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                                                          ماهنامه فرهنگی سیاسی

عــدل الهــی چــون صفــت حــق 
تعالــی اســت در عیــن واقعــی 
ــی از  ــودن، یك ــل ب ــودن و كام ب

اصــول آفرینــش نیــز می باشــد.

ــر  ــاوه ب ــه ع ــت ك ــد دانس بای
اینكــه خلقــت جهــان هســتی 
ــدل اســت ، ایجــاد  ــر اســاس ع ب
كلمــات  و  ســنن  و  قوانیــن 
جهــان هســتی نیــز بــر پایــة 
ــه اســت  ــق یافت ــدل و داد تحق ع
ســوره   115 آیــه  در  چنانچــه 

كــه: می خوانیــم  انعــام 

ــاً  ــك صدق ــت رب ــت كلم و تم
ــو  ــه و ه ــدل لكلمات ــدالً المب و ع
الســمیع العلیــم: عدالــت بــه حــد 
كمــال رســید و هیچ كــس تبدیل 
و تغییــر آن كلمــات نتوانــد كــرد 
و او خــدای شــنوا و دانــا ) بــه 

ــق( اســت. ــردار خل ــار و ك گفت

ــام  ــخن از اتم ــه س ــن آی در ای
صــدق  براســاس  حــق  كلمــة 
اعتــدال   ( عــدل  و  )راســتی( 
آن  در  و  اســت  برابــری(  و 

تردیــدی و تبدیلــی نیســت.
یكــی از مهــم تریــن آرمــان 

هــای بشــر و ادیــان الهــی، عدالت 
اســت. انســان از وقتــی كــه خــود 
ــر ضــرورت حضــور  را شــناخته، ب
فعــال عدالــت در زندگــی، تأكیــد 
جســت  در  همیشــه  و  كــرده 

اســت. بــوده  آن  وجــوی 

توســعه  وجــود  بــا  امــروزه 
شــگرفی كــه در علــم و صنعــت و 
تكنولــوژی صــورت گرفتــه و بشــر 
ــای  ــته ه ــیاری از خواس ــه بس ب
مــادی خــود نایــل شــده، امــا هــم 
چنــان یكــی از مطالبــات جــّدی و 
اصلــی او، عدالــت خواهــی اســت.

اســتاد مطهــری به تمثیــل زیبایی 
بــرای اهمیــت عدالــت در اجتمــاع 

گویــد:  مــی  پــردازدو  مــی 

ــه  ــه منزل ــاع ب ــدل در اجتم ع
اســت  ســاختمان  هــای  پایــه 
و احســان از نظــر اجتمــاع بــه 
ــی  ــزی و نقاش ــگ آمی ــه رن منزل
و زینــت ســاختمان اســت. اول 

باشــد، درســت  پایــه  بایــد 
 بعــد نوبــت بــه زینــت و رنــگ 
آمیــزی و نقاشــی مــی رســد. 
ــران  ــای بســت وی ــه از پ اگــر خان
اســت دیگــر چــه فایــده كــه 

خواجــه در بنــد نقــش ایــوان 
باشــد. بــه عــاوه، همیــن جودهــا 
و احســان هــا و ایثارهایــی كــه در 
ــد اســت و  ــی خــوب و مفی مواقع
ــی  ــده، فضیلت ــود كنن ــر ج از نظ
نظــر  از  اســت،  عالــی  بســیار 

نیســت؛  فضیلــت  گیرنــده، 

ــرد،  ــد ك ــم بای ــاب او را ه حس
حســاب اجتمــاع را هــم بایــد 
اجتماعــی  موازنــه  اگــر  كــرد. 
رعایــت نشــود و جــود و احســان 
گیــرد،  صــورت  حســاب  بــی 
اخاقــی،  فضیلــت  همیــن 
و  عمومــی  بدبختــی  موجــب 

ــردد. ــی گ ــاع م ــی اجتم خراب

 بــر ایــن اســاس در برخــی 
احادیــث، اجــرای عدالــت و انجــام 
ــر مقایســه  ــك دیگ ــا ی ــادت ب عب
اســام  پیامبــر  اســت.  شــده 
)ص( مــی فرمایــد: »عــدل ســاعة 
خیــر مــن عبــادة ســبعین ســنة؛ 
یــك ســاعت عــدل، از هفتــاد 

ــت.« ــر اس ــادت بهت ــال عب س

امــروز مهمتریــن بخــش بــرای 
ــه  ــوه قضایی ــت ، ق ــی عدال برپای

اســت . طبــق فرمایــش رهبــر 
قضائیــه  قــوه  انقــاب  معظــم 
در  تأثیرگــذار  و  مهــم  ُركنــی 
مســائل كشــور اســت و همچنیــن 
ــت گانه  ــی هش ــان توصیه های ایش
ــند  ــرای جــدی س ــون اج همچ
تحــول در همــه ســطوح، مبــارزه 
ــری از  ــاد، جلوگی ــا فس ــدی ب ج
ــت  ــه، مراقب ــوق عاّم ــع حق تضیی
ــم  ــردم، تنظی ــی م ــت روان از امنی
بــا  قضایــی  دســتگاه  رابطــه 
ضابطــان و بــه ســرانجام رســاندن 
ــكار  ــده در اف ــاز ش ــای ب پرونده ه

عمومــی، را خطــاب بــه مســئوالن 
كردنــد. بیــان  قــوه  ایــن 

و براســاس گــزارش رییــس قوه 
ــتگاه  ــن دس ــات ای ــه اقدام قضایی
در دوره اخیــر، تأكیــد بــر ارتبــاط 
بیــش از پیــش بــا اقشــار مختلــف 
ــوای  ــا ق ــت تعامــل ب مــردم، تقوی
تحقــق  بــرای  تــاش  دیگــر، 
ســند تحــول قضایــی، جهــش در 
ــن و  ــای نوی ــتفاده از فناوری ه اس
هوشمندســازی خدمــات قضایــی، 
حمایــت از تولید و رفــع موانع آن، 

ــات  ــی خدم ــردن برخ ــگان ك رای
محــروم،  مناطــق  در  قضایــی 
مبــارزه جــدی بــا فســاد بــه ویــژه 
اولویــت دادن  قــوه،  در داخــل 
كثیرالشــاكی  پرونده هــای  بــه 
افــكار  در  اهمیــت  دارای  و 
نظارت هــا  تشــدید  عمومــی، 
و  قوانیــن  اجــرای  ُحســن  بــر 
ــات الزم االجــرا و همچنیــن  مصوب
ــاری  ــتمر و ج ــای مس پیگیری ه
بــرای بهبــود وضــع معیشــتی 
ــه بودجــه  كاركنــان و تقویــت پای

اســت. بــوده  قضائیــه  قــوه 

نگاه ماه



ــام  ــه ای در پی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــدت و  ــرام، وح ــت اهلل الح ــاج بی ــه حج ب
ــج و دو  ــی ح ــه اساس ــت را دو پای معنوی
ــامی  ــت اس ــعادت ام ــزت و س ــل ع عام
خواندنــد و بــا تأكیــد بــر پیامدهــای 
ــی  ــداری و خودآگاه ــد بی ــان رش درخش
اســامی و بــروز پدیــده شــگرف مقاومــت ، 
ــتكبر در  ــرب مس ــد: غ ــان كردن خاطرنش
ــه  ــراً در هم ــا و اخی ــاس م ــه حس منطق
ــر شــده اســت،  ــه روز ضعیف ت جهــان روز ب
البتــه از كیــد دشــمن حتــی یــك لحظــه 
ــاش و  ــا ت ــد ب ــرد و بای ــت ك ــد غفل نبای
ــس را  ــه نف ــاد ب ــد و اعتم ــیاری، امی هش
ــاختن  ــرای س ــرمایه ب ــن س ــه بزرگ تری ك

ــم. ــش دهی ــت، افزای ــده اس آین
پیــام رهبــر انقــاب اســامی كــه 
)جمعــه( حجت االســام  امــروز  صبــح 
والمســلمین نــواب )نماینــده ولی فقیــه در 
ــارت و سرپرســت حجــاج  امــور حــج و زی
ایرانــی( آن را در صحــرای عرفــات قرائــت 

ــن شــرح اســت: ــه ای ــرد، ب ك
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

ــی اهلل  ــن و صلّ ــد هلل رّب العالمی والحم
علــی محّمــد المصطفــی و آلــه الّطاهریــن 

و صحبــه المنتجبیــن
را ســپاس  خــدای عزیــز و حكیــم 
میگوییــم كــه موســم مبــارک حــج را 
بــار دیگــر میعــاد ملّتهــای مســلمان قــرار 
ــه  ــن مســیر فضــل و رحمــت را ب داد و ای
ــان گشــود. اّمــت اســامی اكنــون  روی آن
بــار دیگــر میتوانــد وحــدت و یكپارچگــی 
خــود را در ایــن آئینــه ی شــّفاف و ابــدی 
ــای تشــّتت و  ــد و از انگیزه  ه مشــاهده كن

ــد. ــّرق روی بگردان تف
وحــدت مســلمانان یكــی از دو پایــه ی 
ــر  ــا ذك ــه چــون ب اساســی حــج اســت ك
و معنویّــت ــــ كــه پایــه ی اساســی دیگــر 
ــت ــــ  ــز اس ــر راز و رم ــه ی پُ ــن فریض ای

همــراه شــود، میتوانــد اّمــت اســامی 
را بــه اوج عــّزت و ســعادت برســاند و 
ُة َو لَِرســولِِه َو  ِ الِعــزَّ آن را مصــداق »َو هلِلَّ
لِلُمؤِمنیــن«)1( قــرار دهــد. حــج، تركیبــی 
از ایــن دو عنصــر سیاســی و معنوی اســت؛ 
و دیــن مقــّدس اســام آمیــزه ی پُرشــكوه 
و باعظمتــی از سیاســت و معنویـّـت اســت.

دشــمنان ملّتهای مســلمان در تاریخ اخیر، 
كوشــش انبوهــی را بــرای سســت كــردن 
یعنــی  زندگی بخــش،  اكســیر  ایــن دو 
وحــدت و معنویـّـت، در میــان ملّتهــای مــا 
ــج  ــا تروی ــت را ب ــد. معنویّ ــه كار گرفته ان ب
ــی از روح  ــه ته ــی ك ــی غرب ــبك زندگ س
معنــوی و برآمــده از كوته بینــی مــاّدی 
میكننــد،  بی رمــق  و  كم رنــگ  اســت، 
شــّدت  و  گســترش  بــا  را  وحــدت  و 
ــه انگیزه هــای موهــوم تفرقــه  بخشــیدن ب
ماننــد زبــان و رنــگ و نــژاد و جغرافیــا بــه 

ــند. ــش میكش چال
ــه ی  ــون نمون ــه اكن ــامی ك ــت اس اّم
كوچــك آن در مراســم نمادیــن حــج 
ــود،  ــه ی وج ــا هم ــد ب ــود، بای ــده میش دی
بــه مقابلــه برخیــزد؛ یعنــی از ســویی یــاد 
خــدا، كار بــرای خــدا، تدبـّـر در كام خــدا، 
اعتمــاد بــه وعده هــای خــدا را در ذهنّیــت 
همگانــی خویــش تقویــت كند، و از ســویی 
ــق  ــاف فائ ــّرق و اخت ــای تف ــر انگیزه  ه ب
آید.آنچــه امــروز بــا قاطعّیــت میتــوان 
گفــت، آن اســت كــه شــرایط كنونــی 
جهــان و جهــان اســام بــرای ایــن تــاش 

ــت. ــاعدتر اس ــه مس ــمند از همیش ارزش
زیــرا اّوالً امــروز نخبــگان و بســیاری از 
ــامی  ــورهای اس ــردم در كش ــای م توده ه
بــه ثــروت عظیــم معرفتــی و معنــوی 
خــود توّجــه یافتــه و بــه اهّمّیــت و ارزش 
آن پــی برده انــد. امــروز دیگــر لیبرالیســم 
مهم تریــن  عنــوان  بــه  كمونیســم  و 
ــد  ــرِی ص ــرب، جلوه گ ــّدن غ ــان تم ارمغ

ســال پیــش و پنجــاه ســال پیــش را 
نــدارد. آبــروی دموكراســِی پول محــوِر 
غربــی بــا عامــت ســؤال های جــّدی 
روبــه رو اســت و متفّكــران غربــی اعتــراف 
ــی و  ــرگردانی معرفت ــه س ــه ب ــد ك میكنن
عملــی دچارنــد. در دنیــای اســام، جوانان، 
اندیشــمندان، مــردان علــم و دیــن بــا 
ــه دیدگاهــی  مشــاهده ی ایــن وضعّیــت، ب
نــو دربــاره ی ثــروت معرفتــی خــود و نیــز 
بــه خطــوط سیاســی رایــج در كشــورهای 
ــان  ــن هم ــد .. و ای ــت می یابن ــود دس خ
ــواره از  ــه هم ــت ك ــامی اس ــداری اس بی
آن یــاد میكنیم.ثانیــاً ایــن خودآگاهــی 
ــا  ــگرف و معجز آس ــده ای ش ــامی، پدی اس
ــت  ــده اس ــام آفری ــای اس ــب دنی در قل
كــه قدرتهــای اســتكباری در برابــر آن 
بشــّدت دچــار مشــكلند. نــام ایــن پدیــده 
ــدرت  ــروز ق ــت آن، بُ ــت« و حقیق »مقاوم
ایمــان و جهــاد و تــوّكل اســت. ایــن پدیده 
ــه ای از  ــاره ی نمون ــه درب ــت ك ــان اس هم
ــه ی شــریفه  ــن آی آن در صــدر اســام، ای
ــاُس اِنَّ  ــُم الّن ــاَل لَُه ــَن ق َّذی ــد: اَل ــازل ش ن
َفاخَشــوُهم  لَُكــم  َجَمعــوا  َقــد  الّنــاَس 
َفزاَدُهــم ایمانـًـا َو قالــوا َحســُبَنا اهلُل َو نِعــَم 
الَوكیــُل* َفانَقلَبــوا بِِنعَمــٍة ِمــَن اهللِ َو َفضــٍل 
لَــم یَمَسســُهم ســوٌء َو اتََّبعــوا ِرضــواَن اهللِ 
صحنــه ی  َعظیــم.)۲(  َفضــلٍ  ذو  اهلُل  َو 
فلســطین یكــی از جلوه گاه هــای ایــن 
كــه  اســت  شــگفت انگیز  پدیــده ی 
توانســته رژیــم طغیانگــر صهیونیســت 
عربده كشــی  و  تهاجمــی  حالــت  از  را 
ــاند و  ــال بكش ــاع و انفع ــت دف ــه وضعّی ب
مشــكات سیاســی و امنّیتــی و اقتصــادی 
ــد.  ــل كن ــر آن تحمی ــی را ب ــكار كنون آش
مقاومــت  دیگــر  درخشــان  نمونه هــای 
ــن و  ــراق و یم ــان و ع ــوان در لبن را میت
ــاهده  ــوح مش ــر بوض ــاط دیگ ــی نق برخ

ــرد. ك

ثالثــاً در كنــار ایــن همــه، امــروز 
ــك  ــق و ی ــوی موّف ــك الگ ــاهد ی ــا ش دنی
ــت  ــدرت و حاكمّی ــرافراز از ق ــه ی س نمون
اســامی  ایــران  در  اســام  سیاســی 
اســت. ثبــات و اســتقال و پیشــرفت 
ــه ای  ــامی، حادث ــوری اس ــّزت جمه و ع
ــت  ــّذاب اس ــی و ج ــم و پُرمعن ــس عظی ب
كــه میتوانــد اندیشــه و احســاس هــر 
ــه خــود جلــب كنــد.  مســلمان بیــدار را ب
ــای  ــاً خط ــای بعض ــا و عملكرد ه ناتوانی ه
ــن نظــام كــه دســتیابی  مــا كارگــزاران ای
بــركات حكومــت  بــه همــه ی  كامــل 
ــز  ــه، هرگ ــر انداخت ــه تأخی ــامی را ب اس
نتوانســته اســت پایه هــای مســتحكم و 
گامهــای اســتواری را كــه نشــئت گرفته از 
اصــول اساســی ایــن نظــام اســت متزلــزل 
معنــوی  و  مــاّدی  پیشــرفت  و  ســازد 
فهرســت  صــدر  در  كنــد.  متوّقــف  را 
ــام  ــت اس ــی، حاكمّی ــول اساس ــن اص ای
در قانونگــذاری و اجــرا، تكیــه بــر آراء 
ــی  ــائل مدیریّت ــن مس ــی در مهم تری مردم
كشــور، اســتقال سیاســی كامــل، و عــدم 
ــرار  ــتمگر ق ــای س ــه قدرته ــون)۳( ب رك
گرفتــه اســت؛ و همیــن اصــول اســت كــه 
میتوانــد محــّل اجمــاع ملّتهــا و دولتهــای 
مســلمان قــرار گیــرد و اّمت اســامی را در 
جهت گیری هــا و همكاری هــا یكپارچــه 
ــی  ــا و عوامل ــازد.اینها زمینه  ه ــد س و مّتح

اســت كــه اوضــاع مســاعد كنونــی دنیــای 
اســام را بــرای حركــت یكپارچــه و مّتحــد 
فراهــم آورده اســت. دولتهــای مســلمان، و 
ــنفكران  ــی، و روش ــی و علم ــگان دین نخب
مســتقل، و جوانــان حقیقت جــو بیــش 
از همــه بایــد بــه بهره گیــری از ایــن 

زمینه هــای مســاعد بیندیشــند.
قدرتهــای  كــه  اســت  طبیعــی 
ــكا، از  ــه آمری ــش از هم ــتكباری و بی اس
چنیــن گرایشــی در دنیــای اســام نگــران 
باشــند و همــه ی امكانــات خــود را در 
رویارویــی بــا آن بــه كار برنــد .. و اكنــون 
ــانه ای و  ــوری رس ــت. از امپرات ــن اس چنی
شــیوه های جنــگ نــرم، تــا جنگ افــروزی 
و شــعله ور ســاختن جنگهــای نیابتــی، تــا 
وسوســه گری و خبرچینــی سیاســی، و 
ــه و  ــوه .. هم ــع و رش ــد و تطمی ــا تهدی ت
همــه از ســوی آمریــكا و دیگــر مســتكبران 
بــه كار گرفتــه میشــود تــا دنیــای اســام 
را از مســیر بیــداری و ســعادت خــود 
جــدا كننــد. رژیــم جنایتــكار و ســیه  روی 
ــی  ــم یك ــه ه ــن منطق صهیونیســت در ای
همه جانبــه  تــاش  ایــن  ابزارهــای  از 
ایــن  الهــی  اراده ی  و  فضــل  اســت.به 
ــده  ــاكام مان ــوارد ن ــتر م ــها در بیش تاش
ــاس  ــه ی حّس ــتكبر در منطق ــرب مس و غ
ــه روز  ــراً در همــه ی جهــان روز ب ــا و اخی م
و  پریشــانی  اســت.  شــده  ضعیف تــر 

ــكار او  ــكا و همدســت جنایت ــی آمری ناكام
یعنــی رژیــم غاصــب در منطقــه را میتــوان 
ــان  ــه ی حــوادث فلســطین و لبن در صحن
ــتان  ــن و افغانس ــراق و یم ــوریه و ع و س
ــل،  بوضــوح تماشــا كــرد.در نقطــه ی مقاب
ــان پُرانگیــزه  ــّو از جوان جهــان اســام ممل
و بانشــاط اســت. بزرگ تریــن ســرمایه 
ــاد  ــد و اعتم ــده، امی ــاختن آین ــرای س ب
ــان  ــروز در جه ــه ام ــت ك ــس اس ــه نْف ب
اســام بویــژه در كشــورهای ایــن منطقــه 
ــد .. همــه وظیفــه داریــم ایــن  مــوج میزن
ســرمایه را حفــظ كنیــم و افزایــش دهیــم. 
بــا این همــه، از كیــد دشــمن یــك لحظــه 
ــت  ــرور و غفل ــد؛ از غ ــت ورزی ــد غفل نبای
ــر تــاش و هشــیاری خــود  بپرهیزیــم و ب
ــه و  ــا توّج بیفزاییــم .. و در همــه حــال، ب
ــك  ــم كم ــادر و حكی ــدای ق ــّرع از خ تض
ــك  ــم و مناس ــور در مراس ــم. حض بخواهی
حــج، فرصــت بزرگــی اســت بــرای تــوّكل 
ــم. ــر و تصمی ــرای تفّك ــز ب ــّرع، و نی و تض

بــرادران و خواهــران مســلمان خــود در 
سراســر جهــان را دعــا كنیــد و توفیــق و 
پیــروزی آنــان را از خــدا بخواهیــد. هدایت 
ــه ایــن برادرتــان را هــم  و كمــك الهــی ب

ــد.  ــه ی خــود بگنجانی ــه ی زاكی در ادعی
والّسام علیكم و رحمةاهلل

سّیدعلی خامنه ای    
5 ذی الحّجة 144۳    
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                                                          ماهنامه فرهنگی سیاسی

امام خامنه ای: وحدت مسلمانان یکی از دو پایه اساسی حج است



رهبــر معظــم انقــاب اســامی خطــاب 
بــه مســئوالن قضایــی كشــور بــا اشــاره به 
ــاز شــدن پرونده هــای مهــم و گوناگــون  ب
مســائل  همچــون  عمومــی  افــكار  در 
یــا تصرفــات غیرقانونــی،  كارخانجــات 
ــی  ــم پرونده های ــر زخ ــد: س ــد كردن تاكی
بــاز می شــود  افــكار عمومــی  كــه در 
نبایــد بــاز بمانــد. هــر پرونــده را تــا آخــر 

ــد. ــی كنی ــد و نهای ــه دهی ادام

ــت اهلل  ــرت آی ــزارش داد، حض ــنا گ ایس
انقــاب  معظــم  رهبــر  خامنــه ای 
امــروز )سه شــنبه( در  اســامی صبــح 
ــی از  ــه و جمع ــوه قضایی ــس ق ــدار رئی دی
ــی  ــتگاه قضای ــان دس ــئوالن و كاركن مس
ــر  ــل تغیی ــنت های غیرقاب ــن »س ــه تبیی ب
ــد:  ــد و گفتن ــع« پرداختن ــی در جوام اله
علــت ســربلندی و پیــروزی حیــرت آور 
ــوری اســامی  ــران و نظــام جمه ــت ای مل
ــوادث بــزرگ و تلــخ ســال  ــر ح در براب
ــاش و نهراســیدن  1۳6۰، ایســتادگی و ت
از دشــمنان بــود و ایــن ســنت الهــی 
ــت و  ــرار اس ــل تك ــا قاب ــه دوران ه در هم
بایــد بدانیــم خداونــد ســال 14۰1 همــان 

ــت. ــال 1۳6۰ اس ــد س خداون

را  قضائیــه  قــوه  همچنیــن  ایشــان 
ُركنــی مهــم و تأثیرگذار در مســائل كشــور 
هشــت گانه  توصیه هایــی  و  خواندنــد 
همچــون اجــرای جــدی ســند تحــول در 
ــا فســاد،  ــارزه جــدی ب همــه ســطوح، مب
عاّمــه،  حقــوق  تضییــع  از  جلوگیــری 
مراقبــت از امنیــت روانــی مــردم، تنظیــم 
رابطــه دســتگاه قضایــی بــا ضابطــان و بــه 
ســرانجام رســاندن پرونده هــای بــاز شــده 

در افــكار عمومــی، خطــاب بــه مســئوالن 
ــد. ــان كردن ــوه بی ــن ق ای

رهبــر انقــاب اســامی در ایــن دیــدار، 
ــهید  ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــا گرامی داش ب
آیــت اهلل بهشــتی و دیگــر شــهدای هفتــم 
تیــر، شــهید بهشــتی را شــخصیتی واقعــا 
برجســته خواندنــد و بــا اشــاره بــه شــرایط 
منتهــی  ماه هــای  خــاص  و  پیچیــده 
بــه هفتــم تیــر ســال 1۳6۰ و بعــد از 
آن، گفتنــد: بررســی شــرایط آن دوران 
ــا  ــوز و راهگش ــا معرفت آم ــروز م ــرای ام ب

اســت.

خــدای 14۰1 همــان خــدای 1۳6۰ 
ــت اس

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره 
بــه ذوق زدگــی دشــمن در برخــی مقاطــع 
بــه دلیــل برخــی ضعفهــا و و كمبودهــای 
ــال 1۳6۰ و  ــم در س ــد: ه ــی افزودن داخل
ــه گذشــته،  ــار ده ــد از آن در چه ــم بع ه
دشــمن در مــواردی ذوق زده و امیــدوار 
شــده و تصــور كــرده اســت بســاط انقــاب 
و نظــام در حــال جمــع شــدن اســت امــا 
ــدی  ــا امی ــه ن ــل ب ــدواری تبدی ــن امی ای
ــن اســت كــه راز  شــده و مشــكل آنهــا ای

ــوند. ــه نمی ش ــدی را متوج ــن ناامی ای

دشــمن  كردنــد:  تأكیــد  ایشــان 
ــه  ــم ب ــن عال ــد بفهمــد كــه در ای نمی توان
ــبات  ــی، محاس ــبات سیاس ــر از محاس غی
دیگــری هــم وجــود دارد كــه همــان 

هســتند. الهــی  ســنت های 

از  نمونه هایــی  بــه  انقــاب  رهبــر 
ســنت ها و قوانیــن الهــی در قــرآن دربــاره 
ــه  ــا نتیج ــدا و ی ــن خ ــاری دی ــه ی نتیج
اشــاره  خداونــد  نعمت هــای  كفــران 
ــو از  ــم ممل ــرآن كری ــد: ق ــد و افزودن كردن
ــی  ــنت های اله ــه س ــوط ب ــن مرب مضامی
اســت و جمع بنــدی آنهــا ایــن اســت 

كــه اگــر جوامــع در مقابــل دشــمنان 
ــه  ــد ب ــر خداون ــوكل ب ــا ت ــتادند و ب ایس
ــه آن  ــد، نتیج ــل كردن ــود عم ــف خ وظای
پیــروزی و پیشــرفت اســت امــا اگــر دچــار 
اختــاف، عافیت طلبــی و سســتی شــوند، 

ــود. ــد ب ــت خواه ــه آن شكس نتیج

ــس  ــه ای، رئی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
قــوه قضائیــه را فــردی مؤمــن، انقابــی، پُر 
ــنا  ــریفات، آش ــه دور از تش ــی، ب كار، مردم
ــوه و برخــوردار از  ــون ق ــای گوناگ ــا زوای ب
گــوش شــنوا در قبــال منتقــدان خواندنــد 
ــئوالن  ــه مس ــت گانه ب ــی هش و توصیه های

و كاركنــان ایــن قــوه بیــان كردنــد.

اســناد  مترقی تریــن  تحــول  ســند 
تحــول اســت

ــول  ــند تح ــه اول، س ــان در توصی ایش
تهیه شــده در دوره مدیریــت قبــل را از 
مترقی تریــن اســناد تحــول دانســتند و 
افزودنــد: بــه ایــن ســند بایــد عمــل و بــر 
ــازی  ــازی و كادرس اســاس آن شخصیت س

شــود.

رهبــر انقــاب، عمــل بــه ســند تحــول 
ــل  ــال در مقاب ــری از انفع ــث جلوگی را باع
ــس  ــد: رئی ــد و افزودن ــا خواندن مخالفت ه
قــوه، مقّیــد بــه عمــل بــه ســند اســت امــا 
ــات،   ــه قض ــی هم ــر یعن ــطوح دیگ در س
ــن كار  ــد ای ــز بای ــران نی ــان و مدی كاركن
ــر اســاس  ــه ب ــال شــود البت ــوت دنب ــا ق ب
برخــی گزارش هــا، در ایــن زمینــه آنگونــه 

كــه بایــد، عمــل نشــده اســت.

مبارزه جدی با فساد
ایشــان بــا تأییــد ســخنان رئیــس قــوه 
ــودن  ــت ب ــر »در اولوی ــی ب ــه مبن قضائی
مبــارزه بــا فســاِد درون قــوه«، خاطرنشــان 
كردنــد: اكثریــت قضــات، افــرادی شــریف، 
ــش  ــن و زحمتك ــب، مؤم ــت، نجی پاكدس
هســتند امــا بــا معــدود افــراد فاســد 

ــیب  ــران آس ــروی دیگ ــه كار و آب ــه ب ك
البتــه  بایــد برخــورد شــود  می زننــد، 
ــی،  ــاد، كار اصل ــا فس ــارزه ب ــه مب در مقول
در  و  فســادزا  بــا ســاختارهای  مقابلــه 

هم شكســتن آنهــا اســت.

ــت  ــر تقوی ــد ب ــا تأكی ــاب ب ــر انق رهب
دانــش قضایــی و جلوگیــری از صــدور 
ــا مخــدوش، در توصیــه  احــكام ضعیــف ی
ــان  ــات و كاركن ــویق قض ــه تش ــدی ب بع
ــد. ــفارش كردن ــش س ــریف و زحمتك ش

از  هیچ یــك  نمانــدن  »معطــل 
ــوه«  ــی ق ــارات و مأموریت هــای قانون اختی
توصیــه دیگــر حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
ــن  ــه در ای ــود ك ــی ب ــئوالن قضای ــه مس ب
زمینــه گفتنــد: مثــا دادســتان كل در 
حــوزه حقــوق عمومــی وظایفــی دارد كــه 
ــه دور از  ــه ب ــل و البت ــا رصــد كام ــد ب بای
تضییــع  از  شــعارزدگی،  و  احساســات 

ــد. ــری كن ــه جلوگی ــوق عام حق

ایشــان پیشــگیری از جــرم را از دیگــر 
قــوه  مهــم  ماموریت هــای  مصادیــق 
ــوان  ــد: به عن ــمردند و گفتن ــه برش قضائی

نمونــه بایــد بــا عمــل بــه تكلیــف قانونــی 
ــا در  ــت زمین ه ــن مالكی ــه تعیی در زمین
شــهرها و روســتاها، از جرائمــی ماننــد 
زمین خــواری و كوه خــواری پیشــگیری 

شــود.

تنظیــم ارتباطــات قــوه قضائیــه 
و ضابطــان قضایــی

رهبــر انقــاب تأكیــد كردنــد: بــر رفتار 
ــود  ــارت ش ــت و نظ ــد مراقب ــن بای ضابطی
كــه در حــق متهــم زیــاده روی یــا تندروی 
نبایــد  نیــز  قضایــی  دســتگاه  نشــود. 
ــه  ــد ب ــه بای ــد بلك ــط باش ــر ضاب تحت تاثی
ــیدگی  ــائل رس ــه مس ــتقل ب ــورت مس ص
كنــد. البتــه نظــرات كارشناســی ضابطــان 
نیــز نادیــده گرفتــه نشود.ایشــان در ایــن 
گایه هــای  از  یكــی  افزودنــد:  زمینــه 
ضابطــان از دســتگاه قضایــی رهــا كــردن 
برخــی پرونده هــا به علــت كمبودهــای 
قانونــی اســت در حالیكــه بایــد بــا تكمیــل 

ــرد. ــن خــأ را برطــرف ك ــن ای قوانی

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در توصیــه 
قضائیــه  قــوه  مســئولیت  بــه  بعــدی 

در قبــال امنیــت روانــی مــردم اشــاره 
كردنــد و گفتنــد: امنیــت روانــی از جملــه 
حقــوق عمومــی اســت و دســتگاه قضایــی 
ــن  ــب ذه ــردن و تخری ــران ك ــد از نگ بای
اظهــارات  و  به وســیله شــایعات  مــردم 
ــا  ــخص ی ــراد مش ــِن اف دروغ و هراس افك
نامشــخص در رســانه ها و فضــای مجــازی 

ــد. ــری كن جلوگی

هشــتم  توصیــه  در  انقــاب  رهبــر 
شــدن  بــاز  بــه  اشــاره  بــا  پایانــی  و 
ــكار  ــون در اف ــم و گوناگ ــای مه پرونده ه
ــات  ــائل كارخانج ــون مس ــی همچ عموم
ــد:  ــد كردن ــی، تأكی ــات غیرقانون ــا تصرف ی
ســر زخــم پرونده هایــی كــه در افــكار 
ــد.  ــاز بمان ــد ب ــود نبای ــاز می ش ــی ب عموم
ــد و  ــه دهی ــر ادام ــا آخ ــده را ت ــر پرون ه

ــد. ــی كنی نهای
كار  سخنانشــان،  پایــان  در  ایشــان 
قضایــی را از جملــه كارهای بســیار دشــوار 
برشــمردند و گفتنــد: البتــه اگــر ایــن كار 
ــت الهــی انجــام  ــا هدای ــرای خــدا و ب را ب
دهیــد، اجــر آن نیــز ســنگین خواهــد 

ــود. ب
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بیانات در دیدار رئیس 

و مسئوالن قوه قضائیه
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ــر  ــه ای رهب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
معظــم انقــاب اســامی درایــن دیــدار 
حجــم و كیفیت تبــادالت و همكاریهای 
اقتصــادی دو كشــور را بســیار كمتــر از 
ظرفیت هــای موجــود خواندنــد و تأكیــد 
كردنــد: ایــن مســئله در مذاكــرات بیــن 
ــود. ــور حــل و فصــل ش ــای جمه رؤس

ایشــان، عــزت و عظمــت امــت اســامی 
را در گــرو عبــور از اختافات ســلیقه ای 
و هوشــیاری در مقابــل سیاســت های 
ــد: یكــی  تفرقه افكــن، دانســتند و گفتن
ــمنی  ــاف و دش ــاد اخت ــل ایج از عوام
در منطقــه، رژیــم غاصــب صهیونیســتی 
اســت كــه آمریــكا نیــز از آن پشــتیبانی 
را  فلســطین  انقــاب،   می كند.رهبــر 
مســئله اول دنیــای اســام برشــمردند و 
تأكیــد كردنــد: بــا وجــود اقبــال بعضــی 
دولتهــا بــه رژیــم صهیونیســتی، ملتهــا 
ــا ایــن رژیــم غاصــب مخالــف  عمیقــاً ب
ــه  ــر اینك ــد ب ــا تأكی ــان ب هستند.ایش
نبایــد بــه آمریــكا و رژیــم صهیونیســتی 

ــم  ــه رژی ــروز ن ــد: ام ــرد، گفتن ــه ك تكی
صهیونیســتی، نــه آمریــكا و نــه دیگران 
نخواهنــد توانســت جلــوی حركــت 
و  بگیرنــد  را  فلســطینی ها  عمیــق 
ــردم فلســطین  ــع م ــه نف ــت كار ب عاقب

ــود. خواهــد ب
در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ادامــه، مســئله تمامیــت ارضــی ســوریه 
ــا اشــاره  را بســیار مهــم برشــمردند و ب
بــه برخــی نقل قولهــا مبنــی بــر حملــه 
نظامــی بــه شــمال ســوریه، تأكیــد 
ــه ضــرر  ــاً  هــم ب ــن كار قطع ــد: ای كردن
ســوریه هــم بــه ضــرر تركیــه و هــم بــه 
ــدام سیاســی  ــه اســت و اق ضــرر منطق
مــورد انتظــار از جانــب دولــت ســوریه 
ــا  را نیــز محقــق نخواهــد كرد.ایشــان ب
اشــاره بــه اظهــار نفــرت رئیس جمهــور 
تروریســتی،  گروههــای  از  تركیــه 
بایــد  گفتنــد: بــا تروریســم حتمــاً 
ــی در  ــه نظام ــا حمل ــرد ام ــه ك معارض
ــد  ــتها خواه ــع تروریس ــه نف ــوریه ب س

بــود البتــه تروریســتها نیــز محــدود بــه 
ــان در  ــاص نیستند.ایش ــروه خ ــك گ ی
ــور  ــت رئیس جمه ــه درخواس ــخ ب پاس
تركیــه مبنــی بــر همــكاری ایــران برای 
تروریســتی،  گروههــای  بــا  مبــارزه 
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــا در مب ــد: م گفتن
ــا شــما همــكاری می كنیــم. ــاً ب مطمئن

ــا تأكیــد  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ب
بــر اینكــه مــا امنیــت تركیــه و مرزهای 
آن را امنیــت خــود می دانیــم، خطــاب 
ــه آقــای اردوغــان گفتنــد: شــما نیــز  ب
امنیــت ســوریه را امنیــت خــود بدانیــد. 
مســائل ســوریه را بایــد بــا مذاكرات حل 
كــرد و ایــران، تركیــه، ســوریه و روســیه 
بــا گفتگــو ایــن مســئله را تمــام كننــد.

ــراز خرســندی  ــا اب ــن ب ایشــان همچنی
از بازگشــت قره بــاغ بــه آذربایجــان، 
گفتنــد: البتــه اگــر سیاســتی مبنــی بــر 
مســدود كــردن مرز ایــران و ارمنســتان 
جمهــوری  باشــد،  داشــته  وجــود 
اســامی بــا آن مخالفــت خواهــد كــرد 

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن 
ــوادث  ــه ح ــر اینك ــد ب ــا تأكی ــدار ب دی
جهانــی نشــان دهنده نیــاز ایــران و 
ــزون  ــای روزاف ــه همكاری ه ــیه ب روس
و متقابــل اســت، افزودنــد: تفاهم هــا 
دو  بیــن  متعــددی  قراردادهــای  و 
كشــور از جملــه در بخــش نفــت و گاز 
ــا  ــا انته ــد ت ــه بای ــت ك ــان اس در جری

پیگیــری و عملیاتــی شــوند.

اقتصــادی  همكاری هــای  ایشــان 
پــی  در  بویــژه  را  روســیه  و  ایــران 
بــه  و  ضــروری  غــرب،  تحریم هــای 
نفــع هــر دو كشــور دانســتند و در 
خصــوص حــوادث اوكرایــن گفتنــد: 
ــخت  ــن و س ــه خش ــك مقول ــگ ی جن
ــه  ــامی از اینك ــوری اس ــت و جمه اس
مــردم عــادی دچــار آن شــوند بــه هیــچ 
وجــه خرســند نمی شــود امــا در قضیــه 

اوكرایــن چنانچــه شــما ابتــكار عمــل را 
بــه دســت نمی گرفتیــد، طــرف مقابــل 
بــا ابتــكار خــود، موجــب وقــوع جنــگ 

. می شــد
ــا تأكیــد بــر اینكــه  رهبــر انقــاب ب
ــتقل  ــوی و مس ــیه ق ــا روس ــا ب غربی ه
را  ناتــو  هســتند،  مخالــف  به كلــی 
موجــودی خطرناک خواندنــد و افزودند: 
اگــر راه در مقابــل ناتــو بــاز باشــد حد و 

چــرا كــه ایــن مــرز یــك راه ارتباطــی 
ــاب  ــزار ســاله اســت.رهبر انق ــد ه چن
ــه  ــران و تركی ــای ای ــش همكاریه افزای
در همــه مســائل منطقــه را مفیــد و 
ــواره  ــا هم ــد: م ــد و افزودن الزم خواندن
ــی و  ــائل داخل ــما در مس ــت ش از دول
در مقابــل دخالتهــا دفــاع كرده ایــم 
ــتان دوران  ــد دوس ــه گفتی و همچنانك
بــرای  و  هســتیم  یكدیگــر  ســخت 
ملــت مســلمان تركیــه دعــا می كنیــم.

در ایــن دیــدار كــه آقــای رئیســی 
ــور  ــز حض ــورمان نی ــور كش رئیس جمه
ــك  ــا تبری ــان ب ــای اردوغ ــت، آق داش
اعیــاد قربــان و غدیــر خــم، اتحــاد امــت 

اســامی و افزایــش همبســتگی ایــران و 
تركیــه را الزم دانســت و گفــت: تركیــه 
هیچــگاه در مقابــل اجحــاف علیــه 
بــرادری  ایــران ســاكت ننشســته و 
ایــران و تركیــه در همــه زمینه هــا 

ــد. ــدا كن ــترش پی ــد گس بای
آقــای اردوغــان بــا تأكیــد بــر اینكــه 
ــف تحریم هــای یكجانبــه  همــواره مخال
علیــه ایــران بــوده و خواهیــم بــود، 
گفــت: از انتظــارات مشــروع ایــران 
و شــركت های  برجــام، حمایــت،  در 
در  ســرمایه گذاری  بــه  را  تركیــه ای 
ــور  ــویق می كنیم.رئیس جمه ــران تش ای
تركیــه بــا اشــاره بــه درگیــری ایــران و 

تركیــه بــا تروریســتها در طول ســالهای 
متمــادی، گفــت: در ســوریه گروههــای 
تروریســتی، مــورد حمایــت تســلیحاتِی 
ــی  ــورهای غرب ــرف كش ــنگین از ط س
همچــون آلمــان، انگلیــس، فرانســه 
هســتند.آقای  آمریــكا  به ویــژه  و 
اردوغــان بــا بیــان اینكــه موضــع تركیه 
ــوریه  ــی س ــت ارض ــوص تمامی در خص
مشــخص اســت، افزود: از دولت ســوریه 
انتظــار داریــم روندهــای سیاســی را 
آغــاز  كنــد. در اجــاس آســتانه مســئله 
ــتور  ــژه در دس ــورت وی ــه ص ــوریه ب س
نتایــج  بــه  امیدواریــم  و  اســت  كار 

ــم. ــدا كنی ــت پی ــی دس خوب

دیدار رئیس جمهور 

ترکیه با رهبر انقالب

همکاری های بلند مدت ایران و 

روسیه به نفع هر دو کشور است
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مــرزی نمی شناســد و اگــر جلــوی آن 
ــی  ــد، مدت ــه نمی ش ــن گرفت در اوكرای
بعــد بــه بهانــه كریمــه، همیــن جنــگ 
را بــه راه می انداختند.حضــرت آیــت اهلل 
ــه  ــد: البت ــان كردن ــه ای خاطرنش خامن
ضعیف تــر  غــرب  و  آمریــكا  امــروز 
ــاش و  ــود ت ــا وج ــده و ب ــل ش از قب
ــا  ــتهای آنه ــرد سیاس ــاد، بُ ــه زی هزین
ــوریه،  ــه در س ــا از جمل ــه م در منطق
عــراق، لبنــان و فلســطین بســیار كــم 
ــوریه را  ــئله س ــان مس ــده است.ایش ش
بســیار مهــم خواندنــد و بــا تأكیــد بــر 
موضــع جمهــوری اســامی مبنــی بــر 
ــن  ــه ای ــی ب ــه نظام ــا حمل ــت ب مخالف
آن،  از  جلوگیــری  لــزوم  و  كشــور 
گفتنــد: یــك مســئله مهــم دیگــر 
ــق  ــغال مناط ــوریه، اش ــوع س در موض
ــرات  ــرق ف ــز ش ــز و نفت خی حاصلخی
ــن  ــا اســت كــه ای بوســیله آمریكایی ه
قضیــه بایــد بــا بیــرون رانــدن آنهــا از 

ــود. ــاج ش ــه ع آن منطق
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا 
تقبیــح دخالتهــای رژیــم صهیونیســتی 
ــر  ــع اخی ــه، مواض ــای منطق در قضای
علیــه  روســیه  رئیس جمهــور 
تحســین برانگیز  را  صهیونیســتها 

خواندنــد.
ــد:  ــد كردن ــه تأكی ــان در ادام ایش
و  سیاســت ها  اســامی،  جمهــوری 
ــته  ــه بس ــر ب ــه منج ــی را ك برنامه های
شــدن مــرز ایــران و ارمنســتان شــود، 
هرگــز تحمــل نخواهــد كرد.رهبــر 
بلندمــدت  همكاری هــای  انقــاب 
ــه  ــاً  ب ً  و عمیق ــران و روســیه را جــدا ای
نفــع هــر دو كشــور خواندنــد و خطــاب 
ــی  ــد: جنابعال ــن گفتن ــای پوتی ــه آق ب
اهــل  دو  هــر  مــا  رئیس جمهــور  و 
ــن  ــتید، بنابرای ــری هس ــدام و پیگی اق
ــن دوره  ــور در ای ــای دو كش همكاریه
ــا  ــان ب ــود برسد.ایش ــه اوج خ ــد ب بای
تأییــد ســخنان رئیس جمهــور روســیه 
دربــاره ضــرورت راه انــدازی خــط آهــن 

ــب  ــن كار را موج ــتارا، ای ــت- آس رش
ــمال-  ــِل ش ــل ونق ــِط حم ــل خ تكمی
جنــوب و بــه نفــع هــر دو كشــور 
ــه ای  ــت اهلل خامن ــتند.حضرت آی دانس
مقابــل  در  هوشــیاری  همچنیــن 
فریبــكاری غــرب را ضــروری خواندنــد 
و گفتنــد: آمریكایی هــا هــم زورگــو 
یكــی  و  حیله گــر،  هــم  و  هســتند 
ــابق  ــوروی س ــی ش ــل فروپاش از عوام
فریــب خــوردن در مقابــل سیاســتهای 
ــیه در دوره  ــه روس ــود، البت ــكا ب آمری
ــظ  ــود را حف ــتقال خ ــی اس جنابعال

ــت. ــرده اس ك
تأییــد  بــا  همچنیــن  ایشــان 
ــی  ــای مل ــی پول ه ــت جایگزین سیاس
اســتفاده  و  كشــور  دو  روابــط  در 
دالر،  جــای  بــه  دیگــر  ارزهــای  از 
گفتنــد: دالر را بایــد بــه تدریــج از 
مســیر معامــات جهانــی خــارج كــرد 
تدریجــی،  بــه صــورت  كار  ایــن  و 
ممكــن اســت.در ایــن دیــدار كــه آقای 
رئیســی رئیس جمهــور كشــورمان نیــز 
ــاره  حضــور داشــت، آقــای پوتیــن درب
ــس  ــت: هیچ ك ــن گف ــوادث اوكرای ح
ــگ نیســت و جــان دادن  ــدار جن طرف
ــزرگ  ــراژدی ب ــك ت ــادی ی ــردم ع م
ــار غــرب موجــب شــد  ــا رفت اســت ام
ــل  ــز عكس العم ــی ج ــا انتخاب ــه م ك

ــیم. ــته باش نداش

بــا  روســیه  رئیس جمهــور 
ریشــه های  و  عوامــل  برشــمردن 
ــژه  ــن، بوی ــیه و اوكرای ــات روس اختاف
و  غــرب  تحریك آمیــز  اقدامــات 
ــه  ــر از جمل ــالهای اخی ــكا در س آمری
همچنیــن  و  اوكرایــن  در  كودتــا 
ــود  ــا وج ــو ب ــترش نات ــت گس سیاس
تعهــدات قبلــی آنهــا مبنــی بــر پرهیــز 
ســمت  بــه  پیشــروی  هرگونــه  از 
ــت: بعضــی از كشــورهای  روســیه، گف
اروپایــی گفتنــد مــا مخالــف عضویــت 
ــت  ــا تح ــم ام ــو بودی ــن در نات اوكرای

فشــار آمریــكا بــا آن موافقــت كردیــم 
فقــدان  نشــان دهنده  ایــن  كــه 
حاكمیــت و اســتقال آنهــا اســت.

