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مكتبي كه آموزگار عزت است
از میان عناصر هويت آفرين قیام حضرت سیدالشهدا)ع(، »دفاع از 
عزت اسالمي« بسیار برجسته و پررنگ است و چنانكه همه مي دانیم 
جمله معروف »هیهات منا الذله« منقول از آن حضرت بر تارك اين 

پرچم پرافتخار مي درخشد.
مفهوم عزت از مفاهیم ديني و مأخوذ از معارف قرآني اس��ت كه در 
آموزه هاي دين مبین اسالم مورد تأكید جدي بوده و مختص خداوند 
و مؤمنین دانسته شده است. عزت به هر بلندي اي گفته مي شود كه 
آب بر آن مسلط نمي شود. ازاين رو عزيز به كسي گفته شده كه تحت 
سلطه چیزي درنمي آيد و مسلط بر ديگران است. مقابل عزت، ذلت 
است. چنانكه امام حسین )ع( مي فرمايد: موٌت في عِزّ خیٌر من حیاه 
؛ مرگ با عزت و آزادگي بهتر است از زيستن با ذلت و حقارت.  في ذٍلّ
در بررسي و تبیین اين مفهوم مهم در مكتب عاشورا، مي توان ابعاد 

ذيل را براي آن متصور بود: 
1- مبارزه حق و باطل

نقطه مقابل قی��ام حضرت سیدالش��هدا )ع(، دس��تگاه طاغوتي و 
حكومت فاس��د و ظالمي بود كه مظهر تام و تمام اس��تكبار در آن 

مقطع تاريخي به شمار مي آمد.
 انحرافي كه در جامعه اسالمي، پس از پیامبر اكرم )ص( بروز و ظهور 
پیدا كرد، روندي را ش��كل داد كه پنج دهه بعد سلطنت تمام عیار 
بر كرسي جانشیني رسول اهلل جلوس كرد و به تغییر هويت جامعه 
اسالمي انجامید. حضرت امام حسین در مقابل اين مظهر استكبار 

ايستاد و قیام كرد. 
رهبر معظم انقالب اسالمي، حضرت آيت اهلل خامنه اي درباره اين بعد 
از قیام عاشورا مي فرمايند: »امام حسین علیه السالم در مقابل چنین 
وضعیتي مبارزه مي كرد. مبارزه او بیان كردن، روشنگري، هدايت 
و مشخص كردن مرز بین حّق و باطل - چه در زمان يزيد و چه قبل 
از او - بود. منتها آنچه در زمان يزيد پیش آمد و اضافه شد، اين بود 
كه آن پیش��واي ظلم و گمراهي و ضاللت، توّقع داشت كه اين امام 
هدايت پاي حكومت او را امضا كند؛ »بیعت« يعني اين. مي خواست 
امام حسین علیه السالم را مجبور كند به جاي اينكه مردم را ارشاد 
و هدايت فرمايد و گمراهي آن حكومت ظالم را براي آنان تش��ريح 
نمايد، بیايد حكومت آن ظالم را امضا و تأيی��د هم بكند! قیام امام 
حسین علیه السالم از اينجا ش��روع ش��د. اگر چنین توّقع بي جا و 
ابلهانه اي از سوي حكومت يزيد نمي ش��د، ممكن بود امام حسین 
همچون زمان معاويه و ائمه بزرگواِر بعد از خ��ود، پرچم هدايت را 
برمي افراشت؛ مردم را ارشاد و هدايت مي كرد و حقايق را مي گفت. 
منتها او بر اثر جهال��ت و تكّبر و دوري از هم��ه فضايل و معنويات 
انس��اني يك قدم باالتر گذاش��ت و توقع داش��ت كه امام حس��ین 
علیه الس��الم پاي اين س��یه نامه تبديل امامت اسالمي به سلطنت 

طاغوتي را امضا كند؛ يعني بیعت كند. 
امام حس��ین فرمود »مثلي ال يبايع مثله«؛ حسین چنین امضايي 
نمي كند. امام حس��ین علیه الس��الم بايد تا ابد به عنوان پرچم حق 
باقي بماند؛ پرچ��م حق نمي تواند در صف باطل ق��رار گیرد و رنگ 
باطل بپذيرد. اين بود كه امام حسین علیه السالم فرمود: »هیهات 
مّنا الذله«. حركت امام حسین، حركت عزت بود؛ يعني عزت حق، 
عزت دين، عزت امامت و عزت آن راهي كه پیغمبر ارائه كرده بود. 
امام حسین علیه الس��الم مظهر عزت بود و چون ايستاد، پس مايه 

فخر و مباهات هم بود. «
2- تجّسم معنويت و اخالق در نهضت حسيني

مؤلفه ديگر عزت در قیام حس��یني را مي ت��وان در تجلي اخالق و 
معنويت در اين نهضت جس��ت وجو كرد. آنچه س��بب شد حضرت 
اباعب��داهلل و ياران باوفاي��ش در می��دان جهاد اصغر ت��ا پاي جان 
ايستادگي كنند، پیروزي و موفقیت در آوردگاه جهاد اكبري بود كه 
در دوران دل هاي خود با نفس اماره كرده بوده و آن  را به بند كشیده 
بودند. حضور جوانان سلحش��وري همچون »قاسم بن الحس��ن« و 
»علي اكبر« در كنار سالخوردگاني همچون »حبیب بن مظاهر« و 
»مسلم بن عوسجه« و مستبصريني همچون »حر بن يزيد رياحي« 
در اين صف واح��د و توحیدي، نش��ان از آن دارد ك��ه درس عزت 
اسالمي در مبارزه با نفس و دنیاپرستي، شاگرداني متنوع، اما درس 
آموخته داشته و آموزگار اين نهضت، تابلويي زيبا از الگوي معنويت 

