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 قرآن این است که تو هم تعهد را رها
 کن که با این حال باز هم دولت محترم
تدریج به  و  نکرد  رها  را  تعهدات   ما 

بخشی از آنها را کاهش داد
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صبر و استقامت برترین زیور ایمان، و 
شریف ترین خوی های انسان است

الزمه فعالیت و مشارکت سیاسی اجتماعی 
فرهنگـی در یـک جامعه مسـتلزم شـناخت و 
معرفت عمیـق در ماهیت اصـول و ارزش های 

حاکـم بر سـاختار آن جامعه می باشـد. 

عقایـد  و  ارزش هـا  جامعـه ای  هـر 
به خصـوص خـود را دارد جامعـه ای بـا رویکرد 
اسـامی و جامعه ای با رویکرد سـکوالر، تا قبل 
از اسـتحکام یافتـن پایه هـا و زیربنـای انقاب 
اسـامی و بـه گفتـار درآمـدن نظریـه نظـام 
انقابـی مـا شـاهد دو قـدرت حاکـم برجهـان 
یعنـی بلـوک غرب سـرمایه داری و بلوک شـرق 
مارکسیسـم بودیم کـه این دو خـود از فرهنگ 

سـکوالر نشـات می گرفتنـد. 

بـا فروپاشـی شـوروی و مکتـوم مانـدن 
ارزش هـای آن اندیشـه لیبـرال حاکـم برجهان 
گشـت پـس از فروپاشـی شـوروی فرانسـیس 
فوکویامـا جامعه شـناس و نظریه پرداز مشـهور 
دنیـا گفـت وضعیت کنونی آمریـکا منتهی الیه 
تکامل تاریخی بشـر اسـت و بشـر دیگر از این 
باالتـر نمی رود. اما در اکتبـر 2018 در مصاحبه ای 
بـا بی بی سـی از افـول لیبرال دموکراسـی پـرده 
برداشـت و بـا اشـاره بـه جنبش هـای هویت 
گـرا در آمریکا و برگزیت در انگلیس نشـان داد 
لیبرال دموکراسـی در جهـان بـا تهدیـد جـدی 

مواجه اسـت. 

انقـاب  رهبـر معظـم  راسـتا  در همیـن 
نه فقـط  بودنـد:  فرمـوده  آیـت اهلل خامنـه ای 
اقتـدار معنـوی و قـدرت نرم خـود آمریکا بلکه 
حتی لیبرال دموکراسـی را هم که پایه و اسـاس 

تمـدن غـرب اسـت این هـا بی آبـرو کـردن و 
دارنـد بی آبـرو می کننـد لیبرال دموکراسـی یک 

ایدئولـوژی و شـکلی از حکمرانـی اسـت .

که دولت ها کشـورها را بر اسـاس ارزش ها 
و اصول لیبرالیسـم کاسیک اداره می کنند. 

اصلـی  مؤلفه هـای  و  شـاخصه ها 
لیبرال دموکراسـی برگـزاری انتخابـات، احـزاب 
سیاسـی چندگانـه، اسـتقال قـوا، حاکمیـت 
قانـون، اقتصـاد بـازار و مالکیـت خصوصـی 
می باشـد همـه ایـن شـاخصه ها درمجمـوع 
شـعار  اصلی تریـن  تأمین کننـده  می بایسـت 
لیبرال دموکراسـی یعنی آزادی باشند،اما درواقع 
ایـن مؤلفه ها تنهـا روکش و ظاهر  دموکراسـی 
می باشـند و زیربنـای اصلـی ایـن ایدئولـوژی 
سـلطه و حاکمیت یک قشـر خاص می باشـد. 

 ایـن امـر موجـب پیدایـش گسسـت و 
شـکاف سیاسـی و اجتماعـی عمیـق در آمریکا 
شـده اسـت حمله بـه کنگـره یکـی از اتفاقات 
عجیـب در تاریـخ آمریـکا اسـت امـا ایـن امر 
ایجادشـده  چالش هـای  بـه  مربـوط  صرفـاً 
توسـط ترامپ نیسـت؛این شـکاف، اختاف و 
جـدال فی مابیـن طیف های سیاسـی مختلف 
آمریـکا و فاصلـه مـردم و طبقات این کشـور با 
حاکمیـت دولـت آمریکاسـت کـه در درازمدت 
مشـروعیت ایـده آل دموکراسـی را تحت تأثیر 
قرار می دهد. لذا پشـت پرده ی تسـخیر کنگره 
متغیرهـای مختلـف چون فقـر بیـکاری کرونا 
و از همـه مهم تـر تبعیض هـای نـژادی اسـت 
و انتخـاب انتخابـات آمریـکا صرفـاً جرقـه ای 

بـرای شـعله ور شـدن ایـن شـکاف های عمیق 
به وجودآمـده در سـطح جامعـه بـود. بنابراین 
در دوران پسـا ترامـپ هـم شـاهد بـه سـخره 

گرفتـه شـدن دموکراسـی خواهیـم بود.

هـر  شـد  گفتـه  ابتدائـاً  کـه  همان طـور 
جامعه ای رویکـردی دارد و این رویکرد نیازمند 
رهبـری و ایدئولـوژی مطلـوب بـرای بـه نظم 
درآوردن ارزش هـای آن جامعـه اسـت. آمریکا 
همـواره به عنـوان الگـو و سـردمدار اندیشـه 

بوده اسـت. مطـرح  لیبرال دموکراسـی 

امـا در سـال های اخیـر ما شـاهد ناکامی 

آمریـکا در رهبـری سیاسـی برجهـان بوده ایـم؛ 
واال انگاشـتن هویت آمریکایـی و تمرکز بر روی 
منافـع واشـنگتن به جـای منافـع جهانی،عمًا 
رهبـری سیاسـی آمریـکا را به بحران کشـانده .

قـدرت  افـول  بحـث  بـه  انقـاب  رهبـر 
آمریـکا اشـاره کردند کـه آمریکا هـم در عرصه 
قـدرت سـخت و هم در عرصه قـدرت نرم دچار 

افـول شده اسـت«

دیگـر  پیشـرفت  و  زمـان  باگذشـت 
کشـورها و جنگ هـای متعدد آمریـکا در حوزه 
خاورمیانـه قـدرت آمریـکا بـه نسـبت فاصلـه 

زمانـی بعد از جنگ جهانی دوم بسـیار کاهش 
کرده اسـت؛ پیـدا 

هـم ازلحـاظ اعتبـار بین المللـی کـه خود 
داعیـه شـعار آزادی اسـت، لکـن در خصـوص 
کشـورهای ناقض حقوق بشـر چون عربستان 
ترکیـه مصـر میانمـار سـکوت کـرده و حتـی 
حمایـت می کند امـا در برابـر کشـورهای ایران 
کوبـا و ونزوئـا انتقـاد و سیاسـت های اعمـال 
تحریـم را اجرایـی کرده و می کند این سیاسـت 
گزینشـی خود از اصلی تریـن مصادیق لگدمال 
کـردن ارزش هـای دموکراسـی اسـت، و هـم 
ازلحاظ سیاسـت های اخیر آمریـکا که اقتصاد 
ناسیونالیسـتی را علـم کرده و ایـن امر موجب 
بروز تشـنج های سیاسـی میان آمریـکا و دیگر 
کشـورها گردیـده کـه در این خصوص شـاهد 
جنـگ تجـاری بـا چیـن اعمـال تحریـم علیه 

روسـیه و تقابـل با دیگر کشـورها هسـتیم؛

فرمایشـات  بـه  توجـه  بـا  به طورکلـی 
لیبرال دموکراسـی  کـه  درمی یابیـم  معظم لـه 
تنهـا ظاهـر و روکـش آرام تمدن غرب اسـت و 
زیربنـای آن فضـای آکنـده از تبعیضـات نژادی 
نابرابری هـای اجتماعـی و بیـکاری و در سـطح 
بین الملـل نادیـده انگاشـتن ارزش های مبتنی 
بـر آزادی کشـورها و درنهایـت کاهـش اعتبـار 
و قـدرت آمریـکا و ظهـور قدرت هـای جدیـد 
و تمدن هـای قدرتمندتـر نظیـر تمـدن نویـن 

اسـامی خواهیـم بـود .

ن دریک حس�ی ام�ی

مسئول کمیته آموزش

بررسی ابعاد و تحلیل دموکراسی غرب

دموکراسی بحران یا فرصت

گزارشی از سلسه جلسات انجمن اسامی دانشجویان مستقل با 

نهادها و سازمان های مختلف



رویکـرد متناقـض ناتـو  در برابـر »داعـش« در 

عراق و سـوریه!

پـس از وقـوع عملیـات فجـر الجـرود و پایان 

حضـور داعش و النصـره در مرزهای سـوریه و لبنان 

، سـخن گفتن از مسـاله مرزهای سـوریه و لبنان در 

اخبـار فرامـوش شـد وبـا آزادی نـوار مرزی از سـمت 

سـوریه و از ابتـدای القصیـر در شـمال تـا جـرود 

روسـتاهای جبـل الشـیخ در جنوب ، امنیـت در این 

منطقـه برقرار شـد به گونـه ای که روزنامـه التایمز در 

گزارشـی از اقـدام بریتانیا در حمایـت نظامی از لبنان 

بـرای کمـک بدان و بـه اصطاح آنان بـرای حفاظت 

مرزهای لبنان وسـوریه خبـر داد.   

نماینـده نیروهـای مسـلح روسـیه در سـوریه 

روز چهارشـنبه گفتـه بـود کـه بـه لطـف فعالیـت 

هـای تحقیقاتـی و تجسسـی نیروهـای سـوریه با 

پشـتیبانی پهپادهای روسـی درمناطـق صحرایی در 

شـرق اسـتان حمـص، انبـار بزرگی از سـاح کشـف 

شـد که تروریسـت هـای داعش از آن بـرای فعالیت 

های تروریسـتی در اسـتان های حمـص و دیر الزور 

اسـتفاده مـی کردند.

وی خاطرنشـان کـرد کـه حـدود 36 قبضـه 

و 7 دسـتگاه  و مسلسـل  سـاح خـودکار سـبک 

مسلسـل سـنگین و یه قبضه آرپی جی بـا 28 گلوله 

و یک سـامانه موشـک های ضد تانک و 87 مین و 

بمـب و نزدیک به 40 کیلوگـرم مواد منفجره و بیش 

از 22 هزار فشـنگ جنگی در این انبار کشـف شـد که 

برخـی از آنها سـاخت کشـورهای عضو ناتـو بودند.

در حالـی کـه ایـن شـواهد پـرده از حمایـت 

کشـورهای غربی از »داعش« در سـوریه به خصوص 

در منطقـه بادیـه  کـه تقریبا هـر روز صحنـه درگری 

بیـن ارتش سـوریه و نیروهـای مردمی در یک سـو 

بـا تروریسـت هـای داعشـی در سـوی دیگر اسـت 

برمـی دارد، ناتـو بـه بهانه مبـارزه با »داعـش« و به 

درخواسـت آمریکا قصـد دارد تعـداد نیروهای خود 

را در منطقـه 8 برابـر کند.

»ینس اسـتولتنبرگ«، دبیر کل ناتو در گفتگوی 

مطبوعاتـی در پایـان دومیـن روز از نشسـت وزاری 

دفـاع ناتـو در بروکسـل گفـت کـه ناتـو قصـد دارد 

تعـداد نیروهـای خـود را در عراق از 500 نفـر به 4هزار 

نفـر افزایـش دهد.

افزایـش و  وی گفـت: »امـروز دربـاره طـرح 

توسـعه مأموریـت آموزشـی ناتـو بـرای پشـتیبانی 

نیروهـای عراقـی صحبـت کردیـم. ما مـی خواهیم 

مطمئـن شـویم کـه داعـش دیگـر برنمـی گـردد«.

آیـا ناتـو در سـوریه از »داعـش« در حملـه بـه 

ارتـش سـوریه و هم پیمانانش حمایـت می کند اما 

در عـراق بـا آن مـی جنگـد، یـا اینکـه می کوشـد با 

اطمینـان از بقـای این گـروه تروریسـتی و جلوگیری 

از نابـودی آن، بهانـه ای بـرای ادامـه حضـور در عراق 

پیـدا کند؟

آیـا ناتـو تصـور می کنـد عراقـی هـا فراموش 

مـی کننـد کـه چگونـه در سـال 2014 زمانـی کـه 

»داعـش« بـه دروازه های بغداد رسـیده بود، همین 

کشـورها و آمریـکا تقاضـای کمـک عراقـی هـا را رد 

کـرده و آنهـا را تنهـا گذاشـتند و حتـی آمریـکا که با 

عـراق توافق دفاعـی و کمک تسـلیحاتی امضا کرده 

بـود در پاسـخ بـه تقاضـای کمـک تسـلیحاتی این 

کشـور گفتنـد کـه ایـن سـاح به دسـت شـما می 

رسـد امـا در 2014 بلکـه در 2020.!

