
گهان خبر درگیری های  چند روز پیش نا
ایـن  شـد.  پخـش  عـراق  در  مسـلحانه 
همسـایه نه تنهـا از نظـر ژئوپلیتیـک برای 
مـا بسـیار مهـم اسـت؛ بلکـه بـه دالیلـی 
هـم  ایـران  مـردِم  فردفـرد  اربعیـن،  مثـل 
پیگیر حوادثش هسـتند. در این نوشـتار 
سـاده  را  رخ داده  آنچـه  می کنیـم  تـاش 
کـه  کنیـم. مسـلحینی  بیـان  و مختصـر 
شـبه نظامیان  بودنـد  آمـده  خیابـان  بـه 
مقتـدی  طـرف داران  و  السـام  سـرایا 
صـدر بودنـد. امـا مقتـدی صدر کیسـت؟ 
مقتدی صدر، پسـر محمدصادق صدر و 
برادرزاده محمدباقر صدر است. شهدای 
کـه از مراجـع و علمـای زمـان  گران قـدری 
در  هـم  صـدر  مقتـدی  بودنـد.  خـود 
ویژگی هـای  کـه  عـراق  مثـل  جامعـه ای 
خـاص خـود را دارد، وارث ایـن دو شـهید 
بزرگـوار محسـوب می شـود پـس طبیعـی 
کـه اسـِم بـزرگ ایـن خانـدان، یـک  اسـت 
کنـد. پدر  بدنـه اجتماعـی فعـال را بسـیج 
وی، شـهید صـدر دوم، رهبـری جریانـی 
کـه در آن زمـان، خـود  را برعهـده داشـت 
را در دوگانـه حـوزه صامتـه و حـوزه ناطقـه 
بودنـد  یعنـی مدعـی  تعریـف می کردنـد. 
کـه سـردمدار فعالیـت سیاسـی در عراقـی 
کـه حـوزه علمیـه سـنتی از ایـن  هسـتند 
جنـس فعالیت هـا نـدارد. مقتـدی صـدر 
هم پس از شـهادت پدر و برادرانش عمًا 
رهبر سیاسی این جریان شد. اما رهبری 
پاییـن  به خاطـر  نبـود.  تمام وکمـال  وی 
حـوزوی اش،  تحصیـات  سـطح  بـودن 
بـر عکـس پـدر و عمویـش اصـًا در معرض 
شـهید  نبـود.  مرجعیـت  و  اجتهـاد 
بـود  کـرده  توصیـه  صـدر  محمدصـادق 
کـه پـس از وفاتـش، مرجعیـت بـه آیت اهلل 
خاصـه  برسـد.  حائـری  کاظـم  سـید 
اینکـه پس از شـهادت رهبر جریـان صدر، 
رهبری دینی به آیت اهلل حائری و رهبری 
سیاسی به مقتدی صدر رسید. مقتدی 
در  کـه  حائـری  آیـت اهلل  برعکـس  صـدر، 
قـم بـود، فعالیـت خـود در اوضـاع عـراق را 
در سـطح باالیـی نگـه داشـت. از مبـارزه 

گرفتـه تـا حضـور خشـن  بـا آمریکایی هـا 
جیـش  نظامـی اش،  بـازوی  پررنـگ  و 
مذهبـی؛  درگیری هـای  در  المهـدی 
و  المالکـی  نـوری  بـا  درگیری هایـش  از 
دولتش گرفته تا تعاماتش با کشورهای 
بـه  را  مقتـدی  همه وهمـه  خارجـی، 
عنصـری مهـم و اساسـی در جامعه عراق 
کـه هـر نـوع  کـرده بـود. عنصـری  تبدیـل 
فعالیتی از نظامی گرفته تا کنش سیاسی 
کار داشـت. وی بـا توانایـی  را در دسـتور 
کاریزماتیـک و رفتارهـای احساسـی اش 
بدنـه اجتماعـی جریـان صـدر را بـا خـود 
بـه هـر عرصه ای می کشـاند. همه عوامل 
از فسـاد احـزاب گرفتـه تـا اتفاقـات درونی 
داد  هـم  دست به دسـت  صـدر،  جریـان 
تـا مقتـدی صدر رهبـری قاطع باشـد که 
کاری برایش می کنند.  طرف دارانـش هـر 
پارلمـاِن  گذشـته  سـال  انتخابـاِت  در 
عـراق، جریـان صـدر بـه رهبـری مقتـدی 

