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سالسوم

از اخالق اسالمی هیچ اطالعی ندارند

تدلیس قوام ،تحقیر استالین

هرمز شریفیان

شــاید یکی از نقاط روشن کارنامه "قوام السلطنه"،
گفت و گوهای او با "استالین" رهبر شوروی آن زمان،
پس از جنگ جهانی دوم بــود .با وجود پایان جنگ،
ارتش سرخ شوروی همچنان در ایران باقی مانده بود و
اولتیماتوم "ترومن" رئیس جمهور وقت ایاالت متحده
در سازمان نوپای ملل به استالین برای خروج از ایران
هم کارساز نشده بود.
اســتالین با توجه به نیروی نظامــی و قدرت حزب
توده در ایران به دنبال امتیاز نفت شمال بود تا بتواند
جیبهایــش را پس از جنگ جهانی پر هزینه دوم پر
کند و در مقابل رقیب تازه به میدان آمده و ثروتمندی
مانند آمریکا بایستد.
"محمدرضا پهلوی" که تازه به تاج و تخت رســیده
بود و قوام را تهدیدی بالقوه می دید مجبور شد حکم
نخســت وزیری او را برای گفت و گو با استالین امضا
کند ،چرا که تنها رجل سیاسی که می توانست از پس
استالین بر آید ،همان قوام السلطنه بود.
آنچه از متن مذاکرات قوام و استالین تاکنون منتشر
شده بی شک تمام آنچه رخداده نیست اما آنچه مشهود
است این است که قوام توانست این زنگی مست را مهار
کند و با یک تیر چند نشان بزند ،نشان هایی که سالها
و پس از مرگ استالین همچنان خشم جانشینان او،
"نیکیتا خروشچف" و "لئونید برژنف" را نیز به دنبال
داشت.
قوام امتیاز نفت شمال به شوروی را منوط به تصویب
مجلس شورای ملی کرد و به استالین اطمینان داد که
نمایندگان طرفدار خود را مجاب می کند تا به الیحه
دولت رای مثبت بدهند.
نخســت وزیر وقت ایران از ســوی دیگر قول داد تا
فعالیت های حزب توده در ایران را آزاد گذاشته و این
حزب را به رسمیت بشناسد و شاه جوان را نیز مجاب
کند تا مخالفتی با این رویدادها نداشته باشد.
در عوض قرار شد تا نیروهای ارتش سرخ که چشم
طمع به آذربایجان و الحاق آن به آذربایجان شــوروی
را داشتند از خاک ایران و به فوریت خارج شوند تا در
جهت اعتمادسازی بتواند پاسخی برای دادن امتیاز نفت
شمال به شــوروی افسار گسیخته و گرسنه را داشته
باشد.
احمد قوام در روزهای نخســت سلطنت محمدرضا
پهلوی و در دیداری به او گفته بود« :اعلیحضرت ماشاهلل
بزرگ شده اند» .این جمله سخت به پهلوی دوم گران
آمده بود با این حال و پس از مذاکرات با استالین ،لقب
"حضرت اشــرف" از ســوی دربار به قوام داده شد و
سپس شاه آن را پس گرفت و دوباره به او داد!
قوام همچنین سهمی  50درصدی از دریای خزر را
از استالین گرفت و خندان و مغرور به ایران بازگشت.
او پس از مدتی اجازه فعالیت بیشــتر به حزب توده را
نداد ،طی البی با نمایندگان مجلس شورای ملی از آنان
خواست تا به الیحه دولت جهت واگذاری امتیاز نفت
شمال به دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
رای مثبت ندهند ،در حالی که هم نیروهای ارتش سرخ
از ایران خارج شــده بودند و هم سهم  50درصدی از
دریای خزر را از استالین گرفته بود.
قوام با این فریب سیاســی موفق شد به اهداف خود
در برابر یکی از قدرت های بزرگ نظامی آن روزگار که
اتفاقا رهبری خشن و نا متعارف داشت ،برسد و تمامیت
ارضی و منافع اقتصادی و ملی کشــور را در آن برهه
حساس حفظ کند ،هرچند که به کلیت عملکرد وی
انتقادات بسیار زیادی وارد است اما خروجی مذاکرات و
توافقات وی با استالین از نقاط روشن کارنامه سیاسی
او که طی چند مرتبه به صدراعظمی رسید ،محسوب
می شود.
حکایت آن روز ایران شاید اندکی با داستان امروزش
مشابه باشد .سیاست ورزی عرصه ای است که گاهی به
بلوف نیاز دارد و سیاستمداران کار کشته در شرایطی
که اهرم فشار در دست زمامداران نابخرد و نا متعارف
در طرف مقابل است می توانند و برای حفظ منافع ملی
حق دارند از بلوف های سیاسی که در فرهنگ ایرانیان
به "پولوتیک" معروف شده استفاده کنند.
تاریخ سیاسی ایران به خصوص در دوران معاصر پر
از بلوف های سیاســی است که منافع ملی و تمامیت
ارضی ما را به تاراج برده است .با نگاهی سطحی به دو
قرارداد ننگین و عذاب آور "گلستان" و "ترکمانچای"
که نقاط استراتژیک خاک پاک ایران زمین و  17شهر
حــوزه قفقاز را از مام میهن جدا کرد می توان دریافت
که بیگانگان با همین بلوف ها توانستند به اهداف شوم
خود برسند.
امروز سیاست خارجی ما اهداف شومی هم ندارد و به
دنبال حقوقی است که در عرصه بین الملل و به صورت
قانون کسب کرده و برنامه جامع هسته ای (برجام) که
به توافق طرف هایی رسیده که بیش از یک دهه ادامه
داشته است.
ترامپ امروز همان زنگی مستی است که استالین بود
و دستگاه دیپلماسی خارجی باید بداند که رویارویی با
این زنگی مست که ابزارهای زیادی برای ضربه زدن به
منافع ملی و تمامیت ارضی ما دارد ،راهکارهای خاصی
می طلبد .امروز رئیس جمهوری بر صندلی ریاســت
جمهوری در ایاالت متحده تکیه زده که در کشورش
مورد انتقادهای شدید قرار گرفته و حتی سالمت روانی
اش نیز زیر سوال رفته است.
با وجود چنین پدیده ای در آن سوی دنیا باید مراقب
بود و از اهرم ها و تدبیرهایی اســتفاده کرد تا بتوان با
اهداف او و هم پیمانان جهانی و منطقه ای اش مقابله
کرد و پیروز بیرون آمد.
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فاضل میبدی با اشاره به افرادی که مردم را با القاب نادرست خطاب میکنند:

یادداشت

دبیر سرویس سیاسی

سیاست

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

عضو مجمــع محققین و مدرســین حوزه
علمیــه قــم در گفتوگو با رویــداد ۲۴در
رابطه با آشغال خوانده شدن معترضان اخیر
توســط خطیب نماز جمعه تهران و افزایش
نارضایتیهــا گفــت :براین باور هســتم که
متأســفانه طراحان چنین سخنانی از اخالق
اســامی هیچ اطالعاتی نداشته و دعوتی که
قــرآن انجام میدهد تا بــا مخالفان خود به
چه صــورت رفتار کنند ،اطالع ندارند و اص ً
ال
آن آیــات را مطالعه نکردهانــد و برای جلب
رضایت عــدهای حاضر هســتند از مرزهای
اخالقی -اسالمی بگذرند و معترضان را خس
و خاشاک یا بزغاله و آشغال معرفی کنند.
او ادامــه داد :نتیجه کار رئیس دوره نهم و
دهــم که مردم را خس و خاشــاک خواند و
حتی فردی که معترضان را بزغاله دانست را
اکنون مشاهده میکنیم .برخی از دولتمردان
و خطبای کشور و ادبیات آنها بهجز تحریک
و ایجاد نارضایتــی مردم چیز دیگری در پی
ندارد.
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه
علمیه قم در این رابطه یادآور شد :امامجمعه
تهران کــه در آخرین نمــاز جمعه ،مردم را
آشــوبگر و آشــغال خواند راهی جز استغفار
ندارد و باید اعالم کند که اشــتباه انجام داده
اســت .ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا هم این
کار را انجــام داد یعنی پــساز اینکه بعضی
از کشــورها را چاه مســتراح خواند زبان به
عذرخواهی گشود و عنوان کرد که اشتباهی
صــورت گرفته ،این آقا هم باید همین کار را
انجام دهد.
فاضل میبدی در ادامه گفت :مصداق توصیه
دعوت به عذرخواهی از مردم در اســام در
همینجــا روشــن میشــود و درصورتیکه
معتقد هســتیم مســلمان هســتیم باید آن
را موردتوجــه قرار دهیم .حتی ســخنی که
رهبــری درباره معترضان مطرح کرد این بود
که معترضان دارای مطالبات بهحق بودند ،اما
این آقا از رهبــری هم جلوتر رفت و آنها را
آشغال خطاب کرد.
او دراینباره افزود :اشکال کار در اینجا است
که بزرگان دین هــم در مقابل این توهینها

