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حقوق بشر 
از نگاه تروریست های فرودگاه بغداد

ششم تا دوازدهم تیرماه که تحت عنوان هفته بازخوانی و افشای حقوق 
بشر امریکایی نام گذاری شده بهانه خوبی است تا به پستوهای تاریک 
و ظالمانه حقوق اشرار امریکایی سرک کشیده و به عنوان مشت نمونه 
خروار برخی از شرارت های امریکا را )که در قالب حقوق بشر به خورد 
جهان می دهند( بازخوانی کنیم. در این راس��تا بی مناسبت نیست که 
به اجمال نگاهی به اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد که 
مقوم و پشتوانه حقوق بشر امریکایی است بیندازیم. مطالعه یادداشت 
پیشین در این باره تحت عنوان »آنچه سست کمربندها از حقوق بشر 
امریکایی نمی دانند« برای آشنایی و اشراف بیشتر به ابعاد، انگیزه ها و 

مقاصد حقوق بشر امریکایی ضروری است.
آنچه در سازمان ملل متحد از آن تحت عنوان اعالمیه جهانی حقوق بشر 
و منشور بین المللی حقوق بشر یاد می شود، کاله گشادی است که توسط 
نظام سلطه به عنوان فاتحان جنگ دوم جهانی با اهداف استعماری بر 
سر ملت ها و فرهنگ های ملل به ویژه فرهنگ و تمدن بزرگ اسالمی 
گذاشته و بر همس��ویی همه فرهنگ ها و ملل با نگاه غلط اومانیستی 
غرب از حقوق انسان ها تأکید دارد. نگاه غرب به حقوق انسان ها منبعث 
از فرهنگ اومانیستی، سکوالر و خداگریز لیبرال سرمایه داری است که 
ولنگاری، عریانی، برابری غلط و عدالت گریز زن و مرد، همجنس بازی، 
روابط غلط اجتماعی، آموزش های غلط جنسی به کودکان و... مبتنی 
بر نفی آموزه های ادیان آس��مانی و تأکید بر تبعیت از دین مش��ترک 
زمینی را تبلیغ و ترویج می کند. نظام سلطه غربی به دلیل عدم مخالفت 
کشورها و ملت ها با پلشتی های تجویز شده در اعالمیه حقوق بشر، پا را 
فراتر گذشته و به منظور هضم فرهنگ ها در فرهنگ بی فرهنگی غرب 
)آن طور که اندیشمندانی نظیر ساموئل هانتینگتون در دهکده جهانی 
به جای پیش بینی، پیش نویسی کرده اند( نسخه های الحاقی به منشور 
حقوق بش��ر زده و تحت عنوان سند اس��تعماری ۲۰۳۰ را به کشورها 
تحمیل می کند و کشورهایی که از قبول اینگونه اسناد استعماری امتناع 
بورزند را مورد شدیدترین بمباران های تبلیغاتی، محرومیت ها، تحریم ها 

و فشارهای سیاسی، اقتصادی و... قرار می دهند.
در واقع اعالمیه جهانی حقوق بش��ر )و باالتراز آن؛ همه س��ازمان ها و 
ساختارهای سازمان ملل متحد از صدر تا ذیل( عالوه بر اینکه به منظور 
قانونی کردن استعمارگری نظام سلطه طراحی شده اند، بهانه ای قانونی 
برای غلبه و تس��لط فرهنگ غربی بر فرهنگ های سایر ملل و ترویج و 
 )us life style یا western life style( تحکیم سبک زندگی غربی
بوده و از آنجا که منشأ قدرت و مش��روعیت حکومت ها را اراده ملت ها 
می داند در تعارض مس��تقیم با حق خداوند بوده و به شکلی ملموس 
و آشکار در پی به بند کشیدن مردم کش��ورها با قیود فرهنگ منحط 

غربی است.
نظم امریکایی و آرامش ظاهری حاکم بر مرداب متعفن امریکا تا پیش 
از قرن حاضر، اجازه مشاهده ابعاد گسترده فجایع و توحش و خشونت 
موس��وم به حقوق بش��ر امریکایی را نمی داد، و حقوق بشر امریکایی، 
سبک زندگی امریکایی، رؤیای امریکایی، شهروندی امریکایی و... ذهن 
بسیاری از انس��ان ها در جهان را به خود مش��غول کرده بود، اما از آغاز 
قرن حاضر مبارزات مردم امریکا علیه بی عدالت��ی به ویژه بی عدالتی 
اقتصادی و تبعیض نژادی وارد مرحله جدیدی شده و در سال ۲۰۰۸ 
میالدی با شکل گیری جنبش وال استریت و ظهور یک سونامی بزرگ 
اقتصادی به یک بحران فراملی و جهانی تبدیل شده و روز به روز بر ابعاد 

