بهخاطره ماندگار شاعر نوپرداز معاصر؛ نصرت رحمانی

احمد مازنی در گفتوگو با همدلی:

همدلی| آخرین روزهای خرداد ســالروز خاموشی صدای
شــاعری است که هرچند در زمان خود اغلب از سوی جامعه
ادبی و روشــنفکری طرد میشد ،اما با گذر سالها حضورش
در عرصه شــعر و ادبیات این ملک تثبیت و روزبهروز تحکیم
شد .نصرت رحمانی را شاید بیش از همه با مجموعه بیبدیل
«میعاد در لجن» میشناســند ،آن زمانــی که گفت« :پروانه
مسین /آیینهوار ،برپا نشسته بود /در پهنه لجن /و ...صفحه 7

همدلی | احمد مازنــی ،نماینده تهــران در مجلس در
گفتوگو با همدلی گفت که میانگین سنی دولت دوازدهم باید
نسبت به کابینه فعلی پایین بیاید .او همچنین تاکید دارد که
روحانــی باید در کابینه خود از افراد توانمند اعم از زن و مرد،
بدون نگاه جنســیتی استفاده کند و حتی تاکید دارد از میان
افرادی که برای یک سمت استفاده میشوند باید زنان توانمندتر
از مردان باشند تا به این بهانه که دولت تبعیض ...صفحه2

در رای به کابینه جدید سختگیری
میکنیم

یکجنگجوكهنجنگيد،اماشكست
خورد
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تجدیددوستی
ایران با قطر

پیام حسن روحانی به شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی ابالغ شد

آغاز انتقادات پساانتخاباتی با سخنان سلیمی نمین

قالیبافبایدمیماند
نه رئیسی !

صفحه3

همدلی | در روزهایی که دولت قطر وضعیت دشــواری را
سپری میکند و از سوی عربستان و همپیمانانش در محاصرهای
اقتصادی وسیاسی به سر میبرد ،نگاه خود را متوجه ایران کرده
و از ایران درخواست کمک کرده است .ایرانی که گفته میشود
رابطه با آن ،یکی از علل تیرگی روابط عربستان با این کشور
کوچک خلیج فارس است .امیر قطر در یک ماه اخیر نسبت به
سیاستهای عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه انتقاد
کرده و بر نقش ایران در تحوالت منطقه تاکید داشــته است.
در روزهای گذشــته نیز ایران با گشودن یک کریدور هوایی
برای عبور هواپیماهای خطوط هوایی قطر وهمچنین بخشی از
مایحتاج غذایی مردم این کشور ،به این درخواست کمک پاسخ
داده اســت .اما روز گذشته که پیام «مودت» رئیس جمهور
ایران به امیر قطر ابالغ شد ،این دوستی مستحکمتر از پیش

شــده و میتواند وضعیت منطقه را به گونهای دیگر درآورد.
اگرچه تاکنون ایران خــودداری از ورود به دعوای عربی این
کشورها را در دستور کار قرار داده بود ،اما به نظر میرسد که
این روابط وارد مرحله تازهای شــده است و این پیام میتواند
«ســیگنال»های تازهای را به سمت قطر ارســال کند .روز
گذشته در دیدار معاون وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه
قطر ،پیام حسن روحانی رئیسجمهور کشورمان به امیر قطر
اعالم شده است.بر اساس گزارش وزارت خارجه قطر ،حسین
جابری انصاری معاون عربی -آفریقایی وزارت خارجه در دیدار
با محمدبن عبدالرحمن آلثانی ،این پیام را به امیر قطر ابالغ
کرد .ســفر معاون ظریف به دوحه روز شنبه انجام شده بود.
سخنگوی وزارت خارجه درباره این سفر به ایرنا گفت :در این
سفر پیامهای مودتآمیز مقامات ایرانی به...
صفحه3

