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سياسي

درخواست مقتدی صدر
از العبادی برای ادغام
نیروهای حشدالشعبی در
نیروهای مسلح

مقتدی صدر از حیدر العبادی خواست تا نیروهای حشد شعبی را در نیروهای مسلح عراق ادغام کند .به گزارش ایسنا ،مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر در سخنان خود در تجمع طرفدارانش در میدان التحریر بغداد در اعتراض

به قانون انتخابات شوراهای استانی تاکید کرد :ما از حیدرالعبادی (نخست وزیر عراق) میخواهیم تا نیروهای حشد شعبی را در نیروهای دولتی ادغام کرده و سالحهای تمام گروههای موجود را جمع آوری کنند تا سایه تروریسم
از کشور دور شده و روند اصالحات ادامه یابد .وی در ادامه افزود :نخست وزیر موظف است تا روند اصالحات را به صورت ملموسی در کشور ادامه دهد تا سایه تروریسم از عراق دور شود .نخست باید نیروهای قانونمند حشد

شعبی در نیروهای مسلح رسمی ادغام شده و امور نیروهای حشد شعبی که به قانون پایبند هستند تنها زیر نظر حاکمیت و بدون هیچ شرطی قرار گیرد .صدر همچنین تاکید کرد :باید سالحهای موجود در دست تمام گروهها
با احترام به جایگاه مجاهدان و مبارزین جمع آوری شود .ما از حیدر العبادی میخواهیم تا تالش کند نیروهای مسلح در مناطق آزاد شده و همچنین مرزهای عراق مستقر شوند.

معاون اول رئیسجمهور در دیدار رئیس هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا:

تجربه تحریمها ما را بر آن داشت که به خودکفایی بیندیشیم

معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به مذاکرات ایران
و اتحادیه اقتصادی اوراســیا در خصوص توافق تجارت

آزاد ،گفــت :جمهوری اســامی ایران و کشــورهای
عضو اتحادیه اوراســیا فرصتهای فراوانی برای توسعه
اقتصادی دارند کــه میتوانند این فرصتها را در اختیار
یکدیگر قرار دهند.
به گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیری روز شنبه در
دیدار تیگران سرکیسیان رئیس هیئت مدیره کمیسیون
اقتصادی اوراسیا اظهار داشت :تجربه تحریمها ،ما را بر
آن داشت که به خودکفایی بیندیشیم و امروز توانستهایم
در برخــی از محصــوالت کشــاورزی نظیــر گندم به
خودکفایی دست پیدا کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی موانع جزئی
در توافق تجارت آزاد ایران با کشــورهای عضو اتحادیه

این دیدار با ابراز خرســندی از رونــد مذاکرات ایران و
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در خصوص توافق تجارت آزاد،
اظهار امیدواری کرد هر چه زودتر این توافقنامه نهایی و
برای امضاء آماده شود.
تیگران سرکیسیان با اشاره به برخی اختالف نظرها در
خصوص موارد جزئی در این توافقنامه ،بر ضرورت تبادل
نظر و مذاکره بیشــتر میان متخصصین و کارشناسان دو
طرف برای رفع موانع تاکید کرد.
وی اظهــار امیدواری کــرد مذاکرات میــان ایران و
اتحادیه اقتصادی اوراســیا هر چه سریعتر نهایی شود و
کارشناسان و متخصصین دو طرف به جمعبندی نهایی
و توافق دست پیدا کنند.

