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آقازادهها در زندان هم
آقازادهاند...
ایمان امینی

در جریان هشتادوچهارمین نشست خبری
سخنگوی قوهقضائیه خبری جالب منتشر شد
و آن کش��ف یک عدد گوش��ی تلفن همراه و
 30قطعه س��که طال بود« :هفته گذش��ته[2
هفت��ه قبل] از بند  7و  8طبق گزارش واصل
شده ،بازرس��ی صورت گرفته بود و از ایشان
(مهدی هاش��می) گوشی همراه و سیمکارت
و تع��دادی س��که و نیمس��که در ح��دود
 30قطعه کش��ف ش��ده بود» .اینکه مهدی
هاش��می از آنجا ک��ه آقازاده اس��ت عموما و
از آنجا که هاشمی اس��ت بویژه ،میتواند در
زن��دان حائز اختصاصاتی باش��د ،محل بحث
نیس��ت ،چرا که میتواند!  -البته توانستن در
اینجا به معنای حق استفاده نیست ،صرفا به
معنای توانایی انجام کار است! -این امکانات و
تسهیالت میتواند شامل تلفنهای گاهوبیگاه
باش��د که دیگر شب و نصفشب نمیشناسد
ی��ا دید و بازدیدهایی خ��ارج از زمان مالقات
که گهگاه درباره خانه خاله هم مصداق ندارد
و الخ...
اما در رابطه با مکش��وفات اخیر س��واالت
زیادی به ذهن میرسد .اینکه مگر در ابتدای
ورود به زندان افراد را بازرس��ی نمیکنند؟ و
اگر میکنند -که اینگونه اس��ت -از کجا یک
گوشی موبایل و  30س��که طال سر از زندان
درآورده است؟ همه اینها را با این قید در نظر
بگیرید که اوین هر جایی نیست که بگوییم از
دس��ت در رفت یا نرفت .همین که افرادی از
قبیل رحیمی یا زنجانی یا مورد فوقالذکر در
آنجا هس��تند یعنی آنکه اوین واقعا هر جایی
نیست .بماند که هنوز خیلی مانده تا رسیدن
حقه��ا به حقخوارها و بندها به بنددارها اما
اوین زندان کوچک آن شهر کوچک 12000
نفری نیست و سکه هم سیگار نیست که فالن
مأمور خاطی برای شیتیلی حاضر به حمل آن
باش��د .از همه این سواالت میگذریم ،چراکه
در نهای��ت جوابی بهتر از «او یک هاش��می
اس��ت» پیدا نمیکنیم و البته نیک میدانیم
که همه تسهیالت بالقوهای را که ممکن است
به ذهن متبادر شود مهدی هاشمی استفاده
میکند ،چ��ون میتواند  -ایض��ا میتواند به
معنای حق استفاده نیست و صرفا به معنای
توانایی انجام کار اس��ت -اما سوالی که واقعا
ذهن را مشغول کرده و...
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تأکید بر بررسی برجام در بیانیه هجدهمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبرى

جنبش ملیگرای تگزاس دوباره به تکاپو افتاد

آغاز فروپاشی آمریکا از 2016؟

شیپور جداییطلبی تگزاسیها
جهان
بلندت��ر از ه��ر زم��ان دیگ��ری
شنیده میش��ود .این شیپور نش��انه آن است که
زمان فروپاش��ی نظامی که تا همین چند س��ال
پیش ابرقدرت جهان خوانده میش��د فرامیرسد.
آمریکای بدون تگزاس اگرچه هنوز باورپذیر نیست
اما نباید فراموش کرد جنوبیترین ایالت آمریکا پس
از آنکه از مکزیک جدا ش��ده و در  1845میالدی
به ایاالت متحده ضمیمه شد ،تنها بخش این نظام
سیاسی بوده که هیچگاه به طور کامل در آن حل
نشده و همیشه س��از خود را زده است .تا مدتها
پ��س از الحاق ،قانون اساس��ی تصویبش��ده در
واشنگتن در این ایالت اجرا نمیشد و جنوبیهای
حام��ی بردهداری تا دههها پ��س از جنگ داخلی
در آن ق��درت مطلقه داش��تند .همین ش��د که
ششلولبندهای تگزاسی به عنوان نماد یاغیگری
از دول��ت مرکزی به هالی��وود راه یافتند .تگزاس
وقتی واقعا به یکی از ایاالت پنجاهگانه بدل ش��د
که زیر خاکش نفت کشف ش��د و در نتیجه بازار
تش��نه طالی س��یاه آمریکا را در آغوش کش��ید.
تگزاس دومین ایالت پرجمعی��ت و دومین ایالت
بزرگ آمریکاست و مرکز آن هیوستون ،چهارمین
شهر بزرگ کش��ور .مهمتر از آن این قطب بزرگ
نفتی ،مالی ،دامداری و صنعتی حدود  10درصد از
تولید ناخالص ملی کشور – بیش از  1400میلیارد
دالر – را به خود اختصاص داده اس��ت .همچنین
آخری��ن بخش بدنه اصلی خاک آمریکا بود که به
آن ملحق شد و احتماال اولین قطعه بزرگی است
ک��ه از آمریکای در حال افول جدا میش��ود .پس
تگزاس چیزی فراتر از یکی از  50ایالت آمریکاست.
اینجا همان جایی اس��ت که س��ر جانافکندی،
رئیسجمهور دموکرات را در س��ال  1963زیر آب
کردند بیآنکه آب از آب تکان بخورد.
پس از حدود یک سال آرامش نسبی ،جنبش
ملیگ��رای تگ��زاس دوب��اره به جن��ب و جوش
افتاده اس��ت .جنبش��ی که با هیچ جنبش ایالتی
دیگر قابل مقایسه نیس��ت ،چرا که قدمت آن به
 1836و اس��تقالل جمهوری تگ��زاس از مکزیک
بازمیگ��ردد .آنها که آرزوی جدا ش��دن از ایاالت
متح��ده آمریکا را دارند از س��ال  2009کمپینی
را آغاز کردهاند که هر س��ال بحث اس��تقالل را به
مرحله جدیتری میکش��اند و امس��ال هم قصد
دارند با جمعآوری امضا زمینه الزم برای برگزاری
همهپرس��ی سراس��ری برای جدایی این ایالت از
آمریکا را در م��ارس  ۲۰۱۶میالدی فراهم کنند.
س��ال گذش��ته همزمان با همهپرس��ی استقالل
اسکاتلند از بریتانیا ،بحث استقالل تگزاس هم داغ

شد و آخرین نظرسنجیهای پاییز گذشته نشان
میداد حدود  20درصد جمعیت  27میلیونی این
شبهکش��ور  700هزار کیلومترمربعی با جدایی از
آمریکا موافقند .با این حال به گزارش خبرگزاری
اسپوتنیک ،جنبش ملیگرای تگزاس شنبه این
هفته در  ۳۱ش��هر مختلف این ایالت به خیابانها
ریختن��د ت��ا  ۷۵ه��زار رای الزم ب��رای برگزاری
همهپرسی جدایی این ایالت از آمریکا را جمعآوری
کنند .در ای��ن راه آنها حمایت پنهان بزرگترین
طیف جمهوریخواهان در کنگره واشنگتن را پشت
س��ر خود دارند ضمن اینکه ری��ک پری ،فرماندار
جمهوریخواهشان تا همین سال گذشته و نامزد
انتخابات ریاس��ت جمه��وری  2016نیز به طور
رس��می از جنبش اس��تقالل حمایت کرده است.
به نظر میرسد خانواده بوش بهعنوان بانفوذترین
خان��دان این منطقه هم بدش��ان نمیآید با توجه
به بیاعتباری سیاسیش��ان در س��طح آمریکا و
به تبع آن بخت کمش��ان برای رسیدن مجدد به
کاخ س��فید ،کشور انحصاری خود را در دل ایاالت
متحده داشته باشند .در سطحی کالنتر ،این گسل
سیاس��ی واش��نگتن میان دموکراتهای حاکم و
خوشآتیه و جمهوریخواهانی که خود را در حال
محو شدن از قدرت طی  2دهه آینده میبینند به
اغلب ایاالت مسالهداری که جمهوریخواهان در آن
به طور سنتی قدرت دارند مثل کارولینای شمالی
هم کش��یده میشود و بعید نیس��ت خاندانهای
بزرگ پش��ت س��ر این حزب هر ی��ک در ایالت و
مقر سنتیشان خوابی مشابه بوشها دیده باشند.
بیشک این روند در کنار انتخاب هیالری کلینتون
یا ی��ک دموکرات دیگ��ر در انتخاب��ات  2016به
تجزیه آمریکای فعلی خواهد انجامید .برای همین
تگزاسیها سال  2016را برای همهپرسی استقالل
خود هدف قرار دادهاند .در عین حال گسل مرکزی
زلزله فروپاشی ایاالت متحده در هیوستون ،مرکز
تگزاس است .اقتصاد  ۱۴۰۰میلیارد دالری تگزاس
به تنهایی میتواند به حیات خود ادامه دهد .البته
کارشناس��ان حقوقی بر این باورند این گروه فاقد
گزینههای واقعبینانه برای جدایی تگزاس از ایاالت
متحده آمریکا هس��تند و این مساله میتواند یک
مش��کل بزرگ حقوقی برای این کمپین به وجود
آورد« .جرال��د تریس» ،اس��تاد دانش��گاه تگزاس
جنوب��ی در این ب��اره گفت« :آن مش��کل ،جنگ
داخلی اس��ت .زمانی که تگزاس و سایر ایالتهای
جنوبی به ایاالت متحده پیوستند ،هر یک از آنها
متعهد شدند که هرگز مجددا اقدام به ترک ایاالت
متحده آمریکا نکنند».
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شورایعالی و مجلس راه سوءاستفاد ه آمریکا را ببندند

