اخبار
اسالم و روحانیت
ایران را نگهداشته است

ایس�نا :آیتاهلل جوادیآملی
در دیدار فعاالن تش��کلهای
قرآنی خمینيش��هر اصفهان
با تبیی��ن ویژگیهای جامعه
قرآنی ،حرکت در مسیر قرآن
و اه��ل بیت را رم��ز صیانت
انسان از انحرافات دانس��ت و با بیان اینکه «اسالم و
مذهب ،ایران را نگه داش��ته است» ،از قرآن به عنوان
میزان و ترازوی سنجش انسان یاد کرد .وی با انتقاد از
ترویج مکتب ایرانی به جای مکتب اسالم ،تاکید کرد:
درست اس��ت که ایران مرز پرگهر و وطن ماست اما
این اس�لام ،مذهب و روحانیت است که ایران را نگه
داشته است .وی با اشاره به تحوالت اخیر در منطقه
خاورمیانه گفت :خداوند تبارک و تعالی قلوب مردم به
پاخاسته را منقلب کرده است تا از قدرتها نهراسند.
ای��ن مدرس درس خارج حوزه علمی��ه قم ادامه داد:
مقلبالقلوب توفیق عط��ا کرده که اینها از بیگانگان
نهراس��ند و صحنه را رها نکنن��د و خداوند هراس را
از قلوب اینها برداشت .آیتاهلل جوادی آملی همچنین
در پاسخ به نامه خانواده امام موسی صدر در تماسی
تلفن��ی اعالم کرد برای آزادی امام موس��ی صدر دعا
میکنم .این اس��تاد حوزه اخی��را در تماس تلفنی با
خانم حورا صدر ،فرزند امام موسی صدر بیان کرد که
در نماز جماعت خود امام موس��ی صدر را دعا کرده
است .وی افزود :همچنان که در نامهای که چند سال
پیش نوشته ش��د ،این جمله را ثبت کردیم که «ثم
جئت علی قدر یا موسی» اکنون نیز امیدواریم چنانکه
خداوند درباره موس��ی کلیماهلل فرمود انشاءاهلل این
عزیز نیز زودتر بازگردد.

 3شاخص مهم جهاد اقتصادی
از نگاه آيت اهلل خاتمی

وطنامروز :آیتاهلل سیداحمد
خاتمی در خطب��ه دوم نماز
جمع��ه این هفته ته��ران ،با
اش��اره ب��ه نامگذاری س��ال
جدی��د از س��وی مقام معظم
رهبری به عنوان س��ال جهاد
اقتصادی ،اظهارداش��ت :مس��ؤوالن کش��ور تاکنون
برنامههایی برای ایجاد اشتغال در کشور داشتند که
به بار نشسته و امیدواریم برنامههای آتی آنها در این
زمینه نیز که بخش مهمی از جهاد اقتصادی است به
ثمر بنش��یند .وی افزود :جهاد به معنی جهش است
و به حرکت معمولی جهاد گفته نمیش��ود ،مقصود
مق��ام معظم رهبری نیز از ای��ن نامگذاری،تاکید بر
ت�لاش همهجانبه و جهش برای مقابل��ه و رویارویی
با دش��من در عرصه اقتصادی است .آیتاهلل خاتمی
افزود :مخاطب موضوع جهاد اقتصادی ،فقط نخبگان و
موسسات اقتصادی نیست و همگان بویژه دستگاههای
فرهنگی نیز میتوانند نقش موثری در تحقق جهاد
اقتصادی داشته باشند،همچنان که شاهد نقش موثر
نهادهای فرهنگی و رس��انهها ،بویژه صدا و سیما در
بحث هدفمندکردن یارانهها بودیم .وی ادامه داد :در
جهاد اقتصادی  3شاخص داریم،یکی رشد اقتصادی
است و کشور باید به رشد اقتصادی  8درصد که هدف
برنامه پنجم توسعه است برس��د،فاصله دهکهای
درآمدی باال و پایین نیز باید کم شود و همزمان نرخ
ی بشود .امام جمعه موقت
بیکاری در کشور یک رقم 
تهران،با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری،گفت:
ایش��ان تاکید بر عمل به جهاد اقتص��ادی و دوری از
برخورد ش��عاری با این مقوله کردند و هزینه کردن
برای تبلیغات در این زمینه را منع کرده و خرج کردن
برای نام این سال از بیتالمال را تخلف دانستند.

