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در حال�ي ك�ه كمت�ر از 20 روز ديگ�ر دونال�د 
ترام�پ، تصمي�م امري�كا در خص�وص برجام 
را اع�ام خواه�د ك�رد، ب�ه نظ�ر مي رس�د 
پالس هايي از س�وي اي�ران براي ايج�اد تغيير 
در نظر اياالت متحده فرس�تاده ش�ده اس�ت. 
يكي از اي��ن پالس ها ب��ه موضوع چند جاس��وس 
امريكايي باز مي گردد كه توسط نيروهاي امنيتي در 
ايران بازداشت شده اند و هم اكنون در حال گذراندن 
دوران محكوميت خود هستند. بر اين اساس محمد 
جواد ظريف وزي��ر امورخارجه كش��ورمان كه اين 
روزها در اياالت متحده به سر مي برد، در گفت وگو 
با شبكه CBS اين كش��ور گفته كه تغيير »روش و 
رفتار« امريكا، مذاكرات ميان تهران و واشنگتن، در 
مورد زندانيان را محتمل مي سازد. اشاره مستقيم 
ظريف به زندانيان دوتابعيتي ايراني - امريكايي در 
زندان هاي ايران است كه دولت هاي اياالت متحده 
بارها خواس��تار آزادي آنها شده اند. وزير خارجه در 
اين خصوص گفته كه چني��ن مذاكراتي، به ويژه از 
نظر مسائل انساني، ممكن اس��ت، ولي براي اينكه 

چنين شود امريكا بايد نگرش خود را تغيير دهد. 
ظريف مي گويد: »مهم است كه دولت دونالد ترامپ 
توانايي خود ب��راي ورود به مذاك��رات محترمانه را 
نشان دهد.« بسياري از كارشناس��ان، بيان چنين 
گفته هايي از سوي محمدجواد ظريف را بي ارتباط 
به موضوع توافق هسته اي ندانسته اند و معتقدند تيم 
ديپلماسي كش��ور به دنبال يك معامله براي حفظ 

امريكا در برجام هستند. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا در دي ماه گذشته 
در حالي تعليق تحريم هاي هسته اي عليه كشورمان 
را امضا كرد كه چهار شرط مهم براي امضاي مجدد 
اين تعليق ها در نظر گرفت؛ شروطي كه در ارتباط 
مستقيم با برنامه دفاعي كشورمان است و خواستار 
بازرس��ي از اماكن نظامي ايران مي شود و سپس با 
پيوند زدن برنامه دفاع موش��كي با پرونده هسته اي 
اينگونه عنوان مي كن��د كه ايران باي��د اثبات كند 
به دنبال تس��ليحات هسته اي نيس��ت و در صورت 
ساخت و آزمايش موش��ك، با تحريم روبه رو شود. 
اين در حالي اس��ت ك��ه جمهوري اس��امي ايران 
بارها موضوع توانمندي های دفاع��ي خود را جدا از 
برنامه صلح آميز هسته اي معرفي و تأكيد كرده بود 
تحت هيچ ش��رايطي از حقوق خ��ود در اين عرصه 

عقب نشيني نخواهد كرد؛ اتفاقي كه باعث مي شود 
امريكا رسماً از توافق برجام خارج شود. 

حاال در شرايطي كه اروپايي ها تاش هاي ناموفقي را 
براي بازگرداندن نظر اياالت متحده از تصميم خود 
انجام داده اند، به نظر مي رسد ايران برگ برنده خود 
را در اين خصوص رو كرده و ت��اش دارد با معامله 
بر سر جاسوسان امريكايي كه در زندان هاي ايران 
هستند، عمًا براي چند ماه ديگر امريكا را در برجام 

حفظ كند. 
   تاش هاي امريكا براي آزادي جاسوسان

اما ايران در حالي به دنبال معامله بر سر جاسوسان 
امريكايي اس��ت كه اي��االت متحده ارزش بس��يار 
زيادي براي اين چهره ها قائل اس��ت، به نحوي كه 
دولت اي��االت متحده تاكنون چندين ب��ار از ايران 
خواسته تا اين چند تبعه امريكايي را از زندان هاي 

خود آزاد كند و حتي در اي��ن خصوص تاش هاي 
ديپلماتيك مختلفي را نيز ش��كل داد. يكي از اين 
تاش ها مربوط به نامه ن��گاري محرمانه دبير كل 
سازمان ملل با رئيس جمهور ايران بود. بر اين اساس 
نشريه فارين پاليسي با اس��تناد به »منابع مطلع« 
خبر داده كه آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل 
متحد، در نام��ه اي محرمانه به حس��ن روحاني كه 
تابستان گذشته فرستاده خواس��تار آزادي دو تن 
از جاسوسان امريكايي شده است؛ نامه اي كه البته 
بازتاب چنداني در ايران نداشت و دولتي ها سخني از 

