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روزنه

گذری بر حیات علمی و سیاسی آیتاهلل مرتضی تهرانی

از تبار مبارک
علمای ربانی

آی��تاهلل مرتض��ی تهرانی ،عالم ربان��ی و معلم
اخالق ،دار فانی را وداع گفت .ضمن عرض تسلیت
به مناس��بت عروج ملکوتی این فقی��ه عالیقدر ،به
روایت بخش��ی از حیات سیاس��ی و علمی ایشان
میپردازیم.

■■مروری بر زندگی آیتاهلل مرتضی تهرانی

ش��یخ مرتضی تهرانی ،فرزند شیخ عبدالعلی در
س��ال  1303در تهران به دنیا آمد .تحصیالت علوم
دین��ی را در حوزههای علمیه تهران ،مش��هد و قم
س��پری کرد و پس از فوت پدر ،به تهران بازگشته،
در مسجد بزازها به اقام ه نماز جماعت و ارشاد مردم
پرداخت .ایش��ان در این مسجد -که در بازار تهران
قرار داش��ت -با مب��ارزان مذهبی در تم��اس بود و
نمایندگی حضرت ام��ام در امر وجوهات را برعهده
داش��ت و بهخاطر آن بارها به نجف اشرف سفر و با
امام خمینی دیدار میکرد .ایشان در سال  1355از
طرف ساواک ،ممنوعالخروج شد .در سالهای پایانی
رژیم پهلوی ،از روحانیون فعال در نهضت اسالمی بود
و امضایش در ذیل اغلب بیانیههای روحانیت مبارز
موجود است .آیتاهلل مرتضی تهرانی بعد از پیروزی
انقالب اس�لامی نیز جبهه علم��ی را ترک نگفت و
به تدریس علوم دینی و برگزاری جلس��ات اخالقی
مشغول شد.
بهروز یحیی :سفیر انگلیس در تهران در مصاحبهای با
خبرگزاری ایلنا ادعای قابل تاملی را مطرح کرده است
اما پیش از پرداختن به آن ،سوال این خبرگزاری جای
تامل دارد که میپرسد« :آیا پذیرش مفاد  FATFدر
قانون ایران به عنوان یکی از موانع و پیششرطهای این
بسته از نظر اروپاییهاست؟» نفس طرح چنین سوالی
از س��وی یک خبرگزاری داخلی از یک سفیر اروپایی
قابل توجه و به معنای زمینهس��ازی برای باجخواهی
اروپاییهاست .آمریکا از برجام خارج شده و اروپا باید
ب��ه ایران تضمین بدهد منافع اقتصادی ما را تضمین
میکند ،نه آنکه از این موقعیت برای تحمیل شرط و
شروط خود به تهران استفاده کند! «راب ماکر» سفیر
انگلیس در پاسخ به این پرسش میگوید« :این مقوله
(پذیرش مفاد  )FATFجزو موانع بس��ته پیشنهادی
نیست ،بلکه چیزی است که جلوی موفقیت ایران در
اقتصاد جهانی را گرفته اس��ت .در نتیجه اگر ایران به
سایر کشورهای جهان در مبارزه با پولشویی و تامین
مالی تروریس��م و قوانین بانک��داری جهانی نپیوندد،
مشکل بزرگی بر س��ر روابط بانکی ایران و سایر نقاط
جهان وجود خواهد داشت».
این موضع از چند منظر قابل تامل است.
 -1آنچه س��فیر انگلیس بهعن��وان اقتصاد جهانی از
آن نام میبرد در واقع اقتصاد دالرمحور زیر س��لطه
آمریکاس��ت .در ای��ن اقتصاد دالر آقای��ی میکند و
واش��نگتن با تکیه بر این اهرم ،کشورهای مستقل را
تحت فش��ار و تحریم قرار میدهد .وابستگی به این
سیستم اقتصادی ،یعنی پذیرفتن کدخدایی و سلطه
سیاس��ی و اقتصادی دالر؛ مس��الهای که امروز اروپا
بش��دت گرفتار آن اس��ت و اگر ترامپ به خود اجازه
میده��د این چنین راحت به س��ران اروپا توهین و
تندی کند ،به دلیل همین وابستگی است.
برای��ان او تول ،عضو ارش��د غیرمقیم اندیش��کده
ش��ورای آتالنتیک در نشس��ت اخیر این اندیش��کده
در ای��ن باره میگوی��د« :اروپا در کل بس��یار دالرزده
اس��ت و بش��دت به دالر متک��ی اس��ت و در نتیجه
حاضر نمیش��ود بخواهد [برای مقابله با تحریمهای
آمری��کا علی��ه ای��ران] کاری انج��ام بده��د که حد
تحریمهای آمریکا را امتحان کند .دالر برای مبادالت
بینالمللی بس��یار حائز اهمیت است و همین مساله
بس��یار اهمیت دارد 40 .تا  50درصد تجارت جهانی
با دالر است .بازاری همانند بازار جهانی نفت بشدت به
دالر متکی است .اروپاییها نمیتوانند به این واقعیت
بیتوجه باش��ند .اینکه کش��ورهای اروپایی بخواهند
خودشان در این زمینه کاری انجام دهند به معنای به
جان خریدن هزینههای پیش رو و هزینههای مرتبط
با این کار اس��ت» .کش��ورهای بس��یاری سالهاست

