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واکنش علی مطهری به حواشی راهپیمایی روز قدس:

شعار علیه رئیسجمهور در راهپیمایی قدس
مصداق جرم است

شمارش معکوس آزادی موصل

صفحه 2

حجتاالسالم محسن رهامی:

من و هادی خامنهای و منتجبنیا بخشی از
جریان اصالحات را هدایت میکنیم

خرب اول
صفحه 2

روزی که ابوبکرالبغدادی در مسجد النوری موصل موجودیت گروهک تروریستی داعش را اعالم کرد ،کمتر کسی فجایع و جنایات این مدت را پیش
بینی می کرد .داعش در طول حیات خود تالش کرد چهرهای از انسان را نشان دهد که در مخیله بسیاری نمیگنجید .گویا داعشیان قرار کرده بودند یک
شبه انتقام روند  100سال اخیر در خاورمیانه را بگیرند .خبرها نشان میدهد در موصل ( مقر اصلی داعش) مراحل پایانی پاکسازی عناصر تروریستی در
جریان است .این روند نشان میدهد که عمر این گروهک تروریستی رو به پایان بوده و پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد .اگرچه عمر داعش رو
به پایان است اما ظهور مجدد چنین گروهکی در گوشهای دیگر از منطقه خاورمیانه چندان بعید نیست در حالی که خطر آنبیشتر از غرب و غربزدگی
است .بدیهی است مادامی که اســلحه و قوای نظامی ضامن امنیت و ثبات یک منطقه تلقی گردد ،امکان ظهور چنین گروههایی وجود خواهد داشت.
منطقه خاورمیانه دورانی را تجربه میکند که بیش از همه ناشی از ضعف فکری و عدم تولید فرهنگ مدنی منطبق بر نیازهای روز است .باید باور داشت
بدون فرهنگ مدنی با محوریت اندیشه سیاسی امنیت ،ثبات و آرامش بلند مدت محال است .شاید داعش تلنگری باشد بر کسانی که تنها راه امنیت را
قوای نظامی تلقی کرده و ارزشی برای ظهور اندیشه سیاسی قائل نیستند.

سرمقاله

مصادیق مشروعیت مردمی در جمهوری اسالمی

احمد مسجدجامعی در مراسم جایزه اخالق و نیایش:

در دورهای هستیم که اخالقفروشی باب شده است
بــه گــزارش ایســنا ،احمد
مسجدجامعی در هشتمین دوره
جایزه اخالق و نیایش در آینه هنر
و پژوهش ،بیان کرد :اخالق یعنی
زندگی پرنــدگان را حفظ کنیم.
آیا میتوان در شهر طوری رفتار
کرد که پرندههــا بروند ،گلها و
درختان بههم بریزند ،خوب است
که دیگر آب و هوا را نفروشــیم.
نمیتوانیم طوری رفتار کنیم که
پیادهرو را به نفع سوارهرو مصادره
نکنند؟ باغهــا را به نفع برجها از
بین نبرند؟ جلوه کــوه از مقابل
مردم حذف نشود؟
این عضو شــورای شهر تهران
ادامــه داد :احتــرام بــه گلها و
ســنگها باید حفظ شــود و اگر
میخواهیم اینها مــورد احترام
قــرار گیرنــد ،باید یــک برنامه

