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مراجع و علماي قم در ديدار نماينده ولي فقيه در سپاه عنوان كردند

 »دفاع مقدس« نماد عمل گرايي روحانيت 
در ميدان اسالم و ايران

در آستانه برگزاري كنگره ۴هزار شهيد روحاني 
در چهارم خردادماه س�ال جاري كه با پيام مقام 
معظ�م رهب�ري و س�خنراني رئيس جمه�وري 
در مصالي قدس ش�هر قم برگزار خواهد ش�د، 
نماين�ده ولي فقيه در س�پاه پاس�داران انقالب 
اس�المي در س�فر به قم با آيات نوري همداني و 
س�بحاني از مراجع عظ�ام تقليد و س�يدمحمد 
س�عيدي، تولي�ت آس�تان مق�دس حض�رت 
فاطمه معصوم�ه)س( دي�دار و گفت وگ�و كرد. 
به گزارش خبرگزاري رس��ا، در اين ديدارها كه روز 
پنج ش��نبه برگزار ش��د، مراجع عظام تقليد با بيان 
اينكه علما و روحانيت همواره ن��زد مردم از جايگاه 
برجسته اي برخوردار بوده اند، از مسئوالن خواستند 
با اقدامات مؤثر خود، دغدغه هاي معيشتي مردم را 

به حداقل برسانند. 
    »علم آموزي، مردمداري و جهاد«

 3 وظيفه روحانيت
آيت اهلل حس��ين نوري همدان��ي از مراجع تقليد در 
ديدار حجت االسالم عبداهلل حاجي صادقي، نماينده 
ولي فقيه در س��پاه با اش��اره به اينكه در ميان اقشار 
مختلف مردم از آغاز اسالم هيچ گروهي به اندازه علما 
عزت و عظمت نداشته است، گفت: علما سه وظيفه 
مهم دارند كه اولين آن تقويت س��رمايه هاي علمي 
است. وي با تأكيد بر اينكه طالب و روحانيت بايد در 
مرحله نخست به دنبال كسب علم حقيقي باشند، 
افزود: علما بايد در تحصيل آنقدر س��رمايه كس��ب 
كنند كه جوابگوي نيازهاي جامعه و مردم باشند، لذا 

طلبگي كار بسيار مهمي است. 
آيت اهلل نوري همداني با بيان اينكه انس��ان تا فقيه 
نباشد و به خودس��ازي نرسد، نمي تواند در جامعه 
تأثيرگذار باش��د، عنوان كرد: اصل مردم هستند 
و روزبه روز بايد براي خدمت به آنها تالش ش��ود و 

رضايت و محبت آنها را جلب كرد. استاد برجسته 
درس خارج حوزه علميه قم با اشاره به اينكه مردم 
از مس��ئوالن انتظار دارند زندگي نس��بتاً مرفهي 
داشته باشند، تصريح كرد: مردم از ما خيلي انتظار 
دارند و اين مردم در جبهه ها فوج فوج جان دادند و 
از مسئوالن انتظار دارند دغدغه معيشتي كمتري 
پيدا كنند، لذا در اين زمينه بايد گام هاي دقيق و 

مؤثرتري را برداشت. 
وي با تأكيد بر تقويت رابط��ه روحانيت و مردم و 
خدمت به ملت افزود: دومين وظيفه مهم روحانيت 
مردمي بودن و خدمت به آنهاست و طالب نبايد از 

آن غافل شوند. 
اين مرج��ع تقليد ادام��ه داد: روز قيام��ت به علما 
پاداشي داده مي شود اما به فردي كه هم علم داشته 
باش��د و هم به مردم خدمت كرده باش��د، بيشتر 
پاداش داده مي ش��ود. آيت اهلل نوري همداني جهاد 
را در كن��ار خدمت ب��ه مردم از رس��الت هاي مهم 
جامعه روحانيت برشمرد و خاطرنشان كرد: معرفي 
ش��هداي روحاني به مردم موضوع مهمي است كه 
مي تواند موجب زنده نگه داشتن مسير شهدا باشد، 
كتاب ش��هداء الوظيفه عالمه اميني س��عي كرده 
است شهدايي را كه در جبهه ها حضور داشتند و به 
شهادت رسيده اند، معرفي كند و بگويد وظيفه علما 

جهاد و شهادت است. 
وي در پايان با اشاره به اينكه برگزاري كنگره شهداي 
روحاني در ادامه مسير شهدا تأثيرگذار است، تصريح 
كرد: ما بايد به فكر رفع مشكالت و دغدغه هاي مردم 

