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حیدر العبادی نخست وزیر عراق در آستانه سفر به عربستان:

اگر کل دنیا را به ما بدهند از رابطه
با ایران دست بر نمیداریم

آیتاهلل خامنهای در پاسخ به شیطنتهای آمریکا در کودتای ننگین  28مرداد:

مصدق را گرفتند و محمدرضا را برگرداندند

صفحه 2

سیدهادی خامنهای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام در مراسم شب قدر:

رد صالحیت اشخاص به بهانه نداشتن
تقوا اشتباه است

اسناد تکان دهندهای
که بعد از  64سال توسط
وزارت خارجه آمریکا منتشر شد

خرب اول
صفحه 3

سرمقاله

معموال درتحوالت بین المللی و سیاسی ،رخداد خاصی مبنای بسیاری از تعامالت قرار می گیرد .کودتای  28مرداد یکی از این رخدادها است .ابعاد این رخداد به حدی وسیع
بوده که امروز پس از گذشت  64سال هنوز بسیاری از مرزبندی ها و تصمیم گیریها متاثر از آن است .امروزه بسیاری از خودیها و غیر خودیها ،روابط با دیگر کشورهای جهان،
درست و غلط و خطوط قرمز نظام با محک کودتای  28مرداد سال  1332سنجیده میشود .شاید ملموس ترین این موضعگیری در رابطه با ایاالت متحده باشد .مهمترین ادعای
ایران در قبال این کشــور دخالت و شــرکت آن در کودتایی بود که حکومت قانونی و مردمی مصدق را ساقط کرد .مقام معظم رهبری بارها برای اثبات ،خباثت ،تعرض و دخالت
آمریکا در ایران به واقعه  28مرداد استناد کردهاند .حتی به جرات باید گفت که انقالب اسالمی سال  57کامال تحت تاثیر آن بوده است .امروز اسناد جدیدی از این واقعه از سوی
وزارت خارجه آمریکا منتشر شده است .اسنادی که نشان می دهد بسیاری از نیروهای داخلی در وقوع این کودتا نقش بسزایی داشتهاند .با این اوصاف چندان بی راه نیست که
منطبق بر روال گذشــته این نیروها و عوامل دخیل در کودتا را با همان سنگ محک بسنجیم .شاید وقت آن رسیده است که از این نیروها برای عملکرد گذشتهشان سوال شود.
فراموش نکنیم که تاریخ یک ملت اندوختهای است که آینده را بر روی آن باید ساخت .تحریف تاریخ یعنی ساختن آیندهای مخدوش که بنیان متزلزلی دارد .برخی از اسناد تازه
انتشار یافته توسط وزارت خارجه آمریکا در مورد کودتای  28مرداد را در صفحه  2میخوانیم.

