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جواد امام:

»

مانیفست
اصالح طلبی
ضرورت ندارد

»

خبر

سیاست

2

جواد امام فعال سیاسی اصالح طلب گفت :فکر نمی کنم چندان به مانیفست اصالح طلبی پرداخته شود .جامعه
نسبت به آنچه که به عنوان مفهوم اصالح طلبی وجود دارد ،آگاه است و تطبیق عمل و رفتار ما با گفته هایی است که تا
امروزرخدادهوجامعهمتوجهشدهودیدهوشنیدهاست.بهگزارشبرنا،جوادامامگفت:آنچهکهامروزمطرحاست،برنامه
اصالح طلبان برای  1400بوده و من فکر می کنم ،این موضوع مدنظر جامعه است .وی افزود :به نظر من آنچه که مهم
استبازبینیدرپرداختنبهموضوعاست؛مشی،مراموبرنامهواهدافاصالحطلبیبایدبارفتاراصالحطلبانتطبیقداده
شود تا آن چیزی که مدنظر جامعه است ،محقق شود که همان مفهوم و عمل اصالح طلبی است .متاسفانه بعضا افرادی،
فرصتطلبیکردهاندوازاسماصالحطلبیومفهوماصالحطلبیسوءاستفادهکردندورفتاریرابهتصویرکشیدهاندکه
باعثمخدوششدنایناسمشدهاست،وگرنهبهنظرمنجامعهبامفهوماصالحطلبیآشناوآگاهاست.

سمیهمحمودی:

»

طرحشفافیت
آرای نمایندگان به
هیئترئیسهمجلس
رسید

سمیهمحمودیسخنگویکمیسیونتدوینآییننامهداخلیمجلسشورایاسالمیبااشارهسرانجامطرحشفافیت
آرانمایندگان،اظهارداشت:کمیسیونتدوینآئیننامهداخلیمجلسکاربررسیورسیدگیبه۱۰بستهپیشنهادیاصالح
آئیننامهداخلیمجلسرادردستورکارداردکهاینبستههاپسازبررسیکارشناسیدرنشستهایهفتگیاینکمیسیون
به نوبت بررسی شده است .به گزارش خانه ملت ،سمیه محمودی گفت :شــفافیت آرای نمایندگان ،صیانت از مجلس و
نمایندگان-کارآمدیمجلسدرعرصهقانونگذاری،کارآمدیمجلسدرعرصهنظارت-بازنگریدرنقشواثربخشیهیئت
رئیسه،بازنگریدرساختاروتشکیالتشبکهنیرویانسانیمجلس،بازنگریدرنقشواثربخشیکمیسیونها،تسریعدر
نحوهرسیدگیبهاعتبارنامهها،بازنگریدرنحوهجابهجایینمایندگاندرکمیسیونها،همچنینبازنگریدرفعالیتواختیار
کمیسیوناصلنودمجلسازبستههایمطروحهبرایاصالحآئیننامهدرجهتکارآمدترکردنقوهمقننهاست.

گزارش «روزان» از موضع اصولگرایان به مذاکره:

امیر سرتیپ حیدری:

