زورگیری مسلحانه برای پرداخت مهریه همسر!
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هربامداد در سراسر کشور
کلیات طرح اقدام راهبردی مجلس علیه تحریمها تصویب شد

تورم مواد خوراکی
رکورد زده است

والدت با سعادت حضرت امام حسن عسکری (ع) مبارک باد

الزام دولت برای

رئیس قوه قضائیه:
تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان،
جنایت علیه مردم است

غنیسازی 20درصد
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سرمقاله

آفتاب یزد گزارش میدهد

قیمتبازگشت
به برجام را باال نبرید

نتایجمثبتسیاستقهری

؛

حشمت اهلل فالحت پیشه
نماینده مجلس دهم

شهرهاخلوتشدند
احمدیمردمشناس:

بازتاب ویدئویی از کشتی گیر
مطرح کشورمان که بیکار است
و حتــی شــهرداری نیــز
اجازهندادهدستفروشیکند

متخصصان
نخبهکشی!
12

مردم ایران به اینگونه سیاستهای قهری خو گرفته اند
حسینیجامعهشناس:

دولت تصور میکرد میتواند با خواهش شرایط را کنترل کند
بای جامعهشناس:

حافظه تاریخی مردم رفتار قهری را تایید میکند

رئیسجمهورمنتخبآمریکا،
آنتونی بلینکن را به عنوان وزیر خارجه
و جک سالیوان را مشاور امنیت ملی
معرفی میکند

یادداشتها

چرا آمریکای ترامپ
به ایران حمله نمیکند؟

غالمعلیدهقان

9

رحمت مهدوی

9

جکسالیوان

یادداشت1-

فتح اله دهقان

دانش آموخته جغرافیای سیاسی

جامعه بشری در طول تاریخ نامالیمات ،پستی
و بلندیهــا و معضالت زیــادی را تجربه نموده
اســت .پدیدههای شــارالتانیزم و پوپولیســم
از جمله مشکالت و معضالتی است که همواره
گریبانگیر جوامع انسانی بوده است .پوپولیسم
و شــارالتانیزم دارای اشتراکات زیادی هستند
و برازنده یکدیگرند .شارالتانیزم در طول تاریخ
آئینها ،انقالبها ،جنبشهای اجتماعی ،سیاسی
و ...را از مسیر واقعی منحرف و آلوده نموده است.
در ایتالیای قرن 16شــارالتان به کســی گفته
میشــد که با اغراق ،گزافه و طمطراق ســخن
میگفــت .ایــن افــراداز ابزارهای مشــروع و
غیرمشروع به تأســی از افکار «ماکیاولی؛هدف
وسیله را توجیه میکند» برای رسیدن به اهداف
خود استفاده میکردند.
آنهــا از حقــه بازی ،شــیادی ،چــرب زبانی،
دروغگویی ،تقلب و نیرنگ بازی ابائی ندارند.
متاسفانه این پدیده اجتماعی در دنیای کنونی
رشد کرده و جا افتاده وبه صورت خرده فرهنگی
ناهنجار درآمده است.
پیشــرفتهای صورت گرفته در ابعاد مختلف
جوامع موجب پیچیدهتر شــدن زندگی انسانها
شده اســت.به تبع آن روشهای شارالتانها نیز
پیچیده وتودر تو شده است.
پیشرفتهای علمی وتکنولوژی ،امکانات وابزارهای
فوقالعــادهای را برای تغییر افــکار عمومی در
جهت دسترســی به اهداف سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی در اختیار این طیف گذاشته است.
ادامه در صفحه 9