آن به ميان نياوردند. 
   چه كساني در ايران زنداني هستند؟

بر اساس اطاعات موجود هم اكنون پنج جاسوس 
امريكايي در حال گذراندن دوران محكوميت خود 
در زندان هاي ايران هس��تند. يك��ي از اين چهره ها 

محمدباقر نمازي از دولتمردان سابق حكومت پهلوي 
است. نمازي در سال 80 به ايران بازگشته و اقدام به 
ارتباط گيري با برخي افراد و ش��خصيت هاي مؤثر و 
همچنين برخي گروه هاي فعال سياسي و اجتماعي 
مي كند. عضويت و ارتباط گسترده با نهادهاي وابسته 
به س��ازمان ملل، ارتباط با  گري سيك و عضويت در 
پروژه گلف2000، ارتباط نزديك با آلن اير سخنگوي 
وزارت خارجه امريكا، مركز CIPE و جان سوليوان 
مدير مؤسسه، ارتباط با بنياد فورد و مؤسسه ناياك 
)البي ايرانيان مقيم امريكا( نمونه اي از دهها فعاليت 
مس��تمر و هدفمند اين فرد به منظور تحقق اهداف 
سازمان هاي جاسوسي و البي هاي سياسي ضدانقاب 
در ايران بوده است. ديگر تبعه امريكايي، زنداني در 
ايران سيامك نمازي، فرزند محمدباقر نمازي است. 
سيامك نيز در يك برنامه مشترك با پدرش فعاليت 

مي كرد، به عاوه اينكه وي با تأس��يس يك شركت 
داللي اقدام به تحميل و دستكاري در پرونده نفتي 
كرسنت كرده بود. امريكايي ديگر نزار ذكا است. ذكا، 
مدير منطقه اي »آژانس توسعه فراملي امريكا« در 
حوزه غرب آسيا و شمال آفريقاست. همكاري وي با 
وزارت خارجه امريكا از ابتداي سال 2005 به صورت 
رسمي آغاز شد؛ دقيقاً زماني كه USAID تصميم 
گرفت طرح »شبكه سازي اقتصادي- اجتماعي« را 
به عنوان »كليد تغييرات سياس��ي« در خاورميانه 
اجرايي كند. »بر اس��اس گزارش هاي منتشر شده، 
»نزار ذكا« مأموريتي ويژه در حوزه فناوري اطاعات 
ايران داشته و به همين جهت نيز با وزارت ارتباطات 
مرتبط بوده اس��ت. او نيز همانند خانواده نمازي به 

10 سال حبس محكوم شده است. 
ديگ��ر تبع��ه امريكاي��ي ش��يوئه وانگ ي��ك فرد 
چيني االصل اس��ت كه تبعه امريكاس��ت. اين فرد 
نيز در پوشش دانشجو، به اسناد و مدارك مختلف 
كشور دس��ت پيدا كرده و اين اس��ناد را در اختيار 

سازمان هاي جاسوسي گذاشته بود. 
   سرنوش�ت ايراني�ان زندان�ي در امري�كا 

پيگيري شود
اما ارس��ال اين پالس ها به امريكا براي معامله بر سر 
جاسوسان امريكايي در حالي است كه بر اساس آماري 
كه چندي پيش ستاد حقوق بشر قوه قضائيه منتشر 
كرد نزديك به 56 ايراني در زندان هاي امريكا به سر 
مي برند و شماري ديگر نيز با درخواست دولت امريكا 
به بهانه هاي مختلف در سراسر دنيا بازداشت شده اند؛ 
افرادي كه اطاع دقيقي از سرنوش��ت آنها نيس��ت. 
اكثر اين افراد به اته��ام دور زدن تحريم هاي امريكا 
و فروش برخي محصوالتي كه در ليست تحريم هاي 
امريكا قرار دارند، به حبس محكوم شده اند؛ واقعيتي 
كه مورد تأييد وزارت امورخارجه و ستاد حقوق بشر 
قوه قضائيه نيز قرار گرفته است و اين دو نهاد با اشاره 
به وجود ش��هروندان ايراني در زندان هاي امريكا به 
مقامات اين كشور يادآور شده اند بايد نسبت به آزادي 
فوري اين زندانيان كه در شرايط نامطلوب و سختي به 
سر مي برند، اقدام كنند و از تعقيب قضايي شماري از 
شهروندان ايراني در ساير كشورها نيز دست بردارند. 
حاال بايد ديد كه در صورت پذي��رش اين معامله از 
س��وي اياالت متحده، آيا اين كشور حاضر به آزادي 

شهروندان ايراني خواهد شد يا خير.

