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آزادی صیادان

ایرانی از زندان

سياسي

عربستان

چند صیاد ایرانی که توسط عربستان سعودی بازداشت شده بودند آزاد و به شهرهای زادگاهشان بازگشتند.
به گزارش ایلنا ،هشتم تیرماه عبدالغنی رحیمی و فرزندش اکبر رحیمی که حدود یک سال و نیم پیش در دریا توسط سربازان سعودی دستگیر شده بودند آزاد شدند و به شهر
محل سکونتشان ،گناوه ،بازگشتند .عالوه بر آزادی صیادان گناوهای ،منابع محلی از آزادی سه صیاد بوشهری خبر میدهند .طبق اطالعات دریافتی ،صیادان آزادشده بوشهری
وحید خسروی ،سعید خسروی و مجید ماهینی هستند .بازداشت این  ۵صیاد به اردیبهشت ماه سال گذشته در مرزهای آبی دو کشور مربوط میشود و صیادانی که هفتههای اخیر
بازداست شدهاند همچنان در بند هستند و از وضعیت آنها اطالعی در دست نیست.

علی الریجانی در گفتوگو با سی ان ان:

تفکر ایرانی با تروریسم سازگار نیست

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت  :آمریکا ادعای
مبارزه با داعش میکند و این یک لفاظی اســت؛ زیرا
به دیگر تروریســتها کمک میکند و این مسیر برای
آمریکا مفید نخواهد بود.
به گزارش ایســنا ،دکتر علی الریجانی در گفت وگو
با شــبکه تلویزیونی  CNNدر ســئول پایتخت کره
جنوبی ،در پاسخ به ســوالی پیرامون قانون ممنوعیت
ســفر اتباع برخی کشــورها به آمریکا اظهار داشت :در
صحنه بین المللی به یک دیپلماسی خالق نیاز داریم نه
یک دیپلماسی ماجراجویانه ،ایجاد ممنوعیت سفر برای
اتباع برخی کشورها دیپلماسی خالق نیست بلکه اقدامی
واپسگرایانه اســت و آنها مسئله مبارزه با تروریسم را
بهانهای برای این کارها قرار دادهاند.
وی افزود :تروریســتها در منطقه بیــداد میکنند
ولی برخورد جدی از ســوی آمریکا با آنها را مشاهده
نکردهایم .آمریکا ادعای مبــارزه با داعش میکند این

یک لفاظی اســت؛ زیرا به دیگر تروریســتها کمک
میکند و این مســیر برای آمریکا مفیــد نخواهد بود.
تروریستها در هر جایی که بتوانند اقدام میکنند.
رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه :ایجاد
ممنوعیت برای سفر اتباع برخی کشورها باعث سرکوب
اقدامات تروریستی نمیشود ،افزود :بیشتر از آنکه این
اقدام مبارزه با تروریسم باشد ،یک ژست است ،از طرف
دیگر باید توجه داشــت که تروریســتها با پاسپورت
عادی ســفر نمیکنند و در نتیجه میتوان گفت ایجاد
چنین محدودیتهایی برای اتباع برخی کشورها تاثیری
در جلوگیری از اقدامات تروریستی نخواهد داشت.
وی بــا بیان اینکه :در خصوص ایجاد داعش آمریکا
مظنون است ،ادامه داد :وزیر خارجه اسبق آمریکا گفته
بود که ما در به وجود آوردن داعش نقش داشتهایم .اگر
ما به دولت و ملت عراق کمک نمیکردیم ،بغداد مورد
اشــغال داعش قرار میگرفت .این کمک ایران بود که
داعش حاال آخرین نفسهایش را میکشد
وی در پاسخ به سوالی پیرامون انجام حمله تروریستی
اخیر در تهران افــزود :داعش اعالم کرد که آنها این
اقدامات را انجام دادهاند کــه موضوع پیچیدهای نبود،
ایران چند سال است که با داعش درگیر است و آنها به

محسنیاژهای پیش از خطبههای نماز جمعه:

فتنهای جدید در راه است

معــاون اول قوهقضاییه با بیان اینکه بنیصدر خودخواه
و مغرور به رای مردم ،شــروع بــه توهین و تخریب افراد
و نهادهای انقالبی کرد و بهجای حل مشــکالت مردم،
آنها را تحقیر کرد ،گفت :امروز تخریب علیه سپاه ،بسیج،
افراد موثر و دستگاه قضایی شدت گرفته و وقتی به تجربه
گذشــته نگاه میکنم ،به نظرم میرسد که فتنه و اقدامی
جدید در پیش است
به گزارش ایلنا ،معاون اول قوه قضاییه با طرح این سوال
که چرا نهادها و افراد انقالبی و متدین و افراد دلسوخته این
نظام مورد هجمه ،تحقیر و توهین دشــمنان و افراد غافل
قرار میگیرند؟ ابراز داشت :چرا در برخی از مقاطع هجمهها
بیشتر میشود؟ دشمن و شیاطین و افرادی که منافعشان را
در خطر میبینند ،مشاهده میکنند که چه کسانی سد راه
متجاوزان ،غارتگران و اشرار هستند.
او با تاکید بر اینکه سپاه ،ارتش ،بسیج ،نیروی انتظامی،
وزارت اطالعات ،قوه قضاییه و برخی شخصیتهای موثر
سد راه متجاوزان هستند ،عنوان کرد :میگویند این سد راه
باید برداشته شود .اگر میشود او را حذف فیزیکی کرد .اگر
نشد آن افراد را باید ترور شخصیت کرد و اگر بازهم نشد با
دورغپردازی ،آنها باید مورد اتهام و تهمت قرار داد تا ذهن
مردم نســبت به آنها مشوش شده و اعتماد به آنها کم
شود و تیغ قوه قضاییه ،سپاه و نیروهای مسلح کم شود.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد :به عنوان فردی که از
اول انقالب تا به امروز در دســتگاه قضایی و اجرایی بوده
است میگویم در ابتدای انقالب علیه کمیتهها ،دادگاههای
انقالب ،سپاه و عناصر موثر در نظام تخریب میشدند .پس
از آن تخریب اقدامات خطرناکی انجام میشــد .میگفتند
ارتش را برای چه میخواهیم .بعد جنگ تحمیلی شــروع
شد.
محســنیاژهای اضافــه کــرد :باز مشــاهده میکنیم
تخریبها علیه نهادها و افراد موثر تشدید میشد .بنیصدر
خودخواه و مغرور به رای مردم ،شروع به توهین و تخریب
افراد و نهادهای انقالبی کرد .نمیدانســت رئیس جمهور
باید مشــکالت مردم را حل کند ولــی او مردم را تحقیر
میکرد و آنها را چماق به دســت میخواند .او افراد موثر
را تخطئه میکرد .دل به بیــرون میبندد .بهجای تمرکز
به جنگ وارد حاشیهها میشود .در همین دانشگاه تهران
چهها که نکردند.
ت گروههای ضدانقالب از بنیصدر
او با اشــاره به حمای 
گفت :همه جریانهای ضدانقالب زیر چتر بنیصدر جمع
میشــوند .گروههایی که بنی صدر را قبول نداشــتند .از
چپ ،از راســت ،از عناصر سلطنتطلب ،از اعضای حزب
بعث عراق و ...و بنیصدر مغــرور به رای مردم نیز مردم
و نهادهای نظام را تخریب میکند .پس از این تخریبها
که از زبان رئیس جمهور وقت و تریبونهای رسمی بیان
میشود اتفاقات دهه  ۶۰رخ میدهد .ترورها راه میافتد و
هزاران انسان به خاک و خون کشیده میشوند.
او ادامه داد :پــس از آن دوباره بهخاطر جنایتهایی که
کردند ،وحدت مردم بیشتر شد و همه فهمیدند چه اتفاقی
افتاده و آنگاه دوباره تخریبها را شــروع کرده و قضایای
دهه  ۷۰شــروع شد و وقتی دوباره مردم به صحنه آمده و
آگاه شدند ،مسائل دهه  ۸۰شروع شد و چه ظلمهایی که
صورت نگرفت!محسنی اژهای در پایان هشدار داد :امروز
تخریب علیه سپاه ،بسیج ،افراد موثر ،دستگاه قضایی شدت
گرفته و وقتی به تجربه گذشــته نــگاه میکنم ،به نظرم
میرســد که فتنه و اقدامی جدید در پیش اســت .آمریکا
یکطور حرف میزند ،برخی کشورهای منطقه وارد مسائل
دیگری شــدهاند ،آرایش جدیدی در منطقه شکل گرفته
و نهادهای انقالبی ،سپاه ،دســتگاههای قضایی تخریب
میشود .به گمانم توطئهای جدید در پیش است.

