
خرمشهر پس از ۳۵ روز مقاومت، چهارم آبان ۱۳۵۹ 
سقوط کرد. ۱۹ ماه دراشغال بود، پس از طی ۲۴ روز 

جنگ سخت، روز سوم خرداد ۱۳۶۱ آزاد شد.
بندر  بزرگترین  و  اولین  خرمشهر  تسنیم،  گزارش  به 
ایران و خاور میانه قبل از وقوع جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران بود. خرمشهر درست در جایی قرار گرفته 
خاکی  مرز  انتهای  می رسد؛  به پایان  ایران  که  است 
موقعیت  و  اقتصادی  اهمیت  فارس.  خلیج  آغاز  و 
و  نفتی  ذخائر عظیم  و وجود  این شهر  استراتژیکی 
داشتن دو رودخانه آب شیرین و دسترسی به خلیج 
اروندرود باعث شده است  از طریق رودخانه  فارس 
چشم  مورد  ایران  جنوبی  عروس  این  همیشه  که 
داشت و حسادت دشمنان و استعمارگران قرار گیرد.
خرمشهر پس از ۳۵ روز مقاومت، چهارم آبان ۱۳۵۹ 
سقوط کرد. ۱۹ ماه دراشغال بود، پس از طی ۲۴ روز 
نیمه  آزاد شد.  روز سوم خرداد ۱۳۶۱  جنگ سخت، 
شب سوم آبان سال ۵۹ بود که نیروهای ارتش بعثی 
جبهه  در  مستقر  لشکرهای  تجهیز  و  سازماندهی  با 
تازه  نفس  نیروهای  فراخوانی  همچنین  و  خرمشهر 
به شهر  را  گسترده  و  وسیع  جبهه، هجومی  این  به 
وارد خیابان  های  نابرابر،  از جنگی  و پس  کردند  آغاز 
خرمشهر شدند. رزمندگان و مردم شهر در اطراف پل 
خرمشهر که حاال به نام خونین شهر شناخته می شد، 
نیروهای صدام  پیشروی  از  تا  کردند  بسیاری  تالش 
آبان،  چهارم  غروب  در  سرانجام  اما  کنند،  جلوگیری 
تراژدی تلخ  افتاد و  غرب خرمشهر به دست دشمن 

خونین شهر رقم خورد.

دالیل سقوط خرمشهر

به عنوان  بنی صدر  و  سیاسی  اوضاع  ریختگی  به هم 
رئیس قوه مجریه، عدم آشنایی و باورش به نیروهای 
سپاه و مردمی، عدم آمادگی نیروهای مسلح و ارتش 

جمهوری اسالمی و از طرفی آمادگی و پیش بینی رژیم 
به تصرف  بود که  بعث عراق شاید عوامل عمده ای 

خرمشهر به دست نیروهای عراقی انجامید.

1- توان نظامی ایران برای دفاع از خرمشهر مناسب 
نبود

شرایط  به  که  دارد  بسیاری  دالیل  خرمشهر  سقوط 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن زمان، یعنی تقریبًا 
شروع جنگ برمی گردد. عدم  آمادگی کامل نیروهای 
مسلح که عمدتًا ارتش جمهوری اسالمی است، یکی 
از عوامل است. آن زمان سپاه هم در ُبعد نظامی گری 
به ویژه مرزداری و جنگ، وظیفه ای به عهده نداشت 
داخلی  حفاظت  صرف  نیروهایش  وقت  عمدتًا  و 
یعنی مبارزه با گروهک های ضدانقالب می شد و بعد 
هم حرکت های تجزیه طلبی که در بعضی از شهرهای 
موارد  برخی  در  و  مازندران  یا  کردستان  مثل  مرزی 
ترکمن صحرا و سیستان و بلوچستان بود. یعنی توان 
نظامی نیروی سپاه که در آن زمان یک نیروی جوان و 
کم تجربه است و هنوز مجهز به سالح و تجهیزات الزم 
گروهک ها  همین  با  مبارزه  صرف  نشده  پیشرفته  و 
نظامی  توان  در مجموع  بود.  تجزیه طلبی ها شده  و 

ایران برای دفاع از خرمشهر مناسب نبود.

2- به هم ریختگی اوضاع سیاسی

بود.  جمهوری  ریاست  مسئولیت  عهده دار  بنی صدر 
با مسائل آشنایی نداشت و اطالعات دقیقی در  او 
سرنوشت  عمدتًا  نداشت.  نظامی  و  دفاعی  مسائل 
آدم های  نه  که  بود  داده  به دست مشاورانی  را  کار 
به یک  نه  نه خیلی دلسوز بودند و  کاردانی بودند، 
مقابل  ایستادگی  و  همه جانبه  و  مردمی  مقاومت 
اصل  از  باال  توان  با  داشتند. دشمن  اعتقاد  دشمن 
محور  شد.  ما  خاک  وارد  و  کرد  استفاده  غافلگیری 

اصلی خوزستان بود.
چند ماه قبل از ۳۱ شهریور ۵۹ و آغاز رسمی جنگ، 
در  و  بود  کرده  آغاز  را  جنگ  غیررسمی  به طور  عراق 
و  ایالم  منطقه  در  یعنی  میانی  مناطق  و  استان ها 
کرمانشاه، درست در مناطقی که مقابل بغداد در مرز 
غربی خاک جمهوری اسالمی قرار دارد، در ارتفاعات 
و نقاط سرکوبی که احتمال می داد اگر جنگ شروع 
ایجاد  می کند،  تهدید  را  بغداد  آنجا  از  ایران  شود، 
مرزهای  تا  بغداد  بین  فاصله  بود.  کرده  آشوب 
عراق  واقع  در  و  است  کیلومتر   ۱۳0 حدود  ایران 
بود  کرده  اشغال  را  مناطق  این  و  کرده  پیش دستی 
و بعد جنگ را رسمًا آغاز کرد، خصوصًا از جنوب برای 
تا  غافلگیری  و  باال  توان  با  آمد.  خوزستان  تجزیه 
نزدیکی اهواز پیشروی کرد و طبیعی بود که در چنین 

شرایطی ما آمادگی مقابله نداشتیم.

3- تز بی فایده زمین بدهیم و زمان بگیریم

بعضی ها آن موقع به اصطالح یک تزی را به بنی صدر 
داده بودند که ما می توانیم به دشمن زمین بدهیم 
از آن ها بگیریم به این معنا و مفهوم که ما  و زمان 
اآلن آمادگی مقابله نداریم و اشکالی ندارد که اجازه 
گسترش  ما  خاک  در  عراق  نظامی  نیروهای  بدهیم 

پیدا کنند تا ما آمادگی الزم را به دست بیاوریم و بعد 
نیروها را با یک توان باال منهدم کنیم. در تاریخ هم 
آمده که مثالً اشکانیان هم، در جنگ های شان زمین 
تاریخی  استدالل  یک  می گرفتند.  زمان  و  می دادند 
این  به  استناد  با  و  بودند  کرده  پیدا  بنی صدر  برای 
بودند.  کرده  مشغول  را  او  ذهن  تاریخی  استدالل 
انقالبی مثل سپاه میانه خوبی  نیروهای  با  بنی صدر 
نداشت. سپاه و نیروهای مردمی را هم باور نداشت.

4- خیانت بنی صدر در ارائه امکانات

آمادگی  بودند،  انقالب  همراه  که  ارتش  نیروهای 
همکاری با سپاه را داشتند اما یک دستور صریحی از 
بنی صدر داشتند به  عنوان فرمانده کل قوا که اجازه 
واگذاری سالح و تجهیزات را از آن ها می گرفت. البته 
به  صورت پنهانی بعضی از فرماندهان ارتش تجهیزات 
و امکاناتی را در اختیار سپاه قرار می دادند. نیروهای 
عراقی حدودًا از مرز شلمچه وارد شدند، از کارون هم 
گذشتند و به  سمت آبادان آمدند تا جاده آبادان و 
اهواز را هم گرفتند و در واقع یک حلقه محاصره برای 
آبادان و خرمشهر آماده کردند. نیروهای ما به تعبیری 
۳۵ روز و به تعبیر دیگر ۴۵ روز در خرمشهر مقاومت 
کردند در حالی که هیچ مسیری برای کمک رسانی به 
آن ها نبود و تجهیزات و امکانات هم همان تجهیزاتی 

بود که سپاه به صورت انتظامی داشت.
ام یک  و  ژ۳  اسلحه های  یعنی  سبک؛  سالح های 
بدون عقبه ای که  و  بدون پشتوانه مهمات  قدیمی 
بکند  حمایت  را  آن ها  توپخانه ای،  آتش  به عنوان 
فرماندهان  فریاد  متأسفانه  بود.  ما  داشته های 
نرسید.  جایی  به  هم  خرمشهر  در  مردم  و  سپاه 
نهایتًا در طول مدتی که از خرمشهر دفاع می کردند، 
پیغام هایی که برای درخواست کمک نیروهای زرهی، 
توپ و تانک و سالح های پیشرفته فرستاده بودند به 
جایی نرسید. به طور مداوم فرماندهان می گفتند که 
یگان های زرهی از فالن شهر مثالً از قزوین یا همدان 
حرکت کرده و شما تحمل کنید ولی این امکانات تا 

روز سقوط خرمشهر فراهم نشد.
خرمشهر بیش از یک ماه و نیم مقاومت کرد و نهایتًا 
ثبت  هم  تاریخ  درآمد.در  بعثی  نیروهای  تصرف  به 
است که نیرویی با آمادگی باال و با لشکر و تیپ زرهی 
و مکانیزه با پشتوانه آتش هوایی باال، برای تصرف 
یک شهر کوچک، مثل خرمشهر، ۴۵ روز نبرد می کند. 
محدود  بسیار  تعداد  شهر  مدافعان  که  حالی  در 
نیروهایی هستند که شاید نتوان به آن ها نیروهای 
نظامی هم گفت، بلکه شبه نظامی با امکانات محدود 
را  خرمشهر  عراق  که  ابتدایی  روزهای  در  بودند. 
محاصره کرد، بنی صدر و بعضی از فرماندهان گفتند 
بر اساس اصل نظامی شهر سقوط کرده است. یعنی 
را سقوط کرده تلقی می کردند و  شهر محاصره شده 
می گفتند بهتر این است که نیروها عقب نشینی کنند 

و جان خود را نجات داده شهر را تسلیم کنند.
با  خوزستان  استان  در  خرمشهر  آزادی  زمینه 
 ۲7 تا   ۱۳۵۹ اسفند  از  محدود  عملیات های 
 ۵ از  و   ۱۳۶0 سال  اول  نیمه  یعنی  شهریور۱۳۶0 
مهر۱۳۶0 که عملیات ثامن االئمه آغاز شد، با اجرای 
عملیات  و   ۱۳۶0 ماه  آذر  در  طریق القدس  عملیات 
فتح المبین در آغاز سال ۱۳۶۱، زمینه آزادی خرمشهر 
۱۱هزار  از  بیش  وسعت  به  منطقه ای  شد.  فراهم 
عراق  بعث  متجاوز  ارتش  اشغال  در  کیلومترمربع 
بود. با اجرای این عملیات آزادسازی، ۴ هزار کیلومتر 
مربع آزاد شد و مهمترین منطقه به وسعت ۶ هزار 

کیلومتر مربع در اشغال ارتش بعث عراق ماند.
کردن  »همیشه حمله  فرمودند:  انقالب  معظم  رهبر 
بخواهد  نیرویی  اگر  است.  کردن  دفاع  از  سخت تر 
حمله کند، بر اساس روشهای نظامی، توان آن باید 
سه برابر نیرویی باشد که مورد حمله قرار می گیرد. ما 
باید سه برابر نیروهای عراقی توان و نیرو می داشتیم 
تا می توانستیم حمله کنیم و خرمشهِر خودمان را از 
دست آنها نجات دهیم. آن موقع نیروی ما اصالً قابل 
مقایسه با آنها نبود؛ یک برابر، نیم برابر و یک سوِم 
گفتند خرمشهر  امام  این شرایط،  در  نبود.  برابر هم 
باید آزاد شود. این به نظر من حقیقت عجیبی را در 
خودش دارد که باید روی آن فکر و تدقیق و مطالعه 
به دست نمی آید.  زبانی هم  با گفتن و تشریح  کرد؛ 
در  جّد  و  راسخ  عزم  توّکل،  نفس،  به  اعتماد  چقدر 
تصمیم و امید و خوشبینی به نیروهای پنهانی که ما 
آنها را کشف نکردیم، باید در آن دل بزرگ و نورانی به 
نور الهی و نور ایماِن حقیقی متمرکز باشد تا آن طور 
قرص و محکم بگویند خرمشهر باید آزاد شود. امام 
انسان  نکند.  پیدا  تحّقق  حرفشان  که  نمی گفتند 
حرفی را که بداند زمین می افتد، به زبان نمی آورد؛ آن 
هم به این قرصی. می گفتند و می دانستند این حرف 
زمین نخواهد افتاد و زمین نیفتاد و تحّقق پیدا کرد 

و خرمشهر آزاد شد.«
در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  بیانات  از  بخشی 
بزرگداشت  ستاد  اعضای  دیدار  در   ۳/۳/۱۳8۲

چهاردهمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی)ره(

آزادسازی خرمشهر چگونه اتفاق افتاد؟

و  بزرگترین  از  یکی  المقدس  بیت  عملیات 
دفاع  سال  هشت  عملیات های  استراتژیک ترین 
نهایتا  مختلف  مرحله  چهار  طی  که  است  مقدس 
منجر به آزادسازی خرمشهر شد. این عملیات از دهم 
اردیبهشت ماه سال ۶۱ آغاز شد . لذت بخش ترین 
عملیات  این  در  تحمیلی  پیروزی هشت سال جنگ 
به  رزم  این  مبارز  سرداران  و  شهیدان  و  خورد  رقم 
با مقاومت خود  فاتحان خرمشهر مشهور شدند که 
جلب  عملیات  این  بزرگ  نتیجه  به  را  جهان  توجه 
از ۱۹ ماه اشغالگری در سوم  کردند. و سرانجام بعد 

خرداد ماه سال ۶۱ خرمشهر آزاد شد.
شرق  و  شمال  سمت  از  ایران  قوای   ۱۲ ساعت  در 
 ۲۴ که  بعثی  متجاوز  نیروهای  و  شدند  شهر  وارد 
جز  راهی  داشتند،  قرار  کامل  محاصره  در  ساعت 
اسارت یا فرار و یا کشته شدن نداشتند. بدین جهت 
رزمندگان  اسارت  به  گروه  گروه  عراقی  واحدهای 
از ظهر، خرمشهر  اسالم در آمدند. در ساعت ۲ بعد 
جمهوری  افتخار  پر  پرچم  و  شد  آزاد  کامل  طور  به 
تخریب  پل  و  جامع«  »مسجد  برفراز  ایران  اسالمی 
شده خرمشهر به اهتزاز درآمد.بدین ترتیب این شهر 
مقاوم که پس از ۳۵ روز پایداری و مقاومت در ۴ 
از  پس  بود،  درآمده  دشمن  اشغال  به   ۱۳۵۹ آبان 
گرم  آغوش  به  دیگر  بار  اسارت،  ماه(   ۱۹( روز   ۵78
میهن اسالمی بازگشت و پیکره پاک آن از لوث وجود 

متجاوزان تطهیر شد.
آزاد  از  پس  خود  اقدام  اولین  در  اسالم  رزمندگان 
خرمشهر  جامع  مسجد  در  را  شکر  نماز  شهر،  سازی 
در  به سرعت  آزاد سازی خرمشهر  کردند. خبر  اقامه 
که  را  اسالمی  ایران  ملت  و  افکند  طنین  جا  همه 
مدت ها در آرزوی شنیدن چنین خبر مسرت بخشی 
بودند، غرق در شادی و سرور کرد. مردم به خیابان 
شادی  و  جشن  به  شیرینی  پخش  با  و  ریختند  ها 

پرداختند. در پایان آن روز امت شهید پرور ایران با 
فرا  با  و  آورده  به جای  نماز شکر  حضور در مساجد، 
بر پشت  باطل  بر  پیروزی حق  به یمن  رسیدن شب 

بام ها ندای اهلل اکبر سردادند.

