان پزشــکی قانونی گفت:
«شــهید رکنآبادی در کشــور
عربستان کالبدشــکافی شده و
برخی از اعضای بدنش ،همچون
قلب خارج شده و جسد به صورت
مومیایی به ما تحویل داده شــده
است ».قدیرزاده افزود« :به همین
دلیل مــا به هیچ عنــوان علت
مــرگ وی را اعــام نکردهایم؛
چــرا که امکان تشــخیص علت
مرگ در جســد مومیایی شــده
وجود ندارد .متأســفانه ،کشــور
عربستان نیز اطالعاتی درباره نتایج
کالبدشکافی شهید رکنآبادی به
ما نداد .دولــت روحانی به جای
فشــار به عربســتان به خانواده
رکنآبادی فشار آورده تا سکوت
کنند».

دور زدن
محرمانهها

دولــت در زمینــه ایجــاد
تعهدات خارجی برای کشــور ،به
دور زدن مجلــس عالقه دارد و
این رویکرد را در ماجرای برجام
و سپس ســند  2030یونسکو و
امضــا و اجرای  FATFو امضای
قراردادهای جدید نفتی () IPC
بروز داده است.
اکنون که قرارداد  20ساله با
شرکت فرانسوی توتال و ابهامات
مهــم آن (ماننــد ســهم ۵۰/۱
درصــدی توتال و ســهم ۱۹/۹
درصدی ایران) ،انتقادات رسانهها
و کارشناسان را برانگیخته ،عدهای
دوباره بر آنند که با پیش کشیدن
نام «هیئت تطبیــق مصوبات»،
نمایندگان مجلس را دور بزنند و
از ماجرا دور نگه دارند.

پل ایران
در مدیترانه

یک روزنامه صهیونیستی با
اشــاره به تالش ایران برای ایجاد
پل زمینی تا مناطق شمال عراق
و نیز ســوریه و لبنان و در نتیجه
راه یافتن به مدیترانه ،عربســتان
را پایــگاه اصلی رقابــت با ایران
در مدیترانــه برشــمرد .روزنامه
«معاریو» رژیم صهیونیســتی با
اشــاره به تالش ایران برای ایجاد
پــل زمینی به منظــور ارتباط با
مناطق شــمال عراق و از آنجا تا
ســوریه و لبنــان و راه یافتن به
مدیترانه ،عربستان را پایگاه اصلی
بــرای رقابت با ایران در مدیترانه
برشمرد .معاریو مدعی شد ،ایجاد
این پل موجب میشود اسرائیل
برای دستیابی به اطالعات مربوط
به کاروانهای ســاح با مشکل
روبهرو شود و به سختی بتواند در
رفتوآمد ایــن کاروانها اختالل
ایجاد کند .بــه عبارت دیگر این
وضعیــت بیانگر تأثیــر ایران و
نقشــه منطقهای راهبردی است
کــه آن را قادر میســازد برای
تقویت حزباهلل ،از جمله تولید و
توسعه موشکها در لبنان ،راههای
جایگزین پیدا کند.

افزایش
قدرت ایران

فارینپالیسی نوشت« :ادامه
دشمنی عربستان با ایران ،موجب
تقویت جبهه منسجم طرفداران
ایران در منطقه و بههمریختگی
بیــش از پیش جامعه اعراب و به
تبع آن ،تضعیــف ریاض خواهد
ن پالیسی»
شد ».نشــریه «فاری 
در مقالهای بــه پیامدهای ادامه
خصومــت عربســتان بــا ایران
پرداخته و نوشته است« :افزایش
حمالت تنــد زبانی علیه ایران و
همزمان اعمال تحریم علیه قطر،
قدرت موجود عربستان و بقایای
نظم سیاســی عربــی را به خطر
خواهد انداخت».
ترامپ با دست گذاشتن روی
مشکالت داخلی شورای همکاری
خلیجفارس و تقویت این گفتمان
که «ایران منشــأ اصلی بیثباتی
در خاورمیانه است» یک موقعیت
عالــی راهبردی برای ایران ایجاد
کرد .این همان کاری اســت که
جرج بوش پسر با حمله به عراق
و پایین کشیدن صدام حسین از
مسند قدرت ،برای ایران کرد.
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پرونده دادگاهها
احمــد فاضلیــان ،رئیس کل
دادگســتری استان البرز با اشاره به
آمار پروندههای ورودی به دادگستری
استان در سال  95گفت« :در سال
گذشــته  506هــزار پرونــده وارد
دستگاه قضایی شــده و در همین
مدت  503هزار پرونده نیز مختومه
شده است که از این تعداد  420هزار
پرونده برای نخستین بار وارد دستگاه
قضایی استان شده بودند».
وی افزود« :اگر برای هر پرونده
در سال  ،95به طور میانگین سه فرد
را در نظر بگیریم ،آماری که به دست
میآید نشان میدهد یک میلیون و
 200هزار نفر از جمعیت استان ،به
دستگاه قضایی مراجعه داشتهاند».
رابطه ایران و حماس
یکی از رهبران حماس با تأکید
بــر اینکه روابط این جنبش با ایران
قوی اســت ،گفت« :ایران در قبال
کمکهایــش به ملت فلســطین،
چیزی از ما درخواست نکرده است».
محمود الزهار تأکید کرد که حماس
همچنان روابطی قوی با ایران دارد
ی است
و ایران بخشی از امت اسالم 
و بــرای کمکهایــی کــه به ملت
فلسطین تقدیم کرده است ،چیزی از
ما نخواسته است .این رهبر حماس،
تروریســت خواندن جنبش حماس
از ســوی عادل الجبیر وزیر خارجه
ســعودی را به شدت محکوم کرد و
گفت« :هدف از این ســخنان فقط
جلب رضایت دونالد ترامپ است».
اقدام بعدی عربستان
دکتر «پیروز مجتهدزاده» استاد
جغرافیای سیاســی دانشگاه تربیت
مدرس دربــاره این ســؤال که آیا
آلســعود میتواند با توسل به اقدام
نظامی ،آینــده و موجودیت خود را
بــه خطر بیندازد؟ گفــت« :حضور
آلســعود در یمن ،عراق و ســوریه
رو به ســقوط و افول اســت .یاران
آلسعود در گروههای تروریستی در
ســوریه و عراق مانند داعش و ...در
حال سقوطند و جهان علیه همه این
اقدامات تروریستی جمع شده است.
شاید آلسعود توجهی نداشته باشد،
اما در حقیقت ترامــپ در اجتماع
ریاض ،عربستان ســعودی را وادار
کرد که تروریستپروریهای خودش
را مهــار کند .با زرنگی و تردســتی
تمام ایاالتمتحده آمریکا این نان را
به دامن آلسعود انداخته است .هم
صدها میلیارد دالر پول از عربستان
گرفت و هم از سعودی تعهد گرفت
که علیه تروریستها تعهد بدهد».
امام خامنهای از منظر
فرمانده ارتش پاکستان
ژنــرال «قمر جاویــد باجو»
فرمانده ارتش پاکستان با تأکید بر
ضرورت حفظ و تقویت وحدت میان
جهان اسالم ،گفت« :من شخصاً برای
شخصیت و افکار آیتاهلل خامنهای
احترام قائل هستم و معتقدم افکار
و اندیشههای ایشــان برای وحدت
جهان اسالم مفید است ».به دنبال
انفجارهای تروریســتی روز جهانی
قدس در شهر شیعهنشین پاراچنار،
که حــدود یکصد کشــته برجای
گذاشــت ،مردم این شهر دست به
تحصن اعتراضآمیــز زدند و ژنرال
باجــوا برای دلجویــی از مردم این
شهر و صدور دســتورهای الزم به
نیروهای امنیتی برای تقویت امنیت
مردم پاراچنار به این شهر سفر کرد.
فرمانده ارتش پاکستان از حاضران در
آن جلسه خواست تا دنبالهرو افکار و
عقاید آیتاهلل خامنهای باشند؛ زیرا
آنچه ایشان میگویند ،برای جهان
اســام مفید است و هرگز به دنبال
ایجــاد فاصله و تفرقــه میان امت
اسالمی نیستند .پس از سفر فرمانده
ارتش پاکستان به پاراچنار ،مردم این
شهر به تحصن خود پایان دادند.

گ در سوريه
برنده بزر 

«مردخاي کيدار» کارشــناس
مسائل خاورميانه در فلسطين اشغالی
در تازهترين مقالــهی خود ايران را
بزرگترين برند ه نهايی جنگ سوريه
دانســت و از رژيم صهيونيســتی و
همهی دنيا خواست تا در اسرع وقت
به اين واقعيت اعتراف کنند.

نامه به دیوان عدالت

کمیتــه پیگیــری مطالبــات
دانشــجویان بورسیه با انتشار نامه ای
خطاب به حجت االسالم بهرامی رئیس
دیوان عدالت اعالم کرد؛ متاسفانه یکی
از مقصــران و مخاطبــان اصلی مقام
معظم رهبری در مورد قصور در پرونده
بورسیه ها ،دیوان عدالت اداری است که
از سال  ۹۳تا کنون رسیدگی درستی
به شکایات بورسیه ها نداشته است.

حمایت
از سپاه

سال هجدهم
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 ۱۶۲نماینده مجلس در بیانیهای در حمایت از حمله موشکی سپاه به داعش نوشتند« :ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن تأکید بر حفظ صلح و آرامش
جهانی و محکومیت تحرکات آمریکا و همپیمانان آن برای ناامنسازی منطقه و نیز با هشدار به حامیان مستقیم تروریستها ،حمایت خود را از حمله موشکی سپاه
پاسداران به پایگاه طراحی و توسعه تروریستهای داعش در پاسخ به عملیات کور تروریستی این گروهک اعالم میداریم».

رخداد
سناریوهای محتمل در تنش دوحه و ریاض

محمدرضا مرادی  /تنش در شــبهجزیره عربی نه تنها به پایان نرسیده است؛ بلکه به دلیل
تندرویها و بلندپروازیهای محمدبنسلمان ،ولیعهد سعودی روز به روز تشدید شده است .عربستان
به همراه مصر ،امارات و بحرین در حالی قطر را محاصره کردند که به گمان خود این کشور کوچک با
 11هزار کیلومتر مربع و کمتر از  500هزار نفر جمعیت بومی را به تسلیم وادار خواهند کرد .اما قطر
نه تنها تسلیم نشد؛ بلکه با تحرکات دیپلماتیک ،حربه سعودیها درباره ائتالفسازی علیه دوحه را با
شکست مواجه کرد .در نهایت نیز قطر پاسخ مکتوب خود به شروط سیزدهگانه عربستان و چند کشور
دیگر را به امیر کویت تحویل داد .درباره محتوای این پاسخ به صورت رسمی مطلبی منتشر نشده است؛
اما برخی از رسانهها میگویند از طریق منابع خود به جزئیات این پاسخ مکتوب پیبردهاند که برخی
آن را «نه» قاطع قطر به عربســتان تفســیر کردهاند .قطر بارها اعالم کرد ،سیزده شرط عربستان برای
دوحه حاکمیت قطر را نشانه گرفته است و بنابراین امکان موافقت با این شروط وجود ندارد .بنابراین،
به دنبال پاسخ کتبی قطر اکنون کشورهای تحریمکننده درصدد تشدید فشارها بر قطر هستند؛ از این
رو چند سناریو را میتوان درباره
ادامه این بحران متصور بود:
لغو عضویت قطر از شورای
همکاری خلیجفارس
عربستان به دنبال آن است
تا شورای همکاری خلیجفارس
را به صورت یکدست در خدمت
منویات خود درآورد؛ از این رو
امــکان تعلیق عضویت قطر از
این شورا وجود دارد .در صورت
وقوع این مسئله برای نخستین
بار خواهد بود که یکی از اعضای
شورای همکاری خلیجفارس تعلیق میشود .در واقع ،این امر نشاندهنده پایان کارایی شورای همکاری
خلیجفارس نیز خواهد بود؛ چرا که عربستان بارها به دنبال گسترش این شورا بوده و اکنون واگرایی در
این شورا تشدید شده است .حتی ممکن است عربستان با البیگری خود عضویت قطر را نیز در اتحادیه
عرب به حالت تعلیق درآورد؛ به ویژه اینکه این اتحادیه همواره سازمانی در خدمت عربستان بوده است.
تشدیدائتالفسازی
ســناریوی بعدی تالش عربستان برای همراه کردن کشورهای بیشتری در جهان عرب است .در
واقع ،عربســتان در گام اول برای ائتالفســازی در این مورد شکست خورد و حتی عادلالجبیر ،وزیر
خارجه ســعودی به دلیل این شکســت از سوی ولیعهد عربستان توبیخ نیز شد .حتی گفته میشود،
ســفر وی به آفریقا برای یارگیری و همراه کردن کشــورهای آفریقایی علیه قطر نیز با شکست همراه
بوده است؛ اما در گام دوم عربستان احتماالً از دیپلماسی دالر استفاده بیشتری کرده و ریز کشورهای
بیشتری را با خود همراه خواهد کرد.
تشدید تحریمهای اقتصادی
سناریوی سوم تشدید تحریمهای اقتصادی است .در واقع ،قطر بیش از  90درصد مواد غذایی مورد
نیاز خود را وارد میکند و به شدت به واردات نیازمند است .در حال حاضر نیز اوضاع این کشور در این
حوزه نامناسب است .احتماالً عربستان سعی خواهد کرد فشارها در این زمینه را بیشتر از گذشته کند.
همچنین ،مصادره اموال و داراییهای قطر در کشورهای تحریمکننده نیز ممکن به نظر میرسد .حتی در
این مرحله امکان خارج کردن داراییهای عربستان ،امارات و بحرین نیز از بانکهای قطری وجود دارد.
گزینهنظامی
استفاده از گزینه نظامی هرچند بعید ،اما محتمل است .به تازگی چهار کشور تحریمکننده اعالم
کردند امکان ســاخت یک پایگاه نظامی در بحرین برای مقابله با قطر وجود دارد .المیادین نیز اعالم
کرد ،استقرار ارتش مصر در جزیرهای نزدیک قطر در خلیجفارس محتمل به نظر میرسد .پیشبینی
میشود ،عربستان در این مرحله تهدیدات نظامی علیه قطر را با هدف عقبنشینی این کشور بیشتر کند.
در کل میتوان گفت ،رفتار عربســتان درباره قطر تابعی از تصمیمات کاخ ســفید است .در واقع،
اگر ترامپ و تیم سیاســی ـ نظامی آمریکا خواســتار تداوم تنش در شبهجزیره عربی باشند ،عربستان
نیز در این مسیر حرکت خواهد کرد؛ اما اگر ترامپ به دنبال پایان بحران باشد ،شاهد کاهش تدریجی
تنشها خواهیم بود.

ذرهبین
چرایی استقبال از استقالل فراکسیون والیی

حسین عبداللهیفر /فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی با صدور بیانیهای
در روز سهشنبه ( 13تیر ماه) استقالل خود را از فراکسیون والیت به طور رسمی اعالم و تأکید کرد ،از
این پس به صورت مستقل فعالیت خواهد کرد .این تصمیم که به تصویب مجمع عمومی نیز رسیده ،بنا
به دالیلی از جمله گرایش تعدادی از اعضای فراکسیون والیت به دولت و فراکسیون امید اتخاذ شده که
در متن بیانیه نیز به آن اشاره شده و آمده است:
«با شــروع مجلس دهم ،فراکسیون اکثریت مجلس با نام فراکسیون والیت به ریاست آقای دکتر
الریجانی تشکیل شد و امید وحدت نمایندگان والیتمدار در یک فراکسیون واحد اکثریت را ایجاد کرد؛
ولی از همان روزهای اول ،تعدادی از همکاران عضو فراکسیون والیت تحت عنوان فراکسیون مستقلین
اعالم موجودیت کردند و منجر به انشــقاق در فراکسیون والیت گردیدند .در نهایت فراکسیون اکثریت
والیت به دو فراکسیون نمایندگان مستقل و نمایندگان والیی تقسیم شد .فراکسیون مستقلین در روند
فعالیت خود در برخی موضوعات با فراکسیون امید همراه میشد و در برخی موضوعات خود را با فراکسیون
نمایندگان والیی همراه میکرد.
چنین رویکردی از فراکسیون
مستقلین ،فراکسیون نمایندگان
والیــی را در تصویرســازی با
مشکل روبهرو میساخت».
خبــر اعــام اســتقالل
فراکســیون والیی به ظاهر با
استقبال رســانههای مخالف
اصولگرایی روبهرو شد؛ «آرمان»
تیتر یک خود را به این موضوع
اختصــاص داد و تحت عنوان
«انشعابی دیگر در اصولگرایان» نوشت« :نزدیکی اعتدال با فراکسیون مستقلین ،باعث شد که فراکسیون
امید در جریان انتخاب هیئترئیسه جدید ،موفق ظاهر شود و علی مطهری و پزشکیان در هیئترئیسه
ابقا شوند .این همکاری ضربه بزرگی به پایداریها و فراکسیون اصولگرای مجلس وارد کرد؛ یعنی همان
گروهی که با نام فراکسیون نمایندگان والیی خود را معرفی میکردند .همین موضوع باعث شد که این
فراکسیون بخواهد بهطور کلی از مستقلین جدا شود و بهنوعی انتقام شکست در هیئترئیسه را بگیرد».
«آفتاب یزد» هم به استقبال این خبر رفت و در سرمقاله خود «شکاف در اصولگرایان بهارستان»
را تیتر کرد .روزنامههایی مانند مردمســاالری نیز در حد انعکاس خبر ،جمالتی چون «شــکاف جدید
اصولگرایان مجلس» را تیتر کردند؛ اما روزنامه «شهروند» یک روز بعد ،از علل این استقبال پرده برداشت
و ذیل تیتر درشــت «مســیر کابینه دوازدهم در مجلس هموار شد» نوشت « :حاال مجلس دهم چه در
عمل و چه روی کاغذ ســه فراکسیون خواهد داشت؛ فراکسیون «امید» که از آن اصالحطلبان مجلس
بود و هست ،فراکسیون «نمایندگان والیی» که متعلق به جریان اصولگرا و مخالفان دولت بوده و هنوز
هم چنین اســت و فراکسیون «مستقلین والیی» متشکل از نمایندگان اصولگرا و میانهروی نزدیک به
الریجانی و حامی روحانی و البته با فاصلهای نسبتاً مشخص و معنادار با اصالحطلبان واقعی ،فراکسیونی
که گاهی به سمت راست میچرخید و گاه به سمت چپ».
روزنامه «شــهروند» درباره تأثیر این رویداد بر دولت دوازدهم مینویسد « :با این اتفاق دو جریان
مستقل و اصالحطلب بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک خواهند شد و همین نزدیکی بیشتر میتواند تا
حدودی به نفع دولت باشد ».به این ترتیب میتوان گفت ،اعالم استقالل فراکسیون والیی بیش از هر
چیز روی موقعیت ریاست مجلس تأثیر منفی خواهد داشت؛ چنانکه روزنامه «جوان» تحت عنوان «سایه
دولت بر خانه ملت سنگینتر میشود» نوشت« :حاال با اين اتفاق به نظر ميرسد كه تالشهاي واعظي
به ثمر نشسته است .مزيت اصلي در خصوص چنين طيفبندي در مجلس اين است كه عم ً
ال هيچ كدام
از فراكسيون نمايندگان واليي و فراكسيون اميد قادر نخواهند بود اكثريت را به خود اختصاص دهند و
نقش فراكسيون مستقلين بسيار تأثيرگذار خواهد شد .فراكسيوني كه پيوندهاي بسيار محكمي با دولت
روحاني دارد و سخنان مرعشي نشان ميدهد كه برخي از وزراي دولت نفوذ بااليي در تصميمگيريهاي
آن دارند .به اين ترتيب ،دست دولت براي البي در داخل مجلس بسيار گستردهتر از قبل خواهد شد و
عم ً
ال وزراي دولت خواهند توانست با البي با هر كدام از دو فراكسيون و همراهي فراكسيون مستقلين
اوضاع را به نفع خود برگردانند .در اين ميان ،شخصي كه بيش از همه ضرر خواهد كرد علي الريجاني،
رئيس مجلس شوراي اسالمي است» .

افراد کم سنوسال تدوینگر قرارداد با توتال!

مســعود نیلــی ،مشــاور
اقتصــادی رئیسجمهور در مقالهای
با عنــوان «ضــرورتِ کینهزدایی از
سیاست ،سیاســتزدایی از اقتصاد و
سخنرانیزدایی از سیاستگذاری»،
نوشــت« :از نظر نگارنــده مؤثرترین
سیاستمداران کشور در سطوح ملی
و اســتانی ،این نکتــه را که خود و
مخالفانشــان ،هر دو در یک کشتی
قرار دارنــد کمتر مــورد توجه قرار
میدهند و حداقلهایی را که متضمن سالمت اولیه کشتی است ،فراموشمیکنند .شاید کمتر کشوری را بتوان
در این جهان پهناور یافت که تا این اندازه سخنرانی در آن اهمیت داشته و اصوالً خود به عنوان یک نهاد کارکرد
داشته باشد! بسیاری از مطالبی که الزم است در جلسات تصمیمگیری و پشت میزهای سیاستگذاری به بحث
گذاشته شود ،از طریق تریبونهای مختلف بیان میشود .ادبیات شفاهی و رویکرد مونولوگ ،در مقابل فرهنگ
مکتوب و رویکرد گفتوگو ،حجم بزرگی از ارتباطات سیاسی ناکارآمد را در کشور ما اشغال کرده و گویی قرار
نیســت تغییری در این رویه داده شــود .خالصه آنکه ،آنچه از مردم در پای صندوقهای رأی و در اجتماعات و
راهپیماییهای ملی شنیده و دیده میشود ،مسالمتجویی ،آرامشطلبی ،صلحخواهی ،امنیتطلبی و عزتمداری
و غرور ملی است؛ اما متأسفانه آنچه از تریبونها و سخنرانیها شنیده میشود ،دعوا و کینهتوزی و بهکارگیری
زبان غیر مسالمتآمیز برای مطالبی است که بیان آنها در تریبونهای عمومی ضرورتی ندارد و نه تنها در جهت
حل مشکالت کارساز نیست؛ بلکه با ایجاد تشتت در ذهن فعال جامعه ،مشکلی دیگر بر مشکالت قبلی میافزاید».

«امــروز تعداد زیــادی از
جوانــان باکفایتی کــه میانگین
سنیشان به  30سال هم نمیرسد
این قرارداد را نهایی کردند و این
یکی از دستاوردهای قرارداد فاز
 11پــارس جنوبی اســت» ،این
جملــهای بود کــه چندی پیش
در مراســم امضای قــرارداد فاز
 11پارس جنوبی از زبان «بیژن
زنگنــه» وزیر نفت عنوان شــد؛
موضوعی که در وهله اول عجیب به نظر میرســد؛ چطور افراد زیر  30ســال توانستند قراردادی را
نهایی کنند که درباره مدل آن ،بیش از ســه ســال در همه نهادهای نظارتی و کارشناســی مباحث
متعدد و مختلفی مطرح شــده است؟ «غالمرضا منوچهری» معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی
نفت ایران درباره ماجرای جوانان زیر  30سالی که قرارداد 20ساله با توتال را نهایی کردند گفت« :از
زمانی که بحث این قراردادهای جدید مطرح شد ،برای تنظیم مصوبه دولت تیم جوانان شکل گرفت
و در تنظیم چارچوب خود قرارداد قبل از اینکه وارد مذاکره شوند ،نقش داشتند ».معاون مهندسی
و توســعه شرکت ملی نفت ایران در پاســخ به اینکه «آیا این تیم از جوانان تازه فارغالتحصیل شده
تشــکیل شده است؟» ،گفت« :نه ،اینطور نیست که همگی تازه فارغالتحصیل شده باشند ،بلکه در
تیم جوان که برای مذاکرات نفتی و تنظیم قرارداد نقشآفرین بودند هم افراد تازه فارغالتحصیل
این ِ
هست و هم جوانانی که قریب به هشت سال تجربه کاری در بخشهای تخصصی مربوطه را دارند».

اگر امام خامنهای و امام سیستانی نبودند عراق از بین میرفت

جلسات فقهی رهبری چگونه تشکیل میشوند

«عمــار الحکیــم» رئیس
مجلــس اعالی اســامی عراق
بــا تقدیــر از حمایتهای رهبر
جمهــوری اســامی ایــران و
مرجعیت عالی شیعیان در عراق
از بسیج مردمی (حشد الشعبی)
در نبرد با داعش گفت« :اگر امام
خامنهای و امام سیستانی نبودند،
عراق از بین رفته بود ».در بیانیه
دفتر رئیس مجلس اعالی اسالمی
عراق که نسخهای از آن به دست پایگاه خبری عراقی «کتابه» رسیده ،آمده است« :با نزدیک شدن
به تکمیل روند آزادی موصل به اذن الهی و باز شدن راه پیروزی بر ما ،باید از امام خامنهای و امام
سیستانی سپاسگزاری کنیم که تمامی مؤمنان را به نبرد برای آزادسازی وطن از نجاست داعشیها
و اشرار فراخواندند و این امر به تحقق پیروزی ما منجر شد ».وی افزود« :راهنماییهای آنها ،تأثیر
زیادی در این پیروزی بزرگ و دســتیابی ما به نتایج عالی داشته است ».حکیم در ادامه از مواضع
مرجعیت عالی دینی در عراق طی سالهای گذشته و ترغیب همیشگی وی به وحدت و همبستگی
اجتماعی ،همزیستی مسالمتآمیز ،صلح و تقویت وحدت ملی تقدیر کرد .در  13ژوئن  ،2014پس
از اشغال بخشهایی از خاک کشور عراق از سوی تکفیریهای داعش ،آیتاهلل سیستانی با صدور
فتوایی دفاع در برابر تروریستها را واجب کفایی خواند و از همه شهروندان خواست سالح به دست
گیرند و با تروریستها بجنگند.

مهمترین رهنمودهای  6ساله امام خامنهای به قوه قضائیه

حســن خدادی/به بیانات حکیمانه ،عالمانه و واقعبینانه رهبر معظم
انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن نظام و اقشار گوناگون ،همانند ستاره راهنما
برای حرکت در مســیر صحیح به اقتضای شرایط کنونی کشور باید توجه شود.
از جمله این بیانات ،سخنان بسیار ارزشمند معظمله در دیدار رئیس و مسئوالن
قوه قضائیه به مناسبت هفت ه قوه قضائیه است که میتوان آن را «منشوری برای
دستگاه قضا» دانست .به طور قطع توجه جدی مسئوالن دستگاه قضا به این بیانات
و حرکت بر اساس آن میتواند تحولی جدی و بنیادین در این مجموعه حیاتی و
اثرگذار بر مسائل کشور و نظام پدید آورد .در بررسی شش ساله توصیههای رهبر
معظم انقالب در دیدارهای خود با مســئوالن عالی قضایی همواره به چند نکته
کلیدی تأکید شده است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
سال ۹۱؛ تأکید بر ارتقای قوه قضائیه
در تیر ماه سال  ۹۱امام خامنهای در دیدار با مسئوالن عالی قضایی «ارتقای قوه قضائیه»
را یکی از آرزوهای خود عنوان کردند و افزودند« :باید قوه قضائیه را به طور دائم ارتقا ببخشیم».
سال ۹۲؛ تأکید بر سالمت و کارآمدی و رسیدن به قوه قضائیه اسالمی
سخنان رهبری در هفته قوه قضائیه سال  ۹۲باز هم با تأکید بر اوضاع داخلی
دستگاه قضا آغاز میشود .حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای «سالمت» و «کارآمدی»
قوه قضائیه را دو هدف راهبردی و همیشگی دستگاه قضا عنوان میکنند.
سال ۹۳؛ تعیین شش اولویت برای دستگاه قضا
در این ســال رهبری شــش اولویت اصلی را برای دوره جدید ریاســت آیتاهلل
آملیالریحانی بر دســتگاه قضا بیان میکنند1 .ـ ســازوکار ویژه و روشن برای اجرای
سیاستها؛ 2ـ نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران؛ 3ـ لزوم تأخیر
نداشتن در اجرای احکام (باید توجه شود که چه تعداد پرونده در محدوده مدت زمان
حداکثریِ این آمار میانگین ،بررسی میشوند که اگر این آمار باال باشد ،باید کاهش یابد)؛
4ـ کادرسازی و جانشینپروری؛ 5ـ پیشگیری از جرم و 6ـ افزایش همکاریهای سه قوه.
سال ۹۴؛ توجه به فساد دستگاه قضا
قانونگرایی و سالمت کامل دستگاه قضایی در کنار اقتدار دستگاه ،توصیههای
ابتدایی رهبر معظم انقالب برای تحقق استقالل دستگاه قضا در این سال بود .رهبری
در بیانات خود در سال  ۹۴با تأکید بر لزوم برخورد با فساد قضایی فرمودند« :هرگونه
فساد در دستگاه قضایی ،زمینهساز فسادهای بزرگتر در جامعه خواهد بود».
سال  ۹۵و باز هم تأکید بر سالمت دستگاه قضا
رهبر معظم انقالب در دیدار با مســئوالن عالی قضایی ،خطاب به مسئوالن
بیان کردند« :سالمت قو ه قضائیه را در درج ه اول اهمیت قرار دهید و آن را یک
کار اساسی بدانید ».معظمله همچنین بر اطالعرسانی درباره برخورد با افراد خاطی
در داخل دستگاه قضائی تأکید کردند و آن را ضروری دانستند.
سال 96؛ نگاه تحولی و جهادی و تالش جدی برای احیای حقوق مردم
امــام خامنهای(مدظلهالعالی) در تیرماه « ،96نــگاه تحولی و جهادی» در
برنامهریزیها و اقدامات در قو ه قضائیه را ضروری خواندند و با اشــاره به جایگاه
قانونی باالی این قوه و تأثیرگذاری آن بر دو قو ه دیگر و در مسائل عمومی کشور،
فرمودند« :در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر ُحسن اجرای قوانین
و نظارت بر ُحســن اجرای امور برعهد ه قو ه قضائیه اســت و دیوان عدالت اداری و
سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان دو بازوی اصلی قوه ،مسئولیت این دو وظیفه
مهم را برعهده دارند».معظمله با تأکید بر استفاده قوه قضائیه از ظرفیتهای قانونی،
خاطرنشــان کردند« :احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع
مردم ،از وظایف مهم قو ه قضائیه اســت و این قــوه باید پرچمدار این موضوعات
باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی ،مقابله کند».ایشان
موضوعاتی همچون مسئل ه انتخابات ،ریزگردها و بورسیهها را نمونههایی از عرصههای
الزم برای حمایت از حقوق مردم برشمردند و گفتند« :البته در موضوع بورسیهها،
موضوع بهدرستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام میشد ،محقق نگردید».

بدعت نامبارک!

اخبار
ضرورت سخنرانیزدایی از سیاستگذاری

تبیین

یکی از برنامههــای معمول
مراجع و فقها ،تشــکیل جلسات و
شوراهای فقهی به منظور همفکری
و همافزایی برای بررســی مسائل
روز و استخراج احکام و فتواهاست.
رهبر معظم انقالب ،آیتاهللالعظمی
خامنــهای نیز از حوالی ســال 68
چنین جلســاتی را با شــماری از
علمــا برگــزار کردهانــد .یکی از
شــرکتکنندگان در این جلسات
آیتاهلل محمد یزدی ،دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود .به تازگی ،وی جزئیاتی از این جلسات و
قوت و تسلط رهبری در مسائل فقهی را بازگو کرد ه که بسیار جالب توجه است .وی میگوید« :هر هفته
شب پنجشنبه و شب جمعه این جلسات تشکیل میشوند که بعدتر به دلیل مشغله آیتاهلل خامنهای به
هفتهای یک بار ،اما با مدت زمان بیشتری کاهش مییابد .این جلسات گاهی دو ساعتونیم طول میکشید
و در موارد به شام متصل میشد تا فرصت بیشتری برای ادامه بحثها پیش بیاید .در این جلسات موضوع
خاصی مطرح میشــد و در هر جلسه یکی از حاضران جزوهای را که قب ً
ال مکتوب کرده بود ،ارائه میداد
و روی آن دو ســه جلســه بحث میشد ».یزدی از تســلط رهبری حتی بر قضایای علم رجال میگوید:
«یادم هست یکی دو قضیه رجالی پیش آمد و دیدم ایشان در این زمینه ،قویتر از خیلیها هستند .واقعاً
تعجب کردم؛ چون فکر میکردم ایشان اشتغال رجالی ندارند .با این همه مث ً
ال میگفتند فالن راوی ،پسر
فالن آدم موثقی است و چرا باید به او توجه کرد یا مث ً
ال فالنی چرا ضعیف است و از این قبیل موارد».

یادداشت

مقر
حمیدرضــا حیدری /در اوایل دهه  1980طی یک حمله انتحاری به ّ
تفنگداران آمریکایی چند صد نیروی نظامی کشته میشود .عملیاتی که از همان ابتدا
جنبش جهاد اسالمی مسئولیت آن را به عهده میگیرد؛ اما اصرار دشمنان انقالب اسالمی
همواره و از همان ایام بر این بوده که این عملیات به رهبری جمهوری اسالمی و سپاه
پاسداران انقالب اسالمی اتفاق افتاده است .موضوعی که مقامات کشورمان تاکنون بارها
آن را تکذیب کرده و کسانی که مدعی چنین حرکتی از سوی ایران بودهاند نیز هیچگاه
نتوانستهاند دلیلی متقن بر ادعای خود ارائه کنند.
بر مبنای این ادعای اثباتنشده ،دادگاهی برای مصادره اموال ایران به نفع قربانیان
این واقعه تشکیل میشود ،دادگاهی که از نظر قوانین حقوق بینالملل با اصل مصونیت
دولتها در تعارض است .بر اساس این اصل ،هر دولتی متعهد است از ا ِعمال صالحیت
قضایی بر اَعمال و اموال دیگر دولتها اجتناب کند؛ یعنی هیچ کشوری نمیتواند اموال
و حتی شخصیتهای کشور دیگر را در دادگاه محکوم کرده و به مصادره اموال و جلب
شخصیتهای آن کشور حکم دهد؛ اما این دادگاه تشکیل میشود و با زیر پا گذاشتن
این اصل بنیادی بینالمللی علیه دولت جمهوری اسالمی ایران حکم میدهد .دادگاهی
فرمایشی که دولت ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده و بر اساس حکم آن باید
 1/75میلیارد دالر از داراییهای ملت ایران به خانوادههای سربازانی تعلق گیرد که در
آن حمله کشــته شدهاند .دادگاه استیناف کانادا هم این حکم را قطعی کرده و نهایت
غرضورزی خود را در قبال ملت ایران نشــان میدهد .برای فهم ابعاد مهم این اتفاق،
توجه به چند نکته ضروری است:
1ـ صدور این حکم و زیر پا نهادن اصول اساسی حقوق بینالملل بدعتی نامبارک
اســت که در آیندهای نزدیک میتواند موجب دستاندازی دولتهای زورگو به اموال
ملتها و کشورها به بهانههای واهی شود2.ـ بیش از اینکه عملکرد این دولت بر مبنای
ایجاد عدالت و اصول حقوقی باشــد ،بر مبنای سیاستی است که مستکبران جهان در
قبال ملتهای آزاده ،به ویژه ملت ایران اتخاذ کردهاند .اگر روزی ملت ایران میپذیرفت
که چشم از استقالل بپوشد و گوش به فرمان استکبار جهانی باشد ،آنگاه حتی اگر به
وجودآورنده گروه تروریستی بدتر و خونخوارتر از داعش هم بود ،در قبال عملش سکوت
اختیار میکردند .پس آنها خود به خوبی میدانند که جمهوری اسالمی نه تروریستپرور
است و نه حامی تروریسم ،بلکه تنها و تنها بر استقالل ملتش پای میفشرد که این برای
آنها هضمشــدنی نیست3.ـ ادعای دادگاه مزبور آن است که با تصویب قانون «عدالت
برای قربانیان تروریسم» قصد دارد در مقابل تروریسم دولتی بایستد .تروریسم دولتی
چیزی است که در طول تاریخ انقالب اسالمی بیشترین گزند آن به ملت ایران رسیده
اســت .آیا حمایت دولت فرانســه از منافقین که سبب به شهادت رسیدن بیش از 17
هزار شهروند ایرانی شدهاند ،مصداق تروریسم دولتی نیست؟ آیا ایجاد و حمایت دولت
آمریکا و رژیم سعودی از داعش نمیتواند نمونهای از تروریسم دولتی باشد؟! آیا دادگاه
کانادا میتواند این ســه کشور را نیز محاکمه کرده و به خانوادههای قربانیانش غرامت
پرداخت کند؟4ـ حقوق بشر به شرط چاقو ،همان چیزی است که در طول سالها از
دولت آمریکا ،همپیمانانش و حتی در بسیاری از موارد از سازمانهای بینالمللی شاهد
بودهایم .از نظر ما ترور در هر جا و به هر نوعی که اتفاق بیفتد ،مذموم است .چه اینکه
حمله در یک روستای افغانستان اتفاق بیفتد یا اینکه در لوکسترین خیابان آلمان .اما
نگاه مستکبران به ترور یا هر مسئله دیگری که سبب کشته شدن عدهای شود ،این نیست.
در نهایت آنکه  1/75میلیارد دالر از داراییهای در بند ملت ایران در سایه دیپلماسی
منفعالنه دولت به تاراج رفته و به زودی مصادره خواهد شد؛ اما نکته مهم آن است که
تا واکنش مناسبی علیه اینگونه رفتارهای استکبار و همپیمانانش صورت نپذیرد ،باز
هم شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود که افزون بر از بین رفتن اموال ایران ،عزت ملت
بزرگ کشورمان نیز به واسطه آن خدشهدار خواهد شد.

اقتصاد/رسانه
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سال هجدهم

مقاومت در برابر
خصوصیسازیواقعی

علی طیبنیا ،وزیر اقتصاد گفت :در آغاز دولت یازدهم به دلیل سیاستهای اقتصادی با مشکالت زیادی روبهرو شدیم؛ زیرا عمق تولید کاهش یافته
بود .تحریمهای ظالمانه و آگاهانه روی نقاط ضعف کشور تمرکز یافته و انگیزه هرگونه سرمایهگذاری را از بین برده بود .دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران
دو عامل اصلی مشکالت کشور و رشد محدود اقتصادی در دو دهه گذشته است.

