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روحانیبادرخواستاختیاراتبیشترفرارروبهجلومیکند
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی گفت: اظهارنظر رئیس جمهور 

درباره افزایش اختیاراتش فرار رو به جلو است.
سید حسین نقوی حس��ینی با اشاره به درخواس��ت رییس جمهور مبنی بر 
داشتن اختیارات ویژه اظهار کرد: این ادعا و صحبت آقای روحانی بسیار عجیب 

است، چراکه طبق قانون اساس��ی رئیس جمهور باالترین اختیارات را بعد از مقام 
معظ��م رهب��ری دارد. وی افزود: آقای روحان��ی چقدر از اختی��ارات خود در طی ۶ 

س��ال گذشته اس��تفاده کرد؟ ۱۴ میلیارد دالر از ذخایر کش��ور بر باد رفت در حالی که 
می توانست با استفاده از اختیاراتش مانع این امر شود.

وی تصریح کرد: اکنون وضعیت برجام بس��یار آش��فته است و همچنین ارزش پول 
ملی بسیار کاهش یافته است، روحانی نمی توانست با اختیاراتی که دارد مانع این مساله 

شود؟ لذا این اظهارنظر رئیس جمهور فرار رو به جلو است.

دیدگاه
اصالحطلباندرحال»دوربرگردان«زدنبرایگریزازناکارآمدیند

دبیرکل جمعیت جانبازان با بیان اینکه اصالح طلبان با دوربرگردان خود، در 
حال س��رباز زدن از ناکامی های دولت هس��تند، گفت: آن ها می خواهند هم نان 

اپوزیسیون را بخورند هم پوزیسیون.
مجتبی شاکری گفت: نباید با تغییرات جزئی در هیأت رئیسه مجلس، تصور کرد 

تغییرات جدی رخ می دهد اتفاقات جدی باید در خارج از مجلس رخ دهد. وی با بیان اینکه 
مردم لحظه به لحظه  زندگی خود را با ناکارآمدی دولت درگیر هستند، اظهار داشت: این در حالی 

است که دولت نسبت به مطالبات مردم بی اعتنایی می کند. دولتی که االن طبق نظرسنجی ها هفت 
درصد محبوبیت دارد، همان دولتی است که با ۲۴ میلیون رأی سر کار آمده است.

وی اظهار داشت: اصالح طلبان می خواهند هم نان اپوزیسیون را بخوردند هم پوزیسیون، 
چراکه با انرژی خودشان دولتی را صاحب رأی کردند و حاال وقتی می بینند عکس یادگاری 

گرفتن با آن ارزشی ندارد می خواهند با اپوزیسیون گرایی این وضعیت را مدیریت کنند.

احزاب
آمریکاییهادرسطحمنطقهبهبنبستکاملرسیدهاند

معاون پارلمانی سپاه اظهار کرد: آمریکایی ها و عوامل آن ها در سطح منطقه و میدان 
سوریه به بن بست کامل رسیدند و به دنبال ایجاد فضا و جو مسمومی در سوریه هستند.

محمدصالح جوکار با بیان اینکه جبهه مقاومت و ارتش س��وریه مصمم است 
که ریش��ه تروریست ها را در سوریه بس��وزاند، ادامه داد: در آینده شاهد آزادسازی 

کامل ادلب خواهیم بود و آنچه که می ماند روسیاهی برای آمریکایی ها و عوامل آن ها 
در س��طح منطقه است. وی درباره اتهام زنی آمریکایی ها به دولت سوریه در استفاده از 

سالح شیمیایی گفت: آمریکایی ها هیچ راهبرد جدیدی ندارند و با این اتهام زنی ها به دنبال 
تخریب جبهه مقاومت و ارتش سوریه هستند. 

وی ب��ا بیان اینکه اینگونه دروغ ها و اتهام زنی ها نش��ان دهنده شکس��ت آمریکایی ها 
اس��ت، یادآور شد: اس��تکبار حرفی برای گفتن در سوریه ندارد و جبهه مقاومت و ارتش 

سوریه تحوالت را به خوبی فرماندهی و مدیریت می کند.

