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جمع��ی از مهندس��ان ناظ��ر جهاد
کشاورزی با ارسال مطلبی به رسانههای
کش��ور خواس��تار انعکاس صدایش��ان و
بررسی مشکالتشان و جذب سریعتر این
قشر زحمتکش شدند .در این مطلب آمده
است :ما ناظران بخش کشاورزی سراسر
کشور وضعیت بالتکلیفی داریم ب ه طوری
که بعضا با سن باالی ۳۵سال از همه جا
بازماندهایم و در تنگنای بیکاری به س��ر
میبریم .این درحالی است همکاران ما با
همین شرایط ما استخدام شدهاند و طبق
گفته معاون نیروی انس��انی وزارت جهاد
کشاورزی از سال 94تا کنون 60هزار نفر
کارمند از وزارت جهاد کشاورزی بازخرید
و بازنشسته شدهاند و دولت باید براساس
بند ج ماده 24قان��ون مدیریت خدمات
کش��وری به ازای هر س��ه نف��ر خروجی
یک نفر جذب کن��د .امیدواریم دولت و
مجلس محترم تدابیری اتخاذ نمایند که
این جوانان که س��رمایه علمی و تجربی
کش��ور هس��تند از لحاظ اشتغال تعیین
تکلیف شوند .طی مصوبه سال ۹۰حدود
۱۰هزار نف��ر مهندس ناظر کش��اورزی
که س��ابقه فعالیت در جهاد کش��اورزی
داش��تهاند اس��تخدام ش��دهاند و تعداد
زیادی از ناظرین ک��ه هم دارای فعالیت
و سوابق چندین ساله و هم دارای گواهی
آموزش��ی و آزمونهای کتبی و ش��فاهی
جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی
کشاورزی میباشند همچنان بالتکلیف
باق��ی ماندهاند و اکنون با توجه به س��ن
اکثریت باالی ۳۰س��ال و سالها تالش
در عرصه جهاد با دستمزد بسیار ناچیز،
ش��رایط استخدام در ارگانهای دیگر را از
دست دادهاند.
آیا این تبعیض و بیعدالتی نیس��ت
یک عده استخدام شوند یک دیگر عده با
همان شرایط بالتکلیف باشند.
همانطور که در رس��انهها میبینیم
همه وزارتخانهها هرس��اله یا یک س��ال
در می��ان نیرو ج��ذب میکنند اال جهاد
کش��اورزی .طبق آمار هر ساله در وزارت
بهداش��ت ،آموزش و پرورش و در س��ایر
دس��تگاهها افراد با  ۳تا  ۴س��ال س��ابقه
کار استخدام میشوند ولی ناظران جهاد
کشاورزی که طی سالها کار ،برای دولت
و توسعه کمی و کیفی بخش کشاورزی و
اقتصاد مقاومت��ی ،پا به پای وزارت جهاد
کشاورزی و کش��اورزان در سخت ترین
شرایط زحمت کشیدهاند ،هنوز بالتکلیف
هس��تند لذا انتظار م��یرود وزیر محترم
جهاد کش��اورزی و نماین��دگان محترم
مجلس شورای اسالمی برای تعیینتکلیف
استخدام آنها وارد عمل شوند.
چطور اگر معلم نباش��د مدرس��های
نیست اگر پزشک و پرستار و پیراپزشک
نباشد بهداش��ت و درمان معنایی ندارد.
اگر استاد دانشگاه نباشد دانشگاه معنایی
ندارد اگر خلبان نباش��د هواپیما حرکت
نمیکن��د اگر مهندس ب��رق و مخابرات
نباش��د چ��رخ نی��رو و ارتباط��ات ما با
مشکل مواجه میش��ود و ...همه جا نیاز
ب��ه متخصص مربوطه هس��ت اما خیلی
جالب اس��ت نوبت به کشاورزی میرسد
مهندس کش��اورزی دیده نمیشود این
دیده نشدنها فقط به خاطر نگاه سنتی
افراد است که چنین میاندیشند.
