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  عادت كرديم!
فريد ابراهيمي در توئيتي كنايه وار نوشته:

- پيوستن به برجام چه نفعي داره؟
+مشكل آب خوردنمون رو هم حل ميكنه. 

- پيوستن به FATF چه نفعي داره؟
+نفع نداره ولي مشكلي اضافه نميكنه. 
- پيوستن بهXWHT چه نفعي داره؟

+نفع نداره ولي ضررش كمه. 
- پيوستن به D4&RT3 چه نفعي داره؟

+نفع نداره، خيلي هم ضرر داره ولي ما ديگه عادت كرديم. ميفهمي؟!
----------------------------------------------------------

   انتقام آخوندي از مسكن مهر
 سعيد حاتمي نوشته: وزير راه از جمله انبوه سازان مسكن هستند كه به واسطه 
اشباع بازار توسط مسكن مهر متضرر ش��دند، تالش ايشان در مدت وزارت در 
راستاي انتقام از اين پروژه و جبران خس��ارتش بود كه با افزايش ۷۰ درصدي 

قيمت مسكن محقق شد و  وقت خداحافظي فرا رسيد!
----------------------------------------------------------

   انتقال مديران
 الميرا شريفي نوش��ته: با ش��نيدن گزينه هاي احتمالي تصدي وزارتخانه هاي 
مختلف ياد قانون پايستگي انرژي افتادم: »انرژي از بين نمي رود بلكه از حالتي 
به حالت ديگر تبديل مي شود...« وزرا و مديران هم هيچ وقت بيكار نمي شوند از 

جايي به جاي ديگر منتقل مي شوند! جوان ترها كجان؟
----------------------------------------------------------

   استعفا، علي بركت اهلل!
كاربري به نام سلمانه نوشته: اوني كه مي گفت مس��كن مهر مزخرفه، اوني كه 
مي گفت غصه نخورين مس��افرا بيمه بودن، اوني كه ميكروفن خبرنگار و پرت 
مي كرد، اوني كه يه ويالي لوكس تو لواسان داشت، اوني كه با ساختمان پالسكو 

عكس يادگاري گرفت اما كاري نكرد، باالخره استعفا كرد، علي بركت اهلل!
----------------------------------------------------------

   سر شيخ نمر چرا ساكت بودند؟
 كاربري به نام سميه نوش��ته: ش��يخ نمر را گردن زدند و هيچ نهاد بين المللي 
صدايش درنيامد، چون يك شيعه مخالف دولت س��عودي در داخل عربستان 
اعدام شده بود. اينك با قتل يك روزنامه نگار صاحب چرخش عقيده  خاشقچي 
در تركيه، همگان دايه مهربان تر از مادر ش��ده اند! قضي��ه رنگين تر بودن خون 

بعضي نسبت به ديگري است!
----------------------------------------------------------

   مار در آستين
 احمدرضا بيضايي در توئيتي نوشته: »تروريست بالذات دولتى«، لقبى بود كه 
امام خمينى )ره( به امريكا داده بود. آل سعود هم مار همين آستينه. براى همينه 
كه نه تروريست شناخته ميشن، نه به گردش ماليشون نظارت ميشه و نه هيچ 

مقام سعودى به بهانه هاى حقوق بشرى تحريم ميشه. 
----------------------------------------------------------

   يك منطق ساده
 سيده راضيه حسيني نوشته: كسي هست توي دشمني سعودي ها با مردم ايران 
شك داشته باشه؟ ممكنه عربستان ريالي به نفع مردم ايران هزينه كنه؟ منطق 
عليزاده همينقدر ساده ست؛ ايراني هايي كه بابت فعاليت رسانه اي از عربستان 

پول مي گيرن و همزمان سنگ مردم ايران رو به سينه مي كوبن، رسوا بشن. 
----------------------------------------------------------

   شرافت انساني و پول سعودي
كبري آسوپار در توئيتي نوشته: شايد هميش��ه منابع مالي ديگران به ما ربطي 
نداشته باشد اما آل سعود هر منبعي نيست و نمي شود داد آزادي خواهي خصوصاً 
براي مردم ايران را با حنجري زد كه از دالر سعودي تر مي شود. از شفافيت ارتباط 
با آل سعود مي ترسند، چون مي دانند فراتر از جهت سياسي، شرافت انساني براي 

افكار عمومي مهم است. 
----------------------------------------------------------

   وظيفه ترويج تحقير ملي!
 علي قلهكي در توئيتي نوشته: شركت پرمحصول تولي پرس احتماالً به سرنوشت 
ارج و كفش ملي دچار ميشه و يكي از خطوط توليدش در قزوين  با بيش از 3۷۰ 
كارگر تعطيل شد. غربگراها مهم تر از نابودي اقتصاِد  ايران، وظيفه دارن تحقيِر 

ملي رو در كشور غالب كنن.