پاسداران

سستبشوید،تافراتخواهندآمد
تمام مسلمین توجه بکنند. روز قدس روزی است که 
باید تمام ملتهای اس��الم با هم توجه بکنند و این روز را 
زنده نگه دارند. اگر یک هیاهویی از تمام ملتهای مسلمین 
بلند بشود، روز جمعه آخر ماه مبارک، که روز قدس است، 
همه ملتها قیام بکنند - همان که حاال همان تظاهرات، 
همان راهپیمایی ها را بکنند - این مقدمه می شود از برای 
اینکه ان شاءاهلل جلوی این مفسدین را ما بگیریم و کلک 
اینها از بالد اسالم کنده بشود. ما، هی سست می گیریم، 
مسلمانها هی سست می گیرند، ملتها بی طرف می مانند، 
کم قیام می کنند و نهضت می کنند، کم تظاهر می کنند 
راج��ع به این امور. اس��رائیل وقتی ک��ه دید ملتها با هم 
مخالف هستند و دولت مصر هم، که همراه اوست، برادر 
است و عراق هم که با اینها برادر است، وقتی این چیزها 
را دید، هی قدم قدم پیش می رود. و شما مطمئن باشید 
که اگر سس��ت بگیرید، اینها تا ف��رات می خواهند بروند. 
اینها همه اینجا را ملک خودشان می گویند هست. شما 
باید محکم بایستید در مقابل اینها و چنانچه مسلمین - 
ملتهای مسلم - بایستند در مقابل اینها، و اگر دولتهایشان 
بخواهند مخالفت کنند، مشت توی دهنشان بزنند چنانکه 
ایران مش��ت در دهن محمدرض��ا زد. محمدرضا از همه 
دولتهای مس��لمین، از همه آنها قویتر بود، و از همه آنها 
پشتوانه اش بیشتر بود، مع ذلک، ملت ما قیام کرد و اسالم 
را وجهه نظر خودش قرار داد، و »اهلل اکبر« را فریاد کشید 
و این قدرت را از بین برد و قدرتهای دیگر را هم، و تا آخر 
هم همه قدرتها اگر روی هم باشند، نمی توانند آسیب به 

یک همچو ملتی برسانند.

پیام رادیو - تلویزیونی به ملت ایران در روز قدس 
۱5 مرداد 59

مخاطب شمایید

نیازمندبهگفتوشنودیمستمر
علی ربیعی سخنگوی دولت نوشت: بار سنگین 
وزارت که از دوش��م برداشته شد، وقتم را صرف 
تحقیقات دانشگاهی و فعالیت های مدنی در حوزه مقابله با 
فقر ک��ردم. ادای دین به ایرانیان، ارتقای ارتباطات دولت، 
تقویت س��رمایه های اجتماعی و پاس��خگویی به اعتماد 
رئیس جمهور باعث شد دعوت ایشان برای قبول مسئولیت 
سخنگویی دولت را با بیم و امید بپذیرم. معتقدم هر کسی 
بتواند حتی گره  کوچکی بگش��اید باید ب��ه میدان بیاید. 
دوس��ت دارم سال ها تجربه ام در زمینه ارتباطات و رسانه، 
ارتباط گیری با مردم و اقشار مختلف، و تجربه مدیر ارشد 
دولتی ب��ودن را به کار بگیرم تا در خلق س��خن جدید و 
س��خنگویی که رابط دولت و ملت باش��د، ب��ه کار بگیرم. 
می خواهم سازماندهی مناسب تری در نظام اطالع رسانی 
دولت ایجاد کرده و رابطه دولت و ملت را بس��یار بیش از 
گذش��ته دوس��ویه کنم. دولت و ملت به گفت وش��نودی 
مستمر سخت نیازمندند. امید، راه حل ها و چشم اندازهای 
روش��ن از دل گفت وگ��و و نه قهر و عدم ارتباط، س��ر بر 
می آورند. سعی می کنم هم زمان سخنگوی دولت و ملت 
باشم. من به تنهایی هیچ کاری از پیش نخواهم برد و فقط 
اگر همه ایرانی��ان، به ویژه همکاران رس��انه ای، نخبگان 
اجتماع��ی، سیاس��ی، پژوهش��گران، فعاالن سیاس��ی و 
اجتماعی یاریم کنند، می توانم تالش کنم واس��ط خوبی 
ب��رای گفت وگوی دولت و ملت باش��م، اطالع رس��انی را 
دقیق تر و شفاف تر سازم و راه رسیدن به تفاهم و همدلی 
را هموارتر کنم. دست همه ایران دوستان، اصحاب رسانه، 
موافقان و منتقدان دولت، دوست داران ملت و آن هایی را 
که چش��م و دل در گرو عزت و اعتالی ایران و جمهوری 
اس��المی ایران دارند به گرمی و برای همکاری می فشارم. 
ش��ما هم می توانید نظرات خود را با نش��انی الکترونیک 

a.rabiei@iripo.ir برایم ارسال کنید.

