
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی اعالم کرده اســت نظامیان این 
کشــور از سوریه خارج می شــوند. این تصمیم واکنش های فراوانی را در داخل و 
خارج آمریکا ایجاد کرده است، به طوری که دو مقام ارشد این کشور از سمت خود 
استعفا داده اند. در این زمینه مقامات رژیم صهیونیستی، تصمیم آمریکایی ها برای 
خروج نیروهای خود از سوریه را مطلوب ارزیابی نکرده اند. اما خروج نظامی آمریکا 
از سوریه، صرفاً تصمیم ترامپ نیست؛ بلکه یک تصمیم آمریکایی است. به عبارت 
بهتر، یک تســلیم آمریکایی است. اتخاذ چنین تصمیماتی از سوی آمریکایی ها 
مســبوق به سابقه است. امروز هم در سوریه صحبت از رفتن نیروهای آمریکایی 
از این کشــور مطرح است. بنابراین این موضوع بحثی نیست که فقط مربوط به 
ترامپ باشد؛ بلکه مربوط به وضع کلی و عمومی آمریکاست. آمریکایی ها به این 
جمع بندی رســیده اند که امروز روش های آنها در اداره جهان پاســخگو نیست و 
روش نظارت آنها در حوزه امنیتی منسوخ شده است. ابزارهای آمریکا در نظارت 
سیاسی و نظامی تحوالت منطقه دیگر قابل بهره برداری نیستند، در حالی که در 
جبهه مقابل آمریکا نوآوری های فراوانی اتفاق افتاده اســت، به گونه ای که هم در 
عرصه زمامداری ملی و هم در عرصه ائتالف سازی های منطقه ای و هم در عرصه 
تأثیرگذاری های بین المللی، به ویژه در حوزه امنیت و سیاست، پیشرفت های بزرگی 

به دست آورده اند و آمریکا از این قافله جا مانده است.
در همین زمینه توئیت ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه 

را باید از چند نظر بررسی کرد:
1 ـ خروج نیروهای آمریکایی از ســوریه نشانه  خروج نیروهای آمریکایی از 
منطقه اســت. به عبارتی، با توجه به اینکه محور اصلی قدرت آمریکا در منطقه 
غرب آسیا تمرکز بر نیروی نظامی است، خروج نظامی از سوریه به معنای وانهادن 
منطقه از سوی آمریکا تلقی می شود. البته این موضوع فقط خروج نظامی تلقی 
نمی شود؛ بلکه خروج سیاسی و اقتصادی و خروج از حوزه های دیگر را نیز می تواند 

در پی داشته باشد. 
2 ـ صهیونیست ها امروز بیش از هر زمانی به حمایت های خارجی نیاز دارند و 
این در حالی است که روابط این رژیم با اروپا در وضع مناسبی قرار ندارد و عالوه 
بر آن اروپایی ها سال هاست از منطقه رفته اند و به جز رفت وآمدهای دیپلماتیک 
و بســتن قراردادهای تسلیحاتی حضور قوی و تأثیرگذاری ندارند. برای نمونه در 
تحوالت سوریه، لبنان، عراق، افغانستان، یمن و... حضور مؤثر اروپا دیده نمی شود 
و تأثیرگذاری آنها تقریباً به صفر رسیده است. رابطه رژیم صهیونیستی و روس ها 
هم طی چند سال گذشته رو به سردی رفته است و نحوه حضور روسیه در سوریه 
و تعامل آنها با جبهه مقاومت این موضوع را برای صهیونیســت ها روشن کرد که 
خیلی نمی توانند روی کمک روس ها حساب کنند. بنابراین رژیم صهیونیستی تنها 
به حضور و حمایت آمریکا در منطقه متکی است. اما اعالم خروج آمریکا از سوریه 
به معنای برداشتن دســت حمایت آمریکا از صهیونیست ها است؛ بازتاب خروج 
آمریکایی ها از سوریه در رسانه ها و اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی این موضوع 
را تأیید می کند. برای نمونه، »آیزن کوت« یکی از فرماندهان نظامی صهیونیست ها 
گفته است که ما مدت هاست در منطقه تنها هستیم و حفاظت از اسرائیل را خودمان 
به تنهایی برعهده داریم. و این ما هستیم که در مقابل ایران ایستاده ایم و خواهیم 
ایستاد. این موضع نشان می دهد که تا چه اندازه این رژیم از حوادث اخیر نگران 

است؛ چرا که دیگر پشتوانه ای قدرتمند در منطقه نخواهد داشت.
3ـ موضوع سوم موضوع جبهه مقاومت است. آمریکا در حالی خروج نظامیان 
خود از ســوریه را اعالم می کند که با وجود فشــار زیاد، جمهوری اسالمی ایران 

حضور خود را در سوریه حفظ کرده است.
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جریان حق و تجلي آن در قالب نظام اسالمي در طول حيات تاریخي 
خود همواره با فتنه هاي گوناگونی روبه رو بوده اســت. دشمنان حق و 
حقيقت از یک سو و برخي ناکارآمدي ها از سویي دیگر موجب شده است 

فرصت براي شکل گيري فتنه ها فراهم شود.
اگر از فتنه هاي دهه 60 بگذریم و فتنه  هاي ســال 78 و 88 را تنها 
یادآوري کنيم، حــوادث رخ داده در دي ماه 1396 نيز رنگ و بویي از 
فتنه داشت که درباره ماهيت آن نظرهای متفاوتی ارائه شد و جریان ها و 

گروه هاي سياسي دیدگاه گوناگونی در این زمينه داشتند.
بخشي از اصولگرایان معتقد بودند، این حرکت از ماهيت اقتصادي 
برخوردار اســت. به واقع، اعتراض به وضعيت اقتصادي کشور موجب 
شکل گيري این حوادث شد؛ اما طيفي دیگر موج اول اعتراضات را که با 
محوریت شعارهاي اقتصادي آغاز شد، تنها مانوري دانستند که بسترساز 
کليد خوردن اغتشاشات با رویکردي ساختارشکنانه شد. اصولگرایان 
عملکرد ضعيف دولت در مواجهه با مشــکالت اقتصادي و سياست هاي 
کالن غلط دولت در عرصه اقتصاد و پيوند زدن آن با دیپلماسي و برجام 
و بی توجهی به توانایي هاي داخلــي و الگوي اقتصاد مقاومتي را عامل 
شکل گيري حوادث سال 1396 مي دانند. همچنين، از نگاه آنان نقش فضاي 
مجازي در آن حوادث موضوعي نيســت که بتوان از کنار آن به سادگي 
گذشت. بدون شک، این فضا به مثابه ابزاري براي تشدید ناآرامي ها و سوق 

دادن اعتراضات به اغتشاشات نقش کليدي داشته است.
اما اصالح طلبان با احتياط بيشتري به این موضوع وارد شدند و در 
حالي که به ظاهر انتظار چنين رخدادي را نداشتند، ترجيح دادند از ارائه 
ســخنان قاطع بپرهيزند و با صبر و حوصله بيشتر و پس از گذر زمان و 
مشخص شدن بيشتر ابعاد مسئله اظهار نظر کنند. در نگاه اصالح طلبان، 
حوادث سال 96 از آنچه جنبش هاي اجتماعي یا انقالب در ادبيات سياسي 
خوانده مي شود، فاصله داشت و فاقد برخي از مهم ترین مؤلفه ها همچون 
فراگيري و شمول و مشارکت قشرها و طبقات اصلي جامعه، برخورداري 
از ســازمان یافتگي و رهبري هاي شناخته شــده سياسي و اجتماعي و 
اهداف و برنامه مشخص و دست یافتني بود. درباره مطالبات مطرح شده 
در اجتماعات نيز اصالح طلبان اظهارات متفاوتی داشتند. برخي مطالبات 
را اقتصادي و برخي سياسي دانســته و برخي دیگر با گسترش دایره 
مطالبــات، آن را متراکم و چند الیه ارزیابي کردند و برخي نيز همچنان 
نســبت به مطالبات نهایي اجتماعات تردید داشتند؛ اما آنچه در فضاي 
رسانه اي اصالح طلبان برجسته شد، متهم سازي جریان رقيب سياسي به 

نقش آفریني در ایجاد ناآرامي ها بود. 
جریان انحرافي و نزدیکان رئيس جمهور سابق نيز در این باره اظهار 
نظر کرده و تحليل خود را ارائه کردند. انتقاد به عملکرد دولتي که مشي 
ليبرال را در حوزه توسعه کشور در پيش دارد، یکي از رویکردهایي بود 
که این جریان در طول این سال ها گاه کم رنگ و گاه پررنگ دنبال کرده 
اســت. یکي از علل و زمينه هاي وقوع حوادث اخير از نگاه این جریان، 
همين عملکرد اســت که با ناکامي و ناکارآمدي همراه بوده و حاصل آن 
فشار به توده ها و قشرهاي محروم و ضعيف جامعه است. همچنين، این 
جریان که کينه اصولگرایان را در دل مي پروراند، از فرصت ایجاد شده 
اســتفاده کرده و تالش کرد همسو با جریان اصالح طلب، اصولگرایان را 

عامل اصلي ایجاد ناآرامي هاي اخير کشور معرفي کند!
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موج پنجم تغییر در دربار سعودی
  گروه سياسی / سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی تغییرات مهمی 
را در دربار آل ســعود انجام داد. به ظاهر مهم ترین تغییر را می توان برکناری 
عادل الجبیر از وزارت خارجه و تعیین ابراهیم العســاف، وزیر دارایی سابق و 
از بازداشت شدگان سابق به اتهام فساد به جای الجبیر دانست؛ اما به عقیده 
عبدالباری عطوان، تحلیلگر مطرح جهان عرب مهم ترین تغییر در پست های 
امنیتی بود. انتخاب شــاهزاده عبداهلل بن بنــدر بن عبدالعزیز به  عنوان وزیر 
گارد ملی، مساعدبن محمد العبیان به عنوان مشاور امنیت ملی، خالد بن قرار 
الحربی مدیر امنیت ملی از جمله تغییرات مهم امنیتی اســت. شکست های 
پی در پی آل سعود پس از ولی عهدی محمد بن سلمان همواره سبب بی اعتباری 
دربار سعودی در مجامع بین المللی و همچنین سبب بروز اختالفات در دربار 
سعودی شده است. شکست عربستان در سوریه و یمن، موفق نشدن بن سلمان 
در محاصره قطر و فاجعه ای که با قتل خاشقجی به بار آورد، نزدیک بود که 
بن ســلمان را از ولی عهدی کنار بزند. میرابیان، کارشناس ارشد مسائل عرب 
معتقد اســت: »بن سلمان در پی آن بود که صلح غرب را درباره مسئله رژیم 
صهیونیســتی و فلسطین اجرا کند و همچنین شــرکت آرامکو را به آمریکا 
ببخشــد که در هر دو موفق نبوده است.« کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا 
معتقد است: »هدف این تغییرات تطهیر محمدبن سلمان و بازسازی او برای 
پادشاهی آینده است و دربار سعودی در تالش است به جامعه جهانی القا کند 
بن سلمان در قتل خاشقجی تقصیری ندارد.« برخی دیگر از تحلیلگران حوزه 
خلیج فارس نیز معتقدند، تغییرات ایجاد شده موج پنجم تغییراتی است که 
از ژانویه سال 2015 پس از روی کار آمدن ملک سلمان انجام شده و در همه 
این موج ها تغییرات گســترده ای انجام شده و خانواده ملک عبداهلل، پادشاه 

سابق عربستان به حاشیه رفته اند و از دیگر برادرزاده ها، عضوگیری شده است 
و این موضوع نشــانه اختالف نظر زیاد ملک سلمان و عبداهلل، پادشاه پیشین 
اســت. رضا کرمی، تحلیلگر مســائل مربوط به حوزه عربستان معتقد است، 
عادل الجبیر ادامه راه بندر بن سلطان را در جهت رویکرد تهاجمی عربستان 
پیگیری می کرد؛ اما این سیاســت تهاجمی در عمل در یمن، عراق، ســوریه 
و ایران به بن بســت رسید. بنابراین این تغییرات می تواند به معنای شکست 

سیاست خارجی و تهاجمی عربستان نیز باشد. 
از سوی دیگر، به نظر می رسد تغییرات ایجاد شده می تواند اهداف دیگری 
نیز داشته باشد: 1ـ تغییرات کنونی نشانه تغییر سیاست های سعودی نسبت 
به مسائل منطقه از جمله سوریه است. 2ـ انتخاب ابراهیم العساف با پیشینه 
کارکرد اقتصادی می تواند آغازگر تغییری در رویکرد تهاجمی عربستان باشد 
و آل سعود بیشتر پیگیر مباحث اقتصادی باشد؛ از این رو کاهش سرمایه گذار 
خارجی در پی قتل خاشــقجی و کاهش قیمت نفت زنگ خطر را در دربار 
ســعودی به صدا درآورده اســت. 3ـ برخی نیز معتقدند همه افرادی که در 
تغییرات صورت گرفته منصب جدیدی گرفته اند، از نزدیکان محمدبن سلمان 
هســتند و پادشاه عربستان با این اقدام قدرت در دستان محمدبن سلمان را 

تثبیت کرد.
در پایــان باید گفت، با توجه به اینکه در آمریکا نســبت به حمایت از 
اقدامات بن سلمان بین کاخ سفید و مجلس اختالف نظر شدید وجود دارد و 
در طرف دیگر بن سلمان در بین مردم عربستان و شاهزادگان دیگر از کمترین 
محبوبیت برخوردار است، به نظر نمی رسد تغییرات صورت گرفته نیز بتواند 
مسیر را برای پادشاهی محمدبن سلمان هموار کند. او در آینده نیز با چالش های 

جدی دیگری مواجه خواهد شد.
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رویکرد معنا دار آن را نقد می کند

 انقباض بودجه دفاعی
 در زمانه تحریم و تهدید

 معاون سياسی سپاه در گفت وگو با صبح صادق خبر داد:

بسیج هادیان سیاسی برای تبیین دستاوردهای 
چهل ساله انقالب اسالمی

  تبيين درســت و منطقی 
این دســتاوردها بــه گونه ای که 
و  امری ضروری  باشــد،  باورپذیر 
واجب اســت. آشــنایی جوانان با 
انقالب و دســتاوردهای آن، تفکر 
انقالبی را در آنان تقویت  و روحيه 

می کند
هادیان  سراسری  همایش   
سياســی 18 و 19 دی ماه با حدود 
۵00 نفــر از هادیان برجســته و با 
چهل  دستاوردهای  تبيين  موضوع 
تهران  در  اســالمی،  انقالب  ساله 

برگزار می شود

انا هلل و انا اليه راجعون
با تأســف و اندوه خبر درگذشت فقيه عالی قدر و رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، آیت اهلل آقای حاج سيدمحمود هاشمی شاهرودی) رضوان اهلل عليه( را دریافت کردم. 
این ضایعه  اســفبار که پس از حدود یک سال بيماری سخت و دردناک واقع شده است، 
مایه  تألّم همه کســانی است که به مقام علمی و خدمات با ارزش ایشان به نظام اسالمی 
و نيز به مجموعه های فقهی و اصولی و حقوقی حوزه های علمّيه آشنا می باشند. ایشان 

استادی بزرگ در حوزه علميه قم و کارگزاری باوفا در مهم ترین تشکيالت نظام جمهوری 
اسالمی، عضو مؤثری در شورای نگهبان و رئيس موّفقی در مجمع تشخيص مصلحت بودند 
و آثار و برکات علمی بسياری از خود بر جای نهادند. ایشان همچنين برادر سه شهيد و 
از یاران و شاگردان و همراهان شهيد نام آور و بزرگوار سيدمحمدباقر صدر بود. اینجانب 
مصيبت درگذشت این عالم برجسته را به خاندان مکرم، همسر گرامی و فرزندان محترم 
و همه وابســتگان و نيز به حوزه  علميه قم و شاگردان و همکاران علمی و ارادتمندان 
 ایشان تسليت می گویم و رحمت و مغفرت الهی و علّو درجات ایشان را از خداوند متعال 

مسئلت می نمایم.                                                       سّيدعلی خامنه ای- ۴ دی 1397

استاد بزرگ  و کارگزار باوفا
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 شهید مدافع انقالب
 در حوادث دی ماه 96
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حسينيه گلستان شهدای اصفهان

  راهکار تأمل برانگیز مسئوالن برای افزایش 20 هزار میلیارد تومانی اعتبار بنیه دفاعی کشور گره زدن آن به منابع صندوق 
توسعه ملی یا افزایش صادرات نفت و گاز به بیش از 1/5 میلیون بشکه در روز است. در حالی که هم اکنون به واسطه تحریم ها بعید 
اســت فروش نفت در حد باالیی تحقق یابد تا از آن منابع بودجه دفاعی افزایش پیدا کند. ناگفته نماند که از میزان در نظر گرفته 

شده 29620 میلیارد تومان آن برای تأمین درمان نیروهای مسلح است

نگاهی به سفر غير منتظره رئيس جمهور ایاالت متحده به عراق

سلفی شبانه ترامپ 
با نظاميان آمریکایی!

گفت وگو با  دبير اجرایی نهمين جشنواره فيلم عمار

جشنواره ای با انعکاس مطالبات 
مردم و ترسيم ایران آینده

نگاه ویژه اصالح طلبان به عربستان

مذاکره با ادله 
معکوس

 رویکــرد و تحلیل ما این بود که در 40 ســالگی 
انقــالب، خیلی ها بر مرور گذشــته و بازخوانی عملکرد و 
کارنامه انقالب اسالمی تمرکز می کنند. در این فضا آنچه 
جایش خالی اســت، آینده انقالب اســالمی است و لذا از 
فیلمسازها و هنرمندان می خواهیم که درباره آن حرف بزنند

 رئیس جمهورتأکید کرد: بســیار غم انگیز است که 
آمریکا هزاران میلیــارد دالر برای برقراری امنیت و ثبات در 
خاورمیانه هزینه کند، اما رئیس جمهورش برای سفر به آنجا 
مجبور شــود تدابیر امنیتی بســیار محدودکننده و عملیات 

حفاظتی گسترده ای به اجرا گذارد

 اگــر قــرار باشــد یک 
طرف برای فرار از مشکالتش در 
مذاکرات پیشگام باشد عربستان 
است نه ایران! و هیچ دلیلی وجود 
ندارد که دســتگاه دیپلماسی با 
توجه ویژه به عربستان، این رژیم 

را از انزوا خارج کند!

بازخوانی واکنش آیت اهلل هاشمی شاهرودی به غائله منتظری در سال 76

ایستاده در غبار فتنه
نگاهی به نحوه مواجهه آیت اهلل هاشمی شاهرودی با فتنه 88

سربلند آزمون بزرگ

یادمان
ویژه ارتحال فقيه عاليقدر/  صفحه 11



حدود ۴0 روز تا چهلمين ســالروز 
پيروزی انقالب اسالمی باقی مانده است. 
با نزدیک شدن به ایام و جشن تولد چهل 
سالگی انقالب ضرورت تشریح و تبيين 
دســتاوردهای انقالب و نظام جمهوری 
اسالمی بيش از پيش احساس می شود؛ 
چرا که دشــمنان ملت ایران از مدت ها 
پيش دست به کار شده اند تا با زیرسؤال 
بردن خدمات و اقدامات نظام اسالمی،  از 
یک سو رژیم فاسد پهلوی را تطهير و از 
سوی دیگر مردم را نسبت به کشور و نظام 
نااميد و مأیوس کنند. در چنين شرایطی، 
روشنگری و تبيين مسير طی شده اهميت 
این  این مقدمه، در  با  مضاعفی می یابد. 
شماره پای صحبت های سردار دکتر یداهلل 
جوانی، معاون سياسی نمایندگی ولی فقيه 
در سپاه نشستيم تا درباره اهميت تبيين 
دستاوردها و برنامه های این معاونت سخن 
بگویيم. آنچه در ادامه می آید، ماحصل این 

گفت وگوی اجمالی است:

* در آســتانه چهل سالگی انقالب 
اســالمی قرار داریم، بفرمایيد معاونت 
سياسی سپاه مهم ترین اولویت کاری خود 

را در این مقطع چه می داند؟
چهل ساله شدن انقالب اسالمی با وجود 
توطئه ها و فشــارهای سنگین و فراوان جبهه 
استکبار، حقیقتاً یک معجزه است. چهل سال 
مقاومت، ایستادگی و پیشرفت، یک امر عادی 
نیست. اراده جبهه استکبار با محوریت آمریکا 
از ســال 135۷ تاکنون، نابــودی این انقالب 
و نظام دینی مســتقر در ایران بوده، اما اراده 
الهی بقای این انقالب اســت. البته این بقا و 
ماندگاری، عواملی دارد که یکی از این عوامل 
حضــور مردم در صحنه اســت. بــا توجه به 
جابه جایی نسلی و جوان بودن ترکیب جمعیتی 
کشور و حتی جوان شدن سپاه از نظر نیروی 
انسانی، یکی از اولویت های کاری و برنامه ای 
معاونت سیاسی سپاه در آستانه چهل سالگی، 
برپایــی و انجام نهضت روشــنگری و تبیین 
 دســتاوردهای چهل ســاله انقالب اسالمی

 است.

* چه ضرورتی برای تبيين دستاوردهای 
انقالب وجود دارد؟

بــه دالیل گوناگون تبیین دســتاوردهای 
انقالب اسالمی ضرورت دارد. دشمن برای بدبین  
کردن مردم و به ویژه جوانان نســبت به انقالب 
اســالمی، از یک سو با دروغ پردازی، از وضعیت 
کشور ســیاه نمایی کرده و مشکالت را برجسته 
می کند و از دیگر ســو، بر دستاوردهای انقالب 

می گــذارد.  ســرپوش 
دشمن نمی خواهد مردم 
دستاوردهای  جوانان  و 
انقالب و نظام جمهوری 
این چهل  اسالمی طی 
ســال را آن گونــه که 
دشمن  ببینند.  هست، 
واقعیــات را دگرگــون 
مشــکالت،  تا  می کند 
کمبودها و ضعف ها دیده 
موفقیتی ها،  اما  شــود، 
پیشرفت ها و دستاوردها 
دیده نشــود. در چنین 
شرایطی، تبیین درست 
و منطقی این دستاوردها 
باورپذیر  که  گونه ای  به 
باشــد، امری ضروری و 
آشنایی  اســت.  واجب 
و  انقالب  بــا  جوانــان 
تفکر  آن،  دستاوردهای 
و روحیــه انقالبی را در 

آنان تقویت می کند.

* تأکيــد جناب عالی بر روی جوانان 
دليل خاصی دارد؟

بله، دلیل این تأکید روشن است. اوالً، جامعه 
مــا اکنون جامعه ای جوان اســت و این جوانان 
و حتی اکنون میانســاالن در کشــور ما، دوران 
رژیم طاغوت را ندیده اند. بســیاری از جوانان و 
کسانی که پس از انقالب متولد شده اند، با عمق 
جنایت ها، خیانت ها، فســادها و وابستگی های 
رژیم طاغوتی پهلوی آشــنایی ندارند. بسیاری 
از مردم ما، از شــرایط ســخت زندگــی،  فقر، 
محرومیت هــا و عقب ماندگی های ملت ایران در 

دوران پیش از انقالب آگاهی ندارند. دشمن در 
حال سوءاستفاده از این ناآگاهی است و این گونه 
تبلیــغ می کند که مردم پیش از انقالب زندگی 
راحت و مرفهی داشتند! او می خواهد رژیم پهلوی 
را تطهیر کند. دلیل این کار هم روشــن است. 
آمریکایی ها می خواهند القا کنند زمانی که ایران 
تحت ســلطه آمریکا بود و دولت ایران با آمریکا 
روابط خوبی داشــت، مردم ایــران در ناز و رفاه 
دشمن  بودند!  نعمت  و 
می خواهد از این طریق با 
برجسته سازی مشکالت 
مردم  کنونی،  اقتصادی 
و بــه ویــژه جوانــان 
را نســبت بــه انقالب 
بدبیــن کنــد. این نوع 
عملیات روانی دشــمن 
در حالی انجام می شود 
که انقالب اســالمی در 
چهل ســال گذشــته، 
در بســیاری از حوزه ها 
شگرف  دســتاوردهای 
داشته  حیرت انگیزی  و 
پاره ای  اگرچه  اســت؛ 
از مشــکالت داخلی در 
فضای جنگ نرم دشمن، 
بر این دستاوردها سایه 
اساساً  اســت.  انداخته 
دوران  در  مردم  زندگی 
پــس از انقالب متحول 
شده و با گذشته و دوران 
قابل  انقــالب  از  پیش 

مقایسه نیست.

* برنامه های معاونت سياســی برای 
برپایی و انجام نهضت روشنگری چيست؟

اگرچــه در طــول ســال های گذشــته و 
همچنین در سال جاری از ابتدا تاکنون، موضوع 
دســتاوردهای انقالب یکی از مباحث جلســات 
بصیرت افزایــی بوده، اما حق مطلب به خوبی ادا 
نشده است. تبیین دستاوردهای انقالب نیازمند 
نوعی مهندســی و معماری است و باید مطالب 
متناســب با وضعیت مخاطبان و حتی المقدور با 

استفاده از روش های علمی و ابزار هنر انجام پذیرد.
باید دستاوردهای انقالب در همه زمینه ها و به 
صورت مقایسه ای تبیین شود؛ برای نمونه، مقایسه 
دستاوردهای علمی و فناوری در دوره چهل ساله 
انقالب، با اوضاع کشور در پیش از انقالب در همین 
موضوع و همچنین مقایسه پیشرفت های علمی و 
فناوری جمهوری اسالمی طی چهل ساله گذشته 
با دیگر کشورهای منطقه و پیشرفت های جهان، 
نشان خواهد داد که انقالب اسالمی در این عرصه 

چه دستاوردهای ارزشمندی داشته است.
سهم ایران در تولید علم در جهان نسبت به 
پیش از انقالب 20 برابر شده است. ایران اکنون 
رتبه اول در سرعت پیشرفت علمی در جهان را 
دارد. ایران به ســرعت در حال کم کردن فاصله 
علمی و فناوری خود با جهان صنعتی است. این 
در حالی است که پیش از انقالب، عقب ماندگی 
علمی و فاصله گرفتن روزافزون از کاروان علم و 
پیشرفت، یکی از ویژگی  های ایران جهان سومی 

و تحت سلطه غرب بود.
در چنین شرایطی، راه انداختن یک نهضت 
روشنگری و تبیین دستاوردهای انقالب در چهل 
ســالگی اهمیت باالیی پیــدا می کند. معاونت 
سیاسی در پی آن است با بسیج هادیان سیاسی 
در سراســر کشور، چنین نهضتی را برپا کند. به 
همین منظور همایش سراسری هادیان سیاسی 
در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 1۸ و 19 دی 
ماه، با شرکت حدود 500 نفر از هادیان برجسته 
و با موضوع »تبیین دســتاوردهای چهل ساله 
انقالب اســالمی« در تهران برگزار خواهد شد. 
پس از این همایش، در همه استان ها همایش های 
اســتانی هادیان سیاســی برگزار می شود و به 
دنبال آن تا پایان ســال در همه رده های سپاه و 
بسیج به صورت موضوعی دستاوردهای انقالب 
اسالمی برای مخاطبان تبیین می شود. معاونت 
سیاسی برای همه این جلسات محتوای مناسب 
را تولیــد و در اختیار هادیــان و دیگر مبلغان 
قــرار می دهد؛ البته معاونت سیاســی افزون بر 
بهره گیری از ظرفیت هادیان و جلســات برای 
تبیین دســتاوردهای انقــالب، از ظرفیت های 
دیگــر ماننــد هفته نامه صبح صــادق و پایگاه 
 خبری ـ تحلیلی بصیــرت و... هم نهایت بهره را 

خواهد برد.

سیاست

2
www.sobhesadeghweekly. i r
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یک اندیشکده انگلیسی نوشته 
اســت: »ترامپ به دنبال بازآفرینی 
کودتای 2۸ مرداد در ایران اســت و 
صهیونیست ها، سعودی ها و اماراتی ها 
نیــز در این نقشــه با او همدســت 
هستند.« اندیشکده میدل ایست آی در 
ادامه توضیح داده است: »در ارزیابی 
سیاست دولت ترامپ در قبال ایران، 
کودتای آمریکایی ـ انگلیســی سال 
1953 علیه دولــت محمد مصدق، 
نخست وزیر ایران، یک مثال تاریخی 
موازی ]و مشــابه اســت که بررسی 
آن[ مفید است. یکی از مشخصه های 
رویکــرد آمریکا نســبت به مصدق، 
جنــگ اقتصادی و اســتفاده از قوه 
قهریه بود که بی شباهت به استراتژی 
امروز دولت ترامپ ]مقابل جمهوری 
اســالمی[ نبود. باید توجه داشــت 
که ســرنگونی مصدق یــک رخداد 
ناگهانــی نبود؛ بلکه پــس از اِعمال 
تحریم نفتی، انجام اقدامات مخفیانه 
و ایجــاد هماهنگــی نزدیک میان 
قدرت های خارجی ]و تشکیل اتحاد 
علیــه دولت وقت ایران[ بود. در این 
راستا آمریکا امروز به عربستان و دیگر 
صادرکنندگان نفت فشار می آورد تا 
تولیــد نفت خود را به منظور جبران 
کاهش صادرات ایران افزایش دهند.«

سرنوشت انتخابات
صادق زیباکالم در گفت وگویی 
گفته اســت: »قبل از ســال 1400 
انتخابــات 9۸ را پیــش رو خواهیم 
داشــت که بــه ظن قوی بســیاری 
از شــرکت کنندگان ســال 94 امروز 
دچار تردیدند که با توجه به عملکرد 
اصالح طلبان چه فایــده ای دارد که 
در انتخابــات مجلس بــه اصالحات 
رأی دهنــد. بنابراین همه چیز برای 
اصولگرایان مهیاســت که با توجه به 
اینکه بسیاری از رأی دهندگان بالقوه 
به اصالح طلبان ناامید شــده اند، این 
جریان شانس برد در انتخابات مجلس 
یازدهم و نیز انتخابات ریاست جمهوری 
در سال 1400 را دارد. بنابراین اگرچه 
مخالفان در کوتاه مدت به وصال خود 
خواهند رسید، اما مجدداً قوه مقننه 
و مجریــه را بــه دســت می آورند و 
شرایط مانند سال های ۸4 تا 92 برای 

اصولگرایان خواهد شد.«
علیه منطقه!

محمدجواد ظریف درباره خروج 
آمریــکا از ســوریه گفــت: »از ابتدا 
معتقــد بودیم هر زمــان آمریکا در 
ایــن منطقه حضور یافتــه، همراه با 
تنش آفرینی بوده، عالوه بر اینکه یک 
حضــور غیرقانونی نیز بوده اســت.« 
کشورمان  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
درباره حضور ناوهــای آمریکایی در 
خلیج فارس اظهار داشت: »این حضور 
بیش از اینکه اثری داشته باشد، تنش 
و تشنج در منطقه ایجاد می کند. هر 
زمان که آمریکایی ها حضورشان را در 
خلیج فارس افزایش داده اند، با خطراتی 
بــرای همه کشــورهای خلیج فارس 
همراه بوده است.« وی افزود: »ایران 
کشور قدرتمندی است و می تواند از 
منافعش دفاع کند. این منطقه است 

که از حضور آمریکا ضرر می کند.«
با این مشاوران نمی شود!

عضــو  کریمــی،  علی اکبــر 
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه، به نظر ما تحریم ها به طور حتم 
قابل مدیریت است، گفت: »راه های 
خوبی برای مقابله با تحریم ها وجود 
دارد و این نیاز به عزم، همت و روحیه 
جهادی و اتکا به داخل است.« وی از 
وجود و حضور برخی مشاوران نزدیک 
به رئیس جمهور انتقاد کرد و یادآور 
شد: »برخی از مشاوران رئیس جمهور 
بارها توانمندی ها و تولیدات داخل را 
تحقیر و بــه صراحت اعالم کرده اند 
کــه توانمندی ما فقط در حد پخت 
آبگوشت بزباش است. با این مشاوران 
نمی توان به مقابله با تحریم ها رفت.«

ترامپ می رود
»آلن لیختمن« که اکثر برندگان 
آمریکا  ریاســت جمهوری  انتخابات 
از ســال 19۸4 را پیش بینی کرده 
اســت، می گوید: »بعید است رفتار 
اساســی و سیاست رئیس جمهوری 
آمریکا در سال 2019 تغییری کند، 
اما مجلــس نمایندگان جدید تحت 
سلطه دموکرات های آمریکا در کنار 
تحقیقات شــورای ویژه رابرت مولر 
درباره روسیه، سبب استیضاح دونالد 
ترامپ خواهد شد.« وی به دویچه وله 
گفته است؛ ترامپ در سال 2019 و 
مابقی سال های ریاست جمهوری اش 
مبارزه بــرای ماندن در قدرت را در 
پیش خواهد گرفــت؛ مبارزه ای که 
طی آن احتمال باخت او وجود دارد. 

آیت اهلل سیداحمد علم الهدی با بیان اینکه، عالقه مردم ایران به رهبر معظم انقالب به عنوان ستون این انقالب خاری در چشم دشمنان است،  اظهار داشت: 9 دی هر سال تجدید 
عهد و میثاقی برای هر ســال و هر روز ما اســت تا در مســیر والیت فقیه قرار داشــته باشیم. دشمن در حال زمینه ســازی توطئه فتنه 9۸ با استفاده مجدد از خواص است؛ مردم باید در 
عرصه انقالب و نظام با بصیرت ایستادگی کنند و انقالب 40 ساله خود را ادامه دهند و در این مسیر جریان هایی با عناوین مختلف نباید باعث شود مردم از حمایت نظام منصرف شوند.

 زمینه سازی دشمن 
برای فتنه 98

روی خط خبر

 خاموشی برای شما بهتر است
نکته: چهار پادشاه هند و خاقان چین و کسرای عجم و قیصر روم در محلی جمع 

شدند و رأی همه آنها در مذمت سخن گفتن و مدح خاموشی بود.
یکی از ایشان گفت: من هرگز از خاموشی پشیمان نشده ام؛ اما بسیار از سخنی 

که گفته ام، پشیمان شده ام.
دیگری گفت: هرگاه من سخن می گویم او مالک من می شود و اختیارش در دست 

من نیست؛ اما تا زمانی که نگفته ام، مالک و صاحب اختیار آن هستم.
سومی گفت: از فرد متکلم تعجب می کنم؛ زیرا اگر کالمی بر خود او برگردد، ضرر 

می رساند و اگر برنگردد، نفعی به او نمی رساند.
چهارمی گفت: به رد آنچه نگفته ام قادرترم، از رد آنچه گفته ام.

نظر: در روزهای اخير انتقاد حاميان رئيس جمهور از وی به شدت افزایش  
یافته اســت. هر چه به انتخابات 1398 و پس از آن انتخابات 1۴00 نزدیک 
می شویم، اختالف ها بين دولت و اصالح طلبان باال می گيرد! اختالفی که از آغاز 
به کار دولت با استفاده از تعابيری، چون رحم اجاره ای آغاز شد و تا به امروز 
هم ادامه داشته و هر دو طيف تالش می کنند برتری خود بر دیگری را دیکته 
کنند. سعيد حجاریان در این زمينه گفته است: »من پيشتر هم گفته ام، ما با 
دکتر روحانی عقدی ـ به  صورت ائتالف ـ نبسته بودیم. ایشان وعده هایی به 
مردم دادند و مردم هم به  دليل همان وعده ها پای صندوق رأی رفتند. دفاع ما، 
براساس همين وعده ها بود و نه خواسته های حداکثری خودمان، اما ایشان به 
بسياری از وعده هایش یا نخواست یا نتوانست عمل کند و فی الواقع زمانی که 
از خود عبور کرد، طبعاً بخشی از اصالح طلبان هم ناگزیر با ایشان زاویه پيدا 
کردند. اگر آنان سرانجام چنين روزهایی را می دانستند، شاید مجبور نبودند 

به دنبال تبرئه خود باشند.«

نکته و نظر

توزیع کتاب های سعودی
عربســتان ســعودی فعالیــت 
ســلفیت را در ایران گســترش داده 
اســت. بنا به اخبار رسیده فردی به 
نام ش.خ ســاکن عربســتان از سال 
1393 در لــوای جماعت تبلیغی با 
پخش کتاب قرآن و کتب تفســیری 
چاپ عربستان اقدام به شناسایی افراد 
مستعد و قابل اطمینان و نهایتاً ترویج 
و گسترش عقاید وهابیت و سلفیت در 
جنوب و جنوب شرق کشور می کند.   
کتب مربوطه به اســتان های جنوبی 

کشور ارسال می شوند. 

اجرای بی سروصدا 2030 در مدارس
برخــی معلمان مــدارس زنجان اقــدام به اجــرای برنامه هایی در کالس 
 می کنند که قرابت بســیاری با سیاســت های سند توســعه پایدار سازمان ملل

موسوم به 2030 دارد. 
به گزارش صبح صادق، معلمان چند مدرســه که مدارس شــاهد نیز در 
میان آن به چشــم می خورد،  عموماً با ادعای ایجاد فضای شــاد در کالس ها و 
ترغیب دانش آموزان به داشتن اطالعات غیر درسی، اقدام به به برگزاری جشن 
تولــد در کالس ها و انجام رقص و همچنین خوانــدن کتاب هایی با موضوعات 
اجتماعی دارای شــائبه و خواندن اشــعاری با مضامینی کــه به تقویت روحیه 
 ناسیونالیستی می انجامد، تالش دارند تا خود را در نظر اولیا به روز و فعال جلوه

دهند.
 برخــی از والدیــن در این باره تذکراتی به مدیــران داده اند،  اما معتقدند 

تذکرات شان تأثیر چندانی نداشته است.

 دریافت پول برای ترویج فحشا
بــه تازگی مأموران پلیس امنیت عمومی هرمزگان در اجرای دومین طرح 
عملیاتی فتح یک در اســتان، با انجــام کار اطالعاتی و رصد و پایش در فضای 
مجازی، افراد و گروه هایی را که تحت عنوان مدلینگ در شــبکه های اجتماعی 
اینستاگرام و تلگرام فعال بودند، شناسایی کردند و پیگیری موضوع را به صورت 
ویژه در دستور کار قرار دادند که در این زمینه با هماهنگی مقام قضایی، 54 نفر 

شناسایی شدند و برخوردهای قانونی الزم با آنها صورت گرفت.
به گزارش صبح صادق، پس از انجام تحقیقات غیر محسوس و بررسی های 
اطالعاتی مشخص شده تعدادی از خانم های مدل شده با همکاری برخی صنوف 
از جمله آرایشگاه های زنانه، مزون ها و آتلیه ها به صورت گسترده و سازمان یافته 
با هدف سوء اســتفاده های ابزاری و تجارت اقتصادی و با اغفال زنان و دختران 
جوان برای ارتکاب اعمال منافی عفت در پوشــش حرفه مدلینگ،  مبالغی بین 

500 هزار تا یک میلیون تومان دریافت می کردند.

اخبار ویژه

  امين پناهی/  چهارشنبه هفته گذشته 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 
به بهانه دیدار با نظامیان آمریکایی مستقر در عراق 
به همراه همســرش وارد خاک عراق شد. بازرسی 
از نظامیان اقدامی با سابقه در میان رؤسای جمهور 
آمریکاست. رسمی که از زمان جرج بوش پسر شروع 
شد و در زمان اوباما ادامه یافت؛ اما حضور نیافتن 
رئیس جمهور جدید آمریکا در جمع نظامیان پس 
از دو سال از شروع دوره ریاست جمهوری اش سبب 

انتقاداتی به وی شده بود.
هواپیمای ترامپ، در حالی در پایگاه هوایی 
عین االســد در خارج از بغداد به زمین نشست که 
در آستانه سال نو میالدی او برای دیدار از نظامیان 
آمریکا در عراق که شــمار آنها به بیش از 5 هزار 
نفر می رســد، به این پایگاه رفت و عالوه بر اینکه 
در میان آنان ســخنرانی کرد، با برخی از نظامیان 
حاضر عکس ســلفی گرفت. ایــن دیدار در حالی 
صورت می پذیرد که یک هفته پیش از آن ترامپ 
دستور خروج نظامیان آمریکایی از سوریه را صادر 
کرده است. او که فقط به پایگاه عین االسد، محل 
اســتقرار چند هزار نظامی آمریکایی رفته بود، با 
دفاع از تصمیم خود برای خروج از ســوریه گفت: 
»هیچ طرحی برای خروج نیروهای آمریکا از عراق 

در سر ندارد.«
رئیس جمهور آمریکا افــزود: »اگر بخواهیم 
عملیاتی در ســوریه انجام دهیم، ممکن اســت از 
عراق به عنوان پایگاه استفاده کنیم.« او همچنین از 
تصمیمش درباره سوریه دفاع کرد و گفت: »خیلی ها 
به همین نتایجی که من رسیده ام خواهند رسید.«

وی که چند روز پیش از سفر به عراق جیمز 
ماتیس، وزیر دفاع خود را به دلیل اختالف بر ســر 
اســتراتژی ســوریه برکنار کرد، در این باره گفت: 
»عجله ای برای انتخــاب وزیر دفاع جدید ندارم و 

پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع ممکن است 
مدت زمان زیادی در همین وضعیت در ریاســت 

پنتاگون باقی بماند.«
نگرانی از امنيت سفر

رئیس جمهور آمریــکا همچنین با اذعان به 
اینکه در سفر ناگهانی و چند ساعته خود به عراق 
نگران امنیت خود و همسرش بوده است، تأکید کرد: 
»بسیار غم انگیز است که آمریکا هزاران میلیارد دالر 
بــرای برقراری امنیت و ثبات در خاورمیانه هزینه 
کند، اما رئیس جمهورش برای سفر به آنجا مجبور 
شود تدابیر امنیتی بسیار محدودکننده و عملیات 

حفاظتی گسترده ای به اجرا گذارد.«
دفتر رســانه ای نخست وزیر عراق اعالم کرد، 
مقامات آمریکایی، بغداد را از تمایل دونالد ترامپ 
برای ســفر به عراق در روز سه شنبه برای تبریک 
به دولت جدید عراق و دیدار با نظامیان آمریکایی 
مطلع کرده بود و قرار بود ترامپ دیداری دوجانبه 
با عبدالمهدی صورت دهد؛ ولی این دیدار به  سبب 
اختالف بر سر نحوه برگزاری آن لغو شد و دو طرف 
طی گفت وگویی تلفنی اوضاع را به  ویژه پس از اعالم 
تصمیم آمریکا به عقب نشینی از سوریه، همکاری 
مشترک در امر مبارزه با داعش و برقراری ثبات و 

امنیت در کشورهای منطقه بررسی کردند.
واکنش جریان های عراق

احزاب، گروه ها و سیاســیون عراق به حضور 
ســر زده ترامپ در کشورشان واکنش های دیگری 

از خود نشان دادند. 
دولــت قانون به رهبــری نــوری المالکی، 
حیدرالعبــادی رئیس ائتــالف النصر عراق، هادی 
العامری رئیس ائتالف الفتح، رامی السکینی عضو 
کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق، سیدهاشم 
الموسوی سخنگوی رسمی جنبش النجبای عراق 
و شیخ خزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق 
عراق همه نسبت به ورود بدون هماهنگی ترامپ و 
غیر رسمی او به پایگاه نظامی آمریکا واکنش های 
تندی نشــان دادند. در واقع همه معتقدند، حضور 
این چنینی رئیس جمهور یک کشــور خارجی در 
کشورشان نقض آشکار حاکمیت عراق بوده است.

ترامپ اشتباه گرفت
مشــاور سابق امنیت ملی اوباما هم به شدت 
از دیدار رئیس جمهور آمریکا با نظامیان این کشور 
در عراق انتقاد کرده است. سام وینوگراد، تحلیلگر 
سیاســی شبکه »سی ان ان« و مشاور سابق امنیت 
ملــی باراک اوباما با انتقاد از دونالد ترامپ به دلیل 

ســفر به عراق و دیدار با نظامیان آمریکایی، گفته 
است: »ترامپ دیدار با سربازان را با کمپ انتخاباتی 

اشتباه گرفته است.«
یکی دیگر از حواشی غیر قابل چشم پوشی این 
سفر هم حمله موشکی به نزدیکی سفارت آمریکا در 
بغداد بود که همزمان با حضور رئیس جمهور آمریکا 

در پایگاه نظامی عین االسد رخ داد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان 
اینکه سفر دزدانه دونالد ترامپ به عراق خالف عرف 
دیپلماتیــک و بی احترامی به حاکمیت ملی عراق 
است، تأکید کرد: »نیروهای بیگانه دیر یا زود مجبور 

به ترک تمام منطقه خواهند شد.«
واکنش رسانه ها

پایگاه خبری »اســپوتنیک« روسیه هم در 
گزارشی از زبان حیدر العبادی، نخست وزیر سابق 
عــراق با تیتر »ضربه ای دیگر به مناســبات عراق 
و آمریکا« نوشــت: »ســفر دونالد ترامپ به عراق 
هیچ گونه مطابقتی با موازین دیپلماتیک نداشت.«

پایــگاه »رادیو فردا« هــم در خروجی خود 
مطلبی با تیتر »ســفر غیر مترقبه دونالد ترامپ به 
عراق: آمریکا پلیس جهان نخواهد بود  « منتشر کرد.
»صدای آمریکا« هم ســعی کرد قسمتی از 
صحبت های ترامپ درباره ایران را برای تیتر خود 
برگزیند: »پرزیدنت ترامپ در ســفر از پیش اعالم 

نشده عراق: ایران را زیرنظر داریم.«
ایــن پایگاه خبری به نقــل از دونالد ترامپ 
می نویســد: »در عین حال به منظور پیشــگیری 
از یاغی گــری داعش و پاســداری از منافع آمریکا 
و همچنیــن برای آنکه همــواره از نزدیک مراقب 
شــکل گیری دوبــاره احتمالی داعش باشــیم و 
همین طــور جهت زیر نظر گرفتــن ایران، ایاالت 
متحده حضــور )نظامی( خــود را در عراق حفظ 

می کند. حواس مان خواهد بود.«

نگاهی به سفر غير منتظره رئيس جمهور ایاالت متحده به عراق

سلفی شبانه ترامپ با نظامیان آمریکایی!