چرا جنگ بعد از خرمشهر ادامه پیدا کرد؟

غلط  نگاری  تحلیل  به  توجه  با  که  شبهاتی  از  یکی 
در  معاندین  برخی  زدن  دامن  و  خارجی  رسانه های 
است،  بوده  مطرح  عمومی  افکار  در  همواره  داخل 

ادامه جنگ بعد از بازپس گیری خرمشهر است.

دشمن  دست  در  اشغال شده مان  مناطق  هنوز   -1
بود

مناطق  از  خیلی  هنوز  خرمشهر  فتح  از  بعد 
هنوز  ما  بود.  دشمن  دست  در  اشغال شده مان 
فقط  بودیم،  نگرفته  پس  را  اشغال شده مان  مناطق 
از شهرها مثل  را پس گرفته بودیم. خیلی  خرمشهر 
سومار، قصرشیرین، مهران، دهلران از شمال غرب در 
دست عراقی ها بود. خرمشهر آزاد می شود. هنوز در 
خوزستان بخشی از خاک ما در دست عراقی ها بود. 
جمهوری  مرزهای  به  هنوز  خرمشهر  فتح  از  بعد  ما 
عراق  دست  در  هم  نقاطی  بودیم.  نرسیده  اسالمی 
بود که بسیار مهم بود. قبل از شروع رسمی جنگ، 
عراق  بود.  گرفته  را  استراتژیکی  و  مهم  نقاط  عراق 
بماند  ایران  در دست  ارتفاعات  این  اگر  می دانست 
بغداد در تهدید است. در آن زمان صدام گفته بود 
می تواند  بصره  بدون  حتی  خرمشهر،  بدون  عراق 
باشد اما بدون بغداد نمی تواند. به همین علت آن 
بسیار  آن ها  بازپس گیری  و  نگه داشت  را  ارتفاعات 

دشوار بود.

2-تدبیر امام در تنبیه متجاوز

درک  را  چیزهایی  بود.  وسیع  بسیار  امام  بینش 
عنوان  امام  اینکه  نمی کردیم.  درک  ما  که  می کردند 
می کنند: »جنگ جنگ تا رفع فتنه«، در معنای عوامی 
را  خود  به حق  خواسته های  می توانیم  زمانی  ما  آن 
را  باالتری  از دشمن مطالبه کنیم که همیشه دست 
ما  بگوییم خواسته  اگر  ما  باشیم.  اختیار داشته  در 
گرفتن مرزهای مان است که اصالً برای این جنگی نیاز 
بعث  رژیم  کردن  ساقط  خواسته مان  باید  ما  نبود. 
باشد تا آن ها به این خواسته راضی شوند. ضمنا این 
گفته  خداوند  چون  است  اسالمی  شعار  یک  شعار 
دشمنان.  برابر  در  فتنه  رفع  تا  بجنگیم  باید  است 
یک  ما  که  داشت  هم  تاکتیکی  جنبه  یک  قضیه 
دشمن  تا  بودیم  کرده  اعالم  را  بزرگ تری  خواسته 
خرمشهر  بحث  در  بنابراین  شود.  راضی  کمترش  به 
اینکه آن ها آمادگی داشتند که غرامت بدهند یا ما 
تمام  جنگ  یا  بودیم  گرفته  پس  را  خودمان  خاک 
بشود و صلح شود، نبود. برخی ها به نقل از عربستان 
گفته بودند غرامت می دهند اما هیچ سند معتبر و 
پیشنهاد رسمی قابل وثوقی برای این وجود ندارد که 

بعد از فتح خرمشهر غرامت می پردازند.

3- جلوگیری از جنگ 30 ساله

صدام وقتی در اوج نقطه ضعف بود و در سخت ترین 
عنوان  تحلیل گران  همه  "آتش بس"؛  گفت:  شرایط 
پذیرفته  عراق  از  را  آتش بس  ما  اگر  که  می کنند 
ما  هنوز  و  بود  پابرجا  هنوز  عراق  بعث  رژیم  بودیم، 
در آتش بس بودیم یعنی یک جنگ ۳0 ساله با عراق 

داشتیم.
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نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

شماره ۲80

نیمه اول خرداد ۱۳۹8

قیمت : ۱000 تومان

تاسیس ۱۳7۴

روایت نبرد خرمشهر؛ از سقوط تا آزادی

رهبر انقالب: غاصبان فلسطین باید 
تسلیم رأی این ملت شوند

مراسم افطاری ای که 
هیچ گاه از خاطر روحانی 

پاک نخواهد شد

نمی گوییم چقدر 
حقوق می گیریم!

سه اقلیم گردشگري 
تحفه نطنز براي 

گردشگران

وصال یار، فراق یاران

بابک زنجانی وزیر نفت را تهدید کرد:
به زودی جای من و زنگنه عوض می شود!

نماینده حقوقی وزارت نفت، شایعه تهدید وزیر 
نفت از سوی بابک زنجانی را تائید کرد. اصغر 
هندی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به 

اینکه آیا شایعه تهدید وزیر نفت از ..

اگر امروز دالر 
۸۰۰۰ تومان شود 
مردم از ذوق به 
همین دولت رای 

می دهند!

رهبر معظم انقالب اسالمی با تبریک عید سعید فطر، با اشاره 
به طراحی های دشمنان برای ایجاد صف آرایی و جنگ و درگیری 
در  آنکه  به جای  اسالمی  کشورهای  افزودند:  مسلمانان  میان 
جنایتکارانه  حضور  مقابل  در  باید  گیرند،  قرار  یکدیگر  مقابل 

دشمن غاصب در فلسطین صف آرایی کنند.
به گزارش الف، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
از مسئوالن نظام، سفرای  امروز در دیدار جمعی  اسالمی صبح 
فطر  عید  پیام  مردم،  مختلف  قشرهای  و  اسالمی  کشورهای 
مسلمان«  »امت  مضمون  به  بازگشت  و  اسالمی  کشورهای  همبستگی  و  اتحاد  را 
خواندند و گفتند: عالج مشکالت امروز دنیای اسالم بازگشت به خواسته قرآن کریم 
مبنی بر »اشداُء علی الکفار« و »رحماُء بینهم« است و روشنفکران و علمای اسالمی 

برای تحقق این خواسته، وظیفه مضاعفی دارند.
رهبر انقالب اسالمی با تبریک عید سعید فطر، با اشاره به طراحی های دشمنان برای 
ایجاد صف آرایی و جنگ و درگیری میان مسلمانان افزودند: کشورهای اسالمی به جای 
آنکه در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید در مقابل حضور جنایتکارانه دشمن غاصب در 

فلسطین صف آرایی کنند.
دنبال  به  که  اسالمی  کشورهای  برخی  به  توصیه  ای ضمن  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
سازش با رژیم صهیونیستی و اختالف افکنی هستند، برای توبه از مسیر نادرستی که 
در پیش گرفته اند، تأکید کردند: چرا باید در کشور اسالمی همچون لیبی، دو گروه 
در مقابل هم قرار گیرند و خون یکدیگر را بریزند و چرا باید یک کشور مدعی اسالم، 
مردم یمن و زیرساخت های این کشور را بمباران و براساس خواست و نظر دشمنان، 

عمل کند.
برخی  از  انتقاد  با  و  خواندند  اسالم  دنیای  اول  مسئله  را  فلسطین  مسئله  ایشان 
کشورهای اسالمی که در جهت اهداف امریکا و رژیم صهیونیستی تالش می کنند، 
افزودند: جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدا بر دفاع از ملت فلسطین تأکید کرد و 

در مقابل دنیای استکبار ایستاد و به این ایستادگی ادامه خواهد داد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه پیروزی متعلق به ملت فلسطین خواهد بود، 
معتقد  که  عرب  قدیمی  رهبران  برخی  خالف  بر  اسالمی  جمهوری  دیدگاه  افزودند: 
بودند باید یهودی ها را در دریا ریخت، اینگونه نیست بلکه ما معتقدیم مبارزه همه 
جانبه ملت فلسطین در ابعاد نظامی، سیاسی و فرهنگی باید ادامه پیدا کند، تا زمانی 

که غاصبان، تسلیم رأی این ملت شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری پیشنهاد جمهوری اسالمی برای نظرخواهی از 
ساکنان مسلمان، مسیحی و یهودی فلسطین و همچنین از آوارگان فلسطینی درباره 
چارچوب نظام حکومتی این کشور تأکید کردند: مبارزه ملت فلسطین باید تا آن روز 
ادامه پیدا کند و به لطف الهی در این مبارزه مسالمت آمیز و انسانی و مورد قبول 
همه ُعرف های عاقل عالم، ملت فلسطین پیروز نهایی خواهد بود و جوانان آن روز را 

خواهند دید که کشور فلسطین به مردم فلسطین بازخواهد گشت.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آقای روحانی  ماه رمضان را ماه صبر و خودسازی 
و شکوفایی مقاومت سیاسی و بین المللی ملت در مقابل دشمنان دانست و با تاکید 
بر اینکه صبر راهبردی نظام و مردم پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای، موجب 
اگر  راهبردی،  از یک سال صبر  اکنون پس  افزود:  آنان شد،  برهم خوردن محاسبات 
تعهدات خود را قدم به قدم کاهش دهیم، هیچکس در دنیا نمی تواند ما را مالمت 

کند و ما  باید از امکانات توافق هسته ای در مقابل متخلفان، استفاده کنیم.
انقالب  رهبر  بوسیله  تبیین شده  راه  را  دشمنان  مقابل  در  اصلی  راه  روحانی،  آقای 
ما  مسیر  و  راه  افزود:  و  دانست  بزرگوار،  امام  ارتحال  سالگرد  مراسم  در  اسالمی 
این  با  و  مسیر  این  در  و  بود  خواهد  مبتکرانه«  و  عاقالنه  امیدوارانه،  »شجاعانه، 
هدایت می توانیم به اهداف بلند خود از جمله اهداف اقتصادی و اجتماعی در سال 

رونق تولید دست پیدا کنیم.

سالروز رحلت امام خمینی )ره( 
تسلیت باد
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کارآفرینان  و  اقتصادی  فعاالن  با  دیدار  در  روحانی  حسن 
با حجم باالیی از انتقادات و اعتراض ها به عملکرد دولت 

مواجه شد.
رئیس جمهور  میهمان  اقتصادی  فعاالن  گذشته  هفته 
بودند؛ مراسم افطاری ای که هیچ گاه از خاطر روحانی پاک 
از  نشان  دیدار  این  از  شده  خارج  خبرهای  شد.  نخواهد 
انتقادهای تند و بی سابقه از رئیس جمهور و تیم اقتصادی 
او دارد. حسن روحانی اما باز هم توپ مشکالت کشور را 
را  ایران  انداخته و مدعی شده تحریم ها  در زمین تحریم 
در شرایط کنونی قرار داده است. در این جلسه سخنرانان 
پیش  چالش های  و  مسائل  طرح  به  دیگری  از  پس  یکی 
یادآوری مشکالت  از  و پس  پرداختند  ایران  اقتصاد  روی 
کنونی اقتصاد ایران، راهکارهایی هم ارائه  دادند که دامنه 
آن از کنترل نقدینگی و جذب سرمایه داخلی تا جلوگیری 
از ممنوعیت صادرات و وضع عوارض به جای ممنوعیت 
اقالم صادراتی کشیده می شد. در این میان پیشنهاداتی 
هم درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات و شیوه هایی که 
آن  به  برای سال ۹8  نیز  بانک مرکزی  در بخشنامه جدید 
اشاره شده مطرح شد که رئیس جمهور، معاونانش، رئیس 
کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و صنعت گوش دادند و 

در پایان نکاتی را مطرح کردند.

روحانی: قیمت ارز 8 هزار تومان هم نیست

اما اصلی ترین سخنران جلسه افطاری با فعاالن اقتصادی 
کسی نبود به غیر از خود رئیس جمهور. روحانی که در جمع 
بزرگ ترین منتقدان سیاست  های خود نشسته بود، گفت: 
دولت های یازدهم و دوازدهم در تالشی گسترده کوشیدند 
حال  عین  در  اما  باشد  مطلوبی  نقطه  در  کشور  وضعیت 
قضاوت با مردم و آینده تاریخ است، چرا که برخی مسائل 
را هم گذشت زمان قضاوت می کند. حسن روحانی گفت: 

در هیچ زمانی از تاریخ انقالب شرایط سال های ۹7 و ۹8 
بر  را  خود  تالش  همه  دشمن  اینکه  بویژه  نداشته ایم  را 
جلوگیری از فروش نفت و  ایجاد مانع در روابط بانکی به 

عنوان شریان اقتصادی کشور متمرکز کرده است.
اقتصادی  فعاالن  از  یکی  سوال  به  پاسخ  در  روحانی 
فروش  به  خصوصی  بخش  ورود  بر  مبنی  انرژی  حوزه  در 
نفت و فرآورده های نفتی گفت: برای این منظور راه را باز 
کرده ایم و با ارائه نفت در بورس مشکلی برای فروش نفت 
و فرآورده ها توسط بخش خصوصی نداریم. روحانی یادآور 
نیست  تومان  هزار   ۱۳ ارز  کهقیمت  می دانیم  همه  شد: 
حتی 8 هزار تومان هم نیست و شرایط و مسائل روانی در 
افزایش نرخ ارز تاثیر دارد. رئیس جمهور تأکید کرد:  هدف 
دشمن  فشار  و  است  مردم  معیشت  وضعیت  بهبود  ما 
اثر گذاشتن بر وضعیت معیشت  با هدف  در کوتاه مدت 
مردم و در بلندمدت جلوگیری از توسعه کشور است و در 
چنین شرایطی باید همه بخش خصوصی و دولتی کنار هم 

باشند.

