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دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظام پس از پرتاب موشــکی ســپاه به مواضع
تروریستها در سوریه تاکید کرد :سیلی بزرگتر در راه است.
به گزارش ایسنا ،محسن رضایی در حساب توئیتر خود نوشت:
این شروع انتقام از داعش بود .سیلی بزرگتر در راه است .حامیان تروریسم نیز پیام
اقتدار ایران را دریافت کنند.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
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سخن روز

موسسات اعتباری و مافیای پنهان

محمد آقازاده -روزنامه نگار

شایعه ورشکستگی «موسئســه اعتباری ثامن» وهجوم سپرده گذاران برای گرفتن
پس اندازشــان یک جنگ روانی برای زمین گیرکردن دولت روحانی واستفاده ازمنابع
مالی قوی بانک مرکزی برای جبران ناکارآمدی و حیف ومیلهای موسئسات اعتباری
فاقد مجوزاست ،باید باندهای مافیایی را افشا کرد که پشت این جنگهای روانی ایستاده
اند ،متاســفانه بانک مرکزی به دالیل مختلف تن به محافظه کاری می دهد و پشــت
پرده این تعاونی ها و موسئسات اعتباری که کلی در فساد ساختاری و سست کردن پایه
های تولید و بی ارزش شدن پول ملی و افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی نقش درجه
یک داشتند  .چرا اسامی سهامداران  ،هئیت مدیره ها ،مدیران عامالن و مدیران ارشد
این کانون های ســرطانی اعالم نمی شود تا جوابگوی وضعیتی باشند که شکل دادند.
البته دالیل ساختاری دیگری وجود دارد که باید به آن پراخت  .بعد از جنگ تورم تازنده
پول را مبدل به مرغ تخم طال کرد و بانکها از تورم سود بردند ،سود کمتر از تورم دادند
و بالفاصله به سودهای باد آورده دست یافتند و از طرف دیگر با همدستی با بورژوازی
مســتغالت ،فربه کردن بخش واردات و ســفته بازی با طال ،خودرو و ارز به ثروتهای
میلیاردی رسیدند .حال که به دالیل مختلف این سودها غیب شدند می خواهند جبران
ورشکستگی شان را از طریق دولت بر شانه های مردم بگذارند و از طریق بر انگیختن
تورم باز فرایند ســودبری شــان را احیا کنند ولی این فرایند جز ورشکستگی و شورش
گرسنگان پیامدی ندارد .باید با آگاه کردن مردم خاطیان را مجازات و بحران را از طریق
شفاف سازی و صداقت حل کرد.
خبر

انتقاد مطهری از انتساب مطالب
ناروا به مرحوم بازرگان

نایب رئیس مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه مرحوم مهندس بازرگان به تز
«اســام منهای روحانیت» معتقد نبود از صداوســیما خواســت که از تولید و پخش
برنامههای یکطرفه و اتهامات سنگین به افراد در آنها خودداری کند.
انتقاد مطهری از انتساب مطالب ناروا به مرحوم بازرگان
بــه گزارش دیده بــان ایران ،در یادداشــت علی مطهری تحت عنوان ســخنی با
صدا و ســیما آمده اســت :در تاریخ  96 /3 /26برنامه ای با عنوان «جهان آرا» درباره
عملکرد سازمان مجاهدین خلق از شبکه افق در شبکه یک سیما باز پخش شد .در این
برنامه که نکات مثبت و مفیدی داشت جناب آقای کوشکی کارشناس برنامه چند بار تز
اسالم منهای روحانیت را به مرحوم مهندس بازرگان نسبت دادند .این امر خالف واقع
اســت .اوال مهندس بازرگان به چنین تزی معتقــد نبود .این تز را می توان با یک دید
ابزاری از البهالی آثار مرحوم دکتر شــریعتی استخراج کرد و البته گروه فرقان همین
کار را کرد و در جزواتش زیاد به آن اســتناد می نمــود .ثانی ًا رابطه مهندس بازرگان با
روحانیت یک رابطه دوســتانه و توأم با احترام متقابل بود .رابطه بازرگان با مراجع تقلید
وقت و با اســتاد شــهید آیت اهلل مطهری و مرحوم آیت اهلل طالقانی و بسیاری دیگر از
علما بر همگان روشن است .اساس ًا روحانیت از جمله امام خمینی(ره) مهندس بازرگان
را فردی متدین و اهل نماز شــب می دانســتند و یکی از دالیلی که امام (ره) پیشنهاد
شهید مطهری مبنی بر نخست وزیری مهندس بازرگان برای دولت موقت را پذیرفت،
گذشته از تخصص و ضدمارکسیسم بودن او ،همین مطلب بود.اگر بخواهیم سه نفر را
نام ببریم که از دهه  30تا پیروزی انقالب اسالمی موجب نزدیک شدن دانشگاهیان به
روحانیت و در نتیجه ایجاد ســرعت در پیروزی انقالب شدند باید از آیت اهلل مطهری،
مهندس بازرگان و آیت اهلل طالقانی نام برد.نقصی که در آثار اسالمی مهندس بازرگان
وجود دارد نوعی علم زدگی در مواردی است که باید از فلسفه بهره گرفت ،نکته ای که
استاد مطهری بارها در نقد نظریات مهندس بازرگان در اصول عقاید مانند توحید و نبوت
و معاد گوشــزد کرده و آن را ناشــی از انس با علوم تجربی و ناآشنایی با فلسفه دانسته
است .اما این کجا و تز اسالم منهای روحانیت کجا؟صدا و سیما نیز نباید برنامههای یک
طرفه تولید و پخش کند و طی آن افرادی هدف اتهامات سنگین قرار گیرند و فرصتی
هم برای دفاع از آنها وجود نداشته باشد .در همین موضوع مورد بحث ،خوب است صدا
و ســیما از فردی که بر افکار و اندیشه های مهندس بازرگان و مشی سیاسی او تسلط
کافی دارد نیز در برنامه ای مشابه دعوت به عمل آورد تا حقیقت مطلب برای مردم ما
خصوصا جوانان که اطالعاتشان از آن دوره اندک است آشکار گردد.

