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زهره فراهانی: هشــت ماه از عمر دولت نگذشــته، اما هر روز با 
حواشی بسیاری روبه رو هستیم که مهم ترین آن، استیضاح وزرای 
اقتصاد، بهداشت، صمت و کار و رفاه اجتماعی است. در میان چهار 
وزیری که نامشان در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفته 
است، حجت اهللا عبدالملکی چندی پیش پس از کش وقوس های 
فراوان در منصب خود باقی ماند. یکی از مشــکالت اساســی در 
وزارت کار و رفاه اجتماعی، مســئله صندوق بازنشســتگی است 
که بارها تجمع افراد به نشــانه رسیدگی به مطالبات خود را در پی 
داشته است. در این خصوص، محمد مهدی انتشاری، عضو سابق 
هیئت مدیره بازنشستگی کشــور که در مقطعی زمانی نایب رئیس 
صندوق بود، در گفت وگویی با «شرق» بر نداشتن سوابق اجرائی 
و حواشــی مصاحبه های اخیر حجت اهللا عبدالملکی، وزیر کار و 
رفاه اجتماعی تأکید کرد و گفت: من با ۴۰ ســال سابقه اجرائی در 
وزارت کار، می گویم او حرف های ســنجیده ای نمی زند که باعث 
می شود برای خودش مشکل ایجاد کند و در وضعیتی قرار می گیرد 
که نتواند در آینده پاســخ گوی ادعاهای خود باشد. این ادعای او 
درست نیست. انسان در هر شرایطی که باشد، می تواند مشکالت 
موجــود را بزرگ نمایی کند یا آنها را کوچک نشــان دهد. آنچه در 

ادامه می خوانید، حاصل این گفت وگو است.

 از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ در صندوق بازنشستگی حضور داشتید؛ چه   .
تغییراتی در این شش سال صورت گرفته است؟

مرکز ســرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی کشوری کمیته 
سرمایه گذاری است و تصمیمات ابتدا در این کمیته گرفته شده 
و ســپس مصوبات این کمیته در هیئت مدیــره صندوق مطرح 
می شود که در صورت عدم مغایرت با قانون و منافع صندوق، به 
تصویب هیئت مدیره می رسد. در این بین، اگر رقم سرمایه گذاری 
بیش از ســقف تعیین شــده بود، مصوبه جهت تأیید نهایی به 

هیئت امنای صندوق ارسال می شد.
دولت هــا به منظور تأمین هزینه های صندوق، اعم از حقوق 
بازنشســتگان و هزینه های جاری، از دوره های گذشــته همواره 
اقدام به واگذاری شــرکت های تولیــدی و صنعتی به صندوق 

بازنشستگی کرده اند که غالب این شرکت ها، ورشکسته بوده اند 
و بیش از اینکه ابزاری برای کمک به فعالیت صندوق باشــند، 
تبدیل به یک معضل و مشکل می شــدند. فارغ از این موضوع، 
روند تبدیل صندوق بازنشســتگی به یک مجموعه اقتصادی و 
تولیدی نیز یک اشکال اساسی محســوب می شود؛ زیرا وظیفه 
این صندوق ها، خدمات رســانی به جمعیت بزرگ بازنشستگان 
کشــور اســت و باید تمام توان مدیریتی و انســانی صندوق در 
خدمت به بازنشســتگان باشــد؛ اما روند بنــگاه داری صندوق، 
آن هم با شــرکت های معموال زیان ده، موجب می شــود بخش 
بزرگی از توان و انرژی مدیران و پرسنل صندوق صرف کنترل این 
شرکت ها شود و روند خدمات رسانی به بازنشستگان که صاحبان 