وزیر اسبق بازرگانی: دولت به فکر معیشت مردم باشد

این جلسه گفت:  بازرگانی در تشریح جزئیات  وزیر اسبق 
یکی از موضوعات مطرح شده، معیشت مردم بود. کاهش 
یکی  آنها  معیشت  به  فشار  و  مردم  خرید  قدرت  شدید 
که  است  حالی  در  این  است،  کشور  امروز  مشکالت  از 
دولت و مجلس ۱۴ میلیارد دالر را برای کاهش این فشار 
تخصیص داده اند ولی به رغم این مبلغ، کاالهای اساسی 
میزان  نیستند و حتی  کاالهای تحریمی  که هیچ یک جزو 
ارز در نظر گرفته شده برای آنها به مراتب بیش از مصرف 
کشور در سال های پیش است، به قیمتی معادل چند برابر 
ارز دولتی تخصیص داده شده، به دست مردم و  قیمت 

مصرف کنندگان می رسد.

این  در  مشکالت  اینکه  بر  تاکید  با  آل اسحاق  یحیی 
توزیع  سیستم  در  جدی  اشکال  یک  نشان دهنده  بخش، 
کاال در کشور است، گفت: بر همین اساس و با توجه به 
این فرض که کاال در کشور به میزان کافی وجود داشته 
این  قیمت  آزادسازی  اول  شد؛  مطرح  پیشنهاد   ۲ باشد، 
کاالها و پرداخت مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی به 
مردم در قالب یارانه نقدی و پیشنهاد دوم توزیع عادالنه 
به  که  طراحی شده ای  اساس سیستم  بر  مردم  میان  کاال 
تعاون رسیده است.   و  بازرگانی  اصناف،  اتاق های  امضای 
داشتند  قبول  روحانی  آقای  گفت:  بازرگانی  اسبق  وزیر 
که مشکالتی در سیستم توزیع ارز فعلی وجود دارد و بر 
معاون  یا  بازرگانی  وزارت  احیای  پیشنهاد  اساس  همین 

اقتصادی رئیس جمهوری را ارائه کردند.

 72 کرد:  عنوان  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
بخشنامه و دستورالعمل دولت تنها در یک سال

محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز که 
در جلسه فعاالن اقتصادی با رئیس جمهور حضور داشت، 
گفت: با صدور 7۲ بخشنامه طی ۱۳ ماه، عمالً فرصت های 
قانون  نقض  خود  این  و  است  رفته  دست  از  صادراتی 

بهبود مستمر فضای کسب وکار است.
در سال  که  واقع، مجموعه سیاست هایی  در  افزود:  وی 
را  کسب وکار  فضای  شد،  گذاشته  بنا  دولت  سوی  از   ۹7
ابهاماتی  و  با مشکالت  اقتصادی  فعاالن  از  بسیاری  برای 
فرصت  از  نشد  داده  اجازه  مهم تر،  همه  از  و  کرد  همراه 
بی نظیر افزایش نرخ ارز، برای افزایش صادرات غیرنفتی و 
ارزآوری بیشتر در این شرایط سخت اقتصادی بهره گرفته 
آن  رئیس جمهور  از  ما  درخواست  گفت:  الهوتی  شود. 
سال  در  اشتباهات  این  تا  کنند  فراهم  فضایی  که  است 

۹8 تکرار نشود.

مراسم افطاری ای که هیچ گاه از خاطر روحانی پاک نخواهد شد

حضرت علی)ع( قبل از شهادت به فرزندانشان چه فرمودند؟
وصیت امام درباره فتنه های پس از ایشان

 شماره : ۲80 | نیمه اول خرداد ۱۳۹8 نشریه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

امام خمینى هـدف ها و آرمان ها و هـر آنچه را كه مـى بایــست ابـالغ كنـد، گفته بـود و 
در عمـل نیز تـمام هستیـش را بـراى تحقق هـمان هـدف ها به كار گرفته بـود.

آماده مالقات عزیزى مىكرد كه  را در  نیمه خـرداد سـال ۱۳۶8 خـود  اینك در آستـانه 
تمام عمرش را براى جلب رضاى او صرف كرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او، در مـقابل 
هیچ قدرتى خـم نشده، و چشـمانش جز براى او گریه نكرده بـود. سروده هاى عارفانه اش 
لحظه  ایـن  اینك  و  بـود.  لحظه وصال محبوب  بیان عطـش  و  فـراق  درد  از  همه حاكى 
شكـوهمنـد بـراى او، و جانــكاه و تحمل ناپذیر بـراى پیروانـش، فـرا مـىرسید. او خـود 
در وصیتنامه اش نـوشـته است: با دلى آرام و قلبـى مطمئن و روحى شاد و ضمیرى امیدوار 
به فضل خدا از خدمت خـواهران و برادران مرخص و به سـوى جایگاه ابــدى سفر مىكنـم 
و به دعاى خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خداى رحمن و رحیـم مىخـواهـم كه عذرم را در 
كوتاهى خدمت و قصـور و تقصیر بپذیـرد و از مـلت امیدوارم كه عذرم را در كـوتاهى ها و 

قصـور و تقصیـرها بـپذیـرنـد و بـا قــدرت و تصمیـم و اراده بــه پیش بروند.
شگفت آن كه امام خمينـى در يكـى از غزلياتـش كه چنـد سال قبل از رحلت سروده است 

اينگونه مي گويد:
انتظار فرج از نیمه خرداد كشم                 سال ها می گذرد حادثه ها می آید

ساعت ۲0 / ۲۲ بعد از ظهر روز شنبه سیزدهـم خـرداد ماه سـال ۱۳۶8 لحظه وصال بـود . 
قــلبـى از كار ایستـاد كه میلیـون ها قلــب را بـه نور خدا و معنـویت احیاء كرده بـود. بــه 
وسیله دوربین مخفـى اى كه تـوسط دوستان امــام در بیمارستان نصب شده بـود روزهاى 
بیمارى و جریان عمل و لحظه لقاى حق ضبط شده است. وقتى كه گوشه هایـى از حاالت 
معنوى و آرامـش امام در ایـن ایـام از تلویزیون پخـش شـد غوغایى در دل ها برافكند كه 
وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممكـن نیست. لب ها دائمـا به ذكـر خـدا در حـركت بود.
در آخرین شب زندگى و در حالى كه چند عمل جراحى سخت و طوالنى در سن 87 سالگى 
تحمل كرده بود و در حالی كه چندیـن سرم به دست هاى مباركـش وصل بـود نافله شب 
مىخـواند و قـرآن تالوت مـىكرد. در ساعات آخر، طمانینه و آرامشى ملكـوتـى داشـت 
و مـرتبا شـهادت بـه وحـدانیت خـدا و رسالت پیـامبـر اكرم )ص( را زمـزمه مـىكـرد و 
بـا چنیـن حــالتى بـود كه روحـش به ملكـوت اعلى پرواز كرد. وقتى كه خبر رحلت امــام 
و  ایران  و سرتاسر  تـركیـد  بغض ها  است،  داده  رخ  عظیـم  زلزله اى  گـویـى  منتشر شـد، 
یــكپارچه  بـودنـد  آشـنا  خمینـى  امام  پیام  و  نام  بـا  جـهان  در  كـه  كانـون هایـى  همـه 
گـریستند و بـر سر و سینه زدنـد. هیچ قلـم و بیـانـى قـادر نیست ابعاد حـادثه و امواج 

احساسات غیر قابل كنترل مردم را در آن روزها تـوصیف كند.
مـردم ایـران و مسلمانان انقالبى، حق داشتـند این چنیـن ضجه كـنند و صحنه هایى پدید 
آورند كه در تاریخ نمونه اى بـدیـن حجم و عظـمت براى آن سراغ نداریـم. آنان كسـى را 
بـاز گـردانده بود، دست شاهان  را  از دست داده بـودند كـه عـزت پـایمال شـده شان 
ستمگر و دست هاى غارتگران آمریكایى و غربـى را از سرزمینشان كـوتاه كرده بود، اسالم را 
احیاء كـرده بــود، مسلمیـن را عــزت بـخـشیـده بـــود، جمهـورى اسالمـى را بـر پـا كـرده 
بـود، رو در روى همـه قـدرت هاى جهـنمـى و شیـطانـى دنیا ایستاده بـود و ده سال در 
بـرابـر صـدها تـوطئه برانـدازى و طـرح كـودتا و آشـوب و فتنه داخلـى و خارجـى مقاومت 
كرده بود و 8 سـال دفـاعى را فـرمانـدهـى كرده بـود كه در جبهه مقابلـش دشمنـى قـرار 
داشت كه آشكارا از سـوى هر دو قـدرت بزرگ شرق و غرب حمایت همه جانبه می شـد. 
مردم، رهبر محبـوب و مرجع دینـى خـود و منادى اسالم راستیـن را از دست داده بـودند.
شایـد كسانـى كه قـادر به درك و هضـم ایـن مفاهیـم نیستنـد، اگـر حاالت مردم را در 
فیـلم هاى مـراسـم تودیع و تشییع و خاكسپارى پیكر مطهر امام خمینـى مشاهده كنـنـد 
و خـبر مرگ ده ها تـن كه در مقابل سنگینـى ایـن حادثه تاب تحمـل نیـاورده و قـلبـشان 
تـاثـر  از شـدت  دیـگرى  از  پـس  یكـى  كه  پیكرهایى  و  بشنـوند  را  بـود  ایستـاده  كار  از 
بیهوش شـده، بر روى دسـت ها در امـواج جمعیت به سـوى درمانگاه ها روانه مىشـدند 

را در فیلم ها و عكس ها ببیننـد، در تفسیر ایـن واقعیت ها درمانده شوند.
داشت.  نـخواهند  مشكلـى  كـرده انـد،  تجـربـه  و  مـىشنـاسنـد  را  عشـق  كه  آنـان  امـا 
سالگرد  در  گـویایى  و  زیبا  شعار  چـه  و  بـودند  خمینى  امام  عاشق  ایران  مردم  حقیقـتا 

رحلتـش انتخاب كرده بـودند كه:

عشق به خمینـى عشق به همه خوبیهاست.

از قرائت وصیتنامه  روز چهاردهم ۱۳۶8، مجلس خبرگان رهـبـر تشكیل گردیـد و پـس 
امـام خمینى تـوسـط حضرت آیـة اهلل خامنه اى كه دو ساعت و نیـم طـول كشید، بحث 
و تبـادل نظر براى تعییـن جانشینـى امام خمینـى و رهبر انقالب اسالمـى آغاز شد و پـس 
از چندیـن ساعت سـرانجام حضرت آیـة اهلل خامنه اى )رئیـس جمهور وقت( كه خود از 
شـاگـردان امـام خمینـى ـ سالم اهلل علیه ـ و از چهره هاى درخشـان انقالب اسالمـى و از 
یـاوران قیـام ۱۵ خـرداد بـود و در تـمـام دوران نهضت امـام در همـه فـراز و نشیب ها 
در جـمع دیگـر یــاوران انـقالب جـانبـازى كرده بود، به اتفاق آرا براى ایـن رسالـت خطیر 
بـرگـزیده شد. سال ها بـود كه غـربی ها و عوامل تحت حمایتشان در داخل كشـور كه از 

شكست دادن امـام مایـوس شـده بـودند وعده زمان مرگ امـام را مىدادند.
فـرزنـدان و  و حمایـت  و شایسته خـبرگان  انتخاب سریع  و  ایران  اما هـوشمندى ملت 
پیـروان امـام همه امیدهاى ضـد انقالب را بـر بـاد دادنـد و نه تنها رحلت امـام پایان 
آغاز شده  از گـذشـته  امام خمینـى در پهـنه اى وسیع   تر  بلكه در واقع عصر  نبـود  او  راه 
بـود. مگر اندیشه و خـوبى و معنویت و حقیقت مىمیرد؟ روز و شـب پانزدهـم خرداد 
۶7 میلون ها نفر از مردم تهران و سـوگوارانى كه از شهرها و روستاها آمـده بـودند، در 
محل مصالى بـزرگ تهـران اجتماع كردنـد تـا بـراى آخـریـن بـار با پیكر مطهر مـردى كه بـا 
قیـامش قـامت خمیـده ارزش ها و كرامت ها را در عصر سیاه ستـم استـوار كرده و در دنیا 

نهـضتـى از خـدا خواهى و باز گشت به فطرت انسانى آغاز كرده بود، وداع كنند.
بسیجى  چیز،  همه  نبـود.  رسمى  مراسـم  در  مـرسـوم  بـىروح  تشریـفات  از  اثرى  هیچ 
در حلـقه  و  بـلنـدى  بـاالى  بـر  امـام  و سبز پوش  پاك  پیـكر  بـود.  و عاشقانه  مردمى  و 
میلیـون ها نفـر از جمعیت مـاتـم زده چـون نگینى مىدرخشید. هر كس به زبان خویـش 
با امامـش زمـزمه مىكرد و اشك مـىریخت. سـرتاسـر اتـوبان و راه هاى منتهى به مصلـى 

مملـو از جمیعت سیاهپوش بود.
پـرچم هاى عزا بـر در و دیـورا شهر آویخته و آواى قرآن از تمام مساجد و مراكـز و ادارات 
و مـنازل به گـوش مـىرسیـد. شـب كـه فـرا رسیـد هزاران شمع به یاد مشعلـى كه امـام 
روشـن شـد. خـانـواده هـاى  آن  اطـراف  تپه هـاى  و  بیابـان مصلـى  در  افـروخـته است، 

داغدار گرداگرد شمع ها نشسته و چشمانشان بر بلنداى نـورانـى دوخته شـده بود.
فریاد یا حسیـن بسیجیان كه احساس یتیمى مـىكـردنـد و بــر سـر و سینه مـىزدنـد 
فـضا را عـاشـورایـى كرده بـود. بـاور این كـه دیـگر صداى دلنشیـن امام خمینـى را در 
را در كـنار پیـكـر  بـود. مـردم شـب  بـرده  را  حسینیه جماران نخـواهند شنید، طاقت ها 
تـن  بامداد شانزده خــرداد، میـلـون هـا  بـه صبـح رسانیدند. در نخستین ساعت  امـام 

به امامت آیت اهلل العظمـى گلپایگانى)ره( با چشمانى اشكبار بر پیكر امام نماز گذاردند.
به كشـور در  امام خمینى  روز ورود  انبـوهى جمعیت و شكوه حماسه حضـور مـردم در 
از  امام،  پیكر  تشییع  مـراسـم  در  ایـن حماسـه  گسـتـرده تـر  تـكـرار  و  بهمـن ۱۳۵7   ۱۲
را  كننده  استقبال  جمعیت  جهـانـى  رسمـى  خـبرگـزاری هاى  اسـت.  تـاریخ  شگفـتی هاى 
در سال ۱۳۵7 تا ۶ میلیـون نفر و جمعیت حاضـر در مــراسـم تشییـع را تا ۹ میلیـون 
به  امام خمینى  ۱۱ سـاله حكومت  بـود كه طى دوران  ایـن در حالى  نفر تخمیـن زدند و 
واسطه اتحـاد كشـورها غربـى و شرقى در دشمنى با انـقالب و تحمیل جنگ 8 ساله و 
صـدهـا تـوطـئه دیـگـر آنـان، مردم ایـران سخـتی ها و مشكالت فـراوانـى را تحـمـل كرده 
و عزیزان بى شمارى را در ایـن راه از دست داده بـودند و طـبعا مـىبـایـست بـه تدرج 
خسته و دلسرد شـده باشنـد امـا هرگز این چنیـن نشـد. نسل پرورش یـافـته در مكتب 
الـهى امام خمینى به ایـن فرمـوده امام ایـمان كامـل داشـت كه: در جهـان حجـم تحمل 
بـزرگى  مناسب حجـم  و محرومیت ها  نثـاری ها  و جان  فداكاری ها  و  رنج ها  و  زحمـت ها 
مقصـود و ارزشمندى وعلـو رتـبـه آن است پـس از آن كه مراسـم تـدفیـن به علت شـدت 
احسـاسات عـزاداران امـكان ادامـه نیافت، طـى اطالعیه هاى مـكرر از رادیـو اعالم شـد 
كـه مـردم بـه خانه هایشان بازگردند، مراسـم به بعد مـوكـول شــده و زمــان آن بعـدا 
اعالم شد. براى مسئولیـن تـردیـدى نـبـود كه هر چه زمان بگذرد صـدها هزار تـن از عالقه 
مندان دیگر امـام كـه از شهـرهاى دور راهـى تهران شده اند نیز بر جمعیت تشییع كننـده 
افـزوده خـواهـد شـد، ناگزیر در بعد از ظهر همان روز مراسم تـدفین بـا همان احساسات 
و بـه دشـوارى انـجـام شـد كـه گـوشـه هـایـى از این مـراسـم بـه وسیـله خبرنگـاران بـه 
جهان مخابره شـد و بدین سان رحلت امام خمینـى نیز همچـون حیاتـش منـشاء بیـدارى 
و نهضتـى دوباره شـد و راه و یادش جاودانه گردید چرا كـه او حقیـقت بـود و حقیقت 

همیشه زنـده است و فناناپذیر.

