
www.shoma-weekly.irسه شنبه  7 اردیبهشت  1398 22 رمضان 1440   28 می  2019   شماره 1067  10000 ریال

محمد کاظم انبارلویی:

بایسته های 
تشکیل دولت

 جوان و حزب اللهي 

محمد کرمی راد:

تصور جنگ نظامی 
از سوی آمریکا 
ساده لوحی است

فاطمه رهبر:

مجلس
 28 ماده نظارت بر

 برجام را مطالبه کند

 بیانیه فراخوان حزب موتلفه اسالمی برای راهپیمایی روز قدس:

معامله قرن رژیم کودک کش اسرائیل را از نابودی نجات نمی  دهد

محمد مهدی اسالمی:
رفراندوم

 علیه
 دموکراسی

نرگس قدیری:
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 وزارت امور خارجه آمریکا 
با حجاب زنان ایرانی 

آش��وب اخیر در دانش��گاه تهران به بهانه کش��ف 
حج��اب ع��ده ای از زنان معلوم الح��ال ادامه جریانی 
است که از زمان آشوبهای آمریکایی سال 96 وارد فاز 
جدیدی گردیده و مس��تقیما از س��وی وزارت خارجه 
آمریکا هدایت می ش��ودمباحث مرتبط با زنان یکی از 

محورهایی است ...

 همزمانی طرح مجدد موضوع رفراندوم ازس��وی 
رئیس جمهور با درخواست افزایش اختیارات به بهانه 
شرایط حساس کشور، یادآور سه تجربه پیشین کشور 
در سالهای گذشته است که اگرچه الزاما نمی توان آن 
را الگویی تکرار شونده در تاریخ دانست؛ اما بازخوانی 
این سه رویداد برای ما خالی از نکات آموزنده نیست...

حسن السجردی:

آمریکا  برای انجام معامله قرن سناریوی فریب اجراخواهد کرد



2
سه شنبه

7 خرداد 1398 
22  رمضان  1440 
شماره 1067   

 رهب�ر معظ�م 
انق�اب اس�امي 
ب�ا  دي�دار  در 
دانشجويان فرمودند: "جوانان از ۲۲ ساله 
تا ۴۰ س�اله مي توانن�د در نظام مديريت 
كش�ور تحول ايجاد كنند”و نيز فرمودند: 
"زمين�ه را ب�راي روي كار آم�دن دول�ت 
ج�وان و ح�زب اللهي فراهم كني�د”. اين 
خط�اب هم ب�ه جوانان هم به مس�ئوالن 
كشور بود. واقعيت اين است كه مديريت 
كشور از پيرساالري رنج مي برد. بسياري 
از مش�كات كش�ور به خاطر آن است كه 
كساني در "اجرا” جاي خوش كرده اند كه 
از تحرك كافي و اق�دام به هنگام و تدبير 
در رفع مشكات مردم برخوردار نيستند.
آنها گرفتار بي تصميمي، بدتصميمي و دير 
تصميمي هستند و اينها نشانه هاي پيري 

در مديريت است.
پیامبر اسالم در ۴۰ سالگي به پیامبري از سوي 
خداوند تبارك و تعالي، مبعوث شد. امیرمؤمنان 
حضرت علي بن ابیطالب در سي و چند سالگي 
از سوي پیامبر گرامي اسالم به امر خداوند بزرگ 
به امامت مسلمین منصوب شد و سیره پیامبر در 

اداره مسلمین تکیه بر جوانان بود.
پیامبر در اواخر عمر خود اسامه بن زید را که 
جواني ۱۸ س��اله بود به عنوان فرمانده جنگ با 
رومیان انتخ��اب کرد. هم او بود که بعد از فتح 
مکه یك جوان ۲۱ س��اله را ب��ه فرمانداري ام 

القراي اسالم منصوب کرد.
قیس بن سعد مسئول جمع آوري صدقات 
یك ج��وان بود هم او براي فرماندهي حمله به 
یمن از س��وي پیامبر انتخاب شد. زید بن ثابت 
در جنگ موته که به فرماندهي انتخاب شد یك 

جوان ۲۰ ساله بود.
به تاریخ پرافتخار انقالب اس��المي برگردیم. 
اولین دولت بعد از سقوط دولت موقت میانگین 
سني آنها ۳۵ س��ال بود. همین روزها سالگرد 
فتح خرمش��هر است که کمر صدام را در تجاوز 
به میهن اس��المي شکست. چهره فرماندهان و 
س��ربازان خط مقدم جبهه خرمشهر را که مي 
بینیم جوانان عمدتا ۲۰ تا ۳۰ ساله است. وقتي 
به پیش��رفت هاي شگرف جمهوري اسالمي در 
صنعت هسته اي، نانو و … نگاه مي کنیم عمدتا 
دانشمندان جواني هستند که در دامن همین 

انقالب رشد کرده و شکوفا شدند.
شرط اصلي ادامه پیش��رفت ها و توسعه در 
جمهوري اسالمي جوان گرایي در حوزه "اجرا” 
، "تقنین” و نیز در”محاکم قضائي” است. البته 

این ضرورت در حوزه "اجرا” مضاعف است.
به همی��ن دلیل رهبري معظ��م انقالب در 
بیانیه گام دوم خطاب اصلي خود را جوانان قرار 
داده ان��د و بیش از ۳۰ بار در عظمت ماندگاري 
انقالب و عظمت راه طي ش��ده و در چشم انداز 
روش��ن پیش روي انقالب از آنان یاد کرده اند و 
مورد خطاب قرار داده اند. البته در بیانات بعدي 
خود در تبیین گام دوم انقالب تاکید کرده اند 

که این رویکرد به مفهوم "پیرزدایي” از انقالب 
نیست. پیران و مرشدان انقالب در هر سطحي 
باید زمینه ظهور و پیدای��ي جوانان در صحنه 

هاي مدیریت کشور را فراهم سازند.
انقالب امروز در موقعیتي خاص قرار دارد و از 
گردنه اي دارد عبور مي کند که به تعبیر رهبر 

انقالب "پیچ تند تاریخ معاصر” است
عب��ور از این گردنه بدون هم��ت و مدیران 

جوان و فرماندهان جوان ممکن نیست.
کمتر از 9 ماه به انتخابات مجلس ش��وراي 
اس��المي باقي مانده است. بعد از آن هم کشور 
وارد فض��اي انتخابات ریاس��ت جمهوري مي 
شود. همه نخبگان سیاسي و نقش آفرینان در 
عرصه مردم س��االري اسالمي باید به این مهم 
فکر نمایند تا راه را براي ورود جوانان به عرصه 
"اجرا” و "تقنین” فراهم کنند. از این میان خود 
جوان��ان نیز باید با عرض��ه قابلیت هاي علمي 
، عمل��ي و تجربي خود زمین��ه را براي ظهور 
مدیریت جهادي فراهم کنند. براي رسیدن به 
دول��ت جوان و حزب الله��ي در چارچوب یك 
تدبیر مردم ساالرانه باید مراقب گفتمان سازي 
دشمن بود. دشمن حتما در این باره برنامه دارد 
و در رس��یدن به این هدف ب��زرگ اخالل مي 
کن��د. از هم اکنون باید گفتمان دولت جوان و 
حزب اللهي شکل و در دستور کار نخبگان قرار 
بگیرد. اگر غفلت کنیم، از برنامه چش��م انداز و 
نیز گام برداشتن در حوزه بیانیه گام دوم عقب 

خواهیم ماند.

بایسته های تشکیل دولت جوان و حزب اللهي 
سرمقاله

محمد كاظم انبارلويی

حزب موتلفه اسالمی با صدور بیانیه ای مردم را برای شرکت در راه پیمایی 
با شکوه روز قدس دعوت کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل می باشد:

بسم اللهّ الرحمن الرحیم
الُِحوَن؛ و ما  ْکِر أََنهّ اْلَْرَض یَِرثَُها ِعَباِدَي الَصهّ بُورِ ِمْن بَْعِد الِذهّ » َولََقْد َکَتْبَنا فِي الَزهّ
بعد از تورات در زبور )داود( نوشتیم که البته بندگان نیکوکار من ملك زمین 

را وارث و متصرف خواهند شد.« )انبیاء/۱۰۵(
انقالب اس��المی ایران، سرآغازی برای بیداری اسالمی در میان ملت های 
مس��لمان بود که اینك در چهلمین سال  پیروزی خود، زمینه سازی اقتدار 
جبهه مقاومت در منطقه و زبونی و اضمحالل رژیم غاصب صهیونیس��تی را 

فراهم کرده است. 
رژیم نامشروعی که داعیه حکومت از نیل تا فرات داشت و به گنبد آهنین 
دفاعی و تجهیزات پیشرفته نظامی و قدرت ارتش خود می نازید، امروز بیش 
از دو روز دربرابر اقتدار جبهه مقاومت و موش��ك های دست ساز رزمندگان 

دلیر فلسطینی دوام نمی آورد. 
امروز نه فقط ملت ایران، بلکه مسلمانان و حتی مردم آزاده جهان، نه فقط 
روز قدس؛ بلکه در طول سال جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و نسبت 
به سران خبیث و جنایکار اسرائیل اعالم انزجار می کنند و خواستار استیفای 
حقوق مردم مظلوم فلسطین می باشند. حتی سازمان ملل و شورای امنیت 
نیز برخالف گذش��ته، برخی جنایات این رژیم غاصب را محکوم می کند.در 
ش��رایطی که توطئه خطرناك آمریکا و اسرائیل برای تصرف سرزمین های 
اسالمی توسط عوامل مزدور و جنایتکار داعش به شکست انجامیده و دست 
خبیث و خون آلوده استکبار از منطقه کوتاه شده، دولتمردان آمریکا در اوج 
زبونی به دسیسه ای دیگر متوسل گردیده و تالش می کنند با ترفند "معامله 
قرن" چندصباحی بیشتر به حیات شرارت بار رژیم کودك کش اسرائیل ادامه 
داده و سران سفاك آن را از این منجالب نابودی نجات دهند ولی زهی خیال 

باطل که این دسیس��ه نیز همانند گذش��ته، نقش بر آب خواهد شد. در این 
میان برخی دولت ها و سران منطقه نیز باخودباختگی و خیانت و همانند گاو 
شیرده، با مشارکت در این معاملة کثیف، عامل سیاست های خصمانه آمریکا 

و اسرائیل در منطقه گردیده و از افشای آن هم ابایی ندارند. 
امروز پرواضح اس��ت دست هایی که زنان و کودکان و جوانان مظلوم و بی 
دفاع فلسطینی را به خاك و خون می کشند و با تخریب خانه هایشان، آنان 
را از سرزمین های مادری خودشان بیرون می رانند، در یمن نیز شبیه همان 
جنایات را تکرار می کنند ولی با عنایات خداوند و مجاهدت رزمندگان مقاومت، 
بحمدالل در هر دوجبهه شکست های سنگینی را متحمل گردیده و تاکنون به 

