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 پهلو گرفتن نفتكش ها  
نمايي از اقتدار ايران امروز

برخی دولت های جمهوري اس��امي ايران در طول ۴۰س��ال اخير بنا 
به داليل گوناگوني همواره سياس��ت انفعالي و مداراگرايانه را در عرصه 
بين المللي سرلوحه خود قرار داده اند اما در ماه هاي اخير با شهادت سردار 
سليماني و پيشتر با هدف قرار دادن پهپاد جاسوسي گلوبال هاوك امريكا 
نشان می دهد كه دوران گذاري شكل گرفته كه امروز مي توان با توجه 
به اقتدار نظامي و توان علمي كه در اختيار داريم، نقش سازنده تري در 

عرصه بين المللي ايفا كند. 
در تأييد اين ادعا پيشتر س��ردار »اميرعلي حاجي زاده« فرمانده نيروي 
هوافضاي س��پاه به مردم اين نويد را داده بود كه م��ا امروز يك ابرقدرت 
هس��تيم و  مردم نيز معتقد به اين گفته هس��تند. براين اس��اس امروزه 
تئوريسين هاي كشور مي توانند اميدوار باشند كه به جاي مواضع انفعالي و 
مداراگرايانه مي توان از موضع قدرت با جهان در تعامل بود كه نشان دهيم 
انقاب اسامي امروز به اين درجه از خودباوري و اعتماد به نفس رسيده 
است كه مي توانند براي مقابله با هرگونه چالشي همچون گذشته پاسخ 
در خور شأن و اقتدار كشور به دشمنان اين سرزمين نشان دهند، از اين 
رو در روزهاي اخير هر پنج كشتي نفتكش ايراني با نام هاي »فورچون«، 
»فارس��ت«، »فاكس��ون«، »پتونيا« و »كاول« توانس��تند يكي پس از 
ديگري، آن هم با سيگنال روشن براي رصد ترافيك دريايي و تحت پرچم 
پرافتخار كشورمان مواد سوختي و ش��يميايي مورد نياز پااليشگاه هاي 
ونزوئا را كه ماه ها قبل از بندرعباس بارگيري ش��ده بودند به اين كشور 
تحويل دهند. اين نفتكش ها در حالي در حياط خلوت امريكا در درياي 
كارائيب به سامت محموله س��وختي خود را تخليه كردند كه اين خبر 
در هفته هاي گذش��ته در صدر اخبار بين المللي دنيا ق��رار گرفته و تمام 
رسانه هاي معتبر جهان به ابعاد گوناگون اين موضوع پرداخته اند. دامنه 
رسانه اي اين نفتكش ها آنچنان گس��ترده است كه هنوز هم تحليلگران 
و مفس��ران به جوانب گوناگون آن مي پردازند، چراكه حضور اين تعداد 
نفتكش چندين پيام روشن و آشكار به جهان مخابره كرده است: نخست 
اينكه صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي ايران در شرايطي كه شديدترين 
دور تحريم هاي امريكا عليه ايران و ونزوئا به اجرا رسيده، انجام مي گيرد، 
دوم اينكه تعداد زياد نفتكش ها و اعان آشكار حضور اين نفتكش هاست. 
سوم هشدار و تهديد مقامات ديپلماتيك و نظامي مبني بر مقابله به مثل 
هرگونه توقيف اين كشتي ها بود. چهارم نوع معامله و دريافت مبلغ بهاي 
اين محموله هاست كه بدون استفاده از يك ارز خارجي انجام گرفته است. 
پنجم تقويت و ايجاد انگيزه در محور مقاومت است كه جمهوري اسامي 
به عنوان پرچمدار اين نهضت تا آخرين لحظه از حمايت همه جانبه خود 
كوتاهي نمي كند. اما با بررس��ي اتفاقات اخير و مرتبط با اين نفتكش ها، 
اقدام هاي دشمنان و معاندين كشور نيز به نوبه خود بسيار جالب و حائز 
اهميت است، به طوري كه در گام نخست براي تشويش اذهان عمومي 
عنوان شد ايران اين محموله هاي نفتي را به رايگان در اختيار ونزوئا قرار 
داده اما بعد از انتشار خبرهاي غيررسمي مبني بر اينكه ايران در قبال اين 
معامله طا دريافت كرده است به يك باره بهانه حول اين موضوع متمركز 

شد كه در نوع و ارزش اين طاها ترديد ايجاد كنند. 
در گام دوم دشمنان و معاندان كوشيدند كه از زيان آور بودن اين معامله 
سخن بگويند كه در پاسخ بايد گفت در اين شرايط كرونايي كه بازار نفت با 
اين حجم از توليد آنقدر اشباع شده است كه حتي قيمت نفت رشد منفي 
دارد، فروش نفت ولو به قيم��ت پاياپاي خود در علم اقتصاد س��ود تلقي 