اوراسیا ،خاطر نشــان کرد :به جز برخی مسائل کوچک،
دو طرف در اکثر موضوعات به توافق رسیدهاند که الزم
است کمیسیونی فرعی متشکل از دو طرف برای تبادل
نظر و رفع اختالف نظرها تشکیل شود.
وی تصریــح کــرد :امروز در شــرایط ویــژهای قرار
گرفتهایم و تحریمهای جدیــد و یکجانبه آمریکا علیه
ایران و روســیه محکوم و غیرقابل قبول هســتند و در
این شــرایط ارتقاء روابط با همســایگان و اســتفاده از
ظرفیت اتحادیه اوراســیا میتواند به حل مشکالتی که
برای برخی از کشورها به خصوص ایران و روسیه پیش
میآید ،کمک کند.
رئیس هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز در

علیاکبر والیتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت:

اجازه بازدید آمریکاییها را از مراکز نظامی ایران نمیدهیم
رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص
مصلحــت نظام گفت :به هیچ وجه به آمریکاییها اجازه
بازدید از مراکز نظامی ایران داده نمیشود.
به گزارش ایســنا ،علی اکبر والیتی در حاشیه مراسم
استقبال از کاروان رباتیک ایران در فرودگاه امام خمینی
(ره) در پاســخ به این پرســش که آمریکا میخواهد از

مراکز نظامی ایران بازدید کند ،مواضع ایران در این باره
باید چگونه باشد؟ گفت :نه به آنها اجازه داده میشود که
چنین کاری کنند و نــه جرات میکنند به حریم امنیتی
ایران تجاوز کنند.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه آمریکاییها چنین حقی
ندارند ،افزود :کسانی که این سخنان را میگویند انسان

را به یاد رمان دون کیشوت نوشته سروانتس میاندازند.
والیتی ادامــه داد :آنهایی که زمانــی فکر میکردند
قــدرت برتر دنیا هســتند به تدریج با گذشــت زمان و
شکســتهای متوالی آنها در عراق ،افغانستان ،ویتنام
و جاهای دیگر نشان داد این ادعاها بیپشتوانه هستند و
جرات نمیکنند به سمت ایران بیایند.

تمام نبردهای ما با پشتیبانی سخاوتمندانه
ایران بود

وی با تاکیــد بر اینکه آمریکاییها بــه هیچ وجه به
مراکــز نظامی راه نخواهند یافت ،اضافه کرد :این مراکز
جزو حریم امنیتی جمهوری اسالمی ایران هستند.
والیتــی گفــت :آمریکاییهــا از بیهودهگویــی و
گزافهگوییها نتیجهای نمیگیرند جز اینکه آبروی خود
را در صحنه بینالمللی میبرند.

رئیــس مجلس لبنان در دیدار با علی الریجانی:

سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزباهلل لبنان:

دبیرکل حزباهلل لبنان با اشــاره بــه پیروزیهای اخیر در
عرسال گفت :در برابر شرایط و ماموریتهای جدید قرار داریم و
باید از این تجربه در سایر پروندهها استفاده کنیم.
به گزارش ایســنا ،سیدحســن نصراهلل به مناســبت پایان
عملیات مقاومت علیه تروریستهای جبهه النصره در عرسال
گفــت :ما این ماموریت را انجام دادیم و حاال در برابر شــرایط
و ماموریتهای جدید قرار داریم .ما باید از این تجربه در سایر
پروندههای آتی استفاده کنیم.
وی در سخنرانی جمعه شب که به صورت زنده پخش شد،
تاکید کرد :ما شهدا ،اســیر یا اسرایی نزد تروریستها داریم و
مفقودانی که هنوز سرنوشتشــان مشخص نشده است و این
پرونده را با اخالص و دقت دنبال خواهیم کرد.
وی درباره نقش سوریه در عملیات عرسال نیز گفت :رهبری
سوریه مذاکرات را تسهیل کرد و با روحیه بسیار مثبت به رغم
خالصیاش از النصره در جرود فلیطه با آن برخورد کرد .رهبری
سوریه هیچ شرطی برای اجرای مبادله میان مقاومت و النصره
نگذاشت .دبیرکل حزباهلل لبنان در ادامه اظهار کرد :ما باید از
روند مبادله عبرت بگیریم به این دلیل که بدون حضور سازمان
ملل متحد یا هر طرف بینالمللی دیگر انجام شده است.
وی همچنین تاکید کرد :با پرونده آوارگان به عنوان پروندهای
سیاسی نباید برخورد شود بلکه با آن به عنوان پروندهای انسانی
برخورد شود و باید با حکومت سوریه مذاکره صورت بگیرد.
دبیرکل حزباهلل لبنان با اشــاره به نقش جمهوری اسالمی
ایــران تصریح کرد :نبرد ما در عرســال و تمــام نبرهای ما با
پشتیبانی سخاوتمندانه جمهوری اسالمی ایران بود.
وی افزود :ســخنرانی رئیسجمهور در روز ارتش ،سخنرانی
شجاعانهای به عنوان پیروزی در عرسال ،پیروزی برای لبنان
بر ضد تروریستها بود.
سیدحسن نصراهلل افزود :رئیس مجلس نمایندگان با قدرت
از نبرد عرسال دفاع کرد و در برابر زخم زبانها ایستادگی کرد.
دبیرکل حزباهلل لبنان خاطرنشان کرد :نخستوزیر با انجام
گفتوگوها از ابتداد موافقت کرد و برای موفقیت آن کوشید و
تمام تسهیالت را برای آن ارائه داد.
وی افزود :جبهه النصره تمام شده و ما امروز در جرود عرسال
هستیم و آماده تحویل آن به ارتش هستیم هر زمان که بخواهد.
داعش بر منطقه گسترده مشترکی بین اراضی سوریه و لبنان
سیطره دارد که مجموع مساحت آن  296کیلومتر مربع است.
نصراهلل با اشــاره به اینکه آزادســازی بقیه جرود عرسال از

