
منازعه آبي  بر  سر 
زاينده رود   و كارون

گزارشي از مسائل پيرامون تخصيص آب به كارخانه فوالد خرامه

دش��ت مرودش��ت- خرامه از س��وي آب منطقه اي 
فارس به عنوان دش��ت بحراني شناسايي شده است   
دش��ت ممنوعه بحراني در طبقه بندي وزارت نيرو به 
دشت هايي اطالق مي شود كه سطح آب زيرزميني در 
آنها افت شديدي داشته و برداشت از اين دشت ها حتي 
از چاه هايي كه مج��وز دارند با احتياط و به اندازه هاي 
تعيين شده بايد انجام شود. دشت مرودشت- خرامه 
در استان فارس قرار دارد، استاني كه دشت هايش مقام 
اول فرونشست در دنيا را دارد و آبخوان هاي آن در حال 
نابودي است، در اين استان كشاورزي نيز به تبع كمبود 
آب در برخي نقاط دچار بحران ش��ده كه يكي از آنها 
بخش كربال است. بخش كربال آبخوان زيرزميني ندارد 
و تامين آب آن وابسته به رودخانه كر است، رودخانه اي 
كه با طول 278 كيلومتر، اراضي بخش كربال را آبياري 
مي كند و در نهايت وارد درياچه بختگان مي شود، از اين 
روي، سرنوشت درياچه بختگان، معيشت و كشاورزي 
بخش خرامه و كربال و اكنون راه اندازي فوالد خرامه، 
در گروي ش��يوه تخصيص آب اين رودخانه است. در 
حالي ك��ه در دهه هاي اخير، افزاي��ش بارگذاري آبي 
كه از اي��ن رودخانه به كربال مي رس��د موجب عدم 
تحقق حقابه هاي كش��اورزي شده اس��ت و از سوي 
ديگر، انتقال آب براي ش��رب و صنعت از سد درودزن 
به شيراز و مرودشت، منازعه اي را در اين بخش شكل 
داده كه مشابه وضعيت زاينده رود در اصفهان و كارون 
در خوزستان اس��ت. اين منازعه در پيِ تخصيص آب 
براي احداث كارخانه فوالد در بخش خرامه و اعتراض 
مردم بخش كربال براي اولويت بخشيدن به تامين آب 

شرب و كش��اورزي آنان، صورت تازه اي يافته است. با 
استقرار دولت س��يزدهم، مردم بخش كربال با ايجاد 
كمپين ها و نامه نگاري به استاندار، تالش مي كنند اين 
خطاي راهبردي را پيش از آنكه به سرنوشت اصفهان و 
خوزستان در ابعاد كوچك تر بدل شود به دولت يادآور 
شده و راه اصالح آن را پيشنهاد دهند.  استقرار كارخانه 

فوالد در شهرستان خرامه كه از سال 1397 آغاز شده 
و تاكنون پيشرفت پروژه اعالميِ آن پنجاه درصد بوده 
است )ارزيابي پيش��رفت واقعي به تفكيك بودجه اي 
و عمراني در دسترس نيس��ت(، موجب ايجاد زمينه 
بحران هاي اجتماعي و تعارضاتي در اين منطقه شده 
است. شهرستان خرامه در شرق مركز استان، پديده 
س��اخت كارخانه فوالد را در شرايطي تجربه مي كند 
كه بهره برداري از س��د درودزن در دهه هاي گذشته، 
كشاورزي اين استان و باغ هاي انجير ديم آن با سوددهي 
اقتصادي و پايداري چندصدساله را به مرز ورشكستگي 
و نابودي كشانيده و تضييع حقابه هاي كشاورزي، مردم 
منطقه را دچار بحران معيشت و فقر كرده است. اكنون 
شهرستان خرامه به عنوان محروم ترين شهرستان استان 
فارس از سوي استانداري معرفي مي شود و بحران آب، 
هم در بخش كشاورزي و هم در بخش شرب، شاخصه 
اصلي اين محروميت است. در اين پروژه، تعارض منافع 
مشهوري نيز زبانزد است كه مربوط به سهامداري يكي از 
افراد تاثيرگذار سياسي استان در مجموعه فوالد درحال 
ساخت اس��ت)1( و اين امر بر سرمايه اجتماعي دولت و 
مسووالن در اين منطقه تاثير منفي و مخربي داشته 
است. بدين ترتيب، ايجاد صنايع فوالد در اين منطقه، 
سرمايه گذاري مبهم و مورد سوالي است كه برخالف 
ادعاي اشتغال آفريني براي مردم منطقه، تهديدي براي 
پايداري اجتماعي و سرزميني اين منطقه است. مردم 
بخش كربال اين شهرستان كه در سال 1397 نيز به اين 
پروژه معترض و با توقف پروژه به داليل بودجه اي اميدوار 
به پايان آن بوده اند...   ادامه در صفحه 9
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مدارس و رسالت 
آموزش عمومي

آموزش و پرورش

وقتي از نظام آموزش و پرورش س��خن به ميان مي آيد 
منظور همان مدرسه است، كانوني كه از وزير تا مستخدم 
مدرسه همه و همه نقش پشتيبان و زمينه ساز را دارند 
تا مدرس��ه كارآمد باش��د. در كانون مدرسه نيز محور 
دانش آموز است و مديريت يا راهبري آموزشي و پرورشي 
هم با محوريت معلم بايد صورت گيرد و ساير نيروهاي 
مستقر در مدرسه نيز نقش پشتيباني دانش آموز و معلم 
را برعهده دارند، اما همه اينها در طول دوران مدرسه بايد 
با رويكرد رسالت اصلي يعني »آموزش عمومي« صورت 
گيرد. آموزش عمومي در تمام نظام هاي آموزشي دنيا 
براي دوران مدرس��ه و دوره س��ني كودكي و نوجواني 
از مهم ترين وظايف دولت هاس��ت تا حدي كه دولت ها 
وظيفه دارند آموزش عمومي را اجباري كنند و خانواده ها 
به ويژه والديني كه در فرستادن فرزندان شان كوتاهي 
مي كنند را مورد مواخذه و حتي محاكمه و مجازات قرار 
دهند، چراكه آموزش هاي عمومي به عنوان رس��الت 
اصلي مدارس ب��ه اين منظور انجام مي ش��ود كه همه 
كودكان و نوجوانان سطحي از دانش و مهارت هاي الزم 
براي زندگي فردي و جمعي را بياموزند تا زيست جمعي 
تضمين ش��ود؛ همان چيزي كه در دنياي جديد تحت 
عنوان وظايف و حقوق ش��هروندي نيز مطرح مي شود. 
متاسفانه يكي از نشانه هاي ناكارآمدي نظام آموزشي 
ما اين اس��ت كه مدارس تا حد زيادي از مسير رسالت 
اصلي خ��ود يعني »آموزش عمومي« خارج ش��ده اند 
و متاث��ر از رويكرد كنكور و دانش��گاه محوري به جاي 
تاكيد بر آموزش عمومي بر آموزش هاي اختصاصي و 
كنكورمحور متمركز شده اند و اين تمركز آنقدر مورد 
افراط قرار گرفته كه حتي به مقطع ابتدايي هم كشيده 
شده است. اين در حالي  اس��ت كه در طول 13 سال از 
پيش دبستاني تا سال پاياني دوران مدرسه دانش آموزان 
بايد براي ورود به اجتماع دانش و مهارت الزم را فرا گيرند 
نه براي ورود به دانشگاه. به همين دليل دانش آموزان 
بدون اينكه تربيت ش��ده باش��ند تا در زندگي فردي و 
اجتماعي موفق شوند وارد دانشگاه يا جامعه مي شوند 
و حاصل اين ورود رش��دنيافته هزاران آسيب در ابعاد 
مختلف است...   ادامه در صفحه 3

محمد داوري

برجام و تحريم 
نفت روسيه

ديپلماسي

شروع جدي روند تحريم نفت و گاز روسيه توسط اروپا كه 
با اعالم قطع فوري خريد دو سوم نفت صادراتي روسيه به 
اروپا اوج گرفت، تحول اساسي در بازار نفت را وارد مرحله 
جديدي كرد. با شروع جنگ اوكراين در بيش از سه ماه 
گذشته شاهد تغييراتي اساس��ي و بنيادي در بازار نفت 
بوده ايم؛ تا آنجا كه مي توان از اين تغييرات به عنوان يك 
نقطه عطف تاريخي در بازار انرژي )بعد از افزايش قيمت 
نف��ت در اوايل دهه 1970 و ورود نفت ش��يل به بازار در 
اواخر دهه 2000( ياد كرد. طي سه ماه اخير و در راستاي 
سياست غرب مبني بر حركت تدريجي در جهت توقف 
خريد نفت و گاز از روس��يه، اروپ��ا متوجه خريد نفت و 
گاز بيشتر از امريكاي شمالي، آفريقاي شمالي و غربي 
و خاورميانه ش��ده اس��ت. در نتيجه طي 3-2 ماه اخير، 
صدور نفت از آفريقاي غربي و آفريقاي شمالي و امريكاي 
شمالي به اروپا به ترتيب به ميزان 17 و 30 و 15 درصد 
افزايش يافته است. همزمان صدور نفت آفريقاي غربي 
به آس��يا در ماه آوريل تقريبا نصف شده است. در مقابل، 
روس��يه با خروج تدريجي از بازار نف��ت اروپا كه تاكنون 
بزرگ ترين خريدار نفت روسيه بوده است، چاره اي جز 
تمركز بر بازارهاي آس��يا به ويژه بازار هند و چين نديده 
كه نتيجه آن افزايش شديد فروش نفت روسيه به آسيا با 
تخفيف باال بوده است. در نتيجه روسيه تاكنون توانسته 
فروش كل نفت خود را در سطح دوره قبل از شروع جنگ 
اوكراين نگه دارد. به گزارش رويترز به نقل از شركت هاي 
ردگيري نفتكش ها، فروش نفت روسيه به آسيا طي 3-4 
ماه گذشته حدود 50 درصد افزايش يافته است. به ويژه 
خريد نفت روسيه براي چين امتيازات زيادي دارد، چرا كه 
خط  لوله نفتي شرق سيبري با ظرفيت 700 هزار بشكه 
در روز بين دو كشور وجود دارد، نفت روسيه مرغوب تر 
است و حجم مبادالت 147 ميليارد دالري بين دو كشور 
امكانات بيشتري براي معامله نفت مي دهد. مهم تر از آن 
چين ضمن اتخاذ موضعي غيرفعال در جنگ اوكراين 
مايل است روسيه را تا حدي در عمل تقويت كند و مانع 
از شكس��ت كاملش در برابر غرب ش��ود. به عالوه، ساير 
تحريم ها عليه روسيه مي تواند مدخليت كمتري در روابط 
چين روسيه داشته باشد.   ادامه در صفحه 3

كوروش احمدي

هدر دادن فرصت 
طاليي نفتي 

اقتصاد

آخرين آماري كه از توليد و صادرات نفت ايران از يك مقام 
آگاه در وزارت نفت دريافت كردم، نش��ان مي دهد آنچه 
درباره تاثير تخفيف هاي نفتي روسيه و تنگ كردن جاي 
نفت ايران در بازارها به ويژه در چين توسط روس ها گفته 
مي شود، نادرست نيست. ميزان توليد نفت ايران در حال 
حاضر حدود دو ميليون و 350 هزار بش��كه در روز است. 
براي اينكه تفاوت را متوجه ش��ويم الزم است، ذكر كنم 
كه توليد نفت ايران پس از برجام به 3 ميليون و 900 هزار 
بشكه در روز رسيده بود. ادعاي دولتمردان اين است كه 
نسبت به دولت روحاني نفت بيشتري مي فروشند. البته 
به دليل افزايش قيمت نفت نسبت به سال گذشته، قطعا 
درآمد نفتي بيشتري دارند اما هيچ كدام از شواهد، نه آمار 
اوپك، نه آمار منابع ثانويه و نه آمار منابع آگاه داخلي، رشد 
فروش نفت در دولت رييس��ي نسبت به دولت روحاني را 
تاييد نمي كند و اگر رشدي هم اتفاق افتاده باشد، چندان 
محسوس نيست. حاال از دو ماه پيش، با تحريم نفتي روسيه 
و ورود نف��ت تخفيف دار روس ها به ب��ازار، عرصه بر نفت 
ايران تنگ تر هم شده است و برخي منابع تاييد مي كنند 
كه هم اكنون ميزان توليد نفت ايران از سال گذشته هم 
پايين تر است. حتي ظرفيت مخازن نفتي متعلق به ايران 
يا اجاره شده توسط ايران هم تكميل شده. دليلش روشن 
است: روسيه دست روي بازار چين گذاشته كه مهم ترين 
بازار نفت ايران بود. برخالف آنچه تصور مي شود، چين در 
سال 2020 با اختالف، مهم ترين مشتري نفت روسيه بود. 
در واقع، اروپا بازار بزرگ گاز روسيه است و در مورد نفت، 
چين براي روسيه، بازاري بزرگ تر از اروپاست. به همين 
دليل هم هست كه اروپا تحريم نفتي روسيه را نسبت به 
تحريم گازي، در اولويت قرار داد.  حاال از ش��رايط جديد 
تحريم نفتي روسيه، هم چين سود مي كند و هم روسيه! 
روسيه نفت خود را با تخفيف هايي باالتر از تخفيف هاي 
ايران مي فروشد و چون ميزان توليد نفت اين كشور باالست 
و تحريم نفت روسيه، روي قيمت جهاني تاثير مي گذارد، 
روسيه با افزايش قيمت نفت، حتي با وجود ارايه تخفيف، 
سود مي برد. از آن سو چين هم با خريد نفت با تخفيف باال، 
در هزينه ها صرفه جويي مي كند و طبيعتا خريد نفت از 
روسيه را در اولويت قرار مي دهد.   ادامه در صفحه 8

حميدرضا شكوهي

نگاهی به  انديشه و سخنان 
 بنيانگذار جمهوری اسالمی

 درباره مسائل جهانی

امام خمینی 
ونظام  بین الملل

آرمانگرايی 
واقع بین
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به مناسبت
سي و سومين سالروز

ارتحال   حضرت امام خميني )ره(

نوشتار اختصاصي از محسن بهاروند براي » اعتماد« 

آتن چگونه وارد منازعه تهران و واشنگتن شد؟

مجيد ابهري: وقتي روابط بر ضوابط تفوق و برتري داشته باشد
 بايد منتظر اين گونه حوادث جانسوز باشيم

تقابل تحميلي ايران و يونان 

معاون اول رييس جمهوري با اشاره به طرح اصالح يارانه ها: 

چراغ قرمز و زنگ خطري كه براي جامعه روشن شد

خواهش مي كنم 
مردم حوصله كنند

پايان متروپل نزديك است

2

3

11

جامعه

مي گوين��د، نكته دردآور در خص��وص تاريخ آن 
است كه مدام تكرار مي شود. بايد ديد چرا در فاصله 
دي ماه 95 موعد وقوع حادثه دردناك ساختمان 
پالسكو تا خرداد 1401 كه فاجعه متروپل آبادان 
صفحه 2 را بخوانيد شكل گرفت...  

محمدجواد حق شناس

فجايعي كه 
تكرار مي شوند

ديدگاه

هرگونه تحليل و ارزيابي نيازمند داده هاي اطالعاتي 
شفاف و جامعي است كه تحليلگر از طريق آن بتواند 
نسبت به پيش بيني چشم انداز پيش رو اقدام كند. بدون 
بهره مندي از اين داده هاي اطالعاتي ش��فاف، اساسا 
تحليل معنا پيدا نمي كند و ... صفحه 10 را بخوانيد

فريدون مجلسي

فقدان داده هاي 
شفاف براي 

تحليل

  پ�س از گذش�ت ح�دود 5 س�ال از 
كلنگ زني براي انتقال آب، مردم بخش 
كربال شهرستان خرامه، اعتراض خود 
نسبت به احساس تبعيض و بي عدالتي 
و محروميِت فزاينده  را در قالب اعتراض 
به تغيير مسير انتقال آب به سمت فوالد 

خرامه مطرح مي كنند. 
  چ�ه كس�اني ب�ه ص�ورت عامدانه يا 
ناآگاهانه، مس�يري را پيِش روي دولت 
قرار مي دهند كه موافقت با استقرار بدون 
مجوز صنعت فوالد را به نوشيدن جام زهر 

براي دولت بدل كند؟ 
   مزيت اقتص�ادي صنعت فوالد در اين 
بخش، بدون دسترس�ي به معادن خام 
سنگ آهن، بدون دسترسي به آب مورد 
ني�از و باوجود ني�از به س�رمايه گذاري 
س�نگين دولت براي تامي�ن انرژي اين 
صنعت و احداث راه آهن براي آن، چگونه 

تعريف مي شود؟

ايام سوگواري ارتحال امام خميني) ره( راتسليت مي گوييم و ياد و خاطره شهداي قيام 15 خرداد را گرامي مي داريم



پيشخوانجامعه

سياست پنجشنبه   12  خرداد 1401،   2  ذي القعده 1443 ،  2  ژوئن 2022،  سال نوزدهم، شماره  25223 siasat@etemadnewspaper.ir

محمد مخبر، معاون اول رييس جمهور گفت: اگر ما اين 
ارز ترجيحي را حذف هم نمي كرديم مردم مي دانستند 
كه به دليل تحوالت بين المللي اتفاق افتاده و مصوباتي 
كه در مورد حقوق ورودي، ارزش افزوده و برخي عوارض 
داشتيم، هزينه هايي تحميل مي شد كه اگر حذف ارز 
4200 را نداشتيم هم يك موج گراني به هر حال داشتيم 
منتها اين هم اضافه شد كه دارد مديريت مي شود. محمد 
مخبر، معاون اول رييس جمهور در پايان جلسه هيات 
دولت با حضور در جمع خبرنگاران در مورد شناسايي 
واحدهاي ناايمن عنوان ك��رد: آقاي رييس جمهور به 
وزير كش��ور دستور شناسايي ساختمان هاي ناايمن را 
داده اند تا مالكان را مشخص كند و طي دستورالعملي 
از آنها بخواهد كه ايمن س��ازي الزم را انجام دهند. وي 
در مورد آخرين وضعيت پرداخت يارانه ها و اينكه يارانه 
خردادماه چه زماني قابل برداش��ت است، گفت: يارانه 
ماه اول ريخته ش��د و مردم هم برداشت كردند در مورد 
يارانه ماه دوم هم به موقع اجازه برداش��ت داده خواهد 
شد. باالخره جبراني كه دارد انجام مي شود براي اضافه 
هزينه اي است كه اصالح صورت گرفته است. مخبر يادآور 
شد: البته به برخي دهك ها هزينه هايي تحميل مي شود. 
يكي از اهداف اصلي اين كار اين بود كه يارانه ها هدفمند 

شود يعني يك عده از اين هدفمندي حداكثر استفاده را 
مي كردند در ماه چند بار مرغ و گوشت و تخم مرغ استفاده 
مي كردند و برخي خانواده ها در ماه يك شانه تخم مرغ هم 
نمي توانستند استفاده كنند بايد عدالتي برقرار مي شد اين 
كار انجام شد و الزامات قانوني هم داشت اين طور نبود كه 
بگوييم الزاماتي ندارد، آثاري هم روي همه كاالها دارد 
كه داريم روي آن كار مي كنيم. معاون اول رييس جمهور 
تاكيد كرد: اگر ما اين ارز ترجيحي را حذف هم نمي كرديم 
مردم مي دانستند كه به دليل تحوالت بين المللي اتفاق 
افتاده و مصوباتي كه در مورد حقوق ورودي، ارزش افزوده 
و برخي عوارض داشتيم، هزينه هايي تحميل مي شد كه 
اگر حذف ارز 4200 را نداشتيم هم يك موج گراني به هر 
حال داشتيم منتها اين هم اضافه شد كه دارد مديريت 
مي ش��ود. وي ادامه داد: نقشه راهي وجود دارد كه يكي 
از اين پازل ها حذف ارز ترجيحي بود. برنامه هاي ديگر 
دولت دارد انجام مي ش��ود بايد از مردم تش��كر كنم كه 
دارند تحمل مي كنند. خواهش مي كنم مردم حوصله 
كنند ُعسر قبل از فرج اس��ت و يسر هم اتفاق مي افتد. 
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه 4 كاالي بس��يار 
اساسي و مهم هفته آينده قيمت مصرف كننده خواهند 
خورد، گفت: م��ردم هر تخلفي را مش��اهده كردند به 
سامانه 124 اطالع دهند. يك گروه كااليي مهم نيز در 
حال برنامه ريزي است و به زودي قيمت مصرف كننده 

خواهد خورد. مخبر در پاسخ به سوالي درخصوص اجراي 
طرح كاالبرگ الكترونيك عنوان كرد: ما به لحاظ قانوني 
موظف بوديم از اول فروردين در واقع اين اصالح را صورت 
دهيم، يك تعارضي در مصوبه مجلس بود اول اينكه بايد 
از اول فروردين حذف مي شد، چراكه ارز ترجيحي ديگر 
وجود نداشت و از سوي ديگر گفته بودند كاالبرگ. البته 
در همان قانون گفته بودند »ي��ا راه هاي ديگر«، چون 
هنوز كاالبرگ آماده نشده اس��ت ناچاريم يارانه نقدي 
پرداخت كنيم و اين را ادامه بدهيم. وي پيرامون زمان 
اجرايي شدن كاالبرگ الكترونيكي اظهار داشت: اجراي 
اين طرح در دس��ت دستگاه هاي ديگر است و دارند كار 
مي كنند، اجازه دهيد كه زمان ندهم، اما واقعا فشار ما اين 
است كه در حداقل زمان ممكن اين موضوع اجرايي شود. 
معاون اول رييس جمهور در رابطه با اجراي طرح پايلوت 
سهميه بندي نان در زنجان و قزوين ابراز داشت: نان و دارو 
جزو خط قرمزهاي دولت است كه يك ريال گران نشوند، 
يعني هر چه كه االن دست مردم مي رسد يك ريال گران 
نشود. بنابراين هر وسيله اي كه ما نان را به دست مردم 
برسانيم معنايش اين است كه قيمت آن نبايد براي مردم 
تغيير كند. خب اولويت اول ما به دليل قاچاقي است كه 
در منطقه اتفاق مي افتد و به لحاظ كمبودي كه در دنيا در 
رابطه با آرد و گندم و اينها اتفاق افتاده، اين است كه كاال با 
قيمت مناسب به دست مردم برسد در حالي كه با توجه 

به اينكه ما كاالها را با يارانه به بازار عرضه مي كرديم قاچاق 
را فوق العاده به صرفه مي كرد. وي اضافه كرد: كما اينكه 
ديديد وقتي اين طرح اجرا ش��د در كشورهاي همجوار 
قيمت بعضي از كاالها چند برابر ش��د، معلوم شد كه از 
داخل استفاده مي كردند. مخبر تصريح كرد: اولويت ما 
اين است كه بتوانيم اين را هم به صورت كاالبرگ به مردم 
بدهيم تا اينكه بعد بتوانيم آرد را آزاد كنيم كه مردم نان با 
همان قيمت سابق به دست شان برسد و در مقابل قيمت 
آرد منطقي شود كه قاچاق آن به صرفه نباشد. اين كار 
االن در زنجان انجام شده، در قزوين شروع شده است و 
ما تا مطمئن نشويم كه بدون هيچ گونه اختاللي اين كار 
اتفاق خواهد افتاد، عمومي نخواهيم كرد و همين طور 
پايلوت كار را ادامه مي دهيم تا مساله تمام شود. معاون 
اول رييس جمهور در پاسخ به سوالي در خصوص گراني 
بنزين سه بار جمله »بنزين اصال مطرح نيست« را تكرار 
كرد. وي همچنين در پاسخ به اينكه براي اجراي طرح 
سهميه بندي نان زمان بندي در نظر گرفته شده است؟ 
گفت: خير، ما همين طور از استان هاي كم جمعيت شروع 
كرديم و آرام آرام مي بريم به سمت استان هاي پرجمعيت 
تا كامال با آرامش اجرا شود، چون روي نان و دارو خيلي 
حساس هستيم كه هيچ تغييري نكند و اگر هم روي دارو 
مي بينيد قيمت ها تغييراتي دارد اقالمي هستند كه در 

ليست   مشمول يارانه  نيستند.

گروه سياسي

مي گوين��د، نكت��ه دردآور در 
خصوص تاريخ آن است كه مدام 
تكرار مي ش��ود. بايد دي��د چرا در 
فاصله دي م��اه 95 موع��د وقوع 
حادثه دردناك ساختمان پالسكو 
تا خرداد 1401 كه فاجعه متروپل 
آبادان ش��كل گرفت، راهكارهاي 
عملياتي براي شناسايي و ايمن سازي ساختمان ها در كشور 
برنامه ريزي نشده است. پاسخ به اين پرسش، مسير پيش رو 
را براي اصالح در اختيار تصميم س��ازان و سياستگذاران 
قرار مي دهد. به نظرم علت درس نگرفتن از فجايعي چون 
سقوط ساختمان پالس��كو يا ماجراي متروپل و... به عدم 
احترام به حاكميت قانون و ع��دم اجراي صحيح قواعد و 
قوانيني باز مي گردد كه در راستاي حفاظت از شهروندان 
و بهبود زندگي آنها تدوين و تصويب شده است. هرچند در 
ظاهر داليل شكل گيري بحران پالسكو با فاجعه متروپل 
متفاوت است، اما بررسي ماهوي موضوع، نشان مي دهد كه 
هر دو حادثه )و اساسا حوادثي از اين دست( ريشه در فساد، 
رانت، سودجويي و فساد سيستمي دارند. بعضا ارتباطات 
مبتني بر روابط خاص و مناسبات رانتي و گسترش و تداوم 
اين روابط خارج از محدوده به حوزه هاي مديريتي، باعث 
مي شود تا نظارت هاي الزم در بخش هاي گوناگون مرتبط 
با اين پروژه ها اعمال نشود و در نتيجه رخدادهاي تلخ شكل 
بگيرند. اين روند، نوع خاصي از فس��اد سيستمي را ايجاد 
كرده كه هر از گاهي باعث بروز حوادثي از جنس متروپل 
و... مي شود. اين فساد سيستماتيك است كه باعث عدم 
پيگيري و برخورد با متخلفاني مي شود كه حقوق شهروندان 
را محترم نمي شمارند. نمونه هاي متعددي از پرونده هايي 
را مي توان رديابي كرد كه در آنها فرد، افراد يا جرياناتي در 
حوزه مديريت شهري و ساير حوزه ها تخلفات دامنه داري 
را صورت داده اند، اما به داليل گوناگون، تالشي براي مقابله 
قانوني با آنها صورت نگرفته است. در زمان حضور در شوراي 
پنجم شهر تهران تالش ش��د تا الگويي براي ايمن سازي 
ش��هر و مقابله با جريان سوداگر در شهر صورت بگيرد. در 
آن برهه فهرستي از ساختمان ها و بناهايي تهيه شد كه از 
نظر آتش نشاني و ساير نهادهاي مسوول، ايمني آنها مورد 
ترديد واقع شده بود. هر كدام از اين سازه ها در بطن خود، 
فاجعه اي را آبستن بودند و مي توانستند باعث شكل گيري 
حوادث تلخي ش��وند. اين ساختمان ها بعد از شناسايي و 
ارزيابي هاي فني دس��ته بندي ش��دند و ليست نهايي در 
اختيار آقاي شهردار قرار گرفت تا در وهله نخست، نسبت 
به ارتقاي سطح ايمني آنها اقدامات الزم صورت گرفته و در 
مراحل بعدي، اسامي اين ساختمان ها در اختيار شهروندان 
و رسانه ها قرار بگيرد. اساسا عقل سليم حكم مي كند چنين 
سازه هايي به سرعت معرفي شوند تا مردم و رسانه ها بدانند 
كه در فالن نقطه، مش��كلي شهروندان را تهديد مي كند، 
همين شفاف سازي هاست كه كمك مي كند تا نارسايي هاي 
شهر به سرعت رفع شوند. اما متاسفانه شهردار وقت تهران 
بنا به داليلي كه هرگز براي ش��ورا مشخص نشد از اعالم 
اسامي اين سازه هاي شهري خودداري كردند. خوشبختانه 
اخيرا اين فهرس��ت در اختيار افكار عمومي قرار گرفته و 
شفاف سازي الزم در خصوص آن انجام شده است. از اين 
دست سازه ها در اغلب شهرها و كالنشهرهاي كشور وجود 
دارند و ضروري است كه نهادي اين سازه ها را احصا كرده و 
برنامه ريزي براي اصالح را در دستور كار قرار دهد. بايد توجه 
داشت شفاف سازي سنگ بناي هر تحول بنيادين در دنياي 
جديد است. در مديريت نوين از طريق شفاف سازي مي توان 
مشاركت شهروندان را در برنامه ريزي هاي بنيادين افزايش 
داد. اين روند بايد در تمام حوزه هاي تصميم سازي جدي 
گرفته ش��ود تا قبل از وقوع فجايع اطالع رساني هاي الزم 
صورت گيرد. اما متاسفانه با يك تماس تلفني، يك سفارش 
و تهديد، اين روند شفاف سازي متوقف مي شود و منافع شهر 
و كشور در معرض خطر قرار مي گيرد. بدون ترديد بررسي 
تحليلي چرايي وقوع حادثه متروپل نيز نشان خواهد داد 
كه برخي مناسبات س��ودجويانه، اهمال ها، سفارش ها، 
توصيه ها و...باعث ش��ده تا روند ايمن س��ازي اين سازه بر 
اساس قانون دنبال نشود و در نتيجه آن ده ها خانواده آباداني 
را در عزا و ماتم فرو برده اس��ت. در كنار س��ازه هاي بزرگ، 
موضوع نوسازي بافت هاي فرسوده نيز بايد مورد توجه قرار 
بگيرد تا در يك روند اصالحي، سازه هاي شهر ايمن سازي 
شوند. ش��ايد وقت آن رسيده باشد كه مناسبات ارتباطي 
خارج از محدوده در كش��ور، جاي خود را به قانون گرايي و 
شايسته ساالري بدهد تا حوادث تلخي از جنس پالسكو يا 

متروپل و... ديگر تكرار نشوند.

جلسه مش��ترك دبير ستاد حقوق بشر و مدير شبكه 
جهاني جام جم بر ضرورت همكاري مشترك و دوجانبه 
براي پيگيري مطالبات ايرانيان خارج از كشور و تهيه 
برنامه هاي مشترك با موضوع حل مسائل و مشكالت 

حقوقي و قضايي اين هموطنان تاكيد شد.
به گ��زارش ايلنا، كاظ��م غريب آبادي، مع��اون امور 
بين الملل قوه قضاييه و دبير ستاد حقوق بشر جمهوري 
اسالمي ايران در بازديد از شبكه جهاني جام جم و ديدار 
با مديران اين شبكه، با اشاره به تشكيل جلسات متعدد 
مبني بر هم  انديشي و برنامه ريزي براي آينده در حوزه 
برنامه سازي و همكاري ويژه با رسانه ملي اظهار داشت: 
براي رسيدگي به نيازها و مسائل ايرانيان خارج از كشور 
نياز به كار گروهي و تيمي داريم. دبير ستاد حقوق بشر 
ضمن تاكيد بر اينكه مرتفع ساختن مشكالت حقوقي و 
قضايي ايرانيان خارج از كشور بخشي از وظايف معاونت 
امور بين الملل قوه قضاييه است، اظهار داشت: طيف 
وسيعي از مباحث ديگر وجود دارند كه ساير دستگاه ها 
بايد با توجه به رسالت و اهداف خود، موظف به انجام 
آنها هستند. رسانه ملي و شبكه جهاني جام جم نيز بايد 
وظايف و اهداف خود را مشخص كرده و با اولويت بندي 
موضوعات، در اين مسير حركت كنند و چهره واقعي از 

ايران و ايراني به نمايش بگذارند. 

جمعيت دفاع از ملت فلسطين و فعاالن، سازمان هاي 
مردم نهاد و اصحاب رس��انه فعال در زمينه فلسطين 
پيش از ظهر ديروز )چهارش��نبه 11 خ��رداد ماه( با 
حضور در حرم امام خميني)س( با آرمان هاي بنيانگذار 

جمهوري اسالمي ايران تجديد ميثاق كردند.
حجت االسالم والمسلمين س��يد حسن خميني در 
اين مراسم، طي سخناني گفت: انقالب اسالمي يك 
پارادايم بزرگ را در حوزه مساله فلسطين عوض كرد و 
گفتماني را زدود و گفتمان ديگري را جايگزين كرد. اگر 
به اين نكته توجه نكنيم به نظر مي رسد نقش انقالب 
را در هويت بخش��ي به مبارزات فلسطين به درستي 

نشناخته ايم.
ي��ادگار امام تصري��ح كرد: تا قبل از انقالب اس��المي 
ايران به رهبري امام بزرگوار حركت ملت فلس��طين 
يك حركت ملي گرايانه عربي ب��ود و جريانات مبارز، 
حركت خودش��ان را براي نجات بخشي از »سرزمين 
عربي« دنب��ال مي كردند و ش��عارها پان عربي بود و 
در بخشي نيز ش��عارهاي چپ گرايانه جريانات تحت 
تاثير انديشه كمونيس��تي آن روزگار شنيده مي شد 
و جرياناتي با انديش��ه عدالت خواهي ماركسيس��تي 
فعاليت داشتند. وي يادآور شد: اگر تاريخ فلسطين را 
از اين جه��ت ورق بزنيد، يا قرار بود جريان عربي آنجا 
را به دامن مام ميهن عرب برگرداند يا عدالت خواهي 
ماركسيستي مي خواست آنجا از ظلمي كه احساس 
مي كرد تحت تاثير جريان س��رمايه داري ايجاد شده، 
برهاند.سيدحسن خميني تاكيد كرد: انقالب اسالمي 
خط بطالني بر اين گفتمان كشيد و داستان فلسطين 
را تبديل به مساله اي اسالمي كرد و ديگر داستان عربي 
و اشتراكي در ميان نبود؛ از همين رو، قضيه فلسطين به 
عنوان »قبله اول مسلمين« مطرح شد. ديگر موضوع 
مختص عرب ها نبود كه »م��ن ايراني« از آن حمايت 
كنند، بلكه تبديل به موضوع »من مسلمان شد« كه 
من ايراني مثل يك لبناني و عرب آن را موضوع خودم 
مي دانم. اينجا بود كه موضوع به پاكستان، هندوستان، 
اندون��زي و مالزي رفت. اين بار ق��رار بود يك ميليارد 
مسلمان قبله اول شان را آزاد كنند. سيد حسن خميني 
با اشاره به اينكه راه حل امام تغيير گفتمان هاي رايج آن 
دوران در بحث فلسطين بود، يادآور شد: امام راه حل 

هيچ مشكلي را از لوله تفنگ نمي دانست.
وي در بيان خاطره اي از نظر امام در خصوص بيداري 
مردم فلس��طين و انتفاض��ه آنان، گفت: خ��ودم در 
ايام بيماري ايش��ان كه منجر به رحلت ش��ان شد در 
بيمارستان شاهد بودم كه وقتي تلويزيون نشان مي داد 
كه مردم فلسطين در انتفاضه بزرگ خودشان با سنگ 
به جنگ گلوله رفته اند، چنان لبخند و نشاطي در چشم 
و صورت امام مش��هود بود كه گويي اين اثر انقالب ما 
اس��ت؛ و اين راه حل نهايي است. وي ادامه داد: همين 
جمله كه امام در ايران هم فرمودند »همه با هم« امروز 
در فرمايش��ات رهبر انقالب به عنوان راه حل رهايي 
فلسطين مطرح است كه بر اساس آن رفراندومي كه 
همه گروه هاي فلسطيني را شامل شود برگزار شود؛ 
در آن صورت مردم فلسطين خودشان بلدند چه كار 
كنند. بحمداهلل بعد از امام در داس��تان فلسطين آن 
پرچم، پيام و صدا از زبان و بيان و دست مبارك رهبر 
انق��الب پررنگ و پرتوان ادامه پي��دا كرد و جمهوري 
اسالمي با افتخار در موضوع دفاع از فلسطين، قدس 
و مظلوميتي كه امروز مظلوميت پيامبر اسالم است، 
وارد محاسبات غلطي نشد كه البته نتايج دنيوي هم 
نخواهد داش��ت. يادگار امام تأكيد كرد: وعده الهي به 
نهايت خواهد رسيد. همدل باشيم و موضوع فلسطين 
را به عن��وان يك موضوع زنده در اذه��ان، اذكار و قلم 
ببينيم. به همين جهت برگزاري اين جلسه در سالگرد 
رحلت امام بسيار معنادار و ارزشمند است. امروز ترديد 
نكنيد، معيار عدالت خواهي براي هر آزاده اي در دنيا 
اظهارنظر صريح در موضوع فلسطين است. اگر كسي 
واقعا در دنيا به دنبال آزادي، عدالت و حقوق بشر است 
و دروغ نمي گويد، در موضوع فلسطين بايد صادقانه، 
صريح و ش��فاف موضع خ��ودش را بگويد. به گزارش 
خبرنگار روابط عمومي ستاد مركزي بزرگداشت امام 
خميني)س(، سيد مجتبي ابطحي نيز طي سخناني 
در اين مراسم گفت: امام با انديشه هاي خود تحولي در 
محور مقاومت به وجود آوردند كه بر اساس آن تحول 
امروز آخرين روزهاي عمر رژيم اشغالگر قدس خواهد 
بود. آن گاه كه سرزمين مقدس فلسطين توسط يهود 
با حمايت اس��تكبار اعالم وجود نمود، جهان اس��الم 
همه احس��اس تكليف كردند كه ب��راي نابودي اين 
غده سرطاني به پا خيزند اما پرچم عربيت باال رفت و 
ملت هاي مسلمان ديگر احساس كردند 100 ميليون 
عرب قادر خواهند بود رژيم صهيونيستي را شكست 
بدهند، غافل از اينكه استكبار جهاني پشت اين رژيم 
است. دبيركل كنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه 
فلس��طين مجلس شوراي اس��المي  افزود: امام كه از 
آغاز حركت خويش بحث فلسطين را مدنظر داشتند 
همه اين معادالت را بر هم زدند. متن س��خنراني امام 
يك روز پيش از حادثه 17 ش��هريور 17 بار مس��اله 
فلس��طين را مطرح مي كنند. اينها در زمان اختناق 
پهلوي مطرح مي شود. اين مكتبي بود كه امام نشان 
داد. پس از پيروزي انقالب هم اولين سياست ايشان 
تبديل سفارت رژيم اس��راييل به سفارت فلسطين و 
اولين هيات خارجي كه پذيرفتند هيات فلسطيني بود 
و همراهي با فلسطين را براي هميشه محكوم نمودند.

محمدجواد حق شناس

فجايعيكهتكرارميشوند

تاكيدبرحلمشكالتحقوقي
ايرانيانخارجازكشور

سيد حسن خميني: 
امامراهحلهيچمشكليرااز

لولهتفنگنميدانست

گزارش روز

معاون اول رييس جمهوري با اشاره به طرح اصالح يارانه ها: 

خواهش مي كنم مردم حوصله كنند

خبر

ايلنا| حجت االسالم احمدي ش��اهرودي گفت: اين 
تورم و گراني ها چيست؟ مي گويند امتحان الهي است، 
اگر امتحان الهي است فقط براي ما است؟ فقط براي ما 
ايراني هاست؟ چطور در كنار ما كشور عراق اين مصيبت 
تورم و گران��ي را ندارند، يعني خ��دا نمي خواهد آنها را 
امتحان كند؟ حجت االس��الم محمدحسين احمدي 
شاهرودي نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان 
رهبري عصر ديروز در مراس��م يادب��ود جان باختگان 
حادث��ه فروريختن س��اختمان متروپل آب��ادان كه به 
همت خوزستاني هاي مقيم تهران در مسجد حضرت 
وليعصر)ع( برگزار شد طي سخناني ضمن تسليت به 
بازماندگان و آرزوي صبر براي داغديدگان اين حادثه، در 
اشاره به مشكالت موجود در جامعه گفت: تورم و گراني 
شرايط زندگي و تامين معيشت را براي مردم سخت كرده 
است، اين تورم و گراني ها چيست؟ مي گويند امتحان 
الهي اس��ت، اگر امتحان الهي است فقط براي ما است؟ 
فقط براي ما ايراني هاست؟ چطور در كنار ما كشور عراق 
اين مصيبت تورم و گراني را ندارند، يعني خدا نمي خواهد 
آنه��ا را امتحان كند؟ وي ادامه داد: بنده به خاطر دارم از 
زماني كه صدام س��قوط كرد حدود 18-17 سال قبل 
تا حاال اصال چيزي به نام گراني و تورم در عراق نيست. 
من از اولين كس��اني بودم كه همان سال 83 كه صدام 

سقوط كرد بدون گذرنامه رفتم عراق، قيمت ها همان 
قيمت هايي بود كه االن هم هست، كرايه ها همان، قيمت 
گوشت همان و قيمت لبنيات همان است. لذا ما در عراق 
چيزي به نام اضافه س��نوات ساالنه نداريم كه حقوق ها 
را اضافه كنيم، چيزي به نام ت��ورم در عراق، در دوبي در 
جاهاي ديگر نيست. اين گراني باعث ايجاد فقر مي شود و 
فقر يك مصيبت براي جامعه است. احمدي شاهرودي در 
ادامه با بيان اينكه حادثه فروريختن متروپل هم مصيبت 
است، عنوان كرد: همين حادثه ريزش ساختمان متروپل 
آبادان واقعا يك مصيبت است، يك مصيبت فاجعه آميز 
و بسيار تلخ و دردناك بود. اگر اين مساله ريشه يابي شود 
دست انسان در رخ دادن اين مصيبت نقش دارد. اگر كارها 
به دست انسان هايي كه شايستگي ندارند سپرده شود، 
مطمئن باشيد كه اين مصيبت ها به وجود مي آيد. اين 
همان پديده اي است كه در تعبير عمومي از آن به عنوان 
واگذاري كارها به انسان هاي صالح و شايسته ساالري كه 

معيار آن هم تعهد و تخصص است، ياد  مي شود.
وي افزود: ما نمي دانيم اين آقاي عبدالباقي، واقعا عبدالباقي 
است هنوز، يا عبدالفاني است؟ چگونه است؟ كجا يقه اش را 
بگيريم و محكومش كنيم به پرداخت خسارت هاي مالي؟ 
چه بسا ده ها سال طول بكش��د. باالخره بايد يك هياتي 
تشكيل شود و اين خسارت ها را بررسي كنند و جبران شود.

نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري 
توسعه و پيشرفت را خواسته مردم آبادان و خرمشهر 
برش��مرد و عنوان كرد: مطالبه چهارم توس��عه شهر 
آبادان و خرمشهر اس��ت، با گذشت ده هاسال از پايان 
جنگ تحميلي همچنان فق��ر و محروميت در چهره 
اين شهرستان ها باقي اس��ت. مردم اين شهرستان ها 
بيشترين آسيب را در اثر جنگ تحميلي ديدند و انتظار 
دارند براي توسعه و آباداني اين شهرها اقدامات موثري 
به عمل بيايد كه تا حاال به عمل نيامده است. وي ادامه 
داد: يكي از همين آباداني ها مي گفت كه ما را به همان 
50-40 سال قبل برگردانيد، آبادان و خرمشهر 50-

40 س��ال قبل چه وضعيتي داشت؟ شهرهاي آبادان 
و خرمشهر در 50-40 س��ال قبل واقعا آبادان بودند، 
اكنون نه آبادانش آباد است نه خرمشهرش خرم. واقعا 

نياز اس��ت كه مس��ووالن تصميم جدي بگيرند براي 
توسعه و آباداني اين شهرها.احمدي شاهرودي در ادامه 
بر لزوم رعايت حال مردم مصيبت زده آبادان و خرمش��هر 
تاكيد كرد و بيان داش��ت: انتظار پنجم اين است كه اين 
مردم در اين حادثه مصيبت ديدند، مصيبت زده هستند، 
چه بسا انسان هاي مصيبت زده يك حرف هايي بزنند، يك 
جسارتي هم بكنند. انسان مصيبت زده چه بسا العياذ باهلل 
جسارت به خدا هم مي كند، كفر هم مي گويد. بايستي با اينها 
برخورد ماليم و مالطفت آميز شود، با نرم خويي با نرمي رفتار 
شود نه با خشونت. باالخره يك مصيبت زده اي يك حرف 
جسارت آميزي زد آيا بايد برخورد كنيم؟ بايد او را دعوت به 
صبر كنيم. انتظار اين است كه اگر اين مردم در حركات و 
اعتراضات خود يك حرف هايي زدند يا يك چيزي هم پرتاب 

كردند برخورد مالطفت آميز با اينها بشود.

نماينده مجلس خبرگان: 

بامردممصيبتزدهبامالطفترفتار
شودنهباخشونت

خبر

تحليل گرها معتقدند كه سياست آزاد سازي قيمت ها 
در زمان تورم و تحريم باعث افزايش ش��كاف طبقاتي 
مي ش��ود. در حالي ك��ه آقاي رييس جمه��ور در ايام 
انتخابات هيچ صحبتي از آزاد س��ازي قيمت ها نكرده 
بودند و برخي معتقدند اگر اين بحث در آن زمان مطرح 
مي ش��د، در راي مردم اثرگذار بود. براي حل مش��كل 
تحري��م و تورم دولت چه راهكاري دارد تا فش��ار روي 

دهك هاي محروم جامعه كمتر شود.
سخنگوي دولت در پاس��خ به اين پرسش »اعتماد« 
گف��ت: »دول��ت در ح��ال عادالنه س��ازي يارانه ها يا 
مردمي سازي آن اس��ت. يعني يارانه ها به جاي اينكه 
ب��ه عده خاصي اختصاص يابد و به ج��اي اينكه يارانه 
فقط به واردكنندگان يا افرادي كه رانت خاصي براي 
بهره برداري از ارز ترجيحي داشتند اختصاص يابد، به 

تمام مردم به اس��تثناي دهك باالي جامعه كه تمول 
كافي دارد، اختصاص پيدا كند كه نزديك به 80 ميليون 
نفر از جمعيت ما را در بر مي گيرد. من تا به حال نديدم 
كارشناسي  اين اذعان را نداشته باشد كه اين نوع نظام 
پرداخت اتفاقا به كاهش شكاف طبقاتي كمك مي كند 
و حتي كارشناسان منتقد معترف هستند كه اين طرح 
به كاهش شكاف طبقاتي كمك مي كند و قدرت خريد 

دهك هاي پايي��ن را افزايش مي دهد. ميزان دريافتي 
دهك هاي پايين در اين طرح بيش از س��اير دهك ها 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت و همچنين سبد مصرفي 
دهك هاي پايين از كاالهاي مشمول ارز ترجيحي به 
مراتب كمتر از سبد مصرفي دهك هاي باال بود. با اين 
نوع توزيع عادالنه يارانه ها، ق��درت خريد دهك هاي 

پايين افزايش مي يابد.«

سخنگوي دولت در پاسخ به »اعتماد«: 
طرح يارانه هاي دولت به كاهش شكاف اقتصادي كمك مي كند
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گ��زارش واقعه: طب��ق گزارش ها 
 كشتي پگاس تحت پرچم روسيه 
براي نجات از توفان در درياي اژه به 
بندر كاريستوس karystos در 
جزيره اويا evia متعلق به يونان 
پناه مي ب��رد. دولت يونان چنانكه 
نقل ش��ده با ظن اينكه كش��تي 
متعلق به روسيه بوده و تحت تحريم اتحاديه اروپا متعاقب 
درگيري نظامي روسيه و اوكراين بوده است كشتي را در 
15 آوريل 2022 توقيف مي كند. ظاهرا محموله كشتي 
متعلق به ايران بوده است. پانزده روز بعد در تاريخ اول ماه 
مه 2022 كشتي تغيير پرچم داده و با نام النا تحت پرچم 
جمهوري اسالمي ايران قرار مي گيرد. در 25 ماه مه محموله 
نفتي متعلق به ايران از كش��تي النا به كشتي آيس انرژي 
Ice energy كه در اجاره امريكا بوده است، منتقل شده 

و در اختيار دولت امريكا قرار مي گيرد. ظاهرا دولت امريكا 
اموال مصادره ش��ده را به صندوق جبران خسارت دعاوي 

تروريستي براي پرداخت به شكات واريز مي كند.
جمهوري اسالمي ايران پس از هشدارهاي متعدد به دولت 
يونان در تاريخ 2۷ ماه مه دو كشتي تحت پرچم يونان به 
نام هاي دلتا پوصيدن Delta Poseidon و پرودنت وارير 

Prudent Warior را توقيف مي كند. 

عالوه بر مقامات يونان كه بدون اشاره به اقدامات پيشين 
خود اقدام ايران را غيرقانوني و دزدي دريايي مي نامند، ساير 
كشورها نيز از جمله امريكا، فرانسه و آلمان نيز اقدام ايران را 
غيرقانوني دانسته و آن را خطري براي جريان آزاد تجارت 
دريايي مي نامند. ميزان بي توجهي مقامات اين كشورها به 

واقعيت هاي موجود حيرت آور است.
اقدامات متخلفان��ه دولت يونان: اقدام يون��ان چه از نظر 
سياسي و چه از ديدگاه حقوق بين الملل اقدامي غيرقابل 
قبول اس��ت. روابط بين كشور ما و يونان همواره بر مبناي 
دوستي و احترام متقابل بوده است. مصادره نفت ايران به نفع 
امريكا بدون توجيه قانوني و حقوقي اتفاق ناخوشايندي در 
روابط ديپلماتيك دو كشور محسوب مي شود. در گزارشات 
از مقامات يوناني نقل شده كه ابتدا اين كشتي كه با پرچم 
فدراس��يون روس��يه در حركت بوده به ظن اينكه تحت 
تحريم اتحاديه اروپاست، توقيف شده است. مشخص است 
كه دستور قضايي يا نگراني امنيتي يا هر مساله ديگري در 
رابطه با ايران نزد مقامات يونان وجود نداشته است. مقامات 
يونان به فاصله اي كمتر از يك روز صرفا به خاطر درخواست 
خزانه داري امريكا و سفارت امريكا در آتن نفت متعلق به 
ايران را به كش��تي ديگري پمپاژ كرده و در اختيار امريكا 
قرار مي دهند. اين يك عمل غيردوستانه و خودسرانه عليه 
منافع ملي ايران است. چگونه مي توان اين اقدام را با توجه به 
اين واقعيت كه مشكلي در روابط ديرينه ايران و يونان وجود 
نداشته است، توجيه كرد؟ چنين اقدامي به هيچ روي قابل 
قبول نيست.  از نظر حقوقي اقدام دولت يونان در مصادره 
نفت ايران به نفع امريكا در چهار مورد نقض حقوق بين الملل 

محسوب مي شود: 
1. كش��تي به خاطر توفان و براي نج��ات خود و در حالت 
اضطرار به بندر يوناني پناه برده است. دولت يونان موظف 
بود به كشتي كمك رس��اني كرده و بعد از رفع خطر ادامه 
مسير توسط كشتي را تسهيل كند نه آنكه آن را توقيف كند. 
2. از ابتدا توقيف كشتي از 15 آوريل تا اول ماه مه با پرچم 
روسيه و تداوم اين توقيف تا 25 ماه مه با پرچم ايران نقض 
حقوق بين الملل محسوب مي شود. در حقوق بين الملل 
اصل بر آزادي كشتيراني تجاري و تسهيل آن است نه ايجاد 
مانع در اين مسير. عالوه بر آن در مقررات بين المللي توقيف 
كشتي ها )arrest of ships( مقررات سختي براي توقيف 
يك كشتي به لحاظ معاهده اي و عرفي وضع شده است، زيرا 
توقيف كشتي يك استثنا محسوب مي شود. به فرض اينكه 
مقامات يوناني حتي از طرف محاكم امريكا نيابت قضايي 
هم داشته باشند باز هم توقيف كشتي غيرقابل قبول است، 
زيرا كشتي هاي تجاري را صرفا بر مبناي دعاوي مرتبط با 
مسائل دريايي مثل مالكيت كشتي، تخلفات كشتي در 
حمل و نقل، تخلفات دريايي مانند ايجاد آلودگي، يا جرايمي 
مانند حمل مواد مخدر و مانند اين مي توان توقيف كرد نه هر 

پرونده يا دعوايي كه در كشور صاحب بندر يا كشور ثالثي 
مطرح بوده است. 

3. بدون رضايت دولت صاحب پرچم يا در موارد اضطراري 
و فوري بدون درخواس��ت فرمانده كشتي مقامات كشور 
ساحلي حق حضور در عرشه و وارسي محموله آن هنگام 
عبور از درياي سرزميني را ندارند. چه رسد به اينكه محموله 
آن را به نفع كش��ور ديگري مصادره كنند. در درياي آزاد 
نيز كه تحت صالحيت قضايي كش��ورها نيست اختالل 
در مس��ير آزاد كش��تيراني به كلي ممنوع است. مقامات 
يوناني بدون كسب رضايت دولت ايران اجازه ورود بر عرشه 
كشتي نداشته اند. اقدام دولت يونان نقض حقوق بين الملل 

محسوب مي شود.
4. با توجه به اينكه نفت خ��ام ايران متعلق به دولت ايران 
اس��ت، دولت يونان در مصادره اين نفت مصونيت دولت 
ايران را نقض كرده كه عملي متخلفانه و غيردوستانه است.

در مجموع اق��دام دولت يونان از نظ��ر حقوق بين الملل 
عمومي به ويژه حق��وق درياها law of the sea و از نظر 
حقوق بين الملل خصوصي به خص��وص حقوق دريايي 
maritime law و همچني��ن مقررات عرفي مربوطه 

عملي متخلفانه و نقض حقوق بين الملل محسوب مي شود. 
لذا دولت يونان موظف به جبران خس��ارت ناشي از عمل 

غيرقانوني خود است.
اقدام دولت ايران: من س��عي مي كنم از ديدگاه شخصي 
خود اقدام دولت اي��ران را توصيف كنم. عالوه بر جرايمي 
كه ممكن است كشتي هاي يوناني انجام داده باشند، اقدام 
دولت ايران در توقيف اين كشتي ها را مي توان از نظر حقوقي 

توصيف كرد. 
به  نظر مي رس��د اقدام ايران نوعي عم��ل متقابل يا اقدام 
تالفي جويان��ه )retaliation/ reprisal( محس��وب 
مي ش��ود. از نظر حقوقي اقدام تالفي جويانه اقدامي است 
كه حتي ممكن است غيرقانوني باشد ولي در مقابل اقدام 
غيرقانوني كشور ديگري انجام مي شود در اين  صورت عمل 

تالفي جويانه به اقدامي توجيه پذير تبديل مي شود. 
از نظر حقوق بين الملل جز در مواردي مانند حقوق انساني 
و جنايات بين الملل در ساير موارد قابل توجيه است. دولت 
يونان با بي اعتنايي به هشدارها و تذكرات دولت ايران با نقض 
آشكار حقوق بين الملل كشتي تحت پرچم ايران را توقيف 
و اموال ايران را مصادره كرده است. دولت ايران مي تواند در 
چنين حالتي كه به هشدارهاي آن بي توجهي و بي اعتنايي 
ش��ده و به منافع آن زيان وارد شده است به منظور جبران 
وضعيت موجود عمل متقاب��ل يا تالفي جويانه اي را عليه 
دولت يونان به  كار گيرد. در نتيجه يا دولت يونان موظف به 
جبران عمل متخلفانه خود عليه ايران است يا كشتي هاي 
تحت پرچم آن مصادره خواهد شد و دولت يونان در مقابل 
شركت هاي مالك كش��تي بايد پاسخگو باشد، زيرا بر اثر 
اقدام غيرقانوني او به ش��خص ثالث زيان وارد شده است. 
اما اگر به رويه دولت ايران بنگريم، متوجه خواهيم شد كه 
ايران هيچ گاه ش��روع كننده اقدام عليه كشتي هاي ساير 
كشورها و اختالل در حمل و نقل آزاد كاال و انرژي نبوده، 
بلكه همواره پس از اينكه اقدام غيرقانوني عليه كشتي هاي 
آن يا منافع آن شده ايران نيز براي حفاظت منافع ملي خود 
اقدام به عمل متقابل يا تالفي جويانه كرده اس��ت. تجربه 
توقيف كشتي گريس 1 در جبل الطارق يا دزدي محموله 
نفتي ايران در درياي آزاد در مسير ونزوئال و اختالل در تردد 
كشتي ها از تنگه هرمز يا توقيف كشتي كره اي نمونه اين 

اقدامات است كه در هيچ يك از اين موارد ايران آغازگر اين 
اقدامات نبوده است. كشورهايي كه هنگام اختالل آشكار 
در تردد كشتي هاي ايران يا سرقت اموال كشور ما سكوت 
كرده و هيچ موضع گيري نمي كنند ولي به محض اينكه 
ايران عمل متقابل انجام داده به ناگاه طرفدار كشتيراني آزاد 
شده و ايران را مقصر جلوه مي دهند در واقع چشم خود را 
بر واقعيات بس��ته و رفتاري غيرعقالني و غيرمنصفانه در 
قبال كش��ور ما در پيش گرفته اند.  اين در حالي است كه 
اقدام تالفي جويانه اين كشورها در دفاع از منافع خودشان 
قدمت بسيار طوالني دارد. امريكا و فرانسه از قرن نوزدهم 
تاكنون اقدام تالفي جويانه را به بخشي از قوانين خود تبديل 
كرده ان��د. امريكا از قرن نوزدهم و اقدامات عليه كش��تي 
مكزيكي و ناوگان تجاري دريايي انگليس تا يازده سپتامبر 
2001 اقدام تالفي جويانه در چارچوب قانون داخلي خود 

انجام داده است. 