تقدير نمايندگان مجلس 
از رزمايش اقتدار عاشورايي بسيج

نماين�دگان مجلس ب�ا صدور بياني�ه اي ضمن تقدي�ر از رزماي�ش اقتدار 
عاش�ورايي بس�يج حمايت خ�ود را از اي�ن نه�اد انقابي اع�ام كردند. 
نمايندگان مجلس با صدور بيانيه اي از رزمايش اخير بس��يج تحت عنوان اقتدار 
عاشورايي حمايت خود را از اين نهاد انقالبي اعالم كردند. رزمايش بسيج در حالي 
مورد تقدير نمايندگان مجلس قرار گرفته كه بيش از دو هفته از زمان برگزاري آن 
مي گذرد.  در متن بيانيه نمايندگان مجلس آمده: حماسه آفريني جديد بسيجيان 
سلحش��ور در برگزاري رزمايش سراسري اقتدار عاش��ورايي بسيج تحت عنوان 
س��پاهيان حضرت محمد رس��ول اهلل)ص( كه يادآور اعزام غرورآفرين سپاهيان 
حضرت محمد رسول اهلل)ص( در دوران دفاع مقدس است، برگ زرين ديگري در 
كارنامه درخشان بسيج است كه با حضور دهها هزار نيروى بسيجي فداكار و داوطلب 
در عرصه هاي مختلف دفاعي، امنيتي، خدمات رساني،  محروميت زدايي، بهداشتي و 
درماني و غيره جلوه اي از همدلي، ايمان، قدرت و عمل انقالبي را به نمايش گذاشت.  
ما نمايندگان مردم ضمن تقدير و تشكر از سازمان بسيج مستضعفين در برگزاري 
رزمايش سراسري اقتدار عاشورايي بسيج تحت عنوان سپاهيان حضرت محمد 
رسول اهلل)ص( كه شكوه و اقتدار جديدي از نظام در آستانه 4۰سالگي انقالب را 
ارائه داد به تأسي از رهبر معظم انقالب اس��المي كه بسيج را كليد حل مشكالت 
كشور دانسته و حمايت مجلس را از بسيج در پيشرفت و آباداني كشور و مقابله با 

توطئه هاي نظام استكباري اعالم مي كنيم. 
----------------------------------------------------------

برخي اصالح طلبان همصدا با منافقين 
تلقين بن بست مي كنند

دبي�ركل مؤتلفه اس�امي گفت: مش�كاتي كه ام�روز به وي�ژه در حوزه 
اقتصادي ب�ا آن رو به رو هس�تيم، عمدت�ًا محصول س�وءضعف مديريت 
كس�اني اس�ت ك�ه ب�ا ي�ك ائت�اف نيم بن�د دول�ت را اداره مي كنن�د. 
به گزارش فارس، محمدنبي حبيبي دبير كل حزب موتلفه اسالمي در جلسه دبيران 
حزب با اشاره به فرمايش��ات مقام معظم رهبري در ديدار نخبگان گفت: دولت بايد 
از نگاه به بيرون پرهيز و با اميد آفريني و تكيه به ظرفيت هاي درون، مس��ير الگوي 
پيشرفت ايران اسالمي را طي كند.  حبيبي با اشاره به برخي مشكالت كشور در حوزه 
اقتصادي گفت: مشكالتي كه امروز به ويژه در حوزه اقتصادي با آن رو به رو هستيم، 
عمدتاً محصول سوءضعف مديريت كساني اس��ت كه با يك ائتالف نيم بند دولت را 
اداره مي كنند.  وي افزود: كارگزاران و اصالح طلبان و حزب اعتدال و توسعه دور هم 
جمع شدند و چينش دولت هاي يازدهم و دوازدهم را س��امان دادند، ماه عسل آنها 
تمام شده و اختالفات آنها در پس بيانيه ها و سخنراني ها بيرون آمده است. آنها بدون 
آنكه به وعده هايي كه به مردم داده اند و ش��عار هايي كه مطرح كرده اند، توجه كنند 
سياست »كي بود كي بود من نبودم« را پيش گرفته اند! دبير كل حزب موتلفه اسالمي 
با بيان اينكه مدتي است برخي از اصالح طلبان همصدا با منافقين از واژه فروپاشي 
اجتماعي سخن مي گويند، تصريح كرد: خوشبختانه پاسخ آن را اساتيد دانشگاه و 
نخبگان سياسي دادند، حاال واژه »فروپاش��ي« را رها كرده اند و روي واژه »بحران« 
متمركز شده اند. به عبارتي كار آنها پمپاژ نااميدي در جامعه و تلقين همين واژگان 
دشمن پسند، به عالوه واژه »بن بست«! شده و سعي دارند ناكارآمدي خودشان را به 
ناكارآمدي نظام نسبت دهند و براي فرار از پاسخ منطقي به واژه سازي روي آورده اند؛ 

