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عراقچی :از برجام توقع
شکوفاییاقتصاد نداشته باشید

کلنا فداکِ یا زینب

فرخنده سالروز والدت پیامآورحماسه کربال
بر غیورمردان مدافع حرم
این سربازان آخرالزمانی قمر بنیهاشم مبارک باد
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تيترهايامروز
با وجود تأکید فراوان کارشناسان سالمت بر
توجه ویژه به شیر مدارس انجام میشود

احتمالقطع
شیرمدارس!
■■از محل هدفمندی یارانهها قرار بود
 ۴۰۰میلیارد تومان برای بودجه شیر
اختصاصیابد
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يادداشتامروز

با وجود تشدید مواضع ضد ایرانی وزیرخارجه عربستان ،ادبیات محمدجواد ظریف درباره آلسعود
همچنان با واقعیات جاری میان  2کشور در تضاد است

« دوست من عادلالجبیر»!
ما و برادران س�عودیمان با تهدید و چالشهای
مشترکدرمنطقهمواجههستیم

صفحه 4

وزیر خارجه ترکیه:

شاید با عربستان
بهسوریهحملهکنیم

 500زائرما درمراسم حج کشتهشدنداماماروابط
خود را قطع نکردیم حتی روابط خود با عربستان را
کاهشهمندادیم
صفحه 2

صفحه 15

معاون محیط زیست استان تهران خبر داد

هوای پایتخت
درشرایطناسالم
صفحه 4

حسن روحانی:

مقابل وزرایمعترض
پایهپولیایستادم
صفحه 3

مهرداد بذرپاش:

برجام مجوزتقسیم
رانت شدهاست
صفحه 2

مآرزوست216 /
آن 

عصبیت

حجتاالسالم و المسلمين سيد سعيد لواساني

*

یک��ی از مش��کالت اخ�لاق
اجتماعی «خ��وی عصبیت»
اس��ت .امام س��جاد(ع) درباره
عصبیت میفرمایند« :عصبيت
آن است كه كس��ى قوم خود
را در انجام س��تمى ي��ارى كند»[.جهاد النفس
وسائلالشیعه ]265 :یعنی به جای طرفداری از
حق ،از گروه و دسته خود حمایت کند .حضرت
ام��ام خمینی(ره) درب��اره عصبیت میفرمایند:
ت يكى از اخالق باطنه نفس��انيه است
«عصبي 
ك��ه آث��ار آن مدافعهك��ردن و حمايتنمودن از
خويش��اوندان و مطلق متعلقان است ،چه تعلق
دينى و مذهبى و مسلكى باشد ،يا تعلق وطنى و
آب و خاكى يا غير آن ،مثل تعلق شغلى و استاد
و ش��اگردى و جز اينها .و اين از اخالق فاسده و
ملكات رذيلهاى است كه منشأ بسيارى از مفاسد
اخالقى و اعمالى گردد .و خود آن فينفسه مذموم
است اگرچه براى حق باشد ،يا در امر دينى باشد
و منظور اظهار حق نباشد ،بلكه منظور غلبه خود
يا هممسلك خود يا بستگان خود باشد .اما اظهار
ح��ق و ترويج حقيقت و اثب��ات مطالب حقه و
حمايت براى آن يا عصبيت نيست ،يا عصبيت
مذمومه نيست .ميزان در امتياز اغراض و مقاصد
و قدم نفس و ش��يطان و حق و رحمان است».
[شرح چهل حدیث]145 - 146 :
خالصه! هرگون��ه هواخواهی و طرفداری که
بر محور حق نباش��د ،عصبیت است و عصبیت
خطری بزرگ برای جامعه اس�لامی محس��وب
میش��ود .شکی نیس��ت که انس��ان موجودی
اجتماعی اس��ت و در اجتماع گروههای مختلف
اجتماعی ش��کل میگیرد ،خانواده ،دوس��تان،
هممسلکان و همکیشان ،همکاران و همصنفان،
همگروهها و همحزبیها و همجناحیها و امثال
آن که افراد به تناسب در آن گروهها عضو هستند.
جای رشد عصبیت هم در چنین جریاناتی است
که ما برای روابط درونگروهی خودمان حساب
ویژه باز میکنی��م و از آن دفاع میکنیم ،حتی
اگر حق نباشد .توضیح کوتاهی میدهم تا مطلب
روش��ن ش��ود .ایام انتخابات نزدیک است ،افراد
مختلفی نامزد ش��دهاند و گروهها و جریانهایی
هم از آنان پشتیبانی میکنند .اگر تحقیقکردیم
و به این نتیجهرس��یدیم که فالن فرد یا جریان
بهترین فرد برای مجلس اس��ت ،ب��رای حق و
تثبیت نظام اس�لامی به او رأی میدهیم و از او
دفاع و برایش تبلیغ میکنیم.
ادامه در صفحه 5