ضمن عرض ادب و احترام و خس��ته
نباشید و خداقوت به شما دست اندرکاران
روزنامه آفتاب یزد ،میخواس��تم در مورد
مدرس��ه ابتدایی روستای همت آباد واقع
در بخش زرآباد شهرستان کنارک استان
سیستان و بلوچستان صحبت کنم .الزم
به ذکر است که دبستان ابتدایی این روستا
در ح��ال حاض��ر دارای دو کالس درس
بوده و فضای آن ب��رای تربیت و آموزش
۱۷۰دانشآموز کافی نیست .تقاضایی که
بنده حقیر از ش��ما دارم این است که این
پیام را در روزنامه به چاپ برسانید تا شاید
مس��ئوالن ببینند و بدانند که اینچنین
جاهایی نیز در کشور عزیزمان وجود دارند
و هس��تند .شاید هم خیرین عزیز خبر را
بخوانند و مساعدت کنند.
امروز به ش��عب موسس��ه کاسپین
مراجعه کردم که س��پرده صد و بیست
میلیون��ی بنده را به پنجاه و یک میلیون
تبدیل کرده اند .نه تنها به بنده س��ودی
ندادند بلک��ه ده درصد از اصل س��پرده
بن��ده نیز ک��م کردهاند و جال��ب تر آن
اس��ت که همان مبلغ کس��ر ش��ده هم
توانای��ی بازپرداخت ندارند و اعالم اینکه
تا دویست میلیون تومان جهت دریافت
مبالغش��ان مراجع��ه نماین��د .حداق��ل
بهعنوان رس��انه ،صدای م��ا را به گوش
مس��ئوالن محترم برسانید تا بلکه اتفاق
مثبتی رخ دهد.
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نقطه آغازین جریان اصالحطلبی نوین با سبک و سیاق جدید در
ایران را باید همزمان با آغاز دهه دوم انقالب اسالمی قلمداد نمود.
بعد از پایان دولت سازندگی وزیر ارشاد آن دولت به عنوان گزینه
قطعی چپ گراها توسط مجمع روحانیون مبارز برای شرکت در
هفتمی��ن دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری معرفی ش��د .نامزد
انتخاباتی موسوم به چپ سنتی با دکترین اصالحات در یک فضای
دوقطبی و در یک رقابت حساس با کاندیدای اصلی جناح موسوم
به راست گراها موفق شد در 2خرداد  76اعتماد قاطبه ملت ایران
را به دس��ت آورد .اکنون از آن زمان 20س��ال میگذرد و در این
م��دت جریان اصالحات فراز و فرودهای زی��ادی را به خود دیده
اس��ت .اگرچه جریان اصالحات با هم��ه نقاط ضعف و قوت خود
توانست دو دوره ریاست جمهوری را به خود اختصاص دهد اما در
نهایت در اثر برخی غفلتها چون عدم تعریف روشن از گفتمان
اصالحات ،کنار گذاشتن چهرههای دلسوز جریان ،عدمکادرسازی،
رشد یکجانبه و نامتوازن جریان اصالحات ،عدم توجه کافی به قشر
متوس��ط و ضعیف جامعه و  ...منجر به شکلگیری جریانی بهنام
اصولگرایی با رویکرد جدید ش��د .راس��تگرایان سنتی با سبک و
س��یاق جدی��دی ب��ا تابل��وی اصولگرایی نی��ز  8س��ال قدرت
را به دس��ت گرفتند و در نهایت به س��بب پدید آمدن مشکالت
عدیدهای در سیاست داخلی و خارجی کشور را به جریان نوپای
دیگری بهنام اعتدالگرایان واگ��ذار نمودند .اگرچه لیدر گفتمان
اعتدالگرایی در این دوره خود از اصولگرایان س��نتی و از جامعه
روحانیت مبارز بود اما در انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری
با گفتمانی جدید ظاهر شد و مورد حمایت جبهه اصالحات نیز
قرار گرفت .با این حال کاندیدای پیروز دوره یازدهم رقابتهای
انتخاباتی ریاست جمهوری که با پشتیبانی صریح اصالحطلبان به
پیروزی رس��یده بود دولت خود را فراجناحی اعالم کرد .در این
دوره تعام��ل بین اصالحطلبان و اعتدالی��ون منجر به یک بازی
برد  -برد مابین آنها شد .اصالحطلبان که بعد از کش و قوسهای
مختل��ف در دولتهای نهم و دهم فضای سیاس��ی محدودی را
پیش روی خود میدیدند ناچار شدند برای بقای خود از گزینهای
معتدل به نام حسن روحانی حمایت کنند .از طرفی روحانی نیز
ب��رای پیروزی بر همفکران قدیمی خ��ود در این دوره راهی جز
تعامل با اصالحطلبان نداش��ت .با این همه دولت یازدهم را باید
