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»من در مراسم امام)ره( که ایشان را دیدم، گفتم که شما خیلى حرف هاى 
گر اصالح نکنید، من باید جواب  خالف گفتید. خودتان اصــالح کنید و ا
بدهم.« این را اکبر هاشــمى رفســنجانى گفتــه و مخاطب حرف هایش، 
محمــود احمدى نژاد اســت. همان کســى که در یک مناظــره تلویزیونى 

سال ۸۸، علیه هاشمى رفســنجانى صحبت کرده بود.
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در مصاحبه بــا هفته نامه طلوع 
گفتــه اســت که بعد از آن و در پــى عدم واکنش احمدى نــژاد، نامه را به 
رهبرى نوشــته و سپس آن را منتشر کرده است. هاشــمى رفسنجانى در 
توضیح ایــن نامه بیان کرد: »به رهبرى گفتــم: روى نامه نظرى دارید؟ 
گفتنــد: روى محتــوا هیچ نظــرى ندارم، ولى روى زمــان آن نظر دارم و 
گــر از من مى پرســیدى، مى گفتم که بعد از انتخابات باشــد.« اما ظاهرا  ا
بعد از توضیحات هاشــمى، رهبرى هم قانع شــدند و بیان کردند: »حق 

شــما بود و من باید دفاع مى کردم که براى بعد از انتخابات گذاشــتم«. 

احمدی نژاد به محسن پیغام داد اگر می خواهید نیایم
وى در خصوص شــایعه کسب تکلیف احمدى نژاد از هاشمى رفسنجانى، 
اظهار داشــت: »پیش من نیامد، اما به محســن گفتــه بود. وقتى که من 
گر ایشان مایل باشند که من نباشم،  اسم نوشتم، به محسن گفته بود که ا
من کنار مى روم. این را محسن به من گفت و مى توانید از محسن بپرسید. 

من گفتم شرکت کنید«.
هاشــمى رفســنجانى با اشــاره به ماجراى رد صالحیتــش در انتخابات 
۹۲ تصریح کــرد: »یکى از اعضاى خبرگان به مــن خبر داد که مصلحى 
در جلســه آن هــا گفتــه که ما صبــح و ظهر و شــب به طــور مرتب آراى 
آقــاى هاشــمى را رصــد مى کنیم که ســاعت به ســاعت بــاال مى رود و 

گر  االن بــه هفتاد درصد رســیده اســت و در ایــن چند روز تــا انتخابات ا
همین طــور باال برود، ایشــان از ۹۰درصد باالتر مــى رود و ما مصلحت 
گر ایشــان بیایــد، همه رشــته هاى دوره هــاى ما را  نمى دانیــم. چــون ا

پنبه مى کند«.  
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه تفکراتم نســبت 
به ســالیان گذشــته تغییر چندانى نکرده اســت، فقط اصالح شده است، 
گفــت: »مجلس که بــودم، همه مى دانند که دو طرف را حفظ مى کردم و 
بلکه ســه طرف را. هم نهضت آزادى هــا بودند که آن ها را حفظ مى کردم 
و هم محافظه کارها و چپ گراها بودند که با همه کار مى کردم و مشــکلى 
نداشتم و فراجناحى عمل مى کردم. در ریاست جمهورى هم همین کار را 
کردم. کابینه من معتدل ترین کابینه هاســت که حداقل نصف - نصف از 
دو جناح بود و بعضى ها هم مســتقل بودند. بعد از دوره ریاست جمهورى، 
در انتخابــات دوم خــرداد، بى طرف بى طرف کار کردم و فقــط انتخابات 

را سالم برگزار کردم«.

گفتند اگر هاشمی بیاید، رشته های دوره ما پنبه می شود 

خیز زنان برای تصاحب کرسی های مجلس 
کمپین ۱۰۰ کرسی برای زنان چرا به وجود آمد؟

ضرورت حضور ۳۰درصدى زنان در انتخابات مجلس دهم شــوراى اســالمى 
ماه هاســت که دهان به دهان مى چرخد و کار تا جایى پیش رفته است که حتى 
زمزمه هاى تشــکیل حزبى »زنانه« شنیده مى شود. اما نسخه چگونگى حضور 
حداکثرى زنان درکرســى هاى مجلس دهم، به وســیله ثبت نام هر چه بیشتر 
کاندیدا پیچیده مى شود. با این حال همه چیز منوط به این است که لیست هاى 
ائتالف، ظرفیت ۳۰درصدى زنان را در خود جاى بدهند. چه سرنوشتى در انتظار 

