در نشست «پیشرفت اسالمی ـ ایرانی؛ نقشه راه تمدن نوین اسالمی» مطرح شد

پایان روزهای خوش عربستان و آمریکا

ضرورت دستیابی بهالگو
برایانقالباسالمی

کسی بهاستقبال
اوباما نیامد
صفحه 15
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يادداشتامروز

تيترهايامروز

مرثیهای
برای «استقالل»

رهبر انقالب در دیدار اعضای اتحادیه
انجمنهای اسالمی دانشآموزان تأکید کردند

تهدیدایران
غلط زیادی

حسین قدیانی

صفحه 2

پیروزی نامزدهای پیشتاز جمهوریخواه و
دموکرات در انتخابات مقدماتی ایالت نیویورک

خرترامپ وهیالری
از والاستریت
گذشت
صفحه 15

آلاسحاق در گفت و گو با «وطن امروز»:

 8میلیون بیکار
داریم نه2میلیون!
صفحه 16

نعمتزاده همچنان در حوزه خودرو
حاشیهسازی میکند

دخالتهایعجیب
پدرصنعت!
صفحه 3

نگاه امروز

پس از اعتراف ولیاهلل سیف به بینتیجه بودن برجام و همزمان با حضور جواد ظریف در نیویورک
دیوان عالی آمریکا مجوز مصادره داراییهای ایران را صادر کرد

تقریبا  2میلیارد دالر!

روایت نیویورکتایمز از سنگاندازی دولت اوباما در پسابرجام

ابالغیههایغیرمقاومتی
برای اقتصاد مقاومتی
پیام سرآمد

در روزه��ای آخ��ر فروردینماه ،مع��اون اول
رئیسجمه��ور ط��ی ابالغیهه��ای جداگان��ه به
دستگاههای اجرایی ،تصویبنامه ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومت��ی ناظر به پروژهه��ای اولویتدار
را با وضوح ش��رح وظایف ابالغ کرد .هنگامی که
ای��ن ابالغیهه��ا را در پایگاه اطالعرس��انی دولت
بررس��ی میکردم س��والی مهم در ذهنم ش��کل
گرف��ت :به راس��تی چنانچه سیاس��تهای کلی
اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابالغ
نمیشد و امسال نیز به عنوان «اقتصاد مقاومتی،
اقدام و عمل» نامگذاری نمیشد ،تغییری در این
برنامهه��ا و پروژههای ابالغی ایجاد میش��د؟ آیا
واقعا این پروژهها و برنامهها در س��تاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی تصویب شده یا همان برنامههای
اولوی��تدار دولت اس��ت که با برس��اخت اقتصاد
مقاومتی منتشر شده است؟
به نظرم قبل از ورود به تحلیل این ابالغیهها باید
مروری بر مفهوم «محیط قانونمندشده» که «پیتر
لورانژ» در کتاب کنترل استراتژیک مطرح میکند،
بیندازیم .لورانژ تحلیل میکند از آنجا که محیط
توس��ط افراد در دولتها درک میش��ود ،بنابراین
برداش��تها تا حد زیادی متاثر از این است که آن
افراد چه کس��انی هس��تند و چه جایگاهی دارند.
در واقع هر آنچه ش��ما میبینید و درک میکنید
بس��ته به جایگاهی دارد که در آن قرار گرفتهاید.
انسانها متاثر از اهداف ،مقاصد ،برنامهها ،اولویتها
و نقش خود ،محیط را فیلتر ش��ده درک و تفسیر
میکنند .انس��انها از پدیدههای واح��د ،ادراکات
متفاوت دارن��د و یکی از ویژگیهای اصلیش��ان
این اس��ت که واقعیت را آنگونه که دوس��ت دارند
میبینند و تفس��یر میکنند ،نه آنگونه که هست.
این امر هنگام برنامهریزی سبب میشود بسیاری
از آمال ،آرزوها و مقاصد حزبی وارد برنامه ش��ود یا
در بهترین حالت تئوریها و مدلهای برنامهریزی
خیلی از مسائل را از قبل تعیین میکند .در سالی
قرار داریم که هر مقام مسؤول آنطوری که خودش
و تفکرات متعارفش صالح میداند و دوست دارد،
اقتصاد مقاومتی را تعبیر ،تفسیر و تحلیل میکند
و این مس��اله را میتوان در سخنان دولتمردان در
مدت اندکی که از آغاز س��ال گذشته است بخوبی
مش��اهده کرد .تحلیل و تفسیر بندبند پروژهها و
برنامهه��ای ابالغیههای آقای مع��اون اول در این
مجال نمیگنج��د ،از این رو تنها با ذکر نکاتی به
مرور این ابالغیهها میپردازم.
ادامه در صفحه 5