یک دولت اعتدالگرای متمایل ب��ه اصالحطلبان نامید .بنابراین
دولت تدبیر و امید فرصتی مغتنم برای اصالحطلبان بهشمار رفت
تا ضمن اینکه بتوانند تا ح��دودی خود را احیاء کنند ،برخی از
مناس��ب اجرایی کش��ور را نی��ز در اختیار بگیرن��د .اما برخی از
اصالحطلب��ان از این وضعیت گله مند ش��دند زی��را آنها اعتقاد
داشتند که در عمل نتوانسته اند آنجور که خود میخواستند در
تصاحب قدرت با اعتداگرایان ش��ریک ش��وند .به دیگر س��خن
گروهی از اصالحطلبان اعتقاد داشتند که در این دوره به نسبت
پایگاه اجتماعی و کمکی که به روحانی داده بودند آنجوری که
باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته اند .از این رو آنها در تدارک
فتح مجلس دهم برآمدند تا شاید از آن طریق بتوانند دولت را به
هم��کاری بیش��تر وادارن��د .در ای��ن دوره از رقابته��ا اگرچ��ه
اصالحطلبان با رویکرد جدیدی تعدادی از افراد تیم خود را تحت
عنوان "لیست امید" از میان افراد خارج از بدنه اصالحات تشکیل
دادند و روی کاغذ پیروز میدان ش��دند اما به عقیده نگارنده این
یک بازی دوسر باخت برای آنان بود چراکه آنها با وسیلهای خارج
از گفتم��ان اصالحطلبی به هدف رس��یده بودند و البته این یک
خطای اس��تراتژیک از طرف اصالحطلبان بهشمار میرود که در

صورت تداوم میتواند سرآغازی بر افول آنان محاسبه
شود .اصالحطلبان بازخورد آنی این حرکت اشتباه را
به خوبی بر س��ر تصاحب ریاست مجلس دهم و نوع
نگاه این مجل��س به کابینه دوازدهم دریافت نمودند.
آن��ان در حالی که در این دوره توانس��ته بودند غالب
صندلیهای بهارس��تان را به خود اختصاص دهند اما
نهتنها موفق نش��دند لیدر لیست امید را به ریاست مجلس دهم
برس��انند بلکه حتی نتوانس��تند دولت را در جهت خواستهها و
مطالب��ات جریان اصالحات تحت تاثیر قرار دهند و در عوض در
بح��ث رای اعتماد به کابینه مواضع��ی انفعالی و در برخی موارد
برعکس مرام نامه خود اتخاذ نمودند .اینجا بود که زنگ هشداری
ب��رای جری��ان اصالحات ب��ه صدا درآم��د ک��ه پیشبینیها و
محاسباتش��ان غلط از آب در آمده اس��ت! باید اعتراف نمود که
اصالحطلبان در این وادی برخالف مرام و منش این جریان عمل
کردند و برای رسیدن به هدف به نوعی وسیله را توجیه نمودند.
پس از آنکه افراد مطرح جریان اصالحات نتوانستند در انتخابات
مجلس دهم حضور یابند آنها در ظاهر ناچار بودند برای تکمیل
ظرفی��ت خود از جریان رقیب اف��رادی را با گرفتن تعهد نامه یا
میثاق نامه وارد لیست امید بکنند تا بلکه در این رقابتها برای
ای��ن جریان نقش آفرینی کنند .فلس��فه میث��اق نامه هم کامال
مشخص است و بستن آن غالبا از سر بی اعتمادی است تا بلکه
با س��وگند ،تعهد و امضای یک فرد اعتماد حاصل گردد .در این
زمینه برخ��ی از اعضای ش��ورای سیاس��تگذاری اصالحطلبان
میخواس��تند افرادی را ک��ه علی رغم اینک��ه از جنس جریان
اصالحطلبی نبودند ،بیاورند و با بس��تن یک میثاق نامه در قبال
کس��ب آرای الزم ،برای این جریان نق��ش آفرینی کنند! اما آیا
همین تغییر نگرش افراد برای رس��یدن به هدف نشانهای بارز از
عدم ثبات عقیده محسوب نمیشود! به راستی چگونه میشود به
کس��ی که به راحتی رای و نظر خود را با یک میثاق نامه عوض

هیس! مشت این معلم سنگین است
ناصربدری رز=مدرس دانشگاه

وزش تندبادهای پیاپی و گ��رد وخاکهای چندروز
اخیر چهره ش��هر را خاک آل��ود و غمگینانه تر کرده
اس��ت.امروز از آن صب��ح دل انگی��ز پاییزی خبری
نیس��ت.آثار پریش��ان احوالی وخمودگی در همه جا
رخ کرده بهویژه در وضعی��ت ظاهری دانشآموزانی
که مس��یر مدرس��ه را پی��اده طی میکنن��د ،کامال
مشهود است.
