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واقعيات جامعه امريكا
 و خلع سالح يانكي هاي وطني

 پس از گس��ترش بيماري كرون��ا در غ��رب واذعان انديش��مندان و 
سياستمداران غربي به معرفي آن به عنوان نماد فروپاشي غرب وافول 
امريكا، آش��وب ها و اعتراضات اخير امريكا كه ناش��ي از ناديده گرفتن 
ابتدايي ترين حقوق انساني توسط س��ردمداران كاخ سفيد، نسبت به 
مردم اين كشور است، نيز به عنوان پديده اي ظاهر شد كه انگاره هاي 
جهاني نسبت به هيمنه پوشالي كاخ سفيد را بيشتر فرو ريخته و سبب 
ش��د كه حتي متحدان تاريخي امريكا در اروپا نيز نتوانند نسبت به بي 
عدالتي سران امريكا عليه مردم اين كشور سكوت كرده و لب به اعتراض 

نگشايند. 
 اما مهم ترين تأثير اين تحوالت و ناتواني غرب در مهار كرونا در داخل 
كشور را بايد در فروپاش��ي ذهني غرب باوران داخلي دانست كه طي 
سال هاي اخير تالش كرده بودند با س��اختن مدينه فاضله اي از غرب 
در اذهان خود و برخ��ي كوتوله های فكري در داخ��ل، توجيهي براي 
اپوزيس��يون س��ازي در مقابل نظام اس��المي پيدا كنند. آنها كه طي 
س��ال هاي اخير س��عي كرده بودند با تحقير ايران و ايران��ي و به ويژه 
نيروهاي انقالبي، از امريكا و كشورهاي غربي تابو بسازند و از اين طريق 
زمينه فرار خود و خود باختگاني را كه فريفته زرق و برق غرب شده بودند 
فراهم كنند، اكنون كه ديگر جنايات سردمداران كاخ سفيد عليه مردم 
امريكا وفشارها و تحريم های آنان عليه ديگر ملل به اوج خود رسيده، 
مي كوشند تا با مشابه سازي آشوب هاي امريكا و حوادث تلخ آبان ماه ۹۸ 
در ايران ، ترامپ و همكارانش را از جنايات اخير در امريكا مبرا و افكار 
عمومي را از تمركز بر اعتراضات امريكا منحرف كنند كه آخرين نمونه 
اين جريان سازي را بايد در توئيت تاجزاده از عوامل فتنه ۷۸ و ۸۸ ديد. 
در شرايطي كه مردم سراسر دنيا در اعتراض به ظلم و بي عدالتي امريكا 
و ترامپ با حضور در خيابان ها در حال همدردي با مردم امريكا هستند، 
اين فعال سياسي اصالح طلب و از بازداشتی های فتنه ۸۸ تالش مي كند 
با فراگير نشان دادن مسائل امريكا حتي در ميان كشورهاي اسالمي، 
نقطه كانوني اعتراضات را از س��مت نظام امريكا منحرف كند. تاجزاده 
در توئيترش مي نويسد: »كشتن و عذرخواهي نكردن ويژگي مشترك 

مستبدان است و مسلمان و سكوالر و شرقي و غربي هم ندارد...«
فائزه هاشمي، هم در يك فايل صوتي كه بي بي سي فارسي مدعي است 
كه به دستش رسيده به »برخورد دوگانه« مقام ها و رسانه هاي ايران در 
ماجراي كشته شدن جورج فلويد و اعتراض هاي پس از آن در امريكا در 
مقايسه با جان باختگان اعتراضات آبان ماه پرداخته و گفته است: »كشته 
شدن يك سياهپوست به دست پليس امريكا و برخورد خشونت آميز 
با اعتراضات در آنجا وحشتناك است و بايد آن را محكوم كرد اما اينكه 
كساني در ايران آن را محكوم كنند كه خودشان اعمال شان بدتر از دولت 

امريكا است، باوركردني نيست و خنده دار است. «
بسياري از رسانه هاي وابس��ته به اين جريان در داخل و سلبريتي هاي 
ايراني در داخل و خارج از كش��ور كه در سياه نمايي عليه نظام همواره 
در خط مقدم بودند ، نسبت به حوادث اخير در امريكا يا سكوت اختيار 
كرده ويا اينكه همه توان خود را به ك��م اهميت جلوه دادن اعتراضات 
مردمي امريكا ويا زيرس��ؤال بردن عملكرد صداوسيما در پرداختن به 

موضوع و پرداختن به اغتشاشات آبان ۹۸ اختصاص داده اند .
همنوا با اين عوامل داخلي ، روزنامه وال استريت ژورنال هم در شماره 
31 مه)11خرداد( در يادداشتي با نام بردن ازايران وتركيه وچين مدعي 
مي شود كه سران اين كشورها عزم را جزم كرده اند تا از ناآرامي هاي به 
وجود آمده در امريكا در پي مرگ جرج فلويد از سيستم دولت حقوقي 
اين كش��ور، مش��روعيت زدايي كرده و اعتبار آن را در خارج از اياالت 

