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فراخوان آزمون جامع
 ریاست جمهوری

نقدی بر طرح اصالح قانون انتخابات 

در حصر پیرساالن
بایدهای جوانگرایی در بدنه 

مدیریت کشور

حقوق ضد بشر
پررنگ شدن قدیس سازی از زندانیان 

اعدامی در شبکه های اجتماعی

سرانجام چکمه های متجدد
روایت اشغال تهران

توسط متفقین

ای درین خوابگه بی خبران
بی خبر خفته چو کوران و کران

فعالیت های مجازی اخیر با عنوان اعدام نکنید

کار هر بز نیست خرمن 
کوفتن!

ــم  ــاد می کن ــادی ایج ــق اقتص ــان رون »چن
کــه مــردم بــه یارانــه نیــاز نداشــته باشــند«

۶/خرداد/۹۶_حسن روحانی
ــن  ــه ای ــد ک ــگاه اول بنظــر بیای شــاید در ن
ــده دار اســت و  ــور خن ــه رئیــس جمه جمل
وعــده ی پوچــی بیــش نبوده،درصورتــی کــه 
ــی  ــن روحان ــه حس ــد ک ــدا میدان ــا خ تنه
ــن شــعار  ــه ای ــا ب ــاش کــرد ت چندســال ت
جامعــه عمــل بپوشــاند. ایشــان پــس از 
توانســتند  روزی  شــبانه  تــاش  ۷ســال 
ــر  ــت اقتصــادی کشــور را دگ ــان وضعی چن
ــه  ــه یاران ــازی ب ــردم نی ــد کــه م گــون کنن
نداشــته باشــند، بــه ایــن صــورت کــه 
ــی  ــای غذای ــده ه ــه ایشــان وع ــر کابین وزی
مــردم را میشــمارند توصیــه خــوردن یــک 
ــا  ــد ،صرف ــردم میکنن ــه م ــذارا ب ــده غ وع
بــرای دور شــدن از جامعــه مصرفــی،در 
ــی  ــده غذای ــک وع ــه ی ــه  هزین ــی ک صورت
ــر  ــرف نظ ــره )ص ــار نف ــواده چه ــک خان ی
از غــذای هــای گــران قیمــت کــه بــا 
گوشــت تهییــه میشــود.(باالتر از ۲۶۰هــزار 
تومــان اســت،و اینجاســت کــه رئیــس 
ــوچ  ــده پ ــچ وع ــد ،هی ــت میکن ــور ثاب جمه
و توخالــی نمی دهــد.از دیگــر تفاضــات 
داشــتن  بــه   میتــوان  رئیــس جمهــور 
برنامــه بــرای حــل مشــکات اقتصــادی بــه 
یک ســاله  ســه ماهه،  یک ماهــه،  صــورت 
ــده  ــن وع ــه ای ــاره کرد.ک ــاله ،اش و چهارس
ــار  ــد از چه ــد و بع ــی ش ــم عمل ــان ه ایش
ســال هیــچ مشــکل اقتصــادی باقــی نمانــد 
،بــه ایــن صــورت کــه دیگــر اقتصــادی باقی 
ــی  ــای روحان ــز آق ــط قرم ــاه ،خ ــد. گن نمان
ــردن  ــل نک ــده دادن و عم ــان وع است.ایش
بــه آن را گناهــی بــزرگ میدانند.همچنیــن 
اگــر نتوانســتند بــه وعــده هــا عمــل کننــد 
،بــا مــردم مطــرح میکننــد و از ایشــان 

ــد. ــری میخواهن همفک
امــا اکنــون کــه در روزهــای پایانــی آخریــن 
ســال ریاســت جمهــوری روحانــی بــه ســر 
می بریــم ،شــاهد افسارگســیختگی تــورم 
هستیم،شــاهد بــی ارزش شــدن یارانــه 
ــل  ــی خی ــرای زندگ ــه مج ــتیم ک ای هس
ــوب  ــتان و جن ــان سیس ــی از مردم عظیم

ــت. ــور اس کش
خــرداد ســال ۹۲ قســم جالــه می خوردنــد 
کــه اگــر مشــکات راه حلــی نداشــت 
کاندیــد نمی شــدند  و امــان از شــعار هــای 
بــی محتــوا،و امــا االن شــاهد ایــن هســتیم 
کــه ایــن شــعار حقیقــت داشــت، هــر 
ــل را  ــا آن راه ح ــی دارد،ام مشــکلی راه حل

هرکســی نمی دانــد.
معصومه کرمی
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درحالــی کــه طــی ســال هــای گذشــته 
ریاســت  انتخابــات  قانــون  اصــاح 
جمهــوری یکــی از خواســته هــای عمــوم 
ــن  ــش از ای ــا بی ــت ت ــوده اس ــردم ب م
ــک  ــای مضح ــری ه ــه گی ــاهد معرک ش
ظریفــان در خیابــان فاطمــی و وزارت 
کشــور نباشــیم ایــن بــار نماینــدگان 

ــه  ــر ک ــواد دیگ ــی میکشــاند. در م حقوق
مربــوط بــه ابعــاد دیگــر و بعــد سیاســی 
نیــز عنــوان  طــرح مذکــور هســتند 
ــدرک  ــد م ــدا بای ــه کاندی شــده اســت ک
کارشناســی ارشــد و حداقــل ســن چهــل 
ــی  ــن در حال ســال را داشــته باشــد و ای
ــک  ــدن ی ــود گذران ــر ب ــه بهت ــت ک اس

ــد  ــود بان ــت ش ــدا درخواس ــک کاندی ی
بــازی و نــگاه هــای کامــا جناحــی کــه 
ــری  ــی رهب ــای کل ــت ه ــف سیاس مخال
پیرامــون بحــث انتخابات اســت مشــاهده 
می شــود و یارگیــری هــای انتخاباتــی 
مــدت هــا قبــل از تشــکیل دولــت جدیــد 
بــه صــورت علنــی فضای ســتیز سیاســی 