مي شود پس اين ابهام محلي از اِعراب ندارد. 
در گام سوم موضوع مصالحه و سازش مطرح شد كه ايران در پس پرده با 
امريكا مذاكره انجام داده كه اين تئوري از اساس كذب است، چراكه رفتار 
و اقدام هاي پوپوليس��تي ترامپ به گونه اي است كه تنها به دنبال حركت 
نمايشي و تبليغاتي است و اگر س��ازش و مصالحه اي انجام گرفته بود به 
طور يقين ترامپ براي كم كردن انتقادها از ناكارآمدي دولتش سريع آن 

را رسانه اي مي كرد. 
در گام چهارم برخي موضوع قوانين و معاهده ه��اي بين المللي را مطرح  
مي كنند كه دست امريكا را در توقيف و مصادره نفتكش هاي ايراني محدود 
مي كند اما اين توجيه هم از اس��اس باطل اس��ت، چراكه امريكا در دوره 
زمامداري ترامپ به روشني نشان داده به هيچ يك از معاهدات بين المللي 
اعتنايي ندارد و آگاهانه يكي پس از ديگري از معاهدات و قوانين بين المللي 

يا خارج مي شود يا گردن كشي مي كند. 
در گام پنجم تعداد و حجم اين نفتكش ها را مطرح كردند كه در تفس��ير 
اين مهم دو عامل دخيل بود؛ نخست متنوع بودن محصوالت ارسالي و دوم 
ارسال پيام سياسي به دشمن كه ايران مي تواند اين تعداد نفتكش را بدون 

هيچ ترس و نگراني به حياط خلوت امريكا روانه كند. 
اما نكته حائز اهميت در موضوع نفتكش ها تأكيد بر اين نكته است كه امريكا 
در سال ۲۰۱۸ با خروج از برجام كوشيد ايران را آنچنان در انزواي سياسي و 
اقتصادي قرار دهد تا براي خروج از اين انزوا مطيع و فرمانبردار امريكا باشد 
اما مقامات كشورمان با اتخاذ تدابير هوشمندانه و تغيير رويكرد سياسي 
در عرصه بين الملل به روشني نش��ان دادند كه اين خواست امريكا هرگز 
محقق نخواهد شد، چراكه يكي از اهداف امريكا در خروج از برجام به صفر 
رس��اندن صادرات نفت در ايران بود اما امروز ايران در درياي كارائيب كه 
حياط خلوت امريكا محسوب مي شود به راحتي و آشكارا نفت صادر مي كند 
و مهم تر اينكه مقامات امريكا در روزهاي نخست تهديد توقيف و مصادره 
نفتكش ها را مطرح و حتي براي عينيت بخشيدن به اين خواسته چهار ناو 
 ۸ -P Boeing »جنگي به همراه هواپيماي بوئينگ »پي ۸ پوس��ايدون
Poseidon از اسكادران VP- ۲۶ را به منطقه كارائيب اعزام كرده بودند 
كه اين اقدام با هشدار صريح حسن روحاني رئيس جمهور و تهديد آشكار 
مقامات نظامي كشور، در كنار تجربه پيشين از جمله حمات موشكي ايران 
به پايگاه نظامي عين االسد در عراق، باعث ش��د تا امريكا از هر گونه اقدام 
خصمانه امتناع كند تا در نهايت نفتكش هاي ايراني به سامت در ونزوئا 
پهلو بگيرند. خاصه كام اينكه مقامات جمهوري اسامي ايران امروز به 
روشني مي دانند كه براي ايفاي نقش بين المللي و تثبيت جايگاه اَبرقدرتي 
در جهان كنوني به طور يقين بايد از سياست هاي انفعالي و مداراگرايانه به 
سياست تهاجمي و مقابله گرايانه رويكرد خود را تغيير دهند، چراكه ايران 
با توجه به پتانس��يل و اقتداري كه امروز در اختيار دارد مي تواند اهداف و 
برنامه هاي خود را بدون هيچ ترس و واهمه اي عملياتي و اجرايي كند و هيچ 
كشوري نه تنها توان مقابله با ايران را ندارد بلكه ايران امروز ديگر از خواست 

و اهداف توسعه گرايانه خود كوتاه نمي آيد.