و پیچیدگی آن افزوده شد.
کشته شدن وحشیانه جورج فلوید توسط پلیس امریکا فقط یک بهانه 
برای حضور اعتراضی مجدد مردم امریکا بود. شکل گیری موج اعتراض 
به بی عدالتی و تبعیض نژادی، همراه با سرکوب وحشیانه معترضان، 
کم کم پرده از فجایع ضد حقوق بش��ری در امریکا کنار زده است. اگر 
امریکا تا اواخر قرن بیستم با فریب افکار عمومی داعیه دار مبارزه جهانی 
علیه موارد نقض حقوق بشر بود و این جایگاه از سوی بسیاری از مردم 
اروپا، آسیا و آفریقا مورد پذیرش قرار گرفته بود، اینک امریکا به عنوان 
کانون اصلی تروریسم، نقض حقوق بشر و شکنجه گاه انسانی شناخته 

می شود. 
موارد نقض حقوق بش��ر در امریکا، حکایت مثنوی ۷۰ من کاغذ است. 
نگاهی به فهرست کوتاهی از برخی از مصادیق حقوق بشر و سبک زندگی 
امریکایی برای ابراز انزجار و تنفر افکار عمومی مردم جهان کافی است 
مواردی مثل: »فقر عمومی و گرسنگی مطلق و کارتن خوابی بیش از ۴۰ 
میلیون شهروند امریکایی«، »فساد اخالقی و فحشای سیستماتیک«، 
»متالشی ش��دن و نابودی نظام خانواده«، »تبعیض نژادی گسترده و 
علنی«، »تبعیض و اختالف وحشتناک طبقاتی«، »آزار گسترده جنسی 
زنان«، »نادیده گرفتن حقوق زنان«، »استفاده جنسی از زنان«، »نگاه 
ابزاری و تولید ثروت به زنان«، »نسل گسترده ای از فرزندان بدون پدر 
و مادر«، »رشد تبعیض و نابرابری های اجتماعی«، »شکنجه های قرون 
وسطایی«، »وجود شکنجه گاه ها و زندان های غیر قابل باور«، »تخریب 
نظام خانواده در سایر کشورها«، »شنود و تفحص غیرقانونی از زندگی 
شهروندان امریکایی«، »تربیت، آموزش، سازماندهی، تجهیز و مدیریت 
گروه های تروریستی در کل جهان«، »آدم کشی و ترورهای هدفمند در 
سطح جهان«، »ربایش، دستگیری و حذف دانشمندان جهان«، »ایجاد 
اختالل در برنامه های بشردوستانه سایر کش��ورهای جهان«، »ایجاد، 
ائتالف و مشارکت در راه اندازی جنگ ها و کشتار مردم بی گناه کشورها«، 
»حمایت از رژیم خونخوار و سفاک صهیونیستی«، »دخالت علنی در 
امور سایر کشورها«، »راه اندازی انواع کودتاهای خونین علیه نظام های 
سیاسی در جهان«، »اشاعه فحشا و بی بند و باری اجتماعی توسط دنیای 
هالیوود«، »تولید و به کارگیری انواع ویروس ها و میکروب های ضد بشری 
علیه ملت ها«، »آزمایش انواع تولیدات آزمایشگاهی بر روی ملت های 
مظلوم جهان«، »استفاده از انواع سالح های ممنوعه کشتار جمعی نظیر 
بمب اتم«، »اعمال مقررات وحشیانه ضد بشری موسوم به قانون میهن 
پرستی و بازداشت و زندانی کردن نامحدود و شکنجه های قرون وسطایی 
بر روی مظنونین و نه مجرمین«، »اشغال سرزمین کشورها در قاره های 
مختلف«، »بمباران وحشیانه کشورها و کشتار انسان های بی گناه غیر 
نظامی در عروس��ی ها و...«، »اعمال انواع تحریم های ضد بشری علیه 
تمامی کشورهایی که در برابر اس��تبداد، استکبار، استحمار و استثمار 
امریکایی بایستند«، »اعمال معیارهای دوگانه علیه ملت های مختلف«، 
»تولید نفرت در بین انسان های جهان با اسالم هراسی و اسالم ستیزی«، 
»مقابله با قوانین الهی و ش��ریعت و تأکید بر روابط ناسالم انسانی نظیر 
هم جنس بازی به عنوان حق بشری«، »تولید و پخش گسترده فیلم های 
پورنو و مس��تهجن«، »تحریم های داروی��ی و غذایی علی��ه ملت ها و 
کشورها«، »تحقیر جنس��ی زندانیان«، »نادیده گرفتن کلیه تعهدات 
اخالقی و حقوقی بین المللی«، »استفاده از ملت های مظلوم و محروم 
آفریقا و... به عنوان موش آزمایشگاهی«، »سرقت ده ها میلیارد فقره ای 
اطالعات از صدها میلیون نفر در سراس��ر جهان طبق برنامه موس��وم 
به پریزم )prism( و هزاران نمونه مصداق��ی دیگر که در ظرفیت این 

یادداشت و حوصله خوانندگان محترم نیست. 
دنیای فاس��د و ضد بش��ری غرب وحش��ی ک��ه از آن تح��ت عنوان 
تروریست های فرودگاه بغداد یاد می شود چه بخواهند و چه نخواهند 
باید بدانند آنچه این روزها درباره حقوق بشر در امریکا مشاهده می شود 
تنها متعلق به امریکا نبوده و تصویر روش��نی از حقوق بشری است که 
نظام سلطه غرب به مدت ۴۰۰ سال در پی استقرار آن بوده و مرزهای 
ضد بش��ری و توحش انس��انی را درنوردیده اند و در حقیقت این آشی 
اس��ت که اروپاییان برای مردم مظلوم امریکا و سایر کشورهای جهان 

بار گذاشته اند.

