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جمهوری اسالمی
و اصالت دانشجو 

دکترداودمهدویزادگان*
دانشــجو، عنصر فرهنگی هر جامعه تعالی خواه و ترقی جو اســت. کســوت 
دانشــجویی افتخاری است که نصیب قشــری از جوانان جامعه می شود. دانشجو 
به مثابــه عنصر فرهنگی از نگاهی اجتماعی و عقالیی امری زینتی و تشــریفاتی 
نیســت. چون جامعه تعالی خواه و ترقی جــو به خاطر اهداف واال و مترقیانه ای که 
دارد چنین عنصر فرهنگی را در خود پدید می آورد. چنان که دانشــگاه و اســتاد 
نیز مولود همین اهداف تعالی خواهانه اســت. بنابراین ، دانشجو از منظر عقالنیت 
غیرابزاری اصالت دارد. بدین معنا که جامعه بدون دانشــجو قادر به تحقق اهداف 
مترقیانه خود نیست. اما نکته اساسی در عینیت اصالت دانشجو است. ممکن است 
که جوان این آب و خاک در کسوت دانشجو قرار گیرد؛ لکن تا رسیدن به محتوای 

دانشجویی گام های زیادی را الزم است.
بدون تردید، حضور استاد دانا و فرهیخته و متعهد در دانشگاه و رابطه علمی و 
اخالقی خوب میان استاد و دانشجو به همراه محیط روح افزا، اخالقی و دانش ورزانه 
دانشــگاه در عینیت اصالت دانشجو نقش بسیار زیادی دارد. در کنار این شرایط ، 
الزامات دیگری نیز وجود دارد که مربوط به خود دانشــجو است. روحیه فروتنانه 
علم آموزی و ارج نهادن به مقام اســتاد و اهتمام به علم آموزی از او ، خود آگاهی 
تاریخــی صادقانه ، تعهد اخالقی بــه جامعه و روحیه مردمی و فداکاری جهادی و 
دغدغه منــدی دینی و حس غیرت ملی در برابر بیگانگان همگی از جمله الزامات 
اخالقی و علمی و اجتماعی و سیاسی است که موجبات اصالت دانشجو را فراهم 
می سازد. برای هریک از این الزامات، مطالب زیادی را می توان در جای خود ارائه 

کرد و توضیح مبسوطی داد.
با وصف این، راه برای عمومی  سازی اصالت دانشجو بسیار است. چون ممکن 
است یک یا چند دانشجو با التزام به این شرایط ، اصالت دانشجویی را در خود احیا 
کرده باشند؛ لکن برای عمومی  سازی اصالت دانشجو به کار بیشتری نیاز است که 
مربوط به نظام سیاســی و اجتماعی است. فلسفه سیاسی و نظام حکمرانی است 
که می تواند موجب یا مانع عمومی  ســازی اصالت دانشجو شود. آنچنان که جامعه 
دانشگاهی به ویژه دانشجویان ایرانی هر دو حالت را در یکصد سال اخیر تجربه کردند. 
دانشگاه با همه عناصر اصلی آن؛ یعنی استاد و دانشجو و کتاب و کارکنانش 
در نظام اســتبدادی غربزدة وابســته پهلوی اصالت نداشت. شهادت سه دانشجو 
معترض به دخالت استکبار جهانی در سال 32 در دانشگاه تهران نشانه بی اصالت 
بودن دانشــجو نزد حاکمان سلطنت طلب پهلوی بود. حضور گسترده مستشاران 
نظامی و غیرنظامی بیگانگان و بدخواهان ملت در ایران و ســپردن امور به دست 
آنان ، بی اعتنایی به فارغ التحصیالن دانشــگاه و اساتید آن ، وجه دیگری از اصالت 
نداشتن دانشجو و دانشگاهی در دیکتاتوری پهلوی بود. سلطه فرهنگ غربزدگی 
و الابالی گــری و بی قیدی به اصول اخالقی و دینی همراه با فقدان غیرت دینی و 
ملی در میان عموم دانشــجویان از جمله موانع پاگیری اصالت دانشجو بود. بدین 
ترتیب، نظام سیاسی استبدادی وابسته پهلوی بزرگ  ترین مانع عمومی  سازی اصالت 

دانشجو در جامعه ایرانی بود.
به همین خاطر، ملت ایران از آنجا که بی اصالتی دانشجو را به مثابه تحقیر و 
بی حرمتی خود می دانست و حاضر نبود فرزندانش را به نظام حکمرانی بسپارد که 
نتیجه آن بی اصالتی و بی هویتی باشد، به رهبری فقیه و دردمند و اصالت خواه لبیک 
گفت و مردمی  ترین انقالب در دوران معاصر را پدید آوردند)1357ش/ 1979م(. به 
طوری که دانشجویان و حوزویان از پیشتازان وقوع انقالب اسالمی بودند. به دنبال 
این انقالب، نظام سیاسی جمهوری اسالمی مبتنی بر اصل والیت مطلقه فقیه با 

رای اکثریت قاطع مردم ایران تاسیس شد. 
اکنون بعد از گذشت چهل و اندی سال از تجربه نظام جمهوری اسالمی و کنار 
گذاشتن نظام و فرهنگ استبدادی و غربزده سلطنت پهلوی شاهد اصالت یابی جامعه 
ایرانی هستیم. دانشــگاه و دانشجو با جمهوری اسالمی اصالت خود را پیدا کرده 
است. رهبران و دلسوزان نظام اسالمی همواره راه سربلندی ایران و ایستادگی برابر 
تجاوزطلبی و سهم خواهی های نامشروع نظام سلطه جهانی به رهبری امپریالیسم 
آمریکا را در اصالت مندی نهادها به ویژه اصالت دانشــگاه و دانشــجو دانســته و 
می دانند. چنان که تجربه موفق جمهوری اســالمی تا به امروز بر دانشگاه اصیل و 
مستقل استوار بوده است. تمام ارزش های دانشگاه ایرانی پیش از انقالب در تجربه 
جمهوری اسالمی به ضدارزش تبدیل شده است. دقیقاً راز سربلندی نظام اسالمی 
و تبدیل شــدن به ایران قوی در همین ضدیت های اصیل بوده است. هر آنچه که 
اصالت داشت در جمهوری اسالمی اصالت خود را پیدا کرد. چنان که اصالت دانشجو 