امیر مقدور مشهود-دبیر سرویس سیاسی

مدتی اســت که مجادله ما بین دو قرائت از مشروعیت درایران
مجددا نقل محافل شده اســت .در این یادداشت قصد بر این است
نشــان داده شــود ،رفتار و کنش نظام جمهوری اسالمی از ابتدای
انقالب سال  57تا به امروز حول مشروعیت مردمی بوده و مادامی
که این رفتار ادامه یابد مشــروعیت این نظام مردمی بوده و امکان
قرائتهای دیگر وجود نخواهد داشت .حال برای این مدعا چند مثال
ذکر میشود.
 -1راهپیمایــی روز قدس :امام خمینی(ره) با نام گذاری آخرین
جمعه ماه رمضان بنام روز قدس ،پایه گذار سیاســتی بود که بعد از
گذشت  4دهه همواره یکی از مهمترین روزها برای تبیین سیاستهای
کالن جمهوری اسالمی است .در این روز مردم مسلمان با حضور در
ِ
سیاست ستیز با رژیم اشغالگر قدس
مسیر راهپیمایی عمال هرسال به
مشــروعیت میبخشند .فرض کنید مبارزه با رژیم اشغالگر قدس با
حضور مــردم در روز قدس همراه نبود .آنگاه حامیان اســرائیل به
ِ
حکومت نظام جمهوری اسالمی
راحتی میتوانستند مدعی شوند که
بر خالف خواســته ملت ایران به دنبال مبارزه با اسرائیل است .اما
حضور مردم در راهپیمایی روز قدس نشان می دهد که این سیاست
مورد وثوق ملت ایران بوده و از جانب مردم دارای مشروعیت است.
فراموش نکنیم شناخت حاکمیت در گرو مولفههای عینی است که
توســط دیگران مورد ارزیابی قرار می گیرد .راهکارها و راهبرد یا به
طور کلی سیاست یک نظام سیاسی مولفهی عینی شناخت آن نظام
محسوب میشــوند .زمانی که نظام سیاسی سعی دارد مولفههای
عینی شناســایی خود یعنی راهبردها و سیاستهای خود را وجهی
مردمی بخشیده و پیگیری هر سیاســتی را با حضور مردم وجهی
غیر شــخصی و عمومی نشــان می دهد ،عمال به دنبال شناسایی
خود به عنوان نظامی مردمی اســت .آیا مشروعیت مردمی معنای
غیر از این دارد؟
 -2راهپیمایی  22بهمن :هر ســال مصــادف با پیروزی انقالب
اسالمی،حکومت جمهوری اسالمی از مردم ایران میخواهد که در
راهپیمایی آن روز حضور پر شور داشته باشند .چرا نظام جمهوری
اسالمی هر ساله ســعی دارد این مراسم را پرشور و با جمعیت باال
نشان دهد؟ چرا در برگزاری این راهپیمایی دوربینهای شبکه های
تلویزیونی ســعی دارند از زوایای مختلف ابهت و عظمت این حضور
را نمایش دهند؟ دلیل آن واضح است .جمهوری اسالمی با برگزاری
این مراسم سعی دارد نشان دهد که این نظام با گذشت  4دهه مورد
حمایت مردم بوده و طرفداران آن نه تنها در طول این سالها کمتر
نشــده بلکه افزایش هم داشته است .تمام این موارد را می توان در
یک مفهوم تبیین کرد .جمهوری اسالمی در  22بهمن «مشروعیت
مردمی» خود را هر ســال به جهان نشــان می دهد .در نظام بین
المللی به لحاظ حقوقی نظامهای سیاسی به دو شکل قابل شناسایی
است .مادامی که احتمال سرنگونی یک نظام سیاسی وجود داشته
و به نوعی نظام شکلی موقتی دارد ،اصطالحا به آن نظام «دوفاکتو»
می گویند .دوفاکتو وضعیتی اســت که اگرچه نظام سیاســی قابل
شناســایی است اما به دلیل تزلزل بنیانهای قابل اتکا و مشروعیت