واقعی صندوق  هستند، با اخالل روبه رو شود.
مشــکل جدی دیگری که صندوق همواره با آن درگیر بوده، 
بحث مدیر عاملی این مجموعه بوده اســت. طبق اساســنامه 
صندوق بازنشســتگی، این مجموعه پنج نفر هیئت مدیره و یک 
مدیرعامــل دارد که شــخص مدیر، عضو هیئت مدیره نیســت 
و از ســوی وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی تعیین و در برخی 
مواقع دستوراتی از ســوی وزیر به مدیرعامل ابالغ می شود که 
مخالف قانون و منافع صندوق اســت. برخی از این دستور ها و 
درخواســت ها نیز از سوی مراجع و نهادهایی خارج از دولت به 
مدیرعامل ابالغ می شــد که در صورت اجرا، موجب واردشــدن 
ضرر و زیان به صندوق می شد. من و بقیه دوستان هیئت مدیره 
از همان ابتدا در برابر چنین دستوراتی مقاومت می کردیم. حتی 
در دوره وزارت دکتــر ربیعی در دولت یازدهــم نیز گاهی خود 
جناب ربیعی از ما می خواستند در هر شرایطی منافع صندوق را 
مدنظر قرار دهیم و اگر دستوری هم از طرف وزیر به مدیرعامل 
صندوق ابالغ شــد و هیئت مدیره تشــخیص داد این دستور در 
تضاد با منافع صندوق اســت، هیئت مدیره مانــع از اجرای آن 
دستور شود. در یک مورد هم مقام محترم وزارت به دلیل فشار 
مجلس، دستوری را به صندوق ابالغ کردند که پس از مخالفت 
هیئت مدیره با آن و توضیحات کارشناســی ما، جناب وزیر قانع 
شدند و دستور خود را پس گرفتند. این روند در دوره وزارت آقای 

شریعتمداری هم ادامه پیدا کرد. در مدت حضور ما در صندوق، 
شش مرتبه مدیرعامل صندوق تغییر کرد. در این مدت دستور ها 
و درخواســت های زیادی از بخش های داخل و خارج دولت به 
مدیران عامل صندوق ارســال می شــد که با مخالفت اعضای 

هیئت مدیره اجرائی نمی شدند.
این فرایند باعث می شد همواره میان هیئت مدیره و مدیرعامل 
تقابل وجود داشته باشد؛ به خصوص گاهی مدیرانی بی تجربه و 
غیر متخصص برای صندوق تعیین می شدند که هیچ شناخت و 
درک درســتی از وضعیت صندوق نداشته و با تصمیمات نابجا 
و گاهی غیرقانونی، باعث خســارت به صندوق می شدند. حتی 
یک بار یک مدیر جوان و بی تجربه تعیین شد که در حدود چهار 
ماه حضور خود در صندوق، برای سرپوش گذاشتن بر ضعف های 
خود، اقدام به حاشیه ســازی می کرد و به جای رفع مشــکالت 
دائما به دنبال این بود که بگوید مشــکالت امروز به تصمیمات 

مدیران سابق مرتبط است و به او ارتباط ندارد.
متأسفانه در دوره کوتاهی که دولت سیزدهم روی کار آمده، 
آقایان می خواهند با شــعار و حرف برای جامعه ذهنیتی ایجاد 
کنند که مثال در گذشــته اتفاقات غیرقانونــی و تخلفاتی انجام 
گرفتــه و ما داریم از ادامه آنهــا جلوگیری می کنیم؛ در حالی که 
حقیقت این اســت که اساسا دولت ها بنگاه داران خوبی نیستند 
و تــا زمانی که دولــت و مجموعه های دولتــی دنبال فعالیت 
اقتصادی و تولیدی باشند، مشکالت فعلی ادامه خواهند داشت. 
همان طور که گفتم، وجود این بنگاه ها و شرکت های صنعتی در 
مجموعه صندوق بازنشســتگی باعث انحراف مدیران از انجام 
وظیفه اصلی خود که همان خدمات رســانی به بازنشســتگان 
اســت، می شــود. برای مدیرعامــل صندوق، ایــن موضوع که 
هیئت مدیره شــرکت ها را تعیین می کند، جذابیــت دارد و اکثر 
تمرکز مدیر عامل صرف همین اقدامات و پیگیری امور شرکت ها 
می شود. ما در شــش ســالی که در مجموعه صندوق حضور 
داشتیم، متوجه شدیم تمام درآمد صندوق از ناحیه شرکت های 
زیرمجموعه خود در نهایت پنــج درصد کل بودجه صندوق را 