اروپا :آمریکا ما را از تجارت با ایران بازداشته است

با امضای توافق هس��تهای بین
گزارش
ایران و  6کش��ور جه��ان و آغاز
اجرای برجام ،اروپاییها انتظار داشتند تجارت با
ایران بش��دت افزایش یابد اما  3م��اه پس از آغاز
اجرای برجام و لغو تحریمها ،نارضایتیها در بین
سیاستمداران و فعاالن اقتصادی اروپایی بشدت
افزایش یافته است ،چراکه دهها قرارداد در حوزه
ت و س��از،انرژی و هوانوردی بی��ن ایران و
س��اخ 
کش��ورهای اروپایی بینتیجه مانده اس��ت .بنا به
اعالم مقامات اروپایی اصلیترین مانع بر سر اجرای
این توافقات همپیمان آنها یعنی آمریکاست.
به دلی��ل اعمال تحریمهای جدید از س��وی
واشنگتن علیه ایران بهبهانه توسعه برنامه موشکی
و همچنین حمایت از تروریسم ،بانکهای اروپایی
از تأمی��ن مالی قراردادهای مذکور س��ر باز زده و
عمال بر ت��داوم انزوای ایران در نظام مالی جهانی
تأثیرگذار هستند .از سوی دیگر اروپاییها نسبت
به قانون ویزای آمریکا علیه ایران ابراز نارضایتی و
اعالم کردند در صورت ورود به ایران ،برای س��فر
به آمریکا با مشکل مواجه خواهند شد .به گزارش
فارس به نقل از نیویورکتایمز ،بنا به اعالم مقامات
اروپایی ،قانون ویزا و همچنین مشکل تأمین مالی
از س��وی بانکهای اروپایی ،رس��یدن به توافق با
طرفهای ایرانی را عمال غیرممکن کرده است .بنا
به اعالم مقامات اروپایی موانع ایجاد شده توسط
آمریکا باعث شده اس��ت سطوح باالی مسؤوالن
ایران ،نسبت به این مساله خشمگین شوند و یکی
از اهداف ب��زرگ مقامات ایرانی را برای توافق که
خروج از انزوای جهانی بوده اس��ت ،زیرپا بگذارد.
بنا به گفته ماریتجه افچاکه ،معاون هیأت روابط
آمریکای پارلمان اروپا ،سیاستهای آمریکا ،اروپا را
گروگان و وجهالمصالحه قرار داده است .این مقام
اروپایی تأکید کرد :ما در کنار هم با ایران مذاکره
کردی��م اما هماکن��ون آمریکا بر س��ر اجرای آن
مانعتراشی میکند .از منظر مقامات ایرانی ،موانع
ایجادش��ده از س��وی آمریکا ،اجرای کامل توافق
هس��تهای را با خطر مواجه کرده اس��ت .از سوی
دیگر در دیدار اخیر رهبر حکیم انقالب اسالمی و