متحده زير سؤال ببرند.«
 در ش��رايطي كه يك توفان تمام عي��ار در امريكا ب��ه راه افتاده ، بيش 
از ۴2 ميليون نفر بيكار شده اند، اقتصاد اين كش��ور دچار ركود شده، 
نابرابري ثروت و قطبي ش��دن جامعه به نهايت خود رسيده و امريكا به 
سرعت در حال نزديك شدن به اعتراضات گسترده و ناآرامي و آشوب 
طي ماه هاي تابستان پيش رو است. دلسوزي اين سمپات های داخلي 
براي ترامپ نه تنها تعجب برانگي��ز ، بلكه تنفس مصنوعي به بيمار در 
حال احتضاري اس��ت كه بخش اعظمي از مردم خود اين كشور نيز به 
دليل سياست هاي نژاد پرستانه از او به تنگ آمده اند واين در حالي است 
كه عالوه بر مسئوالن اروپايي و نهادهاي بين المللي و رقباي سياسي 
ترامپ در داخل امريكا ، حتي برخي عوامل افراطي كاخ س��فيد نظير 
وزير دفاع اين كشور سياست های كاخ سفيد را در مواجهه با اين پديده 

بر نمي تابند. 
در يك برآورد كلي محورهاي اصلي خط تبليغاتي اين جريان در داخل 

را در چند موضوع مي توان فهرست كرد: 
الف- تحريف افكار عمومي داخل از چهره واقع��ي اعتراضات امريكا با 

طرح موضوع آشوب هاي آبان ۹۸. 
ب- هم صدايي با دشمن از طريق ايجاد شكاف داخلي با طرح مباحث 

انحرافي در راستاي اهداف سياسي خود. 
ج- بي اعتبارسازي عملكرد رس��انه هاي داخلي در به تصوير كشيدن 

افول امريكا. 
د- مقايسه غيرعادالنه عملكرد پليس ايران با پليس امريكا در مواجهه با 
اعتراضات مردم با هدف زيرسؤال بردن عملكرد نيروهاي نظامي ايران 

در مواجهه با ناآرامي ها . 
ه - ناديده گرفتن مشكالت و چالش هاي امروز مردم امريكا در نتيجه 
ناكارآمدي حاكميت اين كشور در مواجهه با بحران هاي مختلف مانند 

مديريت ويروس كرونا، عدالت اجتماعي، تبعيض نژادي و... 
و - مدل سازي خائنانه حوادث امريكا براي محيط داخلي با بازخواني 
حوادث گذش��ته در ايران كه محصول ناكارآمدي عملكردي جريان 

سياسي مورد حمايت خودشان بود. 
اما نكته اي كه در بررسي اين پديده داخلي امريكا و فشار برناراضيان 
داخلي با سياس��ت كالن اين كش��ور درفش��ار بر مردم بس��ياري از 
كشورهاي دنيا مثل افغانستان، عراق، س��وريه و قبل از آن در ويتنام 
وهمچنين تحريم های فلج كننده عليه مردم ايران ، قابل مقايسه است 
 گرفتن توان نفس كشيدن از آنان وسلب حق حيات ، با هدف تسليم 

در برابر كاخ سفيد است. 
رهبر معظم انقالب اسالمي به مناسبت 1۴ خردادماه، سالروز ارتحال 
حضرت امام )ره(، حوادث جاري اي��ن روزهاي امريكا را بروز واقعيات 
پنهان نگه داشته شده  امريكا دانس��تند و گفتند: زانو زدن پليس روي 
گردن يك سياهپوس��ت و فش��ار دادن آن تا جان باختن ش��خص و 
تماش��اي اين صحنه از طرف چند پليس ديگر، چيز جديدي نيست 
بلكه همان اخ��الق و طبيعت حكومت امريكا اس��ت كه قب��اًل نيز با 
بسياري از كشورهاي دنيا مثل افغانس��تان، عراق، سوريه و قبل از آن 
در ويتنام، همين كارها را كرده اند. ايش��ان ش��عار امروز مردم امريكا 
يعني »نمی توانيم نفس بكش��يم« را ح��رف دل همه  ملت های تحت 
ظلم دانس��تند و افزودند: البته امريكايي ها با رفتارهاي ش��ان در دنيا 
رسوا ش��ده اند؛ آن از مديريت ضعيف ش��ان در كرونا كه به علت فساد 
موجود در هيئت حاكمه امريكا، تلفات و مبتاليان به بيماري در امريكا 
چندين برابر كشورهاي ديگر است و اين هم از برخورد وقيحانه شان با 
مردم كه آشكارا جنايت می كنند، عذرخواهي هم نمی كنند و بعد هم 
مي گويند حقوق بشر! انگار آن مرد سياهي كه كشته شد، بشر نبود و 

حقوقي نداشت.
 ايشان با اشاره به احساس خجالت و سرافكندگي بجاي ملت امريكا از 
حكومت های خود و حكومت فعلي شان افزودند: با اين وضع پيش آمده، 
برخي از ايراني هاي داخل يا خارج از كشور هم كه شغل شان حمايت از 

امريكا و بزك آن بود، ديگر نمی توانند سر بلند كنند. 