شــامل  می شود و بقیه بودجه از طریق دولت تأمین می شد. این 
در حالی بود که این شرکت ها بخش عمده زمان فعالیت مدیران 
صندوق را به خود اختصاص می دادند و این یک آســیب جدی 
به روند فعالیت اصلی صندوق بود که همان خدمات رسانی به 
بازنشستگان اســت. مشکل دیگر وجود این شرکت ها و بنگاه ها 
در مجموعه صندوق، ایجاد رانت اقتصادی و انتصابات رانتی و 
سفارشی است که موجب فساد می شود. ما در چند مورد بدون 
اینکه شــعار بدهیم و جنجال تبلیغاتی ایجاد کنیم، برای برخی 

تخلفات، پرونده هایی را به قوه قضائیه ارسال کردیم.
 آقــای عبدالملکــی در جایی ادعــا کرده انــد وزارت کار و   .

به خصوص صندوق بازنشســتگی کشور آن قدر با بحران روبه رو 
بوده اند که باعث شــده دســتاوردهای من در این مدت دیده 

نشود. این سخن وزیر کار چقدر حقیقت دارد؟
در کمال احترام خدمت ایشان می گویم که آقای عبدالملکی 
هیچ ســابقه اجرائی مشــخصی ندارند. من با ۴۰ ســال سابقه 
اجرائی در وزارت کار، می گویم او حرف های سنجیده ای نمی زند 
که باعث می شود برای خودش مشکل ایجاد کند و در وضعیتی 
قرار می گیرد که نتواند در آینده پاسخ گوی ادعاهای خود باشد. این 
ادعای او درست نیست. انسان در هر شرایطی که باشد، می تواند 
مشکالت موجود را بزرگ نمایی کند یا آنها را کوچک نشان دهد. 
با این حجم عظیم از ســرمایه های موجــود در وزارت کار، آقای 
عبدالملکی می توانســت رو به جلو حرکت کند، اما او به دنبال 
حاشیه سازی رفت؛ زیرا توان اجرائی نداشت و با انتصاب مدیران 
ناالیق، فعالیت های سازمان های زیرمجموعه وزارت تعطیل شد 
و اینها خسارت به ســازمان بوده است. در چند ماه حضور آقای 
عبدالملکی در وزارت کار، سه بار کارمندان این وزارتخانه دست 

به تجمع زده اند. اینها ناشی از بی تجربگی اوست.
 آقــای عبدالملکی مدعی شــده اند پــس از ورود به وزارت   .

کار، جلوی بسیاری از فســادها را گرفته اند؛ به خصوص ادعای 
اهدای کارت های هدیه صد میلیون تومانی و خودروهای سراتو 

کارمندان در دولت آقای روحانی. این موضوع واقعیت دارد؟
کســی که دنبال مبارزه با فساد است، خیلی راحت می تواند 
اسناد فســاد افراد را به قوه قضائیه ارسال کند و نیازی به شعار 
و جنجال هم نیســت. اینکه گفته انــد در دوره دولت قبل ۵۰۰ 
مدیر فاسد وجود داشته و ما قرار است این تعداد مدیر را حذف 
کنیم، این توهین به تمام آنهایی است که در مجموعه وزارت کار 
خدمت کرده اند. متأسفانه وی به دلیل نداشتن تجربه و آگاهی 
از واقعیات مجموعــه وزارت، یکدفعه یک اتهام کلی به تعداد 
زیادی از خدمتگــزاران در وزارت می زند و این رفتار امروز باعث 

ایجاد فضای یأس و ناامیدی در بین کارکنان شده است.
 آینده پیش روی وزارت کار را چطور می بینید؟  .