ســردار  تــرور  پوتیــن،  آقــای 
از  دیگــری  نمونــه  را  ســلیمانی 
برشــمرد  آمریكایی هــا  شــرارت های 
و در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
غــرب  تحریم هــای  بــه  اشــاره  بــا 
ــا  ــن تحریم ه ــت: ای ــیه گف ــه روس علی
ــه آن  ــت و نتیج ــرب اس ــرر غ ــه ض ب
ــت  ــش قیم ــه افزای ــكاتی از جمل مش
ــی  ــواد غذای ــن م ــت و بحــران تأمی نف

ــت. اس
بــا  روســیه  رئیس جمهــور 
اشــاره بــه سوءاســتفاده آمریــكا از 
بــرای تحریــم و غــارت  ابــزار دالر 
در  را  كار  ایــن  دیگــر،  كشــورهای 
نهایــت بــه زیــان آنهــا و موجــب 
ــه ایــن ارز  ــی ب تضعیــف اعتمــاد جهان
و حركــت كشــورها بــه اســتفاده از 
پول هــای جایگزیــن دانســت و گفــت: 
روســیه و ایــران در حــال طراحــی 
ــتفاده از  ــرای اس ــد ب ــای جدی روش ه
ــور  ــط دو كش ــی در رواب ــای مل پول ه
بــا  روســیه  هســتند.رئیس جمهور 
ــاره  ــاب درب ــر انق ــد مواضــع رهب تأیی
ــاز، مواضــع دو كشــور در  ــه قفق منطق
ــت  ــه در مخالف ــوریه از جمل ــه س قضی
ــن  ــمال ای ــه ش ــی ب ــه نظام ــا حمل ب
ــا یكدیگــر  ــق ب ــًا منطب كشــور را كام
خوانــد و گفــت: منطقــه شــرق فــرات 
بایــد تحــت كنتــرل نیروهــای نظامــی 
پوتیــن  بگیرد.آقــای  قــرار  ســوریه 
همكاری هــای دو كشــور را در همــه 
حــال  در  پروژه هــا  و  بخش هــا 
ــران و  ــزود: ای ــت و اف ــرفت دانس پیش
ــارزه  ــال مب ــوریه در ح ــیه در س روس
ــتند و در  ــم هس ــا تروریس ــترک ب مش
ــم  ــاش می كنی ــز ت ــه نظامــی نی زمین
ــن  ــور و همچنی ــای دو كش همكاری ه
ــا  ــه جانبه ب ــای س ــكاری و مانوره هم

ــم. ــعه دهی ــن را توس چی
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می آیــد  پــی  در  آنچــه 
همراهــی  از  اســت  خاطراتــی 
ــتی  ــهید بهش ــاب و ش ــر انق رهب
محمدعلــی  آیــت اهلل  زبــان  از 
ــورای  ــو ش ــی عض ــدی کرمان موح
روحانیــت  جامعــه  مرکــزی 
حــزب  مرکــزی  شــورای  و 
ــگاه  ــه پای ــامی، ک ــوری اس جمه
و  حفــظ  دفتــر  اطاع رســانی 
ــاب، آن  ــر انق ــار رهب ــر آث نش
ــهادت  ــالروز ش ــتانه س را در آس
منتشــر  بهشــتی  شــهید 

. می کنــد
حــزب  تشــکیل  ماجــرای 
جمهوریمــا معمــوالً تابســتان ها 
می رفتیــم.  مشــهد  بــه 
ــا  ــود ی 1۳۵۵ ب ــال  ــتان س تابس
1۳۵۶. در مشــهد بــه مرحــوم 
برخــوردم  املشــی  ربّانــی 
و  قدیمــی  دوســتان  از  کــه 
ــی  ــید: »ک ــود. پرس ــی ام ب صمیم
ــن  ــواب دادم: »همی ــد؟« ج آمدی
گفــت:  آمــده ام.«  تازگی هــا 
ــم.«  ــت می آیی ــه دیدن ــس ب »پ
بیاوریــد.  تشــریف  گفتــم 
و  گرفــت  را  منــزل  نشــانی 
خامنــه ای  آقــای  »بــا  گفــت: 
می آییــم.« آن موقــع آیــت اهلل 

ــا  ــد. ب ــهد بودن ــه ای در مش خامن
ــش از  ــتیم. پی ــرار گذاش ــم ق ه
ــریف  ــان تش ــه آقای ــود ک ــر ب ظه
ــم  ــا ه ــاعتی ب ــک س ــد. ی آوردن
صحبت هــا  بیــن  در  نشســتیم. 
ــه  ــد ک ــرح ش ــئله مط ــن مس ای
تشــکلی  اســت  خــوب  چــه 
ــر در  ــن فک ــم. ای ــود آوری به وج
ــع  ــند واق ــورد پس ــان م جمع م
را  قضیــه  اصــل  جمــع  شــد. 
ــذب  ــه ج ــاز ب ــکل نی پذیرفت.تش
افــرادی دارد کــه در واقــع ایــن 
می شــوند.  آن  مؤســس  افــراد 
آیــت اهلل  کــه  شــد  صحبــت 
مشــهد  هــم  بهشــتی  دکتــر 
بــا  اســت  بهتــر  و  هســتند 
ــا  ــم ت ــت کنی ــم صحب ــان ه ایش
ــد،  ــه را پذیرفتن ــل قضی ــر اص اگ
ایشــان هــم بــه جمــع مــا بیایــد. 
افتادیــم.  راه  موقــع  همــان 
ــتی  ــای بهش ــزل آق ــتان من دوس
ــه ای  ــای خامن ــد. آق ــد بودن را بل
ســوار  داشــتند،  فولکســی 
رانندگــی  ایشــان  و  شــدیم 
می کردنــد. یــادم هســت کــه 
ــدا و  ــر و ص ــان س ــس ایش فولک
تــق و تــوق زیــادی می کــرد. 
بــه  املشــی  ربّانــی  مرحــوم 
شــوخی گفــت: »مــا خجالــت 
ــین  ــن ماش ــوار ای ــیم س می کش
ــن  ــدای ای ــس ص ــر ک ــویم. ه ش
می گویــد  بشــنود،  را  ماشــین 
هســتند؟!«  کــی  این هــا 
ــوز  ــم.در راه هن ــی خندیدی همگ
بهشــتی  آقــای  منــزل  بــه 

دیدیــم  بودیــم کــه  نرســیده  
می خواســت  باهنــر  دکتــر 
بــه  خیابــان  طــرف  یــک  از 
آن طــرف بــرود. بــه ایشــان 
رســیدیم. بــه نظــر می رســید 
ــود.  ــرده ب ــه ک ــه ای تهی صبحان
چنیــن  فکــر  در  مــا  گفتیــم 
هــم  شــما  هســتیم،  تشــکلی 
ــت:  ــم گف ــان ه ــا. ایش ــا بی ــا م ب
ــد و  ــم آم ــان ه ــم!« ایش »چش
ــان  ــه ایش ــدیم. ب ــر ش ــار نف چه
بــه  می خواهیــم  کــه  گفتیــم 
ــم.  ــتی بروی ــت اهلل بهش ــزل آی من
آمــد.  در  دم  بهشــتی  شــهید 
ــدری  ــم ق ــه می خواهی ــم ک گفتی
راجــع بــه موضوعــی صحبــت 
ــتند  ــذر خواس ــان ع ــم. ایش کنی
ــون  ــود، چ ــه نمی ش ــد ک و گفتن
آن موقــع جلســه یــا مهمــان 
جلســه ی  بــرای  داشــتند. 
ــرم  ــتیم. خاط ــرار گذاش ــد ق بع
ــا  ــود ی ــد ب ــه روز بع ــت ک نیس
عصــر همــان روز. در جلســه ی 
ایشــان  بهشــتی  شــهید  بــا 
ایــن  ایجــاد  کــه  پذیرفتنــد 
ــه  ــت. ب ــی اس ــکل کار خوب تش
ــدیم.  ــر ش ــج نف ــب پن ــن ترتی ای
ــم  ــینیم ببینی ــاال بنش ــم ح گفتی
ــن  ــد در ای ــانی می توانن ــه کس چ
ــا  ــند ت ــر باش ــا هم فک ــا م کار ب
آنهــا را جمــع کنیــم. شــروع 
بــه شناســایی افــراد در تهــران و 
قــم و مشــهد کردیــم تــا بــا آنهــا 
ــت اهلل  ــم آی ــم.در ق ــت کنی صحب
و  مؤمــن  آیــت اهلل  مشــکینی، 

آیــت اهلل طاهــری خرم آبــادی. 
نمی آیــد در قــم غیــر  یــادم 
دیگــری  شــخص  این هــا  از 
در  باشــیم.  کــرده  پیــدا  را 
مهدوی کنــی  آیــت اهلل  تهــران 
آقایــان  دیگــر.  نفــر  و چنــد 
هــم  منتظــری  و  هاشــمی 
ــه آن  ــد ک ــان بودن ــورد نظرم م
ــدان  ــر در زن ــن دو نف ــع ای موق
ــًا در  ــی مث ــه برخ ــد. البت بودن
روحانیــت مبــارز بودنــد کــه 
ــا  ــی ت ــدند، ول ــق ش ــا ملح بعده
آنجــا کــه یــادم می آیــد، در 
ــزب  ــکل ح ــه ی تش ــن مرحل ای
ــای  ــم آق ــهد ه ــد. در مش نبودن
طبســی و شــهید هاشــمی نژاد 
بودنــد. بــا این هــا صحبــت و 
مذاکــره شــد و در جریــان قــرار 
ــای  ــد اعض ــرار ش ــد و ق گرفتن
ــی و مؤســس باشــند. پیــش  اصل
ــم  ــهد، تصمی ــفر مش ــام س از اتم
گرفتــه شــد کــه در تهــران هــم 

بدهیــم. تشــکیل  جلســه ای 
مــا بــرای تنظیــم اساســنامه ی 
حــزب، جلســات ســّری متعــددی 

پیــروزی  از  پــس  داشــتیم. 
ــد و  ــکار ش ــئله آش ــاب مس انق
حــزب جمهــوری اســامی اعــام 
ــه دنبــال آن  موجودیــت کــرد. ب
ــد.  ــکیل می ش ــم تش ــات ه جلس
ــا  ــه ی اعض ــه هم ــه ای ک در جلس
دعــوت شــده بودنــد تــا شــورای 
و  داوری  شــورای  و  مرکــزی 
1( را انتخــاب  شــورای افتــاء )
ــوم  ــد مرح ــادم می آی ــد، ی کنن
حــاج احمدآقــا هــم شــرکت 
کردنــد. اول شــورای مرکــزی 
ــای  ــد، اعض ــدند و بع ــن ش تعیی
شــورای  و  داوری  شــورای 
مشــخص شــدند.  نیــز  افتــاء 
جلســه  ایــن  در  نشســتن 
اعضــای  از  اســت!یکی  حــرام 
وقــت شــورای مرکــزی جامعــه ی 
روحانیــت، بــه دالیلــی کدورتــی 
از حــزب داشــت؛ در شــورای 
روحانیــت  جامعــه ی  مرکــزی 
بهشــتی  شــهید  غیــاب  در  و 
ــزب و  ــاره ی ح ــدی درب ــر ب تعبی
ــه  ــتی ب ــهید بهش ــورد ش در م
ــه  ــه ای ک ــود؛ کلم ــرده ب کار ب

بــود.  موهــن  قــدری  شــاید 
ــهید  ــه ش ــود ک ــن ب ــی اش ای تلق
بهشــتی نقــش اصلــی ای را در 
موقــع  آن  دارد.  تحــزب  ایــن 
ــزب  ــرکل ح ــتی دبی ــهید بهش ش
ــبه  ــع ش ــخص درواق ــود. آن ش ب
و  داشــت  حــزب  از  عقــده ای 
در  موهنــی  تعبیــر  ایــن  رو  از 
خــوب  کــرد.  ایشــان  مــورد 
محــض  بــه  هســت  یــادم 
ــه کار  ــر را ب ــن تعبی ــه ای این ک
بــرد، آقــا به قــدری ناراحــت 
ــتن  ــد: »نشس ــه گفتن ــدند ک ش
آقــای  بــه  در جلســه ای کــه 
می شــود،  توهیــن  بهشــتی 
بلنــد  و  اســت«  حــرام 
ــورد  ــن م ــما از همی ــدند. ش ش
ــا و  ــه ی آق ــه رابط ــد ب می توانی

دکتــر بهشــتی پــی ببریــد.
ــهید  ــه ش ــاده ب ــا فوق الع آق
بودنــد.  عاقمنــد  بهشــتی 
خبــر  می خواســتیم  وقتــی 
بهشــتی  آیــت اهلل  شــهادت 
واقعــًا  بدهیــم،  آقــا  بــه  را 
ــم.  ــه بگویی ــتیم چگون نمی دانس

رهبرانقالب : نشستن 

در جلسه ای که به آقای 

بهشتی توهین می شود 

حرام است
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                                                          ماهنامه فرهنگی سیاسی

 1۳۶0 تیــر   ۷ شــبانگاه  در 
آیــت اهلل ســیدمحمد حســینی 
ــوان  ــت دی ــس وق ــتی، ریی بهش
 ۷0 از  بیــش  و  کشــور  عالــی 
ــای  ــره ه ــات و چه ــر از مقام نف
جملــه  از  سیاســی  برجســته 
معــاون  چنــد  وزیــر،  چهــار 
مجلــس  نماینــده   ۲۷ وزیــر، 
حــزب  اعضــای  از  جمعــی  و 
جمهــوری اســامی در جریــان 
ــزب  ــن ح ــی ای ــر اصل ــار مق انفج
ایــن  رســیدند.  شــهادت  بــه 
ــزل  ــس از ع ــش روز پ ــه ش حادث
بنــی صــدر از ریاســت جمهــوری 
ــل  ــه روز قب ــت. س ــورت گرف ص
ــد  ــه، محم ــن حادث ــوع ای از وق
کادر  عضــو  قدیــری،  جــواد 
مجاهدیــن  ســازمان  مرکــزی 
ــار  ــی انفج ــراح اصل ــق و ط خل
ــت  ــه در آن آی ــوذر ک ــجد اب مس
جمعــه  امــام  ای،  خامنــه  اهلل 
ــوءقصد  ــورد س ــران م ــت ته وق
قــرار گرفــت، بــه دوســتان خــود 
بــا اطمینــان خبــر داده بــود کــه 
»روز هفتــم تیــر« کار یکســره 
ــان  ــه کیه ــد. روزنام ــد ش خواه
گزارشــی  در  روز  آن  فــردای 
 ۲1 ســاعت  »حــدود  نوشــت: 

بمــب  دو  دیشــب 
ــل  ــوی در مح ــیار ق بس
ــزب  ــزی ح ــر مرک دفت
اســامی  جمهــوری 
ــر  ــه ب ــد ک ــر ش منفج
انفجــار  شــدت  اثــر 
از  هایــی  قســمت 
ــب  ــت و موج ــاختمان فروریخ س
ــات  ــن از مقام ــا ت ــهادت ده ه ش
مــردم  نماینــدگان  و  مملکتــی 
اســامی  شــورای  مجلــس  در 
گردیــد.«  وزرا  از  تــن  و چنــد 
ــه  ــهدا ک ــن و ش ــر مجروحی اکث
ــی  ــل م ــا حم ــس ه ــه آمبوالن ب
ــد  ــون بودن ــرق در خ ــدند غ ش
شــناخته  وجــه  هیــچ  بــه  و 
ــاهدان  ــی از ش ــدند. یک ــی ش نم
ــی  ــدیداً م ــه ش ــار ک ــی انفج عین
ــر  ــان دکت ــت: آقای ــت گف گریس
ــمی،  ــد هاش ــوی، محم ــر، نب باهن
نماینــده  طاهــری  و  میرســلیم 
شــورای  مجلــس  در  کازرون 
ــل از  ــه قب ــد لحظ ــامی چن اس
انفجــار بمــب ســالن را تــرک 
ــد. در ایــن لحظــه بســیاری  کردن
آیــت  در جســتجوی  مــردم  از 
از  یکــی  و  بودنــد  بهشــتی  اهلل 
ــن  ــه آخری ــت ک ــداران گف پاس
ــام  ــت االس ــان و حج ــار ایش ب
مقابــل  در  را  منتظــری  محمــد 
لیکــن  اســت،  دیــده  ســالن 
ــد  ــه ش ــد گفت ــاعت بع ــم س نی
ــه  ــری ب ــد منتظ ــیخ محم ــه ش ک

شــهادت رســیده انــد.«
هــم  اطاعــات  روزنامــه   

ــب  ــاال دو بم ــه احتم ــت: ک نوش
شــده  منفجــر  قــوی  بســیار 
تــا  آن  انفجــار  صــدای  کــه 
ــر  ــک کیلومت ــل ی ــعاع حداق ش
شــده  شــنیده  وضــوح  بــه 
ــگاران در  ــزارش خبرن ــت. گ اس
مقابــل  از  دیشــب   ۲۳ ســاعت 
ــوری  ــزب جمه ــزی ح ــر مرک دفت
اســامی ایــران حاکــی بــوده 
اســت کــه در زمــان مخابــره 
۲0 مجــروح بــه وســیله  خبــر 
بیمارســتان  بــه  آمبوالنــس 
ــه  ــران از جمل ــف ته ــای مختل ه
ســینا  و  طرفــه  بیمارســتان 
ــتان  ــد و از بیمارس ــال یافتن انتق
ــا آن  ــه ت ــید ک ــر رس ــه خب طرف
ــر آن  ــه پیک ــهید ک ۸ ش ــاعت  س
ــده  ــی ش ــی متاش ــه کل ــا ب ه
آورده  بیمارســتان  ایــن  بــه  را 
انــد. یکــی از ایــن شــهدا آقــای 
مجلــس  نماینــده  طباطبایــی 
بــود امــا هویــت هفــت نفــر 
دیگــر هنــوز مشــخص نشــده 
ــر  ــم تی ــه هفت ــت.عامل واقع اس

ــود؟ ــی ب ــه کس چ
ــر،  ــم تی ــار هفت ــل انفج  عام
ــا  ــد رض ــام محم ــه ن ــردی ب ف
رشــته  دانشــجوی  کاهــی، 
ــت  ــم و صنع ــگاه عل ــرق دانش ب
پیــروزی  از  پــس  کــه  بــود 
ــن  ــازمان مجاهدی ــه س ــاب ب انق
حفــظ  بــا  و  پیوســت  خلــق 
ــدار  ــدا پاس ــت، ابت ــن عضوی ای
اســامی  انقــاب  کمیتــه 
خیابــان پاســتور شــد و بعــد 

ــه داخــل  ــا هدایــت ســازمان، ب ب
راه  اســامی  جمهــوری  حــزب 
ــاء  ــزب ارتق ــرد. او در ح ــدا ک پی
یافــت و مســوول دعــوت هــا 
ــرد  ــا و میزگ ــس ه ــرای کنفران ب
هــا و جلســات شــد. ضمــن آنکــه 
مســوول حفاظــت حــزب نیــز 
گردیــد. او بمــب را بــا کیــف 
ــه  ــل جلس ــه داخ ــود ب ــتی خ دس
ــع  ــامی واق ــوری اس ــزب جمه ح
ــمه  ــارراه سرچش ــی چه در نزدیک
دقایقــی  و  داد  انتقــال  تهــران 
از ســاختمان  انفجــار،  از  قبــل 
حزب خــارج شــد. پــس از انفجار 
یکــی  منــزل  در  مدتــی  نیــز 
متبــوع  ســازمان  اعضــای  از 
ــا از  ــد و نهایت ــی ش ــود مخف خ
ــور  ــی کش ــای غرب ــق مرزه طری
بــه عــراق منتقــل گردیــد. او 
ــای  ــی از اعض ــا یک ــراق ب در ع
امــا  کــرد.  ازدواج  ســازمان 
اعضــای  فهرســت  در   1۳۷0 در 
قــرار  ســازمان  دار«  »مســئله 
ســازمان  از   1۳۷۲ در  گرفــت، 
ــراق  1۳۷۳ از ع ــد و در  ــدا ش ج

رهســپار آلمــان گردیــد.
 پیــام شــورای موقــت ریاســت 

جمهــوری
»بســم اهلل الرحمن الرحیم

ــاب  ــای انق ــال نوپ ــب نه دیش
ــا  ــر ب ــار دیگ ــک ب ــامی ی اس
ــن  ــید تری ــی از رش ــون جمع خ
ــد.  ــاری ش ــام آبی ــربازان اس س
ــامی  ــن اس ــون میه ــاک گلگ خ
ــاران  ــن ی ــداکار تری ــون ف از خ

گرفــت،  رنــگ  امــت  و  امــام 
ــدا  ــا خ ــان ب ــه پیم ــان ک از آن
بســته بودنــد جمعــی عهــد و 
پیمــان خویــش را بــه انجــام 
منتظرنــد  جمعــی  و  رســاندند 
تــا فرمــان خــدا کــی فــرا رســد 
پیــروان  ثــاراهلل  یــا  اینــک  و 
ــد  ــتاده ان ــو ایس ــن ت راه خونی
ــیر  ــر شمش ــش ب ــون خوی ــا خ ت
ــروز  ــتکبار پی ــرک و اس ــر، ش کف
مــی شــوند.  پیــروز  و  شــوند 
انقــاب  دشــمنان  دیشــب 
ــا  ــانه ت ــن نش ــارز تری ــامی ب اس
ــود را  ــتگی خ ــدی و ورشکس امی
ــره  ــت و چه ــش گذاش ــه نمای ب
دیشــب  نفــاق  و  کفــر  پلیــد 
ــت  ــما ای ام ــر شد.ش ــان ت نمای
دانیــد  مــی  ایــران  مســلمان 
ــار  ــزرگ و خونب ــاب ب ــه انق ک
پیــروزی  بــه  خــدا  را  شــما 
ــاب  ــان انق ــدا نگهب ــاند و خ رس
بدانیــد  و  شماســت.  اســامی 
شــخصیت  شــهادت  بــا  کــه 
انقــاب  خروشــان  ســیل  هــا 
ــور  ــتد حض ــی ایس ــاز نم ــما ب ش
صحنــه  در  شــما  مــداوم 
را  عزیزتــان  و  عظیــم  انقــاب 
خواهــد  کامــل  پیــروزی  بــه 
را  دشــمن  هوشــیاری  رســاند 
ــچ  ــاخت و هی ــد س ــود خواه ناب
قدرتــی در جهــان وجــود نــدارد 
و  مصمــم  ملتــی  بتوانــد  کــه 
پشــتوانه  بــا  کــه  را  راســخ 
ــا  ــگ ب ــه جن ــدا ب ــه خ ــان ب ایم
ــرده  ــام ک ــم و زور قی ــر و ظل کف

آنــان  دهــد.  شکســت  اســت 
ــا  ــامی م ــن اس ــرای میه ــه ب ک
دیــده  خــون  حمــام  خــواب 
ــون  ــا خ ــا ب ــه م ــد ک ــد بدانن ان
ــا  ــم ت ــاخته ای ــو س ــش وض خوی
ــی  در مهــراب عشــق الهــی قربان
شــویم کــه شــهادت در راه خــدا 
ــت  ــدا اس ــردان خ ــت م سرنوش
از کربــای حســین  و ایــن راه 
ــا  ــان ه ــه زم ــای هم ــه کرب ب
منتهــی مــی شــود. دشــمنان 
شــیطان،  فرزنــدان  انقــاب، 
کــه  بداننــد  قــرآن  مخالفــان 
ــن  ــتضعفان میه ــان و مس محروم
ــروزی  ــه پی ــز ب ــا ج ــامی م اس
بــاز  انقــاب  اندیشــند.  نمــی 
ــاور  ــی ی ــام ب ــتد. اس ــی ایس نم
خونیــن  پرچــم  و  مانــد  نمــی 
ــد  ــی افت ــاک نم ــر خ ــارزه ب مب
ــی  ــوش نم ــر خام ــگ تکبی و بان
جوانــان  ای  اینــک  شــود. 
اســام،  علمــداران  ای  وطــن 
نــگاه  جامعــه،  محرومــان  ای 
ــمن  ــت دش ــما اس ــه ش ــمن ب دش
ــر  ــه اگ ــت ک ــرده اس ــان ب گم
شــخصیت هــای جامعــه شــما 
شــهید شــوند مبــارزه پایــان 
ــارزه را  ــم مب ــت پرچ ــه اس یافت
ــره  ــا را گ ــت ه ــد، مش برافرازی
ــرده  ــود را فش ــوف خ ــد، صف کنی
مــا  اینــک  کنیــد،  واحــد  و 
ــرای  ــمن رودررو ب ــتیم و دش هس
احــد  جنــگ  نفــس  آخریــن 
ــدق را  ــزوه خن ــت، غ ــان یاف پای

ــم. ــی کنی ــاز م آغ

واقعه هفت تیر چگونه به وقوع 

پیوست
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                                                          ماهنامه فرهنگی سیاسی

آیــت اهلل رئیســی در همایــش سراســری 
قــوه قضائیــه:

قــوام  عدالــت  اجــرای  بــا  جامعــه 
بــد می یا

ــر اهمیــت اجــرای  ــا تاكیــد ب ایشــان ب
در  بایــد  گفــت:  جامعــه  در  عدالــت 
تصمیم گیری هــا  و  تصمیم ســازی ها 
ــد و  ــته باش ــود داش ــت وج ــته عدال پیوس
ــد  ــتمر رص ــكل مس ــه ش ــرورت دارد ب ض
كنیــم كــه در تصمیمــات چقــدر بــه 

شــده ایم. نزدیــك  عدالــت 

ــوه  ــه ق ــك هفت ــن تبری ــان ، ضم ایش
قضائیــه بــه مدیــران و كاركنــان و قضــات 
پرتــاش دســتگاه قضائــی و گرامی داشــت 
یــاد شــهدای هفتــم تیــر و شــهید مظلــوم 
دكتــر بهشــتی گفــت: جریــان نفــاق 
بــا پشــتیبانی نظــام ســلطه تصمیــم 
ــاب  ــان انق ــاب، جری ــه انق ــت جبه داش
ــا  ــرور فیزیكــی ی و نمادهــای انقــاب را ت

ــد. ــخصیت كن ــرور ش ت
دكتــر رئیســی بــا تشــریح وقایــع 
در  منافقیــن چقــدر  گفــت:  دهــه 6۰ 
ــخصیت كردنــد.  ــرور ش ایــن ســال ها ت
انقــاب،  نمــاد  كــه  را  چهره هایــی 
ــا پخــش  مجاهــدت و ایســتادگی بودنــد ب
شــایعات و تهمــت زدن هــا و افتراهــا مــورد 
حملــه قــرار دادنــد و می خواســتند آنهــا را 
بــه حاشــیه ببرنــد. بــه قــدری بــه شــهید 
ــام  ــه ام ــد ك ــرده بودن ــت ك ــتی اهان بهش
ــش از  ــه بی ــد »آنچ ــی)ره(، فرمودن خمین
شــهادت شــهید بهشــتی مــرا آزرده خاطــر 

می كنــد، مظلومیــت او بــود.«
ــان  ایشــان در مــورد تخریب هــای جری
انقــاب،  ابتدایــی  در ســال های  نفــاق 
تصریــح كــرد: آنهــا می خواســتند جریــان 

ــه  ــد و زمین ــیه برانن ــه حاش ــاب را ب انق
ــن  ــلطه را در ای ــام س ــاره نظ ــلط دوب تس
كشــور فراهــم كننــد، امــا خداونــد انقــاب 

ــر آنهــا پیــروز كــرد. را ب
ــه  ــاره ادام ــن ب ــور در ای ــس جمه رئی
داد: در ایــن 4۰ ســال در كشــور هــر 
ــه ای  ــر فتن ــاد و ه ــاق افت ــه ای اتف حادث
ایجــاد شــد، رد پــای جریــان نفــاق در آن 
ــواره  ــاق هم ــان نف ــود. جری ــده می ش دی
ــرده  ــعی ك ــلطه س ــام س ــتوانه نظ ــا پش ب
ــا  ــد، ام ــه ده ــود را ادام ــیطنت های خ ش

ــد. ــد ش ــدند و نخواهن ــق نش موف
ــه  ــر اینك ــد ب ــا تأكی ــی ب ــر رئیس دكت
بهشــتی  نورانــی شــهید  راه  و  میــراث 
ــای  ــه تاش ه ــت، ب ــد داش ــه خواه ادام
ایشــان بــرای ساختارســازی در نظــام 
اســامی اشــاره كــرد و اظهــار داشــت: مــا 
ساختارســازی موجــود در نظــام اســامی 
را از فكــر، اندیشــه و قلــم شــهید بهشــتی 
و از بــزرگان مجلــس خبــرگان اول داریــم 

ــیم. ــا باش ــات آنه ــدردان زحم ــد ق و بای
آیــت اهلل رئیســی بــا تجلیــل از خدمــات 
كاركنــان و قضــات قــوه قضائیــه، تصریــح 
كــرد: بســیاری از كاركنــان ایــن قــوه 
نقــاط  نشــان و خالصانــه در  و  بی نــام 
ــت  ــت و عدال ــرای امنی ــور ب ــف كش مختل

تــاش می كننــد.

ــا تجلیــل  رئیــس جمهــور همچنیــن ب
حجت االســام  خدمــات  و  زحمــات  از 
ــار  ــه، اظه ــوه قضائی ــنی اژه ای در ق محس
داشــت: گفتمانــی كــه بایــد در قــوه 
قضائیــه و كلیــت نظــام دنبــال شــود، 
حفــظ و ارتقــای اعتمــاد اجتماعــی اســت 
تــا امیــد مــردم بــه نظــام و دســتگاه 
ــه  ــود و ب ــتر ش ــه روز بیش ــه روز ب عدلی

دنبــال ارتقــا و اجــرای ســند تحــول 
ــیم. باش

ــه  ــه جامع ــر اینك ــد ب ــا تأكی ــان ب ایش
ــت،  ــت، عقانی ــای عدال ــر مبن ــامی ب اس
شــده  پایه ریــزی  اخــاق  و  معنویــت 
ــه دســت  ــه ب ــون عادالن اســت، گفــت: قان
ــن  ــود. در دی ــرا می ش ــادل اج ــان ع مجری
اســام بعــد از توحیــد هیــچ مقولــه ای بــه 
گســتردگی عدالــت وجــود نــدارد. عدالــت 
ــه  ــر در هم ــترده و فراگی ــر گس ــك ام ی

حوزه هــا اســت.
ــری از  ــش دیگ ــور در بخ ــس جمه رئی
ســخنان خــود در تشــریح و تعریــف فســاد 
ــارج  ــدال خ ــری از اعت ــر گاه ام ــت: ه گف
و  بــه فســاد می شــود  تبدیــل  شــود، 
ضــد عدالــت خواهــد شــد. وظیفــه همــه 
و  تقنینــی  اجرایــی،  دســتگاه های  در 
ــن  ــت اســت و در ای ــرای عدال ــی اج قضائ
مســیر شــناخت حــق، گرایــش بــه حــق و 
ــم اســت. ــر حــق بســیار مه ایســتادگی ب

رئیــس جمهــور افــزود: زمــان روش هــا 
ــا ارزش هــا همــواره  را تغییــر می دهــد، ام
ثابــت اســت. بایــد بــر ارزش هــا پافشــاری 
ــت و  ــه چیس ــاز جامع ــم نی ــم و بدانی كنی

متناســب بــا آن نقــش ایفــا كنیــم.

دكتــر رئیســی بــا تجلیــل از مقــام 
ــتی،  ــهید بهش ــون ش ــهدایی چ ــامخ ش ش
شــهید قدوســی و حــاج قاســم ســلیمانی، 
چهره هــای  مصادیــق  آنهــا  گفــت: 
سیاســی، انقابــی، بــه  روز و كارآمــد بودنــد 
ــرای  ــود ب ــام وج ــا تم ــد ب ــر بودن و حاض

ــد. ــش كنن ــای نق ــت ایف ــرای عدال اج
ــر اینكــه  ــا تأكیــد ب آیــت اهلل رئیســی ب
ــا فقــر،  اجــرای عدالــت هیــچ ســازگاری ب
فســاد و تبعیــض نــدارد، گفــت: اگــر 

رییس جمهور در همایش سراسری قوه قضائیه:

جامعه با اجرای عدالت قوام می یابد 

عدالــت در اقتصــاد اجــرا شــود، شــاهد بــه 
ــود. ــم ب ــر خواهی ــن فق حاشــیه رفت

ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأكی ــور ب ــس جمه رئی
پیشــگیری از وقــوع جــرم در كشــور، 
گفــت: همــه دســتگاهها در كشــور در 
ــئولیت  ــش و مس ــرم نق ــگیری از ج پیش
ــد  ــد. تمــام تصمیمــات در كشــور بای دارن
و  ناهنجاری هــا  كاهــش  راســتای  در 
ــی  ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــد هنجاره رش

ــد. باش
نظــرات  از  قدردانــی  بــا  ایشــان 
كارشناســی دیگــر قــوا، گفــت: دولــت 
نظــرات مجلــس و قــوه قضائیــه را كمــك 
اســتقبال  آن  از  و  می دانــد  خــود  بــه 

. می كنــد
دكتــر رئیســی بــا تأكیــد بــر ضــرورت 
انســجام تمــام قــوا گفــت: رمــز موفقیــت 
ــوا، نیروهــای مســلح  مــا انســجام تمــام ق
زعامــت  تحــت  خدمتگــزاران  همــه  و 

ــوای  ــت. در ق ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
گرفتــار  گرفتیــم  تصمیــم  ســه گانه 
ــم.  ــن بپردازی ــه مت ــویم و ب ــیه ها نش حاش
و  مســئوالن  برخــی  گذشــته  ادوار  در 
حاشــیه ها  درگیــر  دســت اندركاران 
ــی  ــب  عقب ماندگی های ــه موج ــدند ك ش
شــد، امــا تصمیــم جــدی مــا ایــن اســت 

ــویم. ــی نش ــار حواش ــه دچ ك
متــن  تشــریح  در  جمهــور  رئیــس 
و تفــاوت آن بــا حاشــیه گفــت: متــن 
از  گره گشــایی  و  خالصانــه  خدمــت 
زندگــی مــردم و اجــرای عدالــت اجتماعی 
ــلیقه های  ــه س ــارغ از هم ــادی، ف و اقتص
فــردی و سیاســی مطابــق آن چیــزی كــه 
رهبــر انقــاب در بیانیــه گام دوم ترســیم 

ــت. ــد، اس كردن
امیــدواری  ابــراز  ضمــن  ایشــان 
فرهنگــی  و  اقتصــادی  آینــده  بــه 
كشــور، تصریــح كــرد: اگرچــه شــاهد 

اراده  امــا  هســتیم  عقب ماندگی هایــی 
ــرای  ــه ب ــت ك ــن اس ــا ای ــه م ــدی هم ج
ــق  ــم. ح ــاش كنی ــت ت ــرفت و عدال پیش
ــور  ــم؛ كش ــا زدن نداری ــرد و درج عقب گ
یــك راه بیشــتر پیــش رو نــدارد و آن 

پیشــرفت اســت.
رئیــس جمهــور تأكیــد كــرد: تجربــه به 
مــا نشــان داده اســت كــه هــر جــا مــردم 
ــا  ــوت م ــه ق ــتند،آنجا نقط ــاركت داش مش
ــرای  ــردم ب ــم از م ــذا می خواهی ــوده و ل ب

اجــرای كارهــا كمــك بگیریــم.

ایشــان بــا اشــاره بــه وجــود مشــكات 
ــد  ــا تأكی ــه، ب ــوه قضائی ــا در ق و كمبوده
ــه ایــن قــوه، تصریــح  ــر كمــك دولــت ب ب
ــه  ــوه قضائی ــس ق ــا پیشــنهاد رئی ــرد: ب ك
بــرای كاهــش هزینه هــای دادرســی و 
دسترســی آســان بــه عدالــت موافــق 

ــتیم. هس
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 در ایــن مراســم همچنیــن محمدعلــی 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر  زلفــی گل 
ــس  ــادل ریی ــی حدادع ــاوری،  غامعل فن
فارســی،  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان 
محمدمهــدی طهرانچــی رییــس دانشــگاه 
معــاون  صالحــی  اكبــر  علــی  آزاد، 
فرهنگســتان  مقــام  قائــم  و  پژوهشــی 
ــو  ــدم عض ــی مق ــا مصباح ــوم، غامرض عل
ــت  مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، آی
ــر رشــاد رییــس پژوهشــگاه  ــی اكب اهلل عل
فرهنــگ و اندیشــه اســامی ، شــماری از 
نخبگان، اســتادان دانشــگاه و پژوهشــگران 
حــوزه مطالعــات علــوم انســانی در ســالن 

ــتند. ــور داش ــران حض ــاس س اج
جشــنواره بین المللــی فارابــی ویــژه 
اســامی  و  انســانی  علــوم  تحقیقــات 
توســط وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــی  ــایی و معرف ــدف شناس ــا ه ــاالنه ب س
علــوم  حــوزه  در  برتــر  اســتعدادهای 
ــار  ــه آث ــی و ارای انســانی و اســامی، معرف
ــر، روش هــا و طرح هــای  و نظریه هــای برت
جدیــد در حــوزه علــوم انســانی و اســامی 
در میــان اندیشــمندان ایرانــی و غیــر 
ــروز )ســه  ــی شــود و ام ــزار م ــی برگ ایران
ــن دوره  ــدگان ای ــی برگزی ــنبه( با معرف ش

بــه كار خــود پایــان می دهــد.

ــنواره  ــه جش ــام دبیرخان ــاس اع براس
بیــن المللــی فارابــی از میــان ۲۰7 اثــری 
جشــنواره   ایــن  در  داوری  بــرای  كــه 
ــده و  ــر برگزی ــت 16 اث ــده اس ــال ش ارس
ــوان و  ــش ج ــر در دو بخ ــته تقدی شایس

ــدند. ــاب ش ــال انتخ بزرگس
ــی  ــروه علم ــنواره در 15 گ ــن جش ای
ــخ،  ــان، تاری ــان و عرف ــامل اخــاق، ادی ش
جغرافیــا و باستان شناســی، حقــوق، زبــان، 
ــی  ــوم اجتماع ــی، عل ــات و زبان شناس ادبی
اقتصــادی،  علــوم  ارتباطــات،  علــوم  و 
ــوم  ــالی، علــ ــوم مــ ــریت و علــ مدیــ
تربیتــی، روان شناســی و علــــوم ورزشــی، 

و  بین الملــل  روابــط  سیاســی،  علــوم 
مطالعــات منطقــــه ای، علــــوم قــــرآنی، 
ــول،  ــه و اصـــ ــث، فقــ ــر و حدی تفسیـ
فنــاوری  كــــام،  و  منطــق  فلســفه، 
كتابــداری،  و  اطاع رســانی  اطاعــات، 
امــام  و  اســامی  انقــاب  مطالعــات 
خمینــی )ره(، مطالعــات میــان رشــته  ای و 
مطالعــات هنــر و زیبایی شناســی بهتریــن 
آثــار را در چهــار قالــب كتــاب پژوهشــی، 
گــزارش اختتام یافتــه پژوهــش، رســاله 
كارشناسی ارشــد  پایان نامــه  و  دكتــری 

شناســایی و معرفــی می كنــد.
ــش  ــنواره در بخ ــن جش ــن ای همچنی
پیشــگام  شــخصیت های  جایــزه  ویــژه 
علــوم انســانی و اســامی، پیشكســوت 
ــر،  ــوم انســانی و اســامی، مترجــم برت عل
انجمــن علمــی برتــر، نشــریه علمــی 
برتــر و نظریه پــرداز برجســته را اعطــا 

. می كنــد
آغــاز اختتامیــه ســیزدهمین جشــنواره 

بیــن المللــی فارابــی 
ــیزدهمین  ــوان س ــار فراخ ــد انتش رون

ــاز  دوره جشــنواره از شــهریور گذشــته آغ
بــه ســیزدهمین دوره  آثــار رســیده  و 
ــال  ــطح بزرگس ــنواره در دو س ــن جش ای
)بــاالی ۳5 ســال( و جــوان )كمتــر از ۳5 
ســال( داوری شــد. آثــاری كــه از ابتــدای 
ســال 1۳97 تــا پایــان اســفند 1۳99 
ــن  ــد، در ای ــه  بودن ــان یافت ــا پای منتشــر ی
دوره از جشــنواره می توانســتند شــركت 

ــد. كنن
ــه  ــر ب در ایــن دوره ســه هــزار و 88 اث
دبیرخانــه رســید  كــه بعــد از پاالیــش 
ــد و  ــی مان ــر باق ــزار و 669 اث ــه ۲ ه اولی
ــوزه  ــاس ح ــر اس ــی ب ــروه علم در 15 گ
ــد.  ــدی ش ــانی گروه بن ــوم انس ــی عل اصل
ــج  ــیزدهم پن ــن، در دوره س ــر ای ــزون ب اف
شــخصیت پیشــگام و پنــج شــخصیت 
ــن  ــف تعیی ــته های مختل ــتاز در رش پیش

ــدند. ش
همچنیــن 84 اثــر در بخــش بین الملــل 
بــه دبیرخانــه رســید و در نهایــت آثــار 65 
محقــق خارجــی وارد رقابــت در جشــنواره 
ــش  ــورای بخ ــی ش ــی بررس ــد و در پ ش

عنــوان  بــه  محقــق   1۰ بین الملــل، 
ــی از  ــه محققان ــی از جمل ــق خارج محق
لبنــان،  از  نفــر   ۲ مالــزی،  بنــگادش، 
پورتوریكــو، بوســنی، فیلیپیــن و ۲ نفــر از 

ــدند. ــده ش ــش برگزی مراك

تاكنــون 1۲ دوره از ایــن جشــنواره بــه 
ترتیــب دوره اول بهمــن 1۳86، دوره دوم 
ــان 1۳88، دوره  دی 1۳87، دوره ســوم آب
ــان  ــم آب ــان 1۳89، دوره پنج ــارم آب چه
دوره  آبــان 1۳91،  دوره ششــم   ،1۳9۰
هفتــم بهمــن 1۳9۳، دوره هشــتم بهمــن 
ــم  ــم دی 1۳96، دوره ده 1۳95، دوره نه
بهمــن 1۳97، دوره یازدهــم مــرداد 1۳99 
برگــزار   14۰۰ تیــر  دوازدهــم  دوره  و 
ــلمین  ــام والمس ــت. حجت االس ــده اس ش
رضــا غامــی رییــس دبیرخانــه جشــنواره 
بین المللــی فارابــی و رییــس مؤسســه 
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و مهــدی 
ــن  ــی ای ــورای علم ــر ش ــاس زاده، دبی عب

ــتند. ــی هس ــنواره فاراب دوره از جش

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی با حضور رییس جمهور برگزار شد 

شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در حوزه علوم انسانی
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طــرف ضمــن  دو  دیــدار  ایــن  در   
ــان  ــن وضعیــت مناســبات می ــرور آخری م
دو كشــور كــه در دوره اخیــر رشــد قابــل 
از جهــش در  اســت،  توجهــی داشــته 
ــوزه  ــوص در ح ــه خص ــه ب ــط دوجانب رواب
ــرژی،  ــی، زیرســاختی، ان اقتصــادی، امنیت
تجــارت و صنعــت ابــراز خشــنودی كــرده 
و  ایــن مســیر  تــداوم  را  اراده خــود  و 

ــد. ــراز كردن ــت آن اب تقوی

ضمــن  طــرف  دو  حــال  عیــن  در 
در  مشــترک  موفقیت هــای  یــادآوری 
مقابلــه بــا تروریســم، بــر ضــرورت توســعه 
جدیــد  عرصه هــای  در  همكاری هــا 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای تاكیــد كردنــد و 
از اراده جــدی خــود بــرای تقویــت امنیــت 
كشــورهای مســتقل در منطقــه خبــر 

ــد. دادن

ــدار اراده  ــن دی ــی در ای ــت اهلل رئیس آی
دو كشــور بــر توســعه مناســبات دوجانبــه 
ــس از  ــت: پ ــد و گف ــه خوان ــل توج را قاب
رونــد  عشــق آباد،  و  مســكو  در  دیــدار 
همكاری هــا رو بــه رشــد بــوده و ایــن 

ــود. ــت ش ــد تقوی ــان بای ــد همچن رون

ــه ســابقه  ــا اشــاره ب ــور ب رئیــس جمه
در  كشــور  دو  موفقیت آمیــز  همــكاری 
مبــارزه بــا تروریســم در ســوریه، ایــن 
ــت و  ــت امنی همــكاری را زمینه ســاز تقوی

ثبــات در منطقــه دانســت و افــزود: 
كشــورهایی كــه در منطقــه غــرب 
ــد،  ــارزه باتروریســم بودن آســیا مدعــی مب
زمینــه  ایــن  در  موثــری  گام  هیــچ 
ــوری اســامی  ــن جمه ــا ای ــتند ام برنداش
ــا همــكاری  ــد كــه ب ایــران و روســیه بودن
ــم،  ــا تروریس ــارزه ب ــث مب ــدی در بح ج

ــن  ــود را در ای ــدی خ ــت و اراده ج صداق
ــد. ــان دادن ــه نش زمین

والدیمیــر پوتیــن، رئیــس جمهــور 
ضمــن  دیــدار  ایــن  در  نیــز  روســیه 
ــرزمین  ــور در س ــندی از حض ــراز خرس اب
افزایــش  از  ایــران،  میهمان نــواز 
همكاری هــای دو كشــور در عرصه هــای 
امنیــت  حــوزه  در  بویــژه  مختلــف 
بین المللــی خبــر داد و گفــت: ایــران و 
ــل  و  ــی در ح ــیار بزرگ ــهم بس ــیه س روس

فصــل بحــران ســوریه دارنــد.

آیــت اهلل رئیســی، والدیمیــر پوتیــن 
و رجــب طیــب اردوغــان در هفتمیــن 
ــد  اجــاس ســران كشــورهای ضامــن رون
میزبانــی كشــورمان  بــه  آســتانه كــه 

ــد. ــركت كردن ــد، ش ــزار  ش برگ

دیدار دوجانبه روسای جمهور ایران و روسیه 
ضرورت توسعه همکاری ها در عرصه منطقه ای و فرامنطقه ای
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در دیدار روسای جمهور ایران و آذربایجان چه گذشت؟
جمهوری اسامی ایران ثابت کرده که دوست روزهای سخت همسایگان است

آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در 
ادامــه برنامه هــای ســفر بــه تركمنســتان، 
ــی اف رئیــس جمهــور  ــدار الهــام عل در دی
ــای  ــن مزای ــی از مهمتری ــان، یك آذربایج
را  منطقــه ای  اجاس هــای  برگــزاری 
ــورهای  ــات كش ــوی مقام ــدار و گفتگ دی
ــم بیشــتر  ــه تفاه همســایه و ایجــاد زمین

ــت. ــان دانس ــان آن می

بــه  اشــاره  بــا  جمهــور  رئیــس 
دو  در  موجــود  ظرفیت هــای  اینكــه 
كشــور بســیار بیــش از ســطح فعلــی 
ــا  ــد ب ــت: بای ــت، گف ــن اس ــط فیمابی رواب
ایــن ظرفیت هــا  از  بهینــه  بهره گیــری 
همكاری هــای دو كشــور در عرصه هــای 
سیاســی،  اقتصــادی، فرهنگــی و تجــاری را 

داد. گســترش 
ــط  ــه ســوابق رواب ــا اشــاره ب رئیســی ب

افــزود: جمهــوری اســامی  دو كشــور 
ایــران ثابــت كــرده كــه دوســت روزهــای 
اســت و هیچــگاه  ســخت همســایگان 
تنهــا  را  در ســختی ها دوســتان خــود 

نمی گــذارد.

بــه  ادامــه  در  جمهــور  رئیــس 
ــورمان  ــاالی كش ــطح ب ــای س توانمندی ه
ــی از  ــی و مهندس ــات فن ــه خدم در زمین
جملــه در عرصــه انــرژی و عمــران اشــاره 
كــرد و اظهــار داشــت: توانمندی هــای 
نیــز ظرفیت هــای  و  فنــی و خدماتــی 
ــه  ــران از جمل ــتیكی ای ــك و لجس ژئوپلتی
نقــل،  و  ترانزیــت و حمــل  در عرصــه 
بــرای گســترش  مناســبی  زمینه هــای 
ــعه  ــز توس ــور و نی ــای دو كش همكاری ه
خــزر  ســاحلی  كشــورهای  تعامــات 

هســتند.

از  دیگــری  بخــش  در  رئیســی 
ــور  ــه حض ــر اینك ــد ب ــا تاكی ــخنانش ب س
رژیــم اشــغالگر قــدس در منطقــه تنــش زا 
ــع امنیــت  ــه نف ــچ وجــه ب ــه هی ــوده و ب ب
ــم  ــن مه ــح كرد:ای ــت، تصری ــه نیس منطق
ــا همــكاری كشــورهای منطقــه و  ــا ب صرف

همســایگان خــزر محقــق می شــود.

رئیــس  علــی اف«  »الهــام  آقــای 
ــدار  ــن دی ــز در ای ــان نی ــور آذربایج جمه
بــا بیــان اینكــه پــس از دیــدار قبلــی وی 
بــا رئیــس جمهــور كشــورمان در حاشــیه 
اجــاس اكــو در عشــق آباد ارتقــای روابــط 
دوجانبه تســریع شــده اســت، خاطرنشــان 
ــز  ــا نی ــروز م ــدار ام ــدوارم دی ــرد: امی ك
موجــب تقویــت رونــد گســترش روابــط و 
ــور  ــای دو كش ــطح همكاری ه ــای س ارتق
شــود. در ایــن دیــدار تاكیــد شــد كــه دو 

كشــور بــه واســطه نزدیكــی جغرافیایــی و 
ریشــه های مشــترک تاریخــی و فرهنگــی 

ــده اند. ــل ش ــم متص ــه ه ب
طرفیــن ضمــن صحبــت در مــورد 
چشــم انــداز مشــاركت ســنتی كــه نشــانه 
ــل  ــرام متقاب ــارز آن اعتمــاد و احت هــای ب
ــه  ــط دوجانب ــت رواب ــت، از تقوی ــوده اس ب
در همــه زمینــه هــا حمایــت كردنــد.

