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پشت پرده ظاهر شدن
البغدادی
ال ــب ــغ ــدادی ک ــه از زمــــان اعــــام خــافــت در
مسجدجامع نوری شهر موصل در تیر،1393
دیگر در انظار عمومی حاضر نشده بود،پس
ازحدود5سال اختفا ،ویدئویی 18دقیقه ای از
خودمنتشرکردهکهموجیازبحثهایمختلفرا
درمیانتحلیلگراندامنزدهاست،بهویژهآنکه
ژست ضد صلیبی او با توجه به حوادث تروریستی
اخیر درسریالنکا مشکوک و قابل تامل است ،اما
به راستی پشت پرده ظاهر شدن دوبــاره ابوبکر
البغدادی چیست؟
 -1مؤسسه تــراث علمی از موسسات داعشی
منتقد الــبــغــدادی  3روز قبل جــزوه ای بــا نام
الخالفة الوهمیه را به قلم ابی عیسی المصری از
مفتی های منتقد البغدادی منتشر کرد .در این
جزوه المصری با ارائه دالیلی خالفت البغدادی
را زیر سوال برد و آن را مشروع نمی داند .یکی
از ادله اصلی المصری حضورنداشتن رسانه ای
البغدادی است .مصری مدعی می شود چگونه
خلیفه ای که هیچ نشانه ای از او نیست می تواند
خالفتش مشروع باشد؟ این اشکال دقیقا همان
اشکالی بود که در سال 2014ابومحمد مقدسی
و بسیاری دیگر از مفتی های سلفی جهادی بعد از
اعالن خالفت از سوی ابومحمد عدنانی و خلیفه
نامیدن البغدادی مطرح کردند .در آن زمان
نیز بالفاصله مؤسسه فرقان خطبه البغدادی
در مسجد موصل را منتشر کرد .به نظر می رسد
اکنون نیز ویدئوی منتشر شده از البغدادی کامال
از موضعی انفعالی و از یک سو نشان دهنده وجود
اختالفات عمیق در گروه تروریستی و از سوی
دیگر نشان دهنده ضعف مفرط آن است .انتشار
اخبار عدم تبعیت گروهی از فرماندهان داعش در

نبرد باغوز از البغدادی نیز به خوبی نشان دهنده
عمقایناختالفاتوضعفداعشاست.شکست
سال گذشته داعش در شهر «رقه» به عنوان مهم
ترین پایگاه این گروه تروریستی در سوریه ،شاید
به انــدازه ناکامی اخیر ایــن گــروه در روستای
«باغوز» در مرز میان عراق و سوریه برای تشکیالت
داعش سنگین و مهلک نبود .اگر ذره ای امید
برای احیای به اصطالح خالفت برای البغدادی
باقی مانده بود ،با شکست ماه گذشته این گروه
در باغوز در برابر نیروهای دموکراتیک سوریه،
نقش بر آب شــد.از مهم ترین دالیــل شکست
داعش نیز امتناع برخی فرماندهان داعش از
ادامه نبرد بود که حکایت از تشدید اختالفات
سرکرده های داعش با البغدادی داشت.حاال
او با انتشار ویدئو در پی روحیهبخشی به اعضا و
هواداران داعش در سراسرجهان است .او در این
ویدئوالبتهاگرقابلوثوقباشد،بهبیعتکنندگان
جدید در برخی کشورها تبریک میگوید تا توسعه
سازمان داعــش را به نمایش بگذارد،یعنی در
واقع میخواهد نیروهای خود را از کشورهای
مختلف از عراق و مصر تا کشورهای عرب حوزه
خلیج فارس و نیز تا سرحدات اروپا یعنی فرانسه،
بلژیک و در عین حال استرالیا و چچن جذب
کند .بدون شک اشاره البغدادی به تابعیت افراد
داعش برای خدمت به استراتژی این گروه در
مرحله آینده است .ازگفته های البغدادی بر می
آید که وی بنا دارد داعشی های سوری وعراقی
را نیز از درگیری های مستقیم بــازدارد تا طبق
تاکتیک "گر گهای تنها" عمل کنند و در عین
حال گروههای زیرزمینی داعش در سوریه وعراق
دوباره احیا شوند.
 -2داعش پس از شکست های متوالی ،ناگزیر
از رویای جاه طلبانه تشکیل خالفت کوتاه آمده
و اکنون تــاش می کند حیات خــود در اذهــان
عمومی را از طریق انجام عملیات های تروریستی
اغراق شده در نقاط متنوع جهان تداوم بخشد.
گویا دیگر انجام عملیات تروریستی در خاورمیانه
از «برد تبلیغاتی» کافی برخوردارنیست وباید
نقاط دیگری هدف قرار گیرد.در این ویدئو نیز
او بر خالف گذشته  ،دشمن اصلی مسلمانان را
به زعم خود  ،از شیعه به مسیحیت تغییر داده و
ژست ضد صلیبی گرفته است ،در حالی که اگر

