


 سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران 
در افق 1404

با اتكال به قدرت اليزال الهی و در پرتو ايمان و عزم ملی و كوشش 
برنامه ريزی شده و مدبرانه  جمعی و در مسير تحقق آرمان ها و 
كشوری  اصول قانون اساسی ، در چشم انداز بيست ساله، ايران 
است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در 
سطح منطقه با هويت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان 

اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل.
گی هايی خواهد  جامعه  ايرانی در افق اين چشم انداز چنين ويژ

داشت:
توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگی، جغرافيايی و تاريخی 
خود، متكی بر اصول اخالقی و ارزش های اسالمی، ملی و انقالبی، 
آزادی های  اجتماعی،  عدالت  دينی،  مردم ساالری  بر  كيد  تأ با 
كرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنيت  مشروع، حفظ 

اجتماعی و قضايی.
برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوری، متكی بر 

سهم برتر منابع انسانی و سرمايه  اجتماعی در توليد ملی.
بازدارندگی  بر  مبتنی  دفاعی  سامان  با  مقتدر  و  مستقل  امن، 

همه جانبه و پيوستگی مردم و حكومت.
اجتماعی،  تأمين  غذايی،  امنيت  رفاه،  سالمت،  از  برخوردار 
فرصت های برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، 

به دور از فقر، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.
فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتمند، برخوردار از وجدان 
به  متعهد  اجتماعی،  سازگاری  و  تعاون  روحيه   انضباط،  كاری، 
انقالب و نظام اسالمی و شكوفايی ايران و مفتخر به ايرانی بودن.

دست يافتن به جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح 
منطقه  آسيای جنوب غربی )شامل آسيای ميانه، قفقاز، خاورميانه 
كيد بر جنبش نرم افزاری و توليد علم،  و كشورهای همسايه( با تأ
رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه 

و رسيدن به اشتغال كامل.
الگوی  تحكيم  با  اسالم  جهان  در  مؤثر  و  فعال  الهام بخش، 
كارآمد، جامعه  اخالقی، نوانديشی و  مردم ساالری دينی، توسعه  
پويايی فكری و اجتماعی، تأثيرگذار بر همگرايی اسالمی و منطقه ای 

بر اساس تعاليم اسالمی و انديشه های امام خمينی )ره(.
عزت،  اصول  اساس  بر  جهان  با  مؤثر  و  سازنده  تعامل  دارای 

حكمت و مصلحت.
و  توسعه  برنامه های  تصويب  و  تدوين  تهيه،  در  مالحظه: 
بودجه های ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخص های 
كالن آن ها از قبيل نرخ سرمايه گذاری، درآمد سرانه، توليد  كمی 
كاهش فاصله  درآمد ميان  ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، 
دهك های باال و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش 
امنيتی، بايد متناسب با سياست های  و توانايی های دفاعی و 
گردد و اين  توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين 

سياست ها و هدف ها به صورت كامل مراعات شود.
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مطالعه کتاب و راه کارهای افزایش آن 

در تعريف اوليه كتاب آمده است كه »به مجموعه ای از لوح های 
چوب���ی يا عاجی، يا مجموعه ای از ورق های كاغذ، پوست آهو 
و يا ماده ای مانند آن، اعم از دست نويس يا چاپی كه با هم به 
كتاب می گويند.« با اين  نخ كشيده يا صحافی ش���ده باشند، 
كتاب قدمتی 5 هزار ساله دارد و در دوره های مختلف  تعريف، 
گون ابزار ماندگ���اری دانش بشری و  ب���ا فراز و نشيب ه���ای گونا

حتی يادگار حماسه ها و حكومت ها بوده است.
كتابخانه های بزرگ سراسر دنيا نش���ان از عالقه دانشمندان 
كت���اب برای س���وار شدن ب���ر روی  و اهال���ی عل���م و فرهن���گ به 
شانه ه���ای دانشمن���دان پيشين جه���ت جلوگي���ری از تجربه 
مج���دد برخی از ام���ور است. كتاب همواره يك���ی از رسانه های 
مه���م در تاريخ بشر به رسمي���ت شناخته شده است. معجزه 
پيامبر اسالم� نيز كتابی بود به نام قرآن كه با تحدی طلبيدن، 

اعجاز خود را در طول تاريخ پس از خود اثبات كرده است.
كت���اب در پيشبرد علم و  پ���س از اختراع دستگاه چ���اپ، نقش 
فرهنگ جوامع پررنگ تر از قبل دنبال شد. سرانه مطالعه كتاب 
به عنوان يكی از شاخص های مهم كشورهای مختلف شناخته 
ك���ه در سال 1353 به دلي���ل وجود تنها 35  می ش���ود. سرانه ای 
درصد باسواد از جمعيت كشور در حدود 2 دقيقه در شبانه روز 
بوده است و در حال حاضر با وجود بيش از 90 درصد جمعيت 
باسواد كشور چيزی حدود 20 دقيقه است. اين سرانه مطالعه 
نسب���ت ب���ه كشوره���ای پيشرفته فاصل���ه بسي���ار دارد. داليل 
مختلف برای اين معضل در ايران وجود دارد و قطعا راه كارهايی 
نيز برای حل آن وج���ود دارد اما مهم اراده ای است كه بايد برای 
حل آن به وجود بيايد. قطعا سه دسته »مسئولين«، »ناشران« 

و »آحاد مردم« در اين ميان نقش اساسی دارند.
شاي���د داليل اصل���ی پايين ب���ودن سرانه مطالع���ه را بتوان به 
»تنبلی در مطالع���ه و اقبال به سمت ساي���ر رسانه ها«، »گران 
بودن كتاب و عدم توان مالی خانواده ها برای خريد و خواندن 
كتاب ها ب���رای مردم«،  كت���اب«، »ع���دم جذابيت موضوع���ات 
»مضر ب���ودن محتوای برخی كتاب ها«، »عدم وجود تبليغات 
مناسب در ساير رسانه ها« و »توزيع نامناسب كتاب« نسبت 
كه  ك���دام می توان راه كارهای متنوعی  كه برای هر  داد. داليلی 

توسط سه دسته اشاره شده اجرا می شود، ذكر كرد.
مسئولي���ن در اين امر باي���د از طري���ق سياست گ���ذاری از دوران 
دبستان، جامعه را به مطالعه و آشتی با كتاب رهنمون سازند. 
با استفاده از ظرفيت ساير رسانه های جمعی می توان شيرينی 
كتاب در جامعه را رواج داد. از سوی ديگر برای ارزان تر  خواندن 
ك���ردن مطالعه كتاب مسئولين بايد ب���ه تقويت كتابخانه های 
كاغذ جهت انتشار  عمومی كشور و مديريت توليد و بازيافت 
كتاب بپردازند. مسئولين هم چنين وظيفه دارند با جلوگيری از 
انتشار كتاب های مضر، نويسندگان و ناشران متعهد را تكريم و 

تقويت نمايند.
ناش���ران ني���ز به نوبه خ���ود بايد ب���ا شناسايی ني���از و خألهای 
كردن موضوعات دينی  موجود جامعه و هم چنين برجست���ه 
مرتبط با زمان حاضر، با استفاده از نثر هنری و قابل فهم، مردم 
را به سمت استفاده از كتاب های مفيد تشويق نمايند. در كنار 
اين موارد استفاده از كاغذهای ارزان قيمت، می تواند به سوی 
ك���ه با توجه به  كتاب تا تي���راژ 300 هزار نسخه  افزاي���ش فروش 

جمعيت 75 ميليونی ايران مطلوب است، راه را هموار نمايد.
كتاب ارزش  آحاد م���ردم هم بايد با اراده جمعی، برای مطالعه 
قائ���ل شوند و حتی از وقت های بالاستف���اده در اوقات فراغت 
ب���رای مطالعه به���ره برند. كتاب خوان���دن افراد خان���واده برای 
كه  يكديگ���ر جهت تشويق به مطالعه يك���ی از راه هايی است 

می تواند كتاب را در سبد نيازهای ضروری خانوار قرار دهد.
كتاب فراتر از جشن���واره و نمايشگاه، در زندگی  به امي���د آن كه 

روزمره مردم احساس شود.
قاسم صفائی نژاد
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جريان نفاق با 
هراس دائمی 

از روشن شدن 
حقايق و ماهيت 

پنهانشان، 
همواره دست 

به غوغاساالری 
می زنند تا خود 

را استتار و اختفا 
نمايند. منافقين 

برای ايجاد هياهو، 
جنجال و تشنج، 
از سخنرانی های 

آتشين و 
بيانيه های داغ 

و تحريک آميز 
استفاده می كنند 

و سعی می نمايند 
هيجانات زودگذر 

در جامعه ايجاد 
كنند.

در گفت وگوی تفصیلی دکتر »رضا سراج« با »برهان« صورت گرفت؛

بررسی تطبیقی پدیده  نفاق و مصادیق نوین آن
نفاق، صف بندی درونی و بسیار خطرناک در جامعه ی دینی است که از داخل، جبهه  جدیدی را علیه دین، رهبری 

وحکومت دینی بازگشایی می نماید. ضربات جریان نفاق بر پیکره  اسالم و مؤمنان، همواره بیش از کفار و مشرکین بوده 
است. جریان نفاق و منافقین تنها منحصر به صدر اسالم نیست، بلکه در همه  زمان ها وجود دارد.

بره���ان؛ در خصـــوص مسألـــه  نفاق، حضـــرت امام خمینـــی )ره( 
کشـــور، ایجاد اختالف  می فرماینـــد: »بزرگ ترین معصیـــت، امروز در 
اســـت، ایجـــاد نفـــاق است.« مقـــام معظم رهبـــری نیز ظهـــور و بروز 
که بایـــد با آن  ک می دانند  ایـــن جریـــان مکـــار را پدیـــده ای خطرنـــا
هوشمندانـــه برخـــورد شود. نفـــاق بنا به خصلت حیلـــه ورزی خود، 
در هـــر برهـــه  زمانی، ظاهری متفـــاوت به خود می گیـــرد. با توجه به 
ایـــن مسأله، بررسی تطبیقـــی نفاق جدید و یافتـــن مصادیق آن در 
گفت وگو با دکتر »رضا سراج«،  که ما در  کنونی امری الزم است  زمان 

کارشناس ارشد مسائل استراتژیک، قصد بررسی آن  را داریم.
گزیده هایی از متن مصاحبه:

* در دوران تأویـــل، طبقه  جدیدی از نفاق در جامعه ظاهر می گردد که 
بـــا شکل نفـــاق در دوران تنزیل متفاوت اســـت و از آن به عنوان »نفاق 
جدید« یاد می شود. مهم ترین وجه تمایز نفاق دوران تنزیل با نفاق دوره  

تأویل، موضوع »وجاهت« است که منافقین جدید از آن برخوردارند.
* ایجاد بحران حقانیت و مشروعیت، مهلک ترین رهاورد جریان نفاق 
برای جامعه  دینی است. افرادی که تا پیش از این در صفوف مؤمنین 
و از هم پیمانان آنان بودند و مورد توجه و اعتماد مردم قرار داشتند، 
آن گاه که به دلیل عدم استقامت و پایداری دینی تغییر ماهیت دادند 
کردند.  و تجدیدنظرطلب شدند، جامعـــه را دچار حیرت و سردرگمی 
که تشخیص حق از باطل برای بخشی  در این شرایط، طبیعی است 
از جامعـــه  دینی دشوار می شود و بحران حقانیـــت به وجود می آید و 

»مشروعیت جریان حق« در افکار عمومی زیر سؤال می رود.
* یکـــی از پیامدهای جریان شوم نفاق در جامعه  دینی، ظهور طبقه  
جدیدی از قاعدین و بی تفاوت ها است. بحران حقانیت و مشروعیت، 
جامعه را به تفرقه و بیراهه می کشاند و گروه دیگری را نیز به کناره گیری 

و بی تفاوتی سوق می دهد.
* رهاورد نفاق برای جامعه  دینی، تخریب و افساد است، نه اصالح. بر 
همین اساس، قرآن کریم یکی از ویژگی های منافقان را ادعای دروغین 
که دچار پدیده   اصالح طلبی آنان می دانـــد. از این رو، یقینًا جامعه ای 

شوم نفاق گردد، شاهد ظهور اصالح طلبان دروغین خواهد بود.
* جریـــان نفـــاق با هـــراس دائمـــی از روشن شدن حقایـــق و ماهیت 
پنهانشان، همـــواره دست به غوغاساالری می زنند تـــا خود را استتار 
و اختفـــا نماینـــد. منافقین بـــرای ایجـــاد هیاهو، جنجـــال و تشنج، از 
سخنرانی هـــای آتشیـــن و بیانیه هـــای داغ و تحریک آمیـــز استفـــاده 

می کنند و سعی می نمایند هیجانات زودگذر در جامعه ایجاد کنند.
* یکی دیگر از رهاورد جریان نفاق برای جامعه   اسالمی، بدعت گذاری 
در دیـــن و تحریف باورهای دینی و هجمه بـــه والیت و رهبری است. 
جریان شوم نفاق با ترویج تسامح و تساهل و اباحه گری و هم چنین 
کیـــد بر قرائت های مختلف از دین، جامعه را در تالطم شبهات قرار  تأ

می دهد و به سوی گمراهی می برد.
* جریـــان نفاق همواره در لباس حـــق ظاهر می شود و باطل را ترویج 
می کنـــد. این جریان در راه تضعیف باورهای دینـــی، در برابر رهبری و 

والیت قرار می گیرد و دست به کارشکنی، سرپیچی و طغیان می زند.
* نفـــاق جدید، در حـــال حاضر، اهتمام ویژه ای بـــه تحریف باورهای 
دینـــی و تضعیـــف والیـــت و رهبـــری دارد. ایـــن جریـــان می کوشـــد با 
تمســـک بـــه قرائت هـــای مختلـــف از دیـــن، اســـالم نـــاب محمـــدی 
کند  )صلی اهلل علیه و آله( را قرائت  طالبانی و فاشیستی از دین معرفی 

و والیت فقیه را نیز استبداد و دیکتاتوری بنامد.
* در زمان کنونی نیز رهاورد مذکور جریان نفاق جدید، به ویژه در چند 
ســـال اخیر، غائله هایی را به کشورمان تحمیل نموده اند که حوادث 
کـــه باعث وارد  پـــس از انتخابـــات و فتنه مخملیـــن از آن جمله است 

آمدن ضرباتی به نظام زندگی اجتماعی و امنیت جامعه شد. 
* در دوران تأویـــل یکـــی از مهم ترین تهدیدهـــا و چالش های جامعه  
کنون  اسالمـــی، جریـــان نفـــاق و نحله های آن اســـت. این جریـــان تا 
کـــرده است. از سوی  ضربـــات جبران ناپذیری را بر پیکـــره  اسالم وارد 
دیگر، ناشناختگی و پیچیدگـــی این شجره  ملعونه و جریان شوم، آن 
ک تر می سازد. بر همین اساس، شناخت منافقین و مقابله با  را خطرنا

آن ها یکی از ضرورت های جامعه  اسالمی در دوران تأویل است.
گاهی مـــردم، سپر مستحکم و دژ مطمئـــن برای جریان  * جهـــل و ناآ
شـــوم و شجـــره  ملعونه  نفـــاق اســـت. در این هنگـــام، تنهـــا راه چاره، 

گاه سازی مردم از طریق روشنگری خواص است. آ
* انقـــالب اسالمی و نظـــام دینی برآمـــده از آن، از یک سو بخشی از تاریخ 
دوران تأویـــل است و از سوی دیگر و از آن جا که نظام جمهوری اسالمی 
در درون خود، دو برهه  استقرار و استمرار را تجربه کرده و می کند، به مثابه 
دوران تنزیل و تأویل در صدر اسالم است. به عبارت دیگر، می توان دوران 
ُپرافتخار امام عظیم الشأن راحـــل را دوران تنزیل انقالب و دوره  ُپربرکت 

رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای را دوران تأویل انقالب نامید.
گروه های مخالف نظام را می توان مصداق  * در این رابطه، برخـــی از 
بارز قاسطین نامید. جریان ها و گروه هایی که عالوه بر باورهای سست 
کینه نسبت  و التقاطی در خصوص انقالب، از ابتدا دارای حسادت و 
بـــه امام عظیم الشأن راحل بودند و همانند جریان قاسطین و حزب 

طلقاء، تزویر و نیرنگ همواره در قول و عمل آنان نمایان بوده است.
* »تجدیدنظرطلبان سکـــوالر« و »تکنوکرات های لیبرال« و هم چنین 
کثین دانست که از چهار  »افراد قدرت طلب« را نیز باید مصداق مبرهن نا

عنصر »وجاهت«، »ثروت«، »قدرت« و »سیاست« برخوردار هستند.
کثیـــن  * ظهـــور قاسطیـــن )گروه هـــای مخالـــف و معانـــد نظـــام( و نا
)تجدیدنظرطلبان سکـــوالر ، تکنوکرات های لیبرال و هم چنین برخی 
افراد قدرت طلب( و ائتالف آنان در فتنه  مخملین پس از انتخابات، مؤید 

تغییرناپذیری سنت های الهی و ضرورت عبرت آموزی از تاریخ است.

خبرهای  پیامکی ...

آغاز بررسی صالحیت  
داوطلبان انتخابات 
شوراها

ملت سوریه با آراي خود 
سرنوشتشان را رقم 
خواهند زد.

گنبد آهنین صهیونیست ها 
از دستمال کاغذی هم 
نازک تر است.

معرفی باقری لنکرانی به 
عنوان کاندیدای ریاست  
جمهوری از سوی جبهه 
پایداری

رئیس جمهـــور در جمـــع مردم اهـــواز: در  ©
عرصـــه سیاســـت ماننـــد عرصـــه اقتصاد 
که  عـــده ای انحصارطلـــب وجـــود دارند 
می خواهنـــد قـــدرت همیشـــه در دست 
آنان باشد؛ عده ای برای شورای نگهبان 
هـــم نسخـــه می پیچنـــد؛ حضـــور همـــه 
سالیـــق در انتخابات، اعتمـــاد به ملت و 
حضور مـــردم الزمه »حماســـه سیاسی« 
سرپـــا  هم چنـــان  ایـــران  ملـــت  اســـت؛ 
ایستـــاده است و تـــا رسیدن بـــه اهداف 

بلند خود هم چنان خواهد ایستاد.