اجرایــی  مکتــوب  برنامــه  کاندیداهــا 
و ابعــاد ایدوئولوژیــک سیاســت هــای 
مدنظــر خــود را در رســانه هــای رســمی 
و مشــخص در دســترس مــردم قــرار 
ــه  ــای دقیق ــاهد کاندیداه ــا ش ــد ت دهن
ــودی و احســاس تکلیــف هــای بعــد از  ن
چــرت بعــد از ظهــر نباشــیم. و شــورای 

 مرضیه انبری

فراخوان آزمون جامع ریاست جمهوری
نقدی بر طرح اصالح قانون انتخابات

ی  ارائــه  بــا  مجلــس 
ــک طــرح محیرالعقول  ی
تــر  پیچیــده  اســباب 
ــات را  ــدن کار انتخاب ش
در صــورت تصویــب این 

ــد! ــا کردن ــرح مهی ط
الیحــه اصــاح قانــون 
هــدف  بــا  انتخابــات 
کاندیداهــای  گزینــش 
نهایتــا  و  تــر  صالــح 
کاندیــدای  بــه  نیــل 
ــی  ــط جمع ــح توس اصل
ــال  ــدگان در ح از نماین
ــه  ــیدن ب ــی و رس رایزن
ــس  ــی مجل ــن علن صح
اســت. امــا گنجانــدن 
ــی در  ــا کیف ــوارد غالب م
ایــن الیحــه انتقاداتــی را 
بــه همراه داشــته اســت. 
ــد  ــون مذکــور میگوی قان
ــه  ــگاه ب ــد ن ــدا بای کاندی
داخــل داشــته باشــد، 
اســتقال فکــری داشــته 
ــر  باشــد و مشــورت پذی
باشــد، اهــل ســعه صــدر 
خــواه  آرمــان  باشــد، 
باشــد و واقعیــت هــا 
ــل  ــد، تحلی ــم ببین را ه
شــرایط  از  درســت 
داشــته باشــد، ســاده 
زیســت باشــد و اهــل 
اشــرافیگری نباشــد و ...! 

ــی  ــورد از مســائل کیف ــد م ــا چن ــن ه ای
ــدان  ــود کــه در مــواد طــرح مذکــور  ب ب
ــت  ــح اس ــت و واض ــده اس ــاره ش ــا اش ه
ــرای ســنجش آن  ــاری ب ــر و معی ــه مت ک
هــا وجــود نــدارد و در کنــار ایــن مــوارد 
ــی  ــون توانای ــی همچ ــای دین ــزاره ه گ
کاندیــدا در حــل شــبهات دینــی در حــد 
اثبــات دیــن و تشــیع نیــز مطــرح شــده 
ــم  ــان نمی کنی ــوارد را گم ــن م اســت. ای
کــه از طریقــی جــز اخــذ آزمــون از تمــام 
کاندیداهــا بتــوان در موردشــان قضــاوت 
ــان را  ــن مســئله شــورای نگهب ــرد.و ای ک
فراتــر از حــد کنونــی بــه جایــگاه اعمــال 

دوره مســئولیت اجرایــی یــا امنیتــی 
ــنیاز  ــوان پیش ــه عن ــی و . .. ب ــا مدیریت ی
کاندیــدای ریاســت جمهــوری مطــرح 
شــود نــه یــک عــدد معیــن کــه انتظــار 
مــی رود فانــی تــا چهــل ســالگی حتمــا 
مســئولیت مهمــی را ســپری کرده اســت 
کــه جــای بحــث در آن بســیار زیــاد 
ــرح  ــن ط ــز ای ــر نی ــوی دیگ ــت از س اس
ــتقل  ــای مس ــگاه کاندیداه ــد قبض میتوان
ــت  ــپ و راس ــن چ ــدار جناحی ــه وام ک
نیســتند باشــد. وقتــی کــه از کاندیــدای 
ــج  ــی پن ــه کتب ــور تاییدی ــت جمه ریاس
مشــاور بالقــوه و هــر مشــاور فقــط بــرای 

را فراهــم مــی آورد و هرکــه بامــش بیــش 
ــش! ــش بی برف

ــات  ــای موهوم ــه بج ــد ک ــر می نمای بهت
ــاره  ــپردن دوب ــاوت و س ــل قض ــر قاب غی
ــع  ــر جم ــه نظ ــا ب ــت کاندیداه صاحی
ــا و  ــاک ه ــان م ــورای نگهب ــای ش اعض
ــود  ــع ش ــری وض ــی ت ــای مردم معیاره
تــا مثــل قصــه ی رییــس جمهــور فعلــی 
یکــی  ی  توصیــه  طبــق  کاندیدایــی 
از اعضــا در جمــع رقبایــی کــه قــرار 
اســت سرنوشــت یــک دهــه ملــت را 
ــن  ــه همی ــرد. ب ــرار نگی ــد ق ــن کنن تعیی
ــه  ــود ک ــن ش ــت تعیی ــر اس ــور بهت منظ

نگهبــان نیــز بــه عنــوان 
فیلتــر  کــه  نهــادی 
ــده  ــه عه ــات را ب انتخاب
کارنامــه ی  بــر  دارد 
مســئولیت  در  افــراد 
ــی  ــا فعل ــابق ی ــای س ه
آن هــا تعمــق کنــد و 
دســتاورد ها و خســارت 
هــا و مقبولیــت عمومــی 
و قضــاوت مــردم دربــاره 
انجــام  کــه  کارهایــی 
شــده و سیاســت هایــی 
ــرده  ــال ک ــه وی اعم ک
قــرار  مدنظــر  اســت 
شکســت  تــا  بگیــرد. 
عرصــه ی  خــوردگان 
مدیریــت بــه بهانــه ی 
وقــت نداشــتیم و دور 
ــم  ــران می کنی ــد جب بع
ــه  ــرای عرض ــی ب میدان
ــته  ــاره نداش ــدام دوب ان
رجــال  و  باشــند 
کشــور  سیاســی 
دوران  در  کــدام  هــر 
ــد  ــود بدانن ــت خ مدیری
ــر در  ــک تی ــا ی ــه تنه ک
ترکــش دارنــد. بدیــن 
مســئولیت  ترتیــب 
ــخص  ــر مش ــه ی غی آتی
نیــز  جمهــور  رئیــس 
بــه عهــده ی شــورای 
ــه  ــت بلک ــان نیس نگهب

