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در ضمن ارمنستان و روســیه در یک بلوک نظامی
هستند ،این امر به ارمنســتان امکان میدهد تا امنیت
خود را با هزینه کمتری تأمین کند .در اینجا هیچ مسئله
حقوقیای وجود ندارد ،بلکه مسئله اخالقی وجود دارد
)که روسیه به جمهوری آذربایجان اسلحه میفروشد(.
از نظــر ما و البتــه بنا به افــکار عمومی در آرتســاخ
و ارمنســتان ،روســیه بهعنوان همپیمــان جمهوری
ارمنستان نباید به جمهوری آذربایجان اسلحه بفروشد.
البته روســیه این عمل را اینگونه توضیح میدهد که
اگر خودش اســلحه نفروشد ،کشورهای دیگر خواهند
فروخت .روسها همچنین میگوینــد از طریق روابط
تجاری با جمهوری آذربایجــان تالش میکنند تعادل
نظامی را در منطقه حفظ کنند .روســیه تنها کشــوری
نیست که به جمهوری آذربایجان اسلحه میفروشد.
 فکر میکنیــد در صورت حمله زمینی نیروهای
جمهوری آذربایجان به شما ،خط اول دفاعی شما
کجاست؟ قبل از همه به کجا حمله میکند؟
این ســؤال را بایــد از مرکز فرماندهــی جمهوری
آذربایجان بپرســید یا از ســرویس اطالعاتــی ما ،ولی
بهعنوان وزیر امور خارجه و عضوی از دولت آرتســاخ
میتوانــم بگویم حمله از تمام جهات ممکن اســت.
مــا فعالیتهایی داشــته و داریم که امنیــت پایدار و
مستحکم داشته باشــیم .جنگ آوریل  ۲۰۱۶نشان داد
ارتش مــا توانایی آن را دارد کــه مقابل حمالت قوای
باکو بایســتد .آن عملیات را ارتش دفاع آرتساخ انجام
داد ،البته داوطلبانی هم از جمهوری ارمنســتان بودند
که بدون اعالم بسیج عمومی آمدند .همه شاهد بودند
کــه هم مردم آرتســاخ و هم برادران مــا از جمهوری
ارمنســتان یکباره به اینجا آمدند؛ یعنی هیچ نیازی به
شــرکت نیروهای مسلح جمهوری ارمنســتان در این
عملیات دفاعی نبــود .فقط میتوانم بگویم که بعد از
آوریل ما قویتر شــدهایم .ما به اســتفاده سازوکارهای
مختلــف »مهــار« ادامه میدهیم تا مبــادا جمهوری
آذربایجان دست به حمله دیگری بزند.
 گزارشهایی درباره حضــور نیروهای نظامی
ترکیــه در جنگ آوریــل وجود دارد .آیا شــما این
موضوع را تأیید میکنید؟
در مطبوعــات چنین گزارشهایی بــود .من در ماه
آوریل در دستگاه دولتی کار نمیکردم .من یک تحلیلگر
بودم مثل شما .البته چنین اطالعاتی منتشر شده است.
حداقــل چنین ظنی وجود دارد ،ولــی ازآنجاییکه من
اطالعاتی در دست ندارم تا بتوانم ثابت کنم ،نمیتوان
قطعــی صحبت کرد .ولی این یک واقعیت اســت که
ترکیه و آذربایجان همپیمان نزدیک هســتند ،از جمله
همکاری نظامی بسیار نزدیکی دارند .پوشیده نیست که
ارتش جمهوری آذربایجان چندین دهه است که تحت
آموزش مستشاران ترکیه است.
 ســؤال آخر من این اســت که فــارغ از اینکه
مردم اینجا چه واکنشی نشان بدهند ،اگر آوارههای
غیرارمنی یعنی کســانی که قبــال در اینجا زندگی
میکردند و خانه داشــتند بخواهنــد بیایند اینجا و
همین جا زیر یک سقف با شما زندگی کنند ،آیا شما از
آنها استقبال میکنید یا امنیت آنها را برقرار میکنید؟
در ایــن درگیــری قربانیهایی وجــود دارند .طبق
دادههای گوناگون ،در دوران اتحاد جماهیر شوروی که
در سال  ۱۹۸۹انجام شد ،در جمهوري آذربایجان ۳۹۰
هزار ارمنی زندگی میکردند .براساس دادههایی دیگر
 ۴۰۰هــزار یا  ۵۰۰هزار ارمنــی در جمهوری آذربایجان
زندگی میکردند .از سوی دیگر حدود  ۴۰هزار جمهوری
آذربایجانی در آرتساخ زندگی میکردند .به این معنا که
جمعیت ارمنیان در جمهوري آذربایجان  ۱۰برابر بیشتر
از جمعیــت آذربایجانیها در آرتســاخ بود و همه این
جمعیت ارمنی ساکن در جمهوری آذربایجان به دلیل
این درگیری آواره شدهاند.