عبداهلل متولیان 

ش�هروندان امریکای�ی بیش�ترین فش�ار را در ام�ر نق�ض 
حقوق بش�ر تحم�ل می کنن�د و در واقع می ت�وان گف�ت اولین 
قربانی�ان حق�وق بش�ر امریکای�ی، م�ردم امری�کا هس�تند.
فؤاد ایزدی، کارش��ناس روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران در گفت وگو با پایگاه »مرکز اسناد انقالب اسالمی« به نقض حقوق 
ش��هروندان امریکایی و نیز نقض حقوق کودکان توسط دولت امریکا 
پرداخته و گفته اس��ت: بیش از نیم قرن است که مسئله حقوق بشر به 
عنوان یک ابزار فشار از س��وی امریکا علیه دشمنان و رقبای این کشور 
استفاده می شود. کشورهایی که به هر نحوی در تقابل با امریکا قرار دارند، 
خود به خود و بدون هیچ مدرکی، متهم به نقض حقوق بشر می شوند. به 
بیان دیگر، هر کشوری که امریکا با آن مشکل دارد، به عنوان ناقض حقوق 
بشر معرفی می شود.   عالوه بر این، مسئله حقوق بشر به عنوان یک اهرم 
فشار برای اعمال تحریم ها علیه دشمنان امریکا نیز مورد استفاده قرار 
می گیرد. این در حالی است که شهروندان امریکایی بیشترین فشار را در 

امر نقض حقوق بشر تحمل می کنند.
به عقی��ده ای��زدي ، مقوله نقض حق��وق بش��ر یک��ی از راهبردهای 
سیاست خارجه امریکا اس��ت. امریکا که ادعای حمایت از حقوق بشر 
دارد نه  تنها علیه مردم دیگر کشورها فعالیت های ضد حقوق بشری انجام 
می دهد، بلکه نسبت به مردم خودش نیز همین سیاست را دارد. در واقع 
می توان گفت اولین قربانیان حقوق بشر امریکایی، مردم امریکا هستند. 
این اس��تاد روابط بین الملل اضافه کرد: اقلیت هایی که در این کش��ور 
زندگی می کنند، به شدت از طرف دولت امریکا تحت فشار قرار دارند. 
در صفحات تاریخ مش��اهده می کنیم که چگونه سرخ پوست ها توسط 
امریکاییان قتل عام شدند و سیاه پوست هایی که به بردگی گرفته شدند.
این همه نشان می دهد که در داخل مرزهای امریکا هم مردم آن کشور 
از سیاست های حقوق بشری امریکا مصون نیستند و تحت فشار شدید 
سیاست های ضدحقوق بشری به سر می برند. وي گفت: یکی دیگر از 
نمودهای نقض حقوق بشر توسط امریکا، به عدم رعایت حقوق کودکان 

توسط این کشور مربوط می شود. با وجود اینکه حقوق کودکان، از جمله 
مهم ترین حقوق ابتدایی است  و همه کشورها نیز به آن معترف اند، اما 
به رغم تبلیغات سنگین امریکا در مورد حقوق بشر، ایاالت متحده تنها 
کشوری است که کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان را امضا نکرده 
است. این درحالی اس��ت که همه کشورها عضو کنوانسیون حمایت از 

حقوق کودکان هستند، چرا که حقوق کودکان، یک حق ابتدایی است.
عضو هیئت علمی دانش��گاه تهران افزود: امریکا بیش��ترین محتوای 
مستهجن  را در دنیا تولید می کند. درآمد صنعت فیلم های مستهجن 
در امریکا تقریباً 15 میلیارد دالر تخمین زده می ش��ود که از این مبلغ 
هنگفت، چهار میلیارد دالر آن مربوط به محتوای مستهجن نسبت به 
کودکان است. ایزدي تصریح کرد: نگاهی به قوانین امریکا نشان می دهد 
که این قوانین تنها به نفع یک درصد از افراد جامعه نوشته شده است. 
بنابراین نقض حقوق بشر توسط دولت امریکا با هدف تأمین منافع آن 

یک درصد از جامعه است.

فؤاد ایزدي: امریکایی ها اولین قربانیان »حقوق بشر « هستند

فرمانده کل سپاه:

می توانيم شکست های سریالی بيشتری به دشمنان تحميل کنيم
ما در شرایط تحریم و مشکالتی که دشمنان برای 
ما ایجاد کردند، استکبار جهانی به سرکردگی 
امریکا را شکس�ت دادیم؛ امروز که آنان دچار 
مشکالت اساسی هستند، می توانیم آنها را با 
شکست های س�ریالی بیش تری مواجه کنیم.

