
مخاطب شماييد!

دولت های اسالمی، از اختالف نظرها برای 
حمایت از ملت مظلوم فلسطین صرف نظر کنند

 پیام مللا به دنیاى اسللام، به دولتهاى اسللامى 
ایللن اسللت کلله از تللوان خودتللان، از توانایى هللاى 
عمومللى  و ملللى و دولتِى خودتان اسللتفاده کنید، از 
مظلوم حمایت کنید؛ بفهمانید به دشللمنان که دنیاى 
اسللام در مقابل سللبعیت و تجاوز آرام نمى نشیند؛ 
پیللام ما به دولتهاى اسللامى این اسللت. ما با همه ى 
اختاف نظرهایى که ممکن اسللت با برخى از دولتهاى 
اسللامى در زمینه هللاى گوناگللون سیاسللى و غیللر 
سیاسللى داشته باشللیم، اما همه باید در این امر از 
هملله ى آن اختاف نظرها صرف نظر کنند. بخشللى از 
امت اسللامى در قالب یللک ملت مظلللوم در چنگال 
یک گللرگ خون خللوار و خون ریزى دسللت وپا میزند؛ 
همه باید به کمک او بشللتابند؛ این حرف ما اسللت. 
امللروز مسللئله ى غزه، مسللئله ى اول دنیاى اسللام 
اسللت. این ]اسللت[ که پیغمبر فرمود: َمللن اَصبََح َو 
لَم یَهتَمَّ ِباُموِر الُمسللِلمین َفلَیَس ِبُمسِلم؛ اهتمام به 
این امر، در صدر اهتمامات همه ى دنیاى اسام باید 
قرار بگیرد. آحللاد مردم، ملتهللا، دولتها بالخصوص، 
مسللئوالن کشورها، مسئوالن دولتها بایستى همه به 

فکر بیفتند... 
یللک کار کمک به مظلوم اسللت؛ کلله این کمک به 
مظلوم به معناى فراهم کردن امکانات حیاتى آنها است. 
امروز آنها به غذا احتیاج دارند، به دارو احتیاج دارند، 
به بیمارسللتان احتیاج دارند، به آب احتیاج دارند، به 
برق احتیاج دارند، به بازسللازى منازلشان و شهرشان 
و مسکنشللان احتیاج دارند، دنیاى اسام موظف است 
اینها را فراهم کند. اینها به سللاح هم احتیاج دارند؛ 
دشمن میخواهد دسللت اینها را از ساح خالى کند، تا 
هروقت اراده کرد و میلش کشللید - سِر یک بهانه اى 
یا بى بهانه - به اینها حمله کند؛ اینها هم هیچ نتوانند 
از خودشان عکس العمل نشان بدهند؛ دشمن این را 
میخواهد. باید در مقابل این خواسللت ناحق دشللمن، 

عزم دنیاى اسام خودش را نشان بدهد.
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پژوهش و تالیف: تورج گیوری

 این جمعیت موهوم 
تنها یک "عضو" داشته و دارد
وضعیت احزاب و گروه هاى با قیمانده در شورا!

همچنی��ن در تعاریف گروه ها و احزاب عضو ش��ورا 
نیز بس��یار صحبت ها و تعاریف مطرح شده: در حالیکه 
ریاکارانه اش��اره ای به اینکه چند حزب و شخصیت مهم 
عضو ش��ورا در همان س��ه چهار سال اول از شورا خارج 
شدند. نش��ده است. خوب اس��ت که از وضعیت واقعی 

همان دو سه حزب و گروه باقیمانده نیز مطلع شویم:
- جمعیت دفاع از دموکراس��ی و اس��تقالل ایران با 
کلمه اختصاری اقامه بعنوان یک تشکل مستقل! خارج 

از سازمان قلمداد شده است.
آق��ای جالل گنج��ه ای عضو س��ازمان مجاهدین در 
رده مع��اون بخ��ش ک��ه همس��ر و فرزن��دان وی نیز در 
درون تش��کیالت س��ازمان هس��تند رهبر این جمعیت 
اعالم می ش��ود. تاکنون هیچ فرد دیگری از این جمعیت 
اعالم عمومی نش��ده و حضور خارجی نداش��ته و این هم 
یک��ی از ترفند های دوگانه رجوی اس��ت که با آب و تاب 
فراوان ایش��ان را به عنوان یک تشکل و جمعیت! همواره 
معرفی می کند در باب تعریف این جمعیت یک نفری! در 
اطالعیه های سازمان “اقامه” چنین شرح داده شده است.