در عیــن حــال خاطرنشــان شــد كــه 
ــعه  ــرای توس ــه ب ــخصی ك ــای مش گام ه
برداشــته  دوجانبــه  ســودمند  روابــط 
گســترش  بــه  مســتقیماً  می شــود، 
اقتصــادی  و  تجــاری  همكاری هــای 
ــن  ــن ای ــد ضم ــك می كن ــی كم بین الملل
كــه همكاریهــای دو كشــور در حــال حاضر 
وارد ســطح جدیــدی شــده اســت.در ادامه 
روســای جمهــور ایــران و تركمنســتان در 
گفت وگــوی  اصلــی  حوزه هــای  میــان 
ــه  ــی از جمل ــات مهم ــی، موضوع بین دولت

و  حمل ونقــل  گاز،  و  بــرق  زمینــه  در 
همچنیــن  و  ساخت وســاز  ارتباطــات، 
كشــاورزی، گردشــگری و ســایر صنایــع را 
بررســی كردنــد.در ایــن دیــدار همچنیــن 
بــر اهمیــت فعالیــت كمیســیون بیــن 
ــدید  ــران در تش ــتان و ای ــی تركمنس دولت
ــران دو  ــد. س ــد ش ــه تاكی ــط دوجانب رواب
كشــور همســایه نیــز بــا تاكیــد بــر اهمیت 
ــر، از  ــر ثم ــات انســانی مثم ــاد ارتباط ایج
ایجــاد روابــط ســنتی در زمینــه آموزشــی، 
ــه  ــداوم روی ــز ت ــی و نی ــی و فرهنگ علم
ــت  ــترک حمای ــای مش ــزاری رویداده برگ
كردنــد.در ادامــه همچنیــن رئیــس جمهور 
تركمنســتان بــا »الهــام علــی اف« رئیــس 
ــو  ــدار و گفت وگ جمهــوری آذربایجــان دی
كرد.طرفیــن در مــورد موضوعــات اولویــت 
دار، بحــث و گفتگــو كننــد. همانطــور 
ــد، مشــاركت تركمنســتان  ــاره ش ــه اش ك
و آذربایجــان بــر اســاس اصــول برابــری و 

ــل، امــروز محتــوای كیفــی  منفعــت متقاب
ــت. ــه اس ــود گرفت ــه خ ــدی ب جدی

رئیــس جمهــور تركمنســتان بــا تاكیــد 
ــا  ــی ب ــط خوب ــا رواب ــور م ــه كش ــر اینك ب
نزدیــك تریــن همســایگان خــود دارد، 
مجــدداً بــر تمایــل همــكاری هــای مثمــر 
ثمــر بــه نفــع دو ملــت بــرادر كــه اساســاً 
توســط یــك جامعــه فرهنگــی و تاریخــی 

ــد كــرد. مرتبــط هســتند، تأكی
مقامــات ارشــد دو كشــور در ادامــه 
ــود در  ــم موج ــیل عظی ــود پتانس ــه وج ب
ــا در  ــكاری ه ــت هم ــر تقوی ــور ب دو كش

زمینه هــای مختلــف اشــاره كردنــد.
ــتان  ــران تركمنس ــه، س ــن زمین در ای
آذربایجــان، حــوزه هــای تجــاری و  و 
اقتصــادی، ســوخت و انــرژی، حمــل و نقل 
و ارتباطــات، كشــاورزی، صنایــع نســاجی، 
ــت  ــره را از اولوی ــیمیایی و غی ــع ش صنای

ــمردند. ــه برش ــط دوجانب ــای رواب ه
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در ایــن دیــدار تاكیــد شــد كــه دو 
كشــور بــه واســطه نزدیكــی جغرافیایــی و 
ریشــه های مشــترک تاریخــی و فرهنگــی 
ــن  ــده اند.طرفین ضم ــل ش ــم متص ــه ه ب
صحبــت در مــورد چشــم انــداز مشــاركت 
آن  بــارز  هــای  نشــانه  كــه  ســنتی 
ــت،  ــوده اس ــل ب ــرام متقاب ــاد و احت اعتم
همــه  در  دوجانبــه  روابــط  تقویــت  از 
زمینــه هــا حمایــت كردنــد.در عیــن حــال 
خاطرنشــان شــد كــه گام هــای مشــخصی 
ســودمند  روابــط  توســعه  بــرای  كــه 
ــتقیماً  ــود، مس ــته می ش ــه برداش دوجانب
بــه گســترش همكاری هــای تجــاری و 
اقتصــادی بین المللــی كمــك می كنــد 
ضمــن ایــن كــه همكاریهــای دو كشــور در 
ــدی شــده  حــال حاضــر وارد ســطح جدی
اســت.در ادامــه روســای جمهــور ایــران و 
ــی  ــای اصل ــان حوزه ه ــتان در می تركمنس
موضوعــات  بین دولتــی،  گفت وگــوی 
ــرق و گاز،  ــه ب ــه در زمین ــی از جمل مهم
ساخت وســاز  ارتباطــات،  و  حمل ونقــل 
و  گردشــگری  كشــاورزی،  و همچنیــن 
ــن  ــد.در ای ــع را بررســی كردن ــایر صنای س

ــت  ــت فعالی ــر اهمی ــن ب ــدار همچنی دی
ــتان و  ــی تركمنس ــن دولت ــیون بی كمیس
ایــران در تشــدید روابــط دوجانبــه تاكیــد 
ــا  ــز ب شــد. ســران دو كشــور همســایه نی
تاكیــد بــر اهمیــت ایجــاد ارتباطــات 
انســانی مثمــر ثمــر، از ایجــاد روابــط 
ســنتی در زمینــه آموزشــی، علمــی و 
ــزاری  ــه برگ ــداوم روی ــز ت ــی و نی فرهنگ
ــد. ــت كردن ــترک حمای ــای مش رویداده

جمهــور  رئیــس  همچنیــن  ادامــه  در 
تركمنســتان بــا »الهــام علــی اف« رئیــس 
ــو  ــدار و گفت وگ جمهــوری آذربایجــان دی
كرد.طرفیــن در مــورد موضوعــات اولویــت 
دار، بحــث و گفتگــو كننــد. همانطــور كــه 
اشــاره شــد، مشــاركت تركمنســتان و 
ــری و  ــول براب ــاس اص ــر اس ــان ب آذربایج
ــل، امــروز محتــوای كیفــی  منفعــت متقاب
ــت.رئیس  ــه اس ــود گرفت ــه خ ــدی ب جدی
جمهــور تركمنســتان بــا تاكیــد بــر اینكــه 
كشــور مــا روابــط خوبــی بــا نزدیــك 
تریــن همســایگان خــود دارد، مجــدداً بــر 
ــه  ــر ب ــر ثم ــای مثم ــكاری ه ــل هم تمای
ــاً توســط  ــه اساس ــرادر ك ــت ب ــع دو مل نف

یــك جامعــه فرهنگــی و تاریخــی مرتبــط 
ــد دو  ــات ارش ــد كرد.مقام ــتند، تأكی هس
كشــور در ادامــه بــه وجــود پتانســیل 
ــت  ــر تقوی عظیــم موجــود در دو كشــور ب
همــكاری هــا در زمینه هــای مختلــف 
اشــاره كردنــد.در ایــن زمینــه، ســران 
ــای  ــوزه ه ــان، ح ــتان و آذربایج تركمنس
ــرژی،  ــوخت و ان ــادی، س ــاری و اقتص تج
ــاورزی،  ــات، كش ــل و ارتباط ــل و نق حم
صنایــع نســاجی، صنایــع شــیمیایی و 
غیــره را از اولویــت هــای روابــط دوجانبــه 
برشــمردند.رئیس جمهــور تركمنســتان 
ــا »قاســم تاكایــف« رئیــس  هــم چنیــن ب
ــرد. ــدار ك ــز دی ــتان نی ــوری قزاقس جمه

ضمــن  تركمنســتان  جمهــور  رئیــس 
خوشــامدگویی صمیمانــه بــه میهمــان 
بــرای  وی  دعــوت  پذیــرش  از  خــود 
ــای خــزر  شــركت در نشســت ســران دری
ــایی  ــرای شناس ــبی ب ــت مناس ــه فرص ك
زمینــه هــای اولویــت دار همــكاری در 
ــادل  ــرای تب ــدت ب ــدت و بلندم ــاه م كوت
ــی  ــد، تشــكر و قدردان نظــر فراهــم می كن

ــرد. ك

ــا  ــدار ب ــران در دی ــور ای ــس جمه رئی
فیصــل مقــداد گفــت كــه خــروج آمریــكا 
ــل  ــه، راه ح ــرات و كل منطق ــرق ف از ش
اساســی و ریشــه ای بحــران هــای غــرب 

ــت. آسیاس

ــا   ــی ب ــدار رئیس ــات دی جزئی
ــوریه ــه س ــر خارج وزی

دیــدار  در  رئیســی  ابراهیــم  ســید 
»فیصــل مقــداد« وزیــر امــور خارجــه 
ســوریه بــا آرزوی موفقیــت و بهــروزی 
بــرای دولــت و ملــت ســوریه، گفــت: 
مطمئــن هســتم آینــده بــه نفع مــردم این 
ــت  ــر و مقاوم ــود و صب ــد ب ــور خواه كش
ملــت ســوریه،  باعــث روشــن بــودن آینــده 
ایــن كشــور و منطقــه مــی شــود. رئیــس 
ــوط  ــزارش مبس ــر از گ ــا تقدی ــور ب جمه

وزیرخارجــه ســوریه تأكیــد كــرد: همانطور 
ــا  ــد آمریكایی ه ــاب فرمودن ــه رهبرانق ك
بایــد از ســوریه خــارج شــوند. خــروج 
آمریــكا از شــرق فــرات و كل منطقــه، راه 
ــای  ــران ه ــه ای بح ــی و ریش ــل اساس ح

ــت. ــرب آسیاس غ

رئیســی اظهــار داشــت: راه حــل رفــع 
ــش  ــلط ارت ــورها، تس ــی كش ــی برخ نگران
ــور  ــن كش ــای ای ــه مرزه ــر هم ــوریه ب س
اســت و حاكمیــت ملــی ســوریه نیــز بایــد 
ــه  ــی ب ــی توجه ــد. ب ــرام باش ــورد احت م
ــروز مخاطــرات  ــث ب ــات، باع ــن موضوع ای

ــی شــود. ــی م مختلف

ــور خارجــه  ــر ام ــداد« وزی »فیصــل مق
ســوریه نیــز در ایــن دیــدار ضمــن ابــاغ 
ســام بشــار اســد رئیــس جمهــور ســوریه 

ــی  ــاع كنون ــی از اوض ــی گزارش ــه رئیس ب
سیاســی و امنیتــی ایــن كشــور ارائــه 

كــرد.

ــرای حــل  ــه اراده كشــورش ب مقــداد ب
مســائل و مشــكات ســوریه اشــاره كــرد و 
افــزود: ابتكارهــای سیاســی و دیپلماتیكــی 
مختلفــی را جهــت نیــل بــه ایــن اهــداف 

در دســتور كار داریــم.

وزیــر امــور خارجــه ســوریه بــا تقدیــر 
ــن  ــورهای ضام ــت كش ــزاری نشس از برگ
رونــد آســتانه در تهــران و ابــراز خرســندی 
ــای  ــت: رهنموده ــتاوردهای آن،  گف از دس
ــای  ــدگاه ه ــاب و دی ــم انق ــر معظ رهب
نشــان دهنده  ایــران  جمهــور  رئیــس 
دمشــق  و  تهــران  بیــن  هم پیمانــی 

ــت. اس

دیدار رئیس جمهور با وزیر خارجه سوریه تقویت روابط دوجانبه در همه زمینه ها
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 هفتمیــن اجــاس كشــورهای ضامــن 
رونــد آســتانه بــا میزبانــی حجــت االســام 
ــور  ــس جمه ــی رئی ــم رئیس ــید ابراهی س
ــب  ــب طی ــور »رج ــا حض ــورمان و ب كش
و  تركیــه  جمهــور  رئیــس  اردوغــان« 
جمهــور  رئیــس  پوتیــن«  »والدمیــر 
ــران  ــالن اجــاس س ــیه در محــل س روس
برگــزار شــد.بر اســاس ایــن گــزارش، 
مذاكــرات آســتانه بــا ابتــكار عمــل ایــران 
و روســیه و همراهــی تركیــه در ســال 
ــا هــدف حــل و فصــل منازعــات  ۲۰17 ب
ســوریه و پایــان بخشــیدن به شــش ســال 
جنــگ، آوارگــی و ویرانــی در ایــن كشــور 
ــا  ــتانه ی ــت آس ــد. دور اول نشس ــاز ش آغ
ــه ۲۰17  ــوریه در ژانوی ــح س ــت صل نشس
ــه در  ــیه و تركی ــران، روس ــور ای ــا حض ب
ــور  ــه كش ــد.این س ــزار ش ــتان برگ قزاقس
ــار مذاكــرات آســتانه را  ــون هجــده ب تاكن
ــتانه،  ــدف بررســی مســائل بشردوس ــا ه ب
تقویــت اعتمــاد و هماهنگــی بــرای انجــام 
اقداماتــی در راســتای توســعه رونــد صلــح 
ــزار  ــوریه برگ ــران س ــل بح ــل و فص و ح
كرده انــد. در همــه ایــن مذاكــرات بــر 
و  اســتقال  حاكمیــت،  حفــظ  لــزوم 
ــد  ــه رون ــوریه و ادام ــی س ــت ارض تمامی

از  اســت.  شــده  تاكیــد  بــس  آتــش 
ــز در  ــت نی ــش نشس ــون ش ــویی تاكن س
ــیه  ــران، روس ــور ای ــای جمه ــطح رؤس س
ــت  ــت. نشس ــده اس ــزار ش ــه برگ و تركی
ســوچی در اول آذر 96، نشســت آنــكارا 
تهــران  نشســت   ،97 فروردیــن  در 15 
نشســت ســوچی  شــهریور 97،  در 16 
در  آنــكارا  نشســت  بهمــن 97،  در ۲5 
۲5 شــهریور 98 و نشســت مجــازی و 
ــر 99 در  ــران در 11 تی ــاده ته ــوق الع ف
ــده  ــزار ش ــه كشــور برگ ــران س ســطح س
اســت. هفتمیــن نشســت هــم امــروز 
ــی،  ــت اهلل رئیس ــور آی ــا حض ــران ب در ته
پوتیــن و اردوغــان برگــزار شــد.تعیین 
ــش در  ــش تن ــرای كاه ــه ب ــار منطق چه
ســوریه، تشــكیل كمیتــه قانــون اساســی و 
همچنیــن دعــوت از مخالفــان و بازیگــران 
ــن  ــوان عضــو ناظــر مهمتری ــه عن دیگــر ب
ــت.  ــتانه اس ــور آس ــرات مح ــج مذاك نتای
ایــن نشســت ها در مجمــوع آثــار و نتایــج 
مثبتــی بــر مهــار بحــران، عبــور از پــروژه 
ــاع در  ــی اوض ــت تدریج ــدازی و تثبی بران
ــه  ــت، ب ــته اس ــراه داش ــه هم ــوریه ب س
گونــه ای كــه از نشســت های رونــد آســتانه 
ــاركت  ــی از مش ــوان مدل ــه عن ــوان ب می ت

كشــورها در تأمیــن امنیــت منطقــه و 
ــی از  ــرد. یك ــام ب ــم ن ــا تروریس ــارزه ب مب
دلیــل اهمیــت برگــزاری نشســت های 
آســتانه ایــن اســت كــه كشــورهای منطقه 
بــه دور از مداخــات بیگانــگان بــه دنبــال 
منازعــات  حــل  بــرای  الگویــی  ارائــه 
منطقــه ای هســتند.هجدهمین نشســت 
رونــد آســتانه در روزهــای ۲4 تــا ۲6 
خــرداد امســال بــا حضــور معاونــان وزارت 
ــه  ــران و تركی ــیه، ای ــه روس ــور خارج ام
ــل  ــه حاص ــد ك ــزار ش ــتان برگ در قزاقس
در  بــود.  بنــدی   19 بیانیــه  یــك  آن 
ــر اســتقال،  ــد ب ــه ضمــن تاكی ــن بیانی ای
ــه  ــزوم مقابل ــوریه و ل ــی س ــت ارض تمامی
ــا تروریســم در ایــن كشــور و همچنیــن  ب
ــم صهیونیســتی  محكومیــت حمــات رژی
ــانی  ــاع انس ــه اوض ــبت ب ــوریه، نس ــه س ب
ســوریه ابــراز نگرانــی شــد و اعضــا از 
جامعــه بیــن الملــل، ســازمان ملــل متحــد 
ــتند  ــتانه آن خواس ــای بشردوس و آژانس ه
تــا كمــك رســانی بــه كل ســوریه را 
ــرورت  ــر ض ــن ب ــد؛ همچنی ــت كنن تقوی
ــرافتمندانه و  ــن، ش ــت ام ــهیل بازگش تس
ــی  ــان و آوارگان داخل ــه پناهجوی داوطلبان

ــد. ــد ش ــوریه تاكی ــه س ب

هفتمین اجالس کشورهای ضامن روند آستانه برگزار شد
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 تهــران پــس از یــك دهــه وقفــه 
اجــاس  ایــن  دوره  دهمیــن  میزبــان 
شــده و در آییــن افتتاحیــه ایــن نشســت، 
رایزنــان فرهنگــی ایــران در 6۰ كشــور 

ــد. ــور دارن حض
در مــدت برپایــی اجــاس رایزنی هــای 
فرهنگــی كــه تــا ششــم مــرداد مــاه 
هــای  نشســت  سلســله  دارد،  ادامــه 
تخصصــی و همچنیــن ســه كارگاه بــا 
ــده  ــان ای ــت گذاران، صاحب ــور سیاس حض
و نهادهــای مجــری برگــزار می شــود.

پیشــتر دبیــر دهمین اجــاس فرهنگی 
ایــران در خــارج از كشــور دربــاره جزئیــات 

برگــزاری ایــن دوره اجاســیه گفــت كــه 
در افتتاحیــه ایــن اجــاس تمــام بازیگــران 
مؤثــر در عرصــه دیپلماســی فعــال در 
ــت صبــح،  ظهــر و عصــر  كشــور، ســه نوب
ــرح  ــود را مط ــای خ ــا و دغدغه ه حرف ه
كننــد و در نوبت شــنبه شــب این نشســت 
نیــز وزارت گردشــگری و میــراث فرهنگــی 

ــان فرهنگــی اســت. ــان رایزن میزب

ــردا  ــرد: ف ــه ك ــه« اضاف ــین روزب »حس
)یكشــنبه( مقامــات عالــی وزارت امــور 
ســازمان  روز  همــان  عصــر  و  خارجــه 
صداوســیما در اجاســیه حضــور می یابنــد 

رســانه  مدیــران  حضــور  اهمیــت  و 
ــه  ــت ك ــروری اس ــت ض ــی از آن جه مل
ــامی  ــران اس ــی از ای ــازی حقیق تصویرس
ــمند  ــور هوش ــا حض ــتاوردهای آن ب و دس
رســانه ها محقــق خواهــد شــد؛ همــه 
ــا را  ــان م ــانه ای، رایزن ــای رس مجموعه ه
بــازوی همــكاران خــود در عرصه هــای 
ــف  ــز مكل ــان نی ــد و رایزن ــی بدانن فرهنگ
شــدند.  رســانه ها  بــا  همــكاری  بــه 
ــر  ــام و ایجــاد تصوی ــد پی وحــدت در تولی
واحــد از انقــاب اســامی و كشــورمان در 
خــارج از مرزهــا، نقطــه اشــتراک ســازمان 

ارتباطــات اســامی بــا رسانه هاســت. 

نخستین جلسه شورای عالی جهاد سازندگی 
حمایت عملی از فعاالن جهادی و گروه های مردمی

نخســتین جلســه شــورای عالــی جهــاد 
ســازندگی بــه ریاســت رئیــس جمهــور در 
ــر  ــا حضــور محمــد مخب ــی تهــران ب مصل
معــاون  جمهــور،  رئیــس  اول  معــاون 
محــروم  مناطــق  و  روســتایی  توســعه 
رفــاه  و  كار  وزیرتعــاون  اول،  معــاون 
ــت  ــر صنع ــور، وزی ــر كش ــی، وزی اجتماع
معــدن و تجــارت، وزیــر میــراث فرهنگی و 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، فرمانده 
نیــروی انتظامــی، فرمانــده ارتــش، رئیــس 
رئیــس  ســازندگی،  بســیج  ســازمان 

بنیــاد مســكن، رئیــس ســتاد اجرایــی 
فرمــان امــام، رئیــس بنیــاد مســتضعفان، 
رئیــس كمیتــه امــداد و رئیــس جمعیــت 
ــامل  ــی ش ــو حقیق ــر و 7 عض ــال احم ه
صاحبنظــران و نماینــدگان تشــكل های 

ــد. ــكیل ش ــادی تش جه

حجــت  بشــارتی،  جلیــل  ســید 
ــمیان، حســین  االســام والمســلمین قاس
صــادق  منــش،  ایــران  هانــی  یكتــا، 
ــویان  ــد موس ــید وحی ــرد، س ــرزاده مف می

و زینــب اختــری بــه عنــوان اعضــای 
ــی جهــاد ســازندگی  حقیقــی شــورای عال

هســتند.
حمایــت عملــی از فعــاالن جهــادی 
تجمیــع  و  مردمــی  گروه هــای  و 
گســترش  بــرای  دولــت  ظرفیت هــای 
ایــن  اهــداف  از  پیشــرفت،  و  عدالــت 

اســت. عالــی  شــورای 
رئیــس جمهــور در حاشــیه این جلســه 
از نمایشــگاه دســتاورد فعــاالن گروههــای 

جهــادی بازدیــد كــرد.

دهمین اجالس رایزنان فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
 »دیپلماسی فرهنگی دانش بنیان، همگرا، صادرات فرهنگی« 
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ــا  ــه ب ــوه قضایی ــری ق ــش سراس همای
حضــور حجــت االســام و المســلمین 
ــوه  ــس ق غامحســین محســنی اژه ای رئی
ــلمین  ــام و المس ــت االس ــه، حج قضایی
ــور،  ــس جمه ــی رئی ــم رئیس ــید ابراهی س
مجلــس  رئیــس  قالیبــاف  محمدباقــر 
شــورای اســامی و اعضــای شــورای عالــی 
رؤســای  و  دادســتان ها  قضاییــه،  قــوه 
دادگســتری های سراســر كشــور در ســالن 
اجــاس ســران آغــاز شــد.معاون اول قــوه 
قضاییــه در ابتــدای ایــن همایــش بــا بیــان 
ــدس در  ــان مق ــه آرم ــتیابی ب ــه دس اینك
قــوه قضاییــه نیازمنــد تشــریك مســاعی و 
ــای  ــدت ه ــوه و مجاه ــر ســه ق ــل ه تعام

ــی اســت. ــا همدل ــوام ب ت
ــد  حجــت االســام و المســلمین محم
مصــدق، تصریــح كــرد: قــوه قضاییــه 
بــدون یــاری دولــت و مجلــس نمی توانــد 
ــرای رســیدن  ــردی خــود را ب ــش راهب نق
بــه آرمان هــای انقــاب ایفــا كنــد، از ایــن 
جهــت ایــن گردهمایــی فرصــت مغتنمــی 
ــی  ــم افزای ــوه و ه ــه ق ــل س ــرای تعام ب
اســت.معاون اول قــوه قضاییــه، عنــوان 
كــرد: هــم اكنــون ریاســت دســتگاه قضــا 
در دســتان شــخصیتی اســت كــه 4 دهــه 
قضــا  در دســتگاه  را  از عمــر خویــش 
ســپری كــرده و مشــكات دســتگاه عدلیه 

ــر وی حــل شــدنی اســت. ــا تدابی ب
حجــت االســام و المســلمین محســنی 
ــش  ــه در همای ــوه قضایی ــس ق اژه ای رئی
ــرد: در  ــان ك ــه بی ــوه قضایی ــری ق سراس
حالــی كــه جهــان بیــن دو قــدرت شــرق 
و غــرب مــادی تقســیم شــده بــود كســی 
ــی  ــت دین ــك نهض ــرد ی ــی ب ــان نم گم
ــكا  ــدون ات ــن و ب ــدون وام گرفت ــد ب بتوان
بــه شــرق و غــرب پیــروز شــود.وی افــزود: 
برخــی افــراد در مخیلــه شــان هــم خطــور 
ــی در عصــر  نمــی كــرد كــه چنیــن اتفاق
ــت  ــد عنای ــود. خداون ــق ش ــر محق حاض
كــرد و بــه دســت یــك بنــده صالــح 
ــاور  ــن ب ــت دی ــت ام ــه دس ــودش و ب خ
ــمنان و  ــم دش ــی را علیرغ ــاب عظیم انق

ــاند. ــروزی رس ــه پی ــتكبران ب مس
ــه  ــان اینك ــا بی ــه ب ــوه قضایی ــس ق رئی
مــردم یكپارچــه و یكــدل بــا پیــروی 
دیــروز  امــام  از  مقتــدای خودشــان  از 
و امــام امــروز بــر همــه نقشــه هــای 
ــام  ــان كــرد: ام ــروز شــدند، بی دشــمن پی
ــد وســیع یــك  ــا پیون و امــت توانســتند ب
الگــوی وســیع از حكمرانــی بــه نــام مــردم 
ســاالری دینــی ارائه دهند.محســنی اژه ای 
گفــت: اگــر مــردم بداننــد كارگــزاران نظام 
بــرای آن هــا، بــرای تحقــق عدالت،عدالــت 
اجتماعــی و فراهــم كــردن بســتر جهــت 

تــاش  آن هــا  آخــرت  و  دنیــا  رشــد 
می كننــد، تردیــد نكنیــد كــه مــردم 
ــد  ــام خواهن ــزاران نظ ــر كارگ ــت س پش
ــا  ــم ب ــود می دان ــه خ ــروز وظیف ــود. ام ب
تمــام تــوان بــه كمــك قــوه مجریــه بیایم. 
برنامه هایــش  اگــر دولــت در  می دانــم 
موفــق باشــد قــوای قضائیــه و مقننــه هــم 

ــود.  ــد ب ــق خواهن موف
ــا مســئولیت  مســئولیت قــوه مجریــه ب
قــوه قضاییــه قابــل مقایســه نیســت.

ــا بیــان اینكــه امــروز وظیفــه خــود  وی ب
می دانــم بــا تمــام تــوان بــا مجلــس 
انقابــی تشــریك مســاعی داشــته باشــیم 
ــا  ــن متناســب ب ــم قوانی ــك ه ــا كم ــا ب ت
ــردم  ــه م ــت ب ــا خدم ــب ب ــان، متناس زم
و متناســب بــا مقابلــه بــا نقشــه های 
ــه  ــت: وظیف ــم، گف ــن كنی ــمن تدوی دش
تمــام  همــكاری  بــا  می دانــم  خــود 
نیروهــای نظامــی، انتظامــی و امنیتــی 
ــن  ــردم را تامی ــاه و امنیــت م آرامــش، رف
ــاور دارم تقویــت قــوه قضاییــه از  كنیــم. ب
ــع  ــه نف ــانی و اداری ب ــروی انس ــاظ نی لح
ــت  ــود. تقوی ــد ب ــت خواه ــس و دول مجل
ــوه  ــات ق ــه منوی ــد ب ــه می توان ــوه قضایی ق
مجریــه كمــك كنــد. تقویــت قــوه قضاییــه 
مــی توانــد موجــب اجــرای بهتــر قوانیــن 

ــود. ــس ش مجل

 محسنی 

اژه ای در 

همایش 

سراسری قوه 

قضاییه

حیــات  و  تمــدن  فرهنــگ، 
انســان بیــش از هــر چیــز مدیــون 
فرزانگانــی  و  فــداكاری  حضــور 
ــل  ــه و عم ــا اندیش ــه ب ــت ك اس
مشــعلی  همچــون  خویــش، 
فــروزان فــراروی جامعــه قــرار 
گرفته انــد. بــی شــك یكــی از 
ــه درخشــندگی  ــگان ك ــن فرزان ای
داشــت،  فــردی  بــه  منحصــر 
ــر  ــر كبی ــی)س(، رهب ــام خمین ام
انقــاب اســامی ایــران اســت. 
بــرای  اســت  الزم  پــس 
شــناخت بیشــتر ایــن مــرد فرزانــه 
ــاق و  ــار و اخ ــتفاده از گفت و اس
ــتر  ــه بیش ــر چ ــان، ه ــار ایش رفت
ــه  ــن راســتا ب مطالعــه شــود.در ای
تخصصــی  مجــات  و  كتاب هــا 
امــام  شــناخت  زمینــه  در 
ــه  ــده ك ــوع ش ــی)س( رج خمین
ــه ای زندگــی  ــه گون همــه آن هــا ب
ایشــان را مــورد مطالعــه و بررســی 

ــد.  ــرار داده ان ق
ــد  ــن ش ــق روش ــن تحقی ــا ای ب
كــه شــخصیت امــام خمینــی)س( 
ــت  ــی اس ــتگی خاص دارای برجس
كــه بــه واســطه آن، موجبــات 

رشــد و تعالــی ایشــان را در ابعــاد 
مختلــف فراهــم كــرده اســت.

ــه  ــل ب ــار فص ــاب در چه ــن كت ای
معرفــی بخشــی از شــخصیت امــام 
اســت:  پرداختــه  خمینــی)س( 
اول: كلیــات و مفاهیــم،  فصــل 
فصل دوم: بررســی شــخصیت امام 
خمینــی)س(، فصــل ســوم: ســیره 
احیــای  در  خمینــی)س(  امــام 
ارزش، فصــل چهــارم: بهره گیــری 
از راهكارهــای امــام)س( در حفــظ 

ــامی. ــعائر اس ش
امــام  كتــاب  در  آن چــه 
خمینــی)س(؛ زندگی، شــخصیت، 
پیــش  كــه  عمــل  و  اندیشــه 
روی خواننــدگان اســت، آمــده، 
درصــد   6 انــدازه  در  گزیــده ای 
نهایــی  مقاله هــای  محتــوای  از 
خمینــی)س(  امــام  دانشــنامه 
ــه  ــه ب ــف توج ــا عط ــه ب ــت ك اس
گزینــش  و  مهم تــر  مســائل 
مســتقیم  صــورت  بــه  آنچــه 
خمینــی)س(  امــام  بــا  پیونــد 
كار  پایــان  بــا  و همزمــان  دارد 
دانشــنامه امــام خمینــی)س( از 
ســوی دســت اندركاران دانشــنامه 

آن  محتــوای  بــر  اشــراف  كــه 
ــن  ــاب و تدوی ــد، انتخ ــته ان داش
ــاب  ــن كت ــت.ویژگی ای ــده اس ش
از نظــر شــیوه بیــان و گــزارش 
مطالــب و مباحــث كــه در ۳۰ 
فصــل و باعناویــن بســیار تنظیــم 
ــه جــای  ــن اســت كــه ب شــده، ای
مطالــب،  متعــدد  منابــع  ذكــر 
مقاله هــای  بــه  آن هــا  همــه 
ــام  ــوط در اصــل دانشــنامه ام مرب
خمینــی)س( ارجــاع و مســتند 
ــزون برمعرفــی  ــا اف شــده اســت ت
اصلــی  مدخل هــای  همــه 
دانشــنامه و مستندســازی مطالــب 
ــی  ــری تفصیل ــاب، پیگی ــن كت ای
بــه  مطلــب،  هــر  مســتند  و 
ــان  ــگران آس ــرای پژوهش ــژه ب وی

باشــد.
خمینــی)ره(  امــام  كتــاب 
اســامی  ارزش هــای  احیاگــر 
توســط مؤسســه چــاپ و نشــر 
مؤسســه  بــه  )وابســته  عــروج 
تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی 
ــد  ــا جل ــه ب )س(( در 1۰4 صفح
شــومیز منتشــر و راهــی بــازار 

كتــاب شــده اســت.

کتاب »امام خمینی)ره( احیاگر ارزش های اسالمی« منتشر شد
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امیــر ســرتیپ احمــد رضــا پوردســتان 
تحقیقــات  و  مطالعــات  مركــز  رئیــس 
اســامی  جمهــوری  ارتــش  راهبــردی 
یــادواره  مراســم  چهارمیــن  در  ایــران 
ــم و بزرگداشــت  ــه درب قائ ــهدای محل ش
ــت:  ــار داش ــان، اظه ــهید كاش ــران ش امی
ملــت بــزرگ ایــران اســامی در دوران 
ــن  ــه دی ــد ك ــان دادن ــدس نش ــاع مق دف
دغدغــه زبانشــان نیســت، بلكــه تــا عمــق 
ــزت  ــت.وی ع ــرده اس ــوذ ك ــان نف جانش
و اقتــدار جمهــوری اســامی ایــران را 
ایثارگــری  و  مجاهدت هــا  بركــت  بــه 
ــر  ــرد: اگ ــان ك ــت و خاطرنش ــهدا دانس ش
ــود،  ــهدا نب ــای ش ــادت ها و فداكاری ه رش
انقــاب اســامی ایــران در عرصه هــای 
مختلــف پیــروز نمی شــد.رئیس مركــز 
ــش  ــردی ارت ــات راهب ــات و تحقیق مطالع
بــه شــرایط نامســاعد دوران دفــاع مقــدس 
اشــاره كــرد و یــادآور شــد: در دوران 
تحریم هــای  علیرغــم  مقــدس  دفــاع 
اقتصــادی  دشــمن علیــه كشــورمان و 
مناســب،  جنگــی  تجهیــزات  نداشــتن 
ــروز  ــراق پی ــث ع ــم بع ــر رژی ــتیم ب توانس
شــویم.امیر ســرتیپ پوردســتان، بــا بیــان 
ــه وارد  ــه و صادقان ــهدا خالصان ــه ش اینك
میــدان جنــگ شــدند، گفــت: ایــن ســنت 
ــه وارد  ــس خالصان ــه هرك ــت ك ــی اس اله
جنــگ بــا دشــمنان اســام شــود، خداونــد 
او را یــاری می كنــد.وی بــا اشــاره بــه 
ــزود:  ــمنان، اف ــای دش ــه ها و توطئه ه نقش
درســت اســت كــه در دوران دفــاع مقدس 
شــرایط بســیار ســخت و طاقــت فرســایی 
و  توطئه هــا  بــا  امــروز  امــا  داشــتیم، 
ترفندهایــی كــه دشــمن علیــه نظــام 
ــرایط  ــرده، ش ــی ك ــران طراح ــامی ای اس
ــخت تر و  ــیار س ــگ بس ــان جن ــا از زم م
مركــز  اســت.رئیس  شــده  پیچیده تــر 
ــش  ــردی ارت ــات راهب ــات و تحقیق مطالع

جمهــوری اســامی ایــران، بــا بیــان اینكــه 
كشــورمان در حــال حاضــر درگیــر جنــگ 
نــرم اســت، تصریــح كــرد: در دوران دفــاع 
ــاد  ــر جنــگ رو در رو و جه مقــدس درگی
ــگ  ــر جن ــروز درگی ــا ام ــم ام ــر بودی اصغ
ــرم دشــمن علیــه اعتقــادات و باورهــای  ن
جوانــان هســتیم، بنابرایــن الزم اســت 
در برابــر نقشــه های دشــمنان هوشــیار 
باشــیم.وی توســعه و ترویج فســاد، فحشــا، 
بــی بندبــاری و زیــر ســوال بــردن بنیــان 
ــگ  ــمن در جن ــداف دش ــواده را از اه خان
ــمن در  ــرد: دش ــار ك ــوان  و اظه ــرم عن ن
ــا شــبهه افكنــی، اعتقادهــا  ــرم ب جنــگ ن
و باورهــای دینــی جوانــان كشــورمان 
را مــورد هــدف قــرار داده اســت.رئیس 
ــردی  ــات راهب ــات و تحقیق ــز مطالع مرك
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، مایــوس 
ــران را  ــردم از نظــام اســامی ای ــردن م ك
مهمتریــن هــدف دشــمن در جنــگ نــرم 
عنــوان كــرد و گفــت: دشــمن، بــه دنبــال 
آن اســت كــه مــردم را نســبت بــه انقــاب 

ــد. ــن كنن بدبی

امیرســرتیپ پوردســتان، بــا بیــان اینكه 
ــال كنــد كــردن حركــت  ــه دنب دشــمن ب
رو بــه رشــد كشــورمان اســت، خاطرنشــان 
كــرد: مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد هــر 
چــه كــه بــه قلــه نزدیكتــر شــویم، فشــار 
دشــمن بــا شــیوه های مختلــف علیــه 
بــه  می شــود.وی  بیشــتر  كشــورمان 
ــام  ــه اس ــش ب ــزون گرای ــش روز اف افزای
در كشــورهای اروپایــی و آمریكایــی اشــاره 
یادواره هــای  برگــزاری  گفــت:  و  كــرد 
ــا  ــرم، اعتكاف ه ــای مح ــهدا، عزاداری ه ش
ــده،  ــام فرمان ــكوه س ــا ش ــات ب و تجمع
موجــب شــكوفایی كانون هــای نورانــی 
اســام  بــه  خدمــت  بــرای  جوانــان 
ســخت  شــرایط  بــه  می شــود.وی 
اقتصــادی و اجتماعــی اروپــا و آمریــكا 
نیــز اشــاره كــرد و اظهــار داشــت: بحــران 
زندان هــا،  بــودن  پــر  مخــدر،  مــواد 
تیراندازی هــای افسارگســیخته، قتــل و 
ــورم  ــی و ت ــژادی، گران ــض ن ــارت، تبعی غ
آمریــكا  فعلــی  مشــكات  مهمتریــن 

ــت.  اس

 اگر فداکاری های شهدا نبود، انقالب اسالمی ایران در عرصه های مختلف پیروزنمی شد
رییس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش جمهوری اسامی
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ــدار  ــه دی ــدا برنام ــه ابت ــفید ك كاخ س
ــكار  ــلمان را ان ــن س ــد ب ــا محم ــدن ب بای
كــه  كــرده  تأییــد  باخــره  می كــرد، 
بایــدن در ســفرش بــه عربســتان بــا 
ــرد  ــد ك ــدار خواه ــعودی دی ــد س ولی عه
امــا بــه ادعــای »جــان كربــی« ســخنگوی 
ــن  ــفید، ای ــی كاخ س ــت مل ــورای امنی ش
ــدن  ــود و بای ــد ب ــه نخواه ــدار دوجانب دی
ــد  ــه محم ــم او ك ــلمان و تی ــك س ــا مل ب
بــن ســلمان هــم عضــو آن اســت، دیــدار 

ــت.  ــد داش خواه
ســفر  اولویــت  انــرژی، 

بایــدن منطقــه ای 
بــا توجــه بــه اینكــه جنــگ در اوكرایــن 
منجــر بــه افزایــش قیمــت بنزیــن در 
ــت در  ــد نف ــده، تولی ــده ش ــاالت متح ای
ــه  ــدن ب ــو بای ــفر ج ــتوركار س ــدر دس ص
ــا او و  ــرار دارد، ام ــعودی ق ــتان س عربس
دســتیاران ارشــدش از اذعــان بــه بحــران 
انــرژی كــه باعــث ایــن ســفر شــده 
خــودداری كرده اند.مقامــات كاخ ســفید 
ــه  ــفر ب ــدن در س ــه بای ــد ك ــد دارن تاكی
ــه یــك »دســتوركار  عربســتان ســعودی ب
ــرژی  ــه ان ــت ك ــد پرداخ ــزرگ« خواه ب
تنهــا یكــی از مــوارد آن اســت. آن هــا 
عادی ســازی  از  از مســائل  مجموعــه ای 
ــرائیل،  ــا اس ــی ب ــورهای عرب ــط كش رواب
پایــان دادن بــه جنــگ در یمــن، برخــورد 
اســتراتژی های  توســعه  و  ایــران  بــا 
برده اند.بایــدن  نــام  را  تروریســم  ضــد 
ــه  ــفرش ب ــاره س ــش درب در اظهارنظرهای
ــد  ــل از تایی ــی قب عربســتان ســعودی حت
ــفر  ــه س ــرد برنام ــاش ك ــفر، ت ــن س ای
ــد و  ــوه ده ــترده جل ــیار گس ــود را بس خ
ــاره  ــه اش ــح در منطق ــرائیل و صل ــه اس ب
ــفر  ــن س ــاره ای ــن درب ــرد. وی 1۳ ژوئ ك
ــه  ــوط ب ــگاران گفــت: »ایــن مرب ــه خبرن ب
ــت.  ــرائیلی ها اس ــا  اس ــی آن ه ــت مل امنی

ایــن )ســفر( بــه مســائل بســیار بزرگتــری 
مربــوط  انــرژی  بخــش  بــه  نســبت 
می شــود«. یــك روز بعــد، كاخ ســفید 
ــن 1۳  ــدن بی ــه بای ــرد ك ــام ك ــما اع رس
ــه  ــاه( ب ــی ۲5 تیرم ــه )۲۲ ال ــا 16 ژوئی ت
ــعودی  ــتان س ــغالی و عربس ــطین اش فلس
ــن  ــل فاری ــه تحلی ــرد. ب ــد ك ــفر خواه س
ــت  ــن اس ــدن ممك ــت بای ــی، دول پالیس
ــور  ــط نوظه در تســهیل پیشــرفت در رواب
ــر  ــعودی و دیگ ــتان س ــا عربس ــرائیل ب اس
كشــورهای خلیــج فــارس موفــق شــود، اما 
در حقیقــت اولویت هــای او جــای دیگــری 
اســت. طبــق ایــن گــزارش، اســرائیل 
رئیس جمهــور  كــه  را  آنچــه  اعــراب  و 
ــد،  ــد، می گیرن ــد بده ــده بای ــاالت متح ای
امــا بــه شــدت بــه كاهــش ارزش سیاســی 
او واقفنــد و شــروع بــه نادیــده گرفتــن وی 
ــان  ــا همس ــپ ی ــت ترام ــد بازگش ــه امی ب
توافقــی كــه  بــر اســاس  او كرده انــد. 
گــروه  مذاكــره شــد،  در ســال ۲۰۲۰ 
كشــورهای تولیدكننــده نفــت موســوم 
ــیه و  ــامل روس ــه ش ــاس ك ــك پ ــه اوپ ب
ــا كاهــش  عربســتان ســعودی می شــود، ب
از  ناشــی  قیمت هــای  كاهــش  تولیــد، 
همه گیــری كرونــا را معكــوس كردنــد. 
ــا افزایــش تقاضــا در  ــا كاهــش اولیــه ب ام
ــا  ــن و تحریم ه ــگ اوكرای ــه جن ــی ك حال
ــرده  ــل ك ــه را مخت ــیه عرض ــه روس علی
بــود، مواجــه شــد. در نتیجــه، قیمــت  
ــه  ــت و ب ــش یاف ــدت افزای ــه ش ــرژی ب ان
ــاالت متحــده منجــر  ــورم فزاینــده در ای ت
ــی  ــت سیاس ــدت موقعی ــه ش ــه ب ــد ك ش
انتخابــات  از  پیــش  را  بایــدن  داخلــی 
ــه  ــر ب ــاه نوامب ــره در م ــان دوره ای كنگ می
ــی  ــار راه ــه ناچ ــه و او را ب ــر انداخت خط

ــت.  ــرده اس ــعودی ك ــتان س عربس
ــت،  ــد نف ــان، تولی ــاور كارشناس ــه ب ب
عربســتان  در  بایــدن  اصلــی  اولویــت 

افزایــش  بــود زیــرا  ســعودی خواهــد 
بــرای  بنزیــن  بی ســابقه  قیمــت  
ــش  ــه كاه ــی، ب ــدگان آمریكای مصرف كنن
شــده  منجــر  وی  محبوبیــت  شــدید 
اســت. بــه گــزارش الجزیــره، »كریســتین 
كوتــس اولریشســن« از اعضــای سیاســت 
ــگاه  ــر« در دانش ــه »بِیك ــی موسس عموم
ــز  ــد اســت »تمرك ــس« گفــت  معتق »رای
ــاد  ــرای ایج ــاش ب ــازی و ت ــر عادی س ب
ثبــات یــا برقــراری صلــح در منطقــه 
راهــی بــرای تــاش و تغییــر روایــت 
ــتاد  ــول« اس ــفر اســت.«»خوان ك ــن س ای
گفــت  میشــیگان  دانشــگاه  در  تاریــخ 
ــدن  ــرای بای ــت ب ــت نف ــش قیم ــه كاه ك
بســیار مهــم اســت چــه در داخــل و چــه 
ــح  ــی. وی توضی ــت خارج ــر سیاس از نظ
ــكا و  ــای آمری ــه تحریم ه ــی ك داد در حال
اروپــا بــر صــادرات ســوخت روســیه پــس 
ــانده،  ــیب رس ــن آس ــه اوكرای ــه ب از حمل
ــرد  ــچ ك ــا را مارپی ــات قیمت ه ــن اقدام ای
و منجــر بــه افزایــش درآمــد روس هــا 
ــاور او،  ــه ب ــد. ب ــر ش ــروش محدودت از ف
اگــر مســئله نفــت نبــود، بایــدن بــه 
نمی كــرد.  ســفر  ســعودی  عربســتان 
ــن  ــا ای ــی، ب ــن پالیس ــزارش فاری ــه گ ب
ــت  ــن اس ــایند ای ــت ناخوش ــال، واقعی ح
كــه تاجــران نفــت پیــش از ایــن، كاهــش 
در  را  عرضــه  محدودیت هــای  مــداوم 
قیمــت انــرژی لحــاظ كرده انــد و تعهــدات 
ــت در  ــتر نف ــاژ بیش ــرای پمپ ــتان ب عربس
ــرای كاهــش  ــدن ب ــفر بای ــه س ــش ب واكن
ــز  ــیار ناچی ــك بس ــده نزدی ــت در آین قیم
اســت. عــاوه بــر ایــن، تحلیلگــران انــرژی 
انتظــار دارنــد كــه در طوالنــی مــدت، 
تقاضــای جهانــی از عرضــه پیشــی بگیــرد 
ــد،  ــته باش ــه داش ــد ادام ــن رون ــر ای و اگ
اقتصــادی  آینــده  در  بــاال  قیمت هــای 
جهــان نقــش بســته و تعدیل هــای نســبتاً 

جزئــی كــه ســعودی ها در ازای لطــف 
ایــاالت متحــده انجــام می دهنــد، آرامــش 
ــی   ــهروندان آمریكای ــرای ش ــی را ب چندان
بــه همــراه نمــی آورد. طبــق ایــن گــزارش، 
ــعودی  ــتان س ــم عربس ــرائیل و ه ــم اس ه
در  دموكرات هــا  آســیب پذیری   متوجــه 
ــث  ــتند و از مباح ــر هس ــات نوامب انتخاب
ــزدی  ــاره نام ــرات درب ــزب دموك درون ح
بایــدن بــرای انتخابــات ریاســت جمهور 
ــا  ــزه آن ه ــد؛ در نتیجــه انگی ۲۰۲4 آگاهن
ــه  ــه دولــت بایــدن ب ــرای كمك كــردن ب ب
ــو  ــن عض ــت. اولریشس ــز اس ــدت ناچی ش
موسســه بیكــر در خصــوص تــاش بایــدن 
گفــت: تصــور نمی كنــم كــه ریــاض و 
ــوب  ــروج از چارچ ــه خ ــل ب ــی مای اوبظب
اوپــك پــاس باشــند. آن هــا روابــط خــود 
را بــا روســیه دارنــد كــه بایــد در مــورد آن  

ــد. ــر كنن فك
ــع  ــدای مناف ــر ف ــوق بش حق

ــکا آمری
بایــدن كــه در اواخــر ســال ۲۰19 
بــرای ورود بــه كاخ ســفید وعــده منــزوی 
كــردن ریــاض را در پــی قتــل خاشــقچی 
ــرای  ــر ب ــار دیگ ــك ب ــاال ی ــود، ح داده ب
ــده  ــار ش ــن كاخ ناچ ــور در ای ــه حض ادام
ــود  ــری خ ــوق بش ــای حق ــر روی ادعاه ب
چشــم ببندد.بــه تحلیــل وبســایت خبــری 
»نیوزمكــس«،  آمریكایــی  محافظــه كار 
»بایــدن و تیمــش اصــرار دارنــد تــا زمانــی 
كــه او در عربســتان خواهــد بــود، شــخصاً 
ــد  ــات نخواه ــعودی ماق ــان س ــا حاكم ب
ــت.  ــكار اس ــی آش ــن گمراه ــا ای ــرد. ام ك
حاكمــان عربســتان ســعودی و ســران 
ــاق  ــك ات ــان در ی ــده همزم ــاالت متح ای
ــر  ــا یكدیگ ــت و ب ــد داش ــور خواهن حض
صحبــت خواهنــد كــرد و بــه صــورت 
خصوصــی  حتــی  و  خصوصــی  نیمــه 

گفت وگــو خواهنــد كــرد«.
ــی،  ــانه آمریكای ــن رس ــل ای ــه تحلی ب
بایــدن از وعــده انتخاباتــی خود ســرپیچی 
خواهــد كــرد و ایــن در سیاســت آمریكا به 
امــری عــادی تبدیــل شــده اســت. طبــق 

ــرای اینكــه رئیس جمهــور  ایــن تحلیــل، ب
ــه ســمت  ــاالت متحــده ســعودی ها را ب ای
تحقــق خواســته های خــود و پمپــاژ نفــت 
ــی  ــازار جهان ــه ب ــن آن ب ــتر و ریخت بیش
بایــد از مســائل حقــوق  ســوق دهــد 
ســعودی  عربســتان  قبــال  در  بشــری 
دســت بكشــد.طبق ایــن گــزارش، كنگــره 
ــا  ــری ب ــوق بش ــای حق ــكا و گروه ه آمری
ــعودی،  ــتان س ــوابق عربس ــه س ــه ب توج
ــاد  ــورد انتق ــه شــدت م ــدن را ب ــفر بای س
ــورد  ــای م ــی از راه ه ــد و یك ــرار داده ان ق
ــت  ــن اس ــاد ای ــش انتق ــرای كاه ــث ب بح
كــه واشــنگتن در تســهیل اقدامــات بــرای 
بهبــود روابــط اســرائیل و عربســتان و 
ــازی  ــرای عادی س ــی ب ــه راه ــاد نقش ایج
بیــن دو طــرف كــه ممكــن اســت شــامل 
ــرواز  ــوق پ ــورد حق ــه در م ــای اولی گام ه
تجــاری بــرای اســرائیل باشــد، ایفــای 
ــتاد  ــی« اس ــیبلی تلهام ــد. »ش ــش كن نق
مریلنــد  دانشــگاه  در  توســعه  و  صلــح 
بیــان  بــا  الجزیــره،  بــا  گفت وگــو  در 
ایــن كــه »محبوبیــت عادی ســازی بــا 
اســرائیل شــاید منفی هــای حضــور در 
كنــار محمــد بــن ســلمان را جبــران 
»رئیس جمهــور  امــا  افــزود  كنــد«، 
محاســباتی  اشــتباه  حــال  در  آمریــكا 
ــازی  ــه عادی س ــی ك ــرا در حال ــت زی اس
در میــان دموكرات هــای كنگــره رایــج 
ــون  ــرات اكن ــدگان دموك ــت، رای دهن اس
ــل  ــه ســمت فلســطینی ها متمای بیشــتر ب
ــرائیلی ها«.به  ــمت اس ــه س ــا ب ــتند ت هس
ــی » ریسپانســیبل  ــگاه تحلیل ــزارش پای گ
اســتیت كرفــت« نظرســنجی دانشــگاه 
مریلنــد بــا شــركت ۲۲۰8 آمریكایــی 
ــردم  ــر از یــك چهــارم م نشــان داده كمت
رئیس جمهورشــان  ســفر  كشــور  ایــن 
بــه ســرزمین های اشــغالی و عربســتان 
می كنند.شــیبلی  تاییــد  را  ســعودی 
ــام  ــنجی را انج ــن نظرس ــه ای ــی، ك تلهام
داد در روزنامــه آمریكایــی »واشــنگتن 
نمی رســد  نظــر  بــه  نوشــت:  پســت« 
تمركــز بــر امنیــت اســرائیل بــه ]بایــدن[ 

ــد. در  ــفرش را بفروش ــا س ــد ت ــك كن كم
واقــع، ایــن ممكــن اســت بــه او در میــان 
حوزه هــای دموكــرات اش آســیب برســاند.