معافیتتورهایورودیازمالیات
علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی 
و گردش��گری نوشت:  امروز برای توسعه  صنعت 
گردشگری با  وزارت نیرو تفاهم کردیم. عملیاتی شدنش، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی را بیشتر می کند. حاصل 
این تفاهم هم می شود اشتغال زایی جوانان و درآمدزایی 
جوامع محلی و اس��تفاده بیش��تر گردش��گران تابستان 
امس��ال، از جاذبه ه��ای طبیع��ی  ایران زیبا.  از اس��حاق 
جهانگیری درخواست کردیم تورهای ورودی از پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند و معاون اول محترم 
رئیس جمهور هم ضمن موافقت، نوشتند: آمدن گردشگر 
به کشور، از مهم ترین مصادیق ارز آوری است. با تالشی 
ملی و اراده ای منس��جم،  گردشگری می تواند زمینه ساز 

چشم انداز  آینده بهتر شود.

شفافیتنتایجسفرهایخارجی
کمیسیون  رئیس  فالحت پیش��ه  حش��مت اهلل 
امنیت ملی مجلس نوش��ت: تمام دستگاه ها به 
ویژه مجلس نامه دیوان محاسبات درخصوص سفرهای 
خارجی را پاسخ دهند. باید مشخص شود سفرهایی که 
با ارزهای خون بهای امروز انجام می شود، چه دستاوردی 

برای کشور داشته است.

سیاست مجازی

اتحادیه  راهنم��ای  براس��اس  بین المج��ال��س درخص��وص پویش شفافیت
تجارب موفق پارلمانی و مردم ساالری در قرن بیست 
و یکم، نمایندگی جامعه  متنوع و متکثر، ش��فافیت، 
پاس��خگویی، در دس��ترس ب��ودن و موث��ر بودن 5 

شاخص پارلمان مردم ساالر و مطلوب است.
ش��فافیت یکی از الزمه های اثبات  ش��ده یک 
مجلس مطلوب است. ش��فافیت پارلمانی عالوه بر 
تحقق حق ذاتی مردم در آگاهی داش��تن و نظارت 
بر وکالی خود، س��بب افزای��ش اعتماد عمومی به 
این نهاد می شود. شفاف  شدن امور مجلس امکان 
اط��الع همه مردم از فرآین��د قانونگذاری و نظارت 
ب��ر آن را پدید می آورد. این امر ضامن س��المتی و 

ارتقای بهره وری در مجلس خواهد بود.
هرچند ش��فافیت پارلمان ارائه طیف وسیعی 
از اطالع��ات )رای نمایندگان ت��ا حضور و غیاب و 
نظام مالی مجلس( را ش��امل می ش��ود اما یکی از 
مهم ترین موضوعات��ی که همه پارلمان های جهان 
درخص��وص انتش��ار و ع��دم انتش��ار اطالعات آن 
سیاس��ت هایی را وضع کرده اند، انتش��ار اطالعات 

رای گیری در پارلمان است.

در می��ان روش ه��ای مختل��ف رأی گیری که 
پارلمان های دنیا اجرا می کنند، »رأی گیری مبتنی  
بر اس��امی« بیش��ترین ش��فافیت را در مورد آرای 
نماین��دگان دارد. ای��ن روش رأی گی��ری اطالعات 
زی��ادی را درباره رفتار رأی دهی تک تک نمایندگان 

در اختیار افکار عمومی قرار می دهد. 
رأی گی��ری مبتنی بر اس��امی به 
هرگونه رأی گیری گفته می شود 
که نتای��ج آرای )موافق، مخالف 

و ممتن��ع( همراه با اس��امی 
نمایندگان ثبت و ضبط 

شود.
پیمایش����ی  در 
وب س��ایت  ک����ه 
 L e g i s l a t i v e

 Openness
 D a t a
 Explorer
ب��ا بررسی39 

کش���ور انج�ام داده اس�ت، مش��خص ش�ده ک�ه ۲9 
کش�ور از ای�ن تعداد، دارای قوانین و الزام�ات ش�فافیت 
آرای نمایندگان خ�ود در صحن علنی پارلمان هستند.

