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محسن پيرهادي، مديرمسئول روزنامه 
رس��الت در س��رمقاله اين روزنامه با 
عنوان همان قدر سياست نمي دانيد كه 
دين نمي فهميد،  نوشت: ما از ابتدا هم از جناب روحاني انتظار نداشتيم 
اهل ايستادگي بر اصول و مقاومت جدي در برابر بدخواهان ايران اسالمي 
 باش��د، اما آنچه حقيقتاً عجيب بوده و قابل پذيرش نيست، آن است كه 
ايشان پس از هفت سال نسخه پيچي بر اساس منطق سازش و مذاكره  و 
دستاورد تحقيقا هيچ، بازهم منطق امتحان پس داده و شكست خورده 

خود را تئوريزه مي كند. دراين باره بايد به چند نكته اشاره  كرد.  
اول. پيش از ورود به حوزه هاي سياسي و تحليلي، بايد از ساحت دين و 
ائمه هدي دفاع كرد كه متأسفانه دستاويز سخنان  غلط و تأسف برانگيز 
برخي سياسيون كم اطالع نس��بت به اسالم شده اس��ت اما اين پاسخ 
چه بهتر كه از زبان يك اسالم شناس باشد:    »عده اي در قضيه مذاكره و 
مسئله مذاكره سهل انگاري مي كنند، سهل انديشي مي كنند، مطلب را 
درست نمي فهمند. حاال بعضي ها  بي خيالند - بي خياالن جامعه كه هر چه 
پيش بيايد برايشان اهميتي ندارد، مصالح كشور از بين برود، منافع ملي 
نابود بشود- كه  حاال با آنها كاري نداريم، اما بعضي بي خيال هم نيستند 
لكن سهل انديشند، عمق مسائل را نمي فهمند. وقتي صحبت مذاكره 
مي شود،  مي گويند آقا ش��ما چرا با مذاكره با امريكا مخالفت مي كنيد؟ 
خب اميرالمؤمنين)ع( هم مذاكره كرد با فالن كس، امام حسين)ع( هم 
مذاكره كرد.  خب اينها نش��ان دهنده سهل انديشي است، نشان دهنده 
نرسيدن به عمق مسئله است.  اين جور نمي شود مسائل كشور را تحليل 
كرد، با اين نگاه عاميانه و ساده انديشانه نمي شود به مصالح كشور رسيد. 
اوالً  اميرالمؤمنين)ع( كه با زبير يا امام حسين)ع( كه با ابن سعد حرف 
مي زند، او را نصيحت مي كند؛ بحث مذاكره به معناي امروزي نيس��ت. 
 مذاكره امروزي يعني معامله، يعني يك چي��زي بده، يك چيزي بگير. 
اميرالمؤمنين)ع( با زبير معامله مي كرد كه يك چيزي بده،  يك چيزي 
بگير؟ امام حسين)ع( با ابن س��عد معامله مي كرد كه يك چيزي بده يا 
يك چيزي بگير؟ ]هدف[اين بود؟ تاريخ را اين جور  مي فهميد؟ زندگي 
ائمه)ع( را اين جور تحليل مي كنيد؟« اين ج��واب محكم مقام معظم 
رهبري به شبهه مذاكره ائمه)ع( با دش��منان بود كه سال   ۹۶ در جمع 

پاسداران بيان شد و به خوبي ابعاد مسئله را روشن مي كند.  
........................................................................................................................

داغداريموپايدرركاب
روزنامه كيهان با اش��اره به حوادث تاريخي 
مختل��ف در تاريخ اس��الم در س��رمقاله روز 
پنج شنبه نوش��ت: روزنامه تايمز در توصيف 
انقالب اسالمي نوشت: »خبر انقالب اسالمي در ايران، به سرعت سراسر 
جهان را درنورديد و در پاييز 1۹78 بود كه دنياي غرب بار ديگر اسالم 
را كش��ف كرد. اس��المي كه پس از ده ها قرن دوباره در اوج استقبال 
مردمي به ميدان آمده بود.« ميشل جانس��ون استراتژيست برجسته 
امريكايي در نش��ريه ژئوپلتيك آورده بود: »انقالب اسالمي در ايران، 
تجديد حيات دوباره اسالم است. در اين انقالب هيچ يك از ايسم هاي 
متداول نظير ناسيوناليس��م، كاپيتاليسم، كمونيس��م و سوسياليسم 
كمترين نقشي نداشته اس��ت، دنياي غرب با اسالمي رو به روست كه 
قرن ها در ميان مسلمانان فراموش شده بود... اهلل اكبر يعني خدا بزرگ 
است... اين همان شعار مس��لمانان در آغاز ظهور پيامبر اسالم است، 

