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در اجالس مونیخ با حضور وزیر خارجه ایران رقم خورد

توافق جهانی برای
آتشبس در سوریه

ظریف :دیدگاه ما مبنای برنامه ریزی شورای امنیت برای آینده سوریه قرارگرفته است
با توافق روسيه و امريكا ،اجالس مونیخ دو گروه كاري ،اولی برای امور بشردوستانه و دومی برای آتش بس تشکیل داد
مدودف ،نخستوزير روسيه نسبت به زمينهچينيهاي عربستان براي گسيل نيروي نظامي به سوريه هشدار داد
 17عضو گروه بينالمللي حمايت از سوريه طی نشستي در مونيخ ضمن توافق بر اجراي آتشبس در سوريه
بر ارسال فوري كمكهاي بشردوستانه به مناطق محاصره شده تأكيد كردند
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برگزيدگان سيوچهارمين جشنواره فيلم فجر پنجشنبه شب در برج ميالد معرفي شدند

 ۹سيمرغ روي شانه «ابد و يک روز»
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اول دفتـــر
انقالب -انتخاب
حسامالدين آشنا

مشاور فرهنگي رئيس جمهوري

«بایــد زبان انقــاب را روزآمد کنیــم .ما اهل
گفتوگو ،منطق ،مذاکره و تفاهم هستیم .انقالبی
در عصر ما یعنی اهل مشارکت انقالبی ،یعنی اهل
مدارا ،یعنــی اهل مقاومت و یعنــی اینکه کاالی
کشــورش در بازار جهانی توان رقابت داشته باشد
و یعنی اهل امید ،اهل نشــاط و اهل ســازندگی».
(رئيس جمهوري)94/11/22-
پس از  37سال چه چیزی از انقالبیگری باقی مانده است؟ روحانی پاسخ
میدهــد« :انقالبی در عصر ما یعنی اهل مشــارکت انقالبی ».یعنی آن اراده
جمعی که زمانی در شورو هیجان برای پیروزی انقالب اسالمی متجلی شد،
امروز میتواند در «مشارکت انقالبی» برای انتخابات و برای تعیین مردمساالرانه
سرنوشت نسل حاضر از سوي خود همین نسل استمرار یابد .همه آن عناصری
که روحانی برای «روزآمد کردن زبان انقالب» بیان میکند ،در «روز انقالب»
هم وجود داشــت .مقاومت انقالبی به هیچ عنــوان از مدارا و مذاکره و تفاهم
بــرای کاهش هزینه پیروزی انقالب جدا نبود .این انقالب بدون مصاحبههای
امام خمینی(ره) با خبرنگاران امریکایی و اروپایی در پاریس نمیتوانســت در
چنین سطحی از هزینه انسانی به پیروزی برسد .وقتی امام خمینی(ره) هجرت
«سری از الطاف خفیه الهی» میداند ،به همین نسبت
ناخواسته به پاریس را ّ
معنادار میان مصاحبه با خبرنگاران غربی ،رفــع ابهام از اهداف و آرمانهای
نهضت و بنابراین کاهش تلفات انســانی و غیرممکن کردن مداخله مستقیم
امریکا اشاره میکند.
«امام(ره) با اخالق اسالمی توانســت هنرمندانه انقالب را از کنار نفرت و
