
از آواره شدن 100 هزار نفر تا 
انتقال داعش به عراق 

محصوالت حالل 
شاهراه درآمد 

میلیاردی 

حاشیه سازی با 
هجمه به شورای 

نگهبان

شرارت در آبراه های بین المللی 
بدون پاسخ نمی ماند

گروه معیش�ت  امروزه تولید محصوالت حالل  و بازار تجاری آن  در جرگه یکی از مهمترین 
و پرسود ترین بازارهای تجاری قرار دارد.   نکته جالب تر آن است که بیش  از 80 درصد تجارت 

محصوالت حالل توسط کشورهای غیرمسلمان انجام می شود. 
براسللاس آخریللن آمار و اطالعات موجللود حجم کل بازار محصوالت حللالل در جهان بیش از 2 
تریلیون دالر با رشد ساالنه 10 تا 20 درصد تخمین برآرود می شود و حدود یک سوم از این بازار 

به غذای حالل اختصاص دارد.
تحلیلگران این عرصه با نیم نگاهی به رشد جمعیت مسلمان در جهان  ؛اقبال به گسترش وسرمایه 
گذاری بیشتر دراین حوزه را تضمین می کنند وپیش بینی می کنند که بازار این قبیل محصوالت 
حالل که عالوه بر مواد غذایی کاالهایی مانند فرآورده های آرایشللی، دارویی و پوشللاک  وبه تبع 
آن  بازارهای مصرفی همچون خوراک، صنعت، داروسللازی، مواد بهداشللتی و آرایشی و همچنین 
توریسللم  را در بر میگیرداین پتانسللیل را دارد تا از 2 تریلیون دالر در شللرایط کنونی  به شللش 

تریلیون دالر در سال 2020 و سپس به 10 تریلیون دالر تا سال 2030 افزایش یابد. 
در حال حاضر و   بر این اسللاس 63 درصد از تجارت جهانی حالل در کشللورهای آسللیایی، 24 
درصد در کشللورهای آفریقایی، 10 درصد در کشورهای اروپایی و 5 /2درصد از آن در کشورهای 

آمریکایی متمرکز شده است.

ایللن روزها بار دیگر بلله بهانه برگزاری دیدار ایللران و کامبوج در 
ورزشگاه آزادی بحث حضور زنان مطرح شد.

1- بی تردید مسللاله حضور زنان در بازی های فوتبال در مقایسه با 
مسائل و مشکالت مربوط به زنان از هیچ اولویتی برخوردار نیست. 
اما رفتار غلط برخی متدینین دلسللوز، به همراه ناکارآمدی بخش 
دولتی و فرصت طلبی رسللانه های خارجی از »هیچ«یک »مساله« 
و چالش سللاخت که هم به »دوگانه سللازی کاذب« دامن می زند 
و هم فوتبال و ورزش ایران در سللطح جهانللی را به مرز تحریم و 

حذف نزدیک  می کند.
بی هیچ شبهه ای باید گفت مخالفت متدینین و دلسوزان، با حضور 
مطلق زنان در ورزشللگاه ها به ویژه فوتبللال بازی در زمین تعریف 

شده دشمن و دوگانه سازان داخلی است.

2- حضور زنان برای تماشللای فوتبال نه »حرام ازلی« اسللت و نه 
»ابدی« و اساسللاً چنین حکمی در شرع وجود ندارد. آنچه تاکنون 
از مراجع عظام در این باره صادر شللده پاسللخ به مسللاله ای است 
که توسط سللوال کننده طرح و تصویر شده است، نه بیان حکمی 

مطلق در این باره.
از ایللن رو در صورتی که که شللرایط و زیر سللاختها برای حضور 
بانوان فراهم شللود، این حضور هیچ تفاوتی با حضور در مسللابقات 
اسللب سللواری، حضور در سینما، کنسرت موسللیقی و پارک و ... 
نللدارد و قطعاً فتللوای برخی مراجع در ایللن خصوص نوع دیگری 

خواهد بود.
3- وظیفه جریان انقالبی هوشللیاری نسللبت به »دامی« است که 
پهن شده است. آنها که با تجمع مقابل مجلس یا تصمیم به تجمع 

در مقابل ورزشگاه می خواهند به مخالفت با این حضور اقدام کنند 
یا »دام« را ندیده اند یا ناخواسته خود بخشی از »دام« و تله اند.