کرسـی های  کثریـت  ا توانسـت 
پارلمـان را بـه دسـت آورد؛ امـا 

وی تمـام کیـک قـدرت را 

کـه  می خواسـت. همیـن امـر باعـث شـد 
نتوانـد بـا احـزاب و جریان هـای شـیعی 
از  پـس  سـرانجام  کنـد.  توافـق  دیگـر 
کشمکش های فراوان، مقتدی تصمیم 
گرفـت.  بـه خـروج از چهارچـوب قانـون 
تمـام نماینـدگان جریـان صـدر اسـتعفا 
دادند و پس از مدتی بدنه اجتماعی این 
جریـان بـا اشـغال پارلمـان عـراق دسـت 
صدریـون  اعتصـاب  زد.  اعتصـاب  بـه 
سـطح  در  سیاسـی  کشـمکش های  و 
گهان خبری  کـه نا باالیـی در جریـان بود 
بی سـابقه شـوکی عظیـم بـه عـراق داد. 
کـه مرجـع  کاظـم حائـری  آیـت اهلل سـید 
دینی مقتدی و طرف دارانش محسـوب 
می شـد، در بیانیـه ای کناره گیری خـود از 
کرد. ایشان همچنین  مرجعیت را اعام 
کـه بـا اسـتفاده از نـام دو  کسـانی  علیـه 
شهید بزرگوار صدر فتنه انگیزی می کنند 
موضع گیـری کردنـد. همـه اینهـا باعث 
کـه مقتـدی صـدر بـرای بـار  شـد 
سـال ها  ایـن  در  چنـدم 

کناره گیری 

کنـد. خبـری  خـود از سیاسـت را اعـام 
شـوک آور  اعتصاب کننـدگان  بـرای  کـه 
بـود. پـس شـروع بـه آشـوب مسـلحانه و 
کردنـد. پـس از  کـن دولتـی  حملـه بـه اما
یـک  در  مقتـدی  خونیـن،  سـاعتی   ۲۴
سـخنرانی آتشـین، آشـوب را با قاطعیت 
و عصبانیت خاموش کرد. اما باید توجه 
داشـت که درگیری بین جریانات شیعی 
کستری است که هر  در عراق آتش زیر خا
لحظه امکان شـعله ور شـدن دارد. ایران 
بایـد بـا مراقبـت، ماننـد بـرادری بزرگ تـر 
خـاص،  طرفـی  از  هـواداری  بـه دوراز  و 
بـه دخالـت در  کـه محکـوم  ایـن  بـدون 
اوضاع داخلی برادر و همسایه اش بشود 
کنـد. هرچند با  سـعی در ایجـاد همدلـی 
اوضـاع اخیـر، اتحـاد جریان هـای شـیعی 
بعیـد  بسـیار  خونیـن  درگیـری  از  قبـل 
بایـد  بسـیاری،  تصـور  خـاف  بـر  اسـت. 
صـدر  مقتـدی  کـه  بـود  نگـران  روزی  از 
ایـن  سـردمداری  و  بـرود  کنـار  واقـع  در 
دسـت  بـه  عظیـم  اجتماعـی  جنبـش 
بیفتـد. فعلـی  دوم  درجـه  رهبـران 
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ویژه نامه نماز جمعه

ابوالفضل کشتکار



که یکـی از مهمات  بدخبـیت و خوشـبخیت ملهتـا بسـته بـه امـوری اسـت 
کمه،  گر چناچنه هیأت حا کمه اسـت. ا آن صالحیت     داشـن هیأت حا
که مقدرات یک کشـور در     دسـت آهناسـت، ایهنا فاسـد باشند،  کسـاین 
و بـه نیسـیت و  کشـند؛ مهـۀ ُبعدهـای مملکـت را     ر مملکـت را بـه فسـاد مـی 

فسـاد می برند.