اعتراضات ضدنژادپرستي در امريكا  
ريشه ها و پيامدها

ايران نوشت: به موازات افزايش مطالبات اجتماعي 
براي اص��اح رفتاره��اي نژادپرس��تانه در امريكا، 
گروه هاي نژادپرست در اين كشور فعال تر شده اند تا 
از ميراث غمبار تبعيض نژادي در اين كشور حراست كنند. اين گروه براي 
رسيدن به هدف، حتي از زيرگرفتن فعاالن ضد نژادپرستي يا شليك گلوله 
به سمت معترضان ابايي ندارند. اقدامات خشونت بار راست گرايان افراطي 
و نژادپرس��تان امريكايي در س��ال هاي اخير به دليل اظهارات دوپهلو و 
جانبدارانه دونالد ترامپ، رئيس جمهوري امريكا تشديد شده است تا جايي 
كه حتي پيام رسان توئيتر، توئيت ترامپ كه تيراندازي به معترضان را مجاز 
دانسته بود، نقض قوانين اين شبكه را در ارتباط با ستايش خشونت دانست 
و امكان ريتوئيت كردن و پسند آن را محدود كرد. به هر حال، حل نشدن 
معضل عميق تبعيض نژادي در امريكا، يك بار ديگر اين كشور را دچار 
ناآرامي هاي سياسي- اجتماعي كرده است كه با توجه به وخامت اوضاع 
اقتصادي در اثر همه گيري ويروس كرونا، مخاطرات جدي تري را متوجه 
نظم و ثبات اجتماعي در اين كشور خواهد كرد. اين موضوع از اين جهت 
اهميت بيشتري دارد كه حدود شش ماه ديگر قرار است انتخابات رياست 
جمهوري امريكا برگزار ش��ود و رأي دهندگان درباره تمديد رياس��ت 
جمهوري ترامپ براي دور دوم تصمي��م بگيرند. توانايي رئيس جمهور 
مستقر در مديريت بحراني به گس��تردگي بحران ناشي از مرگ جورج 

فلويد، تاثير چشمگيري بر نتايج انتخابات نوامبر سال جاري دارد. 
........................................................................................................................

3  اولويت محتوايي و اقتصادي مجلس يازدهم
خراسان نوشت: با ش��روع به كار مجلس 
يازدهم اولويت هاي اقتصادي را مي توان 
براي نمايندگان جديد برشمرد كه از دو 
بعد محتوا و فرآيند قابل بررسي و پرداخت است. اين نوشتار از بعد محتوا 
اولويت ها را برشمرده و بر س��ه عامل تأكيد دارد. موضوعات مهم و قابل 
تأملي چون »جهش توليد«، »اصاح ساختاري بودجه«، »ارتقاي عدالت 
اجتماعي و حمايت از طبقات كم درآمد« و »افزايش شفافيت« را مي توان 
به عنوان اولويت هاي اصلي و اساس��ي برش��مرد. اميد كه در دستور كار 
نمايندگان مجلس جديد قرار بگيرد. نخس��ت و در حوزه ماليات اصاح 
قانون ماليات هاي مس��تقيم و تصويب ماليات بر عايدي سرمايه بايد در 
دس��تور كار قرار بگيرد و پ��س از آن قانون اصاح نظ��ام بانكي و قانون 
مديريت جامع شركت هاي دولتي در اهم موارد قرار دارد. عاوه بر اينها 
بايد به قوانيني اش��اره كرد كه نيازمند اصاحات جدي هستند و تأثير 
زيادي در فضاي اقتصاد كش��ور دارن��د. مانند قان��ون كار، قانون تأمين 
اجتماعي، قانون اجراي سياس��ت هاي اصل ۴۴، قانون هدفمند كردن 
يارانه ها، قانون پيش فروش ساختمان، قانون تضمين خريد محصوالت 

اساسي كشور و در نهايت قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي. 
........................................................................................................................

خوددرگيري و زوال رهبري امريكا
كيهان نوش��ت: دهه آخر قرن بيستم شايد براي 
امريكا سرمستي ناشي از رهبري جهان با پايان 
جنگ سرد و فروپاشي شوروي را به همراه داشت 
اما دهه آغازين قرن بيست و يكم براي اين كشور چندان خوشايند نبود و البته 
شروع سومين دهه از اين قرن تا كنون يك كابوس وحشتناك براي امريكا 
بوده است. كشوري كه مورد هيچ تهديد نظامي  قرار نگرفته، هيچ تحريمي  بر 
آن اعمال نشده و هيچ شبكه گسترده تبليغاتي از جانب قدرت هاي رقيبش 
به عمليات رواني و رسانه اي عليه آن اقدام نكرده، بدون كوچك ترين دخالت 
خارجي اين روزها در يكي از ملتهب ترين و شكننده ترين دوران تاريخ خود 
به سر مي برد. امريكا امروز بيش از هر زمان ديگري گرفتار خود شده است. 

