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نگه داشنت عاشورا با هامن وضع سنتى خودش از طرف روحانيون، از طرف خطبا، 

با هامن وضع سابق و از طرف توده هاى مردم با هامن ترتيب سابق كه دستجات 

معظم و منظم، دســتجات  عزادارى به عنوان عزادارى راه مى افتاد. بايد بدانيد كه 

اگر بخواهيد نهضت شام محفوظ مباند، بايد اين سنت ها را حفظ كنيد.
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روحانی پاسخ راهبرد تغییر رژیم را
با سخنرانی از گفت وگوی تمدن ها بدهد!
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سرويس سياسی-
در دولت اصالحات »گفت وگوی تمدن ها« مطرح شد و ساده لوحان تصور می کردند در برابر سلطه جویان اگر لبخند 
بزنند و شــعارهای زیبایی مانند گفت وگوی تمدن ها را مطرح کنند نظام ســلطه دگرگون شده و متنبه می شود اما دولت 
آمریکا پاسخ آنها را اینگونه داد: »ایران  محور شرارت است« حاال همان جماعت سهل اندیش به روحانی پیشنهاد داده اند که 

در پاسخ ترامپ که هر روز ایران و ایرانی را تهدید می کند نیز از »گفت وگوی تمدن ها« استفاده کند! 
روزنامه همدلی در یادداشتی به موضوع حضور رئیس جمهور در اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل و شورای 
امنیت پرداخت ونوشت: »حسن روحانی به طور اساسی قرار است از چه سخن بگوید و گفته های او تا چه اندازه می تواند 
افکار عمومی مسئوالن و مردم جهان را تحت تاثیر قرار دهد که زبان گویا و نماینده راستین ملت ایران باشد. این درست 
همان کاری اســت که سیدمحمدخاتمی با طرح موضوع »گفت وگوی تمدن ها« انجام داد و توانست گوش جامعه جهانی 
را با ندای صلح مردم ایران بنوازد و چهره ای دقیق و حقیقی از باطن ایرانیان را برای جهانیان به تصویر بکشــد... خاتمی 
توانست با تدبیر، منطق و پشتوانه عظیم ملت ایران، از این چالش بزرگ فرصت های بزرگ تر بسازد و سطح روابط سیاسی 
جمهوری اسالمی ایران با کشورهای تاثیرگذار جهان را به نزدیک ترین روابط در تاریخ پس از انقالب تبدیل کند و همین 
سطح نزدیک روابط سیاسی باعث شد تا اقتصاد کشور در شرایط تحریم های آن روز آمریکا نیز به شکوفایی نسبی برسد«.

چنین پیشــنهاد مضحکی از ســوی این روزنامه اصالح طلب در حالی اســت که این جریان پاسخ نمی دهد آیا بواقع 
»گفت وگوی تمدن ها« دوای درد برون رفت از شرایط کنونی ست؟! با بررسی کوتاهی می توان دریافت که این ایده حتی در 
زمان طرح آن توسط ایده پردازش نیز کارساز نبوده چرا که اجرای آن هیچ دستاورد قابل اعتنایی را به دنبال نداشته است. 
اینکه غرب ظاهرا از این موضوع استقبال کرد به این دلیل است که هرآنچه شرق را از مقاومت بازداشته به سمت گفت وگو 
بیاورد مورد پسند آنها خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که ما نیز گفت وگو را ارجح دانسته و حل منازعات را بر پایه 
آن اولی می دانیم اما تبصره هایی باید به این اصل افزود: نخست آنکه گفت وگو در شرایط عادالنه و برابر صورت گیرد و در آن 
نگاه از باال به پایین از جانب برخی کشورها  وجود نداشته باشد. دوم آنکه طرفین خود را موظف به ارجای تعهدات گفت وگو 

بدانند. سوم آنکه در جریان گفت وگو یک طرف با نیت به زانو درآوردن و تحمیل زورگویی نباشد و...
رویاپردازی های جماعت ساده لوح!

حتی یک مورد گفت وگو که یک ســمت آن استعمارگران و سلطه جویان بوده اند، نخواهید یافت که تبصره هایی که 
در باال به آن اشــاره شــده در آن به اجرا درآمده باشد. نمونه کامال ملموس آنچه گفته شد برجام است که در پی چندسال 
گفت وگو و رسیدن به یک توافق نامه و اجرای پیش از موعد تعهدات توسط دولت ایران باز هم غرب به تعهداتش عمل نکرد. 
نتیجه استقبال غرب از شعار رئیس دولت اصالحات این شد که جرج بوش، ایران را محور شرارت خواند. به همین خاطر 
است که می گوییم غرب ظاهرا از این موضوع استقبال کرد به این خاطر است که آمریکا با همراهی اروپا پس از اجرای یک 
تئاتر خیابانی )11سپتامبر( حمله گسترده را به همسایگان ایران )عراق و افغانستان( آغاز کردند و اگر نبود لطف خداوند 
و آمادگی، توان نیروهای مسلح و اقتدار دفاعی کشورمان، قطعا ما نیز هدف تجاوز سلطه طلبان شده بودیم؛ حتی به رغم 

دولت اصالح طلب و شعارهایش. 
موضوع مهم دیگر این است که رئیس دولت اصالحات در زمانی که این شعار قشنگ را سر می داد اصال به این اندیشه 
نکرده بود که گفت وگو در شرایط برابر محقق می شود و در غیرآن دیگر گفت و گو نیست بلکه سخن گفتن یک طرفه است. 
قطعا منظور از گفت وگوی تمدن ها نشستن و برخاستن دو رئیس جمهور و صحبت آنها در باره یک تمدن نیست بلکه تعامل 
دو تمدن با یکدیگر است و به نظر می رسد که رسانه اصلی ترین ابزار این تعامل است. آیا در دنیای کنونی که درصد بسیار 
باالیی از رسانه ها در اختیار نظام سلطه است امکان گفت و شنود برابر وجود دارد؟ این را نیز باید در نظر داشت که نظام 
سلطه همان میزان بسیار اندک رسانه های غیرهمسو با خود را تاب نمی آورد و حذف شبکه های هیسپان تی وی و العالم 
یا پرس تی وی از برخی ماهواره ها گویای همین نکته است. اینها گفته شد که بدانیم مدعیان اصالح طلبی در برخورد با 

موضوعات چقدر سطحی برخود کرده و شیفته شعار درمانده شعارزدگی هستند.
شنا در هرج ومرج مجازی با دروغ و تهمت!

روزنامه اعتماد در صفحه نخست خود یادداشتی را به قلم یکی از نمایندگان لیست امید در مجلس منتشر کرد که به 
فضای مجازی اختصاص داشت.

