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سخن روز

 2۰ویژگی انتخابات 96

عباس نصر-روزنامه نگار

قسمت دوم
پس از هشدار به مسئولین و هشدار به اصالح طلبان
هشدارسوم هم به رقباست که توجیه را کنار گذاشته شکست خود را صادقانه بپذیرید تا
بتوانید ارزیابی درستی از جایگاه خود و نقاط ضعف و قوت خود داشته باشید و به یک رقیب
عقالنی و دارای برنامه تبدیل شده تندروی وتمامیت خواهی راست گرایانه را که موجب
عقب افتادگی اســت حذف کنید ،تا مردم بهشما اعتماد کنند .بیایید از تعمیق شکاف بین
ملت بکاهید و از تند کردن چاقوی تعصب مذهبی بین دوستانتان که در دراز مدت زاینده
خشــونت است دست بردارید .بگذارید اتحاد ملی و وحدت کلمه باقی بماند ،کمک کنید
تا دولت بتواند طی چهار سال آینده برای این ملت زجر کشیده وشهید داده گامی بردارد.
خواسته اصالح طلبان
عالوه بر تحقق شــعارهای کلیدی انتخابات نظیر اشــتغال و رسیدگی به قشر محروم
وغیره که محقق نشدنش موجب ضمان کل حاکمیت است خواسته جامعه اصالح طلبان
که در حال حاضر اکثریت را در این انتخابات داشتهاند عبارتند از:
-۱اتمام شکاف سیاســی که به دست احمدینژاد و به نام فتنه  ۸۸شروع شد در حال
حاضر ضرورت تام دارد .زیرا با مشــخص شدن درجه فساد اطرافیان احمدینژاد و عدم
تبعیت وی از رهبری و قوانین مصروحه کشور طبیعت ًا نوبت به رفع خسارات وی میرسد.
از جمله خسارات او به کشور مقدمه چینی و ایجاد حصر و تضییقات برای رقبای او است.
-2رفع بقیــه تحریمها با مذاکرات و تمهیدات دیگری بــرای دو هدف؛ هدف اول -
ســهولت در جذب بن مایههای علمی موجود در غرب و پیش گیری از عقب افتادگی در
علم وتمدن ؛ مبادا در تاریخ بنویسند در دوران حاکمیت روحانیت ما از علم عقب افتادیم
وروسها وچینیها فقط از ما سوء استفاده کردند و جز اجناس بنجل و پارازیت بما چیزی
ندادند حداقل در رقابت شرق وغرب بهتر می توانیم به بنمایههای علمی دست یابیم.
و هدف دوم – برای فرو نرفتن در دامن قدرتهای استثمار گر شرقی و افزایش توان
باالنسگری در برابر قدرتهای اقتصادی جهان.
 -3سومین خواسته؛ تحقق عملی آزادیهای موجود در قانون اساسی با حذف مقدمات
فراقانونی و رشــد احزاب و ایجاد فضای باز سیاســی برای نقد گونههای مختلف قدرت
موجود در جامعه.
 -4پرهیز جدی از امنیتی کردن فضاهای سیاسی واجتماعی ودانشگاهی و عدم دخالت
نیروهای امنیتی در حوزه خصوصی در عین حال تامین جامعه امن.
 -5منفعل نبودن مســئوالن رده باالی نظــام در برابر تحجر وتحجر گرایان داخلی را
به جد خواهانیم.
 -6آزادی رســانهای بهویژه آزادی ایجاد شــبکههای خصوصی صدا و ســیما و البته
منظورمان سپردن یک شبکه به عنوان خصوصی سازی به مسئول روزنامه کیهان نیست
چون صدا وسیما فع ً
ال در خط ایشان و دوستانشان حرکت میکند و اضافه تر ازاین اسراف
است.
 -7ما خواســتار اعتدال در برخورد با دولت کنونی هستیم .مشاهده کردهایم هر موقع
جناح اصالح طلب یا میانه رو بر ســر کار آمد علیرغم نبود درآمد نفتی باز هم تورم تک
رقمی از دولت خواسته میشود اما وقتی احمدی نژاد سر کار آمد با در آمدهای کالن نفتی؛
ایجاد تورم  40در صد ی هم بال اشکال بود .برخوردها باید متوازن باشد.
 -8توفیق همه مسئوالن نظام را در خدمت بهتر به ملت خواستاریم.
یاد آوری :در پایان باید بد نیست بدانیم منظور از اصالح طلبی گفته شده در این نوشتار
چیست؟
اصالح طلبی بستر بزرگ تاریخ دو قرن گذشته ماست که ما هم در این بستر در حرکت
هستیم ونه کسی می تواند آنرا از بین ببرد و نه ما مولد آن بودهایم که بخود ببالیم بلکه
باید به وظیفه تاریخی خود عمل کنیم و پیشرفت کشور را باعث شویم .هر فکر وجریانی
که به ســوی آزادیهای سیاسی و گریز از شکلهای گوناگون استبداد و تمامیت خواهی
ورفع فقر و جهل حرکت کند وآسیبهای اجتماعی را کمتر نماید ،از فردیت دور و به نهاد
محوری روی آ َو َرد ،اصالح طلب است.
نگاه روز