استمرار روندهای پیروزی انقالب در غرب آسیا
 

از بدو پیروزی انقالب اســالمی دشمنان غربی و شرقی انقالب تالش کردند تا 
از طریق نفوذ چند وجهی بر حکام محلی خاورمیانه، نظم غرب آسیا را به شکلی باز 
طراحی کنند که رقیب نوظهورشــان مجال عرض اندام در مقابل قدرت استکباری و 

استعماری آنها را نداشته باشد.
با این حال، امروز که به تحوالت چهار دهه گذشــته جهان و منطقه می نگریم، 
درمی یابیم که این تالش ها بیش از آنکه به تضعیف انقالب اسالمی کمک کرده باشد، 
موجب افزایش قدرت ژئوپلیتیک ایران در غرب آسیا شده و دایره نفوذ گفتمان انقالب 

اسالمی را به فراتر از مرزهای منطقه گسترش داده است.
برای نمونه، در حالی که در طول دهه گذشته و به ویژه سال های جنگ داخلی 
ســوریه شاهد بودیم که ائتالف بزرگ عبری ـ عربی ـ غربی آنچه را که الزمه تحمیل 
جنگ جهانی علیه یک ملت است، فراهم آورد؛ اما پس از سال ها جنگ و خون ریزی 
در آستانه چهل سالگی انقالب دست از پا درازتر در حال عقب نشینی از سیاست های 
ســابق خود و پرداخت هزینه های سیاســی و روانی همراهی با آمریکا در باز طراحی 

نظم سیاسی نوین خاورمیانه هستند.
شــواهد این مدعا فراوانند که اعالم انحالل و فروپاشی پارلمان و کابینه امنیتی 
رژیــم صهیونیســتی و تعیین زمان برگزاری انتخاب زودهنگام از جمله آنهاســت و 
می توان از آن به حذف و مرگ سیاسی مهم ترین دشمن صهیونیست کشورمان، یعنی 
بنیامین نتانیاهو یاد کرد؛ زیرا وی نه تنها بر اساس نظرسنجی ها از حداقل مقبولیت 
در ســرزمین های اشغالی برخوردار است؛ بلکه شکست در مواجهه با مقاومت مردمی 
غزه و همچنین وجود اتهامات سنگین فساد زمینه حذف او از سپهر سیاسی منطقه 

را قطعی کرده است.
اما شــاهد دیگر ماجرا وقوع زلزله سیاسی در کابینه عربستان است که از جمله 
مهم ترین آنها می توان به تغییر وزیر امور خارجه و انتصاب وزیر جدید اطالع رسانی اشاره 
کرد. این تغییرات جدید به طور مشخص بخش هایی را که مسئول سیاست خارجی و 
نمایش چهره عربستان در افکار عمومی جهان هستند، دستخوش نصب و عزل کرده  
است آن هم با این امید که این تغییرات از فشارهای جهانی بر رژیم آل سعود بکاهد.
البتــه این اقدام اگر چه در ظاهر موجب تغییر و تحول در کابینه حاکم بر این 
کشور شده است؛ اما ابقای مجدد محمدبن سلمان در سمت های پیشین نشان از تقالی 
شــاه عربستان برای حفظ فرزندش در رأس هرم قدرت دارد که این رویکرد از سوی 
متحدان ریاض به مثابه نشانه ای از ناتوانی پادشاه عربستان در حل وفصل بحران های 
 )GCC( داخلی و خارجی گریبان گیر عربستان و حتی شورای همکاری خلیج فارس

ارزیابی می شود.
از پیامدهای شــکل گیری این ارزیابی در بین متحدان ریاض می توان به تغییر 
رویکرد متحدان سنتی عربستان، از جمله امارات نسبت به پرونده های مهم سوریه و 
یمن اشاره کرد که یک نمونه آن اعالم خبر بازگشایی سفارت امارات در سوریه است. 
در پی این خبر کشور کوچک بحرین که پس از جریان »بیداری اسالمی« و سرکوب 
شیعیان به نوعی به مستعمره ریاض تبدیل شده است نیز پرده از برنامه قریب الوقوع 
خود برای بازگشایی سفارت در سوریه برداشت. جالب آنکه در این مورد، رئیس جمهور 

کشور سودان سریع تر از دیگران به دیدار بشار شتافت.
خبــر اعالم خروج نظامیان آمریکا از ســوریه و ســفر مخفیانه و چالش برانگیز 
ترامپ به عراق موارد دیگری هســتند که پیروزی گفتمان مقاومت و انقالب اسالمی 

را نشان می دهند.

یادداشت

 دوشنبه 1۰ دی 139۷   سال نوزدهم     شماره ۸۸۰  

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
در وراي تحليل هاي مختلف، خيلي زود مشــخص شد در پس ماهيت 
حوادث دي ماه 1396 دســت هاي بيگانه اي وجود داشت که از مدت ها قبل 
انتظار آشوب در کشور را مي کشيد. اما طراحان پشت پرده خيلي زود نااميد 
شدند و از زمستان سرد 1396، وعده تابستان داغ در سال 1397 را دادند! 
رؤیاي خيالي که توخالي بودن آن خيلي زود هویدا شــد و کشور در ثبات و 
آرامش دوران سخت افزایش تحریم ها و برخي بي کفایتي ها را طي کرد و مردم 
صبورانه و هوشمندانه نوسانات بازار و هيجانات عرصه اقتصاد را تحمل کردند.
امروز اما رهبري از امکان تداوم این فتنه در سال آینده سخن مي گویند. 
این هشدار که بدون شک مبتني بر قراین و مشاهداتي است، مؤید این حقيقت 
است که جبهه حق تا تحقق دولت کریمه حق همچنان درگير فتنه هاي مستمر 

خواهد بود و عبور از آن تنها با بصيرت و استقامت ممکن می شود.

از فتنه 96 تا فتنه 98

 دشمن برای بدبين سازی مردم 
و به ویژه جوانان نســبت به انقالب 
با دروغ پردازی  اسالمی، از یک سو 
کرده  سياه نمایی  کشور  وضعيت  از 
و مشکالت را برجسته می کند و از 
دیگر ســو، بر دستاوردهای انقالب 

سرپوش می گذارد
 بســياری از جوانان و کسانی 
با  از انقالب متولد شده اند،  که پس 
عمق جنایت ها، خيانت ها، فسادها و 
وابستگی های رژیم طاغوتی پهلوی 

آشنایی ندارند
در چهل سال  اسالمی  انقالب   
گذشــته، در بســياری از حوزه ها 
دستاوردهای شگرف و حيرت انگيزی 
داشــته اســت، اگرچه پاره ای از 
مشــکالت داخلی در فضای جنگ 
نرم دشمن، بر این دستاوردها سایه 

انداخته است

 معاون سياسی سپاه در گفت وگو با صبح صادق خبر داد:

بسیج هادیان سیاسی برای تبیین دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی

یادداشت شفاهی

ادامه از صفحه اول
 این به آن معناست است که جبهه نظام سلطه با محوریت آمریکا در مقابل 
جبهه مقاومت و ایران، زمین را واگذار کرده و خارج می شود. این موضوع نه تنها 
پیروزی و دســتاورد جبهه مقاومت و جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود، 
در عین حال بر وضع کشورهای وابسته به آمریکا در این منطقه نیز تأثیر خواهد 
گذاشت و آنها را با مشکالت فراوانی مواجه خواهد کرد. البته می توان از ابعاد دیگر 
هم به موضوع نگاه کرد، مانند وضعیت انرژی، موقعیت های ژئوپلیتیکی و... که در 
مجموع سبب شد این خبر در کانون توجهات بین المللی و منطقه ای قرار بگیرد.

معنای خروج آمریکا از سوریه 

نوید کمالی
کارشناس روابط بين الملل

سرمقاله

یادداشت شفاهی



  مهــدی محمدی: ظاهــراً موشــک های اس ـ 300 در حمله اخیر رژیم 
صهیونیســتی به دمشــق بــه کار گرفته شــده اند. این چیزی اســت که 
صهیونیست ها می گویند. اگر واقعیت داشته باشد و این رژیم با اصرار به حمله های فیک 
و نمایشی در سوریه، راه را برای عملیاتی شدن اس 300ـ در آسمان این کشور باز کرده 
باشد، خسارت بی سابقه و تاریخی به خود زده و خدمتی قابل توجه به مقاومت کرده است. 
در واقع، تالش های رژیم صهیونیســتی به یک نقض غرض حیرت انگیز انجامیده است. 
آشنایان با موضوع می دانند که یکی از مطالبات اصلی صهیونیست ها جلوگیری از استقرار 
سیستم های پدافند هوایی و دفاع موشکی در سوریه و عملیاتی شدن آنها بوده است. آنها 
خود با اصرار به این حمالت، بیش از هر کس، حتی در سوریه، به استقرار این سامانه ها 
و عملیاتی شدن آنها کمک کرده اند. منتظر خدمات بیشتر نتانیاهو و ترامپ می مانیم.

 عبدالناصر همتی: همانگونه که پیش بینی شده بود، به دلیل فرصت 
زمانی باقی مانده از سال جاری میالدی برای تسویه حساب بنگاه ها و تجار 
با طرف حســاب های خارجی، تقاضای واقعی ارز به طور طبیعی افزایش پیدا کرد. 
متأسفانه این بار نیز فرصت جویان با سوار شدن بر این موج و با کمک گرفتن از جو 
روانی در فضای مجازی افزایش کوتاه مدتی را در نرخ ارز موجب شــدند، اما بانک 
مرکزی با برنامه و تدبیر، نیاز تجار و سایر متقاضیان ارز را تأمین کرد و با اقدامات 
الزم ثبات را به بازار ارز برگرداند. قباًل نیز تأکید کردم که ذخایر اسکناس کشور در 
وضع بسیار مطلوبی است و تسلط و احاطه بانک مرکزی پرقدرت تر از همیشه است.

 محسن رضایی: مســئله امروز ما افشای کارشکنی و سنگ اندازی 
هواداران آمریکا در اقتصاد و فرهنگ جامعه اســت. مسئله این است 
که پس از 40 سال باید اقتصاد را از تردیدی که اندیشه های آمریکایی در کشور 

به وجود آورده است، آزاد کرد.

  حسين عبداللهی فر/ یک فعال سیاسی اواخر مهر ماه در توئیت خود از قدرت گرفتن نواصولگرایان 
در ســال 1400 خبر داد و در یک پیشــگویی زودهنگام نوشت: »اگر فرمان سیاست تغییر جهت ندهد، از سال 

1400 قدرت مطلقه نواصولگرایان آغاز می شود.« 
روزنامه های اصالحات این ادعا را دستمایه یک سری تحلیل و مصاحبه قرار داده و در جهت نقد آن به قصد 
زنده نگه داشتن باب این مباحث برآمده اند. چنانکه آفتاب یزد چهارم دی ماه اظهارنظر یکی از اصالح طلبان را 

تیتر یک خود برگزیده و می نویسد: »قدرت گرفتن نواصولگرایان وهم و خیال است.«
ایــن روزنامه از قول علی صوفی، وزیر تعاون دولت اصالحات می نویســد: »قدرت مطلقه نواصولگرایان در 
ســال 1400 مبنایی ندارد و چیزی جز وهم و خیال نیست؛ زیرا مردم امروز گرفتار مشکالتی هستند که ریشه 
در عملکرد اصولگرایان در هشــت سال دولت احمدی نژاد دارد. بنابراین نواصولگرایان بر چه اساس و دستاوردی 

می خواهند به مردم وعده دهند؟!«
از برجسته ســازی این ســخنان در حد تیتر اول و ادله ارائه شده در توهمی بودن قدرت یابی نواصولگرایان 

که همچنان اصــرار دارد هر نوع 
حرکت اصولگرایانــه را به دولت 
احمدی نژاد ارتباط دهد، نشــان 
می دهد به طور اساسی طرح بحث 
قدرت گیری نواصولگرایان با مقاصد 
خاصی صورت گرفته که در ادامه 

به بخشی از آنها اشاره می شود: 
1ـ پایان کار اصولگرایان

پیام نخست طرح قدرت یابی 
نواصولگرایان، اعالم ضمنی پایان 
کار اصولگرایی و لزوم بازنگری در 

این جریان است، چنانکه روزنامه آفتاب یزد در توصیف این جریان می نویسد: »حال سخن از نواصولگرایی است؛ 
جریانی نواندیش که مفاهیم، ارزش ها و رویکرد اصولگرایان را بازتعریف کرده و نگاهی جدید و مطابق با تحوالت 

جامعه نسبت به مطالبات و نیازهای مردم دارد.«
2ـ تخریب زودهنگام و پیشاپیش بازسازی اصولگرایان

دومین مقصودی که می توان از طرح ادعای قدرت یابی نواصولگرایان ذکر کرد، تخریب زودهنگام و پیشدستانه 
آن است؛ چرا که قاعدتاً این بحث باید از سوی جریان اصولگرا طرح می شد، نه از سوی جریان رقیب. اما تعجب انگیز 
آنجاست که اصالح طلبان خودشان مدعی این قدرت یابی شده و در نقد آن مدعی توهمی و خیالی بودن آن هستند. 
ازاین رو باید گفت، قدرت یابی نواصولگرایان بیش از آنکه خیال پردازی خود آنها باشد، خواب دیدن جریان 
رقیب و به اصطالح امروزی سناریونویسی برای آنهاست. کشف قصد تخریبی آنها نیز دشوار نیست؛ چرا که با اقامه 
اســتدالل خود در توهمی بودن آن اوالً، با پیش کشــیدن موضوع احمدی نژادی که نه اصولگرا بوده و نواصولگرا 
خواهد شــد، تالش کرده اند تصویر نواصولگرایان را در اذهان عمومی تخریب کنند. ثانیاً، می خواهند ناکارآمدی 

دولت احمدی نژاد را حتی به نواصولگرایانی ربط دهند که قرار است در 1400 بیایند. 
3ـ فرار از پاسخگویی به مردم و توجیه ناکارآمدی دولت

درحالی که بزرگ ترین مشکل اصالح طلبان گره خوردن ناکارآمدی دولت فعلی با سرنوشت آنها تلقی می شود، 
برخی از شخصیت های این جریان با فرافکنی تالش می کنند همچنان احمدی نژاد را عامل اصلی مشکالت کنونی 
کشور معرفی کنند، غافل از اینکه از دیدگاه مردم، نسبت دادن مشکالت پس از شش سال به دولت گذشته خود 

بزرگ ترین دلیل بر ناکارآمدی دولت فعلی دانسته می شود. 
4ـ تحرک بخشی به اصالح طلبان از طریق اصولگراهراسی

اکنون یکی از مشــکالت اصالح طلبان، ناتوانی در دوقطبی سازی کشور است. دوقطبی ای که به وسیله آن 
بتوانند از طرف مقابل دیوی بسازند تا خود را فرشته معرفی کنند. از آنجا که قطب اصولگرا در چند سال اخیر 
حضور محسوسی در مسئولیت های گوناگون ندارد، بنابراین به فکر بزرگنمایی خطری به نام قدرت یابی نواصولگرایان 
افتاده اند، چنانکه طراح این بحث مدعی شــده است که؛ تا سال 1400 رؤسای سه قوه تغییر خواهند کرد. دبیر 
شــورای نگهبان و رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام جایگاه خود را به افراد جدید خواهند داد و این افراد 

زمینه قدرت گیری نواصولگرایان را فراهم خواهند کرد.
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   حسن خدادی/ آنچه انقالب اسالمی ایران را از دیگر انقالب ها و جنبش ها 
متمایز کرده است، حضور با بصیرت و هوشمندانه مردم در تمامی صحنه هاست. 
حضور خودجوش و میلیونی امت به پا خاسته ایران در نهم دی ماه سال 13۸۸ 
بار دیگر ثابت کرد مردم ایران برای حفظ نظام اســالمی هوشیارند و با حضوری 

والیت محور روزهای ماندگاری را در تاریخ ثبت می کنند.
با غور و بررسی در بیانات امام خامنه ای)مدظله العالی( می توان سه ویژگی برای 
حماسه بزرگ نه دی برشمرد. اول، ماندنی شدن آن در تاریخ. دوم، نقش دست 
خدای متعال و روح والیت در آن و سوم، نابودی فتنه و شکست فتنه گران. به همین 
دلیل می توان به اهمیت این روز بزرگ پی برد و بر یوم اهلل بودن آن تأکید ورزید.

از ســوی دیگر چندین دهه رهبری مدبرانه و بصیرت ناخدای بیدار کشتی 
انقالب، هدایت های داهیانه ایشان در عرصه کشورداری و حفاظت از دستاوردهای 
انقالب اسالمی و راه امام و شهدا را نشان داد. هرگاه مشکلی متوجه نظام و انقالب 
شــد، این رهبر حکیم انقالب بودند که با تدبیر و بصیرت باال و موقعیت شناسی 
مثال زدنی خود، کشور را از ورطه بحران نجات دادند. نمونه های متعددی را می توان 
برای این مدعا برشمرد؛ چه در عرصه داخلی و وقوع بحران هایی چون گسترش 
تفکرات تکنوکرات گونه دولت کارگزاران، اندیشه های لیبرالیستی زمان اصالحات، 
اندیشــه های انحرافی در دولت قبل، فتنه بزرگ ۷۸ و... و چه در عرصه خارجی 
همچون توطئه های گوناگون آمریکا و غرب ضّد جمهوری اسالمی ایران که همه 

با تدبیر ایشان خنثی شد.
نهم دی ماه روز تقابل انقالب و ضد انقالب و بسان 22 بهمن 5۷ به مفهوم 
واقعی کلمه »یوم اهلل« است و نه یک تاریخ، بلکه می توان آن را حماسه ای تاریخ ساز، 
بی نظیر و جاودانه در تاریخ درخشان انقالب اسالمی دانست که در اوج بصیرت، 
والیتمداری و هوشیاری، ملت ایران یک بار دیگر با طنین بلند و گام های متعالی 
و مشــت های آهنین خود به خروش درآمد و اصحاب فتنه را که به پشــتگرمی 
قدرت های سلطه طلب و زیاده خواه و سازمان ها و مراکز امنیتی و جاسوسی وابسته 
آنها، درصدد ضربه زدن به نظام مقدس اســالمی بودند، به زانو درآورد و هیمنه 
استکبار را در هم فرو شکست و مشت محکمی بر دهان فتنه گران زد؛ حماسه ای 
که آغازی بود بر پایان فتنه و چنین آموخت که نیازی نیست همیشه ولی در بین 
باشد؛ بلکه کافی است ولی در دل باشد؛ حماسه ای که این پیام را در برداشت: »هر 

که در مقابل انقالب بایستد، هالک خواهد شد و به خاک مذلت خواهد افتاد.«
 ریشه ها، علل و عوامل و زمینه های شکل گیری حماسه نه دی که نشان دهنده 
اوج حمایت و پشتیبانی ملت از نظام و انقالب و رهبری عظیم الشأن است، به خوبی 
شناخته شده اند و در این حوزه طی سال های اخیر مطالب و مقاالت متعددی به 
رشته تحریر درآمده و ارائه شده است. در واقع، زمینه ها و علل شکل گیری 9 دی را 
به طور اخص می توان در سه متغیر عمده چنین شناسایی کرد: حاکمیت گفتمان 
دینی در جامعه و باورهای دینی و ارزش های اســالمی مردم، تبعیت و اطاعت از 
فرموده های رهبری و التزام عملی به اصل والیت مطلقه فقیه، برخورداری مردم 
از شعور، بصیرت، آگاهی و بینش سیاسی ـ  اجتماعی مثال زدنی و همچنین درک 

واقعی مفهوم عاشورا و پیام های نهضت عظیم حسینی.
افزون بر آن، حماســه نه دی را به دلیل ویژگی های خاص و متمایز آن، از 
جمله واکنش سریع و بموقع مردم نسبت به تهدید ضد انقالب، خودجوش و کاماًل 
مردمی بودن حرکت، فراگیری و حضور گسترده همه اقشار، سلیقه ها و ذائقه های 
سیاسی، حضور بارز نسل سوم و جوان انقالب اسالمی، سر دادن شعارهای کاماًل 
سیاسی و معنادار و نیز بازتاب گسترده داخلی و خارجی باید یکی از رویدادهای 
ویژه انقالب اســالمی به شــمار آورد که آن را به نقطه  عطفی در نظام مقدس 

اسالمی تبدیل کرد.

نقش موقعیت شناسانة ولی و امت در خلق حماسه 9 دی

محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اگر بخواهیم عظمت و ابعاد 9 دی را با راه پیمایی مقایسه کنیم، حماسه 
9 دی از این نظر فقط قابل قیاس با عاشــورای ســال 5۷ اســت. در نشستی که وزرای دفاع ناتو پس از روز 9 دی داشتند، اعالم کردند دیگر نمی شود به 

جنبش سبز تکیه کرد و جنبش سبز مرده، باید سراغ راه دیگری رفت و آن کار تحریم بود. 

 تحریم اقتصادی 
جایگزین انقالب مخملی

»پول من کو«؛ شعار فتنه امروز 
محمدجــواد الریجانی، معاون بین الملل قوه قضائیه گفت: »در فتنه امروز اقتصادی باز 
هم می خواهند مردم را به خیابان بکشانند؛ اما به جای اینکه بگویند رأی من کو، می گویند 
پول من کو؟ باز همان هدف را دنبال می کنند. پس این فتنه همان فتنه است. اتفاقاً چیزی 
که جالب اســت، این اســت که برخی کسانی که در فتنه ۸۸ نقش کلیدی داشتند، در این 
جریانات اقتصادی هم آدم های کلیدی بودند و شــاید هم هستند. مقابله با فتنه با مقابله با 
کارآمدی دو بحث اســت. در مورد فتنه باید با قدرت چشــم فتنه را درآورد؛ این تعبیر موال 
علی)ع( است. لذا قوه قضائیه وارد شده، نیروهای امنیتی وارد شدند، تا حدی هم الحمدهلل 
موفق بودند؛ ولی افت شــدید کارآمدی را با نیروی قهریــه نمی توان افزایش داد. آنجا باید 
دیدگاه ما عوض شود؛ یعنی دو مطلب باید عوض شود. اگر فکر می کردیم با برجام سرمایه 
عظیم اروپای غربی و تکنولوژی وارد کشور می شود و کارخانه های عظیمی راه می افتد، این 
را کنار بگذاریم، این را دنبال نکنیم. من می گویم غلط است و برخی می گویند این درست 
اســت. این عملیاتی نیســت. اتاق فرماندهی که غرب در فتنه ۸۸ داشت، احتمال نمی داد 
فتنه شکست بخورد. 100 درصد معتقد بود پیروز است و این را به داخل هم القا کرده بود 
و حتی در داخل برخی کســانی که در انقالب زحمت کشــیده بودند، می گفتند که مراقب 
باشید، شرایط مثل قبل نیست. آمریکایی ها گفتند رهبری ایران یک رهبری شجاع است و 
این طور نیســت که پشت حادثه بایستد، جلوی حادثه می ایستد. این تعبیر هادسون است. 
یعنی می گویند اگر رهبری بود که می ترســید و جا می خورد، ما پیروز می شــدیم اما رهبر 
شــجاعی است و جلوی فتنه ایستاد و ســینه خود را سپر کرد. علت ناکامی فتنه، شجاعت 
رهبری و صداقت ایشــان بود. قوت تشکیالت امنیتی و قضائی ما و همچنین بصیرت مردم 

بود. این سرمایه را باید ما نگه داریم.«

   اکبر معصومی/ اعالم ظریف مبنی بر ناکارآمدی کشورهای اروپایی در تأمین منافع ایران بر اساس 
مفاد برجام اگر چه بسیار دیرهنگام بود، اما بار دیگر نشان داد رهبر معظم انقالب از همان ابتدا نسبت به برجام 
و آینده اعتماد به غرب تحلیل دقیقی داشــته اند. اعتراف وزیر امور خارجه به اعتمادناپذیر بودن اروپا زمانی 
مطرح شد که رهبر حکیم انقالب در اردیبهشت امسال در دیدار با فرهنگیان از بی اعتمادی خود به سه کشور 

اروپایی سخن گفتند. در چرایی بی اعتمادی نظام به اروپا به چند دلیل می توان اشاره کرد: 
1 ـ اگر سه کشور اروپایی در جهت تأمین منافع اقتصادی ایران گام عملی بردارند، به این معناست که 
این کشورها با آمریکا اختالف نظر دارند و بین ایران و ایاالت متحده، جانب جمهوری اسالمی ایران را گرفته اند، 
در حالی که چنین نخواهد بود. اتحادیه اروپا در دو حوزه وابستگی شدید به آمریکا دارد. الف ـ اتحادیه اروپا 
امنیت خود را به آمریکا وابسته می داند. کشورهای اروپایی به این دلیل که خود را در مقابل روسیه کم توان 
تصور می کنند و این دیدگاه پس از الحاق شبه جزیره کریمه تقویت شده، به سمت آمریکا گرایش یافته اند. از 
این رو می توان ناتو را پیونددهنده روابط امنیتی اتحادیه اروپا و آمریکا دانست. حضور نزدیک به 40 درصد از 
ناوگان دریایی آمریکا در آب های 
اروپایی قرینه دیگری از وابستگی 
امنیتی این اتحادیــه به ایاالت 
متحده است. بنابراین اروپا اکنون 
با وجود اختالف نظر با ترامپ باز 
هم بــه آمریکا گرایش دارد. ب ـ 
اروپایی ها از نظر اقتصادی اکنون 
با ایاالت متحده آمریکا بزرگ ترین 
تجارت و رابطه اقتصادی جهان را 
دارند و به هیچ وجه منافعی را که 
از این طریق به دســت می آورند 
فدای کشور دیگر نخواهند کرد. در نتیجه، اروپا اگر بخواهد هم در عمل به لحاظ اقتصادی توان تصمیم گیری 

مستقل از آمریکا را ندارد. 
2 ـ ســه کشور اروپایی نشــان داده اند که تأمین منافع رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه همواره 
جزو اولویت های اصلی سیاســت خارجی شان است. از سوی دیگر صهیونیست ها نشان دادند که البی قوی و 
تأثیر گذاری در بین کشــورهای غربی دارند؛ از این رو هیچ وقت اتحادیه اروپا در منطقه تصمیمی برخالف 
منافع رژیم صهیونیستی نخواهد گرفت. به بیان دیگر، اروپایی ها خیلی توان تصمیم گیری مستقل در منطقه 
ندارند. در طول 40 ســال گذشته همواره نشان دادند که اجراکننده سیاست های آمریکا و صهیونیست ها در 
قبال ایران هستند. از این روست که رهبر معظم انقالب نسبت به اروپایی ها بدبین هستند و دل بستن به این 

کشورها را خطای راهبردی می دانند. 
3ـ اتحادیــه اروپای فعلی وضعیت مطلوبی در داخل خود نیز ندارد که بر فرض مســتقل بودن، بتواند 
تأمین کننده منافع اقتصادی کشورمان باشد. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه 
که عماًل مکرون رئیس جمهور این کشــور را به یک مهره ســوخته تبدیل کرده و پایان دوران صدر اعظمی 
انگال مرکل تا چند وقت دیگر، همگی ســبب ضعف و ناتوانی اتحادیه اروپا شــده است. پیروزی ملی گراها در 
کشــورهای ایتالیا، اتریش، مجارستان و... دلیل دیگری بر ناتوانی و شکست پذیری این اتحادیه شده است. با 
این توصیف، می توان دریافت، مجموعه ای که از چنین وضعیتی برخوردار است، نمی تواند کمکی به کشورمان 
بکند. از سوی دیگر براساس اخبار به دست آمده، شبکه مالی موسوم به spv که قرار است به جای سوئیفت 
مشــکل مالی کشــورمان را در خارج از مرزها مرتفع کند، مورد نفوذ آمریکایی قرار گرفته است و اگر زمانی 
هم به مرحله اجرا برسد، نه تنها از این طریق ارزی وارد کشور نخواهد کرد، بلکه سبب خواهد شد برخی از 
اطالعات بانکی کشور نیز در دسترس آمریکایی ها قرار بگیرد و در نتیجه در هوشمند شدن تحریم ها کمک کار 
غربی ها خواهد بود. در ظاهر همه کاره برجام)ظریف( نیز به سراب بودن وعده اروپایی ها پی برده است؛ از این 

رو وی در یک چرخش آشکار اعالم کرد که هدف برجام اقتصادی نبود. 
در پایــان بایــد گفت، اتحادیه اروپا و آمریکا برای جلوگیری از افول لیبرالیســم یا حداقل در به تأخیر 
انداختن این افول مجبور به همکاری و هماهنگی با یکدیگرند و اختالف حال حاضر اروپا با کاخ ســفید به 
دلیل رفتارهای ترامپ قابل ارزیابی است و آنها چاره ای جز تحمل رفتارهای ترامپ در مقطعی از زمان ندارند. 

سراب خوش بینی به اروپا

 قدرت روزافزون ایران
روزنامه گاردین انگلیس نوشت: 
»ایران، به لطف نقشی که در حفظ 
ســوریه برای بشار االسد بازی کرد، 
نفوذ خود را در سراسر منطقه تثبیت 
کرده و این واقعیتی است که تهران 
قصد دارد سال آینده آن را تحکیم 
کند. آمریکا که پیشروی های ادامه دار 
ایران زنگ خطــر را برایش به صدا 
درآورده قصد دارد سال 2019 را به 
سال متوقف کردن تهران در مسیر 
حرکتش تبدیل کند.« به نوشــته 
این روزنامه؛ »جنگ یمن دردســر 
ویژه محمد بن ســلمان است. او که 
متعهد شده بود مانع حضور ایران در 
شرق عربستان سعودی شود، خزانه 
پادشاهی ســعودی را خالی کرده، 
ولی  هیچ نتیجه ای هم برای دور نگه 
داشتن دشمن ]ایران[ نداشته است.«

تغییر ترکیب جمعیتی
بــا توجه به مهاجــرت قانونی 
و غیر قانونی اتباع افغانی و ســاکن 
شــدن تعــداد زیــادی از آنها در 
اراک،   روســتای حاجی آباد شــهر 
ترکیب جمعیتی این روســتا تغییر 
کرده اســت و اکنون اکثر جمعیت 
این روستا را افاغنه تشکیل می دهند. 
براســاس آمار جمعیتی بخشداری 
مرکزی اراک ، هم اکنون 1500 نفر 
ایرانی و 2000 نفــر افغانی در این 

روستا سکونت دارند. 
با توجه بــه فرزندآوری باالی 
در  دانش  آموزان  ترکیــب  افغان ها، 
روســتا نیز به اکثریت افغانی تغییر 
یافته و این برتری جمعیتی موجب 
برخــی درگیری هــا نیز شــده که 
روستا  بومی  خانواده های  نارضایتی 
را در پی داشــته اســت. همچنین 
با توجه به اینکــه اکثر این اتباع از 
اهل ســنت هستند، ســبب ایجاد 
چالش هایــی در بین اهالی،  به ویژه 

در مدارس شده است.
براندازی با شعر!

هنوز زمان زیادی از حضور یکی 
از فعاالن در فتنه ۸۸ نمی گذرد که 
چند روزی دانشــگاه اصفهان را به 
التهاب کشید. در برنامه به اصطالح 
»شــب شــعر« این دانشــگاه، فرد 
هنجارشکنی پس از گرفتن تریبون 
شــروع به میتینگ سیاسی کرده و 
از نبــود آزادی بیان انتقاد می کند. 
میهمان این مراسم می گوید: »من 
اگر از همه افراد این جلسه بخواهم 
همین اآلن به میــدان نقش جهان 
برویم و رژیم را ســرنگون کنیم چه 
کسی می آید؟ هیچ کس؛ نمی خواهیم 
ایــن کار انجام بدهیــم، البته من 
می خواهم، شما نمی خواهید!« اما وی 
در بخش دیگر نیز با مظلوم نمایی و 
اینکه کارش فقط شعر گفتن است 
و این تهدیدی برای کشــور نیست، 
می گوید: »اگر می شد با شعر نظام را 

عوض کرد، تعلل نمی کردم.«
تهران ایده آل!

»کســی که در تهــران زندگی 
می کنــد باید هزینه هــای زندگی در 
تهران را بپردازد.« این موضوعی است 
که قریب به اتفاق اصالح طلبان درباره 
شهر تهران می گویند. اصالح طلبان 15 
ماه است که سکان مدیریت تهران را 
در دســت گرفته اند، اما نه تنها از نظر 
عمرانی و عملی توفیقی در این شــهر 
حاصل نشــده، بلکه بــه دنبال گران 
کــردن زندگی در پایتخت هســتند. 
»محمــود میرلوحی« عضو شــورای 
شهر تهران در گفت وگویی درباه هزینه 
حمل ونقل عمومی در شهر تهران گفت: 
»کسی که در تهران زندگی می کند، 
باید هزینه های زندگــی در تهران را 
بپردازد. متأسفانه مترو تهران قیمت 
واقعی بلیت را ندارد، قیمت واقعی بلیت 
مترو حدود 10 هزار تومان است.« با 
در  مهاجرپذیری  اصالح طلبان  نظریه 

شهر تهران کمتر می شود.
سگ دیوانه هم رفت!

رئیس جمهور  ترامــپ،  دونالد 
آمریکا، روز پنج شــنبه، 29 آذر 9۷، 
در صفحه توئیتــر خود خبر داد که 
»جیمز نورمن متیــس« وزیر دفاع 
آمریکا مشــهور به  »ســگ دیوانه« 
به زودی از ِســمت خود کنار خواهد 
رفت. وزیر دفاع آمریکا سال هاست که 
از جمهوری اسالمی ایران کینه به دل 
دارد، تهران را بزرگ ترین تهدید برای 
صلــح در خاورمیانه توصیف کرده و 
حتی گاهی خواســتار آمادگی برای 
حمله نظامی به ایران شــده اســت. 
استعفای این ســگ دیوانه که برای 
ایجاد هــراس علیه مردم ایران آمده 
بود، نشــان از آن دارد که این حربه 
کارساز نبوده و نظریه مرد دیوانه هم 

درباره ایران جواب نمی دهد.

آیا نواصولگرایان قدرت می گیرند؟

روی خط خبر

تبیین

نکته گرام

عکس خبر

اخبار

دیدگاهرهیافت

پرداخت رشوه در ایران، محاکمه در فرانسه!
هدایت اهلل خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به طرح سؤال 
خود از بیژن زنگنه، وزیر نفت، گفت: »سؤال بنده از وزیر نفت درباره سیاست  گازی در بخش 
داخلی و خارجی کشور است که اعالم وصول شده و به زودی در صحن علنی مجلس بررسی 
می شود.« وی افزود: »سیاست های نفتی، قرارداد ها در حوزه نفت و گاز و همچنین از دست 
دادن بازار منطقه ای در این حوزه ها از دیگر محور های سؤال از زنگنه است.« عضو کمیسیون 
انرژی مجلس با اشاره به محکومیت شرکت توتال در دادگاه فرانسه به دلیل پرداخت رشوه 
به مقامات ایرانی، تصریح کرد: »یکی از سؤاالت قطعاً در این مورد خواهد بود و باید مشخص 
شود که مسئوالن در کدام قرارداد، به چه میزان و همچنین کدام یک از مسئوالن ذی ربط 
رشــوه دریافت کرده اند و چه برخوردی با آنها شــده است.« شایان ذکر است، شرکت نفت 
و گاز »توتال« فرانســه به پرداخت 500 هزار یورو جریمه محکوم شد. دادگاه فرانسه جرم 
شرکت توتال را پرداخت رشوه به طرف های خارجی در توافق گازی سال 199۷ با ایران در 
پروژه میدان گازی پارس جنوبی اعالم کرده است. به نوشته رویترز، توتال متهم است برای 
انعقاد این قرارداد گازی با ایران، 30 میلیون دالر رشــوه پرداخت کرده است. شرکت توتال 
یکی از شــرکت های بزرگ نفتی اســت که هواداران خاصی در وزارت نفت ایران دارد؛ این 
شرکت چند پروژه بزرگ را در ایران اجرا کرد که از جمله آن می توان به توسعه میدان نفتی 
سیری، میدان نفتی درود و فاز 2 و 3 پارس جنوبی اشاره کرد. با وجود آنکه همواره جریان 
خاصی در وزارت نفت می گوید برای حضور شــرکت های خارجی در صنعت نفت ایران باید 
به آنها امتیازات ویژه ای اختصاص داد، اما براســاس اسنادی که در باال منتشر شده، شرکت 
 توتــال برای حضــور در پروژه های نفتی ایران مجبور به پرداخت رشــوه به مقامات دولتی

 شده است.

رونمایی از عروسک 
نازلی! تا زمانی که اول 

عروسک را بسازیم 
و بعد دنبال داستان 
شخصيتش باشيم، 

به جای اینکه از 
روی شخصيت های 
داستانی عروسک 

بسازیم، هرچه 
بسازیم سرنوشت دارا 

و سارا را دارد.

تزیين درخت 
کریسمس در منزل 

یک خانواده مسيحی 
لبنانی با تصاویری از 

شهدا و شخصيت های 
ملی و مقاومت. عشق 

و عالقه به مقاومت 
اسالمی در لبنان 

حتی بين مسيحيان 
این کشور موج 

می زند.

اعتراض چند 
نماینده مجلس به 

تصميمات دولت در 
مسائل محيط زیست 

هنگام سخنرانی 
رئيس جمهور در 

مجلس؛ کاهش بودجه 
نهادهای فرهنگی 
و اجتماعی سبب 

نگرانی فعاالن این 
عرصه شده است.

استيصال مردم 
آمریکا در خرید 

سال نو؛ رونق گرفتن 
سمساری های 

زنجيره ای و فروش 
کاالهای دست 

دوم به دليل 
ناتوانی بسياری 

از آمریکایی ها در 
خرید شب سال نو 

ميالدی .

کاخ سفيد 
بوی آشغال گرفت! 

در پی تعطيلی 
دولت آمریکا، 
زباله ها تلنبار 

شده اند و بوی 
آنها در خيابان ها 

پخش شده است. 
ابرقدرتی که حتی 
نمی تواند فکری به 
حال آشغال هایش 

هم کند!

بانو »عزیزی« 
دختر بلوچ ایرانی 

چهارمين بانوی 
برتر روستایی 

جهان به انتخاب 
سازمان ملل به 

سبب تالش های 
بی وقفه اش در 

هدایت و آموزش 
دانش آموزان 

مناطق روستایی.
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رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس با انتقاد از بی توجهی به بودجه دفاعی، گفت: متأسفانه میزان بودجه دفاعی با شاخصه ها و مؤلفه های امنیتی و دفاعی کشور سنخیت 
ندارد. طبق برنامه ششم توسعه، حداقل باید 5 درصد بودجه عمومی، به بخش دفاعی اختصاص داده شود؛ چرا که دفاع و امنیت یکی از ستون های اصلی در بودجه و مسئله بسیار مهمی برای کشور 

است. آقایان و مسئوالن محترم بهتر است به نقاط صفر مرزی بروند و ببینند که مرزبانان ما برای دفاع از حریم مرزی و امنیت کشور بعضاً حتی از حداقل امکانات الزم محرومند.

 بودجه دفاعی
 مغایر با برنامه توسعه

   علی قاســمی/ بودجه سالیانه سندی مالی 
اســت که دولت در آن میزان دخل و خرج سال آینده 
کشور را مشخص می کند. بر اساس قانون، الیحه بودجه 
هر سال باید نهایتاً تا 15 آذر ماه به مجلس تقدیم شود. 
امســال نیز دولت الیحه بودجه ســال 9۸ را در تاریخ 
مقرر به مجلس تقدیم کرد؛ اما به دلیل اینکه مجلس تا 
25 آذر ماه جلســه علنی نداشت و یک سری تغییرات 
با توصیه رؤسای قوا به دلیل کسری بودجه اعمال شد، 
رونمایــی از این الیحه به چهارم دی ماه 139۷ موکول 
شــد. الیحه بودجه پس از تصویب در هیئت وزیران به 
مجلس ارائه و پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان از 

مجلس به رئیس جمهور ابالغ می شود.

بررسی مقایسه ای بودجه 98 با سال 97
بر اساس قانون محاسبات عمومی؛ »بودجه حاوی 
پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد 
هزینه ها برای انجام عملیاتی است که به نیل سیاست ها 
و هدف های قانونی منجر می شــود.« رقم بودجه برای 
ســال 139۸ یک تریلیون و هفتصدوسه هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده است. اکنون با رونمایی از الیحه 
بودجــه 9۸ می توان ارقام مهم ایــن الیحه را با قانون 
بودجه ســال 9۷ مقایسه کرد. ارقام قانون بودجه سال 
9۷ نشان می دهد، رقم کلی بودجه )سقف بودجه( معادل 
1222 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم با رشد 39/3 
درصدی در الیحه بودجه سال 9۸ به 1۷03 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
منابع بودجه کشــور به دو بخش تقسیم می شود؛ 
منابع بودجه عمومی دولت و منابع بودجه شرکت های 
دولتــی. منابع بودجه عمومی دولــت در قانون بودجه 
ســال 9۷، 443 هزار میلیارد تومان بوده است که این 
رقم با افزایش ۷/9 درصدی در الیحه بودجه ســال 9۸ 
به 4۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع بودجه 
شرکت های دولتی نیز که در قانون بودجه سال 9۷، ۸39 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده بود، در الیحه 
بودجه ســال 9۸ با رشد 51/۸ درصدی به 12۷4 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته است. به نظر می رسد، علت 
اصلی افزایش این میزان بودجه شرکت ها نوسان ارزی 
باشد. منابع بودجه عمومی دولت نیز خود به دو دسته 
تقسیم می شود؛ منابع عمومی دولت و منابع اختصاصی. 
منابع اختصاصی، منابعی هستند که قانون، محل مصرف 
آنها را تعیین می کند و به طور معمول این محل مصرف 
همان دســتگاه ایجادکننده درآمد است، مانند درآمد 
بیمارســتان ها یا دانشــگاه ها که برای خودشان صرف 
می شود. به طور کلی نیز منابع عمومی شامل درآمدها 
)اعــم از درآمدهــای مالیاتی، جرایــم، مجوزها و حق 
دسترس(، واگذاری دارایی های سرمایه ای )درآمدهای 
نفتی( و واگــذاری دارایی های مالی )ایجاد قرض، دین 
و فروش سهام شرکت ها( اســت. منابع عمومی دولت 
که کلیدی ترین رقم در بودجه اســت، در قانون بودجه 
9۷، 3۸6 هزار میلیارد تومان بوده است که با رشد 5/3 
درصدی به 40۸ هزار میلیارد تومان رســیده است. هر 
چند در نگاه اول و با افزایش میزان بودجه عمومی دولت 
می توان گفت، بودجه سال 9۸ بودجه ای انبساطی بوده 
است، اما با لحاظ کردن تورم حدود 20 درصد و رشد 5/3 
درصدی این بودجه نسبت به سال پیش، به این نتیجه 
خواهیم رسید که این بودجه انقباضی بسته شده است.
در بخش منابع عمومی دولت، آنچه مهم اســت و 
شــاید برای بسیاری نیز آشناتر باشد، درآمدهای نفتی 
و درآمدهای مالیاتی اســت. در الیحه بودجه سال 9۸ 
درآمدهــای نفتی که از آن بــه منابع حاصل از نفت و 
فرآورده های نفتی یاد شــده است، با رشد 40 درصدی 
نســبت به قانون بودجه سال 9۷ به 142 هزار میلیارد 
تومان رسیده اســت. درآمدهای مالیاتی نیز در الیحه 
بودجه ســال 9۸ با افزایش 11 هــزار میلیارد تومانی 
نســبت به قانون بودجه سال 9۷ به 153 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
در مقابل، منابع عمومی دولت، برخی از هزینه ها 
نیز تعریف شــده که آنها را می توان به سه بخش مهم 
هزینه های جاری )شــامل حقوق و دستمزد، یارانه ها و 
استفاده از کاال و خدمات(، تملک دارایی های سرمایه ای 
)پروژه های عمرانی( و تملک دارایی های مالی )تســویه 
قرض، تسویه اوراق مشارکت سال های قبل( تقسیم کرد. 
در زمینه هزینه های جاری باید گفت، این هزینه ها در 
الیحه بودجه ســال 9۸ در مقایسه با قانون بودجه سال 
9۷ با رشد ۸/۸ درصدی از 294 هزار میلیارد تومان به 
320 هزار میلیارد تومان رسیده است. هزینه های عمرانی 
یا همان تملک دارایی های سرمایه ای الیحه بودجه سال 
9۸ در مقایســه با قانون بودجه ســال 9۷ بدون تغییر 
بوده اســت و میزان آن 62 هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شــده اســت. در بخش تملک دارایی های مالی، 
الیحه بودجه سال 9۸ کاهش 1۸/5 درصدی را نسبت 
به قانون بودجه سال 9۷ نشان می دهد و از 30/۷ هزار 

میلیارد تومان به 25 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بودجه سال آینده یکی از حساس ترین بودجه های 
دولت طی چهار دهه پس از انقالب اســت. سال 9۸ با 
توجه به اعمال تحریم های گســترده از سوی آمریکا و 
وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور سال ویژه ای است. برای 
عبور از تحریم ها و فائق آمدن بر مشکالت و تنگناهای 
اقتصادی کشور باید از تجربیات گذشته و همین طور از 
منابع و امکانات موجود به بهترین نحو بهره برد. واقعیت 
این است که با بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات متنوع 
و گوناگون در کشور باید صادرات غیر نفتی را توسعه داد 
و از اتکا به نفت به معنای واقعی فاصله گرفت. با توجه 
به شرایط خاص سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای 
نفتی 20 درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی 

است که بر اساس قانون برنامه ششم 
توسعه در سال جاری این سهم باید 
به 34 درصد می رسید که با توجه 
به شــرایط خاص درآمدهای دولت 
این سهم 20 درصد در نظر گرفته 

شده است.