همان واژه اي كه بني صدر و دولت اصالحات مطرح كرده اند و طرفي هم نبستند. 

   کوتاه

بلوچس�تان  و  نماين�دگان سيس�تان  مجم�ع  رئي�س 
در مجل�س با تأكيد ب�ر اينكه دولت پاكس�تان مس�ئوليت 
حادث�ه ميرج�اوه را نپذيرفت�ه اس�ت، گف�ت: از طري�ق 
باي�د  محل�ي  ظرفيت ه�اي  و  عموم�ي  ديپلماس�ي 
پيگي�ر مرزبان�ان رب�وده ش�ده در ميرج�اوه باش�يم. 
محمدنعيم اميني فرد در گفت  وگو با خانه ملت، در خصوص آخرين 
اخبار و اطالعات پيرامون ربوده شدن 12 مرزبان در ميرجاوه، گفت: 
اطالعات جديدي در مورد اين سربازان ربوده شده در دست نيست 
ضمن آنكه دولت پاكستان مسئوليت اين حادثه و حضور مرزبانان 
ربوده ش��ده در خاك پاكس��تان را نپذيرفته اس��ت.  نماينده مردم 
ايرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، الشار، بنت و آشار در مجلس شوراي 
اسالمي، تأكيد كرد: دولت جمهوري اسالمي و دولت پاكستان هر دو 

مسئول جام اين مرزبانان ربوده شده هستند اما ما تأكيد داريم كه 
اين مرزبانان در خاك پاكستان هستند لذا دولت پاكستان بايد تمام 
همكاري با ايران را داشته باشد. پاكس��تان از حاكميت ضعيفي در 
برخي از نقاط مرزي با ايران برخوردار است، متأسفانه در بخش هايى از 
مرز ايران با پاكستان و افغانستان، همسايگان ما تسلطي بر اين مناطق 
ندارند.  اميني فرد يادآور شد: عالوه بر دولت از طريق ارتباطات محلي 
و با استفاده از ظرفيت مرزنشينان بايد اين موضوع را پيگيري كرد زيرا 
مردم منطقه ميرجاوه و مرزنشينان پاكستاني در اين منطقه هر دو از 
قوم بلوچ هستند و ريشه ايراني دارند همانگونه كه پيش از اين هم از 
اين ظرفيت ها استفاده شده است. رئيس مجمع نمايندگان سيستان و 
بلوچستان در مجلس، تصريح كرد: در هفته جاري مجمع نمايندگان 

جلسه اي پيرامون ربوده شدن اين مرزنشينان خواهد داشت. 

سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس 
اعتق�اد دارد جريان هاي سياس�ي نتوانس�ته اند نيروهاي 
نخبه را س�اماندهي كنند و اي�ن در حالي اس�ت كه احزاب 
مي توانند نقش مش�ورتي براي معرفي وزرا داش�ته باشند. 
اصغر س��ليمي در گفت وگو ب��ا خانه ملت، با اش��اره به نقش 
جريان هاي سياسي در معرفي يا انتخاب گزينه هاي پيشنهادي 
وزارتخانه ها، گفت: احزاب و جريان هاي سياسي رشد و توسعه 
نيافته اند و نيروهاي نخبه سازماندهي نشده اند تا در زمان هاي 
مورد نياز مانن��د انتخاب وزرا بتوان از ظرفي��ت آنها بهره برد. 
جريان هاي سياس��ي اگر رش��د كنند مي توانن��د به دولت ها 
گزينه هاي پيشنهادي براي تصدي وزارتخانه ها ارائه كنند و 
در اين بين مس��ئوليت اقدامات آن فرد را بر عهده بگيرند، در 

