
خرازی: رفتارهای طالبان را زیرنظر داریم

اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323

* آقای روحانی تمام فعالیت دولت خود را در وزارت خارجه خالصه کرد وزیر 
خارجــه هم تمام امــور خارجه را به برجام گره زد آن هم برجامی که نخوانده 
آن را امضاء کردند فلذا دیدیم که 8 ســال از عمر نظام و مردم به هدر رفت و 

خسارت سنگین به کشور تحمیل شد.
0912---0594

* شاید بتوان گفت از اول انقالب تاکنون دولت سیزدهم اولین دولت انقالبی 
و والیی باشــد که زمام امور را به دست گرفته و بین قوای سه گانه هماهنگی 
برقرار شــده است ولی باید گفت اگر اقدامات انقالبی درخصوص قانون شکنان 
اعمال نشود و مثل گذشته گرفتار مصلحت اندیشی بشویم هیچ اتفاقی نخواهد 

افتاد و مشکلی حل نخواهد شد.
0919---2470

* یکــی از بازوهــای دولت در خدمت رســانی به مردم اســتفاده از ظرفیت 
فرمانداری ها و بخشداری ها در سراسر کشور است که باید گفت تا االن این بازو 
به تمام و کمال به کار گرفته نشده و شاهد تعلل و فوت وقت در نصب مدیران 

میانی کشور هستیم. امیدواریم این کار با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.
0936---7015
* یادداشت روز کیهان روز سه شنبه 1400/7/20 به قلم آقای زارعی با عنوان 
»نگاهی درباره انتخابات پارلمانی عراق« در کنار مقاله نگاهی به ساختار انتخاباتی 
عراق که در صفحه 12 روزنامه چاپ شده اطالعات ارزشمندی از حوادث در این 

کشور همسایه به خوانندگان می دهد که جای تقدیر و تشکر دارد.
0911---0049
* از آقای محمدهادی صحرایی به خاطر مقاله »تحریف برای تحریم و تسلیم« که 
در روزنامه یکشنبه 1400/7/18 حرف دل ما را زده بودند تقدیر و تشکر می شود.
عرب سرخی

* آمار ســامانه مدیریت فناوری بورس باید شــفاف بشود دولت برای برگشت 
اعتماد مردم به بورس چاره ای جز شفاف سازی ندارد.

0912---8853
* طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی قرار بود نرخ برخی از فرآورده های لبنیاتی 
)شیر، ماست، پنیر( کاهش یابد ولی تاکنون محقق نشده است. چرا؟! هرچند 
این مقدار با توجه به میزان تورم و گرانی و افزایش قیمت ها بسیار ناچیز است 

و مشکلی را حل نمی کند و قیمت ها باید به قبل از گرانی ها برگردد.
یک شهروند از اصفهان

* در هفته بزرگداشت نیروی انتظامی قرار داریم جا دارد ضمن عرض خسته 
نباشــید به همه عزیزان ناجا، از مسئولین خدمات کارکنان ناجا بخواهیم که 

در حد امکان به مشکالت حقوقی، مسکن و سایر نیازهایشان اهتمام نمایند.
2146---0913 و 3949---0912
* دســتگاه قضایی و متولیان امر با هنجارشــکنان در فضای مجازی به ویژه 
شرکت ها برخورد جدی نمایند. برخی ها ایمان مردم را نشانه گرفته اند. چطور 
این بی عفتی ها در جلوی چشم مسئولین صورت می گیرد و اقدامی نمی کنند؟!
0992---3453
* کسانی که در انفجار تروریستی قندوز افغانستان به دست تفکیری های داعشی 
به شــهادت رسیدند انسان بودند چرا مدعیان کاربلد و زبان بلد و اصالح طلبان 
مدعی، نســبت به صدور یک بیانیه در محکومیت این عمل خباثت آلود هیچ 

اقدامی نکردند! شاید به خاطر اینکه مبادا روی کدخدا مکدر شود؟!
0914---8902

* آقای میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه الحمدهلل 
درد و مشکالت را شناخته اند )بزرگ شدن دولت و ریخت و پاش ها( امیدواریم 
در این دولت با کاهش حجم دولت و جلوگیری از این ریخت  و پاش ها، شاهد 

کاهش مشکالت مردم باشیم.
یک شهروند از تهران

* در دی ماه 98 یک دســتگاه خودروی ساینا از شرکت سایپا گرفتم که پس 
از یک ماه با معایب زیادی روبه رو شــد و طی این مدت بیش از 21 ماه هنوز 
برخی مشــکالت آن رفع نشده است از جمله: 1- ایراد در درب قالپاق و ریپ 
زدن 2- سنســور اکسیژن مشکل دارد و مصرف بنزین را افزایش داده و توان 
خودرو را کاهش می دهد 3- اشکال در بوش زیر کمک ها 4- روشن شدن چراغ 
چک و... چرا این شرکت به تعهدات خود عمل نمی کند؟! از کیهان درخواست 
می شــود با مصاحبه با مسئولین سایپا به این گرفتاری های کسانی که از این 

شرکت خودرو گرفته پایان دهد.
عباس الواری چناری - اندیشمک

* چطور در روزهای پایانی ماه صفر اتوبان تهران - کرج، قزوین، رشــت و... با 
ترافیک سنگین روبه رو بود ولی پیاده روی مشهد مقدس حتی به صورت انفرادی 

هم ممنوع بود؟! آیا این مصداق یک بام و دو هوا نیست؟!
میرزکی - ساوجبالغ

* برخی بازنشستگان فرهنگی در بدترین شرایط دریافت حقوق هستند، کمترین 
حقوق و بیشترین هزینه را دارند. درمان، ازدواج فرزندان، مهمانی ها، خوراک، 
پوشاک و...  امید است در دولت جدید فکری به حال این قشر زحمتکش شود.
توکلی

* با نظارت مستقیم ستاد تنظیم بازار توسط معاون اول رئیس جمهور محترم، 
راه فساد و گرانی را می توان بست...