اعضــا بــر طبــق ســابقه ی خــوب فــرد او 
ــا  را تاییــد صاحیــت کــرده انــد. پــس ب
لحــاظ کــردن ایــن مــوارد کمــی، بجــای 
کلــی گویــی هــا و ســپردن ارزیابــی 
کارنامــه افــراد بــه شــورای نگهبــان 
ــای  ــی ه ــی توانای ــپردن ارزیاب ــای س بج
بالقــوه بــه شــورای نگهبــان میتــوان 
انتظــار داشــت طیــف جدیــد و تواناتــری 
از رجــال سیاســی جــرات پــارک کــردن 
ماشــین هــای خــود در خیابــان فاطمــی 

داشــته باشــند.
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ــرو  ــه پی ــردم همیش ــخ م ــول تاری در ط
یــک رهبــر و یــا یــک گــروه خــاص 
ــوع  ــک ن ــی و ی ــاد قلب ــه اعتم ــد ک بودن
ــا داشــته باشــند. ــه آنه ــکا ب احســاس ات

ــای الکچــری  ــانه ه ــا و رس ــلبریتی ه س
هــا  گــروه  از  دســته  ایــن  از  غربــی 
هســتند. چــرا کــه همیشــه جلــوی 
ــاط  ــن ارتب ــتند و ای ــردم هس ــم م چش
باعــث ایجــاد یــک رشــته باریــک اعتمــاد 
و صمیمیــت بیــن مــردم و آنهــا میشــود.

بــرای  خوبــی  بســیار  فرصــت  ایــن 
ــت.  ــه آنهاس ــداف تخریبگران ــرای اه اج
امــروزه بســیاری از افــراد سراســر جهــان 
از فضــای مجــازی اســتفاده میکننــد، 
ــودن  ــر ب ــل فراگی ــه دلی ــه ب ــی ک فضای
ــایعه ای  ــت و ش ــر حقیق ــوان ه آن میت
ــرد.   ــه منتشــر ک ــد ثانی ــرض چن را در ع
ــرادی  ــه اف ــی ب ــن فضای ــود همچنی وج
همچــون ســلبریتی هــا و ســروران پشــت 
پــرده آنهــا ایــن امــکان را مــی دهــد کــه 
اطاعــات خــود را بــا ســریعترین ســرعت 
ممکــن بــا مــردم بــه اشــتراک بگذارنــد. 
حیــات  بعضــا  هــا  ســلبریتی  البتــه 
مجــازی ندارنــد و فقــط در صورتــی کــه 
ــا  ــد وی ــتور بگیرن ــود دس ــروران خ از س
بــه نفــع آنهــا باشــد، مطلبــی را منتشــر 
ــا  ــل معصــوم ه ــه آن طف ــد ) البت میکنن
گناهــی ندارنــد باالخــره پاســپورت و 
اقامتشــان دچــار مشــکل مــی شــود 

ــر!(. ــد دیگ مجبورن
ــتک  ــن هش ــیاری ازی ــای بس ــه ه نمون
پراکنــی هــا و حمایتگــری هــای مســخره 
ــود دارد و  ــا وج ــلبریتی ه ــد س و هدفمن
یکــی از مهمتریــن آنهــا هشــتک اعــدام 

ــد اســت. نکنی

در چنــد ســال اخیــر از ســوی دشــمنان 
و همیــاران داخلــی آنهــا مســئله حــذف 
اعــدام از میــان مجــازات و  بیــان نُْقصــاِن 
ــا  ــت ت ــده اس ــرح ش ــه مط ــوه قضائی ق
بتواننــد از سیســتم قضایــی  مشــروعیت 
زدایــی کننــد . بــرای ایــن کار ابتــدا یــک 
بــت و ســمبل پاکــی و نیکــی از مجرمــان 
ــول را  ــپس مقت ــازند و س ــان میس و قات

یــک دیــو معرفــی میکننــد. 
ــرقت  ــرای س ــتان ماج ــن داس ــه ای نمون
مســلحانه ســه نفــر از اشــرار و ســارقین 
ــرقت از  ــال س ــه در ح ــت ک ــلح اس مس
ــن ســه  ــم دســتگیر شــدند. ای ــک خان ی
نفــر اعمــال شــرورانه ای انجــام میدادنــد 
ــدو  ــه میکردن ــم تهی ــود فیل ــال خ و اعم
معانــد  هــای  خبرگــذاری  بــرای 

میفرســتاند.
ــر  ــا جگ ــدام آنه ــم اع ــام حک ــد از اع بع
رســانه هــای خــارج از کشــور و ســلبریتی 
هــا شــروع بــه ســوزش مــی کنــد و 
ــه ترنــد کــردن هشــتک اعــدام  شــروع ب
نکنیــد مــی کننــد امــا بــه چــه عنوانــی؟ 
ــزو  ــر ج ــه نف ــن س ــه ای ــوان اینک ــه عن ب
اعتراضــات  در  کــه  بودنــد  کســانی 
ــه جــرم  ــد و حــاال ب ــان شــرکت کردن آب
ــد.  ــاالی دار برون ــت ب ــرار اس ــراض ق اعت
. بــه رســم همیشــگی مــردم نیــز بــدون 
ــا  ــی وی ــت اصل ــتن عل ــه و دانس مطالع
ــب  ــن مطل ــاره ی ای ــری درب ــی پیگی حت
شــروع میکننــد بــه زدن هشــتک اعــدام 

ــد . نکنی
ــه  ــبی ک ــال ١٣۹۷ در ش ــاه س ــرداد م م
در شــیراز تجمعاتــی شــکل گرفتــه بــود، 
مامــور حراســت ســازمان آبفــای شــیراز 
ــود،  ــود ب ــت خ ــام ماموری ــال انج در ح