ای کاش ،ابرهای آس��مانی سینه چاک کنند و سخاوتمندانه بر
کوی و برزن به خاک نشس��ته این دیار محروم صفا بخش��یده
و جالیی دهند.برای لحظاتی کوتاه آینده ش��غلی و معیش��تی
ای��ن دانشآم��وزان محروم در حاش��یه ش��هر را ک��ه عالوه بر
گردوغبارطبیعت ،گرد فقر و نداری بر چهرههای زرد و نحیفشان
نشسته در یک افق چشمانداز  10ساله در ذهنم تجسم وتحلیل
میکنم.غمی جانکاه بر وجودم مستولی میشود.
ب��ا این کنکاش وتص��ورات ذهنی به محل کارم میرس��م.مثل
همیش��ه تعداد کثیری ارباب رجوع از خشونت ،فریب و نیرنگ،
توهی��ن وتهدی��د ،اجحاف و ظلمهایی که دیگران در حقش��ان
مرتکب شدهاند ،شاکی بوده و به تظلم خواهی آمده اند.
= اولی��ن ارباب رج��وع امروز واحد ارش��اد ومعاضدت قضایی،
پیرزنی اس��ت که چندروز پیش از پس��رش کتک خورده است.
میگوید؛ «...پس��رم تحصیالت دانشگاهی دارد از دو سال پیش
نام��زد بود به طور قراردادی بهعنوان منش��ی در یک ش��رکت
خصوصی کار میکرد .مدیرشرکت شش ماه پیش به علت رکود
کاری واقتصادی پس��رم را اخراج کرد.بیکاری وی س��بب بروز
اختالف بین او ونامزدش ش��ده و س��رانجام به متارکه وجدایی
انجامید.پس از آن پس��ر یک س��رمایه دار با همس��ر س��ابقش
وصلت کرد...از آن روز سیس��تم اعصاب فرزندم خراب ش��ده و
اصال حوصله هیچ ک��س را ندارد.پنج روز پیش با من و پدرش
درگیر ش��د و چند مش��ت نثار من کرد.س��پس باگریه و زاری
منزل را ترک کرد.از آن لحظه گوش��ی موبایلش خاموش بوده
و از سرنوش��تش بیخبریم.خیل��ی نگرانم.آمدهام تا در پیدایش
وبازگش��ت احمد به خانه که تک فرزندم میباشد ،به ما کمک
کنید.طبق عادت هرصبح به اتاقش میروم تا بیدارش کنم.»....
گریه امانش نمیدهد تا جمالتش را تکمیل کند...
= بع��د از دقایقی پس��ر جوانی به همراه ب��رادر کوچکش که
دانشآموز کالس دوم راهنمایی در یکی از مدارس دولتی است،
شکایت خود را ارائه میدهند.دانشآموزی که چند مدت پیش
پدرش را ازدس��ت داده ویتیم ش��ده دیروز در کالس درس به
گونهای از معلماش مش��ت ولگد نوش جان کرده که تاب وتوان
ایس��تادن ونشستن را نداشته والجرم به دسته کمد اتاق چنگ
میزند...براس��اس مدارک پزش��کی باید به قید فوریت از ناحیه
لگن و...مورد عمل جراحی قرارگیرد....
= ش��واهد ومس��تندات موجود حکای��ت از آن دارد ،این نوع
تنبیه��ات بدن��ی وتحقیردانشآم��وزان در مدارس کش��ورمان
مس��بوق به سابقه بوده و مس��ئولین امر تا به امروز هیچ نسخه
شفابخش��ی در راس��تای پیش��گیری از تکرار آن نپیچیده اند.