این نماینده پرحاشیه لیست امید در این یادداشت نوشته: »نکته نخستي که درباره اظهارنظر هاي مختلف در فضاي 
مجازي باید برروي آن تاکید شــود، آزادي بیان و آزادي رســانه اســت که باید به عنوان یک حق و فرصت براي رشد، 
بالندگي و تبادل اندیشه به آن نگاه کرد و احترام گذاشت. طبیعتا رسانه هاي جدید به ویژه فضاي مجازي و شبکه هاي 
اجتماعي بســتر نویني را براي آزادي بیان و آزادي رســانه پدید آورده اند زیرا افراد مي توانند بدون هزینه چنداني و با 
یک دسترسي ساده به اینترنت از این بستر به عنوان یک فرصت براي تبادل اندیشه و انتشار آراي خود استفاده کنند 

که این مهم  نیز فرصت بزرگي بوده و به نوبه خود ماهیت رسانه را دستخوش تغییر و تحول گسترده اي کرده است.«
آزادی بیان سخن راست یا دروغ؟ آزادی بیان سخن صواب یا خالف؟ ضمن آنکه در مقابل آزادی بیان، سوءاستفاده 
از این مفهوم و عرصه های آن نیز متاسفانه رایج است. نماینده نویسنده یادداشت فوق خود یکی از کسانی است که به 
جد و جهد در محیط مجازی به تکثیر ظن و گمان خویش مشغول است. آری اینکه فضای مجازی رسانه ای در دست 
همگان اســت بسیار خوب اســت اما می تواند این خصوصیت فضای مجازی به بستر آسیب زا بدل شود به این صورت 
که نماینده ای این محیط را به بستری برای ایجاد فشار علیه این و آن، یا تخریب دیگران  بدل نماید. چنانکه نماینده 
نویسنده این یادداشت نیز تاکنون بارها مطالب غیرواقع و غیرمستند را علیه  اشخاص گوناگون مطرح کرده و در نهایت با 
یک عذرخواهی همه چیز را ظاهرا جمع و جور کرده است. باید به این نکته توجه کنیم که وقتی با هدف ترورشخصیت 
علیه  اشخاص یا نهادها چیزی مطرح می شود آن شایعه یا اتهام به سرعت در جامعه نشر می یابد حال آنکه عذرخواهی 

گوینده به هیچ عنوان چنین فراگیر نخواهد شد. 
ضمن آنکه اشخاصی از قبیل این نماینده حضورشان در مجلس برای کسب شخصیت حقوقی است که تحت لوای 
آن و به نفع ولی نعمتان خویش به یک اهرم فشار بدل شوند و با انتشار دروغ راه را برای پیش بردن سیاست های خود 
فراهم کنند. نمونه آنچه گفته شــد را باید در طرح موضوع حساب های قوه قضائیه توسط این نماینده جست وجو کرد. 
نخســتین بار که این موضوع به صورت هدفمند توســط او مطرح شد به طرق مختلف درباره آن حساب ها شفاف سازی 
شد. حتی گروهی از نمایندگان به دعوت قوه قضائیه برای بررسی آن حساب ها رفتند و در پایان بر نادرست بودن ادعای 
آن نماینده صحه گذاشــتند اما چندی بعد که دوباره گویا فشــار به قوه قضائیه توسط ولی نعمتان به او ابالغ شد باز هم 

همان مورد توسط این نماینده مطرح شد. 
آیا اینها را نیز باید در شمار بالندگی و تبادل اندیشه قرار داد و در شمار محسنات فضای مجازی گذاشت؟! 

FATF خوش رقصی ارگان دولت برای
روزنامه ایران دیروز در مطلبی درباره لوایح مربوط به FATF نوشت: »امروز بیش از آنکه از یک منظر کارشناسی، فنی 
و علمی به مســئله نگاه شــود، تنها با تکیه بر جهت گیری های سیاسی نسبت به آن داوری می شود. این درحالی است که 
فرآیندهای مربوط به »FATF« به آیین نامه های اجرایی بانک ها و نظام تبادالت مالی و پولی کشور مربوط می شود تا از 

پولشویی و فسادهای ملی و فراملی جلوگیری کند.«
مارشــال بیلینگزلی، رئیس FATF و دستیار بخش تامین مالی تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا در جلسه استماع 
روز پنجشنبه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتا اعتراف کرد که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی 

با اسرائیل و عربستان داریم!
پیشتر هم خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا گفته بود: 

برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
دیگر آنکه منتقدان به صراحت دالیل مخالفت خود را بیان کرده و هم نوشته اند. با این موجود سوءاستفاده از عنوان 
»سیاسی« از سوی حامیان دولت در همه موارد نشان از ناتوانی آنها در پاسخ به مسایل مطرح شده توسط منتقدان است. 
یکی از این موارد این است که در شرایط جنگ اقتصادی که در آن هستیم دادن تمام اطالعات بانکی و مالی به دشمن با 

کدام عقل و منطق سازگار است؟! 
تشنگان قدرت و عبور از روحانی

روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت: »آقای روحانی متناســب رأی به دست آورده از حمایت جریان اصالحات، عنایت و 
توجهی به این جریان ندارد«.

این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »روحاني از اصالح طلبان عبور  کرد؛ اما اصالح طلبان نه«!
عطش دستیابی به قدرت و بی توجهی به مشکالت و دغدغه های مردم در مدعیان اصالحات به حدی گسترش یافته 

است که پس از یکسال از آغاز به کار دولت دوازدهم؛ این جماعت به دنبال تبرئه خود از دولت است.
مدعیان اصالحات علیرغم تصاحب اکثریت مطلق کرسی های کابینه، به دنبال تبرئه خود از ناکامی های دولت هستند 

و از پاسخگویی درباره عملکرد و ارائه کارنامه فرار می کنند.
پیش از این یکی از فعالین مدعی اصالح طلبی گفته بود: »اصالح طلب ها نه تنها نباید پاســخگوی عملکرد ریاســت 
جمهوری باشند، بلکه باید به نمایندگی از مردم از رئیس جمهور پرسشگری کنند. مردم این واقعیت را به خوبی دریافتند 

که اصالح طلبان از شخص روحانی حمایت نکردند بلکه برنامه های او را مورد حمایت قرار دادند«.
نوع رفتار مدعیان اصالحات با دولت دوازدهم، ادامه راهی است که این طیف در دولت یازدهم دنبال کردند و نتیجه آن، 
ناکارآمدی اقتصادی، بر زمین ماندن بسیاری از وعده ها، تحمیل تحریم های بیشتر به جای لغو تحریم ها و حاشیه سازی های 

مصنوعی بود که اتالف نیروی دولت و هزینه شدن امکانات و ظرفیت ها در جاده های فرعی را به دنبال داشت.
اعتراف ناخواسته زنجیره ای ها 

روزنامه شرق در یادداشتی به دوگانه اوباما و ترامپ پرداخت و نوشت: »کارشناسان معتقدند اوباما منافع آمریکا را بهتر 
از ترامپ تامین می کرد«.

