
فرمانده کل ارتش:

راه برخورد با طالبان باید دیپلماتیک باشد

جزییات پیشنهاد جدید برای حقوق کارمندان و بازنشستگان

موســوی«  عبدالرحیم  امیر سرلشــکر »ســید 
فرمانده کل ارتش گفت: قطعاً دشــمنان ما دلشان 
نمی خواهد بین دو کشور همسایه، یک روابط عادی 
مبتنی بر استقالل و اقتدار هر دو طرف برقرار باشد؛ 
دشــمنان ما نه با ملت ایران دوســتی دارند و نه با 
ملت افغانســتان، بنابراین دنبال مسائلی می گردند 
تــا اختالفاتی بین ما ایجاد کنند که باید هوشــیار 

باشیم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، سرلشکر موسوی 
گفت: عمده دلیل درگیری های مرزی با طالبان این 
است که طرف مقابل هنوز آن نظم و نسق مطلوب 

را پیدا نکرده است.
امیر سرلشکر »سید عبدالرحیم موسوی« فرمانده 
کل ارتش در گفت وگویی درباره شایعات منتشرشده 
از درگیری های مرزی اخیر بین جمهوری اسالمی 
ایــران و نیرو های طالبان، اظهار داشــت: اختالف 
مرزی کوچکی در بخشی از مرز با افغانستان وجود 
دارد؛ به این دلیل که در کشور مقابل پس از تغییر 
حکومت، هنوز آن نظم و نســق الزم برقرار نشده، 
گاهی این سوءتفاهم ها پیش می آید و درگیری های 
کوچکی رخ می دهد که به سرعت هم تمام می شود. 
امیدواریــم هرچه زودتر مســئوالن سیاســی این 

اختالفات را برطرف کنند.
وی در پاســخ به این سؤال که آیا شایعات درباره 
شهادت یک ســرباز وظیفه در درگیری های مرزی 

اخیر با نیرو های طالبــان صحت دارد؟ اظهار کرد: 
از نیرو های ارتش جمهوری اســالمی ایران که در 
آن خط مستقر هســتند، چنین موردی نداشتیم؛ 
درباره نیرو های فراجا نیــز اطالع دقیقی ندارم که 
درگیری ها منجر به شهادت شده است یا خیر، ولی 
گاهی اوقات در این درگیری های مرزی، تیراندازی 

پراکنده وجود دارد.
امیر موســوی در پاســخ به این پرســش که آیا 
احتمال دارد دسیســه و ســوءنیت دشمنان برای 
تخریب روابط ایران و افغانســتان در انتشار چنین 
شــایعاتی دخیل باشــد؟ افزود: قطعاً دشمنان ما 
دلشــان نمی خواهد بین دو کشــور همسایه، یک 
روابط عادی مبتنی بر استقالل و اقتدار هر دو طرف 
برقرار باشــد؛ دشــمنان ما نه با ملت ایران دوستی 
دارند و نه با ملت افغانستان، بنابراین دنبال مسائلی 
می گردنــد تا اختالفاتی بین ما ایجاد کنند که باید 

هوشیار باشیم.
فرمانــده کل ارتش با بیان اینکه این مشــکالت 
مربوط به بحث های سیاســی اســت، تصریح کرد: 
بایــد طرفین باهم بنشــینند و این مشــکالت را 
برطرف کنند؛ عمده دلیل این درگیری ها این است 
کــه طرف مقابل هنوز آن نظم و نســق مطلوب را 
پیدا نکرده اســت. این درگیری هــا باید از طریق 
دیپلماتیک حل شــود و نیازی به دخالت نیرو های 

نظامی و انتظامی نیست.

پیشــنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و 
بازنشستگان، توسط ســازمان اداری و استخدامی 
کشور مشــترک با ســازمان برنامه وبودجه کشور 
به دولت ارائه شده اســت و در روزهای آینده روال 

قانونی تأیید آن طی خواهد شد.
سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ارائه 
پیشــنهاد افزایش حقوق و مســتمری کارمندان و 
بازنشســتگان در قالب یک الگوی جدید به هیات 
دولــت، اعالم کرد: این پیشــنهاد با هدف بهبود و 
کمک به معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری، 

لشگری و ارتقای قدرت خرید، ارائه شده است.
به نوشته ایرنا، سازمان اداری و استخدامی کشور 
اعالم کرد: پیشــنهاد افزایش حقوق و مســتمری 
کارمندان و بازنشســتگان، توســط این ســازمان 
مشترک با ســازمان برنامه وبودجه کشور به دولت 
ارائه شــده اســت و در روزهای آینده روال قانونی 
تأیید آن طی خواهد شد. عادالنه سازی پرداخت ها، 
افزایــش قدرت خرید و همچنیــن کمک به حفظ 
بنیان خانواده در راســتای قانــون جوانی جمعیت 

کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.
الگوی جدید پیشنهادی، این گونه است که معادل 

ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشــمول قانون 
مدیریت خدمات کشــوری و قانون نظام هماهنگ 
پرداخــت کارکنان دولت با عنوان متناسب ســازی 
حقوق به صــورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر 

گرفته می شود، به حقوق افزوده خواهد شد.
مشــترکان  و  وظیفه بگیــران  بازنشســتگان، 
صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر 
دستگاه های  به  وابســته  بازنشستگی  صندوق های 
اجرایــی مطابق با جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۱ کشور، مشــمول این افزایش 

حقوق خواهند بود.
همچنین در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشــنهاد 
کمک هزینه اوالد و حق عائله مندی تمامی گروه های 
مختلف حقوق بگیر در دستگاه هایی که در ماده ۲۹ 
قانون برنامه پنج ســاله ششم توســعه مطرح شده و 
همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطالعات، سازمان 
انرژی اتمی )به استثنای مشموالن قانون کار( از قبیل 
کارکنان کشــوری و لشــکری، اعضای هیات علمی 
دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی و پژوهشی و 

قضات افزایش خواهد یافت.

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

انعطاف مخالفان داخلی برجام و آمریکا برای بازگشت به توافق هسته ای

نرمش بر سِر 
میز برجام

همدلی| گزارش ها از نزدیک شدن مواضع ایران و 
غرب برای دســتیابی به توافق هسته ای در ساعات 
آینده، خبر می دهند.درحالی که برخی از چهره های 
تندرو داخلی مخالف برجام نیز روز گذشته مواضع 
نرم تــری در رابطه با آن ابــراز کردند. وزیر خارجه 
ایران اعالم کرده اســت که طرف آمریکایی در دو 
موضــوع موردنظر ایران که باعــث اختالفات و به 
نتیجه نرســیدن مذاکرات پیشــین بوده، انعطاف 

نشان داده اســت. این در شرایطی است که معاون 
سیاسی دفتر رییس جمهور نیز اعالم کرده است که 
آمریکا از هدف استراتژیک خود در خروج از توافق 
۲۰۱۵ و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران، 
عقب نشینی کرد. او تأکید کرده است که آمریکا از 
ادامه تالش های خود برای دستیابی به برجام ابدی 
و همچنیــن مذاکرات منطقه ای و موشــکی عقب 
شرح در صفحه 3 رانده شده است. 

ینان  کارآفر  مهاجرت 
به حاشیه خلیج فارس

 گزارش »همدلی« از افزایش درخواست برای کار 
در کشورهای عربی؛ از لوله کش تا مدیر اقتصادی

 قهرمانی در بازی های 
کشورهای اسالمی

الهام حسینی؛ اولین دختر 
طالیی وزنه برداری زنان

 حکم دادگاه درباره
 مهرشاد سهیلی قطعی شد

 چهره نوجوان ارزشی  ها 
در کانون اصالح وتربیت 

بدحجابی؛ منبع جدید درآمدزایی
دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر: بدحجاب ها جریمه نقدی می شوند