به واسطه جمهوری اسالمی در دانشگاه و جامعه عمومیت پیدا کرد.
اگر تاریخ سیاسی معاصر ایران را نیک بنگریم، متوجه می شویم که دشمنی 
استبداد و استعمار با اسالم سیاسی و ایده جمهوری اسالمی دیرینه است و به وقایع 
بعد از انقالب اسالمی محدود نمی شود ، بلکه به زمان قیام مردمی پانزده خرداد و 
بلکه خیلی پیش تر بازمی گردد. از همان زمان که اسالم سیاسی داعیه اصالت مندی 
داشت و به خاطر آن وارد صحنه سیاست شد. این دشمنی از آن زمان تاکنون نه 
فقط تغییر نکرده است بلکه شدت سبعانه ، خشونت بار و سرکوبگرانه ای پیدا کرده 
است. استکبار جهانی و مزدورانش همچنان نه تنها خواهان افتادن ایران و ایرانی از 
اسب پیشرفت و ترقی هستند بلکه رویای افتادن از اصل را در سر می پرورانند. به 
همین خاطر، همواره تابلو تاریخ تاریک دوران استبداد و دیکتاتوری پیش از انقالب 
را به مثابه رویای دانشجوی ایران َعلَم کرده است. یعنی ایرانی ضعیف و چندتکه و 
بی قید و بی غیرت، ایرانی وابسته و غربزده را طلب می کند. امروز همچون گذشته، 
ســلطه گران و عوامل ارتجاع، اصالت دانشجو را که به برکت جمهوری اسالمی و 
خون شهدای دانشجو به دست آمده نشانه رفته است و در پی بازستاندن اصالت از 
دانشجویان این مرز و بوم هستند. این است که 16 آذر برای دانشجویان نه صرفاً 
تجدید خاطره سیاسی ، بلکه تجدید عهد و پیمان برای حفظ و حراست از اصالت 
دانشجو است. اصالتی که این روزها از ناحیه بدخواهان »ایران قوی« مورد تهدید 
جدی قرار گرفته است. به طور قطع، دانشجویان اصیل بسیجی وار به پشتوانه حمایت 
مردمی و رهبری حکیمانه ولی فقیه و به فضل الهی بر توطئه اصالت ستیزان همچون 

گذشته فائق خواهد آمد. ان شاء اهلل. 
______________________

* استاد جامعه شناسی سیاسی و ریاست سازمان سمت

درمکتب امام

تااسمغربمیآید،خودتانرانبازید
اگر بخواهیم از این بیچارگی بیرون برویم، باید این وابستگی مغزی 
را کنار بگذاریم. باید دانشگاه های ما یک دانشگاه هایی باشد که تا مدتها 
زحمت بکشد، این جوانها را از آن حال سابق  رژیم شاهنشاهی برگرداند 
به یک حال ســالم رژیم اسالمی. باید زحمت بکشند. جوانهای ما هم 
باید جدیت کنند در این معنا که خودشان را که گم کردند پیدا بکنند. 

تا اسم غرب می آید، خودشان را نبازند.
صحیفهامام؛ج12؛ص7|قم؛12دی1358
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»بذرپاش« وزیر راه و شهر سازی شد
نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

کاسه لیسی برای رژیم جعلی توسط سرمایه های رژیم صهیونیستی در ایران
با ورزشکار اسرائیلی مسابقه دهیم!

سرویسسیاسیـ
مدعیان اصالح طلبی با سرمایه های اسرائیل و پادوهای آمریکا در ایران، بار دیگر مقابل این دو رژیم 

خون آشام خم شدند.
روزنامه هم میهن وابسته به کرباسچی و قوچانی دیروز این طور نوکری خود برای آمریکا و اسرائیل را 
نشان داد: »اگر شعار مرگ بر آمریکا داده نشود، به استقالل کشور خدشه ای وارد نمی شود. اگر کشتی گرفتن 
ورزشــکار ما با یک اسرائیلی به معنی به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی فهم می شود، این فقط در 

خیال بعضی ها وجود دارد.«
کاسه لیسی مدعیان اصالحات به عنوان سرمایه های اسرائیل برای این رژیم خونخوار در حالی است 
که جام جهاني قطر به عرصه حمایت از فلسطین و نفرت از اسرائیل تبدیل شد و خبرنگاران صهیونیست 

مجبور شدند خود را متعلق به کشور دیگری معرفی کنند. 
میدل ایســت آي گزارش داده بســیاری از کسانی که پرچم فلسطین را در دست دارند این کار را به 
عنوان نوعی اعتراض علیه حضور گردشگران صهیونیست در مسابقات جام جهانی انجام می دهند، هرچند 

حمایت از فلسطین در طول جام جهانی تاکنون به طرق مختلف آشکار شده است.
یدیعوت آحارونوت نیز در صفحه اصلی خود در مطلبی تحت عنوان »جام تنفر« نوشت: »خیابان های 
دوحه برای اســرائیلی ها بسیار خطرناک اســت و آنها این جا از هر طرف در معرض دشمنی قرار دارند و 

تهدید می شوند.«
همچنین »راز ششنیک«، خبرنگار تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به نگاه منفي گسترده و جو 
ضد اســرائیلي غالب در جام جهاني قطر در توئیتر خود نوشــت: »من همیشه فکر می کردم که مشکل از 
دولت هاســت. اما در قطر فهمیدم که نفرت مردم در خیابان از ما چقدر اســت. پس از 10 روز اقامت در 
دوحه، نمی شود از آنچه در این جا بر ما می گذرد حرف زد. ما این جا محصور شده ایم. ما با احساس بسیار 
بد این جا را ترک خواهیم کرد. ما این جا در کنار ایرانی ها، لبنانی ها، قطری ها، سوری ها راه می رویم و همه 
آنها نگاه های غضبناکی به ما می کنند. تنها نگاه عربستانی ها کمی متفاوت است. ما تصمیم گرفتیم این جا 

خودمان را اکوادوری جا بزنیم.«
این خبرنگار در ادامه نوشت: »بعد بازی برزیل بدترین تجربه را داشتیم. ما می خواستیم با هواداران برزیل 
عکس بگیریم اما مسلمان ها مدام می آمدند و پرچم فلسطین را کنار ما بلند می کردند و عکس را برهم می زدند. 
به عنوان یک اسرائیلی لیبرال همیشه فکر می کردم مشکل ما با اعراب و مسلمان ها با دولت های آنهاست. 
اما من این جا از مستی پریدم و فهمیدم که چقدر مسلمان ها از ما متنفرند و این ربطی به دولت ها ندارد.«
در چنین وضعیتی، مدعیان اصالحات به صحنه می آیند و برای اسرائیل کاسه لیسی می کنند، لیاقت 

این وطن فروشان بی شرافت همین است.
ادعای مضحک روزنامه اصالح طلب: ادبیات خاتمی با دانشجوها فرهیخته بود! 

روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان »وزن و اعتبار کلمات در گفتمان ها« در بررسی ادبیات 
به کار رفته در روز دانشجو با نگاهي به گفتمان اصالحات و اصولگرایي نوشت: »...دانشگاه تا قبل از ]دوران 
ریاس جمهوری خاتمی[ محلي بود مختص اساتید و دانشجویان و مقامات بلندپایه کشور که شأن خود را 
اجل بر رویارویي با دانشجویاني مي دانستند که اغلب لحن انتقادي و گزنده داشتند. خاتمي اما در دانشگاه ها 
حضور پیدا مي کرد و حتي با وجود شنیدن تندترین عبارات و شدید ترین نقدها، باز هم با همان لحن و 
ادبیات فرهیخته دانشجویان را زیر پر و بال خود مي گرفت و بر زخم هاشان مرهم مي نهاد. باز شدن زبان، 

آغازي است بر نمایان شدن هویت، شخصیت و حد افراد، جریانات و گفتمان ها.«
در مضحک بودن چنین ادعایی از ســوی این روزنامه مدعی اصالح طلبی همین بس که خاتمی در 
جریان برگزاری مراســم روز دانشجو در سال 83 هنگامی که از سوی برخی معترضان و طرفداران طیف 
مدعی اصالحات هو شــد، با عصبانیت آنها را تهدید کرد و گفت: »این خالف دموکراســی است؛ این چه 
وضعی است که ایجاد کرده اید، مگر شما چند نفر هستید که هو می کنید؟ کاری نکنید که بگویم بیرون تان 

کنند، آدم باشید وگوش بدهید!«
ما عاشق ایرانیم و حق  الوکاله اصال برای مان مهم نیست!

روزنامه شرق در یادداشتی آورده است: »عمدتا شهروندان و متهمان دانش حقوقی ندارند و از وقتی 
بازداشت می شوند خانواده بی درنگ طی ساعات اولیه می خواهد از خدمت وکیل قابل اعتماد بهره مند شود. 
به وکال زنگ می زنند و توقع دفاع سزاوار دارند. اما مانعی به نام تبصره ماده 48 دسترسی وکال را محدود 
می کند. به جز این آیین دادرسی برخی شعب دادگاه انقالب با آنچه در کتب قانون نوشته شده، متفاوت 
است! متهم بی دفاع می ماند]!![ وکیل کارکرد خود را از دست می دهد. گاهی پیمان آرامش بخش خود با 
موکل را ]صرفا برای دفاع از منافع او و علی رغم میل باطنی و سوگند وکالتی[ می گسلد بدون اینکه بتواند 
موکل خود را مجاب کند و حتی رخصت اطالع به وی داده شــود. خانواده ناراضی، متهم آشــفته، وکیل 

مکدر و از همه مهم تر عدالت خمود می شود.«
در ادامه این یادداشت آمده: »ما حقوق بانان عاشقان ایران دوست داریم کشورمان سرآمد عدالت و حقوق 
بشر باشد]!![... اما من وکیل از استیفای این حق -و نه حق بلکه از این تکلیف و وظیفه انسانی- محروم 
شــده ام. دوستان قضائی می گویند ما مجری قانونیم. پس احیای حقوق عامه و گسترش عدل و تضمین 
آزادی های مشروع چه می شود؟! محروم کردن متهمان از انتخاب آزادانه وکیل و تشکیل دادگاه یا تداوم 
تحقیق در غیاب وکیل منتخب متهم، گزندی آسیب زننده در فرآیند عدالت قضائی و گرزی گران بر پیکره 

دادرسی منصفانه است. به این گزند بی توجه باشیم؟!«
نویسنده یادداشت مذکور که طبق معرفی که در متن آمده خود وکیل است، حتما که دغدغه اجرای 
عدالت دارد و نه چیزی دیگر... اما در این باره و از قول مردم جامعه که هرگاه کارشان به دادگاه و محکمه 
افتاده می توان گفت که معموال قیمت هایی که برای وکالت عنوان می شود، برق از سر اکثر مردم می پراند. 
البته ذکر این نکته الزم است که حتما در این قشر هم انسان هایی هستند که مراعات حال مردم را می کنند 

و طرف سخن ما آنها نیستند.
اما در ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری چه چیزی عنوان شده؟ در این ماده قانون به حق متهم بر 
داشتن وکیل از لحظه تحت نظر قرار گرفتن اشاره می کند اما در تبصره آن آمده: »در جرائم علیه امنیت 
داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در 
مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد 
تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکالی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعالم می گردد.«
این که قانون چنین چیزی را مدنظر قرار داده علت مهمی دارد که احتماال نویسنده یادداشت نتوانسته 
درک کند. چنان که در تبصره قانون آمده »در مرحله تحقیقات مقدماتی« پس در این جا قانونگذار تخصیص 
زده و محدوده ای را برای این تبصره در نظر گرفته و دلیل آن این است که متهم در حال بازجویی است 
و در این مقطع اگر وکیلی برای او اختیار شود که آن وکیل با امکان قانونی مالقات با متهم بتواند حلقه 
ارتباطی میان او و دیگر همدستانش شود تمام زحمات به باد می رود؟ برای نمونه تصور کنید متهم بتواند 
به همدســتانش اطالع دهد که از چه کســانی نام برده و آنها امکان فرار از دست قانون را بیابند. ممکن 
است یک متهم که شامل این تبصره می شود اقدامش با همکاری و همدستی دیگران رخ نداده باشد خب 
قانونگذار نمی تواند تفکیک قایل شود و عمال رسیدن به چنین نتیجه ای نیازمند گذر از تحقیقات ابتدایی 

هستیم که با گذر از آن منع مذکور هم برطرف می شود.
ادعــای بی دفــاع ماندن متهم ادعایی مضحک اســت و تنها بــرای تخریب عنوان شــده و ارزش 
پاســخگویی ندارد اما در مورد ادعای نویسنده باید گفت در کشورهای خارجی، جرائم علیه امنیت ملی 
به طور مثال جرایمی مانند جاسوســی به خیانت و خیانت بزرگ تعریف و شدیدترین محدودیت ها برای 
 این متهمین درنظر گرفته می شــود و حتی حق در اختیار داشــتن وکالی رسمی دادگستری )انتخابی(

هم ندارند.
نکته دیگر آنکه نویسنده مزبور ناخواسته یا ندانسته به مواد 1 تا 5 قانون آیین دادرسی کیفری هیچ 
اشاره ای نکرده چه آنکه قانونگذار در این مواد قانونی با اعالم پایبندی به رعایت حقوق متهم، بیان داشته 
که دادرسی کیفری باید مستند به قانون، تضمین کننده حقوق طرفین بوده و مراجع قضایی باید با بی طرفی 

و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص رسیدگی کنند.