یادداشت روز

آن سیاست ،اين سینما

ادامه از صفحه اول

اگر تعریف س��ینما چرخیدن بر اس��اس ذائقه
مردم و کس��ب رضایت تودهها باش��د ،اخراجیها
بیرقیب اس��ت .اگر س��ینمای خوب ،بنا به ادعای
روش��نفکران ،س��ینمایی درآمدزاس��ت ،دهنمکی
بهترین کارگردان س��ینمای ماس��ت . ...ولی چون
مسعود ،نه فقط روش��نفکر نیست که روشنفکری
را ناسزا میداند ،باید فیلمش قاچاق شود .باید بنر
فیلمش پاره ش��ود .باید تحریم شود .باید به مردم
گفت :این فیلم را نبینید .باید به او فاشیست گفت.
بای��د تخریبش کرد ...و اگر با هم��ه این کارها باز
ه��م «اخراجیهای  »3فروش خوبی داش��ت ،باید
باز هم ادع��ای تقلب را مطرح کرد و اینکه عدهای
را از شهرس��تانها با اتوبوس به سینماهای تهران
میآورند و !...بگذریم که دیروز یکی از س��ایتهای
اینترنت��ی منتس��ب به روش��نفکران نوش��ته بود:
«کس��انی که «جدای��ی »...را رفتهاند و دیدهاند ،از
اقش��ار تاثیرگذار جامعه هس��تند و پولی که بابت
بلیت میدهن��د ،تا نخورده اس��ت »!...با این همه
عالقه من به مس��عود دهنمکی  -و نه اخراجیها!-
دلیل نمیش��ود دی��دن فیلم اصغر فره��ادی را بر
دیگ��ران حرام کنم و تحریم کن��م و تخریب کنم
و بن��ر آن را پ��اره كن��م و فحش بده��م و قاچاق
کن��م و . ...طرفه حکایتی اس��ت :اصغر فرهادی در
الیههای پنهانی فیلمش که خود هم تلویحا به آن
اش��اره کرده ،قائل به «نسبیت اخالق» است اما در
ب
مصاحبه با ویژهنامههای نوروزی ،آنجا که به بازتا 
فیلمش میان تماش��اگران اش��اره میکند ،معترف
اس��ت که بیننده پیام فیلم را نگرفته و در همهجا
حتی اکران خارج از ایران ،دروغ را در هر صورتی بد
میداند و اخالق را نسبی نمیخواند ...باورم هست:
نه «جدایی »...آنقدر که باالترین و فیسبوک ادعا
میکنند ،ضدنظام اس��ت و ن��ه «اخراجیهای »3
س��ینمای موعود انقالب اسالمی .اپوزیسیون اما با
این ادعا ،هم به مس��عود دهنمک��ی خدمت کرد و
هم به اصغر فرهادی ،خیانت .حاال باید به حضرات
اپوزیسیون گفت :به جای گفتمان اکثریت-اقلیت
بروید برای زندگیتان سناریو بنویسید!
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بودجه  90در راستای جهاد اقتصادی

حجتاالسالم حسين ابراهیمی گفت :امکان تحقق
پیشرفت و عدالت بدون اقتصادی سالم ،پویا ،گسترده و
فراگیر وجود ندارد .نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی
و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اس�لامی با اشاره به
نامگذاری سال 90به عنوان جهاد اقتصادی از سوی رهبر
حکیم انقالب اسالمی گفت :رهبر انقالب سال  88را آغاز
دهه پیشرفت و عدالت دانستند و سال  89را سال همت
مضاعف و کار مضاعف و امس��ال را سال جهاد اقتصادی
نامگذاری کردند .وی در ادامه با بیان اینکه امکان تحقق
پیشرفت و عدالت بدون اقتصادی سالم ،پویا ،گسترده و
فراگیر وجود ندارد ،گفت :باید با امکاناتی که در اختیار داریم
عدالت و پیش��رفت را به نمایش بگذاریم .حجتاالسالم
ابراهیم��ي یادآور ش��د :دولت در بودجه  90به مس��ائل
عمرانی و اقتصادی توجه ویژهای داش��ته و جهتگیری
دول��ت در بودجه 90در راس��تای جهاد اقتص��ادی بوده
اس��ت .وی اظهار داشت :مجلس شورای اسالمی بودجه
 90را بر اساس جهاد اقتصادی بررسی و تصویب میکند.
نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس نامگذاری س��ال 90را با عن��وان جهاد اقتصادی
بسیار ارزشمند دانست و گفت :امیدواریم با تالش در این
سال بتوانیم جهاد اقتصادی را محقق کنیم.
گروه سیاسی :جنگ سایبری و رسانهای علیه جمهوری
اسالمی باعث شده است رسانههای کشورهای متخاصم
برای گرفتن بودجه از دولتهایشان با یکدیگر به رقابت
بپردازند .اینبار اما این رس��انههای آمریکایی نیس��تند
که برای ابراز مخالفتش��ان با نظام جمهوری اس�لامی
از دولت این کش��ور تقاض��ای بودجه خاص میکنند و
شبکه  BBCکه رس��انهای انگلیسی است نیز به خیل
ای��ن رس��انههای در انتظار بودجه اضافه ش��ده اس��ت.
روزنامه «گاردین» در روزهای ابتدایی س��ال جدید در
مقالهای از کمک چندصدهزار دالری آمریکا به ش��بکه
جهانی  BBCخبر داد و نوش��ت :وزارت خارجه آمریکا
ب��زودی مبلغی چندصد ه��زار دالری را با هدف کمک
به مقابله با سانس��ور شبکههای تلویزیونی و سایتهای
اینترنتی در کش��ورهایی مانند ایران و چین در اختیار
 BBCق��رار خواهد داد .ب��ه موجب این قرارداد ،که به
گفته  BBCنخس��تین قرارداد از این دس��ت محسوب
میش��ود ،اواخر ماه مارس وزارت خارجه آمریکا مبلغی
چندص��د ه��زار دالری را در اختیار س��رویس جهانی
 BBCق��رار خواهد داد تا از آن ب ه منظور ایجاد روشها
و نرمافزارهای جدید ضد فیلترینگ استفاده شود .بخش
دیگری از این هزینه نیز ب��رای آموزش راههای عبور از
فیلترینگ به مردم کش��ورهای ذکر شده صرف خواهد
ش��د .دولت آمریکا معتقد اس��ت تاثیرگذاری سرویس
جهانی  BBCبه اندازهای اس��ت که س��رمایهگذاری با
ای��ن حجم را توجیه میکند .وزارت خارجه آمریکا این
س��رمایه را در حالی در اختیار س��رویس جهانی BBC
قرار میدهد که این س��رویس با کاهش 16درصدی در
بودجه دریافتی از وزارت خارجه انگلس��تان مواجه شده
اس��ت .در طول  3س��ال کاهش  46میلیون پوندی در
بودجه  236/7میلیون پوندی س��رویس جهانی BBC
موجب اخراج  650نفر از این بخش  BBCخواهد شد.
این مبلغ از طریق بخش خیرخواهانه س��رویس جهانی
[the World Service’s charitable arm[ BBC
یعنی سرویس جهانی اعتماد []World Service Trust
انتقال مییابد .به بیان «جیم اگان» ،مدیر بخش سیاسی
و تجاری س��رویس جهانی  ،BBCاین قرارداد که قرار
اس��ت مفاد آن بهطور رسمی در سومین روز از ماه مه،
روز بینالمللی آزادی رسانهای ،به اطالع عموم برسد با
هدف افزایش بازده دخالتهای سرویس جهانی BBC
در مسائل سیاسی کشورهای مختلف منعقد میشود.
دستپاچگی دولت اوباما
گ��زارش روزنامه انگلیس��ی «گاردی��ن» مبنی بر این
مطل��ب ک��ه وزارت خارج��ه آمری��کا ب��زودی بودجهای
هنگف��ت را ب��رای کم��ک به س��رویس جهان��ی BBC
اختصاص میده��د ،عصبانیت و اضطراب��ی را در کنگره،
ش��بکه «ص��دای آمری��کا» و «ش��ورای مدی��ران رادیو»