باشيم و در اين مسير از هيچ تالشي دريغ نكنيم. 
    ش�هداي روحان�ي؛ نم�اد عمل گراي�ي 

روحانيت
آيت اهلل جعفر سبحاني هم در ديدار حجت االسالم 
حاجي صادقي، نماينده ولي فقيه در سپاه و اعضاي 

ستاد كنگره ش��هداي روحاني با بيان اينكه قشر 
روحانيت از س��ال ها قبل از انقالب اسالمي براي 
حراست از دين در ميدان حاضر بوده و شهيد داده 
اس��ت، اظهار كرد: كنگره شهداي روحاني بايد به 
ش��هداي روحانيت در دوره ه��اي مختلف زماني 

توجه داشته باشد. 
استاد حوزه علميه قم با تأكيد بر اينكه بسياري از 
طالب دوران دفاع مقدس و انقالب بدون اينكه نام 
و يادي از آنها باقي مانده باشد به شهادت رسيدند، 
اضافه كرد: بسياري از طالب روحاني در زندان هاي 
ساواك به شهادت رسيدند. آيت اهلل سبحاني با بيان 
اينكه عمل بهترين عامل براي اثبات حقانيت است، 
گفت: گفتار همراه با عمل موج��ب اثرگذاري در 
جامعه مي شود. جامعه نبايد تصور كند روحانيون 
فقط اهل حرف هستند، روحانيت در دوران دفاع 
مقدس نيز در عرصه عمل ورود و براي اسالم و ايران 

جان خود را فدا كردند. 
   تجليل از شهدا 

ريشه در ماجراي غدير دارد
آيت اهلل سيدمحمد سعيدي، توليت آستان مقدس 
حرم حضرت معصومه)س( ني��ز در ديدار نماينده 
ولي فقيه در سپاه، با اش��اره به كنگره 4هزار شهيد 
روحاني گفت: ريشه اين قضيه درس عبرتي است كه 
از واقعه غدير گرفته ايم و در واقعه غدير خدا و رسولش 

در ابالغ از هيچ چيز كم نگذاشته اند. 
وي اف��زود: پيامب��ر)ص( ب��ا ش��فافيت تم��ام 
اميرالمؤمني��ن)ع( را به امامت و جانش��يني بعد از 
خود معرفي و از مردم پيمان و اقرار گرفت اما پس از 
مدت زمان كوتاهي به فراموشي سپردند و اين درس 
بزرگي براي ماس��ت كه هرچند ام��داد الهي حد و 

ثغوري ندارد، اما بايد از درون كار كرد. 
نماينده ولي فقيه در اس��تان قم با اش��اره به اينكه 

تجليل از شهدا ريش��ه در ماجراي غدير دارد، ابراز 
داشت: اين كنگره درسي از داستان واقعه غدير است، 
بنابراين بايد باشد و تجليل از شهداي روحانيت ريشه 
در غدير دارد و اين شهدا در غيرت ديني و ملي كم 

نگذاشته اند، لذا شايسته تقدير هستند. 
امام جمع��ه قم با تأكي��د بر اينكه ي��اد افراد صالح 
موجب نزول رحمت الهي مي ش��ود، تصريح كرد: 
در نم��از واجب موظ��ف هس��تيم از صالحين ياد 
كني��م و در روايات آمده اس��ت كه ي��اد صالحين 
سبب نزول رحمت الهي خواهد ش��د. وي با اشاره 
به آس��يب ها اظهار كرد: به بركت كارهاي جهادي 
و فرامين رهبري معظم اينگونه كنگره ها از حالت 
تشريفاتي خارج شده است و اگر در پرتو اين كنگره 
كمك هايي به جامعه و افراد نيازمند صورت بگيرد، 

ثمره اين كنگره را لذتبخش تر خواهد كرد. 
آيت اهلل سعيدي امر به معروف و نهي از منكر شهدا 
را صرف تذكر ندانس��ت و آن را عالج برش��مرد و 
خاطرنشان كرد: عمل شهدا آنها را رهرو ائمه)ع( 
قرار داده اس��ت، لذا بايد در عمل امر به معروف و 

نهي از منكر كرد. 
وي با پيشنهاد اينكه از زندگي شهداي روحاني و اين 
كنگره مستند بسازيد، ابراز كرد: بايد كنگره 4هزار 
شهداي روحاني را به حمايت از نظام و دولت گره زد. 