»... جمعیت دفاع از دموکراس��ی و اس��تقالل ایران 
در س��ال۱۳۵۹ ب��ا نام »جمعیت اقامه« تأس��یس ش��د 
و دربرگیرن��دٌه روش��نفکران مذهب��ی ی��ا غیرمذهبی! و 
همچنین متخصصان و تکنوکرات های ایرانی می باش��د 
و توس��ط جالل گنجه ای، که یک روحانی برجس��ته و از 
مخالفان شناخته شده تفکر بنیادگرایانه از اسالم می باشد، 
نمایندگی می ش��ود. وی از ش��اگردان قدیمی )آیت اهلل( 
خمینی اس��ت ک��ه به دلیل تأکید )آی��ت اهلل( خمینی بر 
»والیت فقیه« و استبداد دینی، از او فاصله گرفت. آقای 
گنجه ای در زمان ش��اه زندانی سیاسی و در سال ۱۳۵۸ 

کاندیدای مردم رشت برای نمایندگی مجلس بود.«
 و حقیقت این اس��ت که این جمعیت موهوم تنها 

یک "عضو" داشته و دارد.
ج��الل گنجه ای ب��ا لباس فرم س��ازمان مجاهدین 
در یکی از جلس��ات درونی در کمپ اش��رف! وبا لباس 

روحانی در جلسات ببرونی!
- شاخه هویت از چریک های فدایی خلق نیز چنین 

معرفی می شود:
یک انش��عاب از گروه چپ چریک های فدایی خلق 
ایران است که با وابستگی به  مسکو به شدت مخالف بود. 
این شاخه سازمان در سال ۱۳۶۳ متقاضی عضویت در 
ش��ورای ملی مقاومت ش��د و در سال ۱۳۶۴ به عضویت 
این شورا پذیرفته شد. مهدی سامع، مهندس مکانیک، 
نمایندٌه این س��ازمان در شورا، از سال ۱۳۴۹ تا ۵۷ در 

زندانهای شاه به سر برده است.
واقعی��ت این اس��ت که ت��ا کنون از ای��ن گروه نیز 
تنها دو نفر مهدی س��امع و زینت میرهاشمی شناخته 
ش��ده اند. آنها اینقدر در مضیق��ه بودند که در بعضی از 
جلس��ات ش��ورا در عراق تشکیل می ش��د. خانم زینت 
میرهاش��می ش��رکت نمی کرد و مریم عضدانلو علت را 
از قول خانم میرهاش��می چنی��ن توصیف می نمود: که 
به علت اینکه ایش��ان فرزند کوچکی داش��ته کس��ی را 
برای سرپرس��تی وی نداش��ته اس��ت! وبه همین دلیل 
نمی توانست در جلسات شورا در عراق شرکت نماید! در 
یکی از جلس��ات درونی نیز یکبار رجوی اشاره نمود که 

گروه آنها حتی به ۱۵ نفر هم نمی رسند.

سازمان منافقین

نبود؟! دانستن حق مردم 

گفتار حضرت على)ع( است 59 در وقتى که خوارج به قتل رسیدند: و به آن حضرت گفته شد همه آنان هاك شدند 
به خدا قسللم چنین نیست، اینان نطفه هایى هسللتند در صلب مردان، و َرِحم زنان، هرگاه از آنان شاخى سر زند بریده 
شللود تا اینکه آخرین آنان دزدانى لُخت کننده مردم شللوند. پس از من خوارج را نکشید، چون کسى که حق را بجوید و 

اشتباه کند مانند کسى نیست که باطل را بخواهد و آن را بیابلد. منظور حضرت از باطل خواه معاویه و اصحاب اوست...  
دنیا خانه اى است که کسى از آن سالم نمانده مگر با اعمال پاکى که در آن انجام دهد، و به چیزى که مخصوص آن عمل 

شود نجات پیدا نشود. مردم به دنیا از باب امتحان مبتا شده اند، آنچه را از این دنیا محض دنیا برداشته اند.

 نشست اضطراری هیأت رئیسه
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

درباره انتصابات اخیر زنگنه
رئی��س کمیس��یون ان��رژی مجل��س گفت: هیأت رئیس��ه 
کمیسیون درباره رویه جدید و مشکوک زنگنه در انتصابات باند 
خاص برای س��مت های ب��االی مدیریتی وزارت نف��ت در آینده  

نزدیک نشست اضطراری برگزار خواهد کرد.
به گزارش فارس، فریدون حسنوند با اشاره به اینکه انتصابات 
اخیر وزارت نفت به ویژه در شرکت ملی حفاری به فروپاشی این 
ش��رکت به عنوان بزرگترین دستاورد صنعت نفت پس از انقالب 
می انجامد، گفت: زمان��ی که پس از انقالب آمریکایی ها از ایران 
رفتند و در حوزه های فناوری صنعت نفت، کش��ور مورد تحریم 
واقع شد، حضرت امام)ره( دس��تور دادند که سریعاً متخصصان 
داخل��ی جای آمریکایی ها را در حوزه حفاری پر کنند به همین 
دلیل تنها دس��تاورد پس از انقالب ما در حوزه نفت که کارنامه 