وصال یار، فراق یاران

برای  آن شب  در  امام  که  است  نقل شده 
آن  تمام  در  و  نیامد  مسجد  به  شب  نماز 
تعالی  حق  عبادت  به  و  بود  بیدار  شب 

مشغول بود.
قدر،  شب  به  است  مزین  رمضان  ماه 
شده  یاد  مبارک  قرآن،  تعبیر  به  که  شبی 
استغفار  بخشش،  حیث  از  مبارک  است. 
تاریخی  روایات  بنابر  بندگی در یک ماه.  و 
های  شب  ماه،  این  ویژه  مستندات  و 
و  بیست  شب  و  یکم  و  بیست  نوزدهم، 
بیت  اهل  عزاداری  به  را  رمضان  ماه  سوم 

)ع( می پردازیم.
یکی از رویدادهای حائز اهمیت در این ماه، 
است،  )ع(  امیرالمومنین  حضرت  شهادت 
همچنین  و  شهادت  نحوه  به  زیر  در  که 
اشاره  بیشتر  حضرت  این  نامه  وصیت 

خواهیم کرد.
روز  سحرگاه  خداوند  با  نیاز  و  راز  از  بعد 
نوزدهم ماه مبارک رمضان، امام به شبستان 
مشغول  که  حالی  در  و  شد  وارد  مسجد 
خواب  به  که  کسانی  بود  خداوند  تسبیح 
به  ملجم  ابن  فرمود.  بیدار  را  بودند  رفته 
و  کرد  بیدار  را  او  امام  بود.  خوابیده  روی 
و  نماز  برای  خواب  از  برخیز  فرمود:  او  به 
چنین مخواب که این خواب شیطان است، 
خواب  که  بخواب  راست  دست  بر  بلکه 
مؤمنان است، و بر پشت خوابیدن خواب 
ابن ملجم  به  امام سپس  پیغمبران است. 
است  نزدیک  که  داری  کاری  قصد  فرمود: 
آسمان فروپاشد و زمین شکافته شود. اگر 
بخواهم می توانم خبر دهم که در زیر جامه 

ات چه داری.
ابن ملجم در نزدیکی امام به نماز ایستاد و 
هنگامی که امیرالمؤمنین )ع( سر از سجده 
که  زد  ایشان  سر  به  ضربتی  برداشت  اول 
حال  آن  در  شکافت.  را  امام  پیشانی  تا 
مّلة  و علی  بالّله  و  الّله  فرمود: »بسم  امام 
الکعبه«،  برّب  الّله«، و گفت: »فزت  رسول 
ابن  رستگار شدم  که  کعبه قسم  به خدای 
فریاد  را  در حال حمله شعار خوارج  ملجم 
ال  و  لک  ال  علّی،  یا  الحکم  لّله  که:  زد  می 

ألصحابک.
در برخی نقل ها آمده که امام در حال بیدار 
ورودی  در مدخل  یا  نماز  برای  مردم  کردن 

مسجد مورد حمله قرار گرفت.
و  شنیدند  را  حضرت  صدای  مسجد  اهل 
امیرالمؤمنین  و  دویدند،  محراب  بسوی 
خونین  محراب  در  که  دیدند  را  )ع(  علی 
افتاده. حضرت را برداشتند، ردای مبارکش 
بستند، حضرت خون سر خود  بر سرش  را 
را بر محاسن مبارکش کشید و فرمود: این 
داده  وعده  مرا  رسول  و  که خدا  است  آن 

بودند، راست گفتند خدا و رسول.
امام حسن و امام حسین علیهما السالم با 
المؤمنین  آمدند.امیر  پدر  نزد  زیاد  اندوه 
به  را  الّسالم  امام حسن علیه  الّسالم  علیه 
جای خود گذاشت که با مردم نماز گزارد و 
خود با وجود زخم عمیقی که در سر داشت 
نمازش را نشسته تمام کرد و در هنگام نماز 
متمایل  راست  و  چپ  به  ضعف  شدت  از 

می شد.
امام حسن علیه الّسالم پس از نماز سر پدر 
را در آغوش گرفت، و  گفت: ای پدر کمرم 

ببینم.  حال  این  در  را  تو  چگونه  شکست، 
امیرالمؤمنین فرمود: ای فرزند! از این پس 
پدرت را رنجی نیست، اینک جّد تو محّمد 
تو  جّده  و  علیه-  الّله  صلوات  مصطفی- 
خدیجه کبری، و مادر تو فاطمه زهرا علیهما 
انتظار  الّسالم و حوریان بهشت حاضرند و 
از  دست  و  باش  شاد  تو  دارند  را  تو  پدر 
گریستن بدار که گریه تو مالئکه آسمان را 

به گریه  در آورده است.

دستگیری قاتل

دست  و  کرده  دستگیر  را  ملجم  ابن  مردم 
علیه  حسن  امام  آوردند.  امام  نزد  بسته 
السالم به او فرمود: ای ملعون! آیا کسی را 
کشتی که به تو پناه داد و تو را بر دیگران 
تو  به  فراوان  های  بخشش  و  کرد  اختیار 
آیا  تو؟  برای  بود  امامی  بد  او  آیا  فرمود؟ 
ابن  بود؟  این  تو  به  او  نیکی های  عوض 
ملجم سر به زیر افکنده بود و پچیزی نمی  
گفت. آنگاه امام حسن علیه الّسالم به پدر 
و  ملجم دشمن خدا  ابن  »این  کرد:  عرض 
رسول و دشمن شماست که نزد شما حاضر 
علیه  المؤمنین  امیر  شماست«  اسیر  و 
الّسالم به ابن ملجم نگاه کرد و فرمود: ای 
ابن ملجم جنایتی بزرگ کردی. آیا من برایت 
بدامامی بودم؟ آیا تو را مورد مرحمت قرار 

ندادم و بر دیگران برنگزیدم؟
با وجود اینکه می دانستم قاتل من خواهی 
بود به تو احسان کردم و بخششم به تو را 
افزون ساختم تا از راه گمراهی که برگزیده 
تا  کرد  غلبه  تو  بر  اما شقاوت  بازگردی  ای 
مرا بکشی ای شقی  ترین اشقیاء. ابن ملجم 
گریست و این آیه از قرآن را خواند: »أ فانت 
تنفذ من فی الّنار؟« آیا تو می توانی کسی 
را که جایگاهش دوزخ است نجات دهی؟ 
آنگاه علی علیه السالم سفارش او را به امام 
حسن علیه الّسالم کرد و فرمود: فرزندم! با 
اسیر خود مدارا کن، و با مهربانی و رحمت 
با او رفتار کن. آیا نمی  بینی چشمهای او را 
که از ترس چگونه گردش می  کند و دلش 
اهل  ما  فرزند!  ای  چگونه مضطرب است؟ 
بیت رحمت و مغفرتیم پس بخوران به او از 
آنچه خود می  خوری، و بیاشام او را از آنچه 
خود می  آشامی، پس اگر من از دنیا رفتم 
از او قصاص کن و او را بکش و جسد او را 
یعنی  مثله مکن.  را  او  و  نسوزان  آتش  به 
دست و پا و گوش و بینی و سایر اعضای 
- اگر زنده ماندم من خود  او را قطع مکن 
داناترم که با او چه کار کنم، و من سزاوارترم 
به عفو کردن، زیرا ما اهل بیتی می  باشیم 
با گناهکار در حّق ما جز به عفو و کرم  که 

رفتار دیگر ننماییم.

حاالت امام پیش از ضربت خوردن

امام  این ماه یک شب در خانه  امام و در 
حسن علیه الّسالم و یک شب در خانه امام 
خانه  در  شب  یک  و  الّسالم  علیه  حسین 
بن  اهلل  عبد  خانه  در  که  خود  دختر  زینب 
سه  از  بیش  و  نمود  می   افطار  بود  جعفر 
سبب  درباره  و  کرد.  نمی  میل  طعام  لقمه 
این کارش می فرمود: امر خدا نزدیک شده 
نمانده  بیش  شب  دو  یا  شب  یک  است 
حق  رحمت  به  چون  خواهم  می   است، 

واصل شوم شکم من از طعام پر نباشد.
در تمام آن شب بیرون می  آمد به اطراف 
»به من  و می  فرمود:  کرد  نظر می   آسمان 
دروغ نگفته اند و دروغ از رسول خدا صّلی 
الّله علیه و آله و سّلم نشنیده  ام، این شبی 
است که مرا وعده شهادت داده« و شعری 
برای  را  خود  »کمر  خواند:  مضمون  این  با 
مرگ محکم ببند که مرگ البّته به تو خواهد 
به وادی  از مرگ چون  رسید، و جزع مکن 
که  است  شده  نقل  همچنین  درآید«  تو 
حضرت در آن شب بسیار به درگاه خداوند 
تضرع می کرد و و به درگاه خداوند دعا می 
کرد و عرضه میداشت: »الّلهّم بارک لی فی 
من  برای  گردان  مبارک  الموت«؛خداوندا 

اّنا  و  لّله  »اّنا  گفت:  می  بسیار  و  را،  مرگ 
الیه راجعون«. و کلمه مبارکه »ال حول و ال 
قّوة ااّل بالّله العلّی العظیم« را بسیار ذکر می 
کرد و بسیار صلوات  می فرستاد و استغفار 

می کرد.
آن  در  امام  که  است  شده  نقل  همچنین 
و  نیامد  مسجد  به  شب  نماز  برای  شب 
عبادت  به  و  بود  بیدار  شب  آن  تمام  در 
پرسید:  کلثوم  بود.اّم  مشغول  تعالی  حق 
تابی  بی  و  بیداری  المؤمنین سبب  امیر  یا 
این  صبح  در  فرمود:  امام  چیست؟  شما 
گفت:  کلثوم  شد.اّم  خواهم  شهید  شب 
به  نماز  برای  را  امشب شخص دیگری  پدر 
مسجد بفرست. امام فرمود: از قضای الهی 

نمی  توان گریخت.

سخنان امام پیش از شهادت

است  این  شیعه  علمای  میان  در  مشهور 
مبارک  ماه  نوزدهم  سحرگاه  در  امام  که 
خورد،  ضربت  هجری  چهلم  سال  رمضان 
سوم  یک  وقتی  یکم  و  بیست  درشب  و 
در  رسید.  به شهادت  بود  از شب گذشته 
این شب امام علیه السالم فرزندان و اهل 
وداع  ایشان  با  و  کرد  جمع  را  خود  بیت 
فرمود که: »خداوند پس از من نگهدار شما 
باشد. نیکو وکیلی است خداوند و همو مرا 
فرزندان  سپس  امام  کرد«  خواهد  کفایت 
فرمود.  وصیت  نیکیها  به  را  اهلبیتش  و 
السالم  علیه  امام  بدن  بر  زهر  اثر  آن شب 
ظاهر شده بود و هر خوردنی که برای امام 
به  فقط  لبهایش  و  نفرمود  تناول  آوردن 
جبین  از  عرق  و  بود  مشغول  خداوند  ذکر 
با  امام  می ریخت.  مروارید  مثل  مبارکش 
کرد  پاک  را  پیشانی  عرق  مبارکش  دست 
الّله  از رسول خدا صّلی  و فرمود: »شنیدم 
وفات  نزدیک  چون  که  سّلم  و  آله  و  علیه 
مؤمن می شود، عرق می کند جبین او مانند 

مروارید تر، و ناله او ساکن می  شود«.
علیه  حسن  امام  افتادند.  گریه  به  همه 
سخن  ای  گونه  به  پدر  »ای  گفت:  الّسالم 
می  گوئی که گویا از خود ناامید شده  ای« 
شب  یک  گرامی  فرزند  »ای  فرمود:  امام 
پیش از آنکه این واقعه بشود جّدت رسول 
خدا صّلی الّله علیه و آله و سّلم را در خواب 
شکایت  او  به  اّمت  این  آزارهای  از  دیدم، 
پس  ایشان،  بر  کن  نفرین  گفت:  کردم، 
بر ایشان  را  گفتم: خداوندا بدل من بدان 
مسّلط گردان، و بدل ایشان بهتر از ایشان 
به من روزی کن، پس حضرت رسول فرمود 
بعد  کرد،  مستجاب  را  تو  دعای  خدا  که: 
آورد،  نزد من خواهد  به  را  تو  از سه شب 
سپس  است«.  گذشته  شب  سه  اکنون  و 
می   وصّیت  را  تو  حسن!  »ای  فرمود:  امام 
کنم به برادرت حسین. شماها از منید و من 
فرزندان  به  کرد  رو  امام  از شمایم« سپس 
امام غیر فاطمه  از همسران دیگر  دیگر که 
بودند وایشان را وصّیت فرمود که با حسن 
نکنند،  مخالفت  السالم  علیهما  حسین  و 
نیکو  را صبر  تعالی شما  فرمود: »حق  پس 
می  روم  شما  میان  از  امشب  کند،  کرامت 
و به حبیب خود محّمد مصطفی صّلی الّله 
علیه و آله و سّلم ملحق می  شوم، چنانچه 

مرا وعده داده است«.

