سارا عرفانی مهمان دومین نشست کلبه کتاب فانوس

راز و رمز ملکه

کلبه کتاب فانوس در دومین نشست دیدار با نویسندگان خود ،به گفتگو با
سارا عرفانی و نقد آخرین اثرش ،یعنی پنجشنبه فیروزه ای خواهند پرداخت.
این رمان در قالب سفری دانشجویی به مشهد مخاطب را با دغدغه هایی از
جنس دانشجویان همراه میکند  .این نشست در روز سه شنبه  22اردیبهشت،
ساعت  13:30در سالن شهید ارشاد برگزار خواهد شد

اکران مستند راز و رمز ملکه از جمله مستندهای برگزیده جشنواره
مردمی فیلم عمار که به بررسی زندگی ملکه انگلستان می پردازد ،روز
دو شنبه بیست و یکم اردیبهشت ساعت  13:30در کالس  300برگزار
می شود.
گاهنامه بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطاتدانشگاه عالمه طباطبایی(ره) تهران

پیامد فعالیتهای رسانه ای سید محمد خاتمی ،حذف سرمایههای اجتماعی و ایجاد تنفر است

وزارت تناقض

محب امین
بــه راســتی ایــران کشــور عجیبــی
ست،اشــتباه نکنیــد ســخن از جذابیــت
هــای تاریخــی وطبیعــی نیســت،صحبت از
مدیریــت سیاســی فرهنــگ اســت،وزرات
فرهنــگ وارشــاد اســالمی کــه نامــش بــرای
مدیرانــش بایــد رســالت وامانــت بــه بــا رآورد
ایــن روزهــا کــه البتــه همچنیــن روزهــای
زیــاد دیــده بــاز هــم خبــر ســاز شــده
،علــت نوشــتن ایــن ســیاهه تناقــض در
گفتــار وکــردار مدیــران ایــن وزارت اســت .از
یــک طــرف همــراه بــا نماینــدگان مجلــس
از عــدم اکــران فیلــم هــای حامــی فتنــه
مــی گوینــد و داد مــی زننــد کــه چــرا
اصــال بایــد بــه ایــن فیلمهــا مجــوز ســاخت
داد واز طرفــی هنــوز زمانــی نگذشــته کــه
خبــر اکــران یکــی از ایــن فیلمهــا بــه گــوش
میرســد.حال چــه جریــان یــا جریاناتــی
پشــت ایــن قضایــا هســت بمانــد ولــی ای
کاش مدیــران فرهنگــی (بــه هــر قیمتــی
کــه شــده ایــن فیلــم هــارا اکــران کننــد) بــه
جــای اینکــه فکــر بــاز گردانــدن خواننــده
ای کــه خــود صدایــش را بــرای مردمــش
تحریــم کــرده وثابــت کــرد کــه دل در گــرو
ایــن نظــام نــدارد بــه فکــر مداقــه در کلمــه
فرهنــگ وارشــاد مــی افتادنــد کــه بــه اینجــا
نرســند و جشــنواره فیلمــی را پشــت ســر
بگذارنــد کــه اکثــر فیلمهــا مخاطــب را بــا
یــک جامعــه ســیاه و ناامیــد روبــه رو مــی
کنــد یــا در مشــهد یایتخــت معنــوی ایــران
بــا نمایــش تئاتــر ونمایشــگاه پوســتر قبــح
شــکنی کننــد ،البتــه بــر کســی هــم
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مصاحبه با عبد ا ...گنجی ،مدیر مسئول روزنامه جوان

دیگر رسانه ها

(بازخوانــي بخشــي از پیــام تاریخــي امــام
خمینــي بعــد از قبولــی قطعنامــه  598و
ســالگرد کشــتارحجاج ایرانــی در ســال ،67
بــه مناســبت هفتــه معلــم)
مبــادا اســاتید و معلمینــی کــه بــه وســیله
جهــان بــه
معاشــرتها و مســافرت بــه
ِ
اصطــالح متمــدن ،جوانــان مــا را کــه
تــازه از اســارت و اســتعمار رهیــده انــد،
تحقیــر و ســرزنش کننــد و خــدای ناکــرده
از پیشــرفت و اســتعداد خارجیهــا بــت
بتراشــند و روحیــه پیــروی و تقلیــد و گــدا
صفتــی را در ضمیــر جوانــان تزریــق نماینــد.
بــه جــای اینکــه گفتــه شــود کــه دیگــران
کجــا رفتنــد و مــا کجــا هســتیم بــه هویــت
انســانی خــود توجــه کننــد و روح توانایــی و
راه و رســم اســتقالل را زنــده نگــه دارنــد.
مــا در شــرایط جنــگ و محاصــره توانســته
ایــم آن همــه هنرآفرینــی و اختراعــات و
پیشــرفتها داشــته باشــیم.
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حصر رسانه ای یک تخفیف مجازات قانونی است
مصاحبه