بسیار درخشانی دارد همین شرکت ملی حفاری ایران است.
وی با هشدار نسبت به اینکه تصمیمات مشکوک اخیر زنگنه 
در انتصاب��ات وزارت نفت، منجر به کن��ار رفتن نیروها و مدیران 
متعهد خواهد شد،  اظهار داشت: دیروز تصمیمی بسیار مشکوک 
از طرف وزیر نفت اتخاذ شده است که طبق آن یکی از مدیران با 
تجربه صنعت نفت که مدیرعامل حفاری است بدون کوچکترین 
هماهنگ��ی عزل کردند و یک نفر ناتوان،  ضعیف و ناکارآمد را که 
بزرگترین مسئولیت او مدیریت ناکام پروژه پتروشیمی دهدشت 
بوده است و به خاطر همین ناتوانی از این سمت عزل شده است، 

به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری منصوب کرده اند.
- یک مدیر ناتوان را که قباًل به علت ناکارآمدی از مدیریت 
پتروشیمی دهدشت عزل شده است، به عنوان مدیرعامل شرکت 

ملی حفاری منصوب کرده اند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: تاکنون 
بدنه کارشناسی و فنی شرکت ملی حفاری نسبت به انتصاب جدید 

واکنش منفی نشان داده است و چنین به نظر می رسد همراهی و 
همدلی الزم از سوی بدنه شرکت با مدیرعامل جدید به وجود نیاید 

که قطعاً موجب آسیب جدی به صنعت کشور خواهد شد.
وی ادامه داد: متأسفانه امروز شاهدیم که با یک برنامه ریزی 
و طراح��ی مش��کوک، هم آق��ای زنگن��ه و هم برخ��ی اعضای 
هیات مدیره ش��رکت ملی نفت به دنبال این هستند ضعیف ترین 
مدی��ران را ب��ر راس کار بگمارند، چون قباًل ه��م در رفتار آقای 
زنگنه چنین مواردی را ش��اهد بوده ایم که ش��رکت ملی مناطق 
نفت خیز را با همین سبک از آن اُبَُهت و جایگاه خود تنزیل داد 

و تقریباً امروز ناکارآمد و ضعیف است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: بنای 
اینها بر این اس��ت که مجموعه ش��رکت ملی حفاری را بدست 
کسی بس��پارند که بتوانند دستوراتشان را به وی تحمیل کنند 
تا در آینده ای نه چندان دور این مجموعه از هم بپاشد و پس از 
آن پای ش��رکت ها و دکل های خارجی سودآور برای دالالن در 
این کش��ور باز شود. وی تصریح کرد: حرکت مشکوک این است 
ک��ه در روزهایی که نی��از مبرم به توانمن��دی داخلی در عرصه 
حفاری داریم چرا چنین اقدامی در جهت تضعیف ش��رکت ملی 
حفاری صورت می گیرد؟ آن هم در یک تصمیم ناگهانی و بدون 

هماهنگی در یک جلسه غیرمترقبه و محصور.
نماینده مردم اندیمش��ک در مجلس شورای اسالمی گفت: 
امسال سال »اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال« است و رهبری 
بر اس��تفاده از توان داخلی تأکید کرده اند، اما نتیجه این رویکرد 

در وزارت نفت، وابستگی به خارجی ها خواهد بود.
حس��نوند با اش��اره به اینکه کمیته  ای جه��ت انتصابات در 
وزارت نفت طراحی ش��ده اس��ت و زنگنه تعدادی را مش��خص 
کرده تا برای آینده صنعت نفت عده ای خاص را در س��مت های 
مختلف برگزینند، گفت: بخش��ی از اینها بازنشس��تگانی هستند 
ک��ه از بخش ه��ای مختلف از جمله س��ازمان برنام��ه و بودجه 
انتخاب می شوند و به دنبال این هستند که در شرکت پاالیش و 
پخش که یکی از حوزه های کاماًل تخصصی است یک بازنشسته 

سازمان برنامه و بودجه کشور را منصوب کنند.
وی اضاف��ه ک��رد: همچنی��ن در نظر دارند در ش��رکت ملی 

پتروشیمی ایران یکی از فعاالن فتنه سال ۸۸ را که هیچ تجربه ای 
در حوزه صنعت نفت ندارد و حداکثر چهار س��ال در وزارت نفت 
مشغول به کار شده و هنوز استخدام رسمی نیست به عنوان معاون 