آنچه باید امروز مورد توجه جریان انقالبی و دلسوز در کشور باشد، 
مطالبه ای پیگیرانه از مسلللئول دولت، فدراسیون فوتبال و وزارت 
ورزش اسللت که چرا زودتللر و به هنگام زیر سللاخت های حضور 

محترمانه و امن زنان برای دیدن فوتبال را فراهم نساخته اند؟
چرا باید رئیس دفتر رئیس  جمهور حضور زنان در ورزشللگاه را به 

مصلحت)1( نداد و دیگران هزینه آن را بپردازند.
چرا باید سکه مخالفت با حضور زنان به نام یک جریان دیگر ضرب 

شود اما نانش را حامیان دولت و رسانه هایشان بخورند.
از نظللر اینجانللب دولت مسللئول تللام و تمام شللرایط موجود در 

موضوعی است که امروز به »مساله« تبدیل شده است.  الف

پدیللده های اجتماعی هر کللدام دارای حوزه نفللوذ، جایگاه و اثر 
بخشللی خاص خود هسللتند، که در بسللتر زمان و مکان، خود را 

نشان می دهند. 
مسللئله ی تعدد زوجات نیز یکی از این موارد است. امری که دین 
اسللالم آن را تقبیح نکرده اسللت و از جایی که معصومین )علیهم 
السالم ( آن را مرتکب شده اند و عمل معصوم)علیه السالم ( برای 
مشللروع بودن عمل کافی اسللت، نمی توان آن را در هیچ عصر و 

زمانی دارای بار منفی دانست.
هرچنللد که می توان روایاتللی را نیز یافت که در آنها نکاح منقطع 
)صیغه( در شرایطی خاص و یا برای افرادی خاص منع شده باشد 
ولی امروز آنچه از رسللاله های عملیه به دست می آید غیر از این 

است. 
اما متاسفانه جریانی در جامعه در حال گسترش و تعمیق است که 
ربطی به اسللالم و آموزه های آن نللدارد. جریانی که در آن ازدواج 
مجدد امری اسللت مذموم و رسللانه ملی در صدر تبلیغ کنندگان 

این روش فکری است. 
این تبلیغ چند سللویه که یک سللوی آن سللاختن فیلللم هایی با 
محوریت زن قهرمان و تقویت موج های فمنیسللتی اسللت، همان 
دیدگاهی که یکی از عوامل اصلی طالق در جامعه اسللت و طرف 

دیگر آن مذموم شمردن ازدواج مجدد و نکاح منقطع است.
ایللن خط به قدری برای ترویج کنندگان آن مهم و حیاتی اسللت 
که از هیچ  پتانسیل و شبه پتانسیلی برای برجسته سازی و اعالم 

مواضع در این زمینه چشم پوشی نمی کنند.
از همیللن رو در هر موضوعی تالش می کنند تا آنچه را قبیح می 
دانند )هر چند شللرع قبیللح نداند ( مورد هجمه قللرار دهند این 
عمل گذشللته از نشان دادن کینه یا ناآگاهی و شاید هم طرز فکر 
منشللعب از رویکرد غرب به مسللئله ازدواج از لحاظ دراماتیک نیز 

جایگاهللی ندارد زیللرا دادن پیام های گل درشللت و وادار نکردن 
مخاطللب به تفکللر حتماً مجموعه ی هنللری را از حالت بی طرفی 

خارج نموده و از اثر بخشی آن می کاهد. 
برای مثال می توان به سللریالی که به تازگی از رسللانه ی ملی در 
حال پخش اسللت اشللاره کرد، مجموعه ای کلله در آن به موضوع 
مواد مخدر صنعتی و شللبکه بین المللی آن و صد البته به فرایند 

پیچیده ی مبارزه با این بالی خانمان سوز می پردازد.
در کنار این سللر فصل ها نکته ی دیگللر این مجموعه پرداختن به 

روابط درونی خانوادگی تولید کنندگان مواد مخدر است. 
در یکللی از این روابط خانوادگی سرشللبکه تولید یک باند مطرح، 
ازدواج مجدد می کند ازدواجی به دور از چشللم فرزندان و همسر 

اولش. 
وقتی طی فرایندی کلله نگارنده بیان آن را الزم نمی داد )زیرا در 
سریال مشهود است( فرزند این تولید کننده که خود نیز به عنوان 
متخصص، تولید مواد مخدر صنعتی می کند و البته به دام اعتیاد 
نیز افتاده اسللت، متوجه می شللود که پدرش با زنی ازدواج کرده 
است چنان آسیب روحی می بیند که مقدار مصرف خود را باال می 

برد و در معرض مرگ قرار می گیرد. 
توجه داشللته باشید برای فرد مهم نیست که پدرش عامل نابودی 
انسللان ها اسللت و در اثر این دانایی )تولیللد کننده بودن پدرش(

اتفاقللی برایش نمی افتد ولی وقتی متوجه ازدواج شللرعی پدرش 
می شود در آستانه ی مرگ قرار می گیرد. 

