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سرمقاله

دریغ از یک صندلی خالی
امجد عبدی -فعال سیاسی اهل تسنن

ایران اسالمی متشکل از اقوام ،مذاهب و اقلیمهای گوناگون است و اهل سنت بخش
ی را تشکیل میدهند اما متاسفانه پس از  ۴دهه بازهم
عظیمی از جامعه ایران اسالم 
انگار جایی برای اهل سنت در مراسمهای ملی در نظر گرفته نشده است.
مراســمی همچون تحلیف ریاستجمهوری در زمره مراسمهای ملی قرار میگیرد
که نشــان قاطعیــت جمهوریت نظام و احترام به آراء مــردم دارد و باید نوع چینش
میهمانان این مراســم بزرگ و ملی به طوری باشــد که آراء تمامی قشرهای مختلف
ت برگزار شده
موجود در کشــور در نظر گرفته شــود و حال اهل سنت که در انتخابا 
پس از انقالب نقش بهســزایی داشتهاند متاسفانه تا بهحال جایی در اینگونه مراسمها
نداشتهاند.
پس از وعدههای دکتر روحانی و امضا نمودن بیانیهای موسوم به بیانیه  ۱۰مادهای
اقوام و مذاهب بذر امید بیشتر از قبل در دل اهل سنت جوانه زد و امیدواریها برای
قرارگیری افراد متخصص اهل ســنت در منصبهــای مهم حکومتی و مدیریتهای
کالن کشور بیشتر شد.
دوره اول دولت تدبیر و امید گذشت اما آنچه باید میشد ،نشد و انگار باز هم قرار
نبود اهل سنت در بازیهای سیاسی کشور نقشی داشته باشند و فقط باید به عنوان
یاران ذخیره در روی نمیکت بنشینند.
اما دوره دوم و وعدههای مجدد بازهم اعتماد اهل ســنت را جلب نمود و یکپارچه
در پای صندوقهای رای حاضر شــدند و حماسه بزرگ را آفریدند به صورتی که اگر
آراء اهل ســنت نبود انتخابات در دور اول خاتمه نمییافت و کار برای روحانی سخت
میشــد ،اما انگار بازهم نامهربانیها از همین اول راه میخواهند دوباره شروع شوند و
در ذهنها این ضرب المثل را تداعی میکنند :سالی که نکوست از بهارش پیداست.
شــاید اگر حتی یک نماینده از بزرگان اهل ســنت در این مراسم حضور داشتند
اینطور نمیشد و افکار به سمت و سوی دیگر نمیرفت و جامعه اهل سنت این سوال
را از خود نمیپرســیدند که چرا با مشارکت حداکثری خود در انتخابات و میزان وزن
آراء حــال نامحرم شــدهاند و به اندازه یک هنرمند که تا دیــروز فردی را در آغوش
میگرفت و به عنوان رئیس جمهور محبوب از او یاد میکرد ،ارج و قرب ندارند و روزی
نیاید که در تحقق مطالبات به آرزویی محال تبدیل شود.
به گفته مقام معظم رهبری ،وحدت عامل اصلی بین مســلمانان است و اگرکسی
ندای وحدت شکنی سردهد کاری بس اشتباه و بزرگ را مرتکب شده است اما مراسم
تحلیف که در مجلس شــورای اســامی برگزار شد و باید عاملی میبود برای وحدت
هرچه بیشــتر ،با عدم حضور یکی از بزرگان اهل ســنت عاملی شــد برای دلخوری
مردمان اهل سنت.
اگر نگاهی به آراء تفکیک شــده انتخابات ریاســت جمهوری بیاندازیم؛ دو استان
کردســتان و سیســتان و بلوچستان با اکثریت اهل سنت بیشــترین مشارکت را در
انتخابات داشته و بیشترین آراء دولت جدید نیز از دل همین استانها بیرون آمد.
حال آیا باید جواب این مردم را اینگونه داد؟
چطور این مردمان فراموش کنند روزی را که با آنان بی مهری شــد؟و چه کســی
پاسخگوی این کم لطفی و بی مهری خواهد بود؟
این مردمان چیــزی نمیخواهند جز تحقق مطالبــات و وعدههایی که به عنوان
شــهروند این جامعه به آنها داده شــده است که بالشــک به عنوان یک ایرانی حق
مسلمشان است.
نشــود روزی که این مردم دلسرد شوند و در ذهنهای خود این تفکر را بپرورانند
که فقط و فقط به عنوان یاران ذخیره در روزهای انتخاباتی از آنها استفاده میشود و
بعد از انتخابات دیگر سراغی از آنها گرفته نمیشود و آن روز است که نوشدارو پس از
مرگسهراب دردی را دوا نمیکند.