و اخالق الهي را ترسیم كرده است. 
اين مهم، حتي پس از پايان روز عاشورا نیز تداوم يافت و صبري كه 
در جهاد تبلیغي حضرت زينب كبري )س( و امام زين العابدين )ع( 
در كوفه و ش��ام تبلور يافت، نتیجه موفقیت مبلغان اين نهضت در 

جهاد عزتمندانه در مقابل نفس بوده است. 
حضرت امام خامنه اي درب��اره اين عنصر مهم در مكتب عاش��ورا 
مي فرمايند: »آن روز كس��اني كه در مبارزه معن��وي بین فضايل و 
رذايل اخالقي پیروز شدند و در صف آرايي میان جنود عقل و جنود 
جهل توانستند جنود عقل را بر جنود جهل غلبه دهند، عده اندكي 
بیش نبودند اما پايداري و اص��رار آنها بر اس��تقامت در آن میدان 
شرف، موجب شد كه در طول تاريخ، هزاران هزار انسان آن درس را 

فراگرفتند و همان راه را رفتند. 
اگر آنها در وجود خودش��ان فضیلت را بر رذيلت پیروز نمي كردند، 
درخت فضیلت در تاريخ خش��ك مي ش��د اما آن درخت را آبیاري 
كردند و شما در زمان خودتان خیلي ها را ديديد كه در درون خود 
فضیلت را بر رذيلت پیروز و هوي هاي نفساني را مقهور احساسات و 
بینش و تفكر صحیح ديني و عقالني كردند. همین پادگان دوكوهه 
و پادگان هاي ديگر و میدان هاي جنگ و سرتاس��ر كش��ور، شاهد 
دهها و صدها هزار نفر از آنها بوده است. امروز هم ديگران از شما ياد 
گرفته اند؛ امروز در سرتاسر دنیاي اسالم آن كساني كه حاضرند در 
درون خود و در صف آرايي حق و باطل، حق را بر باطل پیروز كنند و 
غلبه دهند، كم نیستند. پايداري شما - چه در دوران دفاع مقدس 
و چه در بقیه آزمايش هاي بزرگ اين كش��ور - اين فضیلت ها را در 

زمانه ما ثبت كرد. 
3- مصائب كربال

مؤلفه ديگري كه البته عمدتاً بیش��تر موردتوج��ه عموم مردم قرار 
مي گیرد، ذكر مصائب و فجايع ناگوار عاش��ورا و پس ازآن و ستمي 
است كه در اين واقعه بر آل اهلل رفته است. رهبر معظم انقالب درباره 
اين مؤلفه نیز مي فرمايند: »اگرچه مصیبت و شهادت است؛ اگرچه 
ش��هادت هر يك از جوانان بني هاش��م، كودكان، طفالن كوچك و 
اصحاب كهنسال در اطراف حضرت ابي عبداهللَّ الحسین علیه السالم 
يك مصیبت و داغ بزرگ است اما هركدام حامل يك جوهره  عزت 

و افتخار هم هست. «
نگاه حق جويانه و ژرف انديش��انه به حادثه عاشورا، موجب مي شود 
در همین فجايع و مصائب نی��ز عنصر عزت خواه��ي و عزتمداري 
ديده شود. چنانكه از حضرت امام حس��ین منقول است: »ما أَهَوَن 
الَموَت َعلي َس��بیِل نَیِل الِعزِّ َوإِحیاِء الَحقِّ لَیَس الَموُت في َس��بیِل 
لِّ إاِلَّ الَموَت الَّذي الَحیاَه  الِعزِّ إاِّلَحیاًه خالَِدًه ولي است الَحیاُه َمَع الذُّ
َمَعُه؛ چه آسان است مرگي كه در راه رسیدن به عزت و احیاي حق 
باشد، مرگ عز تمندانه جز زندگي جاويد و زندگي ذلیالنه جز مرگ 

همیشگي نیست. «
در مجموع بايد گفت مكتب عاشورا حامل درس هاي بزرگي از تجلي 
عزت است كه شرايط خاص سیاسي، اجتماعي و بین المللي امروز، 
تأملي دوب��اره در اين درس ها و عبرت آم��وزي از آن را مي طلبد كه 
امید است در ايامي كه به تعزيت آن بزرگواران در سوگ نشسته ايم، 

فرصت اين انديشه ورزي را بیابیم. 

