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مقام معظم رهبري در دیدار مسئوالن دفتر تبلیغات اسالمي مطرح کردند

ﺧﺒﺮ

اصولگرایان ميگویند حل مشکالت اقتصادي
جزء اهداف انقالب نبود

انتظار از حوزه علمیه قم براي حل ابهامها و مشکالت دیني

سردار باقري:

اختالف نظر در اهداف انقالب

اردوغان:

با کمک ایران و روسیه منطقه را
نجات ميدهیم
 ایســنا :رئیسجمهــور ترکیــه گفت :بــا کمک
ایران و روســیه مصمم به نجــات منطقه از فاجعه
هســتیم .بــه نوشــته روزنامه حریــت ،رجب طیب
اردوغــان ،رئیسجمهــور ترکیه ،در یک ســخنراني
در حــزب عدالت و توســعه تأکید کــرد :ما مصمم
هســتیم با همکاري ایران ،روســیه ،آمریکا و بهویژه
مردم ســوریه منطقهمــان را از فاجعه کنوني نجات
دهیم .وي همچنین گفت که از زمان عملیات ترکیه
براي پاکســازي شــرق فرات در شــمال ســوریه از
تروریســتها ،حدود  ۳۰۰هزار سوري توانستهاند به
سرزمین خود بازگردند.

رهبري با اشاره به ســؤالهاي متنوع دیني که براي
دستاندرکاران فعالیتهاي فرهنگي و هنري وجود
دارد ،خاطرنشان کردند :پاسخگویي به این سؤالها و
ابهامها ،وظیفه حوزه و دســتگاههایي همچون دفتر
تبلیغات اسالمي است.
ایشان دفتر تبلیغات را به اولویتبندي و تمرکز بر
کارهاي زمینمانده در حوزه علمیه قم توصیه کردند
و درخصوص فعالیتهاي تبلیغي در فضاي مجازي
افزودند :دســتگاههاي مختلفــي در فضاي مجازي
حضــور دارند ،اما حضور در این فضا باید یک حضور

جریانســاز باشد؛ ضمن اینکه بهترین راه شناسایي و
ارتباط بــا گروههاي مؤثر فرهنگي و یافتن ســؤالها
و ســرنخهاي فکري آنان ،استفاده از فضاي مجازي
اســت.حضرت آیتاﷲ خامنــهاي همچنین تدوین
و انتشــار کتابهایي با موضوع پاســخ به شــبهات
فکري جوانان و دانشــجویان را الزم دانستند».تدوین
دانــش مــددکاري اســالمي«» ،شبکهســازي و
همافزایي با سایر دســتگاههاي فعال در امر تبلیغ«
و »آسیبشناســي تبلیغ« از دیگــر توصیههاي مقام
معظم رهبري در این دیدار بود.ایشــان به حلقهای