نگاه

جلسهعلنیدیروزمجلسشورایاسالمیبه
ریاستمحمدباقرقالیبافدرحالیآغازشدکه
بررســیصالحیتگزینهپیشنهادیدولتبرای
مهمتریندستورکار وشهرسازی راه وزارتخانه

آنبود.
محمدباقر قالیباف، در نطق پیش از دســتور خود 
در جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی گفت: 
فرا رسیدن ســالروز شــهادت صدیقه طاهره حضرت 
فاطمه الزهرا)س( را به ملت شریف ایران و عموم محبان 
ایشان در سراسر جهان اسالم تسلیت و تعزیت می گویم.
وی در ادامه، روز دانشــجو را به تمام دانشجویان و 
علم پژوهان سراسر کشور تبریک و تهنیت گفت و یادآور 
شد: یاد و خاطره شهدای شجاع این روز شهیدان احمد 
قندچی، مهدی شــریعت رضوی و مصطفی بزرگ نیا را 
گرامــی می دارم. یوم اهلل 16 آذر نماد اســتقالل طلبی، 
مبارزه با ســلطه اســتعمار، دخالت خارجی و نشــان 
شکســت و رسوایی کودتاچیان آمریکایی در برابر ملت 

آگاه ایران است.
قالیباف خاطرنشــان کرد: خون ســرخ این شهدا 
و تمامــی پوینــدگان راه آزادی و اســتقالل ایران لکه 
ننگ ابدی بر پیشــانی دولت کودتاچی آمریکا و رژیم 
دست نشانده آنها و تمامی افراد خائنی است که منافع 
استعماری دولت های خارجی را به منافع ملت و کشور 
خــود ترجیح می دهند و ایران را ویرانه ای در چنگال و 
زیر یوغ کودتاچیان آمریکایی و انگلیسی می خواستند 

و می خواهند.
رای اعتماد مجلس به بذرپاش

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی بــه مهرداد 
بذرپاش به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهر سازی رای 
اعتماد دادند و با 187 رای موافق، 64 رای مخالف و 7 
رای ممتنع و 5 رای باطله از مجموع 263 نفر حاضر در 
جلســه، نمایندگان مجلس مهرداد بذرپاش را به عنوان 

وزیر راه و شهر سازی انتخاب کردند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی 
در جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی پس از 
اعــالم موافقت نمایندگان مجلس بــا مهرداد بذرپاش 
برای تصدی وزارت راه و شهر ســازی با آرزوی موفقیت 
بــرای بذرپاش گفت: وزارت راه و شهر ســازی یکی از 
مهم ترین وزارتخانه های زیرساختی در حوزه حمل ونقل 
دریایــی، زمینی و هوایی و موضوع جاده ها و مخصوصا 
در حوزه مســکن که امروز دغدغه جدی مردم اســت، 

محسوب می شود.
رئیس مجلس افزود: امیدوارم آقای بذرپاش با کمک 

دولت و مجلس در این وزارتخانه موفق باشند.
محکومیت اظهارات مداخله  جویانه مجلس فرانسه

علی اکبــر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس 
شــورای اســالمی در گفت وگو با خبرگــزاری فارس، 
گفت: نمایندگان مجلس بــا امضای بیانیه ای اظهارات 
مداخله جویانه نمایندگان پارلمان فرانسه در امور داخلی 

ایران را محکوم کردند.
وی افزود: نماینــدگان در این بیانیه عنوان کردند 
نمایندگان پارلمان فرانسه به جای اظهارات مداخله جویانه 

خود به امور داخلی کشورشان توجه داشته باشند.
نماینده مردم دامغان در مجلس اظهار داشت:  این 
بیانیــه تاکنون به امضای حدود 100 نفر از نمایندگان 

رسیده و امضای آن رو به افزایش است.
مخالفت با کلیات طرح اصالح موادی

از قانون انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی در جریان گزارش کمیسیون امورداخلی 
کشور و شوراها درمورد طرح یک فوریتی اصالح موادی 

از قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی با کلیات 
ایــن طرح بــا 89 رأی موافــق، 91 رأی مخالف و 5 
رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه 

مخالفت کردند.
براســاس این گــزارش علی حدادی ســخنگوی 
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درخصوص گزارش 
کمیسیون متبوعش درباره طرح یک فوریتی اصالح از 
قانون انتخابات مجلس گفــت: ضرورت اصالح قوانین 
انتخاباتی و رفع نواقص و کاســتی های قانون انتخابات 
همــواره به عنوان یکی از چالش های نظام انتخاباتی در 
جمهوری اســالمی ایران مطرح بوده است به نحوی که 
چنین مسئله ای مکرراً از سوی نهادهای مجری و ناظر 
انتخابات به عنوان یک درخواست از مجالس قانونگذاری 

در ادوار مختلف طرح شده است.
وی افــزود: بــر همین ضرورت نیز باعث شــد در 
تاریخ 24 مهرماه 1395 سیاســت های کلی انتخابات 
از ســوی مقام معظم رهبری ابالغ و بر ضرورت اصالح 
قوانیــن انتخاباتی تأکید شــود. مقام معظم رهبری در 
دیدار خردادماه امســال بــا نمایندگان مجلس یازدهم 
بر پیگیری اجرای سیاست های کلی انتخابات و اصالح 
قوانین انتخاباتی به عنوان یک مطالبه از مجلس انقالبی 
تأکید نمودند، پس از ابالغ سیاست های کلی انتخابات از 
سال 1395 اگرچه مجامع و نهادهای مختلف درخصوص 
سازوکارها و ضرورت اصالح قوانین انتخاباتی جهت تحقق 
سیاست های مذکور مباحث مختلفی مطرح نمودند لکن 
اکثر این مباحث در برخی محورهای محدود به نتیجه 

قطعی منجر نشد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در 
مجلس ادامه داد: کماکان قوانین موجود از آســیب ها و 
ایرادات متعددی رنج می برد که اولین و بارز ترین نتیجه 
آن مسائل و چالش های ایجاد شده در هر دوره از انتخابات 
است، سیاســت های کلی انتخابات ابالغی مقام معظم 
رهبری به عنوان یک سند باالدستی و الزم االجرا احکام 
متعددی در 18 بند را پیش بینی کرده است. کمیسیون 
امور داخلی کشور و شورا در این دوره تالش کرده است 
در راستای اجرای این سیاست ها اصالحاتی در قوانین 
انتخاباتی ریاست جمهوری، شوراهای اسالمی و مجلس 

شورای اسالمی داشته باشد.
حدادی بیان کرد: قانون انتخابات مجلس نیز به عنوان 
یکی از قوانین مهم از این امر مستثنی نیست، در مصوبه 
پیش رو سعی شده است اغلب احکام سیاست هایی که 
امکان اجرای آن از طریق اصالح قانون انتخابات مجلس 
وجود دارد مورد توجه قرار گرفته و پیشــنهاد اصالحی 

مطرح شود.