امريكا منشا ايجاد اختالف
منشا اختالف ميان ايران و يونان در توقيف كشتي ها و در 
دعاوي مشابه از امريكا سرچشمه مي گيرد. دولت امريكا 
به علت وجود نظام دموكراتيك و نهادهاي نظارتي متعدد 
تالش مي كند در درون قلمرو خود قوانين موجود را رعايت 
كند. قانون و رفتار قانوني موهبتي است ارزشمند. اما اگر از 
قانون سوءاستفاده شود يا قانون در جهت منافع گروه، قشر 
يا البي مشخصي شكل بگيرد، نمي توان در اين سيستم 
مدعي حاكميت قانون شد. سياست خارجي امريكا يكي 
از حوزه هايي است كه البيگران متعدد مي توانند با جلب 
رضايت اعضاي كنگ��ره و تصويب قوانين يا قطعنامه ها و 
ساير روش هاي موجود بر آن اعمال نفوذ شديدي كنند. 
عموما كشورهاي خارجي هدف ممكن است عالقه اي به 
دفاع از خود در مقابل البي هاي درون كنگره نداشته باشند 
يا اصوال اين كار را خالف استقالل و دون شأن يك كشور 
بدانند. لذا اين امكان وجود دارد كه البي هاي اس��تخدام 
شده توسط يك كشور خاص بتوانند قوانين متعدد از جمله 
قوانين تحريمي عليه يك كشور در كنگره امريكا به تصويب 
برسانند. اين روشي است كه البي هاي صهيونيستي عموما 
به آن عالقه مند هستند. وقتي قانون تصويب شد، دولت 
و محاكم نيز باي��د از آن پيروي كنند و زماني كه محاكم و 
پرونده هاي قضايي بدون توجه به اينكه چه روندي را طي 
كرده تا امكان شكايت اشخاص از يك دولت به وجود آمده 
است، وارد روابط خارجي يك كشور مي شوند و حل و فصل 
اختالفات از دست ديپلمات ها و قوه مجريه خارج و لذا بسيار 
پيچيده و دشوار خواهند شد. اين اتفاق در مناسبات خارجي 

دولت امريكا با ايران و چند دولت ديگر رخ داده است.
در قوانين متعددي كه در كنگره امريكا عليه كش��ور ما 
تصويب ش��ده اس��ت مصونيت اموال دولتي ايران نقض 
شده و توسط محاكم امريكايي مورد توجه قرار نمي گيرد. 
اش��خاص مي توانند عليه دولت ايران ش��كايت كرده و 
درخواست خسارت و غرامت كنند. قوانين موجود عليه 
ايران بسيار كلي، مبهم و تفسيرپذير است به نحوي كه هر 
اقدام تروريستي به هر شكلي در جهان و خاورميانه اتفاق 
بيفتد، مي تواند به دولت ايران منتسب شود و دادگاه ايران 
را محكوم به پرداخت غرامت كند. نتيجه اينكه ديپلمات 
امريكايي حكم دادگاه به او به منظور پيگيري ابالغ شده 
است و بسياري از وكال و شركت هاي گرگ صفت امريكايي 
براي كسب سود خود مرتبا در حال رصد هستند تا مال 

ي��ا دارايي از دولت ايران در جايي پي��دا كرده و بالفاصله 
درخواست توقيف و مصادره آن به  نفع خود را ارايه كنند. 
وسيله دادگاه امريكايي براي توقيف و مصادره اين اموال 
اجراي احكام از طريق نيابت يا درخواست قضايي است. 
اما مشكل اين است كه در اجراي احكام يا نيابت قضايي 
اصل بر اعتماد است. يعني قاضي مبدا با رعايت دادرسي 
عادالن��ه و در چارچوب قانون راي ص��ادر كرده و اكنون 
درخواس��ت اجراي آن يا حداقل توقيف اموال متشاكي 
را دارد. با اين پيش فرض اشتباه دادگاه مقصد به ويژه در 
دعاوي مدني عموما در ماهيت دعوا و دادرسي عادالنه وارد 
نمي شود و بيش��تر چه در توقيف اموال و چه در استرداد 
اشخاص صرفا به مسائل ش��كلي اكتفا كرده و به عنوان 
مثال اموال دولتي مانن��د دولت ايران را توقيف كنند. در 
چنين حالتي دولت ثالث ناخواسته وارد اختالف يا تنش 
با دولت ايران خواهد شد. قاضي ثالث صالحيت و امكان 
راستي آزمايي راي دادگاه امريكايي و دولت هاي مذكور 
هم به خاطر روابط خود با امريكا حاضر به دخالت در اين 
امور نبوده و پشت راي قضايي خود را پنهان مي كند. اين در 
حالي است كه ايران اصرار دارد كه قانون و محكمه مصدر 
حكم اصوال سياسي، جانبدار و دادرسي غيرعادالنه بوده 
است ولي كشور ثالث رس��يدگي به اين موضوع را خارج 
از صالحيت خ��ود مي داند. اين روش مدل بازي اس��ت 
كه امريكا و البيگران ب��ا احكام قضايي در روابط خارجي 
دخالت كرده و در وضعيتي قرار مي گيرند كه به  جاي حل 
اختالف با ساير كشور مرتب به اختالفات خود با سايرين 
افزوده مي كنند. امريكا بايد سياست خارجي خود را از اين 
حالت مغشوش خارج كند در غير اين صورت عمال قادر 
نخواهد بود اختالفات خود را با ايران يا هر كشور ديگري 
حل و فصل كند.  امريكا با دخالت دادن پرونده هاي قضايي 
جهت دار در روابط خارجي خود عالوه بر پيچيده ش��دن 
و الينحل كردن اختالفات خود با بس��ياري از كشورها از 
جمله ايران، روابط كشورهاي ثالث را نيز با ايران و تعداد 
ديگري از كشورها تخريب مي كند. به نظر من كشورهايي 
كه با ايران در ارتباط هستند به ويژه كشورهاي اروپايي 
در صورتي كه تمايل دارند در اين چرخه باطل سياست 
خارجي امريكا گرفتار نشوند و باعث لطمه به روابط خود 
با ايران يا ساير كشورها نشوند، نياز دارند در قوانين خود 
در مورد رس��يدگي به نيابت قضايي، استرداد و توقيف يا 
مص��ادره اموال دولت هاي خارجي اصالح��ات الزم را به 
عمل آورند تا محاكم ملي آنها در موارد مشكوك صرفا به 
مسائل شكلي توجه نكنند.  خصومت امريكا با ايران توسط 
گروه ها، احزاب سياسي و البي هاي داخل امريكا عليه ايران 
اس��ت. به نحوي كه اين خصومت توانسته است توسط 
قانون و رويه قضايي نهادينه شده كه تغيير در اين وضعيت 
بسيار دشوار يا ناممكن است. چنانچه مشكالت سياسي 
بين دولتين ايران و امريكا هم حل و فصل شود رويه شكل 
گرفته در سياست و محاكم امريكا اجازه اصالح و تنظيم 
روابط ديپلماتيك دو كشور را نمي داد. دولت امريكا هم 
هيچ گاه تالشي براي اصالح اين وضعيت نكرده است و از 
اين ابزار براي تخريب روابط خارجي ايران با ساير كشورها 
بهره مي برد. از طرفي ايران هم به عنوان عمل متقابل اجازه 
طرح دعوي عليه امريكا را داده است. دولت امريكا به نحوي 
كه ادعا مي كند چنانچه در قبال ايران كوچك ترين حسن 
نيتي داش��ت حداقل اقداماتي به عمل مي آورد تا اجراي 
اين احكام را به زماني كه بتواند با ايران تعامل سازنده اي 
داشته باشد، موكول و سعي مي كرد راه حلي براي دعاوي 

دو كشور عليه يكديگر پيدا كند. 

سخن پاياني
دولت يونان الزم است درك كند كه آنچه انجام داده كمك 
به يك رس��يدگي عادالنه در يك محكمه بي طرف نبوده 
است كه بتوان آن را به يك اقدام ساده تقليل داد.  در واقع 
دولت يونان با اين اقدام خ��ود را درگير اقدامات خصمانه 
امريكا عليه ايران كرده است كه با روابط دوستانه و ديرينه 
بين يونان و ايران منافات دارد. فلذا الزم است دولت يونان 
اقدامات جبراني در قبال اي��ران انجام دهد تا اين موضوع 

حل و فصل شود.

با نزديك ش��دن به زمان برگزاري نشست شوراي حكام 
آژانس بين الملل��ي انرژي اتم��ي، گمانه زني ها در مورد 
صدور قطعنامه اي ضد ايراني در اين نشست افزايش يافته 
است. روز گذش��ته خبرگزاري رويترز به نقل از منابعي 
از ارايه پيش نويس يك قطعنامه از س��وي امريكا و س��ه 
كشور اروپايي طرف برجام خبر داد. سعيد خطيب زاده، 
سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به اين گزارش ها 
و اظهارنظرهايي كه از س��وي مقام ه��اي اروپايي در اين 
خصوص بيان شده است ،گفت: »شكل و ماهيت اظهارات 
و اقداماتي از اين دس��ت كه در راستاي عمليات رواني و 
فراهم آوردن زمينه اعمال فش��ار بر جمهوري اس��المي 
ايران در آستانه نشست هاي شوراي حكام آژانس صورت 
مي گيرند، كامال براي ما شناخته شده است.« خبرگزاري 
رويترز در گزارشي مدعي ش��د امريكا و تروييكاي اروپا 
پيش نويس قطعنامه اي را براي ارايه به نشس��ت بعدي 
شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي تهيه كرده اند 
كه از ايران درخواست مي كند به سواالت پادماني آژانس 
فورا پاسخ دهد. به گزارش ايس��نا وبه نقل از خبرگزاري 
رويترز، امريكا، فرانسه، انگليس و آلمان ]تروييكاي اروپا[ 
پيش نوي��س يك قطعنامه براي ارايه به نشس��ت هفته 
بعد شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را تهيه 
كرده اند كه از ايران مي خواهد به سواالت باقيمانده آژانس 
درباره ذرات اورانيوم پيدا شده در سه محل توضيح دهد. 
در پيش نويس اين قطعنامه كه روز چهارشنبه رويترز آن را 
رويت كرده، آمده است: شوراي حكام »از ايران مي خواهد 
فورا براي اجراي تعه��دات قانوني اش اقدام كرده و بدون 
اتالف وقت به پيشنهاد مديركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي براي همكاري بيش��تر جهت شفاف سازي و حل و 
فصل مس��ائل باقيمانده پادماني عمل كند.« به گزارش 
ايسنا، ادعاي خبرگزاري رويترز درباره تهيه پيش نويس 
قطعنامه اي عليه ايران از س��وي اين چند كش��ور در پي 
اين مطرح مي ش��ود كه اخيرا آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در گزارشي مدعي شد، ايران همچنان به سواالت 
در خصوص منشا ذرات اورانيوم يافت شده در سه سايت 
هسته اي اعالم نشده پاسخ نداده است. خبرگزاري رويترز 
در اين باره نوشته بود: در گزارش فصلي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي كه روز دوش��نبه )۹ خرداد( به رصد رويترز 
رسيده است، آمده كه ايران همچنان نتوانسته توضيحاتي 
كه اعتبار فني داشته باشند در خصوص يافته ها در اين 
سايت هاي هس��ته اي ارايه دهد. رويترز ادامه داد: در اين 
گزارش آمده است: »مشكالت پادماني درخصوص اين سه 
مكان همچنان برجسته است.« اين خبرگزاري همچنين 
نوشت: در گزارش فصلي جداگانه آژانس بين المللي انرژي 
اتمي كه آن نيز به رصد رويترز رس��يده اس��ت، آمده كه 
ذخاير اورانيوم با غناي ۶0 درصد ايران با رشد تقريبي ۹.۹ 

كيلوگرم به ميزان 43.1 كيلوگرم رسيده است.

  ته�ران: به اقدام غيرس�ازنده آژانس پاس�خ 
محكم و متناسب مي دهيم

س��عيد خطيب زاده، س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه 
جمهوري اس��المي اي��ران در واكنش ب��ه موضع گيري 
وزارت خارجه فرانسه كه با استناد به گزارش جديد آژانس 
بين المللي انرژي اتم��ي صورت گرفت، اظهار داش��ت: 
همان گونه كه قبال هم گفته ش��د هرچند گزارش جديد 
آژانس به هيچ روي بازتاب دهنده واقعيت تعامالت ايران 
و اين نهاد بين المللي نيست، اما اين گونه اظهارنظرهاي 
ش��تاب زده و مبتني بر جهت گيري هاي سياسي نيز كه 
همكاري هاي فني گسترده و سازنده جمهوري اسالمي 
ايران با آژانس را كام��ال ناديده مي گيرد، مداخله جويانه 
و بي ارزش است. سخنگوي دس��تگاه ديپلماسي افزود: 
ش��كل و ماهيت اظهارات و اقداماتي از اين دس��ت كه در 
راستاي عمليات رواني و فراهم آوردن زمينه اعمال فشار 
بر جمهوري اسالمي ايران در آستانه نشست هاي شوراي 
حكام آژانس صورت مي گيرند، كامال براي ما ش��ناخته 
شده است. البته همزماني و همنوايي چنين اظهاراتي با 
تحركات اخير رژيم جعلي صهيونيستي، جاي پاي رژيم 
صهيونيس��تي را بيش از پيش در آنه��ا پررنگ مي كند. 
سعيد خطيب زاده در ادامه گفت: همان طور كه همواره به 
آژانس توصيه كرده ايم به مسير همكاري هاي فني وفادار 
بماند، به كشورهايي مانند فرانسه هم توصيه مي كنيم از 
موضعگيري و مداخالتي كه باعث مي ش��ود همكاري ها 
از مسير صحيح خودش خارج ش��ود، اجتناب كرده و به 
ج��اي آن به تعهدات پادماني خود در خلع س��الح اتمي 
و نيز مس��وول كردن رژيم آپارتايد اس��راييل كه صدها 
كالهك هسته اي را در اختيار دارد، عمل كنند. سخنگوي 
وزارت امورخارجه خاطرنشان كرد: برنامه هسته اي ايران 
تماما صلح آميز است و ما طبيعتا به هر اقدام غير سازنده 
در ش��وراي حكام پاسخ محكم و متناسب را خواهيم داد 
و مس��ووليت پيامدهاي آن بر عهده آنهايي اس��ت كه به 
شوراي حكام و گزارش مديركل به عنوان اهرم فشار و ابزار 

بازي هاي سياسي عليه ايران نگاه مي كنند.

  واشنگتن: توافق با ايران در دسترس است
ند پرايس، س��خنگوي وزارت امور خارجه امريكا شامگاه 
سه ش��نبه گفت: »ما و متح��دان اروپايي كامال ش��فاف 
ساخته ايم كه آماده ايم فورا به جمع بندي و اجراي توافق 
مذاكره ش��ده در وين در بازگش��ت دوجانبه براي اجراي 
برنامه جامع اقدام مشترك برسيم اما در نهايت اين به ايران 
بستگي دارد كه درخواست هايش را كه فراتر از برجام بوده 
كنار گذاشته و با حسن نيت به تعامل بپردازد.« سخنگوي 
وزارت امور خارجه امريكا گفت: » اگر ايران تصميم سياسي 
اتخاذ كند كه با حس��ن نيت تعامل كرده و بر خود برجام 
تمركز كند، توافق با ايران هنوز كامال در دسترس است.« 
پرايس در پاسخ به اين سوال كه امريكا چه تصميمي ممكن 
است در نشست هفته آينده شوراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي اتمي اتخاذ كند، گفت كه چيزي براي اعالم كردن 
ندارد اما به طور كامل از مديركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در تعامل با ايران براي ح��ل موضوعات پادماني باز 
حمايت مي كند و ايران بايد به طور كامل و بدون تاخير با 

آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كند.

س��عيد خطيب زاده، س��خنگوي وزارت امور خارجه در 
واكنش به بيانيه هاي از روي دس��ت يكديگر كپي شده 
سخنگويان وزارت امور خارجه فرانسه و آلمان در مورد 
كشتي هاي يوناني توقيف ش��ده در خليج فارس اظهار 
داشت: ما صدور اين گونه بيانيه هاي يك طرفه و غير قابل 
توجيه را كه ظاهرا به يك عادت مستمر نزد صادركنندگان 
آن مبدل ش��ده، قويا مردود مي دانيم. سخنگوي وزارت 
امور خارجه افزود: به اين كشورها توصيه مي كنيم به جاي 
فرار به جلو و حمايت نابج��ا از نقض هاي صورت گرفته 
توسط كشتي هاي يوناني، از فرآيندهاي قضايي مبتني بر 
مقررات بين المللي كه هدف آن تضمين آزادي كشتيراني 
و امنيت دريايي است، حمايت كنند. خطيب زاده تاكيد 
كرد: متاسفانه اين كش��ورها در حالي به اقدامات قانوني 
صورت گرفته در ايران معترض هستند كه در قبال توقيف 
غيرقانوني كشتي تحت پرچم ايران توسط مقامات يوناني 
و تخليه محموله آن در اجراي فرامرزي قوانين و احكام 
داخلي يك كش��ور ديگر است، سكوت اختيار مي كنند. 
س��خنگوي وزارت امور خارجه در پاي��ان تصريح كرد: 
اين گونه مداخالت نامناس��ب در فرآيندهاي مس��تقل 
قضايي كشورمان، هيچ كمكي به حل و فصل موضوعات 
نخواهد كرد، لذا هما ن طور كه به مقامات يوناني گفته ايم، 
مناسب است به جاي تحركات سياسي و رسانه اي، براي 
حل و فصل موضوعات از طريق راه هاي حقوقي و قضايي 

نزد مراجع ذي صالح كشورمان اقدام شود.

لذا حكوم��ت پوتين كه امروز با يك جنگ مرگ و زندگي 
مواجه است، دست به هر كاري براي افزايش صدور نفت به 
آسيا زده است. عالوه بر تخفيف بسيار زياد، امتياز ديگر نفت 
روسيه براي بازارهاي آسيا اين است كه فشار ديپلماتيك و 
تحريمي بر كشورهاي آسيايي براي اجتناب از خريد نفت 
روسيه فعال چندان زياد نيس��ت و خريد نفت روسيه در 
مقايسه با خريد نفت ايران داراي دردسرهاي كمتري است. 
البته از آنجا كه تركيبي از تحريم هاي اروپايي، امريكايي و 
انگليس كار پهلو انداختن كشتي هاي روسي يا داراي پرچم 
روسيه در بنادر را دشوار يا غير ممكن كرده، )توقيف كشتي 
روس��ي حامل نفت ايران در بندري در يونان به اين دليل 
انجام شد( روسيه به رويه انتقال نفت از كشتي هاي تحت 
تحريم به كشتي آزاد روي آورده است. اين كار اگر چه دشوار 
و هزينه بر است اما به حفظ سطح فروش نفت روسيه كمك 
كرده اس��ت.  آنچه در اين ميان براي ايران مهم است، اين 
است كه افزايش صدور نفت روسيه به آسيا به قيمت كاهش 
جدي صدور نفت ايران رقم خورده است. برخي شركت هاي 
ردگيري تانكرها مانند پتروالجستيك و Kpler برآورد 
كرده اند كه صدور نفت ايران به آسيا )عمدتا به چين( طي 
س��ه هفته اول ماه مه  نسبت به ماه آوريل به نصف كاهش 
يافته است. )از حدود ۹00 هزار به بيش از 400 هزار بشكه 
در روز(. برخي منابع ديگر از كاه��ش 25 تا 33 درصدي 
فروش نفت ايران به چين سخن گفته اند. البته زمزمه هايي 
در روسيه مبني بر بررسي كاهش توليد و صدور نفت روسيه 
وجود دارد كه تكليف آن هنوز روشن نيست. سوال مهمي 
كه اكنون مطرح است اين است كه در صورت ادامه رقابت 
سنگين روسيه با ايران در بازار نفت آسيا، واكنش مقامات 
ايراني چه خواهد بود. فرض بر اين است كه مقامات ما شايد 
تاكنون اميدوار بوده اند كه عدم اِعمال تهاجمي تحريم  نفتي 
امريكا در دولت بايدن از يك سو و افزايش شديد قيمت نفت 
از سوي ديگر موجب افزايش درآمد ارزي ايران شده و نياز 
به احياي برجام را كاهش داده است. سوال مشخص اكنون 
اين است كه آيا شرايط جديد ممكن است موجب تحولي 

در روند مذاكرات احياي برجام بشود يا خير.

 آسيب هايي  هم كه در زمينه زندگي فردي و هم در زندگي 
اجتماعي به روش��ني خودنمايي مي كند و عدم رضايت 
از خود و ديگري مهم ترين نش��انه عمق و گستردگي اين 
آسيب هاس��ت. اگر مدارس از همان دوره پيش دبستاني 
رس��الت اصلي خود را آموزش عمومي بدانن��د و در راس 
اين آموزش ها آم��وزش مهارت هاي زندگي را مورد توجه 
قرار دهند بايد پس از 13 سال خروجي نظام آموزشي ما 
شهرونداني آگاه نس��بت به خود، ديگران، خالق و خلقت 
باشد و به سطحي از رشد شناختي رسيده باشند كه فلسفه 
و س��بك زندگي س��ازنده اي را تضمين كند و از طرفي با 
دانش و مهارتي كه كس��ب مي كنند به سطحي از رشد و 
بلوغ اجتماعي رسيده باش��ند كه در زندگي با ديگران به 
عنوان همسايه، همشهري، هم ميهن، همكار و هم تيم و... 
زندگي هم افزايي را داشته باشند و از نظر عاطفي و رواني 
از سالمت و قدرت مناسب برخوردار باشند و به سطحي از 
رشد و بلوغ اخالقي رسيده باشند كه خوب و بد و زشت و 
زيبايي اخالقي را بشناسند و به آن عمل كنند و رشد هنري 
غريزه زيباش��ناختي آنها را پرورش داده باش��د و دانش و 
مهارت هاي الزم در ح��وزه تربيت  بدني نيز ضمن تامين 
سالمت بدني تعادل ميان قدرت و زيبايي را نيز بتواند برقرار 
كند. چنين دانش آموزاني كه تحت تربيت و آموزش عمومي 
تحويل دانشگاه يا جامعه داده شوند و سپس براي حرفه اي 
آموزش تخصصي هم در دانشگاه ديده باشند، ضمن اينكه 
صاحب دانش و مهارت حرفه اي براي پذيرش و ايفاي نقش 
تخصصي در جامعه هستند به دليل برخورداري از دانش 
و مهارت عمومي، هم زندگي ف��ردي خودش را به خوبي 
مديريت مي كنند و هم با انجام وظايف و مطالبه حقوق خود 

فردي مفيد براي جامعه خواهند بود.

گمانه زني در مورد صدور قطعنامه 
ضد ايراني در نشست شوراي حكام

واكنش تهران به بيانيه هاي اروپايي 
در خصوص كشتي هاي  يوناني

برجام و تحريم نفت روسيه

مدارس و رسالت آموزش عمومي

نگاه روز

آتن چگونه وارد منازعه تهران و واشنگتن شد؟

تقابل تحميلي ايران و يونان 

محسن بهاروند

 )retaliation/ reprisal( به  نظر مي رس�د اقدام ايران نوعي عمل متقاب�ل يا اقدام تالفي جويان�ه  
محسوب مي شود. از نظر حقوقي اقدام تالفي جويانه اقدامي است كه حتي ممكن است غيرقانوني 
باشد ولي در مقابل اقدام غيرقانوني كشور ديگري انجام مي شود در اين  صورت عمل تالفي جويانه به 

اقدامي توجيه پذير تبديل مي شود. 
  بدون رضايت دولت صاحب پرچم يا در موارد اضطراري و فوري بدون درخواس�ت فرمانده كشتي 
مقامات كشور ساحلي حق حضور در عرشه و وارسي محموله آن هنگام عبور از درياي سرزميني را 
ندارند. چه رسد به اينكه محموله آن را به نفع كشور ديگري مصادره كنند. در درياي آزاد نيز كه تحت 
صالحيت قضايي كشورها نيست اختالل در مسير آزاد كشتيراني به كلي ممنوع است. مقامات يوناني 
بدون كسب رضايت دولت ايران اجازه ورود بر عرشه كشتي نداشته اند. اقدام دولت يونان نقض حقوق 

بين الملل محسوب مي شود.

ادامه از صفحه اول



يادداشتخبر

جهان پنجشنبه   12  خرداد 1401،   2  ذي القعده 1443 ،  2  ژوئن 2022،  سال نوزدهم، شماره  45223 Jahan@etemadnewspaper.ir

نيروهاي نظامي روسيه روز چهارشنبه توانستند كنترل 
بخش اعظمي از شهر كليدي سويردونتسك در استان 
لوهانسك را در اختيار بگيرند؛ پيشرفت مهمي كه به 
مسكو اجازه مي دهد تحقق اهدافش در شرق و جنوب 

اوكراين را نزديك تر از هميشه ببيند.
سويردونتسك يكي از معدود شهرهاي بزرگ در شرق 
اوكراين بود كه كنترل آن هنوز در اختيار اوكرايني ها 
قرار داشت و تصرف آن مي توانست كليد پيشروي هاي 
آينده روسيه در شرق باشد. براساس اعالم مقام هاي 
اوكرايني غروب روز سه شنبه نيروهاي نظامي روسيه 
پس از روزها بمباران و موشك باران شهر سويردونتسك 
وارد ش��هر ش��دند و پس از درگيري ه��اي نه چندان 
گسترده، تا صبح روز چهارشنبه توانستند نيروهاي 
خود را در مركز اين ش��هر تجميع كنند. وزارت دفاع 
بريتانيا در آخرين به روزرس��اني گ��زارش اطالعاتي 
خود در اين باره مي نويس��د: »شواهد نشان مي دهد 
دست كم نيمي از شهر در اشغال نيروهاي روسيه كه 
مبارزان چچني هم در ميان آنها هس��تند قرار دارد.« 
مقام هاي اوكرايني بخش هاي تحت تصرف روس��يه 
را 70 درصد ش��هر توصيف مي كنند. سرهي هايدي، 
فرماندار محلي دونتس��ك مي گوي��د: »تقريبا 100 
درصد زيرساخت هاي حياتي شهر تخريب شده، 90 
درصد مس��كن ها آس��يب ديده و حدودا 60 درصد از 
اين خانه هاي آسيب ديده، غيرقابل بازسازي و تعمير 

هستند.«

كرملين از مدت ه��ا پيش اعالم كرده بود كه به دنبال 
تسخير كل دونباس )ش��امل دو منطقه دونتسك و 
لوهانسك( است و تسخير كامل شهر سويردونتسك 
كه آخرين شهر بزرگ بازمانده در اين مناطق است، به 
رهبران روسيه آن پيروزي نماديني را كه به آن احتياج 

داشتند، هديه مي كند.
در شرايطي كه پيشرفت نظاميان روس در جبهه شرق 
ادامه دارد و آنها روز به روز به اهداف از پيش تعيين شده 
خود در اين جبهه نزديك تر مي شوند، كشورهاي غربي 
در تالش هستند تا با تحريم روسيه و تجهيز اوكراين 
ش��رايط ميدان جنگ را به نفع اوكراين تغيير دهند. 
مقام هاي نظامي اياالت متح��ده ارزيابي كرده اند كه 
هفته هاي آينده مي تواند در تعيين سرنوشت نهايي 
جنگ تاثيرگذار باشد. ژنرال مارك اي. ميلي، رييس 
ستاد مشترك ارتش امريكا روز سه شنبه گفت: »چند 
هفته آينده براي تعيين نتيجه اين نبردي كه در حال 

وقوع است، بسيار بسيار حياتي خواهد بود.« 
جو بايدن، رييس جمهور اي��االت متحده تاييد كرده 
است كه اين كشور راكت هاي پيشرفته ميانبرد را كه 
اوكرايني ها خواس��تار آن بودند، براي كي يف ارسال 
مي كند. به گزارش واشنگتن پس��ت، با اين راكت ها 
مي توان هر سوژه اي را تا فاصله 50 مايل )80 كيلومتر( 
هدف قرار داد. كارشناس��ان معتقدند اين تسليحات 
مي تواند تلف��ات نيروهاي مهاجم روس��ي را افزايش 
دهد. واشنگتن پس��ت نوشته اس��ت كه اوكرايني ها 
متعهد ش��ده اند از اين راكت ها براي شليك به اهداف 
درون خاك روسيه استفاده نكنند. به گفته مقام هاي 

امريكاي��ي، حمله اوكراين با راكت ها و موش��ك هاي 
امريكايي به خاك روسيه مي تواند تنش ها را به صورت 
قابل توجهي افزايش دهد، كرملين را به انتقام وا دارد و 
در پروسه انتقام نيروهاي امريكايي يا متحدان امريكا 

هدف قرار بگيرند.
رييس جمهور امريكا در مقاله اي كه روز چهارشنبه 
در روزنامه نيويورك تايمز منتشر كرد اهداف اياالت 
متح��ده را چنين تش��ريح مي كند: »جه��ان آزاد و 
بسياري از كشورهاي ديگر، به رهبري اياالت متحده، 
با حمايت نظامي، بشردوس��تانه و مالي بي سابقه در 
كنار اوكراين ايستاده اند. با ادامه جنگ، مي خواهم كه 
اهداف اياالت متحده را در اين تالش ها روشن كنم. 
هدف امريكا اين اس��ت كه ما مي خواهيم اوكرايني 
دموكراتيك و مس��تقل را ببينيم؛ كشوري مستقل 
و مرفه كه اب��زار بازدارندگي و دف��اع از خود در برابر 

هرگونه تجاوزي را دارد.«
او با بيان اينكه جنگ جز از طريق ديپلماسي به شكل 
كامل متوقف نخواهد ش��د، تصريح كرد: »واشنگتن 
اقدام به ارسال فوري مقادير زيادي سالح و مهمات به 
اوكراين كرد تا بتواند در ميدان نبرد بجنگد و جايگاه 
قوي تري در ميز مذاكره به دست آورد زيرا هر مذاكراتي 
منعكس كننده واقعيت روي زمين است.« بايدن اضافه 
كرد: »به همين دليل تصميم گرفتيم كه سامانه ها و 
مهمات موشكي پيشرفته تري را در اختيار اوكرايني ها 
قرار دهيم كه آنها را قادر مي سازد اهداف كليدي را با 
دقت بيشتري در ميدان نبرد در اوكراين مورد حمله 
قرار بدهند.« او همچنين در بخش ديگري از اين مقاله 

محمدحسينلطفالهي

رس��انه هاي جدي��د ارتباطي به 
عن��وان ابزاره��اي اس��تراتژيك 
»قدرت نرم«، به يكي از مهم ترين 
مولفه هاي برتري سيطره سياسي 
و فرهنگي تبديل شده اند. در اين 
ارتباط جمهوري اسالمي ايران در 
معرض انواع برنامه هاي ماهواره اي 
و سايبري قرار گرفته كه اين امر منجر به خلق رويدادها و 
تغييراتي در ابعاد سياسي، اجتماعي كشور شده است. سوال 
اين است كه قدرت نرم و رسانه اي مدرن، چگونه در اين تقابل 
به كارگرفته شده و چه پيامدها و تغييراتي در جنبه هاي 
اجتماعي و سياسي حادث شده است؟ »فرامدرنيسم« و 
»روش شناسي پست مدرن« با توجه به مولفه هاي مورد 
تاكيد مثل »فرو ريختن قطعيت ها«، »شالوده شكني«، 
»توجه به انواع متفاوت قدرت، هويت و گفتمان« و » ارايه 
تصويري سيال و فاقد مركز از قدرت و شبكه اي شدن آن« با 
نتايج حاصله از »انقالب ارتباطات وگسترش فضاي سايبر« 
بهتر همخواني دارد. يافته ها مويد آن است كه فضاي سايبري 
و شبكه هاي ماهواره اي تغييرات ژرف و گسترده اي را در ابعاد 
اجتماعي، فرهنگي و سياسي در ايران ايجاد كرده است كه 
مديريت آنها نيازمند راهبردهاي ويژهاي در شيوه حكمراني 
و سياستگذاري است. تالش براي دستيابي به سطح مطلوبي 
از امنيت ملي پايدار همواره يكي از اصلي ترين راهبردها و 
اهداف كالن نظام هاي سياسي بوده است. باتوجه به دو نوع 
نگاه سلبي و ايجابي به مقوله امنيت ملي، مي توان ادعا كرد 
كه ديدگاه سلبي، كه ناظر بر تهديدات امنيت ملي تعريف 
مي شود، با فوريت بيشتري، نظر سياستگذاران امنيت ملي 
كشورها را به خود جلب مي كند و مطالعات ايجابي، به رغم 
اهميت مضاعف، در حال حاضر، بيشتر جنبه مطالعاتي و 
نظري دارد. از سويي ديگر، مطالعات امنيت ملي را مي توان 
در دو رويكرد سنتي و نوين دنبال كرد. رويكرد سنتي تقريبا 
هم ارز مطالعات راهبردي در كشورهاي غربي است و جنبه 
نظامي دارد، اما رويك��رد نوين ديدي كالن نگر به جوانب 
مختلف امنيت ملي دارد و به نظر مي رسد دنياي پيچيده 
كنوني، بيش از ه��ر زمان ديگر، به اين نوع نگاه جامع نياز 
دارد. در حالي سال هاي پاياني دهه چهارم انقالب اسالمي 
را طي مي كنيم كه دنياي پيراموني نظام مقدس جمهوري 
اس��المي ايران آكنده از آش��وب ها و بحران هاي مختلف 
است و آينده پژوهان حوزه امنيت نيز درباره وخيم تر شدن 
اوضاع هش��دار مي دهند. بااينكه در ط��ول نزديك به 40 
سال گذشته، سياستگذاران و مديران امنيت ملي كشور 
توانسته اند از س��د بحران هاي مختلف بگذرند و كشور را 
به كشتي ثباتي در منطقه ناآرام و متشنج خاورميانه بدل 
كنند بايد توجه ويژه اي به تهديدات پيراموني كشور داشته 
باشيم و با برنامه اي دقيق، آمادگي هاي الزم براي مقابله با 
آنها را كسب كنيم. نقش گسترده سياستگذاران و دولت ها 
را در مبهم نگه داشتن مفهوم امنيت ملي نبايد ناديده گرفت 
چراكه اين ابهام بيش از هرچيز ديگري دست حكومت ها و 
سياستگذاران امنيتي شان را باز مي گذارد تا درصورت لزوم 
هرآنچه را كه خوشايندشان نيست به عنوان مساله امنيت 
ملي مطرح كنند و مشروعيت الزم را براي هرنوع اقدامي 
كسب كنند. درواقع ابهام در تعريف دقيق مفهوم امنيت 
ملي براي سياستمداران امكان توجيه را فراهم مي كند. البته 
بايد توجه كرد كه اين موضوع، بعضا، بسيار عقالني است و در 
فضاي كشمكش هاي جهاني نبايد به آن خرده گرفت، اما 
بايد به سمت وسويي حركت كرد كه، در حد توان، تعريفي 
هرچه دقيق تر و هرچه كامل تر از مفهوم امنيت ملي ارايه 
داد. بسيار جالب است كه تهديدات نظام بين المللي تقريبا 
هميشه آنقدر واقعي هستند كه بتوان با اطمينان درمورد آنها 
اغراق كرد. حتي نياز به امنيت ملي مي تواند به عنوان دليلي 
براي مسكوت گذاشتن آن مورد استناد قرار گيرد و حتي 
شايد بتوان اين مساله را نيز يكي از معماهاي اصلي مطالعات 
امنيت ملي دانست؛ چراكه امنيت ملي مانع تعريف دقيق 
امنيت ملي در مطالعات امنيتي مي شود. به هرحال، واضح 
است كه دانش پژوهان و سياستگذاران امنيتي به يك اندازه 
نيازمند آنند كه براي مواجهه با چالش هاي جهان آينده خود 
را آماده ساخته، طرح و برنامه اي خاص مهيا كنند. چنين 
به نظر مي رسد كه بدون انديشه و طرحي براي آينده، هيچ 
ملتي نمي تواند اميدي به صيانت از امنيت خود داشته باشد.

در اياالت متحده عوامل بخش خصوصي اينترنت را همانند 
ساير فناوري هاي اطالعات و ارتباطات توسعه داده و از آن 
محافظت كرده اند. از جمله س��ازمان هايي كه در امريكا 
نقش مهمي در حكمراني اينترنت جهاني دارد آيكان است. 
آيكان در س��ال 1998 به عنوان يك سازمان مستقل و به 
منظور كنترل اينترنت كه پيشتر بر عهده دولت امريكا بود 
تاسيس شد. مقر اين سازمان در واشنگتن است. از نكات 
مهم ديگري كه در حكمراني اينترنت حائز اهميت است 
سازمان هاي بين المللي است كه در حال حاضر مجمع 
حكمراني اينترنت و اجالس جهاني سران درباره جامعه 
اطالعات، مهم ترين مجامع جهاني براي مذاكره درباره 
اين موضوع هستند. مجمع حكمراني اينترنت جامعه 
ذي نفعان جهان��ي را گرد هم مي آورد و در آن دولت ها و 
بخش خصوصي و جامعه مدني درباره موضوعات مربوط 
به اينترنت به بحث و گفت وگ��و مي پردازند. مذاكرات 
سازمان ملل درباره حكمراني اينترنت سبب ايجاد دو 
گروه عمده ش��ده است: نخس��ت گروه كشورهايي كه 
از آيكان و اينترن��ت آزاد حمايت مي كنند و حكمراني 
چند ذي نفعي موثرتري همچ��ون مداخله نزديك تر 
دولت در تصميم گيري آيكان را پيشنهاد مي دهند. دوم 
گروه ديگري از كشورها كه نسبتا كمتر از آيكان حمايت 
مي كنند و به دنبال يك ساختار جايگزين حكمراني بين 
دولتي براي اينترنت هستند. اين گروه از كشورها به دنبال 
زيرسوال بردن الگوي فعلي حكمراني اينترنت هستند 
و خواس��تار همكاري پيشرفته اند كه به معناي كنترل 
بيشتر دولت ها در اين زمينه است. بحث و گفت وگو درباره 
اينترنت همواره در مجامع مختلف، رويدادها، همايش ها، 
سمپوزيوم ها و نشست هاي ذي نفعان صورت مي گيرد. با 
توجه به تعدد اين جلس��ات كه برخي از آنها كامال فني 
هستند، حتي يك ناظر باتجربه در حوزه فضاي  سايبري  

نيز  دچار  سردرگمي  خواهد  شد.

بر اساس گزارش ها، دولت جديد استراليا كه روز چهارشنبه 
سوگند ياد كرد با ثبت ركوردي جديدي در زمينه داشتن 
اعضاي زن، شامل 13 زن از جمله اولين وزير زن مسلمان 
تاريخ اين كشور و دومين فرد بومي تعيين شده در تاريخ 
اين كشور به عنوان وزير امور بوميان است. به گزارش ايسنا 
و به نقل از خبرگزاري آسوش��يتدپرس، اين مراس��م كه 
توسط ديويد هرلي، فرماندار كل در شهر كانبرا، پايتخت 
استراليا برگزار شد، 11 روز پس از آن برگزار مي شود كه 
آنتوني آلبانيز، در پي پيروزي حزب چپ ميانه روي كارگر 
در انتخابات استراليا بر محافظه كاران، به عنوان نخست 
وزير جديد اين كشور خود را مطرح كرد. آلبانيز در توييتر 
نوشت: مفتخرم كه يك دولت فراگير را رهبري مي كنم كه 
به اندازه خود استراليا متنوع است. به همه اين اعضاي جديد 
برآمده از حزب كارگر خوش��امد مي گويم. آن آلي، وزير 
جوانان، اولين وزير زن مسلمان استرالياست، در حالي كه 
اد هوسيك، وزير صنعت و علوم، اولين مسلماني است كه 
در كابينه خدمت مي كند. ليندا برني، اولين زن و دومين 
فرد بومي تعيين شده براي سمت وزير امور بوميان است. 
چند روز پيش پني وونگ، وزير امور خارجه دولت جديد 
استراليا به همراه آلبانيز سوگند ياد كردند تا بتوانند براي 
نشست با جو بايدن، رييس جمهور امريكا، فوميو كيشيدا، 
نخست وزير ژاپن و نارندرا مودي، نخست وزير هند به توكيو 
بروند. از 30 وزير منصوب شده در دولت جديد استراليا، 
نزديك به نيمي از آنها زن هستند. زنان همچنين ركورد 
10 جايگاه از 23 سمت اصلي كابينه دولت جديد استراليا 
را به خود اختصاص داده اند. در حالي كه هنوز بخش��ي از 
شمارش آراي انتخابات ماه گذشته ميالدي استراليا باقي 
مانده اس��ت، حزب كارگر كرسي هاي كافي براي كسب 
اكثريت مطلق در مجلس اين كش��ور كه 150 كرس��ي 
دارد را به دست آورده اس��ت. كابينه آلبانيز شامل چند 
چهره جديد و همچنين برخي قانونگذاراني اس��ت كه 
در دولت قبلي حزب كارگر كه آخرين بار 9 س��ال پيش 
قدرت را در دست داشت، خدمت مي كردند. آلبانيز گفت: 
ما اس��تعدادهاي زيادي در س��مت خودمان در پارلمان 
داريم. اين ب��ا تجربه ترين دولت حزب كارگر در تاريخ ما 
از زمان فدراسيون است. آلبانيزدر عين حال از سوي يك 
حامي غيرمعمول يعني بيلي براگ، خواننده و ترانه سراي 

انگليسي نيز مورد حمايت  قرار گرفته  است.

دولت  جديد  استراليا 
با  ۱۳ وزير  زن

»مولود چاووش اوغلو«، وزير خارجه تركيه گفت كه سفر 
»محمد بن س��لمان« به آنكارا كه قرار بود در ماه جاري 
انجام ش��ود، به تعويق افتاده و به زمان ديگري كه هنوز 
مشخص نيست، موكول شده اس��ت. به گزارش فارس، 
خبرگزاري رويترز به نقل از چاووش اوغلو گزارش داد كه 
قرار بود سفر بن سلمان به آنكارا در ماه جاري انجام شود، 
اما به تعويق افتاده اس��ت. وزير خارجه تركيه همچنين 
گفت كه در حال حاضر در تالش اس��ت تا با »فيصل بن 
فرحان« همتاي س��عودي خود زمان جدي��دي را براي 
سفر بن سلمان به تركيه تعيين كنند و تالش هايي نيز 
در جهت بهبود روابط با رياض نيز در حال انجام اس��ت. 
طبق گزارش وبگاه »الخليج اونالين«، »ابراهيم كالين« 
سخنگوي رياست جمهوري تركيه نيز گفت كه قرار بود 
وليعهد عربستان روز 25 مه  )4 خرداد( به تركيه سفر كند، 
اما به دليل بيماري پدرش اين س��فر به تعويق افتاد و ما 
اميدوار هستيم كه اين سفر طي روزهاي آينده انجام شود 
و همكاران ما در تالش براي تعيين زمان اين سفر هستند. 
پيش تر برخي رسانه هاي خبري از سفر دوره اي بن سلمان 

به تركيه، يونان، قبرس، اردن و مصر خبر داده بودند.

تعويق سفر  وليعهد سعودي 
به تركيه

نخست وزير پاكستان مي گويد: بي ثباتي در افغانستان 
قابليت گسترش در منطقه و فراتر از آن را دارد. به گزارش 
روز چهارشنبه ايرنا، شهباز شريف، نخست وزير پاكستان 
در گفت وگو با خبرگ��زاري آناتولي گفت: »بي ثباتي در 
افغانس��تان قابليت گس��ترش در منطقه و فراتر از آن را 
دارد. خروج پناهجويان و تروريسم فرامليتي از افغانستان 
بي ثبات به سود هيچ كشوري نخواهد بود.« شريف افزود: 
»پاكستان در مورد اجراي تعهدات دولت موقت افغانستان 
به جامعه جهاني در مورد عدم استفاده از اين كشور براي 
تروريسم، اجازه تحصيل دختران و زنان و تشكيل دولت 
فراگير تالش  مي كند. هدف مشترك افغانستاني مرفه، با 
ثبات و مسالمت آميز تنها با قواعد متقابل ميسر خواهد 
شد.« وي در ارتباط با نقش ميانجيگري افغانستان بين 
پاكستان و گروه تروريستي طالبان پاكستان تصريح كرد: 
»مقامات كابل در خصوص عدم استفاده از خاك افغانستان 
براي حمله به كشور ديگر هم به ما و هم به جامعه جهاني 
بارها تعهد دادند. همچنين در زمينه اتخاذ تدابير سخت 
در برابر گروه هاي تروريس��تي و پاكسازي آنها از مناطق 

امن براي اين عناصر تروريستي تعهداتي ارايه كردند.«

شهباز شريف: بي ثباتي در 
افغانستان به منطقه سرايت مي كند

رسانه ها از شهادت يك زن فلسطيني به دست ارتش 
رژيم صهيونيس��تي خبر دادند. به گ��زارش ايلنا و به 
نقل از روسيا اليوم، ارتش رژيم صهيونيستي يك زن 
فلسطيني را به اتهام تالش براي انجام حمله با چاقو به 
شهادت رساند. وزارت بهداشت فلسطين اعالم كرد: 
»زن جواني به نام غفران هارون حميد وراس��نه بر اثر 
اصابت گلوله نظاميان اشغالگر در نزديكي العروب در 
شمال الخليل به ناحيه سينه به شهادت رسيد. اين زن 
جوان يك اسير آزاد شده است كه در ماه ژانويه بازداشت 
و در اوايل آوريل آزاد شده بود.« روزنامه جروزالم پست 
گزارش داد كه اين زن مورد اصابت گلوله قرار گرفت 

در حالي كه هيچ سرباز اسراييلي آسيبي نديده بود.

شهادت يك زن فلسطيني
 به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست

نقش رسانه هاي جديد
 در  سياستگذاري  سايبري

گزارشروز

همزمان  با  پيشروي روس ها  در شرق
غربي ها  سالح هاي  پيشرفته  به  اوكراين  ارسال  مي كنند

مسكو، يك  گام  نزديك تر  به  پيروزي

آتش بس دوماه مي��ان طرف هاي درگير در جنگ يمن، 
نيمه ش��ب چهارش��نبه به پاي��ان رس��يد. در حالي كه 
نهادهاي بين المللي و بشردوست در طول هفته گذشته 
از طرف هاي درگير در جنگ يمن خواسته  بودند تا اين 
آتش بس را تمديد كنند، اما هيچ توافقي ميان نيروهاي 
يمني و ائتالف متجاوز تحت رهبري عربستان سعودي 
و متحدان يمني اش براي تمديد اين آتش بس به دست 
نيامده است. آتش بس ميان نيروهاي يمني در پي اعالم 
آتش بس يك جانبه از سوي عربستان در ابتداي ماه مبارك 
رمضان با توافقي كه با ميانجيگري س��ازمان ملل متحد 
بين طرفين به دست آمد، آغاز شد. مقرر بود در طول دو 
ماه آتش بس عالوه بر توقف درگيري ها، اقداماتي مانند 
بازگشايي فرودگاه صنعا، آزادي پهلو گيري كشتي هاي در 
بندر حديده و بازگشايي تعدادي از مسيرهاي تداركاتي به 
استان هايي كه تحت محاصره نيروهاي يمني قرار داشت، 
عملي ش��ود. اما در طول دو ماه گذش��ته، عالوه بر اينكه 
نيروهاي يمني، ائتالف تحت رهبري عربستان سعودي را 
به هزاران نقض آتش بس متهم كرده اند، برخي موارد توافق 
شده هم حل نشده باقي ماند. آنتونيو گوترش، دبيركل 
سازمان ملل متحد روز سه شنبه بر ضرورت تمديد و اجراي 
تمام عناصر توافق شده آتش بس قبلي تاكيد كرد. گوترش 
در گفت وگوي تلفني با رشاد العليمي كه از سوي عربستان 
سعودي به عنوان رييس شوراي رياستي يمن منصوب 
شده است در مورد اجراي آتش بس و همچنين تحوالت 
سياسي و امنيتي در يمن گفت وگو كرد. گوترش تاكيد 
كرد كه ادامه آتش بس نقش مهمي در »حل اكثر مشكالت 
فوري بشردوستانه و نيازهاي اقتصادي دارد كه مي تواند 
رنج مردم يمن را كاهش دهد.« در طول هفته هاي گذشته 
هانس گروندبرگ، فرستاده ويژه سازمان ملل در امور يمن 
در طول هفته هاي گذشته مذاكرات با طرفين درگيري 
براي تمديد آتش بس را تشديد كرده است. او روز دوشنبه 
در پيامي كه در شبكه اجتماعي توييتر منتشر كرد، نوشت: 
»تمديد آتش بس براي تثبيت منافعي كه تاكنون به دست 

آمده و ايجاد فضا براي رس��يدن به يك توافق سياسي، 
ضروري است.« هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل 
به يمن سه شنبه در مسقط، پايتخت عمان درباره تمديد 
آتش بس در اين كش��ور با محمد عبدالسالم، سخنگو و 
رييس هيات مذاكره كننده جنبش انصاراهلل يمن و برخي 
مقامات عماني گفت وگو كرد. اين توافقنامه شامل اجازه 
انجام پروازهاي تجاري از فرودگاه بين المللي صنعاء است 
كه از سال 2016 تنها براي انجام پروازهاي حامل كمك ها 
بازگشايي شد و به منزله جرقه اميد نادري در درگيري ها 
پس از جنگي ويرانگر است. گروندبرگ در صفحه رسمي 
هيات س��ازمان مل��ل در فيس بوك بر لزوم بازگش��ايي 
مس��يرها در تعز و ديگر مناطق يمن و تمديد آتش بس 
انساني و آغاز اقداماتي جدي براي توقف كامل درگيري ها 
تاكيد كرد. فرستاده س��ازمان ملل به يمن روز دوشنبه 
هم در عدن با رش��اد العليمي، رييس ش��وراي رهبري 
رياست جمهوري و احمد بن مبارك، وزير خارجه دولت 
مستعفي يمن براي استمرار مذاكرات درباره بازگشايي 
مس��يرها در تعز و تمديد آتش بس نشست هايي داشت. 
طبق بيانيه دفتر گروندبرگ، مذاك��رات بر لزوم تحقق 
نتايجي براي غيرنظاميان در تعز و ديگر استان هاي يمن 
متمركز بود و گروندبرگ بر اهميت تجديد آتش بس براي 
افزايش منافع حاصل از آن و نيز پيشروي در مسير سازشي 
سياسي تاكيد كرد. ليندا توماس گرينفيلد، نماينده امريكا 
در س��ازمان ملل نيز روز سه ش��نبه در جمع خبرنگاران 
ضمن هشدار نس��ب به چالش هاي پيش روي مذاكرات 
جاري درباره آتش بس دوماهه در يمن، تمديد توافقنامه 
آتش بس را براي سهولت بخشيدن به امدادرساني ها به 
چند ميليون يمني كه با خطر مواجه هستند، خواستار 
ش��د. گرينفيلد گفت: مذاك��رات جاري ب��راي تمديد 
سازوكارهاي آتش بس هنوز تمام نشده و به نظر مي رسد 
با برخي مشكالت مواجه است. نماينده امريكا در سازمان 
ملل اظهار كرد: امريكا به بن بس��ت رسيدن مذاكرات را 
يك مشكل مي داند و از گروه هاي دو طرف مي خواهد به 
اين تالش ها براي ايجاد راهي مسالمت آميز جهت تامين 

كمك هاي بشردوستانه به يمني ها ادامه دهند.

انصاراهلل: دشمن به زبان صلح باور ندارد
در حالي كه پايان آتش بس دوماه فرا رسيده است، وزير دفاع 
دولت نجات ملي يمن، وابسته به انصاراهلل از آمادگي براي 
از سرگيري جنگ خبر داده است. محمد ناصر العاطفي، 
وزير دفاع دولت نجات ملي يمن سه ش��نبه ش��ب گفت: 
ائتالف متجاوز از آتش بس، براي س��ازماندهي مزدوران، 
اجراي نقشه ها و سناريوهاي خصمانه بهره گيري مي كند. 
به گزارش ايرن��ا و به نقل از خبرگزاري س��با يمن، ژنرال 
العاطفي تصريح كرد: »اميدوار بوديم آتش بس س��ازمان 
ملل آغازي براي پايان دادن به حمله به يمن و محاصره و 
برداشتن گام هاي اعتمادسازي و احساس مسووليت باشد، 
اما در حقيقت ديديم كه متجاوزان به بندهاي آتش بس 
پايبند نبوده و اين بيانگر آن اس��ت كه ما در برابر دشمني 
قرار داريم كه به زبان صلح ايمان ندارد و رويكرد مجرمانه 
آن و كينه نهفته اش در قبال ملت يمن در تمام رفتارهاي 
آن سيطره دارد.« العاطفي افزود: »ما به كشورهاي متجاوز 
مي گوييم، آنچه آرزو مي كنند محقق نخواهد ش��د. آنان 
نخستين هدف ]ارتش يمن[ خواهد بود و اقدامات آينده 
نيز نسبت به گذشته دردناك تر خواهد بود.« وي تاكيد كرد: 
»ائتالف متجاوز از آتش بس، براي سازماندهي مزدوران، 
اجراي نقشه ها و سناريوهاي خصمانه تحت اسامي متعدد 
بهره گيري مي كند كه از آن جمله مي توان به نهاد موسوم 
به شوراي رياستي اشاره كرد كه آخرين برگه ائتالف براي 

مقدمه چيني يك جنگ داخلي در يمن است.« وزير دفاع 
يمن اضافه كرد: »وزارت دفاع و رييس ستاد مشترك يمن 
و تمام سطوح فرماندهي آن و نيز يگان هاي تابعه تجهيزات 
الزم را براي توانمندي نظامي خود و به روز كردن ابزارها و 
شيوه نظامي خود را فراهم كرده است.« وي افزود: »ما در 
آمادگي كامل جنگي براي مقابله با هرگونه رويداد اضطراري 
قرار داريم و حاضريم كه از همه گزينه هاي نظامي استفاده 
كرده و تمام حق��وق خود را چ��ه در دوران صلح و چه در 
دوران جنگ استيفا كنيم.« وزير دفاع يمن در پايان افزود: 
»كشورهاي متجاوز به شرايط آتش بس پايبند نيستند و 
اين بيانگر اين است كه ما با دشمني روبه رو هستيم كه به 
زبان صلح باور ندارد و رفتارش جنايتكارانه است.«  جالل 
الرويشان، معاون دفاعي و امنيتي نخست وزير يمن سه شنبه 
شب گفت: »از جامعه جهاني و سازمان ملل متحد انتظار 
داريم كه درك كنند، س��خن گفتن از آتش بس درحالي 
ك��ه 25 ميليون نفر در يمن در محاصره به س��ر مي برند، 
غيرمنطقي است.« الرويشان تاكيد كرد: »نيروهاي مسلح 
و نيروهاي امنيتي در صورتي كه طرف ديگر با آتش بس 
مخالفت كند يا بخواهد آن را به بستن فرودگاه صنعا يا بندر 
الحديده گره بزند، ]براي حمله[ آمادگي كامل دارد.« وي 
اضافه كرد: »خواسته هاي صنعا براي پذيرش جهت تمديد 
آتش بس، حقوق كليدي و بشردوس��تانه براي ملت يمن 

است و نمي توان نام شرط را بر آن نهاد.«

آتش بس دوماه قابل تمديد يمن بامداد پنجشنبه به پايان رسيد

بازگشت جنگ به يمن

سوژهروز

شهابشهسواري

نوش��ت كه او اوكراين را چه به صورت خصوصي و چه 
در مأل عام، براي دادن هرگونه امتياز ارضي تحت فشار 

قرار نخواهد داد.
رييس جمهور امريكا در اين مقاله اما يك عقب نشيني 
قابل توجه داش��ت، او كه چندي پيش در ماه مارس 
گفته بود والديمير پوتين »ديگر نمي تواند در قدرت 
باقي بماند« اين بار اعالم كرد تالش��ي براي كنار زدن 
او از ق��درت ندارد. بايدن اعالم كرد: »امريكا تالش��ي 
براي بركناري والديمير پوتين رييس جمهور روسيه 
نخواهد داش��ت. ما به دنبال جنگ بين ناتو و روسيه 
نيستيم. اگرچه من با آقاي پوتين مخالفم و اقدامات او 
را تحريك آميز مي دانم، اما اياالت متحده تالشي براي 

بركناري او در مسكو نخواهد كرد.«
همزمان، صدراعظم آلمان كه به خاطر عدم قاطعيت 
در ارسال تسليحات به اوكراين مورد انتقاد اپوزيسيون 
در پارلمان اين كشور اس��ت به اوكراين وعده داد كه 
يك سيستم پدافند هوايي پيش��رفته براي مبارزه با 
حمالت روسيه به اين كش��ور بدهد. او در سخنراني 
خود در پارلمان آلم��ان گفت: »عالوه بر اين به ارتش 
اوكراين يك رادار رديابي مدرن كه مي تواند توپخانه 
)دشمن( را شناسايي كند، تحويل داده خواهد شد.« 
به گزارش دويچه وله، آنچه شولتس وعده اش را داده، 
سيستم دفاع هوايي IRIS-T از شركت Diehl است 
كه سازنده مدرن ترين سيستم دفاع هوايي آلمان است. 
صدراعظم آلمان تاكيد كرد: »با انجام اين كار به اوكراين 
امكان مي دهيم كه بتواند از تمامي يك شهر بزرگ در 

برابر حمالت هوايي روسيه محافظت كند.«
گوستاو گرسل، كارش��ناس نظامي در مصاحبه اي با 
پرتال ntv پيش��تر توضيح داده بود كه چرا س��امانه 
IRIS-T SLM ي��ك مزي��ت واقعي ب��راي اوكراين 

به ارمغ��ان م��ي آورد. او مي گويد: »اين س��امانه برد 
كوتاه تري نسبت به سامانه پاتريوت  )Patriot( دارد، 
اما متحرك تر است و براي اوكراين مناسب تر.« به گفته 
او روس ها مي توانند مواضع رادار اوكراين را شناسايي 
كرده و سپس به آنها حمله كنند. به همين دليل نيز 
ارتش اوكراين تنها يك بار مي تواند از يك مكان براي 
استفاده از رادارهاي خود اس��تفاده كند. سپس بايد 
آنها را خاموش كند و اين تجهيزات را به مكان ديگري 
منتقل كند تا روس ها نتوانند محل آن را كشف كنند و 
منتظر حمله هوايي بعدي بمانند. بنابراين به گفته اين 
كارش��ناس: »ارتش اوكراين بايد تجهيزاتي را داشته 
باش��ند كه به س��ادگي قابل جابه جا كردن باشند. به 
همين دليل نيز سامانه IRIS-T SLM سالح بسيار 

خوبي براي اوكرايني هاست.«
در اين شرايط نيز همچنان كشورهايي در اروپا هستند 
كه با ارسال تجهيزات به اوكراين مخالفند و مي خواهند 
بي طرف بمانند. به گزارش رويترز، شبكه تلويزيوني 
سوييس SRF روز چهارش��نبه گزارش داد كه دولت 
سوييس درخواست دانمارك براي ارسال نفربرهاي 
زرهي ساخت سوييس به اوكراين را به دليل سياست 
بي طرفي خ��ود مبني بر عدم ارايه س��الح به مناطق 
درگيري وتو كرده است. سوييس پيشنهاد دانمارك 
براي ارايه ح��دود 20 خودروي جنگ��ي پيرانا III به 
اوكراين را رد كرد. اين خودروي نظامي را س��وييس 
س��اخته و طبق توافقات، هر كشوري كه بخواهد اين 
تجهيزات را به كشور ثالث ارسال كند بايد از سوييس 
اجازه بگيرد. در ماه آوريل نيز سوييس صادرات مجدد 
مهمات ساخت اين كشور مورد استفاده در تانك هاي 
ض��د هوايي كه آلم��ان به اوكراين مي فرس��تد را وتو 
كرد. اين كش��ور همچنين درخواست لهستان براي 

بازصادرات به اوكراين را رد كرده است.