مؤمـن دو بار از یک سـوراخ گزیده نمی شـود. 

دوره »داعـش« بـه پایـان رسـیده اسـت و آمریکا و 

ناتـو بایـد بدانند که نمـی توانند، پیکر بـی جان این 

گروه تروریسـتی  که بـا اقتدار مقاومـت و رزمندگان 

در سـوریه از پـا درآمده اسـت - را دوبـاره زنده کنند.

ن الملیل اخبار ب�ی
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مسئول کمیته فرهنیک

انقـاب  مهـم  مناسـبت های  و  ایـام اهلل 
اسـامی مایه قوام و اسـتحکام نظام اسـت که 
مـردم شـریف ایـران، اختـاف سـلیقه و انتقاد 
هـای خود نسـبت به عملکـرد دولت هـا را کنار 
گذاشـته و پیـروزی اصـل جمهوری اسـامی را 

جشـن گرفتـه و گرامـی می دارنـد.
امـا در جریـان مراسـم ۲۲ بهمـن  امسـال 
درحالی کـه  اصفهـان  در  موتورسـوار  عـده ای 
پرچم هـای جمهوری اسـامی و حـزب اهلل لبنان 
اقدامـی خودسـرانه  در  داشـتند  در دسـت  را 
»مـرگ  شـعارهای  درحالی کـه  غیراخاقـی  و 
پخـش  بلندگـو  از  اسـرائیل«  و  آمریـکا  بـر 
می شد؛شـعار مـرگ بـر روحانـی سـر دادنـد.
ایـن در حالی اسـت کـه حضـرت آیت اهلل 
خامنـه ای چنـدی پیـش دریکـی از دیدارهـای 
خود بر »حفظ ادب اسـامی در سـخن گفتن« 
تأکید و خاطرنشـان کردنـد: بدگویی و بدزبانی 
در جامعـه بایـد جمـع شـود و ادب اسـامی 

گسـترش یابد.
َلُکـم  اَکـَرُه  فرمودند»اِنّـی  امیرالمؤمنیـن 
لشـکر  در  وقتی کـه  َسـّبابین «  َتکونـوا  اَن 
امیرالمؤمنیـن خطـاب بـه لشـکریان معاویـه 
بعضی ها یک مقـداری بدزبانی کردند، حضرت 
فرمود نه، بدزبانی نکنیـد، بدگویی نکنید، »اِنّی 
اَکـَرُه َلُکـم«، من دوسـت ندارم شـما این جوری 
باشـید. بعضـی افراد »مـرگ گفتـن« را توهین 
نمی داننـد  حتـی اگـر ایـن فرضیـه را درسـت 
تلقـی کنیـم بـه کاربـردن ایـن الفـاظ در روز 
۲۲ بهمـن کـه روز پیـروزی جمهـوری اسـامی 
اسـت؛در خطاب بـه رئیس جمهـور قانونی این 
نظـام توهین اسـت و هرگـز درشـان و جایگاه 
ایـن یـوم اهلل نبوده.ما باید سـعه صدر سیاسـی 
خـود را بـاال ببریـم و در مقابـل نامایمات هـا 

رفتـار نامعقـول انجـام ندهیم.
گرچـه که ادب و خوش بیانـی و به کاربردن 
الفـاظ محترمانـه بهتراسـت دوطرفـه صـورت 
بگیـرد و مسـئولین به رعایـت آن اولـی تر اند 
وبایـد الگویـی شایسـته برای سـایرین باشـند 
درصورتی کـه مـا شـاهد ایـن نـوع رفتارهـای 
غیراخاقـی از طرف برخی که غالبـاً در تبلیغات 
همین طـور  و  می شـود  شـروع  انتخاباتـی 
اسـتمرار می یابـد کـه نتیجه آن کمرنگ شـدن 
اخاق اسـامی در جامعه اسـت.اما دانشجوی 
سیاسـی  ایـن  برابـر  در  خـود  از  بایـد  بیـدار 
کند.رئیـس  مراقبـت  بی ادبانـه  بازی هـای 
هیئـت دولـت بارها در پاسـخ بـه منتقدانش 
پنجـاه  مـرز  از  کـه  توهین آمیـزی  عبـارات  از 
توهیـن عبـور کـرد ازجمله)بزدل،تخریب گر،تازه 
انقابـی شـده،هوچی بـاز و ...( اسـتفاده کرده 

کـه از شـخصیت رئیس جمهـور بـه دور اسـت 
و بـه نوعی موجب خشـم بیشـتر منتقـدان و 
در نتیجـه ایـن اقدامـات ناشایسـت گردیـده.
هیـچ فـرد انقابـی نبایـد خـارج از معیارهای 
پذیرفته شده کشـور عمل کند و مسئولیت های 
هـر فـرد موجب مسـتثنا شـدن او از این اصل 
ادب نخواهـد بـود. اگـر عملـی قبیح اسـت؛در 

تمـام ابعـاد قبیح اسـت.
ایـن ماجرا بـا واکنش های زیـادی از طرف 
دولـت و رسـانه های و شـخصیت های نزدیک 
بـه آن روبـرو شـد و بسـیاری آن را محکـوم 
رئیس جمهـور  بـه  توهیـن  کردند.درهرحـال 
قانونی کشـور جرم اسـت و کسـانی کـه از این 
کار حمایـت کـرده و می کنند نیز در جـرم آن ها 
شـریک اند.همه می دانند کـه رعایت هنجارها 
و مقـررات باید در همه سـطوح انجام بگیرید.و 

نبایـد بـه حاشـیه هایی که بـه اسـاس وحدت 
خـودش  می زند،بیش ازحـد  لطمـه  ملـت 
پرداخـت کـه منجر بـه سوءاسـتفاده معاندین 

از این طـور خطاهـا شـود.
اسـحاق جهانگیـری، معـاون اول روحانی 
در نامـه ای بـه رئیـس قـوه قضائیـه خواسـتار 
»پیگیـری قاطـع« وقایـع ۲۲ بهمـن شـده و 
دادسـتان اصفهـان  از مراجع امنیتی خواسـت 
برای »شناسـایی مرتکبان و محرکان شـعار های 
هنجار شـکنانه و توهیـن بـه رئیس جمهـوری« 
نبایـد  قاطعانـه  پیگیـری  ایـن  کننـد.  اقـدام 
یک طرفـه صـورت بگیـرد و هـر کـس در هـر 
پسـتی بایـد پاسـخ گـوی بدزبانی هـای خـود 
و  رؤسـا  و  مدیـران  میـان  تفاوتـی  باشـد.و 

شـهروندان عـادی نیسـت.
امـا نکته قابل توجه این اسـت کـه نباید از 
ایـن رفتارهای ناشایسـت به عنوان سرپوشـی 
بـرای ناکارآمدی و مدیریت  اشـرافی منتهی به 
جابه جا شـدن رکوردهای تورم و رکود اسـتفاده 
کـرد. در حـال حاضـر بایـد بـه فکـر پیـش برد 
امـورات کشـور باشـیم و از موضع گیری هـای 
غـرض دار پرهیـز و از موج سـواری بـر این گونه 

رخدادها خـودداری کنیم.
جریان دانشـجویی در مطالبـات خود باید 
بـه ادب اسـامی دقـت ویـژه ای کنـد  و تـوان 
شناسـایی درسـت ریشـه و جریان ها را داشته 
سیاسـی  و  مظلوم نمایی هـا  درگیـر  و  باشـد 

بازی هـا نشـود.
ما از بیگانگان هرگز ننالیم

که با ما هر چه کردند آشنا کرد

حواشی راهپیمایی ۲۲بهمن

مرگ بر ...!

محمد پندور

مسئول کمیته نشریات

در سـال های اخیـر کـه قیمـت کاالهـا به 
شـدت رو بـه افزایـش بـود تاش شـد قیمت 

کاال هـای اساسـی در کشـور کنترل شـود. 

یکـی از تصمیمات اتخاذ شـده اختصاص 
ارز بـرای ایـن کاال هـا بـود. بـرای مثـال اگر در 
کشـور قیمـت دالر 10 هـزار تومان باشـد دولت 
بـرای اینکه قیمت گوشـت افزایـش پیدا نکند 
بایـد به وارد کننده دالری که در بـازار آزاد 10 هزار 
تومـان  قیمـت دارد را به قیمت 4200 بفروشـد 
بـه این شـرط که شـخص وارد کننده بـا آن ارز 
گوشـت وارد کنـد و آن را بـه قیمـت پاییـن در 
بـازار کشـور به فروش برسـاند تا به این شـیوه 
قیمـت ایـن کاال افزایـش نداشـته باشـد. این 
ارز بـرای کاالهایـی مختلـف همچون گوشـت، 
نهاده هـای دامـی و....  اختصـاص داده شـد. 

امـا در عمـل چه اتفاقـی افتاد.

در عمـل  کاالهـا وارد کشـور شـدند اما نه 
بـه  قیمـت دولتـی و مناسـب بلکه بـه قیمت 
آزاد و بـه صـورت قطـره چکانی به بـازار عرضه 
شـد تا عـاوه بر اینکـه  شـاهد افزایش قیمت  
باشـیم بـا کمبـود کاالهـا مواجه شـویم. هیچ 
نظارتـی بـر روی وارد کننـده نبـود کـه آیـا آن 
ارزی کـه بـه نرخ دولتـی خریداری کـرده تماماً 
بـه خریـد کاال اختصـاص داده شـده اسـت یا 
نـه. بعـد از اینکه کاال وارد شـد احتکار شـد و یا 
بـه صـورت کامـل وارد بـازار شـد و ایـن عرضه 
بـه بـازار  با  چـه قیمتی صـورت گرفته اسـت. 

در  مجلـس  و  دولـت  کلیـدی  اختـاف 
بـود.  تومانـی  ارز ۴۲۰۰  بودجـه ۱۴۰۰، حـذف 
مجلـس معتقـد اسـت کـه بـا ارائـه بخشـی 
از منابـع حـذف ارز دولتـی در قالـب یارانـه بـه 

مـردم، می تـوان اثـرات آن  را برای مـردم جبران 
. د کر

اینکـه برخـی از مقامـات دولتـی اعـام 
می کنند کـه جایگزینی ارز ۴۲۰۰ بـا یارانه منجر 
نادرسـتی  تـورم می شـود اساسـًا حـرف  بـه 
اسـت. بـرای اثبـات اشـتباه بـودن ایـن مدعا 
کافـی اسـت توجه کنیـم کـه در ۸ سـال اخیر 
یارانـه مـردم، حتی یـک ریال افزایـش نیافت 

امـا تـورم افزایـش یافته اسـت.

این هـا سـؤاالتی اسـت کـه می بایسـت 
دولـت بـه آن هـا پاسـخ گو باشـد. چیـزی که 
در حـال حاضـر بـه نظـر می رسـد این اسـت 
کـه ماجـرای ارز 4200 تومانـی تنهـا راهـی برای 
ثروتمنـد شـدن عـده ای بـود آن هـم از جیـب 
مـردم کـه دولـت بـه  ایـن موضـوع کمـک 

کـرد و  اگـر بـه آن هـا کمـک نکـرد مانعی هم 
بـر سـر این فسـاد بـزرگ نبـود. ایـن موضوع 
کـه ارز 4200 تومانـی کمکـی به اقتصاد کشـور 
نمی کنـد از همـان ابتـدا بـه دولت تذکـر داده 
شـد اما دولت مسـر بـه انجام آن بـود و کامًا 
نابجاسـت کـه مـا از مجلـس گذشـته توقـع 

داشـته باشـیم کـه جلـوی ایـن کار را بگیرد. 

مجلسـی که تقریباً بله قربـان گوی دولت 
بود. اما در بودجه سـال آینـده ارز 4200 تومانی 
از بـه بـار آوردن مخـارج  حـذف شـد پـس 
سـنگین و تأثیـر بسـیار کم مجلس مسـر بود 
کـه ایـن ارز از بودجـه حذف شـود و دولت نیز 
اعـام کـرد کـه موافق حـذف ایـن ارز از بودجه 
اسـت. چیزی کـه از این دولت تـا کنون دیدیم 
فقـط آزمـون و خطـا بود هـم در خصـوص ارز 

4200 تومانی، برجـام و.....

الیحه بودجه پیشنهادی

کمیسـیون تلفیـق بیـش از یک مـاه برای 
بررسـی و اصـاح اساسـی بودجه زمـان صرف 
بـه  داد.  انجـام  را  مهمـی  اصاحـات  و  کـرد 
عنـوان نمونـه ارز ۴۲۰۰ تومانـی کاالی اساسـی 
که سـه سـال رانت هـای فراوانـی ایجـاد کرده 
و میلیاردهـا دالر ارز مملکت را بـه باد داده بود، 
حـذف شـد و به جـای آن یارانه مـردم به ویژه 
دهک هـای کـم درآمـد افزایـش قابلـی یافت.