ما باید با این مســئله بهگونــهای برخورد کنیم که
به حقوق همــه آوارگان احترام بگذاریم .همچنین در
مذاکرات گروه مینسک در سالهای  ۱۹۹۳تا  -۱۹۹۷تا
زمانی که آرتســاخ از مذاکرات بیرون گذاشته شد -من
در هیئت آرتســاخ بودم -آن زمان اســنادی بودند که
طبق آنها مسئله آوارگان و پناهندگان باید بهطور جامع
و متعادل حل شود .آنگونه که اگر قرار باشد این افراد
برگردند ،شأن و منزلت آنها باید رعایت شود .مهمترین
نکته این است که طرفین ]درگیری[ باید بتوانند امنیت
این افراد را در جاهایی که ممکن اســت آنها سکونت
کنند ،تأمین کنند .مسئله پناهندگان و آوارگان بهعنوان
یک مسئله سیاسی یکی از پنج موضوع کلیدی در روند
مذاکرات اســت .با درک وضعیــت و رویکردهایی که
مــن در مورد آن صحبت کردم ،ما از بحث و بررســی
چنین مسائلی بسیار دور هستیم .مسائلی هستند که
ما مطالبه میکنیم که باید شــامل شناســایی آرتساخ
که در واقع وجود دارد باشــد و همچنین خارجکردن
آرتساخ از حالت بلوکه .در پی این درگیری ما هم تبادل
ارضی داشتهایم و هم تبادل انسانی و دموگرافی ،ولی
ایــن تبادل در پی جنگ بوده اســت و نه در پی توافق
داوطلبانه طرفهای درگیر .بسیاری از مسائل »ماهیت
متقارن« دارند .از آنجا که مسائل متقارن وجود دارند،
این امر باعث میشــود در آینده در نتیجه مذاکرات ما
به توافقی برســیم .یعنی برای حل مشــکالت مردم
منافع مشترک وجود دارد .این یک مبناست برای اینکه
به ســمت قرارداد صلح دائم برویــم .ما میخواهیم
همهچیز در اســرع وقت انجام شــود ،با وجود این ما
واقعبیــن هم هســتیم و درک میکنیــم که وضعیت
بهویــژه پــس از جنگ آوریــل به چه صورت اســت.
همانطور که من ذکر کــردم ما ]از عقد پیمان صلح[
دورتر شدهایم.

مهســا جزینی :خیلیوقــت بود که
همه منتظر واکنــش آیتاﷲ بودند؛
منتها او ســکوت را ترجیح داده بود.
بهندرت در این سالها سخنی در نقد
احمدینژاد از او شــنیده شده است.
روز گذشته یکی از همان روزهای نادر
بود که مصباحیزدی در پایان مراسم
سالگرد ارتحال عالمه طباطبایی)ره(
در قم ،به خبرآنالیــن گفت» :اعمال
و رفتار امــروز احمدینــژاد را تأیید
نمیکنــم؛ چــون اکنون یــک حالت
انحرافی در او میبینم«.
در ادامه ایــن گفته مصباحیزدی،
قاســم روانبخــش ،عضــو ارشــد
حزبــی کــه آیــتاﷲ مصباحیزدی
پدرمعنــویاش اســت ،دربــاره
احمدینژاد گفته است» :به نظر من
رئیس فرقه انحرافی ،آقای مشــایی،
توانست احمدینژاد را به زمین بزند
و از حیــز انتفاع خارج کنــد .به نظر
من احمدینژاد از زمان خانهنشــینی ۱۱روزه از مدار
والیت خارج شــد و در انتخابات اخیر با شکســتن
عهد والییخــود ،به اوج خود رســید .حرکتهای
اخیر او نیز بیش از گذشته حقایق را روشن میکند«.