بخش امکان برقراری مراودات حقوقی و دیپلماتیک برای آن از سوی
دیگر کشورها ضعیف است .یک نظام سیاسی همواره تالش دارد که
از وضعیت دوفاکتو به وضعیت دوژور تبدیل شود .بدیهی است مراد
از وضعیت دو ژور شرایطی است که نظام به ثبات سیاسی رسیده و به
لحاظ حقوقی و دیپلماتیک امکان برقراری ارتباط با دیگر کشورهای
جهان را دارد .انقالب ســال  57موجب فروپاشی نظام پهلوی شد.
نظام پهلوی تا پیش از این رویداد وضعیتی دوژور داشــت .اما نظام
جمهوری اســامی در ابتدای تشکیل خود به دالیل مختلف دارای
وضعیت دو فاکتو بود .رهبران و لیدرهای نظام جمهوری اســامی
برای آنکه این نظام را به شکلی دوژور در معرض نمایش قرار دهند
سیاســت حضور و حمایت مداوم مــردم در روز  22بهمن را پیش
گرفتند .یعنی نظام جمهوری اســامی برای آنکه خود را با دولتی
مستقر ،با ثبات و دائمی نشان دهد سعی کرد که مشروعیت مردمی
خود را به جهانیان نشان دهد.
 -3انتخابات :موســم انتخابات مختلف که فرا می رسد مباحث
حول تحریم و یا شرکت در انتخابات نزد مردم شروع میشود .معموال
هــم پس از اتمام فرایند انتخابات ،نظام جمهوری اســامی فارغ از
برنده و بازنده ،حضور مردم پای صندوقهای رای را نشانهای از وثوق
نظام نزد مردم تلقی میکند .وقتی یک نظام سیاسی حضور مردم در
فرایند انتخابات را نشانهای از مقبولیت خود تلقی میکند ،یعنی آن
نظام سیاســی مشروعیت خود را از مردم طلب کرده است .بسیاری
از مخالفان نظام جمهوری اسالمی انتخابات ایران را نمایشی بیش
نمیدانند .در مقابل جمهوری اسالمی مدعی است که یک نمایش
نمیتواند به طور متناوب در تمام انتخابات گذشــته موجب حضور
مردم پای صندوقهای رای باشــد .الزم به ذکر است که شناسایی
یک نظام سیاســی تنها به سیاستها و یا وضعیت حقوقی آن نظام
نزد دیگر کشورها محدود نیست .ساز وکار و سامان سیاسی یک نظام
یعنی نهادهای حکومتی و شیوهی ارتباطی آن با مردم از مولفههای
اصلی شناسایی یک نظام سیاسی است .مادامی که نظام جمهوری
اسالمی سعی دارد ساز وکار و شیوهی ارتباطی خود با مردم ،یعنی
فرایند انتخاباتی فعلی را نشانهای از مقبولیت خود نشان دهد ،عمال
به دنبال مشروعیت بخشی خود ازسوی مردم است .مشروعیت در
طول تاریخ سیاســی جهان معنای متفاوتی داشــته است .در ادوار
خیلی دور معنای مشــروعیت با واژه تکلیــف پیوند خورده بود .در
زمانهای متفاوت با امروز هنگامی که از مشــروعیت نام برده میشد،
به دنبال چرایی تبعیت مردم از حکومت بودند .اما امروزه مشروعیت
معنای متفاوتی یافته است .امروز مشروعیت به معنای حق حاکمیت
است .هنگامی که از مشروعیت سخنی به میان میآید عمال دالیل
حاکمیت قانونی و حقوق آن تبیین میگردد .در مصادیق فوق نشان
داده شــد که نظام جمهوری اسالمی همواره در سالهای عمر خود
حق حاکمیت و چرایی «وجودی» خود را به حضور و حمایت مردم
حواله کرده است .بنابراین نزد جمهوری اسالمی مشروعیت مترادف
با معنای دوم بوده و استفاده از این واژه با معناهای دیگر با ماهیت و
عملکرد نظام جمهوری اسالمی منافات دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
دوره اصالحات گفت :در دورهای
هســتیم که اخالقفروشــی باب
شــده و این امر ،تلخ و خطرناک
اســت .اخالقمداران دم از اخالق
نمیزنند و تظاهر اخالقی ندارند،
بلکه اخالق در عمل و آداب آنها
دیده میشود.

