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سياست 2

در دیدار وزرای دفاع دو کشور مطرح شد

همکاری ارتش های 
 ایران و چين
 برای مقابله با آمریکا 

همين صفحه

یادداشتی از نادر صدیقی

 راه قدس از 
 دمو کراسی منطقه  ای

 می  گذرد
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نادر صدیقی

پای گرانی به محصوالت آردی رسید

تغییر معادالت ماکارونی، 
بیسکوئیت، شیرینی، نان و...!
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چرتکه 3

 جهانگیری، زنگنه، آخوندی و شریعتمداری 
تفهیم اتهام شدند 

دادگاه فکنی انقالبی!
چهار نفر از اعضای دولت حسن روحانی، 
رئیس جمهور پیشین ایران تفهیم اتهام شدند. 
رسانه ها دیروز خبر دادند، اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهــور؛ بیژن زنگنه، وزیر 
نفت؛ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرســازی 
و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی دولت روحانی به دادگاه فراخوانده 
شدند. به گزارش خبرآن الین، جلسه رسیدگی 
به آن چه پرونده تخلفات این چهار نفر خوانده 
شد، در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت 
برگزار شده است. به نوشــته این رسانه روند 
رسیدگی به این پرونده از چند ماه پیش آغاز 
شده است.آن چه به عنوان اتهام این مقامات 
خوانده شده اســت، کم وبیش همان مواردی 

اســت که رســانه های مخالف دولت حسن 
روحانی، این چهره ها را متهم به آن دانســته 
و بعضا با اطالق عناوینــی مثل »خیانت« به 
این اقدامات، خواســتار دادگاهی شدن این 
مقامات و البته شــخص روحانی شده بودند. 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جهانگیری، ماجرای 
قدیمی کرسنت و ضعف تولید و فروش نفت و 
گاز و عدم سرمایه گذاری الزم در این بخش ها و 
فسخ قراردادهای بین المللی در این زمینه برای 
زنگنه، توســعه خط فقر و پول پاشی مدیران 
در شستا و سیاســی کاری ها در آن نهاد برای 
شریعتمداری و افزایش قیمت مسکن و عدم 
اتمام پروژه مسکن مهر برای آخوندی بخشی 

از موضوعات و تخلفاتی است...

رئیسی در مراسم تجلیل از کارگران نمونه کشور:

بساط داللی نیروی انسانی 
دسترنج 4به سرعت جمع شود

درباره نمایش »صامت«

 روایت هایی که
 کنش نمی شوند

 سفر هیأت عالیرتبه
 جنبش حماس به ایران

 نگاهی به نمایش آثار کوروش ادیم
 با عنوان »آهستگی«

عکس هایی که می مانند

محرم و 6 جام از دست رفته در سپاهان

نصف جهان بدون جام! 

یک روانشناس در گفت وگو با »توسعه ایرانی« :

 خشونت های خانگی، 
 معلول مکانیزم های رفتاری

 و بحران های اجتماعی است

 ممانعت از حضور خاتمی 
 در جلسه افطاری
 جبهه اصالحات 

شهرنوشت 6

فرهنگ و هنر 8
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آدرنالين 7

فرهنگ و هنر 8
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قهر و خشــونتی 
که رژیم اشــغالگر 
قــدس بــر پیکــر 
سرزمینی و بر پیکره 
متی  ا کر یســت- ز
فلسطینی ها اعمال 
طــی   ، می کنــد
ســال های اخیر با یک خشونت گفتاری جدید 
در تحریــف پیــام توحیدی ادیــان ابراهیمی 
ترکیب بندی شده اســت. نامگذاری عملیات 
تطبیع و عادی سازی جنایت اشغالگرانه اسرائیل 
به نام »طرح ابراهیم « در کنه خود یک تهاجم 
آشکار است برضد پیام توحید و برعلیه حضرت 
ابراهیم بــه منزله قهرمان توحیــد. باید درک 
خودمان از توحید را عمق بیشــتری ببخشیم 
تا ماهیت بت پرســتانه آن ترکیب بندی میان 
جنایت اشــغالگری و طبیعی ســازِی گفتاری 
ِجنایت آشکار شود. شهید مطهری از دل آیه 6۴ 
سوره آل عمران، قل یا اهل الکتاب تعالوا... یک 
فراخوان بزرگ جهانی حول ارزش های مشترک 
عموم بشــری اســتخراج می کند که مطابق 
تفسیر او بیانی اســت از هر دو وجه عقیدتی و 