صندلى هاى زنان است؟
کمپین صد کرســى براى زنان مقدمه اى اســت که بانوان فعال سیاســى براى 
پذیرش این ظرفیت در نظر گرفته اند. هیچ گاه حضور ۳۰درصدى زنان در میان 
صندلى هــاى مجلس، تا این حد به صورت صریح عنوان نشــده بود. نقطه آغاز 
این جریان )کمپین صد کرســى( را مى توان از مرور عملکرد فعلى زنان مجلس 
نهم شــوراى اســالمى دانســت. مخالفت هاى مکرر با طرح هاى ارائه شده از 
سوى دولت و نپرداختن به مطالبات عموم جامعه به خصوص زنان از جمله این 
عملکردهاســت. در واقع، » اثرگذارى« زنان بهارســتانى، نقطه عطف و یکى از 
مهم ترین مالک هاى انتخابات مجلس دهم به شــمار مى رود و در عین حال، 

جرقه بزرگى بود براى ایجاد کمپین ۱۰۰ کرسى.
شناســایى زنان توانمند، از راه حل هایى بود که براى حضور ۳۰درصدى زنان در 
مجلس شوراى اسالمى معرفى مى شد. در این میان گروه هاى فعال حقوق زنان، 
این رسالت را برعهده داشتند تا به توانمند شدن زنان کمک کنند.  »۱۰۰ کرسى 
براى زنان« کار را براى آنان سخت تر ساخت. پردیس عامرى، فعال حقوق زنان 
در این خصوص به »تابناک« مى گویــد: »چندى قبل طرح ایجاد کمپین ۱۰۰ 
کرســى براى زنان، منجر به ایجاد موج هاى مخالــف و موافق زیادى دراین باره 
شد. على رغم اینکه به نظر نمى رسد تاکنون چنین کمپینى به طور جدى شکل 
گرفته باشد. اما آنچه مطرح شــد منجر به نوعى جریان سازى در مسیر ترغیب 

زنان شهرهاى مختلف کشــور براى درک چرایى و چگونگى این ورود گسترده، 
راهکاریابى در این راستا  و شناخت موانع و دالیل مقاومت در برابر اینگونه طرح ها 

شده است«.
عامرى با اشاره به ضرورت جریان سازى و توجه جامعه به این مطالبه بیان مى کند: 
» آنچــه این روزها به مثابــه  خیز زنان براى تصاحب کرســى هاى مجلس دهم 
مطرح مى شود و توسط فعاالن مدنى، اجتماعى و سیاسى زنان و سایر موافقین 
این نگرش تقویت مى شــود، مشــارکت سیاســى زنان ایرانى در راستاى تحقق 
اهداف توسعه گرایانه کشــور است. اهداف دغدغه مندانى که ابتدا این مفهوم را 
وارد گفتمان سیاسى مطالبات زنان کردند، تشویق حضور زنان به عنوان بخش 
مهمى ازسرمایه  هاى انسانى دراداره کشور بوده است که امید است با کاندیداتورى 
گسترده و ورود زنان به مجلس طى انتخابات مجلس پیش رو، تجلى یابد. اشاراتى 
که در ماه هاى اخیر درســخنان رهبر جمهورى اســالمى و مسئوالن کشور به 
واژه هایى همچون دولت زنان ایرانى شده است، وعده هاى ریاست جمهورى و 
تاکید شوراى نگهبان به برقرارى عدالت در انتخابات مجلس آتى، نیز مى توانند 

دالیل ضرورى دیده شدن این جریان سازى هاى توسعه محور باشند«.

این پژوهشــگر با بیان اینکه احزاب و گروه ها موظف به حمایت از زنان شایسته 
و جذب آنان درون خود هســتند، به ما مى گوید: »از آنجا که همواره در اکثریت 
احزاب نیز، سهم زنان براساس تشخیص و خواست مردانه تعیین شده، راه اساسى 
و زیرساختى براى حضور بیشتر زنان در مجلس و مراکز دولتى، تدبیر اندیشى و 
سیاست اندیشى هایى از مسیر مصوب کردن قانون هاى حمایتى درباره حضور 
سیاسى زنان است که الزم است به منزله هدف بلند مدت مطالبات زنان و دغدغه 
مســئوالن این حوزه قرار گیرد. اما در کوتاه مدت، ایجاد موج حمایت عمومى از 
کاندیداتورى تمام زنان شایســته و حائز شرایط،  در به عرصه عمومى بازگرداندن 
آن ها که از بهبود وضعیت و دستیابى به سهم مشارکت خود در حوزه سیاسى قطع 
امید کرده اند، نه تنها مفید بلکه ضرورى به نظر مى رســد. با توجه به ایستارهاى 
فرهنگى که برخى از آن ها به غلط در توده جامعه نهادینه شــده و حضور زنان را 
در مناصب سیاســى برنمى تابند، آموزش و فرهنگ سازى عمومى وکارشناسى 
شده نیز از اقدامات اثرگذار در این راستا به شمار مى آیند. همچنین فرصت خوبى 
است که رئیس دولت اعتدالگرا که تاکنون بیشتر به سیاست هاى خارجى کشور 
پرداخته است، در این برهه حســاس به حمایت از مشارکت سیاسى جامعه زنان 
در سطح نخبگان بپردزاد و از این طریق حسن نیت خود را اثبات کرده و این نیم 