تومار هر متجاوز نابخردی را
به سرعت در هم می پیچیم

امیر سرتیپ فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه
نیروی زمینی ارتش می تواند تومار هــر متجاوز نابخردی را
به ســرعت در هم بپیچد ،گفت :نیروی زمینی آماده اجرای
ماموریت های مختلف است و کارکنان خود را به گونهای ارتقا
داده که در هر لحظه توان اجرای عملیات در صحنهها و عرصه
های مختلف را دارند.
به گزارش ایسنا ،امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده
نیروی زمینی ارتش روز شنبه در حاشیه مراسم افتتاح پروژه
 ۴۷واحدی مسکن سازمانی مهر والیت و مجموعه فرهنگی
رفاهی شهید سالمتبخش با اشــاره به تاکید فرمانده معظم
کل قوا (مدظلهالعالی) بر ارتقای ســطح معیشــت و کرامت
انســانی کارکنان ،گفت :در حوزه معیشــتی و امتثال اوامر
معظ م له ۲۸ ،طرح لبیک برای جامعه هدف را تعریف کردیم
که هر کدام یک شامل گروه خاصی ،مانند مسکن سازمانی،
مسکن شــخصی ،کمک به ازدواج کارکنان ،کمک به بهبود
بیماران و ...اســت .وی افزود :تالش داریم تا در ابعاد مختلف
معیشــت کارکنان گام برداریم ،تا یک نیروی زمینی در تراز
انقالب اسالمی داشته باشیم.
امیر سرتیپ حیدری خاطرنشان کرد :در رابطه با مسکن
شخصی هم تقریبا گامی بلند تر از قبل برداشتیم و یک برنامه
طوالنی مدت را بــا حمایت بنیاد تعاون ارتــش پایه گذاری
کردیم و در همین رابطه  ۱۶تعاونــی موفق را ایجاد کرده که
مسئولیت ساخت منازل شخصی را عهده دارند.
فرمانده نیــروی زمینی ارتش درباره ارتقــای توان رزمی
نیروی زمینی گفــت :برابر بازدیدهایی که قــرارگاه مرکزی
حضرت خاتم االنبیا(ص) ،ســتاد کل نیروهای مسلح و ستاد
فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی از ما دارند تالش کردیم تا
توان نیروها را تا حد قابل قبولی ارتقا دهیم .به گونهای که امروز
ما هم در مرزهای غرب کشور ،هم در مرزهای شرق و جنوب
شرق کشــور حضور داریم و با توجه به مشــکالتی که میان
کشورهای آذربایجان و ارمنســتان بهوجود آمده در مرزهای
شمال غرب کشــور نیز اخیرا ً پر رنگتر مستقر شدیم که این
نشان از توان و آمادگی رزمی نیروی زمینی است .وی تصریح
کرد :امروز نیروی زمینی آماده اجرای ماموریت های مختلف
اســت و کارکنان خود را به گونهای ارتقا داده که در هر لحظه
توان اجرای عملیات در صحنهها و عرصه های مختلف را دارند.
امیر سرتیپ حیدری درباره آمادگی یگانهای مختلف نزاجا
گفت :امروز نیروی زمینی در حــوزه پهپاد وضعیت مطلوبی
دارد و میتواند پاسخگوی تهدیدات باشد و اعالم میکنیم که
نیروی زمینی در باالترین وضعیت آمادگی رزمی قرار دارد که
می تواند تومار هر متجاوز نابخردی را به سرعت در هم بپیچد.
وی با بیان اینکه ما باید در مرزها حضور داشــته باشیم گفت:
حضور در مرز یعنی تولید امنیت و باال بردن روحیه و آرامش
خاطر مردم ،چراکه خط قرمز ما امنیت کشور و مردم است.

معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهوری:

استعفای وزیر بهداشت چیزی فراتر
از اخبار جعلی نیست

علیرضــا معزی معــاون ارتباطات و اطالعرســانی دفتر
ریاســت جمهوری استعفای ســعید نمکی وزیر بهداشت را
چیزی فراتر از اخبار جعلی ندانست .به گزارش ایرنا ،علیرضا
معزی معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر ریاست جمهوری
در حساب کاربری خود در توییتر نوشت« :در حالیکه صبح
امروز [روز گذشته] طرح جامع مدیریت کرونا شامل تدابیر و
محدودیتها تا پایان سال ،در ســتاد ملی به تصویب رسید و
قسمت عمد ه این طرح نیز در وزارت بهداشت و درمان تهیه
شده ،صحبت از استعفای وزیر بهداشــت و ...چیزی فراتر از
اخبار جعلی نیست ».معزی در توییت خود عکسی از حضور
روز گذشته «ســعید نمکی» وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی در ســتاد ملی مقابله با کرونا و صحبتهای وی با
رئیسجمهور را منتشر کرده است .الزم به ذکر است که طی
روزهای گذشته ،شــایعاتی مبنی بر استعفای وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در فضای مجازی منتشر شده بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:

محلوزمانبرگزاریکمیسیونهای
مجلسبهتوصیهستادمقابلهباکرونا
تغییرکرد

علیرضا ســلیمی عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای
اســامی از تغییرات محل و زمان برگزاری کمیسیونهای
تخصصی مجلس با توصیه ستاد مقابله با کرونا خبر داد.
به گزارش ایســنا ،علیرضا ســلیمی عضور هیئت رئیسه
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :با توجه به اینکه جلسات
کمیسیونهای تخصصی مجلس در یک فضای بسته کوچک
برگزار میشــود و بعضاً تا  ۴۰نفر به همــراه مدعوین در این
جلسات حضور مییابند ،به توصیه ستاد مقابله با کرونا مقرر
شد جلسات کمیسیونهای تخصصی در چند مکان بزرگتر
مثل کمیسیون تلفیق ،کمیسیون اصل  ،۹۰سالن تشریفات و
سالن مشروطه در زمانهای متفاوت برگزار شود.

سیاسی:
زهره توحیدی
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»

با دست پس زدن ،با پا پیش کشیدن

گروه سیاســی -رفتن ترامــپ از کاخ
سفید از یک ســو و نزدیکی انتخابات ریاست
جمهوری  1400از سوی دیگر اوضاع سیاسی
کشور را در وضعیت انتقالی قرار داده است .در
این میان ،مذاکره با آمریکا برای حل مســئله
تحریمها موضوعی اســت که به نقطه اختالف
جناحهای سیاسی کشور تبدیل شده است .با
این حال ،گمانهزنیهایی درباره گرایش درون
اصولگرایان به مذاکره هم دیده میشود.
آغاز مسئله مذاکره آری یا نه
مســئله مذاکره با غرب برای حــل پرونده
هستهای ایران سابقهای طوالنی دارد .در زمان
دولت اصالحات کــه صنعت هســتهای ایران
به موضــوع بینالمللی تبدیل شــد ،آن دولت
کوشــید با مذاکره با طرفهای اروپایی مسئله
را حل کند اما عمر آن دولت به پایان رســید و
مســئله حل نشــده باقی ماند .دوران محمود
احمدینژاد اما دوران شــاخ و شــانه کشیدن
برای دنیا و نهادهــای بینالمللی بــود .بعد از
بیتوجهی ایران به بیانیههــای آژانس ،پرونده
هســتهای ایران به شــورای امنیت ســازمان
ملل کشــیده شــد و قطعنامههایی علیه ایران
صادر شــد .قطعنامههایی احمدینــژاد آنها
را کاغذ پــاره خواند و تحریمها شــروع شــد.
فشار تحریمها باعث شــد که اصالحطلبان بر
طبل ضرورت مذاکره برای حل مســئله بیشتر
بکوبنــد .اما ســعید جلیلی به عنــوان رئیس
شورای عالی امنیت ملی در چندین دور مذاکره
هیچ دســتاوردی حاصل نکرد .با اتمام دولت
احمدینژاد و آمدن دولت روحانی ،محمدجواد
ظریف وزیر خارجه و مسئول تیم مذاکرهکننده
ایران شد .ســری جدید مذاکرات که با حضور
سه کشــور اروپایی فرانســه ،انگلیس و آلمان،
روســیه و چین و نیز آمریکا بــود ،در نهایت به
نتیجه رسید و توافق برجام حاصل شد.
امــا اوضــاع بــه همــان ســیاق نماند.
اصولگرایــان در داخل به مخالفــت با برجام
پرداختند و علیه آن کارشــکنیها کردند .در
ســوی دیگر ،در آمریکا با رفتــن دولت اوباما
و آمــدن ترامپ ،حملــه به برجام در ســمت
آمریکایی نیز شــدت گرفت کــه در نهایت ،به
خروج آمریــکا از برجام منتهی شــد .با خروج
آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای یکجانبه
آمریکا علیه ایران ،فشار بر اقتصاد کشور شدید
شد و وضعیت اقتصادی به حالت بحرانی رفت.
در این شــرایط جدید ،دیگر کمتر کســی در
درون جناحهای داخلی حاکمیت از مذاکره با
طرف آمریکایی دفاع میکرد.
مسکوت ماندن مذاکره
با خروج یــک جانبــه و قلدرمآبانه آمریکا
از برجــام ،از نظر اغلب سیاســتمداران درون
حاکمیت مذاکره بــاج دادن به زورگویی بود و
در نتیجه ،گرچه گهگاهــی خبر از تالشهایی
برای میانجیگری بین ایران و آمریکا به گوش
میرسید ،اما مذاکرهای اتفاق نیفتاد.
به همین دلیل خیلی از چشــمها به خروج
ترامپ از کاخ ســفید و آمــدن رئیسجمهور
معتدلتــری بود که امــکان مذاکــره فراهم
شــود .شکســت ترامپ از بایدن همان اتفاق

