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یـادداشـت و خـبـر

 وزیر اطالعات در هشــداری از فتنه جدید   .
اسرائیل با استناد به حادثه مشهد سخن گفته 

است. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
بــرای هر کشــوری وحدت و وفــاق ملی 
به عنــوان یک ضرورت مطرح اســت. در یک 
کشور میان شهروندان اگر اتحاد وجود داشته 
باشد، دشــمنان نمی توانند تفرقه افکنی کنند؛ 

اما اگر در داخل کشــور زمینه افتراق و تفرقه 
وجود داشته باشد، قطعا به عنوان یک آسیب 
می تواند مشکل ساز شود و زمینه سوءاستفاده 

دشمنان را فراهم آورد.
در ایران شــعار ملی مردم این اســت که 
اجــازه نمی دهنــد دشــمنان از این مســائل 
سوءاستفاده کنند و همواره در مواقع بحرانی 

و خطرآفرین جان شــان را فدای این مرز و بوم 
ندارد شــیعه  برای شــان فرقی هم  کرده اند. 
باشند یا سنی. لر باشــند یا ترک، بلوچ، عرب، 
فارس یا کرد. در ایــن مواقع تنها ایرانی بودن 
اســت کــه اهمیــت دارد. متقابال ایــن توقع 
و انتظــار از دولــت می رود کــه از تبعیض و 
بی عدالتــی و محرومیت برخی مناطق اقلیت 

مذهبــی یا قومیتی به دور باشــد؛ یعنی همه 
شــهروندان را با یک چشــم ببیند؛ چرا که اگر 
به بی عدالتی و محرومیت و تبعیض ها دامن 
زده شــود، زمینه سوءاســتفاده دشــمنان به 
وجود می آید.  از آنجایی که قشر جوان و توده 
مردم دارای احساســات و عواطف هســتند، 
شایســته اســت که به این احساسات از سوی 
دولت توجه شــود. این عواطــف را نمی توان 
کنترل کرد؛ مگر اینکــه عقالنیتی بر آن حاکم 
باشــد؛ بنابراین عقال و علمــای قم باید تالش 
کنند این مسائل را گوشــزد کنند تا زمینه های 

اختالفات برچیده شوند.
  به نظر شــما راهکار تقویت وفاق ملی بین   .

شیعه و سنی چیست؟
بــرای وفاق ملی نیازمند یک ســری اصول 
هســتیم. یک اصل عدالت اســت که نباید از 
سوی حاکمیت نادیده گرفته شود. اصل دیگر 
مشــارکت اســت و نکته دیگر اعتماد ســازی 
اســت. با تکیه بــر این اصول هــر ایرانی باید 
احساس کند در ایران سهمی دارد و شهروند 
با توجه به  محسوب می شــود. در این صورت 
اینکه اســرائیل تا بیخ گــوش ما آمده ، باید به 

این زنگ خطر توجه جدی کنند.
اگــر همچنان بــه اهل ســنت بی توجهی 
شــود و در هیــچ زمینــه ای مشــارکت داده 
نشــوند و تبعیض های گذشته همچنان ادامه 
داشــته باشــد و اصول فراموش شــده قانون 
اساســی مثل اصل ۱۲ و ۱۵ و ۱۹ احیا و اجرا 
نشــوند، نمی توانیم بر مشــکالت فایق بیاییم 
و ایــن تحرکات اســرائیل می توانــد به عنوان 
یک زنگ خطر جدی به حســاب آید. پس اگر 
مســئوالن داخلی به این حساســیت ها توجه 
نکنند و تبعیض مثبــت را به کار نگیرند، فضا 
می شود.  فراهم  دشــمنان  برای سوءاستفاده 
همچنیــن مســئله کولبــران و ســوخت بران 
موضوعی جدی است. مسئله عدم مشارکت 
اقشــار مختلــف در قدرت جدی اســت. مثال 
یک اقشــار مختلف نمی تواند اســتاندار شود 
و حتــی یک معاون وزیر ســنی هــم نداریم. 
در دنیایــی که فضای مجــازی همه مرزها را 
برداشــته اســت و هر لحظه حــوادث دنیا با 

تنها یک کلیــک در مقابل دیدگان مان نمایش 
داده می شود، نمی توانیم اقلیت های قومی و 
مذهبی را نادیده بگیریم و چشــمان مان را بر 

برخی حقایق ببندیم.
  حادثه مشهد را چطور ارزیابی می کنید؟  .