بیانیه مشترک روزنامه نگاران ایران
و افغانستان
برخی از روزنامه نگاران ایران و افغانستان بیانیهای مشترک در محکومیت تروریسم
منتشــر کردهاند .متن این بیانیه توسط روزنامهنگاران افغان نوشته شده و ممکن است
با تحریر مرسوم در ایران تفاوتهایی داشته باشد  .متن این بیانیه به شرح ذیل است:
من درد مشترکم مرا فریاد کن
تروریزم کابوس دهشــتناک انسان عصر حاضر شده است .این جریان ضد انسانی با
اســتفاده از ابزار اغلب دینی و نقاب به ظاهر دفاع از ارزشهای دینی سعی در تخدیر
افکار عمومی جهان دارد .از هم گســیختن شیرازه دولتها در دهه حاضر که حاصل
شکل گیری مناسبات جدید جهان شمول است باعث رشد و انکشاف (توسعه) تروریزم
در قالبهای مختلف شــده اســت .گروههایی افراطی که خود را جهادی مینامند ،با
قرائت نادرســت و افراطی از دین امروزه به عنوان مهمترین جوالنگاه شــکل گیری
تروریزم به شکل دهشتباری جهان را به موج رو به افزایش کشتار و قتل عام انسانها
روبرو کرده است .کشورهای مختلفی در جهان با استفاده از این ابزار سعی در سقوط و
تخریب نظامهای متنوع خصوص ًا نظامهای مبتنی بر دموکراسی را دارند.
حمایت جریانهای متخاصم با ارزشهای انســانی در گوشه و کنار جهان با وجود
شکل گیری جبهههای وسیع مبارزه با تروریزم هنوز نتواسته جلو این طاعون قرن ۲۱
را بگیرد و تروریستان توانستهاند با تخدیر اذهان عده ای در حتی آرامترین کشورهای
جهان ســایه دهشتناک خود را بگسترانند .آســیای جنوبی به لحاظ تاریخی آماج گاه
ایــن نوع تروریزم منبعث از آموزههای افراطی اخانواداورهای این منطقه به لحاظ جبر
تاریخی همیشه بستر تاخت و تاز های این چنینی بوده است .در کشورهای اسالمی ماه
مبارک رمضان ،ماه عبادت و طلب غفران از پروردگار است و مسلمانان تالش میکنند
سعه صدر بیشتر را سرلوحه عباداتشان قرار داده و در آرامش بیشتر به طاعت و عبادت
بپردازند .اما تروریزم با زیر پا گذاشــتن تمامی ارزشهای اسالمی و انسانی در این ماه
رمضان نیز خون انسانها را به زمین ریخته و چهره سفاک و کریه خود را یکبار دیگر
آشــکار ساختند .در دوهفته اخیر شــهرهای کابل ،هرات ،منچستر ،لندن پاریس و در
این اخیر تهران آماج حمالت تروریســتی گروههای وحشت افکن شده است که خون
انســانهای بیگناه زیادی را ریخته است .در چنین احوالی همدلی و هم رایی مردمان
در جغرافیاهای مختلف که همه به طور مشــترک قربانی تروریزم شدهاند ،میتواند در
بســیج جهانی علیه تروریزم مفید و اثر گذار باشد و دولتها را ملزم میسازد برای جلو
گیری از قتل عام انسانها توسط تروریزم افراط گرا بیشتر تلش و برنامه ریزی کنند.
ما گروهی از فعالین مدنی ،روزنامه نگاران ،نویسندگان و چهرههای شاخص اجتماعی
در ایران و افغانســتان به طور مشترک از اعمال تروریستی انجام شده در کابل ،تهران
و هرات اعالم انزجار و نفرت کرده و استفاده ابزاری از تروریزم را برای درهم شکستن
وحدت مردمان در جغرافیاهای مختلف و شــکل دهــی قلمروهای بدون حاکمیت را
محکوم میکنیم .ما از دولتهایی که قربانی تروریزم شدهاند ،میخواهیم تا با استفاده
از تمامی ابزار مشروع دولتی و بین المللی مبارزه با تروریزم را سرلوحه فعالیتهایشان
قرار دهنــد .ما با همدردی و همنوایی با تمام انســانهای این کره خاکی که قربانی
تروریزم شــدهاند تالش میکنیم تا جهانیان را متوجه تبعات فاجعه بار و گسترده نفوذ
تروریزم در گوشه و کنار جهان بسازیم .جان انسانها با ارزش تر از آن است که بازیچه
سیاستمداران برای قدرت بیشتر شود.