■■ چاپ رساله امام خمینی با هزینه شخصی

بعد از رحلت آیتاهلل حکیم صحبت از مرجعیت
امام خمینی شد که یکی از مسائل مربوط به آن چاپ
رساله بود .در این میان عدهای از افراد نزدیک به امام،
با اصرار از ایشان درخواست کردند رسالهای منتشر
ک��رده و در اختیار مقلدان خود ق��رار دهد .آیتاهلل
علیاکبر مسعودیخمینی در کتاب خاطرات خود
که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شده
درباره تأمین هزینههای نخس��تینچاپ رساله امام
خمینی میگوید« :افرادی مانند حاج شیخ نهاوندی
و نیز حاج شیخ عبدالعظیم محلی و شهید سعیدی
که اصرار داشتند که حضرت امام رساله داشته باشد،
در میان خود جلسهای تشکیل دادند و به این نتیجه
رس��یدند که حتی اگر حاجآق��ا روحاهلل اجازه چاپ
رسالهشان را صادر نکند ،ما خودمان باید این کار را
انجام دهیم .قضیه را با ایشان در میان نهادند و گفتند
آقا! باالخره شما چه بخواهید ،چه نخواهید ،عدهای از
مسلمانان از شما تقلید میکنند .این عده طبعا نیاز به
رساله عملیه دارند .شما فقط تقبل بفرمایید که این
رساله را از نظر غلط نداشتن کنترل کنید .ایشان این
امر را پذیرفتند و قرار شد اگر کسی توضیحالمسائلی
را با فتاوی ایش��ان تلفیق کرد ،حضرت امام ،حاصل
کار را ببینند و در صورت تأیید ،مهرش��ان را زیر آن

بزنند .در نهایت عدهای از فضال دور هم نشس��تند و
این مهم را انجام دادند» .آیتاهلل مسعودیخمینی
ادامه میدهد« :خوش��بختانه بع��د از اینکه حاصل
فعالیت آن جمع فاضل ،به رؤیت حضرت امام رسید،
مورد پذیرش ایشان واقع و ممهور به مهر مبارکشان
گردید ،لکن خود ایشان در خصوص هزینه چاپ این
رساله وجهی نپرداختند و گفتند هرکس مایل است
این رساله به دست مردم برسد ،باید هزینهاش را هم
بپردازد .حتی از توزیع مجانی رساله که گاه به نیت
افزودن به تعداد مقلدین مرسوم بود ،پرهیز کردند».
به گفته آیتاهلل مس��عودیخمینی ،یکی از افرادی
که در تامین هزینه چاپ رساله امام خمینی نقش
داشت ،آیتاهلل مرتضی تهرانی بود .وی در این رابطه
میگوید« :بخشی از هزینه چاپ رساله ایشان را یکی
از تجار و ناشرین تهران به نام آقای مصدقی پرداخت
و بخش��ی را هم حاجآقا مجتب��ی و حاجآقا مرتضی
تهرانی به گردن گرفتند .خیال میکنم حدود 5400
تومان به نرخ آن روز ،هزینه برداشت».
■■ چاپ و نشر آثار امام خمینی