 آخرین تالش ها برای نگه داشتن امریکا در برجام
ظريف: تغيير روش و رفتار امريكا مذاكره در مورد زندانيان را محتمل می كند

جعفر  تکبیری
   گزارش    

فرمانده نيروي دريايي سپاه:

امریكاییهازمانيمتوجهقدرتایرانميشوندكهباناوهایشانغرقشدهاند
فرمان�ده ني�روي دريايي س�پاه عن�وان ك�رد اطاعاتي كه 
امريكايي ها از توان دريايي ايران دارند اطاعات كمي است و 
آنها زماني متوجه قدرت واقعي ما مي شوند كه يا شناورهاي شان 
غرق ش�ده باش�د يا دچ�ار وضعي�ت وخيم ش�ده باش�ند. 
به گزارش فارس، دريادار علي فدوي فرمانده نيروي دريايي سپاه در 
خصوص برخي اقدامات اين نيرو ازجمله دستگيري نظاميان متجاوز 
امريكايي در خليج فارس گفت: ما هي��چ گاه برنامه ريزي نكرديم كه 
امريكايي ها را بگيريم. ما برنامه ريزي كرده ايم و آموزش ديده ايم كه 
تكليف خودمان را انجام دهيم. تكليف ما هم اين است كه آمادگي كامل 
براي پاسداري از انقاب را داشته باشيم و يكي از آمادگي ها اين است 
كه اگر شناوري از هر كسي در جايي كه نبايد باشد، حضور پيدا كرد، 
آن را بگيريم. وي افزود: گرفتن امريكايي ها در سال 95 براي چهارمين 
بار بود كه اتفاق مي افتاد. ما دو بار امريكايي ها و دو مرتبه نيز انگليسي ها 
را بازداشت كرده ايم اما اين بار چون در زمان ويژه و خاصي بود، بروز 
بس��يار زيادي پيدا كرد. دريادار فدوي درخصوص مواجهات سپاه با 
امريكايي ها در خليج فارس تصريح كرد: امروز اين جمله امام)ره( كه 

»امريكا را در خليج فارس به خاك مذلت مي كشانيم« اثر وضعي پيدا 
كرده و اين كار صورت گرفته است و خودشان هم به آن معترفند. 

فرمانده ني��روی دريايي س��پاه در واكنش به برخ��ي اظهار نظرهاي 
كشورهاي حاشيه خليج فارس و تهديد ايران گفت: ما االن در بهترين 
وضعيت ممكن در خليج فارس به سر مي بريم. وقتي امريكايي ها اذعان 
مي كنند كه نمي توانند در خليج فارس هيچ غلطي كنند و در برابر ما 

حالت انفعالي دارند، نبايد به اراجيف نوكران دست چندم منطقه اي 
آنها پاسخ داد. وي تأكيد كرد: خود امريكايي ها اعتراف مي كنند كه در 
خليج فارس تمكين كننده هستند و هركسي بخواهد اين روال را ببيند 
مي تواند با شناورهاي ما )سپاه( همراه باشد. فدوي در بخش ديگري از 
اين گفت وگو، پاسداري از انقاب اسامي را تنها پاسداري از يك كشور 
يا يك جغرافيا يا يك حكومت ندانست و افزود: سپاه پاسداران انقاب 
اس��امي هيچ كلمه اي را در ادامه خود ندارد حتي ايران و اين تدبير 
خاص حضرت امام)ره( بود كه از اول هم فقط »سپاه پاسداران انقاب 
اسامي« باشد زيرا انقاب اس��امي محدود به يك جغرافيا نيست و 
االن مي بينيد دل هاي زيادي در دنيا همان روال انقاب اس��امي را 
دنبال مي كنند و سپاه هم در همه جا پاس��دار انقاب اسامي است. 
فرمانده نيروي دريايي سپاه همچنين درخصوص امكان حضور اين 
نيرو در آب هاي آزاد در آينده تصريح كرد: ما از قديم در خارج از خليج 
فارس و در درياي عمان حضور داشتيم و در آينده نيز بايد در آب هاي 
آزاد حضور پيدا كنيم. فدوي با اشاره به دستاوردهاي اين نيرو در حوزه 
شناوري گفت: ما امروز در حوزه تجهيزات شناوري در سقف تكنولوژي 