یادداشت
آسیب های گفتمان اصالح طلبی

جامعه شناســی،  علمای  چمن نژادیــان-  محمدرضا 
هرگونه کوشــش جمعی برای پیشــبرد منافع مشترک، یا 
تأمیــن اهدافی حیاتــی از طریق اجمــاع و حرکت جمعی 
خارج از حوزه نهادهای رســمی را جنبش اجتماعی تعریف 
کرده اند. اندازه جنبش اجتماعی بســتگی به تعداد اعضای 
آن دارد، کوچکــی و بزرگــی آن هــا را کمتــر از صدنفر تا 
هــزاران یا میلیون ها نفر دربرمی گیــرد. بعضی از جنبش ها 
ماننــد تحرکات کارگری و مطالبه گــری صنفی معلمان در 
چهارچوب قوانین جوامعی شکل می گیرند که در آن زندگی 
می کنند و در قالب نهادهای صنفی به شکل مسالمت آمیز و 
بلندمدت در پی اجماع مدنی و تحقق اهداف هســتند. ولی 
برخی جنبش های دیگر به صورت گروه های غیرقانونی خشن 
یا زیرزمینی فعالیت می کنند. ازجمله یکی انواع جنبش ها، 
جنبش دگرگون ساز و تحول ســاز اساسی در زیرساخت ها 
اجتماعی اســت؛ همان کــه در اصطالح جامعه شناســی و 
سیاسی انقالب نامیده می شود و هدف آن دگرگونی فراگیر 
در ســاختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاســی 
جامعه اســت. تغییراتی که اغلب با خشــونت و درگیری و 
استفاده از قوای قهریه همراه است. معموالً این نوع جنبش ها 
منتج به انقالباتی شــده اند و ساختارها و حاکمیت سیاسی 
جوامع را دچار واژگونی یا دگرگونی اساســی و ســاختاری 
کرده اند؛ نمونه بارز آن برای ما ایرانیان انقالب اسالمی است.

جامعه شناســان نــوع دیگری از جنبش هــای اجتماعی 
را مطــرح و تعریف کرده اند که پروســه محور، کم هزینه و 
طویل المدت و به دوراز خشــونت اســت.  حرکتی که بر پایه 
اصــالح رفتارهای اجتماعــی از درون جوامع و حاکمیت ها 
شــکل می گیرد. این جنبش ها را با توجه به اهداف محدود 
و در درازمدت اصالحات یا رفرمیسم نام گذاری کرده اند که 
خواهان اصالح برخی از جنبه های عملی در نظام سیاســی 
و اجتماعــی موجود اســت؛ و نابرابری هــای مدنی، حقوق 
شهروندی، تحقق کلیت قانون اساسی، عدالت، رفع تبعیض 
در حقوق و اجرای قوانین در کانون مطالبات و هدف گذاری 
آنان قــرار دارد. جنبش های دگرگون ســاز و اصالح طلبانه 
هر دو خواهان تغییر در ســطوح رفتاری جوامع و ســاختار 
حاکمیت ها هســتند؛ اما تفاوت اصلی جنبش های اصالحی 
و انقالب در این اســت که جنبــش اصالحی فرآیند محور 
بوده و بــر آگاهی های اجتماعی تأکیــد دارد و درازمدت و 
مسالمت آمیز است. ولی انقالب می تواند سریع، فراگیر و در 

کوتاه مدت همراه با خشونت اجتماعی و نظامی باشد. 
جنبش اصالحی ایرانیان در انقالب اسالمی به نوعی رویکرد 
اقتباســی از تاریخ معاصر به ویژه عصر مشــروطه است. ولی 
از یک ســو تا کنون مانند دوران مشــروطه لوازم آن توسط 
مدعیان رعایت و عملی نشــد؛ و از ســوی دیگر حاکمیت و 
نهادهای قدرتمند نســبت به آن روی خوش  نشان ندادند و 
همواره در اســتفاده از ظرفیت های حداقلی مصرح در قانون 
اساســی با گارد بسته و سخت مواجه شده است. با توجه به 
ســابقه تاریخی و مقاومت آداب ســنتی رایج در جوامع در 
برابر اثربخشــی مدرنیته در نهضت های اصالحی، مشاهده 
می شــود که آســیب های درونی اصالح طلبــان و نگرانی و 
برخوردهای حاکمیتی نگذاشــت، اصالحات منتظم به نظم 