در ادامه واکنشها به عدم حضور زنان در ورزشگاه ،یک نماینده مجلس اعالم کرد؛

ورود زنان به ورزشگاهها نه منع قانونی دارد
نه شرعی

صفحه 9
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همین صفحه

یادداشت
تلقی انصار حزباهلل از آتش به اختیار

یادداشت

محمدرضا نیکنژاد

علی مندنیپور
حقوقدان

اينكه شورای هماهنگي حزب ّ
ال در مورد ورود زنان به استادیوم
غرش توپخانه پر قدرتــش را چنانچه انتظار میرفت،
ورزشــیّ ،
آغاز کرد تا به قول خویــش به گونهای «آتش به اختیار» عمل
کند و اینکه رئیس کنونی این شــورا با انتشــا ِر بیانیهای اعالم
کردهاند :دانشجویان حزب ّ
الل دانشــگاه تهران به همان سبک
وسیاق ا ّول انقالب شکل گرفته است تا به قول ایشان «امر آتش
ِ
وصیتنامه به اجرا در آورند».
امام خامنهای را به ســان بند میم ّ
در این برهه خّ اص زمانی ،نه عملی اســت و نه با این شــکل و
قد و ق ّواره به صالح و مصلحت کشور.
شمایل و در این ّ
از دریچــه منطق ،بهکارگیری قدرت این آتــش با این روش و
مکانی حال
دراین چارچوب ،نه در ظــرف زمانی و نه در ظرف
ِ
حاضر نگنجیده و نمیگنجد .چه از منظر قانون ،چنین حرکتی
واقعیت
نه با «نظم عمومی» همخوانی داشــته و نه با منطق و
ّ
ســنخیت دارد ،بلکه «اخــال در نظم مبتنی بر قانون»
موجود
ّ
اســت و به نوعی جزیــرهای عمل کردن در قالبی آســیبزا ،و
اعتنایی آشــکار به حقوق انســانی نیمه جامعه ،یعنی زنان و
بی
ِ
از همه مهمتر فراهم آوردن خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان.
به باور اهل نظر ،عنان اختیار در پیاده کردن «آتش به اختیار»
آنگونه که این دوســتان تازه نفس و پا در رکاب میپندارند و
از کال ِم مقام رهبری تفســیر و تعبیر مینمایند ،بسی با برداشت
شخصیت
حضرت ایشــان متفاوت است .چه ،با شناختی که از
ّ
و ســیره عملی و رفتاریشــان در گذر چهار دهه گذشــته ،در
جامعــه و جایگاههای گوناگون وجود دارد ،بارها بر نظم و قانون
پای فشــرده و در هر بزنگاهی شهروندان را به رعایت این اصل
کلیدی و ســازنده توصیه کرده اســت .درســت همان بینش و
روشــی که رهبر کبیر انقالب در دفــا ِع از قانون و قانونمداری
از خود نشــان میدادند .اکنون پرسش بنیادی این است؛ با این
مضیق ،کال ِم رهبری را آنگونه
وصف چگونه میتوان با تفسیری ّ
که این جماعت در راســتایِ رای و خواســته خویش توجیه و
تفسیر میکنند ،توجیه و تفسیر کرد وتکلیف اهل درد و درک و
دوستداران قانون با این نوع نگرش چیست؟

شریعتی و جسارت شکستن تابوها
آموزگار

هنگامی که برادر بزرگم جملههای زیبای کتابهایش
را نقالگونــه و با اتکا به حافظــه خوبش میخواند،
خُ شــکم میزد .به عنوان بچهای ده -دوازده ســاله
بخشــی از گزیدهگوییهای برادرم را درک نمیکردم
اما واژههای معجزهگری که بر زبان میآورد مسحورم
میکــرد! روزی از میــان کتابهای بــرادرم «یک
جلوش بینهایت صفرها» را دیــدم و خواندم .روزی
دیگر «حســن و محبوبه» را ،روزی دیگر«پدر ،مادر
ما متهمیــم» و  ...دیگر نمیتوانســتم جلوی خودم
را بگیرم .کتابهایش را در دســت میگرفتم و ورق
میزدم ،حتی اگر درونمایههایشان را در نمییافتم.
شبی بارانی برادرم پس از ساعتها دلنگرانی خانواده،
با پیراهــن خونین و لبــی پاره و دندانی شکســته
بــه خانه آمــد .از آن پس کتابهایــش هم در خانه
کوچکمان و هم در شــهر کوچکمان کمیاب شد؛
اما شور آتشــین درونیام برای خواندن کتابهایش
آرام نگرفت .آهستهآهسته اوضاع روبهراهتر شد .برادرم
کتابها و نوارهای سخنرانیهایش را از پستوی خانه،
بیرون کشــید و من نیز بدون هــراس از نام بردنش،
کتابهایش را و جملههای شعر گونهاش را و واژههای
حماســیاش را برای خودم نقالی میکردم .سالها،
روزهای عاشــورا را با کتاب و شنیدن سخنرانیهای
«حســین وارث آدم» و پس از شــهادت با چشمان
اشــکبار به شب میرساندم و روزهای 21رمضان را با
«علی حقیقتی بر گونه اساطیر» و «ناکثین و قاسطین
و مارقین» و به ســحر گره میزدم و با «نماز ،تسلیم
انسان عصیانگر» نماز میخواندم و سالها از «تاریخ و
شناخت ادیان» لذت میبردم و با «نیایش»اش نفس
توگوهای تنهایی»اش ،تنهاییام
میکشیدم و با«گف 
را پر میکردم و با «میعاد با ابراهیم» در خانه نشسته
و بــه حج میرفتم و ...به هر روی نوجوانی و جوانی و
دانشجوییام با او سپری شد و شگفتا که در آتشکده
درونم آتشاش همــاره و ماندگار بود .آن زمان دیگر