ذات اکراد بری از ترور و خشونت است

کاظم کرمی -روزنامه نگار

کرد بودن هویت تروریســتهای جنایتکاری که حادثه ناگوار حمله به مجلس شورای
اســامی وحرم امام خمینی را موجب شدند ،ممکن است ذهنیتهایی را نسبت به مردم
عزیز ،نجیب و انسان دوست کرد ایجاد نماید و چنان به اذهان متبادر گردد که کردها و
اهل سنت این منطقه مردمی خشونت طلب و افراط گرا هستند این درحالیست که کردها
واقع ًا انسانهایی مهمان نواز ،دوست داشتنی ،مهربان ،نوع دوست و  ...هستند و ذات آنها
بری از این گونه رفتارهاســت و هرگز نباید رفتار تعدادی به تعبیر امام جمعه محترم پاوه
"روباه صفت " را به پای کل مردم این منطقه نوشت ،مردمی که در طول تاریخ ایران و
حتی انقالب نقش بسیار مهمی در صیانت از مرزهای ایران عزیز داشتهاند.کردها ازاقوام
اصیل ایرانی هســتند که هنوز بر سنتهای ایرانی نظیر سرزندگی و امید به زندگی ،شاد
زیستن و بیگانه بودن با غم و اندوه ،نوع دوستی و مهمان نوازی ،مردانگی و فتوت ،وطن
دوستی و ایران دوستی ... ،باقی ماندهاند و را همه کسانی که به نوعی با این قوم آشنایی
دارند و یا حداقل یک بار به میان آنها سفر کردهاند به این مهم معترف هستند .مردم کرد
با وجود شرایط سخت زندگی و تمام نامالیمات و نامهربانیهایی که در طول تاریخ دیرین
خویش به خود دیده اند روحیه شادابی و سرزندگی و امید به زندگی را حفظ کردهاند .چنان
که همگان کردها را به نام موسیقی غنیشان ،رقص زیبایشان ،تنوع رنگ شاد در پوشش
و لباسشان ،پایبندی به سنت های اصیل ایرانی ... ،میشناسند .بنابراین روح این مردم با
این خصوصیات برجســته بری از عملیات انتحاری و به کشتن دادن خویشتن و ستاندن
جان هم نوعان میباشد .یک کرد همواره به زندگی امید دارد و شاد بودن جزء ذات اوست
روی همین اصل نمیتواند او ًال از مرگ خود خوشــحال باشد و یا موجب مرگ دیگری
شود دوم ًا با گروهی هم داستان شود که هر گونه موسیقی و شادی را بر نمیتابند .تنوع
رنگ یکی از بزرگترین مشخصه های پوشش زنان و مردان کرد است روح آنان نمیتوان
با رنگ سیاه داعشیان سازگار باشد .هنوز مناطق درگیر جنگ با داعش به رشادت کردها
و همراهی آنان دلخوشــند .مردمی که نســبت به لباس ،زبان و فرهنگ خود این اندازه
تعصب دارند تعصبی که بی تردید بی نظیر و مثال زدنی است هرگز نمیتوانند با کسانی
هم دست و هم داستان شوند که دشمن درجه یک این فرهنگ ها و آداب و رسوم نیک
هستند .کردها در دوران ظهور داعش بیشترین آسیب را از این وحشیهای انسان نما در
کوبانی و شــنگال دیدهاند و به گواه اخبار بیشترین مقاومت را در مقابل آنها در سوریه و
عراق داشــتهاند .کرد جماعت نمی تواند از داعشیانی حمایت نماید که هنوز زنان ایزدی
شنگال را در اسارت دارند و بیش از دیگر اقوام سرزمین هایی که به آن ورود کردهاند از
کردها تنفر دارند .روح همبسته مردم کرد از ایران گرفته تا عراق و سویه و ترکیه مانع از
همبستگی آنها با دشمنان مشترک آنهاست .بی تعارف بگویم اگر قرار بر سنجش میزان
تضاد و توافق داعش و تفکرات افراط گرایانه داعشــیان با اقوام منطقه باشــد بی تردید
مــردم ایران و در بین ایرانیان کردهــا به دلیل ایرانی بودن و روح لطیف و به ارث بردن
فرهنگ ناب ایرانی بیشترین تضاد را با آنها دارند و این را می توان از واکنش مردم کرد
اعم از بزرگان و توده مردم به حوادث اخیر دید .انتخابات اخیر ریاست جمهوری و آمار و
ارقام مربوط به آن در مناطق کرد نشین از یک سو تمایل اکراد را به حرکت در چارچوب
قانون و دلبســتگی به قوانین نظام جمهوری اسالمی با توجه به میزان مشارکت آنها را
نشان می دهد و از دیگر سو گرایش شدید آنها را به عقالنیت و اعتدال روشن میسازد
کما اینکه مناطق کردنشین و کردهای اهل سنت بیشترین اقبال را به آقای روحانی نشان
دادند تا روح اعتدالگرایانه و قانون مدارانه آنها تبلور عینی هم داشته باشد.واقعیت این
اســت که خائن و فریب خورده در دامان هر قوم و گروهی وجود دارد و خواهد داشت و
بی شک عوامل اقدام وحشیانه اخیرفریب خوردگانی هستند که هرگز نباید رفتار آنها را
به اقوام نجیب ایرانی تعمیم داد بلکه برعکس باید به دنبال ریشه یابی و علت العلل این
موضوع گشت که چرا باید حتی این تعداد اقل از کردها به دامان داعش بروند .هرگز هم
نباید از نظردور داشــت که کردی صحبت کردن عامالن این جنایت تالشی برای تفرقه
انداختن بین اقوام ایرانی است.

