
داوود ســلیمانی، فعــال سیاســی اصالح طلب طی یادداشــتی که در 
صفحۀهاول شماره 237 )شنبه 25 شهریور 96( روزنامه   مستقل   چاپ شده، 
نقدی بر ســخنان موالنا عبدالحمید در گفت وگو با روزنامه شــهروند )22 
شهریور( داشته است. نقدی که محتوا و ادبیات آن نشان می دهد این فعال 
سیاسی شناخت بســیار اندکی از شخصیت و مشی اخالقی و سیاسی امام 

جمعه اهل سنت زاهدان و سایر علمای اهل سنت کشور دارد.
داوود ســلیمانی در یادداشت خود سخنان موالنا عبدالحمید را نشان از 
آن دانسته که    سیاست ورزی تا آنجاست که بتواند منافع یک قوم و قبیله و 
مذهب را تامین نماید و شــکلی کاسب کارانه و سوداگرانه به خود می گیرد...   
به عبارتی وی موالنا عبدالحمید را به   سوداگری سیاسی   متهم کرده است. او 
همچنین نوشته:   یک اصالح طلب معتقد هیچ گاه از مرامش عدول نمی کند.   

ظاهرا جناب ســلیمانی نمی داند که شیخ االســالم موالنــا عبدالحمید 
هیچ گاه خود را یک اصالح طلب به آن معنایی که او تصور کرده، ندانســته 
و نمی داند. ایشــان شخصیتی مستقل اســت و فراتر از احزاب و جناح های 
سیاسی می اندیشد و عمل می کند. خود موالنا در همین مصاحبه اخیر خود 
با روزنامه شــهروند این نکته را با صراحت تمام بیان کرده است:   اهل سنت 
وابســته به هیچ جریانی در کشور نیستند. اول فکر می کنیم که چه کسانی 
به نفع کل کشــور هســتند و دوم این که چه کسی به منافع اهل سنت که 
دچار تبعیض و محرومیت هســتند، نزدیک اســت؛ یعنی اول منافع ملی و 
بعد منافع اهل سنت.   بنابراین باید گفت موالنا عبدالحمید  یک   اصالح طلب   
نیست. مشی ایشــان   اصالح   و   اعتدال   است و به این دو مقوله مهم همواره 
توجه داشته است. هر حزب و جناحی هم که به اصالح و اعتدال به معنای 
واقعی کلمه توجه کند مورد حمایت ایشان و سایر علمای هم فکر اهل سنت 

قرار خواهد گرفت. 
آقای سلیمانی و سایر منتقدان به سخنان اخیر موالنا عبدالحمید بدانند 
که مواضع و سخنان ایشان همواره با محوریت   مردم ساالری   اتخاذ و مطرح 
شــده اســت. برای ایشان و همه علمای اهل ســنت   مردم   حرف اول و آخر 
را می زننــد. در واقع رمز اعتماد مردم به این شــخصیت ها در همین نکته 
نهفته اســت. شاید برای آنان که در مرکز کشور فعالیت می کنند این سوال 
همیشــه مطرح بوده که چرا اهل ســنت سراسر کشور با یک اشاره به ندای 
علما و چهره های دلسوز خود لبیک می گویند. پاسخ این سوال همین نکته 
مهم اســت. اینکه موالنا عبدالحمید و سایر علمای اهل سنت شخصیت های 
حزبی و جناحی نیستند که در هرحال خود را متعهد به یک حزب و جناح 
خاص بدانند حتی اگر به حقوق مردمی که به آنان اعتماد کرده اند توجهی 
نشــود. مردم ما به شخصیت های حزبی و جناحی اعتماد نمی کنند و موالنا 
عبدالحمید و همه علمای اهل ســنت تا زمانی حامیـ  نه عنصر فعالـ  یک 
جریان سیاســی خواهند بود که به مردم شــان توجه شود و عزت و کرامت 

انسانی و ملی شان پاس داشته شود.

تبریک جهانگیری به تیم ملی والیبال؛

ایران با شکست فرانسه

 به نخستین مدال جهانی 

والیبال دست یافت

معـاون رئیس جمهور در امـور زنان و خـانـواده گفت: خانواده  های ایرانی در حال از دست دادن کارکردهای خود هستند 
و آنها را یکی یکی از دست می دهند.