امیدواریم بتوانیم مشکالت را با گفتوگوهای
دیپلماسی میان خودمان حل کنیم

تروریستها توسط ارتش لبنان انجام خواهد شد ،افزود :عملیات
آزادســازی بقیه جرود لبنان از تروریستها توسط ارتش لبنان
انجام خواهد شــد و این پیشرفت تاریخی و استراتژیک است.
ارتــش لبنان میتواند این عملیــات را انجام دهد و به کمک
آمریــکا یا دیگران احتیاجــی ندارد .دبیرکل حــزباهلل لبنان
خاطرنشان کرد :مشکل در ارتش و توانمندی آن نیست بلکه در
نهاد سیاسی و تصمیمگیری سیاسی است .برای کمک به ارتش
آماده بودیم وقتی به آن حمله شد اما سیاستمداران مانع پاسخ
به تروریستها شــدند .ما به نبردی رفتیم که ارتش در آن در
خاک لبنان میجنگد و حزباهلل تحت اختیار ارتش لبنان است،
هر زمان که بخواهد .سیدحسن نصراهلل با اشاره به توطئههای
تفرقهافکنانه میان نیروهای مقاومت افزود :جبهه سوریه بر روی
داعش گشــوده خواهد شد و ارتش ســوریه و حزباهلل در آن
شــرکت میکنند .اشخاصی که خواستار عدم هماهنگی میان
ارتشهای ســوریه و لبنان در جبهه ضد داعش هستند علیه
ارتش لبنان توطئه میکنند .وی خاطرنشان کرد :اگر جبهه از دو
طرف ضد داعش گشوده شود پیروزی را تسریع میکند و هزینه
را برای همه کاهــش خواهد داد .داعش باید بداند که تصمیم
سرنوشتسازی برای نبرد بر ضد آن اتخاذ شده است.
نصراهلل با بیان اینکه نبرد ضد داعش با توافق تمام طرفهای
لبنان مواجه خواهد شد ،یادآور شد :به داعش میگویم لبنانیها
و ســوریها از همه طرف خواهند آمد و نمیتوانید در این نبرد
مذبوحانه پایداری کنید .دبیرکل حزب اهلل لبنان افزود :لبنان در
برابر یک پیروزی جدید خواهد بود و در طرف سوری نیز در برابر
پیروزی جدیدی خواهیم بود .ما به وظیفه خود در برابر اهالیمان
عمــل کردیم و به دنبال بهرهبرداری از این پیروزی نیســتیم.
نصراهلل در بخش دیگری از صحبتهایش تاکید کرد :حزباهلل
خواســتار آن است که رابطه بین لبنان و کویت بهترین رابطه
باشد و برای بررسی هر نقطه ابهام آمادهایم .دبیرکل حزب اهلل با
نادرست خواندن اخبار مربوط به ارسال سالح توسط حزباهلل به
کویت گفت :حزباهلل دارای هسته یا افراد در کویت نیست بلکه
مانند دیگر مناطق جهان دوستدارانی در آن دارد .هیچکسی را
در کویت برای سرنگونی نظا ِم آن تحریک نکردیم و هیچیک از
اشخاص متهم ،به فکر شورش ضد نظام نبوده است.
نصراهلل در پایان تاکید کرد :ما آماده رفع هر نوع ابهام هستیم
و در هر طرف که خیر برای کویت باشد ،همکاری میکنیم.

