صبح صادق سناریوهای مختلف در دوره «پساموصل» را بررسی میکند
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پایان پروژه داعشیـآمریکایی در عراق

آمریکا در سیر عملیات نظامی برای آزادسازی مناطق باقیمانده نیز آنچنان عمل میکند که هم خود
را در پیروزی بر داعش شــریک معرفی کند و هم به لحاظ زمانی با طوالنیتر کردن عمر داعش در عراق،
شرایط امنیتی را به انتخابات پارلمانی اردیبهشت سال آینده در عراق متصل کند
آمریکا و شرکایش با از دست دادن اهرمهای سازمان نظامی داعش ،از ظرفیتهای فکری و فرهنگی باقیمانده
تکفیریـ بعثی برای فرسایش حکومت مرکزی از یک سو و برای حفظ ظرفیتهای انسجامساز در جریانهای
سیاسیـ عشایری باقیمانده در صحنه عراق استفاده خواهند کرد که کارکرد آنها ،ضد امنیتی خواهد بود

در دوره «پســاموصل» و «پســاداعش» آمریکا و ائتالف غربی «فاقد بهانههای ساختگی» و در شرایط
«گزینه محدود» قرارگرفته و شرکای منطقهای آنها مانند ترکیه و عربستان ،با بحرانهای گوناگون و تنشهای
فیمابین روبهرو بوده ،پتانسیلهای سالهای گذشته در عراق را نیز از دست دادهاند
با آزادسازی موصل از دست تروریستهای داعش ،یک حمله رسانهای و سیاسی برای حذف و انحالل حشدالشعبی
از درون و بیرون عراق آغاز شده است تا در کنار سلب پیروزیهای حشدالشعبی و اثرگذاری در معادالت قدرت در عراق،
از حضور و کارکردهای آنها در موضوعات سطح ملی و تعیینکننده در دوره پساموصل و پساداعش ،ممانعت به عمل آید

تأملی بر ضرباالجل قطر
به کشورهای عربی

صفحه۶

شورای نگهبان
نمیتواند
الییومالقیامه
کسی را
تضمین کند

امنیتزایی
تا توافق استعماری

صفحه 4

شــورای نگهبان همچنان در
جایگاه یک ســد نفوذناپذیر برای
جلوگیری از افرادی که شایستگی
تصدی امور را ندارنــد ،در میدان
توسعه انقالب اسالمی ایستاده است
و دشمنان جمهوری اسالمی ایران به
این بهانه ،شورای نگهبان را همواره
مورد هجمه و فشار قرار میدهند
برای ورود بــه مصادر امور هر
کشوری نظامهای سیاسی روشهای
مختلفی را پیشبینی کردهاند .هیچ
نظامی در جهان نیســت که بگوید
هر کسی خواســت بدون بررسی
شایستگیها بر مسند مسئولیتهای
کالنی چون ریاستجمهوری ،مجلس
و ...بنشیند!
صفحه ۱۰

گروه  20و تجربه افزايش
سطح تنش همهجانبه

صفحه5

اقدام فوری سپاه در بخش
درمان بیماران خاص

صفحه7

پایان ماه عسل

علی قاســمی /پس از پیروزی جریان اعتدالیـ اصالحطلبی در دو
انتخابات ریاستجمهوری و شورای شهر ،آنچه با توجه به عملکرد همین جریان
در دهه  70پیشبینی میشد ،این بود که سهمخواهی افراد و احزاب پراکنده
خیلی سریع خود را نشان دهد و به نوعی پایان ماه عسل آنان فرارسد .با نگاه
به تحوالت یک ماه گذشته ،پیشبینی به نوعی درست از آب درآمد و ماجرای
انتخاب شهردار تهران و به توافق نرسیدن در تقسیم پستهای کالن شهرداری
و سهمخواهی در کابینه دولت دوازدهم به خوبی حکایت از این معنا دارد .اگرچه
سهمخواهیها و اختالفهای درونگروهی برای همه جریانها نکوهیده است
و سبب میشود آنها را به انحطاط ببرد و پیش از انتخابات آنها را با شکست
روبهرو کند .ســخنان محمدرضا عارف در نشست هماندیشی شورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان نشان میدهد ،اختالفات بین جریانهای اعتدالی
و اصالحطلبی روزبهروز عمیقتر میشود و انتقادها از حالت در گوشی ،استعاره
و کنایه خارج شده و بیپروا و آشکارا بیان میشود .عارف در آن نشست گفته
بود« :بعضیها پیروز میشــوند یادشان میرود چه کسانی برایشان زحمت
کشیدند و من این گله را دارم ».وی همین طور در ادامه تأکید کرده بود« :در
انتخابات اردیبهشت هیچ شکی نیست که پیروزی روحانی مدیون اصالحطلبان
اســت .خواهش ما در آستانه تشکیل دولت دوازدهم همراهی و هماهنگی با
فراکسیون امید اســت ».پس از انتقادات شدید رسانهای نسبت به سخنان
عارف ،الجرم وی در توئیتر نوشت« :همراهی ،هماهنگی و همدلی با جریان
اصالحات رمز موفقیت دولت دوازدهم است و گفتمان اصالحات در این مسیر
به دنبال سهمخواهی نیست» که بالفاصله حسامالدین آشنا در جواب توئیت
عارف نوشت« :درست است که گفتمان از جنس سهمخواهی نیست؛ اما امان
از سهمخواهیهای افراد به اسم جریان».
به نظر میرسد ،فصل رقابتهای درونگروهی اصالحطلبان آغاز شده
است .آنها پس از حضور موفق در انتخابات ریاستجمهوری  ۹۲و  ۹۶و همچنین
دو انتخابات مجلس دهم و شورای پنجم ،دچار اختالف اساسی شدهاند .همین
اختالفات اساسی و بنیادی در سال  92سبب شد شورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان شکل بگیرد .اوج واگراییهای اینها در بستن فهرست شورای
شهر بود که جنجالهای بسیاری را ایجاد کرد و انتقادها نسبت به هم عمیقتر
و البته آشکارتر شد .محسن رهامی ،نماینده سابق مجلس درباره شورای عالی
اصالحطلبان گفته است ،روش آنها در فضای سیاسی امروز دیکتاتوری است.
احمد حکیمیپور ،دبیرکل حزب اراده ملت نیز معتقد است مأموریت شورای
عالی به پایان رسیده است و دیگر وجود چنین شورایی لزومی ندارد .رسول
منتجبنیا ،قائممقام حزب اعتماد ملی نیز با لحنی تند میگوید« :قرار بر این
نبود که شــورایی به وجود بیاید و جایگزین احزاب شود .قرار نبود باالی سر
احزاب ،آقا باالسر باشد و یک نهاد تصمیمگیرنده باشد و احزاب و شخصیتهای
اصالحطلب از آنجا دســتور و الهام بگیرند .من این را توهین به اصالحات و
اصالحطلبان میدانم .این جریان را انحرافی در جریان سیاسی کشور میدانم
و این را تحقیر و توهین به فرد فــرد اصالحطلبان میدانم ».نباید فراموش
کنیم در دهه  ۷۰دولت ،مجلس و شــورای شهر در اختیار اصالحطلبان بود و
سهمخواهی اصالحطلبان را شکست داد و مردم از جریان اصالحات دلسرد
شــده و با حضور نیافتن در انتخابات زمینه پیروزی آبادگران را در انتخابات
فراهم کردند؛ البته این روند تداومی با اظهارنظر شخصیتهای این جریان در
حال نضج گرفتن اســت .عارف با گالیه از هجمههای صورت گرفته طی چند
هفته اخیر به خودش و دیکتاتور خواندن شورای عالی سیاستگذاری گفت:
«تا چندی پیش هجمه علیه فرد که مهم نبود اما حاال به جریان است ،حتی
برچسب دیکتاتوری زدند ما که گفتیم از نقد استقبال میکنیم ،به دوستان
هم گفتم در خانهام به روی شما باز است چرا در فضای مجازی گفتمان کنیم».
توصیهها و هشدارهای عارف به زبانی دیگر از سوی صادق زیباکالم هم تکرار
شــد ،آنجا که گفت« :چندپاره شدن اصالحطلبان سم است ،رمز پیروزی ما
در سالهای  ۹۴ ،۹۲و  ،۹۶تشکیل ائتالف بود .اگر ائتالفی عمل نکنیم و ...در
انتخابات مجلس در  ۹۸و ریاستجمهوری در  ۱۴۰۰شکست خواهیم خورد».
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نگاهی به نقش رهبرمعظم انقالب و مرجعیت شیعه در آزادسازی موصل

عباسعلیکدخدایی
در گفتوگوی اختصاصی با صبح صادق
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سرمقاله

هفتهنامهداخلی
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

امام خامنهای
رهبر جبهه مقاومت است

آزادی موصل نتیجه رهبری هوشمندانه امام خامنهای و نقش مراجعی چون آیتاهلل سیستانی است که با فتوای مبارک
خود توازن منطقه را به هم ریخت و این مزیت شیعه است که از نعمت مرجعیت برخوردار است؛ مرجعیتی که میتواند با
یک فتوا همه معادالت را به هم بزند
صفحه2

گفتاری از آیتاهلل فاطمینیا

عقل و ادب
سرچشمهموفقیت

چاشنی هندی برای
مدیریت گروههای افراطی

و نیازها با مظلومیت همراه با قاطعیت و
عزم راسخ به حضور در عرصه سازندگی
و محرومیتزدایی کشــور ادامه خواهد
داد ،تصریح کرد« :در این زمینه دولت
نیز نقشآفرین بوده و میتواند بسترها
را بیش از گذشته فراهم سازد».
فرمانده کل ســپاه اجرای پروژه
ســاماندهی آبهــای غرب کشــور را
نمونــهای از نقــش و همت ســپاه و
قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیاء(ص)
در عرصه ســازندگی ،عمرانی و کمک
به مــردم توصیف و خاطرنشــان کرد:
«امــروز با مشــاهده آن بایــد به خود
ببالیم و انشاءاهلل با بهرهبرداری از آن،
رضایت و خوشحالی مردم بهترین مزد

سیویکمین دوره مسابقات
سراسری قرآن نیروهای مسلح به
میزبانی ارتش و کسب رتبه اول از
سوی سپاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار صبح صادق،
سیویکمین دوره مسابقات سراسری
قرآن کریم نیروهای مسلح به میزبانی
ارتش جمهوری اسالمی ایران برگزار
شــد و در ایــن دوره در یک رقابت
تنگاتنــگ ســپاه پاســداران انقالب

اســامی رتبه اول ،ارتش جمهوری
اســامی ایــران رتبــه دوم و نیروی

پیامک صبح صادق
۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

انتظامی جمهوری اسالمی ایران رتبه
سوم را کسب کردند.

تأمین کردهاند».
فرمانــده کل ســپاه در ادامــه
خاطرنشان کرد« :دشمنان برنامههای
متعــددی علیه ایــران و منطقه پیاده
کردهانــد و همــواره نتیجــه عکــس
میگیرند؛ اما عبرت نگرفته و به توطئه
و خباثتهای خــود ادامه میدهند».
وی تمرکز بیشــتر بر خدمترسانی را
رویکرد جدید بسیج عنوان و با اشاره به
پروژه ساماندهی آبهای غرب کشور،
گفت« :این پروژه در صورت برنامهریزی
مناســب و به کارگیری ظرفیتها در
راستای اســتفاده مردم از آب و زمین،
تحوالت تعیینکننده و اساســی را در
منطقه رقم خواهد زد».
سرلشکر جعفری سازندگی و رفع
محرومیت را از عرصههای پاســداری
از انقالب اســامی توصیــف و تصریح
کرد« :اگر اجرای پروژههای ســازندگی
را در نقشــه ایران جانمایی کنند ،جای
جای این ســرزمین اســامی عرصه
خدمترسانی سپاه به مردم است».
فرمانده کل سپاه در پایان تأکید
کــرد« :ســپاه در تمامــی عرصههای
خدمترسانی نه تنها سودآوری را مدنظر
نداشته و ندارد؛ بلکه منافع مردم و رفع
محرومیــت به ویژه در مناطق مرزی را
دنبال میکند».

قابل ذکــر اســت در این دوره
اختالف امتیاز تیم اول با تیم دوم 95
امتیــاز بود و بر این اســاس قاریان و
حافظان سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و ارتش جمهوری اسالمی ایران در یک
رقابت تنگاتنگ رتبههای اول و دوم را
کسب کردند .بر این اساس امتیاز سپاه
در این مسابقات  1610و امتیاز ارتش
 1515بود و نیــروی انتظامی هم با
کسب امتیاز  555حائز رتبه سوم شد.

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

صفحه۴

امنیت مطلوب فرودگاهها
نتیجه تعامل
ناجا و سپاه است

سؤال تریبون7

همراه با  ۳جایزه

زورآزمایی برسر
تصاحببهشت!

سردار سالمی در نشست مشترک
فرماندهان پلیس و سپاه فرودگاههای کشور

در رقابت تنگاتنگ قاریان و حافظان نیروهای مسلح

سپاه با اختالف  95امتیاز حائز رتبه اول شد

صفحه12

صفحه۷

جای جای ایران اسالمی عرصه خدمترسانی سپاه به مردم است

و پــاداش برای مــا خواهد بود ».وی با
تأکید بر اینکه هیچگاه نگاه ســودآور و
منفعتمحور نداشــته و نداریم ،گفت:
«طلبی که هم اکنون به واسطه اینگونه
اقدامات از دولت داریم و در عین حال
کار ســازندگی و اجــرای پروژههــا را
متوقف نکردهایم بهترین و محکمترین
دلیل است».
سرلشکر جعفری در بخش دیگری
از سخنانش اظهار داشت« :قبل از اجرای
پروژه و فعالیت ســازندگی در مناطق
مرزی نیاز به برقراری امنیت اســت که
بحمداهلل رزمندگان نیروی زمینی سپاه
و بســیجیان غیور منطقه کردستان و
مناطق مــرزی ،این امنیت را به خوبی

سینما در تسخیر
کمدیهایسخیف

صفحه۱۰

سرلشکرجعفری

فرمانده کل سپاه با تأکید بر
اینکه جای جای ایران اسالمی در
عرصه خدمترسانی سپاه به مردم
اســت ،گفت :پروژه ساماندهی
آبهای غرب کشور نمونهای از نقش
و همت سپاه در عرصه سازندگی
و کمک به مردم بــوده و رضایت
مردم بهترین پاداش و مزد برای ما
خواهد بود.
به گــزارش صبح صادق ســردار
سرلشــکر محمدعلی جعفری ،فرمانده
کل ســپاه در حاشــیه بازدید از پروژه
ســاماندهی آبهای غرب کشــور در
ســخنانی تأکید کرد« :ســپاه از متن
مردم و انقالب برخاسته است ،از اینرو
هیچگاه نمیتواند نســبت به نیازهای
انقالب و مردم بیتفاوت باشــد ».وی
حضور در عرصه ســازندگی ،کمک به
محرومیتزدایی و بســترآفرینی برای
اشــتغال و رونقبخشی به زندگی مردم
را یکی از نیازهای مهم امروز برشــمرد
و تصریح کرد« :هرچــه دولت در این
زمینه بســترها را فراهم کند ،آمادگی
داریم با نگاه جهــادی و عمل انقالبی،
با کمــک خود مــردم و نقشدهی به
بخشهای خصوصــی و توانمندیهای
بومی و ایرانی به ایفای نقش بپردازیم».
وی با بیان اینکه سپاه به اقتضای شرایط

گزارشی از اعتراض سینماگران به وضعیت اکران
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یادداشت
مالحظات کابينه در حال تشکيل

مهدي سعيدي /تا چند روز ديگر عمر دولت يازدهم به پايان ميرسد و اين
کابينه دولت دوازدهم است که بايد تشکيل و اداره امور اجرايي کشور را برعهده گيرد.
هر چند رئيس دولت دوازدهم و يازدهم يکي است؛ اما به اين معنا نيست که تيم اجرايي
رئيسجمهور نيز با همان ترکيب حفظ شود .بنابراین بايد منتظر تغييراتي چشمگیر در
دولت دوم آقاي روحاني بود .رويهاي تاريخي و طبيعي که در ادوار رياستجمهوري پس
از انقالب اسالمي اين روند جاري بوده است .در اينباره نکات زير قابل مالحظه است:
1ـ انتظار آن اســت که تغييرات در کابينه مبتني بر منطقي صحيح و توجه به
مصالح کشور و منافع عمومي جامعه دنبال شود .سازوکار صحيح اداره کشور نيز محوريت
کارآمدي است ،بنابراین کساني که توانستهاند در چهار سال گذشته کارنامه موفقي از
خود نشان داده و وظايف محوله را به خوبي به ثمر رسانند ،بايد در جايگاه مسئوليت
باقي بمانند و به دليل فشارهاي سياسي و برخي بداخالقيهاي رايج و منفعتطلبيهاي
جناحي ،حذف نگردند! شيوه ناصوابي که متأسفانه در ادوار گذشته نيز رونق داشته و
گاه برخي از کارآمدان و مديران شايسته کشور با وجود توانايي باال ،کنار گذاشته شدند!
2ـ از ديگر ســو منطقي آن اســت که ناکارآمدان به کنار گذاشــته شده و افراد
شايســته و توانمند که بحمداهلل بعد از گذشــت چهار دهه از پيروزي انقالب اسالمي
تعدادشان نيز کم نيستند ،جايگزين آنان شوند .مقاومت و اصرار براي ماندن افرادي که
ناتواني آنها در طول چهار سال به اثبات رسيده ،تنها به دليل رفاقتها و جناحبازيها
و سياسيکاريها ،رويه ناصوابي است که حاصلي جز ضعف عملکرد دولت دوازدهم و
بر زمين ماندن مطالبات مردم نخواهد داشت.
3ـ يکي از ايرادات برجســته دولت گذشــته که به نظر ميرسد رئيسجمهور و
مشاوران ايشان در تعيين کابينه آينده بايد مدنظر قرار دهند ،به کارگيري افرادي بود
که از شرايط سني و توانايي جسمي الزم براي مديريت کالن کشور برخوردار نبودند.
همين امر موجب شده بود که تعابيري چون دولت پير ،دولت خسته و ...در افکار عمومي
شکل گيرد .اين کهنگي و فرسودگي تنها در صورت مادي آن تجلي نيافته بود؛ بلکه
آثار آن را در حوزه نرمافزاري و فرآيند برنامهريزي و تصميمگيري نيز ميتوان مشاهده
کرد که حاصل آن افتادن در دور باطل تکرار و محافظهکاري و ...بود .به نظر ميرسد،
جوانگرايي بايد به شاخصي براي تغيير و ترميم کابينه مدنظر تصميمگيران قرار گيرد.
4ـ با رســيدن کار دولت دوازدهم به تشکيل کابينه ،فشارهاي جريان راديکال
اصالحطلبان براي در اختيار گرفتن دولت آينده آغاز شده است .اين جريان تالش دارد
تا با مصادره به مطلوب آرای انتخابات ،خود را فاتح آن معرفي کند و به این وســيله
فشــار را براي تغيير کابينه آغاز کند .بــرای نمونه علي تاجرنيا از نمايندگان افراطي
مجلس ششــم با بيان اينکه رويکرد اصالحطلبان به دولت دوازدهم حمايت است نه
ســهمخواهي ،گفت« :دو ســوم دولت يازدهم بايد تغيير کند ».اظهارات محمدرضا
عارف مبني بر اينکه قصد سهمخواهي ندارد؛ اما رئيسجمهور با «شورايعالي» براي
چينش کابينه مشــورت کند! نيز جلوه ديگري از خوابي است که اصالحطلبان براي
دولت دوازدهم ديدهاند! پيشــينه اين افراطيون نشــان داده که نميتواند طرف قابل
اعتمادي براي مشاوره و مشورت باشند! بنابراین آقاي روحاني اگر تسليم اين جريان
شــود ،بدون شک در مســيري قرار خواهد گرفت که آينده نامطلوبي براي آن تصور
میشــود .صالح دولت دوازدهم در پرهيز از افراطيون اســت و اين حساسيت از اآلن
بايد در دولت وجود داشته باشد!
5ـ فارغ از فشــار جريانهاي سياسي براي سهمخواهي بيشتر در کابينه آينده،
نبايد نقش گروههاي ذينفوذ و باندهاي مافيايي قدرتـ ثروت را نيز در اين ميان ناديده
گرفت .اين گروههاي فشــار هرچند شايد تحت عناوين سياسي خود را صورتبندي
نکرده باشــند ،اما از آنجا که تحوالت در وزارتخانهها به ویژه وزارتخانههاي اقتصادي
ميتواند در تجميع ثروت اين افراد نقشآفرين باشد ،با تمام توان در حال البي و فشار
بر پيشبرد اهداف خويشند! اين جريانهاي پنهان همواره تالش دارند تا در سطحي از
حاکميت نفوذ کرده و افراد موردنظر خود را در سيستم نفوذ دهند تا بيش از گذشته
تأمينکننده منافع اقتصادي آنان باشند .دولت اعتدال اگر به کارآمدي و موفقيت خود
ميانديشد ،به شدت بايد در برابر خطر اين باندهاي مافيايي هوشيار باشد.
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سال هجدهم

ایران دوازدهمین کشور
تأثیرگذار مثبت در جهان

شماره ۸۰7

نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد که ایران در میان کشورها با بیشترین تأثیر مثبت در جهان رتبه دوازدهم را کسب کرده است .بنا بر آخرین
نظرسنجی مؤسسه ایپسوس ،از طریق تماس تلفنی با  ۱۸هزار نفر از  ۲۵کشور مختلف جهان ،ایران عنوان دوازدهمین کشور تأثیرگذار جهان را به
خود اختصاص داده است .رتبههای اول تا سوم به ترتیب به کشورهای کانادا ،استرالیا و آلمان اختصاص یافته است.
نگاهی به نقش رهبرمعظم انقالب و مرجعیت شیعه در آزادسازی موصل

یادداشت

امام خامنهای رهبر جبهه مقاومت است

جهان منتظر فروپاشی آمریکا است

دکتــر یداهلل جوانی /خالفگویی با هدف عملیات روانی ،یکی از
شــگردهای مقامات ،تحلیلگران و رسانههای آمریکا است .یکی از حوزههای
خالفگویی و وارونه نشــان دادن واقعیات ،حوزه مربوط به مسائل سیاسی و
شرایط داخلی ایران و آمریکا است .آمریکاییها در چهار دهه گذشته ،همواره
نظام سیاســی ایران را در آستانه فروپاشــی معرفی کردهاند .بر همین روال
خالفگویی؛ چند روز پیش «ری تکیه» تحلیلگر ارشد آمریکایی که پیشتر گفته
بود ،آمریکا در داخل ایران دوستانی برای تغییر دارد ،یادداشتی تأملبرانگیز
در واشنگتنپست منتشر کرد.
وی در این یادداشت با عنوان« ،زمان آن فرا رسیده که برای فروپاشی
سیاسی ایران آماده شویم» ،تالش کرده برخالف واقعیات ،تصویری آشوبزده
از ایران ارائه کند .این تحلیلگر آمریکایی با چنین تصویرپردازی از شــرایط
داخلی ایران؛ میگوید ،واشــنگتن باید برای «فروپاشی سیاسی ایران» آماده
شود و برای آشوبهای جدید« ،طرح آماده» داشته باشد! این تحلیلگر ارشد
اندیشــکده «شــورای روابط خارجی آمریکا» ،با طرح این ادعا که در آینده
وقایعی شبیه حوادث سال  88در ایران رخ خواهد داد ،از دولت دونالد ترامپ
خواســت که برای آن (آشوب در ایران) برنامهریزی کند و طرح آماده داشته
باشد .این نوع خیالپردازیها از سوی مقامات سیاسی و برخی از تحلیلگران
آمریکایی ،درباره ایران ،سابقهای نزدیک به چهل سال دارد .از زمان پیروزی
انقالب اسالمی تاکنون ،بارها و بارها برخی از غربیها و همچنین جریان ضد
انقالب ،وعده قریبالوقوع بودن «فروپاشی سیاسی ایران» را به مخاطبان خود
دادهاند .اما ایران برخالف چنین پردازشهایی ،روند دیگری را طی چهار دهه
گذشته طی کرده است .هماینک ایران عالوه بر برخورداری از ثبات سیاسی
داخلی و داشتن امنیت پایدار با وجود تالشهای فراوان برای برهم زدن این
امنیت از سوی دشمنان ،به یک قدرت منطقهای آن هم در منطقه راهبردی
غرب آسیا تبدیل شده است.
اکنون دغدغه اصلی آمریکا ،نفوذ رو به گسترش ایران در منطقه است.
طــرح جدید کنگره آمریکا بــرای مقابله با نفوذ ایــران در منطقه از طریق
تشــدید تحریمها ،گویای این دغدغه آمریکاییها اســت .در سراسر جهان،
تمامی صاحبنظران مســتقل ،بر روند رو به توسعه قدرت ایران اذعان دارند
و بر همین اساس ،قدرتهای بزرگی چون روسیه و چین ،در سالهای اخیر
برای برقراری رابطه با جمهوری اسالمی ایران در سطوح راهبردی به صورت
همهجانبه ،تالش کردهاند.
امــا این نوع خیالپردازیها در آمریکا نســبت به ایران ،در حالی انجام
میگیرد که بســیاری از کارشناسان و صاحبنظران در جهان ،از افول قدرت
آمریکا و فروپاشی سیاسی این امپراتوری خبر میدهند .واقعیت این است که
آمریکا طی دو دهه گذشته ،افزون بر گرفتار شدن به بحرانهای داخلی ،دچار
شکســتهای راهبردی در سیاست خارجی خود شده است .سخنان ترامپ
در دوران رقابتهای انتخاباتی ،از بســیاری از واقعیات آمریکا پرده برداشت.
شــعار محوری ترامپ مبنی بر اینکه ،میخواهد آمریکا را به موقعیت قبلی و
قدرت برتر آمریکا برگرداند ،خود گویای فاصله گرفتن این کشور از موقعیت
رهبری جهان است.
اما نکته مهم ،اجماع تحلیلگران و کارشناســان بر روی موضوع شتاب
گرفتن سرعت فروپاشی آمریکا در دوران ترامپ است .آنها معتقدند که ترامپ،
نــه تنها نمیتواند روند تحــوالت را به نفع ایاالت متحده تغییر دهد ،بلکه با
اقدامات نســنجیده و نابخردانه خود ،فروپاشی آمریکا را سرعت میبخشد .به
عبارتی ،ترامپ نه تنها توان رهبری جهان را ندارد؛ بلکه کشورش را در جهان،
روزبهروز منزویتر خواهد کرد .در ماههای گذشته و از زمان ورود وی به کاخ
ســفید ،هر از چندی تحلیلگران و کارشناسان مســائل آمریکا ،گزارشها و
تحلیلهای خود را به روند رو به افول قدرت و جایگاه ایاالت متحده اختصاص
داده و به صورت مستند ،مطالبی را در این باره منتشر میکنند .برای نمونه،
«کریس یولمن» دبیر تحریریه سیاســی شبکه خبر ایبیسینیوز استرالیا،
در گــزارش اخیر خود از نشســت جی ،20به نوع رفتار رهبران کشــورهای
جهان با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا و ظهور نشانههای افول آمریکا
پرداخته است« .یولمن» با اشاره به نقطهضعفهای شخصی ترامپ در جایگاه
یک رئیسجمهور مینویســد« :نقطهضعفهایی کــه در اجالس جی 20از
رئیسجمهور آمریکا ظاهر شد ،نشان میدهد که او ظرفیت رهبری جهان را
ندارد .گروه جی 20در حالی به کار خود پایان داد که به گروه جی 19تبدیل
شده بود؛ زیرا با تأکید بر اجرای توافق زیستمحیطی پاریس به اتمام رسید و
در پایان این نشست ،آمریکا منزوی و بییار و یاور شده بود».
ایــن خبرنگار اســترالیایی در گزارش خود ،با نشــان دادن تصویری از
سرگردانی ترامپ در اجالس جی 20میگوید« :ترامپ در نشست جی 20هم
چهرهای پریشان ،تنها و ناشی بود .خیلی مواقع این حس به آدم دست میداد
که رهبران برخی از کشورها ،برای روبهرو نشدن با ترامپ ،تالش میکنند».
کریس یولمن در پایان گزارش خود و در بخش نتیجهگیری آن میگوید:
«از این سخنان به این نتیجه میرسیم که دونالد ترامپ نزول جایگاه ایاالت
متحده به عنوان رهبر جهان را تســریع کرده اســت .او توانست کشور خود
را منزوی و متحدانش را ســردرگم و حتی از آمریکا دور و ایاالت متحده را
ضعیف کند .او قدرت فعلی کشورش را به چین و روسیه تقدیم خواهد کرد.
دو کشــور اقتدارگرا که قوانینی بسیار متفاوت برای اداره جهان در قرن 21
خواهند نوشت .برخی از سقوط آمریکا خوشحال خواهند شد ،ولی فکر کنم
که ما آن روز ،دلمان برای این کشور تنگ میشود!»
آری ،واقعیت این است که آمریکا قدرتی رو به افول و جمهوری اسالمی
ایران یک قدرت نوظهور در صحنه بینالملل است و افرادی چون «ری تکیه»،
با آرزوی فروپاشی سیاسی ایران به گور خواهند رفت.

نکتهونظر
مکیدن انگشت

نکته :مردی نزد پزشكی رفت و شكايت كرد كه نمیتوانم عادت مكيدن
انگشت شستم را ترك كنم ،او گفت :زياد درباره آن نگران نباش؛ فقط سعی
كن هر روز انگشــتی به جز انگشت ديروزی را بمكی ،مرد كوشيد تا آنگونه
كه به او دســتور داده شده بود عمل كند ،اما هر بار كه انگشتش را به سمت
دهانش ميبرد ،ميبايست آگاهانه تصميم ميگرفت كه امروز كدام انگشت را
بايد هدف عادتش قرار دهد!
نظر :برخی جریانات و شخصیتهای سیاسی در سالهای گذشته
یکی از رفتارها و عادتهایی که داشتهاند این بوده که همواره نهادهای
نظام را تخریب کردهاند تا شاید بتوانند مشکالت خود را حل کنند؛
اما اکنون برای یک راهبرد مهمتر درصدد برآمدهاند که رفتار گذشته
خود را بهروز کنند و پیرو برخی راهبردها تصمیم گرفتهاند رفتارهای
معیوب خود را نســبت به گذشته اصالح کنند ،این رفتارهای جدید
آنها به نوعی آثار تخریبی بیشتری دارد و رفتار مخرب به نوعی علیه
دیگر نهادهای نظام گسترده میشود و همه آنها را مورد حمله قرار
میدهند؛ از اینرو باید مراقب رفتار جدید این طیفها بود؛ زیرا این
بار آگاهانه تصمیم به یک عادت گرفتهاند.

منطقه خاورمیانه از دیرباز مهد تحوالت سرنوشتسازی بوده است .بیتردید بخش عمدهای از این تحوالت متأثر از انقالب اسالمی است .در این میان ،نقش امام خامنهای(مدظلهالعالی)
و آیتاهلل سیستانی بسیار مهم و ارزنده بوده است .جبه ه مقاومت در منطقه با کمک مرجعیت تقویت شده و به منزله یک مؤلفه ویژه در اختیار شیعیان است و میتواند بسیاری
از معادالت آتی منطقه را به نفع اسالم رقم بزند .در این شماره صبح صادق به بازتابهای پیروزی مردم عراق و نقش مرجعیت در آن اشاره کردهایم.
* فتوای آیتاهلل سیستانی از عوامل
اصلی نابودی داعش بود
اهمیت پیروزی که حیــدر العبادی آن را
اعالم کرد ،بســیار است و نمیتوان آن را تقلیل
داد .سیدحسن نصراهلل با اشاره به نقش آیتاهلل
سیستانی ،گفت« :فتوای آیتاهلل سیستانی درباره
جهاد کفایــی از عوامل اصلی نابودی داعش در
موصل است .آیتاهلل سیستانی با فرمان جهادی
که دادند و فرمودند افرادی که در جنگ با داعش
کشته شوند ،شهید محســوب میشوند ،اقدام
مهمی در راستای مبارزه با داعش انجام دادند.
فتــوای مرجعیت دینی همچنین ســبب
حضور صدها جــوان در صف جنگ با داعش و
تشــکیل حشد الشــعبی در جایگاه یک نیروی
مؤثر برای مبارزه با داعش در داخل عراق شد».
* پیروزیهای مردم عراق بر سرنوشت
منطقه تأثیر میگذارد
سیدحســن نصراهلل درباره پیروزی مردم
عراق در موصل گفت« :پیروزی در موصل عظیم
و بسیار بزرگ است؛ ولو برخیها بخواهند آن را
کوچک بشمرند».
وی در ادامه تأکید کرد« :آنچه در موصل و
عراق میگذرد ،تنها به این کشور مرتبط نیست،
بلکه در سرنوشــت ملتهای منطقه تأثیرگذار
است ».وی افزود« :موضعگیری قاطع جمهوری
اسالمی ایران و در رأس آن امام خامنهای علیه
داعــش و همچنیــن حضور فرماندهان ســپاه
پاســداران انقالب اســامی ایران در عراق در
پیروزی بر این گروه تروریســتی نقش بسزایی
داشــتند ».نصراهلل همچنین از نقش تعدادی از
علمای کبار اهل سنت عراق در مبارزه با داعش
و مواضع ویژه آنها تقدیر و تشــکر کرد و گفت:
«آنچه این فتنه را از عراق دور نگه داشته است،
مواضع صادقانه علمای اهل تسنن عراق است».
دبیرکل حزباهلل لبنان با بیان اینکه عراقیها
امیدی به طرفهای خارجی نبستند ،تصریح کرد:
«آمریکاییها گفتند پیروزی بر داعش به سی سال
وقت نیاز دارد .بعضیها حرف از  15ســال و 25
سال و  10سال زدند؛ اما عراقیها میدانستند که
در صورت وجود اراده بینالمللی ،شکست دادن
داعش به زمان زیادی نیاز ندارد».
* آزادی موصــل متعلــق به همه
ملتهاست
ســردار سلیمانی در اولین واکنش خود به
آزادی موصل ،پیروزی عراق در عملیات آزادسازی
موصل را متعلق به همه ملتها دانست و گفت:
«برخی برادران عراقی ما از روی ادب و محبت،
خود را سربازان ملت ایران و رهبر معظم انقالب
معرفــی میکنند؛ اما به ملت عــراق و به ملت
خودمــان میگوییم کاری که ملــت ایران در
خدمت به ملت عراق کردند ،کار ســربازی بود
در زیر بیرق فرماندهــان عراق ».وی در بخش
دیگری از سخنانش به نقش برجسته و جایگاه
خطیر آیتاهلل سیستانی اشاره کرد و افزود« :در

خبر تحلیلی

همه مالقاتهای شــخصیتهای عراقی و همه
سیاســتگذاریهای جمهوری اسالمی ،رهبر
معظم انقالب امام خامنهای تأکید اساسی داشتند
که از همه شخصیتهای عراقی و مرجعیت عراق
باید حمایت شود و معظمله ،آیتاهلل سیستانی را
گنجی برای ملت عراق توصیف کرده و ایشان را
پناهگاه ملت عراق و ناجی عراق قلمداد کردند».
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب
اســامی گفت« :پیروزی مردم عراق در موصل
برخاسته از حکمت و تقوای مردی برجسته در
یک خانه محقر در عراق اســت و این شخصیت
بزرگ و حکیم و موقعیتشناس کسی نیست جز
آیتاهللالعظمی سیستانی».
فرمانده نیروی قدس ســپاه گفت« :امروز
ایــن مرجع عالیقدر تشــیع نه تنهــا مرجع و
حامی شیعه است؛ بلکه همه اقلیتها ،ایزدیها،
ترکمنها و مســیحیهای عــراق این مرجع را
حامی خود میدانند و در برخی مناطق محبت
ایشــان به برخی طوایف برای ایجاد صمیمیت
بیشتر بوده است».
سردار سلیمانی افزود« :فتوای این مرجع
موقعیتشناس سبب شد جوانان عراق بخروشند
و بر اساس این ،شجره طیبه مقدس و ارزشمند
حشد الشعبی بنا گذاشته شد که بر مبنای فتوایی
با توصیههای کامل این مرجع بود».
فرمانده نیروی قدس ســپاه گفت« :تأکید
رهبــر معظم انقالب این بــود که دولت از هیچ
کمکی به ملــت عراق دریغ نکند و وزارت دفاع
ســه شیفت برای نیروهای مســلح عراق اعم از
ارتش ،شــرطه اتحادیه و حشــد الشعبی بدون
هیچ چشمداشتی ســاح تولید و ارسال کرد و
متخصصان ایرانی در کنار برادران عراقی بدون
اینکه ادعایی داشته باشند ،حماسه آفریدند».
سردار ســلیمانی ،دولت و پارلمان عراق را
نیز از دیگر عوامل پیروزی امروز عراق در موصل
برشــمرد و افزود« :نمیتوان از نقش ابوحســن
عامری و آنهایی که به شهادت رسیدند ،غافل شد».
* فتوای مرجعیت در همنوایی با رهبر
معظم انقالب سبب پیروزی شد
ابوحســن عامری ،فرمانده سپاه بدر گفت:
«فتوای آیتاهلل سیســتانی همصــدا و همنوا با
نظرات صریح رهبر معظم انقالب اســامی بود؛
به گونهای که کل جوانــان مؤمن برای دفاع از
ســرزمین و ناموس و مقدســات با حضورشان

کمکاری یا همکاری با ضد انقالب

محمدحســین مصطفایی /اگر در سالیان گذشته ورود ادبیات رسانههای ضد انقالب
به افکار عمومی کشورمان سخت یا با هزینه سنگینی مواجه بود ،امروزه این فرصت برای آنها به
وجود آمده است که با استفاده از پهنای باندی که وزارت ارتباطات در اختیار شبکههای تلگرامی
قرار داده اســت با هزینه بسیار کمتر ذهن مردم را در کنترل خود بگیرد .در حال حاضر هزاران
کانال و گروه غیرقانونی مانند؛ کانال گروهک منافقین و سایر گروهکهای ضد انقالب ،تروریستی
و دینستیز در تلگرام مشغول فعالیت هستند که غیر قانونی بودن آنها اظهر من الشمس است؛
ولی وزارت ارتباطات نتوانســته آنها را فیلتر کند .دادســتان کل کشور به طور مکرر مکاتباتی با
وزیر ارتباطات انجام و تذکرات الزم را برای اجرای قانون درباره کانالهای مجرمانه تلگرام داده،
ولی تأثیر چندانی نداشته است.
عبدالصمد خرمآبادی ،معاون دادستان کل کشور در این زمینه میگوید« :وزارت ارتباطات
به منزله مرزبان فضای مجازی کشــور باید حساســیت بیشتری درباره مسدود کردن کانالهای
مجرمانهای که علیه امنیت کشور ،علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند ،داشته باشد؛ ولی
عم ً
ال تاکنون در این خصوص تسلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است».
با وجودی که دو سوم ترافیک اطالعات کشور مربوط به انواع شبکههای اجتماعی خارجی
است ،وزارت ارتباطات تالشی برای انتقال ارتباطات مردم از شبکههای اجتماعی بیگانه به شبکههای
اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است.

اخبارویژه

لغو مشکوک یک مصوبه

بر اســاس بخشنامه گمرک ،پس
از شــش ماه ممنوعیــت مجوز خروج
خودروهای  ۲۵۰۰سیسی و پایینتر
از سه منطقه آزاد جنوبی کشور صادر
شد .گمرک ایران مجوز خروج خودرو
از مناطق آزاد قشــم ،کیش و چابهار با
حجم موتور  2500سیســی و پایینتر را صادر کرد .گفتنی است سال گذشته
مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک ایران از گمرکات مناطق آزاد خواســته
بود ،ضمن لغو دســتورالعملهای سابق در زمینه تردد این خودروها از پذیرش
هرگونه درخواســت ورود موقت خودروهای مزبور به سرزمین اصلی خودداری
کنند .این مجوز تا اطالع بعدی آزاد اعالم شــده اســت! دلیل لغو این مجوز تا
اطالع ثانوی معلوم نیست.

به این فتوا لبیــک گفتند .اگر چنین فرمانی از
سوی این مرجع عالیقدر صادر نمیشد ،معلوم
نبود سرنوشت کشورمان و حتی منطقه به کجا
میانجامید .فتوای آیتاهلل سیســتانی ،هم در
داخل و هم در خارج تأثیر بسزایی داشته است.
در داخل هجوم امواج خروشان نیروهای مخلص
و مطیع مرجعیت به جبههها را به دنبال داشت و
در بیرون نیز سبب نگرانی و به دست و پا افتادن
دشمن به ویژه داعش شد.
فرمانده ســپاه بدر درباره تبعیتپذیری از
والیــت فقیه و نقش آن در پیروزی گفت« :من
از همان ابتدا اعتقاد جدی به والیت فقیه داشتم
و از مقلدان شــهید محمدباقر صدر و در برخی
استفتائات هم مقلّد امام خمینی(ره) بودم و پس
از رحلت ایشان تا این لحظه ،مقلد موالیم حضرت
آیتاهللالعظمی خامنهای هستم و افتخار میکنم
به اینکه زمانی مقلّد رهبری شدم که عدهای از
دوســتان و همکارانم در سپاه (بدر) هنوز مقلد
رهبر معظم انقالب نشده بودند .بنده به مرجعیت
و رهبری حضرت ســیدعلی خامنهای و مطلق
بودن والیت ایشان اعتقاد راسخ دارم».
* امام خامنهای رهبر جبهه مقاومت
است
مصطفی الخالصی مســئول تشکل جوانان
و دانشــجویان عراق در ایران هم گفت« :آزادی
موصل نتیجه رهبری هوشمندانه امام خامنهای
و نقش مراجعی چون آیتاهلل سیســتانی که با
فتوای مبــارک خود کل توازن منطقه را به هم
ریخت ،است و این مزیت شیعه است که از نعمت
مرجعیت برخوردار است و مرجع میتواند با یک
فتوا کل معادالت را به هم بزند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــران بــا وجود
آیتاهللالعظمی خامنهای رهبری جبهه مقاومت
را بــر عهده دارد و ایشــان در جایگاه یک رهبر
فرامــرزی نقش ایفا میکننــد ،افزود« :آیتاهلل
خامنهای از نظر ما تنها رهبر ایران نیستند؛ بلکه
ایشان رهبری جبهه مقاومت را عهدهدار هستند
و حرف ایشان حرف مقاومت و منطقه است .در
واقع آیتاهلل خامنهای رهبری جنبش آزادیخواهی
مسلمان را در بر عهده دارند».
* اگر امام خامنهای و امام سیستانی
نبودند ،عراق نابود میشد
حجتاالسالم «عمار الحکیم» رئیس مجلس

اعالی اسالمی عراق نیز با تقدیر از حمایتهای
رهبر جمهوری اســامی ایران و مرجعیت عالی
شیعیان در عراق از بسیج مردمی (حشد الشعبی)
در نبــرد با داعش گفــت« :اگر امام خامنهای و
امام سیســتانی نبودند ،عــراق از بین رفته بود.
در بیانیــه دفتر رئیس مجلس اعالی اســامی
عراق که نســخهای از آن به دست پایگاه خبری
عراقی «کتابه» رســیده ،آمده است؛ با نزدیک
شــدن به تکمیــل رونــد آزادی موصل به اذن
الهی و باز شــدن راه پیروزی بر ما ،باید از امام
خامنهای و امام سیستانی سپاسگزاری کنیم که
تمامی مؤمنان را به نبرد برای آزادســازی وطن
از نجاست داعشــیها و اشرار فراخواندند و این
امر به تحقق پیروزی ما منجر شــد ».وی افزود:
«راهنماییهای آنها ،تأثیر زیادی بر این پیروزی
بزرگ و دســتیابی ما به نتایجی عالی داشــته
است ».حکیم در ادامه از مواضع مرجعیت عالی
دینی در عراق طی ســالهای گذشته و ترغیب
همیشگی وی به وحدت و همبستگی اجتماعی،
همزیستی مسالمتآمیز ،صلح و تقویت وحدت
ملی تقدیر کرد.
گفتنی اســت ،امــام خامنهای در ســال
گذشته ( 21آذر  )95در دیدار با حجتاالسالم
عمار حکیم ،رئیس تحالف ملی شیعیان عراق و
اعضای اصلی این ائتالف برای پیروزی بر داعش
رهنمودهایی دادند که به برخی محورهای آن در
ادامه اشاره میشود:
1ـ رســیدن به اهداف ارزشــمند تحالف
ملی ،فقط با حفظ انسجام و وحدت ،امکانپذیر
است و باید برای استمرار این موضوع ،مراقبت
شود2 .ـ حشدالشعبی یا همان نیروهای مردمی
یک ثــروت عظیم و ذخیره بزرگ برای امروز و
فردای عراق اســت که بایــد حمایت و تقویت
شود3 .ـ تقویت دانشگاهها و استحکام بخشیدن
به پایههای علــم و تحقیق در عراق حتماً باید
مــورد توجه جدی قــرار گیرد ،بــه ویژه آنکه
آمریکاییها و دیگر دشمنان ملت عراق ،بسیاری
از دانشمندان این کشور را به قتل رساندهاند4 .ـ
«به آمریکاییها اص ً
ال اعتماد نکنید ».آمریکاییها
همواره با اقتدار کشــورهای اسالمی ،از جمله
عــراق مخالفند؛ بنابراین هیــچگاه نباید فریب
ظاهرســازیها و لبخندهای آنها را خورد .ما در
جمهوری اســامی ایران ،هرگاه این توصیه را
رعایت کردیم ،سود بردیم و هرگاه به فراموشی
ســپردیم ،ضرر کردیم5 .ـ اکنون در موصل و
همچنیــن در ســوریه ،آمریکاییها ،تمایلی به
شکست کامل تروریستهای تکفیری ندارند .آنها
برخالف ادعاهای ظاهری بههیچوجه به دنبال
ریشهکن شدن تروریستهای تکفیری نیستند
و تالش دارند تا بخشــی از این تروریستها را
برای مقاصد آینده خود ،حفظ کنند .آمریکاییها
صرفاً نظارهگر حرکت ستونی نفتکشها بودند و
آنها را هدف قــرار نمیدادند ،بنابراین نباید به
آمریکاییها اعتماد کرد6 .ـ پیشــرفت عراق به
نفع جمهوری اســامی ایران است و هماهنگی
بیش از پیش دو کشور نیز به نفع دو طرف است.