در بخشی از این یادداشت آمده است: »آنها که پشت سر ترامپ جمع شده اند تا با هر قیمتی آمریکا را شماره یک 
در جهان کنند، تصور دارند اگر در چند سال بتوانند جلوی چین را بگیرند و امتیازات آمریکا را در حدی منحصر به فرد 
کنند که دوباره آمریکا از بقیه رقبا پیشــی بگیرد، کاری انجام شــده، وگرنه آمریکا قافیه را به رقبا می بازد. بســیاری از 
صاحب نظران و اندیشمندان در آمریکا و جهان معتقدند این روش ترامپ راه به جایی نمی برد و آمریکا را منزوی و منفور 
می کند، درحالی که با تعامل و همکاری با جهان، مانند روش تعاملی اوباما، بهتر می توان منافع آمریکا را تضمین کرد.«
اینکه »اوباما منافع آمریکا را بهتر از ترامپ تأمین می کرد« دقیقا همان چیزی است که سال ها تکرار کرده ایم، اما 
باید گزاره مهمی را پیش فرض قرار دهیم. آن گزاره این است که آمریکا سردمدار استعمار نوین است و منافع او منافع 
اســتعماری اســت. بر مبنای این گزاره منافع آمریکا اگرچه ممکن است برای این کشور خوب باشد اما برای کشورهای 

هدف خوب نیست و بهره جویی و سلطه طلبی بر آنهاست.
»ادوارد سعید« بحثی دقیق و مفصل درباره این شکل استعمار دارد. این استاد شهیر دانشگاه های آمریکا معتقد است 
که در این نظام حتی تمام آنچه که با عنوان مطالعات شرق شناسی و مانند آن توسط آمریکا و آمریکائیان یا وابستگان 
این کشور انجام می گیرد عمال در خدمت استعمارگری خواهد بود و یا قرار خواهد گرفت. به این ترتیب که شاید یک 
شرق شناس با نیت و انگیزه کاردانشگاهی به این مطالعات بپردازد اما محصول کار او در نهایت در نظامی قرار می گیرد 
که خروجی آن تالش برای سلطه بیشتر و بهره جویی فراوان تر است. حال در چنین نظامی علی القاعده اوباما یا ترامپ نه 
می خواهند و نه می توانند که در جهت مخالف با آن مشی شاخص )که سلطه گری است( حرکت کنند بنابراین دوگانه 

ترامپ و اوباما عمال چیزی ساختگی است. قیاس این دو را شاید با تسامح بتوان قیاس میان بد و بدتر خواند. 
با مقدمه فوق می خواهیم این  نکته را یادآور شویم که اگر نظام آمریکا ماهیتی سلطه طلب و استعمارگر دارد )که 
دارد و در آن شکی نیست( پس وقتی می گوییم اوباما منافع آمریکا را بهتر تامین می کرد یعنی اوباما بهتر می توانست 
وجهه ســلطه طلبی و اســتعمارگری را به اجرا درآورد  چرا که  در دنیای اکنون که زمانه اســتعمار کالسیک گذشته، 

بهترین حالت گسترش سلطه و استعمارگری با لبخند و ظاهری مودب است. 
همین منافع آمریکاســت که اوباما و جان کری را به ماندن در برجام ترغیب می کند و غفلت از منافع اســتعماری 

آمریکاست که به خروج ترامپ از برجام منجر می شود.

رئيس  ديوان محاســبات كشــور گفت: با 
محاسبات و بررسی های صورت گرفته مشخص 
شده اســت كه حدود 170 نفر از مقامات طبق 
قانون جديد نمی توانند در دستگاه های اجرايی 

به خدمت خود ادامه دهند.
عادل آذر در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران درباره 
قانــون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان، اظهار 
داشت: این قانون به تمام دستگاه های اجرایی، نهادها، 
مؤسسات عمومی و دستگاه های غیردولتی که در ماده 
5 قانون مدیریت کشور مصادیق آن بیان شده است، 

مرتبط می شود.
عــادل آذر افــزود: این قانون نســبت به قانون 
بازنشستگی قبلی که تاریخ اجرای آن از یکم فروردین 
ســال 95 بود، کمی متفاوت است، در گذشته برخی 
افراد با استثناء می توانستند بعد از بازنشستگی به کار 
بازگردند، اما قانون جدید مشمول آنها نیز خواهد بود؛ 
لذا افرادی مانند استانداران، معاونان آنها و معاونین وزرا 
شامل ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان خواهند شد.
آذر تصریح کرد: با محاسبات و بررسی های صورت 

گرفته مشخص شده است که حدود 170 نفر از مقامات 
طبق قانون جدید نمی توانند در دستگاه های اجرایی به 

خدمت خود ادامه دهند.
رئیس  دیوان محاسبات کشور بیان کرد: فرزندان 
جانبازان قبال می توانستند بعد از بازنشستگی به کار 
بازگردنــد که آنها نیز طبق قانون جدید امکان چنین 

کاری را نخواهند داشت.
وی ادامــه داد: مجلــس شــورای اســالمی به 
دســتگاه های اجرایی عالئمی را می دهد که استفاده 
حداکثری از قانون بازنشســتگی داشته باشند، یعنی 
افرادی که از نظر ســن شناســنامه ای و سن سنوات 
خدمتی به سن بازنشستگی رسیده اند، بازنشسته شده 
و فضا را برای جوان ترها باز کنند تا شاهد یک مهندسی 

جدید در سطوح مدیریتی باشیم.
رئیس  دیوان محاســبات کشور بیان کرد: دیوان 
محاسبات این افراد را به خوبی رصد می کند، زیرا این امر 
خالف قانون است، در قانون بازنشستگی آمده که هر نوع 
پرداختی به این افراد از محل بیت المال و بودجه کشور 
به معنای حکم تصرف بیت المال است و این امر عبور 

از قانون تلقی شده و جرم محسوب می شود، بنابراین 
تقاضا دارم حاال که چنین قانون مؤثری ابالغ شده همه 

تالش کنیم تا به نحو احسن اجرا شود.
مجازاتی كه برای متخلفان 
در نظر گرفته شده است 

وی در پاســخ به این سؤال که آیا مجازاتی برای 
متخلفان تعیین شــده است، گفت: افرادی که سعی 
دارند قانون را دور بزنند نه تنها مجرم شناخته می شوند، 
بلکه مدیران و متولیان و پرداخت کنندگان به آنها نیز 
تصرف کننده در اموال دولتی تلقی می شوند و این جرم 

به دستگاه قضایی گزارش می شود.
آذر اظهار کرد: قانونگذار صراحتا اعالم کرده که بعد 
از ابالغ این قانون افراد مشمول حداکثر 60 روز فرصت 
دارند تا پروسه خداحافظی و جابه جایی را انجام دهند؛ 
فکر نمی کنم هیچ مدیری حاضر باشد تا نوعی تخلف 