سياست ها و اهداف بودجه 98
هر ســال پیــش از تدوین و 
نگارش بودجه سیاست های خاصی 
طراحی می شــود. در الیحه بودجه 
9۸ این جهت گیری ها و سیاست های 

خاص عبارتند از:
و  اقدامــات  همگرایــی  ـ 
ظرفیت های کشــور در ارائه کاالها 

و خدمات عمومی؛
ـ اهتمــام به انضباط مالی در 
بودجه و اصالح نظــام اداری برای 
افزایــش کارایــی و منطقی کردن 

اندازه دولت؛
ـ توانمندســازی و افزایــش 
بهره وری شرکت های دولتی، بانک ها 
و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت؛
ـ تجهیز منابع عمومی غیرنفتی؛
تملک  طرح های  ساماندهی  ـ 

دارایی های سرمایه ای؛
ـ بودجه ریــزی مبتنــی بــر 

عملکرد.
الزم به ذکر اســت که به طور 
معمول این سیاســت ها در بودجه  
ســال های گذشــته نیز پیش بینی 
شــده اند، اما میزان تحقــق آنها از 
این جهت که همــراه با معیارهای 
سنجشــی و اهداف کمی نیســت، 
قابلیــت اندازه گیری ندارد. افزون بر 
سیاســت ها، اهــداف و ویژگی های 
خاصی در الیحه لحاظ شده که برخی 
از آنها مشابه بودجه سال جاری است 

که در پنج بخش خالصه می شوند:
1ـ  حمایت از معیشت عمومی 

و عدالت اجتماعی؛
2ـ حمایت از تولید و اشتغال؛
3ـ تقویت انضباط بودجه ای؛

4ـ اصالحــات در رویه هــا و 
فرایندها؛

5ـ افزایش پایداری بودجه در 
مقابل تکانه های بین المللی.

کاهش معنادار بودجه دفاعی ـ امنيتی
بودجه نظامی و دفاعی در تمام کشورها از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و تمامی دولت ها بر این اساس، 
درصدی از کل بودجه یا بخشــی از تولید ناخالص ملی 
را به بخش دفاع و امنیت تخصیص می دهند. آمریکا با 
تخصیص بیش از 6۷5 میلیارد دالر بودجه نظامی برای 
سال 2019، حدود 36 درصد کل بودجه نظامی جهان 
را صرف می کند. از دیگر کشورهایی که بیشترین بودجه 
نظامــی را در جهان صــرف می کنند می توان به چین، 
هند، فرانسه، انگلیس، آلمان، کره جنوبی، برزیل، ایتالیا، 
اســترالیا، کانادا و ترکیه اشاره کرد. چین 22۸ میلیارد 
دالر، هنــد حدود 63/9 میلیارد دالر، عربســتان 69/4 
میلیارد دالر، روســیه 66/3 میلیارد دالر، فرانسه 5۷/۸ 
میلیارد دالر، استرالیا 2۷/5 میلیارد دالر و ترکیه 1۸/2 
میلیارد دالر به حوزه نظامی اختصاص داده اند. از سوی 
دیگر اگر ســهم بودجه نظامی را با کل بودجه مقایسه 
کنیم، عراق با ۷/4 میلیــارد دالر معادل 9/4 درصد از 
بودجــه کل خود را به بخش نظامی اش اختصاص داده 
اســت، همچنین جمهوری آذربایجان نیز با وجود آنکه 
از نظــر حجم 1/5 میلیارد دالر از بودجه را به نهادهای 
نظامی خود اختصاص داده است، اما همین 1/5 میلیارد 
دالر معادل 10/4 درصد از کل بودجه این کشور است. 
رژیم صهیونیستی حدود 1۷ میلیارد دالر بودجه نظامی 
معادل 11/5 درصد بودجه و کویت 6/۸ میلیارد دالر برابر 
با 11/3 درصد از کل بودجه و عربستان بیشترین سهم 
بودجه نظامی از کل بودجه کشــور را دارند، به گونه ای 
که بودجه نظامی سعودی ها 69/4 میلیارد دالر است که 
30/4 درصد از کل بودجه این کشــور را در بر  می گیرد. 
کشــوری مانند عمان ۸/۷ میلیارد دالر به حوزه نظامی 
خود اختصاص داده که معادل 26/3 درصد بودجه کل 
این کشور اســت. در مقام مقایسه، بر اساس اطالعات 
منتشر شــده از الیحه بودجه سال 9۸، بودجه نظامی 
ایران با ســهم 51 هزار میلیارد تومانی زیر3 درصد کل 
بودجه دولت است. افزون بر اینکه ارقام مربوط به تقویت 
بنیه دفاعی در ستاد کل نیروهای مسلح از رقم مصوب 2 
هزار و 400 میلیارد تومان در سال 9۷ به 102 میلیارد 
تومان در ســال 9۸ کاهش یافته و همچنین اعتبار این 
موضوع در وزارت دفاع برای سال 9۷ بیش از 2 هزار و 
۸00 میلیارد تومان مصوب شده بود که در الیحه بودجه 
سال آینده به 620 میلیارد تومان تنزل یافته است. بنیه 
دفاعی کشور در نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
قدرت بازدارنده همیشه در طول سال های اخیر کمک 
حال مسئوالن در مذاکرات سیاسی و تحوالت منطقه ای 
به مثابه بازویی مســتحکم و قدرتمند عمل کرده است. 
انتظار می رود دست اندرکاران به لحاظ تخصیص بودجه ای 
توجه  جدی تری به ارتقا و بالندگی بیش از پیش نیروهای 

مسلح داشته باشند. 

 صبح صادق با واکاوی اعداد و ارقام الیحه بودجه 98 رویکرد معنا دار آن را نقد می کند

 انقباض بودجه دفاعی در زمانه تحریم و تهدید

درآمدها)ماليات، گمرکات، عوارض، جرایم و...(                          ۲08 هزار ميليارد تومان

واگذاری دارایی های سرمایه ای )نفت(                                         1۴8 هزار ميليارد تومان

واگذاری دارایی های مالی )سهام، اوراق مشارکت(                        ۵1 هزار ميليارد تومان

درآمدهای اختصاصی دولت                                                      70/9 هزار ميليارد تومان

منابع شرکت های دولتی، مؤسسات غيرانتفاعی و بانک ها                 1۲7۴ هزار ميليارد تومان

جمع                                                                                        17۵3 هزار ميليارد تومان

کسر ارقامی که دو بار منظور شده است                                    ۵0/1 هزار ميليارد تومان

جمع کل                                                                                  1703 هزار ميليارد تومان

منابع بودجه

هزینه ها)حقوق و مزایا، یارانه ها...(                                               3۲0 هزار ميليارد تومان

تملک دارایی های سرمایه ای)بودجه عمرانی(                                   6۲ هزار ميليارد تومان

تملک دارایی مالی)تسویه قروض و تسویه اوراق مشارکت سال های قبل(         ۲۵ هزار ميليارد تومان

از محل درآمدهای اختصاصی دولت)هزینه ای(                                ۵7/3 هزار ميليارد تومان

از محل درآمدهای اختصاصی دولت)سرمایه ای(                              13/۵ هزار ميليارد تومان

مصارف شرکت های دولتی، بانک ها و...                                        1۲7۴ هزار ميليارد تومان

کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده                                   ۵0/1 هزار ميليارد تومان

جمع کل                                                                                  1703 هزار ميليارد تومان

مصارف بودجه

الیحه بودجه 98بودجه 97عنوان

۵۴ دالر۵۵ دالرقيمت نفت

38۵0 و ۴۲00 تومانقيمت دالر

۴۲00 تومان برای کاالهای اساسی

۵800 تومان برای نرخ مؤثر

8000 تومان برای سایر

ارقام کالن بودجه

درصد تغييرسال 98سال 97

7/9+۴78 هزار ميليارد تومان۴۴3 هزار ميليارد تومانبودجه عمومی

بودجه شرکت ها، بانک ها 
۵1/8+1۲7۴ هزار ميليارد تومان839 هزار ميليارد تومانومؤسسات غيرانتفاعی

منابع بودجه

در پی انتشار اخباری در برخی 
رسانه های گروهی مبنی بر کاهش 
بودجه وزارت دفاع در سال 139۸، 
ســردار رضا طالئی نیــک، معاون 
حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مسلح اظهار 
داشــت: »بر اساس مســتندات و 
متن »الیحه بودجه ســال 139۸« 
و با احتســاب تحقق و تأمین منابع 
از بودجــه مازاد پیش بینی شــده، 
اعتبــارات دفاعی نــه تنها کاهش 
نمی یابد، بلکه در سال آینده امکان 
افزایش نیز دارد.« سردار طالئی نیک 
تصریح کرد: »20 هزار میلیارد تومان 
از اعتبارات دفاعی به تأمین منابع از 
درآمد مازاد موکول شده است که با 
هماهنگی و توافق دولت و مجلس و 
ستاد کل نیروهای مسلح باید تعیین 

تکلیف و محقق شود.«
مسئوالن  تأمل برانگیز  راهکار 
برای افزایش 20 هزار میلیارد تومانی 
اعتبار بنیه دفاعی کشــور گره زدن 
آن به منابع صندوق توسعه ملی یا 
افزایش صادرات نفت و گاز به بیش 
از 1/5 میلیون بشکه در روز است. 
در حالی که هم اکنون به واســطه 
تحریم ها بعید است فروش نفت در 
حد باالیی تحقق یابد تا از آن منابع 
بودجه دفاعی افزایــش پیدا کند. 
ناگفته نماند کــه از میزان در نظر 
گرفته شده 29620 میلیارد تومان 
آن بــرای تأمین درمــان نیروهای 

مسلح است.

حذف یارانه 
سه دهک باالی جامعه

کارشناســان در سه دولت بر 
حذف یارانه اقشار برخوردار تأکید 
کردند و در بودجه سال گذشته به 
دولت تکلیف شده بود؛ اما هیچ گاه 
این کار عملی نشــد و متأســفانه 
دولت هــای مورد نظر هر ســال از 
انجام تکلیف مربوطه سر باز زدند؛ 
به گونه ای که حتی بخشی از کسری 
منابع برای پرداخت یارانه را از محل 
منابع عمومی تأمین کرده اند. اگر در 
فرایند چند ساله، منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک 
باالی جامعه صرف توسعه زیرساخت ها و حمایت از تولید 
یا تأمین هزینه های دهک های پایین جامعه می شد، به 
اهداف اصالح نظام یارانه ها نزدیک تر می شدیم. این بار 
دولت در الیحه بودجه 139۸ به حذف یارانه سه دهک 
باالی جامعه توجه کرده و در صورت همراهی نمایندگان 
مردم در مجلس شــورای اسالمی عملیاتی خواهد شد. 
دولت می تواند اطالعات مربوط بــه یارانه بگیران را در 
اختیار استانداری ها قرار دهد و استانداری ها هم می توانند 
اطالعات مدنظــر را به فرمانداری ها واگذار کنند. بدون 
شک، با شــناختی که فرمانداری ها از وضعیت میدانی 
خانوارها دارنــد و اطالعاتی که از طریق ســامانه های 
اطالعاتی مربوطه، مانند سامانه امالک و غیره به دست 
می آورند، به راحتی می توانند یارانه بگیران ســه دهک 
باالی جامعه را شناسایی کرده و نسبت به حذف یارانه 
آنــان اقدام کنند. در این بخــش، چند اقدام باید مورد 
مالحظــه قرار گیرد: اول اینکه، دولت در آیین نامه های 
مصــوب باید موارد مصرف منابع حاصل از حذف یارانه 
سه دهک باالی جامعه را مشخص کند. دوم اینکه، سه 
دهک باالی جامعه در همه اســتان ها یکسان نیست و 
متوســط درآمد استان ها با یکدیگر متفاوت است؛ برای 
نمونه سه دهک باالی استان سیستان وبلوچستان و ایالم 
می توانند هم ردیف با ســه دهک متوسط استان تهران 
باشند. سوم اینکه، نظارت و مراقبت جدی در این حوزه 
باید صورت بگیرد تا نارضایتی مردم را در پی نداشــته 
باشد و هزینه کرد منابع حاصل از آن خیلی شفاف باشد.

عدم شفافيت بودجه شرکت ها
 یکی از بخش های مغفول مانده در بودجه مربوط 
به بودجه شرکت های دولتی است که چون بودجه آنها 
به صورت جمعی ـ خرجی آورده می شود و درآمد آنها در 
خود شرکت ها هزینه شده و فقط ارقام آن در کل الیحه 
بودجه آورده می شود، حکم حیات خلوت و صندوقچه 
در بســته را دارد. در این راستا، به منظور عملی کردن 
شعار تقویت انضباط بودجه ای، اصالح رویه ها و شفافیت، 
دولت می تواند به منابع و مصارف این بخش ورود کرده 
و حتی االمــکان مقــداری از هزینه های جاری را از این 
محل تأمین کند. بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و 
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از نظر درآمدها و دیگر 

منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۷5 درصد کل بودجه است.

عوارض خروج از کشور
در زمینه عوارض خروج از کشــور، دولت برای هر 
نفر رقم 220 هزار تومان را در نظر گرفته است. این رقم 
برای سفر دوم به  میزان 50 درصد)330 هزار تومان( و 
سفرهای سوم و بیشتر به  میزان 100 درصد)440 هزار 
تومــان( افزایش خواهد یافت. همچنین عوارض خروج 
زائران حج تمتع و عمره معادل 110 هزار تومان و عوارض 
خروج زائران عتبات عالیات برای خروج از مرزهای هوایی 

3۷ هزار و 500 تومان و برای مرزهای زمینی و دریایی 
12 هزار و 500 تومان اعالم شــده است. زائران عتبات 
عالیات )زائران اربعین( که از تاریخ 24 شهریور 9۸ تا 12 
آبان 9۸ از مرزهای زمینی به  مقصد کشور عراق از کشور 
خارج می شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف شده اند.

فرازهای مهم بودجه 98
ـ دولت در الیحه بودجه ســال 9۸ پیشنهاد داده 
اســت که قیمت هر لیتر نفت گاز )گازوئیل( 20 درصد 
افزایش یابــد و به این ترتیب درآمدهای خود را از این 

محل 1۷۸9میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
ـ دولت در الیحه بودجه ســال 9۸ حقوق ماهیانه 
زیــر 2 میلیون و 300 هزار تومان را از پرداخت مالیات 
معاف کرده است که این سقف همانند سال جاری بوده 

و تغییری نکرده است.
ـ  ارقام و اعداد الیحه بودجه سال 9۸ نشان می دهد، 
دولت تصمیم به توزیع 62 هزار میلیارد تومان یارانه در 

سال 9۸ را دارد. 
ـ در الیحــه بودجه ســال 9۸، یارانه نان و خرید 
تضمینی گندم در مقایســه با قانون بودجه سال جاری 
با افزایشــی 63 درصدی به رقم 6145 میلیارد تومان 

رسیده است.
ـ دولــت پیش بینــی کــرده اســت، درآمدهای 
مالیاتی اش از محل مصرف سیگار در سال 139۸ حدود 

1500 میلیارد تومان باشد. 
ـ دولت در نظر دارد از محل شــماره گذاری و نقل 
و انتقال خودرو درآمدی در حدود 2200 میلیارد تومان 

داشته باشد.
ـ میــزان درآمدهــای دولت از محــل مالیات بر 
ارزش افــزوده نیز 3۸ هزار و 996 میلیارد تومان در نظر 

گرفته شده است. 
ـ عوارض قبوض آب در الیحه بودجه سال 9۸ در 
مقایسه با قانون بودجه سال 9۷ حدود 33 درصد افزایش 
یافته است و در الیحه بودجه سال 9۸ ذکر شده است، 
عوارض روی قبوض آب مصرفی در سال آینده 50 ریال 

افزایش خواهد یافت.
ـ بانک مرکزی مکلف شــده اســت مبلغ 2 هزار 
میلیارد تومان تســهیالت از محل منابع قرض الحسنه 
شــبکه بانکی را به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 

تخصیص دهد.
ـ در الیحــه بودجه ســال 9۸، معافیت مالیاتی 
صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور 

بازنگردانند، برداشته شده است.
ـ مبلغ وام ازدواج جوانان بدون تغییر نســبت به 
قانون بودجه ســال جاری، همان 15 میلیون تومان به 
ازای هر نفر با بازپرداخت پنج ساله تعیین شده است. 

ـ در الیحه بودجه ســال آینــده، هزینه تعویض 
دفترچه بیمه ســالمت ســه هزار تومان، صدور مجدد 
دفترچه بیمه در صورت مفقود شــدن در نوبت اول 9 
هزار تومان و در نوبت های بعدی 1۸ هزار تومان است.

ـ بر اساس الیحه بودجه سال آینده، درآمد بانک ها 
105 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. همچنین با 
احتساب 1000 میلیارد تومان به عنوان سایر دریافتی ها، 
کل منابع بانک ها در سال آتی حدود 106 هزار میلیارد 
تومان است. همچنین هزینه های بانک ها در سال آینده 
حدود 102 هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده است. 
مالیات وصولی از بانک ها ۷45 میلیارد تومان لحاظ شده 
و 50 درصد ســود ویژه نیز حدود 1400 میلیارد تومان 
اســت. در ضمن دولت به خاطــر منابع محدود بودجه 
فرهنگی اکثر ســازمان ها به غیر صدا و سیما را کاهش 

جدی داده است. 

نتيجه گيری و چند توصيه راهبردی
در پایان باید تأکید شــود رعایت انضباط مالی و 
جلوگیری از دخل و خرج های بی فایده در بودجه سال 
آینده ضروری است. چون در وضعیت تحریم و نابسامانی 
اقتصادی قرار داریم، انضباط مالی اهمیت بسیاری دارد و 
باید بتوانیم بر مبنای این انضباط مالی، منابع گوناگون 
خود را که محدود یا کمیاب است، مدیریت کنیم تا دچار 
کسری بودجه نشویم. در مجموع، دخل و خرج سال 9۸ 
دو سقفی خواهد بود. سقف اول همان 40۷ هزار میلیارد 
تومان و ســقف دوم 44۷ هزار میلیارد تومان است که 
در صورت تحقق منابع نفت، 20 هزار میلیارد تومان آن 
سهم بنیه دفاعی و 20 هزار میلیارد تومان دیگر مربوط 
به دیگر بخش ها خواهد بود. از سویی، افزایش تورم ناشی 
از نوسانات ارزی، مشکالتی مانند کمبود منابع و سرمایه 
در گردش برای تهیه مواد اولیه تولید را به وجود آورده 
است. طبق پیش بینی های نهادهای بین المللی و داخلی، 
از جمله صنــدوق بین المللی پول و مرکز پژوهش های 
مجلس امســال و سال آینده شاهد رکود و رشد منفی 
در بخش هــای گوناگون اقتصادی خواهیم بود. با توجه 
به اوضاع کشور و اعمال فشارها و تحریم ها برای کاهش 
منابــع نفتی، وصول مالیات برای اداره کشــور اهمیت 
زیادی پیدا می کند؛ البته در بیشــتر کشورهای جهان 
نیز بخش عمده منابــع درآمدی دولت ها از این طریق 
اســت؛ اما باید به نکاتــی راهبردی در این بخش توجه 
داشته باشــیم. اوالً، افزایش مالیات ها نباید به  گونه ای 
باشد که بخش واقعی و شفاف پرداخت کنندگان مالیات 
با فشــار مالیاتی مضاعف روبه رو شــوند. ثانیاً، باید عزم 
جدی برای مقابله با فرار مالیاتی و مالیات از دانه درشت ها 
شکل بگیرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، 
جبران کمبود درآمدهای نفتی را می توان با عزمی راسخ 
از محل فرار مالیاتی و توســعه پایه های مالیاتی، اعم از 
عایدی سرمایه ،  حذف معافیت های مالیاتی و اجرای دیگر 

قوانین موجود مرتفع کرد.

درصد تغييرالیحه 98مصوب 97عملکرد سال 96 عنوان

۲7/6-30900 ميليارد تومان۴۲700 ميليارد تومان۲8۴۲۵ ميليارد تومانفصل امور دفاعی

199۴۲6/۴ ميليارد تومان18700 ميليارد تومان139۲1 ميليارد تومانفصل حفظ نظم امنيت عمومی

3۴33 ميليارد تومان33۲ ميليارد تومان70 ميليارد تومانتحقيق و توسعه امور دفاعی

17/۲6-۵118۵ ميليارد تومان61733 ميليارد تومان۴۲۴16 ميليارد تومانجمع

جدول مقایسه بودجه دفاعی ـ امنیتی

درصد تغييرالیحه 98مصوب 97عملکرد سال 96عنوان دستگاه نظامی

0/۵-1۴۵1۵ ميليارد تومان1۴۵97 ميليارد تومان10117 ميليارد توماننيروی انتظامی

۵۴-31۵۴ ميليارد تومان6860 ميليارد تومان۴۴11 ميليارد تومانوزارت دفاع

۲96۲0۲7 ميليارد تومان۲3۲۵1 ميليارد تومان۲0۲۵8 ميليارد تومانتأمين اجتماعی نيروهای مسلح

9-101۴۲ ميليارد تومان11131 ميليارد تومان8۵3۲ ميليارد تومانستاد کل ارتش

۲3/۵-1۵۴71 ميليارد تومان۲0۲36 ميليارد تومان13۵۵0 ميليارد تومانستاد مشترک سپاه

8۴-۴60 ميليارد تومان۲9۲1 ميليارد تومان1۲98 ميليارد تومانستاد کل فرماندهی نيروهای مسلح

جدول مقایسه و میزان کاهش بودجه دستگاه های نظامی



تنش های   رضا اشــرفی/ 
پدید آمده در اتحادیه اروپا، اوج گیری 
افراط گرایی چندگانه، اعتراضاتی که 
هر روز پررنگ تر و گسترده تر می شود 
و دورنمای ناروشــن اروپا سبب شده 
اختالفات بین برخی از کشورها در این 
مجموعه سیاسی بیشتر نمایان شود.

در میــان مجمــوع چالش های 
اتحادیــه اروپــا، اکنــون دو موضوع 
بیشتر از همه خودنمایی می کند. ابتدا 
اعتراضات مردمی فرانسه که به دیگر 
کشورها ســرایت کرده و دوم چالش 
برگزیت که چندجانبه اســت؛ یعنی 
هــم در انگلیس بحران ایجاد کرده و 
هم تنش بین انگلیس و اتحادیه اروپا 

را افزایش داده است. 
در چنیــن وضعیتی، اختالفات 
بیــن فرانســه و انگلیــس در بین 
کشــورهای اروپایی در حال رو شدن 
است. تاکنون این دیدگاه وجود داشته 
که قاعدتاً نباید بین کشورهای اروپایی 
تنش های بنیادی وجود داشته باشد و 
حتی اختالف بین اروپایی ها و آمریکا 
نیز بی معنا است، اما بحران های شکل 
گرفته در نظام ســرمایه داری حاکی 
اســت اختالفات به وجــود آمده از 
جدیت باالیی برخوردار اســت، حتی 
شکاف بین دولت و ملت جدی است 
و این مسئله در مواقع بحران اقتصادی 
و کاهش رفاه اجتماعی بروز می کند. 
در این مقطع در بین کشورهای 
حاضر در اتحادیه اروپا که با مشکالت 
جاری مواجه هستند، انگلیس و فرانسه 
بیش از همه رنج می برند؛ انگلیس به 
واســطه بحران برگزیت و فرانسه به 
دلیل اعتراضات خشــن و مداوم. در 
چنین وضعیتی اختالفات بین انگلیس 
و فرانسه نیز افزایش یافته و علنی تر 
شده اســت. این اختالفات حوزه های 

گوناگونی را در بر می گیرد. 
پیــش از هر نکتــه باید به این 
موضوع اشــاره کرد کــه اختالفات 
تاریخی بین کشــورهای اروپایی در 
نگاه کلی و عام و اختالفات بین لندن 
و پاریس در نــگاه خاص و دوجانبه، 
بیشــتر از آن اســت که بتوان آن را 
نادیده گرفت. جنگ های مذهبی چند 
دهه ای در اروپا و همچنین رقابت ها 

و نزاع های بی وقفه بین دو همســایه 
 دریایی که متأثر از تحریکات ناپلئون 
و هراس انگلیسی بود، تنها نمونه ای 

از آنها هستند. 
اما گذشــته از مباحث تاریخی، 
طی دهه ها و ســال های اخیر جهان 
شــاهد اختالفاتی بیــن این دو بوده 
اســت. یکی از مهم ترین دالیلی که 
سبب شده شــکاف سیاسی ماه های 
اخیر بین اتحادیــه اروپا با انگلیس، 
شکل بگیرد، به اختالف نظر انگلیس 
با آلمان، فرانسه و به طور کل اتحادیه 

اروپا باز می گردد.
اگرچــه انگلیس در ابتدای دهه 
1990 و پــس از فروپاشــی اتحــاد 
جماهیر شوروی، در موافقت معاهده 
ماستریخت، به شــکل گیری کنونی 
اتحادیه اروپا کمک کرد، اما تنها چند 
ســال پس از آن حوزه ارزی یورو را 
نپذیرفت. به این معنا که نمی خواهد 
با فاصله گرفتن از پول ملی خود و ارز 
بین المللی دالر که این روزها به شدت 
با چالش مواجه شــده، بیش از اندازه 

خود را در اتحادیه متعهد کند.  
به هر حال، آلمان، فرانسه، ایتالیا 
و... با پذیرش یورو به مثابه واحد پول 
منطقه ای،  این پیام را به آمریکا دادند 
که در حال فاصله گیری از امپراتوری 
ارزی آمریکا هســتند. موضوعی که 

این روزها بیشــتر نمایان است؛ زیرا 
از دیگر کشــورهای جهان  برخــی 
گرایش شدیدی به آن پیدا کرده اند. 
از این منظر می تــوان گفت، یکی از 
مهم ترین دالیل چالش انگیزی اروپا 
از سوی آمریکا بر همین اساس است. 
البته، انگلیس برای حفظ اســتقالل 

نسبی خود از اتحادیه، ارز منطقه ای 
آن را نپذیرفت. شــواهد نیز نشــان 
می دهد انگلیس به دالیل حفظ منافع 
بلندمدت خود تمایل نداشت اینگونه 
به شــکل علنی با دالر روبه رو شــود 
و حتی بــا تمایالت نظامی و امنیتی 
آمریکا، از جمله حملــه به عراق در 

سال 2003 خود را همراه تر نشان داد. 
انگلیس که در دو قرن 19 و 20 
یکی از تأثیرگذارترین کشورهای جهان 
بود،  اکنون با قرار گرفتن در زیرمجموعه 
اتحادیه اروپا، با مشکالت هویتی مواجه 
شــده و به همین دلیل بــه ناچار به 
سمت برگزیت و جدایی از اتحادیه گام 
برداشته که اکنون به چالش اساسی بین 
دو طرف تبدیل شده است. این موضوع 
بر فرانســه بســیار گران آمده است، 
به این دلیل کــه برخی از دولتمردان 
فرانســوی بر این موضوع تأکید دارند 
که تمایــالت اجتماعی برای برگزیت، 
به جامعه فرانســوی ســرایت کرده و 
آنها را با پدیده فرگزیت مواجه ساخته 
اســت و مردم خواهان خروج فرانسه 
از اتحادیه اروپا هســتند. این موضوع 
زمانی جدی تر می شود که آمریکا نیز 
از آن حمایــت کــرده و ترامپ تأکید 
دارد مردم فرانســه نیــز باید همچون 
مردم انگلیس با شرکت در همه پرسی 
جدایی، بــه فرگزیت رأی بدهند. این 
پدیده اجتماعی کــه از انگلیس وارد 
فرانسه شده، به همراه مسائل چگونگی 
خروج انگلیــس، اختالفاتی را بین دو 

کشور به وجود آورده است.
تالش برای ایجاد ارتش مستقل 
اروپایی از دیگر اختالفاتی اســت که 
چشــم انداز روشــنی برای آن وجود 

ندارد. فرانســه از زمان ژنرال دوگل 
از ناتو خارج شد و تا زمان سارکوزی 
به آن نپیوست. امروز نیز فرانسوی ها 
عالقه مندند با ایجاد ارتش اروپایی از 
نظم ناتویی خارج شــوند؛ موضوعی 
که آلمان نیز به واســطه دیدگاه های 
تاریخــی بر آن تأکیــد دارد. این در 
حالی اســت که انگلیس در حمایت 
از ناتــو به طور رســمی اعالم کرده 
اســت که نباید رویه ای را دنبال کرد 
که به واســطه آن ناتو تضعیف شود. 
حتی رقابت های نظامی و تسلیحاتی 
انگلیس با فرانسه به کشورهای غرب 
آسیا و حوزه خلیج فارس نیز کشیده 
شده اســت. انگلیس بر اساس سنت 
پیشــین عالقه ندارد کشور دیگری 
جایگاه ســنتی اش را در حوزه غرب 
آسیا و خلیج فارس بگیرد. حتی لندن 
خواهان آن است که در صورت خروج 
آمریــکا از منطقه، جای آن را بگیرد. 
اما دیگر کشــورها از جمله فرانسه به 
شدت خواهان تحکیم مبادالت نظامی 
و تسلیحاتی با کشورهای حاضر در این 
حوزه ژئوپلیتیک هستند. این موضوع 
را می توان در قراردادهای تسلیحاتی 

و حتی هسته ای دید. 
موضــوع دیگری که بخش مهم 
آن ریشــه در تحوالت غرب آســیا و 
آفریقا دارد، اما به اختالف بین انگلیس 
و منجر شــده، موضــوع مهاجرت و 
چگونگــی مواجهه با آن اســت. طی 
سال های اخیر و چالش زیست محیطی 
و همچنین بحران شکل داده شده در 
غرب آسیا از جمله سوریه و عراق، به 
میزان مهاجرت به اروپا افزوده شــد. 
هجوم مهاجرانی که خواهان عبور از 
فرانسه و رســیدن به انگلیس بودند، 
اختالفات دو طرف را تشــدید کرد. 
فرانسه  معتقدند  انگلیســی  مقامات 
مسئول حل وفصل این چالش است و 
نباید اجازه دهد مهاجران وارد خاک 
انگلیس شوند. اتهامی که فرانسه آن را 
متوجه انگلیس می کند تا تنش ها روی 
هم انباشته شود و در بلندمدت تداوم 
پیدا کند؛ تنش هایی که چشــم انداز 
روشنی برای عبور از آن وجود ندارد 
و دو کشور را به سمت اختالفات جدی 

و بی بازگشت پیش می برد. 
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  قاســم غفوری/ هنوز 
چند ماهی از به قدرت رســیدن 
عمران خــان نخســت وزیر جدید 
پاکســتان نگذشــته اســت که 
تحرکاتــی مهم از ســوی برخی 
کشورهای عربی در قالب اقتصادی 
در قبال این کشور صورت می گیرد. 
در همین چارچوب عربســتان و 
پس از آن امارات از اعطای کمک 
مالی به پاکســتان خبر داده اند. بر 
اســاس گزارش های منتشر شده، 
عربســتان شــش میلیارد دالر و 
امارات سه میلیارد دالر در اختیار 
این کشــور قرار داده اند. حال این 
سؤال مطرح است که این کشورها 
چرا این اقدام را انجام می دهند و 
 در ایــن میان چه اهدافی را دنبال 

می کنند؟ 
ایــن رفتارها را  از  بخشــی 
می تــوان برگرفته از تحرکات این 
کشــورها در حفظ پاکســتان در 
ائتالف جنگ یمن دانست. در حالی 
روند سیاســی در یمن آغاز شده 
که عربســتان و امارات برای ادامه 
جنگ در یمن و البته مشروعیت 
دادن بــه آن نیازمند حضور دیگر 
کشورها در این جنگ هستند. در 
حالی که برخی از اعضای ائتالف از 
جمله سودان از این همکاری دست 
کشیده اند، ائتالف به دنبال بازیگران 

جدید می گردد.
 بر این اساس، آنها با اعطای 
کمک اقتصادی به پاکستان سعی 
در آوردن گسترده تر اسالم آباد در 
جنگ یمن دارند. راحیل شریف، 
فرمانده ســابق ارتش پاکســتان 
مســئولیت فرماندهــی ائتالف را 
داشــته، در حالی که پاکستانی ها 
به شــدت مخالف ایــن همکاری 
هســتند. بر این اســاس، ائتالف 
آمریکایــی ـ ســعودی برآننــد با 
کمک های اقتصادی پاکســتان را 
ادامه همکاری بیشتر   به ســمت 

سوق دهند. 
نکتــه دیگر در ایــن روند را 
می تــوان در تحوالت افغانســتان 
جست وجو کرد. به تازگی نشست 
چهارجانبــه ای با حضــور دولت 
افغانســتان، طالبان، پاکســتان و 
امارات در امارات برگزار شده است. 
این نشســت در حالی بــا ادعای 
برقراری صلح در افغانستان بوده که 
یک الیه پنهانی برای آن وجود دارد 
و آن رقابت میان ائتالف سعودی ـ 

اماراتی با قطر است. 
قطر با دادن دفتــر به طالبان 
ســعی داشــته نقش میانجی را در 
تحوالت افغانســتان بــازی کند و تا 
حدودی نیز در کنار ناتو در افغانستان 
نقــش ایفا کرده اســت. در وضعیت 
کنونــی کــه روابط ائتــالف امارات 
و ســعودی با قطر در بحــران قرار 
دارد، می توان گفت که امارات نقش 
برهم زننده جایگاه قطر در افغانستان 
را ایفــا می کند. عربســتان به دلیل 
گرفتار بودن در پرونده خاشقجی عماًل 
نمی توانــد در معادالت مذکور نقش 
داشته باشد؛ از این رو این مأموریت 

را به امارات واگذار کرده است. 
کشــورهای  میان  ایــن  در 
مذکور برای جلب رضایت طالبان 
و پاکستان برای حضور در نشست 
امارات به مشــوق های سیاســی 
اقتصادی روی آورده اند که اعطای 
به  کمک هــای چند میلیــاردی 
اسالم آباد بخشــی از این اقدامات 
بوده است. البته باید به این موضوع 
نیز توجه داشــت که ائتالف غربی 
پاکســتان  دنبال جداســازی  به 
از مؤلفه هــای شــرقی از جملــه 
جمهوری اســالمی ایران، چین و 
روسیه اســت؛ بنابراین سعی دارد 
از نیازهای مالی این کشــور برای 
تحقق این اهداف بهره برداری کند 
که بخشــی از اهداف کمک های 
اقتصــادی عربســتان و امارات و 
البته تحریم ها و تهدیدات آمریکا 
 را می توان در این چارچوب ارزیابی

 کرد.
در جمع بندی نهایی از آنچه 
ذکر شد می توان گفت، آنچه این 
روزهــا در امارات روی می دهد نه 
برگرفته از روحیه خیرخواهی این 
کشور در منطقه، بلکه برگرفته از 
ادامه تقابل ها میان ائتالف امارات 
و ســعودی در برابر قطر است که 
دامنه آن به افغانستان رسیده و هر 
یک تالش دارد دیگری را از میدان 
 بــه در کرده و نقــش محوری به

 خود بدهد. 

  عبــداهلل عبادی/ هرچنــد تاریخ 
روابط دو کشــور به قرن پانزدهم بازمی گردد؛ 
امــا از اوایل دهــه 19۷0 رهبــران مالزیایی 
عالقه بسیاری برای ارتباط با عربستان از خود 
نشــان داده، در همین راســتا تعداد زیادی از 
نخست وزیران مالزی از عربستان بازدید کردند، 
پس از نخســتین دیدار تونکو عبدالرحمن از 
عربستان، وی به طور رسمی نخستین رئیس 

سازمان کنفرانس اسالمی شد.
مالــزی در ســال های 19۷5 تا 19۷6 
کمک های اقتصادی زیادی از عربستان سعودی 
دریافت کرد که این کمک ها به دو شکل اساسی 

انجام می گرفت؛
1ـ کمک های ســازمان یافته به وســیله 
صندوق توســعه ســعودی با هدف توسعه و 
سازماندهی تشکیالت دینی، همچنین انجام 

تبلیغ دینی )دعوت( در مالزی؛
2ـ کمک هــای مالی به منظور توســعه 

اقتصادی مالزی. 
کمک های مالــی برای تبلیــغ دین به 
ســازمان ها و مؤسســه های مالزیایی از سوی 
عربستان سبب توسعه روابط و تحکیم ارتباطات 
علمای مالزیایی با مفتی ها و مقامات بلندمرتبه 

دینی عربستان شد.
عربســتان در ســال 19۸5، رادیویی به 
نام »نداء الســالم« تأسیس کرد تا برنامه های 
خــود را از مکه به زبــان ماالیی پخش کند. 
دریافت کمک های اقتصادی از عربســتان در 
طول سال های 19۷6 تا 19۸0 افزایش یافت 
و در دوره نخست وزیری »تون رزاق« نخستین 
وام بــه مبلغ 200 میلیون دالر برای توســعه 
طرح های اقتصادی مالزی، همانند دانشــکده 
پزشــکی دانشــگاه ماالیو، طرح ساخت وساز 
مســکونی اولوکالنتن و طرح مسکونی پهنگ 

تنگارا پرداخت شد.
در این سال ها عربستان به گسترش نفوذ 
دینی خود در ایالت های گوناگون مالزی اقدام 
کرد و افزون بر هدف قراردادن خطبای مساجد 
و ائمه جماعات به بدنه مؤسسات آموزش عالی 
و نهادهای اجراکننــده طرح های اقتصادی و 

اجتماعی نیز راه یافت. به این ترتیب، عربستان 
توانست در دوره های گوناگون با استفاده از ابزار 
اقتصادی در بخش های متفاوت این کشور نفوذ 
دینی پیدا کند تــا در نهایت راهی برای نفوذ 

به پارلمان و نظام سیاسی مالزی ایجاد شود.
با روی کار آمدن ماهاتیر محمد )19۸1 تا 
2003( روابط مالزی با عربستان دچار تحوالت 

زیادی شد. ماهاتیر محمد 
در اواخــر دهــه 19۸0 
را  خود  خارجی  سیاست 
بــر پایه روابــط فعال به 
منظور ارتباط بیشــتر با 
نیز  و  اسالمی  کشورهای 
برای ساخت  وام  دریافت 
پنج بیمارستان و دریافت 
رینگیت  میلیــون   132
طرح های  تکمیــل  برای 
عمرانــی اســتوار کــرد 
و از آن بــه بعــد بود که 
با  مالزی  اقتصادی  روابط 

عربستان دچار تغییرات اساسی شد. تعامالت 
اقتصادی و در ادامه تفاهم نامه های امنیتی بین 
عربستان و مالزی سبب شد همکاری های دینی 
بین دو کشور به مثابه سنگ بنای روابط دیرینه 
پررنگ از سابق شــده و توسعه یابد. برخالف 
اختــالف دیدگاه های وهابی مــورد حمایت 

عربستان و نگاه سنتی شافعی در مالزی شاهد 
هســتیم که همچنان همکاری های دینی دو 

کشور در حال توسعه و گسترش است.
در حال حاضر، برخی از جریان های دینی 
در مالزی به شدت تحت تعالیم مبلغان وهابی 
مورد حمایت عربستان قرار دارند که از جمله 
می توان به جریان اهل سنت در شهر پرلیس، 
حرکت ســنت در شــهر 
جوهرر و اورنگ سنت در 
شهر پهنگ اشــاره کرد. 
اگرچه این گروه های دینی 
و ســازمان های مالزیایی 
تحت الشعاع وهابیت قرار 
دارند؛ اما شاید به سختی 
بتوان مدارک قطعی مبنی 
بــر تغذیه مالــی آنان از 
سوی عربستان پیدا کرد. 
یکــی از ابزارهای ترویج 
وهابیت در مالزی تشکیل 
کارگروه های آموزش زبان 
عربی به وســیله مؤسسات و مراکز مالزیایی با 
حمایت عربســتان است. سازمان رابطه العالم 
اسالمی و مؤسســات تحت پوشش آن نقش 
مهمی در بخش تبلیغی وهابیت ایفا می کنند. 
این سازمان در سال 2010 کنفرانس اقلیت های 
اســالمی را در مالــزی با همکاری دانشــگاه 

بین المللی اســالمی برگزار کرد که رئیس این 
سازمان در مصاحبه با روزنامه های عربستانی 
اظهار داشت، سازمان ما برنامه مستمری برای 
جلب مشارکت هیئت ها و سازمان های اسالمی 
در جهان و از جمله مالزی تدارک دیده است.

نقش شبکه های اجتماعی دانشجویان 
سعودی در ترویج وهابيت

یکی از مهم ترین شبکه های فعال عربستان 
در مالزی انجمن دانشــجویان عربســتانی در 
کواالالمپور اســت که همچــون حلقه اتصال 
ســازمان های تبلیغی عربستان در بین مردم 
مالزی عمــل می کند. مؤسســه های خیریه 
عربســتان با شــعار »ما همه برادران شــما 
هســتیم« و با حمایت سفیر عربستان فهد بن 
عبداهلل الرشــید در ماه رمضان سال 2015 از 
داراالیتام مالــزی حمایت کردند. این انجمن 
دانشجویی همچنین میزبان شیخ عبدالرحمن 
السدیس از وهابیون سرشناس عربستان و امام 
جماعت مکه بود. شــیخ عبدالرحمن السدیس 
به داشتن مواضع ضد شیعی در جهان شهرت 
دارد و هــدف از دعوت وی به مالزی حمایت 
از جریان های وهابی و اعمال فشــار به دولت 
این کشــور برای تشدید اقدامات امنیتی علیه 

شیعیان مالزی ذکر شد.
گفتنی اســت، نفوذ عربستان به شبکه 
قضایی مالزی نیز رســیده و در ســال 2013 
چهل نفر از قضات مالزیایی دوره عالی قضایی 
خود را در دانشگاه قضایی عبداهلل بن عبدالعزیز 
عربستان طی کردند. آموزش قضات شافعی به 
وســیله قضات وهابی نتیجه ای جز فشارهای 
قضایی بر شــیعیان مالزی نداشته است؛ زیرا 
جرم »شیعه بودن« تنها در محاکم دینی مالزی 
رسیدگی می شود و ارکان قضایی مالزی در امور 

دینی دخالت نمی کنند.
نکته آخــر اینکه ســازمان های تبلیغی 
مالزی با دریافــت کمک های مادی و معنوی 
از مؤسسه های عربستان درصدد ترویج اسالم 
با قرائت ســلفی در کشــورهای جنوب شرق 
آسیا، نظیر کامبوج، جنوب فیلیپین و جنوب 

تایلند هستند.