به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار، معـــاون رئیس جمهور در امـور زنان و خـانـــواده به معضالت موجود در خانواده های 
ایرانی اشــاره کرد و گفت: مفهوم خانواده دارای یک تعریف معین است، در حقیقت یک خانواده سالم دارای کارکرد هایی 
مشخص بوده و باید بتواند یک سری خدمات ارائه دهد، اما امروزه شاهد هستیم خانواده  ها در ایران در حال از دست دادن 
کارکردهای خود هستند و آنها را یکی یکی از دست می دهند. معـــاون رئیس جمهور در امـــور زنان و خـانـواده دالیل  
بحران ایجاد شده در خانواده ها را متعدد دانســت و ادامه داد: آسیب ها، اعتیاد، مسایل مالی و اقتصادی، خشونت و طالق 

جزو دالیلی است که خانواده ها را با بحران روبه رو کرده است.
وی تصریح کرد: اکنون شــاهد وجود خانواده هایی هستیم که شــاید در ظاهر خانواده محسوب شوند، اما در باطن چیزی از این مفهوم در آن ها 
باقی نمانده است. همه  این موارد در کنار هم نقش ایفا می کنند و مشکالت زیادی برای سالمت خانواده ایجاد کرده  اند، در نتیجه خانواده ها نمی توانند؛ 
نقش واقعی خود را در بالندگی کشــور ایفا کنند. ابتکار گفت: خانواده ها همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهند و اگر 

خانواده ای سالم نباشد، همه این ابعاد را تحت تاثیر قرار می دهد.

پاسخی به نقد داود سلیمانی؛

علمای ما حزبی
 و جناحی نیستند

صفحه 2

صفحه 6

صفحه 7

صفحه 5
صفحه 2

تردد کامیون ها عامل
آلودگی هوای

 تهران است
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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

حسن روحانی قبل از سفر به نیویورک:

مجمع عمومی فرصت 
خوبی برای رساندن 

صدای مردم ایران است
تغییر موضع ترکیه 

و نقش آن در 
توافق آستانه

 مهم ترین 
زبان گفت وگوی 

ملت ها ،
 هنر است

آمار 
تسهیالت نظام 

بانکی
 گمراه کننده است

یادداشت های امروز

کارکرد های 
خانواده   درحال 
از دست رفتن 

است

معصومه ابتکار معاون 
رئیس جمهور:

سرمقاله

سخن روز

داوود سلیمانی- فعال سیاسی اصالح طلب
گاه من و شما در مفاهیم و مصادیق دارای اختالف 
هستیم و لذا سخن همدیگر را فهم نمی  کنیم و یا بدون 
آنکــه بخواهیم به حقیقتی راه یابیم خود را برای مقابله 
و تعریض و... آمــاده می  کنیم. البته عیبی هم ندارد که 
گاه نقد شویم و یا نقد کنیم. جهت اطالع شما عزیزان، 
اخیرا چنانکه در خبرها خواندید جناب مولوی عبدالحمید 
مصاحبه  ای داشتند که در رسانه  ها انعکاس یافت و بنده 
نیز نقدی بر آن نگاشتم که عکس  العمل  هایی را به همراه 

داشت.
ابتــدا الزم می  دانم از تمام دوســتانی که به نقد آن 
نوشــته پرداختند تشــکر کنم. اگر نبود نقدهایی که در 
فضای مجازی و برخی روزنامه  ها مطرح شــد شاید این 

نوشته نیز شکل نمی  گرفت.
محورهای عمده نقدها را چنین می  توان تیتر کرد:

- عدم انتخاب وزیر از اهل سنت.
- عنوانــی کلی: عــدم تحقق وعده  هــای دولت و 

اصالح  طلبان در رابطه با اهل سنت.
- ارتزاق از رای اهل ســنت توسط جریان اعتدال و 

آقای روحانی و بی  پاسخ گذاردن آن.
- ارتــزاق برخــی از نام اصالحــات و ژن خوب و 
تصدی  های بدون شایستگی. و به تعبیری  تصدی های 

ناصواب توسط اپورتونیست  های اصالح طلب.
- تنها ابزار سیاست  ورزی ایشان همان رای است که 

می  خواهد از آن استفاده ببرد.
- اساسا نباید انتظار داشــت ایشان )جناب مولوی( 
اصالح طلب باشــد بلکه ایشــان در صدد تامین منافع 
اهل سنت است و اصالحات و اصول  گرایی برای ایشان 

تفاوتی ندارد.
از آنجا کــه دولت جریان اصالح طلبی را نمایندگی 
می  کنــد و به خواســت اهل ســنت وقعــی نمی  نهد 
پس می  توان بــرای تحقق خواســته  ها در دور بعد به 

اصول  گرایان روی آورد.