نخستوزیرایتالیا،آیتاهللالعظمیخامنهاینسبت
به عدم وجود نتیجه ملموس از توافق هستهای ،ابراز
نارضایتی کردند .ایشان افزودند« :آمریکا در حال
پس زدن دیگر کشورها نسبت به همکاری با ایران
است» .از سوی دیگر بتازگی وزیر خارجه آمریکا،
جان ک��ری در البی یهودی بهنام جیاس��تریت
در واش��نگتن اعالم کرد :ایران ب��ا اجرای برجام
تنها توانسته اس��ت به  3میلیارد دالر داراییهای
بلوکه خود دس��ت یابد و این رقم بسیار کمتر از
 150میلیارد دالری اس��ت که از سوی منتقدان
جمهوریخواه مطرح میش��ود .وی در سخنرانی
خ��ود گفت« :ما فکر میکردیم این رقم به حدود
 55میلیارد دالر برسد اما خود شما حدس بزنید».
و کری با انگش��تان خود عدد  3را نشان داد! بنابه
گفته مقامات آمریکایی آنچه ایران را از دسترسی
به نظ��ام مالی آمریکا بازم��یدارد ،تنها تحریمها
نیست ،بلکه عدم بهروزرسانی قوانین دولتی نسبت
به پولشویی و همچنین عدم حمایت از تروریسم
در دوران تحریم و انزوای ایران از دیگر مشکالت
پیش روی ایران است .بنا به اعالم سیاستمداران و
فعاالن صنعت نفت اروپا ،شرکتهای نفتی اروپایی
نیز که تمایل به حضور در بازار ایران دارند ،تا پیش
از باز ش��دن دسترسی ایران به استفاده از دالر در
فروش نفت از س��وی وزارت خزانهداری آمریکا از
امضای هرگونه قرارداد با ایران خودداری میکنند.
یکی دیگر از مشکالتی که بانکهای اروپایی با آن
مواجه هستند این است که این بانکها باید قوانین
اعمالشده از سوی دولت آمریکا را رعایت کنند،
ب��ه گونهای که باید مش��تریان آمریکایی خود را
تشخیص داده و اطالعات آنها را با هدف جلوگیری
از ف��رار مالیات��ی در اختیار مقام��ات آمریکایی
قرار دهن��د ،در غیراینصورت مقامات آمریکایی
داراییهای ای��ن بانکها را ضبط خواهند کرد .از
سوی دیگر میلیونها نفر تابعیت ایرانی و آمریکایی
مشترک دارند و از آنجا که دولت ایران تمایلی به
ارائه اطالعات مالی شهروندان خود به دولت آمریکا
ندارد ،این مس��اله بهنوعی نقض قوانین آمریکا از
سوی بانکهای بینالمللی محسوب میشود.

دریافت پیامهای شما در شبکههای اجتماعی
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یادی از «استا ِد سلحشور فرهنگ»

صفحه 2

تحلیلی بر رابطه دین و سیاست در «یوسف پیامبر»