 ادعای جدید ترامپ
خبرگزاری مهر: رئیس جمهور آمریکا که هنوز از تصمیم برخی مشاورانش برای 
استعفا ناراضی است، در توئیتر به نماینده مستعفی آمریکا در ائتالف به اصطالح 
ضد داعش حمله کرده اســت. ترامپ که پیش از این ادعا کرده بود مک گورک 
را اصاًل نمی شناســد، این بار ادعا کرده اســت او مسئول ارسال 1/۸ میلیارد دالر 
پول نقد به ایران، به منزله بخشــی از توافقات مربوط به توافق هســته ای برجام 
بوده است. ترامپ نوشت: »هواداران برت مک گورک به یاد داشته باشند او همان 
منصوب اوباما اســت که هواپیماها را با 1/۸ میلیارد دالر پول نقد پر کرده و آنها 
را به عنوان بخشــی از توافق هسته ای وحشتناک ایران ـ که به تأیید باب کورکر 

حقیر هم رسیدـ به ایران ارسال کرد.«
هدیه کریسمس ترامپ به روسیه و ایران

خبرگزاری فارس: یک ســناتور دموکرات اهل ایالت »دلور« درباره تصمیم 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کشــور پیرامون عقب نشینی از سوریه گفت: 
»ترامپ در حال اهدای هدیه  بزرگ کریســمس به روسیه و ایران است.« سناتور 
»کریس کونز« عضو کمیته روابط خارجی سنا با بیان اینکه ترامپ با این کار هدیه 
بزرگی را به ایران و روسیه اهدا می کند، اظهار داشت: »تصمیم گیری در سیاست 
خارجی که از سوی »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه و »رند پال« سناتور 
ایالت کنتاکی تشویق شود، ایده ای وحشتناک است.« سناتور آمریکایی در ادامه 
گفت: »عقب نشــینی ما در برهه کنونی و رها کردن متحدان کرد، مسیر را برای 

ایران، روسیه و ترکیه به منظور احاطه بر سوریه هموار می کند.«
چاره ای جز صحبت با روسیه و ایران نداریم

خبرگزای تســنیم: »رند پال« سناتور جمهوریخواه آمریکایی ضمن تأکید 
بر اینکه نظامیان آمریکایی باید از افغانســتان و سوریه خارج شوند، گفت: »بشار 
اسد پیروز شده و واشنگتن چاره ای جز مذاکره با سوریه، ایران و روسیه ندارد.«

رند پال درباره شرایط سوریه و منطقه گفت: »این مناطق کامالً وضعیت آشفته  
و درهمی دارد، آنها )مردم منطقه( برای هزار سال در حال جنگ با هم هستند، 
ُســنی و شیعه از زمان جنگ کربال در حال جنگ با هم هستند و تا پایان با هم 
خواهند جنگید. اگر ما بخواهیم صبر کنیم تا دیگر هیچ جنگ محتملی بین آنها 
صورت نگیرد، در آن صورت ما برای همیشه در این منطقه باقی خواهیم ماند.«

ترامپ پیروزی را تقدیم ایران کرد
خبرگــزاری مهر: بنیاد دفاع از دموکراســی  )FDD( کــه از البی های ضد 
ایرانی رژیم صهیونیســتی در واشنگتن اســت، در یادداشتی تصمیم اخیر دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از سوریه را نقد کرد و آن را بیش از 
همه، دســتاوردی برای ایران تلقی کرد. این اندیشکده آمریکایی ضمن تمجید از 
سختگیری های ترامپ در دوره ریاست جمهوری به ویژه یک سال اخیر که با خروج 
از برجام و بازگشت تحریم های ضد ایرانی همراه بود، مدعی شد: »خروج از سوریه، 
کاهش شمار نیروها در افغانستان و زمزمه کاهش نیرو در عراق، سیاست آمریکا در 
راستای مهار ایران را هزار پاره کرده است. آنهایی که در منطقه از این تصمیم سود 
خواهند برد، عبارتند از: ایران، روسیه، بشار اسد، حزب اهلل لبنان، گروه های شیعه 
عراق و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه. این در حالی است که ضرر این 
تصمیم به اردن، اسرائیل، سوریه، کردها و همچنین اعراب خلیج فارس می  رسد.«

  محمدرضــا مرادی/ به تازگی هیئت صنعــا و هیئت ریاض با حضور 
در مذاکرات اســتکهلم در سوئد بر سر چند موضوع از جمله اجرای آتش بس در 
الحدیده به توافق رســیده اند؛ توافقی که ریاض به آن پایبند نیست. با وجود آنکه 
اجرای آتش بس از بامداد سه شنبه 2۷ آذر ماه آغاز شده است، اما ائتالف سعودی 
همچنان به نقض آتش بس ادامه می دهد. در واقع، حمالت ائتالف سعودی در اوج 
مذاکرات صلح یمن در سوئد هم متوقف نشده بود و شبه نظامیان ائتالف سعودی ـ 
اماراتی در جبهه های مختلف تالش می کردند با پیشــروی و تحقق پیروزی هایی 
هرچند اندک، به نوعی روند مذاکرات را تحت الشــعاع قرار دهند که البته موفق 
نشدند و این حمالت با پایان این مذاکرات نه تنها متوقف نشده، بلکه افزایش هم 
داشــته اســت. در همین زمینه به تازگی سخنگوی نیروهای مسلح یمن در یک 
نشست خبری اعالم کرد که ائتالف سعودی با آغاز توقف درگیری ها در الحدیده 
واقع در غرب یمن، 223 بار آتش بس را نقض کرده است. این موضوع در روزهای 
بعدی نیز تکرار شد. اما دلیل نقض آتش بس در الحدیده از سوی ائتالف سعودی 

چیست و ریاض از این اقدام چه اهدافی را دنبال می کند؟
برای رسیدن به پاسخ چرایی اقدامات عربستان در موضوع نقض توافق آتش بس 
در الحدیده ابتدا باید نگاهی به شرایط توافق استکهلم انداخت. در واقع عامل اصلی 
برگزار نشدن مذاکرات در دو سال گذشته مخالفت ها و کارشکنی ریاض بوده است؛ 
چرا که نه در صحنه میدانی و نه در صحنه سیاسی نتوانسته بود برگ برنده ای در 
اختیار داشــته باشد، به همین دلیل از برگزاری مذاکرات بدون برگ برنده واهمه 
داشــت. اما مجموعه ای از عوامل ریاض را مجبور به موافقت با برگزاری مذاکرات 
استکهلم کرد. فشار جهانی بر عربستان به دلیل قتل جمال خاشقجی سبب شده بود 
عربستان نتواند با درخواست های بین المللی برای برگزاری مذاکرات یمن مخالفت 
کند. اما موافقت عربســتان با برگزاری مذاکرات تحت فشــار جهانی برای ریاض 
بسیار سخت بود. ریاض به چند دلیل بازنده مذاکرات استکهلم شناخته شد. یکی 
از مهم ترین خواسته های ائتالف سعودی اشغال صنعا بوده است. اما حضور انصاراهلل 
به عنوان هیئت صنعا در مذاکرات سوئد پایان این تالش نافرجام عربستان است. 
همچنین عربســتان بارها اعالم کرده است که انصاراهلل در صورت قدرتمند شدن 
به نســخه دوم حزب اهلل لبنان تبدیل خواهد شد. به همین دلیل عربستان تالش 
کرده انصاراهلل را از صنعا عقب براند و آن را خلع سالح کند. هدف دیگر عربستان 
در چهار سال گذشته این بود که انصاراهلل را گروه تروریستی و شورشی در جهان 
معرفی کند. بی تردید ریاض از این طریق قصد داشــته از مشروعیت یابی انصاراهلل 
جلوگیری کند. هدف دیگر عربســتان در شش ماه گذشته این بوده که با اشغال 

بندر الحدیده، انصاراهلل را در نوعی تنگنای امنیتی ـ سیاسی قرار دهد. 
در واقع، بررســی خواسته ها و اهداف ائتالف سعودی در چهار سال گذشته 
نشان  می دهد ائتالف سعودی به دنبال اشغال صنعا، عقب راندن انصاراهلل، نامشروع 
جلوه دادن انصاراهلل، بازگرداندن منصورهادی به قدرت و اشغال الحدیده بوده است. 
اما مذاکرات استکهلم نشان  داد که ائتالف سعودی به هیچ یک از اهداف خود در 
طول چهار ســال گذشته دســت نیافته است. صنعا همچنان در اختیار انقالبیون 
یمن است و عربستان توان پیروزی در این منطقه را ندارد. الحدیده نیز طبق توافق 
استکهلم منطقه غیر نظامی اعالم شده و عربستان نمی تواند آن را اشغال کند. اما 
مهم ترین دلیل پیروزی انصاراهلل در مذاکرات ســوئد به مشروعیت یابی بین المللی 
انصاراهلل مرتبط است. در حقیقت عربستان و حتی برخی از نهادهای بین المللی، 
انصاراهلل را به عنوان یک گروه شورشی و نامشروع می شناختند، اما حضور انصاراهلل در 
مذاکرات رسمی سوئد در جایگاه نماینده رسمی صنعا نشان دهنده پذیرش انصاراهلل 
از سوی جامعه جهانی است و این بزرگ ترین دستاورد مذاکرات برای انصاراهلل است.   
در مجموع، از آنجا که عربستان خود را بازنده مذاکرات استکهلم می داند، به 
همین دلیل تالش دارد در راه اجرای توافقات این مذاکرات کارشکنی کند. تالش 
ریاض این است که با حمالت پراکنده به الحدیده، انصاراهلل را وادار به واکنش کند 
تا با مانور رسانه ای بتواند انقالبیون یمن را عامل اصلی نقض آتش بس معرفی کند. 
این حربه ای است که در روزهای اخیر بسیار شدت گرفته است. عربستان همچنان 
راه حل نظامی را برای بحران یمن در نظر دارد؛ راه حلی که در طول چهار ســال 

گذشته به طور کامل با شکست مواجه شد.

 مرگ پسر 8 سالهبازی امارات!
 در بازداشتگاه آمریکا

در حالی  که تنها چند روز از مرگ یک دختر ۷ ساله گواتماالیی پس از بازداشت به دست مأموران گشت مرزی آمریکا به دلیل عبور از مرز مکزیک به سوی ایاالت متحده می گذرد، رسانه های 
خبری از مرگ دومین کودک مهاجر گواتماالیی در بازداشتگاه های آمریکا و در ایام جشن های کریسمس خبر دادند و گفتند یک پسر بچه ۸ ساله گواتماالیی در بازداشتگاه دولتی جان باخت. انتظار 

می رود با مرگ دومین کودک مهاجر بار دیگر وضعیت سخت مهاجران محبوس بازداشتگاه های اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا دست کم برای مدتی در کانون توجه قرار گیرد.

رخداد

انگليس بر اساس سنت پيشين 
عالقه ندارد کشور دیگری جایگاه 
سنتی اش را در حوزه غرب آسيا 
و خليج فارس بگيرد. حتی لندن 
خواهان آن اســت که در صورت 
خروج آمریکا از منطقه، جای آن 
را بگيرد. اما دیگر کشورها از جمله 
فرانسه به شدت خواهان تحکيم 
مبادالت نظامی و تســليحاتی با 
کشــورهای حاضر در این حوزه 
ژئوپليتيک هستند. این موضوع را 
می توان در قراردادهای تسليحاتی 

و حتی هسته ای دید 

نفوذ آل سعود در جهان اسالم ـ ۴۴

 گسترش نفوذ دینی در ایالت های مالزی

عربستان و سریال تکراری نقض آتش بس در یمن

عربســتان در سال 198۵، 
رادیویی به نام »نداء الســالم« 
تأسيس کرد تا برنامه های خود را 
از مکه به زبان ماالیی پخش کند. 
دریافت کمک هــای اقتصادی 
در طول  عربســتان  از  مالزی 
سال های 1976 تا 1980 افزایش 
و در دوره نخست وزیری  یافت 
»تون رزاق« نخســتين وام به 
مبلغ ۲00 ميليــون دالر برای 
اقتصادی طرح های   توســعه 

 مالزی

فراسو

رخنه

کند و کاو

بازنگاهی به دعوای انگليس و فرانسه

تسویه حساب در غرب آسیا



 محراب دوســتی/ در سه 
شــماره گذشته بخش هایی از گزارش 
صبــح صــادق از همایش بررســی 
چالش های ارزی کشور منتشر شد. در 
این شماره سخنان سیدیاسر جبرائیلی 
یکی دیگر از سخنرانان همایش که به 
نقش و وظایف دولت ها در پیشــرفت 
اقتصادی و بیــان نمونه های مصداقی 
در این زمینه پرداخت، منتشر می شود. 
در این بخش پنج نســبت بین 
دولت و نیروهای بازار که آن را حمایت 
هوشمند می نامیم، مطرح می شود. این 
وجوه حمایت هوشــمند، در رابطه با 
کشورهای پیشــرفته نشان داده شده 
است. دولت در کشورهای توسعه یافته 
نیز اینگونه نیســت که بــازار را آزاد 
بگذارد و هر کســی هــر کاری دلش 
خواســت انجام دهد و بدون دخالت 
دولت پیشرفت حاصل شود. سیاست 
ارزی کشور و رابطه دولت با بازار باید 
در نسبت با این پنج وجه تنظیم شود.

***
1ـ صيانت از بازار 

در صورتی که شــما بــازار ۸0 
میلیونی دارید و تولیدکنندگان نوپایی 
در این بازار شکل گرفته اند،  اگر کاالی 
مشــابه داخلی از خارج وارد شود، به 
هر میزان واردات، کوچک شدن بازار 
داخلی بــرای تولیدکننده داخلی رقم 
خواهد خورد، در حالی که  آمریکا، کره 
جنوبی، آلمان و هیچ یک از کشورهای 
پیشرفته دیگر اجازه نداده اند بازارشان 
در اختیار بیگانگان قرار بگیرد. آنها از 
بازارشــان صیانت کرده  و ورود برخی 
کاالها را به کشورشــان ممنوع اعالم 
کرده اند تا تولیدکننده داخلی براساس 
برنامه توسعه ای که دولت تنظیم کرده، 
قــدم به قدم جلو بیاید تــا به ارتقای 
محصول برسد.  این کشورها به هیچ وجه 

بازار را آزاد نگذاشته اند.
آقایانی که قائل به ایجاد ممنوعیت 
در برابــر کاالهای وارداتی نیســتند، 
می گویند که گروه سومی درست کنیم، 
هر کسی هر کاالیی خواست وارد کند! 
هیچ کشوری با منابع ارزی خودش این 
کار را نکرده است. رهبر حکیم انقالب 
در فروردیــن 96 فرمودند که واردات 
کاالی مشــابه داخلی باید حرام اعالم 
شود؛ پیامی که نشان از اهمیت باالی 
صیانت از بازار برای تولیدکننده داخلی 
دارد. اما صیانت کنیم که چه شــود؟ 

سود تولیدکننده را بیشتر کنیم و این 
کارگاه ها و کارخانه های داخلی با همان 
فناوری و همان کیفیت و شیوه تولید 
جیب خودشان را پر کنند؟ نخیر، در 
سیاست صنعتی، دولت برنامه پیشرفت 
دارد و می گوید ایــن تولیدکننده به 
شرطی این بازار برایش تأمین می شود 
کــه قدم به قدم این فنــاوری را ارتقا 
دهد. بنابراین اولین نیاز تولیدکننده، 
بازار اســت. در واقع، اگر بازار نباشد، 
تولیدکننده ای وجود نخواهد داشــت. 
ما یک بــازار ۸0 میلیونی داریم؛ بازار 
تولیدکننده داخلی  برای  عظیمی که 

باید از آن صیانت کنیم.
۲ـ خلق بازار

وظیفــه دیگر دولت خلق بازار از 
طریق منابع عمومی است. وقتی شما 
در برنامه پیشــرفت کشور، تقاضا در 
بازار نداری، می آیی با تعریف پروژه های 
تحقیقاتی، با برگزاری مناقصه و... یک 
بــازار تعریف می کنــی، تقاضا ایجاد 
می کنی تا این شرکت های تولیدکننده 
بیایند این محصول را برای شما تولید 
کننــد. وزارت دفاع آمریکا یک نمونه 
عالی از خلق بازار اســت. برای نمونه 
می گوید من صفحه الکترونیکی چند 
لمســی نیاز دارم، بودجه هم برای آن 
پــروژه تخصیص می دهد؛ یعنی خلق 
بازار برای آن پروژه می کند،  شرکت ها 
و تولیدکنندگان می آیند این بودجه را 
در اختیــار می گیرند و ضمن تحقیق 
و توســعه، به آن محصول می رســند 
و اینگونــه محصول ایجاد می شــود. 
بنابراین یکی از وظایف دولت ما خلق 
بازار بر اساس برنامه پیشرفت خودش 

اســت؛ یعنی همین کاری که وزارت 
دفاع ما در حال انجام آن اســت. هیچ 
بخش خصوصی نمی آمد برای شــما 
موشک بسازد. شما بازار خلق کردی، 
اینجا تولیدکنندگان آمدند و مشارکت 
کردند و این قطعات و تجهیزات نظامی 
ساخته شد. در تمام حوزه های صنعتی 
باید این خلق بازار ایجاد شود. شرکت 
سامســونگ در گذشــته یک شرکت 
شیالتی و در کار ماهی گیری و سبزی 
و... بوده است و دولت آمده به او برنامه 

توسعه داده و او را مجبور کرده به این 
مسیر وارد شود که اآلن سامسونگ از 
آن بیرون آمده اســت. بی شک بدون 
ورود دولت و اعمــال مدیریت دولت 

این امر امکان پذیر نیست.
3ـ قبض بازار

بازارهای مضری در اقتصاد وجود 
دارند که اگر منابع کشور به آن سمت 
حرکت کند، کشور دچار اتالف منابع 
خواهد شــد، یکی از وظایف دولت ها 
کوچــک کــردن این نــوع بازارها یا 

دچــار انقباض کردن آنهــا، یا حتی 
حذف برخی از آنهاســت. بــازار ربا، 
بازار قمار از این قبیل هســتند. بازار 
داللی و ســوداگری در کشور ما باید 
خیلی کوچک تر شود. سود این بازارها 
باید خیلی پاییــن بیاید. اآلن یکی از 
بحث هایــی که مطرح اســت، درباره 
همین بازار ارز است. مگر دولت ممنوع 
کرده بود کســی این ارز یا سکه های 
شــمارش باال را بخرد؟ ممنوع نکرده 
بود. دولت باید بــازار این نوع کاالها 
را کوچک می کرد. چگونه؟ در جهان 
مفهومــی داریم به اســم »مالیات بر 
سفته بازی دارایی«؛ یعنی شما اگر در 
بازه زمانی یک ساله از طریق خرید و 
فروش کاالیی سودی به دست بیاوری 
که این سود باالتر از سطح سود تولید 
در کشــور باشــد، به اندازه ای از شما 
مالیات می گیرند که سطح سود داللی 
و سفته بازی شــما را زیر سطح سود 
تولید بیاورند. در کشور ما این برعکس 
اســت، تولیدکننده مالیات می دهد، 
خریدار و فروشــنده سکه، دالل بازار 
و چندین بازار غیر مولد دیگر مالیات 
دولت  بنابراین  نمی کننــد.  پرداخت 
باید برای این نوع بخش های اقتصادی 
برنامه قبض بازار داشته باشد. در حوزه 
قبض بازار دولت بایــد بازارهای غیر 
مولد کشــور را کوچک کند و این کار 
ابزارهای مدرن مالیاتی امکان پذیر  با 

است.
۴ـ حفظ بازار

دولت مکلف است برخی بازارها 
را ماننــد بازار کشــاورزی حفظ کند. 
محصوالت کشاورزی بعضاً محصوالت 

پرســودی نیســتند. یک کشاورز در 
شــمال کشــور خیلی تمایل دارد که 
زمین کشــاورزی اش را تغییر کاربری 
دهد و ویال بســازد، چــون درآمد آن 
بیشتر از کشاورزی است. دولت باید این 
بازار کشــاورزی را که با امنیت غذایی 
کشور مرتبط است، حفظ کند. اما آیا 
این کار در کشــور ما اتفاق می افتد؟ 
ایران به  مسئول جمهوری اســالمی 
طور صریح می گوید برنج تایلندی سه 
برابر ارزان تر از برنج ایرانی است،  طرح 
نکاشت را در کشور اجرا می کنیم، مدام 
می گوییم ما در کشــاورزی مزیت آب 
نداریم، عربستان هم مزیت آب ندارد،  
اما ببینید در حوزه کشــاورزی چکار 
می کند. آب دریا را شــیرین می کند 
تا کشــاورزی اش رونق پیدا کند. بازار 
محصوالت کشاورزی از جمله بازارهایی 
اســت که با کمک دولتی، تخصیص 
رایانه های دولتی و  ایجاد ساختارهای 
کشاورزی باید حفظ شود. نباید اجازه 

داد نیروها از این بازار خارج شوند.
۵ـ بسط بازار

تجــارت آزاد در این مرحله قرار 
می گیرد؛ وقتی صنایع شــما به بلوغ 
الزم و به درجه ای از رقابت رســیدند 
کــه بتوانند به بازارهــای بین المللی 
دسترســی یافته و سود کسب کنند، 
شما آن موقع می توانید دم از تجارت 
آزاد بزنید و مرزهای تجاری را بردارید، 
چون دیگر صنعت شما توان رقابت پیدا 

کرده است.
بنابراین در این پنج وجه نام برده 
شــده، رابطه ای است که دولت باید با 
نیروهای بازار برقرار کند. این پنج وجه 
باید ناظر به وضعیت صنعت و تولید در 
کشور باشد و هیچ وقت رابطه دولت با 
اقتصاد در این پنج وجه نباید متوقف 
شود. در نظریه »حمایت استراتژیک« 
برندر و اسپنسر می بینید که حتی در 
کشورهایی نظیر فرانسه و آمریکا نیز 
دولت باید دست به حمایت استراتژیک 
بزند. بنابراین آنچه باید در کشور اتفاق 
بیفتد، تدوین سیاســت های صنعتی 
است که مبتنی بر پنج وجه ذکر شده، 
دولت باید با نیروهای بازار رابطه برقرار 
کند و آنها را در مسیر پیشرفت کشور 
هدایت کند و این بدون اشراف کامل 
دولت بر تمام روندهای اقتصادی کشور 

ممکن نیست.
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بودجه ای که همچنان به نفت وابسته است

بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشــاره به وضعیت نفت در الیحه بودجه 9۸، گفت: دولت به دنبال کاهش وابســتگی به درآمدهای نفتی در بودجه است، به 
همین دلیل درآمد مالیاتی در سال آینده افزایش پیدا کرده است. اوضاع فعلی فرصتی است که ما از آن به درستی استفاده خواهیم کرد. در بخش هزینه های 

بودجه باید تحوالتی ایجاد شود و بر اساس صحبت های رئیس جمهور با اصالح ساختار باید به دنبال کاهش هزینه ها باشیم.
 کمیسیون تلفیق

از  یکی  تلفیــق  کمیســیون 
مجلس  تخصصی  کمیســیون های 
شورای اسالمی است که اصلی ترین 
وظیفــه آن بررســی الیحه بودجه 
ارسالی از ســوی دولت و تأیید آن 
اســت. بحث های کارشناسی درباره 
بودجه ابتدا در این کمیسیون صورت 
می گیرد و سپس برای تصویب نهایی 
بــه صحن علنی مجلس فرســتاده 
می شود. البته این کمیسیون پس از 
بررسی بودجه فعالیت خاصی ندارد.

مطابق با بنــد 213 آیین نامه 
داخلی مجلس شــورای اســالمی 
»بــه منظور تنظیم اصــول و مفاد 
برنامه های توســعه و لوایح بودجه 
کل کشــور و ایجاد هماهنگی بین 
مجلس  تخصصی  کمیســیون های 
شــورای اســالمی«، پس از تقدیم 
الیحه مربــوط از ســوی دولت به 
مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از 

اعضای ذیل تشکیل می شود: 
کمیســیون  اعضای  کلیه  1ـ 

برنامه و بودجه و محاسبات؛
یــک  هــر  از  نفــر  دو  2ـ 
از کمیســیون های دیگــر )به جز 
کمیســیون های تحقیــق و تدوین 

آیین نامه داخلی مجلس(.
اعضــای مذکــور در بند )2( 
از ســوی کمیســیون های مربوطه 
انتخاب و به هیئت رئیســه مجلس 

معرفی می شوند.
مأموریــت این کمیســیون تا 
تصویب نهایی قانون برنامه توســعه 
یا الیحه بودجه ســالیانه کل کشور 

ادامه می یابد.
بر اساس مصوبه مجلس شورای 
اســالمی در جلسه علنی روز شنبه 
)24 اسفند 92(، ماده 45 آیین نامه 
داخلی مجلس کــه در آن ترکیب 
اعضای کمیســیون تلفیق در زمان 
بررسی الیحه بودجه سالیانه تغییر 
کرده  است، اصالح شد. بر اساس آن 
این کمیسیون از سال جاری در زمان 
بررسی الیحه بودجه سالیانه با حضور 
9 نفر از اعضای کمیسیون برنامه و 
بودجه و ســه نفر از کمیسیون های 
تخصصی پیش از رســیدگی به این 
الیحه در صحن علنی الیحه بودجه 

را بررسی می کند.«
برابر  بودجه  تلفیق  کمیسیون 
قانون، حق رسیدگی به کلیات بودجه 
را ندارد و تنها مسئول رسیدگی به 
گزارش کمیســیون ها و ارائه آن به 
صحن علنی مجلس است. بر اساس 
مبحث  مجلس،  داخلــی  آیین نامه 
چهــارم و ماده 212 نحوه بررســی 
بودجه سالیانه کشــور و نظارت بر 
اجرای بودجه را مشخص کرده است. 
ماده فوق ترکیب اعضای کمیسیون 
تلفیق را معین می کند که وظیفه آن 
تنظیم اصول و مفاد الیحه بودجه و 
ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های 
تخصصــی مجلس پــس از تقدیم 
الیحه بودجه اســت. در بند 2 ماده 
فوق، وظیفه کمیسیون های تخصصی 
تهیه گزارش بودجه و تقدیم آن به 
کمیسیون تلفیق در فرصت محدود 
پانزده روزه معین شــده و در بند 2 
این ماده وظیفه کمیســیون تلفیق 
رسیدگی به گزارش کمیسیون های 
تخصصی و تنظیم گــزارش نهایی 
بودجه و تقدیم آن به مجلس شورای 
اســالمی در فاصله زمانی حداکثر 

پانزده روزه است. 
با مقایســه وظیفه کمیسیون 
تلفیق بودجه و کمیســیون تلفیق 
برنامه درمی یابیم که اگر قانون گذاری 
می خواســت کلیــات بودجــه در 
کمیسیون تلفیق بررسی شود، باید 
در هنگام تنظیم وظیفه کمیسیون 
تلفیــق بودجه آن را عنوان می کرد، 
کاری کــه در هنگام تنظیم وظیفه 
کمیسیون تلفیق برنامه انجام داده 
و وظیفه آن را بررسی کلیات برنامه 

دانسته است.
اگــر قرار بود بحث و بررســی 
الیحــه بودجه، نظیر دیگــر لوایح 
باشد، دیگر شرایط خاص و مبحث 
خــاص در آیین نامه بــرای الیحه 
بودجه جایگاهی نداشت و اگر قرار 
بود بحث گــزارش در الیحه بودجه 
نظیر دیگر طرح ها و لوایح ماده 142 
و تبصره آن مطرح باشــد، باید در 
مواد مربوط به بررسی بودجه اشاره 
می شد، چنانکه در این ماده به نظر 
کمیسیون ها مبنی بر رد یا مسکوت 
ماندن در طرح و لوایح اشــاره کرده 
است. در مبحث رسیدگی به الیحه 
بودجــه در آیین نامه داخلی وظایف 
کمیســیون های اصلی و کمیسیون 
تلفیق صرفاً گزارش دهی است و در 
صحن علنی مجلس تصویب می شود.

 روح  اهلل صنعتکار/  وابســتگی به نفت یکی از آفات مهمی است که 
اقتصاد ایران به آن مبتالســت. به عبارتی، وابستگی به نفت سبب شده است 
حتی در دوره های افزایش درآمد نفتی نیز اقتصاد شــاهد پول پاشی بیشتر و 
ناتوانی در جذب اعتبارات باشــد. کاهش وابستگی به نفت یکی از مهم ترین 
برنامه هایی بوده اســت که دولت ها در طول چهل ســال گذشته همواره در 

دستور کار قرار داده اند.
اگرچه نفت و گاز ایران در دوره های پس از انقالب همواره مورد تحریم 
قرار گرفته است، اما شدیدترین آن در سال های 90 و 91 اتفاق افتاد. در این 
ســال ها به  واســطه تحریم نقل و انتقاالت مالی و بانک مرکزی ایران، میزان 
صادرات نفت با کاهش روزانه یک میلیون بشکه ای، به حدود 1/5 میلیون بشکه 
تا سال 93 کاهش یافت. در سال جاری نیز به نظر می رسد، با اعطای معافیت به 
هشت کشور، میزان صادرات ایران به کمتر از میزان صادرات سال های90 و 91 
نخواهد رسید. اما مسئله اصلی این است که آمریکایی ها به واسطه ساختار مالی 
دولت در ایران، به همین مقدار نیز دل خوش کرده اند، چنانکه به اذعان آنها 
اگرچه تحریم نفت ایران می توانست موجب کاهش وابستگی اقتصاد ایران به 
درآمدهای نفتی و افزایش چشمگیر درآمدهای غیر نفتی باشد، اما بزرگ سری 
دولت در ایران سبب شــده هزینه های جاری اجازه دل کندن از درآمدهای 
نفتی در بودجه را به دولت ندهد. در همین زمینه بررســی های آماری نشان 
می دهد با وجود 40 سال تحریم نفتی ایران، میزان وابستگی بودجه عمومی 
کشور به نفت از 53 درصد در سال 13۸3 به 35 درصد در سال 96 و نزدیک 
به 36 درصد در ســال 9۷ نیز رســیده است. نکته  تأمل برانگیز اینکه، اگرچه 
به لحاظ درصدی وابســتگی بودجه عمومی در ایران به نفت کاهش یافته، اما 
این نکته را باید متذکر شد که وابستگی 40 درصدی بودجه به نفت در سالی 
که قیمت نفت 35 دالر بوده با وابستگی 25 درصدی در سالی که قیمت هر 
بشکه نفت بین 60 تا ۷0 دالر بوده، نمی تواند گویای کاهش وابستگی بودجه 
به نفت باشــد. به  عبارت دیگر، با افزایش یا کاهش قیمت نفت و درآمدهای 
 کشور، میزان وابستگی بودجه به نفت به همان مقدار کاهش یا افزایش نیافته

 است.
در افق 1404 پیش بینی شده بود که سالیانه پنج درصد سهم نفت کم 
شود و طی 20 سال درصد سهم نفت در بودجه به طور کامل از بین رفته و به 
صفر برسد، اما امروز 12 سال از ابالغ سند چشم انداز گذشته و ما نتوانسته ایم 

به این مهم دست پیدا کنیم.
یکی از بخش هایی که نقش مؤثری در کاهش وابســتگی به درآمدهای 
نفتی دارد، مالیات است. بررسی ها نشان می دهد، سهم مالیات از GDP تولید 
ناخالص داخلی در حالی که در کشورهای پیشرو بین 40 تا 5۷ درصد است، 
اما این میزان در ایران بین هفت تا هشت درصد در بهترین شرایط سال های 
 GDP اخیر بوده اســت. در بین کشورهای منطقه نیز ترکیه سهم مالیات از
را به 25 درصد رســانده است که اگر این موضوع در کشورمان اتفاق بیفتد، 
درآمد مالیاتی کشور تا دو برابر قابل افزایش بوده و در آن صورت سهم نفت از 
بودجه سالیانه کشور حتی به کمتر از 10 درصد )کاهش 26 درصدی( کاهش 
خواهد یافت. بر این اساس، با اجرای کامل نظام جامع مالیاتی،  افزون بر آنکه 
آسیب پذیری بودجه از تحریم نفتی به حداقل ممکن می رسد، ضعف های اقتصاد 
غیررسمی نیز آشکار می شود و آن بخشی که التهابات ارزی را در سال گذشته 
و سال جاری شکل داد، با نظارت قانونی دیگر قادر نخواهد بود به سفته بازی 

و اقدامات غیرقانونی بپردازد.
با تشــدید تحریم ها و قطع خرید نفت ایران از ســوی اتحادیه اروپا در 
ســال 1391 که به کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران منجر شد، به ناگزیر 
کاهش وابســتگی به نفت در دســتور کار قرار گرفته است و شناسایی منابع 
جدید درآمدی باید اولویت اصلی دولت باشــد تا در آینده نزدیک با عنایات 

الهی اقتصاد مقاوم تری داشته باشیم.

 فرصت  کاهش 
وابستگی به نفت

گزارش صبح صادق از همایش بررسی چالش های ارزی کشور ـ بخش چهارم

پنج نسبت بین دولت و نیروهای بازار

 اکبر کریمی/ کشور ما ایران از نظر اقلیم 
آب و هوایی جزء کشورهای کم باران و نیمه خشک 
محسوب می شود. با وجود این، هنوز که هنوز است، 
حوزه کشــاورزی بیشترین نیروی کار کشور را به 
خود اختصاص داده است و برای در امان ماندن از 
کاهش تولید و بیکاری در این بخش، باید شیوه های 

نوین کشت و آبیاری در کشور توسعه یابد.
یکی از الگوهای کشت که طی یک دهه اخیر با 
اقبال خوب کشاورزان مواجه شده، کشت گلخانه ای 
است. در این نوع کشت،  افزون بر افزایش قابل توجه 
تولید محصول در ســطح زیر کشت، آب مصرفی 
 نیز تا یک دهم الگوی کشت در فضای باز کاهش

 می یابد.
احداث گلخانه هيدروپونيک

»ابوالقاســم اقبالــی« یکی از کشــاورزان 
شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی است 
که به کشــت گلخانه ای روی آورده اســت. او که 
ســابقه زیــادی در باغداری پســته دارد، پس از 
بازنشســتگی از ســپاه، در کنار باغ پسته ای که 
داشت، به شغل متفاوتی رو می آورد. او نمایندگی 
فروش لوازم خانگی یکی از معروف ترین شرکت های 
 داخل کشور را در شــمال شرق کشور راه اندازی

 می کند.
اما به قول اقبالی هیچ شغلی به اندازه شغل 
کشــاورزی به آدم انرژی مثبت نمی دهد. کشاورز 
خالق اثر است و این برای کشاورز شادابی مضاعفی 
ایجاد می کند که در دیگر مشــاغل واســطه ای و 
غیرتولیدی وجود نــدارد. به دلیل همین تجربه 
شیرین، اقبالی ســه سال پیش تصمیم می گیرد 
از شــغل نمایندگی فروش لــوازم خانگی با همه 
مزایای اقتصادی اش منصرف شود و همه توانش 
را روی کشاورزی بگذارد. او این بار با راهنمایی و 
مشاوره یکی از دوستانش که از استادان دانشگاه 
فردوسی مشهد است، به کشاورزی نوین رو می آورد 
و اولین گلخانه هیدروپونیک شهرستان بردسکن 
را به مساحت 5000 متر مربع در روستای کوشه 

راه اندازی می کند.
کشت هيدروپونيک چيست؟

کشــت هیدروپونیک به کشت بدون خاک 
نیز معروف اســت. در این نوع کشت بستر رشد 

بذر به جای خــاک می تواند، مواد جامد طبیعی 
مانند سنگریزه، مواد جامد شیمیایی خنثی، برگ 
خشــک یا حتی محلول آبی باشد؛ اما در گلخانه 
اقبالی برای بستر کشــت از دو ماده کوکوپیت و 
پرلیت استفاده شده است و مواد مغذی مورد نیاز 
بذر، در آب مخلوط شــده و به صورت مکانیزه و 

اتوماتیک پای گیاه می رسد.
اقبالــی می گوید: »این 
بســتر کشــت یک بار برای 
همیشــه کفایــت می کند و 
به تعویض مواد بستر کشت 

نیازی نیست.«
او همچنیــن می گوید: 
»در محیط گلخانه، کشــت 
هیدروپونیــک حــدود یک 
ســوم بیشتر از کشت خاکی 

محصول می دهد.«
اولیــن مزیــت بزرگ 
کشت هیدروپونیک، مدیریت 

میزان مصرف آب و نحوه رشد محصول است. در 
این الگوی کشــت، هیچ آبی هدر نمی رود، هیچ 
علف هــرزی نمی روید، هیچ آفتــی محصول را 
تهدید نمی کنــد و در یک کالم، بذر در محیطی 
سالم و کنترل شده رشــد می یابد. با وجود این، 
برای راه اندازی گلخانه هیدروپونیک سرمایه نسبتاً 

باالیی نیاز است.
برداشت ۲00 تن خيار در سال اول

اقبالی طی دو سال فعالیت در این مجموعه، 
تجربه کشت 200 تن خیار در سال 96 را داشته 
است و در سال جاری گوجه فرنگی برداشت می کند. 
از نیمه آبان ماه سال جاری تا کنون او بیش از 15 
تن محصول از مزرعه سرپوشیده اش برداشت کرده 
است و پیش بینی می شود تا تیر 
ماه سال آینده که دوره برداشت 
ادامه دارد، این میزان تولید به 
بیش از 200 تن برسد. در این 
گلخانه هفته ای دو بار برداشت 
صورت می گیــرد که میانگین 
هر بار برداشــت بیش از چهار 

تن می شود. 
دوره  طــول  افزایــش 
برداشــت، امــکان برداشــت 
محصول در فصول سرد سال و 
بیکار نماندن کشاورز در طول 
سال از دیگر مزایای کشاورزی گلخانه ای است. در 
این مجموعه گلخانه ای، 10 نیروی کار به صورت 
دائمی و در همه فصول مشغول کار و تالش هستند.

موانع توسعه کشت گلخانه ای در کشور
اقبالی ظرفیت توسعه کشت گلخانه ای در 
اســتان خراسان رضوی را بســیار باال می داند و 

تنها مشکل بر ســر راه توسعه آن را هزینه های 
باالی اولیه بیان می کند. او همچنین بزرگ ترین 
معضل حوزه کشاورزی را خطرپذیری باالی تولید 
و نبود متولی برای خرید تضمینی و حمایت کننده 
از محصوالت کشــاورزی در کشور برشمارد. او 
معتقد اســت، اگر دولت خرید محصول تولیدی 
کشاورز را با قیمت منصفانه متعهد شود، بسیاری 
از کشاورزان کشور توان تولید محصوالت گوناگون 
مــورد نیاز بازار داخلــی و بازارهای منطقه ای را 

خواهند داشت.
افزون بر این، نبود سیاست گذاری در حوزه 
کشت محصوالت کشاورزی و تطابق نداشتن نیاز 
داخل و منطقه با میزان و نوع محصول کشــت 
شده موجب می شــود در یک سال محصوالتی 
مانند خیــار، گوجه فرنگی، ســیب زمینی، پیاز 
و انــواع صیفی جات در بازار فراوان باشــد و در 
فصلــی دیگر نایاب شــود و همیــن عامل در 
ریســک پذیر کردن فضای فعالیت در این عرصه 
بسیار دخیل است، برای نمونه، در تعیین قیمت 
محصولی، مانند گوجه فرنگی، یک ســال شاهد 
افت شــدید قیمت و ســالی دیگر، شاهد گرانی 
 بی حــد و انــدازه این محصول در بــازار داخلی 

هستیم.
بنابراین نیاز به سیاســت گذاری باالدستی 
بــرای هدایت گــری و جهت دهــی محصوالت 
تولیدی از یک ســوی و خرید تضمینی و توزیع 
مناســب آن در بازار داخل و خارج از سوی دیگر 
از ضرورت های الزم برای توسعه صنعت کشاورزی 
در کنار مشوق های مالی برای اصالح شیوه کشت 

در کشور محسوب می شود.
در حال حاضر، کشــورهای امارات، قطر و 
عراق از بازارهای هدف صادرات محصول گلخانه ای 
اقبالی محســوب می شوند و به دلیل همین بازار 
مطمئن منطقه ای و سودآوری تولید کشاورزی، 
او قصد دارد سطح زیر کشت گلخانه ای خود را تا 
دو سال آینده به چهار برابر وضعیت فعلی، یعنی 

به 20 هکتار افزایش دهد.
برای تهيه گزارش از فعاليت های اقتصاد 
مقاومتی در اســتان خود با شماره تلفن 

09193۴7۲981  تماس بگيرید.

کشاورز خراسانی فعال در کشت گلخانه ای  

نیازمند مشوق های مالی برای اصالح شیوه کشت هستیم

 کاهش سرمایه گذاری در آمریکا
خبرگزاری »اسپوتنیک« نوشت، ارزیابی ها نشان می دهد رشد اقتصادی آمریکا 
در سه ماهه سوم سال جاری میالدی کمتر از میزان مورد انتظار بوده و دلیل آن 
هم کاهش شــاخص خرید مصرف کننده و صادرات در این کشور بوده است. در 
واقع، دو شاخص مزبور از اصلی ترین پیشران های رشد اقتصادی در آمریکا محسوب 
می شوند. افزون بر این، ساخت وساز و سرمایه گذاری بخش خصوصی هم از آنچه 
انتظار می رفت، پایین تر بوده است. این در حالی است که نتایج نظرسنجی انجام 
شــده از کارشناسان اقتصادی نشــان می دهد خطر ورود اقتصاد آمریکا به رکود 
طی دو سال آینده به 40 درصد افزایش یافته است. آخرین باری که کارشناسان 
احتمال ورود اقتصاد آمریکا به رکود را این قدر باال پیش بینی کرده بودند، ژانویه 
200۸ و تنها هشت ماه پیش از سقوط بانک »لهمان برادرز« بود که اقتصاد آمریکا 

را وارد رکود بزرگ اقتصادی کرد.
افزایش صادرات و کاهش واردات از چین

گمــرک چین اعالم کــرد، صادرات چین بــه ایران در ماه هــای ژانویه تا 
نوامبر 201۸ نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته افت 1۷ درصدی داشته 
و بــه 13/۷ میلیارد دالر رســیده اســت. چین در 11 ماهه ســال پیش 16/5 
میلیــارد دالر کاال بــه ایران صادر کــرده بود؛ اما واردات چیــن از ایران در 11 
ماهه امســال 16 درصد رشــد کــرده و از 16/9 میلیارد دالر در مدت مشــابه 
ســال گذشــته به 19/۷ میلیارد دالر افزایش یافته اســت. بر اســاس این، تراز 
 تجــاری دو کشــور در این مدت به میــزان 6 میلیارد دالر به نفــع ایران بوده

 است.
اعتراف به شکست تحریم ها

سعید قاســمی نژاد، مشاور بنیاد دفاع از دموکراســی ها در آمریکا با اشاره 
به تدبیــر ایران در ایجاد بورس انرژی برای دور زدن تحریم های نفتی نوشــت: 
»در ماه نوامبر و با گذشــت کمتــر از دو هفته از آغاز اعمال تحریم آمریکا علیه 
این کشــور، دو محموله با حجم بیش از ۷00 هزار بشــکه نفت در بورس انرژی 
تهران به فروش رســید. این بورس شــرایطی را فراهم کرده است که خریداران 
نفــت ایران می تواننــد در قالب آن گمنام بمانند. فــروش نفت در بورس انرژی 
 یــک پیروزی برای ایــران بــود و راه دور زدن تحریم های آمریــکا را به جهان

 نشان داد.«
به خرید نفت از ایران ادامه می دهیم

سفیر هند در جمهوری اسالمی ایران گفت: »واردات نفت هندوستان از ایران 
متوقف نشده و این کشور به خرید نفت از تهران ادامه خواهد داد.« سوراب کومار 
درباره توافقات اخیر بین دو کشور و روند ایجاد کانال پرداخت مالی گفت: »برای 
این منظور از یک کانال پرداخت به روپیه اســتفاده خواهد شد.« کومار در ادامه 
تأکید کرد: »ماهیانه به طور متوسط 1/25 میلیون تن نفت از ایران وارد کرده ایم 

و این روند ادامه خواهد داشت.«
حذف کامل دالر از تجارت تسلیحاتی روسیه

دنیس مانتوروف گفت: »مســکو در حال کنار گذاشتن دالر از معامله های 
تســلیحاتی و اســتفاده از روبل روســیه و ارزهای داخلی شرکایش است.« وزیر 
تجارت روســیه تأکید کرد: »همه قراردادهای تحویل سامانه دفاع موشکی اس 
400 یا به روبل بســته شــده اند یا به ارزهای داخلی کشــورهای خریدار.« وی 
 افــزود: »تا حاال با هند، ترکیه و چین قرارداد تحویل ســامانه دفاع هوایی امضا 

کرده ایم.«

دولــت مکلف اســت برخی 
کشــاورزی  بازار  مانند  را  بازارها 
حفظ کند. محصوالت کشــاورزی 
بعضاً محصوالت پرسودی نيستند. 
یک کشاورز در شمال کشور خيلی 
تمایل دارد که زمين کشاورزی اش 
را تغيير کاربری دهد و ویال بسازد، 
چون درآمد آن بيشتر از کشاورزی 
است. دولت باید این بازار کشاورزی 
را که با امنيت غذایی کشور مرتبط 

است، حفظ کند

کشــت  بزرگ  مزیت  اوليــن 
هيدروپونيک، مدیریت ميزان مصرف 
آب و نحوه رشد محصول است. در این 
الگوی کشت، هيچ آبی هدر نمی رود، 
هيچ علف هرزی نمی روید، هيچ آفتی 
محصول را تهدید نمی کند و در یک 
کالم، بذر در محيطی سالم و کنترل 
این،  وجود  با  می یابد.  رشــد  شده 
برای راه اندازی گلخانه هيدروپونيک 

سرمایه نسبتاً باالیی نياز است

شاخص

آن روی سکه

تکاپو

کلید واژه



   شهناز سلطانی/ اصطالح 
»آلودگی هوا« این روزها بیشتر از هر 
وقت دیگر سال برای ما ملموس است. 
کافی است پای مان را از در خانه بیرون 
بگذاریــم، یا نه پنجره را باز کنیم، در 
هر دو حالت چشم های ما با منظره ای 
مواجه می شود که تماشا ندارد! شهر 
در هاله ای از ذرات نامیمون به سختی 
نفس می کشد و البته سخت تر از آن 
کسانی هستند که در این شهر زندگی، 
یا به هر دلیلی تردد می کنند. آلودگی 
هوا از زمره دست ســاخته های بشری 
اســت که جای هیچ فخر و مباهاتی 
نــدارد و بــه همان اندازه کــه ما در 
ساختن آن دست داشته ایم، در برهم 
زدن بنیان آن هــم می توانیم دخیل 
باشــیم، به شرطی که هر یک از ما به 
اندازه وظیفه  ای داریم یک قدم برداریم. 

آلودگی هوا مسئله ای جهانی
به طور معمول، تهــران، اهواز، 
مشهد، تبریز، قم و ارومیه آلوده ترین 
هوا را در ایران دارند. سازمان بهداشت 
جهانی در سال 2011 میالدی و 90 
شمسی شهر تهران را هشتمین شهر 
آلوده جهــان و اهــواز را آلوده ترین 
شــهر جهان معرفی کرده بود. بنابه 
آمار همین ســازمان، در سال 2016 
بیــش از ۸0 درصــد مــردم جهان 
در معــرض آلودگــی بیــش از حد 
استاندارد قرار دارند. بنابراین آلودگی 
هوا فقط مختص کشور ما نیست؛ بلکه 
مسئله ای همه گیر و جهانی است. اغلب 
کشورهای جهان و شهرهای بزرگ شان 
با این معضل مأنوســند. البته، وقتی 
مسئله ای همه گیر می شود، تالش ها 
برای بیرون رفت از این دشواری بیشتر 
می شــود و راهکارهای متعددی هم 
پیش روی برنامه ریزان شــهری قرار 
می گیرد. برای نمونه شــهر توکیو در 
ژاپن بنا به گفته مســئوالن شهری 
آن در ســال های گذشــته وضعیتی 
مشابه و شاید هم بدتر از هوای امروز 
تهران داشته است، اما امروز به لطف 
مدد مسئوالن و مردم آن هوای پاک 
استنشــاق می کنند و دیگر مانند ما 
هر لحظه از وضع اسفناک هوا نگران 

و مضطرب نیستند. 

سه شنبه های پاک
دو ســال پیــش کمپینــی در 
شــهر اراک کلیــد خورد بــا عنوان 
سه شنبه های بی خودرو که این طرح 
امروز در 200 شهر اجرا می شود، اما 

اینکه چگونه به اجرا درمی آید، جای 
تأمل دارد. نمونه آن کالن شهر تهران 
و پایتخت است که سه شنبه هایش با 
روزهای پیش و پس از آن فرقی ندارد. 
البته انجام چنین کاری عزم همگانی 
می طلبد و یادمان باشد گاهی حرکت 
درســت یک مقام و مســئول نگاه ها 
را بیشــتر و پررنگ تر می کند. نمونه 
»پیروز  تحســین برانگیز  آن حرکت 
حناچــی« شــهردار تازه به مســند 
نشســته تهران است که از زمانی که 
بر صندلی ریاست پایتخت تکیه زده 
سه شنبه هایش را بی خودرو سر کرده 
اســت. یک روز با دوچرخه به میدان 
آمده، یک روز با تاکســی و... خالصه 
که یادمان افتاد قرار بود برای تنفس 
کمی هوای پاک، روزهای سه شنبه با 
ماشــین های مان بیگانه باشیم. سفیر 
ســوئیس در تهران گویا بیشتر از ما 
به خاطر دارد که سه شنبه را چگونه 
به محل کار بــرود تا کمکی به حال 
خودش و بقیه کرده باشــد. تصویری 
از او منتشر شــده که نشان می دهد 
خوب به صحنه آمده و سه شــنبه اش 

را با دوچرخه کلید زده است. 