0922---9239
* با جایگزینی کشــاورزی دانش محور به جای کشــاورزی آب و زمین محور 

می توان مشکل کمبود آب و زمین را جبران کرد.
0913---2136
* ســال گذشته دولت تدبیر با تبلیغات فراوان از مردم برای سرمایه گذاری در 
بورس دعوت نمودند که بسیاری با فروش منزل، اثاثیه منزل،خودرو و... به دولت 
اطمینان نموده و در بورس ســرمایه گذاری کردند. ولی پس از مدت کوتاهی 
دروغ بودن این دعوت و سرمایه گذاری روشن شد و همه متضرر شدند. از دولت 
انقالبی و جهادی دکتر رئیسی انتظار حل این معضل سرمایه گذاران را داریم!
0915---1713
* از طریق بنیاد جانبازان به بانک ملی غرب تهران برای وام مســکن معرفی 
شــده ام. عضو تعاونی و واحد مسکونی ام در مرحله  پایانی است. آمادگی خود 
را برای معرفی نامه، ضامن با کســر از حقوق بیش از 4 نفر، چک، ســفته و ... 
کرده ام ولی بانک اعالم می کند ســند پشتیبان الزم است! سند از کجا بیاورم! 
ضامن کسر از حقوق، چک، سفته به اندازه سند ارزش ندارد؟! لطفا مسئولین 

بانک پاسخ دهند.
دالوندی

* آویشن برگ پهن معروف به شیرازی هر چه بیشتر برداشت شود در شرایط 
مساعد آب و هوایی، سال بعد بیشتر محصول می دهد چرا که بذر آن زیر پای 
برداشــت کننده می ماند و دوباره رشد می کند. اما اداره منابع طبیعی به جای 
ترویج و آموزش برداشــت صحیح و کاشت دیم این محصول و درآمدزایی در 
مناطق محروم، برداشت را ممنوع و منوط به دریافت مجوز با قیمت هر کیلو 
13 هزار تومان نموده اســت. آن هم برای افــراد خاص و با حجم باال و زمان 
مشخص! در حالی که بیش از سی سال است افرادی با روابط ناسالم آویشن را 
از مناطق محروم هرمزگان و جنوب کرمان بدون مجوز می خرند! و روستائیان 
 حــق انتقــال 10 کیلو را هم ندارنــد! از قوای قضائیه و اجراییه درخواســت 

رسیدگی دارم.
0990---2914

* از شــورای شهر رودبار درخواســت راه اندازی سیستم اگو فاضالب منازل را 
داریم. بسیاری از خانواده ها به خاطر تخلیه چاه در این شرایط بد اقتصادی هزینه 

زیادی را متقبل می شوند.
0911---2287

پاسخ روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)س(
به استحضار شــهروندان محترم می رساند: درگذشــته خطوط شرکت واحد 
اتوبوس رانی قبل از واگذاری به بخش خصوصی در ســازمان بهشت زهرا)س( 
و ایســتگاه مترو حرم مطهر مستقر بوده و سرویس دهی به شهروندان را ارائه 
می  کــرد. با ورود بخــش خصوصی و واگذاری ناوگان حمــل و نقل به بخش 
خصوصی، علی رغم پیگیری های صورت گرفته شرکت های خصوصی تمایلی به 
ورود و سرمایه گذاری درخصوص حمل و نقل مسافرین همچون سازمان بهشت 
زهرا)س( را ندارند و این سازمان برای انجام درخواست شهروندان در حال رایزنی 

با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران برای حل این مشکل می باشد. 

نیویورک تایمز: لندن
پایتخت پولشویی دنیاست

یک روزنامه آمریکایی به نقل از اسناد پاندورا فاش کرد که انگلیس و آمریکا، 
محل پنهان کردن پول های سرقت شــده در سراسر جهان و پایتخت پولشویی 

دنیا هستند.
 نیویورک تایمز در گزارشــی خاطرنشان کرد: در اســناد پاندورا نام بیش از
330 سیاســتمدار و مقام دولتی از بیش از 90 کشور و معامالت مالی مخفی و 
مشــکوک و بیش از 130 میلیاردر اهل روسیه، آمریکا و کشورهای دیگر فاش 
شــده اما اگر تنها یک کشور در قلب این سیستم وجود داشته باشد، آن کشور 
انگلیس اســت. انگلیس به همراه مناطق تحت کنتــرل خود، نقش کلیدی در 
پنهان کردن وجوه نقد و دارایی ها در سراســر جهان دارد. این کشور، همان طور 
که یکی از اعضای حزب محافظه کار حاکم بر این کشور در هفته گذشته گفت، 
»پایتخت پولشویی در جهان« است و شهر لندن هسته اصلی این سیستم است.

برای انگلیس که بخش مالی اش در حال تجربه کردن مشــکالت اقتصادی 
گســترده ای اســت این موضوع به اندازه کافی بد است. برای جهان این موضوع 
حتی بدتر است. بسیاری از ابزارهای پیچیده و مبهم، از جمله شرکت های صوری 
و مفرهای مالیاتی به عالوه محرمانه بودن سیســتم بانکی و مقررات مالی مملو 
از ســهل انگاری دارایی های ثروتمندان را در شــرایط مبهم و پیچیده ای از نظر 

قانونی قرار داده است.
پناهگاه های مالیاتی همانند جزایر کوک، جزایر ویرجین انگلیس و جرسی 
)یکی از جزایر مانش( در کانون این روند قرار دارند که می توانند همانند پناهگاهی 
برای قاچاقچیان عمل کنند. افراد ثروتمند و شــرور پول خود را به آنجا می برند 
تا از آن محافظت کنند و در عین حال از قوانین و مقررات و مالیات هایی که از 

آنها خوششان نمی آید فرار کنند.
پولی که در پناهگاه های مالیاتی نگهداری می شود حیرت انگیز است. برآوردها 
از شش تا 36 تریلیون دالر متغیر است. آمریکا، با شرکت های صوری خود در ایالت 
دالور و شرکت هایی در ایالت داکوتای جنوبی، مدت هاست که بخش بزرگی از این 
سیستم محرمانه است. مجموعه ای از کشورهای اروپایی، از جمله لوکزامبورگ، 

ایرلند و سوئیس سبب ارائه مسیرهایی برای فرار می شوند.
در این میان بر اینکه شبکه انگلیسی بزرگ ترین شبکه در نوع خود است، آمده 
است: شاخص محرمانه بودن مالی شبکه عدالت مالیاتی و رتبه بندی پناهگاه های 
مالیاتی نشــان می دهد انگلیس و زیرشاخه های فراساحلی آن در رتبه اول قرار 
دارند. بیش از دوسوم از 956 شرکتی که اسناد پاندورا آنها را به مقامات دولتی 
ربط می دهند در جزایر ویرجین انگلیس ایجاد شده اند. مرکز این روند تاریک شهر 
لندن اســت. پذیرش این پول ها توسط انگلیس نوعی شکست خود است. مرکز 
مالی این کشــور شاهد پیامدهایی همانند نابرابری منطقه ای، اقتصاد نامتعادل، 
کاهش بهره وری، ســرمایه گذاری متوقف شده، تورم و فساد سیاسی است. پس 
از سال ها ریاضت اقتصادی و در بحبوحه کمبود مواد غذایی و سوخت، انگلیس 

دیگر توان مدیریت شهری به این ابعاد را ندارد.
اما این جهان است که بیشترین آسیب را می بیند. این سیستم سبب ایجاد 
مصونیت برای تجار و رهبران سیاسی و همچنین پنهان شدن سرمایه و محافظت 
از ثروت می شود. این سیستم اغلب عاری از پاسخگویی و غالبا قابل ردیابی نیست.