بهطوریکه از آغاز س��ال تحصیلی جدید نیز دهها مورد مشابه
در نقاط مختلف کش��ور اتفاق افتاده اس��ت.قدر مس��لم اینکه

اینگونه تخلفات صنفی و بدرفتاریها در کانون پرمهر
مدارس از مربیان آموزش��ی ومعلم��ان به هیچ وجه
پذیرفتنی نیس��ت.هرچندکه اغلب معلمان دلس��وز،
صبور و پرتالش بوده ومحبوب قلوب مردم هس��تند
و بس��یاری از آنان در س��ایه ایثار و فداکاریهایی که
در عرصه آموزش��ی وتربیتی انج��ام دادهاند درتاریخ
کش��ورمان ماندگار شدهاند ،اما باید پذیرفت که اینگونه اتفاقات
ناگوار و اس��تثنائات تلخ که هرازچندگاهی بر لوح مدارس نقش
میبندد ،به سان تازیانهای است که برپیکره جامعه فرود میآید
ازطرف دیگر روحیه نقد و پرسشگری ،امید به آینده ،شهامت و
کمالطلبی را دربین طیف دانشآموزی به شدت تضعیف کرده
و به اشاعه وترویج عافیت طلبی ،تملق گویی ،خشونت و بدبینی
و ...دربی��ن آنان دام��ن میزند .به منظور رهای��ی و برون رفت
ازاین معضل آموزشی واجتماعی پیشنهاد میکند؛بامشارکت و
همافزایی معاونت پیشگیری از وقوع جرائم دستگاه قضا ،وزارت
آموزش وپ��رورش ،تش��کلهای مردمی و صاحبنظ��ران امور
تربیتی ،آموزشی وجامعه شناسی «منشور حقوق دانشآموزان»
تدوین شود.
ای��ن منش��ور اخالقی و آموزش��ی ک��ه برمحور ح��ق وتکلیف
استواربوده و براساس مقتضیات جاری تبیین میشود ،میتواند
باارائه توصیههای کارشناس��ی و فنی دانشآموزان را در مس��یر
کس��ب فضایل اخالقی ،دس��تیابی به مدارج علمی و آموزشی،
ض��رورت تبعیت ازقان��ون ،تکریم معلمان و مربی��ان تربیتی و
آموزشی ،احترام به والدین وبزرگساالن ،چگونگی تعامل دوسویه
ب��ا معلمان ونظام آموزش��ی ،ارتقای م��راودات اجتماعی ،نحوه
مواجهه بامشکالت فردی و ناهنجاریهای اجتماعی و ...یاری دهد.
همچنین میتواند با تدابیر اندیشیده شده در امر توزیع عادالنه
امکانات و تجهیزات آموزش��ی دربین مدارس وتشویق معلمان
در امر خدمات رس��انی جذاب و پرنشاط آموزشی نقش موثری
ایفای کند .بهطوریکه به پشتوانه این نوع حمایتهای قانونی و
بهرهجستن از اهرمهای کارشناسی وعلمی ،نظارت هوشمندانه
و مقتدرانهای در نظام آموزش وپرورش حکمفرمامیش��ود و در
نهایت درامر رس��یدگی به تخلفات اداری و صدور احکام جزایی
درم��ورد افراد خاط��ی مجازاتهایی اعمال میش��ود که جنبه
بازدارندگی وپیشگیرانه آنان ملموس تر ومشهودتر باشد.وبدین
سان از رهگذر این نوع پاالیش درون سازمانی اشخاص بیاعتنا
به ارزشهای اخالقی ودستورالعملهای سازمانی عمال در حاشیه
قرارگرفته یا طرد میشوند...
درهرحال به نظر میرس��د ،وزارت آموزش وپرورش درراستای
مه��ار ومقابل��ه ج��دی باپدی��ده خش��ونت آمیز تنبی��ه بدنی
وتحقیردانشآم��وزان درانتخاب یکی از دوگزینه مخیر اس��ت.
طرحی نو ونظارت هوش��مندانه یا شناس��ایی معلمان عصبانی
و اطالعرس��انی به موقع به دانشآم��وزان ازطریق نصب عالئم
هشداری«هیس!مشت این معلم سنگین است » در کالسهای
مورد نظر.