منابع آالینده
بــر اعالم شــرکت کنترل  بنا 
کیفیت هوای تهران، وســایل نقلیه 
۷0 درصد از ذرات معلق هوا را تولید 
تهران  فرسوده  می کنند. خودروهای 
10 برابر خودروهای تازه تولید شده 
تولید می کنند. خودروهایی  آلودگی 
که در داخل تولید می شوند در قیاس 

با خودروهای وارداتی به دلیل نداشتن 
کیفیــت الزم آالینده ترند. تهران به 
دلیل وضعیت اقلیمــی خود قادر به 
راندن ذرات آلوده هوا نیســت؛ یعنی 
امکان تهویه آالینده ها از تهران وجود 
ندارد و از سویی گنجایش این حجم 
از خودرو را هم نــدارد. همه اینها را 
بگذارید کنار بنزین بی کیفیت داخلی، 

آن وقت متوجه می شــوید چرا هوای 
تهران و چند شــهر دیگر آلوده است 
و چــرا این همه بیماری در کمین ما 
نشسته است و چرا این قدر بی حوصله 
و بی اعصابیم و چرا این قدر بی بهره از 
هوایــی که در آن بی غم و غصه نفس 
بکشیم و حال خوشی داشته باشیم. 

چرا این همه خودروی شخصی!
اگر مسافر مترو باشید حتماً بارها 
و بارها ازدحام مترو خاطرتان را مکدر 

کرده و اگر مسافر اتوبوس باشید هم 
دقایق طوالنی دست به میله اتوبوس 
ســر پا ایســتاده اید و دریــغ از پیدا 
کردن یک صندلی خالی که نشستن 
روی آن چیزی شــبیه یک رؤیاست. 
اندر احواالت تاکســی که می شــود 
کتاب هــا نوشــت. از ترافیــک تمام 
تا کرایه هایی  نشدنی خیابان ها بگیر 
که نه قانون و مقررات می شناسند و نه 
انصاف و مروت. این می شود که گاهی 
حق می دهیم به راننده آن خودروی 
تک سرنشــین که حداقل جایی برای 

نشستن دارد! 
ضعف در حمل و نقل عمومی در 
شهرهای ما باعث شده این همه خودرو 
راهی خیابان ها و اتوبان های شهر شود 
و بخش چشمگیری از آلودگی هوا را 
ســبب. به طور حتم خوشایند هیچ 
راننده خودروی تک سرنشینی نیست 
کــه با صرف هزینه باال و خســتگی  
مفرط ناشــی از ترافیک مجبور شود 
از بین خودروی شــخصی و وســیله 
نقلیــه عمومی یکی را انتخاب کند و 
اولی انتخاب او باشــد، ولی چیدمان 
غلط و گاهی بی مسئولیتی ها چنین 

رقم می زند.

ذرات آلوده در خون ما 
نعمــت بــزرگ ســالمتی در 
شهرهای آلوده ای مانند تهران چیزی 
شبیه معجزه اســت، البته اگر کسی 
آن را داشته باشــد. رد پای آلودگی 
هوا در انواع و اقسام بیماری هایی که 
گریبان تهران نشین ها را گرفته، دیده 

می شــود. گاهی هم زمان می گذرد و 
سال ها بعد نشانه های بیماری ناشی از 
هوای آلوده آشکار می شود. مهم ترین 
آلودگی هوای کالن شهرهای ما ذرات 
معلق هستند که با وجود قطر کمتر 
از دو و نیم میکرون وارد جریان خون 
می شوند که بسیار خطرناکند. افزایش 
سکته های مغزی و بیماری های قلبی و 
سرطان و بیماری های تنفسی ارمغان 
روزهای آلوده ای اســت که ما تجربه 
می کنیم. خالصه کــه این هوا به ما 
و بچه هــای ما رحــم نمی کند و هر 
لحظه ممکن است با شنیدن بیماری 
مهلکی که بر سر ما آوار کرده لرزه به 
اندام مان بیفتد، همچنان که ما به این 
هوا رحم نکردیم و به این حال و روز 

دچارش کردیم. 

هر کس فقط یک قدم
تعطیلی چنــد روزه مدارس در 
فصول پاییز و زمســتان و زوج و فرد 
کــردن خودروهــا از در خانه ها دو 
مسّکنی است که معموالً برای درمان 
درد آلودگی هوا در روزهای پرحاشیه 
هوا تجویز می کنیم. اینها مسّکن های 
موقتی است که نه تنها چندان کاری 
از پیش نمی برد؛ بلکه مسّکن تعطیلی 
مدارس در کارکرد نظام آموزشی وقفه 
ایجــاد می کند که اغلب آن را نادیده 
می گیریم. هر ســال کــه برگه های 
تقویم به اینجای سال می رسد، بحث 
آلودگی هوا و تعطیلی مدارس و... از 
سر گرفته می شود. یکی از مباحث داغ 
و البته نگران کننده روز که فهرســت 
بلند باالیی از انوع و اقسام آالینده  ها 
و منابع آلوده کننده ارائه می شــود و 
بــه گروه های حســاس و در معرض 
خطر، مانند سالمندان و زنان باردار و 
بیماری های قلبی و تنفسی و کودکان 
هشدار داده می شود، مبادا در این هوا 
تردد کنند. به روزهای آخر ســال که 
می رسیم دفتر هوا بسته می شود و تا 
سال بعد که دوباره به این نقطه بحرانی 
برسیم بسته می ماند؛ اما دفتر این هوا 
همیشــه باید پیش روی مسئوالن و 
مردم گشوده باشد تا یادمان بماند هر 
روز باید برای حل این مشکل و رهایی 
از این وضعیت قدم برداریم. هر یک از 
ما در هر جایگاه و شغل و موقعیتی که 
هستیم حتماً به اندازه خودمان کاری 
از دست مان برای این هوا برمی آید. اگر 
هر یــک از ما فقط یک قدم برداریم، 
تنفس در هوای شهرمان دیگر دغدغه 

محسوب نمی شود.
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  حميدرضا حيدری/ رئیس جمهور با حضور در مجلس، الیحه بودجه 
ســال 139۸ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد. الیحه ای که گفته می شود 
در آن عجیب ترین تغییرات مربوط به بودجه دفاعی اســت. هیئت دولت در 
اقدامی عجیب هزینه های نظامی پیش بینی شده در بودجه 9۸ را 2۷ درصد 
و بودجه وزارت دفاع را 50 درصد کاهش داده است؛ موضوعی که در فضای 

مجازی بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفت. 
یکی از کاربران در واکنش به این اتفاق نوشــت: »بودجه نیروی هوایی 
قطر سه برابر کل بودجه نظامی ایران بود، که با همت دولت تدبیر و امید این 

فاصله به شش برابر افزایش یافت.«
کاربر دیگری با انتشار عکسی از ابوالحسن بنی صدر نوشت: »بودجه نظامی 
کشور را در الیحه پیشنهادی سال 9۸، 50 درصد کاهش دادند. دوران دفاع 
مقدس هم، کسانی بودند که بودجه نظامی کشور را در زمان جنگ 5 تا 10 
درصد قرار داده بودند. این در حالی است که کشورها در دوران جنگ بودجه 

نظامی شان را تا ۸0 درصد افزایش می دهند!«
واکنــش یکی از کاربران به رابطــه امنیت و هزینه های نظامی این گونه 
بود: »ما مردم ایران چه مذهبی و چه غیر مذهبی، چه شــیعه و چه ســنی، 
چه زرتشتی و چه مسیحی، برای کار و کاسبی، تفریح و زندگی، امنیت الزم 
داریم. اون هم در یکی از مناطق ناامن جهان که دور تا دور ما پر از تروریست 

و آمریکایی و اسرائیلی و بدخواه هست. و این امر پول می خواهد.«
عده ای هم این کار را چراغ سبز برخی در داخل کشور به برجام موشکی 
دانستند که اروپایی ها مدتی است به دنبال آن هستند: »یکی از راه های پیش 

بردن برجام موشکی، کاهش بودجه دفاعی کشوره.«
برخــی هــم از نمایندگان انقالبــی مجلس درخواســت می کنند تا با 
پیگیری و مطالبه مســتمر، اجازه ندهند بودجه دفاعــی کاهش یابد؛ برای 
نمونه یکی از کاربران می نویســد: »همان طــور که تاکنون با روحیه جهادی 
و دلســوزانه مطالبات مردمــی را پیگیری کرده اید، این بــار مانع از کاهش 
 بودجه دفاعی شوید تا روند پیشرفت در عرصه دفاع و امنیت با کندی مواجه

 نشود.«
»اگر صلح می خواهی، خودت را برای جنگ آماده کن!« این ضرب المثل 
قدیمی که قدمت آن به سده چهار میالدی برمی گردد، جزء جمالتی بود که 

در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دست به دست شد.
بسیاری از کاربران معتقدند، در حالی که در منطقه ای هستیم که پر از 
جنگ و تروریسم است و کاهش بودجه دفاعی یعنی آسیب پذیر کردن امنیت 
کشور، سعی کردند به رئیس جمهور گوشزد کنند که این کاهش بودجه تنها 
در زمانی می تواند اتفاق بیفتد که امنیت صد درصدی حاکم باشــد. یکی از 
کاربران به زبان طنز نوشــت: »آقای رئیس جمهور، باتوجه به اینکه در الیحه 
بودجه 9۸، سهم بودجه دفاعی کشور نصف شده است، یعنی ایران در امنیت 
کامل اســت. با این حال این حجم محافظ برای شخص شما زیاد است و در 

حال حاضر ضربه بیت المال می باشد.«
در کنــار کاهش بودجه نظامی، افزایش بودجه برخی نهادها مانند نهاد 
ریاســت جمهوری و افزایش چشــمگیر بودجه دفتر حفظ و نشــر آثار امام 

خمینی)ره( هم مورد توجه قرار گرفت!
برخی هم ســعی کردند، نشــان دهند اولویت حال حاضر کشور بحث 
نظامی نیســت و دولــت باید بودجه را برای امور دیگری از جمله معیشــت 
و مشــکالت اقتصادی هزینه کند؛ اما با واکنش کاربران دیگر مواجه شــدند 
که امنیت کشــور قابل قیاس با هیچ یک از امور دیگر نیست. هر چند دولت 
وظیفه دارد به بحث معیشت و مشکالت اقتصادی کشور بیش از پیش توجه 
 کند؛ اما این به معنای این نیست که امور اولویت دار گوناگون را با هم مقایسه

 کنیم.

اگر صلح می خواهی، آماده جنگ باش!

سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در جلسه رسیدگی به تخلفات اداری که با موضوع بررسی حادثه آتش سوزی مدرسه غیردولتی اسوه حسنه زاهدان برگزار 
شد، اظهار داشت: حفظ سالمت، تندرستی و امنیت دانش آموزان مهم ترین خط قرمز آموزش و پرورش است و باید همه آن را رعایت کنند. من از همه همکاران می خواهم 

با همه فشارهای کاری زیادی که دارند، این موضوع بسیار مهم را پیگیری کنند و نگذارند در کنار همه زحمات آنها یک کوتاهی و قصور سبب بروز اتفاق ناگوار شود.

 خط قرمز 
آموزش و پرورش  رســول ایمانــی/ در 

شــماره های گذشــته از ماهیت 
اصلی شــبکه ایران اینترنشــنال 
گفته شد؛ شبکه ای که کمتر از دو 
سال اســت تأسیس شده و منابع 
مالی گسترده آن به رژیم سعودی 
ارتباط قتل خاشقجی و  می رسد. 
استعفای چند نفر از کارکنان این 
شبکه با افشــای ماهیت سعودی 
آن نیز از موضوعات مطرح شــده 
بود. این شبکه ماهیت اصلی خود 
را هنگامی نشــان داد که پس از 
حادثه تروریســتی اهواز بالفاصله 
تروریســتی  با ســخنگوی گروه 
االحوازیه ارتباط گرفت و در واقع 
تریبون آنها برای دفاع از این عمل 

تروریستی و نامشروع شان شد. 
کارشــناس  علیــزاده،  علی 
سیاسی ســاکن لندن، این اقدام 
در  و  دانســت  غیرحرفــه ای  را 
توئیتی نوشت: کار تلویزیون ایران 
اینترنشنال در مشــروع و توجیه 
کردن تروریسم االحوازیه، براساس 
قوانین بریتانیا به صراحت »تبلیغ 
تروریسم« و »همکاری با تروریسم« 
بوده و قابل مجازات است. سفارت 
ایران باید بالفاصله تلویزیون ایران 
اینترنشنال را به پلیس این کشور 
گزارش کند و ســفیر بریتانیا در 

تهران باید احضار شود.
 البته این شکایت عملی شد 
و سفارت ایران در لندن در اواخر 
شــهریور ماه ضمن محکوم کردن 
این اقــدام، برخورد جــدی نهاد 
نظارتــی در انگلیس)آفکام( با این 
اقدام را به منزله ترویج تروریســم 
و خشــونت فــوری پیگیری کرد. 
دو هفته پس از شــکایت ایران به 
آفکام، ایــن نهاد نظارتی در لندن 
تأیید کرد که در حال تحقیق درباره 
این مصاحبه است. سخنگوی آفکام 
اعالم کرد تحقیق درباره این شبکه 
خبری را در اولویت قرار داده  است. 
اکنون پس از دو ماه، آفکام اعالم 
کرده که به طور رســمی شکایت 
ســفارت ایران در لنــدن از این 
شبکه خبری را در دستور کار قرار 

داده است.
هرچند بعید است نتیجه این 
شــکایت به نفع ایران رقم بخورد 
و ایران به خواســته های خود که 
تنبیه اداره کنندگان این شــبکه و 
غربی  قطع همــکاری دولت های 
با تروریســت ها و اخــراج آنها از 
کشورشان است، برسد؛ اّما می تواند 
کاربرد داخلی داشته باشد و اتمام 
حجتی دیگر برای آنهایی باشد که 
می گویند؛ غرب همراه ایران است 
و چرا شــما با شعار مرگ بر این و 
آن سبب دوری آنها می شوید و در 
حال دشمن سازی و دشمن تراشی 
هســتید؟ و این موضوع برای شان 
قابل فهم باشــد که کشــورهای 
غربــی برعکس چهره های خندان 
و قول های مساعد که دستکشی بر 
دست چدنی است، محلی مناسب را 
برای رشد و توسعه مادی و معنوی 
تروریســم ایجاد کرده اند و هرگز 
قصد ندارند به این رویه روبه صفتانه 

خود پایان دهند.
هنوز  اینترنشــنال  شــبکه 
پاســخ به پرســش هایی از قبیل 
»محــل تأمین بودجه هنگفتش« 
تروریســت های  از  »حمایــت  و 
االحوازیه« را نداده بود که با دعوت 
ربع پهلوی چالشــی دیگر را آغاز 
کرد. امیرعباس فخرآور، شــهریار 
آهــی را عامل ورود ربع پهلوی به 

شبکه مذکور دانست.
 شــهریار آهی فردی اســت 
که به واســطه روابطی که با رژیم 
آل ســعود دارد، در ماه های اخیر 
در پول دریافتی ربع پهلوی از این 
رژیم، نقش واسطه ای را ایفا کرد. 
او از مشــاورین نزدیک و خزانه دار 

آقای رضا پهلوی بود.
 این شــخص در ســال های 
دوران  در   19۸۸ تــا   19۸4
ریگان در  رونالد  ریاست جمهوری 
آمریــکا ماهیانــه 150 هزار دالر 
از آمریــکا دریافت می کرد، از این 
مبلغ ماهی 50 هزار دالر به پرویز 
ثابتی، مدیر اداره سوم ساواک که 
در آمریکا به سر می برد می پرداخت 
و 100 هــزار دالر باقی مانــده را 
خرج فعالیت های میهن پرســتانه! 
محمدرضا پهلوی می کرد. فخرآور 
او را داّلل حضــور ربع پهلوی در 
این شبکه دانســت؛ حضوری که 

واکنش های متفاوتی را رقم زد.
 ادامه دارد

به نام ایران علیه ایران ـ 2

 ســيد فخرالدین موسوی/ مروری بر 
رســانه های اصالح طلب و حامی دولت در ماه های 
گذشــته ما را با یک مسئله ســؤال برانگیز روبه رو 
می کند! و آن تالش بی شــائبه برای ضروری نشان 
دادن دراز کردن دست دوستی به سوی شاهزادگان 
سعودی است! چنانکه روزنامه »ایران« می نویسد: 
»بی تردید کســب دســتاوردهای میدانی فارغ از 
هزینه هــای هنگفت مادی و معنوی نبوده اســت؛ 
اما پیشــبرد سیاست جمهوری اسالمی در منطقه 
به ویژه در ســوریه و یمن بدون تثبیت کردن این 
دســتاوردها که کار بسیار دشوار و خطیری است، 
امکان پذیــر نخواهد بود. از این منظر نباید پیروزی 
در یک عرصه نبرد با پیروزی در جنگ اشتباه گرفته 
شود. در چنین شرایطی نفس آغاز مذاکرات پیرامون 
موضوع یمن گام خوبی است که می تواند زمینه هایی 
را بــرای آغاز گفت وگو میان ایران با کشــورهایی، 
چون عربســتان سعودی که در رابطه ای مبتنی بر 
خصومت قرار گرفته اند، فراهم سازد. البته مذاکرات 
میان تهران و ریاض در زمینه موضوعات یاد شــده 
می تواند به اشکال مختلف جریان یابد و لزوماً نباید 
انتظار داشت که رســمی و علنی برقرار شود. چه 
این گفت وگو اگر درباره منافع مشترک هم صورت 
نگیرد می تواند زمینه فهم واقعی طرفین از تهدیدات 
مشترک را فراهم کند و یا به توافقی پیرامون تعریف 

قواعد رقابت منتهی شود.«
روزنامه »دنیای اقتصاد« می نویسد: »دو کشور 
)ایران و عربســتان( و به  خصوص عربستان باید به 
این جمع بندی برسند که با نادیده گرفتن دیگری 
نمی توانند منافع خود را تأمین کنند. یعنی درباره 
ایران هم الزم اســت که سیاســت منطقه ای ما بر 
مبنای بازی با حاصل جمع صفر نباشد، بلکه منافع 
مشروع دیگر کشورها و از جمله عربستان هم لحاظ 
شود. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این 
اســت، اکنون که ایران در صحنه نظامی و میدانی 
به پیروزی های راهبردی مهمی در ســطح منطقه 

دست یافته اســت، الزم است از طریق دیپلماسی 
و مذاکره سیاســی با سایر بازیگران منطقه ای آنها 
را به دستاوردهای سیاسی و اقتصادی تبدیل کرده 

و تثبیت کند.«
روزنامــه »همدلــی« در 
مطلبی با عنوان »واشــنگتن، 
مانع بین تهران و ریاض« نوشت: 
»شاید بایسته باشد که دستگاه 
دیپلماسی ایران برای ابتر کردن 
نقشــه های تندروهای آمریکا ـ 
اســرائیل، دســت به سیاستی 
جدید در منطقه و به  خصوص 
با عربستان بزند و ضمن نزدیکی 
با آنهــا از منافع مشــترک با 
این کشورها برای بهبود روابط 

استفاده کند«. این روزنامه همچنین در موضع گیری 
سؤال برانگیز و عجیبی می نویسد: »بی گمان باید این 
نکته را قابل توجه دانست که یکی از موارد اختالفات 
شدید ایران و عربستان سعودی، اقدامات جمهوری 

اسالمی ایران در منطقه است.«

روزنامه »شــرق« از زبان »سیدمحمد صدر« 
مشــاور وزیر امور خارجه می نویسد: »فضای الزم 
برای مذاکره با عربستان آماده است. از جانب ما هیچ 
مسئله ای وجود ندارد؛ مشکل از سوی طرف مقابل 
است... همین برجام می تواند 
الگوی مذاکرات ما با عربستان 
و سایر کشورهای عربی باشد. 
ما که توانســته ایم با آمریکا و 
اروپا گفت وگو کنیم و به نتیجه 
با دولت های  هم برسیم، چرا 
مســلمان گفت وگو نکنیم؟... 
می تواند  موضــوع  مهم ترین 
همین امنیت منطقه ای باشد. 
امنیــت منطقه ای را  باید  ما 
به دست مجموعه کشورهای 
منطقه تأمین کنیم... مسئله یمن، مسئله ای است 
کــه ایران کاماًل این آمادگی را دارد که درباره آن با 
عربســتان مذاکره کند و با سازمان ملل همکاری 

داشته باشد.«
اما در این میان این سؤال مطرح می شود که 

چگونه جمهوری اســالمی ایران می تواند به سوی 
شــاه پیر و ولی عهد تازه به دوران رسیده ای دست 
دراز کنــد که نه در خفــا و در پس پرده، بلکه در 
پشــت تریبون ها اعالم می کند در باالترین سطح 
بــا دولت آمریــکا برای اعمــال تحریم های نفتی 
علیه جمهوری اســالمی ایــران همراهی خواهد 
کرد و نفت ایــران را در بازار جایگزین می کند؟ با 
چه توجیهی می توان ســفارش به پیش قدم شدن 
در مذاکره با کشــوری را پذیرفت که نه دســتگاه 
امنیتی کشــورمان، بلکه رســانه ها و سازمان های 
اطالعاتی غربــی از ســرمایه گذاری هنگفت این 
رژیم برای تأسیس شــبکه های ضد ایرانی، مانند 
ایران اینترنشنال، تأمین مالی سازمان تروریستی 
مجاهدین خلق، حمایت از آشــوب و اغتشاش در 
ایران و... ســخن به میان می آورند! چطور می توان 
همزمان که بمب افکن های ارتش سعودی بمب های 
ساخت آمریکا و انگلیس و... را بر سر مردم مظلوم 
یمن می ریزند و حتی برای توافق صلح که با حضور 
سازمان های بین المللی منعقد شده است، احترام و 
اعتقادی ندارند با سران رژیم سعودی دور یک میز 
نشســت؟ مذاکره و ایجاد روابط دوســتانه با رژیم 
آل ســعود تا زمانی که این رژیــم به دنبال اجرای 
طرح هــای قدرت های فرامنطقه در غرب آســیا و 
تقویت تروریســم در منطقه است، امری بیهوده و 
بی نتیجه است! و عجیب تر از همه اینها آنکه، طرف 
محتاج به مذاکره، که به واســطه جنایت در یمن 
و قتل روزنامه نگار منتقد و حمایت از تروریســم و 
شکست تروریست های مورد حمایتش در عراق و 
سوریه و شکست انتخاباتی و سیاسی اش در لبنان 
در موضع ضعف قرار دارد، عربستان سعودی است نه 
جمهوری اسالمی ایران! اگر هم قرار باشد یک طرف 
برای فرار از مشکالتش در مذاکرات پیشگام باشد 
عربســتان است نه جمهوری اسالمی ایران! و هیچ 
دلیلی وجود ندارد که دستگاه دیپلماسی با توجه 

ویژه به عربستان، این رژیم را از انزوا خارج کند!

نگاهی به معضل آلودگی هوا و چند و چون رهایی ازآن

هوای پاک، رؤیای دست یافتنی

نگاه ویژه اصالح طلبان به عربستان

مذاکره با ادله معکوس

پژواک

کنکاش

پایش

انعکاس

 صحرا محمدی/ سال هاســت مســابقه خانواده ها برای زبان آموزی 
بچه ها تماشایی اســت، آن هم زبان انگلیسی. شواهد نشان می دهد، والدین 
آموختن زبان انگلیسی کودکان خود را شبیه نان شب واجب می دانند. برخی 
از آنها فرزندان خود را از ســنین کم مانند دو سه سالگی به مهدهای دوزبانه 
می فرستند تا به نظرخودشان آموزش اساسی ببینند. برخی دیگر هم سنین 
دبســتان را بهترین زمان برای یادگیری عمیق تر و بهتر پیشــنهاد می کنند. 
زحمت سال ها رفت وآمد به آموزشــگاه های زبان و پرداخت هزینه های زیاد 
را به جان می خرند و با اشــتیاق فرزندان شان را همراهی می کنند. در اینکه 
آموختن یک زبان بین المللی مفید و سودمند است، هیچ شک و شبهه ای وجود 
ندارد؛ اما واقعاً این همه رنج و هزینه الزم اســت و آیا همه بچه هایی که این 
راه پرزحمت و هزینه بر را رفته اند، از یادگیری زبان انگلیســی نهایت استفاده 
را کرده اند؟ واقعیت این نیســت. تعداد معدودی از ما بنا بر شغل و عالقه ای 
که داریم، از آن بهره می گیریم و از آنجایی که موضوع زبان فرار اســت و به 
تکرار و مداومت نیاز دارد، بنابراین همه آنهایی که راه آموزش را طی کرده اند، 
متأسفانه بهره مند نمی شوند. اما تأسف مهم تری هم وجود دارد و آن، این است 
که بســیاری از ما نه تنها در سنین نوجوانی که در سنین جوانی و سال های 
دانشگاه و پس از آن هم حتی در روخوانی قرآن مشکل داریم. به یقین اگر به 
همان اندازه که والدین ما در آموزش زبان انگلیسی به ما مشتاق و پر تالش 
 بودند، در آموزش قرآن هم قدم برمی داشتند شاهد این ناتوانی در بسیاری از

 جوانان نبودیم.
 البته یادگیری قرآن نه به اندازه زبان انگلیســی پرهزینه و زمان بر است 
و نه فرار است که به تکرار مداوم نیاز داشته باشد. در اینکه نظام آموزشی ما 
تالش کرده است آموزش کالم خدا به خوبی انجام بگیرد، شکی نیست؛ ولی 
شــواهد امر نشان می دهد تالش ها چندان ثمربخش نبوده و هنوز در این راه 

مشکل وجود دارد. 
آموزش قرآن در بسیاری از مکان ها مانند فرهنگسراها و خانه های قرآن 
یا رایگان است یا مبالغ کمی نیاز است و البته یادگیری یک روخوانی درست 

و بی اشکال چند ماه بیشتر زمان نمی خواهد. 
تا همین چند ســال اخیر که تب آموزش زبان انگلیسی تا این حد تند 
نبود، بسیاری از خانواده ها بخشی از اوقات فراغت فرزندان خود را در تابستان 
صرف آموزش قرآن می کردند. البته هنوز هم کم نیستند تعداد خانواده هایی 
که این آموزش را در اولویت قرار داده اند و بچه ها ی شان را به یادگیری قرآن 

تشویق می کنند. 
شک نکنیم که آموزش قرآن به بچه ها روح می بخشد و جان آنها را جال 
می دهد و همنشــینی با قرآن آرامش به ارمغان می آورد. گاهی ما والدین به 
دنبال راه هایی هســتیم که این آرامش را نصیب بچه های مای کنیم، دریغ از 
این غفلتی که از آن بی خبریم. بیشــتر ما تالش وافری می کنیم تا بچه هایی 
که به زحمت بزرگ و تربیت می کنیم، در آینده شغل بهتری به دست بیاورند 
و در آن موفق باشند و چه بسا یکی از راه های رسیدن به این شغل و موفقیت 
را دانســتن زبان انگلیســی می دانیم که البته در برخی موقعیت ها  ضروری 
اســت؛ اما آیا به این هم فکر می کنیم که در کنار هر شغل موفق و پرسودی 
آرامش خاطر هم مهم اســت و باید امــروز راهی جلوی پای بچه ها بگذاریم 
تا در آینده در کنار شغل شــان به این مهم هم برســند و یقین داشته باشیم 
 که یکی از بهترین راه ها برای کســب آرامش گفت وگو با خدا آن هم با زبان

 قرآن است.

آموزش قرآن یا زبان انگلیسی
ژرفا 

باشد یک طرف  قرار  اگر 
در  مشکالتش  از  فرار  برای 
باشد  پيشــگام  مذاکرات 
نه جمهوری  عربستان است 
اسالمی ایران! و هيچ دليلی 
دســتگاه  که  ندارد  وجود 
به  ویژه  توجه  با  دیپلماسی 
عربستان، این رژیم را از انزوا 

خارج کند!

حمل و نقــل  در  ضعــف 
عمومی در شــهرهای ما باعث 
راهی  همه خودرو  این  شــده 
اتوبان های شــهر  و  خيابان ها 
از  و بخش چشــمگيری  شود 
آلودگی هوا را سبب. به طور حتم 
خوشایند هيچ راننده خودروی 
تک سرنشينی نيست که با صرف 
هزینه باال و خســتگی  مفرط 
ناشی از ترافيک مجبور شود از 
بين خودروی شخصی و وسيله 
نقليــه عمومی یکی را انتخاب 

کند و اولی انتخاب او باشد



 دکتر عباسعلی عظيمی شوشتری/ 
در شــماره گذشــته بــه طور 
مبســوط نظریه وکالت فقیه که زیر 
مجموعه نظریه انتخاب قرار می گیرد، 
بررســی شد در این شــماره به طور 
تخصصی نقدهایی که بر این نظریه 

وارد است، بررسی می کنیم. 

1ـ مخدوش بودن مبنای نظریه 
مبنای این نظریه مخدوش است؛ 
زیرا مبنای حکومــت و حاکمیت را 
مالکیت مشــاع مردم بر ســرزمین 
تلقی کرده اســت. بــه عبارت دیگر، 
علت مشروعیت حاکم را این دانسته 
اســت که مردمی که مالک سرزمین 
هستند به حاکم برای دخل و تصرف 
در سرزمین وکالت می دهند. این امر 
از نظــر قائالن به این نظریه شــامل 
والیت فقیه نیز می شــود. سؤال این 
اســت که آیا حکومت هــا فقط در 
ســرزمین دخل و تصرف می کنند ؟ 
پاســخ به این پرســش بدیهی است 
که چنین نیست. اول اینکه، برخالف 
نظر نویســنده ، اگر هم برای مردم بر 
کل سرزمین قائل به مالکیت باشیم، 
این مالکیــت از نوع مالکیت حقوقی 
در مفهوم مرسوم آن نیست؟ زیرا در 
این صورت مردم می توانستند هر نوع 
تصمیمــی در قبال آن بگیرند؛ برای 
نمونه باید بتوانند همه یا بخشــی از 
آن را به دولتی دیگر واگذار کنند؛ در 
حالی که ما می دانیم شــارع مقدس 
اسالم اجازه واگذاری سرزمین اسالمی 
را به غیر نداده است. پس سلطه مردم 
بر سرزمین نوعی تسلط سیاسی است 
که در قالب های مالکیت حقوقی که 
قابلیت وکالت را داشته باشد، ارزیابی 

نمی شود.
دوم اینکــه، بر فــرض پذیرش 
چنین دیدگاهی، فقط مبنای تصرف 
حاکــم در امور ســرزمینی روشــن 
می شــود، مانند واگــذاری اراضی و 
عمران و آبادی ســرزمین، اما نسبت 
به بخش عظیمــی از صالحیت ها و 
اقتدارات و اختیــارات حکومتی که 
مســتلزم تصرف در سرنوشت خود 
مــردم اســت، مبنا کمــاکان مبهم 
می مانــد. مالکیت مشــاع مردم بر 

سرزمین به آنها اجازه اعطای وکالت 
در امور سرزمین را می دهد؛ اما برای 
دخالت در انفس و سرنوشــت مردم 
نمی توان از این مبنا اســتفاده کرد. 
پس چنین ســخنی بسیار سطحی 
و ســاده لوحانه است؛ به همین دلیل 
این دیــدگاه در حدود قرون هفدهم 
و هجدهــم در غرب مطرح شــد و 
طرفدارانی پیدا نکرد و به فراموشــی 

سپرده شد.

۲ـ تناسب نداشتن
 با فلسفه تشکيل حکومت اسالمی

اهداف و ضرورت های تشــکیل 
حکومــت و حکمت عملی اســتقرار 
نهادهای سیاســی، با پیمانی جایز و 
بی ثبات قابل تحّقق نیســت. در یک 
نظام سیاســی که تدبیر اجتماعی را 
بر عهده دارد، مســئله استقرار ارکان 
حکومتی برای تحقق و تداوم اهداف 
و سیاست های نظام ضرورتی الینفک 
است. هر حکومتی، صرف نظر از نوع 
مشــروعّیت و حــق و باطل بودنش، 
نیازمند ثبات و استقرار است؛ حّتی در 
نظامی که مشروعّیت خود را برآمده از 
آرای مردم می داند و در حکومت های 
لیبرال دموکراسی نیز حکومت که زمام 
امر را در دست دارد، از نوعی ثبات و 
اســتمرار برخوردار است که هرگز با 

وکالِت مصطلح قابل توجیه نیست.

3ـ تعارض با تکليف مردم
 در پذیرش والیت فقيه

پذیرش اینکه مردم هر زمان که 
بخواهند بتوانند ولی فقیه را عزل کنند 
و این برای آنها حقی مشــروع تلقی 
شــود، با اصل این موضوع که آنها به 
تبعیت از ولی مشروع مکلف هستند، 
مغایرت دارد و نقض غرض است. به 

عبارت دیگر، با فلسفه حکومت فقیه 
در عصر غیبت منافات دارد؟ به همان 
دلیل که آنها نمی توانند از رهبر غیر 
واجد شرایط تبعیت کنند، نمی توانند 
رهبر واجد شرایط را عزل کنند. حال 
اگر پذیرفتیم که آنها مکلف به تبعیت 
از چنین حاکمی هستند و به موجب 

مقررات شــرع مقدس حــق عزل او 
را هم ندارند، در این صورت اساســاً 
وکالــت مفهوم پیدا می کند؟ به طور 
مسلم چنین تکالیفی با مقتضای عقد 

وکالت مغایرت دارد.

۴ـ تناسب نداشتن
 با مقتضيات حکومت

در وکالت، موّکل الزامی به پیروی 
از وکیل خــود نــدارد؛ در حالی که 
حکومــت نیازمند اطاعــت و پیروی 
مردم است. اگر مردم موّکل  هستند و 
رئیس دولت و حکومت، وکیل مردم 
اســت؛ نه اکثریّت و نه اقلّیت، خود را 
مجبور به اطاعت نمی بینند؛ در حالی 
که در حکومِت مبتنی بر دموکراسی 
و انتخابات هم، همه  مردم موّظف به 
رعایــت قانون و اطاعت از دولتند و با 
متخلّفان، برخورد جّدی انجام می گیرد. 
به بیــان دیگر، وکالت از کانال والیت 
می گذرد و موکل تا والیت نداشــته 
باشــد، حق توکیل ندارد. با توجه به 
این خصیصه، موکل به اطاعت از وکیل 
ملزم نیســت و تخطی از آرای وکیل 
امری اجتناب ناپذیر اســت، در حالی 
که حکومت نیازمند اطاعت و وفاست. 

۵ـ تناسب نداشتن
 با مقتضيات وکالت

در وکالت هنگامــی که فردی از 

طرف جمعی وکالــت دارد، تمام افراد 
آن جمع اجماعاً باید با وکالت او موافق 
باشند؛ در صورتی که اگر حتی یک نفر 
با آن مخالف باشــد، فرد مذکور وکیل 
آن یک نفر محســوب نخواهد شد. در 
این صورت به چه دلیل حاکم منتخب 
اکثریت باید از سوی اقلیتی که به او رأی 
نداده اند و او را قبول ندارند، تبعیت شود؟ 

6ـ اعطایی نبودن 
برخی از صالحيت های رهبری

دســت آخر اینکه همان گونه که 
گفته شد، بسیاری از صالحیت های حاکم 
اسالمی نمی توانند اعطایی از سوی مردم 
باشــند، مانند همه احکامی که اجرای 
آنها را شــارع مقدس بــه حاکم واگذار 
کرده و اساســاً در اختیار مردم نیستند 
تا در آنها به کســی وکالت دهند. مانند 
اجرای احکام کیفری اســالم و اجرای 
حــدود و...؛ بنابراین نظریه وکالت فقیه 
صرفاً یک دیدگاه تئوریک غیر منطبق 
با اصول و مبانی سیاسی و فقهی انقالب 
اسالمی است. این موضوع را با توجه به 
نگاه امام خمینی)ره( و قانون اساســی 
بــه امامت و والیت که در شــماره های 
گذشته به بخشی از آن اشاره کردیم و 
 در ادامه نیز بیان خواهیم کرد، روشــن 

می شود.  

7ـ مغایرت با قانون اساسی 
با مراجعــه به قانون اساســی 
متوجه می شــویم که قانون اساسی 
از عبارت »والیت امر و امامت امت« 
استفاده کرده است نه وکالت. از این 
رو در مقدمه قانون اساسی آمده است: 
»والیت فقیه بر اســاس والیت امر و 
امامت مستمر« زمینه تحقق رهبری 
فقیه جامع الشرایط را آماده می کند 
تا ضامن منحرف نشدن سازما ن های 
گوناگون از وظایف اصیل اسالمی خود 
باشــند و از آنجا که امامت مستمر را 
یکی از اصول بنیادین انقالب اسالمی 
در اصل دوم پذیرفته اســت، به طور 
مشــخص نشان می دهد والیت فقیه 
را استمرار امر امامت ائمه معصوم)ع( 
در عصر غیبــت تلقی کرده و والیت 
آنهــا را نظیر والیــت آن بزرگواران 

دانسته است.

 حســين ميرچراغ خانی/ در شماره 
گذشــته به ســه جریان و تشــکل وابســته به 
عقالنیت اســالمی در عصر پهلوی اشاره شد. در 
ادامه، دیگر تشکل های وابسته به این جریان در 
بازه زمانی پهلوی دوم تا پیروزی انقالب اسالمی 

بررسی می شود. 

۴ـ فدائيان اسالم
یکی از ســازمان های وابســته بــه جریان 
عقالنیت اسالمی، سازمان فدائیان اسالم به رهبری 
نواب صفوی اســت. نواب صفوی طلبه ای جوان 
بود که دغدغۀ تشکیل حکومت اسالمی و اجرای 
قوانین اســالمی را داشت. شــکل گیری جریان 
فدائیان اســالم، در واقع واکنشی به جریان های 
افراطی رقیب )ضد دین( بود. حرکت انقالبی نواب 
توانسته بود بسیاری از متدینین را با خود همراه 
کند؛ اما رهبر فدائیان اسالم به  خوبی می دانست 
که بدون یاری مرجعیت نمی تواند اهداف بزرگی 
مانند تشکیل حکومت اسالمی و اجرای قوانین 
اســالمی را عملی کند؛ از این رو انتظار داشــت 
آیت اهلل بروجردی مرجع وقت، از او حمایت کند. 
وابستگی نواب صفوی به حوزۀ علمیه می  توانست 
اقدامات او را به حوزۀ علمیه منتســب کند. این 
نسبت، شاید در کوتاه مدت تحسین می شد، اما 
هرگز این قدرت را نداشت به آرمان های بلند حوزۀ 
علمیه ختم شود. حوزۀ علمیۀ شیعه که با درایت 
و هوشیاری مرجعیت، چه در عراق و سامرا و چه 
در قم، دوران ســختی را پشت سر گذاشته بود، 
نمی خواســت دستاوردهای چند  صد ساله اش را 
تباه کنــد، به همین دلیل، آیــت اهلل بروجردی 
آن گونه که نواب صفوی انتظار داشت، از او حمایت 
نکرد؛ اما در ســطح پایین تر از مرجعیت، افرادی 
مانند آیت اهلل کاشانی، از فدائیان اسالم حمایت 
کردنــد. البته اقدامات فدائیان اســالم، از جمله 
حذف کسروی، برای جامعۀ متدینین خوشایند 
بود؛ چنانکه با وســاطت برخی از علما، حسین 
امامی )کسی که کسروی را ترور کرد( آزاد شد.1

از دیگر ویژگی های فدائیان اسالم که مورد 
توجه و حمایت جامعۀ مسلمانان واقع شد، دفاع از 
مسلمانان فلسطین بود.2 آیت اهلل کاشانی از جمله 
کسانی بود که به فلسطین توجه خاص داشت و 

همین موضوع سبب شده بود بیش از دیگران از 
نواب حمایت کند. 

فدائیان اســالم با تــرور رزم آرا، راه را برای 
ملی شــدن نفت همــوار کردند. ســران جبهۀ 
ملی در جلســه ای که با فدائیان اسالم داشتند، 
رزم آرا را مانعــی بزرگ در راه ملی شــدن نفت 
می دانســتند. نواب که دغدغۀ حکومت اسالمی 
داشت، از ســران جبهۀ ملی خواست در صورت 
تــرور رزم آرا و موفقیت، باید حکومت اســالمی 
تشکیل شود.3 با روی کار آمدن مصدق و عملی 
نشدن خواسته های فدائیان اسالم، رفته رفته بین 
فدائیان اســالم و جبهۀ ملی اختالف پیش آمد. 
نواب صفوی از 2۸ ماه حکومت مصدق، 20 ماه 
را در زندان ســپری کرد. فدائیان اسالم حمایت 

آیت اهلل کاشانی را نیز از دست 
دادند. البته دیری نپایید که 
بین آیت اهلل کاشانی و دکتر 
مصدق هم اختالف پیش آمد. 

۵ـ مؤسسۀ در راه حق
مؤسســه در راه حــق 
در ســال 1343 شــروع به 
کار کــرد. انگیــزۀ اولیۀ آن 
خنثی ســازی  می تــوان  را 
تبلیغات مســیحیان دانست. 
این مؤسســه، پس از انقالب 

در برابر مارکسیســم فعالیــت می کرد. آیت اهلل 
رضا اســتادی، حجت االسالم والمسلمین شهید 
حقانی و آیت اهلل مصباح یزدی، با این مؤسســه 

همکاری داشتند.

6ـ مدرسۀ حقانی
مدرســۀ حقانــی در انقالب نقــش فعالی 
داشت. پیش از انقالب، ســاواک این مدرسه را 
مرتب زیر نظر داشــت. آیــت اهلل مصباح یزدی 
از مهره های اصلی این مدرســه است. همچنین 
آیت اهلل مشکینی و عالمه طباطبایی با این مدرسه 

همکاری داشتند.

7ـ هيئت های مؤتلفۀ اسالمی
هیئت های مؤتلفۀ اســالمی، متشــکل از 

متدینــان طرفدار حرکت انقالبــی امام بود که 
برای کارایی بیشتر، با هم ائتالف کرده بودند4 در 
این هیئت، روحانیان، بازاریان و جوانان معتقد به 
رهبری امام حضور داشتند. این تشکل در انتشار 
اعالمیه های امام نقش برجسته ای ایفا کرد. فعالیت 
آنها تا پیروزی انقالب ادامه داشت. این هیئت پس 
از پیروزی انقالب، با نام »جمعیت مؤتلفۀ اسالمی« 

به کار خود ادامه داد.

