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حجاب اولويت اول امروز
جبهه انقالب اسالمي

ناصر تفقدي
دربينقشرمتدينايرانوجبههفرهنگيانقالباسالمي،حجابهموارهبهعنواناولويت
اول معرفي شده است .از سالهاي ابتدايي پيروزي انقالب اسالمي برخورد با بدحجابي به
طرق مختلف صورت گرفته است که اوج آن را ميتوان شکلگيري گشت ارشاد دانست.
مناقشه بر سر اين مسئله بين جناحهاي فکري متفاوت وجود دارد که در سطوح مختلف
از علمي تا مجادالت در شبکههاي اجتماعي بهصورت پيوسته پيگيري شده است.در
سالهاي اخير با گسترش نفوذ شبکههاي اجتماعي و به راه افتادن کمپينهايي حول
اين موضوع ،مناقشه موجود را بيش از پيش جدي کرده است .گروهي از انقالبيون و
نيروهاي به اصطالح ارزشي بخش عمدهاي از توان خود را در راه مبارزه با اين مسئل ه
اجتماعي صرف ميکنند و گروهي ديگر از همين جبهه فکري معتقدند حجاب نه تنها
اولويت اصلي و اول انقالب اسالمي نبوده و نيست بلکه صرف توان و انرژي براي آن
کاري بيهوده است و بايد اين پتانسيل در راستاي تحقق اهداف بلند انقالب اسالمي
اعم از عدالت و رسيدگي به معيشت مستضعفان آزاد شود.
نظر نگارنده به گروه اخير نزديک تر است .انقالب اسالمي ايران اساسا بر پايه مبارزه با
مستکبرين به نفع مستضعفين بنا شده است که به دنبال آن عدالت و سرنگوني نظامهاي
برپاي هسرمايهداريوکمونيسموصهيونيسمتحققپيداخواهدکرد.اماباتوجهبهشرايط
موجود به نظر ميرسد مسئله حجاب اينقدرها هم ساده و پيش پا افتاده نيست .براي
بررسي اين ادعا الزم است ابتدا به بررسي اجمالي جنبش فمينيسم بپردازيم.
فمينيسم بيشتر يک جنش اجتماعي و فرهنگي تلقي شده است چرا که از پايان قرن
هجدهم که زمزمههاي تساوي حقوق زن و مرد به ميان آمد ،تا قرن بيستم که گروههاي
ت شان
متعدد تحت عنوان جنبش حقوق زنان فعاليت ميکردند ،نظريات و مطالبا 
از حدود يک جنبش اجتماعي که در چارچوب نظام فکري و سياسي مستقر است،
فراتر نميرفت.
حتيتالشبرايکسبحقرايکهمهمتريندغدغهودرخواستفمينيستهابهحساب
ميآمد ،چيزي بيش از مطالبه يکي از حقوق اجتماعي در همان چارچوب سياسي و
فکري مستقر (دموکراسي ليبرال) نبود .اما از نيمه قرن بيستم جنيش دفاع از حقوق
زنان تمايالتي راديکال از خود نشان داد که موقعيت آن را از يک حرکت در درون نظام
سياسي-اجتماعي موجود ،به حرکتي عليه آن و در تعارض با مباني آن تبديل کرد .از
اينجا هويت سياسي جنبش فمينيسم قويتر شد ،چراکه چارچوب همان نظم سياسي
مورد پرسش و انکار قرار گرفت.
فمينيسم راديکال تحت تاثير شديد نئومارکسيسم و پساساختارگرايي قرار گرفت که
گفتار مسلط آن دوره بود .تاثيرپذيري از اين تفکرات ،نظريهپردازان جنبش زنان را به
اين سمت سوق داد که با انتقاد و به سوال گرفتن اساس نظام سياسي موجود و ربط
دادن آن به مردساالري ،مشکل زنان را به تغييرات بنيادين در سياست گره بزنند و
ناگزير جنبش را سياسيتر از گذشته کنند.
فمينيسم راديکال با الهام از چنين تفکراتي ،انقالب اجتماعي را به عنوان هدف جنبش
زنان پيش کشيد .بر اين نکته تاکيد شد که زنان به خودي خود فرودست نبودهاند ،بلکه
اينفرودستيمحصولفرايندفعالساختنقدرتبودهاست.برچنيناساسيظاهراراهي
به جز ترکيب نوعي انقالب سياسي با انقالب اجتماعي براي تغيير باقي نميماند.
اگر نگاهي به نظرات مسلط در شبکههاي اجتماعي حول اين موضوع بيندازيم ،شاهد
همين مفاهيم و تفکرات اما با فرمي ديگر هستيم .مدعيان دفاع از حقوق زنان ،با
علم کردن حجاب و فرودست بودن زنان که آن را نتيج ه مردساالري در جامعه ايران
ميدانند و مشخصا اهداف سياسي خود که همان براندازي نظام جمهوري اسالمي
است را دنبال ميکنند.
اين افراد به بهان ه حقوق زنان ،در صفحات مجازي خود از هيچگونه اظهارنظر سياسي
پرهيز نميکنند و مشخصا اصل اين نظام را هدف ميگيرند .حال آنکه فعاالن واقعي
حقوق زنان در ايران به دنبال برطرف کردن تبعيضها و ظلمهاي حقيقي به زنان در
چارچوب همين اين نظام هستند .اساسا برابري مطلق ميان زن و مرد ،ناديده گرفتن
زن و ظلمي مضاعف به اين جنس گرانقدر است.
مبارزان مجازي و خارجنشين حقوق زنان ،احتمال و اميد هرگونه اصالح در درون اين
نظام را نفي کرده و تنها راه برطرف شدن مشکالت را در تغيير نظام سياسي معرفي
ميکنند؛ آنچه که هدف و نهايت نگاه فمينسيم راديکال است .به عبارت ديگر امروز
حجاب به عنوان ابژهاي در دست مخالفان نظام جهموري اسالمي قرار گرفته است تا
مبارزه و براندازي را پيگيري و اهداف سياسي خود را در برهههاي مشخص و حساس
محقق کنند.
از اينروي ،همانطور که در ابتداي متن ذکر شد ،نميتوان از کنار اين مسئله و موضوع
به سادگي گذشت .بايد قبول كرد که سياست هاي غلط ،شتاب زده و متعصبانه در
خصوص اين موضوع ،راه را براي سردست گرفته شدن و تبديل آن به ابزار سياسي
معاندان باز کرده است ،اما قبول اين اشتباه نبايد به معناي عقبنشيني از اين قانون و
قبول خواست ه مخالفان باشد ،چرا که مشخص است حجاب نهتنها مسئله زنان نيست
بلکه اهداف سياسي ديگري در پشت آن پنهان شده است.
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اسماعیل دوستی در گفتوگو با رسالت مطرح کرد:

نبايد خدمات گذشته زيرسؤال برود

عضو سابق شوراي شهر اظهار کرد :شوراي شهر چهارم
همهاستراتژيخودرابرتوسعهحملونقلعمومياعماز
مترووسازماناتوبوسرانيوتاکسيرانيقراردادوحرکتي
بي نظير براي توسعه مترو به انجام رساند.
در آغاز دوره قبل شهرداري ،تنها دو خط مترو به صورت
ناقص در پايتخت اجرا شده بود .خط يک در شمال تهران
از ايستگاه حقاني در اراضي عباس آباد شروع مي شد و تا
شهرري مي رفت و ديگري خط دو مترو بود که از ميدان
صادقيه به سمت دردشت در شرق تهران امتداد پيدا
مي کرد و البته خط تهران – کرج که با محاسبه آن ،در
مجموع حدود  74کيلومتر مترو بيشتر در شهر احداث
نشده بود .در آن دوره شهرداري ،خطوط يک و دو مترو
تکميل و خطوط سه و چهار و هشت ساخته شد .خط
پنج هم تکميل و تست گرم خط شش انجام شد و بخشي
ازخط هفت هم به بهره برداري رسيد.
در دوره قبل شهرداري تهران ،از حدود  75کيلومتر
مترو به  320کيلومتر خط مترو رسيد .در واقع از جهت
زماني در حدود بيش از بيست سال قبل از مديريت
قاليباف بر شهرداري تهران تنها  75کيلومتر مترو
ساخته شد و در دوران وي اين عدد به  320کيلومتر
رسيد .اين در حالي است که در دوره فعلي شهرداري
هنوز هيچ برنامه منسجمي جهت توسعه خطوط مترو
انجام نگرفته است.
اسماعيلدوستيعضوکميسيونحملونقلشورايشهر
چهارم در گفت و گو با رسالت با اشاره به توسعه خطوط
مترو در دوره قبل شهرداري گفت :شوراي شهر چهارم
همه استراتژي خود را بر توسعه حمل و نقل عمومي

اعم از مترو و سازمان اتوبوسراني و تاکسيراني قرار داد
و به اين سه موضوع توجه ويژه اي شد 100 .کيلومتر از
خطوط مترو در خط هاي  ، 7 ،6فرودگاه امام خميني،
فرودگاهمهرآبادودولتآبادراازطريقبانکشهروتهاتري
که با قرارگاه خاتم داشتيم ،احداث کرديم که حرکتي
بي نظير براي توسعه مترو محسوب مي شود.
وي افزود :در دوره قبل ،بيشترين هزينه و بودجه صرف
احداث خطوط مترو شد .کميسيون حمل و نقل شوراي
شهر ضمن توجه ويژه به خطوط مترو در تقاطع هاي
غيرهمسطحوهندسيکردنتقاطعهاوگرههايترافيکي
هم گام هاي اساسي برداشته است .کميسيون عمران
اعضاي شوراي شورا و شهردار نبايد عقايد
سياسي خود را به شورا وارد کنند زيرا در شورا
و شهرداري کار سياسي معنايي ندارد .ورود به
مسائل سياسي در دوره قبل شورا هم وجود
داشت اما در شوراي شهر چهارم اجازه انجام
کارهاي سياسي داده نمي شد و همه مباحث
فني بود به طوريکه من در جلسه اي گفته بودم
چنين شوراي شهري تکرار نخواهد شد

