
14 مرداد 1396 مراسم تحلیف منتخب دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد.
این مراســم  غایبان برجسته ای داشت. سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد روسای جمهور اسبق و سابق بودند که هر کدام به دلیلی 

نتوانستند در این مراسم حضور یابند. اما بحث برانگیزترین غایب این مراسم مولوی عبدالحمید رهبر جامعه اهل تسنن ایران بود.
بعداز مراســم تحلیف، مولوی طی واکنشی اعالم کرد برای وی دعوتنامه ای ارسال نشده است. از سوی دیگر بهروز نعمتی سخنگوی هیئت 
رئیســه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به انتقادات منتقدین اظهار داشت: مولوی جزء مهمانان مدعو بوده است. مولوی عبدالحمید که صبح 
روز یک شــنبه به زاهدان بازگشت طی سخنان کوتاهی گفت: بنده روز شــنبه در تهران بودم و چنانچه از من دعوت می شد به احترام رای 

24میلیونی مردم و تجدید ارادت به ساحت رئیس جمهور محترم در این مراسم شرکت می کردم. 
جامعه اهل سنت ایران با توجه به حضور افکار طالبانی و داعشی در منطقه خاورمیانه به واقع از همراه ترین و خردمندترین اقلیت های ایرانی 
هســتند که دل در گرو حاکمیت ملی دارند. شعارهای وحدت بخشی که در هفته وحدت از زبان چهره های شاخص و موثر نظام و تریبون های 
رســمی کشور می شنویم با رویه ای که روز شنبه در مراســم تحلیف دیده شد تمایز جدی دارد. آنچه که در این مراسم به عنوان نقیصه بزرگ میزبان )رئیس مجلس شورای 
اســالمی( بایستی مورد کنکاش قرار گیرد، این است که چرا مجلس دچار یک ســونگری در دعوت از میهمانان این مراسم شده است؟ امروز و پس از تحلیف، رئیس جمهور 
محترم باید از مولوی عبدالحمید و دیگر سران مذاهب و ادیان اقلیت در جمهوری اسالمی، به جهت نقش آفرینی مثبت ایشان در انتخابات 29 اردیبهشت تمجید نموده و از 
ریاســت مجلس بخواهد از جامعه اهل سنت ایران به خاطر این کم توجهی عذرخواهی نماید. رئیس مجلس داعیه تفکر و بینش اعتدالی و فراجناحی دارد ولی در ساماندهی 
این مراســم بزرگ دچار نگاه تک بعدی و جانبداری از نظریات جناح مغلوب انتخابات 29 اردیبهشت شد! جامعه اهل سنت با رای باالی90 درصدی این انتظار را داشتند که 

پیشوایشان در این مراسم ملی جزء مدعوین باشد.

دریغ از یک صندلی خالی
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همه پرسی کردستان عراق خطری
 برای دیگر کشورها نیست

در خصوص ساختار حکومت و تعیین 
حاکمان، مردم سوریه باید تصمیم بگیرند
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آرش وکیلی

توسعه و تسلسل ناکامی 
اصالح طلبان

سام سکوتی بداغ

مصطفی تاج زاده

دموکراسی، صلح و دشمنان آن ها

انتقاد محمد هاشمی از 
کم لطفی به 

مرحوم آیت اهلل در 
مراسم تحلیف

سرمقاله

ایران اسالمی متشکل از اقوام، مذاهب و اقلیم های گوناگون است و اهل سنت بخش 
عظیمی از جامعه ایران اسالمی  را تشکیل می دهند اما متاسفانه پس از ۴ دهه بازهم 

انگار جایی برای اهل سنت در مراسم های ملی در نظر گرفته نشده است.
مراســمی همچون تحلیف ریاست جمهوری در زمره مراسم های ملی قرار می گیرد 
که نشــان قاطعیــت جمهوریت نظام و احترام به آراء مــردم دارد و باید نوع چینش 
میهمانان این مراســم بزرگ و ملی به طوری باشــد که آراء تمامی قشرهای مختلف 
موجود در کشــور در نظر گرفته شــود و حال اهل سنت که در انتخابات  برگزار شده 
پس از انقالب نقش به ســزایی داشته اند متاسفانه تا به حال جایی در اینگونه مراسم ها 