دنبال ضربه زدن به ایران بودند و توانستند به ساختمان
ارتباطات مردمی نمایندگان ضربه بزنند که البته ایران
گروههای زیادی را از آنها ســرکوب کرد ،این موضوع
نشــان میدهد که ایران برای مبارزه با تروریسم جدی
است و هزینه های آن را خواهد داد.
وی در پاســخ به این ســوال که از تکــرار عملیات
های تروریســتی نمیترسید؟ گفت :ترسی نداریم؛ زیرا
سیستمهای امنیتی ایران اشراف اطالعاتی خوبی دارند
و ما هم مراقبت میکنیــم همچنان که آمریکا و اروپا
مراقبت میکنند.
وی با بیان اینکه :سعودیها برای ایجاد ارتباط جدید
با قطر تنها یک شرط قطع روابط با ایران را نگذاشتهاند
بلکه  12شــرط دیگر را نیز مطرح کردهاند ،گفت :قطع
شدن شبکه الجزیره و قطع ارتباط با اخوان المسلمین از
سوی قطر نیز از جمله شروط عربستان بود و سعودیها
میخواهند که قطــر از آنها حمایت کند ،آیا این یک
تصویر معقول اســت که قطر بتواند آنهــا را بپذیرد.
ضمنا گفتهاند که روابط قطر با ایران نیز باید قطع شود،
هر کشــوری منافعی دارد و براساس آن عمل میکند،
ســعودی ها این وزنه را ندارنــد که اینگونه در منطقه
ژست بگیرند.

رئیس مجلس شورای اســامی با بیان اینکه ،این
مسیر به موفقیت منتج نمیشــود ،گفت :باید پذیرفت
که کشــورها از دیپلماسی خاص خود برخوردار هستند،
درخواستهای سعودیها از قطر آنقدر متنوع است که
میتواند به پرستیژ قطر ضربه بزند.
الریجانی گفت :تعداد زیــادی از ایرانیان در آمریکا
مشغول به زندگی ،تحصیل و کار تجاری هستند ،کدام
یک از اینها اقدام تروریســتی انجام داده که در حال
حاضر مسئوالن آمریکایی به دنبال ایجاد پوشش برای
کارهای خود هستند؟ ،ســپس افزود :اینگونه مبارزه با
تروریسم بیهوده است.
الریجانی ادامه داد :مسئوالن آمریکا می دانند که این
روش مبارزه با تروریســم نیست ،منشا تروریستها در
عراق ،افغانستان و ســوریه است ،آیا در ابتدای تحرک
داعش در عراق آمریکا برای مبارزه با داعش کار کرد؟
وی گفت :آیت اهلل سیســتانی و مردم عراق با کمک
ایران به دولت عراق توانســتند داعش را پس بزنند ،در
سوریه نیز آمریکا به برخی تروریستها کمک میکند،
با ژســتهای سیاسی نمیتوانند به نتیجه برسند ،تفکر
ایرانی با تروریســم سازگار نیســت و به همین جهت
سالهاست که با تروریسم مبارزه میکنیم.

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

منازعات غیرمستقیم پایان یابد

نایب رییس مجلس شورای اسالمی
با انتقاد از درگیری لفظی مســئوالن
ازطریق شــبکههای اجتماعی گفت:
گفتوگــوی مســتقیم و رودرروی
مســئوالن با یکدیگر به نفع کشــور
خواهــد بود و بهتر اســت کــه این
منازعات ادامه پیدا نکند.
به گزارش ایلنا ،علی مطهری با اشاره

به درگیری لفظی برخی مســئوالن و
سران قوا ازطریق شبکههای اجتماعی،
در واکنش به ســوالی مبنی بر اینکه
چنیــن درگیریهایی چــه تاثیری در
انســجام و وحدت ملــی دارد ،گفت:
مسئوالن بجای اینکه در شبکههای
مجازی و اینستاگرام به یکدیگر پاسخ
دهنــد ،باید رودررو با یکدیگر صحبت

کننــد .نایب رییس مجلس شــورای
اسالمی همچنین یادآور شد :مسئوالن
بهتر اســت اگر اختالفنظری وجود
دارد ،رودررو با یکدیگر صحبت کرده و
اختالفاتی که با هم دارند را حل کنند.
نماینده مــردم تهــران در مجلس
شورای اســامی خاطرنشــان کرد:
گفتوگــوی مســتقیم و رودرروی

مســئوالن با یکدیگر به نفع کشــور
خواهــد بود و بهتر اســت کــه این
منازعات ادامه پیدا نکند

فرشاد مومنی اقتصاددان:

در حد کشورهای دیگر جهان هم به عدالت در ایران توجه نشده است
فرشاد مومنی میگوید گرچه ادعای
ما در مقام شــعار این است که از نظر
اعتقادی باید عدالت برقرار شــده و از
نابرابریها در ایران جلوگیری میشد
ولــی در عمــل میبینیم کــه در حد
کشــورهای دیگر جهان هــم به این
مسئله توجه بایستهای نشده است.
به گزارش ایســنا ،فرشــاد مومنی
در نشســت دین و اقتصاد که هشتم
تیر ماه برگزار شــد ،اظهار کرد :درباره
مســئله نابرابری  ،بایــد بگویم که در
ایــن زمینه ما در ایران با یک وضعیت
پارادوکسیکال رو بهرو هستیم .از یک
طرف شــرایط ابران به لحاظ تاریخی،
جغرافیایی و سیاســی بهگونهای است
کــه انگار ابر و باد و مه و خورشــید و
فلک در کارند تا انــواع نابرابریها را
بازتولید کنند .ولــی از طرف دیگر به
طرز عجیبی مشاهده میشود که بحث
نابرابــری و توجه به آثار زیانبار آن نه
چندان در دســتور کار نظام آموزشی و
پژوهشــی و تبلیعاتی ما است و نه به
شکل اصولی نظام تصمیمگیری ما به

آن پرداخته است.
وی همچنین بیــان کرد :بنابر آنچه
گفته شد با اطمینان میگویم یکی از
بزرگترین خالءهای معرفتی در ایران
آگاهی نسبت به طول و عرض مسئله
نابرابریهای ناموجه و آثار ســهمگین
آنها بر علیه توسعه انسانی ،اجتماعی،
اقتصادی و پایدار است .جالب است با
وجود اینکه ادعای ما در مقام شعار این
است که از نظر اعتقادی جزو عدلیه به
حســاب میآییم (عدل در زمره اصول
دین ما به شمار میآید) ،ولی در حدی
که در کشورهای دیگر جهان که چنین
ادعایی هم ندارند هم به این مســئله
توجه بایستهای مشاهده نمیشود.
مومنی با اشاره به کتاب سرمایه در
قرن بیســتم پیکتی اظهــار کرد :این
کتاب در سرتاســر دنیا مورد توجه قرار
گرفت ولی در ایران آنگونه که شایسته
اســت به آن پرداخته نشد .شاید بشود
ادعا کرد که بزرگترین دغدغه پیکتی
در این کتاب این اســت که هشــدار
میدهــد کــه در ربــع اول قرن ۲۱

گستره و عمق نابرابریها از مرزهای
خطرناک خود خواهد گذشــت .پیکتی
همچنین یادآوری میکند که در نیمه
اول قرن بیســتم وقتی نابرابریها از
حدودی فراتر رفت ،جهان شــاهد دو
جنگ جهانی شد .فلسفه این کتاب نیز
همان است که هشدار میدهد نسبت
به اینکه به همــان وضعیت برگردیم.
موضوع مارپیج بیپایــان نابرابری از
دیگر مباحث پیکتی اســت که او راه
حل برون رفت پیکتی از آن را انقالب
اجتماعی سوم میداند.
مومنی بیــان کــرد :نابرابریهای
ناموجه همه ابعاد حیات جمعی انسانها
را دچار آشفتگی و بیسامانی میکند.
این مسئله بسیار حیاتی است و در ایران
در چارچوب مناســبات اقتصاد رانتی
نادیده گرفته میشــود .امروز میبینیم
که تدابیر سیاستی سیاستگذاران ما با
شکست موجه میشود و این موضوع
از آغاز طرح تعدیل ساختاری که منجر
به تعمیق نابرابریها شــده است دیده
میشود.

وی به گزارش  ۲۰۰۶توسعه انسانی
که به موضــوع بحــران جهانی آب
پرداخته بود اشاره کرد و گفت :در این
گزارش آمده اســت که حتی امروز که
بحــران آب در مقیــاس جهانی مورد
توجه اســت میبینیم کــه در جهان
بیش از مصارف آب وجــود دارد ولی
مشکل این اســت که برخی مردم به
طور خاص فقرا به واسطه فقر و حقوق
قانونی اندکی کــه دارند ،نوع و میزان
دسترسی آنها به زیرساختهای الزم
برای اســتفاده از آب و برای زندگی و
بقا دچار مشکل میشود .این گزارش
نشــان میدهد که بحران آب به سه
عنصر مربوط میشــود که ریشههای
اصلی بحران آب اســت :فقر ،نابرابری
و مناسبت نابرابر بین گروها و کشورها
است.مومنی بیان کرد :مسئله نابرابری
همه وجوه حیات انســانها را ناهنجار
میکند .با این حــال در ایران به آنها
توجه نمیشــود بــا اینکــه در طبق
آموزههــای دینی ما نیــز باید به آن
پرداخته میشد.