بازخواني دوباره يك پرونده محرمانه ديپلماتيك
شكست عمليات ياكوزا در تهران

»دو روز اين دنيا ارزش سازش ندارد!«، اين جمله نه از زبان يكي از مخالفان 
مذاكره با غ��رب در صف رقباي دول��ت، كه از زبان يك��ي از نزديك ترين 
ايدئولوگ هاي حسن روحاني )حسام الدين آشنا( در وصف رابطه با امريكا 
بيان شده است! بياني چنين شيوا از زبان مدافعان مذاكره اين سؤال را پديد 
مي آورد كه در ع��رض چند ماه چه رويدادهايي پيش آم��ده كه هواداران 
سينه چاك چينش ميز مذاكره در هر جا و هر نقطه به يك باره چرخش كرده 
و با بياني عارفانه مذاكره با امريكا را بي ارزش مي دانند؟ پاسخ به اين سؤال 
ساده است و در يك جمله كوتاه بايد گفت: »تهران ديگر به ميانجي گران 

مذاكره با امريكا، اعتقادي ندارد«. 
آگاهان سياست داخلي مي گويند، دولت روحاني ديگر دولت هشت سال 
قبل نيست و با تجربه تر شده، اما اين ديد رئاليستي آنها را افسرده نيز كرده 
است، سرخوردگي دولت تنها به دستاوردهاي ميوه كال برجام و خروجي 
بي ارزش آن در خطوط تراكنشي اينستكس و بي وفايي اروپايي ها منتهي 
نمي شود! شيخ ديپلمات حتي شرط بندي روي اسب دو متحد شرقي اياالت 
متحده يعني كره جنوبي و ژاپن را نيز باخته است. كره جنوبي كه سال ها بازار 
ايران را قبضه كرده، با اشاره تيم ضد ايراني كاخ سفيد كل تجارت خود با ايران 
را متوقف و طلب نفتي ايران را با500 ه��زار دالر داروي بي ارزش معاوضه 
كرده و خبرهاي رسيده حكايت از آن دارد كه طلب ۷ و به روايت ديگر 20 
ميليون دالري ايران از ژاپن به اين زودي ها نقد نمي شود! اگر اين اطالعات 
را چون پازل كنار هم قرار دهيم، به سادگي مي توان دريافت كه چرا دولت 
متولد شده از مذاكره در سال آخر حتي حاضر نيست البي هاي ديپلماتيكش 

را براي آزاد سازي حواله هاي نفتي به كار ببرد. 
آنچه مشاور دولت از تراژدي »بي ارزشي« مذاكره با غرب مي گويد، ماجراي 
بسيار جالبي است كه مي توان آن را در دانشكده های وابسته به وزارت امور 
خارجه براي محصالنش درس داد. دولت حاكم، نزديك به دو سال پس از 
خروج ترامپ از برجام به دنبال ميانجي براي مذاكره با امريكا گشته و حاال بي 
رمق تر از هميشه پرونده آن را بسته است. حسن روحاني با تجربه به دست 
آمده از برجام و قبل آن مذاكرات كاخ سعد آباد خيلي خوب مي دانست كه 
روي اروپايي ها به عنوان كارت آخر نمي تواند حساب كند. از همين روي اواخر 
پاييز سال گذشته وقتي رئيس جمهور پايش را به فرودگاه توكيو گذاشت، 
خبرگزاري نزديك به دولت تيتر زد: »شكستن بن بست ها با سفر به ژاپن«!

مشاوران دولت گمان مي كردند كه پس از طي نمودن راهي طوالني روي 
سنگالخ ها همچنان فرصت مذاكره وجود دارد، آنها گمان مي كردند كه در 
انتهاي هر جنگي يك ميانجي پيدا مي شود كه دو طرف ماجرا را بر سر ميز 
گفت و گو مي آورد؛ در وزارت خارجه ديپلمات هاي استخوان خرد كرده در 
بحث هاي خودمانی تر مي گفتند كه اگر ميان دو همسايه دعوا شود، يك 
همسايه عاقل هم پيدا مي شود كه قبل از آنكه كار از جدل لفظي به درگيري 
خياباني برسد با ميانجی گری مشكل را حل مي كند، براي دولتي ها ژاپن 

مصداق همسايه اي عاقل بود كه درگيري ها را حل و فصل خواهد كرد!
از همين رو وقتي آبه ش��ينزو، نخس��ت وزير ژاپن پايش به تهران رسيد، 
همراهان دولت با سالم و صلوات برايش فرش قرمز پهن كردند، اما فرداي آن 
روز و بيرون از كاخ رؤيايي دولت و در محفلي ساده تر در حوالي ميدان حر نه 
آن چنان استقبال گرمي از ژاپني ها شد و نه مأموريت نخست وزير با هدايت 