اهداف خود دست نیافته اند و ان شاءالل دست هم نخواهند یافت. 
حضور در "راهپیمایی روز قدس"، حضور در هم آورد اقتدار جهانی جبهه 
حق علیه جبهه باطل و زمینه س��از شکست کامل سران صهیونیست دولت 
های سرسپرده و نابودی جبهه اس��تکبار خواهد بود. ان شاءالل. و این وعده 

خداست که صالحون وارثان زمین خواهند بود. 
حزب مؤتلفه اس��المی ضمن گرامیداشت یاد امام راحل)ره( و هوش های 
انقالبی وی علیه صهیونیسم بین الملل، روز جمعه یوم الل قدس همزبان با 
ملت بزرگ ایران همراه با مسلمانان و آزادگان سراسر جهان در چهلمین روز 
قدس به خیابان ها آمده، با شعارهای همیشگی "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر 
انگلیس" و "مرگ بر اسرائیل"حمایت از مردم مظلوم فلسطین و رزمندگان 
جبه��ة مقاومت را بلندتر و کوبنده تر از س��ال های قبل فریاد خواهند زد و 
ضمن ابراز همدردی با خانواده های شهدا و اسرای در بند رژیم صهیونیستی، با 
حضوری حماسی و شکوهمندتر در راهپیمایی "روز قدس" جنایات ددمنشانه 
اسرائیل در سرزمین های اشغالی و پشتیبانی همه جانبه آمریکا و انگلیس و 

آل سعود را  محکوم خواهند کرد.       
 حزب مؤتلفه اسالمی

 بیانیه فراخوان حزب موتلفه اسالمی برای راهپیمایی روز قدس:

معامله قرن رژیم کودک کش اسرائیل از نابودی نجات نمی دهد
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ميزان رش�د س�واد عموم مردم چه از 
لح�اظ كيفيت و چ�ه از لحاط كميت اصا 
قاب�ل مقايس�ه ب�ا دوران قب�ل از انقاب 
نيس�ت.در حال حاضر رشد آمار باسوادی 
در ايران 3 برابر ميانگين جهانی اس�ت و 
اين رشد ثابت می كند تا چه ميزان بحث 
سوادآموزی برای نظام دارای اهميت بوده 
است اما نكته ای كه قابل توجه هست اين 
اس�ت كه چرا با اين رش�د پيشرفت همه 
جانبه و مطلوب نصيب كشور نشده است؟ 
در اي�ن خصوص گفتگوي�ی با مهندس 
س�يدمصطفی ميرس�ليم رييس شورای 
مركزی حزب موتلفه اس�امی انجام داده 
اي�م كه می تواني�د آن را در ادامه مطالعه 

فرماييد.
با وجود رش�د سوادآموزی در كشور در 
چهل سال گذشته، چه در شهرها و چه در 
روستاها، و چه در ميان مردان و چه در بين 
زنان، چرا پيش�رفت همه جانبه و مطلوب 

نصيب كشور نشده است؟
یکی از دس��تاوردهای غیر قابل انکار دوران 
چهل ساله جمهوری اسالمی رشد سوادآموزی 
و تثبیت آهنگ آن اس��ت. این رشد بویژه برای 
زنان بیشتر بوده به گونه ای که چند سال است 
بیش��ترین درصد ورودی دانش��گاههای کشور 
دخترانند. س��واد آموزی البته مرات��ب دارد : از 
قدرت خواندن و نوش��تن گرفته تا تحصیالت 
عالی در دانشگاهها. سواد، از این لحاظ که انسان 
را مجهز به ابزار مهمی برای تسهیل دستیابی به 
علم و به کمال رس��اندن آن و انتقال سریع آن 
به دیگران می کند ، ارزشمند است. به مناسبت 
همین قابلیت ارزشمند، خدای متعال بدان قسم 
می خورد: ن و القلم و ما یس��طرون. در ابتدای 
این سوره به قلم که ابزار نوشتن است و به آنچه 
نوشته می شود تقدس بخشیده شده است؛و در 
سوره دیگر خدای متعال، آموزش را به کرم خود 
می پیوندد: اقرأ و ربك االکرم الذی علم بالقلم. 

ب�ا اي�ن هم�ه ارزش قائل ش�دن برای 
خوان�دن و نوش�تن و ب�ا توجه به رش�د 
سوادآموزی ، ريشه اشكالی كه شما مطرح 

می كنيد در كجاست؟
کاربرد اصلی سواد یا ابزار خواندن و نوشتن 
باید دستیابی به علم باشد ، علم نافع؛ اما مانند 
هر ابزار دیگری، ممکن اس��ت هنگامی که در 
اختیار ش��یاطین انس قرار می گی��رد ، در اثر 
جهل و ظلم، موجب انحراف و فساد و گمراهی 
و خودباختگی شود؛ چنانکه مشهور است : چو 
دزدی ب��ا چراغ آید گزیده تر ب��رد کاال. همان 
علم به جای ایجاد توس��عه اقتصادی و فناوری 
و عدال��ت و رفاه...، اگر در دس��ت اف��راد ناباب 
قرارگیرد، ابزار خونریزی، آدمکش��ی و س��تم و 
رواج باطل و بدرفتاری و رذائل اخالقی و پستی 

ها می شود. 
بنابراین همزمان با س��واد آموزی و در تمام 
مراتب آن تا عالی ترین س��طح ، باید پاکسازی 
نفس انس��ان از رسوبات جاهلی، انجام گیرد، و 
اال ش��اهد بروز انحرافات متنوع نزد بسیاری از 

افراد و از طریق آنها ش��اهد گمراه ش��دن عده 
کثیر دیگری خواهیم بود. حتی درباره قرآن، آیه 
کریمه می فرماید : و ال یزید الکافرین اال خسارا. 
یعنی قرآنی که هدایت است، موجب خسارت 

برای کافران می شود. 
آيا مصادي�ق واضحی از انحرافهايی كه 
بدان اش�اره كلی كرديد م�ی توانيد ذكر 

كنيد؟
مصادیق متعددند و در زمینه های مختلف 
ظه��ور پیدا ک��رده اند؛ مثال از م��واردی که به 
ص��ورت مصداق در بخش اقتص��ادی می توان 

یاد کرد: 
- انحرافات بانکداری در اعطای وام ، از جمله 

انحراف از نظام بانکداری بدون ربا
- دستبردهای گوناگون به بیت المال، رشوه 

و اختالس؛ ویژه خواری
- تداول ثروتهای بادآورده بین اغنیا و تازه به 
دوران رسیده ها و تأثیر گذاری بر اقتصاد کشور 
با ایجاد آشفتگی و سفته بازی مثالً در بازار ارز و 

مسکن و طال و جواهرات...
- عدم شفافیت درآمدها و نشت مالیاتی

آيا در زمينه اجتماع�ی نيز موارد قابل 
ذكر وجود دارد؟
متأسفانه آری:

- سست ش��دن نهاد خانواده و از بین رفتن 
تقدس آن

- افزایش سن ازدواج
- رشد طالق

- کاهش رشد باروری
- نفوذ اعتیاد حتی در بین بانوان

- گس��ترش ابتذال و تضعیف عفاف توأم با 
تجاهر

- عادی شدن بی اعتنایی به موازین قانونی 
و مقررات و دور زدن آن با ترفندهای مختلف

برای موارد سياس�ی هم آيا مصاديقی 
وجود دارد؟ 

بعضی از مهمترین موارد سیاسی را می توان 
ذکر کرد:

- زد و بند بین مس��ئوالن برای دستیابی به 

قدرت و ثروت و حفظ مزایای آن
- زایل شدن استقالل قوای مجریه و مقننه و 

قضائیه و نهادینه شدن تبانی
-تغیی��ر در قوانی��ن انتخابات برای کس��ب 
و حف��ظ قدرت سیاس��ی به قیم��ت تضعیف 

مردمساالری دینی
- کاهش مش��ارکت سیاس��ی مردم در اثر 

تضعیف اعتماد و تعطیل شدن نظارت عمومی
- پایمال شدن حقوق عمومی در اثر اعمال 

نفوذ برای مبادرت به اقدامات خارج از ضابطه
البد م�وارد فرهنگی مهم�ی هم وجود 

دارد؟
البته و ش��اید ریشه بس��یاری از دیگر موارد 

انحراف باشد:
- سیطره ش��بیخون فرهنگی، پس از دوران 
ویدیو ، ماهواره و اینترنت، در قالب فضای مجازی

- عدم مراع��ات معیارهای حق و تکلیف در 
فضای مجازی

- رش��د تجاهر به بی بند و باری متأثر از جوهّ 
غالب در فضای مجازی لجام گسیخته

-پوسته گرایی و بی مغزی در مورد محتواهای 
اثرگذار بر فرهنگ عمومی

- کمرنگ��ی یا فراموش��ی اصالت شایس��ته 
ساالری

-عادی ش��دن انحرافات مختل��ف در اذهان 
مردم و نهادینه شدن آن

- اصال��ت یافتن مدرك تحصیلی و ش��یوع 
تقلب و روش��های غیر اصولی برای دستیابی به 

مدرك
- بحران هویت نزد نسل جوان و بروز شکاف 

بین نسلی
- عدم پاس��داری مناسب از شعائر میهنی و 

مذهبی و کاهش منزلت زبان فارسی
اگر بخواهم در ی��ك جمله خالصه کنم ، 
باید بگویم : بهره مندی از مزایای بس��یاری 
ی که دس��تاورد  از پیش��رفتهای واقعی و کمهّ
چهل س��اله نظام جمهوری اس��المی است، 
مستلزم ارزیابی کیفی عملکردها و نقد علمی 

آنهاست.

مهندس سیدمصطفی میرسلیم:

بهره مندی از پیشرفتهای انقالب مستلزم نقد علمی آنها است
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 همزمانی طرح 
مجدد موضوع 

رفراندوم ازسوی 
رئيس جمهور با درخواست افزايش 

اختيارات به بهانه شرايط حساس كشور، 
يادآور سه تجربه پيشين كشور در 

سالهای گذشته است كه اگرچه الزاما نمی 
توان آن را الگويی تكرار شونده در تاريخ 
دانست؛ اما بازخوانی اين سه رويداد برای 

ما خالی از نكات آموزنده نيست.