عبدا ...گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان
در گفتگو با حنیفا به بررسی ابعاد مختلف
مسئله حصر پرداخت ،این گفتگو به بسیاری
از شبهات ،در باب غیرقانونی بودن حصر پاسخ
می دهد.
حنیفا :با توجه به بحث برانگیز بودن
مسئله حصر سران فتنه ،لطفا بفرمایید
باید به چه دیدی به این مسئله نگاه
کرد؟یک عمل سلیقه ای و غیر قانونی یا
چیزی دیگر؟
در خصوص کاری که اینها کردند این بوده که
به جمهوری اسالمی اتهامی را زدند که این
نظام به تعبیر رهبری در مقابل چشم ملت
های اسالمی با مشارکت85درصدی نتوانست
سرش را با باال بگیرد ،گفتند تقلب کردید و
بعد هم هجده ماه ،آزاد بوده اند و به تذکرات
هم توجهی نکردند وسندی هم ارائه نکردند
برای این تقلب .در جلسات مختلف ،نمایندگان
مختلف ،وعدههای مختلف ،تلفنهای مختلف
این کار را نکردند .این کاری که اینها به راه
انداختند و با صراحت این انتخابات را خیمه
شب بازی نامیدند؛ در این حوادثی که اتفاق
افتاد ،چیزی حدود  45نفر در ایران کشته
شدند .بنابراین ببینید در خصوص جرم ،یک
جرم بدیهی است ،یعنی هیچ حقوقدانی نمی
گوید که این بررسی بشود که جرم است یا
نه .مثلی که معروف است موسولینی رهبر
ایتالیا در جنگ جهانی دوم زمانی که وارد
دادگاه شد ،قاضی بدون جلسه ،حکم اعدام
صادر میکند چون جرمش بدیهی بوده؛ برسر
بدیهی بودن جرم اتفاق نظر وجود دارد یعنی
همانهایی هم که منتقد حصر هستند نمی
گویند جرمی اتفاق نیفتاد .نسبت به جرمی که
اتفاق افتاده دفاعی ندارند ،این که میگویند
قاضی باید رسیدگی کند این اصل بدیهی
بودن جرم به صورتی است که میشود برایش
حکم صادر کرد ،حتی بدون محاکمه مثل
محاکمه های صحرایی ،وقتی که جرم بدیهی
است و مثلش همان مثل موسولینی است که

وقتی به دادگاه وارد شد ،قاضی گفت :اعدامش
اظهر من الشمس
کنید ،محاکمه الزم ندارد،
ُ
است که این جنایتها را کرده .نکته دوم این
که حصر اینها مبتنی بر چه مرجعیت قانونی
است؟میدانید شورای عالی امنیت ملی عالی
ترین تشکیالتی است در کشور ما که برای
مسائل امنیتی کشورتصمیم می گیرد.میتواند
تصمیمات بسیار کالن بگیرد ،برای جنگ،
برای صلح ،برای تسلیح ،برای حمله به جایی،
بنابراین وقتی احساس کند که امنیت کشور

به خطر افتاده آن هم بعد از هجده ماهی که
این آقایان دست برنمی داشتند تصمیم گرفت
که برای اینها (سران فتنه) محدودیت ایجاد
بشود .بحث بعدی این است که این محدودیت
صرفا رسانه ای است ،یعنی اینها(سران فتنه)
سفرهای مختلفی در کشور دارند ،تفریح
میروند ،بانک میروند ،خانوادهاشان می آیند
و میروند ،عید مالقات دارند ،مراسم دارند،
اما به هر حال بعضیهاشان هجده تا بیانیه
صادر کردند و این تحریک کنندگی باعث
شد که در تهران حدود چهل و پنج نفر از
بین رفتند ،خب نباید اجازه داد این کار ادامه
پیداکند .نکته بعدی اینکه میگویند چرا
دادگاه نمیروند که محکوم شوند؟ که این
شعاری بیش نیست ،چرا که سوابق نشان داد

که در این 15-10سال هرکسی که از آدمهای
هم طیف آقایان موسوی وکروبی به دادگاه
رفتند و محکوم شدند هیچ کدام از اینها را
احکامشان را نپذیرفتند ،بنابراین نتیجه دادگاه
را نمیپذیرند ،هرچه باشد مگر تبرئه .بنابراین
از نظر آنها موضوعیتی ندارد،آنها اصال به
چارچوب های قانونی پایبند نیستند .احکام
افرادی مثل عبدا ...نوری ،کرباسچی ،و دیگران
خصوصا کسانی که در فتنه  88بودند را قبول
نکردند .بنابراین اینجا هم هر حکمی باشد،

قبول نمیکنند
حنیفا :یعنی این احتمال هست که آقای
موسوی چند سال دیگر محکوم بشود؟
بله آن طور که آقای اژه ای به عنوان سخنگوی
قوه قضاییه گفتند ،محاکمه حتمی است منتها
بحث زمان ،دیگر تشخیص دستگاه قضای
است .ممکن است در این شرایط شرایطی
پیش بیاید که آنها توبه کنند و اصال بگویند ما
اشتباه کردیم یا مسیر دیگری را طی کنند که
برای خودشان و نطام مشکلی درست نکنند،
آن وقت میتواند متغیرهای دیگری مد نظر
باشد .اما تقلیل آن حکم اعدام ،به حبس دقیقا
در راستای خدمت به اینها است .یعنی کسانی
که منتقد هستند اینجا باید از نظام تشکر
کنند .همانطور که میدانید آقای علی مطهری