همایـــش  © در  باقری لنکرانـــی«  »کامـــران 
»پایـــداری، حماســـه سیاســـی، معرفـــی 
اصلح« به عنـــوان نامزد اصلح انتخابات 
ریاست جمهوری از سوی جبهه پایداری 

معرفی شد.

کشـــور در نشســـت خبـــری: رونـــد  © وزیـــر 
بررســـی صالحیت  داوطلبـــان انتخابات 
شوراهـــا آغاز شده و تـــا 10روز آینده پاسخ 
استعالم هـــا به مـــا ارسال می شـــود؛ 302 
هـــزار و 165 نفـــر برای انتخابـــات شورای 

شهر و روستا ثبت نام کردند.

گفت وگـــوی  © امیـــر فـــرزاد اسماعیلـــی در 
تفصیلی با »نسیم«: رادار »کیهانی سپهر« 
کیلومتری، تا  کشف بـــرد 3000  با توانایی 
فروردیـــن 1393 رونمایی می شود؛ امروز 
کشـــور  3600 نقطـــه پدافنـــد هوایـــی در 
کلـــه خـــود از  وجـــود دارد؛ قرارگـــاه در شا
متخصصین سپاه نیـــز استفاده می   کند؛ 
گنبد آهنین صهیونیست ها از دستمال 

کاغذی هم نازک تر است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست  ©
خبـــری: ما بـــه دنبـــال تثبیـــت امنیت و 
ثبـــات در منطقه هستیم ؛ اعتراض خود 
را نسبت به اقدام دولت عراق در بازرسی 
کردیم ؛ در  از هواپیماهـــای ایرانی اعـــالم 
شرایط امروز جامعه بین الملل، نمی توان 
حـــذف  انـــرژی  معـــادالت  از  را  ایـــران 

کـــرد، آینـــده سوریه بایـــد از طریـــق آرا در 
صندوق ها مشخص شود.

حجت االســـالم سعیدی، نماینـــده ولی  ©
گفت وگو با  فقیـــه در سپاه پاســـداران در 
»نسیم«: ایـــران در سه عرصه تهدیدات 
نـــرم« شاهـــد  »سخـــت، نیمه سخـــت و 
تهدیـــدات دشمـــن است و سپـــاه در هر 
سه عرصه برای دفاع از نظام فعال است؛ 
سپاه هیچ دخالتی در انتخابات ندارد و 
گروه های سیاسی هزینه  برای جریـــان  و 

نمی شود.

گفت وگـــوی ویـــژه  © امیـــر پوردستـــان در 
خبـــری: ارتـــش رژیـــم صهیونیستی یک 
گـــر این رژیم  ارتش تحقیر شـــده است؛ ا
روزی بخواهد تهدید خود را عملی بکند 
ک  عـــالوه بر این که تالویـــو و حیفا را با خا
یکسان می کنیم شخم هم خواهیم زد و 
که  این شعار نیست بلکه قابلیتی است 

در نیروهای مسلح ایران وجود دارد.

کانـــون  © همایـــش  در  ارشـــاد  وزیـــر 
دانشگاهیـــان: نخبگان می توانند نقش 
عمـــده ای در تحقـــق منویـــات رهبـــری 
داشته باشند تا انتخابات هرچه پرشورتر 
کنیم تا فرد  برگزار شود؛ همـــه باید تالش 
اصلح انتخابات شود؛ انتخاب فرد اصلح 
می تواند در حل مشکالت کشور از جمله 

پرونده هسته ای موثر باشد.

ضرغامی در نشست »نقد سیاست های  ©
صدا وسیما«: به آقایان موسوی و کروبی 
گفتـــم که  همـــان روز پـــس از انتخابـــات 
کنید  بحث هـــای حاشیـــه ای را تکذیب 
و بیاییـــد در تلویزیـــون بـــا رقیب، جلسه 
بگذاریید ولـــی قبول نکردنـــد؛ نظر رهبر 
معظـــم انقـــالب راجع بـــه اصالح طلبان، 

عدم حضور آنان نیست.

بـــرای  © تـــالش  آملی الریجانـــی:  آیـــت اهلل 
گروه ها،  کاندیداهـــای مدنظـــر  تحمیـــل 
خالف قانون است/  تمام کاندیداها باید 

کشـــور و نظام  حرمـــت نهادهای قانونی 
کننـــد؛ اعمـــال مجازات هـــای  را رعایـــت 
ضرب و شتـــم  و  ایـــران  در  سنگیـــن 

بازداشت شدگان کذب محض است.

کـــره نـــه تابـــو  © محمدباقـــر قالیبـــاف: مذا
است و نـــه راه حل همـــه مشکالت؛ نفی 
شعـــار هولوکاســـت بـــه منافع انقـــالب و 
فلسطینی ها ضربه زد؛ عده ای مشکالت 
امـــروز را بـــه تحریم هـــا ربـــط می دهند تا 
نقـــش سوءمدیریـــت اقتصادی خـــود را 
گره زدن همه مشکالت به  کنند؛  کم رنگ 

مسائل خارجی اشتباه است.

عالالدیـــن بروجـــردی در دیـــدار با »بشار  ©
کـــردن جبهه جدیـــد توسط  اســـد«: بـــاز 
نشانه هـــای  از  اردن  طریـــق  از  آمریکـــا 
شکســـت آمریکـــا در سرمایه گـــذاری دو 
ساله خود در سوریه است؛ رئیس جمهور 
سوریـــه: دولـــت در نجـــات ملـــت سوریه 
از توطئـــه دشمنان بسیـــار جدی است 
و همـــه توطئه هـــا را با قاطعیـــت خنثی 

خواهد کرد.

حسن روحانـــی در جمـــع دانشگاهیان  ©
و  توسعـــه  کلیـــد  اندیشـــه  آزادی  یـــزد: 
کشور است؛ امروز  پیشرفت همه جانبه 
دچـــار  اقتصـــادی  سرمایه هـــای  فقـــط 
بلکـــه سرمایه هـــای  نیستنـــد،  مشکـــل 
فرهنگی و اجتماعی نیز وضعیت چندان 

مطلوبی ندارند.

در  © مجلـــس  نماینـــده  سالـــک،  احمـــد 
جمع خبرنگـــاران: نظر شخصـــی من در 
انتخابـــات آینده، با آقـــای والیتی است، 
البتـــه هنـــوز در حال بررســـی هستیم اما 

والیتی را شخصی جامع می دانیم.

هاشمی رفسنجانی در دیدار سفیر جدید  ©
ایتالیـــا در ایـــران: فتـــوای رهبـــر معظـــم 
انقالب در خصـــوص حرام بودن ساخت 
سالح هسته ای بسیار باالتر از یک تعهد 
سیاسی عادی است؛ قطعا جنگ روانی 
در  آن  حامیـــان  و  صهیونیستـــی  رژیـــم 
کـــرات هسته ای مؤثر  طوالنی شدن مذا

بوده است.
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بره���ان؛ نظام اسالمـــی به دوره های مختلـــف انتخابات به عنوان 
فرصتی بـــرای تقویت ارکان نظـــام مردم ساالر اسالمـــی نگاه می کند و 
گردد.  که انتخابات به شایسته تریـــن حالت برگزار  خواهـــان آن است 
مهم ترین شاخصـــه  انتخابات مطلـــوب و تراز انقـــالب اسالمی بدین 

ح است: شر
1. مشارکت گسترده

شاید مهم تریـــن مالحظه  مورد توجه رهبر معظـــم انقالب اسالمی در 
گسترده  ملت در پای  گسترده« و حضور  انتخابات مسألـــه  »مشارکت 
صندوق های رای باشد. معظم له از این اصل به عنوان راهبرد اساسی 
چنین یاد می کنند: »آن چه که باید به عنوان راهبرد اساسی مورد نظر 
کثری مردم. باید شرکت مردم  همه باشد، عبارت است از حضور حدا
که ان شااهلل جزو حماسه های  در انتخابات ریاست جمهوری آینده، 
ملـــی خواهد شد، شرکتی باشد که دشمن را از دست اندازی به ایران 

اسالمی و ملت سرافراز ایران مأیوس کند.« )24 آبان 1383(
مشارکت گسترده  ملت در انتخابات آن قدر بااهمیت است که معظم له در 
اجتماع بزرگ مردم جیرفت ، با صراحت، اعالم می دارد: »من بارها گفته ام 
که اصل حضور مردم در انتخابات حتی از انتخاب اصلح هم مهم تر است، 

گرچه انتخاب اصلح هم بسیار اهمیت دارد.« )17 اردیبهشت 1384( ا
کید برخاسته از عمق باوری است که معظم له به جایگاه مردم  این تأ
کـــه از تعبیر »نظـــام مردم ساالری  در نظـــام اسالمـــی دارند، به نحوی 
دینی« بـــرای حکومت اسالمی یـــاد می کنند. در نگـــاه ایشان، چنین 
حضـــور گستـــرده ای رمـــز بقا و تـــداوم انقـــالب اسالمی اســـت؛ چرا که 
گرفته است.  جمهـــوری اسالمی متکی بر رای و اعتماد به ملت شکل 
معظم له در آستانه  انتخابات ریاست جمهوری نهم، در صحن جامع 
رضوی، بـــه این حقیقت چنین اشاره می کننـــد: »یکی این که حضور 

گاهانـــه در انتخابـــات ریاست  جمهـــوری و انتخـــاب هوشمندانه از  آ
کشور ما  کشـــور است.  سوی آحـــاد مردم، یک مشارکت در سرنوشت 
متکی به آرای مـــردم است. علت این که دشمنان ملت و طمع ورزان 
ک نتوانسته اند در طول 26 سال گذشته گزندی وارد  به این آب و خا
کننـــد، حضـــور و اراده و مشارکت مردم در صحنه هـــای مختلف بوده 
اســـت. راهپیمایی های شما در بیست ودوم بهمن یـــا در روز قدس و 
گوِن سال های گذشته این کشور را  شرکت شما در انتخابات های گونا
کرده است. مشارکت در سرنوشت کشور عالوه بر این که در اداره  بیمه 
و تعیین مدیریت کشور نقش دارد، در خنثی کردن دشمنی دشمنان 

هم بزرگ ترین نقش را ایفا می کند.« )1 فروردین 1384(
معظم لـــه در دیدار اساتید و دانشجویـــان در دانشگاه علم و صنعت ، 
در جمله  معترضه ای، می فرمایند: »اعتماد به مردم عقیده  واقعی به 
مشارکت مردم. بعضی ها اسم مردم را می آورند، اما حقیقتًا اعتقادی 
بـــه مشارکت مردم ندارند. بعضی اسم مـــردم را می آورند، اما به مردم 
اعتماد ندارند. بنای جمهوری اسالمی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به 

مشارکت مردم است.« )24 آذر 1387(
مقـــام معظم رهبـــری در قبل از انتخابات دهـــم ریاست  جمهوری، با 
صراحـــت، از تالش مستمر و تمام عیار دشمنـــان انقالب اسالمی برای 
ممانعت از برگزاری انتخابات و سرد و بی روح کردن آن سخن به میان 
آوردنـــد و در سفر به کردستان می فرماینـــد: »در درجه  اول، هدفشان 
تعطیـــل شدن انتخابات است که انتخابات نباشـــد. در یک دوره ای 
کردنـــد انتخابات مجلس شـــورای اسالمی را به انـــواع و اقسام  سعی 
کنند. خدای متعـــال نخواست و اراده مردان مؤمن  حیله ها متوقف 
نگذاشت؛ نتوانستند. از این مأیوسند که انتخابات را به کلی تعطیل 
کننـــد. در درجه  بعد، هدفشان ایـــن است که انتخابات سبک و سرد 
برگزار بشود. می خواهند ملت ایران حضور فعالی در انتخابات نداشته 

باشد.« )22 اردیبهشت 1388(
معظم لـــه اصل مشارکت گسترده  مردم در انتخابـــات را راهبردی برای 
خنثی سازی سناریوی دشمن می داند و به عنوان نمونه، در خطبه های 
نماز جمعه  تهران، با صراحت درباره  ضرورت مقابله با سناریوی دشمن 
که انتخابات  می فرمایند: »چرا دشمن این قدر هزینـــه و اصرار می کند 
ریاست  جمهوری را خلوت کند؟ آیا از این تالش مذبوحانه  دشمن نباید 
فهمید که حضور در سِر صندوق های رای و انتخابات مشت محکمی 
به دهان آن ها است؟ آیا از این ترفند محکوم به شکست، نباید فهمید 
که دشمن از حضور مردم در صحنه ناراضی است؟ این خود، راه بسیار 

روشن و تعیین کننده ای است.« )14 خرداد 1372(
که »تالش شما  ایشـــان از دانشجویان بسیجی چنین مطالبـــه دارند 
کثری  کلمـــه حدا کـــه مشارکت را بـــه معنای حقیقی  بایـــد این باشد 
کنید.« )5 خرداد 1384( و در مقام یک مرجع عالی قدر، اعالم می دارند 
که به اسالم  کسی به استحکام این نظام عالقه مند است، هر  که »هر 
که به ملت ایران عالقه مند است، برای او عقاًل و  عالقه منـــد است، هر 
شرعًا واجب است که در این انتخابات شرکت کند.« )14 خرداد 1388(

2. انتخابات امن

يكی از دغدغه های 
مهم رهبر معظم 
انقالب اسالمی 
مسأله  سالمت 
انتخابات است. 
در نگاه ايشان، 

رای ملت امانتی 
است كه در اختيار 

مسئولين امر قرار 
دارد و ايشان 

موظفند كه با تمام 
توان در حفظ 
و سالمت آن 

بكوشند. سالمت 
انتخابات هم به 
مرحله  پيش از 
انتخابات و هم 
حين انتخابات 

و هم پس از 
انتخابات توجه 

دارد. به واقع تمام 
فرايند انتخابات از 
زمان آغاز فعاليت 

سياسی جناح ها تا 
اعالم و تأييد نتايج 

نهايی انتخابات 
بايد مورد توجه قرار 

گيرد.

حفظ آرامش 
انتخابات يكی 
از دغد غه های 
مهم رهبری در 
تمامی دوره های 
انتخابات بوده 
است كه همواره 
با رهنمودهای 
خود نسبت به 
كيد  حفظ آن تأ
داشته اند. از منظر 
ايشان، انتخابات 
همواره بايد مظهر 
وحدت و انسجام 
ملی باشد و 
الزمه و نشانه  آن 
وجود آرامش در 
انتخابات است. 
تشنج، درگيری و 
ناامن سازی فضای 
انتخاباتی اقداماتی 
است كه از تبديل 
فرصت انتخاباتی 
به تهديدی برای 
انسجام و امنيت 
ملی كشور حكايت 
دارد.

بررسی شاخص های انتخابات مطلوب و در تراز انقالب اسالمی

همه باید الزامات قانونی را بپذیرند
انتخابات مطلوب دارای مؤلفه هایی است که در کالم رهبر انقالب در طول سال های متمادی معرفی شده است. توجه به 

این شاخصه ها می تواند سمت وسوی فعالیت دغدغه مندان نظام اسالمی را در انتخابات آتی معین سازد. لذا همه  تالش ها 
و برنامه ها باید در جهت تحقق چنین انتخاباتی صورت گیرد. در این نوشتار، به برخی از معیارهای انتخابات در تراز 

انقالب اسالمی اشاره شده است.

