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ديده بان حقوق بش ر:

عربستان در يمن دست
به جنايات جنگي زده است
آيا سازمان ملل متحد اين بار نيز
سکوت مي کند؟

رهبر معظم انقالب اسالمي براي مقابله با جنايات دولت ميانمار مطرح فرمودند :

دولت هاي اسالمي اقدام عملي كنند
جمهوري اسالمي بايد عليه ظلم در هر نقطه جهان موضع صريح بگيرد

رهبر معظم انقالب اسالمي از سکوت و بيعملي مجامع جهاني و مدعيان حقوق بشر در قبال فجايع ميانمار
بهشدت انتقاد کردند.به گزارش پايگاه اطالعرساني دفتر مقام معظم رهبري ،حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر
معظم انقالب اسالمي صبح ديروز در ابتداي جلسه درس خارج فقه با اشاره به حوادث فاجعهآميز ميانمار ،از
سکوت و بيعملي مجامع جهاني و مدعيان حقوق بشر در قبال اين فجايع بهشدت انتقاد کردند و با تأکيد بر
اينکه راهحل اين قضيه اقدام عملي کشورهاي مسلمان و فشار سياسي و اقتصادي به دولت بيرحم ميانمار

است ،خاطرنشان کردند :جمهوري اسالمي بايد عليه ظلم در هر نقطه از جهان ،صريح و شجاعانه اعالم موضع
کند.حضرت آيتاهلل خامنهاي تقليل فاجعه ميانمار به يک درگيري مذهبي بين مسلمانان و بوداييها را نادرست
خواندند و افزودند :البته ممکن است در اين حادثه تعصب مذهبي تأثير داشته باشد ،اما اين قضيه يک قضيه
سياسي است ،زيرا مجري آن دولت ميانمار است و در رأس آن دولت نيز زني بيرحم قرار دارد که برنده جايزه
صلح نوبل بوده و با اين اتفاقات ،در واقع ،مرگ جايزه صلح نوبل رقم خورد.
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آيت اهلل ناصر مكارم شيرازي :

اگر مداحان نباشند
شعائر ديني رو به فراموشي مي رود
سيره اهل بيت بايد در همه بخشهاي زندگي مردم ديده شود

» سرمقاله

»

حاشيهنشينان شهري

دکتر حامد حاجيحيدري

از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
hajiheidari@PhiloSociology.ir