انسان¬ها  برای  همیشه  آزادی  واژه 
که  واژه ای  هست.  و  بوده  جذاب 
کردند  فیلسوفان و عالمان زیادی تاش 
تا برای آن تعریف جامع و مانعی را ارائه 
دهند. هر مکتبی بر اساس عقاید خود 
کرده  تعریفی از آزادی را وارد زندگي بشر 
است و مردم همیشه درگیر قضاوت بین 
این تعاریف بودند. آزادی هر چه باشد 
نباید  و  است  انسان  فطرت  از  برآمده 
مصادیق آن مخالف این معنای فطری 
که در این میان باید  باشد. اما نکته ای 
به آن توجه کرد سوءاستفاده هایی است 
که از این معنا می کنند. نهادهای قدرت 

وارونه  در  را  سهم  مهم ترین  استکبار  و 
جلوه دادن معنای آزادي و سوءاستفاده 
این چهل سال  را دارند. در طول  آن  از 
انقاب اسامی، سهم مردم ایران از این 
کم نبوده و  حمات و تبلیغات رسانه ای 
یکی از عرصه هایی که همیشه نیروهای 
تبلیغاتی دشمن کارکرده اند مسئله آزادی 
معنای  اما  است.  بوده  زن  جنس  در 
آزادی زن در نگاه این جریانات استکبار 
چیست؟ با اندک مطالعه ادبیات غرب و 
سیر صنعتی شدن آن می توان به راحتی 
کرد. اما  جایگاه زن در غرب را مشاهده 
در این میان ارتباط دادن پیشرفت های 

صنعتی و علمی در جهان غرب با آزادی 
اخاق و بی بندوباری همان سفسطه و 
مردم  سال هاست  که  است  مغلطه ای 
گزاره  این  القای  مواجه اند.  آن  با  ایران 
»علت پیشرفت علمی و صنعتی غرب، 
و  بی قیدوشرط  آزادی  و  بی بندوباری 
پیام  کلیدی ترین  است«  اباحه گری 
گر  ا است.  آزادی  برای  مردم  به  غرب 
گشتی  ایران  مردم  محاورات  میان  در 
که این مغلطه  بزنیم متوجه می شویم 
که  کرده  برای خود سفرهی بزرگی پهن 
هستند.  جوانان  غالبًا  سفره  این  افراد 
پیامی  می کند  سعی  رسانه  امپراطوری 

صحیفه امام؛ ج 5، ص314

لزوم صالحیت داشتن هیئت حاکمه

کردیم توسعه دهد و هر اقدام  که بیان  را 
و عملی که ناقض این پیام باشد را با ابزار 
رسانه خود نادیده بگیرد و به اصطاح آن 
را بایکوت کند. اینجاست که رهبر انقاب 
با تحلیلی درست می فرمایند: »زِن باشرف 
و  بزرگ ترین  از  یکی  ایرانی  بااستعداد  و 
مهم ترین ضربه ها را به ادعا ها و دروغ های 
این  از  آن ها  و  است  زده  غربی  تمدن 
موضوع به شدت عصبانی هستند.« یکی 
که همیشه به عنوان  از موقعیت¬هایی 
است،  کرده  عمل  قوی  رسانه  یک 
عرصه ی ورزش است.  وقتی پرچم ایران 
زنان  والیبال  میدان  در  اولین بار  برای 
کشورهای اسامی به عنوان نایب قهرمان 
زمانی  یا  شد،  برافراشته  مسابقات  این 
دومین  ایرانی  مسلمان  بانوی  یک  که 
کشورهای اسامی  زن سریع مسابقات 
می شود، ضربات ویران کننده ای را به پیکر 
حامیان دروغین خارج نشین زن ایرانی 
این همه  میان  در  وقتی  می کنند.  وارد 
هیاهو و ادعاهای دروغ بانوی مسلمان 
با همه تقیدات دینی، موفقیت  ایرانی 
کسب می کند، بنیاد آن سفسطه و مغلطه 
چندین ساله استکبار را از هم می پاشد. 
این در حالی است که مسیری که بازیگران 
و جیره خواران استکبار در رسانه های خود 
نابودی  جز  مقصدی  می کنند،  مطرح 
ارزش های انسانی و عقب ماندگی برای 
غرب  پوچ  تبلیغ  ندارد.  مسلمان  زن 
پیشرفت  و  مسلمان  زن  رشد  سبب 
وی نیست، الگوهای موفق بسیاری در 
زن  که  دارد  وجود  مختلف  عرصه های 
مسلمان بر قله پیشرفت رسیده و آزادی 
صحیح را به جهانیان نشان داده است.