حضورا این مسئله را با رهبری طرح کردند
و ایشان هم به عنوان فقیه فرموده بودند که
اگر اینها دادگاه بروند نتیجه آن چیزی نیست
که شما دوست دارید.پس به صالح این است
که اینها با تخفیف مواجه شوند که تخفیف
هم این است که حصر رسانه ای باشند این
حصر رسانه ای هم به خاطر عوارضی که کار
اینها دارد است چون مسئولیتپذیر نیستند
و آن تلفات انسانی و مشکالتی که برای
کشور درست شد را اینها به بار آوردند و
اسناد مدعاشان هم هست و سندی هم ارائه
نکردند ،به هر حال نظام چطور میتواند تحمل
کند کسی با 300هزار رأی بیاد برای امنیت
ملی کشور مشکل درست کند طبیعتا نظام از
خودش دفاع میکند و باید تصمیم بگیرد که
یک مرجع صالحیتدار این تصمیم را گرفته
است و همه آنهایی که منتقد این تصمیم
اند و در عین حال نمیگویند اینها بی گناه
اند میگویند باید محاکمه شنوند .میشود با
یقین گفت بنابر تجربه تاریخی نتیجه محاکمه
را نخواهند پذیرفت.
حنیفا :به عنوان سوال آخر در مورد
دستور العملهایی که شورای عالی امنیت
ملی میتواند بدهد و مصادیقی هم
دارد،در این باره چه نکاتی وجود دارد؟
بله ،شورای عالی امنیت ملی عالیترین مرجع
است ،االن اگر تصمیمی بگیرد همه رسانه
های کشور با هر گرایش فکری و سلیقه ای
باشند ملزم به رعایت اند ،تصمیمات شورای
عالی امنیت ملی معموال خط قرمز است..
بنابراین وقتی که یک مجموعه فرا جناحی در
تراز نظام ،متشکل از مسئولیتها و تخصصهای
مختلف امنیتی ،حقوقی (ازجمله رئیس قوه
قضایه ،فرماندهان نیروهای مسلح ،وزیر
اطالعات ،وزیر کشور ،رئیس جمهور) اینها
تصمیم میگیرند که یک فردی نباید امکان
فعالیت رسانه ای داشته باشد چون
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یک سوراخ و سه گزش؟!