سجادعابدي



شكاربان

پس��ر جواني در خانه ما از طرف 
سازمان ملل گماشته شده بود كه 
كارهاي ما را انجام مي داد. خريد 
مي كرد و لباس را از لباسشويي 
مي گرفت... هر وق��ت او را از پي 
كاري مي فرستاديم، برمي گشت، 
با لبخندي به  پهناي صورتش و 
نمايش دندان هاي س��فيد در پس زمينه چهره آفتاب 
سوخته اش و با رضايتي كه از چهره و چشمانش هويدا 
بود، مي گفت: »ج��اب، دان« وظيفه انجام ش��د! اين 
وظيفه ممكن بود گرفتن لباس از لباسشويي مي بود... 
مهم رضايتي بود كه از انجام وظيفه حس مي كرد! اين 
عبارت تا مدت ها تكيه كالم ما ش��ده بود به طوري كه 
سال هاي بعد وقتي كه همديگر را مي ديديم، مي گفتيم: 

»جاب دان«.
بعدها به كشوري رفتم كه صالح نيست نام اين كشور 
فاش شود، به داليل مختلف، يكي به دليل مهمان نوازي 
مردم اين كشور و ديگري به خاطر شناختي كه مردم 

ايران از آن دارن��د. يك هموطن ما را در فرودگاه ديد و 
با او دوس��ت ش��ديم وي يك كارخانه توليد آرد در آن 
كشور داشت و س��ال ها در آن كشور زندگي كرده بود 
و مردم را خوب مي شناخت. از تنبلي و در رفتن از زير 
كار آنها برايم تعريف مي كرد. خانه او در يك ساختمان 
بزرگ بود ب��ا راهروهاي دراز و باريك و تاريك. او گفت 
مردم المپ را مي دزدند. از يك المپ هم نمي گذرند. او 
مي گفت اينجا از زير كار در رفتن يك هنر است )با جاب 
دان مقايسه كنيد!( او مي گفت وقتي به خواستگاري 
دختري مي روند مثال مي گويند: پس��ر من 2 ميليون 
درآمد و 2 تومن هم زيرميزي درآمد دارد! )تحس��ين 
حضار( او سپس به فرزندش مي گويد:  اون كه از اداره بلند 
كردي، به همه نشان بده و او يك چراغ روميزي را نشان 
مي دهد؛ تكه به تكه نش��ان مي دهد و بعد يك ساعت 
ديواري... )تشويق حضار( جاب دان در هندوستان بود. 

بزرگ ترين دموكراسي جهان و دزدي و الابالي گري؟
به راستي آهن و فوالد از يك كوره مي آيند ليك

آن  يكي   شمشير ساز و آن دگر  نعل خر  است

رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران از بدهي ۱۴ هزار و ۸۰۰ 
ميليارد توماني به بيمه ها و دانشگاه ها خبر داد.

اميرحسين قاضي زاده هاشمي گفت: ما قوانين زيادي در 
حمايت از خانواده هاي ايثارگر و شهدا داريم كه عمده اين 
قوانين به صورت كامل محقق نشده است. تاكنون تنها ۱۹ 
درصد از قوانيني كه بار مالي دارد، اجرا ش��ده است. ساير 
قوانين يا اصال اجرا نشده يا به صورت ناقص به اجرا درآمده 
است. يعني در سال هايي انجام شده و در سال هايي انجام 
نشده است. به عنوان مثال پرداخت هزينه بخشي از بليت 
هواپيما و قطار ايثارگران در سال هايي انجام مي شد، اما 
حدود ۱۰ س��ال اس��ت كه ديگر در اين زمينه پرداختي 
نداشته ايم. اين عدم پرداخت ها باعث شده كه بنياد شهيد 
۱۴ ه��زار و ۸۰۰ ميليارد تومان به بيمه ها و دانش��گاه ها 
بدهكار باش��د، لذا بين آنچه مصوب و عمل شده تفاوت 
اس��ت. در حوزه استخدامي متوسط سهميه استخدامي 
ايثارگران۳۰ درصد بوده اس��ت، در حالي كه وقتي تعداد 
كاركنان ايثارگر دستگاه را مي گيريم، حدود زير ۱۰ درصد 
است. البته بودجه بنياد شهيد در سال گذشته حدود ۳۱ 
هزار ميليارد تومان بود اما امروز به بيش از ۸۰ هزار ميليارد 
تومان رسيده است. حداقل حقوق والدين شهدا را به حداقل 
حقوق كارگري رسانديم. مصوبه ديگري داشتيم كه حداقل 
حقوق معيش��ت بگيران ما يعني آنهايي كه فاقد هر نوع 
شغلي هستند از دو ميليون و 2۰۰ هزار تومان به ۳ ميليون 
و ششصد هزار تومان در دهك هاي پايين رسيد. مصوبه 
س��ومي كه در حال پيگيري آن هستيم، حق پرستاري 
ايثارگران است. حق پرستاري آن دسته از ايثارگراني كه 
واجد پرس��تاري هستند به چهار ميليون و دويست هزار 
تومان افزايش پيدا مي كند. اين عدد در سال گذشته چيزي 
در حدود زير ۳ ميليون تومان بوده است.براي تامين افراد 
فاقد مسكن در ميان ايثارگران، مصوب شده كه در طرح 
جهش ملي مسكن هر جا پروژه ساختماني وزارت مسكن 
تعريف ش��ده پنج درصد آن به افراد فاقد مسكن ايثارگر 

تخصيص پيدا كند. وامي كه قرار اس��ت وزارت مس��كن 
به ايثارگران در حوزه تامين مس��كن بدهد سود كمتري 
نسبت به سايرين دارد. بسياري از ايثارگران هستند كه از 
تسهيالت مسكن استفاده كردند اما اين تسهيالت منجر 
به خانه دار شدن شان نشده است. حسن طرح جهش ملي 
مسكن اين است كه خانه توليد مي كند.براي حل مشكل 
اشتغال و بيكاري ايثارگران هم، ايثارگران را در سبد طرح 
اشتغال دولت گذاشتيم. هر جا ش��غلي از سوي شوراي 
عالي كار وزارت تعاون توليد مي ش��ود بايد ۱۰ درصد آن 
به ايثارگران تعلق يابد.ما مراك��ز درماني داريم اما عمده 
خدمات مان از طري��ق بيمه هاي تكميلي بود. بيمه هاي 
تكميلي توان پرداخت خدمات درمان��ي به ايثارگران را 
نداش��تند، چراكه منابع آنها از مصارف شان كمتر بود. به 
عنوان مثال در س��ال۱۴۰۰ مصارف اين بيمه ها ۵ هزار 
ميليارد تومان بود، اما بودجه در نظر گرفته شده براي آنها، 
۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بود.وقتي بيمه هاي تكميلي 
نمي توانستند هزينه هاي خود را پرداخت كنند از خدمات 
درماني به ايثارگران كم مي گذاشتند و اين باعث نارضايتي 
جامعه ايثارگر شده بود. با لطف دولت و مجلس سرانه هر 
ايثارگر براي بيمه هاي تكميلي از ۱۶۷ هزار تومان در سال 
۱۴۰۰ به ۳۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ رسيد البته اين 
۳۵۰ هزار تومان نمي تواند تمام هزينه ها را پوشش دهد 
به خصوص اگر يارانه دارو به ما داده نشود. ما انتظار داريم 
از محل آزادس��ازي يارانه دارو مبلغي به ما پرداخت شود.

س��رانه ۳۵۰ هزار تومان براي هر ايثارگر با احتس��اب ارز 
۴2۰۰ تومان بود. براي حل اين مشكالت تمامي مصوباتي 
كه بار مالي دارند مثل تعرفه هاي پزشكي و حداقل حقوق 
كارگري بايد قبل از تصويب بودجه ساالنه به مجلس اعالم 
شود تا دستگاه ها بتوانند قانون را به درستي اجرا كنند. با 
تمامي افزايش بودجه بنياد شهيد كه در قانون پيش بيني 
شده، ما براي اينكه بتوانيم تكاليف قانوني را انجام دهيم 

همچنان ۱۰هزار ميليارد تومان كسري داريم.

هنردرماني در موزه، نام پروژه اي 
علمي است كه در چند موزه دنيا 
و با مش��اركت مراكز پزشكي و 
درماني مورد بررسي قرار گرفته 
اس��ت و همچنين كتاب��ي نيز با 
همين عن��وان در س��ال 2۰2۰ 
توس��ط انتش��ارات ِجس��يكا 

كينگزلي در لندن انتشار يافته است.
هنردرماني با ساير رش��ته هايي كه از طريق موسيقي، 
نمايش و ... به درمان مي پردازد، متفاوت است و به طور 
اخص روي روش هايي كه با هنرهاي تجسمي در ارتباط 
است تمركز مي يابد و با خلق يا تحليل آثار هنري تاثيرات 
رواني را در فرد ايجاد مي كنند. از هنردرماني جهت بهبود 
عملكرد شناختي- حسي و معضالت عاطفي استفاده 
مي شود. هنردرماني در واقع تلفيقي از هنر و روانشناسي 
است كه در قرن بيستم به صورت تخصصي پايه ريزي 
شد و اخيرا در مورد برخي بيماري هاي دشوار جسمي 

مانند سرطان نيز كاربرد دارد.
پروژه هنردرماني در موزه ها نخست در كشورهاي كانادا، 
كلمبيا و ش��هر لندن با مطالعه روي ك��ودكان معلول 
ذهني با همكاري موسس��ه بهداشت جهاني و موسسه 
هنر درماني بريتانيا آغاز ش��د كه هر كدام با كاربس��ت 
شيوه هاي گوناگون و گروه مخاطب با آسيب هاي مختلف 
در پيشبرد اين پروژه اقداماتي را انجام داده اند. اسپانيا نيز 
با برگزاري و طراحي ورك شاپ هاي هنري ويژه كودكان 
به اين جنبش پيوست. همچنين در بريتانيا هنردرماني 
براي افراد معتاد در موزه ها به صورت برنامه هاي هفتگي 

سالمت ويژه اين گروه بر گزار شده است.
 تئ��وري و مفهوم »فضاي امن« براي بيم��ار در موزه از 
اركان اصلي و تاكيد ش��ده در تمامي پروژه هايي است 
كه به نوع��ي هنردرماني در م��وزه را پيگيري مي كند. 
فضاي موزه ذاتا انتقال دهنده حس امنيت توام با تعامل 
اجتماعي است. اين احساس امنيت در بيمار نقطه بسيار 
روشني در مراحل درماني است كه با فضاهاي درماني و 
كلينيك ها به هيچ عنوان قابل مقايسه نيست و در ادامه 
تئوري اهميت فضا و زمينه در پاس��خگويي به درمان 

قرار مي گيرد.
در اينجا اين س��وال مطرح است كه موزه ها با در اختيار 
داش��تن گنجينه و ظرفيت هاي آموزشي تا چه ميزان 
مي توانند در پيش��برد اهداف درماني س��هم داش��ته 
باش��ند؟ در واقع امروزه دغدغه س��المت مي تواند در 
دسته فعاليت ها و دلمشغولي موزه ها قرار گيرد كه خود 

مستلزم همفكري و مشاركت ميان چندين نهاد اجرايي 
و گروه هاي متخصص است. 

 سياست هاي موزه داري در قرن بيست ويكم و به خصوص 
س��ال هاي اخير متكي بر رويكردهاي ميان رشته اي و 
خلق نمايشگاه هايي اس��ت كه برآيند چندين ديدگاه 
برآمده از علوم و زمينه هاي مختلف است. هنردرماني 
نيز مستلزم تالقي انديشه و همفكري گروهي متشكل 
از نمايش��گاه گردان ها، موزه دار و روانشناس��ان است. 
هنردرماني مي تواند براي موزه ها دريچه اي باشد تا به آن 
بينديشند كه در آن سوي ديوارهاي موزه چه مي گذرد و 
چگونه مي توان به نوعي پاسخگوي نيازها و مسائل جامعه 

بود كه امر سالمت يكي از مهم ترين آنهاست.
 ع��الوه بر برنامه هاي��ي كه تخصصي ب��راي گروهي از 
بيماران در نظر گرفته مي ش��ود، در خصوص فعاليت 
موزه ها اين چالش به وجود مي آيد كه چقدر نمايشگاه ها 
بازديد كننده را بر سر ذوق مي آورند تا قصه هاي خود را 
بازگو كنند، دست به خلق بزنند و نگاه فرهنگي خود را 

گسترش دهند.
تاكنون موزه هاي هنرهاي زيبا، هنر مدرن و هنر معاصر 
بيشترين سهم را در اجراي اين پروژه داشته اند. مطالعه 
روانش��ناختي روي آثار هن��ري و تعريف قالبي جهت 
بهره برداري از هنر به عنوان درمانگر فعاليت جانبي است 

كه توسط اين موزه ها صورت گرفته است.
ش��يوه اجراي اي��ن پ��روژه در موزه ها مختلف اس��ت. 
ورك ش��اپ، برنامه ه��اي اقامتي، خلق اث��ر و طراحي 
نمايشگاه، بازديد ويژه از نمايشگاه از مهم ترين آنهاست. به 
هر ميزان كه اين امكان پديد  آيد تا بيمار از حالت منفعل 
خارج شود و به تجربه شخصي دست يابد، تاثيرات اين 
روش ها بهتر خواهد بود. مثال در پروژه اي كه در امريكا 
روي كودكاني كه از اس��ترس محيط��ي رنج مي برند، 
گذراندن ساعات طوالني در محيط موزه و تجربه خلق 
هنري بسيار در مراحل هنر درماني آنها تاثيرگذار بوده 
اس��ت يا مطالعه اي كه روي س��المندان در نمايشگاه 
باستان شناسي بوگاتا كلمبيا و پديد آوردن موقعيتي كه 
آنها با تجارب انس��اني رويارو شوند و خود به بازگويي از 

تجارب خود بنشينند.
موزه ها عالوه بر فعاليت رايج خود مي توانند در تعامل با 
علوم ديگر از جمله روانشناسي اقدام به انجام پژوهش هاي 
كاربردي و بهره برداري از ظرفيت هاي هنري خود كنند. 
موزه ها به نواقص و ضعف هاي فيزيكي و رواني شهروندان 
هم بايد بينديشند و صرفا محيطي براي عرضه اشياي 

فاخر به هنردوستان نباشند.

خاطرات  سفر  و حضر )220 (

 رييس بنياد شهيد خبر داد: ۱۴ هزار و ۸00 ميليارد تومان 
به بيمه ها و دانشگاه ها بدهكار هستيم

موزه تراپي

حقوق شهروندي
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توفان هاي ش��ن و گ��رد و غبار باعث اث��رات منفي قابل 
توجهي بر جامعه، اقتصاد و محيط زيس��ت در مقياس 
محلي، منطقه اي و جهاني مي شوند. عوامل كليدي براي 
توليد توفان هاي شن و گرد و غبار وجود دارند: باد شديد، 
كمبود پوشش گياهي، استفاده فراتر از حد مجاز آب هاي 
زيرزميني، سد سازي و خشك شدن رودخانه ها و كاهش 
بارندگي.  ش��ايد خطرات زيس��ت محيطي و بهداشتي 
اين گونه توفان ها را نتوان به طور دايم كاهش داد، اما با انجام 
اقدامات مناسب مي توان تاثير آنها را كم كرد. توفان گرد 
و غبار مي تواند كيلومترها طول و چندين هزار متر ارتفاع 
داشته باشند. بيشتر دانشمندان تخمين مي زنند به طور 
متوسط در هر زماني حدود ۴۴ ميليارد پوند )2۰ تراگرم( 

گرد و غبار در جو زمين وجود دارد.
تا س��ال هاي ۱۸۰۰ زماني كه دش��ت هاي بزرگ زمين 
از چمنزار پوش��يده ش��ده بود رطوب��ت را در زمين نگه 
مي داشتند و از وزش بيشتر خاك حتي در طول دوره هاي 

خشك هم جلوگيري مي كردند. در مناطق خشك، بادها 
مي توانند گرد و غبار را از زمين به هوا بكشند و توفان گرد 
و غبار ايجاد كنند.جغرافيا و زندگي گياهي يك منطقه 
نيز مي تواند احتمال وقوع توفان هاي گرد و غبار را افزايش 
دهد. به عنوان مثال، توفان هاي گرد و غبار در مناطقي كه 
هموار هستند و درختان و گياهان بسيار كمي دارند، رايج 
است. اين دو ويژگي به بادها اجازه مي دهد تا شتاب ايجاد 
كنند و باعث مي ش��وند بادها قوي تر شوند و گرد و غبار 

بيشتري را وارد جو كنند.
اگرچه توفان هاي گرد و غبار ممكن است تنها پس از چند 
دقيقه پايان يابد، اما گرد و غبار مي تواند در هوا معلق باشد 
و براي روزها يا حتي ماه ها پس از آن مشكالتي ايجاد كند. 
توفان هاي گرد و غبار و اثرات طوالني مدت آنها به داليل 

مختلفي مي توانند خطرناك باشند.
 از آنجايي كه توفان هاي شن مي توانند ديد را نزديك به 
صفر كاهش دهند، سفر را دشوار مي كنند. دميدن ذرات 
شن و غبار همچنين مي تواند به كوچك ترين شكاف هاي 
ماش��ين آالت راه پيدا كند و باعث خرابي هاي مكانيكي 

مكرر ش��ود. توفان گرد و غبار مي توانند به طور ناگهاني 
ظاهر شوند و مردم را غافلگير كنند. آنها مي توانند ديد را 
زماني كه در حال رانندگي با ماشين هستيد دشوار كرده 
و منجر به تصادفات رانندگي ش��وند. با باال آمدن ابر گرد 
و غبار، ديد افق��ي را كاهش مي دهد كه مي تواند زندگي 
انسان را به طرق مختلف تحت تاثير قرار دهد. ذرات ريز 
معلق همچنين حاوي آالينده ه��ا، باكتري ها و گرده ها 
هس��تند كه اثرات منفي بر س��المتي مانند آلرژي ها و 

بيماري هاي تنفسي دارند.
گرد و غبار همچنين حامل آالينده هاي معلق در هوا مانند 
سموم، فلزات سنگين، نمك، گوگرد، آفت كش ها و غيره 
است كه با استنشاق گرد و غبار آلوده، اثرات قابل توجهي بر 
سالمتي افراد ايجاد مي كند.  رسوب گرد و غبار روي منظره 
مي تواند باعث خشك شدن برگ ها، تاخير در رشد گياه و 
آسيب به محصوالت شود. ذرات معلق گرد و غبار در آب 
مي توانند مانع از نفوذ نور خورشيد به كف دريا شوند و از 
اين رو بر چرخه حيات دريايي نيز تاثير مي گذارند.آسيب 
به سازه هاي فيزيكي مانند ساختمان ها و جاده ها بر اثر 

رسوب گرد و غبار، هزينه هاي مربوط به تميز كردن گرد 
و غبار در داخل خانه و تميز كردن وس��ايل نقليه، هزينه 
حذف شن و ماسه از جاده ها و ساختمان ها و ايجاد فشار 
مضاعف بر پيكره بهداش��ت و درمان از ديگر پيامدهاي 
توفان گرد و غبار اس��ت.مي توان اقدامات كنترلي براي 
كاهش اثرات آن انجام داد. انتش��ار گرد و غبار محلي در 
مقياس كوچك ناشي از فعاليت هاي انساني را مي توان با 
استفاده از روش هاي مكانيكي موقت مانند سد بتني، مالچ 

پاشي، سپرهاي درختي و غيره كاهش داد.
افزايش پوش��ش گياهي به تثبيت خاك، تپه هاي شني 
و ايجاد بادش��كن ها كمك مي كند. اس��تفاده از گياهان 
و درختان بومي به عنوان س��پر مي تواند س��رعت باد را 
كاهش دهد و رانش ش��ن و ماس��ه را كم كرده و در عين 
حال رطوبت خاك را نيز افزايش دهد.  بايد ساختمان ها 
را در مناطق مستعد توفان هاي گرد و غبار و آلودگي هوا 
به طور مناسبي طراحي كرده و آزمايش هاي نفوذ هوا در 

ساختمان صورت بگيرد.
پژوهشگر حوزه تغيير اقليم و سالمت

توفان  شن و راه هاي مقابله با آن
نگاه

    نص�راهلل دريابيگ�ي؛ رييس كان�ون كارگران 
بازنشس�ته اس�تان مازن�دران: »روال ثاب��ت و 
تعريف ش��ده اي براي اج��راي م��واد ۹۶ و ۱۱۱ قانون 
تامين اجتماعي وجود داش��ته؛ بعد از تصويب افزايش 
مس��تمري ها در تامين اجتماعي، فقط يك س��يكل 
اداري كامال تشريفاتي طي مي شد به اين معنا كه وقتي 
هيات مديره و هيات امناي سازمان، افزايش مستمري 
را تصويب مي كردند و اين مصوبه ب��ا امضاي وزير كار 
وق��ت به دولت مي رف��ت، دولت هميش��ه آن را بدون 
وقفه و درنگ امضا مي كرد، چون مصوبه  سازمان كامال 
كارشناسي  شده و تامين اعتبار براي آن صورت گرفته 
است. امس��ال دولت خالف روال قانوني هميشه عمل 
كرده و مصوبه  شوراي عالي كار را كه براي همه كارگران 
الزم االجراست، به رس��ميت نشناخته؛ براي كارگران 
زيرمجموعه خودش، افزايش ۱۰ درصدي منظور كرده 
و براي بازنشستگان كارگري نيز مصوبه را بيش از يك 
ماه معطل گذاشته؛ اين چه معنايي مي دهد جز اينكه 
براي مصوبه  شوراي عالي كار ارزش قائل نيستند؟ بحث 
بازنشس��تگان كارگري از زمين تا آسمان با كارمندان 
بازنشسته تفاوت دارد؛ بازنشستگان دولت زيرمجموعه 
دولت هس��تند و س��ازمان مديريت براي حقوق آنها 
تعيين تكلي��ف مي كند، اما ما كارگران بازنشس��ته از 
جيب خودمان حق��وق مي گيريم و دول��ت اعتباري 

براي مس��تمري ما اختصاص نمي دهد. اميدواريم هر 
چه س��ريع تر مصوبه افزايش مستمري بازنشستگان 
كارگري به تصويب برسد؛ از رييس جمهور درخواست 
داريم به هيات دولت دس��تور بدهد ك��ه اين مصوبه را 
امضا و براي اجرا ابالغ كند. دولت نقش��ي در تعيين يا 
پرداخت مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي ندارد؛ 
دولت يك وظيفه در قبال س��ازمان دارد و آن پرداخت 
بدهي هاي انباشته در قالب قوانين بودجه ساالنه است؛ 
نه تنها به اين تكليف عمل نكرده اند بلكه مقابل حقوق 
قانوني بازنشستگان ايستاده اند. بيش از دوازده ميليون 
نفر از جمعيت كشور )بازنشستگان تامين اجتماعي( در 
انتظار نتايج نشست هاي هيات دولت هستند؛ بيش از 
اين، اين جمعيت انب��وه را در نگراني نگذارند و افزايش 

مستمري بازنشستگان را به تصويب برسانند.« 
   علي اصغ�ر بي�ات؛ ريي�س كان�ون عال�ي 
بازنشس�تگان و مس�تمري بگيران سازمان 
تامين اجتماعي: »افزايش حقوق بازنشستگان و 
مستمري بگيران تامين اجتماعي در سال جاري با 
توجه به مصوبات شوراي عالي كار، ماده ۱۱۱ و ۹۶ 
تامين اجتماعي و م��اده ۴۱ قانون كار انجام خواهد 
شد و هيچ مانع و مشكلي در اين خصوص وجود ندارد. 
هرساله پس از مصوبات شوراي عالي كار و تعيين و 
ابالغ سطوح مزدي، جلسات مربوط به تعيين ميزان 

افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تامين 
اجتماعي نيز برگزار مي شود كه تصميمات آن بايد به 
تصويب نهايي هيات وزيران برس��د. امسال هم اين 
جلس��ات در حال برگزاري است و ان شاءاهلل حقوق 
ارديبهش��ت ماه بازنشس��تگان و مستمري بگيران 
تامين اجتماعي با اعمال افزايش هاي جديد پرداخت 
خواهد شد. نكته مهم اين است كه سازوكار تعيين 
مي��زان افزايش س��نواتي حقوق بازنشس��تگان و 
مستمري بگيران تامين اجتماعي با ساير صندوق ها 
كه تابع تصميمات و مصوبات مجلس و دولت هستند، 
متفاوت اس��ت و نمي توانند براي بازنشس��تگان و 
مس��تمري بگيران تامين اجتماعي ميزان افزايش 
حقوق را مش��خص كنند و همان طور كه گفته شد 
تنها مصوبات شوراي عالي كار و مواد قانوني موجود 

مالك عمل هستند.«
   حس�ين غالمي؛ فعال صنفي بازنشستگان 
كارگ�ري: »هر س��ال افزايش حقوق و مس��تمري 
بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي 
از افزايش حقوق كارگران تبعيت مي كند كه توسط 
ش��وراي عال��ي كار تعيين مي ش��ود. طب��ق مصوبه 
ش��وراي عالي كار، افزايش حقوق بازنشستگان براي 
حداقل بگيران ۵۷ درصد و براي س��اير س��طوح ۳۸ 
درصد ب��ه  عالوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعيين ش��د. طبق 

روال، سازمان تامين اجتماعي، افزايش حقوق را تاييد 
و در بودجه س��االنه لحاظ مي كند. با تصويب وزارت 
كار اليحه به هيات دولت براي تصويب نهايي فرستاده 
مي شود و پس از طي روال قانوني فوق، دولت ها همان 
را ب��راي اجرا تصوي��ب و ابالغ مي كنن��د اما ماجراي 
افزايش مستمري ۱۴۰۱ از همان زمستان سال قبل به 
موانع برخورد كرد. ابتدا يك ويرگول در اليحه بودجه 
دردسرساز شد و وقتي بعد از مطالبه گري بازنشستگان، 
آن ويرگول مشكل ساز حذف ش��د، دولت با افزايش 
حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي كه همه مراحل 
قانوني را طي كرده و فقط به يك امضاي نهايي نياز دارد، 
مخالفت كرد و برخي مي گويند بازنشستگان مخصوصا 
بازنشستگان ساير س��طوح بايد با همان افزايش ۱۰ 
درصدي مستمري بازنشس��تگان دولت بسازند!اين 
مخالفت غيرقانوني است و قانون زير پا گذاشته شده 
چون خالف قانون بودجه و خالف اس��تقالل نهادي 
س��ازمان تامين اجتماعي اس��ت. مخالفت با مصوبه  
تامين اجتماعي به معناي به رسميت نشناختن قانون 
و ب��ازي ندادن مديران تامي��ن اجتماعي و همچنين 
بي احترامي به استقالل سازمان تامين اجتماعي است؛ 
حتي شوراي عالي كار و تصميمات آن را نيز به رسميت 
نمي شناسند؛ اين روند اگر عرف شود، همين حقوق 

ناچيز بازنشستگان نيز زير سوال مي رود.«

تاكيد فعاالن كارگري بر الزام دولت به رعايت قانون 

ديروز خبرگزاري ايلنا در خبر بسيار كوتاهي و بدون 
ذكر جزييات از تجمع بازنشستگان تامين اجتماعي، از 
قول معترضان نوشت: »اين بازنشستگان با حضور در 
ادارات تامين اجتماعي استان هاي خود، از هيات دولت 
درخواست كردند افزايش مستمري بازنشستگان را به 
تصويب برساند. آنها مي گويند دولت نه تنها بدهي خود 
به تامين اجتماعي را نمي پردازد، بلكه افزايش حقوق 
بازنشس��تگان را فريز كرده است؛ حقوق ما بر مبناي 
فروردين س��ال قبل پرداخت مي ش��ود؛ در حالي كه 
هزينه هاي زندگي در اين مدت چند برابر شده است؛ 

چگونه بايد با حقوق سال قبل زندگي كنيم؟«
اما فقط بازنشستگان تامين اجتماعي نيستند كه از 
بدعت گذاري هاي عجيب دولت شاكي شده اند. حدود 
2۰۰ هزار كارگر شاغل در بخش دولتي هم، متعجب 
از روال��ي كه دولت در پيش گرفته و معلوم نيس��ت با 
ناديده گرفتن قانون كار مي خواهد كدام پيام را با چه 
زباني به مردم برساند، همچنان نمايندگان خود را به 
ديوان عدالت اداري مي فرس��تند تا بر شكواييه عليه 
دولت امضا بگذارند. ديوان عدال��ت اداري مهم ترين 
مرجع قانوني اس��ت كه مي تواند و اين اختيار را دارد 

كه دولت را به رعايت قانون و مصوبات ش��وراي عالي 
كار مكلف و موظف كند و حتي اين اختيار را دارد كه 
براي مدير دولتي متخلف از اجراي قانون، راي انفصال 
از خدمات دولتي صادر كند. در حالي كه بعد از مصوبه 
۱۵ ارديبهش��ت ماه هيات دولت درب��اره افزايش ۱۰ 
درصدي مزد كاركنان دولت، تا س��ه ماه فرصت براي 
شاكيان اين مصوبه در ديوان عدالت اداري باقي است، 
بايد ديد تا دو ماه آينده، تعداد شكات دولت بابت اين 
بدعت بي سابقه به چند نفر مي رسد و ديوان با اتكا به 
اعتراض چند مستحق مشمول قانون كار مي خواهد 
دولت را خطاب الزام آوري قانون و تكاليف قانوني خود 
كند؟ در حالي كه طي روزهاي گذش��ته نمايندگاني 
از كميس��يون هاي اجتماعي و فراكسيون كارگري و 
حوزه هاي انتخابيه مختلف، دولت را خطاب تكليف به 
اجراي قانون و مصوبات شوراي عالي كار قرار داده اند، 
ديروز هم نصراهلل پژمانفر؛ نماينده مشهد و كالت در 
مجل��س، در نامه اي به رييس هيات تطبيق مصوبات 
دولت با قوانين، به جمع نمايندگان معترض پيوست و 
خواستار واداشتن دولت به اجراي قانون شد. در متن 
نامه پژمانفر خطاب به محسن اسماعيلي؛ رييس هيات 

تطبيق مصوبات دولت با قوانين آمده است: »هر ساله 
ميزان افزايش حقوق س��االنه كارگران كشور مطابق 
ماده ۴۱ قانون كار جمهوري اس��المي ايران است.اما 
دولت محترم در تبص��ره 2 ماده ۳ تصويبنامه تعيين 
ضريب افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت 
در سال ۱۴۰۱ به شماره 2۱۴۸۷/ت۵۹۸2۶ه� مورخ 
۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ رقم ۱۰ درصد اعالم كرده است. 
حال با توجه به اينكه مجلس شوراي اسالمي و شوراي 
نگهبان در پيش نويس اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ اين 
موض��وع را خالف قانون اع��الم كرده اند؛ از جنابعالي 
خواهش��منديم مراتب فوق را در نظر گرفته و نسبت 
به حذف تبصره مذكور در تصويبنامه دولت اقدامات 

مقتضي را انجام دهيد.«
طبق خبر خبرگزاري ايلنا، هيات تطبيق هم عالوه 
بر پذيرش مغايرت مصوب��ه دولت با مفاد قانون كار، 
مراتب را جهت تصميم گيري و ابالغ به رييس مجلس 
منعكس كرده و حاال هزاران كارگر و نمايندگان اقشار 
كارگري در بخش هاي دولتي، چشم انتظار واكنش 
محمدباقر قاليباف براي خط��اب قرار دادن دولت از 

صحن خانه ملت هستند.

اعتراضات به دولت همچنان ادامه دارد 

نمايندگان مجلس در حمايت از كارگران و بازنشستگان: دولت قانون را اجرا كند 

تجمع سراسري بازنشستگان
 در دفاتر تامين اجتماعي

گروه اجتماعي

سردار صديقي

موزه

سارا كريمان

اسماعيل   كهرم

ايثارگري

 ۱2 روز از سومين ماه سال گذشت و حقوق بازنشستگان 
تامين اجتماعي همچنان همان ارقام سال گذشته است 
و در حالي كه مجموعه دولت در مقابل اين قانون شكني 
س��كوت كرده اند، زمزمه ها درب��اره بي پولي كابينه و 
ناتواني از اعمال قوانين مصوب در مورد پرداخت حقوق 
و دستمزد اقشار آسيب پذير از جمله بازنشستگان و 

كارگران رو به افزايش است. 
ديروز بازنشس��تگان در ي��ك تجمع سراس��ري در 
ادارات تامين اجتماعي اس��تان ها، بار ديگر نس��بت 
به قانون ش��كني دولت اعت��راض كرده و خواس��تار 
تمكين دولت از قانون ساالنه افزايش مستمري هاي 
بازنشستگي طبق قوانين به جاي بدعت هاي جديد 

شدند. 
معترضان كه در واقع، اقش��ار آس��يب پذير در سن 
سالمندي هستند و جز همين مستمري ها هم هيچ 
امكان ديگري براي تامين معيش��ت ندارند در حالي 
معطل تصميمات دولت مانده اند كه طي س��ه هفته 
اخير، قيمت تمام كاالهاي مورد نياز خانوار، برخالف 
وعده هاي دول��ت، افزاي��ش يافته و ط��ي روزهاي 
گذشته هم بس��ياري از فعاالن كارگري و اقتصادي 
خطاب به رييس جمهوري پيش��نهاد دادند كه براي 
راستي آزمايي از اعتراضات معيشتي مردم، با لباس 
مبدل به بازارها سري بزند تا متوجه شود واقعيت بازار 
و آنچه بايد از جيب مردم براي سفره خانوار پرداخت 
ش��ود كامال متفاوت از اطمينان بخشي هاي كابينه 
درباره ثابت ماندن قيمت ها و منتفع شدن خانواده ها 
بابت واريز يك نوبت يارانه ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزار توماني 
است. طي روزهاي گذشته، مجري يكي از شبكه هاي 
تلويزيوني، در يك »گ��زارش خبري« با چند زن به 
ظاهر خانه دار در يك فروشگاه زنجيره اي همراه شد تا 
از برآورد كفاف يارانه واريزي دولت در مقابل قيمت ۴ 
قلم كاالي اساسي، به مردم گزارش بدهد. نمايش اين 
مجري و ادعاي آن زنان كه مي گفتند يارانه پرداختي 
دولت براي خريد ۴ قلم كاالي اساسي، نه تنها كافي 
است، بلكه مقداري از آن هم در كارت بانكي شان به 
عن��وان پس انداز باقي مانده، در اثناي واريز نش��دن 
حقوق بازنشستگان و اعتراضات معيشتي كارگران 
دستگاه هاي دولتي، موجي از خشم را به دنبال داشت 
و اعتماد عمومي به رس��انه اي كه منابعش از جيب 
شهروندان تامين مي شود، اما دروغ و خالف واقع به 
مردم تحويل مي دهد، بيش از گذش��ته كاهش پيدا 
كرد. آنچه اعتراضات اقشار كارگري و بازنشستگان را 
در اين روزها دامن زده همين است كه ظاهرا كابينه، 
با اعتماد به گزارش هاي غيرواقعي يك رسانه كامال 
جناحي، تلقي هاي اش��تباه را به عموم جامع تعميم 
مي دهد چنانكه برخالف ادعاي غيرواقعي آن چند زن 
در آن نمايشي كه شبكه تلويزيوني پخش كرد، همين 
امروز غير از افزايش سه، ۵ يا حتي ۱۰ برابري قيمت 
همين ۴ قلم كاالي مشمول دريافت يارانه دولت در 
بازار آزاد، گراني قيمت ها ب��ه باقي كاالها و خدمات 
هم سرايت كرده و در يك جمله، هزينه زندگي تمام 
اقشار، بعد از واريز يارانه هاي ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار توماني، 
دشوارتر از زمان پرداخت نشدن اين ارقام شده است. 
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و شوروي كمر به بردگي و استثمار جهان بسته اند و در اين بين 
تجاوز به منافع ديگران و استعمار و استثمار و بردگي ديگران 
را امري ضروري و كامال توجيه شده و منطقي با همه اصول و 
موازين خودساخته بين المللي مي دانند. از ديدگاه امام)ره( 
يكي از عناصر انس��انيت انسان، استقالل و آزادي اوست كه 
ابرقدرت ها با دخالت و سلطه طلبي خود اين عناصر انساني را 
در جوامع از بين مي برند. ايشان با شناخت عميق و گسترده 
خود از ماهيت انسان س��تيز ابرقدرت ها آگاه بودند و فرياد 

مخالفت با آنها را سر مي دادند.
3- عملك�رد يك س�ويه و جهت دار س�ازمان هاي 

بین المللي
در ديد امام سازمان هاي بين المللي به عنوان دومين بازيگر 
مهم بين المللي، سازمان هايي هستند كه توسط دولت هاي 
بزرگ در جهت تامين منافع خودشان تشكيل شده عمل 
مي كنند. غرب كه اين همه جنايت مي كند سازمان هايي را بنا 
نهاده كه براي رسيدن به خواسته هاي شان كار كند و نمي توان 
جايي را سراغ داشت كه وقتي منافع قدرت ها در خطر باشد 
اين سازمان ها اقدامي موثر انجام داده  باشند. امام)ره( اعتقاد 
داشت كه در دنيا يكسري از كشورها و قدرت ها سازمان هايي را 
بنا نهاده اند كه مال خودشان است و در خدمت خودشان است 
و ديگران جز مصيبت كشيدن چاره اي ندارند و تا زماني كه 
اين طور سازمان ها درست به وظايف خود عمل نكنند مورد 
قبول ما نيست و از نظر شوراي امنيت و سازمان بين المللي، 
ما محكوم هس��تيم. از اين منظر اين سازمان ها در حقيقت 
مجري احكام و مقاصد قدرت ه��اي بزرگ و مامور محكوم 
كردن مستضعفان و مظلومان جهان به نفع قدرت هاي بزرگ 
جهانخوار هستند. اين سازمان ها به دست قدرتمندان براي 
س��لطه بر ضعيفان و مكيدن خون محرومان به وجود آمده 
است. لذا امام معتقد است اين سازمان ها بايد اصالح شوند و 
وابستگي آنها به قدرت هاي بزرگ بايد كاهش يابد تا بتوانند 
موثر باشند اما در شرايط فعلي نبايد اميدي به حمايت آنها از 

مظلومان و مستضعفان داشت. 
4- قواعد ناكارآمد حاكم بر عرصه بین المللي

 امام قواعد حاكم بر عرصه بين المللي را ناكارآمد مي دانست. 
ايشان با اينكه دنبال قانونمند كردن روابط بود اما اعتقاد داشت 
كه قواعد موجود در نظام بين الملل بيشتر در حد الفاظ باقي 
مانده  است و ايشان خواهان تغيير قواعد موجود از جمله وتوي 

اعضاي شوراي امنيت بودند. 
ب- اهداف و استراتژي امام در عرصه بین المللي 

امام)ره( در حالي كه به نقد وضع موجود بر سياست بين الملل 
مي پردازد راهكارهايي را براي تعامل، حكومت اسالمي با به 
نظام بين الملل مدنظر داشت تا ا ز يكسو بتوان در اين عرصه 
مصالح و منافع كشور اسالمي را محافظت كرد و از سوي ديگر 
بتوان تحول الزم در ساختار بين الملل ايجاد كرد. وي معتقد 
بود كه بايد با نگاه به اهداف و آرمان هاي اسالمي، حركت براي 
تحول در نظام بين الملل را آغاز كرد و راهكارهاي متناسب 
براي رس��يدن به اين اهداف را در كوتاه مدت، ميان مدت و 
درازمدت طراحي نكرد كه به صورت تدريجي و متناسب با 
شرايط زمان و مكان و مصالح اسالمي بايد به سوي تحقق اين 
اهداف حركت كرد. در اين راستا اهداف و استراتژي مورد نظر 
امام براي جمهوري اسالمي در عرصه بين المللي عبارتند از: 

1- ت�الش ب�راي حفظ اس�تقالل كش�ور در عرصه 
بین المللي 

امام خميني با تاكيد بر حفظ مرزهاي ملي از ضرورت حفظ 

استقالل كش��ورها دفاع مي كند و حفظ استقالل كشور را 
در عرصه بين المللي يكي از اولويت هاي سياست خارجي 
مي داند. او با تاكيد بيشتري در اين باره مي گفت: اصلي كه 
غيرقابل تغيير است، اين است كه سياست خارجي ما بايد 
بر مبناي حفظ آزادي و استقالل كشور و نيز حفظ مصالح 
و منافع ملت ايران باش��د. تاكيد بر اصل نه شرقي نه غربي 
در واقع به معناي نفي وابستگي به قدرت هاي بزرگ و نفي 
نظام موجود در روابط بين الملل بود. ايشان مي افزايند: اينكه 
جوانان ما مي گويند »نه شرق و نه غرب » معنايش اين است كه 
هيچ كدام ]از قدرت هاي بزرگ [ در ايران دخالت نكنند و اين 
كامال بجا و بحق است.  ايشان مي افزايند: دوام و قوام جمهوري 
اسالمي ايران بر پايه سياست نه شرقي و نه غربي استوار است و 
عدول از اين سياست، خيانت به اسالم و مسلمين و باعث زوال 
عزت و اعتبار و استقالل كشور و ملت ايران خواهد بود. امام 
به صراحت اعالم داشتند: تا من هستم، از اصول نه شرقي و نه 
غربي عدول نخواهم كرد. تا من هستم، دست ايادي امريكا و 
شوروي را در تمام زمينه ها كوتاه مي كنم. كسي گمان نكند 
كه اين شعار، شعار مقطعي است... اين سياست، مالك ابدي 
مردم و جمهوري اسالمي و همه مسلمانان سراسر عالم است 
چرا كه شرط ورود به صراط نعمت حق، برائت و دوري از صراط 
گمراهان است كه در همه سطوح و جوامع اسالمي بايد پياده 
شود.  وي اين بحث را تعميم مي دهد و مي گويد: سياست نه 
شرقي و نه غربي را در تمام زمينه هاي داخلي و روابط خارجي 

حفظ كنيد و كسي را كه خداي نخواسته به شرق يا به غرب 
گرايش دارد، هدايت نماييد و اگر نپذيرفت، او را منزوي كنيد 
و اگر در وزارتخانه ها و نهادهاي ديگر كشور چنين گرايشي 
باش��د كه مخالف مسير اسالم و ملت اس��ت، اول هدايت و 
در صورت تخلف اس��تيضاح كنيد كه وجود چنين عناصر 
توطئه گر در راس امور يا در قطب هاي حساس موجب تباهي 
كشور خواهد شد: »سياست ما هميشه بر مبناي حفظ آزادي 
و استقالل و حفظ منافع مردم است كه اين اصل را هرگز فداي 
چيزي نمي كنيم«  بر اين اساس امام خميني)ره( مهم ترين 
اولويت سياست خارجي را حفظ مصالح و منافع استقالل 

اسالمي مي دانست. 
2- تعامل هوشمند با كشورها بر اساس مصالح ملي 

و  اسالمي
امام ضمن پذيرش ساختار دولت - ملت ها در نظام بين الملل، 
با تقسيم بندي كشورها بر اساس مواضع و ماهيت آنها معتقد 

است كه بايد با هوشمندي به اتخاذ اولويت بندي در مناسبات 
خارجي اقدام كرد. در اين ارتباط ايشان معتقد به روابط فارغ 
از سلطه طلبي از سوي كشور هاي مختلف بود و مي افزود »ما 
از همه قدرت ها مي خواهيم كه در كشور ما، در امور داخلي 
كشور ما دخالت به هيچ وجه نكنند. در صورتي كه دخالت 

نكنند، ما با هم روابط حسنه خواهيم داشت«.
امام با صراحت اعالم مي دارند كه ما زماني دست از مخالفت 
با ابرقدرت ها بر خواهيم داشت كه در امور ما دخالت نكنند و 
شرط رابطه را احترام متقابل مي دانستند. اما در صورت عدم 
امكان اين شرط و در شرايط خاص قطع رابطه با دولت هاي 
استكباري را به عنوان وسيله اي براي جلوگيري از مداخالت، 
سلطه جويي ها و چپاولگري هاي آنان مثبت تلقي مي كرد تا 
از اين رهگذر مملكت اسالمي در قطع ايادي استكبار توفيق 
يابد.  امام خمين��ي روابط نابرابر را مطرود تلقي مي كردند و 
برچيدن چنين روابطي را كه منجر به قطع وابستگي هاست 
ميمون و مبارك مي دانستند: »ما اين قطع رابطه را به فال 
نيك مي گيريم چون اين قطع رابطه يعني خاتمه دادن به 
چپاولگري ها«.  ايشان همچنين با توجه به ناعادالنه بودن 
اشغال فلسطين، بر قطع رابطه با رژيم صهيونيستي و مبارزه 
بين مس��لمانان و اين رژيم تاكيد داشتند و هر گونه رابطه 
سياسي، تجاري و نظامي را با اين كشور حرام مي دانستند چرا 
كه اين رژيم را نامشروع و غاصب و دشمن تمامي مسلمانان 
تلقي مي كردند: »كمك به اسراييل چه فروش اسلحه و مواد 

منفجره و چه فروش نفت، حرام و مخالفت با اس��الم است. 
رابطه با اسراييل چه رابطه تجاري و چه رابطه سياسي حرام و 
مخالف با اسالم است بايد مسلمين از استعمال امتعه اسراييل 
خودداري كنند«  در مورد كشورهاي ديگر نيز امام معتقد به 
گسترش روابط بر اساس احترام متقابل و پايبندي به تعهدات 
متقابل بودند. بر اساس آيات »اوفوا بالعقود« و »اوفوا بالعهد« و 
بر پايه قاعده فقهي »المسلمون عند شروطهم »، وفاداري به 
پيمان ها را واجب مي دانست حضرت امام كليه قراردادهايي را 
كه دولت اسالمي �  با استقالل كامل � آن را تعهد كرده است، 
براي خود الزام آور مي دانست.  بر اين اساس امام معتقد است 
كه نظام اسالمي بايد راهكارهاي هوشمندانه اي را در برخورد 
با كشورهاي مختلف براي رسيدن به اهداف خود داشته باشد. 

3- مبارزه با سلطه طلبي قدرت هاي بزرگ 
ام��ام مبتني بر بنيان هاي فك��ري و ديني خود و همچنين 
تجربيات تاريخي، به ش��دت با س��لطه بيگان��گان و روابط 

س��لطه آميز قدرته هاي بزرگ با كش��ورهاي ديگر در نظام 
بين الملل مخالف است و مقابله مي كرد. به بيان ديگر، رويكرد 
توحيدي و اعتق��ادات ديني و آرماني ام��ام منجر به نوعي 
تكليف گرايي براي مبارزه با ظلم و بس��ط عدالت در عرصه 
جهاني مي شود كه براس��اس آن »ارزش انسان به اين است 
كه توجه بكند كه چه بايد در مقابل خداي تبارك و بندگان 
خداي تبارك و تعالي بكند، چه تكليفي انسان دارد در مقابل 
خدا و در مقابل بندگان خدا كه از خدا هس��تند، اين ارزش 
است«. به اعتقاد ايش��ان عمل و رفتار فرد موحد و مسلمان 
بر اساس تكليفي اس��ت كه بر دوش دارد و نمي توان عملي 
را از اين قاعده مستثني نمود. امام اين نگاه تكليف گرايانه را 
به عرصه نظام جهاني نيز تسريع مي دهد آنجا كه مي گويد:  
»تكليف ما اين است كه در مقابل ظلم ها بايستيم، تكليف ما 
اين است كه با ظالم ها مبارزه كنيم«. بنابراين تكليف گرايي ما 
را به عرصه بين المللي مي كشاند: »ما تعدي به هيچ كشوري 
به واسطه دستوري كه به ما رسيده است از اسالم، نخواهيم 
ك��رد و تجاوز به هيچ فردي نخواهيم ك��رد و نبايد بكنيم«.  
همچنين مي افزايند: »شما مطمئن باشيد كه در جمهوري 
اسالمي ظلم نيست ما نه ظلم مي كنيم، نه مظلوم مي شويم 
اين چيزي است كه اسالم به ما نشان داده ظلم نكنيد، مظلوم 
هم نشويد تا مي توانيم مظلوم نمي شويم و هيچ وقت هم ظلم 
نخواهيم كرد«. قاعده نفي سبيل يكي از قواعد مهم فقه اسالم 
است كه براساس آن حق سلطه كافران بر مسلمانان نفي شده 
اس��ت. قاعده مزبور برگرفته از اين آيه است: »لن يجعل اهلل 
الكافرين علي المومنين سبيال؛ خداوند براي كافران راه سلطه 
و نفوذ بر مسلمانان را قرار نداده است.« امام خميني بر اساس 
اين قاعده فقهي با هر نوع سلطه طلبي و مداخله بيگانگان در 
امور مسلمانان به شدت مخالفت مي كند. درواقع مخالفت 
امام با اس��تعمار و قطع سلطه اجانب و نيز مخالفت با اتكا به 
قدرت هاي سلطه گر در اين راستا است. امام خميني در اين 
باب مي افزايند: قرآن مي گويد هرگز خداي تبارك و تعالي 
سلطه اي براي غيرمسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نبايد 
يك همچو چيزي واقع شود؛ يك تسلطي، يك راهي، اصال 
يك راه نبايد پيدا بكند: »لن يجعل اهلل للكافرين علي المومنين 
سبيالً.« اصال راه نبايد داشته باشند مشركين و اين قدرت هاي 
فاسد... بر مسلمين. ما منطق مان، منطق اسالم، اين است كه 
سلطه نبايد از غير بر شما باشد. نبايد شما تحت سلطه غير 
باشيد. ما هم مي خواهيم نباشد سلطه غير. ما اصل حرف مان 
اين است كه امريكا نبايد باشد؛ نه امريكا تنها، شوروي هم نبايد 
باشد؛ اجنبي نبايد باشد. بر اين اساس »تا بانگ ال اهلل اال اهلل و 
محمد رسول اهلل بر تمام جهان طنين نيفكند مبارزه هست و تا 
مبارزه در هر كجاي جهان عليه مستكبرين هست ما هستيم.« 

4�  دفاع از وحدت جهان اسالم و تقويت آن 
امام به منظور اصالح و تغيي��ر در نظام موجود بين المللي با 
واقع بيني معتقد به ارتقاي قدرت بود و لذا از ايجاد ائتالف ها 
و اتحاده��اي ناراضي��ان از وضع موجود و تش��كيل جبهه 
واحدي از آنها استقبال مي كرد؛ لذا يكي از راهبردهاي مهم 
ايشان وحدت مسلمانان و مستضعفان با هدف ايجاد قطب 
قدرتمندي عليه جبه��ه حاكم بر نظام بين الملل بود. براين 
اس��اس يكي از اولويت هاي وي افزايش قدرت جهان اسالم 
از طريق وحدت و همكاري گسترده تر بين آنهاست. ايشان 
معتقد است كه براس��اس آموزه هاي اسالمي، مسلمانان با 
يكديگر برادرند و از همين رو بايد به كمك يكديگر بشتابند. 
امام خميني با استناد به كتاب و سنت، اهتمام به امور مسلمين 

دكتر حس��ن انصاري طي يادداشت كوتاهي به بيان 
شانزده نكته اي پرداخته كه در نسبت ميان ما با كشور 
افغانستان از نگاهي تاريخي - مذهبي اهميت دارد. 

اين شانزده نكته به ترتيب عبارتند از 
1( اهل سنت افغانستان از حنفيان  هستند. حنفي ها 
به داليل مختلف بيشترين قرابت را از لحاظ كالمي 
با شيعه داش��ته اند. در س��ده هاي نخستين بيشتر 
حنفي ها ي��ا معتزلي بودند يا ب��ر مذهبي نزديك به 
مرجيان جهمي. اين مذاهب از نظر توحيد تنزيهي 

به شيعه بسيار نزديكند.
2( در سده هاي بعدي هم حنفي ها مذهب ماتريدي 
را پذيرا ش��دند. ماتريدي ها از نظر كالمي نسبت به 
اشاعره به ش��يعه نزديك ترند. خود امام ابوحنيفه از 
دوستداران اهل بيت بود و از برخي قيام هاي علويان 
حمايت كرد. در چند سده نخست حنفيان بيشترين 

ارتباط را با زيديه و شيعه امامي در بغداد داشتند.
3( در عصر سلجوقي ارتباط شيعيان امامي و حنفيان 
ري و جبال و عراق عجم بيش از پيش شد. به نحوي 
كه نويس��نده كتاب نقض همواره از آن��ان به عنوان 
حنفيان اهل عدل س��خن مي راند. علماي اماميه در 
سده ششم ري نزديك ترين ارتباط را با حنفيان اين 
شهر داشتند و حنفيان مجالس منظم دهه محرم را 

برگزار مي كردند.
4( معتزليان حنفي مذه��ب كتاب ها در فضايل اهل 
بيت نوش��ته اند. دليل دوم پيوند حنفي ها با شيعيان 
امامي زبان فارسي بود. براي قرن ها اين زبان به عنوان 
زبان فرهنگي و مشترك همه خراسانيان و فرارودان 
در مجالس وعظ و درس و حتي در نوشته هاي فقهي و 
پاسخ استفتائات فقهي از سوي حنفيان به كار مي رفت.

