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ویژه نامه نماز جمعه

اصـول  در  انقـاب  ابتـدای  در  مـردم 
متعـدد قانـون اساسـی دولـت را متعهـد 
کردنـد بـه رفـع تبعیضـات  نـاروا و ایجاد 
امکانـات  عادالنـه  بـرای  همـه و در تمـام  
زمینه  هـای  مـادی  و معنـوی؛ از حقـوق 
سیاسـی گرفتـه تـا حـق بـر آمـوزش و 
تامیـن اجتماعـی و مسـکن. امـا فضای 
مجـازی و حقیقـی در جامعـه حقوقـی 
پـر اسـت از حقـوق سیاسـی، از حـق بـر 
آزادی بیـان گرفتـه تا حقـوق انتخاباتی و 
غیـره و غیـره. مسـائلی کـه معمـوال و در 
مقـام عمـل در اختیـار طبقه متوسـط به 
بـاال اسـت و حقـوق بدیهـی ای مثل حق 
بـر مسـکن یـا حـق بـر غـذا کمتـر مـورد 
توجـه، بحـث و بررسـی قـرار می گیـرد. 
شـاید مانند داستان کتاب قلعه حیوانات  
در میان حق ها نیز اشـرافیت برقرار است! 
برخـی از حق ها حق تر هسـت چون فقط 
طبقـات مرفـه و متوسـط از آن اسـتفاده 
می کننـد و برخـی از حق هـای مرتبـط بـا 
فقـرا بـا ارفـاق زیـاد حـق هسـتند؛ مثـل 
همیـن حـق بـر مسـکن یا حـق بـر غذا! 
اگر فقر را به معنای محرومیت از امکانات 
اولیـه زندگـی از قبیـل خوراک و مسـکن 

آشـامیدنی  آب  بـه  دسترسـی  عـدم  و 
سـالم و خدمـات بهداشـتی و درمانـی و 
آموزشـی، در نظـر بگیریـم، بـا اسـتناد به 
اعامیـه جهانـی حقـوق بشـر بایـد آن را 
موضوعـی حقوق بشـری به شـمار آوریم.

در سـنت فقهـی مـا نیـز مسـاله آنقـدر 
بدیهـی اسـت کـه حتـی صاحـب جواهر 
نـه  را  حقـوق  ایـن  حلـی  محقـق  و 

بـرای انسـان کـه حتـی بـرای حیوانـات 
شـمرده اند! واجـب  حقـوق  از  هـم 

اصـول  اسـامی،  فقـه  بشـر،  حقـوق 
از  هرآنچـه  و  اساسـی  قانـون  متعـدد 
ایـن قبیـل هـم کـه سـوز محزون سـاز 
مـا شـود مگـر می توانـد ُهرمـی بـر سـوز 

استخوان سـوز سرمای زمسـتان شود؟! 
سـردی هـوا، کج فهمـی و رخوت 

مسـئولینی کـه در کـف کار 
حتـی قائـل بـه لزوم 

افزایـش ظرفیـت گرمخانه هـا بـه تعـداد 
مورد نیاز نیسـتند و جامعه اسـامی ما را 
با غرب وحشـی مقایسـه می کنند سطح 
مطالبـه را از مطالبـه حـق بـر مسـکن و 
طراحـی فرآینـد دقیق بـرای جلوگیری از 
افزایش این آسـیب ها و سیاسـت گذاری 
اقتصـادی درسـت، بـه مطالبـه اسـکان 
آن هـم در کوتـاه مـدت تقلیـل می دهـد. 

چـاره ای نیسـت! ظاهـرا بایـد از حـق بـر 
مسـکن بـه حق بـر اسـکان کوچ کنیـم...
کنیـم؟! چـه  نکنیـم  کـوچ 

گـزارش اتوبوس خوابـی تلـخ بـود ماننـد 
کارتـن  گورخوابـی،  خوابـی،  پشـت بام 
خوابـی و قـس علـی هـذا امـا واقعیـت 
کنیـم.. . تکذیبـش  نمی توانیـم  دارد؛ 

مواجـه  کـه  پدیده هـا  ایـن  بـا 
حتـی  می شـویم 
و  سـی  اصـل  خوانـدن 

یکـم قانـون اساسـی سـخت می شـود؛ 
هـم  آن  مسـکن،  بـر  حـق  بـه  کـه 
هـر  بـرای  نیـاز  بـا  متناسـب  مسـکِن 
فـرد و هـر خانـواده تاکیـد کـرده اسـت.