ناخشنودی رئیس جمهور روسیه
از باخت ترامپ

معمارانبرجام
در تیم بایدن

چه کسانی برای
تجمهوریبیایند؟
ریاس 

شارالتانیزم
آفت جوامع بشری

صفحه3

یادداشت2 -

5

طرح قرنطینه کردن کشور فتوکپی است
که اصال برابر با اصل نیست
محمد عین اهلل زاده

امــروزه دراین کــره خاکی با توجه به شــیوع و
گســترش روزافزون و فراگیــری ویروس مرگبار
کرونا وآمار تکاندهنده مرگ و میرهای ناشــی از
آن کمتر کسی پیدا میشود که با قرنطینه کردن
جامعه بعنوان بهترین و موثرترین و کارآمدترین
روش برای مقابلــه ومهار ویــروس کرونا وقطع
زنجیره این بیماری مهلک مخالفت داشــته باشد
اما روش وپیش نیازهای اجرایی کردن این طرح با
پرسشهایی همراه میباشد.
برای نمونه زمانی که ســتاد ملی مقابله با کرونا
دســتور میدهد رفت وآمدها به شــهرهایی که
قرمز اعــام نمودهاند باید قطع شــود آیا به این
امر مهم توجه شــده است این شهرهای قرمز اگر
مراکز استانها باشند برای بیمارانی که برای ادامه
درمانشان ویا اشــخاصی که به طور اتفاقی بیمار
میشوند چه تمهیداتی اندیشیده شده ،آیا تعداد
آمبوالنسهای کشــور جوابگوی نیازهای جامعه
میباشــد .درمراکز اســتانها که دهها بیمارستان
وکلینیک ومطب پزشکی وآزمایشگاه وموسسات
تشخیصی ودرمانی مانندام ارای و سی تی اسکن
و رادیو تراپی وشیمی درمانی و ...در آن واقع شده
یک شــخص بیمار تحت درمان را چگونه باید به
چنین مراکزی رســاند .اگر رفت وآمد با ماشین
شــخصی خالف اســت بردن فرد بیماربا وسایل
عمومی که احتمال مبتال شــدن بیمار به کرونا
ویا بیمار کــردن دیگران وجود دارد چه توجیهی
میتواند داشته باشــد؟ آیا برای همه نیازمندان
امکان گرفتن برگ تردد وجود دارد؟
اگر خانه نشــین کردن مردم تنهــا راه مبارزه با

چرا پوتین به بایدن
تبریکنگفت

آنتونیبلینکن

ویروس کرونا برای مبتال نشــدن است گرسنگی
و بیپولی افرادی که کارگر ســاختمانی و کارگر
روزمزد و یا کسانی که با دستفروشی امرارمعاش
میکنند را چگونه میتوان توجیه کرد؟
اینک مــا در جهانی زندگی میکنیم که با وجود
رسانههای ارتباط جمعی وفضاهای مجازی تبدیل
به دهکده جهانی شده آیا مسئولین ما دراین مدت
۱۰ماه ندیده ونشنیدهاند که چگونه در ممالک دنیا
دولت هااعمال قرنطینه کردهاند دولتها از گرفتن
پول خدمات دولتی صرف نظر کرده اند؟ اقســاط
وامها را به تعویــق انداختهاند کمکهای نقدی و
غیرنقدی به شهروندانشان داده اند.
چرا دولتمردان فکر میکنند که قاطبه ملت مانند
خودشان مشــکل مالی ندارندومی توانند روزها
بدون درآمد درخانه هایشان بمانند؟
جناب رئیس جمهور که چند ماه پیش با افتخار
اعــام نمود که مــا کمبود مواد غذائــی نداریم
و در فروشــگاههای ما مــواد غذائی به وفور یافت
میشــود امروز از کمیابی مایحتاج مردم از مواد
شــوینده گرفته تا روغن نباتی وغیره چه حرفی
برای گفتن دارند؟ آیا ســاعتها مردم را درصف
روغــن و دیگر مواد غذائی درجلوی فروشــگاهها
نگه داشــتن موجب مبتال شدن وفراگیری کرونا
نمیگردد؟
اگر یــک روزی جناب رئیس جمهور فرمودند که
آنچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنیم که مردم اصال
به پول یارانه نیاز نداشــته باشــند ولی متاسفانه
امروزآن چنــان رکود اقتصادی ایجاد شــده که
کثیری از مردم محتاج نان شب گشته اند.
وعــده کمک صد هزارتومانــی در صورت تحقق
چند درصد نیاز جامعه را برطرف میســازد؟ آیا
ایــن کمک صد هزارتومانی قراراســت از گرفتن
جریمههای یک میلیونی رانندگان تامین گردد؟
ادامه در صفحه 9