درباره حادثه مشــهد هم سؤاالتی اذهان 
عمومی را مشــغول کرده اســت. امیدواریم 
این حوادث تلنگری برای مســئوالن باشد که 
در داخل کشــور با یک چشــم و نگاه ملی به 
همه شهروندان نگاه کنند و همه را به دور از 
قومیت و مذهبی خاص صرفــا ایرانی بدانند 
و از نگاه های تبعیض آمیز دوری کنند؛ چرا که 
همه ایرانیــان در این کشــور در مواقع خطر 

فقط خود را ایرانی می دانند.
  هشــدار وزیر اطالعات درباره فتنه جدید   .

اسرائیل چقدر نگران کننده است؟
برخی مباحث باید بررسی شوند که تا چه 
حد ســندیت دارند؛ اما نکته اینجاست وقتی 
که دشمن احســاس کند زمینه ضربه زدن به 
کشوری فراهم اســت، از آن استفاده می کند. 
وقتــی که احساســات یــک گــروه و فرقه یا 
قومیتی تحریک شود، دشمن از آن نقطه وارد 
می شــود. همیشه فقر و تبعیض و محرومیت 
در جامعه زمینه مناســبی برای سوءاستفاده 
دشــمنان اســت. وقتــی در بحــث تحریک 
احساســات قدم هایــی برداشــته می شــود، 
می توانــد نگران کننده باشــد و ایــن موضوع 
مختص به ما نیســت. درباره مسائل مختلف 
فرهنگی، اقتصادی، سیاســی و... همیشه این 
مســائل مطرح است و دشــمنان با توجه به 
کار کارشناسی خود می توانند از این ضعف ها 
برای فشــار و آسیب رســاندن اســتفاده کنند 
و این ما هســتیم که باید هوشــیار باشیم و با 
اصالح نگاه مســئوالنه بــه اقلیت های قومی 
و مذهبــی جلــوی تفرقه افکنی دشــمنان را 

بگیریم.
  با توجه به نگرانی هایی که درمورد احتمال   .

تفرقه افکنی مذهبــی و قومی وجود دارد، باز 
هم اعتراضــات داخلی ما بیشــتر اقتصادی 
اســت و قومیتی و مذهبی نبوده است و همه 
ایرانیان با وجود کاستی ها به این خاک غیرت 

دارند. این بحث را چقدر قبول دارید؟
به عنــوان یک ایرانی دلســوز برای مردم و 
ایــران که برای نظام هم هزینه زیادی داده ام، 
معتقدم اگر جلوی این کاســتی ها را نگیریم، 
برای کشور آســیب زننده خواهد بود. افرادی 
بیشــتر به کرونا مبتال می شــوند کــه بیماری 
زمینــه ای دارند. جامعه ما هــم این زمینه را 
دارد. چــه قومی و چه مذهبی یــا اجتماعی 
زمینه فراهم اســت؛ اما مسئوالن و حاکمیت 
باید آگاهانه و مسئوالنه با توجه به آموزه های 
اسالم که دین رحمت و بخشش است، جلوی 
این مسائل را بگیرند و به نحوی عمل کنند که 

برای سایر کشورها الگو باشیم.

