
واکنش صریح رهبر انقالب به ناآرامی های اخیر:

اغتشاشات جمع خواهد شد
رهبــر معظم انقاب اســامی گفتند: صحنه 
گردانان اصلی اغتشاشــات اخیر که نتوانستند 
مــردم را به صحنه بیاورنــد، درصددند با ادامه 
شــرارت ها، مســئوالن را خســته کننــد اما 
اغتشاشــات جمع خواهد شــد و ملت با تنفر 
روزافزون از آنها با نیروی بیشتر و روحیه تازه تر، 

به کار و تاش و پیشرفت ادامه خواهد داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح روز شــنبه در 
دیــدار صدها نفر از مــردم اصفهان، اصفهان را 
شهِر تحسین برانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد 
خواندند و با اشاره به اینکه چالش اساسی امروز 
ما، چالش پیشــرفت در مقابِل »توقف و رکود و 
ارتجاع« اســت، افزودند: استکبار در صف آرایی 
مبنایــی در مقابل ملت ایران با تشــدید ایران 
ســتیزی، همه امکاناتش را برای القای ناامیدی 
و بن بســت به اذهان مردم بخصــوص جوانان 
به کار گرفته و امروز مهم ترین شــاخص اثبات 
ایران دوســتی هر فرد، »پرهیز از یأس آفرینی و 
امیدســوزی« و »ترویج روحیــه کار و تاش و 

امید« است.
رهبــر انقاب اســامی در ســخنان خود به 
تحلیــل چالش اصلی دنیای اســتکبار با ایران 
اســامی پرداختنــد و گفتند: مشــکل اصلی 
اســتکبار با جمهوری اسامی این است که اگر 
این نظام پیشــرفت و در دنیا جلوه کند، منطق 
لیبرال دموکراسی دنیای غرب باطل خواهد شد.

ضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به ســلطه 
دنیای غرب بر کشــورهای مختلــف با منطق 
لیبرال دموکراســی افزودند: در سه قرن اخیر به 
بهانه نبود آزادی و یا نبود مردم ســاالری، منابع 
کشورها را غارت کردند و اروپای فقیر به قیمت 
به ِگل نشســتن بسیاری از کشورهای ثروتمند، 

ثروتمند شد.
ایشــان با اشــاره به شــگرد غربی ها که به 
اسم آزادی و دموکراســی، علیه آزادی و مردم 
ســاالری در کشــورها اقدام می کنند، افزودند: 
کشور افغانستان یک نمونه نزدیک و بارز است 
که آمریکایی ها به بهانه مردمی نبودن حکومت، 
به آنجا حمله نظامی کردند اما بعد از ۲۰ ســال 
جنایــت و غارت، همــان حکومتی که علیه آن 
اقدام کرده بودند، ســرکارآمد و آنان با فضاحت 

خارج شدند.
رهبر انقاب گفتند: اکنون یک نظام، برمبنای 
دین و مردم ســاالری واقعی در ایران، به مردم 
خــودش هویت داده و آنها را زنــده و در واقع 
منطق لیبرال دموکراســی غربی را ابطال کرده 

است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: عده ای در 
داخــل بر مبنای تبلیغات غــرب، می گویند در 
نظام اســامی آزادی و مردم ساالری نیست در 

حالی  که بیان همین سخنان نشانه آزادی است 
و روی کار آمــدن دولت هایــی که از نظر تفکر 
سیاسی شــباهتی به یکدیگر ندارند نیز نشانه 
حق انتخاب مردم و مردمی بودن نظام اسامی 

است.
رهبر انقاب اســامی با اشــاره به اینکه اگر 
جمهوری اســامی در مقابل امریکا و استکبار 
کوتاه می آمد و زیربار قلــدری و زورگویی آنها 
می رفت، فشــارها کم تر می شد اما آنها بر کشور 
مسلط می شدند، افزودند: در این سال ها هرگاه 
صــدای قدرتمندِی جمهوری اســامی بلندتر 
بوده اســت، تاش دشــمن برای پنجه زدن به 

نظام اسامی بیشتر شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: چالش 
اساسی و امروز کشــور ما، چالش »پیشرفت و 
توقف و رکود و ارتجاع« اســت، زیرا ما در حال 
پیشــرفت هســتیم ولی قدرت های استکباری 
از پیشرفت ایران اســامی مضطرب و ناراحت 

می شوند و حرص می خورند.
ایشــان افزودند: به دلیل همیــن ناراحتی و 
عصبانیــت، آمریکایی هــا و اروپایی هــا با همه 
امکانــات وارد میدان می شــوند اما هیچ غلطی 
نمی توانند بکنند، همان طور که قبل از این هم 

نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست.
 دشمنان ملت در مجموع ناکام ماندند

رهبر انقاب اســامی با اشــاره به اینکه در 
کارزار اساســی ایران و استکبار، آمریکا در خط 
مقدم قرار دارد و اروپا پشت سر آمریکا ایستاده 
است، گفتند: در طول سال های بعد از پیروزی 
انقاب اســامی همه رؤســای جمهور آمریکا 
اعم از کارتر، کلینتــون و اوبامای دموکرات، و 
ریــگان، بوش و آن ســبک مغز قبلِی جمهوری 
خواه تــا رئیس جمهور فعلی بی هوش و حواس 
که می خواهد مردم ایــران را نجات دهد، همه 
در مقابل جمهوری اســامی ایران ایســتادند 
و از هرکســی هم که توانســتند از جمله رژیم 
صهیونیستی به عنوان سگ هار و زنجیری خود 

و برخی کشورهای منطقه کمک گرفتند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند: با وجود 
همــه این تاش ها، دشــمنان ملت در مجموع 
ناکام ماندند، البته مشــکاتی همچون تحریم، 
ترور دانشــمندان هســته ای،  به کارگیری انواع 
شگردهای سیاســی و امنیتی و دادن رشوه به 
عده ای در داخل برای حرف زدن علیه جمهوری 
اسامی، به وجود آوردند ولی نتوانستند حرکت 

ملت ایران را متوقف کنند.
ایشــان تأکید کردند: در شــرایط فعلی که با 
چنین کارزار و چالشــی مواجه هستیم،  وظیفه 
آحاد مردم و مسئوالن و همچنین روشنفکران، 
نخبــگان، جوانان و جوامع علمی دانشــگاهی 

و حــوزوی،   تــاش بــرای پیشــرفت در همه 
عرصه های علمی، هنری، اقتصادی، سیاســی، 

اخاقی و معنوی است.
رهبر انقاب پیشرفت ها را زمینه ساز استحکام 
و اقتدار نظام خواندند و افزودند: هدف دشــمن 
متزلزل کردن ارکان اقتدار نظام است،  بنابراین 
همه باید موضوع پیشــرفت را با جدیت دنبال 

کنند.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در ادامه با طرح 
این سؤال که »چگونه پیشرفت کنیم؟« گفتند: 
پیشــرفت نیازمند ابزارهای متعددی است اما 
مهم ترین ابزار پیشــرفت، امید اســت بنابراین 
دشمن با همه توان خود بر روی القای ناامیدی 

و بن بست متمرکز شده است.
 پیشرفت های ایران را کتمان می کنند 

ایشان با اشــاره به امکانات گسترده رسانه ای 
دشمن همچون شــبکه های ماهواره ای، فضای 
مجــازی و تلویزیون های مزدور بــرای از بین 
بــردن امید افزودند: با وجود همه این تاش ها، 
خوشــبختانه امید و حرکت برای پیشرفت در 

کشور زنده است.
رهبر انقاب اســامی گفتند: دشمن تاش 
دارد تا عاوه بر مردم و جوانان، حتی مسئوالن 
نیز امید خود را از دســت بدهند و متأســفانه 
دشــمن یک امتداد داخلی هم دارد که آنها هم 
تــاش دارند با اســتفاده از روزنامه ها و فضای 

مجازی، القای یأس و ناامیدی بکنند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای افزودند: مشــکل 
اقتصادی داریم که ان شــاءاهلل حل خواهد شد 
اما در بخش های دیگر در حال پیشرفت هستیم 
البته همه تمرکز بر این اســت که نسل جوان 
از این پیشــرفت ها آگاه نشــود، به همین علت 
دشــمن و امتداد داخلی آن، این پیشرفت ها را 

کتمان و یا کوچک نمایی می کنند.
ایشــان به چنــد نمونــه از پیشــرفت ها و 
حرکت های روبه جلو در هفته های اخیر اشــاره 
کردند و گفتند: دســت یابی دانشمندان ایرانی 
بــه روش جدید بــرای درمان ســرطان خون، 
بومی ســازی یکی از تجهیزات استخراج نفت و 
گاز،  افتتاح خط آهن در بخشــی از سیستان و 
بلوچستان که بخش مهمی از خط آهن شمال به 
جنوب است، افتتاح چندین کارخانه، راه اندازی 
اولین پاالیشــگاه فراســرزمینی، بهره برداری از 
۶ نیروگاه بــرق، رونمایی یکــی از بزرگ ترین 
تلسکوپ های جهان، پرتاب موشک ماهواره بر و 
رونمایی از یک موشک جدید، همه نمونه هایی 
از حرکت روبهجلو کشور، آن هم در زمانی است 
که دشمن تاش دارد با برخی اغتشاشات مانع 