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :عراق و
لبنان در چند ماهه اخیر توانستند ضربه کاری
به داعش زده و امیدواریم که بهزودی کل خاک
کشــورهای درگیر تروریسم از حضور آنان پاک
شود و با همدلی ریشه آنان خشکانده شود.
به گزارش ایســنا ،علی الریجانی در دیدار با
نبیه بری رئیس مجلــس لبنان و هیات همراه
اظهار داشــت :اکنون کشــورهای فلســطین،
عراق ،لبنان و ســوریه شرایط بهتری نسبت به
چند سال گذشــته دارند و من مطمئن هستم
که شــما با نیروهای خودتان میتوانید داعش
را بــه طور کامل از خاک خــود بیرون رانده و
قســمتی که توســط آنها اشغال شــده را پس
بگیرید.
وی افزود :جمهوری اسالمی ایران از مذاکرات
آســتانه برای حل مشکالت ســوریه استقبال
کــرد به دلیل آنکه معتقد اســت کــه بهترین
روش برای حل مســائل ،گفتوگوهای سیاسی
اســت و میتوان گفت که در مذاکرات آستانه
قدمهای مثبتــی ،هر چند جزئــی در این راه
برداشــته شده اســت و همین جای امیدواری
دارد.
رئیــس قــوه مقننه با ابــراز خرســندی از
پیروزیهایــی که در عراق و لبنان به دســت
آمده ،خاطرنشــان کرد :همدلــی و اتحاد میان
کشــورهای منطقــه و درگیر با تروریســتها،
باعث به دست آمدن این پیروزیها شده است
و من مطمئنم که اگر اختالفات جزئی هم کنار
گذاشته شود ،میتوانید حضور تروریستها در
منطقه را ریشهکن کنید.
وی تاکید کرد :ما توقع نداریم که در ســوریه
مشکالت خیلی سریع حل شود و مطمئنا برای
حل مسائل آنجا راه طوالنی در پیش داریم اما
نباید در این مسیر خسته شویم.
همچنیــن در ایــن دیدار نبیه بــری رئیس
مجلــس لبنان ضمــن تقدیر از دعــوت دکتر
الریجانی اظهار داشــت :من به جــرات این را
میگویم که جمهوری اســامی ایران امیدگاه