روزگار سپریشده
رابطه رئیس مؤسسه امام خمینی)ره( و رئیس
دولتهای نهم و دهم مدتهاســت شکراب شده
است؛ شاید آخرینباری که عدهای تالش کردند بین
این دو صلح ایجاد کنند ،اسفند  ۹۱بود؛ غالمحسین
الهام و همســرش »فاطمه رجبــی« ،تالش زیادی
کردنــد تا نظر آیتاﷲ به احمدینژاد تغییر کند .زن
و شوهر یک روز میهمان آیتاﷲ بودند و ساعتها
بــا او حرف زدنــد .نتیجه این دیــدار را از این گفته
»امیر محبیان« ،روزنامهنــگار و تحلیلگر اصولگرا،
میتــوان دریافت که همان زمان گفت» :شــنیدهام
آخریــن تالشها برای آشــتی میــان احمدینژاد و
آیــتاﷲ مصباح ،شکســت خورده اســت« .عامل
دلخوری آیــتاﷲ از احمدینژاد ،شــبیه دلخوری
دیگر اصولگرایان است؛ حلقه یاران احمدینژاد یا
همانها که نامش را جریان انحرافی گذاشتهاند.
بااینحال ،بعید است کســی تعابیر و توصیفات
آیتاﷲ مصباح درباره احمدینژاد را فراموش کند؛
تعابیری که نه ســکوت و نه انتقادهــای گاهبهگاه
ســالهای بعد ،مانــع ماندگاری آن نخواهد شــد.
رئیس مؤسســه امــام خمینی)ره( ،تابســتان ،۸۸
درباره احمدینژاد گفــت» :وقتی رئیسجمهوری
از ســوی رهبری نصب و تأیید میشود ،به عامل او
تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده میشود.
وقتی ریاســتجمهوری حکم ولی فقیه را دریافت
کرد ،اطاعت از او نیز مانند اطاعت از خداست«.
مصباحیــزدی در ایــن ســالها همــواره با این
پرسش مواجه بوده که چرا زمانی آنچنان دربست
از احمدینــژاد حمایت کرد که بعدا در چرخشــی
۱۸۰درجــهای ،مجبــور بــه نفی آن شــود .پاســخ
آیتاﷲ هم شــبیه پاســخ دیگر اصولگرایان است؛
آنهــا معتقدند تا پیش از رخدادن ماجرای موصوف
بــه جریان انحرافــی ،هیچ انحرافــی در عملکرد و
برنامههــای رئیس ســابق دولت وجود نداشــت.
مصباحیزدی گفته اســت» :ما هرکسی را تا مادامی
که در مســیر اســالم کار میکند ،حمایت میکنیم؛
طرفداریاش میکنیم؛ هر وقت منحرف شد ،ما هم
از او جدا میشویم« .پیش از این نیز گفته بود» :اینکه
برخی میگوینــد نباید آن روز حمایــت میکردیم،
چنیــن انتظــاری مبتنی بر اصول نیســت؛ اما هرجا
انسان متوجه شد این فرد پایش را از اصول و مبانی
کج گذاشــته ،باز تکلیف دینی و عقــل میگوید که
باید برای جلوگیری از انحراف در برابرش ایســتاد تا
اصول حفظ شود« .مصباح در ادامه به نکته جالبی
اشــاره کرده بود .صحبتش حامــل این مفهوم بود:
»حمایت از افراد باید محتاطانهتر صورت گیرد« .او
گفته بود» :ممکن اســت آنوقت که حمایت کردم،
بیجا بوده باشــد؛ ولی االن میفهمم نباید حمایت
کنم .شــاید هم آن شــخص تغییر کرده ،مگر ما در
تاریخ کم داریم اشــخاصی که یک دورانی را با یک

از نیمهشــب به خــواب میرود ،در
خواب به او ندا میشود که بلندشو
بــرای احمدینژاد دعــا کن ،وجود
مقــدس ولیعصر)عج( دارند برای
احمدینژاد دعــا میکنند .میگوید
من حتی اسم احمدینژاد را نشنیده
بودم و اصال او را نمیشناختم«.
هیپنوتیزم شده یا سحر است؟
ماجــرای موصــوف بــه جریان
انحرافــی که از ســوی اصولگرایان
دربــاره حلقــه یــاران احمدینژاد
طرح شــد ،آیتاﷲ مصبــاح یزدی
هم کمکــم تغییر موضــع داد .آن
روزهــا برای او بیشــتر این مشــایی
بود که محل ســؤال و پرسش بود.
او گفتــه بود» :هنوز هــم برای بنده
این معما اســت که اینچنین آدمی
با این فراســت ،با این هوش و با این
کارآمدی ،چطور شــیفته یک نفری
میشــود که از خــودش ضعیفتر
است و صدها نقطهضعف در آن قابل رؤیت است.
