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دادستانی تهران: قرارگاه مقابله با اراذل و اوباش تشکیل شد

سوال درباره اینکه چه کسی بهتر است رئیس 
جمهور بعدی ایران باشــد ممکن اســت با توجه 
بــه وضعیتی که بعد از حســن روحانی بر جامعه 
ایران رفت سوالی نباشد که باعث تحریک مردم به 
مشارکت سیاسی در عرصه انتخابات شود ولی به 

چند دلیل الزم است به این سوال پرداخته شود:
۱- ریاســت جمهوری در ایران، جوالن اصلی 
رقابت گروه های سیاســی در ایران  است که تبلور 

ملی و عمومی آن  برجسته  و آشکار است.
۲- »سیاستمداری« در ایران یک مشکل است 
و الزم است به آن پرداخته شود؛ چرا که با معضل 
سیاستمدار شاخص و معیار، به جد مواجه هستیم.
۳- مســئله حکمرانی و پرداختن به محوریت 
»کارآمــدی« و »کارایــی« از اهمیــت زیــادی 

برخوردار است.
برای اینکه موضوع این یادداشــت پیش برده 

شود الزم است نکاتی ذکر شود:
- به طور معمول و البته خیلی تفکیک نشــده، 
در حال حاضر دو طیف سیاســی چپ و راست در 
ایران به صورت رســمی فعالیت می کنند اما نحوه 
انتخاب گری و تعیین افراد آنها به صورت فرایندی 
معلوم نیســت. در هــر طیــف، گروه هایی وجود 
دارند که بــه صورت تیمی کنار هم قرار گرفته اند 
و مردم هم عضو رســمی هیچ حــزب و جناحی 
 نیســتند و با افــراد و برخی برنامه هــا همراهی

 همدالنه دارند.

- در عرصــه انتخابات، اقبــال عمومی و رای 
باال دارای اهمیت اســت. واقعیت نشان داده است 
که طیف راســت از رای عمومی باالیی برخوردار 
نیســت؛ چپی های مورد تاییــد حاکمیت هم در 
عمل، توان الزم برای پیشــبرد کارهــا را ندارند. 
فردی چون احمدی نژاد هم که با حمایت راســت 
روی کار آمد در عمل از کارایی الزم برخوردار نبود 
جز اینکه »پوپولیسم« را گسترش داد و البته تنها 
مزیتش این بود که پوسته ضخیم نخبگان ابزاری 
را شــکافت و گروه جدیــدی از کارگزاران را وارد 
عرصه حکومت گری و نخبگان ابزاری کرد.ولی در 
عمل نتوانست از ظرفیت ملِی ایرانی استفاده کند 
و ویژگی اقتدارگرایی اش باعث شد تنها فرد اصلی 
کابینه اش باشد و بقیه اعضا در حاشیه باشند و از 

خود اختیاری نداشته باشند.
- حســن روحانِی راســت گرا که با شعارهای 
چپ گرایانه و با رویکــرد اعتدالی روی کار آمد با 
حمایت طیف چپ، جایگاه ریاســت جمهوری را 
بدست آورد؛ هر چند در عمل در مسیر شعارها و 
اهداف حامیانش حرکت نکرد و کارنامه خوبی هم 

از خودش بجا نگذاشت.
- اینکه چه کسی بهتر است رئیس جمهور ایران 
 باشد با عطف توجه به تجربه ریاست جمهوری های 
گذشته، مستلزم توجه به سیاستمداری و جایگاه  

این نهاد است.
- گِرهی کــه در حال حاضر ایجاد شــده این 

است که چهره سیاستمداران در ایران به گونه ای 
شــده که اعتماد بــه کارایی و کارآمــدی آنها به 
شــدت پایین آمده اســت. با این اوصاف، چاره ای 
جز اندیشــیدن به فردی که قرار است در جایگاه 
رئیس جمهور قرار بگیرد، نیســت. بخاطر همین 
در این یادداشــت به آن ورود شد که حداقل کار 
ممکن این باشــد تــا گره های این حــوزه مطرح 
شود. االن مســئله کارایی و کارآمدی در اولویت 
اســت؛ طیف فکری و سیاسی آن هم مهم نیست 
و از این جهت اینکه چه کســی می تواند کارایی را 
 محقق کند معطوف به نتیجــه برای مردم دارای 