جایگاه بازرگان در اندیشه مخالفان دیروز و موافقان امروز

از ذم ﺗﺎ ﻣﺪح ﺑﺎزرﮔﺎن
مهرشــاد ایماني :نام و نقش او را انــکار ميکردند و
ميگفتنــد که انقالب با خطکشهــاي قانوني امثال
بازرگان به توفیق نميرســد؛ اما ســالها گذشت که
منتقدان سرســخت اندیشــه بازرگان نیز دریافتند که
نظام قانونمدار بازرگان در راه اعتالي جامعه مدني
و ســاختارگرایي نظام سیاســي بیش از هیجانهاي
زودگذر ميتواند در مناسبات کشورداري مفید باشد.
بازرگان درعینحال که همگام انقالب اســالمي بود
و هیــچگاه از نظرات بنیانگذار انقــالب عدول نکرد،
آینده روشــن عرصه حکومــتداري را جز با تکیه بر
خردمنــدي نميدانســت و پس از پیــروزي انقالب
تالش کرد کــه در مقابل تندرويها ایســتادگي کند.
شــاید اگر تندروهاي امروز بر طریق بازرگان بشورند،
جاي تعجب نباشد؛ زیرا مشي او را در تعارض با خود
ميبیننــد؛ اما وقتي افرادي کــه در روزگار کنوني که
جامه نواندیشــي سیاسي بر تن کردهاند و درعینحال
در دهه  ۶۰در زمره تندروها محســوب ميشدهاند ،بر
مشــي اعتدالگونه و اصالحطلبانه بازرگان حملهور
ميشــوند ،ایــن پرســش را بــراي مخاطــب ایجاد
ميکنند که اگر هنوز به اندیشــه بازرگان ميشــورید،
چرا خود در گــذر زمان از آنچه بودید ،دور و به آرای
بازرگان نزدیك شــدهاید؟ ســخنان عباس عبدي در
میزگرد اخیرش بــا مصطفي تاجــزاده گویاي چنین
تعارضي اســت .عبدي گفته اســت که نگاه بازرگان
صرفا قانونگرا و نخبهگرا بود و او موافق مشــارکت
اجتماعــي نبود .او اظهار کرده اســت که اگر بازرگان
خود را قانونگرا ميدانســت ،چرا موضع سکوت را
در مقابــل گروههاي چریکي پیش از انقالب در پیش
گرفت .این سخن از دو منظر قابل نقد به نظر ميرسد؛
نخســت آنکه صحبت اخیر عبدي در شرایطي انتقاد
ضمني به ســکوت در مقابل بيقانوني دارد که بعد
از انقــالب خود طریق فراقانوني را برگزید و ســالها
بعد به گفته خودش ،منتقــد تحوالت افراطي مانند
مناقشــات خیاباني دي  ۹۶شد .دستکم بازرگان در
آن زمــان در برابر بيقانوني ســکوت کــرده بود؛ اما
عباس عبدي راهي ضدقانون را در شــرایطي برگزید
که انقالب به ثمر رســیده بــود و انتظار ميرفت که
همه نیروها زیر پرچم قانون جمهوري اسالمي ایران
فعالیت کنند .دومین نقد به این ســخن آن است که
بازرگان در شرایطي آشکارا از بيقانوني انتقاد ميکرد
که انقالب اســالمي پیروز شده بود و رعایت قانون را
یکــي از اصول پایــداري نظام ميدانســت؛ وگرنه بر
همگان مشــخص اســت و تردیدی در این نیست که
بازرگان با روحیه اســتبدادي حاکم بــر رژیم پهلوي
مخالــف بود .ابــراز چنین نقدهایي در شــرایطي که
امثال عباس عبــدي نیز خود در روزگار کنوني مدافع
اصول دموکراتیك و قانونگرایانه محسوب ميشوند،
شــاید قدري نشــان از بیتمایلی به پذیرش خطاها
داشته باشد؛ موضوعي که کمتر در مصطفي تاجزاده
دیده ميشــود .او در مناظرهاي که روز گذشته منتشر
شد ،گفته است که ما نباید اندیشه بازرگان و نهضت
آزادي را حــذف ميکردیم .بههرروي درعینحال که
هنوز برخي از نیروهاي سیاســي نخســت انقالب به
بازرگان انتقاد ميکننــد ،خود در مقام عمل روش او
را برگزیدهاند و این نشان ميدهد که عموم نیروهاي
اصالحگــرا در روزگار کنونــي میــل به بازگشــت به
بازرگان را دارند.
بازرگان ،شخصیتي قانونمدار و دموکراتیك
ناصر تکمیلهمایون ،جامعهشــناس ،تاریخنگار
و از شــاگردان مهدي بازرگان بــاور دارد که خدمات
بــازرگان در تــرازوي تاریخ بســیار بیشــتر از نقایص
اوســت .او در تبیین این موضوع به »شــرق« گفت:
»هیچیك از نیروهاي سیاسي بيعیب و نقص نیستند
و ســخن درستي نیست که بگوییم انســانها مبرا از