8ـ انجمن خيریۀ حجتيۀ مهدویه
از ســال 1332 یــک روحانــی بــه نــام 
حاج شــیخ محمد توالیی)مشــهور بــه حلبی(، 
حرکت تبلیغاتی سازمان یافته ای بر ضد بهائیت 
بــه راه انداخت و مورد حمایت جامعۀ متدینین 
قرار گرفت. انجمن حجتیه 
شــهرها  از  بســیاری  در 
شــعبه داشــت و توانسته 
بود عــده ای را جذب کند. 
انجمــن حجتیه در جریان 
انقالب اسالمی، با انقالبیون 
همراهی نکــرد و این نوع 
عملکرد انجمن موجب شد 
حمایت نیروهای انقالبی به 
امام)ره(  رهبری حضــرت 
از دســت بدهد. برخی  را 
انجمن حجتیه را تشــکلی 
می دانستند که خواســته یا ناخواسته در زمین 
دشمن بازی می کند؛ اما واقعیت این است که در 
بین انجمن حجتیه افراد متفاوتی وجود داشتند 
و همۀ آنها را با یک چوب راندن، صحیح نیست.5

9ـ حسينيۀ ارشاد
حســینیۀ ارشاد در ســال 1346 تأسیس 
شد. این حســینیه پایگاهی برای سخنرانی های 
مذهبی و سیاســی بود. شاخص ترین سخنرانان 
این حسینیه، شــهید مطهری و دکتر شریعتی 
بودند. افراد روحانــی و غیر  روحانی دیگری نیز 
سخنرانی می کردند. با توجه به تفاوت های فکری 
شهید مطهری و دکتر شریعتی، شهید مطهری 
که ســخنران اولیۀ حســینیۀ ارشــاد بود، آنجا 
را تــرک کرد. برای مدتی، شــریعتی به  تنهایی 

سخنران حسینیۀ ارشاد بود. شهید مطهری یک 
اسالم شناس و در حوزۀ اسالمی صاحب نظر بود؛ 
اما دکتر شریعتی لیسانس زبان و ادبیات فارسی 
از دانشــگاه مشــهد و دکترای جامعه شناسی از 
دانشگاه ســوربن پاریس داشت. شریعتی دارای 
تفکرات سوسیالیســتی بود که منشأ تفکرات او 
ریشه در نهضت خدا پرستان سوسیالیست داشت.6 
ویژگی نهضت خداپرستان سوسیالیست، تلفیق 
نگرش اســالمی مورد نظر با اندیشــه های چپ 
بود. این نهضت توانســته بــود با ادعای علمی و 
انقالبی، طیفی از جوانان و دانشگاهیان را شیفتۀ 
خود کند. این نهضت برای منتســب نشدن به 
سوسیالیســم اروپایی و کمونیسم، سوسیالیسم 
تحققی را در برابر سوسیالیســم تخیلی اروپایی 
طرح کرد؛ به این معنا که سوسیالیسم مورد نظر 
نهضت خداپرستان، در صدر اسالم اتفاق افتاده؛ 
بر خالف سوسیالیســم تخیلی و علمی اروپا که 
اتفاق نیفتاده است.۷ شــریعتی با ترجمۀ کتاب 
جودۀ السحار دربارۀ ابوذر غفاری، کوشید از ابوذر 
شخصیتی سوسیالیستی ارائه دهد. وی نام کتاب 
را ابوذر، سوسیالیست خداپرست گذاشت.۸ به هر 
حال حســینیۀ ارشاد در ابتدا پایگاه خوبی برای 
ترویج افکار جریان عقالنیت اسالمی بود. با رفتن 
شهید مطهری جریان عقالنیت اسالمی نفوذ خود 

را در این حسینیه از دست داد.
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 فتح اهلل پریشــان/ میرزا محمدحسن شیرازی صاحب فتوای تنباکو 
همانند بســیاری از علما و فقهای شــیعی قرن سیزدهم قمری در عین غصبی 
دانستن سلطنت غیر معصوم، حکومت مسلمان ذی شوکت)شاه شیعه( را به ناچار 
به رسمیت شناخته بود تا نظم و امنیت و کیان جامعه اسالمی مختل نشود. اما 
میرزای شیرازی از برخی جهات نسبت به فقهای دیگر، خاص است. نخست آنکه، 
تقریباً هیچ رساله سیاسی یا حتی متن فقهی منتشر شده ای از او در دست نیست 
که از آن بتوان اصول اساسی اندیشه سیاسی اش را به دست آورد؛ ازاین رو، اغلب 
نوشته ها درباره وی با تکیه بر برخی از حواشی او بر کتاب های فقهای پیشین، 
تلگراف های معدود او به علمای تهران، ناصرالدین شــاه و امین السلطان، برخی 
اســناد مرتبط با زندگی سیاســی میرزا و از همه مهم تر در پرتو تحلیل رفتار و 
ســیره سیاسی اجتماعی وی به ویژه دخالت غیرتمندانه اش در ماجرای تحریم 
تنباکو نگاشته شده تا چشم اندازی کلی و قابل فهم از اندیشه سیاسی این مرجع 

بزرگ عصر ناصری به دست آید.
نکته دوم درباره میرزای شــیرازی بزرگ این است که وی تنها فقیهی بود 
که با وجود پرهیز شدید از ورود به مسائل سیاسی، ناخواسته و البته به صورت 
موفقیت آمیزی درگیر یکی از سرنوشت ســازترین رویدادهای سیاسی در تاریخ 
معاصر ایران »جنبش تحریم تنباکو« شد؛ رویدادی که بعدها »سرآغاز بیداری 
ایرانیان« و مبنای تحوالت اجتماعی چون نهضت مشــروطه، قیام ملی نفت و 
سرانجام انقالب اســالمی به رهبری امام خمینی)ره( قلمداد می شود. دخالت 
میرزای شــیرازی در ماجرای واگذاری امتیاز رژي و فتوای تحریم تنباکو، چه از 
نظر دینی و چه از نظر سیاسی تأثیر انکارناپذیری بر جریان رویدادهای تاریخی و 
سیاسی بعدی گذاشت. افزون بر این، این فتوا نمود عینی و عملی اصول اساسی 
اندیشــه سیاسی میرزای شیرازی بود که الزم است پیش از ورود به این اصول، 
به اجمال با تاریخچه قضیه رژی، زمینه های سیاسی ـ اجتماعی و تاریخی صدور 

فتوای تحریم تنباکو از سوی میرزای شیرازی آشنا شویم.
در ســومین سفر ناصرالدین شــاه به اروپا به همراه میرزا علی اصغرخان 
امین الســلطان در سال 1306ق/1۸۸9م، »ماژور تالبوت« یکی از سرمایه  داران 
انگلیســی با دولتمردان همراه شاه گفت وگوهایی را به منظور انعقاد قراردادی 
مبنی بر انحصار توتون و تنباکوی ایران آغاز کرد و توانست نظر شاه را نسبت به 
امضای قرارداد جلب کند و این قرارداد در رجب 130۸ ق نهایی شد و به امضای 
طرفین رســید.1 به موجب این قرارداد، حق خرید و فروش کل محصول توتون 
و تنباکوی ایران به مدت 50 سال منحصراً در دست کمپانی رژی قرار گرفت و 
صاحبان امتیاز در عوض متعهد شدند که سالیانه مبلغ 15 هزار لیره انگلستان 
به دولت ایران بپردازند. در زمان امضای قرارداد بخش چشــمگیری از جمعیت 
ایران یا تولیدکننده توتون و تنباکو یا مصرف کننده و تاجر آن بودند. به همین 
دلیل بدیهی بود که این امتیاز تأثیر مستقیمی بر زندگی این قشر از مردم داشته 
باشد و نخستین واکنش به امضای آن از همین قشر آغاز شد.2 کمپانی رژی به 
محض امضای قرارداد کار خود را در ایران شــروع کرد. گزارش همراه با اظهار 
نگرانی از اهداف »فرنگی «های عین السلطنه از ابتدای شروع به کار کمپانی نشان 
می دهد که صاحبان کمپانی با سرعت و سرمایه زیادی مشغول تهیه وسایل و 
امکانات الزم برای اجرایی کردن قرارداد بودند.3 این گزارش همچنین این نکته 
را روشن می کند که از همان آغاز و بالفاصله پس از انتشار خبر انعقاد قرارداد، 
نارضایتی ها حتی در سطح دولتمردانی چون عین السلطنه بروز و پس از آن به 
دیگر اقشار جامعه نیز سرایت کرده بود. به نظر می رسد آنچه بیش از همه موجب 
نارضایتی شده بود، واژه انحصار )منوپل( و بار معنایی آن بود که کمترین حقی 
را برای اتباع ایرانی در خرید و فروش این محصول قائل نمی شــد. اشاره به این 
نکته در مباحث آینده روشــنگر خواهد بود که همه کارگزاران شرکت و بیشتر 
کارگران آن فرنگی بودند و از نگاه ایرانی ها از بالد کفر به سرزمین اسالمی آمده 
بودند و همچنین اگرچه طرف خارجی قرارداد بخش خصوصی انگلیس بود، اما 
خواه ناخواه پای دولت این کشور، به ویژه سفارت انگلیس در تهران نیز به میان 
کشــیده شد و حتی بســیاری معتقد بودند باطن، امتیاز سیاسی بود تا تجاری 
و این قرارداد محصول رقابت دو دولت روســیه و انگلیس و به تبع آن سیاست 

موازنه مثبت دولت ایران در رابطه با دولتین بیگانه بود.4
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ایــن اثر دومین کتــاب از مجموعه 
کتاب های »و انتم االعلون« اســت که به 
موضوع تاریخ، تفکــر و تمدن اختصاص 
دارد. کتاب پالتویی »بصیرت تاریخی« با 
نام فرعی »اصول شناخت تاریخ تحوالت 
معاصر ایران« نام مجموعه ای است به قلم 
دکتر موســی نجفی که نشر آرما در سال 
1390 به بازار عرضه کرده و تا سال بعد به 
سومین چاپ خود رسیده است. نوشتارها 
و گفتارهای این مجموعه، محدوده زمانی 

پنج قرن اخیر تاریخ معاصر ایران را در بر می گیرد و از عصر صفویه تا انقالب 
اسالمی را شامل می شود. 

مباحث کتاب بیشــتر در حوزه تاریخ تحلیلی و اندیشــه سیاسی سیر 
می کند؛ به گونه ای که با نظر به ســنت و تجدد و با عبور از تحوالت تاریخی 
به جنبش های اسالمی، ورود غرب به ایران، توجه به نقش مرجعیت و اجتهاد 
و هویت ملی به ویژه در عهد صفویان و مشــروطیت پرداخته و این مباحث 
فکری مهم را مورد توجه و در کانون پژوهش خود قرار داده است. حاصل این 
رفت و برگشت بین تحوالت تاریخی و اندیشه تاریخی ـ اجتماعی و سیاسی، 
سرنخ هایی را برای شناخت تاریخ معاصر به دست می دهد که می تواند متضمن 
»بصیرت تاریخی« باشد؛ مطلب مهمی که امروز می تواند به منزله ریشه و با 

مدخل »بصیرت سیاسی« ارزیابی شود. 
بصیرت سیاســی نوعی ژرف اندیشــی و دید نافذ بــه اعماق حوادث و 
رویدادهاســت که می توان با مطالعه نمونه های تاریخی زمینه های تیزبینی 
ذهنی را فراهم کرد. در اهمیت آن همین بس که به نظر بسیاری از بزرگان 
سیاسی، دینی و انقالبی از جمله رهبر معظم انقالب نبود قدرت تحلیل درست 
و بصیرت سیاســی در طول تاریخ اسالم، صدمه ها و گرفتاری های زیادی را 
برای جامعه مسلمانان ایجاد کرده است. در فرازی از این کتاب می خوانیم: »ما 
با طرح تاریخی خودمان، اوالً صورت مســئله را می سازیم. ثانیاً در این طرح، 
جاذبه ها و دافعه ها را خودمان تعیین می کنیم. مرزها را هم با مخالفان مان و 
هم با اصالت های مان خودمان مشخص می کنیم؛ یعنی درجه اصالت را خودمان 
تعیین می کنیم، خوب و خوب ترمان را مشخص می کنیم. این بار فرق میان 
عالمه نایینی و شــیخ فضل اهلل نوری را ما از دید خودمان برسی می کنیم نه 

از دید روشنفکران.«

بررسی اندیشه سياسی ميرزای شيرازی ـ ۴
 زمینه های سیاسی  ـ اجتماعی تحریم تنباکو

بصیرت تاریخی

جریان شناسی فکری ـ فرهنگی عقالنيت اسالمی ـ ۲۲

تشکل های عقالنیت اسالمی؛ از پهلوی دوم تا انقالب اسالمی

ماهيت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۲9

بررسی و نقد نظریه وکالت فقیه

 مظلومیت
 مضاعف

سیاست نامه

فراز و فرود سيدحسين خمينی ـ3
امر شرعی !

 شهاب زمانی/ برخورد امام)ره( 
با سیدحســین خمینی تنها به خاطره 
نقل شده در شــماره گذشته مبنی بر 
اینکه »اگر دست به سالحش زد با تیر 
او را بزنید« محدود نمی شــود؛ امام)ره( 
در نامــه ای خطــاب به او می نویســد: 
»پسرم حســین خمینی! جوانی برای 
همه خطرهایی دارد که پس از گذشت 
آنها انســان متوجه می شــود. من میل 
دارم کسانی که به من مربوط هستند، 
در این کوران های سیاسی وارد نشوند. 
من امید دارم که شــما با مجاهدت در 
تحصیل علوم اسالمی و با تعهد به اخالق 
اسالمی و مهار کردن نفس اماره بالسوء 
برای آتیه مورد استفاده واقع بشوی.«1 
امــام)ره( در ادامه نیز با تأکید بر ورود 
نکردن سیدحسین به بازی های سیاسی 
به منزله واجب شرعی تأکید می کنند: 
»من عالوه بر نصیحت پدری پیر، به شما 
امر شرعی می کنم که در این بازی های 
سیاســی وارد نشــوی و واجب شرعی 
است که از این برخوردها احتراز کنی، 
من به شما امر می کنم به حوزه علمیه 
قم برگردی و با کوشش به تحصیل علوم 

اسالمی و انسانی بپردازی.«2
پس از این نامه، سیدحسین راهی 
قم می شود و حتی پس از فوت مرحوم 
حاج احمــد خمینی، هدایت مؤسســه 
تنظیم و نشر آثار، حرم و بیت امام)ره( 
به سیدحسین خمینی، فرزند سید احمد 
آقا و نوه کوچک تر امام سپرده می شود. 
مواضع بی اســاس سیدحسین خمینی 
ادامه داشــت و تلفیــق آن با تفکرات 
رادیکالی معجونی ویژه از مواضع سیاسی 
مورد توجه دشــمنان انقالب و امام)ره( 
ســاخته بود. در ســال 135۸ روزنامه 
»کیهان« نقل قولی از وی منتشر کرد 
که نشان می دهد سیدحسین خمینی از 
اندیشه تند و افراطی چندان بی بهره نبود: 
»انقالب صادر نمی شود و این ندانسته 
خدمت به آمریکاســت.«3 سیدحسین 
پس از مدتی تحصیــل در قم به عراق 
رفــت. وی در عراق طــی گفت وگویی 
با روزنامه »واشــنگتن تایمز«، از آمریکا 
بــه دلیل فتــح عراق قدردانــی کرد و 
گفت: »مردم عراق نیروهای آمریکایی 
را به چشــم آزادی بخش می نگرند، نه 
اشــغالگر. من می بینم کــه روز به روز 
اوضاع کشور رو به بهبودی می رود. من 
امنیت را احســاس می کنم و می بینم 
که مردم از اینکه از رنج های گذشــته 
خالصی یافته اند، شــادمان هستند!«4 
این سخنان در حالی مطرح می شد که 
بر اساس اعالم ســازمان های گوناگون 
عراقی، اشغال این کشور از سوی آمریکا 
نتیجه ای جز پنج میلیون کودک عراقی 
یتیم و یک میلیون زن بیوه نداشته است. 
وی در بخــش دیگری از مصاحبه خود 
با بیان اینکه مــردم ایران باید دخالت 
نظامی آمریکا را برای آزادی کشور خود 
بپذیرنــد، افزود: »مردم ایــران واقعاً به 
آزادی احتیاج دارند، آزادی واجب تر از 
نان شب مردم است؛ اما اگر برای ایجاد 
آزادی راهی جز دخالت آمریکا نیست. 
مــن فکر می کنم که مــردم ایران باید 
آن را قبــول کنند. من هم این را قبول 
می کنم، زیرا با اعتقــادات و ایمان من 
همخوانی دارد.«5 این در حالی است که 
پدربزرگ وی، رهبر کبیر انقالب حضرت 
امام خمینی)ره( بارها آمریکا را شیطانی 
بزرگ و دشمن اصلی ملت های مسلمان 
برشمردند. این وادادگی فکری و فرهنگی 
که با لجاجت سیاسی بچه گانه ای تلفیق 
شده بود، در گفت وگوی وی با خبرگزاری 
»فرانس پرس« که خواســتار برگزاری 
همه پرســی در جمهوری اسالمی ایران 
بود، خودش را بیشــتر نشان می دهد. 
وی با تمجید از دموکراســی به شــیوه 
غربی ـ آمریکایی به عنوان الگوی مناسب 
برای دیگر کشــورهای جهــان به این 
خبرگزاری فرانسوی گفت: »در نامه ای 
به رهبری جمهوری اســالمی ایران از 
ایشان خواسته ام تا موضوع والیت فقیه 
و نظام جمهوری اســالی ایــران را به 
همه پرســی بگذارند تا مردم بتوانند به 
این موضوع پاســخ دهند. رهبری نظام 
می تواند با استناد به نص قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران دستور دهد تا 
همه پرسی صورت گیرد. مادامی که ما 
در عصر غیبت امام زمان)عج( به ســر 
می بریم، در جامعــه نظام والیت فقیه 

نمی تواند باشد.«6
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ریزش ها

فدائيان  جریان  شــکل گيری 
اســالم، در واقــع واکنشــی به 
جریان های افراطی رقيب )ضد دین( 
توانسته  نواب  انقالبی  بود. حرکت 
بود بسياری از متدینين را با خود 
همراه کند؛ اما رهبر فدائيان اسالم 
به  خوبی می دانست که بدون یاری 
بزرگی  اهداف  نمی تواند  مرجعيت 
و  اسالمی  حکومت  تشکيل  مانند 
اجرای قوانين اسالمی را عملی کند

کتابخوان

آفاق

صالحيت های  از  بســياری 
حاکم اسالمی نمی توانند اعطایی 
از سوی مردم باشند، مانند همه 
احکامی که اجرای آنها را شارع 
مقدس بــه حاکم واگذار کرده و 
نيستند  مردم  اختيار  در  اساسًا 
تا در آنها به کسی وکالت دهند. 
مانند اجرای احکام کيفری اسالم 
و اجرای حدود و...؛ بنابراین نظریه 
وکالت فقيــه صرفاً یک دیدگاه 
و  اصول  با  منطبق  غير  تئوریک 
مبانی سياســی و فقهی انقالب 

اسالمی است
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۹ بزرگ ترین کارخانه تولید دارو

 مرتضي دخيلي/ مردم اســتان 
ایالم هر ســاله با فرارسیدن ایام سوگواري 
ســید و ســاالر شــهیدان، به یاد عملیات 
غرور آفرین »محــرم« در دهلران در زمان 
جنــگ تحمیلي مي افتند. در محرم ســال 
1361 شمســي، گردان هاي عــزادار امام 
حســین)ع( با دســته هاي ســینه زني در 
خطــوط جنگي و یگان ها بــه راه مي افتند 
و خاطرات جنگ هاي صدر اســالم را زنده 
مي کنند. لشکرهاي 25 کربال، نجف اشرف، 
علي بن ابي طالب)ع( و امام حسین)ع( سپاه 
پاســداران مأموریت مي یابند خــود را در 
خطوط درگیري محرم ســازماندهي کنند. 
مشــخصه مهم این منطقه؛ ارتفاعات جبال 
حمرین اســت که خط مرزي قــراردادي 
ایران و عراق پیش از تجاوز این کشــور به 
ایران بــود. یکي از عوارض طبیعي منطقه، 
رودخانه های چیخراب، دویرج و میمه است 
که فصلي و وحشي بودند و گاهی به هنگام 
طغیــان، ارتفاع آب آنها به 10 برابر معمول 
مي رسد. منطقه عملیاتي در حوزه مأموریت 
ســپاه چهارم عراق قرار داشت و پدافند از 
منطقه عملیاتي محرم، بر عهده لشــکر 10 
زرهي بود.  سرانجام لحظه موعود فرا مي رسد. 
باران رحمت و نجواي دعاي توســل در هم 
مي آمیزد و فضایي ملکوتي به وجود مي آورد. 
عملیات ساعت 22 و ۸ دقیقه، با رمز مقدس 
»یا زینب)س(« در منطقه عملیاتي موسیان 
و شرهاني،  زبیدات، جنوب شرقي دهلران در 
غرب عین خوش با اهداف آزادسازي ارتفاعات 
حمرین در جنوب دهلران، تهدید و دسترسي 
به امکانات نفتي داخل خاک عراق و شهرک 
زبیدات آغاز مي شود.  تا نزدیک صبح، بیشتر 
اهداف عملیات محقق مي شود و الحاق نیروها 
با موفقیت صــورت مي گیرد، اما در منطقه 
چپ درگیــري، بر اثر بارندگــي و طغیان 
آب شــکاف ایجاد مي شود و تالش می شود 
دشــمن نتواند از آن نقطه استفاده کند. با 
روشن شدن هوا، هواپیماهاي عراق با تمام 
امکانات اقدام به حمله کرده و با ریختن بمب 
و راکت تالش مي کنند مانع ادامه عملیات 
شوند که در همین هنگام نیروي هوایي ایران 
نیز وارد معرکه می شود و پاسخ مناسبي به 
نیروي هوایي عــراق مي دهد.  آزادي 550 
کیلومترمربع از خاک میهن اسالمي، کشته و 
زخمی شدن 2600 بعثي، اسارت 19۷0 نفر 
از نیروهای عراقی، انهدام 90 دستگاه تانک و 
نفربر و 13 دستگاه خودرو از دستاوردهاي 

مرحله اول این عملیات است. 

کیانــوش جهانپور، ســخنگوي 
ســازمان غــذا و دارو از بازگشــایی 
بزرگ ترین کارخانه تولید داروهاي ضد 
ســرطان خاورمیانه در آذر ماه امسال 
خبر داد و گفت: »9 خط جدید تولید 
دارو با ســرمایه گذاري بالــغ بر 100 
میلیون یورو در این مجموعه راه اندازي 
شده است.« بســیاري از شرکت هاي 
دارویي ایرانــي و تولیدکنندگان مواد 
اولیه دارو در ماه هاي اخیر، در راستاي 
تحقق عملي اقتصاد مقاومتي، توسعه 
تولید داخلي و اشــتغال را ســرلوحه 
برنامه توســعه خود قرار داده اند و در 
ماه هاي اخیر، با وجود همه مشکالت، 
تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه دارویي 
از اقالم و تولیدات جدید خود رونمایي 
کرده اند که برخي از آنها گاه و بیگاه در 
رســانه ها منعکس شده است. صنعت 
دارو و مواد اولیه دارویي کشور، صنعت 
روزهاي سخت و دشوار است. تولید 6۷ 
درصد ماده اولیه داروهاي تولید داخل 
و 9۷ درصد داروهاي مورد نیاز کشور 
یک رکورد بین المللي است که دقیقاً در 
شــرایط دشوار حاصل شده و با شتاب 
بیشــتري قابل تداوم اســت. به گفته 
جهانپور، بخش خصوصي گام هاي بلند 
و استواري برداشته است؛ برای نمونه، 
به زودي در هلدینگ »اکتوورکو« که 
در حال حاضر با 2۷00 نفر نیرو داراي 
بیش از 40 هزار متر مربع فضاي تولید 
است و در شرایطي که به دلیل تحریم ها 
و تهدیدهــاي بین المللــي، داروهاي 
بیماري هــاي خــاص و صعب العالج، 
ماننــد ســرطان و ام اس در معــرض 
تهدید است، اکتوورکو با انتقال فناوري 
ساخت طیف گســترده اي از داروهاي 
مورد نیاز مبتالیان به سرطان و ام اس 
و تولید داخلي آنها، تالش کرده است 
زمینه دسترســي بیماران به داروهاي 
باکیفیت به قیمت مناســب را فراهم 
کنــد. در همین راســتا خاتمی، عضو 
کمیســیون بهداشت و درمان مجلس 
شــوراي اســالمي اظهار داشت: »در 
شرایط تحریم، صنایع داروسازي ما کار 
بزرگي کردند و به تازگی به عرصه تولید 
محصوالت بیولوژیکي پا گذاشــته اند. 
صنعت داروسازي به اصالح و بازسازي 
نیــاز دارد و باید همه نیازهاي دارویي 
کشــور را به کمک صنایع داروسازي 

داخلي تأمین کنیم.«

عملیات محرم ـ 1

درگذشت هنرمند مؤمن و اهل معني و اهل دل، جناب آقاي علي اشرف والي -رحمۀ اهلل علیه- را به آن خاندان محترم و به جامعه  هنري کشور و به آشنایاِن با 
هنِر آن مرحوم تســلیت مي گویم و رحمت و مغفرت الهي و علو درجات را براي آن مرد صالح که نشــانه هاي ایمان و تعهد را در مدت ســي وپنج  ساله آشنایي با ایشان 

بارها مشاهده کرده ام، از خداوند متعال مسئلت مي کنم. )سیدعلي خامنه اي ، 139۸/10/13(

 هنرمند 
مؤمن

فرزند صالح انقالب
 مهدي دنگچي/ سعید کاظمي آشتیاني، در 
نخستین روز از فروردین ماه 1340 در تهران به دنیا 
آمد. آثار نبوغ از همان سنین نوجواني و جواني در 
وي قابل مشاهده بود؛ به گونه ای که در سال 135۸ 
در همان 1۸ سالگي همزمان با ورود به دانشگاه، در 
هنرستان پیام امید ادبیات و بینش اسالمي تدریس 
می کرد. ســال 135۸ در رشته فیزیوتراپي دانشگاه 
علوم پزشکي ایران پذیرفته شد. تعطیلي دانشگاه ها 
به علت انقالب فرهنگي و حضور وي در جبهه هاي 

نبرد طي آن سال ها سبب شد پس از 11 سال سرانجام در سال 1369 با اخذ مدرک 
کارشناسي ارشد رشته فیزیوتراپي از دانشکده علوم توانبخشي فارغ التحصیل شود.

در سال 1361 با کمک دو نفر از همکارانش جهاد گروه پزشکي را در دانشگاه 
علوم پزشکي ایران تأسیس کرد. این گروه هسته اولیه جهاد دانشگاهي علوم پزشکي 
ایران بود که در ســال 1365 شــکل گرفت و دکتر کاظمي تا سال 13۷0 عهده دار 
مسئولیت بخش طرح ها و تحقیقات آن بود. از سال 13۷1 با تغییرات ساختار مدیریتي 
جهاد دانشگاهي به سمت ریاست جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشکي ایران منصوب 
شــد که این مسئولیت تا پایان دوره حیاتش بر عهده وي بود. در این سال ها، مراکز 
درماني متعددي تأســیس و گروه هاي گوناگون پژوهشي را راه اندازي کرد که در آن 

میان، پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهي یکي از مهم ترین این مراکز بود. 
پژوهشــکده رویان جهاد دانشگاهي خرداد ماه 13۷0 با مدیریت دکتر کاظمي 
به طور رســمی فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون هزاران زوج نابارور با بهره مندي از 
خدمات این مرکز پیشــرفته درمان ناباروري صاحب فرزند شده اند. دکتر کاظمي در 
همین دهه و همزمان با مدیریت جهاد دانشــگاهي علوم پزشکي ایران و پژوهشکده 
رویان در دانشــگاه تربیت مدرس تحصیل خود را در رشته علوم تشریحی با گرایش 
جنین شناســي ادامه داد و در ســال 13۷6 با رتبه ممتاز موفق به اخذ درجه دکتري 
شد. دانش فراوان، هوش سرشار، توان مدیریتي باال از یک سو و تعهد،  اخالص و ایمان 
همیشگي او به خداوند متعال از سویي دیگر سبب شد تا در دوران حیات کوتاهش در 
دو حوزه مدیریتش موفقیت هاي چشمگیري، همچون گسترش روش هاي پیشرفته 
درمان ناباروري،  تولید و تکثیر و انجماد ســلول هاي بنیادي جنیني و همانندسازي 
)کلونینیگ(  حیوانات را رقم بزند. او در اعتالي نام جمهوري اسالمي ایران در عرصه هاي 
بین المللي نیز با ثبت این پیشرفت ها، حضور در کنگره هاي متعدد بین المللي و ابتکار 

برگزاري جشنواره بین المللي رویان سهمي از یاد نرفتني دارد.
غروب چهاردهم دي ماه 13۸4 قلب این انســان واال از تپیدن ایســتاد و افزون 

بر خانواده و دوستانش،  جامعه علمي کشور را نیز در سوگ و ماتم فقدانش نشاند.
رهبر معظم انقالب معظم اســالمي در پیام درگذشــت وي چنین نوشت: »با 
تأســف و تلخ کامي خبر درگذشت دانشــمند مؤمن و جهادگر، مرحوم دکتر »سعید 
کاظمي آشتیاني« را دریافت کردم و بر فقدان آن شخصیت ارزشمند که کانون امید و 
ابتکار و نوآوري بود، افسوس خوردم. وي یکي از فرزندان صالح انقالب و از رویش هاي 
مبارکي بود که آینده  درخشــان علمي در کشور را نوید مي دهند. مؤسسه  رویان که 
مجمع ارزشــمندي از نوآوران و جهادگران عرصه  علوم زیســتي است، در پیدایش و 
رشد و اعتالي خود، مدیون همت و ایمان و پشتکار این دانشمند جوان و بلندهمت 

است.« )13۸4/10/15(

 احمد طاهــري/ هرچند نام 
راه آهن در ایران با رضاخان گره خورده 
است، اما اولین خطوط ریلي ایران چند 
سالي بیشتر از حکومت پهلوي سن دارد. 
در شمال غربي کشور، دو شهر تبریز و 
جلفا اولین شهرهایي بودند که در سال 
1295 و در پایان دوره اي چهار ساله به 
لطف راه آهن به هم متصل شــدند. در 
فاصله چهار ســال نیز در نقطه مقابل 
کشور دو شهر زاهدان و میرجاوه تحت 

پوشش راه آهن قرار گرفتند.
کارآمــدن رضاخــان،  روي  بــا 
انگلیسي ها توسعه راه آهن را آغاز کردند. 
در روز چهارم اســفند 1305 شمسي 
الیحه تأسیس راه آهن سراسري ایران به 
تصویب نمایندگان مجلس شوراي ملي 
رسید. دولت بریتانیا از   همان ابتدا اعتقاد 
داشت، این خط   آهن از شمال به جنوب 
کشیده شود تا در صورت حمله احتمالي 
به روسیه و سپس شوروي پس از انقالب 

اکتبر 191۷ از آن استفاده شود.
کتــاب  در  رایــت«  »دنیــس 
»انگلیس ها در میان ایرانیان« مي نویسد: 
»دولت بریتانیا از خطري که روسیه را 
متوجه ایران ساخته بود، بیش از پیش 
نگران شده بود. سخت عقیده داشت که 
چنانچه راه آهني بین خلیج فارس و درون 
ایران موجود نباشد، کمک نظامي بریتانیا 
به ایران در صورت حمله روسیه از شمال 

غیر ممکن خواهد بود.«
حســین مکي در کتــاب »تاریخ 
بیســت ســاله ایران« نقــل مي کند، 
احمدشــاه در پاســخ بــه پیشــنهاد 
انگلیســي  ها براي گشودن باب مذاکره 
درباره کشــیدن خطوط راه آهن گفت: 
»راه آهني که به صــالح و صرفه ایران 
اســت، راه آهني اســت کــه از دزداب 
)زاهدان فعلي( شروع مي شود و مسیر آن 
به اصفهان و تهران باشد و از آنجا به اراک 
و کرمانشاه متصل شود، یعني از شرق 
به غرب ایران، چنانکه از زمان داریوش 
هم راه تجارت هندوســتان در آسیا و 
ســواحل مدیترانه همین راه بوده است 
و این راه براي ملت ایران   نهایت صرفه 
را از لحاظ تجارت خواهد داشــت، ولي 
راه آهن عراق به خزر فقط جنبه نظامي 
و سوق الجیشي دارد و من نمي توانم پول 
ملت را گرفته یا از کشورهاي خارج وام 

گرفته و صرف راه آهني که فقط جنبه 
نظامي دارد، نمایم.«

بــا اینکه همگان به ســودمندي 
راه آهن شرق و غرب چه از نظر تجاري 
و چــه از نظر نظامي آگاه بوده و اعتقاد 
داشــتند این مسیر کاربردهاي فراواني 
دارد؛ ولي رضاشــاه آن را نپذیرفت. روز 
یک شنبه 23 مهر ماه 1306 در بیرون 
دروازه گمرک، کلنگ راه آهن به دست 
رضاشــاه بر زمین زده شد و تکمیل آن 
11 سال به طول انجامید. هزینه ساخت 
آن به طور عمده از محل مالیات ویژه اي 
که بر چاي، قند و شــکر در نظر گرفته 
شــده بود، تأمین و کســري آن نیز از 
طریق وام هاي بانکي و اعتبارات دولتي 

جبران شد.
در فاصله سال هاي 1306 تا 1336 
محورهاي تهران ـ بندر ترکمن، تهران ـ 
بندر امام، اهواز ـ خرمشــهر، گرمسار ـ 
مشهد و تهران ـ تبریز به طول بیش از 
3000 کیلومتر وارد چرخه  ریلي کشور 
شدند؛ اما این روند در سال هاي پایاني 
حکومت پهلوي افتي محسوس داشت و 
با سرعتي پایین و با تمرکز به مسیر هاي 
کوچک و محلي ادامه پیدا کرد. در طول 
این ســال ها، جز تکمیل پروژه طوالني 
قــم ـ زرند که ســاخت آن بالغ بر 33 
ســال زمان برد، دیگر خطوط مسافتي 
کوتاه داشتند. در مجموع، در 20 سال 
پایاني حکومت پهلوي 1265 کیلومتر 
خط ریلي جدید اضافه شد که البته کار 

احداث بخش عمده اي از آن در دوران 
قبل کلید خورده بود.

توسعه راه آهن جمهوري اسالمي
روند پیشــروي خطــوط ریلي از 
زمان پیروزي انقالب رشدي فزاینده و 
ســرعتي باال پیدا کرد. با مستقر شدن 
جمهوري اسالمي ایران، با وجود جنگ 
و تهدیدات بسیاري که علیه ملت ایران 
صورت گرفت، کار ساخت خطوط ریلي 
جدید به ســرعت در دســتور کار قرار 

گرفت و بهره برداري از خط آهن 633 
کیلومتري بافق به بندر عباس نخستین 

موفقیت این حوزه بود.
بــراي  کنــار هدف گــذاري  در 
پروژه هاي جدید در طول این ســال ها، 
تقویت و بهبود وضعیت راه هاي موجود 
نیــز از اصلي ترین محورهــاي مدنظر 
مسئوالن کشور بود. بسیاري از خطوط، 
از جملــه پــر رفت وآمد ترین مســیر 
مسافرتي کشــور، یعني تهران ـ مشهد 

داراي خط دوم شــدند و اســتان هاي 
بسیاري براي نخستین بار صداي سوت 

قطار را در دیار خود شنیدند.
هم اکنون راه آهن ایران حدود 13 
هزار کیلومتر خط، 25 هزار واگن باري، 
یک هزار و 900 واگن مســافري و 556 
دستگاه لکوموتیو دارد. شرکت راه  آهن 
جمهوري اسالمي ایران سال گذشته )مهر 
96 تا مهر 9۷( موفق به حمل حدود 4۷ 
میلیون تُن بار و 24 میلیون و 500 هزار 
نفر مسافر شده است. در برنامه پنج ساله 
ششم توسعه )از سال 1395 تا 1400(، 
افزایش سهم راه  آهن در حمل بار از 12  
درصد به 30 درصد و مســافر از هشت 
درصــد به 20 درصد پیش بیني شــده 
است. با وجود همه این پیشرفت ها، کار 
بســیاري در این حوزه باقي  مانده است. 
قانون گذار در افق 1404 دستیابي به 26 
هزار کیلومتر راه آهن را پیش بیني کرده و 
این یعني براي رسیدن به برنامه هدف، 
هر ســال باید 1300 کیلومتر خط آهن 
در کشور بسازیم. در کنار آن، 11 استان 
ایران نیز همچنان از نعمت شبکه ریلي 
محرومند و براي اتصال آنها به برنامه و 

بودجه اي پرقدرت احتیاج داریم.

آخرین وضعيت توسعه راه آهن
معــاون وزیر راه و شهرســازي و 
مدیرعامل شــرکت راه آهن جمهوري 
اسالمي در آذرماه 139۷ اعالم داشت: 
»حمل و نقل ریلي کشور تا پایان آبان 

ماه ســال جاري 20 درصد نســبت به 
مدت مشابه ســال قبل افزایش یافت. 
حمل و نقل ریلي کشور در چهار سال 
گذشته 50 درصد رشد داشته است. در 
دولت یازدهم در مجموع بیش از 600 
کیلومتر راه آهن جدید به شبکه حمل و 
نقل ریلي کشور افزوده شد و یک هزار 
و 200 کیلومتــر از خطــوط راه آهن، 
دوخطه شــد.« به گفته وي، در شش 
سال گذشــته 2 هزار کیلومتر راه آهن 
را نوسازي و بهسازي کردیم و آمادگي 
داریم کمتر از یک سال آینده یک هزار 
کیلومتر راه آهن جدید ایجاد کنیم. طي 
دو سال گذشــته، سه هزار واگن باري 
از ســوی بخش خصوصي، حدود 200 
لکوموتیو و 200 واگن مســافربري به 
شبکه حمل و نقل ریلي کشور اضافه شد. 
وي میزان کنوني مبادالت کاال از 
طریق حمل و نقل ریلي به کشورهاي 
همسایه را ۷5 میلیون تُن اعالم کرد و 
گفت: »توسعه شبکه حمل و نقل ریلي 
در شرق، شمال و غرب کشور به منظور 
مبادالت کاال و مســافر به کشــورهاي 
همسایه در برنامه هاي دولت قرار دارد. 
در شــرق کشور خط ریلي براي اتصال 
به افغانستان از خواف تا هرات به طول 
20۷ کیلومتر را در دست احداث داریم 
که تکمیــل و بهره برداري از آن زمینه 
انتقال کاال از کشــورهاي شرق آسیا به 
ایــران و ترانزیت آن به ترکیه و اروپا را 

تسهیل مي کند.«
محمــدزاده احداث خــط ریلي 
رشت ـ آستارا به طول 163 کیلومتر را 
از دیگر طرح هاي مهم شرکت راه آهن 
بیان کــرد و گفت: »خط ریلي قزوین ـ 
رشــت آخرین مراحل تکمیلي خود را 
طي مي کند و ایجاد خط ریلي رشت به 
آستارا موجب خواهد شد تا از طریق این 
خط ریلي شمال به جنوب کشور متصل 
شود. تکمیل این شبکه ریلي در شمال 
کشور، تأثیر بسزایي در ترانزیت کاال از 
کشورهاي آسیاي میانه و روسیه به شهر 
آستارا، جمهوري آذربایجان و سپس به 
داخل ایران دارد. با بهره برداري از خط 
ریلي رشت ـ آستارا، زمینه ترانزیت کاال 
از کشورهاي آسیاي میانه به کشورهاي 
خلیج فارس و کشورهاي همسایه غرب 

ایران فراهم مي شود.«

بررسي روند توسعه حمل و نقل ریلي و راه آهن در ایران

صداي سوت قطار

راه آهن ایــران حدود 13 
هزار کيلومتر خــط، ۲۵ هزار 
و 900  باري، یک هــزار  واگن 
واگن مسافري و ۵۵6 دستگاه 
لکوموتيو دارد و قانون گذار در 
افق 1۴0۴ دستيابي به ۲6 هزار 
پيش بيني  را  راه آهن  کيلومتر 

کرده  است

رویش

اصحاب انقالب ـ 30
 اعتراضات و واکنش های علما به تبعید امام)ره(

 سيد مهدی حسينی/ در مبحث پیش به چگونگی دستگیری و تبعید امام 
خمینی)ره( به فرمان رژیم شاه و آمریکا اشاره شد. پس از خبر دستگیری امام، مرحوم 
حاج آقا مصطفی خمینی در اولین فرصت اقدام به اطالع رســانی کرد و مراجع تقلید 
را در جریان امر قرار داد. ایشــان همان ابتدا در منزل آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی 
دســتگیر و بازداشت شدند، اما این اقدام رژیم با واکنش هایی در داخل کشور همراه 
بود. مراجع تقلید نسبت به دستگیری و تبعید امام خمینی)ره( اعتراض کردند و اولین 
کسی که با صدور پیامی سکوت را شکست، مرحوم آیت اهلل العظمی میالنی بود. او با 
تنظیم متن پیامی خطاب به آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی نوشت: »... عجبا نسبت به 
معظم له که یکی از مراجع تقلید هستند و مصونیت قانونی دارند و از شخصیت های 
بزرگ اســالمی می باشند تهمت های ناروایی می زنند و بی احترامی می نمایند. اولیای 
امور بدانند ایشان تنها نیستند؛ بلکه لسان ناطق همه مجامع روحانی و دینی هستند 

و گفته ایشان کالم حق و حقیقت است.«
پس از این پیام، آیت اهلل مرعشــی نجفی اعالمیه ای بلندباال،  صادر کردند که در 
بخشــی از آن آمده است: »]آیا[ شرم آور نیســت که یکی از مراجع شیعه را به جرم 
اعتراض به تصویب بعضی از لوایح غیر شرعی و غیر قانونی از مملکت خود خارج کنند؟! 
یا ننگ نیست که اجانب مصون باشند و آیت اهلل خمینی)ره( را به بیگانه بسپارند؟! من 
از تبعید معظم له بسیار ناراحتم. من دیگر دقیقه شماری می کنم تا کی از این زندگی 
توأم با اسارت مستخلص شوم... آیا حضرت آیت اهلل خمینی)دامت برکاته( و سایر مراجع 
عظام جز اصالح جامعه و حفظ اصول اســالمی و استقالل و تمامیت ارضی مملکت 
هدفی داشــتند که به این نحو با کمال وحشــی گری معظم له را از وطن خود تبعید 
کرده و مطالب بی اساس را منتشر ساخته و بالفاصله مساجد و منازل و مدارس طالب 

علوم دینیه را محاصره کنند؟!«
دیگــر علمــا و مراجع تقلید هم پیام و اطالعیه دادند و ضمن ابراز تأســف این 
اقدام را محکوم کردند. براســاس اسناد و گزارش های ساواک،  مدرسان حوزه علمیه 
قم با انتشار اطالعیه ای  اعالم کردند: »ملت مسلمان! بار دیگر دست استعمار، مرجع 
عظیم الشأن شــیعه ـ حضرت آیت اهلل العظمی آقای خمینی ـ را به جرم دفاع از اسالم 
و مملکت و مخالفت با اعطای مصونیت به بیگانگان شبانه ربوده و به جای نامعلومی 
فرســتاده و سایر مراجع عالیقدر و مســجد و مدارس علمیه را در محاصره مأمورین 

مسلح قرار داده است.«
ســاواک در گزارش اعتراضات، در ســند دیگری آورده است: »دنیا بداند علت 
دستگیری و تبعید آیت اهلل خمینی ـ مرجع تقلید و پیشوای مسلمین ـ برای مخالفت 
باالیحه مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی در ایران است؛ یعنی مستشاران فنی و 
اداری و نظامی آمریکا و وابســتگان آنها برای ارتکاب هر جرم و خیانتی در ایران آزاد 
هستند...« در سند دیگری از گزارش های ساواک درباره محکومیت تبعید امام از طریق 
طومارهای ارســال شــده برای دولت و سفارت ترکیه آمده است: »در ظرف دو هفته 
گذشته،  تعدادی طومار و نامه که از طرف محصلین حوزه علمیه قم تنظیم گردیده به 
عنوان رئیس جمهوری ترکیه و از طریق سفارت کبرای آن کشور در تهران ارسال شده 
و در آن از تبعید آیت اهلل خمینی به ترکیه اظهار تأسف و نگرانی نموده و تقاضا کرده اند 

که از مشارالیه به عنوان یک رهبر عالیقدر و مرجع تقلید اسالمی پذیرایی نمایند.«
یکی دیگر از مراسم های باشکوه اعتراضات مردم و تجار بازار در مسجد سیدعزیزاهلل 
در 21 آذر 43 بــود. اعضای جمعیت مؤتلفه با پخــش تراکتی از مردم دعوت کرده 
بود در این گردهمایی شــرکت کنند. پلیس موفق به جلوگیری از این جلسه نشد و  
ایــن اجتماع بزرگ ترین گردهمایی و اجتماع پس از تبعید امام خمینی)ره( بود. در 
این گردهمایی پس از ســخنرانی،  قطعنامه ای از سوی اصناف، بازرگانان و پیشه وران 
تهران صادر شد که با تأکید، بازگشت امام خمینی)ره( از تبعید را خواستار شده بود. 
برخالف رسانه های داخلی، دستگاه های خبری و رسانه های خارجی به موضوع 
تبعید امام پرداختند و به نوعی آن را پوشــش خبــری و تحلیلی دادند، برای نمونه 
خبرگزاری فرانســه اعالم کرد: »تعدادی از مغازه ها و بازار بسته شده است. اقدامات 
مجدانه ای از لحاظ امنیت از طرف دولت اتخاذ گردیده،  ولی حادثه ای روی نداده است ـ 
معلوم نیست آیت اهلل فعاًل در کجا است. بعضی از اخبار حاکی است که وی عازم ترکیه 

گردیده است و اخبار دیگر حکایت از تبعید او به بغداد دارد.«

روایت یاران

درنگ

تاریخ حماسه

کارنامه

 مهدی حسن زاده/ اروپایي ها در دوره 
تمدن هاي یونــان و روم، از قاّره اروپا، پا بیرون 
گذاشــتند و درباره شــمال آفریقا و غرب آسیا 
اطالعات و اخباري به دســت آوردند. در همان 
حال بــا مردمان این نواحي بــه تجارت کاال و 
مبادله فرهنگ مشغول شــدند. در دوره قرون 
وسطي اروپایي ها به اروپا محدود شدند؛ چرا که 
از یک سو امپراتوري بیزانس میان آنان و مشرق 
زمین حائل شد و از سوي دیگر گسترش اسالم، 
اروپایي ها را در قاره اروپا محدود و محصور کرد و 
سپس کاهش تجارت و مسافرت در اروپاي قرون 
وسطي موجب شــد، اروپایي ها از جهان اطراف 
خود بي اطالع بمانند. در این دوران طی چندین 
دهه چند حادثه به وقوع پیوست که موجب شد 
غرب از انحطاط خارج شده و آماده کشورگشایي 

و استعمارگري شود.
بی شک آشنایي مجّدد با شرق را مي توان 
رمز اصلي خروج غرب از قرون وســطي و ورود 
به عصر رنسانس دانســت. دنیاي شرق آن قدر 
افســانه اي و باشکوه به نظر مي رسید که خیلي 
زود دســتیابي به ثروت هاي آن، آرزوي بزرگ 
غربی ها شد و برنامه ریزي براي دست درازي به 
آن کلید خورد. آشنایي با دنیاي شرق، محصول 

چند واقعه بود: 
1ـ وقوع جنگ هــاي صلیبي، اروپایي ها را 

بیشتر با غرب آسیا و شمال آفریقا آشنا کرد.
2ـ جهان گشــایي مغوالن که به اروپا نیز 
کشیده شد، در این امر مؤثّر بود، به طوری که در 
تماس هایي که اروپایي ها با مغوالن برقرار کردند، 

با اوضاع آسیا بیشتر آشنا شدند.
3ـ یکي از راه هاي آشــنایي غرب با شرق، 
ترجمــه آثار علمي بود که از قــرون 12 و 13 
میالدي، آغاز شــد. در این دوره که به »نهضت 
ترجمه« شــهرت یافت، ضمــن توجه به کتب 
مســلمانان به طور گسترده اي در اروپا، تالش ها 
براي ترجمه و فهم و مطالعه آنها آغاز شــد. این 
نهضت از پایه هاي اصلي رنسانِس علمي و فکري 
و عامل اساسي رویکرد اروپایي ها به علم بود. در 
این دوران، آثار مهّمي در عرصه پزشکي همچون 
کتاب طّب الملکي علي بن عباس اهوازي، کتاب 
الحــاوي، دایرۀ المعارف بزرگ طّب  و قانون ابن 
سینا به زبان های عبري و التین ترجمه شد. در 
این دوره، دانش، بزرگي و عظمت مقهورکننده 

شرق بیش از پیش براي سوداگران غربي آشکار 
شد و وسوسه تسلّط بر شرق به اوج رسید.

4ـ انتشــار ســفرنامه هایي که حکایت از 
آبادانــي و ثروت مشــرق زمین داشــت، عامل 
دیگري بود که ســوداي اســتعمار شرق را در 
ذهن زیاده خواهانــه اروپایي ها تقویت مي کرد. 

