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که در اختیار وزارت اطالعات نبود

رئیس مجلس شورای اسالمی:

قدردان وحدت جامعه بعد از حادثه تروریستی باشیم
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سرمقاله

الریجانی :قدردان وحدت جامعه بعد از حادثه تروریستی باشیم
علي الريجاني در نطق پيش از دستور خود در رابطه با حوادث تروريستي چهارشنبه 17-خرداد -گفت:
«تروريست هاي بد صفت بايد مي فهميدند كه با ملتي مقاوم مجاهد طرف هستند ،».گفت :نمايندگان ملت كه عصاره فضائل همين ملت هستند ،اين غيرت انقالبي
را به خوبي نشان دادند.حضور همه مسئوالن در تشييع پيكير شهدا در روز جمعه هم صدايي و اراده مشترك همه بخش هاي نظام را در راه مبارزه با جالدان
تروريست نشان داد و از طرفي تشييع با شكوه ملت در تهران و شهرستان ها وجه ديگر اراده ملي را به ظهور رساند.
او افزود :ملت روزه دار بارديگر روحيه شهادت طلبي و عزت خواهي را به رخ جهانيان رساندند و اين پيام را به دنيا منعكس كردند كه همه ملت در راه آرمان
هاي انقالب و سركوب تروريست ها هم صدا هستند و بايد در مقابل عظمت فكري و غيرت انقالبي مردم ايران سر تسليم فرود آورد .رئيس مجلس با تأكيد بر
لزوم وحدت ،ادامه داد :نمايندگان محترم! وحدت و همگرايي كه در بيان مسئوالن و ملت در پس اين حادثه ايجاد شد ،گوهر ذي قيمتي است كه نبايد تحت هيچ
شرايطي مخدوش شود ،بپذيريم كه در برابر ملت ،صفي از تروريست ها و كشورهاي حامي آنها به سركردگي آمريكا و سعودي به وجود آمده است.

رئیسجمهور در جمع خادمان قرآن:

آنکه ترور میکند
خودش قبال ترور شده است

صبر برای صلح سختتر از صبر برای جنگ است

جواد شقاقی -روزنامهنگار

در این یادداشت سعی میشود به سیاق اسالوی ژیژک جامعه شناس و فیلسوف اسلوونیایی،
مقوله خشونت به سه نوع تقسیم شود و سپس توضیحات کوتاهی در مورد هر یک از آنها ارائه
شود؛ خشونت عریان ،خشونت سیستمی ،خشونت نمادین
خشونت عریان ،آشناترین چهره خشونت برای مردم است .کشتار ،بمبگذاریها ،ترورهای
فیزیکی و ســایر انواع درگیریها نمونههای بارز این وجه از خشــونت هســتند .رســانهها،
نظریهپردازان عامی و تحلیلگران هنگام وقوع خشــونتهای عریان و آشکار از ضرورت عمل
فوری بر ضد آن سخن میگویند اما همیشه باید در مقابل این فراخواندن به عمل آنی ،اندکی
عقب نشســت و با تحلیلی انتقادی به مسأله نگریست و علت اصلی این خشونتها را جستجو
کرد .خشونت عریان و زمخت تنها شکل خشونت نیست بلکه خود بازتاب و نتیجه دو نوع دیگر
خشــونت است؛ خشونت سیستمی و خشــونت نمادین .آنان که به محض وقوع خشونتهای
آشکار ،ما را به اقدام ضروری و فوری علیه آنها برمیانگیزانند ،خود به وجود آورنده و قوامبخش
این خشونتها هستند؛ رســانههای جمعی ،حکومتها و دولتمردان ،افکار عمومی و فرهنگ
غالب ،نظا م مالی و سیســتم اقتصادی نمایندگان خشونتهای نمادین و سیستماتیک هستند
که به وجود آورنده و مســبب همین خشونتهای عریان شــدهاند .گاهی بیعملی ،بهترین و
مناسبترین عمل است ،خیلی از مواقع مقاومتهای کوچک باعث تداوم و بقای ریشهها و علل
سلطه میشوند ،گاهی باید نشست و منتظر ماند و دید در آینده چه بر سرمان میآید .هر گونه
اقدام فوری بر ضد خشــونتهای آشکار ،هم خودش خشونتی میشود و هم باعث به چرخش
افتادن چرخهای نظامهای سلطه سیاســی و اقتصادی و فرهنگی ،که منشأ اصلی خشونتها
هســتند .این گونه عمل کردنها ما را در دور باطلی گرفتار میســازند .خشــونتی سیستمی،
خشونتی اســت که در مناســبات اقتصادی جریان دارد؛ نظام اقتصادی با ایجاد نابرابریهای
مادی و فراهم آوردن رفاه برای عدهای و فقر برای عدهای دیگر ،به صورت سیستمیک نوعی
از خشــونت را در جامعه برقرار میسازد .این نابرابریها تبدیل به اختالفات سیاسی میشوند و
اگر به شــیوه دموکراتیک حل نشوند ،منجر به خشونتهای نمایان میشوند .قربانیان خشونت
سیستمی اگر صدایی برای خود نداشته باشند ،به این معنا که اگر نتوانند تبعیضها ،نابرابریها و
ی خودشان را تبدیل به ایدئولوژی یا نظام معنایی خاصی بکنند که عمل جمعی را
محرومیتها 
باعث شود ،مستقیما به خشونتهای آشکار دست میزنند .خشونت نمادین ،آن نوع از خشونت
اســت که در بطن زبان و فرهنگ ریشه دارد .به تعبیری مناسبات قدرت را میبایستی در زبان
جســتجو کرد .زبان جهانــی از معنا را بر ما تحمیل میکند .زبــان و فرهنگ ،نظامی معنایی
هســتند که بر اساس طرد ،حذف و اولویت بخشی سازمان یافتهاند .هر فرهنگ و هر زبانی با
طرد ،حذف و یا اولویت بخشی به برخی خصلتها ،ویژگیها ،معناها ،سبکهای زندگی ،نحوه
اندیشیدن ،جنسیتها و در نهایت برخی انسانها ،نسبت به برخی دیگر ،باعث میشوند عدهای
طرد و حاشــیهای شده و یا حذف شوند و عدهای دیگر اولویت پیدا کنند و در متن قرار گیرند،
و بدین طریق اســت که که نابرابریها ،تبعیضها و محرومیتها و سرکوبها درون فرهنگ
شــکل میگیرند و تقاوتها با نادیده انگاشته شدنشان مورد خشونت واقع میشوند .در نهایت
اگر دموکراســی حداکثری در جامعه وجود نداشته باشد اختالفهای سیاسیای که از میان این
خشونتهای نمادین سر برآوردهاند ،به خشونت عریان دست میزنند .ما به لحاظ انتزاعی خیلی
رشد یافتهایم اما احساسات و اخالقیاتمان در همان سطح فیزیولوژیک و اولیه باقی مانده است؛
ت تروریستی ،برای همه منزجر کننده
دیدن کشته شــدن یک انسان از نزدیک و در اثر عملیا 
اســت اما با نظامهای اقتصادیمان و نوع فرهنگمان که باعث بدبختی ،فقر ،انزوا و یا مرگ
هزاران و بلکه میلیونها انســان میشویم ،هیچ گونه قرابت اخالقی نداریم .نکته دیگر اینکه،
امروزه اعتقاد بر این اســت که مواجهه دموکراتیک با اختالفات سیاسی ،قومی و ایدهئولوژیک
داشتن تساهل است ،اما میبایستی به تساهل نیز به عنوان مقولهای ایدئولوژیک نگریست ،که
عامالن قدرت به واسطه آن توجهات را از علل این اختالفات و درگیریها که در نابرابریها و
محرومیتها ریشه دارند ،به سمت تحمل صرف تفاوتها سوق میدهند .بهتر است در مواجهه
با خشــونتهای عریان مثل عملیاتهای تروریســتی ،ابتدا انگشت اتهام را به سمت خودمان
بگیریم و بگوییم :این کار ماست؛ چون آنکه ترور میکند ،خودش قبال ترور شده است؛ توسط
خشونتهای سیستمی و نمادین ما.

بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری،
حجــت االســام والمســلمین حســن روحانــی کتاب
آســمانی قــرآن وآیــات آن را معجزه جاویــد و پیامبر
گرامی اســام(ص) و خاندان بزرگوار ایشــان را معجزه
تربیــت همین قــرآن ومکتب معرفی کــرد و افزود :اگر
بخواهیم تجســم قــرآن را ببینیم بایــد آن را در وجود
پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)و در کالم ،اخالق و رفتارشان
ببینیم.

سخن روز

روحانی خاطر نشــان کرد :وقتی که توطئههایی علیه
اسالم ،شیعه و ایران وجود دارد و این گونه تبلیغمیکنند
که راه ما و قرآن ما با اســام حقیقی تفــاوت دارد ،این
قاریان سرداران تبلیغ اسالم حقیقی و رحمانیهستند که
در عمل نشــان میدهند که راه و عمل جمهوری اسالمی
ایران چیست؟
رییــس جمهور با اشــاره بــه اینکه امــروز روز امام
صلح اســت ،با تبریــک زادروز امام حســن مجتبی(ع)،

گفت:امــروز روز بســیار مبارکی اســت چرا کــه امام
حســن(ع) مظهــر حلم و صبــر بود .صبــر و حلم برای
صلح ،ســختتراز صبر و اســتقامت در میــدان جنگ
اســت.روحانی با بیان اینکه امام راحل هر دو این حاالت
یعنی صبر و حلم در صلح و صبر و اســتقامت درمیدان
جنگ را تجربه کرد و مــا هر دو را در امام دیدیم ،اضافه
کرد :شجاعت امام در سالهای آغاز انقالب ودوران دفاع
مقــدس و صبر و حلم ایشــان در دوران پایانی جنگ در
پذیرفتن صلح به گونهای بود که کســانیکه در متن امور
بودنــد ،میتوانند ســختی این صبر و شــجاعت را درک
کنند.
س جمهــور بــا اشــاره بــه حدیثــی از پیامبر
رییــ 
اســام(ص) که در آن یک شــب ایســتادگی در میدان
نبــرد و در راهدفــاع از ســرزمین را باالتر از شــب قدر
میدانــد ،گفت :از جان گذشــتن و شــجاعت در میدان
نبرد ،کار دشــواریاســت ،اما با این حــال تحمل صلح
بسیار دشــوارتر از جنگیدن اســت و این در حالی است
که امــام(ره) دردوران انقالب و جنــگ هرگز نگفت که
جام زهر نوشــیدم ،اما در زمان صلــح این مطلب را بیان
کرد.
روحانی با اشــاره به حدیثی از امیرالمؤمنین علی(ع)
گفت :مبادا روزی فرا برسد که ببینیم غیرمسلمانانبهتر
از مسلمانان به معنا و مفهوم قرآن عمل میکنند.

