3

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

ارائه شکایت ناجا

داشت :نیروی انتظامی از نماینده بیجار به دلیل درگیری این نماینده با یکی از ماموران این نیرو به دادگاه شکایت کرده است .وی اظهار داشت :قوه قضائیه این شکایت را به هیئت رئیسه مجلس برای حضور این

به هیئترئیسه مجلس

تشخیص هیئت رییسه برای ارجاع این شکایت ،ما آن را در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی میکنیم 9 .مرداد ماه حمداهلل کریمی نماینده بیجار با یکی از ماموران نیروی انتظامی در فرودگاه مهرآباد درگیری

از نماینده بیجار

سياسي

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسالمی گفت :نامه شکایت نیروی انتظامی از حمداهلل کریمی نماینده بیجار به هیئت رییسه مجلس ارائه شد .به گزارش ایرنا محمد جواد جمالی اظهار

نماینده در دادگاه ارجاع داده است ،در این راستا طرفین باید اظهارات خود را به قاضی پرونده ارائه کنند .وی تصریح کرد :البته این موضوع هنوز به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع داده نشده است و در صورت

فیزیکی پیدا کرد .به گفته نماینده بیجار  ،هتاکی مامور نیروی انتظامی به همسرش باعث درگیر شدن وی با این مامور شده است.

یادداشت

افشاگری جواد امام درباره نقش چهار نماینده اصالح طلب در رای نیاوردن بیطرف!

جواد امام رئیس بنیاد باران ،پیرو شایعات
داغ و پررنگ در فضــای مجازی درباره عدم
رای آوری حبیباهلل بیطرف ،یک توئیت داغ
زده و به نکات جالبی اشاره کرد.
به گزارش خرداد؛  8سال سابقه درخشان وزارت
و کارنامــه مثبت حبیباهلل بیطــرف و تعلق او به
اردوگاه اصالحات باعث نشد که این وزیر پاکدست
با کارشــکنی برخی اصالح طلبــان مجلس! روبرو
نشود.
در همین رابطه جــواد امام ،توئیتی جالب توجه
زده و نوشته است که جلسهای در میدان آرژانتین
بــا حضور چهار نماینده مجلس برگزار و با پاســخ
منفی بیطرف به این نمایندگان؛ رای عدم اعتماد او
کلید خورده است.
البته امام اســامی را به اختصــار ذکر کرده اما
بــه نظر میرســد او از محمدعلــی وکیلی ،الیاس
حضرتی ،غالمرضا تاجگــردون و بهروز نعمتی نام
برده است.
همچنین سایت انصاف نیوز در رابطه با انتشار این
مطلب از سوی جواد امام ،چنین گزارش میدهد:

بیطرف از آرژانتین رای نیاورد ،نه از بهارستان!
«جواد امــام» فعــال سیاســی اصالحطلب در
یادداشتی با عنوان «بیطرف از آرژانتین رای نیاورد،
نه از بهارستان!» نوشت:
مردد بودم در مــورد عدم رای اعتماد مجلس به
آقای بیطرف ،نوشــته و صحبتی داشــته باشم یا
خیر تا اینکه حجم باالیی از تحلیلهای نادرست و
نسبتهای ناروا باعث شد ،آن تردید را کنار بگذارم
و به سهم خودو اطالعات مختصری که دارم ،نکاتی
را عرض کنم تا مانع از برخی ســوءتفاهمات شوم.
امــا پیش از آن برای رفع شــبهه مقــدر میگویم
آمــدن یا نیامــدن آقای بیطرف هیــچ تاثیری در
سرنوشت کاری و سیاســی اینجانب نداشت .شاید
برخی گمان کنند بواسطه همکاری بنده در دوران
وزارت ایشــان در زمان اصالحات ،قرار بوده باز هم
به وزارت نیرو بازگردم و حاال که از این بازگشــت
محروم شدم ،ناراحتام .اما دوستان و همراهان و از
همه بهتر خــود آقای بیطرف میدانند من مدتها
اســت عطای خدمــت در پســتهای دولتی را به
لقایش بخشیدهام و سعی دارم با حضور و تالش در
فعالیتهای اجتماعی و حزبی ،به کشــورم خدمت
کنــم و به همین دلیل بود که با ســابقه حضور در
معاونت پارلمانی و آشنایی با فضای مجلس ،در اوج
روزهای رای اعتماد ،تنها درگیر برگزاری نخستین
کنگره حزب مجمع ایثارگران بودم.
.۱تنها وقتی که در این روزهای پرمشــغله برای
رای اعتمــاد وزرا صرف کردم ،شــنیدن نطقها و
مخالفتهــا و موافقتهای نماینــدگان بود .انصافا
خیلــی از نطقها ،تنها تفریح این روزهای شــلوغ