درباره آینده وزارت کار باید بگویم با روند فعلی و در صورتی 
که دولت فعلی بخواهد به رفتارهای خود از ســر بی تجربگی و 
همین طور اقدامات پوپولیستی ادامه دهد، هیچ نتیجه ای نخواهد 
داشــت جز گسترش یأس و ناامیدی در جامعه و به خصوص در 
میان قشــر جوان. عــدم توجه به بازنشســتگان موجب تخریب 
ذهنیت نســل جوان می شــود. جوانی که به دنبال پاکدستی و 
خدمت صادقانه وارد پست و شغلی می شود، وقتی می بیند دوره 
بازنشســتگی نســل قبل از او تازه آغاز مشکالت و نداری  هاست، 
سعی می کند برای آینده خود دست به هر کاری بزند و این باعث 
ایجاد و گســترش فساد می شود. من و دیگر اعضای هیئت مدیره 
صندوق، در دوره خودمان به دولت درخواست دادیم مجموعه 
ســرمایه گذاری را از صندوق جدا کند. بهتریــن گزینه جدا  کردن 
شرکت ها از مجموعه صندوق اســت یا واگذاری آنها به بخش 
خصوصی، آن هم به شــرط نبــود رانت در واگذاری هــا؛ زیرا تا 
صحبت از واگذاری شرکت های دولتی مطرح می شود، یک عده 
به دنبال ســفارش و رانت هستند تا این شــرکت ها را در اختیار 
بگیرند. من و دوستان هیئت مدیره در دوره خود نتایج تحقیقات 
و تجربیاتمــان را در قالــب کتابی به چاپ رســانده ایم که قطعا 
می تواند راهگشا باشد و در کل بهترین راه برای مجموعه فعلی، 

استفاده از تجارب ارزشمند مدیران گذشته است.

استاد فاطمی نیا دار فانی را وداع گفت
آزاده رحیمی: حجت االســالم فاطمی نیا، استاد اخالق و از خطبای نام آشــنا، روز گذشته در ۷۶ سالگی بر اثر بیماری 
ســرطان درگذشت. کمتر واعظی است که در عین حال که اهل پژوهش و تحقیق باشد، استادی درجه یک در عرفان 
و تاریخ اســالمی هم باشــد و ۴۰ سال شــاگردی عالمه حسن مصطفوی، عارف برجســته را کرده باشد و از بزرگانی 
همچون عالمه  طباطبایی و برادر عارفش محمدحسن الهی و سید رضا بهاالدینی و آیت اهللا بهجت و عالمه  جعفری 
علوم دینی آموخته باشد، در عرفان نظری و علم رجل آگاهی های گسترده داشته باشد و منبرش پرمخاطب باشد از 
مســتدرکات، منابع، اشــعار عربی و پارسی و نکات نغز و شگفت انگیز و شنیدنی. او چهره ای شناخته شده حتی برای 
عوام در باب استادی اخالق و عرفان بود و بسیاری از او به نیکی یاد می کنند. استاد فاطمی نیا ازجمله علمایی بود که 
در تبریز متولد شــد و از کودکی نیز تحت تربیت دینی و علمی پدر خود (میراسماعیل) که از علمای اهل عرفان بود، 
قرار گرفت. ســپس نزدیک به ۳۰ سال نزد حســن مصطفوی (از شاگردان مرحوم آیت اهللا سیدعلی قاضی) تحصیل 
کــرد و تحت تعلیم و تربیت وی قرار داشــت و هم زمــان تحصیالت حوزوی خویش را هم دنبــال می  کرد. پس از 
مصطفوی، وی محضر بزرگانی همچون عالمه طباطبایی، آیت اهللا بهجت، آیت اهللا بهاءالدینی و آیت اهللا محمدتقی 
آملی را درک کرد. اســتاد فاطمی نیا خطیب، استاد اخالق، مورخ اســالمی و کتاب شناسی است که در زمینه اخالق 
و عرفان، حدیث و شــعر عربی تحقیقاتی انجام داده اســت. وی چهره ای نام آشــنا بود که همواره سخنرانی هایش 
از صداوســیما پخش می شد؛ چهره ای که به گفته ســیدرضا اکرمی، عضو شورای روحانیت مبارز، گوینده ای مشهور 
و معروف بود. شــخصیتی که به تعبیر اکرمی، به دلیل خاکی بــودن و متواضع بودن بین مردم محبوب بود و جاذبه 
داشــت. فاطمی نیا از روحانیونی بود که کتاب های متعددی در زمینه اخالق و عرفان به نگارش درآورده که از جمله 
آنها، اثری با عنوان «فرجام عشق» است که شرح غزلی معروف از امام خمینی است. آثار چندی نیز بر اساس سخنان 
او گردآوری و منتشــر شــده است که برخی از آنها عبارت اند از: شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره، نکته ها از گفته ها: 