امريكايي ها براي كشاندن ايران به ميز مذاكره به نتيجه رسيد. 
رهبر انقالب در ديدار هيئت ژاپني و بدون لحاظ كردن تشريفات و تكلفات 
ديپلماتيك به آبه مي گويند: »به امريكايي ها پيامي نمي دهيم و اعتمادي 
هم به آنها نداريم«. شش درخواست هيئت ژاپني از رهبر انقالب با پاسخ هاي 
محكم انقالبي و منفي روبه رو شده و عمليات فريب امريكايي ها براي تحميل 
مذاكره با شكست روبه رو مي شود. هزينه ماجرا در شكست مأموريت آبه 
به كاخ سفيد آن قدر باال مي رود كه نفتكش هاي ژاپني را در خليج فارس 
مورد حمله قرار دادند تا با موج س��ازي جديد فضاحت نقشه بر باد رفته را 

مخفي كنند!
اما فرداي بازگشت نخست وزير ژاپن به كشورش عده اي از تحليلگران 
داخلي مي گفتند كه ايران »فرصت طاليي« مذاكره را از دست داده است، 
آنها در يادداشت هاي مكرر به اين نكته اشاره مي كردند كه چه فرصتي 
بهتر از اين و چه موقعيتي مناسب تر از امروز كه با واسطه ژاپن و با حداقل 
هزينه با امريكايي ها معامله كنيم و ۴0 سال خصومت را با كارت آخر به 

سرانجام برسانيم. 
اما آنهايي كه سياس��ت خارجه را مي ش��ناختند، خوب مي دانستند كه 
مذاكره با عهد شكني چون ترامپ عملي نيست و استراتژي »نه جنگ و نه 
مذاكره« بهترين راهبرد براي شكستن هيمنه وحشی ترين دولت حاكم بر 
اياالت متحده است و از آن مهم تر تكيه بر دولت كاسبي چون ژاپن به عنوان 
ميانجي پيمودن راهي عبث است كه حاال نتيجه اش خوب مشخص شده 
است! ژاپني هايي كه حتي حاضر نيستند و يا در حالت خوش بينانه توان 
عملياتي در شكست تحريم ها عليه ايران را ندارند، پس چگونه مي توانند 
بار ميانجی گری را ميان تهران و واش��نگتن را بر دوش بكش��ند! ژاپني ها 
چون باند هاي مافيايي سعي كردند با انتقال چند پيغام بر سر سفره نفتي 
ايران بنشينند، اما تدبير رهبري درها را هم بر آنها و هم بر رئيس شان بست. 
حاال صحنه سياست قابل مشاهده تر از گذشته است، دولتي كه قرار بود با 
تكيه بر مذاكره و پيوست كردن ميانجي هاي غربي و شرقي مشكل گشايی 
كند، به نتايج قابل توجه و درخشاني دست يافته است، اگر چه هزينه اين 
درس-تجربه ها گران بود اما خروجي آن براي همه دولت هاي پس از آن قابل 
مالحظه در يك جمله است: »رابطه ايران با دشمنانش نياز به ميانجی گری 
ندارد«، علت آن نيز روشن است، وقتي در سياست خارجه اسلحه اي پشت 
سرت داري، مي تواني با هر زباني پاي ميز مذاكره بنشيني و ميوه هاي آن 
را جمع كني، بازي پوكر براي كساني است كه دست شان خالي است. زيبا 
ترين تعبير در دولت هاي وابسته به مذاكره از زبان سيد حسن نصراهلل است 
كه مي گويد: »اگر كسي به امريكا با متحدان بين المللی اش به عنوان ميانجي 

نگاه كند، در توهم اندر توهم و دلبسته به سراب است«.

مرتضي سيمياريعباس حاجي نجاري

بخشنامه لزوم اجراي عدالت در مورد مرتكبان جرائم سياسي ابالغ  شد 

حمايت قانون از منتقدان سياسي

پيش از اين و در پاييز ۹۸، قاضي س��راج، نماينده 
رئيس قوه قضائيه در تعيين اعضاي هيئت منصفه 
سراس��ر كش��ور گفته بود: »رئيس قوه قضائيه بر 
اعمال اصل 1۶۸ قانون اساسي كه شامل مطبوعات 
و جرايم سياس��ي مي ش��ود تأكيد دارد، بنابراين 
رس��يدگي به جرايم سياس��ي در هيئت منصفه 
امسال عملياتي مي شود و بايد آمادگي بيشتري 
در اين زمينه وجود داشته باشد. « حاال با بخشنامه 
رئيس قوه قضائي��ه، اين موضوع عملياتي ش��ده 
است و مي توان گفت حمايت بيشتري از متهمان 

سياسي توسط قانون به عمل مي آيد. 
به گزارش مركز رس��انه قوه قضائيه، بخش��نامه 
رئيس قوه قضائي��ه در خصوص » ل��زوم اجراي 
عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان 
جرائم سياسي« به مراجع قضايي سراسر كشور 

