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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

حرمت شکنی عاشورای حسینی)ع(
در روزنامه مدعی اصالحات

سرویس سیاسی- 
روزنامه زنجیره ای همدلی با حرمت شــکنی عاشورای حسینی در مطلبی تأمل برانگیز با عنوان »آیا رنگ تشیع سیاه 
اســت؟« نوشــت: »از نظر روانشناسی رنگ ها، مشکی حزن و اندوه و افسردگی ایجاد می کند و می تواند باعث حالت تهوع 
شود. به همین خاطر است که در هواپیما از رنگ سیاه هیچ استفاده ای نمی شود. رنگ سیاه، نماد ظلمت است، شادی و 
انبساط خاطر را از بین می برد و زمینه خودکشی در افرادی را که در بحران اند، افزایش می دهد. این رنگ آثار روانی مخربی 
دارد. در یک پژوهش نشان داده شده هنگامی که یک پل که رنگش سیاه بود و خودکشی های بسیار روی آن انجام می گرفت 

را به رنگ سبز تغییر دادند، آمار خودکشی بر روی آن به میزان قابل توجهی کاهش یافت«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»تزریق این همه سیاهی به جان فضای عمومی و طبل کوبی های گوش خراش و 
آلودگی های صوتی و سوءاستفاده از نام حسین بزرگ برای مقاصد دنیوی مبتذل، انحراف از پیام بیدارکننده و عزت بخش 
عاشوراســت... موافقان سیاه پوشی می گویند: مخالفان سیاه پوشی همان وهابیون سعودی هستند. در پاسخ باید گفت که 
اتفاقاً این خود وهابیون هستند که رنگ سیاه را برای خود برگزیده اند. گروه هایی مثل طالبان و داعش و جبهه النصره که 
ریشه وهابی دارند، در رنگ سیاه غوطه می خورند و حتی پرچم داعش سیاه است... سیاه پوش کردن فضای عمومی بدعتی 

مخرب در دین است«.
در بخشی از این مطلب موهن آمده است: »چرا ما تصور مي کنیم که تنها مي توان با عزاداری سالگرد واقعه عاشورا را 

گرامی  داشت؟ عزاداری آن هم در این شکل فعلي اش چه نقشی در زنده نگه داشتن پیام عاشورا ایفا مي کند؟«.
متأســفانه رسانه های مدعی اصالحات بارها به حرمت شکنی علیه مراســم عزاداری سرور و ساالر شهیدان، حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( اقدام کرده اند. این طیف پیش از این به مراسم عظیم و باشکوه پیاده روی اربعین نیز حمله کرده بود.

متأسفانه هیئت نظارت بر مطبوعات، به هیچ عنوان با این حرمت شکنی ها برخورد نمی کند. الزم و ضروری است که 
دستگاه قضایی با انتشار این مطالب موهن به صورت جدی برخورد کند. 

صاحب تئوری آبگوشت بزباش: 
در کشورهای غربی تخلفی اتفاق نمی افتد!

روزنامه ایران دیروز گفت وگویی را با اکبر  ترکان منتشر کرد. وی مدعی شده است: »نکته قابل توجه در بحث مبارزه 
با فساد این است که چرا در کشورهای غربی با آنکه گزینش موجود در سیستم اداره های ایران را اعمال نمی کنند و مبانی 
اعتقادی را نمی سنجند اما تخلفی اتفاق نمی افتد اما در کشور ما با بررسی تمام این موارد و طی کردن کلی مراحل گزینشی، 

فرد وارد سیستم می شود و پس از آن هم مرتکب فساد خواهد شد.«
برخــالف ایــن ادعا، پیش از این مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشــویی بانک مرکزی گفته بود: بر 
اساس برخی برآوردهایی که چندی قبل انجام شده بود، ۴۷ درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد در اروپا انجام 
می شود؛ به عبارت دیگر، ۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می شود و ۳۰ درصد دیگر، در بقیه دنیا رخ می دهد .

بر اساس گزارش های موجود، 99 درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستم های نظارتی آمریکا و اروپا شده اند و حدود 
۸۰ درصد از این پول ها مجدداًً برای سرمایه گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار می روند. 

آژانس جرائم ملی انگلیس برآورد کرده که هزینه ای که پولشویی هر ساله به اقتصاد این کشور تحمیل می کند، ۲۴ 
میلیارد پوند اســت. بر اســاس گزارش دیگری، بیش از 9۰ درصد بانک های بزرگ اروپایی و همچنین کشور کانادا به طور 
سیستماتیک به پولشویی آلوده هستند و حتی کشور استونی، بهشت پولشویی جهان لقب گرفته است اما این کشور ها که 

عمدتاًً عضو رسمی  »اف.ای.تی.اف« هستند، هیچ گاه در لیست کشور های پرخطر قرار نگرفته اند!
تالش مدعیان اصالحات برای سرپوش گذاشتن 

بر کارنامه خالی دولت
محمود صادقی، نماینده فراکســیون امید مجلس در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:»دولت شــعارهایي داده و و در 
بخش هایي مثل شکستن تحریم ها موفق بوده و مردم نیز طي یکي دوسال دیدند که چقدر گشایش ایجاد شد و تورم از 
باالي ۴۰  درصد به زیر 1۰ درصد رسید، رشد اقتصادي از منفي 6  درصد به مثبت 6  درصد رسید و زمینه هایي براي رونق 
اقتصادي فراهم کرد. ولي به دالیلي که مهم ترینش خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها بود ورق برگشت. اکنون نیز 
باید این علل و عوامل بیان و به مردم اعالم شود؛ از آمریکا و ترامپي که از برجام خارج شدند و تحریم ها را بازگرداندند تا 

عوامل داخلي که براي ناکامي برجام زمینه سازي کردند«.
اکنون 6 سال از عمر دولت روحانی سپری شده است. از موعد زنگ حساب دولت و پاسخگویی و ارائه گزارش عملکرد، 
زمان زیادی گذشــته است. اما متأســفانه دولتمردان و نمایندگان فراکسیون امید و مدعیان اصالحات، همچنان قصور و 

تقصیرهای دولت را به گردن دیگران می اندازند.
هدف اصلی این قبیل اظهارات، سرپوش گذاشتن بر کارنامه خالی دولت است.

دلیل مشکالت کشور، سر جنگ داشتن با دنیا است!
مسعود پزشکیان نائب رئیس اصالح طلب مجلس در گفت و گو با اعتماد درباره مطالبات بر زمین مانده مردم در حیطه 
اقتصادي و اجتماعي گفت: »یکي از مشکالت اصلي ما این است که صادقانه با مردم حرف نمي زنیم و به آنها نمي گوییم که 
در چه شرایطي هستیم و این رفتاري که در پیش گرفته ایم چه هزینه اي براي ما دارد.. من نمي گویم با کسي صلح کنیم، 
مي گویم وقتي با دنیا مي جنگیم، این کار براي ما هزینه دارد. جنگ فعلي، سخت تر از جنگ با عراق است و نمي توانیم منکر 
این واقعیت شویم... جنگ فعلي از نظر اقتصادي و اجتماعي هزینه زیادي براي ما ایجاد مي کند، اما متأسفانه به جاي اینکه 
واقعیت ها را به مردم بگوییم، دیگران را متهم مي کنیم که بي عرضه هستند. ۴۰ سال است که در حال عوض کردن این 