حفـــظ آرامـــش انتخابات یکـــی از دغد غه هـــای مهم رهبـــری در تمامی 
دوره هـــای انتخابات بوده است که همواره با رهنمودهای خود نسبت 
کید داشته اند. از منظر ایشان، انتخابات همواره باید مظهر  به حفظ آن تأ
وحدت و انسجام ملی باشد و الزمه و نشانه  آن وجود آرامش در انتخابات 
است. تشنج، درگیری و ناامن سازی فضای انتخاباتی اقداماتی است که 
از تبدیل فرصت انتخاباتی به تهدیدی برای انسجام و امنیت ملی کشور 
حکایت دارد. اقدامی که معمواًل با تحرکات و سناریوهای طرح ریزی شده 
در بیـــرون از مرزهـــا و حمایت ایادی داخلی دشمن و غفلت و سوءتدبیر 

جناح های سیاسی داخلی و گاه هواداران نامزدها به وجود می آید.
در آستانه  انتخابات مجلس ششـــم، از وجود دست هایی برای ایجاد 
اختـــالف و تشنـــج در انتخابـــات چنیـــن سخـــن می گوینـــد: »احتمااًل 
دست هایی در کار است که در آستانه  انتخابات، محیط کشور را محیط 
گر نتواند تشنج عملی هم به وجود آورد، محیط تشنج  کند؛ ا متشنج 
فکری و ذهنی و بحران سازی مصنوعی کند. این دست ها، دست های 
خدومی نیستند، دست های خودی ها نیستند، دست های بیگانه و 
دست های خائنند. ملت ایران باید هوشیار باشد و بحمداهلل هست.« 
کید ورزیدند که »انتخابات باید  )18 دی 1378( ایشـــان مدتـــی بعد تأ
گیرد و دور از تشنـــج و درگیری و فضای  در فضـــای آرام و باصفـــا انجام 
گونی با آرا و  گونا نفـــرت باشد. بدیهی است که در همه جا نامزدهـــای 
عقاید و سالیق مختلفی هستند و مردم هم نگاه می کنند و ان شااهلل با 
شناسایی و با تدبر انتخاب می کنند و رای خواهند داد. این کار باید در 

فضای آرام انجام گیرد.« )26 بهمن 1378(
3. انتخابات سالم

یکـــی از دغدغه های مهم رهبر معظم انقـــالب اسالمی مسأله  سالمت 
انتخابـــات است. در نگاه ایشان، رای ملـــت امانتی است که در اختیار 
که با تمام تـــوان در حفظ و  مسئولیـــن امر قـــرار دارد و ایشان موظفند 
سالمت آن بکوشند. سالمت انتخابات هم به مرحله  پیش از انتخابات 
و هـــم حین انتخابات و هم پـــس از انتخابات توجه دارد. به واقع تمام 
فرایند انتخابـــات از زمان آغاز فعالیت سیاسی جناح ها تا اعالم و تأیید 
گیـــرد. در نگاه معظم له،  نتایـــج نهایی انتخابات باید مـــورد توجه قرار 
مسئول حفظ سالمت انتخابات نیز تنها ستاد انتخابات کشور و شورای 
نگهبان نیستند، بلکه همه  جناح های سیاسی، نامزدهای انتخاباتی، 
رسانه ها، هواداران و توده های رای دهنده در این میان نقش خواهند 
داشت. به عنوان نمونه، در سال 1385، رهبر انقالب در دیدار مسئوالن 
کارگـــزاران نظـــام جمهـــوری اسالمی بـــا صراحـــت از اهمیت سالمت  و 
انتخابـــات سخـــن به میـــان آورده و فرمـــوده اســـت: »اواًل سالمت این 
کشور به این توجه  که خوشبختانه مسئوالن  انتخابات ها مهم است 
کرده ایم و حاال هم هست. بایـــد از آرای  کیـــد  دارنـــد، ما هم همیشه تأ
کامل صیانت بشود. در همین انـــدازه از لحاظ اهمیت،  مـــردم به طور 
حفظ سالمت فضـــای انتخابات، قبل از شروع انتخابـــات است  ـ  مثل 
همین حاال که به تدریج نام نویسی ها شروع شده و مقدمات انتخابات 
فراهم شده است و تا زمان انتخابات، زمان زیادی نمانده  ـ  که بایستی 
سالمـــت فضا را حفظ کنید. بعضی فضای انتخابات را خراب می کنند؛ 
گون،  کـــردن و ُخرد کردن شخصیت هـــای گونا تخریـــب کردن، اهانت 
همـــه برخالف اقتضـــای سالمت انتخابات است. هـــم مطبوعات، هم 
گون ارتباط جمعی  گونا که به ابزارهای  کسانـــی  رادیو و تلویزیون، هم 
که  کسانی  دیگری مجهز هستند  ـ  رایانه ها و شیوه هـــای رایانه ای  ـ  هم 
یک منبری برای سخن گفتن دارند، مثل خطبای جمعه و نمایندگان 
که »تخریب، فضای  مجلس شورای اسالمی همه توجه داشته باشند 
انتخابات را خراب می کند« شما از آن کسی که به او عالقه مندید، دفاع 
کنید، هیچ مانعی ندارد؛ اما به آن کسی که رقیب اوست، مطلقًا حمله 
نکنید، تخریب نکنید. این تخریب و این حرف زدن ها و اهانت کردن ها 
نـــه حجیت دارد برای مستمعان و نه جایز است؛ به خاطر این که فضا 
را خراب می کند. بنابراین مسأله  حفظ سالمت خوِد انتخابات و حفظ 

سالمت فضای انتخابات، خیلی مهم است.« )18 مهر 1385(
کید معظم له خطاب به مسئولین در هنگام رای گیری  نمونه ای دیگر از تأ
در انتخابـــات ریاست  جمهوری نهم است که فرمودنـــد: »امروز هم من 
ـ جـــدًا و مؤکدًا  از دست اندرکـــاران انتخابـــات  ـ  هم مجریـــان و هم ناظران  
کننـــد. آرای مردم امانتی  کـــه از آرای مردم حفاظت  درخواست می کنم 
است در دست آن ها و بدون هیچ گونه جانب داری و دخالت دادن امیال 
خودشان، رای مردم را بگیرند و آن چنان که هست، بخوانند و ثبت کنند 
و سپس اعالم کنند و همین طور هم خواهد بود. من به مجریان و ناظران 
انتخابات اعتماد دارم و خدای متعال ان شااهلل توفیق دهد به بهترین 

وجهی انتخابات را برگزار کنند.« )3 تیر 1384(
4. قانون گرایی در انتخابات

یکـــی از ارکـــان برگـــزاری انتخابات تراز انقـــالب اسالمـــی قانون گرایی و 
پایبندی به ضوابط قانونی است. این قانون گرایی نیز از اصولی است 
که همـــه  فعالین صحنه  انتخابـــات از مجریان و ناظـــران و نامزدها تا 
هـــواداران و انتخاب کنندگان بایـــد بدان پایبند باشنـــد. این مسأله 
بارها بـــه زبان مختلف توسط رهبر معظم انقـــالب اسالمی در آستانه  
انتخابـــات گوشـــزد شده اســـت. به عنـــوان نمونه، ایشـــان در آستانه  
انتخابات مجلـــس هشتم می فرماینـــد: »من به مجریـــان انتخابات 
توصیه کرده ام، االن هم توصیه می کنم: باید به شدت قانون را رعایت 
کننـــد. حد و مرز، قانون است. همه باید الزامـــات قانونی را بپذیرند و 
تسلیم الزامات قانونی بشوند. قانون حد فاصل حق و باطل است در 
حرکت و مشی ملت و مسئولین. قانون را نباید دور زد. این باید رعایت 

بشود.« )19 بهمن 1386(
معظم له اعضای شـــورای نگهبان را از هرگونه تأثیرپذیـــری از سالیق و 
مذاق هـــا بر حذر مـــی دارد و خطاب به ایشـــان می فرماید: »همان طور 

ک و معیار  که همیشه گفته ایم، در امر نظارت باید قانون و موازین، مال
باشد و نه مذاق ها و سالیق شخصی. مطلقًا دنبال مذاق شخصی نروید 
گر این  و این طور نباشد که یک وقت انسان خودش تشخیص دهد که ا
گر این شخص  فـــرد در مجلس نباشد، برای مجلس خسارتـــی است؛ ا
باشد، بـــرای مجلس فایده ای دارد؛ آن گاه برخـــالف موازین و مقررات، 
این مذاق اعمال شود. باید کاری کنید که بتوانید پیش خدای متعال 
گر از شمـــا سؤال شد که به چه مناسبت  و بندگـــان او جوابگو باشید. ا
ایـــن شخص را رد کردید، شما بگوییـــد: پروردگارا! من ملزم بودم طبق 
مقررات عمل کنم. مقررات چنین گفت، من هم این شخص را رد کردم 
یـــا مقررات چنین گفت، من این شخـــص را تأیید کردم؛ اما این که من 
این گونه تشخیـــص دادم، من این گونه فهمیدم، من ایـــن آدم را مضر 
دانستم، من این آدم را مفید دانستم؛ این ها قابل قبول نیست. این ها 
را نه خدای متعال قبول خواهد کرد، نه بندگان خدا. باید طبق موازین 
و مقررات عمل کنید. هیچ گونه مالحظه ای نباید مانع از اعمال مقررات 

شود.« )14 بهمن 1374(
ادامه مطلب را در سایت برهان بخوانید.
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 شماره 6

 7 اردیبهشت 1392
 شماره 6
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کرات هستـــه ای ایران و  © دور جدیـــد مذا
آژانس بین المللـــی انرژی اتمـــی، 15 می 

)25 اردیبهشت( در وین برگزار می شود.

هیـــأت دولت سوریه در بیانیه ای ضمن  ©
محکومیت تصمیم اتحادیـــه اروپا برای 
گروه های مسلـــح سوری  خریـــد نفـــت از 
گروهی اجازه  کرد؛ دولت به هیـــچ  اعـــالم 
سرقـــت ثروت  و منابـــع طبیعی و تجارت 
آن بـــا هـــدف تأمین ســـالح و مـــال برای 

گروه های تروریستی را نمی دهد.

»جان کری«، وزیر خارجه دولت اوباما پس  ©
از پایان نشست مخالفان دولت سوریه در 
استانبول، از کمک مالی 123 میلیون دالری 

جدید آمریکا به مخالفان سوری خبر داد.

پایگاه آمریکایی »المانیتور« در مقاله ای  ©
نوشت: واشنگتن بایـــد راهبرد 34 ساله 
کـــه بر پایـــه فشار  شکست خـــورده خـــود 
کار  قـــرار داشتـــه را پایـــان دهد و دستـــور 
جدیـــدی برای روابط دوستانـــه با ایران 
تهیه کند؛ زبان تهدید بزرگ ترین مانع بر 

سر رسیدن به توافق دیپلماتیک است.

بشار اسد: به برکت مقاومت ملت سوریه  ©
کنار ارتش، اوضاع بهبود یافته است؛  در 
جایـــی بـــرای آتش بـــس بـــا تروریست ها 
نیست؛ حمایت روسیه به دلیل عالقه به 
ما یا ملت نیست؛ برخی ها تصور می کنند 
که روند بحران به نشست روسیه و آمریکا 
بستگـــی دارد امـــا سوریـــه بـــا ایستادگی، 

منتظر این نشست نمی ماند.

»کاترین اشتون« در نشست وزرای خارجه  ©
کرات  گفـــت: در جریان مذا اتحادیه اروپا 
اجـــرای تحریم هـــای  آلماتـــی، احتمـــال 
اضافی علیه ایران بررسی نشد؛ به زودی 
تماس هایی با سعید جلیلی برقرار خواهم 
کـــرد؛ امیدوارم شاهـــد پیشرفت سریع در 

کرات با ایران باشیم. مذا

دادگاهی در آمریکا، »جوهر تسارنایف« 19  ©
ساله را رسما به »استفاده از سالح کشتار 

جمعـــی« در حادثـــه انفجارهـــا در شهـــر 
کرد؛ احتمال مجازات  »بوستون« متهم 
اعـــدام در صورت مجـــرم شناخته شدن 

این جوان چچنی تبار وجود دارد.

»ویلیـــام هیـــگ«، وزیرخارجـــه انگلیس  ©
کشور اعالم  در سخنانـــی در پارلمان این 
کرد، تحریم های اعمال شده علیه ایران 
گذشته به علت عدم اجرای صحیح،  در 
تاثیری بر این کشور نداشته است؛ نیازی 
کـــه اتحادیـــه اروپـــا تحریم های  نیســـت 

جدیدی علیه تهران وضع کند.

وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس خبری مشترک  ©
با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: همکاری 
نظامی ما، قوی تر از هر زمان دیگری است؛ 
برای این که اسرائیل قدرت اصلی منطقه 
در آینـــده باقی بمانـــد و قادر بـــه مقابله با 
تهدیـــدات باشـــد، آمریکـــا موشک هـــای 

پیشرفته ای به آن خواهد داد.

درگیری چنـــد ساعته بین ارتش نیجریه  ©
گروه »بوکو حـــرام« در ایالت  بـــا نیروهای 
کشته بر  کشور، حداقل 185  »بورنو« این 
جای گذاشت؛ خبرگزاری آسوشیتدپرس 
ضمن انتشار این خبر اشاره ای به این که 
آیـــا ایـــن قربانیـــان از نظامیـــان دولـــت، 

شورشی و یا غیرنظامی هستند، نکرد.

آذربایجـــان:  © خارجـــه  وزارت  سخنگـــوی 
کشور مـــا به عنوان  که  اجـــازه نمی دهیم 
یک پایگـــاه نظامـــی اسرائیـــل و آمریکا در 
حملـــه علیه ایـــران استفـــاده شـــود؛ ما با 
هرگونه ماجراجویی علیه ایران مخالفیم و 
خواستار راه حل دیپلماتیک برای مناقشه 

غرب در برنامه هسته ای ایران هستیم.

گذشتـــه  © روز  دیـــدار  در  »بان کی مـــون« 
بـــا نخست وزیر قطـــر و دبیرکـــل اتحادیه 
عـــرب در نیویـــورک، خواستـــار »توقـــف 
تجهیـــز تسلیحاتـــی مخالفـــان ســـوری« 
شد؛ سخنگـــوی دبیرکل سازمـــان ملل: 
که  گفت  »بان کی مـــون« در ایـــن دیـــدار 

تسلیحات بیشتـــر در سوریـــه به معنای 
کشتار و تخریب بیشتر در سوریه است.

خبرگزاری »رویترز« از افزایش تلفات زلزله  ©
6/6 ریشتری در استان »سیچوآن« چین 

به 203 کشته و 11 هزار زخمی خبر داد.

نماینـــده ویـــژه سازمـــان ملـــل در امـــور  ©
افغانستان: در سه مـــاه اول سال 2013، 
گونـــه  تلفـــات غیرنظامیـــان افغـــان بـــه 
»مشکل ســـازی« افزایـــش داشتـــه و مـــا 
شاهـــد رشـــد 30 درصـــدی ایـــن تلفـــات 
بوده ایـــم؛ در این مدت، 475 غیرنظامی 

کشته و 872 نفر نیز زخمی شدند.

پایگـــاه آمریکایـــی »هافینگتـــون پست«  ©
گزارشـــی از مخالفـــت دولـــت اوباما با  در 
کمک سازمان هـــای انسان دوستانه به 
خسارت دیدگـــان زلزله های اخیـــر ایران 
خبـــر داد و نوشت: برخی سیاستمداران 
آمریکایـــی هرگونـــه کاهش بـــار تحریم ها 
کمک به مردم باشد را  گر با هدف  حتی ا

»تضعیف موضع غرب« می دانند.

وزیـــر خارجه روسیه ضمن هشدار نسبت  ©
به لغو تحریم تسلیحاتی مخالفان سوریه 
گفـــت: کشورهای  توســـط اتحادیـــه اروپـــا 
اتحادیـــه اروپـــا، ملـــزم به رعایـــت تعهدات 
بین المللی خود مبنی بر منع تامین اسلحه 
و مهمات برای نیروهای غیر دولتی هستند.

خبرگـــزاری آلمـــان بـــه نقل از یـــک مقام  ©
کاهـــش  احتمـــال  از  اروپایـــی  ارشـــد 
تحریم هـــا از جمله تحریم نفتـــی سوریه 
در جلســـه امـــروز وزرای خارجه اتحادیه 
اروپا خبـــر داد؛ تحریم تسلیحاتی و تمام 
محدودیت های اعمال شده علیه دولت 

دمشق به قوت خود باقی خواهد ماند.

بزرگتریـــن شرکـــت هواپیمایـــی آلمـــان و  ©
سومیـــن شرکـــت بـــزرگ اروپـــا بـــه دلیل 
کارکنـــان خـــود تقریبـــا  اعتصـــاب امـــروز 
کرد؛  همـــه پروازهای داخلی خـــود را لغو 
سخنگوی »لوفت هانزا«: از مجموع 1800 
پـــرواز از پیش تعیین شده، مـــا 20 پرواز با 
کـــم و متوسط و نیـــز 12 سفر با  مسافـــت 

مسافت طوالنی را انجام خواهیم داد.

خبرهای  پیامکی ...

هرگونه خط قرمزی 
از جانب آمريكا 

ممكن است به 
اعتبار و توانايی 
اين كشور برای 
كرات  انجام مذا

آسيب بزند. 
اسرائيل احتماال 
تمايل بيش تری 

برای حمله به اين 
دو كشور دارد. اما 

به دليل بی ثباتی 
و ناامنی زيادی 

كه در منطقه در 
اثر اين جنگ 

صورت می گيرد، 
حمله اسرائيل 

تضعيف خواهد 
شد و شرايط 

ايران برای پيشبرد 
فعاليت های 

هسته ای بهتر 
می شود.

پروژه امنیت آمریکا:

 عواقب تعیین 
خط قرمز برای ایران

آمریکا با اعالم خط قرمز و اولتیماتوم به اعتبار 
جهانی خود آسیب عظیمی وارد خواهد نمود و 

نفوذ خود در منطقه را از بین خواهد برد.

رئیس جمهـــور در موقعیـــت دشـــواری قـــرار می گیـــرد. وی باید منابع 
نظامی، اقتصادی و سیاسی خود را به خطر بیاندازد تا گروه مخالف را 

مجازات نماید و یا این که باید اعتبار خود را از دست بدهد.
پ���س از حمله به افغانستان و عراق، آمريكا با آغاز جنگ سوم ديگر 

وجهه ای در دنيا نخواهد داشت 
که پـــای برنامه هستـــه ای ایران  ایـــن مسأله زمانـــی دشوارتر می شود 
و کره شمالـــی در میـــان باشـــد. پس از فجایعـــی که آمریکـــا در جنگ با 
گر تصمیم به آغاز جنگ با یکی از این دو  افغانستان و عراق به بار آورد، ا
کشور نماید به سیاست و اعتبار خود در دنیا لطمه عظیمی وارد خواهد 
گرچه قدرت نظامی آمریکا شاید تا حدی بیش تر از این دو کشور  کرد. ا
باشد، اما ایران و کره شمالی می توانند در منطقه ایجاد تشویش کنند 
گردند. این دو کشور می توانند در ادامه نیز حتی به  و با یکدیگر متحد 
سئول حمله نمایند که در صورت وقوع، آسیب های بلندمدتی را برای 
کره جنوبـــی و آمریکا به بار خواهند آورد. در نتیجه، هرگونه خط قرمزی 
از جانـــب آمریکا ممکن است به اعتبار و توانایی این کشور برای انجام 
کرات آسیب بزند. اسرائیل احتماال تمایل بیش تری برای حمله به  مذا
که در منطقه  این دو کشور دارد. اما به دلیل بی ثباتی و ناامنی زیادی 
در اثر این جنگ صورت می گیرد، حمله اسرائیل تضعیف خواهد شد و 

شرایط ایران برای پیشبرد فعالیت های هسته ای بهتر می شود.
اولتيماتوم آمريكا برای سوريه نيز بی ثمر ماند 

موضوع آمریکا و سوریه نیز شباهت بسیار زیادی با وضعیت کنونی آمریکا 
دارد. رئیس جمهور آمریکا در یکی از اجالس های مطبوعاتی سال 2012 
به »بشار اسد« هشـــدار داد که استفاده سوریه از سالح های شیمیایی 
عواقب بسیار بدی را برای این کشور در پیش خواهد داشت که تنها خود 
کنون با اخبار ضد و نقیضی که درباره استفاده  وی مسئول خواهد بود. ا
دولـــت سوریه از تسلیحات شیمیایی منتشر می شـــود آمریکا باید وارد 
درگیری نظامی و یا سیاسی با سوریه گردد و اوباما با این کار خود، آسیب 
عظیمی به اعتبار جهانی خود وارد خواهد نمود. با این کار، خطر قرمزی 

که آمریکا برای سوریه تعیین کرده بود بی ثمر خواهد ماند.
تعيي���ن اولتيماتوم از جانب آمريكا به معنای از بين بردن تمام راه ها 

كرات صلح آميز است  برای انجام مذا
کره شمالی چه تدابیری را باید اندیشید؟  کنون در رابطه با ایران و  اما ا
تحریم ها هرگز نتوانستند فعالیت های هسته ای این دو کشور را متوقف 
سازند و تنها کمی از سرعت پیشرفت آن ها کاسته اند. اما هم چنان راهی 
کرات صلح آمیز را از  کره وجود دارد. تعیین خط قرمز مذا برای انجام مذا
گر اوباما بر  بین خواهد برد و باعث ایجاد خطراتی برای آمریکا می شود. ا
این باور باشد که اجبار و اولتیماتوم منجر به همکاری های بلندمدت 
خواهـــد شد، دچـــار اشتباه بزرگـــی شده اســـت. آمریکا نباید بـــه راه کار 
اولتیماتوم امید داشته باشد. در سیاست های مهم خارجی، کسی که 

خطر می کند همیشه بازنده است.