محمدجواد اخوان

رويك�رد تجديدناپذي�ر خ�ود را ب�راي حض�ور در س�نگر 
مقاوم�ت پاي�دار در كن�ار هم�ه ق�واي ح�ق و عدال�ت و 
پيش�ران هم�ه آنها اي�ران، ت�ا پي�روزي نهاي�ي اع�الم مي كنيم. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري، اسماعیل هنیه، 
رئیس دفتر سیاسي جنبش مقاومت اسالمي فلسطین )حماس( در 
نامه اي به حضرت آيت اهلل خامنه اي، با ابراز تشكر و قدرداني از حمايت 
صريح رهبر معظم انقالب اسالمي از مقاومت فلسطین در ديدار هیئت 
اعزامي حماس و اعالم آمادگي ايران براي تجهیز مقاومت به آنچه براي 
انجام وظیفه به آن نیاز دارد، تأكید كرد: بار ديگر رويكرد تجديدناپذير 
خود را براي حضور در س��نگر مقاومِت پايدار در كنار همه قواي حق 
و عدالت و آزادگي و پیش��ران هم��ه آنها جمهوري اس��المي ايران، تا 

پیروزي نهايي اعالم مي كنیم.  هنیه در اين نامه خطاب به رهبر انقالب 
اسالمي گفته است: خداي بزرگ را سپاسگزارم كه وجود شما را به ما 
ارزاني داشت و از او مي طلبیم كه نعمت هايش را بر شما عنايت فرموده 
و بالهايش را از شما دور بدارد و شما را از حیله و مكر دشمنان ظالم و 

مستبد در امان بدارد. 
رئیس دفتر سیاس��ي حماس همچنین از استقبال ممتاز رهبر معظم 
انقالب و مسئوالن جمهوري اسالمي ايران از هیئت اعزامي حماس تشكر 
كرده است. هنیه خاطرنشان كرده است: هیئت اعزامي، من را در جريان 
اخبار و ديدارهاي انجام شده در اين سفر قرار دادند، به ويژه اخبار مربوط 
به مالقات آنان با حضرتعالي و بیانات صريح تان در مساعدت و حمايت 
ويژه و گسترده از مقاومت و برادران فلسطیني خود، و نیز اعالم آمادگي 

براي مجهز كردن آنها به هر آنچه براي انجام وظیفه مقاومت خود به آن 
نیازمندند. سخناني كه موجب مسّرت فراوان ما شد و افق هاي وسیعي را 
پیش ِروي ما گشود و تأثیرات فراواني در ابعاد راهبردي و صحنه میداني با 
دشمن صهیونیستي به همراه خواهد داشت. رئیس دفتر سیاسي حماس 
با تشكر از مواضع رهبر انقالب اسالمي، افزوده است: رويكرد تجديدناپذير 
خود را براي حضور در س��نگر مقاومت پايدار در كنار همه قواي حق و 
عدالت و آزادگي و پیشران همه آنها جمهوري اسالمي ايران، تا پیروزي 
نهايي اعالم مي كنیم و به نصرت و وعده های الهي اطمینان كامل داريم. 
هنیه در اين نامه خیر و بركت و محقق شدن همه خواسته هاي رهبر معظم 
انقالب و امت اسالمي در پیروزي، اقتدار، امنیت، رفاه، نابودي دشمنان و 

آزادي فلسطین و قدس شريف را از خداوند بزرگ مسئلت كرده است. 

اسماعيل هنيه در نامه اي به رهبر انقالب: 

مقاومت تا پيروزي نهايي تجديدناپذير است

مكرون براي نهمين بار با روحاني گفت وگو كرد

اروپا   اراده دارد،   عمل نه
امانوئل مكرون، رئیس جمهور فرانسه و حسن روحاني 
رئیس جمهور كشورمان از تیرماه سال گذشته تاكنون 
9 بار باهمديگر گفت وگوي تلفني داشته اند كه به گفته 
رئیس دفتر رئیس جمهور اين گفت وگوها بالغ بر پنج 
ساعت بوده است. محور اين گفت وگوها درباره برجام 
و چگونگي حفظ منافع ايران پس از خروج يكجانبه 
امريكا از اين توافقنامه بین المللي است كه بر اساس 
شواهد بسیاري تاكنون هیچ دستاورد ملموسي براي 

ايران درپي نداشته است. 
نخس��تین گفت وگوي تلفني روحان��ي و مكرون به 
شامگاه پنج شنبه 14 تیر ماه 97 باز مي گردد. روحاني 
در آن گفت وگو با بیان اينكه بس��ته پیشنهادي اروپا 
درباره ادامه روند همكاري ها در برجام دربرگیرنده همه 
خواسته هاي ما نیست، با اشاره به مشكالت به وجود 
آمده براي برخي ش��ركت هاي اروپايي در پروژه هاي 
ايران، به واسطه خروج يكجانبه امريكا از برجام، گفته 
بود: » انتظار ما از اروپا ارائه يك برنامه عملیاتي روشن و 
داراي زمان بندی است تا بتواند نقشي جبران كننده در 
قبال خروج امريكا داشته باشد. «  روند گفت وگوهاي 
روحاني و مكرون نش��ان مي دهد كه رئیس جمهور 
فرانس��ه در اين گفت وگوها به نمايندگي از همتايان 
اروپايي اش با مذاكره درماني تنها وقت كشی مي كند 
و در عمل اراده اي براي اقدام عملي در مسیر تعهدات 