بي عرضه ها هستیم! اگر مشکل آنها بودند، پس چرا چیزي تغییر نمي کند؟«
گفتنی اســت اصالح طلبان همواره تالش می کنند که با فرافکنی و فرار رو به جلو مســئولیت تصمیمات و اقدامات 
خود را بر گردن دیگران انداخته در واقع آنها اســتاد فرار از پاســخگویی هستند. این جریان و دولت برآمده از آن با شعار 
تعامل با جهان بیش از 6 سال از عمر ملت و ظرفیت های عظیم کشور را صرف مذاکره و به زعم خودشان تعامل با جهاِن 
مورد نظر خود یعنی آمریکا و ۳ کشــور اروپایی کردند و حتی با وزیر خارجه آمریکا عکس یادگاری گرفتند و پیاده روی 
کردند. حاصل همه این رفت و آمدها و نشست و برخاست ها با آمریکا و اروپایی ها توافقی سست، نا متوازن و یک طرفه ای 
 شــد که با گذشت ۴ ســال از اجرای همه تعهدات آن از سوی ایران - به شهادت 1۴ گزارش فصلی آژانس انرژی اتمی-،

آمریــکا بــا خروج خود از این توافق و اروپایی ها با عدم انجام حتی یک درصد تعهدات خود )به تعبیر صریح آقای ظریف( 
پاســخ مدعیان ســهل اندیش داخلی که مشکالت کشور و حتی آب خوردن مردم را به مذاکره و به اصطالح تعامل با دنیا! 

گره زده بودند را دادند. 
این جریان اکنون که تشت رسوایی برجام یا همان پروژه تعامل با دنیا! شان از بام افتاده و باید پاسخگویی وعده های پرزرق 
و برق خود به مردم باشند، با کارنامه ای خالی از عملکرد و مملو از ناکارآمدی و سوءمدیریت در نقش سخنگویان کاخ سفید و 
غربی ها ظاهر شده و با این اظهارات بی شرمانه و نفاق آلوده تحریم ها و فشارهای ظالمانه و غیرقانونی آنها را توجیه می کنند.

 از سیاه نمایی زنجیره ای تا نقد منتقدان
روزنامه شرق در سرمقاله شماره دیروز خود نوشت: »این روزها ابر سیاه فساد فضای جامعه را پوشانده است. افشاگری و 
محاکمات از نظر مالی هرکدام هزاران میلیارد و از نظر موقعیت اجتماعی عمدتاً متصل به برخی مسئوالن در سطوح باالی 
دولتی تا رئیس غله فالن شهرستان، اعضای هیئت  مدیره بانک  ها و بیمه ها، کارمندان، اعضای شورای شهر شهرستان های 

میانی کشور، آقازاده ها و... را در برمی گیرد.«
ســپس این یادداشــت در ادامه مدعی می شود که در کشور فساد سیستماتیک یا نظامند داریم و حیرت آور اینکه در 
تعریف فساد سیستماتیک گفته شده است: »فساد سیستماتیک یا نظام مند زمانی رخ می دهد که ایجاد آن در جامعه رایج 
و جزئی از نرم ها و هنجارهای جامعه می شود و وقوع آن نوعی زرنگی و توانایی تلقی می شود. فساد نظام مند در همه ارکان 

جامعه رسوخ می کند و به مردم عادی نیز تسری می یابد]!![«
اینکه در این سطرها گفته شده به نوعی مسخ فرهنگی است. یعنی جامعه دچار دگرگونی می شود به گونه ای که یک 
ناهنجار به هنجار بدل می شود. این موضوع چه ربطی به فساد نظام اند دارد؟ در اینجا و در این نوع فساد شاهد فراگیری 
یک ناهنجاری قلب شده و بدل شده به هنجار هستیم ولی در فساد سیستماتیک )که ممکن است بر بستر این دگرگونی 
فرهنگی شــکل گیرد( مثال گردشــی از پول کثیف را مشاهده می کنیم که در کنار گردش پول های تمیز در یک سیستم 
گنجانده شــده و اتفاقا فرق آن با آنچه نویســنده گفته این است که چرخه پول کثیفی که در سیستمی  پذیرفته شده اما 
علنی و فراگیر نیست. مانند آنکه مثال یک دولت که خود را مخالف گسترش تسلیحات کشتارجمعی نشان می دهد اما یکی 
از منابع درآمدی خود را از طریق فروش تسلیحات کشتارجمعی به متحدانش قرار دهد و یا از طریق قاچاق مواد مخدر در 
دیگر کشورها به کسب درآمد می پردازند. این موضوع در سیستم آن دولت پذیرفته شده و به عنوان ردیف درآمدی در نظر 

گرفته می شود اما هیچ گاه علنی و فراگیر نمی شود.
همچنین باید به نکات دقیقی  اشاره کرده از جمله اینکه هرگاه یک منتقد به موردی در دولت یا مجلس  اشاره می کند 
آن هم با نیت اصالح فریاد روزنامه های زنجیره ای گوش فلک را کر می کند که »ای وای دارند ســیاه نمایی می کنند« اما 
این گونه کشور را تا گردن در فساد نشان دادن و تصویری تیره و تار به نمایش گذاشتن را سیاه نمایی نمی دانند؟! حال آنکه 

دولت و اکثریت مجلس هم یا از این طیف هستند و یا با این طیف. 
دومین نکته که نکته دقیق تری است آن است که وقتی فسادی افشا می شود و من و شما و همه جامعه از آن با خبر 
می شوند این اتفاقا بیش از آنکه حاوی نکته منفی باشد در بر دارنده نکات مثبت است، آن هم از آن جهت که باالخره این 
فساد که داریم خبرش را می شنویم کشف و فاش شده وگرنه خبرش را نمی شنیدیم. البته استثنایی هم دارد که شامل 
آن هایی است که پس از اختالس به خارج می گریزند و سپس خبرش را می شنویم که مصادیق این مورد هم خوشبختانه 
زیاد نیست اگرچه همین موارد هم نباید باشد. خالصه کالم آنکه این مورد نکته مغفول مانده در پرداختن به مفاسد است. 
 هم اینکه با رویکرد جدید قوه قضائیه و شــخص آقای رئیســی جامعه به برخوردهایی قاطع تر و سریع تر با مفاسد امیدوار 

شده اند.
اعتراف دوباره به بحران هویت در جریان اصالحات

روزنامه سازندگی در مطلبی نوشته است: »یکی از چالش هایی که ما با برخی از احزاب یا دوستان اصالح طلب داریم برداشت 
نادرست آنها از اصالحات است. آنان اصالحات را همچون یک ایدئولوژی مدنظر دارند که من با آن چندان موافق نیستم.«

نویسنده این مطلب که عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است در ادامه تأکید کرده است: »اگر اصالح طلبان 
با انباشت تقاضاها و پاسخ سرد حاکمیت مواجه شوند به تدریج اعتبار خود را از دست می دهند و با بحران مواجه می شوند؛ 