گزیده سخنرانی های او که در سه جلد منتشر شده است، فرهنگ انتظار، نغمه عاشقی: برگزیده چند سخنرانی. او در 
نخستین ساعات بامداد ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ و بعد از تحمل چهار سال رنج سرطان، دار فانی را وداع گفت. در ادامه 
این مطلب به مختصری از ویژگی های شــخصیتی مرحوم فاطمی نیا از دیدگاه سید رضا اکرمی می پردازیم. سیدرضا 
اکرمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، درباره ویژگی های شخصیتی و رفتاری حجت االسالم فاطمی نیا 
به «شرق» گفت: استاد فاطمی نیا پس از انقالب اسالمی از طریق سخنرانی، مصاحبه، حضور در نشست ها و جلسات 
مختلف شــناخته شد و حتی در محضر مقام معظم رهبری هم سخنرانی می کردند و یک گوینده مشهور و معروف 
شــدند و به صحنه تبلیغات وارد شدند. او افزود: ایشــان بیان جذابی داشتند که افراد را با همان بیان روان و جاذب 

خودشــان، جذب می کردند و شنونده های بســیاری پای منبر ایشان می رفتند. نکته دیگر، اخالق است که با تواضع و 
فروتنی به تعبیری خاکی بودن و امثال اینها مورد احترام بود و در مجموع ســیدی بزرگوار و محترم بودند. این چهره 
سیاسی ادامه داد: نکته دیگری که در ارتباط با آیت اهللا فاطمی نیا باید به آن پرداخت، اطالعات ایشان است مبنی بر 
اینکه بسیار کتاب مطالعه می کردند و از این منظر اطالعات فراوان داشتند و در واقع به هر که وارد می شد، اطالعاتش 
را ارائه و کتاب های بسیاری را برای مطالعه معرفی می کرد. اطالعات ایشان برای همه جاذبه ایجاد می  کرد. او با بیان 
اینکه صداوسیما نیز به پخش سخنرانی های ایشان می پرداخت، تصریح کرد: برای مثال روز گذشته رادیو معارف این 
جمله را از ایشان نقل کرد که حضرت مهدی(ع) فرمودند حضرت زهرا الگوی من در دنیاست، بنابراین حضرت زهرا 
اسوه همه پاکان و نیکان از جمله امام زمان است. ایشان تعبیرات زیبایی به کار می بردند و در انتخاب الفاظ، کلمات و 
اصطالحات دقت داشتند؛ به گونه ای که افراد را جذب او می کرد. اکرمی در پاسخ به این سؤال که چه چیزی موجب 
محبوبیت ایشــان در میان مردم شد؟ اظهار کرد: روزی از میدان خراسان به سمت سمنان حرکت می کردم، مشاهده 
کردم پشــت وانتی یک جمله نوشته مبنی بر اینکه «همه از خاکیم و به سوی خاک بازمی گردیم، پس خاکی باش». 
این جمله آن قدر جالب است که آن را یادداشت کردم. به بیان دیگر هر فردی که دارای تواضع و فروتنی باشد، اخالق 
داشته باشد، به گرمی سالم و احوالپرسی کند، جاذبه دارد و در واقع اخالق مداری بهترین جاذبه برای جامعه است. 
او اضافه کرد: حال در کنار این اخالق، مسئله صداقت، دیانت، پاکی و خدمتگزاری نیز مطرح است. همین که حاضر 
باشیم درددل دیگران را بشنویم و با آنها همدردی کنیم، به طور طبیعی جاذبه به همراه می آورد. اما اگر به اینها توجه 
نکنیم، طبیعی است که دافعه دارد. مرحوم آیت اهللا فاطمی نیا به مجالسی که می رفت و مباحثی که مطرح می کرد 
و در نهایت پامنبری هایی که جذب می کرد، نشان می داد دارای جاذبه است و این جاذبه، محبوبیت، احترام، معنویت 

و توسل به خدا و اهل بیت را به دنبال دارد.