انتقام عبور دهد و اگر این کار هنرمندانه امام نبود ،کشــور سالیان دراز مبتال
به جنگ داخلی میشد .این مردم بودند که با راهبری امام و اخالق اسالمی،
گل را بر لولههای تفنگ زدند و نشــان دادند چگونه انقالب جاذبهای دارد که
میتواند همه را در مسیر حق و عدل جذب کند».
امام خمینی(ره) در گفتوگوی مســتقیم با افــکار عمومی امریکاییها و
اروپاییها با زبانی قابل فهم برای آنان از دموکراسی ،حقوق بشر ،حق تعیین
سرنوشت و انتخابات و آزادی بیان سخن میگفت و آنگاه که ارتشیان ایران را
مخاطب قرار میداد ،حساسیت آنان را میشناخت و میگفت« :آقای سرلشکر!
شما نمیخواهید مستقل باشید؟ ...ما ميخواهیم تو آقا باشی».
اگر روحانــی انقالبیگری روزآمد را با «مشــارکت انقالبــی» در تعیین
سرنوشــت در پای صندوقهای آرا و نیز برپایی انقالبی ایرانی در کارخانهها و
بازار و دانشــگاه و ...تعریف ميکند ،باید پرسید کدام شکل و محتوای انقالب
این نوع از بازتوصیف را ممکن ميســازد؟ چگونــه ميتوان میان انتخابات و
آرمانهای انقالب پیوند برقرار کرد و در عین حال بی ربط سخن نگفت؟ اگر
کسی این سخن را درباره انقالب اکتبر بیان کند ،به سهولت ميتوان او را به
آشفتهگویی متهم کرد ،اما در انقالب اسالمی چه نسبتی میان آزادی انتخاب
و انقالب اسالمی وجود دارد که پس از  37سال هنوز هم ميتوان جمالتی از
نوع سخنرانی  22بهمن روحانی درباره آن ساخت؟
دقت درباره روایت ویژه امام خمینی(ره) از تاریخ معاصر ،از مشــروطه و از
نحوه گسست کودتایی و رضاخانی از دستاوردهای مشروطیت ،پاسخ روشنی
به دســت ميدهد .اگر در شیفتگی امام خمینی(ره) به مدرس تأمل کنیم و
ببینیــم که او چگونه مدرس را در دل یک فضــای پارلمانی به عرصه روایی
درميآورد ،راهی به ســوی پاسخ مناسب گشــودهایم .در روایت امام ،مدرس
قهرمانی مجلسی است که به نهاد پارلمان معنا میبخشد .او هم شیفته مدرس
بود و هم شــیفته نهادی دموکراتیک به نام مجلس که در کنار قانون اساسی
گوهر جنبش مشروطه را تشکیل ميداد .بنابراین امام خمینی(ره) از همین
زاویه یعنی با توســل به گفتمان انتخابات و مجلس و حق تعیین سرنوشت
دموکراتیک ملت از سوي همین ملت به رژیم شاه حمله ميکرد .او ميگفت
مجلــس پس از کودتای رضاخانی از محتوای قانونی خود خارج شــده بود و
اضافه ميکرد «با چهار تا وکیل مثل مدرس» مجلس مجلس نمیشــود باید
کل مجلس انتخاباتی و مدرسپرور باشد.
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یادداشـــت