قرضاوی تعصب را كنار بگذارد

مهر :یکی از مراجع عظام تقلید از اظهارات یکی از علمای اهل سنت درباره سرکوب انقالب مردم
بحرین انتقاد کرد .آیتاهلل العظمی ناصر مکارمشیرازی در ابتدای درس خارج فقه خود ،با انتقاد
از اظهارات شیخ یوسف قرضاوی که رهبری تنها گروهی از اهل سنت را عهدهدار است پیرامون
قیام مردم بحرین اظهار داشت :اخیرا این شخص که پیش از این از قیام مردم مصر و جنگ مردم
لیبی حمایت کرده بود ،گفته است که قیام مردم بحرین باید سرکوب شود .وی با بیان اینکه نخستین شرط یک عالم
دینی کنار گذاشتن تعصب است ،تاکید کرد :این یک بام و  2هوا که ناشی از تعصبات فرقهگرایانه است ،درست نیست و
نتیجه آن را رژیم صهیونیستی و دشمنان اسالم میبرند .این مدرس برجسته حوزههای علمیه گفت :البته اینگونه موضع
گرفتن ناشی از ایرانهراسی و تبلیغاتی است که بر ضدشیعیان در ایران و لبنان شده است چراکه آنها میترسند مبادا در
بحرین نیز شیعیان حاکم شوند.

هویت جاسوسمآبانه وهابیت و بهائیت معرفی شود

مهر :آیتاهلل لطفاهلل صافیگلپایگانی در درس اخالق خود خواستار افشاگری علما و وعاظ درباره
هویت گروههای مزدور استعمار به مردم شد .این مرجع تقلید در پاسخ به سوالی درباره وظیفه
مومنین در برابر فرقههای انحرافی چون بهائیت و وهابیت که هماکنون در حال تبلیغ و گسترش
عقاید باطل خود هستند ،اظهار داشت :مومنین باید با شناخت کامل ،از عقاید حقّه شیعه اثنی
عشری دفاع کرده و خود و دیگران را از شر مکاید شیطانی و دشمنان محافظت کنند .وی همچنین از مومنین خواست
چنانچه میتوانند آنها را نیز هدایت کنند و ازحریم اهل بیت(ع) دفاع کنند و بر مسؤوالن الزم است از اقداماتی که منشأ
ضاللت و گمراهی است جدا جلوگیری کنند و جزوهها و نشریات آنها را محو و انتشاردهندگان را تحت تعقیب قضايي
قرار دهند .وی در پایان از علماي اعالم و مسلمین خواست در برابر این گروههای مزدور استعمار موضعمناسب و قاطع
اتخاذ کنند.

