ارتش اسالم

پارلمان

هیات حاکمه آمریکا از هزینههای جنگ با ایران میترسد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،با بیان اینکه هیات
حاکمه آمریکا از هزینههای جنگ با ایران میترسد ،گفت :آنها در نهایت مجبور
خواهند شد تا مسیر دیپلماسی را با ایران در پیش بگیرند.
حشمتاهلل فالحتپیشه افزود :دلیل این تناقض آن است که موضوع مذاکره
و تعامل ،فقط در مقام لفظ و حرف از سوی آمریکاییها مطرح میشود ،اما آنها به
یک تدبیر برای این مس��ئله نرسیدهاند .وی افزود :آمریکا از طرف کشورهای مختلف
دنیا به ویژه اروپاییها تحت فش��ار اس��ت و بابت شکستن دیپلماس��ی مورد انتقاد قرار
دارد ،بنابراین به همین دلیل موضوع مذاکره با ایران را مطرح میکنند ولی هیچ راهبرد
مشخصی برای مذاکره با ایران ندارند.
فالحتپیش��ه گفت :ایران کشور متفاوتی است و هیأت حاکم ه آمریکا از هزینههای
مهر
این جنگ برای خودشان میترسد.

دیدگاه

تنگه هرمز یا باید برای همه باز باشد یا هیچکس

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت :امروز هم مثل گذش��ته همین حرف را
میزنیم که تنگه هرمز یا باید برای همه باز باشد یا برای هیچکس.
امیر س��رتیپ کیومرث حیدری گفت :هش��داری که آقای روحانی دادند
هش��دار جدیدی نیست؛ ملت و نیروهای مس��لح ما سال هاست این حرف را
میزنند .امروز هم مثل گذش��ته همین حرف را میزنیم که تنگه هرمز یا باید
ب��رای همه باز باش��د یا برای هیچکس .وی در واکنش به بس��تن تنگه هرمز نیز
گفت :هر زمان که اراده کنیم ،این تنگه را میبندیم.
گفتنی است حجتاالسالم حسن روحانی در جمع ایرانیان مقیم سوئیس گفته بود
آمریکاییه��ا گفته بود که میخواهند به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند،
آنه��ا معنی ای��ن حرف را نمیفهمند ،چراکه این اصال معنی ن��دارد که نفت ایران صادر
باشگاه خبرنگاران
نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود.

آماده مناظره با معاون پارلمانی رئیسجمهور هستم

ط��راح س��وال از رئیسجمهور از آمادگی خود برای مناظره با حس��ینعلی
امیری یا سایر دولتمردان درباره طرح سوال خبر داد.
حجتاالسالم مجتبی ذوالنوری ضمن رد اظهارات حسینعلی امیری معاون
پارلمانی رئیسجمهور درباره انگیزه سوالکنندگان از حسن روحانی،گفت :آیا
بیکاری جوانان ،تورم و گرانی موضوعات سیاس��ی اس��ت که آقای امیری آن را
به مسائل سیاسی ارتباط میدهند .وی افزود :امروز با توجه به مطالبات مردم در
حوزههای اقتصادی ،نمایندگان مجلس نیز بر آن شدند تا در این زمینه از رئیسجمهور
سؤال کند؛در چنین شرایطی بهتر است دولتمردان به قانون احترام گذاشته و با همکاری
مجلس به دنبال راهکاری برای برونرفت از وضعیت فعلی باشند.
ذوالنوری گفت :انتظار مردم و نمایندگان منتخب ملت از دولتمردان این اس��ت که
فارس
در وضعیت فعلی پیرامون چرایی نوسانات بازار ارز توضیحی دهند.
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مخاطب شمایید

جناب مطهری چقدر شما وقتشناس
وظیفهشناس هستید
دکتر اسماعیل زمانی
استاد دانشگاه و پژوهشگر دفاعمقدس

ایکاش در موقعیت��ی که هس��تید نماینده م��ردم البته
نماین��ده مردم چه��ارراه ولیعصر(عج) به باال هس��تید در این

اوضاع اح��وال اقتصادی مردم به وظیفه نمایندگی خود عمل
میکردی��د و در مجل��س از رئیس محترم جمهور که قس��م
خورده قانون اساس��ی اس��ت که حافظ منافع اسالم و ایران و
انقالب هست سوال میکردید.
چ��را رئیسجمهور انقالبی عمل نمیکن��د و اوضاع نا به
س��امان اقتصاد رو سر و سامان دهد .جناب مطهری فراموش
نکنید ش��ما سر سفره عریض و طویل این انقالب فربه شدید
و فراموش نکنید امام فرمودند که اگر س��پاه نبود کش��ور هم
نبود.