اساسـی  قانـون  مذاکـرات  مشـروح  از 
مظلوم هم کـه بخواهیم بگوییم اینچنین 
گفتگویی هسـت که: »- باید معلوم شود 
کـه دولت چگونـه و از چه محل و عوایدی 
اجـرا کنـد؟ را  یکـم[  و  اصل]سـی  ایـن 

+ منبـع اش بیت المـال مسـلمین اسـت 
اسـت.  اجرایـش  بـه  موظـف  دولـت  و 
همـه  و  قـوه  سـه  هـر  )ص۷۸۲(« 
و  امکانـات  و  ثـروت  دارای  نهادهـای 
قـدرت و بودجـه و برخـوردار و بهره منـد از 
ثـروت عمومـی و بیت المـال بایـد وفادار 
بـه قانـون اساسـی باشـند. مشـروعیت 
اسـت. ملـی  میثـاق  همیـن  از  آن هـا 

علی الخصـوص قـوه مجریـه کـه مطابـق 
اصـل یکصد و سـیزدهم قانون  اساسـی، 
بـا  اساسـی  قانـون  اجـرای  مسـئولیت 
رئیـس اوسـت و بر اسـاس همـان اصل 
سـوم یکی از تعهداتش رفع فقر و برطرف 
سـاختن هرگونه محرومیت در زمینه های 
تغذیه و مسـکن و کار و بهداشـت اسـت.

گـزارش اتوبوس خوابـی تلـخ بـود ماننـد پشـت بام خوابـی، گورخوابـی، کارتن 
خوابـی و قـس علـی هـذا امـا واقعیـت دارد؛ نمی توانیـم تکذیبـش کنیـم.. .

یکـم  و  سـی  اصـل  خوانـدن  حتـی  می شـویم  مواجـه  پدیده هـا کـه  ایـن  بـا 
هـم مسـکِن  آن  بـر مسـکن،  بـه حـق  اساسـی سـخت می شـود؛ کـه  قانـون 

اسـت کـرده  تاکیـد  خانـواده  هـر  و  فـرد  هـر  بـرای  نیـاز  بـا  متناسـب 
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که دخالـت در هر  کننـده بـه قـدری بـوده و     هسـت  گمـراه  و مـع األسـف دامنـۀ تبلیغـات 
وحانیـون و علمـای  امـر اجتماعـی و سـیایس را در جامعـۀ مسـلمنی برخـاف وظایـف     ر
یضـۀ  گناهـی ناخبشـودین می خواننـد؛     و فر دیـن می داننـد؛ و دخالـت در سیاسـت را 
کـرده و جتـاوز از ایـن حـد را ضـد     اسـام  منـاز مجعـه را بـه یـک صـورت خشـک مقصـور 
اسـامی  ملت هـای  و  اسـت،  ناشـناخته  و  یـب  غر اسـام  گفـت  بایـد  و  می داننـد. 

وی و     ناآشـنا بـه حقایـق اسـامند. منـز

تعارض منافع یکی از مسائلی است که درتمام کشور 
ها از جمله کشور ما وجود دارد این مسئله عاوه بر بهم 
ریختن نظم عمومی باعث بروز مشکات عدیده ای 
برای مردم می شود. امروزه هر کشور مدعی مبارزه با 
فساد، در تاش است تا با هدف جلوگیری از اتاف 
منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی، از این 
تعارضات پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه 
آورد. فراهم  بیش تری  سرعت  و  دقت  با  را  کشور 

در راستای اباغ بخشنامه ای از سوی دیوان عدالت 
کشور که بر اساس آن، دو بند از بخشنامه سازمان 
ثبت اسناد ابطال و صدور سند مالکیت خودرو توسط 
دفاتر اسناد رسمی سلب شد و برگ  سبز خودرو به 
آمد کانون  سردفتران سطح  به حساب  عنوان سند 
اعام کردند. اقدام  این  با  را  خود  مخالفت  کشور 

در متن قانون به افرادی که صاحیت تنظیم اسناد 
تنظیم  بر  اصل  و  است  شده  اشاره  دارند،  رسمی 
ماموران  نزد  و  رسمی  اسناد  دفاتر  در  سند  ثبت  و 
صاحیت دار است و غیر از این کسانی که وارد این 
عرصه می شوند باید دارای صاحیت های مشخصی 
باشند. بنا به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، 
عدم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی منجر 
به تشکیل پرونده در قوه قضاییه خواهد شد و باید 
در نظر داشته باشیم یک جنبه اسناد رسمی تنها به 
نقل و انتقاالت اختصاص دارد و مراکز تعویض پاک 
این امکان را ندارند که این می تواند مشکل ساز شود.