به شرح زير ابالغ شد: 
نظر به لزوم اجراي عدالت و رس��يدگي منصفانه 
به اتهامات مرتكبان جرائم موضوع ماده 2 قانون 
جرم سياس��ي، مص��وب 2/20/ 13۹5 مجلس 
شوراي اسالمي و اجتناب از تلقي جرائم موضوع 

اين قانون به عنوان جرم غيرسياس��ي و با امعان 
نظر به ضرورت ايجاد رويه واحد در رسيدگي به 
جرم سياسي، الزم است مراجع قضايي به شرح 

زير اقدام نمايند: 
1- با توجه به اصل 1۶۸ قانون اساس��ي، دادگاه 
رس��يدگي به جرائمي كه مطابق قانون مذكور، 
سياس��ي محس��وب مي ش��ود، با حضور هيئت 
منصفه و به ص��ورت علني و براب��ر مقررات مواد 
305 و 352 قانون آيين دادرسي كيفري و قانون 

مطبوعات برگزار گردد. 

2- تش��خيص سياس��ي بودن اتهام با دادسرا يا 
دادگاهي اس��ت كه پرونده در آن مطرح اس��ت، 
دادس��را يا دادگاه مربوط در تش��خيص سياسي 
بودن اتهام، باي��د ماهيت جرم، انگي��زه و قصد 
متهم از ارتكاب ج��رم را مد نظر ق��رار دهد. در 
مورد پرونده های مطروحه در دادگاه كيفري 2 و 
انقالب، هر گاه دادگاه رسيدگي كننده، با بررسي 
كيفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم 
ارتكابي را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم 
سياس��ي تش��خيص دهد، پرونده را با قرار عدم 
صالحيت ب��ه دادگاه كيفري يك مركز اس��تان 
محل وقوع جرم و اگر مرتكب از مقامات مذكور 
در ماده 30۷ قانون آيين دادرسي كيفري باشد به 
دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال مي نمايد. 
در مرحل��ه تجديد نظ��ر، چنانچ��ه دادگاه جرم 
ارتكابي از ناحيه متهم را سياسي تشخيص دهد، 
لكن دادگاه بدوي آن را غيرسياس��ي تشخيص 
داده باشد، جهت رعايت تشريفات قانوني با نقض 
حكم صادره پرون��ده را به مرجع صالح ارس��ال 

مي نمايد. 
3- درجريان تحقيقات و رس��يدگي در دادسرا در 
هر مرحله از آن و تا پايان جلس��ه اول دادرسي در 
دادگاه، متهم مي تواند، به غيرسياسي بودن اتهام 
خود ايراد كند. مرجع رسيدگي كننده با صدور قرار 
در اين مورد اظهار نظر مي نماي��د. اعتراض به قرار 
صادره تابع مقررات آيين دادرسي مي باشد. در ساير 
موارد چنانچه متهم به لحاظ سياسي دانستن اتهام 
خويش ضمن ارائه داليل مبني بر انگيزه و قصد خود 
به صالحيت دادگاه ايراد داشته باشد، مطابق قانون 

آيين دادرسي كيفري عمل خواهد شد. 
۴- هيئت منصفه كه براس��اس م��اده 3۶ قانون 
مطبوعات تشكيل مي ش��ود، پس از اعالم ختم 
رسيدگي توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات 
وارد شورشده و نسبت به مجرميت يا بي گناهي 
متهم اعالم نظر مي كند. ترتيب اظهارنظر هيئت 
منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، تابع ماده ۴3 

قانون مطبوعات است. 
5- دادس��را ها و دادگاه ها موظفن��د در اتهامات و 
جرائم سياسي حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون 
جرم سياسي را در كليه مراحل دادرسي و اجراي 

حكم را رعايت نمايند. 

مديركل ضدجاسوسي وزارت اطالعات: 
مايكل وايت در واقع به دليل تشديد بيماري 

از كشور اخراج شد
تش�ريح  ب�ا  اطالع�ات  وزارت  ضدجاسوس�ي  مدي�ركل 
جزيي�ات پرون�ده ماي�كل واي�ت نظام�ي امريكاي�ي آزاد 
ش�ده در اي�ران، گف�ت: وي ب�ه دلي�ل تش�ديد بيم�اري و 
دالي�ل انس�اني و ط�ي فرآين�د قضاي�ي از اي�ران اخراج ش�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت اطالعات، مديركل ضدجاسوسي 
اين وزارتخانه در مورد جزئي��ات پرونده امريكايي آزاد ش��ده، اظهار 
داشت: »مايكل وايت« يكي از نظاميان امريكايي بود كه دو سال پيش 

با پوشش توريست وارد كشور شد. 
وي افزود: مايكل وايت قصد داش��ت براي تأمين فرصت جاسوسي با 
روش هاي فريبنده و ارتباط با اتباع ايراني، پوشش حضور خود در كشور 
را به دست آورد كه توسط ضد جاسوسي وزارت اطالعات شناسايی و 
دستگير شد. اين در حالی است كه هم زمان با شكايت شاكي خصوصي 
نيز مواجه ش��د. نهايتاً پس از گذشت حدود دو س��ال از محكوميت، 
مشاراليه به دليل تشديد بيماري و داليل انساني و طي فرآيند قضايي 
از كشور اخراج گرديد. اين مقام وزارت اطالعات در خصوص پيام هاي 
پي در پي و سخنان تشكرآميز ترامپ از ايران بابت آزادي وايت اظهار 
داش��ت: ترامپ به ش��دت محتاج جلب حمايت افكار عمومي پس از 
اس��تيصال و درماندگي در قضيه مديريت بيم��اري كرونا و همچنين 

مديريت اعتراضات عليه تبعيض و نژاد پرستي است. 