به گزارش فارس، سرلش��کر حس��ین س��المی، 
فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی روز 
گذشته در آیین تکریم و معارفه فرمانده دانشگاه 
علوم پزش��کی بقیهًْ اهلل  با قدردانی از تالش های 
مجاهدانه جامعه پزشکی کشور در عرصه مقابله 
با ویروس منح��وس کرونا گفت: ای��ن اقدامات 
ایثارگرانه تراز جدیدی ب��رای مجاهدان عرصه 
س��المت ایجاد کرد ک��ه موجب س��رافرازی بی 
سابقه برای کشور و نظام اس��المی ما در عرصه 

تالشی جهانی گردید.
وی اف��زود: در ش��رایطی ک��ه دش��منان انقالب 
اس��المی و ملت ایران تصور می کردن��د که ما در 
برابر این بیم��اری و ویروس منح��وس کرونا زانو 
خواهی��م زد، مجاه��دت و تالش های پزش��کان 
،پرستاران و کارکنان جامعه سالمت در اوج ایثار 
و ازجان گذشتگی، سیمایی درخشان و کارنامه ای 
زرین برای ایران اسالمی رقم زد. فرمانده کل سپاه 
با اش��اره به ناکارآمدی نظام س��المت بسیاری از 
کشورهای اروپایی و به ظاهر پیشرفته در عرصه 
مقابله با کرونا، یادآور شد: کشورهایی که مدعی 
پیشرفت و پیشگامی در عرصه های علم و فناوری 
و پزشکی بودند در شرایط کرونا با فروپاشی نظام 
سالمت و ناکارآمدی در عرصه های پزشکی مواجه 
شدند؛ در حالی که مجاهدان سالمت در کشور ما 
فراتر از تعهد پزشکی خود عمل کردند و توفیقات 

ارزشمندی از این طریق برای ما حاصل شد.
سرلش��کر س��المی در ادامه با تأکید ب��ر اینکه 
دانشگاه علوم پزشکی بقیهًْ اهلل در عرصه مقابله با 
ویروس کرونا همه استعدادهای مادی و معنوی 
خود را پای کار آورد اظهار کرد: این دانشگاه طی 
ماه های اخیر در جهادی مقدس نمرات بس��یار 
مطلوب و باالیی را در عرصه خدمت رسانی توأم با 

عزت و کرامت به ثبت رساند.
   تحول از ذهن ها و  باورها آغاز می شود

وی با بیان اینکه تح��ول از ذهن ها و  باورها آغاز 
می ش��ود گفت: در ط��ول تاریخ هرگ��ز فاتحان 
قله های کوچک تحسین نشده اند، بلکه همواره 
فاتحان قلل مرتفع شایسته تحسین و تکریم بوده 

و هس��تند؛ ما در حال ساخت بنای معظم تمدن 
نوین اسالمی هستیم.

فرمانده کل س��پاه با تأکید بر اینک��ه ما جامعه 
آرزوه��ای کوچ��ک نیس��تیم اظه��ار ک��رد: ما 
می خواهی��م حرف ه��ا، الگوهای جدی��د را در 
زمانی که تمدن های برگرفته از مکاتب لیبرالی 
نتوانس��تند مدل های موفقی  برای سعادت بشر 
بیافرینند، ارائه کنیم. وی با بیان اینکه ماجرای 
کرونا اثبات کرد که ترکیب علم و ایمان سعادت 
را رقم می زن��د، تصریح کرد: ایم��ان اگر به ظلم 
آغشته نشود امنیت آفرین و سعادت بخش است 
و از دانشگاه علوم پزشکی بقیهًْ اهلل به عنوان کانون 
ترکیب علم، ایمان، گذش��ت، فداکاری و عاطفه 
انتظار داری��م تربیت کننده ذهن ه��ای خالق و 
تعقیب کننده آرمان های بلن��د برای تزریق روح 
حیات در جامعه باش��د. فرمانده کل سپاه افزود: 
ما می خواهیم دانش��گاه علوم پزش��کی بقیهًْ اهلل 
دانشگاهی پیشرو با تفکرات و اندیشه های نوین، 

با اعضای هیئت علمی اندیش��مند، زیرس��اخت 
پیشرفته و دانشجویانی در تراز انقالب و جایگاهی 
برای تول��د و نه تولید علم باش��د و ب��ه حمداهلل 
تاکنون با مدیریت دکتر جاللی در این مسیر گام 
برداشته و به یاری خداوند متعال این مسیر تداوم 

خواهد یافت.
   راهی جز قوی شدن نداریم

وی با تأکید بر اینکه راهی جز قوی شدن نداریم، 
اظهار کرد: ما باید شاهد مثالی روشن برای جهان 
و نمونه و الگوی مجسم برای آنان باشیم و این مهم 