مسئوالن وزارت ارتباطات به طور مستمر از شبکه ملی اطالعات و افتتاح فازهای مختلف آن
صحبت میکنند ،ولی بیش از دو سوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.
تاکنون هر فازی از شــبکه ملی اطالعات افتتاح شده عم ً
ال نفوذ شبکههای اجتماعی بیگانه
گستردهتر شده است .در واقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان کشی کرده
است .دلیل این مدعا این است که در حال حاضر بیش از دوسوم پهنای باند فضای مجازی کشور
در اشغال بیگانگان است .
تاکنون حدود هشــت هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری
اســامی ایران و علیه مقدســات و هویت ملی ،دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند،
شناسایی شده است.
دستور انسداد برخی از این کانالها بیش از  ۴۰مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.
وزارت ارتباطات اعالم میکند دستورهای قضایی مربوط به انسداد کانالهای مجرمانه تلگرامی
را برای مدیر تلگرام ارســال کرده ،ولی مدیر تلگرام اوالً؛ از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف
کرده و صرفاً برخی از کانالهای مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و
نه تعریفی که ما داریم را فیلتر میکنند.
ثانیاً؛ کانالهای مســتهجن مسدود شــده نیز بالفاصله با تغییر جزئی در نام خود با همان
محتوای قبلی منتشر میشوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات درباره انسداد محتوای
مجرمانه تقریباً مساوی است با هیچ.

دولت بیبرنامه

سخنگویکمیسیونامنیت
ملی مجلس گفت « :تا به امروز
اص ً
ال اجرای قانون برنامه ششم
توسعه از ســوی رئیسجمهور
ابالغ هم نشده است ،چه برسد
به اجرا!» نقوی حسینی افزود:
«این استنکاف رئیسجمهور از
ابالغ قانون برنامه ششم توسعه،
به این معناســت که دولت در
سال  ۹۶بیبرنامه کار میکند که
عین بیقانونی و گریز از اجرای
قانون و تخلف قانونی محسوب
میشود».

کانالهای محرمانه

«هیثر نائورت» ،سخنگوی وزارت
خارجــه آمریکا ضمــن رد گفتوگوی
«رکس تیلرسون» ،وزیر خارجه آمریکا با
«محمدجواد ظریف» گفت که واشنگتن،
برخی کانالهای ارتباطی برای تعامل با
دولت ایران دارد .وی در پاسخ به پرسشی
در این باره که آیا «تیلرســون» از زمان
حضور در کســوت وزیر خارجه آمریکا صحبتی با «ظریف» داشته است ،گفت:
«فکر نمیکنم او صحبتی کرده باشد .ما مطمئناً کانالهای دیپلماتیک مختلفی
داریــم ،یعنی خطوط ارتباطی که میتوانیم از آنهــا برای ارتباط با دولت ایران
استفاده کنیم ».سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت« :چیزی که میدانم این
اســت که این کار را نکردهایم ،اما قصد اظهارنظر یا پاســخ دادن به پرسشی که
درباره گفتوگوهای محرمانه دیپلماتیک هستند ،ندارم».

روی خط خبر

البیگری
برای شهرداری تهران

کرباســچی ،دبیر کل حزب
کارگزاران ســازندگی درباره نحوه
انتخاب شــهردار تهران گفت« :تا
جایی که من میدانم اعضای شورای
شهر تا حاال روی هیچ گزینهای به
توافق نرسیدهاند ،یک سری اسامی
به صورت شــایعه مطرح میشود،
طبعــاً در بین افــرادی که مطرح
میشود ،هم اشــخاص الیق دیده
میشود و هم افرادی که با البیگری
و ســخنان جعلی و مالقات با افراد
مختلف در تالش برای رسيدن به
این سمت هستند».

نگرانی
از اختالفات خانگی

نماینــده مــردم دماوند در
مجلس با اشاره به اینکه؛ «کشاندن
اختالفسلیقهها به رسانهها مطلوب
نیست» ،گفت« :اگر هم شخصی این
کار را انجام میدهــد ،حتماً اراده
خاصی یا منفعتــی دارد ،یا اینکه
خواستهای دارد که با خواسته جمع
یکی نیست ».میرزایینیکو با طرح
این پرسش که تخریب یکدیگر آیا
به نفع جریــان مخالف اصالحات
اســت ،یا خود اصالحــات ،گفت:
«اصالحطلبان اگر حرفی دارند باید
داخل خانه بنشــیند و مشکالت را
حل کنند .در واقع اختالفات خانگی
را بیرون از خانه مطرح نکنند».

اعطای نشان فاطمی
به جنتی

در مراســمی با اهدای نشان
فاطمــی ،از نیم قرن مجاهدتهای
آیتاهلل جنتی در قم تجلیل شــد.
در سالروز تشــکیل اولین مجلس
خبرگان رهبری و در آســتانه روز
تأسیس شــورای نگهبان با حضور
نمازگــزاران نمــاز جمعــه قم در
مراســمی با اهدای نشان فاطمی از
نیم قرن مجاهدتهای آیتاهلل جنتی
در مصالی قدس در قم تجلیل شد.

تشویق مردم
به خرید هواپیما!

بر اســاس طــرح جدید یکی از
وزرای اقتصادی که مورد موافقت برخی
دیگر از اعضای کابینه نیز قرار گرفته و
هم اکنون در حال بررسی کارشناسان
دولت اســت ،مقرر شــده به منظور
حمایت از فعاالن اقتصادی و اشخاص
حقوقــی غیر دولتی که قصد خرید یا
به کارگیــری هواپیما در ایرالینهای
داخلی را دارند ،تشویقهای جدیدی
اعمال شده و سرمایهگذاری اقتصادی
انجام شده از ســوی اشخاصی که از
ابتدای ســال  1395به بعد برای آنها
مجوز صادر شــده یا میشود ،از نرخ
صفر مالیاتی بهرهمند شوند.

ناتوی اطالعاتی
علیه ایران

وزیر اطالعــات با بیان اینکه
ایران با ناتوی اطالعاتی مواجه است،
گفت« :دشمن در تالش است که
تقابل با جمهوری اسالمی با استکبار
جهانی را به تقابل شیعه و سنی و
تقابل قومیتها تبدیل کند ».وی با
تأکید بر اینکه از دشمنان انقالب جز
شر به ملت ایران نمیرسد ،گفت:
«گروههای معاند و مخالف انقالب
اسالمی با راهبرد آمریکا و سرمایه
عربستان حتی با تابلوهای مختلف
اکنون کنار هم نشستهاند که نمونه
تالشهــای آنها در نشســتهای
پاریس ،قاهره ،بروکســل و ریاض
دیده میشود».

شباهت سخنان
دو فرمانده

ناصر قندیل در روزنامه النباء
لبنان درباره شباهت سخنان سردار
ســلیمانی و سیدحســن نصراهلل
نوشت« :تنها شباهت اعالم سردار
قاسم ســلیمانی مبنی بر بوسیدن
دست سیدحســن نصراهلل با اعالم
سیدحسن نصراهلل دبیر کل حزباهلل
لبنان در بوســیدن سر و دست و
پاهای عناصــر مقاومت در جنگ
جوالی قداســت اهداف و مواضع
آنها اســت .در هر دو حالت ،شور
و حماسه و عرفان و بصیرت با هم
عجین شده و این یقین وجود دارد
که بوســه زدن ،یک بوسه مادی و
دلیلی بر ضعف و تسلیم نیست؛ بلکه
نشاندهنده اوج ارزشها است».
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انتقاد نوه امام
از نحوه حمایت از فلسطین
(ره)

رژیم صهیونیستی
در محاصره حزباهلل

پایگاه صهیونیســتی «دبکا
فایــل» با انتشــار گزارشــی به
گمانهزنــی درباره توافق آتشبس
سوریه اشاره و نسبت به گسترش
نفوذ ایران در ســوریه و همچنین
افزایش قدرت حزباهلل ابراز نگرانی
کرده است.
در این گزارش آمده اســت:
«ناکامی عملی تالشهای رسمی
اسرائیل در این زمینه ،دقیقاً مانند
اصرارهــای نتانیاهو بر جلوگیری
از مسلحســازی حزباهلل لبنان به
دست ایران از طریق سوریه است
که در عمل هیچ تأثیری نداشــته
است؛ چه اســرائیل بخواهد و چه
نخواهد ،حزباهلل به این تسلیحات
دست مییابد».

چهار راهکار آمریکا
برای مقابله با قدرت ایران

پایگاه یواس نیــوز اند ورلد
ریپورت اوضــاع منطقه را به نفع
ایران و متحدانش ارزیابی کرده و با
ابراز نگرانی از افزایش قدرت نظامی
تهران خواستار اقدام واشنگتن به
منظور مقابله با آن شــده اســت.
گســترش قدرت نظامــی ایران
شــامل مجموعهای از اقدامات ،از
جمله «پیگیری و به دست آوردن
ابزارهایــی برای توســعه فناوری
هستهای و موشکهای بالستیک»،
«انجام آزمایشهای موشکی دوربرد
که به صورت روزافزونی پیچیدهتر
میشــوند» و «ساخت تأسیسات
زیرزمینی در لبنــان برای تولید
موشکها و دیگر تسلیحات مورد
نیاز گــروه قدرتمنــد حزباهلل»
میشود.
در این مقالــه چهار راهکار
بــرای برخورد با ایران ســفارش
شده است که عبارتند از« :نظارت
دقیق و ســختگیرانه بــر اجرای
برجام از ســوی ایران»« ،تشدید
تحریمهــای اقتصــادی علیه این
کشور»« ،روابط نظامی نزدیکتر
واشــنگتن با متحدان منطقهای
بــه منظور مقابله با تســلط ایران
بــر خاورمیانه» و «همــکاری با
افرادی در داخل ایران برای تغییر
حکومت».

دانشبنیانها را
هم دور زدند

رئیــس مجمع تشــکلهای
دانشبنیــان با اشــاره به مصوبه
شــورای اقتصاد مبنی بــر لزوم
دخالــت شــرکتهای داخلی در
قراردادهای بزرگ خارجی گفت:
«بــه نظــر بنــده در قراردادهای
توتال ،بوئینگ و ایرباس به دانش
بنیانها کم لطفی شــد .در حال
حاضر ســه هزار و 777شــرکت
داریم کــه کارگروه ارزیابی آنها را
به عنــوان دانشبنیان تأیید کرده
اســت .فناوری و دانش و اقتصاد
دانشبنیــان در جهــان به منزله
موتور محرک اقتصاد کشــورهای
پیشرفته مطرح شده است؛ مانند
یاهو و گوگل که ارزشافزوده باالیی
برای کشورهایشــان بــه همراه
داشتهاند».

موفقیتاستراتژیک
جبهه مقاومت

اندیشکده شورای آتالنتیک با
بیان اینکه یک موفقیت استراتژیک
برای ایران در راه اســت ،نوشت:
«خروج قطر از یک ســو و تبعیت
نکردن کویت و عمــان از مواضع
تهاجمی ســعودی علیه دوحه از
سوی دیگر ،به فروپاشی این شورا
منجر خواهد شــد؛ این تحوالت
موفقیت استراتژیک قابل توجهی
برای ایران است».
به نوشــته این اندیشــکده،
«محمدبنسلمان» ولیعهد پادشاه
عربستان ســعودی سیاستهای
هر دو تحــول ،یعنی جنگ یمن
و انزوای قطــر را طرحریزی کرده
اســت .فلج شدن نســبی شورای
همــکاری خلیجفارس شکســت
دیگــری برای محمدبنســلمان
است .این امر میتواند ضربهای به
راهبرد ترامپ در ایجاد یک ائتالف
منطقهای علیه ایران موســوم به
ناتوی عربی نیز باشد که طرح آن
را در خالل سفر به ریاض و تلآویو
دنبال کرد.

سال هجدهم
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حجتاالسالم سیدعلى خمینى ،نوه حضرت امام(ره) ضمن انتقاد از نهادهاى تبلیغاتى نظام ،گفت :از نهادهاى فرهنگى و تبلیغاتى نظام گلهمندیم؛ چرا
که مسئله فلسطین تقریباً به روز قدس منحصر شده و اگر همین طور پیش برویم ،ممکن است روزى روز قدس هم کمرنگ شود .مخالفان این ایده در طول
سال کار مىکنند؛ اما ما دست روى دست مىگذاریم و در جهات تبلیغى و ترویجى و رسانهاى کم کاریم و گرفتار تکرار هستیم.

ذرهبین

رخداد
تأملی بر ضرباالجل قطر به کشورهای عربی

محمدرضا مرادی  /بیش از  40روز از بحران در شبهجزیره عربی میگذرد .بحرانی که
عربستان سردمدار آن بود و به همراه سه کشور امارات ،بحرین و مصر با بهانه و ادعای حمایت قطر
از تروریسم آن را شروع کرد .تالشهای زیادی از سوی کشورهای مختلف برای حل این بحران
صورت گرفته ،اما تاکنون به نتیجه نرسیده است .حتی آمریکا نیز که در ابتدا موضع حمایتی از
عربستان را در پیش گرفته بود ،به این نتیجه رسیده است که باید برای حل بحران تالش کند؛
اما تاکنون راه به جایی نبرده است .وزیرخارجه آمریکا هفته گذشته برای حل بحران به منطقه
ســفر کرد تا به نوعی بحران را مدیریت کند .در همین ارتباط ،روزنامه سعودی الشرقاالوسط با
اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به عربستان و قطر نوشت« :رکس تیلرسون» دست خالی
از منطقه رفت ،اما تحول مهمی که در بحران عربی به وجود آمده ،ضرباالجل قطر به کشورهای
تحریمکننده دوحه است .قطر هفته گذشته به عربستان ،امارات ،بحرین و مصر سه روز مهلت داد
به محاصره این کشور پایان دهند ،در غیر این صورت رسماً از شورای همکاری خلیج فارس خارج
خواهد شــد .این تهدید قطر
میتواند اوضاع را به ســمت
پیچیدگی بیشتر پیش ببرد.
«انــور قرقــاش» وزیر
مشاور در امور خارجی امارات
پس از این ضرباالجل اعالم
کرد ،اختالف بین قطر و چهار
کشور عربی تحریمکننده این
کشــور از جمله امــارات به
سرعت پایان نخواهد یافت و
بحران بعد از هیاهو و سروصدا
وارد مرحلــه «آتــش آرام»
میشود و هر روز بیشتر درک میکنیم که همسایه دستپاچه و سرآسیمه ما نیازی نمیبیند که
از مســیر خود بازگردد .به نظر میرسد این روند به سمتی پیش میرود که باید شاهد فروپاشی
شورای همکاری خلیج فارس بود .چرا که دو طرف منازعه قصد عقبنشینی را ندارند .در همین
ارتباط اندیشــکده شورای آتالنتیک اعالم کرد ،فلسفه وجودی «شورای همکاری خلیج فارس»
مقابله با ایران بود که اکنون خروج قطر و تبعیت نداشــتن کویت و عمان از مواضع ضد ایرانی
سعودیها عم ً
ال به فروپاشی آن منجر میشود .پیش از این نیز برخی مقامات قطری از پایان کار
این شورا سخن گفته بودند .اما این بحران به کدام سمت پیش میرود؟
به نظر میرسد آمریکا به تدریج به این نتیجه خواهد رسید که بحران در شبهجزیره عربی،
یک بازی ناشیانه از سوی ولیعهد سعودی است و باید به سمت پایان آن پیش رفت .در همین
زمینه رئیس کمیته خارجی مجلس سنای آمریکا ،اقدامات عربستان علیه قطر را اشتباهی ناشیانه
از طرف محمدبنسلمان ولیعهد سعودی دانست .در شرایط کنونی آمریکا با توجه به اختالفاتی که
بین کاخ سفید و وزارت خارجه این کشور درباره خاورمیانه وجود دارد ،نتوانسته است نقشآفرینی
مثبتی در این باره داشته باشد .به همین دلیل همچنان کشورهای شبهجزیره عربی در مسیر تشدید
تنش پیش میروند .این روند میتواند شورای همکاری خلیج فارس را به پایان راه خود برساند.
ماهیت شــکلگیری شــورای همکاری خلیج فارس در سال  1981در حقیقت در واکنش
به تحوالت داخلی ایران بوده و این شــورا در واکنش به انقالب اســامی ایران شــکل گرفت.
تمام تالش این شــورا مقابله با انقالب ایران بوده ،اما اکنون این شــورا نه تنها موفق به س ِد نفوذ
ایران در منطقه نشــده است؛ بلکه خود در مسیر فروپاشی حرکت میکند .بارها این شورا دچار
اختالفات ماهوی شــده اســت؛ اما با میانجیگری غربیها این اختالفات حل شدهاند؛ اما بحران
کنونی به نظر میرســد در مســیر فروپاشی این شــورا همکاری کند .چرا که صحبت کردن از
خــروج از این شــورا به نوعی در بین اعضا مرســوم نبود؛ اما اکنون قطر بــه صراحت از تعیین
ضرباالجل برای خروج از شــورای همکاری خلیج فارس ســخن گفته و این مسئله بسیار مهم
و تأملبرانگیز است.
قطر با حمایتهای برخی از کشورهای منطقهای توانسته است در برابر فشارهای عربستان
مقاومت کند و به نظر میرسد عربستان به تدریج به سمت انتخاب یکی از دو مسیر پایان محاصره
قطر یا فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس ،پیش برود.

چرا اهمیت کابینه دوازدهم برای برخی بیشتر است؟

حســین عبداللهیفر /کابینه دوازدهم از جنبههای بســیاری حائز اهمیت فراوان
اســت؛ اما برخی این اهمیت را از زاویه منافع شــخصی و گروهی خود دنبال میکنند .به ویژه
کســانی که پیروزی رئیسجمهور را مرهون حمایت خود دانسته و سعی میکنند سهم خود را
در ترکیب کابینه حفظ کنند؛ آنچه ســبب بروز مشــکل میشــود این است که این عده میزان
نقش خود را بیش از آنچه هســت ،فرض کرده و سهم زیادی را طلب میکنند .در همین راستا،
صفحات روزنامهها گویای بخشــی از این اختالفات و فضاســازی رســانهای برای گرفتن نقش
بیشتر است.
روزنامه «قانون» ( 19تیر) در همین زمینه تیتر اول خود را به «کابینه مختلط» اختصاص
داد و با تأکید بر لزوم چند وزیر زن در کابینه ،نوشــت« :وزارتخانههای علوم ،آموزش و پرورش،
بهداشت و فرهنگ و ارشاد در انتظار بانوان است».
«شرق» در آخرین روز هفته ،تصویر اول خود را به چند وزیر احتمالی زن کابینه دوازدهم
اختصــاص داد و در پاســخ
به اینکه «کــدام زنان وزیر
میشــوند؟» به شهیندخت
مــوالوردی ،الهــه کوالیی،
پرویــن داداندیش (همســر
محمود واعظی) ،سیدفاطمه
طباطبایی (مادر سیدحسن
خمینی) ،زهرا شــجاعی و...
اشاره کرد.
روزنامــه «خراســان»
نیــز در ایــن روز «بودن یا
نبــودن» را بــرای تیتر یک خود برگزیــد و ذیل آن با تأیید حضور ســه زن در کابینه آینده از
قــول معــاون پارلمانی رئیسجمهــور و ر ّد قطعیت حضور برخی دیگر از وزرا ،نوشــت۱۷۱« :
نماینده مجلس با صدور بیانیهای که پیش از پایان جلســه علنی از تریبون هیئترئیسه مجلس
قرائــت شــد ،خطاب به رئیسجمهور با اشــاره به لزوم ایجاد فرصت بــرای جوانان فرهیخته و
متخصص در ســطوح عالی مدیریت دولت دوازدهم خواستار تشکیل کابینهای جوانتر از کابینه
یازدهم شدند».
آنچه مسلم است اینکه این فشارها برای افزایش سهم اصالحطلبان و کاهش نقش اصولگرایان
در دولت است .نکتهای که روزنامه «نسل فردا» در تیتر اول خود با عنوان «جنگ سهمخواهی»
به آن اشاره کرده و مینویسد« :کنار گذاشته شدن «نوبخت» از پست سخنگویی دولت نیز تقریباً
قطعی به نظر میرســد .درباره وزیر بهداشــت شنیده میشود که «هاشمی» شرطهایی را برای
ماندن گذاشته و حضور خود را به بررسی شرایط کابینه دوازدهم و وزرایی که انتخاب میشوند،
منوط کرده است .در بخش مشاوران نیز احتماالً با تغییراتی روبهرو هستیم .شاید «آشنا» تبدیل
به «غریبه» شود ،آشنایی که حضورش مدتهاست برای روحانی هزینهساز است؛ اما همچنان و با
قوت به کار خود ادامه میدهد و اخیرا ً نیز با دستبوسی از آیتاهلل جنتی خبرساز شد .در وزارت
کشــور هم خبرهایی از احتمال کنار گذاشتن «رحمانیفضلی» به گوش میرسد .اصالحطلبان
از اینکه یک وزیر اصولگرا در رأس وزارت حساس و کلیدی کشور وجود دارد ،ناراضی هستند و
البته در چهار سال گذشته ،هیچ نشانی از اهتمام یا عالقه روحانی به کنار گذاشتن رحمانیفضلی
دیده نشد.
حاال صحبت از بهکارگیری یک «اصولگرا»ی دیگر هم ب ه گوش میرســد ،کسی که از قضا
اصولگرایی اورجینال(!) اســت و آنقدر در مجلس بوده که تمامی زیر و بم و شگردها و البیهای
سیاســی را میداند و به تعبیر همفکرانش آدم زرنگی اســت؛ اما آیا اصالحطلبان که روحانی را
وامدار خود و رسیدن دوباره او به پاستور را حاصل حمایت خود از وی میدانند ،راضی میشوند
امثال باهنر به کابینه راه پیدا کنند؟»
بر همین اساس« ،آفتاب یزد» تیتر اول نخستین روز هفتهاش را به این موضوع اختصاص داد
و از تعامل دولت با باهنر به عنوان «صید طالیی روحانی» یاد کرد و همانجا در مخالفت با ورود
وی به کابینه نوشــت« :روحانی میتواند با چهرههایی مثل باهنر ارتباط داشته و برای همکاری
سیاسی با آنها طرحریزی کند .با این حال این به معنای حضور وی در دولت آینده نیست».

تبیین

ابعاد سهگانه اسالم رحمانی از منظر امام خامنهای

حسن خدادی/
بیان مســئله /در آخرین دیداری که رهبر معظم انقالب در  20تیرماه  94با
دانشجویان داشــتند ،برای اولین بار از مفهوم «اسالم رحمانی» صحبت کردند .از
یک سو به دلیل اهمیت این موضوع و اینکه اولین باری است که رهبر فرزانه انقالب
موضع خود را تبیین میکنند و از سوی دیگر به دلیل آنکه با روی کار آمدن دولت
یازدهــم صحبت از این تفکر در میان برخی از اعضــای کابینه و حامیان تئوریک
دولت رواج پیدا کرده است ،بر آن شدیم تا به صورت مختصر مواضع رهبری را در
این زمینه بیان کنیم.
رفع شبهه
اولین شــبههای که معاندان نظام و رهبری مطرح میکنند ،این است که آیا
رهبر معظم انقالب طرفدار اســام خشونتند؟ در واقع وقتی ترکیب اسالم رحمانی
مطرح میشود ،این مفهوم به ذهن متبادر میشود که مگر «اسالم غیر رحمانی» هم
وجود دارد؟ زیرا همواره از رهبر معظم انقالب و بزرگان نظام شنیده شده که غرب
در پی اسالمهراســی اســت ،پس چرا رهبر معظم انقالب این تفکر را قبول ندارند؛
اما نکته اصلی اینجاست که نظریهپردازان این تفکر ،اسالم خودتفسیری و انحرافی
خویش را در قالب کلمات زیبا و قرآنی پوشاندند تا کمترین تنش را به وجود آورند
و بدون حســاس کردن جامعه نســبت به ابعاد انحرافی این قرائت ،آن را در سطح
جامعه رواج داده و نهادینه کنند .واژهای که در ابتدا میتواند ناظر به نشــان دادن
یکی از ابعاد اســام عزیز ،یعنی لطف و رحمانیت و محبت ،در ذهن انســان تداعی
شــود؛ ولی پشــت صحنه طرح آن و موارد استعمال آن با رویکردی خاص نشان از
مفهوم و منظور دیگری دارد.
ابعاد هستیشناسی ،انسانشناسی و روششناسی اسالم رحمانی
1ـ بهشــتپنداریِ جهان جهنمی؛ بعد هستیشناسی اسالم رحمانی /در بعد
هستیشناســی ،اسالم رحمانی معتقد است تمام عناصر موجود در جهان عناصری
همسو با یکدیگرند و هیچ تضاد و تزاحمی در عالم نیست؛ یعنی جهان مانند بهشت
است و نیازی به بغض و خطکشی خودی و غیر خودی نیست؛ اما واقعیت این است که
در جهانی که بهشت نیست و تضاد فکری و ستیز عملی ویژگی برجسته آن است ،راهی
جز شناخت مصالح و مفاسد و شوق به مصالح و بغض نسبت به مفاسد وجود ندارد.
2ـ اومانیســم؛ بعد انسانشناسی اسالم رحمانی /نگاه اسالم رحمانی به انسان
يك نگاه اومانيستي است .در اين نگرش ،انسان محور و مدار همه چيز و خالق همه
ارزشها اســت .برخالف نگاه دين كه «خداوند» را مدار و محور همه ارزشها تلقي
ميكند و اگر به انسان حق تعيين سرنوشت ميدهد ،در محدودهاي است كه خداوند
تعيين و مشــخص كرده اســت .اومانیسم اول انسان را به جاي خدا مينشاند و آن
گاه وي را به گونهاي تعريف ميكند كه كام ً
ال ماديگرايانه اســت .انديشه اومانیسم
انسان را همان «من طبيعي» ميداند .بنابراين ،وقتي از حقوق انسان سخن ميگويد،
منظور فقط حقوق طبيعي ،يعني حيات ،آزادي و مالكيت است .بنابراین ،اومانیسم
به معنای «اصالت انسان» در برابر «اصالت خداوند» و «اصالت رأی انسان» در برابر
«اصالت وحی خداوند» زیربنای انسانشناسی اسالم رحمانی است.
3ـ هرمونتیک؛ بعد روششناسی اسالم رحمانی /غربیها مباحثی تحت عنوان
هرمنوتیک در جمعهای روشنفکری مطرح کردند تا بتوانند تفسیرهای خود از اسالم
و هر دین دیگری را انجام دهند و به آن مشــروعیت ببخشند .امروزه ،تحت عنوان
اسالم رحمانی میگویند که ما از اسالم فقط رحمانیتش را میفهمیم و غضبش را
برداشت نمیکنیم و این برداشت ما از اسالم برداشت درستی است .هدف این است
که حس تعصب نســبت به دین و مقاومت بر ارزشهای دینی را بشــکنند و همه
نسبت به دین حالت تساهل و تسامح پیدا کنند.
این ترفندی است که سالهاست با عنوان هرمنوتیک و برداشتهای متفاوت
از دین و صراطهای مستقیم شروع شده است و قرآنی در آمریکا چاپ میشود که
آیات جهاد در آن حذف شده و فقط آیات رحمانی باقی مانده است.

یادداشت

ضرورتهای قوه سوم!

اخبار
تحلیل آمریکا از افزایش قدرت موشکی ایران

آیا میزان جرم قضات افزایش یافته است؟!

در حالی کــه فعالیتهای
فرهنگی برای نحوه دســتیابی
فرزندان کشــورمان به فناوری
موشکی شروع شــده ،آمریکا از
قدرت موشکی ایران هراسانتر
شــده اســت .همزمان با انتشار
کتاب «خط مقدم» داستان تولد
موشکهای انقالبی است.
«مرکــز ملی اطالعات هوا
و فضا» که در واشنگتن مستقر
است با اشاره به اینکه ایران برنامهای «فشرده» برای توسعه برنامه موشکی خود دارد ،نوشته است:
«ایران برنامههای بلندپروازانهای در زمینه توســعه موشــکهای بالستیک و ماهوارهای خود دارد
و همچنان به تالش برای افزایش میزان کشــندگی نیروی موشــک بالستیک خود ادامه میدهد.
نیروهای موشک بالستیک ایران آموزشهای فشرده در قالب مانورهای کام ً
ال علنی را ادامه میدهد.
این مانورها نیروهای موشکهای بالستیک ایران را قادر به دستیابی به مهارتهای عملیاتی زمان
جنگ و تکامل تاکتیکهای جدید ،میکند».
در این گزارش آمده اســت« :ایران از ســال  ،2008به دفعات اقــدام به انجام آزمایشهای
موفقیتآمیز موشکهای ماهوارهبر دو مرحلهای سفیر کرده و همچنین از موشک ماهوارهبر بزرگتر
سیمرغ  2رونمایی کرده که میتواند به منزله بستر آزمایشی برای ساخت فناوریهای موشکهای
قارهپیما استفاده شود».

دادســرای انتظامی قضات
اعالم کرده که تعداد پروندههای
تعقیب انتظامی از  ۶۸۰فقره در
سال  ۹۴به  ۷۲۱فقره در سال ۹۵
افزایش یافته اســت .خبرگزاری
تســنیم نوشــت« :در گزارشی
که دادســرای انتظامی قضات از
عملکرد خود در ســال  95ارائه
کرده ،پنج هــزار و  720پرونده
در سال گذشــته وارد دادسرای
انتظامی قضات شده که نسبت به سال  ،94حدود  5/5درصد کاهش را نشان میدهد».
آن طور که دادسرای انتظامی قضات اعالم کرده ،در سال  ،95از دادگستری  17استان ،بازرسی
موردی ،دادگستری پنج استان ،بازرسی پنهانی و از دادگستری  3استان نیز بازرسی دورهای انجام
شده است .موجودی پروندههای دادسرای انتظامی قضات در سال  ،94چهار هزار و  79فقره بوده
که این تعداد در پایان سال  95به چهار هزار و  340فقره افزایش یافته است .بنابر اعالم دادسرای
انتظامی قضات ،تعداد پروندههای تعقیب انتظامی از  680فقره به  721فقره و تعداد کیفرخواستها
نیز از یک هزار و  14فقره به یک هزار و  71فقره افزایش یافته ،اما پروندههای تعلیق از خدمت از
 63به  60فقره کاهش یافته است .در گزارشی هم که دادگاه عالی انتظامی قضات از عملکرد خود
در سال گذشته ارائه کرده ،تعداد پروندههای وارده به این دادگاه با  9هزار و  83فقره ،نسبت به سال
 99 ،94درصد رشد و پروندههای مختومه نیز با 9هزار و  520فقره 78 ،درصد رشد داشته است.

این اقدام موشکی را دولت انجام دهد

کانالیزه کردن اقتصاد و امتیازگیری از ایران

رئیسجمهور به تازگی در
بخشی از سخنرانی خود در مراسم
افتتاح جشنواره عمران سالمت با
اشــاره به عملکرد دولت ،گفت:
«ما میشنویم که یک موشکی از
خاک ایران حرکت کرد و مراکز
تروریســتی را هدف قــرار داد،
آنهایی که این موشــک را پرتاب
کردند و در این راه تالش کردند،
اما این موشک را چهکسی درست
کرد .ســازنده این موشک دولت اســت .وزارت دفاع جزئی از دولت است ،پولش را چهکسی تأمین
کرد؟ بخش اقتصادی کشور آن را تأمین میکند ».این اظهارات در حالی بیان میشود که متأسفانه
در طول سالهای صدارت و بهویژه در فضای معطوف به انتخابات گذشته ،آقای روحانی ،حامیان او
و جریان وابسته به وی با ادبیاتی تند علیه برنامههای پیشرفت نظامی -تسلیحاتی کشور و نهادهای
متولی آن سخن گفتهاند .هنوز اذهان عمومی انتشار این توئیت در فضای مجازی را که «دنیای فردا،
دنیای گفتمانها است نه موشک» از یاد نبرده است! تعبیری که رهبر معظم انقالب در واکنش به
آن فرمودند« :اینکه بگویند فردای دنیا ،فردای مذاکره اســت ،دنیای موشک نیست این اگر از روی
ناآگاهی گفته شود که ناآگاهی است؛ اما اگر از روی آگاهی باشد ،خیانت است ».مصادره به مطلوب
این دستاوردها کار آسانی است؛ اما دولت باید در عمل حمایت خود را از برنامه موشکی نشان دهد و
از اکنون تصمیم بگیرد فعالیتهای پروژههای متوقف شده فضایی کشور را که متوقف کرده آغاز کند.

قــرارداد با کمپانــی توتال
ابعاد بسیار نگرانکننده فنی دارد.
امــا با وجــود ادعای لغــو یکباره
تحریمها و در شــرایطی که هیچ
شرکت خارجی حاضر به همکاری
بلندمدت با ایران نیســت ،توتال
حاضر به این سرمایهگذاری شده
اســت! از دیگرسو بر اساس برجام
نیازی به هیــچ اجازه و هماهنگی
با آمریکاییها نیســت ،اما رئیس
توتال اعالم کرده که با واشنگتن هماهنگ کرده و آنها اجازه دادهاند .این دو موضوع چرا و به چه معنا
است؟ ۱ـ رئیس توتال به طور صریح گفته که اگر تحریم جدیدی وضع شود ،از قرارداد کنار میروند.
یعنی :اوالً؛ توتال مطمئن اســت که حتی در صورت عقبنشــینی ،متضرر نخواهد شــد .ثانیاً؛ قرارداد
چگونه نوشــته شده که یک شرکت با ســرمایهگذاری چندمیلیاردی و تحریم جدید ،همچنان نگران
متضرر شدن نیست؟جالبتر اینکه در سرتاسر مدل قراردادی  IPCساختاری برای جریمه پیمانکار در
صورت عمل نکردن به تعهداتش دیده نمیشود! 2ـ پس مسئله بسیار فراتر و مهمتر از سرمایهگذاری
یا انتقال سرمایه به داخل ایران است و آن «شرطیسازی» و «کانالیزه کردن» اقتصاد ایران است .یعنی
اوالً ،تنها شرکتهایی حق دارند وارد کانال اقتصادی ایران شوند که از آمریکا کسب اجازه کرده باشند.
ثانیاً ،ایران مقابل نقض برجام و بدعهدی طرف مقابل کام ً
ال دستبســته میشــود .ثالثاً ،شرطیسازی
اقتصاد ،همانا آغاز امتیازگیری از ایران است؛ یعنی آماده کردن افکار عمومی برای امتیازدهیهای جدید!

امین پناهی /در هر حکومتی ارکان مختلفی وجود دارند که در کنار هم
میتوانند حکومت را به اهداف عالیه خود برسانند .همان طور که در هر نظامی قوه
قانونگذار و اجرایی جایگاه مهمی دارد ،لزوم وجود قوه سومی که با فساد مقابله و
حقوق قانونی و شرعی شهروندان را استیفا کند و همچنین در جهت امور حسبیه
معین شده در قانون اقدام کند نیز بسیار ضروری به نظر میرسد.
این امور در نظام جمهوری اسالمی برعهده قوه قضائیه قرار داده شده است.
وظایف و اختیارات این قوه در بخشهای مختلفی تعریف میشــود که هر یک از
آنها زمانی میتوانند از فساد جلوگیری کرده و به امور مرتبط با شهروندان رسیدگی
کنند که در کنار هم قرار بگیرند و کاملکننده یکدیگر باشند .در این نوشتار سعی
بر آن است که به برخی از ضرورتهای مورد نیاز این قوه در زمان حال اشاره شود؛
1ـ اصــاح از درون :اگر قوه قضائیه از درون اصالح شــود و عده اندکی که
ممکن است به فساد آلوده باشند از این مجموعه خارج شوند ،در این صورت چند
اتفاق مبارک روی خواهد داد؛ اول اینکه ،وقتی فساد در این قوه از بین برود ،قطعا
گذرگاههای منتهی به فســاد در بیرون از آن و دستگاهها و مجموعههای مختلف
نیز کور خواهد شد .بیشتر فسادها زمانی صورت میپذیرد که افراد در جایگاههای
مختلف خود را باالتر از قانون میپندارند و در مقابل قانون پاسخگو نمیبینند .دوم
اینکه ،وقتی دادگاهها ،دادســراها و به طور کلی قوه قضائیه از وجود معدود افراد
ناسالم پاک شود و ملت ثمره آن را ببینند ،اعتماد مردم نسبت به این قوه و کلیت
نظام اســامی افزایش مییابد .سوم اینکه ،خود نیروهای این قوه ،به ویژه قضات
عادل ،شــجاع ،قاطع ،منصف و پرکار نســبت به نوع فعالیتی که انجام میدهند و
خطومشی خود ثابتقدم خواهند شد.
2ـ محقق کردن آزادیهای قانونی و شرعی شهروندان :مدتی است آزادیهای
غیر قانونی و غیر شــرعی از طرف رســانههای بیگانهای که سر در آخور بیگانگان
دارند ،تعریف و تبلیغ میشــود .واژههایی که ساخته و آنقدر تکرار میشود تا قبح
آن شکسته شده و به یک سری ناهنجاریهای اجتماعی تبدیلشود؛ اما در طرف
مقابل این وظیفه قوه قضائیه اســت که آزادیهای شرعی مشخص شده در دین
مبین اسالم و هر آنچه در قانون تعریف شده را به مردم شناسانده و زمینه اجرایی
شدن این آزادیها را فراهم کند.
3ـ مبارزه با فسادهای بزرگ :مبارزه با ابرمفسدین اقتصادی از وظایف مهم قوه
قضائیه است .در سالهای گذشته مردم شاهد برخی دزدیها از بیتالمال بودهاند و
این پرسش در ذهنشان به وجود آمده که نقش این قوه دقیقاً در مبحث برخورد
با فساد چیست و چگونه عمل خواهد کرد؟ هر چند اقداماتی در جهت برخورد با
فساد انجام شده؛ اما این کافی نیست .مردم انتظار دارند قوه قضائیه در برخورد با
فساد و گرفتن حقشان از مفسدان قاطعانه عمل کند و هیچ گونه خط قرمزی را
در این مسیر رعایت نکند.
4ـ پیگیــری حقوقی قضایای بینالمللی :نکته مهم دیگری که بر دوش قوه
قضائیه گذاشــته شده ،پیگیری حقوقی قضایای بینالمللی است .در شرایطی که
المللی بازیچ ه دست مستکبرین به مصادره اموال ملت
تشــریفاتی بین
دادگاههای
ِ
ِ
ایران رأی میدهند ،این قوه موظف است ابتدا نسبت به بازپسگیری حقوق تضییع
شده ملت ایران اقدام کند و در مرحله بعد نیز با این گونه اقدامات مقابله به مثل
کند .این در واقع دســتور صریح قرآن در شرایط این چنینی است که میفرماید:
«فمن اعتَدی علیکم فعتدی بمثل ِماتعدی».
َ
پس عملکرد قوه قضائیه در موضوعاتی که به آن اشاره شد و حرکت صحیح
آن میتواند زمینههای پیشــرفت نظام اسالمی را فراهم کرده و مردم را نسبت به
آن امیدوارتر کند.

اقتصاد/رسانه
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تضمین سوددهی
سهام عدالت

سال هجدهم

محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت :چندی قبل هیئت وزیران مصوبهای داشــت که بر اســاس آن هفت پاالیشگاه سودده از فهرست
شرکتهای مشمول سهام عدالت خارج و شرکتهای زیانده جایگزین آن شوند .طبق قانون ،دولت نمیتواند به صورت یک طرفه چنین مصوباتی داشته باشد .با پیگیری
کمیسیون و اصرار اعضا بر غیر قانونی بودن مصوبه دولت در خروج شرکتهای سودده از سهام عدالت ،هیئت تطبیق مصوبات با قوانین ،این مصوبه را لغو کرد.
پیدا و پنهان قرارداد توتال2-

آنرویسکه

امنیتزایی تا توافق استعماری

محدودیتسازی سازمانی با ورود به توافقنامههای بینالمللی

محمد نوری /توافقنامه پاریس در تاریخ  12دسامبر سال  2015با شرکت
 196کشور جهان و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد مصوب
شــد .هدف بلندمدت توافق پاریس این اســت که دمای کره زمین تا پایان قرن به
جای دو درجه به  ۱/۵درجه ســانتیگراد افزایش یابد .تعيين هدفهاي بلندمدت و
كوتاهمدت ،ضرورت بازنگري هدفهاي كوتاهمدت ،شفافيت عملكرد كشورها و ضرورت
كمك كشورهاي ثروتمند به كشورهاي توسعهنيافته ،از جمله محورهای مهم توافق
آبوهوايي پاريس اســت .کشورهای غربی در سالهای اخیر فرایندی را برنامهریزی
کردند تا بتوانند حکمرانی جهانی را طراحی کرده و دیگر کشورها که از نظر تاریخی،
نقش چندانی در انتشار گازهای گلخانهای نداشتهاند ،به ظاهر و به صورت داوطلبانه
در کاهش این گازها ،مسئولیت قبول کنند.
در همین زمینه بســیاری از کشورهای غربی و به ویژه آمریکا مطالعات بسیار
زیاد اقتصــادی ،امنیتی ،صنعتی ،تکنولوژیک و اجتماعی انجــام دادهاند تا بتوانند
چگونگی ،چیســتی و میزان تعهدات خود را در قبال این توافقنامه مشخص کنند؛
به گونهای که آســیبی به توسعه صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی آنها وارد نشود و در
صورت آسیب دیدن روند توسعه کشورشان در عرصههای مختلف،از امضا و اجرای
آن در کشور خود ممانعت کنند.
پذیرش و اجرای توافقنامه آبوهوایی پاریس از ســوی دیگر کشــورها نتایج
اقتصادی مهمی برای کشورهای توسعهیافته خواهد داشت که اهم آن شامل پایین
نگه داشــتن قدرت رقابت رقبای آینده خود ،افزایــش امنیت انرژی خود با کاهش
وابســتگی به نفت و گاز ،وابستهســازی کشــورهای در حال توسعه به فناوریهای
کشــورهای غربی ،حفظ بازار تولیدات صنعتی خود به بهانه اقتصاد ســبز ،بازماندن
از ایجاد زیرســاختهای مورد نیاز برای توسعه در کشورهای در حال توسعه (مانند
نیروگاه و پاالیشگاه) ،از دست دادن مزیت در توسعه صادرات انرژی و صنایع مبتنی
بر انرژی (فوالد ،آلومینیوم ،مس ،سیمان و )...در کشورهای در حال توسعه ،وابستگی
به فناوریهای وارداتی از کشــورهای غربی ،از دست دادن فرصت تولید و صادرات
تولیدات صنعتی در سطح جهان ،ایجاد امکان حقوقی برای مداخله اقتصادی و سیاسی
در کشور به اسم اجماع جهانی و. ...
مجلس شورای اسالمی پیوستن ایران به این توافقنامه را تصویب کرده است.
اگر چه این مصوبه مجلس نیازمند تأیید نهایی از سوی شورای نگهبان است .با این
اوصاف پذیرش توافقنامه پاریس میتواند محدودیتهای مشخصی را برای بهرهبرداری
از منابع نفت و گاز کشور ایجاد کند و سبب کند شدن پیشرفت کشور شود؛ چرا که
اجرای تعهدات در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز ،محدودیت در ساخت نیروگاهها
با ســوخت فسیلی ،پاالیشــگاهها ،مجتمعهای پتروشیمی و هر مصرفکننده دیگر
صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انتشــار کربن بروز پیدا میکند؛ از این رو
پذیرش آن ،مغایر با سیاستهای کلی نظام و مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
با توجه به ظرفیت باالی ذخایر نفت و گاز کشــور و نیز لزوم بهرهگیری از آن
در مســیر پیشرفت به صورت جدی که در سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی نیز
بر آن تأکید شــده است ،پذیرش و اجرای این توافقنامه از یک سو مغایر با بند 13
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی (افزایش صادرات گاز ،برق ،پتروشیمی فرآوردههای
نفتی) و بند  14سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید
نفت و گاز) است و از سوی دیگر پذیرش و اجرای توافقنامه آبوهوایی پاریس سبب
ایجاد محدودیت در مسیر پیشرفت کشور ،زمینهساز افشای اطالعات کشور در فضای
بینالملل و متحمل شدن هزینه فراوان برای خروج از آن خواهد بود.

