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 رسمقاله

با هدف  که  دولتی  و  علمی  محافل  از  بسیاری  در  که  چندسالی   
وقت گذرانی و پرکردن گزارش کارهای ساله برگزار می شود به 
جای بررسی واقعی و میدانی و برنامه ریزی اصولی، جلسه ای برای 
بیان ایرادهای انشاگونه، احساسی و بیانیه ای در مورد اقتصاد و ای 
کاش های مقاوم بودن اقتصاد در برابر فشارهای خارجی و تحریم 
ها تبدیل شده است،  اما واقعیت نیاز به اقتصادی مستحکم و پویا 
صرفا جلوگیری از ضربه های خارجی و تحریمی به اقتصاد کشور 
نیست بلکه از پایه و اساس اقتصاد مقاومتی صدای مردمان نجیب 
رفاه و عدالت  البته الیق  نیازمند و صد  ایرانی است که  و مظلوم 
اجتماعی و توزیع عادالنه منابع هستند، درست است که »اقتصاد 
قوی، نقطه ی قّوت و عامل مهّم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور 
است و اقتصاد ضعیف، نقطه ی ضعف و زمینه  ساز نفوذ و سلطه و 
نفوذ  های  نقطه  آمدن  وجود  به  دلیل  اما  است.«  دشمنان  دخالت 
چیست؟ مگر غیر از این است که فقر برادر کفر است و »فقر و غنا 

در ماّدّیات و معنوّیات بشر، اثر می گذارد.« اقتصاد وسیله ایست که 
بدون آن نمی توان به هدف های آرمانی یک کشور و ملت رسید 
از تالش  اسالمی غیر  ایران کهن  برای  اقتصاد  اساسا حرف  پس 
برای ایجاد رفاه در جامعه، آن هم »مبتنی  بر تولید انبوه و باکیفّیت، 
توزیع عدالت محور، مصرف به اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیرّیتی 
خردمندانه«  نیست چه تحریم و فشارخارجی باشد چه نباشد. رفاه 
نسبی که بتواند مشکالت زندگی مردم از قبیل بیکاری جوان ها، فقر 
درآمدی در طبقه های ضعیف و متوسط در جامعه را رفع کند، تنها با 
رفع مهم ترین عیوب اقتصادی ایران که »وابستگی اقتصاد به نفت، 
دولت  وظایف  حیطه ی  در  که  اقتصاد  از  بخش هایی  بودن  دولتی 
نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفّیت داخلی، استفاده ی اندک 
نامتوازن،  و  معیوب  بودجه بندی  کشور،  انسانی  نیروی  ظرفّیت  از 
اولوّیت ها،  رعایت  عدم  اقتصاد،  اجرائی  سیاست های  ثبات  عدم 
وجود هزینه های زائد و حّتی مسرفانه در بخش هایی از دستگاه های 

حکومتی است« به دست می آید. 
  وقتی حرف از اقتصادی مقاومتی زده می شود منظور اقتصاد رفاه 
زایی است که »برنامه های اجرائی برای همه ی بخش های آن تهّیه 
و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولّیت، در دولت ها پیگیری و 
اقدام شود. درون زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش بنیان شدن 
آن، مردمی کردن اقتصاد و تصّدیگری نکردن دولت، برون گرایی 

با استفاده از ظرفّیت هایی که قباًل به آن اشاره شد« ، بخش های 
مهّم این راه حل ها و برنامه ها است. بی گمان یک مجموعه ی جوان 
و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته های اقتصادی در درون »دولت 
اللهی« خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران  جوان حزب 
پیِش رو باید میدان فّعالّیت چنین مجموعه ای باشد، و کسی غیر از 
جوانان نخواهند توانست زمینه روی کارآمدن چنین مجموعه ای را 
فراهم کنند. مجموعه ای که اولین اقدام آن باید سروسامان دادن 

به وسیله ای باشد که بدون آن نمی توان به هدف ها رسید.

تشکیل ۲ جبهه جدید انتخاباتی در جریان اصولگرا و اصالح طلب
 اصالح طلبان و اصولگرایان برای انتخابات مجلس شورای اسالمی جبهه جدیدی تشکیل داده اند. تشکیل جبهه شورای 
هماهنگی اصولگرایان استان قم و جبهه اصالح طلبان ایران اسالمی به اطالع کمیسیون ماده 10 فعالیت احزاب رسیده است.  
جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم به مدت یک سال و در موضوع انتخابات فعالیت خواهد کرد و جبهه اصالح 
طلبان ایران اسالمی برای فعالیت های مختلف از جمله انتخابات فعال خواهند بود و چون تأسیس خود را به کمیسیون ماده 

10 اعالم کرده اند، فعالیت آنها بالمانع است.