جن��اب مطهری صدای مردم پابرهن��ه و انقالب کرده رو
میش��نوی؟ جناب مطه��ری صدای پدران ش��رمنده در نزد
دختران و پسرانش��ان در موقع ازدواج را میش��نوی به خاطر
نبودن قوانین تس��هیل خدمات توسط تو و امثال مرفه بیدرد
تو در نزد خانواده شرمندهاند .جناب مطهری چقدر زیبا بود در
این موقعیت از مش��کالت فضای جنگ روانی دشمن به پاسخ
دادن فرمانده س��پاه پرداختید به ع��دم کارایی و بیخاصیت
نمایندگان مجلس همچون خودتان میپرداختند.
جن��اب مطهری فق��ط جهت اطالع عرض کنم درس��ت

ی و اعتراضات مردم به خیابانها کشیده شد؟
چرا دوباره مطالبهگر 

حباب سکوت

مائده شیرپور
maede.shirpour91@gmail.com

در حال��ی ک��ه ای��ن روزه��ا
دست بـه نقد
مطالبهگری مردم به خیابانها
رسیده است و مردم برای نشان دادن اعتراضی که
نس��بت به  5س��ال وعدههای عملی نش��ده دارند
تجمع میکنند ،معلوم نیست آقای روحانی رئیس
جمه��وری ک��ه ح��دود  5س��ال پی��ش ب��ا وعده
چرخیدن چرخ زندگی مردم در کنار س��انتریفیوژ
توانس��ت مردم را متقاعد به اعتماد کند ،کجاست
و چرا علی رغم اینکه بارها گفته ش��ده اس��ت که
ق��رار اس��ت با مردم درب��اره چندبرابر ش��دن نرخ
قیمتها و ارز صحبت کن��د ،هنوز به مردم توضیح
ن��داده اس��ت که چ��را ش��عارهایی ک��ه در زمان
انتخاب��ات دوره دوازدهم برای رای ندادن مردم به
رقیبش در س��تادش استفاده میشد این روزها در
دولت خودش اجرایی شده است!!!
م��ردم در جمه��وری اس�لامی باره��ا و بارها
نش��ان دادن که در هر شرایطی در کنار مسئوالن
خدومشان هستند و هیچگاه بر اساس نتایجی که
به دست میآید مس��ئولی را قضاوت نکردند بلکه
متر مردم برای اندازهگی��ری میزان خدمتگزاری
مسئوالنش��ان تالش��ی اس��ت ک��ه آنها ب��ه خرج
میدهند ،این ادعایی اس��ت که باره��ا و بارها در
ادوار مختلف تاریخ جمهوری اس�لامی اثبات شده
اس��ت ،آن زمان که همزمان مردم در جبهه جنگ
عزیزانش��ان را میفرس��تادند و خودشان در صف
مایحتاج روزمر ه خود چون ش��یر و شیرخش��ک و
شکر ساعتها میایستادند و دم نمیزدند اینها ثابت

ش��ده اس��ت ،آن زمان که مردم از جان و مالشان
برای اعتالی جمهوری اس�لامی میگذشتند و آن
روزها که بر حس��ب وظیفه س��اعتها در صف رای
دادن میایستادند و یا در راهپیماییهای گوناگونی
چون  22بهمن و روز قدس و حمایت از مظلومین
جهان برای کش��ور سنگ تمام میگذاشتند این را
اثبات کردهاند حتی در بزنگاه اغتشاش��ات س��ال
 88نیز مردم  9دیای س��اختند بهیاد ماندنی؛ اما
همین مردم زمانی که مطالباتش��ان را نمیتوانند
از شبکههای اجتماعی و مراجعه به نمایندگانشان
تامین کنند ،حقشان است که در مراکزی با رعایت
موازین قانونی و انجام مجوزهای الزم مطالباتشان
را فریاد بکشند تا کسی به دادشان برسد.
مردم بر اساس همین حق که در قانون اساسی
ذکر ش��ده است چند روزی است که برای شنیدن
مطالبات بهحق خود به خیابانها میآیند ،هر چند
عدهشان نه چندان زیاد است و هر چند عدهای هم
مدام تالش دارند راهپیمایی و مطالبهگری مردم را
منحرف و ماهی خود را از آب گلآلوده صید کنند
اما واقعیت این اس��ت که مردم دنب��ال مطالباتی
هس��تند که خرداد ماه س��ال  92وعده داده شد و
یکبار دیگر دراردیبهشت  96آن را تکرار کردهاند،
مردم میخواهند بدانند برای چه مسئوالن با شعار
ثبات اقتصادی ،گشایش زندگی مردم و چرخیدن
چرخ زندگیش��ان در کنار س��انتیریفیوژ به میدان
آمدن��د و حاال در اندک زمانی کوت��اه نرخها چند
برابر و کاالها بیکیفیت ش��ده است مدام از گوشه
و کنار صدای نایاب ش��دن مواد مورد نیاز شنیده