این حرکت شود.
ادامه در صفحه ۵

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

تهران و مسکو همچنان به رایزنی ادامه می دهند

امیدواری ایران به گشایش گرهِ برجام

 اغتشاشات
 جمع خواهد شد 

واکنش صریح رهبر انقالب به ناآرامی های اخیر:

 وزیر امور خارجه عمان
 به ایران سفر کرد

 ماموریت میانجی
 در تهران

 »سیدجمال اصفهاني«
 چگونه کشته شد؟

 مشروطه طلب
ِ مغضوِب استبداد

یادداشت

تأثیر بحران های اجتماعی بر خانواده
علــی نوری- بحران هــای اجتماعی در شــرایطی رخ می دهد که 
ســاختارها و نهادهای اصلی جامعه دچار بی کارکردی یا کژکارکردی 
شــده و نتوانند در ارتباط بــا هم نیازهای اعضای جامعــه را برآورده 
کنند. بــه عبارتی؛ جامعه دچار عدم تعادل شــده و برآورده نشــدن 
نیازهــای مختلف افراد جامعه، آنها را دچار تنش کرده اســت. در هر 
جامعه ای نهادهای اصلی شــامل اقتصاد، خانــواده، آموزش، حکومت 
و دین برآورنده اساســی ترین نیازها هســتند. در دنیــای معاصر و به 
دلیل گســترش حیرت انگیز وسایل ارتباطی، عامل مهمی به نام روابط 
بین الملل بر عملکرد نهادهای فوق تأثیر به سزایی دارد.یعنی؛ نمی توان 
صرفاً بــه برنامه ریزی داخلی جهت رفع نیازهای یک جامعه اکتفا کرد 
بلکه معــادالت جهانی و روابط بین الملل را بایــد به عنوان یک عامل 

تأثیرگذار در تعامل با هر یک از نهادهای فوق به شمار آورد.  
واقعیت این اســت که نظام سیاســی با عملکرد نامناسب در عرصه 
تعامات بین المللی، زمینه بروز بحران اقتصادی را فراهم آورده اســت. 
در کنــار تحریم ها که حاصل نوع عملکــرد حکومت در دهه های اخیر 
است، فساد مالی و اداری گسترده و عدم پای بندی به شایسته ساالری 
در تصدی مناصب مهم دولتی، ســبب ایجــاد رکود اقتصادی همراه با 
تورم ویران گر شــده اســت. حاصل این وضعیت، فقر و کوچک شدن 
سفره آحاد مردم، به ویژه در یک دهه اخیر بوده است. بنابراین، بحران 
امروز جامعه ما، منشــأ اقتصادی دارد. شــرط اول حــل یک بحران، 
پذیرش آن اســت؛ باید مســئوالن پیــش از هر اقدامــی بپذیرند که 
اقتصاد ایران دچار مســأله حاد شده است و عملکرد سایر نهادها مانند 
خانواده، دین و آموزش را تحت الشــعاع قرارداده اســت. به تبع شرایط 
نامناســب اقتصادی، خانواده ها در تأمین نیازهای اساســی خود مانند 
مسکن، خوراک، پوشاک، مسافرت و ... دچار مشکل شده اند. حکومت با 
امکاناتی که در حوزه های مختلف تأمین منابع در اختیار دارد می تواند 
به توانمندســازی خانواده ها کمک کند. اگر خانواده بی پناه رها شــود، 
بســیاری از کارکردهای اجتماعی و فردی مختل خواهد شد. پیشنهاد 
این است که حکومت اجازه دهد در وهله اول، حوزه عمومی فعال شود. 
حوزه عمومی همان عرصه فعالیت ســازمان های مردم نهاد و غیردولتی 
است که به صورت حرفه ای می توانند به فعالیت در عرصه های مختلف 
اجتماعی، فرهنگی و آموزشــی وارد شوند. حکومت قبول کند هر فرد 
یا مجموعه ای که با دغدغه مشخص در حوزه ای خاص فعالیت می کند 
لزوماً رقیب او یا جاســوس خارجیان نیست.در جوامع امروزی، تنها راه 
رفع اصولی نیازهای مردم، میدان دادن به سازمان های مردم نهاد است. 
خانواده در ایران دیرپاترین و مؤثرترین نهاد اجتماعی اســت که عاوه 
بر تولید نســل وظیفه مهم تربیت نسل و آماده کردن نسل های جدید 
بــرای ورود به جامعه را برعهــده دارد. حال که خانواده این خدمات را 
رایگان در اختیار جامعه قرار می دهد، شایســته نیســت حکومتی که 
در ایــن زمینه کم تریــن کمک ها را در زمینــه تحصیل و هزینه های 
پرورش فرزندان در اختیار خانواده ها قرار می دهد، با ایجاد بحران های 
اقتصادی و اجتماعی، به دشواری های خانواده ها بیفزاید. اقدام ضروری 
دیگر، ایجاد شرایط مناسب برای طرح مسائل خانواده ها در یک محیط 
آزاد و امن است. یعنی از دریچه ذهن اعضای خانواده ها به مسائل آنها 
بیندیشیم و بپرسیم آنها چه مشکاتی دارند. شناخت مسائل خانواده ها 
که زمینه ای برای ارائه راه کار مناســب جهت حل آنهاســت، نیازمند 
تعریف ســازوکار مشخص جهت گفت وگو با آن هاست. به نظر می رسد 
ایجاد این سازوکار از طریق دعوت فعاالن و متخصصان این حوزه برای 
فعالیت بدون دغدغه و مســتمر به عنوان سازمان های مردم نهاد عرصه 