قیمت فطریه هر نفر هشت هزار تومان اعالم شد
دفتر حضرت آیت اهلل خامنه ای میزان فطریه بر اساس قیمت گندم را برای هر نفر حداقل هشت هزار تومان اعالم کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم پایگاه اطالع رسانی حضرت آیت اهلل خامنه ای میزان فطریه بر اساس قیمت گندم  برای هر 
نفر حداقل هشت هزار تومان و کفاره روزه عذر دو هزار و پانصد تومان  است.

یورش صدها شهرک نشین صهیونیست به مسجداالقصی
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از فلسطین الیوم، امروز یکشنبه صدها شهرک نشین صهیونیست با 
نمازگزاران  سمت  به  صهیونیست  نظامیان  گزارش،  این  اساس  بر  بردند.  یورش  مسجداالقصی  به  رژیم  نظامیان  حمایت 
فلسطینی در صحن های مسجداالقصی گاز اشک آور پرتاب کرده و اعتکاف کنندگان را در مسجدالقبلی محاصره کردند، 

صهیونیست ها برای شکستن درهای این مسجد تالش کردند.

 از واپسین سال های دهه 1330ش که رژیم پهلوی آشکارا دچار بحرانهای عدیده سیاسی، 
برخی  انجام  با  برآمدند  درصدد  آن  آمریکایی  حامیان  ویژه  به  شد  اجتماعی  و  اقتصادی 
اقدامات به اصطالح اصالحی مشکالت سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی پیش روی رژیم را 
از میان بردارند. با آغاز نخست وزیری علی امینی در اردیبهشت 1340 اولین گام ها برای 
پیاده کردن طرحهای اصالحی مذکور برداشته شد اما به دالیل عدیده فقط پس از پایان 
دوران نخست وزیری امینی و آغاز زمامداری اسداهلل علم در تیر ماه 1341 بود که رژیم 
پهلوی درصدد برآمد طرح های اصالحی دیکته شده آمریکاییها را تحت عنوان »انقالب 

سفید« یا »انقالب شاه و ملت« در کشور پیاده کند.
اقدام شاه،    در این میان به ویژه آیت اهلل خمینی در صدر مخالفان طرحهای در دست 
آمریکا و اسداهلل علم نخست وزیر وقت قرار گرفت. بدین ترتیب حداقل از مهر ماه 1341 
روندی شکل گرفت که نهایتًا در جریان قیام 15 خرداد 1342 به اوج خود رسید و به نقطه 
عطفی عظیم در مبارزات ملت ایران در برابر رژیم پهلوی و حامیان خارجی آن تبدیل شد. 
در سحرگاه 15 خرداد 1342، عوامل رژیم شاه به خانه ساده و بی آالیش حضرت امام در 
قم یورش بردند و امام خمینی)س( که روز پیش از آن در روز عاشورای حسینی در مدرسه 
فیضیه قم، طی سخنان کوبنده ای پرده از جنایات شاه و اربابان آمریکایی و اسرائیلی او 

برداشته بودند،  دستگیر و به زندانی در تهران منتقل شدند.
  هنوز چند ساعتی از این حادثه نگذشته بود که خیابان های شهر قم زیر پای مردان و زنان 
مسلمان و انقالبی که به قصد اعتراض از خانه هایشان بیرون آمده و به حمایت از رهبرشان 
فریاد برآورده بودند، به لرزه درآمد. همین صحنه در تهران و چند شهر دیگر به وجود آمد 
تظاهرات مردم رژیم را سخت به وحشت افکند و برای سرکوب این قیام تاریخی به اسلحه 
روی آورد. در این روز حدود 15 هزار نفر مسلمان انقالبی به خاک و خون کشیده شدند و 
بدین ترتیب تاریخ ایران اسالمی در روز 15 خرداد ورق خورد و فصل جدیدی در رویارویی 

مستضعفان با مستکبران گشوده شد. 

