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هاشم صباغیان:

مراسم تشییع دکتر یزدی
پنجشنبه برگزار میگردد
هاشم صباغیان در گفتوگویی کوتاه درباره مراسم تدفین دکتر
یزدی گفت :صبح پنج شنبه مراسم تشییع از مقابل حسینه ارشاد یا
مسجد الغدیر برگزار شود .حجت االسالم محمود دعایی بر پیکر او نماز
میت اقامه می کند ،پس از خواندن نماز و برگزاری مراسم تشییع ،پیکر
دکتر یزدی به بهشت زهرا(س) منتقل و به خاک سپرده می شود.
عبداهلل ناصری:

با اقدامات خارج از قانون
قالیباف برخورد قاطع شود

اگر آقازاده باشی ،همه چیز برای توست؛ حتی جان و مال مردم!

قدرت موروثی ،دشمن دموکراسی

صفحه 2

پروانه سلحشوری با انتقاد از پدیده آقازادگی:

فردی را میشناسم
که  120شغل دارد

صفحه 2

سرمقاله

لطف ًا هر چه زودتر این بساط مبتذل را جمع کنید
امیرمقدور مشهود  -دبیر سرویس سیاسی

خســارت ناشــی از پدیده آقازادگی فقط معطوف به
غارت و چپاول منابع ملی نیست .ابتذال حاصل از حضور
این افراد در مقام نخبگی به ظاهرصدمات بیشــتری بر
پیکــره جهان زیســت مــا وارد میکنــد .در چند روز
گذشته بعد از بده بستانهای فراوانی که در فرایند رأی
اعتماد به اعضاءکابینه صورت گرفت خبرهای جســته و
گریختهای از انتصاب آقا زادهها در پســتهای مدیریتی
شنیده میشود.
همزمان شــاهد برگزاری مراســم تقدیر و تشــکر از
افرادی هســتیم که رقبــای انتخاباتی برگــزار کرده و
نوشــابههای رنگارنگ بــرای هم میگشــایند .در این
یادداشت قصد بر این است با خطاب قرار دادن برخی از
افراد نگاه جدیتری به این مسائل افکنده شود.
عرصۀ سیاســت در ایــران کمکم با ســنتی همراه
میشود که ناظر بر دعواهای انتخاباتی محدود به همان
موسم و رفاقت و هم پیالگی در باقی ایام سال است .این
عارضه بدون تعارف دســت پخت اصالحطلبان است که
تمام عرصۀ سیاســتورزی و روابط اجتماعی و سیاسی
را به پروســه انتخابات محدود کردهانــد .بنابراین روی
صحبت با این دســته از افراد اســت .آقایان و خانمهای
اصالحطلب شــما در طول  20سال گذشته تمام سعی
خود را کردید که منبع حقیقت و ارجاع موازین سیاسی
را از متافیزیک دینی و عرف نهفته در سنت به مصادیق
عینــی و پدیدههــای ملموس روزانه منتقــل کنید .در
طــول تمام این ســالها روز بــه روز مصادیق حقیقت
شــما انضمامیتــر گردید .تا جایی که امــروز مصادیق
ارزشــی مد نظرتان در افراد و چهرههای خاص خالصه
میشــود .هر یک از چهرههای شــاخص از سید محمد
خاتمــی گرفته تا محمود احمدی نژاد در ادبیات شــما
سمبل و مصداق یک مفهوم معنادار با بارمثبت یا منفی
است .با این اوصاف وقتی کسی را که در موسم انتخابات
مصداق بســیاری از خصایص منفی معرفی میکنید ،و
امروز برایش مراســم تقدیر و تشــکر برگزار کرده و وی
را با عناوین و مفاهیم ارزشی متفاوت از دیروز مشایعت
مینمایید ،بدانید که بیرحمانهترین حمله برای آسیب
مفاهیم ارزشــی جاری در جامعه را برگزیدهاید .شما به
صورتی عریان با این نقشها و زد و بندهای مبتذل تمام
بار معنایی این مفاهیم را تهی میکنید.
مفاهیم ارزشــی تنها ناشــی
معنایی
تهی شــدن با ِر
ِ
ِ
از یک ســخنرانی و یا به اصطالح خود آقایان اشــتباه
اســتراتژیک نیســت .وقتی بــا زد و بند و به واســطه
آقازادگی کســی بر کرسی سیاستپیشگی تکیه میزند
بدیهی است که اصول و مقدمات سیاستورزی ،خطابه،