    »روحانيت« پيشتاز جهاد و شهادت
حجت االس��الم عبداهلل حاجي صادق��ي، نماينده 
ولي فقيه در سپاه نيز در اين ديدارها با بيان اينكه 
روحانيت رسالت خود را در همه عرصه ها به خوبي 
دنبال كرده اس��ت، اظه��ار كرد: رس��الت جهاد و 
شهادت يكي از اين رسالت هاس��ت كه روحانيت 
فقط داعي الي اهلل نبوده بلكه وظيفه راهبر و امامت 
عملي هم بر عهده داشته است و نتيجه اش هم اين 
مي شود كه آمار شهدا، جانبازان و آزادگان از همه 

اقشار بيشتر است. 
وي با بيان اينكه در كنگره شهداي روحاني ياد 4هزار 
شهيد روحاني را گرامي مي داريم، عنوان كرد: حوزه 
علميه روحاني بودن و درجه تحصيلي آنها را مشخص 
كرده است و بنياد ش��هيد نيز مهر تأييدي بر شهيد 
بودن آنان زده است، اما بسياري از طالب بدون لباس 
حوزه و ب��ا لباس ديگر رزمن��دگان در جبهه حضور 
يافتند و به شهادت رسيدند كه آمار آنها در اين 4هزار 

شهيد ديده نشده است. 
نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي با 
بيان اينكه شهداي روحانيت محدود به دفاع مقدس 
نيستند، گفت: كنگره هاي شهداي اقشار مختلف تا 
به امروز برگزار شده است اما متأسفانه در خصوص 

كنگره شهداي روحاني تأخير داشتيم. 
وي با اش��اره به اينكه در راس��تاي برگزاري كنگره 
ش��هداي روحاني، 710يادواره شهرس��تاني و 55 
كنگره استاني برگزار شده است، گفت: 34جلد كتاب 
تهيه و هر روحاني را در سه صفحه معرفي كرديم و در 

اين ميان تفاوتي ميان شهدا قائل نشديم. 
حاجي صادقي با بيان اينكه ي��ك جلد كتاب واحد 
با عنوان پيام ش��هدا با محوريت س��يره و سفارش 
شهدا براي عموم مردم تهيه شده است، عنوان كرد: 
117جلد كتاب و 10كتاب صوتي و توسط كنگره ها 
و يادواره هاي اس��تاني تهيه شده و بس��ياري از آثار 
ديگري به دست آمده است كه در كنار كنگره شهدا 

در نمايشگاهي به نمايش گذاشته خواهد شد.

صداي بلند آژير فروپاشي نظم جهاني
روزنامه جام جم در يادداشتي به بهانه 
جن��گ روس��يه و اوكراين، ب��ه آغاز 
فروپاشي نظم جهاني پرداخته و نوشته 
است: غربي ها، جنگ روسيه و اوكراين را جنگ آزادي عليه خودكامگي 
و روس ها، آن را حالت نبرد دائمي با سلطه غرب و استراتژيست ها، جنگ 

روسيه و اوكراين را جنگ ژئوپلتيك با دموكراسي تفسير مي كنند. 
يكي از مشخصه هاي نظم فعلي مرز رسمي كشورها و اعمال حاكميت 
به  واسطه حكومت هاي داخل در آن اس��ت؛ مؤلفه اي كه امروز فضاي 
مجازي و سايبري آن را نقض كرده اس��ت. بدون اينكه مرزي جابه جا 
شده باشد، شهروندان و مليت هاي جديد در جهان شكل گرفته است و 
شهروندان به ناچار تابع قوانين آنها هستند و اين يعني اعمال حاكميت 
و در نتيجه وجود حاكميت دوگانه در كش��ورها كه برخي اوقات برهم 
مي شورند. اين تجاوزي اس��ت كه روس ها از آن به عنوان حالت جنگ 
دائمي غرب به شكل و شيوه نوين ياد مي كنند و معتقدند جنگ مدت ها 

پيش شروع شده است. 
نظم موجود مبتني بر سيستم توازن قوا و معادالت پيچيده بازدارندگي 
اس��ت و همه نگران هس��تند كه جنگ اثبات و ديكته اراده ها ش��كل 
بگيرد چراكه پاش��نه آش��يل معادالت بازدارندگي محاسبات ادراكي 
استراتژيست ها و رهبران است؛ همان گونه كه خيلي ها تصور نمي كردند 
جنگي درخواهد گرفت. شوك اس��تفاده از تسليحات هسته اي پس از 
نزديك به هشت دهه، ترس گسترده اي را در اروپا برانگيخته و آژيرهاي 
حمله اتمي در شهرها نصب شده اس��ت. گويي دنيا به محاسبات غلط 
عادت كرده، غاف��ل از اينكه صفحات امنيتي در جايي ديگر و توس��ط 
كسان ديگر دس��تكاري ش��ده و صداي آژير در جاي ديگر بلند شده 
است. آژير فروپاشي نظم موجود با صداي بلند درآمده است ولي برخي 
گوش ها هنوز صداي آن را نمي شنوند، البته دانشمندان قبالً گفته بودند 

گوش انسان ها توان شنيدن صداهاي بسيار بلند را ندارد. 
........................................................................................................................