میش��ود و در کنار این چالشها رئیس جمهوری
را نمیبینند که با م��ردم درددل کند و برای حل
مشکالت راهکار ارائه دهد.
م��ردم میخواهند بدانند که چرا پرسش��های
مک��رر درباره گران��ی بیشاز حد ،از س��وی هیات
وزیران تنها یک کلمه پاس��خ دارد«:حباب» و چرا
کس��ی حباب اصلی را که در س��کوت متولد شده
اس��ت نمیترکاند تا بفهمیم این حبابها چیست و
از کج��ا میآید و چطور میت��وان آنها را مدیریت
کرد!!! اصال مردم میپرس��ند چهار برابر شدن نرخ
ارز و س��که و ط�لا چطور میتواند حباب باش��د؟!
ام��ا در پاس��خ حباب س��کوت مس��ئوالن مربوطه
علیالخص��وص رئی��س جمه��وری نمیترکد تا بر
اساس وعدههای داده شده سخنی با مردم دردمند
بیان شود.
ته��ران ،ش��یراز ،اصفهان ،ک��رج و تعدادی از
ش��هرهای کش��ور درگیر مطالبهگری شده است و
ه��ر آن امکان دارد آنهایی ک��ه صراحتا میگویند
برای آش��وب جمهوری اسالمی برنامه دارند از راه
رس��یده و مطالبات به حق م��ردم را منحرف و به
سمت و سوی دیگری بکشانند و اگر این اتفاق رخ
دهد ،تنها کس��انی که این روزها حباب سکوتشان
نترکی��ده مقصر اصل��ی رخ��داد و نارضایتی مردم
خواهن��د بود .هر چند که نمیت��وان تنها دولت را
مقص��ر دانس��ت و در اوضاع به وج��ود آمده حتما
قصوری از دیگر مس��ئوالن و باالدستیها سر زده
اس��ت که این وضع رخ داده اس��ت حتما هر س��ه
ق��وه مقصر هس��تند و قطعا قصورهایی داش��تهاند

سی س��ال پیش در چنین روزهایی که ش��ما در اتاق مجلل
خنک منزلت��ان بودید جوان کنی در منطق��ه چهار زبر زیر
بار فش��ار سازمان منافقین که ش��ما این روزها تلویحا از آنها
ب��ا زبان و ادبب��ات مختلف حمایت میکنی��د وجب به وجب
منطقه ماهیدش��ت کرمانشاه جان دادند جناب مطهری مبادا
به بادمان آوری که فرزند نوح با بدها نشس��ت برخاست کرد
و. ...
جناب مطهری مرد میدان باش
اگر دین ندارید حداقل  ...مرد باشید

مثال اینکه حتما قصوری در مبارزه با فساد صورت
گرفته که فس��ادها زیاد شده و یا حتما خالیی در
قانونگذاری و بازرس��ی بوده که مختلسین افزوده
شده اند ،اما اکنون مردم منتظر شنیدن حرفهای
صمیمان��ه از زبان کس��ی هس��تند ک��ه دو بار در
فواصل حس��اس حمایتش کردن��د و وعدههایش
را باور داش��تند ،االن نوبت دولت و ش��خص آقای
روحانی است که پا پیش گذاشته و با شنیدن درد
مردم و صحبت با آنها نش��ان دهد که در صحنه و
پیگیر کارهاس��ت تا مردم هم با آرامش بیش��تری
از مس��ئوالن نظام حمایت کنند و صحنههایی به
یادماندنی تر از آنچه مقاومت چهل سالهش��ان به
نمایش گذاشته را رقم بزنند.
اما متاسفیم که باید بنویسیم قبل از همه این
مطالبهگریها در سطح خیابان مجلس میتوانست
از رئیس جمهوری سوال کند و نکرد!! یا بهتراست
بنویس��یم س��وال امضا ش��د و به صحن نرس��یده
آنطور که جناب ذوالنوری بیان داش��ت با وساطت
اس��تانداران امضاها یکی یکی پس گرفته شد تا از
نصاب بیفتد! مجلس در پرس��یدن سوال از رئیس
جمهوری قصور کرده که این روزها مردم خودشان
میخواهند سوال کنند و مطالبه گری را به خیابان
آوردند ،اما متاسفیم که بنویسیم با وجود دیر اعالم
وصول شدن سوال از سوی تنها  80نمایندهای که
دغدغه مردم را ش��نیدند مع��اون پارلمانی رئیس
جمه��وری به جای خوش��حالی از فرصت به وجود
آمده برای رئیس جمهور و صحبت با مردم ،با ایجاد
شک و شبهه از این سوال میگوید «:اینکه در مدت
کوتاهی پنچ س��وال از رئیس جمهور مطرح ش��ود
جای تام��ل دارد ».انگار که جناب امیری نمیداند
چیزی که بیش��تر از  5س��وال پرس��یدن از رئیس
جمهور جای تامل دارد ،دیر مطرح ش��دن س��وال
است ،اینکه سوال چند ماه بعد از چهار برابر شدن
ن��رخ ارز اتفاق میافتد جای تام��ل دارد ،اینکه در