جهان اسالم است و در بیان این مسئله به هیچ
وجه اغراق نکردهام.
وی افزود :لبنان در ســالهای گذشته به غیر
از حمالتی که از ســوی تروریســتها در آنجا
صورت گرفته ،درگیر مشکل مهاجرت از سوریه
و فلسطین اســت زیرا برخی از تروریستها از
همیــن طریق وارد خاک لبنان شــدهاند اما ما
توانستیم که آنها را به عقب برانیم و امیدواریم
که همان مقدار خاکی که در دســتان اشغالگر
آنــان باقی مانده اســت را هم بــه زودی پس
بگیریم.
رئیــس مجلس لبنان در ادامــه تصریح کرد:
در خصــوص عراق ایــن نگرانی وجــود دارد
کــه نکند تجزیــهای در آنجا صــورت بگیرد و
امیدوارم که در این کشــور حاال که به پیروزی
بزرگی دســت پیدا کردهاند ،اختالفات داخلی
مانع دســتیابی بــه پیروزی واقعــی و بزرگ
نشــود و کردها ،شــیعه و ســنی در کنار هم
باشند.
وی با اشاره به مســایل فلسطین تاکید کرد:
اما آنچه برای ما حائز اهمیت اســت ،مســئله
فلسطین است ،از نظر ما تروریست بزرگ ،همان
اسرائیل است که ما با اتحاد خودمان توانستیم
آنان را از خاک لبنان خارج نماییم و امیدواریم
کــه نیروهای مقاومــت با کمک کشــورهای
منطقــه و ایــران بتوانند اســرائیل را به عقب
برانند.
رئیس مجلس لبنان در پایان اظهار داشــت:
ما هــم معتقدیم کــه باید به دنبــال راه حل
سیاســی بود و نبایــد گول عناوین شــیرینی
مثل بهار عربی را خورد زیرا اســرائیل و آمریکا
با ایــن عناوین دهان پرکن به دنبال رســیدن
بــه اهداف خود هســتند و ما نبایــد بگذاریم
کــه چنین اتفاقــی بیفتد و مــا امیدواریم که
بتوانیم مشــکالت منطقه را بــا گفتوگوهای
دیپلماتیــک میــان خودمان حــل کنیم و به
دیگران اجازه مداخله در سرنوشت کشورمان را
ندهیم.

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

تالش داریم تا آمریکا را هم در برجام کنار خود داشته باشیم

فدریکا موگرینی مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و
هیات همراه صبح روز شــنبه با وزیر امور خارجه کشــورمان
دیدار کرد.
به گزارش ایســنا ،در دیدار نماینده عالــی اتحادیه اروپا در
امور سیاســت خارجی و امنیتی با ظریف مســائل مربوط به
اجــرای برجام ،روابط دوجانبه ایــران و اتحادیه اروپا و اوضاع
در منطقه مورد گفتوگــو و تبادل نظر قرار گرفت .وزیر امور
خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به مشکالتی که آمریکا
در راه اجرای برجام ایجاد کرده اســت اظهار کرد :دولت جدید
آمریکا به دنبال آن اســت تا نگذارد جمهوری اسالمی ایران

از منافع برجام اســتفاده کند و این نقض متن برجام به شمار
مــیرود .آقای ترامپ تالش میکند بــه هزینه ایران برجام
را از بیــن ببرد و اروپا الزم اســت در این خصوص هوشــیار
باشــد .ظریف همچنین با اشــاره به آزمایشهای موشکی
کشــورمان و نیز پرتاب ماهواره علمی سیمرغ و عدم مغایرت
ایــن اقدامات با قطعنامه  ،٢٢٣١از بیانیه اخیر ســه کشــور
اروپایی که به طور مشــترک با آمریکا صادر شد ،انتقاد کرده
و آن را حرکتی در مســیر اشتباه توصیف کرد .موگرینی هم
ضمن ابراز خرســندی از حضور در ایران و شرکت در مراسم
تحلیف دکتر روحانی گفت :جامعه بینالملل منافع مشترک با

ایــران در خصوص اجرای برجام دارد .اتحادیه اروپا قاطعانه از
برجام حمایت میکند و این موضع مشترک تمامی کشورهای
اروپایی است .مواضع اتحادیه اروپا در این زمینه روشن است و
ما تالش داریم تا آمریکا را هم در برجام کنار خود داشته باشیم.
وی تاکید کرد همه ما نیازمند اقدامات خردمندانه و متناســب
هســتیم .در این مالقات همچنین بر گسترش همکاریهای
ایران با مجموعه اتحادیه اروپا در حوزههای مختلف و به ویژه
حوزههای اقتصادی تاکید شد .این مقام ارشد اتحادیه اروپا در
جریان سفر یک روزه خود به ایران طبق برنامهای اعالم شده
با حجتاالسالم والمسلمین حســن روحانی رئیسجمهور و

علیاکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل
دیدار میکند .وی صبح روز شــنبه نیز با کمال خرازی رئیس
شورای راهبردی روابط خارجی دیدار کرد.