ــداوم شكســت ائتاف ســازی  پیش بینــی ت
آمریــكا در منطقــه بــه گفتــه »جــان 
كربــی« ســخنگوی شــورای امنیــت ملــی 
كاخ ســفید جــو بایــدن، رئیس جمهــور 
آمریــكا در ســفرش بــه منطقــه بــه دنبــال 
كار بــر روی موضوعاتــی نظیــر پدافنــد 
ــد  ــران خواه ــا ای ــه ب ــت مقابل ــی جه هوای
ــر جنــگ اســرائیل  ــز« وزی بود.»بنــی گانت
هــم ماه هــا پیــش اشــاره كــرد كــه 
ــارات  ــا ام ــه اســرائیل ب ــم ك ــق ابراهی تواف
ــك  ــرد، شــامل ی ــی امضــا ك متحــده عرب
ــراً  ــه ظاه ــژه اســت ك ــی وی ترتیــب امنیت
شــامل ادغــام دفــاع هوایــی اســرائیل 
و كشــورهای عضــو شــورای همــكاری 
ــی اســت  خلیــج فــارس اســت.این در حال
كــه بــه نوشــته فــارن پالیســی، واشــنگتن 
4۰ ســال اســت بــرای سیســتم دفــاع 
همــكاری  شــورای  یكپارچــه  هوایــی 
امــا  مــی آورد،  فشــار  فــارس  خلیــج 
كشــورهای عضــو هرگــز موفــق بــه انجــام 
آن نشــدند. در دولــت اوبامــا هــم اجــاس 
ــارس  ــج ف ــكاری خلی ــورای هم ــران ش س
ــا حضــور وی در ســال ۲۰15 در كمــپ  ب
دیویــد تصمیــم گرفــت كــه دقیقــاً همیــن 
كار را منهــای اســرائیل انجــام دهــد، امــا 
كشــورهای شــورای همــكاری علیرغــم 
ــری  ــز پیگی ــاالت متحــده هرگ تشــویق ای
آمریكایــی  تحلیلــی  پایــگاه  نكردنــد.  
ــی  ــتیت كرفت در گزارش ــیبل اس ریسپانس
ــت  ــی اس ــرائیل مدع ــه اس ــت گرچ نوش
ــا كشــورهای  ــان رســمی ب ــك پیم ــه ی ك
ــا  ــده، ام ــران ش ــات ای ــع حم ــی مان عرب
ــد.  منابــع كنگــره چنــدان اطمینــان ندارن
ــاع  ــاد دف ــر اتح ــزود: اگ ــزارش اف ــن گ ای
ــا  ــد، تنه ــی باش ــه واقع ــی خاورمیان هوای
ــورد از یــك ســری تاش هــای  ــن م آخری
ــده  ــاالت متح ــت ای ــت هدای ــی تح طوالن
بــرای ایجــاد یــك اتحــاد نظامــی رســمی 

ــت. ــه اس در خاورمیان

سفر به عربستان، آخرین تیر بایدن در تاریکی
 بایدن در سفر به عربستان سعودی به یک »دستورکار بزرگ« خواهد پرداخت
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ناصــر كنعانــی ســخنگوی وزارت امــور 
ــیخ  ــدار ش ــت، در دی ــران گف ــه ای خارج
محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانــی معــاون 
خارجــه  امــور  وزیــر  و  نخســت وزیر 
ــر  ــان وزی ــین امیرعبداللهی ــا حس ــر ب قط
ــط  ــر رواب ــاوه ب ــران، ع ــه ای ــور خارج ام
دوجانبــه، در مــورد موضوعــات مــورد 
عاقــه در حــوزه منطقــه ای و بیــن المللــی 
نیــز تبــادل نظــر خواهــد شــد.قطر از 
كشــورهای دارای اولویــت در سیاســت 
ــن  ــران محســوب می شــود، ای خارجــی ای
دو كشــور اســامی در منطقــه مهــم و 
حســاس خلیــج فــارس قــرار دارنــد و 
مواضــع آنهــا در مســائل مهــم منطقــه ای 
بــه هــم نزدیــك اســت. در ســال های 
اخیــر پــس از اعمــال تحریم هــا علیــه 
قطــر از ســوی عربســتان، امــارات متحــده 
ــت  ــخ مثب ــر و پاس ــن و مص ــی، بحری عرب
ــت  ــردم و دول ــه م ــك ب ــرای كم ــران ب ای
قطــر در شكســتن ایــن تحریم هــا، روابــط 
ــری  ــطوح باالت ــه س ــور ب ــی دو كش سیاس
در  ایــران  جمهــوری  رئیــس  رســید. 

ــه قطــر  چهارمیــن ســفر خارجــی خــود ب
رفــت؛ ســفری كــه بــا اســتقبال گــرم امیر 
قطــر همــراه شــد و به اذعــان كارشناســان 
و تحلیلگــران، دســتاوردهای زیــادی در 
عرصه هــای مختلــف سیاســی، اقتصــادی، 
ــه همــراه  فرهنگــی، سیاســی و امنیتــی ب
داشــت. در ایــن ســفر 14 یادداشــت تفاهم  
در زمینــه  پروازهــای هوایــی، كشــتیرانی، 
تجــارت، رســانه، لغــو روادیــد، بــرق، 
اســتانداردها، آمــوزش و فرهنــگ بیــن دو 
ــی  ــس رایزن ــد و از آن پ طــرف امضــاء ش
ــترش  ــدف گس ــا ه ــور ب ــات دو كش مقام
دوجانبــه،  موضوعــات  در  همكاری هــا 
ــت. ــش یاف ــی افزای ــه ای و بین  الملل منطق

ســفر وزیــر امــور خارجــه قطــر بــه تهــران 
درحالــی انجــام می شــود كــه دوحــه 
بیــن  غیرمســتقیم  مذاكــرات  میزبــان 
ــا میانجیگــری اتحادیــه  ایــران و آمریــكا ب
ــن  ــد ای ــر خارجــه قطــر رون ــا بود.وزی اروپ
مذاكــرات را ســازنده و مثبــت خوانــده 
ــه اش  ــای جداگان ــه دیداره ــاره ب ــا اش و ب
گفتــه  مذاكره كننــده،  هیأت هــای  بــا 

ــدن  ــا اهمیــت خوان اســت: قطــر ضمــن ب
مســیر  در  مذاكــرات،  از  مرحلــه  ایــن 
ــا رســیدن  ــا ت ــی گفت وگوه ــداوم میزبان ت
بــه نتایــج مــورد نظــر جمهــوری اســامی 
ایــران و بازگشــت همــه طرف هــا بــه 
تعهــدات از هیــچ كوششــی دریــغ نخواهــد 
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــی ك ــرد.در حال ك
اتخــاذ  و  واقع بینــی  لــزوم   بــر  ایــران 
ــرای  ــنگتن ب ــی در واش ــات سیاس تصمیم
رســیدن بــه توافقــی خــوب، قــوی و 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــد دارد و ب ــدار تاكی پای
ــه كــرده اســت،  ابتــكارات الزم را نیــز ارائ
امــا مقام هــای آمریكایــی ادعــا می  كننــد، 
ایــران در مذاكــرات دوحــه مطالبــات »فــرا 
برجامــی« مطــرح كــرد كــه نشــانه فقــدان 
ــت  ــرای بازگش ــران ب ــد ته ــت و تعه جدی
بــه توافــق هســته ای برجــام اســت.در 
ــخنگوی  ــس س ــد پرای ــه، ن ــن زمین همی
گفــت،  آمریــكا  خارجــه  امــور  وزارت 
واشــنگتن فعــا برنامــه ای بــرای برگــزاری 
دور دیگــری از مذاكــرات غیــر مســتقیم بــا 

ــدارد. ــران ن ای

گســترش رایزنی هــای منطقــه ای 
در  ســیزدهم  دولــت  ابتــدای  از 
خارجــی  سیاســت  كار  دســتور 
جمهــوری اســامی قــرار گرفتــه 
و بــر همیــن اســاس دیدارهــای 
ســران  بــا  متنــوع  و  متعــدد 
برنامه ریــزی  منطقــه   كشــورهای 
ــی  ــفر عل ــت. س ــده اس ــرا ش و اج
باقــری بــه عمــان بــا هــدف افزایــش 
ــكاری  ــا و هم ــترش رایزنی ه و گس
هــای منطقــه ای صــورت گرفتــه 
كــه  اســت  حالــی  در  اســت.این 
ــه  ــر خارج ــان وزی ــز میزب ــران نی ته
ــه و  ــر خارج ــا وزی ــا ب ــود ت ــر ب قط
ــی  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
ــد. ــو كن ــدار و گفتگ ــورمان دی كش

اظهــارات وزیر خارجه كشــورمان در 
نشســت خبــری بــا همتــای قطــری، 
و همچنــان اظهــارات دبیــر شــورای 
ــورمان در  ــی كش ــت مل ــی امنی عال

دیــدار بــا وزیــر خارجــه قطــر حاكی 
از ایــن اســت كــه موضوعــات مهمی 
در زمینــه موضوعــات دوجانبــه ای و 
منطقــه ای در جلســات روز گذشــته 

ــت. ــده اس ــرح ش مط

همــكاری و تعامــل بــا جهــان 
خــارج از جمله كشــورهای همســایه 
اخیــر  ســفرهای  همچنیــن  و 
ــه كشــورهای  ــات كشــورمان ب مقام
پیرامونــی را مــی تــوان در راســتای 
سیاســت خنثــی ســازی تحریــم هــا 
ــام و  ــت االس ــرد. حج ــی ك ارزیاب
المســلمین ســید ابراهیــم رئیســی، 
در  كشــورمان  جمهــور  رئیــس 
جلســه هیــأت دولــت بــار دیگــر بــر 
ضــرورت اســتفاده از فرصت هــای 
ایجــاد شــده بــرای تقویــت مبادالت 
ــه  ــه ب ــا كشــورهای منطق تجــاری ب

ــرد. ــد ك ــایگان تاكی ــژه همس وی

هــر چنــد كــه ایــن سیاســت 
عــاوه بــر ایجــاد فرصــت هــای 
و  اقتصــادی، همگرایــی سیاســی 
در  موجــود  هــای  چالــش  رفــع 
زمینــه هــای مختلــف را دنبــال مــی 
كنــد. گفتگوهــای ایــران و عربســتان 
ــاری در  ــن اخب ــداد، و همچنی در بغ
ــر  ــران و مص ــای ای ــه گفتگوه زمین

ــت. ــت اس ــن سیاس ــی از ای حاك
ــه  ــات در منطق ــوالت و تعام تح
دوران  و  گذشــته  یكســال  طــی 
ــاهد  ــیزدهم، ش ــت س ــدی دول تص
ــت  ــوده اس ــمگیری ب ــش چش افزای
كــه ایــران یــك پــای ثابــت آن 
ــر  ــت فرات ــن سیاس ــت. ای ــوده اس ب
از تعامــات تهــران بــا پایتخــت 
هــای منطقــه ای بــوده و در نگاهــی 
ــكاری  ــی و هم ــر، همگرای ــع ت جام
ــال  ــه را دنب همــه كشــورهای منطق

ــد. ــی كن م

افزایش و گسترش رایزنی ها و همکاری های منطقه ای
سفر علی باقری به عمان

 سفر وزیر خارجه قطر به  تهران 
 لزوم  واقع بینی و اتخاذ تصمیمات سیاسی در واشنگتن برای رسیدن به توافقی خوب
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                                                          ماهنامه فرهنگی سیاسی

برنامه هفتم به فساد نگاه ویژه داشته باشد 
عملیات تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت همچنان ادامه دارد

ــبات  ــوان محاس ــام دی ــاس اع ــر اس ب
 8 هدف گــذاری  باوجــود  و  كشــور 
درصــدی بــرای رشــد اقتصــادی در طــول 
ــد در  ــرخ رش ــط ن ــم، متوس ــه شش برنام
 ۰.76 برنامــه  ایــن  اجــرای  ســال های 
درصــد بــوده و تنهــا ۳۰ درصــد از اهــداف 
ــور  ــه ط ــه ب ــن برنام ــده در ای ــن ش تعیی
ــاس  ــر اس ــت. ب ــده اس ــق ش ــل محق كام
اعــام رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، 
ــا  ــد ت ــر بای ــم توســعه حداكث ــه هفت برنام
ــذرد  ــس بگ ــب مجل ــهریورماه از تصوی ش
در غیــر ایــن صــورت، برنامــه ششــم یــك 

ــد. ــد ش ــد خواه ــر تمدی ــال دیگ س
دكترساســان شاه ویســی اقتصــاددان 
ــه  ــم ب ــه هفت ــن برنام ــای تدوی در روزه
خصــوص  در  مــا  خبرنــگار  ســؤاالت 
برنامه هــای  چالش هــای  مهم تریــن 
توســعه ای كشــور، پیــش نیازهــا و الزامــات 
ــرایط روز  ــا ش ــب ب ــم متناس ــه هفت برنام
كشــور پاســخ داد كــه مشــروح ایــن 

می خوانیــد.   ادامــه  در  را  گفت وگــو 
ــه  ــه اینك ــه ب ــا توج ــر، ب ــای دكت آق
دیــوان محاســبات اعــام كــرده فقــط ۳۰ 
درصــد از اهــداف برنامــه ششــم بــه طــور 
ــن  ــگاه شــما ای ــق شــده، از ن ــل محق كام
ــا و  ــه خأه ــود چ ــن، از وج ــق نیافت تحق
توســعه ای  برنامه هــای  در  چالش هایــی 

ــت دارد؟  ــور حكای كش
ــا از  ــعه ای م ــای توس ــوالً برنامه ه  اص
نظــر شــرایط محیطــی حاكم بــر آن، دانش 
و فراینــد تعریــف شــده بــرای برنامه ریــزی 
در كشــور و میــزان همخوانــی ایــن محتــوا 
بــا نیازهــا، ضرورت هــا، اهــداف ملــی 
ــك  ــوان ی ــه عن ــداز ب ــم ان ــند چش و س
ــا قانــون  ســند باالدســتی و باالتــر از آن ب
ــت.  ــراه اس ــی هم ــا چالش های ــی ب اساس

عــاوه بــر ایــن بایــد دیــد چارچــوب 
نظــارت، اجــرا و ارزیابــی بــه چــه صــورت 
اســت و در ارزیابــی شــرایط محیطــی آیــا 
توانســته ایم بــه فهــم و تعریفــی مشــترک 
در ســطح مفاهیــم توســعه و پیشــرفت 
مبتنــی بــر كشــور خودمــان برســیم؟ 
ــؤاالت  ــن س ــخ ای ــوالً پاس ــفانه معم متأس

ــت. ــه نیس ــق و همه جانب ــان دقی آنچن
ــواردی  ــان م ــه عقیــده شــما و از می  ب
پرچالش تریــن  كردیــد،  ذكــر  كــه 
ــه  ــن برنام ــد در تدوی ــه بای ــات ك مفروض
ــد،  ــران باش ــه تدوین گ ــورد توج ــم م هفت

چیســت؟   

ــم  ــط حاك ــد محی ــی رس ــر م ــه نظ  ب
از  یكــی  توســعه ای  برنامه هــای  بــر 
دغدغه تریــن  پــر  و  پرچالش تریــن 
مفروضاتــی اســت كــه بایــد در نظــر 
گرفتــه شــود. مهــم تریــن بحــث در 
ــگام  ــتن بهن ــم داش ــط ه ــوص محی خص
ــا در  ــون م ــت. اكن ــات اس ــار و اطاع آم
ــتیم و  ــم هس ــه هفت ــف برنام ــال تعری ح
برنامه هایــی دیگــر هــم در كنــار آن قــرار 
ــول  ــند تح ــا »س ــال ب ــًا امس ــد. مث دارن
روبــه رو  ســیزدهم  دولــت  در  دولــت« 
شــدیم. دولــت آقــای روحانــی ظاهــراً 
طرحــی را رونمایــی نكــرد، امــا چــون 
ایشــان بــه بحــث »بــرون گرایــی« اصــرار 
ــوان  ــه عن ــود آن را ب ــاید بش ــت، ش داش
ــا جهــان« یــك  »طــرح تعامــل ســازنده ب
ــای  ــت، در دوره آق ــی دانس ــرح محیط ط
احمــدی نــژاد »طــرح تحــول اقتصــادی« 
ــی  ــای خاتم ــت آق ــد، در دول ــرح ش مط
ــل از  »طــرح ســاماندهی اقتصــادی« و قب
آن در دوره مرحــوم آیــت اهلل هاشــمی 
ــادی«  ــل اقتص ــه تعدی ــنجانی »برنام رفس

ــد  ــان می ده ــواهد نش ــد. ش ــی ش رونمای
متأســفانه برنامه هایــی بعــد، هــم راســتا و 
ــی  ــره حكمران ــن پیك ــوازی در  مهم تری م
ــی و  ــه رونمای ــوه مجری ــی ق ــور یعن كش
ــه  ــا ب ــت ی ــر دول ــه ه مطــرح می شــود ك
ــا  ــی و ی ــات انتخابات ــعار و الزام ــوان ش عن
ضرورت هــای تاریخــی آن را در دســتور 
ــد  ــرار می دهــد و اســتنباط مــی كن كار ق
ــاز دارد،  ــه آن نی ــم ب ــور« ه ــه »جمه ك
ــای  ــایر نهاده ــا س ــی ب ــل از هماهنگ قب
حكمرانــی در دســتور كار قــرار می گیــرد؛ 
ناهماهنگی هــای  نهایــت،  در  بنابرایــن 
وجــود  بــه  برنامه ریــزی  در  قانونــی 
قوانیــن  از  بســیاری  امــروز  و  می آیــد 
موجــود در برنامه هــای مــا یــا همپوشــانی 
ــای  ــار خأه ــض و دچ ــا متناق ــد و ی دارن

ــتند. ــی هس قانون
برنامه ریــزی  دانــش  خصــوص  در   
و فراینــد تعریــف برنامه هــای توســعه، 
حــال  در  ســؤال  مهم تریــن  شــاید 
ــزان  ــه می ــا چ ــه ت ــد ك ــن باش ــر ای حاض
توانســته ایم بازیگــران و ذی نفعانــی را كــه 
در محیــط حكمرانــی، صاحــب نقــش و در 
ــه  قالب هــای مختلــف اثرگــذار هســتند، ب

ــم؟ ــازی بگیری ب

ــن  ــوارد ای  متأســفانه در بســیاری از م
ــده و  ــام نش ــتی انج ــه درس ــم ب ــر مه ام
پیكــره اصلــی برنامه ریــز كشــور نتوانســته 
ــد  ــراه كن ــا خــود هم ــان را ب ــه ذینفع هم
و مــا همچنــان بــا »مفقوده«هایــی در 
ایــن رونــد روبــه رو هســتیم. یكــی از 
مهم تریــن ایــن مفقوده هــا ایــن اســت 
ــود را  ــه خ ــی همیش ــش خصوص ــه بخ ك
از حكمرانــی عقــب می دانــد، بنابرایــن 
ــد كــه از همــه  ــه ای عمــل می كن ــه گون ب

ــد  ــه در كالب ــعه ك ــی توس ــم اصل مفاهی
حكمرانــی بایــد مصطلــح بازیگــران باشــد، 
ــا در  ــال م ــن ح ــرد. در عی ــه می گی فاصل
درون  ســازه هایی  برنامه نویســی،  زمــان 
ــتانی،  ــازه های اس ــام س ــه ن ــتمی ب سیس
بیــن  و  منطقــه ای  ملــی،  ســازه های 
ــان را آن طــور  ــه خودم ــم ك ــی داری الملل
برخــوردار  قابلیت هایــش  از  بایــد  كــه 
نكرده ایــم. در یــك دوره ای آقــای محســن 
رضایــی بــه ایــن مقولــه اشــاره ای داشــت، 
در دولــت قبــل هــم پنــج تــا هفــت پهنــه 
را در معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی 
و توســعه منطقــه ای وزارت كشــور تعریــف 
كردنــد و چنــد اســتان را هم پایــه كردنــد 
ــن  ــا ای ــود، ام ــا مشــخص ش ــا ظرفیت ه ت
ــه  ــزی كشــور ب ــگاه برنامه ری ــت در ن قابلی
طــرز شایســته ای بــه وجــود نیامده اســت. 
اندیشــمندان  مهم تــر  این هــا  همــه  از 
صاحــب دیــدگاه و قــدرت تحلیــل در ایــن 
حــوزه هســتند كــه عمومــاً هــر برنامــه ای 
كــه نوشــته می شــود، از جانــب ایــن 
ــا  ــش نویس ه ــه پی ــه در زمین ــه چ طبق
و سیاســت ها و چــه محصــول و قانــون 
ــه  ــگی مواج ــادات همیش ــا انتق ــه ب برنام
بــه  دیدگاه هایشــان  چــون  هســتیم؛ 
رســمیت شــناخته نمی شــود؛ بنابرایــن هر 

ــای  ــده جریان ه ــه نماین ــا ب ــك از این ه ی
فكــری تبدیــل شــده اند. مثــًا تعــدادی از 
اقتصاددانــان بــه نهادگرایــی اصــرار دارنــد، 
ــامی  ــاد اس ــع اقتص ــم مداف ــی ه گروه
در  امــروز  اینكــه  از  فــارغ  هســتند؛ 
ــی و رویكــرد توســعه ای  منظومــه حكمران
و پیشــرفت ایــن نــوع اقتصــاد، جایگاهــی 

ــه. ــا ن دارد ی

 میــزان تأســی دولت هــا و مجالــس 
و  توســعه ای  برنامه هــای  بــه  مختلــف 
تأثیرپذیــری ایــن برنامه هــا از بودجــه 
هــای ســنواتی هــم همیشــه مــورد انتقــاد 
اســت. ایــن آســیب را ناشــی از چــه 

ــد؟  ــی دانی ــی م عامل

 مــا همــواره ماحظاتــی در تغییــر 
ــوط  ــات مرب ــا ماحظ ــم ام ــا داری دولت ه
ــر در  ــان را كمت ــت و ارزش زم ــه مدیری ب
نظــر می گیریــم. بــرای نمونــه برنامــه 
نوشــت،  ششــم  مجلــس  را  چهــارم 
مجلــس هفتــم اصــاح كــرد و دولــت 
ــه مشــكل برخــورد!  نهــم در اجــرای آن ب
ــد  ــی آی ــس م ــك مجل ــر ی از ســویی دیگ
را  قبــل  مجلــس  سیاســت های  تمــام 
ــای  ــون جناح ه ــرد، چ ــؤال می ب ــر س زی

فكــری و سیاســی روی ایــن مســئله تأثیــر 
می گذارنــد. در واقــع بــه نظــر مــی رســد 
ــا  ــاال در برنامه ه ــه ب ــن ب ــلطی از پایی تس
ــه را  ــا برنام ــه م ــی ك ــود دارد. در حال وج
را  ســنواتی  قدم هــای  تــا  می نویســیم 
بــه درســتی تعریــف كنیــم، قدم هــای 
ــه ایــن دلیــل كــه چالش هــای  ســنواتی ب
ــود  ــه وج ــا ب ــرای دولت ه ــری ب پررنگ ت
ــرد  ــر عملك ــتری ب ــر بیش ــد، تأثی می آورن
ــته  ــای گذش ــد. در روزه ــه می گذارن برنام
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــبات ب ــوان محاس دی
ــد،  ــه جدی ــن برنام ــل از تدوی توانســته قب
بــه  را  ششــم  برنامــه  از  ارزیابــی ای 
مجلــس ارائــه كنــد و معلــوم شــده از 
ــد در  ــه بای ــی ك ــزرگ تحول 18 حركــت ب
ــت  ــه حرك ــت س ــورت می گرف ــور ص كش
انجــام شــده اســت! بعــد هــم اصــرار 
ــم  ــه نداری ــری بودج ــم كس ــم بگویی داری
و اســتقراض نكرده ایــم امــا بــا تغییــر 
ــی  شــدیدتر  ــگاه نظارت ــدن ن ــت و آم دول
ــك  ــال نزدی ــك س ــود در ی ــوم می ش معل
بــه 46 درصــد كســری بودجــه داشــته ایم 
ــات و  ــه الزام ــن مســئله خــود را ب ــه ای ك
نــگاه برنامــه ای تحمیــل مــی كنــد. در هر 
صــورت چــه نــگاه بودجــه ای روی برنامــه 
تأثیــر بگــذارد و چــه برعكــس و صرف نظــر 
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از تفریــغ هــای دوماهــه دیوان محاســبات، 
ــگاه  ــاختار و ن ــوب، س ــد چارچ ــروز فاق ام
ســازمان یافتــه ای بــرای ارزیابــی و پایــش 
ــتیم.  ــه ای هس ــای برنام ــی رویكرده دائم
همچنیــن مــا در برنامــه ریــزی و فراینــد 
آن بــر رویكــرد تمركــز اصــرار داریــم و بــه 
ــز  ــز، از مراك ــه مراك ــری از مناطــق ب تعبی
ــازمان  ــه س ــا ب ــا، از بخش ه ــه بخش ه ب
ــات  ــه مقام ــه ب ــازمان برنام ــه و از س برنام
سیاســی رابطــه ای شــكل گرفتــه كــه بــر 
مســلط  كشــور،  برنامه ریــزی  ســاختار 
شــده و نبــود رابطــه هماهنــگ و پویــا بین 
ــه رو  ــی روب ــا چالش های ــا را ب ــا، م برنامه ه
ــه در تفســیر  كــرده اســت. در واقــع مــا ن
و تبییــن بلكــه در برداشــت صحیــح از 
و  چشــم انداز  ســند  اساســی،  قانــون 
ــا  ــه دادن آن ب ــی و رابط ــت های كل سیاس
دچــار  عمومــاً  میان مــدت  برنامه هــای 
برنامه هــا  بنابرایــن  هســتیم؛  چالــش 
از  و  هســتند  جامعیــت  فاقــد  غالبــاً 
ــداف  ــا اه ــتایی ب ــدی و هم راس اولویت بن
ملــی فاصلــه دارنــد. ایــن در حالــی اســت 
كــه دولت هــا اصــرار دارنــد ســایر اجــزای 
حكمرانــی، ســناریوهای تعریــف شــده 
ــت  ــن وضعی ــا ای ــد! ب ــر نمی تابن ــا را ب م
ــه رو  ــی روب ــای احتمال ــا چالش ه كشــور ب
ــد  ــی مانن ــال بحث های ــرای مث می شــود. ب
ــع و  ــن مناب ــت در تأمی ــم، محدودی تحری
ــی در  ــای نفت نوســان های شــدید درآمده
ــم  ــه شش ــال های برنام ــك از س ــچ ی هی
ــه شــده  ــدری فرب ــه ق نیامــده و بودجــه ب
كــه دچــار كســری می شــود و مســئوالن 
بــه خــود اجــازه می دهنــد مــواد بودجــه را 
ــن اســت كــه  ــد. واقعیــت ای جابه جــا كنن
بایــد رابطــه ای بیــن برنامه هــا به خصــوص 
ــته  ــود داش ــد وج ــه بع ــارم ب ــه چه برنام
ــم انداز  ــا چش ــن برنامه ه ــون ای ــد؛ چ باش
ــتی  ــه درس ــا ب ــر قدم ه ــازند و اگ را می س
برداشــته نشــود، انحــراف شــدید از معیــار 
ــا  ــا ب ــه م ــن اســت ك ــت ای ــم.  واقعی داری
و  ســرزمین  آمایــش  بــه  بی توجهــی 
ــه  ــای تبارگرایان ــاس نگاه ه ــر اس ــاً ب عمدت

و فشــار و البی هــای نماینــدگان قدرتمنــد 
در مجلــس، قدم هــا را برمی داریــم و در  
نتیجــه آن چیــزی كــه نیــاز واقعــی كشــور 

ــود. ــه می ش ــده گرفت ــت، نادی اس
 بــا توجــه بــه اینكــه عملیــات تدویــن 
برنامــه هفتــم در دولــت جریــان دارد، 
الزامــات  و  پیش نیازهــا  به روزتریــن 
ــوارد  ــدام م ــه ك ــن برنام ــه ای ــوط ب مرب

هســتند؟

برنامه هــای  تدویــن  در  متأســفانه   
قبــل عمومــاً بــه گونــه ای عمــل شــده كــه 
یــا دو دولــت دیــده شــده یــا دو مجلــس 
ــع  ــی و جم ــت زیگزاگ ــاهد حرك ــا ش و م
ــا هــم هماهنــگ  اضــدادی هســتیم كــه ب
ــزن«  ــزن ب ــن همــواره »ب نیســتند؛ بنابرای
كــه  می دهــد  رخ  كشــمكش هایی  و 
رویكردهــای  و  كاركردهــا  قابلیت هــا، 
ــد  ــش می كش ــه چال ــعه را ب ــه توس برنام
و علیرغــم وجــود دیــوان محاســبات و 
ــال  ــار س ــه چه ــه در س ــی ك ــره خوب نم
ــوان  ــه عن ــت، وزارت اقتصــاد ب ــر گرف اخی
خزانــه داری كل كشــور، ســازمان برنامــه به 
ــا،  ــه توافق نامه ه ــرف هم ــك ط ــوان ی عن
ــت  ــخیص و درنهای ــع تش ــس، مجم مجل
ــت های  ــر سیاس ــارت ب ــی نظ ــت عال هیئ
كلــی نظــام ضعف هــای ســاختاری در 
حــوزه نظــارت وجــود دارد و ضــرورت 
ــن  ــرای افزایــش اثربخشــی، هــم ای دارد ب
ــیون های  ــت و كمیس ــم دول ــا و ه نهاده
ــد  ــا كنن ــری ایف ــش متفاوت ت ــس نق مجل
ــرا از  ــن اج ــای حی ــی و گزارش ه و ارزیاب
برنامــه داشــته باشــند. در تدویــن برنامــه 
ــوی  ــوری از س ــئله مح ــث مس ــم بح هفت
رهبــری و دولــت مــورد تأكیــد اســت كــه 
ــوان  ــی ت ــن اســاس م ــر ای خوشــبختانه ب
مســائل را مبتنــی بــر اولویت هــا، اهمیــت 
ــن  ــع ای ــرد. در واق ــف ك ــت تعری و فوری
رویكردهــا بایــد بــه تقویــت بنیــه تولیــدی 
ــه  ــن گون ــد ای ــود و نبای ــر ش ــور منج كش
ــل  ــم عم ــه شش ــد برنام ــه مانن ــد ك باش
ــا  ــال اول ت ــا از س ــرت آق ــه حض ــود ك ش

ــد امــا پــس  ــر تولیــد تأكیــد كردن آخــر ب
از پنــج ســال، تولیــد بــه پایین تریــن 
ســطح خــود برســد. در عیــن حــال انتظــار 
ــت را  ــم،  دول ــعه هفت ــه توس ــم برنام داری
ــروز  ــد. ام ــد كن ــای واقعــی كارآم ــه معن ب
دولــت  ناكارآمــدی  از  بزرگــی  بخــش 
ناشــی از جــدی بــودن ســطح، عمــق 
ــه  ــت. البت ــور اس ــاد در كش ــه فس و دامن
ــه  ــم همیشــه دزدی نیســت بلك فســاد ه
بــی تفــاوت بــودن، از قانــون عبــور كــردن 
و نادیــده انگاشــتن مــردم و ضرورت هــای 
اجتماعــی هــم فســاد اســت، پــس یكــی از 
ــوری  ــائل مح ــته ها و مس ــن بایس مهم تری
ــن  ــد پرداخت ــم بای ــه هفت ــد برنام در كالب
بــه مســئله فســاد باشــد؛ چــون مــا اصــوالً 
ــر  ــام تدبی ــا نظ ــیم ت ــه را می نویس برنام
و برنامه ریــزی كشــور را اصــاح كنیــم 
وگرنــه برنامــه قبــل را تغییــر نمی دادیــم. 
امــروز كشــور چنــد شــورای عالــی و 
ــار  ــه اختی ــی دارد ك ــا و وزرای وزارتخانه ه
ــد و  ــدی دارن ــای كلی ــات و امضاه تصمیم
برخــی نهادهــای عمومــی غیردولتــی هــم 
ــوم نیســت اقداماتشــان در چارچــوب  معل
برنامــه اســت یــا ســند تحــول دولــت یــا 
ــا  ــق ب ــا در تواف ــس ی ــا مجل ــل ب در تعام
بخــش خصوصــی و یــا بــرای فــرار مالیاتی! 
ــتند  ــی نیس ــوب حكمران ــا در چارچ این ه
ــرا  ــم هم گ ــه هفت ــب برنام ــد در قال و بای
ــت از  ــتای حمای ــی در راس ــوند و همگ ش
تولیــد بــا دولــت همراهــی كننــد. تعامــل 
ســازنده بــا نظــام بین الملــل، افزایــش 
بهــره وری عوامــل تولیــد و بهره گیــری 
و  داخــل  در  كشــور  ظرفیت هــای  از 
خــارج كشــور حائــز اهمیــت باالیــی 
ــد  ــه فاق ــه ای ك ــدون شــك برنام اســت. ب
ماحظــات منطقــه ای و آمایــش ســرزمین 
اســتان ها،  در  اثرگــذاری  فاقــد  باشــد، 
مناطــق و زیســت بــوم ملــی هــم هســت؛ 
بنابرایــن مهم تریــن پیامــد برنامــه هفتــم، 
بایــد برقــراری تــوازن مؤثــر و پویــای 
ــعه یافتگی و  ــر توس ــی ب ــه ای مبتن منطق

ــد. ــی باش ــرفت ایران ــوی پیش الگ
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   در دیــدار وزیــر امور خارجه كشــورمان با 
جیحــون بایرامــوف وزیر خارجــه جمهوری 
آذربایجــان كــه بــه دعــوت همتــای ایرانی 
ــه تهــران ســفر  ــك روزه ب ــدار ی ــرای دی ب
ــه  ــورد عاق ــات م ــت، موضوع ــرده اس ك
ــط  ــف رواب ــای مختل ــور در حوزه ه دو كش
مــورد گفتگــو و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.

ــراز  ــا اب ــدار ب ــن دی ــان در ای امیرعبدالهی
ــه  ــور از مرحل ــور دو كش ــندی از عب خرس
ســوءتفاهمات متقابــل و آغــاز مرحلــه 
ــد در مناســبات، دیدارهــای رؤســای  جدی
جمهــور دو كشــور ظــرف ده ماه گذشــته و 
ماقــات و ســفرهای متقابــل مقــام های دو 
كشــور و امضــای اســناد متعــدد همــكاری 
ــق  ــانگر عم ــف را نش ــای مختل در زمینه ه
و دامنــه مناســبات دو كشورهمســایه و در 
ــد. ــرادر خوان ــت ب ــع دو مل ــتای مناف راس

ــای  ــه ظرفیت ه ــتناد ب ــا اس ــن ب همچنی
روســای  اراده  و  اقتصــادی  متنــوع 
گســترش  كشــوربرای  دو  جمهــوری 
توســعه  بــر  فیمابیــن،  همكاری هــای 
بیــش از پیــش روابــط تاكیــد و ابــراز 
امیــدواری كــرد در ســفر رئیــس جمهــور 
ــدی  ــای بلن ــران گام ه ــه ته ــان ب آذربایج
در جهــت تعمیــق مناســبات برداشــته 
كشــورمان  خارجــه  امــور  شــود.وزیر 
حمــل و نقــل و انــرژی را عرصه هــای 
ــای اقتصــادی دو كشــور  ــم همكاری ه مه
ــر اهمیــت تكمیــل پروژه هــای  ــد و ب خوان
ــرداری از  ــره ب ــازی و به ــترک سدس مش
نیروگاه هــای تولیــد بــرق بــر رود ارس 
حوزه هــای  در  همكاری هــا  افزایــش  و 

ــرد. ــد ك ــزر تأكی ــای خ ــترک در دری مش
ــط  ــه رواب ــتناد ب ــا اس ــان ب امیرعبداللهی
ــی  ــی و دین ــای فرهنگ ــی و پیونده تاریخ
ــای  ــاء همكاری ه ــزوم احی ــر ل ــت ب دو مل
تاكیــد  پســاكرونا  دوره  در  گردشــگری 
كــرد و خواســتار تســهیل مــراودات اتبــاع 
دو كشــور شــد و گفــت: بایســتی دو ملــت 
بــه طــور محســوس و عینــی رونــد بهبــود 
همكاری هــای  گســترش  و  مناســبات 
ــراوادت  ــهیل م ــق تس ــن را از طری فیمابی
مشــاهده و احســاس كنند.وزیــر امــور 
خارجــه كشــورمان در ادامــه بــا ابــراز 
خرســندی از رونــد حــل و فصــل مناقشــه 
قــره بــاغ، بــر حمایــت جمهــوری اســامی 
ــز  ــالمت آمی ــل مس ــل و فص ــران از ح ای
ــو و  ــق گفت وگ ــده از طری ــائل باقیمان مس
ــوق  ــده حق ــناخته ش ــول ش ــاس اص براس
بین الملــل از جملــه احتــرام بــه حاكمیــت 
و حفــظ تمامیــت ارضــی كشــورها تاكیــد 
ــرای  ــورمان را ب ــی كش ــان آمادگ و همزم
مســاعدت در ایــن زمینــه بــه ویــژه بــرای 
حــل مســائل انســان دوســتانه اعــام كرد.

امیرعبداللهیــان در بخــش دیگــری بــا 
تاكیــد بــر اینكــه پــس از جنــگ قــره بــاغ 
ــم  ــه ای فراه ــای منطق ــه همكاری ه زمین
شــده اســت، از آمادگی جمهوری اســامی 
آتــی  نشســت  میزبانــی  بــرای  ایــران 
ــر داد. ــه ای ۳+۳ خب ــای منطق گفت وگوه

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــوف نی ــون بایرام جیح
ــبات  ــه مناس ــبت ب ــورش نس ــام كش اهتم
بــا جمهــوری اســامی ایــران و ابــراز 
خرســندی از رونــد گســترش مناســبات، از 

اراده كشــورش در تكمیــل و بهــره بــرداری 
و  طراحــی  و  مشــترک  پروژه هــای  از 
اجــرای پروژه هــای جدیــد خبــر داد و 
ــای  ــرداری از نیروگاه ه ــره ب ــل و به تكمی
ــی  ــه س ــز قلع ــن و قی ــی خدآفری ــرق آب ب
جمهــوری  مهــم  اولویت هــای  جــز  را 
ــران ــامی ای ــوری اس ــان و جمه آذربایج

خواند.وزیــر خارجــه جمهــوری آذربایجــان 
همچنیــن بــا تأكیــد بــر اهمیــت كریــدور 
شــمال - جنــوب بــرای آن كشــور، از 
عــزم كشــورش در افزایــش ظرفیــت ایــن 
ریلــی  پروژه هــای  تكمیــل  و  كریــدور 
داد.  خبــر  زمینــه  ایــن  در  وجــاده ای 
ــم  ــه علیرغ ــان اینك ــا بی ــن ب وی همچنی
ســال های  در  كرونــا  محدودیت هــای 
گذشــته، حجم مبــادالت تجــاری فیمابین 
در ســال ۲۰۲1 افزایــش یافتــه و در شــش 
ــی  ــد افزایش ــز از رون ــه اول ۲۰۲۲ نی ماه
برخــودار اســت، نســبت بــه گســترش 
بیــش از پیــش آن ابــراز امیــدورای كــرد.

مشــاركت شــركت های ایرانی در بازســازی 
مناطــق آزاد شــده جمهــوری آذربایجــان، 
ایرانــی  فعالیــت شــركت های  حضــورو 
در شــهرک های صنعتــی و مناطــق آزاد 
ــل  ــان، تكمی ــوری آذربایج ــاری جمه تج
و بهــره بــرداری از پــل آســتاراچای و 
آذربایجــان  جمهــوری  اتصــال  پــروژه 
نخجــوان  خودمختــار  جمهــوری  بــه 
اســامی  جمهــوری  خــاک  طریــق  از 
گفت وگــوی  دیگرمحورهــای  از  ایــران 
بــود.  كشــور  دو  خارجــه  امــور  وزرای 

آمادگی ایران برای میزبانی 

نشست گفت وگوهای منطقه ای 

۳+۳

آمادگی ایران برای میزبانی نشست گفت وگوهای منطقه ای ۳+۳
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ــیزدهم،  ــت س ــادی دول ــی اقتص دیپلماس
از  جدیــدی  دوره  روســیه  و  ایــران 
كرده انــد.  آغــاز  را  اقتصــادی  روابــط 
از  تجــارت دو كشــور  افزایــش حجــم 
یك ســو و تفاهم هــای پولــی و بانكــی، 
ــن  ــادی بی ــط اقتص ــش رواب ــه جه زمین
اســت.  نمــوده  فراهــم  را  كشــور  دو 
ــن  ــی طرفی ــای مال ــول در همكاری ه تح
ــم  ــید ابراهی ــته س ــال گذش ــفر س ــا س ب
ــا  ــه ب ــاز و در ادام ــه روســیه آغ رئیســی ب
ســفر معــاون نخســت وزیر روســیه بــه 
ــران و ســفر رئیــس  كل بانــك مركــزی  ای
ــد و  ــری ش ــیه پیگی ــه روس ــورمان ب كش
ــل  ــت ارز »روب ــاد جف ــی از نم ــا رونمای ب
ــران  ــكل ارزی ای ــازار متش ــال« در ب - ری
دالر یافت.خنثی  ســازی  رســمیت 

بانــك  كل  رئیــس  صالح آبــادی؛  علــی 
نمــاد  گشــایش  »آییــن  در  مركــزی 
معاماتــی ریــال - روبــل در بــازار متشــكل 
بانــك  میردامــاد  ســاختمان  در  ارزی« 
ــا توجــه   ــر اینكــه ب ــد ب ــا تأكی مركــزی، ب
بــه شــرایط سیاســی دنیــای كنونــی 
ــزار  ــون دالر اب ــان روا همچ ــای جه ارزه
ــت،  ــده اس ــلطه ش ــل س ــی و عام سیاس
پیمان هــای  و  محلــی  ارزهــای  گفــت: 
ــل  ــیله و راه ح ــه وس ــی دو و چندجانب پول
مناســبی بــرای خنثی كــردن ابــزار ســلطه 
و سیاســی ارزهــای جهــان روا خواهــد بــود 
ــن راســتا شــاهد برداشــتن گام  و در همی
اول و بســیار مهــم در زمینــه پیمــان 
پولــی دوجانبــه ایــران و روســیه هســتیم.

از  او  مركــزی،  بانــك  گــزارش  بــه 
افزایــش صــادرات ایــران بــه روســیه 
ــل و  ــی روب ــاد معامات ــایی نم ــا بازگش ب
ــر داد. ــكل ارزی خب ــازار متش ــال در ب ری

امیــر  هامونــی؛ مدیرعامــل بــازار متشــكل 
ارزی ایــران هــم در ایــن مراســم توضیــح 
ریــال   - روبــل  نمــاد  ایجــاد  بــا  داد: 
امــكان  ایــن  ارزی،  متشــكل  بــازار  در 
فراهــم می شــود كــه بتــوان از منابــع 
ــه  ــیه ك ــور روس ــود در كش ــی موج روبل
ــت،  ــده اس ــل ش ــادرات حاص ــل ص از مح
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــن ارز م ــه تأمی ــدام ب اق
كــرد. روســیه  از  خدماتــی  مصــارف 

وی بــا اشــاره بــه آمادگــی كارگــزاران 
ــرای انجــام مبــادالت  ــازار متشــكل ارز ب ب
ــخاص  ــی اش ــزود: تمام ــال، اف ــل و ری روب
ــوب  ــی در چارچ ــی ایران ــی و حقوق حقیق
متقاضــی  كــه  خدماتــی  ارز  مصــارف 
از  می توانــد  هســتند  روبــل  خریــد 
ــكل ارزی  ــازار متش ــزاران ب ــق كارگ طری
ــد. ــل كنن ــروش روب ــد ف ــه خری ــدام ب اق
می یابــد كاهــش  دالر  تقاضــای 

ــان  ــا بی ــازار متشــكل ارزی ب مدیرعامــل ب
اینكــه در حــال حاضر 7۰ درصــد معامات 
ــود،  ــام می ش ــكل انج ــازار متش ارزی در ب
ــل  ــه روب ــوازات اینكــه معامل ــه  م گفــت: ب
در بــازار متشــكل ارزی بیشــتر شــود، 
تقاضــا بــرای دالر هــم كاهــش پیــدا 
می كنــد. بــه  هــر حــال هنــوز بــرای 
ــی  ــع بین الملل ــات در مجام ــویه معام تس
بــا دالر انجــام می شــود، امــا هرچــه بــازار 
ــر بیشــتر  ــای دیگ ــا ارزه متشــكل ارزی ب
شــود، ســهم دالر كاهــش پیــدا می كنــد.