وزیر و مدیرعامل پتروشیمی منصوب کنند بوده است.
- انتصابات وزارت نفت، تاوان رأی عدم اعتماد کمیس��یون 
ان��رژی و نمایندگان مناطق جنوبی و زاگرس نش��ین به بیطرف 

وزیر پیشنهادی نیرو و انتقام از رفتار نمایندگان است.
رئیس کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
برخی از تصمیم گیران در کمیته انتصابات وزارت نفت متعلق به 
خاندان بهایی زاده هستند و بخش مهم فنی و مهندسی صنعت 
نف��ت و پیگیری برای انتصابات از جانب همین مجموعه صورت 
می گیرد. وی خاطرنش��ان کرد: کسی که انتساب او به خاندانی 
بهایی مش��هور اس��ت،  امروز ب��رای عزل و نصب ها در س��طوح 
مدیریت��ی وزارت نفت تصمیم می گیرد و جالب اینجاس��ت که 
پیگیری برخی قراردادها با ش��رکت های خاص را نیز همین فرد 
برعه��ده دارد که عضویت در هیات مدیریت ش��رکت ملی نفت 

ایران دارد.
حس��نوند با تصریح ب��ر اینکه برخی اعض��ای هیات مدیره 
ش��رکت ملی نفت و اعضای کمیته انتصابات وزارت نفت سوابق 
محکومیت قضایی دارند، گفت: پرونده اینها در دس��تگاه قضایی 
کاماًل مش��خص است. وی خاطرنشان کرد: به عالوه برخی دیگر 
از کسانی که کمتر از ۴ سال سابقه حضور در وزارت نفت دارند 

در حوزه های بازرگانی وزارت نفت مسئولیت گرفته اند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: از یک 
طرف کانون بازنشستگان راه اندازی می شود و از طرف دیگر جریان 
فتنه س��بز را که در سال ۸۸ کانون درگیری و اتهام پراکنی علیه 

نظام بود برای مسئولیت گرفتن در وزارت نفت رشد می دهند.
وی عنوان داش��ت: آقای زنگنه احساس می کند که آخرین 
دوره ای اس��ت که در وزارت نفت مسئولیت خواهد داشت از این 
رو دس��ت به طراحی در انتصابات برای آینده این وزارتخانه زده 
اس��ت و به دنبال چینش افراد در مسئولیت های مهم مختلف از 
جمله فنی، مهندسی،  پاالیش و پخش، پتروشیمی و شرکت های 

عملیاتی در مناطق مختلف است. 

- می خواهند در ش��رکت ملی پتروش��یمی، یکی از فعاالن 
فتنه ۸۸ را که حداکثر چهار س��ال است در وزارت نفت مشغول 
به کار شده به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل پتروشیمی منصوب 

کنند بوده است.
حس��نوند با تاکید بر اینکه امروز دلسوزان نظام باید نسبت 
به این طراحی مش��کوک حساس��یت نش��ان دهند، گفت: آنچه 
ام��روز رخ می  دهد در حوزه انتصاب��ات وزارت نفت همه از یک 
جری��ان و باند خاص هس��تند و اگ��ر در راس مدیریت های این 
وزارتخانه قرار گیرند آینده ای بس��یار نگ��ران کننده پیش روی 
صنعت نفت کش��ور خواهد بود. وی ب��ا تاکید بر اینکه این رویه 
جدی��د در انتصابات وزارت نفت همه مربوط به پس از اخذ رای 
اعتم��اد زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت دهم از مجلس اس��ت، 
بیان داش��ت: آقای زنگن��ه و مجموعه مدیریت��ی اش تا پیش از 
تعطیالت تابس��تانی مجلس دس��ت نگه داش��ته بودند و اکنون 

شروع به اقدامات خود در این نحو از انتصابات کردند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: گمانه زنی 
دیگ��ری نیز وج��ود دارد مبنی بر اینکه برخی اقدام��ات در وزارت 
نفت،  امروز تاوان رفتار برخی اعضای کمیسیون انرژی و نمایندگان 
مناطق جنوبی کشور و نیز زاگرس نشینان در قبال آقای حبیب اهلل 

بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو و عدم رای اعتماد به او است.
وی ادامه داد: گمانه زنی بر این است که آقای زنگنه می خواهد 
انتقام این رای عدم اعتماد را از این دسته از نمایندگان بگیرد به 
همین دلیل قطعاً در مقابل این رفتار ایس��تادگی خواهیم کرد و 

موارد را به اطالع مردم خواهیم رساند.