نکتهگرام

ســعید مهدوی /مباحث
کارشناســی و نظــرات موافقان و
مخالفان درباره قــرارداد نفتی در
قالب الگــوی جدید  IPCاین روزها
از مهمترین موضوعات اقتصاد ایران
به شمار میرود .این موضوع چنان
اهمیت و وسعت دارد که در گزارش
پیشین همین صفحه نتوانستیم همه
ابعاد و نظــرات مدافعان و منتقدان
و همچنیــن ابهامات موجود درباره
قرارداد نفتی ایران با شــرکتهای
خارجی به نمایندگی شرکت توتال
فرانســه را بیان کــرده و جزئیات
اتفاقاتــی که در مجلس شــورای
اسالمی برای این قرارداد روی داد
را تشریح کنیم.
قرارداد توتال یک قرارداد عادی
پیمانکارینیست
پیش از ارائه هــر مطلبی به طور
خالصــه بــه دفاعیاتی که آقــای بیژن
زنگنــه وزیر نفت در مجلس داشــتهاند
اشاره میشود؛
ـ این قرارداد برای ما امنیتزاست
و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار
کار را متوقف یا رها کند ،هیچ دستمزد
یا خسارتی پرداخت نمیشود.
ـ در ایــن نوع قــرارداد هیچگونه
محدودیتی برای بهرهگیری از ظرفیتهای
داخلــی و ارجاع کار برای شــرکتهای
داخلی نداریم.
ـ از نظر کارشناسان اقتصادی این
نوع عملیات را ســرمایهگذاری خارجی
تلقــی میکنند ،نه یک قــرارداد عادی
پیمانکاری .در اجــرای این قرارداد هم
برابر  ۵۶میلیون متر مکعب گاز طبیعی
در روز در فاز  ۱۱تولید خواهیم داشت.
این فاز جزو مرزیترین فازهاست که به
تأخیر افتاده است.
ـ مجموعــه هزینهها ۴ ،میلیارد و
 ۷۷۸میلیــون دالر اســت و حدود یک
میلیارد و  ۲۰میلیون دالر هم در اجرای
قرارداد پیمانکار ،مالیات به دستگاههای

پایش

تازه نامزد کرده بود ،به فرماندهاش گفت :حاجی! اجازمو بده برم سوریه .حاجی گفت:
باشه ولی االن نه! گفت :حاجی دارم زمینگیر میشم ،حاجی بذار برم! میترسید عشقش
به همســرش به اندازهای بشه که نتونه بره برای دفاع از حرم .برادرش تعریف میکنه که
مراســم نامزدی عباس تنها  ۴۰روز پیش از اعزامش به سوریه بود ،قرار بود تابستان عقد
کنه که شهید شد .همیشه این توصیه را داشت که خیلی مراقب نگاه باشیم ،میگفت :با
نگاه نکردن به نامحرم خیلی چیزها به دست میآوریم .شاید باور نکنید ،ولی تنها نامحرمی
که عباس برای اولین بار به چهره او نگاه کرد ،دختر عمویش در شب خواستگاری بود.

عکسخبر
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دولتی پرداخت میکند.
ـ ارزش تولید ایــن فاز روزانه ۱۵
میلیون دالر و ارزش سالیانه آن باالی ۵
میلیارد دالر است.
ـ ایــن قــرارداد برعکس ســایر
فاینانسهــا هیــچ محدودیتــی برای
بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی ندارد.
میتوانیم  ۱۰۰درصد کار را به داخلیها
واگذار کنیم ،البته اگر در مناقصه برنده
شوند.
ـ در اینجــا یــک موافقتنامــه با
مشارکت بین پتروپارس و شرکت چینی
و فرانسوی امضا شد که موظفند توانمندی
و تکنولوژی مخزن و مدیریت پروژه را به
این شرکت ایرانی منتقل کنند.
ـ به دنبال قاصر و مقصر نیستم .یک
ســال تأخیر در یک فاز  ۵سال کار را به
تأثیر میاندازد و کشور حدود  ۲۰تا 22
میلیارد دالر ضرر میکند.
طرحی که از دستور کار خارج شد
هفته گذشته با تصویب حدود 22
نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
طرح ســهفوریتی الزام دولت به رعایت
مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی
و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای
نفتی ( )IPCدر دستور کار جلسه علنی
صبح (چهارشــنبه) مجلس قرار گرفت
و حاجــی دلیگانی و کواکبیان به عنوان
مخالف و کریمی قدوســی و نوروزی به
عنوان موافق به ایراد ســخن پرداختند.
در نهایت پیش از رأیگیری برای طرح
ســهفوریتی که احتیاج به رأی دوسوم
نمایندگان حاضر در مجلس است؛ یعنی
باید  184نفر به این طرح رأی دهند تا به
تصویب برسد ،برخی از نمایندگان امضای
خود را پس گرفتند (تعداد امضاکنندگان
به کمتر از  15نفر رسید) و طرح از دستور
کار مجلس خارج شد.
دالیل منتقدان
* حسینعلی حاجی دلیگانی ،عضو
کمیســیون برنامه ،بودجه و محاسبات

سید فخرالدین موسوی /انتخاب شهردار
تهران برخالف همه سخنانی که از سوی چهرههای
مختلــف اصالحطلب شــنیده میشــود ،اکنون به
زورآزمایی طیفهای مختلف برای این جریان تبدیل
شده اســت؛ زورآزمایی که در تیترهای رسانههای
اصالحطلــب هویداســت؛ روزنامه «آرمــان امروز»
نزدیــک به کارگزاران و خانواده مرحوم هاشــمی با
تیتر «مرعشــی ،جدیتر از دیروز» تالش میکند با
ذکر سوابق اجرایی آن و همچنین تأکید بر نزدیکی
و خویشــاوندی وی با رئیس فقید دولتهای پنجم
و ششــم ،او را بهترین گزینه برای تکیه بر کرســی
شهرداری تهران معرفی کند .این روزنامه در همین
راســتا مینویســد« :این روزها بهشــت در انتظار
انتخاب ســاکن بعدی است؛ ساکن 12ساله بهشت
دیگر شانســی برای تمدید حضور ندارد و قرار است
این بار اصالحطلبان شــورای شهر ساکن بهشت را
تعیین کننــد .تا به امروز گزینههــای زیادی برای
تصدی شــهرداری تهران معرفی شــدهاند که از آن
جمله میتوان به محمدعلی نجفی ،محمود حجتی،
محمدعلی افشانی و ...اشاره کرد ،اما در میان اسامی
مطرحشده نام سیدحسین مرعشی از دیگر گزینهها
پررنگتر است .غالمحســین کرباسچی با اشاره به

مجلس گفت« :ما مخالف ورود تکنولوژی
و ســرمایهگذاری خارجــی در کشــور
نیســتیم .منتهی صحبت ما این اســت
که این کار باید بر اســاس فرمولی انجام
شــود که سبب از دست رفتن حاکمیت
ما نشود .اتفاقاً اشــکال ما این است که
چرا تضمینی بــرای ورود تکنولوژی به
کشور وجود ندارد .البته ما قبول نداریم
که تکنولوژی داخلی ضعیف است ،اما در
عین حال موافق اســتفاده از تکنولوژی
برتر و سرمایهگذاری خارجی هستیم .ما
معتقدیم اگر این پروژهها را به شرکتهای
توانمند داخلی بدهند ،هم ارزانتر تمام
میشود ،هم اشــتغال آن برای ایرانیها
خواهد بود».
* شــمس اردکانی ،اقتصاددان و
رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی
ایران گفت« :در ســاخت فاز  ۱۷پارس
جنوبی مشــارکت صورت گرفته است.
ایران این امکان را داشت که در ساخت
فازهای پارس جنوبی مشارکت بپذیرد،
البته مشارکت با شــرکتهایی که مال
را ضایــع نمیکنند .بنــده معتقدم که
میتوانســتیم از چارچوب قراردادهای
قبلی ،یعنی بیع متقابل استفاده کنیم و
این همه وقت صرف نکنیم.
* محمدجــواد کریمیقدوســی،
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس از رئیس مجلس خواسته
نسبت به این موضوع موضعگیری جدی
داشته باشد .قدوسی با انتقاد از الریجانی
تصریح کرد« :چرا رئیس مجلس شورای
اســامی به نمایندگان هشدار نمیدهد
که خطری در راه اســت و قرارداد توتال
یک توافق استعماری است .نه تنها علیه
این قرارداد روشنگری و اعتراض صورت
نگرفته اســت؛ بلکه این قرارداد از سوی
برخی مسئوالن در مجلس مورد حمایت
و توجیه قرار میگیرد».
* محمد دهقان ،عضو کمیسیون
حقوقــی و قضایی مجلــس درباره عقد
قراردادهای حوزه انرژی که بعضاً سبب
زیان شده است ،گفت« :با توجه به اینکه

مهمترین نیاز کشــور شــفافیت است و
قوانین خاصی در این زمینه وضع شده،
تمــام ُعقال معتقدند افرادی که پشــت
درهای بسته قراردادهای امثال کرسنت
را بر کشــور تحمیل و دهها میلیارد دالر
کشور را متضرر کردند ،بهتر است ملت
و نمایندگان آنها در مجلس را در جریان
قراردادهــای جدید خود قرار دهند؛ زیرا
این پنهانکاریهــا مخصوصاً در حوزه
قراردادهــای نفتی ســبب نگرانی آحاد
جامعه شده است».
هدایــتاهلل خادمــی ،نائبرئیس
کمیسیون انرژی مجلس از طوالنیمدت
بودن قــرارداد به عنوان مهمترین نقص
وارد بــر آن انتقاد کــرد و چنین اظهار
داشــت« :هر چند برخی این مسئله را
نقطــه قوت آن میداننــد ،اما از نظر ما
نقطه ضعف قرارداد است؛ زیرا کشورهای
مستقل قراردادهای  25ساله درباره تولید
و اکتشــاف و توسعه و نگهداری صنعت
نفت خــود نمیبندند .از ســوی دیگر
اینگونه قرارداد بســتن به این معناست
که مــا نمیتوانیم در هیــچ یک از این
حوزههــا کاری انجام دهیم .حتی برخی
تحلیلگران و شبکههای ضد انقالب هم
به این شــیوه عقد قــرارداد درازمدت با
توتال اعتراض کردهاند».
برخــی از ابهاماتی کــه مدافعین
قرارداد باید به آنها جواب دهند ،عبارت
است از:
ـ وزارت نفــت مدعی بــود که با
 IPCبــه ایجاد و تقویت شــرکتهای
توسعهدهنده ایرانی کمک خواهد کرد،
اما اکنون میبینیم که شرکتهای ایرانی
نهایتاً قرار اســت مدیریــت بهرهبرداری
را بیاموزنــد! همچنیــن در این قرارداد
ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت
عمل نکردن به تعهداتش دیده نمیشود.
ـ معلوم نیســت تمهیدی در نظر
گرفته شــده اســت که در قبال ایجاد
تحریم جدید (که بسیار محتمل است) ،یا
شرایط اقتصادی خاص که کشور تصمیم
بــه کاهش تولید از این فاز میکند ،این

زورآزمایی برسر تصاحب بهشت!

گمانهزنیهــای اخیر در خصوص انتصاب شــهردار
تهران و مطرح بودن نام سیدحســین مرعشی برای
قرار گرفتن در این سمت گفت :تا جایی که میدانم
تعداد قابل توجهی از اعضای شورای شهر نظر مثبتی
بــه آقای مرعشــی دارند و ایشــان را از گزینههای
قابل توجه و مهم شــهرداری میدانند ».موضوعی
کــه با واکنش جریان منتقد روبهرو شــد؛ چنانکه
پایگاه خبری «جهان نیوز» با اشاره به سهمخواهی
جریانهای مختلف طیف اصالحات در جریان انتخاب
شهردار آینده پایتخت ،مینویسد« :جنگ رسانهای
برای پررنگ کردن نام حســین مرعشی وارد مرحله
تازهای شده است .این در شرایطی است که مرعشی از
فعالین اقتصادی است که پروندههای اقتصادی وی در
زمان استانداری کرمان و همچنین فعالیت اقتصادی
او در دو دهه اخیر پر از موارد مشــکوک و البیهای
پر قدرت اســت .او همچنین در زمینه فعالیتهای
سیاســی نیز پرحاشیه بوده تا جایی که در فتنه 88
به خاطر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به
یک سال حبس محکوم و راهی اوین شد».
اما طیف دیگر اصالحطلبان که به شورای عالی
اصالحــات و رئیس دولت اصالحات نزدیکند ،عارف
را گزینه مطلوب خــود میدانند و عالقه دارند او را

بهترین انتخاب برای کرسی شهر تهران معرفی کنند.
چنانکه روزنامه «آفتاب یزد» با تیتر «چرا عارف یک
گزینه جدی است» مینویســد« :مردان سخنوری
که هر هفته چالشــیترین موضوعات را در رسانهها
مطرح میکنند ،شــاید برای برخــی از بدنه جوان
خوشــایندتر باشند ،اما سنگینی اصالحات بر دوش
مردان و زنانی اســت که بار اصلی را معموالً به دور
از هیاهو به دوش میکشند .موضوع تنها جایگزینی
شهردار نیست .شــهرداری تهران منبع عظیمی از
منابع مالی است که در هر منطقه آن صدها قرارداد
در آن منعقد شــده است و منافع بسیاری برای یک
طیف خاص ایجاد شــده است ،این منافع عظیم اگر
به چالش کشــیده شود ،منابع الزم را برای حمالت
ســهمگین و بیامان فراهم خواهد آورد ،تغییر تمام
مدیران منطقه ،حسابرسی سنگین و الیهبرداری از
حسابهای چند ساله ،فسخ قراردادهای مسئلهدار،
تغییر کانال بودجههایی که به نام موضوعات فرهنگی
ن کردن هزاران نیروی
اختصاص داده شدهاند ،جایگزی 
جوان مستعد و البته اصالحطلب به جای افرادی که
مستقیماً در راســتای برنامههای سیاسی بلندمدت
شهرداری و نه بر اساس توان فنی استخدام شدهاند،
کاری است بزرگ که سهمگینترین حمالت را برای

شــرکت بدســابقه ایران را ترک نکند؟
یا حتــی مجبوریم به او خســارتهای
ناشــی از چنین تصمیماتی در کشور را
پرداخت کنیم؟!
ـ در مدل قراردادی  ،IPCسازوکار
انتقال فناوری و دانش از دو طریق طراحی
شده بود؛ 1ـ چرخش مدیریتی در شرکت
مشترک ایرانیـ خارجی و 2ـ ارائه برنامه
جامع آموزش .روشهای مذکور بر اساس
تجربیات گذشته ب ه هیچوجه هدف انتقال
فناوری را محقق نکرده است.
ـ در سراســر مدل قراردادی IPC
ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت
عمل نکردن به تعهداتش دیده نمیشود.
وقتی تجربههای پیشــین به ما نشــان
میدهد که ممکن اســت پیمانکار بر اثر
اشــتباهات یک میدان را از بین برده یا
تضعیف کند ،چطور ممکن اســت که از
گنجاندن ســازوکاری برای بازدارندگی
غفلت شــود؟ در بخشهــای مختلف
قرارداد انتظارات و مسئولیتهای متعدد
ریز و درشت برای پیمانکار در نظر گرفته
شده است.
ـ بهطور واضح اگر تحریمی متوجه
جمهوری اســامی ایران شده و شرایط
ســختی برای اقتصاد کشور ایجاد شود،
تمام میادیــن نفتی به رکود کشــیده
میشوند ،درحالیکه میادین ذیل IPC
بهصورت ایزوله شرایط ایدهآل خودشان
را نگه میدارند.
ـ چرا تنها یک روز پس از امضای
قرارداد ایران با شرکت توتال برای افزایش
ظرفیت تولید گاز از میدان پارس جنوبی،
مدیرعامل شرکت دولتی قطر پترولیوم
اعالم کرد ،این کشــور نیــز قصد دارد
ظرفیت تولید الانجی خود را به میزان
 30درصد افزایش دهد و به  100میلیون
تن در سال برساند؟ ظاهرا ً منابع نفت و
گاز ایران ابزار چانهزنی توتال با قطریها
شده است! این شرکت از یک سو با ایران
قرارداد میبندد و از سوی دیگر قطریها
به افزایش تولید در این حوزه مشــترک
تحریک میشوند.

شهردار آینده به ارمغان خواهد آورد .در این شرایط
شــهرداری فلج خواهد شــد .مقابله با این حمالت
مســتلزم انتخاب چهرهای اســت کــه بتواند تمام
استعداد همه احزاب اصالحطلب را به کار گیرد و نه
فقط یک حزب را .در شــرایطی که هر روز نداهایی
از درون اصالحــات در جهــت به چالش کشــیدن
نهادهایی همچون شورایعالی یا حتی پیر اصالحات
به گوش میرسد ،بدیهی است اگر شهردار یک چهره
حزبی باشد در مقابل این حمالت تنها خواهد ماند.
محمدرضا عارف علیرغم تمام انتقادات تنها فردی
است که تاکنون توانسته است با احزاب هزار سلیقه
اصالحطلب همکاری مشترک داشته باشد و آنها را
در کنار هم نگه دارد .او منطقیترین گزینه در میان
رجال موجود و ممکن برای شــهردار شدن است».
اما این نگاه در میان بدنه این جریان در شــبکههای
اجتماعی با انتقادات گسترده روبهرو میشود تا آنجا
که بعضی از خبرنگاران اصالحطلب انتخاب عارف را
آبروریزی برای جریان اصالحات میدانند و مینویسند
که اصالحطلبان با انتخاب عارف به عنوان شهردار هم
آبروی خود را میبرند و هم تهران را با بحران مدیریت
روبهرو میکننــد! عارف اگر میخواهد کاری انجام
دهد ،در همان مجلس فرصتهای فراوانی وجود دارد.

پاک کردن خط فقر با جمعآوری متکدیها!

ماشین جنگی داعش نیز مانند عقایدش عجیب است!

چینیها بدون شرم و حیا دعای باران را با چتر خواندند...

کمکهای آستان قدس به نیازمندان برای انتخابات نبود!

همایش حج در تهران /دلها برای حج ابراهیمی آماده میشود

بحران انسانی در یمن /آنها مسلمانان هستند

خودروی دستساز حیدر بهزاد که خود و همسرش دچار بیماری اتروفی و اماس هستند

حضور همسر بشار اسد در جمع کودکان و نوجوانان معلول

اخبار اقتصادی

افزایش سن بازنشستگی
در آلمان

صندوق بینالمللی پول به مقامات
آلمان تأکید کرد ،سن بازنشستگی را
به باالی  ۶۷ســال افزایش دهند .این
نهاد بینالمللــی اعالم کرد ،جمعیت
پیر آلمان موجب میشــود به دلیل
سن فعلی بازنشستگی ،پسانداز آنها
کاهــش و خرج و مخــارج آلمانیها
افزایــش پیدا کنــد .اصالحات قانون
بازنشستگی سبب میشود مردم برای
دیرتر بازنشسته شدن ترغیب شوند که
این موضوع نیاز آنها را برای پسانداز
در دوران بازنشستگی کاهش میدهد؛
ضمن اینکــه آلمانها را برای مصرف
تشــویق کرده و روند بدهــی آنها را
نزولی میکند.

توصیف خط فقر
در جامعه ایران

بر اســاس مطلبی که در پایگاه
اتاق بازرگانی تهران منتشــر شــده
است ،گزارش وزارت راه و شهرسازی
نشــان میدهد  33درصــد جامعه
ایران زیر خط فقر زندگی میکنند.
خانوادههــای طبقه متوســط برای
خریــد خانه باید حداقل یکســوم
درآمــد ماهیانهشــان را بهمدت 96
ســال پسانداز کنند .آرزوی خرید
خانه در کشــورهای توسعهیافته با
پسانداز 14ساله یکسوم درآمد رنگ
واقعیت میگیرد .همچنین گزارش
تکمیلــی مرکز آمار ایــران هم نقل
میکند حداقــل چهاردهم درصد از
جمعیت ایران در کپر و چادر زندگی
میکنند .در مقابل شش میلیون نفر
ی قرار
از مــردم ایران در وضعیت مال 
دارند که میتوانند ویالی شخصی در
اختیار داشته باشند .در صورتی که
گزارشهای مرکز آمار مبنای تحلیل
وضعیت اقتصادی ایران باشــد40 ،
میلیون تومان فاصله درآمدی میان
دهک اول و دهم کشور وجود دارد.

ورود روسیه به حوزه
نفت و گاز ایران

امیرحســین زمانینیا ،معاون
وزیر نفت ایران گفت« :تهران انتظار
دارد طی پنج تا شــش مــاه آینده
قراردادهایی را در زمینه اکتشــاف
و توســعه منابع نفتی و گازی خود
با شرکتهای روســی منعقد کند.
شــرکتهای لوکاویــل و گازپروم
نســبت به پروژههای اکتشاف نفت
در ایران ابراز تمایل کردهاند .این در
حالی است که شرکت گازپروم روسیه
در ماههای گذشته تفاهمنامهای برای
مطالعه توسعه میادین چشمهخوش
و چنگوله با ایران به امضا رســانده
است».

پژواک

شبکههای اجتماعی و کودکان

فضای غیر اخالقی علیه کودکان()7

مهدی فرهادی /ویژگی بارز
اینترنت و شــبکههای اجتماعی این
اســت که همه امکانات فناوریهای
دیگر ،از جمله صــوت ،تصویر ،فیلم،
متن و همه اینهــا را به صورت یکجا
در اختیــار کاربران قرار میدهد .یک
شــبهه اعتقادی ،یک موضوع علمی
مربوط به روابط زناشویی ،یک کلیپ
اروتیک و هزاران هزار اطالعات دیگر
بدون شناخت از فردی که پشت این
حساب کاربری نشسته است ،برای او
ارســال میشود؛ حال تصور کنید که
نوجوانی در معرض سیل گستردهای
از اطالعات راست و دروغ و بینظارت
قرار خواهد گرفت.
فعالیتهای مجرمانه مربوط به
فســاد اخالقی كودكان و پورنوگرافی
آنــان ،كــه از طریــق اینترنت مورد
سوءاستفاده واقع میشوند ،اكنون از
مســائل حاد به شمار میرود .اگر چه
ســودمندیهای اینترنت از زیانهای
بالقوه آن بیشــتر اســت ،به هر حال
نباید از شــناخت خطرهای آن غافل
شــد؛ زیرا در صورتی كه برای مقابله
با این خطرها ،اقدامی صورت نگیرد،
تهدیدهای سنگین آن بر كودكان باقی
خواهد ماند و سبب بازداری از كاربرد
صحیح اینترنت در آینده خواهد شد.
نكته بســیار مهم آن است كه چون
اینترنت «جهانی» اســت ،قواعد ناظر
به آن نیز باید «بینالمللی» باشــد و
مبــارزه با مفاســد اینترنت ،از جمله
ترویج فحشای كودكان ،همتی جهانی
طلب میكنــد و نیازمند یك رویكرد
اســتراتژیك جهانی و منحصر به فرد
و همچنین ضمانت اجرایی بینالمللی
است.
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پنجره

اجازه تعدی به حاکمیت
عراق را نمیدهیم

مثلث آینده تروریسم

قاسم غفوری« /تروریسم» از
ی است که در سالهای اخیر
جمله واژگان 
به یکــی از کلیدواژههــای اصلی ادبیات
سیاســی و امنیتی جهان مبدل شــده
اســت .نگاه به این موضــوع در دو محور
قابل تقســیمبندی اســت؛ بخشی از آن
شــامل افکار عمومی جهان و کشورهایی
میشود که تروریســم را خطری جهانی
دانسته و همه توان خود را برای مبارزه با
آن بــه کار گرفتهاند که نمود عینی آن را
در ســوریه و عراق میتوان مشاهده کرد،
به طوری که ارتــش و نیروهای مردمی
در کنــار متحدان منطقــهای خود نظیر
جمهوری اســامی ایران ،حزباهلل لبنان
و روسیه نبردی تمامعیار علیه تروریسم
داشــته و به اذعان جهانیان نقشی مهم
در حفــظ امنیــت جهان ایفــا کردهاند.
طیف مقابل شامل کســانی میشود که
تروریســم را مؤلفهای برای قدرتیابی و
حفظ منافع میدانند .ریشــه این تفکر را
در عملکردهای آمریکا و انگلیس در زمان
حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان
میتوان دید که به این بهانه القاعده و زیر
شاخههای آن را در افغانستان ایجاد کردند.
تروریسمی که با مرور حوزه مسئولیت آن
برای ایجادکنندگانش دامنه گستردهتری
یافت ،چنانکه بســیاری از مناطق جهان
تحت فعالیت گروههای تروریستی روزهای
خونینی را شاهد بوده است.
این روزها مبارزه سراسری عراق و
سوریه و متحدانشان با تروریسم میرود
تا زمینهساز تزلزل شــدید تروریسم در
حوزه نظامی شــود .روند تحوالت نشان
میدهد حامیان و اربابان تروریستها در
حال طراحی توطئهای برای حفظ بقایای
این گروهها و البته گنجاندن آنها در قالبی
جدید برای ادامه بهرهگیری از این نسخه به
منظور استمرار بحرانهای جهانی هستند.
دولتمردان آمریکا همواره یک موضوع در
قبال تروریســم داشتهاند و آن اینکه باید
تروریسم را مدیریت کرد و هرگز از نابودی
آنان سخن به میان نیاورد.
حال بر اســاس همین دیدگاه این
ســؤال مطرح میشــود که آیا واشنگتن
و شــرکایش بــا پذیرش خطــر جهانی
تروریسم به استمرار اوضاع کنونی ،یعنی
نابودی گروههای تروریستی تن میدهند،
یا طرحهــای دیگری برای حفظ آنان در
پیش خواهند گرفت؟
آمریکاییها همواره سیاست حمله
پیشدستانه و در عین حال بهرهگیری از
ظرفیتهای حاشیهای برای پایین آوردن
هزینههای خود را اجرا کردهاند ،چنانکه
در باب تروریســم نیز فلسفه ایجاد آن و
بهرهگیری از مه رههایی همچون سعودی
در ایــن چارچوب بوده اســت .اکنون در
صحنــه جهانی تحــوالت تأملبرانگیزی
مشــاهده میشــود که بیارتباط با این
رفتارها نیست.
ســعودی بیش از دو ســال است
که کشتاری سراســری را در یمن به راه
انداختــه ،اما جالب آنکه در ماههای اخیر
با وجود شکستهای گسترده ،یک عرصه
را به شــدت پیگیری میکند و آن ایجاد
پایگاه برای گروههای تروریستی القاعده
و داعش در مناطق جنوبی یمن است ،در
حالی که آمریکا و انگلیس نیز از این رفتار
حمایت میکنند.
در افغانســتان در حالی که میرفت
تــا امنیت و ثبات نســبی در این کشــور
برقرار شــود ،به ناگاه داعش در آنجا اعالم
موجودیت کرده و بحرانهای امنیتی این
کشــور به دوران گذشــته بازگشته است.
جالب آنکه نیروهــای آمریکا و ناتو نیز به
شدت در افغانستان افزایش یافتهاند؛ اما نه
تنها با این گروهها مبارزه نمیکنند ،بلکه
در حــال احداث مناطقــی امن برای آنان
هســتند .گزینه سوم تحوالت لیبی است.
در حالی که لیبی با وجود گرفتار بودن در
جنگ داخلی روندی آرام را سپری میکرد،
اما گروههای تروریســتی با ادعای داعش
در آنجا موجودیت خــود را علنی کردند.
نکته مهــم آنکه ،اکنون غــرب در حالی
ادعای تالش برای تآمین امنیت در کشور
را ســر میدهد که با این گروهها مقابلهای
ندارد و صرفاً در حال تشدید فضای بحران
است که به طور حتم نتیجهای جز تقویت
موقعیت این گروهها ندارد .با این توصیف
میتوان نتیجه گرفت که آمریکا در حالی
که تروریســم را در بسیاری از نقاط جهان
از جمله آســیای مرکزی و قفقاز و حتی
شرق آسیا نظیر فیلیپین ،اندونزی و مالزی
گسترش میدهد ،اما برآیند رفتاری آنان
نشــان میدهد که با آگاهی از ناتوانی در
حفظ تروریسم در سوریه و عراق ،از مدتها
پیش مثلث یمن ،لیبی و افغانستان را برای
ایجاد نسل جدید تروریستها در نظر گرفته
و اکنون با تزلزل شدید تروریسم در سوریه
و عراق سرعت بیشتری به این طراحی داده
است و تشدید بحرانهای امنیتی این سه
کشور نتیج ه این رفتارهاست.

فراسو

سال هجدهم
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حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق در گفتوگوی تلفنی خود با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا تأکید کرد که کشورش اجازه تعدی به حاکمیت عراق را
نخواهد داد و این عراقیها هستند که بر خود حکومت میکنند .وی گفت :عراقیها جانفشانیهای بزرگی برای آزادسازی سرزمین خود از دست داعش کردهاند
و این خود آنها هستند که بر خودشان حکومت میکنند و به هیچ کسی اجازه نخواهند داد که به حاکمیت و کشور و ثروت آنها تعدی کند.

گروه  20و تجربه افزايش سطح تنش همهجانبه

کندوکاو

مدیر سیا :نفوذ ایران در منطقه بزرگترین چالش آمریکاست

خبرگزاری تسنیم :مدیر سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) مدعی است،
ایران همچنان به افزایش نفوذ خود در منطقه خاورمیانه ادامه میدهد .مایک پمپئو،
مدیر ســازمان سیا در سخنانی ادعا کرد« :ایران همچنان به دنبال افزایش نفوذ
خود در منطقه خاورمیانه اســت و بزرگترین حامی تروریسم به شمار میرود».
وی در ادامه افزود« :گســترش نفوذ ایران شاید بزرگترین چالش برای سیاست
خاورمیانهای ایاالت متحده در بلندمدت باشــد .قدرت و نفوذ ایران به ویژه طی
سالهای اخیر همچنان رو به افزایش است ،ایران به طور آشکارا به دنبال تبدیل
شدن به قدرت برتر در منطقه است».

درخواست سناتورهای آمریکایی از تیلرسون

رضا اشرفي /نشست گروه
 20در حالي برگزار شــد كه جهان
شــاهد اتفاقات و رخدادهاي تازهاي
در آن بود .گــروه  20از تركيب 19
كشــور با اتحاديه اروپا شكل گرفته
كه در نشستهاي خود درباره مسائل،
رخدادهــا و بحرانهاي بزرگ جهان
تصمي م میگیرند .اين گروه در سال
 1999و پس از بحران مالي شــكل
گرفته در آسيا تشكيل شد و كمكم
به حوزههاي ديگر گسترش پيدا كرد.
در هــر دوره كه اين نشســت
برگزار ميشــود ،طبق بســياري از
نشســتهايي كه كشــورهاي غربي
برگزار ميكنند ،اعتراضاتي شــكل
ميگيرد كه كمتر به خشونت كشيده
ميشــود؛ اما در اين دوره شــرايط
کام ً
ال متفاوت بود و شــهر هامبورگ
کموبیش به ميدان جنگ شبيه شده
بود .بر همين اساس ،بسياري از مراكز
مهم اين شهر در حالت تعطيلي قرار
داشتند و معترضان به رهبران حاضر
در اين نشســت پيــام دادند كه «به
جهنــم خوش آمديد»؛ امــا چرا در
اين دوره چنين اعتراض و خشونتي
شكل گرفت؟
در كل ميتــوان چهار گروه را
در ايــن اعتراضات دخيل دانســت؛
گــروه اول طيفي از معترضان بودند
كــه چندان بــا ليبراليســم و نظام

سرمايهداري مخالفتي نداشتند .اگر
چه بيش از همه از عملكرد دولتمردان
خود در حوزههاي مختلف ،از جمله
بحران زيســتمحيطي ،نوع مبارزه
با تروريســم و بحث تجارت آزاد و...
اعتراض داشــتند؛ اما در كل موافق
جريان ليبراليســم و شرايط كنوني
هستند .بنابراين راهپيمايي آنها کام ً
ال
مسالمتآميز به پايان رسيد.
ماجرا از زماني شــروع شد كه
طيــف دوم و معتــرض كــه عموماً
چپگرايان منتقد نظام سرمايهداري
بودند ،خود را آماده تظاهرات كردند.
با توجه به اينكه نظام ســرمايهداري
در دوران بحــران مالــي بــه ســر
ميبرد ،جنبش چپگرايي با شــدت
بيشتري رشد كرده و وارد عرصهها و
فعاليتهاي اجتماعي ـ سياسي شده
است .اين طيف با انتقاد كليت ساختار
نظام بينالملل حتي در برابر رهبران
حاضر در شهر هامبورگ موضع گرفت.
همين مسئله سبب شد تا پليس وارد
شــده و تنش اوليه كليد بخورد؛ زیرا
پليس براي متفرق كردن اين دست
از معترضان از ماشــينهاي آبپاش
و اســپريهاي فلفل اســتفاده كرد؛
همزمان معترضان نيز با اســتفاده از
مــواد محترقه و همچنين آتش زدن
وسايل گوناگون و حمله به مراكز مهم،
شهر را به صحنه جنگ و نبرد تبديل

كردند .مهمترين اعتراضات اين گروه
افزایش فقر ،ناديده گرفتن عدالت و
تمركز كشــورها و رهبران كنوني در
پول و ثروت به جاي حقوق بشــر و
انسانيت بود.
در كنار اين طيف از معترضان،
تندرو نژادپرســت قرار داشــتند كه
به طور كل مخالف جهانيســازي و
همچنيــن مهاجــرت بودند .طيفي
كه در ســالهاي اخير در بسياري از
كشــورها ،از جمله اروپا رشد زيادي
داشتهاند و حتي خود را تا كرسيهاي
نخســتوزيري و رياســتجمهوری

ترامپ در نشست سران گروه
 ۲۰با دستان خالی حضور دارد که
برگرفته از نابسامانیهای داخلی
و شکستهای جهانی آمریکاست.
برخالف گذشته که آمریکا طراح و
دیگران تأییدکننده بودند ،در این
اجالس صفبندیها علیه آمریکا
طوالنی بوده و مقابله با این کشور
به اصل واحد مبدل شده است

نزديك كردهاند؛ اما هنوز نتوانستهاند
در اين سطح به خواست مطلوب خود
برسند .اين طيف نيز فضاي اعتراضي
را به ســمت خشونت پيش برده و با
پليس درگير شــدند .در اين طيف
بيشــترين اعتراضات نسبت به نوع
سياســتهاي پناهجوپذیری در اروپا

اســت كه البته تمايالت نژادپرستانه
در آنها زياد است.
اما چهارمين طيف معترضان را
افرادي تشــكيل ميدادند كه به طور
مســتقيم با رهبري برخي از كشورها
در نظام بينالملل مشــكل داشــتند.
اين مسئله در شعارهاي آنها مشاهده
میشــد .طي اعتراضات شکل گرفته
در بســياري از موارد ديده ميشد كه
شهروندان شــعار مرگ بر ترامپ سر
ميدادند .در چنين حالتی ،پليس هم
مجبور به واكنش ميشد و هر بار فضاي
خشونت و تنش افزايش پيدا ميكرد.
گفتنی است ،مورد مذکور تنها
مسئله و مشكل اين نشست نبود؛ بلكه
در داخل نشست و بين رهبران حاضر
در آن نيز اختالفــات به قدري زياد
بود كه تا آخرين ساعات اميدي براي
تنظيم بيانيه مشترك وجود نداشت.
به طور كل ،مهمترين زمينههايي كه
در اين نشســت برگزار شد ،در سه
حوزه زيستمحيطي ،تجارت آزاد و
مبارزه با تروريسم بود كه آمریکا در
هر ســه حوزه با كشورهاي مختلف
تفاوت ديدگاه داشت.
ترامپ در زمينه زيستمحيطي
و حتــي بحث تجــارت آزاد با همه
كشورهاي حاضر و در زمینه مبارزه با
تروریسم به كشورهاي مخالف هژمون،
از جمله روســيه و چين مشكالت و

اختالفات بنيادي داشــت كه همين
موضوع سبب شد تا در داخل نشست
نيز مسائل چندان مسالمتآميز و در
فضاي دوستانه پيش نرود.
ترامپ در نشســت سران گروه
 ۲۰با دســتان خالی حضور دارد که
برگرفتــه از نابســامانیهای داخلی
و شکســتهای جهانی آمریکاست.
نکته مهم در این نشســت آن است
که برخالف گذشته که آمریکا طراح
و دیگران تأییدکننده بودند ،در این
اجــاس صفبندیها علیــه آمریکا
طوالنی بوده و مقابله با این کشور به
اصل واحد و همگانی مبدل شده است.
روندی که میتوان آن را از نشانههای
افــول هژمونی جهانی ایاالت متحده
دانســت؛ هر چند با قدرت نظامی و
بحرانسازی سعی در القای توان خود
برای حفظ هژمونیاش را دارد.
مسئله مهم ديگر اين است كه
اين گروه در حالي در زمینه مبارزه با
تروريسم به دنبال رايزني و راه حل بود
كه مهمترين منبع و مولد تروريسم
بينالمللي ،يعني عربستان سعودي
در آن حضور داشت؛ اگر چه از ترس
كودتا در رياض ،هيچ يك از پادشــاه
و وليعهد در آن شركت نكردند؛ اما
كرسي ســعودي را خالي نگذاشته و
وزير دارايي ســابق را به اين نشست
روانه كردند.

رخنه
هژمونی آمریکا بر جهان اسالمـ ۲۵

کمکهای اقتصادی راه نفوذ آمریکا به قرقیزستان

عبداهلل عبادی /قرقیزستان کشوری
محصور در خشکی در آسیای میانه است که
پایتخت و بزرگترین شهر آن «بیشکک» نام
دارد .جمعیت این کشور بر اساس سرشماری
سال  ،2009حدود  5/5میلیون نفر بوده است.
قرقیزستان به همراه قزاقستان تنها کشورهای
آسیای میانه هستند که زبان رسمی آنها روسی
است؛ البته در قرقیزستان زبان قرقیزی هم جزء
زبانهای رســمی به شمار میآید .باید افزود،
حدود  80درصد مردم این کشــور مسلمان و
بقیه پیرو کلیسای ارتدکس هستند.
اگرچه این کشور منابعی از طال و اورانیوم
و فلزهای کمیاب دارد؛ ولی اقتصادش عمدتاً
به تجارت و صدور کاالهای بومی و به ویژه به
صدور کاالهای چینی به جمهوریهای آسیای
میانه وابسته است .گفتنی است ،از زمانی که
قزاقستان در اجرای شرایط مربوط به اتحادیه
گمرکی با روسیه و بالروس ،عوارض گمرکی
را برای کاالهای کشورهای غیر عضو افزایش
داد ،قرقیزستان بزرگترین بازار صادراتی خود
را از دست داد.
آغاز روابط با آمریکا
به دنبال فروپاشی شوروی سابق در سال
 ،1990قرقیزستان توانست استقالل خود را
کسب کند و پس از آن آمریکا در سال 1992
این کشور را به رسمیت شناخت .با توجه به فقر
حاکم بر دولت و مردم این کشور که ناشی از
نبود منابع غنی طبیعی بود ،آمریکا کمکهای
اقتصادی خود به قرقیزســتان را آغاز کرد که
نقش مهمی در گسترش نفوذ آن در این کشور
آسیای میانه داشته است .وضعیت اقتصادی
این کشــور به نوعی سبب شــد تا آمریکا در
سال  1998با عضویت قرقیزستان در سازمان
تجارت جهانی ( )WTOموافقت کند.
پس از حوادث  11سپتامبر و حمله آمریکا
به افغانستان در جنگ علیه تروریسم ،مسئوالن
کاخ سفید از عسکر آقایف ،رئیسجمهور این
کشور درخواست کردند پایگاه هوایی ماناس
را در اختیار ارتــش آمریکا قرار دهد؛ این در
حالی بود که آمریکا همزمان پایگاه (خانآباد)
در ازبکستان را نیز مورد توجه قرار داده بود.

خبرگزاری باشــگاه خبرنگاران جوان :اعضــای جمهوریخواه کنگره از وزیر
خارجه آمریکا خواســتند لحن خود درباره توافق هستهای با ایران را تغییر دهد.
«تام کاتن»« ،تد کروز»« ،دیوید پرود» و «مارکو روبیو» چهار نماینده جمهوریخواه
از تیلرســون خواســتند پایبندی ایران به برجام را که میان تهران و شش قدرت
جهانی حاصل شد و مسیر را برای برداشتن تحریمهای مختلف کنگره علیه ایران
هموار کرد ،تأیید نکند.
چهــار عضو حزب جمهوریخواه نامهای درباره برجام به وزیر خارجه آمریکا
نوشــتند .براســاس قانون هر  90روز یک بار باید میزان پایبندی ایران به برجام
بررسی شود .در گزارش ماه آوریل ،تیلرسون برخالف دیگر مقامات دولت ترامپ،
پایبندی ایران به برجام را تأیید کرد و برداشــته شدن تحریمهای ایران را مغایر
با منافع آمریکا ندانست.

کاخ سفید :الیحه تحریمهای ایران حمایت دوحزبی را ندارد

خبرگزاری فارس« :مارک شورت» مدیر امور قانونگذاری کاخ سفید اعالم
کرد« :قانون تحریمهای ایران که شامل اقدامات تنبیهی علیه روسیه نیز میشود،
بعید است که بتواند حمایت دوحزبی در کنگره آمریکا را به دست آورد ».شورت
تأکید کرده است« :ما معتقدیم شیوهای که در حال حاضر این الیحه براساس آن
تنظیم شــده ،نخواهد توانست حمایت دموکراتها و جمهوریخواهان را به دست
آورد ».دولت «دونالد ترامپ»رئیسجمهوری آمریکا از این موضوع نگران است که
این الیحه که سنا تنظیم کرده و مسکو را نیز به اتهام مداخله ادعایی در انتخابات
آمریکا بهطور همزمان تحریم میکند ،هیچ تخفیفی در زمینه مســائل مرتبط با
امنیت ملی ،نظیر دیگر اقدامات تحریم در گذشته شامل نمیشود.

متیس :کنار آمدن با ایران دشوار است

خبرگزاری مهر« :جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد ،کنار آمدن با
نظام حاکم ایران دشوار است .وزیر دفاع آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه
مدعی شد ،در ایران «انتخابات واقعی» وجود ندارد .وی گفت« :بنابراین نکته اینجا
است که ایران کشوری است که بیشتر مانند یک نهضت انقالبی عمل میکند و
نه در راستای منافع خودش و بنابراین ،کار بسیار بسیار سخت است ».وی گفته
اســت« :تا زمانی که مردم ایران بتوانند از شــر این دینساالری خالص شوند و
شــر این آدمهایی که میتوانند به مردم بگوینــد کدام کاندیداها را میتوانند
از
ّ
انتخاب کنند ،اوضاع بســیار بسیار دشوار خواهد بود ».وی گفت« :ایران رژیمی
اســت که نیروهای نیابتــی مانند حزباهلل لبنان را به کار میگیرد تا اســرائیل
[رژیم صهیونیســتی] را تهدید کند ،نخستوزیر سابق لبنان را به قتل برساند و
توریستهای اسرائیلی را بکشد».

بولتون :آتشبس در سوریه پیروزی روسیه و ایران است

خبرگزاری صداوسیما :جان بولتون ،سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد
گفت« :آتشبس در سوریه پیروزی آشکار روسیه ،ایران و متحدانش است ».جان
بولتون ،سفیر ســابق آمریکا در سازمان ملل متحد ضمن انتقاد از موضع دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در قبال روسیه ،سوریه و کره شمالی ،آتشبس سوریه
را «پیروزی آشکاری» برای روسیه ،رژیم بشار اسد (رئیسجمهور سوریه) ،سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ایران و حزباهلل لبنان برشمرد.

هویت

آمریکا :بازرسی از کتابهای مسافران

نقض حقوق شــهروندی و آزادیهای فردی در آمریکا هر روز گســتردهتر
میشود ،چنانکه منابع خبری اعالم کردند ،از این پس کارکنان گیتهای فرودگاهی
در آمریکا میتوانند ،کتابها را به احتمال پنهان کردن چیزی در میان صفحات
آن گشوده و بازرسی کنند .اداره امنیت حملونقل آمریکا در نظر دارد دست به
اقدام جدیدی برای بازرسی از مسافران در فرودگاهها و به طور ویژه ،الزامات مربوط
به کتابها و دیگر انتشارات در کیفهای دستی بزند .کارکنان امنیتی این مرکز
موظفند کتابها را گشــوده و البهالی ورقهای آن را جستوجو کنند .نهادهای
حقوق بشــر هشــدار دادهاند که این اقدامات به بهانه مبارزه با تروریسم ،نه تنها
زمینهســاز امنیت نمیشود؛ بلکه نقض آشکار آزادیهای فردی است که با تمام
اصول و قوانین حقوق بشری مغایر است.