از مجموع آنچه بی��ان ش��د، به نظ��ر می رس��د 
دسترس��ی عم��وم م��ردم ب��ه س��وابق رأی ده�ی 
و  پارلم���ان  نماین��دگان  تمام���ی 
همچنی��ن اطالع��ات مربوط ب�ه 
رأی ه�ای ممتن��ع و غیبت ه��ا 
در رأی ده����ی، از ویژگی ه��ای 
مهم��ی اس��ت ک����ه ه��ر 
پارلم��ان  شفاف بای��د 

دارا باش��د. 
حاضر  ح��ال  در 
در مجل��س ش��ورای 
اطالع��ات  اس��المی 
نمایندگان  آرای 
در  مجل��س 
سطحی  هیچ 
ط��ور  ب��ه 

عمومی منتشر نمی شود و اخیرا تنها اطالعات میزان 
مشارکت نمایندگان در رای گیری ها آن  هم درصورت 

داوطلب بودن نمایندگان منتشر می شود.
در ادامه به بررس��ی نحوه  ارائه اطالعات آرای 

نمایندگان در برخی کشور ها می پردازیم.

شفافیتآراینمایندگاندرکانادا
برای مثال در کش��ور کان��ادا آرای نمایندگان 
به هر طرح به تفکیک اس��امی آنها در وب س��ایت 
می ش��ود.  منتش��ر   openparliament.ca
همچنین ش��ما می توانید آرای منتشر شده مربوط 
به هر طرح را براساس تفکیک احزاب و گرایش های 
سیاسی موجود مشاهده کنید. مجموع آرای موافق 
و مخالف و نتیجه رای گیری مربوط به هر طرح نیز 

در این صفحه وجود دارد.
در ب��االی صفح��ه موض��وع طرح م��ورد نظر 
و تاریخ و ش��ماره  جلس��ه رای گی��ری وجود دارد. 
همچنین لینکی در این صفحه وجود دارد که شما 
می توانید نظرات و صحبت ه��ای نمایندگان حول 
این طرح را بررس��ی کنید و با آرا نمایندگان مورد 

نظر خود مطابقت دهید.

از فواید ش��فافیت آرا به صورت مطرح ش��ده 
جلوگی��ری از دوگانگ��ی بی��ن گفت��ار و عملکرد 
نمایندگان می باش��د. همچنین این موضوع سبب 
می ش��ود نمایندگان در مورد طرح ها مطالعه و کار 
کارشناس��ی انج��ام دهند چراک��ه رای آن ها ثبت 
می ش��ود و نمایندگان با توجه ب��ه نتایج هر طرح 

باید نسبت به آرای خود پاسخگو باشند.

شفافیتآراینمایندگاندرتونس
در تون��س نی��ز آرای نمایندگان ب��ه هر طرح 
به تفکیک اس��امی آن ها توس��ط س��ایت »مرصد 
مجلس« منتش��ر می ش��ود. این س��ایت به  آدرس 
majles.marsad.tn زیرنظر یک س��ازمان مردم 
نهاد در تونس است که اطالعات خود را به صورت 

سیستمی از پارلمان تونس دریافت می کند.
در این صفحه رای نمایندگان براساس جایگاه 
و صندل��ی آن ها در مجلس نیز به صورت نموداری 
ارائ��ه می ش��ود. همچنین آرای مواف��ق، مخالف و 
ممتنع به تفکیک احزاب سیاسی نیز برای پیگیری 
رویکرد های حزبی نسبت به طرح های مطرح شده 

در مجلس قابل مشاهده  می باشد.  فارس

آگهى اصالحیه
در آگهى دعوت مجمع عمومى به طور فوق العاده ومجمع عمومى 
عادى فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزى 

شهرستان سقز (سهامى خاص) به شماره ثبت 1709 باشناسه ملى 
14005640921 چاپ شده در روزنامه سیاست روز به تاریخ یکشنبه 
22 اردیبهشت 1398 شماره 5019 مجمع عمومى فوق العاده 
صحیح میباشد وکلمه عادى در این متن تصحیح و کسر گردید.