جمعیت کشور را در مسیر دستیابى به توسعه همراه کند«.
حسن روحانى چندى پیش گفت: »باید جمعیت ۵۰درصدى زنان را مورد توجه قرار 
دهیم. حتى باید امروز در برخى مشاغل مدیریتى سهمى براى زنان قائل شویم. 
با یک عقب ماندگى مزمن تاریخى در این زمینه مواجهیم و باید این عقب ماندگى 
جبران شــود. در دولت تدبیر و امید در عرصه مدیریت، جنســیت معیار نخواهد 
بــود«. در این میان باید منتظر بمانیم و ببینیم آیــا با رایزنى هاى صورت گرفته با 
شوراى نگهبان و از سوى دیگر لیست هاى ائتالفى، این »عقب  ماندگى تاریخى« 

جبران خواهد شد؟

باید مکه را از چنگ آل سعود در بیاوریم
آیت الله نورى همدانى با اشــاره به اینکه مکه براى همه مســلمانان است، گفت: باید مکه را از چنگ آل ســعود در بیاوریم و مدیریت مکه باید در دست همه مسلمانان باشد، چراکه آل سعود از اداره مکه 
عاجز اســت. وى با بیان اینکه مسلمانان باید مســجد  االقصى را از دست صهیونیست ها و مکه را از دست آل سعود بگیرند، خاطرنشان کرد: در آیه ۲۵ سوره حج آمده  که مسجد الحرام را براى مردم قرار 

داده ایم و کســى حق تصرف در آن را ندارد. این مرجع تقلید با بیان اینکه وهابیت مسلکى است که دشمنان اسالم ســاخته اند و عهده دار این مسلک عربستان سعودى است، تصریح کرد: وهابیت یک 
مســلک خرافى و جعلى است و داعش و بوکوحرام هم از ســاخته هاى آن است که کار دیگرى جز کشتار ندارند و نوکر آمریکا هستند. آیت الله نورى همدانى همچنین با اشاره به دالیل غیرموجه سعودى ها 

گفت: برخى گفته اند که این قضا و قدر بوده و حتى مى گویند مردم را کشــته اند تا به بهشــت بروند، درحالى که آن ها راه را بســته بودند و میلیون ها انسان جمع شده اند و با راه کوچکى که باز کردند هجوم 
اتفاق افتاده و این گونه اســت که به نظر مى رســد عمدا این اتفاقات افتاده است. وى خاطرنشان کرد که ۲۰ میلیون زائر در روز اربعین و در کربال اداره مى شوند و هیچ کسى مشکلى ندارد اما این ها 

نتوانستند ۲میلیون را اداره کنند.

اصالح طلبان ترجیح می دهند رقابت کنند
محمدرضا خاتمى در خصــوص ائتالف دو 
جریان اصالح طلب و اصول گرا در انتخابات 
گفت در جریان اصول گــرا تمایلى براى این 
ائتالف وجود ندارد و در ضمن اصالح طلبان 
هم با توجه به امکانات و افراد در این جریان 
ترجیح مى دهند با جریان مقابل رقابت داشته 

باشند تا ائتالف. این فعال اصالح طلب درمورد اظهارات برخى اصالح طلبان 
مبنى بر سرلیســتى آقاى ناطق نورى گفت: ضمن احتــرام به افراد، جریان 
غالب اصالح طلبان قطعا سرلیست اصالح طلب در انتخابات خواهند داشت 
و هویت جریان اصالحات حفظ مى شــود. وى در عین حال تصریح کرد که 
مسئله سرلیست ها از ســوى رقبا مطرح مى شــود و در میان اصالح طلبان 
سرلیستى اهمیت چندانى ندارد، چرا که مهم ترین مسئله در این جریان ارائه 

برنامه در جهت رفع مطالبات ملى و بهبود وضعیت کشور است. 