برجامي ندارد. 
روحاني در دومین مكالمه خود با همتاي فرانسوي اش 
با بیان اينكه بعد از خروج امريكا از برجام، بار سنگیني بر 
دوش ساير طرف ها براي حفظ اين توافق است، تصريح 
كرده بود: » ايران خواهان حفظ برجام است اما در عین 
حال اگر در زمینه تضمین كانال هاي مالي و پولي، نفت، 
بیمه و حمل و نقل، آينده برنامه اجرايي اروپا روشن 
نباشد، اقدامات ديگري را خواهد داشت. « مكرون در 
سومین گفت وگوي خود با روحاني كه 20 فروردين 
سال جاري صورت گرفت، به »سعي و تالش« فرانسه 
براي تأمین منافع ايران از توافق برجام اشاره كرد و از 
»سازوكار مالي تدوين ش��ده« براي نشان دادن اراده 
اروپا در حفظ برجام ياد كرد. سازو كاري كه مرور زمان 
نشان داد، پس از گذشت شش ماه از آن وعده ها هیچ 
گام عملي براي تأمین منافع ايران در برجام برداشته 

نشده است. 
روحاني 27 خرداد امسال هنگام دريافت استوارنامه 
س��فیر جديد فرانس��ه در تهران با اش��اره به صبر و 
خويشتنداري ايران طي يك سال گذشته به درخواست 
فرانسه و اتحاديه اروپا براي جبران اثرات و تبعات خروج 
امريكا از برجام، گفته بود: » ش��رايط كنوني حساس 
است و فرانس��ه همچنان فرصت دارد در كنار ديگر 
اعضاي برجام، و در فرصت بس��یار كوتاهي كه وجود 
دارد، نقش تاريخي خود را براي حفظ اين توافق ايفا 
كند، چرا كه بی ترديد از بین رفتن برجام، به نفع ايران، 
فرانسه، منطقه و جهان نیست. « اما گذر زمان نشان 
داد كه طرف هاي اروپايي چندان به اين هش��دار ها 

توجه ندارند.  س��رانجام 18 ارديبهش��ت 98 رئیس 
جمهور طي نامه هاي جداگانه به س��ران كشورهاي 
باقیمانده در برجام ۶0 روز براي اجراي تعهدات خود 
به ويژه در حوزه هاي بانكي و نفتي فرصت داد و تأكید 
كرد: »در هر زمان كه خواس��ته هاي ما تأمین شود، 
ما نیز به همان میزان اجراي مجدد تعهدات متوقف 
شده را از س��ر خواهیم گرفت، اما در غیر اين صورت، 
جمهوري اس��المي ايران مرحله به مرحله تعهدات 
ديگري را متوقف خواهد كرد. « در اين نامه نوش��ته 
شده بود: »جمهوري اس��المي ايران در مرحله فعلي 
ديگر خود را متعهد به رعايِت محدويت هاي مربوط 
به نگهداري ذخائ��ر اورانیوم غني ش��ده و ذخائر آب 

سنگین نمي داند.«
4 تیرماه بود كه روحان��ي در چهارمین گفت وگوي 
تلفني مكرون با وي با اشاره به اينكه پايبندي ايران در 
برجام پس از خروج امريكا بر مبناي وعده طرف هاي 
اروپايي براي تضمین مناف��ع اقتصادي از جمله حل 
وفصل مس��ائل مربوط به روابط بانكي و فروش نفت 
بود كه متأسفانه هیچ يك از آنها در مقام عمل تحقق 
پیدا نكرده، بار ديگر هش��دار داد: » اگر ايران نتواند از 
فوايد برجام بهره مند شود، بر اساس بندهاي 2۶ و 3۶ 
برجام مرحله به مرحله تعهدات خود را كاهش خواهد 
داد. « امانوئل مكرون اما در اين گفت وگوي تلفني تنها 
به يك »اظهار تأسف« بسنده كرد. او خروج امريكا از 
توافق هسته ای، اعمال تحريم علیه ايران و تشديد اين 
تحريم ها را مايه تأسف دانست و گفت: » فرانسه همواره 
براي پايداري برجام و قانع كردن طرف هاي مذاكره 

به ويژه امريكا تالش و آن را دنبال مي كند. «
15 تیر ماه مكرون در گفت وگوي پنجم خود با روحاني 
به اقدامات اروپا براي جبران تحريم های امريكا اذعان 
كرد و گفت: » مي پذيريم كه اقدامات اروپا براي جبران 

تحريم های امريكا موفق و كارآمد نبوده است اما همه 
تالش خود را براي جبران اين موضوع به كار مي گیريم. 
« روحاني هم ب��ه او گفت: » توقف كلی��ه تحريم ها 
مي تواند آغازي براي يك حركت بی��ن ايران و 5+1 
باشد. «  جمهوري اسالمي گام دوم كاهش تعهدات 
برجامي را 1۶ تیرماه برداشت. عباس عراقچي، معاون 
سیاسي وزير خارجه و ربیعي س��خنگوي دولت در 
نشستي خبري، اقدام جديد ايران در كاهش تعهدات 
برجامي را تشريح كردند كه طي آن ايران اعالم كرد 
از میزان ۶7/ 3 غني سازي اورانیوم عبور خواهد كرد و 