که جرم نیز محسوب شود در کارنامه اش درج شود.
وی ادامه داد: برخی از افراد مشمول این قانون با 
مراجعه به صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین 
اجتماعی ســعی دارند تا با ابطال حکم بازنشستگی 

همچنــان به فعالیت خود ادامه دهند، اما الزم به ذکر 
است که حتی اگر هم حکم بازنشستگی چنین افراد 
توسط دستگاه های بازنشستگی باطل شده باشد، آنها 

در هر حال مشمول این قانون خواهند شد.
آذر درباره برخی از ابهامات این قانون خاطر نشان 
کــرد: این قانون ابهاماتی هم دارد، مثال  اشــخاص و 
مقاماتی که انتخابی هستند همچون شهرداران که با 
انتخاب مرجعی مثل شورای شهر انتخاب شده اند، آیا 
شامل بازگشت به کار محسوب می شوند؟ معتقدم این 
مهم با بررســی و رفع ابهام جزئیات در مجلس، قابل 

حل خواهد بود.
رئیس  دیوان محاسبات کشور بیان کرد: با اجرای 
این قانون کشور به هیچ وجه دچار چالش نمی شود، چرا 
که از قبل نیز قانون منع به کارگیری بازنشستگان در 
کشور وجود داشت و تنها برخی مشمول استثناء بودند.

وی افزود: البته برای وزارت اطالعات حدود یک 
درصد استثنا قائل شدیم اما سایرین مشمول اجرای این 
قانون هستند. سران سه قوه، نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی جزء استثنائات این قانون هستند.

رئيس  ديوان محاسبات:

170 مقام دولتی بازنشسته 
باید به خدمت خود خاتمه دهند

رئيس  بنياد شــهيد و امور ايثارگران در 
واكنش به شائبه تالش برخی مديران مشمول 
قانون ممنوعيت به كارگيری بازنشستگان برای 
ماندگاری از طريــق افزايش درصد جانبازی، 
گفت: هيچ گونه توصيه و اعمال فشاری را برای 

افزايش درصد جانبازی نمی پذيريم.
بــه گزارش روابط عمومی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران، حجت االســالم سید محمدعلی شهیدی 
دیروز در نشست شــورای معاونان و مدیران بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، با اشاره به تأیید طرح اصالح 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان،گفت: 
بنیاد شــهید و امور ایثارگــران در موضوع افزایش 
درصد جانبازی تابع قوانین و مقررات اســت و هیچ 

نوع توصیه و اعمال فشاری بر اجرای وظایف قانونی 
بنیاد تأثیر نمی گذارد و مســئوالن بنیاد اجازه هیچ 

اعمال نفوذی در این زمینه را نخواهند داد.
شــهیدی با بیان اینکه تاکنون درخواستی از 
ســوی مدیران و مســئوالن برای افزایش درصد 
جانبازی به بنیاد شــهید و امــور ایثارگران ارائه 
نشــده اســت، افزود: افزایش درصد جانبازی در 
کمیسیون های تخصصی پزشکی بررسی می شود.

این فرآیند بر اســاس قوانیــن و ضوابط علمی و 
تخصصی صورت می گیرد و ساز و کارهای طراحی 
شده نیز اجازه اعمال ســفارش و توصیه خارج از 

ضوابط را نمی دهد.
وی با اشــاره به فرایند بررســی درخواست 

افزایــش درصد به باالی 50 درصــد، گفت: در 
صورتی که درخواست افزایش درصد جانبازی به 
باالی 50 درصد باشد این درخواست پس از ثبت 
در سیستم سجایا باید در کمیسیون های پزشکی 
تخصصی در اســتان به تأیید برسد و عالوه بر آن 
شورای عالی پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
نیز باید پرونده را مجدداً بررسی و افزایش درصد را 
تأیید کند که این فرآیند نیاز به زمان طوالنی تری 

نسبت به سایر درخواست ها دارد.
معاون رئیس جمهور اظهارداشــت: بنیاد شهید 
و امور ایثارگران دقت و حساســیت فراوان در مورد 
درصدهــای جانبازی را صیانت از ارزش های جامعه 
ایثارگری می داند و بر آن تأکید می کند ضمن اینکه 

رعایــت امانت داری در این زمینه به حفظ و ارتقای 
شــأن و جایگاه ایثارگران عزیز به عنوان نمادهای 

ارزشمند فرهنگ ایثار و شهادت منجر می شود. 
شــهیدی با اشــاره به فعالیت هــای تخصصی 
کمیسیون های پزشکی بنیاد، تصریح کرد: پزشکان 
متخصص در کمیســیون پزشــکی در بنیاد شاغل 
نیســتند و منتخبی از متخصصین متعهد کشــور 
هســتند که با انطباق مدارک و مستندات با قوانین 
و آیین نامه های مصوب و شاخص های دقیق علمی 
به درخواست جانبازان رسیدگی می کنند و در این 
رسیدگی کوچکترین تفاوتی بین درخواست کنندگان 
وجود ندارد و رســیدگی خارج از روال نیز به طور 

کلی ممنوع است.

رئيس بنياد شهيد: 

بنياد هيچ توصيه و اعمال فشاری را برای افزايش درصد جانبازی نمی پذيرد

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: جمهوری 
اســالمی ايران يکی از سريعترين كشورها در 
افزايش شاخص توسعه انسانی براساس گزارش 

سازمان ملل  متحد است. 
به گزارش ایرنا، ایرج حریرچی دیروز در نشست 
خبری هفتگی بــا حضور خبرنگاران اظهارداشــت: 
هفته آینده جایزه ای در اجالس ســازمان ملل متحد 
به جمهوری  اســالمی ایران و کمیته پیشــگیری از 
بیماری هــای غیرواگیر وزارت بهداشــت ایران اهدا 
می شود.  این جایزه به خاطر برنامه ملی پیشگیری از 
بیماری های غیرواگیر ایران است که در دولت یازدهم 
بــا همکاری چندیــن وزارتخانه تدویــن و با امضای 

رئیس جمهوری ابالغ و اجرا شد.
حریرچــی درباره نظارت بر تجویز دارو توســط 
پزشــکان گفت: در تمام دنیا ثابت شده که بازخورد 
دادن به جامعه پزشکی و داروسازی باعث می شود که 
 در تجویزها معیارهای علمی روز دنیا رعایت شود. در 
حــال حاضر درباره تجویز داروهای گرانقیمت و آنتی 

بیوتیک ها به پزشکانی که بیش از حد تجویز می کنند، 
هــم از لحاظ  تعداد و هم از لحاظ نوع تجویز و گرانی 
و ارزانی،تذکر داده می شود اما کسانی که در قسمتی 
خارج از میانگین معقول تجویز کرده بودند، توضیحاتی 
ارائه  کردند و گفتند که بطور مثال بیماران خاصی را 
ویزیت می کنند و باید داروهای خاصی را تجویز کنند.
وی ادامــه داد: البته برخی پزشــکان نســبت 
بــه  تصحیــح اقدام کردنــد. بطور مثــال در یکی از 
بیمارستان های سرطان، میانگین تجویز هر نسخه 800 
هزار تومان بود و اساتیدی که  رئیس بخش بودند زیر این 
میزان و میانگین تجویز داشتند البته برخی از همکاران 

نیز یک میلیون و 800 هزار تومان تجویز داشتند. 
پيش بينی قاچاق دارو به خارج از كشور

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه طی ماه های 
آتی احتماال قاچاق معکوس افزایش خواهد یافت، اظهار 
داشت: دارو یا شیرخشک با دالر 4200 تومانی  تهیه 
می شود، در حالی که این موارد در کشورهای همسایه 
بین سه تا چهار برابر قیمت دارند. مجبوریم داروهای 

گرانقیمت بیشتری  داشته باشیم تا دالری که سهم مردم 
ایران است، در خارج از کشور مصرف نشود. 