اش���راف؛ اندیشکـــده »پـــروژه امنیت آمریکـــا« در مقالـــه ای به قلم 
»اریک برن اشتاین« به تحلیل پیش آمدها و عواقب تعیین خط قرمز و 
گر آمریکا  اولتیماتوم برای ایران پرداخت. در این مقاله آمده است که ا
برای ایران اولتیماتوم تعیین نماید و ایران از آن سرپیچی کند، در این 
صـــورت آمریکا در صورت حمله به ایران اعتبار جهانی و نفوذ خود در 

منطقه را به خطر خواهد انداخت.
خط قرمز »نتانياهو« هيچ تأثيری بر عملكرد هسته ای ايران نداشته است 
در پاییز سال 2012  »نتانیاهو« اقدام به البی گری با سازمان ملل نمود 
گر ایران  که ا تا برای ایـــران خط قرمز تعیین نماید. وی پیشنهاد داد 
مراحل غنی ســـازی 20 درصد خود را به پایان برساند و در راه ساخت 
کند، سازمان ملل باید به تأسیسات  تسلیحات هسته ای پیش روی 
هستـــه ای ایـــن کشور حملـــه نماید. سازمـــان ملل با ایـــن پیشنهاد 
موافقـــت نکـــرد امـــا در اوایل ماه مـــارس اخبار ضـــد و نقیضی منتشر 
شـــد مبنی بر این که ایران مقادیر قابل  توجهـــی از اورانیوم غنی شده 
20 درصـــد خـــود را به صفحات سوخت هسته ای انتقـــال داده است 
کار برای ساخت تسلیحـــات هسته ای اصال مناسب نیست.  کـــه این 
که از این حوادث به انجام رسید نشان  تحلیل های اولیه و سطحی 
کـــه تهدیـــدات مرتبط با مسألـــه خط قرمز تأثیـــرات بسیار خوبی  داد 
داشته انـــد. اما این تحلیل ها دچار نقص های بسیاری بودند چرا که 
ایـــران اورانیوم غنی شـــده 20 درصد خود را سال هـــا قبل از تهدیدات 
که تهدیدات  گفـــت  »نتانیاهـــو« انتقال داده بـــود. بنابراین می توان 
نخست وزیر اسرائیل هیچ تأثیری بر عملکرد ایران نداشته است. نکته 
جالب  توجه دیگر این است که پوشش های رسانه ای هرگز نتوانستند 

به خطرات و عواقب سیاست خط قرمز 
برای ایران پی ببرند.

اعالم اولتيمات���وم باعث از دست 
رفتن منابع نظام���ی، اقتصادی و 

سياسی آمريكا می شود 
یـــک  رئیس جمهـــور  کـــه  زمانـــی 

کشـــور درباره مسألـــه ای اولتیماتوم 
می دهد، او اعتبار شخصی و ملی 

خـــود را به خطـــر می اندازد 
کـــه اعتبـــار وی به  چرا 

گـــروه  فرمان بـــری 
بستگـــی  مخالـــف 
گر  خواهد داشت. ا

مخالـــف  گـــروه 
تهدیـــدات  بـــه 
اولتیماتـــوم  و 

یـــی  عتنا بی ا
 ، یـــد نما
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1011
هفته نامه مجتمع رسانه ای اطلسهفته نامه مجتمع رسانه ای اطلس

بین المللبین الملل

آتش بس با تروریست ها 
وجود ندارد

المانیتور: واشنگتن راهبرد 
شکست خورده خود علیه 
ایران را پایان دهد.

کمک 123 میلیون دالری 
جدید آمریکا به مخالفان 
سوری

تصمیم اروپا برای خرید 
نفت از مخالفان مسلح 
مغایر با حقوق بین الملل 
است.



فنی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تدوین یک مدالیته 
جدید از نوامبر 2011 به این سو خواهد بود.

گـــروه 1+5 اعـــالم کرده است که تا پـــس از روشن شدن نتیجه انتخابات 
کرات با ایران برگزار  ریاست جمهوری در ایران احتماال دور جدیدی از مذا
کرات ایـــران و 1+5، 18 فروردین در آلماتی  نخواهد شـــد. آخرین دور مذا
قزاقستـــان برگزار شد اما به دلیل انعطـــاف ناپذیری گروه 1+5 به نتیجه 
نرسید. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم، روز پنج شنبه 29 فروردین تایید 
گروه در انتظار نتیجه انتخابات ایران خواهد ماند.  کـــرده است که این 
کید می کنند آمریکا می داند که تصمیم گیری های  تحلیلگران در ایران تا
اصلی درباره پرونده هسته ای ایران به رهبر معظم انقالب مربوط است و 
کرات تا پس از انتخابات چندان منطقی  بنابراین به تاخیر انداختن مذا
نیســـت. با این حال، بعید نیست که آژانس – صرف نظر از این که ایران 

کرات خود را چه زمانی انجام می دهند - مایل به انجام  و گروه 1+5 مذا
کرات ایران و  کره فنی جدید با ایران باشد. آخرین دور از مذا یک دور مذا

آژانس در ماه فوریه )زمستان 1391( برگزار شد.
ایـــران و آژانـــس از نوامبـــر 2011 بـــه این ســـو، 9 دور دربـــاره تدوین یک 
کاری برای  کرده اند. این مدالیته یک برنامه  کره  مدالیتـــه جدید مذا
پاســـخ به برخی پرسش ها و ابهامات است که آژانس درگزارش نوامبر 
که احتماال یک  کرده و طی آن مدعی شـــده است  ح  2011 خـــود مطر

جنبه نظامی در برنامه هسته ای ایران وجود دارد.
ایران این اطالعات را کامال ساختگی می داند اما عقیده دارد برای شروع 
روند رسیدگی به این مسأله و بازدید از تاسیساتی مانند پارچین که آژانس 
خواهان آن است، باید یک متن توافق شده میان دو طرف وجود داشته 
باشد که تعهدات هر یک از طرفین را مشخص نماید و اال ممکن است 
کرات اسیر مداخالت کشورهای دیگر شده و مدت های طوالنی  این مذا
بدون نتیجه به درازا بکشد. دیپلمات ها در تهران می گویند پیش نویس 
یـــک متن میان ایران و تیم آژانس نهایی شده اما یوکیا آمانو مدیر کل 
آژانس مانع نهایی شدن آن می شود. این دیپلمات ها می گویند ظاهرا 
که آمانو در سخنرانی افتتاحیه اجالس مـــارس 2013 آژانس  همان طور 
گفت خواهان بازرسی از تاسیسات ایران بدون وجود یک مدالیته است. 
علت هم این است که آژانس در واقع در پی حل مسأله نیست بلکه صرفا 
در پـــی آن است که با دسترس به پارچین بهانه هایی بیشتر و جدیدتر 
علیه برنامه هسته ای ایران بیاید و در مقابل هم تعهدی برای همکاری 

های جدی تر با ایران نداشته باشد.

که  تبيين؛ اخبـــار دریافتی از اجالس جی8 حکایـــت از آن دارد 
کرات با  کشورها تصمیمی مبنی بر توقف مذا وزرای خارجه ایـــن 

کشورمان تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران دارند.
گفت بـــا بررسی سناریوی غربی هـــا در بحث  بـــر این اســـاس باید 
که هدف اصلی آن تاثیر بر جامعه  گذشته  کـــرات در ماه  های  مذا
کره کننده انتظار  ایران بوده است، به نظر می رسد طرف های مذا
داشتنـــد اعمال فشارهـــای بیشتر بر ایـــران، جامعـــه را به سمت 
گرایی  گرایـــی با سیاست های نظام بکشانـــد و در نهایت این وا وا
کرت و هم چنین  منجر به ورود طرف غربی با موضعی برتر در مذا
عقب نشینی جمهوری اسالمی در موضوع پرونده هسته ای شود. 
آن ها امیدوار بودند بـــا ادعای امتیازدهی و پیشنهادات سازنده 
به همراه فضاسازی رسانه ای، ایران را متمایل به عقب نشینی از 
کرات آلماتی2 باید گفت این  حقوق خود کنند. اما با توجه به مذا
فضا برای طرف غربی ایجاد نگشت و آن ها شرایط را برای پیروزی 

مطلوب نمی بینند.
لـــذا بـــا توجه به نزدیکـــی انتخابات ریاســـت جمهـــوری در ایران، 
غربی هـــا با طراحـــی سناریوهای مختلف در قبل، حیـــن و بعد از 
انتخابـــات از قبیل تالش برای چالش ضد امنیتی و احیای فتنه، 
گره زدن  کمیت و... به دنبـــال  گسســـت در حا تالش بـــرای ایجاد 
کـــرات هسته ای با موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران  مذا
کـــه امیدوارنـــد هم افزایـــی ایـــن دو موضوع  هستنـــد. بـــه طوری 

اثرگذاری مطلوبی بر جمهوری اسالمی داشته باشد.
به نظـــر می رسد غربی ها بـــا افزایش فشار بر جمهـــوری اسالمی و 
کرات به دنبال تغییـــر نگرش و ذائقه  القای بی نتیجه بـــودن مذا
انتخاباتی جامعه ایرانی هستند تا در محصول این فرایند، بر سرکار 
آمـــدن چهره های متمایل به غـــرب در ایـــران، برداشت شود. به 
کره برای دولت بعدی به  عبـــارت دیگر افزایش فشار و انتظـــار مذا
کره با آمریکا و گفتمان سازش  گزینه مطلوب غرب که خواستار مذا

می باشد، منتهی خواهد شد.
از طـــرف دیگـــر برنامه ریزی دشمن بـــرای اقدامـــات ضد امنیتی 
و استفـــاده از فضـــای هیجانـــی انتخابـــات مانند آن چـــه در فتنه 
کرات نتیجه گذار خواهد  1388 شاهـــد آن بودیم به نوعـــی در مذا
که در سال 1388 نیز  بـــود و موضع ایران را تضعیف می نماید چرا 
تا مدت هـــا دیپلماسی جمهـــوری اسالمی در موضـــع ضعف قرار 

داشت.
گزینه  بنابرایـــن اثرگذاری بـــر نتیجه انتخابـــات بـــرای رای آوردن 
مطلوب غـــرب و هم چنین استفـــاده از اقدامات ضـــد امنیتی در 
کرات،  بستـــر انتخابات بـــرای تضعیف موضع ایـــران در رونـــد مذا
کرات تا بعـــد از انتخابات ریاست  از مهم تریـــن دالیـــل تعویق مذا

جمهوری ارزیابی می شود.

به نظر می رسد 
غربی ها با افزايش 
فشار بر جمهوری 
اسالمی و القای 
بی نتيجه بودن 
كرات به دنبال  مذا
تغيير نگرش و ذائقه 
انتخاباتی جامعه 
ايرانی هستند تا 
در محصول اين 
فرايند، بر سركار 
آمدن چهره های 
متمايل به غرب 
در ايران، برداشت 
شود. به عبارت 
ديگر افزايش فشار 
كره  و انتظار مذا
برای دولت بعدی 
به گزينه مطلوب 
غرب كه خواستار 
كره با آمريكا  مذا
و گفتمان سازش 
می باشد، منتهی 
خواهد شد.

تحليلگران در ايران 
كيد می كنند  تا

آمريكا می داند كه 
تصميم گيری های 

اصلی درباره 
پرونده هسته ای 

ايران به رهبر معظم 
انقالب مربوط 

است و بنابراين 
به تاخير انداختن 
كرات تا پس از  مذا
انتخابات چندان 

منطقی نيست.

کرد. ساخت یك بمب امکان دارد چندین ماه  که حال باید چه  شود 
کار می تواند در اتاقی محقر و دربسته انجام  بـــه طول انجامد اما این 
گرفتن آن بسیـــار دشوار اســـت، ایرانی ها  کـــه ردیابی و زیر نظـــر  گیـــرد 
کرد، آن هـــا در حال  سرانجـــام روزی غنی ســـازی را تکمیـــل خواهنـــد 
که در  حاضـــر در آستانـــه ساخت بمب قـــرار دارند. مـــا باید از اتفاقـــی 
کرد رژیم های متعصب  کره شمالی افتاد پند بگیریم نباید تصور  مورد 
گـــر سالح هستـــه ای هم داشتـــه باشند، رژیم هایـــی معقول هستند  ا
این تصوری غلط اســـت، این گونه رژیم ها هرگز مورد اعتماد نیستند. 
ایرانی هـــا روند دیپلماتیك را ضایع می کنند تـــا به هدفشان نزدیك تر 
گـــام دیگری برمی  شونـــد آن ها بـــه جای پایـــان دادن به برنامه شان 

دارند، گاهی اوقات گامی کوچك و بعضی اوقات هم گامی بزرگ تر«.
موشـــه یاآلون، وزیر دفاع )جنگ( جدید اسرائیل هم روز پنجشنبه 29 
فروردین، در سخنانی به مناسبت »روز استقالل« اسرائیل )روز نکبت ( 
گفته است: »اسرائیل نباید مبارزه علیه ایران را رهبری کند این وظیفه 
آمریکا و غرب است. اسرائیل هدف نخست یك ایران هسته ای خواهد 
بود و باید خود را آماده هر احتمالی جهت دفاع از خود با ابزار و امکانات 
خود کند«. سپهبد بنی گانتز رئیس فعلی ستاد مشترك ارتش اسرائیل 
گفـــت: »ما توانایی و استعداد  هـــم در مراسم روز استقالل در سخنانی 

برخورد با خطر ایران را داریم و من وارد جزییات عملیاتی این توانمندی 
گـــر سؤال شود که آیـــا ارتش اسرائیـــل در صورتی که گزینه  نمی شـــوم. ا
دیگری نداشتـــه باشد، استعداد حمله ای به تنهایی علیه تاسیسات 

هسته ای ایران را دارد یا نه؟ پاسخ داد: »صراحتا اعالم می کنم بله«.
گرچه بهانـــه ظاهری این اظهـــارات شکست  تحلیلگـــران می گویند ا
کرات آلماتی2 است، ولی در واقع صهیونیست ها انتخابات ایران  مذا
گرفته اند.کنگـــره آمریکا نیـــز در این زمینه بـــا اسرائیل همراه  را هـــدف 
است.رابرت منندز و مارک کرک دو سناتور آمریکایی اخیرا پیشنهادی را 
مطرح کرده اند که تحریم های فعلی آمریکا را علیه ایران شدیدتر می کند.
کنگـــره تصـــور می کننـــد آسیب پذیـــری ایـــران در آستانـــه  اسرائیـــل و 
که  انتخابـــات در مقابل تحریم هـــا بسیار بیشتر اســـت از زمانی است 

انتخابات به پایان رسیده و دولت جدید بر سر کار آمده باشد.
ایـــن در حالی است که ظاهـــرا دولت آمریکا با تالش برای تحریم آشکار 
گرچه نمی توان با قاطعیت  ایران در این مقطع چندان موافق نیست، ا

گفت قادر به مقاومت در مقابل فشار اسرائیل و کنگره خواهد بود یا نه.
جان کـــری وزیر خارجـــه آمریکا روز پنجشنبـــه 29 فروردیـــن 1391 )18 
کنگره باید  که  کرد  کید  کمیته روابـــط خارجی سنا تا آوریـــل 2013( در 

صبور باشد تا زمان انتخابات ایران فرا برسد.

 تاثیرات دوسویه
کرات و انتخابات مذا

اخبار دریافتی از اجالس جی8 حکایت از آن دارد 
که وزرای خارجه این کشورها تصمیمی مبنی بر 

توقف مذاکرات با کشورمان تا بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری ایران دارند.