دنيا هستيم و در حالي كه شناورهاي دنيا عموماً سرعت شان ۳5 نات 
است اما شناورهاي موشك انداز ما به سرعت 80 نات رسيده اند. وي 
تصريح كرد: ما هيچ كشور مسلماني را دش��من خود نمي دانيم ولي 
متأسفانه از طرفي مي بينيم كه اراده اي هم در اين كشورها وجود ندارد 
و ما شرمنده مي شويم وقتي كه رئيس جمهور امريكا با برخي عبارات 

سخيف اين كشورها را مورد خطاب قرار مي دهد. 
فدوي همچنين اظهار داشت: اطاعاتي كه امريكايي ها از توان دريايي 
ايران دارند اطاعات كمي است و آنها زماني متوجه قدرت واقعي ما 
مي شوند كه يا شناورهايشان غرق شده باشد يا دچار وضعيت وخيم 
شده باشند. فرمانده نيروي دريايي سپاه درخصوص اظهارات برخي 
افراد پيرامون سپاه گفت: آنچه من مي توانم بگويم اين است كه سپاه 
پاس��داران يك نهاد ثابت است و اين ديگران هس��تند كه مي آيند و 
مي روند و در اين زمان كوتاه حضورشان ممكن است حرف هايي بزنند 
اما سپاه براساس اهداف انقاب و پاسداري از انقاب عمل مي كند و 
خيلي حيف است كه وقتي امريكا باالترين دشمني ها را با سپاه دارد 

برخي از دوستان نيز گاهي در داخل همان حرف ها را بزنند.

   افسانه اي كه قوه قضائيه به واقعيت تبديلش كرد
امي��د باغتي در م��ورد دس��تگيري س��عيد مرتضوي 
مي نويسد: سعيد مرتضوي دستگير و راهي زندان شد. 
زماني حتي فكر كردن به اين خبر ش��بيه افسانه ها بود. 
فقط پيش خودم فكر مي  كنم كاش دير نشده باشد براي واقعي شدن چنين 
افسانه هايي و اما مهم تر قدرت شبكه هاي اجتماعي است و  تأثير افكار عمومي 

اگر موضوعي را بيش از دو روز پيگيري كنيم. 
   چرا هميشه آمارها به نفع دولت اشتباه مي شود؟!

فريد ابراهيمي درباره ارائه آمار غلط اشتغال توسط رئيس جمهور و توجيه 
وزير ارتباطات كه گفته آقاي روحاني خسته بودند، در توئيتي نوشته است: 
يه بزرگوار بود آخر روضه ها غش مي كرد. صاحب مجلس گفت ديگه دعوتش 
نكنيد. پرسيدن چرا؟ گفت: غش كردنش عيب نداره ولي چرا همش سمت 
زن ها غش مي كنه؟! حاال شده حكايت روحاني. ميگن خسته است آمار رو 
غلط ميگه. اگه خسته است چرا آمارها رو همش به نفع دولت اشتباه ميگه؟ 

شد يكبار به ضرر دولت اشتباه كنه؟!
  تقابل يا اصاح؟

سعيد رئوفي هم در مورد دستگيري مرتضوي مي نويسد: 
دستگيري سعيد مرتضوي به دليل شكايت عبدالحسين 
روح االميني كاس آموزشي اصاح گري و اصاح جويي 
در داخل نظ��ام براي تمامي كانديدا هاي مجلس شش��م 
)آرمين و شيرزاد و...( كه در پي اشكال به سعيد مرتضوي راه تقابل با نظام 

رو پيش گرفتن. كار شما در اين سال ها تقابل بوده نه اصاح!
  كليد بزرگي كه سال ۹2 از زير عبا بيرون آمد كجاست؟!

عزت اهلل ضرغامي در كانال شخصي خود در پيام رسان سروش با عنوان كليد 
بزرگي كه در س��ال 92 از زير عبا بيرون آمد كجاست؟! نوشت: اگر آمار 10 
برابري اشتغال در فضاي مجازي ناشي از خستگي است، پس كنايه و زخم 
زبان به سپاه فداكار جز خواب آلودگي چيز ديگري نيست! كليد پيشكش! 