این شروع انتقام از
داعش بود

مقام معظم رهبری ساعاتی قبل از حمله موشکی به داعش :

آنها نمیتوانند به ما سیلی بزنند ما به آنها سیلی خواهیم زد

حضــرت آیتاهلل خامنــه ای گفتند :ایــن انقالب از
اول با دشــمنیهای ســخت مواجه بود؛ حــاال به این
هارتوهورتهای این کسی که تازه آمده در آمریکا نگاه
نکنید؛ اینها جدید نیست.
به گزارش انتخاب ،در بیستوسومین روز از ماه مبارک
رمضان ،جمعی از خانوادههای شــهدای مرزبان ســپاه،
ارتش و نیروی انتظامی ،به همراه جمعی از خانوادههای
شهدای مدافع حرم و وزارت اطالعات ،عصر روز یکشنبه
با رهبر انقالب دیدار کردند.
اهم محورهای بیانات مقام معظم رهبری در این دیدار
به این شرح است:
ایــن انقــاب و نظامی که بــه وجود آمــد ،از اول
بــا دشــمنیهای ســخت مواجه بــود .حاال بــه این
هارتوهورتهــای این بابایی که تــازه آمده در آمریکا
نگاه نکنید؛ اینها جدید نیســت؛ اینها از اول بود؛ حاال
زبانهــا و لحنهایشــان فرق میکنــد .از روز اول این
هارتوهورتها علیه جمهوری اســامی بوده تا امروز؛

قریب چهل سال است؛ هیچ غلطی نتوانستند بکنند .این
ن وقتی که یک ترکهی نازک روی زمین بود
نهــال را آ 
نتوانســتند ب ِ َکنند ،امروز تبدیل شده به یک درخت تناور؛
میتوانند بکنند؟ غلط میکنند.
میگویند میخواهیم نظام جمهوری اسالمی را تغییر
بدهیم؛ خب کِی بوده که شما نخواستید این کار را بکنید؟
همیشه خواستید ،همیشه سرتان به سنگ خورده ،همیشه
دماغتان به خاک مالیده شده؛ بعد از این هم همین خواهد