با درخواست مدیران این رسانه صورت میگیرد

کمکمالی دولت آمریکا بهBBC

نما
مالیات مردم آمریکا در جیب BBC
ش�ورای تامی�ن بودجه س�رویس جهان�ی  BBCیک�ی از نهادهای مس�تقل که متکی به مس�اعدت دولت انگلس�تان
اس�ت ،پی�ش از ای�ن نیز بخش�ی از بودجه خ�ود را از مح�ل مالیات دریافت�ی دولت آمری�کا از مردم تامی�ن میکرده
اس�ت؛ موضوعی که به همان اندازه که به نظر میآید متحیرکننده اس�ت« .آژانس توس�عه بینالملل�ی ایاالت متحده»
( )United States Agency for International Developmentبودجهای  4/5میلیون دالری را به منظور «حمایت
رسانهای با هدف تقویت پشتیبانی ،حس حکمرانی و به قدرترسانی» در سرتاسر جهان و همچنین آموزش خبرنگاران در
نیجریه به شورای تامین بودجه سرویس جهانی  BBCاختصاص داده است .عالوه بر این دیوان دموکراسی ،حقوق بشر
و نیروی انسانی وزارت خارجه آمریکا بودجهای  350هزار دالری را برای اختصاص به شورای تامین بودجه  BBCتصویب
کرده است تا این سرویس برنامههای خود را از طریق امواج کوتاه (اس دبلیو) در کشور «میانمار» نیز پخش کند .واضح است
این دست و دلبازی به مذاق صدای آمریکا و شورای مدیران رادیو که خود نیز این فعالیتها را انجام میدهند خوش نیامده
و انتشار خبر درخواست  BBCاز آمریکا برای ارائه بودجه به این شبکه نیز با مخالفت آنان روبهرو شود.

( )Broadcasting Board of Governorsبهوجود
آورد .به همین دلیل دولت با دستپاچگی تقریبا این مطلب
را رد کرد« :بله ،قرار است  BBCاز دولت آمریکا تقاضای
کمک مالی کن��د و این هزین��ه را در زمینه فناوریهای
عب��ور از فیلترین��گ بویژه به منظ��ور عبور از سانس��ور
اینترنت��ی در چین به مصرف برس��اند؛ اما این تقاضانامه
هن��وز به دس��ت دولت نرس��یده اس��ت و تصمیمی نیز
گرفته نش��ده است .شورای تامین بودجه سرویس جهانی
 )BBC)The BBC World Service Trustتصمیم
خود را مبنی بر تس��لیم تقاضانامه کم��ک مالی با وزارت