جواد امام مدیر عامل بنیاد باران:

بیتوجهی به مطالبات مردم در چینش کابینه ،پایگاه اجتماعی روحانی را تضعیف میکند

مدیرعامل بنیاد باران تاکیــد کرد :اگر به وعدهها
و مطالبات مردم پاســخ داده نشود ،پایگاه اجتماعی
آقای روحانی تضعیف میشود.
به گــزارش ایلنا ،جواد امام در رابطه با اشــاره به
چینــش کابینه و انتشــار برخی شــایعات در مورد
عدم تحقق مطالبــات گفتمانی رایدهندگان گفت:
باید منتظر ماند و دید آقای روحانی چه لیســتی را
درخصــوص کابینه دولت دوازدهــم به مجلس ارائه
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میدهند .آنچه اکنون وجود دارد ،همه آنها گمانهزنی
اســت و ما امیدواریم اخبار خوبی در این باره منتشر
شود.
او در پاسخ به این سوال که اگر مطالبات گفتمانی
رایدهنــدگان در کابینــه دولت دوازدهــم نادیده
گرفته شــود ،این مســئله چه تبعاتــی را به همراه
خواهد داشت؟ اظهار داشــت :آقای روحانی در ایام
انتخابات وعدههایی را دادند و رایشان را با توجه به

آن شعارها و حمایت جریان اصالحات کسب کردند.
طبیعی است اگر به این وعدهها و مطالبات پاسخ داده
نشود ،پایگاه اجتماعی آقای روحانی تضعیف میشود.
این فعال سیاســی اصالحطلب افــزود :بیتردید
تضعیف پایگاه اجتماعی آقای روحانی به سود ایشان
و دولت دوازدهم نیست.
امام در رابطه با ادعاهای برخی از مشاوران روحانی
و اصولگرایان مبنی بر ســهمخواهی اصالحطلبان از

رئیس جمهور تصریح کــرد :اصالحطلبان به دنبال
سهمخواهی نیســتند ولی به دلیل آنکه اصلیترین
جریان حامی آقای روحانی هستند و حمایتهایشان
نیز بیچشمداشت بوده است ،انتظاراتی را دارند که
ما این انتظارات را منتقل هم کردهایم.
او ادامــه داد :ما امیدوار هســتیم آقــای روحانی
مطالبــات مــردم را مــورد توجــه قــرار داده و به
خواستههای آنها پاسخ دهد.