هامونــی در ایــن مراســم كــه همزمــان بــا 
حضــور ســران كشــورهای روســیه و تركیه 
در تهــران و رایزنی هــای فشــرده اقتصــادی 
ــن  ــادالت اقتصــادی بی ــش مب ــرای افزای ب
داد:  خبــر  می شــد،  انجــام  طرفیــن، 
تــا هفته هــای آینــده نمــاد معاماتــی 
ــازار  ــز در ب ــران نی ــال ای ــه و ری ــر تركی لی

متشــكل راه انــدازی می شــود.زندان دالر
ــراری  ــه برق ــت ك ــن اس ــم ای ــؤال مه س
ارتبــاط پولــی و بانكــی بیــن دو كشــور چه 
اهمیتــی دارد؟ بــرای پاســخ بــه این ســؤال 
بایــد تاریــخ معاصــر اقتصــاد بین الملــل را 
ــكا  ــا، آمری ــزارش ایِبن ــه گ ــرد. ب ــرور ك م
طــی نیم قــرن گذشــته از دالر ماننــد یــك 
ــه بنــد كشــیدن كشــورها  ــرای ب ســاح ب
آمریكایی هــا  اســت.  كــرده  اســتفاده 
ــورهای  ــی دوم، كش ــگ جهان ــس از جن پ
دنیــا را مجبــور كردنــد مبــادالت تجــاری 
خــود را در چرخــه دالر انجــام دهنــد، 
یعنــی در قالــب پــول كشــور خریــدار 
الجــرم بــه دالر تبدیــل و ســپس بــه 
ــل می شــود. ــول كشــور فروشــنده تبدی پ

ــه  ــیر چرخ ــكا، در مس ــن آمری ــن  بی در ای
كشــورهای  ارتبــاط  و  نشســته  دالر 
ــع  ــه قط ــن چرخ ــا ای ــود را ب ــدف خ ه
می كنــد. در واقــع ایــن محرومیــت از 
چرخــه دالر كــه بــه معنــی دشــواری 
اســت،  دنیــا  بــا  مالــی  ارتبــاط 
آمریــكا  تحریمــی  ســاح  بزرگ تریــن 
می گــردد،  محســوب  كشــورها  علیــه 
تحریم شــده  كشــورهای  كــه  چــرا 
غیرمســتقیم  مســیرهای  از  مجبورنــد 
بــرای تبــادالت مالــی اســتفاده كننــد 
ــتری ــر بیش ــه و خط ــع هزین ــه بالطب ك
غــرب پولــی  ســلطه  دارد.پایــان   

ــاد  ــناس اقتص ــی؛ كارش ــد تراب ــید حام س
ــزاری  ــا خبرگ ــو ب ــل  در گفت وگ بین المل
ــا اشــاره بــه ســفر رئیس جمهــور  فــارس ب
روســیه بــه تهــران گفــت: ایــران و روســیه 
می تواننــد بــا ایجــاد یــك  هــاب ارزی، بــه 
ــاف تحریمــی  ــی و بانكــی ائت ســلطه پول
دهنــد. پایــان  آمریــكا  رهبــری  بــه 

او بــا بیــان اینكــه ایــران و روســیه در 

خنثی  سازی سلطه دالر با آغاز تجارت ریال و روبل
 افزایش حجم همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه

ــادی  ــط اقتص ــد رواب ــه بتوانن ــی ك صورت
گســترش  فعلــی  شــرایط  از  را  خــود 
ــای  ــاختار تحریم ه ــد س ــد، می توانن دهن
آمریــكا را بــا چالــش جــدی مواجــه 
كننــد، یــادآور شــد: ایجــاد ثبــات در 
روابــط  گســترش  ارزی،  درآمدهــای 
و  میان مــدت  در  اقتصــادی  و  تجــاری 
بلندمــدت می توانــد نتیجــه ایجــاد رابطــه 
اقتصــادی ایــران بــا روســیه بــرای هــر دو 
ارزی باشــد.افزایش درآمدهــای  كشــور 
غــرب بــه  وابســتگی  بــدون 

كامــران رحیمــی؛ عضــو هیئت علمــی 
ــد  ــم تأكی ــه ای ه ــی و حرف ــگاه فن دانش
ــد  ــیه می توان ــران و روس ــط ای ــرد: رواب ك
شكســت  بــه  منجــر  كوتاه مــدت  در 
تحریم هــا علیــه هــر دو كشــور شــود؛ 
یعنــی ایــن روابــط بایــد در راســتای 
شكســتن تحریم هــا باشــد، ایــن نــگاه 
بــه  اگــر  ماجراســت.  بــه  كوتاه مــدت 
ایــن مســئله نــگاه راهبــردی داشــته 

ــوع  ــر ن ــمت ه ــه س ــد ب ــیم  اوالً بای باش
كمتــری  تحریم پذیــری  كــه  روابطــی 
ایــن،  عاوه بــر  كنیــم.  حركــت  دارد، 
كشــورهای  بــا  را  خــود  روابــط  بایــد 
همســایه و كشــورهایی كــه خــارج از 
تحریم كننــدگان هســتند، افزایــش دهیــم.

ایــن كارشــناس اقتصــادی  افــزود: حركــت 
ــیه  ــه روس ــق ب ــه متعل ــه ك ــك محمول ی
اســت از شــمال بــه جنــوب كشــور، شــاید 
ــران  ــرای ای ــی ب ــادی آن ــتاورد اقتص دس
باشــد، امــا بایــد طــوری بــه موضــوع نــگاه 
شــود كــه منافــع بلندمــدت كشــور تأمیــن 
ــدور  ــاب كری ــد به ه ــران می توان ــود. ای ش
شــمال- جنــوب تبدیــل شــود و از طریــق 
و  صــادرات  گســترش  و  كاال  ترانزیــت 
ــم  ــدت ه ــیه، در كوتاه م ــه روس واردات ب
از آســیب پذیری كشــور جلوگیــری شــود.

كامبیــز میركریمــی؛ نایب رئیــس اتــاق 
ــز  ــران و روســیه نی ــی مشــترک ای بازرگان
اقتصــادی  روابــط  وضعیــت  مــورد  در 

ایــران و روســیه، اظهــار كــرد: »آنچــه 
ــل  ــرعت قاب ــا س ــت ب ــوان گف ــه می ت ك
قبولــی در حــال جلــو رفتــن اســت، بحــث 
موافقت نامــه تجــارت آزاد بیــن دو كشــور 
ــازات  ــورت امتی ــال 98 به ص ــت. از س اس
ــی  ــم كاال اجرای ــد قل ــی روی چن ترجیح
بــه  بــا ســرعت  امــا هم اكنــون  شــد 
ســمت پیاده  ســازی تجــارت آزاد در حــال 
ــه ایــن معنــا كــه 8۰  حركــت هســتیم، ب
در صــد اقــام دو كشــور مشــمول تجــارت 
ــر درصــد شــوند«. ــه صف ــی تعرف آزاد یعن

در چنیــن شــرایطی، ســفر رئیس جمهــور 
ــارغ از  ــران، ف ــه ته ــیه ب ــیون روس فدراس
جنبه هــای غیراقتصــادی، ایــن نویــد را 
بــه بازرگانــان و شــركت های ایرانــی و 
ــر  ــان خاط ــا اطمین ــه ب ــد ك روس می ده
ادامــه  روابــط  توســعه  بــه  بیشــتری 
دهنــد و از ایــن نظــر، تأثیــر مهمــی 
همكاری هــای  حجــم  افزایــش  بــر 
دارد.  طــرف  دو  تجــاری  و  اقتصــادی 
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كشــور  چهــار  هفــت  گــروه     
و  بریتانیــا  فرانســه،  آلمــان،  اروپایــی 
شــمالی  آمریــكای  كشــور  دو  ایتالیــا، 
كشــور  و  متحــده  ایــاالت  و  كانــادا 
می گیــرد. بــر  در  را  ژاپــن  آســیایی 

تــا   1989 ســال های  فاصلــه  در 
از  دیگــر  یكــی  نیــز  روســیه   ۲۰14
بــود كــه آن  ایــن جمــع  كشــورهای 
زمــان گــروه هشــت خوانــده می شــد.

بــه  كریمــه  جزیــره  شــبه  الحــاق   
گذاشــتن  كنــار  باعــث  روســیه 
شــد. هشــت  گــروه  از  كشــور  ایــن 

میانــه دهــه هفتــاد  در  گــروه هفــت 
ــش  ــت و اعضای ــكل گرف ــتم ش ــرن بیس ق
جهــان  برتــر  اقتصادهــای  دوره  آن  در 
ــه  ــه ك ــود را آن گون ــون خ ــد و اكن بودن

آلمــان  صدراعظــم  شــولتس،  اوالف 
دموكراســی های  گفتــه  تازگــی  بــه 
می خواننــد. اقتصــادی  قدرتمنــد 

ایــن كشــورها خــود را جمعــی متكــی بــر 
ارزش هــا می داننــد كــه بــه آزادی و حقوق 
ــی، و  ــون و دموكراس ــت قان ــر، حاكمی بش
ــتند. ــد هس ــدار متعه ــعه پای ــاه و توس رف

ــی  ــازمان بین الملل ــك س ــت ی ــی هف ج
نیســت و نمی توانــد تصمیم هــای الــزام آور 
بگیــرد امــا بــه طــور مشــترک بــرای 
ابتــكارات  و  موضع گیری هــا  هماهنگــی 
در  آن  حاصــل  كــه  می كنــد  اقــدام 
ــای  ــان دولت ه ــران و رئیس ــای س بیانیه ه
می شــود. منعكــس  كشــور  هفــت 

تاریك تــر  شــرایطی  در  اجــاس  ایــن 
از نشســت ســال گذشــته زمانــی كــه 

رهبــران انگلیــس، كانــادا، فرانســه، آلمــان، 
ــار  ــرای اولیــن ب ایتالیــا، ژاپــن و آمریــكا ب
ــد-19  ــری كووی ــل از همه گی ــان قب از زم
بــا یكدیگــر ماقــات كــرده و متعهــد 
ــود. ــزار می ش ــدند، برگ ــازی ش ــه بازس ب

انــرژی  جهانــی  قیمتهــای  افزایــش 
حملــه  پــی  در  غذایــی  مــواد  و 
روســیه بــه اوكرایــن در حــال ضربــه 
اســت. اقتصــادی  رشــد  بــه  زدن 

ســازمان ملــل روز جمعــه نســبت بــه 
ــك بحــران گرســنگی  ــروز ی ــه ب آنچــه ك
ــد، هشــدار داد. ــابقه خوان ــی س ــی ب جهان
مســائل مــورد بحث در اجــاس گروه هفت

ــر  ــه ه ــن ك ــی، چی ــرات آب و هوای تغیی
چــه بــی پرواتــر می شــود و هچنیــن 

نشست سران گروه هفت در سایه جنگ اوکراین و خطر رکود تورمی

ظهــور اقتدارگرایــی نیــز قــرار اســت جــزو 
ــند. ــاس باش ــن اج ــای ای ــتور كاره دس

انتظــار مــی رود رهبــران گــروه هفــت بــه 
دنبــال نشــان دادن یــك جبهــه متحــد در 
حــوزه حمایــت از اوكرایــن تــا زمــان الزم 
ــن  ــر كرملی ــار ب ــال فش ــور اعم و همینط
باشــند، اگرچــه آنهــا همچنیــن بــه دنبــال 
تحریم هایــی  اعمــال  از  هســتند  ایــن 
بحــران  و  تــورم  می توانــد  كــه 
مــردم  بــرای  معیشــتی  هزینه هــای 
ــد. ــاب كنن ــد اجتن ــدید كن ــود را تش خ

اروپــا  اتحادیــه  مقامــات  از  یكــی 
گــروه  اجــاس  اصلــی  پیــام  گفــت: 
عمــل  در  هماهنگــی  و  اتحــاد  هفــت 
ــت  ــن اس ــی ای ــام اصل ــود... پی ــد ب خواه
مــا  ســخت...  شــرایط  در  حتــی  كــه 
هســتیم. پایبنــد  خــود  اتحــاد  بــه 

ــه  ــت ك ــرز گف ــه رویت ــع آگاه ب ــك منب ی
هفــت  گــروه  در  شــریك  كشــورهای 
ــاختن  ــوع س ــر ممن ــر س ــت ب ــرار اس ق
ــد.  ــت كنن ــیه موافق ــا از روس واردات ط
ــی  ــی آلمان ــع دولت ــك منب ــن ی همچنی
ــه  ــران ب ــن رهب ــه ای ــت ك ــداً گف ــز بع نی
دنبــال گفتگوهایــی واقعــا ســازنده در 
ــت  ــقف قیم ــی س ــن احتمال ــورد تعیی م
ــتند. ــیه هس ــت از روس ــرای واردات نف ب

ــران  ــه رهب ــی رود ك ــار م ــن انتظ همچنی
گزینه هــای  دربــاره  هفــت  گــروه 
مربــوط بــه مقابلــه بــا افزایــش قیمتهــای 
واردات  بــرای  جایگزیــن  و  انــرژی 
نفــت و گاز از روســیه گفتگــو كننــد.

در  هفــت  گــروه  عضــو  كشــورهای 
ــع  ــن جم ــكیل ای ــی تش ــال های ابتدای س
كوچــك  كارگروه هــای  در  بیشــتر 
مالــی  و  اقتصــادی  مســائل  مــورد  در 
حاضــر  حــال  در  می كردنــد.  رایزنــی 
جهانــی  مهــم  مســائل  تمــام  تقریبــا 
در دســتور كار ایــن گــروه قــرار دارد.

جهانــی،  اقتصــاد  اخیــر  ســال های  در 
سیاســت های خارجــی و امنیتــی، توســعه، 

مهاجــرت و تغییــرات اقلیمــی از مهم تریــن 
عالی تریــن  كــه  بوده انــد  مســائلی 
آن  مــورد  در  هفــت  گــروه  مقام هــای 
كرده انــد. تصمیم گیــری  و  رایزنــی 

دهــی  جهــت  در  اجاس هــا  میزبــان 
ــی دارد. ــش مهم ــا نق ــوای رایزنی ه محت

ــرای  ــن دور اجــاس پیشــرفت ب شــعار ای
انتخــاب شــده  عادالنــه  یــك جهــان 
اســت. پیشــتر قــرار بــود مقابلــه بــا 
چرخــش  تســریع  و  اقلیمــی  تغیــرات 
تجدیدپذیــر  انرژی هــای  ســوی  بــه 
باشــد. رایزنی هــا  اصلــی  محــور 

ــه ۲4  ــن ك ــه اوكرای ــیه ب ــه روس ــا حمل ب
تغییــرات  مســئله  شــد  آغــاز  فوریــه 
ــه  ــده و ب ــده ش ــیه ران ــه حاش ــی ب اقلیم
ــت  ــرار اس ــان ق ــم آلم ــوت صدراعظ دع
ــوری  ــس جمه ــكی، رئی ــر زلنس ولودیمی
در  مجــازی  صــورت  بــه  اوكرایــن 
اجــاس گــروه هفــت شــركت كنــد.

نماینــدگان ارشــد كمیســیون اتحادیــه 
اجــاس  در  ناظــر  عنــوان  بــه  اروپــا 
ــركت  ــت ش ــروه هف ــران گ ــران و رهب س
دارنــد و از چنــد ســال پیــش نماینــدگان 
برخــی كشــورهای در حــال توســعه و 
نیــز  اقتصــادی  نوظهــور  قدرت هــای 
میهمــان اجــاس هســتند. میهمانــان 
امســال آرژانتیــن، ســنگال، اندونــزی، هند 
آفریقــای جنوبــی معرفــی شــده اند. و 

ــرای  ــی ب ــن فرصت ــاس همچنی ــن اج ای
اوالف شــولتس، صــدر اعظــم آلمــان اســت 
ــان  ــا نش ــود ب ــی خ ــن میزبان ــا روی ای ت
ــال  ــر در قب ــری قاطعانه ت ــك رهب دادن ی
ــد. ــذاری كن ــرمایه گ ــن س ــران اوكرای بح

امســال، شــولتس از ســنگال كــه در حــال 
ــر  ــا را ب ــه آفریق ــت اتحادی ــر ریاس حاض
عهــده دارد، آرژانتیــن كــه در حــال حاضــر 
ریاســت جامعــه كشــورهای آمریــكای 
التیــن و كارائیــب را در اختیــار دارد و 
همچنیــن اندونــزی و هنــد، میزبــان فعلــی 

و بعــدی گــروه ۲۰ بــه عنــوان یــك گــروه 
ــزرگ صنعتــی و  متشــكل از كشــورهای ب
ــوان  ــه عن ــی ب ــای جنوب ــن آفریق همچنی
كشــورهای شــریك دعــوت كــرده اســت.
هفــت گــروه  بــه  انتقادهــا 

كشــورهای عضــو گــروه هفــت تنهــا 
ــا  ــت دنی ــد جمعی ــه 1۰ درص ــك ب نزدی
را در خــود جــا می دهنــد امــا ســهم 
ــان  ــی جه ــص داخل ــد ناخال ــا از تولی آنه
می رســد. درصــد   45 حــدود  بــه 

ــروه از  ــن گ ــای ای ــب اعض ــن ترتی ــه ای ب
بــه  جهــان  كشــورهای  ثروتمندتریــن 
شــمار می رونــد و بــه همیــن دلیــل گرچــه 
نمی كننــد  اتخــاذ  الــزام آوری  تصمیــم 
ــیار  ــی بس ــا از وزن سیاس ــای آنه تفاهم ه
قابــل ماحظــه ای برخــوردار اســت.اجاس 
ــاز  ــواره زمینه س ــت هم ــروه هف ــران گ س
جانبــه  چنــد  توافق هــای  و  ابتكارهــا 
اســت. یكــی از انتقادهــای مهــم بــه ایــن 
جمــع ایــن اســت كــه منافــع و خواســت 
آنهــا همیشــه در اولویــت قــرار دارد و بــه 
ــد. ــی می كنن ــی كم توجه ــره جنوب نیمك

تشــكل های جامعــه مدنــی همــواره از 
ــا  ــد ب ــت می خواهن ــروه هف ــورهای گ كش
ــر  ــه های فق ــه ریش ــتری علی ــدرت بیش ق
ــن  ــرای ای ــد و ب ــارزه كنن ــنگی مب و گرس
ــد. ــاص دهن ــتری اختص ــه بیش كار بودج

هدف گــذاری گــروه هفــت در اجــاس 
ســال ۲۰15 بیــرون كشــیدن نیــم میلیارد 
نفــر از گــرداب فقــر تــا ســال ۲۰۳۰ بــوده 
ــای الزم  ــد  اقدام ه ــدان معتقدن ــه منتق ك
بــرای تحقــق آن انجــام نشــده اســت.

 ،۲۰15 ســال  در  پیــش  بــار  آلمــان 
مــركل  آنــگا  صدراعظمــی  دوره  در 
اوبامــا  بــاراک  جمهــوری  ریاســت  و 
بــود. هفــت  گــروه  اجــاس  میزبــان 

هزینــه  فقــط  می شــود  گفتــه 
امســال  اجــاس  امنیــت  تامیــن 
اســت  یــورو  میلیــون   18۰ حــدود 
دولــت  و  فــدرال  دولــت  توســط  كــه 
می شــود. پرداخــت  بایــرن  ایالتــی 
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شرکت های دانش بنیان و خالق در سایه قانون توانمند می شوند
 تصویب و اباغ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و خاق

ــترک  ــت مش ــتاری در نشس ــورنا س  س
رییــس قــوه قضاییــه و تولیدكننــدگان، 
شــركت های  فعــاالن  و  كارآفرینــان 
قانــون  كــرد:  اظهــار  دانش بنیــان 
از  كــه  دانش بنیــان  تولیــد  جهــش 
ســوی رئیس جمهــور ابــاغ شــد، یــك 
بــرای  پیشــرفته  و  جدیــد  ریل گــذاری 
حــوزه دانش بنیــان كشــور طــی ۲۰ ســال 
معاونــت  و  می شــود  محســوب  آینــده 
جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
فرصتــی ســه ماهــه بــرای تدویــن 11 
آیین نامــه ایــن قانــون در اختیــار دارد.

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری 
ادامــه داد: اقتصــاد دانــش بنیــان را جــدی 
ــن  ــعه ای ــرای توس ــه را ب ــم و زمین بگیری

اقتصــاد فراهــم كنیــم. 
ــا  ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــد ب ــن رون ای
ــاغ  ــب و اب ــا تصوی ــه ب ــی ك و فرصت های
قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان ایجــاد 
شــده، بــه تســریع ایــن رونــد كمــك 
ــور  ــای كش ــیاری از چالش ه ــد. بس می كن
ــای  ــا و اعط ــا، معافیت ه ــوزه مجوزه در ح

زیرســاخت بــه ایــن حــوزه متحــول شــده 
ــون در  ــن قان ــتاری، ای ــه س ــت.به گفت اس
۲۰ مــاده و 1۰ تبصــره بــا تــاش معاونــت 
ــوری در  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم
ــه  ــم ب ــم و یازده ــس ده ــا مجال ــل ب تعام
نتیجــه رســید و مصــوب شــد. قانونــی 
ــص و مشــكات  ــع نواق ــال رف ــه دنب ــه ب ك
كارهــای  و  روی كســب  پیــش  قانونــی 
ــان و خــاق اســت.معاون علمــی  دانش بنی
همچنیــن  رئیس جمهــوری  فنــاوری  و 

ــرد: ــد ك تاكی

حمایــت  قانــون  ابــاغ  و  تصویــب   
خــاق،  و  دانش بنیــان  شــركت های  از 
ــاوری  ــرای زیســت بوم فن ــی ب تحــول بزرگ
و نــوآوری كشــور بــه شــمار مــی رود. 
تصویــب  قانــون  ایــن  در  كــه  مفــادی 
شــده، بــه توســعه بخش هــای مختلــف 
از  نــوآوری  و  فنــاوری  زیســت بوم 
ــاختی  ــرمایه گذاری و زیرس ــای س بخش ه
ــان و خــاق  ــد محصــول دانش بنی ــا تولی ت
ــت علمــی  ــارات معاون ــا اســتفاده از اختی ب

كمــك  ریاســت جمهوری  فنــاوری  و 
نخبــگان  ملــی  بنیــاد  می كند.رییــس 
افــزود: در تصویــب مفــاد و مــواد ایــن 
قانــون تــاش كردیــم همــه خأهــا و 
نهایــت  را پوشــش دهیــم و در  نیازهــا 
بخــش عمــده ای از ایــن تاشــمان جــواب 
ــا  ــم ب ــم بگویی ــروز می توانی ــد و ام داده ش
تصویــب قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان، 
بخــش قابــل توجهــی از مشــكات موجــود 
ــع  ــوآوری رف ــاوری و ن ــوم فن ــت ب در زیس
بــر  نشســت،  ایــن  در  می شود.ســتاری 
ــت  ــن معاون ــترک ای ــروه مش ــای كارگ احی
ــن  ــت: ای ــد و گف ــازمان بازرســی تاكی و س
بــازار  از  حمایــت  می توانــد  كارگــروه 
تولیــد ملــی را ســرعت بخشــد.به نقــل 
از معاونــت علمــی ریاســت جمهوری، در 
ــركت های  ــی از ش ــت نمایندگان ــن نشس ای
دانــش بنیــان و تولیدكننــدگان داخلــی 
ــد  ــای تولی ــكات و چالش ه ــان مش ــه بی ب
پیشــنهادات  و  پرداختنــد  كشــور  در 
ــه  ــن مشــكات ارائ ــع ای ــرای رف خــود را ب

ــد. كردن
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ثبت باالترین نرخ تورم در اروپا ظرف ۲۵ سال گذشته
شاخص تورم در کشورهای منطقه یورو به باالترین حد در بیش از دو دهه گذشته رسید

ــه  ــورم در كشــورهای منطق  شــاخص ت
از  بیــش  در  حــد  باالتریــن  بــه  یــورو 
دو دهــه گذشــته رســید. بــه گــزارش 
رادیــو فرانســه و بــر اســاس داده هــای 
یورواســتات، شــاخص تــورم در كشــورهای 
منطقــه یــورو، بــه ركــورد جدیــد 8.6 
كــه  رســیده  ژوئــن  مــاه  در  درصــد 
ــط اداره  ــده توس ــت ش ــار ثب ــن آم باالتری
آمــار اروپــا از زمــان تشــكیل منطقــه 
یــورو و جایگزینــی پول هــای ملــی بــا 

می باشــد. واحــد،  ایــن 
آمــار  اداره  اولیــه  داده هــای  طبــق 
شــاخص  یورواســتات،  اروپــا،  اتحادیــه 
ــی  ــه از واحــد پول ــورم در كشــورهایی ك ت
ــد  ــا ۰.5 درص ــد، ب ــتفاده می كنن ــورو اس ی
افزایــش نســبت بــه مــاه قبــل، بــه ركــورد 
جدیــد 8.6 درصــد در مــاه ژوئــن رســیده 
اســت. بدین ترتیــب نــرخ تــورم در منطقــه 
یــورو از ســال 1997 تاكنــون در باالتریــن 

ــه اســت. ــرار گرفت ســطح خــود ق
ایــن در حالــی اســت كــه شــاخص 
ــاه  ــورو، در م ــه ی ــور منطق ــورم 19 كش ت

ــه، 8.1  ــاه م ــد و در م ــل، 7.4 درص  آوری
ــت. ــوده اس ــد ب درص

بــر اســاس داده هــای یورواســتات، بهای 
ــا 4۲ درصــدی  ــش تقریب ــا افزای ــرژی، ب ان
نســبت بــه ژوئــن ســال گذشــته، بیشــترین 
ــته  ــورم داش ــرخ ت ــش ن ــر افزای ــر را ب تأثی
ــیدنی ها  ــی، نوش ــواد غذای ــس از آن م و پ
بیشــترین  درصــد   8.9 بــا  دخانیــات  و 

افزایــش قیمــت را داشــته اند.

ــورم كشــورهای  ــا افزایــش شــاخص ت ب
ــود،  ــد خ ــن ح ــه باالتری ــورو ب ــه ی منطق
قیمــت مــواد غذایــی، اجــاره، مســكن، 
هنــوز  حمل ونقــل،  و  ســوخت  انــرژی، 

ــت. ــش اس ــال افزای ــم در ح ه
ــی  ــتونی و لیتوان ــورم در اس ــاخص ت ش
ــش  ــن افزای ــدود ۲۰ درصــد، باالتری ــا ح ب
ــت،  ــه و مال ــانده و فرانس ــت رس ــه ثب را ب
پایین تریــن  درصــد،   7 از  كمتــر  بــا 
ــه  ــورو تجرب ــه ی ــورم را در منطق ــزان ت می
ــورم در  ــاخص ت ــه ش ــد. در فرانس كرده ان
ــاه مــی  ــرای م ــن 5.6 درصــد و ب ــاه ژوئ م

ــت. ــده اس ــام ش ــد اع  5.۲ درص
قیمــت  و  هزینه هــا  شــدید  افزایــش 
بیشــترین  انــرژی،  حامل هــای  جهانــی 
تأثیــر را بــر افزایــش نــرخ تورم كشــورهای 

ــت. ــته اس ــورو گذاش ــه ی منطق
رهبــران اتحادیــه اروپــا، اخیــرا بــر ســر 
ممنوعیــت بخــش عمــده ای از واردات نفت 
روســیه تــا پایــان ســال جــاری میــادی به 
توافــق رســیده بودنــد. روســیه نیــز میــزان 
ــتفاده در  ــورد اس ــی م ــادرات گاز طبیع ص
صنعــت و تولیــد بــرق را بــه چندین كشــور 
ــا كاهــش داده و صــدور گاز  ــه اروپ اتحادی
ــه فرانســه، لهســتان، بلغارســتان و چنــد  ب

كشــور دیگــر را بــه كلــی قطــع كــرد.
ــزارش  ــه، گ ــو فرانس ــزارش رادی ــه گ ب
جــوالی  نوزدهــم  یورواســتات  كامــل 
منتشــر خواهــد شــد. منطقــه یــورو شــامل 
اســتونی،  آلمــان،  بلژیــك،  كشــورهای 
ــا،  ــان، اســپانیا، فرانســه، ایتالی ــد، یون ایرلن
ــورگ،  ــی، لوكزامب ــی، لیتوان ــرس، لتون قب
مالــت، هلنــد، اتریــش، پرتغــال، اســلوونی، 

اســلواكی و فنانــد می شــود.

ــف  ــای مختل ــا و راه ه ــه ه گزین
ــادی  ــکات اقتص ــل مش ــرای ح ب
ــور  ــن کش ــود دارد و ای ــان وج لبن
نبایــد خــود را فقــط مشــغول و 
ــه  ــک گزین ــوب ی ــدود درچارچ مح
عضــو  اهلل  فضــل  کند.حســن 
ــت  ــه مقاوم ــاداری ب ــیون وف فراکس
را  دولــت  تشــکیل  پارلمــان،  در 
یــک ضــرورت ملــی دانســت و 
خواســتار اصــاح دســتگاه قضایــی 

ــد. ــان ش لبن
وی گفــت: دفــاع از منابــع نفتــی 
از  آن  از  بــرداری  بهــره  و  گازی  و 
اولویــت هــای ملــی و فرصتــی برای 
ــت.فضل  ــور اس ــاد کش ــات اقتص نج
اهلل اضافــه کــرد: حــل مشــکل بــرق 
ــک  ــردم در بان ــای م ــپرده ه و س
ــازی  ــا، ب ــت ه ــش قیم ــا، افزای ه
بــا نــرخ ارز از دیگــر اولویــت هــای 
ــط  ــد توس ــه بای ــت ک ــور اس کش
ــاره  ــرای آن چ ــران ب ــات وزی هی
ــی از  ــزود: یک ــود.وی اف ــی ش جوی
وظایــف اصلــی مجلــس نماینــدگان 
تصویــب قوانیــن اصاحــی بویــژه در 
زمینــه قضایــی اســت زیــرا یکــی از 
رنــج هــا و مشــکات ملــت لبنــان، 
ــی  ــتگاه قضای ــم دس ــت وخی وضعی
ــی  ــور ب ــخ کش ــه در تاری ــت ک اس
ســابقه است.حســن عزالدیــن از 
دیگــر نماینــدگان عضــو فراکســیون 
ــتار  ــت خواس ــه مقاوم ــاداری ب وف
تفاهــم ملــی بــرای دفــاع از منابــع، 
اســتقال  و  حاکمیــت  حقــوق، 
ــی  ــا لبنان ــت: م ــد.وی گف ــان ش لبن

ــم و درک  ــا تفاه ــم ب ــی توانی ــا م ه
محافظــت  کشــور  از  یکدیگــر، 
را  حاکمیتــی  نهادهــای  و  کنیــم 
ــازیم و  ــح بس ــای صحی ــر زیربن ب
ــه  ــا را ب ــت ه ــه ای از اولوی مجموع
عنــوان نقشــه راه بــه منظــور بــرون 
ــادی،  ــای اقتص ــران ه ــت از بح رف
ــن  ــی تعیی ــی و پول ــی، مال سیاس
کنیم.عزالدیــن بــا بیــان اینکــه مــا 
ــای  ــه ه ــود گزین ــه وج ــد ب معتق
مختلــف بــرای حــل مشــکات 
اقتصــادی کشــور هســتیم و لبنــان 
ــه  ــک گزین ــه ی ــود را ب ــد خ نبای
ــی  ــا نم ــزود: م ــد اف ــدود کن مح
ــرب و  ــرف غ ــه ط ــی ب ــم کس گویی
ــه  ــد گزین ــی بای ــرود ول ــکا ن آمری
هــا براســاس منافــع لبنــان انتخــاب 
کنیم.عضــو شــورای مرکــزی حــزب 
اهلل نیــز گفــت: آمریــکا تــاش مــی 
کنــد تــا لبنــان را از نظــر اقتصــادی 
ــه  ــن دادن ب ــدف ت ــا ه ــی ب و مال
ــتی  ــم صهیونیس ــته های رژی خواس
ــد و  ــرار ده ــدید ق ــار ش ــر فش زی
ــات  ــکا مماش ــل آمری ــد در مقاب نبای
ــه  ــاووق اضاف ــل ق ــیخ نبی کرد.ش
کــرد: لبنــان بــا چــوب حــراج زدن 
ــه کشــور، مراســم های نمایشــی و  ب
راضــی نگــه داشــتن آمریــکا نجــات 
ــره و  ــن ِگ ــد. بزرگتری ــدا نمی کن پی
ــان،  ــران لبن ــل بح ــرای ح ــع ب مان
مماشــات بــا آمریــکا اســت.وی 
تصریــح کــرد: هــدف آمریــکا ایــن 
اســت که لبنــان را از نظــر اقتصادی 
و مالــی زیــر فشــار خفــه کننــده ای 

ــه خواســته هــای  ــا ب ــرار دهــد ت ق
رژیــم صهیونیســتی تــن دهد.شــیخ 
نبیــل قــاووق افــزود: »بحــران 
لبنــان بــه دلیــل تســلیم شــدن در 
ــی و  ــکا طوالن ــته آمری ــر خواس براب

ــت.  ــده اس ــق ش عمی
ــت  ــه سیاس ــه ادام ــا نتیج تنه
التمــاس و خواهــش و مماشــات 
ــی  ــریع در فروپاش ــکا، تس ــا آمری ب
خاطرنشــان  اســت«.وی  کشــور 
کــرد: »پــس از انتخابــات پارلمانــی، 
ــرای ورود  ــی ب ــت واقع ــان فرص لبن
ــل  ــرای ح ــا ب ــیر راه حل ه ــه مس ب
راه  نقشــه  دارد.  کشــور  بحــران 
ــریع  ــا تس ــران ب ــل بح ــرای ح ب
در فرآینــد تعییــن نخســت وزیر 
ــاز  ــه آغ ــکیل کابین ــف و تش مکل
ــه  ــرا اوضــاع کشــور ب می شــود، زی
گونــه ای اســت کــه فرصــت بــرای از 
دســت دادن فرصت هــا نیســت. 
لبنانی هــا از مناقصــه و چــوب 
ــاجره  ــور و مش ــه کش ــراج زدن ب ح
خواســتار  و  شــده اند  خســته 
ــان  ــات لبن ــد نج ــریع در رون تس
قــاووق  نبیــل  هستند.شــیخ 
و  طیف هــا  بــا  همــکاری  بــر 
ــه  ــه از »اراده و روحی ــی ک گروه های
ملــی برخوردارنــد و منفعــت لبنــان 
ــد ، تأکیــد کــرد  را در نظــر می گیرن
و خواســتار »تشــکیل دولتــی در 
ــتگی  ــدون وابس ــه ب ــد ک ــان ش لبن
بــه مواضــع خصمانــه آمریــکا و 
عربســتان، مســئولیت کشــور را بــر 

ــرد.  ــده بگی عه

حزب اهلل لبنان تشکیل »دولت وحدت ملی« را

 راه برون رفت از بحران دانست
 حل مشکات اقتصادی لبنان



57 56

|  سال پنجم  |  شامره دوم  |  تیر و مرداد  ماه 1401  ||  سال پنجم  |  شامره دوم  |  تیر و مرداد ماه 1401  |

                                                          ماهنامه فرهنگی سیاسی

مشــاور مقــام معظــم رهبــری در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــل ب ــن المل ــور بی ام
ــران  ــه ته ــی ب ــت چین ــفر هیئ س
ــه  ــرد ک ــد ک ــاه تاکی ــرداد م در م
حضــور روســیه و چیــن در منطقــه 

ــت. ــر نیس ــران میس ــدون ای ب

ــی در  ــر والیت ــی اکب ــر عل دکت
ــط تهــران- ــا اهمیــت رواب رابطــه ب
مســکو و پکــن گفــت: چیــن و 
روســیه از جملــه قــدرت هــای 
ــن  ــی ای ــه در پ ــوده ک ــی ب جهان
هســتند تــا روابطــی را بــه دور 
از تنــش بــا کشــورهای بــزرگ 
ــرده و  ــرار ک ــی برق ــد جهان قدرتمن
تــاش مــی کننــد تــا در چارچــوب 
ــران  ــا ای ــد ب ــه دارن ــی ک امکانات

ــد. ــت کنن فعالی

ــت  ــد نف ــزان خری ــت: می او گف
چیــن از ایــران بــه روزی ۷00 هــزار 
ــوی  ــت. از س ــیده اس ــکه رس بش
دیگــر پکــن پیشــرفت هــای قابــل 
توجهــی را در زمینــه روابــط تجاری 
بــا ایــران داشــته و چندیــن پــروژه 
عمرانــی بــا چیــن امضــا شــده و در 

ــت. ــدن اس ــرا ش ــال اج ح

تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
تشــخیص  مجمــع  اســتراتژیک 
ــی  ــر م ــت: فک ــام گف ــت نظ مصلح
ــه  ــن ب ــا چی ــه ب ــه رابط ــم ک کن

عنــوان یــک کشــور آســیایی و 
کشــوری کــه رابطــه فرهنگــی 
دو  و  دارد  ایــران  بــا  طوالنــی 
ــول  ــچ گاه در ط ــه هی ــوری ک کش
درگیــری  یکدیگــر  بــا  تاریــخ 
ــرای  ــی را ب ــه خوب ــتند زمین نداش
توســعه روابــط میــان دوکشــور 

ــد. ــی کن ــاد م ایج

والیتــی  اکبــر  علــی  دکتــر 
ــی از  ــر گروه ــوی دیگ ــت: از س گف
ــن  ــی چی ــوم اجتماع ــی عل آکادم
تحقیقــات  مرکــز  دعــوت  بــه 
تشــخیص  مجمــع  اســتراتژیک 
ــد  ــه تهــران آمدن مصلحــت نظــام ب
و بنــده نیــز چندیــن بــار بــه چیــن 
رفتــم و بــا مقامــات سیاســی و 
فرهنگــی ماقــات کــردم. از ســوی 
دیگــر قــرار اســت کــه یــک هیئــت 
چینــی بــه دعــوت مرکــز تحقیقــات 
ــد. ــران بیای ــه ته ــاه ب ــرداد م در م

مشــاور مقــام معظــم رهبــری در 
امــور بیــن الملــل یــادآور شــد: در 
همــه ایــن دیدارهــا یــک احســاس 
ایــران  بــه  نســبت  مشــترک 
دریافــت کــردم و آن اینکــه چینــی 
ــعه  ــه توس ــی را ب ــر مثبت ــا نظ ه
ــم  ــد و مه ــران دارن ــا ای ــط ب رواب
اســت کــه چینــی هــا در رده هــای 
ــعه  ــان توس ــی خواه ــاالی حکومت ب

ــتند. ــران هس ــا ته ــط ب رواب

تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
اســتراتژیک گفــت: روابــط تهــران و 
مســکو نیــز در ســالهای اخیــر بهتر 
ــی  ــت. نزدیک ــده اس ــته ش از گذش
سیاســت روســیه و ایــران در رابطــه 
ــانه ای از  ــراق نش ــوریه و ع ــا س ب
نزدیکــی سیاســت هــای خارجــی و 
ــر  ــه یکدیگ ــور ب ــه ای دو کش منطق
ــکاری  ــر هم ــوی دیگ ــت. از س اس
هســته ای بــا روســیه داشــته ایــم، 
چنانچــه روس هــا نیــروگاه بوشــهر 
آمادگــی  و  کردنــد  تاســیس  را 
ــای  ــاد نیروگاهه ــرای ایج الزم را ب

ــد. ــتر دارن بیش

نیــز  هــا  چینــی  گفــت:  او 
آمادگــی خــود را بــرای ایجــاد 
ایــران  در  بیشــتر  نیروگاههــای 
ــن  ــون ای ــم اکن ــد. ه ــام کردن اع
ســوال مطــرح مــی شــود کــه 
ــی  ــه م ــورها چ ــا کش ــه ب از رابط
ــی آن  ــت در پ ــم؟ در حقیق خواهی
هســتیم کــه همدیگــر را بهتــر 
ــاس  ــر اس ــط را ب ــم و رواب درک کنی
ــل،  ــرام متقاب تفاهــم مشــترک، احت
ــت در  ــدون دخال ــر و ب ــوق براب حق

ــم. ــعه دهی ــر توس ــور یکدیگ ام
ــم  ــی کن ــر م ــت: فک ــی گف والیت
بــا توجــه بــه آنکــه ایــران، روســیه 
و چیــن در آســیا بــوده و بــه لحــاظ 
جغرافیایــی و فرهنگــی بــه یکدیگــر 
نزدیــک هســتند هــر ســه بــه ایــن 

ایران، روسیه و چین؛سه قدرت مهم و مستقل در مقابل توسعه طلبی آمریکا
چین و روسیه نیز بر اساس مصالح خود عمل می کنند ولی عاقانه تر از غربی ها!

