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سیاسی

روابط ایران و چین متأثر از تحول در سایر کشورها نبوده و نیست

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی با لی جان شو رئیس کنگره ملی
جمهوری خلق چین طی نشست رسمی و وبیناری گفتگو و تبادل نظر کرد .به گزارش
ایسنا ،رئیس مجلس شورای اسالمی در این گفتگو اظهار کرد :روابط دوستانه تهران -
پکن متأثر از روابط با سایر کشورها و شرایط بینالمللی نبوده و نخواهد بود و براساس
همکاری و منافع مشترک در همه حوزهها پیش خواهد رفت.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1141از رش��ت تم��اس میگیرم .آیا
تاکنون ش��نیدهای یک مقام مس��ئول در
حی��ن کار صدمه جانی ببیند؟ خیر .فقط
کارگر اس��ت که صدمه میبین��د .اما چرا
حقوق کارگر کم اس��ت همیشه بدهکار و
شرمنده است؟ ()11/4
 -1138جن��اب زنگنه وزیر نفت فرمودند
جگر ترامپ با نفت سوخت .من به ایشان
ع��رض میکنم م��ردم ه��م در این مدت
خیلی سختی کشیدند)11/4( .
 -1049مدتی است چرا پیامهای اسام اس را
چاپ نمیکنید؟ البته  2هفته قبل توضیح
دادید که مشکل از اختالل بود .اما  2ماهی
اس��ت این اختالل درست برطرف نشده.
لطفا شفافسازی کنید)11/4( .
آفت��اب ی��زد :کوتاه��ی م��ا را ببخش��ید
عذرخواهی میشود.
 -0545در بازرس��یها از برخی شرکتها
و نهادها ماهیت فریبکارانه برخی از اینها
مشخص میش��ود .امیدواریم نظارتها تا
ریشهکنی مفاسد ادامهدار باشد)11/4( .
 -1404ب��ه روزنام��ه ش��ما انتق��اد دارم.
چ��را پیامهای مردم را چ��اپ نمیکنید؟
پیامهایی که با موبایل می فرستند گاهی
چاپ میکنید و گاهی هم چاپ نمیکنید.
()11/5
 -1318بازنشسته سال  93مرکز تحقیقات
کشاورزی هستم .دیونهایی از این سازمان
به عنوان تفاوت فوقالعاده ویژه طلبکارم .با
اینکه حکم دیوان عدالت اداری به نفع من
صادر شده اما سازمان مربوطه از پرداخت
آن خ��ودداری میکند .آن موقع پول من
پول خرید پراید بود االن چیزی نمیتوانم
با آن بخرم)11/5( .
 -1255همس��ر من یک س��ال پیش در
شرکت فوالد که دفتر آن در خیابان بلوار
کشاورز است کار میکرد .بعد از چند ماه
پول او را ندادند .هرچه اقدام کردیم پرس
و ج��و کردیم رئیس آن میگوید هرکاری
میخواهی��د بکنید ش��ما در لیس��ت ما
نیستید ،مگر کسی که چند قرارداد بسته
است امکان دارد اسم او در لیست نباشد؟
لطفا در روزنامه انعکاس بدهید .همسر من
در جاهای مختلف شهرهای مختلف کار
کرده است)11/5( .
 -1249در مجل��س به جز س��ر و صدا و
هیاه��و به پا کردن چه کار میکنند؟ چرا
رفتار برخی نمایندهها تنشزاست؟ ()11/5
 -1011آقای قالیباف! آیا واقعا مابهالتفاوت
قیمت ارز تو جیب مردم خواهد رفت؟ این
حرفها وعده نابجاست)11/5( .
 -0914نماین��ده مجلس باید بار علمی و
قدرت بیان داش��ته باشد .مدیریت داشته
باشد مدبر باشد .چرا برخی نمایندگان به
جز توهین کاری بلد نیستند؟ یا به سرباز
کشور سیلی میزنند؟ ()11/5
 -0905از مردم در این ش��رایط کرونایی
و روزهای سخت تست روانی و افسردگی
بگیرند متوجه میشوند شرایط بسیاری از
مردم خوب نیست)11/5( .
 -0821تکلیف مش��اغل آس��یب دیده از
کرونا چه میش��ود؟ خیلیها کسب و کار
خود را از دست دادند)11/5( .
 -0811کرونا با هیچکسی شوخی ندارد،
اما برخی مردم با رعایت نکردن پروتکلها
آن را به شوخی میگیرند)11/5( .
 -0804به جز چند برنامه معدود ،بیشتر
برنامههای تلویزیون مخاطب ندارد .رسانه
مل��ی اصال توجه��ی به س��اخت و تولید
برنامههای جذاب و س��رگرمکننده ندارد.
()11/5
 -0745یک نماین��ده مجلس یک رفتار
ناشایس��ت میکند به صورت یک س��رباز
وظیفهش��ناس س��یلی میزن��د اعتب��ار
نمایندگان مجلس را هم زیر سوال میبرد.
نماین��ده م��ردم هیچگاه چنی��ن رفتاری
نمیکند)11/5( .
-2347آیاواقعاطبقگفتهآقایجهانگیری
م��ا رک��ورد ف��روش نف��ت را در دیماه
شکستیم؟ ()11/5
 -2333آق��ای جهانگی��ری! ش��ما ه��م
حرفهای پوپولیستی میزنید)11/5( .
 -2320در خب��ری عجیب ش��نیدیم در
صورت تصویب شورای شهر شهرداری به
افشاکنندگان فساد سود درصدی میدهد.
مگر چقدر فساد است که برای افشاگری
آن جایزه گذاشتند؟ ()11/5
 -2313چرا کرهجنوبی پول بلوکه ش��ده
ایران را پس نمیدهد؟ آیا هنوز امکان آزاد
کردن پولها را ندارند؟()11/5
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