خميني تكرار اوست«. 
هن��ري كيس��ينجر ، مش��اور رئيس جمه��وري امري��كا در دهه70 و 
استراتژيس��ت بلند آوازه غرب اعت��راف مي كند: »آي��ت اهلل خميني 
غرب را با بحران جدي برنامه ريزي مواجه كرد، تصميمات او آنچنان 
رعدآس��ا بود كه مجال هر نوع تفكر و برنامه ريزي را از سياستمداران 
و نظريه پردازان سياسي مي گرفت. هيچ كس نمي توانست تصميمات 
او را از پيش ح��دس بزند، او ب��ا معيارهاي ديگري غي��ر از معيارهاي 
شناخته شده در دنيا سخن مي گفت و عمل مي كرد، گويي از جاي ديگر 
الهام مي گرفت، دشمني آيت اهلل خميني با غرب بر گرفته از تعاليم الهي 
او بود او در دشمني خود نيز خلوص نيت داشت.«  امروز در حالي كه 
رحلت رسول خدا )ص(، شهادت امام حسن مجتبي و شهادت امام رضا 
عليهم السالم را به سوگ نشسته ايم و در اين ماتم چشم هايمان اشكبار 
و دل هايمان داغدار است به ساحت مقدسشان عرضه مي داريم؛ آيا از 
فدائيان آخر الزماني خود راضي هستيد؟ آنان كه از امام راحل و خلف 
حاضر او شميم روحبخش شما را استشمام كرده اند و بر سر آنند تا آن 
عهد را كه با خداي خويش بس��ته اند، در ركاب ولي زمان، اََرني گويان 

به ميقات برند. 
........................................................................................................................

خاموشيفعال
روزنامه صبح نو هم س��رمقاله خ��ود را به هجمه 
دولتي ها ب��ه نظ��ارت ميداني رئي��س مجلس 
اختصاص داد و نوشت: گويي قرار نيست حواريون 
پاستور دست از عناد نسبت به مجلس بردارند و  به جاي لفافه گويي و 
كنايه پراكني، مردانه وارد ميدان ش��وند. يك��ي از اين حواريون كه به 
موجب س��بقه طوالني امنيتي - اطالعاتي، يد طوالي��ي در گرداندن 

واژه ها دارد، بار ديگر كلماتي را عليه رئيس مجلس رديف كرد. 
حسام الدين آشنا، مشاور ويژه حسن روحاني، با اشاره به آغاز سفرهاي 
انتخاباتي ترامپ و ايجاد مشابهت تلويحي اين سفرها با نظارت ميداني 
قاليباف، نوشت: »تقليد از ترامپ نشانه شجاعت نيست.« دولتي ها و 
رسانه هاي اصالح طلب حامي آنها كه در ماجراي بحث هاي اخير بر سر 
عقالنيت و شجاعت، قافيه را بدجور باختند، تالش دارند به نحوي ديگر 
خود را بازيابند. به نظر مي رس��د دولتي ها كه جملگي نيروهاي آشنا 
به قواعد جنگ رواني هستند، مي كوش��ند براي پُر كردن خأل قابليت 
مديريتي، نيش و كنايه ها را نثار رئيس مجلس و به طور كلي مجلس 
يازدهم كنند تا تمركز آنها براي خدمت رساني به مردم مخدوش شود. 
هدف از اين به راه انداختن جن��گ رواني، انداخت��ن مجلس در چاله 
بي فايده بگومگوهاي سياس��ي است. ش��ايد بهترين راه براي مقابله، 
»خاموش��ي فعال« يعني كار كردن براي مردم به دور از جنجال هاي 

تبليغاتي باشد. 
........................................................................................................................

مديراندرقرنطينه،مردمدرسفر!
روزنامه جام جم در شماره پنج شنبه 
خ��ود در يادداش��تي به قل��م دكتر 
حسينعلي شهرياري رئيس كميسيون 
بهداشت و درمان نوشت: اكنون ما شاهد اين مسئله هستيم كه ستاد 
ملي مبارزه ب��ا كرون��ا از اختيارات��ي كه به آن واگذار ش��ده اس��ت، 
سوءاس��تفاده مي كند و كمتر به صحبت هاي نهاده��اي ديگر گوش 
فرامي دهد. به طور مثال، هنوز هم هيچ كس از مجلس در س��تاد ملي 
مبارزه با كرونا حضور ندارد و كمتر پيش مي آيد نمايندگان مجلس به 
اين ستاد دعوت شوند و همين مسئله باعث شده است كه حرف مجلس 
و ديگر نهادها درباره راهكارهاي كاهش شيوع كرونا در كشور در ستاد 

ملي مطرح نشود. 
اين در حالي است كه متخصصان بهداشتي كشور پيش بيني كرده اند 
اگر ما بخواهيم دس��ت روي دس��ت بگذاريم و هيچ محدوديتي براي 
فعاليت هاي تجمعي در نظر نگيريم، ممكن است آمار مرگ و مير ناشي 
از كرونا به ارقام وحشتناكي برسد. نويسنده در پايان نتيجه گرفته است 
مشكل اصلي تداوم شيوع گسترده كرونا در كشور تفكر برخي مديران 
ارشد دستگاه اجرايي است كه ماه هاست خود را قرنطينه كرده اند و به 

صحبت هاي دلسوزان كشور گوش فرا نمي دهند.