تلفیـق  در مصوبـات  نیـز  نفتـی  درآمـد 
اصاح شـد. دولت فروش ۲.۳ میلیون بشـکه 
نفـت را پیش بینـی کرده بود امـا مجلس این 
رقـم را بـه ۱.۵ میلیون بشـکه رسـاند و به دلیل 
حـذف ارز دولتـی نـرخ تبدیـل دالر بـا لایر را ۱۷ 

هـزار و ۵۰۰ تومـان در نظـر گرفت.

مهمـی  اصاحـات  تلفیـق  کمیسـیون 
دیگـری را نیـز صـورت داد کـه مهم تریـن آن 
عبـارت بـود از: اصـاح نـرخ ارز مبنـای حقوق 
ورودی گمـرک از ۴۲۰۰ بـه نـرخ نیمـا، حـذف 
اوراق سـلف نفتی، افزایش وام ازدواج، افزایش 
بودجـه محرومیـت زدایی، افزایش شـفافیت 
بودجـه، احـذ مالیـات از گوشـی های لوکـس 

وارداتـی، کاهـش مالیـات تولیـد و...

امیدواریـم دولت در این واپسـین روزهای 
سـکان داری خـود لطمـه دیگـر به کشـور وارد 
نکنـد. مـردم توقـع کار  و رونـق اقتصـادی از 

ایشـان را ندارند. 

 ارز 4200 سودی کان در جیب واردکنندگان؟! 

ارز جهانگیری فاجعه اقتصادی



از  جمعـی  دیـدار  در  اسـامی  انقـاب  معظـم  رهبـر 
فرماندهـان نیـروی هوایـی و پدافنـد هوایـی ارتش، بیعت 
تاریخـی همافران با امـام خمینی)ره( در ۱۹ بهمـن ۵۷ را یکی 
از شگفتی سـازی های مهـم و از عوامل اصلـی پیروزی انقالب 
و همچنیـن نشـان دهنده خطـای محاسـباتی آمریکایی ها 
برشـمردند و گفتند: الزمه اسـتمرار حرکت پرشـتاب انقاب، 
حضـور مـردم درصحنـه، کار و تـاش بی وقفه، اتحـاد کلمه 
بخصـوص میان مسـئوالن، اعتماد به وعده الهـی و افزایش 

مؤلفه هـای قـدرت ملـی در عمل اسـت.

رهبـر انقاب اسـامی همچنیـن قضایـای فضاحت بار 
اخیـر آمریـکا و سـقوط ترامپ را افـول آبرو، قـدرت و انتظام 
اجتماعی و سیاسـی آمریکا خواندند و با اشـاره به اظهارنظر 
مقام هـای اروپایـی و آمریکایی دربـاره ی برجـام و تحریم ها 
تأکیـد کردنـد: آمریکایی هـا و اروپایی هـا حـق هیچ گونـه 
شـرط گذاری ندارنـد زیـرا تعهـدات برجامـی خـود را نقـض 
کردنـد و آن طرفـی که باید شـرط بگذارد جمهوری اسـامی 
اسـت زیـرا بـه تعهـدات خـود پایبنـد بـود. بنابرایـن ایران 
هنگامـی بـه تعهـدات برجامـی خـود بازخواهد گشـت که 
آمریـکا همـه تحریم هـا را در عمـل و نـه در حرف یا بـر روی 
کاغـذ، لغـو کنـد و ایـن لغـو تحریم ها مـورد راسـتی آزمایی 
ایـران قـرار گیـرد. این، سیاسـت قطعی و غیرقابل برگشـت 

جمهـوری اسـالمی و مـورد اتفاق همه مسـئوالن اسـت. 

فرمانـده کل قـوا در ایـن دیـدار حادثـه ۱۹ بهمـن ۱۳۵۷ 
را از ایـام اهلل خواندنـد و افزودنـد: جـدا شـدن بخـش مهمی 
از ارتـش و پیوسـتن آن هـا بـه امـام و مـردم شـبیه معجزه 

بـود زیـرا تکیه اصلـی رژیم طاغوت بـه ارتش و سـاواک بود 
و درنهایـت از آنجایـی ضربـه خوردنـد کـه هیـچ گاه تصـور 

نمی کردنـد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای به خطای محاسـباتی عجیب 
دولت دموکرات آمریکا در آن زمان، در ارزیابی شـرایط کشـور 
و مـردم نیـز اشـاره کردنـد و گفتنـد: آمریکایی ها بـه ارتش 
شاهنشـاهی بسـیار امیدوار بودند و بر اسـاس اخبار قطعی، 
کودتایـی را طراحـی کـرده بودنـد تـا با دسـتگیری سـران و 
پیشـروان انقـاب و با اسـتفاده از خشـونت گسـترده علیه 
مـردم، مانـع سـقوط رژیـم شـوند امـا یکـی از عواملـی کـه 
نقشـه شـیطانی آن هـا را باطل کـرد، حرکت نیـروی هوایی 

در نوزدهـم بهمـن بود.

رهبر انقاب اسـامی تأکید کردند: با نشسـتن و تماشا 
کـردن هیـچ کاری پیـش نمـی رود. مسـئوالن با حضـور در 

میـدان کار و عمـل، و بـا اعتمـاد بـه خـدا، دائمـاً مؤلفه های 
قـدرت ملـی را افزایـش دهنـد و در عمل تولید قـدرت کنند.

رهبـر انقـاب اسـامی افزودنـد: اگـر شـبیه قضایـای 
آمریـکا در هـر نقطه دیگـر از دنیا بخصوص در کشـورهایی 
کـه آمریـکا بـا آن هـا مشـکل دارد، رخ داده بـود، آن را رهـا 
نمی کردنـد امـا امپراتـوری خبـری در دسـت آن هـا اسـت و 
تـاش دارنـد تا ماجرا را تمام شـده نشـان دهنـد درحالی که 

قضیـه تمـام نشـده و دنباله دار اسـت.

ایشـان علت دسـتپاچگی و سراسـیمه بـودن رژیم های 
وابسـته به آمریـکا در منطقه بخصوص رژیم صهیونیسـتی 
و یاوه گویی هـای اخیـر آن هـا را ترس و اضطـراب از واقعیت 
داخلـی  محیـط  و  بین المللـی  محیـط  در  آمریـکا  افـول 

دانستند.

رهبر انقاب اسـامی تأکیـد کردند: آن ها صرفـاً در یک 
برهـه بسـیار کوتـاه در اول کار، بعضـی از تحریم هـا را موقتاً 
تعطیـل کردنـد امـا بعـداً تحریم هـا را برگرداندنـد و حتـی 
افزایـش هـم دادند، بنابراین حق گذاشـتن شـرط و شـروط 

ندارند.

رهبر انقاب اسـامی تأکیـد کردند: طرفی کـه حق دارد 
بـرای ادامه کار برجام شـرط بگذارد، جمهوری اسـالمی ایران 
اسـت چـرا کـه از اول به همـه تعهـدات برجامی خـود عمل 

کـرد ولـی آن ها تعهـدات خود را نقـض کردند.

رهبـر انقاب اسـامی مسـئوالن و دسـت اندرکاران امور 
کشـور را بـه اتحاد کلمـه و هم صدایی توصیه مؤکـد کردند و 
گفتند: اتحـاد کلمه مردم و همچنین مسـئوالن عامل اصلی 
عبور از بسـیاری از مشـکات در ۴۲ سـال گذشـته بوده و این 

هماهنگـی و هم صدایی بایـد ادامه یابد.

فرمانـده کل قـوا، نیروهـای مسـلح را بـه ادامـه تولیـد 
قـدرت توصیـه و در پایـان تأکیـد کردنـد: به لطـف خداوند 
و دعـای حضـرت ولی عصر)عج( فـردای ملت و کشـور ایران، 

قطعـاً به مراتـب بهتـر و باالتـر از امـروز خواهـد بود.

پیـش از سـخنان رهبـر انقاب اسـامی، امیر سـرتیپ 
نصیـرزاده فرمانـده نیـروی هوایی ارتـش بابیان گزارشـی از 
برنامه هـای این نیرو در سـال گذشـته گفت: نیـروی هوایی 
باسـابقه حضور اثرگذار خود در انقاب و حفظ دسـتاوردهای 
آن، امـروز بـا دسـتی پـر از رویش هـای برخاسـته از تفکـر 
مقاومـت و آموزه هـای مکتب شـهید سـلیمانی، باانگیزه تر 
از پیـش در مسـیر ارتقای قدرت هوایی کشـور گام برداشـته 

است.
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خانم فدا�ی
گ

عضو کمیته فرهنیک

معامـات  حجـم  افزایـش  راسـتای  در 
بازارهـای بین الملـل ، نظام بانکداری توانسـت 
اکنـون  و  آورد  بـه دسـت  را  واالیـی  جایـگاه 
مراکـز تأمیـن مالـی، بخـش مهمـی از نظـام 
البتـه طبـق  اقتصـادی محسـوب می شـوند؛ 
توسـط  گزارش شـده  داده هـای  و  اطاعـات 
کشـورها بـه بانـک تسـویه بین الملـل، سـهم 
ایـران  کمتـر از دودهـم درصـد اسـت. مسـئله 
نظام بانکـداری، از شـاخص های مهم برای یک 
کشـور درحال توسـعه بـه حسـاب می آیـد؛ که 
اگـر اقتصـاد کشـور مذکـور بخواهـد بـه رشـد 
پایدار برسـد بایـد در وهله اول سـاختار مالی و 
بانکـداری خـود را بـه بلوغ الزم برسـاند تا چرخ 
اقتصاد با پویای و اسـتمرار در مسـیر رشـد قرار 

د. بگیر

راه پیشرفت
آمریـکا باهدف قرار دادن نظـام مالی ایران، 
توانسـت مشـکاتی را بـرای کانال هـای مالـی 
ایـران بـه وجـود آورده اسـت. البتـه در نظـام 
مالـی بین الملـل، کانال هـای انتقـال وجـوه با 
مزیـت محرمانـه بـودن اطاعات فراوان اسـت 
که بـا اسـتانداردهای حرفـه ای و قانونی عرصه 
بین الملـل مطابقـت دارد. در کشـورهای غربی 
بـه علـت وجـود قوانیـن مالیـات کمرشـکن، 
ازایـن رو اسـت در کشـورهایی کـه بـا کاهـش 
تدریجی منابع درآمدی سـنتی مواجه هسـتند 
شـرایط آن هـا هـم وادار بـه تأسـیس مراکـز 
تأمیـن مالـی فرامـرزی شـدند کـه بتواننـد بـا 
ایجـاد درآمـد خدمـات مالـی خود را در مسـیر 
توسـعه کنند و برای ادامه رشـد و توسعه کشور، 
حاکمیـت نیازمند بـه سـرمایه گذاری خارجی و 
ایجاد یک مسـیر جدیـد بـرای درآمدزایی بوده 

اسـت. ازجملـه کشـورهای بـه این مسـیر پای 
گذاشـته اند می تـوان اشـاره کـرد بـه بحریـن، 

امـارات، هنگ کنـگ، سـنگاپور، ژاپـن و ... . 

بانک ساحلی
فرامرزی بـه معنای اموری متفـاوت از امور 
داخلـی بـرای افـرای غیر داخلـی  اسـت. مراکز 
مالـی فرامـرزی را می تـوان نواحی دانسـت که 
در آن عملیـات مالـی، خارج از قوانیـن  داخلی 
یـک کشـور و بـا پولـی غیـر از واحـد پـول 
رسـمی آن کشـور انجام می شـود و فـارق از هر 
محدودیتـی کـه حاکـم  بـر نظام مالـی داخلی 
اسـت. می تواننـد عملیـات بانکـی بین الملل را 
با سـرعت، ضریـب اطمینان باال و خـارج از دید 
دسـتگاه های نظارتـی بین الملل انجـام دهند. 
جالـب اسـت که کشـورهای کـه به بانکـداری 
فرامـرزی رو آورده انـد، نسـبت بـه کشـورهای 
هم جـوار خـود سـریع تر بـه توسـعه اقتصادی 
منطقـه  در  آن  بـارز  نمونـه  کـه  رسـیده اند 

می تـوان بـه کشـور امـارات اشـاره کرد.

در ابعـاد کان توسـعه، تأسـیس مراکـزی 
مالـی فرامـرزی، راهکاری برای ورود بـه بازار پول 
و سـرمایه بین الملـل و دسـتیابی بـه جایـگاه 
خـاص در این بازار محسـوب می شـود که برای 
کاهـش کمبـود ارز خزانـه و شـرایط بـد تعامل 
مالی کشـور، پیشـنهاد تأسـیس بانک ساحلی 
در کیـش را می تـوان یـک راهـکاری مناسـب 

بـرای کوتاه مـدت و بلندمدت دانسـت.