نمونــه اي از متوني که در 
این دوران پخش شــد و 
حریص  حکمرانان  مشّوق 
و ماجراجویــان اروپایي به 
سوي شرق شد، سفرنامه اي 
منسوب به نئارکس، سردار 
اســکندر مقدوني است. او 
که از درباریان فیلیپ دوم 
و دوست نوجواني اسکندر 
بود، در لشکرکشي اسکندر 
به شرق )325ـ 324 پیش 
از میــالد( فرمانده ناوگان 
دریایي در خلیج فارس بود. 
در یکي از متــون یوناني 
سال 150 میالدي، یعني 
نزدیک به 450 سال پس 

از نئارکس، سفرنامه اي منسوب به او مندرج است. 
در این فضاي فرهنگي، به ناگاه، سفرنامه نئارکس 
کشف و به یکي از متون مورد عالقه حکمرانان 

و ماجراجویان اروپایي بدل شد. 
یکي دیگر از متوني که در ایجاد و گسترش 
این تب ماجراجویي دریایي مؤثر بود، ســفرنامه 
مارکوپولو است. مارکوپولو )1324ـ 1254(، پسر 
نیکولو پولو تاجر ونیزي، به ظاهر در 1۷ سالگي به 
همراه پدر راهي مشرق زمین افسانه اي آن عصر 

شد و در ســال 1295 میالدي، به موطن خود 
بازگشت. او در سال 1296، در اثناي جنگ ونیز 
و جنوا گرفتار و سه سال زنداني شد و در زندان 
جنوا با فردي به نام روستیچلو دوست شد. به نظر 
مي رسد سفرنامه منسوب به پولو، تقریرات وي 
در زندان به روستیچلو است. سفرنامه مارکوپولو 
نخستین بار در سال 14۷۷، 
به زبــان آلماني در نورنبرگ 
و در ســال 146۷، به زبان 
این  شد.  منتشــر  ایتالیایي 
ســفرهاي  دوران  در  کتاب 
کلمب، کابوت و گاما نقشي 
مهم در ایجاد اشتیاق به سوي 
مشرق زمین داشت؛ تا آنجا 
که کابوت پس از بازگشت از 
جزیره نیوفاوندلند، در گزارش 
سفر خود به پادشاه انگلیس، 
مدعي شد به »سرزمین خان 
اعظم« رســیده اســت! این 
سفرنامه تا زمان انتشار کتاب 
خانم »فرانســیس وود« در 
سال هاي اخیر، متني معتبر 
تلقي مي شد؛ هرچند برخي محّققان، مانند »پیتر 
هابکرک«، اصالت آن را رد مي کردند. در تمامي 
این دوران، سفرنامه مارکوپولو مهم ترین سند از 
آشنایي اولّیه و جّدي اروپایي ها با چین، به طور 
اخّص و مشرق زمین، به طور اعّم، تلقي مي شد.

متن مهم دیگر، سفرنامه »نیکولو کونتي« 
است. ســفر 25 ســاله نیکولو کونتي )1469ـ 
1395(، تاجر ونیزي، با دوران درخشان حکومت 
شــاهرخ شــاه گورکاني در ایران مصادف است. 

کونتي، در ســال 1414میالدي، راهي دمشق 
شــد. او که افزون بر زبان عربي، زبان فارسي را 
نیز فرا گرفته بود، همراه با 600 تاجر به بصره و 
هرمز و آن گاه از راه بندر گوا )گهوکه( به ویجانگر 
)بیجانگــر( هند رفت. کونتي، بــه برمه، جاوه، 
ســوماترا و چین نیز سفر کرد وـ از راه کوچن، 
کالیکوت، عدن، مسقط، سومالي، جّده و قاهره ـ 

در سال 1439، به ونیز بازگشت.
وي که در مصر به اســالم گرویده بود، در 
سال 144۷، یعني هشت سال پس از بازگشت 
به وطن، به حضور پاپ »اوژن چهارم«  )144۷ ـ 
1431( رفت. کونتي، مدعي شد براي نجات جان 
خود و خانواده اش به زور به اسالم گرویده است 
و تقاضاي بخشــش کرد! پاپ توبه او را پذیرفت 
و دســتور داد ماجراي ســفرهایش ثبت شود. 
این گونه، پودجو براتچولني، اومانیست معروف و 
منشي پاپ، بر اساس تقریرات کونتي، سفرنامه 
او را تنظیم کرد. این سفرنامه به دستور »مانوئل 
ثروتمند«، پادشــاه پرتغــال، از التین به زبان 
پرتغالي ترجمه و منتشر شد و چون متن اصلي 
از میان رفته بود، نســخه فوق مبناي ترجمه و 

انتشار آن به زبان ایتالیایي قرار گرفت. 
5 ـ یکــي از مؤثّرتریــن روش ها، اشــاعه 
داســتان هاي حیرت انگیز دربــاره گنجینه هاي 
بي پایان و سهل الوصول مسلمانان و مشرق زمین 
بود؛ افسانه هایي که در شعر و ادب اروپاي سده 
شانزدهم به وســعت بازتاب یافته است. افسانه 
»گنج هــاي الحمراء«، که واشــنگتن ایروینگ، 
نویسنده آمریکایي، شــماري از آن را در کتاب 
خود، به نام الحمراء )1۸32(، گرد آورده است، با 
داستان هاي شگفت »هزارو یک شب« و ماجراهاي 
جذاب مارکوپولو، در آمیخت و به عطش »اکتشاف 
دریایي« و دســتیابي به »شرق« بیش از پیش 
دامن زد؛ حتي در نقشه هایي که براي راهنمایي 
دریانوردان به چاپ مي رسید، جاذبه هاي نمادین 
»سرزمین هاي ماوراء بحار« فراموش نمي شد. در 
گوشه اي از جهان، زني به طورکامل برهنه حضور 
داشــت و »شهسوار مســیح« را به سوي خود 
وسوسه مي کرد و در گوشه اي دیگر مردي که سر 
نداشت و چشم و بیني و دهانش بر سینه او بود! 
نام هایي که »کاشفان« اروپایي بر سرزمین هاي 
دیگران مي نهادند نیز وسوسه انگیز بود؛ »دماغه 

امید نیک«، »ساحل عاج«، »ساحل طال« و...

آشنایي با شرق و تحول در غرب
در آیینه تاریخ

روش ها،  مؤثّرترین  از  یکي 
داستان هاي حيرت انگيز  اشاعه 
بي پایان  گنجينه هــاي  درباره 
و  مســلمانان  سهل الوصول  و 
مشــرق زمين بود؛ افسانه هایي 
اروپاي سده  که در شعر و ادب 
شانزدهم به وسعت بازتاب یافته 
است. افسانه »گنج هاي الحمراء«، 
که واشنگتن ایروینگ، نویسنده 
در  را  آن  از  آمریکایي، شماري 
کتاب خــود، به نــام الحمراء 
)183۲(، گرد آورده است، بيش 

از پيش به آن دامن زد



 مریم زاهدي/ همســفري 
که انتخاب کرده سابقه یک تجربه 
ناموفق در زندگي گذشته اش دارد، 
امــا مي خواهد دوبــاره یک زندگي 
جدیــد را آغاز کند و او فکر مي کند 
مي تواند در این مســیر همســفر و 
همراهش باشد. اما ازدواج با خانم یا 
آقایي که سابقه ازدواج قبلي دارد و 
به دلیلي همسرش فوت کرده، یا از 
وي جدا شده نیازمند رعایت برخي 
نکات و قواعد است. افزون بر اینکه 
گاهي وقت ها به دست آوردن رضایت 
خانواده ها کار چندان ساده اي نیست،  
به ویژه اگر خانم یا آقا از ازدواج قبلي 
فرزند هم داشــته باشند. در چنین 
مــواردي قواعد زندگي هم با حالت 
عادي ازدواج و به دنیا آمدن فرزندان 

خود زوجین فرق مي کند. 
هر زن و شــوهري که زیر یک 
ســقف مي روند، امید دارند تا پایان 
عمر در کنار یکدیگر زندگي کنند و 
سایه سر هم باشند، اما گاهي وقت ها 
ایــن همراهي نیمــه کاره مي ماند؛ 
 مرگ یکي از زوجین یا طالق آنها از 
یکدیگر مي تواند موجب شود در این 
همراهان از نیمه راه یکدیگر را تنها 
بگذارند. اما ازدواج مجدد براي خانم 
یا آقایي که همسرش را به دلیلي از 
دســت داده، نه از نظر شرع و نه از 
نگاه عرف، ممنوع نیســت، هر چند 
شاید هنجارهاي اجتماعي و عرفي 
در این زمینه تا حد زیادي دســت 
خانم ها را براي ازدواج مجدد بسته 
اســت،  به ویژه اگر پاي فرزندي در 
میان باشد، اما آقایان در این زمینه 
راحت تر مي توانند براي ادامه مسیر 
زندگي همسر و همراه جدیدی براي 
خود انتخاب کنند، حتي اگر از ازدواج 

قبلي فرزندي داشته باشند. 

نگاه منفي خانواده ها
اغلب خانواده ها در مقابل ازدواج 
دختر یا پسرشان با فردي که سابقه 
ازدواج قبلي داشــته باشد،  مخالفت 
می کننــد این موضوع براي شــان 
خوشایند نیست و کمتر پیش مي آید 
خودشان پیشگام شوند تا احیاناً به 
خواستگاري دختري بروند که ازدواج 

قبلي داشــته اســت. همین ماجرا 
هم براي آقایي که به خواســتگاري 
دخترشان آمده و سابقه ازدواج قبلي 
دارد، صادق است و پدر و مادر دختر 
خانم دل شان نمي خواهد دخترشان 
را بــه چنین آقایي شــوهر بدهند. 
اما همیشــه هم نمي تــوان با یک 
پیش فرض ذهني جلو رفت و گاهي 
وقت ها فردی که به خواســتگاري 
دختر شما آمده یا شما قرار است به 
خواستگاري اش بروید این توانایی را 
دارد که فرزند شما را خوشبخت کند. 
به طور طبیعی همراهي خانواده ها 
در امر ازدواج موضوع بسیار مهمي 
است که مي تواند از پیامدهای بعدي 
آن جلوگیري کند. ممکن است فرد 
مــورد نظر فرد معقولي باشــد. هر 
چنــد ازدواج قبلي افراد در فرهنگ 
ما مانع مهمي به شــمار مي آید. اما 
در این باره هم باید کمي منطقي تر 
فکر کرد و وارد عمل شد، به ویژه در 
وضعیت کنوني جامعه که با افزایش 
آمــار طالق، با زنان و مردان مطلقه 
بسیاری مواجه هســتیم و آنها هم 
حق دارند دوبــاره ازدواج کنند، به 
ویژه اینکه گاهي تجربه هاي زندگي 
گذشــته می تواند دید بهتري براي 
زندگــي جدید به افــراد بدهد. هر 

چند بسیاري از کساني که در زندگي 
قبلی دچار شکست شده اند، بدبین و 

بي اعتماد هستند. 

ازدواج مجدد با هدف انتقام 
یکــي از مهم ترین نکات براي 
ازدواج مجــدد افرادي کــه ازدواج 
قبلي دارند مدت زماني است که از 
جدایي شان مي گذرد. این مسئله در 
کنار دلیل جدایي این افراد مي تواند 
در سرنوشت آینده ازدواج جدیدشان 

نقش مهمي داشته باشد. به عبارتی، 
گاهي دالیل جدایي آنقدر سطحي 
و بچه گانه است که با سپري شدن 
زمان و فروکش کردن التهاب رابطه 
میان زوجین احتمال بازگشت آنها به 
زندگي مشترک قبلي بسیار باالست. 

در چنین حالتی ممکن است اقدم 
به ازدواج مجدد افراد براي انتقام از 
همســر قبلي شان باشد و این یعني 
فرد جدید قربانــي چنین انتقامي 
خواهد شــد. باید بدانید فرد مورد 
نظر شما از ازدواج و زندگي جدیدش 
چه مي خواهد و براي این منظور الزم 
است بیشتر تأمل کنید. یک مشاور 
امین و توانا هم مي تواند در این زمینه 

به شما کمک کند. 

بررسي شخصيت فرد مورد نظر 
فارغ از ازدواج قبلي اش 

بــا عبــور از مرحلــه رضایت 
خانواده ها، حاال به مرحله شناسایي 
شــخصیت طرف مقابل مي رسد و 
نوبت خود آقا و خانمي است که قرار 

است با یکدیگر ازدواج کنند. 
قبلــي،  ازدواج  از  صرف نظــر 
شخصیت فرد مورد نظرتان را براي 
ازدواج بررسي کنید. اگر شخصیت 
او مطابــق با انتظارات شماســت، 
پس انتخاب نادرســتي نداشته اید. 
بنابراین اگر از انتخاب تان اطمینان 
دارید باید ســعي کنیــد اعتماد او 
را به دســت بیاورید. بایــد بدانید 
شکســت در ازدواج قبلي این افراد 
را آســیب پذیرتر مي کند. پس اگر 

حس مي کنید نمي توانید یکدیگر را 
خوشبخت کنید، بهتر است زودتر از 
ادامه این مسیر صرف نظر کنید. اما 
در صورتي که اطمینان دارید، سعي 
کنید اعتماد به نفس طرف مقابل را 
هم باال ببرید.  به طور طبیعی،  بین 
اینکه شما یک آقا باشید و بخواهید 
بــا خانمي که ســابقه ازدواج قبلي 
دارد ازدواج کنید، یا خانم باشــید و 
با مردي که سابقه ازدواج قبلي دارد 
ازدواج کنید، تفاوت هایي وجود دارد.

مي توانيد خوشبخت باشيد
بــرای نمونه خانمي که ازدواج 
قبلي داشته اغلب انتظارات کمتري 
در برگزاري مراسم یا مهریه دارد و 
خانواده آقایان هم ســخت تر چنین 
مواردي را مي پذیرند. در عوض آقایي 
که ازدواج قبلي داشته به خصوص 
اگر فرزندي نداشــته باشد راحت تر 
مي تواند به سراغ دختر خانم مجردي 

براي ازدواج برود. 
اما یکي از نکات مشــترک در 
هر دو نمونه، دالیــل پایان زندگي 
مشــترک اول فرد مــورد نظرتان 
اســت. اینکه چرا طالق گرفته و در 
این جدایي وزنه تقصیر کدام یک از 
دو طرف سنگین تر است. خانم ها در 
این میان همیشــه نگران بازگشت 
همسر اول شوهرشان هستند و این 
بر زندگي  نگراني گاهي مي توانــد 
مشــترک آنها تأثیر بگذارد. با تمام 
اینها بهتر اســت افــکار منفي را از 
خودتان دور کنید و واقع بینانه و بر 
اساس تحقیقات و شناخت تصمیم 
بگیرید. اگر آقایي از همسرش جدا 
شده الزاماً دلیل بر این نیست که او 
مردي خیانتکار،  بدخلق یا وسواسي 
اســت، شــاید واقعاً با همسر اولش 
تفاهم نداشــته است و دلیلي ندارد 
که نتواند در ازدواج دومش همسرش 
را خوشبخت کند. این موضوع درباره 
خانمي که از همسر اولش جدا شده 
نیز صادق است و کم نیستند افرادي 
که اگرچه در ازدواج اول شان موفق 
نبوده انــد، اما در ازدواج دوم زندگي 
خوبي داشــته و هم خودشان و هم 

همسرشان را خوشبخت کرده اند. 

صرف نظــر از ازدواج قبلــي، 
شخصيت فرد مورد نظرتان را براي 
ازدواج بررسي کنيد. اگر شخصيت 
انتظارات شماســت،  با  مطابق  او 
نداشته اید.  نادرستي  انتخاب  پس 
بنابراین اگر از انتخاب تان اطمينان 
دارید باید ســعي کنيد اعتماد او 
را به دســت بياورید. باید بدانيد 
شکست در ازدواج قبلي این افراد 

را آسيب پذیرتر مي کند

علی  امیرالمؤمنیــن   حضــرت 
)علیه السالم( می فرمایند: انسان چهار 
حیات دارد، چهار تولد دارد و سه مرگ. 
حیات جنینــی، تولد جنینی، ارتحال 
جنینی دوره اول اســت که با ارتحال 
جنینی تولد دنیوی آغاز می شود تولد 
دنیوی، حیات دنیوی و ارتحال دنیوی 
دوره دوم اســت که با ارتحال دنیوی 

تولد برزخی آغاز می شود.
تولد برزخی، حیــات برزخی و 
ارتحال برزخی ســومین مرحله است 
که با ارتحال برزخی، تولد اخروی است 
و حیات اخروی آغاز می شود و حیات 
اخروی که دیگر ارتحال و مرگ در آن 
نیست. در آن حیات برزخی دو حالت 
انسان دارد، یا اهل جنت است یا اهل 
جهنم، یا در بهشت برین متنعم است 
به نعمات الهی و همنشــینی با انبیا و 
اولیای الهی، یا در دوزخ است و عذاب 
الیم خداوندی؛ به همین جهت است 
حضرت می فرماید: ای انسان ها شمایی 
که در دنیا زندگی می کنید سرانجام تان 
حیات اخروی است که یا بهشت است، 
یا جهّنم. اّما راه بهشت و جهنم از دنیا 
آغاز می شــود، مسیر از دنیا است و به 
همین دلیل می فرمایند اگر انسان شش 
ویژگی را در دنیا مراعات کند سرانجام 

آخرتش بهشت است.
»َمن ُجِمَع فیه ِســُتّ ِخصاٍل ما 
یََدُع للَجّنِۀ َمْطلَبا و ال عِن الّناِر َمْهَربا«؛ 
هر کس شش ویژگی را در خود جمع 
کند تمام عوامل ورود به بهشت را دارا 
اســت و تمامی آن اسبابی که انسان 
را بــه جهّنم مبتال می کنــد از خود 
دور کرده اســت. اول؛ »َمن َعَرَف اهللَ  
فأطاَعُه« خداشناس باشد و در زندگی 
مراعات خدا را بکند، خود را در محضر 
خدا بداند و گناه نکنــد. دوم، »َعرَف 
یطاَن فَعصاُه« شیطان را بشناسد،  الشَّ
یعنی عاملی که انســان را به گناه وا 
می دارد و از آن دوری کند. سوم، »َعرَف 
الحقَّ فاتَّبَعُه« حق را بشناسد و تابع حق 
باشــد و در مسیر باطل حرکت نکند. 

چهارم، »َعرَف الباطَل فاتَّقاُه« باطل را 
بشناسد و گرد آن نگردد. پنجم، »َعرَف 
نیا َفرَفَضها« دنیا را خوب بشناســد  الدُّ
و از آن دوری کند، اهل دنیا نباشــد. 
حب دنیا ریشه تمام خطایا و گناهان 
است و ششم، »َعرَف اآلِخَرَۀ فَطلَبها« 
آخرت را بشناسد و بداند آخرت جایگاه 
نهایی او اســت و به دنبال سعادت در 

آخرت باشد.
دنیا را بشناسد که زودگذر است و 
به کسی وفا نکرده، از دنیاگرایی دوری 

کند و آخرت گرا باشد.
امیر مؤمنان علی)ع( می فرماید: 
»اگر کسی این گونه باشد به یقین در 
حال طی مسیر بهشت بوده و از جاده 

سقوط به جهنم دور است.«
یکی از آموزه های سبک زندگی 
اسالمی مددرسانی و مساعدت و کمک 

به دیگران است.
انسان هایی  بزرگ،  انســان های 
هســتند که از خود عبور می کنند و 
به دیگــران می پردازند. انســان هایی 
کــه اهل ایمان هســتند، مســلمان 
هســتند، زندگی آنها طبق سیره اهل 
بیت)علیهم الســالم( است و بر اساس 
آموزه هــای قرآنی زندگــی می کنند، 

در خود محــدود نیســتند، متوقف 
در مدیریــت زندگی خود نیســتند؛ 
بلکه گذشــته از اینکه به زندگی خود 
می پردازند، سهمی از زندگی خود را به 
دیگران اختصاص می دهند. مساعدت 
می کنند، کمک می کنند، به چالش های 
زندگی دیگران، به ویژه نزدیکان، ایتام، 
مستمندان، می پردازند، کمک می کنند 
و مشــکالت آنها را برطرف می کنند. 
امام صــادق)ع( می فرماید: »َمْن کاَن 
فِي حاَجه أَِخْیِۀ الُْمْســلِم َکاَن اهللُ فِي 
َحاَجِتــِه« می فرمایند، هر کس در پی 
باشد،  برادر مســلمانش  رفع حاجت 
خداوند مشکل او را برطرف خواهد کرد. 
او انســانی به دیگران کمک می کند، 
حاجت و گرفتاری دیگران را برطرف 
می کند، اما خدا، خدایی به او کمک و 
رفع حاجت او می کند. می فرماید: »َمْن 
کاَن فِي حاَجِۀ أَِخْیِۀ الُْمْسلِم« تا انسان 
در پی رفع گرفتاری برادر مسلمانش 
است خدا نیز با خدایی اش در خدمت 
این شخص بوده و از او رفع گرفتاری 
می کند. حضــرت خاتم االنبیاء محمد 
مصطفی)صلوات اهلل علیــه( فرموده اند: 
»َخصلَتــاِن لَیَس َفوَقُهما َشــیٌء« دو 
خصلت اســت که باالتر از آنها نیکی 

نیست. »اإلیماُن بِاهللِ و نَفُع اإلخواِن«؛ 
ایمــان به خدا و خدمت به مردم و دو 
خصلت هم وجود دارد که باالتر از آنها 
هیچ شــری نیست؛ اول شرک به خدا 
و دوم زیان رســاندن به بندگان خدا؛ 
بنابرایــن یکی از ویژگی های انســان 
مؤمن و انســانی که دارای شخصیت 
باالیی اســت، این است که گذشته از 
اینکه زندگی خود را مدیریت می کند، 
به گرفتارها هم کمــک کند. ما باید 
این گونه زندگی کنیم. نگاه به همسایه 
و خویشان و جامعه کنیم و هر کمکی 
از دســت مان برمی آید انجام دهیم و 
خدمــت کنیم تا خدا هم به انســان 

کمک کند. 
یکی دیگر از آموزه های ســبک 
زندگی اسالمی مردم داری و خدایادی 
است. روحیه و رویه یاد خدا در زندگی 
و مــردم داری در رفتارهای اجتماعی 
یکی از مهم ترین ســفارش های قرآن، 
پیامبر گرامی اسالم و اهل بیت عصمت 
و طهارت)علیهم السالم( است. یاد خدا 
انســان را در فضایی قرار می دهد که 
همیشه خود را متصل به منبع قدرت 
الهی می داند و خود را در محضر خدا 
فرض می کنــد و در محضر خدا گناه 

نمی کنــد و روحیه مــردم داری او در 
فضای خانواده و جامعه او را به فردی 
با شخصیت، ارزشمند و خدوم تبدیل 

می کند.
امــام  دلیــل  همیــن  بــه 
باقر)علیه الســالم( در حدیثی چنین 
می فرمایند: »ثالث ِمن اشــّد ما عمل 
العباد«؛ ســه چیز اســت که بسیار 
ارزشمند، اما بسیار مشکل است. این 
سه چیز می تواند انسان را از رتبه های 
پایین شخصیتی به اوج کمال انسانی 
رهنمون کند. اول، انســان در زندگی 
انصاف داشته باشد، عدالت داشته باشد، 
بی انصافی و ظلم نکند. دوم، مردم دار 
باشد، همان طور با مردم رفتار کند که 
دوســت دارد مردم با او رفتار کنند، 
حریم مردم را پاس بدارد، آبروی آنها، 
زندگی اجتماعــی و اقتصادی آنها را 
پاس بدارد، حریم شــکنی نکند، بلکه 
به مردم احترام بگــذارد، به خانواده 
و خویشــان و همســایه های خــود، 
محیط اجتماعی و کاری خود و سوم، 
همیشه و در هر حال به یاد خدا باشد 
و خود را در محضر خدا بداند. حضرت 
می فرمایــد، این ذکر و یاد خدا بودن 
آثار تربیتی و عنایتی بسیار دارد. اول 
انسان را تربیت می کند و دوم عنایت 
خداوند به انسان را جلب می کند. یاد 
خدا باشــد، گناه نکند و وقتی هم که 
فضا برای انجام واجبات است آن فعل 
واجبش را حســب فرمان خدا انجام 
دهد. خدایــادی و مردم داری موجب 
می شــود که انســان هــم در فضای 
اجتماعی شخصیت مثبت و ارزشمندی 
باشــد و هم در فضای اخالقی انسانی 
باشد که گناه نمی کند، تقوا را مراعات 
می کند و متصل است و انس دارد به 
ذات اقدس باری تعالی و هر کسی هم 
به یاد خدا و متصل به این منبع قدرت 
بود خداوند به او عنایات ویژه می کند. 
این راه و رســم بزرگی انســان است، 
خدایادی و به تبع ترک گناه در آشکار 
و نهان و مردم داری و خدمت به مردم. 

معارف-زندگی
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خاتمی خوانساری/  سيدحسين   
نظرات گوناگونی درباره شــروع اصالح 
جامعه وجود دارد که به دو دسته کلی 
تقسیم می شود: اول از حکومت به سمت 
مردم و دوم از مردم به سمت حکومت. 
به عبارتی، در نظر اول گفته می شــود 
حکومت باید با قانون گذاری و نظارت و 
عدالت گستری و پاکدستی مردم را به 
سمت یک حیات فاضله رهنمون کند 
و نظــر دوم حالت عکس اول را مدنظر 
دارد. هر چند قائلیم که اگر مردم فاضل 
نباشند حکومت نمی تواند فضل گستر و 
عدالت گستر باشد؛ اّما جمع بین این دو 
نظر می تواند راهگشــا باشد. در شماره 
گذشته آورده شد، فصل مشترک روایات 
که در آن به طور مستقیم از حکومت 
و حاکم صحبت شده، عدالت گستری 
حاکم و عادالنه حکومت کردن اســت. 
وقتی بر روی حاکمیت دینی به رهبری 
یک فقیه آگاه و عادل تأکید می کنیم، 
به این دلیل است که فقط یک معصوم 
و یک عالم عادل که از گناه و خطاهای 
بزرگ دور اســت )با قبول استثنائات( 
می توانــد حکومتی عادالنــه را ایجاد 
کند. کسی که نتوانسته است عدالت را 
برای فردیت خود محقق کند، نمی تواند 
جامعه را به سوی عدل و عدالت هدایت 
کند. پس شــرط مهم حکومت عدالت 
است و وقتی ائمه معصوم)ع( از عدالت 
سخن می گویند، آن را در غایت خودش 
می بینند و به اجرای عدالت در قسمتی 
و ناعدالتــی در قســمتی دیگر حکم 
نمی فرمایند. مقتضی است همه احادیث 
رسیده درباره حکومت، عدالت گستری 
و وظیفه حاکمان را یک به یک بررسی 
کنیم، اّما در نوشتار کنونی به جمع بندی 
آن اشــاره کردیم. وقتــی فضیلت در 
حاکم و کارگزار و مردم به وجود آمد، 
با دریافت الگوها و تجارب حکومتی روز 
مشکلی نداریم، زیرا این الگوگیری هم از 
نظر اسالم مردود نیست؛ البته با ارائه و 
معرفی آن به فقهای زمان شناس، آگاه 

و عادل، برای اجرا در جامعه. 
گذشــته: بحث های  کلی   نمای 
 1 ـ بــاال بــودن فضیلــت در مردم، 
حکومت فاضل را در پی دارد. 2 ـ شرط 
حکومت اجرای عدالت است. 3 ـ تالش 
برای اســتفاده از تجارب و تئوری های 

حکومتی روز. 

اسالم و تعریف حکومت دینی آیت اهلل محمدهادی معرفت می گوید: باور ما این بود و هست که هر نیازی داشته باشیم، اگر به این ذوات مقدسه عرضه کنیم، می دهند و اصاًل بنای ما بر این بود، حتی 
وقتی یک کتابی می خواستیم، یا می خواستیم استاد پیدا کنیم می رفتیم حرم مطهر و کنار ضریح مطهر امام حسین)علیه السالم(، می گفتیم من یک استاد می خواهم، یا یک 

هم مباحثه می خواهم، می رفتیم حرم مطهر و می گفتیم و پیدا می کردیم؛ لذا هیچ وقت فکر نکردیم که به بن بست رسیده ایم، چون اینها هستند و حل می کنند.

ذوات مقدسه
 و عرض نیاز

 دکتر مجيد ابهري/ 
نداشتن  عوامل  پرســش: 
و  کودکان چيســت  در  تمرکز 
چگونه باید تمرکز بچه ها را براي 
کارهاي  انجام  یا  درس  خواندن 

دیگر افزایش داد؟ 
در  دانش آموزان  برخی  پاسخ: 
ایــام امتحانات بــه دالیل گوناگونی 
تمرکز الزم را بــرای مطالعه دروس 
ندارند. یکی از این دالیل به محیطی 
کــه دانش آمــوز در آن حضور دارد، 
برمی گــردد. برخی بچه ها به محیط 
دارنــد و حضــور در  آرام  عــادت 
محیط های شــلوغ و پر ســر و صدا 
یا شــلوغی محیط خانــه یا صدای 
تلویزیــون و رادیو تمرکــز آنها را به 
هم می زند. دلیل بعدی فقدان تمرکز 
بچه ها می تواند بازیگوشی آنها باشد؛ 
موضوعی کــه در دوران ابتدایی در 
میان بچه ها رایج است. در واقع، بازی 
و شیطنت تمرکز را از آنان می گیرد. 
در چنین مواردي الزم اســت عوامل 
برهم زننده تمرکــز کودک را حذف 
کنید و محیطي آرام و خلوت را براي 
افزایــش تمرکز کودک فراهم آورید. 
گاهي وقت ها هم خود والدین بچه ها 
را عادت داده اند تا براي شــان معلم 
خصوصي بگیرند، یا خودشــان قدم 
به قدم فرزندشــان را همراهي کنند 
و با هم درس بخوانند، همین عادت 
اتکا به والدین یا معلم خصوصي هم 
از عوامــل دیگر نداشــتن تمرکز در 
کودکان اســت و سبب تنبلي ذهني 
بچه ها مي شود، بنابراین نباید در این 
زمینه افراط کرد و تنها در حد نظارت 
والدین کافي است. اما فقدان تمرکز 
در کودکان مي تواند ناشــي از وجود 
اختالل بیش فعالي در کودک باشد. 
در چنین حالتــی حتماً باید از یک 
مشــاور مجرب براي درمان کودک 
کمک گرفت. اگر بیش فعالي درمان 
شود، تمرکز کودک نیز براي خواندن 
درس یا انجام هــر فعالیت نیازمند 

توجه دیگري افزایش مي یابد.  
گروه »زندگی« صبح صادق   
تا پلی بين شــما  آماده اســت 
خوانندگان با مشــاوران خبره و 
امين ایجاد کند. سؤاالت خود را از 
طریق سامانه پيامک 3000990033 

برای ما ارسال کنيد.

نبودن تمرکز در کودکان  مهارت  های زندگی خانوادگی در آیینه آیات و روایات
به طــور معمول آیات و روایــات، معیارهای 
کلی برای زندگی موفق خانوادگی ارائه می دهند و 
بسیاری از راهکارهای اجرایی و عملی برای تحقق 
ایــن معیارها را باید با بهره گیــری از عقل و خرد 
دریافت. این امر امروز با عنوان مهارت های زندگی 

خانوادگی مطرح می شود.
کتاب »مهارت  های زندگی خانوادگی در آیینه 
آیات و روایات« مجموعه ای از آیات نورانی قرآن و 
روایات اهل بیت)ع( درباره تشکیل و تداوم زندگی 
خانوادگــی برای بهره برداری اســتادان گرانقدری 

است که شیوه مناسب انتخاب همسر و همسرداری را به زوج های جوان می آموزند و 
همچنین منبعی است برای جوانانی که در این موضوعات نیازمند آشنایی با رهنمودهای 
خداوند مهربان هســتند. بنابراین به ذکر آیات، روایات و ترجمه آنها اکتفا کرده ایم و 
تنها در آغاز هر فصل، برخی شاخصه های زندگی موفق خانوادگی را براساس آیات و 
روایات آن فصل برشــمرده ایم. در مواردی نیز به برخی مهارت های زندگی موفق در 
آغاز و پایان هر فصل، اشاره اجمالی شده است تا به اختصار شیوه عملی کاربرد این 
شاخصه ها در زندگی مشترک ارائه شود. مجموعه حاضر درصدد ارائه همه این مهارت ها 
نیست، همان گونه که درصدد ارائه همه شاخصه های زندگی موفق خانوادگی نیست؛ 
زیرا برخی از این شاخصه ها را باید از آن دسته متون روایی  دریافت که ویژه مباحث 
خانواده نیستند؛ بلکه معیارهای کلی زندگی موفق را ارائه می دهند. »زهرا آیت اللهي« 
نویسنده این کتاب از پژوهشگران دیني و فرهنگي است که هم اکنون ریاست شوراي 
فرهنگي اجتماعي زنان را هم بر عهده دارد.  این کتاب در شش فصل نگارش یافته که 
این فصل ها به ترتیب به موضوعات تشکیل خانواده و همسر، روابط همسران، اقتصاد 
خانواده، گستره خانواده، بهداشت خانه و تغذیه خانواده و بحران در خانواده می پردازد. 

این اثر به کوشش نشر معارف وارد بازار شده است. 

واکاوي ازدواج با افرادي که تجربه ازدواج قبلي دارند

انتخابی که دقت بیشتري می طلبد!

 خدایادی و مردم داری در سبک زندگی اسالمی
گفتاری از  آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشهری

سراج

راه نرفته

 معقل بن سنان ـ ۲
کشته افشای فساد یزید

پس از واقعه عاشــورا، ناراضیان حکومت، در برابر حکومت اموی قد علم 
کردند. مکه به پایگاه تبلیغاتی و مدینه به مرکز مخالفت ها تبدیل شد. یزید 
در پی چاره اندیشی این بحران، حاکم مدینه )ولید بن عتبه(، را عزل و عثمان بن 
محمد بن ابی سفیان را به ایالت حجاز نصب کرد. عثمان، هیئتی به نمایندگی 
از اشراف و اعیان مدینه به شام فرستاد، با این تصور که هیئت ارسالی با تفقد 
یزید در بازگشت، حکومت اموی را تبلیغ خواهند کرد، اما این هیئت با مشاهده 
بارگاه یزید و پی بردن به اعمال منافی اخالق وی در بازگشت نه تنها مردم را 
از فساد دربار او آگاه کردند؛ بلکه ساز مخالفت زدند و طرفداران و وابستگان 
اموی را اخراج کردند و با دست گرفتن حکومت مدینه، عبداهلل حنظله را به 
ســرکردگی خود انتخاب و با وی بیعت کردند. در میان نمایندگان مذکور به 

شام، معقل بن سنان، حضور داشت. 
زمانــی که معقل بــه عنوان نماینده مدینه به شــام ســفر کرده بود، 
مسلم بن عقبه را که دوستی دیرینه ای با وی داشت، مالقات کرد. در گفت وگویی 
که میان آنها صورت گرفت، مسلم نظر معقل را درباره یزید جویا شد. ابن سنان 
نیز آنچه را از یزید دیده بود، چنین بیان داشت: »مرا با زور برای بیعت با این 
مرد فرســتاده اند. مردی باده نوش که با محارم خویش همبستری می کند.« 
ســپس به به یزید دشنام داد و به مسلم گفت: »این موضوع همچون امانتی 
پیش تو بماند.« مسلم گفت: »داستان گفت وگوی امروز را هرگز به یزید نخواهم 
گفت و به خدا سوگند چنین نمی کنم، ولی در پیشگاه خدا عهد می بندم که 

اگر روزی بر تو دست یابم و بر تو قدرت پیدا کنم، تو را بکشم.«
پس از آن، شــهر مدینه از خلیفه اموی تمرد کرد و در مقابل حکومت 
جبهه آراست. یزید نیز مسلم بن عقبه را به همراه سپاهی از شام به مدینه روانه 
کرد تا شورشیان را سرکوب کند. فرماندهان گروه های مختلف مدینه عبارت 
بودند از: عبدالرحمن بن زهیر بن عبدعوف، عبداهلل بن مطیع و معقل بن سنان. 
بین دو ســپاه نبرد ســختی در گرفت و با کشته شدن ابن غسیل، سپاه شام 
پیروز شد. پس از آن مسلم، مردم را به بیعت با یزید دعوت کرد. شرط بیعت 
این بود که آنها برده باشند و یزید در اموال و اهل و عیال آنها حق همه گونه 
تصرف داشته باشد. هر کس هم که از بیعت خودداری می کرد، کشته می شد. 
یزید بن عبداهلل بن  ربیعۀ بن اسود و محمد بن ابی جهم بن حذیفه و معقل بن سنان 
اشــجعی امان خواستند. آنها را روز بعد از واقعه نزد مسلم بردند. وی به آنها 
گفت: »با همان شــروط پیشین )بندگی( بیعت کنید.« معقل آب طلب کرد. 
برایش شــربت عسل آوردند. او خورد تا سیراب شد. مسلم از او پرسید: »آیا 
سیراب شدی؟« گفت: »آری!« گفت:  »بعد از این آبی نخواهی خورد مگر سرب 
گداخته در دوزخ.« معقل پاسخ گفت: »من تو را به خدا و به سبب خویشی و 
رحمی که با هم داریم قسم می دهم که از من درگذری.« مسلم گفت: »تو آن 
کسی بودی که در طبریه شبی که از نزد یزید خارج شده بودی مرا مالقات 
کردی و گفتی ما مســافت یک ماه راه طی کردیم و باز همان مسافت مدت 
یک ماه را طی خواهیم کرد و با دســت تهی از نزد یزید مراجعت می کنیم و 
باید این فاســق، ابن فاسق )یزیدبن معاویه( را خلع و با یکی از ابناء مهاجران 
بیعت کنیم که از تمام خلق دلیرتر و بهتر و شایســته خالفت باشــد. من از 
همان روز که این سخن را شنیدم تصمیم گرفتم اگر تو را در جنگ پیدا کنم 
و بتوانم، بکشم.« آنگاه فرمان قتل او را داد و زندگی معقل در سال 63 هجری 

در واقعه حره به پایان رسید.

آیینه خواص

یار مهربان 

دریچه

 کلبه کوچکم پر شد
همزمان با میالد حضرت مسیح)ع( و سال 
نو میالدی، صفحه »زندگی اسالمی ایرانی« در 
فضای مجازی با اشاره به دیدارهای امام خامنه ای 
با خانواده های شــهدای اقلیت، بخشی از دیدار 
رهبر معظم انقالب با خانواده شهید روبرت الزار 
در سال 1394 را بازنشر کرد و نوشت: ساعت از 
۷ گذشته. مادر رشته  صحبت را دست می گیرد: 

»وقتی راهیان نور رفتم، محل شهادت پسرم نرفتم. خیلی دور بود. چه فرقی داره، 
همه  شهیدان بچه های من هستن... .« توی همین صحبت هاست که رهبر معظم 
انقالب می رسند. مادر به استقبال می رود. پسرها جلو می روند و عرض ادب می کنند. 
مادر می گوید: »درود بر شما! درود بر همه  ملت ایران!« معظم له می گویند: »خدا 
شما را حفظ کند« و مادر جواب می دهد: »در سایه  شما.« و آقا دعا می کنند: »خدا 
فرزندتان را با اولیایش محشور کند.« همه می نشینند و مادر می گوید: »کلبه  کوچکم 
پر شــد. خیلی خوشحال شدم شما تشریف آوردید...« بغض نمی گذارد حرفش را 
ادامه دهد. لحظه ای مکث می کند و ادامه می دهد: »به همه می گفتم رهبر مال من 
هم هست! مگر فقط برای مسلمان  هاست؟ برای همه است؟!...« وقت خداحافظی 
است و رهبر معظم انقالب هدیه ای به مادر شهید می دهند و می گویند: »ان شاءاهلل 
عیدتان مبارک باشد... ما به مسلمان ها قرآن هدیه می دهیم. اگر می توانستم یک 
انجیل خوب پیدا کنم، می آوردم. این انجیل های اآلن، عموماً روایت هستند نه کالم 
وحی... در اسالم هر کس عصمت حضرت مسیح و حضرت مریم را منکر شود، از 

اسالم خارج است. احترام ما به مسیحیت این گونه است!«
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۲3 آبان ســال 76، وقتی تنها چند ماه پس از 
انتخابات ریاست جمهوری هشتم، مرحوم منتظری، 
قائم مقام رهبری که با حکم امام خمينی)ره( عزل 
شده بود،  در سخنانی به طرح مباحث انتقادی درباره 
والیت فقيه، مرجعيت و اعلميت پرداخت، مرحوم 
از جمله شخصيت هایی  هاشمی شاهرودی  آیت اهلل 
بود که به ميدان آمد و در درس خارج خود بســيار 
محکم به شبهات مرحوم منتظری پاسخ داد و با اثبات 
فقهی بحث والیت و اعالم مرجعيت مطلق رهبر معظم 
انقالب گفت: والیت فقيه را تحت تأثير افکار دیگران 

و در اثر غرض های شخصی لوث نکنيد.
در راستای آشنایی بيشتر با افکار این فقيه نابغه 
و کارگزار باوفای نظام اسالمی، بخشی از این درس و 

سخنرانی در دسترس مخاطبان قرار می گيرد.
***

حمایت از والیت واجب دینی
والیت فقیه اصل مهم و دســتاورد عظیم فقه شیعه 
و دســتاورد مهم امام راحل)قدس سره( را، مقداري مورد 
توجه قرار دهیم  مخصوصاً به مناسبت مسائلي که اخیراً در 
کشور مطرح شده و باالخص صحبت هایي که متأسفانه در 
حوزه از ســوي دوستان جاهل و ناآگاه یا از سوي مغرضان 
مطرح مي شود که بعضي از آنها را که من دیدم واقعاً خیلي 
جاي تعجب و داراي نکات منفي زیادي است و در حقیقت 
یک نوع هتاکي است، مخصوصاً در شرایط امروز که خیلي 
حســاس اســت. خیلي بي انصافي و بي وجداني است که 
اشــخاصي به اصل مهم و این سنگ بناي عزت و شرف و 
شــوکت جهاني این ملت را به جهت غرض ها و مرض ها و 
منافع شخصي و بي ارزش آماج و نشانه تیرهاي خود بگیرند 
و مورد تشکیک یا اهانت قرار دهند. من یقین دارم که اگر 
امام بزرگوار زنده بودند، این مسئله به هیچ وجه قابل تحمل 
براي ایشان نبود، چون وقتی صحبت هاي بسیار کم رنگتر و 
بي رنگ تر در رابطه با والیت فقیه در زمان امام مطرح مي شد، 
ایشان به تندي جواب مي گفتند و از هر مقامي صادر مي شد، 
او را مورد نکوهش قرار مي دادند... حمایت از این اصل امروز 
بر همه یک واجب و فرض دیني است. معموالً آنچه در خارج 
از طرف دشمنان اسالم صحبت مي شود براي ضربه زدن بر 
پیکر اسالم، معموالً والیت فقیه را نشانه مي گیرند که این 
خودش مهم ترین دلیل اســت که بزرگ ترین اصل نظام و 
آن بنایي که همه دشمنان را بي تاب کرده است، این اصل 
است. رمز موفقیت و پایداري انقالب هم همین اصل بوده 
و استمرار این نظام و سالمت و در امان بودن آن از هر نوع 

انحراف براساس همین اصل است.
  