سعید ناصری
هضم فریب خوردن از دیپلماتها و کارشناسان
برجسته شش کشور صاحب قدرت دنیا  ،کار
سختی نبود اگر که اعضای طرف ایرانی ،
افرادی تازه کار و کم تجربه بودند یا اینکه
حداقل خودشان و حامیان و مقامات ارشدتر
آنها شخصا تجربه رودست خوردن از دست
این قدرتها را نداشتند.
از جناب آیت ا ...هاشمی رفسنجانی شروع
میکنم که به نوعی پدر معنوی جریان فتح
باب مذاکره بوده و هست .همین اخیرا رسانه
ها نوشتند که»:
وساطت در آزاد کردن گروگانهای آمریکایی
بوش پدر چندین سال وقت
در لبنان در زمان ِ
ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی را
به خود معطوف کرد .قرار بود در ازای تالش
ایران برای آزاد شدن آن گروگانها دارائی های
بلوکه شده ایران آزاد شود .رهبری انقالب به
شدت با این رویکرد مخالف بود و پیش بینی
میکردند که آمریکاییها قابل اعتماد نیستند
واسطه این معامله بزرگ آقای جیاندمنیکو
پیکو ،نماینده سازمان ملل بود .پیکو در کتاب
خود می نویسد که بعد از چند سال تالش بی
وقفه بعد از اینکه گروگانها آزاد شدند ،بوش
پدر گفت ما نمی توانیم دارائیهای ایران را آزاد
کنیم! پیکو میگوید من عامل یک خیانت
بزرگ شده بودم ،وقتی خبر را به ایران بردم،
هاشمی رفسنجانی در هم شکست و گفت
هر چه زودتر ایران را ترک کن ،قبل از اینکه
اتفاقی برایت بیفتد .بنا به نوشته پیکو ،هاشمی
رفسنجانی اضافه می کند که من همه اعتبار و
آبرویم را نزد نظام برای انجام این میانجیگری
گرو گذاشتم.
به جناب حجه االسالم روحانی  ،ریاست
محترم جمهوری و مقام ارشد این موضوع می
رسیم .یقینا هم ایشان و هم مردم بخاطر دارند
که در دوره اصالحات ایشان مذاکره کننده
ارشد تیم ایرانی بود و در فضای گفتگوی
تمدنهای دولت خاتمی  ،داوطلبانه تعلیقی را
پذیرفتند که قرار بود مابه ازایش تحریمهایی
برداشته شود ،سه ماه گذشت خبری نشد.
شش ماه شد خبری نشد.نه ماه و یکسال و
به همین شکل سال دوم تعلیق داوطلبانه ما
هم آمد ولی همچنان از تحقق کوچکترین
وعدههای طرف غربی خبری نشد .به ناچار
رهبر معظم انقالب شخصا وارد ماجرا شدند
و دستور بازگشایی پلمپها را صادر فرمودند.
اگر این مدل بدقولی در سطوحی پایین
تربرای یک فرد معمولی در جامعه رخ داده
بود ،آیا آن فرد برخوردها و تعامالت بعدیش
را همچنان خوشبینانه و در همان سطح قبلی
و بلکه بیشتر ادامه می داد؟! و نه برای کسی
به گفته خودش اگر در هیچ چیزی تخصص
نداشته باشد الاقل در حوزه امنیتی متخصص
است و حق هم همین است .واقعا چه کسی
را با این سابقه طوالنی و مثبت امنیتی مانند
ایشان داریم؟و این البته به جای گره گشایی
از ابهامات موجب افزودن تعجب ما می شود!
نوبت را می دهیم به جناب ظریف  ،مسئول
مستقیم مذاکرات .ایشان باید چه چیزی را
از طرف مقابل نشانه بدقولی ببینند و بدانند
سنگین تر و بدتر از اینکه هنوز جوهر بیانیه
ها و توافقها خشک نشده است طرف آمریکایی
با وقاحت تمام چیزی کامال خالف توافق بیان
می کنند؟! و ما البد هنوز باید خوش بین
باشیم و اصالت و صحت را به صحبتهای طرف
ایرانی بدهیم هر چند هم تجربه و هم منطق
بگوید که چه راست بگویند و چه دروغ  ،نهایتا
آنها طبق برداشت خودشان از بیانیه عمل می
کنند و نه برداشت هر چند واقعی و صحیح
و منطقی ما.
یک سوال :اگر آمریکاییها به واقع برنامه و
پروژه ای را تعریف کرده بودند که بواسطه آن
قرار بود خود را در نگاه سیاستمداران ایرانی ؛
کشوری کامال غیرقابل اعتماد نشان می دادند،
آیا چیزی بیشتر از این کارها امکان پذیر بود؟!
ادامه صفحه ...2
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ادامه صفحه 1
نکته بعدی
اینکـــه خیلیهـــا مـــی گوینـــد مذاکـــره
یعنـــی گفتگـــو و مـــا هـــم عقـــل داریـــم و
اگـــر دیدیـــم بـــه ضررمـــان اســـت توافـــق
نمـــی کنیـــم .چیـــزی را از دســـت نـــداده
ای ــم .متاس ــفانه بای ــد گف ــت ک ــه تحلیل ــی
بســـیار ســـاده انگارانـــه اســـت.البته بـــرای
ط ــرف مقاب ــل ای ــن ح ــرف صحی ــح اس ــت
و در صـــورت بـــه توافـــق نرســـیدن هـــم ،
آنه ــا ن ــه تنه ــا ض ــرری نک ــرده ان ــد بلک ــه
بــه جهــات بســیاری منفعــت کســب کــرده
اند.بحـــث صـــدور انقـــاب ایـــران بصـــورت
نـــرم را امـــروز کمتـــر کســـی در جهـــان و
منطق ــه اس ــت ک ــه اذع ــان نداش ــته باش ــد.
دل اکثریـــت مـــردم مظلـــوم منطقـــه و
حتـــی بســـیاری از تحصیلکردههـــای
کش ــورهای عرب ــی حت ــی خ ــود عربس ــتان
بـــه ســـبب پـــاک بـــودن فطـــرت قاطبـــه
مـــردم و حـــق خواهـــی حکومـــت و مـــردم
ایـــران بـــا ماســـت .تنفـــر و بغـــض بعضـــا
شـــدید حـــکام اکثـــرا دســـت نشـــانده
چیـــزی متفـــاوت و بعضـــا کامـــا مغایـــر
بـــا احساســـات و تمایـــل مـــردم آنهاســـت.
اساســـا اولیـــن پیامـــد صـــدور انقـــاب بـــه
کشـــورهای پادشـــاهی و شـــیخ نشـــین ،
سســـت شـــدن پایـــه هـــای حکومتهـــای
آنهاس ــت و تمای ــل م ــردم ب ــه دموکراس ــی
خواهـــی و الگوگیـــری از یـــک جمهـــوری
دینـــی و اســـامی.
مـــردم منطقـــه شـــاید در مـــواردی بیشـــتر
از خودمـــان پیگیـــر اوضـــاع احـــوال مـــا
هســـتند و ایـــن بـــر کســـی پوشـــیده
نیســـت .دل آزادیخواهـــان جهـــان بـــا
ماســـت .ایـــن نشســـتن بـــر ســـر میـــز
مذاکـــره  ،بـــرای هـــر چیـــزی کـــه باشـــد
بـــه مـــدد رســـانه هـــای قـــوی غـــرب و
اذن ــاب عربیش ــان  ،کوت ــاه آم ــدن از آرمانه ــا
و دســـت کشـــیدن از حمایـــت مظلومـــان و
انقابیـــون منطقـــه و جهـــان تعبیـــر مـــی
شـــود و مـــا هـــم رســـانه ای در آن ســـطح
نداریـــم کـــه واقعیـــت هـــا را آنگونـــه کـــه
هســـت بیـــان کنیم.ایـــن حداقـــل منفعـــت
غـــرب از ایـــن مذاکـــرات اســـت و شـــاید
حتـــی بزرگتریـــن منفعتـــش اگـــر کـــه
بـــاور داریـــم کـــه مســـئله اصلـــی آمریـــکا
ب ــا م ــا  ،ن ــه مس ــائل هس ــته ای و موش ــکی
و اینهـــا کـــه البتـــه اینهـــا هـــم هســـت
و جـــدی هـــم هســـت کـــه همـــان الگـــو
ش ــدن ای ــن مل ــت ب ــرای کش ــورهای ظاه ــرا
مســـتقل و در عمـــل مســـتعمره واقعـــی
غـــرب اســـت .وقتـــی توانســـتند تصاویـــری
مخاب ــره کنن ــد ک ــه نش ــان ده ــد ای ــران ب ــا
همـــه سرســـختی و مقاومتـــش  ،نهایتـــا
مجب ــور ب ــه کنارآم ــدن و در واق ــع کوت ــاه
آمـــدن و اطاعـــت از غـــرب شـــد همـــان
ک ــور س ــوی امی ــد مردم ــان منطق ــه ب ــرای
اس ــتقال واقع ــی کشورش ــان ه ــم ب ــه ب ــاد
مـــی رود.
یاداشت روز