سه شنبه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۰

محورها:

درآمد صنــدوق از ناحیه شــرکت های زیرمجموعه خود در 
نهایت پنج درصد کل بودجه صندوق را شامل و بقیه بودجه 

از طریق دولت تأمین می شد
گاهی مدیرانی بی تجربه و غیرمتخصص برای صندوق تعیین 
می شــدند که با تصمیمات نابجا باعث خســارت به صندوق 

می شدند
با ایــن حجم عظیم از ســرمایه های موجــود در وزارت کار، 
عبدالملکی می توانســت رو به جلو حرکت کند، اما به دنبال 

حاشیه سازی رفت
بــا انتصــاب مدیــران ناالیــق، فعالیت های ســازمان های 
زیر مجموعه وزارت تعطیل شــد و اینها خســارت به سازمان 

بوده است
در چنــد ماه حضور آقای عبدالملکی در وزارت کار، ســه بار 

کارمندان این وزارتخانه دست به تجمع زده اند
کسی که به دنبال مبارزه با فساد است، خیلی راحت می تواند 
اسناد فساد افراد را به قوه قضائیه ارسال کند و نیازی به شعار 

نیست

اخـبـار  بـرگـزیـده

در مراسم گرامیداشت صدوهفتمین سالگرد نسل کشی ارمنیان 
مطرح شد

با تحریف تاریخ، آن جنایات را به یک 
«تراژدی بزرگ» تقلیل ندهیم

مراســم گرامیداشت صدوهفتمین ســالگرد نسل کشــی ارمنیان، به همت 
مؤسســه ترجمــه و تحقیق هــور و با حضــور نماینــدگان مجلس شــورای 
اسالمی،نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شهرداری تهران، نویسندگان و 
مورخان ایرانی و نمایندگان اصحاب رسانه در سالن اجتماعات انجمن اجتماعی 

ارمنیان تهران برگزار شد.
در این مراســم یک فیلم مســتند درخصوص نسل کشی ارمنیان و دکلمه ای 
نوشته «عباس اقبال مهران» شاعر ایرانی به تصویر کشیده شد و همچنین از دو 
کتاب «ریشــه های شرارت» نوشته اروین اســتاب با ترجمه محمدباقر امیرانی و 
کتاب «فرمان قتل عام» نوشــته تانر آکچام مورخ ترکیه ای با ترجمه خانم آتوسا 
سمیعی رونمایی شد. در ابتدای مراسم، «سارینه توروسیان» به نیابت از مؤسسه 
ترجمه و تحقیق هور ضمن خوشــامدگویی به حضار در ســخنانی گفت: آنچه 
باعث می شود ما ارمنیان هرساله و در سراسر جهان این جنایات را یادآوری کرده 
و گرامی بداریم، بی مجازات ماندن آن و همچنین عواقب و پیامدهایی است که تا 

به امروز گریبانگیر ارمنی ها شده است.
امــروز در حالی که بیش از ۳۱ کشــور من جمله آلمــان، متحد وقت ترکیه و 
ایاالت متحده آمریکا و همچنین دو کشــور مسلمان سوریه و لبنان و ده ها نهاد 
بین المللــی وقوع آن جنایات را تأیید و آن را نسل کشــی خوانده اند، میراث داران 
حقوقی و سیاسی عثمانی با تحریف تاریخ، آن جنایات را به یک «تراژدی بزرگ» 

تقلیل داده که البته آبرویی برای منکران آن بازخرید نمی کند.
دولــت کنونی ترکیه نه تنهــا برخالف نظــام حقوق بین الملــل، از پذیرش 
مســئولیت و عذرخواهی رسمی بابت جنایات اســالف خود و پرداخت غرامت 
به بازماندگان قربانیان ابــا دارد و گزارش های موثق مورخان در این خصوص را 
نیز در حکــم خیانت به هویت و تاریخ و تبار خود قلمــداد می کند، امروز نیز از 
یک ســو از ضعف سیاسی ایجاد شــده پیرامون دولت و ملت ارمنستان استفاده 
کرده و تحت ایده دروغین روند عادی ســازی روابط، در راه انکار و به فراموشــی 
سپردن کامل نسل کشــی از حافظه ارمنیان قدم برداشته و از سویی نیز با طریق 
تحریک باکو، مردم بی دفاع جمهوری آرتســاخ را تحت فشار قرار داده، تا این بار 
نیز همانند ســال ۱۹۱۵، میالدی مردم ارمنی مجبور به کوچ اجباری و مهاجرت 
از ســرزمین های آبا و اجدادی خود شوند. گذشته از موارد یادشده، حمایت های 
علنی ترکیه از گروه های تروریستی در عراق و سوریه، حمایت از گروه های نئونازی 
در اروپــای شــرقی، و از همه مهم تر تحریک و ترویج مســائل قومی در منطقه، 
امری انکار ناپذیر بود و از سیاســت های بارزی اســت که تحت لوای ایدئولوژی 
نوعثمانی گــری ادامــه دارد و متأســفانه این بار نیز جامعه متمــدن بین الملل 
چشــمان خود را بر آن بسته اســت. ترکیه همچنین پا را فراتر گذاشته و پس از 
انتقال گروه های تروریستی به باکو در زمان جنگ ۲۰۲۰ قراباغ به اسکان آنان که 
اتفاقا همجوار با پایگاه های تازه تأسیس رژیم صهیونیستی نیز هست، پرداخته و 
عالوه بر تهدید ارمنستان دست به اقدامات تحریک آمیزی نیز علیه ایران می زند. 
این گستاخی تا جایی پیش رفته که چندی پیش سخنگوی رئیس جمهور ترکیه 
به صورت علنی ابراز می دارد در صورتی که اســرائیل علیه ایران وارد جنگ شود، 