خبر ویژه
در دیدار خانواده دانشمند برجسته و ممتاز
هستهای و دفاعی کشور مطرح شد

تجلیلرهبرانقالباسالمی
از برجستگیهای علمی ،فنی و
یزاده
اخالصشهیدفخر 

خانواده دانش��مند برجس��ته و ممتاز هستهای
و دفاعی کش��ور ش��هید محس��ن فخ��ریزاده
عصردیروز با رهبر معظم انقالب اس�لامی دیدار
کردند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،حضرت آیتاهلل خامنهای در این
دیدار با تجلیل از برجس��تگیهای علمی و فنی
ش��هید فخریزاده و حضور سختکوش��انه آن
دانشمند عالیمقام در میدان علم و عمل گفتند:
عل ّو مقامی که خداوند با ش��هادت به آن بزرگوار
عطاء ک��رد ،مزد زحمات و اخ�لاص کمنظیر او
ب��ود و این مقام با هیچی��ک از مقامهای دنیوی
قابل مقایسه نیست .رهبر انقالب اسالمی ،عظمت
یافتن نام شهید فخریزاده در میان عموم مردم
و ابراز تأس��ف بس��یاری از جوانان از ناش��ناخته
ب��ودن او در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخالص
شهید دانستند .ایشان همچنین گفتند :همسران
ش��هدا در اجر آنها شریک هس��تند و از خداوند
میخواهیم که صب��ر و آرامش خود را بر دلهای
شما نازل فرماید و به توفیق الهی بتوانید حرکت
خود را متناسب با ش��أن شهید ادامه دهید .در
این دیدار ،همس��ر و فرزندان شهید فخریزاده
با قدردانی از پیام محبتآمیز و روش��نگر رهبر
انقالب اس�لامی پس از ترور شهید فخریزاده،
تبیی��ن جریان فکریِ ش��هدای جه��اد علمی و
الگوسازی از آنان را مورد تأکید قرار دادند.

قضایی
رئیس قوه قضائیه:

تریبونهامحلطرح
مسائلاختالفینیست

سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در جلسه
شورای عالی قوه قضائیه ،گفت :امروز شهدا چراغ
راه هدایت همه انسانها هستند و پیام آنها برای
م��ا پیام عبودیت و بندگی ،اخالص و مقاومت در
راه حق است .به گزارش میزان ،رئیس قوه قضائیه
بر ضرورت وجود انس��جام در جامعه و همچنین
مس��ئوالن نیز تاکید کرد و گف��ت :تریبونها نه
محل طرح و نه محل رفع مسائل اختالفی است
بلکه آنچه محل طرح و رفع مسائل اختالفی است
«جلسات» هستند .رئیس قوه قضائیه با اشاره به
وجود جلس��ات در همه سطوح در کشور ،عنوان
کرد :تریبونها باید محل امیدآفرینی و رفع نگرانی
مردم و نشان دادن انسجام و آهنگ واحد در کشور
باشد .تریبونها اگر به جای رفع نگرانی به ایجاد
نگرانی بپردازد در جهت خالف خواست رهبری و
مردم حرکت کرده است.
رئیس��ی ادامه داد :متاسفانه میبینیم که گاهی
جلس��ات به مح��ل خوشوب��ش و تریبونها به
محل طرح مس��ائل اختالفی تبدیل میشوند در
حالیک��ه این موضوع باید برعکس باش��د .رئیس
ق��وه قضائیه با تاکید بر این نکته که آهنگ امروز
کش��ور توانمندسازی هرچه بیشتر ایران اسالمی
و خنثیس��ازی و رفع همه تحریم هاست ،افزود:
همه کسانی که دارای تریبون و جایگاه اجتماعی
و مسئولیت هستند به این نکته توجه کنند که ما
برای داخل و خارج از کش��ور باید پیام انسجام و
برای دشمنان نیز یک آهنگ واحد داشته باشیم.
رئیسی در ادامه با اشاره به تصویب قانون شوراهای
حل اخت�لاف ،از دولت و همچنین مجلس که با
دو فوریت این قانون را به تصویب رساند تشکر کرد
و گفت :نیروهای شوراهای حل اختالف در سراسر
کش��ور تا کنون زحمات بس��یار زیادی کشیده و
منشا خدمات بسیار زیادی بودهاند و عدد پروندهها
و صلح و سازش ها ،گواهی بر تالش ها ،زحمات و
اخالص این عزیزان است .رئیس قوه قضائیه ضمن
تاکید بر ضرورت تش��کیل کارگروههایی از سوی
مرکز شوراهای حل اختالف ،ستاد قوه قضائیه و
همچنیناستانهابرایتبدیلوضعیتپروندههای
ش��وراهای حل اخت��اف و همچنین تغییر وضعیت
نیروهایفعالدراینشوراهاگفت:بایدبرنامهریزیها
به ش��کلی انجام شود که پروندههای قضائی سیر
قضائی خود را ادامه دهن��د و پروندههای مربوط
به ش��وراهای ح��ل اختالف با محوریت س��ازش و
حل اختالف و با توجه به شکل جدیدی که قانون
تصویب کرده است ،در این شوراها مطرح شوند.