بــرای بنده هنوز این معما باقی اســت« .وقتی هم
که مشــایی از »مکتب ایرانی« سخن گفت ،بیشترین
واکنــش را آیتاﷲ مصبــاح از خود نشــان داد و
بعدها گفت» :شعار ایران ،شعار بهاییهاست«.
انتخابــات  ۹۲که نزدیک میشــد ،مصباحیزدی
گفت» :باید مراقب باشیم؛ چراکه باید کسانی سرکار
بیایند که اولویتشــان اسالم باشــد نه ایرانیبودن.
اینکه شــعار ایــران بدهند این شــعار بهاییها هم
هســت« .ماجرای مرگ چاوز و حضور احمدینژاد
در مراســم خاکســپاری رئیسجمهوری ونزوئال با
آن پیــام و حاشــیهها کــه رخ داد ،مصباحیزدی را
بیشتر عصبانی کرد و گفت» :برخی دنبال حکومت
صالحــان هســتند؛ امــا هوگــو چــاوز را امثال آن
میدانند .مراقب باشــید حرفهــای غلط نگویند،
نیایند بگویند از حکومت صالحان حرف میزنیم و
رئیسجمهور ونزوئال را مطرح کنند .ما در یک کالم
قائل به اسالم ،احکام اســالمی و در عمل به نایب
امام زمان)عج( که همان ولیفقیه است ،هستیم«.
 ۲٤اردیبهشــت  ۹۰مصباحیــزدی گفــت» :یک
وقتی به برخی از دوستان نزدیکم گفتم بیش از ۹۰
درصد معتقدم که او سحر شده است! این وضعیت
ابدا طبیعی نیست .هیچ آدم عاقلی چنین کارهایی
نمیکند؛ مگر آنکه اختیار از او ســلب شــده باشد.
این کارها هیچ توجیهی ندارند ...عقلم نمیرســید
که آیــا هیپنوتیزم اســت ،ســحر اســت ،ارتباط با
مرتاضان اســت؟ بنده اینجور چیزها را بلد نیستم؛
ولی میدانستم که در این قضیه ،چیزی غیرطبیعی
وجود دارد .دیدیم که این شخص مسئلهدار ،این آقا
را مسخر کرده و او توی مشتش است«.
برایشان اهمیتی نداشت
آن انــدازه کــه مصبــاح یــزدی از احــواالت
احمدینژاد شــوکه شــده بود ،خــود احمدینژاد
نگران ازدســتدادن حمایت مصباح نبود .برایش
هم اهمیتی نداشت که آیتاﷲ مصباح یک زمانی
اطاعت از او را اطاعت از خدا دانسته بود.
همــان زمان بهمن شــریفزاده ،روحانی حامی
مشــایی ،در پاســخ به این ســؤال که آیــا حمایت
احمدینژاد از مشــایی ســبب نمیشــود ،تــا او از
حامی اصلی خــود ،یعنی آیــتاﷲ مصباحیزدی،
دور شــود گفته بود» :پایگاه آقــای مصباح در بین
مردم چقدر اســت؟ احمدینژاد فردی اســت که
رأی باالیی آورده و این رأی باال به وســاطت ایشان
نبوده اســت .از نظر شــخصیتی ایشــان شخصیت
برجســتهای هستند ،اما قشــری که به احمدینژاد
رأی دادند بهخاطر خودشــان رأی دادند .اکنون نیز
جداشدن از احمدینژاد وجود ندارد؛ چراکه ایشان
نامزد انتخابات نیســتند .مهم آرای نامزدهاست که
در این آرا آقای مصباح وجود ندارد؛ چراکه تکیه بر
آرای مردم اســت مگر اینکه مخالف جدی داشــته
باشــد« .دیروز هم بعد از انتشــار ســخنان آیتاﷲ
مصباحیــزدی ،حامیان احمدینژاد در شــبکههای
اجتماعی شــروع به انتقاد و اعتــراض به آیتاﷲ
کردند.

روش صحیحی زندگی کردند ،بعد منحرف شدند«.
وقتی ذخیره خداوند بود
از همان ابتــدای رویکارآمدن دولت نهم ،همه
از پیوندهــای او بــا آیتاﷲ مصباحیــزدی و جمع
یاران او ســخن میگفتند؛ برخــالف دولت قبل که
آیــتاﷲ مصباح با آن زاویههای تندی داشــت .در
همان روز اعالم پیروزی احمدینژاد ،پروین )خواهر
رئیــس دولت(» ،عشــرت شــایق« و »فاطمه آلیا«
بــا مصباح دیدار کردند .مصباحیــزدی در آن دیدار
احمدینژاد را ذخیره خداوند برای امروز ما توصیف
کــرد و گفت او تنها کاندیدایــی بود که طرح دولت
اســالمی را مطرح کرد .بعد از گذشــت یک هفته
از انتخابــات نهم نیز خود محمــود احمدینژاد به
دیدار آیتاﷲ رفت تا ســخنان او را رودررو بشنود.