(توضیح تیتر:ب��ا آوردن قید «این» قش��رمعلم تخصیص یافته
و ازمفه��وم عب��ارت ،فقط معلم خاط��ی و موردنظ��ر به ذهن
متبادر میشود)

میکن��د ،اعتماد کرد! این نوع نگاه هم برای ش��ورای
سیاس��تگذاری اصالحطلبان و هم ب��رای آنهایی که
آمدند ب��ه خاطر جاذبه پای��گاه اجتماعی این جریان
علیرغم همفکر نبودن ،خود را به عنوان نیروی فکری
اصالحات جا زدند خوشایند نخواهد بود چراکه هزینه
آن در منظر افکار عموم��ی پرداخت میگردد .اما در
اینجا شاید این س��وال پیش بیاید که با ردصالحیت چهرههای
سرشناس اصالحطلب مگر آنها غیر از این رویکرد راه دیگری هم
داش��تند و انجام ندادند؟ در پاس��خ باید گفت که آنها با توجه به
پایگاه اجتماعی خوبی که در اختیار داشتند میتوانستند بهجای
روی آوردن ب��ه افرادی خ��ارج از گفتمان اصالحات به نیروهای
معت��دل تر خود در این گفتمان اعتم��اد میکردند و آنها را وارد
کارزار انتخاب��ات مینمودند .حتی با ای��ن فرض که در آن زمان
نیرویی ب��رای اصالحطلبان باقی نمانده بود ب��از هم نباید برای
رسیدن به هدف دست به دامان کسانی میشدند که در اصل با
این جریان فکری میانهای نداش��تند .اگرچه در این رویکرد نیت
دلس��وزان واقعی اصالحات ایجاد هم افزایی به نفع جریان بوده
است اما در این میان برخی واسطه گران نیز به خاطر رسیدن به
منافع ش��خصی و گروهی خود نقش غیر قابل انکاری در به کار
گم��اردن افرادی خارج از جنس جریان اصالحطلبی داش��ند تا
رویکرد این جریان مورد قضاوت افکار عمومی قرار گیرد .پرواضح
است که مهمترین اصل تش��کیل دهنده اعتماد در منظر افکار
عمومی ثبات عقیده اس��ت .از طرفی موضوع دیگری که جریان
اصالحات را در آینده با خطر مواجه میسازد رشد تک بعدی آن
اس��ت .واقعیت آن اس��ت که جریان اصالح��ات در این مدت به
صورت یک بعدی تنها در تدارک کسب قدرت حرکت کرده و از
دیگر ظرفیتهای فکری خود غفلت نموده است .البته این رویه
نیاز به قدرت احتماال بازخوردی آشکار برای اصالح درونسازمانی
جریان اصالحات اس��ت ک��ه ام��روز گریبانگیر کنش��گران آن

واقعیت آن است که جریان اصالحات در این مدت به
صورت یک بعدی تنها در تدارک کسب قدرت حرکت
کرده و از دیگر ظرفیتهای فکری خود غفلت نموده
است .البته این رویه نیاز به قدرت احتماال بازخوردی
آشکار برای اصالح درون سازمانی جریان اصالحات
است که امروز گریبانگیر کنشگران آن شده است.