یا فروپاشی را تجربه می کنند یا انشعاب می کنند«
وی در ادامه افزوده است: »اگر بتوان برای این مسئله پاسخ ها و پیشنهادهای مشخص ارائه کرد، امکان گفت وگو و حل 
آن وجود دارد؛ تأکید می کنم امکان آن وجود دارد؛ اینکه به نتیجه منتهی شود، نیاز به عوامل مختلفی دارد اما اصالح طلبان 
می توانند زمینه مسالمت آمیز برای نیل به بازی برد- برد برای طرفین فراهم کنند. اگر این مدل استخراج و راهی مشخص 
شود نظیر پیشنهادهایی که اکنون در حال بررسی و گفت وگو است - مثل تغییر قانون اساسی که اخیراً حزب کارگزاران 
آن را اعالم کرده است-  می توان به آن مهم دست یافت. اکنون که با فساد بی سابقه ای مواجهیم، سطح کارآمدی و میزان 
رضایت عمومی کاهش پیدا کرده اســت، بیش از هر زمان نیاز به گفت وگو احســاس می شود. تصور عمومی این است که 
اوضاع خوب نیست و این شرایط را پیچیده تر می کند. چرا باید صبر کرد تا به مرحله ای رسید که هرگونه تغییری به امتیاز 
دادن روزافزون تلقی شود و بعد به مرحله ای برسد که حتی اگر حاکمیت پذیرای تغییراتی باشد، دینامیسم این تغییرات 

مانع آن شود و در یک وضعیت پیچیده، نه راه پس بماند و نه راه پیش؟«
الزم به یادآوری است که بحران هویت در جبهه اصالحات به حدی عمیق است که کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
در مرداد ماه سال جاری در مصاحبه با سازندگی گفته بود: »اصالحات یک سازمان دهی جدی می خواهد که آن را تعریف 
کند. به این معنی که از اساس اصالحات چیست؟ چه مفهومی  را دنبال می کند؟ به دنبال اصالح چه مواردی است؟ از ۷6 
تا به امروز جریان اصالحات مکرر گفته است که می خواهد اصالحات کند اما هرگز روشن نکرده است به دنبال اصالح چه 
چیزی است. آیا می خواهد سیاست را اصالح کند یا اولویت آنها اصالح اقتصاد است؟ اصالحات باید روشن کند که می خواهد 
دولت را اصالح کند یا اصالح مسائل اجتماعی را دنبال کند یا اینکه به طور مثال به دنبال اصالح و از بین بردن فساد در جامعه 
است. اصالحات به مفهوم کلی کلمه چه ایده ای را در سر دارد؟ آیا اصالح طلبان تصور می کنند که آزادی های اجتماعی و 

مدنی در جامعه کم است و باید فضا را برای افزایش آنها اصالح کرد؟«

درمکتب امام

جهان امروز دنیاى مستضعفین است
چنان با دوستان تان رحيم باشيد كه از ايثار هرچه داريد نسبت به آنان كوتاهى 

ننامييد. آگاه باشيد كه جهان امروز دنياى مستضعفني است و دير يا زود پريوزى از 

آنان است و آنان وارثني زمني و حكومت كنندگان خدايند. من بار ديگر پشتيباىن خودم 

را از متام نهضت ها و جبهه ها و گروه هايى كه براى رهايى از چنگال ابرقدرت هاى 

چپ و راست مى جنگند اعالم مى كنم.
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پس از انتشــار گزارش کیهان با عنوان 
»ســحر خدایارى را همان هایی کشته اند که 
برایش  اشک تمساح می ریزند!«، علی مطهرى 
که در بخشــی از این گزارش به مواضع دور 
از واقعیت وى در این ماجرا  اشــاره شده بود 

جوابیه اى ارسال کرده است.
گزارش خبری تحلیلی کیهان با عنوان »سحر 
خدایاری را همان هایی کشــته اند که برایش  اشک 
تمساح می ریزند!«، واکنش علی مطهری نماینده 

مجلس را در پی داشت.
مطهــری کــه در بخشــی از ایــن گزارش 
اظهارنظرهای اخیرش در ماجرای سحر خدایاری 
مورد نقد قرار گرفته بود با ارسال جوابیه ای به دفتر 
روزنامه توضیحاتی ارائه داده است. در بخشی از این 
جوابیه آمده اســت: »در شماره شنبه ۲۳ شهریور 
آن روزنامه در مطلبی تحت عنوان گزارش کیهان 
درباره ماجرای خودسوزی مرحومه سحر خدایاری، 
به توئیت اینجانب درخصوص این موضوع  اشاره و 
قضاوت نادرســتی شده بود. محتوای اصلی و جان 
کالم اینجانب در آن توئیت این بود که چرا موضوع 
به این کم اهمیتی که با چند کلمه نصیحت متهم 
خاتمه می یافت به دادگاه انقالب که جای رسیدگی 
به اقدامات مسلحانه و مواد مخدر و مانند آن است 
ارجاع شــده است تا چنین حادثه ای رخ دهد. ولی 
متأسفانه مســئوالن مربوط به جای پاسخ به این 
ســؤال، موضوع را بردند روی این مطلب که اساساًً 
حکمی  درباره او صادر نشده است، پس ما مسئولیتی 
نداریم. چند روز بعد از بســتری شــدن سحر در 
بیمارستان گفتند فردی در دادگاه انقالب به او گفته 
حکم تو 6 ماه حبس اســت و او خودسوزی کرده. 
بعد از فوت ســحر گفتند خیر، او گفته حکم تو در 
صورت اثبات، 6 ماه حبس است. در توئیت من هم 
آمده بود که او بعد از شنیدن این خبر خودسوزی 
کرده،  اشاره ای به اینکه حکم دادگاه صادر شده بوده 
یا نه، نشده بود. بعداً سخنگوی قوه قضائیه گفت حتی 

همین هم نبوده است.

تصدیق می کنید که با این وضع اطالع رسانی، 
زمینه برای اســتفاده رســانه های مخالف فراهم 
می شــود. تا زمانی که حکومت، وجدان جامعه را 
قانع نکند فضا برای آنها مهیاست و نمی توان گفت 
هیچ کس اظهارنظر نکند و از حقوق ملت دفاع نکند 
چون آنها بهــره می برند. اگر قوه قضائیه در همان 
ساعات اول فوت سحر گزارش منصفانه ای می داد 
زمینه بهره برداری دشــمن از بین می رفت. اکنون 

نیز دیر نشده است.«
کیهان: البته جوابیه آقاى مطهرى بخش طوالنی 
دیگرى هم دارد که به علت اینکه ارتباط مستقیمی  
با موضوع منتشــر شده در گزارش کیهان در نقد 
اظهارات اخیر وى نداشت از آن صرف نظر می شود.
اما آقاى مطهرى به جاى اینکه علت واقعی نشر 
خبر دروغ در توئیت خود را که باعث بهره بردارى 
دشمنان خارجی و دادن نسبت دروغ به قوه قضائیه 
شد را توضیح دهد و از انتشار خبر دروغ شرمنده 

باشد، سعی در توجیه ماجرا دارد.
مطهرى در توئیت اول خود آورده بود: »مرگ 
سحر دخترى که به خاطر ورود پسرانه به استادیوم 
آزادى بازداشت و در اثر شنیدن محکومیت اش به 
۶ ماه زندان خودسوزى کرد، حاکی از بی تدبیرى 

