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آيت اهلل مكارم شيرازي:

دولت براي استانداران كالس اسالم شناسي بگذارد
برخي استانداران در حال تخريب دولت هستند
غرب در سالي که گذشت؛

افزايش تنشهاي
آمريکا و اروپا
منازعات واشنگتن و اتحاديه اروپا
در سال جديد جدي تر خواهد شد

بخش سياسي خارجي :بدون شک يکي از حوادثي که در
سال اخير ( )1395به وقوع پيوست ،انتخاب دونالد ترامپ به
عنوان رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا بود .حضور ترامپ
در کاخ سفيد مولد تنش هايي مزمن و پايدار ميان اياالت
متحده آمريکا و اتحاديه اروپا بوده است .هم اکنون اتحاديه
اروپا با رئيس جمهوري در اياالت متحده آمريکا رو به روست
که صراحتا خواستار فروپاشي اروپاي واحد است .کسي که از
گروه هاي راست افراطي و ملي گرا در اروپا حمايت مي کند.
از سوي ديگر ،سياست هاي امنيتي ترامپ در ناتو نيز به مذاق
بسياري از شرکاي اروپايي آمريکا خوش نيامده است.
با اين حال ،منازعه اياالت متحده آمريکا و اتحاديه اروپا صرفا از
جنس امنيتي نيست! اين منازعه ،جنسي اقتصادي نيز دارد .وضع
ماليات براي واردات خودروهاي خارجي( مخصوصا خودروهاي
اروپايي) که ترامپ وعده آن را داده است ،منجر به نگراني مقامات
اقتصادي کشورهاي اروپايي شده است .از اين رو تقابل تمام عياري
ميان ترامپ و مقامات اروپايي شکل گرفته است .آنچه مسلم است
اينکه شکاف اياالت متحده آمريکا و اتحاديه اروپا در سال جديد
تشديد خواهد شد.به طور کلي حضور دونالد ترامپ در کاخ سفيد
مولد بحران هاي زيادي در روابط واشنگتن –اروپا و آمريکا با ديگر
اعضاي ناتو بوده است .اين موضوع در سال جديد به نقطه اوج
خود خواهد رسيد زيرا طي يک سال پيش رو ،شاهد برگزاري
انتخابات هايي در اروپا هستيم که يک طرف آن ،گروه هاي
ملي گرا و راست افراطي قرار دارند .طي ماه هاي اخير ،گروه هاي
راست افراطي و ملي گرا در اروپا به صورت عيني از سوي ترامپ
مورد حمايت قرار گرفته اند.
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» سرمقاله