عرض چهار ماه همه چیز بهم بریزد جای تامل دارد
نه س��وال پرسیدن!! همین برخوردهاست که باعث
میش��ود مردم خود را دور از مسئولین تلقی کرده
و مطالباتشان را در خیابان بیان کنند ،اگر مجلس
قبل از اینها ورود کرده ب��ود ،اگر رئیس جمهوری
در روزهای��ی که وعده صحبت با مردم داده ش��ده
ب��ود ،صحبتها را مطرح میکرد ،اگر قوه قضائیه در
مورد برخورد با خاطیان ،مفس��دین ،زمین خوارها
سریعتر ورود میکرد قطعا مردم خودشان دست به
کار نمیشدند ،اینکه مردم مطالبهگری کنند عالی
است اما اینکه مطالباتشان را در کف خیابان مطرح
کنند ،بس��یار تلخ است چون نش��ان گر این نکته
است که مسئولی را همراستای خود برای پیگیری
مطالبات ندیدند و ناگزیر بیش��تر خودش��ان به راه
افتادند.
کاش آقایان با دقت بیشتر شاخکهای دشمنان
را میدیدن��د که بر اثر مطالبهگ��ری به حق مردم
و ایج��اد ش��کاف بین م��ردم و مس��ئوالن به کار
افتاده اس��ت ،در همی��ن اوض��اع رودی جولیانی،
وکی��ل ش��خصی ترامپ ،ک��ه یکی از س��خنرانان
اج�لاس گروهک تروریس��تی منافقین در پاریس
بود درب��اره اعتراضات مردمی ادع��ا دارد که «آن
اعتراضات بهص��ورت خودجوش رخ نمیدهند.آنها
[اغتشاشات] بهخاطر وجود افراد ما در آلبانی [که
میزب��ان گروهی از منافقین اس��ت] و بس��یاری از
افراد ما در اینجا و در سراسر جهان رخ میدهند».
او ب��ه نوعی میگوید که دول��ت امریکا از منافقین
ب��رای ایج��اد اغتش��اش حمایت میکن��د و قطعا
این حمای��ت اگر به هوش نباش��یم و مطالبات به
حق مردم توس��ط مسئوالنش��ان پاسخ داده نشود
مطالبهگریها را میتواند به انحراف بکشاند .کاش
مسئوالن حباب س��کوت خود را بشکنند و حرف
بزنن��د تا م��ردم همچن��ان به امید وعدههایش��ان
دلخوش باشند و امیدشان نا امید نشود.