یک وکیل دادگستری گفت :تغییری در وضعیت هنگامه شهیدی ایجاد نشده از طریق علی مطهری پیگیر موضوع هستیم.
مصطفی ترکهمدانی وکیل دادگستری:
به گزارش ایلنا مصطفی ترکهمدانی در مورد آخرین وضعیت هنگامه شهیدی گفت :فعال وضعیت ایشان مانند سابق بوده و هیچ قراری صادر نشده است.
بنده به در خواست خانواده ایشان و خانواده ادمینهای کانالهای تلگرامی موضوع این دو پرونده را در دیداری که با علی مطهری نائب رییس مجلس داشتم
شاکی هنگامه شهیدی وزارت
درمیان گذاشــتم .وکیل مدافع هنگامه شــهیدی گفت :با توجه به اینکه وزارت اطالعات شاکی پرونده هنگامه شهیدی است ،آقای مطهری از وزیر راجع به
اطالعات است
رسیدگی به این پرونده سوال پرسیده و آقای علوی نیز پاسخ ایشان را دادند اما آقای مطهری قانع نشد.
رئیسجمهور در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقالب:

باید منتظر نقشهها و توطئههای جدید دشمنان باشیم

رئیسجمهــور در دیــدار ســران قوا ،مســئوالن و
کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور با رهبر معظم
انقالب اسالمی با تشکر از مردم و رهبر معظم انقالب
به خاطر شــکلگیری حماسه انتخابات  ۹۶گفت :پیروز
انتخابات ملت اســت و دوران رقابتهــا و بگو مگوها
دیگر پایان یافته و امروز باید به خواســتهها و مطالبات
مردم توجه کنیم.
به گزارش ایســنا ،حجتاالسالم و المسلمین حسن
روحانی در این دیدار که عصر دوشــنبه برگزار شــد،
مهمترین مطالبات مردم را رفع مشکالت اقتصادی به
ویژه اشتغال و بهبود معیشت برشمرد و افزود :بیتردید
اگر همه در کنار هم پشت سر رهبر معظم انقالب قرار
گیریم میتوانیم بر مشکالت فائق آییم.
روحانی با بیــان اینکه بدخواهان دنیا از جمله آمریکا
بیــش از گذشــته از عظمت ایــران نگران هســتند،
خاطرنشان کرد :باید منتظر نقشهها و توطئههای جدید
دشــمنان باشــیم ،البته این توطئهها برای ملت ایران
تازگی ندارد و مردم ما در حوادث سختتر و پیچیدهتر
در برابر دسیســههای آنها پیروز شدهاند و در آینده نیز
پیروز خواهند شد.