بنا به اظهار عضو هیئت مدیره کانون سردفتران، دفاتر 
نمی توانند  اصا  سبز  برگ  استناد  به  رسمی  اسناد 

بر  دلیل  برگ سبز  و  کنند  احراز  را  مالکیت خودرو 
مالکیت خودرو نیست. طبق قانون، شروط رسمی 
سند این است که شرایط آن و صاحیت تنظیم کننده 
آن رعایت شود. در  قانون مدنی نیز به صراحت آمده 
شرایطی که در برگ سبز وجود دارد، شرایط تنظیم 
از جمله  برخی ماحظات  زیرا شامل  نیستند  سند 
با توجه به  مشخص بودن فروشنده و... نمی شود. 
مالکیت  فقط  خودرو  سبز  برگ  شده  ذکر  مطالب 
سبز  برگ  به  افراد  اگر  می کند.  مشخص  را  پاک 
خودرو اکتفا کنند خریداران بسیاری متضرر خواهند 
شد زیرا فقط صاحب پاک خودرو خواهند بود نه 
دفاتر  در  خودرو  سند  ثبت  این ها  بر  عاوه  خودرو. 
اسناد رسمی هزینه ها را تا 60درصد کاهش می دهد.

برخاف نامه دادستانی مبنی بر اعام اینکه برگ سبز 
خودرو »سند مالکیت« است، اما دفاتر اسناد رسمی 
سند  تنظیم  و  صاحیت  احراز  به  مکلف  همچنان 
هستند و باید تکالیف قبلی قانونی را رعایت کنند. در 

صورت عدم رعایت این مورد و انتقال مالکیت فقط با 
استناد به برگه سبز نیز مورد پیگرد قانونی قرار خواهند 
سردرگمی  باعث  شده  ایجاد  دوگانگی  این  داشت. 
تنها کسانی  مردم،  و  شده  آن ها  و کافگی  مردم 
هستند که در این تعارض منافع متضرر خواهند شد.

از متن  برگرفته  نظرهایی که همگی  اختاف  وجود 
قوانین موضوعه متعدد هستند، دیوان عالی کشور 
را برآن داشت تا در اولین جلسه رای وحدت رویه 
خود، با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت 
خودرو را اعام کند. قرار بود در این جلسه اختاف 
نظر های چند ساله در این رابطه به پایان برسداما پس 
از برگزاری این جلسه گزارش ها حاکی از این بود که 
این موضوع از دستور کار هیئت عمومی  دیوان عالی 
کشور خارج شد و قرار است در رابطه با انتقال خودرو 
طرحی دوفوریتی در مجلس مطرح شود. باید دید 
این بی نظمی ها تا کجا ادامه پیدا می کند و آیا درنهایت 
سردرگمی مردم در این موضوع به پایان می رسد یا خیر؟

معادلـــه چنـــد مجهولی 
ــودرو ــند خــ ــت ســ ثبـــ

صحیفه امام؛ ج 19، ص21

دخالت در سیاست، حقیقت اسالم

هادی محمدپور



است.  بازی  رشد کودک،  و  تربیت  اصلی  عامل  سنی، 
است  بازی  طریق  است.از  زبان کودک  بازی،  واقع  در 
بروز  شیوه  همدلی،  و  همکاری  به کودک  می توان  که 
احساسات و عواطف، شیوه تعامل با دیگران، ارزش ها 
و فضائل اخاقی و بسیاری از مفاهیم دیگر را آموخت. 
در این میان اسباب بازی به عنوان وسیله بازی، جایگاهی 
ویژه دارد. زیرا نوع اسباب بازی ای که در اختیار کودک قرار 
می گیرد، نوع بازی کودک را تعیین می کند و بسته به اینکه 
کودک چه بازی انجام بدهد، شخصیت او شکل می گیرد.

اگر اسباب بازی برای بازی های جمعی استفاده شود، کودک 
تعامل با دیگران، همکاری و همدلی را در بازی یاد می گیرد.

اگر عروسک هایی که برای کودک تهیه می شود، نمادی از 
شخصیت ها و انسان های فداکار باشد، کودک با الگو قراردادن 
آن ها سعی می کند شخصیت خود را به آنان نزدیک کند .