ــت  ــه تح ــرض ک ــراد معت ــده ای از اف ع
ــداز  ــای بران ــروه ه ــتور کار گ ــر دس تاثی
ــد،  ــی( بودن ــای امنیت ــرو ه ــتن نی )کش
ــی  ــروی امنیت ــک نی ــوان ی ــه عن او را ب
ــان را  ــد و ایش ــخیص دادن ــمن تش و دش
ــتورکار  ــق دس ــد. طب ــی کنن ــب م تعقی
ــه از  ــه ای ک ــداز و کین ــای بران ــروه ه گ
نظامیــان داشــتند، آن مامــور را، نزدیــک 
بــه خانــه اش، بــه قصــد کشــتن آســیب 
مــی رســاند  و آن مامــور جلــوی چشــم 
ــد  ــد. نوی ــهادت میرس ــه ش ــش ب عزیزان
ــرب  ــه ض ــه ب ــتانش ک ــکاری و همدس اف
چاقــو شــهید حســن ترکمــان را بــه 
شــهادت میرســاند توســط فیلمــی کــه از 
دوربیــن هــای مــدار بســته گرفتــه شــده 
ــناخته شــده  و دســتگیر  ــم ش ــود مته ب
ــل  ــر مراح ــده او بخاط ــود. پرون ــده ب ش
ــد. و  ــول انجامی ــه ط ــال ب ــدد دوس متع
وکیــل او مهــدی محمدیــان چنــدی 
پیــش در توییتــر نوشــت کــه نتوانســتند 
از خانــواده مقتــول رضایــت بگیرنــد، 
ــی  ــت ط ــن رضای ــل در گرفت ــل وکی تعل
ــگفتی دارد! ــای ش ــز ج ــال نی ــن دوس ای

ــب  ــه مناس ــه گزین ــن ک ــاال معاندی و ح
خــود را انتخــاب کردنــد شــروع بــه 
یــک  کــه  کردنــد  ســازی  داســتان 
بــه صــورت  کشــتی گیــر جوانمــرد 
شانســی از میــان معترضیــن انتخــاب 
ــاال  ــت و ح ــده اس ــتگیر ش ــده و دس ش
حکــم اعــدام را بــرای او زده انــد و حــاال 
ــدام  ــد، اع ــدام نکنی ــد را اع ــتک نوی هش
ــگی  ــوزان همیش ــط دلس ــد،... توس نکنی
تبهــکاران زده میشــود ؛ بهانــه دلســوزی 
آنهــا هــم داغــدار شــدن خانــواده متهــم 
اســت کــه بخاطــر آنهــا متهــم را اعــدام 

ــی  ــش م ــوال پی ــن س ــال ای ــد . ح نکنن
آیــد کــه آیــا خانــواده شــهیدان و مقتــول 
هــا داغــدار نمــی شــوند؟ فرزنــدان و 
ــی  ــدار نم ــا داغ ــن آنه ــران و والدی همس

ــوند؟  ش
 مــردم، سیاســتمداران و ورزشــکاران 
ــردم  ــگی م ــوز همیش ــه دلس ــی ک خارج
ایــران هســتند از ایــن هشــتک حمایــت 
کردنــد. روحیــه پــاک و جوانمردانــه 
ــی  ــکاران خارج ــران و ورزش ــتی گی کش
ــک  ــک ت ــرگ ت ــرای م ــه ب ــه همیش ک
ــف  ــران تاس ــی ای ــای ورزش ــطوره ه اس
مــی خوردنــد ایــن بــار هــم بــرای حکــم 
ــود  ــل خ ــه قت ــه ب ــل ک ــک قات ــدام ی اع
ــد و از  ــرده غصــه خوردن ــراف ک ــم اعت ه

ــد.  ــت کردن ــا حمای ــتک ه هش
نســل  و  هــا  دوره  تمــام  در  همیشــه 
ــه  ــد ک ــی بودن ــروه های ــای گذشــته گ ه
بــه نفــع ویــا ضــرر یــک گــروه یــا یــک 
شــخص شــایعه پراکنــی میکردنــد و 
ــم  ــانها راه ــرگ انس ــات م ــی موجب حت
فراهــم میکردنــد. همیشــه مردمانــی زود 
ــد  ــتند و خواهن ــد و هس ــم بودن ــاور ه ب
بــود کــه چشــم بســته تمــام شــنیده هــا 
ــا ایــن  و دیــده هــا را مــی پذیرفتنــد و ب
ــواره  ــد. هم ــکاری میکردن ــا هم ــروه ه گ
ــر  ــاه بخاط ــای بیگن ــان ه ــخ انس در تاری
ــدند و  ــته ش ــران کش ــی خب ــت ب حمای
انســان هــای شــیطان صفــت نجــات 

ــد. ــدا کردن پی
امیــد اســت تــا زمانــی برســد کــه مــردم 
قبــل از اینکــه قضــاوت کننــد بــه عقبــه 
ــگاه و  ــا هیچ ــند ت ــاق بیاندیش ــک اتف ی
ــان و  ــرگ بیگناه ــث م ــس باع ــچ ک هی

ــیاطین نشــود. نجــات ش

ای درین خوابگه بی خبران
بی خبر خفته چو کوران و کران

فعالیت های مجازی اخیر با عنوان اعدام نکنید
 مهدیه دیداری
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نظــام جمهــوری اســامی نظامــی اســت 
شــاخصه های  از  یکــی  و  مردم ســاالر 
مردم ســاالری، قــرار گرفتــن نخبــگان 
در چرخــه مدیریتــی کشــور اســت. ایــن 
ــی  ــه جابجای ــه ب ــای توج ــه معن ــم ب مه
قــدرت و جلوگیــری از فرســودگی، تکــرار 
ــی و  ــدرت در بخــش مدیریت ــع ق و تجم
ســاالری  شایســته  دادن  قــرار  مبنــا 