نداشته اند.
پس از وعده های دکتر روحانی و امضا نمودن بیانیه ای موسوم به بیانیه ۱۰ ماده ای 
اقوام و مذاهب بذر امید بیشتر از قبل در دل اهل سنت جوانه زد و امیدواری ها برای 
قرارگیری افراد متخصص اهل ســنت در منصب هــای مهم حکومتی و مدیریت های 

کالن کشور بیشتر شد.
دوره اول دولت تدبیر و امید گذشت اما آنچه باید می شد، نشد و انگار باز هم قرار 
نبود اهل سنت در بازی های سیاسی کشور نقشی داشته باشند و فقط باید به عنوان 

یاران ذخیره در روی نمیکت بنشینند.
اما دوره دوم و وعده های مجدد بازهم اعتماد اهل ســنت را جلب نمود و یکپارچه 
در پای صندوق های رای حاضر شــدند و حماسه بزرگ را آفریدند به صورتی که اگر 
آراء اهل ســنت نبود انتخابات در دور اول خاتمه نمی یافت و کار برای روحانی سخت 
می شــد، اما انگار بازهم نامهربانی ها از همین اول راه می خواهند دوباره شروع شوند و 

در ذهن ها این ضرب المثل را تداعی می کنند: سالی که نکوست از بهارش پیداست.
شــاید اگر حتی یک نماینده از بزرگان اهل ســنت در این مراسم حضور داشتند 
اینطور نمی شد و افکار به سمت و سوی دیگر نمی رفت و جامعه اهل سنت این سوال 
را از خود نمی پرســیدند که چرا با مشارکت حداکثری خود در انتخابات و میزان وزن 
آراء حــال نامحرم شــده اند و به اندازه یک هنرمند که تا دیــروز فردی را در آغوش 
می گرفت و به عنوان رئیس جمهور محبوب از او یاد می کرد، ارج و قرب ندارند و روزی 

نیاید که در تحقق مطالبات به آرزویی محال تبدیل شود.
به گفته مقام معظم رهبری، وحدت عامل اصلی بین مســلمانان است و اگرکسی 
ندای وحدت شکنی سردهد کاری بس اشتباه و بزرگ را مرتکب شده است اما مراسم 
تحلیف که در مجلس شــورای اســالمی برگزار شد و باید عاملی می بود برای وحدت 
هرچه بیشــتر، با عدم حضور یکی از بزرگان اهل ســنت عاملی شــد برای دلخوری 

مردمان اهل سنت.
اگر نگاهی به آراء تفکیک شــده انتخابات ریاســت جمهوری بیاندازیم؛ دو استان 
کردســتان و سیســتان و بلوچستان با اکثریت اهل سنت بیشــترین مشارکت را در 

انتخابات داشته و بیشترین آراء دولت جدید نیز از دل همین استان ها بیرون آمد.
حال آیا باید جواب این مردم را اینگونه داد؟

چطور این مردمان فراموش کنند روزی را که با آنان بی مهری شــد؟و چه کســی 
پاسخگوی این کم لطفی و بی مهری خواهد بود؟

این مردمان چیــزی نمی خواهند جز تحقق مطالبــات و وعده هایی که به عنوان 
شــهروند این جامعه به آنها داده شــده است که بالشــک به عنوان یک ایرانی حق 

مسلم شان است.
نشــود روزی که این مردم دلسرد شوند و در ذهن های خود این تفکر را بپرورانند 
که فقط و فقط به عنوان یاران ذخیره در روزهای انتخاباتی از آنها استفاده می شود و 
بعد از انتخابات دیگر سراغی از آنها گرفته نمی شود و آن روز است که نوشدارو پس از 

مرگ  سهراب دردی را دوا نمی کند.

امجد عبدی- فعال سیاسی اهل تسنن

به وعده و ســوگند خود عمل کنید و حصر را پایان 
دهید! 

شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی با ارسال نامه  ای 
سرگشــاده به  دکتر حســن روحانــی رئیس جمهوری 
اسالمی ایران از وی خواست که به  وعده رفع حصر خود 
در دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر و سوگند خود در 
مجلس مبنی بر دفاع از حقوق ملت ، عمل کند و تمامی 
مساعی خود را برای تحقق  مطالبه  بزرگ ملی رفع  حصر  
به کار گیرد. متن کامل نامه شورای مرکزی حزب اعتماد 
ملی که حجت االسالم والمسلمین شیخ مهدی کروبی 
دبیرکل آن نیز به همراه مهندس میرحسین موسوی و 
خانم دکتر زهرا رهنورد حدود ۷ ســال در حصر به ســر 

می برد به شرح ذیل است:
باسمه تعالی 

جناب آقای دکتر حسن روحانی 
رئیس  محترم جمهوری اسالمی ایران

 با ســالم و آرزوی توفیق روزافزون برای آن جناب 
و کلیه خدمتگزاران جمهوری اســالمی، حزب اعتماد 
ملــی بر خــود الزم می دانــد که بعــد  از تنفیذ  حکم 
ریاست جمهوری  و مراسم تحلیف شما، نکات مهمی را 

به  استحضار  حضرت عالی برساند.
۱. خدای  را شاکریم که رهنمودهای  حکیمانه امام 
خمینی)ره( رهبر فقید انقالب اسالمی، بر نفی استبداد و 
حکومت فردی و میزان بودن رای ملت توسط مجلس 
خبرگان قانون اساسی متشــکل از ده ها فقیه  نامدار و 
رجال  سیاســی کشــور  به قانون تبدیل شد و در مقدمه 

قانون اساسی آمد: 
»حکومت از دیدگاه اسالم، برخاسته از موضع طبقاتی 
و سلطه گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان 
سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان 
می دهــد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را 

به سوی هدف نهایی )حرکت به سوی اهلل(  بگشاید.«
و در اصل ششم قانون اساسی تصریح شد:

»در جمهــوری  اســالمی  ایران، امور کشــور باید 
به اتکای  آرای  عمومی  اداره شود.«

۲. براین اساس، حکومت در نظام جمهوری اسالمی، 
نمایندگی و وکالت از جانب ملت  و در واقع تجلی اراده 
ملی است و باید بکوشد که در چارچوب مطالبات ملت 

سیاست گذاری و عمل کند. 
 ۳. حضرت عالی یک بار در ســال ۱۳۹۲ و بار دیگر 
در سال ۱۳۹۶، ســوگند یاد کرده اید که »پاسدار قانون  
اساسی باشید و از  آزادی  و حرمت  اشخاص  و حقوقی  که  

قانون  اساسی  برای  ملت  شناخته  است ، حمایت  کنید.«
۴. همان طور که مستحضرید سه تن از شخصیت های 
برجسته جمهوری  اسالمی؛ حجت االسالم والمسلمین 
مهدی کروبی معروف به شیخ انقالب، امیرالحاج و حبیب  
امام خمینی و رئیس  دو دوره مجلس شورای اسالمی و 
مهندس میرحسین موسوی معروف به نخست  وزیر امام 
خمینی و خانم دکتر زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ 
در حصر به  سر می برند و از بسیاری  از  حقوق شهروندی 

و اسالمی خود محروم اند!
۵. شــما در دو انتخابات ســال های  ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ 

با ســفر به  اقصی  نقاط کشــور از نزدیک صدای اقشار 
گســترده ملت را شــنیدید و دریافتید  کــه قضیه رفع 
حصــر در صــدر مطالبات ملــت و مطالبــه ای ملی 
 اســت که در همــه تجمعــات مردمــی آن را فریاد 

می زنند . 
۶. شما در مواجهه با این مطالبه ملی ، بارها به  ملت 
وعده رفع  حصر  را داده اید و مردم  نیز براســاس همین 
وعده ها به شما رای داده اند و در واقع، رفع حصر، نوعی 
شرط ضمن عقد و وفای به آن واجب شرعی و ذی مدخل 