شايد بتوان گفت اين كشور »تيشه به ريشه خود مي زند.«
افول چشمگير امريكا در دهه هاي گذشته واقعيتي غيرقابل انكار به نظر 
مي رسد. هزينه فراوان جاني و مالي امريكا در افغانستان و عوايد اندك 
آن، شكست در اقناع افكار عمومي و اجماع سازي بين المللي براي حمله 
به عراق، ركود اقتصادي سال ۲۰۰۸، ناكامي در سوريه و... نقش رهبري 
جهاني امريكا را در ميان افكار عمومي اين كشور با ترديد جدي مواجه 
كرد؛ ترديدي كه خود را با ش��عار »اول امري��كا« در كمپين انتخاباتي 
 ترامپ و پيروزي آن نش��ان داد. به تعبير ويليام برن��ز، قائم مقام وزير 
خارجه اسبق امريكا: »انتخابات سال ۲۰۱۶ در امريكا ثابت كرد ديگر 
كسي به رهبري امريكا در عرصه جهاني اهميت نمي دهد.« اما اتفاقات 
روزهاي اخير در مديري��ت فاجعه آميز بيماري كرون��ا و ناآرامي هاي 
اجتماعي در امريكا، نشان مي دهد اين كشور در آغازين روزهاي دهه 
سوم از قرن بيست و يكم، نه تنها نقش رهبري اش در جهان كه حتي 

براي رهبري در قلمرو حكمراني خود نيز با چالش مواجه است. 
........................................................................................................................

2روي سكه اعتراض
ابتكار نوشت: بي شك دموكراسي، مردم ساالري و انواع 
آن به معني آن است كه مردم نسبت به اتفاقات پيرامون 
جامعه بي تفاوت نباشند. اين بي تفاوت نبودن مي تواند 
اشكال گوناگوني داشته باشد كه گاه با آمدن در خيابان ها 
و اعتراض مسالمت آميز خود را نشان مي دهد، قطعاً اگر اين نوع از اعتراض ها 
در هر حاكميتي به رس��ميت شناخته نشود ممكن اس��ت روزي واكنش 
راديكال تري از خود بروز دهد. اين مسئله به معناي آن نيست كه حاكميت 
از كنار هر رفتار ناهنجاري عب��ور كند اما قطعاً كتم��ان وجود اعتراض يا 
بايكوت رسانه ها براي پوش��ش دادن اخبار اعتراض يا رعايت نكردن اصل 
بي طرفي در پوشش اين دست از اخبار، تنها مبناي دموكراتيك و تاثير مردم 
در سپهر سياسي و اجتماعي را زير سؤال خواهد برد، بنابراين همان قدر كه 
رسانه ها و مسئوالن ما در داخل، كنار معترضان امريكايي و فرانسوي قرار 
مي گيرند اگر در كنار ش��كايات مردم در داخل هم ق��رار گيرند به كاهش 
شكاف حاكميت و مردم كمك كرده اند، بنابراين آنچه زبان مشترك در هر 
جامعه و حكومتي است به رسميت شناختن مردم با هر نوع انديشه و حتي 

اعتراضي است كه ممكن است نسبت به وضع موجود داشته باشد. 
........................................................................................................................

در اهميت عدالت ساختاري
صبح نو نوشت: خبرهاي روز گذشته حاكي از ورود 
جدي نهادهاي قضايي به پرونده آسيه پناهي بود. 
ظاهر قضيه اين اس��ت كه گويا سر و صداها به ثمر 
نشسته و اين برخورد غيرانساني بدون نتيجه و پاسخ نخواهد بود، اينها اما 
ظاهر قضيه است. اتفاقي كه براي آن زن كرمانشاهي افتاد كوه يخي است 
كه نوك آن از آب بيرون زده اس��ت. قصد بر تعمي��م اين وضعيت به همه 
س��اختارهاي كشور نيس��ت. صحبت آنجاست كه زنجيره س��اختارها و 
تصميم هاي بعضاً قانوني دست به دست هم داده اند تا در نهايت اتفاقي بيفتد 
كه حاال افكار عمومي آن را به نام »آسيه پناهي« مي شناسد. اينكه يك نهاد 
مرتبط قضايي رأي به بازداشت و برخورد قضايي با مسئول باالدستي يك 
نهاد محلي را بدهد، پوسته اين ماجراس��ت، اگر غير اين باشد علت را رها 
كرده و صرفاً به جنگ معلول رفته ايم؛ معلولي كه خود زاييده يك ساختار 
ناعادالنه است، غير اين باشد دوباره فردا يا فرداهاي ديگري بايد  به انتظار 
نشست تا آسيه پناهي ديگري رخ دهد و دوباره به جنگ معلول رفت. حال 
و با ش��روع مجلس يازدهم اين مي تواند يك هدف اساس��ي و اصلي براي 
مجلس يازدهم تعريف ش��ود. اينگونه اگر شد، عدالت در ساختار نهادينه 
شده و با رفت و آمد اشخاص كم و زياد نخواهد شد؛ هدفي كه اگر محقق شود 
به طور ساختاري و نهادي، مسئله آسيه پناهي ها را حل خواهد كرد. شايد 

كه پناهي باشد بر قشري كه آسيه پناهي نماينده آنها بوده.

88498443سرويس  سياسي

جای اصالح طلبی در قتل زنان کجاست؟!
جماعتيكهسالگذشتهباتهمتناموسيبهميترااستادومهدورالدمناميدناو،توجيهگرقاتلهمجناحيخودبودند،امروزمنتقدقتلهايناموسيشدهاند!