بود.
اینها ملت ایران را نشناختند؛ این مفاهیم ،ملت ایران
را زنده نگه داشــته است.اینهایی که تازه در آمریکا سر
کار آمدهاند ،مثل این کسانی که تازه وارد عالَ ِم چاقوکشی
شــدند ،این چاقوکشــان تازهکار ،بیتجربه ،که به هرجا
میرســند یک نیش چاقویی میزنند؛ نمیفهمند چهکار
دارند میکنند ،تا وقتی که توی دهانشــان بخورد .وقتی
توی دهانشــان خورد آنوقت میفهمند حساب چیست،
کتاب چیست.شما ببینید از اول انقالب این کسانی که در
آرزوی نابودی جمهوری اسالمی بودند و حاال در اعماق
جهنم هســتند و از این دنیا با حسرت و ناکامی رفتهاند
چقدر هستند.جمهوری اســامی با اقتدار کامل ایستاده
است .بعد از این هم همینجور خواهد بود .این را بدانند،
همه بدانند؛ هم دشــمن بداند ،هم دوســتان با اخالص
بدانند ،هم آن دوستانی که گاهی دلشان میلرزد بدانند؛
جمهوری اسالمی مستحکم ایستاده است و بدانید آنها
نمیتوانند به ما سیلی بزنند ،ما به آنها سیلی خواهیم زد.
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چرا اصالحطلبان به جنوب شهر بیتوجه هستند؟
کرده و بالعکس به نیروهای خود سازمان داده است.
 )۳-۱سومین پاسخ جنبه اقتصادی و جامعهشناختی
دارد؛ بــا مطالعه و تحلیل آمــار میتوانیم بگوییم طی
بیست سال گذشــته ،درآمد سرانه کمتر و مردم فقیرتر
شــدهاند و فقر به وجود آمده باعث از بین رفتن طبقه
متوســط یا ضعف آن شــده و همین امر گرایش مردم
به پوپولیســم و یارانه و کارانه را به دنبال داشته است.
واقعیت این اســت که دستاورد مهم دولت نهم و دهم
،فقر بود و همین موضوع باعث شــد مردم به پوپولیسم
روی بیاورنــد و لذا آنها در این انتخابات ،رئیســی را
چهــره معمم احمدینژاد دانســته و بــا رأی باال از او
استقبال کردهاند.
 )۴-۱چهارمین پاسخ که شاید بتوان آن را شق دوم
پاسخ ســوم تلقی کرد به مقوله روستا و حاشیهنشینی
مربوط میشــود .در طول ســالهای پس از انقالب،
اهالی روســتا به این نتیجه رسیدند برای زندگی صرفا
نمیتوان به وجود پایگاه ســامت ،خط لوله گاز اکتفا
کرد و به همین جهت و به دالیل اقلیمی که مهمترین
آن کمآبی باشد ،برای اشتغال ،نخست جوانان و سپس
تمام خانواده روستایی به شهر آمدهاند .طی این فرآیند
جابجایی ،به دلیل ســاختارهای موجود ،روستائیان در
حاشیه شهرهای بزرگ ساکن شدهاند و همین امر سبد
رأی جناح راست را فربه کرده است.
 )۲ضرورت عادیسازی :پس از روی کارآمدن
دولــت یازدهم برای چارچوب تئوریک فعالیت دولت از
عادیسازی نوشته بودم و اعتقاد دارم در این انتخابات
هــر فرد یا جناحی که خالف این مســیر حرکت کرد،
بازنده بود چرا که اساســا در وضعیت گذار به شــرایط
نرمال (یا زیست در شرایط نرمال) هر که بخواهد اوضاع
را آشوبناک کند ،بازنده است .مطابق این تحلیل باید
گفت که بازنده اول ،محمدباقر قالیباف بود چرا که وی
نخستین فردی بود که در مناظرهها ایجاد آشوب کرد و
بازنده دوم حســن روحانی بود که وارد زمینبازی جناح
راست شد بهخصوص در چند سخنرانیاش در سفرهای
انتخاباتی از جمله اســتان آذربایجــان غربی .واقعیت
این اســت که مردم بنا به تجربیاتشــان نمیخواهند
از شــرایط نرمال خارج شــوند چرا که تحمل شــوک
ندارند و میدانند کمترین نوســان زندگیشــان را به
هم میریزد .فلذا دولت دوازدهم میبایســت به درس
این انتخابات توجه کند و وارد فضای شــعاری نشود و
هر روز با یک قوه یا نهاد صاحب قدرت درگیر نشــود.
در گفتوشــنودهای پس از مناظرات یا سخنرانیهای
شــنیدیم و خواندیم که مردم میگفتنــد« :روحانی از
اصالحطلبان هم جلو زده اســت» این در حالی اســت
که اصالحطلبان چنین خواســتهای نداشته و ندارند و
حتی خودشان هم بعضا از شعارهایشان عدول کردهاند.
 )۳عدالــت اجتماعی :رقیب نهایــی روحانی،
در ســفرهای اســتانی و مناظره اقتصادی-اجتماعی
چندین شــعار محوری مطرح کرد که شاید مهمترین
آنهــا برپایی عدالت اجتماعــی و از بین بردن فاصله
طبقاتی بود .این شعارها چنانکه میدانیم از ابتدای آن
متعلــق به جناح چپ بوده اســت و به همین دلیل این
پرســش در اذهان به وجود آمده که جناح راست را چه
شــده ،آیا آنها همچون چپها شدهاند؟ در پاسخ باید
گفت محال اســت راست ،چپ شود .چرا که چپ بودن
ملزومات تئوریکی دارد که اصولگرایان از آن بیبهره
بودهاند .اهالی این جناح فیالواقع چپنما هستند و تنها
تعریفشان از مفهوم عدالت ،صدقه دادن است چنانکه
شاهد بودیم کاندیدای اصلی این جریان در بعد ایجابی
تنها از پرداخت پول ســخن گفتند .از این گذشــته ،در
طول ســالهای پس از انقالب ،اگر با قطعیت ســخن
نگوییم ،بهندرت مشاهده شده است که متفکران جناح
راست درباره عدالت دســت به قلم شده و مقولهای را
تئوریزه کرده باشــند و یا حتی آراء متفکر عدالتطلبی
را بــه جامعــه آکادمیک معرفی کرده باشــند .چنانکه
میبینیم متفکران این جنــاح در زمینه علوم اجتماعی
در آراء ارسطو و کتاب سیاست وی متوقف ماندهاند.