مردم صداقت و عمل به وعدهها را
توقع دارند

مردم انتظاراتی دارند؛ این انتظارات بجا هم هست.
مسئوالن باید قدردان مردم باشند .حضور مردم ،آمادگی
مردم ،نعمت بس��یار بزرگی است که همه باید قدردان
آن باش��یم .مس��ئوالن نیت خدمتگزاری خالص داشته
باشند .آنچه که مردم از مسئولین  -بخصوص ردههای
باالتر  -توقع دارند ،این اس��ت که با هم تعامل داش��ته
باشند ،وحدت داشته باشند ،همکاری داشته باشند؛ هم
در سطوح باال ،هم در سطوح میانه؛ بر اولویتهای کشور
تمرکز داش��ته باشند ،مس��ائل اصلی را جلو بیندازند،
سرگرم مس��ائل فرعی و حاشیهای نشوند ،کار و تالش
بیوقفه انجام بدهند .مردم صداقت را توقع دارند ،عمل
به وعدهه��ا را توقع دارند ،پرهیز از مناقش��ات را توقع
دارند ،پرهیز از سرگرم شدن به حواشی و مسائل فرعی
را توقع دارند ،امانت و پاکدستی و برخورد با متخلف و
خائ��ن را توقع دارند؛ اینها در صدر مطالبات مردم قرار
دارد .اگر ما مس��ئولین کش��ور یک وقتی یک کاری را
نتوانی��م انجام بدهیم  -یک جادهای ،یک س��دی ،یک
کار اقتص��ادی  -بیائیم به مردم بگوئیم نمیتوانیم انجام
بدهیم ،مردم حرفی ندارند .اگر چنانچه مسئولین کشور
بگویند آقا این امکانات نیست ،نمیتوانیم این کار را انجام
بدهیم ،مردم حرفی ندارند؛ اما مردم حرفشان آنجاست
که م��ا در زمینهی برخورد با متخل��ف کوتاهی کنیم،
در دنبالگی��ری از عدالت کوتاهی کنیم؛ مردم اینها را
نمیپسندند ،مردم از این چیزها عصبانی میشوند .اقدام
مدبرانه ،عزم راس��خ ،عدالتخواهی ،مسئلهی مبارزه با
فس��اد اداری و فس��اد مالی ،مهم است .در همین فساد
اخیر بانکی که پیش آمد و همه را متوجه خودش کرد،
من میبینم و ش��اهدم که خوش��بختانه سه قوه با هم
همکاری بسیار خوبی دارند؛ هم از مجلس ،هم از دولت،
هم از قوهی قضائیه ،با همدیگر دارند کار میکنند برای
اینکه این را دنبال کنند .باید این مسئله را دنبال کنند،
به نتیجه برس��ند ،متخلف را  -هر که هست  -مجازات
کنند ،تا این برای دیگران عبرت شود .البته در مبارزهی
با فساد ،در درجهی اول ،مسئلهی پیشگیری است؛ اما
اگر در پیشگیری کوتاهی شد ،به یک نحوی یک فساد
واقع ش��د ،درمان ،دنبالگیری اس��ت؛ این نباید مورد
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غفلت قرار بگیرد ،که ان
مراقبت هم میشود که نگیرد.
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حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی
علی خندقآبادی
دکترای مطالعات امنیت ملی

دین مبین اس�لام هدف از خلقت انسان را معرفت خداوند
تعیین کرده است؛ تا با بهرهمندی از امکاناتی که در دنیا وجود
دارد ،اعم از مادی و معنوی ،به این معرفت برسد .میل به معرفت
الهی بنا به فرموده قرآن در فطرت انسانها به ودیعه نهاده شده
است ،و او در طی مسیر کمال ،که آن نیز یکی از فطرتهای او
است ( فطرت کمال جویی) ،آن را به منصه ظهور میرساند.
انسان در حیات اجتماعی خویش تنها نیست .مجموعهای از
موجودات در ارتباط با او میباشند که بنا به جایگاه خویش دورتر
یا نزدیک تر قرار دارند .تنظیم روابط انسان با این مجموعه ،در
مفاهیمی که از آن به حقوق تعبیر میگردد ،تعریف میشود.
مکاتب الهی و مادی ،هر کدام بنا به تعریفی که از انسان
دارن��د ،این حق��وق راتعریف ک��رده ،ب��رای آن الزاماتی قائل
میش��وند ،محدوده و تنظیمات آن را تبیین کرده و در قالب
قوانین موضوعه قرار میدهند .در بیان قرآن ،خداوند بنیآدم
را کرامت بخش��یده و بواسطه بخشیدن قوه تعقل و تمیز حق
از باط��ل و خیر از ش��ر ،آنها را بر س��ایر موج��ودات مزیت و
کارش��ناس مس��ائل سیاسی
درحــاش�یه
گف��ت :اولویت کش��ور امروز
تمرک��ز بر مس��ائل اقتص��ادی ،تغییر س��ریع تیم
اقتصادی و گفتوگوی مداوم با مردم است؛ باید با
مردم گفتوگو و توطئههای دشمن مطرح شود.
پرویز س��روری درباره اولویت امروز اقتصادی
کشور اظهار داشت :مهمترین اولویت فعلی کشور
در رابطه با همان وضعیتی است که دشمن ما دارد،
آنها اقتصاد کش��ور را نش��انه رفتهاند و میخواهند
بین مردم و نظام فاصله ایجاد کنند.
وی افزود :طبیعی است وقتی اتاق جنگشان
را در وزارت خزانهداری گذاشتهاند ما هم االن باید
یک وضعیت اضطراری در رابطه مس��ائل اقتصادی
اعالم و با مردم به صورت شفاف و صمیمی مطالب
را بی��ان کنیم .وی ب��ا تأکید بر اینک��ه امروز باید
اقدامات جدی را انجام دهیم ،ادامه داد :مردم باید
ببینن��د دولت وضعیت چابک و فعال��ی در مقابله
با توطئه دش��من دارد اما متأس��فانه این امر دیده
نمیشود و احساس میشود دولت شرایط را عادی