رمز موفقيت و پایداري انقالب اسالمی
مقدمتــاً بحثي صغروي دارم که باید عرض کنم، وااّل 
ممکن است نوعي کتمان شهادت باشد و یک بحث کبروي 

درباره والیت فقیه و مرجعیت.
در مورد صغراي والیت فقیه گمان نمي کنم کســي 

شــک کند که، بهترین فردي که امروز مي تواند در جامعه 
ما این پرچم را به دســت گیرد، مقام معظم رهبري است 
و اگر این مســئله در ابتدا مورد سؤال بوده امروز نیست و  
پس از گذشــت چند سال و تجربه اي که این مرد بزرگوار، 
یعني حضرت آیت اهلل خامنه اي)مدظله العالي( از خود نشان 
داده و عملکردي را که در انجام این وظیفه ســنگین ارائه 
داده اند، دیگر جاي هیچ سؤال و استفهامي براي دشمنان، 
چه رسد به دوستان نیست. از هر جهت ایشان ثابت کردند 
که شایسته ترین فرد و صالح ترین رهبر این جامعه هستند. 
خصلت هایي در رهبري شــرط است. رهبري یک جامعه 
مخصوصاً در دنیاي امروز که کل دنیا در مقابل انقالب بسیج 
شــده و بلکه حتي جهان اسالم را هم در مقابل جمهوري 
اسالمي تحریک کرده اند، شروط بسیار دقیق و ویژه اي الزم 
دارد که بحمداهلل به خوبی در ایشان جمع است، از نظر درک 
و فهم امور اجتماعي و فهم فرهنگ دنیا و از آن طرف فهم 
روح اسالم و فهم درست و صحیح آرمان ها و اهداف اصلي 
اسالم و مدیریت در این بخش و سابقه خدمت در این هدف 
بزرگ که برپایي یک نظام اسالمي است و سال ها زحمت 
کشــیدن و فکر کردن و طرح دادن و مبارزه کردن، اینها 
خیلي دخیل است در اینکه یک شخص داراي چه بینشي 
شود، اینها خیلي مهم و مؤثر در مدیریت صحیح و سالم و 
رهبري اســت و اینها شرایطي است که در کسان دیگر به 

این درجه از کمال دیده نمي شود.
 در مسئله اجتهاد ایشان حرف هاي مغرضانه زده شد 
و اســائه ادب واقع شده، بنده مدت هاست در خدمت مقام 
معظم رهبري در بحث هاي فقهي مفصل و بسیار سختي 
که در مسائل مستحدثه و محل ابتالي نظام انجام مي گیرد، 
حاضر بوده ام. معموالً در این مسائل مستحدثه که فقها هم 

بحثي را ارائه نداده اند، یا کمتر ارائه داده اند، آن قابلیت ها و 
ویژگي هاي اجتهادي یک مجتهد مطلق مشخص و نمایان 
مي شــود. به نظر من اجتهاد و فقاهت در آن موارد خیلي 
جلوه گر نیست و دقت نظر و فقاهت یک فقیه آنجا بیشتر 
مشخص مي شود که خودش مسئله اي را بررسي کند که 
گذشــتگان خیلي بحث نکرده باشند، خودش برود منابع 
را پیدا کند، قواعد الزم فقهي را پیدا کند و بر آن مســئله 
تطبیق دهد و اشــکاالت وارده را جواب دهد. من شــاهد 
بودم و فضال و بزرگان دیگري هم شاهد بودند و از آنها هم 
شــنیدم که در بعضي از نوشتارها شهادت هایي را داده اند، 
ایشــان در آن جلســه واقعاً مانند یک مجتهد مطلق وارد 
مسئله مي شوند. در تنظیم مسئله در مباني که باید به آن 
اســتناد شود، در نوع ادله اي که در مسئله بایستي به آنها 
استناد شود، متقدم و متأثر از این ادله تعیین شود، کیفیت 
جمع بین ادله روشن شود و خالصه هیچ کّمي و کاستي از 
ایشان دیده نمي شود. در مجتهد مطلق بودن مقام معظم 
رهبري جاي شکي نیست و هرگونه تشکیک در این مسئله 
ناشي از جهل یا غرض یا مرض است و غیر از ضربه زدن به 
اسالم چیز دیگري نیست و آرزوهایي را که خداوند بعد از 
سال ها برآورده کرده که یک نظام اسالمي در این مملکت 
شکل گرفته که آرزوي دیرینه انبیا، ائمه، علما و فقها بوده 
اســت، حال انسان اینها را کنار بگذارد و به دنبال هوي و 

هوس هاي شخصي خود برود؟

والیت فقيه جزئي از والیت ائمه
امــا آنچه در رابطه با کبراي والیت فقیه و همچنین 
کبراي مرجعیت مهم است، آن است که مرجعیت به این 
شکل امروزي اش بخشي از والیت فقیه است و در حقیقت 

بخشي است که در تاریخ قبل از انقالب یا در حکومت هاي 
دیگــر ممکن بوده و فقها آن را اعمال کرده اند. در بقیه اش 
که خود حکومت بود فقها مبسوط الید نبودند و براي آنان 
ممکن نبود و میسور نبود، تا اعمال کنند تا اینکه خداوند این 
توفیق را به امام راحل)قدس سره( داد و او بود که توانست 
این کار بزرگ و عظیم را انجام دهد و مراجع، فقها و فضالي 
حوزه و مردم باید بدانند این دستاورد بسیار عظیمي است. 
این همان مرجعیت مطلقه است که حاکمیت اسالم است. 
حاکمیت فقه اســت و باید قدر و ارزش این را بدانند. این 
چیزي اســت که فقها دنبــال آن بوده اند، ولي بیش از آن 
مرجعیتي که شده بود براي آنها در آن زمان ها ممکن نبود. 
این، آن شــکل ایده آل و کامل مرجعیت است که عبارت 
اســت از برپایي دین در کل جامعه. چنین نیست که فقیه 
در مسائل بسیار جزئي، مثل اموال ایتام و مجهول المالک و 
حقوق شرعي، در فقه احساس کند که شارع راضي نیست 
متولي نداشــته باشد، بعد اســتظهار کند که ولي او فقیه 
است و فقیه مرجع است. بعد اصل حکومت، اصل حاکمیت 
اســالم و بقیه احکام عظیم اسالم را در صورتي که بتواند 
در اختیار فقیه قرار گیرد بگوید نه اینجا کشف نمي کنیم 
رضاي شــارع را و والیت فقیه را، این ذوق بسیار معوجي 
اســت در فقه.پس اصل والیت فقیه باید یک اصل بسیار 

روشني از نظر فقهي باشد.
والیت فقیــه جزئي از والیت ائمــه و دنباله والیت 
آنهاســت. در اینها نباید کسي تشکیک کند. اگر بنا باشد 
امروز ما والیت فقیه را بکشــیم، به مسئله اینکه ولي فقیه 
اختیاراتــش را از انتخاب مي گیرد، از کي و کي مي گیرد، 
این درست نقطه مقابل با تمام آن برنامه اسالمي و استدالل 
فقهي در مســئله والیت فقیه اســت. چون اصل والیت و 
حاکمیت از آیات و روایات متعدد اســتفاده مي شــود که 
این مربوط به خداوند متعال و بعد پیامبراکرم)ص( و بعد 
ائمه)ص( و بعد من ینصبه االئمه»علیهم الســالم« است. 
این طور نیســت که به غیر اختیار داده شده باشد. روایاتي 

که صادر شده در این مورد از ائمه خیلي روشن است.
حاال کسي بخواهد اصل مترقي والیت فقیه را که اصلي 
اســت منصوب، یعني به شکلي که در فقه ما مطرح است 
و جزئي از امامت است را به انتخاب برگرداند که مردم هر 
قدر بخواهند اختیار بدهند و هر قدر بخواهند اختیار ندهند 
هرکه را مي توانند انتخاب کنند و هر که را نخواهند انتخاب 
نکنند، اینکه فاتحه خواندن بر اصل والیت فقیه و تحریف 
والیت فقیه است. اینجا جا دارد علما و فضالي حوزه درباره 
این مسائل بحث کنند و با دقت مطالعه کنند. تحت تأثیر این 
گفته هایي که اینجا و آنجا گفته مي شود قرار نگیرند و لوث 
نکنند این بناي بسیار عظیم و بسیار مهم را که از مختصات 
اسالم است و حقیقتاً در مقابل فرهنگ دنیا و فرهنگ غرب 
است، این را خلط نکنند و آن مساعي را که در مورد والیت 
فقیه هست، تحت تأثیر افکار دیگران یا خداي ناکرده در اثر 
غرض هاي شخصي که غالباً خیلي وقتها این مسائل سبب 
برگشت ها مي شود و سبب سقوط ها مي شود، لوث نکنند.

پيام تسليت نماینده ولی فقيه در سپاه 

مجاهد نستوه
در پی ارتحال آیت اهلل سيدمحمود 
هاشمی شاهرودی رئيس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، حجت االسالم و المسلمين 
عبداهلل حاجی صادقی نماینده ولی فقيه 

در سپاه  پيام تسليتی به صادر کرد.
در این پيام آمده اســت: این عالم جليل القدر و فقيه فرزانه که در 
محضر اساتيد و بزرگان حوزه همچون امام خمينی)ره( و شهيد سيدمحمد 
باقرصدر)ره( درس آموخته بود، سراسر عمر با برکت خویش را صرف ترویج 

و نشر معارف اسالم ناب محمدی)ص( و فرهنگ اهل بيت)عليهم السالم( 
نمــود و آثار ماندگار و تأليفات مهمی در حوزه فقه و اصول از این روحانی 

فاضل به یادگار مانده است.
در ادامه این پيام خاطرنشان شده است: سيره علمی و عملی این 
مجاهد نستوه که در شمار یاران و یاوران امام خمينی)ره( و مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و از چهره های اثرگذار نظام اسالمی می درخشد و 
در مسئوليت های خطير خود همواره با روحيه جهادی، مدیریت انقالبی و 
تعهد مثال زدنی به ایفای نقش می پرداخت و خدمات ارزنده و ماندگاری 
در پيشبرد آرمان ها و اهداف عالی انقالب اسالمی و نظام و خدمت به 
مردم بر جای گذاشت، مشعل پر فروغی است که می تواند روشنایی بخش 

مسير حرکت همه دلسوزان جامعه اسالمی باشد.

پيام تسليت فرمانده کل سپاه 

عالم بصیر
در پی ارتحال آیت اهلل سيدمحمود 
مجمع  فقيد  رئيس  هاشمی شاهرودی، 
و عضو هيئت  نظام  تشخيص مصلحت 
رئيسه خبرگان رهبری، سردار سرلشکر 

پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پيام تسليتی صادر کرد.
در این پيام آمده اســت: بی گمان آثار، برکات و نقش کم نظير آن 
استاد برجسته و فقيه ربانی، به عنوان عالمی وارسته و بصير در بسياری 

از ميادیــن مجاهدت در قبل و بعد از انقالب، به ویژه حضور اثرگذار و 
تکيه گاهی اطمينان بخش در عرصه های خطيری همچون قوه قضائيه، 
شورای نگهبان، خبرگان رهبری، به همراه هدایت و مدیریت هوشمندانه 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام در پيش برندگی انقالب و صيانت از 
آرمان های متعالی اسالم عزیز همواره در بين مجاهدان و خدمتگزاران 
صدیق تاریخ انقالب اسالمی همچون نگينی برجسته خواهد درخشيد.
در ادامه این پيام خاطرنشــان شده است: اینجانب از قادر متعال 
برای آن عالم و فقيه گرانقدر و یار صدیق حضرت امام)ره( و مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( علّو درجات و همنشينی با اجداد مطهرش و برای بيت 
 محترم و بازماندگان سوگوار، پاداش صابرین توأم با عزت و سعادت مسئلت

 می نمایم.

     
یادداشت

فتنه پس از انتخابات ریاســت جمهوری که رهبر معظم 
انقالب از آن به امتحان خواص یاد کردند، امتحانی که برخی 
از بزرگان و صاحبان ســوابق انقالبی و مجاهدت های سیاسی 
در آن رفوزه شدند، اما آیت اهلل هاشمی شاهرودی از این امتحان 
بزرگ ســربلند بیرون آمد؛ چنانکه قائم مقام جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری با اشاره 
به عملکرد رئیس ســابق قوه قضائیه در دوران فتنه می گوید: 
»وی همیشه در بزنگاه های انقالب اسالمی پشتیبان رهبری و 

حامی انقالب اسالمی بود.« 
حجت االسالم حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی 
و حقوقی مجلس شــورای اســالمی نیز در توصیف عملکرد 
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: »آیت اهلل 
شاهرودی نقش مالک اشتر در کنار امیرالمؤمنین را ایفا کرد.« 
همچنین حجت االسالم سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی ـ سیاسی 
فرماندهی کل قــوا نیز در این باره می گوید: »مرحوم آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی سعی می کردند. در جریان فتنه ۸۸ با کسانی 
که مقابل رهبر معظم انقالب اســالمی ایستاده بودند و قانون 
اساسی کشــور را زیر سؤال می بردند، سخن بگویند تا کار به 
جایی نرســد که دیگر قابل جبران نباشد؛ اما متأسفانه سران 
فتنه به این دلسوزی ها و وساطت ها توجه نکردند و راهی را در 

پیش گرفتند که در راستای هوای نفسانی آنها بود.«
 آیت اهلل شــاهرودی در یکــی از مصاحبه های خود نیز 
دربــاره آن روزها و تالش ها بــرای رفع فتنه می گوید:  »فتنه 
۸۸ در ماه  های آخر مســئولیتم بود. در مرداد ۸۸ مسئولیت 
من تمام می شــد. یک جلســه آقای موسوی و آقای هاشمی 
را به قوه قضائیه دعوت کردیم. آقای موســوی برای تظاهرات 
اعالمیــه داده بود.« گفتم: »آقا! این  کار را نکنید و از این کار 
دست بکشید. اگر به نتایج انتخابات اعتراضی دارید، آقا قبول 
دارند و هیئتی را برای بررسی معین می کنند«، گفت: »شرط 
لغو بیانیه این اســت که به من اجازه بدهند در صدا و ســیما 
صحبت کنم.« گفتم: »می شود این کار را کرد. به دفتر آقا زنگ 
زدم. آقای جلیلی تازه دبیر شورای امنیت شده بود. به ایشان 
هم زنگ زدم و گفتم ایشان چنین شرطی دارد.«، گفتند: »ما 
ترتیب کار را می دهیم.« گفتم: »باید به صدا و ســیما بگویید 
که زمان بگذارند که ایشان صحبت کند.« بعد گفتم: »آقایان 
با شرط شما موافقند، شما هم تظاهرات را لغو کنید. آنجا پیش 
ما قول داد، این کار را بکند و آنها هم واقعاً حاضر بودند که به 
ایشــان برای صحبت در تلویزیون وقت بدهند، اما از پیش ما 
که رفت، نمی دانم کدام خّناسان ذهنش را عوض کردند و کار 

خودشان را کردند.«

 مرتضــي دخيلي/ مرحوم آیت اهلل ســيدمحمود 
هاشمي شــاهرودي، از روحانيون آگاه و مبارزي بود که در 
دوران حضور خود در نجف به عنوان شاگرد مبرز آیت اهلل 
ســيدمحمدباقر صدر، چهره اي ویژه شناخته مي شد و در 
دوران حضور در ایران نيز جایگاه رفيعي داشــت. وي در 
نجف به منزله حلقه وصل امام خميني)ره( و شــهيد صدر 
عمل کرده و نظریات شــهيد صدر درباره امور مهم مربوط 
به امت اســالم را به امام خمينــي)ره( منتقل مي کرد. او 
همچنين اولين شــاگرد شهيد صدر بود که با شروع درس 
والیت  فقيــه امام، مکتوبات آن را براي ســيدمحمدباقر 
صدر مي آورد و او را با اندیشــه والیت فقيه امام)ره( آشنا 
می کرد. با اوج گيري نهضت اسالمي، وي به جرگه روحانيون 
مبارز وارد شــد و با ورود امام)ره( به نجف، نقش فعال تري 
را در عرصه سياســي و در همراهي بــا امام خميني)ره( 
 ایفا کرد و از اندیشــه هاي امام)ره( و شــهيد صدر تأثير 

پذیرفت.
تولد و تحصيل در نجف

سیدمحمود هاشمي شــاهرودي در سال 132۷ در نجف به 
دنیا آمد. سیدمحمود تحصیالت ابتدایي و دبیرستان را در مدرسه 
علوي نجف اشــرف گذراند و همزمان دروس علوم دیني را نیز نزد 

حجت االسالم والمسلمین شیخ هادي سیستاني آموخت، سپس وارد 
مدرسه منتدي النشر شد و به واسطه هوش و استعداد فوق العاده اي 
که داشت، بسیار مورد توجه استادان این مدرسه قرار گرفت. پس 
از طي این مراحل در سال 13۸1 هجري قمري در چهارده سالگي 
براي فراگیري علوم اهل بیت)ع( وارد حوزه علمیه شد و کمي بعد 

به دست آیت اهلل خویی عمامه بر سر نهاد. 
در محضر استادان

وی در دوران تحصیل از محضر استادان برجسته اي چون امام 
خمیني)ره(، آیت اهلل خویی و شــهید آیت اهلل سیدمحمدباقر صدر 
بهره ها برد. او با نبوغ و استعداد فراوان از جمله شاگردان برجسته 
و منحصربه فرد استادان خود به شمار می آید؛ اما ارتباط وي با شهید 
صدر حکایــت دیگري دارد که او را بالفاصله جزء حلقه هاي اولیه 

شاگردان عالمه سیدمحمدباقر صدر قرار مي دهد.
آیت اهلل هاشمي شاهرودي از طریق شاگردان و تألیفات متنوع 
شهید صدر با وي آشنا شد. در مجالس هفتگي شهید صدر که محل 
مالقات وي با طــالب و دیگر عالقه مندانش بود، حضور مي یافت. 
گمشده خود را نزد آن عالم بزرگ یافت و مالزم او شد. هوش و نبوغ 
سیدمحمود نیز مورد توجه استاد شهیدش قرار گرفت.« رابطه علمي 
میان آیت اهلل هاشمي شاهرودي و استاد شهید به درجه اي رسید که 
شهید صدر درباره او گفت: »آقاي هاشمي عنوان وجود من است.« 

 وی به دلیل وجود نبوغ ذاتي و اســتعداد الهي از اســتادش 
آیت اهلل شــهید ســیدمحمدباقر صدر اجازه اجتهاد دریافت کرد.  
آیت اهلل هاشمي شــاهرودي در همه سطوح علمي و فرهنگي حوزه 
مورد احترام و به واسطه جایگاه بلند علمي و استعداد درخشانش 

سرشناس بود.
توصيه علمي امام خميني)ره( به آیت اهلل شاهرودي

 امام خمیني)ره( آیت اهلل هاشمي شاهرودي را به تربیت طالب 
و فضالي حوزه توصیه فرمودند. پس از پیروزي انقالب اسالمي و در 
جریان دیدار اعضاي مجلس اعالي عراق با امام خمیني)ره(، پس از 
تفقد از آیت اهلل هاشمي شاهرودي، حضرت امام)ره( به وي فرمودند: 
»شما باید با فراغت به بحث و تدریس در حوزه علمیه قم اهتمام 
داشــته باشید.« وي که شاگرد مبرز هر دو و مورد توجه و اعتماد 
آن دو بزرگوار بوده اســت، نظریات شهید صدر درباره امور مهم از 
جمله فشــارهاي رژیم بعث به حوزه نجف و اخراج و دستگیري و 
اعدام علما و ستیز با مراسم حسیني و چگونگي موضع گیري مناسب 
در قبال اقدامات رژیم بعث را به امام خمیني)ره( منتقل مي کرد.

همچنین آیت اهلل هاشمي شــاهرودي اولین شــاگرد شهید 
صدر بود که با شــروع درس والیت فقیه امام، مکتوبات آن را براي 
سیدمحمدباقر صدر مي آورد و او را که مدت مدیدي در فکر چنین 

بستري بود، با اندیشه والیت فقیه امام)ره( آشنا می کرد.

بررسي شخصيت علمي مرحوم آیت اهلل هاشمي شاهرودي

شاگرد  برجسته  امام)ره( و شهید صدر
نگاهی به نحوه مواجهه آیت اهلل هاشمی شاهرودی با فتنه 88

سربلند آزمون بزرگ

شــهید آیت اهلل صدر)ره( از علمایی بود که با دقت در دســتورات و احکام و 
اصول دین دریافت تنها پاســخ دهنده به نیازهای عصر کنونی دین اســالم است. 
پردازش دستورات دینی که قرآن و اهل بیت)ع( به آن توجه کرده و کشف پاسخ 
برای پرسش ها و نیازهای انسان در دوره مدرنیته، اصلی ترین محور فعالیت علمی 
شهید آیت اهلل صدر)ره( بود. ایشان به این نتیجه رسیده بود که مراجع دینی باید 
برای رسیدن به حکومت اسالمی و اخالقی در صف اول بایستند و هدایت مبارزات 
سیاسی را عهده دار شوند. فعالیت شهید صدر در همین زمینه سبب جلب توجه 
مرحوم آیت اهلل هاشمی شــاهرودی به ایشان شد تا برای آشنا شدن با خط فکری 
شهید آیت اهلل صدر در دیدارها و پس از آن در کالس هایش شرکت کند. عالقه و 
نبوغ آیت اهلل هاشمی شاهرودی نیز توجه شهید صدر را به خود جلب کرد و او را 
بر آن داشت تا به فکر تربیت شاگردی آشنا به نیازهای جامعه و حکومت اسالمی 
بیفتد. شهید آیت اهلل صدر با شناخت همین نبوغ به یکی از شاگردانش درباره آقای 
هاشمی شاهرودی فرمود: »سیدمحمود هاشمی بهترین نماینده جهت گیری های 

مکتب علمی ماست.« 
آیت اهلل شاهرودی با پیروی از مکتب شهید صدر و بررسی همه جانبه نظریه 
تشــکیل حکومت اســالمی با رهبری یک فقیه عالم و عادل و زمان شناس وارد 
سیاســت شــد و فعالیت های خود را برای تقویت این نظریه شروع کرد. تطابق 
دیدگاه شــهید صدر با امام خمینی)ره( پیرامون والیت فقیه، آیت اهلل شاهرودی 
را به درس امام)ره( و انتشار این نظریه در محافل حوزوی، فرهنگی و دانشگاهی 
کشاند. به این ترتیب، آیت اهلل هاشمی شاهرودی در آغاز خط مبارزاتی شهید صدر 
و امام خمینی)ره( در عراق قرار گرفت و متعاقب آن با برخوردها و شــکنجه های 
حکومت عراق هم مواجه شــد؛ اما لحظه ای از تقویت این اندیشــه و طرح آن در 

محافل علمی دست برنداشت. 
مرحوم آیت  اهلل هاشمی شــاهرودی همچون اســتادش شهید صدر از »فهم 
فرهنگ و مســائل فکری و حقوقی روز« به منزله یکی از مؤلفه های اعلمیت یک 
فقیه نام برد و گفت باید برای اجتهاد و اعلمیت به مجموعه معارف و روایات ائمه 
معصوم)ع( تسلط داشت و به آنها اهتمام بیشتری نشان داد: »این مطلب درست 
نیست که کسی خیال کند چون چند صباحی در این بحث ها بیشتر بررسی کرده، 
یک کتابی نوشته، رساله ای نوشته، زود خیال کند که خودش اعلم است و چماق 
اعلم بودن خودش را بر سر دیگران بکوبد. این کار هم از نظر علمی غلط است و 

هم از نظر اخالقی واقعاً کاری بسیار زشت و معصیت بزرگی است.« 
 مرحوم آیت اهلل هاشمی شــاهرودی در طول حیات عالمانه خود همیشه از 
اصل والیت فقیه دفاع کرد و کوچک ترین ضربه به این اصل را با نابودی اســالم 

مساوی می دانست. 
هم اکنون نیز بر حوزه و دانشــگاه ما الزم و متعین است که راه این بزرگان 
در پردازش نظرات سیاســی، اجتماعی و فرهنگی اسالم تقویت شود تا با به کار 
گرفتن و عملی کردن آن توان پاســخگویی به نیازهای بشر از طریق دستورات و 

احکام اسالم بر همگان ثابت شود.

 سيدحسين خاتمی خوانساری
کارشناس فرهنگی
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 اميــن متوليان/ نمایش 
»خنکای ختم خاطره« به کارگردانی 
حمیدرضا آذرنگ اولین بار در سال 
۸۸ اجرا شــده بود و این روزها بار 
دیگــر و با بازیگران جدید، در حال 

اجراست. 
نمایشــی که می توان در آن 
منتهاي نگاه تلخ و سیاهش به جنگ 
و میراث خانواده هاي شهدا را یافت. 
در این نمایش، خانواده هاي شــهدا 
مرد و زن هاي بي دست  و پایي نشان 
داده می شوند که در تنهایي و یأس 
و حسرت رها شده اند. نه عزت نفس 
دارند، نه غرور، نه تسلیم و رضا و نه 
شکرگزاری؛ چهره اي که باید گفت 
با بیشــتر خانواده هاي شهدا بیگانه 
است و درســت همه  آن کرامات و 
فضایلــی را که مــادران و پدران و 
برادران و خواهران و فرزندان شهدا 
به آن متصف شدند، با زبان بي زباني 
انکار مي شود. به زعم خودشان، یک 
نگاه اجتماعي به آثار و تبعات جنگ 
کرده انــد، اما چه نگاهي؟ یک »ننه 
من غریبم« بازي مشمئزکننده که 
گویا مي خواهــد ترحم مخاطب را 
براي بازمانده هاي شهدا گدایي کند.

فرهنگي  مســئوالن  بیشــتر 
بــه درســتي، اما با ناشــي گري و 
کج سلیقگي سعي دارند به گونه ای 
تئاتر مقاومت را مدیریت کنند که 
آن گوهــر درخشــان جنگ امکان 
تأللؤ پیدا کند. آنها مي خواهند آن 
وجهــي از جنگ مــورد توجه قرار 
گیــرد که مجالي ظهــور و اثبات 
تفکر معنوي انقالب اســالمي شده 
است؛ همان که ســرمایه  آینده  ما 
است؛ اما هنرمندان به اقتضاي ذائقه  
مدرنیستي شان، در عمل تنها رنج ها 
و آســیب ها و ســیاهي هاي جنگ 
را زیر ذره بیــن مي گذارند. آذرنگ، 
کارگردان نمایــش در مصاحبه ای 
گفته بود: »جنگ سیاه است و غیِر 
ســیاهی چیزی ندارد. آدم های آن  
موقع همه برای من مقدس  هستند، 
آنها رنــگ مادی در زندگی شــان 
وجود نداشــت و رنگی را جز رنگ 
خدا نمی دیدند. جنگ ســیاه است 
چون آنها را از دست داده ایم؛ جنگ 
ســیاه است چون ویرانی های روانی 
و مــادی جبران ناپذیری برای ما به 
یادگار گذاشــته است؛ جنگ سیاه 
است از این  رو که هنوز کشورهای 
استعمارگر ما را در تهدید های شان 
از حمله و تهاجم می ترسانند؛ جنگ 
سیاه است به  خاطر اینکه در آن هیچ 
عطوفت و مهری نسبت به کودکان 

وجود ندارد... .«
یعني دیگر جــاي حرف زدن 
از معنویت رزمنده ها و بســیجي ها 
نیست. البته کسي به این صراحت 
نمي گوید، ولــي در مجموع از این 
حرف هــا چنین برمي آیــد که اگر 
بخواهــي از آثار معنــوي جنگ و 
رزمندگان،  اخالقــي  فضیلت هاي 
از ایثــار و گذشــت و فــداکاري و 
شــهادت طلبي و حجــب و حیا و 
برادري و صفاي آنان در تئاتر بگویي، 
شــعارزدگي مي شــود و مخاطب 
آن را پــس مي زنــد. بــه هر حال، 
مشــکل مهجوریت و رکــود تئاتر 
مقاومت این است که تفکر انقالب 
اسالمي در عرصه  جنگ براي اهالي 
تئاتر ناشناخته است و تکنیک ها و 
دستور زبان تئاتر، براي اهالي جنگ 

و انقالب. 

نمایش سیاه درباره دفاع مقدس!
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 صدایت می کنم
این  بار دلتنگ تر از همیشه صدایت 
می کنم و دست توســل بر دامنت 

می زنم که تو دستگیری و آقا...
مهدی جان! آقا جان! موالی من! 

برای همه بدعهدی  هایم مرا ببخش 
و کمکم کن. 

هر بار که صدایت کردم، آرامشــم 
بخشیدی و من امیدوارتر از قبل به 

تو متوسل شدم...
این بار هم دســتم را بگیر و یاری ام  
کن تا خطا نروم، گام هایم را اشتباه 
برنــدارم و در راهی که تو دوســت 

نداری قدم  نگذارم. 
هر بار که بر سر دوراهی ماندم  فقط 
بــه رضای تو فکر کــردم و راهم را 
انتخاب کردم. راهی که رضای تو در 

آن باشد اشتباه نیست...
این بار هم دستم را بگیر تا خطا نروم 
و هر چه از این دنیا بد دیدم دلگیر 
نشــوم و هر که بدی کرد دلتنگ و 
غصه دار نشــوم و باز هــم دلم را به 

مصلحت و حکمت حق بسپرم.
یا اباصالح مددی موال

حسن ختام

صادقانهصبحانه
تلخند

 راه رستگاری
امیرمؤمنان علی)علیه السالم( 
فرمودنــد: »ای مؤمنان! هر کس 
تجاوزی را بنگرد، یا شاهد دعوت 
به منکری باشد و در دل آن را انکار 
کند، خود را از آلودگی سالم داشته 
است و هر کس با زبان آن را انکار 
کند، پاداش آن داده خواهد شد، 
در حالــی که انکار با زبان از اّولی 
برتر است و آن کس که با شمشیر 
به انکار برخیزد تا کالم خدا بلند و 
گفتار ستمگران پست شود، او راه 
رســتگاری را یافته و نور یقین در 

دلش تابیده است.«
نهج البالغه، حکمت 373

 مهدی اميدی/ جشــنواره مردمی 
عمار به نهمين دوره خودش رســيد. این 
جشــنواره که برای نمایــش فيلم هایی 
درباره حوادث سياســی و اجتماعی سال 
بخش ها  حاال  بود،  راه اندازی شــده   88
و موضوعات بســيار گســترده ای دارد. 
افتتاحيه آن، روز  جشنواره ای که مراسم 
گذشته برگزار شد و نمایش آثار برگزیده اش 
تا ۲0 دی در سينما فلسطين تهران ادامه 
خواهد داشت. بهتر است جزئيات این دوره 
از جشــنواره عمار را از زبان سيدرسول 
منفردزاده، دبير اجرایی نهمين دوره این 

جشنواره بخوانيد.
***

* از نهمين جشــنواره عمار صحبت 
کنيد. چه تعداد آثار در این دوره به نمایش 
درمی آید و این آثار، از نظر کمی و کيفی چه 

تفاوتی با دوره های گذشته دارند؟
امســال دو هزار و 130 اثر در جشــنواره 
عمار شــرکت کرده اســت. از این تعداد ۸00 
فیلم مســتند، 350 فیلم داستانی، 145 برنامه 
تلویزیونــی، 164 پویانمایــی، 200 کلیــپ و 
نماهنگ، 250 فیلم نامه، 45 نقد و مقاله و 150 
اثر در بخش فیلم ما هســتند. در آثاری که به 
جشــنواره رســیده، از جمله در آثار داستانی و 
مستند که بخش های اصلی جشنواره هستند، 
رشد قابل مالحظه ای مشــاهده می شود. برای 
نمونه، در بخش مستند 100 فیلم بیشتر از سقف 
دوره های قبل رسیده است. از نظر محتوایی، در 
کارهای داستانی شاهد چند اتفاق هستیم. یکی 
اینکه امســال 3۸ فیلم برای مخاطب نوجوان 
حضور دارد که کیفیت تعدادی  از آنها قابل توجه 
است و برخی شانس جایزه هم دارند. همین طور 
حضور فیلم های داســتانی با موضوع حمایت از 
کاالی داخلی پررنگ بوده است. به نظر می رسد، 
این دو موضوع در جشنواره عمار تثبیت شده اند 
و از این پس آثار متعددی درباره آنها ســاخته 
خواهد شد. جشنواره عمار نیز همیشه کوشش 

دارد در زمینه هایــی که کمتر فیلمی ســاخته 
می شود، کمک کند و با طرح و تشویق و دادن 

طرح و انگیزه، آن خأل پر شود. 

* چــه اتفاقات جدیــدی در نحوه 
برگزاری جشنواره عمار رخ داده است؟

از نظر ساختاری هم جشنواره امسال تفاوتی 
نسبت به دوره گذشته دارد و آن هم فراخوان های 
مردمی جشنواره است. در واقع، جشنواره عمار 
دنبال این است که ساختاری ایجاد کند تا مردم 
بدون واسطه رسانه ها، مسئله ها و خواسته های 
خود را پیگیری کنند و به سینماگران سفارش 
دهنــد؛ چرا که بیشــتر رســانه ها و همچنین 
سینمای گیشــه ای، دغدغه های عموم مردم را 
نادیــده می گیرند. فراخوان مردمی یعنی اینکه 
همه مردم این فرصت را دارند تا سفارش دهند 
چه فیلمی ساخته شــود و چه جایزه ای به آن 
می دهند. در واقع، این بخش کمک می کند که 
انحصار واسطه ها شکسته شود. در اولین دوره ای 
که این بخش راه اندازی شــده، 130 فراخوان 
داخلــی و 45 فراخوان بین المللی اعالم شــده 
و تعداد زیادی هم همچنان در حال رســیدن 
اســت. همچنین در اکران مردمی ویژگی قابل 
ذکر امســال توجه اکران کنندگان در پیام ها و 

برنامه ها به 40 سالگی انقالب است. برخی هم 
در تالشند که اکران های مردمی عمار را به جشن 
40 سالگی پیروزی انقالب اسالمی تبدیل کنند. 

* درباره موضوع ویژه این دوره عمار، 
یعنی »ایران آینده« توضيح دهيد که چه 

هدفی را دنبال می کند؟
رویکــرد و تحلیل ما این بــود که در 40 
ســالگی انقــالب، خیلی ها بر مرور گذشــته و 
بازخوانی عملکرد و کارنامه انقالب اسالمی تمرکز 
می کنند. در این فضا آنچه جایش خالی است، 
آینده انقالب اسالمی است و لذا از فیلمسازها و 
هنرمندان می خواهیم که درباره آن حرف بزنند. 
نکته دیگر این اســت که شــاهد هجمه 
رسانه ای سنگینی هستیم که تالش دارد فضایی 
را مسلط کند که هیچ ایرانی جرئت نکند از آینده 
امیدبخش صحبت کند. از این رو به نظرمان رسید 
که ما باید کاری کنیم تا همه مردم ایران با افتخار 
از آینــده امیدبخش خود حرف بزنند. در ایران، 
ژانر ســینمای آینده نادیده گرفته شده و ناچیز 
اســت؛ اما در غرب نه تنها بســیار جدی گرفته 
شده، بلکه فراتر از یک ژانر سینمایی، ابزاری برای 
آینده سازی است. بنابراین، آینده ای که دوست 
دارند اتفاق بیفتد، در اذهان مردم شکل می دهند 
و اجازه نمی دهند افکار عمومی در امروز و گذشته 

متوقف بماند و افق بلندی نداشته باشد.

* چه تمهيداتی برای عملياتی کردن 
این موضوع دارید؟

یک سری میزگرد و پنل در نظر گرفته شده 
تا نخبگان فرهنگی انقالب و استادان دانشگاه و 
حوزه های علمیه دربــاره آن بحث و گفت وگو 
کنند. ســخنرانی هایی هم برای این موضوع در 
نظر داریم، از جمله اینکه آقای حسن عباسی قرار 
است در این باره سخنرانی کند. در مراسم های 
افتتاحیه و اختتامیه هم این موضوع را منعکس 
می کنیــم و یکی از غافلگیری های جشــنواره 
خواهد بود. کتاب »زایــو« را نیز که یک رمان 

نوجوانانه درباره ایران 1420 است، در جشنواره 
معرفی می کنیم. 

* در جشنواره عمار معموالً فيلم هایی 
با درون مایــه انتقادی و عدالتخواهانه هم 
در  دارند. هدف جشــنواره عمار  حضور 
حمایت از فيلم های عدالتخواهانه چيست؟
در بخش نقد درون گفتمانی، هدف جشنواره 
عمــار این اســت که در کنار انعکاس داشــته ها 
و موفقیت هــا، معضالت و مشــکالت مردم هم 
موشــکافی و بازنمایی شود. در این مقطع زمانی، 
این بخش اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چون توجه 
و آگاهی مردم نسبت به معضالت زیاد شده است. 
به نظر می رسد، ضمن اینکه به نقد منصفانه نیاز 
داریــم، به نقد دقیق و طرح مســئله صحیح هم 
نیازمندیم. چه بسا طرح مسئله هایی که در فضای 
رسانه و تولیدات هنری اتفاق می افتد؛ اما بیشتر 
تحریف مســئله و سوء استفاده از مسائل مردم در 
پوششی فریبنده است. مشخصه فیلم های جشنواره 
عمار این است که خودشان را به طرح دقیق مسئله 
متعهد می دانند؛ یعنی بدون محافظه کاری، عمق 
مسئله را می کاوند و در عین حال، موجب ناامیدی 
نمی شوند و انرژی مردم را در مبارزه با آلودگی ها 
نمی گیرند و القاگر بن بست نیستند؛ بلکه به حرکت 
و امید ختم می شوند. مستند »دریابست« در همین 
راستا، به طرح مشکالت صیادان سواحل جنوبی 

کشور توجه کرده است. 

* در پایان اگر نکته دیگری درباره این 
دوره از جشنواره عمار هست، بفرمایيد.

یکی از اتفاقات خوب این دوره این اســت 
که کارگاه های آموزشــی به طــور مجازی هم 
قابل اســتفاده هســتند و هنرمندان جوان در 
شهرستان ها هم می توانند به طور غیرحضوری 
شــرکت کنند. اتفاق جدید دیگر این است که 
با راه انــدازی وبگاه »عماریار« این امکان فراهم 
شــده است تا مردم بتوانند همزمان با برگزاری 

جشنواره، آثار مدنظر خود را دریافت کنند.

گفت وگو با سيدرسول منفردزاده، دبير اجرایی نهمين جشنواره فيلم عمار

جشنواره ای با انعکاس مطالبات مردم و ترسیم ایران آینده

 غم و شادی
تا تلخی نباشد، شیرینی معنی نمی دهد
تا غمی نباشد، لبخند معنی نمی دهد

تا مشکالت نباشــند، آسایشی وجود 
نخواهد داشت

پس همیشه به خاطر داشته باش
هدف این نیست که هرگز اندوهگین 

نباشی
هرگز مشکلی نداشــته باشی، هرگز 

تلخی را نچشیده باشی...
همین دشواری ها هستند که از ما

شایســته تر  و  نیرومندتــر  انســانی 
می سازند،

و لــذت و شــادی را برای مــا معنا 
می کنند...

بدون شرح

sardabir@ssweekly.ir
info@ssweekly.ir

اخبار فرهنگی

تقریظ سرلشکر قاسم سلیمانی بر کتاب »گردان ۴09«
تقریظ سرلشــکر قاسم سلیمانی بر کتاب »گردان 409« )شامل 160 قطعه 
عکــس و خاطره از رزمندگان و غواصان گردان 409 پیش از عملیات والفجر 10( 
منتشــر شد. در متن تقریظ سردار سلیمانی آمده است: »بارها متحیرانه تماشاگر 
شــجاعت و معنویت آنان بودم، گردان 409 و بنیانگذار بسیار پرافتخار و ارزشمند 
آن شــخصیت قابل افتخاری همچون شهید مخلص میرحسینی عزیز که خود به 
تنهایی تداعی کننده یک لشــکر بود، یل بزرگ سیستانی که همه جوانان کرمانی، 
سیستان وبلوچستانی و هرمزگانی را در مدرسه خود مشق عشق و ایثار داد و همه به 
او تأّسی می کردند و در سختی ها به او پناه می بردند. مرد زخم دارِ زخمی تمام نبردها، 

آخرین فردی که از صحنه آتش خارج می شــد، آن هم با تن چند چاک جراحت. 
سیستان افتخار دارد به یل و رستم حقیقی حسینی، همچون محب که محب خدا 
و راه اولیاء و ائمه معصومین)ع( بود، محب فارســی تداعی کننده سلمان فارسی با 
همان پاکی و صالبت. سیستان افتخار داشتن عالی ها، غزنوی ها، میرزایی ها، هراتی ها، 
دولتی مقدم ها و آزادگان سرافرازی همچون عبدالرضا عزیز و در نهایت شیخ شهید 
مجاهد شهید مزاری را دارد. رحمت و برکات خداوند بر شهدای این خّطه ارزشمند 
و این دژ مدافع ایران و اســالم و درود و غفران خداوند نثار پدران و مادرانی که در 
خانه های محّقر خود چنین شیردالِن باغیرتی را تربیت کردند و سالم و تهنیت به 

همسران صبور و فرزندان یادگاران آن مردان روزهای آزمون های سخت...«

قصه فرار یک زن ایرانی
 از اسارت آل سعود

کتاب »راهی بــرای رفتن« درباره بانویی ایرانی 
اســت که از اسارت آل ســعود می گریزد. به گزارش 
پایگاه خبری ســوره مهر، »مریم عرفانیان«، نویسنده 
کتاب گفت: »راهی برای رفتن« قصه بتول خورشاهی، 
پرســتاری است که با طاغوت مبارزه می کند و بعد از 
شــهادت برادرش راهی جبهه های نبرد می شود. این 
پرستار که در نقش امدادگر در منطقه جنگی حضور 
داشته اعتقاد داشته نباید سالح برادرش را زمین بگذارد 
و با همین نیت هم در عملیات خیبر در جزیره مجنون 
شرکت می کند. پس از عملیات، در سال 1366 به حج 
مشرف می شود و در برائت از مشرکان به دست آل سعود 
اسیر می شود، اما به شکل معجزه آسایی فرار می کند.

پایان تصویربرداری
 فیلم دفاع مقدسی»23 نفر«

تصویربرداری فیلم سینمایی »23نفر«، یکی از 
آثار دفاع مقدسی در راه سی وهفتمین جشنواره فجر 
به پایان رسید. فیلمبرداری این اثر از روز جمعه 13 
مهر با حضور سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه در تهران آغاز شده بود و تصویربرداری 
آن نزدیک به ســه ماه در تهــران و آبادان به طول 
انجامید. بنا بر این گزارش، »23 نفر« به کارگردانی 
مهدی جعفری و تهیه کنندگــی مجتبی فرآورده، 
جدیدترین محصول ســازمان اوج است که گروهی 
از رزمنــدگان نوجوان ایرانی را که در جریان جنگ 
تحمیلی در ســال 1361 به اسارت نیروهای بعثی 

درآمدند، روایت می کند.

فیلمی عاشورایی که با نذورات 
فرهنگی ساخته می شود

فیلم ســینمایی »نامیرا« با نذورات فرهنگی 
هیئت های سوگواری امام حسین)ع( و سرمایه گذاری 

بخش خصوصی کلید می خورد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، این فیلم به 
کارگردانی »صادق کرمیار« و بر اساس رمان نامیرا 
ساخته می شــود که اکنون نگارش فیلم سینمایی 
به پایان رسیده و به زودی مراحل پیش تولید فیلم 

آغاز می شود. 
الزم به ذکر است، این پروژه بدون کمک های 
دولتی و وام بانکی صرفاً از طریق کمک های عاشقان 
امام حسین)ع( و نذورات فرهنگی عاشورایی ساخته 

می شود.

تحلیل تاریخ هالیوود در »...و اینک آخرالزمان«
کتاب »...و اینک آخرالزمان« نوشــته سعید مســتغاثی با تحلیل تاریخ 
ســینمای آمریکا را انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی چاپ کرده 
است. در مقدمه این  کتاب می خوانیم: »کتاب »... و اینک آخرالزمان« بیش از 
همه تاریخ خوانی و واکاوی هایش دو نکته را مد نظر داشته است؛ نخست اینکه 
ســینمای غرب یک سینمای کاماًل ایدئولوژیک بوده و تمامی ابعاد ایدئولوژی 
خود را ترجمان تصویری کرده و بر پرده ســینماها برده اســت و دوم اینکه ما 

به عنوان ملتــی دارای واالترین و پوینده ترین ایدئولوژی می توانیم و باید این 
ایدئولوژی و تفکرات و ارزش هایش را در البه الی تصاویر سینما بگنجانیم، وگرنه 
تسلیم ایدئولوژی رقیبی شــده ایم که قرن هاست برای نابودی و اضمحالل ما 
برنامه ریزی کرده است. در این کتاب سعی شده نشان داده شود که آنها چگونه 
ایدئولوژی خود را تصویری کردند... قطعاً مفاهیم و ارزش های واالی اسالم در 
قالب تصویر نمی گنجد، اما اگر بتوان فقط سایه ای کم رنگ را هم از آنها نمایاند، 

خود نیل به هدف است.«

تریبون
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چگونه مطالبات رهبر معظم انقالب از دستگاه های کشور را پیگیری کنیم؟
جمهوری اســالمی ایران یک حکومت توحیدی و مبتنی بر رأی مردم است؛ از 
ایــن رو بنا به تصریح آیــات، تاریخ و روایات، اگرچه ولی فقیه در این حکومت اختیار 
تام دارد؛ اما اراده و بازوی مردمی برای مطالبه دســتوراتش نیاز اســت که بر همین 
مبنا هم اندیشی تریبونی این شماره را برگزار کردیم. در ادامه جمع بندی نظرات شما 

همراهان گرامی آورده شده است.
از طریق فضای مجازی و رسانه ها/ عده ای از همراهان مبتنی بر نفوذ باالی 
فضــای مجازی و تأثیــرات باالی آن در زندگی، این مطالبه را بر پایه امکانات و ابزار، 
از جمله اینترنت و فضای مجازی بیان کرده اند که »گل زمان ســاریخانی« از قنقری، 
»حمزه محمدپور« از اردبیل، »علی عزیزخانی« از ابهر، »قاسمی« از بیرجند، »فاطمه 
طالبی« از خر م بید، »محمد فرخی« از پاکدشــت، »محمد زارعی برآبادی« از خواف، 
»آیدن ولی زاده« از ارومیه و »اســماعیلی« از فارس چنین نظری داشــتند و مجمع 

رسانه ای برای این منظور در پیام »منصوره بخشی« از مشهد مطرح شد. 
از طریق مجلس شورای اسالمی/ عده ای دیگر از همراهان گرامی این مطالبه 
را وظیفه مجلس شــورای اسالمی دانســته و معتقدند، مردم باید از نمایندگان شان 
در مجلــس ایــن را مطالبه کننــد. »محمدرضا جعفری«، »امیرپارســا بینایان« و 
»یاســر فوالدی« از سمنان، »غالمرضا استکی« از اصفهان، »عبداهلل کیا« از نوشهر، 
»هراسانی« از سمنان، »علی شعبان« از بروجرد و »حسین حقیقت پناه« از سبزوار 

این نظر را بیان کردند.
تریبون های عمومی و نماز جمعه/ »میرزا جان طالبی« از مشکان، »غالمرضا 
شــولی« از هندیجان و »مریم وفایی« از زرین شهر تریبون های عمومی و نماز جمعه 
را برای این کار مناسب دانستند و »رحیمیان« از شهرکرد هم معتقد است، بهترین 
روش پیگیری را استاد رحیم پور ازغدی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 

تهران نشان دادند!
انتخاب افراد صالح/ »محمدرضا جعفری نســب« از سبزوار این امر را متوجه 
انتخاب اولیه نمایندگان و رئیس جمهوری از سوی مردم می داند و »سیدمحمد خدایی« 

از اردکان نظارت فراگیر و شفاف سازی را مطرح می کند. 
تبيين و گفتمان سازی/ تبیین مسائل و گفتمان سازی برای مطالبات مردم هم از 
جانب »حسین کوشکی« از صفاشهر، »محمدرضا زاهد« از بیرجند، »عادل شکوری« از 
ارومیه، »اله قلی کوشکی« از خرمی، »فرامرز الیاسی« از سنقر، »زهرا رجبی« از شیراز، 
»جواد شاه ولی بر« از ایرانشهر، »محمدرضا شعبانی« از هندیجان، »موسی الرضا حیدری« 

از مشهد، »یاسر اکبری« از تهران و »محمد قصابی« از سمنان مطرح شده است.
فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر/ »احمد محمدی فرد« از آبیک، »علیرضا 
محمدی نانسا« از تبریز و »محمد کریم زاده« از اصفهان بر ایجاد فرهنگ صحیح امر 

به معروف و نهی از منکر تأکید دارند.
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»محمدرضا جعفری نسب« از سبزوار / »غالمرضا استکی« از اصفهان 
 »گل زمان ساریخانی« از قنقری
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چرا نباید بودجه دفاعی کشور کاهش یابد؟