پروانه سلحشوری نماینده مجلس شواری اسالمی:

اقتدار نظام و رهبری میتواند مسئله
حصر را پایان دهند
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی گفت :نظام
اسالمی و رهبری از چنان اقتداری برخوردار هستند که میتوانند
به راحتی گره از کار حصر بگشایند.
به گزارش دیدهبان ایران ،پروانه سلحشوری در تذکر شفاهی خود در جلسه
علنی مجلس گفت :بیش از  ۶سال است که محصورین در حصر و محدودیت
به ســر میبرند وضعیت ســامت آنها نگران کننده است و وضع به جایی
رســیده که شیخ مهدی کروبی برای دادگاهی عادالنه مجبور به اعتصاب غذا
شده است.
وی افزود :محصورین مسن هستند و هر لحظه ممکن است اتفاق ناگواری
برایشــان رخ دهد و ســن باال و منع ارتباط با بیرون و خانواده شرایط را برای
آنان نگران کننده کرده است و هر اتفاقی برای آنها هزین ه فراوانی را متحمل
نظام میکند.

علی مطهری:

عدهای تصور کردند جایگزین
رحمانی فضلی ،فردی ضعیف خواهد
بود
به گزارش جماران؛ علی مطهری در حاشیه نشست علنی مجلس
در جمع خبرنگاران درخصوص میزان آرا وزیر راه و شهرسازی در روز
رأی اعتماد،گفت :پس از پایان رأی گیری و شمارش آرا مشخص شد
که به میزان  10رأی آراء آخوندی کمتر شــمارش شده است ،یعنی
تعداد موافقان وی  198رأی بوده که  188رأی اعالم شــده است،
اما درخصوص میزان آرا وزیر پیشنهادی نیرو تعدادی آرا به ظاهر به
میزان رأی کلی اضافه شده ،اما تاثیری درنتیجه آراء نداشته است.
نماینده مردم تهران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر و پردیس درمجلس شورای
اسالمی ،درباره آری ممتنع و باطله در روز رأی اعتماد ،افزود :درگذشته نیز آرای ممتنع
و باطله وجود داشت ،یعنی فردی ممکن است درزمان رأی گیری به نظر قطعی دست
پیدا نکرده و ممتنع رأی دهد ،البته ممتنع مخالف حســاب میشود؛ اما هرفردی در
زمان رأی گیری باید حتی با اســتفاده از نظرمشاوران و متخصص رأی موافق و یا
مخالف خود را اعالم کند؛ بنابراین رأی ممتنع خیلی وجاهت ندارد .وی درخصوص
آراء باطله نمایندگان در زمان انتخاب وزرا  ،تصریح کرد :باطله ممکن است به لحاظ
خط خوردگی و عدم شفافیت پیش آید ،البته گاهی برخی نمایندگان ممکن است که
دربرگه فرد دیگری دســت ببرند؛ اما این موارد خیلی کم اســت ،ولی میتوان طبق
اظهارات رییس مجلس انتخابات درمجلس را درمقاطع آینده به صورت الکترونیکی
برگزار کرد تا اشکاالت کمتری مشاهده شود این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:
عوامل مختلفی درمیزان آراء یک وزیرموثر است ،درمجموع عملکرد رحمانی فضلی
قابل قبول اســت؛ بنابراین عدهای تصور میکنند که با عدم انتخاب رحمانی فضلی
فردی ضعیف در وزارت کشــور مشغول به کار میشــود ،ازاین رو به مدیریت وزیر
فعلی قانع میشوند؛ البته البیهای بسیاری دراین مسیر اتفاق افتاده و ممکن است
به بســیاری از نمایندگان قول هایی درجهت رفع مشکالت حوزه انتخابیه داده شده
و نظرهای مخالف رابه موافق تبدیل شود .مطهری با تاکید براینکه انتخاب رحمانی
فضلی نتیجه معامله نبود ،گفت :دربسیاری از شرایط رحمانی فضلی درکنار ایرادات و
اشکاالت عملکرد خوبی داشته و درمجموع با توجه به فشارها بر وزارت کشور از سوی
برخی نهادها اقدامات و عملکرد وی قابل قبول بود .وی درخصوص برخی اظهارات
مبنی براینکه عدم رأی آوری وزیر پیشــنهادی نیرو به دلیل پاسخگو نبودن وی به
خواسته برخی نمایندگان است ،افزود :بیطرف خیلی فعال نبود و درواقع کم تحرک و
بی اعتنا به رأی نمایندگان و رفع شبهها برای مجلس بود ،یعنی خیلی تالش نکرد
و میتوانســت آراء کافی را بدست آورد؛ البته وی باید به برخی انتقادها پاسخ بهتری
میداد که تکلیف آنها را مشخص نکرد ،بنابراین این موضوع جنبه سیاسی نداشته
و نمیتوان گفت که چون وزیرپیشنهادی اصالح طلب و از وزرای دوران اصالحات
بود نتوانست رأی الزم را کسب کند .این نماینده مردم درمجلس دهم درباره برخی
اظهارات مبنی براینکه کل لیســت امید برای مخالفت با وزرا نام نویسی کرده اما در
زمان مخالفت خنثی صحبت کردند،تصریح کرد :ایــن موارد احتماالت بوده و باید
اثبات شود ،اما این موارد به اینگونه نبوده و عمدی درکار نیست؛ اما شاید یک تا دو
مورد نیز اتفاق افتاده باشد ،ولی بهتر است این موارد را از سخنگوی فراکسیون امید
سوال بپرسید.