محمدمهدی داماد :در مجموعه
هنر
تلویزیون��ی یوس��ف پیامبر(ع)
ن��گاه کالمی پررنگی وجود دارد که برآمده از نگاه
ش��یعه به پیامبران ادیان ابراهیمی و نیز اندیشه
«امت و امامت» اس��ت .نگاهی که مبتنی بر باور
عصمت اس��ت و قداس��ت واالیی را در تمام فیلم
به نمایش میگ��ذارد .نگاهی که نظی��ر آن را در
فیلمهای ساختهشده از سوی پیروان ادیان دیگر
اعم از یهودی و مس��یحی نمیتوان مشاهده کرد.
ساده اینکه در آنجا با این قداست مواجه نیستیم.
این نگرش اصلی فیلم ،رابطه دین و سیاست را در
طول آن رقم میزند .اما همه داستان فقط روایتگر
این رابطه نیس��ت .ب��ل فراتر از آن در «یوس��ف
پیامبر» جلوههایی از رابطه  2نهاد دین و سیاست
به تصویر کشیده میشود که در متن پیشرو به
برخی از این روابط میپردازیم.
یک  -در س��یر داستانی یوس��ف پیامبر ،زمانی
که حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیهالسالم
وارد مصر میش��ود ،فصل جدیدی در فیلم آغاز
میشود که بهتدریج ما را با روابط پیچیدهای از 2
نهاد «دین» و «سیاست» آشنا میکند؛ روابطی
که تا آخر فیلم ابعاد و اجزای گوناگونی را نشان
میدهد« .یوسف پیامبر» بهخوبی رابطه مهم و
مؤثر  2نهاد دین و سیاست را به تصویر میکشد.
نگارنده فارغ از داس��تان پرکششی که این قصه
دینی از دیرباز در جغرافیاهای مختلف داش��ته،
رابطه دین و سیاس��ت را در فیلم بس��یار پرمغز
و جذاب یافته اس��ت .زندهیاد فرجاهلل سلحشور
هلل تعالیعلیه در اثر خود نش��ان میدهد
رحمتا 
ای��ن رابطه دوطرفه از ازمنه قدیم وجود داش��ته
اس��ت و هرک��دام ضام��ن بقای دیگری اس��ت.
حتی فرعون و حاکم مصر نیز اگرچه از دس��ت
این کاهنان در عذابند؛ اما چاره چیس��ت؟ نظام
و ب��اور جایگزینی ندارند تا این عناصر زیادهخوا ِه
معبد را که آویزان قدرت ش��دهاند حذف کنند.
در اینجا نهتنها «آخنات��ون» (فرعون جوان) که
پدرش «آمنهوتپ» نی��ز از این وضعیت ناراضی
اس��ت .اما بخت و اقبال با آخناتون یار بود که در
دوران او یوسف پیامبر ظهور کرد و با آوردن نظام
معرفتی جدید ،توانست دست قدرت حکومت را
در برخورد با معبد «آمون» باز کند.
دو ـ در «یوس��ف پیامب��ر» م��ا تنها ب��ا  2نهاد
اجتماعی مهم مواجهیم :دین و دولت .از بدو ورود
یوس��ف به مصر ،ما با یک رابطه و دادوستد میان
 2نهاد دین و حکومت مواجه میش��ویم .او به ما
نشان میدهد سیاستمداران ،دین خود را دارند و