پیدا و پنهان یک قرارداد

آنرویسکه
کار مفید و کافی مسیر تحقق رشد و توسعه

محمد نوری /یکی از عوامل پیشرفت و رشد اقتصادی کشورها ،میزان
بهرهوری در آنها است .بهرهوری در حوزههای گوناگون تولید ،خدمات ،مصرف،
اشــتغال و ...میتواند اقتصاد یک کشــور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد و
از ســوی دیگر نبود بهرهوری در حوزههای یاد شده ،روند رشد و توسعه را در
کشــورها مختل کرده و آنها را از دســتیابی به رشد اقتصادی مناسب و پایدار
محروم میکند.
برخی کارشناســان معتقدند که به دلیل پایین بودن بهرهوری در اقتصاد
ایران ،به ویژه در حوزه نیروی کار ،فاصله پیشرفت در حوزه تولید و رسیدن به
رشــد اقتصادی مطلوب و پایدار در کشور ،از برخی کشورهای در حال توسعه
بیشتر شود .اطالعات و آمار ارائه شده در این حوزه نشان میدهد ،کار مفید در
ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها مانند؛ ترکیه ،ژاپن ،کره جنوبی ،چین و
حتی پاکستان و افغانستان بسیار کمتر است.
بنا به گزارش مرکز آمار ،ســاعات کار مفید ساالنه در ایران  800ساعت
برآورد شده است .این در حالی است که آمار ساالن ه ساعات کار مفید ایران در
مقایسه با کشورهای همســایه خود از جمله؛ ترکیه ،افغانستان و پاکستان به
میزان چشمگیری پایین است .شایان ذکر است که ساعات کار مفید ساالنه در
ترکیه  ۱۳۳۰ســاعت ،در پاکستان  ۱۱۰۰ساعت و در افغانستان  ۹۵۰ساعت
برآورد شده که در مقایسه با ایران ،شرایط مناسبتری را دارند.
آمارهای دقیقتر در مرکز آمار نشان میدهد ایرانیان در طول هفته نزدیک
به هفت ساعت کار میکنند .این در حالی است که بر اساس ماده  ۵۱قانون کار
میزان ســاعت کار روزانه در بنگاههای تولیدی یا واحدهای مشمول قانون کار
هشت ساعت اعالم شده است .با وجود این ،قانون کار هیچ اشارهای به بهرهوری
نیروی کار نکرده اســت و شاید همین موضوع باعث کاهش شدید ساعات کار
مفید در ایران شــده ،به نحوی که این میزان روزانه در بخش دولتی تنها 22
دقیقه برآورد شده است.
در بررسیهای صورت گرفته درباره علل و عوامل کاهش بهرهوری نیروی
کار در ایران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
متناسب نبودن و پایین بودن دستمزد کارکنان با کار ،ضعف در مدیریت
و ناتوانی دولت در حمایت کافی و مناسب از تولید ،نگرش خاص و متنوع افراد
نسبت به بهرهوری ،نبود تقویت فرهنگ کار و تولید در کشور ،ضعف در نظارت
کافی و کارآمد بر فرایند تولید ،وجود سیستم فرسوده و دست و پاگیر اداری در
کشور ،ازدیاد نیروی کار در کشور و ...باعث شده تا نیروی کار ایرانی به میزان
الزم فعالیت نداشته باشد.
با این توصیف میتوان بخش مهمی از عقبماندگی اقتصادی ایران را به
ســاعات غیرمفید کاری ارتباط داد .به این صورت که اگر نیروی کار به میزان
کافی و مفید در حوزه تولید مقید به انجام کار مفید و مناسب باشد و دغدغه
افزایش کیفی تولید را داشته باشد ،میتوان تسریع در روند رشد و توسعه کشور
را مشاهده کرد و عکس آن موجب کند شدن روند دستیابی به رشد و توسعه
اقتصادی کشور میشود.
ضروری اســت در ســالی که به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشــتغال
نامگذاری شــده است ،هر ایرانی در هر منصب و جایگاه شغلی که قرار دارد با
انجام کار مفید ،کافی و مناســب در دستیابی به اقتصادی رشد یافته و مقاوم،
سهم بسزایی داشته باشد.

نکتهگرام

عکسخبر

سعید مهدوی /چندی پیش
با یکی از متخصصان و کارکنان شرکت
ملی نفت مصاحبتی داشتم و از ایشان
درباره قراردادهای جدید ســؤالهایی
پرســیدم؛ از جمله اینکه صنعت نفت
ایران با ایــن همه ظرفیت چه نیازی
بــه حضــور شــرکتهای خارجی با
چنیــن قراردادهایی دارد؟ مگر ما در
کشــور نیروی متخصــص و ماهر در
حوزه اســتخراج و برداشــت نداریم؟
چه ماشــینآالت و فناوری برای این
مهم نیاز است؟مضمون پاسخهای این
متخصص که اکنــون نیز در میادین
مرزی غرب کشــور در حال کار است،
این بود که در حوزه نیروی انســانی و
افراد متخصص و ماهر هیچ مشــکلی
نداریم ،کمااینکه بسیاری از متخصصان
ایرانی در کشورهای عربی و همسایه
در همین شرکتها مشــغول به کار
هســتند .در زمینه کار با شرکتهای
داخلی هم رانت و مبالغ هنگفتی که
در قرارداد با شرکتهای خارجی وجود
دارد ،یکــی از عوامل و انگیزه این کار
است .برای بحث برداشت و استخراج
هم سرمایهگذاری بسیاری الزم است
که باید به شرکتهای داخلی بها داده
شــده و به آنها کمک شود تا بتوانند
بــا انتقال فنــاوری از عهــده چنین
قراردادهایی برآیند و نیازی به حضور
شرکتهای خارجی در میادین نفتی
ایران نباشد .در نهایت این متخصص از
یک مسئله بسیار متأثر بود و آن ،اینکه
در همکاریهایی که با شــرکتهای
خارجی داشــته ،در بسیاری از موارد
توان فنی و بار علمی نیروهای ایرانی
بســیار باالتر از کارکنان شرکتهای
خارجی بــوده؛ ولی با این حال ابتکار
عمل و میدان در اختیار آنهاست.
خالصهای از جزئیات قرارداد
قراردادی مبنی بر توســعه فاز
 ۱۱پارس جنوبی بین شــرکت ملی
نفت ایران ،کنسرسیوم شرکت توتال،
شــرکت ملی نفت چین و پترو پارس
امضا شــد ۵۰/۱ .درصــد این قرارداد

پایش

شماره ۸۰6

ســهم توتال 30 ،درصد سهم شرکت
ملی نفت چین و  ۱۹/۹درصد ســهم
شرکت ایرانی است که باید این مبالغ
را بیاورند .به گفته سیدمهدی حسینی،
رئیس کمیته بازنگــری قراردادهای
نفتی بیشــترین عملیــات در میدان
مشترک بین ایران و قطر است که مقرر
شــده است در آنجا دو سکوی نفتی و
همچنین  ۳۰حلقه چاه احداث شود که
از این  ۳۰حلقه چاه ،دو حلقه توصیفی
و  ۲۸حلقه توسعهای است .همچنین،
دو خــط لوله انتقال گاز به طول ۲۵۰
کیلومتر کشیده خواهد شد که کارهای
جداسازی ،شیرینسازی و ...در دو فاز
انجام میشود .فاز  ۲این کار به فناوری
پیچیدهتری نیاز دارد که این فناوری در
اختیار شرکت توتال است ،البته مدت
این قرارداد  ۲۰سال بوده و پس از سه
سال هم در بخش گاز اقداماتی انجام
خواهد شد که حدود  ۵۶میلیون متر
مکعب در روز ،مخزن مورد نظر تولید
گاز داشــته باشد .در واقع به تولیدات
ما اضافه میشود؛ ضمن اینکه بخش
دیگر مربوط به ســایر فرآوردههایی از
قبیل میعانات گازی ،سولفورLPG ،

ســید فخرالدین موسوی /همزمان
با ســفر وزیر خارجــه دولت یازدهم بــه اروپا،
رســانههای حامی دولت با پوشش گسترده این
ســفر از دیدارهای محمدجواد ظریف در اروپا به
نشــانههایی از تشــکیل جبهه متحد میان ایران
و اروپا در برابــر آمریکا برای اجرای دقیق برجام
یــاد کردند و در کنار کنایه به ترامپ از حمله به
منتقدان نیز غافل نبودند.
روزنامه دولتی «ایران» در گزارشی عجیب با
تاکید بر اینکه شورای امنیت سازمان ملل پایبندی
ایران به برجام را ستود نوشت؛ اروپا ،آلمان ،فرانسه
و انگلیس منافع مثبت اقتصادی اجرای برجام در
مناســبات دوجانبه با ایــران را درک کردهاند(!)
روزنامــه «اعتماد» نیز تیتر یک خود را «تنهایی
آمریکا در شورای امنیت» برگزید و مبالغهآمیز از
تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه ایران نوشت:
«اعضای دائم و غیر دائم شــورا و اتحادیه اروپا با
حمایت قاطع از برجام به بهانه واهی واشــنگتن
نه گفتند« ».اعتمــاد» همچنین افزود« :فدريكا
موگريني مســئول سياست خارجي اتحاديه اروپا
در چند ماه گذشــته از عمــر دولت ترامپ بارها
و بارهــا تأکید كرده اســت كه اتحاديــه اروپا به

و ...است.
رهبــر معظم انقــاب دوازدهم
تیرماه سال گذشته در جمع دانشجویان
در بخشــی از سخنان خود به موضوع
قراردادهای جدید نفتی اشاره کردند و
فرمودند  ...« :در مورد این قراردادهای
جدید نفتی که حاال ّ
محل بحث است،
هنــوز چیزی در ایــن زمینه تصویب
نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود
ندارد .ا ّول که این مسئله مطرح شد ،ما
یک تذ ّکراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم
خب شما برای اینکه بدانید اشکاالت
این مدل قرارداد و این شــیو ه قرارداد
چیست ،باید با کسانی که در اقتصاد
نفتی واردند مشورت کنید .رفتند بحث
کردند ،یک جلسهای تشکیل دادند و از
کسانی از اقتصاددانها دعوت کردند که
آنها هم اشکاالت را بیان کردند و بنا شد
اصالح بشود .یک نوشتهای به من دادند
که ما بررسی کردیم ،تحقیق کردیم،
معلوم شــد که این ویراست شانزدهم
کیفیت
است ،یعنی شــانزده بار این
ّ
قراردادها و این گزارش ویراســتاری
شده؛ مدام اصالح شده ،تصحیح شده.
بعد که به دفتر ما مراجعه شــد ،دفتر

ما گفتند این کافی نیست ،چون بعد از
این باز اصالحات دیگری هم الزم بوده
که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته.
بنابراین تا وقتیکه این اصالحات انجام
نگیرد و این کار بهمعنای واقعی کلمه،
مطابق منافع کشــور نباشد این اتّفاق
نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بســته
نخواهد شد .ما هم گفتهایم که تا وقتی
قضیه نهایی نشده ،هیچ قراردادی نباید
بسته بشود».با توجه به مطالب پیش
گفته ذکر نکات زیر ضروری است:
۱ـ رستم قاســمی ،وزیر سابق
نفت دربــاره قراردادهای نفتی جدید
چنین گفته است« :پس از اینکه رهبر
معظم انقالب مالحظاتی را در زمینه
این قراردادها اعالم کردند و  ۱۵شرط
ایشــان درباره این قراردادها منتشــر
شــد ،انتظار میرفت ایــن قراردادها
اصالح شــود ».وی در ادامــه افزوده
است« :مالحظات رهبر معظم انقالب
درباره پیشنویــس قراردادهای نفتی
تاکنون لحاظ نشده است و امیدواریم
پیــش از اینکه دولت از این قراردادها
اســتفاده کند ،همه مالحظات رهبر
معظم انقــاب را در زمینه قراردادها

رسانههای جهانی دیگر!

همراه تكتك اعضاي اين اتحاديه ،اجراي برجام
را تضمين ميكنند و هر یک از اين كشــورها نيز
درصدد شكل مستقل به توسعه رابطه همهجانبه
با تهران هستند».
روزنامه «آفتاب یــزد» از دیگر روزنامههای
اصالحطلب که با انتخاب یک تیتر عجیب درباره
برجام در هفته گذشته ،گل به خودی جالبی زده
بــود ،در این باره با انتخاب تیتر «یارگیری موفق
ظریف در اروپا» نوشــت« :محمدجواد ظریف در
سفرهای اخیرش به این کشورها بار دیگر موفقیت
دولت حســن روحانی در داشتن روابط تجاری و
سیاسی با غرب را به رخ همه کشید؛ این یعنی آنکه
دیپلماسی ایران فارغ از قیل و قالها و هجمههای
اخیر علیه دولت؛ پرصالبت به راه خود ادامه میدهد
و برخالف هرزهگوییهای برخــی افراد در قالب
سخنرانیها ،شعرخوانیها؛ ثمرات و میوههای برجام
همچنان قابل چیدن است ».این روزنامه همچنین
با همان خوشبینی حاکم در این جریان سیاسی
نسبت به کشورهای اروپایی ،به مسئوالن توصیه
میکند« :کشور ما باید همین مسیر را ادامه دهد
تا بهانه به دست دیگر کشورها ،از جمله اروپاییها
ندهد ،ایران باید اروپا را در کنار خود داشته باشد

و اقدامات ســتیزهجویانه علیه خــود را از طریق
اروپاییها خنثی کنــد ».روزنامه «آرمان امروز»
روزنامه وابسته به کارگزاران سازندگی نیز با تیتر
«سلطه برجام بر روابط قاره سبز» نوشت« :ظریف
در اروپا یکی پــس از دیگری با مقامات بلندپایه
این قاره دیدار میکند تا روشــن شــود آنان که
گمان میکنند برجام شکستخورده در توهمات
خود اسیر شدهاند ».در این میان فرانسه ،فرصت
همکاری را در رقابت با دیگر کشورهای اروپایی تا
اینجای کار ربوده است .غول نفتی توتال به زودی
با ســرمایهگذاریای که در آغاز یکمیلیارد دالر
خواهد بود به ایران میآید ،قراردادهای مشارکتی
ساخت خودرو در کنار هواپیماهای ایرباسی که پس
از چند دهه آسمان ایران را امن میکنند ،بخشی
از این همکاریها اســت .روابط با اروپا ن ه تنها در
سطح تعامالت با دولتها که در سطح فراملی نیز
به خوبی پیش میرود.
امــا زمان زیادی از این تیترها نگذشــت و
هنوز وزیر امور خارجه به تهران نرســیده بود که
خبر تحریمهای جدید علیه ایران در اتحادیه اروپا
رسانهای شد؛ خبری که یا رسانههای اصالحطلب
آن را نشنیدند ،یا آنها در جهان دیگر حضور دارند

لحاظ کند».
۲ـ تریــک پویــان ،مدیرعامل
شرکت توتال فرانسه ابراز داشته است
این قرارداد دو ویژگی جذاب برای ما
دارد که نخست  20ساله بودن قرارداد
و دوم روش مدیریتــی و اختیــارات
آن است.
۳ـ مگر نه اینکه همین شرکتها
و بــه اصطــاح غولهــای نفتی در
آن سوی میادین مشــترک ایران در
کشورهای عربی منافع عظیمی دارند،
حال چگونه در ایران علیه منافع خود
در کشورهای دیگر فعالیت میکنند؟!
۴ـ شــرک توتال در ایران طبق
اسنادی که در ســال گذشته منتشر
شد ،به یک مقام دولتی ایران مبلغ 60
میلیون دالر رشوه داده بود؛ همچنین
طی ســالهای  1995تــا  2004با
اعمال نفوذ مقام نفتی ایران توانســت
مبلغ  150میلیون سود خالص اضافی
به دست آورد.
۵ـ توتال در ســال  ،87به بهانه
خطر بسیار زیاد سرمایهگذاری در ایران
و به بهانه تحریم ،از ایران رفت؛ البته
این شرکت متهم است که به صورت
آگاهانــه ،فازهای  2و  3پارس جنوبی
را به شیوهای توسعه داده بود که ایران
از الیههــای غیر مشــترک با قطر به
جای الیههای مشترک برداشت کند
تا به سمت توســعه بخشهای مرکز
پــارس جنوبی حرکت کند که از این
نظر خسارتهای سنگینی به صنعت
نفت ایران وارد شد.
۶ـ نکتــه آخر اینکــه آیا برای
کشــوری که رتبه اول را از نظر منابع
گازی و رتبه چهــارم را از نظر ذخایر
نفتی دارد ،رواست که خود شرکتهای
بزرگ و توانمندی نداشــته نباشــد و
دولــت به آنها اعتنا نکند و همیشــه
نیازمند کشــورهای بیگانه باشد؟ چرا
قراردادهایی بــا چنین جذابیتهایی
در درازمدت به بیگانگان اعطا میشود
و شــرکتهای داخلــی از آن محروم
هستند؟

که خبری از تحریم و تهدید جمهوری اســامی
ایران نیست! تهدیدهایی که روزنامه «کیهان» با
تیتر «تحریمهای اتحادیه اروپا ،زودتر از ظریف به
ی دیدارهایی
تهران رسید!» ،نوشت« :ظریف تمام 
که با ســران این کشــورها که دو کشور آلمان و
فرانسه عضو گروه  5+1هستند را در سطح مناسبی
توصیف کرد و در پیام توئیتری خود پس از پایان
سفر دورهایاش به اروپا نوشت« :دیدارهایی عالی
با رهبران در برلین ،رم و پاریس داشــتم .به رغم
دشمنی نابخردانه آمریکا ،اتحادیه اروپا به برجام
و تعامل سازنده پایبند است ».اما هنوز جوهر این
تقدیر ظریف از اتحادیه اروپا به ســبب آنچه وی
همکاری در برجام میخواند ،خشک نشده بود و
هواپیمای حامل وزیر امور خارجه به تهران نرسیده
بود که اتحادیه اروپا فهرست تحریمهای جدید خود
علیه ایران را منتشــر کرد و ظریف را در برابر این
پرسش جدی قرار داد که رهاورد و نتیجه سفر وی
به اتحادیه اروپا چه بوده اســت که با تحریمهای
شخصیتهای درجه یک کشورمان ،از جمله سردار
قاسم سلیمانی همراه شده است .آن هم از سوی
اتحادیــه اروپایی که ظریف آن را پایبند به برجام
و در کنار ایران میداند؟!

دستبوسی آشنا /پنهانسازی «تقابل» در پس «اظهار ارادت»

سکوت و حمایت مدعیان حقوق بشر تا کی ادامه خواهد داشت؟!

افتتاح مدرسه فوتبال پهلوان شهید ابراهیم هادی

ح را بهموزهعبرت بفرستید ،ن ه موز ه فضایی
ماهواره مصبا 

داریوش فرضیایی(عمو پورنگ) و مادرش در کهفالشهدای تهران

صدای آمریکا :برنامه موشکی نماد افتخار ملی ایرانیان است

تکریم توتال /دیپلماسی التماسی برای مفتفروشی نفت

پوشش سراسری تصویر یک سنگ مزار اهمیتش از توتال بیشتر بود؟!

اخبار اقتصادی

بازگشت تورم دو رقمی

بانــک جهانــی در جدیدترین
گزارش خود از اقتصاد ایران پیشبینی
کرد ،رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶
بــه چهار درصد کاهش یابد .این نهاد
بینالمللی رشد اقتصادی ایران در سال
 ۹۵را  6/4درصد برآورد کرده بود .بر
اســاس این گزارش ،تورم تکرقمی
بیش از یک سال دوام نیاورده و در سال
 ۹۶تورم دو رقمی به ایران بازخواهد
گشت .در سال  ۹۵نرخ تورم ایران به ۹
درصد رسید؛ اما پیشبینی شده است
این رقم در ســال  ۹۶به  11/5درصد
افزایش یابد.

شهری بدون بیکاری

شهر ســردرود در نزدیکی تبریز
قــرار دارد ،که پایتخت تابلو فرش در
جهان به شــمار میآید .در این شهر
میزان بیکاری برابر با صفر است .گفتنی
اســت ،ارزآوری صادرات تابلو فرش
به همت ســردرودیها به کشورهای
اروپایی ،آمریکا و شــرق آسیا برابر با
صادرات یک میلیون بشکه نفت خام
در سال برآورد میشود .فرش سردرود
با وجــود تحریمهای آمریــکا علیه
کشورمان ،در پایگاههای فروشگاههای
آمریکایــی به صورت بر خط و با برند
اختصاصی «ســردرود» بــه فروش
میرسد.

رکود اقتصاد آمریکا

به گزارش بلومبرگ انگلیســی،
شاخصهای رکود اقتصادی در آمریکا
در حــال بــاال رفتن و فهرســتی از
نشانگرهای رکود در حال نمایانشدن
اســت .در حال حاضر ،صنعت آمریکا
فقط با  76/6درصــد از کل ظرفیت
خود کار میکند .این در حالی است که
طی شش ماه گذشته شاخص اعتماد
مصرفکننده به فضای کسبوکار در
آمریکا با روند نزولی روبهرو شده است؛
ضمن اینکه روند کاهشی مصرف در
ایــاالت متحــده که دو ســوم تولید
ناخالــص داخلی این کشــور را در بر
میگیرد ،نگرانکننده است.

افزایش اجارهبهای مسکن

به تازگــی حامــد مظاهریان،
معاون ســاختمان و مســکن وزارت
راهوشهرســازی گفــت« :نســبت
اجارهنشینی در ایران هنوز هم پایینتر
از میانگین جهانی است ».وی افزود:
«ســود بازار اجارهبها در ایران حدود
شــش درصد بوده که نسبت به دیگر
بازارها در ایران سود کمتری دارد .این
در حالی است که در ابتدای تابستان
امســال اجارهبهای مسکن  12درصد
رشد داشته است».

پژواک

شبکههای اجتماعی و کودکان

فضای غیر اخالقی علیه کودکان()6

مهــدی فرهادی/ردیابــی
سوءاستفاده جنســی از کودکان در اروپا
از ژوئــن  2016آغاز شــد و  96گروه از
سوءاســتفادهکنندگان از کــودکان در
شــبکههای اجتماعی شناسایی و ردیابی
شــدند .در موارد زیادی اغفال كودكان از
ی شده
سوی باندها و تشكیالت برنامهریز 
انجام میشود كه یكی از موارد آن در ایالت
«كنتاكی» در آمریكا اتفاق افتاد .در آنجا
یك بازرس پلیس موفق شــد یك شبكه
انتشــار عکسهای پورنو و سوءاستفاده
كودكان را متالشی کند .بنا بر مطالعاتی
كه در غرب در ایــن زمینه انجام گرفته
اســت ،اغلب نوجوانانی كه اغفال شده و
از آنها سوءاســتفاده جنسی میشود ،زیر
 ۱۸ســال دارند و در بیشتر موارد تصاویر
تحریككننــدهای از طریق چت یا تلفن
همراه برایشان ارسال و سپس از آنها برای
حضور فیزیكی در محل خاصی دعوت شده
و به این ترتیب آنها را فریب میدهند .این
مسئله در حال حاضر ،به یكی از معضالت
جدی در مغرب زمین تبدیل شده است؛
چنانكه بیشتر دانشمندان و سیاستگذاران
ب ه این امر بیش از پیش توجه داشتهاند و
مقاالت ،كتابها و همایشهای متعددی
در این باره ارائه دادهاند؛ برای نمونه۱۰ ،
ســال پس از تصویب كنوانسیون حقوق
كودك از ســوی ســازمان ملل در سال
 1989میــادی ،یعنی در ســال 1999
میــادی گردهمایی جهانی تحت عنوان
«كارشناسی برای حمایت كودكان در برابر
سوءاستفاده جنســی از طریق اینترنت»
برگزار شد كه به صدور قطعنامهای منجر
شد كه در آن آمده است« :هر چه اینترنت
بیشتر توســعه پیدا كند ،كودكان بیشتر
در معرض محتویــات خطرناك آن قرار
خواهند گرفت».
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نتایج پژوهشی جدید نشان میدهد ،عربستان سعودی اصلیترین مروج افراطگرایی در انگلیس است .اندیشکدههای فعال در تحقیقات در زمینه روابط خارجی بریتانیا از دولت این
عربستان مروج
کشور خواستهاند تحقیق و تفحصی علنی از نقش عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیجفارس در حمایت از عقاید دینی افراطی انجام دهد .انتشار این گزارش همزمان شده
افراطگرایی
است با اتهام عربستان و متحدانش به قطر مبنی بر اینکه دوحه مروج افراطگرایی در جهان است و این کشور به همین دلیل از سوی این ائتالف تحت تحریم همهجانبه قرار گرفته است.

از اسطور ه بودن تا مزدور شدن

قاســم غفوری /ایاالت متحده
آمریــکا از زمان پایــان جنگهای داخلی و
رویکرد به عرصــه بیرونی ادعای حمایت از
بشریت و به ادعای خودشان نجات کشورها
از ســلطهگران را داشتند .آنها مدعی بودند
که خود زجر کشــیده سلطهگری فرانسه و
انگلیس بودهاند و حال ســعی در آزادسازی
دیگر کشــورها را دارند .با این بهانه آمریکا
جنگهای بســیاری را در صحنه جهانی به
راه انداخــت .پس از پایان جنگ جهانی دوم
این نگاه آرمانی ادعایی با طرح مقابله با خطر
کمونیسم ترکیب شد؛ به گونهای که آمریکا
با همین عنوان جنگهایی ،مانند کره و ویتنام
را به پا کرد .آمریکاییها پس از فروپاشی نظام
شوروی در سال  1990رویکرد جدیدی را در
پیش گرفتند و آن ،ادعای مقابله با تروریسم
و تهدیــدات امنیت جهانی بــود که نتیجه
آن را در جنگهــای بالــکان ،خلیجفارس،
افغانســتان و ســپس عراق در سال 2003
میتوان مشاهده کرد .جنگهایی که در آنها
میلیونها انسان بیگناه قتل عام شدند؛ در
حالی که آمریکاییها همچنان شــعار نجات
بشریت را ســر میدادند و سعی داشتند در
لــوای نام پلیس جهان بــودن جنایات خود
را توجیه کنند.
ســیر رفتاری آمریکا نشان میدهد،
سران این کشــور با ادعای اینکه قویترین،
مدرنترین و البته آرمانیترین ارتش جهان
را برای نجات بشــریت دارند ،تالش کردهاند
حتی حوزه صلح و امنیت جهانی سازمان ملل
را حذف و خود را تنها نیروی نظامی جهانی
معرفی کنند که اقدام یکجانبه آمریکا در سال
 2003و اشغال عراق نمودی از آن است.
در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما،
آمریکا تئــوری جدیدی را در عرصه نظامی
در پیش گرفت و آن ،بهرهگیری بیشــتر از
تروریســم برای بحرانسازی در جهان و نیز
تبدیل ارتش آمریکا بــه واحدهای کوچک
در لوای آموزش نیروهای کشــورهای متحد
و تقویت تســلیحاتی آنان بود .آمریکا با این
رویکرد بر آن بوده است تا سطح درگیریهای
خود در مناقشات جهانی را کاهش داده و از
تکرار شکســتهایش در افغانستان و عراق
جلوگیری کند .بســیاری از کارشناســان و
تحلیلگران نظامی و سیاسی بر این امر تأکید
کردهاند که این رویکرد آمریکا نه برگرفته از
صلحطلبی ،بلکه بر اثر تزلزل و کاســتیهای
شدید ایجاد شده در ارتش آمریکا بوده که این
کشور را به عقبگرد نظامی سوق داده است.
ترامــپ در حالی ماههای اولیه حضور
خود در کاخ ســفید را ســپری میکند که
بررسی وضعیت ارتش آمریکا نشان میدهد،
تغییراتی در ماهیــت رفتاری و بنیادین آن
در حال وقوع اســت که به اذعان بسیاری از
ناظران نظامی و سیاسی برگرفته از سیر نزول
جایگاه جهانی و بحرانهای درونی نظامیگری
آمریکایی است.
ترامپ در ســخنان اولیه خود درباره
بحرانهــای جهانی و رفتــار نظامی آمریکا
میگویــد« :دلیلی ندارد کــه آمریکا هزینه
تأمین امنیت متحدانش را بپردازد؛ آنها باید
هزینههــای این امنیــت را بپردازند ».او در
سخنان دیگری تأکید میکند« :کشورهای
عربی هیچ چیزی جز پــول ندارند؛ لذا باید
تمام هزینههــای اقدامات آمریکا در منطقه
را بپردازند».
آنچه در عملکردهــای ارتش آمریکا
مشــاهده میشــود ،بر دو اصل استوار شده
اســت .اوالً ،ایجاد فضای بحرانی علیه جبهه
ب آســیا ،علیه کره شمالی و
مقاومت در غر 
چین در شــرق آسیا و علیه روسیه در حوزه
اروپای شــرق و بالکان .ثانیــاً ،ایجاد فضای
امن برای گروههای تروریستی .شواهد نشان
میدهد آمریکا در حال انتقال تروریستها به
افغانستان از غرب آسیا به منزله محلی امن
برای احیای دوباره این گروهها است .هر دوی
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که یک
مؤلفه در آنها مشترک است و آن ،اینکه آمریکا
در ازای دریافت هزینهها و باجهای اقتصادی
این اقدامات را صورت میدهد.
به عبارت روشنتر میتوان گفت ،ارتش
آمریکا که زمانی ادعای نیروی ملی و مردمی
برای آزادی بشریت را داشت ،اکنون در حد
یک مزدور تقلیل پیدا کرده است که در ازای
دریافت پول میجنگد؛ ارتشــی که برخالف
گذشته که شعار نجات بشریت را سر میداد،
امــروز صرفاً یک اصل دارد و آن ،اینکه برای
پــول صرفاً حاضر به ورود به عرصه اســت؛
چنانکه تحرکات نظامی آمریکا علیه سوریه
زمانی بیشتر شد که ترامپ به سعودی سفر
کرده و صدها میلیارد دالر فروش تسلیحات
و البته باجهای اقتصادی از این رژیم دریافت
کــرد .با توجه بــه این وضعیــت میتوان
گفت ،ارتش آمریــکا دیگر آن ارتش مقتدر
و یکجانبهگرا در صحنه جهانی نیست و هر
روز بر تزلزل آن افزوده میشــود که تبدیل
آن از یک ارزش آرمانی به مزدوران تابع پول
نشانی بر این فروپاشی درونی است؛ هر چند
که با هوچیگری و ادعای آمادگی برای جنگ
با دشــمنان سعی در حفظ ظاهر این ارتش
فروپاشیده دارد.

سال هجدهم
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قربانی شدن اخوانیها از مصر تا قطر

انقالب ایران نباید چهلسالگی خود را جشن بگیرد

خبرگزاري تسنيم« :جان بولتون» نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد
در نشســت گروهک تروریستی منافقین در پاریس از لفاظیهای خصمانه دولت
«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا علیه ایران اســتقبال کرد و گفت« :انقالب
اسالمی ایران نباید به جشن چهلسالگیاش برسد ».وی افزود« :نتیجه بازبینی
سیاستهای ترامپ در قبال ایران و آنچه بسیاری از ما در ایاالت متحده بهسمت
آن حرکت میکنیم ،باید این باشد که انقالب سال  1979آیتاهلل خمینی تا جشن
چهلسالگیاش دوام نیاورد».

درباره ایران تردید داریم

خبرگزاري مهر« :استوارت جونز» دیپلمات آمریکایی که در مقام عضو ناظر
در مذاکرات «آســتانه» شرکت کرده است ،مدعی شد واشنگتن درباره بیطرف
ش در سوریه تردید دارد .جونز
بودن ایران به منزله عضو ناظر بر مناطق کاهش تن 
ادامه داد ،درباره مشارکت آمریکا در مرکز نظارتی کنترل بر آتشبس سوریه در
مذاکرات آستانه بحثهایی صورت نگرفت .وی بار دیگر به ایران اشاره کرد و گفت:
«ایده ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه قابلیتهایی دارد به شرط آنکه بشار
اسد و ایران به تعهدات خود پایبند باشند».

راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران

رضا اشــرفي /عبدالفتاح
السيســي پس از كودتايي كه عليه
اخوانالمســلمين در مصــر انجام
شــد و در دورهاي كه به كرســي
رياســتجمهوري ميانديشــد و
به اميد عربســتان ســعودي ،رژيم
صهيونيستي و همچنين آمریکا اقدام
ميكرد ،به طور رســمي گفت كه
اخوانالمسلمين را از بين خواهد برد.
اگر چه اخوانيها كه در ســال
 2012روي كار آمدنــد و از ميــوه
انقــاب مصر بهــره بردند ،چندان
عليه تلآویو موضع نگرفتند و حتي
پيمــان كمپ ديويد به قوتش باقي
ماند ،تا جايي كه آمریکا تا حدودي
خيالــش از ديدگاههاي اخواني در
اين باره راحتتر شد؛ اما اين مسئله
باعث نشد كه رويكردهاي اسالمي و
پيشيني اخوانيها از سوي تلآويو و
واشنگتن ناديده گرفته شود.
حتي زماني كه محمد مرسي در
مقام نماينده اخوان و رئيسجمهور
منتخب مصر اولين سفر خود را به
عربستان سعودي انجام داد ،به اين
اميد بود كه بتواند از سياســتهاي
رقيب در منطقه بكاهد و به عربستان
اعالم كند كه چندان به دنبال تقابل
سياســي با رياض نيســت .محمد
مرســي در اين راه حتي نسبت به
جمهوري اســامي ايران گرايشها

و مواضع چندان دوستانهاي نشان
نداد؛ اما همه اين مسائل باعث نشد
كه تنها يكســال پس از روي كار
آمدن ،كودتاي  2013عليه مرسي
و اخوان شكل نگيرد .بسیاری بر این
عقیدهاند کــه رویکردهای پاندولی
مرســی و به ویژه دل بســتن وی
به وعدههای ســعودی ـ آمریکایی
موجب شــد تا در نهایت موقعیت
مردمی خــود را از دســت داده و
ناتوانی اخــوان در حل چالشهای
اقتصــادی و مدیریــت بحرانهای
داخلی ،زمینهســاز کودتای آسان
السیسی شد.
با اينكه السيسي اعالم كرد كه
اخوانالمسلمين را نابود خواهد كرد؛
اما اخوان بيشترين ضربه را از خودش
خورد .اگرچــه اخوان دههها تجربه
زيســتفرهنگي و اجتماعي داشت
و حتي در ســالهاي اوليه اقدامات
نظامي و شبه نظامي انجام ميداد؛
ولی براي حكومت و حكومتراني نه
توان و نه آمادگي داشت.
بنابراين سعي داشت با دشمنان
قديمــي و فكري خود به شــكلي
مــدارا كند تا موقعيت سياســي و
حكومتياش خدشهدار نشود .همين
مســئله بزرگترين شكاف الزم را
ايجاد كرد تا دشمنان ضربه نهايي
را وارد كننــد؛ البتــه در اين ميان

نميتــوان ادعا كرد كه اخوان نابود
شــده زيرا جرياني است فكري كه
پايگاه اجتماعي چشمگیری در مصر
و حتي ديگر كشورهاي منطقه دارد.
حتــي يكــي از بزرگتريــن
ترسهاي دشمنان اخوان در مصر
اين بود كه مبادا اين جريان بتواند،
سياســت و حكومــت را در ديگر
كشورهاي منطقه در دست بگيرد.
در واقــع مهمترين عامل تحريك و
تحرك واشــنگتن ،تلآويو و رياض
بــراي زمينهچينــي و انجام كودتا
همين مسئله بود.

در ایــن میــان تمايالت
ضداخواني و منطقهاي السيسي،
سعودي ،صهيونيسم و واشنگتن
هنوز در حــال قرباني گرفتن
است و تمركز را از مصر به ديگر
مناطق منطقه ،حتي خليجفارس
گسترش دادهاند

در هر صورت اين جريان پرسابقه
پس از كودتا و انحالل سياسي ،دچار
ضعف شــد و عمده رهبران و برخي
از حاميانــش به زندان افتادند .حتي
گفته شــد؛ «مهدی عاکــف ،رهبر
سابق اخوانالمسلمین در زندان مصر
درگذشت» .يكي از اتهامات اين رهبر
 88ساله اخوان مصر «تحریک مردم
به برگزاری تظاهرات» در كشور بود

كه دادگاه حكم اعــدام را براي وي
صادر كرده بود.
همچنيــن خبرهــاي بعدي
حكايت از آن داشــت كــه دولت
مصر ،همسر و دختر محمد قرضاوي
را بازداشــت كرده است .قرضاوي،
رهبر ديني  90ساله اخوان است كه
از سال  1961در قطر به سر ميبرد.
دادگاه اين كشور نيز حكم حبس 86
نفر از حاميان اخوان و محمد مرسي
را صادر كرده است.
مجموع اين اتفاقات ،گوياي اين
مسئله است كه السيسي همواره و
هنوز بر عهد خود باقي است و حتي
براي اينكه به عربســتان سعودي
نشــان دهــد كه از سياســتهاي
آمریکایی ،صهيونيستي و سعودي
حمايت ميكند دو جزيره راهبردی
و حســاس «صنافير و تيران» را در
اختيــار آن قــرار داد .جزايري كه
در جنوب تنگه عقبــه قرار دارد و
بــه گونهاي كه گلــوگاه رفتوآمد
رژيم صهيونيســتي است و خيال
صهيونيســتها از اينكــه اين دو
جزيــره در اختيار ســعوديها در
جایگاه «دشــمن اخوان و دوست
صهيونيسم» قرار دارد،راحت است.
بســیاری بر این امــر تأکید دارند
که ایــن انتقال جزایــر برگرفته از
طرح آمریکایی برای سازش آشکار

سعودی با رژیمصهیونیستی است که
بر اساس توافق مصر با کمپ دیوید
صورت میگیرد و سازش اقتصادی
و امنیتی را رقم میزند.
در این میان تمايالت ضداخواني
و منطقهاي السيســي ،ســعودي،
صهيونيسم و واشــنگتن هنوز در
حال قرباني گرفتن اســت و تمركز
را از مصــر به ديگر مناطق منطقه،
حتي خليجفارس گسترش دادهاند.
آنچه كه طي روزهــاي اخير عليه
قطر و حتي تركيه اقدام ميشــود،
ادامه سياستهاي ضد اخواني است
كه در حال عميقتر شــدن است.
اگر چه تركيه ســعي دارد در اين
جريان جو مصنوعي و نســبي آرام
را بين عربســتان و قطر كه بخشي
از سناريوي سعودي ،صهيونيسم و
واشنگتن اســت ،بازگرداند؛ اما اين
مسئلهاي نيست كه به راحتي آرام
بگيــرد .آنچه در این میان بیشــتر
بــه چشــم میآید ،آن اســت که
بحرانهای ســاخته شده به دست
ســعودی طرحی برای ادامه بحران
در منطقه اســت که بخشی از آن
طراحی برای نابودسازی اخوان در
منطقه اســت درحالی که با ادعای
مقابله با حمایت قطر از تروریســم
و بحرانسازی آن در منطقه صورت
میگیرد.

رخنه
هژمونی آمریکا بر جهان اسالمـ 2۴

خبرگزاري فارس :مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی تأکید کرد ،باید همزمان با
اجرای برجام ،به فکر توافقی سختگیرانهتر پس از برجام و اعمال فشار گسترده به
ســپاه و تحریم شدید ایران بود و مدلی را دنبال کرد که ریگان در قبال شوروی
در پیــش گرفت .دوبوویتز به یکی از پیامهای ترامپ درباره ایران که همپیمانان
آمریکا در خلیجفارس از آن استقبال میکنند ،اشاره کرد و مدعی شد جمهوری
ی که راهبرد جدیدی در
اســامی ایران امپریالیست و سرکوبگر اســت و تا زمان 
قبال این کشور اتخاذ نکنیم ،در مسیر دستیابی به تسلیحات هستهای قرار دارد.
این گزارش پیشنهاد داد ،ترامپ باید رویکرد مشابه آنچه ریگان در قبال جماهیر
شوروی به کار گرفت ،در قبال ایران در پیش بگیرد.

اعتراف مقام ارشد اسبق سیا

خبرگزاري باشــگاه خبرنگاران« :پل پیالر» مقام ارشــد اسبق سیا گفت:
«شهروندان و کنگره آمریکا باید به طور کامل نسبت به احتمال جنگ آمریکا با
ایــران ،خطرهای مرتبط با آن و اینکه این نبرد به نفع منافع آمریکا خواهد بود
یا خیر ،هوشــیار باشند ».خطر تقابل آمریکا با ایران باال است .هرچند وقوع این
درگیری قطعی نیست؛ اما احتمال آن نسبت به سالهای گذشته شدت بیشتری
گرفته است .در این میان ،مخالفان ایران در آمریکا نیز به شدت خواهان حمله
آمریکا به این کشور هستند؛ زیرا ایران را حکومتی خودکامه و بزرگترین حامی
تروریســم برمیشــمارند .جنگ با ایران در موارد بسیاری به ضرر منافع آمریکا
خواهد بود و هزینه آن ریخته شدن خون آمریکاییها و درگیری ایاالت متحده
خواهد بود».

توجيهات به سبك آلن ایر

خبرگزاري ايسنا :آلن ایر درباره هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران
در ســال پایانی جنگ تحمیلی گفت« :قبول میکنم ،این خطایی بود که در اثر
آن ایرانیان بیگناه کشته شدند».
«آلن ایر» ســخنگوی فارسیزبان ســابق وزارت خارجه آمریکا در جریان
آخرین دور از مذاکرات هســتهای ایران و گروه  5+1در پاسخ به پرسشی درباره
حادثه  12تیر  1367که موشک هدایتشونده از ناو «یواساسوینسس» نیروی
دریایی آمریکا به پرواز مسافربری شماره  655ایرانایر شلیک شد و  290ایرانی
از جمله  66کودک جان خود را از دســت دادند؛ اما آمریکا پس از گذشــت 27
ســال هیچ عذرخواهی نکرده ،گفت« :معلوم است همانطور که گفتید این یک
خطای فاجعهبار بود و دولت آمریکا از خانوادههای قربانیان عذرخواهی کرد .خارج
از آن ،به این نکته بسنده میکنم؛ بله قبول میکنم این خطایی بود که در اثر آن
ایرانیان بیگناه کشته شدند».