جنگ ارزی
با توجه به شـرایط تحریمی که به واسـطه 
رژیـم آمریـکا بـه کشـور ایـران تحمیل شـده 
اسـت بایـد بـا ایجـاد بانک هـای سـلولی در 

مالـی  تحریم هـای  بتوانیـم  جهـان  و  ایـران 
آمریـکا را به کلی خنثی سـازیم. البتـه مهم ترین 
مزیـت ارائـه خدمـات بانک هـای فرامـرزی ، 
عـدم افشـای اطاعـات، معافیـت مالیاتـی و 
نبـود قوانیـن مزاحـم اسـت. البتـه تأسـیس 
بانـک فرامـرزی باعـث ایجاد اشـتغال محلی و 
سـرمایه گذاری کان در کشـور خواهد شـد و با 
ایجاد تعامـل با دنیا می توانیـم تمام معامات 
خـود را بـا این سیسـتم انجام دهیـم زیرا هیچ 
سـطح  در  فرامـرزی  بانک هـای  بـر  نظارتـی 
بین الملـل وجـود نـدارد و چـه آمریـکا مجبـور 
بـه لغـو تحریم هـا شـود یـا نشـود، می توانیم 
با سیسـتم مالـی دنیا همچون سـایه ای ارتباط 

باشیم. داشـته 

کیمیاگری بانک
اگـر تأسـیس مراکـز مالـی فرامـرزی بـا 
هدفمنـدی انجـام شـود و بـا قواعـدی اجـرا 
نخـورد،  لطمـه  کشـور  اسـتقال  کـه  شـود 
می تـوان انتظار داشـت حتـی در کوتاه مدت بر 
سـطح اشـتغال، میـزان درآمد منطقـه و منابع 
درآمدزایی، سـطح مهارت نیـروی کار و در رابطه 

بـا تکنولـوژی آثـار مثبتی داشـته باشـد.

ابداعـات  بانک هـا،  مطلـوب  عملکـرد 
فّناورانـه و به تبـع آن رشـد و توسـعه اقتصادی 
می توانند محرکی عالی برای پیشـرفت باشند، 
زیـرا بانک ها با مشـخص کـردن و تأمین مالی 
طرح هـای نوآورانـه ای که بیشـترین امتیاز برای 

موفقیـت دارند، ایـن امکان را فراهـم می آورند 
کـه کاالی جدید و فرایندهای جدید تولیدشـده 
اقتصـادی  رشـد  و  شـود  خلـق  اقتصـاد  در 
می توانـد  مالـی  نظام هـای  یابـد.  افزایـش 
تکنولـوژی را در فراینـد تولیـد وارد کند و باعث 
رشـد اقتصـادی بشـود. کـه یکی از مشـکات 
سیسـتم بانکی ایران عدم  اسـت کـه به کمک 
صنعـت نمی آینـد و حتـی در بعضـی از مـوارد 
باعـث نابـودی صنعت موردنظر شـده اسـت.

کیش
از  درصـد  هشـتاد  فرامـرزی  بانک هـای 
از  پنجاه درصـد  بین الملـل،  بانکـی  مبـادالت 
از  درصـد  بیسـت  جهـان،  پول هـای  ذخیـره 
ثـروت اشـخاص و... را بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت. متأسـفانه سـهم ایران از معامات 
بین الملـل کمتـر از دودهـم درصـد اسـت بـه 
عبارتـی کشـورمان فاقـد تعامـل قابل توجـه با 

نظـام مالـی بین الملـل اسـت.

عالـی  محیطـی  یـک  می توانـد  کیـش 
بـرای ایجـاد یـک بانـک سـاحلی باشـد کـه 
حتـی می توانـد تحـت نظـارت بانـک مرکزی 
عمـل کند تـا وارد فاز پول شـویی و سـفته بازی 
نشـود. البتـه بـرای یـک بانـک فرامـرزی چند 
می تـوان  کـه  اسـت  اهمیـت  حائـز  مسـئله 
بـه آن اشـاره کـرد ازجملـه کیفیـت خدمـات 
بانـک فرامـرزی و شـهرت شـهر انتخاب شـده 
می توانـد بـرای انتخـاب محـل مناسـب برای 
سـرمایه گذاری دخیـل باشـد. تأسـیس یـک 
بانک سـاحلی در کیـش باعـث افزایش حجم 

توریسـت در جزیـره خواهـد شـد.

حسین زنده بودی

نائب دبیر انجمن

تأسیس بانک فرامرزی باعث ایجاد اشتغال محلی و سرمایه گذاری کان در کشور خواهد شد

اشباح جنگ اقتصادی

دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی

کالم آخر
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در ایـن جلسـه کـه در تاریخ 1399/11/5 با سـید مجتبی موسـوی رئیس سـتاد اجرایی 
فرمـان امـام )ره( برگـزار شـد، ظرفیت ها و موانع موجود بر سـر راه اشـتغالزایی در اسـتان 

مـورد توجه قـرار گرفت.

در ابتدا دبیر انجمن اسـامی دانشـجویان مسـتقل به ظرفیت های استراتژیک استان 
از جملـه ظرفیـت معـادن اسـتان، همجـواری اسـتان با کشـور افعانسـتان و اسـتفاده از 
مزیـت هـای گمرکی موجود ، و ظرفیت گیاهان دارویی و همچنین  محصوالت کشـاورزی 
مانند زعفران، زرشـک و ... اشـاره کرد و افزود این تشـکل قصد پیگیری و شـناخت موانع 

موجـود در مکتوم ماندن این اسـتعدادها دارد.

در ادامـه سـید مجتبی موسـوی با ارائه کارنامه سـتاد اجرایـی فرمان امام )ره( و اشـاره 
به برنامه ها و فعالیت های سـتاد مذکور در زمینه اشـتغال زایی در روسـتاها و شـهرهای 
اسـتان بـه موانـع موجـود در بـه کارگیری ظرفیت هـای اسـتانی پرداخت و افـزود هدف 

این سـتاد توانمندسـازی افـراد و فاصله گرفتن از آنها می باشـد.

وی برخـی از سیاسـت گـذاری های اقتصـادی ناکارآمد و عدم جذب سـرمایه و نادیده 
انگاری اسـتعدادها و نیروهای بومی اسـتان را از جمله موانع موجود بر سـر راه اشتغالزایی 
در اسـتان عنـوان کـرد و همچنیـن مشـکل اصلـی اشـتغالزایی و ادامـه حیـات و چرخه 

صنعت اسـتان را عـدم وجود بازار فروش مناسـب دانسـت.

در همین راسـتا ایشـان بیان داشـتند برای احیای اشـتغال زایی نیاز به ایجاد کارخانه 
هـای جدیـدی نیسـت، بلکـه بـا فعال کـردن ظرفیـت کارخانـه هـای موجود مـی توان 

اقدامـات موثـری در این زمینه انجـام داد.

در پایان سـید مجتبی موسـوی با اشـاره به همجوار بودن با کشـور افغانسـتان اذعان 
کرد یکی از  پتانسـیل های موجود در اسـتان اسـتفاده از ظرفیت توریست درمانی است.

در این جلسـه که در تاریخ 1399/11/9 با مهدی هنری مسـئول بسـیج سـازندگی اسـتان خراسان 
جنوبی برگزار شـد، آسـیب شناسی نسـبی از مشکات اقتصادی اسـتان انجام شد.

در ابتـدا دبیـر انجمن اسـامی دانشـجویان مسـتقل در مورد ظرفیـت های اقتصادی اسـتان از 
جملـه ظرفیـت ریلـی، ظرفیـت معـادن و  همچنیـن خام فروشـی محصـوالت اسـتراتژیک از قبیل 

زغفـران، زرشـک و عناب اشـاره کرد.

وی همچنیـن عـدم برندسـازی  و بسـته بندی محصـوالت کشـاورزی و صـادرات محصوالت به 
صـورت خـام بـه خـارج از اسـتان و کشـور را از جمله مشـکات موجود در بخش کشـاورزی اسـتان 

دانست.

در ادامه مهدی هنری مسـئول بسـیج سـازندگی اسـتان با اشـاره به برنامه ها و اقدامات صورت 
گرفتـه بـرای اسـتفاده از ظرفیـت های معـادن عنوان کرد بـا توجه به ورود قـرارگاه خاتـم االنبیا برای 
بهره برداری از معادن و فراورده های معدنی، با مرتفع شـدن بخشـی از مشـکات بروکراسـی اداری 
و فرایند واگذاری معادن با دیدارهایی که بین مسـئولین اسـتانی و مسـئول قرارگاه خاتم برگزار شـد، 
قـرارگاه خاتـم بـرای بهـره بـرداری بخشـی از ظرفیت های معدنـی موجود وارد عمل شـده اسـت و 
ایـن رونـد ادامـه دار خواهد بـود اما هنوز ظرفیـت های عمـده ای در این بخش باقی مانده اسـت.

وی همچنیـن اسـتفاده از رانـت در بخش معـادن، عدم جذب سـرمایه مناسـب و تصدی دولت 
بـر بخـش وسـیعی از معـادن و عدم اقدام مناسـب برای بهـره وری از آنها را از جمله مشـکات عمده 

در بخـش معادن عنـوان کرد.

مهدی هنری در ادامه افزود مشـکات عمده برای عدم جذب سـرمایه در اسـتان وجود مشـکات 
زیـر سـاختی مـن جمله نبود زیرسـاخت های جاده ای مناسـب، نبود صنعـت ریلی و راه آهـن و .... 

اسـت که باعث شـده سـرمایه گذار ریسک سـرمایه گذاری را نپذیرد.

خـارج شـدن محصـوالت بـه خـارج از اسـتان و عـدم بهره بـرداری فـراورده هـای آنهـا در داخل 
اسـتان، و عـدم اتصـال صنایـع پایین دسـتی به صنایع باالدسـتی از جملـه مواردی بود که مسـئول 

بسـیج سـازندگی اسـتان در ادامـه به آن اشـاره کرد.

مهـدی هنـری در پایـان افزود، عدم اسـتفاده از ظرفیت های دانشـگاهی و عدم ارتباط دانشـگاه 
بـا صنایـع مختلـف باعث شـده تـا از ایده هـای خاقانه و راهبـردی بـرای اسـتفاده از ظرفیت های 

بازبمانیم. مختلف 

گزارشی  از جلسه شورای مرکزی انجمن اسامی دانشجویان مستقل 

دانشگاه بیرجند با مسئول بسیج سازندگی استان خراسان جنوبی

انجمن اسـامی دانشـجویان مسـتقل دانشـگاه بیرجند در راستای  آسیب شناسی و شناسـایی مشـکات و ظرفیت های موجود و مکتوم مانده در استان 
خراسـان جنوبی سلسـله جلسـاتی را با مسـئولین و مدیران نهادها و سـازمان های مربوطه در دسـتور کار قرار داده اسـت که تا کنون جلسـاتی با مسـئول 
سـتاد اجرایـی فرمان امام )ره( و رئیس بسـیج سـازندگی اسـتان خراسـان جنوبی برگـزار کرده و روند این جلسـات ادامـه دار خواهد بود که گـزارش اجمالی 

و مختصر از جلسـات برگزار شـده به شـرح زیر می باشـد:

گزارشی  از جلسه شورای مرکزی انجمن اسامی دانشجویان مستقل دانشگاه 

بیرجند با مسئول ستاد اجرایی فرمان امام )ره( استان خراسان جنوبی
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اولیـن اقـدام نمایندگان مجلـس یازدهم 
بعـد از بـه دسـت گرفتن سـکان قـوه تقنینی 
کشـور به حرکت درآوردن طرح شـفافیت آرای 
نماینـدگان در مجلـس بود. ازایـن رو این طرح 
در روز سه شـنبه ۱۳ خرداد ۹۹ به صورت رسـمی 

در صحـن علنی مجلـس اعام وصول شـد.

طـرح  ایـن  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
پیش ازایـن در مجلـس دهـم هم مطرح شـده 
جنجالـی  طرح هـای  از  یکـی  بـه  و  بـود 
تبدیل شـده بـود. طبق ایـن طـرح نمایندگان 
مجلـس ملـزم بودنـد هـر بـار کـه رأی گیـری 
در صحـن علنـی مجلس صـورت می گیـرد را 
به صورت شـفاف و علنی منتشـر کنند. ازاین رو 
طرحـی بـه نـام شـفافیت آرای نماینـدگان در 

مجلـس دهـم مطـرح شـد.