 مثلث بهاییان،  محکومان قضایی و فتنه 88
در انتصابات وزارت نفت

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با ذکر اینکه 
برخی انتصابات در وزارت نفت از میان فعاالن فتنه ۸۸ که حتی 
در ادامه تحصیل هم از طرف دستگاه های امنیتی با موانع قانونی 
مواجه شدند، گفت: آقای زنگنه باید نسبت به به کارگیری مثلث 
بهاییان،  محکومان قضایی و فتنه ۸۸ در س��طح باالی مدیریتی 

وزارت نفت پاسخ'و باشد.

قیمت شفافیت

زنان ما هنوز در حد وزارت نیستند

مى گفتند پولدارترین بانوى شوراى شهر تهران است 
و خانه 500 مترى اش مانند بهشللتى گمشده در پایتخت 
مى مانللد، خیلللى از مطالب دیگللرى را هم دربللاره فاطمه 
دانشللور عضللو اصاح طلب شللوراى چهارم شللهر تهران 
گفتند و شللنیدیم اما حاال قرار اسللت از با پیوسللتن به 
پویش شفافیت سیاست روز به بسیارى از این شنیده ها 

پاسخ گوید:
- مى گویند با سیاسللتمداران اصاح طلب نسللبت و 

خویشاوندى دارید؟
نه ندارم.

- این نزدیکى که با آقاى خاتمى دارید چگونه ایجاد 
شده است؟

آقاى خاتمى از کارهاى من استقبال مى کند و من هم 
هرازگاهللى گزارش  کارهاى اجتماعى خود را به ایشللان 
مى دهم و ایشان عاقمند به دانستن وضعیت کشور از 

نظر آسیب هاى اجتماعى هستند.
- با آقاى هاشمى رفسللنجانى چطور، گویا دیدارهایى 

هم داشتید؟
آرى دیللدار داشللتم. با بللزرگان اصاحللات همواره 

رابطه خوبى داشته ام.
- نظر شللما این اسللت که پسللت ها باید براسللاس 
صاحیت باشللد یا براساس تقسیم جنسیتى، مثا آیا به 

این اعتقاد دارید که باید وزیر زن داشته باشیم؟
نه اصللا اینطللور نیسللتم، نگاهم شایسته سللاالرى 
اسللت. به نظر مللن زنان ما هنللوز به مرحللله حضور در 
جایللگاه وزارت نرسللیده اند و بایللد از رده هایللى مانند 

معاون وزیر شروع کنند و پلکانى باال بروند. 

- برخللى افراد جامعه نگاهشللان این اسللت که اگر 
مى خواهى وارد مجلس شوى یا پستى داشته باشى باید 
یک ساختار خاص و نوعى تظاهرات خاص داشته باشى)با 
توجه به اینکه شللما از مانتو و روسللرى در پوشش خود 
استفاده مى کنید( این موضوع به شما هم گوشزد شد؟

من هرگز تظاهر نکردم، چنانکه درباره پوشش به من 
توصیه شد که چادر داشته باش و من نپذیرفتم و همواره 
خللودم بوده ام. حتى دیدار رهبرى هم با همین پوشللش 
خودم رفتم و از آنجا هم هیچ تذکرى به من داده نشللده 
مهم داشتن پوشش موجه در چارچوب حدود شرع است.

- ایللن یعنى اگر زمانى شللما را با چادر دیدیم واقعا 
به این درك رسللیدید که همه جا چادرى باشید نه فقط 

براى پست؟
من فکر مى کنم باید خودت باشى. تغییر در پوشش 
ممکن اسللت از نگاه مردم که تللو را همانگونه که بودى 
انتخاب کرده اند یک نوع مصلحت گرایى محسللوب شللود 
بنابراین من همیشه خودمم و اگر روزى چادر بپوشم به 

خاطر پست خاصى چادر نپوشیدم.
- اگر پول نداشتید عضو شوراى شهر مى شدید؟

نمى دانللم. منظورتللان این اسللت کلله مى خواهم در 
دنیاى سرمایه دارى باشم یا سیاست؟

- نه، یعنى اینکه اگر پول نداشللتید اصاحات قبول 
مى کرد دوره چهارم شما را در لیست جاى دهد؟

فکر نمى کنم اصاحاتى ها این دید را به من داشتند، 
آنهللا بیشللتر بلله فعالیت هللاى اجتماعى من نللگاه مثبت 

داشته اند تا حساب بانکى ام. 
- اگر آن زمان اصول گرایان از شللما حمایت مى کرد 

حاضر بودید بپذیرید؟
فکر نمى کنم چون تفکراتم با آنها فاصله زیادى داشت. 
- آن خانه 500 مترى بسللیار زیبا را که در رسانه ها 

توصیف مى شود هنوز دارید؟
آن طللور که وصف کللرده بودند هرگللز، اما خانه من 

بزرگ است و خیلى قبل تر از ورودم به شورا این خانه 
را داشتم. 