رئیسجمهــور در بخش دیگری از ســخنان خود با
اشاره به قرار داشتن در هفتههای پایانی دولت یازدهم و
نزدیک شدن به آغاز فعالیت دولت دوازدهم ،به تشریح
خدمات دولت پرداخت.
روحانــی ،کنترل تورم و تک رقمی کردن آن ،رشــد
اقتصادی باالی هشــت درصد ،ایجاد اشــتغال ،رشد
مثبــت در تراز بازرگانی ،ثبات قیمت ارز ،کاهش اتکای
بودجــه به نفت و افزایش اتکا به مالیات ،افزایش تولید
و صادرات نفت و محصوالت پتروشیمی ،گازرسانی به
 ۹هزار روســتا و آبرســانی به بیش از پنج هزار روستا،
برقرسانی به همه روستاهای باالی  ۱۰خانوار و اتصال

 ۲۸هزار روســتا به اینترنت را از جمله دســتاوردهای
دولت یازدهم اعالم کرد.
رئیسجمهور با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام
اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشــتغال گفت :همه تالشها
در دولت دوازدهم در جهت تحقق این شعار خواهد بود.
روحانی حل مشکل اشتغال را نیازمند کاری بزرگ و
ملی دانســت و با بیان اینکه برای تحقق برنامه ششم
در حوزه اشــتغال باید بیش از  ۹۰۰هزار شغل در سال
ایجاد شود ،خاطرنشــان کرد :برای ایجاد شغل نیازمند
سرمایه ،اصالح امور بانکی ،افزایش مهارتهای جوانان
و توسعه شرکتهای دانش بنیان هستیم.
رئیسجمهور ،حمایت از محرومان و مســتضعفان را
یکی دیگــر از برنامههای مهم دولت دوازدهم خواند و
با تاکید بر اهمیت مســاله عدالت اجتماعی خاطرنشان
کرد :فاصله درآمدی دهک دهــم و دهک اول جامعه
حدود  ۱۴برابر است که باید به یک رقم متعادل برسد.
روحانــی در پایــان از ملت ایران بــه خاطر تالش
و حضور فعاالنــه و همچنین از رهبــر معظم انقالب
اسالمی بخاطر حمایتها و هدایتهای ایشان قدردانی
کرد.

نوری مالکی معاون رئیس جمهور عراق:

همه پرسی در اربیل فتنهای برای تقسیم عراق است

معاون رئیس جمهور عراق مخالفت خود را با تصمیم
اربیل برای برگزاری همه پرســی در سپتامبر آتی برای
جدایی از بغداد اعالم کرد.
به گزارش ایســنا ،نوری مالکی معاون رئیس جمهور
عراق در سخنرانی در بغداد به مناسبت سالگرد تاسیس
حشــد شــعبی ضمن اعالم مخالفت بــا تصمیم اقلیم
کردستان عراق برای برگزاری هم ه پرسی در تاریخ 25
ســپتامبر آتی برای جدایی از دولت مرکزی عراق گفت:
برگزاری همه پرسی در اربیل فتنهای است که هدف از

آن تقسیم عراق است.
مالکی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه نقشی در سقوط
موصل به دســت داعش نداشــته ،گفت :موصل و نیز
فلوجه در زمان حضور نیروهــای بیگانه در عراق بارها
سقوط کردند و این نشانمیدهد که این مساله ریشهها
و دالیلی داشته است .معاون رئیس جمهور عراق با اشاره
به اینکه مرحله بعدی خطرناک اســت و به همبستگی
و پشــتیبانی نیاز دارد ،از همه جناحهای سیاســی این
کشور خواســت تالشها و اقدامات خود را همسو کرده

ع رسانی پاکستان گفت:
فردوس عاشق اعوان وزیر سابق اطال 

ف های ضد تهران شویم
نباید عضو ائتال 

ش ها برای به چالش کشیدن روابط اسالمآباد و تهران ناکام خواهد ماند.
تمام تال 
وزیر سابق اطالع رسانی پاکســتان اظهار داشت :عربستان به خاطر مخالفت با ایران از
اســرائیل حمایت میکند که چنین رفتاری پذیرفتنی نیست و لکه ننگی برای کشورهای
اسالمی است.
وی افزود :ایران از مردم مظلوم فلســطین حمایت میکند و بقیه کشورهای اسالمی از
جمله پاکســتان هم باید از همین شیوه پیروی کنند .فردوس عاشق اعوان ادامه داد :ایران
همیشه در شرایط ســخت پاکستان را همراهی کرد بنابراین اســامآباد نیز باید سیاست
بیطرفی خود را در اختالف این کشــور با عربســتان حفظ کند .اعــوان گفت :مرز ایران
امنترین مرز در بین کشــورهای همسایه پاکستان است بنابراین باید برای حفاظت از این
مرز طوالنی اقدامات مشترک را در دستور کار قرار دهیم .وی افزود :واضح است که ائتالف
نظامی عربستان علیه ایران تشکیل شده بنابراین راحیل شریف باید از فرماندهی این ائتالف
استعفا دهد و به کشورش بازگردد .وزیر اطالع رسانی پاکستان خاطر نشان کرد :اسالمآباد
نباید عضویت در هیچ ائتالفی که علیه تهران باشــد را بپذیرد .فردوس عاشق اعوان اظهار
داشــت :پاکســتان اهمیت زیادی برای روابط خود با ایران قائل است بنابراین باید در نوع
ارتباط با سایر کشورها که به این رابطه صمیمی آسیب میرساند دقت بیشتری داشته باشد.
اعوان با اشــاره به روابط عمیق فرهنگی ،تاریخی و مذهبی  2کشور تأکید کرد :پاکستان
خواهان تقویت روابط خود با ایران در حوزههای مورد عالقه  2طرف است.
وی تصریح کرد :مردم ایران و پاکستان دارای دیدگا ه های مشترک در مسائل منطقهای
و جهانی است.

