بازنگاهی به رهنمودهای مهم امام خامنهای درباره حوادث اخیر
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دغدغه نظام رفع مشکالت مردم است

مســئوالن و دســتاندرکاران با در نظر گرفتن جوانب مختلف ،باید مسیر را برای بیان مطالبات و
گالیههای مختلف باز کنند .طرح مطالبات در فضایی قانونی و آرام ،از ایجاد آشوب و اغتشاش جلوگیری
میکند .البته این قضیه به فرهنگسازی عمومی نیز نیاز دارد .سعه صدر مسئوالن رده باالی کشور در
برخورد با انتقادات ،نقشی مهم و آموزنده در این فرهنگسازی عمومی دارد

کمتر کسی میتواند منکر نقش مخرب فضای مجازی در قضایای اخیر باشد .این فضا با پمپاژ و بمباران
دروغ و شــایعات ،در ایجاد التهاب و تردید در جامعه و همچنین ســازماندهی آشوبگران نقشی بالمنازع
داشت .تحلیلگران معتقدند یکی از ویژگیهای آشوبهای اخیر بدون رهبر بودن آن بود ،اما در عین حال
در غیاب رهبر یا رهبران ،این شبکههای اجتماعی بودند که وظیفه تهییج و سازماندهی را برعهده داشتند

هفتهنامهداخلی
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی

www.sobhesadeghweekly.ir
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آندرو کوریبکو ،تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتوگوی اختصاصی با بصیرت

دولت ترامپ به دنبال
اخالل در اهداف منطقهای
ایران است
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سردار محمدحسین سپهر دبیر کل همایش ملی مدیریت جهادی

عدم درک درست از مدیریت جهادی
اولین مشکل ماست

همین صفحه

دریادار فدوی در سالگرد توقیف  2شناور آمریکایی تأکید کرد

توان موشکی و پهپادی
سپاه فراتر از خلیجفارس
و دریای عمان

تمدید از سر استیصال
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سیاست های
اعتراض برانگیز
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لزوم اتحاد عليه آمريكا و جلوگيري
از انتقال داعش به افغانستان
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سرمقاله
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زمینهسازیاطالعاتی
برای اعمال تحریمهای ثانویه
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اقتصاددیجیتال
با پیامرسانهای داخلی
توسعهمییابد
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سردار محمدحسین سپهر دبیر کل همایش ملی مدیریت جهادی

عدم درک درست از مدیریت جهادی اولین مشکل ماست

معاون هماهنگکننده نماینده
ولیفقیه در ســپاه گفت« :اولین
مشــکل در راه مدیریت جهادی،
نبود درک الزم از ضرورت مدیریت
جهادی در دهه چهارم انقالب است؛
برخیها فکــر میکنند مدیریت
جهادی یک توصیه است ،در حالی
که کلید حل مشکالت است».
به گــزارش خبرنگار صبح صادق،
سردار محمدحسین ســپهر ،دبیر کل
چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی
طی نشستی درباره این همایش با حضور
اصحاب رسانه با اشاره به تأکیدات رهبر
معظم انقالب بر اهمیت مدیریت جهادی،
اظهار داشــت« :امروز تنها راه گشایش
بنبستها و عبور از مخالفت دشمنان،
مدیریت جهادی است ».وی ادامه داد:
«برخی تصور میکنند مدیریت جهادی،
یعنی کار بیبرنامه و بیعلم ،در حالی که
اص ً
ال اینطور نیســت .مدیریت جهادی
یعنی اینکه کار اصولی برای همه سالها
و همه قوای سهگانه است».
سردار ســپهر با اشاره به تشکیل
انجمن مدیریت جهادی کشور ،اهداف
ایــن انجمن را تبیین تدابیر رهبری در
زمینــه مدیریت جهــادی و همچنین
مطالبهگری از مسئوالن و نیز تولید علم
در مراکز علمی و ارائه الگوهای مدیریت
جهادی به مســئوالن و همچنین ایجاد

پایگاه اطالعرســانی در حوزه مدیریت
جهادی عنــوان کرد .دبیر کل همایش
مدیریت جهادی خاطرنشان کرد« :در
دانشــگاههای ما محتوایی بــه عنوان
مدیریت جهادی تولید نشــده است؛ از
ایــن رو با چند دانشــگاه در این زمینه
صحبت شده است تا تولید علم صورت
گیرد ».سردار سپهر با اعالم این مطلب
که در حــال شناســایی ده هزار مدیر
جهادی هستیم و با آنها ارتباط مستمر
خواهیم داشت ،تصریح کرد« :این انجمن
هیچگونه وابستگی به نهادهای حکومتی
ندارد ،از این رو به راحتی از مســئوالن
مطالبهگری میکند».
معاون هماهنگکننــده نماینده
ولیفقیه در سپاه گفت« :اولین مشکل
در راه مدیریت جهادی ،نبود درک الزم از
ضرورت مدیریت جهادی در دهه چهارم
انقالب اســت .برخیهــا فکر میکنند

اسالمی هســتیم ،باید این تجربه را در
نظر داشــته باشیم که هر کجا در چهار
دهه اخیر موفق بودیم ،به دلیل داشتن
مدیریت جهادی بوده است».
وی ادامه داد« :ما حاضریم نشست
بگذاریم و ثابت کنیم ناآرامیهایی که به
تازگی مردم در بخش معیشت و اقتصاد
داشتند ،به دلیل نبود مدیریت جهادی
در بین مدیران و کارگزاران بوده است».
سردار سپهر در ادامه افزود« :نظام
مدیریتــی کشــور امــروز مخلوطی از
نظــام ملی و غربــی و بیگانه و ناقص و
ناامیدکننده است و باید اصالح شود».
وی گفــت« :رئیسجمهور دیوانه
آمریــکا قدرت صنایــع دفاعی را هدف
قــرار داده اســت؛ زیــرا ایــن صنعت
مرهون مدیریت جهادی است ».معاون
هماهنگکننده نماینده ولیفقیه در سپاه
اضافه کرد« :موفقیت لبنان ،ســوریه و
عراق در برابر دشــمنان به دلیل انتقال
فرهنگ مدیریت جهادی به بسیج مردمی
ن کشورها در کنار کمکهای مادی و
ای 
مستشاری بود و امنیت امروز کشور ما نیز
مرهون مدیریت و عمل جهادی است».
وی افزود« :نگاه برخی مسئوالن ما
غربی و بیگانه و توسل به خارجیهاست؛
در حالی که ما با نیروی داخلی و منابع
خودمــان میتوانیم مقابل دشــمنان
بایستیم و انقالب را حفظ کنیم».

مدیریت جهادی یک توصیه اســت ،در
حالی که کلید حل مشکالت است».
سردار ســپهر تفکر غربی برخی
افــراد و مســئوالن را مشــکل دوم در
حوزه مدیریت جهادی دانست و گفت:
«عملکــرد بد برخی مدیران ارزشــی و
جهادی ســبب شده اســت تصور بدی
در ذهن بخشــی از جامعه نســبت به
کل مدیران جهادی ایجاد شود که باید
رفع شود».
وی با بیان اینکه امسال چهارمین
همایش ملــی مدیریت جهادی در 25
دی در مرکــز همایشهای بینالمللی
صداوســیما به همت انجمن مدیریت
جهادی کشــور برگزار میشــود ،شعار
این همایــش را «مدیریــت جهادی،
الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت
کشور» عنوان کرد .دبیر کل این همایش
افزود« :ما اکنون در مرحله ساخت دولت

ظرفیت خوبی برای کار و سرمایهگذاری در عراق وجود دارد

سفیر کشــورمان در عراق گفت« :ایران تالش
میکند به روابط بغداد و اربیل کمک کرده تا مشکل
حل و فصل شــده و هــم منافع دولت مرکزی و هم
منافع اقلیم کردستان تأمین شود».
«ایرج مسجدی» سفیر جمهوری اسالمی ایران
در بغداد طی سخنانی با بیان اینکه عراق از دو بحران
بزرگ با موفقیت بیرون آمد که بحران داعش و جنگ
تکفیریها از جمله آنها بود ،اظهار داشت« :کمکهای
دفاعی و نظامی ایران به عراق ،کمکهای مستشاری،
آموزشی ،سازماندهی و مدیریت ،پشتیبانی و لجستیک

و تســلیحاتی بود .حمایت ایران از عراق در مبارزه با
تروریسم یک همکاری همهجانبه بود .روابط دفاعی
و همکاریهای نظامی ما در ســطوح مختلف ادامه
خواهد یافت».
مســجدی عنوان کرد« :عــراق نیازمندیهای
زیادی برای بازسازی ارتش و لجستیکی ،مهندسی و
تسلیحاتی دارد .روابط نظامی ،دفاعی و امنیتی عراق
بــا ایران کماکان ادامه خواهد یافت و با وزارت دفاع،
پلیس ،وزارت کشــور و حشد الشعبی روابط خوبی
داریم و هیئتها مذاکرات زیادی دارند که این روابط

داستان ناتمام
دیکتاتورها
در سینما

صفحه12

رضا تقیپور عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتوگو با صبحصادق

عکس:حامد گودرزی

فتحاهلل پریشــان /دونالد ترامپ رئیسجمهــور آمریکا بار دیگر
برخالف میل باطنی خود و به گفته مقامات آمریکا برای آخرین بار تعلیق
تحریمها علیه ایران را تمدیدکرد .وی با اعالم ضرباالجلی چهار ماهه به
کنگره و متحدان اروپاییاش شــرط کرد که اگر آمریکا و اروپا در این بازه
زمانی نتوانند به توافقی برای بهبود برجام دست یابند ،آمریکا در خروج از
برجام درنگ نخواهد کرد.
آرامآرام جهان در حال عادت کردن به بلوفهای ترامپ است .وی در
اکتبر سال گذشته نیز گفته بود که اگر به راهحلی با متحدان و کنگره نرسد
از برجام خارج خواهد شــد ،اما در لحظه آخر قادر به تصمیمگیری نبود و
با شــانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت امضای تمدید تعلیق تحریمهای
ایران ،تصمیمگیری درباره آن را به کنگره احاله کرد که با سکوت دو ماهه
کنگره در این باره ،مجدد توپ به زمین ترامپ برگشت.
این رفت و برگشت طرح لغو برجام یا تمدید تعلیق تحریمها و نوسان
موضع ترامپ در شل و سفت کردن موضوع ،در بطن خود واجد یک پیام مهم
است؛ آمریکا قادر به پیشبرد سیاستها و اهداف خود در این باره نیست؛
چرا که اگر آمریکاییها توان فیصله دادن به این موضوع را داشتند ،لختی
درنگ نمیکردند .اما این موضوع باید به گونهای در دشواریهای دیپلماتیک
و اعالن و تحلیلهای غامض و پیچیده با استعارههای رسانهای بیان شود که
هم ردی از این ضعف دیده نشود و هم محاسبات مبتنی بر پرستیژ قدرت
آمریکا با حفظ نقش پلیس بد از سوی واشنگتن در کنار پررنگ کردن نقش
پلیس خوب ،یعنی اروپاییها همچنان در اذهان جهانیان و البته ایرانیها
مصون باشد.
واقعیت این اســت که ترامپ بهرغم اجرای سناریوهای خردگریزانه
و به تعبیر رهبر فرزانه انقــاب «نمایش دیوانهبازیها»یی که در حوادث
ناآرامیهای اخیر ایران داشت ،نتوانست مشاوران و هیئت حاکمه آمریکا
را قانــع کند که میتواند بدون هزینه خود به این مســئله فیصله بدهد.
لذا ثقل وزن پیامدهای نابودســازی برجام به دســت غیرسیاسیترین
رئیسجمهور آمریکا ،هیئت حاکمه این کشور را دست به دامن اروپاییها
میکند تا آمریکا را محترمانه از باتالق انتزاعی دوگانه ذهن علیل ترامپ
مبنی بر «خروج از برجــام یا اصالح آن با نگاه اروپایی» که بطن و متنش
همان خواسته آمریکاست ،بیرون بیاورد .با توجه به این بازی از این مرحله
جدیتر میشود و ادامه «بازی برجام» به هوشمندی و تیزبینی بیشتری در
سمت مسئوالن ایرانی نیاز دارد .نوع صورتبندی گفتمانی که ما با اروپاییها
داریم و نحوه مواجهه ما با ادامه برجام با نگاه اروپایی که در بطن خود نقش
نیابتی آمریکا برای افــزودن محدودیت بر مؤلفههای جدیدی از قدرت و
اقتدار ملی و منطقهای جمهوری اسالمی در خود دارد ،بسیار تعیینکننده
اســت و البته نگرانکننده؛ چرا که گاهی در بخشهایی از قوای حاکمیتی
و مسئوالن اجرایی سیگنالهایی ارسال میشود که حاکی از امیدواری به
برجام اروپایی اســت .در حالی که موضع اصلی نظام این است که مذاکره
مجدد در حوزه هستهای کاری عبث ،بیهوده ،غیر الزم و غیر سازنده است
و مذاکره در دیگر حوزهها و سویههای قدرت و اقتدار ملی اعم از توانمندی
بومی بازدارنده موشــکی تا نفوذ قوی منطقهای مکانیزم خودش را دارد و
شورای عالی امنیت ملی و در نهایت تصمیم عالیه نظام است که میتواند
در این حوزه تعیینکننده باشــد ،نه طرح و بسط موضوع در فالن نشریه
و مقاله که با نگاه دگراندیشــانه و متمایل به غرب پیشنهاد دهد که مانند
الگوی برجام هســتهای میتوانیم آوردههای منطقهای و موشکی خود را
وجهالمصالحه و معامله با آمریکا و اروپا قرار دهیم و امتیازاتی اخذ کنیم،
در حالی که وضعیت احتضار برجام ،ســابقه سوء آمریکاییها در بیعملی
به آن و اتخاذ مشــی و ممشای دوگانه در حفظ برجام و اعمال تحریمهای
یکجانبه ،دوجانبه و چندجانبه از سوی آمریکا و در برخی موارد اروپاییها
هیچ امید و اعتمادی در مردم ایران به جا نگذاشته است.
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به مناسبت  26دی سالگرد فرار محمدرضاشاه

براساس توانمندی و شرایط عراق تنظیم میشود».
وی اضافه کرد« :هدفگذاری کردیم سطح روابط
اقتصادی را در یک برنامه پنج ســاله به  ٢٠میلیارد
دالر برسانیم ،ظرفیت تحقق این برنامه وجود دارد،
ولی به کار و سرمایهگذاری نیاز دارد».
مســجدی همچنیــن عنــوان کــرد« :طلب
شــرکتهای ما از عــراق  ١١٠میلیــون دالر بوده
کــه اآلن بــه  ١٢میلیــون دالر در مقطعــی کــه
مــن عهدهدار ســفارت در عــراق بودهام ،رســیده
است».

سؤال تریبون ۲۰

مهمترین مسائل و آسیبهای
انقالب اسالمی چیست؟
همراه با  ۳جایزه
پیامک ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
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آخرین فرصت
پاسخ
به تریبون ۲۰
 ۴بهمن۹۶
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یادداشت
تذکرات توأم با اوقات تلخیها

دکتر یداهلل جوانی /انباشــت مشکالت کشور و مردم از یک سو و
کمتوجهی برخی از مسئوالن اجرایی و غیر اجرایی کشور به حل این مشکالت
از دیگر ســو ،فراوانی یک ســؤال را در اذهان عمومی پدید آورده است .این
سؤال به صورت روزافزون در محافل و جلسات شنیده میشود که ،چرا رهبر
معظم انقالب به مســئوالن کشور برای حل مشکالت و توجه به امور مردم،
به صورت جدی تذکر نمیدهند؟ پیشفرض این ســؤال و ســؤاالت مشابه،
دو گزاره قابل تأمل اســت۱ :ـ رهبری به مســئوالن تذکر جدی نمیدهند.
۲ـ اگر رهبری به مســئوالن تذکر جدی بدهند ،مشکالت مردم حل خواهد
شد.
در خصوص گزاره اول باید گفت؛ اگر بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
در طول سالهای گذشته ،با دقت مطالعه و تحلیل محتوا شود ،آنگاه مشخص
میشود که یکی از محورهای بیانات ایشان در مناسبتهای مختلف ،تذکر به
مسئوالن کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای حل مشکالت اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و غیره بوده است .برای نمونه ،مشکالت اقتصادی کشور و
معضالت معیشتی مردم ،از جمله موضوعاتی است که در بیانات رهبر معظم
انقالب در ســالهای اخیر ،به کرات مورد توجــه قرار گرفته و در هر مقطع
تذکرات الزم در جلسات عمومی به مسئوالن برای حل مشکالت و معضالت
داده شــده است .اما شاید از منظر مردم و به ویژه جوانان ،معظمله باید پس
از این و به صورت جدیتر ،به مسئوالن تذکر بدهند و از آنان بخواهند تا در
رفع مشــکالت کوشا باشــند .در دیدار مردم قم در نهم دی با رهبر حکیم و
فرزانه انقالب اسالمی ،معظمله نکتهای را در این زمینه بیان داشتند که بسیار
قابل توجه است.ایشان با اشاره به ضرورت تمرکز مسئوالن کشور به خصوص
مســئوالن اجرایی بر مسائل کلیدی به ویژه اشتغال و تولید و حل مشکالت
واردات فرمودند« :این مسائل را بارها به مسئوالن اجرایی تذکر دادهایم .برخی
گلــ ه میکنند که رهبری چرا تذکر نمیدهد ،اما بنده با گزارشهای مردمی
و دیگر گزارشها ،از مســائل اساســی و مشکالت مردم باخبرم و مدام تذکر
میدهم؛ بهگونهای که این تذکرات علنی ،یکدهم هشدارها و اوقاتتلخیهای
ما با مسئوالن در جلسات غیر عمومی هم نیست».
تأمــل در این کالم سراســر صدق ،حکایــت از اوج توجه رهبر معظم
انقالب به مشــکالت کشور و مردم و اهتمام معظمله برای حل این مشکالت
دارد .این کالم نشــان میدهد برخی از جلســات ایشــان با مسئوالن کشور
ی همراه شــده و دلیل آن هم،
و بــه ویژه مســئوالن اجرایی ،بــا اوقاتتلخ 
کمتوجهی مســئوالن به مشکالت اصلی کشــور و مردم ،یا نداشتن اهتمام
الزم از ســوی آنــان برای حل این مشــکالت اســت .این کال م مشــخص
میکند ،رهبر عزیز انقالب اســامی ،تا چه اندازه دلســوز مردم بوده ،برای
حل مشــکالت آنان ،حتی به مســئوالن عالیرتبه کشــور اوقاتتلخی هم
میکنند.
اما نکته دوم ،به سادهانگاری موضوع برمیگردد .تصور اینکه با تذکر رهبر
حکیم انقالب مشکالت کشور و مردم حل خواهد شد ،تصوری نادرست است.
دلیل نادرستی این تصور هم ،آشکار شدن تذکرات جدی توأم با اوقاتتلخی
معظمله به مســئوالن است .برای حل مشکالت کشور ،باید با همت همگانی
و به ویژه کوشش نخبگان جبهه انقالب ،گفتمان انقالب اسالمی را بر کشور
حاکم ساخت.
ش آگاهیهای عمومیموجب میشود ،مردم در انتخاب
در این زمینه افزای 
مسئوالن که باید از طریق انتخابات در سطوح مختلف برگزیده شوند ،بهترینها
و افراد دارای تفکر انقالبی ،مدیریت و روحیه جهادی را انتخاب کنند تا به حل
مشــکالت منجر میشود چرا که نمیتوان انتظار داشت ،با تذکر رهبر معظم
انقالب مشــکالت کشور حل شــود ،در حالی که مسئوالن منتخب مردم ،به
دالیل مختلف این تذکرات را در عمل جدی نمیگیرند!
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مذاکره مجدد
نمیکنیم

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در پیامی توئیتری نوشت« :سیاست ترامپ و بیانیه وی تالشهای مذبوحانهای برای خدشهدار کردن یک
توافق محکم چندجانبه است که همزمان بندهای  ۲۸ ،۲۶و  ۲۹آن توافق را نیز به شکل مغرضانهای نقض میکند .برجام قابل مذاکره مجدد نیست؛ به
جای تکرار لفاظیهای کهنه ،آمریکا باید مانند ایران به تعهداتش در برجام عمل کند».
آندرو کوریبکو ،تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتوگوی اختصاصی با بصیرت

فصل جدايي و خوابهاي تازه

مهدي سعيدي /اصالحطلبان که خود را مؤتلف دولت اعتدال ميدانند،
مدتهاســت سوداي جدايي را در سر ميپرورانند .به گفته صادق زيباکالم ،اين
پرسش كه «با روحاني چه بايد كرد» يکي از مهمترين مباحثي است که اين روزها
حتي در ميان رهبران اصالحطلبان نيز مطرح شده و آينده سياسي اين جريان با
پاسخ به اين پرسش گره خورده است.
حوادث پيش آمده در کشور و اغتشاشات اخیر ماجرايي بود که دولت مورد
حمايت اصالحطلبان را به چالش کشيده و آنان را در وضعيت بغرنجي قرار داده
اســت .بیشــک ،برخي تصميمات غلط اقتصادي و سوءمديريتهاي موجود در
دستگاه اجرايي ،عاملي بود که بسترساز شروع اعتراضات اخير شد .تغيير نامتوازن
قيمت ســوخت ،تصميم به حذف يارانه بخشــي از اقشــار جامعه ،گراني برخي
کاالهاي اساسي ،اعالم بودجه سال  1397و سوءمديريت در رسيدگي به مشکالت
مالباختگان مؤسسات مالي ،نمونههایی از اين تصميمات غلط به شمار ميآيد .اين
موارد در کنار سياست کالن اقتصادي دولت که حل مشکالت اقتصادي کشور را
به حل مشکالت دستگاه ديپلماسي منوط کرده ،موجب شد بر حجم نارضايتيها
از دولت افزوده شود .دولتي که اصالحطلبان به دليل حمايتهاي مستمرشان در
سالهای اخير نميتوانند خود را از پیامدهای عملکرد منفي آن مصون بيابند!
در اين ميــان ،اصالحطلبان برآنند تا اين تهديد را به فرصتي براي اردوگاه
خود بدل کنند! شرايط پيش آمده فرصت مناسبي است تا سناريوي «جدايي از
روحانــي» که از مدتها پیش برخي از فعاالن اين جريان مطرح کرده بودند ،اما
به داليلي در اقليت قرار داشــت ،با حمايت جديتري همراه شود .مدافعان اين
ســناريو تحقق اهداف اصالحطلبي و موفقيت در انتخابات  1398و  1400را در
عبور تدريجي از روحاني ميدانند .اين جريان معتقد اســت دولت اعتدال ،دولت
اصالحطلب نيست و اهداف و برنامههاي دولت از اين طريق تحقق نخواهد يافت.
حمايت از روحاني تنها موجب آن خواهد شــد کــه کارنامه ناکاميهاي وي به
اســم اصالحطلبان نوشته شود و با توجه به افزايش انتقادات و اعتراضات و اعالم
پشيمانيها از دولت ،از اعتبار و مقبوليت اصالحطلبان نيز کاسته شود و فرصت
براي موفقيت جريان رقيب فراهم آيد!
پيشگامان تحقق اين سناريو هواداراني هستند که با موج جديد اعتراضات از
سوی سلبريتيهاي اين جريان در روزهاي اخير و با راهاندازي کمپينهايي براي
ابراز پشيماني ،فشار خود را به رأس اصالحطلبي نيز وارد کرده و خواستار همراهي
آنان هستند! به واقع بخشي از بدنه اجتماعي پيشگام سياستورزي شده و تالش
دارد جرئت و جسارت الزم را براي رأس فراهم کرده تا اين سناريو را دنبال کند.
از سويي ديگر ،این جریان سخن از «چرخش به راست رئيسجمهور» را هم مطرح
کرده و پیروان آن مدعي هســتند که آقاي روحاني پس از چهار سال نزديکي به
اصالحطلبان و پس از کســب رأي در انتخابات  ،96در مرحلهای جديد به نوعي
بازگشت به راست را در پيش خواهد گرفت! کمتوجهي به خواسته اصالحطلبان
در چينش کابينه و انتخاب استانداران ،بيتوجهي به نقدهاي اصالحطلبان در چهار
سال اول روحاني ،کم شدن قدرت اسحاق جهانگيري در کابينه جديد ،عمل نکردن
به بعضي وعدههاي انتخاباتي و حتي پاک کردن صورتمسئله تعدادي از آنها از
سوی نزديکان دولت ،قرایني است که به آن استناد ميشود.
پس از ناآراميهاي اخير ،اين جريان تالش دارد پرچم مطالبات مردمي را در
دست گيرد و با فاصله گرفتن از دولت و اتخاذ رويکردي انتقادي ،خود را نزديک
به معترضان و به نوعی صداي مطالبه مردم معرفي کند .اتخاذ چنين تصميمي را
در برخي مواضع اعالمي از سوی برخي از فعاالن سياسي اصالحطلب در روزهاي
اخير ميتوان مشاهده کرد که انتظار ميرود چنين اظهارات انتقادي نسبت به دولت
روزافزون شود .اصالحطلبان تالش دارند تفسير خاص خود از مطالبات مردمي را
ارائه دهند ،به گونهای که راهحل مشکالت کشور را اصالحات سياسي مدنظرشان
معرفي کنند و به این شــکل بار دیگر جامعه را در ريل شعارهاي اصالحطلبان با
محوريت توسعه سياسي قرار دهند؛ ايدهاي که با رويکرد محافظهکارانه اعتداليون
فاصله بسيار دارد.

آخرین خبر
ابراز نگرانی از قدرت حزباهلل

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نوشت که حزباهلل در
جنگ آینده با اسرائیل روزی ســه الی چهار هزار فروند موشک ،یعنی
ساعتی  150فروند موشک شلیک میکند.
بهنوشــته این روزنامه صهیونیستی ،موشــکهای حزباهلل این بار دقیقتر
و کشــندهتر و برد آنها نیز بیشــتر خواهد بود؛ بهگونهای که کل اسرائیل را در بر
میگیرد .آحارونوت افزود که اولین موشکهای حزباهلل از سامانههای موشکی ثابت
و سامانههای موشکی زمین به زمین ،بهسمت اهداف مشخص در اسرائیل شلیک
خواهد شد .آحارونوت به نقل از «اویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
نوشت که  30درصد از اسرائیلیها در شمال راهحلی برای پنهان کردن خود ندارند.
بهنوشــته این رسانه صهیونیست ،سناریوی خطرناکتر جنگ بعدی با حزباهلل،
عده بیســابقه مجروحان در صفوف نظامیان اسرائیل است؛ به طوری که در این
نبرد ،دو هزار نظامی صهیونیست زخمی میشوند .این روزنامه صهیونیستی افزود:
«هیچکس نمیتواند بودجه دقیق برای مسدود کردن روزنهها و رسیدن به سطح
آمادگی معقول را مشخص کند».

نکتهونظر
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بسیجیها را بزنید!

نکته :اینها بسیجی و سپاهی هستند ،نزدیکشان نشوید ،فقط بکشید .سروصدا
را که شنیدم ،کمی سر بلند کردم که ببینم از کجاست ،دشمن متوجه من شد و حدود
نیم ساعت به سمت من آتش ریختند و سه تانک به سمت من آمدند .در همان حال
دو رکعت نماز به صورت خوابیده در محلی که پنهان شده بودم ،خواندم .نماز که تمام
شــد ،تانکها از سه جهت گودال را محاصره کردند ،همانجا پالک و هر چیز دیگری
که همراه داشتم را دفن کردم .سپس چند نفر آمدند و یکی از آنها سیلی محکمی به
من زد و من را به ســمت جاده بردند .نزدیک جاده ،دیدم دوستانم را دارند به شدت
میزنند .آنها را خوابانده بودند و با قنداق کالشنیکف میزدند .پس از اسارت ،ما شش
نفر را در تویوتایی انداختند و کتک زدنها هم ادامه داشت ،در مسیر جاده پیکر شهدای
ما را به گلوله میبستند .یکی از پاهای من مشکل داشت ،در ابتدا فکر میکردند که
گلولــه بــه پای من خورده بعد که دیدند گلوله به پهلوی من اصابت کرده و پای من
از ابتدا مشکل داشته ،گفتند تو با این پایت به جنگ مجاهدین آمدهای؟ بعد شروع
کردند به زدن پای من( .محمدصادق جعفرپور و حسین اکبری از آزادگان سرافراز)
ت روزهای اخیر هنگامی که اراذل و اوباش در
نظر :در یکی از اغتشاشا 
میدان اصلی شهر به سمت بنر شهدا حمله کرده بودند که آنها را پاره کنند
یکی از بسیجیان با ســرعت و شهامت به طرف آنها رفت و از دور صدازد؛
تصویر شهدا را تخریب نکنید! در همین هنگام رهبر آنها با صدای بلند فریاد
زد« :بسیجیه بزنیدش ».از اطراف میدان به سمت او سنگ پرتاب شد و ناسزا
شنید؛ اما از رسالت خود باز نایستاد و به تکلیف خود عمل کرد ...در همین یک
تصویر شباهت کامل جریان نفاق در جبههها و میدانهای شهر در فاصلهای
 35ساله را شاهد هستیم و این نشان میدهد منافقان با روشهای مختلف
تبلیغاتی سردسته و فرمانده میدان اغتشاشات اخیر بودهاند؛ فراخوان آتش
زدن کارتهای بســیج ،حمله به پایگاههای بسیج ،ضربوشتم بسیجیان،
شعار علیه بسیج و آرمانهایش و ...حکایت حضور منافقان دیروز در صحنه
اجتماعی امروز است.

دولت ترامپ به دنبال اخالل در اهداف منطقهای ایران است

مهدی بختیاری /ایــران به اوج قدرت در منطقه
رسیده و به همین دلیل دولت ترامپ سخت در تالش است
تا از گسترش نفوذ ایران در منطقه ممانعت به عمل آورد.
سند امنیت ملی جدید ایاالت متحده بیانکننده آن
است که دولت ترامپ ایران را مقصر اصلی مشکالت موجود
در خاورمیانه میداند و سخت در تالش است از اجرایی شدن
اهــداف ایران در منطقه جلوگیری کند .دولت ترامپ با به
راه انداختــن جنگ هیبریدی در خاورمیانه درصدد حفظ
منافع خود است.
«آندرو کوریبکو» تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامهنگار
فعال روس و عضو شورای تخصصی مؤسسه پیشبینیها و
مطالعات استراتژیک دانشگاه ملل روسیه است .او در کتاب
خود به نام «جنگهای ترکیبی؛ رویکرد انعطافپذیر و غیر
مستقیم به تغییر رژیم» وضعیت اوکراین ،سوریه و انتخابات
سال  88در ایران را بررسی کرده و تالش کرده است مدل
جدیدی از جنگ از سوی آمریکا را به اثبات برساند.
وی در گفتوگو با پایگاه خبریـ تحلیلی بصیرت به
پرسشهای ما پاســخ داده که در بخش انگلیسی سایت
منتشر شده و ترجمه آن از نظر شما میگذرد.
ی شــما از جایگاه جمهوری اسالمی ایران در
* ارزیاب 
منطقه خاورمیانه(آســیای غربی) پس از نابودی داعش
چیست؟ به نظر شــما چه چیزی میان ایران و روسیه در
سیاست منطقهای تغییر یافته است؟
خط سیر ژئوپلیتیک کنونی خاورمیانه و شرایط ایجاد شده
در پساداعش حاکی از نبود وجه اشتراک بسیار میان این دو قدرت
بزرگ اســت .این به معنای آن است که این دو قدرت همانطور
کــه دیگران حدس میزنند ،با هم اختالف نظر دارند .ایران بنا به
دالیلی که به آن اشــاره خواهم کرد ،کماکان عمق راهبردی قابل
توجهــی در منطق ه دارد و با کمک متحدش ،یعنی حزباهلل نفوذ
قابل توجهی در لبنان داشته و با کمک این گروه داعش را در بغداد
و شام شکست داده است.

ایران شــود .البته در حقیقت ،در حال حاضر ایران تســلط قابل
توجهی بر رقبایش در منطقه داشته و توانسته است آنان را تحت
شعاع خود قرار دهد.
طی چند ســال آتی ،ایران بایــد برای حفظ موفقیتهایش
سخت تالش کند؛ همچنین نباید به دلیل موفقیتهایش از خود
راضی شده و نفوذش را در منطقه مذکور کماهمیت جلوه دهد.
در واقع ،ایران بایــد در مناطق جنوبی و غربی خاورمیانه از
منافعش حفاظت کند .با درک این شرایط که آزادی عمل ایران به
شدت به دلیل شرایط پیچیده و سخت منطقهای محدود خواهد شد.

حمایت سیاسی که ایران از حوثیهای یمنی میکند ،به عالوه
روابط جدید با قطر و هدایت و رهبری جامعه جهانی مسلمانان به
ویژه شیعیانی که در حوزه خلیجفارس در میان مناطق سنینشین
زندگی میکنند ،از جمله عمق راهبردی ایران محسوب میشود.
موارد مذکور بیانکننده اختیارات راهبردی ایران بوده که شرایط
را بــرای ایاالت متحده و همپیمانانش به منظور بازدارندگی ایران
بسیار ســخت کرده است .گاهی در این زمینه واشنگتن و مسکو
اهداف یکسانی را دنبال میکنند .این به آن معنا است که ایران به
قطبی قدرتمند در منطقه تبدیل شده است و در حال حاضر همه
تالشش را میکند که از دستاوردهایش محافظت کند.
* نظر شما درباره سند امنیت ملی جدید ایاالت متحده
و رویکرد آن در قبال ایران چیست؟
ســند امنیت ملی جدید ایاالت متحده حاکی از آن اســت
که دولت ترامپ ایران را مقصر و مســبب همه مشکالت موجود
در خاورمیانه میداند و در تالش اســت با به راه انداختن جنگ
هیبریدی در جهت حفظ منافع خود سبب ایجاد اخالل در اهداف

* در دولت ترامپ رابطه دیپلماتیک ایاالت متحده با
کشورهای ترکیه و پاکستان بسیار کمرنگ شده و به نوعی
از بین رفته است ،ایران چگونه میتواند از این فرصت پیش
آمده استفاده کند؟
ی هستند که برخالف ایران جمعیت
پاکستان و ترکیه کشورهای 
سنینشین آن بر شیعیانش غلبه میکند .بنابراین همکاری سهجانبه
میان ایران ،ترکیه و پاکستان میتواند اختالف و جنگ فرقهای را
که سالهاســت عربستان و ایاالت متحده به آن دامن میزنند ،از
بین ببرد .کشورهای مذکور با اولویت قرار دادن روابطشان با هم،
قادر خواهند بود از میزان وابستگی راهبردیشان به چین و روسیه
بکاهند .در نتیجه با این کار ،قدرت خودشان را با جذب همپیمانان
جدید افزایش خواهند داد.
اگر ایران هرچه ســریعتر روابط سهجانبه خود را با ترکیه و
پاکستان شکل ندهد ،به ناچار مجبور خواهد بود به روسیه اتکا کند؛
زیرا ایاالت متحده جنگ هیبریدی علیه جمهوری اسالمی ایران را
گسترش خواهد داد و در نتیجه شاهد گسترش دامنه نفوذ مسکو
به تهران خواهیم بود .در این صورت روسیه ایران را به توافقی در
مسائل سوریه ترغیب خواهد کرد.
برای جلوگیری از این ســناریو ،ایران به سرعت به روزنهای
راهبردی نیاز دارد که تنها ســازمان پیمان مرکزی میتواند آن را
فراهم کند.

رئیس کمیته هستهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به شروط ترامپ تشریح کرد

گزینههای روی میز جمهوری اسالمی ایران

رئیس کمیته هستهای کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه دستکم
چهار گزینــه در برابر نقــض برجام
از ســوی طــرف مقابــل پیشبینی
شــده اســت ،درباره اعــام امضای
مشــروط تعلیق تحریمهای هستهای
جمهوری اســامی ایران از ســوی
دونالد ترامــپ رئیسجمهور آمریکا،
گفت« :رئیسجمهــور آمریکا اولین
شــرط خود برای تمدیــد تعلیق این
تحریمها را اجازه ایران برای بازرسی
نظامی از تمامــی نیروگاههای مورد
درخواست بازرسان بینالمللی ،عنوان
کرده است».
حجتاالسالم مجتبی ذوالنوری
با اشــاره به تالشهــای آمریکا برای
محروم شدن کشورمان از دستاوردهای
برجام گفت« :در حالی که بازرســان
آژانس بینالمللی انرژی هســتهای بر
فعالیتهای ایران نظارت دارند و تا به
حال نیز  9گزارش از سوی آقای آمانو
ارائه شــده که در هــر  9نوبت تأکید
شده اســت که هرگونه دسترسی که
آژانس میخواسته به مراکز هستهای
ایــران داشــته و ممانعتی از ســوی

کشورمان وجود نداشته است؛ از این
رو این شــرط رئیسجمهــور آمریکا
برای تداوم تعلیق تحریمهای هستهای
ایران نوعی یاوهگویی اســت و نشان
میدهد که آمریکاییها بیشتر به دنبال
غوغاساالری هستند».
وی بــا یــادآوری شــرط دوم
رئیسجمهــور آمریکا بــرای امضای
تعلیــق تحریمهــای ایــران ،گفت:
«او اظهار داشــته اســت کــه ایران
هیــچگاه نبایــد بــه دنبال ســاح
هســتهای بــرود ،در حالــی که این
موضوع اساساً ربطی به کشور آمریکا
ندارد».
ذوالنوری خاطرنشان کرد« :هر
چند که ایران هیچگاه نخواســته به
سمت دستیابی به ســاح هستهای
حرکت کند و بر اســاس فتوای رهبر
معظــم انقالب نیز مبنــی بر حرمت
تولید ســاح هستهای هیچگاه به آن
سمت نخواهد رفت ،اما اظهارنظر درباره
این موضوع ربطی به رئیسجمهور و
دولتمردان آمریکا ندارد».
رئیس کمیته هستهای کمیسیون
امنیت سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی ،گفت« :رئیسجمهور آمریکا

ســومین شــرط خود را تاریخ انقضا
نداشــتن محدودیتها برای ایران در
زمینــه صنعت هســتهای ذکر کرده
اســت؛ در حالی کــه در برجام برای
محدودیتهای ایران سقف تعیین شده
است و پس از حداکثر  25سال پرونده
ایران به حالت عادی برمیگردد».
وی ادامــه داد« :رئیسجمهور
آمریکا در حقیقت میگوید که پرونده
هســتهای ایران الیاالبد نباید عادی
شــود و این را شــرط امضای تمدید
تعلیق تحریمها از نوبت آینده برشمرده
است ،ولی همانطور که او در این دوره
مجبور شد تعلیق تحریمها را تمدید
کند ،از دورههای بعد نیز ناگزیر خواهد
بود آن را امضا کند و اگر میتوانست
در همین دوره هم از امضا خودداری
میکرد».
ذوالنوری در ادامه به شرط چهارم
رئیسجمهور آمریکا در تمدید تعلیق
تحریمهای هستهای کشورمان اشاره
کرد و گفــت« :رئیسجمهور آمریکا
شرط کرده است که موضوع موشکی
ایران باید به پرونده هستهایاش گره
بخورد؛ همین جمله نشان میدهد که
آمریکاییها در ادعای نقض برجام از

سوی ایران به واســطه آزمایشهای
موشکی دروغ میگفتند و خود اذعان
داشتند که موضوع موشکی از موضوع
هستهای کام ً
ال جداست.
وی بــا تأکید بر اینکه جمهوری
اسالمی ایران اســتوار بر اصول خود
ادامه مســیر داده و اجازه فضولی به
هیچ کشــور خارجی در امور داخلی
خود نخواهد داد ،تصریح کرد« :ایران
در حــوزه هســتهای صرفــاً در بُعد
دفاعی حرکت میکند و دستیابی به
فناوری صلحآمیز هستهای را بر اساس
شــرع ،عرف و عقل ،حق مسلم خود
میداند».
رئیس کمیته هستهای کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شــورای اســامی ،با تأکید بر اینکه
شــورای عالی امنیت ملی کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی و دیگر
دســتگاههای ذیربط ،خــود را برای
شرایط مختلف در زمینه برجام آماده
کردهاند ،گفت« :جمهوری اســامی
ایران بــرای هر وضعیتــی که طرف
مقابل بخواهد در برجام به وجود آورد،
آمادگی دارد».
وی اضافــه کرد« :اگــر آمریکا

بخواهــد برجام را نقــض کند دیگر
برجامــی باقــی نمیماند کــه ایران
بخواهــد به آن پایبند بماند ،به عالوه
مــا حق خود میدانیم که بر اســاس
برجام در هر ســطحی از دسترسیها
که بــرای آژانــس بینالمللی انرژی
هستهای فراهم کردهایم ،تجدیدنظر
کنیم».
ذوالنوری با اشاره به پیشبینی
تعلیق یا لغو اجرای داوطلبانه پروتکل
الحاقــی آژانــس بینالمللــی انرژی
هســتهای از ســوی ایران در صورت
نقض برجام از ســوی آمریکا و دیگر
طرفها گفت« :در صورت نقض برجام
از سوی طرف مقابل ایران فعالیتهای
صلحآمیز هســتهای را به هر میزانی
که نیاز خود بداند توســعه میدهد و
سطح غنیسازی اورانیوم را با حرکتی
شتابنده پی میگیرد».
نماینــده مردم قــم در مجلس
شــورای اسالمی در پایان گفت« :اگر
رئیسجمهور آمریکا احتمال میداد که
پاسخ ایران به نقض برجام دندانشکن
و کوبنــده نیســت ،هرگــز تمدید
تعلیق تحریمهای هســتهای را امضا
نمیکرد».

خبر تحلیلی
سرسختیشگفتانگیز!

محسن فخری« /با امضای برجام گمان میرفت بهزودی ایران به صحنه اقتصادی
جهان بازگردد و امیدی در دلها پدید آمده بود که با رفع موانع ،رفاه ،اشــتغال و گشایشــی نیز
نصیب مردم شود؛ اما همزمان با هر نتیجهگیری مثبتی در مراحل اجرایی برجام از داخل ایران،
پیامهای تندوتیز و تهدیدآمیزی از ســوی برخی تریبونهای بههرحال رسمی مطرح میشد که
عمــ ً
ا مانع یا بهانهای بــود برای جلوگیری از بهرهبرداری اقتصادی از منافعی که از برجام انتظار
میرفت و دلواپسان ناکامیهای حاصل از دستپختهای خودشان را به حساب ناکارآمدی برجام
و برجامیان میگذاشتند و بستانکار میشدند».
این بخشی از مقاله روزنامه شرق آن هم چند روز مانده به زمان تصمیمگیری ترامپ برای
تمدید یا تمدید نکردن تعلیق تحریمهای ایران و اعالم نظر نسبت به پایبندی ایران به برجام است،
فارغ از آنکه ترامپ در شامگاه جمعه  22دی ماه درباره برجام چه گفت و چه تصمیمی اتخاذ کرد،
آنچه از رفتارهای دونالد ترامپ ،تعجببرانگیز است مواضع و رویکردهای جریان سیاسی اصالحات
و حامیان برجام میباشــد! که پس از گذشــت چند ســال از برجام و آشکار شدن بدعهدیهای
متعدد آمریکاییها که البته تنها مختص به دولت ترامپ نیست و پیش از آن در دولت اوباما هم
که خود یکی از امضاکنندگان برجام است به تکرار شاهد نقض عهدها و رفتارهای خالف بودیم،

اخبارویژه

علیه آرمان فلسطین

«احمد مجدالنــی» عضو کمیته
اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین
فاش کرد ،رژیم سعودی پیشنهادهای
آمریکا درباره روند صلح در خاورمیانه
معروف به «معامله قرن» را که هدفش
نابود کردن آرمان فلســطین است ،به
فلسطین تحمیل خواهد کرد .به گزارش
وبگاه خبری «سما» ،مسئوالن آمریکایی گفتهاند دونالد ترامپ این طرح را اواسط
ســال جاری میالدی به طور علنی ارائه خواهد کرد که یکی از بندهای مهم آن
عزل محمود عباس ،رئیس تشــکیالت خودگردان فلسطین است .گفتنی است،
محمود عباس به تازگی در واکنش به اقدام ترامپ در اعالم قدس به پایتختی رژیم
صهیونیستی ،گفته بود دیگر دولت آمریکا در روند سیاسی نقشی نخواهد داشت.

تا آنجا که مســئوالن
دولتــی و حتی برخی
از مســئوالن دستگاه
دیپلماســی کشور و
شخص رئیسجمهور
و وزیــر امــور خارجه
به رفتــار متناقض و
عهدشکنانهآمریکاییها
اعتــراض کردنــد،
همچنان به دنبال آن
هستند که ابتر بودن
برجــام ،بینتیجــه بودن اعتماد به آمریکا و بیفایده بودن نگاه بــه بیرون و وعدههای دیگران را
نادیده انگاشته و در داخل کشور به دنبال مقصر بگردند! این همه سرسختی این جریان در برابر
پذیرش واقعیتی که حاال مانند خورشید تابان در برابر همه ما قرار دارد ،واقعاً شگفتانگیز و البته
کمی بامزه است!