راهبردی و راهبری شود؛ در نتیجه تا کنون ناکام مانده است 
و در روزمرگی جریان دارد؛ زیرا پروســه اصالحات در درون 
از ناســاماندهی مدنی فراگیر و معنادار پایگاه های اجتماعی 
رنج می برد؛ و از سویی توجه برخی کنشگران این پروسه به 
مزایای قدرت، آن را از انسجام باورمند محروم کرده است. از 
دالیل اصلی ناکامی های درونی  به تجربه ی میدانی می توان 

به موارد ذیل اختصاراً اشاره نمود:
- دل بســتگی های خاص مدعیان راهبــری اصالحات به 
ابزارهای ســنتی و تقیدات مذهبی درون حاکمیت عالوه بر 

قدرت طلبی.
  - تعدد راهبران مدنی بدون مانیفســت مشترک؛ تفاوت 
فاحش در بیان  اهداف، ایده ها و مواضع ناهمگن بدون تمرکز 

بر انتخاب رهبری واحد دمکراتیک.
- مبارزه و مقاومت برخی محافل قدرتمند در برابر مظاهر، 
نمادها و ارزش های اصالح طلبانه بدون توجه به حقوق ملت 

در قانون اساسی و مشارکت حداکثری تشکیالتی.
- پرهزینه شــدن گرایش بــه گفتمــان اصالحی مانند 
پرسشگری، پاسخگویی شفاف، استقالل و تفکیک واقعی قوا، 
احزاب، مشارکت حداکثر، آزادی بیان و قلم... تا عمق جامعه، 

سازمان ها، مشاغل و حتی خانواده ها.
اما با تمام موارد نواقص ویرانگر فوق آسیب جدی متوجه 
تلون درونی و رنگارنگی  گفتمان نحله های متکثر اصالحی 
بوده اســت که خواست های نانوشــته متنوع صفر و صدی 
داشــته اند. همیشه به خاطر فقدان شجاعت الزم نخواستند 
و نتوانســتند راهبردهای حداقلــی و حداکثری اصالحی را 
در قالب رهبری واحد منتخب، دمکراتیک و مسئولیت پذیر 
تعریف و علنی کنند و مقاومت حاکمیت را بهانه سردرگمی 

خود نشان می دهند.
در دیدگاه های جامعه شناســی، مبهم گویی و عدم رهبری 
دمکراتیک؛ نقض آشکار موازین جنبش اجتماعی و اصالحی 
اســت. تعیین، هدایت شــعارها و آرمان هــای راهبردی از 
ابتدایی ترین لوازم هر جنبش اجتماعی است. این آسیب های 
درونی جدی شــده، بیانگر ابترماندن و نقض آشکار جنبش 
اصالحی از نظر جامعه شناسی بوده است. عالوه بر آسیب های 
درونی و بیرونِی مطرح شده، گاهی بیان مبهم اهداف اصالحی 
بــا گفتمان های غیر مدنی و غیرمســئوالنه و خارج از عرف 
جنبش اصالحی مورد سوءاســتفاده  مخالفان و رقیبان قرار 

می گیرد.
بیشــتر تناقضات و تعارضات گفتمانی ناشی از عدم وجود 
اساسنامه مصوب تشکیالتی و رهبری واحد دمکراتیک بوده 
و مبین آنارشیســم گفتمانی اســت که خود سبب می شود 
تا بهانه به دســت مخالفان داده و جنبش را بدون کمترین 

پیشرفتی پرهزینه کند.
در چنین فضای غیر شــفاف و بدون داشــتن راهبردهای 
مشخص و در غیاب رهبری واحد و مسئولیت پذیر است که 
گاهــی گفتمان های اصالحی از زبان بیگانگان با آتش بیاران 
داخلی معرکه مصادره به مطلوب شده و حتی بر خالف میل 
باطنی اصالح طلبان دلسوز و مغایر با اهداف اصالحی، منافع 
و امنیت ملی وانمود می شود و هزینه های مقابله با آن را برای 

گروه های تندرو و مخالف آن پایین می آید.