موســی غضنفرآبادی در موافقت بــا کلیات طرح 
اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، 
گفت این سؤال به ذهن می رسد که چرا در هر دوره از 
مجلس اصالح قانون انتخابات مجلس در دستورکار قرار 
می گیرد، باید گفت این موضوع مثل سایر مباحث نیست 
و در طــرح اصالحی جدید نکات ظریف و دقیقی مورد 
توجه قرار گرفته اســت که می تواند برخی مشکالت را 
حل کند. برخی موارد در قانون انتخابات مجلس از جمله 
بدون نماینده شــدن برخی حوزه های انتخابیه نیازمند 
اصالح بود که می توان در جریان بررسی جزئیات با ارائه 
پیشنهادات اشکاالت موجود را رفع کرد. با اصالحات ارائه 
شده انتخاباتی صحیح، سالم و پربارتر خواهیم داشت و 
افــرادی در مجلس حضور پیدا می کنند که قدرتمند و 

توانمند خواهند بود.
عباس گودرزی نیز در دفاع از کلیات طرح مذکور، 
بیان کــرد: در دیدار خردادماه مقــام معظم رهبری با 
نمایندگان بر ضــرورت اصالح نظــام انتخابات تاکید 
شــد، همچنین اصالح صورت گرفته در راستای اجرای 
سیاســت های ابالغی مقام معظم رهبری در انتخابات 
است. در موضوع انتخابات میان دوره ای، تعیین تکلیف 
مناسبی بر طرح اصالحی صورت گرفته است به نحوی 
که عضو علی البدل در نظر گرفته شده است. همچنین 
فرصت کافی برای دســتگاه های مورد استعالم در نظر 
گرفته شده است تا صالحیت افراد را ارزیابی کنند و در 
صورت رد فرد او را در جریان علت ردصالحیت قرار دهند.

این نماینده مجلس بــا بیان اینکه خرید و فروش 
رأی در سنوات گذشته رخ داده است، بیان کرد: ضمن 
جرم انگاری برای خرید و فروش رأی بر موضوع وعده های 

انتخاباتی در حوزه اجرایی نیز ورود می شود.
ابراهیم عزیــزی در موافقت با کلیات طرح اصالح 
مــوادی از قانون انتخابات مجلس با تاکید بر اینکه باید 
مجلس از نظر کیفیت ارتقاء پیدا کند، گفت: در رأس امور 
بودن مجلس به عناصر، افراد و نمایندگان مردم اســت. 
این نمایندگان هســتند که با تصمیمات خردمندانه و 
هوشمندانه مبتنی بر شناخت همه جانبه از مسائل کشور 
دولت و کشور را در مسیر منطقی قرار می دهند. از این رو 
مجلــس برآمده از رأی مردم اگر دچار نقص در قوانین 

باشد دیگر نمی تواند در رأس امور قرار گیرد.
نماینــده مردم شــیراز در مجلس، تاکید کرد: در 
بررسی جزئیات می توان با هماهنگی طراحان اشکاالت 
را برطــرف کرد اما باید پذیرفت کــه قانون انتخابات 
مجلس نیازمند رویکرد هوشــمندانه و نگاه درست به 

آینده است.
علیرضا ســلیمی در مخالفت بــا کلیات طرح یک 

فوریتی اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای 
اســالمی در ادامه نشســت علنی امــروز گفت: قانون 
فعلی انتخابــات مجلس نواقصی دارد، از جمله مباحث 
مرتبــط با خرید و فروش رأی، برخی پول پاشــی های 
کاندیداهــا و وعده های غیرعملیاتی که با اصالح قانون 
باید برطرف شود، هرچند این موارد بسیار اندک است و 
کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها در این طرح به 

آنها پرداخته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی افزود: 
اشکاالتی نیز در فهرســت های انتخاباتی و افرادی که 
این فهرست ها را مشخص می کنند، وجود دارد که باید 
در اصــالح قانون مورد توجه قرار گیرد. در این طرح به 
بحث تناسبی اشاره شده، اما ما باید سیستم تناسبی را 
گســترش دهیم، از سوی دیگر حدود 160 تک نماینده 
در حوزه هــای انتخابیــه داریم که در ایــن طرح باید 
مشــخص شود به آنها خواهیم پرداخت یا خیر. عالوه بر 
این موضوعات شأن این نمایندگان که گاهاً در حد یک 
دهیار دیده می شود، باید در اصالح قانون مورد توجه قرار 
بگیرد. نمایندگان باید از تفکر بخشی، شهری و استانی 
خارج شــده و با ارتقای شــأن آنها از افق دید در سطح 
ملی برخوردار شــوند که این موضوع در این طرح مورد 

توجه قرار نگرفته است.
جــواد نیک بین نیز در مخالفت با کلیات طرح یک 
فوریتی اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای 
اسالمی به زمان رسیدگی این طرح ایراد گرفت و گفت: به 
جهت اصالح در حوزه های انتخابیه، مخالف کلیات طرح 
اصالح قانون انتخابات مجلس نیستم، اما این قانون باید 
در وقت مناسب خود بررسی شود، چرا که ما با بررسی 
و اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری در آستانه 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موجب برداشت های 
غیرواقعی و انتقال آن به جامعه شدیم و از تکرار آن در 

مورد قانون انتخابات مجلس باید جلوگیری کنیم.
وی بــا بیان اینکــه در هفته های پیــش رو لوایح 
بودجه ســال 1402 و برنامه هفتم توسعه را در دستور 
خواهیم داشت، افزود: بنابراین، این طرح به طور طبیعی 
از دستورکار خارج شده و بررسی آن به سال بعد موکول 
خواهد شد. سالی که نزدیک انتخابات مجلس خواهد بود 
و ما نمی توانیم به طور دقیق به اصالح این قانون بپردازیم، 

لذا با بازخوردهای منفی مواجه خواهیم شد.
غالمرضا نوری قزلجه نیز در مخالفت با کلیات طرح 
یک فوریتی اصالح مــوادی از قانون انتخابات مجلس 
شــورای اسالمی گفت: قانون انتخابات مجلس 6 مرتبه 
در طول مجالس گذشــته اصالح شــده است، اما همه 
موارد در شورای نگهبان مسکوت مانده و اغلب در اواخر 
دوره ها مطرح شــده و این شائبه را ایجاد کرده که افراد 
به دنبال ابقای خود در مجلس و یا ایجاد موانع برای رقبا 

هستند، البته که این طور نبوده است.
رئیس فراکسیون مستقلین والیی مجلس افزود: با 
توجه به اینکه بررسی الیحه بودجه و برنامه را پیش رو 
داریم، بررسی این طرح به تابستان سال آینده می رسد 
و مانند اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری، تنها 

وقت مجلس را می گیرد.
نــوری به بخش هایی از این طــرح از جمله ایجاد 
نمایندگــی علی البدل، حق رأی بــرای انتخابات میان 
دوره، تناسبی کردن، افزودن مرجع جدید برای استعالم 
و محدود کردن مجریان برگزاری انتخابات اشاره کرد و 
گفــت: ایجاد نمایندگی علی البدل، تبعات منفی در پی 
خواهد داشت و تناسبی کردن بر پایه احزاب در شرایطی 
که ما احزاب فعال نداریم، بی فایده است. از سوی دیگر 
ما نباید مجری انتخابــات را تضعیف کنیم یا در بحث 

تبلیغات محدودیت هایی ایجاد کنیم.