بود؛ رفتن رئیسجمهــور نامتعادل و غیرقابل
اطمینان برای مذاکره و آمدن رئیسجمهوری
معتدلتر.
با این حال ،این ایــدهای بود که دولتیها و
اصالحطلبان داشتند .اظهارات حسن روحانی
رئیسجمهــور بعــد از پیروزی بایــدن مؤید
همین گزاره اســت .روحانی در جلسه هیئت
دولت ضمن بیان این که «آدمی را که دورانش
رو به پایان اســت ،از ابتــدا تحریکش کردند
و با تصــورات کودکانه و توهمآمیــز از برجام
خارج شــد و آقایی که جدید آماده گفته است
میخواهم به برجام برگــردم .این به عهده آنها
اســت اگر به وظیفه عمل کردند ،میتوانند راه
جدیدی را انتخاب کننــد» ،تصریح کرد« :هر

»

تالشها برای اســتیضاح روحانی در راستای
همان فشار برای جلوگیری از مذاکره است.
ماه گذشــته بعد از چندین ماه مســکوت
ماندن طرح استیضاح روحانی در مجلس تماماً
اصولگرای یازدهم ،بار دیگر تندروهای مجلس
موضوع ضرورت استیضاح روحانی را روی میز
آوردند .این در حالی بود که بار قبل با هشــدار
مقام رهبری ،طرح ســؤال و بحث اســتیضاح
رئیسجمهور از دســتور کار خارج شــده بود.
برای بار دوم نیز رهبری وارد عمل شدند.
مذاکرهکننده باید اصولگرا باشد
اما در حالی که اصول گرایان چه در سابقه
پیشــین خود در دولت محمود احمدینژاد و
چه در فشــارهایی که بر دولت اصالحات برای

به نظر میآیــد که حداقل بخشــی از جریان اصولگــرا با نزدیک
شدن انتخابات ریاســت جمهوری دارد خودش را هم برای نشستن
کرســی ریاســت جمهوری آماده میکند و هم برای مذاکره .نگرانی
آنها این اســت که مذاکرات را دولت روحانی شــروع کند و اعتباری
به حســاب اعتدالگرایــان و اصالحطلبــان افزوده شــود وگرنه
نوبت که بــه دولت اصولگرا برســد ،مذاکره دیگر خوب میشــود.

کجا ببینیم شــرایط برای لغــو تحریم آماده
است از آن اســتفاده خواهیم کرد .هدف ما لغو
تحریمها و تعامل سازنده با جهان است و هر جا
و هر فرصتی برای این کار مهیا باشــد اقدامات
خود را انجــام خواهیــم داد و هیچ کس حق
فرصتسوزی ندارد».
به عــاوه ،اصالحطلبان نیــز در روزهای
پس از پیروزی بایــدن با ادبیات مختلف تأکید
کردند که آمدن بایدن فرصتی است که باید از
آن استفاده شود تا فشــار کمرشکن بر اقتصاد
کشور کاهش یابد.
در مقابل اما گویی اصولگرایان از پیروزی
بایدن در خشم هســتند .به ویژه جریان تندرو
آنها به تک و تا افتادهاند که تا بار دیگر فشارها
بــرای جلوگیری از هــر نوع مذاکــرهای را به
باالترین حد ممکن برســانند .به جز اظهارات
هر روزه چهرههای شاخص اصولگرا و توپخانه
داغ رسانههایشان ،حتی برخی معتقد بودند که