گروه سیاسی -ادبیات ایرانیان تغییر کرده است .سمت و سوی
ادبیات امروز ما به سمت پاکیزه گویی و پاکیزه نویسی نمی رود .مشخص
نیست این روش نادرست از جامعه به سیاست منتقل شده یا برعکس
اما هرچه باشد این روش ،روش پسندیده ای نیست و در هر مکتب و
جامعهای از آن به خوبی یاد نمی شود.
این ادبیات از زمان احمدی نژاد وارد عرصه سیاسی ایران شد و او با
ل اش قصد داشت خود را متفاوت
گفته ها و ضرب المثل های غیر معمو 
از دیگران نشان دهد غافل از اینکه این روش تنها بذر نفرت می پراکند
و باعث می شود تا بسیاری از مردم ،تمام سیاستمداران را به این چشم
نگاه کنند .آنچه این روزها بر آن تاکید می شود وفاق ملی و هم سویی
تمام گروه های سیاسی است و این هم سویی و وفاق بدون حضور مردم
معنایی ندارد .مردمی که ممکن است امروز برای حمایت از دولتی پای
صندوق بیایند و چون با کسی عهد اخوت نبسته اند فردا منتقد او شده

چیزی مطــرح نمیکنند .منکــرات چنین
ســخنانی بســیار بیش از این است که زن
بدحجاب یــا بیحجاب به خیابان آید .زمانی
که از یک روحانی ســخنی خالف اخالق از
تریبون نماز جمعه بر زبان آورده شود ،منکر

خبر یک

و به کارکردهایش اعتراض کنند .شاید این نهایت سطحی نگری باشد
که دولتمردی ،حامی دیروزش را به دلیل نقد امروزش مورد عتاب قرار
دهد و اعتراض را برنتابد و بر منتقدان دیروزش بتازد .خوشبختانه در
دولت روحانی و تا امروز چنین رفتاری دیده نشده و اگر مسئولی از بدنه
دولت هم درجایی به نکته ای اشاره کرده که برخی را آزرده ،فرهنگ
پوزش خواهی و دلجویی را برای رفع آن به کار بسته که امری پسندیده
است.
امید است چنین نگاهی از دولت و بدنه آن به سایر نهادها نیز تسری
یابد تا سایرین هم بدانند هر مخالفی خس و خاشاک و ...نیست .تاوان
چنین استعاراتی پیشتر توســط دولت و ملت پرداخنه شده و تکرار
اشتباهات گذشته تنها زخم ها را چرکین تر می کند.
گفت و گوی حجت االسالم محمد تقی فاضل میبدی در همین رابطه
است که می خوانید:

اســت و انتظار میرود کــه عالمان دین در
برابر این نوع بیاخالقیهــا مقاومت کنند و
بیربطی آنها را به دین مورد گوشــزد قرار
دهند که متأسفانه این اتفاق هم نمیافتد.
ایــن عضو مجمــع محققین و مدرســین

حــوزه علمیه قــم بیان کــرد :برایــن باور
هســتم روحانیون درصورتیکه درد مردم را
درک میکردند و آنها را میشناختند روزگار
ما بهتر از آن میشد که مشاهده میکنیم یا
حتی درصورتیکه همین خطیب نماز جمعه