البته باید توجه داشــت که اصالحطلبان نیز آنگونه
کــه باید به بحث عدالت نپرداختهاند .جریان اصالحات
در مقاطعی عدالت را برابر تعادل دانســته و مسئولیت
رســیدن به رهیافتهای عدالتخواهانــه را بر دوش
احــزاب محافظهکار اردوگاه خود گذاشــته اســت .در
جریان اصالحات ،برخــاف جریان مقابل ،پایه علمی
وجود داشته و دارد  ،چنانکه دیدیم در دولتهای هفتم
و هشــتم وضعیت اقتصاد بهبود یافت اما پایان فعالیت
دولــت اصالحطلبان و تأثیرگــذاری موضوع «جهانی
شــدن» باعث شــد که ما هم تقریبًا نتوانیم مســائل
تئوریکمان را به عرصه عمل بکشانیم.
 )۴رأی لیســتی :از انتخابات اســفند  ۹۴به این
ســو ،شاهد سه دستاورد مهم در زمینه رأی به فهرست
اصالحات و اعتــدال بودهایم چنانکه جریان اصالحات
ت را در رزومــه عقالنیت و کار جمعی خود
این موفقی 
نوشــت و جریان مقابل از انتصابات خاتمی و ضرورت
تغییــر وضعیت ســخن گفــت .درباره تــداوم کارایی
مثلث (اجماع بزرگان-لیســت واحد-تَکرار) باید گفت
مادامیکه در کشــور قطب ســومی بهوجــود نیاید و
اتفاق پیشبینی نشــدهای رخ ندهد ،آلترناتیوی متصور
نیســت و حتی بر کیفیت رایآوری جریان اصالحات
نیز افزوده خواهدشــد .این امر برای هر دو جریان آثار
توگویی به
مثبت و منفی در پی دارد که پیشتر در گف 
تبعات آن از جمله تقسیم نشــدن کرسیها به تناسب
وزن جناحهای سیاســی اشاره کرده و راهحلی با عنوان
«پارلمان ملی» پیشنهاد داده بودم.
 )۵توزیع جغرافیایی آرا :آقای روحانی بهجز سه
استان خراســان که طبع ًا در اختیار جناح راست است،
در استانهای زنجان ،ســمنان ،قم ،همدان و مرکزی
نیز رأی کمتــری آورد .بعضی از این اســتانها واقع ًا
توســعهنیافتهاند و طبیعی است که به سمت پوپولیسم
کشــیده شــوند اما در بعضی دیگر اصالحطلبان باید
ســازمان رأی خود را مالمــت کــرده و آن را بهبود
ببخشند .در سایر کشورهای دنیا هم احزاب به ایالتها
و استانها عطف توجه دارند و در آنجایی که رأیشان
نامشــخص است بیشتر ســرمایهگذاری میکنند پس
به همین منظور اصالحطلبــان باید مکانیزم انتخاباتی
ایالتــی را در نظر بگیرند ،مرکزگرایــی را کنار نهاده و
به حوزههایی که از پایگاه رأیشــان احســاس خطر
میکنند ،توجه بیشتر نشان دهند.
 )۶رای پایتخت :از شــمال بــه جنوب پایتخت
که حرکت میکنیم ،نســبت آرای روحانی به رئیسی از
هفت به یک آغاز ،در مرکز شــهر چهار به یک رسیده
و در حاشــیه شهر یک به یک شــده است .این تغییر
نشــاندهنده فضای نابرابر شــهری و آثار و عوارض
حاشیهنشــینی اســت .عالوه بر این هر چه به سمت
جنوب حرکت میکنیم تعداد آرای مأخوذه کمتر شــده
یعنی مشــارکت پایینآمده اســت .اصالحطلبان نباید
فراموش کنند که هم باید به نرخ مشارکت توجه داشته
باشند و هم به حضور در صحنههایی که آنها را خالی
کردهاند چرا که ســابق بر این پایگاه رأی جناح چپ در
مناطق پایینتر بــود و اکنون این موازنه به هم خورده
است .واقعیت این است که نمیتوان به مسائل سیاسی
و فرهنگی توجه کرد و از معیشــت و اشتغال و زندگی
روزمره مردم غافل شد چرا که اینگونه حاشیه بر متن
غلبه میکند و با توجه به مهاجرتهای داخلی این امر
تشدید خواهد شد.
 )۷اقلیتها :رأی اقلیتها در این انتخابات مانند
همیشه به ســود اصالحطلبان بود .جریان اصولگرا با
دامن زدن به شــیعیگری مبالغهآمیز خود را بهکلی از
چشم اقلیتهای مذهبی و دینی انداخته و محال است
که به این زودی بتواند این ضعف خود را مرتفع کند .اما
باید توجه داشت که اصالحطلبان نیز تا حدی میتوانند
روی این برگ برنده حســاب باز کنند چرا که مناطق
سنینشــین ایران جزء مناطق محروماند و اگر اقدامی
برای آنها صــورت نگیرد ممکن اســت روزی آنها
بهکلی از مشارکت سر باز زنند.