جيغ غرب گراها از اصالح يارانه ها
روزنامه كيهان، حمالت بي س��ابقه رسانه هاي 
غرب گ��راي داخلي و خارجي ب��ه طرح اصالح 
يارانه ها را نشانه درست اين طرح ملي ارزيابي 
كرده و نوش��ته اس��ت: متأس��فانه مديريت منفعل دولت قبل با امروز و 
فرداكردن هاي متعدد  ترجيح داد تا اجراي اي��ن تكليف قانوني به دولت 
بعدي محول شود تا احياناً از اثرات سوء سياسي اقتصادي اش در امان بماند. 
االن بيش از يك هفته است كه تكليف قانوني حذف ارز 4هزارو200 توماني 
را دولت سيزدهم بدون توجه به منافع زودگذر سياسي و در نخستين سال 
صدارتش و فقط براي رعايت مصالح نظام و مردم انجام داده كه اگر اين گونه 
نبود، يقيناً عقل سياست زده حكم مي كرد همچون مديران قبلي و براي 
حفظ محبوبيت اجتماعي، اجراي اين عمل جراحي دردآور به سال هاي 
آخر دولت موكول ش��ود تا اگر كاهش محبوبيتي هم رخ داد، ديگر براي 
مديران دولت مستقر مهم نباشد اما وقتي پاي رضاي خدا و مصلحت عامه 
در ميان است، اين حرف ها خريداري ندارد. نكته عجيب اينكه حاال همان 
جريان سياست زده كه هشت سال تمام فعاليت هاي كشور را معطل غرب 
كرده بود و حتي آب خوردن ما را هم منوط ب��ه برجام و نتيجه مذاكرات 
مي دانس��ت، اين روزها به جاي كمك به اجراي بهتر طرح مردمي سازي 
يارانه ها باز هم فيلش ياد هندوستان كرده و مدعي است »بدون حل برجام 
طرح حذف ارز 4هزارو200 توماني چش��م انداز روشني نخواهد داشت.« 
جالب اينكه خود غربي ها هم برخالف شيفتگان داخلي شان اعتراف دارند 
كه برجام حتي در صورت احيا، آورده اي براي ايران نخواهد داشت. كيهان 
نتيجه گرفته اس��ت: كارش��كني ها و احتكارات در كنار هجمه س��نگين 
رس��انه هاي غرب گ��راي داخل��ي و خارجي به ط��رح ياران��ه اي دولت و 
يأس پراكني هاي مداوم اينان عليه آينده اين اقدام مهم نشان مي دهد تير 
دولت دقيقاً به هدف اصابت كرده و جيغ بنفش دشمنان ملت ايران از كاخ 

سفيد گرفته تا نوكران داخلي شان را درآورده است. 
........................................................................................................................

رويكرد جديد امارات و ايران
روزنام��ه آرم��ان در يادداش��تي با اش��اره به 
ظرفيت هاي خوبي كه ميان ايران و امارات براي 
گسترش روابط وجود دارد، نوشته است: ايران 
و امارات مي توانند از ظرفيت هاي مشترك در ابعاد سياسي، اقتصادي و 
امنيتي براي استحكام روابط شان استفاده كنند. گرچه در مدت اخير با 
توجه به اينكه امارات روابط خود را با رژيم صهيونيستي علني كرده يك 
مقدار روابط بين ايران و امارات دچار خدشه شده است، اما بايد توجه 
داش��ت كه ايران بزرگ تر از آن اس��ت كه از علني شدن چنين چيزي 
احس��اس خطر كند، گرچه توصيه ه��ا و تذكرات خود را هميش��ه با 
همسايگانش در جريان گذاشته است. ايران معتقد است توسعه روابط 
و برطرف شدن برخي از نگراني ها بهترين وس��يله است كه امارات در 
مسير درست خود براي ايفاي نقش منطقه اي اش در ايجاد صلح و امنيت 
قرار بگيرد. در چند مدت اخير شاهد چند حركت از سوي امارات بوديم 
كه مي تواند برخي از اميدها را زنده كن��د از جمله اينكه امارات مدتي 
مسير خود را در بحث يمن از عربستان جدا كرد. از ديگر سو تالش كرد 
روابط خود را با سوريه بهبود ببخشد و شاهد رفت و آمدهاي بين مقامات 
دو كشور هستيم و ارتباط با سوريه كه متحد بزرگ ايران در منطقه است 
تا حدودي مي تواند ارتباط امارات با صهيونيست ها را نيز تعديل كند. 
........................................................................................................................