حسین مرعشی خطاب به برخی از اصولگرایان:

چرا اصرار دارید که رأی مردم در انتخابات تشریفاتی است؟
یک فعــال سیاســی اصالح طلب
خطــاب بــه برخــی از اصولگرایان
گفت :ایــن دیدگاهی که خود را برتر،
متدینتر ،انقالبی و اصیل میدانید و
دیگران را منحرف ،این دیدگاه ربطی
به تعالیم اسالم و خط امام ندارد ،این
یک بهرهبرداری فرصتطلبانه است،
شــما ارزشهای انقــاب را مختص
و منحصــر به خــود میدانید که این
اشتباه است.
به گزارش ایســنا ،حسین مرعشی
در مراســم تجلیل از فعاالن ســتاد
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری
دوازدهــم ،اظهار داشــت :با پیروزی
انقــاب اســامی نقــش و جایگاه
مردم در این انقالب بســیار برجسته
شــد و هنــوز نهضت ما زنده اســت
زیرا مــردم می تواننــد نقشآفرینی
کنند .وی نهادینه شــدن نقش مردم
در جمهوری اسالمی را نعمت بزرگی
دانست و عنوان کرد :مردم بنبستها
را میشــکنند و این نعمتی است که
باید قدر آن را دانســت و به آن توجه
کرد .مــا اصالحطلبان با توجه به این
نقش تعیین کننده و جایگاه مهم باید
مراقــب مردم ،با مــردم و در خدمت
مردم باشیم.
وی با اشــاره بــه راهکارهای که
میتوان ایران را ســربلند کرد ،ادامه

داد :اگــر می خواهیم ایران ســربلند
باشــد و در منطقه بســیار متالطم و
آشــوب زده مســیر خود را به سمت
ترقــی و تعالی طی کند و آباد شــود،
فقط باید به مــردم فکر کنیم و برای
مردم کوچکی کنیم تا مردم ،کشــور
را عزیــز کنند و همچنیــن ایران را
ســربلند نگهدارنــد ،ما بایــد به این
موضوع عمیق نــگاه کنیم و حتی به
جریان رقیب نیز این اصل را گوشــزد
کنیم.
این فعال سیاسی اصالحطلب افزود:
دوستان اصولگرا ،اشتباه برخی از شما
هم این اســت که مردم را دستهبندی
و طبقهبنــدی میکنیــد و مخلوقات
خدا را از زاویه افکار خودتان بهشــتی
و جهنمــی تلقــی میکنیــد و این
دیدگاه هیچ تناســبی بــا اصولگرایی
و رابطــهای بــا تعالیــم دینــی ما
ندارد.
وی در عیــن حــال خاطرنشــان
کرد :ما دوســت داریم چارچوبی که
حضــرت امام راحل تبییــن کردند و
به عنوان منشــور برداری نام گرفت
مــورد پذیرش همگان قــرار گیرد و
بدانیم هیچ وقت یک جریان سیاسی
بدون داشــتن رقیبی نیرومند موفق
نمیشود.
مرعشی تاکید کرد :کشور ما امروز

نیازمند به ســپاه و ارتش مقتدر است
و کســی ایــن را رد نمیکند ،ما هم
افسران رشید و فعالی همچون سردار
ســلیمانی را و هم دیپلماتهای قادر
همچــون ظریف را در کنــار هم نیاز
داریــم .چرا تالش میکنید ســپاه را
منحصر به یک گروه و حتی آســتان
مقــدس رضــوی را وارد سیاســت
کنید؟
شــما بیایید و برای خدمت بیشــتر
رقابت کنید ،چرا شخصیتهای اصیل
اصولگرا را از خود دور می کنید؟ چرا
انحراف فکــری ایجاد می کنید؟ چرا
قانون اساسی را زیر پا میگذارید؟ چرا
بعضی از شــما اصــرار دارید که رای
مردم در انتخاب ریاســت جمهوری و
مجلس تشریفاتی است؟
وی بــا بیــان اینکه ،مــا باید به
واقعیتها و صحنه صحیح و درستی
که وجود دارد برگردیم ،اظهار داشت:
مســیر روشــن اســت و ابهام ندارد،
نظام جمهوری اسالمی نهادی است
که مردم انتخــاب میکنند و در روز
معینــی با رای خود شــورای شــهر،
رییسجمهور ،مجلس شورای اسالمی
و خبرگان رهبری را انتخاب میکنند و
از طرف دیگر احکام اسالمی و والیت
فقیه داریم و خواهش من این اســت،
دوســتان اصولگرا این تقدسبازی را