اهمیت است.
- باید امیدوار باشــیم که قهر مردم با انتخابات 
برای سیاســتمداران، حاکمیت و نظام سیاســی 
طوالنی نشــود و به بی تفاوتی و حتی خشم مبدل 
نشــود و در این بین، باید هر چه توان و ظرفیت 
وجود دارد برای ارتقاء کارآمدی و کارایی سیستم 

بکار گرفته شود.
- سیاستمداران موجود باید به این نکته توجه 
کنند کــه »کارایــی« و »کارآمــدی« و موضوع 
»حکمرانی«، مســئله مهمی اســت و باید در این 
مســیر گام بردارند و رئیس جمهور بعدی باید در 
این راه باشد. چپ و راســت جناحی سیاسی آن 
هم فرقی ندارد؛ این مشکل، معضلی است معطوف 
بــه کلیت نظام و باید با قاطعیت و تمام قوا به آن 

توجه شود.

در حالیکه اروپا و خصوصا فرانســه از شــوک 
ســر بریدن یک معلم توسط یک جوان مسلمان، 
بیرون نیامده، اتفاقی مشــابه و احتماال با وسعتی 
بیشتر در یکی از شهرهای این کشور و آن هم در 
کلیسا شوکی جدید به مردم این کشور وارد کرده 
و مردم فرانســه و بالطبع اروپا را در نگرانی عمیق 

فرو برده است.
به قتل رساندن هر فردی کاری غیر قابل دفاع 
اســت ولی اگر بخواهیم حمله به کلیســا را مانند 
قتل معلم  بطور مجرد مورد بررسی و قضاوت قرار 
بدهیــم  قطعا نتیجه مطلوب نخواهیم گرفت. این 
حوادث معلول علت هایی است و تا زمانی که علت 
وجود داشته باشد چنین حوادثی بطور زنجیره ای 

یا پراکنده بوجود خواهد آمد.
احتماال مردم الئیک فرانســه یا دیگر کشوهای 
اروپایــی نمی توانند درک کنند پیامبر اســام در 
نزد مســلمانان از تقدس باالیی برخوردار است و 
هیچ مســلمانی کمترین توهین و آن هم در قالب 
عکس های فکاهی  نســبت به حضرت محمد را بر 

نمی تابد.
مســئولیت باال بردن درک عمومی در جامعه 
فرانســه  بر عهــده دولتمردان و اهالی سیاســت 
و رســانه های عمومی اســت و باید بــرای افکار 

عمومی ، تقــدس پیامبر اســام را توجیه کنند، 
نــه این که  تحت عنوان دفــاع از آزادی بیان و...
 به تحریک احساســات عمومی علیه مســلمانان

 روی آورند.
بعــد از فروپاشــی شــوروی و از بیــن رفتن 
»کمونیســت ســتیزی« در کشــورهای غربــی، 
دولتمــردان این کشــورها، اســام ســتیزی را 
جایگزین کردند و بعد از حادثه ۱۱ ســپتامبر بر 
آتش اســام ستیزی افزوده شد؛ تا جائیکه »جرج 
دبلیو بوش« رئیس جمهور وقت آمریکا از عبارت 
زشــت »جنگ های صلیبی« استفاده کرد. اگر چه 
سریعا به اشتباه خودش پی برد و در صدد اصاح 

بر آمد.
از آن پس، اســام ســتیزی در بیــن جوامع 
غربــی افزایش پیــدا کرد و توهین به مقدســات 
مســلمانان رایــج شــد و متاســفانه بعضــی از 
سیاســتمداران به جای هدایت جامعه با اظهارات 
بعضــا آگاهانــه و مغرضانــه بــر شــعله ها آتش 
اســام هراســی افزودند تا جائیکه قرآن به آتش 
 کشــیده شــد و عکس های فکاهی در نشــریات 