88498443سرویس  سیاسي

ديپلماسیتوسعهتجاریوتسليحاتیرافعالكنيد

»وضع پنج ساله تحريم هاي هسته اي« تنها يكي 
از تعهدات گسترده كشورمان در متن توافقنامه 
هسته اي است كه همانند ساير تعهدات تاكنون 
به صورت تمام و كمال اجرايي شده است و امروز 
بعد از پنج سال بر اساس گفته هاي دولتمردان 
لغ�و خواهد ش�د. اي�االت متحده امري�كا طي 
ماه هاي اخي�ر تالش هاي فراواني را در س�طوح 
مختلف بين الملل�ي صورت داده اس�ت تا مانع 
از لغو تحريم هاي تس�ليحاتي كشورمان شود. 
امريكا حتي براي دس�تيابي به چنين هدفي 
از ق�درت خ�ود در ش�وراي امنيت س�ازمان 
ملل نيز اس�تفاده ك�رد و به اش�كال مختلف 
هش�دارهاي ش�ديداللحني را نس�بت ب�ه 
س�اير كش�ورها جهت همكاري تسليحاتي 
با ايران مطرح كرد تا مان�ع از لغو تحريم هاي 
ش�ود.  كش�ورمان  علي�ه  تس�ليحاتي 
دولت دونالد ترامپ تالش فراواني را صورت داد تا 
قبل از انتخابات رياست جمهوري اين كشور با هدف 
جلب آراي عموم��ي عالوه بر احي��اي تحريم هاي 
تسليحاتي عليه كش��ورمان، مكانيسم ماشه را نيز 
احيا كند تا در نهايت گوي س��بقت را در انتخابات 
از جو بايدن بربايد؛ مسئله اي كه در آن ناكام بود و 

مي تواند به شكست انتخاباتي منتج شود. 
    اولوي�ت دوران پ�س از لغ�و تحريم هاي 

تسليحاتي
يكي از مهم ترين موضوعات حول چنين مسئله اي 
آن است كه كمافي السابق جمهوري اسالمي ايران 
تمركز اصلي خود را بر توانمن��دي داخلي و دانش 
بومي متمركز كرده و توسعه صنايع دفاعي و افزايش 
ظرفيت هاي فناورانه خود را  در اولويت بداند، مضاف 
بر اينكه بخ��ش نظامي- دفاعي كش��ور از فرصت 
رفع محدوديت هاي تس��ليحاتي، هم در راس��تاي 
تقوي��ت بازدارندگي فعال عم��ل خواهد كرد و هم 
توانمندي هاي نظامي و صنعت دفاعي كشورمان در 

چارچوب اقتصاد مقاومتي و در تبعيت از مقام معظم 
فرماندهي كل قوا، در راستاي ارتقای توان اقتصاد 
ملي و جهش توليد ب��ا صنايع غيرنظامي همكاري 

نزديك خواهد داشت. 
اين در حالي است كه سهم بخش دفاعي كشور از 
بودجه عمومي بسيار ناچيز اس��ت و در مقايسه با 
كشورهاي همسايه به خصوص عربستان و امارات 
قابل مقايسه نيست اما با اين حال جمهوري اسالمي 
ايران محور بس��ياري از تحوالت سياسي- نظامي 
منطقه اس��ت و قدرت بازدارندگي آن با هيچ كدام 
از كش��ورهاي منطقه قابل قياس نيس��ت تا جايي 
كه بس��ياري از انديش��مندان و مقامات رسمي و 
غيررسمي كشورهاي غربي نسبت به قدرت نظامي 
و بازدارندگي كش��ورمان در طول سال هاي پس از 
انقالب اسالمي معترف بوده و در مقاطع مختلف آن 

را به ناچار تحسين مي كنند. 
    رفتار 1+4 حياتي و رويه ساز است

به رغ��م تكاپ��وي فراگير امري��كا براي اس��تمرار 
تحريم هاي تسليحاتي اتحاديه اروپا، چين، فرانسه، 
آلمان، انگليس و روسيه با چنين موضوعي مخالفت 
و در قالب سخنراني و بيانيه بناي موضع خود را در 
اين باره اعالم كرده اند اما آنچ��ه ميزان پايبندي و 
صداقت 1+4 را نشان مي دهد آن است كه هر كدام 
از اين كش��ورها قراردادهايي را در زمينه توس��عه 
همكاري هاي تس��ليحاتي و نظامي با كش��ورمان 
امضا و اجرايي كنند؛ هدفي كه با توجه به س��ابقه 
كشورهاي مورد اشاره و همچنين منافع مشتركي 
كه با اي��االت متحده بر س��ر پرونده اي��ران دارند، 
قابليت اجرايي ش��دن داشته باش��د چراكه هر دو 
كشور چين و روسيه در اقدامات ضدايراني قبل از 
برجام كه نمود آن را بايد در اعمال شش قطعنامه 
شوراي امنيت سازمان ملل عليه كشورمان مشاهده 
كرد، همكاري كرده اند و در اثرگذاري تحريم هاي 
ضدايراني مشاركت داشته اند، البته )همانطور كه 

در ادامه خواهد آمد( اين دو كش��ور هنگام بحث و 
چانه زني ميان ايران و ط��رف امريكايي در هنگامه 
مذاكرات هس��ته اي براي منافع ايران تالش قابل 
توجهي داشته اند كه با واكنش منفي و بحث برانگيز 

