رهبر انقالب در دیدار مردم آذربایجان:

دشمن میخواهد پیشرفتها را نادیده بگیرد
و مردم را مایوس کند
تعبیر «آشتی ملی» بیمعنا است

صفحه2
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«مردمساالری»  از سفر رییس جمهور به عمان و کویت گزارش میدهد

شورای همکاری خلیج فارس
به دنبال روابط بهتر با ایران

صفحه15

عکس:محمدرضا زرندوش  -خانه ملت

توگوی «مردمساالری» با دکتر کریم مجتهدی ،چهره ماندگار فلسفه ایران
گف 

کواکبیان در نطق میان دستور صحن علنی مجلس تشریح کرد

افالطونیان متاخر
کتابی آموزشی  برای دوستداران فلسفه

پایههای اساسی طرح اصالحطلبان برای گفتوگو و تفاهم ملی
نماینده تهران با اخطار اصل  27قانون اساسی و تذکر ماده  165آییننامه داخلی مجلس :طرح دو فوریتی امنیت اجتماعات در دستور کار مجلس قرار گیرد

صفحه9

صفحه2

کاخ سفید برای فرار از رسوایی «فلین» دنبال میکند

مناقشهنمایشیترامپباپوتین

شهرام السمی در گفتوگو با «مردمساالری»:

سعید آقا خانی:

صفحه14

تا شایعه مرگم منتشر شد
همه به یادم افتادند

باورم نمیشود فیلم عیاری
به جشنواره راه پیدا نکرد
صفحه11

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال

صفحه7

سرمقاله

جدال پرسپولیس و استقالل با اصفهانیها
صفحه12

یادداشت
از چهلم تا چهل سالگی

خوزستان؛ بيابان احتمالی آینده

بهروز پورسینا

سيروس ممبيني

بيمقدمــه و بــدون هيچگونه حاشــيهنگاري
میپردازيم به مشــكل و مســئلهاي كه اين روزها
جان مردم را به لب رســانده و زندگي را با سكون
و دشواريهاي لحظه به لحظه روبرو ساخته است؛
مســئله ريزگردهايي كه حاال نه به شكل ريز ،بلكه
شــبيه غولي بزرگ خودرا نشــان میدهند .جمع
بســياري بر اين باورند كه عالوه بر منشا خارجي و
كانونهاي مختلف ريزگردها ،خشكاندن تاالبهاي
مرزي از جمله تاالب هور العظيم يا كرخه نور يكي
از داليل اصلي رشــد و توسعه پديده ريزگردها در
اقليم خوزســتان است .چندان بيراه نيست كه در
نظام طبيعــت و اكوسيســتمهاي تاريخي منطقه
دخالــت مصنوعي بشــر موجب ويرانــي و قهر و
نهايتاً واكنش طبيعت شــده است  .اين مسئله به
معناي خرافه نيست بلكه منظور ،واكنش طبيعي
در برابر يك كنش خارجي اســت .خشكاندن يك
تاالب يعنــي بهم ريختن چرخــه طبيعي زندگي
مجموعــهاي از موجــودات زنده كه طــي قرنها با
اقليم و جغرافياي موجود هماهنگ شــدهاند .حتي
در استانداردهاي جهاني اين كار نه تنها يك عمل
ضد طبيعت بلكه از طرفي ضد انساني هم محسوب
میشود .چرا كه انســانها نيز هر كدام به نوعي با

آن چرخه طبيعي و اكوسيســتمهاي ذكر شده در
ارتباط و تعادل هستند .حاال اما نزديك به دو دهه
اســت كه با احداث ســدهاي آبي و خاكي و ...به
منظورهــاي مختلفي كه به جــرات ميتوان گفت
بيســت درصد آن اهداف محقق نشده و همچنين
خشــكاندن تاالب و حفاري چاههاي نفت و گاز و
 ...اكوسيســتم و اقليم خوزســتان دستخوش يك
تنش گســتردهاي شده اســت كه براي سازگاري
با آن اهــداف و منظورهــا مجبور بــه واكنش يا
هماهنگسازي خود با شرايط جديد شده كه يكي
از عوارض اين تطبيق هم بروز پديده گردو غبار در
اين حوزه اســت متاسفانه نبود يك مديريت جامع
زيســتمحيطي به عنوان اولين گام در اين بخش
و سپس نگاه بخشــي هر كدام از دستگاههايی كه
برنامههاي خــود را در منطقه پيــش میبرند در
تسريع اين روند بســيار موثر بوده است  .از ديگر
ســو اما كاهش دبي آبي حوزه آبريز خوزستان به
دليل نبود همان نگاه جامع و ضعف برنامه آمايش
ســرزميني در بخشهاي مختلف مديريت اجرايي
به يغما رفتن آب از ســر چشمههاي اين حوزه را
در پي داشــته و اين موضوع هــم به عنوان نمكي
بر زخم دل مردم خوزســتان مزيد بر علت شــده