- شما پولدارترین فرد شوراى شهر بودید؟
نمى شللود گفت چللون دارایى هللاى اعضا را شللفاف 

نکرده اند.
- حاضر هسللتید دارایى خود قبل و بعد از شورا را 

اعام کنید؟
بله؛ حاضر هستم. االن هم همان خانه قبل از شورا 
را دارم اما بسللیارى خانه هایشللان تغییر کرد. )با خنده 

مى گوید(
- تابعیت کشور دیگرى دارید؟

نه ندارم.
- نمى خواهید در خارج زندگى کنید؟

نه مللن اینجا پاگیر هسللتم و مى خواهم باشللم. دلم 
نمى آید این همه بچه هایى را که تحت سرپرسللتى دارم 
رها کنم. من در روز 5 الى 6 بچه بد حال از خیابان ها جمع 
مى کنم و 17 نمایندگى در شهرستان ها دارم و پیگیر این 

مسائل هستم نمى توانم رهایشان کنم و بروم.
- خودتان هم براى سر زدن به این بچه  ها مى روید؟

بله حتما مى روم چون اگر نروم کم کم نسبت به این 
کار سللردى ایجاد مى شود. سللختى دارد اما خوب است، 
حللس مى کنم به خللدا بدهکارم و این طللورى اداى دین 
مى کنللم چون شکسللت هاى بسللیارى در کار خورده ام و 
همیشلله خداوند رحمتش شللامل حالم شده است و من 

حاال حاال ها به خدا بدهکارم.
- خوانده بودیم همیشه یک چهارم مالتان را در این 

راه مى دهید، این رویه هنوز هم ادامه دارد؟
بله، حتى بعضى وقت ها مى شود سه چهارم اما راضى 

هستم و به دنبال توسعه آن هستم. 
- اینکه از شللوراى شللهر بیرون آمده اید مشللکلى 

براى تامین هزینه هاى کارهاى خیر ایجاد نمى کند؟
نه من کارآفرین هسللتم قبل از ورودم به شورا هم 

کارآفریللن بللوده ام، در حوزه اقتصادى و هللم در حوزه 
اجتماعللى و شللرکت هایم کار مى کننللد و اکنون بیشللتر 
روى آنهللا وقللت مى گذارم. کار در شللورا روى رونق کار 
اقتصادى من تاثیر گذاشللت چللون فرصت نمى کردم به 
سللفرهاى تجللارى ام بللروم و متضرر هم شللدم. اما آن 
ضللرر مالللى را ترجیح دادم و به انللدازه توانم در حوزه 

آسیب هاى  اجتماعى نیز اثرگذار بوده ام.
- با هزینه شللورا براى کارهاى شللخصیتان سللفرى 

رفته اید؟
نه. من حتللى عضو هیئت نمایندگان اتللاق بازرگانى 
هم که هسللتم هرگز از هزینه هاى آنجا براى سفرهایم 

استفاده نمى کنم و نکردم. 
- با این نللوع عملکردهایى که دارید به اصولگرایى 

خیلى نزدیک تر هستید به آن فکر کنید؟
شللاید این طور باشللد اصولگرایان زیاد با من زاویه 

ندارند براى خودم اصولى دارم که به آن پایبندم.
- براى همین است که مى گوییم به اصولگرایى هم 

فکر کنید.
باید اندیشلله ام را بنویسللم و به آن ساختار دهم. 

شاید جریان دیگرى شود.
- بلله عنللوان کارآفریللن اعتقللادى بلله حمایللت از 

تولیدکنندگان کاالهاى داخلى دارید؟
بله سللعى مى کنم وسایل ایرانى استفاده کنم همین 

کیفى که همراهم است ایرانى است.
- وسایل خانه چطور؟

تا جایى که بشود آرى. 
چیزهایللى  چلله  را  تهللران  امللروز  اولویت هللاى   -

مى بینید؟
ایمنللى تهران، آلودگى هوا، حمل و نقل و آسللیب هاى 
اجتماعى اولویت تهران اسللت. باالترین چالش شهردارى 
مسائل مالى است که نمى دانم چگونه باید حل کنند. فکر 

مى کنم آقاى نجفى در تعامل با دولت بتواند حل کند. 