اتحاد ضد ایرانی

«دونالد ترامپ» رئیسجمهور
آمریکا در تماس تلفنی با «امانوئل
مکرون» همتای فرانســوی خود
خواســتار توقف گســترش نفوذ
ایــران در خاورمیانه شــد و تأکید
کردند« :فعالیتهــای ثباتزدای
ایران در منطقه باید متوقف شود».
به نوشــته خبرگزاری «رویترز»،
این دو همچنیــن توافق کردند به
فشارها بر کرهشمالی تا زمانی که
راه هســتهزدایی را درپیش بگیرد،
ادامه دهند.

توطئه تمام نشده است

روزنامه «البناء» لبنان نوشــت:
«واشــنگتن ،ریاض و تل آویو که طی
روزهای اخیر دور جدیدی از شکست
را از تهران متحمل شــدند ،هنوز خود
را بازنده این میدان نمیدانند .با وجود
شکســت نظریه غافلگیــری و انتقال
درگیریها به داخل جمهوری اسالمی
ایران ،اطالعات موجود نشــان میدهد مثلث متجاوز دست از توطئهچینی ضد
انقالب اســامی برنداشــته و به دنبال اجرای سناریوهای جدید ضد این کشور
است که شواهد نشان میدهد اجرای آن به عهده «اندرو لوئیس پیک» از افسران
اطالعاتی گذاشته شده است که به تازگی به سِ مت جانشین معاون وزیر خارجه
در امور ایران و عراق برگزیده شده است».

روی خط خبر

مسئوالن قولشان را عملی کنند

مصطفی کواکبیان ،دبیر کل
حزب مردمســاالری با بیان اینکه
بنده نمیگویم حتماً و باید تلگرام
رفع فیلتر شود ،گفت« :مسئوالن
باید ایجاد سرورهای داخلی را که
ل دادهاند،
مدتها پیش به مردم قو 
عملــی کنند .بایــد امکاناتی را در
داخل فراهم کنیم تا مردم بتوانند
مشکالت خود را حل کنند».

ماجرای یک خودکشی

حجتاالســام منتظــری،
دادستان کل کشور درباره خودکشی
فردی در زندان اوین و سوءاستفاده
جریانهــای ضد انقــاب از این
موضوع گفت« :این فرد معتاد بوده
و خودکشی کرده که فیلم آن هم
موجود است؛ در عین حال در حال
تحقیق و بررسی موضوع هستیم».

حزباهلل مایه ثبات

نخســتوزیر دولت لبنان در
روزنامــه «والاســتریت ژورنال»
آمریکا خواســتار روابط با ایران به
بهترین شــکل شــد .سعد حریری
همچنین برخالف سیاستهای حزب
«المستقبل» که برخی آن را تابعی
از سیاســتهای عربستان در لبنان
میدانند ،حضــور حزباهلل و دیگر
احزاب بزرگ در دولت کشورش را
مایه ثبات سیاسی دانست.

موضعگیری عجیب

علــی مطهــری ،نایبرئیس
مجلس شورای اسالمی در سخنان
تعجببرانگیز مدعی شــد« :ریشه
حــوادث اخیر در کشــور ،جنگ
قدرتی اســت که بین مســئوالن
کشــور وجود دارد؛ البته ریشــه
آن بــه ســخنان کاندیداهــا در
انتخابات ریاستجمهوری سال 96
برمیگردد ».وی افزود« :ســخنان
آقایان روحانی ،قالیباف و رئیســی
بر روح و روان مردم تأثیر داشت».

پدرم مظلوم بود

فاطمه هاشمی ،فرزند مرحوم
آیــتاهلل هاشمیرفســنجانی در
نخستین کنگره بزرگداشت وی طی
ســخنانی با گالیه از رئیسجمهور
اظهار داشــت« :هاشــمی مظلوم
بــود و مظلومیــت او در آینده هم
ادامه خواهد داشت .حضور نیافتن
رئیسجمهور در این مراسم دلیلی
بر مظلومیت ایشان است».

شبیه صدام

نصیــر العمری ،کارشــناس
سرشــناس سیاســی اردن گفت:
«شاهزاده بنسلمان به دستور ترامپ
و نتانیاهو ایران را تهدید میکند تا
جنگی بین دو کشــور (عربستان و
ایران) صورت گیرد .ولیعهد سعودی
درک نمیکند که نتانیاهو و ترامپ
وی را تحقیر میکنند و میخواهند با
وی کاری کنند که با صدام در جنگ
با ایران کردند».

فکر کنید...

«ریچــارد هــاوس» رئیس
اندیشکده شــورای روابط خارجی
آمریــکا در نیویورک به تازگی و با
اشاره به توئیتهای متقارن ترامپ
درباره ایران ،کره شمالی و ،...گفته
اســت« :این فرمانده کل قوای ما
است .درباره آن فکر کنید».

برجام حفظ شود

دیمیتری پسکوف ،سخنگوی
کاخ ریاســتجمهوری روسیه در
ســخنانی تصریح کــرد ،کرملین
حفظ توافق فعلی در زمینه پرونده
هســتهای ایران را الزم میداند .به
نوشته وبگاه خبرگزاری اسپوتنیک،
پســکوف اظهار داشت« :ما به ایده
لزوم حفــظ این توافــق (برجام)
پایبندیــم و بــاور داریم که حفظ
توافق و بقای سند آن مهم است».

پارلمانی در حد ایده

محمدرضا تابش ،عضو شورای
سیاستگذاری اصالحطلبان گفت:
«موضوع پارلمان اصالحات ایدهای
ح شــده ،اما هنوز
اســت که مطر 
اجماعــی بر اینکه چــ ه کار کنیم
وجود ندارد».

نیازمند وحدت

دبیر کل حزب مؤتلفه اسالمی
با اشــاره به مداخله آمریکا در امور
داخلی ایــران ،گفــت« :حمایت
نتانیاهو و دیگــر مقامات آمریکا و
اروپا از فتنه اخیر نشــان داد رأس
فتنه همچنان در خارج از کشــور
است که البته آنها نتوانستند مثل
سال  88هدایت کنندهای در داخل
پیدا کننــد ».وی افــزود« :امروز
نیازمند وحدت ملی برای مقابله با
تهدیدات داخلی و خارجی هستیم».
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نشان بصیرت و عشق
به جمهوری اسالمی

شکست در 98

صادق زیبــاکالم در گفتوگو
با روزنامه «آفتــاب یزد» با ناموفق
دانســتن عملکرد روحانی در شش
ماه گذشته و در پاسخ این پرسش که
تکلیف اصالحطلبان در انتخابات سال
 1400چه خواهد بود ،گفت« :شما
سال  1400را رها کن! مطمئن باشید
سال  1398یعنی دو سال دیگر که
انتخابات مجلس خواهد شد با کمال
تأسف «تکرار میکنم» به هیچ وجه
نتیجه ســال  94را بــه بار نخواهد
آورد ».وی همچنین گفته اســت:
«احزاب اصالحطلب اعتبار خودشان
را از دست دادهاند».

حفظ و مقابله!

«زیگمار گابریل» وزیر خارجه
آلمان گفت« :اتحادیه اروپا و آمریکا
باید با برنامه موشکهای بالستیک
ایران و نقش این کشــور در سوریه
ن حال برجام را حفظ
مقابله و در عی 
کنند ».وی در این باره افزود« :باید
دو مسئله را از یکدیگر تفکیک کنیم.
ما خواهان حفظ توافق هســتهای
با ایران هســتیم  ،اما درباره نقشی
اســت که ایران در منطقــه دارد و
ما خواهان آن هستیم پیرامون این
موضوع مشکلآفرین صحبت کنیم».

اعتراف ناخواسته

روزنامــه «قانــون» در مطلبی
نوشــت« :شــاید کســی فکرش را
نمیکرد شروع اعتراضات ،به یک آن
کشور را در بر بگیرد .اما در خصوص
این اعتراضات ،یک نکته حائز اهمیت
بودن معترضان است
همانا بدون رهبر ِ
که برخالف سال  ۱۳۸۸موجب عدم
تداوم بلندمدت حرکت معترضان بوده
است ».مطلبی که ناخواسته اعتراف به
نقش سران فتنه در امتداد آشوبهای
سال  88است.

گزارش سیاسی

کمیته ســازمان ملل متحد در
گزارشی کام ً
ال سیاسی که بوی دالر
نفتی عربی را میدهد ،مدعی شــده
اســت که همکاری نکردن ایران در
جلوگیری از شــلیک موشــکهای
بالستیک به عربستان از سوی نیروهای
انصاراهلل ،نقض قطعنامه سازمان ملل
اســت .این کمیته همچنین مدعی
شده که اجزا و بخشهای باقیمانده
موشکها و تجهیزات نظامی مربوط
به هواپیماهای بدون سرنشین نشان
میدهد کــه این تجهیزات منشــأ
ایرانی دارد.

حمایت از مدیر انقالبی

نماینده رهبر معظم انقالب در
شورایعالی امنیت ملی با بیان اینکه
باید کسی را که خوب و انقالبی عمل
میکند تشویق و حمایت کنیم ،گفت:
«در یکی از سفرهای اخیرم متوجه
شدم ســرکار خانم ریگی ،فرماندار
شهرستان قصرقند در جنوب استان
سیستانوبلوچستان شخصی متدین،
انقالبی و کارآمد است ».سعید جلیلی
در بیــان کارهای مثبــت فرماندار
قصرقند گفت« :وی عالوه بر تدفین
پنج شــهید گمنام و یک شهید اهل
ســنت مدافع حرم در این شــهر به
بسیاری از حرفهایی که ما شعارش
را میدهیم ،عمل کرده است».

کام ً
ال بومی

امیر ســرتیپ امیرحاتمی در
دیدار با آیتاهلل نوری همدانی که در
دفتر این مرجع تقلید برگزار شد ،با
بیــان اینکه وزارت دفاع از نیروهای
متخصــص ،متعهــد و والیتمــدار
تشکیل شده اســت ،اظهار داشت:
«کارکنان ایــن وزارتخانه با وجود
تحریمهای شــکننده ،توانســتهاند
صنعت دفاعی را با اقتدار بهپیش برده
و سبب سربلندی بیشاز پیش نظام
جمهوری اسالمی را فراهم کنند».
وی افزود« :تمامــی نیازهای بومی
کشــور در مجموعه صنایع دفاعی
تولید میشود و در اختیار نیروهای
مسلح قرار میگیرد».

اثر عکس

«جمال خاشــقچی» نویسنده
و فعال معارض عربســتان سعودی
در یادداشتی در «واشنگتنپست»
نوشت« :آشــوبهای اخیر در ایران
باید «محمدبنســلمان» ،ولیعهد
عربستان سعودی را نگران کند؛ چرا
که ایرانیها تحت تأثیر تشنجآفرینی
رسانههای ســعودی قرار نخواهند
گرفت؛ اما عربستانیها ،احتماالً [در
اثر این تبلیغات رسانهای] قوت قلب
خواهند گرفت و زمینههای شورش
علیه حکومت عربســتان و ولیعهد
فراهم خواهد شد».

سال هجدهم
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ی که برای نشان دادن اعتراضشان به
ســردار سرلشــکر جعفری گفت :مردم با وجود همه مشــکالت ،از جمله مسائل معیشتی ،اقتصادی و بیکار 
صحنه آمده بودند بهمحض اینکه متوجه شدند عناصر ضد انقالب ،سلطنتطلبان و منافقان میخواهند از این اعتراض بحق مردم سوءاستفاده کنند
صف خود را از آنها جدا کردند ،این نشان از بصیرت ،ایمان و عشق مردم به جمهوری اسالمی ایران است.

دیدگاه

رخداد
سیاست های اعتراض برانگیز

محمدرضا مرادی /سیاستهای محمدبنسلمان ،ولیعهد سعودی سبب فشار بر بخشهای
گوناگون عربســتان شده است .هزینه جنگ یمن ،کاهش بهای نفت ،تأمین هزینههای خوشگذرانی
شــاهزادههای سعودی و هزینه حمایت از تروریســم در منطقه سبب کسری بودجه عربستان شده
و محمدبنســلمان به دنبال آن اســت که از طریق طرحهای ریاضتی به نوعی این کسری بودجه را
تأمین کند .در همین ارتباط از روز دوشــنبه اول ژانویه  ،2018افزایش نرخ بنزین در عربستان رنگ
واقعیت به خود گرفت و قیمت ســوخت خودروها در این کشــور رشد حداقل  ۸۰درصدی و حداکثر
 128درصدی را تجربه کرد؛ به گونهایکه نرخ بنزین معمولی به  1/37ریال ( ۱۵۷۵تومان) و بنزین
سوپر به 2/04ریال ( ۲۲۸۵تومان) رسید .همزمان طرح اخذ مالیات ارزشافزوده نیز برای اولین بار در
عربســتان از روز اول ژانویه اجرا شــد .در این طرح برای بسیاری از کاالها و خدمات ،مالیات  ۵درصد
اعالم شده است .اخذ این مالیات در حالی آغاز شده است که بسیاری از سرمایهگذاران خارجی برای
سالها از معافیت مالیاتی در کشورهای حاشیه خلیجفارس برخوردار بودند.
این اقدامــات با واکنش
شدید مردم عربستان مواجه
شده است؛ زیرا با این اقدامات
فشــارها بر مردم این کشور
بیــش از پیــش خواهد بود؛
به همیــن دلیــل موجی از
اعتراضها علیه آلســعود در
فضای مجازی به راه افتاده و
کاربران سعودی در شبکههای
اجتماعی دو هشتگ با عنوان
«رسماً قیمت بنزین باال رفت»
و «حقوق و دســتمزد کفایت
نمیکند» به راه انداختند .افزون بر این ،برخی از شهروندان سعودی در ریاض نیز علیه گرانیهای
اخیر تظاهرات کردند .همچنین  11شاهزاده در اعتراض به سیاستهای شاه سعودی ،در برابر کاخ
پادشــاهی تجمع کرده و علیه محمدبنســلمان اعتراض خود را اعالم کردند .به دنبال این مسئله،
مأموران گارد پادشــاهی با دســتگیر کردن این شــاهزادهها و کشتن سه نفر از آنها به نوعی مشت
آهنین خود در برابر اعتراضات را اعالم کردند؛ اما این مســئله نشــان داد جدای از مردم عربستان،
شاهزادههای سعودی نیز به شدت از سیاستهای ولیعهد جوان سعودی ناراضی هستند .به همین
دلیل شاه سعودی برای مدیریت اعتراضها بخشهایی از جامعه را اقناع کرده است .در همین ارتباط،
شــاه سعودی دســتور پرداخت یارانه ماهیانه به منظور جبران گرانی به مبلغ  1000ریال سعودی
( 268دالر) برای حقوقبگیران کشوری و لشکری به مدت یکسال و پرداخت  5هزار ریال پاداش
به نظامیانی که در مرزهای عربســتان با یمنـ در چارچوب تجاوزگری ســه ساله عربستان به این
کشورـ میجنگند ،صادر کرد .شاه سعودی همچنین دستور پرداخت یارانه حقوق بازنشستگی به
مبلغ  500ریال را برای یکسال و افزایش کمک هزینه دانشجویان به میزان  10درصد را به مدت
یکسال صادر کرد .وی دستور داد ،بخش خدمات بهداشتی و آموزشی خصوصی از پرداخت مالیات
بر ارزشافزوده معاف باشــد .ناظران اوضاع عربستان معتقدند ،هدف از دستورات اخیر شاه سعودی
راضی کردن شــهروندان اســت؛ زیرا مسئوالن سعودی نگران هستند که خشم رو به افزایش مردم
عربستان در فضای مجازی جنبه عملی به خود بگیرد .عبدالباری عطوان در یادداشتی که در روزنامه
اینترنتی «رأیالیوم» منتشر شد ،با اشاره به تصمیم «سلمانبنعبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی
ن و  200هزار کارمند و تقریباً همین تعداد
برای توزیع  52میلیارد ریال ســعودی بین یک میلیو 
بازنشســته به عنوان کمک هزینه جبران گرانی نوشت« :هدف ملکسلمان از این اقدام ،جلوگیری
از انفجار خشــم مردمی است؛ همانطور که ملکعبداهلل در سال  2011برای جلوگیری از سرایت
اعتراضات بهار عربی به عربستان ،مبلغ  120میلیارد دالر به صورت کمکهای مالی فوری و حذف
اقســاط وامهای مســکن و حمایت از جوانان و بیکاران و پرداخت بورسیه برای تحصیل در خارج،
پرداخت کرد و با این کار توانست مانع انفجار در جامعه عربستان شود».
اعتراضات همزمان مردم عربستان و شاهزادههای سعودی علیه دربار پادشاهی نشاندهنده این
اســت که سیاستهای ولیعهد عربســتان در زمینه داخلی با شکست مواجه شده و حتی اصالحات
نمادین وی نتوانسته است افکار عمومی را از شکستهای داخلی وی منحرف کند.

تبیین
کاسباناغتشاش

حسین عبداللهیفر /اغتشاش هم کاسبانی داشت ،همانطور که اعتراضات کاسبانی داشت
که آن را به اغتشاش تبدیل کردند .کاسبان اغتشاش به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم میشدند.
کاسبان خارجی بر این گمان بودند که تحریمهایشان تأثیر کرده و از اتفاقات اخیر ذوقزده شده و دست
خود را در طراحی فتنهای دیگر رو کردند .کاسبان داخلی جریانها و گروههای سیاسی را شامل میشد
که تالش کردند مطالبات سیاسی و جناحی خود را از قبل حوادث اخیر به دولت و نظام تحمیل کنند.
مؤید این ادعا صدور بیانیهها و نگارش مقاالت و یادداشــتهایی است که ظرف روزهای اخیر با
قلم وابستگان به یک جریان سیاسی منتشر شد و حاوی مطالباتی گروهی و جناحی است .برخی از
مطالبات مطرح شده در این نوشتارها عبارتند از:
1ـ انجام هرگونه اصالحات اقتصادی منوط به اصالحات سیاسی است .در رأس اصالحات سیاسی
مواردی مانند فعال کردن ســندیکاهای کارگری ،تقویت نظارت مردمی ،تقویت شــبکههای مردمی،
افزایش آزادیهای مدنی و رسانهای و به رسمیت شناختن تشکلهای مردمی و صنفی قرار دارد.
2ـ فاصلــه بین دولت و
حاکمیت باید به حداقل کاهش
یابد و حاکمیت در این زمینه
مسئولیت بیشتری دارد.
3ـ همیشه سعی کردهایم
دولتها را مقصر وضع موجود
بدانیــم ،در حالی که اینطور
نیست.
4ـ وقتی روش اعتراض
به شــکل قانونی وجود ندارد،
مردم راههای غیــر قانونی را
انتخاب میکنند.
5ـ امنیتی کردن خیابانها و ایجاد محدودیت برای شــبکههای اجتماعی نه تنها نارضایتیها را
کاهش نمیدهد ،بلکه سبب افزایش آن میشود.
6ـ سرکوب و بگیر و ببند راهکار مقابله با وضعیت پیش آمده نیست.
7ـ فیلترینگ سبب نارضایتی مردم به ویژه کسانی میشود که از این راه ارتزاق میکنند.
8ـ دولت باید در برخی انتصابات تجدیدنظر کرده و ســریعاً اقدام کند تا مردم احســاس کنند
صدای آنها شنیده شده است.
9ـ راه مقابله با آشوبهای اخیر ،حضور مردم انقالبی و مؤمن در خیابان نیست و نباید به شیوه
 9دی رفتار کرد؛ زیرا در این روش مردم در مقابل هم قرار میگیرند.
10ـ دانشجویان دستگیر شده باید به سرعت آزاد شوند.
در همین زمینه یک روزنامه وابســته به این جریان با دغدغه کام ً
ال انتخاباتی به ســراغ فعاالن
سیاســی رفته و در این باره نوشته است« :در هفتههای گذشته ما شاهد شکلگیری اعتراضهایی از
سوی مردم در شهرهای مختلف ایران بودیم ،البته شواهد گویای این امر است که مسئوالن توانستهاند
مردم را به خانههایشــان بازگردانند ،اما وقوع چنین مسئلهای همچنان اتفاق اصلی کشور محسوب
میشود؛ چراکه سکوت مردم به معنای نبود گالیه و مطالبه نیست و این نارضایتی موجود در جامعه
در نهایت تبعاتی خواهد داشت ،بنابهگفته بسیاری از کارشناسان مردم پاسخ مسئوالن را در انتخابات
آتی خواهند داد .در این شــرایط باید باتوجه به شعارهای مردم و مطالباتی که مطرح کردند ،بررسی
کنیم که در صورت تداوم بیتوجهی مسئوالن به مطالبات مردمی کدام جناح سیاسی از این اتفاقات
متحمل بیشترین زیان میشود؟»
این روزنامه در ادامه از قول علی صوفی از فعاالن اصالحطلب مینویسد« :تمام عوامل و اعتراضهای
مردمی در انتخابات آتی نمود بیشتری پیدا خواهد کرد و بیش از هر گروهی این اصالحطلبان هستند
که آسیب خواهند دید .اگر مردم سرخورده شوند ،اولین واکنش این خواهد بود که در انتخابات آینده
مشــارکتی نخواهند داشت و کاهش مشــارکت مردم در انتخابات همواره به زیان اصالحطلبان بوده
است؛ چراکه تمام مزیت اصالحطلبان نسبت به اصولگرایان همین اقبال عمومی است و اگر این اعتماد
خدشــهدار شــود و مردم به هر دلیلی پای صندوقهای رأی نروند ،در نهایت به زیان اصالحات است.
البته این را هم باید یادآور شوم که رویگردانی مردم از اصالحطلبان منجر به اقبال عمومی اصولگرایان
نمیشود ،ولی با کاهش مشارکت مردم ،به صورت غیر مستقیم به سود اصولگرایان تمام میشود».

دولت اسالمی در اندیشة امام خامنهای

حســن خدادی /همچنان که رهبر معظم انقــاب نیز بارها تأکید
کردند ،بســیاری از مشکالت کشور معلول موفق نبودن در تحقق دولت اسالمی
اســت .به عبارتی دیگر ما هنوز در مرحل ه دولتســازی به سر میبریم و در حال
گذار از دولت پیشااسالمی به دولت اسالمی هستیم .حال با توجه به این دیدگاه
رهبر معظم انقالب که نظام اســامی هنوز در مرحله گذار به دولت اسالمی قرار
دارد و همچنین اهمیت بررسی این مسئله ضروری به نظر میرسد تا به معیارها،
فاکتورها و مؤلفههایی که یک دولت در جامعه اسالمی که متفاوت از جامعه غیر
اسالمی است ،باید داشته باشد و در جهت تحقق آنها حرکت کند ،پرداخته شود.
مؤلفههای دولت اسالمی از نگاه رهبر فرزانه انقالب
واقعیت این است که رهبر معظم انقالب چه در دورانی که ریاستجمهوری
اسالمی ایران را برعهده داشتند و چه پس از آن و در دوره رهبری نظام مقدس
اســامی ،یکی از موضوعات بســیار مهمــی که همواره بــر آن تأکید کردهاند،
شاخصههای یک دولت اسالمی در تمامی حوزهها اعم از اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست،
فرهنگ و ...است که باید مورد توجه ویژه همه دولتمردان قرار گیرد.
حال در ادامه به مهمترین شاخصهها و معیارهای دولت اسالمی از نگاه رهبر
معظم انقالب را که در بیانات مختلفشان چه در دیدار با مسئوالن دولتی و چه
دیگر آحاد و اقشار و گروهها ،آنها را مورد تأکید و تبیین قرار دادهاند ،میپردازیم.
1ـ جهتگیری دینی و ارزشگرایی انقالبی
با توجه به اینکه اصول و مبانی و پایههای بنیادین نظام مقدس اســامی را
دین و آموزههای دینی و انقالبی تشکیل میدهد؛ بنابراین داشتن جهتگیریهای
دینی و انقالبی به گونهای که موجب احیای حاکمیت اســام در جامعه اسالمی
شــود ،یکی از خصوصیات اولیهای اســت که دولت در جامعه اسالمی باید از آن
برخوردار باشد .برای همین است که رهبر معظم انقالب در یکی از دیدارهایشان
با دولت نهم تأکید دارند« :از هم ه دولتهاى بر سر كار و منتخب مردم حمايت
كــردم ،بعد از اين هم همين خواهد بود؛ از اين دولت هم به طور خاص حمايت
مىكنم .اين حمايت ،بىدليل و بىحســاب و كتاب نيست .اوال ً،جايگاه دولت در
نظام جمهورى اسالمى و در نظام سياسى كشور ما جايگاه بسيار مهمى است ،ثانياً،
بيشترين مسئولیتها را دولت بر دوش دارد؛ بعد هم اين جهتگيرىهاى دينى و
اين ارزشگرايى انقالبى و اسالمى خيلى ارزش دارد)1386/1/1( ».
2ـ حرکت در مسیر امام و آرمانهای انقالب
فرض مسلم این است که شناخت آرمانهای انقالب اسالمی بدون شناخت
اندیشههای امام (ره) ممکن نیست .در واقع اندیشه امام (ره) از معیارهای اصلی
تشخیص و ارزیابی درستی مسیر حرکت انقالب اسالمی است .این اندیشه شگرف،
یعنی شــناخت اندیشه امام و به موازات آن آرمانهای انقالب اسالمی متأسفانه
در مقاطعی چند مظلوم واقع میشــد و برخی از مسئوالن یا افراد مرتبط با آنها
طوری رفتار میکردند که گویی از گفتمان انقالب در مقابل دیگران شرمندهاند
و خجالت میکشند.
بنابراین یکی از شاخصههای مهم دولت اسالمی در نظام جمهوری اسالمی
ایران حرکت دولت و مسئوالن در راستای تحقق اندیشههای سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و ...امام راحل و همچنین آرمانها ،ارزشها و اصول و اهداف
عالیه انقالب اســامی اســت؛ کما اینکه از این نکته نظر ،دولتی را میتوان یک
دولت به معنای واقعی اسالمی تلقی کرد که انقالبی بودن و والیتمداری یکی از
مهمترین ویژگیهای آن را تشکیل دهد.
در ایــن رابطه رهبر معظــم انقالب میفرمایند« :شــعار و گفتمان دولت
اســت كه منطبق بر شــعار و گفتمان امام و منطبق بر شــعارها و گفتمانهاى
انقالب اســت؛ اين خيلى چيز باارزشى اســت .اين را هيچكس نمىتواند نديده
بگيرد .هر دلبســت ه به انقالب ،اين را قدر مىداند؛ هر كســى كه پيشرفت كشور
را بــا هدايــت انقالب و بــا كارگردانى انقــاب تصور مىكند ،بايــد اين را قدر
بداند)1387/6/2( ».

یادداشت

اخبار
میگویند این انقالب پدر ما را درآورده است!

اگر سکوت کنیم مرتکب حرام شدهایم

حجتاالسالم والمسلمین
محمــد محمد یگلپایگانــی
در مراســم تودیــع و معارفــه
رؤســای قدیم و جدید شورای
سیاســتگذاری ائمــه جمعه
کشور اظهار داشت« :ائمه جمعه
همواره در صف اهداف دشــمن
بودهانــد و هســتند و برای ائمه
جمعه چــه افتخــاری بیش از
اینکه شخصیتهای بزرگی ،نظیر
آیتاهلل دستغیب ،شهید مدنی و شهید صدوقی جزء آنها بودهاند ».رئیس دفتر رهبر معظم انقالب
با بیان اینکه آمریکا در چهل سال گذشته با تحریک اطرافیان ،به راه انداختن جنگ ،کودتای نوژه
و فتنههای متعدد یکلحظه از دشمنی با ما دست برنداشته است ،افزود« :باید مراقب نفوذ دشمن
بود؛ چون از هر طرف بتوانند نفوذ میکنند ،هرچند آمریکاییها سرشــان امروز به ســنگ خورده
اســت ».وی در ادامه با اشــاره به حوادث اخیر با بیان اینکه بیشتر کسانی که در اعتراضات حضور
داشــتند ،مشکل اقتصادی داشــتند ،اما در این میان اقلیتی سوار بر موج شدند که بنابر فرمایش
رهبری حسابشــان از مردم جداست ،گفت« :دشمنان در فتنه اخیر پیروزی را برای خود مسلم
میدانستند و کشورهای احمقی که در این ماجرا بودند ،برنامههایی داشتند ».وی همچنین تصریح
کرد« :آقایان محترم! خودتان را دستکم نگیرید؛ دشمنان بهمراتب بیشتر از ما زجر میکشند و
میگویند این انقالب پدر ما را درآورده است».

آیتاهلل محمدمهدی شب
زندهدار از فقهای شورای نگهبان
با اشــاره بــه دیــدار اخیر خود
با امام خامنهای اظهار داشــت:
«رهبر معظم انقالب [درخصوص
اغتشاشات و ناآرامیهای اخیر]
با قلبــی مطمئن فرمودند :هیچ
مســئلهای نیســت و از ابتدای
پیروزی انقــاب تاکنون از این
فرازونشیبها فراوان داشتهایم،
امروز جنگ اسالم و کفر است ،کفر میخواهد مسلط شود و جلوی پیشروی اسالم و جلوی ارزشها
و آرمانهای الهی را بگیرد ،دشمنان ناراحت هستند و این کارها را انجام میدهند و افرادی هم در
داخل دارند اما هیچگونه دغدغه خاطری نباید داشــته باشیم ».عضو فقهای شورای نگهبان ادامه
داد« :رهبری تأکید کردند که اگر به وظیفه الهی خود عمل کنیم خداوند یاری خواهد کرد ».ایشان
فرمودند« :هرکس از دستش کاری برای نصرت اسالم و نظام بر میآید ،حرام است که سکوت کند و
کاری انجام ندهد ،متأسفانه دیده میشود که برخی آنگونه که دستشان میآید ،در برابر مشکالت
ایستادگی نمیکنند ».وی همچنین افزود« :همه باید با تصمیمات صحیح و عاقالنه انقالب را یاری
کنند ،انقالب اســامی امانتی الهی اســت که نباید در حفاظت و حراست از آن کوتاهی شود .اگر
وظیفه الهی را انجام دهیم ،در امتحانات الهی پیروز خواهیم شد و باید بدانیم که در همه حوادث
حق پیروز است».

نشانه صداقت و صمیمیت درخشان آیتاهلل خامنهای

مرکز هدایت اغتشاشات در خارج از ایران بود

عطــاءاهلل مهاجرانی ،وزیر
لندننشــین دولــت اصالحات
درباره فیلم منتشر شده از جلسه
خبــرگان رهبری و جنجالهای
پیرامون آن نوشت« :روز نخست
رهبری آیتاهلل خامنهای به دیدار
ایشان رفتیم ...ایشان گفتند« :بار
بسیار ســنگینی را بر دوش من
نهادهاند .شانههای من برای این
بار ناتوان است .به خداوند توکل
َاب ب ِ ُق َّو ٍة !» دنباله آیه را نخواندند .این ویژگی که فرد پای بر نفس خود
میکنــم .یَا یَ ْح َیى خُ ِذ ال ْ ِکت َ
میگذارد ،نشانه توانایی و بزرگی است .فرهنگ ما متفاوت از فرهنگ غربی است که با فریب و دروغ
خود را چنان مینمایند که نیستند.
کســانی کــه با هــر انگیزهای فیلم خبرگان را منتشــر کردهاند ،ممکن اســت در ســطح
برخی غوغاســاالران را خرســند کرده باشــند تــا در این روزهایــی که مطامعی علیــه نظام و
رهبری تیز شــده اســت ،اما خردمندان و نکتهبینان میدانند و میفهمند که این فیلم نشــانی
از صداقــت و صمیمیــت درخشــانی را بــه همراه دارد .عالیترین ســمت کشــور را به کســی
پیشــنهاد میکنند و او بــا برافروختگی پای بر نفس خود میگــذارد و نمیپذیرد .به تعبیر امام
ســجاد(ع) :مــرا در میان مردم عل ّو مقــام مبخش ،مگر آنکه در درونم حس فروافتادگی بیشــتر
شود».

«هیثم ابوســعید» کمیسر
خاورمیانهای کمیته بینالمللی
حقوق بشــر و دبیــرکل مرکز
اروپایــی امنیــت و اطالعات با
اشاره به دخالتهای خارجی در
حوادث اخیــر ،گفت« :تحوالت
میدانــی تحــرکات کنونی (در
ایران) ،متشــکل از اتاق عملیات
میدانی است که به طور مستقیم
هدایت عملیات در مناطق غربی
ایران را برعهده دارد و مقر آن در اربیل است ».وی افزود« :مدیریت این اتاق عملیات ،بر عهده هیئتی
متشکل از افسران ارشد غربی ،اسرائیلی و عربی به همراه سه نفر از مسئوالن اصلی هدایتکننده
این تحرکات و با حضور نماینده شخصی یکی از کشورهای خلیج(فارس) است .مقر اتاق عملیات
میدانی دوم هم که عهدهدار هدایت عملیات در شرق ایران است ،در شهر هرات افغانستان مستقر
اســت .نظارت بر این اتاق هم با هیئتی متشکل از افسران اسرائیلی و عرب به همراه نمایندهای از
گروهک «جیش العدل» و نمایندگانی از لیدرهای این تحرکات (در داخل ایران) اســت ».گفتنی
است ،پیشتر نیز دستگاهها و مسئوالن امنیتی کشورمان از هدایت اغتشاشات اخیر از سوی جریان
تروریستی از جمله منافقین و بازماندگان رژیم بعث عراق خبر داده بودند که با مجاهدتهای سربازان
گمنام امام زمان(عج) ،مدیریت دستگاههای انتظامی و باالتر از همه حضور کمنظیر و حماسهساز
ملت ایران این آشوب نیز راه به جایی نبرد.

خط پایان  تلگرام در ایران

حمید رضا حیدری /در دهه اخیر ،با پیشرفت روزافزون و سریع فناوری روبهرو
بودهایم؛ پیشرفتی که البته سبک زندگی خاص خود را نیز به همراه داشته است .سبک
زندگی که تغییر در نوع روابط و نوع معاشــرتها کمترین تأثیر آن بر فرهنگ و آداب و
رسومی بود که سالیان دراز در بین مردم رواج داشت.
این روزها فضای مجازی بیش از فضای واقعی توانسته است نقشآفرین و تعیینکننده
باشد .در واقع ،آنچه در واقعیت اتفاق میافتد ،بسیار متفاوت از آن چیزی است که صاحبان
صفحات در فضای مجازی القا میکنند.
اما مهمترین اتفاق این عرصه فیلترینگ بزرگترین پیامرسان اجتماعی مردم ایران
بود .پیامرســانی که مردم از سادهترین فعالیتهای روزمره خود گرفته تا کسبوکارشان
را با آن مدیریت میکردند.
در روزهای اخیر و با حوادثی که در برخی از شهرهای کشور رخ داد و پس از آنکه
نقش مخرب برخی کانا ل های این پیامرسان در این اتفاقات مشهود بود ،مسئوالن کشور
تصمیم گرفتند برای این نرمافزار محدودیت ایجاد کنند .که البته بسیاری از برنامههای
روزمره مردم و صاحبان مشاغل را دچار اختالل کرده و همین موضوع سبب نارضایتیهایی
در بین مردم شده است .گرچه اخبار ضد و نقیضی درباره رفع این محدودیت منتشر شده
است و پیشبینی میشود در روزهای آتی این محدودیتها برطرف شود؛ اما نکات بسیار
مهمی در این باره وجود دارد که باید مورد توجه مسئوالن ذیربط قرار گیرد؛
اول اینکه ،دولتمردان و دســتاندرکارانی که در این حوزه دستی بر آتش دارند ،با
اتفاقات پیش آمده باید متوجه شــده باشند که خأل وجود پیامرسان قدرتمند داخلی که
هم بتواند نیازهای عامه مردم را برآورده کند و هم اعتماد آنان را به خود جلب کند ،حس
میشــود و فیلترینگ پرکاربردترین پیامرســان از سوی مردم سبب نارضایتی آنان شده
است .همچنین مدیران پیامرسانی که بیشتر کاربران آن ایرانی هستند ،اجازه دسترسی
به اطالعات صحنهگردانان اتفاقات اینچنینی و مروجان خشونت در کشور را به مسئوالن
کشور نمیدهند و همین موضوع موجب ناتوانی در مدیریت صحیح در بحرانهایی شبیه
به آن چیزی که به تازگی اتفاق افتاد ،میشــود .پس دولت باید تالش کند با حمایت از
پیامرسانهای داخلی این خأل را پر کرده و مردم را به سمتوسوی آن سوق دهد.
دوم اینکه ،باید محیطی امن در فضای مجازی برای شهروندان ایجاد شود؛ به گونهای
که مطمئن باشند در چنین فضایی اوالً امکان به سرقت برده شدن اطالعات و سوءاستفاده
از حریم شخصیشان وجود ندارد و با آسودگی خاطر میتوانند فعالیتهای روزمره خود
را در قالب آن به انجام رسانند و ثانیاً بدانند نهادهای نظارتی به خوبی بر چنین فضاهایی
نظارت میکنند و این فضا دیگر یک فضای بی در و پیکر و بدون چارچوب نیست.
سومین چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم ،این است که عالج واقعه پیش از
وقوع باید کرد .به این معنا که برخورد با برخی از صفحات و صاحبان آنها نباید در شرایط
عادی و در شرایط بحرانی تفاوت داشته باشد؛ یعنی دولتمردان در یک زمان از آن حمایت
کرده و در زمانی دیگر آن را محدود کنند.
چهارم اینکه اگر قرار است همکاری با مؤسسات خارجی صورت بگیرد ،باید تمهیدات
الزم برای چنین مواقعی اندیشــیده شود؛ یعنی اینکه با صاحبان این مؤسسات توافقاتی
شــود که در موقع لزوم بتوان برای رفع مشــکل و جلوگیری از اتفاقاتی شبیه به آنچه به
تازگی رخ داد ،اقدام کرد.
نکته پایانی اینکه ،اگر قرار است این پیامرسان رفع فیلتر شود ،باید رویه دولت در
برخورد با این فضا در دوره جدید با آنچه قب ً
ال بوده ،متفاوت باشد؛ یعنی براساس تجربه
باید بدانیم هر چند ممکن است این رسانهها گاهی در جهت منافع برخی جناحها سخن
بگویند؛ اما در نهایت تالششان برای براندازی نظام است و حوادث اخیر و صحنهگردانی
میدانی این شبکهها تأییدی بر این ادعاست.

اقتصاد/رسانه
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بیرغبتی در دریافت
مالیات بر مسکن

توسعه صادرات غیرنفتی

محمدابراهیم میانجی 24 /بند سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی،
سند جامعی برای اقتصاد پایدار کشور محسوب میشود .این نوع اقتصاد (اقتصاد
پایدار) یک موضوع کالن و راهبردی است که در کشورهایی که دارای هدفهای
بلندمدت هستند و روحیه استقالل در بطن سیاست داخلی و خارجی آنها وجود
دارد ،مطرح شده است.
با نگاهی به سخنان رهبر معظم انقالب ،این مهم به دست میآید که با توجه
به وضعیت کنونی کشــور ،باید به صادرات غیر نفتی بیش از گذشته توجه نمود
تا بتوان اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر توان داخلی و استفاده از تمام ظرفیتهای
اقتصادی و صنعتی کشور محقق کرد.
توسعه صادرات غیرنفتی از مهمترین مسائل مربوط به تحقق سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقالب در بند  ۱۰سیاستهای اقتصاد
مقاومتی آن را مورد تأکید قرار دادهاند و توجه به آن را در مســیر درآمدزایی و
کاهش اتکای بودجه کشور به نفت و فرآوردههای آن ،مطالبه میکنند.
در همیــن زمینه ،کاهش خام فروشــی نفت از مهمتریــن عوامل تحقق
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی است .از این رو ،برای دستیابی به رشد اقتصادی
مناســب ،سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی کشور باید با تدبیر مناسب برای
باال بردن حجم تولید با کیفیت داخلی ،در اندیشه ارزآوری از مسیر صادرات غیر
نفتی باشــند .تدابیری که در صورت تحقــق موجب ایجاد ثبات در حوزه اعمال
سیاستهای پولی ،اعتباری و ارزی و کاهش وابستگی بودجه به نفت خواهد شد.
پیمودن مســیر تحقق این مهم با حمایــت همهجانبه هدفمند از صادرات
کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت را دولتمردان
و دستاندرکاران اقتصادی کشور میتوانند در موارد زیر عملیاتی کرده و اقدام و
عمل متناسب با آن را انجام دهند:
ـ تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم (احیا و افزایش مشوقهای صادراتی)؛
ـ گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز؛
ـ تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات؛
ـ برنامهریــزی تولید ملی متناســب با نیازهای صادراتی (شناســایی و کشــف
ظرفیتهای مغفول مانده در مناطق مختلف کشــور که قابلیت تولید با کیفیت
مطلوب را دارا بوده و میتوانند ارزآوری مناسبی را برای کشور داشته باشند .مانند
پرورش اسب در استان گلستان ،تولید زعفران در خراسانات و)...
ـ شکلدهی بازارهای جدید؛
ـ تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه (کشورهای
عراق و سوریه نگاه ویژهای به توان اقتصادی ایران در منطقه دارند که استفاده از این
ظرفیت به وسیله دولت و بخش خصوصی در کمترین حد خود صورت میگیرد).
ـ استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز؛
ـ ایجاد ثبات رویه و مقررات درباره صادرات با هدف گســترش پایدار سهم ایران
در بازارهای هدف؛
توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارزآوری ،بلکه از نظر ایجاد اشتغال
در داخل کشــور نیز از اولویت و اهمیت ویژهای برخوردار است .دولت میتواند با
استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه و سفارتخانههای خود در کشورهای هدف،
با رویکرد ایجاد و تقویت دیپلماسی اقتصادی ،توسعه صادرات غیرنفتی را تحقق
ببخشد و از این راه با حمایت از تولید داخلی صادرات محور ،موجب ایجاد رونق
اقتصادی ،ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور شود.

نکتهگرام

عکسخبر

آب رفتن شرکتهای سرمایهپذیر
در سبد سهام عدالت
سبد ســهام عدالت ترکیبی از
 ۶۰شرکت بورس و فرابورس است و
برای هر نفر از مجموع پورتفوی سهام
عدالت مبلغ یک میلیون تومان سهام
در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سهام
عدالت متعلق به شرکت خاصی نیست
و مجموع ســبد سهام در درصدی از
 ۶۰شرکت دولتی تعریف شده است
که سود و زیان شــرکتهای مذکور

پایش

فردین یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن گفت :به دلیل برخی مالحظات و ذینفع بودن برخی گروهها ،عم ً
ال انواع مختلفی از مالیاتهای ضروری برای
ساماندهی به بازار مسکن و مستغالت مانند مالیات بر خانههای خالی ،مالیات بر دارایی ملکی و مالیات بر زمینهای بایر ،مسکوت مانده است؛ چرا که به نظر
میرسد از سوی دستگاههای سیاستگذار نیز عم ً
ال تمایلی برای دریافت مالیات در بخش مسکن وجود ندارد.

سود سهام عدالت به کام مردم

آنرویسکه
محمد نوری /در راســتای
تحقق شــعار «عدالــت اجتماعی» در
دولت نهم ،موضوع «ســهام عدالت» با
هدف گســترش سهم بخش تعاون در
اقتصــاد ایران کلید خــورد .به همین
منظور «آییننامه اجرایی افزایش ثروت
خانوارهای ایرانی از طریق گســترش
سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام
عدالت» در تاریخ  ۹بهمن  ۸۴به تصویب
هیئت وزیران رسید .تصویب اساسنامه
شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین
روز بر عزم دولت نهم در عملی ساختن
این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور
پیش از آغاز سال  ۱۳۸۵در چهار استان
به عدهای از مشموالن طرح اعطا شد.
در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به
برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد
امام(ره) ،سازمان بهزیستی و رزمندگان
بدون شــغل تقسیم شد و برگههایی با
نام برگه سهام عدالت نیز به مشموالن
طرح سهام عدالت داده شد ،پس از آن
در آبان ماه همان ســال رئیسجمهور
وقت در یک مراســم دولتی ،واگذاری
سهام عدالت را با هدف «کاهش فقر»
اعالم کرد .احمدینژاد واگذاری سهام
عدالت را «تحولی بزرگ» دانســت که
مبنای آن «توزیع عادالنه ثروت دولت
بین قشرها مختلف جامعه» بود .حال
با گذشــت بیش از  11سال از موضوع
واگذاری سهام عدالت ،سود حاصل از
فعالیتهای شرکتهای تحت پوشش
آن قرار اســت در اختیار ســهامداران
قرار گیرد.