در زیرخط فقــر زندگی میکرد ،بهطور حتم
درباره مــردم چنین ســخن نمیگفت .این
گــروه از زندگیهای خوبــی برخوردارند و
فشار اقتصادی بر دوش آنها نیست ،بنابراین
دردهای کســانی را که به خیابان میآیند و
فریاد میکشند درک نمیکنند.
فاضل میبــدی گفت :انتظــار میرود که
شــورای مرکزی ائمه جمعه درباره این نوع
افــکار و افراد فکری کند زیرا ســبب از بین
رفتن آبروی اسالم و کشور میشوند ،عالوه بر
آن چنین سخنانی به دوقطبی شدن جامعه
منجر خواهد شد.
وی درباره درخواست افزایش بودجه حوزه
علمیه قم از سوی خطیب نماز جمعه تهران
نیز ابراز کــرد :بودجههایی که برای حوزهها
و نهادهــای مذهبی در الیحــه بودجه آمده
مسبب برخی از اعتراضات بوده زیرا مشخص
نیست به کدام دلیل باید بودجههای عمرانی
را کاهش دهیــم تا بودجه نهادهای فرهنگی
افزایش پیدا کند .خطیــب نماز جمعه پس
از بیان اینهمه سخن دراینباره بدون توجه
به هیچیک از آنها بودجه بیشــتری را تقاضا
میکند.
این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه
علمیه قم دراینباره توضیح داد :باید پرسش
شــود که خروجی بودجه نهادهای فرهنگی
چه بوده اســت و تا چه اندازه موفق شــدند
جوانان را به اســام و دین نزدیکتر سازند؟
درصورتیکــه خطیب نماز جمعــه تهران از
نتیجه خروجی بودجه نهادهای فرهنگی خبر
داشت شاید به گونه دیگری صحبت میکرد،
در ظاهر تنها چیزی که موردتوجهشــان قرار
دارد بیان ســخنرانی و پخــش آن از صفحه
تلویزیون است.
فاضــل میبدی یادآور شــد :آســیبهای
اجتماعی (فحشــا ،اعتیاد ،طــاق ،قتل و)...
در جامعه نتیجه چست؟ نتیجه این است که
بودجههای فرهنگی نهتنها هیچ تأثیر مثبتی
نداشــته ،بلکه در بخشهایی از اثر منفی هم
برخوردار بوده است .چنین سخن گفتن جز
اینکه اســام ،تشــییع و نظام را بدنام کند،
نتیجه دیگری به دنبال ندارد.

در جلسه دیروز مجمع تشخیص صورت گرفت؛

بررسی انطباق الیحه بودجه سال  ۹۷با سیاستهای کلی نظام

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور
بررسی و انطباق الیحه بودجه سال  ۹۷کشور با سیاستهای
کلی نظام تشکیل جلسه داد.
به گزارش مهر ،کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت
نظام به ریاست محسن رضایی و با حضور محمدباقر نوبخت،
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور و اعضای کمیسیون

تشکیل جلسه داد.
در این نشســت گزارش هیأت انطباق حقوقی کمیسیون
نظارت در خصوص مغایرت تعدادی از بندهای الیحه بودجه
 ۹۷کشور با سیاستهای کلی نظام ارائه شد.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،با اشــاره به ابالغ
آییننامه نظارتی ،نقش مجمع را در این خصوص بسیار مهم

دانست و گفت :حسب دســتور مقام معظم رهبری ،مجمع
میبایســت نظارت خود بر نحوه اجرایی شدن سیاستهای
کلی را اعمــال نماید که با توجه به اهمیــت قانون بودجه
کشــور ،بررسی میزان انطباق الیحه پیشنهادی دولت با این
سیاســتها مورد توجه جدی و در دســتور کار مجمع قرار
گرفته است.

رضایی نگاه مجمع به مقدورات و مضایق دولت را واقعبینانه
و با رویکرد گرهگشــایی در چارچوب اسناد باالدستی کشور
دانســت و گفت :در راســتای مراقبت و عدم انحراف قانون
بودجه ســال آتی ،مواردی که پــس از توضیحات دولت ،به
عنــوان مغایرت با سیاســتهای کلی بــه تصویب مجمع
تشخیص برسد ،به شورای محترم نگهبان ارسال خواهد شد.

خبر دو

گزارش

محمودعلوی:

وزارت اطالعات برای آحاد مردم است
ایرنــا -وزیر اطالعات ،امنیت و عدالت را در
حکومت اسالمی برای همگان دانست و گفت:
نظام اسالمی جای پیاده کردن سالیق نیست
بلکه باید براساس آیات و روایات به همه افراد
درون نظام خدمت رسانی کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اطالعات
خراســان جنوبی حجت االسالم و المسلمین
ســید محمود علوی دیروز در مراسم تودیع و
معارفه مدیران کل قدیــم و جدید اطالعات
استان خراســان جنوبی در بیرجند با اشاره
بــه مکتب و ســیره اهل بیــت(ع) گفت :در
حکومت اسالمی مســئوالن باید دلهایشان
در خدمتگــزاری به مــردم لبریــز از مهر و
محبت باشد و به آنان خدمت بی منت کنند.
وی اطــاع رســانی بــه قــوای ســهگانه و
نیروهای مســلح را وظیفــه وزارت اطالعات
دانســت و افزود :باید هم افزایی دســتگاهها
و نهادهــای نظــام را افزایــش دهیــم.
وزیر اطالعات بیان کرد :در فعالیت های حرفه
ای باید بر مبنای عقالنیت گره های امنیتی را
گشود و سالیق و عواطف را در کار تخصصی
دخیل نکرد.
وی با اشــاره به تفــاوت اقدامات اطالعاتی
با فعالیت های پلیســی و رســانه ای گفت:
در کار حرفــه ای بایــد هزینه هــای نظام
را کاهــش داد و بــا اقدامــات پیشــگیرانه
نیاز به دســتگیری ها را به حداقل رســاند.
علوی با تاکید بر پیش بینی حوادث ،بحران ها
و چالش ها به عنوان یکی از وظایف دستگاه