نیویورک تایمز تصریح کرده که برای از بین بردن بی عدالتی و فســاد باید با 
پناهگاه های فساد محافظت شده در لندن مقابله شود.

گفتنی اســت انگلیس و آمریکا به همراه فرانسه، پایه گذاران حلقه مافیایی 
موسوم به FATF است. این کارگروه هرچند به نام مبارزه با پولشویی و تامین 
مالی تروریسم و جرایم سازمان یافته تاسیس شد، اما در واقع ایجاد حاشیه امنیت 
برای دولت های غربی است که بیش از 76 درصد پولشویی ها و جرایم سازمان یافته 
را در کنار حمایت از تروریسم جهانی میزبانی می کنند و ضمنا بهانه ای برای فشار 

اقتصادی به کشورهای مستقلی مثل ایران است.
مقر FATF در پاریس است. پاریس همزمان میزبان جنایتکارترین گروه های 

تروریستی مثل سازمان منافقین است.
حکم متخلفان پرونده کرسنت

هرچه زودتر اعالم شود
قوه قضائیه باید رسیدگی به تخلفات متهمان و مقصران محکومیت ایران در 

پرونده قرارداد کرسنت را زودتر به جریان بیندازد.
جهان نیوز با  اشاره به محکومیت ایران در پرونده کرسنت پرداخت خسارت 
607 میلیون یورویی )15 هزار میلیارد تومانی( نوشت: قرارداد کرسنت را زنگنه 
در دولت اصالحات به امضا رسانده بود و چند مشکل اساسی آن را تبدیل به یک 
فاجعه در صنعت نفت و صادرات گاز ایران تبدیل کرد. پرونده ای که »مســعود 
میرکاظمی« آن را کثیف ترین پرونده در طول تاریخ کشورمان خوانده است. همه 

این تعابیر بر این موضوع  اشاره دارد که نحوه بسته شدن این قرارداد ضعیف که 
منافع ملی ایران در آن چندان در نظر گرفته نشده است، ایرادات اساسی دارد. 
این در شرایطی است که گفته می شود به علت همین ایرادات بوده که دستگاه های 

نظارتی به بندهای آن ایراد گرفتند و مدت ها اجازه اجرای آن را ندادند.
قراردادی که در آن قرار بود گاز کشورمان از منطقه سلماس به یک شرکت 
اماراتی )کرسنت پترولیوم( که دالل نفت و گاز است، صادر شود؛ نه تنها در زمان 
معین شده این کار با توجه به عدم پیشرفت پروژه میسر نشد و بلکه میزان بهای 
فروش گاز ترش هم آنقدر کم بود که بیشــتر مایه ضرر ایران در این حوزه بود. 
یکی از شکایات ایران نیز همین بهای اندک قیمت گاز صادراتی بود. کارشناسان 
می گویند قرارداد طوری بسته شده بود که گاز ایران با بهایی ناچیز و تقریباً رایگان 

در اختیار دالل اماراتی قرار می گرفت. 
یکی از حواشــی خاص این پرونده حضور مجدد زنگنه در قامت وزیر نفت 
آنهم در هشت سال گذشته بوده است. سال 92 سعید جلیلی، دبیر وقت شورای 
عالی امنیت ملی به روحانی هشدار داد که این کار یعنی معرفی زنگنه به عنوان 

وزیر نفت باعث محکومیت ایران در پرونده کرسنت خواهد شد.
ماجرای کرسنت در دادگاه الهه مطرح شد و در مراکز حقوقی بین المللی علیه 
ایران در حال حرکت اســت اما در داخل هنوز گره آن باز نشده و با وجود همه 
جار و جنجال های رسانه ای که داشته کسانی که آن را رقم زده اند پاسخگوی این 
قرارداد نبوده اند. یکی از این افراد زنگنه بوده که حاال بعد از هشت سال از وزارت 
نفت خارج شده است. قراردادهای دیگری مانند توتال در زمان زنگنه بسته شد 
اما با کارشــکنی طرف مقابل ایران در برابر این موضوع جریمه ای دریافت نکرد 

ولی در برابر یک شرکت کوچک داللی متحمل خسارت شده است.
یادآور می شود بنابر اعالم آقای امیرآبادی نماینده قم در مجلس، »پرونده اخذ 
رشوه در قرارداد کرسنت قباًل در قوه قضائیه بررسی شده و رشوه گیرندگان نیز 
محکوم شدند؛ اما رأی این افراد ابالغ نشد و سریعاً باید حکم این افراد اعالم شود«.

رئیسی برای حضور در میان مردم
 تبختر قبلی ها را ندارد

یک روزنامه اصالح طلب می گوید آقای رئیسی برخالف رؤسای جمهور قبلی 
در تبختر و خودبزرگ بینی و نرفتن به میان مردم را ندارد.

نویسنده روزنامه اعتماد در یادداشتی با وجود اینکه می گوید به رئیسی رأی 
نداده، به سفرهای استانی پرداخت و نوشت: شخصا مدافع حضور راحت و خودماني 
روســاي جمهوري در میان مردم بوده و انصافا از تبختر و خودبزرگ بیني برخي 
از گذشــتگان در این زمینه شاکي هستم. البته با اقدامات نمایشي با پول ملت 
براي کســب محبوبیت و پایگاه اجتماعي و راه انداختن کارناوال ماشین و مردم 
و تعطیل کردن فعالیت هاي عادي استان ها و امتیاز دادن به استاندارها براساس 
میزان جمعیتي که در مراسم استقبال جمع کرده اند و... بیشتر مخالفم و خدا را 
شــکر که جناب رئیسي تاکنون سفرهاي استاني خودش را از این دو بعد خوب 
مدیریت کرده است. همین که مردم براي شنیدن سخنراني رئیس جمهوري بسیج 
دلخواه یا اجباري نمي شوند و ساعتها وقت آنان گرفته نمي شود و ادارات و مدارس 
تعطیل نشده و میلیون ها تومان از ثروت ملي براي برگزاري این گونه نمایش هاي 