گ�روه سیاس�ی :هجدهمی��ن
خبر
اجالس��یه مجل��س خب��رگان
رهب��ری(دوره چهارم) بعدازظهر دی��روز با صدور
بیانیهای به کار خ��ود پایان داد .به گزارش «وطن
امروز» ،در ابتدای این بیانیه تصریح ش��ده است:
«والیتفقیه محکمترین سدى است که در عصر
غیبت ،همواره در مقابل تهاجم استکبار ایستادگى
کرده است؛ از فتواى تحریم تنباکو گرفته تا فتاواى
جهادیه فقهاى عظام شیعه و نهضت مشروطیت و
قیام امام خمینى قدس سره در برابر رژیم طاغوت
پهلوى و استقرار نظام اسالمى و زعامت رهبر معظم
انقالب حضرت آیتاهلل خامنهاى مدظله العالى در
براب��ر توطئهه��ا و فتنههاى داخل��ى و خارجى و
حفظ «اس�لامیت» و «جمهوریت» نظام .مجلس
خبرگان رهبرى ،بیعت مجدد خود با والیت فقیه و
آرمانهاى واالى بنیانگذار انقالب اسالمى را اعالم
م��یدارد .در بن��د  5این بیانیه نیز آمده اس��ت :با
قدردانى از تالشهاى تیم مذاکرهکننده هستهاى،
از ش��ورایعالی امنیت مل��ى و نمایندگان محترم
مجلس شوراى اسالمى میخواهیم با حفظ وفاق
ملى و دقت نظ��ر در مفاد «برجام» ،رعایت اصول
قانون اساسى ،خطوط قرمز نظام ،رهنمودهاى مقام
معظم رهبرى و مصالح عالیه کشور را سرلوحه کار
خود ق��رار دهند تا عالوه بر حفظ دس��تاوردهاى
علمى و فناورى صلحآمیز هستهاى ،جلوى هرگونه
فریبکارى ،زیادهخواهى و سوءاستفاده احتمالى از
سوى آمریکا و همپیمانانش گرفته شود.
در ای��ن بیانیه همچنین خطاب به دولت آمده
اس��ت :ضمن تقدیر از زحم��ات دولت در کاهش
تورم ،اجراى طرح تحول سالمت ،برنامهریزى براى
ادامه حرکت علمى کش��ور ،تالش براى مدیریت
مصرف آب و غیره با گرامیداش��ت ی��اد و خاطره
دولتمردان شهید ،رجایى و باهنر؛ از رئیسجمهور
محترم و مسؤوالن نظام اسالمى مىخواهیم نسبت
به حفظ ،صیانت و تعمیق فرهنگ اسالمى ـ ایرانى،
تقویت هویت ملى و انقالبى ،پاسدارى از فرهنگ
ایثار ،ش��هادت ،حجاب و عف��اف ،ترویج ارزشها،