قدرت هوشمند!
روزنامه رسالت در يادداشتي تحوالت 
جهاني در دنياي امروز را ناش��ي از به 
هم ريختن معادالت ق��درت ارزيابي 
كرده و نوشته است: چين، روسيه، هند و به  ويژه ايران از ويرانه هاي نظم 
قديم سربرآورده اند و نظم امريكايي مبتني بر قدرت هوشمند شيطاني 
را قبول ندارند. امروز جهانيان شاهدند نظم امريكايي در درون و برون 
آنها در جهان دچار فروپاشي است. هيچ كس حاضر نيست در مسابقات 
قدرت در جهان روي اسب مرده وارد شرط بندي شود. رهبران كنوني 
امريكا دچار هذيان گويي سياس��ي ش��ده اند. واقعيات جهان را درك 
نمي كنند. حرص و طمع، چشم و گوش و ادراكات عقلي آنها را كور كرده 
اس��ت. آنها دچار يك »توهم« و »خواب آلودگي سياسي« هستند كه 
فقط با مش��ت مقاومت ملت ها حاضر به پذيرش واقعيات هزاره سوم 
ميالدي هستند. به  زودي اين مشت بر فرق سر آنها فرود خواهد آمد. 

امريكا بايد بداند ملت ايران با قدرت هوشمند الهي آنها را به زانو درمي آورد. 
ملت ايران امروز نه به اتكاي قدرت نظامي بي نظيرش در زمين، هوا، دريا 
و فضا نه به اتكاي قدرت موشكي و پهپادي و قدرت سايبري، بلكه به دليل 
پرچمداري دفاع از مظلوم و پرچمداري اسالم ناب محمدي)ص( و دينداري 
در جهان و مبارزه بي وقفه و بي امان با امپرياليسم جهاني قدرتمند است و 
هر روز بر اين قدرت به فضل الهي مي افزايد. ايران امروز به دليل پرچمداري 
آزادي قدس و رهايي قبله اول مسلمين جهان و نيز پرچمداري دموكراسي 
و آزادي واقعي در جهان قدرتمند است و ملت هاي جهان اين قدرت را به 

رسميت شناخته اند و در حمايت از آن ترديد ندارند. 
هرچند امريكايي ها بيش از 40سال است از به رسميت شناختن جمهوري 
اس��المي طفره مي روند و هر روز بهانه اي براي س��تيز و دش��مني با ملت 
ايران ساز مي كنند. امريكا از اين قدرت مي ترسد و آنچه از ايران هراسي و 
اسالم هراسي و شيعه هراسي مطرح مي كند، فقط در كاخ سفيد، كاخ اليزه، 
كاخ ملكه انگليس و دربارهاي فاسد كشورهاي عرب قارون صفت خريدار 
دارد واال ملت هاي جهان به قدرت هوشمند ملت ايران افتخار مي كنند و از 

آن تا پاي جان دفاع مي كنند.

 افول امنيت 
و بحران ضدمهاجران در امريكا 

غالباً مي ش��نويم كه امريكا س��رزمين مهاجران و ي��ك »معجون 
فرهنگي« اس��ت. امريكا كش��وري شناخته مي ش��ود كه جمعيت 
اوليه آن مهاجر بودند و تنوع قومي، نژادي، زباني و مذهبي جامعه 
امريكايي به عن��وان يك ويژگي و س��وژه تبليغاتي ب��راي نمايش 
آزادي، امنيت و زندگي بهتر در امريكا، از همين مس��ئله نش��ئت 

گرفته است. 
اصالحيه چهاردهم قانون اساسي اياالت متحده )مصوبه نهم ژوئيه 
س��ال 1۸۶۸ كنگره امريكا( از قوانين مهم امري��كا در باب قوانين 
ش��هروندي و مهاجران اس��ت، به نحوي كه در بخ��ش1 آن اعالم 
شده اس��ت: »تمام كس��اني كه در اياالت متحده متولد شده اند يا 
تابعيت آن را دارا هستند و شامل قوانين قضايي آن مي شوند، تبعه 