عالی
اسمه �ت �ب

وسیله ای که بدون آن منی توان به هدف ها رسید

انقالب داریم تا انقالب

 باید در پناه قضیه بزرگ عاشورا، مصیبت جانسوز 
دوازده محّرم و 15 خرداد زنده و جاوید بماند. این 
سند بزرگ را در قبال ادعاهای پوچ دستگاه جبار 

که »ملت با ماست« نباید فراموش کرد.
  )صحیفه امام؛ ج 2، ص 287(
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 »نام ها گاه، سلسلۀ صفات و شبکۀ فضیلت ها را تداعی می کنند و در این میان هیچ نامی را 
نمی شناسم که شکوه و شوکت نام عباس یافته باشد، نامی رشک انگیز و اشک انگیز، رشک 
جمال  و  و جالل  گریند  می  شوق  به  که  آنان  همۀ  اشک  و  رستاخیز  عرصۀ  در  خوبان  همۀ 
از جان که به مدد نفس رحمانی  این نوشته های برخاسته  ادراک می کنند.« و  را  ابوالفضلی 
باب الحوائج است و قطره های اشک قلبی عباس آشنا، دریچه ای است تا به باغ سبز و آسمان 
فراخ »قمر« و اقیانوس کران ناپیدای »ساقی« چشمی بیندازیم و این »مدیر رشید« را بهتر و 

بیشتر بشناسیم.
با همکاری محمد  و  قلم سید علی اصغر علوی  به   »جای خالی عباس« عنوان کتابی است 
عبدالحسین زاده و میالد موحدیان که توسط انتشارات دانشگاه امام صادق به چاپ رسیده است.

 این کتاب به دنبال این است که دریچه ای باشد به سوی تفکر در شخصیت و سلوک حضرت 
عباس بن علی علیه السالم« و نویسنده در بخش های مختلف به بررسی و بیان رفتار و کرامات 

»حضرت عباس« می پردازد.
تفکر در شخصیت حضرت  به سوی  باشد  این است که دریچه ای  دنبال  به  جای خالی عباس 

عباس بن علی علیه السالم...

محمد علی اکربی
) کارشناسی فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه شیراز(

زمینه های تاریخی شکل گیری اسرائیل

بهرام نظری علم دارلو
)کارشناسی تاریخ دانشگاه شیراز(
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با ضعف دولت عثمانی و شکست این امپراتوری، سرزمین های زیر سلطه آن کشور، بین متفقین، فاتحان 
جنگ جهانی اول، تقسیم شد. سیاست های استعماری و توسعه طلبی قدرت های آن روزگار هم چنان 
به قوت خود باقی بود؛ اجماع قدرت های استعماری در راستای حمایت از شکل گیری دولت یهودی، 
که سودای گردآمدن همه یهودیان جهان را تحت دولت واحدی در سر داشت؛ نمونه ای از این سیاست 
تحت  کتابی  اتریش  در  یهودی  نویسنده  هرتزل«  »تئودور  میالدی   1895 سال  در  بود.  طلبی  توسعه 
عنوان »دولت یهود« منتشر کرد. وی در این کتاب از تشکیل یک دولت یهودی دفاع کرده و به افکار 
عمومی غرب برای استقبال از جنبش صهیونیستی یک زمینه فکری داد. پس از تشکیل اولین کنگره 
حزب صهیونیسم در شهر »بال« سوئیس و طی قطعنامه ای فلسطین محل تشکیل ملت واحده یهود 
مشخص شد. و هرتزل پس از پایان این جلسات اعالم کرد که: »همین امروز ما دولت یهود را به وجود 
آوردیم«. در انگلستان، جمعی از رهبران یهود، در راس آنها دکتر وایزمن استاد شیمی دانشگاه منچستر 
که به خاطر کشف ماده استون از نفوذ بسیار زیادی برخوردار بود، در مورد تشکیل دولت یهود با مقامات 
انگلیسی مشغول مذاکره شد و بدین ترتیب در نوامبر 1917 جیمز بالفور، وزیر خارجه وقت انگلستان، طی 
اعالمیه ای مشهور به »بیانیه بالفور« رسما وعده تشکیل این دولت را به روتشیلد، سیاست مدار یهودی 

تبارداد. متن اعالمیه به قرار زیر است: 
»خوش¬وقتم که به نام دولت شاهنشاهی بریتانیا، با صراحت وعده ذیل را به شما ابالغ می کنم؛ دولت 
شاهنشاهی بریتانیا، نظر لطف مخصوصی به تشکیل وطن ملی یهود در فلسطین دارد. و در آینده نزدیکی 
نهایت سعی و کوشش، در راه رسیدن به این هدف و تسهیل و وسائل آن مبذول خواهد شد. این هم به 
طور وضوح معلوم باشد: نباید کاری شود که به حقوق اجتماعی مذهبی مردم غیر یهود فلسطین و حقوق 