وزارت تناقض
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پوشـــیده نیســـت کـــه عرصـــه حســـاس و
مه ــم فرهن ــگ عرص ــه مظلومی ــت اس ــت و
ش ــاید ب ــه همی ــن دلی ــل باش ــد ک ــه رخن ــه
و تأثیـــر عناصـــری کـــه دلســـوز انقـــاب
انســـان ســـاز اســـامی نیســـتند برایشـــان
راحت ــر باش ــد چ ــرا ک ــه اص ــا کس ــی ب ــه
جـــزء دیدبـــان اصلـــی انقـــاب حواســـش
بـــه ایـــن وادی مهـــم نیســـت .نماینـــدگان
ک ــه ظاه ــرا ق ــول قطع ــی داده بودن ــد ک ــه
ای ــن فیلمه ــا اک ــران نخواه ــد ش ــد ظاه ــرا
ایـــن روزهـــا در حـــال چانـــه زنـــی بـــرای
صاحیـــت دائمـــی خـــود هســـتند ،بقیـــه
هـــم کـــه فعـــا در خـــواب خـــوش ســـود
یـــا ضـــرر بیانیـــه لـــوزان مانـــده انـــد .بـــه
هـــر جهـــت ایـــران کشـــور عجیـــب اســـت
مدیـــران فرهنگـــی کـــه خـــود برآمـــده از
مکتـــب امـــام صـــادق علیـــه الســـام هـــم
هســـتند بـــه دنبـــال شـــادی دل جماعتـــی
م ــی رون ــد ک ــه همیش ــه چه ــره ای س ــیاه
وفقی ــر نش ــان داده اند(بخ ــش بی ــن المل ــل
جشـــنواره فیلـــم فجـــر ،)...ایـــران کشـــور
عجیبـــی اســـت نـــه...؟

محمد حسین تیرآور

در ابتــدا بایــد متذکــر
بشــوم کــه ایــن یاداشــت
یــک یاداشــت سیاســی نیســت و قصــدی
جــز تحلیــل پیامــد اجتماعــی یــک حرکــت
سیاســی در آن وجــود نــدارد .البتــه سیاســی
ننوشــتن را فضیلتــی نمیدانــم ،ولــی قطعــا از
سیاســتزدگی دوری میکنــم.
کاش بهــار امســال مســائلی مهمتــر از ســرما
قصــد کــوچ و ســفر از ایــن کشــور را داشــتند
و مردمــش را بــا دشــمنهای خارجــی تنهــا
میگذاشــتند ،امــا ظاهــرا خیلــی از چیــز
هــا حــذف شــدنی نیســتند و هنــوز ثابــت
قــدم ایســتاده انــد.
حمایــت کــردن هــای متعصابــه حــدف
شــدنی نیســت ،پاســخ نــدادن و ســکوت
کــردن هــای لجوجانــه حــدف شــدنی
نیســت ،ایســتادگی بــر حرفهــای غیرمنطقی
و کورکورانــه حــذف شــدنی نیســت ،و ایــن
روزهــا میشــنویم «خاتمــی حــذف شــدنی
نیســت».
« خاتمــی حــذف شــدنی نیســت» شــعار
صفحــه ســید محمــد خاتمــی رئیــس
جمهــور ســابق ایــران در شــبکه اجتماعــی
اینســتاگرام اســت؛ شــعاری کــه بــا ارســال
عکســهای مختلــف توســط مــردم در همیــن
صفحــه مــدام انتشــار میابــد.
بــه ایــن نکتــه کاری نــدارم کــه اصــا
ایشــان در کــدام میــدان حضــور داشــته انــد
کــه حــاال در حــال حــذف شــدن هســتند
یــا اینکــه ایــن حــذف شــدن هدایــت شــده
اســت یــا خیــر ،یــا اینکــه آیــا حــذف شــدن
صرفــا یــک شــعار ژورنالیســیتی اســت؟
مایلــم بــه مســئله مهمتــری اشــاره کنــم.
جــدای از عکســهای شــخصی ســید محمــد
خاتمــی در ایــن صفحــه ،دیــده میشــود
گاهــی عکســهایی در حمایــت از میرحســین
موســوی(از جملــه اصلــی تریــن محــور فتنــه
ســال  )88انتشــار داده میشــود و مــورد
اســتقبال قــرار میگیــرد و محلــی میشــود
بــرای بحثهــای سیاســی.

ســاده لوحــی اســت کــه اگــر بــا دیــدن
اینگونــه فعالیتهــا صرفــا بــه چشــم یــک
ابــراز عاقــه بــه آن نــگاه کنیــم و بزرگتریــن
آســیبش را غیرقانونــی بــودن آن بدانیــم ،و
از پیامدهــای خطرنــاک اجتماعــی آن بــه
ســادگی گــذر کنیــم.
مهمتریــن پیامــد یــک ابــراز عاقــه و
حمایــت اینچنینــی توســط محمــد خاتمــی
چیســت؟
بزرگتریــن نتیجــه ایــن گونــه حــرکات از
نظــر بنــده ،عــدم توجــه بــه فضــای
کشــور و ایجــاد شــکاف و دوقطبــی
کــردن جامعــه و از دســت دادن
ســرمایه هــای اجتماعــی اســت ،آن
هــم در ســالی کــه بــه جــای دغدغههــای
فرهنگــی و اقتصــادی ،رســما ســال همدلــی