تحقق یافتنی است.
فرمان��ده کل س��پاه با تأکی��د بر اینکه ام��روز به 
دانش های نوین و بسیاری از فناوری های روز دنیا 
رسیده ایم، گفت: ما می خواهیم دانشگاهی هم تراز 
و هم شأن با انقالب اسالمی بسازیم و این مسیری 
توقف ناپذیر برای ساخت جامعه ای قدرتمند است. 
وی با بیان اینکه فضای جهانی امروز فضای عملیات 
روانی علیه ما است ،به توفیقات ارزنده نظام اسالمی 

ایران برابر حجم عظیم عملیات روانی دشمن اشاره 
و تصریح کرد: ما در شرایط تحریم و مشکالتی که 
دشمنان برای ما ایجاد کردند، استکبار جهانی به 
سرکردگی آمریکا را شکست دادیم؛ امروز که آنان 
دچار مشکالت اساسی هستند و می توانیم آنها را با 

شکست های سریالی بیشتری مواجه کنیم.
سرلشکر س��المی در بخش دیگری از سخنانش 
از دکتر جالل��ی به عنوان مجاه��دی فرهیخته و 
دانش��مندی متواضع نام برد و اظه��ار کرد: این 
برادر متعهد تمام همت و تالش خود را در تعالی 
و ارتقای جایگاه دانشگاه گذاشت و دانشگاه علوم 
پزش��کی بقیهًْ اهلل به دس��تاوردهای ارزشمندی 
دست یافت. فرمانده کل سپاه در پایان در توصیف 
ویژگی های فرمانده جدید دانشگاه علوم پزشکی 
بقیهًْ اهلل نیز گفت : دکتر ابوالقاس��می از یادگاران 
دوران دفاع مقدس و استادان خالق و متعهد است 
که در دوران کرونا نیز مبدع روش جدید پالسما 

درمانی در دنیا شد.

ژه
وی

 اصالحطلبانمشغولانتخاباتسالبعد! 
کشور درگیر مشکالت گوناگون و به هم ریختگی های ناشی از 
ناکارآمدی دولتی است که اصالح طلبان بر سر کار آورده اند، 
اما خود اصالح طلبان مشغول انتخاب کاندیدا برای انتخابات 
ریاست جمهوری سال بعد هس��تند و هر روز یکی دو نفر را 
به لیس��ت کاندیدای دو جناح اضاف��ه می کنند. محمدرضا 
عارف از کسانی است که اصالح طلبان از او به عنوان یکی از 

کاندیداهای انتخابات سال آینده نام می برند.
۲6 خ��رداد 99 خبرگزاری ایس��نا گفت وگویی با رس��ول 
منتجب نیا، فعال سیاس��ی اصالح طلب منتشر کرد با تیتر 
»اصالح طلبان هنوز به انتخابات ریاس��ت جمهوری 1۴۰۰ 
ورود نکرده اند« اما کل گفت وگو در مورد انتخابات سال بعد 
بود و نشان می داد رسانه های اصالح طلب مباحث انتخاباتی را 
یک سال زودتر آغاز کرده اند. در همان گفت وگو ، منتجب نیا 
می گوید که »اسحاق جهانگیری که در انتخابات 96 به نفع 
روحانی فعالیت کرد و در این هفت س��ال معاون اول رئیس 
جمهور بود، به انتخاب��ات 1۴۰۰ ورود می کند مخصوصاً که 
مورد حمایت حزب کارگزاران اس��ت. افراد دیگری هم مثل 
محمدرضا عارف هس��تند که ممکن اس��ت وارد انتخابات 
شوند.« او در مورد احتمال کاندیداتوری سید حسن خمینی 
هم می گوید: »ام��ام خمینی)ره( راضی نب��ود اعضای بیت 
ایشان وارد مسئولیت های اجرایی ش��وند. به خاطر جایگاه 
بیت امام )ره(، مصلحت نیست که سیدحسن خمینی وارد 

انتخابات شود.«
1۰ روز پیش از آن و در 1۷ خرداد 99، اس��ماعیل دوستی، 
فعال سیاسی اصالح طلب از کاندیداتوری ظریف و جهانگیری 
می گوید: »ظریف یک دیپلمات خوب اس��ت و شاید سبک 
مدیر اجرایی خوب در حد ریاست جمهوری نباشد، ظریف 
انصافاً یک وزی��ر خارجه خوب و یک دیپلمات عالی اس��ت، 
اما به نظرم یک مدیر اجرایی برای اداره کشور نیست. آقای 
جهانگیری شایستگی بیشتری برای ریاست جمهوری دارد و 

به نظرم کاندیدای اصالح طلبان خواهد بود.«
عبداهلل ناصری، مش��اور خاتمی در 1۳ خرداد 99، از اسامی 

بیش��تری برای کاندیداتوری ن��ام می ب��رد: »دوره ظریف، 
جهانگیری، عارف و الریجانی و محس��ن هاشمی تمام شده 
و اصالح طلبان باید با معین یا صفای��ی فراهانی به انتخابات 