مسئول مربوط است...«
در این توئیت دو مطلب نادرست وجود داشت، 
اول اینکه مرحوم سحر اساساً وارد استادیوم نشده 
بود بلکه در هنگام تالش براى ورود به استادیوم 
با لباس مبدل با ممانعت مأموران رو به رو می شود 
که به درگیرى وى با مأموران و توهین وى به آنها 
منجر می شود. تشــکیل پرونده براى این دختر 
جوان نیز آن طور که مرکز رسانه قوه قضائیه پس از 
خودسوزى این دختر اعالم کرد »به علت پوشش 
نامناسب، درگیرى با مأموران و توهین به آنها بوده و 
نامبرده از همان زمان)اسفند 97( تا روز خودسوزى 
)11 شهریور( با صدور قرار تأمین آزاد بوده است.«

ادعاهاى غیرواقعی علی مطهرى  اینکه  دوم 
در مورد محکومیت ۶ ماه حبس ســحر خدایارى 

در حالی بود که مرکز رسانه قوه قضائیه همان ابتدا 
در این زمینه نیز اعالم کــرد: »تاکنون براى این 
فرد دادگاهی برگزار نشده و فرد مورد   اشاره حکم 

محکومیت ندارد.«
پدر این دختر نیــز پس از مرگ فرزندش در 
گفت و گو با کیهان اعالم کرد: »اساساً هیچ احضاریه 
و حکمی  براى دخترم صادر نشــده بود و وى روز 
حادثه، خود براى پیگیرى پرونده اســفندماه به 

دادگاه مراجعه کرده بود.«
اما پس از اینکه مطهرى متوجه اشتباه خود 
شــد، در توئیت دوم براى توجیه گاف خود البته 
بدون عذرخواهی و  اشاره به اینکه خبر نادرست 
وى تا چه حد باعث بهره بردارى و فضا سازى دشمن 
و بدخواهان شد، نوشت: »در موضوع خانم سحر 
خدایارى می پذیریم که حکم دادگاه صادر نشده 
بود، ولی این خبر قطعی است که در مراجعه سحر 
به دادگاه، شخص غیرمسئولی به او گفته به ۶ ماه 
حبس محکوم شده اى. اساساً چرا موضوعی به این 
کوچکی که با چند کلمه نصیحت قابل ختم بوده 

دادگاهی شده است...«
اما ادعاى دوم علی مطهرى براى توجیه خبر 
نادرســت اول نیز غیرواقعی بود. در همین زمینه 
قوه قضائیه  اسماعیلی ســخنگوى  غالمحسین 
جمعه شب در یک گفت وگوى تلویزیونی با  اشاره 
به جزئیات پرونده »سحر خدایارى«، اظهار داشت: 
»این مرحومه در مراجــع قضایی به هیچ عنوان 
محکومیت کیفرى نداشته است و اصال دادگاهی 
براى رسیدگی به پرونده او تشکیل نشده است تا 
بخواهد محکومیتی براى او صادر شده باشد. برخی 
از رسانه ها و افراد داراى مسئولیت هاى اجتماعی و 
سیاسی، برخالف واقع ادعا کردند که این فرد داراى 
محکومیت کیفــرى بوده و این حکم محکومیت، 
زمینه ســاز اقدام مرحومه شده است که به هیچ 
وجه این مطلب صحت ندارد. مطالب ادعایی دیگر 
درخصوص اینکه فرد دیگرى به مرحومه گفته است 
که داراى محکومیت هستی و حکمی  برایت صادر 

شده نیز صحت ندارد و بر اساس یک شایعه سازى 
و خبر سازى اینگونه ذهن افراد جامعه را مشوش 
کردند و خوراکی براى بیگانگان و معاندین نظام و 

انقالب فراهم آوردند.«
گفتنی است، شاهد مثال سوءاستفاده دشمن 
و بدخواهان نظام از اظهارات غیرواقعی امثال علی 
مطهــرى در ماجراى اخیر، دفاع شــبکه »ایران 
اینترنشــنال« از مواضع وى اســت. این شبکه 
مستقر در لندن که با ســرمایه گذارى و هدایت 
چند سرمایه دار وابســته به دربار سعودى اداره 
می شــود در برنامه خبرى تحلیلی بعدازظهر روز 
شنبه 23 شهریور خود با حضور چند تن از عناصر 
ضدانقالب و وابســته به غرب به تحلیل موضوع 
سحر خدایارى پرداخت. عنصر ضدانقالب دعوت 
شده به این برنامه طی صحبت هایی با مطرح کردن 
مسائلی که در مجلس شوراى اسالمی در رابطه با 
ســحر خدایارى پیش آمده به مواضع دو نماینده 
مجلس )علی مطهرى و پروانه سلحشورى( درباره 
این دختر پرداخت و ضمن حمایت و پشتیبانی از 
مواضع این دو نماینده حرکت و مواضع شریعتمدارى 
مدیرمسئول روزنامه کیهان را در درج مطلبی در 
شماره روز شنبه 23 شهریور مورد نکوهش قرار 
داد و از این حرکت کیهان به شدت ابراز ناراحتی کرد.
حال با روشن شدن داستان و تأیید نادرستی 
اظهارات آقاى مطهــرى در این ماجرا، وى باید از 
انتشار مطالب غیرواقع و زمینه سازى سوءاستفاده 
دشمن از مردم که عنوان نمایندگی آنها را یدک 
می کشد عذرخواهی کند، دستگاه قضا و نهادهاى 
نظارتی و مجلس نیز باید این موضوع را مورد بررسی 

و کنکاش قرار دهند. 
گفتنی است، علی مطهرى که مدعی حقوق 
مردم و صداقت است، پیش از این هم در ماجراى 
قتل »میترا استاد« به دست »محمدعلی نجفی« 
طی یادداشتی با بی اخالقی تمام مقتول را تلویحًا 
»پرســتو« نامیده بود که با واکنش خانواده استاد 

رو به رو شد.

سرویس سیاسی- 
دولت ترامپ که از انداختن همه تقصیر ها در مورد جنگ یمن 
بر گردن ایران ناامید شده اما با این حال در تالش است تا با مبالغه 
درباره نقش ایران در بحران یمن، نقش آمریکا در آسیب هاى ناشی 
 از جنایات ائتالف ســعودى در این کشــور را کم رنگ یا تکذیب 

کند. 
»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه ایاالت متحده بامداد یکشنبه با تکرار 
ادعاهای بی اســاس ضد جمهوری اسالمی ایران، مدعی شد تهران پشت 
عملیات پهپادی مقاومت یمن علیه تاسیسات نفتی عربستان سعودی بوده 
اســت.پمپئو در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: »تهران در پس حدود 
یکصد حمله ای اســت که ]تا کنون[ علیه عربستان سعودی انجام شده و 
این در حالی اســت که روحانی و ظریف تظاهر می کنند که به دیپلماسی 
متوسل هستند«. وی بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، بر خالف اعتراف تمام 
رسانه ها و کارشناسان بین المللی به توان پهپادی مقاومت یمن در اجرای 
این عملیات،  مدعی شــد: »ایران در بحبوحه تمام درخواست هایش برای 
کاهش تنش، اکنون حمله بی سابقه ای را علیه این تأمین کننده انرژی جهان 
)عربستان سعودی( انجام داده است. هیچ مدرکی از اینکه حمالت از یمن 

انجام شده باشند،  وجود ندارد.«
وزیر خارجه آمریکا در تالش برای ایجاد ایران هراسی در جهان، افزود: »از 
تمام کشورها می خواهیم علناً و یکصدا، حمالت ایران را محکوم کنند. ایاالت 
متحده با شرکا و متحدان خود همکاری خواهد کرد تا از تأمین انرژی در 
بازارها اطمینان حاصل کرده و ایران را به خاطر تجاوزهایش، پاسخگو کند.«

ارتش یمن صبح روز شنبه با 1۰ پهپاد مسلح به دو پاالیشگاه شرکت 
آرامکوی عربستان سعودی حمله کرد که در پی آن روند تولید و صادرات 
نفت ســعودی ها با اختالل مواجه شد.در این حمالت دو پاالیشگاه نفتی 
»بقیق« و »خریص« شرکت آرامکو در شرق عربستان هدف قرار گرفتند. 