عملی توحید:
» جمله تعالوا الی کلمه ســواء بیننا و بینکم 
توحید نظری را و جمله االنعبــداالاهلل توحید 
عملی فــردی را و جملــه »وال یتخــذ بعضنا 
بعضا« توحید عملی اجتماعی را که مســاوی 
اســت با آزادی و دموکراســی بیان می کند.« 

)مطهری،م.آ،ج ۲۴،ص 3۲۰(
چگونه می توان دموکراسی و آزادی را رکن 
»توحید عملی اجتماعی« دانســت؟ شــهید 
مطهری تقریبا از همان آغاز دهه ۴۰ تا واپسین 
روزهای حیات پربرکت فکری و اجتماعی خود 
بارها به آیه مذکور مراجعه و آن را بازخوانی کرده 
و بارها عدالت اجتماعی وآزادی را شرط عملِی 

توحید دانسته است :
»آن سخن مســاوی این است که بیایید جز 
ذات خدا را نپرســتیم، بیایید هم ما هم شــما 
خــود را از هر مملوکیتی رهــا و آزاد کنیم و در 

حلقه سرســپردگان او درآییم.« اما آیه مذکور 
چیزی بیش از این وحدت نظری حول توحید 
را می گویــد :« این کــه بعضی از ما انســان ها 
بعضی دیگــر را رب و فرمانده و مافوق خود قرار 
ندهیم و رابطه مالکیت و مملوکیت انســان ها 
را »کــه منتهی به بســیاری از روابط انســانی 
دیگر می شــود-از بین ببریم و خــراب کنیم  
)پیشین،ص ۲55( این »خراب کردن «  رابطه 
رب و مملوکی درواقع شــکل مدرِن بت شکنی 
ابراهیمی است که مطهری دموکراسی و عدالت 
اجتماعی را سویه ایجابی آن می داند. به عبارت 
دیگر و به بیانــی که مطهــری در ادامه مبانی 
فکری نهضت ضد اســتبدادی جهان اسالم به 
نقل از کواکبی و نایینی آورده، توحید مفهومی 
عمیق تــر از نفس اعتقاد بــه وحدانیت خدای 
خالق دارد، بلکه عالوه بر آن باید گفت هرجا که 
نظام اجتماعی عادالنه نیست، هرجا که آزادی 
وجود ندارد به همان میزان شرک وجود دارد و 
مستبدین ســعی می کنند در جایگاه ربوبیت 

قرار گیرند.
این همان درکی از مفهوم توحید اســت که 
امروزه »الهیات رهایی بخش« نامیده می شود و 
مبانی فکری و جهان اسالمی نهضت مشروطه و 
جنبش قانون اساسی محور را در تهران و تبریز و 
نجف و استانبول و قاهره و تونس تشکیل می داد. 
همان بیان روشنی که قانون اساسی در اصل 56 

به شکل »حاکمیت  مطلق  بر جهان  و انسان  از آن  
خداست  و هم  او، انسان  را بر سرنوشت  اجتماعی  
خویش  حاکم  ساخته  است« فرموله کرده است.

رهایی قدس شریف نیز درگرو تحقق همین 
الهیات رهایی بخش در کشــورهای مسلمان 
است. به بیان روشن تر، اســرائیل در محاصره 
نظام های دمکرات-مســلمان چاره ای جز تن 
دادن به رفراندام تعیین سرنوشــت با مشارکت 
همه فلســطینیان درون و همه فلسطینی های 
آواره و با مشارکت پیروان همه ادیان ابراهیمی 
در آن دیار قدســی نخواهد داشــت. هم از این 
روست که تجربه مشارکت جویِی اقشار مسلمان 
در تعییــن دموکراتیک سرنوشــت خود، در 
هریک از کشورهای مســلمان با انواع گوناگون 
توطئه های آشکار و پنهان صهیونیستی مواجه 
می شود. زیرا نظام های استبدادی و استعماری 
و اشــکال گوناگون ناسیونالیســم ضد امت در 
حقیقت کمربند امنیتی نظام اشــغالگر قدس 
محسوب می شوند. در کشور ما نیز ترور فکری 
ایده شــریف، قرآنی و قانون اساسی بنیاِد امت 
توســط پیروان قرائــت فاشیســتی از هویت 
ملی بخشــی از همان پازل صهیونیستی است 
که در مقام عمل کارکردی جــز تعمیم پروژه 
کلنگی سازی خاورمیانه به قلمروهای جدید و 
تخریب مناسبات همسایگانی با جهان ترک و 

عرب و افغانستان و شبه قاره و غرب آسیا ندارد.

یادداشت

راه قدس از دموکراسی منطقه ای می گذرد