از طرف دیگر دسللتیار همان تولید کننده در بیمارستان به رییس 
خود می گوید :» تو کسللی هسللتی که به زن خودت رحم نکردی 
رفتی روش هوو آوردی « یعنی فردی که خود دسللت راست یک 
تولید کننده عمده اسللت و در جنایات او شللریک است نیز ازدواج 

مجدد را از عمل تولید مواد مخدر صنعتی کثیف تر می داند !!!
حال باید به چند سوال جواب داد؛ چرا باید یک تولید کننده مواد 

مخدر صنعتی وارد یک رابطه ی شرعی شود؟
چرا نباید سللازنده سللریال رابطه ای خارج از عرف و غیر شللرعی 
که شللأن چنین افرادی هم هسللت، برای وی تعریف کند ؟ بلکه 
با بسللتن این فرد به این رابطه باعث لجن مال شدن رابطه شرعی 

ازدواج مجدد شود؟! 

سللوال بعدی این که کسللانی که ازدواج مجدد چه دائم و چه غیر 
آن را بللا تمام توان منکوب و محکوم می کنند چه راه کاری را به 
عنللوان جایگزین برای افرادی که احتیاج به چنین رابطه ای دارند 
و بنللا بر هللر دلیلی نمی توانند از رابطه ی اول خود خارج شللوند 

ارائه می کنند ؟! 
به یاد داشللته باشیم غرب ازدواج سفید را پیشنهاد می دهد شاید 

دوستان در پی ترویج آن هستند! 
کسللانی که این خط شللیطانی را ترویج می کنند زمینه ای برای 
آسیب به اسللالم را نیز فراهم می آورند به این گونه که وقتی این 
انگاره در ذهن مخاطب تعمیق می شللود کلله فرد مرتکب ازدواج 
مجدد، »خیانت کار« اسللت با این سللوال مواجه می شود که چرا 
معصومین)علیهم السللالم ( این عمل را انجام داده اند؟ عملی که 

امروز هم در رساله های عملیه حرام دانسته نشده است.
بر خالف تصور عوام شللرطی هم برای آن جز وظایف زناشویی که 
بر عهده ی مرد اسللت لحاظ نشللده اسللت_ در جواب می گویند 
شللرایط فرق می کرده، فرد سوال می کند خوب چرا در رساله ها 
حرام نیسللت چرا رسللاله ها به روز نوشته نمیشوند ؟ و... در حالی 
که شللرایط اقتضاء بیشللتری پیدا کرده یعنی نه تنها علت حکم از 

میان نرفته بلکه تقویت نیز شده است.
 یعنی اگر در گذشللته زنان بی سرپرسللت وجود داشته اند و عمده 
ی علت بی سرپرستی ایشللان مرگ همسرانشان بوده است امروز 
طالق، زنان بی سرپرسللت بیشتری را برای جامعه به ارمغان آورده 
اسللت. اگر تا دیروز سللبک زندگی غیر مصرفی بوده اسللت، امروز 
مصرف گرایی و هزینه های جانبی به صورت سرسللام آوری بیشتر 

شده اند و تامین این هزینه ها خود علتی برای بزهکاری است. 
اگر تا دیروز فردی می توانسللت با درآمد کاری ساده، زندگی خود 

را اداره کند امروز نمی تواند.
از همه این ها گذشته افرادی که به هر دلیل همسر ندارند آیا نیاز 

به تامین عاطفی از طرف جنس مخالف خود را نیز ندارند؟ 
سللوال دیگر اینکه زنان جوانی که همسر ندارند در چند درصد از 
موارد به عنوان همسللر اول فردی که ازدواج نکرده اسللت انتخاب 
می شللوند؟ سللواالت متعدد باال نیاز به پاسخگویی از طرف ترویج 

کنندگان این خط فکری دارد. 
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منابع خبری از سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان 
به تهران و سللپس ریللاض خبر داده انللد در حالی که 
محور این سللفر نیز طرح پاکستان برای آنچه میانجی 
گری میان ایران و عربستان عنوان شده است. نگاهی به 
سیاست  های منطقه ای پاکستان به ویژه در دوره عمران 
خان نشللان می دهد که این کشللورها سیاست تعاملی 
سراسللری با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای را در 
دستور کار دارد به ویژه اینکه اعتماد گسترده و همکاری 
همه جانبه این کشور با آمریکا، دستاورد چندانی برای 
آن به همراه نداشللته است چنانکه عمران خان بارها بر 