آیتاهلل مس��عودیخمینی در بخ��ش دیگری از
خاطرات خود درباره چاپ آثار امام خمینی توس��ط
آیات مجتبی و مرتضی تهران��ی میگوید« :حاجآقا
مجتبی تهرانی و آقا مرتضی تهرانی که از شاگردان
خوب امام بودند اصرار زیادی کردند که امام مکاسب
محرمهش��ان را به چاپ برس��انند .حتی ابراز تمایل
کردند به خرج خودشان آن را به چاپ برسانند امام
پذیرفتند و آن را در اختیار آنها قرار دادند».
■■ همراهی با مبارزان انقالبی در مسجد بزازها

در سالهای مبارزه با رژیم پهلوی ،حاجآقا مرتضی
تهرانی در کس��وت امام جماعت یکی از مهمترین
مس��اجد بازار ته��ران نقش بس��زایی در حمایت از
برنامههای مبارزان داشت .مرحوم آیتاهلل سیدحسن
طاهریخرمآبادی با اش��اره به ای��ن موضوع ،درباره
روند مبارزات بع��د از تبعید امام خمینی میگوید:
«ماه رمضان هم که نخس��تین فرصت تبلیغی بعد
از تبعید امام بود کمکم از راه میرسید و روحانیون
انقالبی و عالقهمندان امام خود را آماده میکردند تا
از این ماه کمال استفاده را برای روشن نمودن اذهان
مردم ببرند ...قرار ش��د من و آقای ربانیاملش��ی به

تهران برویم و ماه رمضان را همانجا بمانیم .شب اول
ماه رمضان را به منزل شهید باهنر رفتیم .دوستان
دیگری هم در منزل ش��هید باهنر حضور داشتند و
بنا داشتیم درباره منابر و سخنرانیهای دوستان در
ماه رمضان تبادلنظر کنیم ...بنا بر این شد که نقطه
ثقل و مرکز این حرکتها بازار باشد؛ مسجد جامع و
مسجد بزازها که مقابل مسجد جامع قرار دارد و آقای
حاجآقا مرتضی تهرانی که از شاگردان و عالقهمندان
به امام اس��ت ،در آنجا نماز میخواند ...قرار شده بود
بنده در مسجد بزازها منبر بروم .از طرف خود حاجآقا
مرتضی هم دعوت شده بودم.»...

■■ نمایندگی امام خمینی در اخذ وجوهات شرعی

ن س��الهای
آیتاهلل حاجآقا مرتضی تهرانی در آ 
خفق��ان و مب��ارزه با رژی��م پهل��وی در ردیف دیگر
شاگردان و یاران برجسته امام ،نمایندگی ایشان در امر
وجوهات شرعی را به عهده داشت .چنانکه طبق اسناد
س��اواک امام خمینی در دی ماه  1353در نامهای به
دامادشان نمایندگان خود را چنین معرفی میکنند:
«اگر چه تازه کاغذ نوش��تهام لکن چون از ش��ماها و
دیگران اخیرا ً مکتوبی نمیرس��د و ش��ایع است که
مکاتیب ممنوع است ،لهذا از طرف دیگر نوشتم شاید
برس��د .شما اگر میخواهید ،کاغذ به آدرسهای زیر
بنویسید و نیز به وسیله آقای قرهی یا شخص دیگر
به اشخاصی که در تهران هستند و میخواهند وجه
برسانند بگویید که مکتوب از طریق سابق نمیرسد،
به این آدرسها بنویس��ند -1 :آقای غروی  -2آقای
حقش��ناس  -3حاج س��ید محمدحسین لنگرودی
 -4حاجآقا مرتضی تهرانی  -5حاجآقا مجتبی تهرانی
 -6آقای روحانی پسر مرحوم حاج سیداحمد قمی،
اخوی مرحوم حاج میرزا محمود؛ ظاهرا ً مسجدش در
خیابان گرگان است  -7حاج سیدمحمدعلی لواسانی
 -8حاج شیخ احمد مجتهدی ،و همین طور دیگران.
لکن باید به طور خصوصی باشد و به آنها سفارش
ش��ود که فاش نش��ود .آقای قرهی هم به همین نحو
مکاتبه کنند ...البته هر دفعه به یکی از وسایل ،کاغذ
خودت��ان را در پاکت��ی بگذاری��د و آن پاکت را جوف
پاکت دیگر و به اس��م یکی از این اشخاص بفرستید،
شاید انشاءاهلل برسد» .همچنین طبق اسناد ساواک
فعالیتهای نمایندگان امام خمینی تحت کنترل قرار

