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آیتاهلل سیداحمد خاتمی :مطلق ًا یک فرد هم برای رهبری مشخص نشده است
آیتاهلل ســیداحمد خاتمــی ،عضو هیأت رئیســه
مجلــس خبــرگان ،شــکلگیری کارگــروه تعییــن
رهبــری در خبرگان را رد کــرد و بهعنوان یک عضو
کمیســیون تحقیــق خبــرگان ،عضو هیأت رئیســه
خبــرگان و ســخنگوی هیأت رئیســه تأکیــد کرد که
مطلقــاً یــک فرد هــم در ایــن زمینه مطرح نشــده
توگو با ایســنا ،با اشاره
اســت.وی در بخشــی از گف 
بــه اینکه از ســخنان ســال گذشــته وی در قم ســوء
برداشــت شد ،افزود :از من ســؤال کردند در رابطه
با رهبری ،تدبیر خبرگان چیست؟ من هم آمدم و

تدبیر را گفتم ،اما اینچنین منتشر کردند که خبرگان
در پــی انتخاب رهبر جدید هســتند و مقدماتش را
هــم فراهــم کردهانــد .این یــک سوءاســتفاده بود.
ط ترین وضعیت
خدا را شــکر ،رهبری ما در با نشا 
خودشــان قــرار دارنــد و اهــل ورزش و پیــادهروی
هســتند ،امــا طبیعی اســت کــه باید به فکــر آینده
نظام هم بود.
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان با رد دوباره این
امر ،تصریح کرد :این را گفتم برای اینکه هم شــما
و هم کســانی که این مصاحبــه را میخوانند توجه

داشته باشند که من بیاطالع نیستم و اگر اطالعی
در ایــن رابطــه وجود داشــته باشــد یکی از کســانی
کــه باید مطلع باشــد بنده هســتم کــه میخواهم
ســخنگوی آقایــان در خبــرگان باشــم .اما مجلس
خبــرگان باید راهــکار و تدابیــرش را در این عرصه
داشــته باشــد و دارد .وی اضافه کــرد :رهبر معظم
انقــاب در دیداری به ما گفتند کــه خبرگان برود و
شــاخصهای رهبری را تعیین کند ،مثالً شــاخص
شــجاعت ،مدیریــت و تدبیر رهبری چیســت؟ که
ایــن را هــم بــه فضــل خداوند پــس از بررســی در

بودند .یعنــی معترضان حتی از فقــرا هم نبودند
بلکه پســرهای پولدارهــای عمده آن شــهر بودند.
وی فضــای مجــازی را یــک واقعیــت دانســت و
افزود :حرف ما این اســت کــه فضای مجازی آری،
اما باید فرمانش دســت نظام باشــد .ما معتقد به
فیلتــر کردن فضــای مجــازی نیســتیم .معتقد به
فیلتــر کردن فضای مجازی هســتیم کــه فرمانش
دست امریکا است .ما میگوییم ماشین باید ترمز
داشــته باشــد .آیا این حرف جای «هو کردن» دارد
که بعضیها فیلتر کردن را هو میکنند؟

کمیسیون تحقیق مشخص کردیم .عرض میکنم
که تنها شخصیتی که در حال حاضر لباس رهبری
بر قامت او زیبنده اســت فقط و فقط رهبر معظم
انقالب اســت .آیتاهلل خاتمی دربــاره اعتراضات
دیماه ســال  ۹۶گفت :با آن همــه تبلیغات وقتی
 ۴۰هــزار نفــر را توانســتهاند ،جمعکننــد ایــن یــک
شــقالقمر نیســت .جالب اســت از قول بعضی از
مقامــات قضایــی به شــما بگویم کــه میگفتند در
جریان اغتشاشات در شــهری ما  ۲۰نفر را دستگیر
کردیم که همهشان پســرهای پولدارهای این شهر

دگردیسی حکمرانی و شهروندی در دهکده جهانی
مــا ایرانیان ملتی هســتیم
کــه پــساز انقالبهــای
تحلیل
مشــروطه و اســامی،
طعــم آزادی و برابــری را
بیشــتر در فضــای مجازی
چشــیدهایم .از مجــاز تــا
علی اکبر گرجی واقعیت هــم راه درازی در
َندریانی* پیــش نیســت .مجــاز پلی
َاز َ
اســت بهســوی واقعیــت.
المجاز قنطره الحقیقه.
همگانــی و رایــگان بودن رســانههای دیجیتال
باعث ظهور خودبسندگی و خودبودگی انسان
مدرن در دنیای مجاز شده است.
همگانی و رایگان بودن ابزارهای آزادی بیان در
هیچ مقطعی از تاریخ این ســرزمین مشــاهده
نشــده است .درســت اســت که در مقاطعی از
تاریــخ جمهوری اســامی یا مشــروطه ،انتقال
محتــوای بیــان آزادتر بــود ،اما در همــان حال
ابزارهای انتقال کامالً نخبهگرا و اریستوکراتیک
بــود .همیــن االن هــم اگــر نیــم نگاهــی بــه
روزنامههــا و مجلههــای ســنتی و رســانههای
دیداری و شــنیداری ملی بیندازیــم ،فقدان دو
ویژگــی همگانی و رایــگان بــودن را کم و بیش
مالحظــه خواهیم کرد .حیات مجــازی در کنار
رایــگان و همگانــی بــودن ویژگیهــای دیگری
هم دارد که میتوان آنها را این گونه برشــمرد:
قابلیــت آســان و ســریع دسترســی ،ســرعت
پراکنش و انتقال محتوا ،کنشگر بودن کاربران،
گریز از خط قرمزهای عمودی یا اقتدارگرایانه،
گریــز از نظارتهــای پیشــینی ،فراملــی بودن،
فراجغرافیایــی و فرازمانــی بــودن ،پیوســتگی
آســان با فضاهای دیگر کشورها و ظهور پدیده
همکنشی.
تأمل پیرامون این ویژگیها نشــانگر آن اســت
کــه رویــای دهکــده جهانــی «مــک لوهــان»