وصیت امام درباره تجهیز و تدفین

سپس امام به فرزندشان امام حسن علیه 
السالم فرمود: ای حسن! وقتی از دنیا رفتم، 
حنوط  بقّیه  با  و  کن  کفن  و  ده  غسل  مرا 
سّلم  و  آله  و  علیه  الّله  صّلی  خدا  رسول 
برای  جبرئیل  و  است  بهشت  کافور  از  که 
هنگامی  کن.  حنوط  بود  آورده  حضرت  آن 
گذاشتید  تخت  روی  تدفین  برای  مرا  که 
جلوی آن را رها کنید و فقط پشت تخت را 
بگیرید. مالئکه جلوی آن را خواهند گرفت 

و تخت حرکت خواهد کرد.
به  روان شد شما هم  به هر سو که تخت 
توقف  که  جایی  و  کنید  حرکت  سو  همان 

نمود همانجا محل قبر من است. - پس از 
اینکه بر من نماز خواندی جنازه را از موضع 
خود بردار و خاک را از آن موضع کنار بزن. 
ای  ساخته  لحد  و  شده  کنده  قبر  آنجا  در 
علیه  نوح  حضرت  پدرم  که  یافت  خواهی 
گذاشته  آنجا  در  ساخته  من  برای  الّسالم 
است، پس مرا بر روی آن تخته دفن کن، و 
هفت خشت ساخته در آنجا خواهی یافت 
از خشتهای بزرگ، آنها را بر روی من بچین، 
پس اندکی صبر کن و یک خشت را بردار و 
دید  نخواهی  آنجا  در  مرا  کن،  نگاه  قبر  به 
علیه  الّله  صّلی  خدا  رسول  تو  جّد  به  زیرا 
که  بدان  شد،  خواهم  ملحق  سّلم  و  آله  و 
هر پیغمبری بمیرد اگر چه در مشرق مدفون 
شده باشد و وصّی او در مغرب باشد، حق 
جسد  و  روح  با  را  او  جسد  و  روح  تعالی 
جدا  آن  از  بعد  پیوست،  خواهد  او  وصّی 
می  شوند، باز هر یک به قبرهای خود برمی 

 گردند.
قبر  محل  و  کن  پر  خاک  از  مرا  قبر  سپس 
ناقه  بر  تابوتی  پنهان کن. هنگام صبح  مرا 
بده  کسی  به  را  ناقه  آن  سر  و  ببند،   ای 
مردم  آنکه  تا  بکشد  مدینه  جانب  به  که 
در  ام  کجا مدفون شده   در  که من  ندانند 
بعضی از روایات معتبر از امام جعفر صادق 
امیر  حضرت  که  شده  روایت  الّسالم  علیه 
امام  خود  فرزند  الّسالم  علیه  المؤمنین 
برای  که  کرد  امر  را  الّسالم  علیه  حسین 
ایشان چهار قبر در چهار محل ایجاد نماید: 
و  نجف  در  و  رحبه  در  و  کوفه  مسجد  در 
امام  تا دشمنان  در خانه جعدة بن هبیره، 
را  ایشان  قبر  محل  امّیه  بنی  و  خوارج  از 
مطهر  کنند جسد  اراده  که  مبادا  نشناسند 

امام را خارج نمایند.

از  پس  های  فتنه  درباره  امام  وصیت 
شهادت ایشان

فرمود:  خود  فرزندان  به  حضرت  سپس 
»به زودی که فتنه  ها از هر سو رو به شما 
آورد و منافقان این اّمت کینه  های دیرینه 
خود را از شما طلب نمایند و از شما انتقام 
بگیرند، پس بر شما باد به صبر که عاقبت 

صبر نیکو است«.
علیه  امام حسین  و  امام حسن  به  سپس 
بر  به خصوص  از من  »بعد  فرمود:  السالم 
از  واقع خواهد شد  بسیار  فتنه  های  شما 
جهت های مختلف، پس صبر کنید تا خدا 
او  شما،  دشمنان  و  شما  میان  کند  حکم 
بهترین حکم کنندگان است. پس رو کرد به 
ابو  ای  فرمود:  و  الّسالم  علیه  امام حسین 
عبد اهلل توئی شهید این اّمت، پس بر تو 

باد به تقوی و صبر بر بال«.

لحظه شهادت امام علیه السالم

پس از این سخنان امام بیهوش شد، وقتی 
به هوش آمد فرمود: »در این وقت رسول 
خدا صّلی الّله علیه و آله و سّلم و عمویم 
حمزه و برادرم جعفر به نزد من آمدند گفتند 
که: زود بیا به نزد ما که ما مشتاقیم بسوی 
تو« امام سپس به اهل بیت خود نظر کرد 
و فرمود: »همه را به خدا می  سپارم، خدا 
شّر  از  و  بدارد  درست  حّق  راه  به  را  همه 

دشمنان حفظ نماید«
سپس گفت: »بر شما باد سالم ای رسوالن 
قرائت  را  ایه  این  و  من«  پروردگار  وحی 
الْعاِمُلوَن«  َفْلَیْعَمِل  هذا  »لِِمْثِل  که:  فرمود 
برای مثل این ثواب و منزلت باید که عمل 
کنند عمل کنندگان و نیز این آیه را »إِنَّ اللََّه 
ُمْحِسُنوَن«  ُهْم  الَِّذیَن  َو  اتََّقْوا  الَِّذیَن  َمَع 
که  آنهاست  با  خدا  که  درستی  به  یعنی 
پرهیزکاری کردند و آنها که نیکوکار بودند. 
نشست  عرق  در  امام  مبارک  پیشانی  پس 
و مشغول ذکر خدا گردید، رو به قبله کرد 
و چشمان خود را بر هم گذاشت، دستها و 
و  قبله کشید  را بسوی  مبارک خود  پاهای 
شهادت به وحدانّیت الهی و رسالت پیامبر 

داد و به لقاء پروردگارش شتافت.



فرماندار بندرعباس از خرید تضمینی ملخ زنده از روستائیان هر کیلو ٨ هزار تومان خبر داد.
گفت:  بندرعباس  بحران شهرستان  مدیریت  در جلسه  کناری عصر شنبه  اهلل  عزیز  مهر،  گزارش  به 
حسب دستور استاندار محترم و برابر هماهنگی انجام شده با مدیر کل جهاد کشاورزی استان، از 
امروز شنبه مورخ ۱۱ خرداد ۹8 هر فرد روستایی می تواند به ازای تحویل هر کیلو گرم ملخ زنده 
مبلغ ٨ هزار تومان از دهیار روستای مربوطه دریافت کند و دهیاران نیز ملخهای خریداری شده را 
پس از جمع آوری در پایان هر روز به بخشداران تحویل نمایند و به ازای هر کیلو گرم ٩ هزار تومان 

دریافت کنند.
هستند.  مربوطه  بخش  در  ملخ  با  مبارزه  مسئول  بخشداران  داشت:  اظهار  بندرعباس  فرماندار 

دهیاران باید در این زمینه اطالع رسانی گسترده ای در سطح منطقه خود انجام دهند.
کناری گفت: دهیاران از طریق نیروهای مردمی محیط را رصد کنند و به صورت آنی به بخشداران 

اطالع دهند. جهاد کشاورزی با نظر بخشداران ظرف مدت ۲ روز تمامی دهیاران را آموزش دهد.
زمینه  در  مردم  کننده  نیروهای تشویق  عنوان  به  کرد: شوراهای بخش  عنوان  بندرعباس  فرماندار 

مبارزه با ملخ در خط مقدم قرار بگیرند

نماینده حقوقی وزارت نفت، شایعه تهدید وزیر نفت از سوی بابک زنجانی را تائید کرد.
اصغر هندی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به اینکه آیا شایعه تهدید وزیر نفت از سوی بابک 
زنجانی پیش ازجریان سازی های اخیر علیه وزیر نفت صحت دارد، اظهار داشت: در ادامه جلساتی که 
با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط برای تبادل نظر درباره مسائل مرتبط با پرونده در زندان و با 
حضور بابک زنجانی برگزار می شود، چهارشنبه اول خرداد ۹8 نیز جلسه ای تشکیل شد که در آن جا 

آقای زنجانی ادعاکرد که استیضاح آقای زنگنه در مجلس رأی خواهد آورد.
نماینده حقوقی وزارت نفت همچنین گفت زنجانی در این جلسه مدعی شد که به زودی جای ما با 

هم عوض خواهد شد و من آزاد و شما زندانی می شوید!
هندی اضافه کرد که البته زنجانی تاکنون چندین شکایت علیه مسئوالن مختلف کشور از جمله وزیر 
نفت به دلیل اخالل در نظام اقتصادی مطرح کرده و دیگر این شکایت ها و تهدیدها عادی شده 

است.
نماینده حقوقی وزارت نفت همچنین، تاکید کرد که وزارت نفت با کمک و حمایت دستگاه قضائی 

همچنان پیگیر دریافت مطالبات از بابک زنجانی است
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حسین راغفر اقتصاددان با افشای خیانت لیبرال ها به اقتصاد 
گذشته  سال  ابتدای  اگر  گفت:  گذشته  های  دهه  طی  ایران 
غیرقابل  کمی  شاید  خواهد شد  تومان  هزار   8 دالر  می گفتند 
فرط  از  مردم  شود  تومان  هزار   8 دالر  اگر  امروز  اما  بود  باور 

خوشحالی به همین دولت رای می دهند.
به گزارش ایلنا، حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه دین 
و اقتصاد گفت: موج چهارم افزایش دستوری قیمت ارز از دی 
ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شد که بسترساز آن صدها سرمقاله و مقاله 
کشور  در  ثروت  قدرت-  مافیاهای  رسانه های  در  منتشره  های 
بودند و از نیمه سال ۱۳۹۶ حمالت خود را آغاز کردند. شوک 
ارزی در آستانه سال ۱۳۹7 مردم را با پرسش های پاسخ نگفته 
برد  فرو  شوک  و  ابهام  و  بهت  در  را  آنها  و  ساخت  مواجه   ای 
و  مشترکا دولت، مجلس، مافیاهای شبه دولت ها و مافیاهای 
را  مردم  و  تولید  رمق   ۱۳۹7 سال  طول  در  خصوصی ها  شبه 
کشیدند و تداوم آن در پایان ماه دوم سال ۱۳۹8 شوک ارزی 
بر اندام نحیف صنعت، تولید و خانوارهای کشور شد. بهت از 
اینکه چرا سیاست هایی که تضعیف نظام سیاسی، اقتصادی و 
بی  ثبات  سازی اقتصاد کالن کشور را دربر دارد توسط بخش های 
اساسی نظام  تصمیم گیری اتخاذ می  شود، و ابهام از اینکه به 

کجا بدین شتابان، چه آینده  ای متصور است؟
وی در توضیح نئولیبرالیزم گفت: نئولیبرالیزم یعنی سلطه بخش 
غیرحقیقی بر بخش حقیقی؛ یعنی سلطه بخش پولی بر بخش 
و  تجاری   سرمایه های  سلطه  یعنی  ایران  در  و  تولید؛  حقیقی 
حراج  و  معدنی  رانت های  سلطه  یعنی  صنعتی؛  تولید  بر  مالی 
مافیا های  به  رانت ها  این  تخصیص  و  کشور  طبیعی  منابع 
قدرت-ثروت و متهم کردن مردم به عنوان دریافت کننده های 
یارانه؛ یعنی تخصیص اعتبارات بانکی به فعالیت های سوداگری 
کاالی  صدها  و  لوکس  خودروی  و  تجاری  کاال های  واردات 
سگ  غذای  واردات  دالر  میلیون ها  جمله  از  دیگر  غیرضروری 
به  رانت های معدنی  گربه و حیوانات خانگی؛ یعنی چپاندن  و 
جیب مافیاهای مختلف و متهم کردن مردم به دریافت یارانه 

های پنهان.
راغفر تصریح کرد: بحران کنونی اقتصاد و جامعه ایران محصول 
بوده  کشور  بر  حاکم  ایدئولوژی  دهه  سه  حاکمیت  تدریجی 
است، صرف نظر از اینکه چه دولتی مسئولیت اجرایی کشور را 
بر عهده داشته و حاکمیت مجلس در اختیار چه دیدگاهی بوده 
دارند  تاریخی  ریشه های  ایران  اقتصاد  مشکالت  اگرچه  است. 
کشور  بر  تحمیلی  جنگ  از  بعد  که  نئولیبرالیزم  ایدئولوژی  اما 
حاکم شد، به دلیل اینکه برندگان آن متعلق به طبقه حاکم و از 
اصحاب قدرت- ثروت بوده  اند با گذشت زمان قدرتمند تر شده 
 اند و طی این مدت شبکه  ای از ذینفعان و مزدوران آنها که خود 
داشتن  با  وابسته  رسانه های  و  نامیدند  آزاد  بازار  طرفداران  را 
منابع مالی فراوان برای شستشوی افکار عمومی بنام طرفداری 
از بازار آزاد تشکیل داده  اند و با راه انداختن مشاجرات حیدری 
آنها  اصلی  مشکالت  از  را  عمومی  افکار  کوشیده  اند  نعمتی 
منحرف کنند. سال ۱۳۹7 اوج نتایج سه دهه سلطه نئولیبرالیزم 

بر اقتصاد ایران است.
و  پروژه جهانی سازی  را  نئولیبرالیزم  الزهرا  این استاد دانشگاه 
تکامل  ادامه  نئولیبرالیزم  افزود:  و  دانست  جهان  تدبیر  نظام 
کنترل  برای  است  ای  پروژه   بلکه  نیست  اقتصادی  لیبرالیزم 
جهان. امروزه سیاست های نئولیبرال نه تنها در نیویورک و لندن 
از کشور های فقیر  بلکه در بسیاری  و سایر کشورهای صنعتی 
تا  التین  آمریکای  کشورهای  از  جهان  شده  نگداشته  عقب   و 
کشورهای فقیر شاخ آفریقا جریان دارد.  نئولیبرالیزم مجموعه ای 
از سیاست های اقتصادی است که در آن ادغام در اقتصادهای 
بر همه شئون زندگی و  بازار  بلعیده شدن، سلطه  برای  جهانی 
بنابراین کاالیی شدن همه پدیده های حیات فردی و اجتماعی، 
تسخیِر  در  دولِت  و  حقیقی،  اقتصاد  بر  مالی  اقتصاد  تفوق 
صاحباِن سرمایه هاِی تجاری-مالی برجسته  ترین وجوه آن است.