سیاسي به هدر نمي رود، اقدام خوبي است که باید مورد تقدیر قرار بگیرد. 
اعتماد با اذعان تلویحی به ســوء مدیریت دولت قبل در استان های مختلف 
می افزاید: در اســتان ها کوهي از مشکالت روي هم تلنبار شده و هزاران مطالبه 
درســت و نادرست از سوي مردم مطرح مي شــود. صدها پروژه ناتمام و صدها 
واحد اقتصادي ورشکسته در هر استاني وجود دارد که نیازمند تزریق پول است. 
هزاران جوان بیکار در هر استاني منتظرند تا دست شان به یک مسئول حکومتي 
برسد که تقاضاي کار کرده و نامه معرفي براي اشتغال دریافت کنند. هزاران نفر 
هم خواســتار دریافت وامي ارزان و با سود کم هستند تا شاید خودشان بتوانند 
مشــکل اشتغال خود را حل کنند. مسئوالن بخش هاي مختلف هم هر کدام از 
روســاي جمهوري انتظار دریافت اعتبار براي تکمیل یا اجراي پروژه هاي مورد 
نظر را دارند. اعتصاب و دست از کار کشیدن و اعتراض کارگري هم در بسیاري 
از جاها هســت که با آمدن رئیس جمهوري انتظار مداخله فوري و مستقیم او را 
براي حل شــدن مســائل دارند. قطعا جناب رئیسي با این فهرست بلند و باالي 
مطالبات مردمي در همین چند سفر استاني خود بسیار آسان و سهل آشنا شده 
اســت ولي نکته مهم این اســت که براي جواب دادن به این مطالبات نمي توان 
به همین آســاني اقدام کرد.  اگر بودجه و پول نباشــد هیچ فرقي میان دولت ها 

 نیســت. اگر پول بود اکثر آن پروژه هاي ناتمام به اتمام مي رســیدند و تعطیلي
80 درصدي شهرک هاي صنعتي را شاهد نبودیم و بیکاري عجیب و غریب استان ها 
شکل نمي گرفت. فاصله میان وضع موجود با وضع مطلوب را با مدیریت درست 
مي توان طي کرد اما این کار بدون امکانات میسر نیست. دولت رئیسي در مقام 
برخورد ســنجیده با مسائل استان ها باید به محدودیت منابع مادي دولت توجه 

تام کند و بیش از توان موجود، انتظارات را دامن نزند.
 نویســنده توضیح نداده اوالً چرا وعده رونق اقتصاد کشــور و سرازیر کردن

150 تا 200 میلیارد درآمد به کشور در دولت سابق، به اینجا ختم شده که نه 
تنها پولی نیســت بلکه حتی کسری بودجه 500 هزار میلیارد تومانی به یادگار 
مانده است؟ ثانیاً اگر واقعاً پولی نبود و خزانه خالی بود، فسادها و ریخت و پاش ها 
و رانت هــای چند صد هزار میلیارد تومانی )در قالب واگذاری کارخانه ها، حراج 
ارزی و...( چگونه اتفاق افتاد؟ ثالثاً همه چیز بند پول و بودجه نیســت. از جمله 
رفتن میان مردم و تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی و اهل فن که اغلب سالهاست 
در حسرت جلسه با برخی مدیران دولتی و دادن پیشنهادها و راهکارها و گفتن 

موانع قابل برطرف، مانده اند.
رانت 500 هزار میلیاردی

حاصل از تصمیم ارزی دولت قبل
تعیین قیمت نادرســت برای ارز دولتی و واگذاری بی حســاب و کتاب آن، 
اتفاق ناگواری بود که با وجود انتقاد کارشناســان درباره ایجاد رانت، از سه سال 
پیش در دولت روحانی رقم خورد اما بعد از سه سال به نظر می رسد این تصمیم 

نادرست به خط پایان رسیده باشد.
روزنامه همشــهری در گزارشی به این موضوع پرداخته و می نویسد: آنطور 
که از خبر ها بر می آید ارز 4200 تومانی که منجر به تشــدید تورم و همینطور 
توزیع رانت شــده است تا پایان سال حذف می شود. رئیس کمیسیون اقتصادی 

مجلس می گوید: دولت با مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی هم نظر است.
اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی از دولت سید ابراهیم رئیسی انتظار دارند هرچه 
سریع تر بساط ارز 4200 تومانی که برای واردات برخی کاال ها اختصاص می یابد 
را برچیند تا از این طریق مانع توزیع رانت گسترده شود.آن طور که تحلیلگران و 
مراکز پژوهشی می گویند تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کاال های اساسی 
نه فقط مانع رشد قیمت این محصوالت نشده است بلکه خود به یکی از عوامل 

رشد تورم هم تبدیل شده است.
سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به کاالهای اساسی درست یک ماه قبل 

از خروج آمریکا از برجام در فروردین ماه 1397آغاز شد.
با وجود نظر دولت همان زمان یعنی در فروردین ماه سال 1397بسیاری از 
اقتصاددانان هشــدار دادند که تخصیص ارز 4200 تومانی راهکار درستی برای 
مقابله با تحریم ها نیســت و ایران نیز باید مانند مســکو سیاست تخصیص ارز 
شــناور را برای مقابله با تحریم های آمریکا که مانع ورود ارز به کشــور می شود 
در پیش بگیرد اما دولت به این انتقاد ها گوش نکرد و بیش از 40 ماه اســت که 
سیاســت تخصیص ارز 4200 تومانی دنبال می شود و این سیاست را به عنوان 
یک ارث برای دولت سیزدهم برجای گذاشت. انتظار می رود دولت جدید تکلیف 
این میراث را  به زودی روشن کند. حاال اما آنطور که 2 نماینده مجلس به تازگی 
خبر داده اند قرار اســت تا پایان ســال تکلیف ارز 4200 تومانی مشخص شود و 
حتی آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی گفته دولت سیزدهم برخالف دولت 
قبل با مجلس درباره حذف ارز 4200 تومانی هم نظر است. پیش از این اسحاق 
جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، وقتی که مجلس در جریان بررسی الیحه 
بودجه 1400 قصد حذف ارز 4200 تومانی را داشت، مانع از تصویب این طرح 
 در مجلس شــد اما حاال گویا قرار اســت با نظر مســاعد دولت طرح حذف ارز

4200 تومانی به اجرا در بیاید.
پیش از این مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درباره طرح تامین کاالهای 
اساسی با اشاره به افزایش 15 درصدی پایه پولی به خاطر تداوم اجرای سیاست 
ارز 4200 تومانــی اعالم کرده بود: حذف ارز ترجیحی کاالهای اساســی منجر 
به افزایش شــاخص قیمت مصرف کننده تا حدود 6 درصد می شود اما در عین 
 حال تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی می تواند منجر به افزایش بیش از

47 هزار میلیارد تومانی پایه پولی و تورم کمرشــکن برای قشــر آســیب پذیر 
 کشور شود. طبق بررســی های انجام شده تأمین منابع الزم برای تخصیص ارز
4200 تومانی منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی شــده است 
چراکــه بانــک مرکزی باید ایــن ارز را با نرخ نیمایی تامین کنــد و در اختیار 

واردکننده ها قرار بدهد.
تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی متفق القولند که تخصیص ارز4200 تومانی 
 منجر به توزیع رانت می شــود.برخی برآورد ها نشــان می دهد تاکنون دست کم
500 هزار میلیارد تومان رانت از محل تخصیص ارز 4200 تومانی توزیع شده است.