اما در حال حاضر با دیدن بازارهای اسباب بازی فروشی، 
از  دست  این  جای  چقدر  دید که  وضوح  به  می توان 
عروسک ها و اسباب بازی ها خالی است و به جای آن ها، 
بازار پر است از وسایل بازی غیرمتبط با فرهنگ بومی ما. 
ابرقهرمان های  شخصیت  نماد  که  عروسک هایی 
بین  در  خشونت  ترویج  باعث  و  هستند  هالیوود 
کودکان می شوند. اسباب بازی هایی که ذائقه کودکان را 
تغییر داده اند؛ طوری که تمام تاش و کوشش کودک 
بشود! بتمن  یا  و  عنکبوتی  مرد  شبیه  است که  این 

البته نکته قابل توجه این است که آنچه باعث محبوبیت 
پیوست  است،  شده  بین کودکان  در  این شخصیت ها 
فرهنگی آنان است. به عبارتی پیوست فرهنگی یعنی 
شناساندن شخصیت ها و الگوها به کودکان. در هالیوود، 
برای یک ابرقهرمانی مانند مرد عنکبوتی و یا بتمن ابتدا 
چندین فیلم و انیمیشن تولید می شود و بعد از آن که از آن 
شخصیت، تصویر یک آدم شکست ناپذیر در ذهن کودن 
شکل گرفت، اسباب بازی آن وارد بازار می کند. درحالی که 
در ایران، معدود کارهایی که در این زمینه انجام شده، بدون 
پیوست فرهنگی بوده و همین عامل، اسباب بازی های 
می کند. برای کودکان  خاصی  جذابیت  فاقد  را  داخلی 

حرف  یک  فرهنگی  تهاجم  گفت  باید  هم  آخر  در 
برخی  هنوز  واقعیتی که  است.  واقعیت  یک  نیست؛ 
این  با  مقابله  راه  نمی گیرند.  جدی  را  آن  مسئولین 
تهاجم هم تاسیس چند سازمان و نهاد دولتی نیست. 
انگیزه ای  با  جوانان  و  مردمی  گروه های  از  حمایت 
اما  در حال جهاد هستند؛  فرهنگی  در جبهه  است که 
به جای حمایت، طرد شده و جدی گرفته نمی شوند.

اســـــــــــــباِب  فرهنـــــــگ؛ 
مســـــــــــــئولین! بـــــــازی 
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شورای  اعضای  جلسه   ۱۳۹۲ سال  ماه  آذر  نوزده 
انقاب:  معظم  رهبر  با  فرهنگی  انقاب  عالی 
با  خوردم  حرص  قضیه  این  سر  قدر  چه  »من 
بکنند.« را  کار  این  که  کار  این  مسئولین  از  بعضی 

به نظرتان چه مسئله ای این قدر اهمیت دارد که رهبر انقاب 
در جلسه ای در سطح سران قوا و برخی وزرا  و سایر اعضای 
شورای عالی انقاب فرهنگی، اینگونه از آن سخن می گویند؟

جمله کامل ایشان این جمله  است: »من چه قدر سر 
قضیه تولید اسباب بازی داخلِی معنی دار و جذاب حرص 
خوردم با بعضی مسئولین این کار که این کار را بکنند.«

اسباب  صنعت  اخیر  سال های  وضعیت  به  نگاهی 
در  انقاب  رهبر  توصیه  که  می دهد  نشان  بازی، 
دیگر  بسیاری  مانند  حوزه،  این  به  ویژه  توجه  مورد 
مورد  دیگر،  زمینه های  در  ایشان  توصیه های  از 
است. شده  واقع  امر  مسئولین  بی مهری  و  غفلت 

شاید علت این مسئله، کودکانه پنداشتن موضوع باشد. به 
عبارتی شاید مسئولین در شأن خود نمی بینند که به شکل 
جدی به مسئله اسباب بازی ورود کنند و با زبان بی زبانی 
می گویند: »اسباب بازی است دیگر؛ چیز مهمی نیست. 
نمی خواهد!« توجه  قدر  این  بازی کودکان که  وسیله 

اما در حال حاضر، اهمیت این کاالی مهم و حیاتی چه از 
جنبه اقتصادی و چه از جنبه فرهنگی مورد توجه بسیاری 
از کشورها از جمله چین و آمریکا و... قرار گرفته است 
و سرمایه گذاری های کانی در این حوزه انجام می شود.