قفل جديدي به انسجام و اتحاد كشور و آرامش مردم نزنيد!
   جماعت ضدارزش

حسين شمسيان فعال رسانه اي در كانال تلگرامي خود نوشت: هجمه حساب شده 
و همزمان روزنامه هاي زنجيره اي، كانال هاي ضد نظام و برخي عوامل دولتي مثل 
ابتكار و موالوردي به مأمور وظيفه شناس ناجا، نه اتفاقي است و نه از سر دلسوزي! 
اين جماعت بارها نشان داده اند كه نه دلس��وز زنان و دخترانند و نه دلسوز شأن و 
جايگاه ناجا! دوماه قبل كه دراويش داعش��ي در پاسداران جنايات كردند و چهار 
بسيجي و مأمور ناجا را به شهادت رساندند، همين جماعت وقيح جانب جنايتكاران 
را گرفتند و خواستار مجازات مأموراني شدند كه راننده اتوبوس را دستگير كرده 
بودند!  آن روز ابتكار و موالوردي ياد حقوق زنان نبودند و در مقابل نامزد جوان و 
داغدار شهيد بايرامي كه تنها 47 روز از پيوند آسماني اش گذشته بود، ساكت بودند 

و به تماشا نشستند و در عوض دنبال حقوق نداشته جنايتكاران راه افتادند!

آيت اهلل مكارم شيرازي:  
قم واتيکان نيست 

يكي از مراجع تقليد با بيان اينكه پيشنهاد 
خطرناك تبديل قم به كشور نخستين بار 
در زمان شاه مطرح ش�د، گفت: قم بايد به 
عنوان مركز اس�امي و ش�يعي هميش�ه 
آبرومند براي تم�ام جهان اس�ام بماند، 
چراك�ه ق�م مانن�د واتي�كان نيس�ت. 
به گزارش فارس، آيت اهلل ناصر مكارم ش��يرازي 
پيش از ظهر ديروز در درس خارج فقه خود كه در مس��جد اعظم برگزار شد، با 
اشاره به مسئله اي با عنوان »قم واتيكان نيست«، اظهار كرد: در دوران شاه زماني 
كه بحث هاي انقابي اوج گرفت از سوي دولت به حوزه علميه پيشنهاد شد كه 
قم به عنوان كشور مستقل مانند واتيكان در اختيار علما و مراجع گذاشته شود و 
آن را به رسميت بشناسند تا براي خود مجلس قانونگذاري داشته باشد و با پول 

مستقل نماينده به تمام كشورهاي جهان بفرستد.
 وي ادامه داد: هدف آنه��ا اين بود كه مرجعيت و حوزه را ب��ه كلي منزوي كنند، 
بنابراين اين پيشنهاد به شدت از س��وي علما رد شد. اين مرجع تقليد با اشاره به 
عواقب عملي شدن اين امر گفت: اگر چنين مس��ئله اي صورت مي گرفت به اين 
مفهوم بود كه علما و مراجع حق ندارند درباره ايران نظري بدهند، زيرا دخالت يك 
كشور بيگانه در امور داخلي ايران است. وي خاطرنشان كرد: از ديگر نتايج مي توان 
اشاره كرد كه آنها نمي توانند از افراد حوزه علميه كسي را به مجلس بفرستند يا 
علماي قم در مجلس خبرگان و ش��وراي نگهبان دخالت كنند زيرا يك كش��ور 
ديگر دارند. ائمه جمعه و مسئوالن سياس��ي، عقيدتي، قضات و اساتيد دانشگاه 
هيچ كدام نمي توانستند از حوزه علميه قم انتخاب شوند زيرا از كشور ايران نبودند 
و كشور مستقلي براي خود داشتند. آيت اهلل مكارم شيرازي عنوان كرد: اگر مردم 
قم مي خواستند به تهران،  اصفهان و مشهد بروند بايد گذرنامه دريافت مي كردند 
و مردم قم نمي توانستند از آب، برق و گاز سراسري استفاده كنند زيرا يك كشور 
بيگانه هستند، بنابراين پيشنهاد خطرناكي بود. وي با بيان اينكه متأسفانه زمزمه 
اين سخن از سوي برخي افراد ش��نيده شده است، گفت: هرگز حمل بر سوءنيت 
نمي كنيم بلكه تنه��ا آن را ناآگاهي مي دانيم ولي در فض��اي مجازي به آن دامن 
زدند. استاد حوزه علميه قم خاطرنشان كرد: برخاف اين گونه سخنان مي گوييم 
مرجعيت به تمام جهان اس��ام و ش��يعه تعلق دارد و مي توان��د مصالح، منافع و 
خطرات آنها را گوش��زد كند.  وي ادامه داد: هنگامي كه ب��ه ما مي گفتند چرا در 
امر بحرين، سوريه و يمن دخالت مي كنيد بيان مي كرديم مرجعيت مرز خاصي 
ندارد و مقلدان ما در تمام اين كشورها هستند و ما حق داريم مصالح آنها را تذكر 
دهيم و در نگراني هاي آنها نگران باشيم، اين عقيده كجا و عقيده واتيكان شدن 
قم كجا. آيت اهلل مكارم شيرازي با بيان اينكه بارها به مسئوالن تذكر داده شده كه 
به قم به عنوان يك شهر معمولي نگاه نكنند زيرا به تمام جهان اسام تعلق دارد و 
آبروي آن آبروي جهان تشيع است، گفت: در سال 15ميليون نفر به زيارت كريمه 
اهل بيت)س( و مسجد جمكران مي آيند و حوزه علميه قم به تمام شهرهاي داخل 
كشور و مناطق زيادي از خارج كشور عالم و مبلغ مي فرستد. وي خاطرنشان كرد: 
در جهان اسام از نظر كيفيت حوزه علميه قم بي نظير است، بايد به اين امور توجه 
داشت و اميدواريم اين مركز اسامي و شيعي هميشه آبرومند براي تمام جهان 