بنده بــود .طنزهایی بود تلخ و تاســفآور .یکی از
طنزهای تلخ مربوط بــه ماجرای رای اعتماد آقای
بیطرف این بود :برای اعالم موافقت با بیطرف ۱۴۲
نفر ثبتنام کرده بودند ،امــا در پایان «دورهمی»
دیــروز ،تنها  ۱۳۲رای به نفــع آقای بیطرف ثبت
شد .خدا را شــکر که این چهار روز تمام شد ،تا از
این به بعد ،باز «دورهمی» را در همان شبکه نسیم
ببینیم ،نه در شبکه خبر.
.۲بعضی از اعضای فراکســیون امید که بیش از
نمایندگان اصولگرا ســعی در تخریب آقای بیطرف
داشــتند ،در توجیه عدم کسب رای اعتماد ایشان
گفتند زاگرس نشــینان و نمایندگان جنوب درباره
فعالیتهای ایشــان انتقاداتی داشتند و ایشان باید
در دفاع این موارد را مطرح میکردند ولی توجهی
نکردند .به نظر این آقایان ،بیطرف فعالیت جدیای
برای وزیر شــدن نداشت .نمیدانم منظور این عده
از آقایان از فعالیت جدی برای وزیر شدن چیست؟
آنها چه کاری را فعالیت جدی میدانند؟ از فحوای
کالم و اخبار رســیده و نحوه رایآوری برخی دیگر
از وزرا ،چنین اســتنباط میشود که فعالیت جدی
برای وزیر شدن ،همان وعده سرخرمن دادن است.
آنها ناراحتانــد و گالیهمنــد از اینکه چرا آقای
بیطرف به این کار مبادرت نورزیده است.
.۳یک احتمــال دیگر هســت ،در توجیه و فهم
بهتر آقایــان از فعالیت جدی نداشــتن برای وزیر
شــدن .این گروه کــه متاســفانه از «گندمنمايان
جوفروش» بودند ،جلسهای با آقای بیطرف در یکی
از ســاختمانهای حوالی میدان آرژانتین داشتند
و تقاضاهایی را مطرح کردند تا ایشــان نیز اجابت