1۴۰۰ وارد شوند.«
عالوه بر این، رسانه های اصالح طلب در ماه های اخیر، دهها 
گفت وگو و یادداش��ت و گزارش پیرام��ون انتخابات 1۴۰۰ 
منتش��ر کرده اند و عماًل فضای ذهنی جامعه را با بحث های 
سیاس��ی بی فایده س��رگرم می کنند. آنها حت��ی در مورد 
کاندیدای جناح دیگر هم گمانه زن��ی می کنند و از قالیباف 
و رئیس��ی و جلیلی با تحلیل های توهمی به عنوان کاندیدا 
یاد می کنند. در حالی ک��ه اوالً اکنون وقت انتخابات 1۴۰۰ 
نیست؛ ثانیاً اصالح طلبان در هفت سال گذشته، امتحان خود 
را پس داده اند و اکنون باید به جای سرگرم سازی مخاطبان 
با گمانه زنی های بی سود انتخاباتی، پاسخگوی عملکرد خود 
باشند. این در حالی است که برخی اصالح طلبان هم همزمان 
از تحریم انتخابات سخن می گویند! روشن است که چنین 
بحث هایی می توان��د ذهن م��ردم را از ناکارآمدی مجلس و 
دولت اصالح طل��ب دور کند و به همین دلی��ل مورد عالقه 

اصالح طلبان است.
اما نظرات صادق زیباکالم هم در این میان جالب اس��ت. او 
می گوید: »فرق��ی نمی کند که کاندی��دای اصالح طلبان در 
1۴۰۰ آقای جهانگیری باش��د یا هر فرد دیگ��ری. نه آقای 
جهانگیری، ن��ه آقای ع��ارف و نه حتی خ��ود خاتمی هیچ 
شانس��ی در انتخابات 1۴۰۰ ندارند آن بدن��ه اجتماعی که 
به اصالح طلب��ان باور داش��ت و به آنان رأی م��ی داد، بعد از 
انتخابات ۲9 اردیبهشت 96 و عملکرد دولت آقای روحانی و 
مجلس دهم، اعتقاد و باور خود را از دست داد. بنابراین اینکه 
االن اصالح طلبان بگویند ما می خواهیم اسحاق جهانگیری 
را کاندیدا کنیم یا عارف و یا مرعش��ی و محس��ن هاشمی را 

کاندیدا می کنیم، هیچ فرقی ندارد«.


 انتقادشرقازایدههایناگهانیدولت
برایمسکن

این روزها دو واکنش از دولت برای حل مشکل مسکن مورد 

بحث اس��ت؛ یکی تعیین س��قف برای افزای��ش اجاره بهای 
مسکن، دوم هم ایده ساخت سوئیت های ۲5 متری. هر دو 
طرح دولت با واکنش های مخالف زیادی از سوی کارشناسان 
روبه رو شده است.  روزنامه شرق، از رسانه های حامی دولت 
در همین زمینه طی گزارشی نوش��ت: »مسکن  یک کاالی 
استراتژیک محسوب می ش��ود. بازار مسکن به ویژه مسکن 
استیجاری، بازار بزرگ و بسیار مهمی است که نیاز عمومی 
جامعه را به خود اختصاص می دهد. دولت نیاز است در بازار 
مسکن به عنوان یک کاالی اس��تراتژیک و ضروری، نظارت 
جدی داشته باشد. مسئله آن است که نظارت باید همیشگی 
باش��د و دولت یک تشکیالت منس��جم برای هدایت بازار و 
نظارت بر آن در راستای اهداف اجتماعی مدنظر داشته باشد؛ 
نه اینکه به صورت موردی وقتی جامعه ملتهب شد و نارضایتی 
و اعتراض عمومی افزایش یافت، چکشی ورود کرده و پس از 
آن، دوباره وظایف خود را فراموش کند. برخورد چکشی اثر 
مناسب را نداش��ته و اهداف توزیع درآمدی و افزایش رفاه را 
تأمین نمی کند. این اقدام فقط منجر به شوک به بازار، آن هم 

برای مدت کوتاهی می شود«.
این روزنامه اصالح طل��ب در ادامه آورده ک��ه  »افزایش ۲5 
درصدی اجاره بها، مبنای کارشناسی ندارد. در نظر بگیرید که 
ممکن بود برخی از قراردادهای اجاره با نرخ کمتر از افزایش 
۲5 درصدی منعقد می شد و اکنون با اعالم این رقم، مالک 
نمی پذیرد که کمتر از این میزان ق��رارداد منعقد کند؛ زیرا 
نگران است که در سال آینده، دولت اجازه افزایش اجاره بها 
را به او ندهد. با این اقدام تقریباً همه تالش می کنند که این 
رقم را رعایت کنند؛ حتی اگر روی نرخ پایین تر از آن توافق 

کرده بودند.«
روحانی-خرداد 9۲- در جریان رقابت های انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: »تأمین مس��کن ارزان ب��رای جامعه جزو 
برنامه های دولت تدبیر و امید است«. و از سویی مسکن مهر 
همواره مورد انتقاد روحانی و دولتمردان و رسانه های حامی 
از جمله روزنامه ش��رق قرار گرفت. در عین حال طی هفت 
سال گذشته هیچ ایده ای برای ساخت مسکن انبوه در کشور 

از سوی دولت روحانی اجرایی نشد.