یادداشت
نامه ای به آقای ماکیاولی )2(

علی مندنی پور- جنــاب ماکیاولی! سیاست پیشــگانی بوده اند 
کــه با به کارگیری هدفمنــِد اهرم های گوناگون قدرت بر شــانه های 
خســته وکوفته مردم ناآگاه زمانه سوار شده و از آن ها به بدترین شکل 

ممکن بهره گرفته و بیگاری کشیده و می کشند!
 شاید ندانید، همان جماعت هزارچهره ای که روش، منش و بینشت 
را در »منشــوِر شهریار« به باد انتقاد گرفته و ظاهراً به تکفیرت فرمان 
رانده و می رانند! در میدان عمل رهرو راه و گوش به فرمان توصیه هایتان 
هســتند! تناقض عجیبی که کمتر کسی از این قبیله در دوره زندگی 

سیاسی اش تجربه نکرده باشد!
در همین راســتا مِن شهروند ایرانی به پیروی از »اینو سان ژانتیه« 
همان نویسنده ای که در سال ۱۵۷۶ یعنی ۴۴سال پس از هجرت شما 
به ســرای باقی، با ابداع و به کارگیری مفهوم »ماکیاولیســم« به سوء 
شهرت ات افزود و آینده ات را این گونه رقم زد و از شما به نظریه پرداز 
اصیــل آزادی و قدرت عمومی و کســی کــه چرخ دنده های قدرت و 

بنیادهای اقتدار را به مردم شناسانده یاد می کند!
راستی هیچ میدانی رساله پر نکته و بحث انگیزت)شهریار( از دریچه 
نگاه ژان ژاک روســو آزادی خواه فرانسوی »کتاِب جمهوری خواهان« 
لقــب گرفته و از منظــر آگاهی های عمومی از آن به نیکی یادشــده 
اســت؟ آیا می دانید، گرامشی معتقد است مکتبتان »مردم ساز« و اثر 
به یادماندنی تان شــهریار درعین حال یک کتابچه و دستورالعمل برای 
پاســخگویی به نیازها و ضرورت های زمانه و اندیشــه درباره طبیعت 
و ذاِت قدرت و در ردیف آثار آموزشــی ارزشــمند و متداول در میان 

انسان گرایان است؟
»لوئی آلتوسر« تفکرت را »یک انقالب واقعی در شیوه  اندیشه« دانسته 
که بعدها راهگشــای شکل گیری علوم سیاسی مدرن شده و بر این باور 
اســت، آنچه زمینه نفرت و خصومت »تشنگان قدرت« را نسبت به آن 
نظریه پرداز فراهم آورده، دردِل همین رازِ کلیدی نهفته است. شاید ندانید، 

ریشه این همه دهن کجی به شما و آثارتان از کجا سرچشمه می گیرد؟
جواب این پرسش را باید در نوع نگرشتان به چگونگی روش، منش و 
بینش تشنگاِن قدرت و برآیند رفتارشان با مردم جستجو کرد. آنانی که 
با شعار با مردم، در خدمت مردم و برای مردم وارد صحنه سیاست شده 
و اندک زمانی پس از چشیدن طعم شیرین پیروزی و قدم گذاشتن بر 
فرش قرمز قدرت، فراموش می کنند کی بوده اند، از کجا به این جایگاه 
رســیده اند و چه ابزارهایی باعث رسیدن آن ها به این جایگاه گردیده؟ 
خیلی زود مردم و شعارهای انتخاباتی شان را به وادی فراموشی سپرده، 
شهد قدرت آنان را شیفته و مسحور کرده و هر چیزی جز آن را نادیده 

انگاشته و هیچ صدایی جز صدای خودی ها را برنمی تابند.
بد نیســت بدانید، نقطه آغازین تمامی بدنامی هایتان از جایی شروع 
می شود که بی محابا و با شجاعت مثال زدنی که در زمان زندگی تان نایاب 
و ای بسا در حکِم تابو بوده است، عملکرِد »نظام سلطه« را افشا کرده و 
به حکومت شوندگان آموخته اید که حکومت کنندگان برای دستیابی یه 
قدرت و حفظ آن از انجام هیچ عمل غیراخالقی و ضّدانسانی روی گردان 
نیســتند و با هدف رسیدن به خواســته های نامشروِع خویش و توجیه 
عملکردشــان از انجام هیچ حرکتی فروگذار نمی کنند و از هر وسیله ای 
بهره گرفته، عوام فریبی پیشه کرده و در جهت دسترسی به قلّه قدرت به 