بياني�ه مجل�س رئيس�ه هيئ�ت عض�و
نماين�دگانراك�هب�همناس�بتآغ�ازدوره
يازده�ممجلسش�وراياس�اميب�هامضاي
تمام�يآنه�ارس�يدهاس�ت،قرائ�تك�رد.
به گزارش تس��نيم، علي كريمي فيروزجايي عضو 
هيئت رئيسه مجلس شوراي اس��امي در جلسه 
علني روز گذشته متن بيانيه اي را كه به امضاي تمام 

نمايندگان مجلس رسيده است قرائت كرد. 
در اين بيانيه آمده اس��ت: ما نمايندگان ملت ايران 
با تقدير فراوان از پيام حكيمانه رهبر معظم انقاب 
اسامي به مناسبت آغاز به كار مجلس يازدهم و با 
گراميداش��ت ايام ارتحال حضرت امام )ره( و قيام 
۱5خرداد ضمن تبريك به آق��اي دكتر قاليباف و 
هيئت رئيس��ه محترم نكات مهمي را به استحضار 

ملت شريف جمهوري اسامي مي رسانيم. 
خداي متعال را بابت اين توفيق شاكريم و از مردم 
شريف و انقابي ايران اسامي به واسطه اميدواري و 
اعتماد به منتخبان خود سپاسگزاريم و با خداي خود 
عهد مي بنديم كه تمام همت خود را صرف خدمت 
به مردم و اعتاي نظام مقدس جمهوري اسامي 
ايران نماييم. بيان دقيق رهبر معظم انقاب كه همه 
دستگاه هاي حكومتي و مردم و همه آحاد وظيفه 
دارند از مسير ترسيمي مجلس حركت كنند نشانه 
قوي اعتماد ايش��ان به نمايندگان مجلس يازدهم 
اس��ت كه ان ش��اءاهلل از س��وي همه ما نمايندگان 
جدي گرفته خواهد ش��د. ما رابطه مجلس با قواي 
ديگر و دستگاه هاي فعال كش��ور را از نوع تعامل و 

برابري مي دانيم و در عي��ن حال معتقديم با توجه 
به اختيارات و وظاي��ف مصرح در قانون اساس��ي 
مجلس برادر بزرگ تر قواي ديگر اس��ت و به رأس 
امور بودن آن اعتقاد داريم و به مصداق آيه شريفه 
اليكلف اهلل نفس��ا اال وس��عها، توان خود را براي به 
عهده گرفتن تكاليف باالتر مدنظر نظام در مجلس 
افزايش خواهيم داد. در ادامه اين بيانيه آمده است: 
ش��رط تحقق در رأس ام��ور بودن نظ��م در انجام 
وظيفه، طهارت اقتصادي و اولويت شناسي است، 
امروز اقتصاد و فرهنگ در صدر اولويت هاي كشور 

است كه در اين ميان رسيدگي به اقتصاد و معيشت 
طبق��ات ضعيف و ارتق��اي ش��اخص هاي عدالت، 
فوري ترين مسئله ما است اما جبران عقب ماندگي 
در مقوله عدالت با كار عادي ميس��ر نمي ش��ود و 
نيازمند جهاد شبانه روزي است. باور داريم در شرايط 
ناگوار اقتصادي مردم كه ناشي از به هم پيوستگي 
ناكارآمدي هاي اجرايي و فشارهاي زورگويان عالم 
است عاوه بر فعاليت جدي در حوزه تقنين و نظارت 
در چارچوب اقتصاد مقاومتي بايد به معناي واقعي 
كلمه مردمي شويم. مردمي شدن با حضور در ميان 

مردم و شنيدن دغدغه ها و گايه هاي آنها محقق 
مي شود و هم با نزديك كردن زندگي نمايندگان به 
طبقات ضعيف تر مردم. ما معتقديم پنج خصوصيت 
مهم ضامن موفقيت مجلس يازدهم در چهار سال 
پيش رو خواهد بود. اول انقابي بودن، دوم انسجام 
داشتن، سوم حفظ استقال، چهارم حركت با برنامه 
تحولي و پنجم استفاده از ظرفيت تمام نمايندگان 
كه فقدان هر ي��ك از ويژگي هاي ف��وق به تنهايي 
مي تواند مجلس يازدهم را از طي مس��ير درس��ت 

منحرف سازد و عامل ناكامي شود. 
در پايان اين بياني��ه آمده اس��ت: مجلس يازدهم 
نخستين مجلس در گام دوم انقاب اسامي است، 
لذا خود را نس��بت به تحقق بيانيه گام دوم انقاب 
رهبر معظم انقاب متعهد دانس��ته و در اين ميان 
از بخش ويژه جوانان غافل نخواهيم شد. بحمداهلل 
تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس يازدهم را 
جوانان زير ۴5سال تشكيل مي دهند كه بعضاً داراي 
سابقه نمايندگي مجلس نيز هستند. تاش خواهيم 
كرد در هم تنيدگي تجربه مجربان مجلس را با شور 
و حرارت جواني نمايندگان ج��وان در عمل پياده 
كنيم. همچنان كه در انتخابات هيئت رئيسه رقم 
خورد و معتقديم خط كشي هاي قوميتي، جناحي، 
جغرافيايي در مجلس باعث آفت خواهد شد. مجلس 
يازدهم يد واحده اي براي استعانت از خداوند متعال، 
براي بيعت با رهبري معظم، براي گرفتن حق مردم 
و نوازش محرومان و براي دس��ت رد زدن بر سينه 

دشمنان ملت ايران اسامي خواهد بود.

