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سرمقاله

آذين شرف خاني

اخيرا بانكــي پور نماينده اصفهــان در مجلس
شــورای اســامی،در اظهارنظر عجيبي گفته که
«تعداد دختران و پسران در آستانه ازدواج و زیر ۳۰
ســال ما فع ً
ال به هم میخورد؛ اما در خصوص نسل
گذشــته منظور دختران مجرد باالی  ۳۰سالی که
آمار آنها با توجه به سرشماری صورت گرفته در سال
 ۹۵چیزی در حدود یک میلیون و  ۴۰۰هزار نفر را
نشــان میدهد و خانمهای باالی  ۳۰سال مجردی
که در این ســن یا مطلقه هستند و یا به هر دلیل
همسر خود را از دست دادهاند هم بالغ بر  ۷۰۰هزار
نفر هستند كه این قشر از دختران مجرد میتوانند
با توجه به کمبود پسر مجرد در کشور ،با مسلمانان
و شیعیان عالقهمند به ایران ازدواج کنند».
در جــواب اين نماينده بــه اصطالح انقالبي كه
چنين نسنجيده و بدون انديشه اين طرح بياساس
را در مــورد بانوان نجيب ايراني كه همواره در طول
تاريخ مورد ظلم و تبعيض قرار گرفته اند مطرح كرده
بايد گفت كه ازدواج همانند بسياري ديگر از روابط
و مناســبات مهمي كه در تمام جوامع و فرهنگها
وجود دارد يك امر كامال شخصي و خصوصي است
نه دستوري و امري؛ حتي اگر ايشان سياست ترويج
دين و اســتحكام روابط با شيعيان ديگر كشورهاي
جهان جهت ارتقاء تعامــات بينالمللي را مد نظر
داشته باشند باز هم نه تنها قابل تحمل نيست بلكه
از شمول احكام و مقررات دين اسالم هم خارج است
چرا كه در قرآن كريم با صراحت آمده است «ال اكراه
فيالدين» بدين معني كه حتي در پذيرش دين هم
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ولیعهد کویت در ســخنانی خطاب به مردم این
کشور انحالل مجلس را اعالم کرد.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری رسمی کویت(کونا)
شــیخ مشــعل االحمد الصباح روز چهارشنبه در
ســخنانی که از تلویزیون این کشور منتشر شد ،به
نیابت از شــیخ نواف االحمــد جابر الصباح ،انحالل
مجلس این کشور را اعالم کرد و خواستار برگزاری
انتخابات شد.

یادداشت

به جای زنان ایرانی تصمیم نگیرید
اجباري وجود ندارد چه برســد به صدور دستور در
مورد خصوصيترين مسائل جوامع بشري همچون
امر ازدواج.
علي الخصوص در كشــور ما بــا توجه با بافت
فرهنگي و ســنتي حاكم بر جامعــه ،هر زمان كه
دختر و پســر شــرايط را مهيا ببينند با موافقت و
حمايت خانوادهها و فراهم كردن بعضي از نيازهاي
اوليه توســط دولت ،امر مهم ازدواج محقق میشود
و يكي از زمينههاي مهم انســجام اجتماعي بنيان
نهاده میشــود كه نقشــي مهم و اساسي در بقاي
جمعه ايفا میكند.
اما با تاســف بايد گفت كه امــروزه نهاد خانواده
بشدت تحت تاثير شرايط بد اقتصادي ،گراني و نرخ
باالي تورم ،بي توجهي به اشــتغال جوانان ،برنامه
ريزيها و سياستهاي غلط حمايتي دولتها ،ناتواني
خانوادهها در تامين جهيزیه و لوازم مورد نياز براي
شروع زندگي ،نداشتن اميد به آينده و كاهش شديد
اعتماد عمومي و …قرار گرفته است و حتي تحت
تاثير همين عوامل ،تعداد بسياري از زوجهايي كه
با هزاران اميد و آرزو تشكيل خانواده داده اند از هم
طالق میگيرند و اين خود بر عمق فاجعه میافزايد
و در درازمدت میتواند بحرانهايي براي نظام به بار
آورد و میطلبــد كه توســط صاحبنظران و برنامه
ريزان متخصص براي آن چاره اي اساسي انديشيده
شود نه اينكه هر شــخص بي تخصصي هر نظريه
نامرتبطي را مطرح كند.
اينكــه اين روزها نماينــدگان مجلس به دنبال
حل كردن مشكل جواني جمعیت و ازدواج جوانان
هستند قابل تقدير و تحسين است و ضروري است
كه همه ارگانها و نهادها و حتي ســازمانهاي مردم
نهــاد و خيريهها هم در ايــن زمينه كمك كنند تا