موضوع مناقصه: خرید آســفالت مورد نیاز (بیندر- توپکا) بهمراه پخش 
مکانیزه آن، مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارك و شرایط 

مناقصه و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه: 250/000/000 (دویست و پنجاه میلیون 
ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى 

در وجه شهردارى کاشان
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/3/28 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشــنهادات حداکثر تا تاریخ 98/3/30 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/4/2 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و شهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن:8- 031-55440055 

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/31

شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد

شهردارى کاشان

اول
بت 
نو

بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم دعوت میشود که در جلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه شرکت راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 1398/4/14 
در محل : شــاهرود ، شهرك گلها ، مجتمع  غیر انتفاعى فروغ دانش حضور 

رسانند. بهم 
جلسه: دستور 

1- اســتماع گزارش سالیانه هیات مدیره و بازرس قانونى و تصویب ترازنامه و 
گزارش هاى مالى منتهى به 1397/12/29

2- انتخاب اعضاى هیات مدیره متشــکل از 3 عضو اصلى و 2 عضو على البدل 
براى مدت 2 سال

3- انتخاب بازرســین شرکت متشکل از 1 بازرس اصلى و 1 بازرس على البدل 
براى مدت یکسال 

4- تصمیم گیرى در رابطه با سود حاصله سال 1397
5- تصویب پاداش هیات مدیره

6- تعیین حقوق بازرس اصلى در سال 1398
7- وصول درخواست کتبى متقاضیان سهامدار واجد شرایط جهت شرکت در 

انتخابات هیات مدیره قبل از شروع جلسه
8- تعیین روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهى هاى شرکت و ختم جلسه

آگهى مجمع عمومى عادى سالیانه

هیأت مدیره شرکت حمل و نقل و راهسازى راهداران راه خوبان

شرکت حمل و نقل و راهسازى راهداران راه خوبان سهامى خاص به 
شماره 598 ثبت شهرستان شاهرود

شیوه شفافیت آرا در مجلس کانادا و تونس چگونه است؟

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد؛
هدف ترامپ؛ دامن زدن به التهابات داخلی

عضو کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس با  اش��اره به درخواس��ت مکرر آمریکا برای نظ�����رگاه
مذاکره با ایران، گفت: ترامپ دچار اش��تباه بزرگ قرن شده و 

دنبال دامن زدن به التهابات داخلی ایران است.
ابوالفضل حس��ن بیکی با اش��اره به موضوع مذاکره ایران و 
آمری��کا، گفت: ترامپ و مش��اورانش می پندارند که جهان تک 
قطبی است و رئیس جمهور آمریکا هر چه بگوید ُمّر قانون بوده 

و عملی می شود لذا با اشتباه بزرگ قرن مواجه شدند.
وی ب��ا ی��ادآوری درگیری آمریکا با ای��ران، ونزوئال، اروپا، 
چین و کره شمالی، تصریح کرد: آنها می پندارند که می تواند با 
همه دنیا مانند ملک س��لمان برخورد کند. اشتباه دیگر ترامپ 

این اس��ت که فکر می کند ایران اسالمی، ایران سال 57 است 
ام��ا هم اکنون متوجه ش��ده که ایران از ق��درت نظامی باالیی 

برخوردار است و نمی توامند با آن مقابله کنند.
حسن بیکی معتقد اس��ت: از سوی دیگر ترامپ برای نجات 
اسرائیل می خواست با اقدامات خصمانه مرگ اسرائیل را به تاخیر 
بیندازد اما امروز خود هم به این جمع بندی رسیده که جمهوری 
اس��المی حرف اول منطقه را می زند و در س��طح بین الملل هم 
نقش بازی می کند. با این ش��رایط مقابل��ه و برخورد جمهوری 
اس��المی ایران قاطعانه و شدید شد، گروه مقاومت هم به عنوان 
بازوی قدرت نقش بازی می کند، ترامپ با راه اندازی جنگ روانی 
تهنا توانست توجه کشوری چون عربستان را با خود همراه سازد، 

امروز هم در باتالقی فرو رفتند که امکان نجات ندارند.
عضو کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس ادام��ه داد: ترامپ 
می خواهد از هر موقعیتی سوء اس��تفاده کند اما در این شرایط 

نتانیاهو نتوانس��ت دولت تشکیل دهد و دچار اختالفات شدید 
شد و نمی تواند در مقابل مقاومت ایستادگی کند، از سوی دیگر 
هم به ش��دت با مش��کالت مالی مواجه هستند. با این وضعیت 

ترامپ به دنبال خرید زمان و حفظ وضعیت مالی است.
حس��ن بیکی با تاکید بر توجه به وجود نفوذی های داخل 
کش��ور، گفت: آمریکا به عنوان کشوری که در شرایط بد مالی 
قرار دارد، نمی تواند سیاس��ت های گذش��ته خ��ود را عملیاتی 
کند، اما ما نباید نس��بت به نفوذی های داخلی بی توجه باشیم، 
برای عده ای قیمت ارز بس��یار اهمیت اس��ت لذا دست به هر 
اقدامی می زنند تا سود ببرند. این نماینده مجلس، یادآور شد: 
ملت ایران چهل س��ال در مقابل سیاست های آمریکا مقاومت 
کردند و به خود می بالند که در س��ایه رهبر بزرگ و فرزانه از 
قدرت دفاعی باالیی برخوردارند لذا با همبستگی و هماهنگی 
ایستادگی می کنند. وی افزود: اظهارات ترامپ در ژاپن درباره 