 تماميت خواهی مصدق
مص��دق در مقطع��ی توانس��ت ب��ه بهان��ه 

حساس��یت ش��رایط، به مدت 6 ماه از مجلس 
اختی��ارات فوق العاده بگیرد ت��ا قوانین الزم نه 
فقط برای گش��ایش مالی بلکه برای اصالحات 
انتخابات��ی، حقوقی و آموزش��ی را وضع و اجرا 
کند. وی در پایان شش ماه، موفق شد مجلس 
را به تمدید اختیارات فوق العاده تا ۱۲ ماه دیگر 
قانع سازد. مصدق با این اختیارات به اسم الغای 
حکومت نظامی یك  قانون تحت عنوان  "امنیت  
اجتماعی " به  وجود آورد که خیلی ش��دیدتر از 
قانون حکومت نظامی بود و بعداً ساواك  از درون 

آن  بیرون  آمد.
در ای��ن مقطع همچنی��ن مصدق به کمك 
یارانش موفق ش��د مجلس س��نا و پس از آن 
مجلس شورای ملی را منحل کند و برای قانون 
کردن انحالل مجلس – با حمایت حزب توده 
– در م��رداد ۱۳۳۲ رفران��دوم ملی ترتیب داد. 
مصدق ک��ه روزگاری کامال نخبه گرایانه حرف 
می زد و اقداماتی همچون پیش��نهاد "محروم 
کردن بیس��وادان از رأی دادن" را برای کاهش 
توده گرایی در دس��تور داش��ت؛ تا آنجا پیش 
رفت که ب��رای خاموش کردن صدای مخالفان 
و انحالل ارکان قانونی برخاسته از مشروطیت 
رفراندومی برگزار کرد که صندوق آرای موافق و 
مخالف از یکدیگر مجزا بود و موجب هل دادن 

مخالفان به مارپیچ سکوت گشت.
دردناکت��ر آنکه این اقدامات افراطی مصدق، 
موجب ریزش حامیانش شد و کار به نقطه ای 
رس��ید که کودتا علی��ه او زمینه پیروزی یافت 
و ش��اه نیز با سوء اس��تفاده از نتیجه رفراندوم، 

مجلس را منحل دانس��ته و ب��ا اختیارات خود 
نخس��ت وزیر تعیین کرد و پس از آن همزمان 
ب��ا دادگاه محمد مصدق و رهبران جبهه ملی، 
انتخاباتی برگزار کرد که زاهدی نخس��ت وزیر 
کودتا و اس��دالل علم نیروهایشان را در مجلس 
چیدند و مجلس هجدهم سرانجام بدون حضور 
احدی از نهضت ملی مقاومت و در شرایطی که 
هنوز نمایندگان تهران انتخاب نشده بودند در 

۲7 اسفند ۱۳۳۲ افتتاح شد.

ب�رای   زمين�ه س�ازی بن�ی ص�در 
تروريستها

روزنامه بامداد امروز، دهم بهمن ماه ۱۳۵۸، 
۵ روز پ��س از رأی آوری بنی صدر، گزارش��ی 

با تیتر »اختی��ارات و وظایف رئیس جمهوری 
ایران از نظر اعضای ش��ورای انقالب و مقامات 
مملکتی« کار ک��رد که چهره های گوناگون از 
شهید بهش��تی تا قطب زاده و حتی قاسملو و 
شیخ عزالدین حسینی به بیان دیدگاه های خود 
درباره اختیارات رئیس جمهور بر اساس قانون 
اساس��ی پرداختند و از جمل��ه نکاتی که بیان 
گردیده بود، تذکر این معنا از س��وی عزت الل 
س��حابی بود که »رئیس جمهور نه قانون گذار 
است و نه مستقیما در قوه اجرائیه دخالت دارد و 
از طریق نخست وزیر و هیأت دولت بر کار اجرایی 
دخالت دارد ... رئیس جمهور اختیاراتشان خارج 

از قانون اساسی نخواهد بود.«.
روزنامه انقالب اسالمی که تریبون رسمی بنی 
صدر بود، از 6 بهمن که نتیجه اولین انتخابات 
ریاست جمهوری مشخص شده بود، بارها درباره 
ضرورت تن دادن به انتخاب مردم نوشت و چنین 
وانمود کرد که عده ای سعی بر نقض اختیارات 
رئیس جمهور دارند. این روزنامه در واکنش به 
گزارش روزنامه بام��داد، همان روز یعنی دهم 
بهمن در یادداشتی با عنوان »یاللعجب« با اشاره 
به رأی باالی بنی صدر نوش��ت: »در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری مردم برای کشتی انقالب و 
کشور ناخدا انتخاب کردند و نه سرایداری برای 
کاروانسرای هرج و مرج و تشتت. برادران عزیز 
عضو ش��ورای انقالب که امروز صبح نظراتتان 
را در روزنام��ه بامداد خواندی��م ... مردمی را که 
ب��ا رأی قاطع خ��ود در عین حل نارضائی های 
خویش را از بغض اقدامات و مانورهای سیاسی 

چند روز اخیر نش��ان دادند و قادر خواهند بود 
در صورتی که ب��از ببینند مقاومتهائی بیجائی 
در برابر خواستهایشان وجود دارد عکس العمل 
نش��ان خواهند داد نگرانت��ر و ناراضی تر از این 
نس��ازید.« )اشکاالت ویراستاری جمله به دلیل 

رعایت امانتداری اصالح نشده است(
ولع بنی صدر برای حضور سریع تر در قدرت 
پیش از تشکیل مجلس ش��ورای اسالمی -که 
انتخاباتش چند روز بعد و ۲۴ اسفند ماه برگزار 
می ش��د و انتخاب هیأت دولت منوط به شکل 
گیری آن بود- و نیز تن ندادن به جایگاه کرسی 
ریاست جمهوری که در قانون اساسی نخستین، 
مقامی با اختیارات مح��دود بود؛ منجر به بروز 

واکنشهای متعدد از این جنس گردیده بود.
امام خمینی که ۱۵ بهمن ماه در تنفیذ بنی 
صدر از ض��رورت پرهیز از » تفرقه و اختالف و 
کارشکنی« در آن لحظات حساس سخن گفته 
بودن��د؛ با ص��دور حکمی در تاری��خ ۳۰ بهمن 
۱۳۵۸ از بیمارستان قلب  تهران خطاب به بنی 
صدر راه بهانه جویی را بر او بس��تند و نوشتند 
»جنابعالی ب��ه     نمایندگی اینجانب به س��مت 
فرماندهی کل نیروهای مس��لح به ترتیبی که 
قانون اساس��ی     جمهوری اسالمی ایران تعیین 

کرده است منصوب می شوید.«
این افزایش اختیارات اما کمتر از ۱6 ماه دوام 
آورد و عملکرد غیرقابل دفاع او در واگذاری مناطق 
گسترده ای از خاك کشور به دشمن به بهانه خرید 
زمان، منجر به صدور حکمی کمتر از ده کلمه از 
سوی امام خطاب به ستاد مشترك نیروهای مسلح 
جمهوری اس��المی ایران در ۲۰ خردادماه ۱۳6۰ 
ش��د که »آقای ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی 
نیروهای مسلح برکنار شده اند.« رخدادی که منجر 
به افزایش هماهنگی ارتش و سپاه و بازپسگیری 
ساحل شرقی رودخانه کارون و خارج کردن آبادان 

از محاصره یکساله در فاصله ای کوتاه شد.
در ای��ن فاصل��ه -از زمس��تان ۱۳۵۸ تا بهار 
۱۳6۰- ام��ا بنی صدر همواره عملیات روانی با 
موضوع میزان اختیارات خود را در دس��تور کار 
داشت. از جمله با ممانعت مکرر از اعمال قانون 
توسط نخست وزیر در حوزه اختیاراتش؛ یکی 
از آخری��ن مصادیق این اختالفها، ممانعت بنی 
صدر از تغییر رئیس بانك مرکزی توسط نخست 
وزیر بود که تیتر یك روزنامه انقالب اسالمی در 
تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳6۰ را به خود اختصاص 
داده بود. روزنامه میزان ارگان نهضت آزادی که 
در آن مقطع بخشی از حامیان جدی بنی صدر 
محس��وب می ش��د، در آن روز تیتر یك خود 
درب��اره همین موضوع را ب��ه این عبارت از بنی 
صدر اختصاص داد. »رئیس جمهور پیش��نهاد 
کرد: برای حل مس��ائل کش��ور به آراء عمومی 
مراجع��ه کنیم« عبارتی که به نظر می رس��ید 
بیشتر یك دس��تاویز تبلیغاتی برای بنی صدر 
بود؛ در روزهایی که محبوبیتش به شدت سقوط 
کرده بود و نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی قصد عزل او را طبق روندی دموکراتیك 
داشتند. پایان اردیبهش��ت ۱۳6۰ روزی که تا 

نگاهی به سه تجربه تاریخی درخواست افزایش اختیارات:

رفراندوم علیه دموکراسی
محمد مهدی اسامی               

عضو شواری مركزی



5
سه شنبه

7 خرداد 1398 
22  رمضان  1440 
شماره 1067    آتش گش��ودن هم پیمانانش به روی مردم در 

خیابان ها و فرار او از کش��ور تنها یك ماه فاصله 
باقی مانده بود.

 پشيمانی اصاح طلبان
در خواس��ت افزایش اختیارات و پیش��نهاد 
برگزاری رفراندوم، بج��ز آنچه درباره مصدق و 
بنی صدر در دو فراز فوق یاد ش��د؛ در مواردی 
دیگر نیز در کنار یکدیگر مطرح شده اند. یکی 
از مشهورترین مصادیق آن را می توان ماجرای 

مشهور به »لوایح دوقلو« دانست.
محمد خاتمی، در آستانه پایان دور نخست 
ریاس��ت جه��وری خ��ود، س��خن از کاه��ش 
اختیاراتش به میان کشید. او البته پیش از آن 
توانس��ته بود اختیاراتی فراتر از قانون به دست 
آورد ک��ه از آن جمله می توان به گرفتن مجوز 
حض��ور نامزدهای مورد نظرش در شش��مین 
انتخابات مجلس شورای اس��المی اشاره کرد؛ 
نامزدهای��ی که به لح��اظ قانونی به دلیل عدم 
احراز صالحیت ش��ان توس��ط شورای نگهبان 
جواز حضور نداشتند. استفاده از حکم حکومتی 
برای اس��تفاده مش��روط از وجوه سپردۀ مردم 
ب��رای س��فر عمره در غی��ر از مح��ل آن برای 
عبور از بح��ران کاهش ش��دید قیمت نفت و 
موارد بس��یار دیگر )که یک��ی از آخرین موارد 
آن تأیید صالحیت مصطفی معین و محس��ن 
مهرعلیزاده برای انتخابات ۱۳۸۴ بود( موجب 
شد که خاتمی بسط یدی بیش از حدود مصرح 
در قانون داشته باشد. اما در مواردی این بسط 
ید موجب بروز فس��ادهایی ش��د که از جمله 
موارد مش��هور آن، صرف هزینه سپرده گذاری 

متقاضیان عمره برای نشریات زنجیره ای و نه 
ارزاق مردم بود.