تيم مذاكره كننده كشورمان روبه رو شده اند. 
كارنام��ه س��ه كش��ور اروپاي��ي در همراه��ي ب��ا 
سياس��ت هاي ضدايراني كاخ س��فيد نيز غيرقابل 
كتمان است و با هيچ كش��وري قابل قياس نيست 
تا جايي كه طي پنج سال اخير اروپايي ها كمترين 
ميزان پايبندي را به تعهدات خود نداشته اند و اجازه 
نداده اند طرف ايران��ي كمترين منفعت برجامي را 
كسب كند. سطح تخاصم سه كشور اروپايی گاه از 
امريكا نيز فراتر رفته است، آنجايي كه از ارديبهشت 
ماه سال ۹7 و بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، 
آنها با ارائه وعده هايي نظير »اينستكس« ماه ها بستر 
فريب افكار عمومي را توسط دولت فراهم كرده اند. 
به بيان ديگر آنچ��ه تحريم هاي تس��ليحاتي را به 
معناي واقع��ي كلمه اجراي��ي و از فضاي تبليغاتي 
و جنگ روان��ي در داخل كش��ور دور مي كند، آن 
است كه هر كدام از اعضاي برجام در غياب امريكا 
دس��ت كم به انج��ام قرارداده��اي تس��ليحاتي با 
كشورمان روي آورده و نشان دهند كه تنها مخالفت 
آنها با خواسته هاي امريكا از پشت تريبون خالصه 
نمي ش��ود و چنانچه غير از اين باشد عماًل موضع 
امريكا در باب اس��تمرار تحريم هاي تس��ليحاتي 
تحميل و رجحان خواهد يافت، بنابراين در تقابل 
ميان ايران و امريكا رفتار كش��ورهاي عضو برجام 
بسيار حياتي است و مي تواند به رويه سازي حقوقي 

عليه اقدام امريكا درباره ايران منجر شود. 
    اق�دام داوطلبان�ه تلخ و اعت�راف تلخ تر 

شرمن 
پافشاري روس��يه در مخالفت با درخواست اياالت 
متحده امريكا همچنان ادام��ه دارد تا جايي كه در 
آستانه لغو تحريم هاي تسليحاتي كشورمان زاخارووا 

سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه روز گذشته با 
تأكيد بر اينكه »تهران بخشي از محدوديت ها را به 
طور داوطلبانه پذيرفت!«، بيان كرد: »روسيه بارها 
اعالم كرده است كه قطعنامه 2231 شوراي امنيت 
از جمله ارسال تسليحات از ايران يا توسط اين كشور 
قابل بازنگري نيست. در سال 2015 شوراي امنيت 
س��ازمان ملل هيچ گونه محدوديت تسليحاتي در 
مورد ايران وضع نكرد.« زاخارووا همچنين تصريح 
ك��رد: »تهران بخش��ي از محدوديت ه��ا را به طور 
داوطلبانه براي تسريع روند مثبت مذاكرات در مورد 
برجام برعهده گرفت.« اين نخستين باري نيست كه 
روس ها چنين مسئله اي را مطرح مي كنند. ريابكوف 
عضو ارشد تيم مذاكره كننده روسيه مي گويد: »اين 
موضوعي پنهان نيست كه روس��يه طي مذاكرات 
هس��ته اي حامي رفع تحريم هاي تسليحاتي ايران 
در زودترين موعد ممكن بود، ما حتي در مقاطعي 
پيش��نهادهايي را تدوين كرديم كه بر اس��اس آن 
تحريم تسليحاتي يك ماه پس از اجراي برجام رفع 

شود، اما نتيجه متفاوت بود.« 
سرگئي الوروف وزير امور خارجه روسيه همچنين 
دو روز پس از انعقاد برجام در تاريخ 25تير 13۹4 
اظهار داشت كه طرف ايراني با طرف غربي درباره 
تحريم هاي تسليحاتي مصالحه كرد! وي اين مهم را 
فاش كرد كه »ما و چين مي خواستيم تحريم هاي 
تسليحاتي لغو ش��ود، اما با وجود حمايت ما، خود 
تيم ايران��ي موافقت كردند تحريم ها تا پنج س��ال 

ادامه يابد.«
وندي شرمن عضو ارشد تيم مذاكره كننده امريكا 
نيز با اشاره به برخي نقاط اختالف تيم مذاكره كننده 
امريكا و روس��يه در جري��ان مذاكرات هس��ته اي 
مي گويد: »يك��ي از نقاط واگراي��ي و اختالف ما و 
روس ها كه البته در اواخر مذاكرات روي ميز گذاشته 
ش��د، قطعنامه س��ازمان ملل در خصوص تحريم 
موشكي و تسليحاتي بود. روسيه معتقد بود نبايد 
هيچ محدوديتي روي موش��ك و تسليحات باشد. 
آنها هيچ محدوديتي را روي موشك هاي خودشان 
نمي خواس��تند و البته فكر مي كردن��د كه چنين 
محدويتي نبايد بر ايرانيان هم اعمال شود. نهايتاً بر 

سر اين موضوع مصالحه كرديم.« 
ش��رمن ادامه داد: »روس��يه و چين معتقد بودند 
قطعنامه صرفاً بايد توافق را تأييد كند و نبايد هيچ 
محدوديتي بر برنامه موش��كي و تسليحاتي ايران 
باقي بماند. آنها نمي خواس��تند برنامه موشكي يا 
ممنوعيت واردات تسليحاتي ايران پابرجا بماند. آنها 
متوجه شدند بدون وجود محدوديت هايي كه بود، ما 