کند .تصورشان هم این بود که آقای بیطرف چنان
شیفته وزارت است که هر خواستهای از جانب آنان
با توافق ایشــان همراه است .اما آنها نمیدانستند
که آقای بیطرف چنین شخصیتی نیست که منافع
و مصالح ملی را فدای خواستهها و زیادهخواهیهای
چند نفر کند و حاضر باشد به هر قیمتی بر صندلی
وزارت بنشــیند .آن گروه گمان کــرده بودند ،هر
معاملــهای که با دیگران کــرده بودند ،میتوانند با
بیطرف نیز داشته باشــند .در واقع میتوان گفت،
آقــای بیطرف ،بیش و پیش از آنکه در بهارســتان
ناکام باشد ،در میدان آرژانتین ناکام بوده است که
چرا به مطالبات نابهحــق عدهای البیگران ،جواب
منفی داده است.
.۴گرچه نقدهایی به دوران وزارت ایشان در زمان
اصالحات وارد اســت ،اما در یک بحث کارشناسانه
– نه سیاســی و البیگرانه -بعید میدانم کارنامه
ایشــان ،ضعیف تلقی شود .ایشــان در همان زمان
و نیز مســئولیتهایی که قبل و بعد از وزارت نیرو
داشتند ،توان مدیریتیشان را ثابت کردهاند و حاال
که در یک معامله سیاســی رای نیاوردهاند ،همان
طور که تلفنی به ایشــان تبریک گفتم ،اینجا هم
تاکیــد ميکنم ،این نــوع رای نیــاوردن ،مبارک
باشــد .آقای بیطرف ،همکار سابق و دوست امروز
عزیز ما ،خیلــی ممنون کــه دروغ نگفتید و رای
نیاوردیــد؛ خیلــی ممنون که وعدههــای توخالی
ندادیــد و رای نیاوردیــد ،خیلی ممنــون که پای
اهداف اصالحطلبانهتان ایســتادید و رای نیاوردید.
خدا قوت .هرجا هســتید ،آرزوی توفیق روزافزون
جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.

رحمت اهلل حافظی هنگام ترک شورا به دلیل ورود قالیباف گفت:

آنچه یافت مینشود آنم آرزوست

رحمت اهلل حافظی آخرین سخنرانی
خود را صحن شورای شهر انجام داد.
بــه گزارش دیــده بان ایــران ،رحمت اهلل
حافظی سه شــنبه در آخرین جلسه شورای
چهارم عنوان کرد :چهار ســال از زمانی که
در صحن شــورای شهر تهران ســوگند یاد
کردم میگذرد ،در این مدت تمام تالشم این
بود که صرفه و صــاح مردم ،مالک تصمیم
گیریها باشــد ،هرگز به مشکالت مردم نگاه
حزبی نداشــتم و در تمام ایــن مدت با پای
بندی به عقایــد و اصولی که برای خود قائل
هســتم ،منفعت مردم و صیانت از آرای آنان
مد نظرم بود.
او در رابطه با مســائل مالی شــورای شهر
توضیــح داد :بعد از گذشــت شــش ماه از
حضورم در شــورای شــهر به بی انضباطی و
ناهنجاری مالی در شهرداری تهران پی بردم
بــه همین دلیل به عنــوان نماینده مردم در
شورای شهر ،لباس مبارزه با فساد برتن کردم
که متاســفانه در این مسیر از همراهی تعداد
معــدودی از همکارانم برخوردار شــدم ولی
خوشــبختانه به دعای خیر مردم و با اتکاء به
افکار عمومی ،گام هایی برداشته شد که امید
است این مطالبه ایجاده شده ،در دوره پنجم

شورای شهر جدیتر پیگیری شود.
این عضو شــورای شــهر افزود :متاسفانه
مدیریت شهری تهران با ضعفها و چالشهای
جدی همراه است ،در این مدت تالش شد تا
قطار از ریل خارج شــده مدیریت شهری ،به
مســیر اصلی بازگردد ،به همین دلیل بارها
مواردی و مســائلی از عدم شــفافیت مالی و
خودکامگــی مدیران شــهری را اعالم کرد.
حافظــی ادامه داد :اگرچه همواره با بیان این
مسائل ،تخریب هایی صورت میرفت و شان
نمایندگی مردم زیر سوال میرفت اما در این
موقع به یاد بخشــی از نامه حضرت علی (ع)
به مالک اشتر میافتادم که تاکید میفرمایند:
«ای مالک بایــد محبوبترین کارها نزد تو
امورى باشد که با حق و عدالت موافق تر و با
رضایت توده مردم هماهنگتر است ،چرا که
خشــم توده مردم ،خشنودى خواص را بیاثر
میسازد ،اما ناخشــنودى خاصان با رضایت
عموم ،جبران پذیر است».
به همین دلیل مصمم شــدم که مسیرم را
با جدیتی بیشتر ادامه دهم.
او در پایان گفــت :با پیگیریهای صورت
گرفته ،برای ارتقاء ســامت شــهروندان نیز
اقداماتــی انجام شــد ،اگرچــه در این میان