لزوماً براساس آنچه در تبلیغات و تشریفات وجود

(ع)

دارد ،نمیاندیشند .سیاستمداران در قلمرو قدرت
به دین نیاز دارند اما با این مساله نیز مواجهند که
با رقبای خود چه باید بکنند.
اثر مرحوم سلحش��ور(ره) همچنین نش��ان
میدهد می��ان دین حقیقی و دین کاذب فاصله
وجود دارد؛ یا اینکه میان دین و نهاد دین تفاوت
هس��ت .او بهخوبی نش��ان میدهد دین چیزی
اس��ت و نهاد دین چیز دیگر .یا اینکه میان دین
و نهاد دین اختالفها بسیار است .نهاد دین برای
مشروعیت بخشیدن به حکومت فراعنه ایدئولوژی
میس��ازد و مراسم رسمی و تش��ریفات را برگزار
میکن��د و در عوض حکومت نی��ز منافع آنان را
تأمین میکند .اما این رابطه براساس یک منافع
مشترک صورت گرفته اس��ت و لزوما مبتنی بر
باورها و اعتقادات نیست .همانطور که «پوتیفار»
نیز در محضر یوسف اقرار میکند او نیز به آن دین
و خدایانش اعتقادی ندارد اما چارهای جز پذیرش
این «اپیستمه» حاکم بر جامعه مصر و از جمله
خدایانش نمیبیند .رش��د سیاسی و اجتماعی و
حفظ آن در گرو پذیرش این دین اس��ت؛ دینی
که مجموعهای از بافتهای ش��ناختی مختلف و
«درهم و برهم» اس��ت .آنها نمیتوانند به شاکله
این «دین خرافی» و نهاد آن دس��ت بزنند چون
جایگزین��ی برای آن ندارند .آنها اگرچه از فس��اد
کاهنان آگاه و ناراضی هستند اما مجبورند با این
دین انحرافی که مق ّوم الیگارشی و نظام طبقاتی
است بس��ازند چون هنوز خیلیها مؤمنانه به آن
باور دارند .اما زمانی که حضرت یوس��ف(ع) دین
عدالتخواه خویش را که حامی مستضعفان است
و بر خدای واحد بنا ش��ده ارائه میکند ،آن خأل
جبران میشود .اگرچه این دین نظام طبقاتی را
به چالش میکشد اما در مجموع در دربار هستند
افرادی که آن را بر دین ظالمانه ترجیح دهند .در
اینجا همچنین میبینیم بسط دین ،به حکومت
و ابزار قدرت نیاز دارد و تا حکومت به پشتیبانی
دینی نیاید زمینه برای گسترش بیشتر آن فراهم
نمیشود .از این جهت یوسف پیامبر انگاره جدایی
دین از سیاست را نیز به چالش میکشد و نشان
میدهد چگونه یک دین با حلقه کوچکی از افراد
زمانی که به حکومت متصل میش��ود زمینه را
برای پذیرش آن در توده فراهم میکند.
سه ـ داستان «یوسف پیامبر» روایتگر دیگری از
اندیشه امت و امامت است و بهسادگی این باور را
به تصویر میکشد که تا شخصیتی مانند «امام» در
کانون و محوریت یک جامعه قرار نگیرد ،آن جامعه
توان دستیابی به اهداف خود را نخواهد داشت.
ادامه در صفحه 5