دشمن به دنبال تنفرزدایی از آمریکاست
نماینده ولى فقیه در ســپاه با ابراز نگرانى از 
نفوذ آمریکا در داخل گفت: دشــمن دنبال 
مهندســى افکار عمومى و ایجاد تنفرزدایى 
از آمریکا است. حجت االسالم والمسلمین 
على ســعیدى راهبرد کنونــى آمریکا علیه 
ایران را برقرارى تعامل دانست و تصریح کرد: 

اهداف آمریکا از برقرارى تعامل اول حل مشــکالت اقتصادى اروپا، تقویت 
روحیه سازش در منطقه، حذف حزب الله و جداسازى معنوى عراق از ایران بود 
که رهبرى فرمودند مذاکرات فقط درمورد مسائل هسته اى است. در مقابل 
با جنگ نظامى، تحریم و تعامل دشــمن باید متناسب با مصالح کشور عمل 
کنیم، مذاکرات هسته اى آرى و مذاکره درمورد مسائل دیگر خیر. وى با بیان 
اینکه آمریکا به دنبال نفوذ اقتصادى سیاســى و فرهنگى است گفت: نفوذ 
سیاسى یعنى دفاع از کسانى که اهداف آمریکا را در داخل کشور اجرایى کنند.

وارد فاز اجرایی برجام شده ایم
دبیر شوراى عالى امنیت ملى درباره موضوع 
برجام هم گفت: بررســى برجام در مجلس 
در مراحل پایانى است و ما به طور قطع وارد 
اجراى آن شــده ایم. دریابان على شمخانى 
با اشــاره به اینکه بخش مهمى از وضعیت 
برجام به ســایت افتخارآمیــز خنداب اراک 

برمى گردد، تصریح کرد که امروز این مهم مراحل آخر را در مجلس شوراى 
اســالمى طى مى کند تا زمینه هاى اجراى قوى تــرى پیدا کند و در صورتى 
که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند، از این مرحله عبور خواهیم کرد. 
دبیر شــوراى عالى امنیت ملى همچنین درخصــوص حادثه منا، علت آن 
را تغییر اولویت هاى دولت عربســتان خواند که به جــاى تمرکز بر موضوع 
 رســیدگى به حجاج و مســائل ایمنى حج ، بر تجاوز به کشــور یمن متمرکز 

شده است. 

افکارنیوز نوشت:» برخی رسانه ها نگاه کاسبکارانه ای دارند«
بالیى که متاسفانه چند صباحى است برخى احزاب و رسانه ها به آن مبتال شده اند نگاه کاسبکارانه به انتخابات و به تبع آن برخى 

شخصیت هاى سیاسى است تا در آینده بتوانند برخى منویات اقتصادى و بعضا سیاسى را از آن فرد مطالبه کند.

 خردادنیوز نوشت:» مخالفان نمی خواهند بپذیرند که اجرای برجام شروع شده است«
مخالفان مذاکرات تا اینجا واقعیت ها را ندیده اند و همچنین اصرار به دادن گزارش هاى بى ثمر و بررسى هاى بى حاصل فقط گرفتن وقت 

مجلس و کشور است. ممکن است موضوع نظارت بر اجراى برجام هم به همین سرنوشت دچار شود.

 598 نوشت:» رابطه دیپلماسی عمومی و عزای عمومی«
این یک عرف اجتماعى یا تعارف دیپلماتیک نبود که امام خامنه اى سه روز عزاى عمومى اعالم کردند! اگر مسؤولین و مردم واقعًا همین 

استراتژى زینبى )س( امام خامنه اى را پى گیرى مى کردند، چه مى شد؟

 فرارو نوشت:» امیدواری انتخاباتی اصالح طلبان«
جریان اصالحات بیش از هر وقت دیگرى به بلوغ سیاسى و واقع بینى رسیده است و بر همین مبنا در چارچوب شوراى سیاست گذارى 

ائتالف زمینه پیروزى در انتخابات آتى را فراهم مى کند. اصالح طلبان خودشان را جزئى از مجموعه نظام مى دانند.

 میدان72 نوشت:» مسئوالن دولت سعودی باید پاسخگو باشند«
دکتر احمدى نژاد رئیس جمهور سابق با صدور اطالعیه اى ، بر ضرورت پاسخگو بودن مسئولین دولت سعودى نسبت به فاجعه دردناک 

منا و کشته شدن هزاران تن از حجاج خانه خدا تاکید کرد. 