خانواده امکان پذیر است.

یادداشت

بازخوانی یک گزارش تحلیلی
رضا صادقیان- انتشــار گزارش »کالبدشناســی ناآرامی های شهریور-مهر 
14۰1« از سوی گروه مطالعات ایران در ماه نگار راهبردی دیده بان امنیت ملی 
شماره 1۲۶ در این برهه از زمان و در روزگاری که بسیاری از چهره های سیاسی 
سکوت اختیار کرده اند، برخی از تحلیل ها به دیوار سخت واقعیت برخورد کرده 
و اســاتید دانشگاه به دالیل بســیار حرفی برای بیان کردن ندارند، بسیار مهم 

است.
در بخش نخست این گزارش و پس از بررسی اعتراض های سال های گذشته 
و تفاوت آن با دوره جدید آمده اســت: به نظر می رسد ویژگی های دوره جدید 
اعتراض ها از این قرارند: کثرت گرا، کان گرا، ســایبرپایه، غیرنهادینه، فشــرده 
در زمان وقوع اعتراض ها، انتشــار سریع کنش جمعی، عدم سازمان دهی، نبود 
نقش رهبری، تاکید بر تغییر بنیادین نظام سیاســی، حمایت حداکثری الیه ها 
و گروه های مختلف اجتماعی-سیاسی و پشتیبانی حداکثری از سوی مخالفان 
سیاســی جمهوری اسامی در خارج از کشور. نویسندگان این گزارش در ادامه 
همین فقره می نویسند: در دوره جدید، برخاف قسمت دهه محوری دسته اول، 
جزر و مدهای اعتراضی در فواصلی دو یا سه ساله تکرار شده اند و ممکن است 
در آینده نزدیک این فواصل به دو تا ســه ماه برسد. این امکان در ناآرامی های 
جدید در شــهریور و مهرماه 14۰1 بسیار بارزتر است، زیرا نیروی پیش برنده و 
پیشگام آن نسل جدید یا متولدین نیمه دوم دهه هفتاد و دهه هشتاد شمسی 
هســتند که اکنون آغاز دوره سوژگی خود در عرصه اجتماع را تجربه می کنند 
و مسئله اصلی آن ها اشکال نوین سبک زندگی و امکان بازنمایی آن در عرصه 

عمومی است.
مســئله مهم در فهم پدیده اعتراضات جدیــد، اکتفا نکردن به یک بخش از 
جامعــه و چیدمان بخش های متفاوت و گوناگون از جامعه ایران امروز اســت. 
وقتــی در همین گزارش آورده می شــود که اعتراض هــای جدید با »حمایت 
حداکثــری الیه ها و گروه های مختلف اجتماعی-سیاســی« در حال  ظهور در 
جامعه اســت و متذکر می گردد که نســبت به این تغییرات اجتماعی مراکزی 
برای فهم این مســائل و ارایه راه حل عملی وجود ندارد، حکایت متکثر بودن 
و هم افزایی نیروهای متفاوت در اعتراض ها را بازتاب می دهد و از ســویی دیگر 
برای مرتبه ای دیگر نویســندگان در گزارش تکرار می کنند که فهم پدیده های 
اجتماعی برای آنکه به مســئله، بحران و ابرچالش تبدیل نشوند نیازمند پاسخ 
داده شــدن از سوی صاحبان قدرت هســتند. حل دشواره های هیچ جامعه ای 
بدون فهم دقیق و شــناخت الیه های زیرین جامعه امکان پذیر نخواهد شد، به 
عبارتی مشــکات امروز جامعه ایران ریشــه در گذشته نه چندان دور و حتی 
تاریخی دارد که بدون درک آن شــرایط و طی کردن مسیر برای حل معضات 