رشد شاخص توسعه انسانی در ايران
حریرچی درباره شاخص توسعه انسانی نیز گفت: 
این شــاخص توسط سازمان ملل برای همه کشورها 
اندازه گیری می شــود که برای  ایران در ســال 2017 
به 798 هزارم رسیده است. این شاخص در 27 سال 
پیش یعنی از ســال 1990 تا 2017 به میزان 38/3 
درصد  رشد کرده است. جمهوری اسالمی ایران یکی 
از سریعترین کشورها در افزایش شاخص توسعه انسانی 

براساس گزارش سازمان ملل  متحد است. 
وی افزود: متوسط امید به زندگی ایرانیان 12/4 
سال و متوســط سال های تحصیل 5/6 سال و سرانه 
درآمد ناخالص هر ایرانی 67/5  درصد طی 27 ســال 
اخیر افزایش یافته است. در این سال ها امید به زندگی 
ایرانیان از 63/8 به 76/2 و میانگین سال های تحصیل 
همه  ایرانیان از 4/2 به 9/6 و سرانه درآمد ناخالص ملی 
ایرانیان براساس دالر بین المللی از 11 هزار و 420 دالر 

به 19 هزار و 130 دالر در سال رسیده است.  ایران با 
کسب این شاخص جزو کشورهای با شاخص توسعه 
انسانی باالست. متوسط شــاخص توسعه انسانی در 

کشورهای جنوبی آسیا   638 هزارم است. 
 تکذيب كمبود داروهای بيهوشی

 و لغو اعمال جراحی
معاون وزیر بهداشــت در پاسخ به سؤالی درباره 
کمبود داروهای بیهوشی و اظهارنظرهایی درباره لغو 
اعمال جراحی به این علت،  اظهار داشت: برخی افراد 
قصد ایجاد اضطراب و نا امیدی دارند. برخی رسانه ها نیز 
به دالیل مختلف، اختالفاتی دارند و هر وقت  موضوعی 
پیش می آید، انتقاداتی انجام می دهند. از انجمن های 
علمی پزشکی انتظار می رود که به این موارد دقت کنند. 

حریرچی با بیان اینکه گاهی ممکن است یک یا دو 
عمل جراحی لغو شده باشد، افزود: در تیر امسال 454 
هزار و 615 عمل جراحی  در بیمارستان های کشور انجام 
شده است. قاعدتا این بیماران با جادو بیهوش نشدند و 

این کار با داروی بیهوشی انجام شده است.  

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

افزایش امید به زندگی، متوسط تحصیالت و سرانه درآمد ناخالص ایرانیان 

سرویس سیاسی-
سخنگوی وزارت خارجه گفت: نبود سفير در 
كوتاه مدت به معنای تعطيلی سفارت و عدم انجام 
وظايف محوله به سفارت نيست...نبايد براساس 
برخی گفته ها كه توسط برخی ناآگاهان مطرح 
شده است، تصور شود كه نبود سفير به معنای 

تعطيلی سفارت است.
دوشنبه صبح نشســت خبری »بهرام قاسمی« 
ســخنگوی وزارت امور خارجه با رسانه های داخلی و 

خارجی برگزار شد.
در نشست مذکور در مقایسه با نشست های اخیر 
سخنگو، تعداد بیشتری از خبرنگاران حضور داشتند 
و دهها ســؤال در حوزه سیاست خارجی مطرح شد. 
به همین دلیل این نشســت خبــری در مدت زمان 

طوالنی تری انجام شد.
خبرنگار کیهان در این نشســت از آقای قاسمی 
پرسید:»چرا با وجود اینکه هند و چین دو شریک بزرگ 
تجاری ایران و دو خریدار عمده نفت کشورمان هستند، 
ایران در این دو کشور سفیر ندارد؟! اکنون حدود 8 ماه 

است که ایران در هند سفیر ندارد!«.
قاسمی در پاسخ گفت: اگر کمی آگاهی سیاسی 
نسبت به روند تعیین سفرا در جهان و نه صرفا در ایران 
وجود داشته باشد و پیچیدگی ها و مراحل پیچیده ای که 
در کشور فرستنده و پذیرنده سفیر وجود دارد، پروسه 
تعیین ســفرا بطور معمول تا حد زیادی زمان بر است 
و ماه ها طول می کشد و امر خیلی غیرطبیعی نیست، 
به اضافه اینکه هم هند و هم چین دو کشــور بسیار 
مهم برای جمهوری اسالمی هستند و وزارت خارجه و 
دولت تالش داشتند که هر چه زودتر سفرا برای این 

دو کشور اعزام شوند.
وی افزود: در مورد چین یک استثنا ایجاد شد که 
سفیر جدیدالورود با توجه به پیشنهاد و نیاز دولت برای 
انجام وظیفه ایشان  در بانک مرکزی باالجبار به بانک 
مرکزی تشــریف بردند و از همان ابتدا و بعد از قطعی 
شدن رفتن ایشان به بانک مرکزی، پروسه تعیین سفیر 

در پکن آغاز شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: بخش 
عمده ای از پروسه های داخلی و خارجی درباره سفیر 

جدیــد ایران در هند طی شــده و امیدوارم به زودی 
ســفرای جدید ایران در هند و چین در این دو کشور 

کار خود را آغاز کنند.
قاسمی در ادامه گفت: نبود سفیر در کوتاه مدت 
به معنای تعطیلی سفارت و عدم انجام وظایف محوله 

به سفارت نیست.
وی با بیان اینکه نقش سفیر مهم و حیاتی است، 
یادآور شد: این بدان معنا نیست که نقش پرسنل دیگر 
در سفارتخانه را نادیده بگیریم و براساس برخی گفته ها 
که دیروز توسط برخی ناآگاهان مطرح شد، تصور شود 

که نبود سفیر به معنای تعطیلی سفارت است.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: دغدغه  شما، دغدغه 
درستی است و امیدوارم به زودی سفرای ما در این دو 