سخن روز
آیا دولت یازدهم مظلومترین دولت بعد از
انقالب است؟

علی نظری -سردبیر

دکتر روحانی در ضیافت افطاری اصحاب رســانه با قاطعیت مدعی شــد که دولت
یازدهــم مظلومترین دولت بعد از پیروزی انقالب اســت .رئیسجمهــور تاکید نمود
حاضراست اثبات نماید که ادعایش در این زمینه مبتنی بر ادله و برهان است .اما باید از
ناظرین بی طرف که همان اقتصاددانان ما هستند ،پرسید که این مدعای روحانی صواب
است یا غلط؟ با مطالعه نظریات اقتصاددانان برجسته درمییابیم که گفته روحانی تا چه
اندازه با معیارهای کارشناسان اقتصادی کشور سازگار است؟
مروری بر نظریههای متفاوت اقتصاددانان کشــور پیرامون وضعیت اقتصادی  4سال
گذشــته با  8ســال دوران احمدینژاد ما را به نکتهای میرساند که مغایرتی با ادعای
رئیسجمهــور مبنی بر مظلومیت وی و دولتش ندارد .اجماع اقتصاددانان ایرانی بر این
است که اقتصاد کشور از سال  84تا  92دچار ویرانگری عظیمی گردید .کشور بدهکار،
صندوق ذخیره ارزی خالی ،سقوط پول ملی ،افزایش سرسامآور نرخ رقم شاخص فالکت،
انفجار تورم سرســامآور به مرز عدد  46درصد 2،رقمی شــدن نرخ بیکاران ،مشخصات
اقتصادی اســت که روحانی از سلف خویش در سال  92تحویل گرفت .حتی برخی از
اقتصاددانان نهادگرا نظیر (فرشــاد مؤمنی و حســین راغفر) براین عقیدهاند که میزان
آسیب اقتصاد کشور در  8سال جنگ تحمیلی بهمراتب کمتر از  8سال احمدینژاد بوده
است .از سوی دیگر تحریمهای ظالمانه که براثر بیتدبیری دولت دهم به کشور تحمیل
شد ،میراث شوم" دولت مهرورزی" بود که به دولت تدبیر و امید رسید .جامعه شناسان
اعتقاددارند که کشور در آستانه جنگ با قدرتهای جهانی و از سوی دیگر دستوپنجه
نرم کردن با بحران عظیم هستهای ،گرفتاری مهلکی بود که دولت یازدهم را در  4سال
اخیر بهشدت درگیر کرده بود؟ عملیات آواربرداری از خرابیهای  8ساله کشور ،فرصتی
برای دولت یازدهم در  4سال قبل باقی نگذاشت.
اکنون بعد از گذشت چهار سال از روی کار آمدن روحانی در قوه مجریه باید مروری
به کارنامه وی داشته باشیم تا به صحت و سقم اظهارت و ادعای رئیسجمهور پی ببریم.
داوری توأم باانصاف بــه ما میگوید ،روحانی با توجه به توان محدود و امکانات ناکافی
کشــور و تنزل درامد نفتی در بخشهــای فراوانی اقتصاد ایران را از پیچهای خطرناک
عبور داد .البته هنوز سیستم اقتصادی ما تا رسیدن به نقطه سال  1384فاصله زیادی
دارد .از حق نباید گذشــت و به روحانی باید نمره قبولی داد که توانســت علیرغم همه
موانع موجود نورمالیزاســیون در اقتصاد ورشکسته کشور را بهخوبی انجام دهد .مردم
هوشــمند ما در  29اردیبهشت  96هم در پاســخ به کارنامه قابل دفاع رئیسجمهور
مســتقر با اعتماد مجدد بر کارنامه قابل دفاع حســن روحانی صحه گذاشتند .نگارنده
بهعنــوان یک اهلقلم ،بــا پژوهشهایی که در این زمینه انجــام دادهام ،به دالیلی بر
مظلومیت و حقانیت روحانی رسیدهام و معتقدم ادعای مظلومیت روحانی حرف درستی
اســت .بزرگترین دلیل مظلومیت روحانی و دولتش هم این است که اقتصاد کشور را
فردی دیگر به آستانه نابودی برد و اتفاقاً آن فرد خاص هیچگاه مورد مواخذه و شماتت
قرار نگرفت! وقتی روحانی به آواربرداری خرابیهای  8ساله اهتمام ورزید بارها از سوی
حامیان رئیسجمهور سابق مورد ناسزا و دشنام قرار گرفت! کشور را معجزه هزاره سوم
به فالکت و بدبختی کشاند اما گویی روحانی باید به جرمترمیم خرابیها مورد مجازات
قرار گیرد! وقتی خرابکار از مجازات و تنبیه معاف گردیده و ســازنده و آبادگر ویرانیها
مورد محاکمه قرار میگیرد ،ادعای مظلومیت دولت یازدهم ســخنی گزاف نیست .اگر
روحانی امروز ادعا نماید از اسالفش مظلومتر است ،سخنی غیرمنطقی و بیهوده نگفته
است .کسی که باعث شد کشــور در مهلکه تحریمهای کمرشکن قرار بگیرد ،پاسخگو
به هیچ مرجعی نیست ،ولی کسی که به یک دهه کشمکش هستهای و تقابل با جامعه
جهانی پایان داد باید مقصر همه ناکامیهای یک دهه گذشــته باشد!؟ کسی که ثبات
را جایگزین التهاب در بازار کسب و کارکرد و توانست تورم افسارگسیخته میراث دولت
دهم را کنترل کند ،امروز از سوی حامیان معجزه هزاره سوم متهم به ناتوانی میگردد!
آیا باوجوداین همه ادله نمیتوان گفت روحانی مظلومترین رئیسجمهور  38ســال
گذشته است؟

شریعتی پس از چهل سال

خورشید مزینان ،آغازگر فریادهای روشنفکری دینی علیه استبداد
محمدکاظم کرمی-روزنامهنگار