به یاد علی رضاقلی
خودکامگي و نخبه کشي به مثابه یك گفتمان

۹ وزیر کابینه به مجلس می روند
روزهای توفانی بهارستان

شــرق: در روز رونمایی رئیسی از ۹ دســتاورد هسته ای ۹ وزیرش 
برای پاسخ گویی به سؤاالت نمایندگان به بهارستان دعوت شدند. 
در حالی که رئیســی پشــتش به حمایت حداکثــری نمایندگان 
مجلــس در زمان انتخابات گــرم بود این روزها ورق برگشــته و 
روی نامالیم بهارســتان به سمت پاستور اســت. کمیسیون های 
مجلس شورای اســالمی در این هفته از وزرای خارجه، اقتصاد، 
میــراث فرهنگی، ارتباطات، علوم، صنعــت و معدن، تعاون، راه 
و شهرسازی و ارشــاد اسالمی برای پاســخ به نمایندگان دعوت 
کرده اند. دعوت از وزرا برای حضور در کمیسیون های اختصاصی 
مجلس امری معمول اســت اما رگبار تذکرات بهارستان نشــینان 
بــه دولت و تهدید بــه اســتیضاح وزرای کابینه همراه شــده با 
پرســش های مکــرر نماینــدگان از وزرا که به شــایعه باالگرفتن 
اختالف بهارستان با پاســتور دامن زده است. نمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی در این هفته در کمیسیون های تخصصی بررسی 
طرح هــا، لوایح و مســائل جاری کشــور را با دعــوت از برخی از 
وزرای دولت، مسئوالن کشوری و لشــکری در دستور کار دارند و 
قرار است ۹ وزیر دولت و معاون علمی رئیس جمهور برای ارائه 
گزارش یا پاســخ به نمایندگان در این کمیســیون ها حاضر شوند. 
این درحالی اســت که با آغاز جلسات علنی در سال جدید تریبون 
مجلس به نطق های آتشــینی اختصــاص یافت که از عدم اعالم 
وصول طرح استیضاح وزرا ناراحت بودند. موسوی الرگانی که از 
اتهام پست فروشی و تهدید و تطمیع برخی منتقدان کابینه توسط 
برخی وزرا گفت و تأکید کرد: «استیضاح دو وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و صنعت، معدن و تجــارت که به امضای ۵۵ نماینده 
مجلس رســیده، تقدیم شده، اما اعالم وصول نمی شود». پیش تر 
برخی از منابع خبری علت این امر را تصمیم قالیباف می دانستند 
و تأکید داشتند که رئیس مجلس گفته است که تا فرارسیدن سال 
جدید هیچ استیضاحی اعالم وصول نمی شود و این امر به صالح 
نیست. اما این خبرها از ســوی روابط عمومی مجلس رد شد. با 
این وجود رضا حسینی قطب آبادی عضو کمیسیون صنایع در این 
باره گفته؛ تذکرات داده می شــود اما متأســفانه طرح سؤاالت در 
نیمه راه خنثی می شــود و ناکام می ماند، در مورد استیضاح هم 
کــه اصال اجازه انجامــش را نمی دهند و به اشــکال گوناگون ما 
را تحت فشــار و البی های مختلف قرار می دهنــد که نه بتوانیم 
اســتیضاحی را به نتیجه برســانیم و نه کاری را در جهت دفاع از 
حق و حقوق مردم انجام دهیم. ســیدکریم حسینی نایب رئیس 
کمیســیون اجتماعی مجلس و نماینده اهواز در مجلس یازدهم 
نیز در این باره گفته اســت: دولت در همان شــروع کار، تقاضای 
یک ســال زمان برای ملموس شدن نتایج کارهایش را داشت، اما 
این تقاضا به این معنی نیســت که مجلس دســت روی دســت 
بگذارد و ســپس دولت را نقد کند. بــه گفته این نماینده مجلس 
«در انتخاب وزرا، دولت اصاًل توجهی به نظر نمایندگان نداشــت؛ 
تحت شــرایط حاکم سیاســی و جوســازی ها بــرای کابینه خود 
رأی گرفتنــد همچنین در انتخاب مدیران و اســتانداران هم هیچ 
هماهنگی با مجلس و نمایندگان نداشــتند. نکته قابل توجه هم 
این اســت که می آیند و مشکالت را به گردن مجلس می اندازند. 
از ســوی دیگر هم رئیس مجلس به دلیل رعایت برخی، سکوت 
اختیــار می کند یا در این موضوع که مجلــس و دولت هماهنگ 
هســتند، تنها شــعارش را می دهد. بنابراین این مجلس است که 
سنگ زیرین آسیاب شده است. همه فشارها روی مجلس است و 
مردم و اصناف مختلف همه خواسته هایشــان را به ما نمایندگان 
می گوینــد و ما دائم باید صدای مــردم و اهانت های برخی افراد 
را بشــنویم به دلیل اینکه دولت کارش را بلد نیســت و برنامه ای 
ندارد».  برنامه نداشــتن دولت و ضعف وزرا از ابتدای شــروع کار 
کابینه خودنمایی کرده اما جلو اجرای طرح های استیضاح گرفته 
می شود. لطف اهللا سیاهکلی از جمله نمایندگانی است که تالش 
دارد طرح اســتیضاح وزرای اقتصادی را در مجلس اجرا کند. او 
می گوید تا این لحظه هیئت رئیســه جلوی اســتیضاح را گرفته و 
اجازه نمی دهد انجام شــود. او معتقد است وزرای اقتصادی که 
استیضاحشــان مطرح است اگر کارشــان به مجلس بیفتد، بدون 
وزارت از بهارســتان برخواهند گشت. این عضو کمیسیون صنایع 
مجلس در پاســخ به اینکه اگر هیئت رئیســه طرح استیضاح را 
در دســتور کار قرار ندهد، مخالفان وزیر صمت چه خواهند کرد؟ 
گفت: کار ما تذکر اســت که در حال انجام آن هســتیم، اما اعالم 
وصول طرح اســتیضاح، کاری در اختیار هیئت رئیســه مجلس 
اســت. بنده پنج ســاعت و نیم در روز بعثت پیامبــر با آقای وزیر 
و معاونانش جلسه داشــتم و به آنها ثابت کردم کارشان مشکل 
دارد. ناکامی نمایندگان در به کرسی نشاندن انتقادشان به دولت 
به همراهی هیئت رئیســه مجلس نســبت داده می شود هرچند 
تکرار تذکرات و اعتراض بهارستان نشینان احتماال به زودی منتج 
به نتیجه شــود و شاهد اولین اســتیضاح در کابینه مورد حمایت 