اگر بدانیم اصول  گرایان برنامه شــان خوب است، در 
انتخابات آینده این امکان وجود دارد که از آن  ها حمایت 

کنیم.  
  مــردم ما االن مقــداری گله مند هســتند، چرا که 
اصالح طلبان وقتی در انتخابات پیروز می شوند مردم را 
فراموش می کنند و آن رفت و آمد های ایام انتخابات را ...  

خطاهای برخی نقدها کــه به لحاظ منطقی حاوی 
نوعی مغالطه است:

تلقی کردن دولت اعتدال به دولت اصالحات، به  دلیل 
حمایت جریان اصالحی از آقای روحانی. به تعبیری یکی 
دانستن دولت و اصالحات که خطای فاحشی در پی دارد.

در این رابطه الزم است نکاتی را متذکر شوم.
ابتدا و به  عنوان مقدمه این توضیح بی  فایده نیست که:

اوال نقد این  جانب به ســخنان آقای مولوی الزاما به 
معنــای حمایت از دولت در انتصاب  هــا و یا حمایت از 
سوء  اســتفاده برخی اپورتونیســت  های اصالح طلب از 
فضای به  وجود آمده نیســت. الجــرم اصالحات برای 
نرمالیزه کردن فضا می بایســت با راست اعتدالی برای 
منفعتــی کالن  تر و ملی )یعنی آقــای روحانی( ائتالف 
می  کرد و گرایش اعتدالی ایشــان را مورد حمایت قرار 
می  داد تا کشور بیش از این به ورطه خسارات عدیده در 
نغلطد. از این رو نسبت اصالحات با دولت اعتدال نسبت 

  حمایت و انتقاد   از موضع اصالح طلبی است.
 اصالح تدریجی کاســتی  ها توســط ملت و به  ویژه 
جریان اصالحی کشــور خواسته قاطبه ملت بوده است 
که در شــعارهای انتخاباتی کاندیداها بارها آن را تکرار 
کرده  اند و حجت را بر  آقای روحانی تمام کرده  اند. از این 
رو توجیهات نامعقول توســط دولت و حتی فراکسیون 
تدبیر و امید مجلس نیز در عدم تحقق شعارها پذیرفتنی 
نیست و از این رو مردم در هر قوم و گروه و مذهبی، الزاما 
تعهدی به اشخاص و دولت  مردان و یا احزاب سیاسی که 
برخی  انتخاب  های غلط برای کرســی  های  مجلس یا 
شوراها داشــته اند، ندارند و ناظر و ناقد رفتارهای آنان 

خواهند بود .
ولی سخن من این است که مردم اگرچه از اشخاص 
و احزاب می  توانند در صورت خطا رویگردان شوند، ولی از 
جریان اصیل فکری و سیاسی  ای که بدان معتقدند الزاما 
دســت نخواهند کشید. یعنی  وابسته بودن آنان به یک 

جریان سیاسی در عمل گریز ناپذیر است. 
برای دفع سوء تفاهم و رساندن منظورم الجرم این 

سخن، نیاز به توضیح دارد.
چرا می  گویم هر گروه و قــوم و مذهبی در صورت 
دست کشیدن از شخص یا حزبی-  ولو اصالح طلب - 
نمی  تواند از جریان فکری و مشیی که بدان معتقد است 
دست بکشــد؟ چرا عمال بین جریان  ها واستراتژی  های 
ممکــن از اصول  گرایــی و یا اصالح طلبــی یکی را 

برمی  گزیند؟
باید بدانیم بر اساس آنچه که امروزه در علوم سیاسی 
و استراتژی  های سیاست  ورزی مطرح است، به طور کلی 
ســه استراتژی برای تغییر را نام می  برند. استراتژی  های 

تغییر در ساحت سیاسی عبارتند از:
1. انقالب: این امر با پیدایی انقالب  های اخیر به دو 
گونه )انقالب سرخ ( و یا )انقالب مخملی و رنگی(، اعم 