اشتباه بودن اعتماد به آمریکا تاکید کرده است. 
با توجه به این سیاست منطقه ای می توان گفت که ایران 
و عربستان جایگاه خاصی برای پاکستان دارند چرا که 
از یک سو ایران با 900 کیلومتر مرز مشترک همسایه 
مهمی برای اسللالم آباد است و از سوی دیگر عربستان 
به عنوان منبع اقتصادی برای پاکسللتان دارای اهمیت 
است که ارتباط سعودی با برخی جریان  های بحران ساز 
در پاکستان نظیر طالبان زمینه ساز برخی رویکردهای 

اجباری اسالم آباد به تعامل با سعودی شده است. 
براین اساس رویکرد میانجی گرایانه عمران خان در کنار 
پرستیژ و دستاوردهایی که در عرصه داخلی برای وی به 
همراه دارد در عرصه اقتصادی نیز کارکرد بسیاری برای 
این کشور خواهد داشت به ویژه اینکه ثبات در منطقه 

تاثیر قابل توجهی بر امنیت این کشور دارد.
تالش عمران خان برای آنچه میانجی گری میان تهران 
ل ریاض نامیده می شللود در حالی صورت می گیرد که 
یک اصل اساسی در این عرصه مطرح است و آن اینکه 
جمهوری اسللالمی ایران همواره بر تعامل و نزدیکی با 
کشللورهای منطقه تاکید داشته و دارد و لذا با میانجی 
و بدون میانجی حاضر به گفت وگو با عربسللتان و سایر 
کشورهای منطقه است. براین اساس عمران خان عمال 
در تهران کار چندان دشواری برای جلب رضایت ایران 
ندارد و بخش سللخت تحللرکات وی قطعللا در ریاض 
خواهد بود.  مواضع دولتمردان سعودی تا همین امروز 
نشللان می دهد که آنها همچنان در تصورات و تخیالت 
خود سللاخته ای هستند که هیچ پشتوانه ای برای آنها 
وجود ندارد. آنها همچنان از زبان تهدید و مقابله سخن 
می گویند چنانکه عادل الجبیر که سیاستهایش زمینه 
ساز انزوا و انزجار جهانی از سعودی شده بر مقابله منطقه 
ای بللا تهران تاکید و تالش نموده تا از سیاسللت ایران 
هراسی برای پنهان سازی جنایات سعودی در یمن بهره 
گیرد. حتی بن سلمان ولیعهد سعودی نیز در گفتگو با 
نشریه آمریکایی از گفتگو سخن گفته تحت تاثیر القائاتی 
همچون الجبیر عملکردی واقعللی برای گفتگو از خود 
نشان نداده و مواضع غیر اصولی سعودی همچنان ادامه 
دارد که اسللتمرار تجاوزات به یمن و نیز انتشللار برخی 
اخبار مبنی بر شرارت سعودی در آب راه  های بین المللی 
نظیر حمله موشکی صورت گرفته به نفت کش ایرانی در 
دریای سرخ منتشر می شود که ابهام در صداقت رفتاری 

سعودی را بیشتر می سازد.
این رفتارها در حالی از سللوی سعودی صورت می گیرد 
که جمهوری اسللالمی ایللران در کنللار اقداماتی که از 
گذشللته تاکنون برای تعامل با همسایگان داشته، طی 
ماه  هللای اخیر ابتکارات متعددی را در راه تحقق عملی 
این رویکرد مطرح کرده است یکی از این طرح  ها که از 
سوی ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی مطرح شده 
طرح »عدم مداخله و عدم تجاوز در جامعه هرمز« است 
و طرح دیگر نیز توسللط رئیس جمهوری اسالمی ایران 
در سازمان ملل تحت عنوان» ائتالف صلح و امید برای 

امنیت خلیج فارس« است.
 طرح  هللای مذکور در کنار تحقق امنیت بومی منطقه، 
مولفه  هایی مهم برای توسعه همکاری  ها و تعامالت میان 
کشورهای منطقه خواهد بود. ایران همزمان طرح  های 
اجرایی برای پایان بحران یمن ارائه کرده و ابتکار تهران 
بللرای حل بحران سللوریه در قالب مذاکرات آسللتانه و 

سوچی را نیز باید به این ابتکارات افزود. 
در همین حال مسئله فلسطین به عنوان یکی دیگر از 
نقاط اشتراک کشورهای منطقه مطرح است که تهران 
نیز طرح  های جامعی برای همگرایی منطقه علیه رژیم 
اشغالگر و حمایت از فلسللطین ارائه کرده که می تواند 