مذاکره با ایران بس��یار سخیف و نشان از ضعف در مقابل ملت 
ایران بود، جمهوری اسالمی ایران بنا به حکم رهبری هیچ گاه 
دنبال س��اخت بمب اتم نبوده اس��ت، آمریکا به دنبال التهاب 

داخلی است و از منظر دالل اقتصادی صحبت می کند.
حس��ن بیکی گف��ت: دیگر گ��وش ش��نوایی در دنیا برای 
شنیدن این نوع برخوردها وجود ندارد، از این رو با طرح مذاکره 
یا معامله قرن می خواهد کش��ورهایی را با خود همراه سازد در 
حالی که بس��یاری از کشورها چون عراق، سوریه، قطر و چین 

در این اجالس شرکت نخواهند کرد.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: ایران همه مولفه های 
ق��درت را در اختی��ار دارد ل��ذا تاکید ترامپ و مش��اورانش بر 
موض��وع مذاکره با ایران به ان��واع مختلف و با اهداف گوناگون 

نشان از تضعیف و و سرگردانی آنها دارد.  خانه ملت

 ادامه از صفحه اول
این روزها که به برگزاری راهپیمایی باش��کوه 
روز ق��دس نزدیک می ش��ویم، با وج��ودی که در 
اعم��اق وجودم��ان یاد ن��گاه آخر »صب��ا« دختر 
فلسطینی که هنوز زبان باز نکرده چشم از دنیا فرو 
بس��ت، یاد زخم تن »رزان اشرف النجار« پرستار 
۲۲ س��اله که با رذالت تمام وقتی لباس پرستاری 
به تن داش��ت و به زخمی ها کم��ک می  کرد مورد 
اصابت گلوله مستقیم قرار گرفت، و هزاران کودک 
و زن بی گناهی که در 7۱ سال جنگ مردم مظلوم 
فلسطین به ناجوانمردانه ترین شکل شهید شدند، 
می افتیم اما برای آنانی که هنوز شک دارند، هنوز 
در دلش��ان اینطور تص��ور می کنند ک��ه برگزاری 
راهپیمای��ی روز ق��دس دامن زدن به مش��کالت 
و اختالفات مردم فلس��طین اس��ت ب��رای آنهایی 
ک��ه می گوین��د تحریم ها با مذاکره حل می ش��ود 
نه راهپیمایی، می نویس��یم که چطور می ش��ود با 
راهپیمایی ای دندان ش��کن، هم طرفدار انس��انیت 
ب��ود هم صلح جو بودن را به نمایش گذاش��ت، هم 
حق��وق بش��ر واقعی را فری��اد زد و هم ب��ا تقویب 
وحدت اس��المی به آرمان های انقالبی خدمت کرد 

و هم دیوار تحریم های نابجا را شکافت.

تبلورانسانیت
نه،  نمی خواه��م بگوی��م چ��ون مس��لمانیم، 
می خواه��م بنویس��م چون انس��انیم. انس��انیم و 
»انس��انیت« برایم��ان واژه ای غری��ب و پیش پ��ا 
افتاده نیس��ت که نتوانیم هضمش کنیم، انس��انیم 
و می فهمی��م اگر مقابل چش��ممان حق کس��ی را 
خوردن��د و فری��اد نزدیم، کمک��ش نکردیم، نباید 
انتظار داش��ته باش��یم که فردا که حقمان خورده 
می شود کس��ی برای حق خواهی پیش آید. حضور 
در راهپیمای��ی و فریاد »مرگ بر اس��رائیل« س��ر 
دادن عین انسانیت اس��ت، عین رسوا کردن ظالم 
در پیش��گاه اف��کار عمومی، ظالمی که 7۱ س��ال 