در دوره قبل مجموعه اي کارآمد بود که فعاليت زيادي
داشت و پشتيبان شهرداري بود .ما درآمد زايي داشتيم
و تصميم گيرنده و عمل کننده بوديم اما متاسفانه در
اين دوره فعاليت هاي گذشته وجود ندارد.
عضو سابق شوراي شهر کسب درآمد در دوره فعلي را
ناکافي دانست و گفت :سياست هايي که در شورا تدوين
مي شود عملياتي نيست بلکه بيشتر تئوري است مانند

ابوالفضل ابوترابي نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسالمي:

استعفا از وزارتخانه براي ورود به
مجلس يک اتفاق نادر است

چند روزي است که استعفاي وزير آموزش و پرورش به سر تيتر خبر ها تبديل شده و داليل آن
در حال بررسي است و محتمل ترين و تاييد شده ترين احتمال ،تصميم سيد محمد بطحايي
براي جلوس بر صندلي بهارستان است .
برخي شايعات نيز فرار بطحايي از استيضاح را عامل اين استعفاي ناگهاني ميدانند ولي آنچه
که واضح و مبرهن است نقش اساسي و تاثير گذار وزارت آموزش و پرورش در آينده کشور است
که شکل دهنده تفکرات و دانش کودکان ونوجواناني است که در اين سيستم آموزشي تحصيل
مي کنند و همچنين معلمان و فرهنگياني که به دنبال احقاق حق خود هستند وانتظار ميرود
فردي توانمند،با تدبير و دانا براي اين وزارت خانه انتخاب شود.
از همين رو براي شفاف سازي اين استعفاي ناگهاني نماينده مردم نجف آباد به خبرنگار مشرق
گفت« :وضعيت آقاي بطحايي در مجلس خوب بود و استيضاحي که از ايشان مطرح شد سواالت
ساده اي بيش نبود و در مجلس نيز بر هيچ کس پوشيده نيست که پرداخت بدهي پاداش پايان
خدمت ،خريد خدمت و ديگر موضوعات مربوط به فرهنگيان از توان وزير آموزش و پرورش
خارج است و آقايان روحاني و نوبخت بايد ورود مستقيم داشته باشند».
ابوالفضل ابوترابي با بيان اينکه ما در بودجه سال  98پرداختي فرهنگيان را در نظر گرفتيم

عدم تهاتر و مصوبه تعرفه شهرسازي که در شورا مصوب
شده و عملياتي نيست .اين مصوبات باعث رکود مطلق
در درآمد شهرداري شد و وقتي شهرداري درآمد نداشته
باشد نمي تواند کار کند .اکنون با سياست هاي فعلي
تنها مي تواند حقوق کارمندان خود را پرداخت کند يا
شايد هزينه نگهداشت را بپردازد در غير اين صورت کار
جديدي نمي تواند انجام دهد.
دوستي تصريح کرد :پروژه هايي که از قبل انجام شده بود
مانندپلگيشا،تونلاسفنديار،لوپاتوبانشهيدچمران
يا اتوبان مدرس در شوراي شهر قبلي مصوب و بسيار
دير افتتاح شد .بايد شورا و شهردار فعلي سياست هاي
خود را تغيير دهند و به سوي کارآمدي و عملکرد
شايسته پيش بروند.
وي با تاکيد بر اينکه ورود مسائل سياسي را در شهرداري
تهران سمي مهلک مي داند ،گفت :اعضاي شوراي شورا و
شهردارنبايدعقايدسياسيخودرابهشوراواردکنندزيرا
در شورا و شهرداري کار سياسي معنايي ندارد .ورود به
مسائل سياسي در دوره قبل شورا هم وجود داشت اما در
شورايشهرچهارماجازهانجامکارهايسياسيدادهنمي
شد و همه مباحث فني بود به طوريکه من در جلسه اي
گفته بودم چنين شوراي شهري تکرار نخواهد شد .زيرا
هر دو گروه در ارائه خدمت به مردم با يکديگر رقابت
ميکردند .هر دو گروه رقابت علمي و فني داشتند و
شهرداري را به جلو پيش مي بردند اما اکنون که شورا به
لحاظ سياسي همفکر است اين رقابت وجود ندارد.
ويدربارهامکانتوسعهخطوطمترودردورهفعلياضافه
کرد :شوراي شهر فعلي به دنبال جذب اوراق مشارکت