س�عید ملک�ی :در نخس��تین
نگاه
روزهای س��ال نو میالدی (اواسط
دیم��اه) اعالن خبر ف��روش قریبالوقوع س��هام
«آرامک��و»( )1از جانب «محمد بنس��لمان» نایب
ولیعهد رژیم سعودی یا بهعبارتی «شاهچه در سایه
عربستان» بازتاب وسیعی یافت .هرچند بنسلمان،
خصوصیسازی آرامکو را در راستای منافع شرکت
نفت عربستان ،بازار س��عودی و شفافیت بیشتر و
مقابله با فس��اد عنوان کرده است اما این ادعاها با
توجه به ویژگی «تمامیتخواهی»« ،پردهپوشی»،
«فس��ادپروری» و «بهرهبرداری خاندانی» از منابع
ملی عربستان جز گزافه به نظر نمیرسد .از همین
رو کارشناسان و صاحبنظران «اقتصاد سیاسی» و
«اقتصاد انرژی» تحلیله��ای گوناگونی را در این
زمینه ارائه دادهاند.
یک -نخس��تین تحلیل معطوف به س��ودجویی
حداکثری خانواده س��لمان پادش��اه س��عودی در
راستای تبدیل بزرگترین شرکت انرژی جهان به
اموال ش��خصی وی و فرزندانش از طریق زد و بند
با سرمایهداران بزرگ جهانی است .به عبارتی برخی
تحلیلگران منافع شخصی را مهمترین عامل تصمیم
برای خصوصیسازی آرامکو برمیشمرند.
دی��دگاه دیگ��ری در ای��ن زمینه وج��ود دارد
ک��ه زمینههای فروش س��هام آرامکو را ناش��ی از
وضعیت نابس��امان ارزی عربس��تان و هزینههای
فزاینده ری��اض میداند .افت ش��دید قیمت نفت
طی  2س��ال گذش��ته [آن ه��م با توطئ��ه خود
آلس��عود برای ضربه زدن به جمهوری اس�لامی
ایران] ،س��بب ش��د عربس��تان با کس��ری بودجه
مواج��ه ش��ود که ای��ن رق��م در س��ال  2015به
 6درصد رسید .همراه شدن افت شدید بهای جهانی
نفت با افزایش مخارج نظامی سعودی و مداخلهگری
پرهزینه عربستان در منطقه از یمن گرفته تا سوریه

خودکشی عربستان از ترس مرگ!

فروش آرامکو به مثابه سفارش آرامگاه برای آلسعود
به مش��کالت اقتصادی ریاض دامن زده و از این رو
برخی تحلیلگران هدف از فروش س��هام آرامکو را
خروج از تنگناهای مالی و اقتصادی کنونی میدانند.
بر این اساس سعودیها میتوانند با ادامه مشی
تقویت توان نظامی خ��ود ،مداخلهگری نظامی در
منطقه را با همان ش��دت و حدت پیش��ین ادامه
ن ب��اره باید گفت س��عودیها بهرغم
دهن��د .در ای 
تنگناهای مالی و کاهش ذخایر ارزیشان همچنان
به عن��وان دارنده یک��ی از بزرگترین بودجههای
نظامی در جهان( )2در پی خریدهای چند میلیارد
دالری انواع تسلیحات هستند .اواخر دیماه روزنامه
روسی «کامرسانت» از تکاپوی رهبران ریاض برای
خرید تسلیحاتی  10میلیارد دالری از روسیه خبر
داد .ضمن اینکه اواسط مهرماه سعودیها در جریان
س��فر رئیس جمهور فرانس��ه به خاورمیانه قرارداد
س��نگینی برای خرید س�لاحهای پیشرفته با این
کشور منعقد ساختند.
دو -تحلیل دیگری که در س��طحی کالنتر ارائه
شده است ،تصمیم اخیر سعودی را بخشی از پازل
توطئه نفتی عربی  -غربی قلمداد میکند .ناظران
تحوالت اقتصاد ان��رژی به اتفاق بر این باورند افت
ش��دید قیمت نفت طی سالهای اخیر نتیجه نوع
کنش��گری عربستان در عرصه تولید و عرضه نفت
به بازارهای جهانی بوده است .سعودیها با توجیه
مقابله با تولید و عرضه نفت ش��یل آمریکا از هیچ
تالشی فروگذار نکردهاند تا قیمت نفت را در جهان
به شکل دس��توری و تصنعی پایین نگاه دارند .بنا
به ادعای سعودیها هزینه تولید نفت شیل آمریکا
دس��تکم رقمی بین  40تا  50دالر اس��ت و نفت