خبر

کســی نگران خواندن کتابهایش نبــود و خریدن
مجموعه آثارش با آن جلدهای مشــکی دلنشیناش،
شده بود بزرگترین آرزویم .دانشجو بودم که نوگرایی
دینی پوســتاندازی کرد .او و اندیشههایش بیش از
هر زمانی به جرم پرچمداری ایدئولوژی! آشکارا آماج
حملهها قرار گرفت؛ اما میدانستم که او دیوار کوتاهی
برای اندیشــه پنهانتری اســت که توان و جسارت
گفتنش نبود! معلم شــدم و پدر .در کالس و خانه از
او میگفتم و از اندیشههایش و از سِ حر واژههایش و...
اما شــگفتا که باز هم درون خودم بیش از دیگران از
آتش اندیشــه و کالمش داغ میشدم .روزگار گذشت
و گرچه من هم از برخی از اندیشــههایش گذشــتم،
اما هنوز هبوط در کویرش پس از نزدیک ســه دهه،
گاهگــداری جان و روانم را نوازش میدهد و هنوز هم
از او میآموزم و هموســت که در سه دهه ،اندیشهام
را صیقل میدهد و هموســت که بر خالف گفتههای
منتقدانش دگمم نکرد و آغوشــم را به ســوی تازهها
گشــود و یــادم داد که یاد بگیرم و تغییــر کنم و از
اندیشــهام دفاع کنم و نقد شــوم و نقد کنم و پاسخ
گویم و پاسخ بشــنوم و ....آری این چنین بود برادر!
گرچــه در آپارتمانهای چند دهمتری که هر ســال
نگرانی از جابهجایی جانفرساست ،نمیتوانم مجموعه
آثار دوســت داشــتنیاش را در کتابخانهام نگه دارم،
امــا کویرش را در کنار چند کتــاب دیگرش از خود
دور کردن نتوانم! شــریعتی همــواره برایم ابرمرد و
شگفت انسانی بوده است .کسی که جسارت شکستن
تابوها و گذر از سنتها و شجاعت اندیشیدن و حتی
عشــقبازی با خواندن و نوشــتن را به من آموخت و
نشانم داد که دوست داشــتن از عشق برتر است و...
امروز چهارمین دهه درگذشتش هست و من هم در
دهه چهارم زندگی ،من زندهام و اندیشــههای او نیز
همچنان زنده! آری زنده به این معنی که هنوز و پس
از دههها نامش بر زبانهاســت و نقد میشود و دفاع
میشود و گزیدهگوییهایش بر دیوار آویخته میشود
و اثرگذار اســت .بیگمان شــریعتی برای آموختن و
اثرگذاری انســانی تمام نشدنیست ،ابرمردی بر گونه
اندیشگی ایران و ایرانی .روانش شاد و یادش گرامی.
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فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با اشاره به عملیات چند
روز اخیر در جنوب شــرق کشور و منطقه قصرقند سیستان و
بلوچستان اظهار داشت :تیم تروریستی که از روز پنجشنبه در
منطقه قصرقند با آنها درگیر شده بودیم ،امروز(روز گذشته) به
طور کامل منهدم شــد .سردار محمد پاکپور افزود :باقی مانده
این تیم پس از تعقیب توسط تیم های اطالعاتی قرارگاه قدس
نیروی زمینی سپاه ظهر در محاصره افتادند و پس از درگیری
به هالکت رســیدند .وی تأکید کرد :در این عملیات  5نفر از