اسام بماند نه يك كشور مستقل مانند واتيكان.
....................................................................................................................................

سردار جوكار:

 امریکا به دنبال حمایت از مردم سوریه نيست 
 معاون پارلماني س�پاه با بيان اينكه آينده منطقه غرب آسيا متعلق به 
مردم آن اس�ت، تصريح كرد: همه هزينه هاي استكبار در منطقه غرب 
آسيا به باد رفته و بهتر است مستكبران بيش از اين خود را كوچك نكنند. 
 به گزارش ميزان، سردار محمدصالح جوكار با بيان اينكه سنگ بناي استكبار 
بر عدم رعايت قوانين بين الملل و انجام اقدامات خودسرانه است، اظهار كرد: 
اينكه سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس بر اساس گمانه زني و توهم ، اقدامات 
خودسرانه در سطح منطقه غرب آسيا انجام مي دهند، روحيه استكباري آنها را 
به وضوح به ما نشان مي دهد. وي افزود: از نظر ترامپ و شركاي او، تهاجم اخير به 
سوريه پايان يافته است ولي از نظر جبهه مقاومت، اين موضوع هنوز تمام نشده 
و آنها بايد بدانند هزينه هاي گزاف اين اقدام خودسرانه را پرداخت خواهند كرد. 
معاون سياسي سپاه ادامه داد: امريكا به دنبال حمايت از مردم سوريه نيست 
و درحالي كه آخرين سنگرهاي تروريست ها توسط ارتش سوريه در حال فتح 
شدن است، آنها با موشك باران سوريه مي خواهند شرايط را تغيير دهند. جوكار 
در ادامه با بيان اينكه تهاجم اخير به مواضع نظامي س��وريه با دالرهاي نفتي 
آل سعود انجام شد، گفت: همزماني سفر وليعهد عربستان به انگليس و فرانسه و 
سپس ترتيب دادن چنين عملياتي، نشان دهنده آن است كه استكبار درصدد 
بازپس گرفتن موقعيت از دست رفته عربستان در منطقه است. وي همچنين 
يادآور شد: در جريان موشك باران اخير سوريه، پدافند سوريه عملكرد مناسبي 

در رهگيري و انهدام موشك هاي امريكايي داشت.

آنچه سعيد حجاريان در س��خنراني اخير خود بيان كرده قرائتي 
س��اده تر و البته صريح تر از همان چيزي اس��ت كه دو دهه قبل 
در كتاب »از شاهد قدس��ي تا ش��اهد بازاري« بيان نموده است. 
سكوالريزه كردن نظام فقهي شيعه و استحاله جمهوري اسامي 
به دولت مدرن عرفي، همه آن چيزي اس��ت كه حجاريان دستور 

كار اصاح طلبان مي داند. 
حجاريان در اين س��خنان درصدد است تا حقيقت اصاحاتي كه 
مي تواند انقاب اسامي ايران را تداوم ببخشد بيان كند و در مقام 
انذار از عدم وقوع چنين اصاحاتي، جامعه را نه به وقوع يك انقاب 
سياسي كه به »فروپاشي اجتماعي« تهديد مي كند كه در آن نه 
صرف تغيير طبقه حاكمان بلكه دگرگوني ساختارهاي اجتماعي، 