موانع جدی وجود داشــت و موجب شــد تا
تمام اهداف محقق نشود ولی اتفاقات خوبی
نیــز رقم خورد ،با این وجود و در آخرین روز
از عمر چهارمین دوره شــورای شــهر تهران
بر خود واجب میدانم از اعتمادی که شــما
شــهروندان به اینجانب داشــتید صمیمانه
سپاسگزاری کنم و از شما بخواهم قصورهای
احتمالی را بر بنده ببخشید.
گفتنــی اســت در آخرین جلســه دوره
چهارم شــورای شــهر ،پس از ورود قالیباف،
رحمــت اهلل حافظــی صحن شــورا را ترک
کرد.
این عضو شــورا بــرای توضیح دلیل ترک
جلســه گفت« :آنچــه یافت مینشــود آنم
آرزوست» .همچنین علیرضا دبیر نیز جلسه
را ترک کرد.

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور:

زنان باید به تدریج وارد میدان شوند

معــاون رییــس جمهــور در
امور زنــان و خانواده با اشــاره
به حضور زنان در ورزشــگاهها
گفت :این مسئله باید با حداقل
تقابــل و حداکثــر تعامل پیش
رود .اوایــل انقالب بحث حضور
زنان تابو بود ولــی به تدریج با
همــکاری بخشهــای مختلف
جامعه و همکاری خوب مراجع
شرایط بهبود یافته است.
بــه گزارش دیدهبــان ایران،
معصومــه ابتکار در نخســتین
نشســت خبری خــود در مقام
معاونت زنان و خانواده ریاســت
جمهوری افزود :در حال حاضر
در ورزش قهرمانی زنان ،در سه
رشته ،حضور آنها با لباسهای
اســامی قطعی شده است ،این
در حالی اســت که فدراسیون

بســکتبال نیز با لباس ایرانی-
اســامی زنان ایــران موافقت
کرده است.
وی با اشــاره به اهمیت نگاه
ملی بــه معاونت زنــان گفت:
تــاش میکنیم صــدای همه
گروههــا و طیفها ،پیشــنهاد
و نقطــه نظــرات آنهــا را
بشــنویم و نگاهمان نســبت به
قومیتهــا و خانــواده با توجه
بــه حفظ هویت آنهــا خواهد
بود.
معاون رییس جمهور در امور
زنان و خانواده با تاکید بر بحث
مصرفگرایــی و آســیبهای
مصرفگرایی و محیط زیســت
ادامــه داد :نگاهمــان فراگیر و
ملی است و تالشمان این خواهد
بود تا خواست همه مردم که در
انتخابات منجر به انتخاب آقای
روحانی شــد ،در نظــر گرفته
شود.
ابتکار با اشاره به حضور زنان
در سطح معاونان وزرا نیز گفت:
در دوره گذشته در سطح وزارت
آموزش و پــرورش دو معاون و
در بهزیســتی هم از دو معاون
زن استفاده کردیم.
وی با تاکید بر اهمیت تعادل
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جنســیتی در بحــث حضــور
اجتماعــی زنان ادامه داد :زنان
بایــد بــه تدریــج وارد میدان
شوند .نسبت به حضور زنان در
ســطح ادارات کل شهرستانها
برنامهریزیهایــی انجام شــده
است .در ســطح معاونت ادارات
در استانها و ســتاد نیز زنانی
در ســطح مدیرکلــی منصوب
شدهاند.
معــاون رییــس جمهــور در
امور زنــان و خانــواده با بیان
اینکه نگاه زنان در بســیاری از
دیدگاهها نگاهی مکمل اســت
و آنها میتواننــد راهحلهایی
را برای حل مسائل ارائه دهند،
افــزود :در حــال حاضر بخش
عمــدهای از مخاطبــان وزارت
بهداشت ،زنان هستند.
بیش از  27درصد از اســاتید
دانشگاه در وزارت علوم و 50
درصــد از مخاطبــان آموزش
و پــرورش هم زنان هســتند؛
بنابرایــن با توجه بــه این آمار
چــرا نبایــد زنــان در بخــش
تصمیمســازی و تصمیمگیری
مشارکت داشته باشند؟
ابتــکار بــا تاکید بــر اینکه
دیدگاه زنان اثربخشــی باالیی