کنار بگذارند.
وی با تاکید بر اینکــه ،باید برای
بهبــود وضعیت مردم تــاش کنیم،
ادامه داد :آرای دکتر روحانی هماهنگ
با میزان توســعه اقتصادی بود .برخی
از افــراد از احتیاجــات و فقــر مردم
سوءاستفاده میکنند .امروز که خداوند
به ما نعمت داده اســت و توانســتیم
شوراهای شــهر را هم داشته باشیم،
بایــد موج جدیدی از خدمترســانی
و صنعتی کــردن را پایهریزی کنیم.
این فعال سیاســی اصالحطلب گفت:
با جبران عقــب ماندگی ها میتوانیم
کارهای خود را به خوبی جلو ببریم و
شاهد تالش همهجانبه باشیم .رقیب
عصبانی است و گاهی اوقات پرخاش
میکند؛ این در حالی اســت که باید
به یکدیگــر احترام بگذاریم ،یک روز
هم نوبت آنان میشود آن هم با رای
مردم و نه با رای یارانهای بلکه با رای
داوطلبانه.
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یادداشت

تضعیف روحانی به نفع کیست؟
محمدآزاد جاللی زاده

الف) باور عام ه ایرانیان بر این است که سیاست حوزهای از زندگی بشری است که کثیف ،پلشت ،بی پدر
و مادر و الیق هر آنچه اســت که نام و نشــانی از مذموم بودن دارد .ا ّما در نگاهی واقع بینانه چون سیاست
امری اســت که مستقیم ًا با قدرت و منافع سروکار دارد ،مذاکرات پس یا پیش پرده ،البیگری ،بده بستان،
نداشــتن دوست یا دشمن همیشگی و در یک کالم نســبیت زمانی و مکانی از عناصر بنیادین آن است و
الزمهی سیاســتورزی آن است که سیاســیون با استفاد ه درست ،به موقع و به ضرورت از این مولفهها بار
خویش را به منزل رسانند.
ب) بدیهی است که در عرصه سیاستورزی ایران ،نیروهای رسمی بازیگر در عرصهی بازی سیاست این
ُملک --که در این نوشــتار بخاطر پیشــبرد بحث آنها را به دو دسته ی کلی تحولگرایان و اصول گرایان
تقسیم بندی میکنم  ، --هر یک تحلیلی از وضع و شرایط موجود داشته باشند و از ظن خویش یار حرکت
و کنش و واکنشی شوند؛ فیالمثل دستهای پیشرفت ایران را در پیاده کردن درهای باز به روی جهان خارج
بدانند و گروهی با این تز ســر موافقت نداشته باشند ،دستهای اعتماد بیشتری به غرب داشته و گروهی در
این باور که غربیها به دنبال ایجاد انقالب رنگی در ایران هستند و یا بعضی برجام را در عاقبت فرجام نیکی
برای این ســرزمین بدانند و عدهای برجام را بیانجام بشمارند و بازی غربیها .همهی این دستهبندیها و
کنش و واکنشها و اختالف نظرها طبیعی و بدیهی است.
ج) ایران کنونی ،جزیر ه ثباتی در منطقهی پرآشــوب خاورمیانهســت و این پدیده خود محصول عوامل
بیشماری است؛ از ارکان اسالمیت نظام گرفته تا مؤلفهها و نیروهای جمهوریت نظام  ،از صندوقهای رأی
تا کنشــگری نیروهای نظامی و امنیتی .و دست یازی به این پدیده آسان صورت نگرفته است  ،برای ادامه
پاسداشــت این امر ،توجه به یک نکته بســیار ضرورت دارد و آن مساله عبارت است از تفکیک بین هسته
ســخت منافع ملی و امنیتی کلی ایران که نســبیت را برنمیتابند و عناصر سیال پیرامون این هسته و نیز