تروریستها کشته شدند و کســی از آنها زنده نماند .پاکپور
افزود :پس از عملیات مقابله با آنها در روز پنج شنبه و کشته
شــدن  2نفر از عناصر این تیم تروریستی ،باقی مانده آنها به
کوهها متواری شده بودند که پس از تعقیب و گریز در نزدیکی
منطقه قصرقند به هالکت رسیدندکه هویت این تروریستها
هنوز مشــخص نشده اســت .تروریســتها اعضای گروهک
تروریستی انصارالفرقان هستند و هویت آنها در حال بررسی
است .سپاه در این عملیات شهید و زخمی نداشته است.

واکنش چهرهها و رسانهها به انتشار اسنادی که به نقش
آیتاهلل کاشانی در حمایت از کودتا اشاره میکند

کاشانی از نگاهی دیگر

صفحه 2

یادداشت

وظیفه سیاستورزان چیست؟
کورش الماسی
روزنامه نگار

شهروندان بسیاری در اقصی نقاط ایرانزمین برای تهیه غذا ،لباس،
مســکن ،بهداشــت ،آموزش و...دچار دغدغههای باور نکردنی برای
مرکزنشینان هســتند .بنابراین ،یگانه دغدغه سیاســتورزان با هر
گرایش یا پیشینهای صرفاً باید حل و فصل مشکالت ملموس و روزمره
شهروندان باشد.وظیفه اولیه مدیریت کشور تهیه و تامین غذا ،لباس،
مســکن ،آموزش ،بهداشت و ...است .بعد از تامین این گونه نیازهای
حیاتی شهروندان ،سیاستورزان رسمی و غیر رسمی با هر گرایشی
مجاز(اخالقاً و منطقاً) هســتند منابع و امکانات مالی و انسانی کشور
را صرف تاثیرگذاری و هدایت باورها ،اندیشهها و اعتقادات شهروندان
کنند.بــه گواه اظهارات و عملکرد برخیها بهنظر میرســد که درک
کاربردی ضعیفی از امنیت ملی میان سیاســتورزان رســمی و غیر
رســمی و متنفذین در سطح مدیریت کالن وجود دارد .بنیاد امنیت
ملی ،رفاه و آرامش شــهروندان اســت .رفاه و آرامش در عدم دغدغه
شهروندان در تامین و تهیه نیازهای ابتدایی و روزمره مثل غذا ،لباس،
مسکن ،آموزش ،بهداشت و ...نمود مییابد .بیان واژههای غذا ،لباس،
مسکن ،بهداشت و آموزش شاید بهنظر بسیاری پیش پا افتاد بیاید ،اما
ایران فقط تهران ،آن هم بخشی از تهران ،نیست .برای درک و دیدن
شراط زیست و معیشتی باور نکردنی بخش قابل توجهی از شهروندان
ایران زمین ،سیاستورزان و سیاســتبازان(به ویژه مخالفان دولت)
الزم نیست به مناطق دور دست در سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه
و بویراحمد ،کردستان ،آذربایجان ،خوزستان و ....بروند .سیاستورزان
و سیاستبازان برای دریافت درکی عینی از شرایط زیست شهروندان
میتوانند به مناطقی در تهران به عنوان مثال ،خاک سفید ،دروازه غار،
میدان شوش ،انابک ،پارک بیسیم ،فالح و ....بروند تا شاید درکی عینی
از موضوع وظیفه و فلســفه وجودی خود ،پیدا کنند.به عنوان مثال
صدا و سیما به عنوان یکی ار اصلیترین پلهای ارتباطی شهروندان با
حاکمیت ،چقدر درد و رنج شهروندان ایران زمین را از طریق برنامههای
گوناگون در معرض دیدگان مسئولین و سیاستورزان قرار داده است.
یا به عبارتی چند درصد برنامه صدا و ســیما به انعکاس مشکالت و
دشواریهای روزمره و ملموس شهروندان ایران زمین اختصاص داده
میشود .پر بیراه نیست اگر گفته شود رسانههای فارسی زبان مستقر
در کشورهای دیگر و بعضاً بدخواه نظام وظیفه انعکاس دشواریهای