اقتصادي و سياسي رخ خواهد داد. 
حجاريان مشكل اصلي عدم تحقق شعارهاي انقاب را در تعويق 
اصاحات توس��ط روحانيون جزم انديش حكومت��ي مي داند كه 
مانع اصلي تحقق شعارهاي اصلي انقاب يعني عدالت، استقال، 
آزادي، جمهوريت و اس��اميت ش��ده اند و با توده اي كردن مدام 
جامعه و نداش��تن الگوي اداره آن، جامعه را در آستانه فروپاشي 
قرار داده اند. او به صراحت در پايان كامش راه حل را در »عرفي 
كردن قدرت« مي داند كه بايد اصاح طلبان اين وظيفه را به عهده 
بگيرند. اين س��خنان كه به نظر نوعي عصبانيت از عدم تحقق آن 
چيزي است كه در كتاب مذكور گفته شده در نهايت اذعان مي كند 
كه سكوالريزاس��يون در ايران بيش از آنكه يك پروسه باشد يك 
پروژه است كه بايد توسط اصاح طلبان و به صورت دستوري واقع 
شود چراكه در آن كتاب از روند طبيعي عرفي شدن دين در ايران 
سخن گفته و حتي حضرت امام خميني)ره( را به عنوان يك فقيه 
مصلحت گرا معرفي نموده كه از فقه جزم گراي »جواهري« به فقه 

»منفعت محور« گرايش يافته است. 

س��عيد حجاريان با عدم ش��ناخت كافي و صحيح از فقه شيعي و 
مقايسه ناصواب فقه شيعي با نظام حقوقي اهل سنت و مسيحيت، 
عامل مهم عرفي شدن اديان را از طرفي وجود امور جزمي و اليتغير 
در احكام دستگاه حقوقي و فقهي و از طرفي تعارض ميان اين احكام 
متصلب و قطعي با مقتضيات متغير و روزمره  زندگي از طرف ديگر 
 دانسته است. او به اين دو دليل فرآيند عبور از نظام فقهي شيعي به 
نظام عرفي ديني را الجرم مي داند.  در باب اين سخنان و آنچه لب 

كتاب ايشان را تشكيل مي دهد نكاتي چند قابل طرح است:
1- اينك��ه حجاري��ان مهم تري��ن عام��ل جلوگي��ري از پ��روژه 
سكوالريزاسيون را وجود نهاد روحانيت در قدرت مي داند »مدح 
بما يشبه الذم« است. به فرمايش اميرالمؤمنين خطاب به معاويه 
كه: »خواستي مذمت كني اما ستودي«، اين يعني حركت حكومت 

اسامي در مسير صحيح خود اتفاق افتاده است. 
 فرآيندهايي كه حجاريان در كتاب خود با استناد به آنها مي خواهد 
روند عرفي شدن فقه را اثبات كند مربوط به فقه اهل سنت است و 
فقهاي شيعه از اساس با آن مخالفند. منطقه الفراغ شرعي و حوزه  
مباحات، باموضوع كردن احكام شرعي، گسترش فضاي ماال نص 
فيه، اجماع امت مسلمان، دين حداقلي و مسئله خاتميت اساساً فاقد 

هرگونه وجاهت فقهي در نظام حقوقي شيعه است. 
 2- فرآيندهايي ك��ه حجاريان در كت��اب خود با اس��تناد به آنها 
مي خواهد روند عرفي ش��دن فقه را اثبات كند مربوط به فقه اهل 
سنت است و فقهاي شيعه از اس��اس با آن مخالفند. منطقه الفراغ 
شرعي و حوزه  مباحات، باموضوع كردن احكام شرعي، گسترش 
فضاي ماال نص فيه، اجماع امت مس��لمان، دين حداقلي و مسئله 
خاتميت اساساً فاقد هرگونه وجاهت فقهي در نظام حقوقي شيعه 
است، به عنوان مثال منطقه الفراغ اساساً يك منطقه فقهي است كه 
حكم شارع در آن اباحه است نه اينكه آنجا فارغ از حكم شرعي باشد، 

اجماع نيز در صورتي معتبر است كه نه مدركي باشد و نه حدسي 
و بلكه به صورت قطعي بتوان از آن عمل امام معصوم را اس��تنباط 
كرد ن��ه اجماع امت مس��لمان. در فضاي ماال نص في��ه نيز اصول 
عمليه شرعي و عقلي وظيفه مكلف را مشخص مي كنند. همچنين 
اگر شيعه قائل به دين حداقلي يا مسئله خاتميت به معناي ختم 
شريعت مي بود كه وجود امامت لغو مي شد در حالي كه بخشي از 

