روزنامهاي كه براي مذاكرات هستهاي نسخه ميپيچد
 4همزمان با هفته ملي مبارزه با سرطان

 8سندي ديگر از همراهي آمريكا با اسرائيل آشكار شد

طرح آمایش سرزمینی مراقبت از سرطان تدوین شد

همدستي سيا با موساد در شهادت مغنيه

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

روزنامه صبح ايران

در گردهمايي اصالحطلبان چه گذشت؟

 12صفحه قيمت 500 :تومان

حمله زود هنگام
به شوراي نگهبان
صفحه 2

تكرار انتقاد از منتقدان در جشنواره بينالمللي فارابي

www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

دميدن بر فانوس روا نيست
صفحه 3

رئيسجمهور:

هو کردن انتقاد نیست
صفحه 2

برگزيده
ســــرمقاله
پــــاورقي
ننـــــجون

زده ميش��ود و وزير و سخنگوي او تالش نمودهاند در اين رابطه از
خود و وزارتخانه مطبوعش��ان دفاع كنند .شايد سرنخ ماجرا را بايد
از سال گذشته بررسي نمود كه...
صفحه 6

اصالحات در احزاب!

1

سرشار از ایدهآلیسم دوران ِکنِدی

3

نامه سرگشاده ننجون به مدیرمسئول(قسمت سوم)

3

رهبر معظم انقالب در بازديد از نمایشگاه دستاوردهای فناوری نانو:

اجازه ندهید انگیزههای سیاسی
به درون فضاهای علمی و تحقیقاتی نفوذ کند
صفحه 2

دولت پاكستان و نسلكشي پنهان شيعيان

سرمقاله

اصالحات در احزاب!
برگزاری س��یزدهمین کنگره حزب مردمساالری در تهران و
کمی قبلت��ر همایش جمعیت ایثارگران انقالب اس�لامی و
پیشتر از آنها نشست جبهه اصالحات متشکل از گروههاي
هجدهگان��ه و نشس��ت جبه��ه اصولگرایان ب��ا دوازده گروه و
حسن اختري همچنین جلس��ه دبیران استانهاي حزب موتلفه اسالمی در
مشهد ،همگی نش��ان از آغاز تحرک جریانات سیاسی کشور
برای تصاحب کرس��یهاي مجلس دهم شورای اس�لامی  -که در اسفند ماه
سال  94برگزار خواهد شد  -دارد.
البته ناگفته نماند؛ اساتید علوم سیاسی حزب موتلفه اسالمی را متفاوتتر
از بقیه احزاب موسمی میدانند که در آستانه برگزاری هر انتخاباتی قارچگونه
س��بز ميش��وند و با مجوز یا بدون آن به نفع یکی از جریانات سیاسی و بعضا
با ش��خصیت (پرستیژ) به ظاهر مستقل به تبلیغات میپردازند و پس از اتمام
موسم انتخابات نیز خزان فعالیت آنان فرا ميرسد تا موسمی دیگر!
به بیان دیگر این اس��اتید موتلفه اس�لامی را تنها حزب دارای سازمان و
تش��کیالت 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 ائتالف با جریان اصولگرا کارکردی همچون دیگر
احزاب موسمی پیدا میکند.
ب��ه ه��ر تقدیر برخی از صاح��ب نظران این جنب و جوش و نشس��ت و
برخاس��تها را تعبی��ر ب��ه تبلیغ��ات زودهنگام ک��رده و ورود دانش��گاهها به
انتخاب��ات را مضر به حال مردم و امور ج��اری مملکت ارزیابی میکنند .البته
در کش��ورهایی که از سابقه دموکراسی بیش��تری برخوردارند این تحرکات و
تجزیه و تحلیلها برای رسیدن به تصمیمات در داخل تشکلهاي حزبی انجام
ميش��ود و با فرا رسیدن موعد قانونی ،احزاب رس��ما وارد تبلیغات انتخاباتی
ميشوند.
در ایران اس�لامی 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��لیقههاي متفاوت و مختلف ،از سیاستهاي کلی
نظ��ام بوده و م��ورد تاکید مقام معظم رهبری اس��ت لذا از ای��ن منظر اصل
برگزاری این کنگرهها و نشستها را باید به فال نیک گرفت.
این گردهماییها فرصت مغتنمی ميتواند باش��د تا تش��کلها و جریانات
سیاس��ی با نگاهی کارشناسانه راه طی ش��ده خود را آسیبشناسی نمایند و
پاسخی برای این سوال استادان علوم سیاسی بیابند که چرا در ایران اسالمی
نخبگان سیاسی  -الیتها  -از جمله احزاب سیاسی نقش تعیینکنندهاي 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 میافتد.
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 میکرده اس��ت وگرنه از رهبران سیاس��ی احزاب و جبههها
چنین کاری ساخته نبوده است .چرا که به تجربه نیز ثابت شده است در برههاي
از زمان  -فرضا مرحله دوم نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  -تمام یقه
س��فیدهاي هر دو جناح مطرح کش��ور در زیر بیرق آیتاهلل هاشمیرفسنجانی
جمع ش��ده بودند ام��ا اراده مردم در کمال ناباوری دکت��ر احمدینژاد را راهی
پاس��تور نمود و یا پی��ش از آن در دوم خرداد  76تم��ام کارگزاران دولت وقت
متش��کل از دانهدرشتهاي هر دو جناح مطرح کشور با آقای ناطقنوری بیعت
کرده بودند اما خواست تودههاي میلیونی و مدیران میانی به پایین سیدمحمد
خاتمی را به کاخ سعدآباد فرستاد.
ادامه در صفحه 2