اولویت دادن و پاسداری از هستهی سخت در هر شرایطی حتی با وجود اختالف نظرهای اساسی در موارد
سیال ،تز طرف نیروهای تحول خواه و اصولگرا.
د) البیگری ،بده و بستان ،موافقت ،مخالفت و کنشگریهایی از این دست از طرف نیروهای سیاسی و
اجتماعی مادامی به این ملک ضربه وارد نمی کند که اســاس و حرمت اسالمیت و جمهوریت نظم مستقر
سیاســی به جد پاس داشته شــود و رهبری و رییس جمهوری به عنوان نماد و نشان این دو مؤلفه ،در هر
شــرایطی بر صدر نشــینند و قدر بینند و درهیچ صورتی تضعیف آنها و یا ایجاد و دامنه دادن به اختالف
نظرها بین آنها و مسائلی از این دست ،در دستور کار نیروها قرار نگیرد ،چرا که این موضوع رابطهای کام ً
ال
دیالکتیکی با پاسداشت امنیت ملی و هست ه سخت و بنیادین نظم مستقر دارد.
ه) حمله ،تدارکات ،نیروبندی و از این قبیل کارها بر ضد نمادها و نشانهای اسالمیت و جمهوریت ،تنها و
تنها باعث آسیب به کلیت این جزیره ثبات خواهد شد و الغیر .و ادام ه این روند نه تنها برای نیروهای بازیگر
داخلی که حتی برای نیروهای تحولخواه و اصالحطلب خارجنشین که در پی کنشگری مسالمت آمیز در
چهارچوب این قانون اساســی و نظم مستقر هستند ،سمی مهلک است و در صورت لجاجت و پافشاری بر
این موضوع ،مسیر به سمت آنارشیسم سیاسی و اجتماعی رهنمون خواهد شد و ادام ه این پروس ه نادرست،
تنها جریانی که بیکمترین هزینهای همهی دستاوردها را درو خواهد کرد ،اپوزیسیون برانداز خواهد بود.
و) هتاکی علیه رییس جمهور۲۴میلیونی و شبیهســازی ناروای بنیصدری گونه و فرافکنی این موضوع
به ایشــان ،و مداحی تهاجمی علیه ایشــان و دستاوردهایشان ،شــاید در نظر عدهای از کنشگران مخالف
دولت ،زیرمجموعهی بازی سیاســی و فشــار بر رییس جمهور و گشودن مســیر البیگری با تیم دولت
بــرای نفوذ به ســاختار مدیریتی دولت دوازدهم و امــری بدیهی و عادی تلقی گــردد و به عنوان رقابت
سیاســی بین تحــول خواهها و اصولگرایان در درون نظام تعبیر گردد؛ امــا با نگاهی کالنتر به موضوع و
مداقهای بیشــینه در پیرامون این قبیل کارها ،ســود نهایی اینگونه اقدامات و پروســهی تضعیف رییس
جمهور روحانی نه به جیب مخالفان دولت،که مســتقیم ًا به حساب سپردهی اپوزیسیون برانداز واریز خواهد
شد.
ز) یادمان نرود که در تاریخ سیاسی معاصر ،آنگاه که رییسجمهور دوران اصالحات در دیداری تاریخی
به فرانسه رفت و با ژاک شیراک به گفتگو نشست و یا به سازمان ملل شتافت و از گفتگوی مابین تمدنها
گفــت و چهرهی ایران را بیش از پیش حرمت جهانی و بینالمللی داد و ایرانیان را به جایگاه اصلی خویش
بازگرداند ،این نه تحولگرایان و اصولگرایان و اپوزیســیون معتقد به کنشــگری سیاسی مسالمت آمیز ،که
اپوزیســیون برانداز بود که بیرون این مکانها ایستاده بودند و نه تنها خواستار نابودی خاتمی ،بلکه در پی
واژگونی جمهوری اسالمی بودند.
محسن میرزایی