دربيانيهنمايندگانمجلستأكيدشد

5 خصوصيتي كه ضامن موفقيت مجلس يازدهم خواهد بود

محمد قره باغي

ازعوامليكهباعث

كبري آسوپار
   گزارش

ميشودرفعوحل
معضاتفرهنگي
وآسيبهاياجتماعيبهمانعبخورد،گنجاندن
مسائلسياس�يدردوقطبيهايسياسياست.
وقتينگاهسياستزدهوحتيجناحيبربررسي
مس�ائلاجتماعيغالبميش�ود،درگيريهاو
مباحثسياسيميشودوخودآگاهوناخودآگاه،
معضلاجتماعيموردبحثگمميشود.ايناتفاق،
بارهاوبارهادردوقطبيسازيهايسياسيروي
دادهواصلموضوعدرادعاهاوشعارهايسياسي

گمشدهاست.
براي اصاح طلبان هر موضوع��ي مي تواند در قالب 
»دين زدايي« و »رقيب زدايي« مورد بررس��ي قرار 
گيرد. در اين روزهاي پس از قتل رومينا اشرفي به 
دست پدر در قالب آنچه قتل ناموسي ناميده مي شود، 
آنان دست به كار شده اند تا دو گزاره را جا بيندازند 
كه اوالً اعتقادات ديني باعث رقم خوردن اين جنايت 
وحشتناك شده و ثانياً حاكميت در تنظيم قوانين 
مربوطه كوتاهي كرده است. اين گزارش نگاهي به 
استفاده سياسي اصاح طلبان از ماجرا دارد؛ جناحي 
كه يك روز متأس��فانه پاي دفاع از خشونت خانگي 

عليه يك زن ايستاد و حاال مي خواهد روي پيكر يك 
دختر ۱3ساله، اداهاي دفاع از حقوق كودكان و زنان 
را براي خود زنده كند. از سويي نقل ها و گزاره هايي 
وجود دارد كه نشان مي دهد از قضا اصاح طلبان مانع 

تصويب قوانين بوده اند!
وقت�ياصاحطلبانحاميقتلناموس�ي

شدند
يك س��ال پيش همين روزه��ا و دقيق ترش هفتم 
خ��رداد 9۸، محمدعل��ي نجفي ش��هردار اس��بق 
تهران كه برگ برنده اصاح طلبان پس از ۱۲س��ال 
شهرداري قاليباف اصولگرا بود، با حضور در آگاهي 
ته��ران اعتراف كرد كه همس��رش ميترا اس��تاد را 
با ش��ليك گلوله به قتل رسانده اس��ت. او پيش از 
اين معاون رئيس جمهور در دول��ت روحاني و وزير 
آموزش و پرورش در دولت خاتمي ب��ود. جامعه در 
شوك خبری فرو رفت. از يك فرد تحصيلكرده، استاد 
دانش��گاه، حامي حقوق زن و... انتظار اين خشونت 
خانوادگي عليه همس��ر نمي رفت. اصاح طلبان در 
تضادهاي زيادي باقي ماندن��د؛ دفاع از هم جناحي 
خود؟ دفاع از حقوق زن؟ نوش��تن عليه جنايت؟ از 
سويي براي آنان كه شخصيت محبوب شان حاال با 
عنوان قاتل شناخته مي شد، هضم ماجرا ساده نبود و 

اين دشواري قابل درك مي نمود. 
اما با برگزاري اولين جلس��ات بررس��ي و بازپرسي، 
خبرهايي بيرون آمد و ادعاهايي طرح شد كه نشان 
داد بسياري از اصاح طلبان پي بهانه براي تبرئه قاتل 
هم جناحي خ��ود مي گردند. اواخر تي��ر ماه بود كه 
ادعاي مهدورالدم بودن ميترا استاد به نقل از نجفي 
تيتر يك رسانه هاي اصاح طلب ش��د. مهدورالدم 
بودن به اين معنا كه مقتول با مرد ديگري در ارتباط 
بوده و نجفي براي دفاع از نام��وس خود و در حالي 
كه علم به مهدورالدمي همس��رش داش��ته، او را به 
قتل رسانده اس��ت. اين ادعا هرگز در دادگاه ثابت 
نشد. از سويي قتل زن مهدورالدم به واسطه ارتباط 
نامشروع، توسط ش��وهر قانون خاص خود را دارد و 
از آن جمله اين ش��رايط كه زن و مرد غريبه حين 
ارتباط ديده ش��وند و مرد به عدم اجب��ار زن به اين 
رابطه يقين داشته باشد. طبيعتاً مورد ميترا استاد 
هيچ گونه تطبيقي بر اين موارد نداشت. نجفي صرفاً 
از تهديد ميترا استاد به ارتباط با مردان ديگر گفت و 
اينكه پيامكي هايي در موضوعي غيررابطه زوجيت با 