یادداشت

زنان سهمخواهی میکنند
افسانه اقبال نیا -فعال مدنی

حق زن شاید «فراجناحیترین» موضوع یک جامعه باشد .البته درهنگام انتخابات
رای زنان که درصد باالی مشــارکت را دارند بســیار محترم میشــود و شعارهایی
در تکریم زن داده میشــود .امــا در باب مطالبات؛ مطالبات واژهای اســت که این
روزهــا بیشترین انعکاس را درمقاالت و موضعگیریهای جناحهای سیاســی دارد،
البته مکملی هم دارد« :ســهمخواهی» .موضوعات حوزه زنان همچون ماراتونهای
ایســتگاهی فقط تحویل نفر بعدی میشــود .با حســن نیت کامل البته! مطالبه یا
ســهمخواهی شــما نامگذاری کنید .نوشــتن ازحقوق زن که تا این اواخرحتی نام
خانوادگیاش درشناســنامه فرزندش نمیآمد شــاید سرابی بیش نباشد ،ولی اگر به
یک درصد ازحقوقمان رسیدیم پس باز هم مینویسیم و ایمان داریم که تحقق پیدا
خواهد کرد حتی اگر در آینده نزدیک نباشد .
وقتی به عمق مســائل زنان بنگریم متوجه میشویم در دنیایی زندگی میکنیم که
حتی در الگوهای غربی که مدعی احقاق حقوق زنان هســتند همچنان برای نشــان
دادن وخامت اوضاع ،زنان وکودکان را درکنار هم جمع میبندند.
بلــه من( زن) ســهمم را میخواهم وقتی پا به پای مردان جنگیدم ،شــهید دادم
و جانباز شــدم مرا چطور با کودکان بی دفاع جمع بســتید؟ برای جنایتکارخواندن
دشمنان چرا من را موجود ضعیف و بیدفاع نشان دادید؟ این مطالبه من از وطنم
فراتر میرود .از جامعه جهانیســت كه زنان را با کودکان یکی ندانید و با هم جمع
نبندید.
من سهمم را ازقانون میخواهم
آیا این موجود جمعبســته با کودک همانی نیســت کــه در دادگاه از همه حقوق
خود بایــد بگذرد تا کودکش را بگیرد آنهم از مردی که عدم صالحتیش به دادگاه
ثابت شده است؟
آیا این زن با اســید ســوزانده شــده باید نظاره کند که قاتلــش (بله قاتلش) در
زنــدان بمانــد ،مرخصی بگیرد و زندگــی کند درحالیکه زن به جــرم نه گفتن به
یک خواســتگاری همه عمرش زنده بهگورمیشــود .زیرا دولت وکیل مدعیالعموم
نمیشود.
مــن مطالبه دارم! مــن زن خانهدار هویت قانونی میخواهــم ،من میخواهم حق
عائلهمندی( ولو اندک) من در فیش حقوق همســرم نباشــد .مــن خانهدار ،هویت
اجتماعی میخواهم ،من این را درقالب قانون میخواهم .من تحت فشــارم ،از ترس
همســر ،قانون ناظر میخواهم ،برای یارانهام ،برای عائلهمندیام و برای هرحقی که
قانون برای من متصوراســت ولی اجرایش به عهده مرد من است.
مــن میخواهم بهعنوان مادری که فرزند ورزشــکار تحویل این جامعه داده بتوانم
در افتخارآفرینیاش حضورداشته باشم.
من ســهمخواهی میکنم! ازمحل کاری که در اولین فراز و نشیب تعدیل جنسیتی
میکند.
ما خواهــان حقوق برتریم نه حقوق برابر! این برتــری را از دین گرانبها گرفتیم.
شــش سال زودتر مســئولیت به ما داده شد (شش ســال زودتر مکلف شدیم) ،زیرا
شایسســته مسئولیتپذیری بودیم .گواهی باالتر از لیاقتی که اسالم به ما داده وجود
ندارد.
نقد روز
تجربه را محک بباید ،تا ...