یادداشت5-

فاتح نبرد
نهایت مسئولیت پذیری تدریس میکنند و پول
اضافی هم برای اهدا کردن تبلت ندارند!
کرونا و ایثار!؟
خیری هستیم که به سوپر
ما شــب و روز دنبال ّ
مهدی نورمحمدزاده
مارکت محل میرود و حسابهای نسیه بدهکاران
محل را تسویه میکند ،اما هرگز نمیرویم سراغ
دو جامعه متفــاوت را تصور کنیــد که در یکی
کاســب و کارمندی که عمری با نهایت امانت و
اکثریت مردمان پایبند اخالق عمومی هســتند
دقت بــه مردم خدمت کرده اســت و هیچ وقت
و چارچوبهای عمومی اخــاق از قبیل احترام
هم پرداخت بدهیاش به تاخیر نیفتاده است! در
به حقوق دیگران ،حفظ محیط زیســت ،التزام به
این روزهای تلخ کرونایی هم ،پزشک و پرستار و
قانون ،مسئولیت پذیری و رفتار صادقانه را رعایت
بهیار قربانی بیتدبیری جامعه را شهید مینامیم و
میکنند و در جامعه دیگر به جای التزام اکثریت
برایشان حماسه میسراییم ،اما اصال حواسمان به
به اخالق عمومــی ،اقلیتی از مردم پایبند اخالق
مطالبه مسئولیت پذیری جمعی و اصالح تدابیر
عروجی یا متعالی هستند
«ســعی و خطا»گونــه
و رفتارهــای ایثارگرانه و
مســئوالن عالی مبارزه با
در ایــن روزهای تلخ کرونایی هم،
فراتر از وظیفه خود نشان
کرونا نیست!
پزشک و پرســتار و بهیار قربانی
مســیر
میدهنــد و در
این درســت کــه جامعه
بیتدبیری جامعه را شهید مینامیم
حاضر
جامعه،
خدمت به
بــه قهرمان نیــاز دارد و
و برایشان حماســه میسراییم،
به بذل جان و مال خویش
رســیدن به قلههای ایثار
اما اصال حواســمان بــه مطالبه
نیز هستند.
فضیلتی ارزشــمند است
مسئولیتپذیری جمعی و اصالح
جامعــه ما به کــدام یک
کــه نصیب همــه کس
تدابیر «سعی و خطا»گونه مسئوالن
از ایــن دو الگو نزدیکتر
نمیشــود ،امــا تجربــه
عالی مبارزه با کرونا نیست!
اســت؟! اصال ایده آل ما
اجتماعی و سیاسی دوره
برای ساختن جامعه مان
معاصر نشان میدهد که
کدام است و تربیت خانوادگی و آموزشی کودکان
پایبندی اکثریت به اخالق عمومی بیشتر ضامن
ما با کدام مســیر تطابق بیشتری دارد؟! طبیعی
توســعه و پیشرفت اســت تا دلبستگی گروهی
اســت که با منطق صفر و یکی نمیتوان قضاوت
از اقلیت بــه اخالق متعالی و ایثارگرانه! دســت
کرد ،اما نشــانههای زیادی وجود دارد که آموزش
و پــای همه ایثارگران را باید بوســید ،اما بیش و
و فرهنگ جامعه ما به سمت جامعه دوم متمایل
پیــش از آن باید در ترویج و ثبات اخالق عمومی
است .قهرمان رسانههای ما ،کوهنوردی است که
در همــه ارکان جامعــه کوشــید و هزینه کرد،
زبالههای مردم را از کوهها و جنگلها جمع میکند،
و اال فرسودگی و خستگی اقلیت ایثارگران جامعه
نه آنهایی کــه اصال اهل زباله ریختن در طبیعت
دیر یا زود فرا میرســد و میشود داستان همین
نیستند! الگوسازی ما متوجه معلم ایثارگری است
روزها که برای پر کردن جالی خالی کادر درمانی
که ارثیه یک میلیاردیاش را برای تبلت بچههای
کشور ،باید فراخوان بدهیم و دنبال جذب پرستاران
فقیر خــرج میکند ،نه معلمان بســیاری که در
از جان گذشته و افتخاری باشیم!
یادداشت4 -