فردي رد و بدل مي كرده است. 
موضوع ما اما بررس��ي حقوقي پرونده ميترا اس��تاد 
نيست بلكه نگاهي است كه رسانه هاي اصاح طلب 

با حمايت از قتل ناموس��ي در جامعه ج��ا انداختند. 
اين بخش از اصاح طلبان به مخاطبان خود گفتند 
كه مرد، گرچه روش��نفكر، گرچه اس��تاد دانشگاه و 
تحصيلكرده به صرف شك به همسر خود، مي تواند 
و ح��ق دارد او را مهدورال��دم بنامد و اق��دام به قتل 
وي كند! اين فرهنگ سازي وحشتناك چرا صورت 
گرفت؟ آي��ا اصاح طلبان تعمداً قصد داش��تند قتل 
ناموس��ي به صرف يك ش��ك را در جامعه نهادينه 
كنند و جا بيندازند؟ يقين��اً خير، بلكه آنان چنان در 
سياست زدگي و حمايت از هم قبيله اي خود فرو رفته 
بودند كه هر تهمت و ناسزايي به مقتول را براي تبرئه 
يار ديرين خود حال دانستند. آنان فرهنگ جامعه را 
قرباني دفاع از قاتل هم قبيله اي خود كردند، آنچنان 
كه بارها عليه تعدد زوجات نوشتند، اما وقتي نجفي 
زن دوم گرفت كه از دختر خودش هم كم سن تر بود، 
س��كوت و تاثير ازدواج دوم نجفي در سست كردن 
بنيان خان��واده را نادي��ده گرفتند. حال س��ؤال اين 
است، اگر فردي تحصيلكرده، اس��تاد دانشگاه و در 
سطوح باالي مديريتي كشور، حق دارد صرف شك به 
همسرش، او را مهدورالدم بنامد و اقدام به قتل كند، آيا 
پدري كم سواد با فقر فرهنگي شديد و با تعصب هاي 
كور جاهلي، نمي توان��د قاتل دخترش ش��ود كه با 
دوست پس��ر خود از منزل فرار كرده است؟! بديهي  
است نه نجفي و نه پدر رومينا حق جنايت نداشته اند و 
فرزندكشي با داس قساوتي عجيب مي خواهد، اما آيا 

مي شود از يكي دفاع كرد و ديگري را محكوم نمود؟
وقتياصاحطلبانمان�عتصويبقوانين

شدند
دو اليحه حماي��ت از ك��ودكان و نوجوانان و اليحه 
امنيت زنان به رغم شعارها و ادعاهاي اصاح طلبان 
در داشتن دغدغه تقنيني در جنايت هاي خانوادگي 
عليه زنان و كودكان آنقدر در كميسيون هاي مربوطه 
ماند و خاك خ��ورد كه به عمر چهارس��اله مجلس 
اصاح طلب��ان )مجلس دهم( قد ن��داد و همچنان 
باتكليف مانده اس��ت. با اين ح��ال آنان همچنان 

معترض عدم تصويب قوانين مورد نياز هستند!
از س��ويي جليل محبي، كارش��ناس حقوقي مركز 
پژوهش ه��اي مجل��س در توئيت��ي خب��ر داد كه 
اصاح طلبان مانع افزايش مجازات تعزيري پدري 
شدند كه قاتل فرزند خود است. او نوشت: »مهرماه 
گذش��ته قانوني درباره قتل ناش��ي از اسيدپاش��ي 
تصويب شد كه مجازات بدل از قصاص را از ۱۰سال 
به 3۰س��ال افزايش مي داد. هر چه به طراح طرح، 
خانم فاطمه حس��يني و نمايندگان امي��د )آقايان 
فتحي و كاظم��ي( اصرار كردم، قب��ول نكردند كه 
مج��ازات تعزيري پدري ك��ه فرزن��دش را به قتل 

مي رساند، افزايش دهند.«

   بهارستان

 اسامي 3منتخب مجلس
براي تأييد اعتبارنامه قرائت نشد

درنشستعلنيديروزخانهملتاعتبارنامه۲۷۰نفرازمنتخبان
مجلسازمجموع۲۷۳نف�رموردتأييدوكايمل�تقرارگرفت.
 به گزارش ف��ارس، اعتبارنامه ۲73 منتخب مجلس يازدهم ش��وراي 