نمي توانيم توافق كنيم.«
حال كه بيش از پنج س��ال از زم��ان انعقاد برجام 
مي گذرد، الزم است تيم مذاكره كننده كشورمان 
در رويكردي متفاوت از گذش��ته نسبت به اجرايي 
شدن لغو تحريم هاي تسليحاتي وارد عمل شده و 
عالوه بر رويكرد هاي ديپلماتيك جهت مقابله فعال 
با چنين مسئله اي اولويت دستگاه سياست خارجه را 
بسترسازي جهت توسعه روابط تجاري و تسليحاتي 
قرار دهد چراك��ه تنها منفعت رس��يده از برجام با 
انبوهي از هزينه هاي آن كه ب��ه تعبير رهبرمعظم 
انقالب خس��ارت محض بود، همي��ن تحريم هاي 
تسليحاتي است كه نقش دولت در اجرايي كردن آن 

بسيار محوري است.

سعيد همتي
   گزارش

قاضي زاده هاشمي با اشاره به لغو تحريم تسليحاتي:

بسياري از كشورها به تسليحات ايران نياز دارند
جمهوري اسالمي ايران در حوزه دفاعي و نظامي 
خودكفاس�ت و بخش عم�ده اي از ديپلماس�ي 
دفاعي م�ا بر مح�ور ص�ادرات متمركز اس�ت. 
سيداميرحس��ين قاضي زاده هاشمي در گفت وگو با 
خانه ملت، در خصوص لغو تحريم تسليحاتي ايران 
گفت: جمهوري اسالمي ايران به لحاظ نظامي و توان 
دفاعي تقريبا خودكفا است و مقامات امريكايی هم 
مي دانند تحريم های تسليحاتي نتوانست مانع رشد 
و پيشرفت ايران در حوزه نظامي شود. نايب رئيس 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به ديپلماسي دفاعي 
شكل گرفته از س��وي فرماندهان ارش��د نيروهاي 
مسلح اظهار داش��ت: بخش عمده اي از ديپلماسي 
دفاعي جمهوري اس��المي ايران بر محور صادرات 
متمركز اس��ت تا واردات، به عب��ارت ديگر مي توان 
گفت بس��ياري از كش��ورها به تجهي��زات و ادوات 
نظامي ايران نياز دارند تا اينكه ايران بخواهد با رفع 

تحريم هاي تسليحاتي به قدرت نظامي خود بيفزايد. 
وي با اش��اره به موضع اروپايي ه��ا در خصوص عدم 
تمديد تحريم تسليحاتي ايران تصريح كرد: نگاه ما به 
اروپا قطعاً نگاه بي اعتمادي است، زيرا بعيد مي دانم 
اروپايي ها به دليل منافع اقتصادي زيادي كه از روابط 
با اياالت متح��ده دارند تا آخرين لحظ��ه در مقابل 
امريكا بايس��تند، حتي اگر تحريم هاي تسليحاتي 
هم برداشته شود احتماالً شركت هاي اروپايي حاضر 
نخواهند بود با ايران وارد معامله تس��ليحاتي شوند. 
رئيس فراكسيون اقدامات پيشدستانه عليه تهديدات 
امريكا ادامه داد: يكي از راهكارهاي مقابله با امريكا 
و همپيمانانش در موضوع تحريم هاي تس��ليحاتي 
عليه جمهوري اسالمي ايران، تقويت راهبرد »نگاه 
به شرق« در دستگاه ديپلماسي كشور است، عالوه 
بر اين بايد در ديپلماسي دفاعي و رسمي به ظرفيت 

كشورهاي منطقه و آفريقايي نيز توجه شود.

عضو كميسيون امنيت ملي:
مدل توسعه روابط خارجي بايد تغيير كند

مدل توس�عه روابط خارجي باي�د تغيير كند 
و ن�گاه مت�وازن ب�ه هم�ه كش�ورها از جمله 
همسايگان جايگزين مدل نگاه به غرب شود. 
وحي��د ج��الل زاده، عض��و كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجل��س در گفت و گو 
با خانه ملت، با اش��اره به اهميت توس��عه روابط 
با همس��ايگان، تصريح كرد: يك��ي از مزيت هاي 
ژئوپليتيك جمهوري اسالمي ايران داشتن مرز 
مشترك با 15 كشور است كه فرصت كم نظيري را 
براي توسعه روابط سياسي و اقتصادي در اختيار 

كشورمان قرار مي دهد. 
وي اف��زود: در س��ال هاي اخي��ر نگاه دس��تگاه 
ديپلماس��ي به س��وي غرب ب��وده و از ظرفيت 
كشورهاي همسايه غفلت شده است، كشور هاي 
همس��ايه نيز اين موضوع را درك كرده اند كه ما 
توجهي به گس��ترش روابط با آنها نداريم و ابراز 

نگراني مي كنند كه چه تضميني وجود دارد كه 
اگر ش��رايط روابط خارجي ما مجدد تغيير كند، 