ن وکال مکلف به بارگذاری و تکمیل اطالعات مربوط به پروانه وکالت شود
کانو 

ایســنا /یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس
شورای اســامی در نامهای به رئیس قوه قضائیه
خواســتار این شــد که در جهت تسهیل فضای
ن وکالی دادگســتری مکلف
کســب و کار ،کانو 
شود عناوین و شناسنامه مجوزهای صادره
خود را در پایگاه اطالعرســانی مجوزهای
کسب و کار بارگذاری کند.
در بخشــی از این نامه آمده است :یکی از
موضوعات اصلــی مرتبط با بهبود محیط
کســب و کار و شفافســازی فرآیندهای
مرتبط با شــروع و توسعه کسب و کارها
برای رونق و جهش تولید در کشور ،حذف
مقررات و رویههای مخل و مزاحم اســت
که برای این منظور براساس احکام قانونی،
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یادداشت3 -

درخواست یک نماینده از رئیس قوه قضائیه؛
هیئت مقرراتزدایی و تســهیل صدور مجوزهای
کسبوکار شکل گرفته و فعالیت میکند.
در ادامه آمده است :این هیئت از زمان شکلگیری
تاکنــون مصوبات متعددی در حوزههای مختلف

تعیین افرادی که قرار است پست های حوزه
سیاســت خارجی ایاالت متحده در دولت
بایدن را برعهده بگیرند تقریبا قابل پیش بینی
بود .در واقع پیش از این نیز روشن بود بایدن
از نفراتی اســتفاده خواهد کرد که در عرصه
سیاست خارجی کهنه کار هستند و از قضا
نقش مهمی نیز در مذاکرات هسته ای با ایران
داشته اند .دولت آینده ایاالت متحده درحالی
فعالیت خود را بــه زودی آغاز خواهد کرد
که در طول چهار سال گذشته دولت ترامپ
تالش کرد سطح تنش میان تهران و واشنگتن
را بــه حدی باال ببرد که هرگونه تنش زدایی
برای دولت بعدی کاخ سفید نیز دشوار باشد.
بنابراینذیلچنینشرایطیاستکهشنیدهمیشود
چهره های موثر در دولت بایدن نیز عالقه مند
به این هســتند که از برجام عبــور کرده و
توافقی جدید را شکل دهند که موضوعاتی
نظیر سیاست خاورمیانه ای ایران و یا برنامه
موشکی را نیز دربرگیرد .این درحالی است که
ایران نیز نسبت به خسارت هایی که با خروج
یکجانبه آمریــکا رخ داده ،بندهای  11تا 13
قطعنامه  2231و همچنین ضمانت اجرایی این
توافق معترض و طلبکار است .در واقع برجام
بیش از اینکه برای آمریکا ناکامل بوده باشد
برای ایران چنین برآیندی داشته است .با این
حال به نظر می رسد به سود دو طرف است که
برجام را به عنوان یک برنامه جامع همانطوری
که هست بپذیرند...

در جهت شفافیت رویهها و اطالعرسانی عمومی
قواعد و شــرایط صدور مجوزهــا و ارائه خدمات
صادر کرده اســت که از جملــه در مصوبه اخیر،
ن وکالی دادگســتری مرکــز را مکلف کرد
کانو 
ظرف مدت دوهفتــه از تاریخ ابالغ مصوبه
موصــوف ،عناوین و شناســنامه مجوزهای
صــادره خــود را در پایگاه اطالعرســانی
مجوزهای کســب و کار بارگذاری و نسبت
به تکمیل اطالعات شناسنامهای آنها اقدام
کننــد تا عموم متقاضیان این گونه خدمات
از شــرایط و فرایندهــای آن مطلــع و در
کوتاهترین زمان در صــورت برخورداری از
شــرایط تعیین شــده به خدمات موردنظر
دسترسی یابند.

کلیدواژه مذاکره
برای رقابت جناحی
سیدجالل ساداتیان

سفیر سابق ایران در بریتانیا

در هفتههای اخیر شــاهد افزایش هجمهها به
دولت برســر موضوعاتی مانند گفتگو و مذاکره
بوده ایم .در واقع جریانی که مذاکره را به عنوان
یک تابو مدنظر قرار میداد در شــرایط کنونی
به نظر میرســد به دنبال این است که با انتقاد
از تیم فعلــی وزارت خارجه منافــع خود را از
مذاکرات آتی بدست آورد .در این زمینه برخی
انتقــادات از تیم مذاکرهکننــده دولت مبنی بر
شکست این تیم در دستیابی به نتیجه مطلوب
درحالی اســت که اگر برجام را مصنفانه داوری
کنیم پر واضح است که تیم دکتر ظریف توانست
نتایج مناســبی را به ارمغان بیاورد به طوری که