#پویش_شفافیت

انعکاس

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

هر از چند گاهی خبرهایی از کشتار ناجوانمردانه 
مس��لمانان روهینگیا در میانمار برجسته شده و در 
خالل آن اخبار های بین المللی گزارشاتی بر درگیری 
بودایی ها با مسلمان تاکید می کنند غافل از اینکه در 
پس این آشوب ها و روش��ن کردن اختالف مذاهب 
فتنه عظیمی نهفته که قطعا به کام مدعی کدخدایی 

بر نظام بین المللی برنامه ریزی شده است. 
برنامه ریزی ای که اگر ش��فافیت و روشنگری 
افراد دلس��وزی چ��ون مقام معظ��م رهبری درپی 
افشاگری آن برنیایند معلوم نیست آتش تفرقه آن 
تا کجا پیش خواه��د رفت. البته این بازی  قدیمی 
کش��ورهای اقتدارطلب و انحصارطلبی اس��ت که 
دوست دارند از خون مردم بی دفاع برای خودشان 
پایگاه اقتدار بس��ازند اما هر ب��ار این حربه قدیمی 
با ش��کل و ش��مایل جدیدی ب��روز می کند و یک 
نوع تفرقه ایجاد می ش��ود. بر همین اس��اس سعی 
می  کنیم چند نمون��ه از مدل های تفرقه اندازی در 
جهان را مرور کنیم که ظاهرا جدیدترین آن دامن 

مسلمانان و بودایی  ها را در میانمار گرفته است.

 روشن کردن تنور اختالفات مذهبی
با سوء استفاده از متعصبین

درگیری ایجاد کردن بین مذاهب مختلف برای 

رسیدن به اهداف کش��ورهای تفرقه افکن که خود 
را کدخدا می  دانند همواره رس��م همیشکی جهان 
بوده اس��ت اما این روزها فجایعی که در میانمار با 
کشتار وحشیانه مسلماان بروز کرده است را به پای 
اختالف مذهبی بودایی ها و مس��لمانان می نویسند 
و عده ای مدام در ح��ال داغ کردن تنور این تفرقه 

هستند. 
همین موضوع به قدری در افکار عمومی جهانی 
در ح��ال نفوذ بود ک��ه حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، 
رهبر فرزانه جمهوری اس��المی ایران برای روش��ن 
کردن اهداف ش��وم این تفرقه افکنان روز گذشته در 
جلس��ه درس خارج از فقه تقلی��ل فاجعه میانمار به 
یک درگیری مذهبی بین مس��لمانان و بودایی ها را 
نادرس��ت خواندند و افزودند: »البته ممکن است در 
این حادثه تعصب مذهبی تأثیر داش��ته باشد اما این 
قضیه، یک قضیه سیاسی است، زیرا مجری آن، دولت 
میانمار است و در رأس آن دولت نیز زنی بی رحم قرار 
دارد که برنده جایزه صلح نوبل بوده و با این اتفاقات، 

در واقع، مرگ جایزه صلح نوبل رقم خورد.«
اما این تنها باری نیس��ت که مدعیان ابرقدرت 
جهان با تفرقه انداختن بین ادیان و مذاهب سعی 
در درگی��ر ک��ردن م��ردم دنیا و پیش��برد اهداف 
نامیم��ون خود دارند. پی��ش از فجایع میانمار هم 
بر طبل تفرقه بین مسلمانان با حمایت از وهابیت 
و تروریست های داعشی کوبیده شده بود که آتش 
آن دامن مردم بی گناه بس��یاری را در کش��ورهای 

مختل��ف گرفت. البته این روی��ه مخصوص دهه و 
صده اخیر نیس��ت چراکه با نگاهی به تاریخ و پیدا 
ک��ردن کلید واژه هایی ماند جن��گ صلیبی، تاکید 
بر این جنگ های فرسایش��ی حتی در سال 200۱ 
بعد از حادثه یازده س��پتامبر دوباره می خواهد این 
کینه قدیمی مانده در دل متعصبان را روشن کند. 
البت��ه این رویه فقط به مس��لمانان و فرق مختلف 
محدود نشده و در فواصل زیادی بین مذاهب سایر 
ادیان مانند درگیری کاتولیک ها و پروتس��تان ها و 
حتی یهودیان واقعی با صهیونیس��ت ها هم نمایان 
می ش��ود. این ماجرا حتی با نسل کشی مسلمانان 
توس��ط صرب ها  در کشور بوسنی به خوبی نمایان 
اس��ت و قطعا برای رفتارهای تفرقه افکنانه بر پایه 
دین می توان بس��یاری دیگر از فجایع را در قرون 

مختلف مشاهده کرد.

