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حملهبههاشمیها
رمزگشاییازفازجدیدتخریبدلواپسان

رابطه تهران  -آنکارا
بهتر نمیشود
عل ی بیگدلی کارشناس بین الملل

پسازعملبهوصیتآیتاهلل
فاطمه هاشمی :دلواپسان را در مورد
سفر مادرم به نگلیس به وجدان افکار عمومی
و روز قیامت واگذار می کنم
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عفت مرعشی همسر و فاطمه هاشمی فرزند آیت اهلل در کنار یکدیگر /عکس :آنا

طرح علی مطهری
درباره رادیو و
تلویزیونخصوصی
3

نامهمهم۹اصالحطلببهعارف

پاکدستان
در لیست اصالحطلبان
قرارگیرند
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یادداشت

وقتی سیاست تا این حد
بی اخالق می شود

محمد ساالری*
حجــم دروغ ها و بد اخالقی ها نســبت به
رئیس جمهور این روزهــا به طرز غیر قابل
باوری افزایش یافته است .پس از آنکه رئیس
جمهور در نشست خبری اخیر ،دروغ بزرگ
نسبت داده شده به خود را تکذیب کرد اکنون
جریانی که مدعی ارزشمداری است  ،تبلیغات
گمراه کننده ای را بر ضد او به راه انداخته اند.
منتســب کردن یک حرف خــاف واقع به
رئیس جمهور در کنار سایر تالش هایی که
بــرای ناکار آمد نشــان دادن عملکرد دولت
صورت می گیرد ،تالشی سازمان یافته برای
تخریب اســت که در واقع اخــاق را هدف
گرفته است.
در رقابــت های انتخاباتــی در غرب از همه
ابزارها برای تخریب افراد اســتفاده می شود؛
از تهمــت و اظهارات خــاف واقع گرفته تا
مــچ گیری های غیر اخالقــی  .اما واقعیت
این است که آنجا غرب است و اینجا ایران و
غم انگیز است که تخریب کنندگان به دنبال
مایوس کردن جامعه هستند .
آنچه امــروز در صحنه انتخابات ایران بعضا
مشاهده می شود رفتارهای غیر اخالقی گروه ها
و جناح هایی اســت کــه از تهمت زدن به
دیگران بــرای بد نام کردن رقیب هیچ ابایی
ندارند و بــه عبارتی تداوم ایــن رویه های
تخریب آمیز به روشــنی گویای آن است که
جریانی خاص برای رسیدن به قدرت حاضر
است تمام ارزشها و توصیه های دینی مبنی
بر اخالق مدار بودن را زیر پا بگذارد .
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آفتاب یزد -گروه سیاسی  :مثل روز روشن بود
وقتی آیتاهلل هاشــمی که خود در آماج حمالت
و تخریبهاست و البته همچون سپری ،از شدت
برخی هجمهها نســبت به فرزندان و خانوادهاش
نیــز میکاهد ،اگر روزی نباشــد ،وضعیت برای
خانــدان هاشــمی از این که هســت نیز بدتر و
وخیمتر خواهد شد و عرصه بیش از همیشه برای
حمله به فرزندان او مهیا میشود.
و معلوم بود که در راس همه خاندان هاشــمی،
پرحاشــیهترینها مهدی هاشــمی است .کسی
کــه چه قبل از زندان رفتنــش و چه بعد از آن،
از منفورترینها در نگاه جناح راست و دلواپسان
به شمار میآمد .مهدی هاشمی از همان هنگام
که بــرای وداع با پیکر پــدر مرحومش از زندان
مرخصی گرفت زیر ذرهبین رســانههای اصولگرا
بود ،رســانههایی که تمام تالششــان را به کار
بستند تا بگویند مرخصی مهدی هاشمی از زندان
برای آخرین دیدار با پدرش بیشــتر به بهانهای
شبیه میماند تا مهر پدر و فرزندی!
این رسانهها بیشتر از مسئولین نگران رعایت قانون
بودند!! و به چوب خط انداختن برای پایان روزهای
مرخصی مهدی هاشــمی میپرداختند تا هر چه
ســریعتر او را پشت میلههای زندان ببینند و نه در
معابر شهر .
نگرانی جریان خاص از آزادی مهدی هاشمی در
روزهــای مرخصیاش تا حدی بود که وقتی او را
در یک مغازه در حال خرید شکار کردند!! تصاویر
بیکیفیــت وی را در همان حال بــه کل ایران
مخابره نمودند تا از ایــن طریق بخواهند اثبات
کنند که مهدی هاشمی از خاندان «از ما بهتران»
است!! به جای آنکه در زندان باشد در حال خرید
در سطح شهر و خوشگذرانی است!