5( بنابراين زبان فارس��ي به عنوان عامل پيوند ميان 
حنفيان خراس��ان و ش��يعيان بود. اي��ن عامل بعدا 
در دوران س��يطره زبان فارس��ي در شبه قاره و عصر 
امپراتوري گوركاني كه مذهب حنفي مذهب غالب 
بود خود موجب ارتباط بيش��تر شيعيان شبه قاره و 

حنفيان  شد.
6( بنابراين حنفيان شبه قاره و بخشي از آنچه امروز 
افغانستان فعلي را تشكيل مي دهد همراه با حنفيان 
منطقه غربي تر كه بخشي از خراسان بزرگ را تشكيل 
مي دادند با شيعيان و ادبيات 
فارس��ي ايران ارتباط بسيار 

نزديكي داشتند.
7( متاسفانه از سده هجدهم 
كه تمايالت سلفي و وهابي 
در ش��به قاره نفوذ كرد، اين 
ارتب��اط كمرنگ ش��د. هم 
ارتباط فرهنگي با ادبيات فارسي و هم نزديكي هاي 
فكري و كالم��ي آنان با بخش عظيم��ي از حنفيان 
خراسان. با اين وصف تا امروز سنت كهنسال حنفي 

ارتباط گسست ناپذيري با زبان فارسي دارد.
8( بيشتر عالمان اصلي و مهم مذهب حنفي در طول 
تاريخ از خراس��ان بوده اند: از بلخ و بخارا و س��مرقند و 
خوارزم و ... بسياري از كتاب هاي فقه و كالم و مذهب 
حنفيان به زبان فارسي است. حتي در كتاب هاي عربي 
حنفيان بسياري از كلمات به فارسي است. استفتائات 

به زبان فارسي است و پاسخ ها هم به فارسي.
9( سبب وجود زبان فارسي در نوشته هاي حنفيان 
اين بود كه مخاطبان آنها در خراسان بزرگ و فرارود 
فارس زبان بودند يا فارس��ي زبان فرهنگي و علمي 
آنان ب��ود. با روند گس��ترش حنفي گري به س��وي 
آناتولي و آس��ياي صغير همراه با مهاجرت تركان به 
بخش هاي غربي زبان فارسي نيز بدان سو گسترش 

بيشتر پيدا كرد.
10( ادبيات مذهب حنفي در شام و مصر در سده هاي 
گذشته با ادبيات فقه حنفي در خراسان و فرارود نوعي 
گسست را نش��ان مي دهد كه دليلش هم سهم مهم 
زبان فارسي اس��ت در نوشته هاي حنفيان خراسان. 
مهم ترين فقيهان حنفي تا سده هفتم قمري همگي 

با چند استثنا از خراسان بوده اند.
11( خود امام ابوحنيفه ايراني بود و بيشتر شاگردان او 
از خراسان و ساير مناطق ايران بودند. ابوحنيفه حتي 
قرائت نماز را به زبان فارسي جايز مي دانست. اساسا 
يكي از عوامل رش��د اس��الم در فرارود در سده هاي 
نخس��تين مذهب مرجي بود و حنفيان سهم مهمي 

در اين زمينه داشتند.
12( در سده هاي بعد هم اسالم در شرق آسيا بيشتر 
از طريق حنفيان گس��ترش پيدا كرد و زبان فارسي 
هم بدين ترتي��ب راه خود را به چين و برخي مناطق 

آسياي دور باز كرد.
13( بنابراين هويت افغانستان را چه از لحاظ ديني 
و چ��ه از لحاظ زباني و فرهنگي نمي ت��وان از ايران و 
خراسان جدا دانست. تفكر وهابي البته مانع بزرگي 
است منتها حنفيان بيش از ديگران به خوبي مي دانند 
كه مذهب امام ابوحنيفه نمي تواند پيوندي با مذهب 

محمد بن عبد الوهاب و سلفيان پيدا كند.
14( اسالف وهابيت از اصحاب حديث قديم بغداد و 
شام بيشترين انتقادها را از امام ابوحنيفه داشته اند. 
در طرف مقابل اخطب خوارزم )خوارزمي( كه يكي 
از مهم ترين كتاب ها را در فضايل ابوحنيفه نوش��ته، 
خود نويسنده دو كتاب مهم يكي در فضايل امام علي 
بن ابي طالب و ديگري درباره مقتل امام حسين است.

15( بنابراين هر گونه تالشي براي ايجاد گسست ميان 
ايران و افغانس��تان محكوم به شكست است. فرهنگ 
اين دو كشور فرهنگ مشترك چند هزار ساله است و 
فرهنگ ديني و مذهبي و زبان شان پيوندهاي عميق 

دارد. اصال وحدتي است در عين كثرت.
16( تفكر حنفيان و ش��يعيان از انديش��ه تكفيري 
سلفيان جداس��ت. به لطف زبان فارس��ي، به لطف 
قرابت ديني و مذهبي و كالمي و به لطف »ايرانشهر« 
و خراس��انش قرن هاس��ت ك��ه مردم��ان همه اين 

سرزمين ها همزيستي مسالمت آميز داشته اند.

مبتني ب��ر يك رهياف��ت كالن يا 
سيس��تمي به رواب��ط بين الملل 
مي توان از نظام بين الملل س��خن 
گفت كه متشكل از سه عنصر مهم 
تشكيل دهنده يعني ساختار دولت 
- ملت، س��ازمان هاي بين المللي و 
قواعد و هنجارهاي موجود مي باشد 
و مبتني بر اين نگاه، سياست در عرصه بين المللي تحت تاثير 
ساختار خاصي از قدرت و نرم ها و ارزش ها و قواعد مربوطه 
مي باشد و كشورهاي مختلف در قالب اين نرم ها و ارزش ها و 
در چارچوب ساختار مذكور به تعامل با يكديگر مي پردازند. 
به طوري كه اين نظام، رفت��ار و روابط بازيگران را جهت داده 
و كنترل و محدود مي س��ازد. بر اس��اس اين رويكرد نظام 
بين الملل تاكنون در قالب  هاي مختلف چند قطبي، دوقطبي 
وتك قطبي مطرح شده و نظام موجود بين المللي را نظامي 
Uni-( تك قطبي يا به قول برخي متفكران يك- چند قطبي

Multipolar( دانسته اند.

صورتبن�دي مواجهه دولت هاي كش�ورهاي 
اسالمي با نظام  بين الملل

در مواجهه با اين نظام درعرصه بين المللي، متفكران اسالم گرا 
و رهبران سياسي در جهان اسالم براساس بنيان هاي نظري و 
ديني و همچنين مبتني بر تجربه تاريخي، سه رويكرد مختلف 
را درخصوص اين نظام مطرح كرده اند. بخش مهمي از رهبران 
كشورهاي اسالمي با رويكردي مبني بر پذيرش وضع موجود، 
بر ضرورت همسويي كامل با نظام بين الملل و قواعد مسلط بر 
آن تاكيد مي كنند. بخش ديگري از انديشمندان و جريان هاي 
اس��المي همچون گروه هاي جهادي، معتقد به تقابل نظم 
موجود بين المللي با اهداف اس��المي خود بوده و خواستار 
تقابل با همه ساختارها و نهادهاي نظام بين المللي موجود با 
عنوان نظام جاهليت مدرن و نظامي ناعادالنه و سلطه طلبانه 
و غير اسالمي مي باشند كه در راه پيشبرد آرمان هاي امت گرا 
و عدالت خواه اسالمي مانع ايجاد مي كنند و بر ضرورت نابودي 

ساختار موجود ضد ديني در جهان تاكيد دارند.
اما بخشي ديگر از متفكران و جريان هاي اسالم گرا در مقابل 
اين دو جريان با رويكرد سومي به نظام بين الملل مي نگرند 
و رويكردي ميانه مبني بر مش��اركت هوشمند در ساختار 
موجود همراه با نقد و تالش براي اصالح آن را نبال مي كنند 
كه رهبران انقالب اسالمي را مي توان از جمله معتقدان به اين 
رويكرد دانست. اين رويكرد تحت تاثير دووجه آرمانگرايي واقع 
گرايي مي باشند. از يك سو متاثر از آموزه هاي ديني همچون؛ 
نفي س��بيل، دعوت، جهاد، عدالت خواهي، مقابله با ظلم و 
استكبار و... وضع موجود را نقد مي كند و از سوي ديگر مبتني 
بر ظرفيت هاي انعطاف پذير فقه شيعي همچون: مصلحت، 
احكام ثانوي��ه، احكام حكومتي، اجتهاد و عق��ل و... تالش 
مي  كند تا براساس تكليف و مقدورات و شرايط و واقعيت هاي 
نظام بين الملل، آرمان هاي خود را پيش ببرد و از نوعي پيوند 
بين آرمانگرايي و واقع گرايي حمايت كرده اند كه در اين راستا 
به تبيين رويكرد امام خميني)ره( به نظام بين الملل خواهيم 
پرداخت و نحوه تلفيق واقع گرايي و آرمانگرايي را در انديشه 

سياسي ايشان مطالعه خواهيم كرد.
رويكرد امام خميني)ره( به نظام بين الملل

 ام��ام خميني)ره( مواضع صريح و آش��كاري در مورد نظام 
بين الملل دارد و به صورت خاص مسائل مربوط به حوزه نظام 
بين الملل را واكاوي مي كند. ايشان و به عنوان فقيه و فعال 
سياسي با اعالن مواضع خويش نظام مطلوب تري را در عرصه 
جهاني خواستار مي شود كه خود اين موضع گيري ها در ارتباط 
تنگاتنگي با مباني نظري و انديشه ايشان است كه در ادامه به 

بررسي اين مواضع مي پردازيم.
الف- نوع نگاه امام به نظام بین الملل 

امام با توجه به واقعيت ها و مباني نظري خود نقد هاي جدي به 
نظام بين الملل دارد و معتقد است بازيگران، ساختار-  قواعد 
حاكم بر روابط بازيگران در اين نظام داراي مشكالت اساسي 

است كه به شكل زير مي توان آنها را توضيح داد.
1- نقد ساختار و كاركرد نظام بین الملل 

در مورد ساختار نظام بين الملل امام خميني)ره( ضمن اشاره 
به تقسيم جهان توسط دو قدرت بزرگ در قاب دو بلوك شرق 
و غرب، معتقد بود »امروز دنيا گرفتار اين دو قطب است كه 
خداي تبارك و تعالي ان شاءا... نجات بدهد بشر را از اين دو 
قطب فاسد، هر جا بتوانند خودشان دخالت مي كنند و هر جا 
هم به حسب ظاهر عذري باشد ديگران را وادار مي كنند به 
دخالت در فس��اد«.  از ديدگاه امام خميني)ره( نحوه توزيع 
قدرت در س��اختار سياسي روابط بين الملل، نابرابر و ناقض 
حقوق ملت ها و كش��ورهاي ضعيف اس��ت و آنچه در نظام 
بين الملل رخ داده ناشي از روابط سياسي نابرابر و اعمال سلطه 
و نفوذ قدرت هاي بزرگ و وابستگي سياسي كشورهاي تحت 
سلطه، است.  ايش��ان در اين زمينه مي فرمايند: »قدرت در 
دست ظالم، دنيا را به فساد مي كشاند؛ چنانچه قدرت در دست 
زورمنداني باشد كه عاقل نيستند، مهذب نيستند، مصيبت 
بار مي آورد؛ امروز كه مشاهده مي كنيد اين دو قطب بزرگ، 
براي خودشان اين حق را قائل هستند كه ملت هاي ديگر بايد 
تحت سلطه ما باش��ند، اين فكر اگر همراهش قدرت باشد، 
مصيبت بار مي آورد.« )امام خميني)ره( صحيفه امام، ج18، 
1378 ص 206(  با توجه به اين ساختار، سيستم حاكم بر 
نظام جهاني كاركرد مطلوب را ندارد و نمي تواند عدالت، صلح 
و امنيت جهاني را به ارمغان آورد و منافع تمامي كشورها را 
تضمين كند. بلكه در مواردي نيز كامال بر ضد عدالت، امنيت 

و صلح واقعي قدم بر مي دارد.
2- عملكرد ظالمانه و غیرعادالنه ابرقدرت ها به عنوان 

بازيگران موثر نظام بین الملل 
عملكرد قدرت ه��اي بزرگ و س��ازمان هاي بين المللي در 
جهان اسالم نيز يكي از عوامل تاثيرگذار در نوع نگاه امام به 
نظام بين الملل است ايش��ان همواره از اقدامات استعماري 
دولت ه��اي بزرگ در جهان اس��الم و ايران انتقاد مي كند و 
حمايت نظام جهاني از رژيم صهيونيستي و بي تفاوتي نسبت 
به مردم مظلوم فلس��طين و دخالت در امور داخلي ايران و 
مواجهه با انقالب اس��المي و دفاع از حكومت هاي مستبد 
و استثمار كشورهاي اس��المي را از جمله مصاديق اين امر 
مي داند و بر اين اساس عملكرد آن را ظالمانه و مستكبرانه 
مي داند و خواستار تحول در آن اس��ت. امام)ره( بر اين باور 
بودند كه ابرقدرت ها به عنوان بازيگران موثر نظام بين الملل 
در پي استثمار ملت هاي ضعيف مي باشند و روابطي كه دنبال 
مي كنند روابط غارتگرايانه است كه در آن به دنبال غارت و 
چپاول طرف ديگر هستند. ايشان بر اين باور بودند كه امريكا 

باالخره کت��اب مه��م ويلفرد 
فرديناند ماِدلونگ در باره زيديه 
-  از مهم تري��ن ف��رق ش��يعی 
غيرامامی - پس از س��ال ها به 

فارسی ترجمه و منتشر شد. 
زيديه از مهم ترين فرق ش��يعه 
است که در تاريخ صدر اسالم به 
ويژه قرن دوم نقش بسيار مهم و حساسی را ايفا کرده 
است. عالوه بر اينها، آنها در کالم به سنت معتزلی قرابت 
زيادی داشته اند که اين ويژگی شان اهميتی مضاعف به 

لحاظ فکری - کالمی به آنها بخشيده است. 
به لحاظ سياسی هم که فارغ از مبارزات مسلحانه آنها 
با حاکمان بنی اميه و سست کردن پايه های قدرت شان 
که در نهايت به زوال و سقوط شان منجر شد، اما زيديه 
توانست در برخی مناطق جهان اسالم حکومت هايی 
را تاسيس کند و يا جمعيت قابل توجهی از جامعه را 
به خود اختصاص دهد؛ حکومت در منطقه طبرستان 
ايران )مازندران( به مدت 64 سال - از اواسط قرن سوم 
هجری) 242 ق( تا اوايل قرن چهارم) 306 ق(- و در 
يمن که همچنان گفته می شود حدود 45 درصد مردم 
اين کشور زيدی مذهب هستند و االن هم حدود يک 
دهه اس��ت که زيدی های يمن قدرت حاکم بر کشور 
و مشروعيت آن را با چالشی اساسی روبه رو کرده اند و 
عليه آن و متحدانش قيامی همه جانبه را رقم زده  اند. 

با اين همه اما واقعيت اين است که ما ايرانيان و شيعيان 
فارسی زبان آگاهی چندانی نسبت به وضعيت، تاريخ، 
شخصيت های مهم و اصول عقايد ساير فرق شيعی - 
غير امامی و از جمله مهم تري��ن آنها زيديه- نداريم و 
ش��ايد بتوان يکی از مهم ترين علل آن را فقدان منابع 

الزم در اين حوزه دانست. 
البته در منابع متقدم کالمی شيعه مانند آثار شيخ مفيد 
درباره مشروعيت قيام زيد و نگاه ائمه به آنها مطالبی 
نقل و تا حدودی تکليف اعتقادی اماميه با آنها روشن 
شده است. اما به لحاظ تاريخی - و به ويژه تاريخ کالم- 
کمتر کار مستقلی که دربرگيرنده شناساندن مجموعه 
اصول و عقايد اين فرقه مهم شيعی باشد، شده است. 

در اين ميان ويلفرد فرديناند ماِدلونگ از سرشناس ترين 
چهره های اسالم شناسی در سطح جهان است که به اين 
مهم همت گمارده و اثری ممتاز را پديد آورده اس��ت. 
وی اين اثر را برای نخستين بار در سال 1965 ميالدی 
در آلمان چاپ کرد و اکنون پس از گذشت نزديک به 
60 سال، ترجمه فارسی آن به بازار کتاب ايران راه پيدا 
کرده است. »امام قاس��م بن ابراهيم و اصول اعتقادی 
زيدّيه« عنوان کتاب مادلونگ است که در آن به معرفی 
قاسم بن ابراهيم - مهم ترين شخصيت نظری و کالمی 
زيديه- و همچني��ن اصول و عقايد اين فرقه پرداخته 
است. البته زيديه س��ال ها است که نزد اسالم پژوهان 
و شرق شناس��ان غربی، به موضوعی ب��رای مطالعه و 
تحقيقات وسيع تبديل ش��ده است. آنها از يک سو آرا 
و عقايد پراکنده کالمی و فقهی زيديه را نظم و سامان 
بخشيدند و از سوی ديگر نيای بنيانگذار دولت زيديه در 
يمن، هادی الی الحق يحيی که به طور عمده عقايدش 
بر اصول قاسم استوار اس��ت را بررسی کرد ه اند. با اين 
حال در مورد اين فرقه و عقايدش همچنان ابهامات و 
پرسش هايی بی جواب مانده بود که شايد اثر مادلونگ 

را بايد تکميل کننده اين مطالعات دانست. 
ويلفرد فرديناند ماِدلونگ )زاده 1930( اسالم شناس 
آلمانی اس��ت. او اکنون استاد دانش��گاه تاريخ اسالم 
دانشگاه آکس��فورد اس��ت. مادلونگ در سال 1953 
مدرک ليسانس در تاريخ و ادبيات اسالمی را از دانشگاه 
قاهره اخذ کرد و در سال 1957 از دانشگاه هامبورگ 
درجه دکت��ری در مطالعات اس��المی دريافت کرد. 
مادلونگ رساله دکترای خود را تحت نظر اشتروتمان 
و اش��پولر به پايان رساند. مادلونگ از 1958 تا 1960 
وابسته فرهنگی س��فارت آلمان در بغداد بود. وی در 
خالل سال های 1969 تا 1978 استاد اسالم شناسی 
در دانشگاه شيکاگو بود. همچنين در سال های 1978 
تا 1998 استاد کرسی Laudian در عربی و مطالعات 

اسالمی در دانشگاه آکسفورد بود.
وی به همراه فرهاد دفتری ويراس��تار ارشد دانشنامه 
اس��الميکا )ترجمه انگليس��ی دايرةالمعارف بزرگ 
اس��المی( است. از اين اسالم ش��ناس و شيعه شناس 
آلمانی حدود 200 کت��اب و مقاله در حوزه مطالعات 
اسالمی مرتبط با ش��يعه تاليف و منتشر شده است. 
کتاب »جانش��ينی حضرت محّمد)ص(« از آثار مهم 
اوست که در آن نگرش شيعه درباره جانشينی بعد از 
پيامبر تقويت شده است، وی را در شناساندن تشيع به 
جهان غرب موثر دانسته اند که سال ها پيش ترجمه 
فارسی آن توس��ط انتشارات آس��تان قدس رضوی 
منتشر شد.  مشهور است که وی در تحقيق و نگارش 
دقت نظر داشته است؛ از جمله استفاده از منابع معتبر 
و درجه اول، تفکيک ميان منابع شيعی و سنی، تفکيک 
منابع امامی از منابع فرقه های ديگر شيعی، تفکيک 
منابع به لحاظ موضوعی )کالمی، تفسيری، حديثی( 
و همچنين استفاده از منابع پرشمار. شناخت عالمان 
و متکّلمان برجسته شيعی، نگاه جامع و نظام مند به 
تشيع و استفاده از منابع مستشرقان پژوهش های وی 

را مورد توجه قرار داده است.
»امام قاس��م بن ابراهيم و اصول عقايد زيديه« نوشته 
ويلفرد فرديناند ماِدلونگ با ترجمه ش��يرين شادفر 
توسط نشر نامک برای اولين منتشر شده و در دسترس 

عالقه مندان قرار گرفته است.

ما و  افغانستان
از گذشته تا اكنون

زيديه به روايت مادلونگ

نگاهی به اندیشه و سخنان بنیانگذار جمهوری اسالمی درباره مسائل جهانی

امام خمینی و نظام بین الملل، آرمانگرایی واقع بین
را فريضه و از واجبات مي داند. از ديدگاه ايشان، »اين يك اصل 
اسالمي است كه هر مسلماني بايد به مسلمان ديگر كمك 
كند.« چنانكه از رسول اكرم )ص( نقل شده است: »من اصبح 
و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم.« هر مسلمي بايد با 
مسلم ديگر برادر و در مشكالت او سهيم باشد. از سويي اعتقاد 
به اصل تولي و تبري نيز اين موضوع را مورد تاكيد قرار مي دهد؛ 
زيرا بر اساس آن مسلمانان بايد دوستان خدا را دوست بدارند 
و دشمنان خدا را دش��من. بر همين مبني، امام خميني بر 
تقويت روابط برادرانه با مسلمانان و جهان اسالم تاكيد داشت 
و دفاع از ملت مظلوم فلسطين و مسلمانان جهان نيز از ديدگاه 
ايشان اقدامي در اين راستا بود. همچنين از ديدگاه امام: دفاع از 
مسلمانان و تقويت وحدت آنان از ديدگاه امام يكي از مولفه هاي 
مهم براي تقويت جايگاه اس��الم در جهان و ايجاد حكومت 
جهاني اسالم است: »اينكه يك ميليارد جمعيت مسلمان 
اسير يك ابرقدرت داراي مثال دويست ميليون جمعيت، صدو 
پنجاه ميليون جمعيت است براي اين است كه آن صدو پنجاه 
ميليون جمعيت باهم يك اجتماعي دارند در يك مقصدي و 

اين يك ميليارد با هم اجتماع ندارند«.
با توجه به اين مباني ايشان معتقد است 

ما براي دفاع از اس��الم و ممالك اسالمي و استقالل ممالك 
اسالمي در هر حال مهيا هستيم. برنامه ما كه برنامه اسالم 
است، وحدت كلمه مسلمين است؛ اتحاد ممالك اسالمي 
است؛ برادري با جميع فرق مسلمين است در تمام نقاط عالم؛ 
هم پيماني با تمام ُدوِل اسالمي است در سراسر جهان؛ مقابل 
صهيونيست، مقابل اسراييل، مقابل ُدول استعمارطلب. ما 
دست برادري به تمام ملت هاي اسالمي مي دهيم و از تمام 
آنان براي رسيدن به هدف هاي اسالمي استمداد مي كنيم. 
روابط بين ملت ها بايد براساس مباني اسالم و مسائل معنوي 
باشد. در اين راستا وحدت مسلمين به عنوان استراتژي مهم 
در ديدگاه امام خمين��ي جايگاه خارجي دارد كه همواره بر 
آن پاي مي فش��رد. وي به ش��دت تالش كرد تا از اختالفات 
مذهبي بين اهل سنت و شيعيان جلوگيري كند: با برادران 
اهل سنت خود هيچ اختالفي نداريم؛ همه اهل ملت واحد 

و  قرآن واحد  هستيم.
دستورالعمل امام براي حج

ام��ام خميني عالوه بر مس��ووالن ديپلماس��ي جمهوري 
اسالمي ايران، به حجاج ايراني و شيعيان در ساير كشورها 
توصيه مي ك��رد در جريان حج، برخي ام��ور را كه موجب 
تضعيف وحدت اسالمي مي شود كنار بگذارند »الزم است 
برادران ايراني و شيعيان ساير كش��ورها از اعمال جاهالنه 
كه موجب تفرق صفوف مسلمين است، احتراز كنند و الزم 
است در جماعات اهل سنت حاضر شوند و از انعقاد تشكيل 
نماز جماعات در من��ازل اجتناب نمايند. خارج ش��دن از 
مسجدالحرام يا مسجد مدينه به هنگام شروع نماز جماعت 
جايز نيست و بر شيعيان واجب است كه با آنان نماز جماعت 
بخوانند. جايز و الزم است كه به هنگام دو وقوف، طبق احكام 
علماي اهل تسنن عمل كنند، حتي اگر خالف آن هم ثابت 
شده باشد. اگر اول ماه ذي الحجه نزد علماي اهل سنت ثابت 
شد و حكم كردند به اول ماه، بايد حجاج شيعه از آنها تبعيت 
كنند و روزي را كه ساير مسلمين به عرفات مي روند، آنها نيز 

بروند و حج آنها صحيح است«.
هفته وحدت و اهتمام در جلوگيري

 از تفرقه مسلمين
 يكي ديگر از اقدامات و ابتكارات جمهوري اسالمي در زمان 

حيات امام در راستاي تقويت وحدت اسالمي، اعالم هفته 
وحدت اس��ت كه همه س��اله مقارن با ميالد پيامبر اسالم  
)ص( برگزار مي شود. امام خميني در اين خصوص چنين 
مي گويند: »اميدوارم كه ملت قهرمان ايران در هفته وحدت 
واقعا وحدت درس��ت كنند نه اينك��ه فقط ما هفته وحدت 
مي گيريم ما محتاج به وحدت هس��تيم در س��اليان دراز، 
هميشه قرآن كريم كه به ما دستور داده و به مسلمين دستور 
وحدت داده براي يكس��ال و ده سال و صد سال نيست براي 
سراسر عالم است در سراسر تاريخ و مايحتاج به اين هستيم 
كه عمال وحدت را محقق كنيم... ما االن در بين راه هستيم 
... من اميدوارم كه با بركت وحدت ملت ايران اين وحدت در 
ساير كشورهاي اسالمي هم پيدا شود كه دارد پيدا مي شود 
و همه مسلمين دست واحد بشوند بر اعدا چنانچه در روايت 
است«. همچنين مي افزايند: »مسلمين بايد با هم يد واحده 
باشند. اينها بايد دس��ت واحد باشند، مجتمع باشند، يك 
باشند، خودشان را از هم جدا ندانند، مرزها را اسباب جدايي 
قلب ها ندانند مرزها جدا، قلب ها باهم«.  و در همين راس��تا 
اضافه مي كنند: »ما به حسب حكم خداي تبار و تعالي اخوت 
خودمان را با همه مسلمين جهان، با دولت هاي كشورهاي 
اسالمي، با ملت هاي مس��لم در هر مذهبي كه هستند، در 
هر كشوري كه هس��تند، ما برادري خودمان را با آنها اعالم 
مي كنيم و ما اعالم مي كنيم كه نظر تج��اوز به هيچ يك از 
كشورهاي اسالمي و غير اسالمي نداريم. ما مي خواهيم كه 
ارتش هاي همه كشورهاي اسالمي پشتيبان هم باشند«.  امام 
خميني از ايجاد يك قوه دفاعي براي بازدارندگي قدرت هاي 
بزرگ و جلوگيري از چيرگي آنها بر ممالك اسالمي سخن 
به ميان آورده است »دولت هاي اسالمي منطقه و حواشي 
آن مي توانند يك ارتش ذخيره ده ها ميليوني تحت پرچم 
اسالم داشته باشند.  ايشان رسالت حكومت اسالمي را ياري 
رساندن به مس��لمانان به ويژه مسلمانان لبنان و فلسطين 
مي دانستند. تا از اين رهگذر وحدت، همدلي و همياري خود 
با ملل مسلمان را به اثبات برساند و از هيچگونه حمايت مادي 
و معنوي نسبت به آنان دريغ ننمايد. امام خميني با صراحت 
اعالم مي دارد: »جمهوري اسالمي ايران مايل است بر اساس 
حفظ وحدت و حمايت از منافع كشورها و ملت هاي اسالمي 
آنان را در مشكالت ياري نمايد« و مي افزايند: »ما براي دفاع 
از اسالم و ممالك اسالمي و استقالل ممالك اسالمي در هر 
حال مهيا هستيم. برنامه ما برنامه اسالم است، وحدت كلمه 
مسلمين است، اتحاد ممالك اسالمي است، برادري با جميع 
فرق مسلمين است. در تمام نقاط عالم، هم پيماني با تمام 
دول اسالمي در سراسر جهان؛ مقابل صهيونيست، مقابل 
اسراييل، مقابل دول استعمار طلب، مقابل كساني كه ذخاير 
اين ملت فقير را به رايگان مي برند و ملت بدبخت در آتش فقر 
و بيكاري و بينوايي مي سوزد«. ايشان در وصيت نامه خود نيز 
اعالم كردند: وصيت من به وزراي خارجه ]جمهوري اسالمي 
ايران [ در اين زمان و زمان هاي بعد آن است كه كوشش داشته 
باشيد در بهتر كردن روابط با كشورهاي اسالمي و در بيدار 
كردن دولتمردان و دعوت به وحدت و اتحاد... . بر اين اساس 
امام بر وحدت جهان اسالم به عنوان وحدتي مبتني بر مباني 
ديني از يكسو و مبتني بر نياز سياسي و اقتصادي امروز جهان 
اسالم از سوي ديگر تاكيد كرده و بر اين اساس از وحدت به 
عنوان يك سياست راهبردي براي دستيابي جهان اسالم به 
جايگاه واقعي قدرت خود در عرصه بين المللي دفاع مي كند. 
5- تالش براي انسجام بخشیدن به ملل مستضعف 

در مقابل قطب هاي قدرت جهاني 
امام در راس��تاي واقع گرايي سياسي و همچنين مبتني بر 
آرمان ها و آموزه هاي ديني از تقويت كشورهاي مستضعف 
و ايجاد قدرت بيش��تر آنها به عنوان ي��ك جبهه متحد در 
راس��تاي حفظ منافع آنها حمايت مي كن��د. حضرت امام 
نظام اس��المي را موظف مي دانس��ت كه براي نجات ملل 
تحت ستم و مس��تضعف تالش كند تا از اين رهگذر بسيِج 
انقالبي طرف��داران عدم تعهد به دو بلوك ش��رق و غرب در 
سراس��ر گيتي تحقق يابد و هسته هاي مقاومت در تمامي 
جهان علم س��لطه گري قدرت هاي بزرگ به وجود آيد: ما 
بايد از مستضعفين جهان پشتيباني كنيم؛ ... زيرا اسالم... 
پشتيبان تمام مستضعفين جهان است. اصوال دفاع از مظلوم 
و مستضعف نيز در آموزه هاي قرآني ريشه دارد. امام خميني 
در اين باب مي گويد: ما خود چارچوب جديد ساخته ايم كه 
در آن عدل را م��الك دفاع و ظلم را مالك حمله گرفته ايم. 
از هر عادل��ي دفاع مي كنيم و بر هر ظالمي مي تازيم. ما اين 
س��نگ را بنا خواهيم گذاش��ت و تمام ملت هاي مظلوم را 
پش��تيباني مي كنيم. »ما طرفدار همه مظلومين در همه 
جا هس��تيم و ميل داريم كه مظلومين بر همه ستمگران 
غلبه كنند. ما با مظلوم ها كه ملت ها هم از طبقه مظلومين 
هستند، موافق هستيم و با اشخاصي كه ظلم مي كنند � چه 
در مملكت خودشان به ملت خودشان ظلم بكنند و چه به 
ملت هاي ضعيف ظلم بكنند � با آنها مخالف هستيم. كسي 
كه تابع مذهب اسالم است، بايد با ابرقدرت ها مخالفت كند 
و مظلومان را از زير چنگال اينها بيرون بياورد.« شايان ذكر 
است مي توان حمايت از مستضعفان را در راستاي اصل تاليف 
قلوب نيز مورد بحث ق��رار داد؛ زيرا با اين حمايت ها، قلوب 
مستضعفان عالم به اسالم متمايل مي گردد. تاليف قلوب در 
لغت به معناي الفت دهي معنوي بين دل هاست و در اصطالح، 
به مفهوم حمايت مالي و معنوي از مسلمانان تحت ستم يا 
ضعيف االيمان و نيز از كفار مظلومي است كه در صورت تقويت 
آنان به سوي حكومت اسالمي گرايش مي يابند، يا از ائتالف 
و اتحاد با دشمنان مملكت اسالمي سر باز خواهند زد. از اين 
رو تاليف قلوب در معناي اول مي تواند به معناي حمايت از 
نهضت هاي آزاديبخش و آزاديخواه و مستضعف باشد كه براي 
خروج از زبوني و ذلت، به مقابله با انواع تجاوز و استعمار و نجات 
كشور خويش از يوغ امپرياليسم به پا خاسته اند كه در اين باره 
امام خميني بر تمامي انواع پشتيباني اعم از حمايت علني و 
تلويحي تاكيد داشتند و چنين حمايتي را منطبق با موازين 

شرعي و اسالمي و عقلي و انساني مي دانستند. 
امام خميني در تنظيم روابط با كش��ورهاي جهان سومي، 
اس��اس ارتباط را بر مقابل��ه با ظلم و س��تم و برتري جويي 
قدرت هاي چپاولگر به اينگونه ممالك مي دانستند تا از اين 
رهگذر، از دخالت هاي بيگانگان و تحقق رابطه ظالم و مظلوم 
ميان آنان و دول استكباري ممانعت به عمل آيد تا روابط مزبور 
زمينه ساز حكومتي عادالنه در كشورهاي مستضعف گردد: 
»از خداي تعالي موفقيت همه ملل مستضعف جهان را در 
راه رسيدن به پيروزي و آزادي كامل از سلطه گران جهان به 
خصوص امريكاي جهانخوار مسألت مي نمايم«. و خطاب به 

جنبش هاي آزاديبخش مي فرمودند: »شما  اي جنبش  هاي 
آزاديبخش و  اي گروه هاي در خط به دست آوردن استقالل 
و آزادي! به پاخيزيد و ملت هاي خود و ملل اسالمي را هشدار 
دهيد كه زير بار ستم رفتن بدتر و قبيح تر از ستمكاري است«. 
همچنين مي افزودند: »ما تحت رهبري پيغمبر اسالم اين 
دو كلمه را مي خواهيم اجرا كنيم، نه ظالم باشيم و نه مظلوم. 
ما در طول تاريخ مظلوم بوديم. از همه جهات مظلوم بوديم. 
و ما امروز مي خواهيم كه مظلوم نباشيم و ظالم هم نباشيم«.  
امام)ره(، مستضعفان را دعوت به قيام براي رهايي از زير يوغ 
ستمگران مي كند از اين رو امام در اغلب پيام هاي عمومي 
خويش مس��تضعفين و ملت هاي در بند جهان س��وم را به 
قيام عليه مستكبرين فرا مي خواند: »اي مسلمانان جهان 
و  اي مستضعفان عالم! دست به دست هم دهيد و به خداي 
بزرگ رو آوريد و به اسالم پناهنده شويد و عليه مستكبران و 
متجاوزان به حقوق ملت ها پرخاش كنيد«.  »من اميد دارم 
كه اين بسيج عمومي اسالمي، الگو براي تمام مستضعفين 
جهان و ملت هاي مس��لمان عالم باشد و قرن پانزدهم قرن 
شكستن بت هاي بزرگ و جايگزيني اسالم و توحيد به جاي 
شرك و زندقه و عدل و داد به جاي ستمگري و بيدادگري و 
قرن انسان هاي متعهد به جاي آدمخواران بي فرهنگ باشد. 
 اي مستضعفان جهان! بپاخيزيد و خود را از چنگال ستمگران 
جنايتكار نجات دهيد«.  در جاي ديگر فرمودند: »امروز همه 
مصيبت و عزاي امريكا و شوروي شرق و غرب اين است كه نه 
تنها ملت ايران از تحت الحمايگي آنان خارج شده است كه 
ديگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت مي كند«.  لذا 
در راستاي دعوت از مستضعفان به پيوند با اسالم مي افزايند: 
»عموم مستضعفين بايد به هم بپيوندند و ريشه فساد را از 
كشورهاي خود قطع كنند. سالمت و صلح جهان بسته به 
انقراض مستكبرين است و تا اين سلطه طلبان بي فرهنگ در 
زمين هستند، مستضعفين به ارث خود كه خداي تعالي به 
آنها عنايت فرموده است نمي رسند«.  همچنين باز خطاب به 
سازمان هاي آزاديبخش مي گويند: »ما به پيروزي از اسالم 
بزرگ، از جميع مستضعفين حمايت مي كنيم و از شما و هر 
سازماني در جهان كه براي نجات كشور خويش بپاخاسته 
است پشتيباني مي كنيم«.   به منظور ترويج انديشه آزادي 
و حرمت انس��ان در كل گيتي، حضرت امام حمايت مادي 
و معنوي از نهضت آزاديبخش و جنبش مستضعفان را در 
مناطق مختلف جهان وجهه همت خود ق��رار داده بودند و 
وظيفه نظام اسالمي مي دانستند كه براي نجات ملل تحت 
ستم و مستضعف تالش كند تا از اين رهگذر بسيج انقالبي 
طرفداران عدم تعهد به دو بلوك شرق و غرب در سراسر گيتي 
تحقق يابد و هسته هاي مقاومت در تمامي جهان به وجود  آيد 
تا قدرت هاي استكباري به سرشكستگي سوق داده شوند:  
»بسيج تنها منحصر به ايران نيست بايد هسته هاي مقاومت 
را در تمام��ي جهان به وجود آورد و در مقابل ش��رق و غرب 
ايستاد«.  در نهايت اينكه در يك جمع بندي كلي بايد گفت 
امام خميني در راهكار خود اوال تالش مي كند تا اين ملت هاي 
مستضعف را بيدار سازد و آنها را باهم متحد كند و ثانيا بر اين 
نكته تاكيد كند كه جمهوري اسالمي در مبارزه با مستكبران 
همدوش آنهاست و در واقع امام معتقد است كه آزادي اين 
كشورها مقدمه اي براي آزادي جهان از سلطه استكبار باشد 

و كه بايد از آن حمايت كرد. 
6- دعوت به ارزش هاي فطري و انس�اني اس�الم در 

جهان
گسترش ارزش هاي فطري و انس��اني و الهي اسالم عالوه 
براينكه يك تكليف ديني مسلمانان است، به عنوان يكي از 
عوامل نرم افزاري قدرت مسلمانان و زمينه ساز قدرت نفوذ و 
تاثير گذاري انقالب اسالمي در جهان مطرح است. دعوت به 
ارزش هاي ديني، حركتي در راستاي رسالت پيامبران براي 
هدايت بشر و زمينه ساز آرمان حكومت جهاني صالحان كه 
توسط قرآن مطرح شده است. از ديدگاه امام مكتب اسالم 
برخالف مكاتب ديگر كه ناقص و داراي ديد محدود مي باشند 
مكتبي جامع جهانش��مول و داراي برنامه زندگي براي نوع 
بشر است و برنامه تكامل مادي و معنوي انسان را در منشور 
حيات بخش خود ارايه داده كه در لسان نبي اكرم و ائمه هدي 
متجلي است و قرآن كتاب هميشه جاويد براي تمام زمان ها و 
مكان ها است. اين قانون اساسي اسالم منشور جامعي است 
كه در بردارنده اساسي  ترين اصول انساني در روابط ملت ها 
و دولت هاس��ت، اصولي كه با عمر ه��زار و چهار صد و اندي 

ساله اش روز به روز شكفته تر مي شود. 
اسالم؛ مكتب استقالل و آزادي

اسالم، يگانه مكتب استقالل و آزاديخواهي است؛ »اسالمي 

كه هم معنويات دارد و هم ماديات دارد معنوياتش باالترين 
معنويات است مادياتش هم س��الم ترين ماديات« و اسالم 
آخرين و جهاني ترين پيام الهي است. اين آيين مدعي است 
كه راه راس��ت را براي بشر، صرف نظر از نژاد، رنگ و فرهنگ 
به ارمغان آورده اس��ت. بر اين اس��اس امام با صراحت اعالم 
مي كند كه: »ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجي 
و بين المللي اس��المي مان بارها اعالم نموده ايم كه درصدد 
گسترش نفوذ اسالم در جهان و كم كردن سلطه جهانخواران 
بوده و هس��تيم. حال اگر نوكران امريكا نام اين سياست را 
توسعه طلبي و تفكر تشكيل امپراتوري مي گذارند، از آن باكي 
نداريم و استقبال مي كنيم. ما درصدد خشكانيدن ريشه هاي 
فاسد صهيونيسم، سرمايه داري و كمونيزم در جهان هستيم ... 
و نظام اسالم رسول اهلل، صلي اهلل عليه و اهلل و سلم – را در جهان 
ترويج نماييم و دير يا زود ملت هاي دربند شاهد آن خواهند 
بود... من به صراحت اعالم مي كنم كه جمهوري اس��المي 

ايران با تمام وجود براي احياي هويت اس��المي مسلمانان 
در سراسر جهان سرمايه گذاري مي كند«.  ايشان همچنين 
مي افزايند: »آنچه كه مي خواهيم اين است كه اسالم با تمام 
محتوايي كه دارد از سر حّدات ممالك اسالمي به جاهاي ديگر 
ان شاءاهلل سرايت كند و اميد است كه بيرق پرافتخار اسالم در 
تمام نقاط ارض به اهتزاز درآيد«. با در نظر گرفتن اين مطلب 
صدور ارزش هاي اسالمي يكي از اهداف ها و آرمان هاي امام 
خميني در عرصه نظام بين الملل بود.  البته ترويج عقايد به 
معني لشكركشي، جنگ طلبي، زورآزمايي يا صدور انقالب 
اسالمي با سر نيزه نيس��ت بلكه به معناي شناساندن پيام 
معنوي، فرهنگي و سياسي انقالب اسالمي به جهانيان است.  
امام خميني بارها ضمن اشاره به اينكه يكي از اهداف اصلي 
پيامبران و پيامبر اسالم دعوت جهانيان به اسالم و ارزش هاي 
اس��المي بوده، يكي از اهداف دولت اس��المي را نيز دعوت 
جهانيان به اين ارزش ها مي دانست كه از آن به صدور انقالب 
ياد مي كرد: ما مي خواهيم معنويت انقالب اسالمي مان را به 
جهان صادر كنيم. بايد با تبليغات صحيح، اسالم را آنگونه كه 

هست، به دنيا معرفي نماييد.
با اين همه، همواره بر مسالمت آميز بودن جنبه دعوت نيز 
تاكيد داشت: »مايي كه مي خواهيم اسالم در همه جا باشد و 
مي خواهيم اسالم صادر بشود، ... نمي گوييم كه مي خواهيم با 
سرنيزه صادر بكنيم. ما مي خواهيم با دعوت، با دعوت به همه 

جا، اسالم را صادر كنيم.« 
معناي صدور انقالب در بيان امام

ايشان در جاي ديگر با صراحت مي گويند: اينكه مي گوييم 
بايد انقالب ما به همه جا صادر بشود، اين معني غلط را از او 
برداشت نكنيد كه مي خواهيم كشورگشايي كنيم. ما همه 
كشورهاي مسلمين را از خودمان مي دانيم؛ همه كشورها بايد 
در محل خودشان باشند. ما مي خواهيم كه اين انقالب مان 
را، انق��الب فرهنگي مان را، انقالب اس��المي مان را به همه 
ممالك اسالمي صادر بكنيم. ما مي خواهيم اين بيداري كه 
در ايران واقع شد و از ابرقدرت ها فاصله گرفتند و دست آنها 
را از مخازن خودشان كوتاه كردند، اين در همه ملت ها و در 
همه دولت ها بشود. معني صدور انقالب ما اين است كه همه 
ملت ها بيدار بشوند و همه دولت ها بيدار بشوند و خودشان را 
از اين گرفتاري كه دارند و از اين تحت سلطه بودني كه هستند 
و از اينكه همه مخازن آنها دارد به باد مي رود و خودش��ان به 
نحو فقر زندگي مي كنند، نجات بدهند. ما هرگز نمي خواهيم 
ارزش هاي اسالمي را تحميل كنيم، نه بر غرب و نه بر شرق. بر 
هيچ كس و هيچ جا اسالم تحميل نمي شود. اسالم با تحميل 
مخالف است. اسالم مكتب تحميل نيست. اسالم، آزادي را به 
تمام ابعادش ترويج كرده است. ما فقط اسالم را ارايه مي كنيم؛ 
هركس خواست مي پذيرد و هركس نخواست، نمي پذيرد. ما 
به تمام جهان تجربه هاي مان را صادر مي كنيم و نتيجه مبارزه 
با ستمگران را بدون كوچك ترين چشمداشتي به مبارزان راه 
حق انتقال مي دهيم و مسلما محصول صدور اين تجربه ها جز 
شكوفه هاي پيروزي و استقالل و پياده شدن احكام اسالم 

براي ملت هاي در بند نيست.
بهره گيري از شيوه هاي مشروع دعوت

امام خميني بر بهره گيري از همه شيوه هاي مشروع دعوت 
تاكيد داشت و در همين باره مي گويد: الزم است پايگاه هاي 
اسالمي براي معرفي اسالم و نشر حقايق نجات بخش در هر 
نقطه اي از جهان كه امكان است، برقرار باشد و در تحت يك 
سازمان هماهنگ براي نشر عدالت و قطع ايادي ستمكاران و 
چپاولچيان مشغول فعاليت شوند. بي شك نمونه اي برجسته 
از دعوت به اسالم در زمان حيات امام خميني، پيام ايشان به 
آقاي ميخاييل گورباچف آخرين رهبر اتحاد جماهير شوروي 
سابق است در اين پيام، ايشان ميخاييل گورباچف را � در مقام 
رهبر امپراتوري معاصر شرق � مورد خطاب قرار مي دهد و در 
آن به بن بست رسيدن انديشه مادي گرا را متذكر مي شوند: 
»بايد به حقيقت روي آورد. مشكل اصلي كشور شما، مساله 
مالكيت و اقتصاد و آزادي نيس��ت. مشكل شما عدم  اعتقاد 
واقعي به خداست؛ همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و 
بن بست كشيده يا خواهد كشيد. مشكل اصلي شما مبارزه 
طوالني و بيهوده با خدا، مبدأ هستي و آفرينش است.« امام 
خميني در ادامه، اسالم حقيقي را تنها درمان درد مزمن بشر 
مي داند: اكنون از شما مي خواهم درباره اسالم به صورت جدي 
تحقيق و تفحص كنيد و اين نه به خاطر نياز اسالم و مسلمين 
به ش��ما كه به جهت ارزش هاي واال و جهان ش��مول اسالم 
است كه مي تواند وسيله راحتي و نجات همه ملت ها باشد 
و گره مش��كالت اساسي بشريت را باز كند.  اولين مساله اي 
كه مطمئنا باعث موفقيت شما خواهد شد، اين است كه در 

سياسِت اسالف خود داير بر خدازدايي و دين زدايي از جامعه 
� كه تحقيقا بزرگ ترين و باالترين ضرب��ه را بر پيكر مردم 
كشور شوروي وارد كرده است � تجديدنظر نماييد و بدانيد 
كه برخورد واقعي با قضاياي جهان جز از اين طريق ميس��ر 
نيست. البته ممكن است از شيوه هاي ناصحيح و عملكرد 
غلط قدرتمندان پيشين كمونيس��م در زمينه اقتصاد، باغ 
سبز دنياي غرب رخ بنمايد، ولي حقيقت جاي ديگري است. 
شما اگر بخواهيد در اين مقطع تنها گره هاي كور اقتصادي 
سوسياليسم و كمونيسم را با پناه بردن به كانون سرمايه داري 
غرب حل كنيد، نه تنها دردي از جامعه خويش را دوا نكرده ايد 
كه ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند؛ چراكه 
امروز اگر ماركسيسم در روش هاي اقتصادي و اجتماعي به 
بن بست رسيده اس��ت، دنياي غرب هم در همين مسائل 
�   البته به ش��كل ديگر � و نيز در مسائل ديگر گرفتار حادثه 
است. براي همه روشن است كه از اين پس كمونيسم را بايد 

در موزه هاي تاريخ سياسي جهان جست وجو كرد؛ چراكه 
ماركسيسم جوابگوي هيچ نيازي از نيازهاي واقعي انسان 
نيست. چرا كه مكتبي است مادي و با ماديت نمي توان بشريت 
را از بحران عدم اعتقاد به معنويت � كه اساسي ترين درد جامعه 
بشري در غرب و شرق است � به  درآورد. از شما جدا مي خواهم 
كه در شكستن ديوارهاي خياالت ماركسيسم، گرفتار زندان 
غرب و شيطان بزرگ نش��ويد. اميدوارم افتخار واقعي اين 
مطلب را پيدا كنيد كه آخرين اليه هاي پوسيده هفتاد سال 
كژِي جهان كمونيسم را از چهره تاريخ و كشور خود بزداييد... 
وقتي از گلدس��ته هاي مس��اجِد بعضي از جمهوري هاي 
شما پس از هفتاد س��ال، بانگ  اهلل اكبر و شهادت به رسالت 
حضرت ختمي مرتبت  به گوش رس��يد، تمامي طرفداران 
اسالم ناب محمدي)ص( را از شوق به گريه انداخت. لذا الزم 
دانستم اين موضوع را به شما گوشزد كنم كه بار ديگر به دو 
جهان بيني مادي و الهي بينديشيد. بر اين اساس تالش براي 
دعوت جهانيان به ارزش هاي فطري و انساني اسالم يكي از 
اولويت هاي مهم در سياست خارجي نظام اسالمي است كه 

با به لحاظ كردن شرايط زماني و مكاني دنبال خواهد شد.
7- مب�ارزه علمي و عملي براي تصرف س�نگرهاي 

كلیدي قدرت در جهان توسط مسلمانان
امام خميني)ره( براساس واقع گرايي سياسي و پذيرش اين 
امر كه هر تحولي در نظام بين الملل نيازمند ارتقاي قدرت 
مي باشد بر ضرورت شناخت عناصر كليدي قدرت در جهان 
امروز )همچ��ون اقتصاد، فناوري هاي نوي��ن و..( كه وي به 
عنوان سنگرهاي كليدي قدرت از آنها ياد مي كند تاكيد دارد 
و تاكيد مي كردند: »من به صراحت مي گويم كه جمهوري 
اسالمي .. دليلي ندارد مسلمانان جهان را به پيروي از اصول 
تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند. و به صراحت اين نكته را 
مي گويند كه ما اين حقيقت را در سياست خارجي خود بارها 
اعالم كرده ايم كه درصدد گسترش نفوذ اسالم و كاهش نفوذ 
سلطه در جهان هستيم. امام خميني)ره( در پيام 29تير67 
مي فرمايند: ما بايد خود را آماده كنيم تا در برابر جبهه متحد 
ش��رق و غرب، جبهه قدرتمند اسالمي انساني با همان نام 
و نش��ان اسالم و انقالب ما تشكيل ش��ود و آقايي و سروري 
محرومين و پابرهنگان جهان جشن گرفته شود. مطمئن 
باشيد قدرت هاي ش��رق و غرب همان مظاهر بي محتواي 
دنياي مادي اند كه در برابر خلود و جاودانگي دنياي ارزش هاي 
معنوي قابل ذكر نمي باشند. من به صراحت اعالم مي كنم 
كه جمهوري اسالمي ايران با تمام وجود براي احياي هويت 
اسالمي مسلمانان در سراسر جهان سرمايه گذاري مي كند 
و دليلي هم ندارد كه مسلمانان جهان را به پيروي از اصول 
تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و جلوي جاه طلبي و 
فزون طلبي صاحبان قدرت و پول و فريب را نگيرد. ما بايد براي 
پيشبرد اهداف و منافع ملت محروم ايران برنامه ريزي كنيم. ما 
بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگي به مشكالت و مسائل 
مسلمانان و حمايت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام 
وجود تالش نماييم و اين را بايد از اصول سياس��ت خارجي 
خود بدانيم. ما اعالم مي كنيم كه جمهوري اس��المي ايران 
براي هميشه حامي و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است 
و كش��ور ايران به عنوان يك دژ نظامي و آسيب ناپذير نياز 
سربازان اسالم را تامين و آنان را به مباني عقيدتي و تربيتي 
اسالم و همچنين به اصول و روش هاي مبارزه عليه نظام هاي 
كفر و شرك آشنا مي سازد. ايشان در ادامه مي افزايند: حال 
اگر آنها اين نكته را تشكيل يك امپراتوري بزرگ مي دانند ما 

باكي نداريم و از آن استقبال مي كنيم. 
8- جهان�ي ش�دن اس�الم و حاكمی�ت صالحان و 

مستضعفان  در جهان
امام خميني درراس��تاي اعتقادات و آرمان هايي همچون 
مهدويت و حاكميت صالحان بر زمين، به عنوان يك هدف 
دراز مدت در عرصه بين المللي در راس��تاي اهداف اسالمي 
خود و به منظور ايجاد نظمي جديد در عر صه بين المللي بر 
جهاني شدن اسالم و حاكميت صالحان در جهان و شكل دهي 
به دنيايي جديد و عادالنه و انساني و فطري تاكيد مي كند و 
هدف نهايي امام، زمينه سازي براي تشكيل حكومت جهاني 
اسالم است. در اين باره امام خميني مي گويند: مسوالن ما بايد 
بدانند كه انقالب ما محدود به ايران نيست. انقالب مردم ايران 
نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمداري حضرت 
حجت )عج( است كه خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان 
منت نهد و ظه��ور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. بايد 
دولت جمهوري اسالمي تمامي سعي و توان خود را در اداره 
هرچه بهتر مردم ]ايران [ بنمايد، ولي اين بدان معنا نيست 
كه آنها را از اهداف عظيم انقالب كه ايجاد حكومت جهاني 
اسالم است، منصرف كند. بر اين اساس تالش براي حاكميت 
توحيد در جهان و تحقق حاكميت صالحان و مستضعفان بر 
جهان به عنوان ي��ك آرمان قراني از اهداف مهم و درازمدت 
امام خميني در عرصه بين المللي است كه بايد راهبردهاي 

تحقق آن را در عرصه بين المللي مد نظر داشت. 
سخن آخر

امام خميني مواضع صريح و آشكاري درباره نظام بين المللي 
دارد و ب��ه صورت خاص مس��ائل مربوط به ح��وزه نظام 
بين الملل را واكاوي مي كند. ايشان به عنوان فقيه و فعال 
سياسي با رويكردي آرمانگرا اما واقع بين با اعالن مواضع 
خويش، رسيدن به نظام مطلوب تري را مبتني بر آرمان هاي 
ديني در عرصه جهاني خواستار بوده است و با واقع بيني 
راهبردهايي را براي رسيدن به آنها ارايه داد. بر اين اساس 
روابط بين الملل و مناس��بات حاكم بر آن را تحليل و نقد 
مي كردند. ايش��ان با نگاهي واقع گ��را عرصه بين الملل را 
مبتني بر قدرت مي دانست اما قدرتي كه ناعادالنه توزيع 
شده و در دست افراد غير مهذب است. بنابراين مهم ترين 
راهبرد تحول در اين نظام را ايجاد بلوك هاي قدرت جديد 
در جه��ان همچون وحدت مس��لمانان و مس��تضعفان، 
بيداري ملت و تصرف سنگرهاي كليدي قدرت در جهان 
توسط صالحان مي دانستند و معتقد بودند بايد با نگاه به 
اهداف و آرمان هاي اسالمي و حفظ مصالح نظام اسالمي 
حركت براي تحول در نظام بين الملل را آغاز كرد و مبتني 
بر دستگاه فكري فقه اصولي شيعه و واقعيت هاي موجود 
بين المللي راهكارهاي متناسب براي رسيدن به اين اهداف 
را كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت طرح نمود. ايش��ان 
معتقد بودند بايد به صورت تدريجي و متناس��ب با شرط 
زمان و مكان و مقدورات و امكانات و مصالح اسالمي به سوي 

تحقق اين اهداف حركت كرد. 
٭  استاد علوم سیاسي پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي 
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يحیي  فوزي٭

عظیم محمودآبادی

امام خمیني عالوه بر مسووالن ديپلماسي جمهوري 
اسالمي ايران، به حجاج ايراني و شیعیان در ساير 
كشورها توصیه مي كرد در جريان حج، برخي امور 
را ك�ه موجب تضعیف وحدت اس�المي مي ش�ود 
كنار بگذارند »الزم است برادران ايراني و شیعیان 
ساير كش�ورها از اعمال جاهالنه كه موجب تفرق 
صفوف مسلمین است، احتراز كنند و الزم است در 
جماعات اهل سنت حاضر شوند و از انعقاد تشكیل 

نماز جماعات در منازل اجتناب نمايند. خارج شدن از مسجدالحرام يا مسجد مدينه به هنگام شروع 
نماز جماعت جايز نیست و بر شیعیان واجب است كه با آنان نماز جماعت بخوانند. جايز و الزم است كه 
به هنگام دو وقوف، طبق احكام علماي اهل تسنن عمل كنند، حتي اگر خالف آن هم ثابت شده باشد. 
اگر اول ماه ذي الحجه نزد علماي اهل  سنت ثابت شد و حكم كردند به اول ماه، بايد حجاج شیعه از آنها 
تبعیت كنند و روزي را كه ساير مسلمین به عرفات مي روند، آنها نیز بروند و حج آنها صحیح است«

امام خمین�ي در تنظیم روابط با كش�ورهاي جهان 
س�ومي، اس�اس ارتباط را بر مقابله با ظلم و ستم و 
برتري جويي قدرت هاي چپاولگر به اينگونه ممالك 
مي دانستند تا از اين رهگذر، از دخالت هاي بیگانگان و 
تحقق رابطه ظالم و مظلوم میان آنان و دول استكباري 
ممانعت به عمل آيد تا روابط مزبور زمینه ساز حكومتي 
عادالنه در كشورهاي مس�تضعف گردد: »از خداي 
تعالي موفقیت همه ملل مستضعف جهان را در راه 