درباره پذیرش برجام در کشــور اجماع حاصل
شــده بــود از جمله اینکه مجلــس نهم که در
اختیار طیف مخالف دولت بــود نیز این توافق
را به تصویب رساند .عالوه بر این نباید فراموش
کرد که تیــم مذاکرهکننده مرحلــه به مرحله
جریان مذاکرات را بــه تهران منتقل میکردند
تا تصمیمات با موافقت کلی اتخاذ شود .بنابراین
تیــم مذاکرهکننده برجــام کارش را بلد بود و
توانست شرایطی را که در آن زمان ایران گرفتار
شــده بود را تغییر دهد .ایران ذیل فصل هفتم
منشور ســازمان ملل و ماده  41قرار داشت که
همه کشورها ملزم بودند به تحریمها علیه ایران
احترام بگذارند و حتی زمزمههایی وجود داشت
که ایران ذیــل ماده  42برود که در این صورت
اقدامات جهانی علیــه ایران از تحریم اقتصادی
نیز فراتر میرود.
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توافق
برد -برد؟
محمد معین

بــا پیروزی جوبایــدن در انتخابات جنجالی
آمریکا ،بــار دیگر زمزمههــای مذاکره بین
ایران و آمریکا در محافل سیاسی و اجتماعی
جامعه شــدت گرفته اســت .این زمزمهها
پس از آن صــورت گرفت که آقای بایدن ،با
عقالنیت لیبرال دموکراسی ،یکی از وعدههای
انتخاباتــی خود را بازگشــت بــه برجام و
از ســرگیری مذاکره با ایران عنوان کرد .اما
بحث مذاکرات آتی در حالی صورت میگیرد
کــه دونالد ترامپ در بحبوحه نزاع انتخاباتی
خصومت شــخصی و حزبی خود را با ایران
نه تنها کم نکرده ،بلکه با شدت بخشیدن به
تحریمها سعی دارد عادیسازی روابط ایران
بــا آمریکا را با هزین ه بیشــتری مواجه کند.
البته این خصومت تنها مختص دونالد ترامپ
نبوده و رهبران رژیم صهیونیســتی و رقبای
منطقــهای ایران نیز در حــوزه خلیج فارس
در این زمینه بســیار فعال هستند .هرگونه
عادیســازی بین ایران و آمریکا از یکســو
اســرائیل را به دلیل نگرانی از موجودیت و
نقش منطقهای خود با خطــر بالقوه تهدید
میکند که ایــران بتواند جایگاه و نقش آنها
را در منطقــه و در آمریــکا محدود کند و از
سوی دیگر کشــورهای عرب حاشیه خلیج
فارس هســتند که ارتباط ایران با آمریکا را
یک تهدید علیه موجودیت خود میدانند.
با تمام این محدودیتها و مشکالت جاری در
روابط ایران و آمریکا ،نگارنده بر این باور است
که توافق این دو کشور چه از بُعد راهبردی و
چه از بُعد استراتژیکی یک توافق کام ً
ال برد-
برد است .در واقع مانعی برای پیروزی رقبای
منطقهای و بینالمللی این دو کشور خواهد بود.
از ایــن رو طرفهای مذاکــره نباید اجازه
دهنــد رقابتهای جناحی و نفوذ سیاســی
دیگر کشورها در روند مذاکره دخالت و ورود
پیدا کنند ،همچنین برای شــروع مذاکره به
غیــر از لغو تحریمهای یکجانبه آمریکا نباید
طرفین پیش شرطهایی را تعیین کنند.
از آنجایی که در دوره گذشته آمریکا به طور
یکجانبه از توافقنامه برجام خارج شده الزم
اســت که چارچوب و ضمانتهــای اجرائی
تعیین شود که امکان زیرپا گذاشتن توافقات
آتی عم ً
ال ممکن نباشد .از سوی دیگر شروع
مذاکره منوط به آمدن یا رفتن دولت خاصی
در کشور نباشد و مقدمات و الزامات مذاکره
در یک بســتر فراجناحی در کشور آماده و
مهیا شود.
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