در مقدمـه توجیهـی ایـن طرح که بـا ۱۷۰ 
امضـا تقدیـم هیات رئیسـه مجلـس یازدهم 
شـده بـود آمـده اسـت: بـا عنایت بـه منطق 
رویـه  و   ۶۹ اصـل  به ویـژه  اساسـی  قانـون 
مذاکـرات  مشـروح  در  آن  اصـول  تصویـب 
تصویـب قانون اساسـی در خبرگان سـال های 
۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ و تجـارب موفـق جهانـی دربـاره 
شـفافیت و با عنایـت به اینکه عملکـرد و رأی 
وکیـل نمی توانـد از مـوکل پنهـان باشـد و بـا 
توجـه بـه مطالبه عمومـی مردم و تعهـد اکثر 
نماینـدگان مجلـس یازدهـم بـه مـردم بـرای 
پیگیـری موضـوع و بـه دلیـل نقـش مهـم 
شـفافیت در مبـارزه بـا فسـاد و ویـژه خواری 
و نظـر بـه اینکه پیش از اسـتفاده از سیسـتم 

الکترونیکـی آرای نمایندگان در جلسـات علنی 
شـفاف بـوده اسـت طـرح شـفافیت تقدیـم 

هیات رئیسـه شـد.

وکای ملـت نهایتًا پس از بررسـی نظرات 
موافقـان و مخالفـان ایـن طـرح، بـا 153 رأی 
موافـق، 63 رأی مخالـف و 12 رأی ممتنـع از 
مجمـوع 234 نماینـده حاضـر در جلسـه بـا 

کلیـات آن مخالفـت کردنـد.

گفتنـی اسـت ازآنجایی که ایـن طرح نیاز 
به دوسـوم آراء داشـت، تنها با اختـاف 3 رأی 

بـا کلیـات این طرح مخالفت شـد.

مخالفـت  در  روح االمینـی  عبدالحسـین 
بـا کلیـات ایـن طـرح بیـان کـرد: همـه بنده 
را به عنـوان یـک آدم شـفاف می شناسـند و 
بنـده در تمـام مسـائل زندگی و کاری شـفاف 
هسـتم. بنـده بـا ایـن رویـه مخالف هسـتم 
کـه بخواهیـم برای مـردم نمایش بـازی کنیم. 
گذشـته  روز  کـه  نماینـده ای  جـوان  آقایـان 
چهـار انگشـت یک نماینـده را به دو انگشـت 
تبدیـل کردنـد و از سـر و کـول نماینـدگان باال 
می رفتنـد وعـده ای را تحت فشـار گذاشـتند تا 
نظر خـود را در خصوص الیحـه بودجه عوض 
کننـد آیـا این معنای شـفافیت اسـت؟ چرا ما 
امـروز در خصـوص این طرح جلسـه غیرعلنی 
داشـتیم؟ چـرا مطالب را به طور شـفاف مطرح 
نکردیم؟ بنده معتقد هسـتم که این سـاختن 
شـفافیت  عمـل  در  و  اسـت  ویتریـن  یـک 
وجـود ندارد. باید در پشـت جلسـات رسـمی 
و ظاهـری نورافکـن بتابانیـم. این کـه ما قیافه 

شـفافیت بگیریم امـا در عمل به گونـه ای دیگر 
عمـل کنیـم قابل قبول نیسـت. از سـوی دیگر 
نباید نمایندگان را در تصمیم گیری ها در فشـار 
قـرار دهیـم و آن هـا را مجبـور کنیـم از تـرس 

عدالت خـوارن جـور دیگـری رفتـار کنیم.

محمـد وحیـدی در موافقـت بـا کلیـات 
ایـن طرح بیـان کـرد: در مجلس گذشـته نیز 
طـرح جامعـی در خصـوص شـفافیت ارائـه 
شـد و علی رغـم این کـه نظر عمومـی مجلس 
شـورای اسـامی در ارائـه ی طـرح مثبـت بود 
ولی ورودی نداشـت. در این دوره از مجلس و 
در تبلیغـات انتخاباتی بسـیاری از مجموعه ها 
پیگیـر شـفافیت بودنـد کـه مطالبه بـه حقی 
بـود. بایـد بـا رأی بـه ایـن طـرح بـه مطالبـه 
عمومـی احتـرام بگذاریم. پنهـان مانـدن آرای 

نماینـدگان هیـچ گاه در تصمیمـات تخصصی 
بـه نفـع کشـور نیسـت. مـردم بایـد از آرای 
نماینـدگان مطلـع باشـند ازآنجاکـه این طرح 
جامـع اسـت بهتر اسـت به صورت دو شـوری 
بررسـی شـود. شـفافیت رابطه مسـتقیمی با 

تعـارض منافـع دارد.

کلیـات  بـا  مخالفـت  در  محمدباقـری 
ایـن طـرح بیان کـرد: ایـن بحث بسـیار مهم 
اسـت و در تاریـخ انقـاب خواهـد مانـد. مـا 
بحـث شـفافیت قبـول داریم مـردم هـم از ما 
توقـع دارنـد. مـردم مطالبه شـفافیت در همه 
ارکان حاکمیـت رادارنـد و انتظـار دارنـد هـم 
دولـت، هـم مجلـس شـورای اسـامی، هـم 
قـوه قضاییه، هم خبـرگان رهبری و هم سـایر 
بخش هـا بـه شـفافیت احتـرام بگذارنـد، اما 

ایـن طـرح یک طرح پوپولیسـتی اسـت. این 
طـرح تبصره هایـی دارد که ماهیت شـفافیت 
را نقـض می کنـد و طـرح پـوچ و بی خاصیتی 
اسـت. این طرح عقانیت را از مجلس شـورای 
اسـامی می گیـرد و ازاین پـس تصمیم گیـری 
در مجلـس تحـت البی هـای قـوی خـارج از 
انجـام می گیـرد.  مجلـس شـورای اسـامی 
بـا تصویـب این طـرح منافـع ملی زیرسـوال 

می رود

پناهیـان  والمسـلمین  حجت االسـام 
در خصـوص صدمـه عـدم رای نماینـدگان به 
ایـن طـرح گفـت: مجلـس بـا تأخیـرش در 
دربـاره طـرح شـفافیت آرا و بدتـر از آن با عدم 
تصویب شـفافیت نشـان داد از رشد سیاسی 
انتظـارات مـردم  کافـی برخـوردار نیسـت و 
انقابـی فاصلـه دارد چـه کسـانی در مجلس 
می خواهنـد به عنـوان مجلـس انقابی لطمه 

؟ بزنند 

ایـن باشـهامت یـک مجلـس انقابـی 
نیسـت. سـازگار 

اکنـون مجدداً ۵۰ نماینـده مجلس بعد از 
رد طـرح شـفافیت آرای نماینـدگان در صحن 
علنـی بـار دیگر خواسـتار بررسـی مجـدد این 
طرح شـده بودنـد۱۸۷ نماینـده رأی موافـق بـه 
ایـن درخواسـت دادنـد. ایـن درخواسـت ۳۸ 

مخالـف و ۱۱ رأی ممتنـع داشـت.

نه به شفافیت آرا خانم توانا

عضو کمیته فرهنگی

مسافرت قالیباف به روسیه حاشیه ساز شد

»تاریخچه ی روابط بین ایران و روسیه«
روابـط ایران و روسـیه به صورت رسـمی از 
سـال ۱۵۲۱ میـادی در دوران صفویه آغاز شـد 
در ایـن دوران خانـدان صفوی در ایـران قدرت 
را به دسـت داشتند و روسـیه زمانی وارد ایران 
شـدکه ایـران وضعیـت اقتصـادی مناسـبی 
نداشـت، به خاطـر همین روسـیه باعث رونق 
اقتصـاد در کشـور ایـران شـد و روابط ایـران و 
روسـیه در تمامـی زمینه هـا به خصـوص در 
امـور نظامـی و سیاسـی گـرم توصیف شـده 

است.
پـس از انقـاب اسـامی ایران و سـپس 
فروپاشـی اتحادیـه شـوروی دو کشـور را در 
مناسـبات  بتواننـد  کـه  قـرارداد  موقعیتـی 
جدیـدی را پایه ریـزی کننـد و روابطشـان را در 

همـه زمینه هـا عمـق بخشـند.
و  سـوءظن  عنصـر  اخیـر  سـال های  در 
بدبینـی از روابط دو کشـور کنار رفتـه و تفاهم 
مابیـن ایران و روسـیه دارای پیامدهای متعدد 
شـده اسـت، یکـی از مهم تریـن پیامدهـا آن 
بـوده اسـت کـه دسـت اندازی مسـتقیم و راه 
تقـرب به مناطق آسـیای مرکـزی و دریای خزر 

و قفقـاز جلوگیری شـده اسـت.
والدیمیـر پوتیـن در سـال ۲۰۰۷ به منظور 
شـرکت در اجاس رؤسای کشـورهای حاشیه 
اولیـن  دریـای خـزر بـه ایـران سـفر کـرد.او 
رئیس جمهـور روسـیه اسـت که طی ۵۰ سـال 
گذشـته به ایران سـفرکرده اسـت. قبل از سـفر 
وی بـه ایـران شـایعه ای مبتنی بـر برنامه ریزی 
بـرای تـرورش در ایـران مطـرح شـد. امـا او 

علی رغـم هشـدارهای امنیتـی، بـرای شـرکت 
در جلسـه ی روسای کشـورهای حاشیه دریای 
خـزر به تهران سـفر کرد. چند ماه پس از سـفر 
پوتیـن بـه تهـران، دولت ایـران اعام کـرد که 
فـرد مظنـون به پخش شـایعه تـرور پوتین را 

در تهـران دسـتگیر کرده اسـت.
»مسافرت اخیر قالیباف به روسیه«

آقـای قالیبـاف اقـدام به اولین سـفر خود 
به عنـوان رئیـس مجلس شـورای اسـامی در 
بهمن ۹۹کرد و این سـفر سـه روزه ی ایشـان به 
روسـیه حواشـی زیـادی را در فضـای مجـازی 

ایجـاد کرد.
سه روزه،حجت االسـام  سـفر  ایـن  در 
مجتبـی ذوالنوری و ابوالفضـل عمومی رئیس 
و سـخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجـی، فریـدون عباسـی رئیس کمیسـیون 
رئیـس  نـژاد  انـرژی،  سـید جـواد سـاداتی 
کمیسیون کشاورزی،  حسـین امیر عبداللهیان 
معـاون رئیـس مجلـس در امـور بین الملـل 
و بابـک نگاهـداری مشـاور و رئیـس حـوزه 
ریاسـت مجلس، قالیبـاف را همراهـی کردند
محمدباقـر قالیبـاف درطـی سـفر خـود 
بـه روسـیه قصد رسـاندن پیـام مقـام معظم 
رهبـری به دولت روسـیه را داشـت.اما نکته ی 
حائـز اهمیـت اینجاسـت کـه درواقـع قصـد 
سـفر قالیباف رسـاندن پیام رهبـری به پوتین 
نبـوده اسـت و مقـام معظم رهبـری زمانی که 
متوجه سـفر قالیباف به روسیه شـدند نامه ای 

نوشـتند و بـرای پوتین فرسـتادند 

قالیبـاف بـه تأکیـد مقـام معظـم رهبری 
در توسـعه و تعمیـق روابـط ایـران و روسـیه 
و گسـترش سـاختار همکاری هـای دوجانبـه 
اشـاره کـرد و توضیـح داد کـه از مهم تریـن 
اهـداف سـفر به روسـیه محکـم کـردن روابط 
تهران و مسـکو و تحت تأثیـر قرار نگرفتن این 
روابـط در جهـت تحوالت جهانی بوده اسـت.

قالیباف در سـفر خود به روسـیه خواسـتار 
دیـدار پوتین رئیس جمهور روسـیه شـد و قرار 
بـود نامـه ای که حـاوی پیامـی مهم از سـوی 
رهبـر معظم انقاب بـود را به وی برسـاند ،اما 
پوتیـن درخواسـت ایشـان را رد کـرد و این رد 
رئیس مجلس شـورای اسـامی توسط پوتین 
باعـث ایجاد حواشـی در فضای مجـازی برای 

ایشـان شد
آقـای قالیبـاف در ابتدا اظهار کـرده بودند 
کـه ایـن دیـدار بـا رعایـت تمـام پروتکل های 

رد  از  پـس  امـا  انجـام خواهـد شـد  کرونـا 
درخواسـت دیدارشـان توسـط پوتیـن آقـای 
عبداللهیـان اظهـار داشـت کـه دیـدار پوتیـن 
مشـروط بـه دو هفتـه قرنطینه بوده اسـت و 

ایـن عدم عـزت اسـت .
حواشـی سـفر آقای قالیباف به مسـکو و 
موضـوع پیـام کتبی رهبـر جمهوری اسـامی 
بـه پوتیـن ادامـه دار شـد. سـخنگوی وزارت 
خارجـه اظهـار می کنـد خبرنامـه ی رهبـری به 
پوتین درباره این سـفر »کذب محض« اسـت 

و ارزش پاسـخگویی نـدارد.