کشور و سایر کشورها جایگزین شوند.
گفتنی است خالی ماندن 8 ماهه صندلی سفیر 
ایران در هندوستان سبب شده میزان مراودات تجاری 
کاهش یابد و این در شرایطی است که کشور هندوستان 
می تواند نقش موثری در کاهش اثرات تحریم ها علیه 

ایران داشته باشد.
پرونده اخراج دو ديپلمات ايرانی از هلند

قاسمی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر 
اینکه آخرین وضعیت پرونده اخراج دو دیپلمات ایرانی 

از هلند چیســت و آیا ایران قصد اقدام متقابل در این 
خصوص را دارد یا خیر، بیان کرد: نمی توانیم سیاست ها 
را اعالم کنیم. پرونده مذکور همچنان از نظر ما مفتوح 
است و در حال پیگیری این موضوع هستیم و بار دیگر 
بر این مسئله تاکید می کنم که ما برای خود حق اقدام 
متقابــل قائلیم و در زمان مناســب خود حتما اقدام 
مقتضــی و الزم را با توجه به پارامترهای مختلفی که 
وجود دارد، انجام خواهیم داد و در این ارتباط، وزارت 
امور خارجه به همراه دیگر دستگاه های مرتبط با این 
موضوع همکاری ها و پیگیری های الزم را تا کسب نتیجه 

مناسب ادامه خواهند داد.
نياز به روايت ايرانی!

ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به سؤال 
خبرنگار روزنامه اعتمــاد درباره اینکه در چند روز 
گذشــته ادعای جــان کری وزیر خارجه پیشــین 
آمریــکا مبنی بر دیدار با وزیر خارجه ایران در یک 
ســال و نیم اخیر، هیاهوهای بسیاری بخصوص در 
آمریکا به راه انداخته و جان کری ادعا کرده که در 
این دیدارها با وزیر خارجه ایران درباره موضوعاتی 
نظیر فعالیت های منطقه ای و آزمایش های موشکی 
ایــران گفت وگو کــرده، در این شــرایط ما به یک 
روایــت ایرانی نیاز داریم، گفــت: من فکر می کنم 

جدلی در ایــاالت متحده آمریکا وجود دارد، حزب 
حاکم و اپوزیسیون در حال جدل و بحث و گفت وگو 
هستند و نمی دانیم چقدر از این مباحث درست باشد 
و خیلی به مصلحت ما نیست که به این بحث ورود 

کنیم و مسئله داخلی آمریکاست.
قاســمی افزود: آنچه من می توانــم در مورد آن 
اظهارنظر کنم، این اســت که ایــن دیدارها در ادوار 
نزدیک نبوده و همان دیدارهایی است که در گذشته 
وجود داشــته و در زمان مذاکــرات برجام با توجه به 
حضور آمریکا در گروه 1+5 این امکان را فراهم می کرد 
که وزرای خارجه دو کشور با هم در حاشیه اجالس ها 
گفت وگوهایی را داشته باشــند همانطور که با سایر 

کشورها این تماس ها انجام می شده است.
وی افزود: مباحثی که امروز در سیاســت داخلی 
آمریکا مطرح است، مربوط به رقابت های داخلی و جنگ 
داخلی بین احزاب در آمریکاست و  این هم سوژه داغی 
برای این جدل است. در دوران اخیر چنین دیدارهایی 

وجود نداشته است.
سخنگوی وزارت خارجه عنوان کرد: فکر می کنم 
باید صبر کنیم ببینیم این مباحث در آمریکا چگونه 
پیش می رود و ســعی نکنیــم در دامی که می توانند 
بــرای ایران و مقامات ایــران پهن کنند ورود کنیم و 
دچار برخی مسائلی که مورد نیاز ما نیست و واقعیت 

هم ندارد، بشویم.
وقت كشی اروپا

قاســمی در پاسخ به سؤالی با اشــاره به مواضع 
اخیر ظریف درباره روند گفت وگوها با اروپا و اینکه آیا 
وقت کشی اروپایی ها در اجرای تعهدات شان صبر ایران را 
لبریز کرده و آیا رفتار اروپایی ها ارتباط معناداری با رفتار 
آمریکا دارد؟ عنوان کرد: من با این سؤال و تحلیل موافق 
نیستم. در حوزه دیپلماسی و روابط خارجی می توان 
براساس ضرورت و شرایطی که کشور در آن قرار دارد، 
صحبت ها و مواضع مختلفی اتخاذ شود، حتما همانطور 
که آقای ظریف عنوان کرد کالمی است دقیق و درست 
و آنچه که من امروز گفتم منافاتی با این اظهارات ندارد و 
ایرانی ملتی صبور است و ما با درایت و مدیریت الزم این 
مقطع و مسائل روبرو را طی خواهیم کرد و امیدوارم به 

نتایج مطلوب و موفقیت آمیزی دست یابیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال كيهان:

تعطيلی سفارت به سبب نداشتن سفير
سخن ناآگاهان است

يکی از كاربران اينســتاگرامی نوحه ای 
از محمود كريمی در صفحه اينســتاگرامش 
منتشــر كرد. اما اين يک پست عادی نبود. 
اتفاقاتی كه در پی اين پست افتاد واكنش های 
فراوانی به همراه داشــت. ماجرا اين بود كه 
»رضا مهرداد« عضو شــورای اسالمی شهر 
نيشــابور كه در قســمت نظرات اين پست 
مداحی، جمله ای نوشــت كه دل عزاداران 

حسينی را لرزاند. 
مهرداد که خود را در اینستاگرامش کارشناسی 
ارشــد علوم سیاسی، عضو شــورای اسالمی شهر 
نیشــابور، مدیرمســئول هفته نامــه خیام نامــه و 
اصالح طلب معرفی کرده در ذیل این پست نوشت:  
»اگر حســین نبود. چطور این گونه مردم را تحمیق 

می کردید؟«

مشــخص نیســت که عزاداری برای حضرت 
سیدالشــهدا)ع( چرا تا این اندازه به عصبانیت این 
عضو شورای شــهر منتهی شده است؟ اما دردناک 
آن اســت که در نخستین کشــور شیعه در جهان 
کسی در پست شورای شهر به اعتقادات میلیون ها 

نفر توهین کند! 
حتــی اگر از همه معیارهایی که یک شــخص 
برای نمایندگی مردم ایران باید داشته باشد چشم 
پوشی کنیم قطعا شعور احترام گذاشتن به اعتقادات 
دیگران خصوصیتی اســت که در همه جای جهان 
پذیرفته شــده اســت. به این ترتیب این نماینده 
عضوشورای شهر حتی کمترین معیارها را نیز ندارد.