ســرمایههای انســانی آن اســت؟ یعنــی
دقیقــا همــان جایــی کــه ســید محمــد
خاتمــی هــدف قــرار داده اســت.
محمــد خاتمــی بــه عنــوان لیــدر جریانــی
کــه چشــمهای جماعتــی را بــه دنبــال خــود
دارد ،بــا حمایتهــای بــی دلیــل از فــردی کــه
بــه زعــم بعضیهــا ( کــه آقــای خاتمــی نیــز
جــزء آن بعضیهــا هســتند) حــق قانونــی اش
توســط حکومــت ســلب شــده اســت ،بخشــی
از ســرمایه اجتماعــی ایــن کشــور را هــدر
مــی دهــد و ایــن حــرف بــه هیــچ وجــه یــک
ادعــا نیســت.
بایــد یــادآور شــد کــه ســید محمــد خاتمــی
در اینجــا مصداقــی اســت از همــه آنهایــی
کــه ماننــد او رفتــار مــی کننــد و عــذاب
فکــری و روحــی را بــه طرفــداران خــود

نــام گرفتــه .و اینهــا پیامدهایــی اســت کــه
فعالیتهــای ســید محمــد خاتمــی در پــی
خواهــد داشــت.
شــاید بیــش از  1500روز بعــد از انتخابــات
 88و ادعــای تقلــب ،زمــان کمــی باشــد برای
آوردن یــک صفحــه دلیــل بــرای اثبــات
تقلــب توســط آقــای خاتمــی کــه گاه و بــی
گاه ســعی در حمایــت و تحریــک احساســات
جامعــه و طرفــداران خــود میکننــد.
چــه کســی اســت کــه ندانــد ســرپا مانــدن
یــک کشــور و نظــام حکومتــی بــدون
حضــور و حمایــت مــردم معنایــی نــدارد؟
و بزرگتریــن ســرمایه هــر کشــور بــه قطــع

تحمیــل میکننــد.
آری ،چــه قــدر ســخت میشــود تنفــس
در کشــوری کــه میلیونهــا رای مردمــش
را مســتبدانه نادیــده میگیــرد و از تــو
تقاضــای آینــده ســازی و تعهــد دارد!
اصــا احســاس غــرور بــرای پیروزیهــای ایــن
کشــور دیگــر چــه معنایــی دارد؟
اصــا چــرا نبایــد جوانــان از شکســتهای ایــن
نظــام حقخــور و مســتبد شــادمان باشــند؟
بــا ایــن اوصــاف آیــا دلهــا و ذهنهــای
جوانــان محلــی اســت بــرای ســاختن آینــده،
یــا انبــاری اســت بــرای انباشــت هــر روزه
بغــض بــر روی بغــض بــرای روز انتقــام؟

2

آیــا اینهــا بــه معنــی از دســت دادن بخشــی
از ســرمایه انســانی کشــور (ولــو انــدک)
نیســت؟؟
ایــن تنگــی نفــس هدیــه ایســت از طــرف
ســید محمــد خاتمــی و همــه آنهایــی کــه
بــی دلیــل بــر ســر بــی منطقــی خــود باقــی
مانــده انــد و بــه واســطه رهبــر بودنشــان
عــده زیــادی را هــم مایلنــد بــا خــود همــراه
کننــد و بــه جــای تعهــد ،تخــم کینــه در
دلهــای آنهــا بکارنــد.
بــرای بنــده کــه بســیار ســخت اســت زندگی
در کشــوری کــه حکومتــش انــدک احترامــی
بــه انتخــاب مردمــش نمیگــذارد و بــا
ادعــای مــردم ســاالری و جمهــوری ،ملیونهــا
رای را جــا بــه جــا میکنــد .بــرای شــما چــه
طــور؟
اصــا میپذیریــم کــه بــا وجــود داشــتن
حــس نفــرت هــم میتــوان متعهــد بــود و
از پیروزیهــای کشــور بــه خــود بالیــد ،ایــن
فــرض محــال را میپذیریــم؛ مشــکل دیگــر
ایــن اســت کــه چــرا یــک عــده بــی خــود
و بــی جهــت بایــد بــه خاطــر بــی منطقــی
امثــال آقــای خاتمــی ســالهای ســال بــا
حــس تنفــر و کینــه در ایــن کشــور نفــس
بکشــند؟ ایــن فشــار روحــی وارد شــده را چه
کســی بایــد پاســخ دهــد؟
بیــش از  1500روز بــرای ارائــه دالیــل بــرای
اثبــات تقلــب در  88کافــی نبــود؟
آقــای خاتمــی و هــر آن کســی کــه بــه
عنــوان رهبــر معتقدیــد در انتخابــات 88
تقلــب شــده اســت ،آیــا بــه پیامــد ایــن
بــی جوابــی خــود در جامعــه فکــر کــرده
ایــد؟
آقــای روحانــی ،از شــما خواهــش دارم بــرای
ایجــاد هرچــه بیشــتر همدلــی ،بــه همــان
فــردی کــه چنــد ســاعت پــس از اعــام
پیروزیتــان در انتخابــات مراتــب تشــکرتان را
اعــام کردیــد ،امــروز تذکــر بدهیــد.