اســت.
اگرچــه  گذشــته  ســال های  طــی 
شــعارگرایی بســیار بــوده و در ظاهــر بــه 
ســمت جوانگرایــی پیــش رفتــه  ایــم امــا 
آنچــه در باطــن بــدان عمــل شــده علیــه 
ماهیــت جوانگرایــی بــوده اســت. در 
ــوری اســامی گذشــت،  ــر جمه آنچــه ب
و  متخصــص  جوانــان  ورود  به جــای 
ــور،  ــی کش ــه مدیریت ــه عرص ــد ب متعه
شــاهد جابجــا شــدن مناصــب بیــن 
ــای  ــل اولی ه ــی از نس ــش قابل توجه بخ
ــی  ــل اول ــی نس ــم. برخ ــاب بوده ای انق
هایــی کــه گاهــا مســئولیت های محولــه 
را نــه یــک امانــت، بلکــه طعمــه ای 
ــانی  ــتر. کس ــکار بیش ــرای ش ــد ب دیده ان
کــه جوانگرایــی را در خویشاوندســاالری 
خاصــه کــرده و بــه شــکل قبیلــه ای آن 
ــه  ــود از حلق ــر خ ــد و اگ ــرا نمودن را اج
ــد، ژن هــای  بســته مدیریتــی دور افتادن
ــد  ــا نباش ــد ت ــود کردن ــوب را وارد گ خ
روزی کــه از خدمــت بــه خلــق بازماننــد!

انحصارطلبــی و خودخواهــی کــه نتیجــه 

ــدون  ــد و ب ــازده، کن ــم ب ــود ک آن می ش
مدیریتــی  دســتگاه  شــدن  انعطــاف 
ــالخورده  ــران س ــت مدی ــه عل ــور ب کش
و خســته و جوانــان پشــت در مانــده، 
و  ابــزاری  اســتفاده  گاهــا  البتــه  و 
در  جوانــان  از  شــعاری  حمایت هــای 
ــازار  ــه ب ــگاه ک ــاص؛ آن ــبت های خ مناس
ــرای گرفتــن گــوی  وعــده و وعیــد هــا ب
ســبقت از رقیــب و کســب چنــد تعرفــه 
بیشــتر داغ اســت. امــروز احــزاب پیــش 
ــکیاتی  ــردی تش ــه کارک ــش از آنک و بی
ــون  ــرای آزم ــوند ب ــتری ش ــته و بس داش
و خطــا و کســب تجربــه نیــروی جــوان، 
بــه نوعــی تشــریفات بــدل شــده انــد کــه 
جهــت خالــی نبــودن عریضــه، در فضــای 
سیاســی کشــور عــرض انــدام مــی کننــد.

ــور از  ــد عب ــروز نیازمن ــران، ام ــه ای جامع
ــمت  ــه س ــرک ب ــر و کم تح ــه پی مجموع
جریانــی پرتــوان و متعهــد اســت تــا بــه 
ــی  ــد. جریان ــا بگذارن ــت پ ــه خدم عرص
کــه شــامل نیروهایــی خــاق، برخــوردار 
ــور و دارای  ــد، جس ــش روز، توانمن از دان
روحیــه ای ریســک پذیر اســت. راهــی 
ــی دارد  ــامی در پ ــوری اس ــه جمه را ک
دراز اســت و صعــب، بنابرایــن بــرای 
پیمــودن ایــن راه قطعــاً نیازمنــد افــرادی 
ــاط و  ــرک، بانش ــر، پرتح ــتگی ناپذی خس

ــد اســت. متعه
عامــل  همــان  جــوان  روحیــه 
اســتحکام درونــی و نیــرو محرکــه ای 

آغــاز  نقطــه  می توانــد  کــه  اســت 
تحــوالت و تغییردهنــده ســاختارهای 
مانــده  راه  در  مدیــران  محافظه کارانــه 
آن  پیشــران  کــه  تحوالتــی  شــوند. 
مدیــراِن  آن  مشــاوران  و  جوانــان 
اســت.  کارزار  از  خســته  باتجربــه ی 
 امــروز جــای خالــی یــک دیده بــان 
جوانگرایــی در کشــور احســاس می شــود. 
وظیفــه اش گســترش  کــه  دیده بانــی 
و  فرآینــد  بــر  مبتنــي  جوانگرایــي 
ــی  ــت. مکانیزم ــي اس ــي منطق مکانیزم
کــه بــر مبنــای مدیریــت نیــروی جــوان 
شایســته و مشــورت نیــروی باتجربــه 
ظرفیــت  بنابرایــن  می کنــد.  عمــل 
اســت  ارزشــمندی  گنجینــه  جــوان، 
ــه  ــرد بلک ــطوح خ ــا در س ــه  تنه ــه ن ک
در ســطح کان جامعــه نیــز بایــد مــورد 
ــه در  ــد آنچ ــرد. هرچن ــرار گی ــه ق توج
مســئله جوانگرایــی بیــان مــی گــردد نــه 
بــه معنــای پیرزدایــی و نــگاه ابــزاری بــه 
مقولــه کــم ســن بــودن بلکــه بــه معنــای 
نیــروی  جوانــی،  روحیــه  از  اســتفاده 
کارآمــد، آمــاده و میــدان دار اســت. 

ــت  ــک دول ــی[ ی ــوان، ]یعن ــت ج »دول
ــه در  ــاده ای ک ــاط و آم ــا و بانش ــِر  پ س
ــد تــاش کنــد  ســنینی باشــد کــه بتوان
از کارافتــاده  و  بکنــد و خســته  و کار 
نباشــد؛ منظــور ایــن اســت. بعضی هــا تــا 
ســنین بــاال هــم بــه یــک معنــا جواننــد. 
شــهید ســلیمانی، شــصت و چنــد ســال 

ــی جــوان  ــود، ایشــان کــه خیل ســّنش ب
ــده  ــم زن ــر ه ــال دیگ ــر َده س ــود؛ اگ نب
ــا  ــدم و بن ــده می مان ــده زن ــد و بن می مان
ــم، او را در  ــّخص بکن ــن مش ــه م ــود ک ب
همیــن جــا نگــه می داشــتم، یعنــی کنــار 
نمی گذاشــتم او را کــه جــوان هــم نبــود. 
ــرادی کــه در  ــات اف ــن بعضــی اوق بنابرای
ــای  ــتند، کاره ــم نیس ــی ه ــنین جوان س
انجــام  می تواننــد  را  خوبــی  جوانانــه  