سال هجدهم

شماره 833

علیالسویه بین ســهامداران تقسیم
میشــود .بنــا به دالیلــی که مجال
پرداختن به آن در این نوشتار نیست،
برخی شرکتهای سود ده از مجموع
 60شــرکت خارج شــدند و در حال
حاضر  49شــرکت با نام شرکتهای
سرمایهپذیر در سبد سهام عدالت قرار
دارند که بخشی از سهام این شرکتهاـ
البته در روی کاغذـ به مشموالن این
طــرح اختصاص پیدا کرده اســت و
در حال حاضر بیــش از  49میلیون
نفر ب ه عنوان مشــموالن ثبتنامشده
قطعی ،سهامدار سهام عدالت در کشور
شناخته شدهاند.
میزان سود تقسیمی سال مالی
 95شرکتهای سرمایهپذیر
طبق قانون ،دولت باید ســهام
عدالــت را از ابتدای ســال  ۹۵آزاد
میکرد که این آزادســازی در مهلت
قانونی صورت نگرفت و روند پرداخت
ســود ســهام و عرضــه آن در بازار
بورس به تعویق افتاد .در حال حاضر
سازمان خصوصیسازی با چراغ سبز
رئیسجمهور اقدام به پرداخت ســود
سهام عدالت مربوط به عملکرد مالی
شرکتهای ســرمایهپذیر سبد سهام
عدالت در سال  95کرده است .بنا بر
اظهارات رئیس کل این ســازمان در
مجموع سود تقسیمی سال مالی 95
شرکتهای سرمایهپذیر  4200میلیارد
تومان است .از این مقدار حدود 400

سید فخرالدین موسوی« /مرتبط کردن
همه امور به برجام و معطل و بالتکلیف نگهداشتن
مدیریت و اقتصاد کشور به دیوانهبازیهای ترامپ،
همان خسارت بزرگی است که دشمن میپسندد.
اکنــون تعلیــق و انتظاری که بــه جان فعاالن
اقتصادی و تولیدکننــدگان و مدیران ما افتاده،
مجال حرکت و خالقیت را از آنان گرفته است».
این جمالت را روزنامه «کیهان» زیر تیتر «اقتصاد
کشــور را به دیوانهبازیهای ترامپ گره نزنید!»
نوشته است .جمالتی که بار دیگر در واکنش به
تعلیق تحریمهای ایران از سوی ترامپ با شروط
عجیب و اما و اگرهای فراوان به رشته تحریر در
آمده اســت .این جمله را میتوان تکراریترین
توصیــه منتقدان و بســیاری از کارشناســان و
تحلیلگران دانست که از آغاز مذاکرات تا دستیابی
به توافق اعالم شده است« .وطن امروز» نیز با تیتر
« شروط غیر ممکن» به استقبال تمدید تعلیق
تحریمهای ایران از ســوی رئیسجمهور آمریکا
رفت و با ذکر چهار شــرط رئیسجمهور ترامپ
بــرای ماندن در برجام ،نقشــه وی در پس این
اقدامات را اینگونه توصیف کرد« :برنامه ترامپ،
حفظ توافق هستهای از سویی و اعمال تحریمهای
جدید علیه افراد و شرکتهایی است که براساس

میلیارد تومان بابت افزایش سرمایه این
شــرکتها اختصاص یافته است و در
مجموع باید  3800میلیارد تومان سود
تقسیمی ســال مالی  95شرکتهای
ســرمایهپذیر میان مشموالن سهام
عدالت تقسیم شــود .تاکنون حدود
 1200میلیارد تومان سود تقسیمی
مجامع از شــرکتهای سرمایهپذیر
دریافت شــده اســت که این میزان
سود ،یکسوم مجموع سود تقسیمی
این مجامع است.
سهم مشموالن از سود شرکتها
بنا بر اظهارات پوریحســینی،
رئیس کل ســازمان خصوصیسازی
تمامــی  49میلیــون نفــری کــه
ثبتنامشــده قطعی ســهام عدالت
هستند ،قطعاً ســود مربوط به سهام
خود را در سه نوبت دریافت خواهند
کرد؛ مشموالنی که میزان سهام عدالت
آنها یکمیلیون تومان اســت (شامل
مشــموالن مددجوی کمیته امداد و
سازمان بهزیســتی و نیز افرادی که
از محــل آورده نقدی خــود اقدام به
تسویه مانده بدهی اقساط سهام خود
کردهاند) بابت عملکرد سود سال مالی
 95شرکتهای سرمایهپذیر  150هزار
تومان سود دریافت خواهند کرد .برای
کســانی که سهامشــان یکمیلیون
تومان نیســت ،بهاندازه  53درصد از
ســهام خود ،ســود دریافت میکنند
که در مجموع حدود  80هزار تومان

است که البته این سود ب ه مرور و طی
دو یا ســه مرحله به حساب آنها واریز
خواهد شد.
مخالفان توزیع سود سهام عدالت
در این میان برخی کارشناسان
اقتصادی نسبت به توزیع سود سهام
عدالت انتقاد کرده و این اقدام را مغایر
با روند اجرای طرحهای اقتصادی در
دوران رکــود دانســته و اجرای آن را
جفا به اقتصاد کشور میدانند .از جمله
اصلیترین مخالفان توزیع سود سهام
عدالت در بین مشموالن ،محمدرضا
پورابراهیمــی رئیــس کمیســیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی است.
پورابراهیمی معتقد است اولویت مردم
در حوزه سهام عدالت انتقال مالکیت
واقعی سهام به آنهاست ،به نحوی که
مردم ارزش داراییها از بابت ســهام
عدالت را در اختیــار بگیرند .اولویت
مردم در حــال حاضر تعیین تکلیف
دارایی آنهاست؛ چرا که سهام عدالت
به نام مردم ،ولی به کام دولت است که
این موضوع پذیرفتنی نیست.
پرداخت سود در شرایط فعلی
به صالح نیست
بنا بر اظهارات رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس در نشســت رؤسای
کمیسیونهای مجلس با رئیسجمهور
برای بررسی مسائل سهام عدالت؛ بر
روی موضوع الیحه آزادســازی سهام

مواضع چه کسانی تغییر نکرد؟

برجام ،تحریمها علیه آنان معلق شده بود؛ او به
دنبال آغاز گفتوگوهای موشکی با ایران با هدف
تضعیف نقش منطقهای ایران و محدودیت برنامه
موشکی کشورمان است .توانمندی دفاعی ایران
و تأثیر منطقهای کشــورمان در یکسال اخیر
یکی از اصلیترین موضوعات مورد توجه آمریکا
و شرکای اروپاییاش بوده است ».همان قدر که
پیشبینی رسانههای منتقد درباره برجام درست
از آب درآمــده بود و همچنــان خطی را دنبال
میکنند کــه از ابتدای مذاکــرات بر آن تأکید
داشتند ،در مقابل رسانههای حامی برجام دچار
سردرگمی هستند و مدام مجبور به تغییر مواضع
میشوند؛ در حالی که تیترهای اولین صبح پس
از برجام را در این رسانهها به خوبی به یاد داریم.
روزنامه اصالحطلب «بهار» ،در مطلبی با عنوان
«نعل وارونه مدعیان» با قابل پیشبینی دانستن
به بنبســت رسیدن برجام نوشــته بود« :اینکه
دولت روحانی با کلی وعده آمد؛ همچون کاهش
نرخ تورم ،کنترل تورم ،حل مشکالت اقتصادی
از طریــق رفع تحریمها ،آزادی بیشــتر ،حضور
پررنگتر زنــان و اقلیتهای قومی و مذهبی در
تصمیمگیریهای کالن مدیریتی ،حل مشکالت
محیطزیســتی و اولویتبندی بودجه براساس

عدالت توافق صورت گرفته اســت ،تا
این الیحه به مجلس ارســال شــود،
بنابراین تصمیم دولت مبنی بر توزیع
سود سهام در مقطع فعلی در تضاد با
ارائه الیحه در این باره است و پرداخت
سود سهام عدالت در شرایط فعلی به
صالح اقتصاد کشور نیست و به نوعی
یک مسیر انحرافی در واگذاری واقعی
سهام عدالت محســوب میشود که
در روند واگذاری واقعی ســهام تأخیر
ایجاد میکند.

نیازهای واقعی کشور و ...بر کسی پوشیده نیست؛
ولی از آنجا که به قول ســعدی :عالم بیعمل به
زنبور بیعسل میماند ،دولت تدبیر و امید نیز در
عمل از شیرین کردن کام این مردم ناکام مانده...
از رهاورد همین گونه کنشهاست که به بنبست
رسیدن برجام قابل پیشبینی بود ».اقدام ترامپ
سبب شد این رســانهها یا ترجیح دادند صفحه
اول خود را به مســائل دیگری اختصاص دهند
یا تیترهای عجیــب را که در آن میتوان نوعی
تحقیر دید ،به چاپ برســانند .چنانچه روزنامه
«آرمان ملی» تیتر «آمریــکا در برجام ماند» و
روزنامه «شــرق» تیتر «عبور برجام از پیچ تند»
را در صفحه اول خود به چاپ رساندند؛ البته تمام
واکنش رسانههای اصالحطلب به تمدید تعلیق
تحریمهای ایران همین نبود و بخشــی دیگر از
این رســانهها تالش کردند نقش اروپا را در این
ماجرا پررنگ نشان دهند تا یک بار دیگر شرایط
را برای ســوق دادن کشــور به مذاکره اعتماد با
اروپا ،اقدامی که پیشتر آزموده شده است ،سوق
دهند .در همین راســتا ،روزنامه «قانون» تحت
عنوان اصلی خود «پابرجام» با میانتیتر «دفاع
اروپا از ایران» نوشــت« :اتحادیه اروپا و در رأس
آنها ،فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجی

عدم توزیع سود مساوی
با افزایش قیمت سهام
براساس محاســبات انجام شده
میزان ســود سهام عدالت در مجموع
حدود  ۴۰۰۰میلیارد تومان میباشد
کــه اگر این ســود در شــرکتهای
سرمایهپذیر باقی بماند ،به قیمت سهام
عدالت اضافه خواهد شد و این افزایش
قیمت ســهام بیش از اثر ارائه سود به
دارندگان ســهام که مردم هســتند،
انتفاع میرساند .اگر این مبلغ در حال
حاضر بین مشــموالن دریافت سود
توزیع نشود و صرف اجرای طرحهای
اقتصادی شود ،به طور طبیعی انجام
این کار در خــروج از رکود اقتصادی
و ایجاد اشــتغالزایی در کشور تأثیر
جــدی خواهد داشــت .در حالی که
اقتصاد در حال رکود است ،توزیع سود
سهام عدالت سبب میشود طرحهای
سرمایهگذاری شرکتهایی که سهام به
آنها تعلق دارد ،دچار وقفه شود؛ چرا
که دیگر شرکتهای مذکور نمیتوانند
سرمایه خود را افزایش بدهند.
نکتــه پایانی و مهم اینکه دولت
محتــرم فرامــوش کرده اســت که
آزادســازی و انتقال مالکیت ســهام
عدالت یکی از اصلیترین دالیل اجرای
ایــن طرح بود .اما بــا اجرای تصمیم
پرداخت سود سهام به جای آزادسازی
و انتقال مالکیت آن به مردم ،به نظر
میرسد دولت برنامهای در این زمینه
ندارد و همچنان مترصد استفاده از این
سفره مردم به کام خودش میباشد.

اتحادیــه اروپا ،از حدود یک ماه پیش ،دفاعی از
برجام و ایران را شــروع كردند و به طور مدام در
مناســبتهای مختلف از توافق هســتهای وین
حمایت کردند .شاید برای نخستینبار در تاریخ
معاصر باشد که سران قاره سبز اینگونه یکپارچه
و یکدست ،پشت ایران ایستادهاند .ایستادگی که
به قیمت منزویکردن ایاالت متحده تمام شده
است ...حاال اروپاییها طرف ایران میگیرند .دیروز
مشاور ویژه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
درباره جوسازیهای رسانهای علیه ایران ،اینگونه
موضعگیری کرد« ،رسانههای بینالمللی تالش
کردند مسئلهای نهچندان مهم را به عنوان تحول
بزرگ سیاسی در ایران جلوه دهند ».یا روزنامه
«شــهروند» تحت عنوان «حمایت قاطع اروپا از
برجام» مینویسد« :به نظر میرسد همه آنچه در
آمریکا میگذرد ،تأثیری در تصمیم قاطع اروپا در
حمایت از برجام ندارد .اروپاییها یکبار در قالب
مذاکرات هستهای با شرکت کشورهای فرانسه،
آلمان و انگلیس شــانس خود را برای رسیدن به
توافــق آزمودند؛ اما در نهایت این آمریکا بود که
بنیان آن مذاکرات را ویران کرد .حاال که پس از
 ١٢سال توافقی با ایران به دست آمده ،اروپاییها
تصمیم گرفتهاند با قاطعیت از آن دفاع کنند».

جشن عروسی در مناطق زلزلهزده

تظاهرات در حمایت از عالمه شیخ زکزاکی

در حاشیه دیدار مردم قم با امام خامنهای

حضور بیسرو صدا و سؤالبرانگیز جک استراو در تهران

تشکر از کسبه خیابان ولیعصر(عج) برای همراهی در مهار آشوبها

اولین سالگرد درگذشت مرحوم هاشمیرفسنجانی

برخورد پلیس آمریکا با تظاهرات علیه قوانین مهاجرتی

برندهای صهیونیستی در سنگر تروریستهای تکفیری

کلید واژه
توليد ناخالص داخلی ()GDP

در ميان شــاخصهاي اقتصاد
كالن ،توليــد ناخالــص داخلي از
اهميت ويــژهاي برخوردار اســت؛
زيرا نــه تنها ب ه منزلــه مهمترين
شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه
و تحليلهــا و ارزيابيها اســتفاده
میشود ،بلكه بسياري ديگر از عناوین
كالن اقتصــادی ،محصوالت جانبي
محاســبه و بــرآورد توليد ناخالص
داخلي محسوب ميشوند.
توليد ناخالص داخلي
یا GDP
توليد ناخالــص داخلي عبارت
است از كل ارزش ريالي محصوالت
نهايــي توليــد شــده در واحدهاي
اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني
معين (ســالیانه يا فصلــي) .در این
تعریف ،منظــور از کاالها و خدمات
نهایی ،کاالها و خدماتی است که در
انتهای زنجیر تولید قرار گرفتهاند و
خود آنها برای تولید و خدمات دیگر
خریداری نمیشوند .تولید ناخالص
داخلی یکی از شرطهای اندازهگیری
در اقتصاد است که روشهای متفاوتی
برای محاسبه آن وجود دارد .محاسبه
مجمــوع ارزشافزوده ،محاســبه با
نگرش مصرف و محاســبه با نگرش
درآمد ،سه روش متداول اندازهگیری
تولید ناخالص داخلی است .با اطالع از
میزان تولید ناخالص داخلی میتوان
دریافت ،چه بخشهایی از اقتصاد در
حال رشد و چه بخشهایی در حال
نزول هستند .این به سرمایهگذاران
کمک میکند که تشــخیص دهند
سرمایههای خود را در کدام حوزهها
وارد کنند.
تفاوت با تولید ناخالص ملی
()GNP
تفاوت تولیــد ناخالص داخلی
با تولیــد ناخالص ملــی (Gross
 )National Productدر ایــن
است که تولید ناخالص ملی شامل
ارزش همه کاالها و خدماتی اســت
که شهروندان یک کشور در سراسر
جهان تولید میکنند .در صورتی که
تولید ناخالــص داخلی ارزش همه
کاالها و خدماتی است که در «درون
یک کشور» تولید میشود .همچنین،
در محاسبه تولید ناخالص ملی درآمد
افراد خارج از کشور که به کشور باز
فرستاده میشود ،با تولید ناخالص
داخلی جمع میشود و درآمد افراد
خارجی مقیم آن کشــور که درآمد
خود را به خارج میفرســتند ،از آن
کاسته میشود.

پژواک

امپریالیسم سایبرـ ۶

مهدی فرهادی /یکی از
آخرین اسناد منتشر شده در حوزه
استراتژی ســایبری سند مفصل و
 42صفحهای «استراتژی سایبری»
در آوریل ســال  2015اســت .این
سند را پنتاگون تهیه و منتشر کرده
است و بر اساس گفته اشتون کارتر،
وزیــر دفاع وقت ایاالت متحده« ،به
مثابه یک ابزار قدرتمند برای توسعه
نیروهــای ســایبری وزارت دفاع و
افزایش قدرت دفــاع و بازدارندگی
سایبری ایاالت متحده عمل خواهد
کرد ».این سند موضوعات راهبردی
بینالمللی ،به ویژه حمله کره شمالی
به سونی پیکچرز و جاسوسی سایبری
چین را یک زمینه ضروری معرفی
کرده است؛ اما دیپلماسی دفاع ملی
را در اولویت دوم قرار داده است .در
متن این سند تأکید شده است ،باید
آن را در راستای اسنادی قدیمیتر،
همچــون «اســتراتژی بینالمللی
ایاالت متحده برای فضای سایبر در
سال  »2011بررسی و تحلیل کرد.
ســند مذکور ،پنج هدف راهبردی
را معین کرده اســت که اولین آن،
نظامی قدرتمند
ساختن قابلیتهای
ِ
در حوزه ســایبر است .یکی دیگر از
نتایج مســتقیم تمرکز بیش از حد
آمریکا بر مســئله جنگ سایبری،
ایجاد یک یا چند سازمان سایبری
در وزارت دفاع ایاالت متحده و دیگر
سرویسهای نظامی این کشور بوده
اســت .در ســال  ،2009وزیر دفاع
به فرماندهی نیروهای اســتراتژیک
دســتور داد تا در زیرمجموعه خود،
نیرویی با نام نیروی سایبری ایجاد
کند .این نیرو ابتدا دارای اختیارات و
مسئولیت محدود بود؛ ولی به فاصله
کوتاهی ،به فرماندهی نیروی سایبری
تبدیل شــده ،با تفویض اختیارات
و مسئولیتها ،به طور مستقل کار
خود را آغاز کرد.
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برداشت سياسيـ نظامي  از اقتصاد
علی تتماج /انقالبيون چين
در طول ســالهاي پيــروزي به دنبال
ايــن بودند كه نقش پررنگي در تحوالت
جهاني داشــته باشند .آنها همواره سعي
میکردند با محور قرار دادن انديشههاي
مائــو ديدگاههاي انقالبــي را زنده نگه
دارند؛ اما افزون بر نظام سرمايهداري كه
آمريكا رهبري آن را برعهده داشــت ،با
شوروي سابق نيز وارد چالش شدند .اين
موضوع شرايطي را فراهم كرد تا بخشي
از انــرژي چين و شــوروي در مبارزه با
نظام ســرمايهداري صــرف رقابت بين
خودشان شود.
در اين ميان ،مقامات چين از سال
 1979تصميم گرفتند با تقويت بسترهاي
اقتصادي كشــور ،هم به انباشت سرمايه
اقدام کنند و هم اينكه بخشــي از رقابت
و ضديت ضدســرمايهداري را به سمت
اقتصادي سوق دهند .از زماني كه چنين
تصميمي در چين گرفته شــد ،آمريكا و
متحدانش به دو دليل احســاس خطري
نسبت به اين مسئله نكردند .ابتدا اينكه
در حال مبارزه با رويكردهاي شــوروي
سابق بودند؛ چون نخستين و مهمترين
دشــمن خود را در مسكو ميديدند و به
همين دلیل سالهاي  1989و  1991كه
شوروي از هم فروپاشيد ،بهترين سالهاي
غرب نام گرفت .دوم اينكه به هيچ وجه
فكر نميكردند چين به گونهاي در حوزه
اقتصادي تقويت شــود كه روزي تهديد
تلقي به شمار آید.
اما چنين فضايي پس از حدود سه
دهه ایجاد شد و چين با پشت سرگذاشتن
بسياري از كشورهاي جهان ،مقام دومي
قدرت اقتصادي جهان را به دست آورد و
حتي آمريكا را براي عبور اقتصادي از آن و
به دست آوردن اولين اقتصاد جهان تهديد
ميكند .اين همان چشماندازي است كه
بســياري از تحليلگران اقتصادي بر آن
اعتقاد دارند .اتفاقاً به همين دليل است
كه آمريكا خود را براي جنگ اقتصادي با
چين آماده كرده و در اين مسير به قدري
جدي است كه مقامات چين هشدار دادند
بايد براي جنگ با آمريكا آماده باشند.
البته اين همه ماجرا نيســت؛ زیرا
چيــن از ابتدا قصد داشــت بــا تقويت
اقتصادي و رشد روزافزون ،برداشتهاي
سياســي داشــته باشــد .اين مسئله از
حدود دو دهه پيش خود را نشــان داده
است؛ اما مهمترين برداشتهاي سياسي
چين از تقويت اقتصادي به ســالهاي
اخيــر بازميگردد كــه در برابر آمريكا
از متحدان خود حمايــت ميكند .اين
مسئله را ميتوان در استفاده از حق وتو
در شوراي امنيت سازمان ملل مشاهده
كرد كه طي همين چند سال اخير دو بار
قطعنامه پيشنهادي آمريكا عليه سوريه را
وتو كرده است.
نگاهي به اقدامات يك ســال اخير
چين حكايت از آن دارد كه مقامات اين
كشور در حال برداشتن گام جدي ديگر
در عرصه بينالمللي هستند كه رويكردي
كام ًال ضدهژمونيك دارد و ميتوان گفت
همزمان كه موجــب تقويت عملكردي
و تصميمگيري پكن ميشــود ،به طور
مســتقيم آمريكا را هدف گرفته است.
تأسيس پايگاههاي نظامي چين در بيرون
مرزهاي آن به گونهاي است كه اين كشور
را از نظر نظامي نيز به قدرتي بينالمللي
تبديل ميكند.
در ســال ميالدي گذشــته اعالم
شد ،چين اولين پايگاه نظامي خود را در
نودمین سال تشکیل ارتش آزادیبخش
خلق در كشــور آفريقايي جيبوتي ،كه
ميزبــان پايگاه عملياتي آمريكا اســت،
تأســيس ميكند .پكن اين اقدامات را با
پشتوانه اقتصادي انجام ميدهد و عموماً
سعي دارد با سرمايهگذاريهاي اقتصادي
چنين شرايطي را براي خود فراهم كند.
اخبار روزهاي اخير نشان ميدهد،
چين دومين پايــگاه نظامي خود را در
پاكســتان افتتاح ميكند .پاكســتان از
جمله كشورهايي است كه چين همواره
ســعي دارد از آن حمايــت كند .اين در
حالي است كه طي سالهاي اخير و پس
از فروپاشــي نظام دو قطبي ،آمريكا گام
به گام از آن فاصله گرفته اســت .حتي
طي روزهاي اخير به طور رســمي اعالم
شد ،بين پاكستان و آمريكا اتحادي وجود
ندارد .در چنين شرايطي چين به دنبال
تأســيس دومين پايگاه نظامي خود در
اين كشور است.
كام ًال مشخص است كه چين اين
رويه خــود را در آينده نيز ادامه خواهد
داد .بنابراين ،در سالهاي آينده ميتوان
شــاهد آن بود كه مناطق اســتراتژيك
نظــام بينالملل را در نظــر گرفته و با
سرمايهگذاري اقتصادي از آن بهرههاي
سياسي و نظامي خواهد برد .اين همان
مسئلهاي اســت كه آمريكا را به شدت
نگران كرده است.

سال هجدهم
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دختر شیخ «ابراهیم زکزاکی» رهبر شیعیان نیجریه از حمله نیروهای پلیس به تظاهراتکنندگانی که خواستار آزادی شیخ بودند خبر داد .بنا
بر اعالم وی نیروهای نیجریه به سمت تظاهراتکنندگان تیراندازی کرده و از گاز اشکآور استفاده کردند ،ولی از تعداد زخمیشدگان و شهدا خبری
در دسترس نیست .وی همچنین از دستگیری بیش از صد نفر از جمله  ۵۹زن و  ۵۲مرد خبر داد.

فراسو

لزوم اتحاد عليه آمريكا و جلوگيري از انتقال داعش به افغانستان
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کندوکاو
قدردانی از اقدام ضد ایرانی

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان :مایک پنس ،معاون رئیسجمهوری آمریکا
پس از جلســه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا با «الیوت انگل» و «اد رویس» که از
بانیــان تدوین قطعنامه ضد ایرانی بودند ،دیدار کرد .وی در این دیدار از این افراد و
دیگر قانونگذاران آمریکایی به دلیل تصویب قطعنامه ضد ایرانی تشکر ویژه کرد و در
حســاب توئیتری خود نوشت« :امروز مجلس به حمایت از آزادی بیان مردم ایران و
اعتراضات مسالمتآمیز رأی داد .از رهبران هر دو حزب در این زمینه تشکر میکنم».

اقدام کنگره برای تحریمهای بیشتر

خبرگزاری مهر :مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامهای با اکثریت
قریب به اتفاق آرا ،جمهوری اسالمی را به نقض حقوق بشر متهم و از ناآرامیهای
اخیر در برخی شــهرهای ایران ابراز حمایت کرد .قطعنامه  675به بهانه حمایت
از آزادى بیان مردم ایران ،محکومیت ســرکوب اعتراضات مشروع و دسترسى به
فناورىهاى ارتباطى تدوین و با  415رأی مثبت در صحن مجلس نمایندگان آمریکا
تصویب شده است .این قطعنامه آنچه را که نقض حقوق بشر از سوی ایران ،فساد و
فعالیتهای بیثباتساز آن در خارج از جمله حمایت از گروههایی ،مانند حزباهلل
و حمایت ایران از ســوریه خوانده شده ،محکوم کرده است .قطعنامه  675را «اد
رویــس» نماینده جمهوریخواه ارائه داده بود و در آن از ناآرامی در ایران حمایت
و از دولت آمریکا خواسته شده است تحریمهای تازهای علیه ایران وضع کند.

ترامپ هیچ راهبرد روشنی در قبال ایران ندارد

رضا اشرفي /اتحاد و ائتالف
مقاومــت و ضــد هژمون شــرايطي را
ايجاد كرد كه داعش پس از ســه سال
در پاييز  96در كشــورهاي ســوريه و
عراق با شكســت مواجه شود؛ گروهي
سازمانيافته ،خطرناك و ضد انساني كه
خشونت عريان تنها روش آن بود .پس
از حضور داعش در منطقه گروههايي كه
پيشتر تحت فرمان عربستان سعودي،
رژيم صهيونيستي و آمريكا بودند ،فعاليت
كمتري داشــتند و در زيرمجموعه آن
قرار گرفتنــد که جبهه النصره و ارتش
آزاد سوريه ،از جمله آنها بودند .بنابراين
ديده شــد ،پس از شكست داعش اين
گروهها نيــز عم ً
ال از بين رفتند و حتي
حق اعتراض نداشتند؛ زيرا حاميانشان
خواسته بودند با حضور داعش به كمك
آن برونــد و هويت تروريســتي خود را
در قالــب آن تعريف كننــد .بنابراين،
يك ســؤال مهم اين است كه چگونه با
شكست داعش ،هیچ اثری از ارتش آزاد
سوريه نماند كه سالها به طور رسمي
و علني تحت حمايت رياض ،تلآويو و
واشنگتن بود؟
البته اين همه ماجرا نيست .اگرچه
داعش در غرب آســيا با شكست مواجه
ن آن نتوانستهاند تغيير
شــد؛ اما حاميا 

موازنه قوايي را كه در منطقه ایجاد شده
است ،تحمل كنند .از سویی نميتوانند به
ديگر گروههاي تروريستي خود همچون
ارتش آزاد و جبهه النصره رجوع كنند؛
زيرا توان دفاع از خود در افكار عمومي
را بيش از اين نخواهند داشت؛ به همين
دليل به دنبال حفظ نســبي داعش در
ديگر كشورها برآمدهاند .از سوی ديگر
داعش نيز كه طي چند ســال گذشته
نيروهــاي قابل توجهي را آموزش داده،
نميخواهد با شكست در سوريه و عراق،
بيسرزمين بماند.
افغانســتان و ليبــي از جملــه
كشورهايي هســتند كه براي اين گروه
ضد انســاني در نظر گرفته شده است.
در آخريــن روزهايــي كــه داعش در
حال شكســت نهايي بود ،چند خبر در
جهان منتشر شد مبني بر اينكه آمريكا
بخشهايي از داعش را حمايت كرده و
اجازه داده است از مناطق خطرناك خارج
شوند .اگرچه آمريكا به سرعت اين خبر
را تكذيب كرد؛ اما يك ماه پس از آنكه
گروهي از داعش در افغانســتان نمايان
شدند ،انتقال سالح از طريق بالگردهای
ناشناس براي اين گروه وضعيت را روشن
ميكند كه فراريهــاي تحت حمايت
داعش به كجا گريختهاند .افغانســتان

رخنه

سالها است كه با پيمان امنيتي ايجاد
شده با آمريكا زير نفوذ اين كشور است.
همزمــان در برخي از خبرها آمد،
روسيه قصد دارد بار ديگر به افغانستان
بازگردد .اين خبري بود كه بيش از همه
از واشنگتن مخابره ميشــد؛ زيرا آنها
ترس داشــتند كه اين كشور به همراه
ديگر متحدانش همچون ايران و چين،
منافع آمریکا در افغانســتان را به خطر

 افكار عمومي جهان بايد از
بازي تكراري و خطرناك آمريكا
و متحدانش برای گسیل داعش
به افغانستان مطلع شوند تا بار
ديگر تروريسم بينالمللي در
سطح كالن اجازه رشد در اين
حوزه را نداشته باشد

بيندازند .به هر ترتیب ،اين ســه كشور
از نزديكترين همسايههاي افغانستان
هســتند كه طي چند سال گذشته به
طور جــدي و نه اعالني و نمايشــي با
تروريسم مبارزه كردهاند .ضمن اينكه با
حضور داعش در افغانستان بيش از همه
ضرر خواهند ديد.
با انتقال داعش به افغانستان اين
اميد در آمريكا و متحدانش زنده ميماند
كه نيروي ســازمانيافته آنها طي چند

سال گذشته به طور کامل از بين نرفته
است .از سوی ديگر نيز ميتواند رقباي
واشنگتن را با بحران روبهرو كند .شمال
غربي چين مستعد پرورش تحركات اين
چنيني است .در حالي كه روسيه نگران
نفــوذ داعش ،افراطيهــا و تكفيريها
در حوزه آســياي مركزي است ،به هر
حال طي چند ســال اخيــر پنج هزار
نيرو از روســيه و اين منطقه به جنگ
داعش رفتهاند؛ اما عربستان سعودي با
زمینهسازي آمريكا و رژیم صهیونیستی
در اين مناطق عالقه دارد كه نفوذ كند.
بنابرايــن ،حضــور داعــش در
افغانســتان كه فع ً
ال بيش از ليبي براي
آن برنامهريزي شــده اســت ،تنها به
مرزهاي اين كشور محدود نخواهد بود؛
بلكه مهمترين رقبا و دشمنان آن را در
برخواهد گرفت كه ايران ،چين و روسيه
هســتند .از اين منظر پس از شكست
داعش در غرب آســيا به نظر میرسد،
فع ً
ال بهترين نقطــه جهان براي آمريكا
كه نيروي سازمانيافته خود را حمايت
کند ،شبهقاره و كشور افغانستان است؛
به ویژه آنکه طي چند سال اخير طيفي
با جدا شدن از طالبان به داعش پيوسته
بودنــد .داعش در زماني كه به عمليات
تروريســتي خود در غرب آســيا ادامه

ميداد ،اين منطقــه را با عنوان واليت
خراسان بخشي از سرزمين خود معرفي
كرده بود .اين مسائل كار را براي آمريكا
به منظور حفــظ فعلي داعش راحتتر
كرده است .در چنين شرايطي تنها راهي
كه جلوي رشــد و تثبيت داعش را در
افغانستان ميگيرد ،جديتر عمل كردن
ائتالف ايران ،روسيه ،چين و حتي تركيه
در اين منطقه است .ضمن اينكه افكار
عمومي جهان بايد از اين بازي تكراري
و خطرنــاك آمريكا و متحدانش مطلع
شوند تا بار ديگر تروريسم بينالمللي در
سطح كالن اجازه رشد در اين حوزه را
نداشته باشد.
رفتارهــای آمریکا در قبال داعش
در افغانستان چنان بوده که اعتراضهای
گســترده پاکســتان را نیز بــه همراه
داشته اســت؛ بهگونهای که اسالمآباد
بر پایان اتحاد با واشــنگتن تأکید کرده
و خواســتار اتمام رفتارهای بحرانساز
آمریکا در منطقه شــده است .جهانیان
بر این امر تأکید دارند که سیاستهای
حمایتی آمریکا از تروریســم جز تهدید
امنیت جهانــی پیامدی به همراه ندارد
و راهکار برقراری امنیت جهانی ،مقابله
با رفتارهای بحرانساز آمریکا در سراسر
عرصه بینالملل است.

خبرگــزاری فارس« :جرت بالنک» عضو ارشــد برنامــه ژئواکونومیک و راهبرد
مؤسســه «کارنگی» گفت« :مشکل اصلی ترامپ ،نداشتن راهبرد است ».بالنک گفت:
«رئیسجمهور ایاالتمتحده ،اولویتبندی سیاسی خوبی در هیچ زمینهای و از جمله
در زمینه (روابط با) ایران ندارد و حاال که هیچ دستورالعمل شفافی از باال درباره اهداف
اصلی و اولویتهای آمریکا صادر نمیشود ،نظام بوروکراسی کار سختی برای تدوین یک
راهبرد مقبول خواهد داشت ».این استراتژیست آمریکایی در ادامه پرداختن به مشکالت
ملتش در زمان زمامداری ترامپ گفت « :آمریکا از یک سو ،در مواجهه با ایران اولویت
بسیار مشخصی دارد و آن ،ادامه ایجاد اطمینان از دسترسی نداشتن ایرانیان به سالح
اتمی است؛ اطمینانی که دستاورد بزرگ برجام است؛ توافقی که در دوره [باراک] اوباما
(رئیسجمهور سابق آمریکا) حاصل شد».

باید از ابهامات برجام برای تحریمها استفاده کرد

خبرگزاری ایسنا :مشاور سابق «باراک اوباما» و مشاور اندیشکده «بنیاد دفاع از
دموکراســیها» به رئیسجمهور آمریکا توصیه کردهاند با استفاده از ابهامات برجام،
تحریمهای تازهای علیه ایران وضع کند« .دنیس راس» با «ریچارد گلدبرگ» مشاور
اندیشکده ضد ایرانی و «بنیاد دفاع از دموکراسیها» به ترامپ توصیه کرده است با در
پیش گرفتن «یک مسیر میانه» بین لغو و حفظ برجام ،برخی از نهادها و افرادی را که
بر اساس توافق هستهای از فهرست تحریم خارج شدهاند ،به بهانههای دیگر تحریم
کند .همانطور که رژیم ایران با وجود برجام در گسترش قدرت و نفوذش در منطقه
احساس آزادی عمل میکند ،ایاالت متحده و اروپا هم باید با وجود برجام برای اعمال
تحریمهای مرتبط با حقوق بشر ،تروریسم و برنامه موشکی آزادی عمل داشته باشند.

پیشرفتهایی برای اصالح برجام داشتیم

خبرگزاری فارس :سناتور باب کورکر میگوید ،در زمینه اصالح برجام با دیگر نمایندگان
کنگره و مقامات اروپایی پیشرفتهایی حاصل شده است؛ اما تکمیل آن هنوز نیازمند زمان
است .باب کورکر ،رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هشدار داد خروج از توافق هستهای
با ایران تأثیرات مخربی بر بحران کره شــمالی و هرگونه تالش برای حل این بحران خواهد
گذاشت .وی به خبرنگاران گفت« :در رایزنی با نمایندگان کنگره و مقامات اروپایی پیشرفتهایی
در زمینه قانون اصالح برجام حاصل شــده اســت؛ اما این روند هنوز تکمیل نشده است و به
ضرباالجل هفته جاری برای تمدید تعلیق تحریمهای ایران نمیرسد».

هویت
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تحکیم روابط در سایه نفوذ

انگلیس :تشدید اسالمهراسی رسانهها

فضای رسانهای ضد اسالمی در انگلیس به شدت افزایش یافته است؛ بهگونهای
که هارون خان ،دبیرکل شورای مسلمانان انگلیس تأکید میکند؛ بسیاری از مطالبی
که رسانههای انگلیس درباره مسلمانان منتشر میکنند ،سبب تقویت اسالمهراسی
میشود .دیدگاه بسیاری از افراد در انگلیس درباره مسجد ،دیدگاهی کام ً
ال منفی
است و این به دلیل اخباری است که در رسانهها منتشر میشود .اسالمهراسی در
طول سالها به طور دائم در حال رشد بوده و بسیار شایع شده است .افراد تحت
تأثیر مطالب رســانههای اجتماعی قرار میگیرند و به مساجد حمله میکنند .ما
شاهد شکسته شدن پنجره مساجد و کشیدن روسری از سر زنان هستیم .ما حتی
شاهد به قتل رسیدن افراد هم بودهایم .این اقدامات به دلیل متأثر شدن افراد از
پخش اخبار نادرست درباره مسلمانان صورت میگیرند.

قزاقستان :جریمه داشتن حجاب اسالمی

عبداهلل عبادی /پیشینه روابط:روابط
آمریکا و اندونزی از سال  1949آغاز شد ،اما در
دهه  1950و زمانی که ســوکارنو برنامه «محور
ضد امپریالیستی» را اعالم کرد ،روابط دو کشور
تحت تأثیر قرار گرفت.
در این دوره ،مقامات رسمی و نظامی آمریکا
ارتباط با همتایان اندونزیایی که مخالف سوکارنو
بودند را حفظ کردند و پس از دوران ســوکارنو،
روابط آمریکا و اندونزی در زمینههای آموزشی،
نظامی و اقتصادی توسعه یافت.
اکنون با وجود مخالفت اندونزی با برخی از
سیاســتهای آمریکا ،به ویژه در قبال فلسطین
و منطقه خاورمیانه ،روابط دو کشــور همچنان
برقرار اســت .در دوره ریاستجمهوری «باراک
اوباما» ،وی در سال 1393به جاکارتا سفر کرد و
«جوکو ویدودو» رئیسجمهور اندونزی نیز سال
بعد از آن در واشنگتن با همتای آمریکایی خود
دیدار و رایزنی کرد.
براساس نظرسنجی صورت گرفته در سال
 61 ،2002درصد از مردم این کشور با برقراری
روابط با آمریکا موافق بودند ،اما در نظرســنجی
سال  2011این آمار به  54درصد کاهش یافت
و در سال  2014به  59درصد و در سال 2015
به  62درصد تغییر پیدا کرد.
اندونزی به دالیل اقتصادی ،تجاری و امنیتی
برای آمریکا دارای اهمیت است و قرار گرفتن این
کشور در نزدیکی تنگه استراتژیک ماالکا سبب
شده تا آمریکا به این کشور عالقهمند شود و به
این طریق نفوذ خود را در آن گسترش دهد.
تنگه ماالکا یکی از مهمترین گذرگاههای

دریایی جهان شــناخته میشود و از مهمترین
بندرهای آن میتوان به بندر ب ِالوان دراندونزی
و بندرهای مالکا و پِنانگ در مالزی اشــاره کرد.
نزدیک بــه یکچهارم از محمولههای نفت خام
جهان از این تنگه عبور میکنند که پس از تنگه
لونقل دریایی نفت
هرمز مهمترین شاهراه حم 
در جهان بهشمار میرود.
این تنگــه در طول تاریخ تحت تســلط
اعراب ،هلندیها ،پرتغالیها و انگلیســیها بود
و در ســده  ۱۹میالدی ،دزدان دریایی از آن به
عنوان پناهگاهی برای تهدید کشتیهای تجاری
هلندی و انگلیســی استفاده میکردند .مشکل
دزدی دریایی حتی در آغاز دهه  ۲۰۰۰میالدی
نیز ادامه داشت.
آمریکا در کسب استقالل اندونزی نقش
مهمی ایفا کرد و پس از اســتقالل نیز با نفوذ
در آن مانع از پیوستن این کشور به کشورهای
بلوک شــرق به رهبری شــوروی شد .هدف
مشــترک هر دو کشور در حال حاضر برقراری
صلح و امنیت و ثبات در منطقه جنوب شــرق
آسیا است؛ از این رو پس از وقوع حوادث بالی
در ســالهای  2002و  2005روابط امنیتی و
نظامی دو کشور در قالب نبرد با تروریسم رشد
چشمگیری داشت.
در حوادث تروریســتی بالی که با دخالت
مســتقیم القاعده صورت گرفت و در اثر انفجار
بمب در کلوپ گردشگران خارجی در سالهای
فوقالذکر صدهــا جهانگرد خارجی کشــته و
زخمی شــدند و اقتصاد این منطقه به به شدت
به توریســت متکی بود صدمات جدی دید ،به

طــوری که تا ماهها بعد هیچ جهانگردی به این
منطقه سفر نکرد ،به همین دلیل اندونزی برای
جلوگیری از اقدامات مشــابه با آمریکا قرارداد
امنیتی منعقد و به شدت از نفوذ القاعده در این
کشور جلوگیری کرد.
از سوی دیگر ،اندونزی طی یک دهه گذشته
با عدم نقض حقوق بشــر و برقراری دموکراسی
مورد نظر آمریکا ،توجه مســئوالن کاخ سفید را
به خود جلب کرده و این موضوع ســبب شده تا
محدودیتهایــی که در دهــه  1990برای این
کشــور وضع شده بود ،برطرف شــود .در دهه
 1990مسئوالن آمریکایی بارها دولت اندونزی
را به نقض حقوق بشــر و عدم وجود دموکراسی
محکوم کردند .با وقوع حوادث تیمور شرقی در
سال  1999که طی آن دهها نفر کشته و زخمی
شــدند ،دولت آمریکا محدودیتهایی در زمینه
فروش سالح و تجهیزات برای ارتش این کشور
ایجاد کرد.
تحکیم روابط دو کشور سبب شده تا صدها
شرکت و سازمان آمریکایی در اندونزی فعالیت
داشته باشند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی
و اجتماعی این کشور ایفا کنند .یکی از مهمترین
سازمانهای آمریکایی حاضر در اندونزی سازمان
(یواساید) میباشد .حضور این سازمان به سال
 1950بازمیگردد .این ســازمان طی  60سال
گذشــته اقدامات فراوانی در زمینه توزیع مواد
غذایی در مناطق فقیرنشین ،تأمین زیرساختها،
افزایش بهداشت عمومی و آموزش داشته است.
در دهــه  1970که روابط اقتصادی دو کشــور
رشــد باالیی داشت ،اقدامات این سازمان سبب

شد تا اندونزی در زمینه تولید برنج به خودکفایی
کامل برسد .اکنون تمرکز این سازمان بر آموزش،
ایجاد دموکراســی ،حضور در مناطق بحرانزده
(نظیر مناطق تحت تأثیر ســونامی) گســترش
بهداشــت ،تأمین آب و موادغذایی و بهداشــت
ط زیست است.
محی 
در حوزه اقتصادی نیز روابط دو کشور بسیار
مهم اســت؛ اندونزی با جمعیتی بیش از 260
میلیون نفر که چهارمین کشور پر جمعیت جهان
و پرجمعیتترین کشور مسلمان دنیاست ،عالوه
بر زمینههای سیاسی و امنیتی از نظر اقتصادی
نیز مورد توجه مسئوالن کاخ سفید بوده است و
طی دو دهه اخیر از رشد اقتصادی بسیار مطلوبی
برخوردار بوده است.
حجم روابط اقتصادی دو کشــور در سال
 ،2015حدود  90میلیارد دالر بوده و پیشبینی
میشود طی پنج سال آینده این رقم تا  50درصد
رشد داشته باشد.
در پایان متذکر میشویم پس از به قدرت
رســیدن دونالــد ترامپ در آمریــکا و اقدام به
جلوگیری از ورود مســلمانان هفت کشــور ،از
جمله شهروندان جمهوری اسالمی ایران ،وزارت
خارجه اندونزی با وجود روابط مســتحکمی که
با آمریکا داشــت ،از این تصمیم واشــنگتن به
شــدت ابراز تأسف کرد« .رتنو مرسودی» ،وزیر
امور خارجۀ اندونزی ،یکشنبه( 10بهمن )95
گفت ،برنامههــای دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا ،برای «نظارت شــدید» بر افرادی که از
برخی کشورهای اسالمی وارد آمریکا میشوند،
اغلب مسلمانان را به شدت متأسف کرده است.

روند کمرنگســازی ارزشهای اسالمی در قزاقستان هر روز ابعاد بیشتری
میگیرد ،چنانکه «ارکیــن آنگاربایف» رئیس کمیته ادیان وزارت دین و جامعه
مدنی قزاقستان از جریمه  338دالری برای پوشیدن نقاب و برقع در این کشور
خبر داد .وی افزود« :پوشیدن نقاب ،برقع در اماکن عمومی مانع شناسایی شخص
از سوی مقامات انتظامی شده و اثربخشی اقدامات در زمینه تأمین امنیت عمومی
را کاهش میدهند ».گزارشها نشــان میدهد که در سالهای اخیر روند مقابله
با اســام و نمادهای اسالمی در قزاقستان شدت گرفته است و با تصویب قوانین
به اصطالح امنیتی به مقابله با اســام پرداخته میشود .دین  ۷۰درصد از مردم
اسالم است؛ بنابراین خواسته مردم ،آزادی در انجام اصول دینی است؛ اما ساختار
حاکم ،از اجرای آن خودداری میکند.