مصاحبهباخانمکریمیدبیرگروهتازهتأسیسمطالبهگری

گناهان بزرگ اقتصادی نهی از منکر میخواهد
مصاحبه
ز .قادری
در گیــر و دار مشــکات
اقتصــادي کــه امــروز ذهــن مــا دانشــجویان
وخیلــي از مــردم کشــور را بــه خــود مشــغول
کــرده ،تشــکیل گروهــي دانشــجویي
کــه مــورد اســتقبال واقــع شــده و ادعــا
ميکننــد کــه ميخواهنــد قدمــي در
جهــت رفــع ایــن مشــکات بردارنــد ،توجــه
مــا را بــه خــودش جلــب کرد.گروهــي کــه
قصــد دارنــد بــا مطالبــه گــري از مســئولین،
در جهــت بهبــود شــرایط گام بردارنــد.در
همیــن راســتا بــه ســراغ خانــم کریمــي
دبیــر گــروه مطالبــه گــري و فعــال فرهنگــي
در دانشــگاه الزهــرا رفتیــم
حنیفــا :مطالبــه گــري یعنــي چــه
و اهمیتــش در چــه چیــز میتوانــد
باشــد؟
مطالبــه گــري کــه مشــخص اســت یعنــي
خواســتن! امــا مطالبــه گــري کــه مــا مــد
نظرمــان اســت همــان کاري اســت کــه
حضــرت آقــا خصوصــا از دانشــجویان انتظــار
دارنــد ،همــان کاري کــه یکــي از ثمــرات و
برکاتــش میتوانــد ایجــاد نشــاط در فضــاي
دانشــگاه باشــد ولــي اصالــت ایــن کار بــراي
رفــع مشــکات کشــور و هــم بــراي حــل
معضاتــي اســت کــه مســئولین خیلــي مــي
تواننــد کمــک کننــده باشــند .مطالبــه هایــي
را کــه مــردم از مســئولین دارنــد و حقــوق
مــردم را کــه مســئولین بایــد انجــام بدهنــد
و شــاهد تحــول باشــند و حتــي بــر عکــس

هــم وجــود دارد یعنــي خواســته هــاي
مســولین از مــردم.

اســت .حضــرت آقــا تاکیــد ویــژه اي روي
بهبــود عملکــرد اقتصــادي دارنــد و بــر
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مــاده اي بــه ســران ســه قــوه صــادر مــي
حنیفا:مطالبــه گــري در چــه حــوزه اي
کننــد.در مقدمــه ایــن فرمــان ،حضــرت
مــد نظــر شماســت؟
آیــت ا ...خامنــه اي اهــداف نهایــي حکومــت
بــا توجــه بــه اینکــه یکــي از مشــکات
اســامي پرداختــه انــد و دو تــا نکتــه مهمــي
بزرگــي کــه مــردم مــا امــروز بــا آن دســت و
کــه کــه نبایــد در آن غفلــت بــه وجــود
پنجــه نــرم مــي کننــد مشــکات اقتصــادي
مصاحبهباعبدا...گنجی،مدیرمسئولروزنامهجوان

بیایــد ”خدمــت بــه مــردم “ و ”برافراشــتن
پرچــم عدالــت اســامي“ اســت.
در واقــع مــا ميخواهیــم بــا ایــن کار
دانشــجویان را وارد نهضــت عدالــت گســتري
کنیــم.
یکــي از مشــکات بــزرگ اقتصــادي مــا
وجــود مفاســدي اســت کــه ضربــه هــاي
ســنگیني را بــه اقتصــاد کشــور وارد میکنــد
و البتــه یکــي از محورهــاي مهــم بــراي
تحقــق اقتصــاد مقاومتــي هــم همیــن
مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادي اســت.
از یــک نــگاه دیگــر هــم میشــود بــه ایــن
مســاله نــگاه کــرد و آن انجــام فریضــه
امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر اســت.
خیلیهــا ایــن فریضــه را بــراي یــک ســري از
گناههــا مثــل حجــاب و ..اعمــال ميکننــد
کــه خیلــي هــم مهــم اســت امــا ایــن
کافــي نیســت.براي گناههــاي بزرگتــر و در
ســطح وســیع تــر مثــل مبــارزه بــا مفاســد
اقتصــادي هــم ایــن کار از اوجــب واجبــات
اســت؛یعني در واقــع مــا نــه از گناههــاي
کوچــک بایــد چشــم پوشــي کنیــم و نــه
بــراي گناههــاي بــزرگ.
حنیفا:خــب شــما وارد مرحلــه عملــي
هــم شــدید؟!
راســتش مهمتریــن اقــدام میتوانــد همــان
ایجــاد فضــاي مطالبهگــري در محیــط
هایــي مثــل دانشــگاه اســت .ان شــاءا ...بــه
زودي خبــر هــاي خوبــي میرســد

حصر رسانه ای یک تخفیف مجازات قانونی است

ادامه صفحه .1مسولیتپذیر نیست و چون در
چارچوب منطق وقانون عمل نمی کند ،چون
یک مرجع صاحیت داری گفته و سلیقه یک
فرد نیست ،این در تراز تصمیمات قانونی است،
تصمیمات شورای عالی امنیت ملی میتواند
برای مجلس تصمیم بگیرد که جایگاه مردم
ساالری است ،میتواند باالترین تصمیمیات

امنیتی را بگیرد ،میتواند تصمیم بگیرد امشب
رفت وآمد در این شهر ممنوع شود ،آن چیزی
که امنیت ملی کشور را با تهدید مواجه میکند،
این شورا صاحیت دارد در آنجا وارد شود.
بنابراین این آقایان نشان دادند از 22خرداد88
تا سال  ،89در این18ماه به صورت متوالی تنش
در کشور بوده و موجب قتل عده ای شده است.