ژه
وی

 سياسیکاریعليهنيروهايمسلح 
تيتر يك روزنامه اصالح طلب آرمان با عنوان »نظامي ها ميدان 
سياس��ت را ترك كنند« روي عكس��ي از مصطفي تاج زاده، 
زنداني امنيتي فتنه ۸۸ و به نقل از او خورده اس��ت. اين تيتر 
مربوط به مصاحب��ه اي تفصيلي با ت��اج زاده در مورد كيفيت 
حضور اصالح طلبان در انتخابات رياس��ت جمهوري 1۴00 
اس��ت كه در پايان آن و طي يك جمله كوتاه كه قيد ش��رط 
هم دارد و با »اگر« شروع ش��ده، تاج زاده در قالب يك برنامه 
پيشنهادي براي انتخابات سال آينده مي گويد: »مي خواهيم 
اگر نظاميان وارد  سياست ش��د ه اند  بگوييم بهتر است آنها به 

پاد گان ها برگرد ند ... «
هيچ توضيح��ي هم در مورد اي��ن جمله داده نمي ش��ود؛ آيا 
نظاميان در دولت بوده اند؟ آيا نظاميان مجلس را در دس��ت 
دارند؟ آيا نظاميان حزب سياسي تأسيس كرده و وارد فضاي 
انتخابات ش��ده اند؟ هيچ كدام اين سؤاالت پاس��خي در اين 
گفت وگو ندارد؛ براي تاج زاده اين موضوع يك موضوع فرعي 
در مصاحبه طوالني اش بوده، اما روزنامه آرمان همين جمله 
فرعي را با حذف اما و اگري كه داشته، تبديل به گزاره اي قطعي 
كرده و تيتر يك روزنامه شده اس��ت. رسانه هاي اصالح طلب 
بارها به تضعيف نيروي نظامي كشور پرداخته اند و اين موضوع 
جديد نيست. در اين سال ها هم كه ناكارآمدي دولت و مجلس 
آنها عيان شده، ادعاي ش��ان در مورد دخالت ديگران در امور 

سياسي را پررنگ تر فرياد مي زنند تا بهانه اي براي ضعف دولت 
و مجلس بيابند.  تاج زاده همچنين در اين مصاحبه شعار سال 
۹2 دولت روحاني را براي سال 1۴00 تكرار كرده و گفته كه 
»ما مي خواهيم تحريم ها را برد اريم... « سال ۹2 و ۹۶ هم گرچه 
اصالح طلبان اين ش��عار را دادند، اما عماًل نتوانستند چنين 

اقدامي انجام دهند و تحريم ها بيشتر هم شد. 

  دعوتاصالحطلبانبهواقعبيني
ازسويروزنامهاصالحطلب

روزنامه س��ازندگي، ارگان ح��زب كارگزاران س��ازندگي در 
يادداش��ت اول صفحه سياس��ي خود ب��از هم به نق��د رفتار 
اصالح طلب��ان در انتخاب��ات مجلس يازدهم در اس��فند ۹۸ 
پرداخته است. در اين يادداشت با عنوان »واقع بيني« و به قلم 
سيد افضل موسوي، مديرمسئول اين روزنامه آمده كه  »آنچه 
در اسفند ۹۸ و ماه هاي پيش از آن در جريان اصالح طلب درباره 
حضور و نحوه حضور در انتخابات مجلس يازدهم رخ داد، نشان 
از فاصله بخش زيادي از اين جريان سياسي با واقعيت داشت. 
گروهي كه تصور مي كردند با عدم حضور معجزه مي ش��ود و 
آنها تأثيرگذاری يا شرايط متفاوتي را در مقابل خود مي بينند. 
نتيجه اين رفتار و اين فقدان واقع بيني سياسي در گروهي كه 
بسيار هم مدعي سياست ورزي هستند، تركيب مجلس يازدهم 
است كه از هم اكنون از بهار آن مشخص است كه چه شرايطي را 

مي توانند براي حضور اصالح طلبان در انتخابات 1۴00 فراهم 
كنند. « او سپس به بحث هايي كه برخي اصالح طلبان در مورد 
بازسازي اصالحات مي گويند اشاره كرده و تأكيد مي كند كه 
»تصور من بر اين است كه واقع بيني بر هر گونه بازسازي در 