اطالعاتی ادامه داد :در صورت بروز بحران نیز
باید با تدبیر و اقدامات حرفه ای آن را مدیریت
کرد تا هزینه های احتمالی را به حداقل رساند.
وی پیچیدگی و ظرافــت را از جمله ویژگی
های اقدامات اطالعاتــی عنوان کرد و گفت:
ارائه خدمات هوشمندانه نیازمند نیروهایی با
ضریب هوش باال و بنیه علمی قوی است چرا
که با تقویت بنیه علمی راهکارهای تخصصی
برای برقراری امنیت و خنثی سازی اقدامات
دشمن بکار گرفته می شود.
وزیر اطالعات با اشاره به سرعت زیاد علمی
در جهــان و قدرت برق آســای تکنولوژی و
رفع نیاز جوامع گفت :بــا وجود  10میلیون
دانشجو در کشــور و باسواد بودن  95درصد

مــردم ،جامعه اطالعاتی نیز بایــد خود را از
نظر علمی بیشتر از جامعه رشد و ارتقا یابد.
وی با بیــان اینکه بیش از ســه هزار نفر در
مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه
اطالعات و امنیت در حال تحصیل هســتند
گفــت :امیدواریم با فارغ التحصیلی این افراد
اقدامات اطالعاتی ،دانش پایه شود.
علوی حفظ اســتقالل و پرهیز از رنگ و بو
گرفتــن جریان های سیاســی را در اقدامات
اطالعاتی امری ضروری دانست و افزود :عدم
گرایش به جریان سیاسی به معنای نفی آنها
نیست بلکه باید در چارچوب های نظام عمل
شود و در برابر دشمنان بایستیم.
وی بــا قدردانــی از تالش های ســربازان

گمنام امام زمان (عج) استان خراسان جنوبی
در برخورد با اشــرار و تروریست های داعش
ادامــه داد :وزارت اطالعات برای آحاد مردم
است و مسائلی مانند قومیت ،دین و مذهب
نبایــد فعالیت های ما را تحت الشــعاع خود
قرار دهد.
وزیــر اطالعات احداث دانشــگاه اطالعات
و امنیــت در  150هزار متــر مربع را یکی از
اقدامات ایــن وزارتخانه بــرای دانش بنیان
کردن اقدامات آینده اعالم کرد و گفت :تغییر
ســاختارها در وزارت اطالعات نیز براســاس
تجــارب و همفکری بــا کارشناســان انجام
میشــود و در این زمینه جهت شرعی مقام
معظم رهبری و جهت قانونی رئیس جمهوری
است.
وی پررنگ شــدن نخبه گرایی و شکوفایی
اســتعدادها را از ویژگی های وزارت اطالعات
دانست و افزود :در این دوره چرخش مدیریت
موجب رشد جوانان خواهد شد و کارآمدی از
جمله ویزگی های اساسی در انتصابات است.
علوی از تالش هــای صائد رحیمی مدیرکل
سابق اطالعات استان خراسان جنوبی تقدیر
و فاضلی را به عنوان مدیرکل جدید اطالعات
استان معرفی کرد.
وزیر اطالعات همچنین امروز در ســفر به
بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی با حضور
در گلزار شــهدا به مقام شامخ شهیدان ادای
احترام و در نشست شورای اداری استان هم
شرکت کرد.

رئیسجمهور
یک قانون
مصوب مجلس را
برای اجرا ابالغ کرد

مهر :رئیس جمهور ،یک قانون مصوب
مجلس شــورای اسالمی را برای اجرا به
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه
و بودجه کشور ابالغ کرد.
حجت االســام حسن روحانی رئیس
جمهور ،قانون مصوب مجلس شــورای
اســامی را برای اجرا بــه وزارت جهاد
و کشاورزی و ســازمان برنامه و بودجه
کشور ابالغ کرد.
بر این اســاس در اجرای اصل یکصد
و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران« ،قانون اصالح تبصره بند
(ب) ماده ( )35قانون برنامه پنجســاله
ششــم توســعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران» جهت
اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابالغ شد.