که فشار  گزارش ها نشان دهنده آن است  ايران هسته ای؛ برخـــی 
اسرائیـــل بر دولت آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه ایران در آستانه 

انتخابات 24 خرداد )14 ژوئن( بسیار سنگین شده است.
برخـــی تحلیلگران در تهـــران استفاده پی در پـــی مقام های اسرائیلی 
که  از ادبیـــات حمله یک جانبه علیه ایران را عالمتـــی از آن می دانند 
اسرائیـــل مجددا می خواهد با تهدید حمله نظامـــی آمریکا را وادار به 

تشدید تحریم ها علیه ایران کند.
گذشتـــه تقریبـــا همـــه مقام های سطـــح بـــاالی رژیم  طـــی روزهـــای 

صهیونیستی از ادبیات جنگی علیه ایران استفاده کرده اند.
یـــووال اشتاینیتس، وزیر امور استراتژیك و اطالعاتی و امور بین الملل 
کردن  گفته اســـت: »ایران رونـــد دیپلماتیك بـــرای متوقف  اسرائیـــل 
برنامـــه غنی سازی اورانیـــوم را ضایع می کند و دیگر زمـــان آن رسیده 
است که جامعه بین الملل برای ایران یك ضرب االجل و یا یك جدول 
کند. ایران تقریبـــا در نیمه راه  زمانـــی و حتی یـــك تهدید نظامی مقرر 
که نتانیاهـــو آن را سپتامبر گذشته در  رسیـــدن به خط قرمزی  است 
مجمع عمومی سازمان ملل در موضوع برنامه هسته ای ایران ترسیم 
کرد. ره گیری کردن یك برنامه هسته ای در مرحله غنی سازی اورانیوم 
گرفته  آسان تـــر است از این که بمبی ساخته شود و بعد از آن تصمیم 

که تا  اي���ران هسته ای؛ منابع دیپلماتیک در تهران این موضوع را 
کره  پیش از برگـــزاری انتخابات ریاست جمهوری ایـــران یک دور مذا

دیگر میان ایران و آژانس برگزار شود، منتفی نمی دانند.
خبرگزاری رویترز روز جمعه 3 فروردین از قول دیپلمات های اروپایی 
کرات ایران و آژانس در  که احتماال دور جدید مذا گزارش داد  در وین 

ماه مه )اواخر اردیبهشت ماه( برگزار خواهد شد.
کرات ماه مه دهمین دور گفت وگوهای  گر این خبر درست باشد، مذا ا
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بین المللبین الملل بحث پنهان سنگین میان اسرائیل و آمریکا:

 آیا باید شب انتخابات 
ایران را تحریم کرد؟

چرا آژانس به دنبال 
بازرسی از پارچین 

بدون تدوین مدالیته 
است؟

برخی گزارش ها نشان دهنده آن است که فشار 
اسرائیل بر دولت آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه 
ایران در آستانه انتخابات 24 خرداد )14 ژوئن( بسیار 

سنگین شده است.

منابع دیپلماتیک در تهران این موضوع را که تا پیش 
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران یک دور 
مذاکره دیگر میان ایران و آژانس برگزار شود، منتفی 

نمی دانند.



کک ســـازی ذوب آهن  © واحـــد شمـــاره 3 
اصفهـــان بـــه عنـــوان بزرگ تریـــن واحد 
کک ســـازی خاورمیانه بـــا ظرفیت تولید 
900 هـــزار تـــن در ســـال و نیروگـــاه جدید 
کارخانه ذوب آهن با فرمان رئیس جمهور 

کار کرد. آغاز به 

کـــه اخیرًا  © وزیـــر نفت و انـــرژی کره شمالی 
برای بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت 
به ایران آمده بود پس از دیدار با مسئوالن 
وزارت نفت با واردات روزانه ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار 
بشکـــه نفـــت و چهـــار میلیون لیتـــر انواع 

فرآورده  نفتی از ایران موافقت کرد.

وزیـــر اقتصـــاد در جمـــع خبرنگـــاران در  ©
کاهـــش ۱۴ درصدی واردات  نیویورک از 
و افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی 
ایـــران در ســـال 13۹۱ خبـــر داد و با اعالم 
خ بیکاری  خ تورم 30/9 درصـــدی و نر نر
12/2 درصدی گفت: شک نداریم که در 
خ رشـــد اقتصادی ایران  گذشته نر سال 

مثبت بوده است.

شاخص بـــورس تهران 42 هـــزار واحدی  ©
کل بـــورس در ادامه رشد  شـــد؛ شاخص 
قیمت سهام شرکت ها رکورد جدیدی را 
کـــرد و برای اولین بـــار در تاریخ بازار  ثبت 
کانال 42 هزار واحدی شد؛  سرمایه وارد 
ارزش بازار سرمایه نیز بـــرای اولین بار به 

207 هزار میلیارد تومان رسیده است.

گزارشـــی از وابستگـــی فرودگاه  © رویتـــرز در 
دبی به عنـــوان دومین فرودگـــاه پر تردد 
جهـــان به نفت ایران خبـــرداد و نوشت: 
با وجود تحریم های آمریکا سوخت تهیه 
شده از نفـــت ایران در هـــزاران پرواز این 

فرودگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

معـــاون اول رئیس جمهور با بیان این که  ©
کاالهـــای اساسی  خبر حـــذف ارز مرجع 
کامال  از ســـوی قائم مقـــام وزیر صنعـــت، 
بی اساس و بدون نظر دولت بوده است، 
گفـــت: دولت مکلف به تأمیـــن ارز مرجع 
کاالهـــای اساسی است و این روند  برای 

را ادامه خواهد داد.

شمس الدیـــن حسینـــی، وزیـــر اقتصـــاد  ©
در مصاحبـــه بـــا روزنامـــه »وال استریت 
ژورنـــال« ذخایـــر ارزی ایـــران را باالی ۱۰۰ 
گفت: با وجود  کـــرد و  میلیـــارد دالر اعالم 
گرفتن  امیـــدواری دولـــت آمریکا به قـــرار 
ایران در لبه پرتگـــاه اقتصادی وضعیت 

اقتصادی ایران هم چنان پایدار است.

کمیسیون اصـــل 90 مجلس  © سخنگوی 
صنعـــت،  وزارت  نمایندگـــان  داد،  خبـــر 
کمیسیون  سازمـــان حمایت و اعضـــای 
اصـــل ۹۰ در نشســـت روز یکشنبـــه ایـــن 
کاهـــش ۱۵ تا ۳۰  کمیسیون در خصوص 
درصدی قیمـــت خودروها براساس نوع 

آن ها به توافق رسیدند.

مجید نامجـــو: طی سال هـــای اخیر روند  ©
احداث سد و نیروگاه گتوند شتاب گرفت و 
گر این طرح را افتتاح نمی کردیم، بعید بود  ا
کار را انجام دهند؛  دولت های بعدی این 
یکی از مهم ترین اقدامات وزارت نیرو در باره 
این، اختصاص اعتبار 500 میلیارد تومانی در 

یک بازه زمانی کوتاه مدت بود.

کشاورزی  © صادق خلیلیان، وزیر جهـــاد 
گفت:  ایـــران در دیدار با نیکـــالی آزاروف 
در حـــال حاضر تراز تجاری بین دو کشور 
بیش از یک میلیـــارد و دویست و هفتاد 
که این  میلیـــون دالر است؛ امیدواریـــم 
روند هم چنان رو به جلو بوده و ظرفیت 
تراز تجاری فعلی به سه برابر افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، از  ©
برنامه ریزی این منطقه برای رسیدن به 
افزایـــش 30 درصدی صـــادرات غیرنفتی 
گفـــت: سال گذشتـــه 650  کـــرد و  کیـــد  تأ
کـــاالی غیرنفتـــی از ایـــن  میلیـــون دالر 
منطقه به کشورهای همسایه صادر شد.

کمیسیـــون تلفیـــق الیحـــه  © سخنگـــوی 
کـــرد؛ طبـــق  بودجـــه ســـال 1392 اعـــالم 
کمیسیـــون، وزارت نفـــت مجاز  مصوبـــه 
به انتشـــار ۱۰ میلیارد دالر اوراق مشارکت 

ارزی و صکـــوک شد و بانـــک مرکزی هم 
مجـــاز اســـت تـــا 10 میلیـــارد دالر از محل 
سپرده گذاری هـــای خارجـــی، تسهیالت 

ارزی در اختیار وزارت نفت قرار دهد.

علـــی نیکـــزاد، وزیـــر راه و شهرســـازی در  ©
ح های عمرانی استان  مراسم افتتاح طر
گفـــت: در هشت ســـال دولت های  قـــم، 
کیلومتـــر بزرگـــراه،  نهـــم و دهـــم؛ 8337 
کشور ساخته  کیلومتر راه آهن در   2433
کیلومتـــر راه روستایی  و 45 هـــزار و 367 
کنـــون 41 هـــزار و 500  آسفالـــت شد؛ هم ا

ح در دست اجرا داریم. کیلومتر طر

کشور: در  © رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
سال گذشته با وجود تحریم ها درآمدهای 
پیش بینی شده در هشت استان بیش از 
100 درصد و در 12 استان بیش از 95 درصد 
کمی  کشـــور نیز  و در مابقـــی استان های 

کمتر از این میزان بوده است.

کمیسیون اقتصادی  © ایرج ندیمی، عضو 
کنـــش به  گفت وگـــو بـــا »نسیـــم« در وا در 
گـــزارش مرکز پژوهش ها مبنی بر پرداخت 
نیمـــی از وام های قرض الحسنه بانک ها 
کارکنان، گفت: باید بین وام های خرد  به 
کالن را  کالن تفاوت قائل شد، وام های  و 
به دلیل محدودیت های قانونی، بانک ها 

نمی توانند به کارکنان خود بدهند.

احمـــد توکلی در تذکـــری در صحن علنی  ©
که بـــه کاالهای  مجلـــس: سه مـــاه است 
اساسی ارزی تخصیـــص داده نمی شود؛ 
رئیس جمهور می گوید می خواهم 250 هزار 
تومان یارانه به مردم بدهم، نمی گوید این 
کار را می خواهد با 9 برابر کردن حامل های 
گوشـــت 60  انـــرژی انجـــام دهـــد؛ قیمت 

درصد گران شده است.

معاون بودجـــه معاونـــت برنامه ریزی و  ©
کاهش  نظـــارت راهبـــردی بـــا اشاره بـــه 
ردیف مربـــوط به هدفمندی یارانه ها در 
گفت: هنوز ابعاد موضوع  الیحه  بودجه، 
و میـــزان یارانه نقـــدی مشخص نیست 
و در صـــورت تصویب ایـــن رقم در صحن 
علنی شاهد تغییـــرات اساسی در اجرای 

این قانون خواهیم بود.

خبرهای  پیامکی ...

بره���ان؛ استاد ارجمنـــد، دکتر مشایخـــی، اخیرًا مقالـــه ای با عنوان 
»چالش های اصلی پیشرفت اقتصادی ایران« نگاشته اند که اندکی نیاز 
به تأمل و بررسی بیشتری دارد. این تأمل در موضوع، در واقع معطوف 
کـــه در سال های اخیر بیشتر مورد  گفتمانی پیشرفت است  به فضای 
بحث اساتید و کارشناسان محترم بوده است. هم چنان که می دانیم، 
این دهه به عنوان دهه  پیشرفـــت و عدالت نامیده شده است و ورود 
جنبش گفتمانی جدید با عنوان الگوی پیشرفت ایرانی  ـ  اسالمی بیانگر 
ظهور نظریاتی بدیل در موضوع پیشرفـــت در چارچوب نظام اسالمی 
گفتمانی جدید، به نظر می رسد  است. حال با شکل گیری این فضای 
بهتـــر است اساتید برجسته  کشـــور، که تجربه  چندین دهـــه حضور در 
فضای علمی و سیاست گذاری کشور را داشته اند، این جریان فکری را 
به عنوان یک پارادایم مطرح و قابل بحث در نظر بگیرند و سعی نمایند 
همـــراه با این جریان به نقد و تحلیل و ارائه  دیدگاه بپردازند. البته این 
به معنی محـــدود کردن نظریات در یک جهت فکری خاص یا الزام به 
کـــردن رویکرد نظریه پردازی اسالمی نیست؛ ولی باید پذیرفت که  وارد 
یک حرکت فکری در خالف جریان گفتمانی جدید نمی تواند به تحول 

نظری و عینی در ساختارهای سیاست گذاری نظام منجر گردد.
گـــر اساتیـــد صاحب نظـــر نگـــران و دغدغه منـــد اصـــالح نهادهـــای  ا
کارآمدســـازی دولـــت، بهبـــود فضای اقتصـــادی و  سیاست گـــذاری، 
گفتمانی  گرفتن جریـــان غالب  پیشرفـــت اقتصادی هستنـــد؛ در نظر 
کشـــور، در موضـــوع پیشرفت، جزو الزامـــات اثربخشـــی نظریه پردازی 
که  است. در غیر این صورت و با در نظر نداشتن جریان فکری جدید، 
به دنبال مقوالتی هم چون الگوی اسالمی ـ   ایرانی پیشرفت، پیشرفت 
ح  و عدالت، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی اسالمی و... هستند و طر
نظریات بر خالف این جنبش فکری، می توان گفت یا اساتید ارجمند 
کاملی  به اقتضائات و الزامات نظریه پـــردازی در نظام اسالمی وقوف 
ندارند و یا بر این عقیده اند که تنها راه کمال و سعادت جامعه همان 
گیوتین  گرایشات ایدئولوژیک بـــا استفاده از  نظریـــات خالص شده از 
که سال ها از طرف طیف اقتصاددانان پیرو جریان غالب  هیوم است 

اقتصاد غرب، که حضور پررنگی نیز در تدوین برنامه های توسعه  نظام 
کـــه تکرار و ترجمان همـــان ادبیات  ح بوده  اسالمـــی داشته اند، مطر

اقتصادی متعارف در بستر علوم سکوالر غربی است.
بـــا این مقدمه، در این جا، به اختصار چند نقـــد در مورد نظرات استاد 
طـــرح می شـــود. علی رغم ایـــن نقدها، نبایـــد جایگاه علمـــی و سوابق 
گرفت. هم چنیـــن این نقد به  دانشگاهـــی و اجرایی ایشـــان را نادیده 
معنـــی نفی تمام ادله و گزاره های مطرح شده در مقاله نیست؛ چرا که 
گرایـــی در نظرات و  در موضوعـــات اقتصـــادی، امکان کمتری بـــرای وا
راه حل ها برای رفع مشکالت وجود دارد و اجماع نسبی در زمینه  نحوه  
برون رفت از مشکالت وجود دارد. این نقدها تنها معطوف به آن بخش 
از بیانات ایشان است که مرتبط با فضای گفتمانی پیشرفت و عدالت 
که اساتید و صاحب نظران توجه  کید بر این مقوله است  می باشد و تأ
بیشتری به الزامات نظریه پردازی در نظام اسالمی، اهداف و آرمان های 

جامعه  اسالمی و در یک کالم به »اسالمیت جامعه« داشته باشند.
مشکالت اقتصادی را نهایتًا باید حل کنیم و به دوره  رشد و شکوفایی 
که رفع مشکالت اقتصادی و افزایش  برسیم، ولی نکته  مهم آن است 
رفـــاه در جامعـــه هدف و غایت نهایی نیست. اقتصـــاد باید رشد کند 
که بـــا افزایش درآمـــد سرانه  جامعه،  و شکوفـــا شـــود، نـــه از آن جهت 
کثر  سطـــح مصرف بیشتر می شود و مطلوبیت بین دوره ای افراد حدا
می شود، بلکه مشکالت اقتصادی باید حل شود از آن جهت که با رفع 
ایـــن مشکالت دغدغه و نگرانی مـــردم از مشکالت معیشت و درآمد و 
مسکـــن می بایست به دغدغه های زندگی معنوی و بسط معنویت و 

ایمان در جامعه مبدل شود.
گفـــت وظیفه  اصلـــی دولت اسالمـــی ایجاد  از یـــک جهـــت، می تـــوان 
گسترش معنویـــت و زندگی ایمانـــی در جامعه  بسترهـــا و زمینه های 
اســـت و الجرم یکـــی از مهم ترین اقدامات و مراحـــل ایجاد این بستر 
رفع مشکالت اقتصادی و ارتقای سطح درآمد و سطح معیشت است. 
دکتر مشایخی، در ابتـــدای مقاله  خود، عنوان می کنند »پیشرفت در 
ُبعـــد اقتصادی، الزمه  بقـــا و شکوفایی یک نظام اجتماعی و سیاسی 

گر اساتيد  ا
صاحب نظر نگران 

و دغدغه مند 
اصالح نهادهای 

سياست گذاری، 
كارآمدسازی 

دولت، بهبود 
فضای اقتصادی و 

پيشرفت اقتصادی 
هستند؛ در نظر 

گرفتن جريان 
غالب گفتمانی 

كشور، در موضوع 
پيشرفت، جزو 

الزامات اثربخشی 
نظريه پردازی 

است.

نقدی بر مقاله  دکتر »مشایخی« 

نظریه پردازی پیشرفت اقتصادی در نظام اسالمی
این نقدها تنها معطوف به آن بخش از بیانات استاد است که مرتبط با فضای گفتمانی پیشرفت و عدالت می باشد و 

تأکید بر این مقوله است که اساتید و صاحب نظران توجه بیشتری به الزامات نظریه پردازی در نظام اسالمی، اهداف و 
آرمان های جامعه  اسالمی و در یک کالم به »اسالمیت جامعه« داشته باشند.