ــد«. بدهن
در ســال هــای گذشــته اگرچــه تصویــب 
قانــون منــع بــه کارگیــری بازنشســتگان 
نقطــه امیــدی اســت در ایــن بحــث، 
ــرف  ــون ص ــع قان ــا وض ــک ب ــا باش ام
نمی تــوان بــه مســئله جوانگرایــی، جامــه 
تاش هــای  قطعــاً  و  پوشــاند  عمــل 
از  جوانگرایــی  تــا  بایــد  جدی تــری 
حرکتــی صــوری و تئــوری بــه یــک 
نهضــت محتوایــی و عملــی تبدیــل شــود.
ــر  ــته ب ــاالِن دلبس ــت پیرس ــار اس انتظ
ــار هــم کــه شــده  ــک  ب ــرای ی مســند، ب
قابــض االرواح حکــم  از آنکــه  پیــش 
ــان را مهــر کنــد، جهــت  بازنشســتگی آن
رضــای خــدا از پذیــرش منصــب  هــا 
بی اعتمــادی  چراکــه  ورزنــد؛  امتنــاع 
ســبب  جــوان  نیــروی  بــه  نســبت 
ــور را  ــه کش ــد ک ــد ش ــه ای خواه فاجع
ــوان  ــا نات ــران متخصــص ام ــا خــأ مدی ب
در عرصــه مدیریتــی مواجــه خواهــد 

ســاخت.

در حصر پیرساالن
 زهرا جوانبایدهای جوانگرایی در بدنه مدیریت کشور
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حقوق ضد بشر
 مهدیه اسدالهیپررنگ شدن قدیس سازی از زندانیان اعدامی در شبکه های اجتماعی

زندگــی  خواســتار  اســام، 
شــرفتمندانه بــرای انســان از بعــد 
از  و  اســت  جســمی  و  روحــی 
هــر گونــه عملــی کــه شــخص و 
شــخصیت انســانی او را تهدیــد کنــد 
بــه شــدت نهــی نمــوده و بــه همــان 
ــمانی  ــات جس ــرای حی ــه ب ــدازه ک ان
ــه  ــل شــده.از هــر گون ــرد ارزش قائ ف
رفتــاری )تمســخر، عیــب جویــی، 
ــراد  ــه شــخصیت اف غیبــت و...(کــه ب
منــع  نیــز  می کنــد  وارد  صدمــه 

ــت.  ــرده اس ک
نظــام حقوقــی دیــن بــر اساســی 
ــم  ــا قبــل از وقــوع جرائ اســت کــه ت
انســان هــا را در مســیر رشــد و تعالی 
ــی از  ــد.و بخش ــرورش ده ــانی پ انس
ایــن اصــاح اجتماعــی در چارچــوب 
ــن بازدارنــده قــرار می گیرنــد  قوانی
ــاره  ــم درب ــا میتوانی ــی م و در صورت
کاهــش شــدت ایــن قوانیــن صحبــت 
ــوغ و  ــه ان بل ــع ب ــه جوام ــم ک کنی
ــه  ــند.که البت ــیده باش ــد الزم رس رش
چنیــن جامعــه ای بــا دنیــای امــروزی 
لغــو  و  دارد  فاحشــی  تفــاوت  مــا 
ــا شــعار هــای انســان  حکــم اعــدام ب

کــه  کنونــی  دردنیــای  دوســتانه 
کشــت و کشــتار در ان بعضــا امــری 
عــادی تلقــی می گــردد ظلــم بــه 
جامعــه بشــری اســت.که خونخواهــی 
ــز  ــونت امی ــم را خش ــوم از ظال مظل

ــم.  بدانی
ــل  ــدام، قت ــم اع ــر حک ــی اگ از طرف
دربرابــر قتــل و نقــض قوانیــن حقــوق 
بشــر و همــواره نــا پســند تلقــی 
گــردد ایــا میتــوان بــا تصــور اصــاح 
ــرض و  ــد تع ــه قص ــه ب ــاوزی ک متج
قتــل وارد حریــم مــا میشــود و از 
خــود دفــاع نکنیــم؟! ویــا بــا تخفیــف 
حکــم اعــدام بــه حبــس ابــد، اینکــه 
فــرد در زنــدان اقــدام بــه قتــل 
نمیکنــد را تضمیــن کنیــم؟ وهزینــه 
بیــت المــال را صــرف کســانی کنیــم 
کــه از هیچگونــه جنایتــی ابایــی 

ــد؟!   ندارن
ــک  ــتن ی ــران کش ــات ق ــق ای مطاب
انســان برابــر بــا کشــتن همــه ی 
و  )مائــده ٣۲(  اســت  انســان هــا 
موضــوع حیــات انســان هــا تــا حــدی 
بــرای  کــه  اســت  اهمیــت  دارای 
ــاره   ــه و کف ــز دی ــر عمــد نی ــل غی قت

مشــخص شــده اســت. البتــه بخشــی 
از ایــن حکــم قرانــی، توصیــه بــه عفو 
ــل  ــدام قات ــد و اع ــش می باش وبخش
ــی  ــه حق ــت بلک ــب نیس ــری واج ام
ــای  ــرای اولی ــد ب ــه خداون ــت ک اس
مقتــول قــرار داده بنابریــن قصــاص و 
عفــو یــک مجموعــه عادالنــه اســت.و 
ــه  ــدام را ب ــم اع ــم حک ــا نمیتوانی م