مجلس اصولگرا باشیم.

جالل جاللی زاده، نماینده اهل سنت مجلس ششم، در گفت وگو با «شرق» بررسی کرد
هشدار تفرقه افکنی
 قومی و مذهبی چقدر جدی است؟

معصومه معظمی: بعد از حادثه مشهد و حمله به سه روحانی که برخی رسانه ها به نقل از مقام های محلی و دادستانی مشهد نوشتند ضارب 
«تفکرات تکفیری» دارد و روزنامه کیهان تأکید کرد که «از حادثه مشهد بوی یک توطئه و تفرقه افکنی بین شیعه و سنی» به مشام می رسد، روز 
گذشته وزیر اطالعات در نشست شورای تأمین استان فارس تأکید کرد که ایجاد تضاد قومیتی و مذهبی بین شیعه و سنی و دیگر قومیت ها 
برای انحراف افکار عمومی از جنایات رژیم صهیونیستی اســت». او این اقدامات را تالش اسرائیل برای ایجاد معضالت امنیتی جدید و به 
عبارتی «فتنه جدید» در ایران عنوان کرد. از این رو درباره نگاه رسمی به اقلیت های قومی و مذهبی در کشور و اینکه تا چه اندازه این اقدامات 
دشــمنان می تواند نگرانی امنیتی و هشدار جدی برای کشور به حساب آید، با یکی از چهره های فعال سیاسی که سابقه نمایندگی مجلس را 
هم در پرونده کاری خود دارد، به گفت وگو نشستیم. آنچه می خوانید حاصل گپ و گفت کوتاه «شرق» با جالل جاللی زاده، نماینده اهل سنت 

مجلس ششم و عضو حزب اتحاد ایران اسالمی است.