با این ح��ال خاتمی در ش��رایطی که خود 
را ب��رای حضور مج��دد در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آماده می س��اخت گفت: »اختیارات 
رییس جمهور در قانون اساس��ی متناس��ب با 
وظیفه وی برای اجرای این قانون نیس��ت. من 
بعد از سه سال و نیم باید اعالم کنم که رئیس 
جمهور اختیار کافی ب��رای اجرای این وظیفه  

مهم ]اجرای قانون اساسی[ ندارد.«
این بهانه در کنار برخی بهانه جویی های دیگر 
و ضبط یك فیلم تبلیغاتی که با عنوان »اشك 
نخ��ل« توزیع ش��د؛ توانس��ت آرای رویگردان 
از خاتم��ی را ب��ار دیگر به س��وی او بازگرداند. 
او س��رانجام در دول��ت دوم خود الیحه ای را به 
مجلس ب��رد که به » الیح��ه  تبیین اختیارات 
ریی��س  جمهور« مش��هور ش��د. در این الیحه 
که اصالح م��واد فصل دوم قانون تعیین حدود 
وظایف و اختیارات ریاس��ت جمهوری اسالمی 
ایران مصوب ۲۲ آبان ۱۳6۵ مجلس ش��ورای 
اس��المی را مورد توجه قرار داده بود؛ اختیاراتی 
ب��رای رئیس جمهور در نظر گرفته ش��ده بود 
که آش��کارا نقض تفکیك ق��وا و ورود به حوزه 
اختیارات قوه قضائیه، قوه مقننه، نیروهای مسلح 
و ... بود. ب��ه عنوان مثال تبصره ۱ ماده ۱۴ آن 
به رئیس جمهور اجازه مقابله با تصمیم قضایی 
در خصوص م��واردی که به نظر او نقض قانون 
اساس��ی اس��ت را می داد و می توانست حکم 
قضایی را متوقف کند. همچنین رئیس جمهور 
می توانست دستور توقف تصمیمات و اقدامات 
انجام شده در دیگر قوا و نهادهای حکومتی که 

از نظر او برخالف قانون اساس��ی است را صادر 
کند.

عدم تأیید آن از سوی شورای نگهبان قانون 
اساسی امری غیر قابل پیش بینی نبود؛ اصالح 
طلبان، قانونی شدن و اجرای این لوایح را تنها 
راه خارج شدن روند اصالحات از بن بست می 
دانس��تند و به همین جهت، این دو الیحه در 
مجلس ششم رأی الزم را کسب کرد و خاتمی 
تهدی��د کرد که اگر ش��ورای نگهبان این لوایح 
ب��ه تصویب رس��یده را در نهایت تأیید نکند از 
سمت خود کناره خواهد گرفت. یاران خاتمی 
– از جمله برادرش- در مجلس نیز پیش��نهاد 
برگزاری رفراندوم برای تصویب این اختیارات را 

به میان کشیدند.
در ای��ن فاصله اما اتفاقی غیرمترقبه موجب 
به��ت اص��الح طلبان ش��د. 9 اس��فند ۱۳۸۱ 
انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا در حالی 
برگزار ش��د ک��ه نارت بر آن ب��ه عهده مجلس 
ششم بود و با حواشی بسیار، همه رد صالحیت 
شدگان ادوار قبل را وارد عرصه انتخابات کرده 
ب��ود. در این انتخابات فهرس��تی اکثریت آرای 
مردم تهران را به دس��ت آورد که به نظر اصالح 
طلبان مردگان سیاسی بودند و هیچ اقبالی برای 
بازگشت به قدرت برای آنها متصور نبود. گروهی 
که بعدها به نام اصولگرایان شناخته شدند، در 
انتخابات اول اسفند ۱۳۸۲ بار دیگر مورد اقبال 
مردم قرار گرفت و مجلس هفتم نیز از س��وی 
مردم خس��ته از هیاهوهای سیاس��ی مجلس 
ششم –که صدای کروبی را نیز در آورده بود و 
گاه مواضع آنها را بدتر از صدای اسرائیل خوانده 

بود- به اصولگرایان سپرده شد.
اگرچ��ه رد صالحیت متخلفین برای حضور 
در انتخاب��ات بهانه یاران خاتمی برای هیاهوی 
سیاس��ی بود؛ اما او با دریافت واقعیت چرخش 
سیاسی مردم – که بار دیگر خود را در انتخابات 
۱۳۸۴ نشان داد- از انتحار سیاسی منصرف شد 
و در تاریخ ۲6 فروردین ۱۳۸۳، کمتر از دو ماه 
مانده به استقرار اصولگرایان در مجلس شورای 
اسالمی با ارس��ال نامه ای به کروبی، خواستار 
استرداد لوایح دوقلو با ذکر احتمال تغییرات آن 
در مجلس آینده ش��د. رفراندوم نیز در مجلس 
به س��رانجام نرسید؛ اتفاقی که بر فرض نتیجه 
بخش��ی آن در آخرین روزهای دولت خاتمی، 

سودش برای جناح رقیب باقی می ماند.
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عضو شورای مركزی حزب موتلفه اسامی گفت: آنچه كه امروز 
بيش�تر از هر چي�زی جلوه كرده، بروز يک جنگ روانی اس�ت و 
نتيجه آن نيز اين است كه برخی از روی ساده دلی و ساده لوحی 

اين موضوع جنگ نظامی را قبول كنند.
محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار شبکه اطالع رسانی مرصاد تاکید 

کرد: اگر برخی از بزدالن داخلی نترسند هیچ اتفاق نظامی نخواهد افتاد.
این کارش��ناس مسائل سیاس��ی افزود: ملت صبور ما در شرایطی که 
تحریم ه��ای ناجوانمردانه آمریکا را در دوران دفاع مقدس تحمل کردند، 

می توانند این شرایط را نیز پشت سر بگذارند.
کرمی راد تاکید کرد: امروز ما آنقدر تجهیزات مدرن و پیشرفته داریم 
که می توانیم حتی در این زمینه صادرات نیز داشته باشیم و تولیدات ما 
انبوه و در حدی است که به کشورهای که به این تجهیزات نیاز دارد، هم 

بتوانیم بفروشیم و در اختیار آنها قرار دهیم.
وی افزود: آنچه که امروز بیشتر از هر چیزی جلوه کرده، بروز یك جنگ 
روانی است و نتیجه آن نیز این است که برخی از روی ساده دلی و ساده 

لوحی این موضوع جنگ نظامی را قبول کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: این باعث می شود که عده 
ای نیز بر این موج س��وار شده و موج سواری کنند و مردم را بترسانند 
و ش��رایط از درون و داخل کش��ور دچار مش��کل شده و یك اغتشاش 
داخلی می تواند دلخوش��ی آمریکایی ها و دشمنان جمهوری اسالمی 

ایران شود.
وی تاکید کرد: مردم ما مردم هوش��یاری هستند و قطعاً و یقیناً مثل 
روزروشن است که ملت شهیدپرور ایران در جمعه آخر هم این ماه مبارك 
رمضان در راهپیمایی روز قدس یك بار دیگر اقتدار خودشان را به منصه 

ظهور می رسانند.
این کارشناش مسائل سیاسی در پایان تاکید کرد: همین حضور نوعی 
بازدارندگی برای جمهوری اسالمی ایران در مقابل دشمنان است و در دل 
دشمنان جمهوری اس��المی ایران ترس و هراس می اندازد و اقتدار ایران 
را نش��ان می دهد و بیانگر این اس��ت که آنها غلط می کنند که بخواهند 

کوچکترین آسیبی به این ملت با عظمت وارد کنند.

محمد کرمی راد:

تصور جنگ نظامی از سوی آمریکا ساده لوحی است

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
گفت: مقاومت لحن جنگ طلبی ترامپ را علیه 

کشورمان به ابراز تمایل برای مذاکره برگرداند.
احمدعل��ی مق��دم عض��و ش��ورای مرکزی 
حزب موتلفه اس��المی در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه احزاب خبرگ��زاری فارس،  در واکنش به 
جنگ طلبی مقام��ات آمریکایی تصریح کرد: با 
ه��ر مقدار حماقتی که در ترامپ س��راغ داریم 
اما اینقدر عاقل است که بداند جنگ علیه ایران 
یعنی نابودی اسرائیل و چون عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی در تیررس موشك های ما 
قرار دارند باید با دو گاو شیرده خود خداحافظی 
کند و خواب این دو متحد استراتژیك و امنیتی 
با این دو کش��ور که نقش ژاندارم را برای او در 
منطقه بازی می کنن��د، ببیند و از همه مهم تر 
اس��رائیل اس��ت که در خط مستقیم آتش این 

درگیری قرار خواهد داشت.

عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی 
خاطرنش��ان کرد: رژیم صهیونیستی به خوبی 
واقف است حزب الل، متحد معنوی و نظامی ما 
میزان زیادی راکت در اختیار دارد که در مقابل 
سیس��تم دفاع هوایی اسرائیل قابل توجه است 
و حتی قابل مقایسه نیس��ت؛ این دقیقاً همان 
چیزی است که »یاکوف آمیدور« مشاور پیشین 
امنیت ملی نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی 
ب��ه کمك گرفتن توان نظام��ی حزب الل علیه 

اسرائیل را ویرانگر خوانده بود.
این فعال سیاسی مطرح کرد: هر چند برخی 
رس��انه های مزدور و جریان های نفوذی داخلی 
وطنی بر طبل جنگ می کوبند و دوگانه جنگ-

مذاکره را تیتر می کنند و برخی ش��یطنت های 
منطق��ه ای برای بر افروخت��ن آتش این جنگ 
دست به کار شدند اما در نهایت ترامپ می داند 
که ایرانیان ترسی از جنگ ندارند و با سیاست 

مقاومتی ک��ه رهبر فرزانه ب��رای خنثی کردن 
توطئه های آمریکا ب��ه ملت به عنوان مؤثرترین 
راهکار و خط مشی برای صیانت از منافع ملی و 
تأمین امنیت ملی در مواجهه با شیطان بزرگ 

آموخت، همه رشته های ترامپ پنبه شد.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه پای می��ز مذاکره 
نشس��تن برای ما پیروزی به ارمغان نمی آورد و 
فقط مقاومت و ایستادگی است که ملت ایران 
را س��ربلند می کند، تأکید کرد: اکنون که سوم 
خرداد س��الروز آزادسازی خرمش��هر به عنوان 
الگ��وی تمام عی��ار ایس��تادگی رد کردیم باید 
بدانیم همین مقاومت بود که لحن جنگ طلبی 
ترامپ را علیه کش��ورمان به اب��راز تمایل برای 
مذاکره برگرداند با مقاومت بیشتر لحن مذاکره 
نیز به عذرخواه��ی از ملت ایران و جبران همه 
خس��ارت های آمریکا در حق ایران ان ش��اءالل 

تغییر خواهد داد.