به میزبانی ایران و به صورت ویدئوکنفرانس
اجالس فوق العاده سران آستانه 

امروز برگزار می شود
معاون ارتباطات و اطالع رس�انی دفتر رئیس جمهوری اعالم کرد 
که اج�الس فوق العاده س�ران روند آس�تانه امروز )چهارش�نبه( 
ب�ه میزبان�ی جمه�وری اس�المی ای�ران برگ�زار می ش�ود.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، علیرضا معزی در 
گفت وگویی اظهار داشت: در این نشست سه جانبه مجازی جمهوری 
اسالمی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، پس از سخنرانی 
روسای جمهوری سه کشور، بیانیه اجالس منتشر می شود. وی افزود: 
سه کشور ضامن صلح آستانه در این نشست مجازی به تبادل نظر درباره 

راه های برقراری و تقویت صلح پایدار در سوریه می پردازند.
محمدجواد ظریف چندی پیش در جریان سفر به مسکو به ایرنا گفته 
بود که سران ایران، روسیه و ترکیه در فرمت مذاکرات آستانه نشست 
س��ه جانبه به صورت وبینار برگزار می کنند و اگر ش��رایط اجازه دهد 
نشس��ت حضوری هم برگزار خواهد ش��د. وی افزود: ما نگران اوضاع 
سیاسی و اقتصادی سوریه و تالش های امریکا برای اعمال فشار بر این 
کشور هستیم که بر مردم عادی تأثیر می گذارد.ظریف ادامه داد: امریکا 
همه تالش های ممکن را به کار می گیرد تا منطقه ما و سوریه را بی ثبات 
کند و آنها نمی توانند به اهداف خود دست بیابند.ششمین نشست سران 
آستانه قرار بود به میزبانی ایران برگزار ش��ود اما شیوع گسترده کرونا 

دیدار سران کشورهای ضامن صلح آستانه را به تأخیر انداخت.
  

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی: 
شورای سياستگذاری اصالح طلبان 

ماهيتی ندارد
پس از ناکامي اصالح طلبان در انتخابات مجلس ش�وراي اسالمي 
در اسفند 98 و استعفاي محمدرضا عارف و موسوي الري به عنوان 
رئیس و نایب رئیس شوراي سیاستگذاري اصالح طلبان، زمزمه های 
فروپاشي این شورا بیش از هر زمان دیگر پررنگ تر شده به گونه ای 
که هیچ جریان سیاسي اصالح طلب حاضر نیست از عملکرد آن دفاع 
کند. بلکه فراتر از دفاع، این تشکل نزد اصالح طلبان هویتي ندارد.

در همین زمینه دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه شورای 
سیاستگذاری اصالح طلبان ماهیتی ندارد، گفت: تعریف اصالح طلبان 
روی هوا بوده و معلوم نیس��ت که کی به کی است. اگر نمی خواهند در 

انتخابات شرکت کنند، ایجاد شورا هم معنایی ندارد.
غالمحسین کرباسچی در گفت وگو با ایسنا، درباره آینده شورای عالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان پس از استعفای عارف اظهار کرد: شورای 
سیاستگذاری االن ماهیتی ندارد و معلوم نیست اعضای آن چه کسانی 
هستند. وی ادامه داد: تعریف اصالح طلبان روی هوا است؛ یکی می گوید 
می خواهیم از ریشه بزنیم  و دیگری می گوید می خواهیم اصالح کنیم و 
معلوم نیست اصالح طلبان چه کسانی هستند و می خواهند چه کنند. 
شورای عالی سیاستگذاری برای فعالیت در انتخابات ایجاد شد، اما وسط 

انتخابات گفتند در انتخابات شرکت نمی کنند. 
 این فعال سیاسی با بیان اینکه االن معلوم نیست که کی به کی است، 
گفت: باید معلوم شود چه کسانی با چه هدف مشترکی می خواهند شورا 
ایجاد کنند. یک شورا در  ش��رایطی ایجاد می شود که افرادی براساس 
اهداف مشترک دور هم جمع شوند. اگر نمی خواهند در انتخابات شرکت 

کنند، ایجاد شورا هم معنایی ندارد.