نتیجــه رســیدند کــه همــکاری 
ــا  ــع آنه ــه نف ــور ب ــه کش ــن س بی
ــه  ــد در منطق ــر بخواهن ــت و اگ س
غــرب آســیا، شــمال آفریقــا و 
ــته  ــال داش ــور فع ــه حض خاورمیان
باشــند بــدون همــکاری ایــران 

ــت. ــر نیس میس

ــری  ــم رهب ــام معظ ــاور مق مش
در امــور بیــن الملــل گفــت: ایــران 
هــم اگــر بخواهــد در حــوزه انتقــال 
ــعه  ــت و توس ــروش نف ــاوری، ف فن
ــردن  ــس ک ــاری و فاینن ــط تج رواب
پــروژه هــای اقتصــادی چیــن و 
ــته  ــزایی داش ــه س ــش ب ــیه نق روس
ــا  ــود را ب ــط خ ــد رواب ــد، بای باش
پکــن و مســکو افزایــش دهــد. 
و  آســیا  در  امنیــت  مصلحــت 
منطقــه خاورمیانــه، شــمال آفریقــا، 

ــرب  ــاز، غ ــزی، قفق ــیای مرک آس
ــیای  ــی و آس ــیای جنوب ــیا، آس آس
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــرق دور ای ش
ــا یکدیگــر همــکاری  ســه کشــور ب
ــه  ــز اضاف ــد را نی ــر هن ــد و اگ کنن
تــر  مناســب  وضعیــت  کنیــم 

ــد. ــد ش خواه

ــد:  ــادآور ش ــه ی ــی در ادام والیت
ــه  ــا ب ــیایی ه ــه کار آس ــدم ک معتق
ــی  ــام م ــا انج ــیایی ه ــت آس دس
ــر  ــرق اگ ــگاه ش ــت ن ــود. سیاس ش
ــه صــورت جــدی و پیگیــر باشــد  ب
ــازه ای  ــای ت ــق ه ــد اف ــی توان م
را در توســعه روابــط ایــران بــا 
ــاز  ــی ب ــن الملل ــه بی ــا و صحن دنی
ــت  ــا نیس ــدان معن ــن ب ــد و ای کن
ــا  ــط ب ــعه رواب ــت توس ــه سیاس ک
کشــورهای غربــی را در دســتور کار 

ــم. ــود نداری خ

ــی را  ــای مرتب ــت: دیداره او گف
ــه  ــی از جمل ــای غرب ــت ه ــا هیئ ب
آلمانــی هــا و فرانســوی هــا در 
اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز 
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
ــت  ــی آن اس ــران در پ ــتم. ای داش
کــه در روابــط خارجــی همــان 
سیاســت موازنــه ای کــه بــه معنــای 
نــه ســلطه شــرق نــه ســلطه 
ــا  ــد و ب ــت کن ــت، رعای ــرب اس غ
کشــورهای دیگــر کــه خواهــان 
آمیــز  احتــرام  رابطــه  داشــتن 
و حقــوق برابــر هســتند روابــط 
مســالمت آمیــز برقــرار کنــد و هــر 
کشــوری کــه بیشــتر بــرای نزدیــک 
شــدن روابــط بــه مــا ابــراز عاقــه 
ــم. ــی کنی ــتقبال م ــد از آن اس کن
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در ۲۳ تیــر 1۳94 برنامــه جامــع اقــدام 
مشــترک موســوم بــه )برجــام( بــه امضــای 
ایــران و اعضــای شــورای امنیــت ســازمان 

ملــل متحــد و آلمــان رســید.
بیــن  توافق نامــه ی  ایــن  در 
ــه در ازای  ــود ك ــده ب ــرر ش ــی، مق الملل
برنامــه  در  گســترده  محدودیت هــای 
صلــح آمیــز هســته ای كشــورمان، همــه ی 
كشــورهای  غیرقانونــی  تحریم هــای 
ــده  ــاالت متح ــركردگی ای ــه س ــی ب غرب

لغــو شــود.
امــا در نهایــت چنــد مــاه پــس از روی 
كار آمــدن دونالــد ترامــپ بــه عنــوان 
ــه صــورت  ــكا، وی ب ــور آمری رئیــس جمه

ــد. ــارج ش ــه از آن خ یكجانب
ــر  ــدازه ُعم ــه ان ــاً ب ــه تقریب ــام ك برج
بــار  داشــت،  زیســت  مصــدق  دولــت 
ــه  ــه غــرب )ب دیگــر نشــان داد، اعتمــاد ب
ــای  ــان از وعده ه ــكا( و اطمین ــژه آمری وی
ــرب  ــدازه مخ ــه ان ــا چ ــد ت ــا می توان آن ه

ــد. باش
بــه  داریــم  بنــا  گــزارش  ایــن  در 
امضــای  ســالگرد  هفتمیــن  مناســبت 
ــكات  ــات و ن ــتفاده از بیان ــا اس ــام ب برج
ــر توســط  ــه در ســال های اخی ــی ك تحلیل
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر انقاب 
مــورد تصریــح و تاكیــد قــرار گرفتــه اســت 

ــون  ــم پیرام ــواالت مه ــی از س ــه بخش ب
ــم. ــخ دهی ــام پاس برج

1- آیــا دیپلماســی جمهــوری اســامی 
ایــران بایــد صرفــاً بــر حــل موضــوع 

ــود؟ ــز ش ــته ای متمرك هس
ــئله ی  ــر مس ــت تأثی ــی را تح دیپلماس
هســته ای هــم نبایــد قــرار داد؛ یعنــی 
ایــن جــور نباشــد كــه دیپلماســِی كشــور 
مّتصــل بــه قضّیــه ی هســته ای باشــد؛ 
ــه ی  ــك قضّی ــته ای ی ــه ی هس ــه، قضّی ن
جداگانــه ای اســت كــه آن را بایــد بــه 
یــك شــكل مناســب و شایســته ی كشــور 
حــل كننــد، اّمــا دایــره ی دیپلماســی 
قضّیــه ی  در  اســت.  وســیع تر  خیلــی 
ــت  ــاً وقاح ــا انصاف ــته ای، آمریكایی ه هس
ــت را  ــاً وقاح ــد؛ واقع ــد گذرانده ان را از ح
ــه  ــوی چشــم هم ــد: جل از حــد گذرانده ان
ــوری  ــاال ج ــدند، ح ــارج ش ــام خ از برج
حــرف می زننــد انــگاری كــه ایــران از 
ــكاری  ــوری طلب ــده، ج ــارج ش ــام خ برج
ــه  ــدات را ب ــا تعّه ــگار م ــه ان ــد ك می كنن
هــم زده ایــم! مّدت هــا در مقابــل ایــن 
حركتــی  هیــچ  آمریكایی هــا  حركــت 
ــد از  ــت؛ بع ــام نگرف ــران انج ــرف ای از ط
ــه،  ــا توّج ــام، ب ــا اع ــی، ب ــت مّدت گذش
ــد؛  ــته ش ــار گذاش ــدات كن ــی از تعّه برخ
ــان  ــه تعّهدش ــا ب ــه. آنه ــه هم ــی، ن برخ
)بیانــات در نخســتین  عمــل نكردنــد. 
ــت  ــای هیئ ــور و اعض ــدار رئیس جمه دی

)14۰۰ /6 /6 دولــت ســیزدهم 
ــكا  ــكنی آمری ــا در عهدش ۲- اروپایی ه

ســهیم هســتند؟
ــكنی  ــاظ عهدش ــم از لح ــا ه اروپایی ه
ــتند؛  ــكا نیس ــر از آمری ــی كمت و بداخاق
آنهــا هــم مثــل آمریكاینــد لكــن در مقــام 
طلبكارنــد؛  زدن  حــرف  و  زبان بــازی 
همیشــه طلبكارنــد. گویــا ایــن مــا بودیــم 
كــه مّدت هــا مذاكــره را بــه مســخره 

گرفتیــم و تعّهداتمــان را زیــر پا گذاشــتیم 
ــه  ــت ك ــن كاری اس ــم؛ ای ــل نكردی و عم
آنهــا كردنــد. )بیانــات در نخســتین دیــدار 
ــت  ــت دول ــای هیئ ــور و اعض رئیس جمه

ســیزدهم 6/ 6/ 14۰۰(
اروپــا یــازده تعّهــد در مقابــل ایــران، در 
ــدام  ــه هیچك ــه ی برجــام داشــته و ب قضّی
از ایــن یــازده تعّهــد عمــل نكــرده؛ یعنــی 
ــه ی  ــر خارج ــه وزی ــی اســت ك ــن حرف ای
ــب  ــه ُخ ــر خارج ــد؛ وزی ــا دارد می گوی م
ــد.  ــك دارن ــات دیپلماتی ــوالً ماحظ معم
ائمــه  بیانــات در دیــدار  از  )گزیــده ای 
جمعــه سراســر كشــور ۲5/ 4/ 1۳98(در 
قضّیــه ی برجــام، وظیفــه ی اروپایی هــا 
چــه بــود؟ یــك طــرف كــه آمریــكا 
ــای  ــه ی طرف ه اســت خــارج شــد؛ وظیف
ــا  ــه ی اروپایی ه ــود؟ وظیف ــه ب ــر چ دیگ
ــود كــه می ایســتادند در مقابــل  ایــن ب
تعّهــد  بــه  مــا  می گفتنــد  آمریــكا، 
خودمــان پایبندیــم؛ تعّهــد آنهــا ایــن بــود 
ــته  ــی برداش ــور كلّ ــه ط ــا ب ــه تحریم ه ك
ــا[  ــد محكــم می ایســتادند، ]اّم بشــود؛ بای
ــا بهانه هــای مختلــف نَایســتادند. عــاوه  ب
ــكا نَایســتادند،  ــل آمری ــه در مقاب ــر اینك ب
خودشــان هــم در عیــن اینكــه مــدام 
ــه  ــد ك ــد و می كنن ــد كردن ــا تأكی ــه م ب
ــادا از برجــام خــارج بشــوید«، عمــًا  »مب
ــی  ــی حّت ــده اند؛ یعن ــارج ش ــام خ از برج
ــه  ــران ب ــه ای ــدی را علی ــای جدی تحریم ه
ــا  ــار اروپایی ه ــن رفت ــد. ای ــود آورده ان وج
ــت؟  ــع داش ــود توّق ــا می ش ــت؛ از اینه اس
ــاوران  ــران و مج ــاع زائ ــات در اجتم )بیان

ــوی 1/ 1/ 1۳98( ــر رض ــرم مطه ح
ــی  ــات برجام ــن مطالب ــی بی ۳- تفاوت

ــود دارد؟ ــپ وج ــدن و ترام ــت بای دول
دولــت كنونــی آمریــكا هــم هیــچ فرقی 
ــن  ــی همی ــدارد؛ یعن ــی ن ــت قبل ــا دول ب
چیــزی كــه االن اینهــا در زمینه ی مســائل 

پاسخ رهبر انقالب به ۱۰ پرسش کلیدی درباره برجام
گزیده بیانات و نکات تحلیلی

هســته ای از ایــران مطالبــه می كننــد، 
همــان چیــزی اســت كــه ترامــپ مطالبــه 
می كــرد، كــه آن روز مســئولین بــاالی 
دولتــی می گفتنــد كــه امــكان نــدارد، 
ــروز  ــا. ام ــد اینه ــت و مانن ــه نیس عاقان
اینهــا همــان را می خواهنــد؛ هیــچ تفاوتــی 
ــا یــك زبــان می گفــت، اینهــا  نكــرده. او ب
بــا یــك زبــان دیگــری میگوینــد. بایــد بــه 
ــات در نخســتین  ــه كــرد. )بیان اینهــا توّج
ــت  ــای هیئ ــور و اعض ــدار رئیس جمه دی

ــیزدهم 6/ 6/ 14۰۰( ــت س دول
4- چــرا مذاكــرات اخیــر بــرای احیــای 

برجــام بــی نتیجــه اســت؟
آمریكایی هــا بــر ســر موضــع عنــاد 
و  ایســتادند  محكــم  خودشــان  آمیــز 
یــك قــدم جلــو نیامدنــد. روی كاغــذ 
بلــه،  می گوینــد  وعــده  مقــام  در  یــا 
]اّمــا[  برمی داریــم،  را  تحریم هــا  مــا 
برنداشــتند و برنمی دارنــد هــم؛ شــرط 
ــد  ــر می خواهی ــد اگ ــد؛ می گوین می گذارن
ــد االن در  ــود، بای ــته بش ــا برداش تحریم ه
همیــن توافــق یــك جملــه ای را بگنجانیــد 
كــه ایــن جملــه بــه معنــای آن باشــد كــه 
ــا  ــات ب ــن موضوع ــاره ی ای ــد درب ــداً بای بع
شــما صحبــت كنیــم و توافــق كنیــم؛ اگــر 
چنانچــه ایــن جملــه را نگنجانیــد مــا االن 
ــت.  ــم داش ــی نخواهی ــر توافق ــا همدیگ ب
ــك  ــه ی ــن جمل ــت؟ ای ــه چیس ــن جمل ای
ــدی؛  ــات بع ــرای مداخ ــه ای اســت ب بهان
ــام،  ــد برج ــام، تمدی ــود برج ــاره ی خ درب
دربــاره ی مســائل گوناگــون، دربــاره ی 
موشــك، دربــاره ی منطقــه، كــه اگــر شــما 
بعــداً گفتیــد كــه نــه مــن در ایــن مــورد 
بحــث نمی كنــم یــا مثــًا سیاســت كشــور 
اجــازه  مجلــس  یــا  نمی دهــد  اجــازه 
ــب  ــی ُخ ــت خیل ــد گف ــد، خواهن نمی ده
شــما نقــض كردیــد، پــس هیــچ، توافق بی 
ــار توافق هــا را نقــض كردنــد  توافق!یــك ب
و كامــًا بــی هزینــه نقــض كردنــد و االن 
هــم كــه ]بــه آنهــا[ گفتــه می شــود شــما 
بایــد قــول بدهیــد، تضمیــن بدهیــد كــه 
ــا  ــه«، م ــد »ن ــد، می گوین ــض نمی كنی نق

ــح  ــن را االن صری ــم؛ ای ــن نمی دهی تضمی
بــه دوســتان و بــه دیپلمات هــای مــا 
ــم  ــن نمی دهی ــا تضمی ــه م ــد ك می گوین
چنیــن  نمی توانیــم  نكنیــم؛  نقــض 
تضمینــی بدهیــم. )بیانــات در آخریــن 
دیــدار رئیس جمهــور و هیئــت دولــت 

 14۰۰ /۰5 /۰6 دوازدهــم 
5- رفتــار ایــران پــس از خــروج آمریكا 

ــه بود؟ از برجــام چگون
مــّدت  تــا  اســامی  جمهــوری 
طوالنــی ای بــه همــه ی آنچــه تعّهــد كــرده 
بــود، بــر اســاس تعلیــم اســام كــه بایــد 
بــه تعّهــدات عمــل كــرد، عمــل كــرد؛ بعد 
ــن  ــا( ای ــا )اروپایی ه ــه آنه ــد ك ــی دی وقت
ــه  ــی ك ــد، آن یك ــل می كنن ــوری عم ج
خــارج شــد، دیگــران هــم بــا او همراهــی 
كردنــد، »َفانِبــذ اِلَیهــم َعلــی َســواء«؛ ایــن 
ُخــب  اســت، ]می گویــد[  قــرآن  هــم 
ــا كــن. حــاال در عیــن حــال  ــو هــم ره ت
ــد، ]بلكــه[  دولــت محتــرم مــا رهــا نكردن
ــدات را  ــداری از تعّه ــك مق ــج ی ــه تدری ب
ــل برگشــت  ــا قاب ــد كــه اینه عمــل نكردن
ــل  ــان عم ــه وظایفش ــا ب ــر آنه ــت؛ اگ اس
بكننــد، اینهــا هــم قابــل برگشــت اســت. 
مجلــس  اعضــای  دیــدار  در  )بیانــات 

خبــرگان رهبــری 4/ 1۲/ 1۳99(
ــتی را در  ــه سیاس ــد چ ــران بای 6- ای

ــرد؟ ــش بگی ــرات پی مذاك
ــا  ــل ب ــاب تعام ــور در ب ــت كش سیاس
بــاب خــود  در  و  برجامــی  طرف هــای 
برجــام، صریحــاً اعــام شــده؛ از ایــن 
سیاســت هیــچ تخّطــی نبایــد كــرد؛ ایــن 
سیاســتی اســت كــه اعــام شــده، مــورد 
اتّفــاق هــم بــوده؛ یعنــی ایــن جور نیســت 
كــه ایــن سیاســت، سیاســت اســتثنائی ای 
ــر[؛  ــای دیگ ــت ]ه ــن سیاس ــد در بی باش
نــه، ایــن سیاســتی اســت كــه مــورد 
اتّفــاق همــه بــوده. آن سیاســت هــم 
ــا  ــه آمریكایی ه ــت ك ــن اس ــارت از ای عب
بایــد تمــام تحریم هــا را لغــو كننــد، بعــد 
ــر  ــرد؛ اگ ــم ك ــتی آزمایی خواهی ــا راس م
ــو  ــه لغ ــی كلم ــای واقع ــه معن ــه ب چنانچ

ــدات  ــه تعّه ــا ب ــت م ــود، آن وق ــده ب ش
ــدون  ــی ب ــم، یعن ــان برمی گردی برجامی م
ــم  ــدات برخواهی ــه تعّه ــكلی ب ــچ مش هی
گشــت؛ ایــن سیاســِت قطعــی اســت. قــول 
ــم؛  ــر نمی دانی ــم[ معتب ــا را ]ه آمریكایی ه
اینكــه بگوینــد مــا برمی داریــم و روی 
كاغــذ بردارنــد، ایــن فایــده ای نــدارد؛ عمل 
ــا را  ــل تحریم ه ــد در عم ــت؛ بای الزم اس
ــا هــم راســتی آزمایی كنیــم و  ــد، م بردارن
مطمئــن بشــویم كــه تحریم هــا برداشــته 
ــل  ــان عم ــه تعّهداتم ــت ب ــده، آن وق ش
ــاب  ــوروزی خط ــخنرانی ن ــم. )س می كنی

ــران 1/ 1/ 14۰۰( ــت ای ــه مل ب
7- آیــا مســئولیت برجــام بــر عهــده ی 

رهبــر انقــاب اســت؟
یكــی از دوســتان گفتنــد تصویــب 
ــد؛  ــبت داده ان ــری نس ــه رهب ــام را ب برج
ــد،  ــا شــما كــه چشــم داری ــه، اّم ــب بل ُخ
ماشــااهلل هــوش داریــد، همــه چیــز را 
می فهمیــد! آن نامــه ای را كــه مــن نوشــتم 
نــگاه كنیــد، ببینیــد تصویــب چــه جــوری 
اســت؛ شــرایطی ذكــر شــده كــه در ایــن 
صــورت ایــن ]توافــق[ تصویــب می شــود. 
ــن  ــن شــرایط و ای ــر چنانچــه ای ــه اگ البّت
ــد،  ــال نش ــد، اِعم ــرا نش ــات اج خصوصّی
وظیفــه ی رهبــری ایــن نیســت كــه بیایــد 
وســط و بگویــد برجــام نبایــد اجــرا بشــود. 
]البّتــه[ خــود ایــن، یــك مقولــه ای اســت 
كــه وظیفــه ی رهبــری در ایــن جــور 
مــا  چیســت.عقیده ی  اجرایــی  مواقــع 
ــی،  ــای اجرای ــه در زمینه ه ــت ك ــن اس ای
رهبــری نبایــد وارد میــدان بشــود و یــك 
ــرای  ــوی اج ــا جل ــد ی ــرا كن كاری را اج
ــه  ــی ك ــر آنجای ــرد، مگ ــك كاری را بگی ی
ــدا  ــاط پی ــاب ارتب ــی انق ــت كلّ ــه حرك ب
ــا  ــد؛ آنجــا چــرا، وارد می شــویم، اّم می كن
در مــوارد دیگــر نــه. بنابرایــن نــه، برجــام 
را بــه آن صورتــی كــه عمــل شــد و محّقق 
شــد، بنــده خیلــی اعتقــادی نداشــتم 
ــن  ــئولیِن ای ــود مس ــه خ ــم ب ــا ه و باره
ــر  ــه وزی ــور، ب ــای رئیس جمه ــه آق كار -ب
ــن را  ــران همی ــه دیگ ــه، ب ــرم خارج محت
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گفته ایــم و مــوارد زیــادی را بــه آنهــا 
تذّكــر داده ایــم. )بیانــات در دیــدار جمعــی 
از دانشــجویان 1/ ۳/ 1۳98(بنــده از روز اّول 
ــكا اعتمــاد  ــه آمری بارهــا و بارهــا گفتــم ب
ــن  ــد! هــم در جلســات خصوصــی ای نكنی
عمومــِی  جلســات  در  هــم  گفتــم،  را 
ــی  ــات خصوص ــم؛ در جلس ــی گفت مردم
ــه  ــم ب ــم؛ گفت ــن را گفت ــم ای ــتر ه بیش
ــد  ــر می خواهی ــد؛ اگ ــاد نكنی ــا اعتم اینه
را  الزم  تضمین هــای  ببندیــد،  قــرارداد 
فراهــم بكنیــد، بعــد صحبــت كنیــد، 
بعــد قــرارداد ببندیــد، بعــد امضــا كنیــد؛ 
بــه حــرِف اینهــا اعتمــاد نكنیــد. یكــی از 
ــی كــه بنــده آن وقــت، بخصــوص  چیزهای
ــود  ــن ب ــودم ای ــرده ب ــح ك روی آن تصری
ــول  ــرارداد را قب ــن ق ــا ای ــم م ــه گفت ك
ــد شــرط  ــن شــروط، چن ــه ای ــم ب می كنی
ــه  ــود ك ــن ب ــرط ها ای ــی از ش ــود، یك ب
آمریــكا  وقــِت  رئیس جمهــوِر  گفتیــم 
بنویســد و امضــا كنــد كــه تحریم هــا 
برداشــته شــد؛ ایــن جــزو شــرایط مــا بود، 
جــزو شــرایط بنــده بــود؛ ُخــب، مســئولین 
محتــرم زحمــت كشــیدند، تــاش كردنــد، 
و  نتوانســتند  ]ولــی[  ریختنــد،  عــرق 
ــه  ــت ك ــن اس ــه اش ای ــد و نتیج ــن نش ای
ــال، دو  ــد: دو س ــاهده می كنی ــد مش داری
ســال ونیم گذشــته اســت، مــا بــه همــه ی 
ــردک  ــن م ــم، ای ــل كرده ای ــدات عم تعّه
می آیــد بیــرون و می گویــد كــه مــن 
ــدارم و خــارج می شــوم و چنیــن  قبــول ن
)بیانــات  می كنــم.  چنــان  و  می كنــم 
)1۳97 /۲ /19 فرهنگیــان  دانشــگاه  در 

ــام  ــد برج ــه رفتن ــئولینی ك ــه مس ــا ب م
را دنبــال كردنــد، اعتمــاد داشــته ایم و 
داریــم، االن هــم همین جــور ]اســت[، 
عاقه منــد  و  خــودی  افــراد  را  اینهــا 
همیــن  در  لكــن  می دانیــم؛  مؤمــن  و 
ــادی  ــوارد زی ــا در م ــام، م ــه ی برج قضّی
ــرف  ــرف آن ط ــه ح ــاد ب ــر اعتم -به خاط
ــك  ــل- از ی ــده ی مقاب ــل، مذاكره كنن مقاب
نقطــه ای صرفِ نظــر كردیــم، بــه یــك 
ــی  ــك خأی ــم، ی ــزی اهتمــام نورزیدی چی

باقــی مانــد؛ دشــمن همیــن االن از همــان 
ــات در  ــد. )بیان ــتفاده می كن ــأ دارد اس خ

ــام ۲۲/ ۳/ 1۳96( ــئوالن نظ ــدار مس دی
ــه عنــوان  ــا ب ــه اروپ ــوان ب ــا می ت 8- آی

شــریك قابــل اعتمــاد نــگاه كــرد؟
بنــده قبــًا هــم گفتــه ام، االن هــم 
می گویــم كــه ارتبــاط بــا اروپــا بایــد 
ادامــه كنــد. البّتــه اروپــا یــك شــكل 
ــد،  ــش مختلف ن ــای مختلف ــت، جاه نیس
در یــك چیزهایــی مشــترک هســتند، 
ــد،  ــور دیگرن ــه، ج ــی ن ــك چیزهای در ی
روش هــای مختلفــی دارنــد. به هرحــال بــا 
ــی،  ــورهای اروپای ــا -كش ــه ی اروپ مجموع
كشــورهای  بــا  اروپــا-  جامعــه ی  نــه 
ــاط باشــد  ــه ی ارتب ــی بایســتی ادام اروپای
ــا  ــا؛ از اروپ ــد از اینه ــد كنی ــا قطــع امی اّم
ــی نیســت  ــا جای قطــع امیــد بكنیــد. اروپ
ــرای مســائل گوناگــون  ــا بتوانیــم ب كــه م
مســئله ی  همیــن  جملــه  از  خودمــان 
برجــام و مســائل اقتصــادی و ماننــد اینهــا 
ــا كاری  ــه، اینه ــم؛ ن ــد ببندی ــا امی ــه آنه ب
ــد[.  ــد ]بكنی ــع امی ــرد؛ قط ــد ك نخواهن
ایــن قطــع امیــد بــه معنــای قطــع رابطــه 
نیســت، بــه معنــای قطــع مذاكــره نیســت؛ 
ــم  ــا تصمی ــه م ــن اســت ك ــای ای ــه معن ب
ــن  ــم، ای ــان را جــور دیگــری بگیری خودم
اســت معنایــش و نــگاه شــك آلود داشــته 
ــه  ــه هرچ ــا؛ ب ــای آنه ــه وعده ه ــید ب باش
ــد.  ــگاه كنی ــد ن ــا تردی ــد، ب وعــده می دهن
و  رئیس جمهــور  دیــدار  در  )بیانــات 

ــت 7/ 6/ 1۳97( ــت دول اعضــای هیئ
9- مشــكل آمریــكا بــا ایــران صرفــاً بــر 

ســر برنامــه ی هســته ای اســت؟
ــران و  ــا ای ــكا ب ــمنی آمری ــق دش عم
ــمنی،  ــت. دش ــامی اس ــوری اس ــا جمه ب
دشــمنِی عمیــق اســت، دشــمنِی ســطحی 
نیســت. مخالفــت بــر اســاس و بــر محــور 
مســئله ای مثــل مســئله ی اتمــی نیســت، 
ایــن را همــه فهمیده انــد؛ بحــث، فراتــر از 
اینهــا اســت. بحــث ایــن اســت كــه اینهــا 
بــا نظامــی كــه در ایــن منطقــه ی حّســاس 
ســر بلنــد كــرده، ایســتاده، قــد برافراشــته، 

آمریــكا  ظلم هــای  بــا  كــرده،  رشــد 
ــكا  ــه آمری ــبت ب ــد، نس ــت می كن مخالف
نمی كنــد،  ماحظــه كاری  هیچ گونــه 
ــه توســعه  ــه ی مقاومــت را در منطق روحی
در دســت  را  اســام  پرچــم  می دهــد، 
مخالفنــد.  عمیقــاً  مخالفنــد؛  گرفتــه 
مســئله ی آنهــا ایــن اســت كــه ایــن نظــام 
نبایــد  اســامی  و جمهــوری  اســامی 
باشــد؛ نه فقــط ایــن نظــام نباشــد، ]بلكــه[ 
ــت  ــام را حمای ــن نظ ــه ای ــی ك آن مردم
ــت ایــران هــم منفــور  می كننــد یعنــی ملّ
ــات  ســران حكومت هــای آمریكاینــد. )بیان
ــام ۲/ ۳/ 1۳97( ــئوالن نظ ــدار مس در دی

ــكا  ــا آمری ــوان ب ــت می ت 1۰ - در نهای
كنــار آمــد؟

ــود  ــا وج ــی در اینج ــّور غلط ــك تص ی
دارد و آن ایــن اســت كــه »مــا بــا آمریــكا 
می توانیــم كنــار بیاییــم؛ بــا آمریــكا كنــار 
بیاییــم و مشــكات را حــل كنیــم«! ُخــب 
ــا  ــن تصــّور، تصــّور درســتی نیســت. م ای
كنیــم،  تكیــه  توّهــم  بــه  نمی توانیــم 
كنیــم.  تكیــه  واقعّیت هــا  بــه  بایــد 
اّوالً همان طــور كــه گفتیــم، از لحــاظ 
منطقــی، نظامــی مثــل جمهوری اســامی 
ــت  ــت و ماطف ــورد محّب ــز م ــران هرگ ای
ــرد؛  ــرار نمی گی ــكا ق ــل آمری ــی مث نظام
از  رفتارهایشــان؛  ثانیــاً  نــدارد.  امــكان 
پنجــاه ســال پیــش، شــصت ســال پیــش، 
از بیست وهشــتم مــرداد، بعــد از آن در 
اّول  از  بعــدش  طاغــوت،  رژیــم  دوران 
انقــاب تــا امــروز، شــما نــگاه كنیــد 
ــه  ــا چگون ــا م ــكا ب ــار آمری ــد رفت ببینی
آمریــكا  طاغــوت،  رژیــم  در  بــوده. 
نــگاه می كــرد  ثــروت  یــك  به عنــوان 
ــی  ــال ضربات ــوی، درعین ح ــم پهل ــه رژی ب
كــه در همــان دوران از ســوی آمریــكا 
بــه ایــران وارد شــده ضربــات كاری و 
مؤثّــری اســت كــه كســانی كــه بــا تاریــخ 
ــا زندگــی آن دوران آشــنایند،  آشــنایند، ب
تصدیــق  و  می فهمنــد  را  ایــن  كامــًا 
ــئوالن  ــدار مس ــات در دی ــد. )بیان می كنن

)1۳9۲ /8 /1۲ نظــام 

جــو بایــدن مدعــی شــده كمــاكان 
ــه  ــتی ب ــكا بایس ــه آمری ــت ك ــد اس معتق

ــردد. ــام برگ برج

تــاش  بــا  بایــدن در عیــن حــال 
واشــنگتن  از  مســئولیت  ســلب  بــرای 
ــران  ــت ای ــون در دس ــاع اكن ــه »اوض گفت

اســت.«

ــه  ــخ ب ــكا در پاس ــور آمری رئیس جمه
ــد كــه  ــن ســوال كــه چــرا فكــر می كن ای
توافــق هســته ای بایــد احیــا شــود گفــت: 
ــر  ــران فعلــی بدت »تنهــا چیــزی كــه از ای
اســت ایــران مجهــز بــه ســاح هســته ای 

ــت.« اس
كشــورهای غربــی بــه رهبــری آمریــكا 
ســال های  در  صهیونیســتی  رژیــم  و 
ــداف  ــری اه ــه پیگی ــران را ب ــته ای گذش
نظامــی در برنامــه هســته ای ایــن كشــور 
متهــم كرده انــد. ایــران قویــاً ایــن ادعاهــا 

ــت. ــرده اس را رد ك
ایــران تأكیــد می كنــد بــه عنــوان یكــی 
ــترش  ــع گس ــان من ــدگان پیم از امضاكنن
ــوی  ــی( و عض ــی )ان پی ت ــاح های اتم س
از آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی، حق 
ــرای  ــه فنــاوری هســته ای را ب دســتیابی ب

مقاصــد صلــح آمیــز دارد.
عــاوه بــر ایــن، بازرســان آژانــس 
ــا  ــون باره ــی تاكن ــرژی اتم ــی ان بین الملل
از تاسیســات هســته ای ایــران بازدیــد 
ــه نشــان  ــی ك ــز مدرك ــا هرگ ــد ام كرده ان
دهــد برنامــه صلــح آمیــز انــرژی هســته ای 
ــی  ــد نظام ــمت مقاص ــه س ــور ب ــن كش ای
ــد. ــدا نكرده ان ــد، پی ــته باش ــراف داش انح

از  دیگــری  بخــش  در  بایــدن  جــو 
ــم  ــون رژی ــال 1۲ تلویزی ــا كان ــه ب مصاحب
ــن  ــابق ای ــت س ــدام دول ــتی اق صهیونیس
كشــور در خــروج از برجــام را »اشــتباهی 
اســت.وی  كــرده  توصیــف  عظیــم« 

ــته  ــه گذش ــا نســبت ب ــد: »آنه ــی ش مدع
ــر  ــته ای نزدیك ت ــاح هس ــاخت س ــه س ب
ضرب االجل هایــی  علی رغــم  شــده اند.« 
ــورهای  ــكا و كش ــن آمری ــش از ای ــه پی ك
ــته ای  ــرات هس ــام مذاك ــرای اتم ــی ب غرب
تعییــن می كردنــد بایــدن گفــت كــه 
ــی  ــوز منطق ــام را هن ــه برج ــت ب بازگش
می دانــد.او گفــت: »مــا هنــوز توافقــی 
داریــم كــه برنامــه هســته ای آنهــا )ایــران( 
را مهــار می كنــد. بنابرایــن فكــر می كنــم 
]بازگشــت بــه توافــق[ هنــوز منطقــی 
اســت. مــا بــه یــك توافــق رســیده ایم. آن 
را پیشــنهاد داده ایــم و االن تصمیم گیــری 

ــران اســت.« ــده ای ــه عه ب
ــای  ــه مقام ه ــت ك ــی اس ــن در حال ای
آمریــكا و ســایر كشــورهای غربــی در 
ادعــا  بارهــا  ویــن  مذاكــرات  جریــان 
ــد  ــرف چن ــران ظ ــه ای ــد چنانچ می كردن
هفتــه آینــده توافــق نكنــد، بازگشــت بــه 
ــرای طرف هــای  ــی ب برجــام منافــع چندان
غربــی نخواهــد داشــت.این در حالی اســت 
كــه دولــت بایــدن از عمــل بــه تعهداتــش 
بــرای بازگشــت بــه توافــق هســته ای 
ــن  ــت. آخری ــرده اس ــودداری ك ــام خ برج
ــق  ــن تواف ــوص ای ــرات در خص دور مذاك
تیرمــاه ســال جــاری در دوحــه، پایتخــت 

ــد. ــزار ش ــر برگ قط
مذاكــرات دوحــه روزهــای هفتــم و 

هشــتم تیرمــاه برگــزار شــد. ایــران و 
آمریــكا در ایــن مذاكــرات دو روزه بــه 
صــورت غیرمســتقیم و با وســاطت »انریكه 
مــورا« معــاون مســئول سیاســت خارجــی 
ــته ای  ــق هس ــاره تواف ــا درب ــه اروپ اتحادی
ــد از  ــكا بع ــو كردند.آمری ــام گفت وگ برج
ــه  ــد ك ــی ش ــرات مدع ــن مذاك ــام ای اتم
ــام  ــر از برج ــات فرات ــاره ای مطالب طــرح پ
ــا  ــیدن گفت وگوه ــه نرس ــه نتیج ــل ب عام
نتیجه بخــش  ایــران،  اســت.  بــوده 
ــت. ــرده اس ــا را رد ك ــودن گفت وگوه نب

تحلیلگــران می گوینــد برخــی عوامــل 
ماننــد فشــارهای رژیــم صهیونیســتی، 
اختافــات بــا كنگــره و مشــكات داخلــی 
در آمریــكا دلیــل بی میلــی دولــت بایــدن 
ــای  ــام در ماه ه ــه برج ــت ب ــرای بازگش ب
ــرایطی  ــت.بایدن در ش ــوده اس ــته ب گذش
كــه  آمــد  كار  ســر  بــر   ۲۰۲1 ســال 
ــران  ــه ای ــری علی ــار حداكث ــت فش سیاس
ــده  ــاكام مان ــش ن ــه اهداف ــتیابی ب در دس
ــی  ــر ناكام ــاوه ب ــت ع ــن سیاس ــود.  ای ب
در شــكل دادن بــه یــك توافــق هســته ای 
ــط  ــه در رواب ــاد تفرق ــث ایج ــد، باع جدی
میــان كشــورهای دو ســوی آتانتیــك، بــه 
خطــر افتــادن اثربخشــی نظــام تحریم هــا 
بــه عنــوان یكــی از ابزارهــای اصلــی 
سیاســت خارجــی آمریــكا و مهم تــر از 
ــتیز در  ــان استكبارس ــت جری ــه تقوی هم
ایــران منجــر شــده بود.جمهــوری اســامی 
ایــران دو مقولــه »راســتی آزمایی رفــع 
تحریم هــا« و »اخــذ تضمیــن در خصــوص 
مانــدگاری برجــام« را اصلی تریــن مطالبــه 
ــرار  ــا ق ــع تحریم ه ــرات رف ــود در مذاك خ
ــا بازگشــت  ــه تنه ــرده ك ــد ك داده و تأكی
ازای  در  قــرارداد دوجانبــه ای كــه  بــه 
ملمــوس  نفــع  محدودیت هــا  برخــی 
ــه همــراه  ــران ب ــت ای ــرای مل اقتصــادی ب
ــد و آن  ــی می دان ــد را منطق ــته باش داش

می پذیــرد. را 

بایدن: خروج از برجام اشتباهی عظیم بود
بازگشت به توافق هنوز منطقی است
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بــا ســوم  برابــر  تیرمــاه 1۳67   1۲
از غــم  ژوئیــه 1988 میــادی، یكــی 
ــردم  ــرای م ــخ ب ــای تاری ــن روزه انگیزتری
ــرز،  ــام راج ــود. در آن روز، ویلی ــران ب ای
ــلیك دو  ــا ش ــنس ب ــاو وینس ــدای ن ناخ
ــران را  كوشــك، هواپیمــای مســافربری ای
بــا ۲98 مســافر و خدمــه در فــراز آب های 
ــان  ــرد. در می ــرنگون ك ــارس س ــج ف خلی
سرنشــینان ایــن هواپیمــا، 66 كــودک زیر 
1۳ ســال، 5۳ زن و 46 تبعــه كشــورهای 
خارجــی بودند.ایــن اقــدام ناقــض حقــوق 
ــت  ــه بازخواس ــر ب ــا منج ــه تنه ــری ن بش
ــات  ــه مقام ــد، بلك ــی نش ــرال آمریكای ژن
ــی در اقدامــی گســتاخانه، نشــان  آمریكای
قهرمانــی بــه راجــرز دادنــد و ایــن گونــه 
ــال  ــه اعم ــی را ب ــان نظام ــر فرمانده دیگ
دســت  ایــن  از  بشــری  جنایت هــای 
ــه  ــك نمون ــا ی ــن تنه ــد. ای تشــویق كردن
از جنایت هــای حقــوق بشــری آمریــكا 
علیــه ایــران اســت. در ایــن یادداشــت بــه 
ــات ضــد بشــری  بررســی برخــی از اقدام
ــه  ــه هفت ــه بهان ــران ب ــه ای ــكا علی آمری

حقــوق بشــر می پردازیــم. 
نقــض  در  آمریــکا  ســابقه 

حقــوق بشــر 
اقدامــات  كارنامــه  بــه  نگاهــی 
ــوق بشــری نشــان  ــوزه حق ــكا در ح آمری
می دهــد ایــن كشــور یكــی از بزرگتریــن 
ســطح  دو  در  بشــر  حقــوق  ناقضــان 
ــی اســت. در داخــل  ــی و بیــن الملل داخل
ــر  ــی نظی ــه مصادیق ــوان ب ــكا،، می ت آمری
ســاختارمند  حمایــت  و  نژادپرســتی 
رنگیــن  علیــه  پلیــس  جنایت هــای  از 
و  هیســپانیك ها  بویــژه  پوســتان، 
سیاهپوســتان اشــاره كــرد. نقــض حقــوق 
ــكی  ــهای پزش ــودكان،  آزمایش ــان و ك زن
روی ســربازان و مهاجــران و همچنیــن 
ــده گرفتــن حقــوق بومیــان از دیگــر  نادی

مــوارد نقــض حقــوق بشــر توســط آمریــكا 
اســت.  مــردم كشــور خــودش  علیــه 
ــوق  ــض حق ــی، نق ــن الملل ــطح بی در س
بــه شــكل های  آمریــكا  توســط  بشــر 
ــت  ــت. دس ــه اس ــورت گرفت ــددی ص متع
داشــتن در كودتاهــای نظامــی كــه منجــر 
ــده  ــر ش ــزاران نف ــدن ه ــته ش ــه كش ب
ــی و  ــخصیت های سیاس ــرور ش ــت، ت اس
ــای  ــر، تحریم ه ــورهای دیگ ــی كش امنیت
ــان و تاســیس  ــردم جه ــه م ــه علی ظالمان
شــكنجه های  بــا  مخفــی  زندان هــای 
ــوارد اســت.  ــن م ــه ای ــانی از جمل غیرانس
ــو  ــكا، ممل ــری آمری ــوق بش ــه حق كارنام
از مصادیــق زیــادی اســت كــه نشــان 
ــكا بیــش  ــع آمری ــح و مناف می دهــد مصال
ــت  ــری اهمی ــانی و بش ــای انس از ارزش ه
دارد.رعایــت حقــوق پناهجویــان از دیگــر 
ــه در  ــت ك ــتانه ای اس ــر دوس ــوراد بش م
ــی  ــرار نم ــه ق ــورد توج ــر م ــكا هرگ آمری
از  اعــم  آمریكایــی  دولت هــای  گیــرد، 
ــر خــاف  جمهــوری خــواه و دموكــرات ب
ادعاهــای حقــوق بشــری، همــواره بــا 
غیرانســانی  رفتارهــای  پناهجویــان 
ــواده از  ــای خان ــردن اعض ــدا ك ــد. ج دارن
ــادران در  ــودكان از م ــژه ك ــر بوی یكدیگ
مرزهــای مكزیــك بــا آمریــكا، تنهــا یــك 
نمونــه از آن اســت. آمریــكا همچنیــن بــا 
ــتی  ــای تروریس ــی از گروه ه ــت مال حمای
القاعــده،  و  داعــش  نظیــر  تكفیــری  و 
جــان میلیون هــا انســان را در منطقــه 
ــن  ــرار دارد و ای ــر ق ــیا در خط ــرب اس غ
مقامــات  اعتــراف  بــه  كــه  گروه هــا 
ــد،  ــا بودن ــت آنه ــورد حمای ــی، م آمریكای
ــا  ــر را كشــته و میلیون ه ــزار نف ــا ه صد ه
نفــر را آواره كردنــد. آمریــكا همچنیــن بــه 
ائتــاف عربســتان علیــه یمــن پیوســت و 
عمــا مــردم یمــن را در محاصــره ای 
ــرگ  ــه نتیجــه آن م ــرار داد ك ــی ق طوالن

ــدن  ــود آم ــه وج ــی و ب ــزار یمن ــا ه ده ه
شــرایط مرگبــار بــرای مــردم ایــن كشــور 
شــد.موارد نقــض حقــوق بشــر علیــه 
ایــران جمهــوری اســامی ایــران از زمــان 
پیــروزی انقــاب اســامی، همــواره در 
ــكا  ــری آمری ــد بش ــات ض ــرض اقدام مع
ــگ  ــالهای جن ــت. در س ــه اس ــرار گرفت ق
تحمیلــی، آمریــكا از رژیــم صــدام حســین 
علیــه ایــران حمایــت كــرد و در یــك 
قــرار  ایــران  نیابتــی روبــروی  جنــگ 
گرفــت. حضــور آمریــكا در خلیــج فــارس، 
بــه  آمریــكا  دریایــی  نــاوگان  حملــه 
ــت  ــران، حمای ــافربری ای ــای مس هواپیم
تــرور  در  كــه  منافقیــن  گروهــك  از 
ــت،  ــت داش ــران دس ــر در ای ــزاران نف ه
ــر  ــوق بش ــض حق ــق نق ــر مصادی از دیگ
ــت.  ــوده اس ــكا ب ــط آمری ــا توس ایرانی ه
ــكا  ــاكن آمری ــای س ــت ایرانی ه آزار و اذی
ــهید  ــرور ش ــف و ت ــب های مختل بابرچس
ــارز  ــق ب قاســم ســلیمانی از دیگــر مصادی
ــران  ــردم ای ــوق بشــر م ــوارد نقــض حق م
ــت. ــوده اس ــنگتن ب ــات واش ــط مقام توس

تحریم هــای یكجانبــه آمریــكا علیــه ایران، 
نمــاد بــارز نقــض حقــوق بشــرتحریم های 
بــه  ای  ایــران، ســابقه  آمریــكا علیــه 
دارد.  ایــران  اســامی  انقــاب  قدمــت 
ایــن تحریم هــا از نوامبــر 1979 یعنــی از 
ــران  ــكا در ته ــه ســفارت آمری ــان واقع زم
ادامــه، تمدیــد و تشــدید  وضــع و در 
شــده اســت. تحریم هــای آمریــكا، شــامل 
اســت.  ثانویــه  و  اولیــه  تحریم هــای 
ــا و  ــركت ها، نهاده ــه، ش ــای اولی تحریم ه
ــا كشــور  ــی را از تجــارت ب ــاع آمریكای اتب
یــا نهــاد یــا فــرد تحریــم شــده بازمیدارند 
ــا  ــورها، نهاده ــه، كش ــای ثانوی و تحریم ه
ــط  ــراری رواب ــر را از برق ــخاص دیگ و اش
ــا كشــور هــدف منــع و آنهــا  اقتصــادی ب
را در صــورت تخطــی مــورد تحریــم و 

جنایت های حقوق بشری آمریکا علیه ایران و جهان
دکترتهمینه بختیاری

مجــازات قــرار می دهنــد. تحریم هــای 
ــر  ــوق بش ــض حق ــوان ناق ــكا را می ت آمری
اساســی مــردم ایــران دانســت؛ چــرا كــه 
ایــن تحریم هــا بــه صــورت مســتقیم 
معیشــت  و  زندگــی  غیرمســتقیم  یــا 
ــرار داده  ــر ق ــت تأثی ــران را تح ــردم ای م
ــا  ــه تهدیده ــی ك ــژه در صورت ــت؛ بوی اس
ــای  ــور و جنبه ه ــوده و همــه ام ــر ب فراگی
ــه  ــن ضرب ــادی را دربرگیرد.بزرگتری اقتص
ــوان  ــران را می ت ــور ای ــاد و كش ــه اقتص ب
ــه  ــكا و اتحادی ــه آمری ــای یكجانب تحریم ه
اروپــا بــر بخــش انــرژی دانســت؛با اعمــال 
علیــه  ثانویــه  و  اولیــه  تحریم هــای 
صنعــت نفــت ایــران و كاهــش صــادرات، 
ــدا  ــش پی ــت كاه ــا از نف ــهم ایرانی ه س
آمریكایــی  تحریم هــای  اعمــال  كــرد. 
ــوق  ــض حق ــه نق ــه مثاب ــران ب ــه ای علی
ــت  ــكار اس ــارز و آش ــدی ب ــه ح ــر ب بش
ــان،  ــا دوه ــه ۲۰۲۲، آلن ــاه م ــه در م ك
گزارشــگر ویــژه ســازمان ملل در گزارشــی 
ــی  ــن بین الملل ــق قوانی ــرد، طب ــام ك اع
موظفنــد  دولت هــا  بشــر،  حقــوق 
تضمیــن كننــد كــه هرگونــه فعالیــت 
تحــت صاحیــت یــا كنتــرل آنهــا منجــر 

ــود. وی  ــر نمی ش ــوق بش ــض حق ــه نق ب
به ویــژه  تحریم كننــده  دولت هــای  از 
ایــاالت متحــده خواســت بــا حــل و فصــل 
بین المللــی  اختافــات  مســالمت آمیز 
یكجانبــه،  اقدامــات  تمامــی  لغــو  و 
ــوق  ــر حق ــه ب ــی ك ــژه در زمینه های به وی
بشــر و زندگــی همــه مــردم ایــران تأثیــر 
ــوق  ــای حق ــول و هنجاره ــذارد، اص می گ
بســته  كنند.بــا  رعایــت  را  بین الملــل 
ــال  ــی انتق ــن الملل ــبكه های بی ــدن ش ش
پــول بانكی)ســوئیفت(، انتقــال بســیاری از 
ــرای  ــورها ب ــتانه كش ــای بشردوس كمك ه
ایــران در زمــان ســیل و كرونــا و همچنین 
ــازار  خریــد غــذا و دارو توســط ایــران از ب
جهانــی غیرممكــن شــده اســت و بــه ایــن 
ــت  ــامت و بهداش ــر س ــق ب ــب، ح ترتی
ــا  ــا، ب ــری كرون ــه گی ــژه در دوره هم بوی
ــد  ــورد تهدی ــه م ــك جانب ــای ی تحریم ه
اقــام  از  گرفت.برخــی  قــرار  نقــض  و 
ــه دالیــل نقــص  وارداتــی بیمارســتان ها ب
ــا  ــتند و عم ــتفاده نیس ــل اس ــی قاب فن
جــان تعــداد بیشــتری از بیمــاران ایرانــی 
ــرار دارد. بســیاری از  ــر ق ــرض خط در مع
ــای  ــرای بیماری ه ــروری ب ــزات ض تجهی

خــاص نظیــر ســرطان از جملــه تجهیــزات 
پزشــكی هســته ای و رادیوتراپــی در زمــره 
ــه هســتند  ــرد دوگان ــای دارای كارب كااله
و مشــمول تحریمهــای آمریكایی هســتند. 
از طــرف دیگــر تحریم هــای ثانویــه باعــث 
نگرانــی شــركت های داروســازی وســازنده 
تجهیــزات پزشــكی شــده اســت و بــه ایــن 
ترتیــب حــدود دو هــزار دارو و انــواع 
تجهیــزات پزشــكی از دســترس ایرانی هــا 
خــارج شــده اســت. براســاس ده هــا مــاده 
كنوانســیون های  بــه  مربــوط  قانونــی 
ــای  ــر، تحریم ه ــوق بش ــی حق ــن الملل بی
ــش  ــض فاح ــران، نق ــه ای ــی علی آمریكای
قوانیــن بیــن المللــی محســوب می شــود.