اروپايي ها را به آنها ترجيح ندهيم. 
نماينده مردم ارومي��ه در مجل��س تأكيد كرد: 
بي توجهي به همس��ايگان و غفلت از آنها باعث 
شده بسياري از دستاوردهاي ما حتي در عرصه 
مقاومت ب��ه مخاطره افتد و ديگ��ران از امنيت و 
آرامش��ي كه ما در منطقه ايجاد كرده ايم به نفع 

خود بهره برداري كنند. 
جالل زاده خاطر نش��ان كرد: در بحث اقتصادي، 
بازار خوب و آم��اده اي در اطراف كش��ور وجود 
دارد كه كشورهايي نظير تركيه و چين در حال 
بهره برداري از آن هس��تند اما با وجود اينكه ما با 
هزينه به مراتب كمتر از اين كش��ور ها مي توانيم 
محصوالت خود را به آنجا ترانزيت كنيم به دليل 

ضعف سازمان هاي مرتبط بالتكليف مانده ايم. 

   خبر

   مجلس

نماين�دگان مجل�س يازده�م بن�ا دارند ب�ا طرح ش�فافيت، 
كنن�د  اع�الم  را  و دستمزدش�ان  و حق�وق  درآمده�ا 
و بهت�ر اس�ت آنهاي�ي ك�ه در توئيت�ر گ�وش فل�ك را 
پ�ر كرده ان�د ه�م مناب�ع مالي ش�ان را اع�الم كنن�د. 
حجت االس��الم احد آزاديخواه نماينده مردم مالير در مجلس در 
گفت وگو با فارس درباره آخرين وضعيت طرح شفافيت در مجلس 
يازدهم اظهار داش��ت: نمايندگان براي تصوي��ب نهايي اين طرح 
محكم و قاطع ايستاده اند. وي افزود: مجلس يازدهم طرح ماليات 
بر خانه هاي خال��ي را در ابتداي ماه ه��اي فعاليتش تصويب كرد، 
ضمن اينكه شوراي قيمت گذاري گندم و قيمت گذاري محصوالت 
كشاورزي را نهايي و تركيب آن را متحول كرد. اين مجلس 30هزار 
ميليارد تومان يارانه براي خانوارهاي ايراني در قالب كارت اعتباري 
در قالب طرح تأمين كاالهاي اساسي مصوب كرده است، همچنين 
20هزار ميليارد تومان براي همسان سازي حقوق بازنشستگان و 

تكميل پروژه هاي عمراني را تصويب كرد. 

آزاديخواه اظهار داش��ت: خط نفاق در كش��ور چون ديد كه 
مجلس يازدهم مورد عنايت مق��ام معظم رهبري قرار گرفته 
اس��ت، تالش زيادي كرده و مي كند تا اين دوره از مجلس را 
زمين بزند ولي نمايندگان قسم خورده از خدمتگزاري به مردم 
كوتاه نخواهند آمد. متأس��فانه فتنه هاي مختلفي به نام فتنه 
»دنا پالس« و فتنه »تسهيالت خانه« را طراحي كرده بودند 
اما بنا داريم با طرح ش��فافيت به تمامي اينها پاسخ دهيم و با 
اطمينان مي گويم كه با قاطعيت آرا اين طرح در صحن علني 

رأي خواهد آورد. 
نماينده مالير در مجلس ش��وراي اسالمي گفت: ما به دنبال طرح 
شفافيت »آراي« نمايندگان نيستيم و آن را عوامفريبي مي دانيم 
بلكه به دنبال شفافيت عملكرد وكالي مردم در مجلس هستيم و 
بنا داريم نمايندگان فعلي عملكرد خود را در منظر مردم قرار دهند 
و نمايندگان مجلس قبل و مجالس قبل هم بهتر است در اين باره 
پاس��خ دهند، ضمن اينكه برخي نامزدهايي كه سابقه نمايندگي 

مجلس و قصد ورود به مجلس يازدهم را هم داشتند، بهتر است از 
تاريك خانه توئيتر خود خارج شده و عملكرد خود و ميزان سفرهاي 
خارجي شان را به مردم اعالم كنند. نمايندگان مجلس يازدهم بنا 
دارند با طرح ش��فافيت درآمدها و حقوق و دستمزدشان را اعالم 
كنند و بهتر است آنهايي كه در توئيتر گوش فلك را پر كرده اند هم 

منابع مالي شان را اعالم كنند. 
وي تصريح ك��رد: نمايندگان مجل��س يازدهم بن��ا دارند با طرح 
شفافيت نوع ارتباط شان را با وزارتخانه ها هم از نظر استخدامي و 
هم از نظر كاري بيان كنند و بهتر است ديگر نمايندگان دوره هاي 
قبلي مجلس هم سوابق استخدامي خود در وزارتخانه ها و رانت ها 
و فسادهايي را كه داش��ته اند، بيان كنند. آزاديخواه گفت:  وكالي 
مردم در مجلس يازدهم به دنبال پارلماني قوي هستند، هر چند 
ما در شرايط سختي نماينده ش��ديم و دالر از مرز 30هزار تومان 
فراتر رفته است اما مردم مي دانند قوه مجريه متولي كنترل اقتصاد 

و بازار است ولي به دنبال افزايش نظارت هستيم.