 -1از هنگام آغاز حيات مکتب اتريش و تبعات سترگ آن بر کل
پيکره علوم انساني جهان ،يک چيز مسجل شده است؛ و آن اين که به
کالنشهر مدرن ،و مردم عمدتاً مصرف کننده آن بايد به چشم يک
آسيب نگريست .اجماع نيرومندي پديد آمد حول اين مدعا که صداي
مطالبه يقه سپيدان شهرها ،بيش از ساير مردم موطن شنيده ميشود ،و
آسيب متابعت بي چون و چرا از شهروندان کالنشهرها که حکام بالمنازع
دموکراسيهاي امروز هستند ،بيش از منافع حاصل از آن براي کشور است.
مردم كالنشهرها به دليل خصلت ادبيات و زبان و ارتباطات و آموزش
خود ،در مقايسه با مردم شهرستانها و حاشيهنشينان و فرودستان،
عدم رضايت خود را با شمار بيشتري از شهروندان در ميان ميگذارند،
و «جو» ميسازند ،و به اين ترتيب ،گاه بر مسائل واقعي ملت ،با منافع
و سود خويش سرپوش ميگذارند.
 -2اما سلطه قشر متوسط شهري و يقه سپيدان ،همواره استثناهاي مهمي
داشته است .وقتي شکاف ميان حاشيه و مرکز ،پيرامون و متروپل ،شهرستان
و کالنشهر ،و جنوب شهر و شمال شهر ،به نحو مفرطي عميق شود ،در
يک جرقه ،نا آراميهاي اجتماعي عظيمي به وقوع ميپيوندند .بنا به اين
اصل ،دم و دستگاه حکمراني بايد به سمت اعتدال راستين ميل کنند و
بهتر است به دنبال ايجاد سيستمها و شبکههايي براي انتقال صداي مردم
فرو دست باشد که به عنوان بستري براي به اشتراکگذاري نظرات آنان
به کار گرفته شود .بايد ديدگاههاي آنها به خوبي بازتاب يابند.
 -3امروزه ،اقشار فرودست و محروم شهرستانها و حاشيه شهرها ،هر
چند که از سطح «محروميت مطلق» بسيار کهتري در مقايسه با محرومان
چند دهه قبل رنج ميبرند ،ولي «فشار زمانه» بيشتري را در مقايسه با
نسلهاي پيشين تحمل ميکنند و از اين رو «نرخ سرشکستگي» براي
گذر از مشکالت در ميان آنان بيشتر است .از اين قرار ،سياستمداراني
که اغلب ،ميانسال و کهنسال هستند ،و وضع و حال محرومان را با
محروميتهاي دوران قبل مقايسه ميکنند ،ممکن است از درک وضع
و حال آنها ناتوان باشند .براي عالج اين اوضاع و احوال ،بايد حساسيت
مفهوم «فشار زمانه» و «نرخ سرشکستگي» مردم را در هسته مرکزي
فرآيند تعامل خود با مردم قرار دهند.
 -4در همين ارتباط ،نکته مهم بعد آن است که تصورات متعارفي از
مطالبات مردم فرو دست ،ديگر روا نيست .آنها فقط دنبال پول يا
سبد کاال و خدمات و کمک نيستند .گروه عمدهاي از آنها ،منطقاً
نيازمند و خواهان بسته تأمينهاي مادي و همچنين و بويژه تأمينهاي
«غير مادي» هستند؛ آنها بيش از تأمينهاي مادي ،ميخواهند به درستي
ديده شوند و درون يک اتحاد فرهنگي به رسميت شناخته گردند .آنها
بيشتر نيازمند يک معناي فرهنگي خوب و يک چشمانداز روشن هستند.
چنين تأمينهاي مادي و معنوي همهجانبه که رکن اصلي آن در جنبه
معنوي و به رسميت شناختن هويت غني اين مردم آسيب ديده است،
تأثير قابل توجهي بر ميزان وفاداري آنان خواهد داشت .مردمي که اين
نوع از تأمينهاي معنوي را تجربه ميکنند ،اغلب به ميزان چندين برابر
تأمينهاي مادي احساس رضايت خواهند کرد.
 -5نکته بعد اين است که بايد فرو دستان را به طرح صريح خواستهها
تشويق کرد و ميتوان از گروههاي فارغ التحصيل علوم انساني براي
تحقيق ميداني در مورد مسائل و آسيبهاي آنها کمک گرفت .ولي
مهمتر از جلب و جمعآوري اين اطالعات ،آن است که مهياي حل و فصل
اين مسائل باشيم .يک دم و دستگاه حکمراني که تماماً در شاخصهاي
کالن سير ميکند و عميقاً در محاصره روشنفکران برج عاج نشين است،
ابدا ً مناسب اجراي راه حل مسائل اين روزگار نيست .وقتي مردم بدانند
که حاکمان از مسائل آنها خبر دارند ،ولي کاري براي تسکين دردهاي
آنها نميکنند ،يا نميتوانند کاري انجام دهند ،آن گاه در وضعيت
خطرناکتري قرار ميگيرند.
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بخش سياسي خارجي :جنايات بي پايان آل سعود و ائتلالف
تحت هدايت آن در يمن ادامه دارد.اگرچه سازمانها و نهادهاي
بين المللي و به اصطالح حقوق بشري طي دو سال اخير در قبال
اين جنايات سکوت کرده اند ،اما دامنه اين جنايات به اندازه اي
وسعت يافته است که حتي اين نهادها نيز نمي توانند به سادگي از
کنار آن بگذرند .ديدهبان حقوق بشر ،ائتالف تحت امر عربستان را
که در يمن ميجنگد ،به ارتکاب جنايت جنگي متهم و اعالم کرده
حمالت هوايي اين ائتالف  ۳۹غير نظامي از جمله  ۲۶کودک را
طي دو ماه کشته است.
اين گروه حقوق بشري اعالم کرد پنج مورد از اين حمالت که چهار
مورد از آنها منزل مسکوني و يک مورد مغازه خوار و بار فروشي را
هدف گرفت و به صورت عامدانه يا با بي مالحظگي موجب تلفات
کورکورانه غيرنظاميان شد ،نقض قوانين جنگي است.اين ائتالف
مکررا اتهامات جنايت جنگي را رد کرده و ميگويد حمالتش عليه
شبه نظاميان حوثي يمن است نه غيرنظاميان .يمن سالهاست که
در کنار تجاوزات ائتالف تحت امر عربستان با يک جنگ داخلي
دست و پنجه نرم ميکند.
سارا لي ويتسون ،مدير بخش خاورميانه در ديدهبان حقوق بشر
در بيانيهاي گفت :اينکه ائتالف تحت امر عربستان مکررا متعهد
ي قانونمند داشته باشد ،جان کودکان
ميشود تا حمالت هواي 
يمني را در مقابل حمالت غيرقانوني محافظت نميکند .اين روند
بر لزوم اقدام فوري سازمان ملل تاکيد دارد تا فورا نام اين ائتالف
را به دليل نقض حقوق کودکان در درگيريهاي مسلحانه وارد
"ليست شرم" کند.
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 2700مركز اسالمي
در آلمان فعاليت مي كنند
صفحه 2