چاپ شد.
طبیعی اســت هر کنشــی با واکنشــی روبرو 
خواهد شد و مســلمانان در مقابل اسام ستیزی 

غرب تا حــدی می توانند تحمل کنند و مخصوصا 
مســلمانان رادیکال، به هیچ وجه بر نمی تابند به 
ســاحت پیامبر اسام اســائه ادب بشود  و دست 
به عکس العمل هایی می زنند که دودش به چشم 

همگان می رود.
از این رو، بر سیاســتمداران و اندیشــمندان و 
صاحبان رسانه در کل جهان و خصوصا کشورهای 
غربی فرض اســت تا تحت عناوینی قابل قبول و 
احترام نظیر آزادی بیــان و.... به بعضی ها فرصت 
ندهند تا بر توهین هایشان به مقدسات مسلمانان 
بیفزایند و از دیگر  ســو، بر خشــم مسلمانان هم 
افزوده شود و در این شرایط سخت که کرونا عرصه 
زندگی ســالم را بر جهانیان تنــگ کرده و حتی 
کشورهای غربی با آن دســت به گریبان هستند 
جنگی جدیــد بین ادیان و مذاهب راه بیفتد. زیرا 
چنین جنگی،  قطع به یقین به نفع جامعه جهانی 
و امنیت بین المللی نخواهــد بود. برای مثال، اگر 
غربی هــا خصوصا فرانســوی ها از بروز درگیری ها 
و خشــونت ها در خاورمیانه جلوگیری می کردند 
قطعا امــروز خشــونت کمانه نمی کــرد و دامن 
اروپایی ها را نمی گرفــت و اگر امروز هم تدبیر به 
 کار نرود فردای توام با خشــونت بیشتری را شاهد

 خواهیم بود.

تنها ســه روز تا انتخابات باقیمانده و این سوال 
برای همگان مطرح اســت که »سرانجام برنده این 

انتخابات، ترامپ خواهد بود یا جو بایدن؟«
شواهد امر نشان می دهد که دنیا به »چهار سال 
بدون ترامپ« بســیار نزدیک شده است.  مجموع 
آرای الکترال )۲۳۲ جو بایدن - ۲۱۰ ترامپ( نشان 
می دهــد که »یک دوره ای شــدن« ترامپ کاما 
ممکن است و این را خود ترامپ و هوادارانش هم 
به خوبی می دانند. تقریبا برای عموم شــهروندان 
آمریکا واضح اســت که امروز »ماجــرا«، ماجرای 
رقابت دو نفر/حزب نیســت بلکه ماجرای نبرد دو 
نوع طرز تفکر اســت. دو نگرش متفاوت به دنیا و 
روابط بین الملل. دو جهان بینی مختلف اکنون در 
مقابل هم قرار گرفتــه اند و در نبرد با یکدیگر در 

تاش هستند تا زمام امور را به دست بگیرند.
گوش ســپردن به گفت وگوهای مردمی که در 
قطار و کوچــه و بازار و توئیتــر صحبت می کنند 
حکایت از دوقطبی شدید در فضای ایاالت متحده 
اســت. گفته می شــود که این فضــای دوقطبی، 
می تواند آبســتن تنش هــا و زد و خوردهای کف 

خیابان در روزهای بعد از انتخابات شود.
می توان ســواالت پیش روی را به این شــکل 

خاصه کرد:
یــک – آیا بعــد از انتخابــات، زد و خوردهای 

خونین خیابانی رخ خواهد داد؟
دو – آیا واقعا احتمال »موفق« شدن جو بایدن 

وجود دارد؟
ســه – نقش خردمندانه باراک اوباما را در این 

ماجرا چگونه ببینیم؟
سوالاول:

اینکه آیا در کشــوری با بیش از سیصدوپنجاه 
میلیون اســلحه »در دست مردم«، زد و خوردهای 
خونیــن بعــد از انتخابات رخ خواهــد داد یا خیر 