برای هر کشــوری وحدت و وفاق 
ملی به عنــوان یک ضرورت مطرح 
اســت. در یک کشور میان شــهروندان اگر 
اتحــاد وجود داشــته باشــد، دشــمنان 
اگر در  اما  کننــد؛  تفرقه افکنی  نمی تواننــد 
داخل کشــور زمینه افتــراق و تفرقه وجود 
داشــته باشــد، قطعا به عنوان یک آسیب 
زمینــه  و  شــود  مشکل ســاز  می توانــد 

سوءاستفاده دشمنان را فراهم آورد

غالم حیدر ابراهیم بای سالمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

علــی رضاقلی با طرح و توســعه دو مفهوم «خودکامگی» و «نخبه کشــی» با رویکرد 
جامعه شناسی تاریخی به مهم ترین مشکالت نهادی جامعه پرداخت و برای بیان مسئله و 
تبیین تباهی و نابسامانی سیاسی ایران تالش کرد و در هشتم فروردین سال ۱٤۰۱ درگذشت. 
برجسته ســازی این دو مفهــوم در پی فرایند اصالحاتی که دو دهه بعد از انقالب اســالمی 
آغاز شــده بود، با اســتقبال جامعه ایران روبه رو شــد و گفتمانی نو در میان روشــنفکران، 
اهالی رســانه و اقشــار مختلف مردم مطرح کرد. در ســخن رضاقلی خاستگاه پدیده های 
خودکامگی و نخبه کشــی بیشــتر به آموزه هــای فرهنگی، تربیتی و پیشــینه جامعه ایران 
نسبت داده شده اســت و این رویکرد بر اسطوره های تاریخی برای توضیح «خودکامگی» و 
نمونه هایی از تاریخ معاصر برای تطبیق «نخبه کشــی» اســتوار است. زمینه این گفتمان در 
ادبیات سیاســی با طرح مفهوم بنیادین «استبداد شــرقی» در نظریه های «کارل مارکس» با 
رویکرد نهادگرایی اقتصادی مطرح شده است و با تبیین تأثیر شیوه های تولیدی بر مناسبات 
اجتماعی و اشــاره به مسئله محوری «کمبود آب» و وجود «میرآبی» در زمین های کویری و 
بدون کشت ایران است در مقایسه با نظام فئودالی و «اربابی» در غرب که مشکل اصلی در 

آن «کمبود زمین» بود، زمینه ارائه بســیاری از تحلیل ها شد. با رواج رویه تجدد تمدن غربی 
آثاری همانند کتاب «طبایع االستبداد» به قلم عبدالرحمان کواکبی منتشر شد و در دهه های 
اخیر در رساله «مقاومت شکننده» از سوی «جان فوران» به مفهوم استبداد شرقی و ناامنی 
در حقوق مالکیت و دیگر حقوق اساســی برای تحلیل مشــکالت جامعه ایرانی اشاره شده 
اســت. در رویکرد رضاقلی بن مایه خودکامگی خرافــات، عوام زدگی و دیگر عناصر ضعیف 
در جامعه پذیری فرهنگی و سیاســی مردم ایران اســت. در این گفتمان چهره های فکری و 
حتی روشــنفکران در فرایند ایدئولوژیزیاسیون و خلق معارف دستکاری شده برای تحریک و 
فریب توده ها، ســازوکار تولید و بازتولید خودکامگی را بــه صورت مکرر ایجاد می کنند. این 
فرایندها در کشــوری مثل ایران عمدتا با سوءاســتفاده از مفاهیم ملی و فرهنگی که جایگاه 
ویژه ای نزد مردم دارند، تغذیه و ترویج می شوند. با تحول ساختار تولید از اواسط قرن بیستم 
میالدی محور استبداد شــرقی به ویژه در کشورهای غرب آسیا دسترسی به منابع طبیعی و 
نفتی بوده اســت که با تشکیل «دولت های رانتیر» خودکامگی قدرت مدارانه را بیش از پیش 
به صورت مضاعف نهادینه کرده است. رضاقلی خود را نهادگرا می پندارد و به نهادگرایی و 