تغييريكشبهتعرفهها،ناامني
اقتصادي به وجود ميآورد

فوالدگر  :خروجي جلسات اقتصاد مقاومتي
ارتباط با كشورهاي خارجي است
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كمال خرازي :

اگرازبرجامخارجشوند
برجاميباقينميماند
راي مخالف مجلس عراق
به همه پرسي در کردستان

در فضاي مجازي ميخوانيد
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حجتاالسالم ذو علم مطرح كرد :

الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
نقشهاي براي اجرا و عمل
ايران بر اساس فرهنگ خود الگويي متفاوت با الگوهاي
غ ربي طراحي كرده است
بايد پيشرفت گرايي  ،رشد و تعالي در جامعه را
گفتمانسازي كنيم

رئيس مركز اسالمي هامبورگ :

زاكاني  :آمريكا با ظرفيت هاي نهفته در برجام ،اهداف خصمانه را دنبال مي كند

خوانساري :

آدرس نادرست خانم سياستمدار

حرکت زيگزاگي انگليس در قبال پيونگ يانگ
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کابوس هاي نتانياهو در سوريه

اخبار برگزيده »

بنده پير خراباتم که لطفش دائم است

به گزارش فارس ،افشين عال گفت :طي تماسي از دفتر مقام معظم رهبري ،پيام
سپاس و قدرداني ايشان به خاطر دو شعري که براي شهيد محسن حججي سرودم
به اطالع بنده رسيد .ايشان پيش از اين نيز در مالقات ها يا از طريق دفترشان و
گاه با ارسال دستخط ،بابت سرودن اشعار آييني و انقالبي از بنده تشکر و قدرداني
کرده اند .توجه ايشان به اين گونه اشعار ،همراه با نکته سنجي و قدرشناسي شان
همان قدر برايم ارزشمند است که از بي خبري ،قدرنشناسي و نخوت برخي
مسئوالن فرهنگي کشور ملول و آزرده خاطرم .البته سرودن شعر براي شهيدان،
در برابر عظمت حماسه آنان ،هنري نيست که بخواهم بابت آن به خود ببالم يا از
کسي طلبکار باشم ولي نمي توان از کنار اين گونه ظرافت هاي رفتاري رهبر انقالب
از يک سو ،و بي مهري هاي مسئوالن اجرايي و فرهنگي از سوي ديگر ،بي تفاوت
گذشت .بسياري از صاحبان قدرت و جناح هاي سياسي نشان داده اند چهره هاي
فرهنگي را فقط براي ايام تبليغات و جلب آراي مردم مي خواهند و چون به مراد
خود رسيدند ،دغدغه هاي ما را فراموش مي کنند .در حالي که بلندپايه ترين مقام
رسمي و معنوي نظام ،بدون در نظر گرفتن گرايش هاي سياسي افراد ،در همه حال
ناظر و مشوق نيروهاي وفادار به ارزش هاي انقالب اسالمي است .الزم است بنده نيز
علي رغم همه تلخکامي ها ،بار ديگر اعالم کنم همين حسن ظن و قدرشناسي رهبر
فرزانه انقالب را از همه پست ها ،مقام ها و رانت ها ارزشمندتر مي دانم و به فضل
الهي ،موهبت شاعر اهل بيت (ع) و انقالب بودن را با تعلق به هيچ جناح ،جايگاه و
منصبي عوض نخواهم کرد .بنده پير خراباتم که لطفش دائم است/ورنه لطف شيخ
و زاهد گاه هست و گاه نيست...
***