دکتر علــی شــریعتی در صفحه 255
کتاب "چه باید کرد" روشــنفکر را چنین تعریف می کند:
"روشــنفکر در یک کلمه کسی اســت که نسبت به وضع
انســانی خودش در زمان و مــکان تاریخی و اجتماعی ای
که در آن اســت خود آگاهی دارد و این خود آگاهی جبرا ً
و ضرورتاً به او احســاس یک مســئولیت بخشیده است".
بر این اســاس دکتر شریعتی روشــنفکر را فردی می داند
که دردها و نیازهای زمانه خویش را بشناســد و نسبت به
آن آگاهی داشته باشــد ،همین آگاهی موجب میشود در
وجود او احســاس مســئولیتی بوجود آید و او را برای رفع
آنهــا وادار به اقدام و عمل نمایــد ،اقدامی که بیش از هر
چیز روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه است .از دید این
متفکر بزرگ معاصر ما فیلســوف ،تحصیل کرده ،هنرمند،
دانشمند و انتلکتوئل الزاماً روشنفکر نیستند اینها می تواند
روشنفکر مسئول زمانه خود باشند اما الزاماً هر کدام از این
افراد روشنفکر نیستند و فراتراز این می توان روشنفکر بود
و هیچ کدام از اینها هم نبود مثل ستارخان که تحصیلکرده
نبود اما آگاه نســبت به وضعیت زمــان و مکان خود بود،
دردهای جامعه اش را می شــناخت و همین شــناخت او
را به ســمت مسئولیت پذیری سوق داده بود ،هر چند اگر
روشــنفکر تحصیل کرده باشد قطعاً تاثیر گذاری او بیشتر
خواهد بود .بنابراین بر اســاس دیدگاه شریعتی روشنفکر
انســانی خودآگاه اســت که وضع موجود جامعه خویش را
می شناســد و بینشی انتقادی نســبت به این وضع دارد،
رسالتی پیامبرگونه دارد تا بتواند به جامعه خویش آگاهی
ببخشد و آنها را از خواب بیدار نماید و به حرکت وا دارد .بر
این اســاس اگر نگاهی به زندگی هر چند کوتاه این متفکر
اندیشــمند داشته باشــیم به خوبی در می یابیم که او بر
اساس تعریف خود روشنفکر آگاه و مسئول زمان خود بود
روشــنفکری که دردهای زمانه خویش را می شناخت و با
رســالتی که برای خود قایل بود آنها را فریاد بر می آورد و
به گواه تاریخ و اسناد بیشــترین تاثیر را بر آگاهی بخشی
به جامعه و توده ها خاصه نســل جوان و جویا داشــت .او
در زمانــی که جنبش هــای چپ گرایی و اندیشــه های

مارکسیســتی در حال شیوع و گســترش در جامعه بودند
با الگوســازی اســامی و معرفی بیش از پیش چهره هایی
چــون علی (ع) ،فاطمه (س) ،زینب و ابوذر ...تالش کرد تا
در مقابل این وضعیت بایســتد ،او رسالت بزرگ خویش را
جدال با ســه گانه زر و زور و تزویری می دانست که عقیده
داشت موجب استضعاف بشریت شده اند بنابراین به جنگ
آنها رفت و کوشید زر داران و زور مداران و ریاکاران را رسوا
نموده و عرفان و برابری و آزادی را به عنوان دیگر سه گانه
اعتقادی خویش به مردم معرفی نماید .....
بــی آنکه به دفاع از تمام افکار و آرا او پرداخته شــود و
از او قدیس ســازی گردد واقعیت این است که شریعتی به
درکــی از وضعیت جامعه خود در آن ظرف زمانی و مکانی
رســیده بود و با نگاهی انتقادی که به آن وضعیت داشــت
توانســت با اتکا به قلم شیوا و بیان رسای خویش به ایفای
نقش و مســئولیتی که برای خود قایل بود بپردازد نگاهی
هرچند گذرا به درس ها ،نوشــته ها و ســخنرانی های او
تماماً این نکته را به دست می دهند که شریعتی روشنفکر
زمان خویش بود .روشــنفکری مسئول که وقتی دردهای
جامعه خویش را شــناخت تمام زندگی خویش را به ایفای
مسئولیتی پرداخت که همین علم و آگاهی به تعبیر خودش
" جبــرا ً و ضرورتاً" به عهده او گذارده بود مســئولیتی که
هرگز از زیر بار آن شانه خالی نکرد و تمام زندگی خویش را

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر عزیزمان

حاج یوسف قنبری

را در شامگاه شب قدر  ۲۳رمضان به اطالع کلیه بستگان و آشنایان میرساند.
مراسم تشییع ،صبح روز دوشنبه  ۹۶/۳/۲۹از ساعت  ۸:۳۰صبح از منزل ایشان
به طرف بهشت زهرا برگزار میگردد .مراســم ختم نیز روز پنجشنبه ۹۶/۴/۱
از ساعت  ۱۵:۳۰تا ساعت  ۱۷در مســجد الغدیر واقع در بلوار میرداماد برگزار
میگردد.