مصباح این رأیآوردن را نتیجه توســل به حضرت
ولیعصر دانســت و حتی در برابر انتقادهای برخی
کاندیداهای ریاســتجمهوری از نحوه تأمین هزینه
تبلیغــات انتخاباتــی احمدینژاد ،گفــت» :برخی
پولهایی قــرض کردند تا بتوانند خرج ســتادهای
احمدینژاد را بدهند«.
مصباح در اولین دیدار خود با احمدینژاد پس
از انتخابات ،گفــت» :آیندگان به این نتیجه خواهند
رسید که انتخاب ،مشــحون به کرامات و معجزات
بود و ازاینرو توفیق شــکر این نعمت را از خداوند
خواســتاریم .عنایــات حضــرت ولیعصر)عج( یار

ملت ایران بود که به چنین موفقیتی دســت یافت
و تلقی ما این اســت که ایــن نفخه الهی که در این
زمان در جامعه ما دمیده شــده و آثارش در عالقه
بیشــتر مردم به دین و اندیشــههای اسالمی ظهور
یافتــه ،مرتبهای از مراتب چیزی اســت که در زمان
پیامبر اسالم)ص( تحقق پیدا کرد و انشاءاﷲ مرتبه
کاملش در زمــان ظهور حضــرت ولیعصر)عج(
تحقق خواهد یافت«.
هفتهنامــه »پرتو ســخن« بــه صاحبامتیازی
مؤسســه امام خمینی)ره( پنج روز پس از انتخاب
احمدینــژاد در مطلبــی بــا عنــوان »درسهــا
و نکتههایــی از انتخابــات در ســخنان آیــتاﷲ
مصباحیــزدی در جمع اعضای کانون طلوع مطرح
شــد« ،بهنقل از مصباحیزدی نوشــت» :خانمی را
ســراغ دارم که برای پیروزی آقای احمدینژاد ،نذر
کرده  ٤۰زیارت عاشــورا ٤۰ ،زیارت جامعه کبیره٤۰ ،
زیارت آلیاســین و  ۱٤ختم قرآن کریم بخواند .چند
نفر از خانمهــا ۱٤۰هزار صلوات نذر کردند و چقدر
تضرعات ،گریهها ،زاریها و توسالت عجیبوغریب
تــا اینکه یک کســی پیروز شــود ...دیشــب یکی از
دوستان حاضر در جلسه ،نقل کرد :قبل از برگزاری
مرحلــه اول انتخابات ،به محضر یکــی از علمای
اهواز رسیدم ،ایشان گفت نگران نباشید ،احمدینژاد
رئیسجمهور میشــود .ایشــان گفته بود شخصی
شــب بیستوســوم ماه رمضان در حال احیا ،پیش

چرا سکوت کردهاند
روزنامــه کیهــان که در ایــن مــدت در برابر
رفتارهــای احمدینژاد و یارانش ســکوت کرده
بود و حتی ســخنان ســخنگوی قــوه قضائیه در
واکنــش به احمدینــژاد را در صفحــه اول روز
چهارشــنبه خود بازتاب نــداده بــود ،در آخرین
شــماره خود نوشت» :شــأن قوه قضائیه باالتر از
آن است که در جدال لفظی با متهمان قرار گیرد،
خاصــه عدهای که تالش دارند تــا با هوچیگری
و هیاهو در مسیر دادرســی اختالل ایجاد کرده و
آن را به بیراهه ببرند« .کیهان همانند بســیاری از
اصولگرایان و رسانههایشــان در برابر پدیدهای که
خود مســئول برآمدنش بودند و ســالها در برابر
آن سکوت کردهاند ،استراتژی »شتر دیدی ندیدی«
را در برابــر احمدینــژاد در پیــش گرفتــه و در
واکنش به این اعتراض نوشــته است» :در این بین
موضعگیری برخی در جریان مدعی اصالحطلبی
و روزنامههــای زنجیرهای نیــز قابلتوجه بود که
بیشــترین تالش را کردند تــا از آب گلآلود ماهی
بگیرند و برخــی ادعاهای باطل خویش را دوباره
مطرح کنند .ایــن جماعت با اشــاره به اقدامات
اخیر حلقــه انحرافــی زمزمهای را آغــاز کردند
مبنیبر اینکــه آنچه آنها در ســال  ۸۸میگفتند
درســت بوده است! در پاســخ به اینها باید گفت
همانطور کــه امامخمینــی)ره( فرمودند مالک
حال فعلی افراد است«.