سيهروي شود ،آنكه در او غش باشد

ميالد انصاري  -فعال دانشجویی

پیــش از ايــن نماينــده مشــهد در نشســت خبــري خــود ادعا كــرد كه در
دانشــگاه آزاد بــه دنبــال تربيت ســرباز براي نظــام پس از جمهوري اســامي
بودنــد ،و ادامــه داد كه خانواده هاشــمي منابــع دانشــگاه آزاد را حيف و ميل
كرده اســت .لذا الزم اســت در واکنش به اظهارات ایشــان به نکاتی چند اشــاره
کرد .مجموعه علمي ،فرهنگي و سياســي دانشــگاه آزاد اسالمي يكي از مهمترين
دســتاوردهاي جمهوري اســامي ايــران بوده اســت كه با تالشهــاي بيبديل
آيتاهلل هاشــمي رفســنجاني به يكــي از بزرگترين مجموعههای علمي كشــور
تبديل گرديد و نقش بهســزايي در كســب علم و ترويج فرهنگ علمآموزي داشته
اســت .جناب کریمی قدوســي ميدانيد  ( ١٧٠٠٠٠٠يك ميليون و هفتصد هزار)
دانشــجو در حال حاضر در مجموعه بزرگ دانشگاه آزاد در حال تحصيل است؟
آیا ميدانيد تا به امروز ( ٥٦٠٠٠٠٠پنج ميليون و ششــصد هزار) دانشجو از اين
مجموعه فارغالتحصيل شــده و به نقش آفريني در جامعه ميپردازند؟
هیــچ ميدانيد چيزي بالغ بر  ٣٣هزار نفر عضو هيئت علمي َدارد و  ٣٣٢اختراع
توسط همين دانشجويان در كشور به ثبت رسيده است؟
باور كنید نميدانيد!
اگر ميدانســتيد با اظهارات خود ايــن مجموعه را به نقش اپوزيســيوني متهم
نميكرديد و آنها را فاعل بر اين امر نميدانستيد.
آقاي قدوســي مشــكل از ما دانشجويان نيست ،مشــكل از شماست .زيرا فكر و
ذكرتان هنوز درگير فضاي نظامي است .فلذا فضاي دانشگاه را به دليل عدم آگاهي
با فضاي پادگاني اشــتباه گرفتهايد .در صورتيكه تفاوتهاي اساسي و فاحشي بين
اين دو وجود دارد.
ســردار قدوســي براي كمك به منافع ملي و آينده كشــور به فضــاي نظامي و
پادگاني سابق خودتان برگرديد و از خير مجلس بگذريد.
زيرا شــما در مجلس ،جايي كه بايد عصاره تفكر و فضائل يك ملت باشد ،شما در
آنجا مهمترين مبحث حقوق بين الملل را در مباحث انرژي اتمي ( )NPTرا از سر
عدم آگاهي  MPTخوانديد ،و بر بیاطالعی خود صحه گذاشــتید.
امروز اما محرز ميشود طبق توصیه رهبر فقید انقالب نظاميان نبايد در سياست
دخالــت كنند ،زيرا در نظاميگري اصل بر تمركز (دفاع از تماميت ارضي كشــور و
ايجاد امنيت) اســت ،ولي در سياســت اصل بر تكثرگرايي و پلوراليسم (اشراف بر
موضوعات مختلف) است.
آقــاي قدوســي امروز بايد بــه حال تفكــر اصولگرايياي كــه از ناطق نوري و
مهدويكني و ...تنزل پيدا كرده اســت و متولیانی چون جنابعالي  ،رســايي و تتلو
پرچمدار آن است ،تاسف خورد.
شما و همفكرانتان كمكي به پيشرفت ايران كه نكرديد ،هيچ باعث منزوي كردن
ايران و ايراني هم شديد .گفتمانتان چيزي جز فرصتسوزي و گفتمانسوزي عايد
ايران نكرده اســت .جناب کریمی قدوسي ،ما دانشــجويان دل در گرو ايران داريم
تفكر و شــرافتمان را با هيچ چيزي معامله و معاوضه نميكنيم.
هر چند ميدانيم اظهاراتتان مغرضانه و منشــا سياسيكاري داشت ،و به نوعي
دنبال تســويه حساب شخصي هســتيد ،اما ما به عنوان عضوي از جامعه كه دنبال
حقانيت ،عدالت و شفافيتســازي هستيم ،از شــما ميخواهيم چنانچه مستنداتي
دال بر پرورش ســرباز براي براندازي نظام و حيف و ميل منابع و منافع دانشــگاه
آزاد توســط فرزندان آيت اهلل هاشمي در دست داريد ،آن را به مراجع قضايي ارائه
دهيد  .تا هم به ما دانشجويان و هم به گردش اطالعات و شفافيت سازي در كشور
كمك شاياني كرده باشيد.
در حال حاضر محك تجربه به ميان آمده است ،فقط بايد منتظر ماند تا سيهروي
شود ،آنكه در او غش باشد.

