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اصالحات در احزاب!
برگزاری س��یزدهمین کنگره حزب مردم ساالری در تهران و 

حسن اختري

کمی قبل ت��ر همایش جمعیت ایثارگران انقاب اس��امی و 
پیش تر از آن ها نشست جبهه اصاحات متشکل از گروه هاي 
هجده گان��ه و نشس��ت جبه��ه اصولگرایان ب��ا دوازده گروه و 
همچنین جلس��ه دبیران استان هاي حزب موتلفه اسامی در 
مشهد، همگی نش��ان از آغاز تحرک جریانات سیاسی کشور 
برای تصاحب کرس��ی هاي مجلس دهم شورای اس��امی - که در اسفند ماه 

سال 94 برگزار خواهد شد - دارد. 
البته ناگفته نماند؛ اساتید علوم سیاسی حزب موتلفه اسامی را متفاوت تر 
از بقیه احزاب موسمی می دانند که در آستانه برگزاری هر انتخاباتی قارچ گونه 
س��بز مي ش��وند و با مجوز یا بدون آن به نفع یکی از جریانات سیاسی و بعضا 
با ش��خصیت )پرستیژ( به ظاهر مستقل به تبلیغات می پردازند و پس از اتمام 

موسم انتخابات نیز خزان فعالیت آنان فرا مي رسد تا موسمی دیگر! 
به بیان دیگر این اس��اتید موتلفه اس��امی را تنها حزب دارای سازمان و 
تش��کیات دائمی دانسته که در طول سال نیز فعال بوده و با آموزش اعضا به 
کادرسازی اشتغال دارد. کادر رهبری این حزب با انتخاب اعضا صورت گرفته 
و گردش نخبگی در س��طوح مختلف در جریان اس��ت. اما همین تنها حزب 
رسمی با سابقه طوالنی نیز در مواجهه با پدیده سیاسی و اجتماعی انتخابات 
با قرار گرفت��ن در کنار و یا ائتاف با جریان اصولگرا کارکردی همچون دیگر 

احزاب موسمی پیدا می کند.
 ب��ه ه��ر تقدیر برخی از صاح��ب نظران این جنب و جوش و نشس��ت و 
برخاس��ت ها را تعبی��ر ب��ه تبلیغ��ات زودهنگام ک��رده و ورود دانش��گاه ها به 
انتخاب��ات را مضر به حال مردم و امور ج��اری مملکت ارزیابی می کنند. البته 
در کش��ورهایی که از سابقه دموکراسی بیش��تری برخوردارند این تحرکات و 
تجزیه و تحلیل ها برای رسیدن به تصمیمات در داخل تشکل هاي حزبی انجام 
 مي ش��ود و با فرا رسیدن موعد قانونی، احزاب رس��ما وارد تبلیغات انتخاباتی 

مي شوند. 
در ایران اس��امی که مفهوم دموکراسی کمتر از چهار دهه وارد فرهنگی 
سیاس��ی مردم ش��ده اس��ت و از طرفی برگزاری انتخابات پرشور با مشارکت 
حداکثری آحاد جامعه با س��لیقه هاي متفاوت و مختلف، از سیاست هاي کلی 
نظ��ام بوده و م��ورد تاکید مقام معظم رهبری اس��ت لذا از ای��ن منظر اصل 

برگزاری این کنگره ها و نشست ها را باید به فال نیک گرفت. 
این گردهمایی ها فرصت مغتنمی مي تواند باش��د تا تش��کل ها و جریانات 
سیاس��ی با نگاهی کارشناسانه راه طی ش��ده خود را آسیب شناسی نمایند و 
پاسخی برای این سوال استادان علوم سیاسی بیابند که چرا در ایران اسامی 
نخبگان سیاسی - الیت ها - از جمله احزاب سیاسی نقش تعیین کننده اي در 
هدایت افکار عمومی در انتخابات ندارند. اندیش��مندان علوم سیاسی معتقدند 
رای م��ردم در انتخاب��ات توده وار و رویکردی بوده و خارج از کنترل و هدایت 

نخبگان و جریانات سیاسی اتفاق می افتد.
اگر در ادواری از مجالس گذشته و یا انتخاب روسای جمهور، جناحی حائز 
اکثریت گردیده و برنده انتخابات شده است، رویکرد قاطبه مردم در آن مقطع 
زمانی چنین اقتضا می کرده اس��ت وگرنه از رهبران سیاس��ی احزاب و جبهه ها 
چنین کاری ساخته نبوده است. چرا که به تجربه نیز ثابت شده است در برهه اي 
از زمان - فرضا مرحله دوم نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری - تمام یقه 
س��فید هاي هر دو جناح مطرح کش��ور در زیر بیرق آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
جمع ش��ده بودند ام��ا اراده مردم در کمال ناباوری دکت��ر احمدی نژاد را راهی 
پاس��تور نمود و یا پی��ش از آن در دوم خرداد 76 تم��ام کارگزاران دولت وقت 
متش��کل از دانه درشت هاي هر دو جناح مطرح کشور با آقای ناطق نوری بیعت 
کرده بودند اما خواست توده هاي میلیونی و مدیران میانی به پایین سید محمد 