هویت

ابعاد گسترده نفوذ در غنا

امارات :شبکه زندانهای مخفی

نقض حقوق بشــر از جانب متحدان آمریکا در ابعاد گستردهای ادامه دارد؛ چنانکه
زندانیان ســابق ،مقامات یمنی و نیز وکالی حقوق بشر اعالم کردهاند امارات شبکهای از
زندانهای مخفی را در مناطق جنوبی یمن در اختیار دارد .این اطالعات نشان از آن دارد
که شکنجههای وحشیانه در این زندانها متداول بوده است؛ به گونهای که حتی سوزاندن
زندانیان در آتش جزء اتفاقات عادی به شمار میآید .شماری از مقامات عالیرتبه وزارت
دفاع آمریکا اذعان کردهاند ،نیروهای آمریکایی مســتقر در یمن در عملیات بازجویی از
زندانیان در این زندانها شرکت داشتهاند؛ اما درباره روند شکنجه زندانیان به ویژه نقض
حقوق بشر اظهار بیاطالعی کردهاند .دستکم  18زندان مخفی در جنوب یمن که نیروهای
اماراتی یا نیروهای یمنی آنها را اداره میکردند شناسایی و ثبت شده است.

آلمان :جاسوسی از مؤسسات آمریکایی

عبداهلل عبادی /غنا از آغاز استقالل
روابط بسیار خوبی با غرب داشته است .این کشور
دومین کشور آفریقا پس از لیبریاست که رژیم
صهیونیستی را در  1960به رسمیت شناخت.
روابط غنا با آمریکا در دهههای  1960و 1970
خوب بود؛ اما در دهــه  1980دولتمردان این
کشور با حمایت از دولت معمر قذافی در لیبی
روابط خود با آمریکا را کمرنگ کردند .حمایت از
لیبی سبب شد تا لیبی ضمن حمایتهای مالی
و اقتصادی ،بخش زیادی از نیازهای این کشور
در زمینه نفت و تجهیزات فنی را تأمین کند.
پــس از انفجار هواپیمــای آمریکا بر فراز
الکربی اســکاتلند که با نقشه دولت لیبی و به
دست تروریستهای این کشور انجام شد «جرمی
راولینگ» رئیسجمهور غنا در اقدامی نسنجیده
حمایت خود را از این اقدام تروریســتی دولت
قذافی اعالم کرد ،در سال  1985اتفاق دیگری
افتــاد که روابط دولت غنــا و آمریکا را تیرهتر
کرد ،بر این اساس یکی از دیپلماتهای غنایی
شاغل در سفارت این کشور در واشنگتن به جرم
جاسوسی از این کشور اخراج شد .در سال 1986
دولت غنا اعالم کرد که آمریکا قصد داشته تا به
کمک کهنهسربازان جنگ ویتنام و با اعزام یک
کشتی حامل سالح و مهمات به یکی از بنادر این
کشور اقدام به کودتا علیه دولت وقت غنا کند.
در اواخر دهه  1980با هدف استعمار قاره
ســیاه و حفظ قدرت در آفریقا ،روابط دو کشور
ســیر صعودی به خود گرفــت و جیمی کارتر
رئیسجمهور سابق آمریکا در سالهای 1986
و  1988از غنا دیدن کرد و به گرمی از ســوی
مسئوالن غنایی مورد استقبال قرار گرفت ،برنامه
کشاورزی جهانی بنیاد کارتر که به بهبود وضعیت

کشاورزی در غنا کمک فراوانی کرد ،سبب شد
تا سطح روابط دو کشور بیش از پیش گسترش
یابد ،به طوری که نفوذ آمریکا تنها به این عرصه
ختم نشد؛ بلکه ابعاد گستردهتری به خود گرفت.
در سال  1989آمریکا در چارچوب بهبود
روابط دو کشــور 114 ،میلیون دالر بدهیهای
خارجی غنا را که بخش زیادی از آنها مربوط به
کشــورهای غربی بود ،تسویه کرد که این اقدام
جان تازهای به اقتصاد بیمار این کشور بخشید.
یکی از خواستههای آمریکا ایجاد اصالحات
سیاســی و اقتصادی در غنا بود ،به دنبال تولد
جمهوری چهارم در این کشور و بازگشت قانون
اساسی ،آمریکا برای ایجاد یک دولت قانونمدار
و دموکراتیک در غنا تالشهای فراوانی کرد.
در ســال  1994آمریکا به منظور توسعه
زیرســاختهای غنا  38میلیــون دالر به این
کشور اهدا کرد ،همچنین برای بهبود وضعیت
غذایی در این کشور ،به ویژه مناطق روستایی و
دورافتــاده 16 ،میلیون دالر مواد غذایی رایگان
در اختیار آن قرار داد.
تحکیــم روابط غنــا و آمریکا و حمایت از
آموزشوپرورش همگانی سبب شده تا در حال
حاضر چند هزار دانشجوی غنایی برای تحصیالت
تکمیلی عازم آمریکا شده و در دانشگاههای این
کشور مشــغول به تحصیل شوند ،این موضوع
ســبب شده تا در کنار تحکیم روابط سیاسی و
اقتصادی ،روابط فرهنگی نیز تا حدودی گسترش
یابد ،البته ذکر این موضوع ضروری اســت که
غنا از معدود کشــورهای غرب آفریقاســت که
زبان رسمی آن انگلیســی میباشد و بسیاری
از کشــورهای همســایه آن ،از جمله ســاحل
عاج ،ســنگال ،توگو ،نیجر به زبان فرانسه تکلم

میکنند؛ بنابراین زبان مشترک یکی از دالیل
توسعه فرهنگی است.
در تیرمــاه  1388اوبامــا در دور اول
ریاستجمهوری خود عازم غنا شد ،این اولین
ســفر اوباما به قاره آفریقا بود و در حالی انجام
شد که بسیاری تصور میکردند اوباما در اولین
ســفر آفریقایی خود به زادگاهش ،یعنی کنیا
برود؛ اما تغییرات کلی در ساختار سیاسی غنا
و رعایت حقوق بشــر و دوری نظامیان از امور
سیاسی سبب شد اوباما در اولین سفر آفریقایی
خود غنا را انتخاب کند .وی پیش از این ســفر
در ایتالیــا به خبرنگاران گفته بــود« :یکی از
دالیل سفر من به غنا رشد دموکراسی و حضور
یک رئیسجمهور جدی در راه مبارزه با فســاد
است ».اوباما این دیدار را برای هر دو کشور بسیار
سازنده و مفید دانست .شبکه الجزیره نیز با تهیه
گزارشی از استقبال مردم غنا از اوباما ،در همین
باره اعالم کرد« :سفارت آمریکا از مردم خواسته
است برای شنیدن سخنان اوباما به سالنهای
سینما بروند ».بنابراین سالنهای متعددی برای
شنیدن ســخنان اوباما در پارلمان غنا در نظر
گرفته شد تا مردم در سراسر این کشور بتوانند
به طور مســتقیم سخنان اوباما را بشنوند .طی
یک دهه اخیر و در اثر بهبود وضعیت سیاسی،
رشد دموکراسی ،حمایت از حقوق بشر ،آزادی
مطبوعــات ،ایجاد آموزش و پرورش همگانی و
رایگان و ک ً
ال ارزشهای مورد نظر آمریکا ،غنا به
یکی از شرکای مهم آمریکا در غرب آفریقا تبدیل
شده اســت .در زمینه اقتصادی غنا از شرکای
مهم آمریکاست و درهای بازار آن بر روی انواع
کاالهای آمریکایی باز اســت ،با این وجود تراز
تجاری دو کشور رشد چندانی نکرده است ،این

تراز برای سالهای  500 ،2007میلیون دالر،
 515 ،2008میلیون دالر و  560 ،2009میلیون
دالر را نشان میدهد.
در بهبــود وضعیت زیرســاختهای این
کشور ســازمان یواساید نقش زیادی داشته و
فعالیتهای زیادی در زمینههای مختلف در این
کشــور داشته است ،بهبود و گسترش فضاهای
آموزشــی یکی از مهمترین آن است .در اجرای
این برنامه سازمان یواساید با بازدید از مناطق
روســتایی و عقبمانده ضمــن تعمیر مدارس
فرسوده با ساخت مدارس جدید به بهبود وضعیت
آموزشــی این کشور کمک شایانی کرده است،
از آنجا که یکی از سیاســتهای آمریکا افزایش
حضور زنان در جامعه اســت ،این ســازمان در
شهرها و روستاها با تشویق خانوادهها به فرستادن
دختران خود به مدارس سعی دارد نرخ بیسوادی
زنان را در این کشور کاهش دهد.
افزون بر این سازمان ،مرکز فرهنگی سفارت
آمریکا در (اکرا) نیز فعالیتهای فرهنگی فراوانی
را در چارچوب راهبرد آمریکا در جهان بر عهده
دارد که امکان دسترســی جوانان و دانشجویان
غنایی به روزنامهها و مجالت آمریکایی ،برگزاری
کالسهای آموزش زبان انگلیســی ،موسیقی،
رقص ،روزنامهنگاری ،از این جمله است.
ایجاد انجمن دوســتی بین دو کشــور و
اعزام دختران  15تا  18ساله غنایی به آمریکا و
امکان حضور دوهفتهای آنها در کنار خانوادههای
آمریکایــی از برنامههای ســفارت آمریکا برای
آشنایی دختران غنایی با فرهنگ آمریکا است.
ارائــه خدماتی که تماماً با هدف اســتعمار نرم
کشــورهای قاره سیاه و تحکیم هژمونی آمریکا
در این قاره صورت میگیرد.

غرب که مدعی اخالقمداری است ،هر روز با رسوایی جدیدی در زمینه حقوق بشر
مواجه میشود؛ چنانکه شواهد نشان میدهد دستگاههای اطالعات خارجی آلمان که با
چند رسوایی به علت شنود مواجه شدهاند ،سالها از چند مؤسسه و ادارات دولتی آمریکا،
از جمله کاخ ســفید جاسوسی کردهاند .دستگاه اطالعات فدرال که مسئول فعالیتهای
اطالعاتی خارجی است ،از چندین شماره تلفن و فکس داخلی در کاخ سفید جاسوسی
کرده اســت .این دستگاه اطالعاتی فهرستی از چهار هزار واژه گزینش شده داشت که با
اســتفاده از آن میتوانست اهداف آمریکایی از جمله وزارت خزانهداری آمریکا را زیر نظر
بگیرد .جاسوسان آلمانی همچنین شرکتهای آمریکایی ،مانند «الکهید مارتین» ،ناسا،
مؤسســه دیدهبان حقوق بشر ،چند دانشگاه ،نیروی هوایی آمریکا ،تفنگداران دریایی و
دســتگاه اطالعات دفاعی در داخل پنتاگون یا همان دســتگاه اطالعات نظامی آمریکا را
زیر نظر داشتهاند.

آمریکا :جاسوسی سیا از رایانههای ایمن

ادعای غرب مبنی بر حمایت از آزادی جریان اطالعات هر روز بیشتر رنگ میبازد؛
چنانکه وبگاه «ویکیلیکس» بهتازگی اطالعاتی را درباره دو برنام ه ســازمان سیا موسوم
به «کانگوروی بیرحم» و «میمون احساســاتی» افشا کرد .این دو برنامه به سازمان سیا
این امکان را میدهند تا به شــبکههای رایانهای بســته و دستگاههای ایزوله و ایمنشده
دسترسی یابد .این عملیات شامل آلوده کردن یک رایانه است که از آن ب ه «میزبان اولیه»
یاد میشود .در این عملیات بدافزاری روی رایانه نصب میشود ،سپس هرگاه شخصی از
فلش یواسبی اســتفاده کند ،این فلش به حامل بدافزار تبدیل میشود که میتواند این
بدافزار را به هر دستگاه دیگری که از آن استفاده میکند ،منتقل کند .در نهایت ،زمانی
که ســازمان سیا مدیریت تعدادی از دستگاهها را ب ه دست آورد ،یک «شبکه مخفی» را
ایجاد میکند که امکان تبادل دادههای بیشتری را فراهم میآورد.

کانادا 150 :سال نقض حقوق بومیان

همزمان با برگزاری کارناوالهای شادی یکصدوپنجاهمین سالگرد استقالل کانادا،
بومیان وفعاالن مدنی در شهرهای مختلف این کشور تجمع کردند تا میراث استعماری
سفیدپوستان کانادا و سرکوب ساکنان بومیاولیه این کشور را محکوم کنند .در معترضان
تورنتو پالکاردهایی در دســت داشتند که روی آن نوشته شده بود« :یکصدوپنجاهمین
سالگرد استقالل کانادا ،جشن نسلکشی بومیان است.» در شهر مینیپگ در منطقه کبک
کانادا ،معترضان که آرایش و لباسهای سرخپوستی به تن داشتند ،به وضعیت نابسامان
ت.
بومیان وسرخپوستان اعتراض و تأکید کردند ،استقالل کانادا برای آنها روز شادی نیس 
فعاالن مدنی و رهبران بومی کانادا میگویند سرخپوستان و بومیان در کانادا شهروند درجه
دوم محسوب شــده و نسبت به سفیدپوستان حقوق برابری ندارند .به تازگی آمار باالی
خودکشی در میان بومیان و سرخپوستان در کانادا جنجالبرانگیز شده است.
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انحصار بازار
واردات خودرو

رضا شیوا ،رئیس شورای رقابت گفت :گروهی از واردکنندگان خودرو در کشور واردکنندگان سنتی فاقد نمایندگی بودند که قانونگذار اینها را موظف به داشتن خدمات پس
از فروش کرد؛ اما به دلیل ناتوانی در تمکین قانون از دور واردکنندگان خودرو به کشــور خارج شــدند و بازار واردات خودرو در انحصار چند شــرکت افتاد .خودروهای کوچک از
خانواده پراید و خودروهای متوسط ،مانند پژو از جمله بازارهای انحصاری به شمار میآیند که شورای رقابت میتواند برای آن دستورالعمل قیمت صادر کند.

صبح صادق نشست اخیر منافقین در پاریس را واکاوی میکند

نگاه

جایگاه موشک در دکترین دفاعی جمهوری اسالمی ایران

مصطفی قربانی /رهبر معظم انقالب ،حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای در دیداری
صمیمانه با جمعی از سرداران و فرماندهان سپاه ،که پس از حمله موشکی سپاه به آشیانه
تروریستها در سوریه صورت گرفته بود ،ضمن تقدیر از این اقدام بجای سپاه ،فرمودند« :هر
چه میتوانید روی موشک کار کنید؛ ببینید دشمن چقدر روی موشک حساس است ،پس
بدانید که چقدر کارتان مهم است ».از اینرو ،در این نوشتار تالش میشود جایگاه موشک
در دکترین دفاعی جمهوری اسالمی ایران واکاوی شود.
توانمندی موشــکی ،از ظرفیتهای راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایران است که
در ســالهای اخیر مورد توجه جدی محافل سیاسیـ نظامی داخلی و خارجی قرار گرفته
است .توانمندی موشکی جمهوری اسالمی ایران به حدی است که جزو پنج کشوری است
که از توانایی ساخت موشکهای بالستیک برخوردار است .با این همه ،سؤال این است که
جایگاه صنعت و توانمندی موشکی در دکترین دفاعی جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟
به عبارتی ،موشک در دکترین دفاعی جمهوری اسالمی ایران چه جایگاه و اهمیتی دارد؟
1ـ مهمترین نقش موشک در دکترین دفاعی جمهوری اسالمی ایران ،اهمیت آن به
مثابه سالحی بازدارنده است .به عبارت دیگر ،دکترین دفاعی جمهوری اسالمی ایران ،به سبب
اهمیت موشک در ایجاد بازدارندگی ،به این سالح توجه دارد .نکته مهم در حوزه بازدارندگی
این است که ما به قدرت و توانی برسیم که طی آن ،دشمن خود را توانا برای حمله نبیند و
اگر هم حملهای از سوی دشمن صورت گرفت ،باید آمادگی چنان پاسخ کوبندهای را داشته
باشیم که او از کرده خود پشیمان شود .در هر دو صورت ،موشک جایگاه برجستهای دارد؛
زیرا هم صرف برخورداری از موشک ،بازدارندگی ایجاد میکند و هم دارا بودن موشک .به
ویژه موشکهای بالستیک بلندبُرد ،ما را قادر میسازد که در صورت حمله ،بتوانیم ضربات
اساسی به زیرساختهای دشمن وارد آوریم .البته ،اهمیت موشک به معنای نادیده گرفتن
نقــش دیگر ابزارها در حوزه دفاعیـ بازدارندگی نیســت؛ تقریباً همه بخشهای دفاعی و
تسلیحاتی کشــور در راستای همین دکترین قرار دارد؛ اما نقش محوری موشک به دلیل
کارایی بیشتر آن است؛ چرا که قدرت مقابله دشمن با آن کمتر است ،به صورتی که حتی با
داشتن موشکهای بلندبرد میتوان در مقابل یک قدرت هستهای نیز بازدارندگی ایجاد کرد.
2ـ با توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران هیچوقت به دنبال تهاجم به هیچ کشوری
نبوده و هرگز ،حتی یک بار هم کشوری را به تهاجم نظامی تهدید نکرده است ،طبیعی است
که نوع قدرتی که طراحی میکند به این دلیل است که دفاع و امنیت خود را مستحکم کند.
ایران بارها اعالم کرده که اگر دشمن خطایی کند ،با قدرت به او پاسخ میدهد ،پس موشک
میتواند ،هم در راستای قدرت دفاعی و هم در راستای قدرت تهاجمی تعریف شود تا اگر
دشمن تهاجمی را انجام دهد ،بتوانیم در مقابل وی اقدام الزم را انجام دهیم.
3ـ افزون بر آنچه گفته شد ،نقش دیگر موشک در دکترین دفاعی کشور ،با توجه به
کاربردهای گسترده آن است؛ در دریا میتوان از موشک ساحل به دریا استفاده کرد و روی
شناورهای جنگی به عنوان موشکهای دریا به دریا و روی جنگندهها بهعنوان موشکهای
هوا به دریا و هوا به سطح و هوا به هوا مورد استفاده قرار بگیرد.
4ـ همچنین با توجه به حضور قدرتهای فرامنطقهای در منطقه و احداث پایگاههای
نظامی متعدد از ســوی آنها در محیط پیرامونی کشــورمان ،توسعه توان موشکی ،به ویژه
موشکهای بلندبرد بالستیک ،ابزار کارآمدی است که در صورت تهاجم آنها علیه کشورمان،
بتوان هم پایگاهها و هم خاک این کشورها را مورد تهاجم متناسب قرار داد .در این زمینه
میتوان از موشــک بالستیک «سجیل» ،اولین موشــک دوربر ِد با سوخت جامد ایران ،نام
برد که به اعتقاد کارشناسان برترین نوع موشک بالستیک ایرانی است که از سامانه پرتاب
متحرک با قابلیت حمل موشک آماده پرتاب برخوردار است .برد عملیاتی این موشک نزدیک
به  2000کیلومتر است.
از این نکته هم نباید غفلت کرد که تجربیات گذشــته ،به ویژه در دوران هشت ساله
دفــاع مقدس و وجود ضعفهای فراوان در حوزه تســلیحات دفاعی در آن زمان ،ضرورت
تجهیز و تقویت روزافزون قدرت دفاعی کشور را گوشزد میکند .در واقع ،براساس ضرورتها
و نیازهای کشــور به تقویت قدرت دفاعی خود ،به هیچوجه نمیتوان منتظر دریافت اجازه
دیگران برای تقویت خود در حوزه مذکور بود؛ بلکه آنچه تعیینکننده جهت حرکت کشور
در این زمینه است ،نیازهای آن است.

پرتو

سال هجدهم

شماره ۸۰6

گرگها در کمینند!

ماموســتا مالقادر قادری* /آیین اسالم دین هوشیاری و بصیرت ،ق ّوت و
شــجاعت و صبر و استقامت است .خداوند در آیه  60سوره انفال به همه اهل ایمان
به ویژه رهبران دینی و سران مسلمانان تأکید فرموده است« :همواره هوشیار و قوی
و شــجاع باشند و از وسایل و اســباب و آالت پیشرفته عصر خود استفاده کنند تا از
کاروان علم و دانش و فناوری و صنعت عقب نمانند ».قرآن کریم در آیه  60ســوره
مبارکه انفال اینچنین میفرمایدَ « :وأَع ِّدوا ل َ ُهم َما است ََطعتُم مِن ُق َّوةٍ».
و در آیه  45همان ســوره درباره استقامت میفرماید« :اگر در میدان معرکه با
دشــمن مواجه شــدید ،مقاومت کنید و به خدا توکل داشته باشید و ذکر خداوند را
ِين آ َم ُنوا ْ إ ِ َذا لَقِيت ُْم فِ َئ ًة َفاثْ ُبتُوا ْ َوا ْذ ُك ُروا ْ
وسیله تقویت روحی خود قرار دهید« .يَا أَيُّ َها ال َّذ َ
ون»؛ ای کســانی که به برنامه خداوند و رسالت پیامبر و منهج
ِيرا ل َّ َعلَّ ُك ْم تُ ْفل ُِح َ
اهللَ َكث ً
ن دارید ،هرگاه با کفار در میدان جنگ روبهرو شدید ،بر شماست
آسمانی اسالم ایما 
اســتوار و مستقیم باشید تا خداوند به وعده خود عمل کند و در آن لحظات حساس
ذکر خدا را تکرار کنید و از نام خداوند استعانت جویید .ذکر خدا و درخواست کمک از
خداوند بهترین راه توفیق در هر کاری است .ایستادگی راه پیروزی است و بیتوجهی
و فرار مایه خسارت دنیا و آخرت است.
امروز ما مسلمانان و جهان اسالم و امت رنجدیده حضرت خاتم در بدترین حالت
هستیم .وحدت نداریم و در بسیاری از ممالک به جان هم افتادهایم و دشمنان اسالم از
تفرقه ما بهره میبرند .بر ما تکلیف است سه دستور فوق (آمادگی ،ثبات و ایستادگی
در برابر هجوم دشــمن) را در حد توان و امکان رعایت کنیمّ ،
وال خســارتمند دنیا و
مورد بیمهری آخرت قرار خواهیم گرفت.
شجاعت ،آمادگی و ثبات و استقامت همراه با ذکر خدا وظیفه هر مؤمن شجاع
است و به همین دلیل است که مؤمن قوی از هر حیث برای اسالم بهتر و مفیدتر از
مؤمن ضعیف است.
آنچه بر قوت و شــجاعت میافزاید ،عقیده پاک و خالص است و این نوع عقیده
پاک ،میســور نمیشود ،مگر با تفکر در مخلوقات الهی و تالوت با تدبر قرآن کریم و
اقامه نمازهای یومیه بهصورت خاضعانه و حفظ بدن با دوری از حرام و رعایت بهداشت
و تمرین آموزشهای نظامی و تاکتیک جنگی آگاهانه.
رســول خدا(ص) نمونهای بارز و بینظیر در مؤلفه قوت و شــجاعت بوده است.
حضرت علی(ع) میفرماید« :در وقت ســختی و فشار در میدان جنگ و در لحظات
ســخت و طاقتفرسا خود را در پشــت رسول خدا(ص) قرار میدادیم و هیچکس به
اندازه رسول خدا(ص) در میدان جنگ به دشمن نزدیکتر نبود».
اســتقامت در عقیده و فکر و در زندگی روزانه یک مســئله مهم و ارزشمند در
حیات انســانها است .استقامت در دین یعنی ایســتادگی در عقیده و ماندگاری در
صراط مســتقیم و مقاومت بر امور دین و عبادات و طاعات .ما مسلمانان در نمازهای
روزانه حداقل  17بار از درگاه پروردگار درخواست میکنیم« :پروردگارا ما را بر طریق
استقامت و راه مستقیم که همانا اطاعت صادقانه از خدا و رسول است مصون و محفوظ
ِیم ».بر ما واجب و تکلیف است در این عصر بحرانی با جدیّت
الصرط ال ْ ُمس َتق َ
فرما؛ ا ْه ِدن َا َ
هر چه بیشتر مراقب فرزندان خود باشیم؛ چرا که گرگهای خطرناکی به نام دین و
ملیت و فرهنگ و آزادی و آرامش روحی ،برای جوانان ما کمین کردهاند .اگر هوشیار
نباشــیم ،فرزندانی را که سالهاست مشغول پرورش و تربیت آنها هستیم و با روش
اعتدال و استقامت و حرکت در مسیر صراط مستقیم تربیتکردهایم ،به مدرسه افراط
و خشونت و فساد اخالقی و اعتیاد و در نهایت بهسوی مرگ و نیستی سوق میدهند؛
لذا هوشیاری و بیداری در این ایام بسیار الزم و ضروری است.
* امام جمعه پاوه

امید واهی به انگلهای تروریست

محمد صرفی « /ســازمان
مجاهدین خلق بسیار بدنام و بدسابقه
است .این بدنامی از نخستین سالهای
پیروزی انقالب اسالمی که ابتدا علیه
نظام اسلحه به دســت گرفتند و بعد
اقدام به ترور و تخریب علیه شهروندان
مظلوم و ســران نظام کردند ،آغاز شد
تا قرار گرفتن در کنار دشــمن نظام و
خاک و میهن.
این البته بخش برجسته بدنامی
و سابقه آنهاست .آلودگیهای اخالقی
درونگروهی و پایمال کردن اخالق و
انســانیت و احساس بهنفع تشکیالت
ســازمانی و به اسارت گرفتن و قربانی
کــردن هواداران خامی کــه با نیت و
اهداف پاک فریب خوردند و به این گروه
پیوســتند و راهی برای بازگشتشان
نبود،بخش تقریباً مغفول سیاهکاریها
و بدنامیهای این گروه است.
این ســوابق نام این گــروه را به
ِ
دست کم در
تابلوی برجســته بدنامی
ســطح ایران تبدیل کرده است .جدای
از آنکه این گروه در چشــم شهروندان
ایرانی ،منفور و بدنام هستند تا سالها
نام این ســازمان در فهرست گروههای
تروریستی کشــورهای غربی و آمریکا
ثبت شــده و از منظر کشورهای غربی
هم شایسته توجه و آزادیهای متعارف
گروههای سیاســی نبودند؛ اگرچه به
تازگــی و پس از ســالها تالش موفق
شــدهاند نام خود را از این فهرســتها
حذف کنند ،همین تنفــر و بدنامی و
تصویر و تصور مخوفی که از تشکیالت
درونی این گروه در دنیا وجود دارد ،باعث
شده است تا در طول چهار دهه گذشته
این گروه فقط ریزش نیرو داشته باشد»...
جمالت فوق بخشــی از تحلیل
یکی از رسانههای ضد انقالب (زیتون)
درباره منافقین اســت که به روشنی
گویای میزان محبوبیت این فرقه است!
سخنرانی دقیقهای  10هزار دالر
نشســت هفته گذشته منافقین
در پاریــس در حالی برگزار شــد که
مانند نشستهای پیشین آن ،عدهای
از شهروندان درجه  2و  3اروپا با وعده
دریافت چند ده یورو و چند روز اقامت
و غذای رایگان ،ســیاهی لشــکر آن
بودند و در ویترین نیز جمع اندکی از
سیاستمداران اغلب بازنشسته و بیکار
اروپایی و آمریکایی با دریافت پولهای
هنگفت حاضر شــده بودنــد در این
نشست و خوشرقصی برای این فرقه
تروریست حضور یابند.
افشای اینکه شرکتکنندگان در
این تجمع نیز چه کسانی هستند ،ابتدا
از سوی رسانههای فرانسوی ،انگلیسی
و آمریکایــی آغــاز شــد؛ «مهاجران
کشــورهای آســیایی و آفریقایی به
همراه دانشجویانی از کشورهای اروپای
شرقی با پرداخت هزینهای اندک با یک
تور گردش به پاریس دعوت میشوند».
چندی پیش «آسوشیتدپرس»
در گزارشــی فاش کرده بود« ،برخی
از اعضــای کابینــه» دونالــد ترامپ،
رئیسجمهوری جدید آمریکا« ،در ازای
دریافت پول در نشســتهای سازمان
مجاهدین خلق ســخنرانی کردهاند».
این خبرگزاری اســنادی منتشر کرد
که نشــان داد یک عضو کابینه دونالد

ترامپ و دستکم دو نفر از مشاورانش از
سازمان مجاهدین خلق برای سخنرانی
پول گرفتهاند.
لین چاو ،وزیر حملونقل دولت
ترامپ تأیید کرده است دو سال پیش
برای «پنج دقیقه سخنرانی از شورای
ملی مقاومــت» که بازوی سیاســی
سازمان منافقین شناخته میشود۵۰« ،
هزار دالر دریافت کرده است».
در این گــزارش همچنین گفته
شــده اســت ،رودی جولیانی ،مشاور
ترامپ و شــهردار سابق نیویورک هم
از این ســازمان پول گرفتــه ،اما رقم
آن اعالم نشده است .نیوت گینگریچ،
سخنگوی ســابق کاخ سفید و مشاور
کنونــی ترامــپ نیز بــرای منافقین
سخنرانی کرده؛ هرچند او هم از اعالم
مبالغ دریافتی در ازای این سخنرانیها
خودداری کرده است .اما با وجود همه
این ولخرجیها ،منافقین در نشســت
امســال که اهمیتی دوچنــدان برای

منفور بــودن منافقین در
حدی است که حتی دشمنان
سرســخت ،اما کمی عاقلتر
جمهوری اسالمی ایران نیز به
آن اعتراف داشــته و هشدار
میدهند که نباید واشــنگتن
با حمایت آشکار از این گروه،
چهره خــود را نزد مردم ایران
بیش از این مخدوش کند
آنان داشت ،موفق نشدند چهره جدید
خاصی را به جمع خــود وارد کنند و
جز همان چند سیاستمدار همیشگی
و تکراری کســی حاضر نشــد مهمان
آنان شود.
ابزار کثیف آمریکا
منفور بــودن منافقین در حدی
است که حتی دشمنان سرسخت ،اما
کمی عاقلتر جمهوری اسالمی نیز به
آن اعتراف داشــته و هشدار میدهند
که نباید واشنگتن با حمایت آشکار از
این گروه ،چهره خود را نزد مردم ایران
بیش از این مخدوش کند.
 25فروردیــن ماه ســال جاری
( 14آوریــل  )2017ســناتور جــان
مککین در تیرانــا ،پایتخت آلبانی با
مریــم رجوی دیدار کرد و ســخنانی
در حمایت از منافقیــن بر زبان آورد.
ســه روز بعد مایــکل روبین که خود
چهرهای به شــدت ضد ایرانی است،
طی مقالهای در اندیشــکده «امریکن
اینترپرایز» تحت عنــوان «مککین
چه فکری میکند؟» به شــدت به این
دیــدار اعتراض کــرد .روبین با تأکید
بر دشــمنی شدید آمریکا با جمهوری
اسالمی و صحه گذاشتن بر آن ،چنین
دیدارها و حمایتهایی را ناشی از نبود
شــناخت از جامعه ایران عنوان کرد و
گفت« :اگرچه منافقین دشــمن ایران
و ایران نیز دشــمن آمریکاســت ،اما
این بار اســتثنائاً دشمن دشمن من،
دوست من نیست و آمریکا نباید روی
این گروه با سوابق سنگین تروریستی
حساب باز کند ».روبین پا را از این نیز
فراتر گذاشته و هشدار داد« :حمایت از
چنین گروهک منفوری نه تنها کمکی
به تغییر رژیم در ایران نمیکند؛ بلکه

ضد این راهبرد عمل خواهد کرد ،چرا
کــه منفوریت باالی آن در میان مردم
ایران ،سبب نوعی همبستگی و اجماع
ملی میشود».
البته آنچه روبیــن میگوید ،به
سیاستهای آشکار واشنگتن معطوف
اســت؛ چرا که استفاده پنهانی از این
فرقه برای انجــام عملیاتهای کثیف
در ایران ،سالهاســت که در دســتور
کار آمریکا قرار داشته و دارد .موضوعی
که پنج ســال پیش ســیمور هرش،
تحلیلگر معروف آمریکایی در مقالهای
تحــت عنوان «مردان مــا در ایران؟»
در هفتهنامــه «نیویورکر» از آن پرده
برداشت .هرش در این مقاله مینویسد:
«منطقهای که پایگاه امنيت ملی نوادا
متعلق بــه دپارتمان انرژی در آن قرار
گرفته ،با دشتهای خشک و قلهکوهها
در دوردســت ،از هوا به شــمال غربی
ايران شبيه است .در اين پایگاه که در
 65مايلی شمال غربی السوگاس قرار
گرفته است ،قب ً
ال آزمايشهای هستهای
صورت ميگرفت و حاال مرکزی برای
آموزش عمليات ضد جاسوسی و يک
فرودگاه خصوصی برای جت بوئينگ
 737دارد .ايــن منطقــهای ممنوعه
اســت که در برخی نقــاط آن تابلوها
به اشخاص کنجکاو هشدار ميدهند.
کارکنان امنيتی در صورت لزوم اجازه
دارند به کساني که از خط ممنوع عبور
کردهاند ،شليک کنند.
در اينجــا بود کــه «فرماندهی
عمليــات ويژه مشــترک»  JSOCاز
ســال  2005آموزش اعضای سازمان
مجاهدين خلق ايران را آغاز کرد ...پنج
دانشمند ايرانی از سال  2007تاکنون
به قتل رسيدهاند .سخنگوی مجاهدين
خلق شــرکت در قتلهــا را تکذيب
کرد ،ولی اوايل ماه گذشته خبرگزاری
انبیســی از قول دو مقام دولت اوباما
تأييد کرد حمالت به دست واحدهای
سازمان مجاهدين خلق صورت گرفته
که از ســوی ســرويس مخفی رژیم
صهیونیســتی موســاد ،تعليم ديده و
تأمين مالی شده بودند.
مقام امنيتی سابق افزود« :عمليات
ابتــدا از ســویی مجاهدين خلق و در
همکاری با اسرائيلیها صورت گرفت،
ولی اياالت متحده اکنون اطالعات را در
اختيار قرار ميدهد ».به گفته يکی از
مشاوران عمليات ويژه ،رابطه بين اياالت
متحده و اقدامات مجاهدين در داخل
ايران ديرپاست .همه کارهايی که اکنون
در داخل ايران انجام ميگيرد؛ از طریق
بدلها به خدمت گرفته شده است».
مقاله ســیمور هرش گویای این
واقعیت است که آمریکاییها هیچ ابایی
از این موضوع ندارند که گروهی را در
فهرست سازمانهای تروریستی بگذارند
و همزمــان آنها را به خاک خود آورده
و ضمن آموزش به آنها ،تجهیزات فنی
و نظامی در اختیــار آنها بگذارند تا از
آنها علیه دشمنان خود استفاده کنند.
گفتنی است ،منافقین تا سال  2009در
فهرست سازمانهای تروریستی اروپا و
تا سال  2012در فهرست آمریکا بودند
و با صرف پولهای هنگفت و البته مدد
معیارهای دوگانه غرب از این فهرستها
خارج شــدند تا آزادانهتــر بتوانند به
اقدامات خود ادامه دهند.

برای روز خیالی
سؤالی که در اینجا مطرح میشود
این اســت کــه منافقین بــه چه کار
آمریکاییها میآیند؟ آیا واقعاً واشنگتن
به آنها به چشــم یــک آلترناتیو برای
جمهوری اسالمی ایران نگاه میکند؟
بعید به نظر میرســد سیاستمداران
آمریکایی و تصمیمســازان این کشور
از چنیــن بالهتی برخوردار باشــند
که آنچــه مایکل روبیــن میگوید را
ندانند .پس ماجرا چیســت؟ در واقع،
میتــوان گفت منافقیــن دو کارکرد
برای واشــنگتن دارند .اوالً ،میتوانند
از آنها در عملیاتهــای خرابکارانه و
تروریســتی در ایران استفاده کنند و
دوم ابزاری هستند برای مواقع بحرانی
و آشــوب .چنانچه آشوبی به هر دلیل
در ایران رخ دهدـ مانند آنچه در سال
 88شاهد آن بودیمـ منافقین میتوانند
بهترین ابزار برای تشــدید این آشوب
باشند .تحریک ناآرامیهای اجتماعی
بــه مثابه محور سیاســت تغییر رژیم
آمریکا علیه ایران است و برای تبدیل
ناآرامی به بحران و درگیریهای فزاینده
و دومینویــی به کاتالیزور نیاز اســت.
خشــونت بیمرز و البتــه حرفهای و
نظاممند منافقین میتواند چنین نقشی
را در این جورچین آمریکایی بازی کند.
نشانه سرافکندگی و دستان خالی
حمایــت واشــنگتن از منافقین
یک نشانه آشــکار از استیصال آن در
برابر جمهوری اســامی ایران اســت.
هافینگتونپست اوایل روی کار آمدن
ترامپ ،در مقالهای این استیصال را به
خوبی تشریح کرده است .این مقاله پس
از آن نوشته شــد که ترامپ برخی از
اطرافیان خود را از میان کسانی انتخاب
کرد که ســابقه حضور در نشستهای
منافقین دارند .هافینگتونپســت در

گروهک ورشکسته و بدنام
منافقین شبیه مگسی در یک
ظرف سوپ است .توجیه میزبان
منافقین درباره اینکه مگر یک
مگس چقدر سوپ میخورد ،از
اصل ماجرا ،توهینآمیزتر و غیر
قابل پذیرشتر است
بخشهای از این مقاله نوشــته است:
«ترامــپ با محکوم نکردن ســازمان
مجاهدین خلق ،چنــد حرکت انجام
داده است؛ نخست این عالمت را داده
است که دشمنی وی با «ایران» نیست؛
بلکه با «ایرانیان» است .مرد ِم ایران در
داخل و خارج از این کشــور ،از میان
ِ
مخالف ایران ،از سازمان
تمام گروههای
مجاهدین خلق بیشترین و عمیقترین
تنفر را دارند.
کمک گرفتن دولت آمریکا از گروه
مجاهدین خلــق (گروهک منافقین)
نشان میدهد که جعبه جنگ آمریکا
به طور کامل خالی شــده است .به جز
مشتی تحریمهای ضعیف و ناکارآمد،
وارد کــردن مجاهدیــن خلق در این
معادله ،به این معنا اســت که نه تنها
آمریکا هیچ چوبدســتی بــرای تکان
دادن و تهدید ایران ندارد؛ بلکه بسیار
احمقانه به نظر میرســد که به علت

شــور و هیجان ایدئولوژیک ،آنچنان
گیج و مبهوت شده است که میخواهد
سرنوشــت خود (دولــت آمریکا) را با
بداقبالترین و بدیُمنترین گروهی که
تاکنون وجود داشــته است (گروهک
منافقین) ،گره بزند.
این خندهدار اســت که سازمان
مجاهدین خلق همواره مانند یک انگل،
سرنوشت خود را به هر سویی که تصور
میکرد طرفِ پیروز باشد ،گره زده است.
با این حال ،انتخاب حامیان مجاهدین
خلق دیگــر چندان هوشــمندانه به
نظر نمیرســد .همسو کردن سیاست
خارجی آمریکا با هوسهای یک فرقه
کنترلکنند ه افکار (پیروانش) ســبب
تضمین پیــروزی (آمریــکا) بر ایران
نخواهد شــد .در عــوض ،این رویکرد
تنزل شــأن و جایگاه آمریکا در جهان
را رقم خواهد زد».
ارتباط فرانسوی
در ایــن میان نکته مهم میزبانی
پاریس از گردهمایی منافقین اســت.
هنگامی این حمایت ســؤالبرانگیزتر
میشــود که کمتر از  48ساعت پیش
از این نشســت ،محمدجــواد ظریف
وزیر امور خارجه کشــورمان میهمان
فرانسویها بود.
فرانسه در میان کشورهای عضو
گــروه  ۱+۵از ق َِبل برجام ،بیشــترین
سود اقتصادی را به دست آورده است.
فروش ایرباس ،انحصار  ۸۰درصدی بازار
خودرو و قرارداد  ۸/۴میلیارد دالری فاز
 ۱۱پارس جنوبی با شرکت نفتی توتال
فرانسه و ...از جمله این موارد هستند .در
چنین وضعیتی به طور طبیعی تهران
باید دست باال را در رابطه داشته باشد
و حمایت نکردن از یک گروه تروریستی
که دســتش به خون  17هزار ایرانی
آلوده است ،کمترین انتظاری است که
در رابطه میان دو کشور میتواند مطرح
شود .اما متأسفانه برخورد دولت با ماجرا
منفعالنه و نپذیرفتنی بود .آقای ظریف
در واکنش به این نشســت به مقامات
فرانسوی گفته حضور منافقین «یک
نقطه ابهام در روابط» اســت و از قول
آنهــا تأکید کرده کــه ارتباطی با این
گروه ندارند!
آیا مســئله حمایــت پاریس از
یک گروه تروریســتی که آشکارا شعار
براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران
را میدهــد ،صرفــاً یک نقطــه ابهام
اســت؟! مردم فرانسه یکی از قربانیان
اصلی تروریســم داعش در اروپا طی
ســالهای اخیر بودهاند .اگرچه تمام
قربانیان فرانســوی یکصدم قربانیان
ایرانی اقدامات منافقین نیســتند؛ اما
تصور کنید ایران میزبان نشســتی از
داعشــیها در تهران میشــد ،دولت
فرانســه چه واکنشی نشــان میداد؟
آیا این حرکت را فقط یک نقطه ابهام
میدانســت و به اعتراضی کلیشهای و
دیپلماتیک بسنده میکرد؟!
در پایــان باید گفــت ،گروهک
ورشکســته و بدنام منافقین شــبیه
مگســی در یک ظرف ســوپ است.
توجیه میزبــان منافقین درباره اینکه
مگر یک مگس چقدر سوپ میخورد،
از اصل ماجرا ،توهینآمیزتر و غیر قابل
پذیرشتر است.