به خاطر داشته باشیم،بر مبنای فلسفه «دشمن
نزدیک»در این گروه ،هیچ گاه مسیحیان هدف
اصلی این گروه نبودند  ،اما برای شیعیان از سوی
داعش فقط فرمان مرگ صادر می شد به طوری
که درزنــدان بــادوش در شمال موصل و پایگاه
اسپایکر در استان صالح الدین و از توابع تکریت
هزاران شیعه توسط این گروه تکفیری قتل عام
شدند .اما حاال تاکید اساسی البغدادی بر نبرد
با صلیبیهاست به گونهای که نبرد با دشمنان
نزدیک یعنی حکومت های ایران ،عراق،سوریه
و دیگر حکومتهای نامشروع از دید داعش بر
خالف گذشته به حاشیه رفته است.خالصه آن
که اگر اولین ظاهرشدن البغدادی سرآغازی
بــرای "اعــام خالفت خودخوانده" داعــش بود
آفتابی شــدن مجدد او به نظر ســرآغــازی برای
مرحله جدیدی از مراحل این گروه تروریستی
اســت؛ مرحلهای که اولویتهای جغرافیایی و
ایدئولوژی داعش را تغییر داده و با هشدار درباره
"درگیریهای طوالنیمدت" رویکرد جدیتری
در پیش گرفته است.این رویکرد تقریبا انحراف
از رویکرد "ابومصعب الزرقاوی" و نزدیک شدن
به رویکرد "اسامه بن الدن" موسس القاعده را
نشان میدهد.در نتیجه این رویکرد ،از این پس
همه نقاط جهان بیش از پیش در معرض تهدید
داعــش قــرار می گیرد؛ تهدیدی که با افزایش
احتمال واکنش تند مسیحیان افراطی ،امنیت
مسلمانان را هم به خطر خواهد انداخت و ضریب
تنش و ناامنی در همه کشورهای جهان را افزایش
خواهد داد.
در نــهــایــت بــه نــظــر مــی رس ــد بــه رغ ــم آن که
البغدادی با انتشار ایــن ویدئوی  18دقیقه
ای تالش دارد تا چهره ای منسجم و فعال از
داعش به نمایش بگذارد اما عمال این نمایش را
عالوه بر آن که جلوه ای واضح از انفعال و ضعف
داعش و تالش برای منسجم کردن طرفدارانی
است که هر ساعت در حال پراکنده شدن از
گرد البغدادی هستند ،می توان اعالمیه ای
برای ورود به دوره ای جدید از فعالیت این گروه
تروریستی دانست که قبال القاعده آن را پیموده
و مدت ها قبل به دوران حضیض خود رسیده
است .آیا سرنوشت بن الدن و القاعده در انتظار
ابوبکر البغدادی است؟

واکنش روحانی به تحریم نفتی آمریکا:

ممکن است یک در را ببندند اما  6در دیگر وجود دارد

رئیس جمهور در واکنش به تحریم نفتی اخیر آمریکا اعالم کرد که
ممکن است از یک راه درها را ببندند اما هنوز شش در دیگر وجود
دارد و ما با قدرت به صادرات نفت خود ادامه می دهیم.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی
روز سه شنبه در سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران

نمونه ،گفت :آمریکا از طریق اعمال تحریمهای ظالمانه به دنبال
کاهش درآمد ارزی کشور است و منبع بزرگ درآمد ارزی همواره
فروش نفت ،میعانات و برخی صنایع وابسته به تولید نفت و گاز
بوده است.
روحانی تصریح کرد :یکی از مصوبات مهم هیئت امنای صندوق

میرزاده -نماینده ولی فقیه در استان خراسان
رضوی و امام جمعه مشهد گفت :امروز مساجد
محل مجاهده و حرکت جــهــادی اســت و ائمه
جماعات مساجد ،باید همه تالش خود را برای
جــذب نیروها و جوانان انقالبی به کــار گیرند.
به گــزارش «خراسان» ،آیت ا ...سید احمد علم
الهدیعصردیروزدرهمایشفصلیائمهجماعت
مساجدمشهدباعنوان«قرآن،بصیرت،مهدویت»،
با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب افزود :مجموعه
فراز و نشیب هایی که در 40سال نخست انقالب

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

کردند.وی با اشاره به مجموعه فعالیت هایی که
درگامنخستانقالبانجامشد،افزود:درابتدای
راه ،چند کودتا و توطئه علیه جمهوری اسالمی
انجام شد و پس از آن دفاع مقدس آغاز شد .اما با
پایاندفاعمقدسوآغازدورانسازندگی،متأسفانه
فرهنگ مجاهدت کمرنگ شد .امام (ره) اصرار
داشتند که این فرهنگ باقی بماند؛ اما جریان
هاییکهدررأسقرارگرفتند،تفکرزندگیآسودهو
راحتراترویجکردندوماپسازدفاعمقدس،ازاین
تفکرضربهخوردیم.آیتا...علمالهدیتأکیدکرد:

پیامك2000999 :

•• دیروزبهیکیازبانکهارفتمتاپرینتحسابم
روبگیرم،بندهخداکارمندبانکبدوناخذیاکم
کردن حتی یک ریال از حسابم پرینت حسابم
رو گرفت و مهر زد و تحویلم داد 10.دقیقه بعد
رفتم بانک دیگری پرینت بگیرم کارمند بانک
گفت دوهزارتومن هزینه داره و اگه بخوای
زیر برگه پرینت مهربانک رو بزنم  9هزارتومن
میشه.اگهایندزدینیستپسچیه؟
•• چرا شکر که با ارز  4200تومانی وارد می
شود و باید کیلویی  3200تا 3400تومان در
فروشگاه ها عرضه شود قیمت های باالتری
دارد؟ به نظرم ایــن اصــا به نوسانات دالر
ربطی ندارد چون دولت برای شکر دارد دالر
4200تومان می دهد .تعزیرات،دادستانی
و  ....کجایند؟ یعنی جلوی چند تا کلی فروش
خطاکاررانمیتوانندبگیرند؟
•• چرادرستاطالعرسانینمیکنندکهگوشت
طرح تنظیم بازار را که با ارز  4200تومان وارد
میشودکجاهاوکیتوزیعمیکنند؟اصالچرا
توزیع گوشت را قانونمند نمی کنند که به همه
برسدوبهمساواتوبرابریتوزیعشود؟
•• آقایان مسئول! االن که گوشت ،پیاز ،میوه و
حتی نان گران شده چطور توقع دارید جوانان
ازدواج کنند و طالقی هم صورت نگیره؟ شکم
سیر از گرسنه خبر نداره .آدم آبرومند نمیره
دزدیقناعتمیکنه.کاریکنید!
•• خراسان تو دیگه چرا؟ چرا پیام هایی را که به
نفععامهمردمهستچاپنمیکنید؟مگرشما
تواینجامعهنیستید؟
•• خدایا صبر عطا کن به هموطنانی که خانه
هایشاندرسیلوزلزلهویرانشدوبچههایشان
هنوز در بهت و حیرت و اشک ریزان به دنبال
دفتروکتابخودهستند.خدایادرهایرحمت
خودرابرایشانبازکن!
•• آقای نوبخت خیلی محکم از بازنشستگان