رسیدن به پیروزي و آزادي كامل از سلطه گران جهان به خصوص امريكاي جهانخوار مسألت مي نمايم« 
و خطاب به جنبش هاي آزاديبخش مي فرمودند: »شما  اي جنبش  هاي آزاديبخش و  اي گروه هاي در خط 
به دست آوردن استقالل و آزادي! به پاخیزيد و ملت هاي خود و ملل اسالمي را هشدار دهید كه زير بار 
ستم رفتن بدتر و قبیح تر از ستمكاري است«. همچنین مي افزودند: »ما تحت رهبري پیغمبر اسالم اين 

دو كلمه را مي خواهیم اجرا كنیم، نه ظالم باشیم و نه مظلوم. ما در طول تاريخ مظلوم بوديم 
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و شوروي كمر به بردگي و استثمار جهان بسته اند و در اين بين 
تجاوز به منافع ديگران و استعمار و استثمار و بردگي ديگران 
را امري ضروري و كامال توجيه شده و منطقي با همه اصول و 
موازين خودساخته بين المللي مي دانند. از ديدگاه امام)ره( 
يكي از عناصر انس��انيت انسان، استقالل و آزادي اوست كه 
ابرقدرت ها با دخالت و سلطه طلبي خود اين عناصر انساني را 
در جوامع از بين مي برند. ايشان با شناخت عميق و گسترده 
خود از ماهيت انسان س��تيز ابرقدرت ها آگاه بودند و فرياد 

مخالفت با آنها را سر مي دادند.
3- عملك�رد يك س�ويه و جهت دار س�ازمان هاي 

بین المللي
در ديد امام سازمان هاي بين المللي به عنوان دومين بازيگر 
مهم بين المللي، سازمان هايي هستند كه توسط دولت هاي 
بزرگ در جهت تامين منافع خودشان تشكيل شده عمل 
مي كنند. غرب كه اين همه جنايت مي كند سازمان هايي را بنا 
نهاده كه براي رسيدن به خواسته هاي شان كار كند و نمي توان 
جايي را سراغ داشت كه وقتي منافع قدرت ها در خطر باشد 
اين سازمان ها اقدامي موثر انجام داده  باشند. امام)ره( اعتقاد 
داشت كه در دنيا يكسري از كشورها و قدرت ها سازمان هايي را 
بنا نهاده اند كه مال خودشان است و در خدمت خودشان است 
و ديگران جز مصيبت كشيدن چاره اي ندارند و تا زماني كه 
اين طور سازمان ها درست به وظايف خود عمل نكنند مورد 
قبول ما نيست و از نظر شوراي امنيت و سازمان بين المللي، 
ما محكوم هس��تيم. از اين منظر اين سازمان ها در حقيقت 
مجري احكام و مقاصد قدرت ه��اي بزرگ و مامور محكوم 
كردن مستضعفان و مظلومان جهان به نفع قدرت هاي بزرگ 
جهانخوار هستند. اين سازمان ها به دست قدرتمندان براي 
س��لطه بر ضعيفان و مكيدن خون محرومان به وجود آمده 
است. لذا امام معتقد است اين سازمان ها بايد اصالح شوند و 
وابستگي آنها به قدرت هاي بزرگ بايد كاهش يابد تا بتوانند 
موثر باشند اما در شرايط فعلي نبايد اميدي به حمايت آنها از 

مظلومان و مستضعفان داشت. 
4- قواعد ناكارآمد حاكم بر عرصه بین المللي

 امام قواعد حاكم بر عرصه بين المللي را ناكارآمد مي دانست. 
ايشان با اينكه دنبال قانونمند كردن روابط بود اما اعتقاد داشت 
كه قواعد موجود در نظام بين الملل بيشتر در حد الفاظ باقي 
مانده  است و ايشان خواهان تغيير قواعد موجود از جمله وتوي 

اعضاي شوراي امنيت بودند. 
ب- اهداف و استراتژي امام در عرصه بین المللي 

امام)ره( در حالي كه به نقد وضع موجود بر سياست بين الملل 
مي پردازد راهكارهايي را براي تعامل، حكومت اسالمي با به 
نظام بين الملل مدنظر داشت تا ا ز يكسو بتوان در اين عرصه 
مصالح و منافع كشور اسالمي را محافظت كرد و از سوي ديگر 
بتوان تحول الزم در ساختار بين الملل ايجاد كرد. وي معتقد 
بود كه بايد با نگاه به اهداف و آرمان هاي اسالمي، حركت براي 
تحول در نظام بين الملل را آغاز كرد و راهكارهاي متناسب 
براي رس��يدن به اين اهداف را در كوتاه مدت، ميان مدت و 
درازمدت طراحي نكرد كه به صورت تدريجي و متناسب با 
شرايط زمان و مكان و مصالح اسالمي بايد به سوي تحقق اين 
اهداف حركت كرد. در اين راستا اهداف و استراتژي مورد نظر 
امام براي جمهوري اسالمي در عرصه بين المللي عبارتند از: 

1- ت�الش ب�راي حفظ اس�تقالل كش�ور در عرصه 
بین المللي 

امام خميني با تاكيد بر حفظ مرزهاي ملي از ضرورت حفظ 

استقالل كش��ورها دفاع مي كند و حفظ استقالل كشور را 
در عرصه بين المللي يكي از اولويت هاي سياست خارجي 
مي داند. او با تاكيد بيشتري در اين باره مي گفت: اصلي كه 
غيرقابل تغيير است، اين است كه سياست خارجي ما بايد 
بر مبناي حفظ آزادي و استقالل كشور و نيز حفظ مصالح 
و منافع ملت ايران باش��د. تاكيد بر اصل نه شرقي نه غربي 
در واقع به معناي نفي وابستگي به قدرت هاي بزرگ و نفي 
نظام موجود در روابط بين الملل بود. ايشان مي افزايند: اينكه 
جوانان ما مي گويند »نه شرق و نه غرب » معنايش اين است كه 
هيچ كدام ]از قدرت هاي بزرگ [ در ايران دخالت نكنند و اين 
كامال بجا و بحق است.  ايشان مي افزايند: دوام و قوام جمهوري 
اسالمي ايران بر پايه سياست نه شرقي و نه غربي استوار است و 
عدول از اين سياست، خيانت به اسالم و مسلمين و باعث زوال 
عزت و اعتبار و استقالل كشور و ملت ايران خواهد بود. امام 
به صراحت اعالم داشتند: تا من هستم، از اصول نه شرقي و نه 
غربي عدول نخواهم كرد. تا من هستم، دست ايادي امريكا و 
شوروي را در تمام زمينه ها كوتاه مي كنم. كسي گمان نكند 
كه اين شعار، شعار مقطعي است... اين سياست، مالك ابدي 
مردم و جمهوري اسالمي و همه مسلمانان سراسر عالم است 
چرا كه شرط ورود به صراط نعمت حق، برائت و دوري از صراط 
گمراهان است كه در همه سطوح و جوامع اسالمي بايد پياده 
شود.  وي اين بحث را تعميم مي دهد و مي گويد: سياست نه 
شرقي و نه غربي را در تمام زمينه هاي داخلي و روابط خارجي 

حفظ كنيد و كسي را كه خداي نخواسته به شرق يا به غرب 
گرايش دارد، هدايت نماييد و اگر نپذيرفت، او را منزوي كنيد 
و اگر در وزارتخانه ها و نهادهاي ديگر كشور چنين گرايشي 
باش��د كه مخالف مسير اسالم و ملت اس��ت، اول هدايت و 
در صورت تخلف اس��تيضاح كنيد كه وجود چنين عناصر 
توطئه گر در راس امور يا در قطب هاي حساس موجب تباهي 
كشور خواهد شد: »سياست ما هميشه بر مبناي حفظ آزادي 
و استقالل و حفظ منافع مردم است كه اين اصل را هرگز فداي 
چيزي نمي كنيم«  بر اين اساس امام خميني)ره( مهم ترين 
اولويت سياست خارجي را حفظ مصالح و منافع استقالل 

اسالمي مي دانست. 
2- تعامل هوشمند با كشورها بر اساس مصالح ملي 

و  اسالمي
امام ضمن پذيرش ساختار دولت - ملت ها در نظام بين الملل، 
با تقسيم بندي كشورها بر اساس مواضع و ماهيت آنها معتقد 

است كه بايد با هوشمندي به اتخاذ اولويت بندي در مناسبات 
خارجي اقدام كرد. در اين ارتباط ايشان معتقد به روابط فارغ 
از سلطه طلبي از سوي كشور هاي مختلف بود و مي افزود »ما 
از همه قدرت ها مي خواهيم كه در كشور ما، در امور داخلي 
كشور ما دخالت به هيچ وجه نكنند. در صورتي كه دخالت 

نكنند، ما با هم روابط حسنه خواهيم داشت«.
امام با صراحت اعالم مي دارند كه ما زماني دست از مخالفت 
با ابرقدرت ها بر خواهيم داشت كه در امور ما دخالت نكنند و 
شرط رابطه را احترام متقابل مي دانستند. اما در صورت عدم 
امكان اين شرط و در شرايط خاص قطع رابطه با دولت هاي 
استكباري را به عنوان وسيله اي براي جلوگيري از مداخالت، 
سلطه جويي ها و چپاولگري هاي آنان مثبت تلقي مي كرد تا 
از اين رهگذر مملكت اسالمي در قطع ايادي استكبار توفيق 
يابد.  امام خمين��ي روابط نابرابر را مطرود تلقي مي كردند و 
برچيدن چنين روابطي را كه منجر به قطع وابستگي هاست 
ميمون و مبارك مي دانستند: »ما اين قطع رابطه را به فال 
نيك مي گيريم چون اين قطع رابطه يعني خاتمه دادن به 
چپاولگري ها«.  ايشان همچنين با توجه به ناعادالنه بودن 
اشغال فلسطين، بر قطع رابطه با رژيم صهيونيستي و مبارزه 
بين مس��لمانان و اين رژيم تاكيد داشتند و هر گونه رابطه 
سياسي، تجاري و نظامي را با اين كشور حرام مي دانستند چرا 
كه اين رژيم را نامشروع و غاصب و دشمن تمامي مسلمانان 
تلقي مي كردند: »كمك به اسراييل چه فروش اسلحه و مواد 

منفجره و چه فروش نفت، حرام و مخالفت با اس��الم است. 
رابطه با اسراييل چه رابطه تجاري و چه رابطه سياسي حرام و 
مخالف با اسالم است بايد مسلمين از استعمال امتعه اسراييل 
خودداري كنند«  در مورد كشورهاي ديگر نيز امام معتقد به 
گسترش روابط بر اساس احترام متقابل و پايبندي به تعهدات 
متقابل بودند. بر اساس آيات »اوفوا بالعقود« و »اوفوا بالعهد« و 
بر پايه قاعده فقهي »المسلمون عند شروطهم »، وفاداري به 
پيمان ها را واجب مي دانست حضرت امام كليه قراردادهايي را 
كه دولت اسالمي �  با استقالل كامل � آن را تعهد كرده است، 
براي خود الزام آور مي دانست.  بر اين اساس امام معتقد است 
كه نظام اسالمي بايد راهكارهاي هوشمندانه اي را در برخورد 
با كشورهاي مختلف براي رسيدن به اهداف خود داشته باشد. 

3- مبارزه با سلطه طلبي قدرت هاي بزرگ 
ام��ام مبتني بر بنيان هاي فك��ري و ديني خود و همچنين 
تجربيات تاريخي، به ش��دت با س��لطه بيگان��گان و روابط 

س��لطه آميز قدرته هاي بزرگ با كش��ورهاي ديگر در نظام 
بين الملل مخالف است و مقابله مي كرد. به بيان ديگر، رويكرد 
توحيدي و اعتق��ادات ديني و آرماني ام��ام منجر به نوعي 
تكليف گرايي براي مبارزه با ظلم و بس��ط عدالت در عرصه 
جهاني مي شود كه براس��اس آن »ارزش انسان به اين است 
كه توجه بكند كه چه بايد در مقابل خداي تبارك و بندگان 
خداي تبارك و تعالي بكند، چه تكليفي انسان دارد در مقابل 
خدا و در مقابل بندگان خدا كه از خدا هس��تند، اين ارزش 
است«. به اعتقاد ايش��ان عمل و رفتار فرد موحد و مسلمان 
بر اساس تكليفي اس��ت كه بر دوش دارد و نمي توان عملي 
را از اين قاعده مستثني نمود. امام اين نگاه تكليف گرايانه را 
به عرصه نظام جهاني نيز تسريع مي دهد آنجا كه مي گويد:  
»تكليف ما اين است كه در مقابل ظلم ها بايستيم، تكليف ما 
اين است كه با ظالم ها مبارزه كنيم«. بنابراين تكليف گرايي ما 
را به عرصه بين المللي مي كشاند: »ما تعدي به هيچ كشوري 
به واسطه دستوري كه به ما رسيده است از اسالم، نخواهيم 
ك��رد و تجاوز به هيچ فردي نخواهيم ك��رد و نبايد بكنيم«.  
همچنين مي افزايند: »شما مطمئن باشيد كه در جمهوري 
اسالمي ظلم نيست ما نه ظلم مي كنيم، نه مظلوم مي شويم 
اين چيزي است كه اسالم به ما نشان داده ظلم نكنيد، مظلوم 
هم نشويد تا مي توانيم مظلوم نمي شويم و هيچ وقت هم ظلم 
نخواهيم كرد«. قاعده نفي سبيل يكي از قواعد مهم فقه اسالم 
است كه براساس آن حق سلطه كافران بر مسلمانان نفي شده 
اس��ت. قاعده مزبور برگرفته از اين آيه است: »لن يجعل اهلل 
الكافرين علي المومنين سبيال؛ خداوند براي كافران راه سلطه 
و نفوذ بر مسلمانان را قرار نداده است.« امام خميني بر اساس 
اين قاعده فقهي با هر نوع سلطه طلبي و مداخله بيگانگان در 
امور مسلمانان به شدت مخالفت مي كند. درواقع مخالفت 
امام با اس��تعمار و قطع سلطه اجانب و نيز مخالفت با اتكا به 
قدرت هاي سلطه گر در اين راستا است. امام خميني در اين 
باب مي افزايند: قرآن مي گويد هرگز خداي تبارك و تعالي 
سلطه اي براي غيرمسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نبايد 
يك همچو چيزي واقع شود؛ يك تسلطي، يك راهي، اصال 
يك راه نبايد پيدا بكند: »لن يجعل اهلل للكافرين علي المومنين 
سبيالً.« اصال راه نبايد داشته باشند مشركين و اين قدرت هاي 
فاسد... بر مسلمين. ما منطق مان، منطق اسالم، اين است كه 
سلطه نبايد از غير بر شما باشد. نبايد شما تحت سلطه غير 
باشيد. ما هم مي خواهيم نباشد سلطه غير. ما اصل حرف مان 
اين است كه امريكا نبايد باشد؛ نه امريكا تنها، شوروي هم نبايد 
باشد؛ اجنبي نبايد باشد. بر اين اساس »تا بانگ ال اهلل اال اهلل و 
محمد رسول اهلل بر تمام جهان طنين نيفكند مبارزه هست و تا 
مبارزه در هر كجاي جهان عليه مستكبرين هست ما هستيم.« 

4�  دفاع از وحدت جهان اسالم و تقويت آن 
امام به منظور اصالح و تغيي��ر در نظام موجود بين المللي با 
واقع بيني معتقد به ارتقاي قدرت بود و لذا از ايجاد ائتالف ها 
و اتحاده��اي ناراضي��ان از وضع موجود و تش��كيل جبهه 
واحدي از آنها استقبال مي كرد؛ لذا يكي از راهبردهاي مهم 
ايشان وحدت مسلمانان و مستضعفان با هدف ايجاد قطب 
قدرتمندي عليه جبه��ه حاكم بر نظام بين الملل بود. براين 
اس��اس يكي از اولويت هاي وي افزايش قدرت جهان اسالم 
از طريق وحدت و همكاري گسترده تر بين آنهاست. ايشان 
معتقد است كه براس��اس آموزه هاي اسالمي، مسلمانان با 
يكديگر برادرند و از همين رو بايد به كمك يكديگر بشتابند. 
امام خميني با استناد به كتاب و سنت، اهتمام به امور مسلمين 

دكتر حس��ن انصاري طي يادداشت كوتاهي به بيان 
شانزده نكته اي پرداخته كه در نسبت ميان ما با كشور 
افغانستان از نگاهي تاريخي - مذهبي اهميت دارد. 

اين شانزده نكته به ترتيب عبارتند از 
1( اهل سنت افغانستان از حنفيان  هستند. حنفي ها 
به داليل مختلف بيشترين قرابت را از لحاظ كالمي 
با شيعه داش��ته اند. در س��ده هاي نخستين بيشتر 
حنفي ها ي��ا معتزلي بودند يا ب��ر مذهبي نزديك به 
مرجيان جهمي. اين مذاهب از نظر توحيد تنزيهي 

به شيعه بسيار نزديكند.
2( در سده هاي بعدي هم حنفي ها مذهب ماتريدي 
را پذيرا ش��دند. ماتريدي ها از نظر كالمي نسبت به 
اشاعره به ش��يعه نزديك ترند. خود امام ابوحنيفه از 
دوستداران اهل بيت بود و از برخي قيام هاي علويان 
حمايت كرد. در چند سده نخست حنفيان بيشترين 

ارتباط را با زيديه و شيعه امامي در بغداد داشتند.
3( در عصر سلجوقي ارتباط شيعيان امامي و حنفيان 
ري و جبال و عراق عجم بيش از پيش شد. به نحوي 
كه نويس��نده كتاب نقض همواره از آن��ان به عنوان 
حنفيان اهل عدل س��خن مي راند. علماي اماميه در 
سده ششم ري نزديك ترين ارتباط را با حنفيان اين 
شهر داشتند و حنفيان مجالس منظم دهه محرم را 

برگزار مي كردند.
4( معتزليان حنفي مذه��ب كتاب ها در فضايل اهل 
بيت نوش��ته اند. دليل دوم پيوند حنفي ها با شيعيان 
امامي زبان فارسي بود. براي قرن ها اين زبان به عنوان 
زبان فرهنگي و مشترك همه خراسانيان و فرارودان 
در مجالس وعظ و درس و حتي در نوشته هاي فقهي و 
پاسخ استفتائات فقهي از سوي حنفيان به كار مي رفت.

5( بنابراين زبان فارس��ي به عنوان عامل پيوند ميان 
حنفيان خراس��ان و ش��يعيان بود. اي��ن عامل بعدا 
در دوران س��يطره زبان فارس��ي در شبه قاره و عصر 
امپراتوري گوركاني كه مذهب حنفي مذهب غالب 
بود خود موجب ارتباط بيش��تر شيعيان شبه قاره و 

حنفيان  شد.
6( بنابراين حنفيان شبه قاره و بخشي از آنچه امروز 
افغانستان فعلي را تشكيل مي دهد همراه با حنفيان 
منطقه غربي تر كه بخشي از خراسان بزرگ را تشكيل 
مي دادند با شيعيان و ادبيات 
فارس��ي ايران ارتباط بسيار 

نزديكي داشتند.
7( متاسفانه از سده هجدهم 
كه تمايالت سلفي و وهابي 
در ش��به قاره نفوذ كرد، اين 
ارتب��اط كمرنگ ش��د. هم 
ارتباط فرهنگي با ادبيات فارسي و هم نزديكي هاي 
فكري و كالم��ي آنان با بخش عظيم��ي از حنفيان 
خراسان. با اين وصف تا امروز سنت كهنسال حنفي 

ارتباط گسست ناپذيري با زبان فارسي دارد.
8( بيشتر عالمان اصلي و مهم مذهب حنفي در طول 
تاريخ از خراس��ان بوده اند: از بلخ و بخارا و س��مرقند و 
خوارزم و ... بسياري از كتاب هاي فقه و كالم و مذهب 
حنفيان به زبان فارسي است. حتي در كتاب هاي عربي 
حنفيان بسياري از كلمات به فارسي است. استفتائات 

به زبان فارسي است و پاسخ ها هم به فارسي.
9( سبب وجود زبان فارسي در نوشته هاي حنفيان 
اين بود كه مخاطبان آنها در خراسان بزرگ و فرارود 
فارس زبان بودند يا فارس��ي زبان فرهنگي و علمي 
آنان ب��ود. با روند گس��ترش حنفي گري به س��وي 
آناتولي و آس��ياي صغير همراه با مهاجرت تركان به 
بخش هاي غربي زبان فارسي نيز بدان سو گسترش 

بيشتر پيدا كرد.
10( ادبيات مذهب حنفي در شام و مصر در سده هاي 
گذشته با ادبيات فقه حنفي در خراسان و فرارود نوعي 
گسست را نش��ان مي دهد كه دليلش هم سهم مهم 
زبان فارسي اس��ت در نوشته هاي حنفيان خراسان. 
مهم ترين فقيهان حنفي تا سده هفتم قمري همگي 

با چند استثنا از خراسان بوده اند.
11( خود امام ابوحنيفه ايراني بود و بيشتر شاگردان او 
از خراسان و ساير مناطق ايران بودند. ابوحنيفه حتي 
قرائت نماز را به زبان فارسي جايز مي دانست. اساسا 
يكي از عوامل رش��د اس��الم در فرارود در سده هاي 
نخس��تين مذهب مرجي بود و حنفيان سهم مهمي 

در اين زمينه داشتند.
12( در سده هاي بعد هم اسالم در شرق آسيا بيشتر 
از طريق حنفيان گس��ترش پيدا كرد و زبان فارسي 
هم بدين ترتي��ب راه خود را به چين و برخي مناطق 

آسياي دور باز كرد.
13( بنابراين هويت افغانستان را چه از لحاظ ديني 
و چ��ه از لحاظ زباني و فرهنگي نمي ت��وان از ايران و 
خراسان جدا دانست. تفكر وهابي البته مانع بزرگي 
است منتها حنفيان بيش از ديگران به خوبي مي دانند 
كه مذهب امام ابوحنيفه نمي تواند پيوندي با مذهب 

محمد بن عبد الوهاب و سلفيان پيدا كند.
14( اسالف وهابيت از اصحاب حديث قديم بغداد و 
شام بيشترين انتقادها را از امام ابوحنيفه داشته اند. 
در طرف مقابل اخطب خوارزم )خوارزمي( كه يكي 
از مهم ترين كتاب ها را در فضايل ابوحنيفه نوش��ته، 
خود نويسنده دو كتاب مهم يكي در فضايل امام علي 
بن ابي طالب و ديگري درباره مقتل امام حسين است.

15( بنابراين هر گونه تالشي براي ايجاد گسست ميان 
ايران و افغانس��تان محكوم به شكست است. فرهنگ 
اين دو كشور فرهنگ مشترك چند هزار ساله است و 
فرهنگ ديني و مذهبي و زبان شان پيوندهاي عميق 

دارد. اصال وحدتي است در عين كثرت.
16( تفكر حنفيان و ش��يعيان از انديش��ه تكفيري 
سلفيان جداس��ت. به لطف زبان فارس��ي، به لطف 
قرابت ديني و مذهبي و كالمي و به لطف »ايرانشهر« 
و خراس��انش قرن هاس��ت ك��ه مردم��ان همه اين 

سرزمين ها همزيستي مسالمت آميز داشته اند.

مبتني ب��ر يك رهياف��ت كالن يا 
سيس��تمي به رواب��ط بين الملل 
مي توان از نظام بين الملل س��خن 
گفت كه متشكل از سه عنصر مهم 
تشكيل دهنده يعني ساختار دولت 
- ملت، س��ازمان هاي بين المللي و 
قواعد و هنجارهاي موجود مي باشد 
و مبتني بر اين نگاه، سياست در عرصه بين المللي تحت تاثير 
ساختار خاصي از قدرت و نرم ها و ارزش ها و قواعد مربوطه 
مي باشد و كشورهاي مختلف در قالب اين نرم ها و ارزش ها و 
در چارچوب ساختار مذكور به تعامل با يكديگر مي پردازند. 
به طوري كه اين نظام، رفت��ار و روابط بازيگران را جهت داده 
و كنترل و محدود مي س��ازد. بر اس��اس اين رويكرد نظام 
بين الملل تاكنون در قالب  هاي مختلف چند قطبي، دوقطبي 
وتك قطبي مطرح شده و نظام موجود بين المللي را نظامي 
Uni-( تك قطبي يا به قول برخي متفكران يك- چند قطبي

Multipolar( دانسته اند.

صورتبن�دي مواجهه دولت هاي كش�ورهاي 
اسالمي با نظام  بين الملل

در مواجهه با اين نظام درعرصه بين المللي، متفكران اسالم گرا 
و رهبران سياسي در جهان اسالم براساس بنيان هاي نظري و 
ديني و همچنين مبتني بر تجربه تاريخي، سه رويكرد مختلف 
را درخصوص اين نظام مطرح كرده اند. بخش مهمي از رهبران 
كشورهاي اسالمي با رويكردي مبني بر پذيرش وضع موجود، 
بر ضرورت همسويي كامل با نظام بين الملل و قواعد مسلط بر 
آن تاكيد مي كنند. بخش ديگري از انديشمندان و جريان هاي 
اس��المي همچون گروه هاي جهادي، معتقد به تقابل نظم 
موجود بين المللي با اهداف اس��المي خود بوده و خواستار 
تقابل با همه ساختارها و نهادهاي نظام بين المللي موجود با 
عنوان نظام جاهليت مدرن و نظامي ناعادالنه و سلطه طلبانه 
و غير اسالمي مي باشند كه در راه پيشبرد آرمان هاي امت گرا 
و عدالت خواه اسالمي مانع ايجاد مي كنند و بر ضرورت نابودي 

ساختار موجود ضد ديني در جهان تاكيد دارند.
اما بخشي ديگر از متفكران و جريان هاي اسالم گرا در مقابل 
اين دو جريان با رويكرد سومي به نظام بين الملل مي نگرند 
و رويكردي ميانه مبني بر مش��اركت هوشمند در ساختار 
موجود همراه با نقد و تالش براي اصالح آن را نبال مي كنند 
كه رهبران انقالب اسالمي را مي توان از جمله معتقدان به اين 
رويكرد دانست. اين رويكرد تحت تاثير دووجه آرمانگرايي واقع 
گرايي مي باشند. از يك سو متاثر از آموزه هاي ديني همچون؛ 
نفي س��بيل، دعوت، جهاد، عدالت خواهي، مقابله با ظلم و 
استكبار و... وضع موجود را نقد مي كند و از سوي ديگر مبتني 
بر ظرفيت هاي انعطاف پذير فقه شيعي همچون: مصلحت، 
احكام ثانوي��ه، احكام حكومتي، اجتهاد و عق��ل و... تالش 
مي  كند تا براساس تكليف و مقدورات و شرايط و واقعيت هاي 
نظام بين الملل، آرمان هاي خود را پيش ببرد و از نوعي پيوند 
بين آرمانگرايي و واقع گرايي حمايت كرده اند كه در اين راستا 
به تبيين رويكرد امام خميني)ره( به نظام بين الملل خواهيم 
پرداخت و نحوه تلفيق واقع گرايي و آرمانگرايي را در انديشه 

سياسي ايشان مطالعه خواهيم كرد.
رويكرد امام خميني)ره( به نظام بين الملل

 ام��ام خميني)ره( مواضع صريح و آش��كاري در مورد نظام 
بين الملل دارد و به صورت خاص مسائل مربوط به حوزه نظام 
بين الملل را واكاوي مي كند. ايشان و به عنوان فقيه و فعال 
سياسي با اعالن مواضع خويش نظام مطلوب تري را در عرصه 
جهاني خواستار مي شود كه خود اين موضع گيري ها در ارتباط 
تنگاتنگي با مباني نظري و انديشه ايشان است كه در ادامه به 

بررسي اين مواضع مي پردازيم.
الف- نوع نگاه امام به نظام بین الملل 

امام با توجه به واقعيت ها و مباني نظري خود نقد هاي جدي به 
نظام بين الملل دارد و معتقد است بازيگران، ساختار-  قواعد 
حاكم بر روابط بازيگران در اين نظام داراي مشكالت اساسي 

است كه به شكل زير مي توان آنها را توضيح داد.
1- نقد ساختار و كاركرد نظام بین الملل 

در مورد ساختار نظام بين الملل امام خميني)ره( ضمن اشاره 
به تقسيم جهان توسط دو قدرت بزرگ در قاب دو بلوك شرق 
و غرب، معتقد بود »امروز دنيا گرفتار اين دو قطب است كه 
خداي تبارك و تعالي ان شاءا... نجات بدهد بشر را از اين دو 
قطب فاسد، هر جا بتوانند خودشان دخالت مي كنند و هر جا 
هم به حسب ظاهر عذري باشد ديگران را وادار مي كنند به 
دخالت در فس��اد«.  از ديدگاه امام خميني)ره( نحوه توزيع 
قدرت در س��اختار سياسي روابط بين الملل، نابرابر و ناقض 
حقوق ملت ها و كش��ورهاي ضعيف اس��ت و آنچه در نظام 
بين الملل رخ داده ناشي از روابط سياسي نابرابر و اعمال سلطه 
و نفوذ قدرت هاي بزرگ و وابستگي سياسي كشورهاي تحت 
سلطه، است.  ايش��ان در اين زمينه مي فرمايند: »قدرت در 
دست ظالم، دنيا را به فساد مي كشاند؛ چنانچه قدرت در دست 
زورمنداني باشد كه عاقل نيستند، مهذب نيستند، مصيبت 
بار مي آورد؛ امروز كه مشاهده مي كنيد اين دو قطب بزرگ، 
براي خودشان اين حق را قائل هستند كه ملت هاي ديگر بايد 
تحت سلطه ما باش��ند، اين فكر اگر همراهش قدرت باشد، 
مصيبت بار مي آورد.« )امام خميني)ره( صحيفه امام، ج18، 
1378 ص 206(  با توجه به اين ساختار، سيستم حاكم بر 
نظام جهاني كاركرد مطلوب را ندارد و نمي تواند عدالت، صلح 
و امنيت جهاني را به ارمغان آورد و منافع تمامي كشورها را 
تضمين كند. بلكه در مواردي نيز كامال بر ضد عدالت، امنيت 

و صلح واقعي قدم بر مي دارد.
2- عملكرد ظالمانه و غیرعادالنه ابرقدرت ها به عنوان 

بازيگران موثر نظام بین الملل 
عملكرد قدرت ه��اي بزرگ و س��ازمان هاي بين المللي در 
جهان اسالم نيز يكي از عوامل تاثيرگذار در نوع نگاه امام به 
نظام بين الملل است ايش��ان همواره از اقدامات استعماري 
دولت ه��اي بزرگ در جهان اس��الم و ايران انتقاد مي كند و 
حمايت نظام جهاني از رژيم صهيونيستي و بي تفاوتي نسبت 
به مردم مظلوم فلس��طين و دخالت در امور داخلي ايران و 
مواجهه با انقالب اس��المي و دفاع از حكومت هاي مستبد 
و استثمار كشورهاي اس��المي را از جمله مصاديق اين امر 
مي داند و بر اين اساس عملكرد آن را ظالمانه و مستكبرانه 
مي داند و خواستار تحول در آن اس��ت. امام)ره( بر اين باور 
بودند كه ابرقدرت ها به عنوان بازيگران موثر نظام بين الملل 
در پي استثمار ملت هاي ضعيف مي باشند و روابطي كه دنبال 
مي كنند روابط غارتگرايانه است كه در آن به دنبال غارت و 
چپاول طرف ديگر هستند. ايشان بر اين باور بودند كه امريكا 

باالخره کت��اب مه��م ويلفرد 
فرديناند ماِدلونگ در باره زيديه 
-  از مهم تري��ن ف��رق ش��يعی 
غيرامامی - پس از س��ال ها به 

فارسی ترجمه و منتشر شد. 
زيديه از مهم ترين فرق ش��يعه 
است که در تاريخ صدر اسالم به 
ويژه قرن دوم نقش بسيار مهم و حساسی را ايفا کرده 
است. عالوه بر اينها، آنها در کالم به سنت معتزلی قرابت 
زيادی داشته اند که اين ويژگی شان اهميتی مضاعف به 

لحاظ فکری - کالمی به آنها بخشيده است. 
به لحاظ سياسی هم که فارغ از مبارزات مسلحانه آنها 
با حاکمان بنی اميه و سست کردن پايه های قدرت شان 
که در نهايت به زوال و سقوط شان منجر شد، اما زيديه 
توانست در برخی مناطق جهان اسالم حکومت هايی 
را تاسيس کند و يا جمعيت قابل توجهی از جامعه را 
به خود اختصاص دهد؛ حکومت در منطقه طبرستان 
ايران )مازندران( به مدت 64 سال - از اواسط قرن سوم 
هجری) 242 ق( تا اوايل قرن چهارم) 306 ق(- و در 
يمن که همچنان گفته می شود حدود 45 درصد مردم 
اين کشور زيدی مذهب هستند و االن هم حدود يک 
دهه اس��ت که زيدی های يمن قدرت حاکم بر کشور 
و مشروعيت آن را با چالشی اساسی روبه رو کرده اند و 
عليه آن و متحدانش قيامی همه جانبه را رقم زده  اند. 

با اين همه اما واقعيت اين است که ما ايرانيان و شيعيان 
فارسی زبان آگاهی چندانی نسبت به وضعيت، تاريخ، 
شخصيت های مهم و اصول عقايد ساير فرق شيعی - 
غير امامی و از جمله مهم تري��ن آنها زيديه- نداريم و 
ش��ايد بتوان يکی از مهم ترين علل آن را فقدان منابع 

الزم در اين حوزه دانست. 
البته در منابع متقدم کالمی شيعه مانند آثار شيخ مفيد 
درباره مشروعيت قيام زيد و نگاه ائمه به آنها مطالبی 
نقل و تا حدودی تکليف اعتقادی اماميه با آنها روشن 
شده است. اما به لحاظ تاريخی - و به ويژه تاريخ کالم- 
کمتر کار مستقلی که دربرگيرنده شناساندن مجموعه 
اصول و عقايد اين فرقه مهم شيعی باشد، شده است. 

در اين ميان ويلفرد فرديناند ماِدلونگ از سرشناس ترين 
چهره های اسالم شناسی در سطح جهان است که به اين 
مهم همت گمارده و اثری ممتاز را پديد آورده اس��ت. 
وی اين اثر را برای نخستين بار در سال 1965 ميالدی 
در آلمان چاپ کرد و اکنون پس از گذشت نزديک به 
60 سال، ترجمه فارسی آن به بازار کتاب ايران راه پيدا 
کرده است. »امام قاس��م بن ابراهيم و اصول اعتقادی 
زيدّيه« عنوان کتاب مادلونگ است که در آن به معرفی 
قاسم بن ابراهيم - مهم ترين شخصيت نظری و کالمی 
زيديه- و همچني��ن اصول و عقايد اين فرقه پرداخته 
است. البته زيديه س��ال ها است که نزد اسالم پژوهان 
و شرق شناس��ان غربی، به موضوعی ب��رای مطالعه و 
تحقيقات وسيع تبديل ش��ده است. آنها از يک سو آرا 
و عقايد پراکنده کالمی و فقهی زيديه را نظم و سامان 
بخشيدند و از سوی ديگر نيای بنيانگذار دولت زيديه در 
يمن، هادی الی الحق يحيی که به طور عمده عقايدش 
بر اصول قاسم استوار اس��ت را بررسی کرد ه اند. با اين 
حال در مورد اين فرقه و عقايدش همچنان ابهامات و 
پرسش هايی بی جواب مانده بود که شايد اثر مادلونگ 

را بايد تکميل کننده اين مطالعات دانست. 
ويلفرد فرديناند ماِدلونگ )زاده 1930( اسالم شناس 
آلمانی اس��ت. او اکنون استاد دانش��گاه تاريخ اسالم 
دانشگاه آکس��فورد اس��ت. مادلونگ در سال 1953 
مدرک ليسانس در تاريخ و ادبيات اسالمی را از دانشگاه 
قاهره اخذ کرد و در سال 1957 از دانشگاه هامبورگ 
درجه دکت��ری در مطالعات اس��المی دريافت کرد. 
مادلونگ رساله دکترای خود را تحت نظر اشتروتمان 
و اش��پولر به پايان رساند. مادلونگ از 1958 تا 1960 
وابسته فرهنگی س��فارت آلمان در بغداد بود. وی در 
خالل سال های 1969 تا 1978 استاد اسالم شناسی 
در دانشگاه شيکاگو بود. همچنين در سال های 1978 
تا 1998 استاد کرسی Laudian در عربی و مطالعات 

اسالمی در دانشگاه آکسفورد بود.
وی به همراه فرهاد دفتری ويراس��تار ارشد دانشنامه 
اس��الميکا )ترجمه انگليس��ی دايرةالمعارف بزرگ 
اس��المی( است. از اين اسالم ش��ناس و شيعه شناس 
آلمانی حدود 200 کت��اب و مقاله در حوزه مطالعات 
اسالمی مرتبط با ش��يعه تاليف و منتشر شده است. 
کتاب »جانش��ينی حضرت محّمد)ص(« از آثار مهم 
اوست که در آن نگرش شيعه درباره جانشينی بعد از 
پيامبر تقويت شده است، وی را در شناساندن تشيع به 
جهان غرب موثر دانسته اند که سال ها پيش ترجمه 
فارسی آن توس��ط انتشارات آس��تان قدس رضوی 
منتشر شد.  مشهور است که وی در تحقيق و نگارش 
دقت نظر داشته است؛ از جمله استفاده از منابع معتبر 
و درجه اول، تفکيک ميان منابع شيعی و سنی، تفکيک 
منابع امامی از منابع فرقه های ديگر شيعی، تفکيک 
منابع به لحاظ موضوعی )کالمی، تفسيری، حديثی( 
و همچنين استفاده از منابع پرشمار. شناخت عالمان 
و متکّلمان برجسته شيعی، نگاه جامع و نظام مند به 
تشيع و استفاده از منابع مستشرقان پژوهش های وی 

را مورد توجه قرار داده است.
»امام قاس��م بن ابراهيم و اصول عقايد زيديه« نوشته 
ويلفرد فرديناند ماِدلونگ با ترجمه ش��يرين شادفر 
توسط نشر نامک برای اولين منتشر شده و در دسترس 

عالقه مندان قرار گرفته است.

ما و  افغانستان
از گذشته تا اكنون

زيديه به روايت مادلونگ

نگاهی به اندیشه و سخنان بنیانگذار جمهوری اسالمی درباره مسائل جهانی

امام خمینی و نظام بین الملل، آرمانگرایی واقع بین
را فريضه و از واجبات مي داند. از ديدگاه ايشان، »اين يك اصل 
اسالمي است كه هر مسلماني بايد به مسلمان ديگر كمك 
كند.« چنانكه از رسول اكرم )ص( نقل شده است: »من اصبح 
و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم.« هر مسلمي بايد با 
مسلم ديگر برادر و در مشكالت او سهيم باشد. از سويي اعتقاد 
به اصل تولي و تبري نيز اين موضوع را مورد تاكيد قرار مي دهد؛ 
زيرا بر اساس آن مسلمانان بايد دوستان خدا را دوست بدارند 
و دشمنان خدا را دش��من. بر همين مبني، امام خميني بر 
تقويت روابط برادرانه با مسلمانان و جهان اسالم تاكيد داشت 
و دفاع از ملت مظلوم فلسطين و مسلمانان جهان نيز از ديدگاه 
ايشان اقدامي در اين راستا بود. همچنين از ديدگاه امام: دفاع از 
مسلمانان و تقويت وحدت آنان از ديدگاه امام يكي از مولفه هاي 
مهم براي تقويت جايگاه اس��الم در جهان و ايجاد حكومت 
جهاني اسالم است: »اينكه يك ميليارد جمعيت مسلمان 
اسير يك ابرقدرت داراي مثال دويست ميليون جمعيت، صدو 
پنجاه ميليون جمعيت است براي اين است كه آن صدو پنجاه 
ميليون جمعيت باهم يك اجتماعي دارند در يك مقصدي و 

اين يك ميليارد با هم اجتماع ندارند«.
با توجه به اين مباني ايشان معتقد است 

ما براي دفاع از اس��الم و ممالك اسالمي و استقالل ممالك 
اسالمي در هر حال مهيا هستيم. برنامه ما كه برنامه اسالم 
است، وحدت كلمه مسلمين است؛ اتحاد ممالك اسالمي 
است؛ برادري با جميع فرق مسلمين است در تمام نقاط عالم؛ 
هم پيماني با تمام ُدوِل اسالمي است در سراسر جهان؛ مقابل 
صهيونيست، مقابل اسراييل، مقابل ُدول استعمارطلب. ما 
دست برادري به تمام ملت هاي اسالمي مي دهيم و از تمام 
آنان براي رسيدن به هدف هاي اسالمي استمداد مي كنيم. 
روابط بين ملت ها بايد براساس مباني اسالم و مسائل معنوي 
باشد. در اين راستا وحدت مسلمين به عنوان استراتژي مهم 
در ديدگاه امام خمين��ي جايگاه خارجي دارد كه همواره بر 
آن پاي مي فش��رد. وي به ش��دت تالش كرد تا از اختالفات 
مذهبي بين اهل سنت و شيعيان جلوگيري كند: با برادران 
اهل سنت خود هيچ اختالفي نداريم؛ همه اهل ملت واحد 

و  قرآن واحد  هستيم.
دستورالعمل امام براي حج

ام��ام خميني عالوه بر مس��ووالن ديپلماس��ي جمهوري 
اسالمي ايران، به حجاج ايراني و شيعيان در ساير كشورها 
توصيه مي ك��رد در جريان حج، برخي ام��ور را كه موجب 
تضعيف وحدت اسالمي مي شود كنار بگذارند »الزم است 
برادران ايراني و شيعيان ساير كش��ورها از اعمال جاهالنه 
كه موجب تفرق صفوف مسلمين است، احتراز كنند و الزم 
است در جماعات اهل سنت حاضر شوند و از انعقاد تشكيل 
نماز جماعات در من��ازل اجتناب نمايند. خارج ش��دن از 
مسجدالحرام يا مسجد مدينه به هنگام شروع نماز جماعت 
جايز نيست و بر شيعيان واجب است كه با آنان نماز جماعت 
بخوانند. جايز و الزم است كه به هنگام دو وقوف، طبق احكام 
علماي اهل تسنن عمل كنند، حتي اگر خالف آن هم ثابت 
شده باشد. اگر اول ماه ذي الحجه نزد علماي اهل سنت ثابت 
شد و حكم كردند به اول ماه، بايد حجاج شيعه از آنها تبعيت 
كنند و روزي را كه ساير مسلمين به عرفات مي روند، آنها نيز 

بروند و حج آنها صحيح است«.
هفته وحدت و اهتمام در جلوگيري

 از تفرقه مسلمين
 يكي ديگر از اقدامات و ابتكارات جمهوري اسالمي در زمان 

حيات امام در راستاي تقويت وحدت اسالمي، اعالم هفته 
وحدت اس��ت كه همه س��اله مقارن با ميالد پيامبر اسالم  
)ص( برگزار مي شود. امام خميني در اين خصوص چنين 
مي گويند: »اميدوارم كه ملت قهرمان ايران در هفته وحدت 
واقعا وحدت درس��ت كنند نه اينك��ه فقط ما هفته وحدت 
مي گيريم ما محتاج به وحدت هس��تيم در س��اليان دراز، 
هميشه قرآن كريم كه به ما دستور داده و به مسلمين دستور 
وحدت داده براي يكس��ال و ده سال و صد سال نيست براي 
سراسر عالم است در سراسر تاريخ و مايحتاج به اين هستيم 
كه عمال وحدت را محقق كنيم... ما االن در بين راه هستيم 
... من اميدوارم كه با بركت وحدت ملت ايران اين وحدت در 
ساير كشورهاي اسالمي هم پيدا شود كه دارد پيدا مي شود 
و همه مسلمين دست واحد بشوند بر اعدا چنانچه در روايت 
است«. همچنين مي افزايند: »مسلمين بايد با هم يد واحده 
باشند. اينها بايد دس��ت واحد باشند، مجتمع باشند، يك 
باشند، خودشان را از هم جدا ندانند، مرزها را اسباب جدايي 
قلب ها ندانند مرزها جدا، قلب ها باهم«.  و در همين راس��تا 
اضافه مي كنند: »ما به حسب حكم خداي تبار و تعالي اخوت 
خودمان را با همه مسلمين جهان، با دولت هاي كشورهاي 
اسالمي، با ملت هاي مس��لم در هر مذهبي كه هستند، در 
هر كشوري كه هس��تند، ما برادري خودمان را با آنها اعالم 
مي كنيم و ما اعالم مي كنيم كه نظر تج��اوز به هيچ يك از 
كشورهاي اسالمي و غير اسالمي نداريم. ما مي خواهيم كه 
ارتش هاي همه كشورهاي اسالمي پشتيبان هم باشند«.  امام 
خميني از ايجاد يك قوه دفاعي براي بازدارندگي قدرت هاي 
بزرگ و جلوگيري از چيرگي آنها بر ممالك اسالمي سخن 
به ميان آورده است »دولت هاي اسالمي منطقه و حواشي 
آن مي توانند يك ارتش ذخيره ده ها ميليوني تحت پرچم 
اسالم داشته باشند.  ايشان رسالت حكومت اسالمي را ياري 
رساندن به مس��لمانان به ويژه مسلمانان لبنان و فلسطين 
مي دانستند. تا از اين رهگذر وحدت، همدلي و همياري خود 
با ملل مسلمان را به اثبات برساند و از هيچگونه حمايت مادي 
و معنوي نسبت به آنان دريغ ننمايد. امام خميني با صراحت 
اعالم مي دارد: »جمهوري اسالمي ايران مايل است بر اساس 
حفظ وحدت و حمايت از منافع كشورها و ملت هاي اسالمي 
آنان را در مشكالت ياري نمايد« و مي افزايند: »ما براي دفاع 
از اسالم و ممالك اسالمي و استقالل ممالك اسالمي در هر 
حال مهيا هستيم. برنامه ما برنامه اسالم است، وحدت كلمه 
مسلمين است، اتحاد ممالك اسالمي است، برادري با جميع 
فرق مسلمين است. در تمام نقاط عالم، هم پيماني با تمام 
دول اسالمي در سراسر جهان؛ مقابل صهيونيست، مقابل 
اسراييل، مقابل دول استعمار طلب، مقابل كساني كه ذخاير 
اين ملت فقير را به رايگان مي برند و ملت بدبخت در آتش فقر 
و بيكاري و بينوايي مي سوزد«. ايشان در وصيت نامه خود نيز 
اعالم كردند: وصيت من به وزراي خارجه ]جمهوري اسالمي 
ايران [ در اين زمان و زمان هاي بعد آن است كه كوشش داشته 
باشيد در بهتر كردن روابط با كشورهاي اسالمي و در بيدار 
كردن دولتمردان و دعوت به وحدت و اتحاد... . بر اين اساس 
امام بر وحدت جهان اسالم به عنوان وحدتي مبتني بر مباني 
ديني از يكسو و مبتني بر نياز سياسي و اقتصادي امروز جهان 
اسالم از سوي ديگر تاكيد كرده و بر اين اساس از وحدت به 
عنوان يك سياست راهبردي براي دستيابي جهان اسالم به 
جايگاه واقعي قدرت خود در عرصه بين المللي دفاع مي كند. 
5- تالش براي انسجام بخشیدن به ملل مستضعف 

در مقابل قطب هاي قدرت جهاني 
امام در راس��تاي واقع گرايي سياسي و همچنين مبتني بر 
آرمان ها و آموزه هاي ديني از تقويت كشورهاي مستضعف 
و ايجاد قدرت بيش��تر آنها به عنوان ي��ك جبهه متحد در 
راس��تاي حفظ منافع آنها حمايت مي كن��د. حضرت امام 
نظام اس��المي را موظف مي دانس��ت كه براي نجات ملل 
تحت ستم و مس��تضعف تالش كند تا از اين رهگذر بسيِج 
انقالبي طرف��داران عدم تعهد به دو بلوك ش��رق و غرب در 
سراس��ر گيتي تحقق يابد و هسته هاي مقاومت در تمامي 
جهان علم س��لطه گري قدرت هاي بزرگ به وجود آيد: ما 
بايد از مستضعفين جهان پشتيباني كنيم؛ ... زيرا اسالم... 
پشتيبان تمام مستضعفين جهان است. اصوال دفاع از مظلوم 
و مستضعف نيز در آموزه هاي قرآني ريشه دارد. امام خميني 
در اين باب مي گويد: ما خود چارچوب جديد ساخته ايم كه 
در آن عدل را م��الك دفاع و ظلم را مالك حمله گرفته ايم. 
از هر عادل��ي دفاع مي كنيم و بر هر ظالمي مي تازيم. ما اين 
س��نگ را بنا خواهيم گذاش��ت و تمام ملت هاي مظلوم را 
پش��تيباني مي كنيم. »ما طرفدار همه مظلومين در همه 
جا هس��تيم و ميل داريم كه مظلومين بر همه ستمگران 
غلبه كنند. ما با مظلوم ها كه ملت ها هم از طبقه مظلومين 
هستند، موافق هستيم و با اشخاصي كه ظلم مي كنند � چه 
در مملكت خودشان به ملت خودشان ظلم بكنند و چه به 
ملت هاي ضعيف ظلم بكنند � با آنها مخالف هستيم. كسي 
كه تابع مذهب اسالم است، بايد با ابرقدرت ها مخالفت كند 
و مظلومان را از زير چنگال اينها بيرون بياورد.« شايان ذكر 
است مي توان حمايت از مستضعفان را در راستاي اصل تاليف 
قلوب نيز مورد بحث ق��رار داد؛ زيرا با اين حمايت ها، قلوب 
مستضعفان عالم به اسالم متمايل مي گردد. تاليف قلوب در 
لغت به معناي الفت دهي معنوي بين دل هاست و در اصطالح، 
به مفهوم حمايت مالي و معنوي از مسلمانان تحت ستم يا 
ضعيف االيمان و نيز از كفار مظلومي است كه در صورت تقويت 
آنان به سوي حكومت اسالمي گرايش مي يابند، يا از ائتالف 
و اتحاد با دشمنان مملكت اسالمي سر باز خواهند زد. از اين 
رو تاليف قلوب در معناي اول مي تواند به معناي حمايت از 
نهضت هاي آزاديبخش و آزاديخواه و مستضعف باشد كه براي 
خروج از زبوني و ذلت، به مقابله با انواع تجاوز و استعمار و نجات 
كشور خويش از يوغ امپرياليسم به پا خاسته اند كه در اين باره 
امام خميني بر تمامي انواع پشتيباني اعم از حمايت علني و 
تلويحي تاكيد داشتند و چنين حمايتي را منطبق با موازين 

شرعي و اسالمي و عقلي و انساني مي دانستند. 
امام خميني در تنظيم روابط با كش��ورهاي جهان سومي، 
اس��اس ارتباط را بر مقابل��ه با ظلم و س��تم و برتري جويي 
قدرت هاي چپاولگر به اينگونه ممالك مي دانستند تا از اين 
رهگذر، از دخالت هاي بيگانگان و تحقق رابطه ظالم و مظلوم 
ميان آنان و دول استكباري ممانعت به عمل آيد تا روابط مزبور 
زمينه ساز حكومتي عادالنه در كشورهاي مستضعف گردد: 
»از خداي تعالي موفقيت همه ملل مستضعف جهان را در 
راه رسيدن به پيروزي و آزادي كامل از سلطه گران جهان به 
خصوص امريكاي جهانخوار مسألت مي نمايم«. و خطاب به 

جنبش هاي آزاديبخش مي فرمودند: »شما  اي جنبش  هاي 
آزاديبخش و  اي گروه هاي در خط به دست آوردن استقالل 
و آزادي! به پاخيزيد و ملت هاي خود و ملل اسالمي را هشدار 
دهيد كه زير بار ستم رفتن بدتر و قبيح تر از ستمكاري است«. 
همچنين مي افزودند: »ما تحت رهبري پيغمبر اسالم اين 
دو كلمه را مي خواهيم اجرا كنيم، نه ظالم باشيم و نه مظلوم. 
ما در طول تاريخ مظلوم بوديم. از همه جهات مظلوم بوديم. 
و ما امروز مي خواهيم كه مظلوم نباشيم و ظالم هم نباشيم«.  
امام)ره(، مستضعفان را دعوت به قيام براي رهايي از زير يوغ 
ستمگران مي كند از اين رو امام در اغلب پيام هاي عمومي 
خويش مس��تضعفين و ملت هاي در بند جهان س��وم را به 
قيام عليه مستكبرين فرا مي خواند: »اي مسلمانان جهان 
و  اي مستضعفان عالم! دست به دست هم دهيد و به خداي 
بزرگ رو آوريد و به اسالم پناهنده شويد و عليه مستكبران و 
متجاوزان به حقوق ملت ها پرخاش كنيد«.  »من اميد دارم 
كه اين بسيج عمومي اسالمي، الگو براي تمام مستضعفين 
جهان و ملت هاي مس��لمان عالم باشد و قرن پانزدهم قرن 
شكستن بت هاي بزرگ و جايگزيني اسالم و توحيد به جاي 
شرك و زندقه و عدل و داد به جاي ستمگري و بيدادگري و 
قرن انسان هاي متعهد به جاي آدمخواران بي فرهنگ باشد. 
 اي مستضعفان جهان! بپاخيزيد و خود را از چنگال ستمگران 
جنايتكار نجات دهيد«.  در جاي ديگر فرمودند: »امروز همه 
مصيبت و عزاي امريكا و شوروي شرق و غرب اين است كه نه 
تنها ملت ايران از تحت الحمايگي آنان خارج شده است كه 
ديگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت مي كند«.  لذا 
در راستاي دعوت از مستضعفان به پيوند با اسالم مي افزايند: 
»عموم مستضعفين بايد به هم بپيوندند و ريشه فساد را از 
كشورهاي خود قطع كنند. سالمت و صلح جهان بسته به 
انقراض مستكبرين است و تا اين سلطه طلبان بي فرهنگ در 
زمين هستند، مستضعفين به ارث خود كه خداي تعالي به 
آنها عنايت فرموده است نمي رسند«.  همچنين باز خطاب به 
سازمان هاي آزاديبخش مي گويند: »ما به پيروزي از اسالم 
بزرگ، از جميع مستضعفين حمايت مي كنيم و از شما و هر 
سازماني در جهان كه براي نجات كشور خويش بپاخاسته 
است پشتيباني مي كنيم«.   به منظور ترويج انديشه آزادي 
و حرمت انس��ان در كل گيتي، حضرت امام حمايت مادي 
و معنوي از نهضت آزاديبخش و جنبش مستضعفان را در 
مناطق مختلف جهان وجهه همت خود ق��رار داده بودند و 
وظيفه نظام اسالمي مي دانستند كه براي نجات ملل تحت 
ستم و مستضعف تالش كند تا از اين رهگذر بسيج انقالبي 
طرفداران عدم تعهد به دو بلوك شرق و غرب در سراسر گيتي 
تحقق يابد و هسته هاي مقاومت در تمامي جهان به وجود  آيد 
تا قدرت هاي استكباري به سرشكستگي سوق داده شوند:  
»بسيج تنها منحصر به ايران نيست بايد هسته هاي مقاومت 
را در تمام��ي جهان به وجود آورد و در مقابل ش��رق و غرب 
ايستاد«.  در نهايت اينكه در يك جمع بندي كلي بايد گفت 
امام خميني در راهكار خود اوال تالش مي كند تا اين ملت هاي 
مستضعف را بيدار سازد و آنها را باهم متحد كند و ثانيا بر اين 
نكته تاكيد كند كه جمهوري اسالمي در مبارزه با مستكبران 
همدوش آنهاست و در واقع امام معتقد است كه آزادي اين 
كشورها مقدمه اي براي آزادي جهان از سلطه استكبار باشد 

و كه بايد از آن حمايت كرد. 
6- دعوت به ارزش هاي فطري و انس�اني اس�الم در 

جهان
گسترش ارزش هاي فطري و انس��اني و الهي اسالم عالوه 
براينكه يك تكليف ديني مسلمانان است، به عنوان يكي از 
عوامل نرم افزاري قدرت مسلمانان و زمينه ساز قدرت نفوذ و 
تاثير گذاري انقالب اسالمي در جهان مطرح است. دعوت به 
ارزش هاي ديني، حركتي در راستاي رسالت پيامبران براي 
هدايت بشر و زمينه ساز آرمان حكومت جهاني صالحان كه 
توسط قرآن مطرح شده است. از ديدگاه امام مكتب اسالم 
برخالف مكاتب ديگر كه ناقص و داراي ديد محدود مي باشند 
مكتبي جامع جهانش��مول و داراي برنامه زندگي براي نوع 
بشر است و برنامه تكامل مادي و معنوي انسان را در منشور 
حيات بخش خود ارايه داده كه در لسان نبي اكرم و ائمه هدي 
متجلي است و قرآن كتاب هميشه جاويد براي تمام زمان ها و 
مكان ها است. اين قانون اساسي اسالم منشور جامعي است 
كه در بردارنده اساسي  ترين اصول انساني در روابط ملت ها 
و دولت هاس��ت، اصولي كه با عمر ه��زار و چهار صد و اندي 