حالش هیچ خوب نیست! معلوم
نیست چه مرگش شده! استقالل
را میگوی��م! دق دارد میدهد ما
را! الل ک��رده ما را مقابل حریف!
خیلی وقت اس��ت ب��رای ما هیچ
جام درس��ت و درمانی نیاورده هیچ ،برمیدارد چند
تا چند تا گل میخ��ورد ،آنهم از حریفی که نباید!
آنهم از حریف روی مخ! وضعیت اس��تقالل بدتر از
آن است که این روزنامهها فکر میکنند! فکر میکنند
و تیتر میزنند! تو وقت��ی دوئل اصل کاری را ببازی،
دیگر چه سود از دانستن یا حتی بردن الباقی نتایج؟
اع��داد و افتخاراتی بود که مال ما بود؛ این هم افتاده
دس��ت کریخوانان حری��ف! باخت با بدترین نتیجه
ممک��ن! یعنی باز هم باید اعت��راف کنم که من یک
استقاللیام؟ و تاب تحمل باختش را ندارم ،آنهم در
حیاتیترین نبرد ممک��ن؟ آقایان! چه کار کردهاید با
استقالل؟ غیرتتان کجاست؟ و چه آوردهاید بر سر
اس��تقالل ما که پیامک میزنند؛ «تیم��ی که داره از
چپ به راس��ت میزنه تیم حریفه اما تیمی که داره
از چپ و راس��ت گل میخوره استقالله!» خوب یادم
هس��ت این پیامک را کاترین اش��تون برایم فرستاد!
اواخر سال  !92همان ایامی که در روز روشن ،معلوم
نیست با چراغ سبز کدام نهاد دولتی توانست به دیدار
محکومان امنیتی برود! نفوذ! آنهم توسط چه کسی؟
چه کیسی؟ آنهم تا کجا؟ تا  6قدم دروازه استقالل!
بلکه جلوتر! چسبیده به خط دروازه! چسبیده به تور!
گل! وای ک��ه چه گل بدی خوردی��م! فردایش ما در
«وطن امروز» تیتر یک را «استقالل» رفتیم و چون
دیدیم آژیر خطر را باید بلندتر کش��ید ،اس��تقالل را
چنین نوشتیم؛ «ا س ت ق ل ا ل»! آن روز یادداشت
روز با من بود که تیترش این بود؛ «باز هم دیگ پلوی
سفارت!» نوشتم« :تا جایی که یادم هست دولت قرار
بود ارزش پول مل��ی را افزایش دهد ،نه اینکه چوب
حراج بزند بر سر استقالل ملی!» ببین چه بالیی آمده
بر سر استقالل! این نخستین شعار و مهمترین شعار
انقالب یعنی «استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی»!
هفته پی��ش وزیر امور خارجه دول��ت اعتدال گفت:
«آماده مذاکره درباره حقوقبش��ر هستیم»! ماندهام
ایش��ان اگر یار ماس��ت ،پس چرا ای��ن همه به آقای
کری پاس گل میدهد؟! مذاک��ره با یانکیها درباره
اجرا یا عدم اجرای حقوقبشر در ایران؟! کدخدا قوت!
مردمان عرصه دیپلماسی! ممنون میشویم اگر این
همه چوب نزنید بر سر این استقالل مظلوم! شهید،
باالیش دادهایم! میفهمید؟ میفهمید یا ش��هید را
هم باید برایتان توضیح دهیم؟! آهای شهید رجایی!
در س��ازمان ملل ،کدام پای شکنجه شدهات را نشان
دش��من دادی؟! دیر بجنبی ،جماعت این استعداد را
دارد ک��ه روی آن پا هم س��یمان بریزد! و بعد ،نه که
اسوه اخالق هم هستند ،برایت فاتحه بخوانند! مذاکره
با آمریکای حامی داعش درباره حقوقبشر ،یعنی یک
سوپرگل دیگر درون دروازه استقالل مملکت! آخرش
نفهمیدیم برجام آمده بود تحریم را بردارد یا استقالل
را؟! هس��تهای؛ دشمن باید بگوید داشته باشیم یا نه!
موشک؛ بسته به نظر یانکیهاست! نانو؛ این هم! اینکه
فالن جاسوس ،در بند قانون باشد؛ این هم! اواخر سال
گذشته «احمد شهید» درست در «روز شهید» ایران
را به نقض حقوقبش��ر متهم کرد! به اینها رو بدهی،
یعنی به اعوان و انصار کدخدا رو بدهی ،خدا را متهم
به نقض حقوقبشر خواهند کرد! سند؟ «و اعدوا لهم ما
استطعتم من قوه»! برای استقالل ،یک دل سیر ،گریه
باید کرد! چند روز دیگر ،بچههای الی بیتالمقدس به
خط خواهند زد تا خود درباره سرنوشت خود تصمیم
گرفته باشند! در جاده اهواز به خرمشهر ،شگفتا از این
طعنه روزگار! بیش��ترین شهید را جایی دادیم که به
«انرژی اتمی» معروف است! دهم اردیبهشت  61آیا
در «انرژی اتمی» آنهمه شهید دادیم که چند سال
بعد ،تصمیم برای چگونه داش��تن انرژی هستهای با
دشمن باشد؟! که خوش��حال باشیم اگر هستهای را
داریم میدهیم لیکن در عوض ،تحریمها هم برداشته
میشود؟! چه اش��تباه بزرگی! پندار ما این است که
سیمان را درون قلب رآکتور اراک ریختند اما حقیقت
آن اس��ت که سیمان را ریختند درون قلب استقالل
کش��ور! و این یعنی «خس��ارت محض»! بهش��تی،
رجایی ،باهنر ،مطه��ری و ...و صیاد! ش��هدای ترور!
حقوقبش��ر! برجام نمیدانم چن��د! مذاکره! و باز هم
مذاکره! ظاهرا هم چرخ مذاکره باید بچرخد ،هم چرخ
وابستگی! چرخ استقالل نچرخید ،مهم نیست! چرخ
هستهای نچرخید ،مهم نیس��ت! چرخ کارخانههای
بزرگ نچرخید ،مهم نیست! چرخ کارگاههای کوچک
نچرخید ،مهم نیست! مهم آن است که برجام را دیگر
نباید نقد کرد! کدخدا قوت آقایان! با این دستفرمان
شما ،استقالل مگر آنکه خواب پیروزی را ببیند! آهای!
یکی در این آبادی نیست که صدای مرا بشنود؟!