مهمترين رويداد سال 96

محمدكاظم انبارلويي
anbarloee.ir
بدون شک مهمترين رويداد سال آينده  ،انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي
اسالمي شهر و روستاست  .مردم ايران  29ارديبهشت ماه  96به پاي صندوق هاي
راي ميروند تا مديريت شهر در روستاهاي خود را با منتخبان خود در
شوراهاي اسالمي نوسازي کنند.
همچنين مردم در اين روز به پاي صندوقهاي راي ميروند تا به همين
رئيس جمهور فعلي راي اعتماد دهند يا فرد ديگري را براي مديريت اداره
کشور برگزينند.
حوادثي که در هزاره سوم در ارتباط با مانايي دموکراسي در کشورهاي جهان
به ويژه با پوشش انقالب مخملي رخ داد  ،ماهيت  ،پيشفرضها و ابزارهاي
دموکراسي را براي رسيدن به يک حکومت خوب زير سوال برده است.
حوادثي که در جريان انتخابات اخير آمريکا ،کشوري که خود را نماد دموکراسي
ليبرال ميداند ،نيز رخ داده است  ،عالمت سوال عجيبي روي توفيق و کاميابي
دموکراسي گذاشته است .چشمانداز دموکراسي اکنون در اروپا و آمريکا تيره و
تار است .فرانسه و ايتاليا به زودي زير تيغ راي مردم ميروند .غلبه پوپوليسم،
ارزشهاي دموکراسي را مخدوش کرده است  .ديگر دموکراسي ؛ يک روش
«معين» براي رسيدن به نتايج «نامعين» تعريف نميشود.
هر يک از اضالع رقابت روي اردوکشي خياباني به عنوان مکمل رسيدن به
نتايج معين حساب بازکردهاند .اين رويکرد يعني تير خالص به دموکراسي
و آتشزدن راي مردم در صندوقها!
اين رويکرد ضد مردمساالري در كشور ما در فتنه سال ، 88طي  8ماه چهره
کريه خود را نشان داد و هنوز طراحان اين توطئه عليه «جمهوريت» از زير
اين خيمه بيرون نيامدهاند.
آنان اول تيغ به «جمهوريت» و سپس بر «اسالميت» کشيدند و بيپروا «اصل
نظام» را هدف قرار دادند .قرار بود مردمساالري و راي ملت پايه اقتدار و امنيت
ملي باشد اما آنها همين ابزار را به سمت براندازي هدايت کردند.
امروز بحث «دوستان و دشمنان مردمساالري» در بين فيلسوفان سياسي
مطرح است .فيلسوفان سياسي از نو مباحثي چون پيشفرضهاي دموکراسي
و شرايط الزم براي کاميابي آن را مورد بازخواني قرار دادهاند.
فهم دقيق مفاهيم «جمهوريت» براي ما خيلي مهم است ،اگر ما به اين فهم
و ادراک نرسيم حرکت به سوي «سلطنت» و حکومت فردي اجتنابناپذير
است.
اينکه در فتنه  88از گوگوش تا سروش ،از سلطنتطلبان تا مارکسيستها
در پشت سران فتنه صف کشيدند و سرويسهاي امنيتي آمريکا  ،اسرائيل
و انگليس لوله و اتصاالت آنها را با يک ضلع رقابت در ايران تمهيد کردند
حکايت از همين عدم درک از مفاهيم «جمهوريت» داشت .اينکه رهبري
نظام ،شجاعانه در برابر اين فتنه ايستاد و حاضر نشد دست چدني سران
فتنه را زير دستکش مخملي آشتي ملي بفشارد ،درک عميق او از اين
رويداد عظيم است.
اينکه امام (ره) فرمود؛ پشتيبان واليت فقيه باشيد تا به مملکت آسيبي نرسد
و نيز قريب به اين مضمون فرمود؛ پشتيبان واليت فقيه باشيد تا گرفتار
استبداد نشويد ،همين است که امام جامعه مسلمين در جايگاه پاسداري از
راي ملت  ،جمهوريت و اسالميت توأمان است.
استبداد چيست ؟ استبداد يعني خروج از راي و اراده ملت و تمرکز روي
اراده فرد و گروه و حزب ! استبداد يعني خروج از مصالح و منافع ملي و
تضمين منافع فرد يا گروه يا حزب!
راي ملت و منافع ملي را چگونه مي شود تشخيص داد؟ پاسخ به اين سوال
در دموکراسيهاي معمول جهان سر از ديکتاتوري و استبداد فرد و حزب
در ميآورد .اما در اسالم چون راي ملت و منافع ملي در چارچوب احکام
قرآن ارزيابي مي شود به استبداد و ديکتاتوري ختم نميشود .چون خدا
ديکتاتور نيست ،خداوندي که انسان را آفريده همه مصالح و منافع او را در
احکام حيات بخش قرآن تامين کرده است و انسان مومن از طريق علم فقه
و از طريق فقها به آن دست پيدا مي كند و از آن آگاه مي شود.
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»

اين همه شهيد نداده ايم كه برخي آبروي نظام را ببرند

نبايد استانداران با مردم در گير شوند

بشار جعفري:

مذاكرات آستانه
سازنده بود

صفحه3

رئيس جمهور در جمع خب رنگاران:

دهها كشته و زخمي در حمله انتحاري
به کاخ دادگستري دمشق

10

وزير اطالعات:

گزارش عملكرد دولت درباره اقتصاد مقاومتي
در اختيار مردم قرار مي گيرد
دولت در مبارزه با آسيب هاي اجتماعي موفق بوده است

9

شاخص امنيت در اروپا
كاهش يافته است

سردار شرفي خبر داد :دستگيري
 1437مرد و زن در چهارشنبه سوري

صفحه2

در فضاي مجازي ميخوانيد

WWW.RESALAT-NEWS.COM

شهيندخت موالوردي ،معاون امور زنان و خانواده در گفتگو با رسالت :

براي حل مشكالت زنان
نيازمند دسته كليد هستيم !
افزايش سن ازدواج  ٤تا  ٦سال
عوارض فست فودها براي زنان باردار

چالش بر سر قدرت اردوغان

پشت پاي ناخواسته به ترامپ؟!
سکته سياسي ترزامي در اسکاتلند

اخبار برگزيده »