افکاِر  پرقدرِت مهندسِی  با ماشین  نئولیبرالیزم  وی متذکر شد: 
مردم  و  عمومی  منابع  از  غارت شده  درآمدهای  از  که  عمومی 
با  است  کوشیده  مردم  خود  منافع  علیه  است،  شده  حاصل 
ارائه گزاره های غلط و دستکاری در نظام فکری مسئولین و عموم 
مردم، به عنوان قربانیان این نظام فکری، نظام تصمیم گیری های 
شبه خصوصی  و  شبه  دولتی  بنگاه های  تسخیر  به  را  اساسی 
به  نیازی  هستند  حاکم  سیاست ها  این  که  مادامی  درآورد. 
نظام  در  عناصرشان  نیست؛  آمریکا  حمله  و  خارجی  توطئه 

تصمیم گیری های اساسی خدمتگزار اربابان خود هستند.
نئولیبرالیزمی  سیاست های  کالبدشکافی  در  اقتصاددان  این 
تعدیل  برنامه های  گفت:  ساختاری  تعدیل  برنامه  به  اشاره  با 
تا مخارج دولت ها  بهانه طراحی شده بودند  این  به  ساختاری 
کاهش  اقتصاد  در  را  دولت  مداخله  میزان  دهند،  کاهش  را 
دهند، و آزادسازی اقتصادی و تجارت بین  الملل را ترغیب کنند. 
صادرات  ترغیب  بر  صراحت  به  ساختاری  تعدیل  برنامه های 

داشتند.  تاکید  نسبی  مزیت  ریکاردویی  مفهوم  بر  مبتنی 
بنابراین، کشورها باید در تولید و صادرات آن کاالهایی تخصص 
ارزان تر  قیمت های حقیقی  به  را  آنها  که می  توانند  کنند  پیدا 
اغلب  بین  الملل  تجارت  اما  کنند.  تولید  رقیب  کشورهای  از 
نامتوازن و غیرمنصفانه در تاثیرات آن است؛ برای حضور موفق 
از جمله  دارند که  بازارهای جهانی عوامل متعددی دخالت  در 
این عوامل حداقل می  توان به سهم و قدرت بازار اشاره کرد. 
با کارخانه  امروزه شاهد هستیم که دولت آمریکا چگون  البته 
هواوی برخورد می کند، چون این کارخانه در تولید نسل ۴ و ۵ 
از رقبای آمریکایی پیشی گرفته است، آنها قواعد بازی اقتصاد 

آزاد را نقض می کنند تا چین را عقب نگه دارند.
طراحی  اهداف  این  به  نیل  برای  که  ابزارهایی  داد:  ادامه  وی 
شده بودند عمدتا به دو طبقه زیر تقسیم می  شوند؛ اقدامات 
که  کوتاه مدت هستند  فوری،  گام های  اقدامات  این  تثبیتی: 
هدف آنها جلوگیری از بدتر شدن شرایط و فراهم آوردن بنیانی 
است که بر روی آن اقدامات بلندمدت بتوانند عمل کنند. اما 
اقدامات تعدیلی، قرار بوده است که این دسته از اقدامات به 
و  تثبیتی  اقدامات  از  پس  مرحله  در  تکمیلی  اقدامات  عنوان 
در مرحله دوم اجرا شوند، و با هدف ترغیب تعدیل ساختاری 
طراحی  اقتصادی  بودن  رقابتی  و  اقتصادی(  )نوسازی  اقتصاد 
از  جلوگیری  به  می توان  تثبیتی  اقدامات  توضیح  در  شدند. 
ناشی  تورم  کاهش  برای  عمومی-  بخش  افزایش دستمزدهای 
دستمزد  و  حقوق  هزینه های  کاهش  و  دستمزدها  افزایش  از 
دولت؛ کاهش یارانه های غذا و سایر کاالها، و نیز بهداشت و 
آموزش اشاره کرد، بطوری که مافیای دارو و غذا در کشور در 
منظور کاهش  به  است.  رسیده  اوج خود  به  این دوره دولت 
کردن  ارزانتر  هدف  با  ملی  پول  ارزش  کاهش  دولت؛  مخارج 

صادرات و از اینرو رقابتی تر شدن و کاهش واردات اشاره کرد.
وی یادآور شد:  برنامه های تعدیل ساختاری شامل چهار عنصر 

برای  آنها  همه  که  است  اصلی 
این  و  هستند  آشنا  ما  گوش 
است  آقایانی  ادعای  برخالف 
سیاست های  ما  می گویند  که 
این  نمی کنیم،  اجرا  را  نئولیبرالی 
منابع  بسیج  از؛  عبارتند  عناصر 
سیاستی  اصالحات  داخلی، 
اقتصادی،  کارایی  افزایش  برای 
منابع  از  ارزی  درآمدهای  کسب 
از طریق تنوع بخشی،  غیرسنتی 
افزایش صادرات  از طریق  نیز  و 
نقش  کاهش  سنتی،  کاالهای 
اینکه  تضمین  و  دولت  فعال 
نداشته  تورمی  تاثیر  اقدام  این 

باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره 
گفت:  تعدیلی  اقدامات  به 
آزادسازی  اقدامات  این  از  یکی 
کردن  سست  یعنی  اقتصادی 
از  بسیاری  حذف  سرانجام  و 
بر  محدودیت ها  و  مقررات 

کارایی،  بنام  اقتصادی  المللی  بین   و  داخلی  فعالیت های  روی 
واردات،  تعرفه های  و  بندی  سهمیه   شامل  مثال  عنوان  به 
نگهداشتن  ثابت  دولتی،  انحصارهای  وارداتی،  مجوزهای 
محدودیت های  حذف  پنهانی،  یا  ضمنی  یارانه های  قیمت ها، 
از کشور است که  به خارج  بنگاه های خارجی  انتقال سودهای 
همه آنها در کشور اجرا شده است. اقدام دیگر خصوصی  سازی 
ویژه  به  دولتی،  شبه   و  دولتی  بنگاه های  فروش  یعنی  است 
اقتصادی  فعالیت  مستقیم  کاهش  برای  زیان ده،  شرکت های 
اندازه  کاهش  نیز  و  منابع  از  دولت  استفاده  کاهش  و  دولت 
دستگاه اداری، همچنین کاهش مالیاتی به منظور ایجاد مشوق 
برای افراد و کسب  و کارها ) هم داخلی و هم خارجی( که پس 

 انداز و سرمایه گذاری کنند، دیگر اقدام این برنامه است.
ساختاری  تعدیل  برنامه  اعمال  و  اتخاذ  کرد:  خاطرنشان  وی 
مورد تایید صندوق  بین المللی پول و بانک جهانی پیش شرط 
پیش  شرط ها،  این  به   ۱۹۹0 در  بود.  مالی  کمک های  دریافت 
نیز توسط  به حکمرانی خوب  پیش شرط های سیاسی موسوم 
پیش  عنوان  به  کمک،  کننده  اعطا  دولت های  سایر  و  بریتانیا 
شرط های دریافت کمک ها و وام به کشورهای فقیر تحمیل شد. 
البته کشورهای جنوب شرق آسیا از پذیرش برنامه های تعدیل 
ساختاری سرباز زدند و در عوض کوشیدند حاکمیت خود را بر 

سیاست گذاری اقتصادی حفظ کنند.
از  نئولیبرال ها  گفت:  شوک  سیاست های  تاثیر  مورد  در  راغفر 
بحران ها زمانی که مردم در اثر بحران ها گیج و سردرگم هستند، 
در  می  کنند.  استفاده  غیرمردمی  سیاست های  تحمیل  برای 

همین شوک ارزی که دولت و مجلس با کمک هم وارد کردند 
کار را به جایی رسانند که اگر نرخ دالر ۱0 هزار تومان شود، مردم 
ما را ذوق زده می کند. اگر ابتدای سال گذشته می گفتند دالر 8 
هزار تومان خواهد شد شاید کمی غیرقابل باور بود اما امروز 
به همین  از فرط خوشحالی  اگر دالر 8 هزار تومان شود مردم 
دولت رای خواهند داد. باید توجه داشت فردی که دچار شوک 
شده دچار اضطراب و  سردرگمی نیز خواهد شد و هر راه حل 
و شوک  درمانی  و هدف شوک  پذیرفت  را خواهد  ارایه شده 

های ارزی نیز همین است.
را  نئولیبرال  سیاست های  که  جایی  کرد:  بیان  اقتصاددان  این 
از  بین  المللی،  فشارهای  با  کرد،  اعمال  کشور  داخل  از  نتوان 
طریق وارد کردن راه های حل مناقشه سرمایه  گذار - دولت در 
قراردادهای تجاری تحمیل می  شوند؛ دادگاه های حل اختالف 
خارج از کشوِر مورِد نظر از جمله مفاد تحمیلی در قراردادهای 
تجاری است که در آن شرکت ها می  توانند برای حذف هزینه های 
حمایت های اجتماعی و محیط  زیستی فشار بیاورند. در این سی 
سال اخیر هر موقع  اقتصاد ایران در اثر این سیاست ها با بحران 
روبه رو شده بانک جهانی  و صندوق بین المللی پول اطالعیه 
داده اند که اقتصاد ایران در مسیر صحیح و سالمی است یا این 
نهادها همیشه از افراد خود در درون سیستم حمایت کرده اند! 
بطوری که در زمان آقای احمدی نژاد رییس بانک جهانی گفته 
یعنی  کرد  باید جهانی  را  یارانه ها  در موضوع  ایران  الگوی  بود 

وقاحت در حد اعال.
راغفر یادآور شد: یک همسویی و همدلی بین برخی در دولت 
یا شبه  مانند خصولتی ها  ثروت  و  قدرت  مافیای  با  و مجلس 
شکل  را  گسترده ای   ائتالف  که  هستیم  شاهد  را  خصوصی ها 
داده که ده ها نشریه را ترتیب داده  اند  و هر جا این نشریات 
داخلی کم می آورند رسانه های خارجی مانند بی بی سی، ایران 
اینترنشنال که پول آن را عربستان می دهد یا سلطنت طلبان به 
کمک نئولیبرال ها می آیند و برای 

آنها سوگواری می کنند.
با  اقتصادی  کارشناس  این 
که  گزارش هایی  از  انتقاد 
منتشر  رسمی  نهادهای  برخی 
کرده اند، گفت: اخیرا سه گزارش 
مافیایی  شبکه  سفارش  به 
نئولیبرال کشور و توسط عوامل 
آنها در مراکز تصمیم گیری کشور 
تهیه شده  اند که هدف هر سه 
مسئولین  افکار  مهندسی  آنها 
ارز  قیمت  افزایش  برای  کشور 
است. نخست گزارش یارانه های 
پنهان انرژی در سازمان مدیریت 
و برنامه  ریزی؛ دوم گزارش مرکز 
مورد  در  مجلس  پژوهش های 
و  اساسی؛  کاالهای  ترجیحی  ارز 
رونق  عنوان  تحت  گزارش  سوم 
تولید توسط اتاق بازرگانی ایران 
گزارش،  سه  هر  خروجی  است. 
شده  هدایت  مرکز  یک  از  که 
ارز را گران کنید. شاه بیت هر سه آنها  اند، یک عبارت است؛ 
افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی است که 
گزارش حاوی مفروضات  این سه  بنزین است.  آنها  اصلی ترین 
غلط، اشکاالت محتوایی و محاسباتی هستند که بزودی گزارش 

مستقلی در این رابطه منتشر خواهیم کرد.
وی افزود: مثال در گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادعا 
شده است که پایه قیمت گاز، که بخش مهمی از یارانه پنهان 
را تشکیل می  دهد، متر مکعبی ۱00 تومان است. در حالی که 
با توجه به اینکه عمده مصرف گاز خانوارها در زمستان صورت 
می گیرد و خانوارها بخاطر افزایش مصرف با افزایش تصاعدی 
قیمت گاز مواجه هستند قیمت گاز بین ۳00 تا ۵00 تومان 
تومان.   ۱00 نه  و  اند  کرده   پرداخت  خانوارها  که  است  بوده 
قیمت حامل های انرژی بدون اعالم عمومی و چراغ خاموش به 
شدت افزایش یافته است. فقط برق خانگی در ۲ سال گذشته 

بدون اعالم، بیش از ۲ برابر گران شده است.
راغفر اضافه کرد: همچنین در گزارشی  مابه  التفاوت قیمت های 
با دالر 8000 تومان محاسبه کرده اند. این  را  انرژی   حامل های 
انرژی بر صحیح باشد چون  مبنا می  تواند برای مصرف صنایع 
بفروش  تومان   ۱۵000 تا   8000 دالر  با  را  خود  محصوالت 
قیمت های  چرا  که  کرده ایم  اعتراض  بارها  هم  ما  رسانده اند. 
هستند  برخوردار  گسترده  رانت های  از  بنگاه ها  این  نهاده های 
و چرا دولت از این صنایع قیمت واقعی نهاده های آنها را نمی 
که  است  منتهی شده  به دستوراتی  ما  اعتراض های  اما   گیرد. 
مصرف عامه مردم را هدف گرفته  اند. متوسط افزایش درآمد 

محاسبه  برابر   ۲.۵ چگونه  سال  در   %۲0 حداکثر  خانوارها 
کرده اید. دستمزد کارگر به نرخ آفریقای صحرای سفلی است از 

طرف دیگر دستور افزایش مصرف انرژی او را می  دهند.
وی افزود: گزارش اخیر اتاق ایران نیز که در پشت آن هم همین 
نتیجه  گیری یکسانی  قرار دارد  نئولیبرال وطنی  شبکه مافیایی 
صورت  صادرات  افزایش  ببرید  باال  را  ارز  نرخ  است،  داشته 
می گیرد. این در حالی است که در سال ۱۳۹7 بعد از سوریه، 
آن در دست  از  از جنگ تخریب شده و هنوز بخش هایی  که 
یا  ارزش پول ملی و  نیروهای مخالف است، بیشترین کاهش 
غلط  کرده ایم.  تجربه  جهان  در  را  ارز  قیمت  افزایش  باالترین 
افزایش  موجب  ملی  پول  ارزش  کاهش  که  فرض  این  بودن 
صادرات می  شود با مشاهده تجربه شکست خورده سه دهه 
شرق  جنوب  کشورهای  موفقیت  نیز  و  ما  خود  کشور  گذشته 
افزایش  شود.  می   اثبات  صادراتی  جهت گیری های  با  آسیا 
صادرات و رونق تولید به عوامل متعددی وابسته است که یکی 
از آنها افزایش رقابت  پذیری است. حتی در سال گذشته کهنرخ 
ارز ۴ برابر شده بود صادرات ما ۶ درصد کاهش داشته بود که 
را  تولید  بنیان های  باید  برای گسترش صادرات  نشان می دهد 

تقدویت کرد.
اقتصادهای صادرات محور  بررسی ۴0 ساله  راغفر متذکر شد: 
که  می  دهد  نشان  آلمان  و  جنوبی  کره  چین،  ژاپن،  همچون 
افزایش نرخ ارز رابطه مستقیمی با افزایش صادرات ندارد. از 
قضا در بعضی از همین کشورها زمانی که قیمت ارز ثابت بوده 
است در این دوره ها افزایش صادرات بیشتر بوده است. یکی 
از بهترین تجربه ها در این رابطه تجربه شکست خورده اقتصاد 
صادرات،  افزایش  بهانه  به  است  دهه  سه  که  است  ما  خود 
یافته  افزایش  آنچه در عمل  افزایش داده  اند و  را  ارز  قیمت 
افزایش صادرات منابع طبیعی و خام فروشی بوده است و حتی 
در سال ۱۳۹7 علیرغم ۴ برابر شدن قیمت ارز صادرات کشور 
نسبت به سال ۱۳۹۶ حجم صادرات ۶ درصد کاهش پیدا کرد؛ 
را واقعی  از محصوالت صادراتی  نهاده های بسیاری  اگر قیمت 