رابطه اقتصاد ایران و شروط FATF

چرا آدرس سفیر انگلیس غلط است؟

این خطر را درک کرده و در حال تدبیر آن هس��تند.
گس��ترش پیمانهای پول��ی دوجانب��ه ،دالرزدایی و
تشکیل اتحادهای اقتصادی نوظهوری مانند بریکس
(شامل کشورهای برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای
جنوبی) از جمله این نشانههاست .از این رو باید گفت
تنها راه موفقیت در اقتصاد جهانی ،پذیرش آقایی دالر
و نگاه به بورس نیویورک نیست.
 -2ادعای سفیر انگلیس درباره اینکه نپذیرفتن شروط
 FATFجل��وی موفقی��ت ایران در اقتص��اد جهانی را
میگی��رد ،بیش از آنکه ناظر به واقعیتهای اقتصادی و
روابط بینالملل باشد ،چیزی جز عملیات روانی نیست.
در زم��ان مذاکرات هس��تهای با  5+1نیز از این دس��ت
حرفها از س��وی مقامات دولت آقای روحانی و غربیها
زیادزده میش��د که با توافق هس��تهای مشکالت ایران
حل ش��ده و به اقتصاد جهانی ملحق میشود و هر روز
که اجرای برجام دیر شود ایران  150میلیون دالر ضرر
میکند و ...توافق به دس��ت آمد و تهران تعهدات خود
را زودت��ر از زمان مقرر و حتی فراتر از متن برجام انجام
داد اما نتیجه آن را دیدند و دیدیم .به قول آقای س��یف
 رئیس س��ابق بانک مرکزی -دس��تاوردش برای ایران«تقریباً هیچ» بود و به قول آقای ظریف ،ایران نتوانست
یک حساب بانکی در انگلیس باز کند! راب ماکر  52ساله
که س��وابق امنیتی در کارنامه دارد ،از اوایل سال 1397
بهعنوان سفیر جدید انگلیس در ایران مشغول به کار شد.
 -3سفیر انگلیس مدعی است پذیرش  FATFباعث
موفقیت ایران در اقتصاد جهانی میشود .این در حالی
اس��ت که  FATFخود به اهرمی برای اعمال فشار و
تحریم ایران تبدیل شده است« .مارشال بیلینگسلیا»
ک��ه هم اکنون در دفت��ر تروریس��م و اطالعات مالی
خزانهداری آمریکا به عنوان دس��تیار معاون تروریسم
و اطالعات مالی فعالیت میکن��د ،از نهم تیرماه (30
ژوئن) برای یک س��ال (تا  30ژوئن  )2019به عنوان