»حواشی پیرامون سفر«
حامیـان  جناحـی  و  سیاسـی  تبلیغـات 
او بـه مسـکو و رسـاندن  قالیبـاف در سـفر 
پیـام مخصـوص رهبر بـه پوتیـن، موردانتقاد 
واقع شـده اسـت. منتقـدان می گوینـد تیـم 

قالیبـاف درصـدد بود از سـفر به مسـکو اعتبار 
بخرد.کـه منتفی شـدن دیدار مسـتقیم  آقای 
قالیبـاف بـا پوتیـن در فضای مجازی حاشـیه 

شد ز سا
کمیسـیون  عضـو  توانگـر،  مجتبـی 
اقتصـادی مجلـس ادعـا کـرده کـه قالیبـاف 
پروتـکل مربوطـه را نپذیرفته اسـت اما به نظر 
می رسـد کـه واقعیت امـر چیز دیگری باشـد.

آقـای قالیباف سـرانجام پیـام رهبـر را به 
ویچسـاو والودیـن، رئیـس دومـای روسـیه، 
رئيس جمهـوری  بـه دسـت  تـا  داد  تحویـل 

برسد. روسـیه 
او هنـگام تحویل پیـام از رئیـس پارلمان 
روسـیه خواسـت که پیـام را فقط نـگاه کند و 

ببندد.
ایـران  پیام هـای  ارسـال  به طورمعمـول 
بـه روسـیه از طریـق محمدجواد ظریـف، وزیر 
خارجـه، و علی اکبـر والیتی، مشـاور بین الملل 

رهبـر جمهـوری اسـامی، انجام می شـد.
سـفر به روسیه، اولین سـفر خارجی آقای 
قالیبـاف در مقـام رئيـس مجلس اسـت. این 
سـفر از دیـد برخـی از تحلیلگـران یـک سـفر 
تبلیغاتی برای انتخابات ریاسـت جمهوری ۱۴۰۰ 

است. ارزیابی شـده 

خانم چم�ن

مسئول واحد خواهران



هـر انقابـی دالیـل عینـی و ذهنـی 
دارد کـه مولـودش شـعارهای اسـت که 
ریشـه در ایدئولـوژی انقـاب و فرهنگ 
آن جامعه دارد. شعارها نمایانگر ماهیت 
انقـاب، انقابیـون و توده هـای انقابی 
هسـتند کـه بـر اسـاس نگـرش انقاب 
انقابـی  نظـام  ویژگی هـای  و  اهـداف 
کـه  ازاین روسـت  می دهنـد.  شـکل  را 
شـعارهای هر انقاب از اسـناد گران بها و 
یکـی از مهم تریـن منابع مطالعـه فرآیند، 
و  انقـاب  آن  آرمان هـای  و  ارزش هـا 
زمینه هـای اجتماعی و علل وقـوع آن به 

شـمار می رونـد.

گاهـی مقیاس انقاب اسـامی را در 
حـد یـک انقاب ضـد اسـتبدادی فرض 
می کنیـم. انقـاب اسـامی فقـط بـرای 
عبـور از سـلطنت نبـوده اسـت؛ انقـاب 
کـردن  محـدود  بـرای  فقـط  اسـامی 
دسـت اسـتعمارگران و اسـتعمارگران در 
کشـور مـا نبـوده اسـت بلکـه انقـاب 
اسـامی، آغازگـر یک عصر جدید اسـت. 
انقـاب اسـامی 1978 بدیـل آن حتـی 
انقـاب کبیـر فرانسـه و انقـاب اکتبـر 
روسـیه و انقاب مردم هند نیسـت بلکه 
قابل مقایسـه با خود رنسـانس است که 
دگرگونـی ایدئولـوژی را در اروپـا رقم زد و  
انقاب اسـامی یک حرکـت تمدنی بود 
کـه انسـداد تاریخی بعـد از رنسـانس را 
شکسـت و عصـر جدیـدی را آغـاز نمود.

انقـاب  در  ایـران  ملـت  هـدف 
اسـامی ایـن بود کـه بتواند در سـایه ی 
بـه  آزادی  و  عدالـت  اسـتقال  اسـام، 
دسـت بیـاورد. ایـن شـعار »اسـتقال، 
آزادی، جمهـوری اسـامی« کـه در دوران 
انقـاب رایـج بـود، توانسـت بـا ایجـاد 
پایـگاه اجتماعـی اولین زیرسـاخت های 

یـک انقـاب را فراهـم آورد.

عدالت

»در   : خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
و  تعالیـم  اسـامی  جمهـوری  نظـام 
روش اسـام و امـام راحـل، جامعـه را از 
چنیـن چیزی بازداشـته اسـت. عناصری 
سوءاسـتفاده چی همیشـه در گوشـه و 
کنـار وجـود داشـته اند. کسـانی هـم در 
بیرون از دسـتگاه های دولتی، از امکانات 
آن هـا بـرای پـر کـردن کیسـه های خود 
سوءاسـتفاده می کنند. بایـد به طورجدی 
بـا آن هـا مبـارزه شـود. البتـه مبـارزه بـا 
آن ها کار دشـواری اسـت؛ چون پول دارند 
و به تبلیغات می پردازند و شـایعه پراکنی 
می کننـد. دشـمنان داخل و خارج کشـور 
حرکت هـای  از  می کننـد  سـعی  هـم 
اصاحی در کشـور جلوگیری کننـد. اراده 
و همـت و عزم جازم مسـئوالن می تواند 
همـه ی این موانع را از سـر راه بردارد و إن 

شـاء اهلل این طـور خواهـد شـد.«

یکـی از پایه هـای نظـام جمهـوری 
اسـامی ایـران عدالتـی اسـت کـه خود 
ریشـه در دل ایدئولوژی انقاب اسـامی 
دارد و تـا بـه امـروز به دنبـال رفع فاصله 

طبقاتـی بیـن اقشـار مختلـف جامعـه 
اسـامی  انقـاب  دغدغه هـای  از  یکـی 
بـوده اسـت. البتـه راهـش از مبـارزه بـا 

ظلـم و فسـاد می گـذرد. 

ضـد  جلوه هـای  بارزتریـن  ازجملـه 
عدالـت در کارنامـه رژیم پهلـوی، فقدان 
توسـعه متـوازن در کشـور بود. توسـعه 
کشـور  نقـاط  برخـی  در  تنهـا  شـهری 
ازجملـه چنـد شـهر و به خصـوص تهران 
رخ داده اسـت. درحالی که رژیـم به دنبال 
توسـعه شـهر تهران بـرای طبقـه خاصی 
از جامعـه بـوده اسـت، اکثریت جمعیت 
ایـران در فقـدان امکانـات اولیـه زندگـی 
همچـون آب و بـرق بـه سـر می بردنـد. 
بیشـتر جمعیت کشـور را روستانشینان، 
حاشیه نشـینان و اقشـار مسـتضعف و 

محـروم تشـکیل می دادنـد

در  متوسـط  طبقـه  جمعیـت 
رشـد  اسـامی  انقـاب  از  پـس  دوره 
چشـمگیری داشـته و در کاهـش حجم 
طبقه محـروم و مسـتضعف مؤثـر بوده 
اسـت. این بدان معنا نیسـت که اکنون 
فقـر و محرومیـت به طورکلـی از جامعـه 
کاهشـی  رونـد  بلکـه  بربسـته،  رخـت 

اسـت. داشـته  قابل توجهـی 

مسـئله فسـاد اداری و اقتصـادی در 
انقـاب اسـامی  از  دوره قبـل و پـس 
بـه  سـلطنتی  حاکمیت هـای  اسـت. 
قـدرت،  انتقـال  بـودن  موروثـی  علـت 
نادیـده گرفتـن نظـارت مردمـی؛ فسـاد 
سیسـتماتیک اداری را تبدیـل بـه یـک 
رکـن اصلـی خـود بـدل می سـازند. امـا 
نظـام جمهـوری اسـامی ایـران در ایـن 
کـه هـر  اسـت  داده  نشـان  چندسـاله 
فـردی در هـر جایگایـی از قـدرت خـود 
اثبـات  دادگاه  در  و  کننـد  سوءاسـتفاده 
شـود در هر سـطحی کـه باشـد برخورد 
خواهد شـد. البته تا رسـیدن بـه عدالت 
مورد قبول انقاب اسـامی، راه زیادی در 

پیـش اسـت.

استقال

رژیـم  صفـات  بارزتریـن  از  یکـی 
پهلوی، وابسـتگی به دولت هـای بیگانه 
و به ویـژه آمریـکا بـود. ایـن درحالی کـه 
اسـت کـه، یکـی از اصـول مهـم قانـون 
ایـران،  اسـامی  جمهـوری  اساسـی 

اسـتقال حاکمیـت و تمامیـت ارضـی 
کشـور اسـت. مقولـۀ اسـتقال، ازنظـر 
بنیان گـذار جمهـوری اسـامی، یکـی از 
شـاخص های مهـم و جـزو آرمان هـای 
اصلی انقاب به شـمار مـی رود. انتخاب 
مـردم  حـق  ابتدایی تریـن  مسـئوالن، 
یک کشـور محسـوب می شـود. در دوره 
پهلـوی، وضعیـت طـوری بود کـه حتی 
انتخاب نخسـت وزیر و سـایر مسئوالن، 
انجـام  غـرب  مسـتقیم  نظـر  بـا  بایـد 
اسـامی،  انقـاب  ظهـور  بـا  می شـد. 
مـردم ایـران بـا اسـتناد قانـون اساسـی 
در 42 سـال اخیـر در 37 انتخابـات پـای 

صندوق هـا حضـور پیـدا کردنـد.

اقتـدار نظامی امـروز ایـران، فقط به 
ایـن مختصر بسـنده می کنیم که کشـور 
مـا، به عنوان طایه دار جبهـۀ مقاومت در 
منطقه، توانسـته اسـت در طـول جنگ 
تحمیلـِی هشت سـاله، جنـگ ۳۳ روزۀ 
لبنـان، جنگ ۲۲ روزه غـزه، فتنۀ داعش و 
...، در مقابل کشـور های بزرگ استعماری، 
قـدرت نظامی و سیاسـی خود را نشـان 

دهـد و امـروز، همـه بـه رشـد روزافـزون 
نفـوذ ایـران در منطقه اعتـراف می کنند.

انقـاب و نظام اسـامی، کشـوری را 
کـه  حدود هفتـاد و چند درصد بی سـواد 
داشـته، امـروزه بـه کشـوری بـا درصدی 
بسـیار بـاال باسـواد تبدیل شـده اسـت. 

در توسـعه ی دانشـگاه و دانشجو، کشور 
مـا یک کار معجزآسـا انجام داده اسـت. 
به طوری که دانشـجویان نسـبت به قبل 
انقـاب 15 برابـر شـده و شـمار اسـتادان 
و تعـداد دانشـگاه ها به مراتـب از ایـن 
عدد بیشـتر اسـت. در عرصـه ی فناوری- 
پتروشـیمی، نفـت، فـوالد، تولیـدات و 
صنایـع دفاعی- پیشـرفت ها حیـرت آور 

است.

پیشـرفت علمـی در شـرایط تحریم، 
کشـور  مهـم  و  قـوت  نقـاط  از  یکـی 
اسـت. کشـور در زمینه هـای هوافضـا، 
نانـو، هسـته ای، فنـاوری انرژی هـای نو، 
سـلول های بنیـادی و ... پیشـرفت های 
شگرفی داشـته ایم. تمامی علوم ذکرشده 
از جـزو دانش هـای سـطح بـاالی دنیـا 
به حسـاب می آینـد. این در حالی اسـت 
کـه درهـای انتقـال دانش از همه سـوی 
دنیـا روی مـا بسته شـده اسـت. طبـق 
آمارهـای بین الملل سـرعت رشـد علمی 
کشـور 11 برابـر متوسـط جهانـی اسـت. 
علـم و فنـاوری یکـی از پایه هـای اقتـدار 

اقتصـادی یـک ملت اسـت.

 دولت تروریسـتی آمریـکا از مهر 90، 
جنگـی تمام عیـار را در حـوزه اقتصـادی 
علیـه ملت ایـران با شـگرد تحریـم آغاز 
کرده اسـت کـه به تبع آن کشـور در حوزه 
تبادالت مالی به مشـکل برخورده اسـت 
امـا به حـول قوه الهـی در میـدان هم به 

پیروزی خواهیم رسـید.

آزادی
نظام جمهوری اسـامی ایـران، آزادی 
بیـان و مطبوعـات نه تنهـا به عنـوان یک 
اصـل اعتقادی محترم شمرده شـده بلکه 
موردحمایت قوانیـن مدنی نیز قرارگرفته 
اسـت.در نظام جمهـوری اسـامی ایران 
آزادی بیـان و مطبوعـات نه تنها به عنوان 
یـک اصل اعتقـادی محترم شمرده شـده 
بلکـه موردحمایـت قوانیـن مدنـی نیـز 
قرارگرفتـه اسـت . آن هـم قانونـی در حد 

قانـون اساسـی کـه میثـاق ملـی مـردم 
و حاکمـان اسـت . لـذا می بایـد قانـون 
اساسـی ایـران را در کنـار قوانین اساسـی 
معدودی از کشـورهای پایبنـد به رعایت 
اصـول آزادی بیـان قلمداد کرد و نسـبت 
بـه حفظ و حراسـت از این اصول قانونی 

کوشـا بود. 

