
قرار دولت با مردم این نبود

مطلوبیت توسعه همه جانبه 

در انتخابــات، بر مبنای شــعارهای داوطلبان 
رای می دهند. دراین  صــورت هر داوطلبی که در 
راستای مصالح ملی و مردمی و منافع عمومی قول 
بدهد و مقبــول بیفتد، این نامزد انتخاباتی، برنده  
این رقابت خواهد بــود. در هنگامه  انتخابات دوره 
سیزدهم ریاســت جمهوری بدون آنکه با مقدمات 
و فضاســازی های آن کاری داشــته  باشیم، برنده  
انتخابــات، عهدی با مردم بســت کــه کابینه ای 
کارآمد، کاری و از همه  جناح ها و به بیانی  دیگر از 
همه اقــوام ایرانی گلچین خواهد نمود و تأکیدش 
هم وفای به عهد بــود که »اوفوا بالعهد« و بعضی 
بدان بــاور بودند دولت ســیزدهم، اعتماد از کف 
رفته را بازســازی خواهد نمود و دوباره مردم مثل 
تخته هــای فوالد به هم می پیوندنــد. بنده هم در 
یادداشتی هم نوشــتم که اگر آن هفتاد درصدی 
که به رئیســی رأی نداده اند بــه دولت گراییدند، 
موفقیتــش حتمی و بــه تضمین اســت اما اگر 
شرایطی پیش آمد که در همان ۳۰ درصد هم  رای 
وی ریزش داشت، دیگر قادر به بازسازی آن دیوار 
فروریخته اعتماد نیســت و به تعبیری دیگر، این 
آخرین فرصت را هم از دســت  داده اســت. حال، 
ســوال از جناب رئیســی این اســت که یک بار، 
آن گفته های هنگامــه انتخابات را با هیات دولت 
منتخب و رای اعتماد گرفته خودش منطبق کند 
آن گاه خود به عنوان کســی که در دســتگاه قضا 

صرف عمر کرده  است، داوری خواهد نمود که در 
آن ۳۰ درصد هم ریزش داشــته یا بخشی از آن 

آرای ۷۰ درصدی را به جبهه خود آورده  است؟
در اینجــا تنها به دو مــورد از عملکرد وزیران 
کابینه  اشاره می شود: نخســت، وزارت کشور که 
فرد موجهی برای این ســمت رای اعتماد گرفته 
و همیــن جای بحث دارد که ســردار، وزیر دفاع 
دولت پیشــین است و در حرفه خود موفق، سؤال 
این اســت که چــرا در وزارت متناســب با حرفه 
خود گمارده نشــد و ازآنجا که گفته اند: »هر چیز 
به جای خویش نیکوســت و جای چشم در کاسه 
چشم است«، چه تضمینی برای موفقیت هست و 
آیا در صورت عدم موفقیت، به شــخصیت ذاتی و 
کاری و حرفه ای ایشان آسیب نرسانده ایم و از آن 
مصیبت بارتر آیا مسند وزارت کشور را دچار تنازل 
نکرده ایم؟ بویژه اگر ایشان قصد آن را داشته باشد 
که ســرداران را به حکم موفقیت در امور نظامی 
به عنــوان نماینده دولت به اســتانها معرفی کند. 
چون شــیوه عمل گرای نظامی گری دیگر است و 
استانداری و کشورداری و فرمانداری دیگر. به این 
سؤال منطقی پاســخ باید داد که آیا در مجموعه 
فرمانــداران و  و  اســتانداران  از  وزارت کشــور، 
کارکردگان  نمی شد هم وزیر کشور و هم استاندار 
و فرماندار را برگزید؟  و چنانچه ادعا آن باشــد که 
قحطی قابلیت اســت و خشکسال درایت، پس بر 
این  همه هزینه ای که جهت به ثمر رسیدگی آنان 
صرف شده  است و بر آن عمر هبه و هبا شده باید 
گریســت! چه خوب بود که با انجمن استانداران و 
وزیران کشــور عصر انقالب اسالمی طی این ۴۳ 

سال مشورتی می شــد و شخصیت نظامیان را که 
کارشــان نظامی گری است و شاکله شان و شالوده 
روش و منش شــان در این عرصه متبلور شده، و 