و اختالفات و درگیریها را کنار بگذارند .رئیس ائتالف
دولت قانون در پارلمان عراق افزود :تشــکیالت حشد
شــعبی در اصالح وضعیت خائنانهای که برخی رهبران
سیاســی و امنیتی ایجاد کردند و به واســطه آن داعش
فرصت حضور در عراق را یافت ،موفق عمل کردند .وی
در ادامه بار دیگر مشــارکت گسترده در انتخابات برای
تشــکیل دولت اکثریتی را خواستار شد و از تالشها و
اقدامات نیروهای مســلح کشــور در مبارزه با تروریسم
تقدیر کرد.

رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه:

عربستان بحران قطر را حل کند

رجــب طیــب اردوغــان اعــام
کرد :انــزوای قطر اقدامــی برخالف
ارزشهای انسانی است.
به گزارش ایسنا ،در پی وقوع بجران
دیپلماتیــک میان قطر و کشــورهای
عربــی از جمله عربســتان ســعودی
رئیسجمهــور ترکیــه اعــام کرد:
روشهایی که علیه این کشــور حوزه
خلیج فارس استفاده میشود ،غیرقابل
قبول است.
وی ادامه داد :عربستان سعودی باید بحران به وجود آمده را حل کند.
همچنیــن چاووش اوغلــو پیش از ســخنرانی اردوغان در پارلمــان اعالم کرد:
رئیسجمهور ترکیــه در ادامه تالشهای دیپلماتیکش برای حل بحران دیپلماتیک
قطر با دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا گفتوگو میکند.
وی ادامه داد :آنها در این تماس تلفنی درباره بحران قطر گفتوگو خواهند کرد.
پیشــتر اردوغان وعده داد بود که بحــران قطر پیش از پایان ماه رمضان به پایان
برســد .رئیسجمهوری ترکیه در بخش دیگر اظهارات خود به مســاله همهپرسی
اســتقالل کردستان عراق پرداخت و گفت :تصمیم کردها برای برگزاری همهپرسی
استقالل تمامیت ارضی عراق را تهدید میکند.

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

برجام متعلق به جامعه بینالملل است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اطمینان
دارد آمریکا به برنامه جامع اقدام مشــترک پایبند خواهد
ماند ،هرچند که اظهاراتی خالف آن بیان میکند.
به گزارش ایســنا ،فدریکا موگرینی مســئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا روز ســه شــنبه در یک کنفرانس
خبری در حاشیه مجمع اسلو در نروژ گفت :من اطمینان

دارم که بازنگری آمریکا (در خصوص توافق هســته ای
ایران و گروه  )5+1به تصمیمات گستردهای منجر خواهد
شد که به معنی حفظ توافقی است که موثر بوده.
موگرینی افزود :در هر شــرایطی اتحادیه اروپا ضمانت
خواهــد داد که این توافق حفظ می شــود و ما به توافق
پایبندیم .همچنین سیاست ما برای تعامل با ایران ادامه

خواهد داشت.
وی در ســخنانش با تاکید بر اینکه برنامه جامع اقدام
مشترک موثر بوده است ،گفت :توافق هستهای متعلق به
جامعه بینالملل است و اتحادیه اروپا به اجرای این توافق
و تعامل با ایران ادامه خواهد داد و مهم نیست که دیگران
چه کاری انجام میدهند.

مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصالح طلب:

تندروها دست به خودزنی زدهاند

یک فعال سیاســی اصالحطلب گفت :تندورهایی که
امــروز به دولت حمله میکننــد و آن را مقصر حمالت
تروریســتی میدانند متوجه نیســتند که دست به یک
خودزنی زدهاند.
به گــزارش ایلنا ،مرتضی مبلغ دربــاره حمله تندورها
بعداز حادثه مجلس شــورای اسالمی و حرم مطهر امام
خمینی با اشاره به این که متاسفانه مثل بسیاری از امور
مهم و ملی که تندروها به آن دســت میاندازند تا مورد
مطامع باندی و گروهی خودشان قرار دهند این موضوع
هم دســتاویزی برای تخریب دولت قــرار دادند ،گفت:
این عادت تندروهاســت که متاسفانه هر چیزی را ملعبه
اهداف و منویات خودشــان کنند و از هیچ اقدامی برای
تخریب فروگذار نباشــند .یعنی به خاطر اینکه به هدف
خودشان برسند دست به هرگونه سوءاستفاده میزنند .او
خاطرنشان کرد :آنها توجه نمیکنند که این مساله مربوط
به امنیت ملی کشــور اســت و رفتار آنها نوعی خودزنی
محسوب میشود .آنها به خیال خودشان دولت را تخریب

میکنند که اگر دقت میکردند متوجه میشــدند دولت
دراین زمینه کمترین مســئولیت را دارد.معاون سیاســی
وزارت کشــور دولت اصالحات به رفتار مردم اشــاره و
عنوان کرد :خوشــبختانه افکار عمومی به طور گسترده
مصالح و منافع ملی را درک کرده اســت و با رفتاری که
انجام داد آنها را به حاشیه راند .او در پاسخ به این سوال
که عدهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری دولت سایه را
مطرح کردند ،گفت :دولت سایه یک نرم سیاسی است که
در سامانه سیاسی کشورهای مردمساالر وجود دارد .او در
ادامــه افزود :به طور کلی احزابی که نمیتوانند در قدرت
قرار گیرند و در انتخابات موفق شوند دولت سایه را با دو
هدف تشکیل میدهند؛ نخست اینکه اگر روزی به قدرت
رسیدند برنامه داشته باشند و در حوزههای مختلف افراد
را برای پذیرش مسئولیتهایی آماده کنند .سپس اینکه
هم دولت را نقد کنند و هم این که در بســیاری از موارد
به کمک دولت بشتابند.مبلغ خاطرنشان کرد :حال اینکه
در ایــن مقطع از زمان افرادی دولت در ســایه را مطرح
میکنند که ممکن است برداشــت دیگری از آن داشته
باشند ،آنان در پی این هستند که سیاستها و راهبردهای
گذشته را در راستای ســیاهنمایی و تخریب دولت ادامه
دهند.او تاکید کرد :افرادی که قصد تشکیل دولت سایه
را دارند باید برنامهریزی انجام دهند؛ نه اینکه به اسم آن
دســت به هجمه و تخریب دولت بزنند .معاون سیاسی
وزارت کشــور دولت اصالحات گفــت :برای اینکه یک
دولت سایه تشکیل شود باید احزاب پایدار و قوی داشته

باشــیم .در غیر این صورت امکانپذیر نیست.او در ادامه
افزود :متاسفانه در کشــور ما یک بینشی وجود دارد که
در برخی از دستگاههای مختلف نیز نفوذ کرده و با توجه
به قدرتی کــه دارد اجازه نمی دهد احزاب بزرگ و قوی
تشکیل شــود .این فعال سیاسی اصالحطلب تاکید کرد:
اگر احزاب شناســنامهدار ،دارای برنامه و پاسخگو وجود
داشته باشند میتوان بسیاری از مشکالت را حل کرد؛ اما
بعضی از جریانها نمیخواهند چنین اتفاقی صورت گیرد.
آنهایــی که با رانتهای مختلف فعالیت میکنند طبیعی
اســت که از تقویت احزاب بترسند زیرا فکر میکنند به
حاشیه رانده خواهند شد.او در ادامه تصریح کرد :البته یک
ی به این پدیدههای مهم
بینش دیگر نیز وجود دارد؛ بخش 
اعتقادی ندارند و آن را زشــت و خطرناک تلقی میکنند
و عقیده دارند اینگونه کارها غربی اســت .آنان حتی با
مردمســاالری هم مخالفند و اعتقادی به رای مردم هم
ندارند.او در ادامه با اشــاره به این کــه عدهای معتقدند
حکومت نباید توسط آرای مردم انتخاب شود ،گفت :این
عده در پی حذف ملزومات مردمساالری هستند و تالش
میکنند این جریان به حاشیه رانده شود .به خاطر همین
اســت که یکی از ضروریات ســامانه سیاسی را تشکیل
احزاب بزرگ و فراگیر میدانیم .این فعال سیاسی با بیان
اینکه دولت باید در کابینه دوازدهم تغییراتی ایجاد کند
تا موجب رضایتمندی مردم را فراهم کند ،اظهار داشت:
معتقدم درسه عرصه مدیریت سیاسی ،اقتصاد و آموزش
علمی باید تغییرات ایجاد کرد.