ساله اش روز به روز شكفته تر مي شود. 
اسالم؛ مكتب استقالل و آزادي

اسالم، يگانه مكتب استقالل و آزاديخواهي است؛ »اسالمي 

كه هم معنويات دارد و هم ماديات دارد معنوياتش باالترين 
معنويات است مادياتش هم س��الم ترين ماديات« و اسالم 
آخرين و جهاني ترين پيام الهي است. اين آيين مدعي است 
كه راه راس��ت را براي بشر، صرف نظر از نژاد، رنگ و فرهنگ 
به ارمغان آورده اس��ت. بر اين اس��اس امام با صراحت اعالم 
مي كند كه: »ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجي 
و بين المللي اس��المي مان بارها اعالم نموده ايم كه درصدد 
گسترش نفوذ اسالم در جهان و كم كردن سلطه جهانخواران 
بوده و هس��تيم. حال اگر نوكران امريكا نام اين سياست را 
توسعه طلبي و تفكر تشكيل امپراتوري مي گذارند، از آن باكي 
نداريم و استقبال مي كنيم. ما درصدد خشكانيدن ريشه هاي 
فاسد صهيونيسم، سرمايه داري و كمونيزم در جهان هستيم ... 
و نظام اسالم رسول اهلل، صلي اهلل عليه و اهلل و سلم – را در جهان 
ترويج نماييم و دير يا زود ملت هاي دربند شاهد آن خواهند 
بود... من به صراحت اعالم مي كنم كه جمهوري اس��المي 

ايران با تمام وجود براي احياي هويت اس��المي مسلمانان 
در سراسر جهان سرمايه گذاري مي كند«.  ايشان همچنين 
مي افزايند: »آنچه كه مي خواهيم اين است كه اسالم با تمام 
محتوايي كه دارد از سر حّدات ممالك اسالمي به جاهاي ديگر 
ان شاءاهلل سرايت كند و اميد است كه بيرق پرافتخار اسالم در 
تمام نقاط ارض به اهتزاز درآيد«. با در نظر گرفتن اين مطلب 
صدور ارزش هاي اسالمي يكي از اهداف ها و آرمان هاي امام 
خميني در عرصه نظام بين الملل بود.  البته ترويج عقايد به 
معني لشكركشي، جنگ طلبي، زورآزمايي يا صدور انقالب 
اسالمي با سر نيزه نيس��ت بلكه به معناي شناساندن پيام 
معنوي، فرهنگي و سياسي انقالب اسالمي به جهانيان است.  
امام خميني بارها ضمن اشاره به اينكه يكي از اهداف اصلي 
پيامبران و پيامبر اسالم دعوت جهانيان به اسالم و ارزش هاي 
اس��المي بوده، يكي از اهداف دولت اس��المي را نيز دعوت 
جهانيان به اين ارزش ها مي دانست كه از آن به صدور انقالب 
ياد مي كرد: ما مي خواهيم معنويت انقالب اسالمي مان را به 
جهان صادر كنيم. بايد با تبليغات صحيح، اسالم را آنگونه كه 

هست، به دنيا معرفي نماييد.
با اين همه، همواره بر مسالمت آميز بودن جنبه دعوت نيز 
تاكيد داشت: »مايي كه مي خواهيم اسالم در همه جا باشد و 
مي خواهيم اسالم صادر بشود، ... نمي گوييم كه مي خواهيم با 
سرنيزه صادر بكنيم. ما مي خواهيم با دعوت، با دعوت به همه 

جا، اسالم را صادر كنيم.« 
معناي صدور انقالب در بيان امام

ايشان در جاي ديگر با صراحت مي گويند: اينكه مي گوييم 
بايد انقالب ما به همه جا صادر بشود، اين معني غلط را از او 
برداشت نكنيد كه مي خواهيم كشورگشايي كنيم. ما همه 
كشورهاي مسلمين را از خودمان مي دانيم؛ همه كشورها بايد 
در محل خودشان باشند. ما مي خواهيم كه اين انقالب مان 
را، انق��الب فرهنگي مان را، انقالب اس��المي مان را به همه 
ممالك اسالمي صادر بكنيم. ما مي خواهيم اين بيداري كه 
در ايران واقع شد و از ابرقدرت ها فاصله گرفتند و دست آنها 
را از مخازن خودشان كوتاه كردند، اين در همه ملت ها و در 
همه دولت ها بشود. معني صدور انقالب ما اين است كه همه 
ملت ها بيدار بشوند و همه دولت ها بيدار بشوند و خودشان را 
از اين گرفتاري كه دارند و از اين تحت سلطه بودني كه هستند 
و از اينكه همه مخازن آنها دارد به باد مي رود و خودش��ان به 
نحو فقر زندگي مي كنند، نجات بدهند. ما هرگز نمي خواهيم 
ارزش هاي اسالمي را تحميل كنيم، نه بر غرب و نه بر شرق. بر 
هيچ كس و هيچ جا اسالم تحميل نمي شود. اسالم با تحميل 
مخالف است. اسالم مكتب تحميل نيست. اسالم، آزادي را به 
تمام ابعادش ترويج كرده است. ما فقط اسالم را ارايه مي كنيم؛ 
هركس خواست مي پذيرد و هركس نخواست، نمي پذيرد. ما 
به تمام جهان تجربه هاي مان را صادر مي كنيم و نتيجه مبارزه 
با ستمگران را بدون كوچك ترين چشمداشتي به مبارزان راه 
حق انتقال مي دهيم و مسلما محصول صدور اين تجربه ها جز 
شكوفه هاي پيروزي و استقالل و پياده شدن احكام اسالم 

براي ملت هاي در بند نيست.
بهره گيري از شيوه هاي مشروع دعوت

امام خميني بر بهره گيري از همه شيوه هاي مشروع دعوت 
تاكيد داشت و در همين باره مي گويد: الزم است پايگاه هاي 
اسالمي براي معرفي اسالم و نشر حقايق نجات بخش در هر 
نقطه اي از جهان كه امكان است، برقرار باشد و در تحت يك 
سازمان هماهنگ براي نشر عدالت و قطع ايادي ستمكاران و 
چپاولچيان مشغول فعاليت شوند. بي شك نمونه اي برجسته 
از دعوت به اسالم در زمان حيات امام خميني، پيام ايشان به 
آقاي ميخاييل گورباچف آخرين رهبر اتحاد جماهير شوروي 
سابق است در اين پيام، ايشان ميخاييل گورباچف را � در مقام 
رهبر امپراتوري معاصر شرق � مورد خطاب قرار مي دهد و در 
آن به بن بست رسيدن انديشه مادي گرا را متذكر مي شوند: 
»بايد به حقيقت روي آورد. مشكل اصلي كشور شما، مساله 
مالكيت و اقتصاد و آزادي نيس��ت. مشكل شما عدم  اعتقاد 
واقعي به خداست؛ همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و 
بن بست كشيده يا خواهد كشيد. مشكل اصلي شما مبارزه 
طوالني و بيهوده با خدا، مبدأ هستي و آفرينش است.« امام 
خميني در ادامه، اسالم حقيقي را تنها درمان درد مزمن بشر 
مي داند: اكنون از شما مي خواهم درباره اسالم به صورت جدي 
تحقيق و تفحص كنيد و اين نه به خاطر نياز اسالم و مسلمين 
به ش��ما كه به جهت ارزش هاي واال و جهان ش��مول اسالم 
است كه مي تواند وسيله راحتي و نجات همه ملت ها باشد 
و گره مش��كالت اساسي بشريت را باز كند.  اولين مساله اي 
كه مطمئنا باعث موفقيت شما خواهد شد، اين است كه در 

سياسِت اسالف خود داير بر خدازدايي و دين زدايي از جامعه 
� كه تحقيقا بزرگ ترين و باالترين ضرب��ه را بر پيكر مردم 
كشور شوروي وارد كرده است � تجديدنظر نماييد و بدانيد 
كه برخورد واقعي با قضاياي جهان جز از اين طريق ميس��ر 
نيست. البته ممكن است از شيوه هاي ناصحيح و عملكرد 
غلط قدرتمندان پيشين كمونيس��م در زمينه اقتصاد، باغ 
سبز دنياي غرب رخ بنمايد، ولي حقيقت جاي ديگري است. 
شما اگر بخواهيد در اين مقطع تنها گره هاي كور اقتصادي 
سوسياليسم و كمونيسم را با پناه بردن به كانون سرمايه داري 
غرب حل كنيد، نه تنها دردي از جامعه خويش را دوا نكرده ايد 
كه ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند؛ چراكه 
امروز اگر ماركسيسم در روش هاي اقتصادي و اجتماعي به 
بن بست رسيده اس��ت، دنياي غرب هم در همين مسائل 
�   البته به ش��كل ديگر � و نيز در مسائل ديگر گرفتار حادثه 
است. براي همه روشن است كه از اين پس كمونيسم را بايد 

در موزه هاي تاريخ سياسي جهان جست وجو كرد؛ چراكه 
ماركسيسم جوابگوي هيچ نيازي از نيازهاي واقعي انسان 
نيست. چرا كه مكتبي است مادي و با ماديت نمي توان بشريت 
را از بحران عدم اعتقاد به معنويت � كه اساسي ترين درد جامعه 
بشري در غرب و شرق است � به  درآورد. از شما جدا مي خواهم 
كه در شكستن ديوارهاي خياالت ماركسيسم، گرفتار زندان 
غرب و شيطان بزرگ نش��ويد. اميدوارم افتخار واقعي اين 
مطلب را پيدا كنيد كه آخرين اليه هاي پوسيده هفتاد سال 
كژِي جهان كمونيسم را از چهره تاريخ و كشور خود بزداييد... 
وقتي از گلدس��ته هاي مس��اجِد بعضي از جمهوري هاي 
شما پس از هفتاد س��ال، بانگ  اهلل اكبر و شهادت به رسالت 
حضرت ختمي مرتبت  به گوش رس��يد، تمامي طرفداران 
اسالم ناب محمدي)ص( را از شوق به گريه انداخت. لذا الزم 
دانستم اين موضوع را به شما گوشزد كنم كه بار ديگر به دو 
جهان بيني مادي و الهي بينديشيد. بر اين اساس تالش براي 
دعوت جهانيان به ارزش هاي فطري و انساني اسالم يكي از 
اولويت هاي مهم در سياست خارجي نظام اسالمي است كه 

با به لحاظ كردن شرايط زماني و مكاني دنبال خواهد شد.
7- مب�ارزه علمي و عملي براي تصرف س�نگرهاي 

كلیدي قدرت در جهان توسط مسلمانان
امام خميني)ره( براساس واقع گرايي سياسي و پذيرش اين 
امر كه هر تحولي در نظام بين الملل نيازمند ارتقاي قدرت 
مي باشد بر ضرورت شناخت عناصر كليدي قدرت در جهان 
امروز )همچ��ون اقتصاد، فناوري هاي نوي��ن و..( كه وي به 
عنوان سنگرهاي كليدي قدرت از آنها ياد مي كند تاكيد دارد 
و تاكيد مي كردند: »من به صراحت مي گويم كه جمهوري 
اسالمي .. دليلي ندارد مسلمانان جهان را به پيروي از اصول 
تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند. و به صراحت اين نكته را 
مي گويند كه ما اين حقيقت را در سياست خارجي خود بارها 
اعالم كرده ايم كه درصدد گسترش نفوذ اسالم و كاهش نفوذ 
سلطه در جهان هستيم. امام خميني)ره( در پيام 29تير67 
مي فرمايند: ما بايد خود را آماده كنيم تا در برابر جبهه متحد 
ش��رق و غرب، جبهه قدرتمند اسالمي انساني با همان نام 
و نش��ان اسالم و انقالب ما تشكيل ش��ود و آقايي و سروري 
محرومين و پابرهنگان جهان جشن گرفته شود. مطمئن 
باشيد قدرت هاي ش��رق و غرب همان مظاهر بي محتواي 
دنياي مادي اند كه در برابر خلود و جاودانگي دنياي ارزش هاي 
معنوي قابل ذكر نمي باشند. من به صراحت اعالم مي كنم 
كه جمهوري اسالمي ايران با تمام وجود براي احياي هويت 
اسالمي مسلمانان در سراسر جهان سرمايه گذاري مي كند 
و دليلي هم ندارد كه مسلمانان جهان را به پيروي از اصول 
تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و جلوي جاه طلبي و 
فزون طلبي صاحبان قدرت و پول و فريب را نگيرد. ما بايد براي 
پيشبرد اهداف و منافع ملت محروم ايران برنامه ريزي كنيم. ما 
بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگي به مشكالت و مسائل 
مسلمانان و حمايت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام 
وجود تالش نماييم و اين را بايد از اصول سياس��ت خارجي 
خود بدانيم. ما اعالم مي كنيم كه جمهوري اس��المي ايران 
براي هميشه حامي و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است 
و كش��ور ايران به عنوان يك دژ نظامي و آسيب ناپذير نياز 
سربازان اسالم را تامين و آنان را به مباني عقيدتي و تربيتي 
اسالم و همچنين به اصول و روش هاي مبارزه عليه نظام هاي 
كفر و شرك آشنا مي سازد. ايشان در ادامه مي افزايند: حال 
اگر آنها اين نكته را تشكيل يك امپراتوري بزرگ مي دانند ما 

باكي نداريم و از آن استقبال مي كنيم. 
8- جهان�ي ش�دن اس�الم و حاكمی�ت صالحان و 

مستضعفان  در جهان
امام خميني درراس��تاي اعتقادات و آرمان هايي همچون 
مهدويت و حاكميت صالحان بر زمين، به عنوان يك هدف 
دراز مدت در عرصه بين المللي در راس��تاي اهداف اسالمي 
خود و به منظور ايجاد نظمي جديد در عر صه بين المللي بر 
جهاني شدن اسالم و حاكميت صالحان در جهان و شكل دهي 
به دنيايي جديد و عادالنه و انساني و فطري تاكيد مي كند و 
هدف نهايي امام، زمينه سازي براي تشكيل حكومت جهاني 
اسالم است. در اين باره امام خميني مي گويند: مسوالن ما بايد 
بدانند كه انقالب ما محدود به ايران نيست. انقالب مردم ايران 
نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمداري حضرت 
حجت )عج( است كه خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان 
منت نهد و ظه��ور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. بايد 
دولت جمهوري اسالمي تمامي سعي و توان خود را در اداره 
هرچه بهتر مردم ]ايران [ بنمايد، ولي اين بدان معنا نيست 
كه آنها را از اهداف عظيم انقالب كه ايجاد حكومت جهاني 
اسالم است، منصرف كند. بر اين اساس تالش براي حاكميت 
توحيد در جهان و تحقق حاكميت صالحان و مستضعفان بر 
جهان به عنوان ي��ك آرمان قراني از اهداف مهم و درازمدت 
امام خميني در عرصه بين المللي است كه بايد راهبردهاي 

تحقق آن را در عرصه بين المللي مد نظر داشت. 
سخن آخر

امام خميني مواضع صريح و آشكاري درباره نظام بين المللي 
دارد و ب��ه صورت خاص مس��ائل مربوط به ح��وزه نظام 
بين الملل را واكاوي مي كند. ايشان به عنوان فقيه و فعال 
سياسي با رويكردي آرمانگرا اما واقع بين با اعالن مواضع 
خويش، رسيدن به نظام مطلوب تري را مبتني بر آرمان هاي 
ديني در عرصه جهاني خواستار بوده است و با واقع بيني 
راهبردهايي را براي رسيدن به آنها ارايه داد. بر اين اساس 
روابط بين الملل و مناس��بات حاكم بر آن را تحليل و نقد 
مي كردند. ايش��ان با نگاهي واقع گ��را عرصه بين الملل را 
مبتني بر قدرت مي دانست اما قدرتي كه ناعادالنه توزيع 
شده و در دست افراد غير مهذب است. بنابراين مهم ترين 
راهبرد تحول در اين نظام را ايجاد بلوك هاي قدرت جديد 
در جه��ان همچون وحدت مس��لمانان و مس��تضعفان، 
بيداري ملت و تصرف سنگرهاي كليدي قدرت در جهان 
توسط صالحان مي دانستند و معتقد بودند بايد با نگاه به 
اهداف و آرمان هاي اسالمي و حفظ مصالح نظام اسالمي 
حركت براي تحول در نظام بين الملل را آغاز كرد و مبتني 
بر دستگاه فكري فقه اصولي شيعه و واقعيت هاي موجود 
بين المللي راهكارهاي متناسب براي رسيدن به اين اهداف 
را كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت طرح نمود. ايش��ان 
معتقد بودند بايد به صورت تدريجي و متناس��ب با شرط 
زمان و مكان و مقدورات و امكانات و مصالح اسالمي به سوي 

تحقق اين اهداف حركت كرد. 
٭  استاد علوم سیاسي پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي 
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يحیي  فوزي٭

عظیم محمودآبادی

امام خمیني عالوه بر مسووالن ديپلماسي جمهوري 
اسالمي ايران، به حجاج ايراني و شیعیان در ساير 
كشورها توصیه مي كرد در جريان حج، برخي امور 
را ك�ه موجب تضعیف وحدت اس�المي مي ش�ود 
كنار بگذارند »الزم است برادران ايراني و شیعیان 
ساير كش�ورها از اعمال جاهالنه كه موجب تفرق 
صفوف مسلمین است، احتراز كنند و الزم است در 
جماعات اهل سنت حاضر شوند و از انعقاد تشكیل 

نماز جماعات در منازل اجتناب نمايند. خارج شدن از مسجدالحرام يا مسجد مدينه به هنگام شروع 
نماز جماعت جايز نیست و بر شیعیان واجب است كه با آنان نماز جماعت بخوانند. جايز و الزم است كه 
به هنگام دو وقوف، طبق احكام علماي اهل تسنن عمل كنند، حتي اگر خالف آن هم ثابت شده باشد. 
اگر اول ماه ذي الحجه نزد علماي اهل  سنت ثابت شد و حكم كردند به اول ماه، بايد حجاج شیعه از آنها 
تبعیت كنند و روزي را كه ساير مسلمین به عرفات مي روند، آنها نیز بروند و حج آنها صحیح است«

امام خمین�ي در تنظیم روابط با كش�ورهاي جهان 
س�ومي، اس�اس ارتباط را بر مقابله با ظلم و ستم و 
برتري جويي قدرت هاي چپاولگر به اينگونه ممالك 
مي دانستند تا از اين رهگذر، از دخالت هاي بیگانگان و 
تحقق رابطه ظالم و مظلوم میان آنان و دول استكباري 
ممانعت به عمل آيد تا روابط مزبور زمینه ساز حكومتي 
عادالنه در كشورهاي مس�تضعف گردد: »از خداي 
تعالي موفقیت همه ملل مستضعف جهان را در راه 

رسیدن به پیروزي و آزادي كامل از سلطه گران جهان به خصوص امريكاي جهانخوار مسألت مي نمايم« 
و خطاب به جنبش هاي آزاديبخش مي فرمودند: »شما  اي جنبش  هاي آزاديبخش و  اي گروه هاي در خط 
به دست آوردن استقالل و آزادي! به پاخیزيد و ملت هاي خود و ملل اسالمي را هشدار دهید كه زير بار 
ستم رفتن بدتر و قبیح تر از ستمكاري است«. همچنین مي افزودند: »ما تحت رهبري پیغمبر اسالم اين 

دو كلمه را مي خواهیم اجرا كنیم، نه ظالم باشیم و نه مظلوم. ما در طول تاريخ مظلوم بوديم 



خبرخوان خبرخوان
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اوايل هفته جاري محمدحسين دهقان، مديراداره 
مبارزه با پولش��ويي بانك مركزي اعالم كرد: از اين 
پس حساب افراد فاقد شغل كه تراكنش حساب هاي 
آنها بيش از سقف تعيين شده باشد رصد و مسدود 

خواهد شد.
اما چرا اين دس��ت از حس��اب هاي مشكوك مسدود 
مي شوند؟ ماجراي تالش براي سركشي به حساب هاي 
بانكي به ماده )۶۷( آيين نامه اجرايي ماده )14( الحاقي 
قانون مبارزه با پولشويي برمي گردد كه الزامات اجرايي 
آن مربوط به تعيين س��طح فعاليت اشخاص محجور 
است. به نحوي كه امكان سوءاستفاده از حساب هاي 
سپرده و ساير خدمات بانكي قابل ارايه به آنها محدود 
شود كه در تاريخ 22 /08 /1400 به شبكه بانكي كشور 
ابالغ شد. براساس اين بخشنامه بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي بايد نسبت به تعيين سطح فعاليت 
موردانتظار اش��خاص حقيقي فاقد شغل يا اشخاص 
حقوقي غيرفعال اقدام كرده و مراتب را مطابق با رويه اي 
كه بانك مركزي تعيين مي كند به بانك مركزي اعالم 
نمايند كه در اين فرايند چنانچه داليل يا مستندات 
اعالم ش��ده از س��وي ش��خص حقيقي فاقد شغل يا 
شخص حقوقي غيرفعال مورد تاييد موسسه اعتباري 
قرار نگيرد، موسسه اعتباري موظف است مراتب را به 
صورت محرمانه و در قالب گزارش معامالت و عمليات 
مشكوك به انضمام »فرم تكميل شده مغايرت سطح 
فعاليت محقق شده با س��طح فعاليت موردانتظار« و 
مستندات دريافتي از ش��خص مزبور، به مركز ارسال 
كند و داليل يا مستنداتي كه نشان دهد تراكنش هاي 
حساب هاي سپرده بانكي شخص حقيقي فاقد شغل 
يا شخص حقوقي غيرفعال مربوط به شخص ديگري 

است در شمول ضوابط اين بند است.
اما اين اقدام بانك مركزي چقدر مي تواند مفيد باشد 
يا اينك��ه منجر به فعاليت هاي زيرزميني از س��وي 

متخلفان شود؟

خروجمنابعازبانكهاشدتميگيرد
مرتضي افقه، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه 
ش��هيد چمران اهواز در خصوص سركش��ي بانك 
مركزي به حساب افراد فاقد شغلي كه تراكنش هاي 
حس��اب بااليي دارند بر اين باور است؛ اصل نظارت 
بانك مركزي بر اين حس��اب ها مي تواند در راستاي 
فعاليت ه��اي مالياتي باش��د و اگر به اي��ن منظور 
حساب ها رصد شود كاري پسنديده است. اما از سوي 
ديگر مشكلي كه ايجاد مي شود اينكه اگر افرادي كه 
تراكنش هاي بااليي دارند متوجه اين سركش��ي ها 
بش��وند و بدانند اين موضوع براي شان اتفاق افتاده 
مس��لما تبعاتي هم به دنبال دارد و باعث خروج اين 

منابع از بانك ها به ساير بازارها خواهد شد.
اين اقتصاددان در ادامه به »اعتماد« گفت: مس��لما 
رويه اي كه منجر به سركشي در حساب افراد مي شود 
چندان مطلوب مردم نيس��ت و ممكن است به ضرر 
س��پرده گذاران بانكي شود و افراد به زحمت بيفتند 
و مجبور ش��وند اين منابع را تبدي��ل به دارايي هاي 

ديگري از جمله ارز، سكه و طال و. .. كنند.
اين استاد دانشگاه ش��هيد چمران افزود: البته اين 
اقدام بانك مركزي ممكن اس��ت در راستاي كشف 
حساب هاي اجاره اي برخي افراد باشد كه در گذشته 
نيز رايج بوده و افراد سودجو براي ردگم كني يا فرار 
از ماليات از حساب برخي از افراد بي بضاعت و بيكار 

و... سوءاستفاده مي كردند.

برخوردهايقضاييباافراديكهباپولهاي
كثيفسروكاردارندصورتگيرد

افقه با بيان اينكه ممكن است اينگونه سخت گيري ها 
از س��وي دول��ت و بان��ك مركزي منجر ب��ه خروج 
سرمايه ها از كشور هم بشود خاطرنشان كرد: بهتر آن 
است كه بانك مركزي ايران نيز مانند ديگر كشورها 
به صورت تصادفي و رندومي حساب هاي مشكوك 

را سركش��ي و پس از آن افراد را مجازات كند و اين 
برخوردهاي قضايي هم صرفا با افرادي صورت گيرد 

كه با پول هاي كثيف سر و كار دارند.
اين اقتصاددان ادامه داد: اگر حس��اب هاي اجاره اي 
نيز آنگونه كه مطرح مي كنند واقعيت داش��ته باشد 
مربوط به عده اي مي شود كه به دليل نداري مجبور به 
اجاره دادن حساب هاي شان شده اند و بايد تخلفات 
صاحبان اصلي اين دارايي ها مورد بررسي قرار گيرد.

اين استاد دانشگاه ش��هيد چمران در ادامه تصريح 
كرد: معموال مبارزه با فسادهاي اقتصادي تنها از يك 
روش امكان پذير نيس��ت و در صورتي كه پايه هاي 
ديگر فساد از بين نرفته باشد افرادي كه فعاليت هاي 
فس��ادزا انجام مي دهند طبيعت��ا از راه هاي ديگري 
فعاليت هاي غيرقانوني خ��ود را ادامه خواهند داد و 
فعاليت هاي شان با اين اقدام محدود نمي شود زيرا 
زمينه هاي فس��ادزا همچنان وجود دارند و اينگونه 
برخوردها تنها منجر به جابه جايي روش هاي افراد 

خطاكار مي شود.
افقه تصريح كرد: مبارزه با معلول ها در انتهاي زنجيره 
فساد باعث مي ش��ود تا عمال روش ها عوض شود و 

فساد به طور كل از بين نرود.

كمبودمنابعمالي
منجربهسياستهاياخيردولتشدهاست

او ب��ا بيان اينكه دولت به دليل كمبود منابع مالي به 
اين روش ها رو آورده اس��ت، گفت: به نظر مي رسد 
مبارزه با پولشويي و فساد اقتصادي در مرحله بعدي 
قرار دارد چرا كه براي مبارزه با فساد بايد ريشه يابي 
كرد و فس��اد را از ريشه س��وزاند. اما به نظر مي رسد 
دولت امروز تنها به دنبال تامين منابع براي جبران 

كسري بودجه خودش است.
اين اقتصاددان در ادامه با اش��اره به حذف ارز 4200 
توماني نيز خاطرنشان كرد: اين اقدام اخير دولت نيز 

به دليل كمبود و كسري بودجه بود كه انجام گرفت و 
تبعاتي از جمله گراني هاي اخير را نيز به دنبال داشت.

افقه تصريح كرد: متاسفانه فقدان دانش افرادي كه 
اعالم مي كردند تنها 4 كاالي اساس��ي گران خواهد 
شد يا بي اعتنايي شان نسبت به تبعات سنگين اين 
اقدام براي افراد دهك هاي پايين باعث مش��كالت 
كنوني ش��د. متاس��فانه به احتمال زياد بخش قابل 
توجه��ي از مردم در طبقه متوس��ط به زير خط فقر 
مي افتند و فقرا هم فقيرتر خواهند شد و اين جبران 
فاصله قيمت��ي از طريق پرداخ��ت يارانه ها چندان 
موث��ر نخواهد بود. البته ش��ايد ب��راي خانواده هاي 
پرجمعيت تر پرداخت يارانه مسكني مقطعي باشد 
اما با توجه ب��ه تورمي كه ايجاد مي كن��د اين يارانه 
نيز ذوب خواهد ش��د. همانند يارانه اي كه در زمان 
محمود احمدي ن��ژاد پرداخت ش��د و خيلي زود با 
وجود تورم موجود در كش��ور آب شد و افراد باز هم 

زير خط فقر ماندند.
بر اس��اس اين گزارش؛ بانك مركزي دستورالعمل 
اجرايي تعيين سطح فعاليت اشخاص حقيقي فاقد 
شغل و اش��خاص حقوقي غيرفعال را منتشر كرده 
است كه در ماده 3 اين بخشنامه آمده است: حداكثر 
س��طح فعاليت مورد انتظار در بازه يك س��اله براي 
افراد بازنشسته 2 ميليارد تومان، مستمري بگير يك 
ميليارد تومان، بيكار 500 ميليون تومان و غيرفعال 
مالياتي 500 ميليون تومان اعالم شد و در آن گفته 
شده اين طرح ش��امل افراد بازنشسته يا كار افتاده 
و مستمر بگير، افراد تخت پوش��ش كميته امداد و 
سازمان بهزيس��تي و دانش آموزان و بانوان خانه دار 
نمي ش��ود و مبناي سقف اجراي اين طرح متناسب 
با ارايه خدمات اس��ت و به تمامي اف��راد در صورت 
خروج از سقف تعيين شده فرصت داده مي شود كه 
اسناد و مدارك در خصوص واريز وجه بيش از سقف 

تعيين شده را ارايه كنند.

 مهدي غضنفري، رييس هيات عامل صندوق توس��عه 
ملي از سه مصوبه مهم جهت تعيين تكليف استمهال 
تس��هيالت پرداخت��ي و همچنين ورود صن��دوق به 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي خبر داد و گفت كه طرح 
ايجاد يا تملك بانكي تخصصي براي صندوق توسعه ملي 
جدي است. رييس هيات امناي صندوق توسعه ملي در 
اين رابطه به جريان همكاري بانك ها با صندوق اش��اره 
كرد و توضيح داد: يكي از علل طوالني شدن پروژه هايي 
كه از كانال صندوق تامين مالي مي شود همكاري ضمني 
يا ناگفته و نانوشته بانك ها با وام گيرندگان است. به هر 
حال در هر پ��روژه اي كه طوالني مي ش��ود، بانك ها و 
وام گيرندگان س��ود مي كنند اما ضرر آن براي صندوق 
مي ماند، اين در حالي اس��ت كه بانك ه��ا انگيزه  كافي 
براي دنبال كردن بازگش��ت معوقات صندوق ندارند و 
مي توان گفت كه يك��ي از داليل عدم وصول مطالبات، 
ناشي از همكاري نامناسب بانك هاست و بايد از مسير 

تسهيالت دهي صندوق توسعه ملي حذف شوند.

علي صالح آبادي، رييس كل بانك مركزي گفت: بانك 
مركزي برنامه مفصلي را در حوزه مديريت بازار ارز دارد. 
ما عرضه ارز را نس��بت به گذشته بيشتر خواهيم كرد، 
آن هم به اين دليل كه وضعيت درآمدهاي ارزي خوب 
است و در نتيجه ما از نظر عرضه ارز مشكلي نداريم. لذا 
در دو بخش اسكناس و حوالجات ارزي عرضه هاي مان را 
تشديد خواهيم كرد. وي ادامه داد: همان طوركه پيش تر 
نيز تاكيد كرده ام، در حوزه اسكناس بيشترين ذخاير 
اسكناس ارزي را در تاريخ بانك مركزي داريم. رييس  
كل بانك مركزي گفت: با پوشش كاملي كه در بازارها 
داريم، قطعا آرامش در بازار ارز ايجاد مي شود؛ البته بانك 
مركزي از ظرفيت قوانين موجود استفاده مي كند و به 
زودي اختيارات ويژه اي هم به بانك مركزي اعطا مي شود 

و اين امر مي تواند به تعادل در بازار كمك زيادي كند.

معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در 
اطالعيه اي از آغاز ثبت نام متقاضيان تسهيالت كمك 
وديعه مسكن از روز پنجشنبه 12 خردادماه از طريق ثبت 
درخواست در سامانه طرح هاي حمايتي مسكن خبر داد. 
براساس اعالم معاونت مسكن و ساختمان، پيرو تصميم 
دولت براي پرداخت تسهيالت كمك وديعه اجاره مسكن 
در س��ال 1401 به مس��تاجران، ثبت نام براي دريافت 
تس��هيالت مذكور از س��اعت 10 صبح روز پنجشنبه 
12 خردادماه از طريق س��امانه وزارت راه و شهرسازي 

به نشاني http: //saman.mrud.ir آغاز مي شود.

برخي كاالهاي اساسي شامل روغن نباتي و گوشت قرمز 
تنظيم بازاري چند هفته اي است به داليل نامشخص در 
س��امانه عرضه كاالهاي تنظيم بازاري عرضه نمي شود. 
سامانه بازرگام كه به عنوان عامليت توزيع كاالهاي اساسي 
بخش كشاورزي در ماه هاي اخير فعاليت كرده و كاالهاي 
اساسي مختلف را با قيمت هاي مصوب عرضه و به صورت 
رايگان درب منزل در اس��تان هاي مختلف كشور توزيع 
مي كرده، در روزهاي اخير با مشكل عدم عرضه برخي از 
كاالهاي اساسي مهم مواجه است. پيش تر محصوالتي 
مانند روغن، برنج هندي با قيمت هر كيلوگرم 18.5 هزار 
تومان، برنج پاكس��تاني 20500 تومان و برنج تايلندي 
به قيمت 12500 تومان و انواع قطعات مختلف گوشت 
گوسفندي و گوساله با قيمت هاي پايين تر از بازار در اين 
سايت در همه استان ها عرضه مي شد و استقبال خوبي 
ني��ز از آن صورت مي گرفت اما چند هفته اي اس��ت كه 
محصوالت ياد شده در خيلي از استان ها عرضه نمي شوند.

مسيح كشاورز، دبير انجمن واردكنندگان برنج اظهار 
داشت: جلس��ه اي در قرارگاه تامين امنيت غذايي در 
وزارت جهاد كش��اورزي برگزار و با حضور مس��ووالن 
وزارت جهاد كش��اورزي، س��ازمان حمايت و انجمن 
وارد كنندگان درباره تنظيم بازار و تامين برنج مورد نياز 
كشور تصميم گيري شد.دبير انجمن واردكنندگان برنج 
گفت: با موافقت وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان، تعيين قيمت مصوب 

و محدوديت واردات برنج خارجي برداشته شد.

دو خودروي فيدليتي و ديگنيتي، چهارشنبه 18 خرداد در 
بورس كاال عرضه مي شوند. به نظر مي رسد نتيجه فروش 
خودرو از طريق اين س��ازوكار مي تواند روند آتي توليد و 
عرضه خودرو در كشور را در ماه هاي آتي تحت تاثير قرار 
دهد. براس��اس اطالعيه عرضه بازار فيزيكي بورس كاال، 
430 دستگاه خودروي فيدليتي و ديگنيتي 18 خرداد 
در تاالر حراج باز عرضه مي ش��ود كه بر اساس جزييات، 
عرضه براي 150 دستگاه فيدليتي ۷ نفره، 150 دستگاه 
فيدليتي 5 نفره و 130 دس��تگاه ديگنيتي خواهد بود. 
قيمت پايه فيدليتي ۷ نف��ره؛ 803 ميليون و 500 هزار 
تومان و فيدليتي 5 نفره؛ ۷89 ميليون تومان در نظر گرفته 
شده است و بهمن موتور ديگنيتي را با قيمت 843 ميليون 

و 500 هزار تومان روي تابلوي معامالتي خواهد برد.

سيدمسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه 
گفت: در كوتاه مدت خروج نفت از بودجه امكان پذير نيست 
و اصالح ساختار بودجه فقط خروج نفت نيست و اصالحات 
ديگري الزم است كه صورت گيرد.  وي درباره اصالح ساختار 
بودجه دولت و اينكه آيا شاهد هستيم كه نفت از ساختار 
بودجه كنار برود؟ گفت: در كوتاه مدت خروج نفت از بودجه 
امكان پذير نيست و اصالح ساختار بودجه فقط خروج نفت 
نيست و اصالحات ديگري الزم است كه صورت گيرد. اينكه 
بودجه ساده و قابل فهم و رصد باشد و دستگاه ها و استان ها 

در قبال بودجه پاسخگو باشند، مهم است. 

مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق گفت: 
صورت حساب مشتركي كه 400 كيلووات مصرف برق 
داشته باشد و مصرف را به حدود 300 كيلووات ساعت 
برساند تا حدود ۶0 درصد كاهش پيدا مي كند يعني 
با 30 درصد كاهش، ۶0 درصد كاهش صورت حساب 
خواهد داشت.  وي درباره تاثير تغيير ساعات كار اداري 
بر كاه��ش مصرف برق اظهار داش��ت: در صورتي كه 
ساعت كار اداري تغيير كند و وسايل سرمايشي بعد از 
خاتمه كار به طور كامل خاموش شوند، پيش بيني ما 
اين اس��ت در كل كشور حداقل 1200 مگاوات از اين 
محل صرفه جويي شود، بر اساس مصوبه هيات وزيران 
اس��تانداران در خصوص اصالح ساعت كار مجازند و 
اكنون در حال بررسي پيشنهادات شركت هاي توزيع 

نيروي برق براي اصالح ساعات كار ادارات هستند.

شرايط روسيه در ابتداي جنگ اوكراين با توليد حدود 10 
ميليون بشكه نفت در روز كه معادل يك دهم توليد نفت 
جهان است، با شرايط ايران در سال هاي پيروزي انقالب 
اسالمي قابل مقايسه است كه با توليد نزديك به ۶ ميليون 
بشكه نفت در روز و تامين بخش مهمي از نفت جهان، قدرت 
عمل فوق العاده اي به جمهوري اسالمي داده بود، چراكه 
حذف نفت ايران از بازار يا ناديده گرفتن آن بس��يار دشوار 
بود؛ همان طور كه امروز ناديده گرفتن نفت روسيه دشوار 
است. در واقع، همواره بشكه هاي نفت تعيين كننده هستند 
و حاال روسيه با توليد 10 ميليون بشكه در روز - كه البته 
اكنون به زير 9 ميليون كاهش يافته - قدرت عمل بيشتري 
براي ارايه تخفيف و البته سود بردن از افزايش قيمت نفت به 
دليل اعمال تحريم دارد. بازنده شرايط كنوني، باز هم ايران 
است كه از فرصت مذاكرات وين استفاده نكرد و همچنان 
اسير تحريم ماند. تعدادي از مشتريان سنتي نفت ايران در 
اروپا هستند؛ مانند ايتاليا كه اتفاقا چهارمين مشتري عمده 
نفت روسيه در اروپاست. ايران اگر برجام را احيا مي كرد و 
تحريم ها لغو مي شد، مي توانست از موقعيت تحريم روسيه 
و البته نفت 120 دالري، بيشترين استفاده را ببرد. هرچند 
احياي ظرفيت توليد نفت ايران از لحاظ فني حتي تا همان 
ميزان 3 ميليون و 900 هزار بش��كه در دوران پسابرجام، 
بر خالف ادعاي وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت 
در شرايط كنوني بسيار دشوار است، اما حتي فروش يك 
ميليون و ۷00 هزار بشكه نفت در روز هم، در شرايط كنوني 
درآمد روزانه اي معادل 200 ميليون دالر براي كشور حاصل 
مي كرد. در واقع تحريم نفتي روسيه، جذب نفت ايران در 
بازار را با س��رعت و سهولت بيشتري امكان پذير مي كرد. 
اما نه تنها احياي برجام را جدي نگرفتيم، بلكه از فرصت 
تحريم نفتي روسيه هم استفاده نكرديم تا دود ناشي از اين 
فرصت سوزي ها به چشم مردمي برود كه هر روز وضعيت 
معيشتي دشوارتري پيدا مي كنند. فراموش نكنيم كه در 
پسابرجام با تكيه بر افزايش صادرات نفت، رشد اقتصادي 
اعجاب انگيز هشت درصدي در يك سال براي كشور ثبت 
شد و امروز كه قيمت نفت دو و نيم برابر آن روزهاست، بيش 
از گذشته هم مي توانستيم از اين فرصت طاليي استفاده 

كنيم، اما حيف و صد افسوس...
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هدر دادن فرصت طاليي نفتي 

گزارش

رصد تراكنش هاي بانكي چه پيامدهايي خواهد داشت؟

فرار پول به حساب هاي زيرزميني

با انتش��ار گزارش اخير مركز آم��ار از نرخ بيكاري و 
تورم، حاال مي توان برآيندي از ش��اخص فالكت در 
اقتصاد ايران در س��ال 1400 داشت. چنانكه اعداد 
موجود نش��ان مي دهد ش��اخص فالكت در س��ال 
گذش��ته به اوج بيست وپنج س��اله رسيده و ركورد 

بااليي را از خود بر جاي گذاش��ته اس��ت.  شاخص 
فالكت از مجموع نرخ بيكاري و نرخ تورم به دست 
آمده و ماهيتي س��االنه دارد. در اين شاخص تورم 
را بايد به صورت س��االنه )يعني تغييرات ش��اخص 
قيمت مصرف كننده به صورت ميانگين دوازده ماهه 
در مقايسه با موقعيت مشابه خود در سال قبل( در 
نظر گرفته و ن��رخ بيكاري را نيز در حالت س��االنه 

م��ورد ارزيابي قرار داد. هرچه ميزان اين ش��اخص 
در منطقه اي باالتر باش��د هزينه ه��اي اقتصادي و 
اجتماعي در آن منطقه نيز باالتر بوده و هزينه هاي 
تجربه ش��ده مردم نيز در اين مدت بيشتر بوده و در 
نهايت اين متغير، ش��اخصي براي ارزيابي وضعيت 

رفاه مردم در كشور خواهد بود.
ش��اخص فالكت تا آنجا براي محاسبات اقتصادي 
اهميت دارد كه برخي ديدگاه ها افزايش اين متغير 
اقتصادي را بر موضوع��ات اجتماعي همچون نرخ 
ج��رم و جنايت، فقر، خودكش��ي و... ني��ز اثرگذار 

مي دانند.
پيش از اين باالترين ميزان شاخص فالكت در ايران 
در س��ال 13۷4 ثبت ش��ده بود كه معادل با 58.4 
درصد بود. مهم ترين دليل اين ركوردزني مي تواند 
ريشه در تورم باالي تجربه شده در آن سال داشته 
باش��د. ش��اخصي كه طبق آمارهاي بانك مركزي 
تقريبا معادل با 49.4 درصد بوده و نرخ بيكاري در 
آن س��ال هم در حدود 9 درصد به ثبت رسيده بود. 
در واقع بررس��ي هاي موجود نشان مي دهد كه هر 
چقدر رش��د عمومي قيمت ها در كشور باالتر بوده؛ 
شاخص فالكت نيز به اوج خود نزديك تر شده است. 
گزارش مركز آمار نشان مي دهد روند نرخ بيكاري 
در ايران مسيري نزولي پيموده و در سال 1400 به 
9.2 درصد رسيده است. بررسي ها نشان مي دهد اين 
كمترين ميزان نرخ بيكاري در يك دهه اخير بوده 
است. البته پايين آمدن نرخ بيكاري را برخي ناشي از 

بهبود وضعيت اشتغال و برخي ديگر در ادامه كاهش 
نرخ مشاركت اقتصادي مي دانند. براساس داده هاي 
مركز آمار، نرخ مش��اركت در سال 99 برابر با 40.4 
درصد در كل كشور بوده كه در سال جاري با 0.01 
واحد در صد كاهش به 40.3 درصد رس��يده است. 
اما اين كاهش بيكاري در شرايطي ثبت شده كه نرخ 
تورم در كش��ور مسيري فزاينده داشته و در 1400 
به ركورد ربع قرن دس��ت پيدا كرده است. در سال 
1400 كه نرخ تورم در كش��ور برابر با 40.2 درصد 
بوده و نرخ بيكاري نيز معادل با 9.2 درصد ثبت شده 
شاخص فالكت نيز در ايران معادل با 49.4 درصد 
رسيده و بيشترين سطح را در بازه بيست وپنج ساله 

داشته است.
سايت اكوايران نيز در اين باره نوشته است: ميانگين 
نرخ بيكاري در ايران نشان مي دهد اين متغير كالن 
اقتصادي در كانال 11 تا 12 درصد قرار داش��ته كه 
برخ��ي از اقتصاددانان معتقدند اي��ن رقم به نحوي 
معادل با بيكاري طبيعي در ايران بوده و در سال هاي 
مختلف تغيي��رات آنچناني ن��دارد. در همين رابطه 
ميزان طبيعي نرخ مش��اركت اقتصادي در كش��ور 
نيز حول و حوش 40 درصد اس��ت. به عبارت ديگر 
بررس��ي آم��اري از وضعيت اقتصادي ايران نش��ان 
مي دهد آنچه به نوعي متغير تاثيرگذارتري بر شاخص 
فالكت اس��ت، تورم بوده و به نح��وي براي بهينه تر 
ك��ردن اوضاع اقتص��ادي بهتر آن اس��ت كه تمركز 

سياست گذاري هاي كالن روي كنترل تورم باشد.

با رسيدن به حدود 50 درصد

شاخصفالكتركورد25سالاخيرراشكست

شاخص

      شهرداری قائم شهر، در نظر دارد اجرای بوستان تفریحی سلیمانی شهرستان قائم شهر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی با شماره تلفن 01142084056 
تماس حاصل نموده یا به سایت شهرداری به آدرس Ghaemshahr.ir مراجعه و به منظور دریافت و خرید اسناد مناقصه به سامانه تدارک الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.   

1-موضوع مناقصه:  اجرای بوستان تفریحی سلیمانی شهر قائم شهر
2-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: قائم شهر – خ کارگر – عمارت شهرداری 

3-محل اعتبار:  از ردیف اعتباری 201010072212-210300  سال 1401می باشد.
4-مدت انجام کار:  5 ماه  می باشد.

5- محل دریافت اسناد مناقصه : سامانه تدارک الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مي باشد.
6- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ1401/03/04 لغایت 1401/03/22  قابل تحویل به متقاضیان می باشد.

7- مبلغ کل برآورد : 34/514/066/184 ریال ) سی و چهار میلیارد و پانصد و چهارده میلیون و شصت و شش هزار و یکصد و هشتاد و چهار ریال( مي باشد.                         
تبصره : پرداخت بر اساس فهرست بها ابنیه و تاسیسات سال 1401 می باشد .                                                                   

8-میزان سپرده شرکت در مناقصه: 5%بهای کل برآورد به مبلغ 1/725/703/309 ریال )یک میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد و سه هزار و سیصد و نه ریال( بصورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه می باشد.
9-به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد، چک شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

10- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت: تا 3 ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
 11-نوع سپرده :ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه .

12- مطابق ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها هرگاه برنده مناقصه از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده به  نفع شهرداری ضبط  و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید ودر صورتی که برندگان دوم و سوم 
نیز ظرف مهلت 7 روز پس از ابالغ قانونی حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

14- زمان تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/04/02 مي باشد.
تذکر:  متقاضیان ملزم می باشند کلیه فرآیند مناقصه اعم از خرید اسناد تا تسلیم پیشنهادات ) پاکتهای الف، ب، ج( را از طریق سامانه ستاد دریافت و بارگذاری کنند  و تنها پاکت الف عالوه بر بارگذاری در سامانه مذکور ، به صورت فیزیکی نیز حداکثر در مدت زمان تعیین 

شده ) مهلت تسلیم پیشنهادها ( پس از ثبت دبیرخانه، تحویل واحد قراردادهای شهرداری گردد.  
14- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات : ساعت 11 روز شنبه مورخ 1401/04/04  در دفتر شهردار قائم شهر می باشد.

15-حضور کلیه پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد.
16- داشتن گواهي صالحیت ایمني و صالحیت پیمانكاري داراي اعتبار براي متقاضیان الزامي مي باشد.

17- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
18- سایر اطالعات و جرئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

19-  پیمانكار مي بایست داراي حداقل رتبه 5 ابنیه باشد .
21-چاپ آگهی نوبت اول  مورخ 03/04 /1401 
كاظم علیپور-شهردار  قائم شهر22-چاپ آگهی نوبت دوم مورخ  03/12 /1401

نوبت دومآگهیمناقصهعمومی

محمدرضا صديق پور، دبير انجمن توليدكنندگان جوجه 
يك  روزه گفت: توليد قراردادي، توزيع جوجه ها در سطح 
روس��تاها از جمله برنامه هاي دولت در راستاي تكرار 
نشدن معدوم س��ازي جوجه هاي يك روزه است. وي با 
بيان اينكه جوجه يك روزه بايد كمتر از 24 ساعت بعد از 
تولد در واحدهاي توليد مرغ گوشتي جذب شود، گفت: 
اگر جوجه يك روزه بيش از 48 س��اعت در واحدهاي 
جوجه كشي بماند ديگر قابليت پرورش نخواهد داشت. 
اين فعال اقتصادي تصريح كرد: ش��رايط بهداش��تي و 
امنيت زيستي در واحدهاي مرغداري از اهميت خاصي 
برخوردار اس��ت و اين امر در س��المت مرغ توليدي و 

كاهش تلفات جوجه هاي قابل پرورش ضروري است.

توزيعجوجههاييكروزهدر
روستاهابرايجلوگيريازمعدومسازي

گروه اقتصادي 

ادامه از صفحه اول



ويژه

ادامه از صفحه اول
با قوت گرفتن پروژه و اظهارات مقامات رس��مي درباره 
ش��تاب گيري روند س��اخت كارخانه فوالد، بار ديگر در 
حال شكل دادن به كمپيني براي اعتراض به اين پروژه و 
درخواست براي تخصيص آب انتقالي از سددرودزن براي 

شرب و پايداري جمعيتي منطقه  هستند. 

فوالدِ آب بر در دشتِ ممنوعه
درخواست مجوز جانمايي پروژه كارخانه فوالد خرامه، 
در سال 1397 مطرح و در سازمان محيط زيست استان 
بالفاصله رد مي شود. »اما با تغيير برخي از بندها و فشار 
كارفرماي اين پروژه س��بب مي ش��ود تا ارزيابي محيط 
زيستي اين پروژه تصويب شود اما آن چيزي كه در تاريخ 
28 مرداد 97 تصويب ش��ده است شرط و شروطي براي 
اين كارفرما وضع مي كند كه از جمله مهم ترين آنها اين 
است كه هر گونه توليد سنگ آهن نبايد در اين مجموعه 
صورت گيرد« )به گزارش برنا، 19 آبان 99( )2( اين پروژه 
همچنين مشكالتي براي تامين برق و سنگ آهن داشته 
است، در واقع جانمايي اين پروژه در حالي مورد اصرار و 
پيگيري است كه اين منطقه نه دسترسي به آب هاي آزاد 
دارد و نه در نزديكي معادن سنگ آهن است. اما پيگيري ها 
و اصرارهاي زياد همچنان در جريان است و در برهه اي به 
وعده شركت ايميدرو براي تامين سنگ آهن و موافقت 
وزارت نيرو براي احداث پست برق 400 كيلوولت منجر 
شده است. اين وعده البته هنوز عملي نشده اما پروژه اي 
با مجوز مشروط و بدون مزيت را به مرحله سرمايه گذاري 
سيصد هزار ميليارد ريالي رسانيده است. گذشته از توجيه  
اقتصادي و زيست محيطي اين پروژه، اكنون اين مساله 
تامين آب است كه احداث پروژه را در معرض چالش هاي 
جدي تر اجتماعي قرار داده است و در آينده نيز، پايداري 
سرزميني اين منطقه و سرمايه گذاري صورت گرفته را نيز 

با دشواري مواجه خواهد ساخت. 
اگرچه وزارت نيرو براي آب شرب و صنعت در شهرستان 
خرامه )شامل دو بخش خرامه و كربال(، 17.5 ميليون متر 
مكعب آب تخصيص داده است اما استقرار صنعت فوالد در 
اين بخش، امكان تامين آب براي ساير مصارف صنعتي، 

خدماتي و كشاورزي را با بحران جدي روبرو مي كند. 
 به گفته دبير قرارگاه ش��هيد احمدي روش��ن بس��يج 
دانش��جويي فارس، »از جمعيت ۶0 هزار نفري س��اكن 
در 70 روستا ي دش��ت كربال حدود ۶0 درصد از سكنه 
به رغم ميل باطني مجبور به مهاجرت شده اند. در حالي 
كه تا قبل از ش��روع دوره خشكسالي در دهه 80، دشت 
كربال با حدود 100 هزار هكتار زمين زير كشت يكي از 
حاصلخيزترين و مرغوب ترين دشت هاي استان فارس 
به ش��مار مي رفت و قطب توليد محصوالت كشاورزي 
استراتژيكي مانند برنج، گندم و جو بود. اين دشت وسيع 
و حاصلخيز از رودخانه دايمي كر و آن نيز از سد درودزن 
تغذيه مي ش��د اما حال تبديل به بياباني ش��ده است كه 
مي بايس��ت براي رفع مش��كالت اجتماعي، اقتصادي و 
زيس��ت محيطي ناشي از خشك ش��دن آن و در نتيجه 
دش��ت كربال، نابودي كش��اورزي و از بين رفتن زيست 
بوم بختگان چاره اي انديشيد.« )خبرگزاري دانشجو، 2۶ 
فروردين 1400(. در اين مورد، نه تنها براي مسائل موجود 
چاره انديشي نشده است، بلكه با ايجاد صنعت فوالد در اين 
منطقه مي رود تا وضعيت بحراني را به چالشي اجتماعي 
در اين شهرستان و منازعه اي در ميان دو بخش كربال و 
خرامه بدل كند.  اصرار بر استقرار كارخانه فوالد به عنوان 
صنعتي آب بر با توجيهِ  ايجاد اشتغال در بخش خرامه و در 
مجاورت بخش كربال كه منطقه اي محروم از دسترسي 
به آبِ شرب و كشاورزي اس��ت، عالوه بر اينكه تبعيض 
و بي عدالتي توزيعي در زمينه آب و توس��عه در ميان دو 
بخش است، به معناي جابه جايي سهم اشتغال كشاورزي 
با صنعت نيز هس��ت. بخش صنع��ت در حالي به عنوان 
جايگزين معيشت و اشتغال كشاورزي مطرح مي شود كه 
نيازمند سرمايه گذاري سنگين تري براي اشتغال است، 
ناپايدار و بحران زاس��ت )چنانچه درمورد صنايع استان 
مركزي شاهد افول توليد به دليل بحران آب هستيم( و در 
عين حال اين جابه جايي كشاورزي بومي با صنعتِ آب بر 
درحالي ص��ورت مي گيرد كه در اين منطقه با ناپايداري 
جمعيتي و مهاجرت گسترده به دليل عدم دسترسي به 

آب، حتي در حد آب شرب مواجه هستيم. 

اعتراض، مطالبه و وعده انتقال آب 
به خرامه و كربال

»انتقال آب شرب از سد درودزن به خرامه« وعده اي بود 
كه از سوي برخي مسووالن و با پيگيري ويژه نماينده دوره 
پيشين مجلس شوراي اس��المي، مطرح شده به عنوان 
راهكار حل مساله دسترس��ي به آب شرب و كشاورزي 
براي م��ردم كربال و خرامه تبيين ش��د  )3( بي آنكه هيچ 
سخني از اس��تقرار كارخانه فوالد در ميان آيد. آبان ماه 
139۶، اين پروژه توس��ط استاندار وقت كلنگ زني شد، 
فرماندار وقت اعالم كرد: »مش��خصات خط انتقال آب 
شرب از سد درودزن به شهرستان به طول 98 كيلومتر، با 
سه مخزن پمپاژ در طول مسير و يك مخزن جهت ذخيره 
در منطقه كوه تير و آب انتقال يافته ۶۶2 ليتر در ثانيه و 
5.2 ميليون ليتر در سال است. از اين مقدار 518 ليتر در 
ثانيه به شهرس��تان خرامه انتقال مي يابد و از اين مقدار 
280 ليت��ر در ثانيه به صنعت اختصاص مي يابد و مقدار 
باقي مانده آب به آب شرب شهر و روستاهاي شهرستان 

تامين اختصاص مي يابد« )4( 
آب بران و حقابه داران رودخانه كر پيش تر با بازتخصيص 
آب رودخانه كر از س��د درودزن به مصارف جديد، از آب 
كشاورزي محروم ش��ده و بارها در سال هاي مختلف در 
اعتراض به عدم آزادسازي آب كشاورزي دست به اعتراض 
زده اند)5(، روستانش��ينان اين منطقه با وجود نزديكي به 
رودخانه ، از آب ش��رب مناسب نيز بي بهره اند. حدود 50 
روستا با جمعيتي مجموعا بالغ بر 25هزار نفر نياز به تامين 
آب شرب و كشاورزي را در اعتراضات شان طلب مي كنند، 
فروردين ماه امسال نيز جمعي از كشاورزان بخش كربال 
با حضور جلوي فرمانداري خرامه نسبت به كاهش شديد 
جري��ان آب رودخانه كر و ناتوانايي در آبياري زمين هاي 
كشاورزي اعتراض كردند. مردم بخش كربال، خواستار 
جراي پروژه انتقال آب از سد درودزن به خرامه هستند 

گزارش

آيگپ در پي ارايه گام نخست نسل سوم اين اپليكيشن 
به بازار اندرويد، از شعار جديد خود نيز رونمايي كرد.