ترکیه حریم هوایی خود را در اختیار آن رژیم قرار خواهد داد.
بنابراین برگزاری مســتمر یادبودهایی اینچنین عالوه بر اینکه حامل این پیام 
برای نسل  هاســت که «به خاطر داشته باشــیم و فراموش نکنیم»، و «به خاطر 
داشته باشــیم و حق را بطلبیم»! در عین حال اهرمی بازدارنده جهت جلوگیری 
از احتمــال تکرار چنیــن جنایاتی نیز هســت و همچنین می تواند نیشــتری بر 
وجدان اخالقی دولت هایی باشــد که به خاطر منافع سیاسی از شناسایی و تأیید 
رســمی این واقعیت هولناک امتناع کرده اند. «محمدباقر امیرانی» مترجم کتاب 
«ریشه های شرارت» به عنوان اولین سخنران مراسم ضمن تشریح موضوع کتاب 
گفت: اگر مــا ایرانیان می خواهیم با ارمنیان جهان همــدردی کنیم، باید ضمن 
محکومیت نسل کشی ارمنیان، قید ترکیه پرستی و قید سفرهای سیاحتی به ترکیه 
را بزنیم. دالرهای ایران را آنجا خرج نکنیم. این موضوع به نفع منافع ملی ایران 
نیز هست. «آتوسا ســمیعی» به عنوان سخنران دوم در مورد کتاب «فرمان قتل 
عام» نوشــته تانر آکچام به ســخنرانی پرداخت که حاوی توضیحاتی در مورد 
صحــت تلگرام های محرمانه دولت عثمانی بود کــه مورخ ترکیه ای به صورت 
دقیق صحت و سقم آنها را بررسی کرده است. «افشین متقی» از اعضای انجمن 
ژئوپلیتیک ایران سخنران بعدی مراسم بود که در سخنانی نسل کشی ارمنیان را 
محکوم و از اراده آن انجمن برای برگزاری همایش هایی درخصوص نسل کشی 
ارمنیان ســخن راند. «روبرت بگلریان» نماینده ارمنیان اصفهان و جنوب کشور 
در مجلس شورای اســالمی نیز در سخنانی به حلقه های اتصال صهیونیسم و 
پانترکیسم پرداخت و از ضرورت پژوهش و آینده نگری در این مورد صحبت کرد. 
«ایســاک یونانسیان»، رئیس هیئت مدیره مؤسسه ترجمه و تحقیق هور به عنوان 
آخرین سخنران مراسم، ضمن تشــکر و قدردانی از حضار و نمایندگان اصحاب 
رســانه در ســخنانی گفت: ترکیه می خواهد از ضعف سیاسی و نظامی حاصل 
از جنگ ۴۴روزه قراباغ پیرامون دولت کنونی ارمنســتان اســتفاده کرده و با ایده 
دروغین روند عادی ســازی روابط ترکیه با ارمنستان، مسئله نسل کشی ارمنیان را 
از حافظه تاریخی ملت ما پاک کند. اما یقین داشته باشند که نه تنها سه میلیون 
جمعیت ارمنســتان بلکه بیش از ۱۰ میلیون از ارمنیان دیاسپورا یا ارمنیان ساکن 
در اقصی نقــاط جهان هرگز این اجازه را به ترکیه نخواهند داد و تا آخرین لحظه 
جهت احقاق حق خود به مبارزه ادامه خواهند داد. در انتهای مراسم دو نوجوان 
ارمنی قطعاتی از آهنگ سازان شهیر ارمنی را به وسیله پیانو و وُیلن اجرا کردند.