پایان دادن بــه مذاکرات وارد کردند ،نشــان
دادند که مخالف مذاکره هســتند ،این روزها
بحث این که اگر اصولگرایــان مذاکره کنند،
اشکالی ندارد ،مطرح اســت .این گزاره اظهار
نظر صریــح حمیدرضــا ترقــی از چهرههای
سرشــناس و مؤثر اصولگرایان اســت .ترقی
چند روز پیش در مصاحبــهای ضمن کوبیدن
شــدید برجام و تکرار چند باره این که برجام
هیچ فایدهای نداشــت و جز خسارت چیزی به
بار نیاورد ،این ایده را که آمدن بایدن میتواند
تأثیری در بهبــود وضعیت بگذارد «بســیار
ســطحی و فاقد مبانی علمی و تجربی» خواند.
او ســپس تأکید کرد که «متأســفانه هر وقت
مذاکرات توســط اصالحطلبان صورت گرفته
ما همین خســارت را دیدهایم ».در مقابل این
گزاره ،ترقی مورد این ســؤال قــرار گرفت که
«پس اگر اصولگرایان مذاکرهکننده باشــند،
مذاکره اشکالی ندارد؟» پاســخ او چنین بود:

«قطعاً بله ،مذاکره در صورت ضرورت به وسیله
کســانی که بتوانند منافع ملت را حفظ کنند و
نفوذناپذیر باشند ،میتواند اتفاق بیفتد .مانند
تیم مذاکره کننده هســتهای نباشــد که دو
نفوذی آمریکا داخلش باشــد و مسائل امنیتی
و اقتصادی ما را تحت تأثیر قرار دارد .در چنین
شرایطی میتوان از مذاکره استفاده کرد .مگر
ما در جاهای دیگر نظیر همین مذاکره با چین
ضرر کردهایم؟ این مذاکــرات منطقی صورت
گرفته و توافقاتی در حال انجام است».
بدیــن ترتیب ،دم خــروس بیــرون زد و
مشخص است که منتقدان مذاکره که سالها
معاش مــردم را به گروگان گرفتنــد و اقتصاد
کشــور را زیر شدیدترین فشــارها قرار دادند،
برخالف آتش توپخانهشــان مسئلهشان نفس
مذاکره نیســت بلکه مســئله این اســت که
میخواهند خودشــان مذاکرهکننده باشــند.
کما این که در ســالهایی که جلیلی مسئول
مذاکره بود ،کسی علیه مذاکره حرفی نمیزد.
اگر این اظهار نظر صریــح را کنار بگذاریم،
برخی از فعاالن سیاســی نیز تا کنــون بر این
موضوع انگشــت گذاشــتهاند که فشــارهای
خردکننــده اصولگرایــان بــرای ممانعت از
مذاکره یا کوبیدن برجام به دلیل آن اســت که
نمیخواهند رقیب سیاسیشــان دستاوردی
داشته باشد.
نمونه بــارزش اظهــارات علــی مطهری
نماینده ســابق مجلس ،بعد از روی کار آمدن
مجلس یازدهم بود .او اتفاق را مبارک خوانده
بود چرا که معتقــد بود :وقتی که کار دســت
دوســتان به قول خودشــان انقالبی میافتد و
اداره کشور را به دست میگیرند باعث میشود
که خودشــان به برجام برگردند ،خودشــان
مشــکل  FATFرا حــل کننــد ،خودشــان
سیاســت خارجی را اصــاح کننــد ،رابطه با
عربســتان را برقرار کنند ،حتــی رابطه خوب
با اروپا را در پیش خواهنــد گرفت ».مطهری
افزوده بود« :اینها در دل خودشــان میدانند
که کشــور نمیتواند رابطه خود با دنیا را قطع
کند ولــی میخواهند این اتفــاق یعنی بهبود
روابط به وسیله خودشان رخ دهد نه به وسیله
رقیبشان یا دولت آقای روحانی».
یا صــادق زیبــاکالم گفته بــود« :رقبای
اصالحطلبان فقط تحت یک شــرایط به برجام
رأی میدهنــد ،از برجــام و مذاکــره با غرب
تمکین میکنند ،کنار آمدن با آژانس را تأیید
میکنند و با آمریکا مذاکــره میکنند؛ آن هم
فقــط و فقط زمانی اســت کــه کل قدرت در
اختیار خودشان باشد».
در هــر حال ،به نظــر میآید کــه حداقل
بخشــی از جریان اصولگرا با نزدیک شــدن
انتخابات ریاســت جمهــوری دارد خودش را
هم برای نشســتن کرسی ریاســت جمهوری
آماده میکند و هم برای مذاکــره .نگرانی آنها
این است که مذاکرات را دولت روحانی شروع
کند و اعتباری بــه حســاب اعتدالگرایان و
اصالحطلبان افزوده شــود وگرنه نوبت که به
دولت اصولگرا برســد ،مذاکــره دیگر خوب
میشود.