باید خودش را در خانه هم حبس میکرد؟

انگار نه انگار که در ایام رهایی (حتی موقت از بند
و سلول) این حق هر کسی است که بخواهد در
خیابان مثل هر آدمی راه برود و یا از سوپرمارکتی
خرید کند!! اما البد رســانهها و جریان سیاسی
مخالف با آیتاهلل هاشمی توقعشان آن بوده که
مهدی هاشمی باید در ایام مرخصی نیز خودش
را در خانه حبس کند!
شــانتاژ و فشار علیه مهدی هاشمی تا جایی باال
بود که جریان مخالف او تا زمانی که مرخصی وی
به پایان رسید و به زندان برگشت آرام ننشستند.
جناح محافظهکار که پس از فوت آیتاهلل هاشمی
عرصه را برای حمله به فرزندان و خانواده او مناسب
میدید و میدانست که در نبود آیتاهلل نیازی به
حفظ ظاهر و رعایــت آن کمترین حرمتها نیز
نیست! تا توانست مهدی هاشمی را تخریب کرد
و از راســت و چپ ،آزادی موقــت اما قانونی او را
حسودانه مورد عتاب قرار داد .ولی جالب اینجاست
که این جریان هرگز دلشــان از بازگشت دوباره
مهدی هاشمی به اوین خنک نشد!
بلکه تیغ تیز حمالت خود را به سایر اقوام خانواده
هاشــمی نیز نشــانه رفتهاند تا حاال که مهدی
هاشــمی در اوین اســت و بهانه و سوژهای برای
حمله به او و آقازاده خواندنش نیســت ،دســت
از سر ســایر فرزندان و حتی همسر آیت اهلل نیز
برندارند و آنها را هم زیر ذره بین خود قرار دهند
تا در هر بزنگاهی و به هر بهانهای تخریب کنند.
امان از این لندن

درســت مثل ماجرای ایــن دو روزه  ....ماجرای
ســفر به لندن فاطمه هاشــمی و عفت مرعشی
(همســر آیت اهلل) میدان را به دســت عنودان

خاندان هاشمی سپرده تا این بار ،به فرنگ رفتن
آقازادههای آیت اهلل را ســوژهای برای تخریب و
حمله به خانواده او قرار دهند.
فقط کافی اســت به بخشهایی از نوع بیان این
خبر از ســوی برخی خبرگزاریهــای اصولگرا
مثل تسنیم دقت شود" :عفت مرعشی و فاطمه
هاشمی همسر و دختر ارشــد آیتاهلل هاشمی
از طریق فرودگاه امام خمینــی(ره) ،ایران را به
مقصد انگلیس ترک کردند .پیشتر نیز سفرهای
خارجــی فرزندان آیتاهلل هاشــمی به آمریکا و
لندن با واکنشهای زیادی همراه شده بود .فائزه
هاشــمی در سال  92به لندن سفر کرده و دلیل
آن را شخصی دانسته بود .وی در سال  94یعنی
پیش از انتخابات مجلس دهم نیز به آمریکا سفر
کرد .مهدی هاشمی رفسنجانی نیز دو ماه پس از
انتخابات ریاســت جمهوری دهم و پس از طرح

اتهامات مالی و امنیتی ،کشور را بهمقصد انگلیس
ترک کرده بود" .
مگربقیهشاننیستند؟

در تک تک این جمالت ،نکوهش سفر به انگلیس
این خانواده توی ذوق میزند ،گویی از میان همه
آقازادهها تنها فرزندان هاشمی هستند که به اروپا
رفت و آمد دارند! و باقی آقازادهها قوت غالبشان
خرمایی اســت و بر حصیری مندرس مینشینند
و گــذر عمر میکنند! و انگار فراموش کردهاند که
چه بسیار کســانی از جریان خاص و دلواپسین،
کــه فریادهایشــان گوش فلــک را کر میکند
ولی فرزندانشــان در یکی از همین کشــورهای
به قول خودشــان خبیث در حــال تحصیل و یا
سرمایهگذاریاند!
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فراموش نکنیم جریان
راست درست زمانی
سفر انگلیس خاندان
هاشمی را دستاویزی
برای هجمههای جدید
به هاشمی ها انتخاب
کرد که اسحاق جهانگیری
کاندیدای حمایتی و
پوششی حسن روحانی
به تأسی از وصیت
آیت اهلل هاشمی،
در انتخابات 96
نام نویسی کرد

قابلتوجه كانديداهايمحترم
شهر و روستا در سراسر كشور
در جهت شــناخت بيشتر هموطنان
عزيز از برنامههاي كانديداهاي شوراي
اسالميشــهر و روســتا در سراسر
كشور ،روزنامه آفتاب يزد در نظر دارد
به صورت رايگان ،ديدگاه كانديداهاي
محترم را به چاپ برساند.
لذا كانديداهاي محترم ميتوانند اهداف
تلگرام09213553193 :
و برنامههاي خود را به صورت خالصه
ايميلaftab.yz@gmail.com :
حداكثر در  2برگ  A4به روشهاي ذيل
ارسال نمايند.
ذكر كامل استان-شهر-روستا جهت شناخت بيشتر الزم ميباشد.