استقبال وزير خارجه مصر از گسترش مناسبات با جمهوری اسالمی

العربی :ایران دوست ما است

گ�روه سیاس�ی :واکنش علیاکب��ر صالحی ب��ه ابراز
تمای��ل نبیل العرب��ی ،وزیر جديد خارج��ه مصر برای
گس��ترش مناس��بات با ایران با اس��تقبال رسانههای
عمومی این کش��ور روبهرو ش��د .رس��انههای مصری
از اس��تقبال وزیر خارج��ه ایران از اظه��ارات همتای
مصری خ��ود درباره روابط ایران و مصر تجلیل کردند.
پس از آنکه نبیل العربی ،وزیر خارجه مصر در سخنانی
خواس��تار افزایش مناس��بات همهجانب��ه با جمهوری
اس�لامی ایران ش��د و گفت «:ایران کشوری دوست و
نه دشمن است و گشودن صفحهای جدید در روابط با
ایران ضروری است» .علیاکبر صالحی ،رئیس دستگاه
دیپلماسی کش��ورمان نیز از پیشنهاد همتای مصری
خود برای برقراری ارتباط با این کشور استقبال کرد.
علیاکبر صالحی درباره اعالم آمادگی نبیل العربی
برای برقراری روابط با جمهوری اس�لامی ایران اظهار
داشت :مردم مصر با حرکت به سمت تحقق خواستههای
عدالتطلبانه خود برگ جدیدی را در تاریخ این کشور
ایج��اد کردند و مجددا این پی��روزی را به آنها تبریک
میگویم .وزیر خارجه کش��ورمان افزود :روابط تاریخی
 2کش��ور با وجود فراز و نشیبهای خود همواره تداوم
داش��ته و امیدواریم در فضای جدید ایجاد شده شاهد
ارتقای این روابط بین  2کش��ور و  2ملت بزرگ ایران
و مصر باش��یم .وی افزود :قطعا روابط خوب  2کش��ور
میتواند به ثبات ،امنیت و توسعه منطقه کمک کند.
ای��ن واکنش صالح��ی بالفاصل��ه در رس��انههای
مص��ر با اس��تقبال و تمجید مواجه ش��د .ب��ه گزارش
العال��م ،رادیو و تلویزیون مص��ر و پایگاههای اینترنتی
ای��ن کش��ور اظه��ارات متقاب��ل علیاکب��ر صالحی و
نبیل العربی را زمینهس��از پیش��برد روابط  2کش��ور
اس�لامی و دارنده تم��دن بزرگ و تاریخی دانس��تند.
مطبوعات مصری همچنین درب��اره اظهارات صالحی
نوشتند :ملت مصر صفحهای تازه در تاریخ کشور خود
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گش��وده و این کار را با تحرک در جهت محقق کردن
خواستههای عادالنه خود صورت داده است.
عصبانیت صهیونیستها از العربی
اب��راز تمایل وزیر خارجه مصر برای برقراری ارتباط
ب��ا ایران خش��م صهیونیس��تها را به دنبال داش��ت.
رس��انههای صهیونیس��تی بعداز اظهارات اخیر نبیل
العربی ،وزیرجديد خارجه مصر درباره ضرورت گشوده
ش��دن صفحه جدید روابط مصر و جمهوری اسالمی
ایران و تاکید وی بر اینکه ایران یک کش��ور دوس��ت
مصر است ،حمالت شدیدی را علیه وی آغاز کردهاند.
روزنامه صهیونیس��تی هاآرتص به عنوان بخشی از این
حمالت ،نبیل العربی را یک عنصر ضداسرائیل خواند.
این روزنامه صهیونیس��تی به نقل از تحلیلگر سیاسی
خود نوشت :بعد از رد و بدل شدن پیامهای دوستی و
مودتآمیز بین قاهره و دمشق و اعالم آمادگی سپهبد
حسن طنطاوی ،رئیس شورایعالی نیروهای مسلح برای
بهبود روابط س��وریه و مصر ،اکنون نوبت نبیل العربی
رس��یده است تا دست خود را به سوی تهران دراز کند
و بگوید مصر دیگر ایران را یک کشور دشمن نمیداند.
این روزنامه ادامه داد« :العربی از عواقب هش��دار اخیر
اسرائیل برای حمله به نوار غزه ترس و هراسی ندارد و
حتی اقداماتی را برای پایان دادن به شکاف و اختالف
بین  2جنبش فلسطینی حماس و فتح آغاز کرده است.
العرب��ی ،حزباهلل لبنان و اقدام��ات آن را در چارچوب
سیاسی میداند و خواستار گشوده شدن مسیر ارتباط
با ایران اس��ت ».با این حال روزنامه مصری االهرام در
س��رمقاله خود با اش��اره به این موضوع نوش��ته است:
اظهارات العربی درب��اره رویکرد جدید مصر در تعامل
با مسائل منطقه و ایران تاکیدی بر این است که مصر
فعاالنه به عرصه سیاس��ی منطقه و جه��ان بازخواهد
گش��ت و رویکرد گذش��ته که مبتنی بر فخرفروشی و
خودپسندی بود را کنار خواهد گذاشت.

خارجه آمریکا در میان گذاش��ته است .این تقاضانامه در
زمینه آزادی اینترنتی و در قالب درخواستی آزاد و رقابتی
است اما ما هنوز هیچ تقاضانامهای دریافت نکردهایم و هیچ
تصمیمی در زمینه تخصیص این بودجه نگرفتهایم .وزارت
خارج��ه هیچ تصمیمی مبنی بر اع�لام تخصیص بودجه
درب��اره برنامههای آزادی اینترنت��ی در روز جهاني آزادی
رسانهای ندارد».
مخالفت رسانههای آمریکایی با کمک مالی
روزنامه گاردین اما گزارش داد رسانههای بینالمللی
آمریکا بشدت خشمگین هس��تند ،زیرا در شرایطی که