اياالت متحده و ايالت محل اقامت شان محسوب مي شوند. 
هيچ ايالتي قانوني را وض��ع يا اعمال نخواهد كرد ك��ه امتيازات يا 
مصونيت هاي اتباع اياالت متحده را كاهش دهد. هيچ ايالتي بدون 
طي مراحل قانوني مقتضي، فردي را از حق زندگي، آزادي يا مالكيت 
و نيز برخورداري از حمايت مس��اوي قانون محروم نمي كند.« آمار 
جمعيت مهاجران در مقايس��ه با س��ال2000 در امريكا 1۶درصد 
افزايش يافته است و بر اس��اس ارقام اداره آمار امريكا از هر هشت 
نفر كه در آن كش��ور زندگ��ي مي كنند، يك نفرش��ان در خارج از 
اياالت متحده به دنيا آمده، اما حقيقت تاريخ اين كشور با شنيده هاي 
ما متفاوت است. واقعيت هاي عيني پيرامون جمعيت هاي مهاجر 
به امريكا نشانگر آن اس��ت كه نه تنها وضعيت عمومي به نفع آنها 
نيست بلكه گروه ها، رويه ها و تحركات س��ازمان يافته قدرتمندي 

ضدمهاجران در امريكا در حال رشد و نمو است. 
ساختار سياسي امريكا و به ويژه كنگره هرگز اقدام منحصر به فردي 
براي ايج��اد سيس��تم مهاجرت انج��ام نداده ان��د و م��رور تاريخ 
نش��ان دهنده س��ابقه تأس��ف برانگيز آنها در زمينه وضع قوانين و 
رويه هاي ضدمهاجرتي اس��ت. در اوايل ق��رن1۸ خارجي ها )فقط 
سفيدپوستان و افراد غيربرده( با اقامت دوساله در امريكا، شهروند 

اين كشور حساب مي شدند. 
همچنين تا پيش از 1۹۶5، سياس��ت هايي نظير فرمول منشأهاي 
ملي فرصت هاي مهاج��رت و اعطاي تابعيت را ب��راي مهاجران از 
كش��ورهاي خارج از اروپاي غربي محدود مي ك��رد و تا االن بحث 
اعطاري ش��هروندي و حقوق مهاجران همواره يكي از چالش هاي 

كشوري بوده است. 
از س��ال2000 سياس��ت هاي دولت امريكا در خصوص مهاجرت 
سخت تر ش��ده و س��رعت جريان مهاجرت به اين كش��ور و موارد 
ورود بشردوستانه را كاهش داده است. در سال201۸ درصد كلي 
صدور ويزا براي مهاجران و غيرمهاجران براي دومين سال متوالي 

كاهش يافت. 
ممنوعيت سفر به امريكا اولين بار در ژانويه 2017 به اجرا درآمد كه 
شامل جمهوري اسالمي ايران و پنج كشور ديگر بود كه مورد تجديد 
نظر قرار گرفت و اسامي كشورهاي بيش��تري به آن اضافه شد، در 
نتيجه اعمال اين سياس��ت روند كاهش مهاجران به امريكا شدت 
بيش��تري گرفت. در چارچوب همين سياست  ضدمهاجرتي دولت 
امريكا، ژوئن 201۸ »سياست تحمل صفر« در مورد خانواده هاي 
پناه جويي اعمال شد كه منجر به جدايي بيش از 2هزارو۶00 كودك 

از والدين شان شد. 
در پي اجراي اين قانون دولت امريكا بيش از 15هزارو500 كودك 
مهاجر بدون همراه را در بازداشتگاه مرزي نگهداري كرد، در حالي 
كه نبود امكانات مناس��ب از جمله غذاي كافي، لباس مناس��ب و 
همچنين اس��ترس و افسردگي تنها بخش��ي از مشكالت كودكان 
مهاجر اس��ت و در واقع اين مراكز براي نگهداري 250نفر طراحي 

شده، اما تا بيش از 4هزار نفر در آن اسكان داده شده است. 
انگاره ها، نظريه ها و مواضع گسترده عليه مهاجران در امريكا رواج 
يافته اس��ت كه مهاجران را به عن��وان خطر و عام��ل زوال جامعه 
امريكايي توصيف مي كنن��د. طبق نظرس��نجي201۸، »بيش از 
نيمي از ش��هروندان امريكا معتقدند دولت آنه��ا اطالعات مربوط 
به هزينه واقعي مهاجرات براي جامعه و ماليات پردازان را منتش��ر 
نمي كند.« اين تص��ورات بر آزادي و امني��ت زندگي جمعيت هاي 

مهاجر تأثيرگذار بوده است.
 گزارش ها نشان مي دهد از س��ال 2017 تعداد جرائم نفرت محور 
در امريكا افزايش يافته است و بس��ياري از قربانيان به دليل نژاد يا 
قوميت خود هدف حمله قرار گرفته اند. همچنين از سال201۸ روند 
تنش و درگي��ري ميان مهاجران با نيروهاي امنيتي و گش��ت هاي 
مرزي و نيز درگيري با سفيدپوس��تان حامي ترامپ افزايشي بوده 