خطا محســوب ميشوند و هیچ گروه سیاسي و حتي
رفع یك تعارض
جبهه ملــي یا بعدتــر نهضــت آزادي از این قاعده
این استاد تاریخ در پاسخ به پرسشي مبني بر اینکه
مســتثنا نیســت؛ اما تاجایيکه من مرحوم بازرگان را
تعارض ســکوت بازرگان در برابــر گروههاي چریکي
ميشــناختم ،فردي پاكدســت ،اخالقمدار ،متدین
پیــش از انقالب با مشــي قانونگرایي او چگونه قابل
و پــاك بودند؛ گرچه اشــتباهاتي در حوزه سیاســت
رفع اســت ،اظهار کرد» :مهندس بــازرگان در دادگاه
داشــتند؛ اما کلیت منش فردي و سیاســي ایشــان
پیش از انقالب خود گفت ما آخرین گروهي هســتیم
محترم اســت .برخي از افراد بــا ایجاد یك دوقطبي
که با شــاه با رعایت قانون مواجه ميشویم و بعد از
نادرســت ،مهنــدس بــازرگان را ضددیــن معرفي
ما ممکن است که گروههایي بیایند که به قانون پایبند
ميکنند .بــا ذکر خاطرهاي بر ایــن ادعاي کذب خط
نباشند .کاري از دســت بازرگان برنميآمد و سرکوب
بطالني ميکشم .من در دانشسراي تعلیمات دیني
شاه نیز آنقدر گسترده شده بود که دیگر تحمل چنان
شاگرد مرحوم بازرگان بودم .رئیس دانشسرا مرحوم
حکومتي ممکن نبود؛ از سوي دیگر اگر در آن شرایط
یداﷲ ســحابي بود و افرادي مانند مرحوم طالقاني و
از قانون ســخن ميگفت ،بيتردید در زمره طرفداران
نوربخش در آنجا تدریس ميکردند .مهندس بازرگان
شاه قلمداد ميشد«.
اگــر دیندار نبــود و مخالف مباني دینــي در انقالب
ادامه اندیشه بازرگان
بود ،چطور ســالها پیش از انقالب در دانشســراي
او دربــاره جایگاه فکري بــازرگان در عصر کنوني
دینــي تدریس ميکرد؟ او در زمــان دکتر مصدق در
ادامــه داد» :گرچه نهضت آزادي ممنوع اعالم شــد،
مسئله خلع ید کاري بســیار بزرگ انجام داد یا آنکه
اما اندیشــه این جریان و مشــخصا اندیشــه بازرگان
وقتــي دکتر مصــدق او را براي
تمامشــدني نیســت ،زیــرا این
مدیریــت آب تهــران منصــوب
اندیشــه از زمــان ســیدجمال
نام و نقش او را انکار ميکردند و
کرد ،زیربناهاي لولهکشــي تمام
تاکنــون وجود داشــته اســت.
ميگفتند که انقالب با خطکشهاي
شــهر را با کمك خیرین و بدون
بــازرگان اســالم را راه دفــاع از
قانوني امثال بازرگان به توفیق
هیــچ بودجهاي ایجــاد کرد .او
ایران ميدانســت؛ او باور داشت
نميرسد؛ اما سالها گذشت که
در فــرداي کودتــاي  ۲۸مرداد
که اســالم یك دین کامل اســت
منتقدان سرسخت اندیشه بازرگان
نیز دریافتند که نظام قانونمدار
ســال  ۳۲در راه تــداوم نهضت
که بشــر ميتواند به بهرهگیري
بازرگان در راه اعتالي جامعه مدني
ملي قدم برداشــت و نگذاشت
از آن سیاســت درســتي را در
و ساختارگرایي نظام سیاسي بیش
کــه آن نهضت عظیم اجتماعي
پیش بگیــرد ،اما چنین دیدگاهي
از هیجانهاي زودگذر ميتواند در
خاموش شود .در تمام سالهاي
هیچگاه بــا تعصــب و تندروي
مناسبات کشورداري مفید باشد
فعالیتــش هیــچگاه اصــل
همراه نشــد .بازرگان براســاس
قانونمداري را زیر پا نگذاشــت
قــرآن اعتقاد داشــت که در یك
و زندگي مدني او از تمــام رهبران ملي منظمتر بود.
جامعه باید آیه ال اکراه فيالدین جاري باشــد .آنهایي
مهنــدس بازرگان در تشــکیل انجمنهاي پزشــکان
که اکنون به مهندس بازرگان ميشورند ،از یاد بردهاند
اسالمي ،معلمان اســالمي و کارگران اسالمي نقش
کــه روزگاري خودشــان مــردم را تحت فشــار قرار
مؤثري داشــت و نباید در نقد او تمام این خدمات را
ميدادند .جالب اســت که گاهي شنیده ميشود که
نادیده گرفت .در دوره انقالب نیز بیش از بســیاري از
بازرگان نميخواســت انقالب پیروز شود ،زیرا طرفدار
نیروهایي زحمت کشید که امروز ادعاي انقالبيبودن
شاه بود .کساني که چنین ادعاهایي را مطرح ميکنند
دارنــد؛ اما او انقــالب را مانند تندروهــا نميدید .در
از یاد بردهاند که روزي مرحوم بازرگان در ســخنراني
واقع اگر شاه از ســرکوبها ،انسدادها و ظلمهایش
خود با اشاره به عکس شــاه که در باالي سرش قرار
دســت برميداشــت ،مهنــدس بــازرگان تمایل به
داشــت ،گفت هرجا ميرویم باالي سرمان َظَلمهاي
مواجهه خشــونتآمیز نداشــت .البته من یك انتقاد
اســت .در آن زمــان ظالم خطابکردن شــاه جرئت
بــه او دارم .او در انتخاب اعضاي کابینهاش بســیار
بســیاري ميخواست .او درعینحال بسیار پاك و منزه
گروهمحــور عمل ميکــرد؛ یعني آنکــه تنها افرادي
بود«.
را برميگزیــد که به طور مســتقیم در نهضت آزادي
تأکید بر مشارکت عمومي
تکیملهمایــون در رد ایــن ادعــا که بــازرگان بر
فعال بودنــد و اعتناي چنداني به دیگران نداشــت؛
مشارکت عمومي تأکید نمیکرد ،گفت» :یك روز پیش
امــا در تصمیمگیريها هیچگاه بر مشــي دیکتاتوري
از انقالب ،مرحوم بازرگان گفت براي آنکه دانشجویان
عمل نکرد .حتــي به یاد دارم وقتي نظري قانعکننده
از ادامه تحصیل محروم نشــوند و برایشان مشکالتي
ميشــنید ،از موضع خــود پایین ميآمــد و به آنچه
پیش نیاید ،از سیاســت دوري کنند .عدهاي این سخن
واقعیت داشت ،عمل ميکرد«.