زیر  30دالر صنعت نفت ش��یل را زمین میزند .از
ای��ن رو ریاض با جلوگیری از کاهش عرضه از یک
سو به دنبال حفظ سهم خود در بازار جهانی انرژی
بوده و از سوی دیگر کوشیده نفت شیل را به عنوان
مهمترین رقیب نفت س��نتی ب��ا چالش به صرفه
نبودن و در نهایت قطع تولید روبهرو سازد.
این در حالی اس��ت که این سیاس��ت افزون بر
هزینههای باالی آن برای ش��رکتهای آمریکایی
به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان نفت ش��یل و
نیز کش��ورهای عربی از جمله خود عربس��تان ،به
زی��ان تولیدکنندگانی چون ایران و روس��یه تمام
ش��ده است .از این منظر س��عودیها با کلید زدن
یک ب��ازی باخت -باخت به دنب��ال ضربه زدن به
کش��ورهاییهایی بودهاند که در صحنه منطقهای
بیشترین چالشها را برای ریاض به وجود آوردهاند.
در چنین فضایی و با توجه به آنچه گفته ش��د،
خصوصیس��ازی آرامکو به شکل فروش سهام آن
به بانکها و موسس��ات کالن سرمایهدار آمریکایی
و چینی ،اقدامی است که بخش عمده تولید نفت
اوپ��ک را بینالمللی میکند و از انحصار س��ازمان
صادرکنندگان نفت خارج میسازد .به بیان دیگر،
عربستان از طریق این اقدام میکوشد ضمن تبرئه
خ��ود از مس��ؤولیت بحران جهانی نفت و کس��ب
مناف��ع حداکث��ری از فروش نفت ،نق��ش اوپک را
در تصمیمگیریه��ای آتی ب��ازار جهانی انرژی به
حداقل برساند و پیشاپیش مانع شکلگیری ائتالفی
ضدس��عودی به رهبری کش��ورهایی چون ایران و
ونزوئال علیه یکهتازیهای خود در اوپک ش��ود .به
این ترتیب بسترهای الزم برای ادامه فرآیند توطئه

عربی -غربی و ضربه زدن به تولیدکنندگانی چون
ایران و روسیه فراهم خواهد شد.
س�ه -و اما در زمینه ریشهیابی سیاسی این اقدام
سعودیها ،متغیرهایی نظیر افزایش توان و قدرت
منطق��های و بینالملل��ی ای��ران را در برابر ضعف
فزاینده سعودیها به واسطه شکستهای مکرر در
عرصههای منطقهای نظیر تحوالت سوریه ،یمن و
عراق باید یادآور ش��د؛ شکستهایی که سعودی را
در وضعیت انفعال قرار داده و برای تامین منابع تازه
مداخلهگری و آش��وبآفرینی در منطقه به صحنه
رقابتهای ش��دید اقتصادی و ضربه زدن به منافع
جمهوری اسالمی ایران کشانده است.
این در حالی است که ترفندهایی نظیر فروش
س��هام آرامکو بیشتر به شکل «خودکشی از ترس
مرگ» میماند و به واسطه پیامدهای زیانبار خلعید
از بزرگترین ش��رکت انرژی جه��ان بیتدبیری،
بیکفایتی و انفعال رهبران سعودی را بیش از پیش
به تصویر میکشد.
---------------------------------پی نوشت

 -1آرامکو ( )Saudi Aramcoنام ش��رکت ملی
نفت عربس��تان سعودی است که س��ال  1933با
مشارکت شرکتهای آمریکایی تاسیس شد .ذخایر
نفتی این شرکت معادل  265میلیارد بشکه برابر با
 15درصد کل ذخایر اثباتشده جهان برآورد شده
است .این شرکت همچنین دارای  ۲۷۹هزار میلیارد
متر مکعب ذخایر گاز طبیعی است.
 -2بن��ا بر گ��زارش «موسس��ه تحقیق��ات صلح
بینالمللی اس��تکهلم» ،عربستان با بودجه بیش از
 80میلیارد دالری در س��ال  ،2014پس از آمریکا،
چین و روسیه بیشترین مخارج نظامی را داشته که
میزان آن نسبت به سال  2013رشدی  17درصدی
داشته است.