نکته قابل تأمل اینکه در حالی پس از چند ساعت از این حمالت، آمریکا 
ایران را به دست داشتن در آن متهم کرد، که پرسش این است: تحقیقات 
آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در حمالت چگونه انجام شد؟ آنها به چه 
اسناد و مدارکی دست یافته اند که خود سعودی ها از آن مطلع نیستند؟ یا 
اگر مطلعند چرا خودشان واکنش نشان نداده اند؟ به همین جهت اتهام زنی 

آمریکا چیزی جز ادامه روند ایران هراسی این کشور علیه ایران نیست.

گستاخی سناتور آمریکایی
 باید به پاالیشگاه هاى ایران حمله شود!

پــس از ادعای بی اســاس پمپئو بود که یک ســناتور جنگ طلب و 
جمهوریخواه آمریکا نیز با دســتاویز قرار دادن حمله پهپادی روز شنبه به 
تأسیسات نفتی عربستان، خواستار اقدام تالفی جویانه آمریکا و حمله این 
کشور به تأسیسات نفتی ایران شد! »لیندسی گراهام« سناتور جمهوری خواه 
ایالت کارولینای جنوبی در پیامی در توئیتر، گستاخانه نوشت: »هم اکنون 
زمــان آن اســت که اگر ایران اقدامات تحریک آمیز خــود را ادامه دهد یا 
غنی ســازی اورانیوم را افزایش دهد، آمریکا حمله به پاالیشگاه های نفت 
ایران را بر روی میز قرار دهد.« وی اضافه کرد: »ایران تا زمانی که پیامدها 
واقعی تر نشوند همانند حمله به پاالیشگاه های آنها که کمر رژیم را خواهد 

شکست، سوء رفتارهای خود را متوقف نخواهند کرد.«
گراهام در حالی از حمله به پاالیشگاه های نفت ایران دم می زند که هنوز 
مدت زمان زیادی از سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی و ناتوانی واشنگتن از 

نشان دادن هرگونه واکنش نظامی به آن نگذشته است.
پاسخ »سریع« به ادعاى مضحک مقامات آمریکائی

در پی یاوه گویی های مقامات آمریکایی، »یحیی ســریع« سخنگوی 
نیروهای مســلح یمن با صدور بیانیه ای در این باره اعالم کرد این عملیات 
یکی از بزرگ ترین عملیات هایی است که نیروهای ما در عمق سعودی انجام 
داده و پس از رصد اطالعاتی دقیق و همکاری افراد شریف و آزاده در داخل 

عربستان سعودی صورت گرفته است.
وی همچنین گفت که عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه 
عربستان همچنان ادامه دارد و تا زمانی که رژیم سعودی به تجاوز و محاصره 

یمن ادامه دهد دامنه حمالتمان به عربستان توسعه خواهد یافت.
اظهارات پمپئو؛ کم خردانه، مزّورانه و خطرناک است

از ســوی دیگــر ســناتور »کریس مورفــی« ازحزب دموکــرات، با 
»غیرمســئوالنه« دانستن چنین اظهاراتی در صفحه شخصی توئیتر خود 
نوشت: این یک ساده سازی غیرمسئوالنه و نحوه وارد شدن ما به جنگ های 
کم خردانه است.»بن رودز« معاون مشاور امنیت ملی اوباما نیز با تأکید بر 
اینکه جنبش انصاراهلل را نباید همان ایران دانست، گفت:  سعودی ها جنگی 
را در یمــن به راه انداخته اند. این )اظهارات پمپئو( به  طرز غیرقابل باوری 

کم خردانه، مزّورانه و خطرناک است.

اظهارنظرها کور، غیرقابل درک و بی معناست
همچنین سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران نیز در واکنش به اظهارات مقامات آمریکائی علیه کشورمان 
گفــت: چنین اتهام زنی ها و اظهارنظرهای کــور و بی حاصل در چارچوب 
دیپلماتیک غیرقابل درک و بی معناست. در روابط بین المللی حتی »خصومت 
ورزی« هم دارای حداقلی از باورپذیری و چارچوب های منطقی اســت که 
مقامات آمریکا این اصول حداقلی را نیز درنوردیده اند. این گونه اظهارنظرها 
و اقدامات بیشــتر شبیه برنامه ریزی سازمان های مخفی و اطالعاتی برای 
تخریب وجهه کشوری به منظور زمینه سازی برای اقداماتی در آینده است. 
آمریکایی ها سیاستی به نام »فشار حداکثری« در پیش گرفتند که ظاهرا 

به دلیل ناکامی ها به سمت »دروغ حداکثری« گرایش پیدا کرده است.
نفوذ اطالعاتی انصاراهلل در عربستان

 معادالت درگیرى در حال تغییر
بر خالف ادعاهای مضحک و بی ســند مقامات آمریکائی در اتهام زنی 
به ایران، رصدگران بین المللی با نگاهی واقع بینانه به تحلیل حوادث اخیر 
پرداختنــد. روزنامه اینترنتی رأی الیوم، در گزارش خود نوشــت حمالت 
پهپادی انصاراهلل یمن به عمق خاک عربستان و تأسیسات نفتی این کشور 
که برای چندمین بار صورت می گیرد، از نفوذ اطالعاتی انصاراهلل در عربستان 
حکایت دارد و بیانگر این است که معادله درگیری در منطقه در حال تغییر 

و دگرگونی گسترده ای است.
روزنامه »نیویورک تایمز« روز یکشــنبه در گزارشــی با موضوع پاسخ 
پهپادی اخیر انصاراهلل و ارتش یمن به حمالت عربســتان سعودی، نوشته 

است که توان پهپادی یمن، ریاض را مستأصل کرده است.
»فاری المسلمی« از مؤسسین مرکز مطالعات راهبردی صنعا نیز در این 
مورد می گوید: »این برای سعودی ها چالشی ایجاد کرده که توان رویارویی با 
آن را ندارند، هر قدر هم که توان مالی، نظامی یا اطالعاتی داشته باشند.«

»اِیمی میرز ِجیف« تحلیلگر انرژی خاورمیانه در شورای روابط خارجی 
آمریکا معتقد اســت، یمنی ها از اهمیت باالی این تأسیسات اطالع کامل 
داشته اند و نقطه ای را هدف قرار داده اند که حداکثر »اثرگذاری و خسارت« 
را ایجاد کند.»زویجننبرگ« پژوهشگر ارشد مسائل پهپادی در مؤسسه صلح 
هلندی »پکس« نیز می گوید، قیمت ارزان پهپاد، دشواری شناسایی و هدف 
قرار دادن آنها و توانایی باالی آنها در ایجاد آسیب گسترده، موجب شده تا 

یمنی ها با استفاده از این ابزار، دست برتر را در برابر سعودی ها داشته باشند.
پوششی براى همدستی واشنگتن- ریاض 