 : خامنـه ای  آیـت اهلل  حضـرت 
»اسـتقال مّلی بـه معنـی آزادی مّلت و 
حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت های 
سـلطه گر جهان اسـت. و آزادی اجتماعی 
عمـل  و  تصمیم گیـری  حـّق  به معنـای 
کـردن و اندیشـیدن بـرای همـه ی افـراد 
جامعـه اسـت؛ و ایـن هـر دو ازجملـه ی 
هـر  ایـن  و  اسـامی اند  ارزش هـای 
و  انسـان هایند  بـه  الهـی  عطّیـه ی  دو 
هیچ کـدام تفّضـل حکومت ها بـه مردم 
نیسـتند. حکومت هـا موّظف بـه تأمین 
و  آزادی  منزلـت  می باشـند.  دو  ایـن 
اسـتقال را کسـانی بیشـتر می دانند که 
بـرای آن جنگیده اند. مّلـت ایران با جهاد 
چهل سـاله ی خود ازجمله ی آن ها اسـت. 
اسـتقال و آزادی کنونـی ایران اسـامی، 
دسـتاورد، بلکـه خـون آورِد صدهـا هـزار 
انسـان واال و شـجاع و فـداکار اسـت؛ 
رتبه هـای  جـوان، ولـی همـه در  غالبـاً 
شـجره ی  ثمـر  ایـن  انسـانیت.  رفیـع 
طّیبـه ی انقاب را بـا تأویل و توجیه های 
سـاده لوحانه و بعضاً مغرضانه، نمی توان 
درخطر قـرارداد. همه -مخصوصـاً دولت 
جمهـوری اسـامی - موّظف به حراسـت 
از آن بـا همـه ی وجودنـد. بدیهی اسـت 
کـه »اسـتقال« نباید بـه معنـی زندانی 
کردن سیاسـت و اقتصاد کشـور در میان 
مرزهـای خـود، و »آزادی« نباید در تقابل 
بااخـاق و قانـون و ارزش هـای الهـی و 

حقـوق عمومـی تعریف شـود.«

6
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فراهم کـردن امکانات تفریحـی و رفاهی 
دغدغـه ی هـر جامعـه ای اسـت کـه بسـته 
بـه میـزان تجهیـزات و همچنیـن فرهنـگ 
جامعـه ی شـکل گرفته، مسـئولین سـعی بـر 
ایجـاد امکانات بـرای تفریح و سـرگرمی افراد 

را دارنـد.
همان گونـه کـه بیان شـد سـبک زندگی 
و فرهنگ جوامع در یک سـری مسـائل باهم 
شـکل گیری  در  همین هـا  کـه  دارد  تفـاوت 

امکانـات بی تأثیـر نخواهـد بود.
این کـه یـک  بـه  بـا توجـه  کشـور مـا 
جامعه ی اسـامی هسـت در ایجاد رفاه برای 
افـراد جامعـه یک سـری ضوابـط را بـا توجه 
بـه جنسـیت افـراد در نظـر دارد و بـا ایـن 
دیـدگاه مکان هـای تفریحـی را فراهـم نموده 

تـا مشـکلی پیـش نیاید.
بـا رونـد روزافـزون جامعـه و پیشـرفت 
فرهنـگ  و  دیـدگاه  در  ،تحوالیـی  امکانـات 
ایجـاد شـد و کمـی سـبک ها دچـار تغییـر 
شـدند و جامعه سمت وسـوی دیگری گرفت 
امـا بازهـم  رعایت موازین شـرعی و اسـامی 

مـورد توجـه بود. 
هـر جامعـه ای وقتـی امکاناتـی را فراهم 
می کنـد همـه ی جوانـب را در نظـر می گیرد و 

تصمیـم بـه اجرایـی شـدن آن می کند.
بـا توجـه بـه رونـد کاری افـراد جامعـه 
و اسـتفاده مـداوم همـه ی افـراد از وسـیله ی 
نقلیـه ی موتـوری تک  سرنشـین مشـکات 

آلودگـی هـوا روزبـه روز افزایـش می یافـت. 
جنبـه ی  بـر  عـاوه  دوچرخـه 
تفریحی ورزشـی بـا توجه به این که وسـیله ی 
نقلیـه می باشـد می تـوان از آن اسـتفاده کرد 
و بـا این شـرط امـکان اسـتفاده ی بانوان هم 
در جامعـه از دوچرخه فراهم شـد تا بتوانند از 
ایـن وسـیله در جامعه بهرمند شـوند، البته با 

رعایـت پوششـی مناسـب.
از  بانـوان  اسـتفاده ی  میـزان  روزبـه روز 
دوچرخه در جامعه بیشـتر اما در کنارش برای 
مسـئولین دغدغه ی ایجاد کـرد چراکه بعضی 
از افـراد رعایـت قوانیـن را زیـر پـا گذاشـته 
وسـبک درسـتی بـرای اسـتفاده نداشـتن و 
دغدغـه ای ایجاد شـد کـه اصاً بانـوان امکان 
اسـتفاده از ایـن وسـیله را در جامعـه داشـته 

باشـند یـا خیر.
مسـیر  ایـن  در  مختلفـی  دیدگاه هـای 
شـکل گرفـت و اظهاراتـی از طرف مسـئولین 
شـد  ایجـاد  جامعـه  مهـم  افـراد  و  ،علمـا 
به گونـه ای که هر کسـی دلیلی را بـرای ایجاد 
این امکان ونهی کردن اسـتفاده ی آن توسـط 

داشـتند. زنان 
طبـق اصـل ۳۶ قانـون اساسـی، مـاده 
۲ قانـون مجـازات اسـامی و بنـد ۲ مـاده 
۱۱ اعامیـه جهانـی حقـوق بشـر هـر فعل یا 
تـرک فعـل ارتکابـی در صورتـی جـرم اسـت 
کـه قانون گذار بـرای آن مجـازات تعیین کرده 

. ست ا

اصـل قانونی بودن جرائـم و مجازات ها از 
ابتدایی تریـن اصـول حقوق به شـمار می رود. 
خصـوص  در  موضوعـی  قانـون  در  اکنـون 
وجـود  بانـوان  دوچرخه سـواری  ممنوعیـت 
نـدارد، بنابرایـن جـرم انـگاری آن بـه لحـاظ 

قانونـی منتفی اسـت.

ایـن  در  قضائیـه  قـوه  حقوقـی  اداره 
اصـل  بـه  توجـه  »بـا  بیـان دارد:  خصـوص 
قانونـی بـودن جرائـم و مجازات هـا، چـون 
دوچرخه سـواری  کـراوات،  اسـتفاده  جهـت 
نحـوه  و  اصلـی  خیابان هـای  در  دختـران 
اصـاح موی سـر پسـران در قوانین موضوعه 
و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشـده اسـت، 

لذا اعمـال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی شـود.
اداره  دیگـر  نظریـه  در  ایـن  بـر  عـاوه 
حقوقـی قـوه قضائیـه  آمـده اسـت: طبـق 
فتـوی امـام خمینی(قـدس سـره شـریف)، 
قضـات مـأذون حـق تعیـن کیفـر و تعزیـر 
اشـخاص را بـرای اعمالـی کـه قانونـاً کیفـری 

بـرای آن هـا مشـخص نشـده، ندارنـد.
دادسـتان اصفهـان دوچرخـه سـورای را 
فعـل حـرام عنوان کـرده اسـت اینکـه مبنای 
وی بـرای حرمـت دوچرخه سـواری چیسـت 
نامشـخص اسـت، ولی طـی  نظریـه عنوان 
نفـس  بـرای  جاریـه  قوانیـن  »در  می کنـد: 
ارتـکاب حـرام، مجازاتی تعیین نشـده اسـت 
پـس بـا توجـه بـه مـوارد بـاال، در صـورت 

نبـود قانـون به طورکلی بـه هر دلیـل در مورد 
موضـوع خاصـی چگونـه باید رفتار کـرد؟ هر 
جـا کـه قانـون در مـورد مسـئله ای سـکوت 
کرده باشـد یـا حتـی قانونی نباشـد، حکم بر 

برائـت خواهـد بود.
 دادسـتان مشهد  محمدحسین درودى، 
ضمـن تکذیـب ممنوعیـت دوچرخه سـواری 
بانـوان عنوان کرد: دادسـراى عمومى و انقاب 
هیچ گونـه  رضـوى  خراسـان  اسـتان  مرکـز 
دسـتور قضایـى در ایـن زمینـه صـادر نکرده 

است.
دادسـتان عمومـى و انقاب مرکز اسـتان 
کلیـه  کـرد:  خاطرنشـان  رضـوى  خراسـان 
مطالب منتشرشـده در خصـوص ممنوعیت 
دسـتور  بـا  دوچرخـه  از  بانـوان  اسـتفاده 

دادسـتانى کـذب اسـت و صحـت نـدارد.
حجت االسـام عبداللهی نژاد با اشـاره به 
ممنوعیت و عدم مشـروعیت دوچرخه سواری 
بانـوان درمألعام گفت: مصوبـات ما پیرامون 
گاهـی  و  ایجابـی  بانـوان  دوچرخه سـواری 

سـلبی بوده است.

بـا ایـن رونـد و اظهاراتـی کـه اشـخاص 
دارنـد دوگانگـی در نظـرات دیده می شـود و 
هرکسـی دیدی برای امکان ایجادشـده دارند 
.بخشـی ایـن رونـد را نقطه عطـف و مثبتی 
می بیننـد نبخشـی ایـن کار را ازنظـر شـرعی 

شایسـته و درسـت نمی داننـد.

بـا توجـه بـه مشـکات اقتصـادی  بـه 
وجـود آمده و فشـار آن بـر دهک های پایین 
جامعـه نکتـه ای کـه حائـز اهمیـت اسـت 
تعییـن دسـتمزد بـرای اقشـاری اسـت کـه 
بیـش از گذشـته تحـت تأثیر این مشـکات 
قرارگرفته انـد و در ایـن میـان کارگـران عزیـز 

بیشـتر مشـاهده می شـوند .

به چه کسی کارگر گفته می شود؟

طبـق تعریـف مـاده 2 قانـون کار: کارگـر 
ازلحـاظ ایـن قانون کسـی اسـت کـه به هر 
عنـوان در مقابـل دریافـت حق السـعی اعـم 
از مـزد، حقـوق، سـهم سـود و سـایر مزایا به 

درخواسـت  کارفرمـا کار می کنـد.

تعریـف  بـا  کـه  می شـود  مشـاهده 
ارائه شـده جامعـه آمـار کارگـری در کشـور ما 
گسـتره زیادی از مشـاغل وحدود 48 میلیون 

نفـر از نیـروی کار کشـور را در برمی گیـرد .

حداقـل دسـتمزد کارگـران چـه میـزان 
اسـت؟ 

نیروی کار کارگر تنها سـرمایه اوسـت و با 
مـزد حاصل از آن زندگی خـود را اداره می کند 
و از سـوی دیگـر کارفرمایـان بـه فکر سـود و 
زیـان خـود هسـتند و از هـر فرصتـی بـرای 
کاهش هزینه ها اسـتفاده می کننـد و یکی از 
گزینه هـای آن کاهـش حقوق کارگران اسـت، 
بـه همیـن دلیـل مـاده 41 قانـون کار مقـرر 
داشـته اسـت  : شـورای عالـی کار همه سـاله 
موظـف اسـت، میـزان حداقـل مـزد کارگران 
را بـرای نقـاط مختلـف کشـور و یـا صنایـع 
مختلـف با توجه بـه معیارهـای ذیل تعیین 

نماید.

1- حداقـل مـزد کارگـران بـا توجـه بـه 
درصـد تورمـی کـه از طـرف بانـک مرکـزی 
اعـام می شـود. ایـران  اسـامی  جمهـوری 

 2-حداقـل مزد بدون آن که مشـخصات 
جسـمی و روحـی کارگـران و ویژگی هـای کار 
محـول شـده را مـورد توجـه قـرار دهـد باید 
بـه انـدازه ای باشـد تا زندگـی یـک خانـواده، 
که تعداد متوسـط آن توسـط مراجع رسـمی 

اعـام می شـود را تأمیـن نماید.

بـا نظـر بـه بنـد 1 ، بانـک مرکـزی تـورم 
سـال آینـده را 30 درصـد تخمین زده اسـت 
و بـا توجـه به شـرایط فعلـی که میـزان تورم 
مـاه بـه مـاه در حال تغییـر اسـت نمی تواند 

معیـار مفیـد و کارآمدی باشـد .