از سفید و نارنجی و ...  تقسیم می  شود. 
انقالب  ها دارای شاخصه  هایی چون جزمیت، خشونت 
و ستیزه  جویی، بیشتر ایدئولوژیک و آمرانه تا دموکراتیک، 
و مبتنی بر قدرت نظامی و رهبران کاریزماتیک هستند. 
کار انقالبی عموما و نــه الزاما به قولی دریدن و خراب 
کــردن و نه دوختن و ســاختن اســت. روحیاتی چون 
سخت  کوشی و ایثار و اولویت جهاد و مبارزه بر دیپلماسی 
و گفت وگــو، و بر حرکتی دائمــی و پویا و توده  ای و نه 
الزاما نهادمند و ســاختاری و سازمانی استوار است. البته 
الجرم هر انقالبی پس از پیروزی در صدد ایجاد نهادها 
و سازمان  های مستقر و تشکیل دولت انقالبی برمی  آید 
ولــی الزاما رویکردی اصالحی در عرصه  ها و حوزه  های 

محدود را می پذیرد.

۲. کودتا: کودتا، استفاده اقلیت از ابزار اطالعات، ثروت 
و قدرت و خشونت و نظامی گری، برای تغییر نظام است، 
که عموما حرکتی نامشروع بوده و مقبولیت توده ای ندارد، 
نظیــر کودتاهای ترکیه و امثــال آن که از بحث ما نیز 

خارج است.
۳ .اصالحــات و یا به تعبیری رفورم که نه مشــی 
خشونت و براندازی انقالبی را دارد و نه کودتاست. بلکه 
برای تغییر مســالمت آمیز و قانونی روندهای مخرب و 
فاســد اتخاذ می شود و دارای مشــخصاتی همچون 
قانون گرایی، مسالمت، تسامح و تساهل، و تقدم گفت وگو 
و دیپلماسی بر جنگ و جهاد و امری  تدریجی و مبتنی 
بر نهادهای مدنی و دموکراتیک و نه صرفا  ایدئولوژیک 
می باشد. نهادهای مدنی، مطبوعات آزاد و انتخابات آزاد و 
روش های دموکراتیک و غیر آمرانه از دیگر ویژگی های 

حرکت و جریان اصالح طلبی است.
حال ســوال این ست که یک مجموعه ای که در پی 
مطالبات خود اعم از سیاسی و یا اجتماعی است، چطور 
می تواند سرنوشت خود را به یکی از این استراتژی ها  که 
در واقع هر کدام موجد یک جریانند،گره نزند؟ مگر اینکه 
شما استراتژی دیگری سراغ داشته باشید که  دانشمندان 
علم سیاســت و استراتژیست ها از آن بی اطالع باشند و 
یا بنده حداقــل آن را  نمی دانم و در صورت وجود درس 

می گیرم.
بنابراین اگر منتقدان بر یادداشت من که در باره اظهار 
نظر جناب مولوی عبدالحمید نگاشته شد، می فرمایند: 
  معیار اهل سنت ...تعهد جریانات سیاسی به دموکراسی ... 
خواهد بود  ، معنای این سخن آن ست که دانشمندان اهل 
سنت کشــورمان هم چنان که نشان داده اند، پای بند به 
آموزه های مدنی و دموکراتیک هستند، و دال بر این ست 
که منتقدان محترم، مولفه هــای اصالحات و رفورم را 
قبول دارند. یعنی دموکراسی و جامعه مدنی و حاکمیت 

قانون و ... 
ادامه در صفحه 2

یعقوب شه بخش ـ روزنامه نگار اهل سنت

خبر اول

در برجام تسلیم زورگویان نخواهیم شد
رهبر معظم انقالب خطاب به سران کاخ سفید:

 صفحه 2

علیرضا بهشتی

گتوسازی به مثابه ابزار 
کامیابی خودکامگی

صفحه 8

صفحه 3

 گره زدن سرنوشت اهل سنت به 
یک جریان خاص ...

شکرشکن شوند همه طوطیان 
هند...                              

تکدی گری 
در فضای مجازی

 همین صفحه

 صفحه 3

 صفحه 5

داوود سلیمانی

ابوالفضل افروز

الهام رئیسی

نقدی بر نقدها؛

 گره زدن سرنوشت اهل سنت به یک جریان خاص امری پارادوکسیکال است

گیشه تیتر
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