در جنایات علیه یمن
البته واشــنگتن ناچار اســت چنین رویکردی را در پیش بگیرد، زیرا 
هرگونه اعتراف به نقش مقاومت یمن در انجام دادن این حمالت به معنای 
اذعان به ناتوانی ســعودی ها در مقابله با حمالت پهپادی و موشکی انصار 
اهلل یمن بوده و در عین حال این پرســش را مطرح می کند که پس فایده 
خریدهای تسلیحاتی ده ها میلیارد دالری رژیم سعودی از آمریکا از جمله 
خرید و استقرار سامانه های ضد موشکی و ضد هوایی پاتریوت چه بوده است؟

هنگامی که به رغم در اختیار داشتن این سامانه ها و انواع هواپیماهای 
رهگیر در نیروی هوایی عربستان، سعودی ها از رهگیری پهپادهای یمنی ها 
عاجزند.گرچه برخی ناظران نیز متهم کردن ایران از سوی آمریکا را در راستای 
تالش واشنگتن برای انعقاد قراردادهای تسلیحاتی جدید با عربستان از طریق 

تهدید جلوه دادن ایران ارزیابی می کنند.
در حال حاضر نیز آمریکا بازی گذشته خود را علیه ایران مجدداً تکرار 
کرده و قاعدتا باید بداند که این بازی مانند قبل شکست خواهد خورد. در 
واقع اتهام زنی آمریکا و برخی کشور های عربی علیه ایران بدون ارائه مدرک 
و دلیل، عالوه برای تالش های آنها برای گسترش ایران هراسی در منطقه 
برخواسته از این مطلب است که طرف های مذکور توان پذیرش این واقعیت 
را ندارند که قدرت نظامی نیرو های یمنی چه از لحاظ موشکی و چه از لحاظ 

پهپادی به شدت تقویت شده است.
از ســوی دیگر تالش مقامات آمریکائی برای اتهام زنی های بی سند به 
ایران به منظور دخیل کردن ایران در بحران یمن در حالی است که سهم 
عمده مسئولیت فجایع یمن متوجه ائتالف دولت هایی است که بیش از چهار 
سال و نیم گذشته، یمن را مورد محاصره هوایی و دریایی قرار داده و از دولت 
دست نشانده عربستان در راستای محاصره یمن و توقف پرداخت حقوق بخش 
عمومی حمایت کردند. پمپئو با انداختن توپ در زمین ایران، تالش می کند 
تا این واقعیت که دولت متبوعش همچنان به کمک ها و حمایت ها از دولتی 
که مرتکب جنایات جنگی علیه بشریت می شود، ادامه می دهد را رد کند. 
ائتالف سعودی و حامیان غربی آن، عامل اصلی ایجاد بحران در یمن و در 
نتیجه پاسخ قاطع یمنی ها هستند و عواقب این بحران نیز متوجه آنان است 

و هیچ ادعایی این واقعیت را تغییر نخواهد داد.

رئیس جمهــور گفت: حضور آمریکایی ها در ســوریه تجاوزگرانه، 
غیرقانونی و مداخله جویانه است که همواره این بخش از منطقه را ناآرام 

نگه داشته است.
رئیس جمهور عصر دیروز پیش از سفر به آنکارا به منظور شرکت در پنجمین 
نشست اجالس سه جانبه سران ایران روسیه و ترکیه در فرودگاه مهرآباد تهران، 
گفت: این اجالس؛ اجالس سه جانبه در ترکیه است و این پنجمین اجالس سران 

سه کشور در رابطه با مسئله سوریه است.
وی ادامه داد: برای هر سه کشور مسئله امنیت منطقه حائز اهمیت است. هر 
سه کشور از کشورهایی هستند که در همین منطقه و در همسایگی سوریه زندگی 
می کنند و آنچه که مهم است اینکه االن قریب به 9 سال است که مردم سوریه با 

مشکالت فراوان در برابر تروریست ها و حامیان آنها مواجه هستند.
روحانی تاکید کرد: خوشبختانه در دو سال و نیم اخیر بعد از روند آستانه که 
این سه کشور ضامن آتش بس در سوریه هستند، روند مناسبی ایجاد شده است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این ۳ کشور ضامن آتش بس در سوریه هستند 
و اکثریت مردم سوریه تحت پرچم حاکمیت سوریه هستند اما هنوز بخش هایی 
در اشغال تروریست ها است. در منطقه ادلب هنوز تروریست ها حضور دارند و ادامه 
جنگ با تروریســت ها در منطقه ادلب ضرورت دارد.وی با اشاره به مشکالتی که  
سوریه در منطقه شــرق فرات با آن مواجه است، تاکید کرد: حضور آمریکایی ها 
حضوری تجاوزگرانه، غیرقانونی و مداخله جویانه در ســوریه است که همواره این 
بخش)ادلب( از منطقه از ســوریه را نا آرام نگه داشته است. مداخالت و تجاوزات 
رژیم صهیونیستی و حمایت آنها از تروریست ها و حمالت رژیم صهیونیستی به مردم 
سوریه و زیرساخت های این کشور جزو نگرانی های منطقه و این سه کشور است.

روحانی بیان داشت: در واقع بخشی از مسائل حل شده و بخشی از مسائل مانده 
که بزرگترین آن مسئله ادلب و شرق فرات است.البته عالوه بر مبارزه با تروریسم، عدم 
مداخالت خارجی، مسئله آینده سوریه، بازگشت آوارگان، بازسازی سوریه، اصالح 
قانون اساسی، انتخابات ۲۰۲1 همه مسائل مهم پیش رو است که  در این اجالس 
سه جانبه بحث و بررسی خواهد شد.به گزارش فارس، رئیس جمهور خاطرنشان 
کرد: همانطور که بارها اعالم کردیم مسائل منطقه باید توسط کشورهای منطقه از 
طریق گفت و گو و مصالحه حل شود؛ در زمینه سوریه و یمن نظر ما همین است.

وی ادامه داد: آنچه امروز در این منطقه رخ می دهد که بسیاری از کشورهای 
دنیا را نگران کرده اســت ناشــی از برنامه ریزی های غلط و توطئه های آمریکا در 
این منطقه است. آنها از عربستان سعودی و امارات پشتیبانی می کنند، اسلحه و 
اطالعات می دهند و بخشی از عملیات جنگی توسط آمریکایی ها اداره می شود.روزانه 
شمار زیادی از بی گناهان در یمن کشته می شوند و در منطقه ناامنی وجود دارد. 

عبداهلل ناصرى، مشــاور رئیس دولــت اصالحات گفت: 
اصالح طلبان باید بپذیرند اگر شرکت در انتخابات را مشروط 
نکنند، نزد جامعه مدنی و مردم به عنوان نامردان و پفیوز هاى 

سیاسی قلمداد خواهند شد.
به گزارش ایلنا، ناصری افزود:  بنابراین شرایط تاریخی این گونه است 
که اصالح طلبان نباید تنور انتخابات را برای جریان مقابل گرم کنند بلکه 

باید شرایط معقول بگذارند.
وی در ادامــه گفت: معتقدم اگر یــاران اصلی و اصیل اصالحات  
بنشــینند شرایطی را برای انتخابات تعریف کنند می شود امیدوار بود 

که در سرنوشت مجلس تعیین کننده خواهند بود اما اگر اینگونه نباشد 
حتما باید نسبت به پیروزی اصالح طلبان تردید کرد.