است و اگر اين اوراق که در حدود دو هزار ميليارد تومان
است و دولت آن را تصويب کرده ،توسط بانک ها داده
شود خطوط مترو را مي توانند توسعه دهند در غير اين
صورت کاري از پيش نمي برند.
دوستي تصريح کرد :شوراي شهر فعلي از روزي که بر سر
کارآمداعالمکردشهرداريبدهکاراستوبههمينعلت
بانکهاازدادنوامبهشهرداريامتناعکردند.نبايدتااين
اندازه جوسازي منفي عليه شهرداري صورت مي گرفت

تصريح کرد« :دولت بايد طبق قانون به وظيفه خود عمل ميکرد اما هنوز روند پرداختي ها
انجام نشده است».
وي با اشاره به اين که بطحايي گرفتار بازي سياسي دولت شده تشريح کرد« :آقاي قاضي
زاده هاشمي نيز به خاطر طلب هايي که در قانون آمده بود ولي دولت از پرداخت آن سر
باز مي زد ،استعفا داد و علي رغم اينکه دولت آقاي روحاني در دوره دوم براي کسب راي
روي طرح تحول سالمت مانور زيادي داد و حتي بخشي از وثيقه حسين فريدون را قاضي
زاده هاشمي به دادگاه ارائه کرد؛ اما مي بينيم که هنوز حتي مراسم توديع براي ايشان
گرفته نشده است».
ابوترابي ادامه داد« :گويا در اين دولت رسم است که به جاي پرداخت بدهي ها افراد را به سمتي
هدايت مي کنند که از هيئت وزيران خارج شوند و آقاي بطحايي هم قرباني همين سياست
شد .لذا اين که دولت به جاي اينکه از طريق راهکار هاي قانوني حق و حقوق را بدهد به سمتي
ميرود که وزراء ،داوطلبانه به بهانه هاي مختلف استعفا دهند .دولت آقاي روحاني در نظر داشته
باشد که با يک استيضاح يا استعفاي ديگر ،دولت موظف خواهد بود مجدد براي هيئت وزيران
از مجلس راي اعتماد دريافت کند».
عضو کميسيون امور داخلي و شوراها مجلس شوراي اسالمي با اشاره به مثلث آشوب که توسط
دشمنان نظام جمهوري اسالمي ايران طرح ريزي شده است ،خاطر نشان کرد« :ظرفيت
فرهنگيان و معلمان به سبب حقي که از آنها بر گردن دولت است در مثلث آشوبي که دشمن
برنامه ريزي کرده بسيار باال بوده و متاسفانه بعضي از مسئوالن ،آگاهانه به دنبال ايجاد فضايي
هستند که مردم را ناراضي کرده و به خيابان ها بکشانند؛ دشمن بخش اعظمي از فعاليت خود
را براي آشوب در ايران ،روي مطالبات فرهنگيان برنامه ريزي کرده و متاسفانه مسئوالني که
غافل هستند آب را در آسياب دشمن ميريزند و اوضاع را تشديد مي کنند».

زيرا اکنون بانک ها به شهرداري وام نمي دهند.
ويدرپايانسخنانشگفت:امکاننداردشهرداريکالن
شهري مانند تهران از بانک نتواند وام بگيرد .پروژه هايي
کهدردورهقبلعملياتيشد،اکنونباتوجهبهگرانيهاي
پيش آمده و با هزينه هاي چند برابري هم قابل اجرا
نيستند .ما با وام هايي که از بانک ها گرفتيم ،پروژه هاي
بزرگي را انجام داديم بنابراين نبايد پرسنل شهرداري و
خدمات گذشته زير سوال برود.