سعید حجاریان در یادداشتی به تحلیل نتایج انتخابات
 ۹۶پرداخته است.
به گزارش ایلنا متن یادداشت سعید حجاریان به این
شرح است:
پیش و پس از انتخابات اردیبهشــت  ۱۳۹۶شــاهد
چنــد رخداد بودیم که هر کــدام بهتنهایی و یا در کنار
هم میتوانند به مبنایی برای تحلیلهای سیاســی در
میان دو جناح جمهوری اســامی تبدیل شوند .تعداد
ت است و
این رخدادها با توجه به زاویه تحلیلها متفاو 
من ذیال به برخی از مهمترین این موارد اشاره میکنم:
 -۱تغییر در ســبد رأی :نخســتین اتفاقیکه
در ایــن انتخابات تعجب کنشگــران و تحلیلگران را
برانگیخت ،تغییر حجم سبد رأی دو جناح اصالحطلب
و اصولگرا بود .مطابق با آمار رســمی منتشــر شــده
میدانیــم که در انتخابــات دوم خرداد  ،۱۳۷۶ســید
محمد خاتمی و علیاکبر ناطقنوری به ترتیب با بیست
میلیــون و هفت میلیون رای نفــر اول و دوم انتخابات
شــدند .همچنان واقفیم که در انتخابات دوره دوازدهم
آرای نفــرات اول و دوم اینگونه اعالم شــد؛ حســن
روحانی بیســت و چهار میلیون رأی و ابراهیم رئیسی
پانزده میلیون رأی .مشــاهده میکنیم که مطابق آمار
رسمی منتشر شده از دوم خرداد  ۱۳۷۶به این سو ،آرای
جناح اصولگرا بیش از هشــت میلیون افزایش داشــته
و در مقابــل به آرای اصالحطلبــان تنها چهار میلیون
افزوده شده است و این در حالی است که در این فاصله
به تعداد کســانی که حق رأی داشــتند بیست میلیون
اضافه شــده است که نوعا قشر جوان هستند و طبعا به
سمت تحولخواهی گرایش دارند .برای این پرسش که
چگونه آرای اصولگرایان تا این حد افزایش داشــته و
همزمان آرای اصالحطلبان افزایش اندک داشــته چند
پاسخ متصور است:
 )۱-۱در نخســتین پاســخ میتوان ادعا کرد که در
انتخابات تخلف صورت گرفته اســت .مبنای این گفته
خبر سایت و کانال قرارگاه سایبری عمار است؛ قرارگاه
عمار در خبری روحانــی را با  ۲۵میلیون رأی نفر اول
و رئیســی را با  ۱۲میلیون رأی نفر دوم دانسته بودند و
در ادامه چنین نوشــته بود« :بنا بــه گفته منابع مطلع،
تعداد قابل توجهی (حدود  ۵میلیون) برگ رای از آرای
رییســی مهر نخورده و وزارت کشــور اصرار به ابطال
آنها دارد ،از طرفی مســئولین ســتاد رییسی مخالف
اینکار هســتند زیرا معتقدند این امر ناشــی از کوتاهی
مسئولین وزارت کشور بر ســر صندوق آرا بوده و باید
شماره سریالهای برگههای مذکور بررسی و در صورت
درست بودن ،ابطال نگشته و در شمارش نهایی لحاظ
گردند».
قرینه دیگر آرای تعجببرانگیز شهر مشهد است .در
این شــهر مردم به حوزههای اخذ رأی رفتند و دربست
به لیست اصالحطلبان رأی دادند یعنی فرصت گذاشتند
و بــه دقت نام پانزده نفــر از کاندیدای اصالحطلب را
نوشــتند اما در صندوق بغل به آقای رئیسی رأی دادند
آن هم با نسبت هفتاد به سی به نفع رئیسی.
 )۲-۱پاسخ دیگر به آمار و ارقام روز انتخابات مربوط
نمیشــود؛ برخی معتقدند از دوم خرداد تا به امروز ،با
توجه به شکســت به وجود آمده ،جناح راســت به خود
سازمان داده و بهوســیله دستگاههای مختلف سازمان
رأی درســت کرده و همزمان سازمان اصالحطلبان را
از بین برده است .به بیان دیگر ،جناح راست در هشت
سال ( )۹۲-۸۴که قوه مجریه را هم در دست داشت با
بستن احزاب و سمنها ،اصالحطلبان را سازمانزدایی
سید محمود میرلوحی معاون حقوقی ستاد حسن روحانی :
معاون حقوقی ســتاد حســن روحانی با
یــادآوری ضعف تیم اطالعرســانی دولت
یازدهم بیان کرد :وقتی ستاد آقای روحانی
شکل گرفت و دستاندرکاران ستاد ایشان
خواســتند خدمات دولت را به جامعه معرفی