احمدعلی مقدم:

مقاومت لحن جنگ طلبی ترامپ را به مذاکره برگرداند
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آش��وب 
در  اخی��ر 
ه  نش��گا ا د
تهران به بهانه کش��ف حجاب ع��ده ای از زنان 
معلوم الحال ادامه جریانی اس��ت ک��ه از زمان 
آشوبهای آمریکایی س��ال 96 وارد فاز جدیدی 
گردیده و مستقیما از سوی وزارت خارجه آمریکا 

هدایت می شود.
مباح��ث مرتبط با زنان یک��ی از محورهایی 
است که به موازات تمامی تحریمها و فشارهای 
مختلف بر ایران از سوی دولت آمریکا به صورت 

سازمان یافته پیگیری میشود.
درپ��روژه های جدید براندازی، نیت ش��وم و 
تجاوزکارانه آمریکا در مس��یر مقابله با حجاب 
به عنوان یکی از بارز ترین نمادهای اسالمی به 

وضوح دیده میشود.
وزارت خارجه آمریکا با پرداخت مبالغ کالن 
به برخی از مزدوران خود که عمدتا عضو سازمان 
منافقین یا فرقه ضاله بهاییت هستند سعی دارد 
دست تجاوزکارانه خود را به سوی حجاب زنان 

ایرانی دراز کند.
وزیر خارجه آمریکا ۱6 اسفندماه سال گذشته 
در مراسم سیزدهمین دوره »جوایز بین المللی 
زنان ش��جاع« که در واش��ینگتن برگزار شد به 
برخی حرکات س��ازماندهی ش��ده از سوی این 
عوامل اعتراف کرد.مایك پومپئو اظهار داشت که 
"س��ال گذشته همین روزها بود که دهها زن در 
سراسر ایران برای اعتراض به قانونی که آنها را به 
داش��تن حجاب در اماکن عمومی در همه حال 
ملزم می سازد، اعتراض کردند. این زنان شجاع 
از حق آزادی اس��تفاده کردند و حجاب خود را 

مقابل دوربینها برداشتند".
همچنین وزیر خارجه آمریکا در اظهار مداخله 
جویانه بارها اظهارات دیگری در این زمینه کرده 
و از زنان هنجار شکن حمایت های مالی و رسانه 

ای داشته است.
بهمن ماه سال گذشته، یك سایت آمریکایی 
که ماموریت انتشار قرارداد های دولت آمریکا را بر 
عهده دارد، فاش کرد که »مسیح علینژاد« برای 
پیشبرد پروژه های هنجارشکنانه و ضدفرهنگی 
در ایران، مبلغ ۲۳۱ ه��زار دالر از دولت آمریکا 
دریافت کرده است. »مسیح علینژاد« عامل پروژه 
ضد فرهنگی آمریکا در تدارك اقدامات ضدایرانی 
و ضداس��المی، از جمله افراد فعال در بال و پر 
دادن به اقدام کش��ف حجاب در تهران بود که 
حمایت های زیادی ازای��ن پروژه ضد امنیتی و 

آمریکایی انجام داد.
وی بارها با انتش��ار تصاویر خود با وزیر امور 
خارجه آمریکا نش��ان داد که دول��ت آمریکا با 
تمرکز بر مقوله حجاب و امنیت اجتماعی قصد 
دارد همزم��ان با ایجاد اخ��الل در عرصه های 
اقتصادی و سیاسی و امنیتی، با تحرکات خاص 
در عرصه عفت عمومی نیز دس��ت آویزی برای 

اقدامات حقوق بشری علیه ایران را فراهم آورد.
س��ازمان عفو بین الملل نیزهمزمان با وزارت 
خارج��ه آمریکا حجاب زنان ایرانی را هدف قرار 
داد.این سازمان در بخش��ی از گزارش خود، به 
تحرکات سازمان یافته برخی از زنان علیه قوانین 

حجاب اش��اره کرده ودر ادعایی دروغین آورده 
است که "در سال ۲۰۱۸ مدافعان شجاع حقوق 
زنان در سراس��ر کشور به این جنبش اعتراضی 
پیوس��تند". این س��ازمان هم راس��تا با وزارت 
امورخارجه آمریکا با فش��ار بر ایران قصد ایجاد 

حاشیه امن برای مزدوران داخلی خود را دارد.
این گزارش به تحرکات زنان عضو س��ازمان 
منافقی��ن و برخ��ی از زنان بهای��ی معروف به 
"دختران خیابان انقالب" اش��اره ک��رده که در 
خیابان ها و بر فراز برخی اماکن عمومی با چوب 
حراج زدن به حجاب خود س��عی بر نمایش��ی 

سخیف در این عرصه داشتند.
با بررس��ی س��وابق زنان��ی که نق��ش پیاده 
نظام آمری��کا را در این جری��ان بازی میکنند، 
سازماندهی این جریان توسط سازمان منافقین 
و یا فرقه ضاله بهاییت به وضوح آشکار گردیده 
است.پیگیری خط حمایت از این قانون شکنان 
م��ا را به کارکرد این اف��راد در جریان اخاللهای 
گوناگون امنیتی و سیاسی واقتصادی وفرهنگی 

رهنمون می سازد.
اگرچه سابقه استفاده از اراذل و اوباش وزنان 
بدنام توسط استعمارگران در ایران به سالها قبل 
از کودت��ای ۲۸ مرداد و ب��ه دوران آغاز فعالیت 
بهاییان برمیگ��ردد اما اجیر ک��ردن این طیف 
در جریان ملی ش��دن صنعت نفت و در مقابل 
نهض��ت حضرت امام و پس از پیروزی انقالب و 
در خالل عملیاتهای تروریستی و اخالل گریهای 
مختلف خصوصا در فتنه های 7۸ و ۸۸ به وضوح 
عیان بوده است اما به نظر میرسد در فاز جدید 
بران��دازی زنان فتنه گر به خطوط جلویی رانده 
شده اند تا از طاهره قره العین ها و مریم رجوی 

های جدیدی رو نمایی شود.
نکته اصل��ی در این می��ان واکنش مقامات 

امنیتی و سیاسی به این تحرکات است.
در سوابق فعالیت سیاس��ی جناحها و گروه 
های لیبرال منش، به��ره بردن از افراد ناهنجار 
برای کس��ب رای به وفور به چشم میخورد ودر 
همین راستا در مقاطع بر مسند قدرت بودن این 
جریانها بیشترین حمایت از این طیفهای ناهنجار 

دیده می شود.
به صورت واضح میتوان گفت سکوت راز آلود 
مقامات مسئول در اخاللهای عمدی سیاسی و 
امنیتی در فض��ای اخالقی و فرهنگی جامعه و 

تالش برای عدم شفاف سازی دراین عرصه باعث 
ایجاد شبهه همکاری با جریان براندازی است .

نا گفته پیداس��ت همانگون��ه که در مباحث 
فض��ای مجازی تغافل عمدی در زمینه برخورد 
قاطع با باندهای هدفمند گسترش فساد وجود 
دارد وهی��چ حرک��ت ب��از دارنده ای به چش��م 
نمیخورد، در عرصه سیاسی،اجتماعی و امنیتی 
نیز فعالیت قابل توجهی برای جلوگیری از شیوع 
حرکات سازمان یافته علیه باندهای اخالل کننده 

در حجاب و اخالق جامعه دیده نمی شود.
در کنار سکوت مقامات سیاسی به اظهارات 
و دس��ت اندازی های وزیر خارجه آمریکا درباره 
حجاب زنان ایرانی و عدم شفاف سازی مقامات 
امنیتی در م��ورد گروهکهای فع��ال در عرصه 
اخالله��ای اخالقی، امنیتی ،حت��ی در مقامات 
مسئول دررده های پایین ترنیز سکوت معناداری 
به چشم میخورد.اگرچه شائبه همراهی برخی از 
آنان ب��رای اجرایی کردن س��ند ۲۰۳۰ چنین 
تغافل هایی را در حد موضع فرهنگی آنان توجیه 
می نماید اما به طور مث��ال عدم موضع گیری 
معاونت امورزنان و خانواده ریاس��ت جمهوری 
علیه تحرکات مداخله جویانه وزارت امورخارجه 
آمری��کا در زمین��ه حجاب و حمای��ت از قانون 
ستیزی سازمان یافته برخی از زنان را نمیتوان 

نادیده گرفت.
س��کوت خانم ابتکار در مقابل تحرکات زنان 
بی حجاب آش��وبگر در حالی است که معاونت 
قبلی امور زنان نیز به دنبال اجرایی کردن سند 
۲۰۳۰ و حمایت از زنان بی حجاب و گسترش 
ال ابالی گری در ایران بود. اگرچه با روشنگریهای 
مقام معظم رهبری درزمینه خطرات این هجوم 
فرهنگ��ی ، اجرایی ش��دن س��ند ۲۰۳۰ظاهرا 
متوقف ش��د اما به صورت زیر پوستی در حال 

پیاده سازی است.
نکته اصلی آنجاست که در بررسی سوابق هر 
دومعاونت فعلی و قبلی زنان دولت آقای روحانی 
عضویت در جبهه مش��ارکت و حمایت از فتنه 

سبز دیده میشود.
ظاه��را در فتنه های بع��دی این حلقه ها به 
دنبال بازیابی یکدیگ��ر ودر حال تکمیل کردن 
پازل دشمن و استارت زدن توطئه های جدیدی 
هستند که زنان فتنه گر نقش اصلی را در پیاده 

کردن آن دارند.