حالي كه به دليل مش��كالت و خألهاي مذكور، امروزه برخي 
افراد در ليست جريان هاي سياس��ي حضور مي يابند اما پس 
از دستيابي به مقصود ديگر پاس��خگوى جامعه و حتي حزب 

خودشان نيستند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم ضمن بيان اينكه بايد در انتخاب 
وزرا به جوانان اعتماد كنيم زيرا تاكنون به دليل بي تفاوتي در اين 
عرصه و انتخاب افراد شناخته شده با خأل مديريتي مواجه بوده ايم، 
اظهار كرد: در اين بين چون جريان هاي سياسي در انتخاب وزرا 
نقش مش��ورتي ندارند، افراد نيز پس از بركناري از جايگاه شان 
ديگر پاسخگو نيستند كه آفت بزرگي محسوب مي شود. انتظار 
مي رود رئيس جمهور از تمام ظرفيت هاي جريان هاي سياس��ي 

براي معرفي وزراى پيشنهادي استفاده كند. 

رئيس مجمع نمايندگان سيستان و بلوچستان: 

دولت پاكستان مسئوليت حادثه ميرجاوه را نپذيرفته است
سخنگوي كميسيون شوراهاي مجلس:

افراد به دليل حزبي نبودن پاسخگوي عملكردشان نيستند

همين س�ال گذش�ته بود كه برخي رس�انه ها و 
فعاالن سياس�ي و رس�انه اي ايراني ذوق زده از 
انجام اصاح�ات در عربس�تان س�عودي براي 
اعطاي برخي حقوق به زنان در عربستان سعودي 
هورا مي كش�يدند و تعريف و تمجيد مي كردند. 
برخي مزدوران س�عودي فارسي زبان هم تاش 
كردند با بزرگ كردن اين اصاح�ات بهانه براي 
حمله به ايران فراهم كنند كه چطور وهابي هاي 
س�عودي هم متوجه ش�دند جامعه بايد باز شود 
و اصول غربي در آن رعايت ش�ود، اما جمهوري 
اس�امي هنوز متوجه اين موضوع نشده است! 
حال اين روزها با مدل جديدي از اصاحات محمد 
بن س�لمان روبه رو ش�ده اند؛ قتل روزنامه نگار 
عربستاني و س�اخي بدن او با اره تنها به دليل 
اختافي جزئ�ي و كوچك! اصاحات�ي كه رنگ 
تس�ويه درون گروهي گرفته اس�ت. ح�ال بايد 
ديد نگاه به اي�ن اصاحات چگون�ه خواهد بود!

 حسرت عربستان در دل اصاح طلبان!
روزنامه اصالح طلب همدلي چن��دي پيش عكس 
فتوش��اپي بزرگي از پادشاه عربس��تان را كه تصوير 
يك خواننده زن عرب را در دست دارد، منتشر كرد 
و در گزارش��ي با عنوان »اين اعليحضرت هم وا داد، 
پس از اعطاي حق فتوا و رانندگي به زنان هميش��ه 
محروم عربس��تاني، اين بار ص��دا و تصوير ام كلثوم 
از سيماي عربستان س��عودي پخش شد«، نوشت: 
»تصوير »ام كلثوم«، »بانوي آواز عرب« اس��ت كه 
از تلويزيون عربستان پخش مي ش��ود و اين يعني 
سران عربستان به بعضي از اصالحات رضا داده اند... 
در حال شمردن موارد آزادي تان هستيد، مي گوييد 
درست اس��ت كه زن هاي يك كشور مسلمان مثل 
سوريه مي توانند به راحتي بروند ورزشگاه و در كنار 
مردان فوتبال تماشا كنند اما زن هاي عربستان هم 
مثل ما نمي توانند بروند، هن��وز اين جمله تان تمام 
نشده كه زن هاي عربس��تاني با چادر چاقچورشان 
وارد ورزشگاه مي شوند و آنچنان در كنار مردان، باال 
و پايين مي پرند كه انگار نه  انگار بار اولشان است به 

ورزشگاه مي روند.« 
اين روزنامه اصالح طلب در ادامه نوش��ت: »ش��ايد 
ام كلثوم مصري االصل، خودش هم باورش نمي شد 
كه چندين س��ال پ��س از مرگش، ميهم��ان خانه 
عربستاني ها باش��د. اگر در ايران زنان سلبريتي به 
خارج از كش��ور بروند و براي لحظاتي حجابشان را 
بردارند، نسخه شان توس��ط جامعه پيچيده خواهد 