و مراکز سیاسی یهود در سایر ممالک ضرری وارد آید.« 
این اعالمیه اشکاالتی نیز داشت که رسما ناقض حقوق بین الملل بود. زیرا در سالی که این اعالمیه 
منتشر می شود)1917(، انگلستان هیچ گونه حاکمیتی بر فلسطین ندارد. در متن اعالمیه حقوق اجتماعی و 
دینی مطرح می شود و اسمی از حقوق سیاسی ذکر نشده است و اما برای یهود از لفظ سیاسی استفاده می 
شود. )در سالی که این بیانیه صادر می شود جمعیت عرب فلسطین 12 برابر جمعیت یهود فلسطین است.( 
در 25 آوریل 1920)اندکی پس از تشکیل جامعه ملل( در جلسه شورای عالی متفقین در شهر »سان 
ریمو« انگلستان و فرانسه سرگرم تقسیم ارث دولت عثمانی شدند و سوریه و لبنان به قیمومیت فرانسه 
درآمد و عراق و فلسطین هم به انگلستان. سپس این اقدام در 22 ژوئیه 1922 به تصویب جامعه ملل 
رسید و انگلستان متعهد شد که وعده بالفور را اجرا کند. در فلسطین گروه هایی تشکیل شد و به مخالفت 
استعمار  و  به شورش هایی علیه صهیونیسم  به تظاهرات و گاها دست  پرداختند و دست  اقدام  این  با 
انگلستان زدند. انگلستان پس از مدتی حکومت سرپرستی به ریاست شخصی یهودی به نام »هربرت 
سموئیل« ایجاد کرد. و او دست به اقداماتی برای تشکیل وطن ملی یهود زد و زبان عبری را زبان رسمی 

اعالم کرد و در زمان او کار انتقال اراضی از دست عرب به یهود صورت گرفت.
از این پس دولت سموئیل دست به انحصار ابزار کشاورزی زد و اراضی و دام های کشاورزان عرب را به 
بهانه مقروض بودنشان مصادره کرد و مالیات ها را نیز افزایش داد. در نتیجه، کشاورزان نیز برای پرداخت 
مالیات مجبور به فروش امالک خود شدند. سموئیل هم چنین مهاجرت یهود به فلسطین را آزاد کرد. 
سپس حق امتیاز برق را به فردی یهودی به نام »روتمبرگ« داد که این امتیاز باعث شد تا او به واسطه 
این امتیاز هر مقدار اراضی که برای ساخت خانه، کارخانه و ... می خواهد تصرف کند. دولت سرپرست 
هم چنین از صادرات حبوبات و زیتون فلسطین که اساس ثروت و عمده محصول آنان بود جلوگیری کرد 
تا در اثر فراوانی محصول قیمت آن به شدت کاهش یابد تا فلسطینیان در تنگنا قرار گیرند. در 10 سال 
اول حکومت سرپرستی، تبلیغات از سوی حزب صهیونیسم برای مهاجرت یهودیان جهان به این منطقه 
شدت گرفت. دولت سرپرستی برای یهودیان مهاجر به راحتی شناسنامه صادر می کرد در حالی که اعراب 
مهاجر یا نوزادانی که در آنجا متولد می شدند، از این حق محروم بودند. در ادامه سیاست یهودی سازی 
فلسطین، امتیاز »دریای مرده« )این دریا مقادیر فراوانی نمک طعام و فسفات و پتاس داشت.( نیز به دو 
نفر یهودی واگذار شد. در نتیجه این اقدامات اعراب به پا خواستند و دست به شورش زدند. انگلستان برای 
ساکت کردن توده های اعراب و جلوگیری از طغیان آنان در سال 1939 »کتاب سفید« را منتشر کرد و 
اعالم داشت یهودیان می توانند در فلسطین یک کانون ملی داشته باشند اما حق تأسیس دولت مستقل 
را ندارند. این اعالمیه خشم صهیونیستها را برانگیخت و تصمیم گرفتند برخالف نظر انگلیسیها نیات خود 
را عملی سازند. اما در این زمان جنگ جهانی دوم آغاز شد و مسئله فلسطین تحت الشعاع اخبار مربوط به 
جنگ قرار گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم، در تاریخ 29 نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
با صدور قطعنامه ای تقسیم سرزمین فلسطین را مطرح کرد. انگلستان نیز اعالم کرد، از فلسطین بیرون 
خواهد رفت و حق تعیین سرنوشت را به مردم ساکن آنجا واگذار می کند. با خروج انگلیس بار دیگر بین 

صهیونیست ها و فلسیطینی ها، جنگی آغاز شد که نتیجه آن تشکیل رژیم غاصب اسرائیل بود.
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