اهتم��ام به قانون امر به مع��روف و نهی از منکر و
بیان صریح مواضع انقالبى ،تالش کنند و با رصد
توطئههاى دشمنان که فرهنگ اسالمى را نشانه
رفتهاند؛ مراقب برخىحرکتهاى آش��کار و پنهان
داخل��ى و خارجى ب��وده و با سالمس��ازى فضاى
فرهنگى« ،مدیریت عرصه فرهنگ بر مبناى اصول
و شعارهاى امام و انقالب» و عرضه محتواى غنى
دینى و ملى ،مانع گسترش فرهنگ پلید استکبارى
و استعمارى در جامعه شوند.
انتخابات اسفندماه جاری نیز در بیانیه خبرگان
مل��ت مورد اش��اره قرار گرف��ت و اعضای مجلس
خبرگان رهبری در این بیانیه درباره این انتخابات
تاکید کردند« :امت فهیم ایران به حول و قوه الهى،
خود را ب��راى برگزارى پنجمی��ن دوره انتخابات
مجلس خبرگان رهبرى و دهمین انتخابات مجلس
ش��وراى اسالمى در اس��فندماه آماده مىکند تا با
حضور حماسى خود برگى دیگر از دوران پرفراز و
نشیب انقالب اسالمى را ورق زند .مجلس خبرگان
رهبرى از آحاد ملت ،انتظار دارد پرشورتر از گذشته
در صحن��ه این دو انتخاب مهم و سرنوشتس��از
حض��ور یابند و با حفظ انس��جام ،همبس��تگى و
هوش��یارى و سالم نگاه داش��تن فضاى جامعه و
پرهیز از تفرقه ،نمایندگانى متعهد به قانون اساسى
و ارزشهاى اسالمى ،ملتزم به والیتفقیه ،عالم و
متخصص ،باتقوا و شجاع و مدافع حقوق محرومان
را انتخاب نمایند .ما ضمن تقدیر از تالشهاى همه
دس��تاندرکاران امر انتخابات ،از ش��وراى محترم
نگهبان مىخواهیم که با اعمال نظارت استصوابی
در راستاى صیانت از شرع مقدس و قانون اساسى،
در بررسى صالحیتها دقت الزم را به عمل آورد».
خبرگان ملت همچنین به تحوالت منطقه اشاره
و خاطرنشان کردند« :ضمن تقبیح توطئههاى شوم
مستکبران و اذناب آنان و ایجاد ناامنى در کشورهاى
فلسطین ،عراق ،سوریه ،بحرین و یمن ،از حافظان
امنیت جمهورى اسالمى قدردانى کرده ،امنیت و
آرامش کشورهاى مظلوم منطقه را از خداوند متعال
مسألتمینماییم».