عکس روزسایت نگار

نادر قاضى پور نماینده 
ارومیه از هندزفرى 
عجیبى در صحن 
علنى مجلس استفاده 
مى کند. گویا این مدل 
هندزفرى روى گوشى 
هاى آیفون نصب مى 
شود. او به خبرآنالین 
گفت که چون امواج 
تلفن همراه، آزارش 
مى دهد از این نوع 
هندزفرى استفاده مى 
کند.

خبرنامه

رژیم سعودی با 
صهیونیست ها عجین است

ظهــور و بروز حادثه در 
بار  دومین  بــراى  مکه 
در مراســم حج امسال 

دارد. دلیل  چند 
یــن  ا نخســت  دلیــل   
ز  ا شــى  نا ثــه  د حا
ئیــک  ال یــت  یر مد
بــر  د  ســعو ل  آ مــت  حکو و  ن  بســتا عر ر  د
یم  ســرزمین هاى مقدس مســلمانان است. رژ
ســعودى را به هیچ عنوان نمى توان یک کشور 
اسالمى دانســت، بنابراین هر لطمه اى که به 
مسلمانان در این ســرزمین ها وارد شود، چیز 
یم بــا صهیونیســت ها  بعیــدى نیســت. این رژ
عجین است، اما لباس مســلمانى به تن کرده 
اســت. در حالى که بــا باطنــى صهیونیســتى 
در حال اداره کشــور خود هســتند؛ بنابراین، 
مراســمى ماننــد حــج که نیــاز به یــک برنامه 
یزى قــوى و حســاب شــده دارد، از کنترل  ر

ج است. یم خار این رژ
متاســفانه با آغاز حج امسال هر روزشاهد یک 
تفــاق جدیــد در این مراســم بزرگ هســتیم؛  ا
یک روز پنکه ســقف ســقوط مى کنــد، روز بعد 
چادر ها آتــش مى گیرنــد و بعــد جرثقیل روى 
ســر مردم خراب مى شــود و جان صدها نفر را 
مى گیــرد؛ در جاى دیگر شــاهزاده ســعودى 
دســت  و  بینــدازد  یــگ  ر مى گیــرد  تصمیــم 
یــن کار امال  شــیطان را بــوس کنــد و براى ا
یــن فجایع  آن هــا راه را بــر زوار مى بندنــد و ا

بزرگ را براى مردم خلــق مى کنند.
نــان کم هم نمى آورند و از  نکتــه جالب اینکه آ
ند این  رو نمى رونــد و حتى به تازگى هــم گفته ا
قضا و قدر الهى بوده اســت. حــال آنکه قضا 
یف خــود را دارد. قضــا یعنى حکم  و قــدر تعر
ینهــا بحث هایى اســت  نــدازه. ا و قــدر یعنى ا
کــه دارویــن و اســتکبار راه انداخته اســت. 
گذاشــته اند  را  خــود  بى تدبیرى هــاى  اســم 

و قدر. قضا 
خ داده  تفاقــات ر یــن عده بــه جاى اقــرار، ا ا
نــان در حالــى که براى  را توجیــه مى کننــد. آ
بازى مى کننــد، بــه نــام دیــن  اســتکبار ســر
ینه  عملیــات انتحــارى انجــام مى دهنــد، هز
یه تأمین کرده  یست ها را در عراق و ســور ترور
بــان بــه یمــن حملــه مى کنند.  و روز عیــد قر
این ها معناى دیگرى جز همان معنى اســالم 

رد. ندا یى  یکا مر آ
یکایى هــا قرار  این هــا دیــن را در اختیــار آمر
داده اند و به جــاى اینکه خادم باشــند، خائن 
هســتند. دولــت ســعودى و مفتى هاى آن ها 
ننــد بى کفایتــى خود را به گــردن تقدیر  نمى توا
یــن گونــه رفتــار ســعودى ها این  بیندازنــد. ا
شــائبه را که شــاید قصدى در کار بوده است، 
یــن احتمــال وجود  تقویــت مى کنــد و حتــى ا
بســتان با نیت قبلى دســت  دارد کــه دولت عر

به چنین اقدامى زده اســت. 
یــد هیئتى  براى روشــن شــدن این موضوع با
بعاد  بســتان شــوند و ا هــر چه زودتــر عازم عر
یــن قضیــه را بــراى مــردم روشــن کننــد.  ا
دســتگاه دیپلماســى و قضایى کشــور نیز باید 
یــن موضوع فعال شــود و ضمــن توضیح  در ا
بســتان، بررســى این ماجرا را به صورت  از عر

حقوقى در دســتور کار خود قرار دهند.

یادداشت

حسن کامران