رئیس  FATFانتخاب شده است .چند روز پیش یک
هیات آمریکایی به ترکیه رفتند تا مقامات این کشور
را برای همراهی با آمریکا در تحریم ایران تحت فشار
قرار دهند .ریاست این هیات با مارشال بیلینگسلیا بود.
سفرهای مارشال بیلینگسلیا در شرایطی که ریاست
 FATFرا نیز بر عهده دارد ،نشاندهنده پیوند عمیق
 FATFبا خزانهداری آمریکاست .در چنین شرایطی
سخن گفتن از اینکه نپذیرفتن شروط  FATFمانع
موفقیت اقتصادی ایران در جهان است ،بیشتر شبیه
شوخی است.
 -4هیچکس منکر مشکالت و موانع تحریمها نیست
اما آیا عامل اصلی مشکالت اقتصادی ایران تحریمها
و نپذیرفتن ش��روط تحمیلی  FATFاس��ت؟ بهتر
اس��ت پاس��خ را از زبان خود غربیها بش��نویم .اخیرا ً
اندیشکده «انستیتو واشنگتن» گزارشی  2قسمتی را
با عنوان «آسیبپذیریهای ایران در برابر تحریمهای
آمریکا» منتش��ر کرد .بخ��ش اول این گزارش به قلم
پاتریک کالوس��ون  -مدیر بخش پژوهش��ی موسسه
مطالعاتی واشنگتن و یکی از اقتصاددانان ارشد سابق
در صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی -تحت عنوان
«آس��یبپذیریهای ایران در برابر تحریمهای آمریکا؛
یافتن نقاط ضعف» به مشکالت ساختاری بانکهای
ای��ران پرداخته و به نکات قابل توجه و جالبی اش��اره
میکند و دقیقاً در پی پاس��خ به این پرسش است که
مشکل در نپذیرفتن ش��روط  FATFاست یا مساله
چیز دیگری است.
کالوس��ون مینویس��د« :مش��کالت بانک��داری
جمه��وری اس�لامی ای��ران ب��ه موضوعات��ی فرات��ر
از نگرانیه��ای نی��روی ضرب��ت اق��دام مال��ی
)FTAF( Financial Action Task Forces
درباره معضل پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م باز
میگردد .بهعن��وان مثال تعداد اندک��ی از بانکهای

ایرانی به اس��تانداردهای بینالملل��ی برای جلوگیری
از فرار مالیاتی سپردهگذاران خارجی پایبند هستند،
بنابراین به ندرت به بانکهای بینالمللی که با نهادهای
ایرانی خاطی کار میکنند میتوان دستور داد درآمد
مالیاتی آمریکا را که بر ذمه س��پردهگذاران قرار دارد،
بپردازند .بانکهای ایران همچنین اذعان میکنند آنها
«حداقل ضریب کفایت سرمایه» (به عالوه  5/2درصد
وثیقه) بر اساس قرارداد «بازل  »3را رعایت نمیکنند
و این به نوبه خود موجب میش��ود هر بانک خارجی
ک��ه با آنها تجارت میکند ،اقدامات احتیاطی دقیق و
سختگیرانهای را انجام دهد .بر اساس گزارش ماه مارس
صندوق بینالمللی پول ،بانکهای ایرانی ادعا میکنند
نرخ کفایت س��رمایه آنها تا پایان ژوئن س��ال 2017
حدود  9/4درصد بوده اس��ت که این رقم در مقایسه
با رقم  2/5درصدی در مدت مش��ابه س��ال ماقبل آن
کاهش نشان میدهد؛ سطحی که بهگونهای خطرناک
پایین برآورد میشود .این بانکها همچنین اذعان دارند
 4/11درصد از وامهای آنها ناکارآمد است  -اگرچه بر
اساس قوانین ایران چیزی در قالب طبقهبندی وامها
به عنوان ناکارآمد وجود ن��دارد  -و این وامها تنها در
دورهای  10ساله جزو وامهای غیر قابل وصول قلمداد
میشود .ظاهرا بانکهای ایرانی از روبهرو شدن با این
واقعیت اکراه دارند که بس��یاری از سرمایهگذاریهای
آنها در بخش مس��کن و وامهای مسکن ،به اصطالح
در قالب وامهای مس��تغرق ق��رار میگیرد ،زیرا خرید
و فروش مس��کن در ایران به مدت  5س��ال است که
راکد اس��ت یا کاهش یافته( .البته این وضعیت رو به
بهبود اس��ت ،زیرا قیمت مس��کن در اغلب شهرهای
عمده ایران در طول  6ماه گذش��ته حدود  30درصد
افزایش یافته است) .از سوی دیگر بانکهای ایران اسیر
سیاستهای مالی متزلزل دولت شدهاند .به مدت 15
سال میزان استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی

پیدا و پنهان تصویب قانون
یهودی کردن فلسطین

گرفته بود که بین آنها نام حاجآقا مرتضی تهرانی نیز
به چشم میخورد .در یکی از این اسناد که به گزارش
نمایندگی ساواک در لبنان از نمایندگان امام خمینی
اختصاص دارد ،آمده اس��ت ...« :از جمله عناصری که
نمایندگی مذک��ور به فعالیتهای آنان اش��اره کرده
است س��یدمحمدرضا غروی و مرتضی تهرانی فرزند
ش��یخ عبدالکریم [عبدالعلی] میباشند .خواهشمند
است دستور فرمایید س��ریعا ضمن شناسایی کامل
نامبردگان باال و روشن نمودن فعالیت و اقدام آنان در
زمینه جمعآوری وجوه شرعی و ارسال آن برای [امام]
خمینی کلیه عناصری را که در منطقه اس��تحفاظی
آن ساواک س��مت نمایندگی [امام] خمینی را برای
جم��عآوری وجوه ش��رعی دارند شناس��ایی نموده و
فعالیته��ای آنه��ا را در زمینههای مختلف خصوصاً
جمعآوری وجوه ش��رعی به دقت روشن و بر حسب
درجه فعالیت و میزان وجوهی که جمعآوری میکنند
به ترتیب طبقهبندی نموده و نتیج��ه را به این اداره
کل اعالم نمایند» .این همراهی تا س��الهای منتهی
ب��ه پیروزی انقالب اس�لامی ادامه داش��ت و حاجآقا
مرتض��ی تهرانی همپای بقیه مبارزان به پش��تیبانی
از نهضت اس�لامی مبادرت ورزید ب��ه طوری که در
اعالمیهای که جمعی از علمای تهران در اردیبهشت
 57مبنی بر محکومیت حمله مزدوران رژیم پهلوی به
منازل مراجع تقلید قم منتشر کردند ،نام آقا مرتضی
تهرانی در کنار نام مبارزانی همچون اس��تاد مرتضی
مطهری ،آیتاهلل موس��ویاردبیلی ،آی��تاهلل انواری،
آیتاهلل مهدویکنی ،آیتاهلل ش��اهآبادی و ...به چشم
میخورد .در بخشی از این نامه آمده است« :مصائب
وارده بر حوزه مقدسه قم و کشتار جمعی از طالب و
مردم مسلمان در حرم اهل بیت علیهمالسالم و هجوم
مأمورین به منازل مراجع عظام تقلید و ضرب و جرح
و قتل طالب و سایر مردم مسلمان در داخل منازل که
ب ش��ده از طرف رژیم حاکم بود ،موجب
عملی حسا 
تنفر بیش از پیش جامعه روحانیت و عموم مسلمانان
گردی��د .»...آیتاهلل مرتضی تهرانی پ��س از پیروزی
انقالب اس�لامی ،به تدریس علوم دین��ی و برگزاری
جلسات اخالقی مشغول شد و از این مسیر نیز بسیاری
از جوانان را از فضائل علمی و اخالقی بهرهمند کرد.
منبع :مرکز اسناد انقالب اسالمی