روز یکشنبه گذشته یعنی 18 مهر 1400 سرانجام پس از 
چند دور تاخیر، انتخابات مهم و تعیین کننده پارلمانی عراق 
برگزار و نتایج اولیه آن حدود 24 ساعت بعد اعالم شد. طبق 
آخرین گزارش هایی که از این کشور می رسد، میزان مشارکت 
در این انتخابات ضعیف بوده )41 درصد( و کار شمارش آراء 
ادامه دارد و اعالم نتایج قطعی تا پایان ماه جاری شمســی 
یعنی 30 مهر به طول می انجامــد. تا دیروز و لحظه تنظیم 
این یادداشت و بر اســاس اعالم کمیساریای عالی مستقل 
انتخابات عراق، جریان شیعی صدر 70 کرسی، ائتالف سنی 
تقدم 38 کرســی، ائتالف دولت القانون 40 کرسی، ائتالف 
الفتح 20 کرســی، جنبش امتداد 12 کرسی، جریان حکمت 
ملی 2 کرسی و حزب دموکرات کردستان عراق 34 کرسی 
را به دست آورده اند و ممکن است هرچه جلوتر می رویم در 

تعداد کرسی ها، تغییراتی صورت گیرد. 
طی دو روز گذشته خبر های زیاِد رسمی  و غیررسمی  از 
نارضایتی شماری از جریان های سیاسی عراق از نتایج اعالمی 
 منتشر شده و برخی چهره های سیاسی نیز از وقوع »تقلب« و 
»دستکاری در نتایج« گله کرده اند. در برخی شهرها تجمعات 
اعتراضی صورت گرفته و مقامات مســئول عراق، اطمینان 
داده اند که، به همه شــکایات و اعتراض ها رسیدگی کنند. 
عالوه بر این موارد، دلیل دیگری که این انتخابات را »مهم«، 
»حساس« و »متفاوت« کرده، و از همین رو تمام جریان های 
سیاســی عراق حتما به آن توجه دارند، گره خوردن مسئله 
ادامه حضور آمریکا در این کشور به سرنوشت و نتیجه این 
انتخابات است. دقیقًا به همین دلیل، سرنوشت این انتخابات 
بــرای آمریکایی ها هم از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. 
نمایندگان پارلمان عراق پس از  ترور ناجوانمردانه ســردار 
بزرگ ســلیمانی و همرزم بزرگوارش ابومهدی المهندس، با 
اکثریت قاطع رای به اخراج آمریکایی ها دادند و آمریکا طی دو 
سالی که از استعفای »عادل عبدالمهدی«، نخست وزیر وقت 
عراق و روی کار آمدن نخست وزیر غربگرا و دولت موقت عراق 
گذشته، دست به هر کاری زده تا از اخراجش جلوگیری کند.
لذا آنها به خاطر ایران هم که شده، تحوالت این روزهای 
عــراق را با دقت رصد می کنند و نمی توانند نســبت به آن 
بی تفاوت باشند. موضوعی که روز دوشنبه گذشته روزنامه 
آمریکایی »وال استریت ژورنال« این طور به آن پرداخت: »رأی 
عراقی ها در انتخابات پارلمانی که دیروز برگزار شد، احتماال 
سرنوشــت و آینده نیروهای آمریکایی را که هنوز در عراق 
مستقر هســتند، تعیین می کند. نتایج این انتخابات، نحوه 
برخورد بغداد با درگیری ژئوپلیتیک بین واشنگتن و تهران 

را نیز مشخص خواهد کرد.«
این تحوالت، فضای اجتماعــی پس از انتخابات و حتی 
نتیجه انتخابات، به همان دالیلی که برای آمریکایی ها مهم 
است، برای رژیم صهیونیستی نیز دارای اهمیت ویژه ای است. 
دیروز یکی از رسانه های رسمی  رژیم صهیونیستی با  اشاره 
به تحوالت پساانتخاباتی این کشــور و استقبال از مواضع 
عجیب مقتدی صدر! نوشــت: »عراق در مسیر درستی قرار 

گرفته است.«!
اما انتخابات عراق چرا پیچیده شــد؟ عراق به کدام سو 
می رود؟ میزان مشارکت در انتخابات چرا پایین آمد؟ بخشی 
از این پیچیدگی، ریشه در دل تاریخ دارد. وضعیت اقتصادی 
بدی که مردم این کشور در آن قرار دارند در کنار متعدد بودن 
بازیگران خارجی صحنه سیاسی این کشور نیز از جمله دالیل 
پیچیده شدن وضعیت در عراق و مشارکت ضعیف در انتخابات 
آن اســت. کارشناسان اتفاق نظر دارند وضعیت اقتصادی و 
امنیتی حاکم بر این کشور در میزان مشارکت ضعیف موثر 
بوده و مردمی که سال ها بخش های زیادی از کشورشان در  
اشــغال  تروریست های آدمخوار بوده، و با  ترس و وحشت و 
سختی زندگی کرده اند، بیش از این نمی توانند ناکامی ها را 
تحمل کنند. ده ها ســال قبل از داعش، دیکتاتورها بر این 
کشور حکومت می کردند، دیکتاتورهایی که با کودتا قدرت 
را قبضه کرده و تمام امور سیاســی و اقتصادی کشور را، نه 
در راســتای تامین منافع ملی که در راستای تامین منافع 
شــخصی و تامین و تقویت قدرت هزینه کرده اند. از زمان 
سقوط صدام نیز این کشور با اشغال آمریکایی ها روبه روست. 
طبیعی است چنین کشوری با بحران های پیچیده و مشکالت 
عدیده اقتصادی و امنیتی درگیر باشد و باز هم طبیعی است، 
مردمانش، به هر شکلی که شده، این نارضایتی را نشان دهند.
»چارلــز کورزمن«، اندیشــمند آمریکایی که در حوزه 
»جامعه شناسی انقالب« اثرات خواندنی از خود بجا گذاشته، 
پیچیدگی هــای موجود در بطن جامعه به ویژه در شــرایط 
غیرعادی و حساس را، در تحلیل اوضاع آن جامعه، برجسته 
و مهم می داند. وقتی کشوری شرایطی مثل شرایط امروز عراق 
را دارد و هر روز در گوشه ای از آن، تجمع، انفجار و تیراندازی 
و کشتار صورت می گیرد، اوضاع اقتصادی مطلوبی ندارد و... 
یعنی شرایط عادی نیســت و پیچیده است. تحلیل چنین 
جامعه ای نیز پیچیده و به قول »کورزمن« پیش بینی تحوالت 
آینده آن نیز سخت است. شاید پاسخ دادن به این سؤال که 
»عراق به کدام ســو می رود؟« به دلیل همین پیچیدگی ها، 
دشوار باشــد اما چند موضوع خیلی شفاف و روشن است. 
ادامه حضور  اشــغالگران آمریکایی در این کشور، وضعیت 