وقار ريزوي

ترجمه و تلخيص بهراد دربندي

طبق آخرين خبرها ،حداقل  60نفر در انفجار انتحاري در مسجد شيعيان در منطقه
ش��يكارپور اياالت سند پاكستان شهيد و بيش از  50نفر زخمي شدند كه حال برخي از
آنها وخيم اس��ت .گروه تروريس��تي جنداهلل كه پيش از اين چند عمليات تروريستي در
ايران انجام داده بود با انتشار بيانيهاي ،مسئوليت اين حمله را به عهده گرفت .اين گروه
كه متحد گروه تروريستي «تحريك طالبان پاكستان» و حامي داعش است در بيانيهاش
نوشته «هدف از اين حمله شيعيان بودند .آنها دشمن ما هستند ».اين حمله دومين حمله
به شيعيان در اين ماه است .در  10ژانويه نيز دهها شيعه در حمله تروريستي در مسجدي
در راولپندي در ايالت پنجاب كشته شدند .حمالتي كه طي سالهاي اخير به طور ممتد
ادامه داش��ته و به كشته و زخمي شدن هزاران شهروند شيعه پاكستاني انجاميده است.
سوال اين است كه آيا دولت و ارتش و تشكيالت متعدد اطالعاتي پاكستان اقدامي جدي
براي جلوگيري از كشتار شيعيان و ديگر اقليتهاي پاكستان انجام دادهاند؟
شاهدانعينيميگويندپيشازحملهاخير،تروريستهابوسيلهنامه،خدمتگزارانمسجد
و اهالي محله مجاور را تهديد كرده بودند ،ولي مقامات دولتي اهميتي به اين تهديدها نداده و
اقدامي براي محافظت از شهرونداني كه به مسجد رفت و آمد ميكردند انجام ندادند .رهبران
شيعه و ديگر اقليتهاي مذهبي پاكستان نيز بارها نسبت به بيتفاوتي دولت اين كشور به روا
داشتن تحقير و تبعيض و خشونت عليه اقليتهاي مذهبي اعتراض كرده بودند .عمرانخان ،از
رهبران اپوزوسيون پاكستان حمله اخير را نشانهاي از ناكارآمد بودن سياستها و اقدامات دولت
اين كشور در مبارزه با تروريسم و حفاظت از جان شهروندان عنوان كرده است.
دولت پاكستان اقدامات تروريستي در اين كشور را به گردن سرويسهاي مخفي
هن��د ميان��دازد و ميگويد دهل��ي ميخواهد از اين طريق در پاكس��تان تفرقه ايجاد
كن��د ،اما اين روايت قابل قبول به نظر نميرس��د .سالهاس��ت ك��ه برخي دولتهاي
عرب منطقه ،خصوصا عربس��تان سعودي و امارات ،با همكاري سرويسهاي اطالعاتي
كشورهاي غربي در جهت ساختن مدارس مذهبي كه عقايد افراطگرايانه و ضد شيعي
را ترويج ميكنند س��رمايهگذاري كرده و گروههاي تروريستي تكفيري را در پاكستان
ميس��ازند و سازماندهي ميكنند .دولت پاكس��تان خود بارها به اين مسئله اعتراف
كرده اس��ت .ولي كسي از دولت نميپرسد كه چرا اجازه ميدهد سعوديها و ديگران
ميلياردها دالر براي س��اخت و تجهيز گروههاي تكفيري در اين كشور سرمايهگذاري
كنند؟ چرا ارتش پاكس��تان دهههاست كه نسبت به تاسيس مدارسي كه مروج افكار
تكفيرياند بيتفاوت بوده است؟ مگر شيعيان كه يكنجم جمعيت پاكستان را تشكيل
ميدهند (معادل  180ميليون نفر) ،حق ندارند در صلح و آرامش زندگي كنند؟
اكنون يك نسلكش��ي آرام بر ضد شيعيان پاكس��تاني در جريان است ،اما دولت و
رسانههاي اصلي پاكستان از كنار اين كشتارها بيتفاوت ميگذرند .واقعيت اين است كه
دولت توسط عدهاي اداره ميشود كه نسبت به منافع ملي پاكستان و جان شهروندان اين
كشور ،تعهدي احساس نميكنند و صرفا به دنبال منافع سياسي خود هستند.
آيا اكنون وقت آن نرس��يده كه دولت پاكس��تان چش��مانش را باز كند و دستهاي
خارجي را كه در جهت خلق و تقويت تروريسم و افراطگرايي در اين كشور تالش ميكنند
قطع كند؟ پاكستان متعلق به همه مردم اين كشور است؛ سني ،شيعه و ساير اقليتها ،و
دولت ،ارتش و رسانههاي پاكستان بايد اين موضوع را به طور اساسي در نظر بگيرند.
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دستهاي ارشاد در پوستگردوي صدر و ذيل بودن صداي خواننده زن
گروه فرهنگ و هنر مدت��ي اس��ت ك��ه ارائ��ه مج��وز ارش��اد به
خوانندههاي زن ش��ده اس��ت اسباب دردس��ر براي وزارت ارشاد و
كارشناسانش .البته اين اتهامي است كه از سوي منتقدان به ارشاد
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