میانمار :عدم همکاری با کمیته حقیقتیاب

رهبران ازبکستان و قرقیزستان که هیچ
یــک پایگاه مردمی خوبی نداشــتند؛ به این
درخواســت آمریکا جواب مثبت دادند تا در
ســایه حضور آمریکا بقــای حکومت خود را
تضمین کنند.
آنها نه تنها آمادگی خود برای همکاری
بــا جرج بوش را اعــام کردند؛ بلکه همراه با
نیروهــای ناتو در جنگ علیه مــردم فقیر و
مظلوم افغانستان شرکت کردند .در این میان،
دولت عسکر آقایف که از گسترش ناامنی در
کشورش از سوی گروههای اسالمگرای تندرو
هراس داشــت ،احساس کرد که به پشتیبانی
آمریکا نیاز مبرمی دارد؛ از این رو حاضر شــد
با حضور نظامی آمریکا در کشــورش موافقت
کند.
در دســامبر  ،2001پارلمان قرقیزستان
موافقــت خود را با اســتقرار نیروهای نظامی
آمریکا در پایگاه ماناس اعالم کرد و ســپس
نیروها و تجهیزات آمریکایــی در این پایگاه
مستقر شدند.
رهبران قرقیزســتان بسیار امید داشتند
کــه بتوانند از راه همــکاری نظامی با آمریکا
کمکهای اقتصادی بیشــتری دریافت کرده
و مشــکالت اقتصادی را که عامل بسیاری از
ناهنجاریهای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی در
کشورشــان بود ،از میان بردارند .همچنین از
آنجایی که قرقیزستان نظامی غیر دموکراتیک
دارد ،رهبــران آن امیــدوار بودند در ســایه

پشــتیبانی آمریکا از آنها از شدت انتقادهای
بینالمللــی درباره وضع حقوق بشــر در آن
کشور کاسته شود.
امــا از آنجایی کــه حضــور آمریکا در
کشورهای توسعه نیافته با هدف حل مشکالت
این کشــورها نبوده و دامن زدن بر مشکالت
است ،به فاصله چند ماه پس از حضور نظامی
آمریکا در قرقیزســتان ،مسئوالن این کشور
متوجه شــدند که مشــکالت نه تنها کاسته
نشــده؛ بلکه بسیاری از آنها به چالش تبدیل
شــدهاند .برای نمونــه ،از آنجایی که یکی از
مشکالت بزرگ قرقیزستان ورود مواد مخدر
از افغانســتان به این کشــور بــود ،بر خالف
انتظار ،خروج طالبان از صحنه سیاسی نه تنها
تأثیــری در کاهش ورود مــواد مخدر به این
کشور نداشــت؛ بلکه از اواخر سال  2002به
بعد شمار معتادان به هروئین در قرقیزستان
به طور چشمگیری افزایش یافت؛ به گونهای
که شهروندان این کشور از اینکه آمریکا بتواند
جلوی کاشت مواد مخدر در افغانستان را بگیرد،
به طور کامل ناامید شدند.
از ســوی دیگر در خالل این ســالها و
بــا وجود نیروهای نظامــی آمریکا در منطقه
آسیای میانه حرکت اســامی ازبکستان که
به نوعی وامدار اندیشــههای ســلفیگری و
وهابیت بوده و همواره به مثابه تهدیدی برای
امنیت قرقیزستان مطرح بوده ،نه تنها ضعیف
نشــد؛ بلکه بسیار قویتر از قبل عمل کرد .به

گفته کارشناسان ،مشــارکت در خشونتها
و درگیریهای خونین قومی در اســتانهای
«اوش» و «جاللآباد» در جنوب قرقیزستان و
همچنین حمله به کاروانهای نظامیان تاجیک
و قتل  24نظامی این کشور نشانه قویتر شدن
این جریان تکفیری در منطقه است.
یکــی از نکات مهم درباره حضور آمریکا
در قرقیزستان روابط نظامی بین وزارت دفاع
این کشور و پنتاگون است .قرقیزستان مانند
دیگر کشــورهای آسیای میانه ،ارتش چندان
بزرگ و قدرتمندی ندارد .گفتنی اســت ،کل
نیروهای مسلح و نیروهای شبهنظامی و امنیتی
این کشــور حدود  ۲۰هزار نفر است که آنها
نیز با مشــکل پایین بودن سطح آموزشها و
همچنیــن جنگافزار و تجهیزات الزم روبهرو
هستند.
افزون بر این ،قرقیزستان بودجه نظامی
بسیار محدودی دارد که هیچگاه به باالی یک
میلیارد دالر نرســید ه است .در نتیجه پس از
تحکیم روابط آمریکا و قرقیزســتان ،آموزش
و تجهیــز ارتش این کشــور در دســتور کار
پنتاگون قرار گرفت .طی  15ســال گذشته،
آموزش نظامیان قرقیزی به طور ثابت در تقویم
آموزشی پنتاگون قرار داشته و آمریکا سالیانه
چندیــن هزار دالر برای آموزش نظامیان این
کشور هزینه میکند تا در مواقع لزوم به جای
ارتش کشورش ،نظامیان قرقیزستان از منافع
این کشور در منطقه حمایت کنند.

ســازمان ملل در گزارشی کشتار جمعی و تجاوزهای گروهی به مسلمانان
روهینگیا را ارتکاب جنایت علیه بشریت و احتماالً پاکسازی قومی توصیف کرد.
همچنان از عضویت در گروه حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ادعای کشتار
و تجاوز و شــکنجه مسلمانان روهینگیا در این کشور به دست نیروهای امنیتی
خودداری میشــود .دولت آنگسان سوچی پیشتر نیز اعالم کرده بود با گروهی
که در این زمینه پس از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
در ماه مارس ایجاد شــده بود ،همکاری نمیکند .در پی اجرای عملیات سرکوب
امنیتی از سوی ارتش میانمار در واکنش به حمالت شورشیان روهینگیا به نیروی
پلیس مرزی ،حدود  75هزار روهینگیایی اواخر ســال گذشته از ایالت راخین به
بنگالدش فرار کردند .سازمان ملل طی گزارشی در ماه فوریه با استناد به مصاحبه
با برخی از این آوارگان ،کشتار جمعی و تجاوزهای گروهی به مسلمانان روهینگیا
را ارتکاب جنایت علیه بشریت و احتماالً پاکسازی قومی توصیف کرد.

فرانسه :مساجد بیشتری بسته میشود

قانونگذاران فرانسوی با تمدید وضعیت فوقالعاده در این کشور برای شش ماه
دیگر موافقت کردند .وزارت کشور فرانسه اعالم کرده که پیرو تدابیر اتخاذ شده ،سه
مســجد دیگر بسته میشود .تحت قوانین وضعیت فوقالعاده در فرانسه ،اختیارات
بیشــتری به نیروهای امنیتی این کشور برای انجام عملیات شناسایی و بازداشت
مظنون وابسته به گروههای تروریستی داده میشود .وزارت کشور فرانسه اعالم کرده
وضعیت فوقالعاده به دولت این امکان را میدهد که مساجدی را که در آن افراد به
«ترویج افراطگرایی و تروریسم» میپردازند ،تعطیل کند .این تعطیلی به مدت شش
ماه خواهد بود .از زمان آغاز وضعیت فوقالعاده در فرانسه تاکنون 16 ،مسجد تعطیل
شــده است 12 .گروه حقوق بشر ،از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر از
قانونگذاران فرانسوی خواستند که وضعیت فوقالعاده در این کشور را تمدید نکنند.

آمریکا :پلیس قاتل بیگناهان

وضعیت بحرانی نقض نظاممند حقوق بشر در آمریکا هر روز ابعاد گستردهتری
مییابد ،چنانکه از اول سال  2017تا  16ژوئیه 492 ،نفر در تیراندازیهای پلیس
آمریکا کشته شدند که این رقم مشابه آمار سال گذشته در همین دوره است .این
آمار ممکن است برای سومین سال متمادی به یک هزار نفر برسد .مرگ یک جوان
سیاهپوســت به دست مأموران پلیس یکی از عوامل به راه افتادن جنبش «جان
سیاهپوســتان مهم است» ( )Black Lives Matterبود و مسئله نژادی را در آمریکا
دوباره بر سر زبانها انداخت .آماری که نهادهای حقوق بشری منتشر کردهاند ،دو
برابر بیشتر از آمار رسمی است که پلیس فدرال آمریکا (افبیآی) اعالم کرده است.

تحلیلهفته
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سال هجدهم

آمریکا در صدد کمرنگ کردن
نقش ایران در آزادی موصل

نگاه

کابین ه دوازدهم و لزوم توجه به چند نکته

مصطفــی قربانی /از امروز تا زمان تحلیف رئیسجمهور و معرفی کابین ه
ن رو بازار گمانهزنیها و اظهارنظرها
جدید به مجلس فرصت چندانی باقی نیست؛ از ای 
در این زمینه در جراید و رسانههای مختلف تا حدودی داغ است .صرفنظر از اینکه
کم و کیف آنها چگونه خواهد بود ،مســئله مهم وضعیتی اســت که
این تغییرات و ّ
اکنون کشــور در آن قرار دارد و برای مواجه ه با آن باید تدابیری جدی اندیشــیده
شــود .به عبارت دیگر ،ســمت و سو و جهتگیری تغییرات در دولت دوازدهم باید
به گونهای باشد که بتواند وضعیت موجود را به درستی و موفقیت مدیریت کند .به
عبارت دیگر ،مسائلی چون افزایش میزان بیکاری ،به ویژه در میان تحصیلکردگان
دانشــگاهی ،وجود تورم و رکود در اقتصاد کشور ،ضعف تولید ملی و در بسیاری از
موارد تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی کشور ،افزایش و شدت گرفتن آسیبهای
اجتماعی ،بحران کمآبی و احتمال تشدید آن در آینده ،جوان بودن جمعیت کشور و
لزوم آمادگی برای پاسخگویی و مواجه شدن با الزامات و نیازمندیهای این قشر از
جمعیت ،وجود بحرانهای امنیتی در منطقه و در همسایگی ما ،تشدید دشمنیها
و فشارهای استکبار جهانی علیه انقالب اسالمی و نهادهای انقالبی و ...تنها بخشی از
توصیف وضعیت موجود کشور است که برای اینکه در مقابل این شرایط دچار ضعف
و شکنندگی نشویم ،باید با راهحلهای دقیق و حسابشده با آنها روبهرو شویم .به
طور طبیعی بخش مهمی از کیفیت رویارویی با این وضعیت و موفقیت در حل این
مسائل ،امری سیاستگذارانه بوده و به توانمندیها ،ظرفیتها و راهکارهایی وابسته
اســت که دســتگاههای دولتی و حاکمیتی ارائه داده و اجرا میکنند .بر اساس این
میتوان گفت ،مسئله کیفیت و ترکیب دولت دوازدهم را باید در همین راستا دید و
تحلیل کرد .بنابراین ،در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:
1ـ همانگونه که اشــاره شــد ،میزان و شدت این مشــکالت و سنخ آنها به
گونهای اســت که بدون اتکا به ظرفیتهــای درونی ،آن هم به طور حداکثری و با
اســتفاده از ظرفیتهای هم ه نیروهای انقالبی و ارزشی در داخل کشور ،نمیتوان
ل و رفع شده و پاسخ درخور و شایستهای به آنها داده
امیدوار بود که این مسائل ح 
ن رو ،در ترکیب دولت دوازدهم باید به این نکته توجه شود که از
خواهد شد .از ای 
هم ه ظرفیتهای نیروهای موجود در کشور استفاده شود .در همین راستا ،گفتنی
است با توجه به اندک بودن فرصت برای روبهرو شدن با این مشکالت ،مسئوالن و
دولتمردان باید دقت کنند که با طرح مسائل جنجالی و حاشیهآفرینی ،نسبت به
این مسائل بیتوجهی نکنند.
2ـ شایسته است در انتخاب مجدد برخی وزرا ،معاونان و مشاوران رئیسجمهور
که در دولت یازدهم مأموریتی جز متشنج کردن فضای سیاسی کشور و حاشیهسازی
نداشتهاند ،تجدید نظر شود و افرادی برای این مسئولیتها و مناصب انتخاب شوند که
انقالبی ،متعهد ،متخصص ،کارآمد و به دور از حاشیهآفرینیها و جنجالآفرینیهای
مخرب باشند.
3ـ دولت دوازدهم بیش از همه باید به حال ناخوش اقتصاد کشور توجه کرده
و برای خروج اقتصاد کشور از اوضاع نامطلوب کنونی چارهای بیندیشد .مسلم است
کــه توفیق در این زمینه ،تا حد زیادی به تیم اقتصادی دولت و تخصص ،تجربه و
کارآمدی آن در عین جوان و پرتحرک بودن آن وابسته است.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که با وجود انتقادات فراوانی که نسبت
به دولت وجود دارد ،مسئولیت ادار ه امور اجرایی کشور مربوط به دولت است و برای
اینکه این دولت بتواند از عهد ه انجام این مأموریت وسیع خود برآید ،اوالً خود باید از
انسجام درونی و وحدتنظر و هماهنگی مجموع ه فعالیتها برخوردار باشد ،ثانیاً باید
با اقدامات خود به گونهای عمل کند که این انسجام و هماهنگی عملی را در دیگر
مجموعههای غیر دولتی و به ویژه در میان اقشــار و طبقات اجتماعی حفظ و ارتقا
دهد؛ زیرا انسجام اجتماعی الزم ه اساسی موفقیت دولت بوده و هرگونه تالش برای
خدشهدار کردن انسجام اجتماعی و سیاسی ،ولو به بهان ه طرد مخالفان و منتقدان
و بستن دهان آنها ،خود مانعی اساسی برای موفقیت دولت است .بر همین اساس،
باید به هر نحو ممکن به دولت کمک کرد تا بتواند از عهد ه مشکالت کشور برآید.

پرتو

تالش برای تشکیل ارتش جنوبی سوریه

ابوذر احمدی /به تازگی منابع صهیونیســتی اعالم کردند این رژیم به
دنبال تشکیل «ارتش جنوبی سوریه» در مرزهای جوالن اشغالی با اردن است تا
بتواند جلوی نفوذ ایران را بگیرد.
این طرح که گفته میشود برگرفته از راهبرد نظامی سابق رژیم صهیونیستی
در تشکیل «ارتش جنوب لبنان» طی سالهای اشغال جنوب لبنان در دهههای
هفتاد و هشتاد میالدی اســت ،ممانعت از تسلط نیروهای حزباهلل و گروههای
مقاومت بر ارتفاعات جوالن پس از شکســت «داعش» و عقبنشــینی نیروهای
آمریکایی از منطقه را دنبال میکند.
روزنامه «الشــرق االوسط» به نقل از منابع صهیونیستی در این باره نوشت:
«هدف این ارتش جلوگیری از تسلط نیروهای حزباهلل و نیروهای متحد با ایران
در بلندیهای جوالن و نیــز انصراف نیروهای آمریکایی از منطقه پس از جنگ
علیه داعش است .احتمال میرود پس از انصراف نیروهای آمریکایی ،فقط زمین
بایری برای روسها باقی بماند؛ با وجود اینکه رژیم صهیونیســتی در ســوریه با
روسیه هماهنگی امنیتی دارد و سطح این هماهنگی حتی به تماس مستقیم از
پایگاههای نظامی صهیونیستی در جوالن با پایگاههای نظامی روسی در هر زمانی
رسیده ،اما رژیم صهیونیستی به روسها اعتماد ندارد و احتمال میدهد روسیه با
ایران در راستای منفعت مشترکشان برای ابقای بشار اسد به تفاهماتی برسد».
این در حالی است که مناطق سوری همجوار با بلندیهای جوالن ،از مناطقی
هســتند که برای رژیم صهیونیستی اهمیت سیاســی و امنیتی دارد و مقامات
صهیونیســتی از همان آغاز سناریوی «داعش» تالش کردند با ایجاد شبکههای
اطالعاتی در مناطق یاد شده ،متحدانی از برخی از طوایف دروزی و افراد وابسته
به ارتش آزاد سوریه را در جبهه مخالفان دولت «بشار اسد» برای خود سازماندهی
کنند؛ در این راستا و با شکست پروژه «داعش» رژیم غاصب صهیونیستی به این
نتیجه رسید که طرح تشکیل یک ارتش جدید ،مانند ارتش جنوب لبنان ،آن هم
با استفاده از طوایف و افراد ذکر شده را در دستور کار خود قرار دهد.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است ،اینکه چشمانداز و ابعاد این راهبرد
صهیونیستی بررسی و تبیین شود؛ از این رو ذکر چند نکته مهم ضرورت مییابد
که در ادامه میخوانید.
نخست اینکه ،همانگونه که در سند چشمانداز استراتژیک سال  2017رژیم
صهیونیستی آمده است ،با شکست گروههای مسلح تکفیری در سوریه و سیطره
مقاومت بر مناطق اشغال شده سوری ،رژیم صهیونیستی در راستای توسعه حریم
امنیتی خود ایجاد و تقویت گروههای مسلح معارض سوری در بلندیهای جوالن
را در دستور کار خود قرار داده است.
دوم اینکه ،سوریها تجربه بد این رژیم در قضیه ارتش جنوب لبنان را فراموش
نکردهاند؛ زمانی که رژیم غاصب صهیونیستی مجبور به عقبنشینی از لبنان در
ســال  2000شــد ،با متحدان لبنانی خود مشورت نکرد و بدون هیچ توجهی به
سرنوشتشــان ،آنها را رها کرد؛ متحدان آنها هم ناگزیر شدند هر آنچه در لبنان
دارند بگذارند و به ســمت اراضی اشــغالی فرار کنند؛ حتی با وجود این مقامات
صهیونیستی تالشی برای عادی کردن زندگی آنها نکردند و سنگاندازیهای عمدی
برای خالص شدن از آنها در رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.
نکته پایانی اینکه ،مقامات جانی صهیونیست که با تقویت پروژه «داعش»،
ســودای تقسیم ســوریه را در سر داشــتند ،حال با پیروزی مقاومت و شکست
مفتضحانه گروههای تکفیری ،چارهای جز حفظ حریم امنیتی خود و دســت به
دامن شدن گروههای معارض سوری در بلندیهای جوالن ندارند.

شماره ۸۰7

«اندریو کوریبکو» تحلیلگر روس گفت :آمریکا ســعی میکند نقش مهم جمهوری اسالمی ایران در آزادسازی موصل از چنگال تروریستهای
داعش را خنثی کرده و این نقش را تحت تأثیر قرار دهد .آمریکا بهطور قابل پیشبینی سعی دارد سهم خود را در این پیروزی ،چشمگیر نشان دهد
و عمدا ً نقش ایران را که از طریق نیروهای متحدش ایفا کرده ،خنثی کند و آن را کماهمیت جلوه دهد.

صبح صادق سناریوهای مختلف در دوره «پساموصل» را بررسی میکند

پایان پروژه داعشیـ آمریکایی در عراق

هادی محمــدی /عملیات
ضــد داعش پس از تقریباً  ۹ماه فراز
و نشــیبهای عملیاتی در موصل به
پایان رسید و از وجود تروریستهای
داعش پاک شــد .اهمیــت نمادین
موصــل و تلفــات و خســارتهای
تروریستها آنچنان است که با وجود
باقیماندن داعش در برخی مناطق
عراقی ،میتوان آن را پایان عمر پروژه
نیابتی آمریکا در عراق ارزیابی کرد.
آنچه امروز برای عراق مطرح اســت
اینکه؛ اولویتهای سطح ملی پس از
آزادسازی موصل کدام است؟
بدیهی است که آزادسازی تلعفر،
حویجه ،بلندیهای مکحول و حمرین
و چند شــهرک کوچک در مرزهای
استان االنبار با سوریه ،پرونده نظامی
داعش در عراق را خواهد بست.
ولــی آنچه اولویتهــای دیگر
ســطح ملی عراق را تحت تأثیر قرار
میدهد این است که «پروژه داعشیـ
آمریکایی» در عراق با اهداف سیاسی
و امنیتی و اقتصادی برنامهریزی شده
بوده تــا ضمن بازگردانــدن آمریکا
به عــراق و ایجاد اهرمهای مدیریت
کالن برای آنها ،پروســههای کالن
سیاسی ،حکومتی و امنیتی از شرایط
فعلی خارج شــود و موازنه قدرت در
اختیار آمریکا و شرکای آن در منطقه
قرار گیرد.
اگرچه باید انتظار داشــت که
آمریکا در سیر عملیات نظامی برای
آزادســازی مناطــق باقیمانده نیز
آنچنــان عمــل کند کــه هم خود
را در پیــروزی بــر داعش شــریک
معرفــی کند و هم بــه لحاظ زمانی
با طوالنیتر کــردن عمر داعش در
عراق ،شرایط امنیتی را به انتخابات
پارلمانی اردیبهشــت سال آینده در
عــراق متصل کند .بــرای صاحبان
پروژه داعش اهمیت دارد که با بهانه
مبارزه با داعش ،امکان اثرگذاری بر
مهمترین رخداد سیاسی سطح ملی
عراق که پس از داعش شکل میگیرد،
را داشــته باشند و با حفظ اهرمهای
حزبیـ سیاسی در ساختار پارلمان و
حکومت ،از حذف خود و جریانهای
وابسته جلوگیری کرده و تا حد امکان،
ضریب اثرگذاری بر سیاســتهای
کالن «عراق پس از داعش» را افزایش

آمریــکا و عربســتان ازهماکنون در تالشند تا از دریچه
نیاز عراق به بازسازی مناطق آزاد
شده ،مجددا ً به عراق بازگردند
 به جای پروژه آمریکایی«نفت در مقابل ســازندگی»،
آمریکا و عربستان و بقیه شرکای
حامی داعــش باید هزینههای
ویرانســازی عراق را به عهده
بگیرند
دهند .دلیل حداقلی آن اســت که
آمریکا به خوبــی درک میکند که
«عراق بــدون داعش» و «پیروزمند

در مقابــل تروریســم تکفیری» ،از
ظرفیتهــای ملــی و رویکردهای
منطقهای ویژهای برخوردار است که
اگر تحت تأثیر مطلوبیتهای آمریکا
قرار نداشته باشد ،میزان خسارت و
آســیب به منافع منطقهای آمریکا و
هژمونی آن را افزایش خواهد داد.
مســئله بعدی کــه در اولویت
سطح ملی برای عراق مطرح است و
به هیچ عنوان قابل اغماض یا اهمال
نیست« ،امنیتسازی» برای مرحله
پس از داعش اســت .این مســئله
روشن اســت که آمریکا و شرکایش
با از دســت دادن اهرمهای سازمان
نظامی داعش ،از ظرفیتهای فکری
و فرهنگی باقیمانده تکفیریـ بعثی
برای فرســایش حکومت مرکزی از
یک ســو و برای حفظ ظرفیتهای
انسجامساز در جریانهای سیاسیـ
عشایری باقیمانده در صحنه عراق
اســتفاده خواهند کــرد که کارکرد
آنها ،ضــد امنیتی خواهــد بود که
قالــب عملیاتهای ایذایی ،انتحاری
و انفجــاری به ویژه در اســتانهای
سنینشــین را در برخواهد گرفت.
لــذا «اولویت امنیتســازی» برای
حکومت مرکزی عــراق را باید هم
تهدیــد و هم فرصــت ارزیابی کرد.
حفــظ دســتاوردهای نظامی علیه
پروژه تروریســتی داعش و حامیان
آنها ،بر ایــن الزام تأکیــد دارد که
مناطق و اســتانهای آزاد شــده به
دست حشدالشعبی و دیگر نیروهای
نظامی و امنیتی در کنترل جدی قرار
گیرند .این اقدام به جز تضمین امنیت
و حفظ دستاوردهای نظامی ،فرصت
مدیریــت کالن در دیگر مؤلفههای

با آزادسازی موصل از دست
تروریســتهای داعش ،یک
حمله رسانهای و سیاسی برای
حذف و انحالل حشدالشــعبی
از درون و بیــرون عراق آغاز
شــده اســت تا در کنار سلب
پیروزیهای حشدالشــعبی و
اثرگذاری در معادالت قدرت در
عــراق ،از حضور و کارکردهای
آنها در موضوعات سطح ملی و
تعیینکننده در دوره پساموصل
و پساداعش ،ممانعت به عمل آید
ملی و اولویتهای اجرایی و حکومتی
را فراهم میکند؛ چرا که موضوعاتی
مانند بازگشــت آوارگان و بازسازی
عراق ،از جملــه موضوعات فوری و
سطح ملی عراق محسوب میشوند.
لذا در مســئله امنیتسازی،
شاخصههایی مانند حضور نیروهای
ترکیه در شــمال عراق یا نیروهای
ائتالف آمریکایی نیز مطرح هستند
که از ظرفیتهای خود برای طوالنی
کردن عمر داعــش یا ظرفیتهای
مداخلهگری بهره جستهاند .فرمول
برخــورد با این پدیده کــه باید به
«حداقلرســانی حضور یــا اخراج

آنها» منتهی شود ،بخشی از پروسه
امنیتسازی در عراق به شمار میآید.
نکته بسیار مهم در موضوعات فوری
و سطح ملی در دوره «پساموصل»
و «پساداعش» این است که آمریکا
و ائتــاف غربی «فاقــد بهانههای
ســاختگی» و در شــرایط «گزینه
محدود» قرار میگیرند و شــرکای
منطقــهای آنهــا ماننــد ترکیه و
عربســتان ،با بحرانهای گوناگون
و تنشهــای فیمابین روبهرو بوده،
پتانســیلهای سالهای گذشته در
عراق را نیز از دست دادهاند .چهرهها
و جریانهای سیاســی و عشایری
عراقی کــه پوشــش مداخلهگری
آمریکا و شــرکای منطقــهای آن
بودنــد ،امروز در عــراق در بدترین
و ضعیفترین شــرایط خود به سر
میبرنــد که در مجمــوع از ضریب
کارکــردی برنامههــای اضطراری
آمریــکا در ایــن مرحلــه در عراق
خواهند کاست .در نتیجه ،حکومت
عراق باید نسبت به حضور پایگاهی
و نظامی آمریــکا در عراق اقدام به

در دوره «پســاموصل»
و «پســاداعش» آمریــکا و
ائتالف غربی «فاقد بهانههای
ساختگی» و در شرایط «گزینه
محدود» قرار گرفته و شرکای
منطقهای آنهــا مانند ترکیه و
عربستان ،با بحرانهای گوناگون
و تنشهــای فیمابین روبهرو
بوده ،پتانســیلهای سالهای
گذشته در عراق را نیز از دست
دادهاند
بازنگــری و تعریفهای جدید کند.
موضوع مدیریت بازگشــت آوارگان
به مناطق خود که هم بعد خدماتی
ـ انسانی داشته و هم از ابعاد امنیتی
برخوردار است ،از جمله مسائل مهم
و اثرگذار در پروســههای سیاسی
و حکومتــی خواهد بود که در کنار
روند بازسازی شهرهای آزادشده باید
مورد توجه قرار گیرند .شاید به همین
دلیل است که همزمان با آزادسازی
موصل از تروریستهای داعش ،یک
حمله رسانهای و سیاسی برای حذف
و انحالل حشدالشــعبی از درون و
بیرون عراق آغاز شــده است تا در
کنار سلب پیروزیهای حشدالشعبی
و اثرگــذاری در معــادالت قدرت
در عراق ،از حضــور و کارکردهای
آنهــا در موضوعات ســطح ملی و
تعیینکننده در دوره پســاموصل و
پســاداعش ،ممانعت به عمل آید.
لذا به نظر میرســد همانگونه که
حشدالشــعبی در مبارزه با داعش
یک نیــروی تعیینکننــده بوده و
عمر پروژه تروریســتی داعش برای
آمریکا را از  15و  20ســال بسیار
کوتاه کرده و از منفعتسازی برای
آمریکا جلوگیــری کرده و ابزارهای
مداخلهگری آمریکا را ناتوان یا حذف

نموده است ،برای موضوعاتی مانند
«امنیتسازی»« ،بازگشت آوارگان
به شــهرها» ،یا «بازسازی» نیز باید
نقش ویژه حشدالشعبی ،پیشبینی
و به اجرا گذاشته شود .همانگونه که
دستگاههای نظامی در تمام جهان
و در شــرایط اضطراری کشــورها،
نقشهای غیر نظامی خود را به اجرا
میگذارنــد ،در عراق نیز با تکیه بر
پشتوانههای قانونی و ملی و مردمی و
به ویژه مرجعیت بزرگ در عراق ،باید
ت و کارکرد حشدالشعبی که
از ظرفی 

آمریکا و شرکایش با از دست
دادن اهرمهای سازمان نظامی
داعش ،از ظرفیتهای فکری
و فرهنگی باقیمانده تکفیریـ
بعثی برای فرسایش حکومت
مرکزی از یک سو و برای حفظ
ظرفیتهای انسجامســاز در
جریانهای سیاسیـ عشایری
باقیمانــده در صحنه عراق
استفاده خواهند کرد که کارکرد
آنها ،ضد امنیتی خواهد بود
دارای دو ویژگی برجسته مردمی و
شامل همه طوایف و اقوام میباشد،
بهره جست.
بدیهی اســت که یــک فرمان
و فتــوای سرنوشتســاز جدیــد
مرجعیــت در عراق بــرای مرحله
«پساداعش» برای «بسیج سازندگی
و امنیتســازی» خواهد توانســت،
ظرفیتهای همبســتگی ملی برای
این مرحله از تحوالت عراق را نیز در
بر گرفته و از سیاستهای جداسازی
طایفــهای و قومی کــه هدفی جز
تجزیه و ایجاد منازعات سیاســی و
امنیتــی و مداخلهگــری آمریکایی
ندارند ،جلوگیری به عمل آورد .آنچه
موجب شــد در کنــار پیروزیهای
میدانی و پرقدرت بر داعش در عراق
ثبت شــود ،تالشهــا و اقدامات با
ویژگی همبســتگی ملی و پرهیز از
رفتارهای منطقــهای و یا طایفهای
بود ،که حشدالشــعبی از این امتیاز
برجســته برخوردار است .لذا به نظر
میرســد برخالف مراحل گذشــته
که امنیتســازی با بهانــه تکیه بر
ظرفیتهــای اســتانی در پلیس و
ارتش به اجــرا درمیآمد و عم ً
ال به
شرایط تنفســی برای تروریستها
یا گروههای وابســته بــه بازیگران
منطقهای و خارجی منجر میشــد
و شــکاف اجتماعــی و مذهبــی و
رفتارهای واگرایانه را دامن میزد ،در
این مرحله باید با ترویج همبستگی و
روحیه ملی ،از تجارب گذشته پرهیز و
کارکردهای حشدالشعبی بهره جست.
یکی از دالیل و ضرورتهای تکیه بر
روشهای ممانعتکننده از واگرایی
اســتانی و طایفهای ،این اســت که
امنیت یک مفهوم انتزاعی نیســت
و امنیت تمامــی بخشهای عراق و
در هر کشــور ،به یکدیگر وابسته و

آمریکا در ســیر عملیات
نظامی برای آزادسازی مناطق
باقیمانده نیــز آنچنان عمل
میکند که هم خود را در پیروزی
بر داعش شریک معرفی کند و
هم به لحاظ زمانی با طوالنیتر
کردن عمر داعــش در عراق،
شرایط امنیتی را به انتخابات
پارلمانی اردیبهشت سال آینده
در عراق متصل کند

پیوســته است .امنیت بغداد و اربیل
و کربال و نجــف و بصره به یکدیگر
وابستهاند ،کما اینکه امنیت عراق و
کشــورهای پیرامونی نیز به یکدیگر
مرتبط و وابسته هستند و اگر حضور
نیروهای نظامــی یا اقدامات نظامی
در اولین روزهای پیشــروی داعش
به ســمت اربیل نبــود ،اکنون باید
ی
مناطق اقلیم کردستان را نیز بخش 
از پروژه آزادســازی از دست داعش
تصور میکردیــم .در نتیجه امنیت
کربال و نجف و بغداد به استان االنبار
و مرزهای غربی ،شمالی و جنوبی با
ســوریه و ترکیه و عراق نیز وابسته
است و حضور یکپارچه تمامی طوایف
و اقوام و عشــایر عــراق در تمامی
مرزها بــرای دفاع در مقابل تجاوز و
امنیتسازی و ســازندگی ضروری
خواهند بود.
تمامی اسناد و اطالعات و شواهد
عینی در سالهای حیات داعش در
عراق تأکید دارد که آمریکاییها برای
حمایت و حفــظ داعش در مناطق
مختلف یا حتــی حمله به نیروهای
مردمی و ارتش عراق که در تعقیب
و مبارزه با داعــش بودهاند ،از هیچ
تالشی فروگذار نکردهاند؛ لذا واگذاری
امنیت مناطق مرزی به شــرکتها
یا نیروهــای امنیتــی آمریکایی به
معنای پذیرش دوره جدیدی از تولید
تروریسم و ناامنی و آشوب در عراق
خواهد بود کــه دولت و مردم عراق
این اجــازه را نخواهند داد .آمریکا و
عربستان از هماکنون در تالشند تا از
دریچه نیاز عراق به بازسازی مناطق
آزاد شــده ،مجددا ً به عراق بازگردند
و اگرچه عراق تاوان و هزینه مبارزه
با داعش و تروریسم نیابتی آمریکا و
دوستانش را پرداخته ،ولی این اجازه
را نخواهد داد تا با نام کنفرانسهای
بینالمللی برای ســازندگی در عراق
امتیازخواهی داشــته باشند .مسئله
این است که به جای پروژه آمریکایی
«نفت در مقابل سازندگی» ،آمریکا
و عربســتان و بقیه شــرکای حامی
داعش باید هزینههای ویرانســازی
عراق را به عهده بگیرند و همانگونه
کــه دهها و صدها میلیارد دالر برای
حمایت از داعش و تروریسم تکفیری
در منطقه هزینه کردهاند ،امروز این
مســئولیت برای پرداخت و جبران
خسارت جنگی برای بازسازی عراق
را باید بپذیرند ،حتی اگر نام خود را در
فهرست مبارزه با داعش وارد کنند!!!

ژرفا
جنگ قدرت در کرسی خدمت

محســن فخری« /شورای
شــهر یکدســت اصالح طلب تهران»
عبارتی که آن دسته شهروندان تهرانی
که دوران اصالحات و تجربه شــورای
شــهر اول این شــهر را به یــاد دارند
نســبت به آینده این شورا نگران کرده
اســت ،شــورایی کامال سیاسی که به
جای رسیدگی به امور شهر به مسائل
سیاسی و جنجال پرداخت و در نهایت
نیز در نیمه راه به پایان خود رســید و
تعطیل شد تا اصولگرایان شورای شهر
دوم را برپــا کنند ،اصولگرایان بیش از
یک دهه با انتخاب شهرداران انقالبی و
جهاد گر توانستند بافت پایتخت را به
طور کل دگرگون ســازند ،صدها پروژه
عمرانی شــامل دهها مرکزی تفریحی
و گردشگری ،ساخت و تکمیل خطوط
هفتگانه مترو تهران ،توسعه حمل نقل
شهر و سامانه اتوبوسرانی ،تکمیل برج
میــاد و افتتاح دههــا مرکز فرهنگی،
ســاخت بزرگراهها و پــل های عظیم،
مکانیزه کردن جمــع آوری و بازیافت
زباله در پایتخت و دهها اقدام و بزرگ و
کوچک دیگر امید و توسعه را به تهران
بازگرداند اتفاقی که امتداد آن با تردید
های فراوانی روبرو اســت ،و هیچ بعید
نیست که شــاهد تکرار تجربه شورای
اول در شــورای پنجم پایتخت باشیم،
نگرانی که البته در رفتار و کالم چهره
های اصالح طلب و بدنه این جریان از
هم اکنون قابل مشاهده است ،یکی از
عواملی که به خوبی نشان از اختالف و
تفرقه در شورای پنجم تا امروز و حتی
پیش از تشکیل اولین جلسه این شورا
را دارد ،موضوع انتخاب شهردار تهران
است که عم ً
ال در رسانههای اصالحطلب
و در میان جریانهای مختلف این طیف
به جنگ قدرت تبدیل شده است؛ وضع
اسفبار اختالفات به گونهای است که رأی
اول شورای شهر که تا چندی پیش به
دنبال شهردار شدن بود ،اکنون جرئت
عرض اندام ندارد و همه را به سکوت در
این باره دعوت میکند .محسن هاشمی
در روزهای اخیر هر بار که با این پرسش
خبرنگاران مواجه شده که آیا احتمال
رفتن وی به شهرداری تهران وجود دارد
یا خیر ،تالش کرده است به نوعی از زیر
بار پاسخ صریح به آن شانه خالی کند.
وی میگوید« :من از همه شما
بزرگواران تقاضا دارم همانطور که در
انتخابات متین حرکت کردید و سعی
کردید بــا رعایت اخــاق ،انتخاباتی
پرشور داشته باشــید ».موضوع دیگر
افشــاگریهایی اســت که در جریان
انتخابــات علیــه اصالحطلبان و نحوه
بســتن این لیســت و دریافت مبالغ
هنگفــت برای قــرار دادن نــام افراد
در لیســت این جریان مطرح شــد و
اعتراضــات فراوانی را در شــبکههای
اجتماعــی و میــان شــخصیتهای
اصالحطلــب برانگیخــت .چنانکه در
آخرین نمونه از این اعتراضها رســول
منتجبنیا ،قائممقام حزب اعتماد ملی
با انتقاد از ســازوکار بستن لیستهای
انتخاباتــی اصالحات ،بیان میکند که
شــورای عالی اصالحطلبان تنها یک
نام اســت که افراد معدود پشــت آن
پنهان شــدهاند و با زدوبندهای خاص
لیســتهای این جریان در انتخاباتها
را تنظیم میکننــد! منتجبنیا حتی
تا آنجا پیش میرود که اعالم میکند؛
شورای عالی سیاستگذاری نمودی از
یک نوع استبداد رأی و فردگرایی است
و اختالفات در انتخابات هیئترئیســه
مجلس هــم میوه تلخ شــورای عالی
بوده است .اما آنچه در این میان جالب
توجه است ،علم اصالحطلبان به احتمال
موفق نشــدن در شــهرداری تهران و
ارائه همســطح و همسنگ شهرداران
اصولگراست؛ از این رو برای جلوگیری از
نارضایتی مردم به سراغ همان رویکردی
رفتند که چهار سال پیش دولت تازه بر
سر کار آمده یازدهم به سراغ آن رفت
و آن عبارت اســت از «تقصیر مدیران
قبلی است»« ،ما در دوران آواربرداری
قرار داریم»! جمالتی که از هم اکنون
در رسانههای اصالحطلب تکرار میشود
و در روزها و ماههای آینده بیشــتر و
بیشتر به گوشمان خواهد خورد؛ برای
نمونه ،میتوان به خبرهایی که در روزها
و هفتههای اخیر مطرح شد اشاره کرد؛
از جمله طرح موضوع شــهر بدهکار یا
تخریب اقدام شهرداری در افتتاح خط
متروی تهران با کلیدواژه غیر استاندارد
و مســتعد حادثه بــودن .آنها تا آنجا
پیش میروند که حتی مختاباد ،عضو
اصالحطلب شــورای چهارم با انتقاد از
تخریب عملکرد شــهرداری در متروی
تهران میگوید« :ساخت خط  7مترو
تهران برای ما غیر قابل باور و ناممکن
بود که شهرداری آن را ممکن کرد».
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انعکاس

کشورهایی نظیر آمریکا
 ۲۰۳۰را امضا نکردهاند

کمک به زوجهای جوان
محمد علیان/

الفـ هدیه مسجد
به زوجهای جوان

با اطالعرسانی اهالی مسجد هر
جوانی که در محل ازدواج میکند،
امام جماعت و جمعی از اهالی مسجد
با یک جعبه شیرینی گل و هدایایی
چون؛ کتاب مفاتیحالحیات و مبلغی
پول در پاکــت ،به در خانه آن زوج
جوان میروند و ضمن تبریک ،هدیه
را به زوج جوان میدهند.
توضیح تفصیلی
حســن عبدالصمد درباره این
ایده میگوید« :فرض کنیم جوانی
کــه تا به حال پایش را در مســجد
نگذاشته است ،وقتی میبیند که بعد
از ازدواجشان از طرف مسجد آمدهاند
و هدیهای برایشان آوردهاند ،یقیناً
آن جوان حس بسیار خوبی به مسجد
و اهالــی آن پیدا میکند .همچنین
اهدای کتابهایی با موضوع خانواده
و ...میتواند نقش زیادی در زندگی
این دو جوان ایفا کند .هدیه مسجد
برای زوجهای جوان ،هم خاطرهای
خوش برای ایشان ایجاد میکند ،هم
میتواند شروعی خوب برای زندگی
مشترکشان باشد.
مسئله :تبلیــغ زیبای توآم با
دعوت میتواند موجب جذب جوانان
به مسجد باشد.
دستاوردهای ایده:
۱ـ ایجاد الفت و دوســتی بین
جوانان محل و مسجد؛
۲ـ ترغیــب زوجهای جوان به
حضور در مسجد؛
۳ـ جهتبخشــی به مســیر
زندگی زوجهای جوان.
زمینهسازی
پیش از رفتن به خانه زوجهای
جوان ،به منظــور هماهنگی ،حتماً
تماسی صورت بگیرد .اگر زوج جوان
اهالی مسجد مانند امام جماعت را به
خانه دعوت کرد ،بپذیریم و بیشتر از
 ۱۰دقیقه در خانه نمانیم.
بایدها
۱ـ این ایده را به اطالع عموم
نمازگزاران برسانیم تا تازه زوجها را
به امام جماعــت معرفی کنند۲ .ـ
انتخاب هدایای مناســب برای آغاز
زندگی مشــترک زوجیــن جوان،
مانند کتابهای مطلع عشق از رهبر
معظم انقالب و مفاتیحالحیات آیتاهلل
جوادیآملی.
نبایدها
ـ بیــن هدیه زوجهــا تفاوتی
قائل نشویم.
اقدامات
۱ـ مزین کردن هدیه به مبلغی
پول با عنــوان تبرکی برای زندگی
مشــترک؛ ۲ـ این هدیــه میتواند
هزینه سفر زیارتی به مشهد مقدس
برای آغاز زندگی مشترک باشد؛ ۳ـ
پیشنهاد برگزاری مراسم عقدکنان در
مسجد به زوجهای جوان.
پشتوانه نظری :امام خامنهای
در بخشی از پیام نوزدهمین اجالس
سراسری نماز فرمودند« :مسجد بايد
رابطة خــود را با جوانانى كه ازدواج
ميكننــد ...و حتى بــا نوزادانى كه
متولّد ميشــوند ،برقرار و مستحكم
كند)1389/07/20( ».

بـ کاسب امین محله

واسطهگری مســجد در تهیه
جهیزیه نوعروســان محله با کمک
کاسبان امین و معتمد محله
مشروح ایده
مسجد محل در راستای کمک
به نوعروسان بیبضاعت برای تأمین
جهیزیه ،میتواند با کاســبان محله
که ســابقه زیادی برای سکونت در
محله دارند ،ارتباط گرفته و از ایشان
دعوت کند تا به خانوادههای نیازمند
کمک کنند .بیشتر این کاسبان به
دلیل آشــنایی با خانوادهها و میزان
استطاعت مالی ایشــان ،میتوانند
امیــن نیازمندان محله باشــند .هر
کســبه میتواند یک قلــم کاالی
ضروری را به نوعروس هدیه کند.
بایدها و نبایدها
۱ـ امام جماعــت خانوادههای
نیازمند را به کاسبان محله معرفی کند.
۲ـ ارائه تخفیف و امکان خرید قسطی
کاال برای خانوادهها از کسبه و اصناف.
دستاوردهای ایده:
۱ـ ترویــج ازدواج آســان در
جامعه؛ ۲ـ حل مشکالت جوانان با
تأمین لوازم اولیه زندگی.
سابقه اجرای ایده:
مسجد و خیریه امام جواد(ع)
تهران.