استعفا از وزارت خانه براي ورود به مجلس يک اتفاق نادر است
نماينده مردم نجف آباد ،تيران و کرون با بيان نظر شخصي خود مبني بر اينکه آقاي بطحايي
براي احقاق حقوق استعفا داده گفت« :اگراين استعفا به بهانه ورود به مجلس باشد مي توان گفت
که وزير سابق آموزش و پرورش به ثمن بخس خود را فروخته است .اينکه فردي از وزارتخانه
براي ورود به مجلس استعفا دهد جز اتفاقات نادر زمانه است و اگر هم چنين باشد انتظار ميرفت
با ايستادگي شجاعانه براي احقاق حق فرهنگيان خروج قهرمانانه تري از وزارت خانه براي خود
رقم ميزد تا حداقل براي کسب راي ملت موفق شود».
اين عضو بهارستان نشين بخشي از بدقولي هاي دولت به وزارتخانه ها را ناشي از عدم تحقق
بودجه اعالم کرد و افزود« :محقق نشدن بودجه نيز از عدم تدبير خود دولت است که بسيار
خوشبينانه فروش نفت را دو ونيم ميليون تومان درنظر گرفت و با فشار هاي مجلس و طبق بيان
تيزهوشانه مقام معظم رهبري مبني بر "واقع بينانه در نظر گرفتن بودجه و متناسب با شرايط
چالشي کشور" آن را به يک و نيم و در نهايت به يک ميليون تومان رساند».
ابوترابي ادامه داد« :جاي تاسف است که با ادعاي تجربه از طرف دولت ،بودجه واقع بينانه نبود و ما در
مجلس بودجه را از 447هزار ميليارد تومان به  407هزار ميليارد تومان تقليل داديم تا به واقعيت نزديک
تر شود .البته ما مي توانيم با کاهش هزينه دستگاه ها و حذف هزينه هاي غير ضروري به تحقق بودجه
کمک کنيم و اين نياز دارد ايران نيز مانند کشور هاي پيشرفته جهان در نظام اداري سه قوه ،به ويژه قوه
مجريه از هزينه اضافي براي ساختمان ها ،سفر هاي خارجي غير ضروري و حقوق هاي باال ي مديران
تجديد نظر کنيم».عضو کميسيون امور داخلي و شوراها مجلس شوراي اسالمي در پايان گفت:
«ما در اين دولت شاهد بوديم روند پلکاني افزايش حقوق را وارونه عمل کرده و حقوق خودشان
را که باال بود ،افزايش دادند که اين خالف قانون است و ما تصميم داريم به اين موضوع ورود
پيدا کنيم ،اگر رئيس جمهور نپذيرد سوال طرح خواهيم کرد».

بين الملل
روزنامه اردني:

خبر
استعفاي نماينده جمهوريخواه منتقد ترامپ
از انجمن درونحزبي
تنها جمهوريخواه کنگره که خواستار استيضاح «دونالد ترامپ»
شده بود ،از عضويت انجمن درون حزبي مجلس نمايندگان آمريکا
استعفا کرد.
بهگزارشخبرگزاريفارس«،جاستينآماش»اوليننمايندهجمهوريخواه
کنگره که خواستار استيضاح «دونالد ترامپ» رئيسجمهور آمريکا
شده بود ،از عضويت «انجمن درون حزبي آزادي مجلس نمايندگان
آمريکا»کنارهگيريکرد.ايننمايندهجمهوريخواهايالت«ميشيگان»
به خبرنگار شبکه « »CNNگفت که «بيشترين احترام را براي آنها
قائل است و آنها دوستان صميمي من هستند اما نميخواهم مزاحمت
بيشتري براي اين گروه به وجود آورم».
پايگاه تحليلي پولتيکو از طريق دفتر آماش ،خبر استعفاي اين نماينده
کنگره را تأييد کرد.آماش ،يکي از اعضاي بنيانگذار انجمن درون حزبي
آزادي مجلس نمايندگان آمريکا ،براي مدتهاست به طور مداوم با
رهبري جمهوريخواهان مخالفت ميکند و در دو سال گذشته ترامپ
را در شماري از موضوعات به چالش کشيده بود.طبق گزارش پولتيکو،
حمايت آماش از استيضاح ترامپ ،اعضاي انجمن درون حزبي آزادي
را به دردسر انداخت و به همين دليل اعضاي حزب فوق ماه گذشته
به طور گروهي تصميم گرفتند تا با موضع آماش در زمينه استيضاح
ترامپ مخالفت کنند.
طبق اين گزارش ،برخي گمانهزنيها حکايت از آن دارد که آماش
احتماالًبهعنوانيکنامزدليبرالدرانتخاباترياستجمهوري2020
با دونالد ترامپ رقابت کند.

«نزار زاکا» تهران را ترک کرد
رويترز به نقل از يک مسئول لبناني اعالم کرد که نزار زاکا ديروز از
زندان آزاد شد و تهران را به مقصد بيروت ترک کرد.
ت وگو با رويترز اعالم کرد:
به گزارش ايسنا ،يک مسئول لبناني در گف 
نزار زاکا ،شهروند لبناني که به جرم جاسوسي در تهران بازداشت شده
بود ديروز به همراه عباس ابراهيم ،مديرکل اداره امنيت عمومي لبنان
تهران را به مقصد بيروت ترک کرد.
عباس ابراهيم ،مديرکل اداره امنيت عمومي لبنان پيش از اين در
گفتوگو با رويترز اعالم کرد که نزار زاکا (شهروند لبناني بازداشت
شده در ايران) بعد از گذراندن مراحل قضائي آزاد خواهد شد و همراه
من به لبنان بازخواهد گشت.
بر اساس اين گزارش ،رسانههاي لبناني اخيرا ً تصاويري منتشر کردند
که سرلشکر عباس ابراهيم و نزار زاکا در کنار هم نشستهاند و پشت
آنها پرچم ايران و لبنان قرار دارد.