تیم اطالع رسانی دولت یازدهم ضیعف بود

کنند شــاهد بودیم که وقت بســیار اندک
بود به گونــهای که میتــوان گفت کار از
کار گذشــته بود و مخالفان و رقبای ایشان
چنان فضایی را ساخته بودند که گویی دولت
یازدهم در چهار ســال گذشته نه تنها هیچ

کاری نکرده بلکه کشور را هم ویرانتر کرده
است .میر لوحی یادآور شد :تیم اطالعرسانی
دولت در چهار سال گذشته نتوانست اقدامات
و خدمات دولت را تبیین کند و این بار تنها
و تنها بر دوش آقای روحانی بود و حتی این

ناتوانی خود را پــس از ایام انتخابات را هم
نشان داد .آنجا که نخستین نشست خبری
رییسجمهور برگزار شد و رسانههای مخالف
دولت در صف نخست بودند و حامیان دولت
جایی نداشتند.

سياسي
یادداشت روز

لباس زنانه ،ترور ،قانون
جواد شقاقی  -روزنامه نگار

ادموند برک ،فیلســوف قرن نوزده ،میگوید :قانون مردی است که
لباس زنانه پوشــیده ،اما هیکل زمختش همچنان از زیر حریر و بزک
پیداست .قدرت مجبور است برای رسیدن به اقتدار خود را در لباس زنانه
عرضه کند .قانون مرد است و هژمونی راهی است برای زنانه کردن آن؛
هژمونی همان قانون به مثابه ترور اســت ،اما کمی شیرینتر و نرمتر.
برک میگوید ،ترور در ذات قانون جاری اســت و باید هم چنین باشد.
اگر چه قانون خود به مثابه ترور اســت اما صد بار بهتر از ترور لخت و
عریان است ،اگر چه هر قانونی ،خود با ترورها و خشونتها مستقر شده،
اما اکنون خود را در حجابی پوشانده و با استیالیی که ایجاد کرده ،خود
را نرمتر و قابل قبولتر کرده است و با امنیتی که ایجاد کرده ،مشروعیت
یافته اســت .اگر هژمونی حکومت و قانون از دســت برود ،مجبور به
حکومتی اســتبدادی و همراه با ترور میشــویم .قانون و حکومت که
حجابشان برافتد ،ترور عریان همه را به وحشت میاندازد؛ چه از سوی
قانون فعلی ،و چه ترور در اثر نبود قانون.
آنگاه کــه لباس زنانه از تن بهدر میآید؛ دســتهایی که به یکباره
آتش میگشایند ،ما را در مقابل حقیقت وجودیمان قرار میدهند .این
دستها از اول هم خونآلود بودهاند ،اما در حجابی پوشانده شده بودند.
هر قانون و هر نظمی ریشه در ترور و خشونت دارد .همیشه گذر از یک
نظم به نظمی دیگر همراه با ترور اســت .هر نظم جاافتادهای عالوه بر
اینکه نتیجه ترورها و خشــونتهای پرشماری است ،بعد از استقرار نیز
برای ادامه حیاتش نیاز به ترور و سرکوب دارد .اما این سرکوب و اجبار
با لباس حریر اغواگرانهای پوشــاند ه میشود ،با قانون بزک میشود ،با
اندک نرمشــی دلربایی میکند و با امنیتی که بــه ارمغان میآورد در
آرامشی شیرین غرقمان میسازد.
ماندگاری هر قدرتی بســته به تعادلیست که میان وحشت و امنیت
برقــرار میکند؛ امنیت ،ترور را در حجابی میپوشــاند تا قابل قبولش
ســازد ،و ترور و وحشــت نیز متقابال ضامن بقای امنیت میشوند .هر
قدرتی با دســتی مردانه ســیلی میزند و با دستی زنانه تو را به آغوش
میکشــد .اگر لحظهای وسوسه شوی تا نقاب از رخ قانون برکشی و با
چهره حقیقیاش رو در رو شــوی ،ترور لخت و عریان آنچنان وحشتی
بر وجودت میاندازد که با تنی لرزان دوباره خود را به آغوشش بیافکنی
و بــاز در رویای شــیرین امنیت و آرامش غرق شــوی .ترور و آرامش
نمیتوانند بدون هم وجود داشته باشند؛ ترور لخت وحشت میآفریند و
برای آرامش باید دوباره پناه به ترور نرم و پوشــانده شده با بزک قانون
و هژمونی برد.
گاه ترور به طرف همزیســت خودش ( قانون ) آتش میگشــاید تا
همچون آینهای او را نســبت به واقعیت خودش و نیز شرایطی که در
صورت از دســت رفتن هژمونی ایجاد میشود ،یادآور سازد .قانون ،آن
زمان که ریشــههای خود را از یاد میبرد و نظــم موجود را به چالش
میطلبد ،و وسوسه میشود تا نقاب از چهره قدرت برکشد؛ اقتدار ،استیال
و هژمونــی را که همچون حجابی ترور را پذیرفتنــی کردهاند ،از بین
میبرد و نقــاب از رخ خود و ترور برمیدارد و الجرم بیپرده با واقعیت
خودش روبهرو شده و تهدید به نابودی میشود.