آمریکا :پلیس قاتل شهروندان

بررسی گزارشهای مربوط به شلیکهای مرگبار افسران پلیس آمریکا نشان
میدهد که در سال گذشته میالدی  ۹۸۷شهروند این کشور در این تیراندازیها
کشته شدهاند .پلیس در سال گذشته  987نفر را با شلیک گلوله کشت که حدود
 20نفر بیشــتر از ســال  2016است .در سه سال اخیر ،افسران پلیس آمریکا در
مجموع  ۲هزار و  ۹۴۵نفر را با شــلیک گلوله کشــتهاند .گئوف آلبرت ،اســتاد
جرمشناسی دانشگاه کارولینای جنوبی میگوید که «این تعداد نشاندهنده یک
روند نیست ،بلکه نشاندهنده یک میزان ثابت از این تیراندازیها است .ما اطالعاتی
درباره حدود سه هزار مورد شلیک داریم و میتوانیم درک بهتری را از شلیکهای
مرگبار افسران پلیس به عامه مردم ارائه کنیم» .نکته مهم آن است که بسیاری از
این قربانیان سیاهپوستان و البته افراد بیگناهی هستند که هرگز جرمی مرتکب
نشدهاند .برخی بر این عقیدهاند که پلیس آمریکا به پشتوانه دستگاه قضایی جز
کشتار هیچ مأموریتی برای خود قائل نیست.

امارات :درخواست اخراج از شورای حقوق بشر

کمپین بینالمللی «تحریم امارات» از مجمع عمومی سازمان ملل و آنتونیو
گوترش ،دبیرکل این ســازمان خواســت امارات را از عضویت شورای بینالمللی
حقوق بشر خارج کند .کمپین بینالمللی تحریم امارات با انتشار بیانیهای اعالم
کرد که درخواســتش برای اخراج امارات از شورای بینالمللی حقوق بشر که در
آن با سِ ــمت ناظر عضویت دارد به دلیل رفتار سرکوبگرانه و شنیع این کشور با
پناهجویان سوری است که به تازگی از خاکش بیرون کرد و به این ترتیب تعداد
پناهجویان سوری که در سه ماه اخیر از امارات اخراج شدهاند به  ۷هزار نفر رسید.
در این بیانیه تأکید شد ،امارات به کشوری سرکش تبدیل شده که هیچ توجهی
به حقوق بشــر یا اصول آن نداشته و اقدامات شنیعی را علیه پناهجویان سوری
انجام میدهد که امکان بازگشت به کشورشان را نداشته و در میان آنها کودکان،
نوزادان و سالمندان به چشم میخورند.

تحلیل هفته
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سال هجدهم

با حزباهلل
در یک سنگریم

«الکساندر زاسپکین» سفیر روسیه در لبنان با ستودن همبستگی نصراهلل با ملت فلسطین گفت :در حال حاضر ،شاهد ضرورت ایستادگی
در مسئله فلسطین هستیم تا پس از این ،فرصت برای بازگشت به مذاکرات جدی فراهم شود وی همچنین افزود؛ ما با حزباهلل ،سوریه و محور
مقاومت در مبارزه با تروریسم همکاری داریم و در یک سنگریم و میان ما در سوریه هماهنگی کامل وجود دارد.
بازنگاهی به رهنمودهای مهم امام خامنهای درباره حوادث اخیر

نگاه
ضرورت امیدآفرینی

مصطفی قربانی /در کنار تحلیل وقایع اخیر در کشــور و بحث درباره
زمینههای داخلی و خارجی اعتراضها و اغتشاشها ،دالیل ،پیامدها و دیگر ابعاد آنها،
باید به این نکته توجه کرد که جامعه اکنون بیش از هر زمان دیگری به امیدآفرینی
نیــاز دارد .در واقع ،از آنجــا که یکی از پیامدهای وضعیت نامطلوب اقتصادی که
بسترساز شکلگیری اعتراضهای اخیر و زمینهساز سوءاستفاده دشمن بود ،ایجاد
یأس و ناامیدی و به بیان بهتر ،شکلگیری این قضاوت است که مشکالت موجود
حل نشدنی است و امید اندکی به اصالح و بهبود وضع موجود وجود دارد؛ بنابراین
باید به هر نحو ممکن تالش شــود تا امید جامعه از بین نرود .پیامد جدیتر این
مســئله ،فراهم شدن زمینههای «تغییر باور به گذشته» و «نگاه به بیرون» است.
منظور این است که با مشاهد ه وضعیت نه چندان مطلوب کنونی و با سمپاشیهای
سازماندهی شد ه بیگانگان ،تالش میشود تا افکار عمومی کشورمان به این قضاوت
برسند تا نسبت به رژیم منحوس گذشته تغییر نگاه بدهند یا اینکه آنها را اقناع کند
که مشکالت موجود جز از طریق کنار آمدن با دشمن حل و رفع نخواهد شد .در
واقع ،وضعیت ساخته شد ه موجود که دشمن بسیار به آن توجه میکند و البته از
زمینههای داخلی آن به هیچوجه نباید غفلت کرد ،از دیدگاه دشمنان نظام بزنگاهی
است که میتواند سبب تغییر رفتار نظام شود و آنچه را که آنها از راههای مختلف
نتوانستهاند به آن دست یابند ،اکنون محقق میشود؛ به این معنا که آنها امیدوار
هســتند که با فشار از پایین و به صحنه کشاندن مردمی که از فشار اقتصادی به
ستوه آمدهاند ،نظام را وادار به تجدیدنظر در راهبردها و سیاستهای خود کنند.
بنابراین ،برای مواجهه با این وضعیت و اینکه سمپاشیهای بیگانگان روی افکار
عمومی داخل کشور اثرگذار نشود ،باید با اثبات کارآمدی و رسیدگی به مشکالت
مردم ،افکار عمومی را واکسینه کرد؛ اما نکته مهم در این زمینه این است که اگرچه
افکار عمومی داخل کشور از وضع موجود اقتصادی در کشور راضی نیست؛ اما برای
پیگیری اعتراضها و رفع نارضایتیهای خود به ابزارها و روشهای مدنی متوسل
میشود و نسبت به هرگونه اغتشاشآفرینی و سوءاستفاده دشمنان و معاندان نظام
از این وضعیت ،حساسیت دارد و با قاطعیت با آنها برخورد میکند .از اینرو ،حساب
آنها از اغتشاشگرانی که درصدد بودند تا بر خواستههای به حق مردم موجسواری
کنند ،جدا اســت .ضمن اینکه باید به این نکته مهم هم توجه داشــت که بخشی
از مشــکالت موجود در کشــور نیز محصول بیتوجهی به ظرفیتهای درونزای
کشور و چشم دوختن به ظرفیتهای خارجی بوده و هرگونه امیدواری به دشمن
و چشــم دوختن به دست وی برای حل مشکالت کشور نیز سرابی بیش نیست.
درباره ناکارآمدیها و نابسامانیهای رژیم طاغوتی گذشته نیز سخن فراوان گفته
شده است؛ اما باید گفت که در وضعیت کنونی نیز تالش برای تصویرسازی مثبت
از آن رژیم منحوس ،راهبردی پوسیده و بدون اعتبار است که هیچ انسان عاقلی
آن را نخواهد پذیرفت .در واقع ،از آنجا که دشمنان مطمئن هستند که ملت ایران
هیچگونه بدیلی برای نظام جمهوری اسالمی را نمیپذیرد ،درصدد هستند تا بلکه
با تصویرسازی مثبت از رژیم منحوس پهلوی و بزک کردن منظر کری ِه استبدادی
و وابسته آن ،به نوعی برای بدیلتراشی از جمهوری اسالمی دست و پا بزنند .حال
آنکه حافظ ه تاریخی ملت ایران از جنایتهای رژیم پهلوی و وابســتگی خفتبار
آن به بیگانــگان و همچنین دخالت بیگانگان در تعیین امور مختلف مملکت در
آن برهه است با دستاوردهای ارزشمندی را که در سای ه انقالب اسالمی به دست
آورده است را هیچگاه عوض نخواهند کرد.
حاصل سخن اینکه ،اوضاع موجود یک وضعیت و لحظ ه تاریخی برای کشور
است و در این شرایط به نظر میرسد که مهمترین اقدام ،تالش برای امیدآفرینی
در میان مردم ،از طریق انجام اقدامات منطقی ،محکم و معطوف به حل مسائل و
چالشهای زندگی روزمر ه مردم است.

پرتو

شماره 833

چشمانداز مبهم بازی قدرت در عربستان سعودی

محمدرضــا بلوردی /موضــوع اختالفــات بین خاندان آلســعود و
تسویهحسابهای سیاسی بین جناحهای قدرت در عربستان سعودی بحث جدیدی
نیســت .اما انتشار خبرهایی مبنی بر کشته شدن سه نفر از شاهزادگان سعودی
در جریان درگیریهای صورت گرفته با نیروهای امنیتی در مقابل زندان معروف
«الحائر» در جنوب ریاض ،حاکی از این است که تنشها در بین جناحهای درگیر
به اوج خود رسیده است .در همین رابطه پایگاه خبری «مرآة الجزیرة» گزارش کرده
اســت که نگهبانان زندان الحائر برای سرکوب شاهزادگانی که نسبت به بازداشت
نزدیکان خود معترض شــده بودند ،اقدام به شــلیک گلوله کردهاند .همچنان که
روزنامه انگلیســی «فایننشالتایمز» نیز از انتقال  60نفر از بازداشتشدگان هتل
«ریتز کارلتون» به زندان الحائر خبر داده و تصریح کرده است که علت این امر این
بوده که این عده از شاهزادگان و ثروتمندان سعودی حاضر نشدهاند همچون دیگران
نیمی از اموال خود را به محمدبنسلمان ،ولیعهد عربستان سعودی ،بپردازند.
نوع برخورد توهینآمیز و همراه با شکنجه و آزار و اذیتی که عوامل ولیعهد
عربســتان در قبال بخشی از شاهزادگان سعودی مخالف او در پیش گرفتهاند ،به
گونهای اســت که نشــان میدهد وی در این راه چراغ سبزی هم از آمریکاییها
دریافــت کرده و از ناحیه دولت ترامپ حمایت میشــود .موضوعی که در کتاب
«آتش و خشــم» (نوشته مایکل وولف) هم به آن اشاره شده است .در این کتاب
که به تازگی منتشر شده ،تصریح شده است که ولیعهد عربستان سعودی بازیچه
دســت ترامپ و بازوی راســت او در منطقه خاورمیانه اســت .این در حالی است
که نگاهی به تحوالت یک ســال اخیر در روابط بین عربســتان و آمریکا هم مؤید
این ادعا اســت؛ محمدبنسلمان در جایگاه نمایندهای تاماالختیار برای سلمانبن
عبدالعزیز ،پادشاه ســعودی ،در قراردادی که بین دو کشور امضا شده نزدیک به
 500میلیارد دالر را تحت عنوان قراردادهای نظامی و پروژههای ســرمایهگذاری
به آمریکا داده است و در مقابل این امکان برای او فراهم شده است تا بدون هیچ
مشکلی محمدبننایف را از ولیعهدی برکنار کرده و خود جانشین او شود تا اینکه
در ادامه و به هنگام مهیا شــدن شــرایط بر تخت پادشاهی بنشیند .ضمن اینکه
نوع برخورد محمدبنسلمان و سرکوب مخالفان خود در بین شاهزادگان سعودی
و تالش برای محدود کردن نفوذ سیاسی و قدرت اقتصادی آنها و اقدام در جهت
بهکارگیری نیروهای وابسته به خود در مراکز قدرت سیاسی ،اقتصادی و نظامی،
مؤید وجود برنامهای برای اجرای طرح فوق است.
بــه رغم آنچه دربــاره تنشها و رقابتهای جناحهای قدرت در عربســتان
سعودی گفته شد ،به نظر میرسد که جنگ بر سر قدرت بین محمدبنسلمان و
محمدبننایف همچنان ادامه دارد و چشمانداز روشنی هم برای این جنگ پنهانی
وجود ندارد؛ همچنان که احتمال تشدید این جنگ نیز وجود دارد .در همین رابطه
پایگاه مطالعات سیاسی «کاتیخون» از تالش برای ترور محمدبنسلمان خبر داده
که نافرجام بوده است و جزئیات بیشتری هم درباره آن منتشر نشده است .ضمن
اینکه خبرهایی نیز درباره قتل مشکوک برخی از شاهزادگان سعودی وجود دارد
که ســقوط بالگرد حامل امیر منصوربنمقرن ،معاون امیر منطقه عسیر و از افراد
نزدیک به محمدبننایف ،از آن جمله است.
هر چند که به نظر میرسد منازعات بین جناحهای قدرت در عربستان ممکن
است به تصمیمات سیاسی مهمی در داخل و خارج این کشور منجر شود ،اما آنچه
احتمال بیشــتری دارد این است که ولیعهد سعودی با هدف رسیدن به کرسی
پادشــاهی و جانشــینی پدرش ،به رویه چند ماه اخیر خود در خصوص بازداشت
شــخصیتهای شناخته شــدهای از خاندان حاکم ادامه دهد و در مقابل خشم و
نفرت از این استبداد و دیکتاتوری ،محدود شدن نقش شاهزادگان و نادیده گرفتن
اولویت فرزندان ملکعبدالعزیز در رسیدن به پادشاهی نیز گسترش خواهد یافت.

دغدغه نظام رفع مشکالت مردم است

محمد صرفــی /رهبر
معظم انقالب اسالمی سهشنبه
هفته گذشــته در دیدار هزاران
نفر از مــردم انقالبــی قم به
مناسبت سالروز قیام  19دی در
بیاناتی مبسوط به ابعاد مختلف
قضایای اخیر پرداختند .با پایان
یافتن آشــوبها و فرونشستن
دود و غبار ناشــی از آن ،فضا
برای ارزیابــی دقیق صحنه و
تصمیمگیری و برنامهریزی درباره
آینده مهیاست .در این نوشتار به
نکاتی که در دوره پساآشوب باید
مورد توجه قرار گرفته و تبدیل به
دستورالعملهای اجرایی شود،
اشاره میشــود .گفتنی است،
نکات مطروحه در حوزه مسائل
داخلی کشور اســت؛ چرا که
به فرمــوده رهبر معظم انقالب
اسالمی اگر زخمها درمان شوند،
مگسها ـ دشــمنان خارجی ـ
نمیتوانند کاری کنند.
مردم؛ قهرمان بالمنازع
قضایای اخیر
بیشــک قهرمان و نقش اول
قضایای اخیر را باید مردم دانســت.
مردم در این ماجرا در دو بزنگاه مهم
و حساس هوشیارانه و با کیاست عمل
کردند و یک بار دیگر هوشــمندی
و بصیــرت خود را به رخ دشــمنان
کشــیدند .بزنــگاه اول آنجا بود که
وقتی دیدند عدهای نفوذی مســیر
اعتراضــات اقتصادی را تغییر داده و
شعارهای ساختارشکنانه و ضد اسالم،
انقالب و نظام مطرح کرده و دســت
به اقدامات تخریبــی و ضد امنیتی
میزنند ،به سرعت از آنان جدا شدند
و با این حرکت خود نشان دادند که
آشوبگران و شورشیان عدهای بسیار
معدود و اندک هستند که راهشان از
راه و خواست ملت جداست.
بزنگاه دوم آنجــا بود که پس از
چند روز جوالن آشوبگران و اصرار آنها
بــر آتشافروزی و جنایت ،وارد میدان
شــدند و با برگــزاری راهپیماییهای
مــداوم ،منظم ،منســجم و باصالبت
تقریباً در تمام شهرهای کشور ،بساط
آشوبگران را جمع کردند .این بصیرت
و اقدام بموقع در حالی بود که همین
مردم با مشکالت اقتصادی و معیشتی
روبهرو بــوده و بعضاً اعتراضات بحقی
نیز دارند ،اما در این دو بزنگاه حساس
دریافتند که آنچه در این مقطع و برهه
اهمیــت و فوریت دارد ،دفاع از امنیت
و منافع ملی اســت که مورد تهدید و
هجمه واقع شده است .این مسئله دو
نکته و پیــام در بطن خود دارد؛ نکته
نخســت آنکه نشــان داد اصلیترین
مشکل دشمنان ایران پس از چهار دهه،
عدم شناخت ملت ایران است که همین
مسئله سبب شکستهای پیدرپی آنان
شده و خواهد شد .نکته دوم که پیامی
داخلی اســت آنکه پس از این ماجرا،
مســئوالن در هر ســمت و جایگاهی
باید به طور جــدی در نوع نگاه خود
به این ملت تجدیدنظر کنند و بدانند
که مســئولیت و میز خــود را مدیون
بصیــرت آنان هســتند .نتیجه عملی
چنین تجدیدنظری باید خدمتگزاری
بیشتر به مردم در سطوح مختلف باشد.
لزوم تفکیک میان مردم
و آشوبگران
اگرچــه اغلــب تحلیلگــران و
شخصیتهای داخلی میان معترضانی

که مطالبات بحقی داشتند ،با کسانی
که اقدام به آتش زدن پرچم کشور و
تخریب اموال و اماکن عمومی و ســر
دادن شعارهای دشمنپسند کردند،
تفاوت قائل شده و حق اعتراض مردمی
را به رسمیت شناختند ،اما عدهای نیز
در این میان موضعی متناقض اتخاذ
کردند؛ از ســویی حق اعتراض را به
رسمیت شــناختند و از سوی دیگر
مدعی شــدند ســرنخ اعتراضات به
مخالفان دولت بازمیگردد! بر فرض
صحت این فرضیــه که تاکنون هیچ
ســند و مدرکی نیز بــرای اثبات آن
ارائه نشــده اســت ،این عده توضیح
نمیدهند این برچسب چه سنخیتی
با حق اعتراض دارد؟
آنچه در این موضوع اهمیت دارد
نخست آن است که هر حرکت ،اقدام
و موضعی از سوی هر گروه و جناحی
باید در چارچوب قانون باشد و آنچه
میتواند شــاخص و شاقول ارزیابی
و قضاوت باشــد ،صرفاً قانون است.
مسئوالن و دستاندرکاران با در نظر
گرفتن جوانب مختلف ،باید مســیر
را برای بیــان مطالبات و گالیههای
مختلــف باز کنند .طــرح مطالبات
در فضایــی قانونــی و آرام ،از ایجاد
آشوب و اغتشاش جلوگیری میکند.
البتــه این قضیه به فرهنگســازی
عمومــی نیز نیاز دارد .ســعه صدر
مسئوالن رده باالی کشور در برخورد
با انتقادات ،نقشی مهم و آموزنده در
این فرهنگسازی عمومی دارد.

«در ســال  2009زمانــی که
حدود دو تا ســه میلیون ایرانی در
تظاهرات در تهران شــرکت کردند،
کمتر از یک میلیون تهرانی تلفنهای
همراه هوشمند داشتند و کمتر از یک
میلیون ایرانی هم در خارج از تهران
چنین امکاناتی را در اختیار داشتند.
امروزه گفته میشــود کــه حدود
 48میلیــون ایرانی تلفنهای همراه
هوشمند در اختیار دارند که همه آنها
هم مجهز به شبکههای اجتماعی و
ابزارهای ارتباطی هستند. ...
آنچــه از بیانیههــا و مواضع
علنی دشمنان انقالب به ویژه دونالد
ترامپ اهمیت بیشتری دارد بخشی
از سیاســتهای آمریکا اســت که
میتواند تواناییهــای ایران را برای
قطع شــبکههای اجتماعی محدود
کننــد .یک اقدام عینی این اســت
که شرکتها و کشــورهایی که در
سراسر جهان فناوریهای نظارت و
محدودیت اینترنت را در اختیار ایران
قرار میدهند باید از ســوی آمریکا
مجازات شوند».
در چنیــن وضعیتی و با وجود
این همه اســناد و قرائن انکارناپذیر،
متأسفانه فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی در کشــورمان به عرصهای
بــرای منازعات سیاســی و جناحی
تبدیل شده است .یکی از نتایج این
نوع نگاه و برخورد را میتوان از ضعف
در ارائه شبکههای اجتماعی بومی و
امن به شهروندان دید .محصول این
ضعف و نقصان نیز دسترسی دشمن
بــه بیگ دیتایی اســت که از منظر
اقتصادی ،فرهنگی و سیاســی قابل
ارزشگذاری نیســت ،اما متأسفانه
مفت و آسان در اختیار دشمن قرار
گرفته است.

مسئوالن و دستاندرکاران
با در نظر گرفتن جوانب مختلف،
باید مسیر را برای بیان مطالبات
و گالیههــای مختلف باز کنند.
طرح مطالبات در فضایی قانونی
و آرام ،از ایجاد آشوب و اغتشاش
جلوگیری میکند .البته این قضیه
به فرهنگســازی عمومی نیز
نیاز دارد .ســعه صدر مسئوالن
رده باالی کشــور در برخورد با
انتقادات ،نقشی مهم و آموزنده
در این فرهنگسازی عمومی دارد

جای خالی
رسانههای فراگیر
رســانههای کشور به طور کلی
و صداوسیما به طور خاص در قالب
فراگیرترین و اصلیترین رسانه کشور
رسالت مهمی بر دوش دارند .با ظهور
و گســترش فضای مجــازی ،همه
کشورهای جهان ـ حتی آمریکا ـ با
معضل اخبار جعلی و شایعات مواجه
هستند .برخی کشورها با هوشمندی
ســازوکاری را بــرای مواجهه با این
تهدید طراحی کردهاند .این سیستم
عبارت اســت از راهاندازی و تقویت
برخی رسانههای اختصاصی به عنوان
مراجعی معتبر و مطمئن برای مراجعه
مخاطبان و اطالع از جعلی یا درست
بودن یک خبر .وبگاه معتبر «اسنوپز»
در آمریکا یکی از این مراجع معتبر و
مورد مراجعه مردم است .جای خالی
وجود چنین رسانههایی به شدت در
کشورمان حس میشود و این موضوع
در حالی است که حجم و پیچیدگی
بمباران اخبار و تحلیلهای جعلی و
هدفدار در رابطه با ایران به نســبت
دیگر کشورها بسیار بیشتر است و به
طور منطقی رسانههای شفافیتساز
باید بیشتر و قویتر عمل کنند.
صداوسیما به منزله رسانه صوتی
و تصویری انحصاری کشور که تمام
نقاط کشور را تحت پوشش خود دارد
به راحتی میتواند چنین مأموریتی
را برعهــده گرفتــه و در این عرصه
بدرخشد .رسیدن به چنین جایگاهی
به جسارت ،خالقیت و سرعت عمل
باال نیاز دارد که با روحیه و وضعیت
کارمندی متضاد اســت .بیتحرکی

رعایت منافع و امنیت ملی
در برخورد با فضای مجازی
کمتر کسی میتواند منکر نقش
مخرب فضای مجــازی در قضایای
اخیر باشــد .ایــن فضا بــا پمپاژ و

بمباران دروغ و شــایعات ،در ایجاد
التهاب و تردید در جامعه و همچنین
سازماندهی آشوبگران نقشی بالمنازع
داشت .تحلیلگران معتقدند یکی از
ویژگیهای آشــوبهای اخیر بدون
رهبر بودن آن بود ،اما در عین حال در
غیاب رهبر یا رهبران ،این شبکههای
اجتماعی بودند کــه وظیفه تهییج
و ســازماندهی را برعهده داشــتند.
رهبــر معظــم انقالب اســامی در
بیانات اخیرشان از تشکیل «قرارگاه
عملیات بــرای فضای
فرماندهــی
ّ
مجازی» در اطراف ایران خبر دادند.
نکته مهم در این ماجرا آن است
که تقریباً همه تحلیلگران غربی روی
یک موضوع اتفاقنظر دارند و آن هم
اینکه بزرگترین کمک واقعی و عملی
که آمریکا و غرب باید به آشوبگران
در ایران کند ،تضمین دسترسی به
شــبکههای اجتماعی است .تنها در
یک نمونــه از دهها مطلب و گزارش
منتشر شــده در این زمینه ،نشریه
آمریکایی آتالنتیک مینویسد:

و احتیاطهــای نابجا در این عرصه،
میدان را برای گســترش شــایعات
و اخبار جعلی و ســوق دادن مردم
به ســوی رســانههای بیگانه فراهم
میسازد.
فرقگذاری میان فریبخوردگان
و مزدوران دشمن
اخبار منتشــر شــده حاکی از
دســتگیری بیش از ســه هزار نفر
در اغتشاشــات اخیر است .مطلعان
میگویند بسیاری از این افراد جوانانی
هســتند که سابقه کیفری و امنیتی
نیز نداشــته و تحت تأثیر هیجانات
و القائات فضای مجازی به خیابانها
آمده و دســت به اغتشــاش زدهاند.
بیشــک نوع برخورد با ایــن افراد
فریبخورده و البته مجرم ،با کسانی
که از ابتدا میدانستند در حال ورود
به چه معرکهای هستند و چه هدفی
را دنبال میکنند ،نباید یکسان باشد.
هرچند همین قضیه نیز به موضوعی
برای کاسبی سیاســی برخی افراد
جریانات تبدیل شده و در این شرایط
غم خود را به تالش برای
هم و ّ
تمام ّ
آزادی این افراد به بهانههای مختلف
ـ مانند دانشــجو بــودن ـ معطوف
کردهاند.
نکته حساس و مهم دیگر آنکه
افــراد فریبخــورده را پس از طی
مراحــل قانونــی و آزادی ،نباید به
حال خود رها کرد .واقعیت آن است
که همه ما به نحــوی در این ماجرا
مقصریم؛ چرا که نتوانستیم از منظر
فکری و پرورشــی این افراد عمدتاً
جــوان را در برابــر هجمه فرهنگی
و رسانهای دشــمن واکسینه کنیم.
رهاســازی بدون برنامه و پیوســت
فرهنگی ،پرورشــی و نظارتی به آن

کمتر کسی میتواند منکر نقش
مخرب فضای مجازی در قضایای اخیر
باشد .این فضا با پمپاژ و بمباران دروغ
و شایعات ،در ایجاد التهاب و تردید
در جامعه و همچنین ســازماندهی
آشــوبگران نقشی بالمنازع داشت.
تحلیلگــران معتقدنــد یکــی از
ویژگیهای آشوبهای اخیر بدون
رهبر بودن آن بود ،اما در عین حال در
غیاب رهبر یا رهبران ،این شبکههای
اجتماعی بودند که وظیفه تهییج و
سازماندهی را برعهده داشتند
معناســت که صدها نفــر به صورت
بالقــوه آمادگــی فریب خــوردن و
پیوســتن به بازی پیچیده دشمن را
در آینده دارند.
درمان زخمها
برای رفع مزاحمت مگسها
یکی از نــکات بســیار مهم و
تعیینکنندهای که رهبر معظم انقالب
اســامی در بیانات اخیرشان به آن
اشــاره داشــتند این بود که اگر چه
دست داشتن دشمن در قضایای اخیر
خبر قطعی است ،اما این مسئله نباید
مــا را از ضعفهای درونی خود غافل
کند .معظمله در این باره تشــبیهی
بدیع و جالب بــه کار بردند و تأکید
کردند« :اینجوری نیست که ما هیچ
اشکالی نداریم ،هیچ مشکلی در کار
ماها نیست ،فقط دشمن خارجی است
که دارد [مشکل ایجاد میکند]؛ نه،
مگس روی زخم مینشیند؛ زخم را
خوب کنید ،زخم را نگذارید به وجود
بیاید .ما اگر مشــکل داخلی نداشته

باشــیم ،نه این شــبکهها میتوانند
اثر بگذارند ،نه آمریکا میتواند هیچ
غلطی بکند .ما مشکالتمان را باید
خودمان حل کنیم؛ مشکالت داخلی
را باید حــل کنیم ،ضعفهایمان را
باید حل کنیم».
درمان زخمها معجزه نیســت
که با چوب جادویی و بالفاصله اتفاق
بیفتــد .زخمها را باید شناســایی و
درمان آنها را اولویتبندی کرد .برای
نمونه وضعیت سپردهگذاران یکی از
زخمهای دارای اولویت است که روند
درمان آن باید ســرعت و شفافیت
بیشــتری پیدا کند،که قوه قضائیه
در این روند درمانی نقشــی مهم و
تعیینکننــده دارد .در همین مورد
باید پرسید مؤسسات مالی غیرمجاز و
ورشکسته ،چرا تاکنون مشخص نشده
چه کسانی صاحب آنها بودهاند؟ چرا
مردم مالباخته ،دولت و به طور کلی
نظام باید هزینه دزدی و طمعکاری
این افراد معدود را بپردازند؟! چه دلیل
یا دالیلی برای پنهان ماندن این افراد
و عدم برخورد با آنان وجود دارد؟
نکته مهم دیگری که در موضوع
درمان زخمها وجود دارد آن است که
متأســفانه عدهای سعی دارند برخی
مسائل دیگر را به عنوان زخم معرفی
کــرده و جا بزنند .علت ماجرا نیز در
دو مسئله نهفته است؛ اول آنکه شانه
خــود را از زیر بــار درمان زخمهای
اصلی خالی کننــد .دوم هم اینکه با
طرح مســائل فرعی و دست چندم،
رضایت برخی گروهها را کسب کرده
و برای خود محبوبیت سیاسی دست
و پا کنند.
حمله به قلب تبعیض
با برافراشتن پرچم عدالتخواهی
یکــی از نــکات قابــل توجه
در اتفاقــات اخیر کــه در برخی از
رسانههای معتبر غربی نیز انعکاس
داشت ،نقش اشــرافیگری و سبک
زندگی تجمالتــی یک طبقه خاص
در نارضایتیهــای اخیر اســت .در
حالــی که اغلب مردم با مشــکالت
معیشتی دست و پنجه نرم میکنند،
عدهای با ثروتهای نجومی و اغلب
بادآورده خود در تشدید حس منفی
و ناامیدی عموم جامعه نقشی مهم
بــازی میکنند .این طبقــه با ابزار
فضای مجازی ســبک زندگی خود
را به نمایش گذاشته و نسبت به آن
تفاخر میکنند.
متأسفانه این روحیه اشرافیگری
و تجمالتی در میان برخی از مسئوالن
کشــور نیز قابل مشاهده است .این
موضوع ســبب افزایش فاصله میان
آنان و مردم شــده که خود عوارض
منفــی فراوانــی را به دنبــال دارد.
بیشک در سامان دادن امور و ایجاد
حــس امید در جامعــه جلوگیری
از جوالن این قشــر نقشــی اساسی
دارد .البته نبایــد فراموش کرد که
عدالتخواهــی موضوعــی ظریف و
حســاس اســت و پرچم آن باید در
دســت افراد باتقوا و مخلص باشد،
نه عدالتخواهــان قالبی یا انحرافی
که ســعی دارند از نمد عدالت ،کاله
قدرت خــود را بســازند .روحانیت
متعهد و انقالبی ،دانشجویان آرمانگرا
و شجاع و رسانههای آزاده در تحقق
این هدف میتواننــد نقش کلیدی
داشته باشند .قوه قضائیه نیز به عنوان
نهادی حاکمیتی در این ماجرا نقشی
محوری و انکارناپذیر دارد.

ژرفا

مقایسه دو اغتشاش

محمد قلییان /پس از
اغتشاشات چند روز اخیر در تهران
و شهرستانها سناریونویسان جبهه
اســتکبار برنامهای را برای ادامه
اعتراضات و فشــار بر ایران تا سر
حد براندازی دنبال میکنند.
از دیــدگاه آمریکاییهــا
اغتشاشــات اخیر حامل پیامهای
زیر است:
1ـ تأثیرگــذاری تحریمها بر
زندگــی ایرانیان و تنگ شــدن
عرصههای اقتصادی بر آنها؛
2ـ پاســخگو نبودن دستگاه
حاکم به مطالبات حقوق بشــری
مردم؛
3ـ وجــود مشــکل در نظام
حاکمیتــی و بیتوجهــی بــه
خواستههای مردم؛
4ـ حمایتهــای ایــران از
کشورهای محور مقاومت و رنجیده
شدن معترضان از این حمایتها.
این دیدگاهها در حالی مطرح
میشود که در جنبش والاستریت
در سال  2011چنین اعتراضاتی
رخ داد و مردمی که خود را جنبش
 99درصد میدانستند ،هفتههای
متعــدد در مقابل بازارهای بورس
در سراسر آمریکا تحصن کردند و
در نهایت با رفتارهای خشونتآمیز
به زندانها و بازداشتگاهها رفتند و
جنبش را مهار کردند .اعتراض به
مســائلی ،همچون فقر ،بیکاری،
قدرت و نفوذ شرکتهای بزرگ،
نابرابــری اجتماعــی ،جنگهای
خاورمیانه ،بدهی دانشــجویان و
پاداشهــای زیاد بــرای مجریان
والاستریت ،از جمله اهداف آغاز
این جنبش اعالم شده است.
در گزارشــی کــه مرکــز
پژوهشهای کنگره آمریکا منتشر
کرد ،آمده اســت« :شــاید بتوان
گسترش فاصله طبقاتی میان یک
درصد ثروتمند جامعه که شــامل
بانکداران و مدیران نهادهای مالی
میشود و  99درصد دیگر جامعه
را نگرانی اصلی اشــغالکنندگان
والاســتریت دانســت .به اعتقاد
معترضان ،ثروت و قدرت هنگفتی
در اختیار یک درصدی قرار گرفته
است که عالقهای به بهبود سالمت
اقتصاد ندارند».
طبــق اظهــارات برخــی
آزادشــدگان از بازداشــتگاههای
پلیس ،در مدت زمان بازداشــت،
مســئوالن زندان ســاعتها مانع
خوردن و آشــامیدن و رفتن آنها
به دستشــویی میشدند .حمله با
اسب میان معترضان و زیرگرفتن
معترضانــی کــه روی زمیــن
افتــاده بودند ،با موتورســیکلت
بارها مشــاهده شد .اســتفاده از
گاز اشــکآور برای متفرق کردن
معترضــان به زخمــی و بیهوش
شدن تظاهرکنندگان منجر میشد.
پلیس چادرهای معترضان را پاره
میکرد و کمپهــای اعتراض را
عامل کثیفی شــهر و مضر برای
سالمت شهروندان میدانست.
پلیس نیویــورک در اقدامی
تحصنکنندگان را به جرم مزاحمت
در حرکت عبور و مرور و مقاومت
در برابر پلیس دســتگیر کرد( .در
آخریــن آمارها پلیــس نیویورک
 ۷۰۰نفر را با این جرم دســتگیر
کرد ).در  ۱۴اکتبر  ۲۰۱۱میالدی
هفت نفر از اعضای جنبش تسخیر
والاســتریت با حضور در یکی از
جلســات کنگره آمریــکا با قطع
سخنان وزیر دفاع آمریکا و سردادن
شــعار ضد جنگ ،خواستار خروج
نظامیــان آمریکایــی از عــراق و
افغانستان شدند »FOIA« .یکی از
سازمانهای فعال آزادی در آمریکا
با مشارکت صندوق عدالت مدنی،
اسنادی را به دست آورد که نشان
میدهد افبیآی کسانی را که در
جنبش والاستریت حضور داشتند،
«تروریسم داخلی» و تظاهرات را
«فعالیت مجرمانه» خوانده است.
اعتراضات آمریکا در حالی بود
که هیچ گروه تروریســتی از آنها
حمایت نکرد ،به نیروهای پلیس
حمله نشد و علیه ساختار آمریکا
شعار سر نداد؛ ولی اغتشاشگران در
ایران به پایگاههای نظامی حمله
کردهاند ،شعارهای ضد ساختار سر
دادهاند و تعدادی از مردم عادی و
مأموران را به قتل رساندهاند؛ با این
حال آمریکا درصدد است کشور ما
را به ضدیت با حقوق بشر و تحمل
نکردن اعتراض محکوم کند.
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انعکاس

درآمد  هنگفت از
گوشیهای قاچاق

یـ 2
خصوصیات افکار عموم 

ابنالدین حمیدی1/ـ شــامل
رفتار عده بســیاری از افراد باشــد.
2ـ موضوعــی مدنظر همه باشــد.
3ـ موضــوع برای همــه از اهمیت
برخوردار اســت4.ـ افــکار عمومی
بیشتر با نیت(مشارکت)توأم است.
5ـ این رفتارهای مشــترک آنقدر
قدرت داشــته باشــند کــه برای
رســیدن احتمالی به مقصود مؤثر
واقــع شــوند6.ـ افــکار عمومی به
وســیله مجاری مختلف اجتماعی
ابراز میشــود7 .ـ افکار اجتماعی
یک ساخته اجتماعی است.
افکار عمومی در چهار گروه از
مردم قابل مطالعه اســت1:ـ عقاید
کارشناســی :مربوط به عموم فعال
اســت2.ـ عقاید آگاهانه :مربوط به
عموم آگاه یا هوشیار است3.ـ عقاید
پذیرفته :مربوط به عموم رأیدهنده
یا کســانی است که نه تخصص و نه
آشنایی مطلوب با عقاید دارند ،بلکه
تنها از این عقاید تأثیر پذیرفتهاند4.ـ
افکار عمومی ب ه طور کلی :مربوط به
عموم مردم اســت یا هر کسی که
در هیچیــک از گروههــای باال قرار
نمیگیرد.
ـ امروز دنیا ،دنیای اقناع است،
هیچکس را بــه زور نمیتوان قانع
کرد .بایــد با مخاطبان پاســدار و
ســرباز عقالنی صحبت کــرد تا به
اقناع برسند.
ـ باید بررســی کنیــم در این
شبکههای اجتماعی در چه عرصهای
کار شود تا بیشتر اقناع صورت پذیرد.
مجاریتشکیلدهنده
افکار عمومی
الــفـ عرصههــای گفتمــان
عمومی :در بیشتر جوامع گفتوشنود
چنین نقشی دارد.
بـ عرصه اصلی(رســانهها):
هر اندیشــهای در بــاب ماهیت و
نقش افکار عمومی مستلزم تحلیل
رسانهها است.
جـ عرصــه مــوازی :در کنار
رســانهها و به موازات آنها مجاری
انتقال خبر غیر رســمی وجود دارد
که شــایعه نمونه قدیمی آن است،
شایعات برعکس اخبار عموماً کذب
یا دســتکم اثبات نشــده انگاشته
میشوند و بیشتر هنگامی که رویداد
غیر معمولی رخ میدهد ،گسترش
مییابند.
امروز عرصه اصلی شکلگیری
افکار عمومی ،رســانه اســت .ما به
شبکههای گسترده نیاز داریم .برای
شکلگیری افکار عمومی از پیش باید
جورچینها را بچینیم که نتیجه را در
نهایت ببینیم.
عوامل مؤثر بر شکلگیری
و تداوم افکار عمومی
1ـ مردم :در بین مردم عدهای
نقش مهمتری بازی میکنند مانند؛
سیاستمداران ،روشنفکران ،مدیران و
دیگر خواص و نخبگان جامعه؛
2ـ رســانههای همگانــی:
رسانههای همگانی به ویژه تلویزیون
و مطبوعات و اینترنت در عین حال
که خود بیانکننــده افکار عمومی
هستند ،میتوانند در شکلگیری و
تحریک آن نقش مهمی ایفا کنند.
3ـ احــزاب و جناحها :احزاب به
ویــژه احزاب و جناحهای سیاســی با
حمایت از اندیشــهها و سیاستهای
خاص ،افکاری را بیان و برای دیدگاههای
خود طرفدارانی پیدا میکنند.
4ـ اجتماعات عمومی :این عامل
فرصت خوبی برای رهبران است تا با
مردم ارتباط مستقیم برقرار کنند و از
طریق سخنرانی برای تأثیرگذاری بر
ذهن مردم سود برده و به آنها آموزش
سیاسی دهند.
5ـ مؤسسات آموزشی :مدارس
و دانشگاهها؛
6ـ گروههای فشار :گروه فشار،
سازمانی است خارج از بدنه حکومت
که برای دفاع از منافع خود به اعمال
فشار بر قدرت عمومی و دولتی دست
میزند تا تصمیمات آنها را با منافع
خود همراه کند.
7ـ شایعه :شــایعه از منابع غیر
رسمی افکار عمومی است .شایعه ممکن
است بر اســاس خبری واقعی یا غیر
واقعی باشد که به دلیل وضعیت مناسب
خود به سرعت گسترش یابد و محتوای
آن در زمان انتقال به دســت افراد به
علت تفسیرهای متفاوت تغییر کند.
8ـ نخبگان و رهبران :این افراد
که شامل رهبران سیاسی ،دینی و...
میشود ،میتوانند تأثیر فراوانی در
شکلگیری و هدایت افکار عمومی
داشته باشند.
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نیمنگاه

جاسوسی صنعتی (بخش پنجم)

زمینهسازی اطالعاتی برای اعمال تحریمهای ثانویه

محمدحسین مصطفوی/
یکــی از ابعاد جاسوســی اقتصادی
آمریکا ،وضع تحریمهای ثانویه علیه
ایران است .وزارت خزانهداری آمریکا
به دلیل دسترسیهای مالی یا قدرت
جعلیسازی ،بسیاری از شرکتهای
معتبر بینالمللی را به دلیل معامله با
ایران وادار به جریمه میکند.

اتهــام مبلغ  ۶۱۹میلیــون دالر در
خرداد  ۱۳۹۱جریمه شد .این جرایم
سنگین سابقه بسیار تیرهای در ذهن
مدیــران بانکهــای خارجی ایجاد
کرده اســت و در نتیجــه از هرگونه
فعالیتی که احتمال مواجه شــدن با
جرایم آمریکا را داشته باشد ،پرهیز
میکنند .در کنار این ،هشــدارهای
متعدد دولتمردان آمریکایی مبنی بر
باقیماندن تحریمهای ثانویه در دیگر
حوزهها و برخورد شدید دولت آمریکا
با هرگونه تخلف از آن تحریمها ،ترس
را در بانکهــای خارجــی نهادینه
میکند که نتیجه آن همکاری نکردن
با بانکهای ایران است.

خصوصــی غیر متبوع کــه با طرف
م شــده در تعامــل اقتصادی
تحری 
یا تجاری باشــند ،محدودیت وضع
میکند .نمونه بــارز آن را در زمینه
اعمال تحریمهای ایاالتمتحده علیه
شــرکتهایی شــاهد بودیم که طی
سالیان اخیر با ایران در حال تعامل
اقتصادی بودند.
تحریم ثانویه و برجام
هرچند آمریکا در برجام متعهد
شده است که تحریمهای ثانویه را به
طور موقت متوقف کند؛ اما در عمل
آنچه انجام داده است ،تنها کم کردن
م ثانویه است و
مصادیق اعمال تحری 
در واقع هیچگونه سازوکار تحریمی را
متوقف نکرده است .به عبارت دیگر،
تحریمهای ثانویــه آمریکا کماکان
اجرایی اســت و امــکان دارد دامن
هر فعــال اقتصادی غیر آمریکایی را
بگیرد و اینگونه نیست که این جریان
متوقف شده باشد .آمریکا در اجرای
برجام تنهــا اعمال تحریمها را برای
آن دسته از افراد ،نهادها و بانکهای
ایرانی که از فهرست تحریمی آمریکا
خارج شــدهاند ،متوقف کرده است
(حدود  ۴۰۰فرد ،نهاد و بانک ایرانی).

تکاپو

در نتیجه ســازوکار اعمال تحریمها
کام ً
ال پابرجا بــوده و عمل میکند.
به عبارت صریحتــر ،میتوان گفت
آمریکا ساختار تحریمهای خود را به
طور کامل حفظ کرده است .اگر بانک
اروپایی در تراکنشی که بانک مرکزی
ایران بــرای یکی از افراد و نهادهای
باقیمانده در فهرست تحریمی (حدود
 ۲۰۰فرد ،نهاد و بانک) درگیر باشد،

تحریمهای ثانوی شرایطی
را بــه وجود آورده اســت که
شــرکتهای بزرگ بینالمللی
هم در انعقاد هرگونه قرارداد با
ایران در جنگ روانی مؤسسات
مالی یا وزارت خزانهداری آمریکا
احتیاط میکنند و معامالت در
بستری لرزان شکل میگیرد
از قواعدتحریمهــای ثانویــه آمریکا
تخلف کــرده و از این رو با تنبیهات
آمریکا مواجه میشود .نکته فنی این
مقررات آن است که مسئولیت همه
این اقدامات متوجه بانکهای همکار
ایران است؛ یعنی بانک باید متوجه
شود آیا تراکنشی که در حال هدایت
و انجام آن اســت ،مرتبط با یکی از

افراد باقیمانده در فهرست تحریمی
است یا نه.
جریمه مؤسسات و بانکهای
غیر ایرانی
متأســفانه پــس از برجــام،
تحریمهای بانکی ثانویه کام ً
ال باقی
مانده و اهداف بســیار مشخصی هم
برایش در نظر گرفته شــده اســت.
بانکهای بزرگ خارجی نیز به دلیل
باقــی ماندن همین تحریمهاســت
کــه جرئت نمیکننــد با طرفهای
ایرانی همکاری کنند .در ســالهای
گذشــته و به ویژه پس از توافق ژنو،
آمریکاییها تعــداد قابل توجهی از
بانکهای خارجی را جریمه کردند که
بزرگترین آنها بانک پاریباس فرانسه
با جریمه  9/8میلیــارد دالری بود.
بانکهای آلمانی ،انگلیســی و حتی
ژاپنی نیز تنبیه شدند که در مجموع
نزدیک به  ۱۶میلیارد دالر دریافتی
دولت آمریکا از این مسیر بود.
کریدت بانک سوئیس در سال
 ۸۸مبلــغ  ۵۳۶میلیــون دالر بــه
دلیــل نادیده گرفتــن تحریمهای
آمریــکا علیه ایران جریمه شــد یا
مؤسسه مالی انجیاو هلند با همین

جنگ روانی در بازارهای مالی
تحریمهای ثانوی شــرایطی را
به وجود آورده است که شرکتهای
بــزرگ بینالمللی هــم در انعقاد
هرگونه قرارداد بــا ایران در جنگ
روانی مؤسســات مالی یــا وزارت
خزانهداری آمریکا احتیاط میکنند
و معامالت در بســتری لرزان شکل
میگیرد .بــرای نمونه قراردادی که
بــا توتال در قالــب  ipcدر تیر ماه
ســال  96منعقد شد ،با یک سری
اما و اگرهایی مواجه شــد .ماجرا از
این قرار است که بارها مدیران ارشد
شرکت توتال از جمله پاتریک پویان
(مدیرعامل) و پاتریک دال شواردیر
(مدیر ارشــد مالی) اعالم کردهاند،
این شرکت فرانسوی منتظر تصمیم
کنگره آمریــکا درباره وضعیت آتی
برجام و مشــخص شدن چارچوب
تحریمها اســت و عم ً
ال اجرای این
قرارداد تاکنون که اوایل سال 2018
میالدی اســت ،به حالــت تعلیق
درآمده اســت .مقامات ارشــد این
شــرکت فرانسوی حتی به صراحت
اعــام کردهاند که توتال از هر گونه
تحریمی که مانع فعالیت این شرکت
در ایران شود ،تبعیت میکند.
مؤسسات مالی معتبر بینالمللی
که در آن تراکنشهای مالی یا دالر ر ّد
و بدل میشود ،مهمترین ابزار آمریکا
برای سیاستهای خود است.