کنیم صادرات کشور بطور کامل متوقف می  شود.
برای  بیشتر  گزارش ها  این  اینکه  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
این  با  رابطه  در  گفت:  است،  سیاست گذار  افکار  انحراف 
 ۴۴ مبلغ   ۱۳۹۶ سال  در  ما  داریم.  پرسش  یک  ما  گزارش ها 
شدید  سرکوب  دلیل  به  که  داشته  ایم  صادرات  دالر  میلیارد 
ارزش پول ملی باید به آن مبالغ بسیار بزرگ قاچاق را هم افزود 
که ارقام آن در اینجا نیامده، که رسما ۱۱ میلیارد دالر آن بازگشته 
و آن هم اغلب به قیمت های ۱۳000 تا ۱۵000 تومان به فروش 
صورت  کجا  در  هستید  آن  مدعی  که  رونقی  این  است.  رفته 

گرفته است؟
همه  این  با  اینکه  دیگر  دهنده  تکان  مثال  داد:  ادامه  وی 
سرمایه گذاری بخش عمومی در حمل و نقل کاالیی ریلی سال 
گذشته ۴7 میلیون تن کاال جابجا شده است که ۳۴ میلیون 
تن آن مربوط به حمل و نقل فوالد و آهن و سنگ  آهن است که 
اگر فقط رانت سوخت به این حمل و نقل پرداخت نشود سنگ 
آهن را نمی توانند صادر کنند. سنگ آهنی که تا ۲0 سال دیگر به 
اتمام می رسد و در آن زمان این همه سرمایه  گذاری در صنایع 

معدنی و فوالد کامال غیر اقتصادی و تعطیل خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریم نفتی ایران و افزایش 
میانگین  آمار  براساس  گفت:  فارس  خلیج  منطقه  در  تنش ها 
نفت صادراتی آمریکا در چهار ماهه نخست سال ۲0۱۴ تقریبا 
۶۳ هزار بشکه در روز بود که این میزان در  چهار ماه نخست 
سال ۲0۱۹ به ۲.7 میلیون بشکه در روز رسیده است. تمام این 
بازی های زرگری و ایجاد جنگ در خلیج فارس همه برای افزایش 
قیمت نفت است تا تولید نفت شیل آمریکا مقرون به صرفه 
نگه  گرم  دنبال  به  لشگرکشی ها  این  با  امریکا  همچنین  باشد. 
داشتن تنور تنش است تا از این کشورهای منطقه باج گیری کند 
و همزمان با افزایش قیمت نفت آسیب جدی به اقتصاد کشور 
تراز  دالر  میلیارد  تقریبا ۴00  آینده  کند. چین سال  وارد  چین 
تحریم ها هوشمندانه  این  بنابراین  نفتی منفی خواهد داشت 

طراحی شده است.
وی ادامه داد: امروزه آمریکا دیگر به نفت خلیج فارس نیازی 
ایجاب  آمریکا  منافع  است،  بزرگی  بسیار  خطر  این  و  ندارد 
متوجه  آسیبی  چون  باشد  تنش  منطقه  این  در  که  می کند 
اول و  از جنگ جهانی  خودش نیست، اصوال در تمام جنگ ها 
ندیده  آسیبی  بصورت مستقیم  آمریکا  امروز هیچگاه   تا  دوم 
دیگران  برای  ناامنی  و  دوستان  برای  امنیت  اما همیشه  است 
آینده  انتخابات  در  کنیم  فکر  اگر  بنابراین  است.  کرده  ایجاد 
ترامپ برود آمریکا به برجام باز خواهد گشت یک خیالی بیش 
در  است.  کرده  پرداخت  را  آن  هزینه های  آمریکا  چون  نیست 
مجموع این تنش ها به ضرر تمام کشورهای دنیا بجز آمریکا و 
نخواهد دید که  دلیل آسیب  این  به  روسیه  روسیه خواهد،  

فروشنده نفت است.

راغفر: اگر امروز دالر ۸۰۰۰ تومان شود مردم از ذوق به همین دولت رای می دهند!
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مدیران  دریافتی  دستمزد 
مگو  رازی  همچنان  کشور 
مسئوالن  و  می شود  تلقی 
به  آرامش  کمال  در  نیز 
ادامه  خود  بی قانونی 
می دهند و این اطالعات را 

منتشر نمی کنند.
نوشت:  گزارشی  در  شرق 
نه  اما  است،  خوب  قانون 
برداشتی  این  همه.  برای 
است که می توان از دو سال بی قانونی آشکار تمامی 
دستمزد  انتشار  قانون  قبال  در  کشور  دستگاه های 
مدیران کشور داشت. دستگاه هایی که خود را مجری 
قانون می دانند، اما در این زمینه و درحالی که قانون 
صراحتا همه آن ها را مکلف به انتشار دستمزد مدیران 
خود کرده است، در مقابل اجرای آن مقاومت می کنند 
اطالعات دستمزدی مدیران  نیستند  نه تن ها حاضر  و 
خود را طبق قانون به مردم اعالم کنند، بلکه آن طور که 
به نظر می رسد حتی برخی از آن ها در قبال ارائه این 
اطالعات به سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز 

مقاومت می کنند.
در این بین شرق تصمیم گرفت از ۱0 دستگاه مختلف 
کشور درخواست کند مطابق قانون اطالعات دستمزد 
دریافتی مدیران خود را ارائه دهند؛ اما هیچ یک از این 
دستگاه ها حاضر نشدند این اطالعات را منتشر کنند 
و بعضی از آن ها به بهانه هایی غیرقابل قبول و برخی 
دیگر در سکوت محض، این درخواست ها را رد کردند. 
نشان دهنده  که  قانون  مجریان  از  غم انگیز  رفتاری 
بر  حاکم  قانون گریز  و  غیرپاسخ گو  غیرشفاف،  روحیه 

این دستگاه هاست.

قانون چه می گوید؟

ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه همان ماده قانونی 
و  پاسخ گویی  به  مکلف  را  دستگاه ها  همه  که  است 
آن  اجرانشدن  و  می کند  خود  مدیران  دستمزد  اعالم 

تاکنون نشان دهنده عمق بی قانونی و مقاومت صریح 
دستگاه های مختلف کشور در برابر قانون است.

ماده ۲۹ قانون برنامه ششم می گوید: »دولت مکلف 
به  نسبت  برنامه  قانون  اجرای  اول  سال  در  است 
و  کند  اقدام  مزایا  و  حقوق  ثبت  سامانه  راه اندازی 
رؤسا،  مقامات،  به  پرداخت ها  کلیه  تجمیع  امکان 
مدیران کلیه دستگاه های اجرائی شامل قوای سه گانه 
جمهوری اسالمی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و 
مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات 
انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری 
دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد های 
عمومی غیردولتی )در مواردی که آن بنیاد ها و نهاد ها 
مؤسسات  می نمایند(،  استفاده  کشور  کل  بودجه  از 
بنیاد ها و نهاد های انقالب اسالمی، مجلس  عمومی، 
شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد ها 
و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می شوند و 
قانون  شمول  که  واحد هایی  و  دستگاه ها  همچنین 
بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه 
قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  نظیر  نمایند،  تبعیت  عام 
شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی 
ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  ایران،  صنایع 
ایران،  اسالمی  جمهوری  کشتی رانی  و  بنادر  سازمان 
معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان 
ایران  ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
قرارگاه های  و  اجرائی  ستاد  آنها،  تابعه  شرکت های  و 
سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن ها را فراهم 
به هریک  ناخالص پرداختی  به نحوی که میزان  نماید، 
برای  دسترسی  امکان  و  شود  مشخص  فوق  افراد  از 

نهاد های نظارتی و عموم مردم فراهم شود«.
دستگاه ها  صراحتا  قانون  درحالی که  ترتیب  این  به 
از  هیچ یک  است،  کرده  کار  این  انجام  به  مکلف  را 
دستگاه های نام برده شده در این قانون حاضر به انتشار 
دستمزد دریافتی مدیران خود نشده اند و برخی از آنها، 

انتشار  مسئول  را  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان 
سازمان  مقابل  در  درحالی که  می دانند،  اطالعات  این 
وظیفه  تنها  است  معتقد  استخدامی  و  اداری  امور 
و  دستمزدی  اطالعات  تجمیع  برای  سامانه ای  تهیه 
گوناگون  دستگاه های  حقوق بگیر  پرسنل  استخدامی 
دستمزد  اطالعات  انتشار  و  دارد  عهده  بر  را  کشور 
است.  دستگاه  همان  عهده  بر  دستگاه  هر  مدیران 
در  کشور  مختلف  دستگاه های  اگرچه  ترتیب  این  به 
یکدیگر  با  مناسبی  همکاری  است،  الزم  که  مواردی 
ندارند؛ اما در زمینه منتشرنکردن اطالعات دستمزدی 
انداختن  مشغول  هماهنگ،  بسیار  کشور،  مدیران 

توپ در زمین دیگران هستند.

پرسش های بی پاسخ

در یک ماه گذشته درخواستی را خطاب به ۱0 دستگاه 
وزارت  کشاورزی،  جهاد  وزارت  شامل  کشور  مختلف 
و  اقتصادی  امور  وزارت  خارجه،  امور  وزارت  نیرو، 
و  ارتباطات  وزارت  شهرسازی،  و  راه  وزارت  دارایی، 
فناوری اطالعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
بهداشت،  وزارت  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه در 
سامانه دسترسی آزاد به اطالعات ارسال کرد و از این 
مدیران  دریافتی  دستمزد  میزان  خواست  دستگاه ها 

خود را منتشر کنند.
پاسخ گویی  از  به طورکلی  دستگاه  سه  بین  این  در 
با  نیز  دستگاه  چهار  و  خودداری  ما  درخواست  به 
ارائه ندادن یا منتشرنکردن این اطالعات، از خود رفع 

مسئولیت کردند.
آینده  در  داد  وعده  بین  این  در  خارجه  امور  وزارت 
اطالع رسانی  سایت  در  را  مدیران  دستمزد  اطالعات 
کشاورزی  جهاد  وزارت  و  کرد  خواهد  منتشر  خود 
این  انتشار  برای  سازوکاری  به طورکلی  داد  پاسخ  نیز 

اطالعات توسط دولت اتخاذ نشده است.
به این ترتیب می توان گفت: دستمزد دریافتی مدیران 
کشور همچنان رازی مگو تلقی می شود و مسئوالن نیز 
در کمال آرامش به بی قانونی خود ادامه می دهند و 

این اطالعات را منتشر نمی کنند.

بابک زنجانی وزیر نفت را تهدید کرد:نمی گوییم چقدر حقوق می گیریم!
به زودی جای من و زنگنه عوض می شود!

خرید تضمینی ملخ زنده هر کیلو ۸ هزار تومان!
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اگر قرار باشد نگين خوش بر و روي حاشيه کوير انتخاب شود تا 
ايران ۱۴0۴ باشد نطنز شايسته  انداز  از مناطق نمونه چشم  يکي 
و  بالد  مي  خود  ساله   7000 قدمت  به  چون  است  انتخاب  اين 
از هر سمتي که  را دارد که  بال و پر "کرکس"  حمايت همه جانبه 
نگاه کني روي آن سايه گسترانده است. کوهستان، کوهپايه و کوير 

همگي يک جا جمع شده اند.
 کوچه باغ هاي زيبا، خاک طاليي کوير و درختان پر برگ و بارش 
ايراني  که  ما  به  ثمره اش  اگر  نطنزي حتي  با همان تحفه شيرين 
هستيم هم نرسد و نصيب همسايه هايمان شود، باز هم غرورمان 
را دو چندان مي کند. اگرچه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
هاي  کوه  کنار  جايي  تاريخي،  شهري  سليمان  مسجد  زاده  خود 
زاگرس است، اما اوهم که به مناسبت افتتاح اولين جشنواره ملي 
ها  نطنزي  ميهمان  دارويي  گياهان  و  و طب سنتي  گردي  طبيعت 

بود، اذعان مي کند طبيعت "نطنز" بي نظير است و هر کسي مي 
خواهد حيات و نشاط واقعي را پيدا کند بايد به نطنز سفر کند. 
چرا که حيات و نشاط واقعي را مي توان در نطنز پيدا کرد. محسن 
آثار  ، کوير، آب و هواي متنوع؛  رضايي مي گويد: »طبيعت، کوه 
باستاني، طب سنتي، امام زادگان و نورآفتاب و سوابق تاريخي و 
تمدني همگي در اين شهر در کنار هم قرار دارند و در همه اين ها 

روح حيات و زندگي جاري است.«
شهردار نطنز هم به همه خصلت هاي شهرش مي بالد آن جا که از ۳ 
اقليم اين منطقه مي گويد و از همه امامزاده ها و بناهاي تاريخي و 
کوچه باغ ها با شعف ياد مي کند. آن جا که مي گويد نطنز با فاصله 
بسيار کم به کوير مرکزي ايران نزديک است و با فاصله اي بسيار 
نزديک تر از آن به کوچه باغ هاي سرسبز و خاطره انگيزه با آب و 
هوايي فوق العاده و طبيعتي بي نظير که حمايت کوه هاي بلند و 

کبود کرکس را با خود دارد.
کوهي که گام هاي کوهنوردان و طبيعت گردهاي زيادي را با خود 
و  زيبا  هاي  باغ  کوچه  از  نطنز  شهردار  حکايت  است.  کرده  همراه 
سرسبز نطنز در کنار آثار تاريخي مربوط به ادوار گذشته آن وسوسه 
و  نشان  تاريخي  ادوار  همه  از  که  شهري  از  مبادا  تا  است  انگيز 
خاطره اي در خود دارد از مسجد جامع زمان ايلخاني گرفته تا قلعه 
صفويه، مجموعه حمام افروشته، شربت خانه افروشته، خانه هاي 
با قدمتي ۲ هزار  نطنز  قلعه وشاق و هفت چنار قديمي  تاريخي، 

ساله و آبشارهاي فراوان آن به راحتي دل بکنيم.
شهردار از امامزاده ها مي گويد و اين که در نطنز تنها بيش از ۲0 
گردشگري  قابليت  نطنز  است  باعث شده  که  دارد  امامزاده وجود 
مذهبي هم داشته باشد. او مي گويد: نطنز مجموعه اي کامل براي 
گردشگران است به خصوص در بهار و تابستان . او همچنين از ثبت 

بيش از ۱۵00 اثر تاريخي در شهرستان نطنز مي گويد که بيش از 
نيازمند  نيز  آن ها  از  برخي  البته  و  اند  ثبت ملي شده  آن  اثر   ۱00

بازسازي و توجه بيشتر هستند.
ضمن آن که به گفته وي 7 روستا از ۲7 روستاي هدف گردشگري 
استان اصفهان در شهرستان نطنز واقع شده است و از لحاظ توليد 
ميوه به و زعفران رتبه اول، انار رده دوم و صيفي جات رتبه سوم را 
در سطح اين استان کسب کرده است. اين شهرستان با دارا بودن 
از منابع گردشگري استان اصفهان  ۱۵۴ منبع گردشگري، 8 درصد 
تاريخي و  نطنز،  از ۱۵۴ منابع گردشگري  بر دارد. 7۹ درصد  را در 
فرهنگي، ۱8 درصد در بخش منابع طبيعي و ۳ درصد آن از منابع 
و  گردشگران  آمار  افزايش  بر  تواند  مي  و  است  ساخت  انسان 
همچنين درآمد اين منطقه که طي سال هاي گذشته رکود داشته 

است، تاثيرگذار باشد.