سياسي

یادداشت روز

ساده انگاری تروریسم
علیرضا کفایی -روزنامه نگار

اتفاقی که در هفدهم خرداد افتاد و تروریستهای داعشی به مجلس
و آرامــگاه امام حمله کرده و تعدادی از هموطنان را شــهید و زخمی
کردند واقع ًا شــوکه کننده بود ،انتظار چنین اتفاقی نمیرفت ،هر چند
نیروها و ســازمانهای مســئول حین و پس از ترور بسیار خوب عمل
کردند و موجبات آرامش مردم فراهم شــد و نیز افتخاری است که با
این سرعت و دقت با تروریستها برخورد قاطع شد اما اظهار نظرهایی
که از سوی برخی مسئولین صورت گرفت و همچنین انعکاس ماجرا
در فضای مجازی نگران کننده است.
ســوال اصلی این است که چرا می خواهیم ترور و اتفاق رخ داده را
کم اهمیت و یا پیش پا افتاده نشــان دهیــم و یا طوری وانمود کنیم
که ما از این ماجراها زیاد داشــتهایم و پیش از این تروریسم را تجربه
کردهایم؟ ما ایرانیها ســالهای سختی را در ابتدای انقالب و در پی
تروریسم منافقین از سر گذراندهایم و شهیدان گرانقدر بسیاری دادهایم
اما جوانان امروز و پاره ای از مردم ،آن دوران را تجربه نکرده و تصویر
روشنی از آن روزگار ندارند .مضاف بر این ،نوع و شکل و ماهیت ترور
و نحــوه فعالیت گروهک داعش با گروهک منافقین متفاوت اســت.
داعش ،امروز در بخش وسیعی از کشورها دست به اقدامات تروریستی
میزند و در بعضی کشــورها هم پایگاه دارد و در جاهایی هم با ارتش
کامل وارد شــده و بخشهایی از خاک کشورها را تصرف کرده است
در حالی که فعالیت منافقین در رابطه با ایران بود و نه دیگر کشورها.
داعش بر اساس برنامه ریزی حساب شده ای که از سالها قبل توسط
صهیونیزم و آمریکا و عربستان و  ....طراحی شده است ماموریت خود
را انجام میدهد و با نام اســام برای خدشه دار کردن چهره رحمانی
اسالم و نیز جلوگیری از گسترش اسالم ناب به شیوه ای عمل میکند
که میان مردم کشورهای دیگر که با دین اسالم آشنایی چندانی ندارند
ایجاد شــک و شبهه نماید و سایر ملل را علیه مردم مسلمان بشوراند
و میان خود مســلمین هم تفرقه و تشتت ایجاد کند .برای خود مبانی
اعتقادی و ایدئولوزیک تعریف کردهاند و جدای از وحشیگریهای آنها
در کشتار انســانها و بوجود آوردن رعب و وحشت میان مردم ،خطر
اصلی این گروهک تروریستی در انحرافی است که در دین و باورهای
مذهبی پدید میآورند و مردم را بد گمان و ترسان از اسالم می کنند.
داعش خطرناک تر از آن چیزی است که رسانههای رسمی و عدهای
از مسئولین با ساده انگاری القا میکنند که موضوع خطیری نیست!اگر
تحلیل بر این اســت که مردم آشــفته و هراسان نشوند میتوان طور
دیگری هم عمل کرد که مردم هم هراســان نشــوند و هم موضوع
برایشان کم اهمیت و یا بی اهمیت جلوه نکند.شکی نیست که ایران
بواســطه هوشــیاری و بیداری و عملکرد نیروهای امنیتی نقطه امنی
است ،با آنکه دور تا دور کشورمان جنگ و آشوب و کشتار و خونریزی
اســت و تروریسم هم در خارج از مرزهای ایران به شدت فعال است،
تاکنون کمترین تحرکات تروریســتی داخل خاک ما انجام شده است.
متاسفانه در همین نقطه امن و شاید در جاهایی که باید امنیت بیشتر
برقرار میشــد داعش رخنه کرد و ممکن بود مشکالت بزرگی ایجاد
نماید .چرا نتوانستیم از قبل ورود عناصر تروریستی را پیش بینی کنیم؟
شاید مهمترین پاسخ همین باشد که موضوع را ساده انگاشته بودیم و
خود را در امن و امان میدیدیم ولی داعش آمد و در مجلس و آرامگاه
امام دســت به عملیات زد .مطلبی که فراموش میشود این است که
داعشیها بردگانیاند که مزد میگیرند و آدم میکشند و آماده عملیات