موانع اين مهم مرتفع شــود اما قبــل از تجويز هر
نسخه اي بايد عوامل ايجاد اين مشكل در كشور ما
با پيشينه فرهنگي قوي در زمينه ازدواج و خانواده
محوري ،شناسايي شود و بعد در صدد رفع مشكل
برآمد.
لذا فرافكنــي و ارائه طرحهــاي توهين آميز و
دستوري براي رفع چنين مشــكلي در واقع نوعي
شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت سنگيني است
كه بر عهده دولتمردان و نمايندگان ملت اســت و
بايد تمام شــرايط سياســي ،اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي را بــراي ازدواج جوانان و افزايش جمعيت
فراهم كنند.
حال كه مجلس طــرح جواني جمعيت و قانون
تســهيل ازدواج جوانان را در دستور كار خود دارد
نماينــدگان محترم بايد از اظهارنظرهاي هيجاني و
غير كارشناسي كه افكار عمومي و بخصوص جامعه
زنان را جريحه دار میكند بپرهيزند و تالش كنند با
جلب نظر نخبگان و انديشمندان ،ضمن حفظ شأن
و كرامت زنان ،رعايت ارزشهاي جامعه ايراني و بدون
هرگونه سوگيري سياسي ،راهكارهاي مناسبي ارائه
دهند و حتي در صــدد تصويب طرحهاي بر زمين
مانــدهاي چون «قانون حمايت از خانواده» و اليحه
«حمايت از زنان در برابر خشونت» برآيند.
در چنين شــرايطي زنان فهيــم ايراني متقاعد
ميشوند كه مجلس حامي آنها بوده و پشت حقوق
انساني آنها ايستاده است و در اين صورت آنها صالح
و مصلحت خود را بهتــر میدانند و میتوانند خود
براي سرنوشتشان تصميم بگيرند و با فراغ بال با هر
كسي چه در ايران و چه خارج از ايران ازدواج كنند
و به تبع آن مشكل فرزندآوري و جواني جمعيت هم
حل خواهد شد.

مجلس کویت منحل شد
وی با بیان اینکه قانون اساسی ضامن مشروعیت
حکومت ،پیشرفت و شکوفایی کشور است گفت :ما
مجبور شدیم این تصمیم را بگیریم و کاری برخالف
قانون اساسی انجام نخواهد شد و هیچ اصالحات وی
ا تغییراتی در قانون اساسی صورت نخواهد گرفت.
ولیعهــد کویت از مــردم کویت خواســت که
نمایندگان خــود را در مجلس آینده بدون در نظر
گرفتــن چارچوبهای قبیله ای و طایفهای انتخاب

کنند.
شــیخ مشــعل افزود :درحالی کــه چالشها و
بحرانهای بســیاری از همه طــرف کویت را دربر
گرفته است ،اختالفات سیاسی و منافع شخصی بر
صحنه سیاسی کشور سایه افکنده است.
وی اضافه کرد :روابط میان قوه مقننه و اجرایی با
شکاف روبرو شده است و این موضوع به وحدت ملی
و ثبات سیاسی آسیب میرساند.

سیدحسن امین

اســتاد مهدوی دامغانی متولد  ۱۳۰۵مشــهد،
دانشمندی برجســته و ادیبی بزرگ و عربیدانی
کممانند بود .ســالها در کسوت اســتاد دانشگاه
تهران بــه تربیت دانشــجویان دکتــری اهتمام
داشــت و بعد از مهاجرت به ایــاالت متحده ،در
دانشگاههاروارد افاضه میفرمود.
مقاالت بســیار در مجالت فارسی چاپ خارج
از ایــران مینوشــت و یکچند هــم مجله ادبی
گلســتان را مدیریــت میفرمود .اگرچــه افادات
علمی و ادبیاش اجتهادی بود اما پرخوانندهترین
نوشتههایش خاطرات دور و درازش از رجال عصر
پهلوی بود.
احتجاجــات قلمــی و ادبی من بــا او از مجله
ایرانشناسی به مدیریت دکتر جالل متینی شروع
شد و به فصلنامهرهآورد به مدیریت حسن شهباز
کشیده شد.
با هم مکاتبات مفصل داشتیم که عین نامههای
دستنویس او را به عنوان یادگارهای ارزنده و سند
افتخار نگهداری کردهام.
بعدها که من به ایــران آمدم ومجله حافظ را
منتشــر میکردم ،از او چندین مقاله را که خود از
آمریکا به من به ایران میفرستاد ،منتشر کردم.
احمد مهدوی دامغانی و برادرش دکتر محمود
مهــدوی پســران آیت اهلل شــیخ محمــد کاظم
دامغانی از علما و مدرســان حوزه علمیه مشــهد
و از خویشــاوندان دکتر مهدی محقــق بودند .او
تحصیــات منظم حــوزوی داشــت ،در تهران از
طالب مدرسه سپهساالر قدیم بود که در آن عهد
فیلســوف آقا میرزا مهدی اشــتیانی قاضی دیوان
عالی کشور مدرس آن مدرسه بود و در نسل بعد،
پدر من ســید علینقی امیــن و آقا مهدی حایری
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اتوبوس با کیفیت وارد شود
نه  ۶۰۰۰دالری هندی
صفحه6