ژرفا
تغییر ذائقه از پاریس تا تهران

مصطفی برزکار /بالفاصله
پس از ســفر ظریف بــه پاریس،
جــادان دهه  60همایشــی را با
حضــور جریانهای ضــد انقالب
و حامیان تروریســم در فرانســه
برگزار کردند که نشــان داد هنوز
هم براندازی جمهوری اسالمی در
برنامه استکبار جهانی وجود دارد.
فراینــد طوالنــی تغییر در
جمهوری اســامی ایــران را باید
حرکت همهجانبهای دانست که از
ابتدای پیروزی انقالب اسالمی آغاز
شده و اگرچه در طول این سالها
تغییرات محسوســی در روشها
ایجاد شــده؛ اما راهبرد یکی است
و آن هم عبارت است از؛ براندازی
نظام جمهوری اســامی ایران .در
این مسیر پس از فرازونشیبهای
متعدد ،غرب به این نتیجه رسیده
اســت که برای تغییــر نظام ابتدا
تغییر ذائقه،رفتار و سبک زندگی
مردم را به منزله مؤلفه مقبولیتساز
نظام پیگیری کند .در همین مسیر
شیطانی ،تحریف و زیر سؤال بردن
اهداف و آرمانهای انقالب ،ایجاد
دیوار بیاعتمــادی میان مردم و
حکومت ،زیر سؤال بردن برهههای
مهم و حساس تاریخ انقالب را در
قالب برنامههایی پیگیری میکند
که برای نمونه یکی از آنها زیر سؤال
بردن تصور ملت ایران از منافقان
و بــه تعبیر رهبــر معظم انقالب
عوض کردن جای جالد و شــهید
است؛ بنابراین با بهکارگیری تمام
امکانات اعم از شبکههای ماهوارهای
و فضای مجازی ،این القائات را به
اذهان مخاطبان وارد میکنند.
در داخل کشــور نیز برخی
افراد دنبالهرو این سیاست هستند
و مغرضانــه و از روی تعمــد و
همکاری با دشــمن همین خط را
دنبال میکنند؛ البته گروه سومی
نیز وجود دارد که از روی غفلت و
ناآگاهی مجذوب این تحریفات شده
و با توجه به ظرفیت فضای مجازی
همان گفتهها و القائات تحریف شده
را بازنشر میکند.
اما فقط این سه گروه نیستند
کــه لبه پیکان تقصیر به ســمت
آنهاســت .در حقیقــت باید گروه
چهارمــی را در ایــن تحریفهــا
مقصر دانســت که شــاید تقصیر
آن به تنهایی به اندازه ســه گروه
دیگر باشــد .بــرای تحلیل بهتر
به ســخنان رهبــر معظم انقالب
مراجعه میکنیم .معظمله در دیدار
خانوادههــای شــهدای هفتم تیر
نسبت به ضعف در شناساندن مؤثر
واقعه هفتم تیر،عظمت شــهدای
این واقعه و جنایت منافقان اعتراض
کردند و فرمودند:
«ما یک فیلم درباره این حادثه
بزرگ نداریم؛ یک اثر هنری درباره
حادثه هفتم تیر نداریم که حقایق
را روشن کند ،معلوم بشود اینها چه
کسانی بودند؟ چه بودند؟ آنهایی که
شهید شــدند ،چه کسانی بودند؟
شهید بهشتی چه کسی بود؟ آن
مؤمن پاکباختهای
وزرای مخلص
ِ
کــه با همــه وجــود وارد میدان
بودنــد و ما با اینهــا زندگی کرده
بودیم ،با اینهــا کار کرده بودیم،
اینها را از نزدیک میشــناختیم،
چه کســانی بودند؟ چــه بودند؟
هنوز ما یک اثر هنری نداریم ،یک
فیلم سینمایی نداریم ،یک نمایش
تجسمی نداریم ،یک ُرمان خوب
ّ
نداریم؛ اینها کارهایی است که ما
نکردیم و باید بکنیم».
اگر چه در سالهای اخیر در
حوزههایی چون سینما  ،موسیقی
و سریالسازی آثاری در این راستا
به ویژه برای معرفی منافقین و به
تصویر کشیدن جنایات این گروه
تروریستی ســاخته شده است اما
به هیچ عنــوان در برابر آنچه در
تاریخ انقالب شــکوهمند اسالمی
رخ داده و در برابــر نیــاز جامعه
جــوان ما به روشــنگری ،در این
زمینه بســیار ناچیز و اندک است
لذا تمامی دســتگاههای فرهنگی
و حتی سیاســی کشــور باید با
تبیین درســت ،فرصت تحریف را
از دســترس تحریفکنندگان که
در ســایه ناآگاهی نســل جوان و
نوجوان ما که آشــنایی چندانی با
حوادثی ،همچون هفتم تیر و مانند
آن و شخصیتهایی ،مانند بهشتی،
رجایی وباهنر ندارند ،خارج کنند.
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انعکاس

زمان پرداخت
سود سهام عدالت

شیعهچینی

محمد علیان /عســگر
آقایی ،مبلّغ ایرانی بعد از مســتند
آخوند چینی با نــام آخوند چینی
شناخته شــد و از اینرو رسانههای
چینی هم به این موضوع حســاس
شــدند و در این موضوع به تحقیق
و پژوهش پرداختنــد؛ یکی از این
رسانهها رادیو بینالمللی چین است
که درباره وضعیت شــیعیان چین
گفتوگوهایی داشــت که از سوی
سایت رسمی دولت چین نیز تأیید
شده است .در این سایت در مقالهای
با نام «اسالم در چین» میخوانیم:
«آخوند چینی که به گفته خودش
زبان چینی را به ســختی و با تالش
خودش فراگرفته کشور چین را برای
تبلیــغ انتخاب کرد! چرا که در باور
او شــیعیان چین شیعه بودن خود
را بــه دلیل فقــدان مبلّغ فراموش
کردهانــد .در گفتوگویی که رادیو
بینالمللی چیــن با آخوند یعقوب،
یکی از آخوندهای مســجد نیوجیه
داشــت ،به این نکته اشاره شد که
تبلیغ برای دین اسالم در این کشور
مشکل است .او که  ۳۵سال دارد و
از استان فوجیان به پکن نقل مکان
کرده ،دین اسالم را به واسطه خانواده
پذیرفته است».
بر اساس شواهد تاریخی پیش
گفته ،یکی از افراد خاندان برهانان
قزوین به نام بدرالدین محمدبناحمد
برهانی قزوینــی به چین و به دربار
قوبیــای قــاآن ،احتمــاالً در ایام
وزارت ســید اجل رفته و آنجا مقام
دیوانــی و مرجعیت دینی میگیرد
که مزارش همراه مزار یکی از علما
بخارای ایــران قدیم بنام قوامالدین
علیبنقاضی عمادالدین بخاری در
مسجد «نیوجیه» پکن واقع است.
این تأثیرات تا به آن حد بوده
اســت که نیت نمازهــای پنجگانه
مســلمانان چین عبــارات (بامداد،
پیشــین ،دیگر ،شــام و خفتن) و
نیز برای نیت وضو ســاختن عبارت
(آبدست) و غســل و مقدمات نماز
و قصد دعاها و نیــز تعقیبات همه
به زبان فارســی بوده که هنوز هم
استعمال میشــود و ترجمه چینی
عبارات فارسی نماز و ادعیه اسالمی
به خوبی مالحظه میشود.
نــام آخوند چینی اولین بار در
جشــنواره عمار به گوش رسید .در
وهله اول این نام ،تصویر یک روحانی
چینی را در ذهن ما تداعی میکند،
اما قصه آخونــد چینی روایت یک
روحانی اصفهانی اســت که در کنار
درس طلبگی ،زبان چینی را آموخت
و امروز یکی از بزرگترین مبلّغان
دین اسالم در کشور چین است.
رادیو چین میگوید« :مهاجرت
عربها و فارسها از راههای دریایی
و جاده ابریشــم ،در زمان سلطنت
سلسله تانگ ،موجب ورود دین اسالم
به کشور چین شد و نقش مهمی را
در برقراری ارتباط بین این کشور و
کشورهای اسالمی ایفا کردهاست».
«عسگر آقایی» هم معروف به
آخوند چینی ،دانشجوی کارشناسی
ارشد رشته شیعهشناسی حوزه علمیه
اصفهان است که تمام زندگی خود
را وقف تبلیغ اسالم و آشنایی مردم
شــرق آســیا با اهل بیت(ع) کرده
اســت و بزرگترین افتخار خود را
ایــن میداند که مبلّغ دین اســام
است ،گفت« :از سال ششم طلبگی،
آموزش زبانهــای خارجی را کنار
س حوزه شــروع کردم .از ســال
در 
 ۱۳۸۷به مدت دو ســال مداوم هر
روز ســه ساعت وقت صرف آموزش
زبان چینی کردم .در جریان تبلیغ
به ذهنم رسید تبلیغ اسالم را به زبان
چینی در فضای اینترنت انجام دهم.
وبالگی به زبان چینی ســاختم که
در آن مطالبی را در رابطه با اســام
به زبان چینی و فارســی نوشــتم.
پرســشها و پاسخهای مطرح شده
در این صفحات با استقبال و توجه
روبهرو شد .از خصلتهای بارز دیگر
مســاجد چین ،این است که از اذان
صبح ،مسجدها باز میشوند و یکسره
باز هستند تا اذان عشاء اتاق مهمان،
کالس درس و بخشهای دیگری که
بسیار دیدنی است .شاید برای شما
عجیب باشد ،هر مسجدی یک محل
برای ذبح شرعی دارد ،یک اتاق برای
ثبت تولد و وفات مسلمانها و اتاقی
برای فروش محصوالت فرهنگی .کنار
مساجد ،شــما میتوانید به راحتی
غذاهای اسالمی پیدا کنید .متأسفانه
مسجد محوری مسلمانان چین از ما
ایرانیها بیشتر است».

سال هجدهم
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کنکاش

گزارشهای محرمانه آب
به دنبال گزارش سازمان بازرسی کل
کشور از وضعیت آب تهران به رئیسجمهور
و رونوشت آن به رؤسای قوا ،رئیس مجلس
دو کمیسیون کشاورزی و اصل  90را مأمور
بررســی موضوع و اعالم نتیجه کرد که به
همین منظور جلســهای با حضور بیشــتر
مدیران کل دستگاههای استان تهران برگزار
شد؛ جلسهای که بیشتر حول ارائه گزارش
عملکرد دســتگاهها در حوزه آب تهران بود.
یکــی از نکات مهم در این جلســه مصوبه
شــورای عالی امنیت ملی درباره آب تهران
اســت .مصوبه مربوط به ســال  94که در
آن تکالیفی به صورت شفاف و روشن برای
دســتگاههای مرتبط مشــخص شده یکی
از این مصوبات اســت که هنوز بیشتر آنها
اجرایی نشده است.
ورود کمیسیون امنیت ملی
به موضوع
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس معتقد است که با توجه به
مشــکالتی که در حوزه آب در کشور وجود
دارد ،تا چند ســال آینده حداقل  18استان
کشور با بحران جدی بیآبی مواجه خواهند
شــد .محمدمهدی برومندی ،رئیس کمیته
امنیت آب کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی در مجلس شــورای اسالمی گفت:
«مجلس گزارشی از بحران امنیت آب به رهبر
معظم انقالب و شــورای عالی امنیت ارسال

۷

جعفر سبحانی ،مشاور رئیس کل سازمان خصوصیسازی گفت :از آنجا که برای پرداخت سود سهام عدالت باید منتظر برگزاری مجامع و همچنین مدت زمان توزیع آن از سوی
شرکتها باشیم ،پرداخت آن تا پایان شهریور انجام میشود .مشموالن برای دریافت این سود باید شمارهحساب خود را به سازمان خصوصیسازی اعالم کنند .تاکنون  28میلیون مشمول،
صورتحساب سهام عدالت گرفتهاند و دو میلیون نفر قبض واریز کردهاند .از  49میلیون نفر مشمول سهام عدالت نیز حدود دو میلیون نفر متوفی هستند.

نیمنگاه

گزارشی از چرایی امنیتی شدن موضوع آب

روحاهلل فرقانی /امروزه كمبود و
آلودگي آب ،زندگي ميليونها نفر از ساكنان
زمين ،به ویژه كشــورهاي فقير را به شدت
با خطر مواجه کرده اســت .از نگاه آمار80 ،
درصــد جمعيت جهان تنها به  20درصد از
ذخاير آب سالم و بهداشتي دسترسي دارند.
ایران کشــوری با اقلیم عمدتاً گرم و خشک
اســت .رشد سریع جمعیت مهمترین عامل
کاهش ســرانه آب تجدیدشونده کشور در
قرن گذشته بوده است .جمعیت ایران طی
این هشــت دهه ،از حدود  ۸میلیون نفر در
سال  ۱۳۶۰به  ۷۸میلیون نفر تا پایان سال
 ۱۳۹۲رسیده اســت .بر این اساس ،میزان
سرانه آب تجدیدپذیر سالیانه کشور از میزان
حدود ۱۳۰۰۰متر مکعب در سال  ۱۳۰۰به
حــدود  ۱۴۰۰متر مکعب در ســال ۱۳۹۲
تقلیــل یافته و در صــورت ادامه این روند،
وضعیت در آینده به مراتب بدتر خواهد شد.

گزارش

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

افزایش گرایش جوانان غربی به جنبشهای ضد صهیونیستی

آیا جنگ آب در پیش است؟

میکند ».کمیته امنیت آب کمیسیون امنیت
ملی در بعد ملی تشکیل شده و ناظر به دو
موضوع تأمین منابع ،حفاظت و سالمت آب
و اختالفات مرزی در حوزه آب است .کشور
ایران با داشتن رودخانههای جاری و فصلی
و همجــواری با خلیجفــارس و دریای خزر
مدتی اســت با موضوع بحــران آب روبهرو
شده است ،هر چند سدهای بزرگی در بستر
رودخانهها ساخته شده ،اما همچنان آنطور
که باید نتوانســتهایم از نگرانیها درباره این
موضوع بکاهیم.
کاهش ذخایر آبی زیرزمینی
شاید یکی از دالیل کمآبی دخالتهای
ناصحیح در اکوسیســتم طبیعی جنگلها
و بوتهها اســت که طبیعت را دســتخوش
تغییراتی کرده است و توان ذخیره بارشهای
پاییزی و زمستانی را در «بانک زیرزمینی»
مهیا نکرده اســت و هر از چند گاهی شاهد
ســیلهای ویرانگر در برخی از نقاط کشور
هســتیم .اکنون بحران کمآبی تا آنجا پیش
رفته اســت که عالءالدین بروجردی رئیس
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلــس شــورای اســامی آن را موضوع
امنیتی توصیف کــرد و کمیته امنیت آب
در مجلس تشکیل شد .برای بررسی بیشتر
این موضوع با برخی از نمایندگان مجلس به
بررسی امنیتی شدن موضوع آب پرداختیم
عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت
ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای
اسالمی درباره چرایی مطرح شدن موضوع
آب بــه موضوع امنیتی به خبرنگار ما گفت:
«چند ماهی اســت برخی از نقاط کشور به
دلیل کمآبی دچار بحرانهای محلی شدهاند
و حتی با ایجاد درگیریهایی عدهای کشته
و زخمی شــدهاند .با هــدف جلوگیری از
اینگونه وقایع تدابیر ویژهای اندیشیده شد

تکاپو

و به همین منظور کمیته آب در کمیسیون
امنیت مجلس شکل یافت».
هشدار به همه بخشها
از ســوی دیگر ،علیمحمد شــاعری
رئیس کمیسیون کشــاورزی ،آب و منابع
طبیعی مجلس شورای اسالمی هم با بیان
اینکه آب مهمترین عامل توســعه است ،در
گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت« :چهار
بخش کشاورزی ،صنعتی ،بهداشت و سالمت
و محیط زیست ،زیرســاختهایی هستند
که نیازمنــد تأمین آب پایدار میباشــند،
چنانچــه با کاهــش یا بحــران آب روبهرو
شویم ،زیرســاختهای ما به ورطه نابودی
خواهد افتاد.
شاعری با اشاره به اینکه سوء مدیریت
در منابــع آب بایــد برطرف شــود ،افزود:
«پایداری پوشــش گیاهی ،حفظ حوزههای
آبخیــزداری ،مدیریت بهینــه مصرف آب،
آبیاری نوین کشاورزی و صنعتی ،جلوگیری
از بیابانزدایی و کاشــت مراتع ســازگار با
کمآبی و جلوگیری از حفر چاههای غیر مجاز
میتواند در تأمین آب کشور تأثیر مثبتی بر
جای بگذارد .رئیس کمیســیون کشاورزی،
آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از اینکه
پساب فاضالب در کشــور زیاد شده است،
تصریح کرد« :ساالنه  30میلیارد متر مکعب
پساب فاضالب کارخانهها و منازل مردم است
که اگر بتوانیم آن را تصفیه کنیم ،آب خام
مورد نیاز تأمین میشود ».شاعری همچنین
ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس به موضوع
آب را مثبت دانست و گفت« :با این موضوع
که ،دکتر بروجردی در کمیسیون امنیت ملی
مجلس مباحثــی را درباره آب مطرح کرده
مخالفتی ندارم و این نکتــه را به ما یادآور
میشــود که این موضوع بیشتر مورد توجه
نهادهای مربوطه قرار گیرد».

تانکرهای آبرسان روشن شدهاند
همچنین ،علی کــرد ،نماینده مردم
خاش در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به
موضوع کمآبی در استان سیستانوبلوچستان،
به خبرنگار ما گفت« :به دلیل باالبودن ارتفاع
شــهرهای این استان از ســطح دریا شاهد
خشکســالی و کاهش منابع آبی هســتیم،
به طــوری که برای نمونه در خاش بســتر
رودخانهها ،چشمهها ،قنات ،چاهها خشک
شده اســت و خســارات مالی زیادی برای
ســاکنان این مناطق به همراه داشته است.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس ،با بیان
اینکه دولت خدمات زیادی در مناطق شرقی
کشور ارائه داده است ،افزود :دولت برای دور
کردن محرومیتزدایی به شــهرهای استان
سیستانوبلوچستان توجه داشته ،اما عمق
محرومیت زیاد اســت و این خدمات نمایان
نمیشــود .یکی از این موارد رفع مشکالت
کمآبی در بسیاری از روستاهای این مناطق
اســت که اقدامات بلندمرتبه را میطلبد نه
کوتاهمدت؛ چرا که بسیاری از ساکنان ،آب
شرب ندارند ».نماینده مردم خاش در مجلس
شورای اســامی ،تصریح کرد« :تخصیص
اعتبار برای طرحهای آبرسانی ،اختصاص
تانکرهای آب ســیار به مناطق روستایی و
عشــایری ،مهار کردن آبهای ســطحی و
آبهای جاری که از مرز کشور خارج میشود،
ساخت سد بر بســتر رودخانههای فصلی و
ایجاد پشــتک و آببند در مناطق باالدست
مناطق میتواند آینده آبی این استان را بیش
از پیش روشن کند».
جنگ آبی
اما شهباز حسنپور بیگلری ،نماینده
مردم ســیرجان در مجلس بــا بیان اینکه؛
جنگ آینــده جنگ آب اســت ،میگوید:

«متأسفانه درباره موضوع آب غفلت کردیم
و مرتکب اشتباه شدیم و آنگونه که باید از
توانمندیهای موجود برای حفظ و نگهداری
این اکوسیســتم طبیعی استفاده نکردیم».
عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس
شورای اسالمی ،تصریح کرد« :شیرین کردن
آب خلیجفــارس میتواند یکی از بهترین و
مناسبترین راهکارهای موجود برای مقابله با
بحران کمآبی باشد .اکنون کشورهای حاشیه
خلیجفارس بیشــترین بهرهبرداری را از این
منبع داشتهاند و با استقرار دستگاههای آب
شیرینکن توانستهاند آب شرب شهروندان
خود را تأمین کننــد .همچنین انتقال آب
خلیجفارس به فالت مرکزی ایران میتواند
خطــر خشکســالی و کمآبــی را از چهره
استانهای کرمان ،یزد ،فارس و ...بردارد که
این امر مستلزم همراهی و همکاری بیشتر
دولت و نهادهای مرتبط با این موضوع است.
با توجه بــه اینکه جنگلها ،بوتهها و
درختچههــای طبیعی را که بهعنوان ســد
زنده در مقابل ریزشهای باران و برف عمل
میکردنــد ،از بین بردیــم ،در حالحاضر
بهتریــن راهحل ،آبخیزداری اســت .اکنون
اکوسیســتم ما با دخالتهای ناصحیح در
طبیعت شکســت خورده و برای نجات آن
راهی نداریم جز اجرای طرحهای آبخیزداری،
برای نمونه میتوان برای شیارهای کوه که
هنــگام بارندگی آب زیــادی در آن جاری
میشــود بند کوچک یا چکدم ایجاد کرد
تا آب با ســرعتی کمتر به پایین بیاید ،این
عمل عالوه بر ذخیره آب ،خاک را هم ســر
جای خودش حفــظ میکند .دیگر اقدامی
که میتــوان در زمینه کمآبــی انجام داد،
فرهنگســازی مصرف بهینه آب است و با
اســتفاده از برنامههای فرهنگی و رسانهای،
میتوان میــزان مصرف آب در هر بخش را
برای جامعه تشریح کرد.
گفتنی است ،برخی از نمایندگان هم
معتقدند ،جنبه بینالمللی این بحران مربوط
به استانهای مرزی است و اختالفات آبی که
برای نمونه با افغانســتان و حتی ارمنستان
داریم ،شــامل این بخش میشود که بر این
اساس ،چند نفر از نمایندگان از وزرای امور
خارجه و نیرو در این باره سؤالها کردند که
این ســؤال در کمیسیون امنیت نیز مطرح
شد و همین مسئله انگیزهای شد که برخی
نمایندگان برای تشکیل کمیته «امنیت آب»
پیشنهادهایی ارائه کنند .این مسئله مربوط
به حدود شش ماه پیش است.

گفتوگوی صبح صادق با معلم فداکار استان فارس

با تدریس صلواتی دانشمند هستهای تربیت کردهام

اکبر کریمی /امروزه ســطح آموزشی
فرزندان به یکی از دغدغههای جدی خانوادههای
ایرانی تبدیل شــده اســت .جبران کمبودهای
آموزشــی ســطوح مختلف تحصیلی و تقویت
پایههای درســی دانشآموزان تنها با شرکت در
کالسهای مدارس حاصل نمیشــود و خانواده
بــرای جبران این کمبودها بایــد فرزندش را به
مؤسسات آموزشی بفرستد ،یا به اصطالح استاد
خصوصی برای او بگیــرد .البته ،این روشهای
آموزشی هزینههای باالیی نیز به خانواده تحمیل
میکند.
برخی استادان و معلمان برای پاسخگویی به
نیاز مخاطب و جبران بخشی از هزینههای زندگی
خود به تدریس خصوصی در منازل یا مؤسســات
آموزشــی رو میآورند و این فعالیت را به عنوان
شــغل دوم انتخاب میکنند .آقای محمدحسن
زراعتــی تجربه  25ســال معلمی دروس ریاضی
در دبیرستانها و دانشگاههای شهرستان اقلید را
دارد .او نیز مانند بیشتر دبیران باتجربه ،بخشی از
اوقات فراغتش را به تدریس خصوصی دانشآموزان
و دانشجویان اختصاص داده است ،اما فرق تدریس
این معلم فداکار با مابقی همکارانش در این است
که او شهریهای در قبال تدریسش دریافت نمیکند.
آقای زراعتی با دو هدف این کار را انجام میدهد:
«اول ،کاهش هزینههای آموزشی خانوادهها و دوم،
ترویج فرهنگ مهرورزی و ایثارگری برآمده از دین
مبین اسالم».
او میگوید« :وقتی با شاگردانم بدون دغدغه
شهریه و کمبود وقت کار میکنم ،بهتر میتوانم
روش تدریسم را پیاده کنم و مفاهیم درسی را در
قالب دقیقهها نگنجانم و به خوبی منتقل کنم».
آقای زراعتی این شیوه خداپسندانه را از سال 68
و از دوره دانشــجویی آغاز کرده و معتقد اســت،
کیفیت تدریس در ایــن روش به مراتب باالتر از
شــیوه تدریس خصوصی گره زده شده به زمان و
شهریه است .دبیر  46ساله و کارشناسارشد رشته
ریاضی ،صاحب بهترین شیوه تدریس ریاضی در
شهرستان اقلید است و از سطوح ابتدایی گرفته تا
سطوح دانشگاهی ،برای دانشآموزان و دانشجویان

تدریس خصوصی انجام میدهد.
او میگویــد« :در ایــام امتحانــی خرداد و
شهریور ماه بیشترین درخواستها و مراجعات برای
برگزاری کالس آموزشی وجود دارد»
آقــای زراعتی اتاقی از خانه شــخصی خود
را بــرای تدریس خصوصی در نظر گرفته اســت
و افراد بــا مراجعه به در منزل یا تماس تلفنی یا
درخواست حضوری در مدرسه و دانشگاه تقاضای
کالس خصوصی میکننــد و مطابق برنامهریزی
قبلی و زمان مشــخص شــده ،مراجعه و آموزش
صورت میگیرد.
به طور متوسط سالیانه  50نفر از این طریق
به آقای زراعتی مراجعــه میکنند .وی عالوه بر
تدریس خصوصی در منــزل ،در مهد قرآنی نیز
مفاهیم قرآن و مضامین فرهنگی دین مبین اسالم
را به کودکان آموزش میدهد.
به برکــت تالشهای خالصانه این اســتاد
ریاضی ،دانشآموزان و دانشــجویان ســالهای
گذشــته او ،امروز در پســتها و سطوح مختلف
جامعــه نقش ایفــا میکنند .ایــن معلم متعهد
میگوید« :با برخی از شاگردان گذشتهام ارتباط
مستمر دارم .هر یک از آنها در پستهای مختلفی
هستند ،از دانشمند هســتهای گرفته تا پزشک
و نظامــی و کارمنــد و ...بعضی از شــاگردانم را
میشناســم که تدریس خصوصی صلواتی انجام
میدهند و در حال ترویج این شیوه هستند».

آقای زراعتی از بــرکات این کار در زندگی
و فعالیتــش هم چنین گفت« :این روش ســبب
مرور مستمر معلوماتم میشود .مشاهده موفقیت
شاگردانم شور و انگیزه بسیار باالیی به من میدهد
و همین شور و هیجان موفقیتهای بیشتری در
مراحــل زندگی برای من رقــم میزند .عالوه بر
این برطرف شــدن بسیاری از مشکالت زندگیام
را از اثــر همین کالسها و دعاهای شــاگردان و
والدینشان میدانم».
دغدغههای این اســتاد فرزانه در حوزههای
فرهنگــی و اقتصادی مصداق دارد و اقدام و عمل
شایســته او یکی از هزاران اقدامی است که بدون
هیچ کمک و برنامهریزی ســازماندهی شــده و
دســتوپاگیر اداری ،به صورت آتش به اختیار و
فردی انجام میشود.
ابتکار اول
آقای زراعتی افــزون بر تدریس خصوصی،
ابتکاراتــی در حوزه فناوری نیز به دســت آورده
است .تولید قطعه رابط در باطری ماشینها یکی
از این ابتکارات است.
باطری ماشــین به دلیــل اصطکاک درونی
دستگاه ماشین و نوسانات مداوم در میزان شدت
مصرف انــرژی ،اغلب عمر کمی دارد ،متوســط
عمــر باطریهای تولید داخل یک ســال و نیم و
باطریهای خارجی دو ســال و نیم است و برای

صرفهجویی در هزینهها و دستمزد نصب باطری
درصد زیادی از صاحبان ماشینآالت از باطریهای
خارجی استفاده میکنند .آقای زراعتی با مشاهده
این وضعیت ،از تابستان سال  90اقدام به ساخت
قطعهای ابتــکاری کرد که بــا گذراندن مراحل
آزمایش و خطا حدود دو ســال به طول انجامید.
این قطعه کوچک در قالب رابط بین باطری و برق
خروجی در ماشین عمل کرده و با کاهش تنشهای
دروندستگاهی ،فشار انرژی را کم میکند و عمر
انواع باطریها را تا  50درصد افزایش میدهد .با
بهرهبرداری از این ابتکار و تجاریسازی آن از سوی
شرکتهای ماشینســازی و قطعهزنی ،افزون بر
کاهش هزینههای مصرفکنندگان ،شاهد افزایش
عمر باطریهای تولید داخل و ارزآوری باال به دلیل
کاهش واردات باطریهای خارجی و صادرات این
محصول خواهیم بود.
ابتکار دوم
طی سالهای اخیر در برخی از مراکز آموزشی
و دانشــگاهی کشور مسابقات ســاخت و پرتاب
موشــکهای آبی رواج یافته است .این مسابقات
با هدف آشنایی و ایجاد عالقهمندی به رشتههای
هوافضا ،در بین دانشآموزان و دانشــجویان اجرا
میشود .در افزایش برد این موشکهای مسابقهای
دو عامل نقش اساســی دارد؛ اول ،نحوه طراحی
موشک است که بدنه آن از بطریهای آب معدنی
تشکیل میشود و دوم ،النچر پرتابکننده موشک
اســت .عمده فعالیت دانشجویان در مسابقات ،به
طراحی موشکها خالصه میشود .شرکتکنندگان
النچرهای پرتاب این موشکها را که اغلب وارداتی
است ،به صورت آماده از بازار خریداری میکنند.
آقای زراعتی توانسته النچر این موشکها را طراحی
و بومیسازی کند .گفتنی است این محصول نیز
در قدرت و برد ،قابلیت رقابت با محصوالت مشابه
خارجی را دارد.
برای تهیه گزارش از فعالیتهای اقتصاد
مقاومتی در اســتان خود با شــماره تلفن
 09193472981بــرادر اکبر کریمی تماس
بگیرید.

اســماعیل طزری /با مرور وقایع چند ســال اخیر متوجه میشــویم اقدامات
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بسیاری در حمایت از ملت مظلوم فلسطین علیه رژیم متجاوز
صهیونیستی در سراسر جهان ،به ویژه در اروپا و آمریکا در حال شکلگیری است.
موفقیت این جریانها و جنبشها در اروپا و آمریکا به میزانی بوده اســت که حتی
بسیاری از دولتمردان رژیم صهیونیستی اعالم کردند ،اسرائیل در حال باخت جنگ تبلیغاتی
است؛ از این رو با توجه به اهمیت و جایگاه جنبشهای اروپایی و آمریکایی که نقش مهمی
در بیداری افکار آزادیخواهان و انزوای رژیم صهیونیســتی دارند؛ برخی از مهمترین این
جنبشها را بررسی میکنیم.
۱ـ جنبش اتحاد جهانی :جنبشی است که برای حل مشکالت فلسطینیان در جریان
درگیری با رژیم صهیونیستی از روشهای غیر خشونتآمیز استفاده میکند .این سازمان را
چند فعال صلحطلب فلسطینی ،اروپایی و آمریکایی شامل قسان آندونی ،نتا گالن ،هویدا
اراف و راشل کوری در سال  2001با هدف پوشش گسترده حقانیت فلسطینیان در رسانهها
تأســیس کردند .این سازمان از شهروندان سراســر جهان برای فعالیت غیر خشونتآمیز
علیه اقدامات سازمانهای نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن
دعوت میکند .در  16مارس  2003راشل کوری ،حامی آمریکایی این سازمان هنگامی که
سعی داشت مانع تخریب خانه یک فلسطینی شود ،به وسیله بولدوزر ارتش خونخوار رژیم
صهیونیستی زیر گرفته شد و به شهادت رسید.
۲ـ جنبش جهانی همبســتگی با فلسطین :این جنبش همواره با هدف مبارزه مدنی
و تالش به منظور برقراری عدالت و صلح برای فلسطینیان ،حمایت از قوانین بینالمللی و
حقوق بشر و مبارزه علیه نژادپرستی فعالیت میکند تا بتواند یک جنبش عظیم ضد آپارتاید
(اســرائیل) در حمایت از فلسطینیان ایجاد کند .این جنبش در سال  1982و در اعتراض
به حمله رژیم صهیونیستی به لبنان در انگلستان و ولز تشکیل شد و بعدها در سال 2004
به عنوان یک ســازمان آوارگان عمومی و مردمی به ثبت رســید .دفتر مرکزی این جنبش
در لندن است؛ اما به صورت بینالمللی نیز فعالیت میکند و در کشورها و شهرهایی ،مانند
دانمارک ،فرانســه ،آلمان ،یونان ،جمهوری چک ،ایتالیا ،هلند ،کارولینای شمالی ،سیاتل
میشیگان و واشنگتن دیسی نیز شعبههایی دارد .فعالیت و برنامههای منظم یا ماهیانه این
گروه قدرت و توان بسیج و اثرگذاری خوبی به آنها داده است.
۳ـ جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی :جنبشی جهانی است که هدف آن تحت
فشــار قرار دادن رژیم صهیونیســتی با اهرمهای اقتصادی به منظور پایان اشغال سرزمین
فلســطین ،برابری شهروندان عربزبان ساکن سرزمینهای اشغالی و به رسمیت شناختن
حق بازگشت میلیونها آواره فلسطینی است.
این جنبش را  ۱۷۱سازمان غیر دولتی فلسطینی در  ۹ژوئیه  ۲۰۰۵بنیان نهادند و
به یکی از بیانیههای سازمان ملل علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی استناد کرده و از روش
مبارزه سیاهپوستان علیه دولت آپارتاید بهره هستند .در حمایت از کارزار دهها نشست و حرکت
اعتراضی در شهرهای مختلف جهان انجام شده است .حامیان این جنبش شامل چهرههای
دانشگاهی،اعضای اتحادیههای کارگری ،احزاب سیاسی و شهروندان صهیونیستی میشود.
۴ـ جنبش یهودیان ضد صهیونیست :جنبشی است که هدف آن مخالفت با ملیگرای
طرفدار دولت و کلیت رژیم صهیونیستی و نگاه منفی نسبت به تفکرات ،باورها و اهداف جنبش
صهیونیسم و دولت یهودی در رژیم صهیونیستی است؛ البته ضد صهیونیستها دیدگاههای
گوناگونی دارند و عبارت «ضد صهیونیست» به جامعهای واحد با دیدگاه یکپارچهای اشاره
ندارد .رهبران مخالف صهیونیست معتقدند ،طبق آیات کتاب مقدس تورات ،یهودیان باید
در کشــورهایی که ساکن آن هستند ،بیشــترین وفاداری را داشته باشند و در صورتی که
خالف این عمل انجام شود ،با خشم خداوند روبهرو میشوند.
فرجام سخن  /رفتارهای ضد صهیونیستی جوانان در اروپا و آمریکا در حال گسترش
اســت .طی چند سال اخیر ،بارها مراکز وابســته به صهیونیستها در اروپا و آمریکا هدف
حمالت و بمبگذاریها قرار گرفتهاند .ظهور رفتار ضد صهیونیســتی در اروپا و آمریکا از
سوی جوانان نشاندهنده سرخوردگی و ناکامی آنان از نظامهای حاکم است.
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آشنایی با اصطالحات حقوقی ـ ۹

اقسام شروط ضمن عقد:
الفـ شروط باطل
شروط باطل ،شروطی است که به علتی از جهات قانونی باطل و فاقد ارزش و اعتبار
اســت .شروط باطل هیچ اثر حقوقی ندارد و مانند آن است که از ابتدا در عقد درج نشده
باشد .شروط باطل به دو دسته تقسیم میشود1 :ـ شروط باطلی که عقد را فاسد نمیکند.
2ـ شروط باطلی که عقد را فاسد میسازد.
۱ـ شروط باطلی که عقد را فاسد نمیکند:این شروط سه دسته است .در ماده
 232قانون مدنی آمده است« :شروط مفصله ذیل باطل است .ولی مفسد عقد نیست۱ :ـ
شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد۲ .ـ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد۳ .ـ شرطی
که نامشروع باشد.
۲ـ شــرط باطل که مفسد عقل میباشد :ماده  233قانون مدنی مقرر میدارد:
«شــروط مفصله ذیل باطل و موجب بطالن عقد است۱ :ـ شرط خالف مقتضای عقد ۲ـ
شرط مجهول که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود».
بـ شروط صحیح
قانون مدنی در ماده  234اقسام شروط صحیح را آورده است .این ماده مقرر میدارد:
شرط به سه قسم است۱ :ـ شرط 2ـ شرط نتیجه 3ـ شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
شرط صفت :شرط صفت عبارت است از؛ شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه :شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل :شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین
یا بر شخص خارجی شرط شود.
خواهان :خواهان کســی است که دعوایی را علیه دیگری طرح میکند و از دادگاه
چیزی را میخواهد .لفظ عربی برای خواهان «مدعی» اســت .خواهان میتواند شــخص
حقیقی یا شخص حقوقی باشد.
خوانده  :منظور از خوانده کسی است که دعوا علیه او اقامه و طرح میشود .خوانده
هم ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
وکیل :کســی را گویند که نیابت در انجام کاری را دارا باشد .به موجب قانون آیین
دادرســی مدنی ،وکیلی که بخواهد از طرف هر کدام از متداعیین وکالت کند باید دارای
شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر شده است.
قائــم مقام قانونی :ولی (پدری و جد پدری) صغیر ،قیم فرد محجور و مدیر عامل
(که نماینده شخص حقوقی است).
خواسته :آن چیزی است که خواهان از دادگاه تقاضا میکند و درخواست مینماید
که خوانده به انجام یا دادن آن محکوم شود.
بعضی خواستهها مالی نیست .مانند تخلیه مورد اجاره .بعضی اوقات خواسته جنبه
مالی دارد مانند مطالبه وجه چک و مطالبه طلب.
ابالغ حکم :منظور از ابالغ حکم این است که رونوشت گواهی شده با اصل حکم که
به امضای رئیس دادگاه رسیده توسط مأمور ابالغ رسماً به رویت اصحاب دعوا یا وکالی آنها
برسد تا ضمن اطالع از مفاد حکم و نوع آن ،در صورتی که از مدلول حکم ناراضی باشند
در موعد قانونی به حکم رویت شده اعتراض نمایند.
تأیید و ابرام حکم :اگر دیوان عالی کشــور تشــخیص داد که حکم یا قرار مورد
درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده آن را ابرام و تأیید مینماید و نسخهای از رأی
تأیید شده را برای طرفین میفرستد و پرونده اصلی به شعبه نخستین مرجوع میشود.
نقض :هر گاه دیوان عالی کشــور تشــخیص دهد که حکم یا قرار مورد درخواست
فرجامی موافق قانون صورت نگرفته اســت آن را نقــض مینماید و تمام جهات مؤثر در
نقض را قید میکند.
منبع:آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق ،جلد اول
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«دانیل چوالیک» استاد حقوق بشر بینالمللی در دانشکده حقوق دانشگاه پیتزبورگ در نشست بینالمللی «ایاالت متحده ،حقوق بشر و گفتمان
جهانخواری
سلطه» که در دانشگاه مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد ،گفت :آمریکاییها به نام حقوق بشر به دنبال تأمین منافع خود و رسیدن به خواستههای
بشر
به نام حقوق
خود بوده و هیچ توجهی به نتیجه اقدامات خود ندارند.
جریانشناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصرـ 74