ایــن تحریم هــا، عمــا باعــث مســدود 
برخــی  بــه  ایــران  دسترســی  شــدن 
تجهیــزات و محصــوالت پزشــكی شــده و 
ــران  ــا ای ــان میلیون ه ــق ج ــن طری از ای
ــان همــه  ــاده اســت. در زم ــه خطــر افت ب
گیــری كرونــا، آمریــكا یكــی از مهمتریــن 
موانــع ارســال واكســن بــه ایــران بــه دلیل 
اعمــال تحریم هــای ثانویــه بــود. هــر چنــد 
ــا  ــا، داروه ــم، آمریكایی ه ــناد تحری در اس
بــه عنــوان  را  فرآورده هــای غذایــی  و 
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ــتثنی  ــر مس ــه ظاه ــروری ب ــای ض كااله
كــرده انــد، امــا بــا توجــه بــه تحریم هــای 
بانكــی، خریــد و فــروش دارو،  حــوزه 
تهیــه مــواد اولیــه دارویــی و غذایــی 
ــورهای  ــت. كش ــن اس ــل غیرممك در عم
ــرورت  ــه ض ــه ب ــا توج ــم ب ــدف تحری ه
تهیــه داروهــا و فرآورده هــای غذایــی، 
ــطه ای و  ــورت واس ــه ص ــام را ب ــن اق ای
ــن  ــه همی ــد ك ــه می كنن ــی تهی غیرقانون
تمــام  قیمــت  افزایــش  امــر، موجــب 
ــی در  ــود و حت ــام می ش ــن اق ــده دای ش
مــواردی ایــن فرآورده هــا بــه دلیــل عــدم 
جهــان،  اســتانداردهای  از  برخــورداری 
ســامت شــهروندان را بــا مخاطــره جــدی 
همچنیــن  می كند.تحریم هــا،  مواجــه 
ازادی  حــق  بــر  مســتقیمی  تاثیــر 
جابجایــی و وردو و خــروج از كشــور بــرای 
اشــخاص مقیــم كشــور هــدف تحریم هــا، 
و  مســافرتی  محدودیت هــای  اعمــال 
پــروازی دارد. ضمــن اینكــه كرامــت و 
شــان انســانی اتبــاع كشــور مــورد هــدف 
ممكــن اســت در كشــورهای دیگــر مــورد 
ــر  ــا از منظ ــرد. تحریم ه ــرار گی ــرض ق تع
بــه  ذیــل  بشــری: در  حقــوق  قوانیــن 
برخــی از مــواد مرتبــط بــا نقــض حقــوق 
بشــری بــودن تحریم هــا علیــه ایــران 

اشــاره می شــود.
1- مــاده ۲5 اعامیــه جهانــی حقــوق 
بشــر بنــد یــك دربــاره حــق برخــورداری 
ــامت  ــی و س ــاالی زندگ ــتاندارد ب از اس
ــه  ــوط ب ــد ۲ مرب ــواده و بن شــخص و خان
ــادران و كــودكان ــژه م حــق مراقبــت وی

ــل  ــازمان مل ــور س ــاده 55 منش ۲- م
ــق  ــاره ح ــد) ای(درب ــخصا بن ــد، مش متح
ــادی  ــرفت اقتص ــتغال و پیش ــی، اش زندگ
ــه حــق ســامتی. ــع ب ــی( راج ــد) ب و بن

ســازمان  اساســنامه  مقدمــه   -۳
حــق  بــه  راحــع  جهانــی  بهداشــت 
اســتاندار  باالتریــن  از  متنــدی  بهــره 
ــامتی  ــق س ــامتی، ح ــول س ــل حص قاب
دارو،  بــه  و حــق دسترســی  كــودكان 
ــوان  ــه عن ــكی ب ــات پزش ــان و امكان درم

حقــوق بنیانــی هــر انســان.
4- مــاده 1۲ میثــاق بیــن المللــی 
حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی؛ 
ــن  ــدی از باالتری ــره من ــاره به ــد 1 درب بن
ســامتی  حصــول  قابــل  اســتاندارد 
ــد ۲  ــش )ای( بن ــی و بخ ــمی و روان جس

ــرگ ــرخ م ــش ن ــه كاه ــع ب راج
ــه  ــو كلی ــیون مح ــاده 5 كنوانس 5- م
ــه حــق  ــژادی راجــع ب اشــكال تبعیــض ن
مراقبــت  عمومــی،  ســامت  در  افــراد 
پزشــكی، تامیــن اجتماعــی و خدمــات 
ایــی(  بنــد)  در  خصوصــا  اجتماعــی، 
ــه حــق برخــورداری از ســامتی  راجــع ب

و درمــان.
6- بــر اســاس مــاده ۲و 4 میثــاق 
ــی،  ــی و سیاس ــوق مدن ــی حق ــن الملل بی
ــف  ــاق مكل ــن میث ــرف ای ــای ط دولت ه
ملــل  خودمختــاری  تحقــق  هســتند 
را تســهیل و احتــرام بــه ایــن حــق را 
طبــق مقــررات منشــور ملــل متحــد 
ــر  ــك خط ــرگاه، ی ــوده و ه ــات نم مراع
ــی را  ــت مل ــتثنایی، موجودی ــی اس عموم
ــن خطــر رســما اعــام  ــد و ای ــد كن تهدی
شــود، كشــورهای طــرف ایــن میثــاق 
ــارج  ــری خ ــب، تدابی ــه تناس ــد ب می توانن
ــاذ  ــاق اتخ ــن میث ــرر در ای ــات مق از الزام
كننــد؛ مشــروط بــر اینكــه تدابیــر مزبــور 
یــا ســایر الزاماتــی كــه بــر اســاس حقــوق 
ــرت  ــد، مغای ــده دارن ــه عه ــل ب ــن المل بی
نداشــته باشــد و منجــر بــه تبعیضــی 
رنــگ،  نــژاد،  اســاس  بــر  منحصــرا 
جنــس، زبــان، اصــل و منشــأ مذهبــی یــا 

ــود. ــی نش اجتماع
افزایــش  7- بــا وضــع تحریم هــا و 
ــات اجتماعــی  ــه خدم ــه در ارائ ــر، وقف فق
و  بیماری هــا  دارو،  و  غــذا  كمبــود  و 
از آن گســترش  ناشــی  مــرگ و میــر 
ــق  ــوع از مصادی ــن موض ــه ای ــد ك می یاب
بــارز نقــض حــق حیــات بــه عنــوان یــك 
قاعــده آمــره بین المللــی مطابــق مــاده ۳ 
ــاده 6  ــوق بشــر و م ــی حق ــه جهان اعامی
ــی و سیاســی اســت.  ــوق مدن ــاق حق میث

حــق حیــات بــه عنــوان یــك حــق مهــم 
ــم  ــراری ه ــرایط اضط ــی در ش ــه حت ك
ــه  ــب كمیت ــت از جان ــض اس ــل نق غیرقاب
حقــوق بشــر بــه رســمیت شــناخته شــده 

اســت.
اینهــا تنهــا نمونــه ای از مــواد قانونــی 
ــا  ــاط تحریم ه ــا ارتب ــه ب ــود در رابط موج
بــا مــوارد نقــض حقــوق بشــر اســت. 
ــای  ــه معیاره ــه ب ــا توج ــه ب ــی ك در حال
ــكا، مفاهیــم  ــه حقــوق بشــری آمری دوگان
و مــواد حقــوق بشــری تنهــا زمانــی 
اهمیــت دارد كــه در راســتای منافــع 

ــد. ــكا باش آمری

نتیجه گیری
حقــوق بشــر از مفاهیــم و اصطاحاتــی 
اســت كــه قدرت هــا و نهادهــای بیــن 
ــه  ــزاری علی ــه اب ــه مثاب ــی از آن ب الملل
ــد. در  ــر اســتفاده می كنن كشــورهای دیگ
ایــن میــان، جمهــوری اســامی ایــران بــه 
دلیــل تبایــن هویتــی ارزش هــای اســامی 
بــا ارزش هــای غربــی، بیشــترین آســیب را 
متحمــل شــده اســت. هــر چنــد، مقامــات 
آمریكایــی در رســانه ها همــواره اعــام 
ــه  ــود علی ــات خ ــه در اقدام ــد ك می كنن
حكومــت جمهــوری اســامی، مصالــح 
مــردم ایــن كشــور را در نظــر گرفتــه انــد، 
امــا عمــا مــردم ایــران، قربانیــان اصلــی 
سیاســت های آمریــكا بــوده انــد. آثــار ایــن 
گونــه تحریم هــا علیــه جمهــوری اســامی 
ایــران، ابعــاد مختلــف زندگــی شــهروندان 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــدت تح ــه ش ــادی را ب ع
داده اســت. ایــن تحریم هــا، بویــژه در 
بخــش درمــان و ســامتی بیــش از پیــش 
نــاوگان  زمانــی  اگــر  اســت.  مشــهود 
ــچ  ــدون هی ــارس، ب ــج ف ــكا در خلی آمری
نگرانــی از نقــض حقــوق بشــر بــه ســمت 
كــرد،  شــلیك  مســافربری  هواپیمــای 
ــال  ــا اعم ــا ب ــر، عم ــه اخی ــه ده در س
تحریم هــای فلــج كننــده، هوشــمند و 
فراگیــر، زندگــی میلیون هــا ایرانــی را 

ــت. ــرار داده اس ــدف ق ه

ــس تجــارت و توســعه ســازمان  كنفران
ــت  ــی از وضعی ــاد( در گزارش ــل )آنكت مل
جهــان،  دریایــی  حمل ونقــل  صنعــت 
ــم از  ــاری اع ــتی های تج ــداد كش كل تع
كانتینــری  كشــتی های  هــا،  نفتكــش 
ــال  ــان س ــر در پای ــه ب ــتی های فل و كش
ــام  ــد اع ــزار و 8۰۰ فرون ۲۰۲1 را 99 ه
ــتی ها  ــن كش ــار ای ــل ب ــت حم كرد.ظرفی
بالــغ بــر ۲ میلیــارد و 1۳4 میلیــون و 
ــرآورد شــده اســت كــه  ــن ب 64۰ هــزار ت
ایــن رقــم نســبت بــه ســال قبــل رشــد ۳ 
درصــدی داشــته اســت. در ســال پیــش از 
آن ظرفیــت حمــل بــار نــاوگان كشــتیرانی 
دنیــا ۲ میلیــارد و 71 میلیــون و 6۳8 

ــود. ــرآورد شــده ب ــن ب ــزار ت ه
ــه  ــتی ب ــد كش ــدن 8 فرون ــه ش اضاف
نــاوگان كشــتیرانی ایران:آنكتــاد در بخــش 
دیگــری از گــزارش خــود كل كشــتی های 
ایــران را ۲54 فرونــد اعــام كــرد. در ســال 
۲۰۲1 تعــداد 8 فرونــد كشــتی جدیــد بــه 
ــزوده  ــران اف ــی ای ــارت دریای ــاوگان تج ن
شــده اســت. در ســال پیــش از آن تعــداد 
كشــتی های ایــران ۲46 فرونــد اعــام 
شــده بود.بــه همیــن ترتیــب ظرفیــت 
ــران در  ــتیرانی ای ــاوگان كش ــار ن ــل ب حم

ســال ۲۰۲1 حــدود 5.5 درصــد افزایــش 
یافتــه اســت و بــه 19 میلیــون و ۲51 
هــزار تــن رســیده اســت. در ســال ۲۰۲۰ 
ــران  ــتی های ای ــار كش ــل ب ــت حم ظرفی
ــبه  ــن محاس ــزار ت ــون و ۲45 ه 18 میلی

ــود. شــده ب
نــاوگان كشــتیرانی ایــران بزرگتــر از ۳ 

عضــو گــروه هفــت
مقایســه ایــران بــا ســایر كشــورها 
نظــر  از  ایــن كشــور  نشــان می دهــد 
ظرفیــت حمــل بــار دریایــی در رتبــه ۲۲ 
ــبت  ــران نس ــه ای ــرار دارد. رتب ــان ق جه
ــته اســت.   ــری نداش ــل تغیی ــال قب ــه س ب
ایــران  كشــتیرانی  نــاوگان  ظرفیــت 
ــروه هفــت كشــور  ــی از ســه عضــو گ حت
ــادا  ــا و كان ــی فرانســه، ایتالی ــی یعن صنعت
ــد،  ــل هلن ــورهایی مث ــت. كش ــتر اس بیش
عربســتان، برزیــل، ســوئد، ویتنــام، عمــان، 
مالــزی، قطــر و نیجریــه نیــز نــاوگان 
ــه ایــران  كشــتیرانی كوچكتــری نســبت ب
دارند.برخــورداری از یــك نــاوگان دریایــی 
بــزرگ و متنــوع یكــی از نقــاط قــوت 
ــكا  ــای آمری ــا تحریم ه ــه ب ــران در مقابل ای
بهره گیــری  بــا  ایــران  و  اســت  بــوده 
ــت  ــته اس ــزرگ توانس ــاوگان ب ــن ن از ای

ــا  ــود را ت ــه خ ــادی علی ــای اقتص تحریم ه
ــن  ــد. بزرگ تری ــی كن ــادی خنث ــد زی ح
نــاوگان كشــتیرانی جهــان در اختیــار 
ــاد،  ــزارش آنكت ــاس گ ــتبر اس ــان اس یون
دریایــی  نــاوگان  بزرگ تریــن  یونــان 
بــار  حمــل  ظرفیــت  نظــر  از  جهــان 
كل  بــار  حمــل  ظرفیــت  داراســت.  را 
و  میلیــون   ۳7۳ یونانــی  كشــتی های 
417 هــزار تــن اعــام شــده اســت. تعــداد 
فرونــد   47۰5 یونــان  كشــتی های  كل 
ــا  ــی ب ــا ناوگان ــرآورد شــده اســت.چین ب ب
ظرفیــت حمــل بــار ۲44 میلیــون و 555 
ــا ۲41  ــن ب ــه دوم و ژاپ ــن در رتب ــزار ت ه
میلیــون و 848 هــزار تــن در رتبــه ســوم 
ــد. كشــورهای  ــرار گرفته ان ــر ق ــن نظ از ای
كــره  آلمــان،  هنگ كنــگ،  ســنگاپور، 
جنوبــی، نــروژ، برمــودا و انگلیــس بــه 
ــم را از  ــا ده ــارم ت ــای چه ــب رتبه ه ترتی
ــد. ــود اختصــاص داده ان ــه خ ــر ب ــن نظ ای

آمریــكا بــا نــاوگان 181۰ فرونــدی و 
ــون و 971  ــار 54 میلی ــل ب ــت حم ظرفی
هــزار تنــی در رتبــه یازدهــم جهــان قــرار 
گرفتــه اســت. ســهم ایــران از كل ظرفیــت 
ــان ۰.91 درصــد  ــی جه ــار دریای حمــل ب

ــت. ــده اس ــرآورد ش ب

آنکتاد: قدرت تجارت دریایی ایران بیشتر از فرانسه، کانادا و ایتالیاست
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دكتــر ســید مهــدی زریبــاف : »رشــد و 
پیشــرفت و قــدرت هــر كشــوری بــه قدرت 
اقتصــادی آن بســتگی دارد و امــروز رشــد 
ــانه های  ــن نش ــی از مهم تری ــادی یك اقتص
ــوری  ــر كش ــی ه ــعه یافتگ ــی و توس ترق
محســوب مــی شــود. اهمیــت مســائل 
ــت و  ــیده نیس ــی پوش ــر كس ــادی ب اقتص
ایــن موضــوع بــرای همــه مــردم ملمــوس 

اســت.

ــزه  ــش و غری ــب آفرین ــه حس ــان ب انس
ــادی  ــوازم م ــاش و ل ــه اســباب مع خــود ب
پوشــاک،  خــوراک،  قبیــل  از  زندگــی 
ــر آنهــا نیازمنــد  مســكن، بهداشــت و نظای
ــچ  ــد در هی ــا نمی توان ــدون آنه ــت و ب اس
ــه  ــذا ب ــردارد، ل ــی گام ب ــی از زندگ بخش
ــاش  ــا ت ــن آنه ــی در تأمی ــورت طبیع ص

ــد. ــی ده ــام م ــر انج واف

اگــر اقتصــاد جامعــه یــا اقتصــاد خانواده 
دچار مشــكل باشــد و مــردم در تنگدســتی 
ــد،  ــر ببرن ــه س ــادی ب ــت اقتص و محرومی
عمــل بــه باورهــای اعتقــادی و رفتارهــای 

اخاقــی دچــار اختــال خواهــد شــد.
ســند الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت 
در بخش هــا گوناگــون خــود )مبانــی، افق و 
تدابیــر( اقتصــاد را بــه عنوان یكــی از اركان 
ــوده  ــی نم ــور معرف ــرفت كش ــی پیش اصل
ــه طــور مثــال در بخــش افــق در  اســت. ب
ــت  ــده اس ــی ش ــاد پیش بین ــوع اقتص موض
ــادی  ــال 145۰ از اقتص ــا س ــران ت ــه ای ك
پایــه  بــر  خودبنیــان  و  دانش محــور 

عقانیــت، عدالــت و معنویــت اســامی 
ــدرت اقتصــادی  ــی از ده ق ــوردار و یك برخ

ــت. ــان اس ــزرگ جه ب
همچنیــن در تدابیــر متعــددی مســئله 
ســاختارهای  اصــاح  لــزوم  و  اقتصــاد 
اقتصــادی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت 
كــه بــه عنــوان مثــال مــی تــوان از بعضــی 

ــاد نمــود. ــر ی تدابی
ــن  ــوق تبیی ــه ف ــه مقدم ــت ب ــا عنای ب
مولفه هــا اقتصــادی الگــو بــه عنــوان یكــی 
ــی الگــو امــری ضــروری  از نیازهــای اجرای
ــن  ــت تبیی ــن یادداش ــدف از ای ــت و ه اس
موجــزی از »مؤلفه هــای« نظــام اقتصــادی 
ــی پیشــرفت اســت. الگــوی اســامی ایران

مبنــای نظــری پیشــرفت »عدالــت 
حق مــدار«  »تــوازن  و  اســت  والیــی« 
نظریــه  ایــن  از  مســتخرج  منطــق 

. شــد می با
ایرانــی  اســامی  الگــوی  تحقــق 
پیشــرفت، در ســطوح مختلفــی امكان پذیــر 
اســت و بــرای حركــت از وضــع ایــده آل تــا 
اقــدام و عمــل حداقــل چهــار ســطح قابــل 

تصــور اســت:
الف( توازن در نظام مطلوب
ب( توازن در نظام حقوقی

ج( توازن در نظام تنظیم و تصمیم
مســائل  منظومــه  در  تــوازن  د( 

ی د قتصــا ا
ایــن چهــار ســطح تبییــن كننــده 
نهادهــای  بــه  مبانــی  از  حركــت 
ــای  ــد راهنم ــه می توان ــی اســت ك اجتماع
نظــام  تصمیم گیــران  و  سیاســت گذاران 

قــرار بگیــرد.
نتیجــه ایــن مباحــث، روشن شــدن 
مؤلفه هــای الگــوی پیشــرفت اســت. در 
ــادی  ــام اقتص ــوب، نظ ــام مطل ــطح نظ س
ــف  ــوازن تعری ــد مت ــب رش ــه در قال عادالن
ــد  ــایی ش ــای آن شناس ــد و مؤلفه ه گردی
»انصــاف«،  »احیــاء«،  از  عبارتنــد  كــه 

»كفــاف« و »قــوام«.
در ســطح نظــام حقوقــی اقتصــادی،   
ــوان منشــور و  ــون اساســی به عن ــند قان س
میثــاق ملــی به عنــوان محــور اصلــی نظــام 
حقوقــی در نظــر گرفتــه شــد و مؤلفه هــای 
نظــام اقتصــادی قانــون اساســی مبتنی بــر 
گردیــد  اســتخراج  اجتماعــی  عدالــت 
ــت« و  ــع«، »دول ــد از »توزی ــه عبارت ان ك

ــد«. »تولی
در ســطح ســوم یعنــی »نظــام تنظیــم و 
تصمیــم« دو ســند مصــوب و قانونی كشــور 
اقتصــاد  اباغــی  سیاســت های  یعنــی 
سیاســت های  ســند  نیــز  و  مقاومتــی 
كلــی برنامــه پنجــم توســعه مــورد تحلیــل 

ــت. ــرار گرف ــی ق محتوای
مؤلفه هــای نظــام اقتصــادی ایــن دو 
ســند مبتنی بــر عدالــت، اســتخراج گردیــد 
»مردم محــوری«،  از  عبارت انــد  كــه 
جهــادی«،  »فرهنــگ  »درون زایــی«، 

»برون گرایــی«. و  »دانش بنیانــی« 
در ادامــه برخــی مســائل اقتصــاد ایــران 
ــامی  ــوی اس ــق الگ ــرف تحق ــوان ظ به عن
ــودن  ــی ب ــر ایران ــرفت و مظه ــی پیش ایران
الگــو، در نظــر گرفتــه شــد. مــاک دســت 
یابــی بــه ایــن چالش هــا بــر اســاس نظریه 

مؤلفه های نظام اقتصادی الگوی 

اسالمی ایرانی پیشرفت

عدالــت، شــناخت »عــدم توازن هــا« اســت. 
اولویــت دار  و  اساســی  عدم توازن هــای 
ــه  ــر اســاس روش مصاحب ــران ب اقتصــاد ای
بــاز، در ســه محــور دســته بندی شــد: 
ــی،  ــك، نفــت و درآمدهــای نفت ــول و بان پ

و نیــز زمیــن و مســكن.
ــر  ــران ب در نهایــت وضعیــت اقتصــاد ای
اســاس ایــن مؤلفه هــا و در عــرض ســطوح 
و  آسیب شناســی  و  ارزیابــی  چهارگانــه 
راهكارهایــی نیــز در ســطح اقــدام و عمــل 

ــد. ــه گردی ارائ
آن  نشــاندهنده  پژوهــش  یافته هــای 
ــت  ــو در حقیق ــای الگ ــه مؤلفه ه ــت ك اس
ــی  ــا ارزیاب ــرای فهــم بهتــر ی ــی ب معیارهای
ــتند. ــف هس ــطوح مختل ــا در س عملكرده

كــه  مؤلفه هایــی  دیگــر،  بیــان  بــه 
ــان  ــش واســط می ــواره نق ــم هم ــام بردی ن
اصــول و مبانــی و مفروضــات از یــك ســو و 
تشــخیص و تمیــز مصادیــق از ســوی دیگر 
ــوان  ــه آن هــا می ت ــا اســتناد ب ــد و ب را دارن
ــای علمــی و  ــه صحــت و درســتی ادعاه ب

ــار بخشــید. عینــی اعتب
مؤلفه هــای نظــام اقتصــادی الگــوی 
اســامی ایرانــی پیشــرفت كــه در بــاال یــاد 
شــد، عبارت انــد از: معیارهــای موضوعــه ای 
ــوی  ــی و اركان الگ ــذ از مبان ــه اوالً متخ ك
اســامی ایرانــی پیشــرفت هســتند و ثانیــاً 
فاصلــه نظــام مطلــوب تــا وضعیــت موجــود 
ــدار،  ــق م ــوازن ح ــق ت ــك منط ــا كم را ب

ــد. ــیم می كنن ترس

ــادی  ــام اقتص ــای نظ ــع، مؤلفه ه در واق
الگــو، گام هــای ظهــور مبنــای نظــری الگــو 
ــی و تاریخــی كشــور  ــای اجتماع در نهاده
ــامی  ــوی اس ــند الگ ــه در س ــتند ك هس
قــرار  توجــه  مــورد  پیشــرفت  ایرانــی 

نــد. گرفته ا

راهنمایــی  بــا  یادداشــت  ایــن 
ــوی و  ــود عیس ــر محم ــام دكت حجت االس
ــاف در  ــر ســید مهــدی زریب ــم دكت ــه قل ب
ــد  ــف ش ــی تالی ــه طباطبائ ــگاه عام دانش
ــوی  ــز الگ ــس مرك ــن كنفران و در یازدهمی
اســامی ایرانــی پیشــرفت در ســال 14۰1 
بــه عنــوان رســاله برتــر مــورد تقدیــر قــرار 

ــت.« گرف
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درک صحیح جریان اصلی اقتصاد و شناخت عمیق مشکالت، اولویت بندی 

نظام مسائل اقتصادی ایران 
حســین صمصامــی اقتصــاددان و اســتاد 
دانشــگاه بــا بیــان اینكــه در اولویــت بنــدی 
ــاز وجــود دارد،  ــش نی نظــام مســائل دو پی
گفــت: اولیــن پیــش نیــاز ایــن اســت 
ــم اقتصــاد  ــی عل ــان اصل ــم، جری ــه بدانی ك
چیســت كــه گفتــه می شــود براســاس 
متغیرهــای  و  كنیــم  تصمیم ســازی  آن 
ــم.  ــرار دهی اقتصــاد را در مســیر درســت ق
وقتــی خشــت اول را متوجــه نشــویم ایــن 
ــی  ــود. حت ــد ب ــج خواه ــا ك ــا ثری ــوار ت دی
ــد  ــز بروی ــزی نی ــك مرك ــه بان ــر در بدن اگ
ــم اســت.  ــی حاك ــن تفكرات ــد چنی می بینی
ــه وزارت اقتصــاد نیــز ایــن تفكــرات  در بدن
دانشــگاه ها  در  كمتــر.  امــا  دارد  وجــود 
كــه بــه صــورت متعــدد شــاهد ایــن تفكــر 
كــه  تحقیقاتــی  كارهــای  در  هســتیم. 
تنهــا  می شــود،  انجــام  دانشــگاه ها  در 
ــم.وی  ــام می دهی ــبات انج ــری محاس یكس
افــزود: دومیــن پیــش نیــاز ایــن اســت كــه 

درک عمیقــی از مشــكات اقتصــاد كشــور 
داشــته باشــیم. ایــن مســئله  نیــز از اهمیت 
ویــژه ای برخــوردار اســت. آیــا مشــكل 
از درون مدل هــای كان  ایــران  اقتصــاد 
ــن مســیر  ــی از ای اســتخراج می شــود؟ یعن
ــد اول  ــا بن ــر م حــل و فصــل می شــود؟ اگ
را بــه درســتی درک نكنیــم در درون آن 
ــه  ــه نتیج ــم ك ــه می كنی ــی ارائ راهكارهای
آن همیــن وضعیــت موجــود اســت،به طــور 
ــی  ــه ارز 4۲۰۰ تومان ــد ك ــه ش ــال گفت مث
ــت آن  ــورد عل ــی در م ــود. وقت ــذف ش ح
ــازار  ــزم ب ــه مكانی ــد ك ــیم می گوین می پرس
ــت در آن  ــد دخال ــت نمی توان ــت و دول اس
دخالــت كنــد. در حــال حاضــر برخــی 
ــی را  ــر ارز 4۲۰۰ تومان ــه اگ ــد ك می گوین
ــورم  ــم، دو ســال آینــده ت حــذف نمی كردی
ــت ارز  ــداوم سیاس ــل ت ــه دلی ــدیدی ب ش
ــا از  ــد و م ــه وجــود می آم ــی ب 4۲۰۰ تومان
آن جلوگیــری كردیم.ایــن افــراد می گوینــد 

ــی  ــار مطلوب ــی آث ــذف ارز ترجیح ــه ح ك
داشــته اســت و بــازار اســت كه باید شــرایط 
را كنتــرل كنــد. امــا ســوال اینجــا اســت كه 
مفهــوم بــازار دقیقا چیســت؟ اصــوال در علم 
ــم  ــت می كنی ــازار صحب ــی از ب اقتصــاد وقت
بــه چــه معنــا اســت؟ وقتــی از دانشــگاه های 
كشــور بــه خصــوص دانشــگاه شــریف بــرای 
مصاحبــه می آمدنــد، مشــاهده كردیــم كــه 
بــازار را نیــز بــه خوبــی نمی شناســند.وقتی 
ــد  ــازاری می توان ــه چــه ب ــم ك ســوال كردی
ــد،  ــام ده ــع را انج ــه مناب ــص بهین تخصی
پاســخ روشــنی دریافــت نمی كنیــم. در 
نتیجــه درک عمیــق و صحیــح از مشــكات 
اقتصــادی یــك پیــش زمینــه مهــم اســت. 
اگــر ایــن دو پیــش زمینــه نباشــد در 
اولویت بنــدی مشــكات نظــام اقتصــادی بــا 
مشــكل مواجــه خواهیــم شــد.كل مســائل 
حــوزه  ســه  در  می تــوان  را  اقتصــادی 
دســته بنــدی كــرد. حــوزه مكتبــی، حــوزه 

نظام ســازی و حــوزه علــم ایــن ســه حــوزه 
ــد  ــث قواع ــی بح ــوزه مكتب ــتند. در ح هس
مطــرح می شــود. بی شــك ایــن قواعــد 
ــت.  ــاری اس ــی و هنج ــی ارزش ــامل مبان ش
ــد  ــد قواع ــدا بای ــز ابت ــال نی ــازی فوتب در ب
ــه  ــا ك ــن معن ــه ای ــن كنید.ب ــازی را تعیی ب
ابتــدا بایــد روی كاغــذ مشــخص كنیــد كــه 
بــازی بایــد بــا پــا، در یــك زمیــن بــا انــدازه 
مشــخص و نظــارت)داوری( نیــز بایــد بــر آن 
حاكــم باشــد تــا در نهایــت بــه آن فوتبــال 
ــه  ــم ك ــال در اقتصــاد می گویی ــم. ح بگویی
مــا مســلمان هســتیم و ریشــه مكتــب مــا 
ــن مــوارد  ــی اســت. ای در ارزش هــای وحیان
نیــز اكثــرا در فقــه اســام وجــود دارد كه در 
كتــاب شــهید صــدر نیــز ایــن مــوارد بحــث 
شــده اســت.اگرچه از نظــر ماهــوی مباحثی 
ــود  ــرح می ش ــوزه مط ــه ح ــن س ــه در ای ك
متفــاوت اســت و حتــی روش شناســی ایــن 
ســه حــوزه نیــز بــا یكدیگــر اختــاف دارنــد 
امــا نمی تــوان آنهــا را از یكدیگــر جــدا 
كــرد. یكــی از ایــرادات مــا ایــن اســت كــه 
در مباحــث اقتصــادی ایــن ســه حــوزه را از 
ــام  ــث نظ ــم.در بح ــزا می دانی ــر مج یكدیگ
ــا  ــا و نبایده ــه بایده ــم ك ــازی می گویی س
ابتــدا مشــخص باشــد. در بــازی فوتبــال نیز 
ــان و  ــی، دروازه، بازیكن ــد خط كش ــدا بای ابت
دارو وجــود داشــته باشــند تــا امــكان بــازی 
ــازی  ــان نظام س ــن هم ــود و ای ــم ش فراه
اســت. در عرصــه اقتصــاد بــرای آنكــه بایدها 
و نبایدهــا رخ دهــد ابتــدا بایــد نظــام مالــی، 
ــوب  ــد، چارچ ــاختار تولی ــی، س ــام پول نظ
نحــوه توزیــع ثــروت، نقــش ســرمایه، نقــش 
نیــروی كار و ســاختار مالكیــت، قواعــد 
اجرایــی و نقــش دولــت مشــخص باشــد. در 
چنیــن شــرایطی نظــام در راســتای مكتــب 
پیاده ســازی خواهــد شــد. در اصــل بــا 
ــی  ــه چارچــوب اجرای ــازی اســت ك نظام س
ــش  ــد،اما نق ــد ش ــخص خواه ــب مش مكت
علــم در اینجــا چیســت؟ رســالت علــم 
ــال  ــور مث ــه ط ــت. ب ــن اس ــل و تبیی تحلی
وقتــی یــك بــازی فوتبــال شــكل می گیــرد، 
مربــی در كنــار زمیــن می ایســتد و بــازی را 

نــگاه می كنــد. اگــر بازیكنــان در بــازی بــه 
درســتی عمــل نكننــد وظیفــه مربــی اســت 
ــاد  ــم اقتص ــالت عل ــد. رس ــر بده ــه تذك ك
ــه  ــت ك ــی اس ــار بازیگران ــل رفت ــز تحلی نی
ــا چارچــوب  ــی و ی ــام مال در چارچــوب نظ
ــن  ــه تعیی ــت در آن جامع ــه دول ــی ك نقش
كــرده اســت، بــازی می كننــد. در حقیقــت 
علــم اقتصــاد از بررســی و تحلیــل بازیگــران 
بــه دســت می آید.آنچــه كــه مــا در جامعــه 
امــروز تحــت عنــوان اقتصــاد متعــارف 
شــاهد هســتیم در اصــل علمــی اســت كــه 
ــی را كــه در همــان نظــام و  ــار بازیگران رفت
ــل  ــه اســت را تحلی چارچــوب شــكل گرفت
می كنــد. در یــك ســاختار اقتصــادی ربــوی، 
بــرای نظــام بــورس، نظــام بانكــی و دولتــی 
ــت،به  ــده اس ــخص ش ــا مش ــوب ه چارچ
ایــن معنــا كــه اصــل بــر بــازار اســت امــا در 
مــواردی كه شــرایط رقابتــی در بــازار فراهم 
نیســت دولــت دخالــت می كنــد. در اینجــا 
ــت  ــه دول ــد ك ــم اقتصــاد كمــك می كن عل
چگونــه دخالــت كنــد و چارچوب هــا را 
ــد  ــل می كن ــم تحلی ــد. عل مشــخص می كن
ــود  ــع خ ــال مناف ــه دنب ــا ب ــر آدم ه ــه اگ ك
ــا  ــد ی ــر می رس ــع حداكث ــه مناف ــند ب باش
ــوی را در  ــام رب ــای نظ ــان الگوی ه خیر.هم
ــال  ــال س ــش از س ــاده كردیمپی ــور پی كش
ــه  ــود ك ــن ب ــیك ها ای ــث كاس 19۳۰ بح
ــع شــخصی  ــال مناف ــه دنب اگــر انســان ها ب
خــود باشــند، مصرف كننــده و تولیدكننــده 
حداكثــر ســود را خواهنــد بــرد. این مســئله 
زمانــی رخ می دهــد كــه تخصیــص كارا 
ــازار  ــط در ب ــن موضــوع فق ــد. ای رخ می ده
رقابــت كامــل ممكــن اســت.تا قبــل از 
19۳۰ تحلیــل اصلــی همیــن بــود امــا پس 
از بحــران آن ســال گفتــه شــد كــه بازارهــا 
رقابتــی نیســت و دولــت بایــد دخالــت كند. 
ــش اقتصــاد  ــل و توســعه دان ــد تكمی فرآین
متعــارف بــر بســتر تحوالتــی اســت كــه در 
نظــام ســرمایه داری ایجــاد شــده و همیــن 
مــوارد بــرای مــا بــه یك مــدل تبدیل شــده 
اســت.تا ســال 199۰ یــك ســنتز داشــتیم 
ــد.  ــتخراج ش ــا از آن اس ــه برخــی مدل ه ك

ــع  ــه در مقط ــی ك ــب تحلیل های ــروز قال ام
دكتــری انجــام می شــود بــر همیــن اســاس 
ــم  ــی عل ــان اصل ــر جری ــن اگ ــت بنابرای اس
اقتصــاد را بــه خوبــی بشناســیم، ندانیــم بــر 
اســاس چــه بســتری شــكل گرفته و ســمت 
ــد، نمی توانیــم  چــه هدفــی حركــت می كن
بــه نتیجــه ای برســیم. رفتارهــای انســان ها 
ــزاری اســت  ــات اب ــده اســت و ریاضی پیچی
كــه از آن بــرای تحلیــل ایــن رفتار اســتفاده 
می شــود.قواعد دولــت اســامی فراتــر از 
ــازار اســتما دو بحــث  ــر ب ــی ب ــت مبتن دول
متدولــوژی علمــی و بحــث محتــوای علمــی 
را داریــم. در بحــث متدولــوژی امــكان 
ــر روی آن  ــی ب ــه برخ ــتفاده دارد. اگرچ اس
ــه از  ــی ك ــا محتوای ــد ام ــث دارن ــز بح نی
ــوژی اســتخراج می شــود،  ــن متدول درون ای
چیســت؟ محتوایــی كــه بــه عنــوان جریــان 
ــود  ــتفاده می ش ــا اس ــه م ــی در جامع اصل
مربــوط بــه قواعــدی می شــود كــه براســاس 
مدل هــای كان در همــان كشــورهای مبــدا 
شــكل گرفتــه اســت. جریــان اصلــی اقتصاد 
می گویــد كــه نقدینگــی عامــل اصلــی 
ــی ناشــی  ــورم در هــر جای ــورم اســت و ت ت
از نقدینگــی اســت، حــال مــا بایــد بیاییــم 
همیــن موضــوع را در دســتور كار خــود 
قــرار دهیم؟یــا بایــد ســوال كنیــم كــه اگــر 
آقــای فریدمــن ایــن حــرف را زده علــت آن 
چــه بــوده اســت و در چارچــوب چــه نظــام 
و رفتــاری ایــن مــوارد را مطــرح كــرده 
اســت؟ آیــا مــا چنیــن مــواردی را در نظــر 
ــان  ــه در جری ــدی ك ــا قواع ــم؟ آی می گیری
اصلــی اقتصــاد ایجــاد می شــود، قواعــد 
جهــان شــمول اســت؟یك بعــد كــه مــا باید 
حتمــا آن را در نظــر بگیریــم بعــد مكتبــی 
اســت. قطعــا هــر تحقیقــی كــه می خواهیــم 
ــته  ــد را داش ــن بع ــد ای ــم بای ــام بدهی انج
باشــد. تــا وقتــی ایــران اســامی اســت ایــن 
ــت،  ــوص دول ــت. در خص ــوع الزم اس موض
ــوارد  ــد م ــر بای ــوارد دیگ ــورس و م اوراق، ب
شــرعی را در نظــر بگیریــم. دولــت اســامی 
ــر از  ــه فرات ــود را دارد ك ــاص خ ــد خ قواع

ــت. ــازار اس ــر ب ــی ب ــای مبتن دولت ه
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ــی در ســی و ششــمین  ــد الهوت محم
اتــاق  نماینــدگان  هیــأت  نشســت 
ــی تهــران اظهــار كــرد: برخــی از  بازرگان
اختیــارات در دولــت دوازدهم از ســازمان 
توســعه تجــارت ســلب شــده بــود امــا در 
دولــت ســیزدهم ایــن اختیــارات از جمله 
ــادرات،  ــت ص ــدوق ضمان ــذاری صن واگ
امــور نمایشــگاهی و مقــررات صــادرات و 
واردات بــه ایــن ســازمان بازگشــت.رئیس 
كنفدراســیون صــادرات ایــران افــزود: 
ــتگاه ها  ــایر دس ــی س ــدم همراه ــه ع البت
موجــب كــم اثــر شــدن ایــن تصمیمــات 
ــا  ــا ی ــن تاش ه ــام ای ــًا تم ــده و عم ش
بــا تأخیــر بــه ثمــر می رســد یــا بــا 
ــا  مشــكل مواجــه می شــود. الزم اســت ت
ــاد  ــرک و وزارت جه ــزی، گم ــك مرك بان
بــا  را  بیشــتری  همراهــی  كشــاورزی 
ســازمان توســعه تجــارت در راســتای بــه 
ــن ســازمان  ــای ای ثمــر رســیدن تاش ه
ــته  ــادرات داش ــت از ص ــوزه حمای در ح

ــند. باش
وی گفــت: نبــود ثبــات در قوانیــن 
قــدرت  ســلب  موجــب  مقــررات  و 
اقتصــادی  فعــاالن  از  تصمیم گیــری 
شــده اســت، بــه گونــه ای كــه ایــن 
ــال  ــك فع ــد ی ــازه نمی ده ــوع اج موض
اقتصــادی حتــی بــرای یــك دوره كوتــاه 
مــدت نســبت بــه برنامه ریــزی بــرای 
ــی  ــدام كند.الهوت ــود اق ــب و كار خ كس
ــن  ــم در ای ــدوار بودی ــرد: امی ــح ك تصری
دولــت مصوبــات خلق الســاعه كاهــش 
شــاهد  ســال  ابتــدای  در  امــا  یابــد، 
بودیــم كــه عــوارض صادراتــی بــرای 
ــد از  ــد و بع ــع ش ــا وض ــی از كااله بعض
ــی  ــن در حال ــد ای ــو ش ــز لغ ــی نی مدت
اســت كــه بایــد بــه صــادرات بــه عنــوان 
ــه  ــد توجــه شــود.وی در ادام ــك فرآین ی
ــه،  ــی حوال ــادالت توافق ــه تب ــا اشــاره ب ب

ــد  ــی خری ــت در اقدام ــرد: دول ــار ك اظه
و فــروش اســكناس ارز بــه نــرخ توافقــی 
را آزاد كــرد كــه بــه نظــر می رســد بایــد 
ــز  ــه را نی ــی حوال ــروش توافق ــد و ف خری
آزاد كنــد زیــرا صــادرات 4۰ میلیــارد 
دالری بــر مبنــای اســكناس امــكان پذیــر 
نیســت و بایــد زمینــه را بــرای تبــادالت 
ــن  ــرد. همچنی ــم ك ــه فراه ــی حوال توافق
بایــد تــاش كنــد صادركننــدگان ارز 

ــه راحتــی در خــارج از كشــور  خــود را ب
قــرار  مجــاز  صرافی هــای  اختیــار  در 
ــد و  ــد ارزی انجــام دهن ــع تعه داده و رف
ــد. ــت كن ــران دریاف ــال خــود را در ای ری

الهوتــی بــا بیــان اینكــه بایــد بــه هشــدار 
و پیشــنهادهای بخــش خصوصــی توجــه 
كــرد و نســبت بــه اجــرای آنهــا اهتمــام 
ــه  ــی ب ــی توجه ــه ب ــت: نمون ــد، گف ورزی
هشــدارهای بخــش خصوصــی در حــوزه 
حــذف ارز 4۲۰۰ تومانــی و عــدم اصــاح 
ــوان  ــی را می ت ــی گمرك ــای واردات پایه ه
ــه بخــش خصوصــی  ــه نحــوی ك ــد، ب دی
ــوص  ــته در خص ــال گذش ــاه س از دی م
پایه هــای  تغییــر  همزمانــی  ضــرورت 

گمركــی بــا ارز 4۲۰۰ تومانــی تاكیــد 
در  دولــت  دغدغــه  تــا  بــود  كــرده 
خصــوص تــورم در ایــن بخــش حــل 
شــود امــا امــروز بعــد از گذشــت 4 مــاه 
ــوع  ــن موض ــه ای ــه ب ــتیم ك ــاهد هس ش
توجــه نشــد و اكنــون دولــت بــه دنبــال 
ــس اســت.رئیس  ــه مجل ارســال الیحــه ب
كنفدراســیون صــادرات ایــران تاكیــد 
كــرد: نرخ گــذاری كاالهــای صادراتــی 
یــك  بــه  گمــركات  در  غیربورســی 
ــه  ــی ك ــا زمان ــده و ت ــل ش ــل تبدی معض
بانكــی  در سیســتم  نرخــی  ارز چنــد 
مبنــا قــرار می گیــرد ایــن مشــكات 
ــرخ ارز  ــون ن ــم اكن ــرا ه ــود دارد زی وج
كشــور  در  غیــره  و  توافقــی  نیمایــی، 
مــاک عمــل اســت. دولــت بایــد شــرایط 
واقعــی اقتصــادی را بپذیــرد و بــه ســمت 
ــد. ــت كن ــدن ارز حرك ــی ش ــك نرخ ت

ــه  ــابقه ب ــقف و س ــرد: س ــح ك وی تصری
یــك معضــل تبدیــل شــده و اگرچــه 
ــه ظاهــر ســقف و ســابقه حــذف شــده  ب
ــای  ــه بندی ه ــدد رتب ــال مج ــی اعم ول
ــرادی  ــرای اف ــدد ب ــه مج ــورت گرفت ص
مشــغول  تجــارت  بــه  ســال ها  كــه 
هســتند محدودكننــده اســت ایــن در 
ــت  ــزار ثب ــت اب ــه دول ــت ك ــی اس حال
را  واردات  را دارد و می توانــد  ســفارش 
مدیریــت كنــد. ایــن اقــدام ممكــن اســت 
فقــط بــرای كارت اولی هــا اقــدام خوبــی 
دولــت  كــرد:  تصریــح  باشــد.الهوتی 
ــده  ــه پرون ــرای همیش ــار ب ــك ب ــد ی بای
ورود موقــت را ببنــدد و ایــن فرصــت 
را در اختیــار واحدهــای تولیــدی كــه 
ــرار  ــد ق ــی كار می كنن ــت خال ــا ظرفی ب
دهــد تــا بتواننــد از ایــن فرصت اســتفاده 
ــد ارزی  ــع تعه ــه موضــوع رف ــد؛ البت كنن
ــم  ــادی ه ــاالن اقتص ــته از فع ــن دس ای

ــت.  ــده اس ــل نش ــان ح همچن

محمد الهوتی در سی و ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
ارز باید تک نرخی شود

بــه گونــه ای كــه افــراد بــه مناســبت های 
مختلــف دربــاره ویژگی هــای منجــی اعــم 
ــمایل او و  ــكل و ش ــی ش ــه و حت ــام،  كنی از ن
نیــز دربــاره ویژگی هــای دوران آخرالزمــان 
و عصــر ظهــور از معصومیــن علیهم الســام 
ــان  ــت بی ــی از حكم ــد. بخش ــؤال می كردن س
ــه  ــد ك ــی ناشــی می ش ــات از آنجای ــن روای ای
ــای  ــد وارد فض ــار بای ــه ناچ ــری ب ــه بش جامع
ــور  ــای ظه ــود را مهی ــود و خ ــان ش آخرالزم
ــرایطی  ــن ش ــد؛ در چنی ــریت كن ــی بش منج
پیامبــر و اهــل بیــت از بــاب رحمــت و كرامــت 
ــاخصه های  ــن ش ــان مهم تری ــه بی ــش ب خوی
دوران غیبــت و راهكارهــای عبــور از فتنه هــای 
امــام  می پرداختنــد.  آخرالزمــان  ســخت 
ــی  ــارف فراوان ــام، مع ــر علیه الس ــد باق محم
بــه روی شــیعیان  را  از موضــوع مهدویــت 
ــارف،  ــن مع ــی از ای ــودند. بخش ــش گش خوی
ــر  ــان و عص ــای آخرالزم ــه رویداده ــوط ب مرب
ــه  ــی فرج ــل اهلل تعال ــر عج ــام عص ــور ام ظه
ایــن  از  بــه یكــی  ادامــه،  اســت كــه در 
احادیــث اشــاره می شــود. شــیخ صــدوق 
در كتــاب كمال الدیــن خــود بــه نقــل از 
یكــی از صحابــی بــه نــام مســلم ثقفــی 
ــنیدم  ــام ش ــر علیه الس ــام باق ــد از ام می گوی
ــاری  ــب ی ــا رع ــا ب ــم م ــود: قائ ــه می  فرم ك
ــُم  ِ ــود. الَْقائ ــد می ش ــر تأیی ــا نص ــود و ب می ش
ــن  ــر. زمی ــٌد بِالنَّْص ــِب ُمَؤیَّ ْع ــوٌر بِالرُّ ــا َمْنُص ِمنَّ
بــرای او درنوردیــده شــود و گنج هــای خــود را 
ظاهــر ســازد و ســلطنتش شــرق و غــرب عالم 
ــه واســطه او  ــی ب ــرد و خــدای تعال ــرا گی را ف
ــان چیــره كنــد، گــر  ــر همــه ادی دینــش را ب
ــن  ــد، و در زمی ــوش آی ــركان را ناخ ــه مش چ
ویرانــه  ای نمانــد جــز آنكــه آبــاد شــود و روح 
اهلل عیســی بــن مریــم فــرود آیــد و پشــت ســر 
او نمــاز گــزارد.در ایــن فــراز، امــام عصــر عجل 
ــی  ــم معرف ــوان قائ ــه عن ــه ب ــی فرج اهلل تعال
ــه  ــاری می شــوند؛ ب ــب ی ــا ُرع ــه ب شــده اند ك
ــرت  ــب آن حض ــد رع ــه خداون ــا ك ــن معن ای

تــا  می اندازنــد  دشمنان شــان  دل  در  را 
ــا  ــود ب ــپس فرم ــد. س ــرار گیرن ــال ق در انفع
ــوند؛  ــد می ش ــام »نصــر« تأیی ــه ن ــه ای ب مقول
ــورد  ــد، م ــه گام می گذارن ــر كجــا ك ــی ه یعن
نصــرت خداونــد قــرار می گیرنــد و بــه فتــح و 
ــرآن،  پیــروزی می رســند، همچنــان كــه در ق
نصــرت همــراه بــا فتــح آمــده اســت. در آیــة 
ــُر  ــاَء نَْص ــم »إِذا ج ــر می خوانی ــوره نص اول س
ــرت  ــه نص ــی ك ــی هنگام ــح «؛ یعن ِ َو الَْفْت اهللَّ
ــل آن: »َو  ــد. حاص ــح آی ــا فت ــراه ب ــدا هم خ
ِ أَْفواجا«؛  َرأَیـْـَت النَّــاَس یَْدُخُلــوَن فــی  دیــِن اهللَّ
مردمــان را می بینــی كــه فــوج فــوج بــه دیــن 
ــده  ــه آم ــوند.  در ادام ــل می ش ــد داخ خداون
ــول اهلل،  ــن رس ــا اب ــت ی ــه راوی گف ــت ك اس
ــد؟  ــروج می  كن ــی خ ــه زمان ــما چ ــم ش قائ
ــّبه  ــان تش ــه زن ــردان ب ــه م ــگاه ك ــود: آن فرم
كننــد و زنــان بــه مــردان، و مــردان بــه 
ــان ... و  ــه زن ــان ب ــد و زن ــا كنن ــردان اكتف م
شــهادت های دروغ پذیرفتــه و گواهــان عــادل 
ــكاب  ــزی و ارت ــردم خونری ــود و م ــردود ش م
زنــا و رباخــواری را ســبك شــمارند و از اشــرار 
بــه خاطــر زبان شــان پرهیــز كننــد؛ إَِذا تََشــبََّه 
ــی  ــاِل َو اْكَتَف َج ــاُء بِالرِّ ــاِء َو النَِّس ــاُل بِالنَِّس َج الرِّ
ــَب  ــاِء َو َرِك ــاُء بِالنَِّس ــاِل َو النَِّس َج ــاُل بِالرِّ َج الرِّ
ُقِبلَــْت َشــَهاَداُت  َو  ــُروَج  السُّ الُْفــُروِج  َذَواُت 
ْت َشــَهاَداُت الُْعــُدوِل َو اْســَتَخفَّ  وِر َو ُردَّ الــزُّ
ــا  َ ب ــاِء َو أُِكَل الرِّ َ ن ــَكاِب الزِّ ــاِء َو اْرتِ َم ــاُس بِالدِّ النَّ
ــال  ــَنِتِهْم. )كم ــَة أَلِْس ــَراُر َمَخاَف ــَی اْلَْش َو اتُِّق
ــاید  ــة، ج 1، ص ۳۳1(ش ــام النعم ــن و تم الدی
ــرت،  ــخن حض ــراز از س ــن ف ــت ای ــوان گف بت
ــت؛  ــان اس ــوی ایش ــادره از س ــزه ای ص معج
ــاهدیم. در  ــون ش ــق آن را اكن ــه تحق ــرا ك چ
حــال حاضــر در زمانــه ای هســتیم كــه فســاد 
گروه هایــی  و  فراگرفتــه  را  دنیــا  سراســر 
اشــاره  مــورد  كــه  همجنس بــازان  مثــل 
امــام علیه الســام اســت، از ســوی برخــی 
كشــورها بــه رســمیت شــناخته شــده اند؛ 
همــان رفتــاری كــه در تاریــخ فقــط در قــوم 

ــه  ــب اســت ك ــم. جال ــی ســراغ داری ــوط نب ل
ــاُء  ــاِل َو النَِّس َج ــاُل بِالرِّ َج ــی الرِّ ــارت »اْكَتَف عب
ــردان  ــای م ــای اكتف ــه معن ــه ب ــاء« ك بِالنَِّس
بــه مــردان و زنــان بــه زنــان اســت، از ســوی 
ــه و ســایر ائمــه  ــه و آل ــی اهلل علی ــر صل پیامب
ــا  ــز باره ــام نی ــادق علیه الس ــام ص ــل ام مث
ــردان  ــُبّه م ــارة تش ــت. درب ــده اس ــرح ش مط
بــه زنــان و برعكــس نیــز مصادیــق فراوانــی را 
در اطرافمــان شــاهدیم. قطعــاً ایــن دو گــزاره 
ــرای مــردم زمــان  ــی ب از فســادهای آخرالزمان
امــام باقــر علیه الســام بســیار ســنگین و 

ــود،  ــاور ب ــل ب ــر قاب غی
ــا علــم لدنّــی خویــش خبــر از  امــا امــام ب
ایــن رویدادهــای شــوم داده بودنــد، همچنــان 
كــه دیگــر مــواردی كــه امــام پنجــم ما بــه آن 
اشــاره كردنــد مانند گســترش زنــا و رباخواری، 
ــه ســوگوارانه در رأس  محقــق شــده اســت ك
رباخــواران، بانك هایــی هســتند كــه علنــاً 
ــه  ــا در جامع ــترش رب ــردمداران گس ــود س خ
ــر، در  ــی دیگ ــرت در روایت ــتند.  آن حض هس
ــان  ــای آخرالزم ــور از فتنه ه ــكار عب ــان راه بی
ــر  ــر در براب ــات، صب ــام واجب ــر انج ــد ب تأكی
ــام  ــا ام ــه ب ــت رابط ــمنان و تقوی ــداوت دش ع
عصــر می كننــد. بریدبــن معاویــة العجلــّی 
ــد در  ــل می  كن ــام نق ــر علیه الس ــام باق از ام
ــد:  ــه می  فرمای ــی ك ــدای تعال ــی كام خ معن
ــُروا  ِ ــُروا َو صاب ــوا اْصِب ــَن آَمُن ــا الَّذی َُّه ــا أَی »ی
َ لََعلَُّكــْم تُْفلُِحــوَن؛ ای  َو رابُِطــوا َو اتَُّقــوا اهللَّ
مؤمنیــن، صبــر داشــته باشــید و صابــر باشــید 
و نگهبــان مــرز خــود باشــید و تقــوای الهــی 
ــام  ــر انج ــی ب ــود: »یعن ــد«، فرم ــش گیری پی
ــُروا  واجبــات الهــی صبــر داشــته باشــید؛ اْصِب
ـِـِض. و در برابــر دشــمن صبــر  ــی أََداِء الَْفَرائ َعلَ
پیشــه كنیــد؛ َو صابِــُروا َعُدوَُّكــمْ  و رابطــه 
ــد؛   ــرار بداری ــان برق ــام منتظرت ــا ام ــود را ب خ