توزیع افتخار آمیز فقر

حکومتها برای اینکه طبقه یا طبقات وابســته به خود را ثروتمنــد نمایند با اتخاذ رویکردهای متفاوت
سبب ایجاد شکاف و فقر در جامعه میشوند .ثروت برای فرد منزلت میآورد و ثروت همیشه ثروت بیشتری
به همراه دارد .گاهی باید به صورت متظاهرانه ضدیت با ثروت به نمایش گذاشــته شــود .تا طبقه مرفه
جدید عالوه بر بدســت آوردن ثروت و به تبع آن قدرت ،همواره در پی نشان دادن این ثروت برای کسب
افتخار اجتماعی نیز باشــند .این تظاهر در ابتدا بصورت «بی نیازی خودنمایانه» از طریق اشــتغال فرد به
کارهای عامه پســند ،اتفاق میافتد و وقتی جامعه حساســیت خود را از دست داد تبدیل به اقدامیزیرکانه
و اقتصادی میشــود .نگاه کنید به برخی موسســات مالی و اعتباری و ثروتهای باد آورده .حرکت خزنده
سیاســتمداران در قبضه گلوگاههای اقتصادی و ممانعت از نضج گرفتن بخش خصوصی نمونه بارز توزیع
فقر اســت .طی سالهای متمادی این اقدام درکشور مانیز افتاده است به نحوی که شاهد جمعیت باالی
صد هزار نفری حاشیهنشین مثال در اراک هستیم .در جامعه شهری اراک شاهد جداسازی فقیر ترین مردم
و نمایش ثروتمندتر بخش هســتیم .در اراک یک خط مرزی نازک در محلههای ؛ چشم موشک ،باغ خلج
و شهرک ولیعصر را مشاهده میکنیم .از طرفی؛ شاهد محله؛ مسکن  ،بعثت  ،مصطفی خمینی هستیم که
دقیقا نوع سیاست گذاری شــهری حاکمیت را نشان میدهد .همچنین نگاه به جنس مصالح ساختمانی ،
عمر آســفالت و ...بیان گر نوع نگاه و تعامل بین مردم این بخش اراک با شهرداری ،مسکن و شهرسازی،
دفتر فنی و معاونت عمرانی استانداری است .اما چه اتفاقی افتاد؛ بعد از جنگ تحمیلی شاهد تقسیم جامعه
به خودی و غیر خودی شــدیم .خودیها که در مناصب مدیریتی بودند از نقشههای تفصیلی و طرح جامع
شــهری باخبر بودند ( رانت اطالعاتی) با دریافت وام بلند مدت و کم بهره اقدام به خرید زمین و ...کردند.
از طرفی حاکمیت با اعطای تســهیالت و همچنین حقوقهای باد آورده آنها را راهی مناطق مرفه تر شهر
کرد که به زعم خود بتوانند جلوی الگوی زندگی خوانین و هنرمندان  ....را بگیرند و از طرفی میدانســتند
ثروت  ،قدرت میآورد .اما مشکل اینجا نبود .بچههای آقا زادهها در تهران و برخی شهرهای بزرگ گوی
زندگــی مرفه را از بازیگران زرد و الگوی «مصرف افاده ای» آنها ربودند.و اشــتغال غیرمولد را در فضای
سیاسی کشور به عنوان ارزش بازتولید نمودند.
همه مردم میدانند :هنرمندان ،برخی از طیف ورزشــکاران و ...میکوشند با سبک ریخت و پاش و خرج
و مخارج ،خود را متمایز کنند و به عنوان الگوی جامعه معرفی کنند .در این فرایند شــرکتهای برند ساز
نمادهایی را مطرح میکند که این نمادها ارزش تلقی میشــود و با رقابتی شــدن مصرفگرایی در فضای
جامعه ،طبقات فرودســت فرهنگی هم میکوشند تا خود را به نمادهای طبقه دنبال رو مدلینگ ،الکچری،
مصرفگرا نزدیک کنند .به عنوان مثال پوشیدن لباسهای بهاره و تابستانه  ،تبعیتی مد انگارانه و مصرف
کردن افاده ای اســت .افرادی را میشناســم که یکسال کارگری؛ آشــپزی و ...میکنند تا بتوانند راهی
ارمنستان و ترکیه شوند .عکس بگیرند و در اینستاگرام و ...پز و افاده دهند که هکذا !
مســافرت به کشورهای دیگر و ســواحل معروف دنیا ،یا خرید خودروهای گران قیمت و لوکس و...یک
ارزش اســت اما تبعیت فقیرانه از یک برند به زانو در آوردن طبقه نجیب متوسط است .طبقه ای که نبض
جامعه در دستان آنها است.
در ســالهای پس از جنگ به واســطه رانتهای مداوم نفت و گاز و ....طبقه جدیدی شکل گرفت که
عمدتا در ساختمان فعالیت کردند و امروز پول خوبی دارند .اما در عرصه عمومی ،خصوصا مقابله با شوآف
و عرضه ارزشهای خود به صورتی انگلی تابع فرهنگ مصرفی شــدند و حتی خودشــان پیشــتاز هستند
یعنــی ؛ عمال این طبقــه جدید حاکمیتی در مواجهه در به نمایش گذاشــتن لباس و محل تفریح و لوازم
خانه و خودرو. ...
در فضای مجازی ،شکســت جدیدی خوردند ،که نشان از شکست الگوی متظاهرانه پدر و مادر در خانه
و در الگو دهی به فرزندان خود اســت .برخی از عناصر حاکمیت عمدا و بر اساس نزدیکی سیاسی ،باندی،
خویشــاوندی و....عمل کردند که در نتیجه؛ آســیب جدی به طبقات اجتماعی متوسط و پایین جامعه وارد
کردند .تودههایی که با ویرانگری خود تالش کردند تا به آن لذتها برسند .و خود را ارضا نمایند .وجود و
جوالن دادن انواع اتومبیلهای شاسی بلند چینی حکایت از موج شوآف طبقه کم ثروت اراک است .گاهی
میبینیم افرادی تمام توش و توان خود را میفروشــند تــا بتوانند در خیابان خرم ،ملک ،عباس آباد کرایه
نشین شوند .مشکل کجاست ؟ زندگی الکچری .چیزی که اساسا در اراک اتفاق میافتد عصبانیت و گرانی
است .رفتارهای ضد اجتماعی و حسرت و شکلگیری یک دوگانگی آسیب زا و آسیبهای روانی .فرهنگ
مصرفی تقریب ًاتمام الیههای اجتماع را درگیر کرده و اقشــار مذهبــی و غیر مذهبی تفاوتی جز برندهای
متفاوت با هم ندارند.