هفت نکته پیرامون
«بیانیهعنابستانی»

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

ادامه از صفحه اول:
 ...یک��ی به همکاران ت��ان در مجلس و یکی هم
به خودتان که چرا وقتی ت��وان بودن در جای و
جایگاهی ندارم برای بودن در آن جای و جایگاه
از م��ردم رأی گرفت��م و در صحن علنی مجلس
سوگند یاد کنم!؟
آقای عنابس��تانی! وقتی با شما تماس گرفتم نه
ناراحت بودید نه شرمسار! لبخند زنان گفتید:من
اصال از ماشین پیاده نش��دم!» برای همین یک
دروغ آشکاری که گفتهاید از نمایندگی مجلس
اس��تعفا بدهید که اگر استعفا ندهید بر صندلی
غصب��ی جلوس کردهاید ن��ه صندلی نمایندگی
مردم شریف ایران چون نمایندهای که به سادگی
دروغ بگوی��د قطعا شایس��تگی باق��ی ماندن در
پارلمان را ندارد!

نگرانی وزیر کشور از فضای سرد انتخابات

وزیر کش��ور از فضای سرد و س��اکت انتخابات ریاست
جمهوری در محافل سیاسی انتقاد کرد .به گزارش ایرنا،
عبدالرضا رحمانی فضلی پس از نشس��ت با استانداران
سراسر کش��ور گفت« :هنوز فضای سیاسی و اجتماعی
جامعه و افکار عمومی نس��بت به انتخابات حساس��یت
و بازتاب و انعکاس خاصی را نش��ان نداده اس��ت .وقت��ی این دوره
از انتخابات را با  ۴س��ال گذش��ته مقایس��ه میکنیم برای ما کمی
نگرانکننده اس��ت».وزیر کشور با بیان اینکه در دور قبلی انتخابات

اف��رادی که اعالم آمادگی ک��رده بودند دو برابر آمار و
ارقامی اس��ت که االن داریم ،خاطرنش��ان کرد« :این
فضای س��رد و س��اکت در حوزه اجتماعی و سیاسی
اقتضا میکند ک��ه فعالیت و کار بیش��تری از منظر
گروههای سیاس��ی و اح��زاب انجام ش��ود تا بتوانیم
مقدمات آن را فراهم کنیم و به استقبال یک انتخابات باشکوه برویم».
رحمانی فضلی تاکید کرد« :برای داشتن یک دولت با اقتدار ،کارآمدتر
و با پشتوانه حمایت بیشتر از مردم الزم است انتخاباتی باشکوه داشته