اس��ت نه قطعنامه فهمیده، نه منش��ور حقوق بشر 
می  خوان��د و ن��ه کودک و نوج��وان و زن و بچه را 
درک می کن��د، باید رس��واتر از دیروز ش��ود، باید 
با ش��عار »مرگ ب��ر...« بدرقه ش��ود، نترس، اینکه 
چشمی را روی ظلم ببندی، به دنبال مختلسین و 
دزدها باش��ی و آنها را بهانه کنی تا به جای حضور 
در راهپیمای��ی ادای حمایت از کودکان گرس��نه 
کشورمان را درآوری، قطعا دچار مشکل می شوی، 
چون متوجه نشدی هر چیزی باید به وقتش و در 
مسیرش پیگیری شود، چون چشمی را روی ظلم 
بس��تی و ظالم را قدرتمند ک��ردی، اما یقین بدار 
برای فریاد »مرگ بر اس��رائیل« از مرگ خواستن 
برای چنین ظالمی آس��یبی به تو نمی رسد. پس با 
فریادی بلند شعارت را بده و برای رسوایی ظالم و 
حمایت از مظلوم، برای تبلور انس��انیتی که فطرتا 
در وجودت هس��ت باید گام در مس��یر راهپیمایی 

نهاده و راهی شوی.

رعایتحقوقبشر
منش��وری ساختند و دس��تمان دادند تا هر بار 
خواس��تند به بهانه حمایت از حقوق بشر، با ادعای 
حراست از حقوق مردم لشکرکشی کرده و کرور کرور 
انسان بی گناه را بکشند، یکبار که از روی منشورشان 
بخوان��ی، یکبار که حتی رای دادگاه حقوق بش��ر را 
ب��ه محق ب��ودن مظلومی ببینی و عمل ب��ه رای را 
نه، متوجه می ش��وی که منشورشان سلیقه ای عمل 
می کند و حافظ منافع کشتارها و لشکرکشی هایشان 
است نه حافظ منافع ملتی که 7۱ سال است که در 
خاک خودشان اسیر شده و به محاصره در آمده اند. 
ببین نه منشور حقوق بشر و نه حتی رای داده 
الهه به محق بودن فلسطین و سوریه به کمکشان 
نیامده و فقط گلوله  س��ربی اس��ت که مسیر را از 
میان سینه کودکان می شکافد و راه می گیرد. پس 
ش��ک نکن که آمدن در راهپیمایی و فریاد »مرگ 
بر اس��رائیل« سر دادن عین حراست از حقوق بشر 

اس��ت، حقوق مردمی که 7۱ سال است با منشور 
سلیقه ای استکبار زندگیشان به محاصره درآمده و 
جگرگوشه  هایش��ان نشکفته پرپر شدند. شک نکن 
که حضورت در راه پیمایی عینه حمایت از حقوق 

بشر است و بس.

صلحطلبی
برخی م��دام می  گویند: »صلح طلب« باش��ید، 
بگذاری��د فلس��طین به صلح برس��د، چ��را در آتش 
اختالف می دمید، انگار نه انگار که آن کسی که صلح 
را شکسته مردنماهایی هستند که خاک فلسطین را 
اشغال و کالهک های هسته ای را ساختند و هر روز 
گلوله سربی را به میان بازی کودکان نشانه می روند، 
انگار فرام��وش کردند که پرنده صلحی که مدافعان 
دروغی��ن دنب��ال می کنن��د به جای ش��اخه زیتون 
موشک به منقار گرفته و مدام بر سر کودکان غزه ای 
و فلسطینی می ریزد، برخی انگار نمی بینند که شاخه 
زیتون صلح طلبی روی موش��ک هایی که مدام فرود 
می آید تا قصه کودکان س��رزمین فلسطین را ناتمام 
بگذارد، نمادی تزئینی شده و نمی توان با غاصب بر 
س��ر خاکت صلح کرد. باید به ای��ن برخی گفت آیا 
حاضری خانه ات را با قلدر محله ات که قداره کشیده 
تقسیم کنی؟! و اگر جوابش منفی بود بالفاصله فریاد 
زد که ااا چرا صلح جونیستی؟ تا خودش بفهمد چطور 
بر سر 7۱ سال اسیری ملتی در خاک خود نمی توان 
معامله کرد و از آنها انتظار تقس��یم خاکش��ان را با 
قاتل های جگرگوشه شان داشت. پس برای این دلیل 
واضح باز هم باید در مس��یر راهپیمایی قرار گیری و 
فریاد »مرگ بر اسرائیل« سر دهی. تا صلح طلبیت به 

جهان مخابره شود. تو می خواهی فلسطین از اسارت 
درآید، می خواهی کودکان با س��رب پذیرایی نشوند 
چه صلح طلبی ای باالت��ر از اعتراض به جنگ نابرابر 

7۱ ساله.