توسعه ملی مبنی بر این است که اگر کارخانهای ظرفیت تولید
خود را افزایش دهد یا تأسیس شود ،ظرفیت تولید برای دریافت
پول از صندوق توسعه ملی در اولویت خواهد بود.رئیس جمهور
با بیان این که آمریکاییها در ماههای آینده متوجه میشوند که
صادرات نفت خود را ادامه خواهیم داد ،افزود :ممکن است از یک
راه درها را روی ما ببندند ،اما یک باب وجود ندارد که آمریکا فشار
میآورد تا بسته شود ،بلکه هنوز شش در وجود دارد و ما با قدرت
به صادرات نفت ادامه خواهیم داد.

آیت ا ...علم الهدی :امروز مساجد ،محل مجاهده و حرکت جهادی است
در عرصه های مختلف به وجود آمد ،موجب شد
که بخشی از مسیر انقالب را طی کنیم.وی گفت:
اکنونمانندکوهنوردیهستیمکهبخشیازمسیر
صعودراطیکردهوبهجاییازدامنهرسیدهاست.
معنای گام دوم انقالب هم این است که به همان
انــدازه مسیری را که طی کرده ایم ،باید حرکت
کنیم تا به نزدیکی قله برسیم.امام جمعه مشهد
خاطرنشان کرد :رهبر معظم انقالب نتیجه طی
کردن گام دوم انقالب را فراهم کردن زمینه های
ظهور برای والیت عظمی (ارواحنا له الفدا) بیان

ایسنا-عبدالرضارحمانیفضلیوزیرکشوربهرسانههاییکه«درجهتناامیدکردنمردموسیا هنماییعملمیکنند»هشدارداد.ویگفت:درمواردیکهرسانهها
درجهتناامیدکردنمردم،سیاهنمایی،ارائهاطالعاتوآمارغلطیاتحلیلهایمبتنیبرآمارنادرستعملمیکنند،ابتداازطریقستادتذکردادهمیشودواگر
تذکرهاموردبیتوجهیقرارگرفت،قوهقضاییهپیگیریهایقانونیالزمراانجاممیدهد.ویافزود:فضایرسانهایکشوربهدقتوبهطورمستمررصدمیشود.

مردمنمیدانستندکهتبدیلکشوربهکانونرفاه،
به قیمت این است که با اربابان رفاه بسازیم .اول
کار هم این است که قرآن ،دین و ارزش های دینی
رازیرپابگذاریم.ویافزود:درگامدومبایدخسارت
هایگاماولراجبرانکنیم.امروزدعوتبهجهاد
ومدیریتجهادیمنطققطعیاست.درگامدوم،
علما که می خواهند مردم را به مجاهده دعوت
کنند ،باید خودشان هم کار جهادی انجام دهند و
بهیکجریانروزمرهراضینشوند.ویخاطرنشان
کرد:مسجدداریمبتنیبرامکاناتمادینیست،
مبتنیبرحرکتجهادیاستوخدانیزکمکمی
کند.امروزمسجدجایمجاهدهوحرکتاست.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