دریافت پیامهای شما در شبکههای اجتماعی
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 -1ماجرای اتحاد هاشمی و اصالحطلبان اخیرا
مح��ل اختالف طرفین ش��د و طرفین مدعی
ش��دهاند رغبت برای این ائتالف ،از س��وی آن
دیگ��ری بوده اس��ت .اصالحطلب��ان معتقدند
هاشمی رفسنجانی نسبت به دیدگاههای خود
تجدیدنظ��ر کرده و به س��وی اصالحات میل
کرده است ،در عوض آقای هاشمی نیز واکنش
نش��ان داد و گفت او تغییر نکرده اس��ت و این
اصالحطلبان هستند که زیر عبای عالیجناب
سرخپوش جمع شدهاند!
به ه��ر ح��ال موضوعات مح��ل اختالفی
مانند اینکه چش��مک را کدام طرف زده و بله
را کدام یکی گفته یا اینکه آیا مهریه این وصلت
عندالمطالبه است یا خیر ،موضوع ما نیست.
موضوع��ات مختلفی وجود دارد که تغییر
دیدگاههای هاشمی درباره آنها مورد بررسی
قرار گی��رد .از دیدگاههای انقالب��ی او درباره
ص��دور انقالب و عدال��ت اجتماعی تا مواضع
او درب��اره آزادیه��ای مدن��ی ،عرصهه��ای
گستردهای برای نشان دادن تغییر دیدگاههای
آقای هاش��می وجود دارد .ام��ا اتفاق بزرگ
درباره آقای هاشمی جای دیگری است و آن
اشتباهات پیاپی در برآوردهای آقای هاشمی
نسبت به جامعه است .نبض جامعه در دست
آقای هاشمی نیس��ت .عامل این نقیصه چه
تجدیدنظرهای سیاس��ی و چ��ه تغییرهای
عقیدتی باشد ،ضربه سنگینی به آقای هاشمی
وارد کرده اس��ت .به گونهای که بهرغم هوش
این روحانی  81ساله ،بعضا برخی اظهارنظرها
یا تاکتیکهای سیاس��ی او ی��ا جدی گرفته
نمیشود یا اینکه با بیاعتنایی مواجه میشود.
برآوردهای آقای هاشمی رفسنجانی اگرچه در
حوزه کنشهای سیاسی همچنان معتبر است
اما بهرغم اینکه وی تالش میکند دیدگاههای
متج��دد از خود بروز و خود را به روز نش��ان
دهد اما برآوردهای وی وقتی به پهنای جامعه
میرس��د ،به بنبست میخورد .شکستهای
پیاپی آقای هاشمی در انتخابات مختلف نشان
میدهد وی هنوز نتوانسته است نبض جامعه
را احساس کند و شاید به همین خاطر است
که تن به ائتالف با آنهایی داده که روزگاری با
اش��اره به نتیجه انتخابات مجلس ششم ،او را
«آقاسی» خطاب میکردند! هاشمی چه قرض
خود را به جریان اصالحطلبی بدهد چه بر سر
آنها کاله بگذارد ،سوار بر اسبی اجارهای است!
و به نظر نمیرسد بتواند به این زودیها از این
وضعیت خارج شود.
 -2آنچه آقای هاشمی رفسنجانی و خانوادهاش
در جریان زندانی ش��دن مهدی هاشمی انجام
دادهاند ،حقیقتا مایه تاسف است .آنها در مقابل
ماجرای��ی مقاوم��ت کردهاند که سالهاس��ت
نزد مردم پذیرفته ش��ده اس��ت! مردم ذهنیت
مشخص و غیر قابل تغییری نسبت به فرزندان
آقای هاشمی دارند .این موضوع پنهانی نیست.
سالهاس��ت اینه��ا باورهای عمومی اس��ت و
سالهاس��ت مردم با همین باورها نس��بت به
خانواده آقای هاشمی قضاوت میکنند! مردم
شواهدی قانعکننده برای پذیرش این موضوعات
دارند .دادگاه مهدی هاش��می سالهاس��ت در
افکار عمومی برگزار ش��ده است! زندانی شدن
مهدی هاش��می تنها از این حیث برای مردم
قابل تامل بوده که دستگاه قضایی توانسته است
سرانجام وی را محاکمه کند ،اگرنه مردم اساسا
ف نظری ندارند!
نسبت به محتوای دادگاه اختال 
آنها بسیار فراتر از استات اویل از مهدی هاشمی
پرونده دارند! این واقعیتی است که در ظاهر،
گوی��ا خانواده آقای هاش��می یا از آن بیخبر
یا نس��بت به آن بیاعتنا هستند(!) که در هر
حالت باز نش��اندهنده فاصله این خانواده با
جامعه است! و تخیالتی نظیر انقالب اوین(!)
ناشی از همین بیخبریهاست! آنها نمیدانند
مردم نسبت به آنها چه فکر میکنند!
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بازگشت همه بهسوي اوست

جنابآقای اکبر نبوی

درگذشت والده مکرمهتان ،که از مادران صبور شهدا بودند را
به شما تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برایتان
صبر و شکیبایی مسألت داریم.
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