اســت .همه اين مسايل در يكسوي قضيه و عواقب
ناشي از واكنش طبيعت يعني پديده ريزگردها در
جنب ديگر موضوع قرار دارنــد .موضوعي كه اين
روزها به شكل بحراني جدي خود را نشان میدهد؛
بحرانــي كه نه تنهــا از عاليــم آن پيدايش انواع
بيماريهاي تنفسي ،سرطانهاي خون و ريه و ...زاد
و ولد كودكان ناقصالخلقــه ،هزينههاي درماني و
پيشگيري و در مجموع بحران سالمت و مهاجرت
بلكه اخيرا قطع برق و آب و ...توقف زندگي مردم،
استهالك تمام سيستمهاي الكترونيكي و ديجيتال
و نهايتــا هزينههاي هنگفت بار دوش ملت از ديگر
عاليم آن است .بحراني كه نه با قير و مازوت و مالچ
حل میشود و نه با نگاههاي فصلي مديراني كه در
روزمرگي و بيبرنامگي دســت و پا میزنند و امروز
كه اين مطالب نگاشته میشود به نظرم كار به خط
قرمز رســيده است و زنگ هشدار به طور پيوسته
به صدا در آمده اســت و تا روزي كه خوزســتان
حاصلخيز را به صــورت يك بيابان آكنده از رمل
و خالي از ســكنه ببينیم شــايد چند سالي بيشتر
نمانده باشــد .اين چند ســال را با تاكيد میگويم
(حدود يك دهه) چون...
ادامه در صفحه 2

یادداشت
مجمع تشخیص مصلحت نظام و همسانسازی حقوق بازنشستگان
سیدمجتبی ساداتی*

در خبرها آمده است که مجمع محترم تشخیص
مصلحت نظام در بررسی قانون برنامه ششم توسعه،
به مــاده  37قانون فوق ،موضوع « همسانســازی
حقوق بازنشســتگان و شــاغلین » مصوب مجلس
محترم شورای اسالمیکه مورد تأیید شورای محترم
نگهبــان نیز قرار گرفته ،به علت آنچه که مغایرت با
ماده  16سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی اعالم
شده ایراد گرفته و آن را به مجلس اعاده نموده است.
اعالم ایــن خبر موجی از نگرانی و التهاب را در
بین صدها هزار بازنشســته که بعد از سالها صبر و
انتظار ،امیدوار به گشایشــی در امور زندگیشــان
بودهاند ایجاد نموده است .
ماده  16سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشعار
میدارد :
«صرفهجویــی در هزینههای عمومیکشــور با
تأکید بر تحول اساسی در ساختارها ،منطقیسازی
اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور
و هزینههای زائد ».
صرف نظر از دیدگاه عاطفی و احساسی در مورد
قاطبه بازنشســتگان که با حداقل حقوق و درآمد ،از
نظر معیشــت و اداره زندگی با مشــکالت عدیدهای

مواجه و به شدت آسیبپذیر شدهاند ،ایراد مورد نظر
مجمع محترم به لحاظ حقوقی نیز قابل نقد است زیرا:
اوالً بــا مالحظه و مدا ّقه در مفــاد ماده مذکور،
به نظر نمیرســد مغایرتی بین ایــن ماده و اجرای
ماده  37قانون برنامه ششــم کــه منطبق بر بند 9
ماده  3قانون اساسی اســت مشاهده شود و عنوان
« صرفهجویــی » مذکور در ماده  16ناظر بر تحول
اساســی در ســاختارها بوده و « هزینههای زائد »
نیز مربوط به منطقیســازی انــدازه دولت و حذف
دســتگاههای موازی و غیرضرور است و نه جمعیت
بازنشســته کــه در طول دوران خدمــت هر ماهه
بخشی از حقوقشان بابت سهم صندوق بازنشستگی
کسر و به صندوق پرداخت گردیده است و آنان حق
دارند بعد از پایان دوره اشتغال از آن استفاده کنند .
ثانیاً بر اساس ماده  125قانون مدیریت خدمات
کشوری مصوب سال  1386مجلس شورای اسالمی،
دولت مکلف اســت هر ســاله حقــوق کارکنانش
را حداقل به اندازه نرخ تورم اعالم شــده از ســوی
بانک مرکــزی افزایش دهد و این در حالی اســت
که مجموع تــورم ســالهای  1387لغایت ،1392
بیش از  135درصد و مجموع افزایشهای سنواتی