دولــت حمایت و علی الحساب پرداخت می
کندولیمابازنشستگانتامیناجتماعیگویا
فرزندناتنیهستیم.کانونبازنشستگانتامین
اجتماعیکهنمیدانمکجاتشریفدارند!
•• چــرا سامانه همتا گوشی هــای کــارکــرده و
قدیمیراغیرفعالوباایناوضاعاقتصادیمردم
رادچارضرروزیانکردهاست؟برایرسیدگیو
طرحشکایتبایدبهکجامراجعهکنیم؟
•• باز صدای زمزمه مذاکره می آید.از دیدگاه
اکثریت ملت ایران کسی حق مذاکره مجدد
با آمریکا را ن ــدارد ،یک بــار مــذاکــره کردید،
نتیجهاشرادیدید.حقمذاکرهندارید.
•• اگر در کشورهای دیگر هر لیتر بنزین ۲دالر
است ،دستمزد نیروی کار ۵۰۰۰دالر است،
نمی شود دولت،بنزین را گران کند آن وقت
فوقلیسانسمملکت ۱۰۰دالرحقوقبگیرد!
•• حدود  45روز از سال می گذرد ولی اضافه
حقوق ما بازنشسته های تامین اجتماعی را
نمیدهند.لطفاپیگیرباشید.
•• چــرا هیچ نظارتی روی قیمت ها نیست؟
طی همین یکی دو هفته قیمت کاغذ چند بار
افزایش یافته اســت .تا کی مــردم باید چوب
کوتاهیوسوءمدیریتمسئوالنرابخورند؟
•• همه چی به حد کافی گران شده  ،مسئوالن
محترم لطفا جلوی قاچاق بنزین را بگیرید
راهکارکمکردنمصرف،گرانینیست.
•• چرا کرایه حمل ونقل عمومی که تنها وسیله
تردد قشرهای ضعیف و کم درآمد است باید
افزایش پیدا کند؟ کــارگــران و دانشجوها و
سربازانچهکارکنند؟
••بعضیازمسئوالنبهدلیلاینکهفرزندانشان
درآمریکاموردآزارواذیتمسئوالنآمریکایییا
بازداشت پلیس آمریکا قرار نگیرند و به زندگی
سراسر رفــاه آن ها با پــول بیت المال خللی
وارد نشود در مقابل تحریم های آمریکا بسیار
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منفعالنهعملمیکنندوباانفعالخودملترابه
هزارگرفتاریومصیبتدچارکردهاند.
••آخهاینچهدلیلیهکهوزیرنفتمیارهکهچون
قاچاق میشه پس باید سوخت رو گرون کنیم!
خبنمیتونیدجلویقاچاقروبگیریدمردمباید
گرونی رو تحمل کنن؟ چرا وزیری نمیارن روی
کارکهتواناییمقابلهباقاچاقروداشتهباشه؟
جوابیه وزارت آموزش و پرورش
••بــا تــوجــه بــه مطلب مــنــدرج در تــاریــخ 23
بهمن مــاه  97با عنوان «5م ــاه از آغــاز سال
تحصیلی گــذشــتــه ،بـــدون آن کــه آمـــوزش و
پرورش یک ریال حق الزحمه حق التدریسی
ها را بدهد و ». ...به استحضار می رساند:
دراجرایماده 18ضوابطاجراییقانونبودجه
سال 97کلکشور،کلیهپرداختهاینیروهای
شاغل در وزارت آموزش و پرورش (از جمله حق
التدریس نیروهای آزاد ) همزمان با پرداخت
حقوقومزایایمستمرکارکنانرسمیوپیمانی
ازسویادارهکلخزانهوزارتاقتصادیودارایی
بهصورتمستمروماهیانهصورتمیگیرد.در
خصوص پرداخت حق التدریس شاغالن نیز
پیگیری های الزم جهت تامین نقدینگی مورد
نیاز بر اساس درخواست وجه های صــادره از
طریق اداره وزارت امــور اقتصاد و دارایــی در
دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که به عنوان
نمونه ای از آخرین مکاتبات صورت گرفته می
توان به مفاد نامه شماره  217399مورخ 25
دی ماه  97وزیر محترم آموزش و پرورش اشاره
کرد .بدیهی است پس از حصول نتیجه و تامین
نقدینگیموردنیازبخشاعظمیازاقالمهزینه
ای مرتبط با مطالبات فرهنگیان محترم که
ماهیت حقوق و مزایای پرسنلی دارند از جمله
حقالتدرسشاغالنپرداختخواهدشد.
 امیرعلی نعمت الهی -رئیس مرکز امور
هماهنگی ،ارتباطات و حوزه وزارتی
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