محمدنبــی حبیبــی ،دبیــرکل مؤتلفــه ،هم در
واکنش به اینکه چــرا اصولگرایان با توجه به گفتار
و رفتــار اخیر احمدینژاد ،ســکوت اختیار کردهاند،
به ایلنا گفته اســت» :معتقد به ســکوت نیســتم،
بلکــه معتقد به بیاعتنایی اصولگرایان نســبت به
احمدینژاد هستم؛ یعنی تذکر اصولگرایان را خیلی
مفید تلقی نمیکنــم ،چون آقای احمدینژاد ثابت
کرده است که هرچه خودش به نظرش میرسد آن
را حــق مطلق میداند و تذکر و اظهارنظر خیلی در
ذهن ایشان مؤثر نیست .بنابراین سکوت اصولگرایان
مطلقا نبایــد عالمت رضایــت از موضعگیریهای
احمدینژاد تلقی شــود .دبیرکل حــزب مؤتلفه در
پاســخ به اینکه آیا ممکن است سکوت اصولگرایان
نســبت به اظهــارات احمدینژاد علیــه الریجانی
این باشــد که نســبت به ائتالف او با اعتدالگرایان
و اصالحطلبــان موضــع دارنــد و موافــق حذف
الریجانیها هســتند ،اظهار کرد» :اینکه حرفهای
احمدینــژاد مورد تأییــد کامل همــه اصولگرایان
باشــد ،اینگونه نیست و در مواردی هم که برخی از
اصولگرایان تشــخیص میدهند در مورد اظهارنظر
یک شــخصیتی ســکوت کننــد ،ایــن بههیچوجه
عالمت رضا نبایــد تلقی شــود .در مواقعی برخی
از اصولگرایــان ماننــد حزب مؤتلفه اســالمی الزم
نمیبیننــد خیلی اظهارنظر کننــد ،اما این معنایش
تأیید مواضع احمدینژاد نیست«.

ﭘﺸﺖ دﯾﻮار اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ
در ســال  ۸۸نیز بعد از نامه احمدینژاد به
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رئیس ســازمان تربیتبدنی درباره فراهمکردن
زمینــه حضور زنان در ورزشــگاهها ،موجی از مخالفــت و اعتراض از
سوی مراجع تقلید و نمایندگان مجلس علیه این دستور به راه افتاد.
مرحــوم آیــتاﷲ فاضللنکرانــی یــک روز پــس از انتشــار نامه
احمدینــژاد ،فتوایی صادر کرد و در آن نوشــت» :شــرکت بانوان در
مکانهای عمومی ورزشــی کــه همراه با اختالط اســت بههیچوجه
جایز نیست« .او همچنین توصیه میکند که »الزم است دولت محترم
جمهوری اسالمی مکانهای مستقلی را با رعایت همه ضوابط شرعی
برای بانوان جهت امور ورزشی اختصاص دهد«.
آیــتاﷲ صافیگلپایگانی نیــز در پیامی تأکید کرد کــه »اکنون که
مؤمنان در مورد حضور بانوان در ورزشــگاههای کشــور ،سؤال و ابراز
نگرانی میکنند ،حسبالوظیفه حرمت نظر زن و مرد اجنبی را به بدن
یکدیگــر از نظر جمیع فقهای عظام اعــالم میکنیم؛ علیهذا حضور
بانوان در اینگونه برنامهها خالفشرع و تنازل ظاهر از مواضع اسالمی
است« .او به »مســئوالن جمهوری اسالمی« توصیه میکند »با اعالم
لغو ایــن عنوان ،نگرانیها را رفع و موجبات خشــنودی قلب مقدس
حضرت بقیهاﷲاالعظم ارواحنا فداه را فراهم کنند«.

مرثیهای برای یک رؤیا
معصومه ابتکار پس از بازی دو تیم ملی فوتســال بانوان در جمع
خبرنــگاران درباره حضور زنان در ورزشــگاهها گفت بود :آییننامهای
تصویب شده است تا شرایط برای حضور زنان در ورزشگاهها تسهیل و
این امر امکانپذیر شــود .یکسری چارچوب و تدابیری برای انجام این
کار الزم است تا شرایط حضور زنان در ورزشگاهها مهیا شود .بانوان در
گذشته در شهرستانها در ســالنهای ورزشی حضور داشتهاند؛ اما ما
باید برای حضور آنها در ورزشگاهها چارهاندیشی کنیم.