به موجب قوانین بشدت محدود شده و دولت در عوض
به استقراض از بانکهای خصوصی رو آورده است که
ای��ن بانکها نیز به نوبه خ��ود از بانک مرکزی اعتبار
میگیرند .چی��زی که وضعیت را به مراتب پیچیدهتر
میکند این اس��ت که نهادهای مختلف بدون کسب
مجوز یا بدون نظارت از س��وی وزارت امور اقتصادی و
دارایی ،اقدام به صدور اوراق قرضه میکنند و به موجب
گزارش صن��دوق بینالمللی پول در ماه مارس میزان
دیرکرد پرداختهای دولت به تامینکنندگان مالی و
صندوقهای بازنشستگی به  30درصد تولید ناخالص
داخلی رس��یده اس��ت .چیزی که اوضاع را وخیمتر
میکند این است که بانکها با رقابت شدید بسیاری
از نهادهای مالی و اعتباری در ایران روبهرو هس��تند.
حس��ن روحانی طی س��خنانی در ماه دسامبر هنگام
تقدیم الیحه بودجه به مجلس اعالم کرده بود تنها 6
نهاد از این موسس��ات مالی و اعتباری ،بر یک چهارم
بازار پول و س��رمایه ایران کنترل دارند .این نهادها در
تئ��وری و روی کاغذ هم اکنون زیر نظر بانک مرکزی
ایران فعالیت میکنند ولی دس��ت کم یک منبع آگاه
چنین براورد کرده اس��ت که  3500موسس��ه از این
نهادهای مالی غیرقابل کنترل هس��تند و خودسرانه
و بدون حس��اب و کتاب به فعالیت میپردازند .در هر
حال باید گفت مشکالت نظام بانکی ایران قابل حل و
فصل است .این مشکالت در مقایسه با مشکالتی که
در طول یک دهه گذشته گریبان بسیاری از کشورهای
اروپایی را گرفته بود ناچیز قلمداد میشود (تنها کسری
از مش��کالتی که قبرس و ایس��لند با آن مواجه بودند
و خیلی کمتر از مش��کالت یونان و پرتغال و غیرقابل
مقایسه با مشکالت اسپانیا و ایتالیا) .ناتوانی تیم حسن
روحانی در برطرف کردن این مشکالت خیلی بیشتر
از تحریمهای بینالمللی به پیکره اقتصاد ایران لطمه
وارد کرده اس��ت و هیچ نشانهای وجود ندارد که ثابت
کند عملکرد دولت در برخورد با این مسائل در آینده
بهتر خواهد شد» .در پایان میتوان گفت تنها  2گروه
هستند که برای حل مشکالت اقتصادی کشور ،امتیاز
دادن ب��ه فالن قدرت خارجی یا رفتن زیر بلیت فالن
نهاد به ظاهر بینالمللی –بخوانی��د اهرم غربیها -را
تجوی��ز میکنند؛ گروه��ی دانا که بخوب��ی میدانند
این راه نهتنها مش��کالت کشور را حل نمیکند ،بلکه
لطم��ات جبرانناپذیری هم وارد میکن��د .گروه دوم
نیز خوشخیاالنی هس��تند که به جای کار و زحمت
و تالش طاقتفرسا و شبانهروزی برای حل مشکالت
اقتصادی و ش��کوفایی آن ،آسانترین راه ،یعنی امتیاز
دادن را پیشنهاد میکنند .امتیاز دادن راه آسانی است
اما آسانترین راه ،لزوماً بهترین راه نیست.
منبع :بصیرت