میزان غلظت بر اساس نیاز كشور خواهد بود. 
س��ه روز بعد 19 تیر رئیس جمهور فرانسه، فرستاده 
ويژه به تهران فرستاد تا پیام كتبي وي را تقديم همتاي 
ايراني خ��ود كند. گرچه از محت��واي آن پیام خبري 
منتشر نشد، اما روحاني به فرستاده ويژه مكرون گفت: 
» ايران كامالً راه ديپلماسي و مذاكره را باز نگهداشته 
است. « ششمین گفت وگوي تلفني روحاني و برجام 
به 27 تیرماه باز مي گ��ردد. روحاني در اين گفت وگو 
تصريح كرد: »گذشت زمان و از دست رفتن فرصت ها 
ايران را مجبور به اجراي گام سوم خود خواهد كرد. « 
معناي ديگر اين حرف روحاني اين بود كه تالش های 
اروپا براي اجراي تعهدات برجامي نتوانس��ته اس��ت 
مطالبات ايران را برآورده س��ازد. واكنش مكرون اما 
جالب بود. او ب��ه روحانی گفت: »متأس��فانه همواره 
افراطیوني هستند كه از تالش كشورها براي رسیدن به 
صلح ممانعت مي كنند و اعالم امريكا مبني بر سخت تر 
كردن تحريم ها علیه ايران در اين راستا است. « باز هم 
اظهار تأسف!  گفت وگوهاي سريالي مكرون- روحاني 
در نوبت هاي هفتم و هشتم نیز با همین ادبیات دنبال 
شد كه يك سوي آن مطالبه ايران و سوي ديگر اظهار 

امیدواري و اظهار تأسف. 

گفت وگوي نهم روحاني و مكرون اما ش��نبه شب در 
شرايطي برگزار شد كه عباس عراقچي، معاون سیاسي 
وزير امور خارج��ه ام��روز در رأس هیئتي به پاريس 
مي رود.  روحاني در تماس تلفن��ي امانوئل مكرون، 
تالش های پاريس در راستاي حفظ برجام را مجدانه 
دانست و اظهار داش��ت: سفر دكتر ظريف به فرانسه، 
براي افكار عمومي و سیاس��ي منطقه و جهان حائز 
اهمیت و قابل توجه بود. رئیس جمهور تصريح كرد: 
متأسفانه پس از اين اقدام يكجانبه امريكا، كشورهاي 
اروپايي نیز اقدامي عملي در مس��یر اجراي تعهدات 

خود نداشتند. 
رئیس جمهور رفع كامل همه تحريم ها علیه ايران را 
زمینه ساز مذاكرات بعدي دانست و تأكید كرد: اگر اروپا 
نتواند تعهدات خود را عملیاتي كند، ايران گام سوم در 
كاهش تعهدات برجامي را به اجرا خواهد رساند كه البته 
اين اقدام هم مانند ديگر مراحل اقدامي قابل بازگشت 
خواهد بود. روحاني تصريح ك��رد: مفاد توافق برجام 
تغییر ناپذير بوده و همه طرف ها بايد نسبت به محتواي 
آن متعهد باشند.  مكرون  نیز در اين گفت وگوي تلفني، 
با بیان اينكه كارشناسان ايران و فرانسه به نتايج خوبي 
در مسیر حل مشكالت پیش رو رس��یده و در هفته 
جاري نیز نشستي میان كارشناسان اقتصادي ايران و 
فرانسه در پاريس برگزار مي شود، اظهار داشت: مطمئناً 
ادامه گفت وگوها و حل مش��كالت از طريق مذاكره، 
تصمیمي درست است و بايد اين مسیر را تا رسیدن به 

نتیجه مطلوب ادامه دهیم. 
اكنون درحالي كه تا اجراي مرحله گام سوم كاهش 
تعهدات كمتر از يك هفته باقي مانده است بايد ديد، آيا 
اداره طرف هاي اروپايي براي عمل به تعهدات برجامي 
در همان لفاظي هاي گذش��ته باقي خواه��د ماند يا 

گشايشي در اين زمینه ايجاد خواهد شود. 

ژه
وی

 روزنام��هاصالحطل��ب:تغيي��رموض��ع 
عربستانوامارات،نتيجهمقاومتاست

روزنامه اصالح طلب اعتماد در يادداشتي با عنوان »انعطاف در 
ابوظبي و رياض« آورده: »تغییر مواضع و استراتژي كشورهاي 
امارات و عربس��تان س��عودي در مس��ائل منطقه و چرخش 
غیرمنتظره اين دو كش��ور در قبال جمهوري اسالمي ايران 
داراي اهمیت و قابل تأمل است... برخورد جدي با تجاوز پهپاد 
امريكايي به حريم هوايي جمهوري اسالمي، زمینه نزديكي 
كشورهاي منطقه به ويژه عربستان و امارات را با ايران فراهم و 
باب گفت وگو با تهران و همكاري هاي امنیتي و سیاسي و حتي 
نظامي را براي ايجاد امنیت منطقه باز كرده اس��ت«. چندي 
پیش هم اين روزنامه اصالح طلب با اذعان به نتیجه بخش بودن 
رويكرد مقاومت در ديپلماسي نوش��ته بود: »بسیاري از افراد 
درك درستي از ماهیت روابط بین الملل و سیاست واقع گرايانه 
ندارند و روابط بین الملل را به گفت وگو و صلح خواهي تقلیل 
مي دهند، در حالي كه روابط بین الملل در اصل متكي به قدرت 

است و بس. «
اينكه در میان اصالح طلبان هم كس��اني هستند كه به تأثیر 
مقاومت در ديپلماس��ي اذعان دارند، باز هم جاي امیدواري 
است كه سرانجام پي به اشتباه بودن رويكرد مذاكره در مواردي 
ببرند؛ گرچه صرفاً پس از تحمیل هزينه هاي گزاف بر ملت با 

پافشاري رويكرد غلط باشد. 