انتخابات  96تجلی درخشش حامیان جامعه مدنی

رضا صالح جاللی -فعال سیاسی اصالحطلب
نتایج انتخابات ریاســت جمهوری دربیست ونهم اردیبهشــت سال یکهزاروسیصد و نود شش،
محاســبات سودجویان و ایدئولوژیک اندیشــان افراطی را در هم ریخت .تاپیش از انتخابات به هر
روشی متوسل شدند ،تا آب رفته به جوی بازگردد ،و به مثابه هدف وسیله را توجیه می کند ،دین
واخالق را به قیامت وعده کردند ،و آن کردند که نمی بایست! از ضعفهای کوچک دولت قصههای
بزرگ نوشــتند ،از یک تفاهمنامه ابتدائی( )2030همه گونه فساد اخالقی و وابستگی را به تفسیر
خودشان برای دولت نسبت دادند .و در شبهای آخر تبلیغات انتخاباتی در سیاهی شب ،شبنامه
در هر کوی و برزن ریختند .گســتردگی عملیات آن گونه بود که اگر همه گروهها واحزاب چپ و
راست هماهنگ عمل می کردند ،از پس این وسعت کاری بر نمیآمدند.
صدهــا ســناریوی از پیش طراحی شــده با حضــور آرام و زیرکانه ملت خنثی شــد ،و آنچه
میطلبیدند حاصل نشــد .حال دولت یازدهم مجددا مستقر میشــود و نوع کمی وکیفی حضور
مردم و مطالبات مطرح شــده از ســوی آنان حکایت از درخواستهای عمیق دارد ،که از حد رفع
مشــکل اشتغال وگرسنگی درگذشته اســت .دولت خود را موظف به پاسخگوئی در قبال خواست
اکثریت ملت می داند ،اما چالش و نگرانی ایدئولوژیک اندیشان افراطی عمیقتر شده و خشمشان
کنترل ناشدهتر گردیده است.
حــال که درچارچوب قانون و رعایت قواعد بازی ،نتیجه دلخواه حاصل نگردید ،به دلیل قدرت
متکاثــری که اندوخته اند(زر ،زور ،تزویر) ،درپی آنند که زیر میز بازی بزنند و صفحه شــطرنج را
آنگونه بچینند که مقصود حاصل گردد.
مجموع گفتارها وحوادث بعد از انتخابات جای تامل و هوشیاری دارد .به سخره گرفتن مطالبات

مردم ،تشویق گروهها و تشکلهای برخاسته از نهادهای قدرتمند به استقالل در عمل ،حادثه ترور
بعد ازانتخابات ،حضورترامپ درمنطقه ،تقویت نظامی عربستان ،اختالف عربستان و قطر ،نزدیکی
قطر و ایران ،اتهام حمایت از تروریســم به قطر وایران و امنیت داخلی ایران در خاور میانه و......را
در کنار هم بســنجیم ،هشدارمان می دهند که ممکن است دالر باختههای دیروز چون  88درپی
گســترانیدن دامی دیگر باشند تا بار دیگر تحول خواهان را از تحوالت خردمندانه وقانونی نا امید
نمایند و با تحریک و تشویق دولت به مقابله به مثل ،رئیس جمهور و تحولخواهان را در شرایطی
قــرار دهند که با تصمیمات عجوالنه ،بهانههای الزم را برای بر هم زدن قواعد بازی فراهم آورند .و
احتماال بر سر دولت که از طوفان بزرگی به سالمت عبور کرده و در بستر آرام رود جاری است ،به
گردابی تازه وفریب دهنده گرفتار آورند.تحول خواهان ایران باید به هوش باشــند واز مشابهسازی
شعارهای افراطی که در کوتاه مدت حال خوب می دهد ،و در درازمدت سم مهلکی برای توسعه
همه جانبه و باز شدن فضای سیاسی کشوراست ،دوری گزینند.
ســاختار تاریخی و سیاســی ایران ،و تقویت این ساختار با تجدید حیات اندیشه ورفتار سنتی،
کفه ترازوی قدرت رابه نفع ایدئولوژیکاندیشــان سنگین کرده است .ایجاد تعادل وتوازن میان دو
کفه ایدئولوژیک اندیشــی وتحول خواهی نیازمند شکیبائی ،تحمل ،خردورزی و هوشیاری است.
اصالحات و تغییرات عقالنی و تدریجی سختتر و دردناکتر از دگرگونیهای آنی و در هم ریزنده
احساســی و غیر عقالنی است.تحول خواهان خردورز (از هر نحله ای) اگر به دنبال به بار نشستن
درخت انتخابات بیســت ونه اردیبهشت مردم ایران هســتند ،در دستی قلم و دردست دیگر یک
شاخه گل محمدی برگیرند ،حتی اگر گاهی صورتشان ازسیلی دیگران سرخ شده باشد.
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال.....مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل (تامل) بایدش.

یادداشتهای امروز
صفحه 3

توجه به محیط زیست از
اولویتهای دولت...

زهرا شریعتیفر
صفحه 2

مهندس سحابی الگوی
روشنفکر ایرانی

حمید آصفی
همین صفحه

انتخابات  96تجلی
درخشش حامیان جامعه
مدنی

رضا صالح جاللی
صفحه 3

دیپلماسی رسانهای قطر

ابراهیم گودرزی