است. 
برابر گزارشي در نيمه 2021 بيش از 2هزار كودك مهاجر در يك 
اردوگاه در ال پاسوی ايالت تگزاس در ش��رايط وخيم در بازداشت 
هستند، در حالي كه جمعيت اين اردوگاه بيش از ظرفيت آن است 
و مهاجران و كودكان با بيماري، كمبود لباس تميز و فقدان امكانات 
پزش��كي مواجهند، به نحوي كه كاركن��ان اردوگاه اعالم كرده اند 
»صدها كودك در ماه هاي اخير به كرونا و آنفلوآنزا مبتال شده اند.« 
كريس كونز )سناتور دموكرات( به بي بي سي گفته است: »ادعاهاي 

مربوط به شرايط اردوگاه نگران كننده است.« 
 در حوزه بهداشت، مهاجران به ويژه مهاجران اجباري و غيرقانوني 
توانايي اندكي در دس��تيابي به عوامل تعيين كننده مثبت سالمت 
دارند، به ويژه آنكه مهاجران در خطرناك ترين صنايع فعال هستند 
و اغلب در تأمين مسكن امن و دسترسي به خدمات عمومي مانند 
 ،Leyva- Flores آب سالم با مشكل مواجهند. بر اساس تحقيق
شيوع ايدز در ميان مهاجران امريكايي در بين سال هاي 200۹ تا 
2013 نزديك يك درصد بوده است، همچنين مسكن مهاجران نيز 
با مشكالتي در تأمين آب سالم مواجه اس��ت. همچنين معضالت 
بهداشتي مهاجران به عنوان بخش��ي از دستور كار ضدمهاجرتي با 

ادعاي تهديد اين جمعيت براي سالمت عمومي مطرح مي شود. 
در حوزه امنيت قاچاق انسان، مهاجران داخل امريكا و نيز گروه هاي 
داوطلب مهاجرت به امريكا را تهديد مي كند. اگر چه آمار رس��مي 
وجود ندارد ولي امريكا به همراه مكزيك در جايگاه بدترين مناطق 
براي قاچاق انس��ان در س��ال201۸ قرار مي گيرند و برآوردها اين 
تعداد را صدها هزار نفر تخمين زده اند، به نحوي كه در الس وگاس 

خط تلفن اضطراري ملي قاچاق انسان اعالم شده است. 
»قاچاق انس��ان« پروژه مهاجرت معكوس امري��كا روي جمعيت 
مهاجران اس��ت، به نحوي كه دولت ترامپ بودجه خدمات حقوقي 
قربانيان قاچاق را لغو ك��رد و همچنين الزامات دريافت ويزاي T را 
كه به قربانيان اجازه مي داد در امريكا بمانند نيز تغيير داد، بنابراين 
امروزه تعداد زيادي از مهاجران قرباني قاچاق انسان بالقوه از امريكا 

اخراج مي شوند. 
با توجه ب��ه فراگيري بحران هاي جمعيت ه��اي مهاجر در امريكا و 
بروز حوادث تلخي همچون غرق ش��دن غمن��اك آالن كردي در 
سپتامبر 2015 يا خشم بين المللي از سياست جداسازي خانواده ها 
در مرزهاي جنوب��ي، منجر به ش��كل گيري حركت هاي اعتراضي 
در حمايت از مهاجران و قطب بندي اجتماع��ي در مقابل اقدامات 
ضدمهاجرت��ي گروهاي ضدمهاج��ران و نهادهاي سياس��ي دولت 

امريكا شده است. 
* كارشناس مسائل سياسي

دكتر مصطفي یقيني پور*

همراه�ي  و  هم�كاري  هوش�ياري، 
تحس�ين برانگيز م�ردم ب�ا دول�ت مردمي 
توطئه ه�اي دش�منان را خنث�ي ك�رد. 
حجت االس��الم سيداس��ماعيل خطيب، وزير 
اطالعات در بيست و يكمين همايش سراسري 
دادستان هاي مراكز استان ها گفت: هماهنگي 
و هم افزايي دس��تگاه هاي قضايي، اطالعاتي، 
نظامي و انتظامي باعث ايجاد امنيت، آسايش و 
رفاه براي مردم مي شود و امروز با انتخاب مردم، 
دولتي مردمي مستقر است كه در شرايط خاص 
مشغول فعاليت ش��ده و تصميم دارد اقداماتي 
ش��جاعانه و مدبرانه انجام دهد تا منافع ملي و 
مردمي را تأمين كند و همانطور كه اين دولت 
انقالبي در بحث سالمت توفيقات بزرگي داشته 
و انتظارات و اميد را در بط��ن جامعه مضاعف 
كرده است، طرح مردمي سازي و توزيع عادالنه 
يارانه ها را بر اس��اس مصوبات مجلس شوراي 