شد.«
همدلي در پايان گزارش نوش��ت: »به نظر مي رسد 
حاال ديگر ما هيچ كشوري را نداريم كه خودمان را در 
حوزه بعضي از محدوديت هاي تبعيض آلود شناخته 

شده زنان با آن مقايسه كنيم، حتي عربستان.«
پايگاه خبري به��ار همان زمان نوش��ت: »رويكرد 
اصالح طلبانه اما اقتضا مي كند كه از هرگونه بهبودي 
در هركجاي جهان استقبال كنيم، خوشحال باشيم 
و البته سعي كنيم درس بگيريم، پيشرفت گام به گام 
عربس��تان در تمامي اين س��ال ها را منكر نشويم و 
سرمايه گذاري بزرگ در بخش هاي آموزش و پرورش 
و حتي توانمندسازي زنان را به چشم ببينيم. شايد آن 
وقت از خود بپرسيم نتيجه چند دهه شعار استقالل، 
نگاه به داخل و انواع و اقسام نسخه هاي بومي سازي 
به كجا رسيد؟ تمام پيشرفت هاي جهان و برنامه هاي 
توسعه را به اسم فس��اد و غرب زدگي منكر شديم و 
به اس��م اس��تقالل، ارتباط خود را با پيشرفته ترين 
كش��ورهاي جهان قط��ع كرديم، چطور ب��ه دنبال 
عاقبتي به جز تبديل ش��دن به عقب افتاده ترين ها 

بوديم؟«
سايت انتخاب نوشت: »مقررات حكومت محافظه كار 
عربس��تان به ويژه در برخورد با زن��ان همواره مورد 
انتقاد فعاالن حقوق بش��ر بوده اس��ت. با اين وجود 
به نظر مي رسد وليعهد اين كش��ور تالش مي كند 
تا مقررات اجتماع��ي را اصالح كن��د. از اين جمله 
اصالحات مي توان به كاهش برخورد پليس اخالقي 

با م��ردم در معابر عمومي اش��اره ك��رد. به گزارش 
خبرگزاري رويترز مدتي است كه در شهرهاي بزرگ 
عربس��تان پليس مذهبي هنگام اذان شهروندان را 

مجبور به اقامه نماز نمي كند.«
عطاءاهلل مهاجران��ي، وزير فرهن��گ اصالحات كه 
حاال به خارج از كشور گريخته اس��ت در توئيتي با 
ذوق زدگي درباره اقدامات بن سلمان نوشت: »تابوي 
رانندگي زنان در عربس��تان شكس��ته ش��د. تابوي 
حضور اديان پيروان رسمي كشور در شوراي شهر و 
زنان در استاديوم ورزشي در ايران كي مي شكند؟!« 
مهاجراني از خارج نشيناني است كه رابطه خوبي با 
حكومت آل سعود دارد و چندين بار هم در مراسم هاي 

اين خاندان شركت كرده است. 
»مس��يح علي نژاد« اصالح طلب فراري ديگر نيز در 
توئيتي در استقبال از اين اصالحات پوشالي نوشت: 
»با منال الشريف زني كه كمپين رانندگي زنان را در 
عربستان تشكيل داد از انقالب زنان ايران عليه قوانين 
واپسگرا گفتم. ما عليه قوانين واپسگرا مي جنگيم ولي 
فمنيست هاي غربي با توجيه »احترام به فرهنگ« 
تسليم همان قوانين مي شوند. پس اين ماييم كه بايد 
نجات شان دهيم«؛ توئيتي كه به خوبي نشان مي دهد 
حتي فمنيست هاي راديكال غربي هم به فرهنگ ها 

احت��رام مي گذارند اما خبرن��گار اصالح طلب هنوز 
بين اصالحات واقعي و پروژه غربي سازي و حمله به 

فرهنگ هاي ديگر نمي تواند تمييز قائل شود. 
  ژست كذايي اصاح طلبي

اداهاي اصالح طلبي رژيم س��عودي گرچه بسياري 
را حت��ي در ايراني كه اختالفات ش��ديد س��نتي با 
سعودي ها هميشه وجود داش��ته، فريفت اما كمي 
آزادانديشي الزم بود تا بدانند كه آل سعود ديواري 
نيست كه بشود روي آن يادگاري نوشت. ذوق زدگي 
اصالح طلب��ان از اعط��اي برخ��ي حقوق ب��ه زنان 
عربستاني در حالي بود كه زنان ايراني همواره از اين 
حقوق برخوردار بودند و نيازي به چنين اصالحاتي 
در ايران نبود. دولت سعودي هم صرفاً مانوري را براي 