مفهوم اقتصاد غارتی اشاره می کند؛ ولی به  صورت آشکار از پرداختن به تحلیل نهاد اصلی 
یعنی «نهاد دولت» که بیشترین تسلط را بر منابع مادی و انسانی جامعه دارد، طفره می رود. 
در دیدگاه دورکیمی جامعه شناســی علم شناخت نهادهاســت؛ اما اهمیت نهاد دولت به 
میزانی اســت که برخی از جامعه شناسان نهادگرایی را «علم دولت» می دانند و نهادگرایی 
بدون بررســی ماهیت دولت را دارای اعتبار نمی دانند. پدیده «نخبه کشی» نیز پیامد کارکرد 
نهاد دولت اســت. «نخبه» کســی است که دارای ویژگی های انســانی و توانایی های فردی 
در هریك از امور زندگی اجتماعی اســت و نخبگان موتور محرك جامعه و پیشران تحوالت 
«نظام اجتماعی» در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند. نخبه کشی الزمه 
تداوم خودکامگی اســت؛ زیرا اســتبداد هنگامی ظهور می کند که سخنان و راهبردهایی از 
سوی نخبگان برای پیشرفت و توسعه جامعه مغایر نظر جریان های خودکامه ابراز می شود 
و دیدگاه های افسارگسیخته و ایدئولوژی های مغایر مصالح عمومی و منافع ملی به چالش 
کشیده می شود. الزمه پویایی و سرزندگی جامعه به ویژه در عصر جدید که مبتنی بر فناوری 
اطالعات و ارتباطات است تسریع در فرایند گردش نخبگان است . فرایند نخبه کشی به صورت 

نهادینه وضعیتی را در جامعه فراهم می آورد که اســتعدادها و نیروهای توانمند معطل و 
بالاســتفاده می مانند و مســیر مهاجرات به دیگر جوامع را ترجیــح می دهند. در رویکردی 
وسیع تر نخبه کشی صرفا اقدام به قتل نخبگان درخصوص افرادی همانند قائم مقام، امیرکبیر 
و مصدق همچنان که رضاقلی مطرح می کند، نیست؛ بلکه هرگونه ایجاد محدودیت برای 
شایســتگان جامعه که منجر به مهاجرت، فرار و بی کاری آنها شــود، نخبه کشی محسوب 
می شــود. در فرایند خودکامگی و نخبه کشی همان گونه که برگزیدگان و نخبگان جامعه از 
فرایند سیاســت گذاری و تصمیم گیری حذف می شوند، سیستم های بازتولید خودکامگی و 
نخبه کشی در جامعه مستقر می شــوند و حتی اگر دولت ها نیز در مسیر اصالح قرار گیرند، 
این گروه ها راه را بر هرگونه تحول مثبت و مفید به حال مردم محدود و مسدود می کنند. این 
همان امری است که میگدال تحت عنوان جوامع (گروه های) نیرومند و دولت های ضعیف 
به آن اشــاره کرده اســت؛ بنابراین خودکامگی و نخبه کشی منشأ همه مشکالت اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی جوامع است و ایجاد حساسیت نسبت به آن و توسعه مفهوم برای ایجاد 

گفتمان مقابله با آن یکی از ضرورت های اصلی به شمار می آید. 

یکشنبه
۲۱ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۳

تصمیم ها و  یادهاتوقیف «کشتی خارجی» در خلیج فارس
شرق: دیروز یک کشتی حامل بار نفت قاچاق توقیف شد. رئیس 
کل دادگســتری هرمزگان دراین رابطه گفته اســت: «یک فروند 
کشــتی خارجی حامل ۲۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق»، «توسط 
نیروی دریایی ســپاه در خلیج فارس» توقیف شده است و «۱۱ 
خدمه خارجی آن بازداشــت» شده اند. به گفته این مقام ارشد 
قضائی، توقیف این کشــتی خارجی بــا هماهنگی «قضائی»، 
توســط «نیروهای ناوتیپ ذوالفقار ســپاه پاســداران» صورت 
گرفته اســت. به گفته مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری 
هرمــزگان، «با هماهنگــی مقام قضائــی، نیروهــای ناوتیپ 
ذوالفقار سپاه پاســداران انقالب اسالمی پس از شناسایی یک 
فروند کشــتی خارجی حامل سوخت قاچاق در آب های خلیج 
فارس، نســبت به توقیف آن اقدام نمودند». این مقام قضائی 
هرمــزگان افــزود: «همچنین یک فروند لنــج ایرانی حامل ۲۰ 
هزار لیتر گازوئیل قاچاق که قصد سوخت رسانی به این کشتی 
خارجی را داشــته است، توســط تفنگ داران ســپاه پاسداران 