برت��ری داده و در دریاه��ا کش��تیها و در خش��کی حیوانات
چهارپا را مس��خر آنها نموده تا به سوی مقاصد خود رهسپار
ش��وند و در طلب فضل الهی بر آیند ک��ه این امر از مصادیق
تکریم الهی اس��ت و ایش��ان را به روزیهای پاکیزهای چون
میوهها و محصوالت خوش��ایند متنعم کرده (آیه  70س��وره
اسرا) ،در واقع انسان را به مهمانی مثال میزند که به ضیافت
پ��روردگارش دعوت ش��ده و برای حض��ور او در این ضیافت
برایش مرکب فرس��تاده و انواع میوهها و غذاها را در اختیار او
قرار دادهاند و اینها همه از مظاهر تکریم الهی است.
تعبیر قرآن در این آیه شریفه از انسان ،بنی آدم است ،لذا
این تعبیر نشان میدهد ،نفس آدمی از هر نوع ،سیاه و سفید،
عرب و عج��م ،زن و مرد ،در برابر خداوند دارای مقامی رفیع
بوده و در نزد خداوند ،یکسان هم هستند و هیچ عاملی باعث
تفاوت بین انس��انها ،در انسانیت آنهانبوده ،حقوقشان در بهره
برداری از مواهب الهی یکسان میباشد .این نگرش در احکام
دینی ،توصیههای اخالقی و س��یره بزرگان دین کامال مشهود
بوده و اجرا ش��ده اس��ت .در عین حال ،انسانها در مسیر به
س��وی خداوند ،بنا به اس��تعدادها و ظرفیتهای بکار گرفته
خوی��ش ،در متخلّق ش��دن به اخالق الهی ،یا گرفتار ش��دن
در چنبره وس��اوس نفس و ش��یطان ،یکس��ان نبوده و دارای
مراتبی هس��تند .اگر قرآن مجی��د میفرماید ،با کرامت ترین
ش��ما نزد پروردگار با تقوا ترین شما میباشد (سوره حجرات

آیه  ،)13اما حتی همین قرب الهی نیز باعث نمیشود تا یکی
بر دیگری برتری داشته باشد.
حال این نگرش از حقوق انسانی یا حقوق بشر در اسالم را
در کنار آنچه که دگر اندیش��ان در طول تاریخ ،چه در اندیشه
و چ��ه در عمل ،از خود بروز داده اند ،قرار دهید .حافظه تاریخ
مملو از سبعیت ها ،کشتارها ،تجاوزات به حقوق دیگر انسانها
و به بند کش��یدن ایشان میباش��د .اگر حقوق بشر از جایگاه
متعالی و الهی خود تنزّل یابد ،وبه ابزاری برای مطامع نفسانی
و لذّ ات دنیوی و ش��هوانی انس��انها تبدیل شود ،آنگاه همین
انسان تبدیل به درّنده خوترین موجودات میشود.
اگر زیر بنای مبانی فکری یک جامعه چیزی غیر از تعالی
انس��انها باش��د ،آنگاه پاکیزهترین دیدگاهها نسبت به حقوق
بش��ر نیز در مرحلهای ،در تضاد بین حق��وق یک فرد یا یک
قش��ر ،با فرد یا قشر دیگری که در اولویت پایینتر قرار دارد،
دچار تردید و چالش در تصمیم میش��ود .در چنین شرایطی
آن ک��س که دارای قدرت باالتر یا امکان تاثیرگذاری بیش��تر
در تصمیم��ات را دارد ،همه ابزارهای قانونی و فراقانونی را به
خدمت خود میگیرد.
بش��ریت برای حفظ حقوق خود ،ش��یفته عدالت است؛ و
عدالت در مس��لخ منافع انسانها ذبح میشود .کرامت انسانی
که هدیهای الهی است ،از ظلم انسان هایی که اندیشهای غیر
الهی دارد در رنج اس��ت .حقوق بش��ر اسالمی رنج انسانهای