 ایسنا :رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح در نشست
ســاالنه هیئت امناي بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي
دفاع مقــدس در رابطه بــا تغییر رویکــرد عملکرد
نیروهاي مســلح از پدافند به آفند ،گفت :بر اســاس
آموزههــاي اســالم و آرمانهاي جمهوري اســالمي
ایران ،کشورمان تجاوز ،تهاجم و چشمداشتي به خاک
هیچ کشــوري ندارد و در راهبردهاي کالن کشــور ما
یک راهبرد دفاعي مشــخص داریم ،به این معني که
از اســتقالل و تمامیت ارضي و منافع کشــور و ملت
ایران دفاع خواهیم کرد.ســردار باقــري افزود :آنچه
که بیان شد به معناي آن نیســت که در رویکردهاي
ســطح عملیاتي و تاکتیکي صرفا دفاعي و منفعالنه
عمل کنیم .جمهوري اسالمي ایران ضمن اینکه هیچ
چشمداشــتي به منافع و خاک کشورهاي دیگر ندارد،
اما در حفظ منافــع خودمان رویکرد آفندي را ممکن
است داشته باشــیم و اگر کسي قصد تجاوز به منافع
کشورمان را داشته باشد و آثار و شواهد آن دیده شود،
نیروهاي مســلح کشور دســت روي دست نخواهند
گذاشت که منافع ملت ،امنیت و آرامش کشور آسیب
ببیند یا به خطــر بیفتد.او ادامه داد :رزمایشهایي که
در خلیجفارس یا دریاي عمان و زمین و هوا در ســال
جاري در حال انجام اســت یک تغییر ماهیت در آنها
پیدا شده و این مسیر رو به ارتقاست تا اینکه نیروهاي
مسلح آمادگي آن را داشــته باشند چنانچه ضرورتي
داشت ،در تاکتیکها این تغییرها را اعمال کنند.