آزادی غربی همان اسارت مدرن
مهدی تقیون
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از  تاج دو سال و نیم قبل، پس 
خ  ر برایش  که  قلبی ای  عارضه 
داد از ریاست فدراسیون فوتبال 
استعفا داده بود حاال دوباره به 
عرصه فوتبال بازگشت. بازگشت 
وی اما یک بازگشت رو به عقب 
ما  فوتبال  فدراسیون  برای 
که  است  قرار  واقعًا  او  آیا  بود. 
گذشته را تکرار نکند؟!  اتفاقات 
که نام تاج در  چندی پیش بود 
پرونده  در  متخلف  افراد  میان 
فوالد  هزارمیلیاردی   ۹۲ فساد 
از  قبل  شد.  منتشر  مبارکه 
محکومیت  گوار،  نا اتفاق  این 
از  ویلموتس  پرونده  در  ایران 
به  ورزش  عالی  دادگاه  سوی 
شده  اباغ  فوتبال  فدراسیون 

فدراسیون  آن  اساس  بر  که  بود 
 ۳۲۵ و  میلیون   ۳ باید  فوتبال 
بلژیکی  مربی  این  به  یورو  هزار 
به  گل  دو  این  کند.  پرداخت 
بود.  تاج  شده  دادگاهی  خودی 
لیگ  از  پایتخت  تیم  دو  حذف 
وعده های  آسیا،  قهرمانان 
پول های  دریافت  مثل  پوچی 
پس  فدراسیون،  شده  بلوکه 
از  پس  فدراسیون  اموال  ندادن 
شخصی،  ماشین  مثل  برکناری 
جام  میزبانی  ازدست دادن 
سو،   یک  در  فوتسال  جهانی 
تیم  سرمربی  تغییر  موضوع  و 
روزها  این  داغ  بحث  که  ملی 
برنامه  یک  در  تاج  آقای  است. 
سرمربی  تغییر  وعده  تلویزیونی 

سنگین  و  سخت  کارهای  انجام 
این  تحمل  نیز  و  فدراسیون 
حاضر  حال  در  را  استرس ها 
کارنامه  و  سوابق  این  با  دارند؟ 
در  نامزدی  برای  ایشان  چگونه 
فدراسیون  ریاست  انتخابات 
نظارتی  نهادهای  توسط  فوتبال 
اهلل  شدند  صاحیت  تأیید 
که  است  سؤاالتی  اینها  اعلم! 
همگان  برای  شدنشان  شفاف 
به  باید  البته  است.  ضروری 
که  کرد  اشاره  هم  نکته  این 
انتخاب شدن  روند  در  قطعًا 
فدراسیون،  رئیس  به عنوان  تاج 
تحت  و  انتخابات  بودن  آزاد 
بین المللی  نهادهای  نظارت 
نظارت  نبود  همچنین  بودن، 
داشته  بسزایی  تأثیر  استصوابی 
این  علل  از  بخشی  لذا  است؛ 
همکاری  نتایج  از  باید  را  اتفاق 
بین المللی  نهادهای  با 
دانست. البته ذکر این نکته هم 
که انتخابات  خالی ازلطف نیست 
در  شده،  معرفی  نامزد  سه  بین 
واقع انتخاب بین بد و بدتر بود. 

تـــــــاج بــــــر سر تــــــــــاج

تیم ملی را داده بود، حال با روی 
آستانه  در  وی  دوباره  آمدن  کار 
تیم  آرامش  دوباره  جهانی  جام 
است.  رسیده  گر  ا و  اما  به  ملی 
مدیرتی  مشکات  این  تمام  آیا 
برطرف  وارده  اتهامات  و  وی 
جسمی  مشکل  آیا  شده اند؟ 
برطرف  ایشان  قلبی  عارضه  و 
توان  تاج  آقای  آیا  است؟  شده 