ظهر روز گذشته خبری مبنی بر بازداشت «سعید مدنی» توسط مراجع ذی صالح 
منتشــر شــد؛ البته توضیحی در رابطه با مرجع دستگیرکننده ارائه نشده است. دلیل 
بازداشــت این فعال مدنی نیز از ســوی رســانه های اصولگرا از جمله مهر این گونه 
مطرح شد که «ســعید مدنی قهفرخی» به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات 
ضدامنیتی توسط مراجع ذی صالح بازداشت شده است. او به اتهام مالقات با عناصر 
مشــکوک بیگانه و انتقال منویات و خطوط عملیاتی آنها به برخی عناصر سابقه دار 

داخل کشور دستگیر و روانه زندان شد.
سعید مدنی، جامعه شناس، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، استاد دانشگاه و 

روزنامه نگار ایرانی اســت که در اســفند ۱۳۷۸ همراه با برخی از اعضای شورای 
فعاالن ملی-مذهبی بازداشــت شــده و به تحمل حبس محکوم شد. او پس از 
تحمل پنج ماه حبس در ســلول انفــرادی و بعدتر حدود هفــت ماه حبس، به 
قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شــد. یک بار دیگر ســعید مدنی و همسرش، 
منصوره اتفاق، در ۱۹ دی ماه ۱۳۹۰ در خیابان دســتگیر شدند که در نهایت سعید 
مدنی از ســوی شــعبه ۳۶ دادگاه انقالب به شش سال زندان و ۱۰ سال تبعید به 
بندرعباس محکوم شــد. مدنی در اواســط زندانی بودن خود در اوین از این زندان 
به زندان رجایی شــهر منتقل شد. وی در اسفند ۱۳۹۴ برای گذراندن دوران زندان 

به بندرعباس فرستاده شد. این بازداشت اخیر نشان از اتهامات جدید امنیتی برای 
او دارد.

البته در روزهای اخیر تعدادی دیگر از فعاالن مدنی و صنفی از جمله اکبر باغانی، 
رســول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمــی از اعضای کانون صنفی معلمان و 
رضا شهابی از فعاالن کارگری در تهران نیز «بازداشت» شده  بودند. همچنین چند زن 
مستندســاز و عکاس در حوزه زنان نیز از جمله فیروزه خسروانی، مینا کشاورز، شیالن 
ســعدی، ریحانه طراوتی و آنیشا اســدالهی در روزهای ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در 

تهران بازداشت شدند.

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت حجت االسالم فاطمی نیا
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: رهبر معظم انقالب با صدور پیامی درگذشت عالم واعظ حجت االسالم 
آقای حاج ســیدعبداهللا فاطمی نیا را تســلیت گفتند. متن پیام به این شرح است: «درگذشت عالِم واعِظ درس آموز، 
جناب حجت االســالم آقای حاج سّیدعبداهللا فاطمی نیا رضوان اهللا علیه را به خاندان گرامی و همه صاحبان عزا و 
ارادتمندان و مستفیدان ایشان تسلیت عرض می کنم. اطالعات گسترده و بیان جذاب و لحن شیرین این عالم محترم، 
منبعی پرفیض برای جمع زیادی از جوانان و راهجویان بود و فقدان آن مایه تأسف و اندوه است. از خداوند متعال 

مسألت می کنم که رحمت و غفران خود را شامل حال ایشان فرماید و پاداش وافر به ایشان عنایت کند».

ادامه بازداشت برخی چهره ها و فعاالن مدنی و صنفی
سعید مدنی بازداشت شد

محمد مهدی انتشاری، عضو سابق هیئت مدیره بازنشستگی کشور، در گفت وگو با «شرق»:

دولت ها بنگاه داران خوبی نیستند