جبهه پیروان در شهرهاي بزرگ
فهرست مشترك ميدهد
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 شرق ۴۰ :ســال بعد از رخداد انقالب سیاسیون
تعاریــف خود را از اهداف انقــالب دارند .تعاریفي
کــه گاه عجیــب ،متضــاد و متناقض اســت؛ مثال
اصولگرایان این روزها و در آستانه چهلمین سالگرد
انقالب اســالمي معتقدنــد که رفع فقــر و بهبود
معیشــت مردم و آزادي سیاسي و حتي سرنگوني
شــاه از اهداف انقالب نبوده اســت .اصالحطلبان
دقیقا تعبیر و تفســیري برعکس دارند .عباسعلي
کدخدایی ســخنگوي شــوراي نگهبان دیروز گفته
است :اگر قبل از پیروزی انقالب هم از مردم سؤال
میشــد که چرا قصــد انقالب داریــد و علیه رژیم
مبارزه میکنید ،هدفشــان مشــخص بود؛ اینطور
نبود که هدف ،تنها حل مشکالت اقتصادی و آزادی
زندانیان آن زمان باشــد؛ اهداف فراتر بود که همه
این مسائل را دربر میگرفت .آیتاﷲ مصباحیزدی
پدر معنوي جبهه پایداري هم دو روز پیش با انتقاد
از برخــی نهادها که هدف اصلی انقالب اســالمی
را رفع فقــر و محرومیت وانمــود میکنند ،گفت:
»اگر اینگونه باشــد ،انقالب اسالمی چه تفاوتی با
انقالبهای مارکسیســتی و لیبرالیستی دارد ،از این
رو امروز نیازمند یک حرکــت جدی فرهنگی برای
حفظ و بقای انقالب اســالمی هستیم .چنديقبل
هم یــك عضــو اصولگــرا و عضــو هیئتعلمی
دانشــگاه تبریز گفتــه بود که هــدف انقالب فقط
کنارگذاشتن شــاه فاســد و وطنفروش نبود و این
تعریف نازلی از انقالب اســت .این در حالي است
که فضلاﷲ صلواتي نخســتین فرماندار اصفهان
پــس از انقــالب و از نزدیــکان به دولــت موقت
اخیــرا در آســتانه چهلمین ســالگرد انقالب گفته
اســت :ازبینبردن فقر و جهل یکی از اهداف مهم
انقالب اســت که اگر در این راه شکســت بخورد،
دچار »نقض غرض« شــده است و به اهداف خود
نرسیده اســت بنابراین آرزومندیم مسئوالن به این
درک دست پیدا کنند تا شاهد مراحل عالی انقالب
باشــیم .پیمان فروزش نماینده سابق مجلس هم
اخیرا گفته اســت که یکی از اهــداف مهم انقالب
اســالمی ،نجات محرومان و مســتضعفان جامعه
بــود .او گفتــه اســت» :اما بــه دلیل اینکــه وارد
جنگی نابرابر شــده بودیم و در قبال آن باید هزینه
میپرداختیم ،اکثــر برنامهها با تأخیر انجام شــد؛
یعنی اهداف انقالب فراموش نشــدند ولی شــدت
و حدت آن با کنــدی مواجه بود« .اصالحطلبان با
انتقاد از رواج برخي رفتارهاي نادرســت در فضاي
سیاسي معتقدند که قرار بود با رخداد انقالب دیگر
شاهد این رفتارها نباشــیم .سیدناصر قوامی فعال
سیاســی اصالحطلب گفت :هدف انقالب اسالمی
این نبود که عدهای به راحتی در کشور راه بیفتند و
به دیگران تهمت بزنند و توهین کنند .او به ایســنا
گفته بود :ما انقالب نکردیم که عدهای مجالس را
به هــم بزنند ،توهین کنند و تهمت بزنند یا افراد را
مورد ضرب و جرح قرار دهند .هاشميرفســنجاني
در ســال  ۷۸در گفتوگویي درباره اهداف انقالب
گفته بــود» :این یک بحث طوالنــی و دارای فروع
بســیار زیاد اســت .صدور حکم کّلی بــرای آن کار
آســانی نیست .فرض کنید خواســته اولیه انقالب
یعنی حاکمیــت دین که جزء اهــداف انقالب بود
و میباشــد که والیت فقیه را مصــداق آن در نظر
گرفتیم .یا نفی سلطه فرهنگ غربی جزء اهداف ما
بود .یا مثال عدالت و ادای حق محروم و گرفتن حق
محرومان از متجاوزان یا آزادی ،دموکراسی و امثال
اینها جزء خواســتهها بود .ممکن اســت بعضی از
آن خواستهها ،در مقطعی زیر سؤال رود که همین
االن نمونههایی وجود دارد .فرض کنید االن کسانی
طرفدار این باشند که فرهنگ غربی نباید از کشور ما
بیــرون رود .یا فرض کنید همکاری با جهان ســوم
و عدم روابط صمیمی با کشــورهای اســتعماری
و اشــغالگران مثل اســرائیل و استعمارستیزی از
خواستههای انقالب بود .ممکن است به مقطعی
برســیم که نسل نو  -یا حتی نســل قدیم -بگویند
ضرورتی ندارد که این خواســتهها در انقالب باشد.
این مســائل که الاقل بین بخشــی از انقالبیون جزء
مسّلمات بود ،االن میتواند به عنوان سؤال مطرح
شــود .اگر عوامل حاکمیت آن خواستهها ضعیف
شــود ،این آسیبی که شما مطرح میکنید ،میتواند
اتفاق بیفتد.