کنکاش

تمام اینها بیمارستانها از پذیرش
این بیمــار خــودداری میکردند.
از طرفی بســیاری از پزشــکان و
پرســتاران با این بیماری ناآشــنا
هستند و همین لزوم توجه به ارائه
خدمات تخصصی یک مرکز خاص
برای بیماری پروانهای را دوچندان
میکند».
در ادامــه این دیدار ســردار
عبداللهی از دســتور اکید فرمانده
کل سپاه برای رسیدگی به مشکالت
خانــواده نفیســه و دلجویی از آنها

پرداخت شود».
عبداللهــی با بیــان اینکه «با
وجــود امکانات گســترده درمانی
موجود در کشور نباید شاهد چنین
اتفاقاتی باشــیم» ،گفــت« :ما در
بیمارســتانهای تخصصی خود در
سراسر کشور آمادگی پذیرش همه
این بیمــاران را داریم و در همین

برخاسته از متن مردم و برای خدمت
به مردم در کمکرســانی به درمان
این بیماران و دیگر بیماران نیازمند
از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد».
وی گفــت« :یکی از افتخارات
سپاه داشــتن کارکنان و پزشکان
متعهد و متخصص و بنام است که
همه اینها کنار امکانات و تجهیزات
درمانی پیشرفته ،بستر را برای ارائه
خدمت به این بیماران نیازمند میسر
کرده است.
وی همچنیــن اضافــه کرد:
«سپاه پاســداران انقالب اسالمی
با برپایی بیمارستانهای صحرایی
و با حضــور کادر درمانی تخصصی
و فوقتخصصی پزشــکی اقدام به
ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی
در مناطق محــروم و کمبرخوردار
میکند».
معــاون بهداشــت و درمــان
و آموزش پزشــکی ســپاه با اعالم

بررسی و اجرایی خواهیم کرد».
در ادامه سردار عبداللهی طی
تماس تلفنــی با پــدر این دختر
فوتشده مراتب تسلیت و دلجویی
فرمانده کل سپاه را به این خانواده
داغــدار اعــام کــرد و در جریان
مشــکالت درمانی و سختیهایی
که ایــن خانــواده در روند درمان
فرزندشان متحمل شــدهاند ،قرار
گرفت.
حجتاالسالم هاشمی ،مسئول
خانه «ایبی» با تقدیر از اقدام عاجل
فرمانده کل سپاه گفت« :اینکه تنها
چند ساعت پس از درج مشکل این
بیمار در رسانهها ،یک مقام عالیرتبه
دســت به کار شود و به این سرعت
موضوع را رســیدگی و اقدام کند،
بسیار جای تشکر دارد».
وی در پایــان افــزود« :ایــن
بیمــاران در نظام ســامت دیده
نشدهاند و حتی آنها را به مثابه یک

یکی از افتخارات سپاه
داشتن کارکنان و پزشکان
متعهد و متخصــص و بنام
است که همه اینها در کنار
امکانات و تجهیزات درمانی
پیشرفته ،بستر را برای ارائه
خدمت به بیماران نیازمند
میسر کرده است
خبر داد و گفت« :ســردار جعفری
با قید فوریت خواست به این بیمار
رسیدگی شود؛ تمامی امکانات نیز
در بیمارستان تخصصی سپاه برای
پذیــرش وی فراهم شــده بود که
متأسفانه بهدلیل وخامت حال وی
این امر میسر نشد».
وی در ادامه افزود« :ســردار
جعفــری تأکید کرد از خانواده این
بیمار فوتشــده دلجویی شــود و
تمام هزینههــای مربوط به درمان
فرزندشــان چه در زمان بیماری و
چه هماکنون که فوت کرده است،

ارتباط نیز بر حســب نیاز بیماران
دو تا ســه تخت بیمارستانی مرکز
تخصصــی و فوقتخصصی حضرت
بقیهاهلل(عج) در تهران را به بیماران
پروانهای اختصــاص میدهیم که
از ایــن پــس پذیرش آنهــا بدون
مشکالت و روند اداری حال حاضر
با معرفی خانه «ایبی» بهآســانی
صورت پذیرد».
وی ادامه داد« :ســپاه نهادی

مســاعدت و حمایت همهجانبه از
کودکان پروانهای ،از مســئول خانه
«ایبی» خواســت طی  24ساعت
آینده همه نیازهای این مرکز را برای
دریافت خدمات به ایشان ارائه دهد.
وی اظهــار داشــت« :پس از
دریافــت فهرســت نیازهــای این
مرکــز تا آخر همین هفته جلســه
دیگری خواهیم داشت و راهحلهای
برونرفــت از این وضــع موجود را

بیماری خاص هم نمیشناســند.
چندین بار درخواستهای مختلفی
برای خاص شدن این بیماری ارائه
کردهایم؛ ولی تا به امروز هیچ جواب
مثبتی از سوی مسئوالن نداشتیم.
امیدوارم این اقدامات ســبب باعث
کاهش درد و رنج و آالم این کودکان
به شدت مظلوم شده و قطعاً دعای
خیر آنها و خانوادهشان همراه شما
خواهد بود».

طلبه جوان پاکدشتی در گفتوگو با صبح صادق

چرا زنبورداری؟
از حســن پرســیدم چرا این فعالیت را
به عنوان شــغل دوم انتخاب کردی؟ ،گفت:
«دوســت داشــتم لطمهای بــه فعالیتهای
فرهنگی و علمیام وارد نشود و از طرفی بتوانم
با وقت محدودی که دارم یک حرفه تولیدی
مفید راهاندازی کنم .با تحقیق و پرسوجویی
که انجــام دادم فهمیدم که حرفه زنبورداری
وقت کمتری از فرد میگیرد و میتوان آن را
برای شغل دوم انتخاب کرد .به همین دلیل با
برادرم این حرفه را انتخاب کردیم و پیش یکی
از دوستانمان که تجربه زیادی در این حرفه
دارد ،به مدت یک دوره پرورش زنبور که حدود
هفت ماه طول میکشد ،آموزش عملی دیدیم».
شــغل زنبــورداری در مشــاغل فصلی
دستهبندی میشود .بیشترین فعالیت در این
حوزه شامل شش ماه ابتدایی سال است .زنبور
مدتی از ایام سال را به خواب زمستانی میرود
و در این مدت به غذا و رسیدگی مستمر نیاز
ندارد .حسن در شــش ماه اول سال معموالً

هفتهای دو تا سه روز و در شش ماه دوم سال
هفتهای یــک روز و در هر روز کاری به طور
میانگین سه ساعت برای رسیدگی به زنبورها
وقت میگذارد.
کارشناســان شــروع این فعالیت برای
افــراد کمتجربــه را از حــدود  5تا  10کندو
مناسب میدانند ،ولی حسن و حسین فعالیت
زنبورداری را با  30کندو شروع کردهاند .حسن
در این باره میگوید« :هر چند این ســطح از
شروع کار ریسک خودش را داشت و در صورت
شکســت ،احتمال ضرر اقتصــادی باال وجود
داشت ،ولی این ســطح از نگهداری زنبور در
تسریع آموزش ما نقش بسیار زیادی داشت و
ما خودمان را مجبور و ملزم کردیم که کار را
جدیتر بگیریم».
از کجا زنبور بخریم؟
برخی شــهرها مثل دماونــد ،گلپایگان
و خوانســار و برخی روســتاهای کشور قطب
زنبورداری کشور هســتند .با مراجعه به این
مناطق میتوان با زنبورداران بزرگ آشنا شد
و کندوها را از آنان خریداری کرد .عالوه بر این
برخی از زنبورداران در پایگاههای اینترنتی و
شبکههای اجتماعی فعال هستند و محصوالت
خود را تبلیغ میکننــد که از این طریق نیز
میتوان با نژادهای مختلف و ویژگیهای هر

یک آشنا شد و انتخاب درستی داشت.
ایــن دو برادر نیز با گرفتن مشــورت از
چند زنبوردار منطقه و کسب شناخت الزم از
نژادهای مختلف زنبورها و نقاط قوت و ضعف
هر یک ،نژاد اصیــل ایرانی را انتخاب کردند.
حســن درباره ویژگیهای این نژاد میگوید:
«نژاد ایرانی با زیستبوم ایران سازگارتر است
و مقاومت باالتری در برابر بیماریهای مختلف
دارد ».البتــه ،این برادران پــس از یک دوره
پرورش زنبور ایرانی ،به سمت پرورش نژادهای
دیگر نیز روی آوردهاند .زنبور کارنیکا یکی از
این نژادهاست که با وجود حساس و آسیبپذیر
بودنش به نسبت زنبور ایرانی ،به دلیل خرطوم
بلندی که دارد عسل بیشتری تولید میکند.
تولید عسل طبیعی
هدف اصلی برادران مهدوینیا تولید عسل
مرغوب و بدون ساکاروز است که در اصطالح
به آن عسل طبیعی گفته میشود .تشخیص
درصد طبیعی بودن عسل برای مردم و حتی
بسیاری از زنبورداران ،ممکن نیست .بهترین
روش تهیه عســل طبیعــی ،آزمایش درصد
ساکاروز موجود در آن یا خرید عسل طبیعی
از افراد مطمئن است.
پرورش عســل طبیعی بــه تخصص و
عالقهمندی زنبوردار بســتگی دارد .زنبوردار

نیمنگاه

چاشنی هندی برای مدیریت گروههای افراطی

مهدی پرچمیپور« /نارندرا مودی» اولین نخستوزیر هند بود که به
تازگی به سرزمینهای اشغالی رفت و با مقامات صهیونیستی دیدار کرد .این در
حالی است که هند همواره از تشکیل کشور فلسطین حمایت کرده است ،اما
مقامات هندی تالش کردهاند هرگونه تغییر در سیاست خارجی خود در قبال
فلســطینیان را در چارچوب تالش هند برای برقراری رابطه بهتر با دولتهای
مختلف تعبیر کنند.
البته در گذشته برخی از مقامات هندی به اراضی اشغالی آمده بودند؛ از
جمله «پرناب موکرجی» رئیسجمهور هند ،که در اواخر سال  ۲۰۱۵میالدی
با مقامات صهیونیســتی دیدار کرده بود؛ اما با توجه به سیاست هند در قبال
فلسطینیها و حمایت هند از تالشهای فلسطینیان و در نظر گرفتن جمعیت
حدود  ۲۰۰میلیونی مسلمانان هند ،مقامات این کشور همواره تالش کردهاند
در این دیدارها هم با مقامات صهیونیســتی و هم از سرزمینهای فلسطینی
دیدار کنند.
رژیم صهیونیستی و هند در سالهای اخیر روابط خود را در سطوح مختلف،
به ویژه نظامی و راهبردی گسترش دادهاند ،به گونهای که بنا به برآورد منابع
سیاســی جهان ،هند با خرید یک میلیارد دالر تسلیحات طی سالهای اخیر
به مشــتری شماره یک تسلیحات نظامی و خدمات امنیتی و اطالعاتی رژیم
جعلی صهیونیستی تبدیل شده است.
تحوالت منطقهای ،هند را در محور تحوالت سیاسی ،اقتصادی و نظامی
قرار داده است و این مسائل میتواند یکی از محورهای اصلی تالش هند برای
توســعه رابطه خود با رژیم غاصب صهیونیســتی و بهرهوری از پیشرفتهای
صنایع کشــاورزی و نظامی آن باشــد .در چارچوب رقابتهای هند با چین
و تالش مقامات دهلی نو برای حضوری مســتمر و فعال در اقیانوس هند به
دولت جعلی صهیونیستی به منزله تأمینکننده تجهیزات نظامی و فناوریهای
پیشــرفته دفاعی که به آنها در بازارهای آمریکایی و اروپایی دسترسی آسانی
وجود ندارد ،مینگرد.
از طرفی مقامات جانی صهیونیستی هم با مالحظه موقعیت راهبردی هند
در منطقه ،طی سالهای اخیر تالش کردهاند روابط خود را با این کشور توسعه
دهند؛ چرا که هند را دروازهای برای ورود به منطقه جنوب آســیا و نیز نفوذ
در گروههای تروریستی این منطقه به منظور مقاصد اطالعاتی و امنیتی خود
میبینند .برای تبیین بیشــتر جایگاه هند در نزد مقامات صهیونیستی ،مرور
اظهارات بن گوریون ،نخستین رئیس دولت جعلی صهیونیستی در زمینه این
کشور بسیار راهگشاست .بن گوریون درباره هند میگوید« :به زعم ما ،هندوستان
بهترین پایگاهی است که میتوانیم از آنجا عملیات بر ضد مسلمانان را هدایت
کنیم ».برخی از تحلیلگران صهیونیستی ،همچون «آبراهام سیگال» و «هری
ایســریگ» در این باره معتقدند ،هند برای رژیم صهیونیستی حکم «گردوی
بزرگی» را یافته است که رژیم صهیونیستی خیز برداشته است تا آن را بشکند.
عادیســازی روابط و مناســبات دیپلماتیک میان هنــد و رژیم جعلی
صهیونیســتی در سال  1993آغاز و به تدریج وارد حوزه همکاریهای نظامی
شد و در حال حاضر ابعاد همکاریهای امنیتی ،ماهوارههای فضایی و اطالعاتی،
موشکی ،اتمی و تسلیحات استراتژیک را نیز شامل شده است .اگر چه تهدیدات
پیش روی هند و رژیم صهیونیستی از یک جنس نیستند؛ اما هر دو به دنبال
اهداف و مقاصد خود از یکدیگرند.
به هر جهت توســعه روابط و مناسبات میان هند و رژیم صهیونیستی از
مؤلفههای متعددی برخوردار است و از چشمانداز راهبردی دو طرف به منزله
اقدامی سودمند که منافع دو طرف را تأمین میکند ،به آن نگریسته میشود.
رژیم غاصب صهیونیســتی به بازار گسترده و رو به رشد تسلیحاتی در هند و
نفوذ در کانونهای گروههای تندرو اسالمی منطقه جنوب آسیا چشم دوخته
است .متقاب ً
ال دولت هند نیز به رژیم جعلی رژیم صهیونیستی به منزله مهمترین
مؤلفه در توسعه قدرت نظامی خود مینگرد.

روزنه

تولید  900کیلو عسل طبیعی در کنار فعالیت فرهنگی

اکبــر کریمی /عســل یکــی از
پرفایدهتریــن نعمات الهی اســت که خواص
دارویی و درمانی فراوانی برای آن ذکر شــده
اســت .در قرآن کریم از عسل نام برده شده
و روایات فراوانی از ائمه(علیهمالسالم) درباره
فواید آن نقل شــده است .همچنین این ماده
شــفابخش مورد تأکید هر دو طب ســنتی و
نوین است.
توصیه حســن مهدوینیا به کسانی که
به دنبال راهاندازی شــغل دوم کم دردســر و
زودبازده میگردند ،پرورش زنبور عسل است.
حسن  30ساله در کنار تحصیالت حوزوی و
دانشگاهی ،به تدریس و فعالیت در حوزههای
فرهنگی نیز اشتغال دارد و برادر  27سالهاش
نیز شــغل ثابــت اداری دارد .فرهنگ کار در
خانواده مهدینیا ســبب شده تا طلبه جوان
پاکدشتی فعالیتش را به حوزه و منبر و محراب
خالصه نکرده و به همراه برادرش زنبورداری را
شغل دوم و منبع درآمد قابل اتکا برای تأمین
بخشی از هزینههای زندگی انتخاب کنند.

۷

الله افتخاری ،نماینده سابق مجلس با بیان اینکه حجاب برای آزار زنان نیست؛ بلکه در راستای کرامت و عفت زنان است ،گفت :کشورهایی نظیر
آمریکا کنوانسیون رفع تبعیض مینویسند؛ اما خود با این ادعا که ما قانون برتر داریم ،اسنادی همچون  ۲۰۳۰را امضا نمیکنند .در قرآن به حجاب
برتر و چادر اشاره شده ،بنابراین حجاب برای آزار زنان نیست؛ بلکه در راستای کرامت و عفت زنان است.

اقدام فوری سپاه در بخش درمان بیماران خاص

گزارشــی از وضعیــت وخیم
بیمــار مبتال به «ایبــی» در یکی
از بیمارســتانهای دولتــی تهران
منتشر شد« .نفیسه» بیمار مبتال به
«ایبی» بهدلیل پیشرفت بیماری
خــود و عفونت فراگیــر در بدن به
انجام عملهای پیشرفته و تخصصی
نیاز داشــت؛ برای همین الزم بود
کــه به یک بیمارســتان تخصصی
منتقل شود .با وجود این ،مسئوالن
بیمارســتانی از پذیرش این بیمار
به بهانههای مختلف ســر باز زدند
و در نهایــت صبــح روز  21تیرماه
به دلیــل حاد بودن نــوع بیماری
این دختر  27ســاله جان خودش
را از دســت داد .تنها ساعتی پس
از انتشار خبر مربوط به این بیمار،
سردار سرلشکر پاسدار عزیزجعفری،
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اســامی در جریان موضــوع قرار
گرفت و بالفاصله معاون بهداشــت
و امداد و درمان و آموزش پزشکی
خود را مأمور پیگیری و رســیدگی
به وضعیت این بیمــار و کمک به
خانواده وی کرد .در همین راســتا
صبح همان روز سردار دکتر احمد
عبداللهی ،معاون بهداشت و امداد
و درمان و آموزش پزشــکی سپاه با
حضور در خانه کودکان پروانهای با
مسئوالن این مرکز دیدار کرد و در
جریان مشــکالت آنها قرار گرفت.
حجتاالسالم هاشمی ،مسئول خانه
«ایبی» در این دیدار بر مشکالت
فراوان پیش روی این بیماران اذعان
کرد و گفت« :تنها مشــکلی که از
ما حل شده اســت ،همین مسئله
پانسمانهاســت؛ اما در بسیاری از
موارد از جمله بستری و دسترسی به
خدمات درمانی و تیمهای پزشکان
متخصص با مشکالت فراوانی روبهرو
هستیم».
وی بــا اشــاره به مشــکالت
پیشآمده برای نفیســه دختر 27
سالهای که در بیمارستان فوت کرد،
گفت« :چهار روز بود که پزشــک
متخصــص این بیمار درخواســت
مشاوره تخصصی و انتقال آن به یک
بیمارستان مجهز را داده بود؛ اما با
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گزارش
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برای تولید عسل طبیعی بیشتر ،باید زنبور را در
طول دوره تولید عسل ،در شرایط آب و هوایی
مختلف جابهجا کند .در هر ماه و فصلی از سال،
گلهای خاصی میرویند و مناطق خاصی از
کشور نیز مرکز گلها و گیاهان دارویی است.
زنبوردار با شــناخت این مناطق و دوره رشد
این گلها زنبورهایش را به آن مناطق میبرد
و با اتمام گلهــای هر منطقه زنبورهایش را
بــه منطقه دیگری جابهجــا میکند .برادران
پاکدشتی نیز زنبورهایشان را در طول سال
چهار تا پنج مرحله جابهجا میکنند .عســل
طبیعی نیز انواع مختلفی دارد که شامل عسل
بهارنارنج ،خارشــتر ،گون ،آویشن ،اقاقیا و...
میشــود که هر یک از آنها کیفیت ،خواص و
طعــم و مزه مختلفی دارند و با تفاوت قیمتی
از  60تــا  90هزار تومــان در بازار به فروش
میرسند .حسن میگوید« :دوره برداشت عسل
طبیعی از اواسط اردیبهشت تا اواخر شهریور
ماه است و استاندارد عسلدهی هر کندو از نژاد
ایرانی  15کیلو در طول یک سال میباشد».
برادران مهدوینیا با داشــتن  70کندو،
ســالیانه به طور متوســط  900کیلو عسل
طبیعی تولید میکنند و درآمدی  60میلیونی
از این شغل دارند.
معیــار و مرجع مشــخصی برای تعیین
درصد مرغوبیت و طبیعی بودن عسل در کشور
وجود ندارد؛ بسیاری از مصرفکنندگان راغب
به خرید و مصرف عسل ارزان قیمت هستند
و امکان فروش عســل طبیعــی نیز با قیمت
عسلهای کارخانهای یا شکری برای زنبورداران
مقرون به صرفه نیســت و یکی از دغدغههای
بزرگ آنان فروش محصول میباشد ،اما برادران
مهدینیا بــرای فروش این حجم از عســل
تولیدیشــان نگرانی ندارند .آنها طی دو سال
فعالیت خود اعتماد فامیل و آشنایان را جلب
کردهاند ،به طوری که سفارش خرید را پیش
از آماده شدن عسل میگیرند.
برای تهیه گــزارش از فعالیتهای
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره
تلفن  09193472981برادر اکبر کریمی
تماس بگیرید.

دانستهها و بایستههای حقوقی ـ 46

آشنایی با اصطالحات حقوقی ـ 10

در ادامه آشنایی با مفاهیم و اصطالحات حقوقی ،چند نمونه دیگر از این
اصطالحات را بررسی خواهیم کرد.
اتالف :اتالف از بین بردن مال دیگری را گویند ،چه قسمتی از یک مال
باشــد و چه تمام آن .با اتالف مال دیگری برای اتالفکننده مسئولیت مدنی
ایجاد میشود ،چه تلف عمدی و چه غیر عمدی باشد؛ یعنی فرقی نمیکند
کســی عمدا ً خانه دیگری را آتش بزند یا با روشــن کردن آتش بیش از حد
متعارف در حیات منزل خود بدون آنکه قصد آتشســوزی منزل دیگری را
داشته باشد ،آتش به خانه دیگری سرایت کرده و موجب اتالف شود.
جرم :هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده
باشد ،جرم محسوب میشود.
مباشر جرم :کسی است که جرم را مستقیم و بدون واسطه انجام میدهد.
مسبب جرم :کسی است که جرم را غیر مستقیم انجام میدهد؛ مانند
استفاده از حیوانات.
معاون جرم :در تسهیل وقوع جرم مؤثر است؛ مانند نگهبانی دادن باز
کردن گاوصندوق و. ...
شریک جرم :اجماع بیش از یک نفر ،یعنی دو نفر کمتر نباشد ،شرکت
هر دو در عملیات مجرمانه.
اقرار :اگر شخصی خبری را اعالم کند که مفاد آن به ضرر خودش و به
نفع دیگری باشد« ،اقرار» نام دارد .به شخصی که اقرار میکند« ،مقر» گویند.
اگر مفاد این خبر به نفع خودش و به ضرر دیگری باشــد ،ادعا و اگر به نفع
دیگری و به ضرر شخص ثالثی باشد ،شهادت نام دارد.
اقدامات تأمینی :تدابیری اســت کــه دادگاه برای جلوگیری از تکرار
جرم درباره مجرمان خطرناک اتخاذ میکند؛ مانند نگهداری مجرمان دیوانه
در تیمارستان.
امور حسبی :به اموری گفته میشود که دادگاهها باید بدون مالحظه
اینکه درباره آنها اختالف و مرافعهای وجود دارد یا نه ،وارد رسیدگی و اتخاذ
تصمیم میشوند؛ مانند رسیدگی به اموال متوفای بالوارث ،تعیین سرپرست
برای دیوانهای که ولی یا قیم ندارد.
اماره :هر چیزی که حکایت از چیز دیگری داشته و در پروندههای مدنی
و کیفری ظاهرا ً جنبه کاشفیت از واقع دارد ،مانند تصرف شیئی که در ظاهر
کاشــف از مالکیت متصرف است .البته ممکن است خالف آن نیز ثابت شود.
برای نمونه ممکن اســت شیئی که در تصرف الف است ،در مالکیت ب باشد
که الف به طور امانی آن را در اختیار گرفته است.
التزام :تعهد کردن گاهی در قراردادها وجهی به عنوان وجه التزام آورده
میشود که به منظور تأمین خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر آن مقرر میشود.
تمتع :عبارت است از اینکه شخص قانوناً شایستگی و توانایی بهرهمندی
و دارا شدن حقی را داشته باشد.
استیفا :عبــارت از قابلیتی است که قانون برای افراد شناخته تا بتوانند
حق خود را اجرا کرده و خود را متعهد کنند.
احوال شخصیه :عبارت از عناوینی است که سبب ظهور یا وجود ویژگی
و حاالتی در شخص نسبت به شخص دیگر میشود که بر آن اثر قانونی مترتب
شده است؛ مانند ازدواج.
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آیتاهلل جوادیآملی گفت :آرای مردم نسبت به پذیرش حاکمیت قانون الهی عالمت ثبوت حق بوده ،نه علت آن...؛ هرگز زمامدار اسالمی از طرف مردم یا خبرگان
منصوب یا معزول نمیگردد ...هرگز نباید بین تأثیر خارجی حضور مردم و بین تأثیر آن در ایجاد حق حاکمیت و علیت نسبت به اصل والیت خلط نمود و به بهانه تکریم
آرای عمومی ،حق حاکمیت را مجعول خلق [مردم] دانست و جنبه ربوبی آن را رها کرد.
جریانشناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصرـ 7۵

سیاستنامه
اندیشه سیاسی مسلمانانـ 400

رابطه فرد و جامعه از نظر مالمحمدمهدی نراقی

فتح اهلل پریشان /در این شماره رابطه جامعه و فرد را از منظر نراقی بررسی
میکنیم .دانشمندان علوم اجتماعي از ديرباز ،مباحثي درباره اصالت فرد ،جامعه يا هر
دو ارائه کردهاند .در اين زمینه ،هر کدام از نظریات طرفدارانی داشــتهاند؛ برای نمونه
برخي از فالسفه بر اصالت جامعه تأكيد دارند و برخي نيز با ارائه داليلی فرد را دارای
اصالت و پایه تشکیل هر جامعه میدانند .برخي گفتهاند اولين بار بحث «اصالت فرد
و جامعه» را خواجه نصيرالدين طوسي ،معروف به «استاد بشر» در قرن هفتم هجري
مطرح كرده ،ولي حقيقت مطلب اين است كه پيش از آنكه وي در اثر ارزشمند اخالق
ناصري آن را مطرح کند ،ابونصر فارابي ،نخســتين فيلسوف مسلمان ايراني ،نزدیک
به سه قرن پيش از خواجه نصيرالدين طوسي آن را در آثار فلسفي خود بيان داشته
اســت .پس از ايشان ،اخوانالصفا در قرن چهارم و ابنخلدون در سده هشتم ،به این
علمه اقبال الهوريّ ،
موضوع اشاره داشته و در زمان معاصر ،فيلسوفاني همچون ّ
علمه
طباطبایی ،شهيد سيدمحمدباقر صدر ،شهيد مطهري و آیتاهلل جواديآملي و آیتاهلل
مصباح به تفصيل ،اين بحث را بررســي كردهاند .در طول زمان ،به تدريج ،دامنه آن
بسط يافته و افكار برخي از انديشمندان غرب همچون هگل ،هربرت اسپنسر ،استوارت
ميل ،اگوســت كنت ،دوركيم و ماكسوبر را به خود مشغول داشته و آنان نيز در اين
زمينه مباحثي را مطرح کردهاند.
نگاه اســام نســبت به این موضوع ،اين است كه حقوق و مصالح فرد بر جامعه
مقدم است (مفهوم حقوقي «اصالت»)؛ اما غايت نظام اسالمي با آنچه نظامهاي مادي
و كاپيتال در پي آن هستند ،تفاوت دارد .هر دو نظام (الهي و مادي) حقوق فرد را بر
جامعه مقدم ميدارند؛ ولي در نظام ديني ،حق را به فرد ميدهند تا ايثار كند و روحيه
ايثارگري در او تقويت شــود؛ اما مكاتب مادي ،اولويت را به فرد ميدهند تا اســتيثار
كند .مبناي اســام در اولويتبخشــي به حقوق فردي ،بر مصالح و حقوق اجتماعي،
ان ب ِ ِه ْم
ون َعلَي أَنفُسِ ِه ْم َو ل َ ْو َك َ
احياي روحيه فداكاري و ازخودگذشتگي استَ « :و يُ ْؤث ُِر َ
اص ٌة»(حشر )9 /از همین رو ،انسان هرچند به چيزي نيازمند باشد ،باز ديگران را
خَ َص َ
بر خود مقدم ميدارد .پيامبر گرامي(ص) با ترويج و تعليم اين فرهنگ در مقام تحكيم
بناي عظيم جامعهاي برآمدند كه با هيچ تهديدي متزلزل نخواهد شد؛ زيرا با عمل به
تعاليم آن ،افراد جامعه ،تأمين معاش ديگران را جزئي از حيات فردي خويش دانسته ،با
تكامل روح و از خودگذشتگي ،سعادت و رستگاري آخرت را براي خود فراهم ميکنند.
پس تقدم حقوق فرد بر جامعه در اســام براي ايثار آن به نيازمندان اســت ،نه براي
اسراف در دست متموالن در جهت استخدام و تعدي بر ديگران ،اما در نظامهاي غير
الهي و مكاتب مادي ،تقدم حقوق فرد بر جامعه در جهت منفعتطلبي ،سودگروي و
برتريجويي در مسير تحقق اميال و خواستههاي شخصي است.
اما درباره مفهوم اجتماعي اصل از نگاه اسالم ،فرد و جامعه تأثيري متقابل دارند؛
زيرا افرادي كه در جامعه به ســر ميبرند ،دو دســتهاند :خواص و عوام .گروه خواص،
كه از درك و معرفت بااليي برخوردارند ،بر جامعه تأثيرگذارند؛ اما عوام ،كه تابع ج ّو
حاكم بر جامعهاند ،جامعه بر ايشان اثرگذار است .احاديثي كه افراد جامعه را به حاكم
تغير الزمان»؛ هنگامي كه
تغير السلطان ّ
آن تشبيه کرده ،به اين نكته اشاره دارند« .اذا ّ
حاكم و سلطان وقت تغيير كند ،زمان تغيير خواهد كرد.
ایــن نــگاه به نوعی در نراقــی اول نیز وجود دارد .وی از آنجایی که انســان را
مدنیالطبع میداند و معتقد اســت انسان فطرتاً به اجتماع گرایش دارد ،رابطه فرد و
جامعه را رابطه وابستگی متقابل در جهت کمک به ارتقای سطح رشد معنوی و مادی
و رفع نیازمندیهای انسانها تفسیر میکند .نراقی این رابطه را کام ً
ال دوجانبه دانسته
و درباره تأثیر جامعه بر فرد مینویســد« :رسیدن افراد انسان به درجات عالیه علم و
عمل موقوف اســت بر زندگانی ایشــان در مدت مدیده و زندگی ایشان در این مدت
موقوف است بر امور چند از لباس ،ماکوالت و اسلحهای چند ...و شکی نیست که هر
یک از افراد انسان خود به تنهایی نمیتواند که همه این امور را به دست خود سرانجام
کند ،بلکه در سرانجام شدن امور مذکوره بعضی محتاج بعضی دیگر هستند .پس باید
()1
جمعی از افراد انسان معاونت و امداد یکدیگر را بکنند تا امور مذکوره سرانجام شود».
نراقی معتقد است ،در جامعهای که امنیت و عدالت نباشد ،فرد نمیتواند استعداد
معنوی خود را شکوفا کرده و به سعادت برسد .از سوی دیگر ،فرد نیز نقش مؤثری در
آبادانی و رشد کیفی اجتماع به عهده دارد .افراد با توجه به سطح برخورداری از مراتب
کماالت و فضایل کارآیی علمی ،معنوی و عملی متفاوتی را در اجتماع خواهند داشت.
انبیا که کاملترین افراد از نظر فضیلت هستند ،بیشترین تأثیرگذاری را در اصالح و
کمال جامعه داشتهاند .پس از آنها ،زمامداران و رهبران معنوی و مذهبی جامعه نقش
تغییرســاز را به عهده دارند .نقش این دو گروه به قدری است که حتی محقق نراقی
()2
فقدان آنها یا تعالیمشان را برابر با فروپاشی روند کمالگرایی جامعه برشمرده است.
بنابراین ،رابطه فرد و جامعه از منظر محقق نراقی رابطه متقابل مسئولیتپذیری
است و همانطور که رشد جامعه و برقراری عدالت در آن مبتنی بر اصالح فرد است،
اجتماع مهذب نیز نردبان رشد انسان خواهد بود.
* منابع در دفتر هفتهنامه موجود است.

کتابخوان
والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت

در دنیــای معاصر ،الگــوی حکومت
دموکراسی به دلیل فراز و فرودها و محاسن و
معایبی که داشته ،سببساز طرح پرسشهای
زیادی درباره حکومت ،مشروعیت حاکمان و
شیوههای خوب حکومتداری شده است .در
بین آنها زیربناییترین پرســش ،پرسش از
مشروعیت حکومت است .مشروعیت حکومت
در کشورهای مدعی دموکراسی ،تنها به مدد
رسانههای جمعی ،مطبوعات و فناوری تبلیغی
اســت .این ابزار ،افکار عمومی را هر طور که
بخواهند ،هدایت کرده و سمتوسو میدهند.
امروزه روشن شده است که در این حکومتها ،که خواست اکثریت ،منشأ مشروعیت
حکومت شــمرده میشود ،دهها وسیله غیر شرافتمندانه به کار گرفته میشود تا
خواست مردم به جهتی که صاحبان زر و زور و تزویر میخواهند ،هدایت شود.
اما مشــروعیت حکومت در اسالم چگونه اســت؟ مبنای مشروعیت حاکم
چیست؟ دستگاه حاکم بر اساس چه مجوزی قوانین را وضع و اجرا میکند؟ آیا
حاکم چون شــخصیت برجسته و واالیی اســت ،به خود اجازه حاکمیت و وضع
قانون را میدهد؟ آیا دودمان و حســب و نســب و زور و غلبه مبنای مشروعیت
حاکم اســت؟ یا آنکه مشروعیت ،منشأ الهی دارد که بر اساس آن ،حاکم خود را
محق در حاکمیت میداند و مردم به خاطر باورهای دینی از او اطاعت میکنند؟
«والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت» تألیف آیتاهلل جوادیآملی عنوان کتابی
اســت که نظریه والیت فقیه در اســام را تبیین میکند .آیتاهلل جوادیآملی از
فقها و فیلسوفانی است که دالیل عقلی متقنی بر ضرورت والیت فقیه ارائه کرده
است .ایشان در این کتاب دلیل «عقلى محض» ،دلیل «مرکب از عقل و نقل» و
دلیل «نقلى محض» بر والیت فقیه را بررسی کرده است .این کتاب که به همت
انتشارات اسراء چندین بار به چاپ رسیده ،در هفت فصل با عناوین و موضوعاتی
چون؛ انسان ،آزادی ،عبودیت ،قانون؛ حکومت اسالمی و اهداف آن؛ ضرورت والیت
فقیــه؛ والیت فقیه یا وکالت فقیه؛ وظایــف و اختیارات ولی فقیه؛ امام خمینی؛
والیت فقیه ،عزت مردم و بررســی پرسش و پاسخها تدوین شده است .در فصل
هفتم کتاب که به پاسخ شبهات و پرسشها اختصاص یافته ،استاد متأله معاصر
به  ۱۱۵سؤال با موضوع اصل والیت فقیه پاسخهای دقیق و متقنی داده است.

بازخوانی علل سیاسی و مذهبی پیوند بهائیت با روسیه تزاری

جعفر ساسان -داوود عسگری/
کیــت ادوارد ابوت ،کنســول
انگلیــس که هنگام آشــوب زنجان،
از آن شــهر گذر  ،در گزارشــی که
 30اوت 1850میــادی به انگلیس
فرستاده است ،با اشاره به درگیریهای
شدید میان قشون دولتی (به رهبری
محمدخان بیگلری) و بابیان شورشگر
و مقاومت ســخت بابیها و خشونت
فجیعشان نســبتبه مخالفان خود،
مینویســد« :مالمحمدعلی زنجانی
که سردســته این مدافعین متعصب
اســت ...به آنها اطمینان میدهد که
دولت روس در این جنگ یار و مددکار
آنهاست و از هیچگونه کمکی در این
()1
راه دریغ نخواهند ورزید».
دکتر فریدون آدمیت در اینباره
مینویسد« :حتی در صداقت بزرگان
اولیه بابیه هم تردید اســت .مجتهد
نامداری مانند مالمحمدعلی زنجانی،
یعنی جنــاب حجت ،که دعوی فتح
کره زمین را داشــت و معتقد بود که
تــاجداران جهان بایــد فرمان وی را
گــردن نهند و حتی حکومت مصر را
به دست یکی از اولیای مقدس سپرده
بود ،چطور شد که به اصحابش وعده
داد کــه امپراتــور روس که در زمره
همان شاهان کافر بود ،به یاری آنان
خواهد آمد؟! آن بیچارگان ابله هم باور
()2
فرموده بودند».
اینها نمونهای از حمایت روسیه
از فرقه بابیه اســت که افزون بر نفی
اســام ،به قتل و غارت مردم دست
زده و در برخی از مناطق ایران آشوب
به پا کرده بودند؛ اما رابطه روســیه با
بهائیت ،از این هم قویتر و حمایتش
هم بیشــتر است .این رابطه قوی ،به
دلیل مناســبات خاص حسینعلی
نوری ،بنیانگــذار بهائیت و خانواده
وی با روســیه بوده است که در ادامه
مواردی از آن ذکر میشود.
س نوری ،موســو م به
میرزا عبا 
ی بهاء
میــرزا بزرگ ،پدر حســینعل 
ن خویش
گ خاندا 
ح ازل ،بــزر 
و صب 
شمرده میشــد .حضور چشمگیر و
ش در سفارت
گسترده منسوبان نزدیک 

آفاق

فریدون آدمیت
روســیه ـ که به آن اشاره خواهد شد
ـ بیانکننده ارتبــاط این خانواده با
روسهاست.
س نـــوری ،در
مـیـــرزا عـبـا 
ی مـیرزا
دستگا ه شـاهـزاد ه امامورد 
س گارد
(پســر فتحعلیشــاه و رئی 
ص ســلطنتی) کار میکرد و
مخصو 
ی وی بود.اماموردی از نیروهای
منش 
روسوفیل و مرتبط با سفارت روسیه
بود؛ اما بهائیان اصرار دارند که وی را
وزیر معرفی کنند؛ چنانکه در کتاب
حضرت بهاءاهلل چنین آمده است:
«امــاموردی ،از دولتمردانــی
ل ســـلطنت
ن انتقا 
بود ک ه در جریا 
از فتحعلیشــاه ب ه محمدشاه قاجار
ی  1250ه .ق) ب ه رقبای
جمادیالثان 
ی ب ه دستور
ت و حت 
شا ه جدید پیوس 
برادر بزرگش ،علیشا ه ظلالسلطان ،با
ت تا
ن شتاف 
پانزده هزار سرباز ب ه قزوی 
ش (قائممقام
را ه را بر ورود شا ه و وزیر 
ت ببندد ،ک ه البته
فراهانی) ب ه پایتخ 
ی فضاحتبار
ی پایان 
یو
قشونکشــ 
ت یاران
ی شکس 
داشــت و با پیشبین 
()3
س پناهید».
ی رو 
خود ،ب ه چادرایلچ 
هـ .ق
ل  1251
اماموردی در سا 
ف شا ه به
ن مخال 
ی از شاهزادگا 
با جمع 
ل فرستاد ه شدند و سه سال
قلعه اردبی 

نو
ق برادرانش ظلالسلطا 
بعد ب ه اتفا 
ل گریخت ه و
رکنالدوله ،از قلعه اردبی 
ی پناهند ه شدند.
س تزار 
ت رو 
ب ه دول 
ن در نامهای ب ه پالمرستون،
ظلالسلطا 
وزیر خارج ه مینویســد« :بعد از فرار
ت ما ه در
ت هف 
از قلعــه اردبیل ،مــد 
ت علیــه امپراتور اعظم
ت دول 
حمای 
ت علیه
ی دول 
[روســیه] بودی م و ایلچ 
ایشان [سفیر روســی ه درایران] هم
()4
ل این امر بود».
دخی 
ی نوری،
بنابراین ،پدر حسینعل 
س نــوری ،مدتها کارگزار
میرزا عبا 
کســی بود کــه از حمایت روســیه
برخوردار بوده و منشی وی نیز از این
مناسبات بیبهره نبوده است.
جدای از پدر ،دیگر وابســتگان
نوری نیز به نحوی با روسیه و سفارت
آن در ایــران مرتبــط بودهاند .میرزا
گ بهاء ،که
ن نوری ،برادر بــزر 
حســ 
به نوشــته آقای نوایی بعدها منشی
سفارت روس شد )۵(،در موقع حبس
بهاء از طریق سفارت به داد او رسید.
به نوشته آیتی:
«در موقــع حبس بهــاء ،برادر
بزرگترش میرزا حسن نوری ،منشی
سفارت روس بود و باالخره به وسیله
میرزا حسن ،سفارت را وادار به شفاعت

کردند و پس از چهار ماه و چیزی ،بهاء
به شفاعت سفیر روس ،از حبس خالص
()۶
و به بغداد با عائلهاش تبعید شد».
میــرزا مجیــد آهــی و میرزا
ابوالقاس م آهی ،ب ه ترتیب شوهرخواهر
و خواهرزاده بهاء نیز در سمت منشی
ت روسی ه خدمت میکردند.
در سفار 
بنابرایــن ،خانواده نــوری همگی در
خدمت ســفارت دولــت بهیه روس
بودند و این خدمتگزاری سبب شد
که در موارد متعدد ،سفارت روسیه از
حسینعلی نوری حمایت کند و او را
از خطر قطعی نجات دهد.
شخص حســینعلی نوری نیز
با ســفارت روسیه مرتبط بود که این
ارتباط را باید در راستای نیاز متقابل
دو طرف به یکدیگر تحلیل کرد .بهاء
از ابتدا به دنبال قدرت و ریاست بود
و پیوســتنش به باب و شــرکت در
فعالیتهــای بعدی بابیان ،در همین
راستا ارزیابی میشود.
از آنجــا که حســینعلی نوری
پشتوانه سیاسی و مذهبی قوی نداشت
و دارای ایــل و تبار نبود و همچنین
مهمتریــن مانع او علمــا بودند ،تنها
راه برای رسیدن به این آرزوی بزرگ
را پیونــد با بیگانگان و برخورداری از
حمایت آنان میدانست؛ اگرچه بهائیان
اصرار دارند کــه برخالف واقعیت ،او
را شــاهزاده معرفی کنند؛ چنانکه در
کتاب حضرت بهاءاهلل آمده است:
«ایشــان در خانوادهاى نجیب
و اشــرافى ،کــه اصل و نســبش به
دودمانهاى بزرگ شاهنشاهى قدیم
ایران میرسید ،متولد شدند و با آنکه
موقعیت خاصى براى احراز مقام وزارت
در دایره حکومت براى ایشان مهیا بود،
()۷
از قبول آن مقام امتناع نمودند».
درباره آنچه گفته شد ،میتوان
به سه نکته اشاره کرد :اوالً ،این ادعا
درست نیست و سندیت تاریخی ندارد؛
ثانیاً ،کسی که ادعای رسالت و الوهیت
دارد ،چه نیازی به اصل و نسبتراشی
برای او هست؟ ثالثاً ،تکیه بر بیگانگان
برای رســیدن به مقصود ،در خانواده
بهاء امری معمول بوده اســت و پس

از او ،فرزنــد و جانشــین وی ،یعنی
عبدالبهاء نیز بــه انگلیس تکیه و با
افتخار ،لقب «ســر» را دریافت کرد.
بنابرایــن ،ارتباط با روســیه از طرف
بهاء بــه گمان خودش امری منطقی
بوده است.
روســیه نیز برای گسترش نفوذ
خــود در ایــران و شکســتن اقتدار
روحانیت شــیعه ،بــه چنین افرادی
که ظاهر مذهبی داشتند و از ادبیات
دینی استفاده میکردند ،نیاز داشت.
بنابراین ،دو طرف ،هم به دنبال اهداف
خود بودند و هم دشمن مشترکی به
نام روحانیت و مذهب شیعه داشتند
که برای شکســت آن ،باید دست به
دست هم میدادند .نمونههایی از این
ارتبــاط و همکاری دوطرفه ،در ادامه
آورده میشود:
ن آشــوبهای
ی از مهمتری 
یک 
ی مازندران
بابیــان ،در قلعه طبرســ 
س از
ت مرکزی پ 
ی داد کــ ه دولــ 
رو 
ت گران،
ن تلفا 
ی زیاد و داد 
کوششها 
ب کند .در
ت آن فتن ه را سرکو 
توانس 
ن آن فتنه ،حکومت حسینعلی
جریا 
ن ب ه بابیان
نوری را نیز ک ه قصد پیوست 
در قلع ه را داشت ،دستگیر کرد که در
این ماجرا ،روسهــا دخالت کردند.
آیتی در این باره مینویسد:
ی در درجز
ک وقت 
یی 
«حسینعل 
ن است،
ک ه [قریهای] از قرای مازندرا 
نو
ف داشت ه و در آنجا مستخدمی 
تشری 
ی شایان
ت روس ،ارادت 
ن دول 
سرحددارا 
ش یافته ،اراد ه کردهاند که
بــ ه حضرت 
ن ایرانی
ت مأمورا 
ت را از دس 
آن حضر 
گرفت ه و یا فرار داده ،ب ه روسی ه ببرند؛
ل نکرد ه است .تا اینکه
ی میرزا قبو 
ول 
گ محمدشاه میرسد
به زودی خبر مر 
س اظهار ســرور کرده
ی رو 
و دریابیگ 
ت شاه،
اســت .خالصه ،آن قضیه وفا 
ب مازندران
هرچند امر را بر اصحــا 
ی از
ت کرد؛ ول 
[بابیان شورشی] سخ 
هلل شد
ت حضرت بهاءا 
ب نجا 
ی سب 
طرف 
ن مراجعت
ت سالماً ب ه طهرا 
و آن حضر 
()۸
فرمود».
* پینوشتها در دفتر نشریه
موجود است.