شکل گرفته؛ زیر سؤال نمی آوردیم.
و دوم، وزارت میــراث اســت و شــنیده هایی 
که امیدواریم درســت نباشــد، آوردن نیرویی که 
زمانی رئیس صداوســیما بوده، به این وزارتخانه، 
یعنی نشــاندن درخت دو دستگی و افشاندن بذر 
ناکارآمدی؛ چون خــود هماهنگی بین دو نیروی 
درونی و بیرونی به عمر یک دوره  رئیس جمهوری 
زمان می برد ضمن آنکه این اردوکشــی معقول به 
نظر نمی رســد و مدیر آن اســت که همان نیروها 
را با مدیریت خود آن چنان ســامان دهی نماید که 
بهترین نتیجه حاصل شــود. وانگهی، نگرش های 
صداوســیمایی که در دوران تصــدی ضرغامی و 
ضرغامی ها، آن  همه ریزش داشته با میراثی هایی 
که کارشــان از مقوله دیگر اســت چه سنخیتی 
می تواند برقرار باشد؟ و چه موفقیتی و نتیجه ای از 
این سیاســت حاصل خواهد شد و اگر نشد آیا در 
همان ۳۰ درصد، ریزش نداشــته ایم؟ و آن سخن 
معاون اول که خود می بایســت درمورد واکســن 
کرونــا به قولش عمل می کــرد و نکرد خطاب به 
رئیســی این نبــود که به قول هایی کــه به مردم 
داده ای باید وفا شود و آیا در این پنجاه روز از این 
وفا، سخن مستدل و مســتندی به ظهور رسیده 
 اســت که این دم گرم وفاداری به آهن ســرد آن 
۷۰ درصد، گرمای اعتمادی بدهد؟ چنانچه پاسخ 
منفی اســت، آیا نباید گفت که دولت به  قرار خود 

با مردم عمل نکرده  است؟

اخیرا شــهردار تهران  با اشاره به حضور تعداد 
کثیری از شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم در 
گلزار شــهدای بهشت زهرا اظهار داشته اند بهشت 

زهرا باید به قطب فرهنگی کشور تبدیل شود. 
هر ساله به مناســبت گرامیداشت هفته دفاع 
مقــدس برنامه هــای متنوعی از ســوی نهادها و 
سازمان های نظامی و دولتی اجرا میگردد و سعی 
شده در این ســال ها از جنگ هشــت ساله بین 
ایران و عراق الگوهایی در حوزه فرهنگ، اجتماع، 
مدیریت و حکمرانی ارائه شــود. اظهارات شهردار 

تهران نیز در همین راستا است. 
جنگی که اگرچه زمینه ساز ظهور و بروز رشادت 
و فداکاری دلیرمردان این آب و خاک شد؛ اما بنا به 
ماهیت جنگ که ویرانگری است، هزینه های مادی 
و معنوی سنگینی برای ایران داشت. این جنگ از 
سویی موجب افزودن تجربه های نظامی و امنیتی 
جمهوری اســالمی شــد و  تقویت بنیه نظامی و 
مردمی شــدن دفاع از محسنات این رویداد بود و 

از ســویی دیگر همچون هر جنگ دیگری در هر 
زمان و مکانی، موجب تباهی و ویرانی سرمایه های 
مادی و معنوی شده است و ایران هم از این قاعده 
مســتثنی نیست. همچنین این جنگ هشت ساله 
تاثیرات شــگرفی بر ارزش های نظام حکمرانی و 
رفتار نخبگان سیاسی داشته است. هم اکنون پس 
از چند دهه کمــاکان ادبیات جنگ و مقاومت در 
همه امور از فرهنگ و آموزش تا ارزشیابی افراد و 
بهره مندی از امتیازات دولتی تعیین کننده است. 

حال باتوجه به جمیع این جهات، این سوال را 
می توان پرسید که با توجه به تغییرات بین نسلی 
و تحــول فضای اجتماعی آیــا می توان برای همه 
دوران ها از الگوهای جنگ برای توسعه بهره برد؟ 
تجویزات فرهنگی سیاستمداران همانند قرار دادن 
بهشت زهرا بعنوان قطب فرهنگی و تقدس سازی 
چنین اماکنی به چه اندازه به توسعه، رشد اخالق 
اجتماعی و ارتقای حســن رفتار شهروندان کمک 
می کند و پرسشــی اساســی تر مطرح اســت که 
الگوهــای  نظام حکمرانی بر پایه جهاد و جنگ به 
چه اندازه موثر بوده و آیا می تواند در همه شرایط 

و دوران ها موفق باشد؟ 
در دوران معاصر جنبش های اســالمی که در 

خاورمیانــه ظهور کرده اند چنانچه پیروز شــده و 
فرصت حکومتداری یافته اند اکثرا با تفســیرهای 
گوناگون رهبران خود، قصد توســعه و گســترش 
نفوذ خود در جهــان دارند. این عقیده برگرفته از 
متون دینی و تفاســیری است که با برداشت های 
فرقه ای همراه می شود و پیروان را متقاعد می کند 
که بر پایه گسترش اسالم به همه بالد)بالدکفر( یا 
کمک به محرومان و مستضعفان جهان و یا مقابله 
با اغیار و دیگر ادیان نیازمند روحیه جنگجویی و 
سلحشــوری باشند و باید آماده جنگ و دفاع بود. 
این اندیشــه در ابتدای جنگ و در شرایط روحیه 
انقالبی اوایل دهه شصت در ایران استمرار داشت و 
برخی بدنبال صدور انقالب و فتح دیگر سرزمین ها 
بودند. اندیشــه و گفتمانی که امروز در افغانستان 
توســط گروه طالبان ترویج می شــود نیز مصداق 
دیگر و متفاوتی از جهانگیری و اسالمی سازی همه 
عالم اســت. با این توصیف چنانچه این عقیده به 
عنوان پایه و اساس توسعه قرار گیرد به جز درگیر 
شدن دائم و فرسایشی با گروه ها و دولت های غیر 
خودی و عادت به موضعگیری و دشــمن سازی و  
انحراف از تعالی و توسعه راه به جایی نخواهد برد. 
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دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعالم کرد