علیمحمدنمازی:

سیاستهای بایدن نسبت به ایران با ترامپ تفاوت دارد
علیمحمد نمازی فعال سیاســی اصالحطلب
و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
گفت :بایدن برخالف ترامپ از لزوم مذاکره با ایران
صحبت کرده اســت و ما هم باید این عالمت را به
طرف مقابل بدهیم که با رعایت منافع خود آماده
مذاکره و تفاهم هستیم.
به گزارش ایســنا ،علی محمــد نمازی عضو
شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان
این که سیاستهای بایدن با ترامپ تفاوت زیادی
خواهد داشــت ،اظهار کرد :دموکراتها همانند
جمهوریخواهان روحیه جنگ طلبی ندارند.
وی اظهــار داشــت :بعــد از انقــاب ریگان
جمهوریخواه مواضع تندی علیه ایران گرفت و
ما در دوره کلینتون مشــکالت زیادی مانند دوره
بوش و ترامپ نداشــتیم ،بنابرایــن تفاوتهای
زیادی میــان بایدن و ترامپ وجــود دارد که این
تفاوتها در شعارهای انتخاباتی خود را نشان داده
است.
این فعال سیاسی اصالحطلب در ادامه اظهار

داشت :بایدن گفت اگر ایران به برجام متعهد باشد
آنها هم به برجام بازمیگردند ،اما ترامپ همیشه
میگفت بعــد از انتخابات مقامات ایــران با من
تماس میگیرند ،چون محتاج من میشوند.
نمازی تصریح کــرد :ترامپ هیچ گاه صحبتی
نکرد که روابط دو کشور براســاس منافع متقابل
بهبود یابد .او دائما میگفت این ایران اســت که

دنبال من می آید اما بایدن میگوید آماده اســت
در زمینه مسائل هستهای و برجام و سایر مسائل
مثل حقوق بشر یا موشکها با ایران مذاکره کنیم.
این فعال سیاســی با بیان این که زمینه برای
گفــت و گو با انتخاب بایدن فراهم شــده اســت
تاکید کرد :ما هم نباید مواضعــی تغییرناپذیری
بگیریم و از گذشــته خود مثل دوران آزادسازی

گروگانهای آمریکایی یا مقطع پایان جنگ درس
بگیریم و شروطی نگذاریم که قابل تحقق نباشد.
همچنین ،نمازی اظهار داشــت :بایدن اکنون
آماده تعامل و مذاکره است و از سویی ظرفیتهای
کشور و آســتانه تحمل مردم هم به گونهای است
که دیگر ادامه این شرایط میسر نیست.
این عضو حزب کارگزاران سازندگی در ادامه
گفت :ما نباید شــعارهای تند و غیــر قابل تحقق
بدهیم ،اگر بایدن یک قدم به جلو آمد ما هم یک
قدم به جلو برویم.
نمازی ادامه داد :شرایط بین المللی نیز آماده
ادامه وضعیت دوران ترامپ نیســت .ترامپ دیگر
رفته اســت و دولت باید به طــرف مقابل عالمت
بدهد که با رعایت منافع و امنیت ملی خود آماده
تفاهم هستیم.
وی اظهار داشــت :این عالمت باید داده شود
که با حفظ احترام مقابل و منافــع متقابل آماده
مذاکره هستیم .اگر این شرایط فراهم شود زمینه
مساعدی برای مذاکره و تفاهم به دست می آید.