شــهروندان در اقصا نقاط ایــران را بر عهده گرفتهانــد .چرا؟ یک از
اصلیترین وظایف صدا و سیما واسطهگری میان حاکمیت و شهروندان
است .واسطهگری به معنی منعکس کردن نیازها ،تمایالت ،دغدغهها
و دشواریهای شهروندان به حاکمیت از یک سو ،و منعکس کردن
اقدامات ،طرحها و برنامههای حاکمیت از ســوی دیگر به شهروندان
اســت.معنویات از هر نوعی انعکاس ذهنی امور مادی هستند .ریشه
همــه معنویات امور عینی ،ملموس و درکپذیر اســت .امور معنوی
بدون ارتباط با ریشههای مادی آن خنثی یا مضر و مخرب خواهند بود.
متاسفانه بخشی از توان ،امکانات و منابع کشور صرف پرداختن به اموری
اســت که هیچ تغییر ملموس ،عینی و عملی در بهبود دشواریهای
شهروندان ندارد ،میشود .سیاستورزان به شهروندان (بنا بر تعاریف
معاصر از حکومتهای موفق) خدمت نمیکنند بلکه موظف به حل
و فصل مشکالت گوناگون شهروندان هستند .سیاستورزان در هر
جایگاهی باید مطیع اوامر صاحبان اصلی قدرت که همانا شهروندان
هستند ،باشند.یگانه وظیف مدیریت کشور در قبال شهروندان تحقق و
برآورده کردن نیازهای واقعی ،ملموس و روزمره است .شهروندان خود
توانایی مدیریت امور معنوی و ذهنی را دارند .افرادی که امور معنوی را
از ریشههای مادی آن تفکیک میکنند ،درک کاربردی از امور معنوی
ندارند.غذا ،لباس ،مسکن ،بهداشت ،آموزش و ...مقدم بر امور ذهنی از هر
نوع است .در این بیان هیچ ارزشگذاری وجود ندارد بلکه تاکید بر این
واقعیت است که امور مادی مذکور پیش نیاز انواع فعالیتهای ذهنی
است .افرادی که عقیدهای بر خالف ادعای فوق دارند ،جایگاه ،امکانات
و دارایی خود را ببخشند و به منظور پرداختن به باورها و اعتقادات خود
به سیستان و بلوچستان ،آذربایجان ،کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان
و....بروند .چرا که بنا بر آموزههای دینی مهمترین شــرط و پیشنیاز
اعتقــادات و باورهای حقیقی و پایدار پرهیز از امور مادی و دنیوی و
پرداختن به امور معنوی اســت .یکی از آموزههای اساسی همه ادیان
یکی بودن حرف و عمل است .بنا براین ،بنا به گفته برخی بزرگواران،
اگر مهمترین هدف ،فعالیت یا ارزش ،پرداختن به امور معنوی است،
منطقی است بزرگواران مدرس و مروج اخالق خود پیشگام شوند و از
عالــم مادیات پرهیز کنند و صرفاً به امور معنوی و ذهنی ،در مناطق
محــروم و در کنار هموطنانی که اجبارا ً از عالم ماده پرهیز میکنند،
بپردازند .با وجود شرایط معیشتی بسیار دشوار بخش قابل توجهی از
شــهروندان در اقصا نقاط کشور اولویت دادن به امور معنوی و هزینه
کردن منابع مالی ملی در اموری که دشواریهای شهروندان را کاهش
ندهد مغایر آموزههای اخالقی ،دینی ،منطقی و ملی است.

اناهلل وانا الیه راجعون

خانواده محترم ربانی

با دلی آکنده از اندوه ،درگذشت پدر بزرگوارتان
سید جلیلالقدر حاج صفدر ربانی را تسلیت عرض نموده ،از
درگاه خداوند برای شما آرزوی صبر و برای آن مرحوم طلب علو
درجات دارم.
فضلاهلل یاری