رهیافــت ،تصمیمگیــری و دیگر ملزومات سیاســت را
نمیشناســد .چنین فردی بهجای رجوع به بنیه فکری،
تاریخی و فلســفی مفاهیم تنها با اتکا به روابط شخصی
خود (همان عاملی که موجب تصرف مقام و منصب وی
شــده) به خرج مفاهیم ارزشــی میپردازد .حاصل این
رویکرد چیزی به غیر از ابتذال نیست .همانطوری که به
راحتی اشخاص مصداق مفاهیم مثبت میشوند به همان
سادگی نیز مفاهیم منفی در افراد خالصه میگردد .اگر
بپذیریم کــه وجدان اخالقی از منظومــهای از مفاهیم
ارزشــی تشکیل شده و اگر اعتقاد داشته باشیم که تنها
ضامن سالمت کاری و اخالص در وظایف همان وجدان
اخالقی اســت ،آنگاه باید بپذیریم که آقازادگی و ابتذال
حاصل از حضور آنها سرچشــمه فســاد ،رانت خواری،
چپاول ثروت و منابع ملی است.
لیبرال
امــا الزم اســت چنــد نکته بــه دوســتان
ِ
ِ
کاســب مبهوت در بازار آزاد یادآوری شود.
پوزیتویست
ِ
مردم ایران فقط افــراد حاضر در پای صندوقهای رأی
نیســتند .تجربه زیســته مردم ایران حامل سرمایهای
تاریخــی اســت کــه در هیــچ کجــای جهــان یافت
نمیشــود .با اســتناد بر آراء ادموند هوسرل باید گفت
که هــر پدیــده دارای ماهیتــی اجتماعی اســت که
پیش از وجود و مشــاهده آن ،نزد مردم حاضر اســت.
این مــردم میدانند که تنها عرصه حضــور برای آنها
صندوقهای رأی اســت .آنهــا دریافتهاند که تنها پای
صندوقهای رأی امکان مقاومت و ارســال پیام خود را
دارند .مردم از صندوق رأی ســود میجویند تا «زیست
جهان» خود را حفظ کنند .آنها نه عاشــق چشــم و
ابروی این افراد هســتند و نه حتی به گفتههایشان باور
دارند .مردم میکوشــند که از طریق تنها امکان حضور
خود در عرصه سیاســی استفاده کرده تا مفاهیم ارزشی
و باورهای اجتماعی -تاریخی خــود را زنده نگاه دارند.
بنابرایــن حضور مردم در پای صندوقهای رأی ماهیتی
متفــاوت از تصور آقــازادگان دارد .آیا تــا به حال قصه
ســیمرغ ایران را شــنیدهاید؟ آیا تا بهحال فکر کردهاید
که چــرا ایران با این همه حــوادث قرنهای متوالی به
زیست خود ادامه داده و با هر فاجعه دوباره زندگی خود
را آغاز کرده اســت؟ گمان نکنم هیچ رویدادی سختتر
از حمله مغوالن به ایران درتاریخ بشــریت وجود داشته
باشــد .فکر میکنید اگر حفاظت مردم ایران از «زیست
جهان» خود وجود نداشــت هیچ فرمانده سپاه ،شاه و یا
دســتگاه دیوانی میتوانست ضامن تداوم حیات تاریخی
این مردم باشد؟
بنابراین به این روند ادامه دهید.