كسب وجهه اجرا مي كرد.
زمان زيادي از نمايش اعطاي آزادي به زنان سعودي 
نگذشته بود كه خبر سركوب مخالفان خصوصاً زنان 
روزنامه نگار در عربستان در فضاي مجازي پيچيد؛ 
زناني كه تنها اتهام شان مخالفت با حكومت آل سعود 
بود. در همين رابطه، روزنامه گاردين نوشت: »محمد 
بن سلمان، وليعهد عربستان به زنان اين كشور حق 
رانندگي داده اما اگر آنها حق ديگري را مطالبه كنند، 

مستقيماً با بازداشتگاه ها روبه رو مي شوند.«

يك رسانه آلماني همان زمان به اين اصالحات نگاهي 
مشكوك داشت: »به نظر مي رسد گشايش محتاطانه 
اين جامعه بس��ته، اقدامي تاكتيكي است. خاندان 
سلطنتي با بحران دست وپنجه نرم مي كند و بدون 
اصالحات اصولي اقتص��ادي، باالخره روزي با خطر 

ورشكستگي اقتصادي مواجه خواهد شد.«
در ادامه اين مقاله به سقوط بهاي نفت اشاره شده و 
اينكه طالي سياه تا ابد پشتوانه اقتصادي عربستان 
نخواهد بود: »به همي��ن دليل وليعهد جوان محمد 
بن سلمان يكسري اصالحات اساسي در نظر گرفته 
اس��ت: كاهش كمك هاي دولتي، خصوصي سازي 
ش��ركت هاي كالن و تقوي��ت بخ��ش خصوصي.« 
نويسنده مقاله معتقد اس��ت كه موفقيت اين گونه 
اقدامات بدون مشاركت زنان امكانپذير نخواهد بود 
و اينكه اين اصالحات خوش رقصي براي غرب است: 
»حقوق بيش��تر براي زنان، كنس��رت و برنامه هاي 
فرهنگ��ي مي توانند به آراس��تن وجهه عربس��تان 
س��عودي در غرب كمك كنند. اميد سعودي ها اين 
اس��ت كه اين اقدامات به جذب س��رمايه گذاران و 
تقويت صنعت گردش��گري كمك كن��د؛ صنعتي 
كه تاكنون ب��ه آن اهميت داده نش��ده اس��ت.« او 
مي نويسد: »هنوز پيگرد و فشار زياد بر منتقدان رژيم 
و دستگيري هاي خودسرانه و ش��كنجه در دستور 
كار اس��ت و هيچ نش��انه اي مبني بر اينكه پادشاه 
حاضر است اندكي از قدرت مطلقه خود واگذار كند، 
وجود ندارد. اين اصالحات براي برخي جنبه نمادين 
دارد و آن را وسيله اي براي آراستن وجهه عربستان 
مي دانند، اما براي ميليون ها زن سعودي به مراتب 

بيش از اين هستند.« 
  زيركي امام خمين�ي در مخالفت با اعطاي 

حق رأي به زنان در رژيم پهلوي
حال ش��ايد دريابيم چرا وقتي محمدرضا پهلوي به 
زنان حق رأي داد، امام خميني با آن مخالفت كردند، 
در حالي كه در جامعه اسالمي مدنظر امام، زنان حق 
رأي داشتند چراكه آن را ژست و ادايي كذايي براي 
فريب مردم مي دانس��تند. در حالي ك��ه مردان هم 
در واق��ع در ايران حق رأي نداش��تند و انتخابات ها 
فرمايشي و نمايشي بود، در حالي كه زنان بسياري به 
صرف محجبه بودن از حقوق خود محروم مي شدند يا 
زنان بسياري در زندان هاي پهلوي شكنجه مي شدند، 
اداي اصالحات و اعطاي حق رأي به زنان صرفاً يك 
فريب جوامع بين المللي و م��ردم ايران بود؛ فريبي 
كه امام خميني ب��ا زيركي و تيزبين��ي خاص خود 
مقابل آن ايستادند اما اصالح طلبان در ايران همراه 
عوام فريبي بن سلمان شدند و حاال جنازه سالخي 
شده  روزنامه نگار عربستاني نش��ان مي دهد چقدر 
حكومت عربستان در انجام اصالحات دموكراتيك 

جدي و صادق بوده است. 

ذوق زدگي اصاحات بن سلمان به وحشت از ساخي منتقد رسيد

اصالحات سعودي با اره برقي!