پیشنهاد به احمدینژاد برای سفر به مصر

نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت :بر اساس موج
بیداری اس�لامی ،خروجی کار ملتها اس��تقامت بوده و
این استقامت باعث شده که آمریکاییها و صهیونیستها
بیاعتبار شوند .حس��ن کامران ،عضو کمیسیون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی در ارزیابی خ��ود از موج بیداری
اس�لامی در منطقه اظهار داش��ت :ملتها همیش��ه جلو
هس��تند زیرا واقعیت را درك کرده و به اسالم برگشتهاند.
نماینده مجلس ش��ورای اسالمی با بیان این مطلب که به
رئیسجمهور پیش��نهاد میکنم به مصر سفر کند ،افزود:
رئیسجمهور میتواند ب��ه عنوان نماینده نظام جمهوری
اسالمی زمینههای بیداری را در این کشورها بیشتر فراهم
کن��د .نماینده مردم اصفه��ان در خانه ملت همچنین به
وزارت امور خارجه پیشنهاد کرد فعالیت خود برای حمایت
از موج بیداری اسالمی در منطقه را بیشتر کرده و فعالتر
عمل کند .کامران با اشاره به اینکه نیروهای مداخلهگر با
بیداری اسالمی در منطقه حضورشان کمرنگ خواهد شد،
خاطرنش��ان کرد :آنها بسیاری از منابع مسلمین را غارت
کردهاند اما امروز با بیداری اسالمی ،نفوذشان در این مناطق
کمتر شده و آرایش سیاسی و نظامیشان برهم خورده است.
وی همچنین افزود :این بهترین فرصت برای کمک به موج
بیداری اسالمی در کشورهای منطقه و آفریقایی است.
کنگره بر س��ر پرداخت بودجه برخی رس��انهها با دولت
اوباما به توافق نرس��یده اس��ت  BBCبه دنبال دریافت
بودجه از دولت آمریکاس��ت .به گ��زارش فارس ،بهدنبال
تقاضای «شورای تامین بودجه سرویس جهاني  »BBCرا
( )BBC World Service Trustبرای دریافت بودجه
از دولت آمریکا بهمنظور مقابله با سانسور در کشورهایی
نظیر چین و ایران برخی رس��انههای آمریکایی خشم و
نارضایتی خود را از این موضوع اعالم کردند .روزنامه گاردین
همچنین از منبعی آمریکایی نقل میکند که این مبلغ باید
به جای  BBCدر اختیار «شورای مدیران رسانه آمریکا»
( )Broadcasting Board of Governorsق��رار
بگیرد؛ این ش��ورا س��ازمانی آمریکایی است که ساالنه
نزدی��ک به  760میلیون دالر از ث��روت ملی آمریکا را
در میان  5رسانه بینالمللی این کشور تقسیم میکند.
ای��ن منبع آمریکایی گفت« :ما بش��دت از این مطلب
خشمگین هس��تیم .صدای آمریکا رس��انه بینالمللی
دولت آمریکاس��ت و به حمایت دولت نیازمند اس��ت.
این در ش��رایطی است که دولت آمریکا بودجه شورای
مدیران رس��انه و «رادیوی ملی آمریکا» (National
 )Public Radioرا قط��ع میکن��د .م��ردم نی��ز
خشمگین هستند که این پول به جیب شورای تامین
بودج��ه س��رویس جهانی  BBCم��یرود» .این منبع
همچنین گفت« :هر چند مبالغی که این شورا تاکنون
درخواست کرده است اندک است اما نفس درخواست
است که اهمیت دارد» .این منبع افزود« :در حالی که
مردم آمریکا تالش میکنند در استفاده از منابع مالی
خود صرفهجویی کنند ثروتشان در اختیار افرادی قرار
میگیرد که از رس��انههای خارج��ی حمایت میکنند.
این مطلبی است که مردم را خشمگین میکند».
برنامههای  BBCبرای هزینه این بودجه
سرویس جهانی  BBCبخشی از بودجه دریافتی از
آمریکا را در زمینه توسعه برنامههای پیشگیرانه هزینه
خواهد کرد؛ چنین برنامههایی به  BBCاجازه میدهد
با سرعت بیشتری و قبل از اعمال فیلترینگ شبکه از آن
مطلع شود .جیماگان میگوید« :اینگونه برنامهها به ما
اجازه میدهند اختالالت در امواج ارسالیمان را مشاهده
کنیم که نش��ان دهنده اعمال فیلترینگ علیه امواج ما
اس��ت .این راه بس��یار مؤثرتر از راه قبلی است؛ ما قبال
منتظر میماندیم تا کاربرانمان ما را از فیلتر شدن BBC
در کشورشان مطلع کنند».
 BBCهمچنی��ن بنا دارد از بودج��ه وزارت خارجه
آمریکا برای تاس��یس س��رورهای پراکس��ی و مقابله با
فیلترینگ از این طریق استفاده کند؛ سرورهای پراکسی
به کاربر این اجازه را میدهد که مکان کامپیوتر خود را
جایی غیر از کش��ور خود معرفی کند و به این وسیله از
فیلترینگ دولت عبور کند.

ادعاهای عجیب دولت کویت علیه ایران به خاطر چیست؟

شبکههای جاسوسی برای فرار شاهزاده

گ�روه سیاس�ی :در حالیک��ه مهمتری��ن رخ��داد در
خلیجفارس ،سرکوب شیعیان بحرینی توسط وهابیهای
تحت حمایت آلس��عود اس��ت اما تح��والت عجیب و
نابهنگام در کویت نیز تا حدودی توجه صاحبنظران را
به خود جلب کرده است .وضع غیرطبیعی در سیستم
حکومتی این کشور در کنار طرح ادعاهای عجیب علیه
ای��ران موجب ارزیابی این اتفاقات از س��وی تحلیلگران
کویتی شده است .این ماجرا پس از برگزاری دادگاهی
که بنا بر ادعای دولت مس��تعفی کویت عوامل ایرانی را
محاکمه میکند؛ موج گستردهای در محافل داخلی این
کشور ایجاد کرده است .صاحبنظران اين كشور معتقدند
طرح ادعاي كش��ف شبكه جاسوسي ايران در كويت با
انگيزههاي مخفيانه جهت س��ر پوش نهادن بر عملكرد
دولتمردان اين كشور است.
در پي اعالم اس��تيضاح وزير خارجه كويت به دليل
ناكارآمدي سياست خارجي اين كشور و موضع منفعالنه
در براب��ر اقدامات دولت بحرين در برخورد با معترضان،
جلوگيري از ورود هیات پزش��كي اين كشور به بحرين
جهت كمك به مداواي معترضان و برخورد خشونتآميز
نظاميان بحريني با دانش��جويان كويتي در منامه كه از
س��وي «صالح عاش��ور» ،نماينده شيعه پارلمان كويت
مطرح شد ،احتمال استعفاي دولت كويت كه كمتر از
يك سال از زمان تش��كيل آن ميگذرد ،شدت گرفت
و دولت اين كش��ور براي فرار از استيضاح وزير خارجه
كه از ش��خصيتهاي خاندان حاكم بهشمار ميرود روز
پنجشنبه ،اس��تعفا كرد .تاكنون تمام وزراي وابسته به
خان��دان حاكم براي فرار از اس��تيضاح همه گزينههاي
موجود ولو بر خالف مصالح و منافع كشور جهت فرار به
جلو را روي ميز قرار داده و از آن به عنوان يك اهرم فشار
استفاده كردهاند .به نوشته روزنامه كويتي «الراي» ضعف
فاحش عملكرد وزير خارجه كويت در مساله بحرين و
عدم حضور ديپلماتيك براي پايان دادن به درگيريهاي