باالخره نتیجه همه پرسی در ترکیه مشخص
شد و در پی آن ،مردمان ترکیه به اصالح قانون
اساسی این کشور «آری» گفتند .رفراندومی که
به دنبال آن ،قــدرت رجبعلی طیب اردوغان
دوچندان میشــود و بیش از پیش میتواند به
ســلطنت بپردازد .باید توجه داشت که ترکیه
براساس قانون گذشته خود تا سال ،2019منطبق
بر شیوههای پیش از همه پرسی پیش خواهد
رفت اما با به سررسیدن سال  2018میالدی و
آغاز سال ، 2019هجده ماده از قانون اساسی آن
تغییر مییابد و این تغییر به این معناست که نظام
سیاسی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی
تبدیل میشود ،دیگر فردی به عنوان نخست
وزیر وجود نخواهد داشت و رئیسجمهوری نیز
پس از این از حزب سیاسی خاصی برگزیده
نمیشود بلکه انتخاب او به واسطه رای مستقیم
مردم است .رئیسجمهور یک معاون اول دارد
که آن معاون اول به ایفای نقش نخستوزیری
خواهد پرداخت .از دیگر ســو ،رئیسجمهور
حق انحالل پارلمان را دارد و میتواند در قوه
قضائیه قضات دیوان عالی کشور را تعیین کند.
در حقیقت از سال  2019قوه قضائیه استقالل
خود را از دســت میدهد و حوزه اختیارات
رئیسجمهوری به قدری گسترش مییابد که
به باور خود کارشناسان ترکی« ،آتاتورک» هم تا
بدین میزان دارای قدرت نبوده است.
تا سال  2029آقای اردوغان در راس قدرت
باقــی خواهد مانــد و در آن زمان احتمال
میرود که یک رفرانــدوم دیگری صورت
بگیرد اما اگر که مردم راضی باشــند همین
شیوه ادامه خواهد یافت.
بنا به باور اردوغان یکی از دالیلی که موجب
برگزاری رفراندومِ اصالح قانون اساسی شد،
این بود که اکنون یک نوع پراکندگی قدرت در
ترکیه وجود دارد و نخستوزیر به عنوان عضو
ضعیف دولت از طرف حزب برنده در مجلس
انتخاب میشود و ریاست جمهوری هم بدون
وابستگی به یک حزب خاص ،بیشتر یک مقام
تشریفاتی است .از همین روی ،این پراکندگی
قدرت مقابل برنامههای اقتصادی و اجتماعی
ترکیه را می گیرد .اردوغان معتقد اســت که
پس از همه پرسی یک نوع تمرکز قدرت در عین
رعایت اصول و موازین دموکراسی به وجود
آمده اســت .باید در اینجا در نظر گرفت که
علیرغم مخالفت شورای اروپا با به عضویت
درآمدن ترکیــه در اروپا و اینکه تقریبا دیگر
هیچ امیدی به عضویت ترکیه در قاره ســبز
وجود ندارد ،اردوغان تصمیم گرفت با اصالح
قانون اساسی ،ترکیه را به آن مقاصد خود که
صنعتی شدن است ،برساند .الزم به ذکر است
که ترکیه تاکنون صنعتی نشده است باوجود
پیشرفتهای اقتصادی مطلوب خود .به خاطر
دارم که در ســال  2002وقتی آقای اردوغان
برای نخستین بار روی کارآمد ،اظهار داشت
که «اقتصاد ما در ردیف هفدهم دنیا قرار دارد
و من در پایان کارم ترکیه را به ردیف دوازدهم
میرسانم» و همین کار را هم کرد .نمی توان
کتمان و انکار کرد کــه از جهت اقتصادی
اردوغان موفق بوده است علیرغم آنکه در
حوزه سیاســت داخلی چالشهایی را ایجاد
کرده اســت .دلیل موفقیت او هم این است
که پس از ناامیدی از اتحادیه اروپا ،سیاست
معطوف به شــرق را پیش گرفت و ترکها
براساس روابطی که با عربها از زمان عثمانی
داشتهاند ،کشورهای عرب زبان اردوغان را با
آغوش باز پذیرفتند .حتی کشورهای عربی
شــمال آفریقا هم ،نمونه یک کشور اسالمی
پیشرفته را ترکیه میدانستند و آن را سرآمد
مالزی میپنداشتند که از نظر دموکراسی شرقی
از شرایط مطلوبی برخوردار است.
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