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقالب اسالمیـ قسمت شصتوسوم

هجمه نرمافزارانه سبک و الگوهای زندگی غربی

دکتر سیامک باقریچوکامی/
ســبک زندگی و شیوه زیستن
مهمتریــن بخــش از عرصــه حیات
اجتماعــی را تشــکیل میدهنــد.
ســبک زندگی نرمافزار جامعهسازی
را تشــکیل میدهد .ســبک و شیوه
زندگــی ،مؤلفههایی چون تشــکیل
خانواده ،ســبک ازدواج ،نوع البسه و
خوراک ،مســکن و معماری ،الگوی
مصــرف ،تفریحات و شــیوه گذران
اوقات فراغت ،مسئله خط و زبان ،روش
معیشت و کسبوکار ،نوع هنر ،ادبیات
و سینما ،رفتارها در محل کار ،مدرسه،
دانشگاه ،در فعالیت سیاسی ،ورزش،
رســانه ،با پدر و مادر ،همسر ،فرزند،
رئیــس ،مرئوس ،پلیــس ،کارگزاران
دولت ،دوســت ،دشــمن ،بیگانه و...
را تشــکیل میدهد .بــا توجه به این
مؤلفهها ،سبک زندگی بخش حقیقی
و اصلی تمدن را شــامل میشــود.
بررسیهای پژوهشهای مختلف نیز
نشــان دادهاند ،بین سبک زندگی و
هويت اجتماعی شامل هويت مذهبی،
هويت ملی ،هويــت گروهی ،هويت
خانوادگی و هويت فردی همبستگی
معناداری وجود دارد(.نوابخش،1393 ،
ص )48 - 51

ابزارها و شیوههای بسط
سبک زندگی غربی
بازیگــران جنگ نرم با آگاهی از
اهمیت راهبردی سبک زندگی ،برنامه
هدفمندی را در جهت بســط سبک
زندگــی غربــی و آمریکایی در دیگر
کشورها تنظیم و طراحی کردهاند که
یکی از گونههای جنگ نرم اجتماعی
نامیده میشود .رقابت و تحمیل سبک
و الگوهای زندگی ،صحنه این نبرد را
تشکیل میدهد .در این جنگ درگیری
دو نظام (نظام غربی و نظام اسالمی)
بر غربیسازی و اسالمی کردن سبک
و الگوی زندگی اســت .اگرچه تهاجم
سبک زندگی غربی علیه جوامع غیر
غربی و جامعه مسلمانان سابقه بسیاری

دارد؛ اما از اواخر عصر سوم ،نبرد نرم
شــکل نوین به خود گرفته و از روند
شتابانی برخوردار شده است.
1ـ فناوریهای نوین
فناوریهــای نویــن اعــم از
ســختافزار و نرمافــزار در کمیت و
کیفیت جنگ بر ســر سبک زندگی
تأثیر بسزایی داشته است .در حقیقت،
با توجه بــه اینکه امروزه فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی مانند رســانهها،
ماهوارهها ،اینترنت و ...به مؤلفههایی
بیبديل در زندگی بشر تبديل شدهاند،
نقش اساسی در تغییر سبک زندگی
پیدا کردهاند .به باور گیدنز ،رسانهها با
قدرت عظیم فرهنگی خود میتوانند بر
الگوهای زندگی انسانها تأثیر بگذارند.
(گیدنز ،1382 ،ص )48
بازیگران مهاجم در موج چهارم
نبرد نرم با برخورداری از این فناوریها
و توســعه و گسترش آن ،قابلیتهای
عظیمی را برای تحمیــل نرمافزارانه
ســبک و الگوهای زندگــی غربی به
دســت آوردهانــد .فناوریهای نوین
ارتباطی ارزشهای غربی را به صورت
تدریجی ،آرام و چراغ خاموش به حریم
خصوصی و زندگی روزمره شهروندان
منتقل میکنند.
2ـ شبکههای ماهوارهای
در این نبرد ،شبکههای ماهوارهای
یکی از کانالهای مهم و بسیار تأثیرگذار
در انتقال ارزشهــای غربی به دیگر
جوامع ،از جمله جمهوری اسالمی به

شمار میآیند .شبکههای ماهوارهای با
نمایش سریالها و فیلمهای مختلف
تالش میکنند سبک زندگی عاطفی
و زناشــویی مردم را تغییر داده و به
مسیر دلخواه خود هدایت کنند .یکی
از رویکردهایــی که به طور جدی در
سریالهای ماهوارهای یافت میشود،
تغییر تابوهای زبانی و نیز رفتاری و به
تدریج حساســیتزدایی از واژههایی،
مانند دوســتدختر ،دوستپســر و
الفــاظ مربوط به مشــروبخواری و
رابطه جنسی است .برخی پژوهشهای
میدانی نشان داده است ،به هر اندازه
که تماشای ســریالهای ماهوارهای
بیشــتر میشود ،سبک زندگی بانوان
هم مطابق با سریال تغییر پیدا میکند.
(رحمانزاده و طهماســبی،1390 ،
ص )15
3ـ شبکههای اجتماعی
شــبکههای اجتماعی ابزار مؤثر
دیگری هســتند که بازیگران جنگ
نرم را قادر به تغییر سبک زندگی ملل
دیگر کرده است .شبکههای اجتماعی
مجازی که عمر خیلی زیادی ندارند،
با ســرعت فوقالعادهای توانســتهاند
جای خــود را در زندگی مــردم باز
کنند .نتایج نظرســنجی ژانویه سال
 2004شبکه بیبیسی نشان میدهد،
شبکههای اجتماعی تأثیرات وسیعی را
در سبک زندگی افراد داشتهاند(.بشیر
و افراسیابی ،1391 ،ص  )34پژوهش
میدانی درباره شــبکههای اجتماعی

اینترنتی و سبک زندگی جوانان نشان
میدهد ،میان عضویت در شبکههای
اجتماعی اینترنتی و ســبک زندگی
از جمله انتخاب نوع پوشــش ،شیوه
بیان و انتخاب نوع الفاظ و شیوههای
برقراری ارتباط با جنس مخالف ارتباط
معناداری وجود دارد(.همان ،ص - 51
 )49بنابراین ،مطالعه تأثیر شبکههای
مجازی بر شاخصههای مختلف زندگی
نشان میدهد ،این شبکهها به تهدیدی
علیه ســبک زندگی اسالمی در ایران
تبدیل شــدهاند که به طور حتم اگر
برنامهریزی درســتی صــورت گیرد،
میتواند یک فرصت به شمار بیاید.
4ـ سیطره بر نظام آموزشی
یکــی از راههای انتقال ســبک
زندگی غربی به دیگر جوامع از طریق
«بــه دســت گرفتن کنتــرل عملی
نظامهای آموزشــی» کشورهاســت.
سند  ۲۰۳۰یونسکو ،یکی از اهرمهای
جدید اســت که ارگانهای وابســته
به نظام جهانی در ســازمان ملل ،در
حوزه آموزش طراحی کردهاند و تحت
عنوان جهانی و فراگیر کردن آموزش،
الگوهای محــوری مدنظر جهانبینی
غربی در مفاهیمی ،همچون خانواده،
نســبت بین دو جنس ،برخی شئون
ســبک زندگی و محتوای آموزشی و
تعلیمــی را تعیین کــرده و از طریق
مصوبات قانونی ،کشورهای دیگر را به
اجرای آنها مجبور میکنند.
5ـ ترویج و توســعه زبان
انگلیسی
ترویج و توســعه زبان انگلیسی
نمونه دیگری اســت .در گذشته هر
جا اســتعمار انگلیس و فرانسه وارد
میشدند ،تالش میکردند زبان رسمی
آن جامعه را به انگلیسی یا فرانسوی
تغییــر دهند(.رهبر معظــم انقالب،
 )۱۳۹۱/7/23در چنــد دهــه اخیر،
این موضوع با شیوههایی همراه شده
که تأثیر آن را به شدت افزایش داده
اســت .از جمله محتوای کتابهایی
که در کانونهای زبان انگلیســی به

کودکان و نوجوانان تدریس میشود،
مروج شــیوههای زندگی غربی مانند
عــادی جلوه دادن دوســتی دختر و
پسر ،نگهداری سگ و انواع حیوانات،
نوع پوشش لباس ،اسراف در لباس و
خوراک و ...است.
بررســی متون آمــوزش زبان
مؤسسات مشهور کشور نشان میدهد،
در آن متــون بســیاری از مفاهیــم،
ارزشها و هنجارهای جوامع غربی ،به
منزله تنها مفاهیم و ارزشهای مقبول
و جهانشمول به فراگیران آموزش داده
میشوند(.الیاسی ،ص )83
برخــی از نویســندگان غربی
معتقدند حوزه زنان قابلیت بســیار
باالیــی برای نفوذ پایــدار در جوامع
مختلف و تغییر ســبک زندگی دارد.
بــه باور توماس فریدمن ،جهان غرب
به این واقعیت واقف شــده است که
یکی از روشهای نفوذ پایدار در مردم
کشــورهای در حال توسعه و به ویژه
کشورهای اسالمی ،زنان آن کشورها
اســت .از نظر او ،بــا تغییر نظرات و
نگرشهای زنان و ترغیب آنان به ابعاد
رفتاری همســو با کنشهای غربیان
میتوان روی دیگر افراد جامعه تأثیر
گذاشــت .یافتههای پژوهشی بارون،
دیدگاه فریدمــن را تأیید میکند و
نشــان میدهد ،که الزمه بســیاری
از تغییــرات اجتماعی ،سیاســی و
فرهنگی جامعه ایجاد تغییر در باورها
و گرایشهای زنان آن جامعه اســت.
(همان ،ص )71
تأمــل در محتوای رســانههای
فارســیزبان آمریکا و انگلیس داللت
بر این دارد که آنها برنامههای ویژهای
برای حوزه زنان تدارک دیدهاند .در این
راستا ،رسانههای موصوف بخشهای
زیادی از برنامههــای خود را به زنان
ایرانی اختصاص دادهاند ،به این امید
که مطالبات آنان را افزایش دهند؛ بر
نظرها و نگرشهای آنان تأثیر بگذارند و
آنان را برای دست یازیدن به کنشهای
اعتراضآمیز ترغیب کنند.

پردازش

تمایز «مشروعیت» با «مقبولیت»

شهاب زمانی /در پی مباحثی
که به تازگی درباره نقش آرای مردم در
مشــروعیت نظام سیاسی مطرح شد،
پردازشی نو در راستای تبیین مشروعیت
و مقبولیت و تمایز آن دو الزم است.
مشــروعیت ()Legitimacy
در لغــت به معنــای «قانونی بودن» و
«مطابق با قانون» آمده است و اگرچه
ریشه لغوی آن ،از «شرع» گرفته شده
و بــا کلمههایی ،چون «شــریعت» و
«متشرعه» همریشه است؛ اما به پیروان
دین و شریعت اختصاص نداشته و یک
اصطالح در فلســفه سیاست به شمار
میرود.
مشــروعیت به «حقانیت» اشاره
دارد و عبارت اســت از توجیه عقالنی
اعمــال حکومــت از ســوی حاکم .به
عبارت دیگر ،مشروعیت یک ویژگی در
نظام حکومتی اســت که حاکم به مدد
آن ،حکمرانی خویش را صحیح میداند
و مــردم تبعیــت از حکومت را وظیفه
خود میشمارند .مشروعیت پاسخی به
این پرسشها است که چرا عدهای حق
حکومت دارنــد و دیگران به اطاعت از
آنان موظفند ،و حاکم برای نافذ بودن
حکمش چه ویژگیها و صالحیتهایی
را باید داشته باشد؟ این پرسشها حاکی
از آن است که در هر جامعهای ،بر مبنای
باورهای رایج در آن جامعه ،تنها عدهای
صالحیت حکمرانی دارند و اگر قانونی
را وضع یا امر و نهی میکنند ،ناشی از
حقی است که دارند و تبعیت ملت نیز
ناشی از اعتقادشان به صالحیت و شأنیت
اعمال حکمرانی آنان است.
واژه مقابــل مشــروعیت ،که ما
را در فهــم آن مدد میرســاند ،غصب
( )Usurpationاســت .کســانی که
حکومــت را به ناحق غصــب کردهاند،
سعی در کسب وجهه برای خود داشته
و میکوشند با انتساب خود به خداوند و
ارزشهای دینی یا با به اطاعت کشاندن
مردم ،مبنایی برای مشروعیت خود یافته
و حکومت خویش را مشروع جلوه دهند.
از آنجا که هر حقی در اســام،
مالزم تکلیفی اســت ،حق حاکمیت،
به معنای آن اســت که مردم موظف
بــه اطاعــت از حاکمی هســتند که
حاکمیتش مشروع اســت .به عبارت
دیگر ،آیا حکومت حق است یا تکلیف؟
حاکــم حق حکومــت دارد یا موظف
اســت حکومت کند؟ از نظر اســام،
حکومت هم حق اســت و هم تکلیف
و کســی که واجد شرایط و معیارهای
حکومت باشد ،در شــرایطی ،موظف
است حکومت را بپذیرد .وقتی حکومت
را نوعی حق بدانیم ،پس متعلق به افراد
معینی خواهد بود .البته این به معنای
آن نیســت که آن گروه ممتازند؛ زیرا
در جامعه اســامی همــه فرصت آن
را دارنــد که آن شــرایط و معیارها را
کســب کنند .مبتنی بر این نگاه ،باید
بین مشــروعیت و مقبولیت سیاسی
تمایز قائل بود .تعریف مشــروعیت به
مقبولیــت ،ناشــی از فرهنگ معاصر
غرب است .بیشتر نویسندگان غربی،
مشــروعیت را به مقبولیــت تعریف
کردهاند؛ زیرا در جامعهای که انســان
به جای خدا بنشــیند و مدار ارزشها
و مالک حســن و قبح شــمرده شود،
طبیعی اســت که مشروعیت نیز به او
ارجاع شود و رضایت و مقبولیت بشر،
مالک و تعریف مشروعیت قلمداد شود.

نکته

پیامدهای رویکرد سازش!

سیاســت خارجی بسیاری از
کشــورهای جهان تحت دو رویکرد
کالن ،یعنی چالش و سازش بر اساس
منافع ملی ،ارزشهــا و مزیتهای
کلیدی آنهــا تعریف و صورتبندی
میشــود .فطــرت آزادیخــواه و
استقاللطلبانه انســانها پرداخت
هزینه برای استقالل واقعی را امری
مقبول میدانــد و به همین میزان،
رویکرد سازش با قدرتها به قیمت
زیر ســؤال رفتن سرمایههای اصلی
انســانی ،نظیر آزادی و استقالل را
مذموم میشــمارد .میزان پایداری
ملتها در برابر ظلم قدرتها در این
دو موضــوع تعیینکننده بزرگی و
شأن احترامآمیز آنها در طول تاریخ
و در میان دیگر ملتها بوده اســت.
اگر رویکرد ســازش در زمینههای
مختلف به هضم شــدن در هاضمه
ســیریناپذیر منظومه فکری غربی
و اقتصــاد جهانی منجر شــود ،نه
تنها منابع اقتصادی کشور را تحت
مدیریت اقتصاد ســوداگرایانه غرب
قــرار میدهد؛ بلکــه تصمیمگیری
سیاسی و فرهنگی را نیز از مسئوالن
کشور سلب میکند.

روایت یار
امام خامنهای در گذر زمان14۷-

دشمنان ناکام ماندند

ســید مهدی حسینی /به
محض مطرح شــدن خبر بیماری امام
خمینی(ره) ،دشــمنان انقالب اسالمی،
اعم از کشورهای مرتجع عربی وآمریکا
و ضــد انقالبیونــی ،چــون بنیصدر و
مســعود رجوی ،سرکرده منافقین برای
پــس از رحلــت امــام(ره) خوابهایی
دیدند .برای نمونه ،میتوان به مطبوعات
انگلیسیها اشاره کرد که در این زمینه
خیلــی شــتابزده وارد شــدند؛ مانند
روزنامه «فایننشــالتایمز» چاپ لندن
که در تاریــخ  ،68/3/3یعنــی دوازده
روز پیــش از رحلــت امام(ره) نوشــته
بود« :با رحلت آیتاهلل خمینی ،شــکاف
بزرگــی در رأس نظام سیاســی ایران
ایجاد خواهد شــد ،بیانیههای رســمی
و نیــز گزارشهای رســانههای خبری
ایران ،حاکی از آن اســت که پر کردن
این شکاف امکانپذیر نخواهد بود ».در
کنار آن «رادیو بیبیسی» تحلیل کرده
بود« :خألیی را که درگذشــت آیتاهلل
خمینی[ره] در ســطح رهبری ایران به
وجود میآورد ،مشــکل میتوان جبران
کرد»؛ رادیو آمریکا هم هیجانزده شده
و اعالم کرده بود« :مرگ آیتاهلل خمینی
قطعاً به بیثباتی عظیمی در ایران منجر
خواهد شد؛ برخیها پیشبینی میکنند
که این وضع احتماالً شــعله یک جنگ
داخلی را در ایران خواهد افروخت».
در اینجا دســتگاههای رســانهای
غرب به گروهکهای ضد انقالب داخلی
امید بســته بودند؛ از همیــن رو آنها را
به برپایی شــورش و اغتشــاش تشویق
و ترغیــب میکردند؛ بــه ویژه گروهک
دستنشاندهای مانند منافقین را تحریک
میکردند تا بار دیگر وارد معرکه شوند.
در همیــن راســتا ،ســرکرده منافقین
بــرای خوشخدمتی بــه اربابهایش
در گردهمایــی هوادارانــش در تاریخ
 ،68/3/7یعنــی  10روز پیش از رحلت
امام(ره) اعــام کرده بــود« :نیروهای
نظامی سازمان ،باید برای شرایط مرگ
[امــام] خمینــی آماده باشــند .مرگ
[امــام] خمینی به عنوان باالترین نقطه
آمادگی در مردم ایران برای اســتقبال
از عملیات نظامــی ما خواهد بود!» این
اظهارات ،ســعودیها را هم بر سر ذوق
آورده بود تا جایی که روزنامه «الشــرق
االوســط» در چهاردهم خرداد نوشــته
بود« :چریکهای مســعود رجوی که از
حمایت عراق برخوردارند ،طرحهایی را
برای انجام یــک تهاجم عمده در طول
مرزها بــه فاصله چند ســاعت پس از
رحلت آیتاهلل خمینی تدارک دیدهاند».
اما حضور ده میلیونی مردم در تشــییع
پیکر بنیانگذار نظام جمهوری اســامی
حماســهای بینظیر دیگری خلق کرد و
نشــان داد این نظام آسیبپذیر نیست
و مجلس خبرگان رهبری با ســرعت و
دقت و با استفاده از اشاره گرهگشای امام
راحل فضای معنوی جدیدی ایجاد کرد.
به عبارتی ،انتخاب به موقع و شایســته
امــام خامنهای[مدظلهالعالــی] معجزه
الهی را به منصه ظهور رساند و بار دیگر
دشــمنان را در انجام توطئهها و فتنهها
ناکام گذاشت .مردم نیز در اولین انتخابات
ریاستجمهوری پس از رحلت امام(ره)
شرکت کردند و دولت جدید معرفی شد.
به این ترتیب ،نظام و جامعه روال عادی
را طی کردند و اکنون که  28ســال از
زعامت و والیت امام خامنهای میگذرد،
جریان انقالب همچنان کوبنده و توفنده
به سمت اهداف خود پیش میرود.

درنگ

اولين شوراي نگهبان

حضرت امام(ره) فقهــاي دوره اول
شــوراي نگهبان را در اول اسفندماه سال
 ۱۳۵۸انتخاب کردند و شورا فعاليت خود
را از تاريخ  1359/4/26آغاز کرد.
شش فقيه اولين دوره شوراي نگهبان
عبارت ازآيتاهلل صافيگلپايگاني ،آيتاهلل
جنتــي ،آيــتاهلل مهدويکنــي ،آيتاهلل
عبدالرحيم ربانيشيرازي ،آيتاهلل غالمرضا
رضواني و آيتاهلل يوســف صانعي بودند.
براساس قانون ،در دور اول پس از قرعهکشي
از ميان اين شــش نفر ،سه نفر از فقها از
شورا خارج شده و سه فقيه ديگر به جاي
آنان از سوي رهبر معظم انقالب منصوب
شــدند .در اين دورهآيتاهلل محمد مؤمن،
آيتاهلل محمدي گيالني و آيتاهلل محمد
اماميکاشاني بهجاي آيتاهلل مهدويکني،
آيتاهلل رضواني و آيــتاهلل محمدمهدي
ربانياملشــي منصوب شدند .دکتر محمد
صالحي ،دکتر گودرز افتخارجهرمي ،دکتر
محســن هادوي ،مهدي هــادوي ،دکتر
علــي آراد و دکتر حســين مهرپور اولين
حقوقدانانــي بودند که بــا نظر رئيس قوه
قضائيه و تأييديه مجلس به عضويت شوراي
نگهبان قانون اساسي درآمدند.
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مردم عزیز و شــریف ایران ،من فرد فرد شــما را چون فرزندان خویش میدانم و شــما میدانید که من به شما عشق میورزم و شما را میشناسم ،شما هم مرا میشناسید .در
شــرایط کنونى آنچه موجب امر شــد تکلیف الهیام بود .شــما میدانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم ،اما تصمیم امروز فقط براى
تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضاى او از هر آنچه گفتم گذشتم و اگر آبرویى داشتهام ،با خدا معامله کردهام( .پیام قطعنامه حضرت امام خميني(ره))67/4/29 ،
بازنگاهی به قیام ۳۰تیر ۱۳۳۱

محمد رضایی /قيام سیام
تير  1331نقطه عطفي در مبارزات
نهضــت ملي شــدن صنعت نفت،
يكي از جنبشهاي اصيل سياسيـ
اجتماعــي تاريخ معاصر ايران و اوج
تجلي ارادة مستقيم مردم در تأسيس
دولت مبتني بر خواســت ملت بود.
اين قيام يك ســال و چهار ماه پس
از به ثمرنشستن نهضت ملي صنعت
نفت رخ داد.
پس از برگزاري انتخابات دورة
هفدهم و افتتاح مجلس شوراي ملي
و بازگشــت دكتر مصدق از دادگاه
الهه و در بحبوحة مبارزات نهضت
ملي شدن نفت ،با وجود اظهار تمايل
اكثريت نمايندگان مجلس جديد به
نخستوزيري مجدد دكتر مصدق،
ناگهان وي از سمت خود استعفا داد.
علت اين امر كارشكنيهاي اقليت
مجلس ،تحت رهبري سيدحســن
امامي؛ تمايل نداشتن مجلس سنا
به زمامداري دكتر مصدق و اختالف
بر ســر درخواست اختيارات بيشتر
براي نخســتوزير بود .سيدحسن
امامي با اكثريت آرا توانست رئيس
مجلس شوراي ملي شود .بر اساس
ســنت پارلماني ،پــس از انتخاب
هیئترئيســه مجلس ،نخستوزير
قبلي باید از سمت خود كنارهگيري
كند تا مجلــس جديد رأي تمايل
خــود را در حفظ دولــت قبلي يا
معرفي دولــت جديد اعالم دارد .با
وجود مخالفت جمعي از نمايندگان،
اكثريت مجلس ،يعنــي  52نفر از
 65نفر نمايندة حاضر در جلســه،
در روز پانزدهــم تيرماه  1331به
نخستوزيري دكتر محمد مصدق
اظهار تمايل كردنــد؛ اما روز بعد،
مجلس ســنا ابراز تمايل خود را به
ارائه برنامههــاي دولت و مالحظه
و بررسي آن برنامهها موكول كرد.
دكتر مصدق روز شانزدهم تير
به دليل تمايل نشان ندادن مجلس
سنا از قبول پســت نخستوزيري
خــودداري كرد .روز هجدهم تير از
ميــان نمايندگان حاضر در مجلس
سنا تنها  14نفر به زمامداري دكتر
مصدق ابــراز تمايل كردند .آيتاهلل
كاشــاني در واكنش بــه مخالفت
مجلس سنا در تأیید ادامة زمامداري
دكتر مصدق ،اعالمية شديداللحني
صادر كرد .از طرف احزاب ،گروهها،
اصنــاف ،پيشــهوران و بازاريان نيز

نقطه عطف مبارزات نهضت ملي نفت

تلگرافهــا و نامههــاي فراواني در
حمايت از مصدق به مركز ارسال شد.
تحت فشار گروههاي سياسي
و درخواســتهاي مكــرر مردم و
اظهار تمايل مجلس شــوراي ملي،
شاه با وجود مخالفت مجلس سنا،
فرمان نخستوزيري دكتر مصدق
را صادر كرد .مصدق اين بار اعطاي
اختيارات شــش ماهه و درخواست
مقــام وزارت جنگ را پيششــرط
پذيرش مقام نخســتوزيري قرار
داد .شاه از دادن مقام وزارت جنگ
به نخســتوزير امتناع كرد و دكتر
مصدق استعفا داد .وي طي نامهاي
در  25تير به شاه نوشت« :چون در
نتيجة تجربياتي كه در دولت سابق
به دست آمده پيشرفت كار در اين
موقع حســاس ايجاب ميكند كه
پست وزارت جنگ را فدوي شخصاً
عهدهدار شود و اين كار مورد تصويب
شاهانه واقع نشــد ،بهتر آن است
كه دولت آينده را كســي تشكيل
دهد كه كام ً
ال مورد اعتماد باشد و
بتواند منويات شاهانه را اجرا كند .با
وضع فعلي ممكن نيست مبارزاتي
را كه ملت ايران شــروع كرده است
پيروزمندانه خاتمه دهد».
پس از استعفاي دكتر مصدق،
در جلســه غيــر علنــي ،اكثريت
مجلــس به زمامــداري احمد قوام
ابــراز تمايل کردند و شــاه فرمان
نخســتوزيري او را صادر کرد .قوام
نيز در روز بيستوهفتم تير اعالمية
شديداللحني با عنوان «كشتيبان را
سياستي دگر آمد» صادر كرد كه از

تاریخ جهان
اکبر ادراکي /ديــوار بزرگ چين را
بيش از دو هزار سال پيش «کينشيهونجي»
اولين امپراتور چين در خاندان کين ساخت .در
زبان چيني اين ديوار «ون -لي کنگکنگ»
ناميده ميشــود که به معنای ديوار 10هزار
ليالنگ اســت10(.هزار لي حــدود 5هزار
کيلومتر است)
امپراتور کينشــيهونجي پس از تسلط
بر هفت ايالت چين و متحد کردن آنها ،چهار
اســتحکامات قديمي را که حدود  700سال
پیــش از ميالد (بيش از  2500ســال قبل)
در امتداد شــمال چين به وجود آمده بود ،به
هم متصل کرد و گســترش داد .لشکريان به
عنوان اولين خط دفاع در مقابل تهاجم قبايل
بيابانگرد يا چادرنشين شمال چين (هونها) در
امتداد ديوار مستقر شدند .عالمت دادن با آتش
از ديوار اولين هشــدار و به نشانه پيشبيني
يک حمله بود.
ديوار بزرگ يکي از بزرگترين پروژههاي
ساختماني انسان است که تاکنون کامل شده
اســت .اين ديوار در سراســر کوههاي چين
شمالي گسترده شده و شمال و شمال غرب
چين را پيچ زده است؛ ديواري که امروزه دیده
میشود ،ديوار متعلق به سلسله مينگ (۱644
ـ  1368ميالدي) است که از غرب به دروازه
«جايو گوان» در استان گانسو چين و از شرق
به ساحل رود يالوجيان در استان ليائونينگ در
شمال شرقي چين منتهي ميشود و در ميان
آن  ۹استان ،شهر و ناحيه خودمختار به طول
هفت هزار و  300کيلومتر وجود دارد و مردم
آن را ديوار طوالني مينامند.
ديوار چين که به منزله پروژه تدافعي بر
روي کوهها ساخته ميشد ،از بيابانها ،مراتع
و لجنزارها عبور ميکرد .کارگران طبق عوارض
زميني ،ساختار متفاوتي براي ايجاد ديوار در
نظــر گرفتند که درايت و عقل طراحان آن را
نشان ميدهد .ديوار بر مسير کوههاي پر فراز
و نشــيب امتداد يافته است .در بيرون ديوار

راديو پخش شد.
وي در اعالميــه خــود پس از
ادعاها و وعدههاي بسيار ،مخالفان
خود ،يعني مــردم را چنين تهديد
كــرد ...« :مــن بــا اتکای شــما و
نمايندگان شــما اين مقام را قبول
كردهام و هدف نهاییام رفاه و سعادت
شماست .سوگند ياد ميكنم كه شما
را خوشــبخت خواهم كرد .بگذاريد

شاه كه موقعيت خويش را
در خطر ميديــد ،دولت قوام
را در غروب روز ســیام تير
بركنار كــرد و در همان روز از
 64نماينــده مجلس  61نفر به
زمامداري دكتر مصدق اظهار
تمايل كردند و شاه نيز مجبور
به صدور فرمان نخستوزيري
مصدق در سيويكم تير شد
من با فراغ بال شــروع به كار كنم.
واي به حال كساني كه در اقدامات
مصلحانه من اخالل كنند و در راهي
كه در پيش دارم مانع بتراشــند يا
نظم عمومي را به هم بزنند .اينگونه
آشوبگران با شديدترين عكسالعمل
از طرف من روبهرو خواهند شــد و
چنانكه در گذشــته نشــان دادهام،
بدون مالحظه از احدي و بدون توجه
بــه مقام و موقعيت مخالفين ،كيفر
اعمالشان را در كنارشان ميگذارم.
حتي ممكن است تا جایی بروم كه
با تصويب اكثريت پارلمان دست به
تشــكيل محاكم انقالبي زده ،روزي
صدها تبهكار را از هر طبقه به موجب

حكم خشك و بيشفقت قانون قرين
تيرهروزي ســازم .بــه عموم اخطار
ميكنــم كه دوره عصيان ســپري
شــده و روز اطاعت از اوامر و نواهي
حكومت فرا رسيده است .كشتيبان
را سياستي دگر آمد»...
در اين هنگام آيتاهلل كاشاني
با حكومت قوام به شــدت مخالفت
کــرده و مردم را بــه مبارزه دعوت
كرد .آيتاهلل كاشاني طي اعالميهاي
خطاب به قوام چنين گفت« :احمد
قــوام بايد بداند در ســرزميني كه
مردم رنجديده آن پس از ســالها
رنج و تعب شانه از زير بار ديكتاتوري
بيرون كشــيدهاند ،نبايــد اختناق
افكار عقايد را اعــام و مردم را به
اعدام دســتهجمعي تهديد نمايد.
من صريحاً ميگويــم كه بر عموم
برادران مســلمان الزم است در راه
اين جهاد كمر همت بربسته و براي
آخرين مرتبه به صاحبان سياست
اســتعماري ثابت كنند تالش آنان
در به دست آوردن قدرت و سيطره
گذشته محال است و ملت مسلمان
ايران به هيچ يك از بيگانگان اجازه
نخواهد داد كه به دســت مزدوران
آزمايش شده ،استقالل آنان پايمال
و نام باعظمت و پرافتخاري كه ملت
ايران در اثر مبارزه مقدس خود به
دست آورده است ،مبدل به ذلت و
سرشكستگي شود».
آيتاهلل كاشــاني ســپس در
مصاحبــ ه با خبرنــگاران داخلي و
خارجي بــه صراحت اعــام كرد:
«اگر قوام ظرف  48ســاعت نرود،

ديوار بزرگ چين

پرتگاههاي بلند ديده ميشــود .در واقع کوه
و ديوار به يکديگر پيوند خوردهاند؛ از این رو
دشمن به هيچ وجه قادر نبود به اين ديوار نفوذ
کنــد .ديوار چين معموالً با آجرهاي بزرگ و
ســنگ مستطيل ساخته شده و در وسط آن

در ساخت ديوار چین بيش از يک
ميليون و  500هزار چيني مشغول به
کار شدند .در طول ساخت اين ديوار
بيش از يک ميليون چيني جان خود
را از دست دادند
خاک و خرده سنگ ريخته شده و ارتفاع آن
 ۱۰متر اســت .پهناي ديوار براي عبور چهار
اسب کافي است و در يک رديف عرض آن ۵-۴
متر اســت تا در زمان انتقال غالت و سالحها
مشــکلي ايجاد نشــود .طرف دروني ديوار،
نرده ســنگي وجود دارد که به آساني حرکت
ميکند .در فاصله مشخصي سکوي ديواري يا
برج آتش براي خبررساني ساخته شده است.
سکوي ديواري براي ذخيره سالحها و غالت

امتياز شيالت

و استراحت سربازان است و در جنگ مخفيگاه
بوده است .هنگامي که دشمن دست به حمله
ميزد ،برجهاي آتش روشن ميکردند و سراسر
کشور از حمله آگاه ميشدند.
اکنون مقاومت ديوار چين به منزله يک
مانــع نظامي از بين رفته اســت؛ اما زيبايي
معماري مخصوص آن ديدني است و به گونهای
پر ابهت و باعظمت است .از دور ديواري بلند و
پر پيچ و خم بر روي کوهها ،همانند اژدهايي
در حال حرکت به چشم ميخورد و صحنهاي
شــکوهمند ايجاد شــده اســت .از نزديک،
دروازههاي پر ابهت ،ديوارها ،سکوهاي ديواري،
برجهاي ديدهباني ،برجهاي آتش هماهنگ با
عوارض زميني آکنده از دلربايي هنري است.
ديوار چين اهميت تاريخي و فرهنگي هم دارد.
چينيها ميگويند «کسي که به ديوار چين
صعود نکرده باشد ،قهرمان نيست».
درباره اين اثر که در سال  ۱۹۸۷ميالدي
به عنوان ميراث جهاني يونسکو انتخاب شد
و جــزء عجايب هفتگانه به شــمار ميآيد،
تصورات اشتباهي نيز وجود دارد .اين ادعا که

اعالم جهاد خواهم كرد و شــخصاً
كفنپوشــيده پيشــاپيش مردم به
مبارزه خواهم پرداخت ».پس از اين
موضعگيري قاطع آيتاهلل كاشاني و
تعطیلی بــازار و مغازهها ،مردم روز
 30تير به خيابانها آمدند و خواستار
سرنگوني قوام شدند.
دولــت بــراي مقابلــه بــا
مخالفتهــاي مردمي دســتورات
اكيدي به نيروهاي شهرباني و ارتش
صادر كرد؛ ولي با وجود ســركوب
شديد ،نارضايتي مردمي از دولت قوام
و حمايت از دكتر مصدق به اوج خود
رسيد .اعتصابات ،تظاهرات خياباني و
درگيريهاي مردمي با پليس و ارتش
گسترش يافت و با اعالم تعطيلي روز
سيام تير از سوي گروهها ،احزاب،
جمعيتهاي ديني و سياسي هوادار
دكتر مصدق ،درگيري به اوج رسيد.
در ايــن روز نيروهاي انتظامي
و نظامي ،مردم را به گلوله بســتند
و عدهاي را به شــهادت رســاندند.
سرلشكر وثوق ،فرمانده ژاندارمري
نيز كفنپوشــان باختران ،همدان و
قزوين را در كاروانســرای سنگي به
گلوله بست و از حركت آنان به تهران
جلوگيري كرد.
نمايندگان دولت و شاه با عجله
به مالقات آيتاهلل كاشاني رفتند تا
ايشان را به آرام كردن مردم راضي
كنند؛ اما وي با صراحت درخواست
آنان را رد كــرده و تأکید كرد ،اگر
قــوام كنار نرود ،اعالم جهاد خواهد
كرد .شــاه كه موقعيــت خويش را
در خطر ميديــد ،دولت قوام را در
غروب روز ســیام تير بركنار كرد و
در همان روز از  64نماينده مجلس
 61نفر بــه زمامداري دكتر مصدق
اظهار تمايل كردند و شاه نيز مجبور
به صدور فرمان نخستوزيري مصدق
در سيويكم تير شد .به این صورت
جنبش مردمي توانست با حمايت از
دكتر مصدق دولت مورد درخواست
خود را تعيين كند.
روز بعد پس از قیام سیام تیر،
دیوان الهه اعالم کرد در رسیدگی
به اختالف ایران و انگلیس در زمینه
مســئله نفت صالحیت ندارد .دکتر
مصدق به مناسبت تجلیل از شهدای
روز سیام تیر کلیه ادارات دولتی را
تعطیل عمومی کرد و مجلس قیام
سیام تیر را «قیام ملی» و شهدای
آن روز را «شهدای ملی» نامید.

تاریخ ایران

سهيل همتي /سواحل گيالن به دليل داشتن مرز مشترک با روسيه،
در طول تاريخ شاهد جنگها و اشغال و غارت و چپاول از سوي روسها بوده
است .دولت روســيه به ويژه از دوره قاجار به بهانههاي مختلف ،ادعاهايي را
بر ســر مالکيت و بهرهبرداري از منابع سرشار و زرخيز بحري و ّبري مناطق
شمالي مطرح ميکرد .در قرن نوزدهم در پي دوره اول و دوم جنگهاي ايران
و روسيه و تحميل عهدنامههاي گلستان و ترکمانچاي بر ايران ،نفوذ روسيه در
مناطق شمالي کشور افزايش يافت .مسئله دادن امتيازات اقتصادي به بيگانگان
در نيمه دوم قرن نوزدهم ســرعت گرفت و دو دولت روس و انگلیس بر ســر
کسب امتيازات اقتصادي و تجاري از دولت بيتدبير قاجار ،با هم رقابت کردند.
امتياز شــيالت يکي ديگر از امتيازات داده شــده به بيگانگان بود که با
دسيسههاي درباريان و رقابت روسيه و انگليس در ايران بر دولت ايران تحميل
شد .پس از سفر دوم ناصرالدينشاه و در پي اعطاي امتياز رويتر به انگليس،
روسها شــاه و صدراعظم را مجبور کردند که امتياز مشابهي ،مانند رويتر به
آنها واگذار کند .ميرزاحســينخان سپهساالر ،صدراعظم ناصرالدينشاه براي
جلوگيري از تيرگي روابط بين دو دولت ،خود شــيالت را از ناصرالدينشــاه
اجــاره کرد و پــس از آن به يکي از اتباع روس به نام ليانازوف اجاره داد .اين
امتيــاز در ابتدا مربوط به بهرهبرداري از ماهيان غضروفي و خاوياري بود؛ اما
ليانازوف صيد ماهي فلسدار مناطق شمال ايران را نيز با حيلههاي گوناگون
به دســت آورد .گفتنی اســت ،اين امتياز به داليل سياسي و اقتصادي ،سود
سرشاري را عايد روس کرد.
ليانازوف که خود يکي از ســرمايهداران و ســهامداران عمده شيالت در
حاجيترخان بود ،بالفاصله پس از دريافت امتياز ،تأسيســاتي را در سواحل

مختلف درياي خزر ایجاد کرد .او در  ٥٢نقطه ساحلي شعباتي تأسيس کرد
و بهرهبرداري از تاسماهي و ماهيان فلسدار را در تمام طول ســاحل دريا و
رودخانه آغاز کرد و چون از اين کار سود سرشاري را به دست میآورد ،سالهاي
بعد نيز اجاره آن را تمديد کرد .او تأسيسات وسيعي در سراسر سواحل شمالي
ایجاد کرد که شــامل کشتيهاي مجهز به سردخانه ،کارگاههاي دود دادن و
نمک زدن ماهي ،واحدهاي مسکوني ،انبارها ،تأسيسات اداري ،راه ،کارخانههاي
برق و تأسيسات ديگر بود.
بعدها قرارداد بين اســتپان ليانازوف و وراث او با دولت ايران بارها لغو و
تمديد شد .از جمله در سالهاي  ،)١٨٨٨( ١٣٠٦بين عباسخان قوامالدوله،
وزير امور خارجه ايران و ليانازوف با اجارهبهاي شــصتهزار تومان ،در ســال
 ١٣١١بين ميرزاعلياصغرخان صدراعظم با ليانازوف به مدت پنج سال تمديد
ميشود .در پي قتل ناصرالدينشاه و فوت استپان ليانازوف شيالت در دست
ورثه ليانازوف افتاد .شرکت ليانازوف در مدت بهرهبرداري از شيالت ايران ،منابع
ملي ايران را غارت و چپاول کرد؛ به گونهاي که پس از انقضاي قرارداد ذخاير
ماهي در سواحل خزر به شدت کاهش يافته و در مواردي به کلي نابود شده بود.
پس از انقالب اکتبر روسيه به دليل نپرداختن اجارهبها از سوی ليانازوفها،
مشاورالملک اين امتياز را لغو کرد .يکي از وراث به نام مارتين ليانازوف سهم
خــود را به دولت شــوروي واگذار کرد .دولت ايران و شــوروي به اتفاق هم
شــرکت مختلط ايران و شــوروي را احداث کردند .اين شرکت به مدت ٢٥
سال فعاليت کرد و بعد از آن پس از ملي شدن نفت به دست مصدق ،شيالت
شمال نيز ملي شد.

تاریخ حماسه
اين ديوار تنها پديده انســاني است که از فضا
دیده میشــود ،بارها تکذيب شده است؛ ولي
هنوز در باور عوام جا دارد .در واقع ،بســياري
از پديدههاي انسانســاز ،به ویژه در نور شب
از فضا قابل رؤيت هستند؛ اما تشخيص ديوار
چين با چشم غير مسلح از هر نقطهاي در مدار
زمين کام ً
ال ناممکن است.
بيش از هزاران جسد در زير اين ديوار قرار
دارد .در ساخت اين ديوار بيش از يک ميليون
و  500هزار چيني مشــغول به کار شدند که
بيشــتر آنها افراد عادي بودند و تحمل فشار
زياد کار را نداشــتند .گفته ميشود ،فقط در
طول ســاخت اين ديوار بيش از يک ميليون
چيني جان خود را از دســت دادهاند .از بتن،
آجر و چوب و در برخي از قســمتها از آرد
برنج براي پوشاندن محافظ ديوار استفاده شده
است.
ساخت ،تعمير و نگهداري ديوار چين در
سلسله چين همواره وظيفه مجرمان محکوم
بوده است که براي تشخيص چهره زندانياني
کــه در اين ديوار کار ميکردند ،ســر آنان را
تراشــيده و صورتشان را ســياه ميکردند.
همچنين دســت و پاي آنــان در زنجير بود.
بيشتر زندانياني که در اين ديوار کار ميکردند،
اتهاماتي همچون تجاوز ،قتل و فرار از پرداخت
ماليات داشتند.
يک تصور غلط دربــاره ديوار چين اين
اســت که اين ديوار يک ساختار بدون وقفه
طوالني دارد؛ اما در واقع اين گونه نيست و اين
ديوار بيشتر شبيه مجموعهاي از ديوارهاست
که در برخي قسمتها به هم چسبيدهاند.
گفتنی است ،با وجود قرنها تالش براي
ســاخت ديوار چين و افزايش قدرت دفاعي
اين کشــور ،کموبیش همه دشــمنان چين
توانســتند به راحتي از اين ديوار عبور کنند.
براي نمونه ،حمله منچوري در قرن  ۱۷که به
ســقوط سلسله مينگ انجامید ،از طريق اين
ديوار انجام گرفت.