چیزی  جهان،  در  بازی  اسباب  صنعت  مالی  گردش 
حدود ۹۰ میلیارد دالر در سال است؛ و چین با صادرات 
رتبه نخست صادرات  میلیارد دالری،  ساالنه حدود ۴۰ 
درآمد  دیگر،  بیانی  به  داراست.  را  جهان  بازی  اسباب 
اندازه  به  تنهایی  به  بازی،  اسباب  صنعت  از  چین 
است. آن  از  بیش تر  حتی  و  ایران  نفتی  درآمد  کل 

بازار جهانی، به طور میانگین ۱۵  از این  ایران  اما سهم 
میلیون دالر در سال است که نشان دهنده غفلت از این 
حوزه است. اساسا نقش اسباب بازی در تربیت کودک، 
روانشاسان،  برخی  اعتقاد  به  است.  بی بدیل  نقشی 
و  کودکی  در  انسان  شخصیت  از  درصد   ۵۰ حدود 
بازه  این  در  می گیرد.  شکل  مدرسه  از  قبل  سال های 

تــعــجــــــــــــــــب آور؟
علی  عبدالعلی  حکمی  »طی  بود:  کوتاه  خبر 
خلیج  پتروشیمی  مدیرعامل  عنوان  به  عسگری 
موضوع،  این  به  واکنش ها  اما  شد«.  منصوب  فارس 
است. مجازی  فضای  روزهای  این  داغ  اخبار  جزء 

اغلب کاربران موضوع را عجیب و غیر قابل باور می دانند. 
همه گمان می کردند، رئیس سابق صداوسیما در یک پست 
فرهنگی منصوب شود و نه در یک هلدینگ صنایع شیمیایی.
اما آیا واقعا خبر تا این حد تعجب آور است؟ قطعا خیر!

یک  به  غریب،  و  عجیب  انتصابات  روزها  این 
شده  باعث  رویه  این  و  است  شده  تبدیل  رویه 
نباشد؛ تعجب آور  اتفاقی  هیچ  دیگر  است 

حدود یک ماه  پیش  وزیر اقتصاد، رئیس فدراسیون تنیس 
را که لیسانس پرستاری دارد به عنوان معاون حقوقی معرفی 
کرد! البته که به دلیل فشار عمومی این حکم باطل شد اما 
نشان دهنده رویه نادرست جا افتاده در انتصابات است.

کارکرد  یک  تنها  انتصابات  این  نگارنده  نظر  به 
دولت! از  آنان  دل زدگی  و  جوانان  ناامیدی  دارد؛ 

وقتی جوانی عمرش را بر روی تحصیل رشته ای خاص 
می گذراند اما زمانی که باید شکوفا شود، مدیری غیرمرتبط 
و بازنشسته بر سر کار می نشیند تنها و تنها نا امیدی به او 
تزریق شده است و اگر جوان مملکتی ناامید باشد، آن 
مملکت هیچ ندارد. پس کاش با دقت بیش تری افراد را 
برای مسئولیت ها انتخاب کنیم که این انتخاب ما می تواند 
ایران قوی را تشکیل دهد و یا، خدای نکرده ایران ضعیف را.

محمدجواد مولویمحمدمیکائیل غالمی

علی حکیمی

ــن  ــه نپذیرفت ــه بهان ــت دوازدهــم ب ــه دول ــی ک در روزهای
ــود  ــرده ب ــز ک ــل همه چی ــور را معط ــم، کش fatf و تحری
ــاد  ــم فری ــا دائ ــود. خیلی ه ــان دراز ب ــا زبان ش خیلی ه
ــار  ــر ب ــد زی ــا بای ــت؛ ی ــاره ای نیس ــه چ ــد ک برمی آوردن
مذاکره)ولــو بــا هزینــه زیــاد و نتیجــه انــدک برویــم( یــا 
بایــد اینقــدر زیــر فشــار بمانیــم کــه لــه شــویم. می گفتند 
ــه  ــرد، ن ــن وارد ک ــوان واکس ــه می ت ــد ن ــا fatf نباش ت
ــه  ــه پیمــان شــانگهای پیوســت و ن دارو؛ نــه می شــود ب
ــت. ــایه داش ــورهای همس ــه کش ــادرات ب ــود ص می ش

سیاســت  و  تحریــم  آنقــدر  ســال ها  ایــن  القصــه 
آقایــان  ناکارآمــدی  بهانــه  بــود  شــده  خارجــی 
حــل  بــدون  بــود  شــده  باورشــان  همــه  کــه 
کــرد. اداره  را  کشــور  نمی تــوان  مســائل  ایــن 

در همیــن روزها اما هم شــاهد واردات واکســن هســتیم، 
ــاهد  ــم ش ــته ایم و ه ــانگهای پیوس ــان ش ــه پیم ــم ب ه
افزایــش قابــل توجــه میــزان صــادرات کشــور هســتیم. 
 fatf بــدون آنکــه تحریــم برداشــته شــود و بــدون آنکــه
را امضــا کنیــم. ایــن امیــد وجــود دارد کــه بــا عبــور از دوره 
بهانه جویــی دولــت و ورود به دوره تــاش مجاهدانه دیگر 
مشــکات کشــور نیــز بــه مــرور حــل شــود. ان شــاءهللا.