در روزهای گذشته، غالمحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران 
اذعان کرده بود که حضور مشروط یا تحریم انتخابات توسط اصالح طلبان، 

نتیجه معکوس دارد.
همچنین چندی پیش صادق خرازی، از فعالین اصالح طلب گفته 
بود:»در جامعه سیاسی ایران سناریو مشارکت مشروط جواب نمی دهد. 
حاکمیت کشــور ما مبتنی بر رأی توده های مردم است و هنوز نظام و 
حاکمیت قدرت باالیی را در بین الیه های اجتماع و اکثریت مردم دارد. 

زمانی می توان این چانه زنی ها را در ادبیات سیاســی کشور مطرح کرد 
که حاکمیت و نظام سیاسی فرآیندی از تصمیم سازی مردم نباشد؛ اما 
در کشور ما این طور نیست. به نظر من آن طور که آقای حجاریان مطرح 
کرده، حاکمیت هیچ شرطی را نه تنها نمی پذیرد، بلکه این گونه شعارها 
باعث می شود فاصله بین اصالح طلبان و حاکمیت بیشتر شود. از سویی 
این ســناریو حتی اقبال عمومی اصالح طلبــان را ندارد و نمی تواند به 

نتیجه برسد«.
مصطفی کواکبیان، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در روزهای 

گذشته گفته بود:»تحت هر شرایطی لیست می دهیم«.

سرویس سیاسیـ 
پژمانفر نماینده عضو فراکسیون والیی می گوید 
حاال که قید فوریت طرح شــفافیت راى نیاورده 
پیشنهاد من این است که همه افرادى که این طرح 
را امضا کردند شفافیت را به صورت داوطلبانه اجرا و 

آرا و عملکردشان را منتشر کنند.
از سال گذشــته تاکنون بارها موضوع شفافیت آرای 
نمایندگان مطرح شده تا اینکه برای بار دیگر در سال جاری 
و در ماه گذشــته به همت حجت االسالم ذوالنوری طرح 
شــفافیت آرا و عملکرد نمایندگان به صحن مجلس آمد. 
بار دیگر افراد زیادی این طرح را امضا کردند اما در هنگام 

رای گیری نیمی  از آنها به این طرح رای دادند.
چند روزی از رای نیاوردن قید دو فوریت و حتی یک 
فوریت این طرح گذشت و آرام آرام داشت این موضوع نیز 
در میان مسائل روز مشمول مرور زمان و فراموشی می شد 
که ناگهان یک سخنرانی از فراز منبری در مراسم یکی از 
شب های دهه اول محرم دوباره تنور شفافیت را داغ کرد. امام 
حسین)ع( یکی از اهداف قیامش را امر به معروف و نهی از 
منکر عنوان کردند اما امر به معروف یک روحانی در یکی از 
شب های محرم خطاب به مجلس برای تن دادن به شفافیت 
برای طیف موسوم به اصالح طلب مجلس بسیار گران آمد!

داغ شدن تنور شفافیت
حجت االســالم علیرضا پناهیان در انتقادات خود از 
مجلس پرســیده بود که چرا تن به شفافیت نمی دهد؟ و 
همچنین از جوانان خواســته بود که شفافیت را به عنوان 
یک مطالبه به صورت فراگیر دنبال کنند تا این موضوع به 
یک پویش بزرگ بدل شود. این سخنان آنچنان بر جماعت 
لیست امید گران و سنگین آمد که برخی از نمایندگانش با 
زشت ترین الفاظ و تهمت ها به  ترور شخصیت این روحانی 

و استاد حوزه و دانشگاه روی آوردند.
یکی از ایرادهای عدم شفافیت همان موضوعی است 
که در ابتدای این گزارش به آن  اشاره کردیم. پرداختن به 
این مبحث با مصداقی عینی و ملموس درک و فهم آن را 
آسان تر می کند. حجت االسالم مجتبی ذوالنوری، نماینده 
مردم قم و عضو فراکســیون والیی سال گذشته در چنین 

ایامی  از امضای طرح شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان توسط 
19۰ نماینده خبر داده بود. 

با این حساب باید منتظر تصویب قید دو فوریت این 
طرح با اکثریت قاطع آرا می بودیم. ۳ شهریورماه جاری این 
طرح در دســتور کار قرار گرفت. نمایندگان بعد از استماع 
نظــرات مخالفان و موافقان فوریت ایــن طرح، با 69 رای 
موافــق، 1۰۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲1۲ 
 نماینــده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت 

کردند.
ســپس یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد که 
نمایندگان با ۵9 رای موافق، ۷۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع 
از مجموع 19۸ نماینده حاضر در مجلس مجدداً رای ندادند. 
لذا طبق اعالم رئیس جلسه این طرح به صورت عادی اعالم 
وصول شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت و این یعنی 
به این زودی ها نوبت به این طرح نخواهد رسید و اگر هم 
می رسید با این وضعیتی که از مجلس دهم شاهد هستیم 

به تصویب نمی رسید.
اصالح طلبان

 مخالف پایان دادن به رفتار نفاق آلود
به راســتی چرا 19۰ نماینده مجلس که اسامی  آنها 
مشخص است این طرح را امضا می کنند اما در روز رای گیری 
تنها 6۰ نفر به ایــن طرح رای می دهند؟ به عبارتی 1۳۰ 
نفر این طرح را امضا کرده اند اما به آن رای نداده اند. آیا این 
وضعیت پسندیده مجلس جمهوری اسالمی ایران است؟ آیا 
کسانی که از این طریق به فریب مردم می پردازند صالحیت 

نمایندگی مردم ایران را دارند؟ 
و مهم ترین سؤال این است که چرا اصالح طلبان مخالف 
پایان دادن به این وضعیت هســتند؟ و چرا از شیوه ای که 

مستعد بروز رفتار نفاق گونه است حمایت می کنند؟
از »نصرالــه پژمانفر« نماینده مردم مشــهد و عضو 
فراکســیون نمایندگان والیی پرسیدیم که چرا 19۰ نفر 
این طرح را امضا کرده اند و تنها 6۰ نفر به آن رای داده اند؟ 
که این نماینده مجلس در پاسخ گفت: »طرح هایی مانند 
شــفافیت برای مردم مهم است و همچنین موافقت با این 
طرح برای نماینده می تواند وجهه ای بسازد. همان گونه که 

مخالفت با آن ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. حاال 
اگر نماینده به واقع و با تمام وجود خواهان شفافیت باشد 
هیــچ ایرادی ندارد که این موضوع را به موکالن خود و به 
مردم حوزه انتخابیه نشان دهد که هیچ مشکلی با شفافیت 

آرا و عملکرد نمایندگان ندارد.«
پژمانفر در ادامه گفته اســت: »تمام مشکل آنجاست 
که یک نفر بخواهد از این فرصت سوءاستفاده کند و آن را 
دســت مایه ای برای ایجاد وجهه مثبت از خویش سازد در 
حالی که به واقع با شفافیت مخالف است و آن را برنمی تابد. 
پس جواب سؤالی که مطرح کردید این است که متأسفانه 
عده ای از این فضای غیرشفاف مجلس برای فریب مردم و 
ایجاد وجهه مثبت از خود سوءاســتفاده می کنند که یکی 
از راه های آن امضای طرح هایی مثل شــفافیت است. چرا 
که اسامی  امضاکنندگان به صورت علنی پخش می شود و 
نمایندگان امضا کننده معموال امضای خود ذیل طرح را در 
صفحات مجازی خود یا سایت های خود به نمایش می گذارند 
اما رای گیری در مــورد آن طرح ها به صورت مخفی انجام 
می شود و آنجاست که نماینده امضا کننده طرح شفافیت که 
در باطن مخالف آن است به آن طرح رای منفی می دهد.«