آن راهی دیگر یافت نمی شود.
گزارش با تمرکز به خواسته های نسل جدید و برداشت آنان از شیوه حکم رانی 
می نویسد: این نسل محزون است و احساس می کنند در معرض فشار و تبعیض 
بروکراسی ناکارآمد قرار گرفته است، در عین حال اعتقاد اندکی به ایدئولوژی های 
سیاسی موجود دارد. نسل محزون در دوران کوتاه و گذرای 1۵ تا ۲۰ سال اخیر 
شــکل گرفته است. آن ها شــاهد یا تجربه اندکی از معنویت، وجدان عمومی، 
عدالت اجتماعی یا حتی استقال ملی دارند که در سال های نخست جمهوری 
اســامی بخشــی از فرهنگ عمومی بود. این گروه نسلی تصورش از حاکمیت 
نهادی است که گردهم آیی موســیقی را لغو کند، دستورالعمل های اجباری را 

وضع و فعالیت های فرهنگی و تفریحی را ممنوع می کند. 
تا اینجای گزارش نســبتا مشخص است بخشــی از جامعه به ساختار قدرت از 
کدامین دریچه نگاه می کند، بنابراین صرف فروکاست اعتراض های امروز به لج بازی، 
مشــروب خوردن با قمقمه، طرفداران هرزه گی، مدافعان فحشا و... نه تنها امکان 
درک شرایط حال را امکان پذیر نخواهد کرد، بلکه بخش های دیگر جامعه و خصوصا 
قشر خاکستری که همچنان به زندگی روزمره می پردازند و با اعتراض های همراهی 
ادامه در صفحه ۵ نکرده اند، را به واکنش وامی دارد. 

 رئیس جمهور همچنان 
توجهی به اعتراضات ندارد؛

 رئیسی یک گام عقب تر
 از اژه ای و قالیباف

جنگ روایت ها درباره 
شهادت»کیان پیرفلک«

 مرگ ساالنه 11 هزار نفر 
براثر غلظت آالینده ها

 رقابت آلودگی هوا
 با جاده های مرگ

 در رکود خرید وفروش مسکن؛ 
اجاره بها رکورد زد

 خانه های خالی
 بالی زندگی مستاجران

همدلی به مناسبت سالروز تصویب یک 
قانون آن را بررسی کرد

 قانون کار و رابطه ای
 که برد - برد نیست 

رئیس  رئیســی  ســیدابراهیم  همدلــی| 
جمهــوری دیــروز در یازدهمیــن اجاس 
شــورای عالی اســتان ها ســخنرانی کــرد. 
ســخنرانی رئیســی دیروز مفصــل بود. او 
درباره موضوعات مختلفی از جمله شــوراها 

و مشکات دولت صحبت کرد.
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تأثیر بحران های 
اجتماعی بر خانواده

 علی نوری
 مدرس دانشگاه

بازخوانی یک 
گزارش تحلیلی

 رضا صادقیان
روزنامه نگار

آیا مارکسیسم 
خاک سپاری شده؟

 جهانگیر ایزدپناه
فعال اجتماعی

مرگ بر من که منقول 
این تراژدی شده ام

 فیض شریفی
پژوهشگر ادبیات

یادداشت ها
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*دشمنان حقیرتر از آنند که بتوانند به نظام آسیب بزنند 
* پیشرفت جمهوری اسالمی برای غرب غیرقابل تحمل 
 است * پیشرفت های ایران را کوچک نمایی می کنند

 * تا این ساعت دشمن شکست خورده است * هیچ کس 
حق ندارد خودسرانه دست به مجازات بزند

این دو دفتر زمزمه های ساده و گاه غمناک و تراژیک 
و اجتماعی نرگس میریه است.قطعه های این دو اثر ، 

همگی در قالب شعر سپید سروده شده اند.

آیا به راستی می توان مدعی شد که مارکس و مارکسیسم 
به خاک سپرده شده و با اطمینان گفت که مارکسیسم 

هم چون نظریات عهد باستان منسوخ شده است؟ 

بحران هــای اجتماعــی در شــرایطی رخ 
می دهد که ساختارها و نهادهای اصلی جامعه 

دچار بی کارکردی یا کژکارکردی شده...

 انتشــار گزارش »کالبدشناسی ناآرامی های 
شــهریور-مهر 14۰1« از سوی گروه مطالعات 
ایران در ماه نگار راهبردی دیده بان امنیت ملی...
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