مفاد«معامله قرن» بدون اعالم در حال اجراست

يک روزنامه اردني با اشاره به تأخير در اعالم طرح
آمريکايي موسوم به «معامله قرن» نوشت که مفاد اين
طرح بدون اعالم ،در حال اجراست.
به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري فارس ،گرچه
اعالم طرح موسوم به «معامله قرن» به دليل ناتواني
«بنيامين نتانياهو» در تشکيل کابينه راستگراي
افراطي رژيم صهيونيستي ،به تأخير افتاد اما آمريکا از
اجراي اين طرح عقبنشيني نکرده بلکه گام به گام در
حال اجراي اين طرح است.
روزنامه «الغد» اردن در مقالهاي تحت عنوان «فريدمن
و معامله قرن» ،با اعالم مطلب فوق نوشت که آمريکا
در اجراي اين طرح اهتمامي به مواضع مخالف ندارد و
به عقيده آن قادر است اين طرح را اجرا و واقعيت را بر
همگانتحميلکندبهخصوصاينکهرژيمصهيونيستي
مجري مفاد کامل اين طرح است و از ديدگاه آمريکا
ديگر طرفهاي مربوطه هرگز قادر نيستند اين معامله
رامتوقفکنندبلکهتحتفشارهايسياسيواقتصادي
آمريکا مجبور به تعامل با آن خواهند شد.
نويسنده مقاله افزود که با اين اوصاف اظهارات «ديويد
فريدمن» سفير آمريکا در سرزمين اشغالي که گفته
بود «الحاق بخشهايي از کرانه باختري به اسرائيل،

حق آن است» ،قابل درک است چرا که دولت آمريکا
همانند گذشته منتظر اعالم جزئيات معامله قرن
نمانده و برخي از مهمترين مفاد آن يعني به رسميت
شناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي
و مشروعيتبخشي به شهرکهاي صهيونيستي در
کرانه باختري و نيز توقف کمکهاي مالي به آژانس
امدادرساني و کاريابي آوارگان فلسطين(آنروا) را اجرا

سخنگوي اتحاديه شغلي سودان:

شوراي نظامي سودان عليه غيرنظاميان دست به جنايت ميزند

اتحاديه شغلي سودان تاکيد کرد که شوراي
نظامي اين کشور عليه غير نظاميان دست به
جنايت مي زند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسپوتنيک،
اتحاديه شغلي سودان با صدور بيانيه اي اعالم کرد
کهشوراينظامياينکشوردرسودانآشوبايجاد

ارتش يمن:

غافلگيريهاي زيادي
براي عربستان سعودي
و امارات داريم

مي کند.در ادامه اين بيانيه آمده است :شوراي
نظامي به شبه نظاميان خود دستور مي دهد تا به
غير نظاميان در اين کشور حمله ور شوند.
در اين بيانيه تاکيد شده است :جنايات شوراي
نظامي سودان از طريق شبه نظاميان وابسته به
آن بدون در نظر گرفتن اصول انساني و اخالقي
و ديني همچنان ادامه دارد.در بيانيه مخالفان
سوداني آمده است :شوراي نظامي به صورت ناکام
تالش مي کند تا در کشور آشوب ايجاد کند .ما به
شدت اقدامات شبه نظاميان وابسته به اين شورا
را محکوم مي کنيم.الزم به ذکر است که عربستان
سعودي و امارات عربي متحده ،دو کشوري هستند
که به صو رت مستقيم در آشفتگي و ايجاد ناامني
در سودان نقش دارند.

کرد.الغددرادامهنوشتکهازسخناناخيرسفيرآمريکا
ملقببه«شهرکنشينآمريکايي»درميانفلسطينيان،
چنين برميآيد که دولت آمريکا در صدد حمايت از
طرح اسرائيلي براي الحاق شهرکهاي کرانه باختري
به اين رژيم است بيآنکه بار ديگر به مواضع مخالف
اعتنايي داشته باشد و اين آخرين گام در مسير نابودي
راهحل دو دولت خواهد بود.