سه اقلیم گردشگري تحفه نطنز براي گردشگران

مساجد و زيارت گاه ابيانه

است  قديمي  بسيار  ابيانه  روستاي  جامع  مسجد 
اثر تاريخي اين مسجد، منبر چوبي  و قديمي ترين 
قمري  هجري   ۴۶۶ سال  که  است  آن  کاري  منبت 
ابيانه  ديگر  قديمي  مسجد  است.  شده  ساخته 
دلبازي است و  داراي فضاي  برزله است که  مسجد 
روي لنگه در شرقي آن سال 70۱ هـ. ق. نوشته شده 
که مربوط به دوره ايلخانان است. مسجد حاجتگاه 
در  بر  و  شده  بنا  کوهستان  در  اي  صخره  کنار  نيز 
مشاهده  ق.  ۹۵۲هـ.  تاريخ  آن  شبستان  ورودي 
مي شود. به هر حال اگر به نطنز سفر کرديد در کنار 
تماشاي زيبايي هاي کوير به بناي ساساني آتشکده، 
مسجد جمعه، محراب مسجد کوچه  مير، گنبد سيد 
آباد،  عباس   - آباد  تاج  قريه  خشتي،  حصار  واقف، 
روستاي  خانقاه  خانه، سردر  مير سيد، شربت  گنبد 
قلعه  افروشته،  حمام  نطنز،  کاروانسراي  ابيانه، 
تاريخي  قلعه  و  اريسمان  باستاني  محوطه  سنگي، 
نيز  شهرستان  اين  فرهنگي  تاريخي  ازبناهاي  طرق 

سري بزنيد.

تحفه نطنز به نام ما به کام ديگران

ايرانيان  ما  بين  که  است  المثلي  ضرب  نطنز  تحفه 
ما  نصيب  معروف  تحفه  اين  اگر  اما  است  رايج 
صادراتي  خطه  اين  هاي  گالبي  گويند  مي  بشود. 
تحفه  شود  چه  هر  اما  ديگران  نصيب  و  هستند 
نطنز هيچ گاه از ادبيات گفتاري ما ايراني ها حذف 
نمي شود.بازديد از مسجد و محراب »مير« و ديدن 
بلندترين و عالي ترين محراب ۲ طبقه جهان اسالم 
نيز جاذبه  بي نظير ديگري از اين ديار کويري است 
گچبري  محرابي  نطنز  مير  مسجد  ارزشمند  بخش 
عالوه  که  دارد  متر  ارتفاع 8۴  و  متر  به عرض ۶۴ 
کتيبه   ۲ داراي  و  ها  بوته  و  گل  حاوي  گچبري،  بر 
اين  است.  قرآن  آيات  حاوي  ثلث  خط  به  برجسته 
برجسته ترين محراب دوره سلجوقي و مغول داراي 
مانند است که نقوش گل  کتيبه قاب  و  ۲ طاقچه 
و برگ دارد و اين نقوش زيبا با ظرافتي تمام بر آن 
سال  فاصله  در  بديع  اثر  اين  و  است  بسته  نقش 

هاي ۵۱0 تا ۵۱۹ ه. ق ساخته شده است.

چيني هاي سنتي نطنز

اگر عالوه بر سفر به دنبال خريد سوغات هم باشيد 
چنان  هم  که  نطنزي  هاي  چيني  پي  در  توانيد  مي 
از صنايع دستي  و  توليد مي شود  به روش دستي 
و  ريسندگي  باشيد.  هستند  شهر  اين  پرطرفدار 
نطنز  منطقه  دستي  صنايع  ديگر  از  هم  قاليبافي 
رايج است  قاليبافي آن هنوز در روستاها  است که 
و توليدات آن به بازار فرش کاشان ارسال مي شود. 
آهنگري، شيلونگري )قفل سازي(، نجاري و خراطي از 
ديگر حرفه هاي متداول اين شهر است که تا همين 
اواخر پيرمردهاي بازمانده از آن دوران با غيرت به کار 

خود در اين زمينه ادامه مي دادند.

بناي يادبود باز شکاري شاه عباس

از  يکي  فراز  بر  کني  نگاه  که  نطنز  شهر  کجاي  هر  از 
رشته هاي کوه کرکس بنايي زيبا ديده مي شود که 
با  بنايي  باز«  »گنبد  دارد.  ضلعي   8 و  آجري  گنبدي 
الدين  »نجم  حکومت  و  عباس  شاه  زمان  از  ارزش 
است  شده  ملي  ثبت   ۱۳۳۶ سال  که  محمود« 
الدين  مربوط به زمان شاه عباس و حکومت »نجم 
محمود« بر نطنز است. در کتاب زندگي شاه عباس 
نقل  شده است که در نيمه سال ۱00۱ ه. ق هنگامي 
است  کرده  مي  عبور  مکان  اين  از  عباس  شاه  که 
از بازهاي شکاري شاه به نام  تابه قزوين برود يکي 
تعقيب  در  بوده  شاه  محبوب  خيلي  که  »بازوند« 
کبکي به چاهي درهمان نزديکي رفته است و چون 
بال و پرش خيس شده نتوانسته است از آن خارج 
شود غالمان شاه اين پرنده را از چاه بيرون مي آورند 
اين مکان مي ميرد  باز در  اين  اثر سرماي هوا  بر  و 
اين  کوه  باالي  بر  داشته  عالقه  او  به  شاه  چون  و 
بناي يادبود را ساخته است که به گنبد باز يا بازوند 
معروف است. اين گنبد و طاق زيبا که اتاق و عمارت 
است  اما مستحکم  کوچک  بنايي  دارد  هم  کوچکي 
به  را  نوردي  کوه   رنج  کمي  بايد  ديدنش  براي  که 
جان خريد ولي در باالي کوه بنايي را خواهيد يافت 
و  و خشت هاي قديمي  آجرها  زيبايي  با ديدن  که 
از تن شما  را  پي هاي سنگي مستحکمش خستگي 

در مي آورد.

کاروانسراي آجري زيباي کوهاب

ايواني   ۴ صورت  به  که  کوهاب  رباط  يا  کاروانسرا 
است در عهد شاه عباس اول توسط ميرابوالمعالي 
از امراي مقرب و مجلس نويس شاه  برزرودي يکي 
کتيبه  با  سردري  و  جلوخان  داراي  که  شده  ساخته 
از  قسمتي  متأسفانه  که  است  ثلث  خط  به  سنگي 
در  استفاده  مورد  مصالح  است،  شده  تخريب  آن 
کاروانسرا آجر، سنگ الشه و مالت آن گچ نيم کوب 
است، اين بنا سال ۱۳۵۵ در فهرست آثار ملي ايران 

به ثبت رسيده است.

بناي رومي ساز آتشکده ساساني

غرب  در  مرتفع  رومي  طاق   ۴ با  گوش   ۴ بنايي 
از  بنايي که  مسجد جامع نطنز خودنمايي مي کند. 
سنگ هاي رودخانه در اندازه هاي بزرگ و مختلف 
و گل و گچ ساخته  شده و بر تخت گاهي به ارتفاع 
۲ متر قرار گرفته است که اسکلت آن هنوز سالم و 
مشخص کننده قدمت بناست. »آتشکده ساساني« 
از آثار با ارزش باستاني ايران محسوب مي شود که 
در ميان مزارع نائين خودنمايي مي  کند. اين بنا که 
سال ۱۳۱۱ در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده 
در  ايراني  ارزش  با  بناهاي  ترين  قديمي  جزو  است 
دوران ساسانيان است. در آن دوران آتش به عنوان 
نماد پاکي و نشاني از وارستگي و قداست خداوندي 
افروختن  با  موبدان  و  بود  و ستايش  احترام  مورد 

آتش در اين مکان مراسم دعا برگزار مي کردند.

مسجد جمعه يا مسجد جامع نطنز

بنا  چندين  از  متشکل  اي  دوره  چند  اي  مجموعه 
است که اين بناها از قرون اوليه اسالمي ايجاد و در 
دوره هاي بعد کامل و بارها مرمت شده اند، تاريخ 
شامل  است  موجود  بناها  اين  در  که  هايي  کتيبه 
، بقعه  : مسجد جامع به سال ۳8۹ هجري قمري 
شيخ عبدالصمد به سال 707 هجري قمري ، ايوان 
جلو خان خانقاه به سال 7۱۶ هجري قمري و مناره 
قمري  هجري   7۲۵ سال  آن  بناي  پايان  تاريخ  که 
نوشته شده است. مسجد جامع نطنز از يک مسجد 
شبستاني ستون دار به شبستان 8 ضلعي گنبد دار 
مشرف بر صحن ۴ ايواني تبديل شده است، از ديگر 
به دهليزها و  توان  بنا مي  اين  زيباي  قسمت هاي 
هاي  شبکه  متصل،  هم  به  مختلف  هاي  نمازخانه 
قنات آبي که از زير بناي مسجد عبور مي کند، ضريح 
چوبي بقعه شيخ عبدالصمد به سال ۱0۶۴ و دست 
نوشته هاي مردم عادي در ۵00 سال گذشته اشاره 
کرد. محراب مسجد جامع نطنـز در موزه ملي لندن 
و محراب بقعـه شيخ عبدالصمد در موزه ويکتوريا 
آلبرت لندن نگهداري مي شوند، اين بنا نيز در سال 

۱۳۱۱ در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد.

نطنز شهري با تاريخي چند هزار ساله

ابيانه  روستاي  نام  به حال  تا  که  است  کمتر کسي 
را نشنيده باشد يا اشتياقي به ديدن قلعه کوهاب 
و آتشکده ۲۵00 ساله ساساني ها در نطنز نداشته 
باشد. ديدن قلعه باز در نوک قله اي بلند در حاشيه 
شهر اگر چه از نزديک براي همه مقدور نيست اما از 
هر جاي شهر که نگاه کني مي تواني اين قلعه را که 
مدفن " باز شاه عباس" است را ببيني. آب و هواي 
سردسير کوهستاني، معتدل و کويري نطنز در کنار 
جاذبه هاي فراوان طبيعي و باد گيرها و انار باد رود 
ابنيه  آثار ميراثي و  مشهور جهانيان است و صدها 
تاريخي، اين شهر را در رديف ۱0 شهر باستاني ايران 
باختري به  از شمال و شمال  قرار داده است. نطنز 
جنوب  از  و  اردستان  به  خاوري  جنوب  از  و  کاشان 
به برخوار و ميمه محدود است و با اصفهان ۱۳8 
کيلومتر فاصله دارد. بيشه زارهاي سرسبز و خرم در 
دامنه هاي کرکس، شامل مناطق گردشگري طبيعي 
کمجان،  ياوند،  هنجن،  طامه،  اوره،  کشه،  »طرق، 
برزرود، چينه رود، بيدهند و مزده« است. گردشگران 
در مسير گذر از محور تاريخي نطنز مجموعه شربت 
را  سنگ  رباط  هاي  قلعه  و  افروشته  حمام  و  خانه 
به نظاره مي نشينند و در بادرود بارگاه آقا علي بن 
و  »حمام  مجموعه  کنند.  مي  زيارت  را  )ع(  عباس 
از  کيلومتري   ۳ در  »افروشته«  محله  خانه«  شربت 
مرکز شهر که ۵۵0 سال از ساخت آن مي گذرد، با 
هواي لطيف و امکانات متنوع به گردشگران اين ديار 

خوش آب و هوا حياتي دوباره مي دهد.

آبشار روستاي طامه نطنز

کوهستان کرکس دنيايي از خاطره و تاريخ در دامنه 
وسعت  به  است  اي  پهنه  کوه  اين  دارد.  هايش 
۳۴00 کيلومتر مربع که در دامنه هايش شهرها و 
آبادي هاي زيادي قرار گرفته اند.روستاهاي بيدهند، 
اوره و فريزهند در شمال و روستاهاي سور، کشه، 
دارند.  قرار  زيبا  کوه  اين  جنوب  در  باغستان  و  طار 
روستاي زيباي" طامه"يکي از اين روستاهاست که در 
دوازده کيلومتري جنوب نطنز واقع است. در قسمت 
غربي اين روستا، ۲ دره زيبا ديده مي شود که يکي 
به  و  دارد  قرار  روستا  هاي  باغ  امتداد  در  آنها  از 
پاپول معروف است.در انتهاي اين دره آبشار زيبا و 
ديدني منطقه به نام "آبشار طامه" نمايان است. در 
دره ديگر نيز که به "پاکدار "معروف است، به دليل 
قله  مسير  در  زيبايي  آبشارهاي  فراوان،  آب  وجود 
جنوبي  مسيرهاي  در  است.  آمده  وجود  به  کرکس 
قله کرکس)از مبداء روستاي کشه( و همچنين مسير 
شمالي)از مبداء روستاي اوره و امامزاده سلطان( نيز 

آبشارهاي فصلي ولي زيبا به چشم مي خورند.

شکوه معماري بومي در ابيانه

در ۴0 کيلومتري شمال غربي نطنز از استان اصفهان 
در دامنه کوه کرکس روستايي بس کهن و ديدني به 
نام ابيانه قرار دارد. روستاي ابيانه را به اعتبار آثار 
استثنايي  زمره  از  بايد  پرتنوعش  تاريخي  بناهاي  و 
ترين روستاهاي ايران به شمار آورد. شکوه معماري 
در  را  آن  ابيانه،  روستاي  زيبايي  از  سرشار  و  بومي 
شمار نمونه هاي کم نظير و از اماکن ديدني اصفهان 
و ايران درآورده است. ابيانه نقطه اي خوش منظره و 
خوش آب و هوا و داراي موقعيت طبيعي مساعدي 
صفوي  شاهان  که  هنگامي  صفويه  دوره  در  است. 
براي ييالق به نطنز مي رفتند بسياري از نزديکان آنها 
و درباريان ترجيح مي دادند در ابيانه اقامت کنند. 
شمال  در  اي  دامنه  روي  همگي  ابيانه  هاي  خانه 
پشت  که  صورتي  به  اند  شده  بنا  برزرود  رودخانه 
بام مسطح خانه هاي پايين دست، حياط خانه هاي 
ديواري  هيچ  و  است  آورده  وجود  به  را  باالدست 
روستاي  نتيجه،  در  کند.  نمي  محصور  را  آنها  هم 
ابيانه در وهله اول روستايي چند طبقه به نظر مي 
توان  را مي  آن  تا ۴ طبقه  موارد  بعضي  در  که  آيد 
مشاهده کرد. اتاق هاي ابيانه به پنجره هاي چوبي 
ارسي مانند مجهزند و اغلب داراي ايوان ها و طارمي 
هاي چوبي پيش آمده مشرف بر کوچه هاي تنگ و 
تاريک اند که خود به مناظر ديدني و جالبي تبديل 
ابيانه  خانه هاي  ديوارهاي  خارجي  نماي  اند.  شده 
با خاک سرخي که معدن آن در مجاورت روستاست 

پوشيده شده است.