مختصات مناقشه در جریان اصالحطلب در مورد انتخابات  1400چگونه است؟

جدل مرددها و قدرت طلبان

به نظرمی رسد با موضع گیریهای اخیر ابرها کنار رفته و روشنتر میتوان مشاهده کرد
کدامیک از اصالحطلبان به دنبال حضور در انتخابات به هر شکل ممکن هستند و کدامیک
مردد و چشم امیدی به حضور در این انتخابات ندارد.درست مثل انتخابات قبلی مجلس
آفت�اب یزد – گروه سیاس�ی :ای��ن روزها ن��زاع گفتمانی میان
اصالحطلبان بس��یار باال گرفته است ،اگر از مجادله محمود واعظی
و صادق خرازی عبور کنیم ،حمله اخیر س��عید حجاریان به عنوان
تئوریسین اصالحطلبان به مواضع حزب کارگزاران نزاع ایدئولوژیک
می��ان دو طی��ف اصالحطلبان را عی��ان کرده اس��ت ،از یک طرف
حجاریان ب��ه نمایندگی از بدنه اجتماع��ی و قاطبه اصالحطلبان از
دموکراسی حرف میزند ،اما در سوی دیگر حسین مرعشی سخنگو
و محمد قوچانی سردبیر ارگان مطبوعاتی کارگزاران تکنوکراسی را
مقدم بر دموکراسی میدانند و این نقطه ،محل تالقی جدل گفتمانی
اصالحطلبان شده است.
س��عید حجاریان در گفتگوی اخیر خود ب��ا روزنامه اعتماد در مورد
طرفداران تشکیل دولت نظامی ،سه گروه را هوادار این ایده میداند
و در مورد کارگزاران نیر میگوید« :صدای س��وم هم از درون کشور
اس��ت ،اما متعلق به تکنو-بوروکراتهاست .اصلیترین نماینده این
صدا بخشی از کارگزاران سازندگی هستند .به لحاظ نظری و تجربی
دولت «اقتدارگرای بوروکراتیک» برپایه دو نیاز اساسی یعنی معیشت
و امنی��ت ش��کل میگیرد و به تب��ع آن مقوالتی از جمل��ه آزادی،
دموکراسی و ...تعلیق میشود و این نقطه کانونی تحلیلهای حامیان
دولت نظامی (اعم از نظامی یکپارچه و اقتدارگرای بوروکراتیک) است
که تالش دارند براساس آمار دقیق نشان دهند که مردم نان و امنیت
میخواهند نه آزادی و دموکراسی».
وی میافزای��د« :باری ،عق��د این دولت میان بخش��ی از کارگزاران
س��ازندگی و بخش��ی از نظامیان در آسمانها بس��ته شده است! اما
کارگزاران سازندگی متاسفانه منطق موقعیت را در نظر نمیگیرند.
دولت نوس��تالژیک اعضای این حزب بالطبع دولت سازندگی است،
اما متاس��فانه به تفاوتهای ایجاد شده از آن سالها تاکنون توجهی
نمیکنند»..
>پاسخ تند مرعشی به حجاریان

بالفاصله حس��ین مرعش��ی س��خنگوی کارگزاران در گفتگو با فردا
در ج��واب به اظهارات حجاریان گف��ت« :آقای حجاریان از قربانیان
خش��ونت است .جایگاه او همیشه برای ما محترم بوده و خواهد بود.
در عین حال برای آنکه تحریفی در واقعیتهای تاریخی اتفاق نیفتد،
من اصال متوجه نش��دم تعبیری که آقای حجاریان درباره کارگزاران
بیان کرد ،س��ندش کجاس��ت که حزب کارگزاران در چه مقطع یا
دورهای از حیات تاریخی خود با نظامیها پیونده داشته است؟ آقای
حجاریان لطف کند اگر یک مورد همکاری بین کارگزاران با نظامیها
در عرصه سیاس��ی ایران وجود داش��ته ،س��ند آن را ارائه کنند تا ما
هم مطلع باشیم».س��خنگوی حزب کارگزاران بیان کرد« :این جای
خوشبختی دارد که دوستانی مثل آقای حجاریان که سابقه پررنگ
در نهادهای امنیتی و اطالعاتی داش��تند ،امروز طرفداران دوآتیشه
دموکراسی شده اند .این تحول برای کشور و مردم ایران مثبت است.
این س��وابق را همه میدانند و از این جهت ما خوشحالیم دوستانی
که خودش��ان نهادهای امنیتی را برای این کشور شکل دادند و اداره
کردند ،خوشبختانه امروز دموکرات هستند».
وی ادام��ه داد« :نکت��ه دیگری که باید به آن اش��اره کنیم و خیلی
واضح است ،آن است که نتیجه کار دولت کارگزاران که دولت آقای
هاش��می بود ،کارگزاران این افتخ��ار را دارند که در آغاز اولین برگ
حیات سیاس��ی خود مجلس پنجم را که بسیار متعادلتر و متفاوت
با مجلس چهارم بود شکل دادند ،همچنین این افتخار را داشتند که
انتقال قدرت بعد از آقای هاشمی را مدیریت کنند و کشور را به آقای
خاتمی تحویل دادند .دوستانی که به ظاهر از کارگزاران دموکراتتر
و آزادیخ��واه هس��تند ،نتیج��ه سیاس��ت ورزی و مدیریت فضای
سیاسی شان این شد که کشور را از آقای هاشمی تحویل گرفتند و به
آقای احمدینژاد تحویل دادند .برای همه دوستان آرزوی موفقیت داریم».
>ورود محمود صادقی

در ادامه نیز محمود صادقی نماینده مجلس اسبق مجلس در توییتی
جنجالی نوشت« :در این وانفسا که بدنهی اجتماعی رغبتی به حضور
در انتخاب��ات ندارند ،غضنفرهای اصالحات و اعتدال برای هم خط و
نشان میکشند!»
>تکنوکراسی مقدم بر دموکراسی