گفتوگو با فعال اقتصادی که  50کارگاه ورنیبافی را اداره میکند

گلیم روستاهای ایران در اروپا هوادار دارد

اکبر کریمی /مغان از شهرهای مرزی
استان اردبیل است که افزون بر شهره بودن به
زمینهای حاصلخیز کشاورزی ،سابقه و قدمت
ارزشمندی در حوزه فعالیتهای هنری دارد.
ورنی از هنرهای دستی عشایر مغان قدیم
بوده و در حال حاضر از بافتههای منحصر به فرد
ایرانی است که با حفظ رونق و افزایش تولیدات
مصرفی از آن در مغان ،به برخی از مناطق دیگر
نیز گسترش یافته است.
محصولی شبیه به گلیم
و بافتی شبیه به فرش
در گذشته عشــایر مناطق اردبیل ،پشم
حاصل از دامهایشان را با دوكهای معمولی
میریسیدند و به روش ابتدایی رنگریزی کرده
و آن را برای بافت ورنی آماده میکردند.
ورنی گلیمی تکروست که از نظر بافت
در حد وسط گلیم و فرش قرار میگیرد .ورنی
بــر روی دار عمودی بافته میشــود و طرح و
نقشهای بدیــع و زیبایی از نقوش حیوانی و
گیاهی ،با اشــکال هندسی و انتزاعی دارد که
زنان و دختران روســتایی به صورت ذهنی و
بدون نقشه آن را بافته و به بازار عرضه میکنند.
«ســیاب کاظمزاده» یکی از فعاالن این
حوزه در شــهر مغان ،قدمت این هنر دستی
را از قول پدر ،بیش از دویســت ســال برآورد
میکنــد .خود او بافندگی ورنی را از ســنین
کودکی و نزد مادر یاد گرفته و از  18ســالگی
به صورت حرفــهای به بافت ورنی روی آورده
اســت .کاظمزاده به فاصله پنج سال از شروع
فعالیت حرفهای خود در این حوزه هنری ،اقدام
به سفارش بافت ورنی به بافندگان مغانی کرده
و به حوزه فروش ورنی مغان به دیگر شهرهای
کشور وارد میشود.
در حال حاضر ،وی با بیش از  20ســال
سابقه بافندگی 50 ،کارگاه بافندگی خانگی را
در سطح شــهر مغان و روستاهای اطراف آن
اداره میکند .بافندگان این کارگاهها ،وســایل
و مــواد اولیه را از کاظمزاده تحویل میگیرند
و در نهایــت با قیمت منصفانــه و تضمینی،
محصول تولید شده را به او میفروشند و او نیز
محصوالت را به شهرهای هدف ارسال میکند.

۷

آمارهای رســمی و اظهارات مســئوالن درباره حجم کاالی قاچاق ورودی به کشور نشان میدهد که یکدهم ارزش ریالی قاچاق کشور مربوط به واردات
تلفن همراه بوده اســت .بنابراین و از آنجا که به گفته مســئوالن حجم کل قاچاق کشور  20میلیارد دالر (حدود  71هزار میلیارد تومان) است ،یکدهم قاچاق
کشور به تلفن همراه مربوط میشود .گفتنی است ،طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه از این بابت در کشور اجرایی شده تا با این پدیده مقابله شود.

کنکاش

تحریم ثانویه چیست؟
در بررســی ابتدایی تحریمها
باید توجه داشت که تحریمها از نظر
کسانی که به رعایت آن ملزم هستند،
به تحری م اولیه یا تحریم ثانویه تقسیم
میشوند.
تحریمهــای اولیه(Primary
 :)sanctionدر صورتیکــه تحریم
تنها به روابط دو کشور مربوط شود،
به گونهایکه کشــوری از برقراری
تجارت یا تبادل خدمات یا دیگر روابط
اقتصادی و اجتماعی با کشور دیگری
امتنــاع کند ،این تحریم به اصطالح
«تحریم اولیه» یــا ابتدایی خوانده
میشود که دامنه شمول آن محدود
است .برای نمونه ،کلیه مقرراتی که
اتحادیه اروپا تاکنون در زمینه اعمال
محدودیت علیه شرکتهای اروپایی
بهمنظور فعالیت در داخل ایران وضع
کرده ،در زمره تحریمهای اولیه قرار
میگیرد .در آمریــکا ،این تحریمها
به طور عمــده مبتنی بر فرمانهای
اجرایی رئیسجمهوری آمریکا است.
تحریمهای ثانویه(Secondary
 :)sanctionدر تحریمهای ثانویه،
کشــور تحریمکننده ،کشــورهای
دیگــر را نیز به رعایــت این قوانین
تحریمی مجبور میکند و در صورت
رعایــت نکــردن ،آنهــا را مجازات
میکند .تحریمهای اقتصادی شامل
تحریمهای بانکی و غیر بانکی میشود
که تحریم غیر بانکی اینگونه تشریح
میشود که سرمایهگذاری و واردات
و صادرات به کشــور تحریم شــده
ممنوع اســت؛ اما در تحریم بانکی،
هدف تحریم ،مؤسسات مالی است.
در تحریم ثانویه ،کشور تحریمکننده
علیه کلیه نهادهای خصوصی و غیر

گزارش

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

تولیدات صنایع دســتی اردبیــل قرار گرفته
اســت؛ به گونهای كه هم اکنون این بافت به
كشورهای حاشــیه خلیج فارس ،كشورهای
اروپایی و آسیایی صادر میشود.
کاظمزاده که طی سالهای اخیر در بیشتر
نمایشــگاههای صنایع دســتی کشور شرکت
داشــته ،معتقد اســت« :مردم کشورمان نیز
عالقه زیادی به خرید محصوالت ورنی دارند.
فروش ما در نمایشگاههای داخلی خوب است.
امسال در نمایشگاه بینالمللی تهران ،شهروندان
عزیز تهرانی اســتقبال خوبی از محصوالت ما
داشتند».

تنوع محصولی در هنر ورنیبافی
ورنی در اندازه و ابعاد گوناگون و با توجه
به نیاز بازار ،تولید و عرضه میشود .تا دهههای
اخیر ،عشــایر دشــت مغان از ورنی به عنوان
زیرانداز ،روانداز و تزیین آالچیقها اســتفاده
میکردند؛ اما امروزه خانوادههای ایرانی از ورنی
مصارف متنوعی دارند و انواع طرحها و اندازهها
از ورنیهای بافته شده در بازار وجود دارد که
جنس نخ آن با توجه به نوع مصرفی ،ترکیبی
از ابریشم و پشم گوسفندی است .محصوالت
ورنی طیف گســتردهای از انــواع زیرپایی ،رو
مبلی ،تابلوهــای دیواری ،تولید کیف ،کفش،
رومیزی و ...را شامل میشود.
ورنیبافی؛ فعالیت اقتصادی دارای مزیت
بنا بــه گفته کاظمزاده ،در شــهر مغان
که مرکز تولید محصوالت ورنی کشــور است،
ورنیبافان مغانی ابریشــم مورد نیاز این حرفه
را از شــهرهای کاشــان و قم و نخ پشم را از
کارخانههای ریســندگی تبریز تهیه میکنند.
افــزون بر مواد اولیه این حرفــه ،دیگر ابزار و
وسایل کار مورد نیاز نیز تماماً در داخل تولید
میشود و هیچگونه نیازمندی به واردات در این
حوزه وجود ندارد.
با توجه به استقالل پایهای در این حرفه
و قابلیتهــای باال و بالفعل در شــهر مغان،

این رشــته هنری بــا برنامهریزی بلندمدت و
حمایتهای دولتی ،میتواند به منزله یکی از
رشتههای اقتصادی مزیتدار در منطقه توسعه
یابد و مایه اشتغال و رونق اقتصادی بیشتر مغان
و روستاهای آن شود.
معاون صنایع دســتی ،میراث فرهنگی و
گردشگری استان اردبیل ،آذر ماه امسال اعالم
کرده بود شــاغل شدن بیش از ده هزار نفر در
صنعــت تولید گلیم و ورنی اردبیل نشــان از
قابلیت و توانایی بســیار باالی این هنر سنتی
در بین اهالی استان دارد.
ســال گذشــته ،ورنی اردبیل نشان ملی
جغرافیایــی گرفته و به اذعــان همین مقام
دولتی ،علت این امر ،استفاده از مصالح بومی،
نوع نقش و طــرح منحصر بهفرد و نوع بافت
محصول بوده است.
قابلیتهای صادراتی محصوالت ورنی
ظرافــت و لطافــت بافــت و طرحها و
نقشهای متنوع و زیبای ورنی ،هر هنردوستی
را مجــذوب خود میکند .نــوع بافت ورنی با
ابریشــم از زیبایی خاصی برخوردار است و از
نظر وزن ،سبكتر و کمحجمتر از نوع پشمی
آن است و توجه گردشگران داخلی و خارجی
را به خود جلب كرده است.
ورنی از نظر صادرات در درجه نخســت

مشکالت این راه
همه قابلیتهای موجود در این هنر دستی
و اشتغال و کسب معیشت هزاران نفر از مردم
عزیز کشورمان از این حوزه در حالی است که
به جای ایجاد مشــوقهای اقتصادی از سوی
دولت ،برای توســعه و تقویت آن در منطقه و
کشور ،وضعیت فعلی بیمه بازنشستگی فعاالن
این عرصه در شهرستان مغان نامناسب است.
کاظمزاده در ایــن زمینه میگوید« :برخی از
بافندگان ورنی مغان با مشکل بیمه بازنشستگی
مواجه شــدهاند و از سه سال پیش فشار روی
برخــی از آنها برای حذف بیمهشــان افزایش
یافته است ».کاظمزاده اضافه میکند« :سازمان
تأمین اجتماعی در جواب معترضان گفته است،
بر اساس سقف سهمیههایی که به این سازمان
اعالم شده ،تعداد بیمهشدگان مازاد بر سهمیه
ابالغی اســت؛ عالوه بر اینکه نمیتوانیم افراد
جدید را در این حوزه بیمه کنیم ،باید تعدادی
از بیمهشــدگان قبلی را نیز حذف کنیم تا به
سهمیه تعیین شده برسیم».
در حال حاضر ،به علت این بیبرنامگیها
شاهد دست کشیدن بخشی از بافندگان ورنی
از کارشان ،طی همین سه سال اخیر در مغان
هســتیم که به قول آقای کاظمزاده ،با تداوم
چنین سیاســتی ،در کمتر از چند سال ،دیگر
اثری از تولید ورنی در منطقه باقی نخواهد ماند.
برای تهیه گــزارش از فعالیتهای
اقتصاد مقاومتی در استان خود با شماره
تلفن  09193472981تماس بگیرید.

روند سقوط از جبهه شمالی تا جبهه داخلی

ابوذر احمدی /طی هفته گذشــته ،تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی از
برگزاری چند جلسه مهم کابینه امنیتی این رژیم برای بررسی ادامه حضور ایران در
ســوریه در دوران پس از جنگ خبر داد .گفته میشود پیشروی مقاومت تا مرزهای
بلندیهای جوالن و همچنین آینده سوریه پس از پیروزی «بشار اسد» در جنگ با
تروریستهای تکفیری و تثبیت قدرت وی نیز از دیگر مباحث این کابینه بوده است.
اما تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی ،حضور ایران در سوریه را مهمترین محور
مباحث در کابینه فسادزده نتانیاهو برشمرد و در این باره گزارش داد که نتانیاهو در
تماس تلفنی با ســران کشورهای جهان در خصوص ادامه حضور ایران در سوریه و
لبنان هشدار داده است.
این در حالی است که پیش از این ،بخش عمومی سند برآورد استراتژیک سالیانه
ســرویس اطالعات نظامی ارتش اشــغالگر قدس (2018ـ )2017در فضای خبری
و رســانهای منتشر شد و بر جبهه شــمالی به عنوان مهمترین تهدیدات پیشروی
دولت(جعلی) اسرائیل در سال جدید تأکید داشت.
اما آنچه در این میان مهم است ،این نکته است که سران جانی رژیم صهیونیستی
برای دورنگه داشتن افکار عمومی داخلی خود و همچنین منحرف کردن منابع سیاسی
منطقه و ایران از تهدیدات پیشروی جبهه شمالی ،در اقدامی شتابزده از اغتشاشات
برنامهریزی شــده داخل ایران حمایت کرد و به زعم باطل خود آن را محملی برای
تحت فشــار قرار دادن جمهوری اسالمی ایران برای خروج از سوریه دانست .حال با
فروکش کردن آشوبهای غیر مردمی در ایران که با حمایت و سازماندهی دشمنان
خارجی کشــور کلید خورده بود ،سران جانی و فاسد صهیونیستی خود را مستأصل
دیده و با کوبیدن بر طبل توخالی ایرانهراسی تالش دارند تا با استفاده از یک ظرفیت
منطقهای تهدیدات پیش روی خود را در جبهه شمالی و در مرزهای بلندیهای جوالن
که حاال مقاومت در پشــت آن قرار گرفته است به نوعی خنثی کنند؛ لذا اینجاست
که روابط با دول خودفروخته عربی و فرافکنی علیه جمهوری اسالمی ایران به طور
ویژهای در دســتور کار مقامات جانی صهیونیســتی قرار میگیرد .پیشنهاد اعطای
جایگاه خاص به سران سعودی در اماکن مقدس در قدس اشغالی از نمودهای مهم
این راهبرد صهیونیستی بوده است.
هر چند که یوســی کوهن ،رئیس ســرویس جاسوســی و ترور رژیم غاصب
صهیونیستی(موساد) در اظهاراتی آشوبهای اخیر در ایران را بیفایده و ناامیدکننده
برمیشمرد ،اما با ادعای اینکه رژیم صهیونیستی در ایران چش م و گوشهایی دارد،
از پشــت پرده اقدامات اطالعاتی و امنیتی سرویسهای صهیونیستی در جمهوری
اسالمی ایران پرده برداشت« .یوسی کوهن» طی جلسهای خصوصی در وزارت اقتصاد
این رژیم با تأکید بر اینکه اسرائیل در ایران دارای «گوش ،چشم و چیزهایی بیشتر
از آنها» است ،اظهار داشت« :نباید از تحوالت در ایران انتظار زیادی داشته باشیم ،با
توجه به اینکه خوشحال میشویم شاهد انقالبی مهم در آن باشیم».
حــال در این میــان ،توجه به این نکته مهم ضرورت مییابد که ســران رژیم
صهیونیســتی برای ایجاد بازدارندگی و نیز مهار قدرت منطقهای جمهوری اسالمی
ایران تمام تالش خود را در ناآرام کردن فضای داخلی ایران و از سوی دیگر ،شعلهور
کردن گروههای تجزیهطلب در نواحی مرزی کشور به کار گرفته و از این منظر سعی
دارند فضای سیاسی ایران را متشنج و جایگاه منطقهای و جهانی آن را تضعیف کنند.
مهم آنکه در این رویکرد ضد ایرانی رژیم صهیونیستی ،سرویسهای اطالعاتی عربی ،از
جمله رژیم تکفیری سعودی و سازمان متوحش و ضد بشری «منافقین» نقش بسزایی
داشته و عوامل اجرایی عملیاتهای امنیتی رژیم صهیونیستی در ایران را برعهده دارند.
در پایان باید گفت که هر چند مقامات جانی صهیونیســتی تالش دارند تا با
اقدامات خرابکارانه خود در منطقه و علیه محور مقاومت ،به نوعی حاشیه امن برای
رژیم شیشهای صهیونیستی ایجاد کنند ،اما از یک واقعیت مهم و کلیدی نمیتوانند فرار
کنند و آن روند فزاینده سقوط رژیم جعلی اسرائیل است که از مهمترین شاخصههای
آن «افت شدید انگیزه» شهرکنشینان صهیونیست برای خدمت در ارتش اشغالگر
صهیونیست میباشد که نشریه «اسرائیل هایوم» در گزارش اخیر خود از روند پرشتاب
آن در جامعه صهیونیستی خبر میدهد.

روزنه

دانستهها و بایستههای حقوقیـ ۷۰

شرایط تحقق معامله

شهریار اقتصاد  /برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایط زیر
موجود باشد۱ :ـ انجام عمل حقوقی مالی؛ ۲ـ زیان به حال بستانکار؛ ۳ـ منجز،
مسلم و حال بودن دین؛ ۴ـ وجود قصد اضرار به بستانکاران.
 آیا هر نوع عملیات حقوقی مشمول مقررات در زمینه معامله بهقصد فرار از دین میشود؟
در پاســخ به این پرسش باید گفت ،تنها عملیات حقوقی مالی مشمول این
قاعده است و اعمال حقوقی غیرمالی (شخصی) مشمول این قاعده نیست؛ برای
نمونه نکاح ،چنانچه مردی که ملزم به پرداخت نفقه اســت ،خود را در موقعیتی
قرار دهد که طلبکار نتواند طلب خود را وصول کند ،در این حالت نمیتوان نکاح
را ابطال کرد.
 آیا عمل حقوقی یکجانبه میتواند مشمول مقررات در زمینه معاملهبه قصد فرار از دین تلقی شود؟
ایقاع در صورتی که به قصد فرار از دین واقع شــده باشد ،باطل است؛ برای
نمونه ابراه ،که در ماده  289قانون مدنی از آن یاد شــده است ،در صورتی که به
قصد فرار از دین تلقی شــود؛ زیرا این عمل در واقع مالی را که با وصیت و فوت
موصی جزء دارایی بدهکار تلقی شده ،از آن خارج میکند.
 آیا بستانکار میتواند نسبت به دینی که موجل است تحت عنوانمعامله به قصد فرار از دین از بدهکار اقامه دعوی کند؟
یکی از شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین ،این است که دین مسلم،
منجز و حال باشــد .پس هرگاه دین مورد اختالف باشــد یا تحقق آن معلق به
امری باشــد که هنوز پدید نیامده است یا موجل بوده و زمان ایفای آن هنوز فرا
نرسیده است ،بستانکار نمیتواند اقامه دعوی کند.
 عقد چه آثاری را بههمراه دارد؟آثار عقد را میتوان در دو زمینه بررسی کرد۱ :ـ آثاریکه برای متعامالن به
همراه دارد .در این زمینه باید اصل لزوم یا اجباری بودن قرارداد را بررسی کرد۲ .ـ
آثاریکه برای اشخاص ثالث بههمراه دارد .در این زمینه باید اصل نسبی بودن
قرارداد را نسبت به اشخاص ثالث مطالعه کرد.
 اثر عقد نسبت به طرفین معامله چگونه است؟برای اینکه عقدی از نظر طرفین معامله اعتبار داشته والزماالجرا باشد ،باید
صحیح بســته شده باشد و اگر عقدی صحیح بسته شده باشد ،نه تنها نسبت به
طرفین معامله ،بلکه نسبت به قائممقام قانونی آنها الزماالتباع است.
این لزوم پیروی از عقد و تعهدات ناشی از عقد گرفته شده از یک اصل حقوقی
با عنوان «اصالهالزوم» است .معنای اصل مزبور این است که اجرای قرارداد و ایفای
چ یک از طرفین نمیتوانند از اجرای تعهدات
تعهدات ناشی از آن اجباری است و هی 
خویش خودداری کنند و یکجانبه قرارداد را بههم بزنند.
اصل اجباری بودن قراردادها از موارد  10و  219قانون مدنی استنباط میشود.
ماده  10قانون مدنی مقرر میدارد:
«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند ،در صورتی
که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ است».
ماده  219قانون مدنی مقرر میدارد:
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند ،بین متعاملین و قائم مقام آنها
الزماالجرا است ،مگر اینکه ب ه رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شده باشد».
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«اسکات مادل» افسر امنیتی آمریکا و از متخصصان حوزه ایران ،در بهمن  5931با ارائه طرحی هفتبندی تحت عنوان «ایران زیر نظر» با هدف مهار ایران ،به جلسه استماع کنگره آمریکا گفت :رسانههای
ایران
فارسیزبان باید توجهات را بهسمت تظاهرات سوق دهند و با شبکهسازی از معترضان ،از تظاهرات کارگری ،دانشجویی ،گروههای نژادی ،فعاالن فمینیستی و معلمانی که دچار فقر هستند ،حمایت کنند...
زیر نظر! هرچند این تظاهرات بهصورت محلی (نه در سطح ملی) و گذرا برگزار میشوند ،اما ما باید کمک کنیم تا این «خوشههای نارضایتی ازهمگسسته» به هم پیوند بخورند و به رفتار قویتر ضد رژیمی منجر شوند.
جریانشناسی فکریـ فرهنگی ایران معاصرـ بخش پایانی

سیاستنامه

زمینهسازان انحراف در جریانهای فکریـ فرهنگی ایران

ن ـ 426
اندیشه سیاسی مسلمانا 

نقش مردم در حکومت از دیدگاه نراقی دوم

فتح اهلل پریشان /در بحث والیت فقیه به منزله شکل مطلوب حکومت اسالمی
از منظر اندیشه سیاسی فاضلنراقی ،متذکر این نکته شدیم که چون «خاستگاه و مالک
مشروعیت در نظام والیت فقیه منوط به نصب از جانب خداوند بوده و حق حاکمیت فقیه
در عصر غیبت از باب نیابت از امام معصوم(ع) است،مردم نقشی در مشروعیتبخشی
به نظام سیاسی اسالمی ندارند 1».حال این پرسش مطرح میشود که پس مردم چه
نقشی در حکومت اسالمی دارند؟ آیا اساساً اسالم برای مردم نقشی قائل شده است؟
بیتردید ،از مهمترین وجوه ممیزه عصر و زمانه کنونی با اعصار و قرون گذشته،
بــه نقش مردم و میــزان آن در حکومت و دولت برمیگردد و غوغای بزرگ نظامهای
دموکراتیک در دنیای فعلی ،به ویژه در مغربزمین این است که دموکراسی مطلوبترین
شــکل و محتوای حکومت اســت؛ چون مردم تعیینکننده آن هستند .صرف نظر از
بررسی ابعاد این موضوع و واکاوی درستی یا نادرستی این ادعا در غرب ،مدعیان غربی
و روشــنفکران متمایل به روندهای دموکراسی غربی در داخل این موضوع را مفروض
گرفته و نقش مردم را در دموکراســی غربی جدی میدانند و برعکس این نقش را در
حکومت اسالمی نقد میکنند.
گفتنی اســت ،اگرچه مطابق با اندیشهسیاسی اسالم مردم نقشی در مشروعیت
حاکم اسالمی ندارند؛ اما حضور تعیینکننده آنان در عرصه اجتماع و سیاست موجب
مقبولیت و تحقق عملی حاکم مشــروع میشود و از این منظر نقش اصلی را برعهده
دارند .نمونه بارز آن ،زمامداری مشروع حضرت علی(ع) است که به دلیل عدم رویکرد
مردم زمانه 25 ،سال جامعه اسالمی از خدمات الهیـ سیاسی ایشان محروم شد.
در نظام اسالمی برخالف نظام دموکراسی ،حاکم مشروعیت خویش را از قدرتی
باالتر کســب میکند و فرمانروا و صاحب اختیار مردم تلقی میشود؛ اما این قدرت و
اختیار در محدوده شریعت اسالمی بوده و حاکم حق ظلم و بیعدالتی بر مردم را ندارد و
باید براساس شریعت مقدس اسالمی و در محدوده آن حکم براند .بنابراین ،نظریه والیت
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فقیه هیچگاه با دموکراسی که در آن تنها مردم مالک هستند ،سر سازگاری ندارد.
اما دو نکته مالاحمد نراقی را به اهمیت نقش مردم در حکومت توجه میدهد:
1ـ براساس مشروعیت الهی جانبداری یا حمایت نکردن مردم تأثیری در مشروعیت
حاکم ندارد؛اما عقل بدیهی حکم میکند که تا مردم از حاکم حمایت نکنند و زمینه
اجرای فرامین وی را فراهم نیاورند ،هیچگاه حکومت شــکل واقعی را به خود نگرفته،
فقط نامی از حکومت را یدک میکشــد .بنابراین ،هر چند اقبال مردم در مشروعیت
والیــت فقیه تأثیری ندارد؛ اما پذیــرش و تمکین مردم موجب قدرت اجرایی فقیه و
اعمال قوانین اســامی در جامعه اسالمی میشود؛ از این رو ،مرحوم نراقی مساعدت
مردم به فقها در به اجرا درآوردن حدود الهی را واجب دانسته ،در کتاب «عوائداالیام»
مینویســد« :ترک حدود منجر به مفاسد میشــود و فقها تصریح کردند که بر مردم
3
واجب است در این قضیه کمک کنند و حق هم همین است».
از سوی دیگر ،مرحوم نراقی پس از بیان قواعد شهریاری و وظایفی که بر عهده
حاکمان عادل اســت ،وظایفی را نیز برعهده مردم گذاشــته و حق و تکلیف متقابل را
بر مردم و حاکمان متذکر شــده است .وی درباره وظایفی که مردم در قبال حاکمان
دارند ،مینویسد« :همچنان که بر شهریاران و ملوک ،دادگستری و رعیتپروری الزم
و متحتّم اســت که سایه شــفقت و مرحمت بر سر کافه خالیق بگسترانند ،همچنین
بر کافه رعایا و عامه برایا واجب اســت که از جاده اطاعت و انقیاد ایشان انحراف جایز
ندانسته ،همواره طریق یکرنگی و اخالص مسلوک و اسامی سامیه ایشان را در خأل و
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مأل به تعظیم و تکریم بر زبان جاری سازند و دعای آنها را بر ذمه خود الزم شمارند».
2ـ نکته دیگر اینکه براســاس اندیشه مرحوم نراقی دوم همه فقها بالفعل والیت
دارند 5و وظیفه مردم ،اطاعت از آنهاســت و طبیعی است که در این صورت ،تزاحمی
میان والیت آنان به وجود میآید .ایشان چارهای برای این تزاحم ارائه نداده ،بلکه حتی
نیازی به این امر احساس نکرده است؛زیرا وی در روزگاری میزیست که مرجعیت عام
و فراگیر حاکم نبود و فقها در حوزه جغرافیای خویش امور را رتق و فتق میکردند .به
این ترتیب گویا باید چارهکار را در مقبولیت مردمی جســتوجو کرد،به این صورت
ال والیتش به فعلیت میرسد و چون
که هرگاه فقیه مقبولیت مردمی داشته باشد ،عم ً
کمتر اتفاق میافتد که همه فقیهان از مقبولیت مردمی برخوردار شوند ،والیت همه آنها
به فعلیت نمیرسد .بر اساس این ،مرحوم نراقی به موضوع مقبولیت مردمی نپرداخته
که علت آن هم مطرح نبودن این موضوع در حیات سیاسی آن زمان بوده است؛ زیرا
مردمساالری و انتخاب حاکم به دست مردم محصول اندیشه مدرن غرب است که در
آن زمان به حیات سیاسی ایران راه نیافته بود.
بنابراین در دیدگاه نراقی،اقبال و انکار مردم در مشــروعیت حاکم نقشی ندارد
و در تصرفات وی خللی ایجاد نمیکند و مردم نمیتوانند نقش اساســی در به فعلیت
رساندن این والیت داشته باشند؛ بلکه مکلفند به فقیه در اجرای احکام و حدود یاری
رسانند .در واقع نقش مردم در قدرت اجرایی بهتر و بیشتر برای حاکم و دوام حکومت
نیز خودنمایی میکند؛ چرا که از منظر مرحوم نراقی ،حفظ نظم و نظام انســانی و به
دور ماندن جامعه از هرج و مرج،برقراری عدالت ،گرفتن حق مظلوم از ظالم و اجرای
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فریضه امر به معروف و نهی از منکر جز در سایه حکومت مقدور نیست.
* پینوشتها در دفتر نشریه موجود است.

کتابخوان
سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني

کتاب «سامان سياسي در جوامع دستخوش
دگرگوني» اثر «ســاموئل هانتينگتون» متفکر
و نیروی راهبــردی مراکز مطالعاتی و اطالعاتی
آمريکايي اســت که به نوعــی تجارب مدیریتی
و مأموریتی خود در کشــورهای گوناگون را در
آن به صورت دستهبندی آورده است .این کتاب
را محســن ثالثي از چاپ نهم ( 1975ميالدي)
دانشگاه ييل به فارسي برگردانده است .چاپ اول
اين ترجمه را انتشارات نشر علم در سال 1370
و چاپ پنجم آن را در سال  1392به بازار کتاب
عرضه کرد .این کتاب  676صفحه و هفت فصل
دارد که عبارتند از« :سامان سياسي و تباهي سياسي»« ،نوسازي سياسي :آمريکا در برابر
اروپا»« ،دگرگوني سياسي در جوامع سياسي سنتي»« ،پراتوريانيسم و تباهي سياسي»،
«انقالب و سامان سياسي»« ،اصالحات و دگرگوني اجتماعي» و «نوسازي و احزاب».
هانتينگتون در کتاب خويش به دنبال نشان دادن چارچوبهاي الزم براي تحقق سامان
يا همان اســتواري سياسي است .از اين رو ،در پيشگفتار کتاب بيان ميدارد« :تجزيه
و تحليل پژوهشگرانه راهها و وسايل پيشبرد سامان سياسي ،با وجود اختالفهايي که
بر ســر مشروعيت و خوشايندي اين هدف وجود دارد» بايد مورد توجه يک دانشمند
سياســي باشد .وي در ادامه معتقد اســت« :سامان سياسي تا اندازهاي به رابطه ميان
توسعه نهادهاي سياسي و تحرک نيروهاي اجتماعي به صحنه سياست بستگي دارد».
وي در سراســر اثر خويش به دنبال نشان دادن مسير فرايند نهادمند شدن مشارکت
سياســي در کشورهاي در حال نوسازي است .مســئله وي استواري و ثبات جامعه و
سياســت در جامعه دستخوش نوسازي است؛ اما این کتاب در حوزه عمل سیاسی در
بسیاری از کشورهای غیر همســو با آمریکا به دستورالعملی برای براندازی نظامهای
سیاســی آنها تبدیل شده است .در واقع ،این کتاب و دیگر کتابهای هانتينگتون به
همراه نسخههای جین شارپ در کودتایهای مخملی سالهای گذشته در صربستان،
اوکراین ،قرقیزستان و گرجستان و فتنه آمریکایی سال  88در ایران نیز مورد بهرهبرداری
فتنهگران و کودتاچیان قرار گرفته است .از این منظر آشنایی با شیوهها و راههای ارائه
شده در این کتاب در راستای شناخت و مقابله با تحوالتی از این دست که نمونه آن
را به نوعی در آشوبهای اخیر در دی ماه  96هم شاهد بودیم ،حائز اهمیت است.

جعفر ساسان -داوود عسگری/
در شمارههای پیشین نقش فرقه
ضاله بهائیت در ایران معاصر بررسی شد.
در این راستا ،ابتدا وضعیت ایران در زمان
شــکلگیری این فرقه ترسیم و سپس
زمینههای داخلــی و خارجی پیدایش
آن بیان شــد .در ادامه مبانی و اصول
فکری و عقیدتی ،نحوه شــکلگیری،
ریشههای سیاسی ،نقش فرق شیخیه و
بابیه در پیدایش بهائیت و نقش بهائیت
در تحوالت ایران معاصر در پنج مقطع
قاجاریه ،مشروطه ،پهلوی اول ،پهلوی
دوم و دوره جمهوری اســامی بررسی
شد .در این شــماره که مطلب پایانی
در جریانشناســی بهائیت از مجموعه
جریانشناســی فکریـ فرهنگی ایران
معاصر است ،برای جمعبندی به نکاتی
مهم اشاره میشود.
اول :در طــول تاریــخ و در ادیان
مختلف ،بدعت در دین و سوءاســتفاده
افــراد قدرتطلب از آن برای کســب
منافع دنیوی رواج داشته و تاکنون نیز
مشاهده میشــود؛ اما در ایران معاصر
به دلیل پیوند دین و سیاست و حضور
پررنگ رهبران دینی در عرصه اجتماع
و از طرفــی حضور عوامل بیگانه که در
مقابل جریان دینی قرار گرفتهاند ،این
روند رو به رشد بوده است .سطحینگری
و برداشتهای غیر عقالنی از دین که با
نام تحجر از آن یاد میشود نیز به تسریع
این روند کمک کرده اســت .در واقع،
بررســی جریانشناسی تاریخی حاکی
از وجود دو جریان خطرناک «تحجر» و
«التقاط» در جامعه دینی ایرانی است
که به مثابه عوامل زمینهســاز انحراف
جریانهــای فکریـ فرهنگــی ایران
معاصر از گذشته تاکنون مطرح بوده و
ایران معاصر را آبســتن حوادثی کردند
کــه تاکنون نیز اثرات مخرب آن وجود
دارد .تحلیل بهائیت نیز در این راســتا
قابل ارزیابی است.
دوم :فرقه شیخیه که میتوان آن
را جریانی متحجر و بدعتگذار نامید،
در چنیــن فضایی در اوایل دوره قاجار
شــکل گرفت و مسبب انحرافات دیگر
در قالب بابیه و بهائیت شد .شیخاحمد
احسایی که روحانی متوسطی از منطقه
احساء عربستان بود ،با رویهای اخباری
و با برداشــتهای غیرعقلی از مذهب

آفاق

شــیعه که متکی بر خواب و خیال بود،
بدعتی در شیعه به وجود آورد که افراد
قدرتطلب آن را پرورانده و به فتنهای
در ایران تبدیل شد .وی با تعبیر و تفسیر
غلط از آموزه مهدویت ،به جعل رکن رابع
در کنار دیگر اصول مذهب شیعه دست
زد و تنهــا راه ارتباط با امام زمان(عج)
را از طریق آن ممکن دانست .این ادعا
از ســوی شاگرد وی ،سیدکاظم رشتی
ترویج شــد و عدهای از شــاگردان وی
که از طالب دونپایــه بودند ،هر یک،
َعلَم بابیت امام زمان(عج) را برافراشته و
خود را همان رکن رابع معرفی کردند.
ســوم :در میــان شــاگردان
ســیدکاظم رشــتی ،طلبهای جوان به
نام سیدعلیمحمد باب ،از اهالی شیراز
که قب ً
ال ســر و سری با دستگاه استعمار
داشــت و در شرکت یهودی ساسون در
بوشهر خدمت کرده بود ،بیشتر از دیگران
مطرح شد و فتنهای در ایران به پا کرد که
میتوان از آن به فتنه باب یاد کرد .باب
که سواد چندانی نداشت و هوای ریاست
و ســلطه بر ایران را در سر میپروراند،
از بابیت فراتــر رفته و ادعای قائمیت و
نبــوت و حتی الوهیــت هم کرد و دین
اسالم و مذهب شیعه را به طور کلی زیر
سؤال برد و مدعی آوردن دین جدیدی
شــد .افکار شــاذ و بیپایه او با واکنش
جدی علما مواجه شد که وظیفه خود را
مبارزه با بدعتها و حفاظت از شریعت

دکتر سیامک باقریچوکامی/در شماره
گذشته گفته شد ،جنگ نرم مبتنی بر ذائقه ،سه گام
اساسی دارد :ذائقهسنجی ،ذائقهسوزی و ذائقهسازی.
ذائقهسازی امر بسیار پیچیدهای است که با ابزارهای
شــنیداری ،دیداری و تعاملی و با بازیگری عامالن
متعــدد و به روشها و شــیوههای متفاوت دنبال
میشود .برخی از ذائقهسازیها که بازیگران جنگ
نرم با توســل به آن ســعی در تغییــر ارزشها و
هنجارهای متعالی جامعه دارند ،عبارتند از:
1ـ نیازسازی
یکی از پایههای ذائقهسازی ،ایجاد نیاز است.
نیازهای انسان شــامل نیازهای واقعی و نیازهای
کاذب میشــود .نیازهای کاذب آنهایی هستند که
از هیچ واقعیتی نشــئت نگرفته و صرفاً ناشــی از
مجموعه پندارها ،خیاالت و تبلیغات شعارگونهاند
که گاه برای پیشبرد اهداف خاصی ایجاد و پیگیری
میشوند؛ اما نیازهای واقعی از یک واقعیت عینی
ناشی شده و ابعاد مادی و معنوی دارند( .انصاری،
 )22 :1389نیازهای کاذب طیفی را شامل میشوند
که از نیازهای جسمی تا نیازهای فکری و عاطفی
را در برمیگیرد .رســانههای غربی و غربگراها به
صــورت هدفمند ابتدا به ایجاد یک نیاز کاذب اعم
از مادی و غیر مادی مبادرت ورزیده ،سپس بنیادها
و دستگاههای فکری و شرکتهای بزرگ اقتصادی،
تولیدات خود را برای ارضای نیازهای احساس شده،
به مردم عرضه میکنند .نیازهای مادی همواره به
همراه و پیوســت عنصر فرهنگی تعریف شده وارد
کشور هدف میشود .وارد کردن عرفانهای کاذب
پــس از جنگ تحمیلی ،موســیقیهای جاز ،رپ،
هــوی متال و ،...لوازم آرایش ،لباسهای نامتعارف
و ...برخی از مصادیقی هســتند که با شــکلدهی
نیازهــای کاذب در ایــران صورت گرفته اســت.
تحقیقات نشان میدهد« ،با افزایش میزان مصرف
رســانهای ،میزان خودآرایی زنان تهرانی افزایش
مییابد .کسانی که مصرف رسانهای متفاوت دارند،
از نظر میزان خودآرایی با یکدیگر متفاوت هستند».
(رضویزاده)245 ،
2ـ برندسازی فرهنگی
برندســازی عامــل دیگــری اســت که در

میدانستند .درایت امیرکبیر نیز سبب
شد این فتنه خاموش شده و باب در سال
1266به اعدام محکوم شود؛ اما پیروان و
شاگردان وی در گوشه و کنار ایران دست
به آشــوب و کشتار مردم زده و فجایعی
در مازندران ،نیریز و زنجان به بار آوردند.
چهارم :در میان پیروان باب دو برادر
به نامهای میرزایحیی و میرزاحسینعلی
نوری که بعدها بــه صبح ازل و بهاءاهلل
شــهرت یافتند و خانوادگــی در دامان
اســتعمار پرورش یافتــه بودند ،گوی
ســبقت را از دیگــران ربــوده و ادعای
جانشــینی باب را مطرح کردند .در این
میان ،میرزاحسینعلی نوری با ترفندهای
خــاص ،خود را موعود مــورد نظر باب
معرفی و در نهایت ادعای نبوت و الوهیت
کرد و فرقــه بهائیت را بنیان نهاد که با
پشــتیبانی همهجانبه استعمار روس و
انگلیس و بعدها آمریکا و صهیونیستها،
تاکنون به حیات خود ادامه داده و منشأ
خســارات مادی و معنوی بسیاری برای
ایران و ایرانیان شده است.
پنجم :روند شکلگیری ،پیدایش
و تداوم این فرقه بیانکننده این اســت
که این فرقه محصول فتنهای سیاسیـ
مذهبی است که در ایران معاصر رخ داده
و تحلیلهــای مختلف درباره آن مانند
جنبش کمونیستی ،جنبش اجتماعی،
اقلیت مذهبــی و ...چندان به واقعیت
نزدیک نیست .در واقع ،بدعت در دین

و پیــروی از هوی و هوس که دو دلیل
پیدایش فتنه از دیــدگاه امام علی(ع)
معرفی شده ،در پیدایش این فرقه کام ً
ال
مشهود است .عقاید منحرف شیخاحمد
احسایی درباره جسم هورقلیایی ،رکن
رابع ،انکار معاد جسمانی ،دریافت علوم
مســتقیماً از ائمــه(ع) ،نادیده گرفتن
عقل ،اجتهاد و ،...بدعتهایی در مذهب
شــیعه بود که به تکفیر وی منجر شد.
قدرتهای استعماری نیز که از مذهب
و روحانیت شــیعه هراس داشتند ،به
دنبال شکاف در جامعه شیعی بودند و
انحرافات فوق ،زمینه بهرهبرداری آنها از
فضای به وجود آمده را فراهم کرد .افراد
قدرتطلب و هواپرستی مانند باب و بهاء
که از پیش با بیگانگان مرتبط بودند ،وارد
عرصه شــده و بخشی از جامعه بیخبر
و تحت ستم ایران را که منتظر منجی
بود ،به سوی خود جلب کردند .این فتنه
ســبب انحراف افکار عدهای از مردم و
سست شدن اعتقاد آنها به آموزه متعالی
مهدویت شد و قتل و غارت عدهای دیگر
را به دنبال داشــت و اســتعمار مانند
تماشــاچی شاهد برادرکشی و تضعیف
اقتدار ملی و دینی جامعه ایران بود .در
واقع ،در این فتنه ،استعمار با بهکارگیری
ترفند معروف «تفرقه بینداز و حکومت
کــن» از رخنهای کوچــک در جامعه،
فتنهای بزرگ با کمک افراد فرصتطلب
به پا کرد و بدون هزینه ،سلطه خود را

هرچه بیشــتر بر ایــران تحکیم کرد و
میوه آن را در قراردادهای چپاولگرانه
و غارت منابع ایــران و حوادثی ،مانند
مشــروطه و روی کارآوردن رضاخان و
فرزند ناخلفش چید.
با پیروزی انقالب اسالمی و آشکار
شدن پیوند بهائیت با بیگانگان و فعالیت
آنان علیه عقاید و منافع ملی ایرانیان که
آنان را در ردیف صهیونیسم و استکبار
قرار داده اســت ،این فرقــه به آغوش
نظام ســلطه پناه برد و فعالیت خود را
علیه نظام جمهوری اسالمی علنی کرد.
اوج ایــن فعالیت را میتــوان در فتنه
آمریکاییـ صهیونیســتی  88مشاهده
کرد که متأسفانه برخی از جریانهای
قدرتطلــب داخلی با این فرقه در یک
راستا علیه نظام اسالمی هماهنگ شده
و ســعی در تطهیر گذشته آن و دفاع
از آن بــه منزله یک اقلیت دینی دارند.
حمایت افرادی از جریان اصالحات ،از
جمله کدیور ،حقیقتجو و ...از این فرقه
حاکی از ارتباط دوجانبه و هماهنگی با
اهداف نظام سلطه درباره ایران است که
تاکنون محقق نشده است.
بنابراین اگرچــه فتنه بهائیت به
دلیل وجود مرجعیت آگاه و بیدار شیعه
چندان تداوم نیافت و با رهبری حضرت
امام(ره) ،حکومت وابســته به بهائیت
و اســتعمار سرنگون شــد و با رهبری
آیتاهللالعظمی خامنهای(مدظلهالعالی)،
فتنه  88مهار شد؛ اما درسی که امروز
باید از حوادث تاریخ معاصر ایران و جهان
اسالم گرفت ،این است که دشمن از هر
فرصتی برای شکاف در جامعه اسالمی
و بــه ویژه ایران اســتفاده میکند .در
واقع ،با تبعیــت از والیت و مرجعیت،
کوچکترین انحراف و شــکاف را نباید
در جامعه نادیده گرفت و با عقالنیت و
آگاهی ،با تحجر و التقاط در هر شــکل
مقابله کرد تا به گذشته نکبتبار و ذلیلی
که ایران به دست بهائیت ،صهیونیسم
و استعمار ،تسخیر شده بود برنگردیم.
از شــماره آینــده ،پرونده علمی
دیگری را در این ستون ،با نام «بررسی
انجمــن حجتیه» خواهیم گشــود که
محصــول دیگــری از پارادایم تاریخی
تحجر و التقاط در ایران بوده است.
* پینوشتها در دفتر نشریه
موجود است.