گزارش

»

در مراسم یادبود دکتر داوود فیرحی:

مهمترین پروژه فیرحی گسترش ادبیات
صلح در جامعه ایرانی بود

مراسم یادبود داوود فیرحی با عنوان «غربت اندیشه سیاسی»
ساعت ۱۸روز جمعه ۲۳آبان به همت انجمن علوم سیاسی ایران و با
همکاریخانهاندیشمندانعلومانسانیبهصورتآنالینبرگزارشد.
به گزارش ایلنا ،در مراسم یادبود داوود فیرحی که ازسوی انجمن
علومسیاسیایرانوخانهاندیشمندانعلومانسانیبهصورتآنالین
برگزار شد ،حمید احمدی (استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران) به
عنواناولینسخنرانبرنامهگفت:سخنگفتنکارسختیاستهم
به دلیل اینکه استاد فیرحی مرد بزرگ و استاد بزرگی بود و هم اینکه
این رویداد ناگهان رخ داد و ضربهای روحی که به ما و همه اســاتید
و دانشجویان وارد شــده ،قابل وصف نیســت .آقای دکتر فیرحی
تنها عضو گروه علوم سیاسی دانشــگاه تهران نبود بلکه به جامعه
دانشمندان ایران تعلق داشت و همه از استاد و دانشجو از درگذشت
او متاثر شدند .گاه اندوه میخورم که چرا دکتر فیرحی که این همه
کنار ما بود و دوست بودیم با ایشــان اما افسوس که با ایشان بیشتر
ارتباط نداشتیم .این ضربهای است که علوم سیاسی خورده .علوم
سیاسی ایران چهرههای زیادی را از دست داده؛ چه آنها که ناگهان از
دنیارفتندوچهآنهاکهماودانشجویانازاستادیآنهامحرومشدیم.
او یادآور شد :دکتر فیرحی استادی بود که دست طبیعت از ما
محرومش کرد و فقدانش ضربه جبرانناپذیری بود و به این زودیها
کسی جای او را نمیگیرد .آقای دکتر فیرحی یک استاد و یک انسان
از هر نظر کامل بود؛ هر وقت یادم میآیــد اندوه میخورم که دکتر
فیرحی همواره لبخند به لب داشت و هیچگاه آرامش خود را از دست
نمیدادوکارشرابامهربانیولبخندوآرامشپیشمیبرد.
«شجاعاحمدوند»استاددانشگاهعالمهطباطباییهمسخنران
بعدی مراسم یادبود دکتر فیرحی بود که در سخنانی ابتدا درگذشت
ایناستادوپژوهشگرراتسلیتگفت.
او با بیان اینکه میخواهد سه دهه دوستی و آشنایی نزدیکش را
با دکتر فیرحی در جملهای خالصه کند ،گفت :این است که ایشان
عاشقبودوهرچهراانجاممیدادازصمیمقلبشبود.
این استاد دانشــگاه عالمه طباطبایی یادآور شد :پیوند نکات
مختلف زندگی دکتر فیرحی را قلبش پیوند میداد .همه میدانیم
دکتر فیرحی کارش را با طلبگی در حوزه زنجان آغــاز کرد و وارد
دانشگاه تهران شد و اندیشه علوم سیاسی را انتخاب کرد و همانجا
دکترا گرفت و هیئت علمی شد .در همان موقعیتی که ایشان هیئت
علمی جوانی در دانشگاه شــده بود و اساتید ناموری هم آنجا بودند
تصمیم ایشان برای اینکه برای همیشه ملبس شود ،با اینکه طلبه
بود کمی سوال برانگیز بود .از ایشان پرسیدم چقدر ضرورت دارد این
کار را بکنید؟ آن هم در کنار اساتید محبوبی که ملبس هم نیستند.
ایشان گفت من هر کاری را با قلبم انجام میدهم و فکر میکنم در
راستای هدفی که دارم این هم بخشی از آن است .قلبم به من گواهی