یک راهکار خوب
طیف موســوم به اصالح طلب همواره خود را مدعی 
خواســت و اراده مردم نشان داده  اما در مواردی به وضوح 
نشان داده که تا آنجا که خواست مردم با امیال حزبی آنها 
همخوان باشد از حقوق مردم دم می زنند و تازه ترین نمونه 
آن را در فقره شفافیت دیدیم که چگونه از سال گذشته با 
آن به مخالفت پرداخته و شائبه هایی را درست کرده و در 

فضای مجازی و رسانه هایشان پراکندند. 
از پژمانفر در این مورد پرسیدیم که آیا شفافیت مجلس 
را از حقوق مردم می داند یا نه؟ و اینکه چرا لیست امید به 
این موضوع قایل نیست؟ که این نماینده عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس در پاسخ به نکته جالب توجهی  اشاره کرد: 
»قطعا شــفافیت مجلس از حقوق مردم است. مردم باید 
بدانند که کسی را که به وکالت از خود به مهم ترین بخش 
نظــام یعنی مجلس فرســتاده اند در برابر موضوعات مهم 
چه رویکردی اتخاذ کرده و به چه چیزی رای داده اســت. 

همچنین ممکن اســت کسی به یک قرارداد یا معاهده ای 
بین المللی رای مثبت دهد و چند سال بعد کشور از ناحیه 
آن متضرر گردد. وقتی شفافیت در مجلس نیست آن فرد 
می تواند مدعی شود که او رای منفی داده است. همه اینها 

با شفافیت حل می شود.«
اجراى داوطلبانه شفافیت

 توسط امضاکنندگان طرح 
پژمانفر در ادامه افزود: »اما اینکه 19۰نفر از نمایندگان 
مجلس یعنی اکثریت قاطع مجلس این طرح را امضا کرده اند 
یعنی آنها به این موضوع واقف هستند که این از حقوق ملت 
است و خواست آنهاست. چرا که همان طور که قبل از این 
گفتم متأسفانه برخی از این موقعیت برای  تراشیدن وجهه 

برای خود استفاده می کنند.«
او در پاسخ به این سؤال که به رغم رای نیاوردن طرح 
شفافیت به نظر شما راهکاری که می توان برای عدم تکرار 
چنین چیزهایی به کار گیریم چیست؟ اظهار داشت: »به نظر 
من باید نــام آن 19۰ نفر امضا کننده طرح به مردم گفته 
شــود و همچنین از آن افراد که این طرح را امضا کرده اند 
خواست که با این عده از نمایندگان که به انتشار داوطلبانه 
آرا و عملکرد خود در مجلس مبادرت ورزیده اند همراه شوند 
و آنها نیز آرا و عملکرد خود را به صورت داوطلبانه منتشــر 
کنند. چرا که آنها این طرح را امضا کرده اند و این یعنی آنها 

خواهان اجرای شفافیت هستند.«
»حجت االســالم علیرضا ســلیمی« نماینده محالت 
در مجلس شــورای اســالمی و عضو فراکسیون والیی در 
گفت وگو با خبرگــزاری فارس، در مورد شــفافیت آرای 
نمایندگان مجلس اظهار داشــت: »حق مردم در دانستن 
است که در کشور ما محدود شده و بسیار عجیب است که 
دو فوریتی بودن طرح شــفافیت آرا بیش از 1۷۴ نفر امضا 

داشت اما 69 نفر به آن رأی دادند.«
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: »در 
همین مورد مذکور باید آرای نمایندگان منتشر شود تا مردم 
بفهمند چه کسانی چنین طرحی را امضا کرده اند و سپس 
زیر امضاهایشان زده اند و اگر مردم این را بفهمند که یک 
نماینده چیزی را بیهوده و بدون اعتقاد امضا می کند دیگر 

به او رأی نمی دهد.«
نماینده نباید بر طبل مخفی کارى 

بکوبد
وی خاطرنشان کرد: »روزی که ما نماینده شدیم با مردم 
شرط نکردیم به شرط مخفی کاری نماینده شویم. ما نماینده 
مردم هستیم و هم اکنون خواست افکار عمومی، شفافیت 
اســت. اینکه عده ای از نمایندگان مجلس به مردم بگویند 
شما حق ندارید آرا را بدانید توهین به مردم است و متأسفانه 
تا عده ای به برخی نمایندگان می گویند باالی چشم تان ابرو 
است فوری رگ گردنشان کلفت می شود اما به این مردمی که 
ولی نعمت ما هســتند این گونه توهین می کنند ســکوت 
 اختیار کرده و چیزی نمی گویند که شــفافیت حق مردم 

است.«
ســلیمی  افزود: »وقتی مردم را در تاریکی نگه داریم 
نتیجه اش می شود دختر فالن وزیر، داماد فالن وزیر و پسر 
آن آقا و ژن خوب فالن مدیر و معاون؛ االن در دادگاه ها چه 
خبر است؟ داماد چه کسی از بانک سرمایه وام میلیاردی 
گرفت؟ دختر کدام وزیر در لواسان ویالیی غیرمجاز کاخ مانند 
ساخته  است؟ دختر کدام وزیر در روزهای آینده به دادگاه 

خواهد رفت؟«
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار 
داشت: »نمایندگان پاکدست زیادی در مجلس داریم اما پسر 
و دختر و داماد و عروس برخی از نمایندگان در چند شرکت 
عضو هیأت مدیره هســتند. هم اکنون چرا باید نماینده 
استان تهران در استان مرکزی عضو هیأت مدیره یک یا دو 
شــرکت باشد. داماد فالن وزیر اسبق آموزش و پرورش در 
این استان چه کار می کند؟ ضمن اینکه در مورد سایرین نیز 
بحث هایی مطرح است ولی اگر شفافیت باشد این موضوعات 

پیش نمی آید.«
وی تصریــح کرد: »نامه ای را به آقای امیرآبادی عضو 
هیئت رئیسه مجلس داده ایم که خواستار اجرای شفافیت 
آرا در مورد افرادی که طرح مذکور را امضا کرده اند شده ایم 
تا مردم بدانند کیفیت رای این تعداد چگونه است.  در مورد 
حضور و غیاب نمایندگان هم متأسفانه برخی ها فشار آوردند 

که چرا اعالم می کنید و نباید منتشر شود.«

جوابیه »علی مطهری« به گزارش خودسوزی 
»سحر خدایاری« و پاسخ كیهان

هذیان گویی واشنگتن درباره ضربه كاری به آرامکو     آمریکا برای تخفیف سرافکندگی خود و آل سعود ایران را متهم كرد

اكثریت مجلس پای طرح شفافیت را امضاء می كند اما رأی مثبت نمی دهد!

روحانی:
حضور آمریکایی ها در سوریه

 غیرقانونی و مداخله جویانه است

عبداهلل ناصرى:

اصالح طلبان اگر مشروط در انتخابات شركت نکنند پفیوز سیاسی هستند!