درون اصالحات ارجح است. «
موسوي سپس تأكيد مي كند: »سلس��له رفتارهاي اشتباه از 
درون جريان اصالح طلبي، اشتباهات برخي طيف ها و مهم تر 
از آن برخي چهره ها كه منجر به شمايل كلي تحريم انتخابات 
اسفند ۹۸ شد، نه تنها هيچ دس��تاوردي براي اصالح طلبان 
نداشت، بلكه آنان را در شرايط سختي قرار داده است... تجربه 
اسفند ۹۸ بايد همواره پيش چشم اين طيف باشد كه ژست 

سياسي، سياست ورزي تلقي نمي شود. «
در بخش ديگري از اين يادداش��ت آمده كه »عدم شركت در 
انتخابات، چندپارگي در تصميم گيری در اين شرايط و بيان 
اينكه پاس��خ رد صالحيت بايد عدم مش��اركت سياس��ي در 
ارائه ليست و معرفي كانديدا باش��د، رويكردي بود كه به نام 
اصالح طلبان در انتخابات 1۴00 ثبت ش��د. رويكردي كه نه 
تنها هيچ فايده اي ندارد، بلكه خروجي آن تقليل جدي تعداد 

اصالح طلبان در مجلس يازدهم شد. «
و جمله پاياني يادداشت كه »برخي طيف ها در جريان اصالحات 
بايد واقع بيني سياسي را به عنوان يك اصل اساسي براي خود 

تعريف كنند. «
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جامعه مدرسين حوزه علميه قم به مناسبت آغاز 
به كار مجلس يازدهم در نامه اي به رئيس مجلس 
۱۳ اولويت مهم كشور را به نمايندگان متذكر شد. 
در نام�ه جامعه مدرس�ين خطاب ب�ه قاليباف 
رئيس مجل�س اظهار اميدواري ش�ده اس�ت  
اكنون ك�ه ش�ما و ديگ�ر منتخب�ان مل�ت در 
جاي�گاه مه�م نمايندگ�ي مل�ت در مجل�س 
ش�وراي اس�المي مج�ال و توفي�ق خدم�ت 
يافته ايد، ايمان، ش�جاعت  ايستادگي و تأكيد 
بر مباني نظام و كار و ت�الش مؤمنانه را متبلور 
كني�د و در حوزه تقني�ن و نظارت، مش�فقانه 
و مؤثر و ب�ه  دور از انگيزه هاى ش�خصى، كار و 
مديريت جه�ادي را به منصه ظهور برس�انيد. 
جامعه مدرس��ين حوزه علميه ق��م در نامه ای به 
رئيس مجلس شورای اسالمی جايگاه نمايندگي 
را امانتي شرعي و داراي تكليف حقوقي و اخالقي 
س��نگيني دانس��ته و در همين ارتباط نكاتي را 

خطاب به نمايندگان يادآوري كرده است: 
1- رهنمودهاي مقام معظ��م رهبري به مجلس 
شوراي اسالمي چراغ راه شماست و التزام عملي 
به اين توصيه ها شما را در خدمت به مردم و نظام 

اسالمي موفق و سربلند مي كند. 
2- توصيه اكيد داريم به  دور از دسته بندي هاي 
سياس��ي فقط به آرمان ه��اي فطري و انس��اني 
انقالب اس��المي توجه داشته باش��يد و در همه 

تصميمات و بزنگاه ها بر اصول انقالب ايستادگي 
و پافشاري كنيد. 

3- الزم اس��ت در امر قانون نويسي، شرع مقدس 
و حدود اله��ي رعايت ش��ود. رعاي��ت ضوابط و 
حدود شرعي فلسفه ارسال پيامبران و جان مايه 

آرمان هاي انقالب اسالمي است. 
۴- در مسئله مبارزه  با مفاسد اقتصادي قدم هايي 
اس��توار برداري��د و زخم هاي چركين فس��اد را با 
دستاني پاك جراحي كنيد. عالج دردهاي بزرگ 
اقتصادي، معيشتي و مشكل گراني در كارشناسي 

و عمل مخلصانه است. 
5- مجل��س بايد اس��تقالل خود را حف��ظ كند و 
در تصميم گي��ري و عمل به تكليف ش��رعي خود 
با مد نظر ق��رار دادن اهداف كالن نظام اس��المي، 
تصويب قوانيني جام��ع، كامل و گره گش��ا براي 
خدمت ب��ه اس��الم و ارزش هاي انقالب��ي ملت را 

پيگيري كند. 
۶- با تقويت نظارت بر عملك��رد نهاد هاي متولي 
فرهنگ، براي رفع ولنگاري فرهنگي و بي اهتمامي 
به امر فرهنگ گام برداريد و ب��راي ترويج معارف 
ديني و فرهنگ متعالي اسالمي، صريح و انقالبي 
تصميم بگيريد. در اين ميان آسيب هاي اجتماعي 
همچون اعتياد، طالق، حاشيه نشيني و چالش هاي 
فرهنگ��ي و اجتماعي مربوط به حج��اب، فضاي 
مجازي و مانند اينها نيازمند تدوين قوانيني پايدار 