تجمع اعتراضی در مقابل شورای شهر
به دنبــال این توهین، کانون بســیج مداحان 
و هیئات مذهبی شهرســتان نیشــابور با انتشــار 

بیانیه ای نسبت به اهانت عضو شورای شهر نیشابور 
به عزاداران حســینی واکنش نشــان دادند و امروز 
نیز با تجمع در مقابل ســاختمان شــورا خواستار 

برکناری وی شدند. 
به گزارش فارس، همچنین امام جمعه این شهر 
نیز خواستار تعلیق وی از سمت های اجرایی تا زمان 

رسیدگی به جرم شده است.
هتاکی عضو شــورای شهر نیشابور به عزاداران 
حســینی)ع( خشــم و عصبانیت مــردم و تجمع 
اعتراضی آنها را در مقابل ســاختمان شورای شهر 
درپی داشــت ضمن آنکه در فضای مجازی نیز این 

موضوع بازتاب گسترده ای داشته است.
بعد از حواشــی به وجود آمده درباره شــورای 
شــهر بابل این دومین خبر در طول ده روز گذشته 
از شــوراهای شهر در سطح کشــور می باشد که با 

واکنش شــدید افکار عمومی مواجه شــده است.  
بســیاری از کاربران فضای مجازی نیز به این هتک 
حرمت واکنش نشــان دادند و با هشتگ تفاله های 
عاشورای 88 و نتیجه لیست امید پست هایی درباره 

آن منتشر کردند. 
باید گفت نتیجه عدم نظارت و تایید صالحیت 
برکسانی که نامزد عضویت در شورای شهر هستند 
این گونه می شــود که از ســال گذشــته شــاهد 
حاشیه های شوراهای شهر هستیم. سؤال این است 
که عضو شورای شهر تهران که تفاوت میان دفاع و 
حمله و تجاوز را نمی داند یا فســاد اخالقی جمعی 
از شورای شهر بابل و نیز این موضوع که خریدهای 
میلیاردی برای خودرو و تبلت برای شــورای شهر 
تهران حاشیه ســاز می شود اما یک عضو آن به برنج 

و روغن هیئت ها اعتراض می کند!

اعتراض گسترده مردم نيشابور به هتاكی عضوشورای شهر به عزاداران حسينی)ع(

مسئولیت های فراموش شده
دولت جمهوری آذربایجان

روز جمعه گذشته )23 شهریور و چهارم ماه محرم (؛ خطیب جمعه تهران به دولت 
جمهوری آذربایجان توصیه کرد با عزاداران حســینی مدارا نمایند. آیت اهلل صدیقی 
هشــدار داد که سختگیری با شیعیان و فشار آوردن به قلوب آنان می تواند منجر به 
لبریز شدن کاسه صبر مردم شیعه و وقوع انفجار شود. ایشان در پایان ابراز امیدواری 
نموده است دولت آذربایجان این توصیه خیرخواهانه را بشنود و با مردمشان در مسیر 

امام حسین )ع( کنار بیایند. 
ابراز نگرانی شــخصیت های مذهبی و فعاالن سیاسی – اجتماعی جهان اسالم 
نســبت به وضعیت مسلمانان به ویژه شیعیان جمهوری آذربایجان امری مسبوق به 
سابقه است و حتی رهبر معظم انقالب نیز طی چند دیدار اخیر خود با رئیس جمهور 
آذربایجان با اشاره به سابقه مذهبی مردم این کشور؛ ایشان را به لزوم تکریم شیعیان 

توصیه کرده بودند.
 وجود بیش از یکصد زندانی سیاسی اسالمگرا که بخشی از آنان روحانیون شاخص 
شیعی هستند، شهادت حدود ده تن از دینداران آذری در نتیجه خشونت نیروهای 
امنیتی جمهوری آذربایجان در جریان حوادث سال 94 نارداران و عملیات  و اقدامات 
خصمانه مرتبط با حوادث تیرماه 97 در گنجه، ممنوعیت پخش اذان از شبکه های 
تلویزیونی، ممنوعیت صدور اسناد اداری هویتی با عکس اسالمی بانوان، عدم تعطیلی 
مناسبت های مذهبی حتی تاسوعا و عاشورا در آذربایجان و... تنها نمونه هایی از ده ها 
محدودیت و ممنوعیت علیه شــیعیان آذری است که نگرانی شدید مردم جمهوری 
آذربایجان و نیز، مراجع تقلید، علما، اندیشمندان و فعاالن اسالمی را فراهم آورده است. 
این نگرانی ها در حال حاضر و همزمان با آغاز ماه محرم و در آســتانه تاســوعا 
و عاشــورای حســینی بیش از هر زمان دیگری موضوعیت یافتــه و هر روز اخبار 
نگران کننده ای از همســایه خانه  زاد ما به گوش می رسد؛ راستی در ایام محرم الحرام 
حسینی در جمهوری آذربایجان که به تصریح مقام معظم رهبری دومین کشور شیعی 

دنیا از لحاظ ترکیب جمعیتی محسوب می گردد، چه می گذرد؟ 
دولت جمهوری آذربایجان از آذر ماه ســال 94؛ پس از حمله نیروهای امنیتی 
و قشون داخلی به مذهبی ترین نقطه این کشور- نارداران- در ایام اربعین حسینی؛ 
ســبک جدید و البته خشنی از تشیع ستیزی در پوشش مبارزه با آنچه افراط گرایی 
و رادیکالیسم شیعی! می نامد را آغاز نموده و حدود دو ماه قبل از این هم با اجرای 
سناریوی جدیدی در گنجه که از دیرباز به عنوان شهر »امام حسین )ع(« شناخته 
می شــود، روند اعمال محدودیت علیه شــیعیان از جمله دستگیری و حتی کشتن 
دینداران شیعی را شدت بخشیده و در ادامه همین سناریو با طرح ادعای خود ساخته 
احتمال بروز اغتشاش در ایام محرم، محدودیت های سنگینی را برای از رونق انداختن 
مراسمات حسینی و جلوگیری از شکل گیری تجمعات چند ده هزار نفری عزاداری 

اعمال نموده که برخی از این محدودیت ها عبارتند از: 
- ممنوعیت برگزاری هر گونه مراسم عزاداری در خارج از مساجد و زیارتگاه ها 

اعم از شهرها و قصبه ها 
- ممنوعیت برگزاری مراسم عزاداری در خانه های مردم 

- غیرمقبــول )ممنوع( بودن حضور کودکان در مراســم عزاداری و ممنوعیت 
غیبت دانش آموزان از حضور در مدارس طی روز عاشــورا و اعمال جرایم ســنگین 
مالی برای مدیران مدارس و متولیان مساجد که مانع حضور کودکان در مراسم روز 
عاشــورا نشوند )ســه هزار منات جریمه برای مدیران و دو هزار منات برای متولیان 

مساجد اعالم شده است( 
- ممنوعیت اجرای آئین های عزاداری توسط روحانیون مردمی و تحصیل کرده 

در حوزه علمیه قم که دارای مجوز از اداره مسلمانان قفقاز نیستند 
- الزام روحانیون مساجد به سخنرانی در چارچوب متون ارائه شده از سوی اداره 
مسلمانان؛ که این متون هیچ گونه سنخیتی با مکتب ظلم ستیز امام حسین )ع( ندارند. 
- ممنوعیــت نصب پرچم های عزاداری در خارج از محوطه داخلی مســاجد و 