خبر

حشمت اهلل فالحتپیشه نماینده مجلس شورای اسالمی:

شادی مردم کردستان و کرمانشاه از
عملیات موشکی سپاه علیه داعش

عضو کمیســیون امنیــت ملی در خصوص تغییــرات احتمالی در
سیاستهای ایران در پی حمله موشکی شب گذشته سپاه به مواضع
داعش گفت :جمهوری اســامی تا االن برای مردم سوریه و عراق و
برای مقابله با فتنه داعش وارد درگیریهای منطقه شده بود اما االن
برای امنیت ملی خودش ورود پیدا کرده اســت و این تغییر تاکتیکی
و استراتژیکی مهمی است .به گزارش ایلنا حشمت اهلل فالحت پیشه
در خصوص حمله موشــکی سپاه به مواضع داعش در دیرالزور گفت:
این حمله هم شرایط راهبردی و هم شرایط تاکتیکی منطقه را تغییر
خواهد داد.
فالحتپیشه گفت :این حمله سه نتیجه خواهد داشت؛ یک نتیجه
کوتاهبرد که متوجه خود داعش است .این گروه تروریستی این سیلی
اول را خورد؛ یعنی ایرانیها دیگر منعی برای مقابله فرامستشاری علیه
آنهــا ندارند .او نتیجه میانبرد این حمله را متوجه عربســتان و رژیم
صهیونیســتی دانست و گفت :اینها میخواســتند جنگ را به ایران
بکشــانند .االن اینها به شدت دچار ناامنی میشوند و میدانند وقتی
موشک میان برد ایران به مرزهای آنها میرسد؛ موشک دور برد ایران
حتما میتواند آثار منفیتری برای امنیت آنها داشته باشد و نباید بیش
از این دشمنی را با ایران ادامه دهند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی نتیجه دور برد حمله موشکی سپاه
را متوجه آمریکا دانست و گفت آمریکاییها باید بدانند همانطور که
ایران نهایت دیپلماسی را در برجام نشان داد ،امروز هم نهایت جنگ
را در دفاع از امنیت ملی خود نشان میدهد و هیچ تعارفی ندارد.
فالحتپیشه برنامه موشــکی ایران را بخشی از عزم ملی ایرانیان
خواند و گفت :من االن در کرمانشاه هستم و شادی مردم کردستان از
این اقدام تالفیجویانه وصف ناشدنی است و نشان میدهد امروز این
موشکها بخشی از عالقه ملی مردم است.
او در خصوص اطالعات به دســت آمده از مناطقی که مورد هدف
موشــکهای ســپاه قرار گرفتهاند ،گفت :اطالعاتی که منتشر شده
از طریــق پهپادهایی اســت که در صحنه حاضــر بودند و از طریق
فیلمبرداریهایی که انجام شــده مشخص شده است این موشکها
دقیقا به اهداف خورده چون این موشــکها نقطهزن هستند و دقیقا
به هدف میخورند.عضو کمیسیون امنیت ملی در مورد مواضعی که
مورد هدف بوده و مورد اصابت موشکها قرار گرفته است ،گفت :مقر
فرماندهی داعشیها و تجمع نیروها و مرکز انبار سالح داعش هدف
این موشکها بوده است .این انبارها مورد هدف قرار گرفته است .این
موشــکها نقطهزن و میان برد با برد ششصد تا هفتصد کیلومتر و
شعاع تخریبی باال هستند.
فالحتپیشه با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی تا االن برای مردم
سوریه و عراق و برای مقابله با فتنه داعش وارد درگیریهای منطقه
شــده بود اما االن برای امنیت ملی خودش ورود پیدا کرده اســت،
گفت :ایــران در قبال مولفههای امنیت ملی خودش کوتاه نمیآید و
به کشورها نشان میدهد اگر کشوری یا بازیگری یا موجودی مانند
داعش امنیتش را تهدید کند ،تعارف ندارد و از هر گونه اقدامی حتی
اقدام خوداتکا استفاده میکند.
او در پایان خاطرنشــان کرد :االن  ۱۵ساعت از عملیات گذشته و
هنوز آمریکا و متحدان منطقهای او در ســکوت به سر میبرند .این
نشان میدهد آنها دچار نوعی سردرگمی و رعب شدهاند.