علیرضا کاظم پور



کار  روی  از  سال  یک  گذشت  با
مردم  سیزدهم،  دولت  آمدن 
از  یکی  تحقق  چشم انتظار 
وعده¬های اصلی رئیس جمهور 
میلیون   4 ســـــــــــاخت  یعنی 
مسکن هستند. آمارهای منتشر 
اما،   1401 تابستان  در  شده 
ح  طر این  از  خوبی  خبرهای 
قانون  با  مطابق  نمی¬دهد. 
خ  جهش تولید مسکن که در مور
صحن  در   1400 مردادماه   17
علنی مجلس به تصویب رسید، 
مالی  تأمین  از  اعظمی  بخش 
نهاده  بانکی  نظام  دوش  بر  آن 
شد. در ماده 4 این قانون آمده 
مؤسسات  و  »بانک ها  است: 
مکلف اند  غیربانکی  اعتباری 
 )%۲۰( بیست  درصد  حداقل 
نظام  پرداختی  تسهیات  از 
سود  خ  نر با  را  هرسال  در  بانکی 
اعتبار  و  پول  شورای  مصوب 
اختصاص  مسکن  بخش  به 
سال  در  که  صورتی  به  دهند، 
اول اجرای قانون از حداقل سه 
میلیارد  هزار  ششصد  و  میلیون 
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ریال   )۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(
واحدهای  برای  تسهیات 
نباشد  کمتر  قانون  این  موضوع 
نیز  آینده  سال های  برای  و 
مذکور  تسهیاتی  منابع  حداقل 
صدرالذکر  درصد  افزایش  با 
ساالنه  تورم  خ  نر با  مطابق 
این  اباغ  از  پس  یابد.«  افزایش 
قانون به رئیس جمهور در تاریخ 
بانک   ،1400 شهریورماه   24
به  دستورالعمل،   2 طی  مرکزی 
تسهیات  پرداخت  جزئیات 
در  که  بانکی  نظام  توسط 
اعتبار به تصویب  شورای پول و 
کرد.  مشخص  را  بود  رسیده 
»دستورالعمل   6 مــــــــــاده  در 
تسهیات  اعــــــــطای  اجرایی 
مسکن«  نـــــوسازی  و  احداث 
اعطای  راستای  در  است:  آمده 
مسکن  ســـــــــــاخت  تسهیات 
دستورالعمل،  ایـــــــــــــــن  موضوع 
تسهیات  اعـــــــــــــــطای  نحوه 
متناسب  و  مرحله ای  به صورت 
پروژه  فیزیکی  پیشــــــــــــــرفت  با 
یک  هر  در  تدریجی  به صورت 
است: ذیل  ح  شر به  مراحل،  از 

از  درصد   21 حدود  فقط  نیز 
خود  تکلیفی  تسهیات  سهم 
پرداخت  را  جاری  سال  در 
تصویب  از  پیش  تا  است.  کرده 
مسکن،  تولید  جهش  قانون 
از  درصد   20 اختــــــــــــصاص 
برای  بانک ها  تسهیات  کل 
مشکات  باتوجه به  ح  طر این 
فراوان نظام بانکی، مورد انتقاد 
گرفته  قرار  کارشناسان  فراوان 
می¬توان  براین اساس  بود. 
انتقادات به شیوه  که این  گفت 
هم  بی¬راه  ح،  طر مالی  تأمین 
نبودند. حال باید دید آیا دولت 
قانونی  ابزارهای  از  می¬تواند 
روند  این  تسهیل  جهت  خود 
همــــــــــــچنان  یا  کند  استفاده 
وعده  تحقق  ُکند  روند  شاهد 
بود. خواهیم  رئیس جمهور 

دستورالعمل  در  همچنین   
و  پول  شورای  شده  تصویب 
آبان¬ماه   16 تاریخ  در  اعتبار 
از مجموع  بانک  1400، سهم هر 
مشخص  تسهیات  همت   360
یک  گذشت  از  پس  اما  شد. 
منـــــــــــــــــتشر  آمارهای  سال، 
 27 از  که  می¬دهد  نشان  شده 
هیچ  بانک   22 عامل،  بانک 
نکرده¬اند.  پرداخت  تسهیاتی 
)مسکن،  باقی مانده  بانک   5
پارسیان(  و  تجارت  ملی،  ملت، 
کمتر  یعنی  همت   7 حدود  نیز 
تکلیف  تسهیات  درصد   2 از 
نکته  کرده اند.  پرداخت  را  شده 
که  است  ایـــــــــــــــن  قابل ذکر 
پرداختی  تسهیات  این  عمده 
بوده  مسکن  بانک  دوش  بر 
بانک  این  بااین حال،  است. 
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