دیدیم که می شـــود



صــد و بیســت روز از عمــر دولت ســیزدهم 
می گــذرد و عمــوم جامعــه همچنــان 
مطالبــه تحــول را از دولــت ســیزدهم 
درگوشــه ذهــن دارنــد. اینکــه چقــدر 
ــی خواهــد  ــه عمومــی عملیات ــن مطالب ای
شــد فعــا مــورد بحــث مــا نیســت. چــرا 
ــر  ــای عم ــا انته ــت و ت ــه راه طوالنی س ک
دولــت ســیزدهم زمــان زیــادی باقــی 
ــه  ــل توج ــه قاب ــه ای ک ــا نکت ــده. ام مان
اســت، بازخوانــی شــرایط سیاســی و 
اجتماعــی چندیــن ســاله مــردم درطــول 
30 ســال گذشــته اســت. اینکــه ایــن 
مطالبــه  بــا  ارتباطــی  چــه  بازخوانــی 
مــردم پیرامــون تحــول در کشــور دارد، 
ــت. ــت اس ــن یادداش ــی ای ــوال اساس  س

پـــــرده اول؛ اعتمــــــــــاد مـــــــردم 
اقتـــــــــــدار دولـــــــــت ها در برابــر 

جمهــوری اســامی طــی 32 ســال اخیــر، 
ــر  ــه ه ــوده ک ــراه ب ــت هم ــار دول ــا چه ب
ــودش را  ــاص خ ــر خ ــده و تفک ــدام، ای ک
ــت  ــت. دول ــته اس ــور داش ــرای اداره کش ب
ــده توســعه و  ــا ای هاشــمی رفســنجانی ب
ســازندگی پــس از جنــگ وارد عرصــه 
ــا حــدودی در  ــی کشــور شــد و ت حکمران
راســتای اهــداف خــود حرکــت کــرد و 
ــود. اینکــه ماهیــت شــعار و  موفــق نیــز ب
ایــده دولــت هاشــمی)یعنی توســعه( چه 
ــته،  ــر داش ــردم تاثی ــی م ــزان در زندگ می
ــم  ــه مه ــت. نکت ــا نیس ــث م ــل بح مح
وجــود یــک ایــده واحــد بــرای مدیریــت و 
حکمرانــی کشــور اســت. در خــال و پــس 
ــدر  ــعه آنق ــده توس ــمی، ای ــت هاش از دول
مطــرح شــد کــه همچنان بعــد از گذشــت 
ــارت  ــا عب ــمی ب ــت هاش ــال، دول 25 س
توســعه شــناخته می شــود. برنــد توســعه 
بــرای دولــت هاشــمی،  حکایــت از وجــود 
یــک ایــده واحــد بــرای نظــام حکمرانــی 
کشــور در آن ســال ها دارد. پــس از دولــت 
ســازندگی، دولــت ســیدمحمد خاتمــی بــا 
ایــده گفتمــان و یــا گفتگــو تمدن هــا روی 
کار می آیــد. در ایــن دولــت نیــز ایــده 
واحــد بــرای حکمرانــی در کشــور، گفتگــو 
ــرد  ــا و در نتیجــه اســتفاده از راهب تمدن ه
مذاکــره بــرای عملیاتــی کــردن ایــده خــود 
ــژاد  ــت احمــدی ن اســت. پــس از آن دول
ــع  ــی و رف ــت اجتماع ــا شــعار عدال ــز ب نی
تبعیــض بــه نفــع مســتمندان بــه روی کار 
ــژاد  ــی احمدی ن ــده اصل ــع ای ــد. در واق آم
بــرای نظــام حکمرانــی کشــور، بازگردانــدن 
زمیــن بــازی بــه نفع مســتضعفین بــود که 
تــا حــدودی نیــز در عمــر دولتــش موفــق 
عمــل کــرد. مســکن مهــر، هدفمنــد کردن 
یارانه هــا، طــرح ســهمیه بندی بنزیــن و... 
نمونــه ای از راهکارهــای احمدی نــژاد بــرای 

بــه ثمــر رســاندن ایــده کلــی دولتــش بوده 
ــه امــروز همچنــان مــورد اقبــال  ــا ب کــه ت
برخــی سیاســیون واقــع شــده اســت. بــا 
وجــود تمــام ســوءمدیریت ها در ایــن 
ــد در  ــده واح ــک ای ــود ی ــال، وج 24 س
هــر دولــت بــرای مدیریــت کشــور، باعــث 
ــت و  ــه هوی ــان ب ــردم همچن ــد م می ش
ــند  ــته باش ــاد داش ــا اعتم ــدار دولت ه اقت
ــای  ــزرگ در دولت ه ــای ب ــا تصمیم ه و ب
ذکــر شــده همــراه شــوند. چــرا کــه 
تصمیم هــای بــزرگ در دولــت به پشــتوانه 
اعتمــاد عمومــی گرفتــه خواهــد شــد.