زیارتگاه ها 
- احضار مکرر روحانیون و فعاالن اسالمی به ادارات پلیس و هشدار درخصوص 

رعایت موارد مد نظر آنان 
- ایجاد محدودیت برای فعالیت فروشگاه های عرضه کننده محصوالت مذهبی و...
متاسفانه دولت جمهوری آذربایجان علی رغم ایستادگی و مقاومت شیعیان آذری 
توانسته است در اجرای محدودیت های اعالمی فوق؛ اقدامات عملی قابل توجهی را 
نیز انجام دهد؛ به عنوان مثال؛ مراسم عزاداری چند ده هزار نفری سال های قبل در 
محوطه بزرگ مسجد نیمه ساخت حضرت زهرا - س- گونشلی؛ امسال به عزاداری 
چند صد نفری در داخل حسینیه فاقد امکانات این مسجد تبدیل شده است؛ ورود 
آزادانه مردم باکو و سایر مناطق جمهوری آذربایجان به قصبه مذهبی نارداران جهت 

عزاداری در زیارتگاه خانم بی بی رحیمه همچنان ممنوع است و...
گرچــه تجربه تاریخی نشــان می دهد کــه اعمال این گونــه محدودیت ها و 
ســختگیری ها جواب معکوس داده و راه به جایی نمی برد؛ اما این موضوع نمی تواند 
نافی رســالت اسالمی و انســانی هیچ شخص و مجموعه ای در راستای عکس العمل 

هوشمندانه و ظلم ستیزانه در قبال این محدودیت ها باشد. 
گرچه بر اساس آموزه های اسالمی و نیز اصول الیتغیر قانون اساسی ج.ا.ا؛ دفاع 
از حقوق همه مظلومین مخصوصا مســلمانان و شیعیان تحت ظلم از جمله وظائف 
اســالمی و قانونی همه مســئولین مرتبط با سیاست خارجی و نیز رسالت انسانی و 
اسالمی همه اندیشمندان و فعاالن عرصه علم و فرهنگ و رسانه محسوب می گردد؛ اما 
آنچه لزوم واکنش مدبرانه، هوشمندانه و انقالبی در قبال ممنوعیت ها و محدودیت های 
شیعی در جمهوری آذربایجان را مضاعف می نماید؛ توجه به چند نکته اساسی است :

- نکته اول: دولت باکو همزمان با اعمال اینگونه سیاست های سلبی علیه مذهب 
تشیع؛ جمهوری اسالمی ایران به عنوان ام القرای جهان اسالم و به ویژه عالم تشیع 
را نیــز مورد هدف قرار می دهــد؛ به عنوان مثال رئیس  کمیته امور گروه های دینی 
و اتحادیه های اجتماعی پارلمان باکو اعالم نموده اســت: »نحوه برگزاری مراسم  ماه 
محرم در ســایر کشــورها – ایران – هیچ ارتباطی به جمهوری آذربایجان ندارد و 
رویکرد به محرم در جمهوری آذربایجان باید نوگرایانه باشد« که مراد وی از رویکرد 
نوگرایانه رویکردی ســکوالر و انحرافی به ماه محرم هست؛ همچنین مبارز قربانلی 
رئیس  کمیته دولتی امور دینی صراحتا اعالم نموده اســت که فتاوای مراجع شیعی 
ســایر کشورها – ایران – نباید در جمهوری آذربایجان اجرا شود. به عبارتی اعمال 
بخشی از محدودیت های شیعی علیه شیعیان آذری صرفا به دلیل  اشتراک فرهنگی 

و مذهبی آنان با جمهوری اسالمی ایران می باشد. 
نکته دوم: طی دو ماه گذشــته دولت باکو با ادعای خودســاخته احتمال انجام 
اغتشاش در ایام محرم کوشیده است محدودیت های اعمالی علیه عزاداری ماه محرم 
را توجیه نمایند. تبلیغات گســترده ضدایرانی برخی رســانه ها، مقامات، نمایندگان 
پارلمان و احزاب سیاسی که پس از سناریوی گنجه می کوشیدند به هر نحو ممکن 
حادثه پرابهام گنجه را به ج.ا.ا نســبت دهند و مهم تر از آنها اقدام اداره مســلمانان 
قفقاز به ریاست »اهلل شکور پاشازاده« که در تائید ادعای فوق؛ عوامل خارجی )ج.ا.ا( 
را به طراحی اغتشــاش در جمهوری آذربایجان در روزهای ماه محرم متهم نمود و 
طی ســخنانی نیز گفت: »این روزها به خصوص می خواهند با اســتفاده از عاشورا و 
روزهای عزا اغتشاش کنند و میان ملت نفاق بیندازند؛ البته این اقدامات گروه هایی 
است که از خارج تامین مالی و هدایت می شوند« و... همگی در راستای همین نکته 

قابل ارزیابی است. 
نکته ســوم: یکی از دالیل اصلی مبارزه دولت باکو با مذهب تشیع؛ مطالبه این 
نوع رفتار از ســوی رژیم صهیونیســتی با هدف جلوگیری از قدرت یابی شیعیان در 
کنار مرزهای ج.ا.ا می باشــد. سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به باکو همزمان با 
ایام محرم نمودی از پیگیری رژیم صهیونیســتی برای مجبور نمودن دولت باکو به 
اعمال محدودیت های روزافزون علیه تشیع مخصوصا در ارتباط با عزاداری ماه محرم 

در جمهوری آذربایجان محسوب می گردد.
با توجه به مطالب سه گانه فوق و چندین نکته دیگر مانند انتظار حمایت شیعیان 
مظلوم جمهوری آذربایجان و... که برای رعایت اختصار از بازگویی و تشریح آنها پرهیز 
می شــود؛ آنچه اسباب تامل و البته تاسف می باشد سکوت و انفعال زجرآور دستگاه 
سیاست خارجی و برخی کارگزاران نظام ج.ا.ا در باکو است که باعث گردیده دولت 
باکو؛ برنامه ریزی های ضد شیعی و ضدایرانی خود را به صورت کامل عملیاتی نماید 
و در واقع با یک تیر چند نشــان مهم )اعمال محدودیت های شیعی، ایجاد بدبینی 
نسبت به ایران در بین افکار عمومی آذربایجان، ناامید ساختن شیعیان آذری از ایران 

و...( را مد نظر قرار دهد. 
البته همه آنچه گفته شــد هیچ منافاتی با افزایش تالش ها برای توسعه روابط 
سیاســی و اقتصادی با دولت جمهوری آذربایجان ندارد؛ بلکه تاکیدی بر لزوم توجه 
 به اولویت های اساســی سیاســت خارجی انقالبی مد نظر حضرت امام خمینی)ره( 

و مقام معظم رهبری می باشد.