سیاستنامه

تداوم مشی تروریستی بهائیان و پیوند با بیگانگان

اندیشه سیاسی مسلمانانـ 399

ماهیت و گونهشناسی جامعه در اندیشه سیاسی مالمحمدمهدی نراقی

فتح اهلل پریشــان /از جمله مسائل مورد بررسی در حوزه فلسفه اجتماع
که در قالب ســؤاالتی مهم در شــناخت مبانی معرفتی و عمق اندیشه سیاسی یک
اندیشمند مدخلیت دارد ،وارسی نگاه وی به فرد و جامعه است .بررسی جامعه از لحاظ
مبدأ ،غایت و رفتار اعضای آن با یکدیگر از مسائل مهم در اندیشه سیاسی و حکمی
فقهای مسلمان به شمار میآید .در واقع بحث از فرد و جامعه ،بررسی نسبت این دو با
یکدیگر و اصالت داشتن آنهاست که با کشمکش و تأمالت نظری مختلفی همراه بوده
و به تکوین نظریههای متقابلی منجر شده است .سلسلهمباحث این مسئله در ادبیات
جامعهشناختی بیشتر به مبحث برهمکنشهای عاملیت و ساختار یا سطوح خرد و
کالن متمایل است که اگرچه هر دو در مبادی فلسفی نظری ،دو روی یک سکهاند،
اما تبیینها و گرایشهای مختلفی را به خود اختصاص دادهاند و هر یک را میتوان
در یک پارادایم فکری و فلســفی در کانون بحث قرار داد و در طیفی از گرایشهای
فردگرایانه تا جمعگرایانه تحلیل کرد .در میان اندیشوران مسلمان نیز اگرچه در آثار
فارابی و دیگران مباحث فراوانی در اینباره مشــاهده میشود ،اما شاید بتوان گفت
()1
خواجهنصیر نخستین کسی است که اصالت جامعه را به مفهوم فلسفیاش مطرح کرد.
اما بر اساس آموزههای قرآنی و با توجه به اندیشههایی که از متفکران اسالمی
درباره همنوایی فرد و جامعه صادر شــده ،الگویی جامع و واقعنگر از یکپارچگی در
عرصه حیات فرد و اجتماع قابل استنباط است که در این آموزهها ،آدمی دارای ابعاد
فطری و غریزی اســت که هر یک ادراکات و احساســات جهتدار خود را دارند؛ لذا
انســان در درون خود دارای کانون ستیز و مبارزه است ،چنانکه در بیرون نیز گاه با
ناهماهنگیها مواجه اســت و گاه در قبال هماهنگیهای بیرونی خواهد توانست به
حیات طیبه و امت واحده دست یابد .در نظام فکری فالسفه اسالمی ،جهان واحد به
هم پیوستهای را تشکیل میدهد که در رأس آن خداوند قرار گرفته است .هستی در
کلیت خود جلوهای از اوصاف خداوند معرفی شده است .نراقی در بحث هستیشناسی
و انسانشناسی که در مطالب گذشته بررسی شد ،کیفیت این تجلی را در دایره هستی
()2
(جهان اکبر) و دایره انسان (جهان اصغر) به روشنی تبیین کرده است.
با توجه به سرشــت دوگانه انسان و اینکه جامعه ،پدیدهای غیر از اجتماعی از
افراد انسانی نیســت؛ ماهیت جامعه نیز نمیتواند بیگانه از ماهیت افراد تلقی شود.
نراقی جامعه را محصول حضور افراد دانسته ،از این رو عدالت و کمال اجتماعی را در
عدالت و کمال فردی مضمر دانسته است .وی معتقد است« :مادامی که فرد نیروها و
صفاتش به اعتدال نرسیده باشد ،قادر به تحقق عدالت میان شریکان خود در منزل
و شهر نخواهد بود)3(».؛ یعنی اصالح جامعه معلول اصالح فرد است و هویت جامعه
با هویت افراد آن تعیین میشود.
بر مبنای نگاه لطیف اخالقمدارانه محقق نراقی ،جامعه همانند افراد خود ،ماهیت
تنازعگرا ،رقابتآمیز و تضادخواه (میان بعد خیرگرا و شــرگرای خود) پیدا میکند.
نراقی معتقد است مؤلفه ستیزهجویی در هر جامعهای تردیدناپذیر است و به همین
دلیل خداوند برای مهار آن نبوت و شــریعت را فرو فرســتاد .او میگوید« :چون در
طبیعت و نهاد انسان ،خشم ،دشمنی ،حسد ،همچشمی و انحراف از حق وجود دارد،
چه بســا محبت میان برخی برای منافع مادی از بین میرفت؛ بنابراین بر سر آن به
دفع و ایذا و همچشمی با همدیگر میپرداختند و چه بسا که این امر منجر به نفرت
و رویارویی میگردید .بنابراین خداوند انبیا را با شــرایع و قوانین فرستاد تا مردم در
()4
تنازع به آنها رجوع کرده و اختالفاتشان را دور کنند».
ســازوکاری که محقق نراقی برای برونرفت از وضعیت تنشآلود جامعه تصور
میکند ،همانا امر به معروف و نهی از منکر است که موجب تحقق قانون و عدالت و
ضمانت اجرای آنهاست .از منظر وی محقق شدن این موضوع در گرو تعامل دو گروه
امرا و علما در جامعه است .این دو گروه تأثیرگذار بر سرنوشت جامعه در صورت تعامل
میتوانند ماهیت تنازعگرای جامعه را به ماهیتی آشتیگرا تبدیل کنند.
با این نگاه ،جامعه از منظر اندیشه سیاسی نراقی ابتدا ،به دو نوع عادله یا صالحه
و جائره یا فاسده تقسیم شده است .وی جامعه عادالنه را جامعهای میداند که عدالت
در عرصههای سیاســت ،قانون و اقتصاد برقرار شده باشد .چنین جامعهای بر مبنای
طبیعت و فطرت اصلی انسانها حرکت کرده و تعاون ،همبستگی و مساوات در میان
افراد آن حکمفرما میشود .اما در جامعه فاسده یا جائره ،سیاست ماهیت طاغوتی پیدا
()5
میکند و قانون ماهیت کفرآمیز و اقتصاد به فساد و توزیع نابرابر دچار میگردد.
نراقی ویژگیهای جامعه عادالنه را در کتاب جامعالسعادات اینگونه برمیشمرد:
«مردم نسبت به همدیگر رفتار عادالنه در پیش میگیرند ،مانند ادای حقوق ،برگرداندن
امانتها ،انصاف در معامالت و معاوضات ،گرامی داشتن بزرگان و رؤسا ،دادن دست
یاری به مظلومان و ضعیفان».
اما جامعه فاســده یا جائره ویژگیهای جامعه عادالنــه را ندارد .نراقی فقدان
ارزشهای موجود در جامعه عادالنه را برابر با جامعه فاسده دانسته است .در شماره
آینده مبتنی بر شناخت ماهیت جامعه ،رابطه فرد و جامعه بررسی خواهد شد.
* منابع در دفتر هفتهنامه موجود است.

کتابخوان
وضعیت حقوق بشر آمریکا در سال 2015

دولت آمریکا همواره خود را مهد دموکراسی
و حقوق بشر قلمداد کرده و داعیه ترویج و صدور
این ارزشها را به اقصی نقاط جهان داشته است؛
اما وضعیت واقعی حقوق بشر در آمریکا روایت
دیگــری از این ادعا را نشــان میدهد .در حال
حاضر روزانه موارد متعددی از نقض حقوق بشر
در آمریکا اتفاق میافتد که از جمله آنها میتوان
به اعمال خشونت پلیس آمریکا علیه مردم این
کشور ،تداوم تبعیضنژادی در گونههای مختلف
آن علیه رنگینپوســتان ،به ویژه سیاهپوستان،
اعمال خشــونت علیه زندانیان ،نقض گسترده
حقوق زنان و کودکان مانند؛ تجاوز و تعرض به آنها ،نقض حریم خصوصی افراد مانند؛
شنود مکالمات تلفنی شهروندان و اعمال خشونتهای فراوان علیه مسلمانان اشاره کرد.
همچنین باید توجه داشت که نقض حقوق بشر از سوی دولت آمریکا صرفاً محدود به
وضعیت داخلی این کشور نیست؛ بلکه میتوان به سابقه بسیار بد آمریکا درباره نقض
حقوق بشر شهروندان سایر کشورها ،از جمله؛ حمالت نظامی مکرر به کشورهای مختلف،
موارد متعدد کودتا و قتل رهبران کشورهای مخالف آمریکا و همچنین شنود مکالمات
تلفنی سران و شهروندان کشورهای مختلف جهان اشاره کرد .موارد پرشماری از نقض
حقوق بشر در آمریکا ،در کتاب «وضعیت حقوق بشر آمریکا در سال  »2015درج شده
است .که در این کتاب که مرکز پایش معاونت امور بینالملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
آن را تهیه کرده است ،وضعیت حقوق بشر و میزان پایبندی به موازین و تعهدات حقوق
بشــری در آمریکا در حوزههای مشــخص در بخشی از سال  2014و همچنین 2015
بررسی شده است .این کتاب صرفاً بخش کوچکی از مهمترین موضوعات نقض حقوق
بشر در این کشور ،از جمله تبعیض علیه سیاهپوستان و مسلمانان ،تبعیض علیه زنان و
کودکان ،وضعیت اسفناک بیخانمانها ،قتل ،خشونت و دیگر رفتارهای بیرحمانه توسط
پلیس ،بیعدالتی قضایی با پناهجویان ،بومیان و همچنین حمله و کشــتار بیرحمانه
غیرنظامیان در کشورهای عراق و افغانستان و حمایت از رژیمهای سرکوبگر را پوشش
میدهد .در واقع ،این مسائل روح حاکم بر مجموعه حاضر را شکل میدهند که درصدد
است با رویکردی واقعگرایانه و بیطرفانه نسبت به موضوع حقوق بشر در آمریکا ،بخشی
از واقعیات را از دریچه اخبار و گزارشهای مستند و رسمی سازمانها و نهادهای مدنی
فعال در حوزه حقوق بشر در این کشور منعکس کند.

جعفر ساسان -داوود عسگری/
با وجود تبلیغــات دروغین فرقه
ضاله بهائیت درباره پاسداشــت حقوق
انسانها ،بررسی عملکرد رهبران گمراه
این فرقه نشان میدهد که آنها در عمل
سیاسی به حق ،شــاگردان ماکیاولی
بودند و مشــی ترور و خشونت را برای
از بین بردن و ســاکت کردن توابین از
ایــن فرقه و مخالفان و منتقدان به کار
میبستند .شورشهایی نظیر شورش
زنجان ،مازنــدران و واقعۀ نیریز فارس
چهره پنهان آنها را در تاریخ به همگان
نشان میدهد .مشی ترور با سر آمدن
زندگی بهاء به پایان نمیرســد؛ بلکه
در زمان جانشــینان وی نیز به شکلی
جدیدتر و در پیوند با نماد تروریســم
بینالمللی ،یعنی رژیم صهیونیســتی
در جایگاه نماد تروریسم دولتی تداوم
پیدا کرد.

تداوم مشی ترور
بهاءاهلل مدت نه ســال در قلعهاى
در عكا تحت نظر بود و  15ســال بقیۀ
عمر خویش را نیز در همان شهر گذراند.
وی در ســال  1309ق از دنیا رفت و
پیروانش با اعتقاد به خدایى او ،قبرش
را قبلۀ خویش گرفتند .وی در عکا نیز
دست از ترور مخالفان و رقبا برنداشت
و به شــیوههای مختلف ،آنان را حذف
میکرد .میرزا آقاخان کرمانی مینویسد:
«بهــا در ادرنه ،پیش از حرکت به عکا،
میرزانصراهلل تفرشــی را با َسم کشت و
در عــکا نیز چند نفر از اصحاب خود را
فرستاد ،حاجی ســیدمحمد اصفهانی
و آقاجانبیگ و میرزارضاقلی تفرشــی
(برادر میرزانصراهلل) را در خانۀ نزدیک
قشله که منزل داشتند ،شهید کردند و
قاتلین اینان ،عبدالکریم شمرو و حسین
()1
آبکش و محمدجواد قزینی بودند».
وی در ادامه مینویسد[« :بهاء] هر
یک از اصحاب خودش را نیز که از فسق
و فجور و باطن کار وی خبردار شدند،
در عکا یا نقطۀ دیگر تمام کردند؛ مانند
حاجیآقا تبریزی .حتی آقا محمدعلی
اصفهانی را که در اســامبول تجارت
مینمــود و مدتی فریــب او را خورده

آفاق

بود ...،میرزا ابوالقاسم دزد بختیاری را
مخصــوص از عکا مأمور نمود که برود
در اســامبول ،آن جرثــوم غفلت را...
()2
قصد نماید. ...
رویۀ تروریستی بهائیان ،با مرگ
حسینعلی نوری پایان نیافت و در زمان
عباس افندی نیز تداوم یافت ».به نوشتۀ
کرمانی و روحی :پس از فوت حسینعلی
بهاء (دوم ذیقعده 1303ه.ق) رســم
آدمکشی با فرزند و جانشین وی (عباس
افندی) نیز ادامه یافت .نخستین قربانی
نیــز میرزا محمدنبیــل زرندی ،مورخ
معروف بهائی بود که خیال داشت خود
را جانشــین بهاء خواند« .پسران خدا
[حسینعلی بهاء] خبردار شده ،دو نفر
را فرستاده ،آن لنگ بیچاره را خفه کرده،
)(3
بردند به دریا انداختند».
مشی تروریستی بهائیان و بهویژه
رهبران آنان از ابتدای شــکلگیری و
انجام قتلهای فجیع و حذف مخالفان،
باعث شــد که رهبران ایــن جریان با
جریان تروریسم بینالمللی که در قالب
صهیونیسم در آن دوره در حال ظهور
بود ،پیوند بخورنــد .همکاری بهائیان
با این جریان و اســتعمار انگلیس که
حامی هر دو بود ،زمینۀ تشکیل رژیم
صهیونیستی را فراهم کرد که امروزه در
جایگاه نماد تروریسم دولتی در جهان
شناخته میشود.

ارتباط بهائیت با بیگانگان
بهائیت با بیگانگان رشد کرده و در
پناه آنان به حیات خود ادامه داده است .به
قول دکتر آدمیت« :فرقۀ بهایی یکپارچه
دستگاه بیگانهپرســتی است .بهائیان از
اصول جهانبینی ســخن میرانند؛ ولی
در معنا و عمل ،مر ّوج بیوطنی هستند...
 .دفتــر اعمال پلید این کســان وایادی
آنان ،آشکار میسازد که جملگی در زمرۀ
غالمان حلقهبهگوش بیگانگان باشند .از
اینروست که بهائیان و جهودان ،در ایران
منفورترین مردم به شــمار آیند .در یک
کالم ،داستان باب با دعوی امام زمانی آغاز
گشت و به مرام بیوطنی و اجنبیپرستی
()4
انجام پذیرفت».
رابطۀ بهائیت با بیگانگان از ابتدای

کار تاکنون که حدود  170سال از آن
میگذرد ،با چهار قدرت استعماری که
در دورۀ معاصر جهان اســام را مورد
هجوم سیاســی ،اقتصــادی ،نظامی و
فرهنگی قــرار دادهاند ،قابل بررســی
میشــود .این چهار قدرت عبارتند از:
روســیه ،انگلستان ،رژیم صهیونیستی
و آمریکا.
یــک ـ بهائیت و روســیه :رابطۀ
بهائیت و روسیه را میتوان از دو جهت
بررسی کرد :یکی حضور روسیه در ایران
در مقام یک قدرت استعماری ،تقریباً
از ابتدای حکومت قاجاریه و حمایت از
بابیه و بهائیت و دیگری ،رابطۀ خانوادۀ
حســینعلی نوری ،بنیانگذار بهائیت،
با روسیه.
1ـ نفوذ اســتعماری روســیه در
ایران :روسیۀ تزاری که قدرتی فزونخواه
و اســتعمارگر بود ،بــه دلیل موقعیت
ژئوپلیتیک ایران و در پی وصیت پطر
کبیر مبنی بر دسترسی به آبهای آزاد،
همیشــه به ایران چشم طمع داشت و
سرانجام با تجاوز به خاکایران ،حکومت
فتحعلیشاه را مجبور به انعقاد دو قرار
داد ننگین گلستان و ترکمانچای کرد.
این تجاوز ،افزون بر جدایی بخش مهمی
از خاکایران ،با تحمیل کاپیتوالسیون
و حمایت از ولیعهدی عباسمیرزا ،نفوذ
سیاسی روســیه را در ایران گسترش
داد؛ اما ســد مذهب بــا رهبری علما،
یکی از موانع اصلی نفوذ روســیه بود
که تأثیر آن را در دو جنگ مشــاهده
کرده بود .فتوای جهادیۀ علمای شیعه
و حضور آنان در جنگ ،حکایت از یک
قدرت درونی متکی بر ایمان داشت که

شکستن اقتدار آن کار آسانی نبود ،نه
برای استعمار خارجی و نه برای استبداد
داخلی .بهتریــن راه برای تضعیف این
اقتدار ،ایجاد شکاف در این جبهۀ واحد،
از طریــق فتنۀ مذهبی یا همان جنگ
مذهب با مذهــب بود .از قضا ،بخت با
استعمارگران یار بود و در همین دوره،
اختالفات مذهبی نظیر اختالف اصولی
اخباری و شیخی متشرعه ،یا باالسری
پایینسری در ایران جریان داشت .این
موضوع فرصتی برای اســتعمار پدید
آورد تا از آب گلآلود ماهی بگیرد و به
اهداف خود برسد.
افراد قدرتطلب و فرصتطلبی
نظیــر علیمحمد باب و حســینعلی
نــوری ،از ظرفیت الزم برای طراحی و
اجرای فتنۀ مذهبی برخوردار بودند و
اســتعمار نیز روی آنان سرمایهگذاری
کرد .در این زمینه ،اســتعمار روسیه
به اقداماتی از قبیل جذب و اســتخدام
عناصر نفــوذی ،حمایــت از مدعیان
حکومت ،همدســتی بــا دیگر قدرت
استعماری ،یعنی بریتانیا دربارۀ سلطه
بــر ایران ،ممانعت از پیشــرفتایران،
دینسازی و فرقهتراشی برای بر هم زدن
وحدت ملی و نابودی هویت دینی مردم
و در واقع استعمار فرهنگی ،دست زد.
بنابرایــن ،در دورهای کــه فرقۀ
بهائیت در ایران شــکل گرفت ،روسیۀ
تزاری یکــی از قدرتهــای بالمنازع
در ایــران بود که در همــۀ حوزههای
سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی
دخالت داشت .دکتر آدمیت در توصیف
وضعیت ایران و قدرتهای استعماری
مینویسد« :ایران در سیاست بین ملل،

حالت جســم عایقی را داشت میان دو
نیروی روس و انگلیس .روس ،دشمن
مطلق ایران بود...؛ دشــمن استقالل و
آزادی و ترقی و تمامیت ارضی ما بود.
ما را ناتوان و عقبمانده میخواســت
که سیاست صرف متجاوزانۀ نظامی و
استعمار اقتصادی خود را پیش ببرد .با
هر نقشۀ اصالح و تغییری ،سر ستیزگی
()5
داشت».
2ـ حمایت آشــکار روســیه از
بهائیت :روســیه از ابتدای شکلگیری
بابیه که ســرانجام بهائیت از آن پدید
آمــد ،از این فرقه و اقدامات خرابکارانۀ
آن حمایــت کرد و آن را زیر چتر خود
درآورد .برخی از موارد این حمایت ،به
شرح ذیل است:
1ـ در ماجرای تجمع جنجالانگیز
بابیان تحت رهبری محمدعلی قدوس،
قرةالعین و حســینعلی بهاء در سال
 1246ق در بدشــت که ن َسخ اسالم از
سوی بابیان اعالم شد ،پیروان علیمحمد
باب تصمیم گرفتند که به محل بازداشت
وی واقع در ماکو حمله کنند و او را آزاد
سازند .به نوشــتۀ دکتر نوایی« :نتیجۀ
تصمیمات بــزرگان بابیه در بدشــت
این شــد که به هر قیمتی هست ،باب
را از ماکو ،یا به قول ســیدعلیمحمد،
ارض باسط برهانند ...و در مقابل دولت
بایستند؛ و چنانچه دولت سخت گرفت
و نتوانستندایستادگی نمایند ،به خاک
()6
روسیه پناه برند».
این تصمیم سران بابیه نمیتواند
بدون هماهنگی قبلی و ارتباط با روسیه
سروسری
باشــد .در واقع ،آنها از قبل
ّ
با روســیه داشتهاند که چنین تصمیم
متهورانهای گرفته بودند؛ وگرنه از کجا
معلوم بود که روسیه آنها را تحویل دولت
ایران ندهد .در شورش بابیان زنجان که
به رهبری مالمحمدعلی زنجانی ،موسوم
ف حی ،صورت
«حجــت» و از حرو 
به ّ
گرفت ،وی هنــگام جنگ با نیروهای
دولتــی ،به یــاران خویــش اطمینان
داده بــود که دولت روس به یاری آنان
خواهد آمد.
* پینوشتها در دفتر نشریه
موجود است.

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقالب اسالمیـ قسمت شصتودوم

دیپلماسی حقوق بشری ،ابزاری نرم برای تحمیل ارزشهای غرب

دکتر سیامک باقریچوکامی/
ابتداییترین استفاده از دیپلماسی
حقوق بشــری در روابــط بینالملل از
زمان شکلگیری کمیسیون حقوق بشر
و تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر آغاز
و در سازمان ملل تقویت شد .به عبارتی،
میتوان گفت اعالمیه جهانی حقوق بشر
وین سال  1993به حقوق بشر ماهیت
جهانی داد.
در بند پنجم از بخش یکم ،درباره
پیوند میان نســلهای مختلف حقوق
بشر آمده است« :تمام انواع حقوق بشر
جهانشــمول و تقسیمناپذیرند و با هم
وابســتگی متقابل و ارتبــاط تنگاتنگ
دارند ».در بند هشــتم از همان بخش
تأکید شــده است ،دموکراسی توسعه و
رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی
با هم وابســتگی متقابل دارند و یکدیگر
را تحکیم میبخشند(.فروغینیا،1391 ،
ص )152
این تحول در اسناد حقوق بشری
تأثیــر کیفی بســیاری بر دیپلماســی
حقوق بشر گذاشت و مبانی محکمتر و
فراگیرتری را به بازیگران جنگ نرم داد.
این موضوع با انحالل کمیسیون حقوق
بشری در سال  2006و جایگزینی شورای
حقوق بشــر در جایگاه یک نهاد فرعی
سازمان ملل ،دیپلماسی حقوق بشری را
به اهرم فوقالعادهای تبدیل کرد.
این تحوالت در حوزه دیپلماسی،
قــدرت و نفوذ بازیگران جنگ نرم برای
تغییرات نرم در دولتهای ناهمســو و
مخالف را افزایش داد .در همین راســتا،
غرب برای اینکه رفتار دیگر دولتها را در
جهت ارزشهای غربی و اهداف سیاسی
خود هدایت کند ،ابزار دیپلماسی حقوق
بشری را بیش از گذشته در دستور کار
خود قرار داد.
اگرچه غربیهــا از زمان تصویب
اولین ســند حقوق بشر در سازمان ملل
تا اواخر قرن بیستم از ابزار حقوق بشری
علیه دولتها استفاده کردهاند؛ اما از این
دوره به بعد زیرساختهای حقوق بشری
شــکل گرفته به مبنا و قاعدهای فراگیر

برای دیپلماســی حقوق بشری تبدیل
شدند .دیپلماسی حقوق بشری جایگزین
روش یکسویه حقوق بشری شد؛ اما از
نظر هدف جهانیسازی ارزشهای غربی
همچنان ثابــت باقی ماند .با وجود این،
تحوالت مذکور ،نبرد نرم را با گذشــته
متمایز کرد و حقوق بشری که در موج
سوم نبرد نرم از آن بهره گرفته میشد،
با حقوق بشــر پس از جنگ سرد بسیار
متفاوت شد.
یکــی دیگر از مــوارد تمایزبخش
اســتفاده از دیپلماســی حقوق بشری
در جریــان مــوج چهارم نبــرد نرم با
گذشته ،گســترش نهادهای غیر دولتی
حقوق بشری است .ســازمانهای غیر
دولتی نســبت به گذشته رشد و توسعه
روزافزونــی پیدا کردهاند ،بــه گونهای
که به گفته ســیکینگ 38 ،ســازمان
مردمنهاد حقوق بشــری در  1329ش،
(1950م) به  72ســازمان مردمنهاد در
 1339ش1960( ،م)  103ســازمان
مردمنهــاد در  1349ش1970( ،م)
 138ســازمان در  1359ش (1980م)
و به بیش از  275سازمان مردمنهاد در
 1374ش (1995م) افزایش یافته است.
(شریفشاهی و جاللی ،1391 ،ص )106
تحــول دیگــر ایجــاد شــده در
دیپلماســی حقوق بشری ورود اتحادیه
اروپا به این موضوع اســت .شکلگیری
اتحادیه اروپا که بالفاصله پس از فروپاشی
بلوک شــرق صــورت گرفــت ،جایگاه

دیپلماسی حقوق بشــر را در نبرد نرم
متحول کرد .از سال  1359ش()۱۹۸۰
دو ابزار حقوق بشــر و دموكراســي به
محورهاي مركــزي همگرايي اروپايي و
هويت اروپا در سراسر جهان تبديل شد.
پیش از آن حقوق بشــر نقش كمرنگي
در روابط خارجي اتحاديه اروپا داشت .تا
اینکه در اوايل دهه  1370ش ()۱۹۹۰
سياست هماهنگ حقوق بشري به صحنه
ظهور رســيد .در بيانيــه وزراي خارجه
اتحاديه اروپا در ســال )۱۹۹۷( 1376
اعالم شــد ،رژیم حقوق بشر بايد گزینه
اصلي روابط خارجي اتحاديه باشد .در اين
بيانيه بيان شد ،اظهار نگراني درباره نقض
حقوق بشر نميتواند دلیلی برای مداخله
در امور داخلي يك دولت باشــد .پس از
آن اعالميه در سال  ۲۰۰۲اتحاديه اروپا
تأكيد کرد ،حقوق بشر بخشي از سياست
خارجي آن به شمار میآید؛ زيرا تنشها
و اختالفهای حاصل از نقض نظاممند
و شديد حقوق بشر و آزاديهاي اساسي
در يك كشور همواره تهديدي براي صلح
و امنيت بينالملل محســوب ميشوند.
(موسویان ،ص )۶۵
اتحاديــه از طريــق دیپلماســی
حقوق بشــری و انجــام گفتوگوهاي
سياســي با کشــورهای ثالث كه در آن
گفتوگوها ،بنــدي تحت عنوان حقوق
بشر گنجانده ميشود ،به پيشبرد حقوق
بشــر و روند دموكراســي میپردازد .به
طور کلی ،دیپلماســی حقوق بشــری

اتحاديــه اروپا مبتنی بــر رهنمودهای
اتحاديه در زمینه حقوقبشر است؛ اين
رهنمودها به مســائلي ،مانند مجازات
مــرگ (مصــوب)1377؛ رهنمودهاي
اتحاديه اروپا درباره گفتوگوهاي حقوق
بشــر ()1380؛ شكنجه و دیگر رفتارها
يــا مجازاتهاي بيرحمانه غير انســاني
يــا تحقيرآميــز ()1380؛ كــودكان و
درگيریهاي مسلحانه ()1382؛ مدافعان
حقوق بشــر ( )1383و پيشبرد قانون
بشردوستانه بينالمللي( )1384معطوف
است .از سال  1374همه موافقتنامههاي
دوســتي و نيز موافقتنامههاي شركت
همكاري با كشــورهاي ثالث بندي دارد
كه به صراحت بيان ميكند مسئله حقوق
بشر مؤلفهای اساسی در روابط دو طرف،
یعنی اتحاديه اروپا و كشور ثالث است.
با این حــال ،بازیگــران فعال در
دیپلماســی حقوق بشر سعی میکنند
روابط خود را با کشور هدف بهبود داده
و آن را مســتعد پذیــرش توصیههای
حقــوق بشــری کنند .به بیــان دیگر،
اســتفاد ه غربیها از دیپلماسی حقوق
بشــری برقراری ارتباط با کشور هدف
برای تحمیل دیدگاههای حقوق بشری
خود بر آن است .در این زمینه ،اتحادیه
اروپا دیپلماســی حقوق بشــری فعالی
را از ســال  1370در چارچوب برخورد
انتقادی درباره جمهوری اسالمی طراحی
کرده بود؛ اما توفیق زیادی برای تحمیل
نظرات خود نداشت .اکنون پس از توافق

اقدام جامع مشترک هستهای بین ایران و
گروه  ،5+1دیپلماسی حقوق بشری بیش
از پیش در برنامههای آمریکا و اروپا برای
فشار بر ایران جا باز کرده است.
پس از پایان جنگ سرد ،غربیها
به شــدت از دیپلماســی حقوق بشری
علیه کشــورهای ناهمسو به بهانه نقض
حقوق بشــر اســتفاده کردند .در واقع،
رویکرد آمریکا پس از جنگ سرد نسبت
به حقوق بشر نه تنها اصالح نشد؛ بلکه
پیچیدهتر نیز شد و پس از حوادث یازده
ســپتامبر عملکرد گزینشی و استاندارد
دوگانه آمریکا نسبت به حقوق بشر قوت
بیشــتری گرفت .در همین دوره شاهد
ورود گسترده و بیسابقه شورای امنیت
سازمان ملل متحد به موضوع حقوق بشر
از محمل حقوق بشردوســتانه هستیم،
به گونهای کــه از مجموع  66قطعنامه
مصوب شورای امنیت در این سال58 ،
قطعنامه به موضوعات حقوق بشــری و
حقوق بشردوستانه اختصاص دارد ،که
نشاندهنده فرایندی جدید و بیانکننده
()1
جهتگیری آینده شوراست.
گفتنی است ،تعیین گزارشگران
حقوق بشــر برای کشــورهای ناقض
حقــوق بشــر در دوران پس از جنگ
ســرد به غربیها این توانایــی را داد
که کشــورهای ناهمخــوان را بیش از
گذشــته تحت فشــار قرار دهند .این
روند برای جمهوری اســامی بیش از
کشورهای دیگر استفاده شد .تاکنون
غربیها با اتهام نقض حقوق بشــر در
ایران گزارشگران ضد ایرانی متعددی
را در کمیســیون حقوق بشر و بعد در
شورای حقوق بشر انتخاب کردند که
هدفی جز تحت فشار قرار دادن ایران
برای تغییر رفتار در حوزههای داخلی و
خارجی نداشتند .شکل دیگر بهرهگیری
بازیگران جنگ نرم از دیپلماسی حقوق
بشری ،ارائه گزارشهای حقوق بشری
از طریق دستگاه دیپلماسی کشورهای
آمریکایی ،اروپایی و اتحادیه اروپا است.
* پینوشت در دفتر هفتهنامه
موجود است.

پردازش

حقوق بشر دروغین

شهاب زمانی/یکی از حربهها
و بهانههای غــرب به محوریت آمریکا
علیه جمهوری اســامی ایران ،نقض
موضوعی اســت که آنها حقوق بشــر
مینامند .بیتردیــد از بین تمام راهها
و ابزارهای دشــمنی آمریکا با تمامیت
انقالب و نظام اسالمی برآمده از آن ،این
حربه از حیث کارکرد تبلیغاتی ،سیاسی
و منظومه و اجماعسازی دیگر قدرتها
و کشورهایی که به نوعی گفتمان انقالب
اسالمی را مزاحم خود میدانند ،یا در
منطقه حساس غرب آسیا از هماوردی
با ایران اسالمی بازماندهاند ،بیشترین
سود و آورده اقتصادی و سیاسی را برای
آمریکا داشته است و از اینرو میتوان
از آن به «صنعت حقوق بشر» یاد کرد.
این در حالی اســت کــه موارد
نقض حقوق بشــر از سوی آمریکا ،چه
در عرصــه داخلی بر ضد مردم آمریکا
اتفاق میافتد و چه به ســبب حضور و
مداخالت مستقیم یا غیرمستقیم آمریکا
در کشورهای دیگر در حال وقوع است،
بســیار متعدد است و به نوعی در عالم
واقع ،نام آمریکا مصادف و مرادف است
با ناقض حقوق بشــر .هر کجا آمریکا
به بهانــه پایگاه نظامی حضور دارد ،ما
شاهد نقض و پایمال شدن حقوق اولیه
و طبیعی مردم بیگناه آن کشــورها
هستیم .برای نمونه در اعالمیه جهانی
حقوق بشر آمده است که؛ «هیچکس
نمیبایست مورد شکنجه یا بیرحمی و
آزار ،یا تحت مجازات غیرانســانی و یا
رفتاری قرار گیــرد که منجر به تنزل
مقام انسانی وی گردد» ،سؤال این است
که آیا حضور آمریکا در سایر کشورها،
حاصلی جز این موارد هم داشته است؟
تکــرار تراژدی تروریســم خوب
و تروریســم بد درباره موضوع حقوق
بشــر و چشمپوشی از نقضهای مکرر
و متعــدد حقوق بشــر در آمریکا و در
کشورهای همپیمان شــیطان بزرگ
مانند؛ عربستان ،مصر و ...با اینکه غرب
و آمریکا را در مقابل دیدگان بهتزده
جهان و نــزد افکار عمومی بیحیثیت
کــرده و جهان به عینــه میبیند که
آمریکا در تعریف حقوق بشــر و حفظ
حریم انســانی مانند هر چیز دیگری
دارای اســتانداردهای دوگانــه بوده و
تعریف آمریکایــی و غیرآمریکایی در
این موضوع نیز وجــود دارد؛ اما آنچه
مایــه نگرانی وجدانهای بیدار و محل
سؤال برای توده و افکار عمومی جهان
است ،این اســت که چرا جهان آن را
میپذیرد و در مقابل این ظلم فاحش
دم بر نمیآورد؟
این موضوع دقیقاً همان موضوعی
اســت که امروز به مزیــت جمهوری
اســامی ایــران بــرای ورود به جمع
قدرتهــای تعیینکننــده جهانی و
تمدنهای بزرگ تبدیل شــده اســت
و تحقیقــاً این همان موضوعی اســت
که آمریــکا خــودش را در مقابل آن
تعریف میکند کــه به هر نحو ممکن
باید شکسته شود .از حمایت آشکار از
تروریستهای تکفیری داعش گرفته تا
تجهیز منافقان و فسیلهای دهه  60در
پاریس تا طراحی منظومهای از اقدامات
و تحرکات منطقهای علیه ایران اسالمی
به محوریت کشورهای مرتجع منطقهای
که به همان اندازه یا بیشتر در مصاف
گفتمانی با جمهوری اسالمی ایران زخم
برداشته و کمآوردهاند.

نکته

تعمیق باور دروغ!

صنعت پولســاز حقوق بشــر آمریکا
در کنــار صنعت هالیوود و رســانه هدایت
شده ،مثلث تولید ،تعمیق و تکثیر و تثبیت
باورهــای دروغ به مردم آمریــکا و جهان
هســتند .بــرای نمونه ،در بمبــاران اتمی
هیروشــیما و ناکازاکی که به دستور هری
ترومن ،رئیسجمهور وقــت آمریکا ،باعث
ویرانی و کشتار گسترده شهروندان این دو
شــهر شد و حدود  220هزار نفر در اثر این
دو بمباران اتمی جان باختند که بیشتر آنان
را شهروندان غیرنظامی تشکیل میدادند،
آخریــن خدمه فنــی پــروازی هواپیمای
بمبافکن بی  29که در سال  2014در 93
سالگی جان باخت ،در پاسخ به این پرسش
که هیــچ ناراحتی و عذاب وجدانی نداری؟
گفت« :نه! چون ایــن بمباران باعث ایجاد
صلح شــد ».یا زمانی که پرواز مسافربری
شــماره  ۶۵۵شــرکت هواپیمایی ایرانایر
در تاریخ  ۱۲تیر  ۱۳۶۷با شــلیک موشک
هدایتشــونده از ناو یواساس وینســنس
آمریکا بر فراز خلیجفارس ســرنگون شد و
تمامی  ۲۹۰سرنشین آن جان به جانآفرین
تسلیم کردند .ویلیام راجرز ،فرمانده ناو به
دلیل این اقدام خارقالعــاده (البته از نگاه
آنها) ،نشان «لژيون لياقت» از رئیسجمهور
وقت(جرج بوش پدر) گرفت.

روایت یار
امام خامنهای در گذر زمان146-

کشور در فضای جدید

سید مهدی حسینی /پس
از مراسم چهلم امام خمینی(ره) نظام
جمهوری اســامی به رهبــری امام
خامنهای(مدظلهالعالــی) در مســیر
تحوالت جدیدی قرار گرفت ،سازمان و
ساختار کشور و نهادها بر اساسی قانون
اساســی جدید مصوب سال  ۶۸رقم
خورد ،مراحل بازنگری قانون اساسی به
اتمام رسید ،پستهای نخستوزیری
ی عالی قضایی حذف شد و بر
و شورا 
اســاس تفکیک قوا ،قدرت در قوای
ســهگانه متمرکز شد ،قوه مجریه در
حیطه اختیــارات رئیسجمهور قرار
گرفت که رأی مستقیم مردم تعیین
میشــد ،رئیس قــوه قضائیه با حکم
رهبر معظم انقالب منصوب میشد .در
تاریخ ششم مرداد انتخابات اولین دوره
ریاستجمهوری پس از رحلت امام(ره)
برگزار شد و آقای هاشمیرفسنجانی
رئیسجمهور شد و در تاریخ  ۱۲مرداد
 ۱۳۶۸هم مراسم حکم تنفیذ از سوی
رهبر معظم انقالب امام خامنهای در
حسینیه جماران انجام گرفت .در این
حکــم چنین آمده اســت« :این رأی
و تنفیذ تا زمانی اســت که ایشان در
همین صراط مســتقیم و نورانی که
عمر شــریف خود را تاکنــون در آن
گذراندهاند؛ یعنی راه دفاع از اســام
ناب محمدی(صلیاهللعلیــه وآله) و
مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل
قرآن و عمل به شــریعت و طرفداری
از محرومین و مستضعفین و کوشش
برای ریشهکن کردن فقر و محرومیت
و اســتقرار عدالت اجتماعی راه خود
را ادامه دهند که البته چنین خواهد
بــود ».در ادامه مراســم رهبر معظم
انقــاب فرمودند« :ما امــروز ،فصل
جدیــدی را ـ که بــرای ملت ایران و
مســئوالن قابل توجه اســت ـ آغاز
میکنیم ،ما آن خانواده بزرگ فعالی
هستیم که امید و اتکا و ق ّوت قلبیاش،
به پدر این خانواده بود و ...امروز ،این
پــدر خانواده و آن متّــکای محکم و
کسی که خاطرمان آسوده بود که در
مشکالت به او مراجعه خواهیم کرد ،در
میان ما نیست .در چنین شرایطی باید
مثل همه خانوادههایی که پدر و بزرگ
خود را از دست میدهند ،عمل کنیم».
امام خامنهای تمامی مسئوالن
نهادها و دســتگاهها ائمــه جمعه و
جماعات که از طرف امام(ره) منصوب
بودند را در جایگاه خودشان ابقا کردند
و طی حکمی آیتاهلل شــیخ محمد
یزدی را به ســمت رئیس قوه قضائیه
منصوب کردند .پــس از کنارهگیری
آقای هاشمی ،مهدی کروبی ریاست
مجلس شورای اســامی را عهدهدار
شد .تمامی دستگاهها در مسیر اداره
امور کارها قــرار گرفتند .طبق قانون
اساسی مصوب سال  ۶۸والیت فقیه به
والیت فقیه مطلقه تصریح شد .فضای
جدید در کشــور حاکم گردید و امام
خامنهای در این گذر با دقت تمام امور
کشوری و لشکری را تحتنظر داشتند
و مهمترین موضوع در دستور کار دولت
و قوه اجرائیه و دیگر دستگاهها مسئله
بازســازی دوران جنگ و ســازندگی
کشور بود که از مهمترین مسائل روز
شــد و در این زمینه رسانهها به ویژه
مطبوعات فعال شدند و نقد و انتقادها
و نظریههای جدید ارائهشــد و امام
خامنهای همواره به مســئوالن کشور
آسیبها و خطرات را گوشزد میکردند.