دارد ،اظهــار کرد :تالش شــده
اســت که این رویکــرد تبدیل
بــه بخشــنامهای در شــورای
عالــی اداری شــود و ایــن
مســئله در دولت رصد خواهد
شد.
معاون رییس جمهور در امور
زنان و خانواده با اشاره به اینکه
باید دردولت نسبت به مدیریت
زنان برنامهریزی وجود داشــته
باشــد ،گفت :زنان بایــد ابتدا
در ســطح معاونان وارد میدان
شوند.
در حال حاضر نیز دو زن در
ســمت معاونت رییس جمهور
قرار دارند و در عین حال تالش
میکنیــم کــه از آقایان هم در
سطح معاونت استفاده کنیم.
ابتــکار از برگزاری نشســت
مشترک تخصصی با فراکسیون
زنان مجلــس خبر داد و درباره
الیحه حمایت از حقوق کودکان
و ممنوعیت ازدواج کودکان زیر
 13ســال گفت :در این زمینه
همکاریهای جــدی با مجلس
و حقوقدانها خواهیم داشت و
از تجربیات گذشته و همچنین
سایر کشــورها استفاده خواهیم
کرد.

تحریف تاریخ در کتاب تاریخ دبیرستان
جعفر شیرعلینیا
کتاب «تاریخ معاصر ایران» ســال سوم دبیرســتان نوشتهی علیاکبر والیتی و همكارانش
است .دربارهی بخشهای مختلف این کتاب نکات مهمی وجود دارد.
برخی اشکاالت کتاب در محتوا خیلی تاثیرگذار نیستند ،مانند اینکه روز ترور استاد مطهری
 ۱۱اردیبهشــت است ،اما  ۱۲اردیبهشت آمده یا اینکه نوشته شده پس از رحلت امام ،آیتاهلل
خامنهای به اتفاق آراي نمایندگان خبرگان به رهبری برگزیده شــد که باید نوشــته شــود با
اکثریت آرا (به اتفاق آرا بهمعنای بیرای مخالف اســت) يــا تاريخ حكم امامت جمعه آيتاهلل
خامنهاي كه سال  ۵۸است و  ۵۹قيد شده و… .اما برخی دیگر تحریف محتوایی تاریخ است.
درس بیستوچهارم این کتاب از صفحه  ۲۱۰تا  ۲۱۹به موضوع جنگ اختصاص دارد .عنوان
این درس «جنگ تحمیلی رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران» اســت اما مشــخص نیست
چرا دو صفحه انتهایی به درگذشــت آیتاهلل خمینی و رهبری آیتاهلل خامنهای پرداخته است!
یعنی در مجموع  ۶صفحه روایت تاریخ جنگ است .با وجود اینکه اغلب بخشهای دیگر این
کتاب به منابع بســیاری ارجاع داده شده اما بخش تاریخ جنگ از میان منابع پرشمار پیرامون
جنگ به دو منبع اشاره دارد :یکی «سیری در جنگ ایران و عراق» و دیگری «تاریخ سیاسی
جنگ» نوشته آقای والیتی!
در بخش تاریخ جنگ به مســایل نبرد و بســیاری از عملیاتهای بزرگ جنگ اشاره نشده
و به برخی نیز به صورت غیرمســتقیم در حد عبارتهای کوتاه اشــاره شده است .تاثیرگذاری
نبردهای مهم بر سرنوشت جنگ را در این کتاب نمیبینید اما بهجای آن وزارتخارجه با وجود
عملکرد بســیار ضعیف در سالهای جنگ ،چهرهای درخشان یافته است! به این جملهها توجه
کنید« :در عرصهی سیاسی و بینالمللی ،وزارت خارجهی نوپای جمهوری اسالمی با اقدامهای
روشنگرانهی خود بهتدریج متجاوز بودن دولت حاکم بر عراق را به دنیا قبوالند .در تیرماه ۶۷