تحلیلی بر نسل نوین جنگ نرم علیه انقالب اسالمیـ قسمت هشتادونهم

شیوههای ذائقهسازی در جنگ نرم

ذائقهسازی و حتی نیازســازی نقشآفرین است.
امــروزه ،مفهوم برندســازی از حــوزه بازاریابی و
فعالیتهای تجاری فراتر رفته و به حوزه فرهنگی
تعمیم یافته است .برند در مفهوم کالن به معنای
خلق یک هویت و ایجاد تمایز اســت .جوهر اصلی
برند آن چیزی است که قرار است در آینده تصویر
شــده و در ذهن مشــتری نقش بندد .برندها هم
از طریق ذائقهســنجیها ســاخته میشوند و هم
خود یکی از راههای ذائقهسازی هستند .بازیگران
جنگ نرم با شــناخت ذائقههــای غیر متعالی در
جامعه ،برندهایی را مبتنــی بر آن تولید و از این
طریق ،ذائقههای غریزهمحور را در جامعه توســعه
و گسترش میدهند .از سوی دیگر ،عامالن تهاجم
فرهنگــی مدرن ،با تولید برندهای غیر ارزشــی و
مبتنی بر جامعه غربی ،ذائقههای متمایز و متباین
با سرمایه فرهنگی جامعه دینی را ایجاد میکنند.
بهکارگیــری تکنیک برندها در جنگ نرم ،در واقع
تولید کلیدواژگان ســبکهای متفاوت از زندگی
غربی در جامعه ایران هســتند .یکی از ریشههای
جشــن طالق ،طالق ســفید ،همباشی و افزایش
خانههای مجــردی و ،...برندســازی فرهنگی در
جامعه ایران است.
3ـ مد و مدگرایی
مد و مدگرایی نیز شــیوه دیگــری از تغییر
ذائقههای اجتماعی اســت .واژ ه مد فرانسوي است
و در زبان فرانســه به معنای طرز ،اسلوب ،عادت،
شيوه ،ســليقه ،روش ،رسم و باب روز آمده است.

مدگرایی یا گرایش به مد یک شــیوه ،ســلیقه یا
الگوی فرهنگی است که شخصی آن را میپذیرد.
گستره مد و مدگرایی همه قلمروها و سبک زندگی
را شامل میشود .با توجه به تعریف «مد» ،مدگرایی
با تغییر ســلیقه و ذائقه افراد سبب گرایش غالب
آنها به سبک خاصی از زندگی و استفاده از کاالی
خاصی میشــود .مد و مدگرایی به آهستگی خود
را به مثابــه نوعی خردهفرهنگ در تفکر و زندگی
جامعه رسوخ میدهد .این فرایند گزاره محوری و
کانونی سیاستهای بازیگران جنگ نرم برای انتقال
فرهنگ خود به جوامع هدف است .رفاه فردگرایانه،
سودجویی و طمع آســایش خودخواهانه ،همگی
کلیدواژههای اساســی از مدگرایی هستند که به
صورتهــای گوناگون به منظور تســلط فرهنگ
آمریکایی و غربی تبلیغ میشود .چنانچه «رسانههای
مختلف ،از قبیل ماهواره ،اینترنت و تلویزیون ابزار
ترویج مد و رواج مدگرایی هستند که غالباً در چنبره
سرمایهداری جهانی است( ».کازنو)195 :1387 ،
ایــن پدیده نوظهور که هنوز در حال تطور و
تکامل است ،تا جایی پیشرفت کرده که در برخی
جوامع مقلد نبودن از مدهای معرفی شده در این
رســانهها به منزله عقب ماندن از زندگی محسوب
میشود .مدگرایی مانند (نوع لباس پوشیدن ،مدل
غــذا خوردن ،نوع تفکر و اندیشــه و )...که عمدتاً
برگرفته از الگوهای بیگانه و غیر خودی اســت ،به
قدری در فرهنگ خودی تأثیر گذاشــته است که
نوعی بیهویتی و از خود بیگانگی با فرهنگ اصیل
را به دنبال داشته است .هم اکنون بیش از یک صد

شــبکه ماهوارهای و یک صد مجله لباس و کفش
و ...بهطور مســتقیم و غیر مســتقیم مد و آخرین
ســبكهای پوشش را نمایش میدهند که حاصل
آن ظهور سبكهای پوشش و رنگهای مد در هر
سال است .در سالهای اخیر ،شاهد تبلیغ مدهایی
هستیم که نمادهای مذهبی را که قدرت نرم نظام
محسوب میشــود ،هدف قرار داده و سعی دارند
چنین نمادهایی را در ذائقه مردم منحرف کنند.
از جمله این شگرد جدید تولید و وارد کردن
لباسهایی با نمادهای شیطانپرستی در بازار ایران
است؛ به گونهای که در این نمادهای شیطانپرستی
از نمادهایی نزدیک به نمادهای عاشــورایی سود
جسته شده است .با این حال ،در بازیگران جنگ
نرم و عامالن تهاجم فرهنگــی بر پایههای غرایز
نفسانی با تولید الگوها و مدها سعی دارند مدیریت
ذائقهها و در نتیجه مدیریت الگوها و سبک زندگی
جامعه اسالمی را در دست بگیرند .در واقع ،اکنون
به وضوح مشخص است که مدگرایی در دوره معاصر
به نوعی استعمار فکری و فرهنگی جوامع گوناگون
تبدیل شده است .استعمار فرانوین در تالش است با
ترویج و تبلیغ مستمر مدهای گوناگون در جوامع
و فراهم کردن زمینههای پذیرش بیچون و چرای
آنها ،ذائقهها را یکسانسازی کرده و از طریق آن،
هنجارها و ارزشهای غربی را جهانیسازی کنند.
البته ناگفته نماند که اگر گرایش به مد در بســتر
صحیح مدیریت شــود ،میتواند زندگی را متعالی
و در مسیر کمال رشــد قرار دهد؛ اما در صورتی
کــه گرایش به مد ،به مدپرســتی تبدیل شــود،
خطرناک است.
با این وصف ،ذائقهسازی پروژه نرم برای نفوذ
الگوهای فکری ،منشــی و رفتاری غرب در جوامع
اســامی و از جمله ایران است .بيش از 70شبكه
ماهوارهاي فارســيزبان و بيش از هزاران شــبكه
اينترنتي و هزاران شــبکه اجتماعی  24ســاعته
در حــال فعاليت در زمینه تغيير ذائقه ايراني و در
نتیجه تغییر منش و خلق و خوی ایرانیان هستند.
هدف نهایی همــه آنها تغییر ذائقهها و جابهجایی
سبک اسالمیـ ایرانی با سبک مدرن غربی است.
همه این شــبکهها ،با نفوذ در خانوادههای ایرانی
تــاش میکنند ذائقه ایرانیــان را با طعم زندگی
غربی تغییر دهند.

پردازش

نافرمانیمدنی

شــهاب زمانــی /وقــوع
ناآرامیهای اخیر در کشور و تعبیرهای
مختلفی که هر فرد و هر جریان سیاسی
داخلی و رســانههای خارجی مبتنی بر
اهــداف و اقتضائات خود از این تحوالت
اجتماعی داشــته و دارند ،سبب شد در
چند شماره مفاهیم و اصطالحات مرتبط
با تحوالت اجتماعی را بازخوانی کنیم تا
دقیقتر با ماهیت این اقدامات که اول به
صورت مسالمتآمیز و برای اعتراض به
وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی
بود ،اما در ادامه با موجسواری دشمنان
ماهیــت اصلی خود را بروز داد ،آشــنا
شــویم .در این راستا در شماره گذشته
با مفهوم جنبش اجتماعی آشنا شدیم،
در این شماره نافرمانی مدنی را بررسی
خواهیم کرد.
یکی از راههای تغییر و دگرگونی
نظامهای سیاسی ،نافرمانی مدنی است.
نافرمانی مدنی از نظر اصطالحی به «هر
اقدام قانونشکنانه آشکار و عمدی که با
هدف جلب توجه همگان به نامشــروع
بــودن برخی قوانین یا نادرســتی آنها
از جنبــه اخـالقـــی و عقالنی صورت
میگیــرد» ،گفته میشــود .در واقع،
نافرمانی مدنی «اقدامی سیاســی است
که در آن از اقتدار حکومتی به نشــانه
اعتراض اخالقی» ســرپیچی میشود.
در ادبیات سیاســی ،از نافرمانی مدنی،
بــا تعابیر دیگری مانند مقاومت مخفی،
مبــارزه منفی ،مبارزه بدون خشــونت،
مقاومت مالیم ،نافرمانی عمومی و عدم
اطاعت از حکومت یاد میشود.
در دوران اخیر این الگو را گاندی،
رهبر اســتقالل هند بنیان نهاد .وی از
طریق مبــارزه منفی یا نافرمانی مدنی،
استعمار انگلیس را شکست داد و موفق
به رهایی هند از یوغ بیگانگان شد .گاندی
پس از آن به قهرمان مبارزه با استعمار
شــهرت یافت .ماهاتما گاندی برای این
کار قوانین به ظاهر سادهای را پیشنهاد
کرد که عبارت بودند از:
1ـ یک فــرد عضو مقاومت هرگز
عصبانی نمیشود.
2ـ او از عصبانیــت مخالفش رنج
میبرد.
3ـ اگر یکی از مخالفان یکی از اعضا
را ترور کند ،او انتقام نمیگیرد ،ولی هرگز
به دلیل ترس از مجازات دشمنش تسلیم
خواستههای او نمیشود.
از ایــن شــیوه در جنبــش ضد
نژادپرستی در آفریقای جنوبی ،جنبش
حقــوق مدنــی آمریــکا و جنبشهای
صلحطلب نیز بهره گرفته شــدهاست.
در ایــن روش با بیاعتنایــی به قوانین
حکومتی ،سعی در تضعیف قابلیت اجرای
قانون که یکی از مهمترین پایههای قدرت
هر حکومتی است ،میشود.
الگـــوی دیگر نافرمانی مدنی به
مثابه روشی خشونتپرهیز برای اعتراض
به سیاســتهای حکومتها را ساموئل
هانتینگتون ارائه کرد .وی نافرمانی مدنی
را در ذیـل امـواج سهگانه دموکراسی در
قرنهای نوزدهم و بیستم بررسی کرد.
به نظر وی ،بیشتر کشورهای جهان طی
سه موج از حکومتهای اقتدارگرا عبور
کــرده و به حکومتهــای دموکراتیک
رســیدهاند .هانتینگتون بــرای تغییر
رژیمهای به اصطالح اقتدارگرا و مخالف
آمریکا دســتوراتی را ارائه داده است که
در حال حاضر با نام «انقالبهای رنگین»
در اروپای شــرقی و برخی از کشورهای
اقماری شــوروی سابق از طریق آمریکا
و مراکــز اطالعاتی مورد سوءاســتفاده
قرار میگیرد.

نکته

در خدمت نظام سلطه

نافرمانی مدنی اگر چه شــیوهای
است که در ادبیات سیاسی جهان بیشتر
و پیشتر مبارزان حقطلب و آزادیخواه
بــه کار میگرفتند ،اما این نوع مبارزه
به تدریج از شیوهای در جهت خدمت
بــه اســتقاللطلبی و آزادیخواهی
ملتها خارج شــد و در خدمت نظام
ســلطه جهانی قرار گرفت و امروزه در
خدمت جنگ نرم و در راستای تالش
ابرقدرتها برای تسلط بر جهان و کسب
منافع نامشروع خویش مورد ارزیابی قرار
میگیرد .هانتينگتون برخالف گاندى،
از الگوى مبارزه منفى براى ســرنگونى
دولتها و نظامهاى سياسى مردمى كه
زير بار سلطه آمريكا نمىروند ،استفاده
كرد و به دولتمردان آمريكا كمك كرد
تا در اينگونه كشورها از طريق عوامل
خود ،نظام موردنظر را روى كار آورند.
نمونه بارز اين كشــورها ،گرجستان،
اوكراين ،روســيه ســفيد ،روسيه و...
است که آمريكا قصد دارد با اين شيوه،
دولتهــاى این كشــورها و از جمله
جمهورى اسالمى ايران را سرنگون كند.

دوشنبه  25دی 139۶

روایت یار

مجذوب
نواب!

امام خامنهای در گذر زمان ـ 173

اصالح هوشمندانه قانون مطبوعات

سید مهدی حسینی /امام
خامنهای در ســیر جریــان انقالب
اســامی در ســال  1379با مسائل
عدیدهای مواجهه شــدند که یکی از
حســاسترین آنها دسیسهای بود که
دشمنان و ضد انقالب از طریق رسانهها
و مطبوعات دنبال میکردند.
در فاصله ســالهای  76تا 78
دهها نشــریه جدید ظهور پیدا کرده
بود که هر یک به ســبکی و به نوعی
لبه تیز حمالت ناجوانمردانه خودشان
را به سمت دین و اسالم و ارزشهای
انقالبی و اخالقی و نهادهای نظام نشانه
گرفته بودنــد که ذکر و یادآوری آنها
بسیار غمانگیز است.
امام خامنهای بارها نارضایتیشان
را از روند کار مسئوالن نظام و دستگاهها
ابراز کردند و به طرق مختلف به آنها
تذکر و هشدار دادند.
اما شواهد و قرائن نشان میداد
که متأسفانه آنها مغرضانه بیاعتنایی
میکردند .مجلس پنجم پس از غائله
 18تیر  78اصــاح قانون مطبوعات
مصوب سال  64را در دستور کار قرار
داد با هــدف اینکه مانع راه نفوذ ضد
انقالب در رسانهها شود.
هنگامی که مجلس ششــم در
هفتم خرداد  79تشکیل شد و شروع
بــه کار کرد ،در اولیــن اقدام مجددا ً
اصالح قانون مطبوعات را در دســتور
کار خود قرار داد که در واقع حکایت
از نقشهای از پیش طراحی شده داشت،
طرحی که ضمن آن قصد داشــتند
راه مطبوعات و نویســندگان هتاک و
جسور را باز بگذارند تا اقدام به تخریب
ارزشهای اســامی و انقالبی کنند
و روند ساختارشکنانهشــان را آزادانه
دنبال کنند.
امــا امــام خامنــهای در برابر
این دسیســه ،ســکوت را شکست و
هوشمندانه و با تیزبینی و آیندهنگری
با ارســال نامهای خطــاب به رئیس
وقــت مجلس شــورای اســامی در
دوره ششم خواستار خروج این طرح
از دســتور کار مجلس شــد و اعالم
کرد« :مطبوعات کشور سازنده افکار
عمومــی و جهتدهنــده به همت و
اراده مردمند .اگر دشــمنان اسالم و
انقالب و نظام اســامی ،مطبوعات را
در دست بگیرند ،یا در آن نفوذ کنند،
خطر بزرگی امنیت و وحدت و ایمان
مردم را تهدید خواهد کرد و این جانب
سکوت خود و دیگر دستاندرکاران را
در این امر حیاتی ،جایز نمیدانم .قانون
کنونی تا حدودی توانسته است مانع از
بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن
به امثال آنچه در کمیســیون مجلس
پیشبینی شده ،مشروع و به مصلحت
نظام و کشور نیست».
بــه موجب این دســتور مهدی
کروبی رئیس مجلس وقت در جلسهای
غیر علنی حکم امام خامنهای را برای
نمایندگان قرائت کرد و موضوع را به
اطالع آنان رساند و طرح مذکور را در
تاریخ  16مرداد  79به شور گذاشت و
از دستور کار مجلس خارج کرد.

درنگ

 444روز

در ســيام دي ســال 20( 1359
ژانويــه ســال  )1981ســاکنان النــه
جاسوســی آمريکا که در  ۱۳آبان سال
( ۱۳۵۸چهارم نوامبر ســال  )۱۹۷۹به
دست دانشجويان پيرو خط امام(ره) در
سفارت آمريکا در تهران بازداشت شده
بودند ،پس از گذشت  444روز با امضاي
بيانيه الجزاير ميان ايران و اياالت متحده
آزاد شدند.
 66ديپلمــات آمريکايي ( ۶۳نفر
از ســفارت آمريکا و ســه نفــر از دفتر
کنسولگري) در تاريخ چهارم نوامبر سال
 ۱۹۷۹بازداشت شدند 13 .نفر از آنها بين
 ۱۹و  ۲۰نوامبر سال  ۱۹۷۹آزاد شدند و
يک نفر از آنها در  ۱۱ژوئيه سال  ۱۹۸۰به
دليل بيماري آزاد شد ۵۲ .نفر باقيمانده
۴۴۴روز در ایران ماندند تا اینکه در ۲۰
ژانويه سال  ۱۹۸۱آزاد شدند.
لحظاتــي کــه دیگرکارتــر
رئيسجمهور نبود ،هواپيماي الجزايري
با  52آمريکايــي ،مهرآباد را ترک کرد.
هواپيما در ميان شعار «مرگ بر آمريکا»
مردم ،از ايران رفت و در تاريکي شب گم
شد تا پنج دقيقه به  ۹شب به وقت تهران
ماجرا تمام شود.
«واشــنگتن پســت» فرداي اين
روز نوشــت« :انقالبيوني که شــاه را تا
دم مرگ دنبال کــرده بودند ،تا آخرين
دقايق رياســتجمهوري کارتــر ،او را
عذاب دادند».

سال هجدهم

شماره 833

ب صفوي» به مشهد آمد .ايشان براي من ،خيلي جاذبه داشت و به کلي مرا مجذوب خودش کرد .هر
من شايد پانزده يا شانزده سالم بود که شهيد «نوا 
ب صفوي ميشد؛ از بس اين آدم ،پرشور و بااخالص ،پر از صدق و صفا و ضمناً شجاع و صريح و گويا
کسي هم که آن وقت در حدود سنين ما بود ،مجذوب نوا 
جدي به مسائل مبارزاتي و به آنچه که به آن مبارزه سياسي ميگوييم ،عالقهمند شدم( .امام خامنهاي)
بود .من ميتوانم بگويم که آنجا به طور ّ

انتخاب تاريخي خبرگان

شاه رفت

بررسي مذاکرات مجلس خبرگان رهبري در  14خرداد سال 1368
حسين معيني /در روزهاي
اخير شــبکههای اجتماعی بريدهاي
کوتــاه از مذاکرات تعييــن انتخاب
رهبري بعد از ارتحال حضرت امام(ره)
در مجلس خبرگان را منتشر کردند.
اگرچه براي اهل تاريخ اين فيلم حرف
جديدي نداشت؛ اما شبکههاي معاند
تالش کردند موجسواري سياسي خاص
خود را از آن داشته باشند .اين ماجرا
موجب شــد تا فرصتــي مجدد براي
بازخوانــي آنچه در  14خرداد ســال
 1368در مجلس خبــرگان رهبري
گذشت ،فراهم آيد.
در چهاردهمين روز از خرداد سال
 1368پس از اعالم خبر ارتحال حضرت
امام(ره) اعضاي خبرگان رهبري دوبار
در محل مجلس شوراي اسالمي گردهم
آمدند .صبح هنگام ،اعضاي اين مجلس
بــه همراه ديگر شــخصيتهاي بلند
پايه کشــوري و لشــکري ،در فضايي
حزنآلــود به وصيتنام ه سياســيـ
الهي حضرت امــام(ره) حاوي عصاره
انديشــهها ،آرمانهــا و تجربيات اين
عارف روحانــي و پير خردمند عرصه
سياســت و بنيانگذار نظام جمهوري
اسالمي که آيتاهللالعظمی خامنهاي
آن را قرائت کردند ،گوش فرا دادند و در
بعدازظهر اين روز با تشکيل جلسهاي
فوقالعــاده به منظــور تصميمگيري
درباره چگونگي استمرار رهبري نظام،
در اقدامي اميدآفرين ،مسئوليت خطير
واليت امــر را برعهد ه آيتاهللالعظمی
خامنهاي نهادند.
جلسه بعدازظهر خبرگان رهبري
به رياســت آيــتاهلل مشــکيني و با
حضور اکثريت اعضاي آن رســميت
يافت .در ابتداي اين جلســه ،با وجود
آنکه آيتاهلل منتظــري پس از عتاب
حضرت امام(ره) ،با ارسال نامه مورخ
 68/1/7به طور رسمی استعفاي خود
از قائممقام رهبري را اعالم داشــته و
حضرت امام نيز در جوابيهاي به تاريخ
 ،68/1/8از اين اقدام استقبال کرده و
آن را پذيرفته بودند ،اعضاي خبرگان به
منظور مرتفع ساختن هرگونه شائبهاي
در اين زمينه ،با يک رأيگيري ،استعفا
و برکناري مشاراليه از اين مسئوليت را
به رسميت شناختند و آنگاه وارد شور
براي تصميمگيري درباره واليت امر و
رهبري نظام شدند.
اين نکته را بايد در نظر داشــت
که جلســه مزبور در حالي برگزار شد
که شــوراي بازنگري قانون اساســي
مصوب ســال  1358مشــغول بحث
و بررســي بر روي تعــدادي از اصول
اين قانــون از جمله اصول  107 ،5و
 109مربوط به ويژگيها و مشخصات
رهبري نظام بود .در اصل پنجم قانون

تاریخ جهان

اساســي مصوب سال  ،1358رهبري
«فردي» يا «شــورايي» نظام توسط
فقيــه يا فقهاي عادل و با تقوا ،آگاه به
زمان ،شجاع ،مدير و مدبر به رسميت
شناخته شده بود و طبق اصول 107
و  109آن قانــون ،برخــورداري از
«صالحيت مرجعيت و رهبري» و نيز
«صالحيت علمي و تقوايي الزم براي
افتاء و مرجعيت» شرط الزم براي رهبر
بیان شده بود.
در همين حال ،نکته بسيار مهم
ديگري که بايد به آن توجه داشــت،
مکاتبــات صورت گرفته ميان آيتاهلل
مشــکيني ،رئيس مجلس خبرگان و
حضــرت امام خمينــي(ره) ،ولي امر
و رهبر انقالب بــود .به دنبال آغاز به
کار شــوراي بازنگري قانون اساسي،
آيتاهلل مشکيني که رياست اين شورا
را نيز برعهده داشت در نامهاي به امام
خميني(ره) خواستار ارائه رهنمودهايي
از سوی ايشان در زمينه اين امر خطير
شد و حضرت امام(ره) در پاسخ به اين
نامه ،در تاريخ  1368/2/9جوابيهاي به
این شرح مرقوم فرمودند:
«بسماهللالرحمنالرحيم /حضرت
ب آقاي
حجتاالسالم والمسلمين جنا 
حاجشيخعلي مشکيني دامت افاضاته/
پس از عرض سالم خواسته بوديد نظرم
را دربــاره متمم قانون اساســي بيان
کنم .هرگونه آقايان صالح دانســتند،
عمل کنند من دخالتي نميکنم فقط
درباره رهبري ،ما که نميتوانيم نظام
اســاميمان را بدون سرپرســت رها
کنيم .بايد فردي را انتخاب کنيم که از
حيثيت اسالميمان در جهان سياست
و نيرنگ دفاع کند .من از ابتدا معتقد
بوده و اصرار داشتم که شرط مرجعيت
الزم نيست .مجتهد عادل مورد تأييد

مهدي دنگچي /پاپ ژان پل دوم با نام
کارل جوزف وتيوال در سال  ۱۹۲۰در لهستان
به دنيا آمد .وي در  ۱۶اکتبر  ۱۹۷۸به رهبري
کليســاي کاتوليک و حاکم واتيکان برگزيده
شد و تا زمان مرگش در  ۲آوريل سال ۲۰۰۵
در اين ســمت بود .او اولين و تنها پاپ اسالو
و لهســتاني و اولين پاپ غير ايتاليايي پس از
پاپ آدريان ششم هلندي در  ۱۵۲۲ميالدي
بود .او در کل  ۳۱سال و  ۷ماه و ۲۲روز در اين
مقام بود که رتبه سوم را در بين کل پاپهاي
تاريخ براساس ميزان سالهايي که در اين مقام
بود ،داشت؛ به همين دليل او از جمله پاپهايي
محسوب ميشود که بيشترين مدت تصدي اين
مقام را در تاريخ داشتهاند .او دویست و شصت
و چهارمیــن پاپ بود .به عبارتی ،پاپ ژان پل
دوم يکي از جهانيترين پاپهاي عصر حاضر
بود که به او لقب پــاپ خانواده داده بودند و
يکي از پرنفوذترين رهبران سده بيستم ميالدي
شناخته ميشد .اين باور گسترده وجود دارد
که او نقش مهمي در پايان کمونيسم در کشور
خود لهستان و به تدريج در اروپا داشته است.
وي همچنين در بهبود رابطه کليساي کاتوليک
با اسالم ،يهوديت و کليساي ارتدوکس شرقي
تأثير بسزایی داشته است.
روز  13مارس سال  ،1981هنگامي که
پاپ ژان پل دوم ،رهبر سابق کليساي کاتوليک،
از ميان زائران حاضر در ميدان «سن پيتر» رم
عبور ميکرد« ،محمدعلي آقجا» ترکيهايتبار
وي را هــدف ســوءقصد قــرار داد و پاپ در
اثر اصابت گلوله از ناحيه شــکم زخمي شد.
مأموران پلیس بالفاصله محمدعلي آقجا را در
محل بازداشــت کردند و وی پس از محاکمه
در دادگاهي در ايتاليا ،در مي سال  1981به
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خبرگان محترم سراسر کشور کفايت
ميکنــد .اگر مردم بــه خبرگان رأي
دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري
حکومتشان تعيين کنند ،وقتي آنها
هم فــردي را تعيين کردند تا رهبري
را بــه عهده بگيرد ،قهرا ً او مورد قبول
مردم اســت؛ در اين صــورت او ولي
منتخب مردم ميشود و حکمش نافذ
اســت .در اصل قانون اساسي من اين
را ميگفتم؛ ولي دوســتان در شــرط
مرجعيت پافشاري کردند ،من هم قبول
کردم .من در آن هنگام ميدانستم که
اين ،در آينده نه چندان دور قابل پياده
شدن نيست .توفيق آقايان را از درگاه
خداوند متعال خواستارم».
اين پاســخ حضرت امام(ره) به
عنوان واليت امــر و رهبري نظام ،از
سوي اعضاي شــوراي بازنگري قانون
اساسي ،نه فقط يک توصيه حکيمانه
و دورانديشانه ،بلکه به مثابه يک حکم
حکومتي تلقي میشود و بر همين مبنا
نيز در کميسيون بررسي و اصالح اصول
مربــوط به رهبري ،شــرط مرجعيت
بالفعل براي تصدي مسئوليت رهبري
حــذف و به جــاي آن بر «صالحيت
افتــاء» تأکيد ميشــود .در اين حال
اعضاي خبرگان رهبري نيز در جلسه
روز چهاردهم خرداد با مالک قرار دادن:
الفـ حکم حکومتي حضرت امام؛
بـ تأکيد معظملــه بر عبارت
«مجتهد عادل»؛
جـ اصالحــات صورت گرفته در
شوراي بازنگري قانون اساسي و حذف
شرط مرجعيت؛
دـ اشــاره بــه «صالحيــت
مرجعيت» در اصل  107قانون اساسي
مصوب .1358
بر آن ميشوند تا در تصميمگيري

خود ،شــرط «مرجعيت بالفعل» را به
کنار نهاده و از ميان «مجتهدان عادل»
رهبــري نظام را برگزيننــد؛ البته در
چارچوب اين رويکرد همچنان مسئله
انتخاب «رهبر» يا «شوراي رهبري»
به صورت جدي مطرح است و بنابراین
بحثها بر اين مسئله متمرکز میشود.
پــس از بحثهــاي فراواني که
درباره استمرار رهبري نظام به صورت
فردي يا شورايي صورت ميگيرد ،نهايتاً
اکثريت خبرگان نظر موافق خود را با
انتخاب يک فرد برای رهبر نظام در يک
رأيگيري اعالم ميدارند و بنابراين با
کنار رفتن نظريه شــورايي ،بالفاصله
يافتن مصداق رهبري در دســتور کار
قرار ميگيرد و اين بار ،بيشتر از پیش
نگاهها متوجه آيتاهللالعظمی خامنهاي
میشود.
در همين حال ،درخواست آيتاهلل
محسن مجتهدشبســتري از آيتاهلل
هاشميرفسنجاني ،نائبرئيس مجلس
خبــرگان ،براي بيان آنچه ايشــان از
امام خميني(ره) راجع به شايســتگي
آيتاهللالعظمي خامنهاي براي رهبري
نظام شنيده است ،توجه همگان را به
خود جلب ميکند!
آيتاهلل هاشميرفسنجاني با بيان
اينکــه حضرت امــام يکبار در جمع
رؤساي سه قوه با حضور حاج سيداحمد
آقــا و يک بار در گفتوگوي دو طرفه
با ايشان ،بر شــخص آيتاهللالعظمی
خامنهاي به عنوان فرد شايسته رهبري
تأکيــد کردهاند ،اعضاي خبرگان را از
نظر رهبر فقيد خود مطلع ميسازد و
آيتاهلل موسوي اردبيلي که در جلسه
مزبور حاضر بوده اســت نيز بر صحت
اين نقل قول شهادت ميدهد.
از سوي ديگر نقل قول اين مطلب

ترور پاپ ژان پل دوم

حبس ابد محکوم شد.
با اين حال ،دو ســال پس از ترور ،پاپ
در اقدامي کمسابقه به زندان ايتاليا رفت تا با
ضارب خود ديدار کند؛ در اين مالقات که در

روز  13مارس ســال  ،1981هنگامي
که پاپ ژان پل دوم ،رهبر سابق کليساي
کاتوليک ،از ميان زائران حاضر در ميدان
«سن پيتر» رم عبور ميکرد« ،محمدعلي
آقجا» ترکيهايتبار وي را هدف سوءقصد
قرار داد و پاپ در اثر اصابت گلوله از ناحيه
شکم زخمي شد

 27دســامبر  1983رخ داد ،پاپ به مدت 20
دقيقه به تنهايي با محمدعلي آقجا گفتوگو
و درخواســت کرد که ايــن مکالمه محرمانه
باقي بماند.
پاپ پس از اين مالقات با بيان اينکه هم

سوءقصد و هم زنده ماندن او به اراده خدا بوده
اســت ،اعالم کرد ضارب را بخشيده است .او
حتي گلولهاي را که از بدنش خارج شده بود،
به عبادتگاه «فاطيمــا» در پرتغال اهدا کرد؛
چون معتقد بود حضرت مريم در سال 1917
به ســه دختر در اين منطقه خبر داده بود که
چنين حادثهاي رخ خواهد داد.
به اصرار پاپ در ســال  2000ميالدي،
رئيسجمهور ايتاليا نيز به طور رسمی آقجا را
عفو کرد و به این ترتیب محمدعلي آقجا پس از
حدود بيست سال از زندان آزاد شد و در اختيار
دولت ترکيه قرار گرفت تا دوران محکومیتش
را در اين کشور سپري کند.
حادثــه ســوءقصد بــه جان پــاپ ژان
پل دوم بــه گمانهزنيهــاي گوناگون درباره
خصوصيات ضارب و انگيزه وي منجر شــد.
در آن زمــان ،گروهي معتقد بودند از آنجا که

از حاج سيداحمد خميني که امام(ره)
به هنگام مسافرت اخير آيتاهللالعظمی
خامنهاي به کره شــمالي و مشاهده
تصوير ايشان از تلويزيون بر شايستگي
ايشان براي رهبري تأکيد ورزيدهاند،
ايــن واقعيت براي اعضــاي خبرگان
روشن میشــود که حضرت امام(ره)
تا آخرين روزها بر اين نظر خود ثابت
بودهاند و با تکرار آن به مناسبتهاي
مختلف قصد تثبيت نظر خاص خود را
در ذهن نزديکانشان داشتهاند.
با به ميان آمدن نام آيتاهللالعظمی
خامنهاي برای رهبري نظام ،تنها يک
نفر به مخالفت جدي با اين مســئله
ميپردازد و پيش از آنکه رأيگيري در
اينباره صورت گيرد ،خود را به پشت
تريبون ميرســاند که آن فرد شخص
حضرت آيتاهلل خامنهاي بودند.
آيتاهللالعظمــی خامنهاي ابتدا
به اعالم نظر خــود مبني بر موافقت
ي رهبري» ميپردازند که با
با «شورا 
توجه به تصويب رهبري فرد از سوي
خبرگان ،به ناچار از آن عبور ميکنند.
در مرحله بعد ايشــان تالش ميکنند
تا نگاهها را از خود منصرف و به سوي
ديگري معطــوف دارند که اين نيز به
دليل شناخت اعضاي خبرگان از ايشان،
مؤثر واقع نميشود.
ســپس ايشــان با طرح سؤالي
خــاص درصدد برانگيختن واکنشــي
در قبال خويــش برميآيد و بنابراین
با قاطعيــت از آيتاهلل آذري قمي که
مؤکــدا ً بر انتخاب ايشــان به رهبري
اصرار داشــت ،ميپرسند چنانچه من
رهبر شوم و حکمي کنم ،شما تبعيت
ميکنيد؟ پاسخ آيتاهلل آذري قمي به
اين سؤال که تبعيت از حکم ولي امر را
بر خود واجب ميشمارد ،همه راهها را بر
آيتاهللالعظمی خامنهاي بست و ايشان
در نهايت با اعالم مخالفت خويش با اين
انتخاب ،تريبون را ترک میکنند.
دقايقــي پس از ايــن ،خبرگان
بــا اکثريــت قريب بــه اتفــاق آرا،
آيتاهللالعظمــی خامنــهاي را بــه
رهبــري نظام برگزيده و مســئوليت
ســنگين واليت امر را بر دوش ايشان
ميگذارند.
در ایــن جلســه بــر انتخــاب
آيتاهللالعظمــی خامنــهاي تــا روز
رفراندوم قانون اساسي تصريح شده بود،
پس از همهپرسي در ششم مرداد سال
 ،1368مجلس خبرگان در جلسهاي
فوقالعاده با اکثريت قريب به اتفاق و
قاطع آيتاهللالعظمی خامنهاي را دوباره
به اين سمت انتخاب و بر رأي پیشین
خود تصريح کردند .خبر اين جلسه و
تصميم خبــرگان در روزنامههاي 16
مرداد سال  1368منتشر شده است.

ژان پل دوم ،اهل لهستان و مخالف نظامهاي
کمونيستي اروپاي شرقي بود ،برنامه سوءقصد
را دســتگاههاي امنيتي اين کشورها طراحي
کردهاند.
در مقابل ،برخي ديگر نيز معتقدند ،آقجا
عضو يک گروه راستگراي افراطي ترکيه بود و
فرار وي از زندان نظامي در سال  ،1979که در
آن دوره محکوميت خود را به اتهام قتل يک
روزنامهنگار چپگرا ميگذراند ،با کمک همين
گروه راستگرا صورت گرفت که طرح ترور پاپ
را نيز طراحي کرد .با اين حال ،مقامات ترکيه
همواره اين اتهام را رد کرده و تأکيد داشــتند
محمدعلــي آقجا گرفتار اختالل رواني بوده و
گروههاي سياســي ترکيه ارتباطي با ماجراي
ترور پاپ نداشتهاند.
خود آقجا پس از بازداشت ادعا کرد ترور
پاپ را سازمان جاسوسي شوروي «کا.گ.ب» و
گروهي از ديپلماتهاي بلغارستان سازماندهي
کردهاند .ادعايي که چند سال بعد در کتابش رد
و ادعايي عجيبتر براي اقدامش مطرح کرد .او
در کتابش با عنوان «به من وعده بهشت داده
شــد» مدعي شــد ،پس از گريختن از زندان
ترکيه بــه ايران رفته و در ديــدار با آيتاهلل
خميني ،رهبر کبير انقالب نقشــه ترور به او
القا شده است.
او نوشته اســت ،در يک مالقات شبانه
به او مأموريت داده شــد کــه پاپ را به قتل
برســاند؛ زیرا «پاپ منادي شيطان بر زمين
اســت» .اين ادعا را هم مقامات واتيکان و هم
مقامات ايــران رد کردند .عامل ترور پاپ ژان
پل دوم در ســال  2010پــس از نزديک به
ســه دهه حبس در ايتاليــا و ترکيه از زندان
آزاد شد.

۹

تاریخ ایران

مرتضي دخيلي/تيتر «شــاه رفــت» يکــي از ماندگارترين تيترهاي
مطبوعات دوران انقالب  ۱۳۵۷است که در  ۲۶دي ماه در صفحه نخست روزنامه
«اطالعات» نقش ميبندد .غالمحســين صالحيار ،سردبير وقت روزنامه اطالعات
در خاطرات شــفاهي خود به تاريخ  ۲۴ديماه  ،۵۷که ســيدفريد قاسمي آن را
نقل کرده ،ميگويد:
«چون رفتن شاه قطعي است و توانستهايم تاريخ و حتي ساعت پرواز را هم
به دست بياوريم ،بايد پيشبيني کارها را بکنم .ميدانم در ساعتي که پرواز انجام
ميشود ،رساندن عکس به روزنامه و انعکاس جزئيات چگونگي انجام اين حادثه مهم
مقدور نيست .از اين رو از فرصتي که پيش آمد استفاده کردم و عباس مژدهبخش،
رئيس شــعبه صفحهبندي و مسئول آرايش صفحه اول روزنامه را به کنج خلوت
ميکشم و با او به صحبت مينشينم .از مدتي قبل مسئله تيتر اول روزنامه در روز
است .همان دو کلمه را روي يک تکه کاغذ
رفتن شاه فکر مرا به خود مشغول کرده 
کوچک نوشتم و دادم دست مسئول فني و پرسيدم :ميتواني اين دو کلمه را با
دستگاه «آگران» طوري بزرگ کني که تمام عرض باالي صفحه اول را بپوشاند؟
يکه خورد و گفت مگر تمام شد؟ گفتم :ميشود اما فع ً
ال فقط بين من و تو باشد.
ميخواهم کارمان را جلو بیندازیم .ضمناً هم خودت در آرشيو بگرد و يک عکس
از شاه و فرح با لباس زمستاني در فرودگاه مهرآباد را پيدا کن که پشت به دوربين
در حال نزديک شدن به هواپيما نشانشان دهد .طوري باشد که دارند ميروند.
دور ميشوند .آن را هم سه ستوني بساز فيلتيتر و گراور را هم بعد از آنکه به من
نشان دادي ،بگذار در کشويت و درش را هم قفل کن .فکر نميکنم زياد در کشو
بماند .به عباس مژدهبخش اطمينان صد درصد داشتم .هنوز دو ساعت نگذشته
به همان کنج خلوت کشاند و نمونه کار را نشان داد .درست
ن بار او مرا 
بود که اي 
همان چيزي بود که خواسته بودم .خنديدم و از هم جدا شديم...

ي از همان اولين ساعات صبح ،خبرهاي رسيده از دربار ،نخستوزيري،
 ۲۶د 
فرودگاه مهرآباد و منابع ديگر نشــان ميدهد که امروز خروج شــاه قطعي است.
مهمترين قســمت تدارک کار امروز قب ً
ال ديده شده و فقط مسائلي نظير استقرار
خبرنگار و عکاس در فرودگاه و نظاير آن باقي مانده اســت .ناگهان صداي رئیس
دفترم بلند شد که گوشي ديگري را به دستم داد و گفت :فرودگاه! صداي خبرنگار
مستقر در فرودگاه را شنيدم و کلماتش را به اين شرح يادداشت کردم« :هواپيماي
بوئينگ  ۷۲۷شهباز حامل شاه و فرح سر ساعت  ۱۲:۳۰از زمين بلند شد و من اآلن
دارم با چشم مسير اوج گرفتن آن را در آسمان دنبال ميکنم ».گوشي را گذاشتم
و عين جملهاي را که يادداشت کرده بودم در گوشي تلفني که به دانشجويان ايراني
وصل بود ،با صداي بلند براي آنها و همچنين جماعتي که دور ميزم و در سالن
تحريريه اجتماع کرده بودند ،قرائت کردم .صداي نماينده دانشجويان خطاب به
دوستانش با فرياد بلند شد :بچهها خبر رسمي ،شاه رفت .غريو شادماني را از يک
سو به وسيله خط تلفني از هزاران کيلومتر دورتر در لسآنجلس ميشنيدم و از
سوي ديگر از اجتماعي که در سالن تحريريه و به خصوص کنار ميز من حلقه زده
بود .در اين ميان قيافه مژدهبخش جلب نظر ميکرد که از پشت حلقه جمعيت با
حرکات دست و سر و گردن ميخواست مرا متوجه خود کند .وقتي ديدم چشمم
به او افتاده است ،فرياد زد :برم؟! جواب دادم :برو! کار اصلياش را در صفحه اول،
براي نخستين بار دو روز زودتر انجام داده بود».

تاریخ حماسه

اولين عمليات پس از عزل بنيصدر

ي «بنيصدر» آ 
ن
حميدرضا ميري /مشکلآفرينيها و کارشکنيها 
س از برکناري
ي عذابآور شد ه بود ک ه پ 
ن ايران 
ن و فرماندها 
ي رزمندگا 
قدر برا 
گ قرار
ن جن 
ل هم ه فرماندها 
ل قوا ،ب ه پيشــنهاد و استقبا 
يک 
ي از فرمانده 
و 
ل انجا م بود ،ب ه نشانه رضايت
ي ک ه در جبه ه «دارخوين» در حا 
شــد ،عمليات 
ح خدا» نامگذاري
ي رو 
ل قواـ خمين 
ت امام(ره)« ،فرماند ه ک 
ن اقدام حضر 
از اي 
 شود.
در جبهه جنوب پس از انجام عملياتهاي کوبنده رزمندگان ســرافراز
ارتش جمهوري اسالمي ايران در منطقه شوش تحرک چندانی وجود نداشت.
عمده وقت فرماندهان ارشــد ارتش به بررسي مناطق عملياتي و پيدا کردن
راهي بــراي انجام يک عمليات مهم و تأثیرگــذار در صحنه جنگ معطوف
شده بود.
در ميان محورهاي مورد نظر ،محور آبادان و خروج از محاصره اين شهر
از اهميت ويژهاي برخوردار بود .با تداوم اين محاصره و احتمال سقوط آبادان،
دشــمن ميتوانست بندر ماهشهر و بندر امام خميني(ره) را نيز مورد تهديد
قرار دهد؛ لذا حساسيت اين موضوع سبب بروز نگرانيهايي در سطوح مختلف
سياسي و نظامي کشور شده و در رأس همه سبب شد تا در آبانماه ۱۳۵۹
حضرت امام(ره) فرمان تاريخي «حصر آبادان بايد شکســته شــود» را صادر
کنند .در اجراي اين فرمان اقداماتي در اين منطقه صورت پذيرفت تا دشمن
به غرب کارون رانده شــود .هرچند اين اقدامات تا حدودي بينتيجه بود ،اما
توانست سرپل تصرفي رژيم بعث در شرق کارون را محدود نگه داشته و آنها
را از ادامه حمله به طرف آبادان و گسترش مواضع پدافندي بازدارد.
ن سر و
ت چهار ما ه بدو 
ي ب ه مد 
ب اسالم 
ن انقال 
ي سپا ه پاســدارا 
نيروها 
ل به
ک کانا 
ي عراق ،شبان ه ي 
ي نيروها 
ن و در نزديک 
ب توج ه دشــم 
صدا و جل 
ن مين
ن وارد ميدا 
يآ 
ل  1300متر حفر کردند ک ه انتها 
ل « »Tو ب ه طو 
شک 
ن شد ه بود.
ش دشم 
ط آت 
ي خاکريز و خ 
در جلو 
ن و ب ه فاصل ه  400تا 500متر
ش دشم 
ط آت 
تخ 
ل ب ه موازا 
ن کانا 
ي اي 
پيشان 
ي عملکننده
ب اسالم 
ن انقال 
ي سپا ه پاسدارا 
ن حمله ،نيروها 
قرار داشت .در اي 
ي و پدافند را ب ه عهد ه داشتند.
ي پشتيبان 
ي اسالم 
ش جمهور 
بودند و ارت 
قرار بود در ساعت 3و  30دقيق ه بامداد روز  21خرداد ماه سال1360
ل قوا
يک 
ي بنيصدر از فرمانده 
حمل ه آغاز شود .ساعت 11شب ،خبر برکنار 
ن حالت
ت در بهتري 
ش شــد و وضعي 
به فرمان اما م خميني(ره) ،از راديو پخ 
ن قرار گرفت.
ممک 
ي براي
ن و آزمايش 
م محاصره آبادا 
ن طلس 
ي باز شد 
ي برا 
ن عمليات ،کليد 
اي 
ن حمل ه با سه کيلومتر پيشروي ،مواضع
گ ثامناالئمه بود .در اي 
ت بزر 
عمليا 
ح ب ه تصر 
ن جنا 
ن در اي 
م دشــم 
م و مه 
محک 
ف درآمد و دستکم  32دستگاه
ي و اسير شدند.
ن کشته ،زخم 
ي دشم 
ک و نفربر منهدم و  1496نفر از نيروها 
تان 
ي به
ن پيروزي 120 ،نفر از رزمندگان ســپاه 
ن اي 
ت آورد 
در را ه به دســ 
ن باقري
ي و شهيد حس 
م صفو 
ت را سردار رحي 
ن عمليا 
ت رســيدند .اي 
شهاد 
ن را شهيدان
يآ 
ي سه محور اصل 
ي و اجرا کردند؛ عملیاتی ک ه فرمانده 
طراح 
«منصور موحدي»« ،پهلواننژاد» و «رضا رضايي » بر عهد ه داشتند.
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حجتاالسالم والمسلمین احمد عابدی گفت :مردم عادی تنها ظاهر دنیا را مشاهده میکنند؛ این در حالی است که شهدای گرانقدر نسبت به همه امور دنیوی ،آیندهنگری
داشــتند و هر عملی را به دلیل نتیجهاش در آخرت انجام میدادند .شــهدای گرانقدر جایگاه رفیع خود را با عمل به الهامات الهی و دســتورات شــرع به دست آوردند .انسان
میتواند با انجام عبادتها و اعمال خالصانه به مراتب عالیه دست پیدا کند .باید بدانیم که این دنیا فانی است و تنها چیزی که حقیقت داشته و باقی میماند ،عالم ملکوت است.
حجتاالسالم والمسلمین محمدتقی فلسفی(ره)

بُسربنارطاهـ 5

تحمیل قدرت با تحقیر مردم!