همچنین محمد قوچانی در جس��تار مفصل خود در اولین ش��ماره

مجله «آگاهینو» نشریه خودش به نقد اصالحطلبی پرداخته است.
او ب��ا نوش��تن درآمدی بر «اصالحات در اغم��ا» ،در فصول هفتگانه
بعدی بهدنبال آسیبشناس��ی این جریان و بهعبارت دیگر «اصالح
اصالحطلبی» است .قوچانی با تبارشناسی تاریخی ،روی جریانی در
دل اصالحات تمرکز میکند که بهباور او منشأ انحراف از اصالحطلبی
مطلوب اس��ت .او در مقابل تالش میکند تا با صورتبندی گفتمان
توسعه بر تیپیکال امیرکبیر ،صورتبندی اصالحطلبی مطلوب را ارائه
کند.
قوچان��ی در بخش��ی از مقاله خود ب��ا عنوان «تقدم تکنوکراس��ی
بردموکراس��ی» مینویسد« :البته بیتوجهی به امیرکبیر در نهضتی
که نظریهپردازانش (همان مهندس��ان اصالحات) حتی نسبت خود
ب��ا مهندس مهدی بازرگان را انکار میکنند و بهصراحت نه بازرگان
را اصالحطل��ب میدانند و ن��ه خ��ود را وامدار او میدانند (مباحثه
سید مصطفی تاجزاده و عباس عبدی :ماهنامه اندیشه پویا) چندان
ش��گفتانگیز نیس��ت .علت این حذف و سانس��ور تاریخ را باید در
تمای��ز دو نوع اصالحطلبی دانس��ت؛ اول .اصالحطلبی سیاس��ی که
آن را بهطعن��ه اصالحطلبی حکومتی میخوانند و دوم .اصالحطلبی
اجتماعی که بهتر است آن را انقالبیگری بخوانیم».
این در حالیس��ت که قوچانی در واکن��ش به انتقادها به مصاحبهی
اخیرش با تسنیم که گفته بود «صراحتاً از اقتدارگرایی دفاع میکنم»،
در اینستاگرامش نوشت« :لطفا در فحش دادن عجله نکنید! گوینده
این س��خن من نیس��تم .در دهه هش��تاد بن��دهی کمترین یکی از
محررین آقا سعید حجاریان بودم و و تقریرات ایشان را مینوشتم و
در مقام سردبیر مجله همشهری ماه و روزنامهی شرق چند مقاله را
از ذهن ایشان بر کاغذ آوردم .از جمله گفتاری دربارهی تقدم دولت
بر دموکراس��ی که تیتر اول روزنامهی ش��رق شد .اینک این مقاله با
این توضیح در تازهترین کتاب آقای حجاریان چاپ شده است .اصل
نظریه البته از ماکس وبر اس��ت و دیگر نظریه پردازان دموکراسی و
بورکراس��ی و تکنوکراس��ی .اصال یک تقدم عقلی است که تا دولتی
نباشد ،دموکراسیای هم نیست .اما حاال کاربست این ایده با تقطیع
عبارات و جمالت و تحریف کالم به جنجالی بدل ش��ده است .البته
ایراد از من است که مباحث نظری را به خیابانهای مجازی آوردم و
با رهگذرانی که از سر تفنن و گاه سوءتفاهم با اندیشه برخورد سیاسی
میکنند و به تیتر بسنده میکنند ،ایدهام را به اشتراک گذاشتم».
قوچانی ادامه داد« :باید به همان مجلهی پرحجم و ریز و خستهکننده
اکتفا میکردم که هر گوش تاب شنیدن این سخنان را ندارد .بودند
افرادی ،چون بیژن اش��تری عزیز که مصاحب��ه را نقادانه خواندند و
مودبانه نوشتند ،اما متاسفانه مطلقا در اقلیت بودند .اصل بحث البته
در س��ی هزار کلمه در آگاهی نو چاپ شده است .اگر حوصله دارید
رس��اله “تقدم تکنوکراسی بر دموکراس��ی” را بخوانید .انشاءاهلل توبه
میکنم و دیگر مصاحبه نمیکنم .اما زمین هم گرد است ،هم به دور
خورشید میچرخد».
>کارگزاران به دنبال باقی ماندن در قدرت