منطقهاي موجب استيضاح «محمد سالم الصباح» شد و
وي با هدف فرار رو به جلو به ادعاي كش��ف يك شبكه
جاسوسي ايران در اين كشور اشاره كرد و اين در حالي
است كه دولت كويت ماهها پيش نسبت به عدم ارتباط
ايران با اين شبكه جاسوسي اذعان كرده بود .به گزارش
فارس« ،الراي» در ادامه به نقل از منابع آگاه آورده است:
استناد كنوني «محمد سالمالصباح» به راي دادگاه بي
اس��اس بوده و ش��تابزدگي بهش��مار ميرود زيرا حكم
صادر شده توسط دادگاه اوليه بوده و جريان قضايي آن
همچنان ادامه دارد و بايد منتظ��ر راي دادگاه بدوي و
تجديدنظر نيز بود.
اي��ن روزنامه كويتي با اش��اره به مطلب فوق از وزير
خارجه اين كش��ور پرسيده است :موضع «محمد سالم
الصب��اح» در صورتي ك��ه راي نهايي به برائت متهمان
منجر شود چه خواهد بود؟ و آيا موضع گيري نسنجيده
وي نميتواند بر مسائل منطقهاي كنوني تاثيري داشته
باشد؟
ال��راي در ادامه با عن��وان اين نكته كه دولت كويت
پيشتر نسبت به عدم ارتباط ايران با اين شبكه اذعان
كرده است ،مينويس��د :براساس قوانين قضايي باید تا
صدور حكم نهايي از موضعگيري نسنجيده خودداري
كرد« .شفيق الغبرا» ،استاد علوم سياسي دانشگاه كويت
نيز در گفتوگو با روزنامه الراي كويت با اشاره به تالش
تهديدات آمريكا عليه ايران ،گفته اس��ت :ايران همواره
مورد تهديد آمريكا قرار دارد و در صورتي كه اين كشور
به دنبال كسب اطالعات نظامي نيز بوده ،امري است كه
جاي تعجب ندارد و بايد براي دفاع از خطرات و تهديدات
اين ام��ر صورت گيرد .وي با اش��اره ب��ه درگيريهاي
منطقهاي ،اظهار داشت :دولت كويت بايد در اين شرايط
حس��اس نسبت به روابط با ايران هوشمندانه و آگاهانه
عمل كند و هرگونه قطع يا كاهش ارتباط با اين كشور به
ضرر تحوالت منطقه و كشورهاي همسايه است.