 7 اردیبهشت 1392
 شماره 6

 7 اردیبهشت 1392
 شماره 6

1415
هفته نامه مجتمع رسانه ای اطلسهفته نامه مجتمع رسانه ای اطلس

اقتصادیاقتصادی

دولت مکلف به تأمین ارز 
مرجع کاالهای اساسی 
است

وابستگی فرودگاه دبی به 
نفت ایران

شاخص بورس بر قله 42 هزار 
واحد ایستاد

موافقت کره شمالي با خرید 
روزانه ۱۱۰هزار بشکه نفت 
از ایران



وظيفه  اصلی 
دولت اسالمی 
ايجاد بسترها و 
زمينه های گسترش 
معنويت و زندگی 
ايمانی در جامعه 
است و الجرم 
يكی از مهم ترين 
اقدامات و مراحل 
ايجاد اين بستر 
رفع مشكالت 
اقتصادی و 
ارتقای سطح 
درآمد و سطح 
معيشت است. 
دكتر مشايخی، در 
ابتدای مقاله  خود، 
عنوان می كنند 
»پيشرفت در ُبعد 
اقتصادی، الزمه  بقا 
و شكوفايی يک 
نظام اجتماعی و 
سياسی است.«

است.« ]1[، آیا رشد شاخصه های اقتصادی برای بهبود جنبه های 
مـــادی زندگی بشری الزم اســـت یا این که رفع مشکالت اقتصادی و 
پیشرفت در ابعاد مادی، زمینه و مقدمه  گذار از دغدغه های مبتنی 
بـــر معیشت بـــه دغدغه های مبتنی بر معنویت اســـت؟ این که آیا با 
که ایشان نمود ایـــن پیشرفت را در  پیشرفـــت در ابعاد اقتصـــادی، 
خ تورم،  خ بیکاری، نر شاخص هایی چون »تولید سرانه در جامعه، نر
توزیع درآمد بین آحاد جامعه، متوسط میزان تحصیالت نیروی کار، 
دسترســـی به خدمات آموزشی و بهداشتـــی، امید به زندگی، میزان 
تولیدات فرهنگی و تأمین زندگـــی در زمان بازنشستگی و بیکاری« 
می داننـــد، می توان بقـــا و شکوفایی نظـــام اجتماعـــی و سیاسی را 

تضمین نمود جای تأمل و پرسش دارد.
که ایشـــان هم »بقا« و هم  از ایـــن جهت، باید تأمل بیشتری داشت 
گرو پیشرفت اقتصـــادی در شاخصه های  »شکوفایـــی« جامعه را در 
ذکرشـــده می دانند. اولین ســـؤال آن است که شکوفایی اجتماعی و 
سیاســـی را چگونه تعبیر می کنیم. به بیان دیگر، در صورت پیشرفت 
اقتصادی چه نمودهای عینی در اجتماع و سیاست خواهیم دید که 
استاد محترم معتقد به شکوفایی ابعاد اجتماعی و سیاسی جامعه در 
نتیجه  پیشرفت اقتصادی هستند. الزم است مجددًا یادآوری کنیم 
که هیچ عقل سلیمی با پیشرفت اقتصاد و ارتقای سطح درآمد و رفاه 
جامعـــه مخالف نیست، بلکه هدف اصلی از طـــرح این موضوع این 
است که بدانیم پیشرفت اقتصـــاد را برای چه اهدافی می خواهیم و 
از چه مسیـــری می خواهیم به این پیشرفت دســـت یابیم؟ به بیان 
دیگر آیا در دهه  چهارم از نظام اسالمی هنوز باید در چارچوب ادبیات 
که تجربـــه  آزمون آن در دهه هـــای گذشته روشن  توسعـــه  مادی گرا، 
شده است، طرح موضوع کنیم؟ آیا وقت آن نرسیده است که اساتید 
محترم به اقتضائات جامعه  اسالمی و به ابعاد فرهنگی و مهم تر از همه 
به جایگاه نظام اسالمی در سطح بین الملل توجه دقیق تری داشته 
باشنـــد؟ با نادیده گرفتن شرایـــط واقعی مقابله  نظام سلطه با نظام 
اسالمی، نظریه پردازی توسعه به همان گزاره های متداول در ادبیات 
توسعه  مدرن، که مبتنی بر تقسیم کار جهانی و همبستگی با اقتصاد 

جهانی است، محدود خواهد شد.
که استـــاد محترم در مقالـــه  خود معتقدنـــد »در تنظیم  هم چنـــان 
روابـــط بین المللـــی بـــه توسعه  بـــازار بـــرای محصـــوالت داخلی، به 
دسترســـی اقتصـــاد ملی بـــه دانش و تکنولـــوژی، به امکـــان جذب 
سرمایه ها و منابع خارجی بین المللی و باالخره به رونق تعامل و داد 
و ستد اقتصادی در جهت پیشرفت اقتصادی توجه و اولویت داده 
که اقتصاد  گزاره های تکراری رسید  می شود« ]2[ می توان به همان 
ما باید با اقتصاد جهانی پیوند یابد و در این تعامل و داد و ستد به 
رشد و توسعه  اقتصادی دست پیدا کند. در این جا، می توان پرسید 
ج از نظام  گرچـــه خار که آیـــا داشتن تعامل فعال با اقتصاد جهانی ا
ارزشی و ایدئولوژیک نظام اسالمی نیست، در شرایط اعمال فشار و 
کشور آیا منطقًا  تحریم و تالش نظام سلطـــه برای انزوای اقتصادی 
کـــه واضح و روشن  کـــه بخواهیم از محاسن آن،  امکـــان وقوع دارد 
است، سخـــن به میان آوریم؟ چگونه می تـــوان از جذب سرمایه ها 
گفت  و منابـــع خارجی و رونق تعامل و داد و ستد اقتصادی سخن 
و تقابـــل همه جانبه  اقتصادی با نظام اسالمـــی را نادیده گرفت؟ آیا 
که به جای بـــر شمردن محاسن پیونـــد با اقتصاد  منطقـــی نیست 
جهانی، بـــه تدوین استراتژی اقتصـــاد مقاومتی بپردازیـــم و با این 

رویکرد به پیشرفت اقتصادی کشور کمک نماییم؟
 پی نوشت ها:

]1[چالش  های اصلی پیشرفت اقتصادی ایران،
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=357960 

]2[همان.

منصور ملكی �

با توجه به اين كه 
افزايش پايه  پولی از 

راه وام دهی بانک 
مركزی به دولت 
برای رفع كسری 

بودجه، باعث 
افزايش حجم 
پول و افزايش 
تورم می شود، 

توصيه می شود 
كه دولت به جای 

تأمين كسری خود 
از راه استقراض 

از بانک مركزی، 
در صدد تعديل 

كسری بودجه  
خود از راه تعديل 

سياست های طرف 
عرضه و نيز كارا 

كردن نظام مالياتی 
و يارانه  پرداختی 

باشد.

نقدینگی در طی تقریبًا 34 سال 1503 برابر شده است.
در دوره  1358 تـــا 1360، حجم نقدینگی از 258 میلیارد تومان به 451 
خ تورم از 11/4 درصد به  میلیارد تومان افزایش می یابد، در حالی که نر
22/5 درصد افزایش می یابد. در دوره  1360 تا 1368، حجم نقدینگی 
از 451 میلیـــارد تومـــان بـــه 1569 میلیـــارد تومان افزایـــش می یابد. در 
خ تورم از 22/5 درصد به 17/4 درصد کاهش می یابد.  همین دوره، نر
مجددًا در دوره  1368 تا 1376، حجم نقدینگی از 1569 میلیارد تومان 
خ تـــورم از 17/4 به 17/3  بـــه 11655 میلیـــارد تومان می رســـد؛ اما نـــر
کاهش یافته اســـت. در دوره  1376 تا 1384 ، حجم نقدینگی  درصـــد 
از 11655 میلیـــارد تومان به 68586 میلیـــارد تومان افزایش یافته، در 
کاهش یافته است. نهایتًا  خ تورم از 17/3 به 10/4 درصد  که نر حالـــی 
در دوره  1384 تـــا تیـــر 1391، حجم نقدینگی از 68586 میلیارد تومان 
خ تورم نیز در همیـــن دوره از  بـــه 387500 میلیارد تومان رسیـــده و نر
10/4 درصـــد به حدود 32 درصد افزایش یافته است. بنابراین به نظر 
کـــه در دوره  1384 تـــا 1391، تزریق پول به اقتصـــاد در قالب  می رســـد 
ح هایی مثل بنگاه هـــای زود بازده، هدفمندی یارانه ها و مسکن  طر

مهر بیش از پیش رشد نقدینگی را افزایش داده است.
خ تورم روند ثابتی نداشته است. به این  در دوره  1384 تا تیر 1391، نر
ترتیـــب که در ابتدا با سیری صعودی، تورم 10 درصدی سال 1384 به 
خ 25 درصد در سال 1387 افزایش یافته، سپس در سال 1388 به  نـــر
خ تورم مجددًا در سال  سطـــح 10/8 درصد کاهش یافته اســـت؛ اما نر
1390 به 21/5 درصد افزایش یافته و تورم ساالنه در ماه های ابتدایی 
ســـال 1391 در بـــازه   21 تا 24 درصـــد و در ماه های پایانی بین 24 تا 32 
گزارش شده اســـت. هم چنین آمارهای  درصـــد توسط بانک مرکـــزی 
که حجم نقدینگی از اول سال 1383 تا  بانـــک مرکزی نشان می دهد 
که  اول ســـال 1391، یعنی ظرف 8 سال، 7 برابـــر شده است؛  در حالی 
رشد اقتصادی ظـــرف این سال ها در باالترین رقم به حدود 5 درصد 
رسیده است. حال آن که نقدینگی به طور میانگین در این سال ها به 
کاهش قدرت  حدود 90 درصد افزایش یافته و تورم ناشی از آن باعث 

خرید مردم و بی ارزش شدن پول ملی شده است.
خ تورم همـــراه با افزایش  کاهش نر بـــا توجه به شواهد حاصل شـــده، 
حجـــم نقدینگی در بسیاری از سال ها به معنی تغییر رابطه  بین تورم 
و نقدینگی نیست؛ بلکه فاصله  بیـــن رشد نقدینگی و تورم در نتیجه  
آثـــار سایـــر متغیرهای اثرگذار بر تـــورم بوده است. به عنـــوان مثال، در 
سال هـــای قبل از ســـال 1384، هم زمان با افزایـــش حجم نقدینگی، 
کشور نیز از رشد باالیی برخوردار بوده است. بنابراین بخشی  واردات 
از ایـــن نقدینگی در طی سال های قبل از 1384 جذب بخش واردات 
شده و سبب شده است تا افزایش حجم نقدینگی به صورت افزایش 

کارنامه  اقتصادی دولت 

مــیــزان رشــد نـــــقـدینـگی در ســــــــــــال 1391 و  اثــــرات آن بـــر تــــورم

نرخ تورم در سال 1391 تحت تأثیر میزان نظم مالی 
دولت و نوسانات در بازار ارز بوده است. از این رو، نرخ 

رشد نقدینگی به عنوان معیار نظم مالی دولت، به 
صورت غیرمستقیم و نوسانات بازار به هر دو شکل 
مستقیم و غیرمستقیم بر تورم اثرگذار بوده است.

کم باشد. از طرف دیگر در  کاالها و خدمات بروز نکند یا اثر آن  قیمت 
خ رشد اقتصادی در نتیجه  اصالحات  دوره  قبـــل از 1384، افزایش نـــر
خ ارز از دیگر  اقتصادی برنامه  توسعه  سوم، رشد قیمت نفت و ثبات نر
عواملی بود ه اند که تورم را کاهش داده است. از این رو، سیاستگذاران 
اقتصادی باید همواره نگران رشد زیاد و فزاینده  نقدینگی باشند و بر 
این اساس، با توجه به این که افزایش پایه  پولی از راه وام دهی بانک 
کســـری بودجه، باعث افزایش حجم پول  مرکـــزی به دولت برای رفع 
که دولت بـــه جای تأمین  و افزایـــش تورم می شـــود، توصیه می شود 
کسری  کسری خود از راه استقـــراض از بانک مرکزی، در صدد تعدیل 
کردن  کارا  بودجه  خـــود از راه تعدیل سیاست های طرف عرضه و نیز 

نظام مالیاتی و یارانه  پرداختی باشد.
نتيجه  گيری

گرچه وجـــود ارتباط و  کرد که ا بـــه عنوان نتیجـــه   کلی می توان بیـــان 
همبستگـــی بین رشد پـــول و تـــورم در بسیاری از مطالعـــات نظری و 
بررسی های تجربی اثبات شـــده است، اما شواهد موجود در اقتصاد 
کنار رشد فزاینـــده  نقدینگی، افزایش  کـــه در  گویای این است  ایـــران 
کسری بودجه   دولت، افزایش ابعاد مداخله   دولت در چارچوب قانون 
هدفمند سازی یارانه  ها، افزایش برنامه  های لحظه  ای، افزایش شدت 
تحریم  هـــا، کاهش درآمدهای نفتی به دلیل عوامل بازاری، باال رفتن 
خ ارز بر اساس ضربه  های قیمتی و تشدید انتظارات تورمی به دلیل  نر
ایجاد فضای نااطمینانی به توانمندی مسئوالن پولی در کنترل تورم 
خ تورم در سال های 1389، 1390 و 1391 نقش داشته   اند.  در افزایش نر
اجـــرای قانون هدفمندی یارانه  هـــا در دو سال اخیر منجر به افزایش 
که  کسری بودجه   دولت و تأمین آن از محل منابع بانک مرکزی شده 
ایـــن موضوع باعث افزایش پایه   پولی و افزایش حجم نقدینگی شده 
اســـت و تقریبًا به ازای هر واحد افزایش پایه  پولی، حدود چهار واحد 

حجم نقدینگی افزایش می یابد.
خ رشد  با افزایش کسری بودجه، باال رفتن تورم و افزایش نقدینگی نر
اقتصـــادی دارای روند نزولی می شـــود. بنابراین میزان تغییر در رشد 
کســـری بودجه بستگی خواهد داشت. در  اقتصادی به نحوه   تأمین 
کند و در نهایت  کسری بودجه   خود را تأمین  که دولت نتواند  حالتی 
بـــار بدهی  های پنهان خود را افزایش بدهد، بیشترین آسیب به رشد 
گذاری  های  اقتصادی وارد می شود. هم چنین تأمین نشدن بخش وا
مالـــی در بودجـــه، بـــه دالیـــل مختلـــف و از جمله تحریـــم اقتصادی، 

خ رشد را کاهش دهد. می  تواند نر
خ تورم در سال 1391 تحت تأثیر میزان نظم مالی دولت و  هم چنین، نر
خ رشد نقدینگی به عنوان  نوسانات در بازار ارز بوده است. از این رو، نر
معیار نظم مالی دولت، به صورت غیرمستقیم و نوسانات بازار به هر 

دو شکل مستقیم و غیرمستقیم بر تورم اثرگذار بوده است.

حجت ايزدخواستی �
دانشجوی دكترای اقتصاد

بره���ان؛ یکی از مشکـــالت اقتصاد ایران در چنـــد دهه  اخیر پدیده  
تـــورم بـــوده و صرف نظـــر از آثار و پیامدهـــای تورم، یکـــی از مهم ترین 
مباحث مربوط به تورم، بحث عوامل ایجادکننده  آن است. بر اساس 
نظریـــه  مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی بین رشد نقدینگی 
که رشد پیوسته و زیاد حجم  و تورم پیش بینی می شود؛ به این معنا 
خ تورم را افزایـــش می دهد. بر اساس  پـــول )نقدینگی( در اقتصـــاد، نر
ادبیـــات پولی، حجم نقدینگی از مجموع اسکنـــاس و مسکوکات در 
دست بخش خصوصی و حجم سپرده های جاری و مدت دار حاصل 

می شود.
مکانیسم اثـــر گسترش حجم نقدینگی بر تورم مکانیسم پیچیده ای 
است که می تواند با چند تأخیر زمانی قابل مشاهده باشد. در بررسی 
رونـــد نقدینگـــی در سال هـــای پس از انقـــالب )1358 تـــا 1391(، طبق 
گـــزارش شده  کـــه در جـــداول )1(، )2( و )3(  آمارهـــای بانـــک مرکـــزی، 
است، حجم نقدینگی از 258 میلیـــارد تومان در ابتدای سال 1358، 
به رقم 387 هزار و پانصد میلیارد تومان در انتهای تیرماه سال 1391 
رسیده است؛ یعنی در این سال ها، نقدینگی با افزایشی معادل 387 
هـــزار و 242 میلیارد تومـــان مواجه بوده است. به عبارت دیگر، حجم 
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عزت اهلل ضرغامی در جمـــع خبرنگاران:  ©
متناســـب با تعـــداد نامزدهـــای ریاست  
جمهوری، مناظرات را طراحی می کنیم؛ 
کیفیت  مناظره هـــا زنده خواهد بـــود اما 
برنامـــه بـــا توجه بـــه محدودیـــت وقت، 
بـــه تعداد آنـــان بستگـــی دارد؛ منتظریم 

مشخص شود تا اعالم نظر کنیم.

مجید مجیـــدی: جهـــان اســـالم از نقش  ©
کرده، در معرفی پیامبرمان  سینما غفلت 
به جهان غـــرب موفق نبوده ایم که باعث 
سوء استفـــاده دشمن شـــده است؛ وقتی 
غـــرب جریـــان اسالم هراســـی را در دستـــور 
گذاشته، به عنوان فیلمساز مسلمان  کار 
وظیفه خود می دانم با ساخت فیلم پیامبر 

)صلی اهلل علیه و آله(، این خأل را پر کنم.

از هیـــچ  © مـــا  نـــوری همدانـــی:  آیـــت اهلل 
کسی را  شخصـــی حمایت نکـــرده و اسم 
نبرده ایم؛ ما تنها در سخنرانی های خود 
گی ها را بیان می کنیم؛ ما  ک هـــا و ویژ مال
به رئیس جمهـــوری والیت مدار، انقالبی، 
کارآمد نیاز داریـــم تا بتوانیم بر   شجـــاع و 

مشکالت فائق آییم.

محمدحسین رجبـــی دوانی در بازدید از  ©
»نسیم«: سریال های تاریخی عربی تنها 
عکس العمل منفعالنه و ناشیانه در برابر 
قـــدرت نرم شیعـــه و جمهـــوری اسالمی 
اســـت؛ تالش میرباقـــری در»مختارنامه« 
دست کمی از کار علمای بزرگ در نوشتن 
کتب حدیـــث نـــدارد؛ دوران امامت باید 
اولویت اول برای تولیدات تاریخی باشد.

ضرغامی در نشست نقد »سیاست های  ©
صدا وسیما«:مخالف حضور دوربین  صدا 
وسیما در این جا هستم چرا که می خواهم 
جنبه تبلیغاتی نیابد؛ هدفـــم استفاده از 
نظرات تخصصی دانشجویان است؛ چهار 
سال است بـــه سؤالی دربـــاره نامزدی در 
انتخابات ریاست  جمهوری پاسخ داده ام 

و باز هم پاسخم همان است.

حســـن پـــالرک، رئیـــس ستـــاد بازسازی  ©

»نسیـــم«: 13  بـــا  گفت وگـــو  در  عتبـــات 
اردیبهشـــت مراســـم رونمایـــی از ضریح 
انجـــام  )علیه الســـالم(  مسلـــم  حضـــرت 
می شود؛ مراحل پایانی کار در حال انجام 
کـــاری و مرمت ضریح  اســـت؛ پـــروژه طال

طفالن مسلم رو به اتمام است.

نشست خبری مدیر شبکه یک سیما: از  ©
هیچ دادگـــاه و مرجع قضایی درباره فرزاد 
کـــه مبنی بر  جمشیـــدی، نامه یـــا متنی 
قطع رابطه با او باشد به ما نرسیده، از نظر 
کارش را ادامـــه می دهد؛ تولید سریال  ما 
»فصل بی پروایی« توسط فریدون جیرانی 

به طور جدی دنبال می شود.