پرخطرها 
حتما واکسن آنفلوآنزا بزنند

در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید مطرح شد

 دو سوال رئیس جمهور 
از دانش آموزان

براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی مشخص شد

شتاب رشد اقتصادی مستلزم 
گسترش واکسیناسیون کرونا

امیرعبداللهیان در نشست با محققان ارشد اندیشکده های آمریکایی:
ایران آماده گفت وگوهایی نتیجه محور است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسید؛ »خیلی زود یعنی کی؟«

ابهام واشنگتن درباره زمان بازگشت تهران به وین

وزیــر امور خارجه، گفت: جمهوری اســالمی  ایــران به رغم بدعهدی های آمریــکا و همچنین بی عملی اروپا، بر اســاس اصول خود به دیپلماســی پایبند بوده و آماده 
گفت وگوهایی نتیجه محور است که منافع و حقوق مردم ایران را تامین کند. به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه،  حسین امیرعبداللهیان 
در ادامه دیدارها و جلسات خود در حاشیه مجمع عمومی  سازمان ملل متحد، شب گذشته در جمع گروهی از محققان، دانشگاهیان و نمایندگان ارشد اندیشکده های آمریکا 
حاضر شد و ضمن تشریح سیاست خارجی دولت جدید جمهوری اسالمی  ایران، به پرسش های آنان درباره موضوعات مختلف از جمله سیاست خارجی و منطقه ای جمهوری 
اسالمی  و آینده توافق هسته ای پاسخ گفت. وزیر امور خارجه در این نشست بر عزم دولت جدید جمهوری اسالمی  برای اتخاذ یک سیاست خارجی مبتنی بر اولویت بخشی 
به همسایگان و کشورهای آسیایی تأکید کرد و دیدگاه های ایران درباره موضوعات منطقه ای از جمله وضعیت افغانستان، سوریه، یمن، بحرین و دیگر مناطق را شرح داد.

امیرعبداللهیان همچنین تصریح کرد: هرچند دولت جدید به توسعه روابط با همسایگان و کشورهای آسیایی اولویت داده است...

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان درباره زمان از سرگیری مذاکرات وین خواستار توضیح ایران درباره 
زمان شروع مجدد این رایزنی ها شد. به گزارش ایسنا، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره 
اظهارات حسین امیرعبداللهیان مبنی بر اینکه مذاکرات وین به زودی از سرگرفته می شود، گفت: البته ما هم اظهارات امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه ایران که 

گفته است این کشور به میز مذاکرات باز می گردد را شنیده ایم. الزم است از آنها پرسیده شود که منظور از عبارت »زود« یا »خیلی زود« چیست.
بنابر گزارش وب سایت وزارت امورخارجه آمریکا، پرایس افزود: این چیزی است که در هفته گذشته بارها شنیده ایم اما هنوز به طور دقیق متوجه نشده ایم 
که معنی آن چیست. وی در ادامه مدعی شد: ما به نوبه خود آماده بازگشت به وین و به نتیجه رساندن مذاکرات مان هستیم؛ مذاکراتی که باید به سرعت پیش 

از بسته شدن پنجره فرصت بازگشت به برجام به نتیجه برسد.
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منصور فرزامی

علی اکبر مختاری

اروپا انتخابات آلمان را از نزدیک دنبال می کند 

ژرمن ها در مسیر انتخاب جانشین مرکل
شــاید تصور آلمان بدون »آنگال مرکل« صدراعظم ژرمن ها سخت باشد. انتخابات سرنوشت ساز آلمان پیش رو قرار دارد و این 
پرســش مطرح اســت که چه کسی قرار است جای »آنگال مرکل« صدراعظم این کشــور بنشیند؟ به گزارش خبرگزاری د پ آ، 

»آرمین الشت« رهبر حزب محافظه کار دموکرات مسیحی آلمان و جانشین احتمالی مرکل در...

هفته دفاع مقدس گرامی باد
همزمان با هفته دفاع مقدس و در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید پشتیبانی و مانع زدایی ها، 

سربازان جبهه اقتصادی اپال پارسیان، توانستند رکورد ماهیانه کنسانتره و گندله را بشکنند.
این افتخار را به آحاد همکاران و مردم شریف شهرستان خواف تبریک عرض می کنیم. 

                                                                                                                                            روابط عمومی

معاون سابق وزارت خارجه به داستان سرایی کاسبان تحریم و روزنامه کیهان پاسخ داد

ماجرای اشک های وندی شرمن 
و ترحم عراقچی چه بود؟

فرا رسیدن اربعین حسینی را صفحه11
به عموم آزادیخواهان و حق طلبان تسلیت می گوییم