را اکنون نمی تــوان به قطعیت ســخن گفت، اما 
می توان احتمال داد که در صورت شکست ترامپ، 
بخشــی از طرفداران تنــدُروی او اقداماتی انجام 
دهند )مشــابه آنچه در دفتر فرماندار میشــیگان 
کردنــد(. اما با قطعیــت می توان گفــت که این 
قبیل اقدامات، »طوالنی« و »فرسایشــی« نخواهد 
شــد. یعنی تقریبا محال است که وضعیتی مشابه 
وضعیــت میــدان تحریر قاهــره )قبل یــا بعد از 
انتخابات ُمرسی در مصر( را در آمریکا شاهد باشیم. 
دلیل این امر، ماهیت »مردم« در آمریکاســت. در 
کشــوری که بر مبنای »مهاجرت« شکل گرفته و 
مهاجرانند  فرزندان/نوادگان  »شــهروندان«،  همه 
)یا خود مهاجر بوده انــد(، نوعی »احتیاط کاری« 
و »ماحظه گری« در بطن جامعه شکل می گیرد.

به بیان دیگر، آن کســی که یکبار خودش )یا 
پدران و اجدادش(، هزینه و ریســک »جابجایی« 
)مهاجرت( را پرداخت کرده، برایش زندگی »امری 
گران« اســت و نسبت به اقدامات هیجانی و خشم 
آلود، محتاط اســت. واقعیت امر این است که برای 
مهاجری که به تعبیر اقبال »ز قید و صید نهنگان« 
عبور کرده، امنیت و ثبات در خیابانهای شــهرش، 
مهم اســت. حتی اگر تعدادی از سفیدپوســتهای 
تندرو بعد از شکســت ترامپ، اقدامات خشــن و 
خونینی صــورت دهند، ولی این امــر با همراهی 
»جمهور« جامعه تبدیل بــه یک »موج« نخواهد 

شد.
سوالدوم:

جو بایدن، چه رای بیاورد و چه نیاورد تا همین 
جای کار »موفق« بوده اســت! اساســا همین که 
کمپین انتخاباتی بایدن توانست تا همین قدر موی 
دماغ »دونالد« شود و پسرک میلیاردر را به »ترس 
و لرز« بکشــاند و باعث شود که »آقای پرزیدنت« 
ادعای خدایی نکند، به مفهوم یک موفقیت جدی 

است. موفقیتی که البته اصا ارزان نبوده و میلیون 
ها دالر پول خرج آن شــده است. مثا سیانان که 
هر ثانیه برنامه سازی و »پخش زنده« در آن قیمت 
هــای نجومی و چنــد هــزار دالری دارد، هزاران 
ساعت برنامه و محتوا تولید کرده است تا »دونالد« 
ببیند که تنها مرد قَدر قدرت این کوچه نیســت و 

در ترازو، وزنۀ سنگین دیگری هم نشسته است!
سوالسوم:

برندۀ این انتخابات )حتی اگر که ترامپ دوباره 
رای بیاورد(، جناب باراک اوباماســت. ســخنرانی 
هفته پیــش اوبامــا در پنســیلوانیا نمونۀ اعای 
سخنوری و تکلّم یک سیاستمدار با »بدنه جامعه« 
بود به نحوی که ضمن بیان روشــن دغدغه ها، از 

جمات پوپولیستی احتراز کند.
اما هنــر اوباما در ایــن انتخابات، ســخنوری 
اش نبــوده، بلکــه مشــی و روش اوبامــا در این 
انتخابات ۲۰۲۰ نماد و نمونه یک سیاســت ورزی 

»خردمندانه و دائمی« بوده است.
عما حضور ســاکت اوباما در پــس پرده، و به 
اســتعفا کشــاندن )!( تمام کاندیداهــا و رقبای 
دموکــرات )بجز برنی ســندرز( و ایجــاد نظم و 
تمرکز در حــرکات کمپین جو بایدن، نمونه ای از 
یک سیاســتمدار موفق را به ما نشان می دهد که 
پس از کنار کشــیدن از صندلی قدرت، »سرمایه 
اجتماعی« و جایگاه خودش را حفظ می کند. عما 
حریف اصلی ترامپ در این انتخابات اوباماســت )و 
نه جو بایدن(. حضور اوباما در پروسه این انتخابات، 
از جنس یک حضور ناگهانی و تَکرار نبوده اســت 
بلکه در تمام یک ســال گذشته، دست پشت پرده 
بوده که به وقت ســکوت، سکوت پیشه کرده و به 