جریانی که توانمندی و اثرگذاری خود را به کس�ب
قدرت و منصب گره بزند احتماال با افول قدرت دچار
ضعف و نابسامانی خواهد شد
شده اس��ت .جریانی که توانمندی و اثرگذاری خود را به کسب
ق��درت و منصب گره بزند احتماال ب��ا افول قدرت دچار ضعف و
نابسامانی خواهد شد .از این رو بزرگان این جریان میتوانستند به
موازات نگاه سیاس��ی خود در مقولهه��ای اجتماعی ،فرهنگی،
اقتص��ادی و  ...نی��ز کار کنن��د .این نگاه یک بع��دی در جریان
اصالحات امروز کار را به جایی رسانده است تا در برههای از زمان
برخ�لاف مرام گفتمانی خود برای رس��یدن به هدف دس��ت به
توجیه وسیله بزند که این رویکرد غیر دموکراتیک در آینده آنان
را با چالش بزرگ عدم اعتماد مواجه میسازد .واقعیت آن است
پایگاه اجتماعی اصالحطلبان برای هر کاندیدایی که قصد حضور
در انتخابات را داشته باشد جذابیت خاصی دارد .از طرفی معامله
ک��ردن این پایگاه از طریق برخی افراد تحت هر عنوانی اجحافی
در ح��ق ه��واداران اس��ت .از این رو یک��ی از کارهای اش��تباه
اصالحطلبان در س��الهای اخیر ق��رار دادن افراد بدون دقت در
نگرش فکری آنان در لیستهای انتخاباتی تحت عناوین مختلف
بوده اس��ت .البته آنان بارها بازخوردهای این رویکرد غلط را در
لیستهای مختلفی چون شورای شهر و مجلس دیده اند .اینکه
بخواهیم صرفا با ارائه لیس��تی با عناوین مختلف بدون دقت در
گزینش افراد آن لیس��ت مدعی باشیم که آن افراد برآیند دقیق
خواست و اراده مردم یا یک جریان فکری باشد آن ادعا نمیتواند
از اعتبار و روایی کافی برخوردار باش��د چون در ایران تشکلها و
احزاب به طور مس��تقیم از میان تودههای مختلف مردم انتخاب
نمیش��وند .به عبارتی سازوکار دقیق و شفافی در این باره وجود
ندارد تا احزاب و تش��کلهای مختلف به طور مس��تقیم از بطن
جامعه برخیزند .بنابرین اکتفا نمودن به یک لیست بدون در نظر
گرفتن ضابطههای الزم عمال نوعی معامله بر سر قدرت است که
هیچ سودی نه برای جریان مذکور و نه برای مردم در پی نخواهد
داش��ت و اینجاس��ت که اعتمادها در گذر زم��ان رنگ میبازند.
بهطور مثال اگر به دقت در نحوه انتخاب لیس��ت امید در برخی
اس��تانهای مختلف بنگرید متوجه خواهید شد که در مواردی
مردم نس��بت به انتخاب و عملکرد این افراد گله مند هس��تند و
مسبب این فرصت سوزی را برخی از اعضای شورای سیاستگذاری
اصالحطلبان میدانند .ش��ورایی که برای رسیدن به هدف بدون
آنکه متوجه ش��وند دست به چه کار اش��تباهی زده اند صرفا با
بستن یک میثاق نامه هوداران را وادار نمودند که به فرد مورد نظر
رای بدهند! امروز بعد از گذشت یک و نیم سال مشخص میشود
که برخ��ی افراد مورد نظر نه تنها بر تعهد گفتمانی خود پایبند
نبوده اند بلکه در جهت عکس آن نیز عمل نموده اند تا سواالت
و مطالبات بر زمین مانده زیادی در این وادی شکل گیرد و این
مه��م میتواند در آین��ده این جریان فکری را با مش��کل جدی
مواجه سازد.

استراتژیآمریکاعلیهکره شمالی
مصطفی مطهری=دکترای علوم سیاسی

«دونال��د ترامپ» ،رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا
در یک سفر رسمی و دوره به آسیای شرقی وارد سئول
پایتخت کره جنوبی ش��د و در یک کنفرانس خبری
مش��ترک با رئیسجمهور این کشور«مون جائه این»
خواس��تار حضور کره شمالی پای میز مذاکره شد .هر
چند ترامپ برنامه هستهای کره شمالی را «تهدیدی
علیه کره جنوبی و تمام دنیا» خواند و تصریح کرد آمریکا حاضر
است از «تمام قابلیتهای نظامی» خود علیه این کشور استفاده
کند؛ اما ترامپ در ادامه کره شمالی را به حضور پای میز مذاکره
دعوت کرد و با گفتن این موارد که «برای کره ش��مالی عقالنی
اس��ت که پای میز مذاکره بیاید و توافقی انجام دهد چرا که این
توافق برای مردم کره شمالی و مردم جهان خوب است».
در باب تحلیل این نوع کنش و واکنشهای رسانهای ترامپ درباره
کره شمالی باید مدخل تحلیلها را بر مدار نظریات سازمان یافته
از اس��تراتژیهای ایاالت متحده آمری��کا در باب تهدیدات برای
منافع و جایگاه آنها قرار داد.