اسامي در نشست علني ديروز پارلمان بررسي شد. 
بر اين اساس پس از قرائت گزارش ش��عب درباره اعتبارنامه منتخبان 
مذكور، اعتبارنامه ۲۶5 منتخب تأييد ش��د و نام س��ه منتخب ديگر 
قرائت نشد. بر اساس اين گزارش، اسامي غامرضا تاجگردون، منتخب 
گچس��اران، كاظم دلخوش اباتري منتخب مردم صومعه سرا و حسين 
محمد صالحي فريدن در مجلس قرائت نش��د. گفتني است تعدادي از 
نمايندگان مجلس نسبت به اعتبارنامه اين سه نفر معترض شدند و در 
حال حاضر اعتراض آنها در شعب مربوطه در حال رسيدگي است، البته 
رئيس شعبه ۱۲ طي مكاتبه اي از شوراي نگهبان خواستار رسيدگي و 

توضيحات الزم در مورد صاحيت غامرضا تاجگردون شده است.

وارده

مشاورسابقرئيسجمهور:

مجلس دهم به صورت بی سابقه ای در امور اجرايی مداخله كرد
مش�اورس�ابقرئيسجمه�ورضم�نانتقاد
ازعملك�ردمجل�سده�م،اضاف�هك�رد:
مجل�سدهمش�وراياس�امي،ب�هصورت
بيس�ابقهايدرام�وراجراي�يمداخلهكرد.
به گ��زارش مه��ر، اكب��ر تركان مش��اور س��ابق 
رئيس جمهور در رابطه با ارزيابي خ��ود از آغاز به 
كار مجلس يازدهم، اظهار داشت: به عقيده بنده، 
ش��ايد اولويت مجلس يازدهم بايد اين باش��د كه 
آس��يب هايي را كه در مجلس دهم به ش��خصيت 
مجلس وارد شده اس��ت، بزدايد. وي عنوان كرد: 
طبق گفته ش��وراي نگهب��ان در مجل��س دهم، 
9۰نفر از نمايندگان غير از آنهايي كه ردصاحيت 

سياس��ي ش��دند گرفتاري هاي مالي، اقتصادي و 
اخاقي داش��تند. تعدادي از اين افراد نيز رفتند و 
كار خود را ج��ور كردند و برگش��تند. بايد ديد آيا 
اين افراد فقط 9۰ نفر بودند ي��ا تنها 9۰ نفر از آنها 
مداركشان به دست شوراي نگهبان رسيده است؟ 
ش��ايد باز هم باشند. مشاور س��ابق رئيس جمهور 
افزود: من معتق��دم مجلس يازده��م در تصويب 
اعتبارنامه ها بايد از شوراي نگهبان بخواهد مدارك 
را در اختيارشان قرار دهد تا اعتبارنامه كساني كه 
اشكاالت مالي و اخاقي داشتند مورد تصويب قرار 
نگيرد و نمايندگان مجلس متهم به داللي و كاسبي 
نشوند. تركان خاطرنشان كرد: براي قدم دوم، در 

يك سال آخر باقي مانده از عمر دولت نمايندگان 
مجلس بايد كمك كنند دولت كارها و پروژه هاي 
خود را جمع كند زيرا معموالً دولت ها در سال آخر 
بايد كوش��ش كنند پروژه هايي را ك��ه مي تواند به 
بهره برداري برسد تمام كنند و اين بسيار اهميت 
دارد كه در اين بخش به دولت كمك كنند. اميدوار 
هس��تيم اين اتفاق بيفتد و دولت و مجلس در اين 

زمينه بتوانند يار هم باشند. 
وي ضمن انتقاد از عملكرد مجلس دهم، اضافه كرد: 
مجلس دهم شوراي اسامي، به صورت بي سابقه اي 
در امور اجرايي مداخله كرد در حالي كه هيچ زمان 
اين اندازه مداخله سابقه نداشته است كه نمايندگان 

بگويند اين فرماندار يا بخشدار و رئيس اداره فان در 
شهرستان ما را تغيير بدهيد. چرا؟ زيرا مي خواستند 
باند خودشان سر كار باشد. اين مداخله در طول اين 
۴۰ سال اخير بي سابقه بوده است. مداخله مجلس 
دهم در دولت های يازدهم و دوازدهم بس��يار زياد 
بوده اس��ت كه بايد از آن جلوگيري ش��ود. مشاور 
سابق رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه مجلس نبايد 
در عزل و نصب ها دخالت كند، گفت: اين اقدامات به 
مجلس آسيب مي زند. مجلس يازدهم بايد كارهاي 
بد مجلس دهم را از خودش دور كند. همين حرف ها 
باعث آلودگي ها مي شود و اين رفتارها كار را از مسير 

درست منحرف مي كند.

   خبر