وقت لزوم، از پرده برون آمده است.
*منتشرشدهدرکانالتلگرامنویسنده.
۸آبان۱۳۹۹

دادســرای عمومی و انقاب تهران از تشــکیل 
»قرارگاه مقابله با اراذل و اوباش« خبر داد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی دادسرای عمومی 
و انقاب تهران، اعام کرد: به دنبال اعام گزارش های 
مردمی و ضابطین مبنی بر ایجاد ناامنی در برخی از 
نقاط شــهر تهران توسط اراذل و اوباش، تاکید اخیر 
ریاســت محترم قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع 
محاکم با اشــرار و ناامن کننــدگان جامعه و بازدید 
دکتر علی القاصی دادستان عمومی و انقاب تهران و 
برخی از معاونشان از محاتی در تهران برخورد با این 

هنجارشکنان در دستور کار قرار گرفت.
در همیــن رابطه جلســه ای به منظــور ارزیابی 
اقدامات و ارتقای سطح هماهنگی و تشدید اقدامات 
مقابله ای علیــه اراذل و اوباش با حضور دادســتان 
عمومی و انقاب تهران، فرماندهان ارشــد نظامی، 
انتظامی و امنیتی استان و قضات ذیربط در دادسرای 

تهران تشکیل شد.

علــی القاصی مهر در این جلســه با اشــاره بر 
ضرورت ارتقای امنیت عمومی و احساس امنیت بر 
لزوم انجــام اقدامات هماهنگ ضابطین برای مقابله 
بــا اراذل و اوباش تاکید کرد و گفت: در این راســتا 
بایــد خاهای اجرایی و مدیریتی مرتقع شــود و با 
تشدید اقدامات و برخورد علیه این دسته از افراد که 
با هنجارشکنی های خود باعث ایجاد احساس ناامنی 

در بین مردم شده اند، فضا را برای آنها ناامن کرد.
وی با تاکیــد بر اینکه امنیت مــردم خط قرمز 
دادســتانی تهران اســت، گفت: به هیــچ عنوان به 
اراذل و اوبــاش اجازه نمی دهیم که به امنیت مردم 
کوچکترین خدشه ای وارد کنند و با قاطعیت، سریع 
و بــدون اغماض با آنهایی کــه بخواهند کوچه و یا 

خیابانی را ناامن جلوه دهند برخورد خواهیم کرد.
در این جلســه دادستان عمومی و انقاب تهران 
پیرامون تشدید اقدامات علیه مخان نظم و امنیت 
عمومی؛ تقســیم و تفکیک وظایف میان ضابطین، 

انجام اقدامات ایجابی، پیشگیرانه و سلبی در خصوص 
اراذل و اوباش موضوعاتی را عنوان کرد.

یکی دیگر موضوعات از مهم مطرح شده در این 
نشست ایجاد قرارگاه مشترکی با محوریت و مدیریت 
دادستان عمومی و انقاب تهران و با حضور دستگاه 
های امنیتی و انتظامی به منظور مقابله با هنجارشکنی 
بود. صدور دســتورات قضایی برای شناسایی، رصد، 
نظارت، از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست 
بود. همچنین مقرر شــد عوامل اصلی هنجارشکنی 
ها توسط ضابطین ســریعا شناسایی شده و پس از 
مستندسازی اتهام، آنها در کوتاهترین زمان ممکن با 

حکم قضایی بازداشت شوند.
برگزاری جلسات قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش 
هر ۱5 روز یکبار با حضور مســئوالن ارشد قضایی، 
انتظامی و امنیتی اســتان تهــران نیز یکی دیگر از 
اولویتهایی بود که در این جلســه بر روی آن تاکید 

شد.