به گزارش روابط عمومي آيگپ، اين اپليكيشن به دنبال 
رونمايي از نخستين گام در حوزه هوش مصنوعي و ارايه 
نسخه 3.0.0 به بازار اندرويد، سرويس شعاري خود را 
به »آيگپ، در ارتباط بمانيد...« تغيير داد.اين تغيير با 
شعار جديد »آيگپ، در ارتباط بمانيد...« به آيگپ كمك 
مي كند تا با كالمي شيواتر پيام خود مبني بر اهدافش 
از ارايه سرويس هايي هوشمندانه و تغييراتي ارزشمند 
در مسير توس��عه را به مخاطب خود منتقل كرده و به 
رشد نش��ان خود نيز كمك كند.علي محمد كردنايج، 
مدير ارتباطات آيگپ در اين خصوص اظهار داش��ت: 
تبديل شدن به سوپر اپليكيشني در حد رقابت با ساير 
پيام رسان هاي مطرح دنيا و ارايه سرويس هايي كاربردي 
به مخاطبان ايراني از اهداف هميش��گي آيگپ بوده و 
هست و توسعه گام به گام و بهبود و ارتقاي اين پيام رسان 
در سال هاي گذشته، خود مويد اين مطلب است.وي 
در ادامه گفت: آيگپ در همين راس��تا طي سال هاي 
گذش��ته روز به روز تغييرات زيادي را در نس��خه هاي 
مختلف خود به وجود آورده و سرويس هاي جديدي را 
در جهت چش��م اندازهاي خود راه اندازي كرده است و 
امروز با گام نهادن در مسير هوشمند شدن و رونمايي 
از نسل سوم خود، »آيگپ، همراه هر روز من« را با شعار 
جديد »آيگپ، در ارتباط بمانيد...« جايگزين كرده است. 
مي گويند: هر جا قرار است كار مهمي انجام شود، يك 
شعار خلق مي شود! آيگپ با تغيير شعار خود نشان داده 
كه قرار است باز هم كارهاي مهمي انجام دهد و همچون 

گذشته در مسير توسعه و بهبود گام بردارد.

همراه اول به  مناسبت والدت حضرت معصومه )س( 
و آغاز دهه كرامت، از روز 11 تا 21 خردادماه مصادف 
با ميالد امام رضا)ع(، بس��ته هاي ويژه تركيبي شامل 
مكالمه و اينترنت و همچنين بسته هاي ويژه اينترنت را 
براي تمامي مشتركان خود در نظر گرفته است.   تمامي 
مشتركان دايمي و اعتباري مي توانند با شماره گيري 
»ستاره 100 س��تاره ۶7 مربع« نسبت به خريداري 
اين بسته هاي با قيمت ويژه اقدام كنند و همچنين در 
صورت اتمام حجم يا زمان بسته ها، مشتركان مي توانند 
در ب��ازه زماني اجراي اين طرح، نس��بت به انتخاب و 

خريداري در دفعات بعدي نيز اقدام كنند.

جلسه تبيين طرح هاي برتر مس��ابقه »از باغشهر تا 
باغ ش��هر« روز 9 خرداد برگزار و طي آن آثار رس��يده 
به دبيرخانه اين مسابقه مورد بررسي قرار گرفت.   به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
به دنبال برگزاري مسابقه »از باغشهر تا باِغ شهر« در 
سال گذشته و به همت سازمان پارك ها و فضاي سبز 
شهرداري اصفهان و مشاركت اداره خالقيت و نوآوري 
شهرداري اصفهان، جلسه تبيين طرح هاي برتر اين 
مسابقه برگزار شد.در جريان اين جلسه، دبير مسابقه 
به جزييات آثار رسيده به دبيرخانه اشاره كرده و توضيح 
داد: در اين دوره از مس��ابقات 294 نفر-گروه ثبت نام 
كردند كه در نهايت 90 ط��رح از 41 دفتر و 49 گروه 
معماري به دبيرخانه ارسال شد.مهدي شماعي زاده 
افزود: نگاه خالقانه در مواجهه با موضوع ورودي و سردر 
باغ گل ها، سياست خوانايي و هدايتگري در مسيرهاي 
حركت، نگاه ويژه به ديدها و چش��م اندازها از درون به 
بيرون، اثربخشي طرح در هرچه زنده تر و فعال كردن 
فضا براي اقش��ار مختلف در طول شبانه روز از جمله 

معيارهاي ارزيابي در اين مسابقه بوده است.

حيات باغ گل ها در گرو توجه به ابعاد اقتصادي
مديرعامل س��ازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري 
اصفهان نيز با بيان اينكه حيات و بقاي باغ گل ها در گرو 
توجه به ابعاد اقتصادي آن است، گفت: توجه به طراحي 
س��ردر ورودي باغ گل ها براي جلب نظر شهروندان و 
گردش��گران و همچنين افزايش بازديدكننده بسيار 
حائز اهميت اس��ت. مجيد عرفان منش با بيان اينكه 
شهرها به دست معماران ساخته مي شود، تاكيد كرد: 
هدف از برگزاري اين مسابقه خوانا كردن سردِر ورودي 
باغ گل ها و ايجاد يك ظرفيت جديد براي شهر است، 
زيرا اصفهان هميشه به ظرفيت سازي در عرصه هاي 
مختلف مشهور بوده است. وي با بيان اينكه در اغلب 
طرح هاي دريافت ش��ده از سوي شركت كنندگان به 
مقررات شهرسازي از جمله نقاط بي دفاع شهر تاكيد 
و توجه نشده، اظهار كرد: طراحي ها بايد خود گوياي 

هويت شهر، تاريخ و شاخص هاي اصفهان باشد.

اهميت اين مسابقه به اجرايي شدن طرح هاي 
منتخب  است

رييس مركز خالقيت و نوآوري شهرداري اصفهان نيز 
در اين جلسه با اشاره به ارزيابي طرح ها از سوي داوران 
گفت: در اين نشس��ت ايده ها و فيلم هاي س��ه بعدي 
طرح ها براي متخصصاني از سازمان پارك ها به نمايش 
در آمد و حوزه بهره بردار ابهامات و سواالتي كه نسبت 
به طرح ها داش��تند را مطرح و نمايندگان گروه هاي 
برتر طراحي و معماري، از طرح هاي خود دفاع كردند.

محس��ن معصومي افزود: زماني مسابقه اهميت پيدا 
مي كند كه طرح ها اجرايي و عملياتي شود، لذا برگزاري 
اين جلس��ات بر اين اساس اس��ت تا طرح ها تعريف 
و تبيين ش��ده و فارغ از رتبه بن��دي، طرح نزديك به 
دغدغه ها و ذهنيت حوزه بهره بردار به مرحله اجرا برسد.

آيگپ در پي ارايه گام نخست 
نسل سوم از شعار جديد خود نيز 

رونمايي كرد

 معرفي بسته هاي اينترنت و مكالمه 
پرتخفيف همراه اول ويژه دهه كرامت

با ارسال ۹۰ طرح از ۲۴۰ شركت كننده 
مسابقه  »از باغشهر تا باِغ شهر«

به ايستگاه پاياني  رسيد
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تا دسترس��ي آب شرب آنان مهيا شود اما به ناگاه، مسير 
انتقال به س��مت فوالد خرامه تغيير مي يابد و وعده هاي 
دسترسي به آب، جاي خود را به وعده تامين اشتغال در 

بخش صنعت و سپس تامين آب شرب مي دهد. 
21 مه��ر 1400، كش��اورزان كرب��ال در نام��ه اي از 
رييس جمهور خواس��تند حقابه منطقه تخصيص يابد. 
در اين نامه آمده است: »اگر حقابه كشاورزان اين منطقه 
را براي ش��رب و صنعت به هر دليلي به شيراز، مرودشت 
و ص��درا انتقال داده ايد، متذكر مي ش��ويم، كربال را نيز 
فراموش كرده و حق كش��اورزان گرفت��ار كربال را مثل 
گذش��ته ناديده نگيريد و حداقل پساب و به تعبير ديگر 
فاضالب آن آب انتقالي را به كربال اختصاص دهيد. كربال 
در انتهاي شهرستان مرودش��ت و زرقان قرار گرفته كه 
شهرستان مرودشت درآمد زيادي از لحاظ اشتغال دارد و 
سزاوار نيست آنها هم از آب هاي زير زميني استفاده كنند، 
هم از سد درودزن سهميه بيشتر از كربال داشته باشند 
كه تقاضاي بازنگ��ري در اين رابطه را داريم. آب مصرفي 
روستاها بسيار ضعيف وغير قابل شرب و آشاميدني است« 

)خبرگزاري مهر، كد خبر 532۶810(.  پس از گذشت 
حدود 5 سال از كلنگ زني براي انتقال آب، مردم بخش 
كربال شهرستان خرامه، اعتراض خود نسبت به احساس 
تبعيض و بي عدالت��ي و محروميِت فزاين��ده  را در قالب 
اعتراض به تغيير مسير انتقال آب به سمت فوالد خرامه 
مطرح مي كنند.  دي ماه س��ال جاري، كارزاري با عنوان 
»درخواست توقف فوري پروژه خط انتقال حقابه مردم 
كربال به كارخانه فوالد خرامه« راه اندازي شد كه در آن 
خطاب به رييس جمهور و وزير نيرو آمده است: »اينجانبان، 
اهالي جلگه كربال استان فارس، بدين وسيله و با امضاي 
اين طومار، مخالفت و اعتراض ش��ديد خود را نسبت به 

تغيير مسير و هدف خط انتقال آب پايدار از سد درودزن 
كه مصوب دهه هشتاد بوده، اعالم مي داريم. بر اساس اين 
مصوبه قرار بود كه آب پايدار را به جلگه كربال انتقال دهند، 
اما در دهه نود با ورود صنعت آب بر فوالد، مسير و هدف 
خط انتقال آب، تغيير و حقابه بران از حق مسّلم و قانوني 
خود محروم شدند«.  بدين ترتيب، اكنون منطقه خرامه 
و بخش كربال صحنه اعتراضات مدني مردم نس��بت به 
تخصيص آب از سددرودزن به فوالد خرامه است، صدايي 
كه تاكنون واكنش و پاسخي در پي نداشته است. آيا اين 
اعتراضات مش��ابه آنچه در اصفهان و خوزستان شنيده 

مي شود نيست؟ 
  چه كساني مسير انتقال آب را تغيير داده اند؟

مس��ير خط لوله انتقال آب از سد درودزن به شهرستان 
خرامه و كربال، پروژه اي اس��ت كه از س��وي وزارت نيرو 
مجوز تخصيص گرفته است اما آنچه اكنون مورد اعتراض 
است تغييرِ اولويت و تغيير مس��ير اين پروژه است. نياز 
شديد منطقه محروم كربال به تامينِ آب شرب به وزارت 
نيرو معرفي و از سوي اين وزارتخانه به رسميت شناخته 
ش��د اما در روالي نامعمول و پنهان، اين نياز با نياز جديد 
صنعت براي احداث كارخانه فوالد در منطقه همس��ايه 
خرامه، ادغام شد. در اين ادغام عجيب، نياز ضروري شرب 
با منافع اقتصادي صنعت پيون��د خورد و اگرچه در ابتدا 
موجب همراستايي منافع براي پيگيري طرح شد اما در 
ادامه به نوعي گروگانگيري شرب مردم توسط پرژه احداث 

صنعت فوالد تبديل شده است. 
در مرحل��ه اول، پيش��نهاد تخصيص ش��رب و صنعت 
براي منطقه كربال و خرامه با ارايه پروژه مفروض فوالد 
خرامه همراه شد. مجريان پروژه در وزارت نيرو، ضرورت 
تخصيص آب شرب و صنعت را پيگيري مي كردند و در 
سازمان محيط زيست به دنبال مجوزي بودند كه تامين 
ِآب را تضمين مي كرد. در واقع پيش از اجراي پروژه انتقال 
ِآب، محل مصرف اين تخصيص در صنعت فوالد با مجوز 
سازمان محيط زيس��ت در حال قطعي شدن بود. پروژه 
انتقال آب، تخصيص آب شرب و صنعت در وزارت نيرو و 
اعطاي مجوز مشروط و مدت دار در سازمان محيط زيست، 
فرآيندي بوده است كه در آن نه منافعِ جمعي و بلند مدت 
مردم منطقه و در راستاي مطالبات آنان بلكه در راستاي 
منافع اقتص��ادي، ناپايدار و كوتاه م��دت صورت گرفته 
است. اما چگونه چنين فرآيندي در سازمان هاي دولتي 
به موازات هم پيش  رفته و توانِ س��اكت نمودن صداي 
مردمي را داش��ته كه با فقر و محروميت ش��ديد دست و 

پنجه نرم مي كنند و به مانند دهه هاي پيشين اشتياقي 
براي كارگري در صنعت فوالد را هم ندارند؟ يافتنِ فردي 
كه بتوان وي را به عنوان نقطه تالقي فرصت ها و منافعي 
شناسايي كرد كه اين روند را ممكن ساخته، كار دشواري 
نيست. در تصوير زير، نمودار تعارض منافع حول محور 

اين فرد به سادگي قابل شناسايي است 
اما در آن س��وي اين داس��تان، مردم به خوبي بر منافع 
خود آگاه و همواره پيگير مطالب��ات و وعده ها و مخالف 
احداث فوالد خرامه بوده  اند. عملكرد مسووالن استاني 
براي شفاف سازي اين مساله و ايجاد اعتماد عمومي نيز 
قابل قبول نبوده اس��ت. در اعتراضات سال 1397 مردم 
كربال و خرامه، اظهاراتي نظير اين بيان شد: »آنچه بايد 
پذيرفت اين است كه تكليف يك پروژه فني و عمراني با 
جنجال و شلوغ كاري در فضاي مجازي يا تجمع خياباني 
تعيين نمي ش��ود بلكه روي رايانه هاي مهندس��ي، آمار 
و محاس��بات فني و اقتصادي مشخص مي شود« كه به 
معناي اعتراف به حذف شاخص هاي اجتماعي در تعريف 
پروژه ها بود يا در جلسه 22 آبان سال جاري، وزير صنعت با 

حضور در اين شهرستان گفت: »با توجه به مطالعات قبلي 
براي خرامه در تالش هستيم كه به يك برنامه عملياتي 
برسيم و براي فوالد، كاغذ و سيمان خرامه برنامه داريم 
تا به طور مشخص بتوانيم به وضعيت مناسبي در اشتغال 
برسيم. در مورد فوالد نبايد اسير جهت گيري هاي سياسي 
شويم و بايد منطق اقتصادي و علمي پشت قضايا باشد«، 
درحالي كه مطالب��ات مردم در اين زمينه، نه اش��تغال 
در صنايعي كه برشمرده ش��د كه تامين آب شرب براي 

پايداري سكونت شان بوده است. 
درحالي كه در منطقه خرامه و به ويژه بخش كربال استان 
فارس، مردم نسبت به توزيع ناعادالنه آب و محروم شدن 

ايشان از حقابه چند هزارساله معترض بوده و پيامدهاي 
اجتماعي و اقتصادي تغيير مس��ير رودخانه كر هرگز با 
دلجويي و جبران خس��ارت همراه نش��ده است، اكنون 
اس��تقرار كارخانه آب بر فوالد در اي��ن منطقه، خطايي 
راهبردي است كه تنها در صورتي در خدمت منافع ملي و 
منافع اجتماعي )اشتغال و پايداري سكونت( قرار مي گيرد 
كه پاسخي قانع كننده براي پرسش هاي زير داشته باشد. 
   درحالي كه در س��ال 1397، سازمان محيط زيست با 
جانمايي اين كارخانه مخالفت ك��رده و ارزيابي محيط 
زيس��تي س��اخت اين كارخانه در ابتدا رد مي شود، چه 
فرآيندي موجب تجدي��د نظر در اين مج��وز با تعيين 
شروط 1۶گانه و همزمان تس��ريع فرآيند اجرايي براي 
اين كارخانه شده است و چه نهادها و افرادي، مسووليت 
پيامدهاي محيط زيستي آن، به ويژه در ارتباط با تامين 
آب اين كارخانه را پذيرفته اند؟ آيا سرمايه گذاري در اين 
صنعت بدون اخذ مجوزها و باوجود تعارض منافع سياسي 
و اقتصادي افراد شناخته شده در اين پروژه، مصداق فساد 

و عدم شفافيت نيست؟ 
   اگ��ر در اين منطقه، امكان تخصيص آب براي صنعت 
وجود دارد، چرا اين آب بايد تماما مصروف ِاحداث كارخانه 
غيرقابل توجيِه فوالد در منطقه شود؟ آيا برتري اقتصادي 
و توجيه احداث اين كارخانه به نسبت مزاياي اقتصادي و 
اشتغال زايي ساير صنايع كوچك مقياس سنجيده شده 
است؟ آيا پيگيري انتقال آب براي احداث كارخانه فوالد، 
حقِ ايجاد ساير صنايع توسط سرمايه گذاران كوچك و 

بزرگ- پس از انتقال آب- را سلب نمي كند؟ 
   گره زدن تامين آب شرب مردم از محلِ انتقال آب سد 
به كارخانه فوالد، نوعي سلطه بخش خصوصي بر دولت 
از طريق گروگان گيري حق جامعه اس��ت، در حالي كه 
مس��ير اوليه، تامين آب كارخانه فوالد از خط انتقال آب 
شرب بوده است و نه برعكس. چگونه تغيير مسير انتقال 
آب بر مبناي اين رويكرد محقق شده است؟ چه كساني به 
صورت عامدانه يا ناآگاهانه، مسيري را پيِش روي دولت 
قرار مي دهند كه موافقت با استقرار بدون مجوز صنعت 

فوالد را به نوشيدن جام زهر براي دولت بدل كند؟ 
   مزي��ت اقتصادي صنعت فوالد در اي��ن بخش، بدون 
دسترسي به معادن خام سنگ آهن، بدون دسترسي به 
آب مورد نياز و باوجود نياز به سرمايه گذاري سنگين دولت 
براي تامين انرژي اين صنعت و احداث راه آهن براي آن، 
چگونه تعريف مي ش��ود؟ عدم پايداري منابع ذكر شده 
چگونه تدبير شده است؟ حتي در صورت اعتباربخشي 
به توجيهِ اش��تغال آفريني اين صنعت ب��راي منطقه، با 
استقرار اين صنعت، ناپايداري اشتغال بخش كشاورزي و 
ناپايداري جمعيتي اين منطقه چگونه جبران خواهد شد؟ 
از آنجايي كه تاكنون اعتراضات مردمي هيچ نماينده اي در 
ميان مسووالن نيافته و پاسخ به پرسش هاي فوق در اين 
ميان فاقد اهميت »علمي و فني« دانسته شده است، الزم 
است نسبت به ادامه اين روند هشدار دهيم، به ويژه آنكه اين 
وضعيت در تقابل با گفتمان دولت مردمي است كه تاكيد 
بر رعايت حقوق عامه، عدالت و پاسخگويي به مردم دارد. 

1- https://www.eghtesadonline.com/

fa/author/3545

2 - https://www.borna.news

 3- داريوش اس�ماعيلی در گفت وگو با خبرنگار
 تسنيم در شيراز)1394(، چاه های آب اين منطقه
 شور و تلخ شده و انتقال آب از سد درودزن که در
100 کيلومتری غرب خرامه قرار دارد، ضروری است.
 اجرای اين طرح در دستور کار مناقصه قرار گرفته
 و تس�ريع در اجرای اين طرح س�بب رفاه بيشتر
 :مردم شهرستان خرامه می شود. مشاهده شده در
https://tn.ai/706951

4- مشاهده در:
    mehrnews.com/xL8Qs

5- به گزارش صدا و سيما:
 https://www.iribnews.ir/00CsOw

گزارشي از مسائل پيرامون تخصيص آب به كارخانه فوالد خرامه

منازعه آبي بر سر زاينده رود و كارون

و به  كنند ميد دست و پنجه نرم يت شديه با فقر و محرومكرا داشته  يمردم
در صنعت فوالد را هم ندارند؟  يارگرك يبرا ياقين اشتيشيپ هاي همانند ده

 ييشناسا يها و منافع فرصت يتالقه را به عنوان نقط يه بتوان وك يافتن ِفردي
نمودار ، رير زيدر تصو. ستين يار دشوار، كن ساختهكن روند را مميه اك ردك

  است ييقابل شناسا ين فرد به سادگيتعارض منافع حول محور ا
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و  پيگيری تصویب
 اجرای پروژه

سهم مالکيت معدن و 
 كارخانه در زنجيره توليد

سهامداری در شركت مجری 
 پروژه فوالد خرامه

مدیرعاملي در شركت سهامدار 
 گهر  معادن گل

 

اصرار بر استقرار كارخانه فوالد به عنوان 
صنعتي آب بر با توجيهِ  ايجاد اش�تغال در 
بخش خرامه و در مج�اورت بخش كربال 
كه منطقه اي محروم از دسترس�ي به آب 
ِشرب و كشاورزي اس�ت، عالوه بر اينكه 
تبعي�ض و بي عدالتي توزيع�ي در زمينه 
آب و توس�عه در ميان دو بخش است، به 
معناي جابه جايي سهم اشتغال كشاورزي 

با صنعت نيز  هست

 در س�ال 1397، س�ازمان محيط زيس�ت با 
جانمايي اين كارخانه مخالفت كرده و ارزيابي 
محيط زيستي ساخت اين كارخانه در ابتدا رد 
مي شود، چه فرآيندي موجب تجديد نظر در 
اين مجوز با تعيين شروط 16گانه و همزمان 
تس�ريع فرآيند اجرايي ب�راي اين كارخانه 
شده است و چه نهادها و افرادي، مسووليت 
پيامدهاي محيط زيستي آن، به ويژه در ارتباط 

با تامين آب اين كارخانه را پذيرفته اند؟
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نقد تنيس

دوشنبه شب رامين رضاييان بازيكن فعلي پرسپوليس 
و سابق تيم ملي در يك برنامه تلويزيوني حاضر شد. او در 
بخش پاياني برنامه و در حالي كه مي خواست صحبت 
پاياني اش را مطرح كند جمله جالبي به زبان آورد. او 
پيش از ش��روع از مجري برنامه و احتماال كارگردان و 
س��اير عوامل خواست صحبت هايش را قطع نكنند و 

اجازه بدهند او حرفش را بزند. 
رامين رضاييان سپس از مشكالت معيشتي مردم گفت 
و اينكه حق ايراني ها چنين وضعيتي نيست و مسووالن 
بايد راه حلي براي مش��كالت پيدا كنن��د و از اين جور 
چيزها. صداوسيما اظهارات رامين را قطع نكرد چون با 
وجود نيت خالص و مرامي كه در حد خودش گذاشت 
حرف خاصي نزد. اما اينكه رضاييان و خيلي هاي ديگر 
تصور مي كنند گفتن چنين چيزهايي در صداوسيما 

قدغن است نشان مي دهد يك جاي كار ايراد دارد. 
رامي��ن رضاييان اولين نفري نيس��ت ك��ه در چنين 
وضعيتي گير كرده. به وفور نمونه هايي از مردم عادي تا 
چهره هاي سرشناس وجود دارند كه اظهارات شان قطع 
يا تقطيع شده يا اصال روي آنتن نرفته. پشت  صحنه هاي 
بسياري از مصاحبه هاي تلويزيوني صداوسيما وجود 
دارد ك��ه در آن فردي مي گوي��د اگر پخش مي كنيد 
حرف بزنم. اين نشان مي دهد ذهنيت رامين رضاييان 
و كساني كه مثل او فكر مي كنند كامال درست و منطبق 

بر واقعيت است. 
ايراد كار در اين است كه مردم نديده اند صداوسيما در 
جريان مشكالت معيش��تي مردم، دولت و مقامات را 
تحت فشار بگذارد و بازخواست كند. در همين ماجراي 
متروپل پيگيري درست از صداوسيما نديدند. مردم 
گزارش خبرنگار جوان تلويزيون در كنار برج فرو ريخته 
و در ميان شيون اهالي محل را ديدند كه مي گفت جز 

چند جراحت سطحي مشكلي براي كسي پيش نيامده 
در حال��ي كه آن حجم از آوار نش��ان مي دهد اگر يك 
فاجعه ملي رخ نداده باشد الاقل يك بحران منطقه اي 
در پيش اس��ت. مردم اظهارات رييس صداوسيما را 
ديدند كه گفت از جايي به او گفته اند پوش��ش اخبار 
متروپل را متوقف كنيد! همان طوركه ش��نيده اند از 
برخي مهمان هاي حاضر در تلويزيون تعهد مي گيرند 

كه هر حرفي را نزنند. 
در چنين شرايطي بايد به رامين رضاييان و ديگران حق 
داد كه قبل از گفتن چند جمله ساده از درد اين روزهاي 
مردم از رسانه ملي كشور كه قرار است صداي محرومان 
باشد، تقاضا كنند تيغ سانسور را براي دقايقي غالف كند. 
ممكن است رييس صداوسيما فردا مدعي شود برنامه هاي 
متعددي براي نقد سياست هاي اقتصادي دولت ساخته 
ش��ده و رفرنس هم بدهد اما شهود عمومي، شهود يك 
فوتباليست كه گهگاهي به تلويزيون سر مي زند نشان 
مي دهد صداوسيما بيشتر هواي دولت و مقامات را داشته 
تا مردم. همان طوركه تريبون هاي رسمي ديگر كشور هم 
بيشتر پشتيبان دولت بوده اند و برعكس زمان روحاني كه 
مشكالت اقتصادي را ناشي از سوء مديريت مي دانستند، 

اين روزها از امتحان الهي مي گويند.

اين همان قهرمان شدن يا به بيان عام تر برنده شدن است 
كه باعث شده كسي مجيدي را بابت به خدمت گرفتن 
رودي ژستد تحت فشار قرار ندهد. اگر هم انتقادي وجود 
دارد بسيار دوستانه است. از جنس »كاش كمي بيشتر 
دقت كرده بودي ولي فداي سرت«ژس��تد در ابتداي 

فصل با يك رقم قابل توجه به ايران آمد تا تبديل به 
مهاجم نوك استقالل شود. سابقه بازي در ليگ 
برتر انگليس هواداران را امي��دوار كرد كه آقاي 

گل امسال يك آبي پوش فرانسوي خواهد بود. 
اتفاقي كه رخ نداد و ژستد با زدن 3 گل در 

23 بازي به كارش در استقالل پايان داد 
و آن طوركه از باشگاه شنيده مي شود 
آنها به بازيكن فرانسوي اعالم كردند 
براي فص��ل بعد به او ني��ازي ندارند. 
ژستد هم بعد از جش��ن قهرماني با 
اولين پرواز به كشورش بازگشته است. 
بازيكني كه از مقطعي به بعد تبديل 
به نيمكت نشين شده بود. حاال كه 
استقالل قهرمان شده و يكي از سه 
گل ژستند هم در دربي به ثمر رسيده 

كسي نمي گويد فرهاد مجيدي مي توانست با 

رقم بسيار كمتري يك بازيكن ايراني به خدمت بگيرد 
و همان كاركرد را از او بكشد. هيچ كس با قدرت مدعي 
نمي شود مجيدي در تشخيص بازيكن باكيفيت دچار 
اشتباه شده و ارز مملكت را هدر داده. اما امان از روزي كه 
مجيدي نمي توانست چنين نتايجي را رقم بزند. آن وقت 
سرمربي استقالل احتماال عالوه بر نداشتن دانش كافي 
به داللي هم متهم مي شد. دليل چنين رويكردهايي 
همان تفكر نتيجه گرا و ناآشنا با فوتبال است. همان 
تفكري كه مدام همه چيز را با نتيجه مي سنجد. انگار 
كه فوتبال نه ۹0 دقيقه و يك فصل كامل كه يك 
خبر دو خطي از نتيجه يك مس��ابقه است. اگر 
نتيجه به دست آمده خوب بود همه تصميمات 
سرمربي درست بوده و اگر نتيجه بد شد همه 
تصميمات سرمربي حتي لباس پوشيدنش 
هم مشكل دارد. اما ژستد و قهرماني 
استقالل مثال نقض خوبي براي 
چنين تفكري است. قرار نيست 
هر بازيكني به هر تيمي مي رود با 
بهترين عملكرد جواب بدهد و اين الزاما 
ربطي به كمبود دانش س��رمربي ه��م ندارد. اين 

فوتبال است.

هرگونه تحليل و ارزيابي نيازمند 
داده ه��اي اطالعات��ي ش��فاف 
و جامعي اس��ت ك��ه تحليلگر 
از طري��ق آن بتواند نس��بت به 
پيش بيني چش��م انداز پيش رو 
اقدام كند. ب��دون بهره مندي از 
اين داده هاي اطالعاتي شفاف، 
اساسا تحليل معنا پيدا نمي كند و در خوشبينانه ترين 
حالت، بدل به رمز و اس��طرالب و احتماالت مي شود. 
فال و رمز و اسطرالب هم براي هيچ انسان خردمندي، 
رهاوردي به دنبال ندارد. در خصوص چشم انداز پيش 
روي برجام نيز به نظر مي رس��د، تحليلگران با يك فقر 
اطالعاتي مواجه شده اند كه امكان پيش بيني آينده را 
دش��وار مي كند. امروز اكثر تحليلگران، كارشناسان و 
حتي عموم مردم معتقدند براي حل مشكالت اقتصادي 
و معيشتي بايد مشكل تحريم ها رفع شود. اقتصاد ايران 
با تورم باال مواجه و رشد نقدينگي به وضعيت خطرناكي 
رسيده اس��ت. فقر مطلق در داالن صعودي قرار گرفته 
است. قدرت خريد دهك هاي محروم كاهش پيدا كرده 
است. در كل معيشت در شرايط دشواري قرار گرفته و 
زندگي براي كم برخوردار ها سخت شده است. بنابراين 
موضوع لغو تحريم ها، امروز به مطالبه جدي اكثر مردم 
ايران بدل ش��ده اس��ت. اما بنا به داليل گوناگون اين 
ضرورت هنوز به سرانجام مورد نظر نرسيده است. نبايد 
فراموش كرد كه ايران يكي از كش��ورهاي ثروتمند در 
سطح جهان است. از ظرفيت هاي نفتي و گازي گرفته 
تا داشته هاي ارتباطي، تاريخي، گردشگري و از معادن 
متنوع گرفته تا نيروي انساني جوان و متخصص، همگي، 
ايران را به يك كش��ور »بهره مند« بدل كرده است. اما 
به رغم اين ظرفيت هاي اقتص��ادي و راهبردي، مردم 
ايران با مشكالت معيش��تي فراواني دست به گريبان 
هس��تند. متاس��فانه برخي دولت ها در ايران به جاي 
برنامه ريزي هاي توسعه اي با توزيع يارانه هاي مستمر، 
اقتصاد كشور را با مشكالت عديده اي مواجه ساخته اند. 
دولت هايي كه در سال هاي قبل، قطعنامه هاي شوراي 
امنيت س��ازمان ملل را كاغذ پاره مي دانستند، ريشه 
بسياري از مش��كالت امروز را سبب ساز ش��ده اند. در 
شرايطي كه ايران در س��ال هاي پس از جنگ در زمان 
دولت هاي س��ازندگي و اصالحات ت��الش كرده بود تا 
ن��وع خاصي از سياس��ت تنش زداي��ي را اعمال كند و 
مناسبات نسبتا معقولي با جهان پيراموني پايه ريزي 

كند، روش مديريتي دولت هاي نهم و دهم باعث شد تا 
ايران در چنبره قطعنامه هاي پي در پي شوراي امنيت 
قرار بگيرد و نهايتا زنجيره اي از تحريم ها، كش��ورمان 
را گرفتار كند. از اين زمان اس��ت كه ثبات از بازارهاي 
اقتص��ادي ايران رخ��ت برمي بندد و جاي خ��ود را به 
نوسانات پي  در پي مي دهد. تورم هاي افسارگسيخته از 
راه مي رسند و فقر  جوالن مي دهد. دولت دهم به خيال 
خود براي حمايت از مردم، اقدام به پرداخت يارانه هاي 
نقدي كرد؛ يارانه هايي كه س��نگ بناي كسري بودجه 
در سال هاي بعد را ايجاد كرد و كشور را وارد گردابي از 
مشكالت پايان ناپذير كرد. هرچند دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم، تالش كردند تا آب رفته را به جوي بازگردانند 
و نوع تازه اي از سياست تنش زدايي را در پيش بگيرند 
اما ظه��ور ترامپ مجموع��ه اين تالش ه��ا را از ميان 
برد. با عبور از اين دوران دولت دوازدهم در س��ال هاي 
پاياني فعاليت هايش، تالش ب��راي احياي برجام را در 
دس��تور كار قرار داد. اما به دلي��ل نزديكي به انتخابات 
رياست جمهوري سيزدهم، قرار شد تا دولت جديد اين 
روند را دنبال كند. اما حضور چهره هايي كه از اساس با 
برجام مخالف بودند، از همان ابتدا خوش بيني ها را در 
خصوص س��رانجام برجام كاهش داد. به رغم همه اين 
گزاره ها اما مردم خواس��تار احياي برجام هستند و از 
تصميم سازان تحقق اين امر را خواستار هستند. همين 
امروز كه من با شما صحبت مي كنم، عراق اعالم كرده 
كه قادر به پرداخت بدهي هاي خود به ايران نيست و به 
همين دليل، بس��ياري از پروژه هاي مشترك ميان دو 
كشور با مشكل مواجه ش��ده است. از سوي ديگر ده ها 
ميليارد دالر از دارايي هاي ايران در ساير كشورها مسدود 
شده اس��ت و به دليل تحريم ها امكان ورود به كشور را 
ندارند. در كنار اين گزاره ها جريان س��رمايه گذاري در 
كشور و نوسازي صنايع نيز نيازمند حضور شركت هاي 
بين المللي و س��رمايه گذاران خارجي است. مجموعه 
اين گزاره ها، ضرورت احياي برجام را بيشتر از هر زمان 
ديگري به متوليان و سياس��تگذاران گوشزد مي كند. 
فارغ از بايدها و نبايدهاي راهبردي، هر ايراني دلسوزي 
آرزوي پايان تحريم ها را در سر دارد. دولت نيز در زمان 
انتخابات وعده احياي برجام را داده است. بنابراين بايد 
منتظر روزهاي آينده و هفته هاي آتي باشيم تا مشخص 
شود آيا سرانجام قفل برجام شكسته خواهد شد يا اينكه 
روند گفت وگوهاي طرف هاي مختلف همچنان تداوم 

خواهد داشت.

چرا رامين رضاييان براي گفتن درد مردم مجبور شد اجازه بگيرد؟

استقالل قهرمان نمي شد، مي گفتند مجيدي دالل است

فقدان داده هاي شفاف براي تحليل

سوپرمسابقه روالن گاروس با پيروزي نادال پايان يافت

كامبك تاريخي سلطان خاك رس مقابل قصاب بلگراد
در حالي ك��ه دو رقيب بزرگ تنيس مردان بار ديگر 
در مس��ابقات آزاد فرانس��ه مقابل هم قرار گرفتند 
فاكتورهاي زيادي به احتم��ال موفقيت جوكوويچ 
اشاره مي كرد. درد مزمن و هميشگي مچ پاي نادال 
باعث شده بود او در فرانسه نتواند بهترين عملكردش 

را تا قبل از مسابقه يك چهارم ارايه دهد.
با اين حال همه مي دانستند او نادال است. مردي كه 
در روالن گاروس 110 بار برنده شده است و تنها 3 
بار شكست خورده. او در طول 1۷ سال حضور در اين 
رقابت ها نشان داده كه فرم بدني و چيزهاي بيهوده 
ديگر با تسلط بي چون  و چرايش بر اين رقابت ارتباط 

چنداني ندارد.
در مسابقه اي كه ماه مي آغاز شد و ماه ژوئن به پايان 
رسيد نادال در گيم هاي ابتدايي جوكوويچ را تحت 
تاثير قرار داد و سپس با چند حمله پرفشار، امتيازات 
را به دس��ت آورد. او در مجموع موفق ش��د با نتيجه 
س��ه بر يك و با نتايج ۶ بر2، 4 بر۶، ۶ بر 2 و ۷ بر ۶ به 
پيروزي دس��ت پيدا كند. اين رقابت چهار ساعت و 
يازده دقيقه به طول انجاميد و در ساعت 1:15 بامداد 

به وقت محلي به پايان رسيد. 
نادال بعد از بازي گفت: »بازي بس��يار سختي بود. 
بدون ش��ك نواك يكي از بهتري��ن بازيكنان تاريخ 
است. هميش��ه بازي مقابل او چالشي شگفت انگيز 
به حساب مي آيد. تمام تاريخي كه با هم داشته ايم. 

امروز ه��م برگ ديگ��ري از اي��ن تاريخ ب��ود.« در 
پنجاه ونهمي��ن ديدار از رقابت تاريخي اين دو كه به 
نظر هرگز پاياني نخواهد داش��ت، نادال در مصاف با 
جوكوويچ با نتيجه 30 بر 2۹ عقب اس��ت. نادال در 
نيمه نهايي مقابل الكساندر زورف قرار خواهد گرفت 
كه موفق ش��ده دوباره بهترين نتيجه اش در روالن 
گاروس كه رسيدن به نيمه نهايي است را تكرار كند. 
زورف در يك چهارم كارلوس آلكاراز جوان و نامنظم 

را با حساب 3 بر يك شكست داد. 
نادال در زمين خاك رس، جايي كه روي آن تخصص 
عجيبي دارد بازي را با اعتم��اد به نفس باال آغاز كرد. 
فورهندهاي قدرتمند او فشار را روي جوكوويچ افزايش 
داد. در همان گيم نخس��ت كه بسيار هم طوالني شد 
نادال توانس��ت بعد از دو بار رس��يدن به نقطه بريك 
پوينت، باالخره گيم س��رو نوله را بريك كند. ش��روع 
توفاني ن��ادال در ابتدا جوكوويچ را با مش��كل مواجه 
كرد و تمركز او را به هم ريخت. جو سالن هم به شكل 
واضحي از نادال حمايت مي كرد. بازگشت هاي كوتاه 
و بازي خواني عالي نادال ست نخست را با نتيجه ۶ بر 
2 به نفع او به پايان رساند. نادال همين روند را در ست 

دوم ادامه داد و سه هيچ پيش افتاد. 
فقط يك مس��اله وجود داش��ت و آن هم  زمان بود. 
زماني كه جوكوويچ الزم داش��ت تا بر بازي مسلط 
شود. او در گيم چهارم س��ت دوم به بازي برگشت. 
او در هفت گيم بعدي ۶ تا را برنده ش��د تا بازگشتي 
عالي به مس��ابقه داشته باشد و گيم دوم را با حساب 

۶ بر 4 برنده ش��ود. بعد از اين ست كه ۸۸ دقيقه به 
طول انجاميد دو تنيسور در گيم شماري يك بر يك 

مساوي شدند. 
سطح جوكوويچ بسيار باال رفته بود اما دوام نياورد. 
نادال در ست سوم با تالش مستمر كار را ادامه داد و 
برعكس ست قبل حتي لحظه اي تصور نكرد كار تمام 
شده. جوكوويچ نيز به بازي پرنوسان خود ادامه داد 
و در نهايت مرد اس��پانيايي بود كه موفق شد نتيجه 

ست نخست را تكرار كند. 
جوكوويچ مرد شماره يك تنيس جهان كه به دليل 
خودداري از تزريق واكسن كرونا اوپن استراليا را از 
دست داده بود اصال نمي خواست دومين گرانداسلم 
فصل را هم از دست بدهد. او ست چهارم را عالي آغاز 
كرد و گيم سرو نادال را بريك كرد. نوله دايما به نادال 
فشار مي آورد و فرصتي براي بازيابي در اختيار او قرار 
نمي داد. قصاب بلگراد در س��ت چهارم 5 بر 2 پيش 
افتاد تا در آس��تانه پيروزي در اين س��ت و كشاندن 
مجموع بازي به تساوي قرار بگيرد. اما نادال با زيركي 
خودش را از زير دو ست پوينت جوكو خالص كرد و 
با ثبت سومين گيم در ست چهارم به بازي برگشت. 
نادال با يك بازگشت حماسي در گيم شماري با نواك 
برابري كرد تا كار به تاي بريك بكشد. در تاي بريك 
نادال يكي از بهترين نمايش هاي چند سال اخيرش 
را اجرا كرد. او سه فورهند متوالي را تبديل به امتياز 
كرد. جوري كه جوكوويچ ميخكوب ش��ده بود. با هر 
امتياز وضعيت جوكوويچ اسفبارتر مي شد. در نهايت 

با اينكه جوكوويچ بخشي از امتيازات عقب افتاده را 
جبران كرد اما در نهايت اين پادشاه خاك رس بود كه 
در خانه خود، جايي كه 13 عنوان قهرماني به دست 

آورده به عنوان برنده زمين بازي را ترك كرد. 
نادال گفت براي پيروزي مقاب��ل نواك تنها يك راه 
وج��ود دارد: »انج��ام بهترين ب��ازي از اولين امتياز 
تا آخري��ن امتياز. اين مس��ابقه يكي از آن ش��ب ها 
براي من ب��ود. يك س��طح غير منتظره اما بس��يار 

خوشحال كننده«
پس از آن جوكوويچ اذعان كرد ك��ه در آن روز خوب 
نبوده: »مي دانم كه مي توانس��تم بهتر بازي كنم. من 
به جنگيدن و ماندن تا آخرين ضربه افتخار مي كنم. 
همانط��ور كه گفتم امروز من ب��ه بازيكن بهتر زمين 
باختم. شانس هم داشتم اما از آن استفاده نكردم. بيش 
از چهار ساعت نبرد و من بايد اين شكست را بپذيرم.«

در طول هفته نادال گفته بود كه اين اوپن فرانس��ه 
با توجه به مصدوميت مزمن پايش مي تواند آخرين 
بازي او باشد. اين باعث شده او با احساسات بيشتري 
در فرانسه حاضر شود: »من فقط از هر روزي كه اين 
شانس را دارم كه اينجا باشم لذت مي برم. بدون اينكه 
زياد به آنچه در آينده اتفاق مي افتد فكر كنم. البته 
كه من به مبارزه براي يافتن راه حلي براي پايم ادامه 
خواهم داد اما فعال اين كار را نكرده ام. بنابراين فقط به 
خودم اين فرصت را مي دهم تا يك نيمه نهايي ديگر 
را اينجا در روالن گاروس بازي كنم. همين مس��اله 

انرژي زيادي براي من به همراه خواهد داشت.«

سامان سعادت

با عزل قطعي ش��هاب الدين عزيزي خادم از رياست 
فدراس��يون فوتبال و تصويب تاريخ ۸ شهريور براي 
برگزاري انتخابات تكاپو جهت رس��يدن به صندلي 

رياست شدت خواهد گرفت.
يك س��ال و 4 ماه پيش در اس��فند ۹۹ عزيزي خادم 
موفق شد با پشت سر گذاشتن علي كريمي، كيومرث 
هاشمي و مصطفي آجرلو به عنوان رييس فدراسيون 
كارش را آغاز كند اما ح��اال ورزش ايران دوباره بايد 
همان پروسه را از ابتدا طي كند. حال سوال اينجاست: 
چه كس��اني براي به دس��ت آوردن جايگاه رياست 

فوتبال خيز برمي دارند؟
سه نامزد انتخابات قبلي مي توانند نامزدهاي بالقوه 
انتخاب��ات پيش رو باش��ند، اما فعال عل��ي كريمي با 
صراحت اعالم كرده حت��ي اگر ليموزين هم برايش 
بفرستند رياس��ت فدراس��يون را نخواهد پذيرفت. 
كريمي به عنوان يكي از محبوب ترين شخصيت هاي 
ورزشي ايران در انتخابات قبلي تنها ۹ راي به دست 
آورد. رايي طعنه آميز كه نش��ان داد البي هاي پشت 
پرده آنقدر قدرتمند هستند كه مي توانند فردي نظير 
عل��ي كريمي را هم به راحتي از مي��دان به در كنند. 
كريمي در آخرين واكنش خ��ود به احتمال حضور 
دوباره در انتخابات فدراس��يون گفت: »كس��اني كه 
پيش از اين در باشگاه پرسپوليس مسووليت داشتند 
و برخي دوس��تان همين س��وال را از من مي پرسند 
و جالب اينكه تش��ويقم هم مي كنند كه اگر قرار به 
انتخابات مجدد شد دوباره كانديدا شوم، اما يادشان 
رفته كه همان ها براي ثبت ن��ام اوليه به من تاييديه 
ندادند. اين دوستان بدانند كه اگر همين امروز هم با 
ليموزين براي تقديم صندلي رياست سراغم بيايند 

به فدراسيون نمي روم.«
كيومرث هاشمي گزينه اي كه گفته مي شد حمايت 
وزارت ورزش را در اختيار دارد به عنوان ديگر نامزد 

احتمالي انتخابات پيش رو مطرح اس��ت. هاشمي با 
سابقه طوالني در مديريت ورزش در انتخابات قبلي 
توانست با عزيزي خادم به دور دوم برود، اما در نهايت 

نتوانست حايز اكثريت آرا بشود. 
مصطفي آجرلو، مديرعامل فعلي باش��گاه استقالل 
هم مي تواند دوباره براي رياس��ت اق��دام كند. او در 
انتخابات يك س��ال و نيم پي��ش راي قابل توجهي 
كس��ب نكرد در حالي كه اعتقاد داشت فشارهايي از 
بيرون روي راي مجمع تاثير گذاشته. او چندي بعد 
به عنوان مديرعامل استقالل معرفي شد و توانست 
يك قهرماني فوق العاده با آبي ها بعد از ۹ سال به دست 
آورد. از آنجايي ك��ه آجرلو به مديريت كالن فوتبال 
عالقه دارد، مي توان گفت او امروز س��ر يك دوراهي 
بزرگ قرار گرفته. اينكه بي خيال اس��تقالل ش��ود و 
دوباره پا به ميدان رقابت رياست فدراسيون بگذارد يا 
براي ادامه موفقيت هاي باشگاه استقالل و همان طور 

كه خودش گفته كسب ستاره سوم تالش كند. 
جز نامزدهاي انتخابات قبلي ب��ا توجه به لغو قانون 
ممنوعيت رياست بازنشسته ها بر فدراسيون فوتبال 

امكان بازگشت چند چهره قديمي ديگر وجود دارد. 
علي كفاشيان، رييس دو دوره اسبق مي توانست يكي 
از گزينه ها باشد، اما در گفت وگوي ابتداي سال خود 
با »اعتماد« هرگونه بازگش��ت به فدراسيون فوتبال 
را رد كرد. مهدي تاج آخرين رييس فدراسيون قبل 
از عزيزي خادم كه استعفا كرده بود هم بعيد است با 
توجه به حل نشدن پرونده ويلموتس بخواهد اطراف 
فدراسيون آفتابي شود. گزينه محتمل بعدي حيدر 
بهاروند، نايب رييس كفاش��يان و تاج و سرپرس��ت 
فدراسيون بعد از اس��تعفاي تاج است كه در ابتداي 
رياس��ت عزيزي خادم به عنوان عضو هيات رييس��ه 
به كارش در فدراس��يون ادامه داد، اما با منع قانوني 
مواجه شد. فردي كه گفته مي شود نفوذ بسيار زيادي 
در مجمع دارد و مي تواند آراي مجمع را به هر سمتي 
ك��ه مي خواهد هدايت كند. اينك��ه او وارد انتخابات 
مي شود يا از فردي حمايت خواهد كرد هنوز معلوم 
نيست. آنچه مسلم است او به اين راحتي ها بي خيال 
فدراسيون نخواهد شد.  ميرشاد ماجدي، سرپرست 
فعلي فدراس��يون فوتبال هم يكي از محتمل ترين 

گزينه هاست. به هر حال او تا ش��هريور سابقه ۶ ماه 
رياست بر فدراس��يون فوتبال را داشته و با توجه به 
البي هايي كه مي تواند ب��ا مجمع كند و امكاناتي كه 
در اختيار دارد بعيد نيس��ت براي رياست قطعي بر 

فدراسيون فوتبال بجنگد. 
روز گذشته برخي خبرگزاري ها گزارش دادند احتماال 
مهدي علي نژاد، معاون توس��عه قهرماني مس��عود 
سلطاني فر كه چند ماه با حميد سجادي هم كار كرد، 
مي خواهد براي رياست فدراس��يون اقدام كند و در 
همين راستا روزي كه نمايندگان فيفا و اي اف سي به 
ايران آمده بودند، تالش كرده با آنها مالقات و رايزني 
داشته باشد.  از ميان آلترناتيوهاي ديگر هم تنها نام 
محمد دادكان و علي دايي وجود دارد. كساني كه اتفاقا 
مي توانند بهترين گزينه ممكن باشند. تنها كساني 
كه ش��ايد بتوانند در فاصله شهريور تا آبان تداركات 
مناس��بي براي تيم در نظر بگيرند، سطح تنش ها را 
پايين بياورند، با توجه به وجهه بين المللي خوبي كه 
دارند چند بازي تداركاتي درست و درمان براي تيم 
ملي فراهم كرده و منابع مالي الزم براي لجس��تيك 
تيم ملي كس��ب كنند. البته دايي چن��د روز پيش 
در مصاحبه با عادل فردوس��ي پور به صراحت گفت 
دوست ندارد پش��ت ميز بنشيند و بايد اين گزينه را 
منتفي دانست. اما دادكان در مصاحبه بهاري خود با 
روزنامه »اعتماد« گفت: اجازه نمي دهند من رييس 
فدراس��يون فوتبال بشوم. اين شايد بدين معنا باشد 
كه موفق ترين رييس فدراسيون فوتبال ايران تمايل 
به بازگش��ت دارد اما موانعي س��ر راه او وجود دارد. 
موانعي كه بخش��ي از آن در بدنه دولت و حاكميت 
اس��ت و بخش��ي از آن در بدنه خان��واده فوتبال. اما 
دادكان مهم تر از همه اينها از حمايت پيشكسوتان و 
بازيكنان و از همه مهم تر مردم برخوردار است. كاش 
وزير ورزش اين يك لطف را در حق فوتبال بكند و با 
دلجويي از محمد دادكان او را در اين وضعيت سخت 

براي بازگشت به رياست فدراسيون متقاعد كند. 

احتماالت رياست فدراسيون فوتبال و تنها شانس ممكن

از دادكان خواهش كنيد برگردد

ديدگاه

گروه ورزش

چهره

فريدون مجلسي

ديدگاه
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يازده روز است كه از فاجعه متروپل آبادان مي گذرد. تا 
لحظه تنظيم اين گزارش جس��د 3۶ نفر از زير آوار پيدا 
شده اس��ت. دوم خرداد ماه برخي مردم بي گناه آبادان 
كه بي خبر از همه جا در زير اين برج به كاري مش��غول 
يا حتي ماش��ين هاي خود را زير اين غول وحش��تناك 
پارك كرده بودند، جان خود را به دليل س��هل انگاري 
مالك اين ساختمان و برخي مس��ووالن كه او را در اين 
پ��روژه همراهي كرده بودند از دس��ت دادند. حس��ين 
عبدالباقي مالك ساختمان كه مرگش با خبرهاي ضد 
و نقيض و همچنين اظهارنظرهايي از سوي برخي افراد 
در فضاي مجازي در خصوص روند تشخيص هويت او 
مواجه شده بود با واكنش پزشكي قانوني روبه رو شد تا 
جايي كه رئوفيان، رييس بانك اطالعات هويت ژنتيك 
ايران اعالم كرد: »با توجه به غيرعلمي و غيردقيق بودن 
مطالب مطرح شده كه مي تواند بيانگر بيگانگي و عدم 
آش��نايي گويندگان و منتشر كنندگان مطالب فوق به 
فرآيند تش��خيص هويت و حوزه ژنتيك قانوني باشد، 
ارايه مطالبي جهت تنوير افكار عمومي ضروري به نظر 
مي رس��د. بر اس��اس نوع نمونه، زمان الزم جهت انجام 
استحصال پروفايل ژنتيكي و تطبيق به بازه زماني حداقل 
۸ ساعت در نمونه خون تا 4۸ ساعت در نمونه هاي سخت 
)استخوان( نياز دارد.« به گفته برخي اهالي آبادان دو، سه 

روز پيش خانه حسين عبدالباقي به آتش كشيده شد. 
اين در حالي است كه چند روز پس از آوار شدن متروپل 
بر س��ر اهالي خيابان اميري در آبادان، مغازه حس��ين 
عبدالباقي را نيز برخي مردم آبادان به آتش كش��يدند.  
بر اساس گزارش ها، مجتمع برج هاي دوقلوي متروپل 
به قدري سست بود كه ستون اصلي و حمال مجتمع ها 
نشست كرده و شكم داده بود. تصاوير و ويديوهاي منتشر 
شده در فضاي مجازي نيز چنين چيزي را نشان مي داد. 
مالك، داربس��ت هايي در اطراف پروژه كشيده بود كه 
برخي مدعي هستند با هدف پنهانكاري وضعيت وخيم 
پروژه بوده است. گفته مي شود مهندسان سازمان نظام 
مهندسي آبادان هشدار داده بودند اين مجتمع به مرحله 
افتتاح نخواهد رسيد.  در ميان آمار جانباختگان حادثه 
متروپل پن��ج دانش آموز نيز جزو اين آمار قرار گرفتند، 
اما صحنه اي دلخراش در فضاي مجازي در خصوص دو 
دختر خانواده صالحيان پور منتشر شده كه نشان مي دهد 

پدر آنها پاي يكي از دخترهاي خود را در كيسه تحويل 
گرفته است و مي گويد: »ببينيد با ما چه كار كردند. يكي 
از پاهاي دختر 11 س��اله ام اس��ت. آمده بود اينجا فقط 
يك بستني بخورد.« با گذشت يازده روز از اين فاجعه و 
تصاوير گوناگوني كه در فضاي مجازي دست به دست 
شد تا واقعيت را به نمايش بگذارد، شنيده ها حاكي از آن 
است كه عمليات آواربرداري مراحل پاياني را پشت سر 
مي گذارد، اما در خص��وص اين فاجعه كه داغي چنين 
بزرگ بر دل مردم آبادان گذاشته است؛ حاال »اعتماد« 
در گفت وگو با »مجيد ابهري«، آسيب شناس اجتماعي 

اين حادثه را بررسي مي كند. 