مقاومت در تمامي جبههها

حميدرضا ميري /در چهارم مهر ماه ،دالورمردان ارتش و سپاه مستقر
در خرمشــهر ،براي جلوگيري از سقوط شــهر در ساعت  ۱۳:۴۰با تمام توان به
نيروهاي دشــمن در شمال شــهر يورش ميبرند و با آرپيجي ،۷-تفنگ  ۱۰۶و
ســاحهاي موجود ،خسارات و ضايعات سنگيني به يگانهاي زرهي دشمن وارد
ميآورند ،به نحوي که دشمن مجبور به انتقال مواضع خود به غرب جاده اهوازـ
خرمشهر ميشود .در اين روز ،توپخانه نيروي زميني ارتش خسارات سنگيني به
تأسيســات اقتصادي عراق در فاو ،امالقصر و ابوالخصيب وارد ميآورد .روز چهارم
مهر ،سنگينترين نبرد در غرب در منطقه ايالم رخ میدهد که طی آن نيروهاي
مسلح موفق میشوند با همکاري مردم  ۷۰دستگاه تانک متجاوز عراقي را در ايالم
و محورهاي اطراف آن منهدم کنند.
روز پنجم مهر ،يکي از خونينترين روزهاي نبرد در خوزســتان بود .دشمن
با ســتونهاي زرهي خود تا حوالي آب تيمور پيشروي میکند ،اما حضور فعال
نيروهاي مردمي ،وارد شــدن قواي تازه نفــس از نيروي زميني ارتش به اهواز و
منطقه نبرد ،فعاليت مؤثر بالگردهاي هوانيروز و پشــتيباني شديد نيروي هوايي
ارتش ســبب شد تا دشمن در جنوب غربي اهواز زمينگير شود و خط پدافندي
نيروهاي خودي انسجام بيشتري بيابد .در محور بستان ،پل بستان بر روي رودخانه
کرخه به دست مهندسي لشکر  ۹۲تخريب شد و تانکهاي عراقي به صورت ستون
در  ۶کيلومتري بستان متوقف شدند.
در محور فکه نيز ســه گروه رزمي شــامل باقيمانده گروه رزمي تيپ ۳۷
زرهي شــيراز و گروه رزمي  ۱۳۸پياده لشــکر ( ۲۱گردان  ۱۳۸و يک گروهان
کامل تانک) و قســمتي از گروه رزمي  ۱۴۱پياده لشکر  ۲۱توانستند با استفاده
صحيح از موشــکهاي ضد تانک تاو و دراگون و آرپيجي ۷-و تانکهاي موجود
و با استفاده مناسب از زمين و آتش ديدهباني شده ۲۵ ،دستگاه تانک دشمن را
به طور کامل منهدم و لشکر يک مکانيزه عراق را زمينگير کنند .مقاومت و ايثار
يگانهاي لشکر  ۲۱چنان بود که سرلشکر عراقي ،وفيق السامرايي در کتاب «ويرانه
دروازه شــرقي» ،در صفحه  ۶۴از آن به عظمت ياد ميکند .در مجموع با وجود
مقاومت شديد رزمندگان و مردم در منطقه غرب و پس از پنج روز نبرد مداوم با
دشمن ،شهرهاي سومار ،مهران ،قصرشيرين و نفتشهر به اشغال دشمن درآمد.
خرمشهر در ششمين روز نبرد ،صحنه يک حماسه بزرگ بود .فشار نيروهاي
تقويت شده عراقي به حدي بود که احتمال سقوط خرمشهر در همان روز قطعي
به نظر ميرســيد .نیروی باقيمانده لشکر  ۹۲زرهي ،شامل نيروهاي يک گردان
تانک و گردان  ۱۵۱پياده دژ ،در اين روز با کمک ژاندارمري در شمال خرمشهر،
در حدود پليس راه ،دفاع از شــمال شهر را به عهده گرفتند .دیگر نيروها شامل
باقيمانــده گردان  ۱۶۵مکانيزه ،همچنين گردان تکاوران دريايي ،دانشــجويان
دانشــکده افسري ،رزمندگان سپاه پاسداران و نيروهاي مردمي که با مراجعه به
مراکز نظامي و با گرفتن سالح و امکانات به رزمندگان ميپيوستند ،از منطقه غرب
خرمشهر و جنوب آن عمليات تدافعي خود را برنامهريزي کردند.
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رفاقت
با خداوند متعال

آیینه خواص
مسلمان پر فراز و نشیب

گزارش ویژه

ی میگوید :منش مؤمنان باید رفاقت با خداوند متعال باشــد؛ چرا که در غیر این صورت درگیر بیخدایی ،یعنی همان بنبســت میشــوند .وعدههای خداوند حق است و وعده
آیتاهلل خاتم 
هیچکس از خداوند جدیتر نیست؛ بنابراین باید برای ذات مقدس ربوبیت حریم داشته باشید و بدانید در عرصه فردی دین در متن زندگی است .امیرمؤمنان علی(ع) فرمود کسی که حکومتش
را در خدمت دین قرار دهد ،همه قدرتها در برابر او تواضع میکنند؛ اما کسی که از دین استفاده ابزاری کند و دین را خادم حکومت قرار دهد ،ذلیل شده و خفت و خواری به سراغش میآید.
گفتاری از آیتاهلل فاطمینیا

احنف بن قیس ـ 1

ح َصین (وفــات  ۶۷ق) ،معروف به
ابوبَحــر َصخــر ب 
ن َقیس بنمعاویــه بن ُ
ن َقیس از افراد معروف صدر اســام است که در فتح ایران و حوادث مهم
فب ْ 
ا َ ْح َن 
دوران خالفت امیرالمؤمنین علی(ع) و آغاز دولت اموی نقش مهمی داشت.
احنف در جنگ صفین و جنگ نهروان در سپاه امیرالمؤمنین علی(ع) بود؛
اما از جنگ جمل کناره گرفت .به امام حسین(ع) یاری نرساند و به عبیداهللبنزیاد
اظهار وفاداری کرد .او در نبرد مختار ،با مصعببنزبیر ،به مصعب پیوست.
وی در ســال ســوم هجری در بصره به دنیا آمد .وی از طرف پدر از تیره
مرهبنعبید و از طرف مادر از قبیله باهلی به نام عودبنمعن بوده است .به روایت
دیگری احنف پیش از اســام متولد شد و احتماالً پدرش را در سنین کودکی از
دست داد( .پدرش را قبیله بنیمازن کشتند).
نــام احنف را به اختالف صخر و ضحاک گفتهاند؛ اما این نام اخیر درســت
نمینماید .از روایت بالذری نیز برمیآید که منشــأ اطالق این نام بر احنف فقط
روایات کلبی بوده است .افزون بر آن ،احنف در صدر پیمان صلحی که با مرزبان
مرورود بست ،خود را صخر خوانده است .در وجه تسمیه وی به احنف ،همه منابع
اتفاق نظر دارند که چون زاده شد ،در پایش نقصی بود و پاهایش کج بودند و به
همین سبب او را احنف خواندند.
«ح َنف» یعنی برگشتن انگشت ابهام بر روی انگشتان دیگر و به همین سبب
َ
بر پاشنه راه رفتن .البته گویا معلولیتهای دیگری نیز داشته است.
درباره زندگی شخصی احنفبنقیس در منابع مطالب بسیاری وجود ندارد
و گزارشهای وارد شده بیشتر درباره حضور وی در جنگها و فتوحات و مسائل
سیاسی آن روز است .وی در میان قبیلهاش که در بصره ساکن بودند ،بسیار محبوب
و مورد توجه بود؛ به گونهای که همه از وی تبعیت میکردند .نام احنف نخستین بار
در شرح وقایع عصر پیامبر(ص) آمده است .هنگامی که پیامبر اکرم(ص) گروهی را
برای تبلیغ اسالم به میان بنیتمیم «یا بنیسعد شاخهای از تمیم» فرستاد ،احنف
اسالم آورد و قبیله خود را نیز به آن توصیه کرد .گفت ه میشود پیامبر(ص) او را
به همین دلیل دعای خیر فرمودند .برخی گفتهاند قبیله بنیتمیم در جا پاســخ
مثبت به دعوت حضرت رســول(ص) ندادند و احنف از آنجا که از جوانی ،شــیخ
قبیلهاش بود ،باعث و بانی گرویدن تمیمیان به اسالم بود.
البته احنف هرگز حضرت پیامبر(ص) را ندیده و به خدمت ایشــان نرسیده
است؛ از همین رو ابنعبدالبر او را در زمره اصحاب آورده است؛ ولی چون به دیدار
حضرتش نائل نشده ،غالباً او را در شمار تابعین قرار دادهاند.
در فتنه ســجاح« ،پیامبر دروغین» در زمره بنیتمیم به او پیوســت؛ اما به
زودی او را به نادانی منسوب کرد و راه خویش گرفت.
احنف از صحابه نامداری ،چون امام علیبنابیطالب(ع) ،خلفای اول و سوم،
عباسبنعبدالمطلب ،ابوذر غفاری و عبداهللبنمسعود حدیث نقل کرده و کسانی
چون حسن بصری ،عروةبنزبیر ،ابوادریسبصری و مالکبندینار از او روایت کردهاند.
این امر نشاندهنده جایگاه او در بین جامعه زمان خودش است.
احنف نخستین بار در روزگار خالفت عمر به مدینه آمد و توانست تواناییهای
خود را به خلیفه نشان دهد .خلیفه (عمر) ،وقتی از مسلمانی او خاطر جمع شد و
شجاعت و برازندگیاش را دید ،همچنان او را به ریاست قبیله گذاشت و اجازه داد
آنها در بصره ساکن شوند و همانجا ماند و پس از یک سال ،یعنی سال  22هجری،
عمر به ابوموسیاشعری فرمان داد تا وی را با لشکر به فتح خراسان بفرستد .این
ایام ،روزهای پایانی زندگی عمر بود.

سال هجدهم
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الســام) در
امــام علــی (علیه ّ
نهجالبالغه میفرماید« :ال ْ َعال ُِم َم ْن َع َر َف
َق ْد َر ُه»؛ عالم دانشــمند کسی است که
قدر خود را بشناسد .کالم امیرالمؤمنین
علی(صلواتاهللعلیه) بطونی و وجوهی
دارد .خوب اینجا یک وجه آن شاید این
باشد که :ا ّوالً ،انسان خود را بماهو انسان
بشناسد که من یک انسان هستم ،حاال
قدر او باال است یا پایین است ،وجه دوم
متوجه بشود که یک
گفته میشود .ا ّول ّ
موجود ذیقیمتی است ،در اصل انسان
انسانیت
است .اگر قدر خود را از لحاظ
ّ
بداند که چیســت که من یک انســان
هستم ،خدا به او مرحمت کرده است،
درک داده است ،نفس ناطقه داده است
و تــا آخر .بعدا ً تف ّکــر کند که از لحاظ
فکری و قوای علمی و ارزشهای انسانی
این آدم چقــدر ارزش دارد .خوب این
خیلی مهم است که یک وقت انسان ،از
نعمتهایی که در او موجود است ،باخبر
بشــود .یک وقت هم تو ّهم میکند که
اص ً
ال آن موجود است یا نیست ،نمیداند.
به هر حال این وجه دوم قضیه است که
مــن اآلن چقدر قدرت فکری دارم ،چه
میتوانم بکنــم .امیرالمؤمنین علی(ع)
میفرمایدِ « :زن ُوا أَنْف َُس ُک ْم» این شخصیت
را وزن بکنید ،ببینید چقدر وزن دارید.
انســان صبوری هستید ،نیستید؛ اینها
خیلی مهم است .انسان نباید هیچ وقت
ناامید بشود.
دانستن قدر خود با واقعیت
وجه سوم این است که قدر خود
را از واقعیــت پایینتر بداند که این هم
یک نقصی است .میگویم؛ فالن چیز را
یاد بگیر .میگوید؛ من نمیتوانم .نباید
بگویی نمیتوانم .حاال بیا ،اگر نتوانستی،
انجام نده .قدر خود را پایینتر از واقعیت
بداند .این خیلی مهم اســت .این یک
نقصی است .یک وقت هم نقصی است
که قدر خــود را باالتر از واقعیت بداند.
دیگر میگوید :هیچ کسی اص ً
ال به من
نمیرسد.

عقل و ادب سرچشمه موفقیت

بــه قدری ما در ایــن باره روایت
تکبر بر
داریم که میفرماید :یک وقت ّ
شما مستولی نشود که قدر خود را بیشتر
از واقعیت بدانی .اینکه کمتر بدانی آن
هم بد اســت .ا ّما بیشتر از واقعیت هم
بدانی هم بد اســت .امام(ع) در جایی
دیگر میفرمایدَ « :م ْن َرضِ َی َع ْن نَفْسِ ــ ِه
ون َعلَ ْیهِ» میفرماید :کسی
الساخِ ُط َ
َکث َُر َّ
که از خود راضی باشد ،خود را باالتر از
واقعیت بداند ،خشمکنندگان بر او زیاد
تکبر
میشوند .میآید ،قیافه میگیردّ ،
میکند ،حرف را قطع میکند ،میگوید:
نخیر شما درست نگفتید ،بنابراین خیلی
خشمکننده پیدا میکند .وقتی میآید،
میگویند :باز این آمد.

اســت که ادب هر آن چیزی است که
در امور معاش فایده داشته باشد .پس
عقل هدی ه خدا است ،ادب کلفت است.

شرح بزرگان درباره ادب
ابوهاشم جعفری(ره) از شاگردان
مــوالی ما ،حضــرت رضا(ع) اســت.
میگوید :در محضــر حضرت رضا(ع)
بودم .چه ســعادتی است آدم به محضر
امام زمان(ع) خود برســد و بنشــیند
استفاده بکندَ « .فت ََذا َک ْرن َا ال ْ َعق َْل َو ْالَ َد َب»
صحبت از عقل و ادب شد .ادب خیلی
معنای زیبایی در اینجا دارد .امام معصوم
السالم) که متّصل به
حضرت رضا(علیه ّ
غیب است ،فرمود« :ال ْ َعق ُْل حِ َبا ٌء م َِن اهللِ»؛
عقل یک تحفهای است ،یک هدیهای از
خدای تعالی اســتَ « .و ْالَ َد ُب ُکلْ َف ٌه»؛
ادب کلفت است .کلفت یعنی چه؟ تکلّف
دارد ،زحمت دارد.
بزرگان ،ادب را چنین شرح کردند
که ادب هر آن چیزی است که در زندگی
امروز ما و ادار ه معاش ما مفید اســت.
ادب نه اینکه مؤ ّدب بنشینیم و چیزی
نگوییم ،آن یک شعب ه آن است .درست
کســب و کار بکنید ،با مردم درســت
صحبت بکنید ،به یک جایی رفتید در
آنجا مالحظه بکنید؛ ّ
کل مالحظات امر
معــاش را ادب مینامند .مرحوم ّ
علمه
مجلسی در کتاب مرآهالعقول که شرح
آن در کتــاب کافــی اســت ،ذیل این
حدیث ،ادب را اینطور تفســیر کرده

رابط ه ادب و مو ّفق ّیت در کارها
بعــد امام جمعبنــدی میکند:
« َف َم ْن تَ َکلَّ َف األَ َد َب َق َد َر َعلَ ْی ِه وفق له»؛
هر کسی زحمت ادب را به خود بدهد،
مو ّفق میشود .میخواهد با مردم درست
رفتار بکند ،درســت خریــد و فروش
بکند ،مو ّفق میشــود .دانشــگاه برود،
خیلی ّ
منظم برود ،مرتّب برود ،احترام
به استاد را نگه بدارد ،حرف اضافه نزد،
برود و بیاید او مو ّفق میشود .مغازهدار
درست با مردم سلوک بکند ،در منزل
درست سلوک بکند؛ ّ
کل اینها در کلمه
ادب جمع میشــود .پس چه شــد؟
« َف َم ْن تَ َکلَّ َف االَ َد َب َق َد َر َعلَ ْی ِه وفق له»
هر کســی خــود را در ادب به تکلّف و
زحمت بیندازد ،مو ّفق میشود .باالخره
کاسب خوبی میشود ،دانشجوی خوبی
میشــودَ « .و َم ْن تَ َکلَّ َف ال ْ َعق َْل ل َ ْمیَ ْز َد ْد
ب َِذل َِک إال َج ْهال» از آن احادیث سخت
اســت .به هر حال امام(ع) میفرماید:
شــاید در فهم بعضــی از مطالب یک
خاصی به کسانی داده میشود.
نیروی ّ
ممکن است یک نفر در پزشکی مو ّفق
بشــود ،یک عقل پزشــکی به او داده
باشــند .یک کســی دیگر برود ،نشود.
یکی عقل ریاضی دارد ،خالصه حدیث
خیلی عجیبی است .امروز روانشناسان،

روانکاوان بایــد دور این حدیث طواف
بکنند که اگر متکلّف به ادب بشــود،
مو ّفق میشــود ،متکلّف به عقل بشود،
نمیشود .هر کدام یک عقلی میخواهد،
عقل پزشــکی یک چیزی است ،عقل
فالســفه یک چیز اســت ،عقل عرفان
یک چیزی است.
«ال ْ َعال ُِم َم ْن َع َر َف َق ْد َر ُه» تمام این
وجوه در اینجا قرار دارد .ا ّوالً ،قدر خود
را بدان که انسان هستی .ثانیاً ،چه قوایی
را دارید ،چه قوایی را ندارید .ثالثاً ،یک
قوایی را دارید که از اینها آگاهی ندارید.
رابعاً ،قوایی دارید که ممکن است ،فکر
بکنید از دست رفته است .آن را هم فکر
بکن که از دست نرفته است ،شاید نرفته
باشد .خامساً ،که خود را باالتر از واقعیت
فکر نکنی ،این خیلی خطر دارد .اص ً
ال
عقل آدم فاسد میشود .اگر کسی خود
را باالتر از واقعیت بداند ،محروم میشود،
دیگر چیزی هم از کســی نمیپرسد؛
میگوید :دیگر چه نیازی است که من
بپرسم .هر کسی هم میگوید؛بیجهت
میگوید .بعضیها اینطور هستند.
دشمنی مردم نسبت به آن چیزی
که نمیدانند
اص ً
ال بعضیها معلومات را دوست
ندارند .در همین نهجالبالغه اســت که
اس أَ ْع َدا ُء َما َج ِه ُلوا» مردم
میفرماید« :ال َّن ُ
دشمن آن چیزی هستند که نمیدانند.
بعضی از پزشــکان زحمت کشیده به

مردم چیزهایــی میگویند ،من دیدم
بعضیها لج میکنند .میگویند بیربط
میگویند .به آنها میگویم؛ مگر شــما
اینهــا را خواندهاید که انکار میکنید؟
شخصی را میشناختم به یک بیماری
مبتــا بود؛ گفتند :اصــ ً
ا هیچ پرهیز
نمیکنــد و روز به روز هــم دارد بدتر
میشــود .به او میگفتیم به دکتر برو،
میگفت؛ دکتر دیگر چیست؟! بیخود
میگویند .آخوندها بیخود میگویند.
برو در خانه بنشــین .فالسفه بیخود
میگویند ،عرفا بیخود میگویند.
ــر ِء َج ْهال أَال یَ ْع ِر َف
« َو َکفَى ب ِال ْ َم ْ
ــد َر ُه» باز هــم به تمام ایــن وجوه
َق ْ
برگردانیــد .میگویــد؛ در نادانی مرد
همیــن کافی اســت که قــدر خود را
متوجه
نشناســد .به
انســانیت خــود ّ
ّ
متوجه نیست ،به
نیست ،به قوای خود
ّ
نیروهایی که خدا در او قرار داده است،
متوجه نیست ،اص ً
ال هیچ و پوچ .خود را
ّ
ارزان میفروشد .برای همین ما خود را
ارزان میفروشیم .برای یک چیز جزئی
معصیت میکنیم.
جوانان عزیز با هر کســی دوست
تکبر داشته باشید
نشــوید ،نمیگویم ّ
و رد بشوید .یک سالم و علیک داریم،
آدم میرود از کاسب یک چیزی بخرد،
یک سالم و علیک میکند ،مؤ ّدب است.
یک وقت هم است که نه دوست بسیار
صمیمی میخواهی بگیری ،باید خیلی
د ّقت بکنی که یک وقت دیدی خیلی
ارزان فروخته شــدی ،اص ً
ال در شأن تو
نبود با او دوست بشوی...
خدا کسی را گمراه نمیکند .گمراه
کردن خدا قطع مدد است ،معنای آن،
این اســت که یک وقــت بنده اینقدر
معصیــت میکند ،خدا مــدد را قطع
ال إِلَى
َض ال ِّر َج ِ
میکنــدَ « .و إ ِ َّن م ِْن أَبْغ ِ
اهللِ تَ َعالَى ل َ َع ْبدا ً َو َکلَ ُه ا ُ
هلل إِلَى نَفْسِ ِ
ــه»؛
دشمنترین مردمان به خدا کسی است
که خدا او را به حال خود واگذار بکند.
بعضیها میگویند خدایا ما را حتی آنی
به خود واگذار نکن.

نقطه نظر

خدمت و عبادتـ ۵

مهدی عامری/خداوند در
ســوره ماعون ،دو گروه را مورد عتاب
قرار داده است و آنها را تکذیبکنندگان
دین میداند.
اول کســانی کــه در خدمت به
خلق کــم میگذارند و بــه وضعیت
یتیم و مسکین توجهی ندارند .عالوه
بر این ســوره در ســوره فجر صفات
دوزخیان اینگونه بیان شده است« :ال
ي َطعا ِم
ون َعل 
تيم َو الت ََحاضُّ َ
تُ ْک ِر ُم َ
ون ال ْ َي َ
کين»؛ ایتام را تکریم نکرده و بر
الْم ِْس ِ
اطعام تشویق نمیکنند.
همیــن مطلب در آیات ســوره
حاقه نیز اینگونه مطرح شــده است
که دوزخیان کســانی هســتند که به
خدای عظیم ایمان ندارند و در کمک
به مسکین کسی را تشویق نمیکنند؛
کان اليُ ْؤم ُِن ب ِاهللِ ال ْ َعظيم َو اليَ ُح ُّ
ض
«إِن َّ ُه َ
کين».
َعل 
ي َطعا ِم الْم ِْس ِ
دومین گروهی که در این سوره
خدا آنها را ســرزنش میکند کسانی
هســتند که در ارتباط با خالق خود،
سالم و درست عمل نمیکنندَ « :ف َویْ ٌل
ــم َع ْن َصالت ِ ِه ْم
یــن* الَّذ َ
لِلْ ُم َص ّل ِ َ
ِین ُه ْ
َّ
ون؛ وای بر
ء
ا
ــر
ی
م
ه
ِین
ذ
ل
ا
*
ون
َ ُ ْ ُ َ ُ َ
َســا ُه َ
نمازگزارانی که در نمازشــان غافل و
ریاکارنــد ».البته ،منظور این اســت
کســانی که این غفلت و ریاکاری در
عبادتشان استمرار دارد و این تداوم
بر کم اهمیت بودن دین خدا و عبادت
نزد داللت دارد.
در توضیــح ســاهون گفتهاند،
کسانی هستند که یا نماز را به تأخیر
میاندازند ،یــا در نماز و مقدمات آن
کم میگذارنــد و یا منافقانه به خاطر
حرف مــردم و خوب جلوه دادن خود
نماز میخوانند.
آنچه بین هر دو گروه مشــترک
اســت این است که دســتور الهی را
کوچک شمرده و هم از لحاظ علمی و
به خصوص ،هم از لحاظ عملی در برابر
آن کرنش نمیکنند.
خلق خدا و انســانها ،ساخته و
صادر شده از خدا هستند و وجودشان
از وجود الهی است (تکوین) ،از سوی
دیگــر اوامر و نواهی الهی نیز از جانب
خداســت (تشریع) و لذا احترام به هر
دو جنبه تکوینی و تشــریعی در اصل
خضوع و خشوع در برابر خالق آنهاست.

عباسعلی کدخدایی در گفتوگوی اختصاصی با صبح صادق

شورای نگهبان نمیتواند الییومالقیامه کسی را تضمین کند
مجتبی برزگر /با پیروزی انقالب اسالمي به رهبری حضرت امام(ره) و تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،بحث نهاد حافظ قانون اساسی و شرح وظایف و حدود و اختیارات آن ،در متن قانون اساسی مطرح شد؛ اما از آنجا که ترکیب تشکیالت
حافظ قانون اساسی در جمهوری اسالمی ایران به شکلی بود که اسالمیت نظام را تضمین میکرد ،از واپسین روزهایی که این نهاد تأسیس شد نیروهای مخالف با حاکمیت دینی به ضدیت با آن رو آوردند .از سویی چون نهاد شورای نگهبان در جمهوری اسالمی
ایران افزون بر تطبیق همه قوانین با قانون اساســی و شــرع مقدس ،وظیفه نظارت بر انتخابات را نیز برعهده دارد ،با مخالفتها و دشمنیهای زیادی روبهرو میشود تا جایی که حضرت امام خمینی(ره) نسبت به آن هشدار داده و فرمودند« :من به این آقایان
هشدار میدهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان ،امری خطرناک برای کشور و اسالم است و همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد میشود و در آخر رژیم را ساقط مینماید ».در همین راستا و به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان در
بیستوششم تیر ماه به سراغ عباسعلی کدخدایی ،عضو حقوقدان و سخنگوی این نهاد انقالبی رفتیم و درباره ابعاد مختلف عملکرد و شیوه کار شورای نگهبان با وی به گفتوگو نشستیم .مشروح این مصاحبه در ادامه از نظرتان میگذرد:

*ضرورت یا فلسفه شکلگیری نهاد شــورای نگهبان در قانون
اساسی چه بوده است؟
آنچه در نظام جمهوری اسالمی ایران به منزله آرمان مردم مسلمان مطرح
بوده و مردم پیش از انقالب هم به دنبال آن بودهاند ،اجرای احکام اســامی به
صورت برابر بدون هیچگونه خطکشی و سطحبندی در جامعه است .این دغدغه
پیش از انقالب به منزله یکی از خواســتههای عمده مردم مطرح میشد و نظام
ستمشاهی هم نه تنها توجهی به احکام اسالمی نداشت ،حتی قوانین موجود را
هم رعایت نمیکرد .به هر حال ،در بدو شکلگیری نظام جمهوری اسالمی ایران،
حضرت امام(ره) بر شــکلگیری و تنظیم قانون اساسی در زمان مقتضی اصرار
کردند؛ چرا که سابقهای را در انقالب مشروطه داشتیم؛ در ماده دو متمم قانون
اساســی آن دوران اگرچه این مسئله یک بار مطرح و ترتیباتی اندیشیده شد تا
فقهای طراز اول بر اسالمی بودن احکام نظارت کنند؛ اما هیچگاه این اتفاق نیفتاد،
از این رو تنظیمکنندگان قانون اساسی پیشبینی کردند نهاد ناظری را برای انطباق
قوانین و موازین احکام اسالمی و همچنین برای پاسداری از قانون اساسی درنظر
بگیرند .با توجه به مذاکرات انجام شده ،در نهایت به شکلگیری نهادی با عنوان
«شورای نگهبان» با آن ترکیب و وظایفی که در قانون اساسی آمده ،رسیدند.

*مشی شورای نگهبان با اینکه قانونی است و طبق قانون ،نظارت
استصوابی را دنبال میکند ،مخالفان و معاندان بسیاری دارد .دلیل این
مخالفتها چیست؟
یک نکتهای در نظارت تقنینی شــورای نگهبان وجود دارد که فقهای ما
رعایت قانون اساسی را با نسخه انطباق شرع اعالم میکنند و طبیعتاً کسانی که
در این چارچوب قرار نگیرند ،مخالفت را در دستور کار خودشان قرار میدهند؛
اما شورای نگهبان به استناد اصل  99قانون اساسی ،نظارت بر انتخابات را برعهده
دارد و این نظارت هم شامل بررسی صالحیتهای فردی و هم شامل بررسی روند
برگزاری انتخابات میشود .در فضای سیاسی کسانی که با نظر شورای نگهبان
موافق نیســتند ،علیه شــورا اظهار نظر و هجمه میکنند؛ ولی شورای نگهبان
همچنان به مثابه یک ســد نفوذناپذیر برای جلوگیری از افرادی که شایستگی
تصدی امور را ندارند ،در میدان توسعه انقالب اسالمی ایستاده است که دشمنان
جمهوری اسالمی ایران به این بهانه ،به شورای نگهبان همواره فشار وارد میکنند.

*با توجه به اینکه بیشترین بحث و انتقاد به شورای نگهبان متوجه
نظارت استصوابی است ،درباره عملکرد شورای نگهبان در این بخش
توضیحدهید .آیا در کشــورهای دیگر هم به نوعی نظارت استصوابی
اعمال میشود؟
برای ورود به مصادر امور هر کشوری نظامهای سیاسی روشهای مختلفی
را پیشبینی کردهاند .هیچ نظامی در جهان نیســت که بگوید شــخصی بدون
بررسی شایستگیها بر مسند مسئولیتهای کالنی ،همچون ریاستجمهوری،
مجلس و ...بنشیند! در واقع ،همه نظامهای سیاسی روشی را برای نظارت دارند.
جمهوری اســامی ایران براســاس قانوناساسی این نظارت را برعهده شورای

و مخالف نمایندگان رد میشود.

نگهبان قرار داده و طبیعتاً این مسئله مورد توجه اعضای شورای نگهبان است؛
نظارتی که باید به طور مؤثر و جامع در همه مراحل شــکل بگیرد .این نظارت
مؤثر که تحت عنوان «نظارت اســتصوابی» مطرح میشود ،خوشایند برخی از
دشــمنان و بدخواهان نظام نیست .عدهای سادهلوحانه بر این باورند که نظارت
شورای نگهبان ،یعنی یک نظارت غیر قانونی! در صورتی که نظارت استصوابی
شورای نگهبان نظارت منطبق با قانون و ضرورتی اجتنابناپذیر در همه نظامهای
سیاسی ،از جمله نظام جمهوری اسالمی ایران است.
*شیوه رأیگیری در انتخاباتی ،همانند ریاستجمهوری به ویژه
در بخش تشــخیص رجل سیاسی چگونه است؟ بسیاری میگویند در
مرحله نهایی تأیید صالحیت نامزدها براساس معیارهای شخصی افراد
رأیگیری انجام میشود .در این راستا سازوکاری اندیشیده شده است
تا شاهد این نوع شائبهها نباشیم؟
ت نامزدها در انتخابات ریاستجمهوری،
طبیعتاً در بحث بررســی صالحی 
مجلس و خبرگان ،سوابق و پرونده افراد مطرح میشود .شناخت افراد از نامزدها
جزء مالک دوم اعضای شــورای نگهبان اســت و اینکه در نهایت پس از بحث و
بررسی در زمینه پروندههای افراد ،نظرات موافق و مخالف ارائه میشود .اگر فردی
بیشتر از هفت رأی مثبت را به خودش اختصاص دهد ،طبیعتاً پذیرفته میشود
و رأی کمتر از هفت نفر ســبب ر ّد صالحیت آن شــخص میشود .چه بسا آن
فرد محاسنی هم داشته باشد؛ ولی اعضای شورای نگهبان به دالیلی که مستدل
است ،نمیتوانند به او رأی مثبت بدهند .بارها دیدهایم در مجلس شورای اسالمی
مصوبهای از تمام ابعاد مثبت کارشناسی برخوردار است؛ اما در معرض رأی موافق

کند .میتوانیم شهادت بدهیم که اعضای شورای نگهبان هیچگاه نگاه شخصی
یا منفعت شخصی نسبت به مسئلهای نداشتهاند و ندارند؛ چرا که همواره توجه
به منافع عالی نظام داشــته و در جهت منویات حضرت امام(ره) و رهبر معظم
انقالب حرکت کردهاند .از سوی دیگر اعضای شورای نگهبان معصوم نیستند و
امکان دارد اشتباهاتی داشته باشند .از همه مردم حقطلب و عدالتخواه ایران
اسالمی درخواست داریم که عذر ما را بپذیرند ،ولی بدانند تالش اعضای شورای
نگهبان همواره این بوده که در ســایه توجه به حقوق مردم در مســیر قانون و
مقررات و منافع عالی نظام حرکت کنند.

*یکــی از مباحــث دیگر در
مقابل شــورای نگهبان این است
که وقتی شورای نگهبان فردی را
تأیید میکند و او در مسندی قرار
میگیرد ،وقتی این فرد مشکالتی
را برای نظــام پدید میآورد ،همه،
این ناکارآمدیها را از تأیید شورای
*میدانید که در انتخابات ریاستجمهوری همواره شاهد شبهاتی از
نگهبــان میبینند ،درباره این نوع
ّ
ّ
شائبهها و پیامدهای آن پس از تأیید جنس تقلب و تخلف بودهایم که از سوی برخی مطرح میشود و امسال
هم در روال اعتراض برخی از نامزدها ،صندوقهایی مورد بررسی قرار
صالحیت بگویید؟
انسان در طول حیاتش دچار تغییر و گرفتند ،فکر نمیکنید اجرای انتخابات باید به مجموعه یا نهادهایی به
تحوالت بسیاری میشود .این فرد چه بسا جز دولت واگذار شود؟
پیشنهاد ما از ابتدا این بوده که انتخابات را باید نهادهایی برگزار کنند که
انسان شریفی باشد ،ولی هنگامی که بر
مسند امور قرار میگیرد ،مرتکب تخلف یا خودشان در انتخابات سهمی نداشته باشند .اگر بخواهیم یک سازوکار روشنی
جرمی میشود .این طبیعی است که برای را در نظر بگیریم ،باید نهادی را در نظر بگیریم که فارغ از وابستگی به دولت و
هر انســانی چنین وضعیت و حاالتی به قوای ســهگانه بتواند انتخابات را اجرا کند .اگر بتوانیم در قانون جامع انتخابات
وجود میآید و شورای نگهبان نمیتواند همه این جوانب را مد نظر قرار دهیم ،طبیعتاً این شــبهات هم کمتر میشود.
الییومالقیامه فردی را تضمین کند .شورای نگهبان وضعیت موجود را میبیند فرقی نمیکند چه سال  88و چه سال  96شورای نگهبان اگر تخلفی میدید،
و براساس وضع موجود رأیگیری میکند و نظرش را اعالم میکند .ممکن است قطعاً ورود میکرد .ما حرفمان این است در این دوره ،انتخابات سالم برگزار شد.
فردی در آینده تخلّفی را مرتکب بشود .شواهد و قرائن هم این را میگوید گاهی روزی که مردم پای صندوقها آمدند تخلفات ما به گونهای نبود که سرنوشــت
اوقات شــورای نگهبان فردی را که در دوره قبل تأیید کرده در دوره بعد تأیید انتخابات را تغییر بدهد .البته نمیگوییم تخلف هم نبوده است که البته آنها هم
در قو ه قضائیه در حال رسیدگی است.
نمیکند ،چون گزارشهای جدیدی به شورای
شــورای نگهبان همچنان در جایگاه یک سد
نگهبان میرسد که براساس آن ،این صالحیت
نفوذناپذیر برای جلوگیری از افرادی که شایستگی
*در برخــی از قوانین با اینکه تأیید
احراز نمیشود.
تصدی امور را ندارند ،در میدان توسعه انقالب اسالمی شــورای نگهبان را دارد ،ولی منافاتی هم
*به نظر شــما آیا وقت آن نرسیده ایستاده است و دشمنان جمهوری اسالمی ایران به این در برخی از قسمتها با قانون و دین دیده
در ســاختار انتخابات ریاست جمهوری بهانه ،شورای نگهبان را همواره مورد هجمه و فشار میشود .شما این تعارضها را چگونه پاسخ
میدهید؟ مصداق بارز آن بانکها و موضوع
اصالحاتی صورت بگیرد ،اینکه هر کسی قرار میدهند
ربویبودن آنهاست.
نامنویســی نکند ،یا هر کسی هم توقع
در رابطــه با برخی از قوانین البته شــورای نگهبان دقــت الزم را دارند تا
تأیید نداشته باشد؟
این بحثی است که ما همیشه دنبال آن بودهایم و سالهاست آن را مطرح مصوبهای خالف شرع و خالف قانون اساسی نباشد؛ اما گاهی اوقات مشکلی که
میکنیم .البته ،با تدوین سیاستهای کلی انتخابات و ابالغ آن از سوی رهبر معظم شما اشاره کردید ،مشکل قانونی نیست .در قانون نظام بانکی که آقایان تصویب
انقالب(مدظلهالعالی) امیدواریم که دولت و مجلس بتوانند یک مصوبه جامعی را کردند آن قانون را میگویند خالف شرع نیست ،ولی در اجرا به روشهایی اجرا
برای این موضوع مطرح کنند و شورای نگهبان هم در این زمینه کمک خواهد کرد .شده است که آن شبهه را ایجاد کرده است! اگر الزم باشد دستگاههای اجرایی،
دولت و مجلس ورود میکنند و مصوبه جدیدی را میآورند .قطعاً اگر شــورای
*در فراینــد انتخابات به عملکرد شــورای نگهبان چه نمرهای نگهبان و فقها مغایرتی با شــرع ببینند ایراد میگیرند و اگر مغایرتی نداشــته
باشند ،ایراد نمیگیرند .آنچه مطرح میشود بیشتر در حوزه اجرای این مسئله
میدهید؟
شــورای نگهبان همیشــه تالش کرده آنچه در قانون مقرر شده را اعمال است و نه در خود قانون.
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یادداشت

پاسخ آمریکاییها را در
میدانهای عمل میدهیم

بهروزرسانی سپاه

نقطه سرخط

سی سال بیاطالعی

همسر پاســدار بازنشسته بود.
میگفت ما از شــوهرمون توی این
سی ســالی که در ســپاه خدمت
میکرد ،فقط اســم پادگان و لباس
پاسداری رو که توی ساک میآورد
خونــه بــرای شســتن ،دیدیم .نه
فهمیدیم شــوهرمون اونجا چه کار
هســت و چه کار میکنه و نه اینکه
میدونســتیم چه درجــهای داره.
زندگی نظامی شوهرم تنها خالصه
شــده بود در ساعتهای کاری و در
غیر ساعت کاری انگار نه انگار که او
یه نظامیه .همین هم خوب بود؛ چون
من اطالعاتی نداشتم و به خانمهای
همســایه و فامیل هم نمیتونستم
درباره شغل همسرم اطالعاتی بدم.

سردار سیدمسعود جزایری با بیان اینکه؛ پاسخ یاوهگوییهای مقامات آمریکایی را در میدانهای عمل میدهیم ،گفت :برای تحریمهای جدید
آمریکا علیه ایران ،برنامههایی داریم که خســارات فراوانی برای آمریکا دربرخواهد داشــت .رؤیاهای مضحک آمریکاییها درباره سرنگونی جمهوری
اسالمی ایران ،هذیانهایی آشفته است و ما از اینکه آنها اینگونه خود را مشغول کردهاند ،هیچ نگرانی نداریم.
رئیس سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت در گفتوگو با صبح صادق

پیشکسوتان در عرصه دفاع از حرم «منهم من ینتظر» هستند

حسن ابراهیمی /هفته
گذشــته جلســه هماندیشی
هیئتهای اندیشــهورزی بسیج
پیشکســوتان جهاد و شهادت
برگزار شــد و همین بهانهای بود
برای حضور ما در این سازمان و
مصاحبه با رئیس سازمان بسیج
پیشکســوتان جهاد و شهادت.
در ادامه گپوگفت ما با ســردار
کریمیجبلی را پیرامون وظایف،
اهداف و تاریخچه شــگلگیری
این سازمان میخوانید .در انتهای
این گفتوگو وی گذری کوتاه بر
جلسات شورای مرکزی و هیئت
اندیشهورزی سازمان دارد.

* ضمن عــرض خداقوت،
لطفــ ًا در ابتدای گفتوگو درباره
تاریخچه تشکیل سازمان بسیج
پیشکســوتان جهاد و شهادت
توضیح بفرمایید.
مــا در جایــگاه خادمالشــیوخ
بازنشستگان نیروهای مسلح در بسیج
هســتیم .با تغییر ساختار در بسیج و
شکلگیری اقشار هر قشری به صورت
تخصصی توانست در بسیج وارد شود؛
اما در این میان با توجه به گذر انقالب
اســامی از  30ســال ،تعداد زیادی
نیروهای نظامی بازنشسته را داریم که
هر ســال به عده آنها اضافه میشود.
فرمانده معظم کل قوا اواخر سال 88
در جمع فرماندهان و پاسداران سخن
از تکریم و اســتفاده از بازنشستگان
ســپاه و توجه به آنها داشتند .در این
راســتا فرماندهان محترم سپاه تدبیر
تشکیل ســازمانی در بسیج برای این
منظور داشــتند .برای نمونه عدهای
از عزیزان بازنشســته پزشــک بودند
که در ســازمان بسیج جامعه پزشکی
ادامــه خدمت داشــتند ،عدهای هم
مهنــدس کــه آنها هم در ســازمان
مطبوع خود حضور داشتند؛ اما تعداد
زیادی از بازنشستگان در تخصصهای

گلی از باغ

خاص نظامی یــا اداری بودند که در
اقشار بســیج وجود نداشت و برخی
از این عزیزان صرفاً در بسیج محالت
حضور داشتند .بنابراین سازمان بسیج
پیشکسوتان جهاد و شهادت تشکیل
شــد؛ اما با ابعاد بزرگتری که بتواند
تمام بازنشســتگان نیروهای مســلح
جمهوری اســامی ایران را در بسیج
ســازماندهی کنــد و از تخصصها و
تواناییهای آنها برای پیشبرد اهداف
انقالب اسالمی استفاده کند .کار بعدی
ما انتخاب عنوان مناســب برای این
سازمان بود .بنابراین لفظ بازنشسته که
بار منفی و مأیوسکننده داشت را کنار
گذاشتیم و با توجه به اینکه عمده این
عزیزان جهادگران دوران دفاع مقدس
بودند یا در ســنگرهای دفاعی حضور
داشتند ،عنوان «پیشکسوتان جهاد و
شهادت» برای آنها برگزیده شد.

* مأموریت ســازمان شما
چیست؟
ما موظف به جذب ،سازماندهی،
حفظ انســجام و به میــدان آوردن
توان پیشکســوتان متناســب با نیاز
انقالب هستیم که در واقع اصلیترین
مأموریت بســیج هم این است .همه
بازنشستگان نیروهای مسلح به عالوه
جانبــازان و بســیجیان دوران دفاع
مقــدس میتوانند در این ســازمان
عضو شوند.
ما در سطح کشور سازوکاری را
طراحی کردیم کــه ابتدا محلهمحور
است ،به این صورت که پیشکسوتان
محلی همدیگر را شناسایی میکنند
و اقدام به تشــکیل هیئتهای قرآنی
محلهمحور و خانهگــرد میکنند که
در ســازوکار کلی بسیج این در واقع
همان حلقات صالحین اســت .در این
جلســات این عزیزان عالوه بر حفظ
انســجام خود ،وظیفه دارند در مقام
مدافع و دیدهبان انقالب اســامی در
محله خود عمل کنند و این عمل هم

باید مبتنی بر ارزشهای قرآنی باشد.
ما در واقع این مأموریت را در راستای
رسالت کمک به تحقق مرحله چهارم
انقالب اســامی ،یعنی ایجاد جامعه
اسالمی شروع کردیم .اسالمی شدن
محلهها و بعد اســامی شدن شهرها
و روســتاها و همینطور تا اســامی
شــدن کل کشــور .در رأس کار هم
هفت کارگروه وجود دارد که دفاعی و
امنیتی ،فرهنگی و اجتماعی ،ورزشی
و آموزشــی ،امر بــه معروف و نهی از
منکر ،ســازندگی و محرومیتزدایی
از جملــه این کارگروهها اســت .در
ســطح شهرســتان هــم مجمعی از
منتخبان ایــن گروهها وجود دارد که
سیاستگذاریهای تاکتیکی را مبتنی
بر مطالعه کارگروهها و نیاز شهرستان
تدویــن میکنــد و در حلقهها اجرا
میشود .به همین شکل در استان هم
مجمعی از منتخبان شهرستانها شکل
گرفته و عمل میکنند.
* لطف ًا درباره مجمع اخیر در
ستاد سازمان در تهران توضیح
دهید.
شــورای مرکزی و مجمع عالی
بسیج سازمان در قالب یک نظام عمل

حماسه حاجقاسم در «نبرد سیدجابر»

کتاب دوم از مجموعه «روزی روزگاری قاسم سلیمانی» با عنوان
«نبرد سیدجابر» ـ اردیبهشت تا تیر  1361به روایت سردار سرلشکر
حاجقاسم سلیمانیـ به همت عباس میرزایی گردآوری و تدوین شده
و نشر یا زهرا(س) چاپ و منتشر کرده است.
«روزی روزگاری قاسم سلیمانی» عنوان مجموعهای  16جلدی
از کتابهاست که نشان میدهد حاجقاسم سلیمانی نیروهای تحت
امرش را چگونه در میدان جنگ و در ســختترین شرایط هدایت میکرد و فاش میکند که این
فرمانده جوان ،در نبود همکاری مسئوالن منطقه ،چگونه تیپ درجه دومی را به لشکری قدرتمند
ی چگونه رزمندگان ثاراهلل را از
و خطشکن تبدیل کرد .همچنین به خواننده میگوید که سلیمان 
خطوط مستحکم دفاعی دشمن در همه جبههها و در جبهه شرق بصره عبور داد و در نهایت به
این پرسش پاسخ میدهد که چرا افراد لشکرش ،پس از سی سال ،هنوز مرید او هستند و تا پای
جان بر سر پیمان ایستادهاند.
کتاب دوم دورهای از فرماندهی قاسم سلیمانی بر تیپ ثاراهلل را روایت میکند که تیپ را برای
حضور در عملیات الیبیتالمقدس از دوکوهه به دارخوین و سپس حمیدیه آورد و در نبردی سخت
و نابرابر در جبهه کرخهکور لشکرهای  5مکانیزه و  6زرهی دشمن را زمینگیر کرد تا قرارگاههای
فتح و نصرف فارغ از رویارویی با تانکهای این دو لشکر قدرتمند ،از کارون عبور کنند .پایه و اساس
این کتاب اسناد ،مدارک ،نوارهای مرکز اسناد و تحقیقات سپاه و تاریخ شفاهی سردار حاجقاسم
ســلیمانی و فرماندهان و رزمندگان حاضر در خطوط پدافندی و عملیاتها اســت .کتاب در 13
فصل نگاشته شده و فاصله سه ماهه بین اردیبهشت تا تیر سال  1360را روایت میکند و اسناد
و تصاویر لشکر ثاراهلل و دیگر رزمندهها ضمیمه کتاب شده است .کتاب در  360صفحه ،شمارگان
 1500نسخه و با بهای  13هزار تومان چاپ و منتشر شده است.

گزارش خبری

جهاد و مقاومت هســتند .بر اســاس
آمار امروز در بین تمام اقشــار بسیج
بیشترین شهید مدافع حرم را دادهایم.
تا امروز نزدیک به  60شــهید در راه
دفاع از حرم تقدیم انقالب شده است
و تعداد زیادی جانباز داریم .صدها نفر
همین االن از پیشکسوتان در سوریه
و عراق حضور دارند و صدها یا شــاید
بگویم چند هزار نفر رفته و برگشتهاند،
یا در حال رفتن هســتند که در کل
آمار باالیی هستند .تمام این عزیزان
داوطلبانــه رفتهاند و از نظر من اینها
مصــداق آیه «مــن المومنین رجال
صدقوا ما عاهدوا اهلل »...هســتند که
کماکان منتظرند و تغییر نپذیرفتهاند
تا به شــهادت برسند و این یک سند
افتخار بر سینه این سازمان است.