حال،صادق زیباکالم در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اصوال احزابی
مانند کارگزاران ،اعتدال و توسعه و اسالمی کار ،به دنبال باقی ماندن
در قدرت به هر بهایی هستند ،اظهارداشت :نمونه عینی این موضوع،
اتفاقی اس��ت که در انتخابات اسفندماه رخ داد و کارگزاران و برخی
از دیگر احزاب به ظاهر اصالحطلب لیس��ت جداگانهای را منتش��ر
کردند ،این درحالی است که از قبل نیز معلوم بود این افراد هیچ گونه
شانسی ندارند ،آنها میخواهند به هر طریقی که شده به حاکمیت
بفهمانند که مانند س��ایر اح��زاب اصالحطلب از جمله اتحاد ملت و
مشارکتیهای سابق نیستند ،که به اصطالح تندروی کنند.
وی افزود :با توجه به اینکه اصالحطلبان در انتخابات شرکت نکردند

هاشمیطبا:

هرگز هیچ دولتی با وضع موجود کارآمد نخواهد بود

مصطفی هاشمی طبا درباره تعریف و شاخصههای
دولت کارآمد ،اظهار کرد :باید ببینیم چه توقعی
در چه ش��رایطی از دولت داریم .آی��ا دولت را در
یک نظام سوسیالیستی میبینیم یا در یک نظام
لیبرالیستی؟ آیا ش��رایط عادی بر جامعه حاکم
است یا در شرایط انقالب دائمی و ناآرامی دائمی
هستیم؟ آیا دولت حاکم بالمنازع است یا دولت در
کنار خود نیرو یا نیروهای موازی یا متنازع دارد؟
آیا مسئول کلیه امور را دولت میدانیم یا این درک
را داری��م که هر کار را ب��ه دولت ربط ندهیم؟ آیا
دولت را یک دولت کوچک و رس��یدگیکننده به
امور بدیهی میدانیم یا دولتی بزرگ که همه کار
ما را انجام بدهد میخواهیم؟ در هر یک از شرایط
ذکر شده دولت کارآمد تعریف خاص خود را دارد.
باید پاسخ س��واالت باال داده شود تا شاخصهای
دولت در آن سیستم گفته شود .شاید اگر به جای
کلمه «دولت» کلمه «حکمرانی» گذاشته شود،
بهتر بتوان این ش��اخصها را تعری��ف کرد .وی
همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا ما جزو
معدود کشورهایی هستیم که تاکنون مشکالتی
مانند تورم باال ،آلودگی هوا و مفاسد مالی و اداری
را ح��ل نکردهایم؟ اظهار کرد :م��ا نمیتوانیم به

خودمان س��وزن بزنیم و بعد بگوییم چرا دردمان
میآید .مگر پدیدهها خود به خود درس��ت شده
اس��ت؟ تورم را ما ایجاد کردهای��م .آلودگی هوا و
محیط زیست را ما درست کردهایم .وابستگی به
خارج را ما باعث شدهایم .آبهای زیرزمینی را ما
مصرف کردهایم .دشتهای حاصلخیز را ما تخریب
کردهایم .اینک میخواهیم آنها را درست کنیم در
حالی که تخریب را ادامه میدهیم .دلیل اینها را
ه��م در متن بندهای اول تا س��وم ذکر کردم.وی
در تشریح راهکارهای تشکیل یک دولت کارآمد
و نقش مردم واحزاب در تش��کیل این دولت نیز
خاطرنشان کرد :با ادامه وضع موجود هرگز دولت
کارآم��دی نخواهیم داش��ت در حقیقت تکلیف
ماالیطاق میخواهیم بکنیم .هرگز هیچ دولتی با
وضع موجود کارآمد نخواهد بود .بلی ممکن است
در  ۱۴۰۰دولتی روی کار بیاید که با حمایت صدا
وسیما و دستگاههای تبلیغاتی خود را کارآمد جلوه
بدهد و باز هم در باغ سبزی نشان دهد ولی عناصر
آن دولت هم همین مردم هستند و آنها هم چراغ
جادوئ��ی عالءالدین را ندارند و چرخ مدیریت اگر
بدتر از این نچرخد ،بهتر نخواهد چرخید .مردم و
احزاب هم کاری نمیتوانند بکنند.

پولکی ها!