شــــــــــــــناخت  دوم؛  پـــــــــــرده 
حکمــــــــــــــرانی الیــــــــــــــــه های 

بــرای  در هــر کشــوری، ســه ســطح 
ــن ســه ســطح  ــی وجــود دارد. ای حکمران
بــه ترتیــب عبارت انــد از اداره، تغییــر و 
ــا،  ــن الیه ه ــناخت ای ــراد از ش ــول. م تح
درک میــزان قــدرِت دولت هــا در مواجهــه 
بــا ایــن ســه ســطح اســت. در واقــع هــر 
ــه دارد،  ــرایطی ک ــا ش ــب ب ــی متناس دولت
ــده ورود  ــرده ش ــای نامب ــی از الیه ه در یک
ــه  ــی ممکــن اســت ب ــرد و حت خواهــد ک
ــر  ــه دیگ ــه الی ــه ای ب ــا از الی ــورت پوی ص
ــتیبانی  ــول، پش ــرط تح ــد. ش ــال یاب انتق
محکــم مــردم از دولــت در هــر شــرایطی 
اســت. در دل ایــن تعریــف، نشــاط و 
حرکــت عمومــی مــردم نیــز از مولفه هــای 
می شــود.  محســوب  تحــول  اصلــی 
نمونــه ای از رویکــرد تحولی دولــت و مردم 
ــوان در حرکــت عمومــی مــردم در  را می ت
ــی  ــات 88 و یاحت ــدس، انتخاب ــاع مق دف
92 بیــان کــرد. شــرط تغییــر، آگاهــی 
دولــت بــه شــرایط موجــود و ســپس 
ــه اداره نیــز در  تصمیــم گیــری اســت. الی
نازل تریــن ســطح، بیانگــر اداره امــور بدون 
بوجــود آوردن مشــکات معمــول اســت.

پــرده ســــــوم؛ دولـــــت روحانــی، 
ــردم ــت مــــ ــاط و حرکــــ ــل نش قات

ــی  ــت روحان ــدن دول ــا روی کار آم ــا ب ام
ــت  ــرد. دول ــر ک ــی تغیی ــه کل ــرایط ب ش
ــت  ــرای مدیری ــی ب ــده کل ــه ای ــی ن روحان
کشــور داشــت و نــه اراده ای بــرای تدویــن 
ــت  ــده دول ــی ای ــی. برخ ــیوه حکمران ش
روحانــی را مذاکــره می داننــد. امــا مذاکــره 
ــاد  ــا ابع ــی ب ــرای حکمران ــد ب ــده واح ای
گســترده محســوب نمی شــود. دولــت 
روحانــی آنقــدر در شــیوه مدیریــت داخلی 
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وه ها دبیر کارگر

و حتــی مذاکــرات و در نهایــت امضــا 
برجــام، افتضــاح بــه بــار آورد کــه به مــرور، 
روحیــه نشــاط و حرکــت عمومــی مــردم را 
خدشــه دار کــرد. نقــد دولــت روحانی صرفا 
بــه برجــام خاصــه نمی شــود. نقــد دولــت 
روحانــی بــه نــوع رویکــردش در الیه هــای 
حکمرانــی ذکــر شــده بــاز می گــردد. 
آنجــا کــه فــارغ از تحــول و تغییــر، دولــت 
روحانــی در اداره کشــور نیــز ناتــوان بــوده. 
ــه  ــبت ب ــده نس ــد نگارن ــه نق ــن جمل ای
دولــت روحانــی نیســت بلکــه بــه اذعــان 
برخــی از سیاســیون دولــت قبــل، روحانی 
در اداره دولــت نیــز بــه عمــد یــا غیرعمــد 
بی کفایتــی  اوج  نکــرد.  عمــل  موفــق 
دولــت در اداره کشــور و در نتیجــه کشــتن 
نشــاط و حرکــت عمومــی مــردم در آبــان 
ــل مشــاهده اســت. آنجــا  ــا دی 98 قاب ت
ــه روز  ــرات روز ب ــه مذاک ــدم نتیج ــه ع ک
ــه زخــم مــردم نمــک می پاشــد، کمــی  ب
ــاح  ــن و افتض ــی بنزی ــرای گران ــد ماج بع
ــم  ــه خش ــردم را ب ــرا آن م ــت در اج دول
مــی آورد. بعــد از آن ســوء مدیریــت دولت 
در کنتــرل ســیل خوزســتان و کمــی بعــد 
در اوج ناآرامی هــای اقتصــادی و حــوادث 
ــرور شــهید ســلیمانی و پــس  طبیعــی، ت
از آن شــهید فخــری زاده اتفــاق می افتــد 
ــه فــوج  ــی را ب ــه امنیــت مل ــد علی و تهدی
عظیــم مشــکات گذشــته اضافــه می کند.