نبرد سیاسی و امنیتی وزارت امور خارجه آمریکا با حجاب زنان ایرانی 
نرگس قديری

مدير بانوان حزب موتلفه اسامی
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رئیس اتاق مش��ترك ایران و افغانس��تان با اشاره به اینکه فعالیت های 
تجاری ایران و افغانس��تان محدود اس��ت، گفت: لغو فعالیت آرین بانك 

تاثیری در مبادالت تجاری دو کشور ندارد.
سید عالء میرمحمد صادقی عضو هیات داوری حزب موتلفه اسالمی 
در گفت وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، در مورد تاثیر لغو جواز 
فعالیت آرین بانك، تنها بانك ایرانی در افغانستان بر روابط تجاری دو کشور 
گف��ت: اطالعی از لغو جواز این بانك ن��دارم، اما در صورتی که این اتفاق 

افتاده باشد، تاثیر چندانی بر روابط تجاری میان ایران و افغانستان ندارد.
رئیس اتاق مش��ترك ایران و افغانستان با بیان اینکه مبادالت تجاری 
ایران و افغانس��تان بسیار محدود اس��ت، افزود: براساس اطالعاتی که در 
اختیار دارم، دولت افغانس��تان یکی از سهامداران آرین بانك بوده است، 
ضمن اینکه افغانستان در تصمیماتی که اتخاذ می کند، به الطاف ایران در 

مورد این کشور توجه دارد.
وی در پاس��خ به این سوال که مبادالت تجاری ما با این کشور چگونه 
انجام می ش��ود، بیان داش��ت: اگر بانك های افغانستان ال سی برای تجار 
ایران��ی باز کنند، بانك های ایران آن چ��ك را در اختیار صادرکننده قرار 
می دهند و صادرکننده ایرانی پول خود را از بانك ایرانی دریافت می کند، 
بنابراین اگر مبادالت بین بانکی برقرار باشد و در صورتی که این مبادالت 

بانکی برقرار باشد، هیچ ارتباطی با آن بانك خاص ندارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در حال حاضر مبادالت تجاری 
بین دو کش��ور در حد مطلوب نیس��ت، البته س��طح این مبادالت قابل 

گسترش است.
وی اظهار داشت: دولت افغانستان مایل به برقراری ارتباطات حسنه با 

ایران است.
میر محمد صادقی در پاسخ به این سوال که چرا سطح روابط تجاری دو 

کشور راضی کننده نیست، گفت: به هرحال دولت افغانستان با مشکالتی 
مواجه است و برخی ناآرامی ها در مرزها مانع برقراری ارتباطات تجاری با 

این کشور می شود.
وی در پایان با بیان اینکه از دلیل لغو فعالیت آرین بانك در افغانستان 
اطالعی ندارم، بیان داشت: در مجموع دولت های ایران و افغانستان تمایل 

دارند تا سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور گسترش یابد.
به گزارش فارس، بانك مرکزی افغانستان اعالم کرده که جواز فعالیت 

آرین بانك، تنها بانك ایرانی در افغانستان را لغو کرده است.
»ایمل هاشور«، سخنگوی بانك مرکزی افغانستان به بی بی سی گفت 
که آرین بانك به دلیل اینکه قانون و مقررات وضع شده دولت افغانستان 
درباره بانك داری را رعایت نمی کرد و از دستورات بانك مرکزی سرپیچی 

می نمود، جوازش لغو شد.
هاشور گفت: در این تصمیم هیچ انگیزه سیاسی وجود نداشت و تمام 
تصمیم در پرتو مسایل اقتصادی و به خصوص بخش مالی گرفته می شود.

سید عالء میرمحمد صادقی:

امنیت مرز ایران و افغانستان منجر به رونق تجارت می شود

واقعیت این اس��ت که ما در یك جنگ 
تمام عیار با بدخواهان و با محوریت آمریکا 

مدت هاست که روبه رو هستیم. 
استکبار جهانی سالیان دراز است که با ما در جنگ نظامی و فرهنگی 
اس��ت، ولی در هیچ کدام از این ها موفق نشده است، اما در حوزه اقتصاد 

فکر می کند که موفق می شود.
با توجه به شرایطی که در داخل کشور وجود دارد، آنها سعی می کنند 
با ابزارهای اقتص��ادی از جمله تحریم ها و جنگ روانی و تحریك عوامل 
داخلی به گونه ای خود را موفق نشان دهد و در حال حاضر فشارها به اوج 
خود رسیده است. البته از ابتدای انقالب از این حربه استفاده می کردند، 
اما منتها چند سالی است که تحریم ها به اوج خود رسیده است. از جمله 
عواملی که دنبال می کنند، تکیه بر جریانات روانی داخل کشور، تحریك 

تقاضا و ایجاد بحران در اقتصاد ایران است.
متاس��فانه عواملی در داخل هم هس��تند که حاال دانسته یا نادانسته 
به اهداف اس��تکبار و آمریکا کمك می کنند. یعنی با ایجاد فضای تورمی 
متاس��فانه با بعضی از ابزار مثل فضای مج��ازی، جنگ روانی را عملیاتی 

می کنند؛ همان طور که در حوزه مسکن، خودرو و کاالهای معیشتی مردم 
شاهد هستیم.

البته گروهی به صورت نادانس��ته عمل می کنند، اما گروهی به عنوان 
سرباز دشمن کار می کنند. بر این اساس، آنهایی که به صورت تعمدی و 

برنامه ریزی کار می کنند، حتما جزو تروریسم های اقتصادی هستند.
البته مقداری از مشکالت به نظام تدبیر ما برمی گردد. یعنی اگر دولت 
در رابطه با نظام توزیع، قیمت گذاری و نظارت به درس��تی عمل می کرد، 

کمتر با این مشکالت مواجه می شدیم.
مشکلی که در رابطه با کاالهای اساسی وجود دارد، یك دلیل آن این 
است که نظام کنترلی و نظارتی وجود ندارد و خود دولت هم اعالم می کند 
که بیشتر از این از دست ما برنمی آید. آنها می گویند ما به مجلس گفتیم 
بازرگانی از صنعت و معدن جدا شود، چون وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نمی تواند هم توجه به صنعت داشته باشند و هم حوزه بازرحگانی، بنابراین 
این دو حوزه باید از یکدیگر تفکیك شود. انتقاد دولت درست است، زیرا 
در شرایط جنگ اقتصادی باید جایی وجود داشته باشد که بتواند بازار را 

کنترل کند.

جای خالی نظام کنترلی و نظارتی
يحيی آل اسحاق

كارشناس مسائل اقتصادی
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عضو شورای مركزی حزب موتلفه اسامی گفت:رئيس جمهوری 
آمريكا با انتقال س�فارت ب�ه قدس علناً به دني�ا گفت كه ناجی 

اسرائيل من هستم اما در قبالش بايد منافع حزبی ام تامين شود.
»حسن السجردی« کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به سالگرد انتقال 
سفارت آمریکا از تل آویو به قدس در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: با 
گذشت یکسال از انتقال سفارت ایاالت متحده به قدس همچنان این موضوع 
در محافل نخبگان به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم مورد بحث و تبادل 
نظر قرار می گیرد؛ چراکه بسیاری از مقامات و اندیشمندان معتقدند که انتقال 
سفارت آمریکا به قدس گام اول معامله قرن بوده و اساساً همین حرکت ایاالت 
متحده موجب شده معامله قرن تا به این حد برای اعراب آسان هضم شود. 
به نظرم انتقال سفارت آمریکا به قدس را باید یك اقدام استراتژیك از سوی 
ترامپ دانست که دقیقاً منافع تل آویو در آن منظور شده و به نوعی خود را 
ناجی اسرائیل به دنیا معرفی کرد. ترامپ به دنبال آن بود تا بتواند تعهد خود 
به رژیم صهیونیستی را به صورت کامل عملیاتی کند و از این طریق البی یهود 

در آمریکا را تا باالترین حد با خود هماهنگ کند.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که ترامپ با انتقال سفارت آمریکا به قدس 
رسماً به داخل و خارج ایاالت متحده اعالم می کند که »من« تنها رئیس 
جمهور آمریکا در طول تاریخ این کشور بودم که توانستم دست به چنین 
کاری بزنم؛ این بدان معناست که او عالوه بر شعار اول آمریکا، به دنبال آن 
اس��ت تا به هر ترتیب که شده نام و اقدام خود را در تاریخ ایاالت متحده 
به عنوان تنها شخصی که جرأت انتقال سفارت آمریکا به قدس را داشته 
ثبت و ضبط کند. اما به نظرم چندین واقعه باعث ش��د تا پس از انتقال 
سفارت آمریکا به قدس، کشورهای منطقه و حتی اروپایی ها بیش از حد 
این موضوع را برجسته نکنند. نخست، واکنش کمرنگ دولت های عربی و 
کشوهای منطقه است که به نوعی نشان می دهد آنها بیش از انکه بخواهند 
موضع قاطع بگیرند، دچار حساسیت فصلی هستند. به عبارتی دیگر آنها 
یك موضع بس��یار کوتاه و کم عمق در این رابطه اتخاذ کردند اما پس از 
مدت کوتاهی ش��اهد عقب نشینی و حتی روزه سکوت آنها در مورد این 
پرونده بودیم. از این منظر کشورهای عربی با گذشت یکسال از این ماجرا 

همچنان در موضع سکوت به سر می برند.
این کارش��ناس مس��ائل سیاسی با بیان اینکه مناس��بات اقتصادی و 
سیاسی میان اعراب و اسرائیل یکی از دالیل عدم موضع گیری کشورهای 
عربی به ش��مار می رود،گفت: دلیل دوم این است که اسرائیل در گذشته 
بسیاری از کشورهای عربی را مانع اقدام خود علیه فلسطین و غیره می دید 
اما حاال اینگونه نیست. من معتقدم که مجموع بده و بستان های اقتصادی 
و اطالعاتی میان رژیم صهیونیس��تی و اعراب باعث شده تا مخالفت آنها 
با اقدام های اخیر اسرائیل کم شود و حتی چشم خود رابه تمام تحوالت 

سرزمین های اشغالی ببندند. موضوع سوم، سکوت کشورهای اروپایی است. 
دولت های قاره اروپا هم اکنون با بسیاری از مشکالت سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی دست به گریبان هستند و توان موضع گیری با هزینه های زیاد را 
ندارند. به عنوان نمونه تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه یا پرونده برگزیت 
باعث شده سرشان به مشکالت خود گرم باشد و حتی موضع حقوق بشری 

در این رابطه اخذ نکنند.
السجردی افزود: بدون تردید سکوت اروپایی ها در این مورد این موضوع 
موجب شد تا آمریکایی ها به راحتی و چراغ خاموش سناریوی خود علیه 
فلسطین اشغالی را جلو ببرند. به یاد دارم زمانی که انتقال سفارت آمریکا 
به قدس صورت گرفت، تعداد بسیار اندکی از کشورهای اروپایی علیه این 
اقدام موضع گرفتند و صدای اعراب هم چندی بعد خاموش شد. اما دلیل 
چهارم که بسیار مهم جلوه کرد، تنش میان ایران و آمریکا بر سر مسائل 
مختلف بود. زمانی که انتقال سفارت به قدس انجام می شد آمریکا با ایران 
وارد چالش های مختلف شده بود اما ایاالت متحده در آن زمان اولویت خود 
را بر موضوع دیگری پایه گذاشته بود. از این منظر من معتقدم در فضای 
تنش آلود فعلی اگر قرار باشد معامله قرن پس از ماه رمضان انجام شود بدون 

تردید آمریکایی ها یك سناریوی فریب طرح و اجرا خواهند کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از انتقال سفارت آمریکا به قدس یکسال 
گذشته اما بدیهی است که اوضاع و احوال منطقه، اسرائیل و حتی اعراب 
همانند گذشته نیست. این روند به نوعی نشان می دهد که اعراب بر سر 
دو راهی گیر کرده اند و نمی دانند که آیا باید تمام و کمال از اسرائیل دفاع 
کنند یا به سمت فلس��طین متمایل شوند. من بر این عقیده هستم که 
البی های پشت پرده به صورت کامالً دقیق حساسیت موضوع معامله قرن 
را می دانند و تا حدودی اوضاع را فعالً آرام نگه داشته اند. در فاز دیگر باید 
بگویم که احس��اس می شود اعراب تا حد زیادی نسبت به گذشت دست 
به عصا راه می روند. اوضاع و احوال نشان می دهد که اصل معامله قرن و 
امتیازهای مربوط به آن مورد مناقش��ه است و به نظرم آمریکا در حالت 
فعلی در حال آزمایش کردن افکار عمومی اس��ت. بنابراین احتمال عقب  

افتادن معامله قرن وجود دارد.