گذشت بُسر با تهدید و ارعاب ،توانست مدینه را در اختیار بگیرد .برای نمونه
او به مســجد رفت و بر منبر نشســت و در خطبهای خطاب به مردم گفت« :ای
اهل مدینه! رو در روی حاکم قرار گرفتید و عثمان را آغشته به خون کردید .به
خدا در این مســجد هر کسی را دستش به خون او آلوده است ،خواهم کشت».
ســپس به اصحاب خود گفت؛ درهای مسجد را تحت نظر بگیرید و میخواست
که مانع خروج آنها شــود .پس عبداهللبنزبیر و ابوقیس از او خواهش کردند که
از مردم در گذرد.
بسر پس از تهدیدهای خشن خود در مدینه که سبب شد مردم در برابر او
سکوت یا تقیه کنند ،به مردم گفت« :من شما را اگر چه سزاوار عفو نیستید ،عفو
کردم .نباید مردمی که امامشان در پشت سرشان کشته شده ،عفو بشوند و عذاب
از آنها برداشته شود و اگر چه بخشش من شامل شما میشود ،لکن امیدوارم که
رحمت خدای عزوجل در آخرت شــامل شما نشود» .او پس از آنکه ابوهریره را
جانشین خود در مدینه قرار و او به سوی مکه روانه شد.
او هنگامی که داخل مکه شد نیز با همان روش خود ،یعنی تحقیر و تهدید
ملت ،اهالی مکه را ناسزا گفت و سرزنش کرد و سپس از مکه رفت و شیبهبنعثمان
را به فرمانروایی آنجا برگماشــت .مردم مکه که کارهای بســر را در طول مسیر
شنیدند ،بسیار ترسیدند و فرار کردند.
گفته شده است گروهی از قریش بر بسر شوریدند و با او مقابله کردند .او آنها
را ضرب و شتم کرد و گفت« :به خدا که کسی از شما را ترک نمیکنم و اجازه
نمیدهم روحی در زمین شما حرکت کند ».گفتند؛ خدا را درباره اهل عترت(ع)
به یاد تو میآوریم .پس ساکت شد .آنگاه وارد بیت شد و طواف کرد و دو رکعت
نماز خواند و خطاب به آنها گفت« :خدا را سپاس که دعوت ما را پسندید و الفت
ما را پدید آورد و دشــمن ما را با کشــتن و پراکندگی خوار گردانید و این پسر
ابوطالب است که در سرزمین عراق در تنگی و مضیقه به سر میبرد و خدا او را به
سرانجام خطایش گرفتار کرده و به دست جرایم سپرده است .یارانش عتابکنان
از او متفرق شدند و معاویه گیرنده خون عثمان والیت امور را به کف گرفته است،
پس ای مردم بیعت کنید و جانتان را به خطر میفکنید ».پس بیعت کردند.
بسر چند روز در مکه ماند و پس از آن خطاب به مردم با منت گفت« :ای
مردم مکه ،من شما را بخشیدم و مبادا که مخالفت کنید .پس بخدا سوگند هرگاه
مخالفت بکنید ،کسی را بر شما میگمارم که از ریشه شما را برمیاندازد و اموالتان
را میگیرد و خانههاتان را ویران میکند ».سپس به سوی طائف حرکت کرد.
چنانچه مشاهده میشود ،مأموران معاویه با شیوه اغواگری خود را به امت
اسالمی تحمیل میکردند .آنها از یک سو با توهین و تخریب شخصیت امیرمؤمنان
علی(ع) و نشر اکاذیب و دروغهای عجیب نسبت به ایشان ،سعی در تأثیرگذاری در
افکار عمومی داشتند؛ اما با این حال چون احتمال میدادند قدرت رسانهای آنها
کارگر نیفتد ،جدای از اعتماد به کذبگویی خود ،خوی خشونتآمیز و قوه قهریه
و تهدید را نیز به شــیوه خود میافزودند و با قتل و غارت و دستگیری مخالفان
و ایجاد جو ارعاب بر امت اسالمی سعی در تثبیت حکمرانی خود میکردند!
اینان همواره از موضع باال با مردم سخن میگفتند و از سویی همواره مردم
را تحقیر و سرزنش میکردند.
روشن است خونخواهی عثمان و دفاع از خلیفه فقط یک بهانه برای توجیه
این روحیه خود بوده است اگرنه این سیره آنها ،حتی با سیره خلفا هم همخوانی
نداشت!

گفتوگوی هفته

امام ســجاد(ع) در دعاى شريف
مكارماالخالق به پيشگاه خداوند عرض
میکنند« :و اســتقالل الخير و ان كثر
من قولى و فعلى و اســتكثار الشر و ان
قل من قولى و فعلى».
یعنی بارالها! موفقم بدار تا كارهاى
خوبى را كه قوالً و عم ً
ال انجام مىدهم
كم بشــمارم ،هر چند بســيار باشد و
بدىهايــى را كه با زبان و عمل از من
صادر مىشود بزرگ بشمارم ،هر چند
ناچیز باشــد .خير آن چيزى است كه
تمام انسانها به آن رغبت و عالقه دارند؛
مانند عقل و عدل و فضل .امام سجاد(ع)
در عبارت دعا از خيرى نام برده كه آن
را با زبان و عمل انجام مىدهد و چنين
خيرى مىتواند واجبات دينى و اعمال
خوبى باشــد كه مكلف آنهــا را براى
خدا بجا مــىآورد و مىتواند كارهاى
نيكى باشد كه شخص مسلمان ،طبق
تأديب دينى و بر اســاس كرامت نفس
و بزرگوارى طبع با زبان و عمل ،آنها را
به نفع مــردم انجام مىدهد که دعاى
امام سجاد (ع) مىتواند حاوى اين هر
دو معنا باشد.
به خودت اتکا نکن!
اولياى گرامى اسالم همواره تذكر
مىدادند و مســلمانان را به اين نكته
اساســى متوجه میکردند كه بشر هر
قــدر در راه بندگــى و اطاعت خداوند
مجاهده و كوشش کند ،قادر نيست حق
بندگى او را ادا کرده و مراتب عبوديت
خود را آنطور كه بايد و شايد ابراز کند؛
از ايــن رو به موازات عباداتى كه مردم
انجام مىدهند ،الزم است به تقصير و
نارسايى خود در پيشگاه مقدس الهى
اعتراف کنند.
از رسول اكرم(ص) نقل شده كه
خداوند فرموده است« :كسانى كه اهل
عمل و عبادتند ،بــراى نيل به عدل و
پاداش مــن به اعمال خود اتكا نکنند؛
زيــرا اينان هــر قدر خــود را به تعب
اندازند و در تمام عمر عبادت كنند باز
هم مقصرند و اعمالشان نارسا و كوتاه

خیر را کوچک و گناه را بزرگ بشمار!

است و با عبادتى كه انجام مىدهند ،به
كنه عبادتم نمىرســند و براى نيل به
كرامت من شايستگى ندارند».
فقــط انســانها نيســتند کــه
نمیتوانند حق بندگــى خداوند را ادا
کرده و آنطور كه شايســته و سزاوار
است او را عبادت و اطاعت کنند؛ بلكه
فرشتگان نيز با آنكه از غرايز حيوانى و
شهوات نفسانى منزه و مبرا هستند ،از
بندگى و عبوديتى كه شايســته مقام
مقدس ربوبى است ،عاجز و ناتوانند.
يك مرد اعرابى از حضرت على(ع)
پرسيد :درجات محبين چيست؟ حضرت
فرمودند :پايينترين درجه براى كسى
اســت كه طاعت خود را كوچك تلقى
كنــد و معصيت خود را بزرگ ببيند و
چنين گمان داشته باشد كه در دنيا و
آخرت هيــچ كس جز او مورد مؤاخذه
حضرت بارىتعالى نيست .مرد اعرابى
از شنيدن اين كالم بيهوش شد.
شاد کردن مؤمنان
در روايات اســامى اعمال نيك
با زبــان و كار ،به عناوين گوناگونی ،از
قبيل ايثار ،مواسات ،ادخال سرور ،عمل
معروف ،خير و احسان آمده است.
به رســول اكرم(ص) عرض شد:
كدامين مرد نزد شــما محبوبترند؟
فرمودند :آنانكه وجودشان براى مردم
نافعتر اســت .عرض شــد :كدام عمل
افضل و برتر است؟ فرمودند :دل مؤمن
را شــاد كردن .عرض شد :سرور مؤمن
در چيست؟ فرمودند :گرسنگیاش را با
غذا برطرف کردن ،غصه و اندوهش را
گشــودن و دينش را ادا كردن .سپس
فرمودند :هر كس براى حاجت برادرش
با او برود ،اجرش همانند يك ماه روزه
گرفتن و اعتكاف کردن است .كسى كه
به منظور اعانت با مظلومى برود خداوند
در روزى كه قدمهاى مردم لرزان است،
قدم او را ثابت نگاه مىدارد.
در مكتب آسمانى اسالم برآوردن
حاجــات ،حل مشــكالت ،حمايت از
مظلومــان و هر نوع خدمت به مردم با

مال و جاه ،زبان و قلم ،به هر وســيله
و هر شــكل كه باشــد ،رحمتى است
كه حضــرت بارىتعالى شــامل حال
خدمتگزاران میکند.
درباره كوچك شمردن عمل خير
روايات بسيارى رسيده است ،از آن جمله
اين حديث شريف است:
حضرت رضا(ع) فرمودهاند :عمل
معروف ،تكميل نمىشــود مگر با سه
وصف :زود انجام دادن ،كوچك شمردن
و پنهان داشتن .با عجله در كار خير آن
را گوارا مىسازى ،با كوچك شمردنش
آن را بزرگ مىنمايى و با پنهان داشتن
آن را تتميم کردهای.
مصیبت کوچک شمردن معصیت
حضــرت علىبنالحســين(ع) و
دیگر ائمــه معصوم در پنــاه خداوند
ش هستند ،هرگز با زبان و
مصون از لغز 
عمل مرتكب كار بد نمىشوند و دامن
پاكشان آلوده نمىشود .اينكه امام(ع)
در جمله دعاى «استكثار الشر و ان قل
من قولى و فعلى» ذكر كرده و شــر را
به گفته و عمل خود ارتباط داده است،
به منظور رعايت ادب در ســخن است.
ایشــان نخواســتهاند كار بد را به زبان
و عمل مردم مســتند کنند .در واقع،
امــام(ع) با بيان اين جمله مىخواهند
شرى
مسلمانان را متوجه کنند كه اگر ّ
را قوالً يا عم ً
ال مرتكب شديد ،هر چند
به نظرتــان كوچك بيايد ،آن را بزرگ

بشمريد و مهم تلقى کنید؛ زيرا كوچك
شمردن كار بد ،آدمى را در گناه جرى
و جســور کرده و در معاصى ،الابالى و
بىپروايش میکند و اين حالت روانى
در زمينه گناه ،خطرى بســيار بزرگ
است و مىتواند انسانها را به راه سقوط
و تباهى ســوق دهد .از اين رو ،اولياى
گرامى اســام ضمن روايات بسيارى
اين مطلب را به مسلمانان تذكر داده و
زيان كوچك شمردن گناه را خاطرنشان
کردهاند.
امام صادق(ع) فرمودند« :بپرهيزيد
از گناهانى كه به نظرتان كوچك مىآيد،
چه اين قبيل گناهان بخشوده نخواهد
شد ».راوى حديث مىگويد به حضرت
عرض كردم :گناه كوچك شمرده شده
چيســت؟ فرمودند :شخص ،گناهى را
مرتكب مىشود و مىگويد خوشا به حال
من اگر غير از اين گناهى نمىداشتم.
رسول اكرم (ص) فرمودند :چهار
چيز است در گناه كه از اصل گناه بدتر
و مذمومتر است :كوچك شمردن گناه،
مباهات کردن به گناه ،خوشحال شدن
از گناه و ادامه دادن به گناه.
جمع کردن هیزم گناه!
كسى كه گناه را كوچك مىشمرد
و بىپروا آن را مرتكب مىشــود ،بايد
بداند با دو خطر بزرگ مواجه اســت:
اول آنكه با عمل نارواى خويش به حريم
رفيع بارىتعالى اســائه ادب مىكند و

احترام نهى او را رعايت نمیکند .دوم
آنكه وقتى گناه را كوچك تلقى کرد ،در
ادامه آن بيباك مىشود و به تكرار آن
اصــرار مىورزد و معاصى صغيره چون
به هم پيوست ،كبيره مىشود و عذاب
بزرگ الهى را در پى خواهد داشت.
رســول گرامى(ص) بــراى آنكه
خطر اصــرار در معاصى صغيره و گرد
آمــدن آنهــا را به طور محســوس به
مسلمانان بفهمانند ،در يكى از سفرها
با عمل بسيار ساده و قابل درك عموم،
مطلب را آنطور كه بايد براى اطرافيان
روشن کردند.
امام صادق(ع) فرمودند :رســول
اكرم(ص) به سرزمينى خشك كه در آن
گياهى نمىروييد ،نزول کردند .سپس به
اصحاب خود فرمودند :برويد هيزم جمع
كنيــد و بياوريد .عرض كردند :در اين
زمين چيزى نمىرويد و هيزمى يافت
نمىشــود .فرمودند :برويد و هر كدام
هر چه يافتيــد با خود بياوريد .رفتند،
تجســس نمودند و در گوشــه و كنار
زمين بوتههاى كوچك خار يافتند ،آنها
را كندند ،حضور حضرت آوردند و روى
هم انباشتند و توده خارى شد .رسول
اكرم(ص) فرمودنــد :گناهان اينطور
جمع مىشــود ،سپس تذكر دادند كه
از گناهــان كوچــك بپرهيزيد كه هر
چيز طالبى دارد و طلبكننده معاصى،
گناهان را ثبت مىكند.
گويى پيشواى اسالم خواستند با
دســتور جمعآورى هيزم در آن بيابان
بــدون گياه ،اصحاب خــود را متوجه
کنند كه گناهان صغيره كه آنها را حقير
میشــمارید ،همانند بوتههاى كوچك
خار هســتند كه در اين بيابان به نظر
نمىآمدند ،شما در طلبشان رفتيد ،آنها
را گرد آوردید و اکنون به صورت توده
بزرگ خار درآمده است .طالب گناهان
كه فرشــتگان الهى هســتند ،گناهان
صغيره شما را مىنويسند و مجموعشان
به صورت گناهى بزرگ در مىآيد.
*برگرفته از جلد دوم کتاب شرح
دعای مکارماالخالق اثر معظمله

نقطهنظر

انقالبیگری و حلم

مهدی عامری /حلم یکی
از ویژگیهایی است که بزرگان برای
یک انقالبی شــمردهاند و در تعریف
این فضیلــت اخالقی گفتهاند ،یعنی
جنبه داشتن و تحمل اوضاع مختلف
را داشتن .یعنی با یک شکست دچار
انــدوه فراوان نشــود و در پیروزیها
سرمست نگردد؛ بلکه جانب میانه را
نگه دارد.
کســی که داعیه انقالبی بودن
دارد ،پــا در عرصــه پــر مخاطرهای
میگذارد و قلب و روحش باید آماده
ش رو باشــد .در
مواجهه با حوادث پی 
مسیر این راه مهم ،خناسانی هستنند
که با تدابیر مختلف سعی در مخدوش
کردن چهره و آبروی انقالبیون دارند،
به این دلیل حلم یکی از صفاتی است
که اگر همراه فرد باشد ،یاور خوبی در
سختیها خواهد بود.
امام صادق(ع) در روایتی شریف
میفرمایــد :حلم بر مــدار پنج چیز
میچرخد:
1ـ شــخص عزيز باشد و خوار
شود ،منظور اینجا عزت و ذلت ظاهری
است؛ بنابراین شکست در یک عملیات
یــا یــک انتخابات هیــچگاه موجب
ناامیدی و شکست انقالبی نخواهد شد.
2ـ راســتگو باشد و نسبت ناروا
داده شــود ،جریــان باطــل همواره
ســعی دارد ،با اغواگری جریان حق
را کنــار بگــذارد از ایــن رو نباید از
نسبتهای بیمورد و تهمتهایی که
نثار حقگویان میکنند ،دل نگران شد.
3ـ به حق دعوت كند و سبكش
بشمارند؛ 4ـ بیگناه باشد و اذيت شود؛
5ـ حقطلبى كند و با او مخالفت كنند.
اگر در هر پنج مورد ،به حق رفتار كنى،
بردبار هستى...
جبهه باطل در برابر حقطلبی نیز
دست به تمسخر و استهزا میزنند تا
حق را به خیال خود تصغیر کنند در
این پیکار حلم است که سبب استقامت
حقطلبان میشود .مؤمن انقالبی در
این موارد با پافشاری بر حق هیچگاه
از دایره انصاف خارج نمیشود و برای
اثبات حق خود ،دست به دروغگویی،
بردن آبرو ،تهمــت و ...نمیزند؛ بلکه
همانگونه که امام فرمود ،بر حق عمل
میکند چون اهل حلم است.

رضا تقیپور عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتوگو با صبحصادق

اقتصاد دیجیتال با پیامرسانهای داخلی توسعه مییابد
مجتبی برزگر /بیشک اغتشاشاتاخیر را باید نبرد سایبری نامید؛ نبردی با نفوذ دشمن از دریچه تلگرام و اینستاگرام؛ چراکه یکی از ابزارهای اساسی و حیاتی اغتشاشگران ،شبکههای اجتماعی بود که به واسطه آن در کوتاهترین زمان و با کمترین محدودیت مشکل از وضع
یکدیگر آگاه میشدند و در کف خیابان ،عملیات خرابکارانه خود را مدیریت میکردند .در این حوادث فضای مجازی به اغتشاشگران این اجازه و توان را داد تا با بهرهگیری از انواع ابزارهای ارتباط الکترونیکی مانند پیامرسانها ،شبکههای اجتماعی ،پست الکترونیکی و تاالرهای گفتوگو
بهشکل مکتوب ،صوتی و ویدئویی و ب ه صورت زنده با یکدیگر ارتباط داشته باشند ،تا همانگونه که در فتنه  ،88توئیتر و فیسبوک البته به شکل بسیار محدود امکانات ارتباطی را تامین میکردند و این بار در اغتشاشات  96تلگرام و اینستاگرام به شکل گسترده وارد میدان شدند
که به فیلترینگ آنها منتهی شد .اما پس از کشوقوسهای فیلترینگ یا محدودیتهای موقت هنوز دولت تدابیر الزم را برای تقویت و توسعه پیامرسانهای داخلی به عنوان موارد جایگزین اتخاذ نکرده است .درحالی که رضا تقیپور ،پنج پیامرسان داخلی قادر به پاسخگویی به تمام
نیازهای  ۴۰میلیون کاربر ایرانی خواهند بود و حتی اقتصاد دیجیتال را هم توسعه خواهند داد .در این شماره با رضا تقیپور ،وزیر سابق ارتباطات و عضو شورای عالی فضای مجازی گفتوگویی انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.

* در اغتشاشات اخیر فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نقشی
عمده و تأثیرگذار داشتند؛ دلیل آن چه بود و چطور این اتفاق افتاد؟
با توجه به ماهیت شبکههای پیامرسان ،طبیعی است در کنار بهرهبرداری
مفید و مؤثری که میتوان از این شــبکهها داشــت ،این سطح از گستردگی و
قدرت سازماندهی و هماهنگی میتواند سبب بروز استفادههای این چنینیشود.
آموزشهای خرابکاری و تروریستی و حتی ترور! برآمد این اندیشههای سایبری
مطمئناً به اغتشاش و آشوب ختم میشود ،با توجه به ماهیتی که دو پیامرسان
تلگرام و اینســتاگرام دارد ،از مدتها پیش مشــخص بود که اینها برنامههای
سازماندهی شدهای برای جمهوری اسالمی ایران دارند و پیش از این مسئوالن
درخواســت شــده بود که با این نوع شبکهها و کانالها برخورد شود .طبیعتاً با
مطالبه مشکالت اقتصادی این سطح نفاق و فتنه در شبکههای اجتماعی شعلهورتر
شد و انحراف از موضوع مطالبات اقتصادی را ایجاد کردند.

مقامات قضایی ما به مدیران این پیامرسانها هشدار دادهاند که باید بسته شوند.
از سویی خانوادهها هم شکایاتی در این باره داشتهاند.
متأســفانه ،که آسیبها و ضررهای اخالقی و ...که در این محیط ،به ویژه
در تلگرام و اینستاگرام به جامعه وارد شده ،سالها طول خواهد کشید تا جبران
شود .گفتنی اســت ،محور همه ارزشها در انقالب اسالمی ما «خانواده» بوده
است و خانوادهها این پرسش را مطرح میکنند که در مقابل این فضا چه کنیم؟
ارزشهای ما دین بوده ،چقدر کانال ضد دین در این فضا داریم؟ حاال انتظار داریم
مردم بایستند و تماشا کنند و این تصمیمات گرفته نشود! این ظلم به مردم است.
* به نظر شما را ه حل چیست ،اگر بخواهیم به فکر جایگزین باشیم،
آیا پیامرسانهای داخلی ما جوابگو خواهند بود؟
طبیعی است که ما بتوانیم از مزیتهای این پیامرسانها بهره الزم را ببریم.
توســعه و تقویت این پیامرسانها میتواند به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک
کند ،اقدامی که بسیار تأثیرگذار و مهم است .کشورهایی همچون کره جنوبی
که در این راستا قدم برداشتند ،دستاوردهای فراوانی برای جامعه خودشان به
ارمغان آوردند .این پیامرسانها که از خارج هدایت شدهاند ،مصرفگرا بودهاند
و بیشــتر وقت مردم را گرفتهاند و خبری از توســعه فعالیت اقتصادی در آنها
نیســت .با حمایتی که انشاءاهلل شورای عالی فضای مجازی از پیامرسانهای
داخلی خواهد داشت ،شاهد شکوفایی پیامرسانهای داخلی برای کسبوکار
و بحثهای اجتماعی خواهیم بود .از ســوی دیگــر ما امروز دانشآموختگان
و جوانان فراوانی داریم که دانش این موضوع را دارند که جریان ســایبری و
رسانهای کشور را در یک مسیری قرار بدهند که اقتصاد کشور رونق پیدا کند.
آی گپ ،گپ ،بیسفون ،سروش و ویسپی ،پنج نرمافزاری هستند که مردم ما
میتوانند آنها را انتخاب کنند و کسبوکارها و مسائل اقتصادیشان را نیز از
این طریق دنبال کنند.

ل ضد انقالب آمدنیوز و دیگر کانالهای ضد انقالب چقدر
* کانــا 
تأثیرگذار بودند؟
به هر صورت هر رســانه و هر مجموعهای که بخواهد در حیطه حاکمیتی
یک کشور فعالیت داشته باشد ،شرط اول این است که قوانین و مقررات آنجا را
رعایت کند .این بحث در گذشته هم بود ،به خصوص درباره فعالیت کانالهای
ضد انقالب که خرابکاری و قتل و ترور را آموزش میدادند که طبیعتاً نمیتوانست
مورد تأیید حاکمیت باشد .اما تلگرام با این موضوع بازی کرد و حتی تذکر شفاهی
مســئوالن ما را برنتابیدند .فقط میگفتند اگر به این نتیجه برســند این کانال
خشــونت را ترویج میدهد ،فیلترینگ انجام میدهند! خشونت بیشتر از اینکه
عدهای از شــهروندان ما کشته شدند و به اموال عمومی و شخصی تعرض و به
مساجد و ...حمله شد؟ اتفاقات اخیر آشکار کرد که خود تلگرام نقش ویژهای در
طراحی این سناریو داشته است که یکی از نشانههای این موضوع حضور مدیر
این نرم افزار در کشور امارات از مدتی پیش است
با حمایتی که انشــاءاهلل شورای عالی
* فضای رسانهای ما به یک حرکت جدید
و به نظر میرسد مسئوالن حداقل در این مقطع،
فضای مجازی از پیام رســانهای داخلی
نیاز دارد تا این خألها را جبران کند و فضا برای
درباره فیلترینگ تصمیم درستی گرفتند تا جلوی
خواهد داشت شاهد شکوفایی پیامرسانهای آنها ایجاد نشود .برای نمونه کانالی به وجود
خسارات بیشتر گرفته شود.
داخلی برای کسب و کار و بحثهای اجتماعی میآید که با این فضا هر کاری میخواهد انجام
میدهد و بسته هم نمیشود .در حال حاضر،
* بحث فیلترینگ و فرآیند آن چه بود؛ خواهیم بود
قدرت بســتن این قبیل کانالها را داریم یا
ظاهرا ً تناقضهایی برای فیلترینگ کامل وجود
دارد که دولت هــر روز طی اظهارنظری این اتفاق را به گردن دیگران خیر؟ چون برخی میگویند خودمــان میتوانیم و برخی میگویند از
بیرون باید این کار را انجام دهند؟
میاندازد ،در این باره هم توضیح بدهید.
این اتفاقاتی که اآلن شاهد آن هستیم« ،اغتشاشات اینترنتی» نام دارد که
این تصمیمی اســت که در نهادهای امنیتی و باالدست گرفته شده است.
قطعاً الزمه امنیت ملی بوده و ما هم دخالتی در این تصمیم نداشــتیم ،ولی در پدیده جدیدی هم نیســت؛ البته ما حساب مردم عزیز و مشکالتی که دارند را
آن مقطع تصمیم درســتی بود .درباره تداوم آن به هر صورت طبیعی است که جدا میکنیم؛ زیرا این مشکالت کم و بیش همیشه وجود داشته است .شایان
ذکر است ،این یک سامانه یکپارچه است و به دلیل اینکه از رمز استفاده میکند،
هیچ کشوری نمیپذیرد یک نرمافزار و جریانی در آن آموزش تروریستی بدهد
بعالوه خود بحثهای کانالهای مســتهجن هم تقریباً یکی دو سالی است که بستن یک کانال از نظر فنی ممکن نیست .البته اگر روزی که میخواستیم به

وظیفه قانونی بود و در سال  89تصویب شده و بارها و بارها مردم آن را مطالبه
کرده بودید ،ایجاد نکردیم ،تا امروز مســئول ارشــد ما مجبور نشود از یک آدم
بیگانه و نامســلمان خواهش کند فالن کانال را ببندید و او بگوید حاال بررسی
میکنم! فالن کانالی که دستور آتش زدن مسجد ،آموزش ترور و دستور درست
کردن بمب دستی را داده است .این آدم برای چه در امارات ساکن شده است؟!
ارتباط این آدم با این جریانها چیســت؟ این آدم بیش از  10روز اســت که به
امارات آمده است .یک سؤال از مسئوالن دارم که استقالل در این فضا را چطور
تعریف میکنید؟ مگر نه اینکه مجلس این کشور شبکه ملی اطالعات را تکلیف
کرد تا حافظ استقالل ما در فضای مجازی باشد؟ چرا این ایجاد نمیشود؟ چرا
امروز و فردا میکنید؟ امروز شبکه ملی اطالعات زیر  10درصد پیشرفت کاری
داشته است.

* یک واقعیت اجتنابناپذیر این اســت کــه چه بخواهیم و چه
نخواهیم در این پنج ســال ذائقه مردم به شبکههای اجتماعی عادت
کرده است .اگر بخواهیم این ابزار بیگانه را از دست مردم بگیریم و ابزار
بومی جایگزین آن کنیم ،آیا چنین ابزاری داریم؟
اینکه ذائقه مردم عادت کرده ،درست است .باالخره یک فناوری نو آمده است
که مزیتهای بسیاری دارد و مسئوالن وظیفه دارند این گونه امکانات را فراهم
کنند و در اختیار مردم قرار دهند .منتها مشکلی که وجود دارد و من نسبت به
این اعتراض دارم این است که چرا بیشتر این فضا در اختیار بیگانگان قرار گرفته
است؟ فکر میکنم در حوصله بحث ما نباشد که این را باز کنیم و بگوییم مفهوم
«کالن داده» چیست و امروز کالن داده تلگرام کجاست؟ بیگدیتای اینستاگرام
کجاست و چه استفادههایی میتواند علیه شهروندان ما شود؟
این نرمافزار اجازه دهیم وارد حاکمیت و خاک کشور ما شود ،پروتکلی را امضا
میکردیم ،این چنین نمیشد ،متأسفانه ،یکی از کمکاریهای مسئوالن ما همین
است که بدون قید و بند در روز اول این را وارد کشور کردند؛ کاری که بسیاری
از کشورها انجام میدهند.
* گفته میشود ،تلگرام در حال حاضر برای یک فرد روسی است؛
درست است؟ شبکه ملی اطالعات در چه مرحلهای قرار دارد؟
اتفاقاً ســؤال خوبی کردید .خیر! متأســفانه این اطالعات غلطی است که
میدهند! صاحب تلگرام آقای لشوویلی است که یک سرمایهگذار در نفت و گاز
رژیم صهیونیستی است .این آقای پاول دوروف که ما هم نمیدانیم و شناسنامهاش
را ندیدهایم ،یک روستبار بوده اســت .متأسفانه مسئوالن فضای مجازی کشور
طی پنج ســال اجازه دادهاند بیشتر فضای مجازی کشور در اشغال دو نرمافزار
تلگرام و اینستاگرام باشد که این اشتباه استراتژیک بزرگی بوده است .ای کاش
همین مسئوالن که زبانشان را به عذرخواهی باز کردهاند ،یک بار هم از مردم
خودمان عذرخواهی کنند و بگویند اشتباه کردیم که شبکه ملی اطالعات را که

* اینکه برخی میگویند یکونیم میلیون نفر اقتصاد خودشان را
در محیط تلگرام میگذرانند ،درست است؟
این حرف بســیاری کلی اســت .مطابق آمار ما ،کسبوکارهای مستقیم
اینترنتی در کشــور ما  40هزار نفر است .عدهای این را بهانه قرار ندهند؛ البته
همین  40هزار نفر هم خیلی است و همه آنها برای ما عزیز هستند ،ولی عرض
من این اســت که اگر شبکه ملی اطالعات درســت شده بود؛ یعنی به تکلیف
قانونی که در برنامه توسعه پنجم آمده است ،عمل شده بود این مشکالت نبود.
اآلن ســه سال است ما داریم میگوییم و مردم هم از ما انتظار دارند که شبکه
پیامرســان بومی که حریم شخصی ما را حفظ کند ،ایجاد شود .مسئوالن واقعا
چگونــه میخواهند جواب مردم را بدهند که وقتی بیگدیتای تلگرام دســت
آقای دوروف است ،چطور از حریم شخصی آنها دفاع میشود؟ ما آمار داریم در
همین چند روز اســتقبال از نرمافزارهای داخلی به شدت باال رفته است ،برای
اینکه مردم نیازی دارند و این نیاز شرعی و درست است؛ ولی ما کوتاهی کردیم
و از داخلیها حمایت نکردیم که شکل بگیرد .اآلن اگرچه دیر شده است؛ اما
میتوانیم جبران کنیم.

یادداشت

تکرار درس مقاومت

علیرضا جاللیان /پیشرفت
دفاعــی رزمندگان یمنی در صحنه
مقابله با آلسعود در وضعیت محاصره
شــدید یادآور ماجرای هشت سال
دفاع مقدس برای ایرانیان اســت؛
البته شباهتها و تفاوتهای این دو
بسیار است؛ ولی میتوان این ماجرا
را شبیهترین ماجرا به دفاع مقدس
هشــت ســاله ،اما به روز شده آن
دانست .به ویژه که امروز بنسلمان
سعودی خبیث ،چهرهای صدامگونه
از خود به نمایش گذاشــته است و
ائتالفی از قدرتهای نظامی جهان
با همکاریهای مختلف تسلیحاتی
و مستشــاری شکل داده است؛ ولی
مهمترین تفاوت آن در بروز و ظهور
حامیان اســت؛ چرا کــه در دوران
دفاع مقدس هشت ساله ،جمهوری
اسالمی به تنهایی و با حمایتهای
خیلی جزئی برخی کشورها توانست
در برابر ارتش بعث که از سوی بیش
از  70کشور جهان پشتیبانی مالی،
تسلیحاتی ،اطالعاتی و دیپلماتیک
میشد بایستد؛ اما اگرچه امروز مردم
یمن در محاصره کامل هستند؛ ولی
از پشتیبانیهای یک قدرت نوظهور
منطقــهای و جهانی بــه نام جبهه
مقاومــت برخوردار بــوده و الگوی
مبارزه دارند.
اقدامات موشکی و اقدامات اخیر
پدافنــد هوایی یمن نشــان داد که
مقاومت به طور حتم نوید پیروزی را
همراه خواهد داشت .ملت یمن عالوه
بر اینکه حصر کامل ،حمله نظامی و
حمالت بیولوژیک را تحمل میکنند
و در جبهه رســانهای هــم توانایی
چندانی برای مقابله با هجمهها ندارد؛
ولی باز مقاومت کرده و هر ضربهای را
که میتوانند به بدنه نحیف ،اما غول
پیکر آلسعود میزنند.
امروز نیروهای مقاومت یمنی از
هر روز دیگر آمادهتر در صحنه مقابله
با آلســعود وارد شــده و عربستان
و همپیمانــان این رژیم دیکتاتوری
را در هــر جایی کــه بتوانند مورد
هجمه قرار میدهند ،امروز با تکامل
سامانههای پدافند هوایی نزدیک و
ســطح پایین در یمن ،عربستان و
مستشاران آمریکاییـ صهیونیستی
آنها که پیــش از این قرار بود برای
کاهش هزینههای بمبارانهای یمن
از هواپیماهای کمهزینهتر استفاده
کنند ،عمــ ً
ا در موضع انفعال قرار
گرفتــه و واجد هزینههای بســیار
نظامی شدهاند ،از طرفی هر لحظه
امکان اصابت موشــک به تأسیسات
حیاتی عربســتان و امــارات و نیز
شــناورهای آنها در ســواحل یمن
وجــود دارد و نیروهای یمنی برای
این وضعیت هر روز مهیاتر میشوند.
دیر زمانی نخواهد بود که تأسیسات
نفتی عربســتان و امارات ،کاخهای
پادشاهی و برخی مراکز نظامی مهم
آنها و آمریکاییها در این کشــورها
در معرض تهدیدهای این موشکها
قرار گرفته و معادالت را در منطقه
به هم بزند.
اما درســی که این موضوع در
یمن بــه همه ملتهــا میدهد را
میتوان در موضوع مقاومت خالصه
کرد که همانا مقاومت رمز پیروزی
اســت ،ملتی در قحطی و محاصره
در نبود دارو و امکانات اولیه زندگی
آنچنان مقاومت کرده که ســومین
قدرت تســلیحاتی جهان نتوانسته
اســت از تأثیرات این مقاومت کمر
راســت کند .ماجرای جنگ ائتالف
عربســتان با یمن نشان میدهد که
تنهــا گزینه در مقابــل قدرتهای
مستکبر ،مقاومت است؛ همان چیزی
که ما از دفاع مقدس درس گرفتهایم.

نقطه سرخط

هوای بازنشستهها رو باید داشت

چند ســالی بود که بازنشسته
شــده بود .یک روز جمعــه اتفاقی
همدیگه رو دیدیم و نیم ساعتی با هم
صحبت کردیم .خیلی تعجب کردم
که یک سرهنگ پاسدار بازنشسته
چطور ممکنه چنین نظراتی درباره
مسائل سیاســی و اجتماعی کشور
داشته باشــه ،اص ً
ال شــبیه دوران
پاسداری نبود .شب که رفتم خونه
فکرم رو مشــغول کرده بود تا اینکه
به این نتیجه رســیدم که او از سپاه
جدا شــده و کسی نبوده مسائل رو
براش روشــن کنه .حاال پی میبرم
که چرا باید هوای بازنشســتهها رو
هم داشت ،فقط به خاطر اینکه اگر
مســائل براشون روشن نشه ممکنه
ک ً
ال مسیرشون عوض بشه.

دوشنبه  25دی 139۶

سپاه امید کشور
در جنگهای نوین

سال هجدهم

شماره 833

هیچگاه برای برادرانم گریه نکرد
ســیدغالمرضا میرعلی اکبری
که او را مجید صــدا میزنند ،یادگار
باقیمانده از این پدر و برادر سه شهید
است .او امروز  48سال است در بنگاهی
که پدر در آن مشغول کار بوده گذران
میکند .او بــرای ما چنین میگوید:
«اولین فرزنــد پدر و مــادرم دختر
بود ،سه فرزند وسطی هم به شهادت
رســیدند و من فرزند آخر هستم .به
ترتیب ســن میگویــم ،بزرگترین
شهید سیدمجتبی  20اردیبهشت 61
در عملیات بیتالمقدس در شــلمچه
شهید شد .او در پادگان امام حسین(ع)
مسئولیت داشت ،ساختمان و اتاقی که
ایشان در پادگان داشت هنوز هم به نام
اوست .دانشجوی داروسازی شیراز بود،
زمان شهادت  22ساله بود.
دومیــن بــرادر شــهیدم
سیدمحمدرضا میرعلی اکبری بود که
در بهداری ســپاه مشغول بود که در
عملیات مرصاد  5مرداد  67شهید شد.

پدر و مادرم لیاقت شهید دادن داشتند!

جانباز  25درصد و در زمان شهادت 25
ساله بود .او هم دانشجوی پزشکی بود.
شــهید اول خانواده که در بین
این شــهدا از همــه کوچکتر بود و
زودتر هم شهید شــد ،سید محمود
بود .او بســیجی بود و  11اردیبهشت
 61در عملیــات الیبیتالمقــدس
شهید شد .همه برادرانم در لشکر 27
محمدرسولاهلل(ص) بودند .مراسم روز
هفتم آقا ســیدمحمود که برگزار شد
خبر شهادت آقا مجتبی را به ما دادند.
البته سه برادر در عملیات بیتالمقدس
در جبهه بودند».
درباره پدر شهیدان سؤال میکنم
و او این طور جواب میدهد« :پدر اسوه
صبر و اســتقامت بود ،مردمی بودن و
نداشتن عالقه به مسئولیتهای دنیوی
و نیز همراهی با مردم و شنیدن درد
دلهای آنــان یکــی از ویژگیهای
منحصر به فرد پدرم بود .گاهی برخی
از مســئوالن میآمدند مغازه ،پدر را
ببینند تا کمی سبک شوند.
احترام به جوانان سرمشقی است
کــه از پدر به یادگار داریم ،او همواره

این اجازه را به افراد کوچکتر میداد
تا نظراتشان را برای دیگران بگویند
و خود نیز با شــنیدن این دیدگاهها
به وجود کــودکان و افراد کوچکتر
اهمیت میداد ،پدر به خاطر شهادت
سه برادر شــهیدم خدماتی از دولت
نگرفــت؛ بلکه در خیلــی جاها حتی
دست مردم را هم میگرفت .شاید مث ً
ال
تنها وقتی که از سپاه دعوت میکردند
برای برنامهای میرفتیم ،اما چیزی به
خاطر شهیدانش نگرفت و میگفت این
معامله من با خداست .حاج آقا ورزشکار
بود و ورزشهای باستانی انجام میداد.
مادرم شاید در خفا برای برادران
شهیدم گریه میکرد ،اما پدرم هیچگاه
حتی در خفا هم برای برادران شهیدم
گریه نکرد ،او میگفت این معامله پر
سود با خدا بود .خیلی وقتها احساس
میکردیم که انگار برادرانم زنده هستند
و پدر با آنها ارتباط دارد.
وضع مالی ما خیلی خوب بود و
اص ً
ال مشــکل مالی نداشتیم .خانه ما
شده بود پاتوق بچههای بسیجی .پدرم
در کار خیر هم دست داشت .حتی در

گلی از باغ

پاسداران خورشید

خرید و ساخت مسجد المهدی(عج) در
مجیدیه کمکهای زیادی کرد.
از پدرم جز محبت ندیدیم ،عضو
انجمن اولیا و مربیان مدرسه همه ما
بود .اکبر آقا میگوید او همیشه مواظب
همــه ما بود ،اما خیلی مخفیانه .اص ً
ال
یاد ندارم که به ما بگوید نماز بخوانید.
خیلــی وقتهــا در خانه با هم
نماز جماعت داشتیم و هر دفعه یکی
میایستاد .عالقه پدرم به بچههایش
توصیفناپذیر بود.
مادر شهدا هم یک اسوه بود
ســیدعلیاکبر حســینی هــم
میگوید« :جدای از پدر این شهیدان
که بیان شد ،مادر اینها هم واقعاً یک
اسوه است .خانه آنها مثل یک پایگاه
بســیج بود و واقعاً هم میشــد گفت
که یک عقبه برای جبههها محسوب
میشد .من به واسطه محرمیت شیری
که با این مادر دارم خیلی مواقع در ایام
جوانــی منزل آنها بودم و از نزدیک با
اینها زندگی کردم .پدر این شــهیدان
هم برای خودش یــک ماجرای دراز
دارد».

گفتوگو با پدر و مادر شهید مدافع حرم نوید صفری

آقای حسینی در ادامه میگوید:
«مادر بزرگ ما کسی بود که در اردهال
در دوران کشف حجاب زد زیر گوش
مأمور شهربانی و با او برخورد کرد».
اما ســیدمجید خاطــر ه جالبی
برایمان تعریف میکند ،او میگوید:
«در مراسم شهید سیدجعفر حسینی
برادر اکبر آقا که اولین شهید خانواده
ما بود ،برادرم که با لباس ســپاه آمده
بــود مادرم را صــدا زد و گفت برویم
یک گوشه با شما میخواهم خصوصی
صحبت کنم و وقتی من خواستم بروم
گفت مجید جان شما نیا مطلب با مادر
خصوصی است .بعد از چند دقیقه که
صحبــت کردند ،مادر با چشــمهای
گریان آمد و مــن نفهمیدم که او به
مادر چه گفت.
بعد از شهادت دو برادرم بود که
مادرم موضوع را بیان کرد و گفت آن
روز آمد به من گفت که در یک شــب
در قنــوت نماز مغرب بــوده که امام
زمان(عج) را دیده است و یک لحظه
نماز را رهــا کرده و با امام زمان(عج)
کوتاه سخن گفته و ایشان خیلی چیزها
را به من گفته کــه نمیتوانم بگویم،
فقط مادر خود را آماده کنید ،شــهید
اول سیدمحمود است و بعد من شهید
میشوم و فرمودند که به پدر و مادرت
هم بگو لیاقت شهید دادن را دارید».
او میگوید این خانواده شــش
شهید داده است و به آنها چنین اشاره
میکند« :شهید سیدمحمد میرعلی
اکبــری فرزند عمو احمد و شــهید
ســیدابوالفضل میرعلی اکبری پسر
عمو جالل ،سیدجعفر حسینی برادر
اکبر آقا که اینجا حضور دارند و ســه
برادرم .به نظرم این نتیجه و محصول
خانوادهای است که واقعاً در خط انقالب
و مبارزه برای اسالم بوده ،پدر بزرگ ما
از مبارزین علیه رضاشاه بود که حتی
سه سال هم تبعید شد و سابقه زندان
قصر داشت».