اين روزنامه با اشاره به اينکه دولت آمريکا در معامله قرن
توجهي به حقوق فلسطينيان ندارد ،افزود که عمال در
اين طرح فلسطينيان حقوقي ندارند بلکه سخن درباره
بهبود شرايط اقتصادي فلسطينيان بدون داشتن هيچ
گونهحقحاکميتدراراضيکرانهباخترياستودولت
آمريکاتنهابهمنافعواهدافرژيماشغالگراهتمامداردو
براي اين منظور از هيچ اقدامي دريغ نميکند.
نويسندههمچنينمينويسدکهدولتآمريکابهاجراي
معامله قرن بدون اعالم مفاد آن ادامه خواهد داد و زماني
کهاينمعاملهاعالمشوددرحقيقتاجرايآنکاملشده
و تنها مفاد ويژه طرف فلسطيني (جنبههاي اقتصادي
معامله)باقيماندهاستکهدرآنصورتموافقتياعدم
موافقت فلسطينيان با آن اهميتي ندارد و لذا به شکست
کشاندناينمعاملهتنهابامحکومکردنومخالفتلفظي
ممکن نيست بلکه نيازمند اقدام مردمي و رسمي عربي
و فلسطيني در سطح گسترده است.طرح صلح موسوم
به «معامله قرن» که آمريکا براي پايان دادن به منازعه
بين فلسطينيان و صهيونيستها مطرح کرده ،به دنبال
حذف هميشگي بازگشت آوارگان فلسطيني (مطابق
آمار  6ميليون) به سرزمين خود و اسکان آنها در «وطن
جايگزين» يعني کشورهاي ديگر است.

مقامات كره شمالي:

امکان دارد توافق ما با آمريکا به کاغذي بيخط تبديل شود
در آستانه سالگرد ديدار رهبران آمريکا و کره
شمالي در سنگاپور ،پيونگ يانگ نسبت به
بي اثر شدن آن ديدار و تبديل توافقات انجام شده
به کاغذ بي خط هشدار داد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز،
در آستانه سالگرد ديدار رهبران آمريکا و کره
شمالي در سنگاپور ،پيونگ يانگ بار ديگر از
اياالت متحده خواسته تا رويکرد سياسي خود را
تغيير دهد زيرا در غير اين صورت توافق دونالد
ترامپ و کيم جونگ اون ممکن است به «يک
کاغذ بيخط» تبديل شود.
اين دومين هشدار کره شمالي در روزهاي اخير و
در آستانه سالگرد مذاکرات دونالد ترامپ و کيم
جونگاوناستکهدررسانههايخارجازآنکشور

سخنگوي نيروهاي مسلح يمن ضمن اعالم اينکه ارتش يمن غافلگيريهاي بسياري در
اختيار دارد به عربستان سعودي و امارات توصيه کرد به حمالت خود پايان دهند.
به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري فارس« ،يحيي سريع» سخنگوي نيروهاي مسلح
يمن اعالم کرد ،عمليات پهپادي عليه پايگاه هوايي «ملک خالد» در «خميسمشيط»
(واقع در عسير عربستان سعودي) رادارهاي پيشرفته و اتاقهاي کنترل از راه دور اين
پايگاهراهدفقرارداد.براساسوبسايت«انصاراهلل»،يحييسريعدرکنفراسمطبوعاتي
خود اعالم کرد ،اين عمليات موفقيتآميز بوده و جديدترين سامانههاي هوايي آمريکايي
نتوانستهاند از آن اطالع پيدا کنند (پهپادها را شناسايي کنند).
سخنگوي نيروهاي مسلح يمن سپس تصريح کرد :پايگاه هوايي ملکخالد بزرگترين
پايگاه نظامي ائتالف است که از آن براي انجام حمالت به خاک يمن استفاده ميکند.

بازتابپيداميکند.درتازهترينبيانيهمنتشرشده
در«خبرگزاريمرکزيکره»،خبرگزاريرسمي
کرهشمالي،آمدهاستکهسياستهاييکجانبه
ومتکبرانهآمريکا،هرگزمؤثرواقعنخواهدشد،چرا
که جمهوري دموکراتيک خلق کره (کره شمالي)
براي استقالل خود ارزش قائل است.

ما بر اساس گزينههاي در دسترس و زمان و مکاني که خود مشخص ميکنيم ،قادر به
انجام بيش از يک عمليات هستيم  ،بانک اهداف ما روز به روز گستردهتر ميشود و تمام
اهداف ما با عکس و صدا مستند است.
سريع ادامه داد :نظامهاي سعودي و امارات را به توقف حمالت نصيحت مي کنيم ،ما
غافلگيريهاي بسياري در اختيار داريم و روزهاي آينده آنها را براي شما فاش خواهيم
کرد.وي در ادامه از غيرنظاميان خواست از تمامي اهداف نظامي و حياتي دوري کنند
و آنها را اهداف مشروع ارتش يمن خواند.
دو روز پيش نيز ،شبکه المسيره يمن گزارش کرد که يگان پهپادي ارتش و کميتههاي
مردمي اين کشور وابسته به دولت نجات ملي در صنعاء ،عملياتي جديد عليه فرودگاه
جازان (جيزان) در جنوب عربستان سعودي اجرا کرده است.