در واقع اش��ارات تئوریک به مفاهیمی همچون اس��تراتژی جنگ
پیشدس��تانه (( )pre-emptive strike strategyتهدی��دی
آنچنان قریب الوقوع برق آس��ا باشد که چارهای جز پیش دستی
وجود نداش��ته باشد از این رو باید پیش دستی کرد و به آن سریع
عمل کرد) و جنگ پیشگیرانه ()Preventive attak strategy
(جنگی که تهدید وجود دارد ،در عین این که قریب الوقوع نیست ،اما
اجتناب ناپذیر است) ،حمالت پیش نگرانه (منظورمنطق راهبردى
مشترکى است که درهر دو حمالت پیشدستانه و پیشگیرانه وجود
دارد) یا اس��تراتژی اقدام (( )Strategy of Actionراهبرد اقدام
که جایگزین اصل بازدارندگی ( )Deterrenceدر دوران دو قطبی
شده اس��ت که در دوران بعد فروپاشی نظام دوقطبی دیگر مقابل
دولتهای خودسر کارایی ندارد؛ از این رو ایاالت متحده مجبور است
در مقابل کسانی که میخواهند از سالحهای کشتارجمعی استفاده
کنند ،با استراتژی اقدام عمل کند) میتواند راهگشای مسیر در ارائه
دالیل اظهارات تهاجمی ترامپ علیه پیونگ یانگ باشد.
نکته مهم در رابطه با موضوعات نظری بیان شده در سطور فوق
بازشناس��ایی مفاهیم مذکور و واسازی نشانهها و نکاتی در خور
تام��ل در ارتباط با مفاهیمی چون پیش��گیرانه و پیش دس��تانه

اس��ت .شاخصهایی همچون عوامل زمان ،غافلگیرانه
و اطالعات با فوریتهای سیاستی – انگیزشی از جمله
تفاوتهای میان این دو رویکرد اس��ت که در راهبرد
پیشگیرانه با حساسیت و شدت وسواسانه تری دنبال
میش��ود که در آن میل به برخورد فیزیکی سریع با
مخاطره وجود دارد و بیشتر به زمان اهمیت میدهد تا
وارد ساختن ضربه نخست به طرف مقابل.
از این رو باید خاطر نش��ان کرد وضعیت چالش��ی به وجود آمده
مرتبط با کره شمالی در زمره استراتژی برخورد از نوع پیشگیرانه
اس��ت چرا که عصاره پیش دستی در حمله پیش دستانه در نزد
استراتژیستهای آمریکایی و اتاقهای فکر واشنگتن بر این پایه
است که باید از وقوع تهدید ،قبل از آن که غیرقابل کنترل شود
جلوگیری کرد .پس با این تفاس��یر این اصل بدیهی اس��ت که
نحوه مواجهه با کره ش��مالی از نوع نظامی آن ،پیشگیرانه است؛
ه��ر چند ایاالت متحده آمریکا از ت�لاش خود برای انجام حمله
پیشگیرانه علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره پرده برداشته اما
بای��د این نکته را مورد توجه قرار داد که این این نوع برخورد با
پیونگیانگ از سوی آمریکا با توجه به توان هستهای کره شمالی
با محدودیتهایی برخوردار است .به طوریکه این محدودیتها از
یک سو توان مانور آمریکا در گستره وسیع را برای ساقط سازی
پیون��گ یانگ (کیم اتمی ی��ا رد کوچک اتمی) کاهش و تحدید
خواهد کرد و از س��وی دیگر این تنش میتواند فضای معادالت
در شبه جزیره کره را به نوعی به سود پیونگ یانگ تغییر دهد و
پیش بینیهای موجود از غلبه احتمالی واشنگتن بر پیونگ یانگ
را با تشکیک و شبهاتی همراه سازد.
ب��ا این حال باید این نکته را ه��م از منظر دیگر تحلیلی از زوایه
ن��گاه پیونگ یانگ مورد توجه قرار داد که کره ش��مالی با توجه
ب��ه لفاظیهای روز اف��زون و فضای تنش آلود ب��ه وجود آمده
نهتنها به س��مت تنش زدایی گام برنداش��ته بلکه سمت و سوی
تصمیمگیریها و اهداف سیاس��ی و جهت گیریهای سیاستی
خود را بر مبن��ای تقویت بنیه نظامی (س�لاحهای نامتعارف یا
هستهای) قرار داده و در جواب تهدیدات اعالمی از سوی مقامات
آمریکایی ،سیاست تهدید متقابل (آمریکا و پایگاههای منطقهای
این کشور و متحدان آن) را پیشه کرده است.