سفیرژاپندردیداربارئیسمرکزپژوهشهای
مجلستاکیدکــرد:اقداماتمرکزپژوهشهای
مجلــسدرتهیهگزارشهایکارشناســیدر
حوزههــایمختلفبهخصــوصدرحوزهمنابع
آبوزیرســاختهایتولیدبرق،بســیارویژه

است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، کازوتوشی آیکاوا سفیر ژاپن در تهران، 
دیروز )چهارشــنبه 16 آذر 1401( با بابک نگاهداری 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دیدار 

و گفت وگو کرد.
بابک نگاهداری در این جلســه با اشاره به بیش از 
9 دهه سابقه روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسالمی 
ایران و ژاپن، گفت: دو کشور روابط تاریخی و دیرینه ای 

دارند که این ســابقه می تواند در طراحی همکاری  های 
جدید دو کشور نقش مهمی را ایفا کند.

وی با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران و ژاپن 
دو کشور بزرگ، مهم و با تمدنی کهن در آسیا و عرصه 
بین الملل هستند، تصریح کرد: همکاری دوجانبه به ویژه 
در عرصه پارلمانی می تواند به نقش و جایگاه دو کشور 

در اثربخشی های بین المللی کمک کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، خاطرنشان کرد: 
نگاهی به روابط جمهوری اسالمی ایران و ژاپن، جهش 
در همه زمینه های مناسبات را ایجاب می کند که یکی 

از این زمینه ها همکاری های علمی و تحقیقاتی است.
وی افــزود: مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی آمادگی دارد نقش خود را به منظور توسعه 
همکاری تحقیقاتی دو کشــور با همکاری طرف های 

ژاپنی ایفا نمایــد. نگاهداری توضیــح داد: همکاری 
نهادهای تحقیقاتی ایران و ژاپن که در تدوین قوانین و 
آسیب شناسی سیاست های اجرایی دو کشور نقش دارند 
می تواند پیوند بین سیاست نظری و سیاست عملی را 
بهبود بخشد و به صورت عملیاتی، ایده های مربوط به 
مشــارکت راهبردی دو کشور را در بدنه تصمیم گیری 

ایران و ژاپن رسوخ دهد.
وی افزود: پیشنهاد می شود رایزنی های مستمر بین 
مؤسسات تحقیقاتی مرتبط با دستگاه های سیاستگذاری 

دو کشور تقویت شوند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس،  یادآور شد: مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی ایران آمادگی دارد 
تا با مراکز پژوهش پارلمانی مجلس نمایندگان و مجلس 
مشاوران ژاپن و همچنین اتاق های فکر این کشور، زمینه 

همکاری های دوجانبه به منظور تقویت امر پژوهش در 
عرصه قانونگذاری در دو کشور را فراهم آورد.

کازوتوشــی آیکاوا سفیر ژاپن در تهران، نیز در این 
نشســت با اشــاره به روابط تاریخی جمهوری اسالمی 
ایران و ژاپن، بر لزوم تقویت مناسبات دو کشور در ابعاد 

مختلف تاکید کرد.
وی با استقبال از پیشنهاد همکاری مرکز پژوهش های 
مجلــس و مراکز پژوهش پارلمانی مجالس ژاپن، افزود: 
اقدامات مرکز پژوهش های مجلس در تهیه گزارش های 
کارشناســی در حوزه های مختلف به خصوص در حوزه 
منابع آب و زیرساخت های تولید برق، بسیار ویژه است.
سفیر ژاپن در تهران، تصریح کرد: اقدامات و نقش 
جمهوری اسالمی ایران در تامین امنیت منطقه به ویژه 

در تنگه هرمز، حائز اهمیت است.

دردیدارسفیرژاپنورئیسمرکزپژوهشهایمجلسمطرحشد

لزوم همکاری مراكز پژوهش پارلمانی ایران و ژاپن

مشاورارشدرئیسجمهوراوکراین،بهرغم
اتهامزنیهایشدیدکییفعلیهایران،گفتکه
تهرانتاکنونبهروسیهموشکبالستیکنداده
وچنیناقدامیدرآیندههممحتملنیست.

به رغم اتهامات بی اساس واردشده از سوی غرب 
به تهران درباره تامین و ارسال تسلیحات به مسکو، 
میخائیل پودولیاک، مشاور ارشد ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهور اوکراین اذعان کرد که ایران به روسیه 

موشک بالستیک نداده و احتماال هم نخواهد داد.
پودولیاک با این وجود، با تکرار ادعاها مبنی بر 
تامین پهپادی روسیه از جانب ایران به منظور استفاده 
در جنگ اوکراین، مدعی شــد که نیروهای روسیه 
نخســتین محموله پهپادهای ایرانی را تقریبا تمام 
کرده و در زرادخانه تسلیحاتی خود تنها موشک های 
کروز ساخت روسیه را دارند که آن هم برای »دو یا 
سه« روز حمله گسترده علیه اوکراین کفاف می دهد!

پودولیاک باردیگر با تکرار ادعاها درباره پیشنهاد 

روسیه به ایران برای خرید موشک، فشارهای شدید 
دیپلماتیک علیه تهران را دلیل قطعی »نشدن« این 
توافق توصیف کرد و مدعی شد که »این توافق هنوز 

تایید و تصویب نشده است!«
ادعاهای پودولیاک، هم راستا با متحدان غربی 
اوکراین در حالی مطرح شــده که تهران و مســکو 
همــواره قویا این ادعاها را رد و ایران تاکید کرده اند 
که غرب برای موجه جلوه دادن تامین تســلیحاتی 
اوکراین، چنین ادعاهای بی اساسی را مطرح می کند.
از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در 24 
فوریه)5 اسفند 1400(، آمریکا و کشورهای غربی 
ضمن اعمال تحریم های گسترده علیه مسکو، نسبت 
به تامین تسلیحاتی کی یف اقدام کرده و همچنان 
به این روند ادامه می دهند. این در حالی اســت که 
روسیه به دفعات تاکید کرده که چنین اقداماتی تنها 
به طوالنی شدن جنگ منجر شده و در نتیجه نهایی 

آن تاثیری نخواهد گذاشت.