بــرای  فــوق  از مشــکات  کــدام  هــر 
فروپاشــی درونــی یــک ملــت کافــی 
اســت. حــال در نظــر بگیریــد ایــران تنهــا 
در عــرض 3 مــاه، بــا حوادثــی روبــرو 
ــه تهدیــد و  ــه مثاب شــده کــه هــر کــدام ب
می شــود.  محســوب  ملــت  تضعیــف 
حوادثــی کــه بیش تــر آن هــا از جانــب 
ــی  ــت روحان ــی و دول ســوءمدیریت داخل
اتفــاق افتــاد. بــا ایــن شــرایط مــردم بازهم 
ــد. ــور( ماندن ــد کش ــراه دولت)بخوانی هم

پــرده چهـــــارم؛ خطــا و پنالتـــــــی

قانونــی در فوتســال هســت کــه بیــان 
می کنــد اگــر تیمــی در هــر نیمــه 5 
خطــا مرتکــب شــود، بــه محــض ارتــکاب 
خطــای ششــم، ضربــه پنالتــی بــرای تیــم 
ــود.  ــد ش ــه خواه ــر گرفت ــف در نظ حری
حکایــت فــوق، داســتان فعلــی جمهــوری 
اســت.  ســیزدهم  دولــت  و  اســامی 
ــر  ــوری اســامی طــی ســالیان اخی جمه
بــه خصــوص در دولــت 11 و 12، تمــام 
خطاهــای خــود را مرتکــب شــده. از ایــن 
پــس اولیــن خطــا بــه مثابــه پنالتــی بــر 
پیکــرده نظــام و البتــه مــردم خواهــد 
بــود. مردمــی کــه تنهــا طــی آبــان تــا دی 
ــدد  ــا در شــوک های متع ــا و باره 98 باره
ــد، دیگــر  سیاســی و امنیتــی فــرو رفته ان
ــای  ــدی را در فض ــرای جدی ــت ماج طاق
سیاســی کشورشــان ندارنــد. وجــود ایــده 
واحــد بــرای حکمرانــی در دولــت رئیســی 
ــا نبــود آن نــدارد. چــرا  تفــاوت چندانــی ب
آنقــدر خســته و بی رمــق  کــه مــردم 
ــرای تشــویق  ــده ب ــه وجــود ای شــده اند ک
ــده ای  ــزرگ، فای ــای ب ــردم در تصمیم ه م
ــور  ــد ش ــه کنی ــت. مقایس ــد داش نخواه
ــات 88  ــردم در انتخاب ــد م ــال و امی و ح
ــتوانه  ــه پش ــی ب ــت رئیس ــا 1400 را. دول ب
ــردم  ــب م ــی از جان ــرو و حمایت ــه نی چ
ــا  ــد روزه و ی ــد ص ــول چن ــه تح ــت ب دس
چنــد ســاله در ســاختار کشــور بزنــد؟

البتــه ایــن نوشــتار بــه هیــچ وجــه 
ــون  ــی پیرام ــه عموم ــع مطالب ــد رف قص
تحــول را نــدارد. تنهــا قصــد نگارنــده، زدن 
عینــک واقــع بینــی و درک کامــل مــردم 
ــر  ــه اگ ــا ک ــت. آنج ــور اس ــرایط کش از ش
دولــت رئیســی بتوانــد الیــه اداره را بــدون 
حاشــیه مدیریــت کنــد، موفقیتــی درخــور 
خواهــد بــود. بــرای ورود بــه الیه هــای 
ــت  ــان الزم اس ــز زم ــی نی ــر حکمران باالت
کــه ان شــاءهللا همیــاری مــردم و همدلــی 
آن هــا ایــن مســیر را ســهل خواهــد کــرد.
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