وقتي روابط و ضوابط قانوني به درستي
 به اجرا درنيايد اين گونه حوادث تكرار مي شوند

مجيد ابهري در خصوص فاجع��ه ريزش برج متروپل 
مي گويد: »حادثه متروپل در آبادان نه تنها غمي بزرگ 
بر س��ينه مردم آبادان و همه مردم ايران قرار داد، بلكه 
زنگ خطر و چ��راغ قرمزي در اين زمين��ه براي همه 
دست اندركاران روش��ن كرد. به درستي نمي دانيم آيا 
ساختمان متروپل باز هم نظيري در كشور دارد يا نه؟ 
در جواب اين س��وال بايد عرض كنم تا وقتي دريافت 
مجوز و ايجاد بنا روابط و ضوابط قانوني به درس��تي به 
اجرا در نيايد اين گونه حوادث طبيعي تكرار مي ش��ود. 
برخي كارشناسان در خصوص ساختمان هاي پرخطر 

بهاره شبانكارئيان

مروري ب��ر پرونده اتهامي عامالن 
قتل هاي زنجيره اي فاش مي كند 
يكي از اعضاي كانون نويسندگان 
نقش جاسوس��ي را داشت كه در 
جريان رب��ودن و قتل دو عضو اين 
كان��ون يعني محم��د مختاري و 
محمدجعفر پوينده بود و آنچه در 
ميان هيات مديره كانون مي گذشت به اطالع سعيد امامي 
مي رساند. اين جاسوس عضو كانون كه عامالن قتل هاي 
زنجيره اي به عنوان »منبع« مخفي ياد مي كردند تنها كسي 
از ميان اعضاي كانون نويسندگان بود كه پس از پيدا شدن 
اجساد محمد مختاري و محمد جعفرپوينده در دو نقطه 
حاشيه شهر به طور غير مستقيم به سعيد امامي خبر داد 
واكنش اعضاي كانون نويسندگان نسبت به كشف اين دو 
قرباني چه بوده است؟ همان گونه كه در پرونده مربوط به 
قتل هاي زنجيره اي منعكس است چهار مورد از قتل هاي 
زنجيره اي به ط��ور پياپي طي هفده روز در آذر ماه س��ال 
77 انجام شده است. ابتدا عصر روز اول آذر ماه همان سال 
آدمكشان سعيد امامي وارد خانه داريوش فروهر در محله 
خاني آباد تهران شدند و با ضربات متعدد كارد و چاقو فروهر 
و همسرش پروانه را كشتند كه اين جنايت اوج شقاوت و 
بي رحمي در يك جنايت را نشان مي داد. در همان ماه يعني 
دوازدهم آذر 77 محمد مختاري عضو كانون نويسندگان 
را در خيابان ربودند. عامالن قتل هاي زنجيره اي كه سوار بر 
دو اتومبيل با آرم و نش��ان وزارت اطالعات بودند مختاري 
را سوار كردند. اين نويس��نده عضو كانون نويسندگان را 
در تاريكي هاي غروب شامگاه به بهشت زهرا كشاندند و با 
انداختن طناب به دور گردنش او را خفه كردند و س��پس 
جنازه اش را به حاش��يه خلوت ش��هر انتقال دادند و رها 
ساختند. شش روز پس از اين جنايت محمدجعفر پوينده 
ديگر عضو كانون نويس��ندگان را با همان شيوه و به بهانه 
بازجويي در خيابان سوار يكي از دو اتومبيل عالمت دارشان 
كردند و يكراست براي كشتن به همان محل در بهشت زهرا 
انتقال دادند. در اينجا به طور خالصه نحوه قتل اين نويسنده 
را اززبان يكي از آدمكشان سعيد امامي نقل مي كنم. مهرداد 
عاليخاني يكي از عامالن قتل هاي زنجيره اي مي گويد: »آن 
روز عصر )هجدهم دي م��اه 77( در خيابان انقالب مقابل 
الله زار نو جلوي س��وژه يعني نويسنده را گرفتيم. ما سوار 
دو اتومبيل بوديم و خسرو يكي از همدستان هم كه راننده 
اتومبيل دوم بود به سرعت دور زد و كنار دست روشن و علي 
ناظري )دو اتومبيل اول( كه براي دستگيري سوژه اقدام 
كرده بودند، قرار گرفت. دو، س��ه كلمه اي با پوينده حرف 
زد و سوارش كرد كه پس از حركت من را هم كمي جلوتر 
سوار كردند. قرار ش��د اصغر يكي از همدستانم به عنوان 
عمليات نشاندار »معاونت و اطالعات مردمي« سوار شود و 
به دنبال ماشين ديگر يعني خودروي »دوو« بيايد. در واقع 
خسرو راننده اتومبيل دوو بود كه من در صندلي جلو كنار 
دست راننده نشستم و در صندلي عقب پوينده بين روشن و 
ناظري )دو عضو باند( قرار گرفته بود. طبق برنامه قبلي قرار 
شد به طرف بهشت زهرا حركت كنيم در حالي كه سوژه را 
حدود ساعت چهاروسي دقيقه عصر سوار كرده بوديم و  بايد 
در تاريكي هاي غروب ماموريت مان را در بهشت زهرا انجام 
مي داديم. از شرق به غرب به سمت راه آهن و اتوبان به راه 
ادامه داديم تا اينكه به بهشت زهرا رسيديم. همان محلي 
كه قبال مختاري را برده بوديم. مهرداد عليخاني به محلي 
در بهشت زهرا اشاره مي كند كه مكاني اختصاصي و دور از 
رفت وآمد افراد عادي بود و در واقع يكي از كاركنان بهشت 
زهرا هم كه در همكاري با عامالن قتل هاي زنجيره اي اين 
محل را تحت نظارت و مراقبت داشت كه در دادگاه هم به 
جرم همكاري با آنها محكوم شد. در بين راه قبرستان پوينده 
ساكت بود و حرفي نمي زد. سوالي هم نمي كرد كه به كجا 
مي بريمش بهت زده بود. يكي، دوبار خواستم سر صحبت را با 
او باز كنم اما رغبتي نشان نمي داد. به بهشت زهرا كه رسيديم 
هوا هنوز روشن بود و بايد منتظر تاريكي هوا مي شديم. نيم 
ساعت از اذان گذشته بود. به همان شكل كه كار مختاري 
را تمام كرده بوديم دست به كار شديم. اين بار رضا روشن 
كه يك طرف پوينده نشسته بود طناب را درآورد دور گردن 
مختاري انداخت و دو طرف طناب را گرفت و كش��يد كه 
حلقه طناب را تنگ كند. سر پوينده به يك طرف خم شده 
بود و توي دست هاي ناظري قرار داشت. رضا روشن آنقدر 
حلقه طناب را تنگ كرد كه پوينده گلويش به خروخر افتاد 
تا نفسش بند آمد. چند بار تنش به تشنج افتاد اما كم كم 
بي حركت ماند و چشم هايش از فروغ افتاد. ديگر مرده بود. 
ناظري نگاهي به صورت و چشم هاي پوينده كرد و با ترديد 
گفت: به نظر تمام كرده! آن وقت ترديد كرد و رو به ما گفت 
براي اطمينان بهتره آويزانش كنيم و همه موافقت كرديم. 
در محوطه بيرون س��اختماني ك��ه در آن عمليات مرگ 
پوينده را به يك چارچوب آهني از قبل براي  دار زدن افراد 
آماده داشتند. جنازه پوينده را بلند كرديم برديم بيرون و 
طناب بلندتري داشتيم كه به گردن جنازه اش انداختيم 
و از داربست فلزي آويزانش كرديم. چند دقيقه اي منتظر 
مانديم تا جنازه آويزان بماند بعد اصغر سياح، من، خسرو و 
روشن كمك كرديم جنازه را پايين آورديم و در ميان پتويي 
كه ناظري آورده بود پيچيديم و برديم  توي صندوق عقب 
ماشين دوو قرار داديم. به اين فكر افتاديم اين بار جنازه را به 
كجا ببريم و جايي بيندازيم ك��ه در ديد مردم قرار بگيرد. 
بايد طوري قرار مي داديم كه عابران 2 جنازه را ببينند. به ما 
سفارش شده بود اين طور عمل كنيم. من گفتم جنازه را در 
حاشيه شهريار كنار جاده رها كنيم. از كمربندي بهشت زهرا 
به جاده اصلي شهريار سوار شديم. در آن وقت شب جاده 
تاريك و خلوت بود و گاه به گاه اتومبيلي از جاده رد مي شد. 
منتظر مانديم تا در سراسر جاده نور چراغ هاي اتومبيل پيدا 
نشود. در حاشيه شهريار مسافتي از جاده را طي كرديم تا 
اينكه از زير پل بادامك بعد از دست راست وارد جاده فرعي 
شديم. اصغر كه رانندگي اتومبيل پژو را داشت پشت سر ما 
مي آمد. حدود 100 متري در دست راست پل كه رسيديم 
جنازه را من، خسرو و روشن طوري رها كرديم كه در روشني 
صبح عابران ببينند. پس از جدا شدن از همراهان قرار بود من 
با موسوي )فرد واسط با سعيد امامي( تماس بگيرم و جريان 
عمليات را خبر بدهم. وقتي شنيد كار پوينده هم تمام است 

از من خواست سريع تر به خانه اش بروم...«

جاسوس سعيد امامي 
در كانون نويسندگان

رييس پليس پيشگيري تهران بزرگ از دستگيري دو سارق 
مسلح طالفروشي محله خاني آباد لحظاتي پس از سرقت 
خبر داد و گفت: »از سارقان يك قبضه سالح جنگي كالش 
و 43 تير جنگي كشف شد.«  سرهنگ جليل موقوفه اي 
گفت: »ساعت 20 و 50 دقيقه سه شنبه شب در پي اعالم 
مركز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر يك فقره سرقت 
مسلحانه طالفروشي در محله خاني آباد سريعا تيم عمليات 
كالنتري خاني آباد با تجهيزات كامل به محل اعالمي اعزام 
شدند.«  او در ادامه گفت: »با حضور به موقع و هوشمندانه 
ماموران در محل، دو س��ارق مسلح كه در حال درگيري با 
شهروندان و تيراندازي بودند، به سرعت خلع سالح شده 
و يك قبضه س��الح جنگي كالش و 43 تير جنگي از آنها 
كشف شد.«  رييس پليس پيشگيري تهران با عنوان اينكه 
در اين عمليات هر دو سارق دستگير و كيف حاوي طالهاي 
سرقت شده كشف ش��د و به همراه متهمان به كالنتري 
انتق��ال يافتند، گفت: »در اين رابطه 3 نفر از ش��هروندان 
كه مانع متواري ش��دن متهمان شده بودند، بر اثر اصابت 
گلوله متهمان به صورت س��طحي زخمي شده اند.«  اين 
مقام انتظامي گفت: »متهمان 33 و 43 ساله در تحقيقات 
اوليه به تخريب شيشه مغازه طالفروشي و سرقت طالهاي 
ويترين مغازه اعتراف و كارشناسان ميزان طالهاي كشف 
شده را ۶كيلوگرم به ارزش 7۸ ميليارد ريال اعالم كردند.«  
سرهنگ موقوفه اي گفت: »تحقيقات بيشتر براي كشف 

جرايم احتمالي متهمان و جزييات پرونده ادامه دارد.«

دستگيري سارقان مسلح 
طالفروشي خاني آباد

در راستاي دستورات رييس قوه قضاييه در خصوص 
تعيين تكليف پرونده هاي قديمي قصاص، يك محكوم 
به قصاص با تالش هاي دادس��تاني ته��ران و رضايت 
اولياي دم بعد از 22 س��ال از زندان رجايي ش��هر آزاد 
شد. متهم كه فردي ناشنواست در سال 137۹، زني 
ميانسال را به قتل رساند. او در س��ال 13۸۶ به اتهام 
مباش��رت در قتل به قصاص نفس محكوم و حكمش 
در ش��عبه 11ديوان عالي كشور تاييد شد. اولياي دم 
پس از صدور حكم قصاص درخواس��ت اجراي حكم 
را داش��تند، اما به لحاظ مالي ت��وان پرداخت تفاضل 
ديه و اجراي حكم را نداش��تند. با طوالني شدن روند 
رسيدگي پرونده، در راستاي اعمال ماده 42۹ قانون 
مجازات اسالمي اقدام شد كه نهايتا دادگاه در دفعات 
متعدد با تعيين مبلغ وثيقه سه ميليارد ريال حكم به 
آزادي محكوم عليه تا تعيين تكليف اوليا دم داد اما به 
دليل نداش��تن توانايي مالي، امكان پرداخت وثيقه از 
سوي متهم فراهم نشد. با توجه به معطل ماندن پرونده، 
تالش هاي بس��ياري جهت جلب رضايت اولياي دم 
صورت گرفت اما اولياي دم به رغم ارسال ابالغيه هاي 
پي درپي حضور نيافتن��د و در نهايت اخيرا جمعي از 
خيرين با مطالعه پرونده مبلغ وجه الوثاقه را پرداخت 
كردند و محكوم عليه در 31 فروردين ماه سال جاري 
با صدور قرار قبولي وثيقه از زندان رجايي شهر پس از 

22 سال آزاد شد.

ناشنواي محكوم به قصاص
 بعد از ۲۲ سال آزاد شد

مقامات مكزيك روز سه شنبه اعالم كردند: »در پي وقوع 
توفاني موسوم به »آگاتا« كه منجر به جاري شدن سيل و 
رانش زمين در جنوب اين كشور شده، دست كم 11 تن 
كشته و 20 تن ديگر نيز مفقود شدند.« يكي از مقامات 
محلي در اين باره گفت: »رودخانه ها طغيان كرده و منجر 
به آبگرفتگي خانه هاي مسكوني شده اند.« اين مقام محلي 
همچنين گفت: »اساسا دو دليل براي اين مرگ ها وجود 
داش��ت، يكي رودخانه هايي بودند كه طغيان كردند و از 
طرف ديگر و جدي ترين قس��مت آن رانش زمين بود.« 
همچنين رانش زمين منجر به مس��دود شدن تعدادي 
از بزرگراه ها در مناطق توفان زده ش��ده است. به گزارش 
واشنگتن پست، اين قوي ترين توفان ثبت شده در ماه مه 

ميالدي در شرق اقيانوس آرام بوده است.

۱۱ كشته در توفان جنوب مكزيك

مجتبي قهرماني، رييس كل دادگس��تري هرمزگان 
از دس��تگيري 3 نفر از س��ركردگان اصلي قاچاقچيان 
سوخت در جنوب كشور همراه با توقيف 12 فروند لنج، 
7 باب خانه و 23 دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچيان 
خبر داد و گفت: »بنا بر گزارش ماموران، اعضاي اين باند 
با همراهي شبكه هاي سازمان يافته بين المللي، نسبت 
به قاچاق روزانه بيش از 2 ميليون ليتر سوخت از طريق 
مرزهاي آبي جنوب كشور مبادرت مي كرد.«  قهرماني 
در خصوص جزييات اين خبر گفت: »در جريان عمليات 
ضربتي ماموران درياباني استان، حافظان حريم مرزهاي 
آبي كشور موفق شدند با انجام كارهاي اطالعاتي گسترده 
پس از سه ماه تالش شبانه روزي، 10 نفر از سركردگان 
اصلي باندهاي قاچاق سوخت را شناسايي و 3 نفر از آنها 
دستگير كنند.« او در ادامه گفت: »بنا بر گزارش ماموران، 
اين 10 نفر از طريق تش��كيل باند و شبكه هاي سازمان 
يافته و بين المللي، نس��بت به قاچ��اق روزانه بيش از 2 
ميليون ليتر سوخت از طريق مرزهاي آبي جنوب كشور 
مبادرت مي كردند.« قهرماني با اعالم اينكه اعضاي اين 
شبكه هاي سازمان يافته، ميليون ها ليتر سوخت قاچاق 
را از طريق دريا به وسيله ده ها فروند كشتي، لنج و قايق  
تندرو به كش��ورهاي عربي حوزه خليج فارس منتقل 
مي كردند، گفت: »به دستور مقام قضايي و پس از انجام 
بررسي هايي الزم توسط ادارات ثبت احوال، ثبت اسناد، 
بنادر و دريانوردي، شيالت و پليس راهور مشخص شد 
كه سركردگان اين باندهاي بين المللي قاچاق سوخت، 
اموال و دارايي هايي خود را به نام 71 نفر از بستگان درجه 
يك خود انتقال داده  اند و تمامي مبادالت مالي حاصل 
از اقدامات مجرمانه شان را هم از طريق كارت هاي بانكي 

آنها انجام مي دهند.«

باند قاچاق سوخت در جنوب كشور

گفت و گو

چراغ قرمز و زنگ خطري كه براي جامعه روشن شد

مجيد ابهري: وقتي روابط بر ضوابط تفوق و برتري داشته باشد
 بايد منتظر اين گونه حوادث جانسوز باشيم

پايان متروپل نزديك است

در خصوص ادامه اخبار مرتبط به فاجعه متروپل، استاندار 
خوزستان اعالم كرد: »آواربرداري قسمت هاي مربوط به 
دفتر كار و برخي مغازه ها و فروش��گاه هايي كه در خيابان 
اميري و كوچه مجاور آن بود تا طبقه زيرين انجام و اجساد 
جانباختگان خارج شده است. از هم اكنون به بعد با حواشي 
كار مواجه هستيم، مغازه ها و افرادي كه 20 تا 30 درصد 
ساختمان را خريداري كرده بودند، مغازه هاي اطراف كه 
عمال فعاليتي ندارند، خانه هايي كه در اطراف هستند تخليه 
ش��ده اند، چراكه احتمال ريزش وجود دارد. در عين حال 
كارگراني كه كار مي كردند براي مجموعه صاحب ملك و 
ديه افرادي كه فوت كرده اند و افرادي كه مجروح ش��دند 
و مجموع خسارت هايي كه وجود دارد اينها همه از اموال 
صاحب ملك به طور كامل دريافت مي شود و ساير اموال 
اين فرد را هم تا تعيين تكليف قانوني و روابط ناسالمي كه 
با برخي افراد چه در سطح شهرستان يا مسووالني از دولت 
سابق داش��ته به طور كامل توسط قوه قضاييه و دادستان 
رسيدگي مي شود كه تاكنون 13 نفر دستگير شده اند و با 

اشد مجازات با اين افراد برخورد مي شود.«
مع��اون اول رييس جمهور دي��روز گف��ت: »دولت تمام 
امكاناتش را براي رسيدگي به حادثه متروپل آماده و بسيج 
كرده تا به زودي با جبران خسارت ها اين موضوع تمام شود؛ 
البته اموال مالك توقيف شده تا از محل آن خسارت ها جبران 
شود. حادثه متروپل آبادان حادثه بسيار بدي بود كه اتفاق 
افتاد و ما شاهد تخلفات جدي صورت گرفته توسط مالك 

و مراكز صدور مجوز بوديم كه منجر به اين حادثه شد.«
علي بيت اللهي، رييس بخ��ش زلزله مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي در خصوص تصويري كه نشان از كج 
شدگي و پخش شدگي س��تون برج متروپل توسط يك 
جوش��كار قبل از به وقوع پيوس��تن حادثه متروپل، براي 
خانواده اش ارسال كرده بود، عنوان كرد: »پس از تخريب 
اين ستون، ساختمان دچار ريزش شده است. تحميل بار 
بيش از حد ناشي از ساخت پنج طبقه  اضافي در ساختمان 
متروپل منجر به خميدگي و كمانش ستون ها و سقف ها 
شده است. خرابي همين يك ستون كه تصويرش در فضاي 
مجازي و رسانه ها منتشر ش��ده، باعث شده وزن و تنش 
س��اختمان به اجزاي ديگر منتقل و ساختمان فرو بريزد. 
قبل از آن هم تيرها و سقف ها خميدگي داشتند و احتماال 
به علت فاصله زياد ستون ها از يكديگر بوده كه ظاهرا حدود 
1۶ متر بوده است. اين تصوير توسط محسن صالحي زاده، 
جوشكاري كه براي استحكام ستون فراخوانده شده ثبت و 
قبل از ريزش و فوت ايشان به خانواده اش ارسال شده است. 

يكي از دوستان از آبادان اين عكس را براي بنده ارسال كرد. 
وقتي س��تون به اين شكل درمي آيد نشانه فروريزش آني 
ساختمان است كه بايد ساختمان كامال تخليه مي شد اما در 
كمال تعجب، مالكان به جاي تخليه، به زعم خودشان اقدام 
به تعميرات و ترميم مي كردند.« احسان عباسپور، فرماندار 
ويژه آبادان ديروز در خصوص آمار جانباختگان حادثه ريزش 
ساختمان متروپل در آبادان عنوان كرد: »براساس آخرين 
اطالعات تا اين لحظه، تعداد جانباختگان حادثه متروپل 
به 37 نفر رسيده است. همچنين 37 نفر نيز در اين حادثه 
مصدوم شده اند.« پيروز حناچي، شهردار سابق تهران در 
خصوص حادثه متروپل آبادان به ايسنا اعالم كرد: »در قانون 
نظام مهندسي و آيين نامه اجرايي آن، ساختمان هايي كه 
مساحت آنها بيش از 2000 مترمربع باشد، با حساسيت 
بيشتري دنبال مي شوند و بايد توجه بيشتري به آنها شود. 
حاال اگر اين ساختمان جنبه عمومي پيدا كند؛ يعني مجتمع 
تجاري يا مال باشد كه جمعيت زيادي روزانه به آن مراجعه 
كند، طبيعتا از حساسيت بيشتري برخوردار است و براي 
كنترل كيفيت آن  بايد توجه ويژه اي صورت گيرد. در اين 
كنترل ويژه كه طبق قانون بخشي از آن در طراحي و نظارت 
بر اجرا، بر عهده سازمان نظام مهندسي گذاشته شده است و 
به جهت كنترل مباحث شهرسازي هم مهندس طراح و هم 
شهرداري وظيفه دارند؛ اما در نهايت شهرداري مسووليت 
دارد كه نسبت به كنترل س��اختمان كه در حال ساخت 
است، نظارت كند؛ البته ممكن است كه در ميانه راه نظارت 
عوامل ديگري وجود داشته باشد كه مخل اين كنترل باشد. 
معموال هزينه هاي چنين شهرهايي بيش از درآمد آنهاست 
و حاال در اين ميان اگ��ر بخواهيم يك وظيفه اصلي براي 
شوراي شهرها نام ببريم كه روح قانون شهرداري ها و قانون 
تشكيل شوراها هم هس��ت، آن وظيفه، ايجاد تعادل بين 
هزينه ها و درآمدها در شهرداري است؛ همان موضوعي كه 
تحت عنوان منابع مالي پايدار هم از آن نام مي بريم و چون 
در طول سال هاي متمادي، به آن بي توجهي شده، سال به 
سال اين موضوع حادتر و حادتر شده است. طبيعي است كه 
اگر اين مشكل را حل نكنيم مجددا با مواردي مانند متروپل 
مواجه مي شويم؛ يعني شهردار منتظر است كه كسي از 
در وارد شود و بگويد چنين مجوزي مي خواهد و آن مجوز 
لزوما با طرح هاي تفصيلي و طرح هاي جامع و طرح هايي 
كه براي ش��هر تعيين كرده و در شوراي عالي شهرسازي 

تصويب مي كنيم، همخواني ندارد و در چنين ش��رايطي 
براي عبور از ضوابط و عدول از آن، پول هاي س��نگيني از 
مالكان گرفته مي ش��ود كه اين كار شهرداري توليد رانت 
خواهد كرد و اين گونه شهرداري ها را »رانتير يا توليد كننده 
رانت« مي گذاريم. اصلي ترين وظيفه اعضاي شوراي شهر، 
ايجاد تعادل بين رديف هاي درآمدي ش��هر با هزينه هاي 
آن اس��ت و البته ايده آل اين است كه رديف هاي درآمدي 
از محل هاي س��الم و پايدار تامين شود و نه به هر قيمتي؛ 
لذا از آنجا كه اين اتفاق نمي افتد و چنين كنترلي صورت 
نمي گيرد و چنين حساب كش��ي از شهرداري ها صورت 
نمي گيرد يا كمتر صورت مي گيرد. به مرور، مديريت شهري 
تبديل به قطاري مي شود كه از ريل خارج شده و در مسير 
انحرافي حركت مي كند؛ اين در حالي است كه مديريت 
شهري و شهرداري ها بايد حافظ منافع شهروندان باشد، 
ولي به داليل ذكر شده، در برخي موارد، ماموريت هايش 
را برعكس انجام مي دهد و تصميماتي مي گيرد كه به سود 
منافع شهروندان نيست. در چنين وضعيتي اين امكان به 
وجود مي آيد كه شهرداري ها در جريان زد و بند با مالكين و 
كساني كه سرمايه هاي درشت و معموال ارتباطات سياسي 
خوبي هم دارند و قادرند از ابزارهايي مثل كمك به خيريه ها، 
نظر مسووالن استان را هم جلب كنند، مجوزهايي را صادر 
كنند كه صدورشان به طور طبيعي براي شهروندان عادي 
امكان پذير نيست؛ دقيقا مشابه آنچه ما در پروژهاي مشابه 
شاهدش بوده ايم. به طور طبيعي براي تمام افراد جامعه و به 
خصوص براي كساني كه سرمايه هاي كالن و روابط قوي 
دارند، نيازمند ذره بين دقيق نظارتي هستيم تا اطمينان 
پيدا كنيم كه اين سرمايه مالي كالن و روابط قوي، منجر 
به تخلفات س��نگين نمي ش��ود؛ چراكه وقتي مي گوييم 
در كنترل حاكميتي همه آحاد مردم ايران با هم برابرند، 
نمي توان انتظار داشت با 2 متر خالفي يك پالك كوچك 
برخورد شود ولي با تخلفات سنگين مالكان قدرتمند هيچ 
برخوردي نشود. اين مش��كل تنها براي شهرداري آبادان 
نبوده و نيست و ممكن است در شهرداري ديگر شهرها نيز 
رخ دهد. شما ببينيد، سازنده هاي بزرگ در شهرها مي دانند 
كه شب عيد، شهرداري ها مي خواهند به تسويه حساب 
خود با پيمانكاران شان بپردازند و بودجه و پول كافي ندارند؛ 
خب در چنين شرايطي امكان دارد هر اتفاقي در شهرداري 
بيفتد و ممكن است در اين شرايط شهرداري ها با هر چيزي 

در ازاي تامين نقدينگي و پول به منظور پرداخت ديون شان 
موافقت كنند و اين همان نقطه بسيار خطرناك است. اگر 
پروژه متروپل مشاركتي هم باشد، شهرداري در يك كار 
غلط شريك شده اس��ت. من هميشه اين مثال را مي زنم 
كه سه دايره را در نظر بگيريد كه هر سه به شكل متعادل 
همديگر را قطع كردند و يك مثلث متس��اوي االضالع به 
وجود مي آيد كه دايره اول حوزه منافع س��رمايه گذاران و 
سرمايه داران است. ش��هرداري دستگاهي است كه همه 
طرح هايي كه اجرا مي كند را از محل بودجه خودش اجرا 
نمي كند و كساني كه سرمايه دارند را تشويق مي كند در 
شهر سرمايه گذاري كنند. معموال اعضاي شهر و مديران 
ش��هري تصميم مي گيرند كه يك پروژه اجرا شود. طبق 
قانون، مناط��ق آزاد زير نظر رييس منطقه آزاد بايد عمل 
كند. مثال براي كميسيون ماده پنج كه مطمئنم اين پالك 
كميسيون ماده پنج نداشته، مسير ديگري براي آن تدوين 
كرده اند كه ممكن است در شرايط عادي اتفاقي نيفتد ولي 
در شرايط بحراني خود را نشان مي دهد؛ مثال شما در همين 
ساختمان متروپل، با گزارش هاي نظارتي مواجه هستيد 
كه ناظرش يك شخص حقيقي است؛ درحالي كه اساسا 
اين س��اختمان در ابعادي بوده كه نظ��ارت بر آن از عهده 
يك نفر خارج است. البته با اين وجود، ناظر اين ساختمان 
نظرات فني و ايراداتش به اين مجموعه در گزارشات خود به 
شهرداري را نوشته، اما به جهت روح قانون نظام مهندسي 
كه يكي از وظايفش تنسيق امور مهندسي، كنترل ظرفيت و 
تعيين حدود صالحيت نظارت است در اين پالك مخدوش 
شده است. لذا اين انتظاري منطقي است كه با توجه به اينكه 
يك مهندس ناظر به تنهايي قدرت كنترل و نظارت بر اين 
مجموعه را ندارد، الزم بود اين نظارت توسط يك مجموعه 
حقوقي مانند مشاورين يا شركت هايي كه مجموعه اي از 
ديسيپلين هاي گوناگون مهندسي را دارند، مورد نظارت و 
پايش قرار گيرد. از سوي ديگر نكته حايز اهميت آن است كه 
كنترل و اجراي صحيح سازه هاي پيچيده بتني و سازه هاي 
پيچيده مهندسي در شهرهاي كوچك تر كار سختي است. 
به عنوان مثال وقتي مي خواهيم در يك سازه اينچنيني، از 
بتن با مقاومت باال استفاده كنيم، الزم است كه آب مورد 
استفاده در ساخت بتن، آب عاري از امالح و نمك باشد و 
نظارت بر اين امر، يك موضوع حياتي است؛ لذا در جاهاي 
دور افتاده كه نظارت كمتري بر روند كار امكان پذير است 
بايد از كارهاي پيچيده، حجيم و عجيب و غريب در سازه ها 
اجتناب كرد، مگر اينكه مطمئن شويم لوازم كنترل فني 

ساختمان به طور كامل موجود است.«

در حواشي متروپل چه مي گذرد؟
مرور خبر

اعالم كردند 12۹ بنا و برخي ديگر گفتند 221 بنا. در 
واقع هر ش��خص به ظن خود عددي اعالم كرده كه به 
اين تعداد س��اختمان هاي خطرناك وج��ود دارد كه 
ممكن است در هر لحظه متروپل ديگري در گوشه اي 
از كش��ور  ايجاد شود. براي جلوگيري از اين حادثه تلخ 
و پيشگيري از تكرار آن اوال بايد هياتي از سوي وزارت 
كش��ور يا وزارت مسكن و شهرس��ازي مامور بررسي 
ساختمان هاي جديدالتاسيس و در حال بنا شوند. آيا 
اس��تانداردهاي اوليه در بناي اين ساختمان ها رعايت 
شده است؟ اگر نشده چه عوامل و افرادي موجب ايجاد 
اين گونه س��اختمان ها شده است كه باعث توليد غم و 
فراغ در بخشي از هموطنان مي شود. در حادثه آبادان 
معلوم نيس��ت هنوز چه تعداد از افراد زير آوار ماندند؟ 
وقتي به طور كلي افراد را از زير آوار دربياورند، تازه تعداد 
كشته شدگان مشخص مي ش��ود و مصيبت ديدگان 

متوجه مي شوند كه عزيزان خود را از دست داده اند.« 

چرا يك نفر به خود حق مي دهد
 با جان افراد اين گونه بازي كند؟

ابه��ري در ادامه مي گويد: »براي پيش��گيري از اين نوع 
حوادث بايد در صدور مجوز براي ساختن ساختمان عنايت 
و دقت الزم ش��ود. هياتي را كه عرض كردم براي بررسي 
مجدد پروانه هاي ساختمان مامور شوند بايد به فوريت در 
سراسر كشور مسوول رسيدگي به اين گونه ساختمان ها 
شوند. در همين تهران ما گفته مي شود ساختمان هايي 
وجود دارند كه بناي آنها بر اساس پنج يا ده طبقه بوده ولي 
چندين طبقه بيش��تر روي آن ساخته شده است. يعني 
همين فاجعه تلخ متروپل باز هم تكرار خواهد ش��د. چرا 
ما بايد منتظر بمانيم تا حادثه اي ايجاد ش��ود و سپس به 
عزاداري يا دستگيري يا مجازات عوامل آن اقدام كنيم. 
مگر در كش��ورهاي ديگر ساختمان سازي وجود ندارد؟ 
بناهايي كه بس��يار بلندتر از متروپل و امثال آن هستند 
و هيچ گونه حادثه اي نه در زمان س��اخت و نه سال هاي 
سال بعد از آن براي آنها اتفاق نمي افتد. پس چرا اين گونه 
اخبار و حوادث فقط در كشور ما يا بعضي كشورهايي كه 
دقتي در صدور مجوز يا نظ��ارت ندارند، اتفاق مي افتد؟ 
براي پاسخ به اين سوال بايد كارشناسان و صاحب نظران 
در رش��ته هاي مختلف اقدام به بررس��ي كرده و تنها با 
دستگيري و مجازات چند نفر قانع نشود. وقتي مثال 20 
نفر در چنين حادثه اي جان شان را از دست مي دهند ما در 
ظاهر و به زبان مي گوييم 20 نفر، در واقع بايد بگوييم 20 
خانوار، زيرا در ازاي هر يك نفري كه از دست مي رود، ده ها 
خانواده، اقوام و فاميل عزادار و داغدار مي شوند. سرنوشت 
برخي افراد عوض مي ش��ود.«  او در ادام��ه درباره قانون 
حمورابي كه مربوط به ساخت ساختمان در هزاران سال 
پيش مي شود، توضيح مي دهد: »چرا يك نفر به خود حق 
مي دهد با جان افراد اين گونه بازي كند؟ طبيعتا سازنده 
اين ساختمان فقط مقصر نيست، بلكه همه كساني كه از 
او حمايت كردند و در ساخت اين ساختمان كمك كرده يا 
همراهي كردند در مرگ اين افراد مقصر هستند. حمورابي؛ 
شايد هزاران سال قبل قانوني ايجاد كرده بود كه اگر كسي 
ساختماني بسازد و با ساخت آن باعث مرگ فرد يا افرادي 
شود مجازات مرگ براي او تعيين شود. هزار سال و بلكه 
بيشتر از قانون حمورابي مي گذرد ولي امروز شاهد اين 
هستيم كه در عصر فضا باز ساختمان هايي ساخته مي شود 
كه خانواده هاي��ي را داغدار مي كند. چرا يك فرد به خود 
اجازه مي دهد كه با جان و عمر و سرنوشت ديگران بازي 
كند. از نگاه آسيب شناسي اجتماعي وقتي روابط بر ضوابط 
تفوق و برتري داشته باشد بايد منتظر اين گونه حوادث 

جانسوز باشيم.«

محمد بلوري
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محل��ه  د  ر ا و كس��ي  تا
قديمي مان شد. به كوچه ها 
و خانه ه��ا و مغازه ه��ا نگاه 
مي كردم. با خودم فكر كردم 
كه سال هاس��ت اينجا هيچ 
تغييري نكرده است. مردي 
كه جلوي تاكس��ي نشسته 
بود، گفت: »چقدر اينجا همه چيز عوض ش��ده.« 

گفتم: »چه عج��ب من همين االن داش��تم فكر 
مي كردم، هيچي، هيچ تغييري نك��رده.« راننده 
گفت: »شما چون اينجا بودي به نظرت همه چي 
همون جوريه كه بود، ايش��ان چون رفته فرق ها را 
مي بينه.« پرسيدم: »فرق ها؟« راننده گفت:»بله.« 
پس چرا من فرقي نمي ديدم؟ اين طرف و آن طرف 
را نگاه كردم. يك لحظه چشمم به آينه تاكسي افتاد. 

موهايم كي اينقدر سفيد شده بود؟

تغيير

تيتر مصور|تحريم
 گارگالو

در حوالي ادبيات  خاطره در تاريخ

خانم نيكس��ون س��اعت 10 و 
نيم حضور علياحضرت شهبانو 
رفت. ق��رار ب��ود اول آنجا برود، 
بعد به اتفاق شهبانو به كتابخانه 
كودك پارك ني��اوران و بعد به 
پرورش��گاه كورش برود. هر دو 
در راه اس��ت. متاسفانه در راه، قبل از آنكه به كاخ برسد، 
او را به مهد كودك بردند. بازهم ش��هرباني - قس��مت 
راهنمايي - اش��تباه كرد. من نمي دان��م اين احمق ها 
كي بايد تنبيه بشوند؟ حاال فكر مي كنم ما چطور با اين 
دستگاه ها جشن هاي شاهنشاهي را با آن نظم و دقت 
برگزار كرديم، شكر خدا را به جا مي آورم. باري هرطور 
بود به خوشي گذشت. شاهنشاه يك ساعت ونيم، بازهم 
تنها با نيكسون مذاكره فرمودند -  فقط كيسينجر مشاور 
نيكسون حضور داشت. سر ساعت 12 سر ناهار رفتيم، در 
كاخ سفيد. اينجا مهمان نيكسون بوديم. عده خيلي كم و 
24 نفر بودند. ناهار بسيار خوبي بود. صحبت هاي مختلف 
بود، من جمله اينكه در امريكا دانشگاه ها به چه صورت 
مضحكي افتاده اند و مصالح كشور را رعايت نمي كنند. 
نيكس��ون مي گفت: اين بدخواهان را بايد قبال اعدام و 
بعد محاكمه كرد. در تل آويو چند نفر ژاپني كه طرفدار 
فلسطيني ها بودند به قسمت پذيرايي فرودگاه وارد شده 
و مردم بي گناه را به مسلسل بسته بودند - بيست و سه 
نفر كشته شده و هشتاد نفر زخمي شده اند. صحبت بر 
سر اين مساله بود. من كنار خانم نيكسون نشسته بودم. به 
من گفت: در كشورهاي كمونيستي هيچ از اين حرف ها 
و از اين بمب ها خبري نيست. من گفتم: الزمه زندگي 
كشورهاي آزاد همين اس��ت كه ما داريم و كشورهاي 
كمونيستي، چنان كه شوهرتان مي گويند، خرابكاران 
را قبال اعدام و بعد محاكمه مي كنند. به خانم نيكسون 
گفتم: از مقاومت شوهر شما در ويتنام ماها خيلي راضي 
هستيم، و اال فاتحه كشورهاي آزاد خوانده مي شد. اين 
حرف البته از روي عقيده است. براي تملق گويي نبود. 

ولي او خيلي خوشحال شد.
نيكسون نطقي كرد و خيلي خصوصي و دوستانه بود. 
تعجب است كه رييس كشوري به خود جرات بدهد و 
سر ناهار تقريبا رسمي، گو اينكه عده محدود بود، بگويد با 
آنكه كرملين يك قصر است، ولي هشت روز توقف در آنجا 
خفقان آور است و من اينجا دارم نفس مي كشم؛ آن هم 
در خانه شخصي شاه هستم، پس ما خانه يكي هستيم 
و خود را در خانه خود احس��اس مي كنيم. شاهنش��اه 
هم جواب گرمي به او دادند. به ع��الوه هم اقدامات او را 
پشتيباني كردند. اين هم براي من تعجب آور بود. با آنكه 
به قول معروف در اتاق بسته بود، ولي از حزم و احتياط 
شاه اندكي دور مي نمود. بعدازظهر ساعت يك ونيم براي 
رفتن به فرودگاه از طريق شاهراه ونك راه افتاديم، راه از 
كنار خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران مي گذرد... از 
آنجا دانش��جويان به اسكورت موتورسوار سنگ پرتاب 
كردند. خوش��بختانه اتومبيل اعليحضرت همايوني و 
نيكسون و علياحضرت و خانم نيكسون گذشته بودند 
كه سنگ پراني ها شروع شد. يك سنگ به اتومبيل من 
خورد. بازهم پليس غفلت كرده و اين كار را پيش بيني 
نكرده بود. باري به خير و خوش��ي گذشت. به فرودگاه 
رسيديم و آنها در ساعت 2 بعد از ظهر پرواز كردند و من 

نفس راحتي كشيدم...
پنجشنبه يازدهم خرداد 1351: صبح شرفياب شدم. 
ديشب خوب خوابيده بودم. س��رحال بودم. شاهنشاه 
مختصري از مذاكراتي كه با نيكسون فرموده بودند، براي 
من ش��رح دادند. فرمودند: اوال همه چيز كه خواستم، 
دادند. عرض كردم موضوع صدور نفت به امريكا چطور؟ 
فرمودند: اين هم يك مطلب طبيعي است و به خودي 
خود پيش مي رود، چون آنه��ا احتياج به اين امر دارند. 
امريكا ناچار است گاز و نفت بيشتري وارد بكند تا منابع 
خودش بيشتر عمر بكنند- يعني از آنها كمتر استخراج 
بشود... فرمودند: )نيكس��ون( مسووليت ما را در خليج 
فارس خيلي ارج مي گ��ذارد، به عالوه ثبات ما را در اين 

قسمت دنيا خيلي ارج مي گذارد...

»حاال ك��ه م��رده ام، فكرم 
به ش��دت درگير چيزهايي 
شبيه اينهاست: چه تعداد از 
تصميمات مهم زندگي ام را 
فقط به اين خاطر گرفته بودم 
تا كس��اني كه حتي متوجه 
حضورم نشده بودند درباره ام بد فكر نكنند؛ چقدر 
له له زده بودم براي خوش��امد كس��اني كه از آنها 
خوش��م نمي آمد فقط چون مي ترسيدم بيزاري 
از من مس��ري باش��د و به كل جمعيت س��رايت 
كن��د و اگر حقيقت تاس��ف بار اينجاس��ت- همه 
بخت برگش��تگي هايم منحصر به خ��ودم بودند 
و كس��ي درگيرشان نمي شد، مش��كل چنداني با 
آنها نداشتم.« هرچه باداباد نوش��ته استيو تولتز 
هشت فصل دارد و پيمان خاكسار با سابقه اي كه 
در ترجمه دو كار قبلي او داش��ت اين بار به سراغ 
آخرين كتاب نويسنده رفته و نشر چشمه با خريد 
كپي رايت اثر آن را منتشر كرده است. استيو تولتز 
در آن دنياي آخرالزماني ساخته كه آدم ها غرق در 
حسرت آنچه از كف داده اند به دام چرخه بي پايان 
مرگ و زندگي افتاده اند و ب��ه دنبالي راهي براي 
خالصي مي گردند. اين كتاب تاملي است بر تولد 
و زندگي و هرچه در اي��ن فاصله اتفاق مي افتد. او 
دنياي پس از مرگي مي آفريند كه بيش��تر سوال 
طرح مي كند تا پاس��خ س��واالت را بده��د. تولتز 
نويسنده اي است كه نوش��ته هايش را بر ترس ها 
و فقدان ه��ا بنا كرده اس��ت، در روزهايي كه همه 
س��اكنان زمين، آرام آرام درحال گذار از پاندومي 
كوويد هستند، تريلوژي اش را با »هرچه باداباد« 
تكميل كرده است. استيو تولتز، نويسنده يكي از 
بحث برانگيزترين رمان هاي هزاره  سوم، چهارده 
سال پس از »جزء از كل«، اين بار بودن و نبودن را به 
كناري نهاده و جهانش را بر سير و سلوك حضور در 
ميان فاصله  آغاز و انجام استوار كرده است. وقتي 
هراس و هول از بودن و نبودن، به هول و هراس از 
زندگي و مرگ مدام مبدل شود، اين جهان چگونه 
خواهد بود و انس��ان گير افتاده و زنجيرش��ده در 
آن، چه خواهد كرد؟ آدمي كه همه زيستنش در 
ازدست شده ها و به دست نيامدني ها خالصه شده 
و درعين حال اين همه افسوسي تمام نشدني است 
كه نمي ش��ود بر آن فايق آمد؛ مساله كتاب هرچه 
باداباد اين است! و البته انبوهي پرسش اساسي كه 
در گيرودار چنين مس��اله اي برابر ما قرار خواهد 
گرف��ت و در اين داس��تان عجيب باي��د به دنبال 
پاسخ هاي ش��ان بود. رجعت اب��دي بيان مي كند 
كه كيهان و تمامي موجودات و نيروها همواره در 
حال تكرار شدن بوده اند و همه چيز بي نهايت بار، 
به ش��كلي خود همانند، تا ابد تكرار خواهد ش��د. 
اين مفهوم ريش��ه در فلس��فه يونان دارد. يكي از 
آموزه هاي فيثاغورس اين بوده كه بعد از گذشتن 
دوره هايي مشخص، اتفاقات قبلي تكرار خواهند 
شد. رواقيون، احتماال با الهام از فيثاغورس، مفهوم 
رجعت ابدي را وارد فلسفه طبيعي خود كرده اند. 
بر اساس فيزيك رواقي، كيهان هر چند وقت يك 
بار با حريقي عظيم بنيانكن مي شود و بعد دوباره 
به دنيا مي آيد و اين چرخه تا ابد ادامه دارد و در هر 
چرخه همه رويدادهاي پيشين عينا تكرار مي شود. 
استيو تولتز، نويسنده اس��تراليايي متولد 1۹۷2 
اس��ت و اولين رمان��ش »جزء از كل« را در س��ال 
200۸ منتش��ر كرد كه با استقبال زيادي روبه رو 
شد و همان سال نامزد جايزه بوكر شد و اكنون به 
عنوان يكي از بزرگ ترين رمان هاي تاريخ استراليا 
مطرح است. او كتاب را در مدت پنج سال نوشت. 
پيش از آن مشاغلي مثل عكاسي، فروشنده تلفني، 
نگهبان، كارآگاه خصوصي، معلم زبان و نويسنده 

فيلمنامه داشت.

هرچه بادا بادريچارد نيكسون در ايران/بخش سوم
اسداهلل امراييمرتضي ميرحسيني
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چهره روز

حاج رئوف دش��تي ت��وي فكر 
بود. مردك بي جربزه، با الحاح و 
اصرار خودش و خانواده و كس 
و كار اش، چند سالي يك لنگه پا 
وقت صرف كرده بود كه اين كار 
بشود. حاال توي رويش درآمده 

و مي گويد: 
اصن يه غلطي كردم حاج آقا. شما ميگين چكار كنم؟ 

همينقدر از دستم بر مياد! 
به قول معروف زير دمش خارخاس��ك س��بز شده و 
دارد گربه ميرقصاند. چقدر خوب بود اگر مي توانست 
همانجا دم او را بگيرد و از خانه دختر بيرونش كند. پيش 

خودش فكر كرد: 
همه ش تقصير اين دختره است. اينقدر گريه و زاري 
مي كن��ه كه نميزاره ح��ق اين بي وج��ودو بزارم كف 
دستش! اگه مي ذاش��ت... كاري مي كردم كارستون! 
حيف كه بچه دارن. اگه پاي اون دس��ته گل معصوم 

وسط نبود، حكما حاج رئوف امونش نمي داد!
دختر حاجي سال پيش بيست و چهار ساله شده بود 
و بچه پنج س��اله اش شيرين و با نمك بود. حاج رئوف 

به خاطر ي��ك گل صد تا خار را ه��م تحمل مي كرد. 
مردك، به اعتياد افتاده بود و حاال توي در و همس��ايه 
همه مي دانستند چكاره است. كارش را از دست داده 
بود و از صبح تا شب يا خواب بود يا پاي بساطش چرت 
دو زاري مي زد. دختر حاجي اما هنوز دوستش داشت. 
به اصطالح خاطرش را مي خواست... حاجي به شدت 
فكري بود. اگ��ر مي داد اي��ن آدم را ي��ك فصل ادب 
كنند چه مي ش��د؟ اما فكر ديدن اشك و آه دخترش 
نمي گذاشت دست به اقدامي بزند... بعد با خودش فكر 
كرد: بزارم سرش به سنگ بخوره. هيچي نگم و تماشا 
كنم! اما باز هم دلش نيامد. توي همين فكرها بود كه 
حس كرد دستي روي شانه اش است. عشرت خانم بود. 
زن سبزه روي و پر سر و زبان و مهربانش. چرتش پاره 
شد و كمي مكث كرد. عشرت خانم كه انگار فكر حاجي 

را خوانده باشد، گفت: 
حاج آقا مي دونم خيلي اذيت شدي واسه اين بچه... اما 

راهش اين نيس!
-پس راهش چيه زن؟ شما بگو!

-راهش اينه ك��ه باهاش حرف بزني با هردوش��ون... 
ميدوني دخترت چقدر عاش��ق شماست ولي دريغ از 

اينكه يه بار نشسته باشي و باهاش حرف زده باشي!
حاجي به فكر فرو رفت. زنش راست مي گفت. حاجي 
هميش��ه منظورش را با حركات سر و چشم يا توسط 
مادر دختر به او مي فهماند و حالي مي كرد. هيچ وقت 
مس��تقيما با دختر حرف نزده بود. دلش هري پايين 

ريخت. حاال بايد از كجا شروع كند؟
عش��رت خانم كه توي در و همس��ايه ب��ه حاج خانم 
رئوف شهرت داشت، سيني چاي را جلو روي حاجي 

گذاشت و گفت: 
مثه يه پدر و دختر... اول از احوالش بپرس و دستي به سر 
و روش بكش... بعد كم كم برو سر اصل مطلب! و برايش 
از زندگي و... بگو بعد هم با هردوشان حرف بزن، نه اينكه 
نصيحت ش��ان كني، از زندگي و باال و پاييني هايي كه 
دارد بگو از تجارب خودت و ساختن دوباره زندگي. بگو 

معني واقعي دوست داشتن چيست...
دل حاجي انگار روش��ن شد. مي دانست مي شود. كار 
نشد ندارد. دلش قرص شد و چايي اش را هورت كشيد. 
بعد از چند شب، حاجي به خواب عميقي فرو رفت... 
فردا قرار بود با دخترش حرف بزند. اما برخالف هميشه، 

نرم، پدرانه و آرام....

حاجي رئوف دشتي

تاكسي نوشت

شوكران نوش

آزار
زين سبب كار دلم زارست گويي نيست هست كار تو پيوسته آزارست گويي نيست هست 
مر ترا پيوسته بازارست گويي نيست هست خصم تو بازار من بشكست و با خصم اي صنم 
در دلم عشقت به خروارست گويي نيست هست تا به خروارست شكر لعل نوشين ترا 
شد يقين كان طره طرارست گويي نيست هست طره طرار تو دل دزدد از مردم همي 
رايت صبرم نگونسارست گويي نيست هست ماهرويا تا تو كردي رايت صحبت نگون 
چاكر مسكين خريدارست گويي نيست هست بوسه اي را زان لب چون لعل نوشينت به جان 
نرگست بس شوخ و خونخوارست گويي نيست هست نرگس خونخوار تو پيوسته خون ريزد همي 
سنايي

تصور س��ينمايي كه فيلم هايش 
يك شكل و يكدست باشد آنقدر 
عجيب است كه گمان نمي كنم 
كس��ي به آن فكر كند. اما گاهي 
وقت ها بعضي ها با حرف هايي كه 
مي زنند، اين ذهني��ت را در آدم 
تقويت مي كنند كه اگر قدرت داشتند به فيلمسازان 
سراس��ر دنيا دس��تور مي دادند فيلم هايي را بس��ازند 
ك��ه آنه��ا مي خواهند. البت��ه در اينكه هي��چ قدرتي 
نمي تواند چنين بكند ش��كي نيس��ت. اگ��ر امكانش 
بود مامورين به ظاه��ر فرهنگي و هنري امثال هيتلر، 
موس��ليني، اس��تالين و... حداقل در كشور خودشان 

موفق مي شدند. 
دليل موفق نشدن ش��ان هم كه معلوم است. عمر زور 
و اجبار بلند نيست، نمي توانيم آدم ها را مجبور كنيم 
مثل ما فكر كنند، همانند ما بپوشند، دنيا را از دريچه 
چش��م ما ببينند و خوب ما براي ش��ان خ��وب و بد ما 
براي ش��ان بد باش��د. اجبار ما در زمان��ه اي كه قدرت 
داريم اگر به پذيرش هم منجر شود باعث ايجاد عالقه 
نمي ش��ود، فقط بذر نفرت و كينه مي پاشد. حتي اگر 
باورمان درست هم باشد جز اين نمي شود. پاي اجبار 
كه به ميان بيايد از بش��ارتي كه خداوند به بندگانش 

داده خبري نيست. 
بشارتي كه براي بندگاني است كه حرف هاي مختلف 

را مي ش��نوند و بهترينش را انتخ��اب مي كنند. با اين 
حس��اب گمانم بايد منش و روش ديگري س��رلوحه 
همه كساني شود كه مقابل جشنواره كن و فيلم هايي 
مثل عنكبوت مقدس ايستاده اند. شايد بتوانيم جلوي 
نمايش اي��ن فيلم را در ايران بگيريم )البته به ش��كل 
رسمي وگرنه به صورت غير رسمي به زودي اين فيلم 
در خانه ها اكران خواهد ش��د( اما فيلم علي عباسي و 
بازي رز اميرابراهيمي تماشاگرانش را در دنيا خواهد 
داش��ت. دنيايي كه نمي توانيم اهميتش را در زندگي 
خودمان انكار كني��م. قصدم تاييد اين فيلم نيس��ت 
چرا كه آن را نديده ام. بنا ندارم مقابلش هم بايس��تم. 
اگر چنين قصدي داش��تم كار ديگري مي كردم. فيلم 
را تماش��ا مي كردم اگر با باورهايم مخالف بود فيلمي 
مي س��اختم و با آن از باورهايم دفاع مي كردم. اتفاقي 
كه انگار برنامه ريزان س��ينمايي ايران و فيلمس��ازان 
مخالف چني��ن فيلم هاي��ي فراموش كرده ان��د. بايد 
بپذيري��م حرف، ان��كار آث��ار هنري مخالف توس��ط 
مسووالن و منتقدين وابس��ته نه تنها مانع اثر گذاري 
فيلم نمي شود بلكه زمينه بهتر ديده شدن آنها را فراهم 
مي س��ازد. چاره كار گفت وگوهاي هنري، سينمايي 
است. گفت وگوهايي كه در آن از شعار، دروغ، فحش به 
ديگران و... خبري نباشد. سخت هست ولي غير ممكن 
نيست. اگر هم غير ممكن باشد براي كساني است كه 
باورها و انديشه هاي شان پشتوانه فكري قويي ندارد .

فيلم هايي كه دوست نداريم
حسن لطفي

روشنايي هاي شب 

عكس نوشت 

خبرگ��زاری ايرن��ا با انتش��ار 
مجموعه عکسی نوشت: »آيين 
تش��ييع پيک��ر دو محيط بان 
استان فارس محمد فرهمند 
و رضا بهرام پور که در درگيری 
ب��ا ش��کارچيان به ش��هادت 
رسيدند، صبح سه شنبه )10 
خرداد 1401( در حرم مطهر 

شاهچراغ)ع( برگزار شد«.

از م��اه ژانويه تاكن��ون در جهان 
24 روزنامه ن��گار كش��ته و بيش 
از 50 روزنامه ن��گار از جمل��ه پنج 
روزنامه نگار در روسيه پس از تهاجم 
اين كش��ور به اوكراين بازداش��ت 
ش��دند. تع��داد كش��ورهايي كه 
وضعيت در سطح »بسيار جدي و 
بد« است به 2۸ كشور رسيده است كه يك ركورد محسوب 
مي شود. بر اساس گزارش اخير گزارشگران بدون مرز در ژنو 
)RSF(، تعداد كشورهايي كه در »وضعيت خوب« قرار دارند 
كاهش يافته است. سال گذشته تعداد آنها 12 كشور بود كه 
امسال به ۸ كشور رسيده است. چين به  همراه برمه، اريتره 
و كره ش��مالي در گروه »وضعيت بد« قرار داشته و روسيه 
هم با پنج پله كاهش نسبت به سال 2021 به جايگاه 155 
سقوط كرده است. همه شاخص هاي روسيه يك وضعيت 
بسيار بحراني نشان مي دهند كه طي سال ها قرمز هستند، 
اما در شرايط جنگ با اوكراين در حال بدتر شدن هستند.  
رسانه هاي مستقل روسيه از جمله نشريه »نوايا گازتا« به 
س��ردبيري ديميتري موراتوف، برنده جايزه نوبل، مجبور 
به تعطيلي شدند. بيش از 200 روزنامه نگار مستقل روسيه 
مجبور شدند كشور را ترك كرده تا در تبعيد فعاليت كنند. 
براي كساني كه در روسيه مانده و سعي مي كنند كار خود 
را انجام دهند، تلفظ كلمه جنگ، انتشار تحقيقات مستقل، 
اعالم تراژدي هاي انساني و مادي درگيري ها مطلقا ممنوع 
است و كساني كه از دستورات سر باز بزنند با محدوديت هايي 
روبرو مي شوند. در صدر فهرست كشورهاي برتر نروژ قرار 

دارد كه براي ششمين سال متوالي مقام اول را كسب كرده 
و پس از آن دانمارك و س��وئد قرار دارند. كشورهايي مانند 
س��وييس، بلژيك و هلند در حال حاضر از اين رده حذف 
شدند. در اين فهرست ايتاليا با 1۷ رده سقوط از رده 41 به 5۸ 
سقوط كرده است. وضعيت رسانه هاي اين كشور در حالي 
است كه كميته پارلماني امنيت جمهوري ايتاليا تصميم 
گرفته اس��ت در مورد دخالت هاي خارجي و فعاليت هاي 
نادرس��ت اطالعاتي در اين كش��ور با هدف حفظ آزادي و 
استقالل مطبوعات و اطالعات تحقيق كند. حتي رييس 
كميته پارلماني امنيت اين كشور اعالم كرده كميته پارلماني 
امنيت، مدتي اس��ت كه در رابطه با تهديد تركيبي، توجه 
خود را به استفاده از فضاي مجازي، اخبار جعلي، شبكه هاي 
اجتماعي و مشروط سازي رسانه هاي عمومي و خصوصي 
به عنوان ابزار مداخالت دولت هاي مهاجم، معطوف ساخته 
است.  تهيه كنندگان اين گزارش معتقدند »رشد گردش 
اطالعات نادرس��ت« كه جوامع دموكراتيك را فرا گرفته و 
افزايش كنترل رسانه ها از سوي دولت ها از جمله داليل اين 
سقوط رتبه است. از 1۸0 كش��ور بررسي شده، ۷3 درصد 
آنها با وضعيت ناسالم اطالعاتي »بس��يار جدي«، »داراي 
مشكل« يا »مشكل جدي« ارزيابي شده اند. كريستف دلوير، 
دبيركل RSF، مي گويد: »ايجاد زرادخانه رسانه اي در برخي 
از كشورها ش��هروندان را از حق اطالعات محروم مي كند، 
اما همچنين به افزايش تنش هاي بين المللي كه مي تواند 
منجر به بدترين وضعيت و جنگ ش��ود، كمك مي كند.«  
چين با رتبه 1۷5 از امكانات قانوني خود براي محدود كردن 
جمعيت خود و منزوي كردن آن از ساير نقاط جهان، به ويژه 

هنگ كنگ اس��تفاده مي كند كه پس از به دست گرفتن 
قدرت آنجا توس��ط پكن، از رتبه ۸0 به 14۸ سقوط كرد. 
امريكا نيز اخيرا دولت ه��اي چين و هنگ كنگ را به دليل 
محدوديت هاي رس��انه اي و ادعاي آزار و اذيت خبرنگاران 
و مخالفان در سراسر جهان مورد انتقاد قرار داده و چين را 
»بزرگ ترين تهدي��د« براي آزادي مطبوعات از نظر تعداد 
روزنامه نگاراني كه به دليل كارشان در بازداشت هستند، انجام 
كارهايي مانند افزايش نظارت، آزار و اذيت، ارعاب، سانسور 
ش��هروندان، روزنامه نگاران، فعاالن مي داند. متقابال چين 
مواضع امريكا را »تالشي براي تحت فشار قرار دادن چين 
با اتهامات بي اساس« دانسته و بر افشاي هژموني، قلدري و 
استانداردهاي دوگانه طرف امريكايي در مورد آزادي رسانه ها 
و مطبوعات تاكيد دارد. چين مدعي است اين كشور از حقوق 
و منافع روزنامه نگاران و آزادي بيان شهروندان مطابق با قانون 

محافظت مي كند.
بر اساس طبقه بندي ساالنه گزارشگران بدون مرز، عربستان 
كه يكي از سركوب گرترين كشورها براي خبرنگاران است 
با توجه به  نقض شديد حقوق روزنامه نگاران و آزادي بيان 
در رتبه 166 از 1۸0 قرار داد. س��عودي با س��ركوب آزادي 
بيان و بازداشت روزنامه نگاران، وبالگ نويسان و نويسندگان 
روش هاي مختلف��ي را براي س��ركوب مطبوعات اعمال 
مي كند. تا اول دسامبر 2021 عربستان در ميان پنج كشور 
اول داراي بيش��ترين تعداد روزنامه نگاران بازداشتي )32 
نفر( است. رياض از فعاليت رسانه هايي كه مستقيما به آن 
وابسته نيست جلوگيري كرده و محدوديت هايي را براي 
وب سايت ها اعمال مي كند. عربستان روزنامه نگاران را به 
 اتهاماتي همچون »توطئه عليه پادشاهي« و »همكاري با 

نهادهاي خارجي« به زندان مي اندازد.

تنزل آزادي مطبوعات در جهان
جهان، خارج از مرزها 

محمود فاضلي

علي رزاقي بهار

سرو ش صحت