باش��یم ».س��یزدهمین انتخابات ریاس��تجمهوری ایران در تاریخ
 ۲۸خ��رداد  ۱۴۰۰همزمان با انتخابات شش��مین دوره ش��وراهای
اسالمی شهر و روستا برگزار خواهد شد .در این انتخابات ،هشتمین
رئیسجمهور ایران با آرا انتخاب خواهد شد .طبق قانون اساسی ایران،
حس��ن روحانی با توجه به دو دوره ریاستجمهوری پیاپی ،در این
انتخابات حق نامزد شدن ندارد .با توجه به وضعیت سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی کشور برخی ناظران پیشبینی میکنند مشارکت در این
انتخابات مانند انتخابات مجلس یازدهم کاهش یابد.
و لیستی نیز ندادند ،اما کارگزاران اعالم کرد که تنها از مسیر صندوق
رای است که میتوان تغییر را ایجاد کرد ،اما آنها خود نیز میدانند
ک��ه هیچ گونه پایگاه رای��ی به مانند اعتدال و توس��عه ندارند و اگر
نبود حمایت اصالحطلبان ،آنها نیز طی این س��الها نمیتوانستند
در انتخابات گوناگون به پیروزی برس��ند ،مثالش نیز کامال روش��ن
اس��ت ،در انتخاب��ات مجلس دهم در س��ال  ،۹۴محمدرضا عارف با
 ۱.۵میلیون رای نفر اول تهران ش��د ،درحالی که اگر تنها ده درصد
از کس��انی که در انتخابات س��ال  ۹۴ش��رکت میکردند ،سرلیست
کارگ��زاران در انتخابات باید حداق��ل  ۱۵۰هزار رای نیز میآورد .اما
اینگونه نشد و تنها  ۸۰ ،۷۰هزار رای آورد.
زیبا کالم اظهارداشت :بنابراین مشخص میشود که این احزاب هیچ
گونه بدنه رای��ی در میان مردم ندارند و اگ��ر حمایت اصالحطلبان
نباشد ،آنها شکست میخوردند ،در هر انتخاباتی که شرکت کنند،
اما خوب آنها به دنبال حضور در قدرت هس��تند و این مس��ئله را
هرگونه که بخواهند تفس��یر میکنند ،در حال��ی که عملکرد آقای
روحانی و اصولگرایان از س��ال  ۹۶به این ط��رف به گونهای بود که
صن��دوق رای را بیمعنا کرد ،زیرا که هر اقدام��ی که روحانی در ۴
س��ال اول خود انجام داد ،در دوره دوم تمام��ی آنها از بین رفت و
ش��رایط به قبل از سال  ۹۲برگشت ،در زمینههای سیاست داخلی،
سیاس��ت خارجی ،اقتصادی ،اجنماعی ،فرهنگی و ...شرایط به هیچ
عنوان تغییر نکرد.
این اس��تاد دانش��گاه اضافه کرد :با توجه ب��ه اینکه هیچ تغییری به
وج��ود نیامد ،آن  ۲۴میلی��ون نفری که به روحان��ی رای دادند ،در
خرداد  ۱۴۰۰نیز اگر به پای آنها جرثقیل هم ببندید ،دیگر به پای
صندوق نمیآیند ،حال برخی اصالحطلبان این فضا را درک کردهاند
و فهمیدهاند که چه خبر است ،از همین روی است که در انتخابات
مجلس نیز شرکت نکردند و در  ۱۴۰۰نیز شرکت نخواهند کرد ،اما
برخی از احزاب دیگر اصالحطلب که محوریتشان با کارگزاران است،
نمیخواهند این موضوع را درک کنند ،که مردم دیگر رای نمیدهند،
اما میخواهند به خاطر اینکه همچنان در قدرت باشند ،در انتخابات
شرکت ،کنند ،با این که میدانند ،بختی برای پیروزی ندارند.
وی ادامه داد :طی چهار سال گذشته وضع مردم از هر نظر به مراتب
بدتر شده و رای دهندگان به روحانی او را مسئول میدادند ،بنابراین
پیش خود میگویند ،چه فرقی میکند که چه کسی رئیس جمهور
باشد ،اما در این بین کارگزاران و تئوریسینهای آنها مدام نظریه و
تئوری میآورند که چنین اس��ت و چنان است ،اما در هر حال خود
اصالحطلبان نیز پی بردهاند که برای  ۱۴۰۰با توجه به وضعیتی که
در این چهار سال وجود داشت ،شانسی نخواهند داشت.
این تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی یادآور ش��د :در چنی��ن فضایی نیز
اصولگرایان بسیار از حضور کارگزاران و سایر احزاب مشابه اصالحطلب
استقبال خواهند کرد ،که در انتخابات شرکت کنند ،زیرا که میدانند
برای اصولگرایان آنها به هیچ عنوان خطری ندارند ،بلکه سراسر سود
نیز هس��تند ،زیراکه این طور القاء میکنند ،در رس��انههای خود که
اصالحطلبان در انتخابات شرکت کردند ،اما شکست سختی خوردند،
هم��ان اتفاقی ک��ه در انتخابات مجلس نی��ز رخ داد و به علت عدم
شرکت بدنه اجتماعی اصالحات ۳۰ ،نماینده لیست اصولگرایان رای
آوردند ،اما لیست کارگزاران نتوانست ،حتی در پشت سر اصولگرایان
قرار بگیرد ،به طوری که نمایندگان متفرقه اصولگرا بیش��تر از آنها
رای آوردند ،بنابراین به خوبی مش��خص است که چرا کارگزارانیها
اینچنین مدافع حضور اصالحطلبان در انتخابات هستند.
>یک نقل قول از رئیس دولت اصالحات