ب�ه مناس�بت چهارمي�ن س�الگرد درگذش�ت 
رهب�ري  خب�رگان  مجل�س  فقي�د  رئي�س 
برش ه�اي كوتاهي از كت�اب خاط�رات آيت اهلل 
مهدوي كن�ي را كه توس�ط مركز اس�ناد انقاب 
اس�امي منتش�ر ش�ده در ادام�ه مي خواني�د. 
آيت اهلل مهدوي كن��ي درب��اره بحران آفريني هاي 
س��يدمهدي هاش��مي در دهه 6۰ مي گويد: نسبت 
به س��يدمهدي هاش��مي از اول انقالب و حتي قبل 
از انقالب حس��اس بودم، چون مي ديدم پ��اره اي از 
كارهايي كه به سيدمهدي نس��بت داده مي شود با 
موازين شرعي منطبق نيست. در اين گونه امور بيشتر 
از ساير دوستان حّس��اس بودم، نمي خواهم بگويم 
بيش��تر، ولي پيش تر بود، لذا حضور امام)ره( عرض 
كردم اين جريان مهدي هاشمي در اصفهان جريان 
خطرناكي است. من جريان س��يدمهدي را جريان 
خطرناكي مي ديدم، ولي متأس��فانه آن زمان چون 
با شواهد بسيار روش��ن و زنده نمي توانستيم جرائم 
منسوب به سيدمهدي را اثبات كنيم، نتوانستم عليه 

او اقدامي مؤثر انجام دهم. 
 جلسه با آيت اهلل منتظري

مرحوم آقاي رباني املشي كه در آن زمان دادستان 
كل ب��ود و بنده در كميت��ه بودم و ني��ز جناب آقاي 
طاهري خرم آبادي كه نماينده امام در س��پاه بودند، 
درباره  جريانات سيدمهدي ش��واهدي داشتيم، به 
خصوص آقاي رباني كه شواهد مكتوب هم داشتند. ما 

يك روز وقت گرفتيم و در قم خدمت آقاي منتظري 
رفتيم. آقاي رباني بقچه اي پر از اسناد به همراه آورده 
بود. اتاقي را هم خلوت كردي��م و گفتيم هيچ كس 
در اتاق نيايد چون ما مطلب س��ّري داريم، حتي به 
داماد آقاي منتظ��ري هم كه معموالً در جلس��ات 
ش��ركت مي كردند، گفته شد كه تش��ريف نياورند 
كه ما مي خواهيم خصوصي صحب��ت كنيم. حدود 
يك س��اعت خدمت ايش��ان بوديم.  من آنچ��ه را از 
حدسيات و شواهد داشتم بيان كردم. آقاي طاهري 
و همچنين آقاي رباني هم چيزهايي را مطرح كردند 
ولي اسناد فوق براي آقاي منتظري مقبول واقع نشد و 
مي گفتند: اينها براي من حجت نيست. ايشان گفتند: 
من ايشان )سيدمهدي( را آدم درستي مي دانم، او را 
فردي سودمند و مفيد مي شناسم. آقاي رباني گفتند: 
شما اين مدارك را مطالعه كنيد، ما اينجا مي گذاريم. 
گفتند باشد تا من مطالعه كنم ولي باز مثل اينكه براي 

ايشان يقين حاصل نشد. 
 سنگري كه تنها به دست امام)ره( فتح شد 

مرحوم مهدوي كني مي گويد: در شب ميالد حضرت 
ولي عصر)عج( در سال 1361 سفري كاري به كازرون 
داش��تم و در آنجا در جشن ميالد ش��ركت كرده و 
سخنراني نمودم. در آن سخنراني مطلبي را با صراحت 
اعالم كردم كه در روزنامه هاي آن وقت نوشتند. من 
گفتم افزون بر خاكريزهاي دش��من بعثي، خاكريز 
هفتمي در جبهه  اصفهان وجود دارد كه تنها به دست 

تواناي امام امت فتح مي شود و ديگري توانايي فتح آن 
را ندارد. اميدوارم كه امام بعد از فتح ساير خاكريزهايي 
كه صورت گرفته بود اين خاكريز را هم فتح بكند. اين 
جمله اي بود كه من آن زمان گفت��م و برخي گمان 
مي كردند من با بعضي از علم��اي اصفهان مخالفت 
شخصي دارم، در حالي كه اين طور نبود. منظور من 