عکس:حامد گودرزی

علیرضا جاللیان /مروری
بر تحوالت سیاســی پــس از دفاع
مقدس دو واقعه مهم را پیش روی
ما میآورد؛ ســالهای  78و  88که
دو فتنه سیاسی و مبتنی بر اقدامات
براندازانــه در آن تاریخ اتفاق افتاده
است.
در بررسی اسناد آمریکاییها
متوجــه میشــویم از ســال 68
طراحیهــای ســی ســاله بــرای
براندازی در کشور در مراکز مطالعاتی
آمریکاییها صورت گرفته که ســه
مرحلــه داشــته و دو مرحله آن در
ســالهای  78و  88به اجرا رسیده
است و آخرین مرحله از این برنامه
در سال  ،2020یعنی اواخر سال 98
رقم خواهد خورد .باید توجه داشت،
اصلیتریــن مجموعه در مقابل این
برنامه براندازی در ســالهای  78و
 88ســپاه پاسداران انقالب اسالمی
بود؛ اما ماهیت فتنه در ســال 78
پیچیدگی ســال  88را نداشــت و
فتنه احتمالی در ســال  98نیز بر
همین منوال پیچیدهتر از فتنه سال
 88خواهد بود .ورود سپاه در مسئله
مقابله با فتنه  78و بعد  88نشــان
میدهد ،باید برای فتنه آینده آمادهتر
از همیشه سپاه را بهروزرسانی کرد.
سپاه هم در بعد نرمافزار ،هم در
بعد سختافزار و هم در بعد نیروی
انســانی نیازمند شــناخت درست
محیط ،دشمن و فرصتها و در کل
آســیبها و تهدیدها است .به نظر
میرســد ،توجه به معنویتافزایی،
بصیرتافزایــی و افزایــش دانش
عمومی پاسداران که چند سالی است
آغاز شده ،باید مبتنی بر نیازهای روز
سپاه متحول شود.
اساساً سپاه نهاد تحولخواهی
است .همچنین توجه به بهروزرسانی
ســازمان ،ســاختار ،تشــکیالت و
تجهیزات هم الزام مهمی برای سپاه
به شمار میآید .این نه فقط در بعد
نظامی سپاه ،بلکه در همه ابعاد آن
باید مورد توجه باشد؛ چه فرهنگی،
چــه اقتصادی و چه اجتماعی یا در
حوزههایــی مانند فضــای مجازی.
آنچه امروز به طور مشخص میتوان
دربــاره فتنه آینده گفــت ،برخی
شــواهد در زمینه برآمــدن فتنه از
داخل جریانهــای خاص مذهبی
است که با استکبار همراهی خواهند
کرد؛ از این رو باید در این مسئله در
داخل سپاه و بعد در مجموعه کشور
مصونیتسازی کرد.
حال کــه فرمانده محترم کل
ســپاه برای سه سال آینده حکم از
فرمانده معظم کل قوا دریافت کرده
اســت ،به نظر میرســد ادامه کار
ایشان باید مبتنی بر این نگاه باشد.
البته عملکرد و روشهای تحولگرا
در دوران فرماندهی ده ساله پیش از
این نشان داده است ،سردار جعفری
میتواند در این سه سال نیز مبتنی
بر این امر ساختار و تشکیالت سپاه
را جلــو ببرد .در هر صــورت نباید
منتظر ظهور و بروز فتنه بود و باید
با پیشبینی و مصونسازی در برابر
فتنه ،همانطــور که در برابر تجاوز
نظامی مصونسازی صورت گرفته،
بــه پیشبرندگــی و پیشروندگی
انقالب اســامی کمک کرد .در این
مسیر توجه به پاسداران جدیدالورود،
اســتفاده از تجربیات فرماندهان و
پیشکسوتان سپاه به ویژه یادگاران
دفاع مقدس و نیازسنجی نسبت به
مســائل سیاسی و بصیرت ،مباحث
اعتقادی و معیشتی و حل نیازهای
آینده ســپاه برای صیانت از انقالب
اسالمی ضروری است.

سال هجدهم

شماره ۸۰7

میکند .اعضای این مجمع منتخبان
اســتانها از میان شــواری استانی و
مجمع استانی و تعدادی هم از نخبگان
مرکز و اعضا شورای مرکزی بسیج قشر
هســتند که به صورت هر فصل یک
بار در ستاد سازمان جمع میشوند و
رونــد برنامهها و تطبیق آنها با هم در
کل کشور را بررسی میکنند و البته
یکسری کارهای اصلی و هماهنگ در
کل کشور را هم برنامهریزی میکنند،
مانند اردوهای راهیان نور پیشکسوتان
یا اردوهــای جهــادی و برنامههای
ورزشی .مســئله اربعین و حضور در
پیادهروی این دوران و نیز فعالیتهای
سیاسی و فرهنگی مانند حضور برخی
از اعضا در انتخابات شوراهای اسالمی
شهر و روستا هم از مسائلی است که
در این مجامع بررسی میشود.
* برخی از اعضای قشر متبوع
شــما امروز به دلیل تجربههای
فــراوان در جمع مدافعان حرم و
در عملیات مستشاری در عراق
سوریه حضور دارند ،در این باره
توضیح بفرمایید.
بله این یک افتخار بزرگ اســت
که پیشکسوتان ثابت کردند هنوز مرد

قبیله عشق

* توضیحی کوتــاه درباره
شــورای مرکزی و جلسهای که
اخیرا ً داشتهاید ،بفرمایید.
این جلســه شــورای مرکزی و
هیئت اندیشــهورزی قشــر است که
به صورت فصلی برگزار میشود .این
شــورا  80عضو از منتخبان اســتانی
و اعضــای مرکزی ســازمان دارد که
مسائل کالن قشر در آن تصمیمگیری
میشــود .در هــر فصــل هــم ما از
فرماندهان و تحلیلگران مختلف برای
ارائه جدیدترین تحلیلهای سیاسی،
نظامی ،فرهنگــی و اجتماعی دعوت
میکنیم که بخشی از این تحلیلگران
هم فرماندهان عالی ســپاه هستند.
جلسه اخیر هم اولین جلسه سال 96
بود که برنامه امسال در آن بررسی شد
و آسیبشناسی برنامههای سال قبل
صورت گرفت.
مهمترین کارهایی که امســال
بــرای آن تصمیمگیری شــد ،بخش
مربوط به دهه والیت بود .بخشی هم
درباره برگزاری یادواره شهدای مدافع
حرم قشر است که پاییز امسال برگزار
میشود.

بار سوم خبر شهادتش آمد

مصمم شد به جبهه بره ،ولی سنش کم بود ،رفت آموزش هم
دید ،ولی قبولش نکردند و برگشت ،بعد گویا به ترفندهایی که اون
زمان اکثر رزمندگان کم ســن و سال انجام میدادن ،ایشون هم به
هر صورت با دســتکاری کپی شناسنامه کاری کرد که توی مرحله
دوم آموزش به جبهه اعزام بشه .دو بار به جبهه رفت و برگشت ،اما
بار سوم خبر شهادتش اومد.
به نقل از برادر شهید
وقتی بزرگ شــد ،برادراش جبهه بودن ،یــه روز گفت میخوام برم جبهه ،گفتم ببین مادر
این دو ســه تا جبهه هســتن ،تو دیگه نرو ،گفت ،مگه من اهل کوفه هستم که امام رو تنها بذارم.
گفت ،میخوای اجنبی بیاد به ایران تجاوز کنه؟ هر روز شناسنامهاش توی جیبش بود و میرفت
و برمیگردوندنش .میگفتند برو درســت رو بخون ،بــرو امتحان بده ،خالصه میاومد یه دو روز
میموند دوباره میرفت.
به نقل از مادر شهید
شهید عبدالمجید بارونی اول فروردین ماه سال  1346در خانوادهای متدین و مذهبی در بوشهر
دیده به جهان گشود .وی در سال  ۱۳۵۲برای آموختن علم وارد دبستان گلستان شد .عبدالمجید
سال اول راهنمایی خود را در مدرسه راهنمایی امیرکبیر گذراند ،ولی متأسفانه ترک تحصیل کرد.
چون عالقه عجیبی به ســپاه پاسداران داشت به عضویت آن درآمد و بعد از اتمام آموزش نظامی
درخواســت اعزام به جبهه کرد .در ابتدا به دلیل ســن کمش با اعزام او موافقت نشد ،اما سرانجام
در تاریخ  61/1/5برای دیدن آموزش به کازرون اعزام و پس از آموزش راهی جبهه شــد .تا اینکه
سرانجام در اواخر مرحله سوم عملیات محرم  25آبان ماه سال  1361در منطقه عینخوش بر اثر
اصابت ترکش خمپاره به سرش به شهادت رسید.

سردار سالمی در نشست مشترک فرماندهان پلیس و سپاه فرودگاههای کشور

امنیت مطلوب فرودگاهها نتیجه تعامل ناجا و سپاه است

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه؛
امنیت مطلوب فرودگاههای کشــور نتیجه
تعامل و همدلی نیروی انتظامی و سپاه است،
گفت پلیس و سپاه با ارتباط متقابل و تقویت
بنیه عملیاتی خود باید بتوانند در حفظ امنیت
فرودگاهها به مثابه یک جزء مهم از هویت ملی
کشور مؤثر و موفق باشند.
سردار حسین ســامی در نشست مشترک
فرماندهان پلیس و ســپاه فرودگاههای کشــور با
محوریت «حج تمتع ســال  »96با اشاره به اینکه
فضای امنیتی جدیدی ایجاد شده است ،این فضا
را انعکاس تغییر و تحوالت عرصه سیاسی در سطح
منطقه و جهــان و همچنین بازتاب موفقیتهای
بزرگ اسالم و شکستهای جبهه استکبار دانست.
وی گفت« :موفقیتهــای نظام و انقالب از
یک ســو و شکستهای اســتکبار از سوی دیگر
موجب ایجاد همگرایی در جبهه دشمنان انقالب
شده است».
جانشــین فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه؛
تأمین امنیت برای کشــورها ،موضوعی لحظهای
نیست ،تأکید کرد« :گروههای تکفیری در منطقه
به سرعت در حال از دست دادن جغرافیای تحت

تســلط خود بوده و سعودیها نیز در کشور یمن
متوقف شــدهاند و این اتفاقات پیروزیهای بزرگ
در آینده نزدیک را نوید میدهد».
سردار سالمی با اشاره به دستگیری و متالشی
شدن چندین گروهک تکفیری در مناطق جنوب
و شرق کشور از زحمات نیروی انتظامی در جریان
مقابلــه با حمالت تروریســتی در حرم امام(ره) و
مجلس شورای اسالمی ،تقدیر کرد.
جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه؛
امنیت یک شاخصه مهم بوده ،اعتبار جهانی داشته
و جزء هویت یک ملت و شاخصه مهم کارایی نظام

سیاسی به شمار میرود ،تصریح کرد« :در این میان
امنیت هوانوردی موضوعی مهم بوده و از اهمیت
ویژهای برخوردار است؛ چرا که یک اتفاق کوچک
بعد بینالمللی پیدا میکند».
وی ادامه داد« :فرودگاههای یک کشور نماد
آن کشور و نخستین نقاطی هستند که در معرض
دید جهانیان قرار میگیرند و البته از اولین نقاطی
هستند که مورد تهدید دائم گروههای تروریستی
میباشــند ،پس ما نیازمند توجه بسیار جدی به
موضوع امنیت فرودگاهها هستیم».
جانشین فرمانده کل سپاه بیان کرد« :با وجود

دشــمنان فراوان ،اما امنیت در بخش هوانوردی
کشور به خوبی وجود دارد و یکی از رازهای موفقیت
آن وحدت و همدلی موجود در میان نیروی انتظامی
و سپاه است؛ چرا که این نیروها دیدی ژرف داشته
و به کوچکترین مسائل توجه میکنند».
وی نظــارت دقیــق ،دســتورالعملهای
مناسب ،ایجاد فضای پشتیبانی ،رفتار حرفهای و
اخالقمداری را در میان نیروهای امنیتی فرودگاه
یک ضرورت دانست و تأکید کرد« :پلیس و سپاه
بــا ارتباط متقابل ،آموزش جدی ،اعتمادبهنفس و
تقویت بنیه عملیاتی خــود باید بتوانند در حفظ
امنیت فرودگاهها به منزله یک جزء مهم از هویت
ملی کشور مؤثر و موفق باشند».
سردار سالمی در پایان سخنان خود با تأکید
بــر اینکه امنیت پرواز و ایمنی با هم پیوســتگی
دارند و همه باید تالش داشته باشند با بهرهگیری
از تجربیات داخلی و جهانی ،همدلی و نظم ،امنیت
موجــود در هوانوردی را حفــظ کنند ،از تالشها
و زحمات ســردار حســن مهری فرمانده پلیس
فرودگاههای کشور و ســردار گرجیزاده فرمانده
سپاه حفاظت فرودگاه در تأمین امنیت فرودگاههای
کشور قدردانی کرد.
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پاسداران خورشید
همسر شهید مدافع حرم وحید نومیگلزار

ظهر عاشورا نمازش را خواند و شهید شد

احسان امیری /شهید
وحید نومیگلزار دوم آبان ســال
 1394در دفــاع از حرم حضرت
عقیله بنیهاشــم و دقیقاً در روز
عاشورا به شهادت رسید .در ادامه
همسر شهید از سالهای زندگی
با این شــهید بزرگــوار برایمان
میگوید:
«ایشان پســر داییام بود و
از قبل نســبت به هم شــناخت
داشتیم .سال  1385مرا به خانوادهشان پیشنهاد داد و سال  1388ازدواج کردیم.
وحید اعتقادات خاص خودش را داشت .مث ً
ال باور قلبی عمیقی به مسائل اعتقادی
داشــت و روی حالل و حرام و اموال خودش خیلی حساس بود .همچنین ،روی
حجابم حساسیت داشت .یکی از شروط مهم وحید برای من ،این بود که هر ماه
مبلغ مشخصی را برای کمک به نیازمندان کنار بگذاریم .به من گفت این کار را
میکنم و شما باید راضی باشید .خرجی خانهمان را کنار میگذاشت و بقیهاش
هر چه میماند ،خیــرات میکرد .تقریباً هر ماه نصف حقوقمان برای کمک به
ی بود و این مسائل
نیازمندان میرفت .حواسش خیلی روی حساب و کتاب زندگ 
ق و معیارهایمان به هم نزدیک بود .پس از
برای من هم اهمیت داشــت .اخال 
ازدواج در پاالیشگاه بندرعباس استخدام شد و کارمند شرکت نفت بود و به عنوان
بسیجی و کام ً
ال داوطلبانه برای دفاع از حرمین عازم سوریه شد.
شهادتش برایم قابل باور نبود .آن زمان اص ً
ال چنین موقعیتی وجود نداشت.
او کارمند شرکت نفت بود و شغل نظامی هم نداشت .البته پیش از اینکه کارمند
وزارت نفت شود ،برای شغلهای نظامی فرم پر کرده بود و عالقه خاصی به مسائل
نظامی داشت؛ اما چون در دوران مجردی عمل جراحی انجام داده بود ،رد میشد.
زندگی در کنار او ،نگاه من به بسیاری از مسائل زندگی را تغییر داد .دست
و دلباز بودن وحید در کمک به دیگران ســبب شــد که مســیر ایشان را ادامه
دهم .مسائل مادی اص ً
ال برایش مهم نبود و در کل خیلی چیزها به من آموخت.
روحیه ظلمستیزی شدیدی داشت که در وصیتنامهاش به آن اشاره کرد ه است.
اتفاقات ســوریه را دنبال میکرد و من اص ً
ال فکرش را نمیکردم روزی تصمیم
بــه رفتن بگیرد .با هم اخبــار را نگاه و درباره این اتفاقات صحبت کردیم .وقتی
جریان رفتنش را به من گفت ،باورمنمیشــد و فکر میکردم شــوخی میکند.
وقتی با من صحبت میکرد ،من به شــوخی جوابش را میدادم .فکر نمیکردم
تصمیمشان برای رفتن جدی باشد؛ اما بعدا ً متوجه شدم تصمیمش کام ً
ال جدی
اســت و میخواهد به سوریه برود .سال  1393به سپاه رفت و به او گفتند سپاه
نیــرو اعزام نمیکند .به تهران رفــت و آنجا هم قبولش نکردند .در فیسبوک با
شــخصی از ســپاه بدر عراق آشنا شد .آن آقا از شیعیان عراق بود؛ با هم دوست
شدند و مدارکش را فرستاد .ایشان قول داده بود اگر به اینجا بیایید ،من کارتان
را درست میکنم .مرخصی بدون حقوق گرفت و بار اول در سال  93رفت و 65
روز آنجا بود .زمانی که برگشت ،با شرکت نفت با مشکل مواجه شد تا اینکه سوم
مهر ســال  94دوباره رفت و دوم آبان ماه مصادف با عاشــورای حسینی پس از
اینکه نماز ظهرش را خواند ،شهید شد».

روی خط
اقدامات قرارگاه سازندگی را منتشر کنید

 /09110002787چرا بسيجيان کد  89تعیین تکليف نميشوند؟
 /09160007412چرا حقوق بازنشستگان پايين است؟
 /09180005980چرا قرارگاه خاتــم پروژههاي دولت را اجرا ميکند و
طلب چند هزار ميليــاردياش را نميگيرد که دولت اینگونه برخورد میکند؟
کارهای قرارگاه را تبلیغ کنید /.احمد جهاني از همدان
 /09380003991چرا سپاه ساعت کاري را در اوج گرماي  50درجه جنوب
از ساعت  13تا  20قرار داده؟
 /09160000365چرا در کليه پادگانها و ديگر مراکز ســپاه بابت رفت و
برگشت کارکنان به محل کار سرويس اياب و ذهاب وجود دارد يا در صورت نبود
سرويس حق ســرويس به آنها داده میشود ،ولي در نواحي مقاومت بسيج هيچ
خدماتی بابت سرويس وجود ندارد؟
 /09180009827افزايش حقوق نظام هماهنگ چه شد؟ قرار بود افزايش
حقوق در سال  95و  96اعمال شود.
 /09120005499لطفاً پيگيری کنید چرا کارت يکسانسازي شارژ نميشود.
دلخوشي بعضي از خانوادهها به همين بود.
 /09170000496از فرماندهان خواهشــمنديم که درباره تبديل عضويت
نيروهــاي پيماني نظامي هم اقدامي کنند يا حداقل با تطبيق مدارک تحصيالت
درونسازماني نيروهاي با مدرک ديپلم موافقت کنند.
 /09180004704چــرا مدرک دانشــگاهي علمي ـ کاربــردي و پيام نور
بسيجيان براي تبديل عضويت پذيرفته نميشود ،مگر وزارت علوم اين مدرکها را
صادر نکرده است؟ مگر تحصيل در دانشگاه پيام نور سختتر از دانشگاه آزاد نيست؟
 /09010009250چرا نيروهاي طرح امنيت شهيد شوشتري در بلوچستان
بعد از گذشت بيش از ده سال هنوز رسمي و داراي کد يا بسیجی ويژه نميشوند؟
 /09130005574بنده بازنشسته سپاه هستم .بعضي پاسداران برخوردشان
با ما خوب نيست به کجا شکايت کنيم؟
 /09330008037لطفاً وضعيت تبديل عضويت نيروهاي پيماني خواهر که
قراردادشان به اتمام رسيده ،پيگيري شود.
 /09190005984مســئوالن ســپاه بايد به صورت دائــم و باقوت درباره
فعاليتهای قرارگاه خاتم در صدا و سيما گزارش دهند.
 /09180009066چــرا به صورت عملي براي تکريم خانواده شــهدا کاري
نميشود و فقط در حد شعار است و بخشنامهاي براي اين مهم که از سفارشات
مؤکد حضرت آقا است ،صادر نميشود؟
 /09130004877ناحيه فهرج کرمان شش سال است راهاندازي شده ،ولي
نمازخانه ندارد؛ ا ّما در تهران بعضي مقرها هم مسجد دارن ،هم مهديه و هم حسينيه!
 /09140006155چرا ســاختار نمايندگي به ســمت کوچکسازي پيش
ميرود؟ آیا اين تحوالت به نفع ما خواهد بود؟
 /09140006797برای انجام کار شــخصي و پزشکي به همراه خانواده به
تهران آمده بودم ،مجبور شــدیم با پرداخت  90هزار تومان يک شب در يکي از
مسافرخانههاي درجه چندم در ميدان راه آهن بمانيم .از فرماندهي محترم سپاه
درخواست دارم براي حل اسکان پاسداران مساعدت کنند.
 /09180001347قرار بود فوقالعاده عملياتي بسيجيان کد  89با برادران
کد  11يکسان شود؛ اما تا به حال عملي نشده ،لطفاً به گوش فرماندهان برسانيد
چرا قول ميدهند؛ اما عملي نميشود؟
 /09150001196لطفــاً امتیاز ایثارگــری در فیش رزمندگان مدافع حرم
لحاظ شود.
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صبحانه

برای هم
دعا کنیم

قدرتی شگرف دارد....
هنگامی که برای انسانها
آرزوی سعادت میکنی
نیروی درونت به تمامی
انسانهای پاک طینت متصل میشود
و راهی میشــوی برای عبور تمامی
دعاهای خیری که از تمامی مردم فرستاده
شده
و آنگاه انرژی دعاها
و برکت انسانهای روی زمین
وارد زندگیات میشود!
برای هم دعای خیر کنیم...

صادقانه

تلخند

بدون شرح

بهترین زیبایی
و بدترین زشتی

حضــرت امیرالمؤمنین علی(ع)
«الج َم َ
ــن م َِن ال ْ َعق ِْل
فرمودند:
ال أَ ْزيَ ُ
َ
الحاف َِظ
الس ْوأَ َة أَ ْســ َوأُ م َِن ال ْ َكذِبِ َو َ
َو َ
ُ
الص ْم ِ
ــت َو َل َغائ َِب أَ ْق َر ُب
ِن
م
َــظ
أَ ْحف
َ
َّ
م َِن ال ْ َم ْوت»
هيچ زيبایى آراســتهتر از عقل و
خرد نيست،
هيچ زشتى بدتر از دروغ نيست،
هيچ نگهبانى بهتر از خاموشــى
نيست
و هيچ غایبی نزدیکتر از مرگ
نيست.
كافي ،ج ،8ص18
گزارشی از اعتراض سینماگران به وضعیت اکران

حرف تو حرف
رابینهود و حقوق بشر

در گذشــته کلمات یا حرکات میتوانستند چند معنا داشته باشند؛ اما
حــاال کلمات همان یک معنا را هم به زور دارند .مثل کلمه «عملی» که در
قدیم هم به اهل کار و عمل گفته میشــد ،هم به اهل یک «چیز» دیگر و
هم به کار قابل انجام یا مث ً
ال در گذشته کسی که بدون اجازه پول یا وسیله
شما را برمیداشت ،در حالت خوشبینانه خیلی با شما ندار بود یا یک آدم
بیتربیت شــناخته میشد و شــما در زمینه مفاهیم ادب و اهمیت اجازه
گرفتــن برای تصاحب مال غیر ،نصیحتش میکردید؛ اما در حالت بدبینانه
دزد نامیده میشد و شما با گفتن ...و ...او را نصیحت کرده ،آنگاه روانه «آب
خنک خوردنگاه» مینمودید و وی از کار زشت خود خجل میشد.
اما در عصر حاضر به جای همه اینها از واژه «حامی حقوق بشر» استفاده
میشــود .برای نمونه وقتی کدخدا (در برخی نسخ «بیخدا» آمده) تصویب
میکند که آثار باستانی ما برای پرداخت غرامت کشتهشدگان یک اشغالگر
در یک جای دیگر جهان ،فروخته شود ،یک کار حقوق بشرانه است .البته این
کار حتی به فکر مرحوم رابینهود هم نرســیده بود و اگر ایشان اآلن حضور
داشتند ،حتماً راهکار این حرکت انساندوستانه را جویا میشدند .در قدیم
بــه این افراد ،عتیقهدزد یا زیرخاکی دزد یا دلهدزد یا مال مردمخور یا دزد
بیپدر میگفتند؛ اما اآلن چون آنها موجودات چشمرنگی با کراوات صورتی
ق بشر صدایشان میکنند .البته حق ارسال نامه
هستند ،همان حامی حقو 
الکترونیکی و حتی نوشتن توئیت برای کشور مال از دست داده محفوظ است.
اگر جواب نداد ،خودش را با یک لیوان آب خنک آرام کند.
صنم یاوری

کشکیات
من شدم بدهکارت

من خرابم! خراب آمارت
در نمیآورم سر از کارت
محض بیکاری و قاچاق لباس
شده بودم کمی طلبکارت
شغل از مرز هفتصد رد شد؟
نکند من شدم بدهکارت
دست بر ریش خود بکش شیخا
اندکی فکر کن به اخبارت
دختر صفدر و وزیر فالن
ثبت شد شغلشان در آمارت
بس که آمار کارمان باالست
شدهاند این و آن طرفدارت
سهم هفتاد درصد از پوشاک
میرسد به وزیر غمخوارت
بزن ای شیخ وقت بیکاری
گاهگاهی سری به انبارت
چرخهای شکسته تولید
نالههاشان نکرده بیدارت؟
ناهید رفیعی

ماجرایی که حتی اعتراض اهالی
خانواده سینما را نیز برانگیخته است.
بسیاری از سینماگران معتقدند ،این
روش ،ســبب لطمه دیــدن فرهنگ
جامعــه و تنزل ذائقــه عالقهمندان
به سینما میشــود .چنانکه محسن
علیاکبری ،تهیهکننده «مریم مقدس»
در این باره معتقد است« :در سالهای
گذشــته کمدیهای مبتذل مســیر
حرکت را به انحصار خود درآوردهاند
و سینمای کمدی ســالم را از حالت
شوخیهای مناسب و طنزگونه خارج
کردهاند؛ به طوری که دیگر این فیلمها
حرفــی برای گفتن ندارند و صرفاً ،به
دنبال خنداندن مردم هســتند ».وی
میگوید« :از آنجایی که جذب مخاطب
در سینما دشوار است ،این کمدینها
برای جذب تماشاگر بیشتر و چرخش
مالی گیشه فیلمشان دست به لودگی
در فیلمهایشان زدند و نتیجه این شد
که متأسفانه سینمای ایران به ابتذال
کشیده شد و تغییر ذائقه چشمگیری
را در مخاطب مواجه شدیم».
علیاکبری با بیــان اینکه تنها
بهکارگیری الفاظ رکیک در فیلمها را
نباید ابتذال خواند ،گفت« :این روزها
ابتذال تعریف جدیدی پیدا کرده؛ اینکه
فیلمــی فرهنگ و ارزشهای چندین
ساله کشور ما را زیر سؤال ببرد ،به نظر

راش اضافه

من خالف است .من امیدوارم مسئوالن
سینمایی همت بگمارند و فیلمسازان
ارزشــی دهه شصت را که با دغدغه و
کولهباری از تجربه فیلمسازی هستند،
به کار دعوت کنند تا بار دیگر شــاهد
فیلمهای ارزشی ماندگار در سینمای
ایران باشیم».
پــوران درخشــنده ،کارگردان
ســینما نیز معتقد است« :فیلمهای
کمدی سخیف ،دیالوگهای مبتذل و
آثاری که الفاظ و حرکات زشت به کار
میبرند ،این روزها گیشه را در دست
دارند .این آثــار حداقل باید تفکیک
سنی شــوند؛ زیرا کودکان به محض
شــنیدن این گونه الفاظ به ســرعت
آنها را تکرار کــرده و یاد میگیرند».
وی افزود« :همواره جایگاه فیلمهای
دینی و مذهبی بســیار خالی است.

شاعری که شهادت خود را پیشبینی کرده بود

کتیبه سبز
تو را به ما بخشیدند...

امام خامنهای(مدظلهالعالی) در جمع خانوادههای شهدا ابیات زیر
را خواندند و گریه کردند:
«ما سینه زدیم ،بیصدا باریدند
از هرچه که دم زدیم ،آنها دیدند
«ما» مدعیان صف اول بودیم
از آخر مجلس ،شهدا را چیدند»
ابیات زیر خطاب به رهبر فرزانه انقالب سروده شده است:
تو زندهترین شهید ایران هستی
تو نمونه جهاد و ایمان هستی
تو ذخیره همه شهیدان هستی
تو حامی ملک و دین و قرآن هستی
بر مکتب و دین حق ،نگهبان هستی
سرسلسله سلسلهجنبان هستی
از سوی خدا ،تو همچو باران هستی
در کل فصول ،چون بهاران هستی
در عرش ،فرشتگان به تو بالیدند
مردان و زنان و کودکان میدیدند
در محضر کبریای حق نالیدند
چیدند ،ولی تو را به ما بخشیدند
عبدالمجید فرائی()۹۶/۴/۲

زخم ناگهان
ِ

خاموش لب به هجو جهان باز كرده است
زخم ناگهان كه دهان باز كرده است
اين ِ
چشمم بساط چشم فرو بستن از جهان
در اين جهان چشمچران باز كرده است
اشكم بر آمد از پس گفتن ،چه خوب هم...
طفلك اگرچه دير زبان باز كرده است
اين ِ
چاك پيرهن كه از آن شرم داشتيم
خود لب به پاك بودنمان باز كرده است
من خود به چشم خويش شنيدم هزار بار
هر غنچهاي لبي به اذان باز كرده است

مهدی امیــدی /بیاغراق
و دور از واقعیت نیســت اگر بگوییم
فیلمهای کمدی ،آن هم از نوع نازل و
بیارزش ،امسال به اصلیترین جریان
در ســینمای ایران تبدیل شده است!
فیلمهایی که وجاهت هنری و ارزش
محتوایی ندارنــد و صرفاً با به خنده
واداشــتن مخاطب در پــی باال بردن
دریافت از گیشه هستند.
اگــر به جدول نمایش فیلمهای
ســینماهای کشــور در سال  96نگه
کنیم ،کمدیهای بیمایه روند رو به
افزایشی داشته است .از ابتدای امسال،
فیلمهــای «گشــت « ،»2خوب ،بد،
جلف»« ،نهنگ عنبر « ،»2مادر قلب
اتمی»« ،اکســیدان» و «سه بیگانه»
نشــان میدهند بازار تولید فیلمهای
کمدی گرم است.
ً
البته تولید فیلم کمدی اصال بد
نیست و سینما به اینگونه فیلمها هم
نیاز دارد؛ اما آنچه نگرانکننده است،
نزول روزافــزون اینگونه فیلمها در
سینمای کشــورمان است .متأسفانه،
برخی از فیلمســازها با سوءاستفاده
از ایــن تمایل ،به جای طنز و کمدی
هنرمندانه به شــوخیهای عامیانه و
رایج در فضای مجــازی رو آوردهاند
تا بتوانند به ســود اقتصادی بیشتری
دست پیدا کنند.

سینما در تسخیر کمدیهای سخیف

محمدمهدی سیار

مراســم رونمایــی
از مجموعه شــعر شــهید
ماشاءاهلل صفاری با عنوان
«شــاعر در دیــار خویش
غریب» بــا حضور جمعی
از شاعران و منتقدان ادبی
و همچنین فرزند شــهید
صفاری در حــوزه هنری
برگزار شد.
علیرضا قزوه ،شــاعر
و مدیر مرکز آفرینشهای
ادبی حوزه هنری ،در این
نشست گفت« :بزرگانی مثل شهید صفاری که در حوزه شعر فعالیت میکردند و در جبهههای جنگ
حضور داشتند ،آبروی ما شاعران هستند؛ چون واقعاً حضور پررنگ و بابرکتی در جنگ داشتند و با
علم و آگاهی بر اینکه چه خطراتی آنها را تهدید میکند به جبهههای جنگ رفتند و شهید شدند».
عباســعلی براتیپور ،شاعر پیشکسوت نیز در سخنانی کوتاه گفت« :نکته جالب درباره شهید
صفاری این بود که این عزیز بزرگوار شهادت خودش را پیشبینی کرده بود و میدانست چه زمانی
به شــهادت میرسد ».در ادامه فرزند شهید ماشــاءاهلل صفاری گفت« :کاش دستنوشته پدرم را
میآوردم تا از آن استفاده شود .این کتاب در واقع چکیدهای کوچک از اشعار پدرم بود .خود ایشان
در دستنوشــتههایش عنوان کرده بود که تخصصش در فیالبداهه گفتن بود و خیلی وقت شــعر
گفتن نداشت؛ بنابراین اصل بداهه گفتن روش اصلی ایشان در شعر بود».

این نوع فیلمها نوعی امر به معروف و
نهی از منکر هنرمندانه است .ما باید
بیش از پیش در ســاختههایمان بر
اخالقگرایی و رســالتی که بر دوش
داریم ،تکیه کنیم.
محسن محسنینسب ،کارگردان
سینما هم با اشاره به مشکالت مالی
که گریبان ســینما را گرفته ،تصریح
کرد« :کارگردان ،یک بازیگر لوده و نه
کمدین را به لوکیشن خیابان آورده و
با امکاناتی بســیار کم جلوی دوربین
میبرد تا به زو ِر جوکهای مســخره
و لودهبــازی مخاطــب را خندانده و
فروش میلیاردی داشــته باشد .با این
نوع سازوکار تولید در سینمای کمدی
چه دلیلی دارد که تهیهکننده به سراغ
فیلمهــای دیگر برود و خود را درگیر
سختیهای ســاخت سینمای اکشن

طرح :عباس گودرزی

کند؟ این نوع از ســینمای کمدی پر
فــروش در تهیهکنندگان تأثیر منفی
گذاشــته و آنها را به سمت فیلمهای
راحت کشانده است ».وی اضافه کرد:
«این روزها ســینمای کمدی دست
همه را بسته است .فیلمنامههای این
آثــار با بهرهگیــری از الفاظ رکیک و
مبتذل فضای مجازی و تلگرام شکل
گرفته و همان الفاظ زشت به هم وصل
شده و به اصطالح پیش از کارگردانی
تشکیل یک فیلم سخیف را میدهند
که متأســفانه در فــروش هم موفق
است .نباید با تولید چنین آثاری توقع
مخاطب از سینما را سطحی کرد».
عبــاس الجــوردی ،کارگردان
سینما نیز درباره کمدیهای سخیف
میگوید« :به شــخصه در شــرایط
حاضر ترجیح میدهــم که کودکانم
را به سینما نبرم .ما با اکران این آثار
به زمانی برمیگردیــم که خانوادهها
بــه ســینما میرفتند و بــا فحش و
الفاظ رکیــک فراوان بازیگران روبهرو
میشــدند .آن دوران هم استفاده از
این الفاظ در آثار رایج بود و گاهی اینها
را دلیلی بر کیفیت اثر میدانستند».
وی افــزود« :قب ً
ال میگفتیم آن
فیلم بد اســت و نباید آن را ببینیم؛
ولی اآلن کار به جایی رسیده که باید
بگردیم که کدام فیلم را میشود دید».

انتقاد «پروانه معصومی» از وضعیت حجاب در سینما

پروانــه معصومــی
درباره وضعیت نامناسب
حجــاب در ســینما و
اســتفاده ابزاری از زنان
در برخی از آثار سینمایی
هشدار داد.
بازیگــر برنــده دو
سیمرغ جشــنواره فیلم
فجــر در گفتوگــو بــا
سینماپرس اظهار داشت:
«پــس از انقالب و زمانی
کــه حجاب در ســینما
اجباری شد ،برکات زیادی در این هنر به وجود آمد؛ یکی از این برکات این بود که خانوادههای
متعددی که پیش از انقالب به دلیل نشان دادن صحنههای بیپروا و ...به سینماها نمیرفتند
به راحتی و با خیال راحت توانستند به سینما بروند و در کنار فرزندانشان فیلمهای سالم را
تماشا کنند».
معصومی تصریح کرد« :اما متأســفانه امروزه پس از گذشــت ســالها از پیروزی انقالب
اسالمی به دلیل انفعال بسیاری از مدیران سینمایی و فرهنگی ما مجددا ً شاهدیم که در برخی
آثار ســینمایی از زنان تنها استفاده ابزاری میشود و برخی فیلمسازان و برخی تهیهکنندگان
فیالواقع از افرادی به اسم بازیگر استفاده میکنند که هنری از بازیگری به ارث نبردهاند و برای
خودنمایی به سینما آمدهاند».

رژیم آلسعود به توئیتر «العالم»
هم رحم نکرد!

طوفان «بادیگارد»
در وین

بیسوادی مجریان «من و تو»
صدای سردبیر سابق را درآورد!

جعل کتاب از سوی
روزنامههای اصالحطلب

شــبکه خبری العالم از هک شــدن
صفحه توئیتر این رسانه به دست هکرهای
سعودی خبر داد.
در واکنشــی عجوالنه پــس از اعالم
رسمی پیروزی نیروهای عراقی در موصل
و شکست تروریستهای داعش ،سعودیها
صفحه شــبکه خبری العالم در توئیتر را
هک کردند! این نخســتین بار نیست که
سعودیها عصبانیت خود را از فعالیتهای
رســانهای العالم با هک یــا فیلتر کردن
شبکهها و صفحه ســایت این شبکه بروز
میدهنــد .این بار هم بــه دنبال بازتاب و
انتشار گسترده خبر پیروزی نیروهای عراقی
در موصل و شکست سخت تروریستهای
داعش ،هکرهای وابسته به رژیم سعودی به
تالش مذبوحانه دست زده و توئیتر العالم
را هک کردند.

فیلم سینمایی بادیگارد در جشنواره
بینالمللی فیلم وین در سه رشته بهترین
اثر شناخت ه شد .فیل م سینمایی بادیگارد که
سیوچهارم
برای نخستینبار در جشنواره 
فیلم فجر بــه نمایش درآمد ،در جشــن
اختتامیه جشــنواره بینالمللی فیلم وین
بهترین دستاورد هنری شناخته شد .ابراهیم
حاتمیکیا نیز عنــوان بهترین کارگردان
را گرفــت .همچنین بابک حمیدیان برای
بــازی در این فیلم بهتریــن بازیگر نقش
مکمل شناخت ه شــد .گفتنی است ،فیلم
سینمایی بادیگارد به تهیهکنندگی احسان
محمدحسنی و کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا
یکی از محصوالت سازمان هنریـ رسانهای
اوج است که پس از درخشش در جشنواره
فجر ،در اکران عمومی نیز مورد اســتقبال
گسترده مردم قرار گرفت.

حســن اعتمادی که سردبیری اتاق
خبر شــبکه من و تو را برعهده داشــته
اســت ،درباره چرایی خروج خود از اتاق
خبر در یک ویدئو گفت« :من ســردبیر
اتــاق خبر بودم و متوجه شــدم که آنها
برای تنظیم یک خبر ســاده هم دانش و
تجربه کافی ندارند.
حتی پیشــینه خبرها را نمیدانند.
هیچ یک ،دارای دانش و اســتقالل کافی
نیستند.
سطح کیفیت اتاق خبر و خبرهایی
که منتشر میکنند به قدری نزول کرده
که خبرهایشــان کپی هستند! مطالعه
نمیکننــد و اخبــار را از زوایای مختلف
بررسی نمیکنند.
در نتیجه مرتکب اعمالی میشوند که
باعث بیاعتبار شدن خودشان میشود».

محمــود دولتآبادی فــاش کرد که
نســخه جعلی یکی از کتابهــای وی را
روزنامههای اصالحطلب منتشر کردهاند!
به گزارش مشرق ،محمود دولتآبادی
نویســنده شبهروشــنفکر ،در بخشــی از
گفتوگوی خود با روزنامه اعتماد و درباره
انتشار نســخه جعلی کتاب «زوال کلنل»
گفت...« :من رعایت کــردم همه آنچه را
که یک شهروند متعادل باید رعایت کند،
رعایت کردم و حتی بیشتر از آن را.
ولی رعایت کردن من جوابش خیلی
بد بود؛ کتاب مرا جعل کردند با همدستی
خــارج و برخــی روزنامههــای اصطالحاً
اصالحطلب.
ایــن یــک توطئــه و تبانــی بود
میخواستند مرا از کوره به در ببرند ،ولی
من از کوره در نمیروم».

یادداشت

درباره مستند «با زندگی صبر»

زهــره یزدانپناه /مســتند
«بــا زندگی صبــر» درباره تعــدادی از
خانوادههای ســوری ســاکن «فوعه» و
«کفریــا» ،واقع در جنــوب غرب َحلَب
اســت که بیشــتر آنها زنان ،کودکان و
سالخوردگان هستند .آنها پس از تحمل
دو ســال رنج زندگی مشــقتبار توأم با
گرسنگی و تشــنگی و ترسهای ناشی
از موشکبارانهای پیدرپی و همچنین
حملههای وحشــیانه داعش قرار است
با خانوادههای گروههای مســلح داعشی
مبادله شوند .وحید فراهانی ،مستندساز
ایرانی-و گروه کوچک او ،پس از به تصویر
کشیدن آزادسازی شــهرهای «ن ُُبل» و
«الزهرا» با مســتند «با مرگ ،زندگی»،
اکنون رفتهاند که حماسه شورآفرین این
تبادل را به تصویر بکشــند؛ اما غافل از
اینکه کینههای شــیطانی و جنایتکارانه
داعش و تزویرهای حقوق بشر آمریکایی،
سرنوشت دیگری رقم میزنند؛ هم برای
اسرا که بیشترشان زنان و کودکان هستند
و هــم بــرای وحید فراهانــی و تصاویر
دوربینهای گروه کوچک فیلمسازی او که
در شرایطی بسیار سخت دیگر نمیتوانند
به دنبال ُفرم باشند و سعی میکنند همراه
مضمون و محتوای ب ِکر فیلمُ ،فرم اثرشان
را هم خوب ارائه دهند.
فیلم در میان نشان دادن تصاویری
از چهرههــای معصوم کــودکان مظلوم
سوری و چند اتوبوس و ماشین به آتش
کشیده شده از سوی داعش ،روایت خود
از ماجرای فوعه و کفریا را شروع میکند
و کمکم به ماجرای تبادل اسرا میرسد.
همســر و ســه فرزند ابوزهــرا ،یکی از
رزمندگان مدافع حرم سوری که فراهانی
قب ً
ال با او مصاحبهای هم کرده اســت و
پدر و مادر ابوعلی راننده گروه فیلمسازی
وحیــد فراهانــی در اتوبوسهای حامل
خانوادههای اسیر فوعه و کفریا هستند.
دلهــره و اضطــراب خانوادههــا و حتی
گروههای خبری و فیلمسازان و عکاسانی
که خود را به محل تبادل اسرا رساندهاند
و همهشــان منتظر رســیدن اتوبوسها
ت سر هم
هســتند ،با کوبشهای پشــ 
موسیقی فیلم که خوب هم روی تصاویر
نشسته است ،به مخاطب منتقل میشود
و همراه بیشتر و بیشتر کردن دلهرهها و
اضطرابها ،گذشت لحظهها برای رسیدن
ماشینهای حامل اسرا را که بیشترشان
هم زنان ،کودکان و سالخوردگان هستند،
برای همــه آنهایی که طعــم انتظار را
جرعه میچشــند ،کندتر و کندتر
ُجرعه ُ
میکند .اما ناگهان خبری ،همه افرادی
را که منتظر رسیدن اتوبوسها هستند،
به تالطم میانــدازد و چند لحظه بعد،
چند تصویر به تلفن همراه یکی از افراد
منتظر ،فرستاده میشود و همه کسانی را
که برای رسیدن ماشینهای حامل اسرا
لحظهشماری میکردند ،به زمین میکوبد.
خبــر فاجعهای عظیم که وصفشــدنی
نیستّ ،ال اینکه گوشهای ،فقط گوشهای
از آن با دوربینهای فیلمسازان و عکاسان
به تصویر کشــیده شود .ابوزهرا ،رزمنده
قویهیکل سوری ،دیگر طاقت نمیآورد
و با شــنیدن خبر شهادت همسر و سه
فرزندش کمر خــم میکند روی زمین
میافتد و از حال میرود .ابوعلی هنوز از
پدر و مادر سالخوردهاش خبری ندارد و با
اضطراب ،دائم سعی میکند تماس بگیرد
تا شــاید بتواند خبری هم از آنها بگیرد.
سپس ،کمکم گوشههایی ،گوشههایی از
فاجعه عمیق و غیر قابل وصفی به نمایش
درمیاید که داعشیهای پرورشیافته در
دامان شیطان بزرگ آمریکا رقم زدهاند.

حسن ختام

موال مرد تسالست

از اینجا رانده و از آنجا مانده بود؛
حیران و سرگردان...
اما از وقتی وصــف بندهنوازی موال را
شنیده بود
خلوت گزیده بود به عاشقی
تسبیح میگفت و استغاثه میکرد
عاشقانه میسرود و نجوا میکرد
ا َ ّمــن یُجیب ســر مــیداد و حوقله
میخواند
همچون تشنهلبی بود در امید آب
تصمیــم گرفته بــود آنقدر موالیش
را بخواند
تا اجابت شود تمنای دستانش...
او خوب میدانســت که امیر ارض و
سما که بیاید
گلستان میشود این خرابآباد
زمین خالی میشود از محنت و سرشار
خواهد شد از محبت
او میدانســت که همــه زیباییها در
مهدی زمانش نهفته است
و با آمدن او جهان هرگز نخواهد دید
جز زیبایی؛ «ما رأیت ّال جمی ً
ال»
او میدانست که موال مرد تسالست
تسالیی برای من ،تو و همه جهانیان...