دیدارروحانيوترامپ
درجلسهبررسيمشكالتمنطقه2تهران!

مصطفي كواكبیان كه در جلسه بررسي مشكالت منطقه 2 
تهران حضور يافته بود، در سخناني بي ربط وارد موضوع برجام 

ش��د و حتي از امكان ديدار روحاني و ترامپ در صورت فراهم 
شدن شرايط گفت! كواكبیان كه به عنوان نماينده مردم تهران 
در اين جلسه حضور داشت، به جاي بررسي مشكالت مردم اين 
منطقه  تهران، در مورد برجام گفت و در مورد تعهدات اروپايي ها 
و سپس افزود: »تا زماني كه امريكا به برجام بازنگشته و شروط 
ما را اجرايي نكرده، مالقاتي بین رئیس جمهور روحاني و امثال 
ترامپ صورت نخواهد گرفت، اما اگر شرايط فراهم شود حتماً 
انجام اين مالقات با اذن رهبري در راستاي منافع ملي بوده و 
بالمانع خواهد بود. نبايد برخي كاسه داغ تر از  آش شده و از رهبر 
معظم انقالب جلوتر حركت كنند و در راه ديپلماسي مانع ايجاد 
كنند. جالب آنكه كواكبیان در ابتداي همین نشس��ت تأكید 
كرده بود »مسئوالني كه نسبت به مشكالت مردم بي تفاوت 

هستند، شايستگي تصدي مسئولیت ندارند. «
و اما در م��ورد آنچه كواكبیان پیرامون امكان ديدار رؤس��اي 
جمهور ايران و امري��كا گفته؛ اوالً اين اصرارها در س��ال هاي 
گذشته باعث صحبت تلفني روحاني و اوباما شد، چه نتیجه اي 
گرفتیم؟ چه فايده اي براي مان داشت؟ ثانیاً مگر براي صحبت 
تلفني با اوباما، اذن رهبري لحاظ ش��د كه حاال براي ديدار با 
ترامپ، ژست واليتمداري گرفته مي شود تا راه فرار براي خود 
ايجاد كنند و از س��ويي هزينه اصل��ي را روي دوش ولي فقیه 
بگذارند؟ سر همان صحبت تلفني روحاني و اوباما هم رهبري 
در يك سخنراني عمومي تذكر دادند و آن را »نابجا« دانستند. 
كاش وقتي يك نماينده مجلس در جلس��ه اي براي بررسي 
مشكالت شهري يك منطقه از حوزه انتخابیه اش حضور می يابد 
و از بي تفاوتي مس��ئوالن به مش��كالت مردم قصه مي سازد، 
حداقل آن يك جلسه را صرفاً به گفت و شنید در مورد مشكالت 

مردم منطقه بگذارد. 

آقايزیباكالم! 
یكشيرپاكخوردهمثلشما!

صادق زيباكالم در يك توئیت نوش��ته كه »نمي دانم كدام 
ش��یرپاك خورده اي اين تصور را در ذهن جن��اب روحاني 
القا كرده كه ترامپ ش��ديداً آرزومند گرفتن عكس با رئیس 
جمهور ايران است تا با آن پز داده و افتخار نمايد. ايشان براي 
چندمین بار باز تكرار كردند كه حاضر نیس��تند اين آرزوي 

ترامپ را برآورده سازند و در كنار ايشان عكس بگیرند. «
صرف نظر از درستي و نادرستي توئیت زيباكالم، بايد يادآور 
ش��ويم از اين مدل نظرات به رئیس جمهور كم داده نشده و 
از قضا اين میان در ارائه نظراتي اينگونه جالب، نقش صادق 
زيباكالم كمرنگ هم نبوده اس��ت. يادآور ش��ويم زماني كه 
زيباكالم از پايبندي ترام��پ و اروپايیان به برجام مي گفت: 
»ترامپ بیشترين انعطاف را نس��بت به برجام نشان خواهد 
داد. او نه تنها برجام را آتش نخواهد زد بلكه پرونده برجام را 
در جايي امن در كاخ س��فید قرار خواهد داد. نبايد فراموش 
كنیم كه آقاي ترامپ يك بیزينس من و تاجر است و مصالح 
اقتصادي را فداي شعارهاي تندي كه در دوران انتخابات داده 
نمي كند. آقاي ترامپ مي داند كه اروپا با هرگونه خدش��ه يا 
نفي برجام مخالفت خواهد كرد. ترامپ مي داند كه متحدان 
غربي او ق��رص و محكم پاي برجام ايس��تاده اند و او نیز پاي 
برجام خواهد ايس��تاد، ضم��ن اينكه ممكن اس��ت در زبان 
برخي شعارهايي بدهند، اما يقین بدانید وي به برجام وفادار 
خواهد ماند. « بلي، يك شیرپاك خورده اي مثل شما كه اين 
طور يقین��ي از پايبندي امريكا و اروپا ب��ه برجام مي گفتید، 
پیدا خواهد شد كه در مورد آرزوي عكس انداختن ترامپ با 

روحاني هم قصه بگويد!