خاتمی را به کاخ سعد آباد فرستاد.
ادامه در صفحه 2

دولت پاكستان و نسل كشي پنهان شيعيان
وقار ريزوي
ترجمه و تلخيص بهراد دربندي

طبق آخرین خبرها، حداقل 60 نفر در انفجار انتحاري در مسجد شیعیان در منطقه 
ش��یکارپور ایاالت سند پاکستان شهید و بیش از 50 نفر زخمي شدند که حال برخي از 
آنها وخیم اس��ت. گروه تروریس��تي جنداهلل که پیش از این چند عملیات تروریستي در 
ایران انجام داده بود با انتشار بیانیه اي، مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. این گروه 
که متحد گروه تروریستي »تحریک طالبان پاکستان« و حامي داعش است در بیانیه اش 
نوشته »هدف از این حمله شیعیان بودند. آنها دشمن ما هستند.« این حمله دومین حمله 
به شیعیان در این ماه است. در 10 ژانویه نیز ده ها شیعه در حمله تروریستي در مسجدي 
در راولپندي در ایالت پنجاب کشته شدند. حماتي که طي سال هاي اخیر به طور ممتد 
ادامه داش��ته و به کشته و زخمي شدن هزاران شهروند شیعه پاکستاني انجامیده است. 
سوال این است که آیا دولت و ارتش و تشکیات متعدد اطاعاتي پاکستان اقدامي جدي 

براي جلوگیري از کشتار شیعیان و دیگر اقلیت هاي پاکستان انجام داده اند؟
شاهدان عیني مي گویند پیش از حمله اخیر، تروریست ها بوسیله نامه، خدمتگزاران مسجد 
و اهالي محله مجاور را تهدید کرده بودند، ولي مقامات دولتي اهمیتي به این تهدیدها نداده و 
اقدامي براي محافظت از شهرونداني که به مسجد رفت و آمد مي کردند انجام ندادند. رهبران 
شیعه و دیگر اقلیت هاي مذهبي پاکستان نیز بارها نسبت به بي تفاوتي دولت این کشور به روا 
داشتن تحقیر و تبعیض و خشونت علیه اقلیت هاي مذهبي اعتراض کرده بودند. عمران خان، از 
رهبران اپوزوسیون پاکستان حمله اخیر را نشانه اي از ناکارآمد بودن سیاست ها و اقدامات دولت 

این کشور در مبارزه با تروریسم و حفاظت از جان شهروندان عنوان کرده است.
دولت پاکستان اقدامات تروریستي در این کشور را به گردن سرویس هاي مخفي 
هن��د مي ان��دازد و مي گوید دهل��ي مي خواهد از این طریق در پاکس��تان تفرقه ایجاد 
کن��د، اما این روایت قابل قبول به نظر نمي رس��د. سال هاس��ت ک��ه برخي دولت هاي 
عرب منطقه، خصوصا عربس��تان سعودي و امارات، با همکاري سرویس هاي اطاعاتي 
کشورهاي غربي در جهت ساختن مدارس مذهبي که عقاید افراط گرایانه و ضد شیعي 
را ترویج مي کنند س��رمایه گذاري کرده و گروه هاي تروریستي تکفیري را در پاکستان 
مي س��ازند و سازمان دهي مي کنند. دولت پاکس��تان خود بارها به این مسئله اعتراف 
کرده اس��ت. ولي کسي از دولت نمي پرسد که چرا اجازه مي دهد سعودي ها و دیگران 
میلیاردها دالر براي س��اخت و تجهیز گروه هاي تکفیري در این کشور سرمایه گذاري 
کنند؟ چرا ارتش پاکس��تان دهه هاست که نسبت به تاسیس مدارسي که مروج افکار 
تکفیري اند بي تفاوت بوده است؟ مگر شیعیان که یک نجم جمعیت پاکستان را تشکیل 

مي دهند )معادل 180 میلیون نفر(، حق ندارند در صلح و آرامش زندگي کنند؟ 
اکنون یک نسل کش��ي آرام بر ضد شیعیان پاکس��تاني در جریان است، اما دولت و 
رسانه هاي اصلي پاکستان از کنار این کشتارها بي تفاوت مي گذرند. واقعیت این است که 
دولت توسط عده اي اداره مي شود که نسبت به منافع ملي پاکستان و جان شهروندان این 

کشور، تعهدي احساس نمي کنند و صرفا به دنبال منافع سیاسي خود هستند. 
آیا اکنون وقت آن نرس��یده که دولت پاکس��تان چش��مانش را باز کند و دست هاي 
خارجي را که در جهت خلق و تقویت تروریسم و افراط گرایي در این کشور تاش مي کنند 
قطع کند؟ پاکستان متعلق به همه مردم این کشور است؛ سني، شیعه و سایر اقلیت ها، و 

دولت، ارتش و رسانه هاي پاکستان باید این موضوع را به طور اساسي در نظر بگیرند.

تكرار انتقاد از منتقدان در جشنواره بين المللي فارابي

دميدن بر فانوس روا نيست

رهبر معظم انقالب در بازديد از نمايشگاه دستاوردهای فناوری نانو:

اجازه ندهيد انگيزه های سياسی 
به درون فضاهای علمی و تحقيقاتی نفوذ كند

در گردهمايي اصالح طلبان چه گذشت؟

حمله زود هنگام
به شوراي نگهبان

رئيس جمهور:

هو كردن انتقاد نيست
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دست هاي ارشاد در پوست گردوي صدر و ذيل بودن صداي خواننده زن
گروه فرهنگ و هنر مدت��ي اس��ت ک��ه ارائ��ه مج��وز ارش��اد به 
خواننده هاي زن ش��ده اس��ت اسباب دردس��ر براي وزارت ارشاد و 
کارشناسانش. البته این اتهامي است که از سوي منتقدان به ارشاد 

زده مي ش��ود و وزیر و سخنگوي او تاش نموده اند در این رابطه از 
خود و وزارتخانه مطبوعش��ان دفاع کنند. شاید سرنخ ماجرا را باید 

از سال گذشته بررسي نمود که...

سالروز ورود تاريخي امام خميني)ره( به ايران و آغاز دهه مبارك فجر خجسته باد