تحت س��تم را تاب بر نمیآورد ،و ب��ا آن مبارزه میکند .این
مبارزه بخش��ی از س��لوک انس��ان در اقتدای به انسان کامل
اس��ت .از صدر اس�لام تا کنون زمین از حجت الهی و انسان
کامل خالی نمانده اس��ت ،تا او مقتدای انسانهای تحت ستم
در مس��یر برقراری عدل الهی باشد .شاید همین بیان ،یکی از
تفاسیر این روایت باشد که اگر حجت نباشد ،زمین اهل خود
را فرو میبرد ،باش��د .لذا از جمله مبانی حقوق بشر در اسالم،
مبارزه بیامان مس��تضعفین با مس��تکبرین ،در سایه امید به
امامت انسان کامل و تحت ارشادات او میباشد.
حقوق بشر اس�لامی ،هم نوید بخش است و هم پویا .هم
عدالت خواه اس��ت و هم عدالت گس��تر .هم ظلم ستیز است و
هم کرامت منش .همان انگیزه و ارمانی که او را به میدان ستیز
با مظاهر ظلم در هر لباس و تفکر و اندیش��ه میکشاند ،وی را
بیقرار در برابر اشک یتیمان ،و رنج مستضعفان میکند .حقوق
بش��ر اس�لامی ،چهره مقتدرانه یک نظام فک��ری را به نمایش
میگذارد .همان نظام فکری که صحنه کربال را ،به بیان برخی
از اندیش��مندان ،جلوگاه مظاهر اسماء جمال و جالل پروردگار
کرد .کربال تابلو تحقق حقوق بش��ر در اسالم است .لذا حضرت
امی��ر(ع) در گذر از زمین کربال فرمود :اینجا قربانگاه عاش��قان
است .اگر فلس��فه حیات انس��ان در روی زمین تحقق عدالت
اجتماعی بر پایه کرامت انس��انی اس��ت ،پس مبارزه او با ظلم،
برگرفته از عشق او به خدا و بندگان او است.

سروری:

مذاکره با آمریکا چیزی جز «تسلیم مطلق» نیست
میانگارد و مثل زمان عادی برخورد میکند و این
مشکلی است که در حال حاضر وجو وجود دارد.
سروری بر همین اساس به موضوع ارز مسافرتی
اش��اره کرد که هنوز تعیین تکلیف نش��ده است و
گفت :تصمیماتی که گرفته میشود قاطع نیست.
نماینده س��ابق مجلس ب��ا تأکید بر اینکه چرا
در موضوع تیم اقتصادی که خود دولت هم به این
نتیجه رس��یده این تیم فاق��د توانایی الزم حداقل
در شرایط کنونی است تعلل میکند ،اظهارداشت:
ای��ن تعل��ل از زمان س��ابق هم بدتر اس��ت چون
وزرای اقتص��ادی ،مش��اوران و معاون��ان اقتصادی
ال احس��اس رفت��ن میکنند و
رئیسجمه��ور عم ً
تمرکز روی کارش��ان ندارن��د و از این ناحیه دچار
ضررهای مختلف میشویم ،چرا این اتفاق میافتد
چ��را رئیس جمهور س��ریعا تصمی��م نمیگیرد و

ش��رایط فعال��ی در رابطه ب��ا مس��ائل اقتصادی و
ح��ل آن اتخاذ نمیکن��د؟ وی نکته بعد را اینگونه
عن��وان کرد عدم گفتوگو با مردم باعث میش��ود
بیمنطقترین و بیمبناترین موضوع صدر مس��ائل
کش��ور شود ،چطور اس��ت که ما نمیتوانیم نکات
روش��نی را به طور خیلی ش��فاف و واضح با مردم
در میان بگذاریم؟
سروری در پاسخ به این سؤال که برخی مجددا
به دنیال بزک مجدد مذاکره با آمریکا هس��تند ،آیا
با تجریه برجام باز هم میش��ود ب��ه آمریکا اعتماد
داش��ت ،اف��زود :ترامپی که آمد و برج��ام را که دو
طرف ایران و  5+1به تعبیری مایه گذاشتند و تعهد
دادند و کار کردند به راحتی زیرش میزند و بدترین
توهین و تحقیرها را نس��بت به مل��ت ایران عنوان
کرد ،حاال میگوید دوباره با هم گفتوگو کنیم!