اوكراین: ایران به روسیه موشک بالستیک نداده است

ســازمانتروریستیســنتکاممدعی
شــدیکفروندشــناورگشــتنظامی
ایرانمواجهــه»ناامــنوغیرحرفهای«با
تنگههرمز آمریکاییدر کشتیهایجنگی

داشت.
ســازمان تروریستی »ستاد فرماندهی مرکزی 
آمریکا« موسوم به سنتکام بامداد چهارشنبه )هفتم 
دسامبر( مدعی شد یک فروند شناور گشت نظامی 
ایران مواجهه »ناامن و غیرحرفه ای« با کشتی های 

جنگی آمریکایی در تنگه هرمز داشت.
طبق ادعای سنتکام، این شناور گشت ایرانی با 
»تاباندن نورافکن« به سمت کشتی نظامی »لوئیس 
پولر« و ناوشکن »ســالیوانز«- که هزاران کیلومتر 

دورتر از خاک آمریکا به صورت غیرقانونی در آب های 
غرب آســیا حرکت می کنند- سعی در کور کردن 

دید آنها داشت.
در این بیانیه ادعا شده است که علی رغم عبور 
شناور ایرانی از فاصله 137 متری این کشتی ها در 
تاریکی شب، اما آنها با هشــدار صوتی و لیزرهای 
غیرمرگبار، بدون بروز حادثه ای به حرکت خود در 
تنگه هرمز ادامه دادند. به گزارش فارس، ســازمان 
تروریستی سنتکام مدعی شد: »ایران استانداردهای 
بین المللی رفتار حرفــه ای و ایمن دریایی را نقض 
کــرده و این اقدام خطرناک در آب های بین المللی، 
نشانه ای از فعالیت های ثبات زدای ایران در سراسر 

خاورمیانه است.«

ادعای تروریست های سنتکام
درباره تحركات شناور نظامی ایران

شهرکرد-خبرنگار کیهان:
سازماناطالعاتســپاهحضرتقمربنیهاشم)ع(باصدوراطالعیهای
اعالمکردکهشبکهایازفعاالنحوزهتجمعاتواغتشاشاتاخیروابستهبه
جریاناتمعاندوگروهکهایضدانقالبدرچهارمحالوبختیاریشناسایی

ودستگیرشدند.
در متن این اطالعیه چنین آمده است:

طی اقدامات فنی و اطالعاتی پاسداران گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات 
سپاه حضرت قمر بنی هاشم)ع( استان چهارمحال و بختیاری شبکه ای از فعاالن حوزه 
تجمعات و اغتشاشات اخیر وابسته به جریانات معاند و گروهک های ضدانقالب شناسایی 

و مورد ضربه قرار گرفت.
این شــبکه عالوه بر تحریک و تهییج افراد جهت شرکت در تجمعات با استفاده 
از اراذل و اوباش اقدام به تهدید و ارعاب کســبه بازار جهت تعطیل نمودن کســب و 
کار آنان می کردند که با اقدامات پیشگیرانه این سازمان و هوشیاری بازاریان و فعاالن 

اقتصادی مومن و انقالبی در اهداف خود ناکام ماندند.
همچنین ســازمان اطالعات ســپاه ضمن تقدیر و تشکر از هوشیاری و همکاری 
همه جانبه مردم بصیر استان به ویژه بازاریان و کسبه محترم از آنان درخواست نموده 
است با ارائه اخبار و گزارش های به موقع، فرزندان خود در این سازمان را در راستای 

حفظ امنیت پایدار در سطح کشور و استان یاری نمایند.

اده
خ ز

 شی
لی

د ع
حم

س: م
عک

باتالشسازماناطالعاتسپاهقمربنیهاشم)ع(استان

شبکه ای از عناصر اغتشاشات وابسته به جریانات معاند
در چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

وزیراطالعــاتگفت:رئیسجمهورکنونی
فرانسهدیگرالزمنیسترئیسجمهورآمریکا
بــهاوخطکاریدهد،بلکــهیکمنبعآلوده
دستچندماطالعاتیسازمانسیابهاودیکته

میکندکهچهبگویدوچهموضعیبگیرد.
بررسی نقش کشــورهای غربی به ویژه اروپایی 
در اغتشاشــات و ناآرامی های اخیــر موضوعی بوده 
که خبرگزاری ایرنا برای بررســی بیشتر آن به سراغ 
حجت االسالم »سید اسماعیل خطیب« وزیر اطالعات 
رفته  است. خطیب در این گفت وگو درباره پشت پرده 
موضع گیری مقامــات غربی گفت: اتفاقاً علت خیلی 
واضح و به اصطالح »رو« است. علت در رفتار و گفتار 
برخی رهبران غربی است. گاهی اقدامات و موضعگیری 
آنها چنان سبک است که شما شگفت زده می شوید یا 
در شــأن خود نمی بینید که با چنین پدیده ای طرف 
شوید. همچون زمانی که در خیابان یک معتاد متجاهر 
ژولیده آلوده خیابان خواب به شما ناسزا بگوید. آیا شما 

حاضرید با او طرف شوید؟
خطیب در ادامه افزود: متأسفانه نمونه زیاد شده 
است. مثاًل اخیراً رئیس جمهور لوده یکی از کشورهای 
سابقاً تراز اول اروپایی با یک زن از همان مدل معتادان 
متجاهر آلوده خیابانی مالقات کرد و سخنانی که آن 
زن لوده سیاســی در دهانش گذاشت را تکرار کرد. 
شــما شخصیت و سوابق آن زن را مرور کنید، کسی 
که بر اساس مدارک فاش شده آشکار و اسناد پنهان 
مزدور و متکدی سرویس های اطالعاتی آمریکا است، 
امروز بـــا باالترین مقام رسمی یک کشور سابقاً تراز 
اول اروپایی مالقات می کند و سخنان سخیف خود را 
در دهان آن مقام می گذارد؛ یا صدراعظم یک کشور 
دیگر سابقاً تراز اول اروپایی را می بینید که چقدر خام 
و به دور از واقعیت های کشــور ما دهان باز می کند و 
هر آنچه را که دیگران القا کرده اند بیرون می ریزد یا 
نخست وزیر نپخته کانادا را می بینید که در توئیتی عین 
ادعای بی پایه ضد انقالب فراری را تکرار و ادعا می کند 
که 15 هزار نفر در جریانات اخیر ایران به اعدام محکوم 

شده اند! 15 هزار نفر!! پس از آن حدود 12 ساعت طول 
می کشد تا آدم مطلعی پیدا شود و به او تذکر دهد و با 
محرز شدن بی پایگی و سبکی این ادعا و خطر سلب 
اعتبــار باقیمانده اش )اگر اعتباری برایش باقی مانده 
باشد( مجبور بـــه حذف آن توئیت سخیف می شود. 
آیا این رفتار در تراز رهبری یک کشور بزرگ است؟