اما در می��ان جدل اصالحطلبان در مورد حض��ور یا عدم حضور در
انتخابات یک نقل قول از رئیس دولت اصالحات بس��یار مورد توجه
قرار گرفت.به گزارش جماران،حجت االس�لام و المس��لمین محمد
صدوقی خواهرزاده رئیس دولت اصالحات خبر داد که وی به اطالع
او رس��انده که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری  1400نخواهد
ش��د .محمد صدوقی در صفحه اینس��تاگرام خود نوش��ت« :دیروز
رئیس دولت اصالحات به من گفتند" :کاندیدای ریاس��ت جمهوری
نمیشوم؛ چراکه سرمایهام اعتماد مردم است و وقتی چنین چیزی
ممکن نیست ،نباید با امید و اعتماد مردم بازی کرد.او مثل همیشه
دوس��ت دارد فضایی به وجود بیاید که مردم بتوانند انتخاب واقعی
و پر ش��ور که نمایندگان همه تفکرات در آن باش��ند و جمهوریت
جلوهپررنگ داش��ته باشد برگزار شود.امکان حضور حداکثری مردم
که همیشه خواس��ت رهبری بوده است در انتخابات  ۱۴۰۰میتواند
میدان را از تندروها باز ستاند».
>ابرها کنار میروند

به نظرمی رسد با موضع گیریهای اخیر ابرها کنار رفته و روشنتر
میتوان مش��اهده کرد کدامیک از اصالحطلبان به دنبال حضور در
انتخابات به هر شکل ممکن هستند و کدامیک مردد و چشم امیدی
به حضور در این انتخابات ندارند .درست مثل انتخابات قبلی مجلس.
ضمن آنکه موضعگیری رئیس دولت اصالحات نیز نشان میدهد او
طرفدار کدام تفکر و جهت اس��ت و این یعنی کفه به سمت مرددها
سنگینی میکند.

ادامه از صفحه اول:
عرصه هم تنگ میشود با چند شعار خوش
آب و رن��گ به خیال خود س��ر مردم را کاله
میگذارند و تمام.آن به اصطالح هنرمند از باال
رفتن بر روی شانههای همین مردم به نان و نوا
رسیده ولی حاضر نیست بدون پول قدمی برای
همین مردم بردارد.فی المثل چندی پیش سراغ
یکی از همین به اصطالح هنرمندان پرطرفدار
رفتیم و درخواست مصاحبه کردیم.بالفاصله
مدیر برنامه طرف ،شماره شبا داد و خواستار
واریز مبلغی شد.بودجه یک ماه رسانه با میزان
پولی که طلب کرد یکسان بود تقریبا!
این مقدم��ه را ذکر کردم ت��ا عرض کنم این
جماعت پولک��ی ،حتی به جس��م نیمه جان
انس��انها هم رح��م نمیکنن��د.از روزی که
مهرداد میناوند گرفتار تخت بیمارس��تان شده
روزی چن��د بار خبرهایی با این تیتر به گوش
میرسد«:آخرین وضعیت جس��مانی مهرداد
میناون��د از زبان»....آری؛فالن س��لبریتی رفته
مالقات و بالفاصله یک ویدئو از خود ضبط
کرده گذاش��ته در اینس��تاگرام خود تا میزان
فالوئرهای��ش باال رود تا تعرفه آگهیهای وی
در ش��بکههای اجتماعی چربتر شود.یعنی

همان عی��ادت هم برای پول ب��وده نه مهرداد
میناوند!در مورد پزشک آن بیمارستان هم که
حتما در جریان هستید.عکس سلفی با مهرداد
میناوند که نفساش ب��اال نمیآمد انداخت و
گذاش��ت در اینس��تاگرام خود که بگوید من
پزش��ک این فوتبالیست سابق هستم و جذب
فالوئر کند!
نمی دانم باید دقیقا چه واژهای بر کاغذ بنشانم
ک��ه هم حق مطلب ادا ش��ود و ه��م متهم به
سیاه نمایی نش��وم.لیکن آنچه هویداست این
نکته اس��ت که سرتاپای جامعه را مادیات فرا
گرفته آن هم در جامعهای که ارزشهای مذهبی
وجود دارد و اعتقاد راس��خ به فانی و محدود
بودن این دنیا در ذهنها جاری و ساری است.
مسئوالن که هیچ زیرا آنان هم گرفتار کاسبی
خود در کوچه پس کوچههای سیاست هستند
اما کارشناسان دلس��وز الزم است این فاجعه
را بررس��ی کنند.ما مدام خواندیم و دیدیم که
میگویند دنیای غرب دنیای مادیات است اما
فکر میکنم جامعه ما در حال پیش��ی گرفتن
در مادی گرایی و نشاندن ارزشهای پولی به
جای ارزشهای انس��انی است.تصور میکنم
آدرس پیش��رفت و ترق��ی را غل��ط به مردم
داده اند!