و راهگشاست. 
۷- موانع گسترش عدالت را رفع كنيد و با فراهم 
كردن زيرساخت هاي قانوني و ريل گذاري جهت 
تحقق عدالت اجتماعي و ثبات اقتصادي، معيشت 

مردم و اقتصاد خانواده ها را در اولويت قرار دهيد. 
۸- زيرساخت هاي الزم براي تأمين سالمت محيط 
اخالقي، س��المت محيط خانوادگي، تربيت نسل 
ج��وان، افزايش ب��اروری و پيش��گيری از كاهش 
جمعيت بايد با جديت فراهم ش��ود. الزم است در 
ِ روي اجراي سياست هاي  تقنين، مشكالت پيش 
جمعيتي كش��ور رفع ش��ود و در ح��وزه نظارت، 
عملكرد مس��ئوالني كه زمينه هاي الزم را فراهم 

نمي كنند، نقد شود. 
۹- در تنظي��م قوانين با ني��ت الهي و ب��ا درايت 
كارشناسانه جهت اصالح نظام اداري و حذف قوانين 
معيوب اقدام كنيد. با تنقيح قوانين مي توانيد برخي 
تبصره هاي قانوني و الزامات پرپيچ وخمي كه قانون 
را در مرحله اجرا دچار پيچيدگي و ابهام مي كند را 
رفع كنيد. برخ��ي كش وقوس ها و كاغذبازي هاي 
فرسايش��ي و درنتيجه فشل ش��دن كار ها و حتي 
به بن بست رسيدن برخي طرح ها در اجرا، نتيجه 

قوانين معيوب و ضعيف است. 
10- تحق��ق بانك��داري اس��المي و توج��ه ب��ه 
رهنمودهاي مراجع عظام تقلي��د در اصالح نظام 
پولي و مالي و اصالح سيستم بانكداري را به عنوان 

يك ضرورت دنبال كنيد. 
11- با ت��وكل به خ��دا و اتخاذ تدابير ش��جاعانه، 
اس��تحكام داخلي و قدرت دروني نظام اس��المي 
را تقويت كنيد و نگذاريد بگومگوهاي سياس��ي، 
وحدت ملي را خدشه دار و تخاصم و درگيري ايجاد 
كند. به همين منظور الزم است نظارت بر عملكرد 
نمايندگان و تقويت تقواي جمعي در مجلس به جد 

موردتوجه قرار گيرد. 
12- با التزام به مباني شرعي و اخالقي در نطق ها و 
اظهارنظرها، آرامش سياسي و اجتماعي را تأمين 
كنيد و در انج��ام وظايف نمايندگي با ش��ناخت 
تكليف شرعي در مناسبات بين قوه اي، حق خدا، 

انقالب و مردم را ادا كنيد. 
13- جايگاه جهان��ي و اقتدار ملي ما حاصل خون 
شهدا و مجاهدت مردم مؤمن و مقاوم ماست. حفظ 
اين جايگاه و عزت ملت ما در مواجهه هاي جهاني و 
ديپلماسي خارجي از اهم موضوعات است. مجلس 
به عنوان يكي از نهادهاي تأمين كننده عزت ملي 
بايد در دشمن شناسي و ايستادگي در مقابل دشمن 

و توطئه هاي خارجي هوشيار و آگاه باشد. 
در پاي��ان اين نامه آمده اس��ت: جامعه مدرس��ين 
حوزه علميه ق��م آمادگي خ��ود را جهت كمك به 
مجلس شوراي اس��المي و ايجاد پل ارتباطي بين 
حوزه هاي علميه و قوه مقننه اع��الم و بر ضرورت 

ارتقاي همكاري ها تأكيد مي كند. 

جامعه مدرسین به مجلس:
زخم هاي چركین فساد را با دستاني پاك جراحي كنید

خبرگزارى ايرنا

دادگاه رسيدگي به جرائم سياس�ي با حضور هيئت منصفه خواهد بود. 
اين بخشي از قانونى است كه توسط مجلس دهم تصويب و روز گذشته 
توسط آيت اهلل رئيس�ي، رياس�ت قوه قضائيه به مراجع قضايي سراسر 
كشور ابالغ ش�د. اين قانون از مصوبات ارديبهشت 95 مجلس است كه 
البته دولت و برخي حقوق دانان نس�بت به آن ايراداتي داش�تند و آن را 
جامع نمي دانس�تند. بر اس�اس ماده ۲ اين قانون، »توهين« به رؤس�اي 

قواي س�ه گانه، جرائم انتخاباتي و »نش�ر اكاذيب« از جمله موارد جرائم 
سياسي شناخته شده اند. متهمان سياسي همچون ساير متهمان حقوقي 
دارند كه بايد در هنگام رس�يدگي به اتهام آنان اي�ن حقوق مورد توجه 
قرار گيرد. يكي از اين موارد تشخيص سياسي يا امنيتي بودن يك اتهام 
است كه از اين پس مي توان گفت فضاي روشن تري را نسبت به مصاديق 
جرم و اتهام سياس�ي قائ�ل بوده و فض�اي ش�فاف تري را خواهيم ديد. 

وارده