ناص�ر قندیل* :قانون جدید قومیت که در پی
تثبیت هویت یهودی برای رژیم صهیونیستی
اس��ت به عنوان قانونی نژادپرستانه یا قانونی
متجاوزانه علیه وجود عربهای فلسطینی در
اراضی اشغالی سال  1948قابل بررسی است.
این قانون زمینه را برای اخراج فلس��طینیان
به عن��وان جمعیت غال��ب و نگرانکننده در
فلس��طین و پاکس��ازی این س��رزمین برای
یهودی��ان فراهم میکند .ای��ن قانون در عین
حال هر گونه توجیه��ی را برای قبول راهحل
 2دولتی به عنوان چارچوبی برای حلوفصل
مس��ائل فیمابین از سوی طرف فلسطینی و
عرب��ی از میان برد که در اصل توافقی ضمنی
ب��رای حق��وق مدن��ی و سیاس��ی عربهای
فلس��طینی اراضی  1948و مساوی بودن آنها
با شهرکنشینان صهیونیست است ،تا جایی
که افراطگرایان صهیونیس��ت نیز مساله عدم
تحقق کشور فلسطین را اینگونه توجیه کردند
که فلس��طینیان نیز از یک کش��ور برخوردار
خواهند ش��د که نیم��ی از آن با مش��ارکت
عربهای فلس��طینی  1948اداره خواهد شد
اما این قانون به معنای آن اس��ت که پذیرش
راهحل  2دولتی از سوی فلسطینیان و عربها
در بر دارنده قبول اخراج عربهای فلسطینی
از اراضی اشغالی  1948است.
مضاف��ا اینکه ،این قانون بر پایتختی قدس
یکپارچه برای اس��رائیل و ع��دم مذاکره برای
بازگشت آوارگان و منحصر کردن مذاکرت به
بحث در میزان حاکمیت در ش��هرهای کرانه
باختری و غزه تاکید دارد و این در واقع همان
ش��رح کامل و روشن طرحهای اسرائیلی برای
حلوفصل مساله فلسطین مطابق و همسو با
خواسته آمریکا و کشورهای عربی خلیجفارس
است .فهم خطرات این قانون از سویی و موضع
مخالف قدرتمند در برابر آن از س��وی دیگر و
فضاحت مضمون توافق ذلیالنه قرن که حکام
برخی کش��ورهای عربی از آن آشکارا حمایت
میکنند ،مسالهای است و تفسیر پسزمینه و
پشتپرده این اقدام اسرائیل مطلبی دیگر .فهم
این مطالب در گرو اطالع از معیارهای حقیقی
حاکم بر نزاع موجود در پروژه صهیونیستیای
اس��ت که پس از جنگ سال  2000تغییرات
اساس��ی را تجربه کرده اس��ت ،چرا که محور
مقاومت باعث شکس��ت هیمنه اش��غالگران
صهیونیست و فقدان قدرت آنها برای ورود به
جنگ و همچنین کاه��ش قدرت بازدارندگی
کالسیک آنها شده است .باید این مساله بررسی
شود که قانون جدید نژادپرستانه برای تقویت
قدرت اسرائیل و نشانی از افزایش منابع قدرت
در پروژه صهیونیستی است یا عالمتی دیگر از
یک تنگنای سیاس��ی است که وارد آن شده و
نمیداند چگونه از آن خارج ش��ود؟ جواب این
سوال با مشاهده اطراف اسرائیل قابل فهم است.
درباره درگیری با مقاومت در جبهه جنوب
لبنان تقریباً در اسرائیل همه معتقدند این کار
بازی با آتش است و هشدارهای اسرائیلی دولت
و ارت��ش این رژی��م را از هر گونه حماقتی که
منتهی به جنگی ویرانگر میشود ،بازداشتهاند.
اما جبهه س��وریه که محور اصلی شرطبندی
اسرائیل برای خروج از تنگنا و ایجاد حکومتی
جدید در این کشور تحت تسلط متحدان خود
ب��ود آرزوها را بر باد داد و اس��رائیل به پیروزی
رئیسجمهور س��وریه اعتراف کرد ،همچنین
تالشهای اسرائیل برای کمک گرفتن از متحد
آمریکایی خود برای دستیابی به تضمین روسیه
جهت اخراج نیروهای مقاومت و ایران از سوریه
با شکست مواجه شد .نهایت چیزی که امکان
دارد اس��تقرار نیروهای حافظ صلح س��ازمان
ملل متحد با فرمولی اس��ت که زمینه را برای
عقبنشینی اسرائیل از جوالن به جای انضمام
آن به اس��رائیل فراهم میکند و در غزه نیز با
تمام تنشهای موجود در پی اصابت خمپارهها
و موشکها به ش��هرکهای یهودی ،اسرائیل
به نیمه جنگ رس��یده و به س��وی آرامش و
آتشبس متمایل شده اس��ت ،چرا که جنگ
مش��کالت و هزینههایی دارد که بیش از توان
اسرائیل است .اسرائیلی که از هر سو محاصره
اس��ت با استفاده از توان ایدئولوژیک و ترس از
تاریخ و جغرافیا با تصوی��ب این قانون خود را
بیشتر محاصره و حصار اطراف خود را به داخل
اراضی اش��غالی  1948منتق��ل و مبارزه ملی
فلسطینیان عرب را در تمام جغرافیای فلسطین
متحد کرد .آنها با این اقدام تمام کسانی را که
از فرصتهای حلوفصل مس��اله فلس��طین
و الت��زام به مذاکره س��خن میگویند مفتضح
کردند .اس��رائیل که هماکنون از به رس��میت
شناختن قدس به عنوان پایتخت این رژیم از
سوی آمریکا و تصویب این قانون و توافق قرن،
سرمست است ،در هر گونه نزاع ایجاد شده در
آینده تنها زمینهای خود را از دس��ت خواهد
داد .منافع روی کاغذ با خسارتهای جغرافیایی
و جمعیتی بسیار متفاوت است.
*تحلیلگربرجستهلبنانی
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