جواد شقاقی -دسترنج زراعت یکساله رعیت ،سهم اربابی میشود تا اربابزاده همه را بردارد و برود فرنگ و رعیتزاده
بماند و آیندهای با زمین سوخته.
پدرساالر پیر میشود و باید روزی دنیا را ترک کند ،اما قدرت و ثروت شیرین هستند و نمیتوان از آنها دل کند .حرص و
طمع ،او را بر آن میدارند هر آنچه را که دارد به فرزند خود واگذارد تا به خیالش به واسطه خونی که از وجود وی در فرزندش
خبر اول
جریان دارد ،همچنان خود را صاحب این جالل و شکوه ببیند .واگذاری شوکت و قدرت به بهانههایی صورت میگیرد؛ حق
موروثی قدرت و پادشاهی در قدیم؛ و آقازاده بودن و داشتن ژن برتر و جوانگرایی در روزگار جدید.
و بدینسان است که یکی آقازاده میشود و یکی بندهزاده؛ بدین طریق است که قدرت و ثروت همیشه در دست اقلیتی
به انحصار میماند و فقر و بدبختی بین دیگران توزیع میشوند؛ فرمانبرداری ،پاکدستی و وفاداری سهم مردم میشود و
ســروری ،غارت و خیانت سهم صاحبان موروثی قدرت؛ عدهای برای حفظ وطن میمیرند ،عدهای برای آبادانی کشور جان
میکنند و عدهای به امید اصالحات رایمیدهند تا آقازادگی عدهای تثبیت شود؛ بندهزادهها برای میهن خون دل میخورند و آقازادهها تیشه بهدست نابودش
میکنند .و بدینسان است که فقر و ثروت همزاد آدمها میشوند؛ بندهزادهها با فقر زاده میشوند و بدبختی پیشانینوشت و سرنوشتشان میشود و آقازادهها
با ثروت به دنیا میآیند و خوشــبختی تقدیرشان میشود؛ دسترنج زراعت یکساله رعیت ،سهم اربابی میشود تا اربابزاده همه را بردارد و برود فرنگ و
رعیتزاده بماند و آیندهای با زمین سوخته؛ شاهان حرمسرا میسازند و ژنهایشان را تکثیر میکنند؛ شازدهها اشراف میشوند و بندهزادهها داغ عوامالناس
بر پیشانیشان میخورد؛ آقازادهها رانت میخورند و الکچری میشوند و بندهزادههای بیکار انگشت به دهان ،مات میشوند .وقتی مالک سهمبری از زندگی،
تبار پدری میشود ،دیگر استعداد و شایستگی مهم نیستند؛ مهم نیست که چهقدر کودن و بیخاصیت باشی؛ مهم این است که از یک آقا زاده شده باشی.
آگر یک آقازاده باشی ،دیگر همه چیز برای توست؛ حتی جان و مال مردم.
اگر امروز بحث جوانگرایی و سپردن قدرت به نسل جدید است ،دل کسی به حال جوانان نسوخته ،بلکه دلیلش کهنسالی نسل اول انقالب است که باید
قدرت را واگذارندو بروند .جوانگرایی اسم رمزی است برای داخل کردن آقازادهها و نزدیکان ،به هسته مرکزی قدرت.

عمل جراحی علیرضا رجایی با موفقیت انجام شد
در خبرها آمده بود که علیرضا رجایی فعال ملی – مذهبی کشــورمان به دلیل کسالت به
بیمارســتان منتقل شده است .نگرانی از حال رجایی موجب گردید بسیاری از فعاالن مدنی و
سیاسی کشور پیگیر وضعیت وی باشند .دیروز خبر امیدوارکنندهای به گوش رسید که نشان
میداد جراحی سنگینی(حدود14ســاعت) بر روی وی انجام شده است .گویا پزشکان معالج
وی از نتیجه این جراحی رضایت دارند .الزم به ذکر اســت که رجایی مدتی است به بیماری
ســرطان مبتال شــده و جراحی دیروز برای خارج کردن تومور سرطانی صورت گرفته است.
روزنامه مســتقل آرزوی بهبود و بازگشت این نیروی ارزشــمند فرهنگی به خانه و جامعهی
فرهیخته کشور را دارد.

بعد از گذراندن  6ماه حبس و سپردن وثیقه

هنگامه شهیدی آزاد شد
هنگامه شهیدی روزنامهنگار ،فعال سیاسی اصالحطلب و عضو ستاد انتخاباتی
کروبی در انتخابات  88که شــش ماه قبل بازداشت شد سرانجام عصر سهشنبه،
هفتم شهریور پس از سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
این فعال سیاسی اصالحطلب بایستی منتظر اعالم زمان دادگاه باشد.
وی در حال حاضر از ناحیه قلبی دچار بیماری است.

یادداشتهای امروز
صفحه 3
سیاستمدار نیکاندیش
در دفتر مردان علم و عمل

محسن آرمین
صفحه 3
آخرین حلقه های اخالق و
آرمان و سیاست

کامبیز نوروزی
صفحه 2
ژن های سیاسی ازدریچه ای
دیگر؛ خوب ،بد ،کثیف

حسامالدین آشنا
از مشاورت فرهنگی
رئیسجمهور کنار رفت
با حکم رییس جمهور؛ حســام الدین آشــنا به عنوان
«مشــاور رییــس جمهــور و رییس مرکز بررســیهای
س جمهــور در حکمی
اســتراتژیک» منصوب شــد .ریی 
حسامالدین آشنا را به عنوان «مشاور رییس جمهور و رییس
مرکز بررسیهای استراتژیک» منصوب کرد.

خدادا ابراهیمی
همین صفحه
لطف ًا هر چه زودتر این بساط مبتذل
را جمع کنید
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