سرمقاله

یادداشت

یادداشت

خبر

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه افتتاحیه 
سامانه ارتباطات مردمی اعالم کرد

 تصمیمات جدید برای بازگشت 
ارزهای صادراتی

صفحه5

فرمانده کل ارتش:
بخش اعظم عوامل شکل گیری 
بحران ها ناشی از نقش آفرینی 

قدرت های خارجی است
صفحه2
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صفحه۹ صفحه۱0

قیمت های نفت خام در پایان معامات هفته با نگرانی از تشــدید شیوع کرونا و 
سقوط مجدد تقاضای نفت، سقوط کرد و بدترین هفته خود از ماه آوریل را به ثبت 
رساند. قیمت نفت روز جمعه معامات پرنوسانی را تجربه کرد و با کاهش روبرو شد 
و تحت تاثیر افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا و چشــم انداز تیره تقاضا، دومین 
کاهش ماهانه متوالی را به ثبت رساند. بهای معامات نفت برنت که روز پنج شنبه تا 

مرز ۳۶ دالر و ۶۴ سنت سقوط کرده بود...

گرچه اکران فیلم یازده ۶۰ بهانه ای شــد تا از »ویدا جوان« بخواهیم تا در یک 
گفت وگو با ما هم کام شــود، اما دغدغه اصلی ما گفت وگو با بازیگری جوان و با 
استعداد بود تا بتوانیم از چالش های این حرفه به خصوص در یک دهه اخیر که با 

فراز و نشیب هایی بیش ازگذشته رو به روست همکام شویم.
ویدا جوان را شــاید بسیاری از مخاطبان تلویزیون بیشتر با سریال »پژمان« و 

»ماه و پلنگ« به خاطر بیاورند ولی...

بانگرانیازتشدیدشیوعکرونارخداد

سقوط قیمت نفت به پایین ترین 
سطح 5 ماهه 

گفتوگوباویداجواناز»پژمان«تا»آبادانیازده60«

بازیگر نمی تواند یک تنه ضامن 
موفقیت کار شود

در 25 مرکز استان و 89 شهرستان اجرا می شود

محدودیت های 
سخت کرونایی

صفحات2و4

عمران خان:
جنگ ایران و عربستان فاجعه خواهد بود

نخســت وزیر پاکستان در گفت وگویی به دیدگاه جوامع غربی نسبت به کشورهای مسلمان پس از انقاب اسامی ایران و تاش پاکستان برای میانجی گری 
میان ایران و عربستان اشاره کرد. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه اشپیگل، عمران خان، نخست وزیر پاکستان در گفت وگو با این روزنامه در پاسخ به این سوال 
که واکنشــش به اتهام سیاســت دوگانه پاکستان در منطقه با توجه به تحوالت افغانستان و روابط پاکستان با هند چیست، توضیح داد: این که چنین تصوری از 
پاکســتان وجود دارد، مایه تاسف است. تمامش از ســال های ۱۹۸۰ پس از انقاب ایران شروع شد. بسیاری در غرب این دیدگاه را به کشورهای مسلمان پیدا 

کردند که انگار شکافی میان لیبرال ها و محافظه کاران وجود داشت که یک ارزیابی بسیار ساختگی است.

رئیس جمهور اعام کرد: محدودیت های جدید در ۲5 استان و ۴۶ شهرستان اعمال می شود.
به گزارش ایســنا، حجت االســام و المسلمین حسن روحانی در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ما در بحث کرونا مسائل مفصلی را در جلسه 
امروز بررسی کردیم، اظهار کرد: ما برای اینکه بتوانیم در برابر این ویروس موفق شویم باید به وظایف خود عمل کنیم. بهداشت و درمان و دولت و مردم هرکدام 

وظایف خود را دارند که باید انجام دهند. از تامین وسایل و خرید آن تا سایر اقدامات و نیز وظایف کادر پزشکی کشور...

صفحه۳

صفحه۱۱

کلید کاخ سفید در دستان تگزاس و فلوریدا است

کـار دشـوار ترامـپ
 بـرای پـیروزی