درنگ

کشتار در گوهرشاد

روز  21تير ماه  1314جمعيت
عده زيادي از مردم مشــهد تظاهرات
پرجمعيتي عليه اجباري شدن کالهشاپو
و يکسانسازي لباس برگزار کردند و
به مســجد گوهرشــاد آمدند .سران
نظامي و انتظامي مشهد بنا به دستور
رضاخــان با تجهيزات کامــل و افراد
فراوان در نقاط حساس مستقر شدند
و تفنگها ،سالحهاي خودکار و حتي
توپها را به منظور ســرکوب مردم به
ميدان آوردند .در اجتماع مردم مشهد
در گوهرشاد ،مرحوم شيخمحمدتقي
بهلول سخنان تندي عليه دولت ايراد
کرد و خواهان مقاومت مردم شد .پاسخ
حکومــت به اين اعتراض آرام و مدني
مردم مشهد ،کشتار معترضان بود .در
حوالي ظهر مأموران نظامي و انتظامي
از هر ســو به مردم هجوم آورده و در
داخل مسجد دســت به کشتار زدند.
طبق گفته منابــع تاريخي ،حدود دو
هزار نفر در اين فاجعه ملي کشــته و
زخمي شدند .برخي از شاهدان عيني
گفتهانــد  ۵۶کاميون جنازه از صحنه
کشتار خارج کردند.
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گزيدهاي از تحليل متفاوت دکتر محمود کاشاني از اسناد تازه منتشر شده وزارت خارجه آمريکا و ماجراي دولت مصدق

کودتاي  ۲۸مرداد و اسناد جديد وزارت خارجه آمريکا

روز  25خــرداد ( 1396برابر با 15
ژوئن  )2017جلد ديگري از اسناد روابط
خارجــي اياالت متحده آمریکا مربوط به
رويدادهــاي ســالهاي  1331و 1332
خورشــيدي در ايران پس از چند سالي
که وعدة آزاد کــردن آنها را داده بودند،
انتشار يافت.
پيــش از ايــن ،اســناد دوران
رياســتجمهوري هري ترومن و دوايت
آيزنهــاور مربوط به ســالهاي  1952تا
( 1954برابــر با  1330تــا  )1332زير
عنــوان جلد دهم اســناد روابط خارجي
آمریــکا از ســوي وزارت خارجه اياالت
متحــده آمریکا در ســال  1989برابر با
سال  1368خورشيدي انتشار يافته بود.
اين مجموعه که در برگيرندة  508سند
تاريخي ارزشــمند است و در زمان خود
سري»
«سري» و يا «به کلي ّ
طبقهبندي ّ
داشته و بسياري از زواياي تاريک دوران
نهضت ملي ايران را افشــا کردهاند .براي
پژوهشهاي تاريخي رويدادهاي نهضت
ملي ايران بســيار سودمند هستند .جلد
جديدي که روز  25خرداد منتشــر شد،
در واقع مک ّمل مجموعه اسنادي است که
در سال  1989منتشر شده بودند و اين
واقعيت در مقدمه مجلّد تازه انتشار يافته
مورد تأکيد قرار گرفته است:
1ـ بيدرنگ پس از آزاد شــدن و
انتشار مجلّد تازة اســناد روابط خارجي
آمریکا ،آقاي َمل ُکم ب ِرن ،که يک آرشــيو
خصوصي به نام «آرشيو امنيت ملي» را
اداره ميکنــد و از تبليغکنندگان کودتا
عليه مصدق اســت ،شرحي بر اين اسناد
در سايت خود زير اين عنوان منتشر کرد:
«سرانجام وزارت خارجه آمریکا اسناد به
روز رســاني شــدة کودتا عليه مصدق را
آزاد کرد».
آقــاي َمل ُکم ب ِرن بــه اتفاق مارک
گازيورســکي در ژوئن سال ( 2002برابر
ُ
با خــرداد  )1381کنفرانســي با حضور
گروهي از مدعيــان کودتا عليه مصدق
در کالج سنت آنتوني دانشگاه آکسفورد
برگــزار کردند و من نيز به اين کنفرانس
دعوت شــده بودم .در اين کنفرانس دو
روزه مقالــهاي را ارائه کردم و با داليل و
مستندات تاريخي فراوان نشان دادم در
مرداد ماه سال  1332هيچ کودتايي عليه
مصدق انجام نشــده و هــم او بود که با
اجراي طرح انگلستان زمينة صدور فرمان
نخســتوزيري فضلاهلل زاهدي و سپس
تسليم قدرت دولتي به او را فراهم ساخت.
هنگامي که دو سال بعد مجموعه مقاالت
اين کنفرانس را در سال  2004مؤسسه
Syracuse University Press
منتشر کرد با شگفتي فراوان مقالهاي را
کــه من در اين کنفرانس ارائه داده بودم
حذف کردند؛ زيرا با انتشار اين مقاله ،همة
ادعاها و تحليلهاي بي پِي و پايه مقاالت
ديگــر که درصدد جا انداختن فکر کودتا
عليه مصدق بودند نقش برآب ميشدند.
بنابراين ننگ سانســور آن هم در اياالت

متحده آمریکا را بر خــود هموار کردند
تا بتوانند همچنان بــراي دروغ تاريخي
«کودتاي  28مرداد» تبليغات کنند.
خوشبختانه متن پارسي مقالة من
پــس از افزودههايــي در  64صفحه در
«فصلنامة سياست» ،مجله دانشکده حقوق
و علوم سياسي دانشگاه تهران در شماره
بهار  1386زير عنوان «مداخلة انگلستان
و آمریکا براي براندازي نهضت ملي ايران»
به چاپ رسيد که در آن با اسناد و مدارک
روشن نشان دادهام کودتا عليه مصدق يک
دروغ تاريخي است و چارچوب دخالت اين
دولتها در امور داخلي ايران و به شکست
کشانيدن نهضت ملي ايران با کارگرداني
مصدق را تشريح کردهام.
2ـ بيبيسي فارسي نيز بيدرنگ
پس از انتشار اين مجموعه اسناد جديد،
دســت به کار شد و به تبليغ کودتا عليه
مصدق پرداخت .متن خبر بيبيسي که
هميشه میکوشد در نقش «بيطرفانه»اي
هدفهاي تبليغاتــي خود را دنبال کند،
چنين است« :وزارت امور خارجه آمریکا
براي نخستينبار کتاب اسناد مرتبط با
کودتاي  28مرداد که به سرنگوني دولت
محمد مصدق منجر شد را منتشر کرده
است .اين اسناد به وقايع سالهاي 1951
تا  1954ميالدي ميپردازد و حوادث قبل
از کودتا ،عمليات سرنگون کردن مصدق
و نيــز وقايع پس از آن را در بر ميگيرد.
وزارت خارجه آمریکا در ســال گذشته
ميالدي در دوران رياستجمهوري باراک
اوباما و تصدي جان کِري بر اين وزارتخانه
اجازة انتشار کتاب اسناد کودتاي ايران را
نداده بود ...پيش از اين در ســال 2013
ميالدي نيز ســازمان اطالعات مرکزي،
با خــارج کردن اســنادي از طبقهبندي
محرمانه ،بــه نقش خــود در آن کودتا
اعتراف کــرده بود .کودتــاي  28مرداد
که با همکاري ســازمان ســيا و سازمان
سري بريتانيا معروف به ا مآی6
اطالعات ّ
و عناصــري در ارتش انجام شــد ،يکي
از بحثبرانگيزتريــن وقايع تاريخ معاصر
ايران اســت و طبقهبنديهاي سياســي
جدي ميان طيفهاي مختلف دربارة آن
ّ
وجود دارد». ...
3ـ در اســنادي که در سال 1989
از ســوي وزارت امور خارجه آمریکا و نه
در اسناد تازه انتشار يافته ،کمترين سند
و مدرکي که در آن نشــان داده شــود،

تاریخ جهان
اکبر ادراکي /مجمــع الجزايري که
اکنون مالوينــاس يا فالکلند ناميده ميشــود،
تاريخــي طوالني دارد و قرنها ميان قدرتهاي
اســتعماري اروپا دست به دست شده تا اينکه از
ســال  1833تحت سلطه انگليس درآمده است.
اين سلطه با اندک فراز و نشيبهايي تا به امروز
ادامه داشته است.
بر اساس منابع اروپايي ،احتماالً دريانوردان
پرتغالي و هلندي ،نخستين ماجراجوياني بودهاند
کــه بين ســالهاي  1516تــا  1590ميالدي
پايشان به جنوب اقيانوس اطلس و بخشهايي
از جزاير کوچک مالويناس باز شــده است و پس
از آنان دريانورداني از فرانســه و اسپانيا ،بوميان
ساکن قاره آمريکا و نيروهاي استعماري امپراتوري
انگليس در اين جزاير پياده شدهاند.
بیشــتر منابع تاريخي ،جزايــر مالويناس
را هنگام کشــف و دســت به دست شدن ميان
قدرتهاي اســتعماري ،خالی از ســکنه بومي
توصيف کردهاند که بيشتر ملوانان و ماهيگيران
منطقهاي و بينالمللي از آن به هنگام توقف و يا
پناه گرفتن استفاده میکردند .بنابراين ،آنچه اين
روزها مقامات انگليسي از آنها ساکنان بومي جزيره
نام ميبرند ،در واقع هیچگونه اصالتی ندارند و همه
اين افراد کساني هستند که پدرانشان در قرون
 19و  20از بريتانيا (شــامل؛ انگليس ،اسکاتلند،
ولز و ايرلند شمالي) و تعداد اندکي از کشورهاي
اسکانديناوي به جزاير مالويناس منتقل شدهاند.
با افزايش مــراودات دريايي و به ويژه پس
از استقالل آمريکا ،اين جزاير از نظر راهبردي و
اقتصادي اهميت بيشتري يافت؛ اما اين اهميت

کودتايــي عليه مصدق از ســوي دولت
آمریکا ،ســازمان ســيا يا ســازمانهاي
اطالعاتي بريتانيا سازماندهي شده باشد،
وجود ندارد .دليل آن هم روشــن است؛
زيــرا در مــرداد ماه ســال  1332هيچ
کودتايي عليه دولت مصدق انجام نشده
است .برعکس انبوهي از اسناد و مدارک
در همين مجموعه اسناد ارزشمند وزارت
خارجــه آمریکا وجود دارند که نشــان
ميدهند دولتمــردان بلندپايه آمریکا و
سازمان مرکزي اطالعات آمریکا «سيا»
هرگز بــه نقش مرموز مصــدق و طرح
بسيار پيچيدة انگلستان براي براندازي و
به شکست کشاندن نهضت ملي ايران که
به دست مصدق اجرا شد پي نبرده بودند.
اين طرح براندازي و نقش مصدق چنان
پيچيده بوده اســت که آيتاهلل کاشاني
و پيشــگامان نهضت ملي ايران که با به
خطر افکندن جان خود در برابر اقدامات
ضد ميهني مصدق ايستادگي ميکردند،
نتوانستند به واقعيتهاي نقش مصدق و
طرح انگلســتان پي ببرند .اگر چه برخی
از آنان با قاطعيت بر وابستگي مصدق به
انگلستان در همان هنگام تأکيد کردند.
عبدالرحمن فرامرزي از نمايندگان
مجلس دوره هفدهم که در برابر اقدامات
ضد ميهني مصدق ايستادگي ميکرد در
پاسخ به تهديد مصدق روز  6تير 1332
به تعطيل کردن مجلس در يادداشتي که
روز هشتم تير ماه در روزنامة آتش منتشر
کرد ،به پیشینه سياسي مصدق و وابستگي
او به انگلســتان پرداخت و در بخشي از
آن چنين نوشت« :آنهايي هم که تو را و
هم انگليسها را ميشناسند ميدانند که
انگليسها براي چنين روزي تو را تربيت
کردهاند و اين برگهاي سياسي را که تو
روي ميز ميزني در کارخانه لندن ساخته
شده است».
ســيد ابوالحســن حائــريزاده از
نمايندگان پایهگذار نهضت ملي ايران و
نمايندة مجلس هفدهم و ليدر «فراکسيون
آزادي» در اين مجلس نيز در پاسخي که
به هواداران مصــدق روز  29تير 1332
داد به خبرنــگار روزنامــة آتش چنين
گفت« :آقايان تصور کردهاند که مصدق
عليه انگليســيها قيام کرده ،حال آنکه
دکتر مصدق و فاميل و اجداد او مخلوق
انگلستان هستند .مصدقالسلطنه را بايد به
شد مجازات رسانيد .من و کليه آنهايي که
اَ ّ

سالهاست عليه استعمار انگلستان مبارزه
کردهايم ،هيچگاه دست از اعمال و رويه
خود بر نخواهيم داشت».
اســناد به جاي مانده از ايستادگي
نمايندگان شــجاع مجلس دوره هفدهم
و روزنامهنگاران مستقل در برابر اقدامات
ضد ميهني مصدق و دخالت انگلســتان
در امور داخلي ايران براي ناکام گذاشتن
نهضت ملي ايران برگهاي زريني در دفاع
از آزادي ،مشروطيت و مردمساالري در
تاريخ معاصر ايران هســتند که در اين
نوشــته کوتاه فرصت بازگــو کردن آنها
وجود ندارد.
4ـ واقعيت دردناک دورة دو ســال
و چهــار ماهــة نخســتوزيري مصدق
اين اســت کــه او در آغاز به کار خود در
برابر مجلس شــوراي ملي و ملت ايران
متعهد شــد قانون ملي کــردن نفت را
اجــرا و از درآمدهاي نفتــي براي رفاه و
آســايش عمومي بهرهبرداري کند ،اما با
پیشــنهادهایی که به دولت او شد و اين
پيشنهادها کام ً
ال در چارچوب قانون ملي
کردن نفت بودند ،از هرگونه گفتوگوي
سازندهاي دربارة آنها خودداري کرد .او با
قطع درآمدهاي نفتي و کوتاهي از انجام
هرگونه اقدام ســودمندي بــراي تأمين
درآمدهاي جايگزين براي کشــور همه
سرمايههاي کشور را مصرف و خزانه کشور
را خالي کرد .مستندترين گزارش را در اين
زمينــه دکتر علي اميني که وزير اقتصاد
ملي دولت مصــدق بود پس از برکناري
دولت او در جلسه  51مجلس شوراي ملي
ارائه داد و در بخشي از آن گفت« :دولت
مصدق با مصرف کردن همة ذخاير ارزي
و ريالي کشور در سال  1330و با گرفتن
وامهــاي متعدد از بانــک ملي و فروش
اوراق قرضه در سال  ،1331چند ميليارد
بدهي به بار آورد و نزديک به  400ميليون
تومان اسکناس غير قانوني چاپ کرده بود.
سرانجام در مرداد ماه  1332کفگير به ته
ديگ خورده و هيچگونه امکانات مالي براي
پرداخت حقوق کارکنان و انجام تعهدات
دولت باقي نمانده بود( ».روزنامه اطالعات،
 18مهر )1333
قطعاً حلوفصل نکردن موضوع نفت
در خالل دو سال و چهار ماه نخستوزيري
مصدق و ايجاد بنبســت مالي در کشور
در اجراي سياست انگلستان بوده است.
ِ
سياست مداخلهجويانه نيز به
انگيزة اين
فقر و تنگدستي کشيدن ملت ايران و تُهي
ساختن خزانه کشور و زمينهسازي براي
تحميل قرارداد نفتي مورد نظر انگلستان
به ايران بوده اســت .اگر دولت آمریکا در
اين اوضاع و احوال کمک مالي پنج ميليون
دالري به زاهدي کرد ،دليل آن تُهي بودن
خزانه کشور و اين واقعيت بوده است که
زاهدي با ميراث شوم مصدق ،يعني ناتواني
در پرداخت حقوق کارکنان دولت روبهرو
بود و يکي از انگيزههاي کمک مالي دولت
آمریــکا نيز آن بود که در اوضاع و احوال
جنگ ســرد که دولت شوروي سابق به

مناقشه بر سر جزاير فالکند

در اوايل قرن بيســتم و به ويــژه پس از افتتاح
کانال پاناما در سال  1914ميالدي اندکي تنزل
پيدا کرد .با اين حال ،نيروي دريايي انگليس در
جريان دو جنگ جهانــي از اين جزاير به مثابه
پايگاهي براي ناوگان خود ،به ويژه براي تعميرات
و سوختگيري استفاده ميکرد.
آرژانتينیها معتقدند ،اين جزاير را «فرديناند
ماژالن» دريانورد مشــهور پرتغالي که بعدها به
خدمت پادشــاهي سويل (اســپانيا) درآمد ،در
اوايل قرن  16ميالدي و با ناوگان دريايي اسپانيا
کشــف کرده است .همچنين از سال  1767يک
فرماندار اسپانيايي که به بوئنوس آيرس گزارش
ميداده ،بر اين جزاير حکم ميرانده و آرژانتين
حق حاکميت بر اين جزاير را از پادشاهي اسپانيا
به ارث برده است.
در سال  1776ســرزمين «ريودوالپالتا»
شــامل؛ آرژانتين ،بوليــوي ،پاراگوئه و اوروگوئه
بــه مرکزيــت بوئنــوس آيرس تحت رياســت
نايبالسلطنه اسپانيا تشکيل شد ،تا اينکه در سال
 1816بوئنوس آيرس و سرزمينهاي مجاور آن
به نام اياالت متحده الپالتا شناخته شد و تقریباً
همين محدوده جغرافيايي (آرژانتين کنوني) پس
از  300سال استقالل يافت.
در مقابــل انگليســيها مدعي هســتند،
اسپانياييها حق حاکميت جزاير مالويناس را در
 1765به اين کشور واگذار کردهاند؛ اما بر اساس
همــه متون تاريخــي و از جمله به اعتراف خود
انگليسيها ،اين کشور تا اوايل قرن )1833( 19
اختیار اين جزاير را در دست نداشته است.
آنچه با مروري گذرا بر تاريخچه و موقعيت

جغرافيايي جزاير مالويناس به دست میآيد ،اين
است که اين جزاير از دوره استعمار تحت سلطه
و حاکميت انگليس قرار گرفته اســت و با اينکه
استعمار سنتي و مستقيم دهها سال قبل پايان
يافته ،ولي انگليس به دليــل اهميت راهبردي
اين جزاير و همچنين کشــف منابع نفت و گاز
در بخشهايــي از آبهاي ســاحلي آن ،حاضر
نيست به اين سلطه باقيمانده از دوران استعمار
کهن پايان دهد.
تشــديد حفاريهای يک شرکت انگليسي
در ســال  2011ميالدي براي اســتخراج منابع
نفت موجود در جزاير فالکلند ســبب حساسيت
بيشتر آرژانتين نسبت به بازپسگيري اين جزاير
شده است.
اگر مالک حاکميت ملي سابقه استعماري
باشد ،به طور حتم کشــورهايي ،مانند؛ اسپانيا،
پرتغال ،هلند و حتي فرانسه براي تصاحب جزاير
فالکلند و دهها مســتعمره سابق ديگر نسبت به
انگليس حق تقدم دارند؛ اما سازمان ملل متحد
پس از پايان جنگ جهاني دوم و در سال 1945
روند استعمارزدايي را که از چند سال پیش آغاز
شــده بود ،به رسميت شناخت و مجمع عمومي
اين ســازمان در ســال  1960بيانيه مشــهور
استعمارزدايي و تضمين استقالل مستعمرات و
ســاکنان آنها را تصويب کرد .اين بيانيه با تأکید
بر حق تعيين سرنوشت همه ملتها اعالم کرد،
دوران استعمار بايد به سرعت و بدون هیچگونه
قيد و شرطي پايان يابد که دو سال بعد نيز کميته
ويژه استعمارزدايي سازمان ملل براي نظارت بر
اجراي مفاد اين بيانيه تشکيل شد.

دنبال گسترش حوزة نفوذ خود بود دولت
ايران بتواند روي پاي خود بايستد.
ســند شــماره  355به تاريخ 25
آگوست  1953برابر با  3شهريور 1332
[در اين ميان قابل توجه است ].موضوع
اين ســند نيز گزارش گفتوگوي معاون
وزيــر خارجه آمریــکا با آقــاي هارولد
بيلي ،از سفارت انگلســتان در آمریکا و
مربوط به کمک مالــي دولت آمریکا به
زاهدي اســت .تا هنگامي که مصدق بر
سر کار بود ،انگلستان اطمينان داشت او
سياست انگلستان را در زمينه خودداري
از حلوفصل موضوع نفت اجرا خواهد کرد
و بنبست مالي دولت ايران ادامه خواهد
يافت ،ولي نکته مهم اين است که حتي
پــس از روي کار آمــدن زاهدي ،دولت
انگلستان به دنبال ادامة تحميل تنگناي
مالي به دولت ايران تا دستيابي به قرارداد
نفتي که رضايت اين دولت را تأمين کند،
«سري» در
بوده اســت .در اين گزارش ّ
پاسخ معاون وزير خارجه آمریکا که قصد
اين دولــت را به پرداخت يک کمک 60
ميليون دالري به دولت ايران براي آنکه
بتواند امور کشور را تا هنگامي که درآمد
نفت در اختيارش نيست ،اداره کند ،آقاي
هارولد بيلي گفته اســت« :تنها نگراني
وزارت خارجه انگليس اين است که اياالت
متحده ،مبلغ کالني پول در اختيار دولت
ايران نگذارد که انگيزة ايران را به حصول
توافــق در موضوع نفــت از بين ببرد .به
عقيــدة وزارت خارجه انگليس ،پرداخت
مبالغي نظير  100ميليون يا  200ميليون
دالر ممکن اســت به از بين بردن انگيزه
بينجامد». ...
اين نوشــته را به پايان ميبرم و با
قاطعيت ميافزايم که نه در اسناد وزارت
خارجه آمریکا مربوط به ســال  1989و
نه اسنادي که به تازگي انتشار يافتهاند،
ســند و مدرکي مبتنی بــر این موضوع
که مصدق با يک کودتا آن هم از ســوي
آمریکا برکنار شده باشــد ،وجود ندارد.
اين در حالي است که اسناد به جا مانده
از مبارزات آيتاهلل کاشاني و نمايندگان
مجلس شــوراي ملــي دوره هفدهم که
در برابــر اقدامــات ضدميهني مصدق و
برنامهريزيهاي انگلستان براي براندازي
نهضــت ملي ايران ايســتادگي کردند و
نيز خاطرات ارزشمندي که در  65سال
گذشته انتشار يافتهاند ،انبوهي از اسناد و
مدارک تاريخي را در اختيار پژوهشگران
تاريخ کشــور ما قرار دادهاند که شناخت
واقعيتهاي تاريخي ناکامي نهضت ملي
ايران را روشن کرده است .سرانجام بيان
اين حقيقت را نيز شايسته ميدانم که اگر
انگلستان و وابستگان آن بر دروغ تاريخي
کودتــاي  28مرداد عليه مصدق تأکيد و
آن را تکرار ميکنند براي آن اســت که
مداخلة ايــن دولت در امور داخلي ايران
آشکار نشود...
استاد دانشکده حقوق دانشگاه
شهيد بهشتی 27 ،خرداد 1396

دولت آرژانتين بارها اعتراض خود را نسبت
به بيتوجهــي دولت انگليس به ايــن بيانيه و
همچنين قطعنامه ســال  1969ســازمان ملل
درباره ضرورت اســتعمارزدايي اعالم کرده ،ولي
دولت انگليس مدعي است مردم فالکلند خودشان
تمايل دارند تحت حاکميت انگليس بمانند و حتی
براي به اصطالح اثبات اين ادعاي خود در ســال
جاري ميالدي يک همهپرسي در جزاير فالکلند
برگزار کردند.
به عقيده کارشناسان ،اين همهپرسي در واقع
نوعي دور زدن بيانيهها و قطعنامههاي ســازمان
ملل براي توجيه سلطه استعماري انگليس است؛
زيرا اهالي فالکلند که در همهپرسي شرکت کرده
و با اکثريت قاطع به ادامه حاکميت انگليس رأی
دادند ،در واقع اتباع انگليســي هستند که طي
سالهاي گذشــته به آن منطقه منتقل شدهاند
و صاحبان بومي و اصلي آن ســرزمين محسوب
نميشوند.
موقعيت اين جزاير از نظر قرابت جغرافيايي
به دو کشور انگليس و آرژانتين نيز چشمگیر است.
در حالي که بندر استنلي ،مرکز جزاير مالويناس
تا سرزمين اصلي آرژانتين کمتر از  500کيلومتر
فاصله دارد ،فاصله آن تا خاک انگليس حدود 14
هزار کيلومتر است.
در زمــان حاضر تقریباً هيچ کشــوري از
جمله متحدان نزديک انگليس ،نظير آمريکا نيز
حاکميت لندن بر جزاير مالويناس را به رسميت
نميشناسد و به همين دليل انگليس تاکنون فقط
با توســل به نيروي نظامي توانسته است سلطه
خود را حفظ کند..

۹

تاریخ ایران

تاجزاده ،از افراط تا تفريط!

حميد داوودآبادي /چند سال پيش مهمان حجتاالسالم سيدهادي
خسروشاهي در منزلشان بوديم .وی که سالهاي اول پيروزي انقالب اسالمي
مســئوليتهاي مهمي داشته است ،درباره روحيه افراطي «مصطفي تاجزاده»
گفت:
آن اوايــل تاجزاده که از اعضاي ســازمان مجاهدين انقالب بود ،مديرکل
مطبوعات و نشــريات وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي شد .او روحيهاي بسيار
افراطي داشت و خود را به شدت مقلد امام خميني(ره) ميدانست.
آن زمان عربستان سعودي در لندن ،پايتخت انگلستان نشريات عربزبان
بسياري منتشر ميکرد که همه مروج تفکرات وهابيهاي ضد شيعه بوده و به
ویژه عليه انقالب اسالمي ايران به شدت فعال بودند.
با توجه به اين مسئله ،تصمیم گرفتیم مجلهاي به زبان عربي در لندن منتشر
کنيم .هنگامي که خدمت حضرت امام خميني(ره) رسيدم ،قضيه را گفتم که
ايشان خيلي خوششان آمد و فرمودند« :کار بسيار خوبي است ،انجام دهيد».
به ايشان گفتم« :بنده آمدهام تا از شما يک اجازه بگيرم».
امام(ره) با تعجب فرمودند« :چه اجازهاي؟»
گفتم« :امام ،با توجه به اينکه اين مجله در انگلســتان و براي مسلمانان
ساکن آنجا منتشر ميشود ،ما ميخواهيم از شما اجازه بگيريم تا در زمان انتشار
اين مجله ،تصوير شما را روي جلد آن منتشر نکنيم».
حضرت امام(ره) با تعجب بيشــتر فرمودند« :مگر قرار است در هر شماره
عکــس بنــده را روي مجلهتان چاپ کنيد؟ نخير .به هيچ وجه حتي در داخل
مجله عکس مرا چاپ نکنيد».

با اين توصيه امام(ره) ،مجله «العالم» را به زبان عربي در لندن منتشــر
کرديم .چند شــماره این مجله چاپ شده بود که نامهاي از مصطفي تاجزاده،
مدير کل مطبوعات وزارت ارشاد به دستم رسيد که از کار ما اظهار نارضايتي
شدیدی کرده بود.
يک روز در تهران بودم که تاجزاده مرا ديد ،جلو آمد و با عصبانيت گفت:
«آقاي خسروشاهي ،شما ضد واليت فقيه هستيد!»
اول فکر کردم شوخي ميکند ،ولي قيافهاش خيلي جدي بود و به شوخي
نميخورد .آن هم اين شوخي مهم و سنگين!
با تعجب گفتم« :ببخشيد آقاي تاجزاده ،منظورتون بنده هستم؟»
گفت« :بله ».وقتي علت را جويا شدم ،گفت:
«شما به چه حقي روي جلد مجله العالم عکس حضرت امام خميني(ره)
را منتشر نميکنيد؟»
گفتم« :چرا بايد اين کار بشود؟»
گفت« :همين نشــان ميدهد که شما با امام خميني(ره) مخالفيد و ضد
واليت فقيه هستيد».
وقتي توصيه شخص امام خميني(ره) را گفتم ،تاجزاده نپذيرفت.
چند روز بعد امام خميني(ره) با مسئوالن مملکتي ديدار داشتند که اتفاقا
بنده و تاجزاده هم آنجا بوديم .پس از ديدار ،تاجزاده را بردم جلو و به امام(ره)
عرض کردم« :حضرت امام ،برخي آقايان ما را به خاطر اينکه روي جلد مجله
العالم تصوير شما را چاپ نميکنيم ،ضد واليت فقيه ميدانند».
امــام(ره) خنديدند و فرمودند« :قبــ ً
ا هم گفتم ،به هيچ وجه حتي توي
صفحات داخلي مجالتتان عکسي از بنده چاپ نکنيد چه برسد روي جلد!»
از امام(ره) تشکر کردم ،نگاهي به قيافه گرفته تاجزاده انداختم و رفتم.

تاریخ حماسه
روز سوم تهاجم

حميدرضا ميري /روز ســوم مهرمــاه ،تهاجم نيروهاي زميني عراق به
خرمشــهر و آبادان با آتش شديد توپخانه آغاز شد .شدت آتش به حدي بود که
فرمانده ايراني منطقه نبرد گزارش ميکند ،چنانچه با حمالت هوايي ارتش ،توپخانه
دشــمن خاموش نشود ،ظرف چند ساعت خرمشهر با خاک يکسان ميشود .در
حالي که وضعيت خرمشهر لحظهبهلحظه وخيمتر ميشد ،گردانهاي دانشجويان
دانشکده افسري با يک قرارگاه هدايتکننده و با  ۱۲فروند هواپيماي سيـ۱۳۰
به خوزستان اعزام شدند .ساعت دوازده ظهر اين روز ،دشمن از سمت شمال به
پنج کيلومتري خرمشهر رسيد و خرمشهر به محاصره نيروهاي عراقي درآمد.
به علت تداوم آتش دشمن و فشار حمالت نيروهاي عراقي ،نيروهاي مدافع
خرمشهر شامل گردان  ۱۵۱دژ لشکر  ۹۲زرهي ،گردان تکاوران دريايي ،ژاندارمري،
شهرباني ،نيروهاي مردمي و سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،ساعت  ۱۴:۴۰به داخل
شهر عقبنشيني ميکنند و تلفات و ضايعات آنها لحظهبهلحظه بيشتر ميشود.
به جز دانشــجويان دانشکده افسري که با کمک يگانهاي لشکر  ۹۲زرهي
به منطقه وارد شدند ،در اين روز يک گروه رزمي شامل گردان  ۱۴۸پياده و يک
گروهان تانک از مشــهد به اهواز وارد ميشــود و زير امر تيپ يک لشکر  ۹۲قرار
ميگيرد .اين يگان اولين واحد تقويتي بود که به منطقه اهوازـ سوســنگرد اعزام
شــد .لشکر  ۹۲زرهي در منطقهاي بسيار وســيع از چنگوله تا آبادان گسترش
داشــت و در مقابل آن ،دستکم پنج لشــکر زرهي ،مکانيزه و پياده دشمن در
محورهاي مختلف درگير بودند که با آتش ســنگين توپخانه و پشتيباني هوايي
پيدرپي حمايت ميشدند.
در اين روز سرهنگ «غالمرضا قاسميلو» به مقام فرماندهی لشکر  ۹۲زرهي
رســید .فرمانده جديد ،يک قرارگاه فرماندهي براي غرب دزفول تشکيل داد که
اوضاع آن منطقه را سروسامان دهد و براي هدايت آن ،معاون لشکر را که تا آن
روز سرپرستي لشکر را به عهده داشت ،انتخاب و معرفي کرد.
از ســوم مهرماه ،هواپيمايي نيروي زميني ارتش (هوانيروز) به طور فعال در
صحنه نبرد حضور يافت و در مناطقي مانند مهران ،صالحآباد و سرپلذهاب وارد
عمل شــد .همچنين در منطقه ايالم ،بسيج عشايري وارد عمل شد که ورود اين
عشاير غيور به صحنه نبرد ،سبب تقويت نسبي قدرت دفاعي رزمندگان و افزايش
روحيه آنان شد .هجوم بالگردهاي رزمي هوانيروز به تانکها و نفربرهاي عراقي،
دشــمن را به وحشت انداخت و از سرعت پيشروي نيروهاي مهاجم به نحو قابل
توجهي کاست .فرمانده پادگان سرپل ذهاب با درايت و زيرکي ،از فرصت به دست
آمده به خوبي بهره گرفت و تنها با پنج دستگاه تانک تعميري چنان نمايشي در
برابر دشمن به اجرا گذاشت که نيروهاي عراقي تصور کردند با يک موضع پدافندي
قوي در محور سراب گرم روبهرو شدهاند .همين موضوع سبب توقف و عقبنشيني
نیروهای دشمن شد .در اين بين ،ضد انقالب نيز فعاالنه وارد عرصه نبرد ميشود
و با حمله به اماکن و پايگاههاي نظامي در کردســتان و آذربايجان غربي و انجام
عمليات خائنانه در مناطق درگير ،به مشــغول کردن رزمندگان ايراني و تسهيل
امور براي دشمن مهاجم مبادرت ميکند.
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اسالم ابراهیمی
و اسالم اعرابی

سال هجدهم

شماره ۸۰6

آیتاهلل محســن اراکی میگوید :ما دو نوع اســام داریم؛ یکی اسالم ابراهیمی و دیگری اسالم اعرابی ،خصوصیت اسالم ابراهیمی فرمانبرداری از خدای متعال است؛
یعنی مســلم یک فرمانروا دارد و آن خدای متعال اســت .مشکل امروز در جهان اســام ابتالی به اسالم اعرابی است که این اسالم اعرابی منشأ دوگانگی در جهان اسالم
شده است .هویت جامعه اسالمی اگر هویت اطاعت از رسول(ص) باشد ،آن وقت یک هویت برای جامعه اسالمی به وجود میآید که نتیجه آن وحدت امت اسالمی است.

گفتار آزاد

آیتاهلل محمدتقی آلهاشم

وقت غنائم معنوی

از بزرگترین حسرتها در هنگام مرگ نشان دادن دو چیز به انسان است؛ اول
نشان دادن اعمالی است که اگر شخص آنها را انجام میداد به برکت آن اعمال به
مقامات عالی معنوی میرسید.دوم نیز نشان دادن آن اعمالی است که اگر شخص
آن اعمال را انجام نمیداد ،به مقامات (معنوی) عالی دســت مییافت .ندامت و
پشیمانی این حسرت را ،اگر به تمام اهل دنیا تقسیم کنی همه آنها هالک میشوند.
یکی از این حسرتها ،از دست دادن عبادت در شبهاست .خداوند متعال
در قرآن کریم به دو دسته به تعبیری چک سفید در اختیارشان قرار داده است.
اولین گروه ،افرادی هستند که در هنگام گرفتاری و غم ،اندوه و فشا ِر سختیها
را به حســاب خدا گذاشته و صبر پیشــه میکنند .دومین گروه؛ اهل نمازشب
ْس ما أُخْ ف َِی ل َ ُه ْم م ِْن ُق َّر ِه أَ ْع ُی ٍن» خداوند متعال میفرماید:
هســتند؛ « َفال تَ ْعلَ ُم نَف ٌ
«تَت ََجا َفى ُج ُنوب ُ ُه ْم َع ْن ال ْ َمضَ اجِ ِع» که نشان از سخت بودن جدایی از رختخواب است.
خداونــد در آیه فوق میفرمایــد« :یعنی هیچ کس نمیتواند درک کند که
ما برای کســی که در عالم شــب از محل خواب خود (برای عبادت) برخیزد ،چه
چیزهایی را تدارک دیدهایم».
استادمان حضرت آیتاهلل انصاری شیرازی میفرمودند« :آب حیات در تاریکی
شب است».از عالمه طباطبایی سؤال کردند که چرا در آخرین ثلث شب (سحر)
دعا مستجاب میشود؟ ایشان فرمودند :چون در آن وقت معصیتکنندگان همه
در خوابند و فضا ســالم اســت .آری! گناهان فضا را آلوده میکنند.سحر را وقت
غنائم نیز نامیدهاند؛ چرا که همان اوقات خداوند متعال روزی معنوی و مادی را
در بین بندگانش تقسیم میکند.امروزه برنامههای تلویزیونی و ماهوارهای نه تنها
عبادت در شب ،بلکه نماز صبح را نیز از مردم گرفت ه است.
عزیزان! ما بر سر سفرهای نشستهایم که آن را اهل شب بر ما گستراندهاند.
خداوند متعال به خاطر اهل شب بال را دفع میکند و رحمتش را نازل مینماید.
در روایات اســت که اگر زن یا مردی در جوف شــب از ترس خدا قطرهای اشک
بریزد ،رحمت خدا تمام امت را فرا میگیرد.
اهل معرفت دریافتهاند که در استغفار به وقت سحر اسراری قرار داده شده
اســت و در سلوک انسان بسیار تأثیرگذار است ،مرحوم صدوق از امام صادق(ع)
روایت میکند؛ هر کس در نماز وترش هفتاد مرتبه اســتغفار کند و یک سال به
آن مراقبت نماید ،خداوند متعال او را در ردیف استغفارکنندگان سحر قرار میدهد
و خداوند متعال مغفرتش را بر او واجب میکند.
پیامبر(ص) فرمودند« :همه انسانها حزام (بند) دارند .این حزامها به دلیل
ارتکاب گناه در روز ،پیدا میشوند.
ایــن بندها با ارتــکاب گناه به زنجیر تبدیل میشــوند ».حضرت در ادامه
میفرماید« :هنگام سحر فرشتگان باالی سر انسان آمده و میگویند؛ بلند شو».
ســیدبنطاووس میفرماید« :من این صدا را شنیدهام ،فرشته میگوید بلند
شو که صبح نزدیک است».
حضرت میفرماید« :وقتی که از محل خواب بلند شد ،یکی از این زنجیرها
پاره میشود ،وقتی هم که برای وضو بر باالی آب آمد ،زنجیر دیگری پاره میشود
و وقتی که به محل نماز رسید زنجیر دیگری نیز پاره میشود و در آخر زمانی که
برای نماز ایســتاد ،تمام زنجیرها باز میشوند .به این ترتیب ،زنجیری که در روز
به دلیل گناهان برای خود درست کرده بود ،با این نماز شبش همهاش پاره پاره
میشود ».حضرت در پایان میفرماید« :موقعی که این فرد صبح کرد با چشمانی
روشن وارد جامعه میگردد».
آیتاهلل سیدحسن عاملی امام جمعه اردبیل

علت اينكه دشمنان با بهكارگيري
انواع توطئههــا و ترفندها ميخواهند
جايگاه واليت فقيه را زیر سؤال ببرند،
ناشــي از داشتن جايگاه ويژه واليت در
قلوب مســلمين اســت .اقتدار انقالب
اســامي و عزت ايران مرهــون نظام
مبتني بر واليت فقيه اســت که واليت
نیز ضامن اســتقالل ،آزادي و اسالمي
بودن كشــور اســت .واليت ،قلعه و دژ
محكم تشيع است و تا زماني كه شيعه
در اين قلعه و دژ محكم ســنگر گرفته
اســت ،هيچ خطري نميتواند ارزشها
و آرمانهاي آن را تهديد کند؛ چرا كه
امامت و واليت ضامن سالمت و صالبت
آرمانهاي شيعي است.
واليتمــداري به منزلــه یکی از
اصول خدشهناپذير ،از چنان جايگاهي
برخوردار است كه هر كس در هر مقام
و لباســي كه باشــد ،اگر در راه اهداف
دشــمنان نظام گام برداشته و جايگاه
وليفقيــه را تضعيف كند ،يا اهل نفاق
است يا غفلت وي را در برگرفته است.
احترام به علماي اســامي بنا به
فرمايش نبيمكرم اسالم احترام به رسول
گرامي خدا(ص) اســت و بيحرمتي به
علمايي كه دين و مباني الهي را ترويج
ميكنند ،در حقيقــت بياحترامي به
پيامبر اســام اســت .بر همين اساس
و بــا توجه بــه جايــگاه نايب حضرت
وليعصر(عج) احتــرام به واليت فقيه،
رسالت جامعه اسالمي است.
همه ما مســئوليت داريم که در
تحقق اهداف واالي شهدا ،یعنی پيروي
از مقام واليت و صيانت از ميهن اسالمي،
تالش كنيم .همه ما باید با الگوپذیری از
حضرت فاطمه(س) ،تابع ولیفقیه زمان
خود باشیم؛ چرا که رمز اقتدار و عظمت
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در
پیروی محض از والیت فقیه است.
نماز جمعه کانون وحدت
با توجه به اینکه نماز جمعه حول
محور والیت شکل میگیرد ،بیشترین

اگر به موعظه خدا عمل نشود ،گرفتار میشویم

توفیق را در وح دتآفرینی و انســجام
جامعه داشته و دارد و در انقالب اسالمی
همواره چون ســنگری مستحکم نقش
خود را ایفا کرده است .وحدت فکری و
اعتقادی مسلمانان در نماز جمعه بیشتر
متجلی میشود؛ به همین دلیل دشمن
همواره از گردهم آمدن چنین جمعی که
صادقانه پیشانی بر روی زمین میسایند
تا شکرگزار خداوند باشند ،واهمه داشته
است .نماز جمعه حلقه اتصال حکومت
و مردم است و در انقالب اسالمی یعنی
کانون حرکت ،پویایی و نمایش قدرت
در مقابــل دشــمن که از بــرکات آن
آرامشبخشی به جامعه اسالمی است.
از خودمان شروع کنیم
فلسفه زندگي انسان ،عبادت است
که كمك به همنوع يكي از عبادتهاي
مهم به شمار میآید و رفع نيازمنديها
و گرفتاريهاي مسلمانان ،توفيقات الهي
را به ارمغان ميآورد.
در آیات متعــدد قرآنی بر امر به
معروف و نهی از منکر تأکید و سفارش
شده است .این فریضه را که موجب فالح
و رســتگاری میشود ،باید ابتدا از خود
و خانــواده خودمان آغاز کنیم؛ چرا که
موجب تأثیرپذیری امر به معروف و نهی
از منکر در جامعه میشود .به عبارتی،
باید در نخستین گام ،خود و خانوادهمان

گزارش ویژه

را در مســیر اســام قرار داده و سپس
دیگران را به دین اسالم دعوت کنیم.
در آیات قرآنی نیز خداوند متعال به
نبی مکرم اسالم دستور میدهد رسالت
را از خاندان و عشــیره خود آغاز کند.
سیدالشهداء در این زمینه یکی از ارکان
مهم اسالم است؛ ایشان به خوبی نشان
دادند که دین مبین اسالم بسیار واالتر
و شیرینتر از جان خود و اقوامشان است
و در راه تبلیغ اسالم از جان گذشتند.
هدف عمده و واقعی از تشــکیل
نظام اســامی اهتمام به اقامه فرایض
بود و ما هیچگاه نباید در این راه دچار
فراموشی شویم .راه امام حسین(ع) ،راه
مسجد و قرآن و نماز راه خدا است و هر
راهی که به خداوند ختم شود ،نجاتگر
خواهد بود.
توشه برداریم
حد
دنیا و آخرت برای هر انسان در ّ
شرعی نیاز بوده و نباید انسان به صورت
مطلق ترک دنیا کرده یا وابسته به دنیا
باشد .باید انسان در این دنیا تمام تالش
خود را در زمینه تهیه معاش دنیوی خود
انجام دهد و این دنیا را پلی برای رسیدن
به آخرت بداند.
برخی لزومات در دنیا وجود دارد
که باید تهیه شود؛ به عبارتی باید از این
دنیا توشــه خوب همراه خود به آخرت

ببریم؛ چراکه ایــن دنیا مزرعه آخرت
است .باید بدانیم در این دنیا هر چیزی
را که دوست خود قرار دهیم ،یک روزی
از آنهــا جدا خواهیم شــد و باید عمل
خوب توشه ببریم که همراه همیشگی
ما خواهد بود.
وقتی خداوند از نعمات حالل خود
در اختیار انســان قرار داده است ،باید
انسان نیز از این نعمات و روزیای که به
صورت حالل کسب کرده ،احسان کند.
نفس انســان با او چنان کاری میکند
که تا پرتگاه ،زندان ،اعدام و بیآبرویی
میکشاند و گاهی این نفس برای افرادی
که در مقام مسئولیت قرار دارند موجب
بدبختی میشود .رسیدن به تقوای الهی
در گرو عمل به واجبات الهی و اجتناب
از محرمات است.