یادداشـــت

اجماع ملي ،مشارکت حداکثري ،نشاط ملي
سيدرضا صالحي اميري

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

 22بهمــن ميتوانــد نقطــه آغازي بــراي رفع
کدورتها و بسيج و نشاط ملي براي ورود به انتخابات
هفتم اسفند باشــد .احياي گفتمان امام و انقالب و
توجه به ارزشهاي نهفته در قيام مردم در سال  57و
يادآوري همدلي و همزباني آن روزها بيترديد کمک
شايستهاي براي سامان بخشيدن به وضعيت کنوني
جامعه و جلوگيري از خطر انحراف از مســير مستقيم و درست است و يکي
از بهترين محملها براي بازتوليد ســرمايه اجتماعي ايام انقالب ،انتخابات و
صندوقهاي رأي اســت .باوجود عدم راهيابــي عده قابل توجهي از نيروهاي
شايسته و دلسوز انقالب به رقابت انتخابات مجلس شوراي اسالمي ،اما ميتوان
همچنان به حضور و حماسه مردم در انتخابات پيش رو اميدوار بود و به قول
رئيس جمهوري محترم بايد عاقبت کار را در نظر بگيريم.
بيانات رهبر معظم انقالب در هفتههاي اخير پيرامون موضوع انتخابات و
سخنان رئيس جمهوري محترم و مقامات عالي نظام از اهميت حضور پررنگ
مردم در انتخابات پيش رو حکايت دارد .خوشبختانه اتفاق مهمي که در اين
انتخابات روي داده و بيانگر اوج بلوغ سياســي گروهها و جريانهاي سياسي
درون نظام است و ميتوان آن را ميوه و ثمره درخت  37ساله انقالب دانست،
شعارها و مطالبات و دغدغههاي نيروهاي وفادار انقالب اسالمي از سطح منافع
فردي و گروهي به ســمت منافع ملي و مصلحت و خير جمعي ســوق يافته
است .همچنان که صحنه زيباي  22بهمن امسال تجلي عقالنيت توسعه يافته
جامعه ايران بود که با وجود چالشها و کاســتي هايي که بر کســي پوشيده
نيست ،اســاس انقالب را اصل و ساير مسائل را فرع ميدانند .از اين رو هيچ
جريانــي حق ندارد عظمت اين حضور مردمــي را به نفع خود مصادره کند.
 22بهمن امســال متعلق به همه مردم و پاسخ به نداي رهبري بود که پيش
از ايــن تأکيد کرده بودند مردم حضور خود را در راهپيمايي  22بهمن به رخ
خواهند کشيد.
روزهايي که گذشــت ،يادآور مجاهدتها و مبارزات ملت بزرگ ايران در
سرنگوني رژيم پهلوي و استقرار نظام جمهوري اسالمي بود .حضور گسترده
مردم در سراســر کشــور در مراســم راهپيمايي  22بهمن نشان داد که اين
ملت همچنان اســتوار و محکم پاي انقالب و اهداف آن ايستاده است و براي
پيشــرفت و توسعه کشور همواره در صحنه حاضر است .آرمانهاي بنيانگذار
فقيد جمهوري اســامي يعني استقالل ،آزادي و استقرار نظامي که دو رکن
جمهوريت و اسالميت اســاس آن است ،نياز به پاسداري و زنده نگاه داشتن
در متــن جامعه دارد و  22بهمن يکي از نمادهاي پويايي جامعه در مســير
احياي ارزشهاي انقالب است .امروز بيش از هر زمان ديگري نياز به وحدت
و انســجام ميان همه نيروهاي انقالب داريم تا در درياي پرتالطم خاورميانه
و جهان پرآشــوب پيرامون ،کشتي انقالب را به سمت ساحل امن و آسايش
سوق دهيم.
بايد توجه داشته باشيم که مشارکت در انتخابات امري دوسويه است .يک
ســوي آن حق انتخاب مردم اســت و با مشارکت و حضور هر چه بيشتر آنها
انتخابات معناي بهتري مييابد و سوي ديگر آن تکليفي است که بر عهده
دست اندرکاران انتخابات است .رأي دهندگان خواستهها و مطالباتي دارند
که در قبال مشــارکت در انتخابات انتظار دارند برآورده شــود .به بيان ديگر
فرايند تحوالت پس از رأي مهمتر از خود رأي است و مردم ميخواهند نتيجه
رأي خود را در رفتار حاکميت ببينند.
دغدغه امروز بخشي از افرادي که به نام انقالب سخن ميگويند و با سخنان
غرض ورزانه ،در پي غبارآلود کردن فضا و سياه نمايي عليه دستاوردهاي دولت
هستند ،بيشک مطالبات مردم نيست.رسانهاي که مراسم تجليل از سرداران
هستهاي را که رهبر انقالب از آنها به عنوان افرادي امين ،شجاع و متدين نام
بردهاند ،با تيتر غرض ورزانه تجليل از سيمان خبررساني ميکند ،حتماً خالف
وحدت ملي و با هدف انتقامجويي و تقابل عمل ميکند .دغدغه من اين است
که عدهاي در فضاي کنوني بخواهند به نام انقالب و ارزش ها ،فضاي سياسي
را آلوده و مخدوش کنند.
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رمز پیروزی در هفتم اسفند
حسن رسولي