پایــگاه اطالعرســاني مقــام
معظم رهبري :حضرت آیتاﷲ
خامنــهاي ،مقــام معظــم
رهبــري ،در دیــدار مســئوالن
دفتــر تبلیغــات اســالمي ،یک
وظیفه مهم این دفتر را پاســخ
به ســؤالها و نیازهــاي فکري
جوانان ،دانشجویان و گروههاي
اثرگــذار فرهنگي برشــمردند
و توصیههایــي دربــاره حضور
جریانســاز در فضاي مجازي و
آسیبشناسي مقوله تبلیغ بیان
کردند.
حضرت آیــتاﷲ خامنهاي
بــا تجلیــل از خدمــات دفتــر
تبلیغــات اســالمي ،وجــود
نواندیشي و روشــنفکري دیني در این دفتر را مغتنم
دانستند و گفتند :امروز ،دوره انقالب و روزهاي کار و
حرکتهاي جهشي است و قم به اینگونه نگاهها و
جهتگیريهاي نو ،بیش از پیش احتیاج دارد.ایشان
دفتر تبلیغات اســالمي را واحدی زنــده و برخوردار
از تألیفات پرشمار برشــمردند و افزودند :البته جاي
دفتر تبلیغات در مجموعههاي اثرگذار کشــور خالي
است و این دفتر باید با شناسایي مجموعههاي مؤثر
فرهنگي و پاســخدادن به ســؤالهاي دیني آنها ،بر
غناي فکــري این مجموعههــا بیفزاید.مقام معظم

مهــم در فعالیتهاي تبلیغي
یعني »اثر و بازخــورد تبلیغ«
اشاره کردند و افزودند :صرف
رفتوآمد مبلغان و گروههاي
تبلیغي به شــهرها و روستاها
و تأکیــد بــر خوشبیانبودن
آنها کافي نیست؛ مبلغان باید
بهگونهاي آموزش داده شوند
که بتوانند پــس از پایان دوره
تبلیغ نیز ارتباط و تبادل فکري
خــود را بــا جوانان مســتعد
اســتمرار بخشــند و در ظرف
چند ســال ،جمعــي از همین
جوانــان را بــه مبلغــان دین
در منطقــه خــود تبدیل کنند.
حضرت آیــتاﷲ خامنهاي با
اشــاره به توقعات زیاد از حوزه علمیه قم براي حل
مسائل و ابهامات گفتند :در گذشته چنین توقعاتي از
قم وجود نداشت و حوزه علمیه ،سربهزیر و مشغول
کار خود بود ،اما امروز این انتظار از حوزه علمیه قم
وجود دارد که براي ابهامها و مشکالت دیني راهحل
داشــته باشد.پیش از ســخنان مقام معظم رهبري،
حجتاالسالم واعظي ،رئیس دفتر تبلیغات اسالمي
و حجتاالســالم جعفري ،رئیس هیئت امناي دفتر
تبلیغات اسالمي ،گزارشي از فعالیتها و برنامههاي
این دفتر بیان کردند.