موعظه گوش کنیم
انسان باید حرفشــنوی داشته
باشــد و دین مقدس اســام از ابتدا تا
به امروز با شــنیدن و عمل کردن بوده
است ،بزرگترین موعظه کننده خداوند
اســت و در آیات فراوانی در قرآن کریم
به آن اشــاره شده است .اگر مؤمنی به
موعظههای پروردگار عالم عمل کند و
گوش فرا دهد ،به ســعادت دنیا خواهد
رسید.
خداوند در آیه شــریفه  57سوره
یونس به مردم توصیه کرده اســت ،در
تمام مــکان و زمان هــر وقت موعظه
خداوند به گوشتان رسید ،به آن عمل
کنید؛ زیرا حرفشــنوی سعادت دنیا و
آخرت را به ارمغان میآورد.
آرامش قلبها بــا عمل به حرف
خداوند تأمین میشود ،حرفشنوی و
عمل به آن رحمتی برای خداوند است.
خداوند همچنین در آیه شریفه 58
سوره نسا به همه مسلمانان میفرماید،
من موعظه و نصیحت خوبی برای شما
میکنم؛ یقین داشته باشید که چیزی از
نظر من پنهان نبوده و اگر فردی معصیت
میکند و در حال عبادت است ،برای ما

آشکار است.
خداوند از پیغمبران خود خواسته
اســت گناهکاران را با خداوند آشــتی
دهند؛ زیرا خدا توبــه توبهکنندگان را
میپذیرد.
خداوند در آیه  13ســوره لقمان
نیز به چگونگی تربیت فرزندان توصیه
و در آن تأکید کرده اســت به فرزندان
خــود بگویید برای خداوند شــرم قرار
ندهند و معصیت نکنند؛ زیرا معصیت
آبروی انسان را برده و موجب بدبختی
انسان میشود.
همــه محرابهــا ،منبرهــا و
ســخنرانیها یــک موعظه هســتند؛
همچنین باید توجه کنیم که مردگان
بر زندگان یک موعظه هســتند و تمام
مسائل به وجود آمده برای انسان موعظه
است .بدانیم اگر به موعظه خداوند عمل
نشود ،گرفتار خواهیم شد.
خداوند در آیــات مختلف نیز بر
عمل بــه موعظههــای خداوند تأکید
فرمودهاند و تذکر دادهاند در صورت عمل
نکردن به این موعظهها باید از خداوند
که ارحمالراحمین است ،بترسید؛ زیرا
این موعظهها از روی عالقه پروردگار به
انسانها و از سر دلسوزی است.
خداوند به داد افرادی برسد که در
این دنیا سرشان را گرم معصیت کرده
و به حرام مشــغول هستند .روزی این
دنیا برای همه افراد به پایان میرســد
و پدرها و مادرها ،همســران و فرزندان
از ما جدا خواهند شــد؛ ولی خدا هیچ
گاه جداشــدنی نیست .تربیت فرزندان
صالح برای خدا زینت هســتند و نوعی
یاد خداوند به شمار میآیند .مال حالل
جمع کنیــد و در اختیار فرزندان خود
قرار دهید ،باید به مال و فرزندان حالل و
صالح خود افتخار کنید و این دو موضوع
برای افراد مایه عزت است .گفتنی است،
خداوند در قرآن کریم مؤمنان را بدون
خطاب و واسطه موعظه کردهاند و آنها
را مســتقیم مورد خطاب قــرار داده تا
آگاه شوند.

نقطه نظر

خدمت و عبادتـ 4

مهدی عامری/خداوند
در ســوره ماعون ،بــه پیامبر(ص)
میفرمایــد؛ آیا کســانی که دین را
تکذیب کردند ،ندیدی؟ در توضیح
ایــن آیــه برخی دیــن را آخرت و
روز جــزا معنــا کردهانــد و برخی
دیگر معنای عرفــی و مصطلح آن
را پذیرفتهاند .به هــر تقدیر ،دروغ
انگاشتن آخرت یا اسالم ،ناپسندترین
رفتار و اعتقاد است؛ چرا که یکی از
شریفترین امور در عالم ،دین است و
به نسبت شرافت هر چیز قبح تکذیب
آن مشخص میشود.
اما در این سوره آنچه باید به آن
توجه شود ،ویژگی کسانی است که
دین را تکذیب میکنند .خداوند در
این سوره به دو گروه اشاره میکند؛
نخست گروهی به ارتباط با خلق و
خدمت به مردم بیتوجهاند و دیگری،
گروهی که در عبادات و ارتباط خود
بــا خدا کاهــل و ریاکارند .بنابراین
کسانی که دین را تکذیب میکنند،
کسانی هستند که با یتیم بدرفتاری
میکننــد و وی را از خود میرانند
(یدعالیتیم) و افراد را برای اطعام و
کمک به مســکین و فقیر تشویق و
تحضیض نمیکنند (و ال یحض علی
طعامالمسکین).
یتیم کســی است که به دلیل
نداشتن سرپرســت از اولویتهای
زندگی خود محروم است و به یقین
کســی که به آخــرت و خدا اعتقاد
داشته باشد ،بدون هیچ چشمداشتی
برای حل مشــکالت او اقدام خواهد
کرد .چنانکه یکی از شــاخصترین
ویژگیهای مــوال علی(ع) کمک به
ایتام است.
از ســوی دیگر نیز مســکین
کســی اســت که به دلیل وضعیت
اقتصادی جامعــه یا ضعف خودش
یا هر دلیل دیگــری قادر به تأمین
نیازمندیهای ابتدایی خود نیست.
در دید الهی دیگر افراد جامعه باید
دست چنین افرادی را بگیرند و بدون
آنکه نگاه تحقیرآمیزی به آنها داشته
باشــند با طیب خاطر به یاریشان
بشتابند .فارغ از اینکه خودشان کمک
میکنند ،دیگــران را نیز به این امر
مهم تشویق کنند...

گزارش ویژه صبح صادق از هفدهمین نشست سالیانه هرتزلیا

ائتالف عبری ـ عربی ـ غربی برای مهار ایران

مصطفــی نظری /جریان صهیونیســت همواره تالش
کرده اســت با برگزاری همایشها و نشستهای بینالمللی افزون
بر ادبیاتسازی سیاســی ،یک همراهسازی جهانی و منطقهای را
در راستای اهداف و سیاستهای صهیونیستی خود ایجاد کند که
نشست سالیانه «هرتزلیا» در اراضی اشغالی ،یکی از این نشستهای
جهانی صهیونیسم است.
هفدهمین نشست سالیانه «هرتزلیا» ،امسال با حضور ۱۸۰
شخصیت سیاســی ،نظامی ،امنیتی و شخصیتهای آکادمیک و
رســانهای از داخل و خارج از سرزمینهای اشغالی برگزار شد .این
نشســت از روز  ۲۰ماه ژوئن میالدی آغاز شد و طی سه روز ادامه
پیدا کرد.
امســال حضور نمایندگانــی از دول عربی ،نظیر اردن ،مصر،
امارات و هند در باالترین حد خود گزارش شــده اســت و حتی
حضور «سلمان شیخ» ،مدیر گروه سیاسی «شیخ» که نقش رابط
بین گروههای معارض سوریه و رژیم صهیونیستی و اعراب را برعهده
دارد ،در این دوره از نشستهای سالیانه هرتزلیا ،یکی از نکات قابل
توجه و تأملبرانگیز این نشست امنیتی صهیونیستی بود .البته حضور
افرادی چون «سر جان ســاورز» رئیس سابق سرویس جاسوسی
«ام.آی سیکس» انگلستان ،ژنرال «میخائیل کاستاراکوس» رئیس
کمیته نظامی اتحادیه اروپا و «برت مک کورت» ،نماینده ویژه وزارت
خارجه آمریکا در ائتالف جهانی مبارزه با «داعش» بر اهمیت این
نشست افزوده بود.
بررســی وضعیت منطقه و چالشهای سیاســی ،امنیتی و
اقتصادی رژیم غاصب صهیونیســتی به منزلــه یکی از اهرمهای
تأثیرگــذار در عرصه سیاســتهای منطقــهای و جهانی جریان
صهیونیسم ،مهمترین برنامه کاری این نشست سالیانه را تشکیل
میــداد که این موضوع را میتوان جزء ســرفصلهای اصلی این
نشست در  15سال گذشته دانست.
ی ـ عربی مهمترین
تهدید ایران و حزباهلل لبنان و ائتالف عبر 
محورهای سخنرانیهای انجام شده در هفدهمین نشست امنیتی
هرتزلیا بود .یکی از مهمترین محورهایی که در جریان این نشست
به آن اشاره شد ،این بود که رژیم صهیونیستی به تنهایی و بدون
کمک گرفتن از ائتالف عربی به سرکردگی آمریکا در برابر تهدیداتی
که محور مقاومت فراروی این رژیم قرار داده ،ناتوان است.
هفدهمین نشست هرتزلیا ،مجموعهای از چالشهای امنیتی
و سیاسی فرا روی رژیم صهیونیستی در سایه تحوالت منطقهای و
متغیرهای امنیتی غرب آسیا را به بحث و تبادل نظر گذاشت .آنچه
بر اهمیت این نشست امنیتی افزود ،موضوع ضرورت همکاری میان
رژیم صهیونیستی و دول خودفروخته عربی و تشکیل ناتوی عبری
ـ عربی به منظور تقابل منطقهای با جمهوری اسالمی ایران بود که
هر چه بیشتر از ماهیت صهیونیستی این نشست و شرکتکنندگان
آن پرده پرداشت.
همانطــور که گمان میرفــت ،مهمترین محور نشســت
هفدهم( )2017همچون سالهای گذشــته مربوط به جمهوری
اسالمی ایران و محور مقاومت بود؛ به گونهای که فرافکنی در زمینه
قدرت منطقهای ایران و توقف فعالیتهای موشکی آن و نیز عملیاتی

کردن ائتالف منطقهای علیه جمهوری اسالمی ایران ،اساسیترین
سر فصلهای سخنان مقامات و شخصیتهای صهیونیستی و غربی
حاضر در نشست بود.
تأمل برانگیزتر آنجا بود که سران صهیونیستی ،ایران را عامل
اصلی بیثباتی منطقه برشمردند و تأکید کردند جامعه جهانی باید با
تهدید ایران مقابله کند« .هرتصی هالوی» رئیس سرویس اطالعات
نظامی ارتش رژیم اشــغالگر قدس از مهمترین افرادی بود که در
اظهارات خود به این مسئله اشاره داشت و مدعی شد ،ایران عامل
اصلی برهم زدن ثبات در منطقه است و این کشور «خطر محوری»
برای اســرائیل است .اگر جهان در خاورمیانه صلح میخواهد ،باید
جلوی نفوذ ایران را بگیرد.
اما بخش مهم و قابل توجه این نشست اعترافی بود که برخی
شخصیتهای امنیتی رژیم صهیونیستی در زمینه ضرورت تشکیل
ائتالف منطقهای علیه ایران به زبان آوردند.
در ایــن چارچوب« ،گادی آیزنکــوت» فرمانده ارتش رژیم
صهیونیســتی در اولین روز از برگزاری نشســت هفدهم هرتزلیا
به موضوع همکاری میان رژیم غاصب صهیونیســتی و دولتهای
عربی اشــاره و تأکید کرد این همکاری در آشکار و پنهان در حال
عمیقتر شدن است« .آیزنکوت» با تأکید بر اینکه شلیک موشکهای
بالستیک ایران به شرق سوریه سیگنالهای خطرناکی دارد ،خواستار
توقف توسعه صنایع نظامی ایران شد و گفت :این موضوع باید هدف
همه کشورهای منطقه باشد.
ژنرال عاموس گیلعاد ،رئیس سابق اداره امور سیاسی وزارت
جنگ رژیم غاصب صهیونیســتی که در حال حاضر ریاست امور
سیاسی و استراتژیک مجموعه نشستهای هرتزلیا را برعهده دارد،
در این باره اظهار داشت« :استراتژی اسرائیل [رژیم صهیونیستی]
ف با رژیمهای عربی اســت که
برای مقابلــه با تهدید ایران ،ائتال 

اســرائیل در تمامی منطقه عربی مناسباتی در سطوح مختلف بر
اساس اولویت مقابله با ایران و اخوانالمسلمین و داعش دارد ».وی
تأکید کرد« :تهدید ایران اساســیترین تهدید رژیم صهیونیستی
اســت؛ چرا که ایران ،حزباهلل ،بشــار اسد و روسیه در حال ایجاد
یک ائتالف هستند».
قابل توجه بود که مقامات صهیونیستی همچنان بر بزرگنمایی
و تهدیدزایی علیه برنامه صلحآمیز هستهای ایران تأکید میورزیدند.
«آریل لویته» معاون ســابق کمیســیون انرژی اتمی رژیم جعلی
صهیونیســتی در این باره گفت« :حتی اگر بازرســیهای آژانس
بینالمللی انرژی اتمی از ایران در ظاهر تأیید شده باشد ،ابهامات
درباره توافق صورت گرفته بسیار زیاد است .همین ابهامات موجب
شــد درک متفاوتی از توافق هستهای و ماهیت اصلی آن به وجود
آیــد ».وی در ادامه اظهارات مزورانه خود تصریح کرد« :آیا آژانس
بینالمللی انرژی اتمی مسئولیتی در قبال آزمایشهای تسلیحاتی

رئیس اداره سیاسی ســابق وزارت جنگ رژیم
غاصب صهیونیســتی در اولیــن روز از برگزاری
هفدهمین نشست هرتزلیا که گفته بود تا وقتی [امام]
خامنهای در مســند قدرت ایران قرار دارد ،تهدید
اساسی برای اسرائیل به شمار میرود ،از الیه پنهان
سناریوی صهیونیستی پرده برداشت
ایران بر عهده میگیرد؟ روسیه و ایران ،هر دو معتقدند آژانس نباید
در این مسئله ورود پیدا کند ،اما اگر آژانس مسئول این آزمایشها
نیست ،پس چه کسی مسئول است؟»
«لویته» از آمریکا ،رژیم صهیونیســتی و اعضای گروه 5+1
خواست راهکار دیگری بیابند تا در پایان مدت زمان توافق هستهای

بتوان مانع از حرکت ایران به سمت اهداف نظامیاش شد.
امــا آنچه در این میان حائز اهمیت اســت ،اعتراف مقامات
صهیونیســتی به ناتوانی مقابله این رژیم با محور مقاومت و توان
موشکی جمهوری اسالمی ایران بود .آویگدور لیبرمن ،وزیر جنگ
رژیم غاصب صهیونیستی ،در روز سوم و پایانی هفدهمین نشست
هرتزلیا طی ســخنانی دالیلی را که مانع تکمیل هیمن ه منطقهای
رژیم صهیونیســتی شده ،بررســی و دلیل آن را چنین ریشهیابی
کرد که این رژیم از پنجاه سال پیش تاکنون نتوانسته به «پیروزی
قاطع» دســت یابد .وزیر جنگ رژیم غاصب صهیونیستی با اشاره
به اینکه تعداد زیادی از عملیاتهای نظامی [به دســت این رژیم]
انجام شــده که در آکادمیهای نظامی بررسی و تدریس میشود،
افزود« :دست نیافتن به پیروزی سبب بیاعتمادی میشود .ما خیلی
حرفهای بزرگی زدیم؛ حرفهایی که در نهایت پوشــش اجرایی
نداشتند .آخرین لشکرکشی زمینیای که ارتش اسرائیل انجام داد،
در جریان جنگ اول لبنان ( )1982بود؛ ولی هرچه بعد از آن بود،
همه عملیات بود (نه لشکرکشــی واقعی) و آخرین پیروزی واقعی
هم در جنگ شش روزه بود».
«هرتصی هالوی» رئیس سرویس اطالعات نظامی ارتش رژیم
غاصب صهیونیستی هم درباره توانمندی موشکی ایران چنین اعتراف
میکند که اقدام ایران در شلیک موشک به گروه تروریستی داعش
در ســوریه« ،نگرانکننده» بود و اینکه چرا ایران اقدام به شلیک
ک علیه داعش کرد و از نیروهای نظامیاش استفاده نکرد؟
موش 
جالب توجه بود که «افرایم سنیه» از مسئوالن اسبق بلندپایه
وزارت جنگ رژیم اشغالگر قدس اذعان میکند ،برای پاسخ دادن به
موشکهای حزباهلل نباید لبنان را هدف قرار داد؛ بلکه در مقابل،
باید به زیرساختهای ایران حمله کرد تا پاسخ مناسبی به حمالت
موشکی حزباهلل داده شود .وی مدعی شد ،تنها از طریق مقابله با

ایران است که میتوان حزباهلل را شکست داد.
از آنجایی که نتایج و برونداد نشستهای سالیانه هرتزلیا در
تصمیمگیریهای منطقهای جریان صهیونیســم و غرب ،به ویژه
سیاستهای منطقهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران مؤثر بوده
تا جایی که عیناً به صورت راهبرد رسمی مقامات غربی و آمریکایی
در آمده است ،ضرورت دارد با نگاه تحلیلی و موشکافانه به اظهارات
و مباحث مطرح شده در نشست هفدهم هرتزلیا چند نکته مهم و
راهبردی را مورد توجه و مالحظه قرار داد؛ هرچند نتایج این نشست
باید به تناسب اظهارات ،مواضع و دیدگاههای بیان شده در آن ،به
طور دقیق و مفصل بررسی و تحلیل شود.
نخســت اینکه ،با شکســت پروژه صهیونیستی ـ آمریکایی
داعش در منطقه راهبردی غرب آســیا و به تهدید افتادن هر چه
بیشتر امنیت پوشالی رژیم جعلی صهیونیستی ،جریان صهیونیسم
بینالملل با همراه کردن مهرههای خودفروخته عربی خود در یک
ناتوی منطقهای با محوریت ژنرالهای تروریســت صهیونیســتی
درصدد اســت تا با هزینهای به مراتب سبکتر یک نبرد منطقهای
علیه محور مقاومت به رهبری جمهوری اسالمی ایران را مدیریت
کند؛ از این رو تمرکز محورها و مباحث هفدهمین نشست هرتزلیا در
موضوع ضرورت ایجاد ائتالف عبری ـ عربی و همگرایی هرچه بیشتر
رژیم غاصب صهیونیستی با دول خودفروخته عربی خالصه میشود.
دوم اینکه ،با نگاهی به اظهارات سخیفانه مقامات صهیونیستی
درباره برنامه صلحآمیز هســتهای ایران و فرافکنی مصرانه در این
زمینه ،به خوبی میتوان فهمیــد که «توافق برجام» فقط اجرای
ســناریویی هدفمند بود که ضمن متوقف کردن برنامه هستهای
ایران ،تضعیف موقعیت منطقهای جمهوری اسالمی ایران به منزله
محور مقاومت را آن هم با مشغولســازی سیاســی دنبال میکرد.
این مسئله در اظهارات برخی مقامات صهیونیستی در این نشست
امنیتی به خوبی ملموس بود .آنجا که ژنرال عاموس گیلعاد ،رئیس
سابق اداره امور سیاســی وزارت جنگ رژیم غاصب صهیونیستی
در ســخنرانی خود تأکید کرد ،توافق (برجام) به اسرائیل نیز زمان
کافی برای آمادگی را میدهد و ما نیز خود را آماده میکنیم .وی با
طرح این پرسش که آیا اسرائیل حملهای علیه ایران را آغاز خواهد
کرد یا نه ،توجه به این نکته را ضروری دانســت که همه گزینهها
بر روی میز قرار دارد و برای اسرائیل بهتر است که این موضوع را
همچنان مبهم نگه دارد.
نکته پایانی اینکه طرح موضوع ضرورت ایجاد ائتالف عبری ـ
عربی بیش از هر چیز بیانکننده ناتوانی جریان صهیونیسم در مقابله
با ایران است؛ اما مهمتر اینکه ،ورای ائتالف منطقهای علیه ایران،
صهیونیسم بینالملل تضعیف ارکان مهم نظام را در صحنه داخلی
جمهوری اســامی ایران پیگیری میکند که این امر طی فضای
دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به خوبی قابل مشاهده
بود .اظهار نظر رئیس اداره سیاسی سابق وزارت جنگ رژیم غاصب
صهیونیســتی در اولین روز از برگزاری هفدهمین نشست هرتزلیا
که گفته بود تا وقتی (امام) خامنهای در مســند قدرت ایران قرار
دارد ،تهدید اساســی برای اسرائیل به شمار میرود ،از الیه پنهان
این سناریوی صهیونیستی پرده برداشت.

یادداشت
سپاه آتش به اختیار

نقطه سرخط

نگاه فرمانده از همه ما کالنتره

رفتــم تــو جمع بازنشســتهها
میگفتند؛ ایــن جوانگرایی که توی
سپاه راه انداختند داره سپاه رو داغون
میکنه ،ما رو به زور از سپاه انداختند
بیرون.
یکبارهم تو جمع نیروهای جوان
سپاه بودم ،اونا میگفتند؛ این نیروهایی
که بازنشستگیشون به تعویق افتاده
باعث شدن ،نه نیروی جدید استخدام
بشــه و نه اینکه ما بتونیم پیشــرفت
کنیم ،به ما بها نمیدن و ما نمیتونیم
تجربه کسب کنیم.
حاال موندم حرف کدومشون رو
قبول کنم ،ولی خوب میدونم وقتی
فرمانده یک تصمیمی میگیره ،همیشه
کالنتر از همه ما نگاه میکنه.

جمهوری اسالمی برخورد
سختی خواهد کرد

در پنجمین همایش بزرگ سلحشوران دفاع مقدس و یادمان سردار احمد متوسلیان مطرح شد

نیروی قدس اهرم پیشبرنده جمهوری اسالمی در سیاست خارجی است

حسن ابراهیمی /پنجمین
همایش بــزرگ سلحشــوران دفاع
مقدس به مناسبت همزمانی با روزهای
اسارت چهار دیپلمات ایرانی به دست
مزدوران رژیم صهیونیستی در لبنان
یادمان ســردار جاویدنشــان احمد
متوسلیان نام گرفت .در این همایش
که در محل باغ مــوزه دفاع مقدس
و ترویــج فرهنگ مقاومــت برگزار
شد ،سرلشکر صفوی ،حجتاالسالم
شهیدیمحالتی ،سردار رستگارپناه و
برادر حاجاحمد متوسلیان سخنرانی
کردند کــه در ادامــه خالصهای از
سخنرانی هر یک را میخوانید.
نیروی قدس اهرم قدرت سیاست
خارجی ما در منطقه است
ســردار سرلشکر ســیدیحیی
صفوی ،دستیار و مشاور عالی فرمانده
معظم کل قوا در این همایش ،اظهار
داشت« :آشــنایی بنده با حاجاحمد
از اول اردیبهشت ســال  ٥٩شروع
شــد و تا شهریور سال  ٥٩و بعد هم
دفاع مقدس و عملیات فتحالمبین و
الیبیتالمقدس و زمان اعزام ایشان
به لبنان ادامه داشت».
وی افزود« :متوسلیان در اندیشه
و تفکر انسانی خدامحور و تربیت شده
مکتب قرآن بود و نســبت به خطر
صهیونیســتها و آمریکا علیه اسالم
از کینــه زیادی برخــوردار بود و بر
دشمنان همچون طوفان میغرید و
باصالبت و قاطعانه برخورد میکرد».
دســتیار و مشاور عالی فرمانده
معظم کل قوا تصریح کرد« :عملکرد
متوسلیان در پیوستن به سپاه و در
غائله کردستان و مریوان قابل توجه
اســت ،او از نبــوغ مدیریتی باالیی
برخــوردار بود و کارنامــه عملیاتی
درخشانی دارد».
ســردار صفوی ادامه داد« :در
زمینه اعزام حاج احمد و یارانش به
لبنان ما چیزی نداشــتیم که به آنها

بدهیم .درباره ســپاه خطاب به ملت
عرض میکنم که برخیها با تهمت
و دروغ و افترا میخواهند ســپاه را
تضعیف کنند».
وی همچنین یادآور شد« :سپاه
حافظ انقالب و کشــور و سپر دفاع
از کشــور و از ارکان قــدرت ما در
برابر تهدیدات اســت .اگر آمریکا و
رژیم صهیونیســتی سپاه را تضعیف
کنند ،طبیعی است؛ چون دشمن ما
هســتند ،اما اگر در داخل کسانی با
تهمت و دروغ سپاه را تضعیف کنند،
غیر عقالنی اســت و تضعیف سپاه
تضعیف کشــور ،سیاست خارجی و
اقتصاد است».
وی تأکیــد کــرد« :قاســم
سلیمانیها توانستند با سپاه دشمنان
از جمله آمریکا ،رژیم صهیونیستی،
عربستان ،ترکیه و ...را شکست دهند.
اهرم پیشبرنده قدرت ما در منطقه و
سیاست خارجی همین نیروی قدس
ســپاه است و دشمنان هم این را به
خوبی میفهمند».
دســتیار و مشاور عالی فرمانده
معظم کل قــوا در بخش دیگری از
ســخنان خود عنوان کرد« :افراد به

دنبال تضعیف سپاه که مظهر قدرت
ملی است ،نباشند .امیدواریم از این
کار دست بردارند».
اعتقاد وزارت خارجه بر زنده
بودن احمد متوسلیان است
حجتاالسالم سیدمحمدعلی
شــهیدیمحالتی ،رئیس ســازمان
بنیاد شهید و امور ایثارگران که دیگر
سخنران این مراسم بود ،اظهار داشت:
«هر چــه درباره احمد متوســلیان
صحبت کنیم ،نمیتوانیم او را خوب
بشناسیم .رهبر معظم انقالب درباره
ایشان فرمودند که من او را از نزدیک
میشناسم؛ احمد متوسلیان یکی از
برجستگان دفاع مقدس بود».
شــهیدی با اشــاره به فعالیت
احمد متوســلیان در مبارزه با رژیم
ستمشاهی و نیز حضور او در جبهه
کردستان ،خاطرنشان کرد« :ایادی
رژیم منحوس صهیونیستی سرانجام
احمد متوسلیان سرانجام را دستگیر
کردند و تا امروز از سرنوشتش خبری
نیست؛ اما وزارت خارجه معتقد است
احمد متوسلیان زنده است .هر چند
اگر او شهید هم شده باشد ،برای ما

گلی از باغ

سبک مدیریتی حاجاحمد با مدیریت
دیگران داشت ،در حرکت و تالشی
بود که از خود نشــان مــیداد؛ این
تــاش و حرکت را به صورت ابزار با
ارزشها قرار نمیداد؛ بلکه مدیریت
جهادی او بر اساس خودباوری و ادای
تکلیف بود».
سردار رســتگارپناه ادامه داد:
«مدیریت حاجاحمد مدیریتی بود که
با استقامت ،صبر و بردباری توانست
موانع را از فــراروی خود بردارد؛ لذا
متوسلیان نمونه عینی برای مدیریت
جهادی است ،چون فرماندهی کارآمد
بود».
وی بــا بیان اینکــه حاجاحمد
هیچگاه خلقوخوی تندی نداشــت،
تأکیــد کرد« :متوســلیان هر آنچه
را انجــام تکلیف میدانســت ،انجام
میداد و در این راه با هیچ کس هم
مماشات نداشت؛ از این رو افتخارات
او میتواند درسی برای آیندگان باشد؛
به ویژه جوانان که سبک مدیریت او
را سرلوحه خود قرار دهند».

زنده است».
رئیــس بنیــاد شــهید و امور
ایثارگران در پایان گفت« :یک بار که
به همراه رئیسجمهور به آسایشگاه
جانبــازان رفتیم ،یکــی از جانبازان
قطع نخاعــی به رئیسجمهور گفت
تنها خواسته من از شما این است که
رهبری را رها نکنید».
سبک مدیریت متوسلیان نمونه
عینی مدیریت جهادی است
سردار حســن رســتگارپناه،
دبیر پنجمین همایش سلحشــوران
حماســه دفاع مقدس یادمان سردار
جاویداالثــر احمد متوســلیان ،نیز
گفت« :حاجاحمد متوسلیان بر اساس
اعتقاد راسخ خود به جهاد و مبارزه با
دشمنان خدا پرداخت».
وی با بیان اینکه حاجاحمد در
این راه هیچ مانعی را نمیدید و موانع
را با سختکوشی و تالشهای صادقانه
رفع میکرد ،افزود« :حاجاحمد سبک
مدیریتی را به یادگار گذاشــت که
این میتواند راهگشــای بسیاری از
مشــکالت فراروی انقالب اســامی
ایــران باشــد؛ در واقــع تفاوتی که

خانوادههای چهار دیپلمات
در رنج هستند
برادر جاویداالثر احمد متوسلیان
نیــز در این همایش بــا بیان اینکه
خانواده چهار دیپلمات ربوده شده در
رنج به سر میبرند ،گفت« :اگر کسی
مدعی زنده بودن آنها است ،سند یا
عکسی نشــان دهد و اگر هم شهی د
شدهاند ،بگویند».
امیر متوســلیان ضمــن بیان
خاطراتی از دوران کودکی و نوجوانی
حاجاحمد متوسلیان ،درباره سرنوشت
او و ســه نفــر دیگــر از همراهانش
اظهار داشــت« :خانوادههــای ما از
بالتکلیفــی در رنــج هســتند و ما
مطالبه سرنوشت چهار دیپلماتمان
را از رژیم صهیونیســتی داریم و از
مسئوالن میخواهیم تکلیف آنها را
مشخص کنند».

قبیله عشق

«نمی از ایثار» ابرکوهیها

کتابهای مجموعه خاطرات رزمندگان دفاع مقدس طرفداران
خاص خــود را دارد؛ چه اینکه این کتابها مجموعهای از خاطرات
رزمندگان یک شــهر را بیان کند .کتاب «نمی از ایثار» مشتمل بر
مجموعه خاطرات دوران دفاع مقدس رزمندگان شهرســتان ابرکوه
ی ابرقویی» به رشته تحریر درآمده
است ،که به قلم «محمدرضا بابای 
و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد آن را
منتشر کرده است .در بخشی از کتاب میخوانیم 12« :تیر سال  62به جبهه اعزام شدم .در گردان،
مســئولیتم آرپیجیزن بود .در عملیات والفجر  2در منطقه حاج عمران عراق به اسارت دشمن
درآمدم .البته مدت اسارتم  48ساعت بیشتر طول نکشید .وقتی از ناحیه پای راست بر اثر اصابت
تیر مستقیم مجروح شده بودم ،به دست دشمن اسیر شدم .هرچند محمدرضا بخشندهپور در آن
حجم آتش زیاد ،پای مرا پانسمان کرده بود ،اما عراقیها دستهای مرا بستند و هیچگونه مداوایی
برایم انجام ندادند ،البته در حد بسیار کم غذای بخور و نمیری به ما دادند .نحوه آزادی من اینطور
بود؛ بعد از مرحله اول عملیات ،رزمندگان اسالم در حال پاکسازی سنگرهای دشمن بودند .متوجه
شدیم که به طرف ما میآیند .با ایجاد سر و صدا توجه آنان را به خود جلب کردیم ،وقتی متوجه
شدند چند نفر ایرانی در سنگر عراقیها محبوس هستند به سراغمان آمده و آزادمان کردند»...
در بخش دیگری از کتاب آمده اســت« :در دوران ســربازی با شهید محمدجواد آقایی آشنا
شــدم ،دوســت صمیمی هم بودیم .با هم به جبهه خوزستان اعزام و در عملیات فتحالمبین ابتدا
من مجروح شدم و سپس ایشان به درجه رفیع شهادت نائل آمد .زمستان سال  1362در شیراز
مشــغول کار بنایی بودم که یک شــب شــهید آقایی به خوابم آمد و به من گفت :شما در شیراز
سرگرم کار بنایی شدهاید ،در حالی که جبهههای جنگ به نیرو نیاز دارد .فردای آن روز تصمیم
گرفتم به جبهه اعزام شوم».

گزارش خبری

با خواندن نماز آرام میگرفت

محمدرضا خیلی پاک بود ،نمازش طوالنی بود و هیچوقت قضا
نمیشد .آخرای نمازش به گریه میافتاد و با گریه تمام میکرد ،در
اوج ســختیها خود را با نماز آرام میکرد .در همان نماز هم به خدا
ت و دلباز بود ،اگر مقدار کمی هم پول داشت با
پیوست .خیلی دس 
کســی که ندار بود پولش را نصف میکرد ،خیلی آرام و ساکت بود.
با ارتباطی که با اهل بیت(ع) برقرار کرده بود ،در مقابل مشــکالت
زندگی مثل کوه میایستاد .عاشق شهید بهشتی بود .وقتی ایشان به
شهادت رسید ،محمدرضا توی خیابان داد میزد و گریه میکرد ،انگار برای خودش اتفاقی افتاده بود.
به اتاقش رفت و شروع به نماز خواندن کرد ،برایش خیلی سخت بود؛ نماز صبر او را زیاد میکرد.
توهفتم تهرانم که
محمدرضا گفته بود که من بیســتوچهارم فروردین راه میافتم و بیســ 
با هم برویم دکتر .دقیقاً بیســتوچهارم راه افتاد ،بیستوهفتم هم رسید و در روز بیستوهشتم
هم به خاک سپرده شد .به حرفی که زده بود عمل کرد :اما خبردار نشد که فرزندی در راه دارد.
به نقل از همسر شهید محمدرضا محمدخانی
شهید محمدخانی سال  1335در خانوادهای مذهبی و متدین به دنیا آمد .وی ارادت خاصی
به حضرت زهرا(س) داشت ،هر وقت به مشکلی برمیخورد ،با توسل به آن بانوی بزرگوار ،خود را
آرام میکرد .اگر کسی در زندگیش گرهی میافتاد ،به او سفارش میکرد که به حضرت زهرا(س)
توسل کند.
پیش از آغاز دفاع مقدس ازدواج کرد و یکســال پیش از شــروع جنگ زندگی مشترک با
همســرش را آغاز کرد .با شــروع دفاع مقدس بقیه عمرش را در جبهه گذراند .کمتر به مرخصی
میرفت .تا اینکه  24فروردین  1362در عملیات والفجر  ،1هنگام اقامه نماز در اثر اصابت ترکش
به یکی از چشمهایش به شهادت رسید.

در مراسم بزرگداشت شهید حجتاالسالم تقوی مطرح شد

تحقق آنها تالش میکرد».
زاکانی در پایان با بیان افســوس و اندوه از
دست دادن شهید تقوی خاطرنشان کرد« :فقدان
او مایه افسوس برای ماست؛ اما از طرفی هم خون
این شهید میتواند ظرفیتهایی را که او به دنبال
تحقق آنها بود ،به کمال برساند».
حجتاالسالم علی ثقفی ،مسئول نهاد فرایند

تحقق اهداف انقالب اســامی در سپاه هم دیگر
سخنران این مراسم بود.
وی با بیان اینکــه ویژگیهای خاص همه
شهدا انتخاب درست راه بود ،افزود« :همه شهدا
در مسیر الهی هستند؛ اما ویژگی شاخص شهید
تقوی در میان شــهدا تشــخیص درست و گام
برداشتن و استقامت ورزیدن در این مسیر بود».