جريان سيدمهدي هاشمي در اصفهان بود. 
 قائم مقامي كه گوش به فرمان رئيس نبود

به گفته آيت اهلل مهدوي كني آقاي منتظري بالطبع 
نوعي تكروي در مسائل داشتند و نظرات خودشان 
را بيان مي كردند. قائم مقام قاعدت��اً بايد آنچه را كه 
رئيس اصلي مي گويد بگويد. اگر ايشان قائم مقامي را 
پذيرفته بودند اقتضا داشت ببينند امام چه مي گويند، 
ايشان هم همان را بگويند، به خصوص پس از اينكه 

رسماً به عنوان قائم مقام منصوب و معرفي شدند ولي 
جناب آقاي منتظري غالباً نظرات خودشان را بيان 
مي كردند، نقدهايي نسبت به مسائل سياسي كشور از 
جمله سپاه، قوه  قضائيه و دولت مي داشتند. گاهي هم 
حتي به خود امام- مستقيم يا غير مستقيم- اشكال و 
ايراد مي گرفتند، به  خصوص آنكه رسانه هاي خارجي 
اظهارات ايشان را بزرگ مي كردند و به عنوان اينكه 
قائم مقام رهبري ايران اين حرف ها را زده اند از آن سوء 
استفاده مي كردند، البته من مكرر از امام مي شنيدم 
كه ايشان را نصيحت مي كردند كه چرا اين حرف ها 
را مي زنيد. يك بار خود آقاي منتظري نقل كردند كه 
امام بنده را خواستند و به من گفتند آقاي منتظري 
ش��ما حرف هايي مي زنيد كه راديوهاي بيگانه آنها 
را مي گويند. راديو بغداد اينها را مي گويد. چرا ش��ما 
حرف هايي مي زنيد كه راديو بغداد آنها را مي گويد؟ 
اين دليل بر اين اس��ت كه حرف هاي ش��ما صحيح 
نيست، يعني به مصلحت انقالب نيست كه دشمن 
روي آنها مان��ور مي ده��د و روي آن تبليغ مي كند، 

بنابراين اين حرف ها را نزن. 
 تا كجا مي خواهيد به حرف هايي كه دشمن از 

آن سوءاستفاده مي كند، ادامه دهيد؟
اين وضعيت ادامه داشت تا سال آخر حيات امام كه 
ايشان از علمايي كه در جريان انقالب و نهضت نقش 
داشتند، دعوتي به عمل آوردند. مدعوين از تهران و قم 
بودند، از جمله  اينها حضرت آيت اهلل مشكيني، آيت اهلل 

اميني و حاج احمد آقا بودند. سران جامعه  روحانيت، 
تعدادي از اعضاي مجمع روحانيون و بعضي از اعضاي 
دفتر امام نيز در ميان آنها بودند. در اين جلس��ه امام 
فرمودند من احس��اس مي كنم كه عم��رم به پايان 
رسيده، البته من نسبت به روند انقالب و ادامه جريان 
انقالب هيچ نگراني اي ن��دارم، انقالب جاي خودش 
را باز كرده و موتور انقالب به پيش مي رود و دشمن 
كاري نمي تواند بكند ولي من از يك چيز مي ترسم و 
آن، اختالف ميان شماهاست. شما اگر با هم باشيد 
انقالب صدمه نخواهد خورد، البته ممكن است دشمن 
كارهاي ايذايي انجام بدهد، ولي اگر شما با هم اختالف 
پيدا كنيد ممكن است انقالب ضربه ببيند، لذا من به 
شما نصيحت مي كنم از اختالف و تفرقه بپرهيزيد.  
پس از پايان مجلس، امام به آيت اهلل منتظري فرمودند 
شما بنشينيد با شما كار دارم. امام باز ايشان را به طور 
خصوصي نصيحت كردند. امام فرمودند ش��ما ديگر 
چنين حرف هايي نزن. تا كجا ش��ما مي خواهيد به 
اين حرف هايي كه دشمن از آن سوء استفاده مي كند 
ادامه بدهيد، البته ما از آن جلس��ه بي��رون آمديم و 
ايشان به تنهايي نشستند، اين را خود آقاي منتظري 
نقل كردند، ولي پيدا بود كه اين نصيحت را نپذيرفته 
بودند. آقاي منتظري مي گفتند من احساس وظيفه 
مي كنم، بايد اين حرف ها را بزنم. عمالً هم اين طور بود 
كه باز هم ادامه دادند و به روش سابقشان عمل كردند 

تا به عزل منتهي شد. 

خاطره مرحوم مهدوي كني از لجاجت منتظري

بقچه پر از سند هم منتظري را قانع نكرد

    يادبود

زينب شريعتي
   گزارش