بـا نظر بـه بنـد2، کمیته مـزد اخیـراً رقم 
سـبد معیشـت کارگران ) همـان هزینه برای 
تأمیـن نیازهـای اولیـه زندگـی( را 6 میلیون 
در  زده اسـت  و 895 هـزار ناموت تخمیـن 
صورتـی که عـده ای از فعالین کارگـری بر این 
عقیده انـد کـه اگـر هزینه مسـکن، درمـان و 
آمـوزش به درسـتی محاسـبه می شـد ایـن 
رقـم بـه بیشـتر از8 میلیـون ناموت افزایش 

پیـدا می کـرد. 

حـال باید بینیم که شـورای عالـی کار که 
اکثـر آن را به معنای حقیقـی واژه کارفرمایان 
تشـکیل می دهنـد کـه چندین سـال اسـت 
کـه  در دقیقـه 90 یعنـی در 29 اسـفند مـاه 
تشـکیل می شـود، حداقـل میـزان حقـوق  

کارگـران را چـه مقدار تعییـن می کنـد ؟!!!!

حداقـل  تعییـن  در  کار  عالـی  شـورای 
حقـوق کارگری باید مدنظر باشـد کـه از دادن 

افزایـش درصـدی کـه به نفـع کارگر نیسـت 
پرهیـز کنـد و نـرخ ثابتـی را ارائـه بدهـد و 
منظـور از دادن نـرخ ثابـت نادیـده گرفتـن 

مهـارت و تجربـه نیسـت،

توانایـی کارفرمـا را هـم  بـرای پرداخـت 
حقـوق مدنظـر قـرار دهد تـا بدین وسـیله از 

بـه وجـود آمـدن تـورم جلوگیـری کند.

چه تضمینی اسـت کـه کارفرمـا حداقل 
میزان دسـتمزد را تقلیـل ندهد ؟

اگـر کارفرمـا بخواهـد از حداقـل میـزان 
بیـن  حتـی  یـا  کنـد  تفریـط  تعیین شـده 
کارگـران تبعیـض ازجملـه مـوارد مـاده 38 
قانـون کار )جنسیت،سـن و...( را روا دارد باید 
طبـق مـاده 174 : تخلفـان از هر یـک از موارد 
مذکـور در مـواد ۳۸ - ۴۵ - ۵۹ و تبصـره مـاده 

۴۱، بـرای هر مورد تخلف حسـب مورد عاوه 
بـر رفـع تخلـف یـا  تادیـه حقـوق کارگـر و یا 
هـر دو در مهلتـی کـه دادگاه بـا کسـب نظر 
نماینـده وزارت کار و امـور اجتماعـی تعییـن 
خواهـد کـرد، بـه ازای هـر کارگـر بـه ترتیـب 

ذیـل  محکـوم خواهند شـد:

 1- بـرای تـا ۱۰ نفر، ۲۰ تـا ۵۰ برابر حداقل 
مـزد روزانه یـک کارگر

 2- بـرای تـا ۱۰۰ نفـر نسـبت به مـازاد ۱۰ 
نفـر، ۵ تـا ۱۰ برابـر حداقـل مـزد روزانـه یـک 

رگر کا

 3- بـرای باالتـر از ۱۰۰ نفـر نسـبت بـه 
مـازاد ۱۰۰ نفـر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مـزد روزانه 

کارگر یـک 

محاکمه شـود به عـاوه نظارت مسـتمر 
وزارت کار و رفـاه اجتماعـی هـم بـر ایـن امـر 

الزم اسـت.

بی توجهـی به قشـر کارگر چـه نتیجه ای 
را به دنبـال دارد ؟

بـا توجه بـه جمعیت 48 میلیونی قشـر 
کارگـر در کشـور اگر حمایتـی از مـزد کارگران 
در جوامـع صورت نگیرد شـاهد هرج ومرج و 
حتی تظاهرات گسـترده ای خواهیـم بود که  
به مراتـب مشـکات و هزینه آن برای کشـور 

بسـیار است.

امام خمینی: پیامبر اکرم)ص( با بوسیدن دست کارگر، ارزش آن را به عالمیان اعام کرده است 

نگاه کارگران به خط فقر

خانم  میرحیدری

مسئول کمیته علمی

دوچرخه سواری زنان از منع تا تشویق

محسن شکیبامنش

مسئول کمیته سیاسی



سودوکو

لطفــا نظــرات و انتقــادات خــود را بــه شــماره 09399985210 ارســال کنیــد. همــه ی  نظرات 
ــان  ــام و نام خانوادگــی خودت ــا ن وانتقــادات شــما در همیــن قســمت ، در نشــریه ی بعــدی ب

منتشــر خواهــد شــد.

می توانند  عالقه مندان 

را  یه  ن�ش �پ دی اف  فایل 

ایتا،  پیام رسان های  از 

ی کنند.  رسوش و بله بارگ�ی

انتقادات  و  نظرات  قطعاٌ 

فت  پی�ش باعث  شما 

شد. خواهد  یه  ن�ش

@cafe_mostaghel

 رجبی دوانی: ادله ای برای شهادت حضرت زینب)س(/ بانویی که علم و معرفتش، اکتسابی نبود 

قیام  زینبی
پژوهشـگر حـوزه تاریـخ اسـام معتقـد 
اسـت، حضرت زینب)س( مصائـب فراوانی را 
پس از اسـارت تحمل کرد و به شـهادت رسـید 
و مـرگ طبیعـی بـه هیـچ وجه بـرای حضرت 

متصور نیسـت. 

بـه گـزارش خبرنـگار فرهنگـی سـمعک ،  
محمدحسـین رجبی دوانـی پژوهشـگر حوزه 
تاریـخ اسـام در اولین نماز جمعه سـال 98 در 
تهـران به عنـوان سـخنران پیـش از خطبه  هـا، 
پیرامـون »شـخصیت حضرت زینت سـام اهلل 

علیهـا« برای نمازگـزاران سـخنرانی کرد.

پژوهشـگر حوزه تاریخ اسـام گفت: واژه 
شـهادت را بـرای رحلـت حضرت زینـب )س( 
بـکار بـردم بـرای اینکـه معتقـدم حضـرت، به 
شـهادت رسـیده اسـت چراکه ایشـان در قیام 
سید الشـهدا)ع( پـا بـه پـای امـام معصـوم 
)ع( در نهضـت عاشـورا بـود و مصائبـی را دید 
کـه بـرادر بزرگـوارش مشـاهده نکـرد. بنابراین 
وقتـی یک سـال و نیـم پس از عاشـورا رحلت 
می کند، در حقیقت به شـهادت رسـیده اسـت 
و مـرگ طبیعـی بـه هیـچ وجه بـرای حضرت 

متصور نیسـت.

رجبـی دوانی افـزود: حضـرت زینب)س( 
توفیـق داشـت تـا محضـر 7 معصـوم را درک 
را  او  می تـوان   شـاید  جهـت  ایـن  از  کنـد. 
شـخصیتی بی نظیـر در تاریـخ اسـام معرفی 
کـرد. اّمـا بـا همـه اوصافـی کـه در نَسـب 
ایـن  آن  باالتریـن  کـه  دارد  حضـرت وجـود 

اسـت کـه او مولـود بهتریـن زوج عالم اسـت 
اّما شـخصیت حضرت زینـب)س( منحصر به 
ایـن مسـاله نیسـت و بـه قـول امام باقـر)ع( 
کـه فرمودنـد: » علـم و معرفتـی کـه حضـرت 
یافته، اکتسـابی نیسـت.«. این روایـت را امام 
سـجاد)ع( تکمیل می کندکه »أَنْـِت ِبَحْمِد اللَِّه 
َمـة«. از این  َمٍة َفِهَمـٌة َغْيُر ُمَفهَّ َعالَِمـٌة َغْيـُر ُمَعلَّ
سـخن در می یابیـم که حضـرت زینـب)س(، 

دارای علـم لدنّـی بوده اسـت.

رجبی دوانـی بـا بیـان اینکـه شـخصیت 
ایـن بانـوی بزرگـوار در دفـاع از حـرم والیـت 
متجّلی شـده اسـت، تصریح کـرد: آن حضرت 
در قضیـه رحلـت رسـول خـدا)س( و ماجرای 
سـقیفه پا به پای مـادرش حضـرت زهرا)س( 
حرکـت می کنـد و خطبه معروف بـه فدکیه که 
هیـچ ربطـی به موضـوع فـدک نـدارد، را برای 
مـردم روایـت و بازگـو می کنـد. نکتـه دیگری 
کـه می تـوان شـخصیت ایـن بانـو را ذوب در 
والیت دانسـت زمانی اسـت که امیرالمومنین 
)ع( پـس از 25 سـال بـه خافـت می رسـد و 
مجبـور می شـود بـرای از بین بـردن فتنه های 
مشـرکان به کوفه رهسـپار شـود، آنگاه اسـت 
که حضـرت زینـب )س( دوشـادوش امامش 

بـه کوفه مـی رود.

در  زینـب)س(  حضـرت  داد:  ادامـه  وی 
4 سـال اقامـت امـام علـی)ع( در کوفـه، کنـار 
پـدرش می ماند و پس از شـهادت پـدرش، با 
امـام حسـن)ع( همراهـی می کند تـا جاییکه 

وقتـی امـام مجتبـی)ع( مجبـور بـه مصالحه  
و تـرک کوفـه می شـود، به همـراه بـرادرش به 
مدینـه بازمی گـردد. در قیـام سید الشـهدا)ع( 
نیـز پـا بـه پای بـرادرش حرکـت می کنـد و نه 
اینکـه فقـط عاقـه اش بـه امـام حسـین)ع( 
سـبب اخـذ این تصمیم شـده اسـت که طرح 
ایـن مسـاله دور از شـان حضـرت اسـت بلکه 
وقتـی احسـاس می کنـد، امامـش در خطـر 
اسـت، زندگـی را رها می کند و بـا امام زمانش 
همـراه می شـود چراکـه مهم ترین رکن اسـام، 

اسـت. والیت 

پژوهشـگر حوزه تاریخ اسـام در توصیف 

شـخصیت حضرت زینـب)س( گفـت: وقتی 
کاروان امام حسـین)ع( به سـوی کربا حرکت 
می کنـد، بـا اینکه حضـرت رباب)س( همسـر 
امـا  اسـت،  کاروان  همـراه  سید الشـهدا)س( 
زینـب)س(  بـه حضـرت  مدیریـت خانـدان 
سـپرده می شـود و امام حسـین )ع( تا لحظه 
قـرار  خطـاب  را  حضـرت  فقـط  شـهادتش، 
می دهنـد. حتـی زمانیکـه فرزنـد شـیرخواره 
خـود را بـه آغـوش می طلبـد، او را از حضـرت 

زینـب)س( طلـب می کنـد.

وی اضافـه کرد: آن حضرت، بانویی اسـت 
کـه وقتـی حضرت علی اکبـر)ع( در میـدان به 

شـهادت رسـید، بـرای التیـام داغ بـرادرش به 
میـدان رفت و ناله سـرداد تا جاییکـه برادرش 
او را بـه آغـوش گرفت و به خیمه هـا بازگرداند. 
او بانویی اسـت که وقتی فرزندانش به میدان 
مـی روند، از خیمـه بیرون نمی آید تـا برادرش 
شـرمنده او نشـود و زمانیکه امام حسـین)ع( 
به شـهادت می رسـد، تـازه ماموریـت حضرت 

زینب)س( شـروع می شـود.

حضـرت  اینکـه  بیـان  رجبی دوانـی 
زینـب)س( وظیفه مراقبـت از امـام زمانش را 
در واقعـه کربـا برعهـده دارد، گفـت: به جرات 
می تـوان گفـت اگـر حضـرت زینـب)س( در 
واقعـه کربـا نبـود، امـام زین العابدیـن)ع( به 
شـهادت می رسـید. اول، زمانـی بـود که شـمر 
بـه خیمه هـا حملـه کـرد و وقتـی حـال بیمار 
امـام را دیـد، تصمیـم گرفـت تـا حضـرت بـه 
قتـل برسـاند اّمـا حضـرت زینـب)س( مانـع 
ایـن اقدام شـد. دوم زمانی بـود که حضرت در 
کاخ عمربن سـعد به خطبه خوانـی پرداخت و 
خشـم عمر را برانگیخـت و آنجا دوباره حضرت 
زینـب)س( بـه کمـک امـام زمانش آمـد و او 
را از فتـل نجـات داد. در بحران هـای دیگـری 
نیـز حضرت بـه کمـک امامش آمـد و وظیفه 
انتقـال پیـام عاشـورا را بـه عهده گرفـت و چه 
خـوب گفتند که »کربـا، در کربـا می ماند اگر 

نبود«. زینـب)س( 