ــم.  ــوم کنی ــی محک کل
امنیــت ضامــن حفــظ و بقــای جامعه 
ــت  ــوری اس ــر کش ــز ه ــط قرم و خ
و بــرای حفــظ ایــن مولفــه اثــر 
گــذار وجــود قوانیــن بازدارنــده ای 
ــا ســر  ــه ب الزم اســت.نظام ســلطه ک
انسان دوســتانه  شــعارهای  دادن 
و در عین حــال بــا بــه جــان هــم 
رســاندن  و  هــا  کشــور  انداختــن 
ــز  ــا، ج ــه آنه ــی ب ــلیحات نظام تس
ــل  ــش عم ــع خوی ــتای مناف در راس
ــراز  ــانی اب ــازات کس ــد. از مج نمی کن
ــد  ــان چن ــه می ــد ک ــی می کن نگران
هــزار معتــرض ُمحــق، اقــدام بــه 
ــن  ــرده و در حی ســرقت مســلحانه ک
ربــودن امــوال یــک خانــم بــا ســاح 
ــرا  ــد. زی ــده بودن ــتگیر ش ــرد دس س

ــد  ــیلی می دان ــنه اش ــی را پاش ناامن
منطقــه  بــر  را  خــود  تســلط  تــا 
ــه عنــوان  واقــع ســازد. .و از رســانه ب
ابــزاری بــرای هدایــت افــکار عمــوم و 
انحــراف واقعیــت نهایــت اســتفاده را 
ــن میــان در میــدان  ــا در ای می برد.ام
دشــمن بــازی کــردن هــم نوبراســت 
و البتــه فراهــم کــردن ورود عامــه در 
ــت  ــی اس ــت دولت ــود در دس ــن گ ای
ــا  ــد فض ــر می کن ــان تظاه ــه چن ک
را نمی شناســد وفهــم صحیحــی از 
انحــراف  و  رســانه ای  جریان هــای 
ــی  ــی اقدام ــه ط ــدارد ک ــات ن واقعی
ــه  ــرای ورود ب ــه شــرایط را ب نابخردان
میــدان دشــمن مهیــا می ســازد. 

در ایــن میــان کــه بــا سواســتفاده از 
ــل را  ــق و باط ــردم ح ــات م احساس
بهــم امیختنــد و گــرگ را در چهــره 
قالــب کردنــد روشــنگری  بــره ای 
مــرگ  از  بعــد  نوشــدارو  مجــدد 

ــت! ــهراب اس س
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انجمن اسالمی دانشگاه الزهرا )س( در صفحات مجازي:

ــی و  ــا بی نظم ــار ب ــت قاج ــر حکوم اواخ
هــرج مــرج در کشــور همــراه بــود. رضــا 
ــی  ــی انگلیس ــک و همراه ــا کم ــان ب خ
هــا و نیروهــای داخلــی تهــران را تصــرف 
کــرد و در ایــن زمــان بــا هــر گونــه 
مخالفتــی برخــورد کــرده و برخــی از 
نیروهــای گریــز از مرکــز و همچنیــن 
ــان  ــود. رضاخ ــرکوب نم ــا را س جنبش ه
پــس از تصــرف تهــران و در ســال ١٣۰۲ 
بــه نخســت وزیــری رســید و عنــوان 
ــه  ــاه را ب ــد ش ــوای احم ــده کل ق فرمان

ــت آورد. دس
داشــتن حمایــت انگلیــس و تاش هایــی 
کــه در جهــت حفــظ امنیــت و برقــراری 
نظــم انجــام داده بــود و ثباتــی کــه در آن 
زمــان حاکــم بــود و ســرکوب مخالفیــن، 
ــث  ــردم باع ــت م ــر و رضای ــب نظ و جل
ــه  ــیدن ب ــه رس ــش ک ــه هدف ــد او ب ش

ــود! ــر ش ــد، نزدیک ت ــلطنت باش س
انقــراض  از  پــس   ١٣۰۴ آذر   ۲۶ در 
ــلطنت  ــار و س ــاله قاج ــلطنت ١٣١ س س
بــه سلســله پهلــوی منتقــل شــد و 
ــلطنت  ــه س ــپه  ب ــردار س ــان س رضاخ

برگزیــده شــد.
ــیه  ــا روس ــدرت ب ــل ق ــان در اوای رضاخ
کمونیســتی روابــط خوبــی داشــت ولــی 
پــس از واقعــه تیمــور تــاش ایــن روابــط 
ــار  ــر درب ــاش وزی ــت. تیمورت ــره گش تی
رضاشــاه بــود و بــا دسیســه ای درباریــان 
و بهانه هــای واهــی مختلــف از جملــه 
از  خارجــی  کشــورهای  بــا  او  اینکــه 
جملــه روســیه مــراوده ی بســیار دارد 

ــید! ــل رس ــه قت ــد و ب ــی ش زندان
ــا در آلمــان  ــدرت نازی ه ــان اوج ق در زم

بــه دســتور رضاخــان در ایــران یــک 
ــری  ــت وزی ــه نخس ــوان ب ــه ی ج کابین
دکتــر متیــن دفتــری روی کار آمــد. 
ــه  ــن کابین ــه ی ای ــال ١٣١۸ وظیف در س
بــود.  آلمان هــا  بــه  شــدن  نزدیــک 
ــه آلمــان هــا  رضاخــان نزدیــک شــدن ب
را بــه نفــع خــود و ســلطنتش می دیــد و 
در ایــن مــدت روابــط تجــاری و صنعتــی 
ایــران و آلمــان توســعه یافتــه بــود. 
ــان در  ــت های آلم ــروع شکس ــا ش ــا ب ام
ــد و  ــتپاچه ش ــان دس ــا خ ــا رض جبهه ه
می دانســت کــه انگلیســی ها روابــط او 
را کنتــرل می کننــد. وی منصــور الملــک 
ــود  را کــه یکــی از مهره هــای انگلیــس ب
ــور  ــد. منص ــری برگزی ــت وزی ــه نخس ب
الملــک بــه رضاخــان گفــت کــه متفقیــن 
متخصصیــن  و  مهندســین  وجــود  از 
آلمانــی ناراضــی هســتند. پــس رضاخــان 
۶۰۰ کارشــناس را ظــرف ۲۴ ســاعت بــا 
ــور  ــتاد. او تص ــه فرس ــه ترکی ــون ب کامی
و  شــده  مســئله حــل  کــه  می کــرد 
موافقــت  ماندنــش  بــا  انگلیســی ها 
ــح ٣  ــاعت ۴ صب ــی در س ــد. ول می کنن
ــرو  ــه نی ــر س ــال ١٣۲۰ ه ــهریور س ش
متفقین)انگلیــس، شــوروی، آمریــکا( وارد 
ــکا خرمشــهر،  ــران شــدند. آمری خــاک ای
خوزســتان، محــور اهــواز و دزفــول را 
اشــغال کردنــد و روس هــا خراســان، 
بندرانزلــی، آذربایجــان شــرقی را اشــغال 
محــور  از  هــم  انگلیســی ها  کردنــد. 