اگر قرار بود منتظر بازگشتش باشيم
ي داديم
به رفتنش رضايت نم 

خانواده شهيد حججي در بيانيهاي درباره بازگشت پيکر آن شهيد اعالم کردند
در برابر ملت فهيم و بزرگوار ايران سر تعظيم فرود ميآوريم و خواستار حضور در
راهي هستيم که محسن برايش رفت .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،در اين بيانيه
آمده است :اگر مقدر شد مادر وهب مي شويم که پس از شهادت فرزندش سرش
را به ميان دشمن پرتاب مي کند و مي گويد از آنچه در راه امام و ولي زمانم
بخشيده ام چيزي را پس نمي گيرم .اگر قرار بود منتظر برگشتن محسن باشيم به
رفتنش رضايت نمي داديم .خانواده محسن مثل محسن ،تسليم قضا و قدر الهي است
و ما درس صبر را يکي ديگر از ابعاد تربيتي واقعه عاشورا مي دانيم .اگر تقدير الهي
بر آمدن و بازگشت پيکر محسن حججي باشد قطعا در بهترين زمان و در بهترين
موقعيت اين اتفاق مي افتد .قدردان تالش ها و پيگيري هاي مسئولين سپاه در اين
مورد هستيم و خواستار حفظ منافع نظام ميباشيم که قطعا محسن حججي به
اين امر بيشتر رضايت دارد .چرا که محسن سرباز مطيع واليت است و براي اهتزاز
اين زيباترين پرچم دنيا قدم در راه جهاد گذاشته است .شايد امروز و فردا شدن ها
خودش زمينه ساز انقالبي بر دلهاست.
***

پيرمردها به شوراي شهر هم آمدند!

رئيس کميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران به  ۳انتصاب شهردار تهران
انتقاد کرد و گفت :از  ۴معاون جديد شهردار  ۳نفر بازنشسته هستند و طبق قانون
نبايد به کارگيري شوند .به گزارش تسنيم ،محمد عليخاني اظهار کرد :اميدواريم
شهردار تهران در بهکارگيري نيروهاي جديد و انتصابات آن قانون را رعايت کند و قبل
از انتصاب معاونين شورا را در جريان بگذارد .وي تصريح کرد :بحث قانونمداري يکي
از وعدهها و شعارهاي اصالحطلبان است که بر اين مدار حرکت ميکنند .عليخاني
گفت :طبق قانون مصوبه سال  95به کارگيري بازنشستگان در شهرداري ممنوع
است و متاسفانه شاهد هستيم  3نفر از معاونين جديد شهردار تهران بازنشسته
هستند .وي افزود :البته در برخي از مواقع استثنائاتي هست که اين موضوع به
معاونين شهردار مربوط نميشود .محسن هاشمي رئيس شوراي شهر تهران نيز در
واکنش به صحبتهاي عليخاني تصريح کرد :بهتر بود که شهردار تهران ،آن يکي
ديگر از معاونين خود را نيز بازنشسته معرفي ميکرد!
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