عراق را وخیم تر خواهد کرد. چرا؟ بخوانید:
یک مورد- فقط یک مورد نشان دهید- آمریکا کشوری 
را به هر نامی  اشغال کرده و آن کشور، سرنوشت وخیمی  پیدا 
نکرده باشد. نزدیک ترین مثال برای این ادعا، وضعیت امروز 
افغانستان اســت. آمریکایی ها آیا غیر از این بود که اعالم 
کردند، برای بهبود شــرایط این کشور و مبارزه با  تروریسم 
)طالبان( وارد افغانستان شده اند؟! غیر از این است که، پس 
از 20 سال  اشغالگری، همان شبه نظامیانی که می گفتند برای 
نبرد با آنها وارد افغانستان شــده اند  بر این کشور مسلط 

شده اند؟!
به دلیل همــان پیچیدگی هایی که باال  اشــاره کردیم، 
پیش بینی تحوالت آتی عراق کمی  دشوار است اما پیش بینی 
وضعیت این کشــور در صورت ادامه حضور  اشــغالگران 
آمریکایی، کار ســختی نیســت: »ادامه وضــع موجود«، 
برای  اشغالگری  ادامه   که  است  پیش بینی  خوش بینانه ترین 
مردم عراق را به دنبال خواهد داشت. اینکه چه جریانی در 
عراق روی کار بیایــد به هیچ کس جز خود عراقی ها مربوط 
نیســت اما باید متوجه بود که گاهی، یــک انتخاب غلط 
می تواند، تبعات جبران ناپذیری داشــته باشد. حذف عامل 
وضع نامطلوب، مهم ترین راه برای بهبود آن وضع اســت و 
ادامه اختالفات و چنددســتگی ها نیز، مهم ترین مانع برای 

حذف این عنصر نامطلوب از عراق است. 

عراق 
به كدام سو می رود؟

یادداشت روز

جعفر بلوری

صفحه 2
پنج شنبه 22 مهر ۱۴۰۰
۷ ربیع االول ۱۴۴۳ - شماره 22۸۶۳

چراغ سبز گروسی به تروریست ها
برای خرابکاری در تأسیسات هسته ای ایران

سرویس سیاسی- 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی  مدعی شده است که وظیفه ای 
تأسیسات  در  درخصوص خرابکاری 
هسته ای ایران ندارد. این اظهارنظر 
در حقیقت چراغ سبز به  تروریست ها 
جهت خرابکاری در تاسیسات ایران 

است.
رافائل گروســی، مدیــرکل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی  در مصاحبه با 
وبگاه »انــرژی اینتلیجنس« درخصوص 
بازرســی های آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی  در ایــران گفت: »نقش ما در آنجا 
ضروری است و همیشه هم ضروری بوده 
اســت زیرا ما برنامه ]هسته ای[ را به طور 
کلی و فراتر از برجام مورد بازرســی قرار 
می دهیم. برجام یک نوع توافق بســیار 
خاص اســت و ما مأموریت پیدا کردیم 
تحــت هر شــرایطی، اقدامــات خود را 
فراتر از بازرســی ها و فعالیت های عادی 
که در ایران  انجام می دادیم، )در ایران( 
افزایش دهیم. به دلیل وســعت برجام و 
به واســطه گســتردگی برنامه هسته ای 
ایران، توافق شــد و ایــران موافقت کرد 
که آژانس بازرســی های بیشتری داشته 
باشد. ما ضامن یا هر آنچه تصمیم گرفته 
شود، هستیم. شــاید این شیوه ساده ای 
بــرای توصیف کاری باشــد کــه ما )در 
ایران( انجام می دهیم«. گروســی سپس 
درخصوص وضع فعلی برجام توضیح داد: 
»این مسئله، همان طور که در توضیحات 
خود توصیف کردید، یک اقدام متقابل و 
چشــم در برابر چشم است که متأسفانه 
از زمانی شــروع شد که ایاالت متحده از 
این توافق )برجام( خارج شــد و ایران به 
تدریج، کاهــش تعهداتش ذیل برجام را 
شــروع کرد. پس از آن قطعاً دامنه دید 
و میزان بازرســی هایی که داریم، کاهش 

یافته است. بله این صحت دارد«.
وی ســپس ادامــه داد: »از فوریه 
امســال )دومین ماه جــاری میالدی(، 
من چند بــاری آن جا )ایــران( رفتم و 
تالش کردم تا حــد امکان، فعالیت های 

نظارتی و راستی آزمایی را در کنار حداقل 
راستی آزمایی که در هر صورت همیشه 
داشــته ایم، حفظ کنم. سعی کردم آن را 
حفــظ کنم به طوری که اگر و زمانی که 
بازگشتی به برجام صورت گیرد، همان طور 
که بسیاری در سراسر جهان انتظار دارند، 
ما همچنان بتوانیم یک مخزن اطالعاتی 
از تمامی آن چیزهایی باشیم که از زمان 
توقــف اجرای پروتــکل الحاقی یا دیگر 
اقدامات شفاف ساز اضافی که آنها رعایت 
می کردند و بســیار حائز اهمیت بود، در 
تمامی این تأسیســات رخ داده است«. 
مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
 درخصوص توافقات با ایــران گفت: »از 
زمانــی که آنها انجام این کارها )پروتکل 
الحاقی و اقدامات شفاف سازی بیشتر( را 
متوقف کردند، من در تالش بوده ام تا به 
یک سری توافقات موقت )با ایران( برسم 
که به ما اجازه دهد که حتی در بین این 
محدودیت ها، به ایــن اطالعات )درباره 
فعالیت های هسته ای ایران در تأسیسات 