در قطعنامهی  ۵۹۸سازمان ملل متحد ،برای نخستینبار پس از هفتسال از شروع جنگ ،دو
خواســتهی ایران مورد توجه قرار گرفت :عقبنشینی به مرزهای بینالمللی پس از آتشبس و
تعیین متجاوز .در نتیجه ایران قطعنامه را پذیرفت».
قطعنامهی  ۵۹۸در تابســتان  ۶۶به تصویب رسیده بود پس تاریخ درجشده در کتاب اشتباه
اســت .همچنین بر اســاس اســناد و مدارک موجود آقای والیتی از سرسختترین مخالفان
قطعنامــهی  ۵۹۸بود و حتی بــه روایت محمدجواد الریجانی (معــاون وقت وزارت خارجه و
مســئول پيگيري قطعنامه) واليتي قطعنامهی  ۵۹۸را قــرارداد ترکمنچای و عنصر حرامزاده
میدانســت و ميگفت تا من وزیر خارجهام ،اجازه نمیدهم که این قطعنامه قبول شــود .علی
خرم از مقامات وقت وزارتخارجه میگوید از ایران برای آمادهسازی قطعنامه دعوت شده بود
اما با حضور نمایندهی ایران در مراحل پختوپز قطعنامه مخالفت شد .آيا این جز ضعف وزارت
خارجه است؟
نکتهی دیگر اینکه در ادبیات دیپلماتيك واژهها معانی دقیقی دارند .به این بخش از سخنان
دکتر خرم توجه کنید« :چنانچه جمهوری اســامی دیپلماســی فعالتری داشت ،میتوانست
منافعش را بهتر تامین کند .بهعنوان مثال در بند ۶قطعنامه به جای اینکه تعیین آغازگر جنگ
مطرح شود[ ،ميتوانســت] تعیین متجاوز استفاده شود ،به جای تعیین خسارت[ ،ميتوانست]
تعیین غرامت مطرح شود( ».مصاحبه با نشريه تخصصي جنگ سپاه ،نگين ايران)
در کتاب درســی با اشــاره به متن قطعنامه عبارت «تعیین متجاوز» استفاده شده كه اشتباه
اســت و همچنین بدون توجه به تلخیهای پایان جنــگ و جملهی تاریخی امام که پذیرش
قطعنامه را جام زهر نامید ،قطعنامهی  ۵۹۸دســتآورد و پیروزی بزرگ وزارت خارجه معرفی
شــده است! در ادامهي متن کتاب درسی به مذاکرات دوسالهی پس از پذیرش قطعنامه اشاره
شــده درحالیکه این مذاکرات تا شکست کامل پیش رفته بود و حملهی عراق به کویت (۱۱
مرداد  ،)۶۹افزايش فشــار جهاني بر صدام و نامهنگاریهــای او با مقامات ایرانی به پذیرش
قرارداد الجزایر از ســوی صدام در  ۲۳مرداد  ۶۹منتهی شــد .نویســندگان با حذف تمام این
اتفاقات نامة نهایی صدام را حاصل دیپلماسی و مذاکرة دوسالة وزارت خارجه دانستهاند!
اين كتاب يك دهه اســت كه در مدارس ما تدريس ميشــود .برخی میگویند بهتر اســت
این اشــکاالت بهصورت خصوصی تذکر داده شود اما حقیقت این است تا مطلبی به مطالبهی
عمومی تبدیل نشــود جدی گرفته نمیشود و از سویی انتشار عمومی این نقدها باعث افزایش
دقت در روند تاریخنگاری کشــور میشود .زمينهی نوشــتن اين يادداشت مطالعهی نقد آقای
گودرزی بر فصل  ١٠و  ١١از همين کتاب (دوران رضاشــاه) بود كه در «جشنوارهی نقد كتاب
 »۱۳۹۴برگزیده شده اســت .مطالعهی اين نقد مرا ترغيب به بررسي بخشهای ديگر كتاب
كرد .در نقد ايشان نيز نكات بسيار مهمي آمده است.
خبر