حسن السجردی:

آمریکا  برای انجام معامله قرن
 سناریوی فریب اجرا خواهد کرد

الله افتخاری:

امروز مقاومت فلسطین 
برابر اسرائیل مورد توجه 

جهان است
نشست »قرآن، فلسطین و مسئله مقاومت« 
در بخش بین الملل بیست و هفتمین نمایشگاه 
بین المللی قرآن کریم در مصالی حضرت امام 
خمینی )ره( برگزار شد. در این نشست محمود 
واعظی مدیر بخش بین الملل نمایش��گاه، الله 
افتخاری عضو ش��ورای مرک��زی حزب موتلفه 
اسالمی و چهره سرشناس حوزه مطالعات قرآنی 
و امور بانوان و حامد ش��یخ پور از کارشناس��ان 

رسانه ای حوزه مقاومت حضور داشتند.
 به گزارش ایس��نا، در این نشست که به دو 
زبان فارس��ی و عربی برگزار ش��د، سیدمحمد 
تراهی از کارشناسان و اساتید حوزه مقاومت و 
فلسطین به صورت آنالین با حاضران در ارتباط 

بود و مباحثی را درباره نشست مطرح کرد.
 الله افتخاری با بیان اینکه فلسطین موضوع 
یك منطقه و یك نسل و سرزمین نیست؛ بلکه 
مسئله امت اسالم اس��ت، تأکید کرد: هر چند 
واژه فلسطین به صراحت در قرآن نیامده است؛ 
اما ویژگی هایی که از قداست این مکان حکایت 

دارد، در قرآن آمده است.
 وی افزود: آیه نخس��ت سوره اسرا »ُسْبَحاَن 
الَِّذی أَْس��َری بَِعْبِدهِ لَْیالً مَِّن الَْمْس��ِجِد الَْحَراِم 
إِلَی الَْمْس��ِجِد الَْقَصی الَِّذی بَاَرْکَنا َحْولَُه لُِنِریَُه 
یُع الَبِصیُر« از سرزمین  ��مِ َُّه ُهَو السَّ ِمْن آیَاتَِنا إِن

فلس��طین س��خن گفته است؛ س��رزمینی که 
مبارك و مقدس است و بعدها بیت المقدس نام 

گرفت و قبله گاه نخست مسلمانان شد.
 افتخ��اری تصری��ح کرد: فلس��طین زادگاه 
بس��یاری از پیامبران الهی و قدمگاه آنان است 
و پیامب��ر )ص( از آنجا به مع��راج رفت و امروز 
مقاومت این منطقه و ش��هادت و ایستادگی در 
برابر اسرائیل و باور به وعده های الهی در جهان 

مطرح شده است.
 وی در پایان پیش��نهادهایی را در راس��تای 
حمایت از ملت فلسطین ارائه کرد که برگزاری 
باش��کوه تر روز ق��دس، تش��کیل کمیته ه��ا و 
گروه ه��ای تخصص��ی ب��رای دف��اع از حقوق 
فلسطین و زنان و کودکان فلسطینی در عرصه 
بین الملل و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای 

فلسطینی از جمله این پیشنهادها بود.
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فاطم�ه رهبر، عضو ش�ورای مركزی حزب مؤتلفه اس�امی با 
حضور در برنامه تلويزيونی دس�ت خط اظهاراتی را درباره مسائل 
مختلف مطرح كرد.  با توجه به س�خنان مق�ام معظم رهبری در 
ديدار با دانشجويان در پی تصويب برجام  بخشی از سخنان خانم 
رهبر و اتفاقاتی كه در روز بررسی برجام در مجلس اتفاق افتاد در 

ادامه آمده است.
در مجلس نهم ش�ما معتقديد كه برجام ي�ه ربع، ۲۰ دقيقه ای 

تصويب شد؟
نه.

اين اعتقاد را نداريد؟
نه، هر جایی، هر کس��ی - چون ما سخنرانی زیاد می رویم، حوزه های 
علمیه، دانش��گاه ها، جایی می روم - اسنادم را می برم و االن هم همراهم 
هست، اگر خواستید، توضیح که می دهم بقیه می گویند پس چرا ما این 

فکر را نکردیم.
فكر می كنيد مجلس درست عمل كرد؟

مجلس اصال به برجام رأی نداد؛ مگر برجام را ما تصویب کردیم؟ این 
یك سؤال کلیدی است، االن هر عزیزی که صدای من را می شنود...

پس چطور ۲۰ دقيقه ای؟
همین است، احسنت، مصوبه برجام را از اینترنت سرچ کنید، من هر 
چه شما بگویید قبول می کنم. هر شرطی دارید قبول می کنم. ما چیزی به 

نام مصوبه برجام در مجلس نداشته ایم.
پس چه چيزی ۲۰ دقيقه ای تصويب شد؟

من توضیح می دهم، آقایان تیم مذاکره کننده طی چند سالی سفرهای 
متعددی رفتند، در اتاق های بسته، در اتاق های باز، جلوی دوربین، پشت 
دوربین مذاکرات انجام ش��د. درست است؟ روزهای آخر اعالم کردند کار 
مذاکره تمام ش��ده، به یك تفاهم رسیده اند، والسالم! همین است دیگر، 

چیزی به مجلس نیاورند که ما تصویب کنیم.
بعد از اینکه مذاکرات تمام شد و اعالم کردند که طرفین یك سندی 
را تحت عنوان برجام )برنامه جامع اقدام مش��ترك( به تصویب رسانده اند 
و تمام ش��د، جناب آق��ای عراقچی طی یك نامه ای که به مش��اور آقای 
الریجانی، جناب آقای جعفری، مشاور و رئیس حوزه ریاست، این برجام 
جزوه ۲۰ صفحه ای برجام را یك نامه ای نوشتند که االن  در اسناد مجلس 
وجود دارد. اگر الزم باش��د من خدمتتان ارائه می دهم که مردم مشاهده 
کنن��د. آقای عراقچی نامه ای را به آقای جعفری دادند که بدین وس��یله 
نسخه ای از برجام جهت اطالع نمایندگان و ریاست محترم تقدیم می شود. 
به پیوست برجام را دادند. برجام تمام شد، دولت تمام کرد. اگر خاطرتان 

باشد، مجلس کمیسیونی را تشکیل داد.
کمیسیون ویژه برجام

بل��ه، حاال ما چه تصوی��ب کردیم؟ من خواهش می کنم کس��انی که 
س��خنان من را می شنوند این جمله را االن در تلفن هایشان سرچ کنند؛ 

»اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام«، شاید 
بهتر بود »در راستای اجرای برجام« را قید می کردند. این تصویب شد.

سؤال ها پیش آمد، اگر طرف مقابل ما اجرا نکرد ما چه کار کنیم؟ ما هم 
باید یك اقدامی داشته باشیم، نمی شود همیشه یك طرفه آنجا بنویسند، 
مگر نمی گویید برجامی که نوشته اند ایراد دارد، این ایرادها را بیاییم یك 
قانون کنیم، طرح اقدام متناس��ب و مناس��ب جمهوری اسالمی ایران در 
اجرای برجام به تصویب مجلس رسید )همان روزی که ۲۰ دقیقه طول 
کش��ید( که چنانچه طرف مقابل ما، آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل، 
کشورهای اروپایی زیر این موضوع زدند که االن زده اند، جمهوری اسالمی 

چه اقدام متناسب و متقابلی باید داشته باشد.
مصوبه 9 بند دارد که گفته اگر این کار را کردند، اگر به تعهدشان عمل 
نکردند، ما از سرگیری را خواهیم داشت، تقویت رآکتورها از ۱9۰ سو به 
هزار و 9۰۰ سو می رسد و کارهای دیگر، یعنی همه چیز باید از نو شروع 

شود، یك کار عاقالنه و منطقی که مجلس انجام داد.
آقایان آن روز صبح آمدند و وقت گرفتند که ما می خواهیم راجع به این 
و برجام صحبت کنیم، )۱ ساعت و ۵ دقیقه(. ببینید شاید شما هم بودید، 
شاید من هم بودم، شاید آقای دکتر حداد هم بود، شاید هر رئیس دیگری 
بود تصمیم می گرفتند می گفتند االن من رئیس هس��تم و فکر می کنم 
صحبت ها به اندازه کافی شده، گزارش ها خوانده شده، طرح تصویب شده، 
تفاهم شده، االن باب را باز کنید اصال دیگر نمی شود جمعش کرد و االن 

وقتش نیست. گفتند بخوان، 9 ماده را خواندند و می خواستند ...
من نمی خواهم از کار آقای الریجانی دفاع کنم، من شرح واقعه را دارم 
خدمتتان می گویم. آنجا ش��اید، بعضی ها انتقاد می کنند می گویند شاید 
آقای دکتر الریجانی به دو نفر وقت می داد، تخلیه شوند، حرف ها مطرح 
شود. در تاریخ ثبت شود. آقای الریجانی رئیس بود، تصمیم گرفت مطرح 

نشود و خواندند و رأی گرفتند.
م��ن از این به بعدش را می خواهم بگویم. اگر این طرح که در مجلس 
تصویب شد، من هر جای می گویم همه مردم می مانند، این طرح تصویب 
ش��د، فردای آن روز...  گاهی اوقات ش��ورای نگهبان ممکن است ۱۰ روز 
بعد نظرشان را بگوید، ما در تاریخ ۲۱ ماه تصویب کردیم، ۲۲ ماه شورای 
نگهبان آن را تأیید کرد و ۲۳ ماه به دولت ابالغ شد و جالب این است که 
اگر اشتباه نکنم ۲9 یا ۲7 مهرماه مقام معظم رهبری خودشان بیانیه ای 
صادر فرمودند. اگر خاطر شما باشد، در ابتدا و مقدمه نامه اشاره به مصوبه 

خوب مجلس شورای اسالمی کردند.
حاال هم سرمان کاله رفت، وقتمان معطل شد، فکر می کردیم برجام 
هم��ه چیز برای ما می آورد، در عین حال ک��ه من اینجا از نمایندگان 
محترم خواهش می کنم بر اجرای این ۲۸ ماده نظارت کنند و از دولت 
محترم مطالبه کنند و بخواهند که این ۲۸ ماده را در راس��تای برجام 
که االن آمریکا زیر آن زده، تا اقدامات اروپا بدتر از این نش��ده، ما وارد 

عمل شویم.