وزیر اطالعات درباره چرایی استفاده از لفظ »سابقاً 
تراز اول« برای برخی کشــورها گفت: برای اینکه آن 
کشورها روزگاری کشورهای اثرگذار و تعیین کننده ای 
بودند و رهبران اثرگذار و تعیین کننده ای در معادالت 
جهانی داشــتند و این موضوع فارغ از ارزش گذاری 
خوب و بد و نوع اثرگذاری آنها است. شما در گذشته 
می بینید برخی رهبران کشورهای اروپایی نسبت به 
استقالل کشورشان از ایاالت متحده و حتی استقالل 
اروپا از آمریکا نظریه پردازی می کردند و تعصب داشتند. 
حاال مقایسه کنید مثاًل با رئیس جمهور فعلی فرانسه 
که دیگر الزم نیســت رئیس جمهور آمریکا به او خط 
کاری دهد، بلکه یک منبع آلوده دست چندم اطالعاتی 
ســازمان سیا به او دیکته می کند که چه بگوید و چه 
موضعی بگیرد! اینها دیگر آن رهبران مستقل و مقتدر 

کشورهای درجه اول اروپایی نیستند.
خطیــب همچنین در باره برخــی موارد نقض 
حقوق بشر در غرب گفت: محروم نمودن مسلمانان 
از برخــی آزادی های فردی و اجتماعی، ممانعت از 
تحصیل دختران محجبه، هتک حرمت مســاجد، 
بدرفتاری با رنگین پوستان و ضرب و شتم و حتی 
قتل آنها توســط پلیس، اعمال شرایط تحقیرآمیز 
و غیر بشــری و نقــض حقوق مهاجــران و ده ها 
مصداق دیگر که نشــانگر نقض صریح حقوق بشر 
در کشورهای اروپایی و آمریکا می باشد. همچنین، 
عربده های حقوق بشــری آنها در همین قرن های 
اخیر با کشتار مردم کشورهای مختلف در جنگ های 
جهانی و کشتار مردم آفریقا و آسیا به منظور غارت 
ثروت ها و منابع طبیعی آنها و امثال آن را براحتی 
می توان راستی آزمایی کرد. به عنوان مثال، در مورد 

نسل کشی در کانادا و آفریقا چه کسی پاسخگوست؟ 
چند صدهزار نفر است؟

وزیر اطالعات گفت: پیرامون چالش های داخلی 
این مدعیان، شــما می بینید آلمان به طور روزافزون 
مواجه با چالش های ناشی از کمبود سوخت و افزایش 
قیمت آن است و تظاهرات موسوم به »دوشنبه های 
اعتراض علیه دولت آلمان« است و ده ها هزار نفر در 
اعتــراض به عملکرد ضعیف دولت آلمان و نارضایتی 
گســترده درخصوص مسائل مربوط به سوخت، رفاه، 
مسکن و... در اعتراضات حضور می یابند. دولت آلمان 
هم که ایران را متهم به خشــونت می کند در بیش از 
12 شهر آلمان، اقدامات قهری علیه معترضین به انجام 
رسانده و نیروهای پلیس فدرال خود را برای خاموش 
کردن معترضین به میدان آورده است. شما می توانید 
به اقدامات ضدانســانی آلمان در جنگ نابرابر ایران و 
عراق و ارســال جنگ افزارهای شیمیایی به حکومت 
دیکتاتور عراق برای ســرکوب مــردم مظلوم ایران و 

عراق اشاره کنید.
وی در ادامه افزود: دولت کانادا در حالی در مسائل 
ایران دخالت می کند که هزاران نفر از اعضای اتحادیه 
کارمندان عمومی کانــادا و کارمندان حوزه آموزش 
)معلمان( در شــهر تورنتو تظاهرات گسترده برگزار 
کردند. مهم تر از آن، تجمعات سال گذشته کامیونداران 
کانادا بود که موجب شد جاستین ترودو )نخست وزیر( 
به همراه خانواده اش به مکانی مخفی منتقل شــوند! 
پلیس برای متفرق کردن معترضین در اتاوا از سالح 
صوتی برد بلند LRAD اســتفاده کرد که صدمات 

مغزی و شنوایی در پی داشت.
این عضو کابینه دولت ســیزدهم خاطرنشــان 
ساخت: فرانسه نیز چند سال است گرفتار اعتراضات 
موسوم به جلیقه زردها است و به جای حل مشکل، به 
قتل و جرح معترضین می پردازد. عالوه بر آن متعاقب 
جنگ روسیه و اوکراین و افزایش بی سابقه نرخ تورم 
در اروپا و مشخصاً در فرانسه، اعتراضات خیابانی به 
وضعیت اقتصادی فرانســه و عملکرد ضعیف دولت 

مکرون افزایش داشــته است. تجمع کم سابقه 80 
هزار نفری مخالفین دولت عالوه بر تجمعات جلیقه 

زردهاست.
وی سپس بیان کرد: عالوه بر آن، حمایت صریح 
فرانسه از صدام در جنگ علیه ایران و ارائه تسلیحات 
شیمیایی و هواپیماهای میراژ به رژیم عراق، حمایت 
گسترده از گروهک تروریست منافقین، پرونده ارسال 
خون های آلوده به ایدز به ایران و جاسوسی علیه ملت 
ایــران، از دیگر مصادیق نقض معاهدات بین المللی و 
نقض حقوق بشــر توسط این کشــور می باشد. البته 
موضعگیری های اخیر مکرون علیه کشــورمان، علت 
دیگری نیز دارد و آن »شناسایی و بازداشت دو مأمور 
اطالعاتی فرانسوی« توســط وزارت اطالعات است. 
ما چندی پیش فقط گوشــه هایی از مأموریت آنها را 
برمال کردیم. مهم ترین و اثرگذارترین موضوع را هنوز 

رو نکرده ایم. 
خطیب گفت: اما در مورد انگلیس؛ کارنامه حقوق 
بشــر انگلیس نه تنها منفــی بلکه جزو بدترین ها در 
اروپا به شــمار می رود. این توصیف به دالیل متعدد 
تاریخی و کنونی اســت. یک قلــم از آن طرح 107 
مورد نقض حقوق بشــر از ســوی دادگاه حقوق بشر 
اروپا و عدم پاســخگویی مقامــات و وزرای ذی ربط 

انگلیسی بوده است. 
وزیر اطالعات به کشورهایی که به اغتشاشات ایران 
دامن می زدند و می زنند چنین هشــدار داد: ما، بارها 
گفته ایم که برنامه ریزان و حامیان فتنه و اغتشاش و 
آشوب در کشــورهای خودشان به آن مبتال خواهند 
شد و این تقدیر الهی است. در بیانیه مشترک وزارت 
و سازمان اطالعات سپاه، حضور آمریکایی ها در مقر 
تروریست های تجزیه طلب در کردستان عراق را افشا 
کردیم. اخیراً دولتمردان آلمانی نیز در سفر به اقلیم 
کردستان با این مســلحین تجزیه طلب و تروریست 
مالقات کرده و قول و قرارهایی گذاشته اند؛ این قطعاً 
بی پاسخ نخواهد ماند. بنابراین خیلی بجا و مورد انتظار 

و طبیعی است که شاهد نتیجه آن باشند.

وزیراطالعات:

رئیس جمهور فرانسه را یک منبع آلوده سازمان سیا هدایت می كند