پاسداران خورشید
همسر شهید مدافع حرم اصغر فالحپیشه

در مقابله با فتنهگران در سال  ۸۸فعال بود

احسان امیری /شهید
اصغر فالحپیشــه مدافع حرمی
بود که بــرای تحقق آرمانهای
مردی که در قرن بیســتم نور
را در جهان تاریک گستراند ،در
 22بهمن سال  94حین دفاع از
اســام ناب محمدی و حراست
از حرم حضــرت زینب(س) به
شهادت رسید .آنچه میخوانید
صحبتهــای طاهــره رحمانی
همسر شهید مدافع حرم اصغر
فالحپیشه است .خانم رحمانی از زندگی مشترکشان چنین میگوید:
 46سال پیش در محله فالح تهران و در یک خانواده پرجمعیت که سه دختر
و پنج پسر داشت متولد شدم .البته پدر و مادرم هر دو اهل ساوه بودند .ما با خانواده
شهید فالحپیشه سی سال همسایه بودیم .پدرم سال  66برای مأموریتی از طرف
بسیج به مشهد رفت که همانجا سکته قلبی کرد و فوت شد .چند ماهی پس از
فوت پدرم بابای اصغر با او در جبهه تماس میگیرد و میگوید ،میخواهیم برای
دختر عزیز آقا به خواستگاری برویم ،به نظرم مناسب شماست.
 18ساله بودم ،یک روز مادرم مرا صدا زد و گفت مادر فالنی آمده خواستگاری،
پرســیدم برای کدام پســرش؟ گفت اصغر .ما سه سال اختالف سن داشتیم و او
از من بزرگتر بود.
اصغر آقا زمانی که از جبهه به تهران آمد ،با توجه به اینکه تا حدودی از هم
شناخت داشتیم و خانوادهها با هم اشنا بودند ،بالفاصله عقد کردیم.
از سال  63وارد سپاه شده بود .در ماجرای مقابله با فتنه  88فعالیت زیادی
داشت .مهر سال  68اولین فرزندمان به دنیا آمد و پدرش نام او را مرضیه انتخاب
کرد ،چون از القاب حضرت فاطمه(س) بود .دختر دیگرمان هم سال  73متولد شد
که او را هم محدثه نامید ،به همان دلیل که از القاب حضرت زهرا(س) بود .معنای
اسم بچهها بسیار برایش مهم بود .فرزند سومان پسر بود که سال  80متولد شد.
من خیلی دوست داشتم نامش را حسین بگذارم ،اما اصغر دلش میخواست اسم
برادرش امیر که شهید شده بود را روی پسرمان بگذارد که امیرحسین انتخاب شد،
تا نظر هر دویمان باشد .از بچههای مخابرات لشکر  27محمد رسولاهلل(ص) بود
و اغلب در جبهه میماند .مدت کوتاهی هم بیسیمچی احمد متوسلیان شده بود.
در عملیات والفجر  8تیر خورد و تمام عصب پایش قطع شد ،دکترها گفتند 50
درصد احتمال دارد پای او خوب شــود ،او را در بیمارستان طالقانی عمل کردند،
گاهی لنگ میزد ،دستش ترکش داشت ،ولی بیشتر از ناحیه پا آسیب دیده بود
و به این دلیل زود ،یعنی ســال  83بازنشســته شد .البته بسیج میرفت و سال
 89هم برای خدمت به عتبات رفت .حضور در عتبات خیلی بر رفتار و کردار او
تأثیر گذاشــته بود .سال  94قرار شد به سوریه برود ۱۳ ،دی اولین باری بود که
میرفت .آخرین تماســش را  19دی گرفت .در تماس آخرش که  22بهمن بود،
گفتم خواهرت اینجاست ،تماس بگیر با او صحبت کن ،گفت باشه .گذشت تا دو
روز بعد ( 24بهمن) دخترم محدثه در گروههای تلگرامی خبر شهادت پدرش را
دید .پیکر او هم برنگشت.

جمعبندی تریبون 6

ویژگی شاخص شهید تقوی تشخیص درست نیازهای انقالب بود

مراسم گرامیداشت شهیدحجتاالسالم
ســیدمهدی تقوی در مسجد الغدیر ستاد
فرماندهی کل ســپاه برگزار شد .در این
مراسم ضمن گرامیداشت نام و یاد شهید
تقوی و بیان خاطــرات و ویژگیهای این
شــهید علیرضا زاکانی ،دبیر شواری عالی
بسیج کشــور و حجتاالســام ثقفی از
دوستان شهید سخنرانی کردند.
دکتر علیرضا زاکانی در این مراســم اظهار
داشت« :در فراق شــهدا مویه و گریه میکنیم،
در مرحله دوم شــهدا را در بستر زمان بازخوانی
میکنیم و به تعبیر شــهید چمران مرد از نامرد
مشخص میشود ،مرحله سوم هم این است که
شهدا برای ما اسوه و الگو خواهند بود».
وی با بیان اینکه شهدای دوران جهاد اکبر و
مقابله با فتنههای پس از دفاع مقدس تفاوتهای
جدی و اساسی با شهدای دوران جهاد اصغر در
دفاع مقدس دارند ،افزود« :شهید تقوی از جمله
این شهدایی بود که تفاوتهای جدی داشت؛ او
از یک سری ویژگیهای فوقالعاده برخوردار بود،
دغدغههای او برای انقالب و کشــور دغدغههای
اساســی و نیازهای ضروری انقالب بود که برای
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سرلشکر قاسم سلیمانی گفت :دشمن به این نکته که قدرت ایران دهها برابر افزایش پیدا کرده ،اعتراف میکند و این نتیجه سیاست ،حکمت و حمایت به حق ایران از مردم مظلوم
منطقه است .بزرگترین خیانت به کشور پاشیدن بذر تردید نسبت به اصول اساسی پایههای نظام است .صحنههای زیادی از موشکبارانها ،از جمله موشکهای آمریکایی را دیدهام؛ اما این
پاسخ کوبنده سپاه به معنای حقیقی « َو َما َر َم ْی َت إ ِ ْذ َر َم ْی َت َولَـک َِّن اهللَ َر َمى» بود .اگر کسی پایش را از گلیمش درازتر کند ،جمهوری اسالمی برخورد سختی خواهد کرد.

عکس:حامد گودرزی

علیرضا جاللیان /رمضان
امسال رهبر معظم انقالب در جمع
دانشــجویان انقالبی و نسل بعدی
مدیران کشور پس از شنیدن سخنان
آنهــا ،تعبیری جدید را به کار بردند
که هر چند اولین بار بود ،اما به نظر
میرسید این نامگذاری به فعالیتی
در طــول دهههــای اخیــر پس از
پیروزی انقالب مربوط بود .ایشــان
برای تقرب ذهــن در امور فرهنگی
و اجتماعی همــواره از اصطالحات
و واژگان نظامی اســتعاره میگیرند
که نمونههــای آن تهاجم فرهنگی،
شبیخون فرهنگی ،قرارگاه فرهنگی
و ...اســت .عبارت «آتش به اختیار»
هم دیگر تعبیر نظامی ایشان است که
روی فعالیتهای فرهنگی بسیار پربار
گروههای غیر رســمی و تشکلهای
عمدتاً دانشجویی در برابر انحرافات
و تحرکات نادرســت در جمهوری
اســامی ایران نهادنــد .اما به نظر
میآید این تحرکات در حوزه آتش
به اختیار عمدتاً از ســوی نیروهای
انقالبی بوده اســت کــه مرتبط با
بســیج بودهانــد و در قالب بســیج
مستضعفان احساس وظیفه کرده و
در این تشــکیالت نیز حضور دارند.
اگر چه فعالیــت آتش به اختیار در
ســازماندهی بســیج وجود نداشته
است؛ اما برنامههای امروز بسیج در
بســیاری از حوزهها فعالیت آتش به
اختیاری بــوده که در نقاط مختلف
کشور صورت گرفته است که در این
میان میتوان بــه فعالیت صالحین
در استان خوزستان و تسری آن به
مثابه یکی از برنامههای اصلی بسیج
در سطح پایگاهها ،اردوهای راهیان
نور ،اردوهای جهادی و فعالیتهای
محرومیتزدایی ،برپایی هیئتهای
مذهبی ،اشتغالزایی و ...اشاره کرد.
بسیاری دیگر از برنامههای رایج در
مجموعه بســیج که امروز به صورت
برنامه ســالیانه در بســیج تنظیم
میشود ،همگی فعالیتهای آتش به
اختیار بسیجیان بوده است .از سویی
ســپاه هم با مأموریت پاســداری از
انقــاب ،آتش به اختیار عمل کرده
اســت .ورود جدی سپاه به موضوع
محرومیتزدایــی رونــدی بوده که
پیــش از آن یک عملکــرد آتش به
اختیار وجود داشــته ،ورود ســپاه
در حوزه هنــر و فرهنگ هم دیگر
مصداق این موضوع است .امروز نیز
نیاز اساسی کشور در حوزه اشتغال
و تولید بــر مبنای اقتصاد مقاومتی
اســت .سپاه پاســداران میتواند به
دور از نگاه ســازمانی خود و با یک
نگاه نهــادی و تکوینیافته مبتنی
بر عمل برای بقای انقالب اســامی
اقدام به ایجاد تحوالت مالی با ایجاد
مجموعههایی مبتنی بر عملیات مالی
بدون ربا کرده و با هدف الگوگیری
در سطح کشور ،این امر را در سطح
ســپاه و بسیج تســری دهد .ایجاد
صندوقهای قرضالحسنه در سطح
محالت و مســاجد ،ایجاد مؤسسات
تخصصی ســرمایهگذاری مبتنی بر
مضاربه و ...از سویی عملکرد سپاه در
خدمترسانی و مردمی کردن امنیت
در مرزهای جنوب شرقی هم آتش
به اختیار بود کــه خود یک الگوی
موفق برای تمام کشــور و در سطح
جهانی شــد .در مجمــوع ،میتوان
نتیجه گرفت اصوالً عملکرد سپاه و
بسیج در بسیاری از حوزهها که امروز
الگو شده است ،آتش به اختیار بوده
و به نظر میرســد فرمانده محترم و
عزیز کل سپاه در این فرصت تمدید
شده سه ساله حکم مسئولیت خود
میتواند توجه بیشتری به این امور
داشته باشد.
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حجتاالســام ثقفی در ادامــه گفت« :از
هنرهای شهید تقوی میتوان به مواردی ،چون
تشخیص راه انقالب اسالمی ،تشخیص میدانهای
انقالب اسالمی ،توجه به ضرورتهای مهمی که
انقــاب در هر مرحلــه دارد و باید به آن توجه
کند ،اشاره کرد».
وی ادامه داد« :حرف همیشگی شهید تقوی
گفتمان انقالب اسالمی بود و اگر امروز میخواهیم
بررسی کنیم که انقالب اسالمی با چه مشکالتی
مواجه اســت ،به نظر من این مسئله وجود دارد
که هنوز نتوانســتهایم در مسیر پیشروندگی و
پیشبرندگی به سوی اهداف انقالب دستگاههای
انقالب را با نیازهای آن تراز کنیم».
مســئول نهاد فرایند تحقق اهداف انقالب
اسالمی در ســپاه در پایان سخنان خود درباره
شــهید تقوی گفت« :آنچه ایشان در این میان
متوجه شده بود ،این بود که دولت اسالمی طی
مراحل پنجگانه انقالب اســامی ،مبتنی بر این
فرایندی که امروز وجود دارد ،محقق نمیشود؛
لذا در این راستا تالشهای زیادی کرد و در مسیر
همین مجاهدتها بود که در حادثه تروریســتی
مجلس شورای اسالمی به شهادت رسید».

تریبون

علت رفتارهای دوگانه غرب در موضوع حقوق بشر چیست؟

در روزگاری که سازمانهای بینالمللی تحت سلطه صهیونیسم جهانی مدعی
حقوق بشر هستند ،یک دوگانگی در مواضع این سازمانها دیده میشود؛ مقابله با
مخالفان استکبار جهانی به بهانه نقض حقوق بشر و سکوت در مقابل بزرگترین
ناقضان حقوق بشر و جنایتکارانی که دوستان آنها هستند؛ از این رو در این شماره
از هماندیشی پیامکی تریبون علت این دوگانگی را از شما همراهان گرامی جویا
شدیم ،جمعبندی نظراتتان را با ما بخوانید.
عمل بر اساس منافع جهان استکبار
اصلیترین علتی که در پیامهای همراهان گرامی یافت میشد ،عمل مبتنی
بر منافع کشورهای استکباری بود که بر این اساس عرفان «عباسقليپور» از املش،
«محسن قاســمي» از نهاوند« ،مصطفي اکبري» از داران« ،اهللقلي کوشکي» از
خرمي« ،رضا وليپور» از ايوانغرب« ،حسين کوشکي» از صفاشهر« ،رضا گودرزي»
از بروجرد« ،موســيالرضا حيدري» از مشهد و «طاهر پرويزي» از اردبيل بر این
نظر تأکید داشتند.
سرپوش گذاشتن روی ظلمها
تبعیض و سرپوش گذاشتن روی ظلمها و پنهان کردن هویت ظالمانه آنها
و عوض کردن جای متهم و مدعی دیگر دلیلی بود که همراهانی چون؛ «عليرضا
فيروزي» از خرمدره« ،سبزپوشان» از بوشهر« ،حسن رضاییمقدم» از بردسکن
و «محمد غياثي» از شيروان بیان کردند.
مقابله با ایران
اما عدهای دیگر به نگاه حقوق بشــری غرب نســبت به ایران توجه دارند و
معتقدند جایگزینی معیارهای غربی به جای معیارهای اسالمی هدف این کارهاست.
«ســميرا فيروزي» از خرمدره« ،عباس حسينخاني» از رابر« ،دلفروز» از مراغه،
«محمد زارعيبرآبادي» از خواف« ،جهانگير ديدبان» از مراغه و «علي شعبان» از
بروجرد نظراتی اینگونه داشتهاند.
استعمارنوین
عدهای دیگر از همراهان هم معتقدند ،این نوعی از اســتعمار نوین است که
با توطئه قدرتهای استکباری در حال اجراست« .مؤمني» از تهران« ،آبدونياز»
از بوشــهر« ،فرامرز الياســي» از ثالثباباجاني و «فرهادي» از قم نظراتی در این
زمینه ارائه کردهاند.
سایر نظرات
حس استکباري غربیها را «عيسي رحيمينيا» از زاهدان ،حقوق بشر براي
منافع ثروتمندان و يک عده خاص را «مرضيه احمدي» از داران ،فشار بر حکومتها
و ملتهاي مخالف سياستهاي آمريکا و غرب و تشويق و جلب حکومتهاي طرفدار
آمريکا را «پاک» از تبريز ،مکارگی سران غرب و سادهانگاری برخی مسئوالن در
کشورهای دیگر مثل ایران و دولت ایران را «حميده محمديکردعليوند» از خرمآباد،
بهانهای برای وضع تحريم عليه مخالفانشان را «هاشم حيدرينيا» از بهمئي ،حقوق
بشر بهانهاي براي پيشبرد اهداف غربيها در ساير کشور را «مجيد فياضيپور» از
دهدشت و رفتار دوگانه غرب و آمريکا از روي مکار بودن و روباهصفتيشان را هم
«علي پورفتحي» از خرمآباد مطرح کرده اســت« .محسن کوشکي» از خرمبيد و
«شکوفه سليمي» از جزيره خارک هم در این هماندیشی همراه ما بودند.
برندگان تریبون ششم
علي پورفتحي از خرمآباد /سبزپوشان از بوشهر
موسيالرضا حيدري از مشهد
تذکر :جوایز برندگان  18برنده تریبون نوروزی تا تریبون پنجم
به شماره کارت اعالمی از طرف آنها واریز شده است.
پرسش تریبون :7
چرا عدهای به دنبال جابهجایی مسائل اصلی و فرعی هستند؟
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صبحانه

خدایا همه را سپاس

الهى! آفتاب تابانت امروز نيز برآمد از پشت
پنجره نگاهم
تا فروزان كند جانم را با فروغ زندگى
تا باقى روز در برد و باخت آن سپاســگزار
تاريكىهايى باشم كه نويد روشنى است
پروردگارا! سپاس از صبح امروز
كه باز هم و باز هم
سالمت عزيزانم ،قشنگترين هديه زندگى
به من است
و دلانگيزترين نغمه است شنيدن صدای
نفسهايشان بر حرير زندگى
و اين همه را سپاس و باقى هيچ
ديگر تالش من و مصلحت تو
بارالهــا! باغچه من و باغ همســايهام در
امنيت توست...

تلخند

صادقانه
چهار گروهی که دعایشان
مستجاب نمیشود

امام صادق(ع) فرمودنــد :چهار گروه از مردان
هســتند که خداوند دعای آنها را مستجاب نمیکند:
مردانی که در خانه خود بنشــینند و بگویند خدایا به
من روزی عنایت کن که از طرف خداوند به آنها گفته
میشــود آیا من شما را به طلب و کوشش برای رزق و
روزی مأمور نکردم؟ مردانی که در حق زوجه خود نفرین
کنند که به آنها گفته میشود ،آیا امر یعنی طالق وی را
در اختیار شما قرار ندادم؟ مردانی که مال و ثروت خود
را فاسد و تباه کنند که به آنها گفته میشود آیا من شما
را به میانهروی دســتور ندادم؟ مردانی که مال خود را
بدون شاهد و مدرک به دیگری قرض دهند که به آنها
گفته میشود :آیا شما را به گرفتن شاهد مأمور نکردم؟
بحاراالنوار ،ج  ،93ص 360
به بهانه فصل پنجم سریال آمریکایی «فرار از زندان»

حرف تو حرف
حق کالً واس ماست...

در این مقاله تالش کردیم بهترین تعریف را با توجه به فرهنگ لغات رایج
در کالم بزرگمردان آمریکایی تبیین کنیم و نمونههایی از تالش بیوقفه آنان
را متذکر شویم.
حقوق :جمع حق اســت .در تضاد با باطل (ر.ک تروریســت و ضد امنیت
ملی ،کسی که با «اونا» باشد نه با ما ،حسودای ما که بترکه چشمشون ایشاال)،
در تعریف حق معانی متفاوتی یافت نمیشود؛ حق همان است که ما میگوییم.
(ر.ک حرفای منو عمو سامی جون درباره دنیا ...پ ن پ انتظار داشتی بدخواه
و افراطی علیه ما هم حق داشته باشه؟ واه ،واه ،واه)
بشر :با فتحه ابتدایی ،جمعی محدود که انسان تلقی شده و باقی افراد خارج
از آن فاقد انســانیتند .غالباً رنگ سفید تا برنزه همراه رنگ چشم در طیفهای
آبی و سبز دارند .ملیت و نژادشان آنگلوساکسون و صهیونهای حومه و وابسته.
در غیر اینصورت جزء بشر مطلق نبوده و در صورت نیاز برای جودهی رسانهای
به نام بشر لیبلگزاری میشوند( .ر.ک اقشاری از نژاد پارس که گاهی حرفهای
خوشایند ما میزنند و به نام بشریت شرفیاب میشوند).
آمریکایی :صفت است متعلق به آمریکا .آنچه وابسته به نظر آمریکا باشد.
آمریکا نام قارهای است؛ ولی جزء معانی بیاهمیت به حساب میآید؛ چون کلش
واس ماست .غالباً نام یک کشور است با چندین ایالت( .ر.ک کدخدا ،ابرقدرت،
یه تیر بزنه پودر میشــیم) تولیدکننده گروههای مودتبخش طالبان و داعش.
امنترین کشــور برای رنگینپوســتان به ویژه انواع ســیاه و متالیک .دارنده با
کیفیتترین سالحهای ش.م.ر .مبدع خط دفاع از حقوق بشر در سطوح جهانی
و فوق جهانی در حد استار وارز.
با این درنگ ،در معتبرترین فرهنگ لغات کاربردی آمریکای کبیر میتوان
به صورت خالصه گفت ،حقوق بشر آمریکایی ،یعنی حقوق یک سری آمریکایی
که یک ســری آمریکایی تبیین کردهاند تا کل جهان برای رفاه حال یک سری
آمریکایی آنها را اجرا کنند.
معصومه احمدیوشکی

کشکیات
شیخ سقوطی
«گل در بر و می در کف و معشوق به کام است»
افسوس که در چهره دیوان و ددان است
آن کس که نداند و نداند و نداند
مفتی سعودی است که از بیخردان است
چندی است که مفتی سعودی متنفر
از قاطر و ُقطر و قطر و قطرهچکان است
کی؟ شیخ سعودی خود آن دیو مگر کیست؟
بیزار از آن چهره او کل جهان است
از شیخ سقوطی چه توان گفت به جز هجو
این غده بدخیم شبیه سرطان است
تِت ِرس لکنت ناجور گرفتی
ِست 
از ا ِ
بیشک همهاش زیر سر داعشیان است
شمشیر تکان دادی و قِر دادی و اینک
کافی است دگر ،نوبت شمشیر زبان است
بداههسرایان؛
زهرا فرقانی ،محمد ایوبینیا و محمدحسین رحیمی

کتیبه سبز
ای آخرین مرد

دیری گذشت از انتظاری ساکت و سرد
ای آخرین مرد از تبا ِر می ِر شبگرد
پیراهنی میجویم از کنعان غربت
تا مرهمی سازم برای قلب پر درد
پایم ورم دارد در این را ِه همیشه
چون قاصدی از گر ِد راه رفته برگرد
ابری شده حائل میان ما و خورشید
هر ندبهای را با غبارش بیاثر کرد
اندک نسیمی میوزید از دشت تشنه
با خود شمیم زلف مشکین تو آورد
چون تشنهای درگیر استسقای صحرا
آبادی و منزلگه و آبی چنان بَرد
کو تا نسیم دیگری عطر تو آرد
چون سر کنم تا صبح با این ناله و درد؟

علی جعفری

دریای مهربان

ن ِ جان جهانهای مختلف!
ن ِ جا 
ای جا 
ایمان عاشقانه جانهای مختلف!
روح سالم در تن هستی که زندهای
همواره در نسوج زبانهای مختلف!
رؤیای دلنواز صدفهای ساحلی
دریای مهربان کرانهای مختلف!
ما ماندهایم چون رمههایی رهاشده
در گرگ و میش ذهن شبانهای مختلف
دارد یقین چوبیمان تیغ میخورد
در آتش هجوم گمانهای مختلف
آقا! درآ به عرصه هیجای روزگار
ما را بگیر از هیجانهای مختلف

علیمحمد مؤدب

آرش فهیم /سریال «فرار از
زندان» یکی از آثار مطرح تلویزیون
آمریکاســت .این ســریال در ایران
نیــز عالقهمندان بســیاری دارد و
صداوســیما نیز آن را پخش کرده
اســت .این محصول هالیوودی ،در
مقایســه با دیگر سریالهای مطرح
تلویزیون آمریکا ،غیر سیاسیتر بود
و مسائل ایدئولوژیک کمتری در آن
به چشم میخورد« .فرار از زندان»
روایت طرح خالقانه و شــگفتآور
رهایی از زندان و همچنین شکست
دادن پلیــس و مأمــوران امنیتی
به دســت چند جوان اســت .آنچه
قســمتهای قبلی این ســریال را
جــذاب کرده بــود ،همین هیجان
ناشــی از ابتکار و هــوش و فکر در
شکستن دستگاههای امنیتی بود.
اما ســری پنجم این سریال،
برخالف چهار فصل قبلی جذابیت
چندانی ندارد و بیشتر جنبه سیاسی
یافته است .رویکرد سیاسی این فصل
از «فرار از زندان» فریبکارانه و حتی
غیرانســانی است؛ چون علیه مردم
مظلــوم یمن و به نوعی در حمایت
از جنگافروزی در این کشور است.
به نظر میرســد ،دستگاه رسانهای
آمریکا و استراتژیستهای تلویزیون
آمریکا از شــهرت و محبوبیت این

هالیوود به یمن رسید!!

سریال سوءاستفاده کردهاند.
داســتان فصل پنجم سریال
«فــرار از زندان» در کشــور یمن
میگــذرد .که امــروز یکی از نقاط
بحرانی جهان شــناخته میشــود.
یمن به واسطه تهاجم نظامی یکی
از متحدان آمریکا در منطقه ما ،یعنی
رژیم ســعودی ،وضعیت بغرنجی را
سپری میکند؛ اما سریال آمریکایی
چه چیزی از یمن را نشان میدهد؟
بدون اینکه قصه «فرار از زندان» ربط
مشخصی به یمن داشته باشد؛ این
کشور برای محل رخ دادن ماجراهای
فصل اخیر این سریال انتخاب شده
است تا به این بهانه ،جنایتهای در
حال اتفاق آن توجیه شود .آنچه در
این سریال به مخاطب القا میشود،
این است که یمن درگیر یک جنگ
داخلی است! یعنی سریال آمریکایی

به همین سادگی واقعیت را برعکس
جلــوه میدهد و برای مخاطبی که
شــاید در آمریکا دسترسی کاملی
به اخبار واقعی نداشــته باشد ،این
تصور ایجاد شــود که بحران یمن
هیچ ارتباطی با آمریکا ،عربستان و
رژیم صهیونیستی و دیگر همدستان
آنها ندارد و اگر هم اتفاق بدی در آن
کشور میافتد ،به خودشان مربوط
اســت! این نوع جعل واقعیت دقیقاً
در راســتای شیوه رایج در سیاست
جنگــی «بکش و فراموش کن» در
آمریکاست.
همچنیــن در این ســریال،
آمریــکا از نقش داشــتن در ایجاد
داعــش و گروههــای تروریســتی
وهابی مبرا میشــود .این موضوع
هــم در قالب چند دیالوگ ســاده
میان شخصیتهای سریال به ذهن

مخاطب القا میشود.
البته از فیلمها و ســریالهای
هالیوودی توقعی جز این نمیرود.
طی  120سالی که از ایجاد سینما
میگذرد ،از آن برای تحریف حقایق
و القای دروغهای صاحبان سرمایه
و قدرت در ســطح جهان استفاده
شده است .نقطه تأسفبار آنجاست
که آمریکاییها برای ترویج دروغ و
پیشــبرد اهداف ضدبشری خود از
سریالهای جذاب ،نهایت استفاده
را میبرند؛ اما در کشــور ما بیشتر
سریالها به موضوعات پیش پا افتاده
محدود میشوند.
مضمــون «فرار از زندان» را با
ســریالهای ایرانی در حال نمایش
مقایســه کنیم .ســریال «زیر پای
مادر» کــه اصلیتریــن مجموعه
نمایشــی ســیما برای ماه مبارک
رمضــان بود و  30شــب متوالی از
شــبکه یک پخششد ،به جنگ و
درگیری اعضای یک فامیل و تبرئه
خالفــکاران اختصاص داشــت .در
سریال «عاشقانه» که مدتی است در
شبکه نمایش خانگی منتشر شده،
تنها ترویج سبک زندگی اباحهگر ،به
نمایش درآمده است .سریال «نفس»
هم که پس از مدتها به مثابه اثری
مرتبط با انقالب اسالمی روی آنتن

طرح :عباس گودرزی

رفت ،نتوانســت حق مطلب را ادا
کند و بیشتر به مناسبات عاشقانه و
خانوادگیپرداخت و . ...حال مدیران
رسانه ملی باید به این پرسش پاسخ
دهند که چرا با وجود دهها موضوع
مهم داخلــی و راهبــردی ،عموم
سریالها و برنامههای سرگرمکننده
ما بیخاصیت هســتند و با حداقل
توجه به اولویتهای فرهنگی تولید
و پخش میشوند؟
آثاری چون «فرار از زندان» با
همه تحریفها میتوانند هشداری
برای مدیران رســانهای ما باشند؛
آمریکاییهــا با ســریالهای خود
بــه هــزاران کیلومتر اینســوتر
رســیدهاند و برای منافع نامشروع
خود تصویرسازی و داستانسرایی
میکنند؛ اما ســریالهای ما به جز
موارد استثنایی هنوز اندر خم یک
کوچهاند! اهــداف راهبردی ،یکی
از موضوعاتی هســتند که افزون بر
بخشهــای خبری و مســتندهای
سیما ،باید در حوزههای سریالسازی
و برنامههــای ســرگرمکننده نیز
پیگیری شــود .این در حالی است
که ســیما هیچ برنامه و سیاستی
برای ساخت سریالهایی با موضوع
داعش ،رژیم آلسعود ،بحرین ،یمن
و ...نداشته است.

راش اضافه
پرواز پروانههای سینما برای فیلم « 21روز بعد»

مراســم اختتامیــه
ســیا مین جشــنو ا ر ه
بینالمللــی فیلمهــای
کــودکان و نوجوانــان
پنجشــنبه 15 ،تیــر ماه
با حضــور وزیــر فرهنگ
و ارشاد اســامی ،رئیس
سازمان سینمایی ،استاندار
و شهردار اصفهان در تاالر
کوثر این شهرستان برگزار
شد.
در این جشنواره ،فیلم
« 21روز بعد» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و محصول باشگاه فیلم سوره بیشترین جوایز و از
جمله جوایز بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه را که پروانه زرین است ،دریافت کرد.
فیلــم «چهلکچل» نیز بــه کارگردانی صادق صادقدقیقی جایزه دســتاورد فنی را گرفت.
انیمیشــنهایی ،چون «فهرســت مقدس» به کارگردانی محمدامین همدانی و «رهایی از بهشت»
ساخته علی نوریاسکویی نیز جوایز متعددی را کسب کردند.
جایــزه بهترین فیلم کودک به «دزد و پری »2و جایزه بهترین فیلم نوجوان به «اســکیباز»
اعطا شد.
همچنین ،در بخش دیگری از این مراسم  ۹فرزند شهید مدافع حرم روی صحنه آمدند و جایزه
ویژه شهید بهنام محمدی را به فیلم کوتاه «سالم» به کارگردانی محمدرضا حاجیغالمی اهدا کردند.

در خون خود میغلتیم؛ اما تسلیم آمریکا نمیشویم

آییــن اختتامیــه
دومین جشــنواره حقوق
بشــر آمریکایی ،با حضور
ســردار نقــدی ،معــاون
فرهنگــی و اجتماعــی
فرمانده سپاه؛ کدخدایی،
سخنگوی شورای نگهبان؛
مومنی شریف ،رئیس حوزه
هنری و با معرفی برترین
آثــار هنــری و تجلیل از
هنرمنــدان خالق آثار ضد
استکباری در حوزه هنری
برگزار شد.
در این مراسم از اسفندیار قرهباغی خواننده سرود «آمریکا ،ننگ به نیرنگ تو» تقدیر شد که وی
گفت« :چه بخواهيم چه نخواهيم روزي عمرمان به پايان خواهد رسید .چه در بستر طاليي جان را
تسليم كنيم و چه در كيفيت افتخارآميزي كه ژنرالي مسافران بيگناه هواپيمايي را به شهادت برساند!
اگر جنايت آن ژنرال افتخار است همان بهتر كه ما در خاك و خون خود بغلتيم و تسلیم نشویم».
در این مراسم همچنین از پرویز شیخطادی به دلیل خلق فیلمهایی ،چون «شکارچی شنبه» و
«امپراطور جهنم» تقدیر شد .پروفسور بوگراسکاپ مهمان این جشنواره از آمریکا نیز گفت« :حقوق
بشــر ابزار سیاســی در دستان آمریکا است تا به اهداف مدنظر خود برسد .نمونهای از این موضوع،
رفتار آمریکا در قبال ایران ،پیش و پس از پیروزی انقالب اسالمی است».

استقبال مخاطبان از فیلم
فرزند شهید «طهرانیمقدم»

پخش مستند راز آرماگدون
از شبکه آموزش

هنرمندان  75کشور جهان
علیه «ترامپ»

انتقاد از توهین به ارامنه
در دو فیلم

مخاطبان آثار اکران شــده جشنواره
عمــار از فیلــم «زهــرای بابــا» کــه به
صحبتهای فرزند شــهید طهرانی مقدم
از پدرش اختصاص دارد ،استقبال کردند.
در سه هفته پایانی ماه مبارک رمضان
بیــش از  70اکران با موضوعاتی ،همچون
مدافعان حرم و آشــنایی با دستاوردهای
موشــکی ســپاه کــه دســترنج شــهید
طهرانیمقدم و دوستانش بود ،صورت گرفت.
«زهــرای بابا» اثری کوتاه اســت که زهرا
طهرانیمقــدم در آن درباره پدرش محبت
میکند و روایت کودکانه و پر احساســش
مخاطب را تحت تأثیر قرار میدهد .این اثر
به مناسبت حمله اقتدارآمیز موشکی سپاه
به مواضع داعش مورد استقبال قرار گرفت
و توانست با  15اکران بیشترین میزان اکران
را در این بازه زمانی داشته باشد.

مستند «راز آرماگدون؛ پروژه اشباح»
هر بامداد از شــبکه آموزش سیما پخش
میشود.
در این مســتند  26قسمتی ،نقش و
نفوذ صهیونیســم در تحوالت و مناسبات
جهانی بررسی میشــود .همچنین پشت
صحنــه ضد دینــی و ضــد ایرانی برخی
روزنامهها و نشــریات داخلی و بخشی از
سینمای ایران واکاوی میشود.
«راز آرماگــدون؛ پروژه اشــباح» به
کارگردانی و روایت ســعید مســتغاثی و
تهیهکنندگی رضا جعفریان ســاعت یک
بامداد به روی آنتن میرود.
آرماگدون در واقــع نگاه آخرالزمانی
غربیها را نســبت به منجی بیان میکند
و ســبکی از فیلمهای هالیــوودی را دربر
میگیرد.

اختتامیه مسابقه بینالمللی کارتون و
کاریکاتور «ترامپیسم» برگزار شد.
در پی استقبال پرشــور و کمنظیر
هنرمنــدان جهــان از ایــن مســابقه تا
پایان مهلت ارســال آثــار ،تعداد ۱۶۱۴
اثــر از هنرمنــدان  ۷۵کشــور جهان به
دبیرخانه مســابقه ارسال شد .بسیاری از
شــرکتکنندگان این مسابقه از نامآوران
عرصه کارتون و کاریکاتور و از چهرههای
مطرح و شناختهشده این عرصه در جهان
هستند.
افزون بر افتتاح نمایشــگاه منتخب
آثار در حوزههنری ،در  ۳۱استان کشور
و تعدادی از کشــورهای جهــان ،مانند
آرژانتین ،مکزیک ،کلمبیا ،پاناما و اندونزی
نمایشــگاه آثار منتخب این مسابقه برپا
خواهد شد.

جمعــی از نمایندگان مجلس شــورای
اســامی طی نامهای به وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،توقف اکران دو فیلم را به دلیل آنچه
توهین به هموطنان مســیحی خوانده شــده،
خواســتار شدند .در بخشی از این نامه ،خطاب
به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است« :از
آنجایی که قرآن مجید به کلیه ادیان و پیامبران
اولوالعزم احترام و تقدس قائل است و با توجه به
فرمان ولیامر مسلمین بر حفظ وحدت ملی و
احترام متقابل به همبستگی موحدان در مبارزه
با استکبار و صهیونیسم بینالمللی که از مسائل
اساسی است ،لذا انتظار میرود که جنابعالی به
عنوان مسئول فرهنگ و ارشاد اسالمی از ادامه
اکران و نشر این دو فیلم جلوگیری به عمل آورده
و از ادیان مقدسی که به ساحت آنها توهین شده،
دلجویی و از اختالفافکنی در صفوف واحد ملت
شریف و بزرگوار ایران ممانعت به عمل آورید».

یادداشت

احیای جشنواره فیلم کودک

مهدی امیدی /جشــنواره
فیلم کــودکان و نوجوانان در روزگاری
نه چندان دور ،شــکوه و اعتبار خاصی
داشت .این جشنواره نه فقط در داخل،
بلکه در سطح جهان ،نیز یک رویداد و
گردهمایی فرهنگی بزرگ و تحســین
برانگیز به شــمار میآمــد؛ اما از اواخر
دهه  70کمکم از عظمت آن کاســته
شــد .تا امروز که حتی دو سال یک بار
نیز از ســر بیمیلی و برای رفع تکلیف
برگزار میشود.
سیامین دوره جشنواره بینالمللی
فیلم کــودکان و نوجوانان در حالی از
نهم تا پانزدهــم تیر در اصفهان برگزار
ی آن
شد که حتی در شهر محل برگزار 
نیز چندان جدی گرفته نشد ،چه برسد
به دیگر نقاط جهان! البته دلیل این امر
بیش از آنکه به اجرای جشنواره برگردد،
به فیلمها مربوط میشود .در سالهای
نخست پیروزی انقالب اسالمی به واسطه
تنوع و تکثر در ژانرها و سوژههای فیلمها
و همچنین نزدیک بودن آثار سینمایی
به فرهنگ و ارزشهای مردمی ،سینمای
کودک نیز طراوت و نشاط خاصی داشت.
هر سال ،تعداد زیادی فیلم ساخته شده
و به نمایش درمیآمدند که میتوانستند
لذت عمیقی به مخاطب نونهال ببخشند.
به همین دلیل وقتی در یک جشنواره،
تعــداد باالیی از چنیــن فیلمهایی به
نمایش در میآمد ،سر و صدای زیادی
نیز به پا میشد .در دهه  60و تا اواسط
دهه  ،70پس از فیلمهای دفاع مقدس
و اکشن ،آثار کودک و نوجوان بیشترین
تعداد را در بر میگرفتند؛ اما از اواسط
دهه  70کمکم فیلمفارسی و سینمای
شبهروشــنفکری غالب شــده و دیگر
جریانها ـ از جمله ســینمای کودک
و نوجوان ـ به حاشــیه رانده شدند .در
وضعیتی کــه هم کمیت و هم کیفیت
فیلمها در یک موضوع خاص نزول پیدا
کند ،اعتبار و قدرت جشنواره منسوب
به آن نــوع فیلمها نیز کاهش مییابد.
ضعیف شدن این نوع فیلمها و به دنبال
آن ،تحلیل رفتن جشنواره فیلم کودکان
و نوجوانان در این دو دهه ،نتیجه قطعی
و طبیعی سیاستهای فرهنگی دولت،
به ویژه در حوزه ســینما بوده است .به
واقع ،وضعيت این جشــنواره و آثار آن،
جداي از كل سينماي ايران نيست؛ به
گونهای که فیلمهای کودکان و نوجوانان
را میتوان وجدان پاک سینمای ایران
دانســت .برای بازگشت پویایی و نشاط
و نیــرو به ســینمای ایــران ،باید این
وجــدان را بیش از پیش بیدار کرد؛ اما
مگر در میان هجمه تندخوی فیلمهای
شبهروشنفکرانه و فیلم فارسیهای به
ظاهر ایرانی میتوان انتظار داشــت که
فیلمهای کودک و نوجوان بدرخشند و
جشنوارههای منسوب به این نوع فیلمها،
باشکوه برگزار شود؟
واقعیت مهم این است که صرفاً با
ســفارش چند فیلم نمیتوان سینمای
کودک و نوجوان و جشنواره آن را احیا
کرد .سينما اگر قصد مخاطب قرار دادن
نســل نونهال را دارد ،با پيچيدگيها و
دشواريهاي فراواني مواجه است .تنها
كساني توان برقراري ارتباط سالم و پويا
با كودكان و نوجوانان را دارند كه خود
به پااليش روحي دســت يافته باشند و
فارغ از كينه و غرض ،فطرت اوليه خود
را از گزند روزمرگيهاي بزرگسالي حفظ
كرده باشــند .به عبارتی ،جشنوارههای
فيلم كودك و نوجوان بايد محل تجلي
و پرورش چنين نگاهي باشد.

حسن ختام

سورة انتظار

پرسیدم چی بیشتر از همه آزارت میده
مکثی کرد و گفت :انتظار!
در حالی که اشک دور چشماش حلقه
بسته بود ،پرسید:
تا حاال منتظر بودی؟
وقتی ساعتای انتظارت طوالنی شده
چه حالی داشتی؟
انگار منتظر یه همزبون بود
کنارش نشســتم ،حرفمون حسابی
گل انداخت
آهی کشید و گفت :اونایی از درد انتظار
باخبرند که
طعم اون رو چشیده باشند
به یه نقطه نامعلوم خیره شد و گفت:
اما انتظار ما کجا و انتظار موال کجا!...
چقدر منتظره که پــرده غیبت رو با
دستای طاهرش کنار بزنه
و ســرپناه بشه واســه یه عده مظلو ِم
بیپناه
سورة انتظار!
چه حیفه که این روزها میگذره بیتو
آقا جون بیا که چشمها به راه داری...
شک ندارم که
«با تو و دستانت غرق شادی میشود
این سرزمین»...