 14مرداد  1396مراسم تحلیف منتخب دوازدهمین دوره ریاستجمهوری برگزار شد.
این مراســم غایبان برجستهای داشت .سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد روسای جمهور اسبق و سابق بودند که هر کدام به دلیلی
نتوانستند در این مراسم حضور یابند .اما بحثبرانگیزترین غایب این مراسم مولوی عبدالحمید رهبر جامعه اهل تسنن ایران بود.
بعداز مراســم تحلیف ،مولوی طی واکنشی اعالم کرد برای وی دعوتنامهای ارسال نشده است .از سوی دیگر بهروز نعمتی سخنگوی هیئت
خبر اول
رئیســه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به انتقادات منتقدین اظهار داشت :مولوی جزء مهمانان مدعو بوده است .مولوی عبدالحمید که صبح
روز یک شــنبه به زاهدان بازگشت طی سخنان کوتاهی گفت :بنده روز شــنبه در تهران بودم و چنانچه از من دعوت میشد به احترام رای
24میلیونی مردم و تجدید ارادت به ساحت رئیسجمهور محترم در این مراسم شرکت میکردم.
جامعه اهل سنت ایران با توجه به حضور افکار طالبانی و داعشی در منطقه خاورمیانه به واقع از همراهترین و خردمندترین اقلیتهای ایرانی
هســتند که دل در گرو حاکمیت ملی دارند .شعارهای وحدت بخشی که در هفته وحدت از زبان چهرههای شاخص و موثر نظام و تریبونهای
رســمی کشور میشنویم با رویهای که روز شنبه در مراســم تحلیف دیده شد تمایز جدی دارد .آنچه که در این مراسم بهعنوان نقیصه بزرگ میزبان (رئیس مجلس شورای
اســامی) بایستی مورد کنکاش قرار گیرد ،این است که چرا مجلس دچار یکســونگری در دعوت از میهمانان این مراسم شده است؟ امروز و پس از تحلیف ،رئیسجمهور
محترم باید از مولوی عبدالحمید و دیگر سران مذاهب و ادیان اقلیت در جمهوری اسالمی ،به جهت نقشآفرینی مثبت ایشان در انتخابات  29اردیبهشت تمجید نموده و از
ریاســت مجلس بخواهد از جامعه اهل سنت ایران بهخاطر این کمتوجهی عذرخواهی نماید .رئیس مجلس داعیه تفکر و بینش اعتدالی و فراجناحی دارد ولی در ساماندهی
این مراســم بزرگ دچار نگاه تکبعدی و جانبداری از نظریات جناح مغلوب انتخابات  29اردیبهشت شد! جامعه اهل سنت با رای باالی 90درصدی این انتظار را داشتند که
پیشوایشان در این مراسم ملی جزء مدعوین باشد.

یادداشتهای امروز
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دموکراسی ،صلح و دشمنان آنها

اولین مطالبه احزاب اصالحطلب از رئیسجمهور توسط حزب اعتماد ملی در خصوص رفع حصر مطرح شد:
بهوعده و ســوگند خود عمل کنید و حصر را پایان
دهید!
شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی با ارسال نامهای
سرگشــاده بهدکتر حســن روحانــی رئیسجمهوری
اسالمی ایران از وی خواست که بهوعده رفع حصر خود
در دو انتخابات ریاستجمهوری اخیر و سوگند خود در
مجلس مبنی بر دفاع از حقوق ملت ،عمل کند و تمامی
ق مطالب ه بزرگ ملی رف ع حصر
مساعی خود را برای تحق 
بهکار گیرد .متن کامل نامه شورای مرکزی حزب اعتماد
ملی که حجتاالسالم والمسلمین شیخ مهدی کروبی
دبیرکل آن نیز بههمراه مهندس میرحسین موسوی و
خانم دکتر زهرا رهنورد حدود  ۷ســال در حصر بهســر
میبرد بهشرح ذیل است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر حسن روحانی
س محترم جمهوری اسالمی ایران
رئی 
با ســام و آرزوی توفیق روزافزون برای آنجناب
و کلیه خدمتگزاران جمهوری اســامی ،حزب اعتماد
ملــی بر خــود الزم میدانــد که بعــ د از تنفی ذ حکم
ی و مراسم تحلیف شما ،نکات مهمی را
ریاستجمهور 
بهاستحضارحضرتعالی برساند.
ی حکیمانه امام
ی را شاکریم که رهنمودها 
 .۱خدا 
خمینی(ره) رهبر فقید انقالب اسالمی ،بر نفی استبداد و
حکومت فردی و میزان بودن رای ملت توسط مجلس
خبرگان قانون اساسی متشــکل از دهها فقی ه نامدار و
رجا ل سیاســی کشــور بهقانون تبدیل شد و در مقدمه