انقالب اسالمی در آب های سرزمینی ایران توقیف شده است». 
بر اســاس اظهارات رئیس کل دادگستری هرمزگان، «در نتیجه 
این عملیات سه خدمه این شناور ایرانی نیز بازداشت شده اند».
اهمیت این خبر به ســابقه توقیــف نفت کش ها در خلیج 
فــارس باز می گردد. در آبان ماه ســال گذشــته بود که ســپاه 
پاســداران از توقیف «یک کشــتی خارجی در آب های پارسیان، 
در خلیــج فارس» خبــر داد و اعالم کرد: این کشــتی خارجی 
حامل «گازوئیل قاچاق» بوده اســت. در این گزارش اعالم شد: 
«۱۱ خدمه کشــتی بازداشت شــده اند». اما به هویت و ملیت 
بازداشت شــدگان اشــاره ای نشــد. همان زمان اعالم شد سپاه 
توانســته اســت یک کشــتی با محموله نفت ایران را از کنترل 
ارتش ایاالت متحده آمریکا در آب های دریای عمان خارج کند 
و به سواحل ایران انتقال دهد. در آن هنگام، مقامات آمریکایی، 
مدعی شــدند که این نفتکش ارتباطی بــا نیروهای آمریکایی 

نداشته است.

کــه  نمی کننــد  کارهایــی  وقتــی 
تأثیر سازنده شــان بــر زندگی افراد 
برای شــان پشــتیبانی بــه بــار آورد، راجع به نقــش تبلیغ و 
ســازمان دهی افکار هم غلو می کنند یــا واقعا راجع به آن در 
توهم می افتند. شاید در خیلی از موارد افکار عمومی به راحتی 
ســازمان بیابد و هدایت شــود؛ اما نه در هر مورد و موقعیتی. 
کدام تبلیغی می تواند بر تأثیرات روحی و جسمی سیاست های 

پیش گفته فایق آید؟  
سه. تصورش دشوار نیست که حذف ارز ترجیحی دارو چه 
تأثیری بر زندگی میلیون ها نفر خواهد گذاشت. در همین چند 
سال با گران شدن دارو و خدمات درمانی قدری از این تأثیر را با 
تن و جان تجربه کرده ایم. برای اکثریتی از ایرانیان که با کاهش 
شــدید درآمدها و اندوخته ها در این ســال ها مواجه بوده اند، 
حذف این هزینه که باید برای حفظ جان شان از منابع عمومی 
خودشان صرف شود، آثاری برگشت ناپذیر خواهد داشت و این 

تصمیم روزهای عمر بسیاری از بیماران و خانواده های شان را 
از درد و اســتیصال آکنده خواهد کــرد. از فروعات این دردها، 
داوری هایی اســت که راجع به سیاســت گذاران و مجریان در 

عمق وجود این انسان های رنجور شکل خواهد گرفت.
چهار. تاریــخ معاصر ما بر افول سیاســت مدارانی گواهی 
می دهد که ســال ها در باالترین مدارج مدیریت جای داشــتند 
و شــاید مدت ها هم از تداوم قدرت شــان مطمئــن بودند؛ اما 
در بزنگاه هایی پیش بینی ناپذیر اوضاع به ضررشــان برگشت. 
کافی اســت به فهرســت رؤســای جمهور پیشــین بنگریم تا 
برخــی نمونه های درخور توجــه را بیابیــم؛ نمونه هایی که با 
تصمیم هــای اقتصــادی و اجتماعی و آموزشی شــان رنج و 
استیصال فراوانی به مردم تحمیل کردند که وجه شان را برای 
همیشــه مخدوش کرد و بعد هرچه کوشــیدند و رنگ عوض 
کردند، حمایت حیاتی مطلوب شــان را بــه کف نیاوردند. آنها 

رفتند، زندگی ادامه دارد.

ادامه از صفحه  اول