فرزندان آن مرحوم

وقف آن نمود روی همین اصل عالوه بر اینکه با هر دیدی
که بدان بنگریم او روشنفکری به معنای واقعی کلمه است.
صاحب اندیشــه ها و آرائی اســت که اگرچه ظرف زمانی
خیلی از آنها گذشته اما هنوز هم میراث گران سنگ و پربار
او برای زمانه ما با گذشــت چهار دهه از عصر شریعتی می
تواند راهگشا باشد .شاید برای روش های انقالبی شریعتی
در عصر اصالحات و رفرم محلی از اعراب نباشــد اما هرگز
نمی توان منکر شد که بســیاری از مسایل زمان شریعتی
هنوز هم الینحل باقی مانده و مســئله زمانه ما نیز هستند
و شاید ریشــه بسیاری از مسایل زمانه ما هم همین موارد
باشند .او اگرچه مســایل و معضالت عصر خویش را فریاد
برآورد و برای آن نســخه پیچید اما نه تنها هنوز برخی از
مسایل آن زمان هنوز هم وجود دارند و حل نشده اند بلکه
عقیده بر این اســت که خیلی از نظرات و آراء او هنوز هم
راهگشــا هستند و بی تردید در آینده هم می توانند حرفی
برای گفتن داشــته باشند بیراه هم نیســت که خیلی ها
شریعتی را متفکر "دیروز ،امروز و فردا" می دانند بنابراین
الزم اســت هنوز هم به شریعتی پرداخته شود افکار و آراء
او بررســی گردد ،میراث گرانبهــای او که محصول عصری
پربار از تاریخ اندیشــه و روشنفکری این سرزمین است باز
هم مورد نقد و بررســی قرار گیــرد و در نهایت به تکمیل
پروژه های ناتمام وی همت گماشــته شود .عصر ما عالوه
بر اینکه روشنفکر و روشنفکرانی مسئول چون شریعتی را
فارغ از درســتی و نادرســتی افکار او و حتی روش های او
صرفاً و صرفاً از رهگذر پذیرش نقش روشــنفکری کم دارد
تــا بتوانند با درک و فهم نیازهای زمانه مســئولیت تالش
برای حل این مســایل را بپذیرند مسایلی که خیلی از آنها
حتی ممکن است دیگر خیلی هم ربطی به دین و سیاست
هم نداشــته باشند نیازمند نقد و بررسی میراث گذشتگان
این حوزه از جمله شــریعتی اســت ،هنوز هم نیازمند دم
مسیحایی شریعتی و شریعتی ها هستیم تا بتوانیم به حل
مســایل زمانه خویش بپردازیم .در پایان به نظرمی رســد
یکی از اصلی ترین موانع ما در راه باز تحلیل آرا شــریعتی
و دیگر طالیه داران روشــنفکری و نواندیشی دینی معضل
فاصله گرفته از مطالعه و خواندن باشــد معضلی که امکان
دنیــای مجازی با تمام مزایا آن را تشــدید کرده اســت و
بایــد برای رفع این معضل بیش و پیــش از هر چیز اقدام
نمود.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر خسرو تهرانی (قنبری)

یادداشتهای امروز
صفحه 3

مسئله معلمان و دوران پسا
انتخابات

هادی عظیمی
صفحه 2

احمدینژاد اصالحطلبان
در راه است؟!

جواد شقاقی
صفحه 8

انسانیت و اخالق به
کجا میرود؟

آرش وکیلی
صفحه 5

همه چیز از یک
دو ماراتن شروع شد

با کمال تأسف و تأثر در گذشت ابوی بزرگوار مرحوم مغفور حاج یوسف
قنبری که در لیلهالقدر  23ماه رمضان در جوار رحمت حق مأوی گرفت
را به جنابعالی و همه خانوادههای داغدار تســلیت عرض میکنیم .برای
آن عزیز از دست رفته علو درجات و برای کلیه بازماندگان و خانوادههای
داغدار صبر و شکیبایی آرزومندیم.

تحریریه ،کارکنان ،شورای سردبیری و مدیر مسئول

الهام رئیسی