اخالق عملــی را طراحی کنیم.
بین این همــه اتفــاق ،در کنار
خودمــان آدمهایــی را داریم و
امیدوارم روزی به جایی برســد
که اخالق را در مشــاغل بیاوریم.
ما ســعی کردهایــم در اخالق و
نیایش ،کســانی را که عمری در
این مسیر بودند ،شناسایی کنیم
و خوشــحالیم که دوستان ما در
این زمینــه همکاری کردهاند .در
ادامه این برنامه از ســیدمصطفی
هاشــمیطبا در حوزه سیاست،
علی نصیریــان در حوزه تئاتر و
سینما ،حســین راغفر در زمینه
علم ،محمدعلــی موحد بهدلیل
یک عمــر پژوهــش ،احمدرضا
احمدی در زمینه ادبیات ،هایده
شیرزادی در زمینه محیط زیست،
مهــدی ابراهیمیــان در زمینه

معماری ،آیتاهلل ابراهیم امینی در
زمینه دین ،رضا هاشمی شال در
زمینه اخالق حرفهای ،لیال ارشد
در زمینــه نهادهــای اجتماعی،
بهرام حنفــی در زمینه هنرهای
تجســمی تقدیر شــد .مراســم
هشتمین جایزه اخالق و نیایش
در آینــه هنر و پژوهش با حضور
رئیس دولــت اصالحــات ،زهرا
احمدیپور  -معاون رئیسجمهور
و رئیس سازمان میراث فرهنگی
 ،شهیندخت مالوردی  -معاونامور زنان و خانواده رئیسجمهور
 ،اشــرف بروجــردی  -رئیسسازمان اسناد و کتابخانه ملی ،-
و برخی شــخصیتهای سینمایی
و هنری روز جمعــه ،دوم تیرماه
در مرکز همایــش کتابخانه ملی
برگزار شد.

یادداشتهای امروز
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دولت بیتفنگ

علی محمد نظری
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تأملی پیرامون وقایع
روز قدس

عبدالفتاح سلطانی به مرخصی آمد
دکتر عبدالفتاح سلطانی
از چهرههــای فعال حقوق
بشــری و دبیــر کل کانون
مدافعان حقوق بشــر ایران
کــه دوران محکومیت 12
ســاله را ســپری میکند،
بهمناســبت تعطیالت عید
ســعید فطر به مدت  4روز

بــه مرخصی آمد .ســرکار
خانم دهقان همســر ایشان
خبر مرخصی ایشــان را در
شبکههای اجتماعی منتشر
کــرد .دکتر ســلطانی هم
اکنون از بیمــاری هم رنج
می برد .امیدواریم مسئولین
قــوه قضاییه بــا توجه به

رئیس ســتاد استهالل دفتر
مقام معظم رهبری گفت۱۵۰ :
گروه از غروب شــنبه (مصادف
با  ۲۹مــاه رمضان) برای رویت
هالل مــاه شــوال در مناطق
مختلف کشور اقدام می کنند.
بــه گــزارش ایســنا،
حجتاالســام والمســلمین
مــروی اظهــار کرد :بیشــتر
کارشناسان و اهل فن نظرشان
این است که غروب امروز شنبه
هالل ماه شــوال قابــل رؤیت
نیست و ماه رمضان امسال ۳۰
روزه خواهد بود.

وضعیت بیمــاری این فعال
حقوق بشــری نســبت به
ادامه مدت محکومیت وی
چارهای بیندیشــند تا وی
بتواند در بیــرون از زندان
نســبت به رونــد درمانی
خویش اقدامــات موثری را
انجام دهد.

دوشنبه عید فطر است

معــاون ارتباطــات حوزوی
دفتــر مقــام معظــم رهبری
خاطرنشــان کــرد :گروههای

اســتهالل بــرای احتیــاط و
حصــول اطمینــان خاطــر از
غروب شــنبه اقدام به استهالل

عباس موسایی
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نشانهگیری علیه جمهوریت

میکنند تا اگر هالل ماه رؤیت
حدی
شــد و ایــن رؤیــت در ّ
بود که بــرای حضرت آیت اهلل
خامنــه ای رهبر معظم انقالب
قابــل اطمینان باشــد ،اعالم
شود.
وی در گفتوگو با خبرگزاری
صداوسیما تصریح کرد :اگر هم
هالل ماه شوال در غروب امروز
رؤیت نشد و برای رهبر معظم
انقالب قابل اطمینان نبود ،ماه
مبارک رمضان  ۳۰روزه خواهد
بود و روز دوشــنبه عید سعید
فطر است.

محمد آزاد جاللیزاده
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جایگاه نظر و عمل
نزد دولتها

جواد شقاقی