تقویتوحدتاسالمی
آنهای��ی ک��ه منتظرند ت��ا فالن م��داح، فالن 
موعظه گر و یا فالن فرد خاص و رس��انه ای با قصد 
قبلی و یا به اشتباه کالمی بگوید تا آن را برجسته 
ک��رده و بر آتش اختالف مذهبی بدمند و وااس��فا 
س��ر دهند، باید ببینند که دفاع از فلسطین، دفاع 
از مظلومیت مردمی که اغلب اهل تس��نن هستند 
و چهل سال است که ملتی شیعه برای حمایت از 
مظلومیتش��ان با زبان روزه صف می کشند و فریاد 
»مرگ بر اسرائیل«  سر می  دهند عین رفتار عملی 

حمایت از برادر مذهبی است. 
آنه��ا باید ببینند ک��ه حض��ور در راهپیمایی 
قدس، آن هم با فرمان بنیانگذار انقالب اس��المی 
اوج تبل��ور ی��ک مل��ت  و آرمانهایش اس��ت برای 
ایجاد وحدت اسالمی و اوج جلوه حمایت از ملتی 
مسلمان که مذهبی متفاوت دارند. آنهایی که مدام 
تهمت می زنند و از تبلیغات ش��یعی ایرانی نگرانند 
و آن را افت��راق مذاهب تعبیر می کنند باید بدانند 
که راهپیمایی چهل س��اله جمهوری اسالمی برای 
حمایت از فلسطین اقدامی عملی برای نشان دادن 
وحدت مس��لمانان اس��ت و بس، پس اینبار برای 
نشان دادن برادری ات با اهل تسنن، در راهپیمایی 
با مش��ت های گره  کرده ش��رکت کن و بلند فریاد 

»مرگ بر اسرائیل« سر بده.

جلوهانقالبیگری
ح��ال بع��د از همه اینه��ا برای نش��ان دادن 
آرمانهای انقالب��ی ات برای زنده  نگاه داش��تن یاد 
ش��هدا و مظلومیتشان که جانشان را برای تشکیل 
حکومت اس��المی فدا کردند، ب��ه راهپیمایی برو و 
فریاد »مرگ بر اسرائیل« سر بده، حال برای دفاع 
از آرمان هایی که همه دشمنان برای نابود کردنش 
صف کشیدند و آرزو کردند به چله نرسد و رسید، 
حال برای زنده نگاه داش��تن یاد امام خمینی)ره( 
کس��ی که تبعید و تهدید و شهادت خانواده اش او 
را از مس��یر حق برنگرداند، ح��ال برای حمایت از 
ولی فقی��ه زمانه ات ک��ه تنها نمان��د و بتواند مانند 
بنیانگ��ذار انق��الب با صالب��ت انق��الب را هدایت 
کند در مس��یر راهپیمایی ب��اش و فریاد »مرگ بر 
اس��رائیل« س��ر بده و بدان که اقدامت حراست از 
آرمان هایی است که مسیرش با خون پاک سیصد 

هزار شهید آبیاری شده است.

فریادتحریمشکن
اما انگار باز هم صدای مخالفی به گوش می رسد، 
اویی که مدام از تحریم ناجوانمردانه دشمن می ترسد 
و چاره را در مذاکره و مخفی نگه داشتن آرمان های 
انقالبی می داند، برای او هم باید بنویسیم آنچه یکبار 
دیوار تحریم ه��ای ناجوانمردانه را شکس��ت همین 
انسجام ملی و گام نهادن در مسیر مقاومت بود، برای 
او باید یادآوری کنیم که اوباما اعتراف کرد مقاومت 
ملت ایران دیوار تحریم ها را شکست تا مذاکره شکل 
بگیرد، برای او باید بگوییم و بنویسیم که این مسیر 
ب��ه مذاکره ای با عزت و دس��ت باال ختم می ش��ود 
مذاکره ای که تحریم ها را شکس��ت دهد. پس تو هم 
به سمت ما بیا و فریاد »مرگ بر اسرائیل« سر بده و 
از آرمان هایت حتی اگر مادی هستند دفاع کن. پس 

تو هم باید راهی شوی.
حاال بلندتر پاس��خم را با انسجامی قوی تر بده 

و بلند بگو »مرگ بر اسرائیل...«

برای حمایت از انسانیت، برای رسیدن به چله دفاع از مظلوم می آییم

بلند بگو مرگ بر اسرائیل...