همه پرچم خواهان عدالت
ادامه از صفحه یک 

جابه جایی واژه   ها در همان مس��یر تاکتیک اصلی این جماعت است. مثاًل 
دیروز دموکراسی خواهی را ش��عار خود قرار می دادند اما امروز بدون تغییر 
راهبرد و هدف، عدالت خواهی را جایگزین دموکراس��ی خواهی می کنند. 
جنس عدالت خواهی علوی تب��ار، جالیی پور و حجاری��ان  را باید در اینجا 

جست و جو کرد. 
وقتی ضعف اقتصادی رخ می نماید، سوسیال دموکرات و عدالت خواه می شوند 
و وقتی رفاه نسبی پدیدار ش��د لیبرال دموکرات و حامی طبقه متوسط و 
روشنفکر می شوند. »عدالت اقتضایی« و سوءاستفاده از خاستگاه بومی عدالت 

در جامعه ایران اتهام این جماعت است. 
۴- عده ای بود خود و نبود دیگران را مصداق عدالت می دانند. تا دیروز رهبری 
را مظلوم و تنها می دانستند اما وقتی رهبری با صراحت از »پشت بلندگو« 
س��خن گفتند، همین رهبری پرچمدار بی عدالتی می شوند و فقه شیعه 
ضدعدالت معرفی و به دنبال تقدم و تأخر عدالت و والیت می گردند. عبارت 
امام را که »پشتیبان والیت فقیه باشید تا مملکت شما آسیب نبیند «، به 
»پشتیبان عدالت باشید تا ولی فقیه از عدالت ساقط نشود« تبدیل می کنند و 
اگر همه چیز به مذاق خوش آید، گویی هیچ جای جهان عدالت به اندازه ایران 
اجرا نمی شود و اصال مسئله ای وجود ندارد. متأسفانه عدول از تربیت و اخالق 

دینی و بددهانی در این جماعت شاخص مواجهه عدالت خواهانه است. 
5- آنچه از همه بیشتر به نظام جمهوری اسالمی لطمه وارد می کند، پدیدار 
شدن پلشتی در مدعیان عدالت خواهی است. متقلبینی که عدالت خواهی و 
انقالبی گری شان گوش فلک را کر می کند و بعضاً داغ سیاه بر پیشانی دارند، 
یک مرتبه از منجالب فساد بیرون کشیده می شوند. اگرچه این جماعت به 
تیغ عدالت نظام سپرده می شوند اما همین نظامی که آنان را به عدالت خانه 
کشیده است، مجدداً زیر تازیانه کسانی قرار می گیرد که عدالت خواهی را 

بستری برای عبور از نظام و مبارزه با مشروعیت آن می دانند. 
بنابراین، اجرای عدالت پیچیده   ترین و سخت   ترین مأموریت حکومت و به 
تعداد انسان ها تفسیر بردار است. اما با همه چالش های موجود در کشور تردید 
نباید کرد که جز راهی که ولی امر در آن گام می نهد، هر راه دیگری که برای 
عدالت خواهی تعبیه شود، به انحراف کشیده خواهد شد. این تجربه ۴۰ساله ما 
در پس از انقالب اسالمی و تجربه دهه ۴۰ و 5۰ جریان چپ در دوران پهلوی 
است که همگی به انحراف کشیده شدند و دست به اسلحه بردند اما جامعه  را 

پشت سر خود حس نکردند. 
6- چندین سال پیش یکی از تئوریسین های معرفت های پست مدرن دینی 
پیش از خروج از کشور توصیه کرد که جمهوری اسالمی را نقد اخالقی کنید 
و نه نقد سیاسی و اقتصادی. گویی این راهبرد درحال بازتولید است. هدف 
عدالت خواهی در اینجا سوار شدن بر مش��کالت مردم و حرکت به سمت 
امریکای تمامیت خواه است. باور کنیم برخی عدالت خواهی و راه رسیدن 
به عدالت اجتماعی را پذیرفتن مطالبات امری��کا از ایران می دانند و به رغم 
بدعهدی   ها باز عطش مذاکره دارند و برای فرار از عوارض عزت سوز، سخن 
خویش را ب��ا واژه »موضع برابر« در زرورق می پیچن��د و حال می دانند که 

داستان چیست اما خود را می فریبند تا بتوانند مردم را بفریبند. 
۷- اما دسته ای هس��تند که عدالت خواهی امروز را نقطه عزیمت فاصله از 
گذشته خود در انقالب اس��المی می دانند. شرایط سخت امروز را مناسب 
برای پاسخگویی به مشکالت نمی دانند، از س��ویی چشم اندازی نیز برای 
تسلیم شدن مسئوالن نظام نمی یابند. بنابراین، با سوار شدن بر مشکالت و 
شمردن آنان مرز خود را جدا القا می کنند که »ما نیستیم و نبودیم« اما تاریخ 
به همین راحتی یقه آنان را ر  ها نخواهد کرد. مواجهه با تاریخ حیات  سیاسی 
5۰ساله موسوی خوئینی   ها پس از نامه اخیر به رهبری این امر را ثابت کرد و 
برای دیگران نیز چنین خواهد شد. همراهان واقعی انقالب کسانی هستند 
که در روز حادثه و حوادث تلخ در کنار آن باشند وگرنه در فضای گل و بلبل و 
ریخت و پاش همه انقالبی و همه مدعی انقالبند و چه زیبا فرمود امام راحل 

که »الزمه انقالبی بودن تحمل سختی هاست«. 
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