در صحت و نفوذ آن است.
۷. خدای را شاکریم که بعد از گذشت حدود ۷ سال از 
حصر سه شخصیت برجسته انقالب، هم خود محصوران  
گرامــی و هم حامیان آنان اثبات کرده اند که دغدغه ای 
جز اعتالی جمهوری اسالمی ندارند و برخالف برخی  
متهمان به فســاد که در قبال بازداشت چند روزه، علنا  
خواستار سرنگونی جمهوری اسالمی شدند، همواره بر 
ضرورت تالش برای استحکام نظام جمهوری اسالمی 
تاکید و از مردم دعــوت کرده اند  که مطالبات خود را از 
طریق  صندوق های رای، به  استحضار مقام معظم رهبری  
و مسووالن نظام برسانند. به یقین، این روش در نوع خود 
بی نظیــر و حاکی از وفاداری محصوران عزیز و حامیان 
آنان به  آرمان های انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی و 

قانون اساسی است. 
۸. همان طور که مســتحضرید امروز، منطقه غرب 
آســیا در وضعیت  خاصی قرار گرفته است و قدرت های 
سلطه جو می کوشند که بعد از موفقیت بزرگ برجام، روز 

به روز دشمنان ایران را تقویت و ایران را تضعیف کنند تا 
ایران نتواند از فرصت هایی که برجام پیش روی کشور 
قرار داده است استفاده الزم را ببرد و با تشدید اختالفات 
درونی، زمینه شکست دولت و ملت را فراهم و سیاست 
فشــار از بیرون و فروپاشی از درون را در باره جمهوری 

اسالمی عملی کنند.
۹. بدون تردید در این موقعیت حســاس، ما بیش از 
پیش به  همبســتگی ملی نیاز داریم تا بتوانیم در برابر 
سیاست های استعماری قدرت های سلطه جو بایستیم و 
سیاست »حکمت، عزت  و مصلحت« جمهوری اسالمی 

را به منصه ظهور برسانیم.
۱۰. بر این اساس، حزب اعتماد ملی هم صدا با ده ها 
میلیون نفر از ملت ایران که وفاداری خود به  جمهوری 
اسالمی را در مقام عمل اثبات کرده اند، مصرانه از شما 
می خواهد  که تمامی مســاعی خود را برای پایان دادن 
به  حصری که هیچ فایده ای برای کشور جز سو استفاده 
دشمنان و محکومیت جمهوری اسالمی به  نقض حقوق 
بشر و ناراحتی  ده ها میلیون نفر  از شهروندان ایران ندارد 
به کار  گیرید. بدون تردید درخواست جدی شما به عنوان 
نماینده  مستقیم  ملت از مقام معظم رهبری، رد نخواهد 
شد و معظم له با لحاظ مصالح جمهوری اسالمی، دستور 

رفع حصر را صادر خواهند کرد. 
والسالم علی من یخدم الحق لذات الحق و یسعی 

القامة القسط والعدل
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی 

۱۵/۵/۱۳۹۶

ارتحال روحانی مبارز، یاور محرومان و مســتضعفان آیت اهلل شیخ علی اصغر مروارید را به محضر عموم ملت ایران، 
حوزه های علمیه، مردم شریف استان ایالم و خاندان مکرم مروارید به خصوص به جنابعالی و همسر محترمه تسلیت 

عرض می نماییم. =علو درجات آن فقیه پارسا و شکیبایی بازماندگان را از ایزد منان مسئلت داریم.

اولین مطالبه احزاب اصالح طلب از رئیس جمهور توسط حزب اعتماد ملی در خصوص رفع حصر مطرح شد:

خبر اول

بررسی تاریخی کارکرد 
شهرهای ایران

به کدامین دلیل
 مولوی عبدالحمید 

دعوت نشد؟

صفحه 2

انا هلل وانا الیه راجعون

غایب
 بزرگ 
تحلیف

برادر ارجمند جناب آقای مهندس محمدرضا مروارید استاندار محترم ایالم

کارکنان-تحریریه-سردبیر و مدیر مسئول