روابط استخدامي نمايندگان مجلس قبل با وزارتخانه ها شفاف شود
آزاديخواه: دنبال شفافيت عملكرد وكالی ملت هستيم

وقف؛سرمايهایبرايپيشرفتكشور
27ماه صفر در تقويم رسمی كشور به نام »روز وقف« ناميده شده است 
تا با نظرداشت سيره رسول گرامی اسالم)ص( به  عنوان اولين واقف در 
اسالم، توجه همگان به ارزش های اين عمل عبادی جلب شده و ضمن 
بهره برداری از ظرفيت های معن��وی آن به  عنوان عملی خير و جاودان 
برای افراد كه از ماندگاری باالی منافع آن در طول مدت زمان برخوردار 
است، جامعه اس��المی نيز با برنامه ريزی درست و هدفمند از ظرفيت 
وسيع و قابليت ذاتی آن برای رفع مشكالت رفاهی و اقتصادی و كمك 

به گسترش دانش و توسعه فرهنگ دين بهره مند شود. 
وقف اگرچه يك نهاد بش��ری و همزاد انسان است و سابقه آن به  لحاظ 
وجود حس خيرخواهی و نوع دوس��تی در ذات انسان به درازای تاريخ 
زندگی و قدمت بشر می باشد، ولی »وقف اسالمی« در قالب جديد خود 
كه توأم با تنوع، پايداری، هدفمندی و آرمانگرايی دينی است، توسط 
پيامبر گرامی اسالم)ص( پايه گذاری شده و از مختصات نظام حقوقی 
و اقتصادی اسالم است. روزی كه مخيريق يهودی بدون آنكه مسلمان 
شود، اموال خود را به پيامبر اس��الم)ص( هبه كرد و پيامبر اكرم)ص( 
بعد از كشته شدن مخيريق، اموال او و حيطان سبعه را در قالب صدقه 
جاريه در خدمت نيازمندان قرار داد، هس��ته اوليه »وقف اس��المی« 
تشكيل شد و پيامبر اكرم)ص( در تاريخ اسالم به عنوان اولين واقف به 
 شمار آمد. همچنين حضرت علی)ع( در وقف نامه خود كه حاوی نكات 
بسيار مهمی است، از  جمله اينكه اين اموال نبايد به كسی بخشيده شود 
يا به ارث برده شود يا فروخته شود و همه اين امور در موقوفات ممنوع 
است، پايه گذار شيوه وقف نامه نويسی است. با توجه به اهميت و ارزش ها 
و ثمراتی كه وقف برای نظام اس��المی دارد، در شريعت اسالم به ابعاد 
مختلف آن توجه ش��ده و احكام خاص آن بيان شده است. هر چند در 
قرآن مجيد درباره عطايای منجزه مانند وقف و سكنی و صدقه و هبه و 
غير اينها، آياتی مخصوص به اين امور نيست، ليكن آنچه عموماً بر فعل 

خيرات و تحريض به آنها داللت دارد دال بر اين امور نيز است. 
 در نظام اسالمی ما به  رغم اينكه از سال های بسيار دور تا به حال، مسئله 
وقف مورد توجه همگان بوده و از پشتوانه عظيم اعتقادی و دينی برخوردار 
است، اما اين مسئله به مرور زمان كمتر مورد توجه قرار گرفته و از منافع 
آن به  خوبی بهره برداری نشده اس��ت. اين در حالی است كه در مباحث 
اقتصادی و برنامه های توسعه كشورها از گذشته تا به حال، به موضوع وقف 
توجه ويژه و خاص شده و از آن به  عنوان »بخش سوم اقتصاد« در كنار دو 
بخش ديگر يعنی بخش عمومی )دولت( به  عنوان »بخش دوم« و بخش 
خصوصی )بازار و بنگاه های انتفاعی( به  عن��وان »بخش اول اقتصاد« در 
برنامه ريزی های اقتصادی و سياستگذاری های كالن نگاه جدی می شود تا 
جايی كه در كشورهای توسعه يافته، امروزه بخش عظيمی از توليد ناخالص 
داخلی و اشتغال مربوط به اين بخش می شود. به  عنوان مثال، در امريكا در 
سال 2007 بيش از ۶/۶درصد توليد ناخالص داخلی مربوط به بخش سوم 
اقتصاد بوده و اين رقم كه حدود ۹07ميليارد دالر است، با تبديل به نرخ 
ارز از طريق برابری قدرت خريد )ppp ( حدوداً معادل كل توليد ناخالص 