گزارش
تأملي بر قتل مرموز دو سناتور آمريکايي

سناتورکشی در آمریکا

بخش بين الملل رسالت
قتل مرموز دو سناتور سابق جمهوريخواه در اياالت متحده آمريکا ،به
تيتر اصلي رسانههاي آمريکايي طي روزهاي اخير تبديل شده است.
جسد سناتور «ليندا کالينز اسميت» و سناتور «جاناتان نيکوالس» دو
نماينده سناي آمريکا در فاصله زماني تنها دو روز از هم توسط پليس
در منزلشان کشف شد.
ليندا کالينز اسميت سناتور سابق ايالت آرکانزاس آمريکا ،تا ابتداي
سال  ۲۰۱۹در سناي آمريکا حضور داشت .او که عالوه بر فعاليتهاي
سياسي و رسمي ،يک تاجر فعال بوده و به کار خريد و فروش امالک
نيز اشتغال داشت ،پيش از آنکه به حزب جمهوريخواه ملحق شود،
عضو حزب دموکرات بود.
بنابر اين گزارش؛ جسد جاناتان نيکوالس سناتور ۵۳ساله ايالت اوکالهاما
نيز در حالي پيدا شد که جاي چند گلوله در بدن او به چشم ميخورد.
نکته آنکه؛ پليس آمريکا هنوز در خصوص چرايي قتل دو سناتور سابق
حزب جمهوريخواه اظهار نظر نکرده است ،اما اين مسئله به عنوان يک
سوژه جنجالي ،در فضاي شبکههاي اجتماعي داخل آمريکا تبديل به
يک بحث مورد مناقشه شده ،تا جايي که بسياري از فعاالن اين شبکه
از طيفهاي مختلف ،آن را تصادفي ندانسته و به حدس و گمانه زني
پيرامون آن پرداخته اند.
يکي از افرادي که نامش به عنوان يکي از سرنخهاي ماجراي قتل ليندا
کالينز اسميت مطرح شده« ،تام کاتن» سناتور فعلي ايالت آرکانزاس از
حزب جمهوريخواه است که ماجراي ورودش به سنا به داليل متعددي با
حاشيههاي بسياري همراه بود.بنابر اظهار بسياري از کاربران شبکههاي
اجتماعي آمريکا ،تام کاتن با کالينز اسميت به خوبي آشنا بود ،به ويژه
آنکه کالينز اسميت با او اختالفات پررنگي داشت.
يکي از اين اختالفات به حواشي مربوط به حضور کاتن در عرصه
رقابتهاي انتخاباتي سنا در ايالت آرکانزاس باز ميگردد ،جايي که
کاتن با يک دوپينگ استثنايي و بي سابقه توسط البي آيپک با رقمي
حدود  ۴/۵ميليون دالر ،توانست پيروز از اين کارزار خارج شده و به
مجلس سنا راه يابد.اين اختالفات اما به همين جا ختم نشد و بعدها
در مسئله ديگري بروز جدي تري پيدا کرد .ماجرا از اين قرار بود که
برخي رسانههاي آمريکايي به اسنادي دست پيدا کرده بودند که نشان
ميداد کمک بي سابقه آيپک به کاتن براي ورود به سنا ،از يک سناريوي
هدفمند و از پيش طراحي شده براي دسترسي به محتواهاي محرمانه
کميته اطالعات سناي آمريکا پيروي مي کرده است.
کالينز اسميت به کمک اين اسناد ،متوجه اين موضوع شده بود که
کمک مالي بي سابقه آيپک به تام کاتن براي پيروزي در انتخابات و
ورود به سنا ،توسط «شلدون آدلسون» کازينودار معروف يهودي و
حامي مالي تندروهاي صهيونيست به سفارش «جرد کوشنر» داماد و
مشاور «دونالد ترامپ» صورت گرفته تا او با ورود به کميته اطالعات
سنا ،اسناد و محتواي مد نظر موساد را از طريق همسرش «آنا پکهام»
به سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي منتقل کند.
بنابر اين گزارش؛ اين شواهد و مدارک نشان ميدهد که آگاهي کالينز
اسميت به عنوان رقيب انتخاباتي سناتور تام کاتن در ايالت آرکانزاس
از اين رسوايي بزرگ ،بعد از ماجراي پرونده دخالت روسيه در انتخابات
 ۲۰۱۶که بازرس «رابرت مولر» مسئوليت پيگيري آن را به عهده
دارد عم ً
ال ميتوانست ترامپ و تيم او را با بحران و رسوايي به مراتب
بزرگتري مواجه کرده و رئيس جمهور جنجالي آمريکا را به دومين
رئيس جمهور تک دورهاي اين کشور ،پس از «ريچارد نيکسون» تبديل
کند ،لذا چارهاي جز حذف فيزيکي او متصور نبوده است.