قصرشــیرین_باختران وارد شــدند.
رضاخــان مــرد مســتبدی کــه در آن 
زمــان عاجــز و درمانــده شــده بــود 
ــه دامــن  ــرای کمــک گرفتــن دســت ب ب

ــن  ــه در بی ــد ک ــی ش ــی فروغ محمدعل
انگلیســی ها از قــدرت و نفــوذ زیــادی 

ــود. ــوردار ب برخ
ــم  ــه مه ــاه دو توصی ــه رضاش ــی ب فروغ
ــس  ــش ب ــتور آت ــه دس ــرد: اول اینک ک
ــوند  ــران نش ــا وارد ته ــا روس ه ــد ت بده
و اگــر وارد شــوند تــو را بــه اســارت 
ــه راهــی  ــن اســت ک ــد و دوم ای می گیرن

ــداری. ــران ن ــرک ای ــز ت ــه ج ب
ــول  ــرط قب ــک ش ــه ی ــت ب ــاه گف رضاش
کــه  اســت  ایــن  هــم  آن  و  میکنــم 
ــه  ــوی ب ــله ی پهل ــی سلس ــن بده تضمی
ــد  ــدا خواه ــه پی ــا ادام ــت محمدرض دس

ــرد . ک
رضاشــاه هــر طــور کــه شــده اطمینــان 
نســبی راجــع بــه ایــن قضیــه از فروغــی 
ــدم  ــتور ع ــهریور دس ــت و در ۵ ش گرف
مقاومــت دربرابــر نیروهــای متفقیــن 
رو اعــام کــرد و تهــران ظــرف یــک 
ــم  ــهریور ه ــد. در ۲۵ ش ــغال ش روز اش
اســتعفانامه ای امضــا کــرد و در مراســمی 
در کاخ مرمــر ســلطنت را بــه علــت پیری 
و فرســودگی بــه محمدرضــا واگــذار کــرد 
و بعــد بــه ســمت اصفهــان حرکــت کــرد 
ــد  ــراه شــدن همســر و چن ــد از هم و بع
ــش ســوار کشــتی شــد و  ــن از فرزندان ت
بــه ســمت مقصــد اولیــه کــه هندوســتان 
ــه او  ــه ی راه ب ــت. میان ــی گش ــود راه ب
ــه  ــده او را ب ــتور آم ــه دس ــد ک می گوین
ــد  ــس تبعی ــنای موری ــا آش ــره ی ن جزی
ــه  ــس ب ــی از موری ــد از مدت ــد  و بع کنن
ــال  ــی انتق ــای جنوب ژوهانســبورگ آفریق
در  بعــد  ســال  چنــد  و  کــرد  پیــدا 

ــرد. ــوت ک ــا ف هما ن ج

غربــی  کشــورهای  ادوار  همــه ی  در   
ثابــت  آمریــکا  و  انگلیــس  جملــه  از 
بــا  روابــط  برقــراری  کــه  کرده انــد 
آن هــا بهــای ســنگینی دارد؛ بایــد اجــازه 
ــه  ــمان را ب ــان، ناموس ــال، ج ــم م بدهی
ــلطه  ــت س ــد و تح ــارت کنن ــی غ راحت
بگیرنــد و اگــر غیــر از ایــن باشــد دشــمن 
ــات  ــام امکان ــویم و از تم ــناخته می ش ش
ــا را از  ــا م ــد ت ــتفاده می کنن ــود اس موج
بیــن ببرنــد. در ســال ١٣۲۰ در خیابــان 
ــه  ــت ک ــود داش ــگاهی وج ــاد باش امیرآب
آمریکایی هــا آن را بــه مرکــز فحشــا 
کامیون هــای  بودنــد.  کــرده  تبدیــل 
ــد  ــهر می آمدن ــز ش ــه مرک ــی ب آمریکای
و دخترهــا را جمــع می کردنــد و بــه 
باشــگاه می بردنــد و بــه جــا ی پــول 
ــد. ــا می دادن ــه آن ه ــی ب بســته های غذای
ــی  ــود تاریخ ــا وج ــه ب ــت ک ــب اس عجی
ــان اســت  ــال های عمرم ــس س ــه در پ ک
ــم  ــرمان را برگردانی ــت س ــا کافیس و تنه
ــاز  ــم، ب ــم ببینی ــه چش ــا را ب و آن روزه
ــد  ــان را می بندن ــده ای چشمانش ــم ع ه
شــدن  نزدیــک  بــرای  نســخه ای  و 
بیــن  روابــط  کــردن  صمیمانه تــر  و 
کشــور مان بــا کشــورهایی می پیچنــد 
ــد  ــدان تیــز کرده ان کــه ماننــد گــرگ  دن
ــان را  ــد و خونم ــاره کنن ــان را پ ــا تنم ت
در جام هایــی بــه اســم برجــام و امثالهــم 

ــند! بنوش
ــه راحتــی تکــرار می شــود اگــر  ــخ ب تاری
مــا هــم چشــم ببندیــم و اجــازه بدهیــم 
عقــل و فکــر و شــعورمان را زائــل کننــد، 
ریشــمان  بــه  راحتــی  بــه  وقــت  آن 

می خندنــد!

سرانجام چکمه های متجدد
روایت اشغال تهران توسط متفقین

 زهرا نورزاده