انجام هر کار زشت و نفرت انگیز و ضد انسانی مبادرت می ورزند!
به حکومت شوندگان آموخته اید که عاشِق چشم و گوش بسته قدرت، 
به چه بازی هایی که در جهت دستیابی و تثبیت قدرت دست نمی یازد 
و چــه تخم نفاق، دروغ و دغل و فریب و نیرنگی که در میان جماعت 

نمی پراکند.)ادامه دارد(

 واکنش متفاوت درباره
 حمله به نویسنده آیات شیطانی

 اختالف اصول گرایان 
برسر سلمان رشدی

تالش دولت برای کاهش 
اختالفات با نمایندگان

جزییات پیشنهاد جدید 
 برای حقوق کارمندان

 و بازنشستگان

سرقت از خودروهای 
 وارداتی در گمرک ها 

و بنادر! 

 رئیس فراکسیون زنان 
و خانواده مجلس خبر داد؛

الیحه ای برای حمایت 
از زنان در برابر خشونت

همدلی|  حمله به سلمان رشدی از همان لحظات 
ابتدایی واکنش های بســیاری به همراه داشــت، 
خصوصاً اینکه این اقدام پس از سال ها و در موعدی 
که توافق هسته ای ایران در مراحل حساسی قرار 
دارد، صورت گرفت و هم زمانی آن با ادعاهای جان 
بولتون در زمینه تالش ایران برای ترور او، شرایطی 
ایجاد کرد که حتی اصولگرایان هم به این موضوع 

واکنش نشان دادند.
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همدلی|»پولدارها اگر بدحجاب باشند باید جریمه اش را بدهند«، »کسی که شلوار زاپ دار می پوشد 
باید مالیات دهد.« این سخنان یکی دو روز اخیر برخی از دبیران ستاد امربه معروف و نهی از منکر است، 
همان ستادی که پیش تر با تمرکز روی حجاب زنان، علم مخالفت با بدحجابی را بلند کرده  بود و حتی 
از خشونت های که در این حوزه بر زنان اعمال می شد نیز دفاع می کرد.روز یکشنبه هاشمی گلپایگانی، 
دبیر ستاد امربه معروف در همایش ملی عفاف و حجاب -برخالف رویه پیشین این ستاد که حاضر به 
کوچک ترین انعطافی در حوزه حجاب نبود- پای »پول« را به حوزه حجاب باز کرد و گفت: »در طرح 
عفاف و حجاب ستاد، بدحجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است و به جای پرونده سازی و مجازاتی 
شرح در صفحه 4 که در قانون آمده است، شخص جریمه نقدی می شود.« 
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قربانی مجرم می شود 

 توفیق گلی زاده
روانشناس

آسیب های گفتمان اصالح طلبی

 محمدرضا چمن نژادیان
 فعال سیاسی

کاله محبوب من

 علی داریا
نویسنده

نامه ای به آقای ماکیاولی)2(

 علی مندنی پور
وکیل دادگستری

یادداشت ها

آقای ف وقتی داشــت پله های آجدار فلزی 
پل عابــر پیاده را باال می رفــت به چیزهای 

گوناگونی فکر کرد. 

قربانی و مجرم افزون بر حوزه  و چهارچوب حقوقی، 
دو مفهوم کلیدی در ارتباط اجتماعی هستند که 

کمتر به معنایی که در این مقاله آمده

علمای جامعه شناسی، هرگونه کوشش جمعی 
برای پیشبرد منافع مشــترک، یا تأمین اهدافی 

حیاتی از طریق اجماع و...

جناب ماکیاولی! سیاست پیشگانی بوده اند که با 
به کارگیری هدفمنِد اهرم های گوناگون قدرت بر 

شانه های خسته و...