ــَر«. ــُم الُْمْنَتَظ ــوا إَِماَمُك َو رابُِط

پیشگویی امام باقر )ع( از مفاسد و فتنه های 

آخرالزمان و راه عبور از آنها
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طبــق طرح مالیات بر عایدی 
در  دارایــی  ارزش  مــازاد  ســرمایه، 
ارزش  بــه  نســبت  آن  انتقــال  زمــان 
عایــدی ســرمایه محســوب  تملكــش، 
و هرنــوع نقــل و انتقــال دارایی هــای 
حــق  و  كاربــری  انــواع  بــا  امــاک 
ــه  ــایل نقلی ــواع وس ــل، ان ــذاری مح واگ
ــا،  ــمش ط ــا، ش ــی، ط ــوری زمین موت
ــس  ــور آالت از جن ــده، زی ــای آب ش ط
ــواع ارز  ــن و جواهــرآالت و ان طــا، پاتی
خارجــی در زمــان انتقــال در تمامــی 
مناطــق كشــور از جملــه مناطــق آزاد 
تجــاری اقتصــادی و ویــژه اقتصــادی 

می شــود. مالیــات  مشــمول 
ــدی  ــر عای ــات ب ــون مالی ــه قان اگرچ
ــامل  ــز ش ــری را نی ــوارد دیگ ــرمایه م س
ــه  ــخص س ــور مش ــه ط ــا ب ــود، ام می ش
ــازار مســكن، ســكه و خــودرو را هــدف  ب
ــازار حجــم  قــرار داده اســت. ایــن ســه ب
ــود  ــه خ ــی را ب ــی از نقدینگ ــل توجه قاب
ــدن  ــه ش ــع از روان ــاص داده و مان اختص
ــه  ــتند. البت ــد هس ــمت تولی ــه س ــول ب پ
ــاف  ــی اخت ــل تورم ــا تعدی ــه ب در رابط

نظرهایــی همــواره وجــود داشــته اســت.
ــه ذكــر اســت در ســال های اخیــر  الزم ب
ــا  ــات در دنی ــوع مالی ــن ن ــه ای ــال ب اقب
ــه  ــوری ك ــه ط ــه، ب ــش یافت ــز افزای نی
در ســال ۲۰۰1، در 114 كشــور ایــن 
نــوع مالیــات برقــرار شــده بــود امــا ایــن 
ــه 187  ــان ســال ۲۰17، ب ــداد در پای تع
گــزارش  یافت.طبــق  افزایــش  كشــور 
ــور  ــه ط ــس ب ــای مجل ــز پژوهش ه مرك
كلــی 5 هــدف بــرای مالیــات بــر عایــدی 
ســرمایه در نظــر گرفتــه شــده اســت كــه 

ــد از: عبارتن
ســوداگری:  انگیــزه  كاهــش   )1
ــد  ــای غیرمول ــه فعالیت ه ــش هزین افزای
ــوداگری در  ــازی و س ــفته ب ــون س همچ
ــه نحــوی كــه  ــازار امالــك، ارز، ســكه ب ب
بــه طــور مؤثــر مزیــت خــود را از دســت 
ــات  ــداف وضــع مالی ــی از اه ــد، یك بدهن
بــر عایــدی ســرمایه اســت. ســوداگری و 
ــازی یكــی از مختصــات دائمــی  ســفته ب
اســت.  توســعه  اقتصادهــای در حــال 
ــیاری  ــئله در بس ــن مس ــی ای ــل اصل عام
ــرمایه ای  ــای س ــود تقاض ــورها وج از كش

عنــوان شــده اســت. یعنــی امــاک و 
ــی  ــت مصرف ــر، ماهی ــای مدنظ دارایی ه
بــا  و  می دهنــد  دســت  از  را  خــود 
معاملــه  بازانــه  ســفته  انگیزه هــای 
بیــش  تقاضــا  درنتیجــه  می شــوند؛ 
موجــب  و  می یابــد  افزایــش  حــد  از 
افزایــش شــدید قیمــت آنهــا خواهــد 

ــد. ش
ــی  ــس در بررس ــی مجل ــل طوالن تعل

ــوداگری ــر س ــات ب مالی
ــی  ــار ط ــق آم ــال طب ــور مث ــه ط ب
فاصلــه زمانــی دو سرشــماری گذشــته در 
ــه  ــك ب ــی 1۳85-1۳95 نزدی ــازه زمان ب
ــود  ــكن موج ــای مس ــد از تقاض 77 درص
اختصــاص  ســرمایه ای  تقاضــای  بــه 
ــه  ــی اســت ك ــن در حال ــه اســت. ای یافت
در بــازه دو سرشــماری 1۳55 تــا 1۳65 
تقاضــای  از  درصــد   8۰ بــه  نزدیــك 
ــوده  ــی ب ــای مصرف بخــش مســكن تقاض
ــكن  ــه مس ــدم عرض ــن ع ــت. همچنی اس
ــی  ــای خال ــداد خانه ه ــا تع ــث شــد ت باع
 ۲.6 بــه  1.6 میلیــون در ســال 9۰  از 

ــد. ــش یاب ــال 95 افزای ــون در س میلی

 قانون مالیات بر عایدی سرمایه
 مالیات بر سوداگری از جمله قوانینی است که سال هاست است از مزایای آن مکرراً گفته 

می شود و تاکنون اجرایی نشده است

۲( تأمیــن درآمــد دولــت: یكــی از 
مهمتریــن آثــار مالیــات بــر عایــدی 
دولــت  درآمدهــای  تأمیــن  ســرمایه، 
اســت. مبتنــی بــر تجــارب بســیاری 
ــدی  ــر عای ــات ب ــع مالی ــورها وض از كش
ســرمایه موجــب افزایــش درآمدهــای 

می شــود. مالیاتــی 
ــی  ــس در بررس ــی مجل ــل طوالن تعل

ــوداگری ــر س ــات ب مالی
۳( ترغیــب بنگاههــا بــه تأمیــن مالــی 
ــرمایه  ــدی س ــر عای ــات ب ــی: مالی داخل
درخصــوص دارایــی ســهام، می توانــد 
اقتصــادی  هــای  بنــگاه  تصمیمــات 
ــود و  ــع س ــورد توزی ــوص در م ــه خص ب
ــر  ــت تأثی ــی را تح ــی داخل ــن مال تأمی
قــرار دهــد. اگــر نــرخ مالیــات بــر عایــدی 
ــر  ــات ب ــرخ مالی ــه ن ــبت ب ــرمایه نس س
ــد،  ــر باش ــهام پایین ت ــیمی س ــود تقس س
شــركت ها انگیــزه كمتــری بــرای توزیــع 
ــای آن  ــه ج ــت و ب ــد داش ــود خواهن س
اقــدام بــه بازخریــد ســهام خــود از بــازار 
ــرمایه  ــدی س ــر عای ــات ب ــد. مالی می كنن
ــع  ــبی مناب ــه نس ــر دادن هزین ــا تغیی ب
مختلــف تأمیــن مالــی شــركتها )از قبیــل 
بدهــی یــا انتشــار ســهام جدیــد( منجــر 
بــه تغییــر رفتــار بنگاه هــا می گــردد.

ــت افقــی و عمــودی:  4( ارتقــای عدال
یكــی از مهمتریــن مؤلــف ه ها در بررســی 
نظام هــای مالیاتــی، اثــرات آن بــر نحــوه 
توزیــع درآمــد و ســطح رفاهــی در اقشــار 
مختلــف جامعــه اســت. صاحبــان ســرمایه 
ــاال  ــدی ب ــه از ســطوح درآم ــرادی ك و اف
باالتــری  قــدرت  برخوردارنــد،  تــری 
بــرای كســب ســود از محــل عایــدی 
ســرمایه ای خــود دارنــد و در صورتــی 
كــه اقشــار كــم درآمــد از فرصــت كســب 
ــتند؛  ــب هس ــی نصی ــرمایه ب ــود از س س
ــرای ســرمایه  ــدازی ب ــرا پــس ان ــرا فق زی
ســرمایه ای  دارایی هــای  در  گــذاری 
ــد و تمــام درآمــد خــود را مصــرف  ندارن
عوائــد  عمــده  درنتیجــه  می كننــد. 
دهك هــای  بــه  متعلــق  ســرمایه ای 

ــت. ــدی اس ــاالی درآم ب
ــی:  ــام مالیات ــی نظ ــای كارای 5( ارتق
عایــدی  بــر  مالیــات  چــه  چنــان 
ســرمایه بــه صــورت دقیــق طراحــی 
ــن  ــای ای ــی از كاركرده شــده باشــد، یك
اقتصــاد  در  كارایــی  ارتقــای  مالیــات 
كشــور اســت؛ زیــرا موجــب می شــود 
ســوداگری در فعالیت هــای غیرمولــد و 

اختــال زا محــدود شــود.
صفــر تــا صــد مالیــات بــر ســوداگری؛ 
بروكراســی های  درگیــر  كــه  اولویتــی 
اخــذ  مطالبــه  اســت!  شــده  اداری 
ــمت  ــرمایه از س ــد ی س ــر عای ــات ب مالی
ــت.  كارشناســان از ســال 97 شــكل گرف
دژپســند،  فرهــاد  راســتا  همیــن  در 
ــن  ــم چندی ــت یازده ــاد دول ــر اقتص وزی
ــر  ــات ب ــه مالی ــال الیح ــده ارس ــار وع ب
عایــدی ســرمایه بــه مجلــس را داد ولــی 
در عمــل اتفاقــی نیافتــاد و تعلــل بســیار 
دولــت در ایــن زمینــه، مجلــس یازدهــم 
ــرد  ــر آن ك ــه كار ب ــروع ب ــس از ش را پ
ــن  ــادی ای ــیون اقتص ــیله كمیس ــا بوس ت
طــرح را تدویــن كــرده و تصویــب كننــد. 
ــر اقتصــاد  ــدوزی، وزی ســید احســان خان
كــه در زمــان نایــب رئیســی كمیســیون 
ــت  ــده داش ــر عه ــس را ب ــادی مجل اقتص
ــیون  ــون در كمیس ــن قان ــان ای از طراح
اقتصــادی مجلــس بــود و آن را پیگیــری 
ــیون  ــت كمیس ــس وق ــب رئی می كرد.نای
ــود: در  ــه ب ــاره گفت ــن ب ــادی در ای اقتص
ــده داده  ــت وع ــم دول ــس ده دوره مجل
ــر  ــات ب ــاره مالی ــه ای درب ــه الیح ــود ك ب
عائــدی ســرمایه بــه مجلــس تقدیــم 
ــم  ــع تصمی ــه مان ــن بهان ــه همی ــد و ب كن
گیــری كمیســیون اقتصــادی در ایــن 
ــه  ــا توج ــن ب ــود، بنابرای ــده ب ــه ش زمین
بــه اینكــه بــه دولــت بــرای ارائــه الیحــه 
بــه نظــر  زمــان كافــی داده شــده و 
بــرای  جــدی  اراده ای  كــه  می رســد 
عایــدی  بــر  مالیــات  الیحــه  تقدیــم 
همچنیــن  و  نــدارد  وجــود  ســرمایه 
بــا توجــه بــه اینكــه شــرایط كشــور 

ــه  ــی در زمین ــن گام مهم ــد چنی نیازمن
عدالــت مالیاتــی و ترغیــب نقدینگــی بــه 
ســمت فعالیت هــای مولــد بــه جــای 
بازانــه اســت، در  فعالیت هــای ســفته 
ایــن  پیش نویــس  آینــده  هفته هــای 
طــرح آمــاده می شــود.پس از رفــت و 
ــیون های  ــه كمیس ــیار ب ــت های بس برگش
متعــدد، ســر انجــام ایــن طــرح در تاریــخ 
پنجــم خــرداد مــاه 14۰۰ در صحــن 
ــه رأی گذاشــته شــد و تصویــب  علنــی ب
ــاغ آن  ــات و اب ــه جزئی ــی ارائ ــد، ول ش
ــه دلیــل شــرایط انتخاباتــی  ــت ب ــه دول ب
دیگــری  زمــان  بــه  دولــت  تغییــر  و 
موكــول شــد.پس از شــروع بــه كار دولت 
ســیزدهم، اجــرای مالیــات بــر ســوداگری 
ــاد  ــای وزارت اقتص ــن برنامه ه از مهمتری
عنــوان شــد. وزیــر اقتصــاد در آبــان 
مــاه 14۰۰ گفــت كــه برنامــه داریــم بــا 
هماهنگــی كمیســیون اقتصــادی مجلس، 
»الیحــه ای« را بدیــن منظــور به ســرعت 
تصویــب كنیــم. بــا ایــن حــال مدتــی بعد 
ــب الیحــه  ــه مســیر تصوی ــام شــد ك اع
بــه دلیــل طوالنــی بــودن منتفــی اســت 
ــب ایــن طــرح  ــت منتظــر تصوی و دول
ــز  ــاد نی ــر اقتص ــت. وزی ــس اس در مجل
در ماه هــای گذشــته مكــرراً بــر ایــن 
موضــوع تأكیــد كــرده اســت.خاندوزی در 
ــون اساســی  ــق قان ــاره گفــت: طب ــن ب ای
ــد  ــی جدی ــه مالیات ــد پای ــت نمی توان دول
ــه  ــس ب ــد در مجل ــه بای ــد بلك ایجــاد كن
ــر  ــی وزی ــت قبل ــد. در دول ــب برس تصوی
ــام  ــادی اع ــیون اقتص ــاد در كمیس اقتص
كــرد كــه بــر مالیــات بــر عایــدی ســرمایه 
مخالــف اســت امــا در ایــن دولــت اعــام 
كردیــم كــه ایــن طــرح هرچــه ســریع تر 
ــدوزی،  ــه خان ــه گفت ــن بیاید.ب ــه صح ب
ــازار  ــه در ب ــی ك ــطه گری های ــار واس فش
مســكن یــا بــازار ارز و طــا شــاهدیم بــه 
دلیــل نبــود مالیــات بــر عایــدی ســرمایه 
اســت. از رئیــس مجلــس خواســته ام 
هرچــه ســریع تر ایــن طــرح بــه مجلــس 

ــود. ــب ش ــد و تصوی بیای
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پیام امام حسین )ع( هنگام حرکت از مکه به سوی کربال
آن عده از یاران که معرفت حقیقی به امام نداشتند، کعبه را اصل دانستند و با امام همراه نشدند.

ــام  ــی، ام ــای تاریخ ــاس گزارش ه ــر اس ب
یــا  هشــتم  روز  در  علیه الســام  حســین  
ــراق  ــد ع ــه قص ــه را ب ــه مك ــم ذی الحج ده
ــه  ــی ب ــگاه تاریخ ــارغ از ن ــد. ف ــرک كردن ت
ــراق،  ــوی ع ــه به س ــام از مك ــروج ام ــل خ عل
ــت  ــن حرك ــِی ای ــفة حقیق ــت فلس ــاز اس نی
ــه  ــرا ك ــرد؛ چ ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب ــام م ام
همــان  از  علیه الســام  اباعبــداهلل  حركــت 
ــد  ــیت خداون ــا مش ــام ب ــای قی ــا انته ــدا ت ابت
ــام  ــار ام ــه ای از رفت ــت و لحظ ــورت گرف ص
خالــی از مشــیت خداونــد نیســت. این مســئله 
ــرآن اســت، از  ــددی از ق ــات متع ــه آی ــر پای ب

ــود »َو  ــه فرم ــر ك ــه۲9 ســوره تكوی ــه آی جمل
ــن «؛  ُ َربُّ الْعالَمی ــاَء اهللَّ ــاُؤَن إاِلَّ أَْن یَش ــا تَش م
یعنــی خواســت شــما قطعــاً مطابــق بــا 
اســت؛  العالمیــن  رب  خداونــد  خواســت 
همچنــان كــه امــام هــادی علیه الســام ذیــل 
ــِة  َ َجَعــَل ُقُلــوَب اْلَئِمَّ ایــن آیــه فرمــود »إِنَّ اهللَّ
ــاُءوُه  ــْیئاً َش ُ َش ــاَء اهللَّ ــإَِذا َش ــِه َف ــْوِرداً ِلَِراَدتِ َم
ِ َو مــا تَشــاُؤَن إاِلَّ أَْن یَشــاَء  َو ُهــَو َقــْوُل اهللَّ
ــای  ــد دل ه ــی خداون ــن «؛ یعن ُ َربُّ الْعالَمی اهللَّ
ــر  ــرار داده، ه ــش ق ــل اراده خوی ــه را مح ائم
گاه خداونــد چیــزی را بخواهــد آنهــا خواهنــد 
ــاُؤَن  ــا تَش ــه:َو م خواســت؛ اینســت تفســیر آی

)تفســیر  الْعالَمیــن .  َربُّ   ُ اهللَّ یَشــاَء  أَْن  إاِلَّ 
القمــی، ج ۲، ص4۰9( خــود آن حضــرت از 
رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و آلــه نقــل فرمــود 
ــاَء أَْن  ــْد َش ــإَِنّ اهلَلَّ َق ــُرْج َف ــْیُن، اْخ ــا ُحَس »یَ
یَــَراَک َقِتیــًا« یعنــی ای حســین، قیــام كــن، 
چــرا كــه خداونــد می خواهــد تــو را در حالــی 

ــد.« ــدی، ببین ــته ش ــه كش ك

اصل حج، معرفت به امام ست
الیه هــای  بــه  دســتیابی  بــرای  امــا 
حســین  امــام  خــروج  و  قیــام  معرفتــِی 
علیه الســام از مكــه به ســوی كربــا بایــد 

بدانیــم اصــل حــج، معرفــت بــه امــام حــّی و 
كعبــه مثالــی از امــام اســت. مؤمنــان حقیقــی، 
ــرای  روز عرفــه و صحنــة عرفــات را موقفــی ب
ــه ایــن معنــا كــه  شــناخت امــام می داننــد؛ ب
خداونــد تمــام آداب و عبــادات مــا را بــه 
ــن اگــر  معرفــت امــام گــره زده اســت. بنابرای
ــاُء  ــِجّ لَِق ــاُم الَْح ــم »تَم ــث می خوانی در احادی
ــت  ــام اس ــروی ام ــل در گ ــج كام ــام « ح اْلَِم
ــَاِة َو  و یــا می خوانیــم »بِاْلَِمــاِم تََمــاُم اَلصَّ
ــاز و  ــام نم ــا ام «، ب ــجِّ ــاِم َو اَلَْح َی َكاِة َو اَلصِّ ــزَّ اَل
زكات و روزه و حــج كامــل می شــود ناظــر 
بــر همیــن حقیقــت اســت؛ ضمــن آنكــه 
حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا فرمــود »َمثــُل 
ــی«؛  ــی َو اَل تَْأتِ ــِة اذ تُْوت ــُل الْكْعَب ــاِم َمَث ااْلم
یعنــی امــام همچــون كعبــه اســت كــه بایــد 
ــه ســوی  ــه او ب ــد ن ــه ســویش حركــت كنن ب
ــم  ــدگاه در می یابی ــن دی ــا ای ــال ب ــردم. ح م
كــه كعبــه نمــاد و امــام هــم حقیقــت كعبــه 
اســت و مؤمنــان بــا هــر بــار طــواف بــه 
دور كعبــه، در وجودشــان ســعی می كننــد 
ــد و  ــن كنن ــام را تمری ــه دور ام ــواف ب ــا ط ت
محــور زندگی شــان را امــام قــرار دهنــد و 
همــواره رو بــه ســوی او باشــند. امــام حســین 
ــه  علیه الســام در ماجــرای خروجشــان از مك
بــه  را  امام محــوری  درس  كربــا  به ســوی 
اصحــاب خویــش آموختنــد؛ آن عــده از یــاران 
كــه معرفــت حقیقــی بــه امــام نداشــتند، كعبه 
را اصــل دانســتند و بــا امــام همراه نشــدند. در 
ــه  ماجــرای جنــگ صفیــن نیــز ایــن اتفــاق ب

صــورت دیگــری اتفــاق افتــاد. آنهــا كــه قــرآن 
ــرآن  ــأن ق ــرت دانســتند و ش ــدای از عت را ج
ــار  ــد، دچ ــرض كردن ــام حــّی ف ــر از ام را فرات
ــن  ــه امیرالمؤمنی ــی ك ــدند در حال ــزش ش لغ
ــرآن،  ــر ق ــق و اگ ــرآن ناط ــم ق ــود من می فرم
امــام نداشــته باشــد، ســبب ضالــت گمراهــان 

اســت. 
ــان  ــه کاروانی ــه ب ــی ک ــه گروه س

حســینی پیوســتند

ــام  ــا ام ــته ب ــه دس ــی س ــورت كل در ص
خــارج  مكــه  از  علیه الســام  حســین 

شــدند:
دســتة اول، یــاران خــاص آن حضــرت 
از جملــه حضــرت ابوالفضــل علیه الســام، 
ــرت  ــا، حض ــام اهلل علیه ــب س ــرت زین حض

ــر و ... ــی اكب عل
ــه آن  ــی ك ــده از صحاب ــتة دوم، آن ع دس
معرفــت خــاص را نداشــتند، امــا آموختــه 
بودنــد هــر كجــا معرفــت ندارنــد، بایــد 

تســلیم وار رفتــار كننــد.
ــرد  ــا رویك ــه ب ــده ای ك ــوم، ع ــتة س دس
سیاســی و بــا هــوای حكومــت بــا امــام همــراه 
ــدازه در طــی  شــدند. ایــن عــده افــراد هــر ان
مســیر متوجــه می شــدند كــه قیــام امــام بــه 
ظاهــر منجــر بــه شكســت می شــود، از كاروان 
ــا  ــتة اول ب ــن دو دس ــدند. بنابرای ــدا می ش ج
امــام تــا آخریــن لحظــة قیــام همــراه شــدند 
و بــه لقــای الهــی رســیدند. جالــب اســت كــه 

امــام حســین علیه الســام هنــگام خــروج 
جملــه ای كلیــدی دربــارة فلســلفة قیــام 
ــان را  ــا كاروانی ــی ب ــرط همراه ــش و ش خوی
ــْن كاَن  ــود »َم ــرت فرم ــد. حض ــان فرمودن بی
ــاِء اهللِ  ــی لِق ــاً َعل ن ــُه َوُمَوطِّ ــا ُمْهَجَت ــاِذالً فِین ب
ــاً  ــٌل ُمْصِبَح ــی راِح ــا َفإِنّ ــْل َمَعن ــُه َفلَْیْرَح نَْفَس
إِْن شــاَء اهلُل تَعالــی«؛ یعنــی آگاه باشــید، 
ــت در راه  ــر اس ــه حاض ــما ك ــك از ش ــر ی ه
ــش را در  ــذرد و جان ــش بگ ــون خوی ــا از خ م
ــاده  ــس آم ــد، پ ــار كن ــروردگار نث ــای پ راه لق
ــح  ــردا صب ــن ف ــه م ــا باشــد ك ــا م ــت ب حرك
ــرِط  ــاءاهلل«. ش ــرد، ان ش ــم ك ــت خواه حرك
گذشــتن از جــان در مســیر عتــرت و رســیدن 
بــه لقــای الهــی بــه عنــوان هــدف، دو گــزارة 
مهــم در ایــن فــراز از كام امــام اســت؛ لقــای 
الهــی كــه همــان لقــای خلیفــةاهلل در قیامــت 
اســت، همــان آرمانــی اســت كــه خداونــد آن 
ــن  ــد و ای ــود برگزی ــه خ ــان ب ــرای مؤمن را ب
ــت  ــج اس ــلة ح ــل فلس ــان اص ــارت، هم عب
ــاُء  ــِجّ لَِق ــاُم الَْح ــد: »تَم ــاره ش ــه آن اش ــه ب ك
اْلَِمــام «؛ یعنــی اصــًا حــج آمــد تــا انســان ها 

ــد.   ــاء دســت یابن ــه لق ب
ــر  ــر پیامب ــائل عص ــن مس ــر بحث تری از پ
صلــی اهلل علیــه و آلــه و دوران زندگانــی ائمــه 
علیهم الســام مربــوط بــه موضــوع آخرالزمــان 
ــوع  ــی،  موض ــوان كل ــك عن ــور و در ی و ظه
ــه  ــات ب ــود. حجــم روای ــت و منجــی ب مهدوی
ــان  ــن گفتم ــه اصلی تری ــه ب ــود ك ــدری ب ق
جامعــه اســامِی آن دوران تبدیــل شــده بــود، 
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ــد  ــام محم ــه ام زندگینام
ــر باق

ــد  ــیعیان محم ــام ش ــن ام پنجمی
باقــر  ایشــان  لقــب  و  دارد  نــام 
ــام  ــان ام ــد ایش ــدر ارجمن ــت. پ اس
ســجاد )ع( پســر امــام حســین )ع( و 
مادرشــان فاطمــه دختــر امــام حســن 
مجتبــی )ع( اســت. امــام محمــد باقــر 
)ع( اولیــن امامــی هســتند كــه از 
ــی )ع(  ــام عل ــد ام ــر دو فرزن نســل ه

ــد. ــه ان ــرت فاطم و حض

بــه  عاشــورا  واقعــه  در  ایشــان 
ســال 61 هجــری چهــار ســاله بودنــد 
و بــه همــراه پــدر و جــد بزرگوارشــان 
امــام حســین )ع( در ســرزمین كربــا 
ــس  ــرت پ ــتند. آن حض ــور داش حض
از شــهادت پــدر گرامیشــان امــام 
ســجاد )ع( در ســال 94 ه.قمــری، 
بــه  داشــتند  ســال   ۳6 زمانیكــه 

امامــت  مــدت  رســیدند.  امامــت 
ایشــان تــا زمــان شــهادت، 19 ســال 
و دو مــاه بــود. طبــق منابــع تاریخــی 
ــد  ــر ۳ همســر و هفــت فرزن ــام باق ام
داشــتند. یكــی از همســران ایشــان ام 
ــن  ــن محمــد ب ــروه دختــر قاســم ب ف
ــت. ــادق اس ــام ص ــادر ام ــر م ابی بك

دربــاره علــم و دانــش امــام محمــد 
ــه او در  ــده ك ــه ش ــور گفت ــر اینط باق
ــزرگان  ــه ب ــر از هم ــد برت ــم، زه عل
ــات  ــت و روای ــوده اس ــم ب ــی هاش بن
و احادیــث ایشــان در زمینــه علــم 
دیــن، علــوم قــرآن و ســنت نبــوی و 
روش اخــاق و آداب بــه حــدی بــوده 
اســت كــه تــا پیــش از آن هیــچ یــك 
ــام  ــن )ع( و ام ــام حس ــدان ام از فرزن
حســین )ع( بــه جــا نگذاشــته بودنــد. 
ــی  ــاب فرهنگ ــذار انق ــان بنیانگ ایش
و نهضــت علمــی شــیعه و اســام 

شــناخته می شــوند.

والدت امام محمد باقر
امــام باقــر )ع( بنــا بــه روایتــی در 
روز اول مــاه رجــب ســال 57 قمــری 
و طبــق روایتــی دیگــر در ســوم صفــر 
ــه  ــم ب ــه چش ــال در مدین ــان س هم
ــی  ــم ایران ــودند. در تقوی ــان گش جه
ایــن روز در یــك رجــب ثبــت شــده 

اســت.
لقب امام پنجم

شــناخته شــده ترین لقــب ایشــان 
باقــر العلــوم اســت و بــه این معناســت 
كــه ایشــان دریــای دانــش را شــكافته 
ــد.  ــوم را آشــكار كــرده ان و اســرار عل
باقــر العلــوم لقبــی اســت كــه پیامبــر 
ــده  ــا آم ــش از بدنی ــال ها پی )ص( س
انتخــاب  برایشــان  حضــرت  ایــن 
كرده انــد. از دیگــر القــاب ذكــر شــده 
بــرای امــام باقــر می تــوان بــه شــاكر، 
صابــر و هــادی نیــز اشــاره كــرد كــه 
هــر یــك بیــان كننــده یكــی از القــاب 

زندگینامه امام محمد باقر، از تولد تا شهادت به زبان ساده
شهرت ایشان به علم و دانشی است که ارائه می دادند و در راه ترویج آن قدم برداشتند. 

ایشــان بــوده اســت.
ــد  ــام محم ــادر ام ــام م ن

ــر باق
ــد  ــام محم ــادر ام ــارک م ــام مب ن
ــت  ــن اس ــت الحس ــه بن ــر فاطم باق
كــه بــه ام عبــداهلل یــا ام حســن 
نیــز شــهرت داشــتند. ایشــان بانونــی 
جلیــل القــدر و پاكدامــن بودنــد كــه 
ــان  ــف ایش ــادق )ع( در وص ــام ص ام
فرمودنــد كــه او صدیقــه بــود و در آل 

ــود. ــد او نب ــی مانن ــن زن حس
ــوم  ــم باقرالعل ــام پنج ــه ام ــرا ب چ

ــد ــی گوین م

ــب  ــهورترین لق ــوم مش ــر العل باق
ایــن امــام عالیقــدر اســت و برگرفتــه 
از حدیثــی نقــل شــده از پیامبــر اكرم 
)ص( اســت. در ایــن حدیــث پیامبــر 
انصــاری  عبــداهلل  بــن  جابــر  بــه 
ســُتدِرک  »إنّــك  كــه:  فرمودنــد 
رُجــًا ِمّنــی، اســُمه اْســِمی و َشــمائُلُه 
َشــمائلی یْبَقــُر الِعلْــَم بَْقــراَ«. تــو 
درک  مــرا  خانــدان[   [ از  مــردی 
ــن  ــام م ــش ن ــه نام ــرد ك ــی ك خواه
ــردار  ــار و ك ــردارش رفت ــار و ك و رفت
ــش  ــا ژرفای ــش را ت ــت و دان ــن اس م

ــكافد. ــی ش م

همچنیــن روایــت مشــهور دیگــری 
بــه نــام حدیــث لــوح وجــود دارد كــه 
در آن جابــر بــن عبــداهلل انصــاری 
ــام  ــر)ص( ن ــه پیامب ــرده ك ــت ك روای
محمــد و لقــب باقــر را پیــش از تولــد 
ــرده  ــاب ك ــرت انتخ ــن حض ــرای ای ب

ــد. بودن
محمــد  امــام  شــهادت 

ــر باق
آنطــور كــه در كتــاب تاریخــی 
بــه  )ع(  باقــر  امــام  اســت  آمــده 
دسیســه هشــام بن عبدالملك مســوم 

شــده و بــه ایــن ترتیــب بــه شــهادت 
ــاره چگونگــی آن  ــا درب رســیده اند، ام
اخبــار روشــنی وجــود نــدارد. بعضــی 
روایــات می گوینــد كــه ابراهیــم پســر 
بــرادر زاده هشــام، عامــل مســمومیت 
ایــن حضــورت بــوده اســت. در برخــی 
دیگــر از نقل هــا آمــده اســت كــه زیــد 
ــه فرمــان هشــام، زیــن  بــن حســن ب
ــا  اســب را ســمی كــرده و حضــرت ب
نشســتن روی زیــن و وارد شــدن ســم 
ــموم  ــدن مس ــه ب ــا ب ــق ران ه از طری
ــتر  ــه روز در بس ــس از س ــده و پ ش

ــه شــهادت رســیدند. ــاده و ب افت

ــت  ــده اس ــت ش ــه روای ــور ك آنط
امــام باقــر علیــه الســام مدتــی 
پیــش از شــهادت خوابــی دیدنــد و آن 
ــد و  ــر كردن ــود تعبی ــات خ ــه وف را ب
ــه فرزنداشــان  ــكان خــود از جمل نزدی
امــام صــادق )ع( را آمــاده ایــن واقعــه 
كردنــد. ایشــان جمعــی از مــردم 
مدینــه را فراخواندنــد و توصیــه هایــی 
ــا  ــه آنه ــود ب ــن خ ــن و كف ــرای دف ب
دادنــد. امــام باقــر در توضیــح اهمیــت 
ــان  ــه فرزندش ــه ب ــن جلس ــی ای برپای
ــن  ــم ای ــد: هدف ــادق فرمودن ــام ص ام
ــو  ــد ت ــه بدانن ــل مدین ــه اه ــود ك ب
ــا  ــت ب ــتی و در امام ــن هس ــی م وص

ــد. ــه نكنن ــو منازع ت

امــام  شــهادت  تاریــخ 
باقــر

امــام  وفــات  دقیــق  تاریــخ  در 
محمــد باقــر )ع( اختــاف نظــر وجــود 
دارد. برخــی آن را در روز دوشــنبه 
هجــری   114 ســال  ذی الحجــه   7
قمــری، و برخــی دیگــر از ربیــع االول 
یــا ربیــع الثانــی بــه جــای ذی الحجه 
ــان  ــن زم ــان در ای ــد. ایش ــام برده ان ن

ــتند. ــن داش ــال س 57 س

امــام  شــهادت  محــل 
باقــر محمــد 

ــرده  ــل ك ــه مورخــان نق آنطــور ك
انــد امــام باقــر علیــه الســام در 
روســتایی بــه نــام حمیمــه در منطقــه 
ــم  ــش چش ــه و دم ــن مدین ــراه بی ش
از جهــان فروبســتند. محــل دفــن 
ایشــان در قبرســتان بقیــع شــهر 
مدینــه اســت. ایشــان در جــواد قبــر 
ــجاد )ع( و  ــام س ــان ام ــدر گرامیش پ
عمویــش امــام حســن )ع( بــه خــاک 
ســپرده شــدند و فرزنــد ایشــان امــام 
صــادق )ع( نیــز پــس از فــوت در 

ــد. ــرار گرفتن ــل ق ــان مح هم
محمــد  امــام  حدیــث 

باقــر
ــك  ــای نی ــز از خصلت ه ــه چی س
ــه  ــرت اســت: از كســی ك ــا و آخ دنی
ــت  ــت گذش ــرده اس ــتم ك ــو س ــه ت ب
ــده  ــو بری ــه از ت ــی ك ــه كس ــی، ب كن
ــا  ــه ب ــی ك ــدی، و هنگام اســت بپیون
تــو بــه ندانــی رفتــار شــود، بردبــاری 
ــرا  ــاء الت ــوار، دار احی ــی. بحاراالن كن

العربــی، ج 75، ص )17۳(
ــر  ــص ب ــخص حری ــا ش ــه بس چ
امــری از امــور دنیــا، كــه بــدان دســت 
یافتــه و باعــث نافرجامــی و بدبختــی 
او گردیــده اســت، و چــه بســا كســی 
كــه بــرای امــری از امــور آخــرت 
كراهــت داشــته و بــدان رســیده، ولــی 
ــده  ــعادتمند گردی ــیله آن س ــه وس ب
ــرا  ــاء الت ــوار، دار احی ــت. بحاراالن اس

العربــی، ج 75، ص )166(
ــز،  ــراری بپرهی ــی ق از سســتی و ب
بــدی  هــر  كلیــد  دو،  ایــن  كــه 
می باشــند، كســی كــه سســتی كنــد، 
حقــی را ادا نكنــد، و كســی كــه بــی 
ــد.  ــر نكن ــق صب ــر ح ــود، ب ــرار ش ق
ــی،  ــرا العرب ــاء الت ــوار، دار احی بحاراالن

)175( ص   ،75 ج 
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معنی عید اضحی

عیــد ســعید قربــان(   را بــه عربــی 
»عیــد اضحــی« می گوینــد، چــرا كــه 
ــی  ــه معن ــی ب ــاده ضح ــع م ــی جم اضح
ــت  ــاب اس ــور آفت ــداد ن ــاع روز و امت ارتف
ــد  ــاال می آی ــید ب ــه خورش ــی ك و هنگام
را ضحــی  موقــع  آن  از ظهــر(،  )قبــل 
ــده  ــم آم ــرآن كری ــه در ق ــد، چنانچ گوین
)قســم  ضحی هــا  و  والشــمس  اســت: 
ــون  ــتگاه آن( و، چ ــید و چاش ــه خورش ب
حجــاج موقــع بــاال آمــدن آفتــاب قربانــی 
یــا  اضحیــه  را  قربانــی  و  می كننــد 
ــم  ــبب روز ده ــن س ــد بدی ــه گوین ضحی
ذی الحجــه را كــه قبــل از ظهــر آن، عمــل 
ــی«  ــد اضح ــود »عی ــام می ش ــی انج قربان

. ینــد می گو

تاریخچه عید قربان
قربانــی كــردن از قدیــم وجــود داشــت. 
ــت  ــب رضای ــرای كس ــه ب ــان های اولی انس
كــردن  قربانــی  بــه  دســت  خدایــان 
حیوانــات و انســان ها می زدنــد. تاریــخ 
ــان  ــت و از زم ــم اس ــیار قدی ــی بس قربان
حضــرت آدم ابوالبشــر )ع( وجــود داشــته 
ــررات  ــزو مق ــز ج ــته نی ــان گذش و در ادی
ــی  ــه بخش ــده ك ــمار می آم ــه ش ــی ب دین
ــود:قربانی  ــان می ش ــار بی ــه اختص از آن ب
ــدان حضــرت آدم )ع( كــه نخســتین  فرزن
قربانــی در عالــم بــه شــمار مــی رود و 
ــح  ــده تصری ــوره مائ ــات ۳۰- ۲7 س در آی
ــر اســت:  ــه شــرح زی شــده، خاصــه آن ب
ــل و  ــام هابی ــه ن ــرت آدم ب ــر حض دو پس
قابیــل بــه ترتیــب شــبانی )چوپانــی( 
صاحــب  و  می كردنــد  كشــاورزی  و 
گوســفندان و آب و خــاک فــراوان بودنــد، 

حضــرت آدم )ع( آنــان را امــر بــه قربانــی 
در راه خــدا كــرد. هابیــل یكــی از بهتریــن 
شــتران یــا گوســفندان را بــرای قربانــی در 
راه خــدا اختصــاص داد و قابیــل دســته ای 
از گندم هــای پســت و نامرغــوب را جهــت 
قربانــی انتخــاب كــرد كــه قربانــی هابیــل 
ــی  ــد و قربان ــروردگار ش ــول درگاه پ مقب
قابیــل بــه علــت اخــاص نداشــتن مــردود 
ــدن  ــول نش ــبب قب ــه س ــل ب ــد. قابی ش
قربانــی حســادت ورزیــد و آتــش خشــم و 
ــه كشــید، نفــس اهریمنــی  ــه اش زبان كین
و شــیطانی قابیــل او را بــه كشــتن بــرادر 
ــا  ــت و در دنی ــل را كش ــرد و هابی وادار ك
و آخــرت زیــان كار شــد.حضرت نــوح 
پیغمبــر )ع( پــس از طوفــان، مذبحــی 
ترتیــب داد و حیوانــات بســیاری در آنجــا 
ــی حضــرت  ــی كرد.قربان ــرای خــدا قربان ب
فرزنــدش  یگانــه  )ع(  خلیــل  ابراهیــم 

عید قربان چه روزی است
حجاج در این روز به قربانی کردن می پردازند و آن را میان نیازمندان توزیع می کنند.

اســماعیل )ع( كــه در آیــات 1۰۲ تــا 1۰7 
ســوره صافــات بیــان شــده اســت.در زمــان 
حضــرت موســی )ع( به عقیــده یهودیان دو 
نــوع قربانــی وجــود داشــت، یكــی قربانــی 
دمــوی و دیگــری قربانــی غیــر دمــوی كــه 
قربانــی دمــوی بــر ۳ قســم اســت: قربانــی 
ــش می ســوزاندند و جــز  ــه آت ــه آن را ب ك
ــد،  ــی نمی گذاردن ــزی باق ــت آن چی پوس
گنــاه  جبــران  بــرای  كــه  قربانــی 
را  آن  از  و قســمتی  تقدیــم می كردنــد 
ــرای  ــر را ب ــمت دیگ ــوزاندند و قس می س
كاهنــان باقــی می گذاشــتند و قربانــی 
ــد  ــام می دادن ــتی انج ــرای تندرس ــه ب ك
ــد.  ــار بودن ــوردن گوشــت آن مخت و در خ
ــا  ــارت از ره ــز عب ــر دمــوی نی ــی غی قربان
كــردن حیــوان در بیابان هــا بــود و اعــراب 
و  كردنــد  تقلیــد  بنی اســرائیل  از  نیــز 
ــود،  ــای خ ــه بت ه ــرب ب ــوان تق ــه عن ب
حیوانــات را در بیابــان رهــا می كردنــد 
كــه اســام ایــن عــادات نكوهیــده را 
تحریــم كــرد و ایــن همــان قربانــی اســت 
ــام  ــه ن ــده ب ــوره مائ ــه 1۰۳ س ــه در آی ك

ــت. ــده اس ــده ش ــائبه نامی ــره و س بحی
ــده  ــه عقی ــز ب ــیحیت نی ــن مس در آئی
ــخص  ــه ش ــر ب ــی منحص ــویان، قربان عیس
ــی  ــرت عیس ــد حض ــوده و گوین ــیح ب مس
)ع( خــون و گوشــت خــود را فــدای مــردم 
جهــان كــرد و بــه همیــن مناســبت یكــی 
از فــروع دیــن نصــاری آن اســت كــه بایــد 
ــالی  ــل س ــا حداق ــه و ی ــك مرتب ــی ی ماه
یــك بــار نــزد كشــیش برونــد و بــه قــدر 
ــد و  ــم دارن ــه وی تقدی ــی ب ــن، وجه تمك
ــور  ــی كــه در مــدت مزب ــه تمــام گناهان ب
مرتكــب شــده اند اقــرار كننــد تــا كشــیش 
كــه بــه عقیــده آنــان جنبــه عفاریــت دارد 
ــان  ــراب زم ــرزد.در اع ــان را بیام آن گناه
ــه  ــه مك ــل ب ــران قبای ــه س ــت ك جاهلی
می آمدنــد، ســاكنان مكــه مهمانــدار و 
میزبــان آنــان بودنــد و هــر دو دســته خود 
ــفندان  ــتر و گاو و گوس ــتن ش ــه كش را ب
بــرای بت هــای خــود و اطعــام بــه فقــرا و 

ــتند. ــف می دانس ــنگان موظ گرس

قربانی عید قربان
ــه،  ــاه ذی الحج ــتمین روز از م در هش
ــر روی  ــته ای را ب ــم فرش ــرت ابراهی حض
ــت: ای  ــه او می گف ــه ب ــت ك ــرش یاف س
ــه  ــد ك ــو می فرمای ــروردگار ت ــم، پ ابراهی
اســماعیل خــود را بــرای مــن قربانــی كن. 
حضــرت ابراهیم بســیار هراســان شــد و در 
شــب عیــد قربــان نیــز بــاز همیــن خــواب 
ــرای  ــواب ب ــدد خ ــدن مج ــا دی ــد. ب را دی
اجــرای دســتور خــدا بــه یقیــن رســید. در 
صبــح عیــد قربــان از هاجــر خداحافظــی و 
ــا شــد. اســماعیل  ــه من ــا اســماعیل روان ب
نیــز در پــی شــنیدن ســخن پــدر گفــت: 
ــان  ــزار ج ــر ه ــن، اگ ــوار م ــدر بزرگ ای پ
داشــتم، همــه را بــه فرمــان الهــی قربــان 
ــر الهــی می شــدم. ــردم و تســلیم ام می ك

ــه  ــا ب ــیر من ــم در مس ــه ابراهی ــی ك زمان
جمــره اول رســید، شــیطان بــر او وارد 
شــد و ســعی در اغفــال او كــرد. ابراهیــم 
ــرد و  ــاب ك ــه او پرت ــنگ ب ــت س )ع( هف
در جمــره دوم و ســوم نیــز هفــت ســنگ 
مجــدداً نثــار شــیطان كــرد. رمــی جمــرات 
از آن موقــع جــز مناســك و اعمــال حــج 
پیشــانی  پــدر  ســپس  اســت.  شــده 
اســماعیل را بــر روی زمیــن و تیــغ را بــر 
گلــوی او گذاشــت؛ تیــغ را كشــید امــا رگ 
و گوشــت اســماعیل بریــده نشــد تــا اینكه 
نــدا از حــق تعالــی رســید، ابراهیــم عملت 
مــورد قبــول درگاه مــا واقــع شــده اســت. 
آن گاه قوچــی بــرای ذبــح بــه ســوی آنهــا 
روانــه شــد. ایــن داســتان آموزنــده مبنــای 

ــد. ــان ش ــد قرب ــفه عی ــكل گیری فلس ش

عیــد قربــان در کشــورهای 
ــالمی اس

تعطیــات  از  یكــی  قربــان  عیــد 
ــه  ــت ك ــامی اس ــم اس ــمی در تقوی رس
در كشــورهای اســامی از یــك روز تــا 
یــك هفتــه بــه مناســب ایــن عیــد بــزرگ 
جشــن های  و  مراســم ها  و  تعطیــل 
برگــزار  كشــورها  ایــن  در  باشــكوهی 

ــران  ــامی ای ــوری اس ــود، در جمه می ش
روز  یــك  قربــان  عیــد  مناســبت  بــه 

تعطیــل رســمی اســت.

ــد  ــر )ص( در عی ــنت پیامب س
ــان قرب

عیــد قربــان بــه عنــوان یكــی از اعیــاد 
بــزرگ اســامی، اعمــال و آدابــی دارد 
در  )ص(  پیامبــر  ســنت  آن  جملــه  از 
ــده  ــت ش ــت؛ روای ــزرگ اس ــد ب ــن عی ای
ــر و  ــد فط ــدا )ص( در عی ــول خ ــه رس ك
ــرم  ــا گ ــوا ســرد و ی ــدازه ه ــر ان ــان ه قرب
ــر  ــه س ــه ب ــید و عمام ــرد می پوش ــود، بُ ب
می نهــاد. همچنیــن رســول خــدا )ص( 
روز عیــد فطــر و قربــان، وقتــی بــرای 
ــش را  ــد، صدای ــارج می ش ــد خ ــاز عی نم
ــام  ــن ام ــد می كرد.همچنی ــر بلن ــه تكبی ب
صــادق )ع( در حدیثــی فرمــود: ســنت بــر 
ــد  ــی روز »عی ــه آدم ــده ك ــاری ش آن ج
فطــر«، قبــل از رفتــن بــرای خوانــدن 
نمــاز عیــد در مصلـّـی و در »عیــد قربــان« 
ــه  ــه گفت ــار كند.همانگون ــد از آن، افط بع
شــد قربانــی كــردن بــرای كســانی كــه در 
حــج حضــور ندارنــد، مســتحب اســت، امــا 
از ســوی ائمــه اطهــار )ع( و پیامبــر اكــرم 
ــت و در  ــده اس ــفارش ش ــیار س )ص( بس
روایتــی آمــده كــه اّم ســلمه نــزد پیامبــر 
ای رســول خــدا  و گفــت:  آمــد  )ص( 
ــن  ــرا می رســد و م ــد اضحــی ف )ص(، عی
قیمــت قربانــی را در اختیــار نــدارم، پــس 
آیــا قــرض كنــم و قربانــی كنــم؟ فرمــود: 
قــرض بگیــر، زیــرا كــه آن قرضــی ادا 
ــات آمــده اســت كــه  شــده اســت.در روای
ــی كــرد  ــوچ قربان رســول خــدا )ص( دو ق
كــه یكــی از آن هــا را بــه دســت خــودش 
ذبــح كــرد و فرمــود: خدایــا ایــن از جانــب 
مــن و از جانــب كســانی از اهــل بیتــم كــه 
ــح  ــری را ذب ــد دیگ ــد و بع ــی نكردن قربان
كــرد و فرمــود: خدایــا ایــن از جانــب مــن 
ــی  ــه قربان ــم ك ــب كســانی از اُمت و از جان

ــد. نكردن
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