در مقابل تجاوز به منافع کشور
دست روي دست نخواهیم گذاشت

را دســت گرفتهانــد و ميگویند که بــازرگان مخالف
فعالیت سیاسي دانشجویان بود .آنها تاریخ را تحریف
ميکننــد و ميخواهنــد چهرهاي زشــت از مهندس
بازرگان ارائه دهند؛ چنین شرایطي در حالي است که
در نهضت آزادي حضور جوانان بهشدت دیده ميشد
و بازرگان باور داشت که مردم باید خود سرنوشتشان
را تعیین کنند .مرحوم بازرگان به میزان وصفناپذیري
بــر اخالق سیاســي تأکید میکرد ،اما بعــد از انقالب
شرایط بهگونهاي شد که هیچیك از نیروها به سخن او
اعتنایي نميکردند؛ هیچکس نميگذاشــت که دولت
موقت کار قانوني خود را انجام بدهد و شــرایط براي
مهنــدس بازرگان بهگونهاي رقم خورد که او ناچار به
استعفا شد«.
انکارناپذیري جایگاه بازرگان
داوود هرمیداسباوند ،از اعضاي پرســابقه جبهه
ملــي ایران و اســتاد روابط بینالملل ،بــاور دارد که
بازرگان در اعتالي اندیشــههاي ملي بســیار تأثیرگذار
بود .او به »شرق« گفت» :جایگاه واالي مرحوم بازرگان
بههیچوجه انکارشــدني نیســت .او در تمام مقاطع
باور داشــت که باید نظام سیاســي بــر طریق اصول
دموکراتیك اداره شــود و آزادي مطبوعات ،احزاب و
انتخابات در تمام سطوح وجود داشته باشد و مردم با
مشارکت عمومي براي خود تعیین سرنوشت کنند .او
باور داشت که ميتوان پس از انقالب با قانونگذاري
منســجم ،دموکراسي را در تمام زمینهها رایج کرد اما
شــرایط بهگونهاي پیش رفت که نتوانست آنطورکه
باید و شــاید به اندیشههاي خود جامه عمل بپوشاند.
بازرگان بهشــدت وطنپرســت و پاکدامــن بود .او با
نگاهي فراخ ،از اندیشــههاي خود نیز انتقاد ميکرد و
ابایي از پذیرش نقدها نداشــت؛ چنین دیدگاهي نشان
از باور قلبي او به اصل دموکراسي داشت«.
بازرگان یك شخصیت دیوانساالر
این اســتاد دانشــگاه در پاســخ به این پرسش که
بازرگان تا چه حد به ایجاد انقالب باور داشت ،اظهار
کرد» :بســیاري از کســاني که به نظام بوروکراســی
بــاور دارند ،با انقالب چندان موافق نیســتند .این یك
موضوع پذیرفتهشــده در تاریخ جوامع است .پس از
انقالب فرانسه دیوانســاالرها با غوغاهاي اجتماعي
موافق نبودند زیرا باور داشــتند کــه انقالب ميتواند
بسیاري از ســاختارها را در هم بشــکند .نخستینبار
از انقالب فرانســه برداشــتي رمانتیك شد و از آن به
بعد از بســیاري از رخدادهــا تعبیر انقالب شــد .در
ایران نیز چنین موضوعي صادق اســت؛ بســیاري از
دیوانســاالرهاي ایران یا همان کســاني که به نظام
بوروکراســی باور داشــتند ،با انقالب همسو نبودند و
نیســتند؛ براي مثال مشــروطهخواهان نميخواستند
که مطلقا شــاه برود ،بلکه تمایل داشتند شاه بهطور
مشــروط و منطبــق بر قانــون حکومت کنــد .همه
دیوانســاالرها از امیرکبیر تا مصدق و تــا بازرگان در
چنین چارچوب نظريای تعریف ميشــوند و موافق
تغییرات حاد نبودند«.
با بررســي ابعاد شــخصیتي و نوع تفکر سیاسي
مهدي بــازرگان ميتــوان دریافت کــه او گرچه یك
تئوریســین سیاسي یا یك حقوقدان نبود ،اما در مقام
عمــل با اعتقاد بــه اصل قانونگرایي نشــان داد یك
سیستم زماني ميتواند به توسعه سیاسي و اجتماعي
برســد که بهدور از هیاهوها ،قوانین منــدرج را اجرا
کند؛ این نگاه از ســوي بازرگان به معناي نفي اصالت
انقالب نبــود ،بلکه اتفاقــا چنین باوري در راســتاي
تحکیــم دموکراتیك بنیانهاي انقالب اســالمي قرار
داشت .شــاید با آشکارشدن چنین گزارههایي بسیاري
از نیروهاي سیاســي عصر حاضر بهصراحت از حذف
بازرگان انتقاد ميکنند یا آنکه در مقام عمل بر منش
او پیش ميروند.