میدهد باید به طور دائم لباس روحانیت بپوشم .حرفهای ایشان و
انقالبیکهدرحوزهاندیشهسیاسیاسالمایرانآغازکردشایدفقطاز
فردیملبسوروحانیکهدانشسیاسیکافیداشتهباشد،برمیآید
وایننشانمیدهدچقدرقلبشانبهایشاندرستگفته.
احمدوند ادامه داد :ایشان هرچه عمیقتر میشد مورد انتقادات
تند و تیز و حتی بدخلقیهایی قــرار میگرفت به طوریکه برخی
اساتید و دانشجویان از ایشان انتظار پاسخهای تند و تیز در برابر آن
نقدها داشتند .من چند ماه قبل به ایشان گفتم دکتر چرا نقدها را
پاسخنمیدهی؟ایشانگفتمنقلبممیگویدکهایندوستانفقط
از زاویه دید دیگری به موضوع نگاه میکنند اگرنه قصدی برای ضربه
زدن به من ندارند برای همین من با روش خودم فقط سعی میکنم
مسئلهراتوضیحبدهمازآنچهدرذهندارم.
«غالمرضاکاشی»استادعلومسیاسیدانشگاهعالمهطباطبایی
به عنوان سخنران بعدی این مراسم گفت :چون ما با آقای فیرحی
همکالسی بودیم و سالهای ســال ارتباط نزدیکی باهم داشتیم
خیلیازاینحادثهمتاثرم.
کاشــی در ادامه با بیان اینکه «من بیشــتر در حالت ناباوری
و شوکی از رفتن ایشان هســتم» گفت :من ایشان را مثل خیلی از
شما ،دوســت داشــتم .فوت دکتر فیرحی به نظرم انگار باعث شد
چیزی از روزگار ما کم شود .حرف زدن در مورد ایشان کار دشواری
است .ایشان به عنوان یک روحانی عمیقا عاشق و عالقهمند به دین و
فرهنگاسالمیآنچهبرایشغیرقابلفهموباوربود،مسئلهاستبداد
دینیبود.
این استاد علوم سیاسی تصریح کرد :برای ایشان شاید اگر دین
نتواند توسعه و عدالت برقرار کند یا حتی نتواند یک دولت کارآمد
را سر و سامان دهد شاید قابل بخشــایش و فهم بود اما اینکه عامل
استبداد سیاسی شود برایشان قابل فهم نبود .تجربه استبداد اولین
چیزی که از انسانها سلب میکند احساس کرامت است .ملتی که
احساس تحقیر کند بســتر همه چیز در میانش مسدود میشود.
ایشان سه دوره فکری داشت که در هر ســه دوره استبداد دینی را
دنبالمیکرد.
کاشی ادامه داد :دوره اول با پایاننامه ایشان شناخته میشود؛
قدرت ،دانش و مشروعیت .بحث ایشان در آن کتاب در یک جمله
قابل تلخیص است .آن هم اینکه بعد از استقرار خلفای بنی امیه و
بنی عباس با یک اســتبداد دینی روبهروییم که آنچه به آن قوام و
مشروعیتمیدهدنظامهایدانشیاستکهآنراتثبیتمیکند.
اودورهدومپژوهشهایایشانراتالشبرایایندانستکهیکی
از این نظامهای دانش یعنی فقه را از بند مبادی صورتبندیهای
موید استبداد سیاســی نجات دهد و ســعی میکرد بین حزب و
جامعهبندیوفقایجادکند.
کاشیتصریحکرد:دورهسومحیاتفکریدکترفیرحیمعطوف
به صدر اسالم شد و تالش برای اینکه با بازخوانی حیات پیامبر(ص)
و ائمه شیعه نشان دهد آن سرچشمه از آلودگیهای یک استبداد
دینی تا حد ممکن پاک باشــد .برای همین منابع صدر اســام را
خواند و تالش کرد حتی نهضت امام حسین(ع) را در این چهارچوب
بازتعریفکند.