دریافت پیامهای شما در شبکههای اجتماعی

پیامک خوانندگان
10002231

09203033930

سالم وطن
66413942

از « ماکیاولیسم» تا
«دولت مطلقه مدرن»
کمیل احمدی

 -1افرادی که تاریخ اندیش��ه سیاسی غرب را
مطالع��ه کردهاند ،حتماً دیدهان��د که در تاریخ
بعد از رنس��انس« ،لوتریسم»« ،ماکیاولیسم»،
«دولت مطلقه مدرن هابزی»« ،لیبرالیس��م»
و «مارکسیس��م» به نوعی پشتسر هم پیدا
ش��دهاند .این توالی اندیش��هها این پرسش و
مفروض را به وجود میآورد که گویی هرکدام از
این اندیشهها علت پیدایش اندیشههای بعدی
بودهاند و اندیشههای پسین معلول اندیشههای
پیش��ین هس��تند .به عبارت دیگر زمانی که
اندیشه پیشین پدید آمد ،زمینه برای پیدایش
اندیشه بعدی فراهم ش��د .البته این موضوع و
فه��م کیفی��ت آن ،جای مطالعه بیش��تر دارد
و در اینجا تنها به عنوان یک نکته و پرس��ش
مطرح شد.
 -2اما مس��اله مهم این یادداشت که با مطلب
فوق بیگانه نیست ،آن است که برخی دولتمردان
توس��عهگرای کش��ور که گاه میتوانستهاند از
زبان دین هم س��خن بگویند و در سخنرانیها
و خطبههای خود سیاس��تهای توسعهگرای
خویش را توجیه کنند ،در مسیر حرکت کالن
سیاس��ی خود قدم ب��ه ج��ادهای نهادند که 2
منزلگاه اصلی داشت؛ «ماکیاولیسم» و «دولت
مطلقه مدرن» .آنان در کنار سیاس��ت اعالمی
«توسعه» به سیاس��ت اعمالی ساخت «دولت
مطلقه مدرن» روی آوردن��د .آنان در پیمودن
این مسیر راه را طوری رفتند که گویی ایران در
حرکت خود هنوز از این دو منزلگاه خارج نشده
اس��ت .یعنی ایران هنوز به مرحله لیبرالیس��م
ش این مرحله
نرسیده اس��ت و فعال در کشاک 
بسر میبرد.
 -3اما ماکیاولیس��م چیست؟ ماکیاولیسم نماد
اس��تفاده اب��زاری از دین و اخالق در سیاس��ت
اس��ت .این روش توسط سیاستمدارانی صورت
میگیرد ک��ه خود به اعتق��ادات دینی مؤمنانه
باور ندارند و چون ب��ه اهمیت دین و اخالق در
تنظیم امور جامعه و سیاس��ت آگاه هستند ،از
آن بهره میبرند .ماکیاولیس��تها همچنین به
اخالق ،کوچکترین اعتقادی ندارند و به ادعای
آنها سیاس��ت جای اخالق فردی نیست .جمع
این ویژگیها در ماکیاولیس��م از یکسو منجر به
سکوالریس��م میش��ود ،زیرا مانند موریانه دین
را از درون میخ��ورد و به تدریج جز پوس��تهای
از آن نمیگ��ذارد و در حال��ت بدت��ر آن را ب��ه
«افی��ون تودهها» تبدیل میس��ازد؛ به این معنا
که س��عی میکند کنترل منابع و تفسیر دینی
را به دس��ت بگیرد تا از این طریق کنترل مردم
و جامعه مؤمنان را در اختیار داش��ته باش��د .در
سیاست ماکیاولیس��تی همواره تالش میشود
برای سیاس��تهای اتخاذش��ده تا جای ممکن
ادله ش��رعی برای توجیه و مشروعیتبخش��ی
ب��ه آن سیاس��ت جور ش��ود .در واق��ع اگر یک
سیاستمدار مؤمن ابتدا براساس تکلیف شرعی،
سیاس��ت خود را تنظیم میکند و س��پس اگر
کس��ی دلیل آن را پرسید به منابع دینی ارجاع
میدهد ،یک ماکیاولیست ابتدا براساس منافع و
مصلحتسنجیهای خود یک سیاست را اتخاذ
میکند بعد در متون مختلف میگردد تا چیزی
بیابد که سیاست او را توجیه کند .در اینجا دین
کاال و تبدیل به ابزاری برای اداره جامعه میشود.
در رویکرد مومنانه به سیاس��ت ما با ادله شرعی
مواجهی��م اما در ماکیاولیس��م با دلیلتراش��ی.
در آنجا ادله ش��رعی بر تصمیم ما تقدم دارند و
در اینجا اراده سیاس��تمداران اس��ت که از شرع
پیش��ی میگیرد .در حقیقت علت اصلیای که
ماکیاولیس��تها مانند لیبرالیس��تها به حذف
دین از جامعه نمیاندیش��ند و به لحاظ نظری
از سکوالریسم دفاع نمیکنند ،همین است ،زیرا
آنها به تجربه دریافتهاند به جای مبارزه علنی با
دین که اقتدار آنها را به چالش خواهد کشید باید
از آن به سود خود بهره برد.
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بازگشت همه بهسوي اوست

جنابآقای
مسلم خوشاخالق

مصيبت وارده را به جنابعالي تسليت
عرض نموده؛ براي آن مرحوم غفران و
آمرزش و براي شما و خانواده محترم صبر و
اجر از درگاه حضرت احديت مسألت داريم
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