داخلی ايران در همان سال بوده است. 
بخش سوم اقتصاد در كشور ما را می توان در قالب نهاد وقف و امر خيريه 
كه ريشه ای عميق در فرهنگ اسالمی دارد، جست وجو كرد. ارائه برخی 
كاالها و خدمات كه در اقتصاد مدرن از آنها به  عنوان كاالهای عمومی ياد 
می شود، تا مدت ها پيش از اينكه ارائه آنها را دولت ها بر عهده گيرند، بر 
دوش واقفان و از راه موقوفات بوده است. نمونه هايی مانند كاروانسراها، 
آب انبارها، زاويه ها، بيمارستان ها، حوزه های عمومی دينی و... شواهدی 
بر اين مدعاس��ت. وقف ظرفيت هايی را دارا می باشد، از جمله اينكه به 
 صورت مردمی تأسيس و اداره می شود و در اكثر موارد تأمين مالی و انجام 
فعاليت های سازمانی به  عهده اعضای سازمان غيرانتفاعی و داوطلبانه آن 
است، اين بخش می تواند بهترين بستر برای حضور و نقش آفرينی مردم 
به  صورت داوطلبانه در امر توسعه و پبشرفت كشور حتی در حساس ترين 
و سخت ترين شرايط اقتصادی يعنی ش��رايط تحريم و فشار اقتصادی 
كشورهای معاند با نظام اسالمی باش��د و بار بزرگی را از دوش دولت ها 
بردارد. عالوه بر اينكه اس��تفاده از اين ظرفيت عظيم با اعتقاد دينی و 
ايمانی مردم مسلمان كشور عجين و توجه به منافع و بركات معنوی آن 

همواره مورد توجه خيرين واقع شده است. 
 با توجه به ظرفيت های مهم و مؤثری كه وقف در جامعه اسالمی دارد، 
دولت ها و نهادها و س��ازمان های وظيفه مند می توانند با برنامه ريزی 
و سياس��تگذاری های مناس��ب از اين نهاد اس��المی و دينی بهترين 

بهره برداری را كنند. اين سياست های توسعه آفرين عبارتند از:
1 - فرهنگ سازی در عرصه عمومی با اشاره به مبانی دينی و ارزشی

2 - تنوع بخش��ی به كاركردهای س��ازمان های مرتبط با وقف و ايجاد 
زمينه های گوناگون مشاركت های مردمی

 3 -نهادسازی س��خت افزاری )تأسيس س��ازمان ها و نهادهای انجام 
و مديريت فعاليت ه��ای وقف( و نهادهای نرم اف��زاری )مانند قوانين و 

مقررات مشوق(
4 - شفاف سازی و اطالع رسانی

5 - مقابله با سازمان ها و موسسات متظاهر به خيريه و وقف
۶ -صيانت از دارايی ها و درآمدهای بخش وق��ف با نظارت بر عملكرد 

متوليان
 7 - ايجاد زمينه مشاركت به  صورت وقف در واگذاری بنگاه های مالی و 

سرمايه ای كشور و تسهيل امر خصوصی سازی با اين هدف.

محسن اخباري

اگردرسياستورزيمشكلداريد
الاقلبهايمانمردمرحمكنيد!

اينكه وسط كارزار فشار حداكثري ترامپ يك مقام ارشد اجرايي 
حرفي بزند ك�ه معناي كرنش بدهد، اش�تباهي راهبردي اس�ت. 
به گزارش فارس، حجت االسالم مصطفی رستمي رئيس نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري در دانشگاه ها طي يادداشتي نوشت: »صلح« و »جنگ« 
برخالف ارزش هاي مطلقي چون »حق طلبي« و »دفاع« اموري نس��بي 
هستند، يعني حسب شرايط مي توانند عقلي و ارزش��مند يا نابخردانه و 
ضدارزش باشند اما اينكه وسط كارزار فش��ار حداكثري ترامپ يك مقام 
ارش��د اجرايي حرفي بزند كه معناي كرنش بدهد )ش��ما بخوانيد صلح( 
حداقل به سه دليل مهم، اشتباهي راهبردي است. اول: اينكه نشانه اختالل 
در دستگاه محاس��باتي مسئوالن ماست. نمي ش��ود يك روز گفت كدام 
آدم عاقلي با ترامپ مذاكره مي كند؟! و يك روز ديگر و در حالي كه رفتار 
او هيچ تفاوتي نكرده برايش با تار و پود تاريخ اس��الم، فرش قرمز ساخت 

و پهن كرد!
دوم: تشويق به ادامه فشار حداكثري است. به ادبيات طرف امريكايي در 
همين يكي دو هفته نگاه كنيد، هيچ نشانه اي از عقب نشيني- حداقل در 
تبليغات- ديده نمي شود. اين فرش قرمز معهود اينقدر خام دستانه است 
كه هر ناظري از جمله غربي ها را به اين نتيجه مي رساند كه فشارها به 
نتيجه رسيده پس چرا بايد متوقفش كرد؟ سوم: برجام به عنوان نمادي 
از صلح طلبي طرف ايراني، امروز به كما رفته است. »من جرب المجرب 
حلت به الندامه«. آقايان نمي خواهند توضيح دهند كه چرا هر بار سراغ 
گزاره صلح مي روند و جوري رفتار مي كنند كه سايه جنگ بر سر كشور 
سنگين مي ش��ود؟! آيا مي توان در ش��رايط نابرابر و بدون قوت بخشي 
داخلي، حرفي از صلح زد؟ اما مهم تر از همه اينها خطر تفاسير غلط از 
تاريخ اسالم و مباني شيعه به عنوان عقبه  تئوريك انقالب است. چطور 
مي شود براي مطامع سياسي روزي پيام كربال را مذاكره خواند و روزي 
ديگر صلح حسني را به غلط مصادره كرد؟ آقايان اگر در سياست ورزي 

مشكل داريد، الاقل به ايمان اين ملت رحم كنيد.