 فرقه سازی
با چاشنی برجسته ساختن اختالفات

گاهی اوقات آنهایی که داعیه ابرقدرتی داشته 
و ت��الش دارند تا جه��ان را با هم��ه ادوات و ابزار 
ببلعن��د وقت��ی نمی توانند بر آت��ش اختالف بین 
مذاه��ب و ادیان بدمند خود در صدد س��اختن و 
ترویج دینی من درآوردی بر می آیند که با چاشنی 
اختالفات دیگر مذاهب تعریف ش��ده است. نمونه 
بارز این فرق من درآوردی صهیونیس��ت ها هستند 
که بدون هیچ پش��توانه ای با حمایت ابرقدرت ها و 

همچنین نگاهی به شیطان پرستی آمده اند تا ضمن 
ایجاد اختالف بین یهودی های واقعی با خودشان و 
کش��تار آنها به بهانه نداشتن اصالت ژنی! به دیگر 
ادی��ان ومذاهب هم تهمت های ناروایی زده و مدام 
بر آتش اختالفات بیافروزند تا بتوانند سرزمینی را 
تص��رف کنند و برای خود خانه های روی اجس��اد 

کودکان و مردم بی پناه و ساده جهان بنا کنند.
وهابی��ت، بهاییت، بودایی، س��یک ها، هندوها 
و... همه با همین ایده  رش��د کرده و توس��عه داده 
می شوند، حتی پرورش گروهک های تروریستی با 
اعتقادات عجیب و غریب��ی مانند آنچه مجاهدین 
خلق، جیش الشیطان، داعش، جبهه النصره و... نیز 
نمونه بارزی از نا امن ساختن جهان بوسیله دمیدن 
به آتش اختالفات اس��ت که س��الیان درازی است 
که خواب مردم جهان را آش��فته کرده و هر ثانیه 

قربانی جدیدی می گیرد.

اختالف افکنی نژادپرستانه
گاهی به ج��ای تاکید بر ق��وم و قبیله کار به 
جایی می رس��د که اصالت نژادی برجس��ته شده 
و تالش می ش��ود با حساس��یت ایج��اد کردن در 
نژاده��ای مختلف آنها را به جان یکدیگر بیاندازند. 
در این مس��یر کردها، بلوچ ها و هزاره ها و پشتو ها 
اویغوره��ا و... نمونه ه��ای بارزی از ای��ن درگیری 
نژادی را تشکیل می دهند که هر بار که قرار است 
ابرقدرت ه��ای کاغذی به س��متی برون��د که افکار 

عمومی جهان کمتر به آنها حس��اس ش��ود از این 
اب��زار برای پرت کردن حواس جه��ان بهره گرفته 

می شود.
شاید نمونه بارز و قابل لمس آن اکنون در منطقه 
ایجاد تشنجی است که توسط بارزانی فردی که ابزار 
دست یکی از همین ابرقدرت های کاغذی )امریکا( 
شده است، باشد که قصد فروپاشی یکپارچگی عراق 
را در سر می پروراند غافل از اینکه همین رویه تنها 
به نابودی ساکنان این سرزمین در نهایت و پیشبرد 
اهداف ش��ومی که امریکا در پس این آتش افروزی 

جدید در منطق دارد، منجر می شود.
اختالفات نژادی همچنین سال هاس��ت که بین 
پشتوها و هزاره ها انسان های بی گناه زیادی را به کام 
مرگ فرو برده است و همچنان دارد قربانی می گیرد.

استفاده ابزاری از حقوق بشر و صلح نوبل
در کنار این ابزارها گاهی با همه استیصالهایی 
ک��ه در ح��وزه اختالف افکن��ی پی��ش می آید این 
س��ازمان ها و نهاده��ای بین الملل��ی هس��تند که 
می توانند بر آت��ش اختالف معاندان آرامش جهان 
کوبیده و با اه��دای جوایزی نظیر صلح  نوبل افراد 
غیرموج��ه و خوانخوار را پی��روان مکتب صلح جا 
زده و دامن��ه اختالف��ات را با تاکی��د بر صلح طلب 
بودن این افراد مانند شیمون پرز و رابین و آن سان 

سوچی افزایش دهند. 
بر همین اساس است که قبل از خواندن اخبار 
تفرقه افکن به ش��یو ه های یاد ش��ده و قبل از دیدن 
صندلی های خالی پر شده با گل توسط پارلمان های 
این کش��ورهای ابرقدرت باید درپی نیت شومی بود 
که می خواهد آتشی برافروزد و منافع خود را بدون 
اینکه افکار عمومی جهانی متوجه ش��ود پیش برد. 
اینجاست که نقش یک رهبر هوشیار و یک دلسوز 
اخالق انسانی به خوبی می ت� واند با افشاگری دقیق 
مان��ع از این رفتارها ش��ده و دس��ت ابرقدرت های 

منفعت طلب را برای افراد ساد ه اندیش رو کند.

به بهانه تاکید رهبری بر یافتن مقصر اصلی فجایع میانمار؛

آتش افروزی به نام مذاهب به کام کدخدا 
صلح نوبل؛ ابزار جدید قتل عام