حقوق بازنشستگان طی این سالهاحدود  75درصد
بوده اســت و عمال حدود  67درصد افزایش حقوق
از بازنشســتگان دریغ شده اســت و این نقصان در
دولت فعلی نیز حفظ شــده است ،لذا بازنشستگان
که هیچگونه فرصت و امکانی برای متناسبســازی
مخارج زندگیشــان با نرخ تورم نداشتند به شدت
به زیــر خط فقر رانده شــدند ،از طرفی طبق ماده
 64قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،حقوق
بازنشستگان ،هر سال باید براساس حقوق شاغلین
همسان ســازی شود ،بنابراین طبق قانون و قرارداد
موجود بیــن دولت و بازنشســتگان ،دولت محترم
شرعاً و قانوناً به بازنشستگان مدیون است و منباب
حقالناس پرداخت دین به دائن واجب است ،لذا به
نظر نمیرسد همسانسازی موضوع ماده  37قانون
برنامه ششم ،مغایرتی با سیاستهای کالن اقتصاد
مقاومتی داشته باشــد  .بنابراین با عنایت به موارد
فوق و مشــکالت عدیده بازنشستگان ،امید میرود
مجمع محترم با تجدید نظر در ایراد اعالم شده ،امید
و نشاط را به صدها هزار بازنشسته و خانوادههایشان
اعاده فرماید.
*معلم بازنشسته و روزنامهنگار

امروز ،چهلمین روز ارتحال اســتوانۀ انقالب و یار
صدیق امام راحل و رهبر معظم انقالب است .انقالبی
که در یکــی از باشــکوهترین راهپیماییهای بعد از
پیروزی ،جشن میالد ســی و هشتمین آن را در 22
بهمن پشت سر گذاشتیم تا آنجا مقام معظم رهبری
در سخنان دیروزشان در مورد این راهپیمایی سراسری
فرمودنــد « :زبان بنده حقیقتاً از ادای تشــکر از ملت
قاصر است ».
از امروز تا  22بهمن ســال  1397کمتر از دو سال
فرصت داریم تا بزرگداشــت چهلمین ســال پیروزی
انقالب اسالمیایران را با قالبی متفاوت جشن بگیریم و
آن را ارج نهیم .در منابع دینی ،درک و اکمال دورههای
چهل روزه و چهل ســاله در بسیاری امور شرط الزم
برای نیل به کماالت اســت که پــس از آن ،باید وارد
«کملین» شــد البته به شرطها و
مرحلۀ دیگری بنام ّ
شروطها .مهمترین شرط ،طی کردن صحیح مراحل
اکمال است که پس از آن ،شاید دیگر دست نایافتنی
شود.
موضوع جشــن ســالگرد چهلم بــرای  22بهمن
 ،1397با دیگر ســالها میبایست تفاوت ماهوی و نه
کملین
شکلی داشته باشد زیرا جشن ورود به ساحت ّ
اســت .لذا با آنکه به نظر نگارنده ،فرصتهای مهمیرا
تاکنون از دست داده ایم اما شاید همین امر باعث شود
تا از باقیماندۀ فرصت ،بهرۀ مطلوب و احسن برده شود.
در همین راستا ذکر چند نکته ضروری است:
الف) ضرورت دارد تا در مراکز پژوهشی دانشگاهی
و حــوزوی ،مطالعــات فراگیری در خصــوص دوران
حکومــت حضرت امــام علی و امام حســن مجتبی
علیهما الســام بخصــوص در مــورد تمامیاحکام
حکومتــی ،عزل و نصبها و ســیرۀ عملی در مملکت
داری همچنیــن چگونگی برخورد بــا خواص و عوام
جامعه صورت پذیرد؛ نتیجۀ کار قطعا شــگفت آور و
چراغ راه و کشــتی نجات ،برای تعالی انقالب اسالمی
خواهد بود.

ب) در مراکز پژوهشــی و حتی پایــان نامههای
دانشگاهی ،شــروع مطالعات فراگیر تطبیقی تئوری
انقالب اسالمیو ساختارهای آن با دیدگاههای نظری
و ســیرۀ عملی بنیانگذار جمهوری اســامیایران و
مقام معظم رهبری بیش از پیش ضروری اســت .در
این خصوص ،توجه به برخی سرفصلها به شرح تالی
توصیه میشود:
 -1شیوههای مدیریتی حضرت امام راحل،
 -2دیدگاههــای فقهی متفــاوت امام خمینی در
خصوص جایگاه فقــه و فقهاهت در حکومت و نقش
حکومت در حوزه و فقاهت،
 -3مســاله و نقش جایگاه مصلحت مسلمین در
تصمیم گیریها و احکام صادره در قوای سه گانه ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان،
 -4وظایــف مردم و جایگاه مــردم در جمهوری
اسالمی،
 -5وظایف مسئولین ردههای مختلف در جمهوری
اســامیدر قبال تمامیمردم ایرانی اعم از صالحین و
ابرار،
 -6ماهیــت نقدها و مخالفتهای مجاز و غیر مجاز
نسبت به بخشهای مختلف در جمهوری اسالمیایران
 -7تبییــن بایدها و میزان آن نســبت به جنس
و ماهیت حمایت از بخشــهای مختلف در جمهوری
اســامیایران با تاکید بر قوۀ مجریه از سوی مردم و
ردههای مختلف مسئولین،
 -8چگونگی پذیرش و احترام به نحلههای فکری
متفاوت در خیمه انقالب،
 -9جایگاه رسانه و فرهنگ عمومیدر نظر و عمل،
 -10تبییــن دقیــق جایگاه فقهــی و حکومتی
پارامترهــای «رای مــردم»« ،اعتمــاد عمومــی» و
«ارادههــای جمعــی» در ســاختارهای حکومتی و
سیاستگذاریها.
ج) نقاط قوت و احیانــا ضعف عملکردها بصورت
کالن و نه خرد ،طی ســی و هشت سال گذشته افراز