اسالمي اجرا مي  كند. 
وزير اطالعات با اشاره به فضاسازي رسانه هاي 
معاند در پي اجراي طرح مردمي سازي و توزيع 
عادالنه يارانه ها گفت: دش��منان با استفاده از 
فضاي رسانه اي به دنبال ايجاد ناآرامي و خدشه 
به امنيت كشور بودند كه با هوشياري، همكاري 
و همراهي تحسين برانگيز مردم و هشدارها و 
اقدامات بموقع دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي 
و هماهنگي دستگاه قضايي، توطئه هاي آنان 
خنثي ش��د اما ايجاد ناآرامي و ضربه به امنيت 
كشور همچنان جزو برنامه هاي جنگ تركيبي 

دشمن است. 
    2 فرانس�وي عام�ل س�رويس هاي 

جاسوسي بودند
حجت االسالم خطيب با اش��اره به دستگيري 
دو فرانس��وي كه اخيراً توسط وزارت اطالعات 
دس��تگير ش��ده اند، گفت: دو فرد فرانس��وي 
بازداشت ش��ده توريس��ت نبودند، ما از قبل به 
اطالعاتي پيرامون آنها دس��ت يافته بوديم و از 
لحظه ورود به كشور آنها دقيقاً تحت نظر بودند. 
اين افراد به محض ورود، قرارهاي تش��كيالتي 
با چند كانون و محفل غيرقانوني و س��ابقه دار 

برگزار كردن��د. طبق مس��تندات موجود، اين 
دو فرانسوي به دنبال ايجاد ارتباط تشكيالتي 
بين كانون هاي غيرقانوني و آشوبگر بودند كه با 
اتخاذ پوشش هاي صنفي، اهداف گروهك ها و 

سرويس هاي جاسوسي را دنبال مي كردند. 
بر اس��اس اطالعات موث��ق برخ��ي از عناصر 
كانون هاي غيرقانوني مورد نظر با گروهك هاي 
تروريستي شناخته ش��ده و برخي جواسيس 
شناسايي شده خارج نشين متصل بودند كه به 
زودي اطالعات بيشتري در خصوص اين پرونده 

منتشر خواهد شد. 

    س�وئد به نيابت از رژيم صهيونيستي 
حميد نوري را گروگان گرفت

وزير اطالعات همچنين در خصوص احمدرضا 
جالل��ي گف��ت: جاسوس��ي جالل��ي ب��راي 
رژيم صهيونيستي، موضوعي اثبات شده و حكم 
اعدام او تمامی مراحل قضاي��ي را طي كرده 
است. دولت سوئد به نيابت از رژيم صهيونيستي 
و امري��كا، مدتي پس از بازداش��ت و محاكمه 
جاللي به صورت غيرقانوني آقاي حميد نوري، 
هموطن ما را در س��وئد بازداش��ت كرد، بلكه 
به نوعي گ��روگان گرف��ت. از اتفاقات عجيب 
اين بود كه دولت س��وئد پس از بازداشت اين 
جاسوس در ايران به او اقامت دائم داد و پس از 
محاكمه و صدور حكم اعدامش به وي تابعيت 
سوئدي داد و از آن پس به عنوان شهروند اين 
كش��ور از او حمايت كرد و ما اطالع داريم كه 
س��وئدي ها با طراحي رژيم صهيونيس��تي و 
امريكا موضوع جالل��ي را پيگيري مي كنند و 
حميد نوري را با توطئه و س��ناريوي گروهك 
تروريستي منافقين به گروگان گرفته اند. در 
مورد جاللي نيز به زودي اطالعات بيش��تري 

منتشر خواهيم كرد. 
حجت االسالم خطيب با بيان اينكه دادستان ها 
متصدي حق��وق عام��ه و حقوق ش��هروندي 
هستند، قاعدتاً با اخاللگران نظم و امنيت كشور 
و محركان و كساني كه به نوعي براي تجمعات، 
اعتراضات غيرقانوني و تخريب ها برنامه ريزي 

مي كنند، برخورد قانوني را اعمال می كنند.

وزير اطالعات در همايش دادستان هاي كل كشور:

هوشياري مردم در همراهي با دولت توطئه ها را خنثي كرد
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