قبیله عشق

«حبیب حرم» از دیار گیالن

کتاب «حبیب حرم» شامل خاطرات شهید مدافع حرم ،حبیب
روحی چوکامی در دومین سالگرد شهید مدافع حرم حبیب روحی و
یادواره شهدای واالمقام دهستان چوکام رونمایی شد .نویسنده کتاب
امالبنین حســینی که خود فرزند شهید است درباره نگارش حبیب
حرم میگوید« :من به شهدا ارادت خاص دارم ،به ویژه شهدای مدافع
حرم .خودم فرزند شهید هستم و عاشق پدرم ،عاشقانه دوستش دارم
چون در راه خدا از همه چیزش گذشــت و جز خدا هیچ ندیــد .دورادور پیگیر احواالت خانواده
شهید روحی بودم .اینکه یک جوان همسن و سال ما اینگونه از زندگی دست شست و برای دفاع
از آرمانها شهید شد ،برایم بسیار قابل احترام بود .برایم جالب بود که او مانند من متولد سال ۶۱
بود .دوست داشتم به دیدن همسر و فرزندانش بروم؛ ولی واقعاً طاقت دیدن دخترهای کوچکش
را نداشــتم .بعد از ســه ماه از شهادت شهید روحی در مراسمی با همسر ایشان آشنا شدم و قرار
گذاشــتم که به منزلشــان بروم .روزی که قرار بود بروم ،کتاب خاطرات خوبان  ۱که خاطرات
مادرم از پدر شهیدم است را با خودم برایشان بردم .این کتاب را قب ً
ال به بسیاری از خانوادههای
شــهدا هدیه داده بودم .خانم شــهید روحی چند صفحه از کتاب را خواند و به من گفت؛ میشود
خواهش کنم برای شهید ما هم بنویسید؟
مصاحبه با خانواده شهید گاهی حضوری و گاهی تلفنی صورت گرفت .همسر شهید بچهها
را میخواباند و تلفنی صحبت میکردیم ،گاهی او گریه میکرد و گاهی من .هنوز هم اگر کتاب
شهید روحی را دستم بگیرم و بخوانم ،نمیتوانم جلوی اشکم را بگیرم».
«حبیب حرم» مروری کوتاه بر زندگی شــهید مدافع حرم ،حبیب روحی چوکامی است که
به قلم امالبنین حسینی به نگارش درآمده و در چاپ اول با تیراژ  1000نسخه و قیمت  6هزار و
 500تومان در  115صفحه مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آن را منتشر کرده است.

گزارش خبری

چشمانتظاریام  30سال طول کشید

من و جمشید اواخر سال  ۶۳ازدواج کردیم .همسرم پس از به دنیا
آمدن فرزندمان عازم خدمت مقدس سربازی شد .هفتهای چند نامه
از جبهه برای من میفرستاد .در نامههایش تأکید میکرد که مراقب
آرزو باشم .او معتقد بود که باید از خاک کشورش دفاع کند .خودش
را سرباز امام زمان(عج) میدانست .گاهی به دلیل فشارهایی که روی
من بود ،با دخترمان بداخالقی میکردم .یک روز همسرم گفت« :اگر
دخترمان را کتک بزنی ،هرگز تو را حالل نمیکنم .پس از من ،تو باید مراقب دخترمان باشی ».او با
صحبتهایش سعی میکرد که من را برای شهادتش آماده کند .آخرین اعزام همسرم  ۲۱شهریور سال
 ۶۶بود .پنج روز پس از رفتن جمشید ،مارش عملیات کربالی  ۶را شنیدم .از آنجایی که میدانستم او
در سومار است ،نگران حالش شدم .چند روز بعد به وسیله نامههای دوستان همسرم که در خانه ما
بودند ،آدرسشان را پیدا کردم .وقتی به در منزل دوستان همسرم رفتم ،متوجه شدم که آنها شهید
شدهاند .آن زمان گمان نمیکردم که چشمانتظاری من برای بازگشت همسرم  ۳۰سال طول بکشد.
به نقل از همسر شهید جمشید عباسی
شهید جمشید عباسی فرزند غالمحسین ،در تاریخ یکم فروردین سال  ۱۳۴۳در گنبد کاووس
چشم به جهان گشود .او فرزند نخست خانواده بود .وی و برادرش در دوران دفاع مقدس از سوی
ارتش جمهوری اسالمی به عنوان سرباز به مناطق عملیاتی اعزام شدند .پس از تقسیم در یگانها
وی در منطقه عملیاتی سومار و حین عملیات کربالی  ۶به شهادت رسید و پیکرش مفقود شد.
چندی پیش پیکر این شهید بزرگوار از سوی کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای
مســلح کشف و هویت وی از طریق آزمایش  DNAشناسایی شد .خانواده شهید روز چهارشنبه
( ۲۰دی ســال  )۹۶با حضور در معراج شــهدای تهران پیکرش را در آغوش گرفتند و سپس او را
به خاک سپردند.

دریادار فدوی در سالگرد توقیف  2شناور آمریکایی تأکید کرد

رزمندگان این نیرو در جریان بازداشت متجاوزان
آمریکایی در خلیجفارس اظهار داشت؛ اصلیترین
پیامی که واجب است همه به آن باور و توجه داشته
باشند ،این است که خداوند متعال همواره به وعده
خود عمل میکند و تخلفی در وعده خدا نیســت
که فرمود« :ان تنصرواهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم؛
اگر خداوند را یاری کنید ،شما را یاری میکند».
ســردار فدوی ادامه داد« :در اینجا باید یادی
کنم از مرحوم آیتاهلل حائریشــیرازی(ره) که در
توضیح این آیه میگفتند؛ شما به میدان بیایید ،برای
تکالیفی که دارید (پاسداری از انقالب اسالمی) با
استطاعت و توانی که دارید ،خداوند به میدان میآید
با استطاعت و توانی که شما ندارید و خداوند دارد،
آن موقع خدای متعال بهترین نتیجه را رقم میزند».
وی خاطرنشــان کرد« :به حول و قوه الهی،
پاســداران انقالب اسالمی در همه مواقع با در نظر
داشــتن این توصیه به میدان آمدند و خداوند هم
بــه میدان آمد و مانند همیشــه و به قول و برکت
حضرت امام خمینی(قدساهلل نفســه الزکیه) و به
فرمان امــام خامنهای(مدظلهالعالی) ،آمریکا را به
خاک مذلت نشاندیم».
فرمانده نیروی دریایی ســپاه درباره واکنش

آمریکاییها و تالش آنها برای آزادســازی ملوانان
دستگیر شده در آن مقطع نیز گفت« :واکنش باطل
در برابر حق همیشه تمکین و تسلیم و ذلت است
و واکنش شیطان بزرگـ آمریکاـ این بار هم مانند
دفعات بیشــمار پس از پیروزی انقالب اسالمی تا
کنون ،تسلیم ،تمکین ،ذلت و خواهش بود .تحلیل
رفتار آنها نشــان میداد که همه اقدامات نظامی و
دیپلماتیک آنها مؤید این اصل است».
ســردار فــدوی دربــاره دیدار بــا حضرت
آیتاهللالعظمی خامنهای ،رهبر معظم انقالب نیز که
پس از این ماجرا صورت گرفت ،یادآور شد؛ فرمانده
معظم کل قوا ،حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)
همه پاســداران انقالب اسالمی در نیروی دریایی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را خاصه آنهایی که
مستقیم در این ماجرا بودند ،مورد لطف قرار داده
و فرمودند« :باالخره بچهها شجاعت به خرج دادند،
فقط هم شــجاعت نبود؛ شجاعت همراه با ایمان و
همراه با درک بهنگام ،یعنی در وقت عمل کردن.
خیلی از کارهای ما انجام میگیرد منتها نه در وقت
خودش .وقتی یک کاری تأخیر افتاد ،آن وقت دیگر
فایدهای ندارد .شما به لحظه عمل کردید ،کارتان
بســیار عالی بود ،کارتان بسیار جالب بود و درست

میگفت شما سهم خودتان را از شهادت بدهید

احسان امیری /شــهید نوید صفری از
جمله شهدای تازه تفحص شده مدافع حرم است
که در منطقه بوکمال که حاال رمز پیروزی جبهه
مقاومت بر تکفیریهاست ،به شهادت رسید .رحیم
صفری و رقیه احدی پدر و مادر شهید هستند که
در ادامه سخنانشــان درباره این شهید بزرگوار را
میخوانید:
مادر شهید میگوید« :عموی نوید سال 63
در ابوغریب شــهید شده است ،برادر خود من هم وقتی  20ساله بود ،شیمیایی شد
و به شهادت رسید .نوید  16تیر  1365به دنیا آمده بود .ما چهار بچه داریم ،سه تا
پسر و یک دختر .نوید پسر آخرمان است .او از همان بچگی مسیرش را انتخاب کرده
بود و از هشــت سالگی نماز و روزهاش قطع نمیشد .خیلی وقتها میگفتم تو هنوز
به ســن تکلیف نرسیدی ،روزه گرفتن بر تو واجب نیست که میگفت من برای عمو
و داییام که شــهید شــدند ،روزه میگیرم .از  12سالگی هم جذب مسجد شد .همه
دوستانش از همین مســجد بودند .بعد از آن هم عضو بسیج مسجد سیدالساجدین
تهرانپارس شد 16 .سال پای ثابت این مسجد بود .بعد از سربازی هم که عضو سپاه
شد ،در این مسیر ماند.
نوید میگفت من دوست دارم که به سوریه بروم .مامان راضی باش .من میگفتم
چطور دلم به رفتنت رضایت بدهد؟ میگفت اگر ما نرویم ،پای اجنبی به کشــور ما
میرسد .به ناموس ما رحم نمیکند .من گفتم اگر رضایت ندهم ،چه؟ گفتم نوید جان،
ما از سهم خودمان شهید دادیم ،هم عمویت شهید است ،هم داییات ،خانواده ما دیگر
طاقت از دست دادن یک جوان دیگر را ندارد .نوید خندید و گفت نه مامان .این سهم
مادرانتان است .آنها سهم خودشان را دادهاند .گفتم خب من هم خواهر شهیدم دیگر.
گفت نه تو باید سهم خودت را بدهی .باالخره آنقدر اصرار کرد که من رضایت دادم».
پدر شهید هم میگوید« :قبل از این دفعه که شهید شد ،دو بار دیگر هم به سوریه
رفته بود .اولین بار بهمن  94رفت و عید  95برگشت .آن موقع برای اینکه نگران نشویم
هروقت زنگ میزد و مادرش میپرسید نوید کجایی؟ میگفت مامان یک جای خوش
آبوهوا و از جواب دادن طفره میرفت .دفعه دیگر همه ما میدانســتیم .زنگ میزد
و میگفت که من حلب هســتم؛ اما نمیگفت دقیقاً آنجا چکار میکند .باز هم برای
اینکه ما نگران نشویم ،میگفت به طور مستقیم در عملیات شرکت نمیکند؛ اما بعد
از شهادتش فهمیدیم همیشه در خط مقدم بوده .حتی در این مدت چندبار مجروح
شده بود؛ اما اص ً
ال به ما بروز نداد و نگذاشت ما خبردار بشویم».
مادر شهید اضافه میکند« :مأموریت آخرش  21مرداد شروع شد .قبل از رفتنش
من چندبار اصرار کردم که نرود .تازهداماد بود .چهارماه از عقدش میگذشــت .قرار
بود آذرماه مراسم ازدواجش را برگزار کنیم ،اما شهید شد و پیکرش را تشییع کردیم.
دفعه آخر که زنگ زد  14آبان بود ،یعنی یکشــنبه .این آخرین تماس ما بود.
بعد دیگر از نوید خبر نداشتیم .نوید اربعین ،یعنی  18آبان شهید شده بود .ما حدود
 20روز از او بیخبر بودیم و پس از  20روز که از شــهادت نوید مطمئن شده بودند،
به ما خبر دادند .در گلزار شهدا سر مزار شهید رسول خلیلی با این شهید رابطه برقرار
کرده و انگار دوســت شده بود و همیشه سر مزارش میرفت .کنار مزار شهید خلیلی
یک جای خالی بود .نوید آنجا را به عنوان مزار خودش انتخاب کرده و کروکیاش را
کشیده و وصیت کرده بود اگر من شهید شدم من را اینجا دفن کنید».

جمعبندی تریبون 19

توان موشکی و پهپادی سپاه فراتر از خلیجفارس و دریای عمان

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به
وضعیت این نیرو در حراست از آبهای ایران
در خلیجفارس تأکید کرد« :توانمندی ما در
حوزههای مختلف از جمله موشکی و پهپادی
از خلیجفارس تا تنگه هرمز و حتی فراتر از
دریای عمان را دربر میگیرد».
 22دی ماه سال  ،94نیروی دریایی سپاه دو
شناور نظامی آمریکایی را که به صورت غیر قانونی
وارد آبهای ســرزمینی ایران شده بودند ،توقیف
کرد .این دو شــناور حامــل  ١٠نظامی آمریکایی
در نزدیکی جزیره فارسی توقیف شدند .در هنگام
توقیف این شــناورها ،ناوگروه هواپیمابر «ترومن»
آمریکا در جنوب شرقی جزیره فارسی و در آبهای
بینالمللی نزدیک محل توقیف شناور حضور داشته
و ناوگروه هواپیمابر «شارل دوگل» فرانسه نیز در
شمال شرقی جزیره فارسی در آبهای بینالمللی
در حال گشتزنی بوده است .این یگانها در زمان
توقیف شــناورهای آمریکایی به حالت آمادهباش
درآمدند؛ ولی با اخطار سپاه مبنی بر عمل متقابل
عم ً
ال غیر فعال شدند.
در سالروز این اقدام مهم دریادار علی فدوی،
فرمانده نیروی دریایی ســپاه با اشاره به عملکرد
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ســردار احمد عبداللهی ،معاون بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی کل سپاه گفت :همه امید کشور در جنگهای جدید و ساخت داروهای مقابله با عوارض جانبی
بهکارگیری اینگونه سالحها ،معطوف به سپاه است و این هم موضوعی است که وزیر بهداشت آن را به صراحت عنوان میکند .در این حوزه جای تالش بسیاری وجود دارد،
به ویژه اینکه برخی از تهدیدات هم ناشناختهاند .به عبارت دیگر مثل به کارگیری سالحهای نامتعارف در دوران دفاع مقدس نیست که فقط به چند نوع گاز محدود شود.
گفتوگوی صبح صادق با برادر شهیدان میرعلی اکبری

حســن ابراهیمی /آنچه
میخوانید روایت ســه برادر شهید و
خانواده آنها اســت ،امــا در ابتدا باید
گفت که سه شهید یک طرف و پدر و
مادرشان یک طرف .اگرچه سه سالی
است ابوالشهدا سیدمصطفی میرعلی
اکبری به فرزندان شهیدش پیوسته،
اما خاطرات او و فرزندان شهیدش در
خاطر همه باقی مانده است.
توفیق دست داد تا در این شماره
از هفتهنامه به سراغ همسایه قدیمی
خود ،یعنی خانواده شهیدان میرعلی
اکبری برویم و جویای احواالت پدر و
فرزندان شهیدشــان شویم .با حضور
در بنگاه مشــاورین مسکن اردهالی
و مصاحبه با برادر کوچکتر شــهدا و
ســیدعلیاکبر حسینی پسر عمه این
سه شهید این امر محقق شد .توصیه
میکنــم تــا پایان این نوشــتار با ما
همراه باشید.
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در وقــت خودش هم ایــن کار صورت گرفت .آنها
را کشــاند به آبهای ما که شماها را به جانشان
بیندازد ،اینطور دستهایشــان را روی سرشان
بگذارند و تسلیم بشوند .این حادثه کار خدا بود ،در
وقت خوبی انجام گرفت ،شما هم عالی عمل کردید؛
زنده باشید انشاءاهلل».
وی همچنین درباره این روزهای خلیجفارس
تأکید کرد« :ما به حول و قوه الهی در خلیجفارس،
تنگه هرمز ،دریای عمان و هر دریایی که پاسداری
از انقالب اســامی ایجاب کند ،خیلی مقتدرتر از
پیش و به ویژه از زمان دستگیری تفنگداران شیطان
بزرگ در حال انجام تکلیف هستیم و این اقتدار را
بیش از همه دشمن اصلی ما آمریکا میداند و روی
بخشهایی از آن که دیده میشــود اشراف دارد؛ با
توان شــناوری مقتدر و پرتــوان و بیانتها ،با توان
موشکی ساحل به دریا که تمام پهنه خلیجفارس و
تنگه هرمز و دریای عمان و فراتر از آن را در برگرفته،
با تــوان تکاوران ویژه دریایی ،بــا توان هوادریای
متفاوت و پرقدرت و با توان پهپادی جوان ،مبتکر
و پیشــروی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی که با مجموعه توانهای مکمل و پشتیبان،
همواره یاری میشوند».

تریبون

وظیفه دولت برای حل مشکالت مردم چیست؟

تریبون  19درست در زمانی که بحث مشکالت اقتصادی و مسائل حاشیهای آن
در زمان تصویب بودجه سال آینده مهم شد ،به موضوع وظیفه دولت (قوه مجریه)
برای حل مشکالت مردم که به طور عمده هم اقتصادی است ،پرداخت .در ادامه
به جمعبندی بخشی از نظرات شما همراهان گرامی میپردازیم.
عمل به اقتصاد مقاومتی /عمل کردن بــه اقتصاد مقاومتی ،مهمترین و
اصلیترین پاســخی بود که در پیامهای مختلفی خود این موضوع یا شــاخههای
اقتصاد مقاومتی بیان شده بود .در این میان میتوان از «حميد پاکزاد» از قوچان،
«پوالدونــد» از قم« ،غالمرضا بهزادنيا» از گرگان« ،عليرضا فيروزي» از خرمدره،
«ســيدمحمد خدايي» از اردکان« ،حسينعلي سخنگو» از کاشان« ،رحيميان» از
شــهرکرد« ،شفيعي» از شيراز« ،ياسر رســولزاده» از شيروان« ،علي شعبان» از
بروجرد« ،مريم آزادبخت» از قم« ،عليرضا يعقوبي» از خوزستان« ،مجيد فياضيپور»
از دهدشت« ،محمد اسحاقي» از تهران« ،فرهادي» از قم« ،کمال شاهسنايي» از
اصفهان« ،وحيد احمدي» از زنجان« ،سعيد محمدي» از خوانسار« ،رضا خوشکالم»
از بستانآباد« ،سوسن صحراييان» از جهرم و «سميه رستمي» از جوانرود نام برد.
مبارزه با فســاد و قاچاق کاال /مبارزه با فســاد و قاچاق کاال هم موضوع
بسیار مهمی بود که همراهانی مانند «محسن قاسمي» از نهاوند« ،مهناز پيري» از
اروميه« ،حيدر حيدري»« ،شيرزاد صحرايي» از صحنه و «يوسف صبحانينسب»
از بوشهر به آن اشاره کردند.
رونق تولید و اشتغالزایی« /منصور جوادپور» از چايپاره« ،علي محرمي»
از چالدران« ،رســول پاک» از تبريز« ،تشکر ياري» از خراسان جنوبي« ،ابوتراب
رمضانپور» از تهران و «حســين باقريپور» از ايالم در پیامهای خود روی مسئله
رونق تولید و رفع موانع آن و نیز ایجاد اشتغال پایدار تأکید داشتهاند.
توجه به توصیههای رهبری /توجه به منویات ،رهنمودها و توصیههای رهبر
معظم انقالب در حوزههای مختلف از سوی دولتمردان را هم «محمد صابريفر»
از کردکوي و «منصوره بخشي» از مشهد بیان کردهاند.
توجه به ظرفیتهای داخلی /تقویت و توجه به ظرفیتهای داخلی هم
در پیام «حسينعلي جعفرزاده» از اصفهان و «آبدهي مقدم» از کالله وجود داشت.
دیگر نظرات« /غالمرسول کريمي» از دلند گلستان گفته است حل مشکل
پيشکش ،مشکل درست نکنند« .محمد کريمزاده» کم کردن فاصله طبقاتي را بیان
کرده اســت و «مصطفي اکبري» از داران توجه به مناطق محروم را مهم میداند.
کاهش هزینههای جاری دولت را «اســماعيل قهرمانزاده» از اروميه گفته« ،علي
مجيدي» از آذرشهر دعوت به مسئولیتپذیری کرده است .توجه به خواستههای
مردم را «محمدرضا شعباني» از هنديجان گفته است و مدیریت مشکالت به سمت
رفع آن را «حســين کوشکي» از صفاشهر و «حديث مرآتي» از قم بیان کردهاند.
تنظيم بازار را هم «عليرضا صبحانينســب» از بوشــهر و «ياسر اکبري» از ايالم
مطرح کردهاند .برخورد انقالبي با مشکالت خواسته «محسن کوشکي» از خرمبيد
است و کار جهادي با تکيه بر توان مردمي را «محسن کريمي» از کردستان بیان
کرده اســت .انتخاب مدیران شایسته و پاکدست را «شريفي رزني» مطرح کرده
و برقراري عدالت اجتماعي را «رســتمي» از جوانرود خواسته است ،کار کلیدواژه
«مرتضي محمدي» از اراک بیان کرده و «مصطفي عابدينلو» از زنجان تأکید دارد
که دولت به اقتصاد اسالمی رجوع کند ،عمده مشکالت حل میشود« .قاسمي» از
گناباد تغییر نگاه به مردم را خواسته است و «سميه امامي» از بيرجند حل مشکل
بیکاری را مهم میداند.
برندگان تریبون 19
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حرف تو حرف

روز خوب

روز خوب كه در نمیزنه بياد داخل
روز خوب كه از جعبه شانس در نمياد
روز خوب كه يكي از روزهاي هفته نيست
روز خوب را بايد ساخت
بايد نوازشش كرد
بايد آراست و پيراست
بايد به گيسوهایش گلهاي وحشي صحرايي
زد
بايد عطر دلخواهش را خريد
گل دلخواهش رو روي ميز گذاشت
شعر دلخواهش رو سرود
بايد نازش را كشيد
به رويش خنديد
روز خوب را بايد خلق كرد...

ویژگیهای کارمند نمونه

طرز تهیه آش فتنه

در ابتدا عقاید پر پر اضافه کن
ُمشتی شعار بیدر و پیکر اضافه کن
از این وفور نعمت اجناس خارجی
دستان پشت پرده از آن ور اضافه کن
آهنگ نظم جامعه آهنگ بیخودیست
یک ریتم فالش سکسکهآور اضافه کن
در راه آرمانی آشوب فرت و فرت
کمپین سد کوچه و معبر اضافه کن
یک دسته سبزی غلطانداز و بیاثر
چیزی شبیه برگ چغندر اضافه کن
آتش برای پختن این آش الزم است
سطل زباله ،تایر پنچر اضافه کن
وقتی که بوی گند فسادش بلند شد
فوراً کمی عصاره بوبر اضافه کن
رونق بده به ُقل ُق ِل این کسب و کار شر
بیحد ،بدون قاعده شرخر اضافه کن
بعد از زمان پخته شدن ،آش فتنه را
در کاسه سیاست لب پَر اضافه کن
تا وا شود زبان دراز منافقین
یک شانه تخم تازه کفتر اضافه کن
البته قبل خوردن این آش دیر هضم
داروی ضد نفخ در آخر اضافه کن.
مینا گودرزی

آرش فهیم 26 /دی امســال ،درحالی
با ســیونهمین ســالگرد فرار آخرین شاه ایران
همزمان اســت که یکی از جریانهای آشــکار
و قابــل ردیابی در عرصه فرهنگی و رســانهای
امروز ،جریان تطهیر رژیم پهلوی ،هم در داخل
و هم خارج از کشــور است .خط مشترک همه
شبکههای ماهوارهای فارسیزبان معاند ،تحریف
تاریخ به سود آخرین دیکتاتورهای وابسته است.
در داخل هم شــبکههای اجتماعــی و فضای
مجازی به کمک ماهوارهها آمدهاند .ضمن اینکه
در عرصه نشر هم کتابهایی با چنین مضامینی
هــم در قالــب تاریخی و هم به صــورت رمان
منتشر میشــود .در سینما نیز تا به حال چند
فیلم ،ازجمله «صد ســال به این سالها» ـ که
البته توقیف شده ـ با محتوای نمایش تصویری
مثبت از دوران شاهنشــاهی ساخته شده است.
در مقابل این حجم انبوه از تولیدات و فعالیتها
برای سانسور فجایع و وابستگی خاندان پهلوی،
کار برای نمایش واقعیات پهلویها نزدیک به صفر
است .به جز چند مستند ،از جمله مجموعه «در
برابر طوفان» نمیتوان آثار چشمگیری از افشای
حقایق دردناک آن دوران را به ویژه در سینما دید.
در عرصه سریالسازی نیز هر سال ،مجموعههایی
درباره انقالب ساخته میشود و حتی در دو سال
گذشــته «معمای شاه» به درون دربار و زندگی
شخصی خاندان پهلوی هم وارد شد؛ اما هیچیک
از این آثار ،اقناعکننده نیستند.
این در حالی اســت کــه اتفاقات مرتبط
با انقالب اســامي منابعي بيپايــان و لبريز از

راش اضافه

شيوه صالحان

حضــرت امــام محمدباقر(ع)
فرمود:
«امر به معروف و نهى از منكر راه
و روش پيامبران و شيوه صالحان است
و فريضه بزرگى است كه ديگر فرايض
به واسطه آن بر پا مىشود ،راهها امن
مىگردد و درآمدها حالل مىشــود
و حقوق پايمال شــده به صاحبانش
برمىگــردد ،زمين آباد مىشــود و
(بدون ظلم) حق از دشمنان گرفته
مىشود و كارها سامان مىپذيرد».
كافى (طـ االسالمیه) ج ،5
ص ،56ح 1

داستان ناتمام دیکتاتورها در سینما

ثروت پيش روي هنرمندان و دســتاندركاران
دستگاههاي فرهنگي و رســانهاي ما هستند و
هر چقدر درباره اين موضوعات فيلم و ســريال
ساخته شود ،باز هم كم است .اي كاش بيش از
توليدات خنثي و بيثمر ،شاهد آثاري با الهام از
اين حماسهها باشيم.
عموم فيلمها و سريالهايي كه درباره انقالب
اســامي ساخته شــده و به نمايش درآمدهاند،
روايتهایي توصيفي بودهاند .برای نمونه در اين
آثار به درستي گفته ميشود كه رژيم سلطنتي
حاكم بر ايران ظالم ،وطنفروش ،وابسته ،مستبد،
جاني و ...بــود؛ اما نگاه تحليلي و معرفتبخش
درباره اين مفاهيم در آثار نمايشي بسيار كمرنگ
است ،یعنی به چرایی و چگونگی انقالب پاسخی
نمیدهند .ســريالها و فيلمهايي كه با موضوع
انقالب ســاخته و به نمايش درميآيند بيش از
هر چيز بايد پاســخگوي پرســشها ،شبهات و
ترديدهاي بخشي از مردم و به ویژه جوانان نسبت
به انقالب اسالمي باشــند .ميتوان كار ساخت

حضور هشت فیلم با موضوع مقاومت و دفاع مقدس در جشنواره فجر

امســال  ۲۵فیلم در
سیوششمین جشنواره ملی
فیلم فجر با یکدیگر رقابت
میکنند کــه از این میان
هشــت اثر با موضوع دفاع
مقدس ،داعش و تکفیریها
ساخته شده است .به گزارش
مهر« ،ســرو زیــر آب» به
کارگردانــی محمدعلــی
باشــهآهنگر درباره شهدای
گمنام و اتفاقاتی است که در
معراج شهدا و نورد لوله اهواز
افتاده است« .تنگه ابو ُغریب»
بــه کارگردانی بهرام توکلی نیــز درباره تنگه ابو ُغریب و مقاومت گردان عمار برای حفظ این منطقه در
جنگ تحمیلی اســت« .ماهورا» به کارگردانی حمید زرگرنژاد با موضوع دفاع مقدس اســت« .به وقت
شــام» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا با موضوع داعش و نیروهای تکفیری جلوی دوربین رفته است.
«کامیون» به کارگردانی کامبوزیا پرتوی با موضوع تروریســتها و داعش ساخته شده است« .امپراطور
جهنم» به کارگردانی پرویز شیخ طادی نیز داستانی درباره تروریستها را به تصویر کشیده است« .بمب»
به کارگردانی پیمان معادی اســت و شــنیده شده قصه این فیلم با حال و هوای موشکباران تهران در
سال  ۱۳۶۶ارتباط دارد« .زنانی با گوشوارههای باروتی» به کارگردانی رضا فرهمند نیز مستندی است
که درباره داعش و زنانی که تحت آزار و اذیت این گروه تروریستی قرار گرفتهاند ،ساخته شده است.

کتیبه سبز

تقدیم به مردم روشن سرزمینم

کوچههای غیرت

حال و روز سفرهها هر چند قدری خوب نیست
نانی اما در تنور داغ این آشوب نیست
دل به دست کدخدا بستن سراب درد بود
خوشهها جز در کف مردان خرمنکوب نیست
غم به نرخ روز خوردی ،نان به نرخ خون دل
غیر صبر اما حریفی در خور ایوب نیست
هیمهای هیزم فراهم کرد اگر طوفان چه باک
خانههای سربلند قریهمان از چوب نیست
بوی زخم آورده این سو گله کفتار را
آی چوپان ،نی بزن این قریه بیدار را
دایهها با ادعای مادریشان آمدند
خاطر ما جمع دیدند و پریشان آمدند
آمدند از شاخههای ما تبرسازی کنند
در زمین مردمان سادگی بازی کنند
مردمانی که اگر چه درد دارد سینهشان
غیر گرد بیغباری نیست بر آیینهشان
مردمان سفرههای خالی از نان ربا
مردمان آبرو با نالههای بیصدا
هی رصد کردند خود را در نجوم فیشها
زندگی کردند چندی با غم تشویشها
مردمان روزهای آخر پنجاهوهفت
مردمان خاطرات دلنشین «شاه رفت»
مردمی که هشت سال از موج آتش رد شدند
از ستیغ سرخ هیزم چون سیاوش رد شدند
مردمانی که همیشه انقالبی ماندهاند
صد زمستان آمد اما آفتابی ماندهاند
مردمی که دستهای فتنه را رو میکنند
گرد و خاک تازه را از خانه جارو میکنند
آی چوپان نی بزن این قریه بیدار را
بوی زخم آورده این سو گله کفتار را
ما همه خرمافروش کوچههای غیرتیم
عهد دیگر نیست اینجا میثم تمار را
بس که عهد محکمی دارند باغ و باغبان
آخر آتش زد حسادت بوتههای خار را
				

صادقانه

به مناسبت  26دی سالگرد فرار محمدرضاشاه

اگر میخواهید کارمند خوبی باشــید و خیلی ســختی نکشید ،به نکات زیر
توجه کنید:
۱ـ صبحها حتیاالمکان تا قبل از ســاعت ده خود را به اداره برسانید؛ دیگر
دیرتر از این صالح نیست بروید۲ .ـ ترجیحاً صبحانه را هم با خودتان ببرید و همانجا
بخورید .اینطوری ارباب رجوع میفهمد که شما به خاطر او صبحانه نخورده به اداره
آمدید۳ .ـ یک پیژامه هم زیر شلوارتان بپوشید تا در صورت نبودن مراجعهکننده
بــا لباس راحتــی ،یک چرت قیلوله بزنید که ثوابی بس عظیــم دارد۴ .ـ کار هر
مراجعهکننده را سریع انجام ندهید .به او بگویید چون از او خوشتان آمده ،برود
و فردا بیاید یا بگویید دلتان برایش تنگ میشــود؛ برای همین تا یک هفته هی
بیایــد و برود۵ .ـ میانوعــده را فراموش نکنید .اگر اداره خوبی دارید که خودش
به شما چیزی میدهد که خیلی خوب است اگر هم که نه ،از خانه برای خودتان
خوراکی ببرید و بخورید تا ســوءتغذیه نگیرید۶ .ـ قبل از ساعت دو از اداره خارج
شوید تا به ترافیک برخورد نکنید و به موقع به منزل برسید .اگر هنوز ارباب رجوع
در اداره بود ،به او بگویید برای شما کیفیت کار مهم است؛ برای همین نمیتوان
کار عجلهای انجام داد .برود و فردا بیاید.
بعدازظهرها هم خوب استراحت کنید تا فردا با انرژی باشید.
موفقیت شما آرزوی ماست.

کشکیات

صبحانه

تلخند

عالیه مهرابی

هريك از اين سريالها را با يك چرا آغاز كرد .برای
نمونه ،چرایی پذیرش قانون «کاپیتوالسیون» از
سوی محمدرضا پهلوی میتواند آغازگر ساخت
یک نمایش ،فیلم یا مجموعه تلویزیونی باشــد.
همچنین چرایی جدا شدن بخشهایی از خاک
ایران به بیگانگان با تصمیم رضاشاه نیز موضوع
جذابی برای آثار دراماتیک و تاریخی خواهد بود.
چون رضاشاه پهلوی نیز همچون اسالف قجری
خود ،قسمتهایی از سرزمین ما از جمله کوههای
آرارات ،سرچشمه رود هیرمند و سواحل غربی
اروند رود را به بیگانگان واگذار کرد .همچنان که
فرزند او بحرین را از ایران جدا ساخت .پولهای
هنگفت غارت شده توسط خاندان پهلوی و انتقال
این مبالغ به بانکهای خارج از کشور هم مضمون
جذاب دیگری اســت که میتواند ســوژه آثار
نمایشی باشد .این مسائل و پرسشها ،از عوامل
اصلی و زمینهساز بروز انقالب اسالمی در ایران
هستند که افشاگری و بازگویی آنها میتواند ذهن
بســیاری از مردم را درباره عصری که به «زمان

شاه» معروف است ،روشنتر از گذشته کند.
يكــي از موضوعاتــي كه در بسترســازي
و ايجــاد فرايند انقالب اســامي نقش مهم و
غيرقابل انكاری داشــت ،بيعدالتي و فقر حاكم
بر بیشــتر مردم ايران در دوران ستمشاهي بود.
بیشــتر مردم ايران پیش از انقالب از سادهترين
امكانات زندگي محروم بودند و در مقابل ،اشراف
و ســرمايهداران و نوكيسههاي وابسته به رژيم،
مواهب مادي گســتردهاي را در اختيار داشتند.
بدون شــك ،بيعدالتي ،پس از دينستيزي و
فسادگستري و همچنین وابستگی به قدرتهای
خارجی ،عاملی مهم در شكلگيري انقالب عليه
طاغــوت بود .از اين رو در جاي جاي گفتارها و
نوشتارهاي بزرگان اين انقالب ،به ويژه رهبران آن
تأكيد بر عدالتخواهي و مبارزه با فقر و محروميت
ديده ميشود؛ اما متأسفانه در بیشتر فیلمهای
سینمایی یا ســریالهایی كه با موضوع انقالب
اسالمي در سيما ساخته و به نمايش درآمدهاند،
اين مهم كمرنگ جلوه يافته است.
نکته مهم این است که آگاهی نسل جوان
از وقایع و حقایق طاغوت و انقالب اسالمی ،این
نسل را در مقابل بسیاری از تهدیدهای فرهنگی
و اخالقی بیمه میکند .یک پژوهش ساده نشان
میدهد ،بیشــتر جوانانی که به سیاهچالهای
اخالقی و روانی گرفتار میشوند ،افرادی بیهویت
و بریده از ریشــههای خود هستند .پس فعالیت
فرهنگی انقالبــی ،تنها یک حرکت سیاســی
نیســت؛ بلکه با سالمت و امنیت جامعه نسبت
مستقیم دارد.

توصیههای فرمانده نیروی زمینی سپاه به یک برنامه تلویزیونی

مراســم اختتامیه و
ضبــط آخرین قســمت از
مستند «مسابقه ضد گلوله»
با حضــور ســردار محمد
پاکپــور ،فرمانــده نیروی
زمینی ســپاه در لوکیشن
ضبط این مسابقه در تیپ
مکانیزه  20رمضان برگزار
شد .ســردار محمد پاکپور
به همراه ســردار علیاکبر
پورجمشــیدیان ،معــاون
هماهنگکننــده نیــروی
زمینی ســپاه پاســداران و دیگر فرماندهان یگانهای عملیاتی نیروی زمینی در مراسم اختتامیه این
مستند حاضر شدند تا از برگزیدگان و نفرات برتر تقدیر کنند .پاکپور در این مراسم بااشاره به اهمیت
ایجاد جذابیت در برنامهسازی تلویزیون برای نسل جوان و ضمن تقدیر از این برنامه نکاتی را درباره این
مستند و خطاب به شرکتکنندگان مسابقه بیان کرد و اظهار داشت« :باید در اینگونه مسابقات ،جوانب
و سالیق مختلف افراد را در نظر بگیریم و متناسب با آنان برنامهسازی کنیم .همچنین شرکتکنندگان
در اینگونه مسابقات باید مشورت و نقش فرمانده در کارگروهی را تقویت کنند تا بتوانند به پیروزی
برسند .آمادگی جسمانی نیز یکی از مهمترین مواردی است که باید به آن توجه شود تا بتوان مراحل
مختلف مســابقات و همچنین عملیات محوله را به درســتی انجام داد ».قرار است آخرین قسمت و
معرفی برگزیدگان این سری مستند «مسابقه ضد گلوله» در اواخر سالجاری از تلویزیون پخش شود.

استعفای خبرنگار «بیبیسی»
ض جنسیتی
در اعتراض به تبعی 

گفتند نشانههای غیر اخالقی
بگذار تا به جشنواره کن راهیابی

«یوسف پیامبر(ع)»
همچنان پربیننده است

فیلم «محمد رسولاهلل(ص)»
منتشر شد

یکی از خبرنگاران زن رســانه دولتی
انگلیس( ،بیبیسی) در اعتراض به تبعیض
در دستمزد مردان و زنان از سمتش استعفا
کرده است« .کریگریسی» دبیر بخش چینی
«بیبیسی» با انتشار نامهای از «بیبیسی»
بــه دلیل آنچه به نوشــته او «نقض قوانین
برابری و مقاومت در برابر فشارها برای رعایت
انصاف و نظام شفاف پرداخت دستمزد» است،
انتقاد کرده است .سال گذشته نیز برخی از
مجریان زن «بیبیسی» در نامهای سرگشاده
س رسانه دولتی انگلیس
به «تونی هال» ،رئی 
از او خواستند به تبعیض در دستمزد مردان
و زنان رسیدگی کند« .گریسی» در نامهای
که روی وبگاهش منتشر شده ،نوشته است:
«با تأســف فراوان ،من سمتم به عنوان دبیر
بخــش چینی را ترک کردم تــا علناً درباره
بحران اعتماد در بیبیسی صحبت کنم».

یک کارگردان دیگر نیز از سفارشهای
خاص جشنوارههای غربی پرده برداشت.
قاسم جعفری ،کارگردان سریالهایی
چون «مســافری از هند» و «خط قرمز»
گفت« :گرگ و میش» را ساخته بودم .یک
شب منزل یکی از دوستان که جزء آدمهای
تأثیرگــذار آن فیلم بود ،نمایش خصوصی
داشــتیم .مرحوم کیارستمی و یک خانم
که ازپخشکننده های بینالمللی فعال آن
دوران بود و چند نفر دیگر هم آنجا بودند.
به من گفتند امسال این فیلم را بفرستیم
برای جشــنواره کن .فقط دو پالن به آن
اضافــه کن تا دیده شــود و جایزه بگیرد.
گفتند در یک اتاق چند پالن با حضور دو
شخصیت زن اصلی فیلم در فضای تاریک و
روشن میگیریم که انگار دو شخصیت اصلی
فیلم در انتها به همجنسبازی میرسند».

پخش ســریال «یوســف پیامبر» به
کارگردانی مرحوم فرجاهلل سلحشور باز هم
با استقبال مردم مواجه شد.
با اینکه حدود  10سال از اولین پخش
مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر میگذرد
و این ســریال بارها در شبکههای مختلف
پخش شــده ،اما نمایش چندباره آن هم
توجه مردم را جلب کرده است.
آن طور که نظرســنجی صداوسیما
نشــان میدهد« ،یوســف پیامبر» که از
شبکه تماشا پخش شد ،در بین سریالهای
تکــراری در جایــگاه اول و در میان کل
ســریالها در رتبه دوم استقبال مخاطبان
قرار دارد.
براســاس این نظرسنجی ،بینندگان
«یوسف پیامبر» نسبت به این سریال 95
درصد ابراز رضایت کردهاند.

فیلم «محمد رســولاهلل(ص)» وارد
شبکه نمایش خانگی شد.
این فیلم کــه از آن به پرهزینهترین
فیلم تاریخ سینمای ایران یاد میشود ،به
کارگردانی مجید مجیدی از چهارشنبه۲۰ ،
دی در سراسر کشور توزیع شد .این فیلم
همچنین برای مدتی رکورد پرفروشترین
فیلم تاریخ ســینمای ایران را به نام خود
ثبت کــرد .با وجود اینکــه فیلم «محمد
رسولاهلل(ص)» با زبان بینالمللی ساخته
شده است ،اما با کارشکنی صهیونیستها و
وهابیها ،به ویژه عربستان سعودی نتوانست
به طور گســترده در ســطح جهان اکران
شود.
فیلم «محمد رسولاهلل(ص)» زندگی
پیامبر اعظم را در دوران کودکی و نوجوانی
نمایش میدهد.

یادداشت

جایزههاییکه کاش نباشند

مهدی امیدی /طی سالهای
اخیر شاهد رشد قارچگونه جشنوارهها
و ســیل جوایز ادبــی بودهایم .متولی
برگزاری بخشی از این رویدادهای ادبی
دولت و بخشی دیگر محافل خصوصی
بوده است .اما نتیجه همه این همایشها
اهدای جایزه به عدهای نویسنده است
و بــس ،بیآنکــه جریانــی خاص در
ادبیات و فرهنگ کشــور ایجاد شــود.
حتی این اواخر ،برخی از جشنوارههای
ادبی تغییر کاربری داده و به بازارهای
اقتصادی تبدیل شــدهاند .برای نمونه،
یک جشنواره شعر که بخش خصوصی
آن را برگزار میکند و در فراخوان خود
چاپ اشعار برگزیده در یک کتاب را به
برندگان وعــده داده بود ،در نهایت به
جای حمایت مالی ،از برگزیدهها مبالغی
را دریافــت کرد ،به این بهانه که کتاب
اشعار برگزیدگان را پیشخرید میکند!
اما چــرا جشــنوارههای ادبی به
چنین وضعی گرفتار شدهاند؟ چه باید
کرد تا این جریان به مسیر اصلی خود
بازگردد؟
یکــی از دالیــل انحطــاط
جشــنوارههای ادبی در ایران ،کپی و
تقلید ناشــیانه از روی جشــنوارههای
خارجی است؛ یعنی برخالف جوایز ادبی
معتبر جهانی ،بســیاری از رویدادهای
مشــابه داخلی بدون مرامنامه و حتی
اساسنامهای مدون و مشخص هستند.
این مسئله درباره جشنوارههای دولتی
بیشتر دیده میشــود ،مانند جشنواره
ادبــی جالل آلاحمد کــه یک رویداد
دولتی اســت و مطابق با عنوانش باید
حامی ادبیات متعهد یا حداقل مستقل
باشد ،اما در میان برگزیدگانش به آثار
منحرف هم توجه میکند.
درباره جوایز خصوصی هم باندبازی
و سیاستزدگی مشکل عام است؛ یعنی
این جشنوارهها به جای مالک قرار دادن
شاخصههای فرهنگی و مؤلفههای ادبی،
برای انتخاب برگزیدگان تنها به این نگاه
میکنند که یک کتاب یا نویسنده در
چه جبههای قرار دارد .بسیاری از جوایز
ادبی مدعی روشنفکری ،به قبیلهگرایی
محــض دچار هســتند .چندی پیش
کامران پارســینژاد ،نویسنده و منتقد
داســتان در یک نشست گفته بود؛ در
جلسه داوری یکی از جوایز ادبی ،رمان
منتشر شده از سوی یکی از نویسندگان
جوان و مستعد فقط به این دلیل که به
وسیله حوزه هنری منتشر شده از داوری
نهایی کنار گذاشته شد و حتی یکی از
داوران این جایزه در جلسه داوری ،این
کتاب را با دستمال کاغذی برداشت و
به سطل زباله انداخت!(نقل به مضمون)
یکــی دیگــر از مشــکالت این
جشنوارهها فقدان پشتوانه نظری است؛
یعنــی برگزارکنندگان ایــن رویدادها
تعریف جامع و عمیقــی از موضوع یا
جریانی که هدف گرفتهاند ،ندارند.
جشــنوارههای دولتــی نیز تنها
زمانی میتوانند به اثرگذاری برسند که
مالکهای متقنی را محور قرار دهند.
در اینگونه جشنوارهها باید تالش شود
تا بنمایههای ادبی و نظری تقویت شود؛
یعنــی عدهای برای داوری آثار انتخاب
شــوند که توان علمی و شجاعت آن را
داشته باشند که پس از گزینش آثار از
آرای خــود دفاع کنند و بگویند بر چه
اساســی یک کتاب را اثر برتر معرفی
کردهاند .در غیر این صورت ،شــکاف
بین جشنوارههای دولتی و جامعه ادبی
و مخاطبان ادبیات ،روز به روز افزایش
مییابد.

حسن ختام
بی تو...

موال جان!
زمين در انتظار توست
زمان به سويت قدم برميدارد
ســکوت آسمان نشــان از نياز است؛
نياز به ياري
اينجا هر صدايي از هر کجا
و هر چيز برخيزد،
تو را ميخواند
صداي دل سنگ را هم
ميتوان شنيد که در انتظار تو
دست نيايش به سوي آسمان بلند کرده
و اشک ميريزد
وقتي دل سنگ ميشکند،
قلب مشــتاقان را چگونه بايد توصيف
کرد؟!
ما همه در انتظار تــو همچو مرغاني
پر شکسته
که در اميد مددکاري که زخم بالشان
را ببندد
و دست نوازش بر سرشان بکشد،
بر خاک ايستادهايم
تو تمام عشقي
بيتو زندگي مجهول خواهد ماند.