هسته ای( برسم.«.
رویکرد قاطعانه دولت سیزدهم

 در مواجهه با غرب و آژانس
گروسی اظهار داشت:»در حال حاضر 
این وضعیت شکننده شده است زیرا تغییر 
دولت )در ایران( صورت گرفته اســت و 
همان طور که می دانیم دولتی اســت که 
نظرات بســیار قاطعی درباره همکاری با 
غــرب و آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
 )IAEA( دارد و عقاید آنها درباره برجام 
و همکاری با آژانس با چنین رویکردی که 
برخی تندروانه می خوانند، درآمیخته شده 
است. شما هرطور بخواهید می توانید آن 
را تعریف کنید اما من به عنوان مدیرکل 
را توصیف  هرگز رویکردهای کشــورها 
نمی کنم، فقط به آنها توجه می کنم و بر 
روی آنهــا کار می کنم بنابراین آنچه که 
من می بینم تمامی این محدودیت  است 
امــا وظیفه دارم که هرگز دســت از کار 

برندارم و ادامه دهم«.
چراغ سبز به  تروریست ها

وی در ارتبــاط بــا تأثیــر اقدامات 

خرابکارانــه همچون  ترور دانشــمندان 
هســته ای و خرابــکاری در تأسیســات 
هســته ای ایران بر تــداوم فعالیت های 
آژانس گفت: »در وهله اول، من مدیرکل 
یک ســازمان بین  المللی هســتم که با 
عدم اشاعه رو به رو است. همچنین، فردی 
با 40 سال سابقه کار در زمینه عدم اشاعه 
و در انجمن ها و بنیادهای مختلف بوده ام و 
من یک دیپلمات هستم بنابراین اعتقادی 
به اســتفاده از زور ندارم و استفاده از زور 
را محکــوم می کنم«. مدیــرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  افزود:»در حقیقت 
این من نیستم که چنین چیزی می گویم، 
کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی  در قطعنامه هایی که چندین بار در 
گذشته تصویب کرده، به صراحت گفته 
است که هرگونه حمله به یک تأسیسات 
هسته ای چیزی اســت که باید محکوم 
شود. درخصوص این پرونده )خرابکاری در 
تأسیسات هسته ای ایران(، من هیچ نقش 
تحقیقاتی و سیاسی ندارم من جایگاه خود 
را حفظ می کنم زیرا مسئولیت دارم. این 
وظیفه من نیست که یک تفسیر سیاسی 
درباره عامالن یک اقدام خرابکارانه ارائه 
دهم. من چنیــن توانایــی را ندارم که 
تحقیقاتی انجام دهم و بدانم که چه اتفاقی 
احتماالً افتاده است.« گروسی مدعی شده 
است که وظیفه ای درخصوص خرابکاری 
در تأسیسات هســته ای ایران ندارد. این 
اظهارنظــر در حقیقــت چراغ ســبز به 
 تروریست ها جهت خرابکاری در تاسیسات 
ایران است.  مستندات متعدد حکایت از 
آن دارد که آژانس انرژی اتمی  مســتقل 

نیست و برخالف عدالت حکم می کند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی  هیچ گاه 
نسبت به فعالیت های غیرصلح آمیز رژیم 
صهیونیستی در حوزه هسته ای واکنشی 
نشان نداده و همچنین در مقابل اقدامات 
شرورانه و خرابکارانه این رژیم جنایتکار 
در ایران نیز سکوت کرده است. بر اساس 
قطعنامه هــای کنفرانس عمومی آژانس 
و مجمع عمومی ســازمان ملل این نهاد 
ملزم اســت که هرگونه تجــاوز و اقدام 

 تروریستی نسبت به تاسیسات هسته ای 
اعضــا را محکــوم کند. وظیفــه ای که 
حداقل درخصوص اقدامات خرابکارانه و 
 تروریستی رژیم صهیونیستی علیه ایران 

بر زمین مانده است.
به گزارش ایرنــا، در حالی که رژیم 
صهیونیســتی تاکنــون بارهــا عملیات 
خرابکارانه علیه تاسیسات هسته ای ایران 
انجام داده و چندین نفر از دانشــمندان 
هسته ای کشورمان را به شهادت رسانده 
است، آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
تاکنون هیچ یک از این اقدامات را محکوم 
نکرده است. آخرین اقدام خرابکارانه رژیم  
اشــغالگر قدس در قبال برنامه هسته ای 
کشــورمان حمله  تروریستی به مجتمع 
تســا در کرج بود. گزارش این حمله روز 
چهارشنبه، دوم تیرماه، منتشر شد. پس 
از این حمله  تروریستی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  بدون محکوم کردن این اقدام 
خواستار تعویض کارت حافظه دوربین های 
تاسیسات کرج شد و جمهوری اسالمی با 
این درخواســت مخالفت کرد.  تروئیکای 
اروپایی نیز در بیانیه ای از ایران خواستند 
که فورا دسترســی به تاسیسات کرج را 
برای آژانس اتمی  مهیا کند و اجازه دهد 

دوربین ها تعویض شوند.
بی مسئولیتی و سیاسی کاری آژانس

رفتــار آژانــس در مــورد اقدامات 
 تروریستی رژیم صهیونیستی مانند  ترور 
دانشــمندان و خرابکاری در تاسیسات 
ایران نشان دهنده عدم مسئولیت پذیری 
و سیاسی کاری این نهاد بین المللی است. 
آژانــس در این موارد بــه اعالم مواضع 
دیپلماتیک بســنده کــرده و حتی این 
اقدامات  تروریستی را محکوم نکرده است.
متأســفانه بی عملی سازمان ملل و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی  در برخورد 
با اقدامات  تروریســتی علیه تاسیســات 
صلح آمیز هسته ای، متجاوزان را به نقض 
اساسی ترین و بنیادی ترین اصول حقوق 
بین الملل و منشــور سازمان ملل متحد 

تشویق کرده است.

رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه 
سیاست ها و رفتارهای طالبان را با دقت از نزدیک رصد 
می کنیم، گفت: سیاست ما در افغانستان بستگی کامل به 

رفتار طالبان دارد.
ســید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
در گفت وگویی درباره اوضاع افغانســتان اصلی ترین وظیفه هر 
حاکمیتی را تامین حقوق مردم از جمله امنیت آنها خواند و گفت: 
این در مورد حاکمیت فعلی افغانستان نیز صادق است. مقابله با 
تروریسم و جلوگیری از جنایاتی چون کشتار انسان های بی گناه 
در مدارس و مساجد شیعیان توسط گروه تروریستی داعش، در 
درجه اول وظیفه حاکمیت فعلی است که تروریست ها را از صحنه 
افغانستان حذف کند و البته حق طبیعی شیعیان مظلوم افغانستان 
هم هست که از حقوق خود دفاع کنند. به گزارش فارس، اخیرا 

بر اثر وقوع انفجار شدید در مراسم نماز جمعه در مسجد شیعیان 
در والیت قندوز افغانستان تعدادی شهید و زخمی شدند. سعید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
هم با محکوم کردن این واقعه تروریستی با خانواده قربانیان این 
رویداد تلخ ابراز همدردی کرد و بهبودی مجروحان را از درگاه الهی 
مســئلت کرد. وی همچنین روز دوشنبه 19 مهر ماه در نشست 
هفتگی با خبرنگاران آنچه در قندوز رخ داد را یک اقدام تروریستی 
بی سابقه خواند و گفت: این اقدام تروریستی را به اشد وجه محکوم 
می کنیم و معتقدیم با توجه به در دست گرفتن نهادها و مراکز 
قدرت و مراکز امنیتی و سیاسی توسط طالبان، طالبان مسئولیت 
حفظ امنیت را دارد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی اظهار 
داشــت: رفتار طالبان پس از قبضه قدرت و حاکمیت می تواند با 
رفتار گذشته آن متفاوت باشد و این باید در رفتار طالبان نسبت 

به اقوام، گروه ها و مذاهب مختلف افغانستانی و از سوی دیگر در 
برقراری حســن همجواری با کشورهای همسایه و تامین منافع 
مشروع آنها عینیت یابد. به همین جهت جمهوری اسالمی ایران 
سیاست ها و رفتارهای طالبان در کابل و دیگر نقاط افغانستان را 
به دقت و از نزدیک رصد می کند. خرازی همچنین گفت: منافع 
طالبان و منافع پاکســتان به عنوان حامی اصلی طالبان، ایجاب 
می کنــد رفتار طالبان در دوران حاکمیت تغییر یابد تا صلح در 
داخل افغانستان و حسن همجواری آن با همسایگانش تحقق یابد. 
وی یادآور شد: تنها در این صورت است که اوالً پاکستان از داشتن 
همسایه ای با ثبات همچون عمق استراتژیک خود، بهره مند خواهد 
شد و ثانیاً کشورهای همسایه دیگر نیز به توسعه و برقراری آرامش 
در افغانستان کمک خواهند کرد. رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی که با ســایت شورا گفت وگو می کرد، با تأکید بر این  که 

جمهوری اســالمی ایران قصد مداخله در امور داخلی افغانستان 
را ندارد، خاطرنشان کرد: ولی طبعاً منافع مشروعی در آن کشور 

دارد که باید تامین شود.
سیاست ما در افغانستان

 بستگی کامل به رفتار طالبان دارد 
رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی خاطرنشــان کرد: 
سیاســت ما در افغانستان بســتگی کامل به رفتار طالبان دارد 
و چنانچه مســیر حرکت در افغانســتان به سمت یک حکومت 
فراگیــر، حفظ حقوق و امنیت همه اقوام، مقابله با تروریســم و 
اتخاذ سیاســت حسن همجواری باشد، جمهوری اسالمی ایران 
آمادگی همه گونه همکاری با دولت و ملت افغانســتان را دارد و 
تمامی تجارب و ظرفیت های خود را در اختیار برادران و خواهران 

خود در افغانستان قرار خواهد داد.

به جای گفت و شنود

بانیان عزت امروز 
فردا که با ســالروز شــهادت مظلومانه امام حسن عسکری علیه السالم 
همزمان اســت این ســتون را در ســوگ حضرتش )ع( به بخشی از بیانات 
حکیمانه رهبر معظم انقالب در وصف زندگی سراسر مبارزه آن امام بزرگوار 

با حکام جور اختصاص می دهیم.

 » زمــان حضــرت رضا و حضــرت جواد و حضــرت  هادی 
و حضرت عسکری، ارتباطات شــیعه از همیشه گسترده تر بوده 
است. در هیچ زمانی ارتباط شیعه و گسترش تشکیالتی شیعه در 
 سرتاســر دنیای اسالم، مثل زمان حضرت جواد و حضرت  هادی و 
حضرت عسکری نبوده است. وجود وکال و نواب و همین داستان هایی 
که از حضرت  هادی و حضرت عسکری نقل می کنند - که مثاًل کسی 
پول آورد و امام معین کردند چه کاری صورت بگیرد- نشان دهنده  
این معناست. یعنی علی رغم محکوم بودن این دو امام بزرگوار در 
ســامرا، و قبل از آنها هم حضرت جــواد به نحوی، و حضرت رضا 
)سالم اهلل علیه( به نحوی، ارتباطات با مردم همین طور گسترش پیدا 
کرد. این ارتباطات، قبل از زمان حضرت رضا هم بوده؛ منتها آمدِن 
 حضرت به خراســان، تأثیر خیلی زیادی در این امر داشته است....
این بزرگواران، دائم در حال مبــارزه بودند؛ مبارزه ای که روحش 
سیاســی بود. زیرا کسی هم که در مســند حکومت نشسته بود، 
مّدعی دین بود. او هم ظواهر دین را مالحظه می کرد. حّتی، گاهی 
اوقات نظر دینی امام را هم می پذیرفت. )مثل قضایایی که در مورد 
»مأمون« شــنیده اید که صریحاً نظر امام را قبول کرد( یعنی ابایی 
نداشــتند که گاهی نظر فقهی را هم قبول کنند. چیزی که موجب 
می شــد این مبارزه و معارضه با اهل بیت وجود داشته باشد، این 
بود که اهل بیت، خودشــان را »امام« می دانستند. می گفتند: »ما 
 امامیم«. حضرت باقر)ع(، در منی که رفته بود، فرمود: »إِنَ ّ َرُسوَل اهلِل 
کاَن ااْلِماُم« و همه را یک به یک برشمرد تا به خودش رسید و فرمود: 
»من امامم.« اصالً بزرگترین مبارزه علیه حّکام همین بود. چون کسی 
که حاکم شده بود و خود را امام و پیشوا می دانست، می دید شواهد 
و قرائنی که در امام الزم اســت، در حضرت هست و در او نیست و 
این موجود را برای حکومت، خطرناک می شمرد؛ چون مّدعی است. 
حّکام، با این روح مبارزه می جنگیدند و ائّمه علیهم الّسالم هم مثل 
کوه ایستاده بودند. بدیهی است که در این مبارزه، معارف، احکام 
فقهی و ُخلقّیات و اخالقّیاتی که ائّمه ترویج می کردند، جای خود را 
دارد. تربیت شاگرِد بیش تر و ارتباطات شیعی، روزبه روز گسترده تر 
شــد. شیعه را اینها نگه داشت. شــما مرامی را در نظر بگیرید که 
دویست و پنجاه سال علیه آن حکومت شده است! اصاًل باید هیچ 
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