یعنی آخرین باری که اینها حصرشان شروع شد
دو نفر در تهران کشته شدند که با بیانیه اینها
به میدان آمده بودند .و معلوم هم نیست جریان
ضد انقاب میآید راهبرد کشته سازی روی
دست نظام میگذارد .متأسفانه آقای موسوی
با یک مشی روشنفکرانه می آید تلویزیون،
با صراحت میگوید کسانی که در این کشور

مخالف نظام هستند به تعداد انگشتان یک
دست هم نیستند و این نگاه یک نگاه رمانتیک
وغیرواقعی است ،مگر میشود در کشوری که
انقاب شده باشد ،نظام پیشین هم عناصرش
زندگی میکنند،کمونیستها بودند مخالفان به
این اندازه اندکی که آقای موسوی میگوید،
باشند.

بازی با مسئله «حصر»
سران فتنه
مرتضی طاهری
پس از حوادث رخ داده در
پی انتخابات دهمین دوره
ریاست جمهوری ،یکی از رویدادهایی که
تاکنون تنها حواشی سیاسی و رسانه ای
پراکنده داشته ،حبس و حصر سران فتنه
است.
حافظه تاریخی ما نشان میدهد که موسوی
و کروبی طی همان ایامی که در کنار سایر
مدعیان رهبری فتنه سبز؛ از مخملباف گرفته
تا رضا پهلوی؛ شمشیر عناد با اسام را از رو
بسته بودند ،توسط افرادی که امروز بعنوان
کاسب سیاسی و مدعی غیر قانونی بودن
حصر ظاهر میشوند ،مورد انزجار و تنفر واقع
میشوند.
مصداق بارز این امر زمانی است که موسوی
بیانیه ای در خصوص عدم برگزاری تجمع در
سالروز انتخابات در  22خرداد صادر می کند،
سیل هجمه و توهینهایی مکرر به سمت وی
در آن ایام نشان می داد که شخص موسوی
بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری و رهبر
فتنه سبز نیز زمانی مورد قبول است که در
راستای اهداف و برنامه های دشمنان نظام
اسامی قدم بردارد.
رویه توهین به موسوی و کروبی و کناره
گیری از ایشان تا جایی ادامه داشت که
افرادی از جمله آقای محمد خاتمی برای
مصون ماندن از حواشی آن سالها در محلهایی
که حتی احتمال می دادند سران فتنه حاضر
شوند نیز ،حضور نمی یافتند.
بازگشت خاتمی از جلوی درب تاالری که
مراسم عروسی فرزند حجت االسام علیخانی
(مشاور آقای رفسنجانی) در آن برگزار می
شد و شخص کروبی در آن حضور داشت تنها
نمونهاي بود که خبر آن به گوش همگان
رسید.
حال ،نکته قابل توجه در مسئله حصر سران
فتنه و مطرح شدن آن پس از انتخابات سال
 92اینجا است که چنین اقدامات رسانه
ای نیز برای پرداختن به این مسئله تنها
جنبه دارد و با جرات می توان اذعان کرد
که تاکنون حتی یک حرکت جدی که نمایی
عینی و ملموس داشته باشد در این راستا
دیده نشده است که از سوی دیگر این پیام را
در دل خود د داراست که سیاسی بازی اصاح
طلبان و یا بهتر بگوییم تجدیدنظر طلبان در
انقاب اسامی سودشان در ماندن سران فتنه
در حصر است چرا که می توانند در محافلشان
ضمن عوام فریبیهای فیگور های اپوزوسیون
بگیرند.
با همه این تفاسیر عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام و دبیر وقت شورای عالی
امنیت ملی در زمان فتنه  88در زمان اوج
پروپاگاندای رسانههای اصاحطلب در مسئله
حصر سران فتنه آب پاکی را بر روی دست
ایشان ریخت و چرایی حصر این افراد را
مطرح کرد.
دکتر سعید جلیلی با تأکید بر اینکه حصر
موسوی و کروبی به عنوان سران فتنه ربطی
به فتنه  88نداشت ،اذعان کرده بود :حصر
سران فتنه ربطی به فتنه  88نداشت ،فتنه از
 22خرداد  88کلید خورد و تا  22بهمن 88
ادامه داشت و نهایت بستر آن جمع شد ،اما
این افراد از تاریخ  25بهمن  89به حصر رفته
و این علت دارد و علت حصر وقایع و فتنه 88
نبود ،دلیل اصلی حصر سران فتنه ،کلید زدن
فتنهای جدید در نظام اسامی بود.
وی تاکید می کند :در آن شرایط شاهد بودیم
که بیداری اسامی در کشورهای عربی شکل
گرفته بود ،در تونس و مصر و دیگر کشورها و
آنچه سبب حصر سران فتنه شد این بود که
آنان در بیانیهها و مبارزات خود به صراحت
اعام میکردند که میخواهند انقابی کنند
نظیر انقاب تونس علیه بنعلی و انقاب در
مصر علیه مبارک و همین فتنههای جدید
سبب حصر آنان شد.
گفتنی است حامیان دانشگاهی و عوامزده
فتنه  88بهتر میدانند که سران فتنه هیچ
ارزشی بغیر از راه اندازی بازی های سیاسی
برایشان نداشته و تنها با این رویه دست به
عقده گشاییهای بی سرانجام میزنند.