حجـــت قاســـم زاده اصـــل در گفت وگـــو با  ©
»نسیـــم«: در سال های اخیر چندبار برای 
کـــردم اما  ساخت فیلم سینمایـــی اقدام 
نشد؛ مشکـــل پیـــدا نکـــردن سرمایه گذار 
است؛ اغلب سرمایه گذاران دنبال مضامین 
تکـــراری هستنـــد بنابراین پیشنهـــادات 
متفـــاوت هم نظرشـــان را جلب نمی کند؛ 

سریال تازه ام پاییز روی آنتن می رود.

اجتماعی: 
معـــاون عملیات مرزبانی ناجـــا از آمادگی  ©

100 درصدی نیروهای مرزبانی برای تأمین 
امنیت انتخابـــات ریاست جمهوری خبر 
گیـــر خنثی ســـازی مین،  داد؛ آمـــوزش فرا
مواد منفجره و انتقال تجربیات حوادث 
گذشته بـــه مرزبانـــان از اقدامات مرزبانی 

برای تأمین امنیت انتخابات است.

فرمانـــده ناجـــا: مسئـــوالن و نامزدهای  ©
انتخابات باید در حفـــظ آرامش جامعه 
کسانـــی بـــا شبهه افکنـــی  کننـــد،  تـــالش 
می گویند، دیگـــران برای مـــردم تصمیم 
کـــه دیگران  می گیرنـــد، ایجـــاد این تصور 
می خواهند برای شمـــا تصمیم  بگیرند، 

شایسته نظام نیست.

کبـــر والیتـــی، فـــوق تخصص  © دکتـــر علی ا
اطفـــال: مهم تریـــن معضـــل بهداشت و 
کشور، عدم دسترسی همه مردم  درمان 

به امکانات درمانی الزم، مناسب و مفید 
کـــه می  تواند نجات بخش  است؛ آن چه 
کشور و بـــرای مردم باشـــد رایگان  بـــرای 
که بایـــد در برنامه  کـــردن سالمت اســـت 

دولت آینده انجام شود.

مجلـــس  © آمـــوزش  کمیسیـــون  رئیـــس 
کـــرد؛ در  گفت وگـــو با »نسیـــم«، اعالم  در 
کمیسیـــون، وزیر بهداشت  جلسه امروز 
کـــه ورودی هـــای 1390 و  اطمینـــان داد 
1391 دانشگاه علوم پزشکی تهران، هیچ 
الزامـــی برای بازگشت بـــه دانشگاه ایران 
ندارند؛ بعد از تعطیالت مجلس، موضوع 

را مجددًا بررسی می کنیم.

نشست هفتگـــی شـــورای شهر تهـــران/  ©
گـــر شهرداری جلـــوی ساخت  شیبانی: ا
ساختمان های باالی چهار طبقه را نگیرد 
شخصا آن هـــا را تخریب می کنـــم؛ پروین 
احمدی نژاد: باغات منطقه یک در حال 
تخریـــب و تبدیل بـــه ساختمـــان است؛ 
چمـــران: نباید ساختمان هـــای با ارتفاع 

زیاد در کنار برج میالد ساخته شود.

رئیس بیمارستان قلـــب شهید رجایی:  ©
تصمیم بـــه ادغـــام یا تفکیـــک دانشگاه 
علوم پزشکی ایران، یک بحران  مدیریتی 
تصمیم گیـــری  در  مسئـــوالن  اســـت؛ 
شخص محور هستند و برنامه محور عمل 
نمی کنند؛ فقط تغییر سردر بیمارستان ها 
از دانشگاهی به دانشگـــاه دیگر 20 تا 30 

میلیارد تومان هزینه دارد.

ورزشی:

ل ایران در پنجمین  © تیم فوتبال استقـــال
لیـــگ  گروهـــی  بـــازی خـــود در مرحلـــه 
گـــل فرهاد مجیدی  قهرمانان آسیا با 3 
آرش  و   )73( بیـــگ زاده  هاشـــم   ،)45(
برهانـــی )90( برابر الریـــان قطر به پیروزی 
رسیـــد و بـــا 10 امتیاز صعـــودش را به دور 

بعدی مسابقات مسجل کرد.

کشتـــی آزاد ایـــران در پایـــان  © تیـــم ملـــی 
مسابقات قهرمانی آسیا در هندوستان، 
بـــا کســـب یک مدال طـــال، سه برنـــز و 45 
امتیاز پس از تیم میزبـــان به مقام نائب 

قهرمانی رسید.

خبرهای  پیامکی ...

رایگان کردن سالمت، باید 
برنامه دولت بعدی باشد

برخی افراد با شبهه افکنی 
خط دشمن را دنبال 
می کنند

آمادگی نیروهای مرزبانی 
برای تأمین امنیت 
انتخابات ریاست 
جمهوری

غفلت جهان اسالم از 
سینما

بره���ان؛ در بـــاب مسائـــل فقهی حجـــاب، بایـــد با نگاهـــی ظریف 
و موشکافانـــه بـــه آیـــات و روایـــات توجـــه داشـــت. رسانه هـــای ضـــد 
انقـــالب همواره با تأویـــل نامناســـب از آیات قرآن بـــه تخطئه  احکام 
الهـــی پرداخته و با انتشار ســـری مقاالت از اندیشمنـــدان سکوالر به 
شبهه افکنی می پردازنـــد. این بار در حوزه   آیات قرآن در حوزه  حجاب 
اشکال نموده و سعی در نشر برداشت ناصحیح و غیر متعهدانه خود 
از آیـــات حجـــاب دارند. در این ارتباط اندیشکـــده  »برهان« با رسالت 
پاسخ گویی به شبهات در این برهه  خطیر با بازنشر گفت وگو با آیت اهلل 
»محمد جواد فاضل لنکرانی« ریاست عالیه مرکز فقهی ائمه  اطهار به 
عنـــوان اولین مرکز تخصصـــی فقه و اجتهاد به شبهـــات وارده در این 

حوزه پاسخ می دهد.
از مي���ان اهال���ی فقه اف���رادی با استن���اد به مبانی فقه���ی نظرهای 	 

جديدی را در مورد مسأله  حجاب مطرح كرده اند. برخی حجاب را 
جزو احكام حكومتی زمان پيامبر )صلی اهلل عليه وآله( دانسته اند 
و ل���زوم و وج���وب آن را مورد ترديد ق���رار داده ان���د و برخی هم برای 
حجاب تنها لزوم اخالقی و نه وجوب دينی قائل شده اند. حدود 
فقهی م���ورد اجماع علم���ا در خصوص رعايت حج���اب اسالمی 

چيست و اين نظرهای مخالف بر چه مبنايی صادر می شود؟
این کـــه حجـــاب بـــه عنـــوان یکـــی از احکـــام حکومتـــی زمـــان پیامبر 
ح بوده است یا فقط جنبـــه  اخالقی دارد نه  )صلی اهلل علیه وآلـــه( مطر
مطابـــق با ادله  قرآنی و روایی مـــا است و نه هیچ یک از فقهای شیعه 
کنون چنین نظری داشته اند. این ظن  و اهل سنت از صدر اسالم تا 
و گمان هـــا در اذهـــان برخی از متأخریـــن، روشنفکرها و اشخاصی به 
کنند. آن ها در  کـــه می خواهند دین را به شکلی مثلـــه  وجـــود می آید 
واقع می خواهند حقایق دینی را آرام آرام از جامعه و مردم بگیرند و به 

همین دلیل این تحلیل ها و مطالب خیالی را بیان می کنند.
خداونـــد در دو سوره  مبارکه  »احزاب« و »نور« راجع به مسأله  حجاب 
کرده اســـت. هر چند از نظر ترتیبی  مطالبـــی را فرمـــوده و آیاتی را نازل 
سوره  نور در قرآن قبل از سوره  احزاب آمده است، اما تاریخ نزول آیات 
حجاب در سوره  احـــزاب مقدم بر آیات حجاب در سوره  نور است. در 
ســـوره  احزاب ما سه آیـــه داریم که در فقه و تفسیر مفصل مورد بحث 
واقـــع شده است. یکـــی از آن ها آیه  53 سوره  مبارکـــه  احزاب است که 
ْلُتُموُهّنَ 

َ
ِإَذا َسأ در قسمتی از آن خداوند تبارک و تعالی می فرماید: »َو

ُلوُهّنَ ِمن َوَراء ِحَجاٍب«
َ

َمَتاًعا َفاْسأ
بـــر اساس رسوم جاهلیـــت، مردها وقتی وارد منـــزل می شدند، اجازه 
نمی گرفتند و به همین دلیل خدای تبارک و تعالی این آیه را نازل کرد 

آیت اهلل »محمدجواد فاضل لنکرانی« در گفت و گو با »برهان«؛

حجاب 
در آینه  کالم وحی

همیشه این اشکال وجود دارد که ما تمام مسائل را 
با هم مخلوط می کنیم و مثالً می گوییم دین اجباری 

نیست و آیه  شریفه  »ال اکراه فی الدین« را مطرح 
می کنیم. هر چند که دین یک امر قلبی است و اجباری 

نیست، ولی محفوظ نگه داشتن جامعه از فساد امری 
است که همه به آن مکلف هستیم.

گر کسی متاعی از زنان پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( می خواهد،  و فرمود ا
کند و سرزده وارد اتاق ها نشود. این شاید اولین  از پشـــت پرده طلب 
ح شده است. مشهور قائل  آیه ای است که درباره  مسأله  حجاب مطر
که این آیه یکی از احکام اختصاصـــی زن های پیامبر است،  هستنـــد 
ن ُتْؤُذوا 

َ
َکاَن َلُکْم أ که در ادامه  همین آیه آمده است: »َوَما  همان طور 

َکاَن ِعنَد  َبـــًدا ِإّنَ َذِلُکْم 
َ

ْزَواَجُه ِمـــن َبْعِدِه أ
َ

ن َتنِکُحـــوا أ
َ

 أ
َ

َرُســـوَل اهلِل َوال
اهلِل َعِظیًمـــا« یعنی نباید هرگز رسول خـــدا را بیازارید و نه پس از وفات 
گناهی  کـــار نزد خدا  که این  هیچ گـــاه زنانش را به نکـــاح خود درآورید 

بسیار بزرگ است.
که آیا اساسًا از این آیه حجاب  در این جا فقها و مفسرین بحثی دارند 
فهمیده می شود یا خیر. فعاًل  نمی خواهم وارد این بحث شوم. ما در 
بحث های فقهی خودمان اثبات کرده ایم که کلمه  »حجاب« در این 

آیه ارتباطی به آن معنای اصطالحی حجاب ندارد.
بّیُ ُقل اَلْزَوِجک  یَها الّنَ

َ
در آیـــه  59 همین سوره خداوند می فرماید: »َیأ

؛ اى پیامبر،  َو َبَناِتک َو ِنســـاِء اْلُمْؤِمِنیَن ُیْدِنیَن َعَلیِهّنَ ِمن َجَلِبیِبِهّنَ
بـــه همسران و دخترانـــت و زنان مؤمنان بگو جلباب هـــای خود را بر 
خویش فرو افکنند، این کار براى این که شناخته شوند که این ها اهل 

کدامنی اند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است.« عفاف و پا
به نظر بنده رسانه ها باید مقدار بیشتری روی این آیه  شریفه کار کنند 
کـــه از این آیه به  و آن  را بـــه نســـل امروز و اهل فکر تفهیم نمایند، چرا 
خوبی وجوب حجاب فهمیـــده می شود و هم چنین معلوم می گردد 
کـــه وجوب حجاب یک حکم شرعـــِی دائمِی تـــا روز قیامت است، نه 
که پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( آن را صادر فرموده  یک حکم حکومتی 
که حجـــاب باید یک  باشـــد. در نهایـــت از این آیه فهمیـــده می شود 

پوشش کامل باشد که مصداق روشن آن چادر است.
منظـــور از »ِنســـاِء اْلُمْؤِمِنیَن« تمام زن های انسان هـــای مؤمن تا روز 
قیامت است؛ و هر زنی که ایمان به خدا دارد باید خودش را با جلباب 
گر انسان منصفی و محققی  بپوشاند. جالبیب جمع جلباب است و ا
کنـــد، چند نکته را به  بـــه لغت نامه ها، اشعـــار و کتب تاریخی مراجعه 
خوبی می تواند بفهمد. اول این که جلباب با مقنعه یا ِخمار فرق دارد. 
گر  ِخمار یک مقدار از مقنعه و جلباب از هر دوی آن ها بلندتر است. ا
کنیـــم، در می یابیم جلباب از سر تا روی پا را  از تمـــام روایات استفاده 

می پوشاند.
کتاب های اصیل و مرجع در علم لغت، مثل صحاح اللغه   در بعضی از 
جوهـــری، جلبـــاب به معنای ملحفـــه آمده است. ملحفـــه به چیزی 
کـــه انسان به وسیلـــه  آن در موقع خواب از ســـر تا پایش را  می گوینـــد 
کثر عالمان علم لغت جلباب را در  می پوشاند. می توانیم بگوییم که ا
گفته اند بزرگ تر از این دو است.  مقابـــل ِخمار و مقنعه قرار داده اند و 

بعضی تصریح کرده اند جلباب آن است که تمام بدن را بپوشاند.
در موضوع رفتن حضـــرت زهرا )سالم اهلل علیها( به مسجد و خواندن 
آن خطبه  تاریخی آمده است که »الثت خمارها واشتملت بجلبابها« 
حضـــرت اول خمـــارش را محکـــم به سرش پیچید و بعـــد جلبابش را 
انداخت. از این روایت معلوم می شود که جلباب غیر از خمار است. با 
گر به فرهنگ لغات  توجه به این مطالب، جلباب همان چادر است. ا
کنید، در  کتب ادبی مهم است مراجعه  که یکی از  مقامات حریری 

آن نوشته شده است که جلباب چادر است، تن پوش رویی است 
گشاد است و محیط بر تمام اجزای بدن است و  بدون آستین، 

کتب تاریخی، احادیث  عرب به آن ملحفه می گوید. بنابراین 
و لغت نامه های عربی و فارسی همه، جلباب را به معنای 

چـــادر دانسته اند. تفسیـــر نسفی، ابوالفتـــوح رازی و 
شریف الهیجی همگی معنای چادر را برای 

جلباب ذکر کرده اند.
ضمن این که از نظر ادبی وقتی در این 
کلمه  »من« استفاده شده است،  آیه از 

 7 اردیبهشت 1392
 شماره 6

 7 اردیبهشت 1392
 شماره6

1819
هفته نامه مجتمع رسانه ای اطلسهفته نامه مجتمع رسانه ای اطلس

فرهنگیفرهنگی



اين كه بگوييم 
حجاب يک لزوم 
اخالقی دارد و 
وجوب دينی ندارد 
نيز حرف بسيار 
باطلی است. 
بر اساس قانون 
»تعليق الحكم 
علی الوصف مشعر 
بالعليه« اين حكم 
تا قيامت برقرار 
است. وقتی در اين 
آيه شريفه كلمه  
»نساء المؤمنين« 
آمده است، يعنی 
می خواهد بگويد 
شرط ايمان 
حجاب است.

داللت بر این دارد که جلباب باید قابلیت آویزان کردن داشته باشد. 
ایـــن حرف برای خمار استفاده نشـــده است. این نکته  بسیار مهمی 
کنند. بنابراین جلباب  که اهل ادب می تواننـــد از آن استفاده  اســـت 
همـــان چـــادر است و وقتـــی خداوند بـــه پیامبـــر )صلی اهلل علیه وآله( 
می فرماید به زن ها و دخترهایت و همه  زن های مؤمنین بگو جلباب 
گر حکم  به سر کنند، یعنی این حکم دائمی الهی تا روز قیامت است. ا
حکومتی بود فقط به زن های زمان پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( اشاره 
می کرد. در حالی که آیه  شریفه تصریح به زن های همه  مؤمنین تا روز 
قیامـــت دارد یعنی این حکم اختصاص بـــه زن های پیامبر هم ندارد 

بلکه زنان همه  مؤمنین تا روز قیامت آورده شده است.
ْن 

َ
ْدَنی أ

َ
در قسمتـــی دیگر از آیـــه  59 سوره  احزاب آمده است: »َذِلـــَک أ

ُیْعَرْفَن َفال ُیْؤَذْیَن« این جمله در بین اهل تفسیر و فقه به صورت های 
که به نظر ما می رسد این است  مختلفی معنا شده است، اما چیزی 
کنند تا این زن ها شناخته شوند که  که خدا می فرماید جلباب به سر 
اهـــل عفـــاف و حجاب هستند. در واقع خداونـــد در ادامه  آیه علت یا 
حکمت این حکم خودش را بیان می کند و می فرماید برای این که زن 
کار  کند، باید این  کدامنی معرفی  در جامعه خودش را اهل عفاف و پا
که خداوند فرموده  را انجـــام بدهد. بنابراین با توجه به این حکمتی 
است، این حکم نمی تواند محدود به زمان پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( 
باشد. همان طور که فقها می گویند، هر جا حکمت باشد آن حکم باید 
اجرا شود. در زمان نزول آیه بعضی از جوان ها زنان را اذیت می کردند و 
وقتی جوان ببیند که زن با حجاب کامل بیرون می آید، بهانه ای برای 

اذیت کردن ندارد.
این که بگوییم حجاب یک لزوم اخالقی دارد و وجوب دینی ندارد نیز 
حرف بسیار باطلی است. بر اساس قانون »تعلیق الحکم علی الوصف 
مشعر بالعلیه« این حکم تا قیامت برقرار است. وقتی در این آیه  شریفه 

کلمه  »نســـاء المؤمنین« آمـــده است، یعنی می خواهـــد بگوید شرط 
ح شود، دیگر  گر امری جـــزو شرایط ایمان مطر ایمـــان حجاب است. ا
نمی توان گفت یک مسأله  اخالقی است. مسأله  اخالقی جایی است 
گر ترک شود، به ایمان ضرر وارد نکند. در صورتی که این حکم یک  که ا

واجب شرعی است و تا روز قیامت ادامه دارد.
مبان���ی فقهی و حقوقی مسئوليت ها و اختي���ارات دولت اسالمی 	 