شهربانو امانی عضو شورای شهر پنجم:

فراکسیون امید بسیار منفعالنه عمل کرد
عضو شورای شهر تهران گفت :اصالح طلبان
مجلس به خود زحمت رایزنی و تعامل ندادند.
به گزارش خرداد شــهربانو امانی در ارتباط با رای
اعتماد کابینه دولت دوازدهم گفت :فراکســیون امید
علیرغــم اینکه حدود یکســال و نیم از ورود آن به
مجلس میگذرد اما در راســتای مطالبات جامعه به
ویژه مسئله کابینه و عدم رای اعتماد به برخی از وزرا
ضعیف عمل کرد .از این فراکســیون انتظار میرفت
که نسبت به مواضع خود درباره برخی از وزرا به ویژه
وزیر کشــور محکم بایســتد اما با کمال تاسف بسیار
منفعل عمل کرد .در حالیکه رایزنی فراکسیون امید با
سایر فراکسیونها میتوانست در سبد رای حداکثری برخی از وزرای اصالح طلب به ویژه
حبیباهلل بیطرف تاثیرگذار باشــد .در شــرایطی که  142نفر از اعضای فراکسیون امید
بــه عنوان موافقان بیطرف ثبت نام کردند اما عدهای از رای به بیطرف صرفنظر کرده و
تنها  133نفر بــه او رای موافق میدهند! در حالی که صرف نظر از اقدام غیر اخالقی و
نادرست برخی از اعضای فراکســیون امید در انصراف از رای به بیطرف ،این فراکسیون
میتوانســت وارد تعامل و توافق سیاسی با فراکسیون والیت به عنوان جناح اصولگرا در
مجلس شــود .بنابراین یکی دیگر از نقدهایی که نســبت به عملکرد فراکسیون امید در
مسئله رای اعتماد وارد میشود؛ این است که فراکسیون امید نقدهای خود را نسبت به
برخی از وزر در رای خود اعمال نکرد.
وی افزود :مهندس بیطرف سه دوره از مجلس دور بود .از سویی فضای بسیار سنگینی
در مجلس در ارتباط با بخش ســد ســازی وجود داشــت مهندس بیطرف نتوانست به
درســتی از خود دفاع کند و نمایندههای مجلس را اقناع کند .اگرچه عدم کســب رای
بیطرف تا حدی محتمل بود اما انتظار میرفت که فراکســیون امید نســبت به این امر
ارزیابی و پیش بینی دقیقی داشــته باشــد و برای اینکه بتواند بیطرف را به عنوان یک
نیروی اثرگذار و متخصص به کابینه بفرســتد با ســایر فراکسیونها وارد تعامل شود .از
ســویی رئیس جمهور نیز از بیطرف محکم دفاع نکرد در حالی از سایر وزرای لب مرزی
خــود محکم دفاع کرد در نتیجه وزرای لب مرزی برخالف انتظار عموم بیشــترین رای
را در مجلس کســب کردند .به طور کل عملکرد فراکســیون امید در جلسه نهایی رای
اعتماد دور از انتظار بود .اصالح طلبان مجلس باید در رابطه با وزرای پیشنهادی اصالح
طلب با اصولگرایان وارد تعامل و رایزنی میشــدند نه تنها فراکسیون امید بلکه برخی
چهرههای فراکســیون هایی که با شناســنامه اصالح طلبی به مجلس ورود پیدا کردند
نباید وزرای پیشنهادی اصالح طلب به ویژه بیطرف را تنها میگذاشتند .فراکسیون امید
و اعتدال باید نســبت به این ســهلانگاری و عقبنشینیاش در رابطه با برخی از وزرا به
جامعه پاسخگو باشند.
امانی تصریح کرد :در مجلس البی وجود دارد اما فراکسیون امید نه تنها که از انسجام
و برنامه دقیقی برخوردار نیســت بلکه در مســیر مطالبات جامعــه ایران و ورود اصالح
طلبانی مانند بیطرف به کابینه نیز خود را به زحمت نینداخت تا با ســایر فراکســیونها
وارد تعامل شود .در واقع اصالح طلبان مجلس از قوام و توان خود برای پاسخ به مطالبات
جامعه و ورود حبیب ا ...بیطرف به کابینه مایه نگذاشتند.