سفر
به قلب اقتصادی کشور

محمدکوثری

*

رهبر معظم انقالب با حساس��یتی که نس��بت
ب��ه بحث تولیدـ بوی��ژه تولید دانشمح��ورـ دارند
چند س��الی اس��ت که در همین روزه��ا در یکی
از مکانه��ای تولی��دی و اقتص��ادی عظیم و مهم
کش��ور حضور پیدا میکنند که این نش��اندهنده
جدیگرفتن فعالیتهای تولی��دی و اقتصادی در
کشور است.
این یک بعد قضیه اس��ت؛ بعد دیگر آن اس��ت
که ایش��ان در سالی که آن را سال جهاد اقتصادی
معرفی کردند ،به مهمترین پایگاه تولید و اقتصاد و
به نوعی قلب اقتصادی کش��ور در عسلویه عزیمت
کردن��د و با حضور خودش��ان در آنج��ا به دولت و
ملت اعالم کردند در جهت تولید و گس��ترش کار
اقتصادی ،با س��رعت ،کیفیت و دقت هر چه باالتر
وارد ش��وند و زمان را از دست ندهند و از فرصتها
به بهترین نحو اس��تفاده کنن��د .در حال حاضر در
ابتداي س��ال نو ک��ه هفته کاری هم هس��ت قرار
داریم و فرد یا سازمانی نباید احیانا در جریان جهاد
اقتصادی نقش خود را کمرنگ یا کانلمیکن بداند.
به هر ح��ال این توصیهها و مواعظ در یک منطقه
عظی��م اقتصادی صورت گرف��ت و این به اهمیت
مس��اله بیش از پیش میافزای��د .از طرف دیگر به
مهندسان،کارگران ،کارشناسان و کارمندان میدان
گازی پارس جنوبی و شرکتهای صنعتی دیگری
که در آنجا هستند حضورا خسته نباشید و خداقوتی
اعالم کرده و از کارهایی که صورت گرفته تقدیر و
تش��کری کرده باشند .عالوه بر همه موارد مذکور،
توجه خاص به مقوله انرژی بویژه حوزه نفت و گاز
نیز در این س��فر کامال مشهود بود تا بدین وسیله
توجه خاص مس��ؤوالن کشور به این نقطه بیش از
گذشته جلب ش��ود و سرمایهگذاریهای بیشتری
نس��بت به قبل صورت بگیرد تا از این موهبتهای
الهی به بهترین ش��کل در جهت تولید ثروت و باال
بردن رفاه اقتصادی کشور استفاده شود.
پیام سفر
پیام این س��فر به طور خاص این است که همه
اج��زای دولت ،مل��ت و مجلس بدانن��د توانمندی
بس��یار باالیی در حوزه پتروش��یمی در کش��ور ما
وجود دارد که باید به بهترین نحو از آن اس��تفاده
ش��ود .عالوه بر این ،تبیین مفهوم جهاد اقتصادی
در صحبتهایش��ان در جم��ع م��ردم و کارکنان
صنعت نفت عس��لویه نیز از مهمترین مسائلی بود
ک��ه باید آن را س��رلوحه قرار داد و در آغاز س��ال
«جه��اد اقتصادی» به آن توجه ویژه کرد .ایش��ان
در بخش��ی از این صحبتها تاکید کردند« :جهاد

اقتصادى ،صرفا تالش اقتصادى نیست .جهاد یک
ب�ار معنایى ویژهاى دارد .هر تالش�ى را نمیش�ود
گفت جهاد .در جهاد ،حضور و رویارویى با دشمن،
مفروض است .انسان یک تالشى میکند ،دشمنى
در مقابل او نیس�ت؛ این جهاد نیست .اما یک وقت
شما میخواهید یک تالشى را انجام دهید که بویژه
یک دشمنى سینه به سین ه شما ایستاده است؛ این
میش�ود جهاد .ممکن است یک وقت این جهاد به
ش�کل قتال باشد ،ممکن اس�ت جهاد مالى باشد،
ممکن اس�ت جهاد علمى باشد ،ممکن است جهاد
فنى باش�د؛ هم ه اینها جهاد اس�ت؛ انواع و اقسام
جهاد و مبارزه است .اگر بخواهیم در ادبیات امروز
ما براى «جهاد» معادلى پیدا کنیم ،میشود مبارزه.
جهاد اقتصادى ،یعنى مبارز ه اقتصادى.»...

این بخش از بیانات ،کامال تکلیف مس��ؤوالن
و مردم ما را در ارتباط با نام و ش��عار امسال روشن
میکند ،ضمن اینکه ایشان در بخش دیگری تاکید
کردند همه در این قضیه مسؤولند و کار مختص به
یک طبقه خاص نیست.
* نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس
منبع :پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری

راه يافته
تشرف هموطن مسیحی
به تشيع

نس�یم :یک هموطن مس��یحی پ��س از حضور در
یادمانه��ای عملیاتی  8س��ال دف��اع مقدس در
خوزستان به دین اسالم و مذهب شيعه  12امامي
مشرف شد.
شهین بیدادرس که اکنون نام خود را به مریم
تغییر داده اس��ت ،در دلنوش��تهای آورده اس��ت:
مسیحی بودم ،ولی فقط نام جنگ را شنیده بودم.
خانوادههای داغدار را دیده بودم ،ش��هادت هزاران
هزار انسان را فقط شنیده بودم .اما باور این حرفها
برای ما سخت بود .روزی کاروانی از دانشگاه راهی
مناطق جنگی ش��د و حس کنج��کاوی مرا با آنان
همراه کرد .بیدادرس آورده است :آنجا که رسیدم
خاک با من س��خن گفت .به هر قس��مت که قدم
میگذاشتی محل شهادت ش��هیدی بود .در آئین
ما فقط در یک نقطه عیس��ی را به صلیب کشیده
بودند ولی اینجا هزاران مسیح را در هزاران نقطه به
صلیب کشیده بودند .این هموطن مسیحی نوشته
اس��ت :ايثارگري مردانی که قسمتی از بدن خود
را از دس��ت دادهاند دنیای دیگری در برابر چشمم
مجس��م کرد زنگ توحید در گوشم به صدا در آمد
اش��هد ان الاله اال اهلل ،اش��هدان محمدا رسولاهلل،
اشهد ان علی ولیاهلل یکی گفت صدایت میزند او
که عیسی بشارت آمدنش را داده بود آنجا بود که به
یگانگی خداوند سوگند یاد کردم و مسلمان شدم.