شود.
د) سر فصلهای انتظارات به حق از انقالب اسالمی
و جمهــوری اســامیایران برای مردم ،اســتخراج و
لیست شود و بررســی شود که در چه سرفصلهایی،
تحقق صد در صدی داشته ایم و در کدام سرفصلها،
توفیقات کمتری حاصل شده اســت .عکس این کار
یعنــی انتظارات از مردم و میزان تحقق آن نیز نیاز به
بررسی دارد.
ه) بــا آنکه انتشــار عمومیتمــام یافتهها توصیه
نمیشود اما قطعا در بسیاری از بخشهای این نهضت
کمالگرایی ،انتشــار نتایج بدست آمده میبایست در
دســتور کار باشــد زیرا صاحبان اصلی انقالب ،مردم
هســتند؛ نگاه عالمانه ،حکیمانه و منصفانۀ به گذشته
چراغ راهی اســت برای آینده .نکته :با توجه به اینکه
امروز ،بزرگداشت چهلم زنده یاد و فقیه مجاهد حضرت
آیتاهللهاشمیرفســنجانی (طاب ثراه ) اســت .نام
هاشمیبا جمهوری اسالمیایران عجین شده است و
نه تنها نقش غیر قابل انکار ایشان در تمامیصحنههای
کلیدی نظام بر دوست و دشمن پوشیده نیست ،درک
عمیق ایشــان از ادارۀ امور کشــور و مردم همچنین
مفاهیم حکومتی در چارچوبهای انقالبی و بینالمللی،
شخصیتی بیبدیل از این فقیه انقالبی مجاهد ساخته
اســت که در این نهضت کمالگرایی ،معرفی جایگاه
ی و عملیهاشــمیاز بخشهای اصلی
فکری  -علم 
و تعیینکنندۀ آن خواهد بود .قدم اول در این راســتا
جمــع آوری بیانــات ،مکتوبات و نظــرات امام راحل
(قدسسره) همچنین مقام معظم رهبری ،مکتوبات و
بیانات مراجع عظام و اساتید تراز اول حوزه و دانشگاه
و انقالبیون برجسته از نسل اول و دوم انقالب پیرامون
عظمت شخصیت و تفکرات بلند او در زمینه انقالب و
ادارۀ حکومت در نظام اسالمیاست .نقد سیاستمداران
آشنا با مبانی تفکرات رهبر کبیر انقالب و مقام معظم
رهبری پیرامون تحلیل تئوریک انگارههایهاشمیو
عملکردهای او در انقالب ،بسیار اهمیت دارد.

خبر
انتشار کتاب «رمزهای عاشورا» همزمان با اربعین رحلت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی در آخرین ماههای
عمر شریف خویش ،کتاب رمزهای عاشورا(درنگی
بر فلسفه قیام امام حسین علیهالسالم) را مطالعه و
اصالح نموده و برای انتشار در اختیار مؤلف کتاب
آقای عبدالرزاق اهوازی قرار دادند.
این کتاب که مجموعه ســخنرانیهای آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی درباره امام حسین(ع) ،نهضت
عاشــورا ،مشــخصات تاریخی و جغرافیایی کربال،
کاروان اســارت و زیارت اربعین است ،در  10فصل
تهیه شده است.
بوستان کتاب ،این اثر را با تیراژ  2هزار جلد به

مناسبت اربعین رحلت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
منتشر کرده است.
نکتــه ظریف این کتاب و همزمانی انتشــار آن
بــا اربعین رحلت آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی،
نصیحتها و توصیههای ایشــان به مؤلف اســت
که« :ســعی کنید کارهای خود را برای رضای خدا
انجام دهید کــه در این صورت ،دیگر نه از تعریف
و تمجید دیگران خشــنود میشوید و نه از دشنام
و بدگویی آنها ناراحت میشوید ،زیرا میدانید خدا
ناظر بر اعمال بندگان اســت و اوست که محاسبه
میکند و به کارهای خوب انسان ثواب میدهد».