اصول مذهب است و تشريع امام در حكم تشريع نبي است. 
۳- با وجود اينكه حجاريان در دو دهه قبل، واليت فقيه را كاتاليزور 
سكوالريزاسيون مي داند اما امروز آن را مهم ترين مانع آن تلقي كرده 
و اين به دليل كج فهمي از نهاد واليت فقيه است. ولي فقيه در واقع 
به عنوان حاكم اسامي بخش مهمي از توانش تطبيق شريعت و فقه 
بر مقتضيات متغير زمان را بر عهده دارد. وجود احكام ثانويه و احكام 
حكومتي كه همگي از اختياراتي است كه توسط شارع به فقيه داده 
شده )و در كتاب واليت فقيه امام خميني به صورت مبسوط آمده 
است.( تنها بخشي از مكانيس��م هايي است كه فقه شيعي را واجد 

ظرفيت اداره جوامع و دولت ها در همه اعصار مي كند. 
 با وجود اينكه حجاريان در دو دهه قبل، واليت فقيه را كاتاليزور 
سكوالريزاس��يون مي داند اما امروز آن را مهم ترين مانع آن تلقي 
كرده و اين به دليل كج فهمي از نهاد واليت فقيه است. ولي فقيه در 
واقع به عنوان حاكم اسامي بخش مهمي از توانش تطبيق شريعت 
و فقه بر مقتضيات متغير زمان را بر عهده دارد. وجود احكام ثانويه 
و احكام حكومتي همگي از اختياراتي اس��ت كه توسط شارع به 

فقيه داده شده است. 
 4- اساس��اً مصلحت در بين فقهاي شيعه و حضرت امام خميني و 
در نهاد »مجمع تشخيص مصلحت نظام« با آنچه ايشان از منفعت 
)Utility(به معناي عرفي شدن درك كرده متفاوت است. ماك 
احكام در اس��ام در احكام ثانوي و حكومتي عيناً همان ماك در 

احكام اوليه يعني جلب حداكثر مصلحت و دفع حداكثر مفسده است 
كه هر دو زاويه ديدي اخروي دارند و منجر به جلب حداكثر س��ود 
دنيوي و اخروي توأمان و دفع مفسده توأمان از هر دو است و در كام 

اولياي ديني بارها دنيا را مزرعه و تجارت خانه آخرت دانسته اند. 
5- در فقه شيعي عرف و توجه به مقتضيات زمان جايگاه ويژه اي دارد 
تا آنجا كه در تبيين موضوع حكم شرعي، تنقيح ظهور الفاظ داراي 
كاربرد است و در مواردي چون عدم وجود نص خاص]1[ ) نه نص 
عام، چون هر فعل فردي و اجتماعي داراي نص خاص يا عام است( يا 
صدق عرفي يا تشخيص مصاديق و همچنين در مقام قضاوت، عرف 
به عنوان كاشف حكم شرعي قرار مي گيرد تا آنجا كه در ميان فقها 
مشهور است كه: »فقه بر پاشنه عرف مي چرخد«، لذا گسستي ميان 

فقه شيعي با دولت و مقتضيات و احتياجات روز وجود ندارد. 
6- روند عرفي شدن و سكوالريزاسيون و ختم به سكوالريسم در 
جغرافياي مسيحيت واقع شده كه از اساس فاقد يك نظام فقهي 
منسجم است و حتي پيش از آغاز مدرنيته توسط بزرگان كليسا 
همچون سنت آگوس��تين )در كتاب معروف ش��هر خدا( تمام 
اموري كه مربوط به دنيا مي شود همچون دولت را از نهاد دين و 
كليسا جدا مي دانستند اما هيچ فقيهي در شيعه قائل به امكان 
جدا سازي نهاد قدرت از نهاد دين نيست تا روند سكوالريزاسيون 
بتواند به قول حجاريان مانع »رويگرداني مردم از دين« يا بهبود 

شرايط كشور بشود. 
7- در نهايت س��عيد حجاريان باي��د به جاي ب��ه كاربردن لحني 
طلبكارانه درباره عدم تحقق شعارهاي انقاب، پاسخگوي فضاي 
متشنج و بحراني در كشور، وجود لشكر بيكاران و... باشد كه نتيجه  
مديريت و تفكر سياسي و اقتصادي كساني است كه ايشان در غالب 

ادوار به عنوان تئوريسين و مشاورآنها فعال بوده و هست. 
  منبع: برهان

نقدي بر سخنراني اخير سعيد حجاريان 

سكوالریزهكردننظامواستحالهجمهوریاسالمی،مشقنخبگاناصالحطلب

نقد

   دفاعی