به یاد استاد احمد مهدوی دامغانی
یزدی در آنجا تدریس میکردند.
مهدوی دامغانی  ،در تهران ســردفتر اســناد
رســمی و ســرانجام رئیس کانون سردفتران شد.
همین ســمت و بویژه تنظیم اســناد رسمی برای
بعضی از مغضوبان و مبغوضان سیاســی و دینی،
پس از انقالب  ۱۳۵۷اســباب زحمت او شد و در
آن غوغای عام ،او نیــز مدتی به زندان اوین افتاد
و پس از رهایی از زندان اول به اســپانیا و بعد به
آمریکا رفت و در پنسلوانیا ساکن شد و سرانجام در
دانشگاه معتبرهاوارد به تدریس پرداخت.
اســتاد مهدوی دامغانی به رغــم اقامت ممتد
در امریکا ،اعتقادات مذهبی اش را دســت نخورده
حفظ کرد .صد البته که به دین اســام و مذهب
تشــیع «اعتقاد» داشــت ،اما «عقده» نداشــت؛
بــر اصول دین و فروع مذهــب و انجام واجبات و
ت و استوار مانده بود ،ولی نسبت
مســتحبات ،ثاب 
به کســانی که در قبول این اعتقادات یا انجام این
مناسک با او همراه نبودند ،دشمنی و کینه در دل
و زبان نشان نمیداد .حب اهل بیت و به اختصاص
امام علی ،امام حسین و حضرت رضا در سینه بی
کرده اش موجمیزد.
یادداشــت دوستی در حق دکتر احمد مهدوی
دامغانی« :مهدوی دامغانی تلفیق و تالئمی بود از
عشــق ســوزان به اهل بیت (ع) و مهری ژرف به
ایران و فرهنگ ایران .او هر که را دوســتدار اهل
بیــت(ع) و خادم ایران میدانســت – بدون توجه
به مرام و مسلک سیاسیاش -حرمت میگذاشت
و دوســت داشــت .معیار احمد مهدوی دامغانی
حب
این بود و الغیر .نقطهٔ کانونی شــخصیت او ّ
اهل بیت(ع) و عشــق به ایران بود؛ «انی سلم لمن
سالمکم و حرب لمن حاربکم».بر این منهج فاش
میگفت و از گفت ٔه خود دلشــاد بــود و از مالمت
مالمتگران خوفی نداشت».
اســتاد احمــد مهــدوی دامغانــی در غربت
غرب درگذشــت .دیگر غریب افتــاده بود و هم ٔه