نماین��ده س��ابق مجلس ب��ا تأکید ب��ر اینکه
گفتوگ��وی قبلی چه ش��د؟ تصریحکرد :االن هم
اگر بخواهی��م گفتوگو را آغاز کنیم دوران ترامپ
تم��ام میش��ود رئیس جمهور بع��د میآید و حاال
او میگوی��د قبول ندارم! چرا م��ا باید به یک روند
بیپای��ه و بیمبنا تن دهیم ،بع�لاوه اینکه ترامپ

نشان داده مذاکره نمیکند بلکه میخواهد نظرات
خود را به طرف دیگر تحمیل کند.
وی در عین ح��ال اضافهکرد :ترامپ یک فرد
بیمنطق ،دیکتاتور و خودشیفته است که مذاکره با
او جزء تسلیم شدن مطلق چیزی نیست ،اما همانها
که تا دیروز ترامپ را دیوانه و بیمنطق مینامیدند
امروز پرچم گفتوگو با او را باال کش��یدهاند اینها
چه مفهومی دارد؟ نشان میدهد این افراد منفعل،
مرعوب و دچار بهم ریختگی محاس��بات هستند و
اساساً قدرت تحلیل از آنها گرفته شده است و امروز
به صورت رباتهایی درآمدهاند که پیامهای دشمن
را در داخل مخابره میکنند.
س��روری تأکی��د ک��رد :اولویت کش��ور امروز
تمرک��ز بر مس��ائل اقتص��ادی ،تغییر س��ریع تیم
اقتصادی و گفتوگوی مداو م با مردم اس��ت؛ باید
با مردم گفتوگو و توطئههای دشمن مطرح شود،
مش��ارکت مردم را هم در عب��ور از این گردنه باید
از موضوعات اصلی دانس��ت که دولت و سایر قوا با
فارس
یکدیگر اقدام کنند.

سیاست مجازی
اندک حیثیت آمریکا بر باد میرود

محس��ن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام نوشت :از قدیم گفتهاند با یک دست نمیشود
ک تنه با تمام دنیا
چند هندوانه برداش��ت؛ آقای ترامپ ی 
سرش��اخ شده است یا بر کشورهای اروپایی ،چین و کانادا
تعرفه بسته و یا کشورهایی مثل روسیه و ایران و ترکیه را
تحریم کرده اس��ت .رفتار او به گونهای اس��ت که به همه
طرف تیراندازی میکند و دوست و دشمن را با هم هدف
قرار میدهد .پایان این ماجرا بسیار مهم است .اگر تحریمها
و تعرفههای آقای ترامپ به نتیجه نرس��د ،نه تنها اقتصاد
آمریکا بلکه اندک حیثیت بینالمللی این کشور نیز بر باد
میرود و کینه زیادی درجهان نسبت به آن شکل میگیرد
که میتواند آمریکا را چندین گام به عقب بازگرداند.

واکنش ایران به تحریمهای آمریکا
علیه ترکیه

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
نوش��ت :تحریمهای غیرقانونی ایاالت متحده
علی��ه دو وزیر ترکیه که دولت همپیمان آمریکاس��ت
نش��ان میدهد که نه تنها دولت آمریکا فشار و اخاذی
را بجای سیاس��تورزی دنبال میکند ،بلکه اعتیادش
به تحریم هیچ حد و مرزی نمیشناسد.

تاکید بر اجرای سختگیرانه قانون منع
به کارگیری بازنشستگان

حسامالدین آشنا مشاور فرهنگی رئیسجمهور
نوش��ت :اج��رای س��ختگیرانه قان��ون من��ع
بکارگیری بازنشستگان میتواند یک فرصت استثنایی
برای جوانتر شدن سن مدیریت اداری در کشور باشد
ام��ا باید مراقب ب��ود که جایگزینها هم س��ختگیرانه
انتخاب ش��وند تا در کنار کاهش س��ن شاهد افزایش
کارآمدی هم باشیم.

استیضاح

علی ربیعی وزیر کار نوش��ت :در  7ماه دوبار از
مجلس رای گرفتم .دوباره اس��تیضاح میشوم
در حالیکه حق دفاع در کمیسیون را نداشتم و مستقیم
به صح��ن آورده ش��دم .خ��ود را پاس��خگوی مردم و
نمایندگان میدانم .ولی اس��تیضاح پس از تنها  5ماه از
استیضاح قبلی را عجیب میدانم.