انتحاری هســتند پس ممکن است هر آن در هر جایی سر بر آورند و
خطری ایجاد کنند .بهتر است مسئولین آگاهیهای الزم را به جامعه
بدهند و از ساده انگاری چنین اتفاقاتی حذر نمایند.
عالوه بر این توضیحات توجه به چند نکته مهم است:
*ترور اخیر در فاصله کمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری انجام
گرفــت و معلوم اســت که خارج از مرزها دشــمنانی داریم که چنین
انتخاباتی و اقبال و رای مردمی ،آنها را آزار داده و از انتخابات آسیب
جدی دیدهاند.
*ترور اخیر دو روز پس از مراسم سالگرد ارتحال امام و پانزده خرداد
صورت پذیرفت.
*ترور در تهران پایتخت ایــران و در مجلس و آرامگاه امام انجام
گرفت .بنابر این برنامه ریزی مفصلــی در کار بوده و نمیتوان گفت
ترور کور ،ممکن است تیر اندازی تروریستها کور و بیهدف باشد اما
اصل تروریســم به قول سردار عالیی بسیار حساب شده انجام گرفته
و البته نتوانســتند به همه اهداف خود دست یابند ولی هدف اصلی که
برای اربابان تروریســتها مهم بود یعنی رخنــه در امنیت و آن هم در
جاهای حساس محقق شد و شاید طراحان تروریسم خود را و نیروهای
امنیتی ما را محک زدند تا ببینند آیا میتوان اقدامات دیگری در آینده
انجام داد یا خیر! وقتی تحلیلها به این سمت میرود که اتفاق خاصی
نیفتاده و از این مسائل زیاد داشتهایم و تجربه کردهایم ،خطر اصلی نزد
جامعه در پرده میماند و کسی توجه بایسته نخواهد کرد .باید مردم را از
خطرات احتمالی و احتمال اقدامات دیگری که شاید پس از این تجربه
تروریستها رخ دهد آگاه نمود.به نقل از وزیر اطالعات آمده است که:
" بقایایی از تیم تروریســتی داعش در کشور باقی نمانده ،با اطمینان
خاطر میگوییم؛ تی م تروریســتها در ایران منهدم شده" این نظر و
عقیده حتم ًا در تشــکیالت امنیتی وجود نــدارد و برای آرامش جامعه
گفته میشود ولی لزومی هم نداشت و ندارد که در مقام وزیر اطالعات
اینچنین با قطعیت در مورد تروریسم اظهار نظر شود .اگر خدای نکرده
در آینده اتفاق مشابهی افتاد چه خواهند گفت؟ مردم و جامعه را نباید
بیدلیل در وضعیت ســفید قرار داد ،همیشه امکان خطر وجود دارد و
ما دشــمنان خود در ســالهای پس از انقالب را خوب میشناسیم و
میدانیم که ممکن اســت اقداماتی از روی جهل و نفاق انجام دهند
و داعش و تروریســم را هم میشناســیم و میدانیم که این گروهک
تروریســتی اعتقادی به خدا و قیامت و مردم و انسانیت ندارد و وظیفه
کشتار و بدنام کردن اسالم را دارد ،پس نه خود آسوده باشیم و نه مردم
را بیخودی آسوده خاطر کنیم.بهتر آن است که وحدت و انسجام ملی
را بر پایه عقالنیت و تدبیر و آموزه های دینی بنشانیم و بسوی آشتی
ملی و بیان چهره رحمانی از اسالم عزیز و مهربانی و محبت و قلبهای
ســلیم و پاکی و پاکدستی و اخالق و مدارا حرکت کنیم که وحدتی بر
خاســته از این قرائت ،راهگشا و دائمی خواهد بود .خشونت و افراط و
تندروی را طرد کنیم.همه این مســائل به ســاده انگاری تروریسم و
جنایت بر میگردد ،ســادگی نکنیم و موضوع تروریسم و ترور اخیر در
خانه ملت و آرامگاه امام را ســاده و پیش پا افتاده ندانیم .چه اشکالی
دارد که مســئولین نگرانی درونی خود را از بروز چنین حوادثی اعالم
کنند ،اگر برای مردم اســت که مردم بخوبی درک کردهاند و میکنند
و اگر میخواهند برای دشمنان وانمود کنند که ما بادی نیستیم که از
این بادها بترسیم ،آنها هم خوب ملت را شناختهاند و شیوه نگاه و بیان
ساختگی که از سوی مسئولین ایراد میشود را میشناسند .ساده نباشیم
و ساده انگاری نکنیم.