استادانش ،همتایانش ،دوستانش و حتی بسیاری
از شــاگردانش که به همه عشق میورزید ،از دنیا
رفته بودند.
از ویژگیهــای این اســتاد ادب ،یکی اخالص
عجیب او به امام حســین به همان شیوه و سنت
شــیعیان مخلص و مومــن قدیم بــود .با همین
دیدگاه مخلصانه ،وصیتنامهٔ مفصلی نوشــته و در
آن بی پیرایه برای ظرایف کفن و دفن خود ،چنین
وصیت کرده بود:
«بر روی چشــمهایم و لبانــم از تربت مقدس
حضرت ابیعبداهلل الحســین صلــواتاهلل علیه که
در الی قــرآن کوچک جیبی (رویــه داخلی آن)
جلــد چرمی قرمزی که در “اویــن” همراهم بود،
بهترتیبی که مقرر است… بگذارند».
این وصیتها مایه از اعتقاد راســتین و ایمان
پــاک و بی غل و غــش قلبی مهــدوی دامغانی
میگرفــت و نه تظاهر و ریــا و مردم فریبی .برای
ایام عاشــورا هم کــه در غربت غربیه ســخنرانی
میکرد ،به دلیل همین رویکردهای بسیار سنتی،
در معرض نقد روشــنفکران دینی بود چه رسد به
غرب نشینان الییک ،در احتجاجی که در مجله ره
آورد در حیات حسن شــهباز با نادر نادرپور کرد،
نادرپور با خشم و نفرت ،حریم حرمتش را شکست
و کار را به فحاشی و بیادبی رساند.
من به حمایت او برخاســتم کــه خود نزدیک
چهل مقاله در ره آورد نوشته بودم و تصریح کردم
که نادرپور اگرچه شــاعر خوبی است ،تحصیالت
منظم و تربیت آکادمیک برای ورود به بحث و نقد
و نظر عالمانه ندارد.
مهدوی دامغانی در مکاتبات به سنت قدما برای
همه مخاطبان القاب و عناوین میگذاشت و مثل
مرحــوم جمال زاده در مینوشــت و دلتنگی اش
را از راه مکاتبات که نصف مالقات اســت ،جبران
میفرمود .همواره یاد و خاطره استاد احمد مهدوی
دامغانی ارجمند را گرامی میداریم.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق:

با عراقیها باید نقدی معامله کنیم

عضو هیات مدیره اتــاق بازرگانی ایران و عراق
میگوید با توجه به برخی ســوابقی که در تسویه
حسابهای گذشته وجود داشته ،منطقی این است
که با عراقیها به شکل نقدی معامله کنیم.
سید حمید حسینی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کــرد :اگر مــا بتوانیم از مبلغ طلــب  ۱.۶میلیارد
دالری ایران که در عراق آزاد شــده برای تســویه
بدهی گازی ایران به ترکمنســتان استفاده کنیم،
قابل تقدیر اســت و برای کشــور اتفاق مثبتی به
حســاب میآید اما اگر بنا باشــد دولت عراق این
پول را در حساب شرکت گاز در بانک تجارت عراق
واریز کند ،شرایط متفاوت میشود.
به گفتــه وی ،در صورتی که این پول در بانک
قرار داده شده باشد ،در واقع همچنان در عراق فریز
اســت و همین موضوع باعث میشود که دستیابی

به اهداف اقتصادی و کمک به وضعیت بازار ارز در
داخل کشور با محدودیتهایی مواجه شود.
عضو هیات مدیره اتــاق بازرگانی ایران و عراق
با بیان اینکه تجربه نشان داده که باید با عراقیها
به شــکل نقد معامله کــرد ،توضیح داد :نگاهی به
عملکرد سالهای گذشته به خوبی این موضوع را
ثابــت میکند .زمانی که در دولت روحانی میزان
صادرات گاز به عراق را کاهش دادیم ،دولت عراق
پــول خرید محموله واکســن کواکس را پرداخت
کرد؛ یا در پایان ســال گذشــته نیــز حدود یک
میلیــارد دالر از بدهی خود را بــه صورت کاال به
ایران پرداخت کرد.
حســینی ادامه داد :با این شیوه میتوان کاری
کرد که دولت عــراق بدهی خود را در مدت زمان
کوتاهتری و متناســب با نیازهایی که اقتصاد ایران

دارد پرداخت کند .وی با بیان اینکه راه حل نهایی
در طلب گازی و برقی از عــراق ،واگذاری قرارداد
صــادرات ایــن کاالها به بخش خصوصی اســت،
تصریــح کرد :اگر طلب گازی و برقی ما از عراق به
بیش از پنج میلیارد دالر رسیده ،یکی از مهمترین
دالیل آن ،دولتی بودن این قراردادهاســت .اگر ما
میخواهیــم که صادرات این محصــوالت گرفتار
بروکراســی اداری و ارزی بانک مرکزی نشود ،باید
به سمت خصوصی سازی این حوزه حرکت کنیم.
حســینی افزود :بخش خصوصی برای دریافت
وجه کاالی صادراتی خود در عراق ،درگیر تحریم
نیســت و در صورتی که صادرات گاز و برق به این
بخش واگذار شود ،قطعا میتوان انتظار داشت که
دیگر ارقام بزرگ به شکل بلوکه شده در عراق باقی
نمانند.