فاطمه رهبر:

مجلس 28 ماده نظارت بر برجام را مطالبه کند
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ندی��ده  م��رگ 
ب��ودم تا ب��ه حال، 
زیاد ش��نیده بودم، 
خیلی زیاد، به اندازۀ بیس��ت و نه سال و این 
همه ماه و این همه ساعت، اما ندیده بودم...، 
گری��ه نکرده بودم تا به حال، برای از دس��ت 
دادن عزیز، دیده بودم اما، گریه های از دست 
داده ه��ا را... اعالمیه دیده بودم، هر روز و هر 
ساعت روی دیوارها و درها و شیشة مغازه ها، 
نمی شناخت َم اما، می خواندم ولی، ناراحت 
می شدم گاهی، دل ام می سوخت زیاد، اما... 
بیش��ترش را باور نکرده ب��ودم... درك نکرده 
بودم ام... تشییع جنازه نرفته بودم تا به حال، 
مام��ان خیلی موافق رفتن ام نبود، برای روح 
لطیف دخترانه ام...! تسلیت، زیاد گفته بودم، 
به خیلی ها، دوست و آشنا و غریب... نشنیده 
ب��ودم اما،  صاحب عزا نبوده ام تا به حال که 
ه��ر کس می آید بغل ام بگیرد و زار زار گریه 

کند و زار زار گریه کنم...
حاال مرگ دیدم! م��رگ عزیز، عین همان 
هایی که ش��نیده بودم، اعالمیه چاپ کردیم، 
برای یك اس��م آشنا... تش��ییع جنازه و شام 
غریبان و ختم و ش��ب هفت، اعالمیه پش��ت 
اعالمیه.... دل ام س��وخت، خیلی زیاد، برای 
خودم، برای مامان، ب��رای همگی مان... باور 
ک��ردم، درك ک��ردم، دیدم که ب��رای ما هم 
هس��ت...! تش��ییع جنازه رف��ت ام، بی اینکه 
کس��ی نگران روح لطیف ام باش��د! ایستادم 
باال س��ِر گودالی که اس��مَ ش قبر بود، دیدم 
جنازه ای را که بیس��ت و نه س��ال کنارمان 
ب��ود، گرم بود، حرف می زد، تکان می خورد، 
نگاه می کرد و عشق می ورزید... دیدم جسد 
کفن پیچ شده ای را که حاال سرد بود و نگاه 
اش بی رمق... دیدم جسد سفیدپوشی را که 
رفت تِه گودال، دیدم سنگ هایی را که روی 
َش چیدن��د، دیدم خاك های��ی را که رویَش 
ریختند، دیدم که نتوانس��ت پاك کند لباس 
س��فیدش را که خاکی ش��د... دیدم که تمام 
ش��د... همة این ه��ا را دی��دم و روح لطیفی 
را ک��ه مام��ان فراموش کرده ب��ود! زار زدم و 
های های گریه ک��ردم بی آن که نگران نگاه 
خیلی ها باشم... دیدم و دیدم و گریه کردم... 
خیلی ها آمدند و بغل ام کردند و زار زار برای 
ش��ان گریه کردم... خیلی ها آمدند و تسلیت 

گفتند... خیلی ها آمدند...
مجل��س تمام ش��د... رفتند، یک��ی یکی... 
حتماً داش��ت نگاه مان می کرد، حتماً داشت 
التماس مان می کرد که تنهایَ ش نگذاریم... 
کمی بیش��تر ماندی��م، من، مام��ان،داداش، 
خاله... نشستیم کناَرش... قرآن خواندیم برای 

َش...
یك جای خالی عادت می ش��ود برای مان 
تا همیش��ه... ب��اور نمی کنی��م، ع ا د ت می 

کنیم...
نشس��ته ام و دارم فکر می کنم... احساس 
خفگ��ی اذیت ام می کند، گره روس��ریَ م را 
شل می کنم... خوب نمی شوم، گره روسری 
َم را ب��از می کنم... خوب نمی ش��وم... از این 
همه شلوغی فرار می کنم، یك گوشة خلوت، 

... میزنم زیر گریه... خوب ن.م.ی.ش.و.م...!
بابا رفت ... به دوس��تان شهیدش پیوست، 
در پ��ی امامی که »ف��زت و رب الکعبه« اش 

هنوز شنیده می شود...

ميدانم و ميدانی
می دانم ، چه قدر سخت است آن لحظه که 
بدن خونین پ��در را آوردند و ... و تو زینب با 

دیدن پدر چه کشیدی ...
 می دان��ی ! من هر روز آن لحظه که دختر 
هم س��ایه ! گیس��وان غم��زه اش را در باد رها 
می کند و آن س��وتر نگاه نامحرم، غمزه اش را 
م��ی دزدد ، بدن خونین پدرم را می آورند و ... 

و من هر روز می میرم و ... و تو می دانی ...
---نمی دان��م اص��وال تنها آنان��ی که اهل 

کوفه اند ، کوفی اند یا ... ؟!
 و هنوز قافله ی عش��ق در سفر تاریخ است 

...
و هنوزت��ر نقطه ها ،حرف های ن��ا تمام اند 
حتی در انتهای یك نوش��ته ک��ه انتهای هر 
چیز دل است و این انتها دل نگاره است و ...

ندایی که هنوز شنیده می شود

فاطمه حسينی

روزنامه نگار
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خیاب��ان  زن��د-  کریمخ��ان  خیاب��ان  نش�انی: 
خردمن��د جنوبی - نبش کوچه یگانه پالك ۴۴- 

کدپس��تی:۱۵۸۴7۳۴7۱۱

آنچه ما از  ش��ما جوانه��ای عزیز که من 
خیلی به ش��ماها واقعاً  عالقه من��دم، انتظار 
داریم این اس��ت که ش��ماها باید خودجوش 
باش��ید، باید خودکار باشید، باید منتظر این 
نباشید که شما را به کار وادار کنند؛ بخصوص 
لهای گوناگون  جوانهایی که مثالً مربوط به تشکهّ
دانشجویی هستند. باید خودکار حرکت کنید، 
ه هایی که اهل اندیشه هستند؛ بعضی ها  باید بچهّ
هس��تند در اندیش��ه ورزی پیش��رو هستند، 
بعضی ها در حرکتهای اجرائی پیشرو هستند؛ 
هر کدام در هر قسمتی که توانایی اش را دارید 

بایستی خودجوش و خودکار باشید
امام خامنه ای1398/۰3/۰1

ور
م ن

کال

آرزوی عشاق ترامپپنجره آخر

shoma-newspaper.ir

هر روز برای شما منتشر می شود

عضو ش�ورای مرك�زی ح�زب موتلفه 
گفت: جوانان بايد هرچه س�ريع تر فرمان 
حركت انق�اب را از اختيار عناصر ليبرال 
و فاقد انگيزه خارج كرده و نظام اس�امی 
را با روحيه جوانی به سمت اهداف متعالی 

انقاب اسامی سوق دهند.
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب 
موتلف��ه در گفت وگو با خبرن��گار حوزه احزاب 
خبرگزاری تسنیم با اشاره به بخشی از سخنان 
رهبر انقالب در جمع دانش��جویان گفت:  رهبر 
معظم انقالب عالوه بر بیانی��ه گام دوم انقالب 
در دیداره��ای اخیرش��ان بوی��ژه ب��ا جوانان و 
دانشجویان بر نقش موثر آنها در پیشبرد اهداف 
انقالب اسالمی و لزوم بکارگیری از قشر جوان 

در مناصب باالی حاکمیتی تاکید کردند.
وی اف��زود: متاس��فانه در گام اول انق��الب 
اس��المی با دولت ها و سیاس��ت مدارانی روبرو 
بودیم که پایبندی کامل و جامعی به آرمان های 
انقالب اس��المی بویژه دولت س��ازی و جامعه 

سازی اسالمی و جهت گیری در راستای تمدن 
اسالمی نداشتند و همین مسئله موجب شده 
تا در تحقق فرآیند انقالب اسالمی تاخیر قابل 

توجهی داشته باشیم.
ترقی خاطرنشان کرد:  کندی حرکت جامعه 
به س��مت آرمان های انقالب اسالمی از سویی 
موج��ب کاهش امی��د به آین��ده درجامعه و از 
سوی دیگر موجب نگرانی و دغدغه دوستداران 
جمهوری اس��المی در عرصه بین المللی شده 
اس��ت و سوال آنها این اس��ت که نظام مقدس 
جمهوری اس��المی چ��ه زمان��ی می خواهد به 
اهداف خود که ایجاد جامعه نمونه و الگو برای 

جهان است، دست پیدا کند.
عضو ش��ورای مرکزی ح��زب موتلفه گفت: 
از آنجا که بخش عمده مس��ئولیت پیاده سازی 
اهداف انقالب به نحوه انتخاب مس��ئوالن نظام 
در دولت و مجلس از س��وی مردم بازمی گردد 
و متاسفانه در این بخش عقب ماندگی های قابل 
توج��ه داریم، رهبر انقالب ب��ا فراخوان جوانان 

ب��ه یك حضور ج��دی در صحنه انقالب، قصد 
دارند ک��ه این کاس��تی ها و عقب ماندگی های 

دستگاه های اجرایی در کشور را جبران کنند.
وی اف��زود:  اگ��ر جوانان امروز مانند نس��ل 
جوان قبل از انقالب حرکت خودجوش��ی را در 
راستای روی کار آوردن دولت و مجلس اسالمی 
بکار گیرند و ت��الش کنند که با همان روحیه، 
ظرفیت و انگیزه ای که پیش از پیروزی انقالب 
در جوانان بود در راستای دولت سازی و جامعه 
سازی اسالمی حرکت کنند، این موتور محرك 
و پرش��تاب قادر است کندی حرکت جامعه به 
سمت آرمان های انقالب اسالمی را شتاب دهد.

با توجه به اینکه آینده از آن نسل جوان است 
و این قش��ر نقش اصل��ی را در گام دوم انقالب 
اس��المی ایفا خواهد کرد، الزم است که هرچه 
سریع تر فرمان حرکت انقالب را از دست عناصر 
لیبرال، محافظه کار و فاقد انگیزه و شتاب گرفته و 
نظام اسالمی را با روحیه و انرژی جوانی به سمت 

اهداف متعالی انقالب اسالمی سوق دهند.

حمیدرضا ترقی:

جوانان فرمان حرکت انقالب را
 از اختیار لیبرال ها خارج کنند