رئيس سازمان پدافند غيرعامل: 
ضرب شست دفاعي ايران
 شبح جنگ را  فراري داد

اش�راف نيرو ه�اي مس�لح ب�ر آس�مان اي�ران و س�اقط ك�ردن 
پهپ�اد جاسوس�ي امري�كا، ض�رب شس�تي ب�ود ك�ه ب�ا ب�ه ه�م 
ريخت�ن مع�ادالت نظام�ي دش�من، ش�بح جن�گ را ف�راري داد. 
به گزارش مهر، سردار غالمرضا جاللي، رئیس سازمان پدافند غیرعامل كشور 
طي سخناني در شوراي پدافند غیرعامل استان هرمزگان با اشاره به درگیري هاي 
سیاسي بین ايران و امريكا گفت: راهبرد كاهش تعهدات برجامي سبب شده تا 
دشمن در منگنه قرار گیرد و ديپلماسي كشور فضاي تحرك بیشتري داشته 
باشد.   رئیس سازمان پدافند غیرعامل كشور با اشاره به اعالم جنگ علني امريكا 
در فضاي سايبري علیه جمهوري اسالمي ايران تأكید كرد: در اين فضا الزم است 
كشور يك آرايش دفاعي جدي داشته باشد. وي با تأكید براينكه میزان وابستگي 
امريكايی ها به فضاي س��ايبري بیش از ايران است، تصريح كرد: امروز اولويت 

كشور، ايجاد يك سپر پدافندي در حوزه زيرساخت های سايبري است. 

88498443سرويس  سياسي
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 محمد اسماعيلی

تصويب 109ماده قانون تجارت  در 2ساعت!
روز گذش�ته و در اقدامي محيرالعقول مجلس ش�وراي اسالمي تنها 
در دو س�اعت 109 ماده قان�ون اليحه تج�ارت را به تصويب رس�اند! 
نظارت و قانونگ�ذاري در كش�ور بر اس�اس قانون اساس�ي به عهده 
مجلس ش�وراي اس�المي گذاش�ته ش�ده اس�ت كه گاه ه�ر دو بعد 
نظارتي و قانونگذاري تحت الش�عاع فقدان توان و اطالعات مناس�ب 
منتخبان ملت قرار گرفته است.   سليمي نماينده مجلس روز گذشته 
در يادداش�تي با عنوان »روز عجي�ب پارلمان با تصوي�ب 106 ماده از 
اليحه تج�ارت« دانش بس�ياري از نماين�دگان مجل�س را به چالش 
كش�اند و نوش�ت: »امروز روز عجيبي بود در عرض حدود دو س�اعت 
109 ماده قانون اليح�ه تجارت در صحن علني مجلس تصويب ش�د! 
واقعا بهت آور بود. مش�كل آن اس�ت اين مباحث تخصص�ي را عمده 
نماين�دگان متوجه نمي ش�وند! چند نف�ر از همكاران نماين�ده نزدم 
آمده و ب�ه صراحت اعالم كردن�د از اين مباحث چي�زي نمي فهمند !«
 سليمي صراحتاً سواد هم كيشان خود را به اقرار تعداد قابل توجهی از 
آنها محل ترديد قرار داده و مي نويسد: »با اين وضع قانون نويسی به كجا 
مي رويم. البته بايد بگويم هر چند مدرك نمايندگان نسبت به دوره هاي 
قبل ارتقا پيدا كرده اما واقعيت آن است سطح سواد فوق العاده ضعيف تر 
شده؛ وقتي ادبيات نمايندگان و مرقومه هاي آنان را با برخي دوره ها و 
بعضي از نمايندگان مقايسه كنيد به اين مهم روشن تر پي مي بريد. اگر 
پيش شرط ثبت نام از نمايندگان دانستن برخي اطالعات عمومي حقوق 
بود قطعا مجلس در بعد قانونگ�ذاري و نظارت روان ت�ر عمل مي كرد. 
البته اين به آن معنا نيست كه همه آنان حقوقدان باشند بلكه ابزار الزم 
كه دانس�تن پايه اطالعات حقوقي اس�ت در اختيار همه آنان باشد. «

علیرضا سلیمی نماينده مجلس ديروز در نامه ای به نحوه تصويب قانون تجارت 
در مجلس اعتراض كرد. اين اعتراض در حالی است كه قريب به 85 سال از 
زمان تدوين قانون تجارت كش��ور كه در ۶00 ماده و عمدتا با الهام از قانون 
تجارت1807 فرانسه و در سال 1311 تدوين شد و در سال 1347 با توجه 
به تغییر ساختارهاي اقتصادي كشور، در قانون تجارت بخش شركت هاي 
سهامي اصالح شد و در 300 ماده، مقررات جديدي براي شركت هاي سهامي 

عام و خاص وضع شد. 
    14 سال قانون تجارت در چنين روزي

در سال 1384 اين ضرورت مطرح شد كه بعد از چند دهه قانون تجارت كشور 
مجدد تدوين بشود و همه تالش ها به هیچ سرانجامي نرسید و شوراي نگهبان 
در آن س��ال با رد اليحه مجلس براي اجراي آزمايشي ) كوتاه مدت( قانون 
جديد تجارت به دلیل عدم وجود فوريت، از نهاد قانونگذاري خواست كه قانون 