در زمينه  گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و مقابله با بدحجابی 
چيست؟

که احکام اسالم برای اجرا آمده اند،  نخست باید توجه داشته باشیم 
نـــه برای این که فقط به عنوان یک قانونـــی ذکر شوند. امر به معروف 
گر ما دولت  و نهـــی از منکـــر هم یکی از احکـــام اسالم است که حتـــی ا
اسالمی هـــم نداشتیم، بر آحاد مردم و افـــراد ذی نفوذ جامعه واجب 
کنند. خداوند در آیـــه  41 سوره   که امـــر به معروف و نهی از منکـــر  بـــود 
حج می فرماید: »الذین إن مکناهم فی األرض أقاموا الصاله وآتوا الزکاه 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وهلل عاقبه األمور«: یاران خدا کسانی 
کـــه هر گـــاه در زمین به آن ها قـــدرت بخشیدیم، نمـــاز را بر پا  هستنـــد 
می دارند و زکات را ادا می کنند و امر به معروف و نهی از منکر می نمایند 

کارها از آن خدا است. و پایان همه  
بنابراین این 4 کاری است که مؤمنان باید انجام دهند. ضمن این که 
هیچ معروفی باالتر از واجبات و هیچ منکری مهم تر از محرمات وجود 
کـــه حجاب یکـــی از واجبات مهـــم است، دولت  نـــدارد و از آن جایـــی 
گـــر نسبت به ترویـــج آن بی اعتنـــا باشد، خالف قـــرآن عمل  اسالمـــی ا
کـــرده اســـت. بنابراین ترویج حجـــاب وظیفه  دولـــت اسالمی است و 
کار  کند  که بدحجابی  کسی  که بی حجابی حرام اســـت،  از آن جایـــی 
حرامی انجام داده و وظیفه  حکومت، در قالب نهی از منکر، این است 
گر دولت اسالمی در راستای نهی از منکر  کند. ا کار نهی  که او را از این 
کند،  ح هایی را ارائـــه دهد و ممنوعیت هایی ایجاد  الزم باشـــد که طر

کار را انجام دهد. باید این 
کـــه ما تمام مسائل را با هم مخلوط  همیشـــه این اشکال وجود دارد 
کراه  می کنیم و مثاًل می گوییم دین اجباری نیست و آیه  شریفه ی »ال ا
که دین یک امر قلبی است و  ح می کنیم. هر چند  فـــی الدین« را مطر
اجباری نیست، ولی محفوظ نگه داشتن جامعه از فساد امری است 
گر افرادی بخواهند با بی حجابی فساد  که همه به آن مکلف هستیم. ا
را در جامعـــه گسترش دهند، تک تک انسان های مسلمان و در رأس 
آن ها دولت اسالمی موظفند به استناد این آیه  شریفه به مراحل نهی 

از منکر عمل کنند.
که برخی می گویند این مسائل ربطی به  پس این اشتباه بزرگی است 
که چنین ادعایی دارند به این آیه  شریفه  سوره   کسانی  دولت ندارد. 
که متصدی  حج چطـــور پاسخ می دهند؟ این آیه می فرماید، کسانی 
گستـــرده امر به معروف و  حکومـــت اسالمی شدند باید در یک سطح 
کنند و وظیفه  آن ها در این موضوع با وظیفه  اشخاص و  نهی از منکر 

افراد عادی تفاوت دارد و بسیار از آن مهم تر است.
دلیـــل دیگر بر این که حکومت اسالمی در امر وظیفه  خاصی دارد، آیه  
ی ِبِه ُنوحًا  یِن ما َوّصَ َع َلُکْم ِمَن الّدِ شریفه  13 از سوره  شوری است: »َشَر
قیُموا 

َ
ْن أ

َ
ْینا ِبِه ِإْبراهیَم َو ُموسی  َو عیسی  أ ْوَحْینا ِإَلْیَک َو ما َوّصَ

َ
ذی أ

َ
َو اّل

یـــَن . انبیـــا فقط برای ابالغ دین نیامده اند بلکه عـــالوه بر آن برای  الّدِ
کم اسالمی مؤظف  اقامـــه و اجرای صحیح آن در جامعه آمده اند. حا
گر  به اقامـــه    دین است. مسئولین نظام اسالمی بـــر طبق آیه  شریفه ا
دیدنـــد حجاب در جامعه رو به ضعف است، باید چاره ای بیندیشند 
که عناد و لجاجت دارند  بـــا تشویق و تبلیغ و در مـــوارد الزم با افرادی 
و بـــه قصد مقابله  با دین و یا فســـاد در جامعه، اقدام به چنین امری 
می کنند، مقابله  الزم را داشته باشند و در هر صورت بی تفاوتی نسبت 

به این امر، پایمال کردن حق خداوند تعالی است.
ادامه مصاحبه را در سایت برهان بخوانید.

تبلیغات در فضای مجازی و شبکه های تلفن همراه

عرصه  ای جدید برای تبلیغات هدفمند
تبلیغات در فضای مجازی و از طریق تلفن همراه، هر ساله بیشتر از 9 تا 18 درصد رشد داشته است. در مقایسه با 
سایر رسانه  ها نیز فضای مجازی و موبایل، درصد باالیی از کل حجم تبلیغات را به خود اختصاص می  دهند. آن چه 

بسیار حائز اهمیت است این است که بحث تبلیغات هدفمند در فضای مجازی بیشتر می  تواند کاربردی  شود.

که برای بازاریابی مورد  برهان؛ تبلیغات شکلـــی از ارتباطات است 
استفـــاده قرار می  گیرد. تبلیغـــات در واقع بیشتر در نظریات مربوط به 
که شنونده، بیننده،  که طی تبلیغات، یک فرد را  اقناع جای می  گیرد 
خواننـــده و مخاطـــب ما است، بـــه عمل خاصی ترغیـــب می  نماییم. 
شکل  های پذیرفته شده  تبلیغات بیشتر در زمینه  تجاری است، اما ما 
هر روزه شاهد تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیک نیز هستیم. تبلیغات در 

زمینه  مذهبی نیز گاهی ممکن است به عرصه  ظهور برسد.
تخمیـــن زده می  شـــود در ســـال 2010، بیـــش از 467 میلیـــارد دالر در 
سرتاســـر جهان هزینه  تبلیغـــات شده است. ریشه  هـــای تبلیغات در 
جهـــان را می  توان در مصر باستان دید. مصریان باستان برای اشاعه  
دیدگاه  های خود، از پاپیروس استفاده می  کردند. هم چنین تراشیدن 
صخره  هـــای بـــزرگ در سر راه  هـــای پررفت و آمـــد، از دیگـــر نمونه های 
که به نوعی نقش  استفـــاده از تبلیغـــات در زمان باستان بوده اســـت 
بیلبوردهای امـــروزی را بازی می  کرده  انـــد و نمونه  هایی از این شکل 
را می  تـــوان در ایـــران، یونان و رم باستـــان دید. اولین نمونه   تبلیغات 
کارخانه  صابون سازی در لندن، در قرن 19 انجام داد.  امـــروزی را یک 
این کارخانه برای محصول خود، آرم و شعار تهیه کرد. کم کم تبلیغات 
کاری  در همـــه  زمینه  هـــا، به دلیل اهمیـــت آن، به جزئـــی از الگوهای 

رادیو ها و تلویزیون  های رسمی در کشورهای مختلف تبدیل شد.
گیر تبدیل شده است. اولین  تلفـــن موبایل از 1998 به یـــک رسانه  فرا
 ،Dan Butcher( خ داد مورد از تبلیغات از طریق تلفن همراه در فنالند ر
که به راحتـــی و از طریق متن،  2000( و تبلیغ کنندگـــان متوجـــه شدند 
که موبایل  می  توانند به مخاطبان زیادی دست یابند. باید پذیرفت 

از جمله رسانه  هایی است که گسترش آن در سطح جهان بیشتر از هر 
رسانه  ای است و این امر، تلفن همراه و قابلیت  های همراه با آن را به 

عنوان مکان مناسبی برای تبلیغات تبدیل کرده است.
گرفت.  گستـــرش تکنولوژی، تبلیغـــات فرم  های جدیدی بـــه خود  با 
تبلیغات در محیط اینترنت از 1990 شکل گرفت. اینترنت این قابلیت 
که یک فضای رایگـــان را برای تبلیغات فراهـــم آورد؛ به  کرد  را ایجـــاد 
که برای تبلیغ کردن در محیط اینترنت، به هزینه  زیادی نیاز  شکلـــی 
نیست. این امکان بزرگ، اینترنت را به محیطی ایده آل برای مبلغان 
تبدیل کرد. اولین نمونه  های تبلیغاتی در فضای مجازی را به سختی 
ک نظر  می  توان تشخیص داد، اما بیشتر محققان در این زمینه اشترا
کـــه استفاده از ایمیـــل، اولین نمونه  های تبلیغاتـــی در فضای  دارند 

مجازی است.
که دارد، می  تواند  هم چنین فضای مجازی، به دلیل قابلیت تعاملی 
ایـــن قابلیـــت را به امکانات جانبـــی خود نیز سرایت دهـــد. به عنوان 
مثـــال، تبلیغات در فضای مجازی این امکان را می  دهد که تبلیغات 
حالـــت تعاملی به خود بگیرند؛ یعنی طی آن ها، مخاطب به نوعی به 

جزئی از پیام تبلیغی تبدیل می  شود.
تبلیغات در فضای مجازی و از طریق تلفن همراه، هر ساله بیشتر از 9 
تا 18 درصد رشد داشته است. در مقایسه با سایر رسانه  ها نیز فضای 
کل حجـــم تبلیغـــات را به خود  مجـــازی و موبایـــل، درصـــد باالیی از 
اختصاص می  دهند. این درصد برای تلویزیون 10 درصد، برای رادیو 
17 درصد، بـــرای مجالت 19 درصد، برای روزنامه  هـــا 19 درصد و برای 

اینترنت و موبایل 19/1 درصد است.

فضای مجازی، 
به دليل قابليت 
تعاملی كه دارد، 

می  تواند اين 
قابليت را به 

امكانات جانبی 
خود نيز سرايت 
دهد. به عنوان 

مثال، تبليغات در 
فضای مجازی اين 

امكان را می  دهد 
كه تبليغات حالت 

تعاملی به خود 
بگيرند؛ يعنی طی 

آن ها، مخاطب به 
نوعی به جزئی از 

پيام تبليغی تبديل 
می  شود.
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مهم ترین مدل نظـــری برای تبلیغات، مدل تأثیـــر است. طبق مدل 
که فرد دست  تأثیر، شش مرحله  اصلی وجود دارد )رجب زاده، 1382( 

به عمل مناسب با هدف ما بزند:
1. آشنایی.

گاهی )اشاعه(. 2. آ
3. ارتباط برقرار کردن: سومین مرحله در تبلیغات ارتباط برقرار کردن 
بـــا مشتری و ذی نفع است. معمواًل باید راه  هایی ساده و سهل برای 
که مبلغ ارائه می  دهد وجود داشته باشد  ارتباط مشتری با خدمات 
تا مشتری این چرخه  تبلیغی را به دلیل سختی قطع نکند. در فضای 

مجازی، این امر به هر نحوی، در قالب  های مدرن صورت می  پذیرد.
که مبلغ قصد تبلیغ آن هـــا را دارد باید  4. برتـــری: خدمات ارائه شده 
گاهی تبلیغ در فضای مجازی، در  دارای نوعی برتری نسبی باشنـــد. 
کاال یا  مقایســـه بـــا تبلیغات با روش  های سنتـــی، نوعی مزیت بـــه آن 

خدمات می  دهد.
که مخاطب به  5. یقین: پنجمین مرحله در چرخه  تبلیغی این است 
کاال و خدمات مبلغ یا پذیرش عقیده  او  یقیـــن برای دست یافتن به 

دست یابد.
6. خرید: آخرین مرحله از چرخه  تبلیغی زمانی است که مبلغ به هدف 
کـــاال و خدمات و پذیرش عقایدش توسط  نهایی خود، یعنی فروش 

دیگران، دست یابد.
که  در ایـــن مقاله، سعی می  کنیم با توجه به نظریـــه  اشاعه  تبلیغات، 
در باال ذکر آن رفت، به تبیین تبلیغات در فضای مجازی بپردازیم. از 
که معمواًل در بحث تبلیغات فرایندهـــای 1 و 2 دارای اهمیت  آن جـــا 
ح می شوند،  هستند و سایر فرایندها در بحث مربوط به بازاریابی مطر
کارکرد فضای مجازی مورد بررسی  مـــا این دو فراینـــد را در زمینه  تأثیر 
قرار می  دهیـــم. در واقع در تک تک مراحـــل اشاعه   فرایند تبلیغی، به 
که ممکن اســـت این نظریه در فضای مجـــازی به خود  کارکردهایـــی 

بگیرد اشاره خواهیم کرد.
الف( آشنایی

آشنایی یعنی این که فرد و مخاطب ما از اعتقادات، کاال و خدمات ما 
گسترش  گاهی یابد. ایـــن امکان در محیط اینترنت نسبت به قبل،  آ
که  که اینترنت بـــا مخاطبان زیادی  بیشتری یافتـــه است؛ به نحوی 
گاهی از امکانات و محصوالت ما را گسترش  دارد، به راحتی می  تواند آ
کاربران اینترنت به مـــرز میلیاردها نفر می  رسد. از طرفی  دهـــد. تعداد 
فضای مجازی محدودیت  های مکانی و زمانی را ندارد و می  توان یک 
فکـــر و عقیده را به راحتی در بیـــن مردمان سایر کشورها نیز گسترش 

داد؛ در حالی که این امر توسط رسانه  های سنتی امکان پذیر نیست.
یـــک مورد خیلی مهم و اساســـی در زمینه  آشنایی تبلیغاتی در فضای 
مجـــازی، وجـــود وب سایت  هـــای تبلیغاتی اســـت. معمواًل هـــر یک از 

برندها و شرکت  های معتبر، دارای یک سایت اختصاصی برای معرفی 
محصوالت و خدماتشان هستند. این امر به خوبی در دنیای امروزه جا 
افتاده است و بسیاری از شرکت  ها از این امکان جدید استفاده می  کنند. 
این نحوه  تبلیغاتی بهترین نحوه، به خصوص برای معرفی و تبلیغات 
در زمینـــه  ناشناخته  ها است. در دنیای امـــروز، با توجه به تأثیر فضای 
گر بخواهد اطالعات جامعی در زمینه  کاال و خدمات  مجـــازی، هر فرد ا
خاصـــی به دست بیـــاورد، اولین مورد برای کسب اطالعـــات، رجوع به 
سایـــت شرکت  هـــا و واحدهای تولیـــدی و خدماتی اســـت. وجود یک 
سایت به شرکت  ها اعتبار خاصی می  بخشد و هم چنین بهترین معرف 
بـــرای آن ها است؛ معرفی که محدودیت  ها و مرزهای زمانی و مکانی را 
زیر پا بگذارد. این نیز یکی از مواردی است که تبلیغات در فضای مجازی 

و از طریق تلفن همراه را به تبلیغاتی هدفمند تبدیل می  سازد.
در این قسمت یک نمودار دایره ای وجود دارد.کار شود.

کـــه در نمودار نیـــز مشاهده می  کنیم، تبلیغـــات از طریق  همان گونـــه 
کل تبلیغات  وب سایت  ها یا تبلیغ خود وب سایت  ها درصد باالیی از 
در زمینه  هـــای مختلـــف در سطح جهان را نشـــان می  دهد. تبلیغات 
وب، بعـــد از تبلیغات مالی، در رتبـــه  دوم در سطح جهان قرار دارد که 
مبلغی نزدیک به پنج ونیم میلیارد دالر در سال را در بر می  گیرد که این 

امر اهمیت تبلیغات از طریق وب را در سطح جهان نشان می  دهد.
گام  یکی دیگـــر از مهم ترین قابلیت  ها در تبلیغات فضای مجـــازی، در 
اول )آشنایـــی(، قابلیـــت جست وجـــو در شبکه  هـــای مجـــازی است. 
امروزه قابلیت جست وجو به وسیله  موتورهای جست وجوگر قدرتمند 
اینترنتی، به نوعی از کاربردی  ترین بخش  های فضای مجازی محسوب 
می  شود. این قابلیت جست وجوی ساده و بدون محدودیت مکان و 
زمان، بهترین گزینه برای مبلغ است تا تبلیغات خود را بدون محدودیت 

مکانی و زمانی، در دید مخاطبانی از سرتاسر جهان قرار دهد.
کـــه در نشریـــه چـــاپ می شونـــد تنهـــا در محـــدوده   مثـــاًل تبلیغاتـــی 
جغرافیایـــی خـــاص و در زمانـــی خاص، بـــه دست مشتریـــان خاص 
کاالی  کاربر خدمـــات یا  که طـــی آن  می رسنـــد؛ امـــا تبلیغ اینترنتـــی، 
خاصی را جست وجو می کند، به راحتی در بازدید مخاطب و کاربر قرار 
می  گیرد. البته امروزه بیشتر موتورهـــای جست وجوگر، نتایج حاصل 
را بـــر اساس نتایج تبلیغاتی و غیرتبلیغاتـــی دسته بندی می  کنند؛ به 
گوگل، نتایج حاصل از جست وجو، به دو صورت  که در سایت  نحوی 
گ  های غیرتبلیغاتی  گ  های تبلیغاتی و سایت  ها و وبال سایت  ها و وبال

دسته بندی می  شوند.
ادامه مطلب را در سایت برهان بخوانید.

سعيد واحدی فرد �
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

يک مورد خيلی 
مهم و اساسی 
در زمينه  آشنايی 
تبليغاتی در فضای 
مجازی، وجود 
وب سايت  های 
تبليغاتی است. 
 هر 

ً
معموال

يک از برندها و 
شركت  های معتبر، 
دارای يک سايت 
اختصاصی برای 
معرفی محصوالت 
و خدماتشان 
هستند. اين امر 
به خوبی در دنيای 
امروزه جا افتاده 
است و بسياری 
از شركت  ها از اين 
امكان جديد 
استفاده می  كنند.
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