تحقق بخش حقوق ملت فلسطین باشد. 
آنچلله در این عرصه باید مورد توجه باشللد آن اسللت 
که عربسللتان با رویکرد منطقی و تعاملی در قبال این 
ابتکارات می تواند گام مقدماتی برای نشان دادن حسن 
نیت خللود برای آغللاز گفتگوهای منطقلله ای بردارد. 
پاکسللتان نیز که به دنبال میانجی گری میان تهران و 
عربستان است می تواند محور رایزنی  های خود با مقامات 
سعودی را برای تشریح دستاوردهای منطقه ای ابتکارات 
جمهوری اسالمی و قانع سازی آنها برای تغییر رفتار از 
خصومت ورزی و بازی در زمین آمریکا به رویکرد تعاملی 

صادقانه معطوف سازد.
 در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شللد می توان گفت 
که عمران خان زمانی می تواند به اهداف میانجی گرایانه 
خود دست یابد که سللعودی صداقت رفتاری در پیش 
گیرد و به جای بازی با کلمات، در عمل تغییر رفتارش را 

از خصومت به تعامل به اثبات رساند.

الزامات
 میانجی گری موفق 
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سیاست روز پتانسیل بازارمحصوالت حالل را بررسی می کند؛

پوتین: 

کشورها باید به منافع ایران 
احترام بگذارند

رئیس جمهور روسیه گفت: یک قدرت بزرگ مانند 
ایران با قرن ها قدمت، مطمئنا منافع خاص خود را 

دارد که باید به آن احترام گذاشت.
»والدیمیللر پوتیللن« رئیس جمهللور روسللیه در 
مصاحبه ای با شبکه سللعودی العربیه، اسکای نیوز 
عربی و شبکه خبری راشاتودی، گفت، توسعه ناتو به 

سوی مرزهای روسیه، مسکو را خوشحال نمی کند.
براسللاس گزارش خبرگزاری روسی »تاس«، پوتین 
در پاسخ به سللوالی مبنی براینکه آیا روسیه نگران 
توسللعه ناتو به سمت شرق است، گفت: ما همیشه 
اینگونه احسللاس می کردیم و بارهللا و بارها به آنها 
در خصللوص این موضوع گفته ایم اما آنها همچنان 
این پاسخ را می دهند: هیچ ترسی وجود ندارد، این 
موضوع برعلیه شما نیست، چیزی برای ترس وجود 
ندارد زیرا ناتو در حال تغییر اسللت. این )ناتو( دیگر 

یک سازمان نظامی نیست.
پوتین با اشللاره به اینکه تمام کشللورها باید منافع 
تهران را در نظللر بگیرند، گفت: »یک قدرت بزرگ 
مانند ایران بللا قرن ها قدمت، مطمئنا منافع خاص 

خود را دارد که باید به آن احترام گذاشت.«
پوتین گفت: درک جزئیات و مسائل نیاز به مذاکره 
دارد. بللدون مذاکللره حللل و فصل هر مسللئله ای 
غیرممکللن اسللت. تصللور می کنللم کلله می توانم 
نگرانی های امارات متحده عربی و عربستان سعودی 
را در میان بگذارم اما تنها دو کشور درگیر می توانند 
مسائل دوجانبه )خود( را حل کنند. پوتین با اشاره 
به اینکه مسکو روابط خوبی را با ایران و کشورهای 
عربی حفظ کرده است، گفت: »در مورد روسیه، ما 
تمام تالش خود را خواهیم کرد تا شرایطی را برای 

یک روند مثبت ایجاد کنیم.«  فارس

نفتکش سابیتی ۱۰ روز 
دیگر به ایران می رسد

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش در تشریح آخرین 
وضع نفتکش سللابیتی گفت: این نفتکش 9 تا 10 

روز آینده به آب های ایران می رسد.
نصراهلل سردشللتی با اشللاره به اینکه این نفتکش 
امروز یکشنبه به تنگه باب المندب می رسد، افزود: 
کارکنان این نفتکش در شللرایط ایمن و سللالمت 
هستند. وی با یادآوری اینکه دو مخزن اصلی نفت 
این کشللتی آسیب دیده اسللت، وضع ایمنی این 
نفتکش را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این نفتکش 
با حداکثر سرعت به سمت ایران در حرکت است.

مدیرعامل شللرکت ملی نفتکش ایران، با اشاره به 
اینکه محموله این نفتکللش نفت خام بوده، تأکید 
کللرد: نشللت نفللت از دو مخزن آسللیب دیده این 

نفتکش به طور کامل مهار شده است.  تسنیم

پوتین: 
کشورها باید به منافع ایران احترام 
بگذارند
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متعرضان حاکمیت نظام سرمایه داری بر فرانسه برای چهل وهشتمین 
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