اقتصاددانان انتظار راستگويي دارند نه لطيفه هاي اقتصادي
يک اقتصاددان و عضو اتاق بازرگاني در خصوص آمار رشد  ۱۱/۶درصدي اقتصاد
ايران اظهار کرد :به فاصله کمتر از دوماه از مصاحبه رئيس جمهور با رسانه ملي در
راستاي اعالم آمارهاي اقتصادي به يکباره رشد اقتصادي هفت درصد به ۱۱/۶درصد
جهش پيدا کرد ،که اين بسيار عجيب است .مگر ميشود با تفاوت کمتر از دو ماه
پنج درصد رشد اقتصادي افزايش يابد؟ محمدرضا جهان بيگلري در گفتگو با نسيم
آنالين ،با انتقاد از بانک مرکزي در انتشار آمارهاي اقتصادي تصريح کرد :بانک مرکزي
بر اساس چه اصولي ،نرخ رشد را نزديک به  12درصد اعالم کرده است؟ اينها همه
نشان از عدم استقالل بانک مرکزي و غلبه سياست بر اقتصاد در دولت تدبير دارد.
وي خطاب به رئيس جمهور گفت :جناب آقاي روحاني! چرا وقتي ميخواهيد در
جمع هوادارانتان سخنراني کنيد يا مصاحبه هاي انتخاباتي برگزار کنيد ،مديرانتان
را مجبور ميکنيد آمارسازي کنند که تاييدي باشد براي توجيه عملکرد اقتصادي
دولت تدبير واميد! عضو اتاق بازرگاني افزود :آقاي رئيس جمهور! اقتصاددانان کشور
انتظار راستگويي دارند نه مطرح کردن لطيفه هاي اقتصادي.
***

 ۷۰هزار مسکن اجتماعي دولت ،آب رفت!

کميسيون زيربنايي دولت در جلسه آذر ماه سال جاري طرح مسکن اجتماعي را تصويب
کرد که در فاز اول آن ساالنه  ۱۰۰هزار واحد مسکوني تا سال  ۱۴۰۰مورد حمايت دولت
قرار ميگرفت .فارس در اين زمينه نوشت :مطابق يکي از بندهاي اين طرح مقرر شد تا
براي امسال  ۷۰هزار واحد مسکوني ساخته شود .در اين مصوبه و در مجموع با احتساب
سال  ۹۵و سالهاي  ۹۹ ،۹۸ ،۹۷ ،۹۶و  ۱۴۰۰بالغ بر  ۵۷۰هزار واحد در طرح مسکن
اجتماعي مورد حمايت دولتي قرار ميگيرد .اين کميسيون که از وزراي راه و شهرسازي،
صنعت ،نيرو ،کشاورزي ،معاون ميراث فرهنگي و ...تشکيل شده و ميتوان گفت مرحله
سخت طرح مسکن اجتماعي سپري شد ،اما با گذشت حدود سه ماه از اين مصوبه و
در تازه ترين تصميم بعد از ابالغ مصوبه به سازمان هاي مربوطه از سوي معاون اول
رئيس جمهور  ،عدد  ۷۰هزار واحد مسکوني به يک باره حذف شده است و عدد  ۵۷۰هزار
واحد مسکوني به  ۵۰۰هزار واحد مسکوني و شروع کار به سال  ۹۶موکول شده است.
***

زد و بند دختر ترامپ با چيني ها

روزنامه اينديپندنت نوشت :ايوانکا ترامپ ،دختر جنجالي رئيس جمهور در حالي
 50تن لباس چيني به آمريکا وارد کرده است که پدرش به مردم آمريکا تاکيد کرده
است که کاالي آمريکايي بخريد .اين روزنامه نوشت :مدارک نشان مي دهند که
دختر ترامپ  53/5تن لباس چيني به آمريکا وارد کرده و اين واردات در روزهاي
مراسم تحليف ترامپ انجام گرفته است .اينديپندنت نوشت :ترامپ در حالي که
خود تاکيد داشته است مردم آمريکا بايد از کاالي داخلي استفاده کنند ،دخترش
بيش از  50تن لباس چيني به آمريکا وارد کرده و اين امر موجب افزايش انتقادات
به ترامپ شده است.
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برنامه نمازجمعه  27اسفند 95
تهران  -مصلي امام خميني(ره)

نماز عبادي  -سياسي جمعه  27اسفندماه  ،95به امامت آيتاهلل موحدي
كرماني و سخنراني حجتاالسالم والمسلمين غالمرضا مصباحيمقدم،
عضو محترم هيات علمي دانشگاه امام صادق(ع) در مصلي امام خميني(ره)
برگزار ميشود.
برنامه پيش از خطبههاي اين هفته ،از ساعت  10:40با زيارت آلياسين
آغاز و با تالوت آياتي از كالماهلل مجيد توسط قاري نوجوان ،آقاي
محمدمهدي بيگي ادامه مييابد و در ادامه حجتاالسالم والمسلمين
مصباحيمقدم ،درخصوص «ارزيابي عملكرد در موضوع اقتصاد مقاومتي»
سخنراني مينمايند.
روابط عمومي
تاريخ انتشار95/12/26 :
ستاد نماز جمعه تهران
خ ت ر95/12/26 :