انــگار اتفاقی که در تمام ایــن مدت میافتد همین اســت .با یک
اظهارنظــر مراجــع درباره مســائل پرحاشــیه و بحثبرانگیز ،عدهای
برای اینکه از خود ســلب مســئولیت کنند ،ماجــرا را به گردن مراجع
میاندازند .دراینبــاره میتوان ماجرای دوچرخهســواری زنان را نیز
مثال آورد.
البته بســتن باب گفتمان درباره ورزشگاهها و حضور زنان از سوی
آیتاﷲ مکارمشــیرازی ،تنها اظهارنظر این هفته روحانیون درباره این
اتفاق اجتماعی نیست .روز گذشــته نیز آیتاﷲ سعیدی ،امامجمعه
قم ،در خطبههای خود گفته اســت :مراجع با طرح فســادانگیز ورود
زنان به ورزشگاه مخالف هستند و نباید این طرح مجددا مطرح شود.

آیتاﷲ ســعیدی افزود :این طرح در دولت قبلی مطرح شد و باید
بدانیم که انتقاد مراجع تقلید از ورود زنان به ورزشــگاه ،دالیل خود را
دارد و فســاد ناشــی از این طرح موجب مخالفت آنها است؛ برخی از
مســائل با آییننامه نیز حل نمیشود .سؤالی که درباره این اظهارنظر
آیتاﷲ مکارمشیرازی پیش میآید ،از دو نظر حائز اهمیت است؛ اول
اینکه این مســئله از نظر حقوقی چه باری برای تالشگران حضور زنان
در ورزشگاهها و قوانین مرتبط به آن خواهد داشت و همچنین آیا یک
مرجــع تقلید میتواند اتفاقی کلی را مطــرح کند یا صرفا میتواند به
مقلدان خود دراینباره توصیه کند.
این آخرینبار نیســت که با بازشدن درهای گفتمان برای ورود زنان
به ورزشــگاهها و لباس حقیقت بر تن یک رؤیاکردن ،دوباره تأکید برای
بستن درهای گفتمان میشود .این در حالی است که در ماههای اخیر
و با جدیشــدن بحث حضور زنان در ورزشگاهها اینبار اصولگرایان با
طعنه و تمسخر گفته بودند که این حسن روحانی است که اجازه ورود
زنان به ورزشــگاهها را صادر نمیکند .آنهــا میگفتند حاال که وزارت
ورزش ،نیــروی انتظامــی و همه عوامل تحت اختیار حســن روحانی
است ،صحبتکردن از دستهای پشتپرده درباره این عدم اجازه برای
حضور بیفایده است.
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اگر ایران رفتارش را تغییر دهد ما
آماده همکاری خواهیم بود
 ایســنا :دبیــرکل اتحادیــه عرب گفــت» :ما
خواســتار تغییر رفتارهای ایران در برابر کشورهای
عربی هســتیم« .به گزارش »اســپوتنیک عربی«،
احمــد ابوالغیــط ،دبیرکل اتحادیه عــرب در یک
سخنرانی در کنفرانس گفتوگوی مدیترانهای که
در شهر رم برگزار شد ،گفت» :از ایران میخواهیم
که رفتار و روش خود در برابر کشــورهای عربی را
تغییر دهد ،ایران باید رفتارش در منطقه را کنترل
کند« .او افزود» :اگر ایــران رفتارش را تغییر دهد،
کشــورهای عربی نیز آماده همکاری خواهند بود.
الزم اســت که کشــورهای عربی با هم گفتوگو
کنند و درباره منابع تهدید و راههای مقابله با آنها
دیدگاه مشترکی داشته باشند«.