فعال سیاسی

رئيس جمهوري در دو ســخنراني اخیر خود يكي
در مراسم ســالگرد پيروزي انقالب اسالمي و ديگری
در اجالسي با سازمانهاي مردمنهاد ،موضعگيريهاي
صريح ،دقيق و مهمي درباره انتخابات اتخاذ کردند كه
حاوي نكات قابل توجه و تأملي اســت .نكته نخســت
اعالم روشن و واضح نارضايتي رئيس جمهوري از حذف
گســترده نيروهاي صاحبنام و رأيآور يك جريان سياسي از سوي نهاد نظارتي
اســت .موضعي كه براساس مسئوليت قانوني رئيس جمهوري بر پايه اصل 113
قانون اساســي اتخاذ شده است؛ چرا كه وي به حكم قانون مسئوليت نظارت بر
حسن اجراي قانوني اساسي را به عهده دارد .از سوي ديگر ،وي تلويحاً اشاره دارد
خوشبيني مبني بر حضور تمام سالیق در انتخابات محقق نشده و بر اين اساس
تأكيــد كرد آرايش انتخاباتي فعلي با ايدهآل مد نظر وي تفاوت زيادي دارد .این
در حالی اســت که آقای روحاني و بسیاری از اعضای کابینه از جمله معاون اول
او رایزنیهــای زیادی برای برگزاری انتخاباتی با حضور تمام ســایق انجام داد.
اما به هر روی نتیجهای مترتب بر این رایزنیها حاصل نشــد .اما مهمترين نكته
در ســخنان روحاني اين اســت كه گرچه مطابق آرایش انتخاباتی فعلی ،امکان
انتخاب مطلوب برای همه جریانات سیاسی فراهم نیست ،اما همه باید در انتخابات
حضور پیدا کنند .تأکیدي كه ميتواند حاوي اين پيام باشــد كه دولت ،خواهان
یاری مردم برای مجلسی قوی با ترکیبی متفاوتتر است و برای تحقق این امر،
تنها حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رأی میتواند کارساز باشد .این در
حالی است که شاید به واسطه اتفاقات رخ داده ،برخی بیانگیزه شده باشند ،اما
تنها راه برای رهایی از مجلســی رادیکال و یکدســت ،حضور سالیق مختلف در
انتخابات و رأی مردم به آنهاســت .شاید اکنون برخی تصور کنند که یک جناح
به واســطه رد صالحیتها بیانگیزه شده است ،اما آنچه بارها تأکید شد ،مسأله
امید بود .مســألهای که بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ،رئیس دولت
نیز به آن تأکیدها زیادی داشت .همین بازگشت امید به جامعه بود که انتخابات
ریاســت جمهوری سال  92را رقم زد .حفظ امید به عنوان رمز پیروزی میتواند
در انتخابات مجلس دهم نیز راهگشا باشد .حال اینکه رئیس جمهوري به عنوان
رئیــس دولت نیز تأکید کرد که از دولت در انتخابات پیش رو کاری برنمیآید و
تنها مردم میتوانند وارد عمل شوند و تصمیم نهایی را بگیرند.

خبــــــر
ظريف در حاشيه نشست امنيتي مونيخ:

دیدگاه ما مبنای برنامه ریزی شورای امنیت برای
آینده سوریه قرار گرفته است

محمد جــواد ظریف تاکید کرد که همه باید علیه گــروه های افراطی و
تروریستی متحد شده و امکان ارسال کمک های انساندوستانه برای مردم این
کشور فراهم شود .به گزارش ايرنا ،وزیر امور خارجه کشورمان ديروز (جمعه)
در گفت وگو با خبرنگاران رسانه های ایرانی در محل کنفرانس مونیخ ضمن
بیان این مطلب ،درباره نشست روز پنجشنبه گروه تماس سوریه ،اظهار داشت:
«مذاکرات باید برای دســتیابی به یک راه حل سیاســی سوری توسط مردم
سوریه باشد و دیگران نیز به آن کمک کنند و نه اینکه برای آن شرط گذاشته
و چارچوب تعیین کنند .مذاکرات باید به راه حل ایجاد حکومت فراگیر منجر
شــود» .ظريف ادامه داد« :دیدگاه های ما مبنای برنامه ریزی شورای امنیت
برای آینده سوریه قرار گرفته است ضمن این که مشکالتی هم در این زمینه
در رابطه با تعیین گروه های تروریســتی یا گروه هــای معارضه که قابلیت
مذاکرات را دارند ،وجود دارد .آنچه در نشســت روز پنجشنبه درباره سوريه
اتفاق افتاد در واقع یک اتفاق سیاسی بود برای کمک رسانی انساندوستانه به
همه جا شامل هم شهرهایی که توسط گروه های مسلح در محاصره هستند
و هم شــهرهایی که توســط دولت در محاصره هســتند که باید با رساندن
کمک های انساندوستانه به آنها یک مشکل اساسی انسانی حل و درگیری ها
در اولین فرصت ممکن متوقف شود».

سرنگونی پهپاد جاسوسی عربستان در یمن

نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن ،یک پهپاد جاسوسی عربستان را در
استان «حجه» این کشــور منهدم کردند .به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری
العهد ،این پهپاد جاسوسی در شهرستان «میدی» واقع در استان «حجه» در شمال
یمن سرنگون شده است .ارتش و کمیتههای مردمی یمن همچنین بامداد دیروز
فرودگاه بینالمللی جیزان در عربســتان را هدف حمله موشــکی قرار دادند .این
موشک از نوع «قاهر  »1بوده است .این عملیات چهارمین عملیات ظرف چهار روز
گذشته است که جیزان در داخل خاک عربستان را هدف قرار داده است.