قانون اساسی آمد:
«حکومت از دیدگاه اسالم ،برخاسته از موضع طبقاتی
و سلطهگری فردی یا گروهی نیست ،بلکه تبلور آرمان
سیاسی ملتی همکیش و همفکر است که بهخود سازمان
میدهــد تا در روند تحول فکری و عقیدتی ،راه خود را
بهسوی هدف نهایی (حرکت بهسوی اهلل) بگشاید».
و در اصل ششم قانون اساسی تصریح شد:
ی ايران ،امور كشــور بايد
ی اســام 
«در جمهــور 
ی اداره شود».
ی عموم 
ی آرا 
بهاتكا 
 .۲براین اساس ،حکومت در نظام جمهوری اسالمی،
ت و در واقع تجلی اراده
نمایندگی و وکالت از جانب مل 
ملی است و باید بکوشد که در چارچوب مطالبات ملت
سیاستگذاری و عمل کند.
 .۳حضرتعالی یکبار در ســال  ۱۳۹۲و بار دیگر
در سال  ،۱۳۹۶ســوگند یاد کردهاید که «پاسدار قانون
ی ک ه
ص و حقوق 
ت اشخا 
ی و حرم 
اساسی باشید و از آزاد 
ت کنید».
ت شناخت ه است ،حمای 
ی مل 
ی برا 
ن اساس 
قانو 
 .۴همانطور که مستحضرید سه تن از شخصیتهای
ی اسالمی؛ حجتاالسالم والمسلمین
برجسته جمهور 
مهدی کروبی معروف بهشیخ انقالب ،امیرالحاج و حبیب
س دو دوره مجلس شورای اسالمی و
امام خمینی و رئی 
مهندس میرحسین موسوی معروف بهنخستوزیر امام
خمینی و خانم دکتر زهرا رهنورد از  ۲۵بهمنماه ۱۳۸۹
ی از حقوق شهروندی
در حصر بهسر میبرند و از بسیار 
و اسالمی خود محروماند!
ی  ۱۳۹۲و ۱۳۹۶
 .۵شــما در دو انتخابات ســالها 

با ســفر بهاقصینقاط کشــور از نزدیک صدای اقشار
گســترده ملت را شــنیدید و دریافتی د کــه قضیه رفع
حصــر در صــدر مطالبات ملــت و مطالبــهای ملی
اســت که در همــه تجمعــات مردمــی آن را فریاد
میزنند.
 .۶شما در مواجهه با این مطالبه ملی ،بارها ب ه ملت
وعده رف ع حص ر را دادهاید و مرد م نیز براســاس همین
وعدهها بهشما رای دادهاند و در واقع ،رفع حصر ،نوعی
شرط ضمن عقد و وفای بهآن واجب شرعی و ذیمدخل
در صحت و نفوذ آن است.
 .۷خدای را شاکریم که بعد از گذشت حدود  ۷سال از
حصر سه شخصیت برجسته انقالب ،هم خود محصوران
گرامــی و هم حامیان آنان اثبات کردهاند که دغدغهای
جز اعتالی جمهوری اسالمی ندارند و برخالف برخی
متهمان بهفســاد که در قبال بازداشت چند روزه ،علنا
خواستار سرنگونی جمهوری اسالمی شدند ،همواره بر
ضرورت تالش برای استحکام نظام جمهوری اسالمی
تاکید و از مردم دعــوت کردهان د که مطالبات خود را از
ق صندوقهای رای ،بهاستحضار مقام معظم رهبری
طری 
و مسووالن نظام برسانند .بهیقین ،این روش در نوع خود
بینظیــر و حاکی از وفاداری محصوران عزیز و حامیان
آنان بهآرمانهای انقالب اسالمی ،جمهوری اسالمی و
قانون اساسی است.
 .۸همانطور که مســتحضرید امروز ،منطقه غرب
ت خاصی قرار گرفته است و قدرتهای
آســیا در وضعی 
سلطهجو میکوشند که بعد از موفقیت بزرگ برجام ،روز

بهروز دشمنان ایران را تقویت و ایران را تضعیف کنند تا
ایران نتواند از فرصتهایی که برجام پیش روی کشور
قرار داده است استفاده الزم را ببرد و با تشدید اختالفات
درونی ،زمینه شکست دولت و ملت را فراهم و سیاست
فشــار از بیرون و فروپاشی از درون را در باره جمهوری
اسالمی عملی کنند.
 .۹بدون تردید در این موقعیت حســاس ،ما بیش از
پیش بههمبســتگی ملی نیاز داریم تا بتوانیم در برابر
سیاستهای استعماری قدرتهای سلطهجو بایستیم و
ت و مصلحت» جمهوری اسالمی
سیاست «حکمت ،عز 
را بهمنصه ظهور برسانیم.
 .۱۰بر این اساس ،حزب اعتماد ملی همصدا با دهها
میلیون نفر از ملت ایران که وفاداری خود بهجمهوری
اسالمی را در مقام عمل اثبات کردهاند ،مصرانه از شما
میخواه د که تمامی مســاعی خود را برای پایان دادن
بهحصری که هیچ فایدهای برای کشور جز سواستفاده
دشمنان و محکومیت جمهوری اسالمی بهنقض حقوق
ی دهها میلیون نف ر از شهروندان ایران ندارد
بشر و ناراحت 
بهکار گیرید .بدون تردید درخواست جدی شما بهعنوان
نماینده مستقی م ملت از مقام معظم رهبری ،رد نخواهد
شد و معظم له با لحاظ مصالح جمهوری اسالمی ،دستور
رفع حصر را صادر خواهند کرد.
والسالم علی من یخدم الحق لذات الحق و یسعی
القامة القسط والعدل
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
۱۵/۵/۱۳۹۶
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