هیئتی در سازمان ملل مدعی شد

موشکهای شلیکشده به
عربستان ظاهرا ساخت ایران بوده
 ایســنا :یک هیئت مســتقل از بازرســان سازمان
ملل مدعی شــد ،قطعات باقیمانده از موشکهای
شلیکشــده به پایتخت عربســتان نشــان میدهد
کــه ظاهرا این موشــکها طراحی و ســاخت ایران
بوده اســت .به گزارش رویترز ،این بازرســان پس از
بررســی قطعات باقیمانده چهار موشک بالستیکی
که حوثیهای یمن به ســمت عربستان شلیک کرده
بودند و بازدید از محل برخورد این موشــکها اعالم
کردند ویژگیهای طراحی و ابعاد قطعات باقیمانده
از این موشــکها با موشــک »قیام «۱که ایران آن را
طراحی کرده و ســاخته اســت ،مطابقــت دارد .این
بازرســان در گزارش خود آوردهاند کــه از دو پایگاه
نظامی عربستانی برای بررسی قطعات باقیماندهای
که مقامات از حمالت موشکی به عربستان سعودی
در  ۱۹مــی ۲۲ ،جوالی ۲۶ ،جــوالی و چهارم نوامبر
جمعآوری کرده بودند ،بازدید کردهاند .آنها همچنین
از چهار نقطه اصابت ناشــی از حمله چهارم نوامبر
که قطعات باقیمانده از موشــکهای شلیکشــده
جمعآوری شده بود ،بازدید کردهاند.
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سامپراچ فونچو :به من گفتند باید
حجاب داشته باشم
این تایلنــدی در گفتوگو با یکی از رســانههای
خارجی گفت» :به من اعالم شــد کــه برای رفتن به
ســالن خانمهــا باید حجاب داشــته باشــم« .او در
پاسخ به این ســؤال که چه احساسی دارید از اینکه
عکسهای شــما در شبکههای مجازی و رسانههای
خبری پخش شــده است ،افزود» :احساس بدی پیدا
کردم و غمگین شــدم ،اما خشــمگین نیستم .چون
میدانم که داشتن حجاب فرهنگ ایرانیهاست«.
اظهــارات این مربــی تایلندی حاال باعث شــده
تا انگشــت اتهام درخصــوص رعایتنکردن قوانین
میزبانی در مسابقات کبدی بیشتر به سمت مسئوالن
فدراســیون کبدی نشــانه رود .چراکه اظهارات این
مربی باعث شــده اســت همــه روایت آنهــا از این
ماجــرای پرتنــش رد شــود .اتفاق مهمتــر درباره
ابهامات صحبتهای اهالی این فدراســیون ،واکنش
انجمن ورزشینویسان ایران به حرفهای مقصودلو
واکنش اســت .ایــن انجمن در صیانــت از جایگاه
خبرنگاران و عکاسان ورزشی از مقصودلو خواسته تا
در اولین فرصت ،عکاس مورد نظر به منظور بررسی
و پیگیری موضوع به انجمن ورزشینویسان معرفی
شــود یا درغیراینصورت نســبت بــه عذرخواهی و
اصــالح گفتوگوی مــورد نظر اقدامــات مقتضی
صورت گیرد .بازتاب منفی روســری ســرکردن مرد
تایلندی و انتقــاد افراد مختلف و حتی سیاســیون،
واکنش وزیر ورزش را هم بههمراه داشت.
او دیروز با ارســال نامهای به سیدمناف هاشمی،
استاندار استان گلســتان ،از او خواسته تا به اتفاقات
مســابقات آســیایی کبدی در گرگان رســیدگی کند.
ســلطانیفر در نامهاش به استاندار گلستان با توجه
به اینکه مســئولیت نظــم و امنیت داخل ســالن و
محیــط پیرامــون آن براســاس مصوبات جلســات
شــورای تأمین برعهــده یگان ویژه نیــروی انتظامی
بوده اســت ،بررســی کامل موضــوع و برخورد الزم
و قاطع با مقصران را خواســتار شــده است .این در
حالی است که اســتانداری و اداره ورزش و جوانان
استان گلســتان تاکنون به حواشی بهوجودآمده این
رقابتها واکنشی نشــان ندادهاند .فدراسیون کبدی
روز چهارشــنبه با انتشــار بیانیهای از مردم بابت این
اتفاقــات عذرخواهی کرد و در نظــر دارد از این مرد
تایلندی به فدراســیون کبدی جهان و آســیا شکایت
کند .چراکه معتقد اســت این مــرد تایلندی قوانین
میزبانی ایران را زیر پا گذاشته است.
شکایت فدراسیون از سامپراچ فونچو در شرایطی
مانند توجیهات مسئوالن آن عجیب به نظر میرسید
که معــاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان هم این
کار را بیفایده میدانــد» :به نظرم راجعبه آن مربی
تایلنــدی کار خاصی نمیتوان کرد و خطا ازســوی
مسئوالن مســابقات سر زده اســت .کلیت موضوع
حاکی از بیتوجهی و سهلانگاری مسئوالن برگزاری
رقابتهاست«.