 ایلنا :سیدکمال سجادي ،سخنگوي جبهه پیروان
خــط امام و رهبــري گفت :رویکرد اصلــي ،راهبرد و
استراتژي ما این است تا اصولگرایاني که بعضا پراکنده
هستند هرچه بیشتر در یک قالب و همگرایي مناسب
قــرار بگیرند تا بتوانند در شــهرهاي بزرگ فهرســت
مشــترک داشته باشند .ســخنگوي جبهه پیروان خط
امام و رهبري درباره رویکردهاي انتخاباتي این جبهه
براي ســال آینده گفت :هر یک از احزاب جبهه پیروان
خط امام و رهبري براي خودشــان سازوکاري تعریف
کردهاند ،اما رویکــرد کلي جبهه به طرف همگرایي و
انسجام اصولگرایان اســت .ما در جمنا هم عضویت
داریم و در اقشــار  ۲۲گانه که تعریف کردهاند ،ما هم
جزء اقشــار هســتیم که با آنها هم همکاري و تعامل
داریم .وي در پاســخ به این سؤال که آیا جبهه پیروان
قصــد ندارد خودش این نقش را ایفا کند؟ اظهار کرد:
جبهه پیــروان ناجي وحدت و انســجام اصولگرایان
هست ،اما خودش را بخشــي از اصولگرایان تعریف
ميکند ،اگر چنین چتري وجود داشــته باشــد ،ما هم
ميتوانیــم هم تقویتکننده آن باشــیم و هم در ذیل
آن چتر قرار بگیریم و همکاري مناسبي داشته باشیم.

گرفتن عکس با سفرا در زمان اعزام
به محل مأموریت عادي است
 ایرنا :ســخنگوي وزارت امور خارجه گفت :گرفتن
عکس ســفرا با وزیر امور خارجه در زمــان اعزام به
محــل مأموریت یک روال عادي و مرســوم در وزارت
امور خارجه است.بهرام قاسمي در واکنش به برخي
اظهارنظرها در فضاي مجازي درباره انتشــار عکسي
از وزیــر امــور خارجه بــا حمیرا ریگي ،ســفیر جدید
جمهوري اســالمي ایــران در برونئي ،افــزود :گرفتن
عکس با ســفرا در زمان اعزام به محل مأموریت یک
روال عادي و مرســوم در وزارت امور خارجه اســت
و وزیر امــور خارجه با همه ســفرایي که بعد از طي
تمامي مراحل اداري و تشریفاتي و صدور حکم عازم
محل مأموریت خود هستند دیدار و رهنمودهاي الزم
را در مورد محل مأموریت خود به ســفرا ارائه ميکند
و ســپس بر اساس یک سنت حســنه و خوب عکس
یادگاري ميگیرند.قاســمي اظهار کــرد :عالوهبراین،
رویکرد وزارت امور خارجه همانطور که در سالهاي
اخیر در دولت جدید و وزارت آقاي دکتر ظریف نشان
داده شــده ،اســتفاده هرچــه بیشــتر از ظرفیتهاي
بانوان و اهل ســنت در عرصه دیپلماســي است و ما
از ایــن رویکرد دفاع میکنیم و آن را در جهت ارتقای
جایگاه بانوان در عرصه دیپلماســي و توسعه کشور و
منافع ملي ميدانیم.وي خاطرنشــان کرد :کساني که
چنین اظهارنظرهایي در شــبکههاي اجتماعي دارند،
ميتوانند به آرشــیو عکس ســفرا در زمــان اعزام به
محلهــاي مأموریت مراجعه کنند و ببینند که گرفتن
عکس یادگاري مختص خانم ریگي نبوده و این سنت
حســنه در دوران وزارت آقــاي دکتــر ظریف با همه
سفراي محترم ایران انجام شده و خواهد شد.
دبیر شوراي اسالميشدن دانشگاهها:

نباید مانعي براي سخنراني در
قالب قانون ایجاد کرد
 ایرنا :حجتاالسالموالمسلمین روحاﷲ شاطري،
دبیر شوراي اسالميشدن دانشگاهها گفت :دو نقش
قانونگذاري و اجرا براي شــوراهاي انقالب فرهنگي
و اسالميشدن دانشــگاهها تعیین شده که به منظور
انجام اولین بخش اجرائي ،آییننامههاي فرهنگي به
وزارتخانهها و دانشــگاهها ابالغ شده است .او افزود:
فرهنگ آزاداندیشــي باید مورد توجه قرار گیرد تا اگر
فــردي در چارچــوب قانون عمل کنــد ،مانعي براي
سخنراني وي وجود نداشته باشد.