تجارت را به صورت دقیق و قطعي تصويب كند. 
در سال 1389 در اوايل فروردين علي الريجاني به عنوان رئیس مجلس وقت، در 
گفت وگوي زنده اي كه از تلويزيون نیز پخش شد اين وعده را داد كه قانون تجارت 
در همان سال به تصويب قطعي برسد. در تمام اين سال ها مجالس مختلف كشور 
قوانین مختلف را در اولويت قرار داده اما كمترين توجهي به قانون 85 سال پیش 
كشور در حوزه تجارت نداشته اند. مجلس كنوني نیز در دو سال اخیر به جاي 
تمركز بر تدوين قوانین مهمي كه مي تواند در حوزه »اقتصاد«، »معیشت مردم« 
و »كم اثر كردن تحريم هاي خارجي«، اولويت خود را تدوين قوانیني مانند الزام 
دولت به حفظ دستاوردهاي هسته اي كه حدود و ثغور اينگونه قوانین هیچ گاه 
مشخص نبوده، قرار داده اس��ت.  آن هم در حالي كه تدوين قانون تجارت در 
سه سال اخیر مي توانست بر اوضاع اقتصادي و معیشتي مردم و بي اثر كردن 
تحريم هاي بین المللي تأثیر مستقیم گذاشته و با سامان دادن به مؤلفه های 
مهمي مانند فرار مالیاتي، مانع از فرار سرمايه گذاري از كشور و تثبیت حلقه هاي 

فساد و رانت در برخي از حوزه هاي مهم اقتصادي شود. 
بر اساس اصل 85 قانون اساسي، مجلس نمي تواند اختیار قانونگذاري را به 
هیئت يا شخصي واگذار كند و در مقابل می تواند برحسب ضرورت اختیار وضع 
بعضي از قوانین را با رعايت اصل 72 به كمیسیون هاي داخلي خود تفويض 
كند. همین مسئله باعث شده كه يكي از اولويت دارترين و بنیادی ترين لوايح 
تدوين شده پس از انقالب اسالمي كماكان محل اختالف بین مجلس و شوراي 
نگهبان باشد. اين اختالف منجر به آن شده كه به رغم شكل گیری تحوالت 
مهم در عرصه اقتصاد - تجارت همچنان دعواهاي ناشي از وجود چنین قانون 

به كشور و اقتصاد لطمات جبران ناپذيري وارد كند. 
در بخشي از اصل 85 قانون اساسي اشعار مي شود: »سمت نمايندگي قائم 
به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نیست. مجلس نمي تواند اختیار 
قانون گذاري را به شخص يا هیئتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند 
اختیار وضع بعضي از قوانین را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون هاي 
داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اي��ن قوانین در مدتي كه مجلس 
تعیین مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي ش��ود و تصويب نهايي آنها با 
مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شوراي اسالمي مي تواند تصويب دايمي 
اساسنامه سازمان ها، شركت ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت 
اصل هفتاد و دوم به كمیسیون هاي ذي ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها 
را به دولت بدهد. ... «.  بر خالف بس��یاري از قوانین كشور و با توجه به تعلل 
مجالس هفتم، هشتم و نهم جمع كثیري از حقوق دانان، وكال و اساتید دانشگاه 
با ارائه ديدگاه ها و نظرات در جهت تدوين اولیه مفاد حقوقي قانون تجارت، 
باعث قوام اين قانون شده و بستر مناسبي براي تصويب آسان تر در مجلس را 
فراهم كرده اند و در چنین شرايطي منتخبان مردم در مجلس مي توانستند به 
جاي تمركز بر قوانینی مانند »استاني كردن انتخابات« از تصويب 109   قانون 

تجارت در دو ساعت جلوگیري كنند. 
اگر چه تصويب مواد قانون تجارت يك بحث فني و تخصصي است اما در عین 
حال هیئت رئیسه مجلس مي توانس��ت از مخالفان و موافقاني كه در حوزه 
تجارت و حقوق تخصص دارند بخواهد در قالب موافق و مخالف پشت تريبون 
مجلس قرار گرفته و ديگر نمايندگان را از نقاط ضعف و قوت ماده های مورد 
بحث آگاه كنند و در چنین شرايطي نیاز نبود كه مجلس به صورت فله اي به 
109 ماده رأی دهد. مسئله ديگري كه می توانست مورد توجه قرار بگیرد آن 
است كه رئیس مجلس بايد از تصويب دو ساعته 109 ماده جلوگیري كرده و 

به رويكرد مجلس در اين باره جهت تخصصي و كارشناسي دهد. 
     عجله 2 ساعته بعد از 14 سال غفلت!

اينكه همه نماين��دگان نمي توانند در مباحث تخصص��ي حقوقي يا اقتصادي 
صاحبنظر باشد قابل درك است اما به راستی مجلس دهم نمي تواند با تغییر دستور 
كار خود مبني بر ارائه نظرات كارشناس��ي در قالب دعوت كردن از نمايندگان 
متخصص به عنوان مخالف و موافق و با بررسي دقیق و ماده به ماده قانون تجارت 

صبر 85 ساله را با تدوين و تصويب يك قانون منسجم و دقیق پايان دهد؟

president