بهوقــوع پیوســته و فضای مجــازی فاصله بین
اتباع کشــورهای مختلف را کاســته است .شاید
بتــوان گفت ،بــه لطف فضای مجــازی مفهوم
شــهروند جهانــی هــم به وقــوع تاریخــی خود
نزدیکتر شــده اســت زیرا هماکنــون تک تک
ما انســانها عضــو جامعه مجــازی جهانی به
شــمار میرویــم .ویژگیهــای برشــمرده برای
فضــای مجــازی بتدریــج گســتره مفاهیمــی
مانند عدالت ،برابری ،کرامت انســانی ،حقها
و آزادیهــا ،قــدرت ،دولــت و شــهروندی را
دچار تحــول میکند .امــروزه ،شــهروند مبتکر
و تولیدکننــدهای کــه در گوشــهای دورافتــاده از
کشــور نمیتوانســت هنر و دســتاورد خود را به
مشــتریها و مخاطبان خود بنمایاند ،براحتی
بــا تأســیس یک کانــال در تلگــرام یا بــاز کردن
صفحــهای در اینســتاگرام بــه جامعــه جهانی
مجــازی میپیونــدد و چه بســا مورد اســتقبال
هم قرار میگیرد .رونق کسب و کارها و اقتصاد
مجــازی را نباید دســت کم گرفــت .این همان
واقعیتی است که برابری فرصتهای مجازی
در اختیار شهروندان کره زمین قرار داده است.
بی شک ،حکمرانی در ذیل مجازیات آن چنان
واقعی و گریزناپذیر اســت که صورت و ســیرت
حکمرانیهــای رایج را در طــول زمان دگرگون
خواهــد کرد و مقاومــت مذبوحانه در برابر این
ســیل مهیــب پیامدی جــز ویرانگــری نخواهد
داشت .شبکههای اجتماعی مجازی امروز یکی
ازمهمترینابزارهایتحققحکمرانیمطلوب
یا بــه زمامــداری هســتند؛ چنانکه رســانههای
نویــن و تکنولوژیهــای جدیــد بــه مثابــه یــک
نورافکــن در همه موضوعات شــفافیت ایجاد
میکنند و این شفافیت به پاسخگویی در سطح
سیاسی و مسئولیتپذیری در ساحت حقوقی
میانجامد .بــرای نمونه در قضیــه «درازهی»
این رســانههای جدیــد بودند که ابعاد مســأله

وزارت خارجه در واکنش به تهدید فرانسه:

درباره توان موشکی خود مذاکره نمیکنیم

ایران به تهدید فرانسه درباره برنامه موشکهای
بالستیک واکنش نشــان داد .ژان ایو لودریان ،وزیر
امور خارجه فرانســه ،روز جمعه هشدار داد که اگر
گفتوگوها بر ســر برنامه موشــکهای بالستیک
بینتیجه باشد ،فرانسه آماده اعمال تحریمهای
جدیدی علیه ایران خواهد بود.
ایــن هشــداری بود که بهرام قاســمی ،ســخنگوی
وزارت خارجه با این تأکید که «جمهوری اسالمی
دربــاره تــوان موشــکی خــود مذاکــره نمیکنــد»،
واکنــش نشــان داد .قاســمی تهدیــد بــه اعمــال
تحریمهای جدید توســط فرانســه را خــاف روح
حاکم بر مذاکرات میان دو کشور خواند و همچنین
هشــدار داد وضــع هــر نــوع تحریــم تــازه توســط
کشورهای اروپایی «منجر به تجدیدنظر» در نحوه
تعامالت با این کشورها خواهد شد.
تهدید فرانســه دربــاره برنامههای موشــکی ایران
و پاســخ به این تهدید در حالی اســت که با خروج
امریکا از برجام کشــورهای اروپایی با این وعده که
اقدامات مقابلهای را در برابر بازگشت تحریمهای
امریکابهاجرادرمیآورند،کوشیدندایرانرامتقاعد
به ماندن در برجام کنند .آنها برای تأسیس کانال
مبادله مالی با ایران تحت عنوان «اسپیوی» به
توافق رســیدند امــا این در حالی اســت که اجرایی
شدن این سازوکار مالی باوجود گذشت چند ماه از
خروج امریکا همچنان با تأخیر روبهرو شده است.
بــا این حــال رســانههای غربــی از جملــه روزنامه

آلمانی اشــپیگل گزارش دادهاند که نهایی شــدن
«اسپیوی» درمرحلهنهاییقرار داردوقرار است
که سه کشور اروپایی مسئولیت این نهاد را به عهده
گیرند .به این ترتیب که پاریس میزبانی آن ،آلمان
مدیریــت و بریتانیــاً به حسابرســی نهاد یاد شــده
خواهد پرداخت .قرار است سه کشور شرکتکننده
روز دوشــنبه هفتــه جــاری در بروکســل گــرد هــم
توگو کنند.تالش
بیایند تا درباره جزئیــات آن گف 
کشورهایاروپاییبرایعملیاتیکردناینسازوکار
کــه بــا تأخیر زیــادی همــراه بــوده اســت در حالی
است که مقامهای اروپایی در عین حال ادعاهایی
پیرامــون نقــش منطقــهای ایــران و برنامههــای
موشکی آن مطرح کردهاند .چنانکه گفته میشود
اتحادیهاروپادربیانیهایدرقبالایرانکهقراراست
دوشــنبه هفته جاری تصویب و اعالم شود ،عالوه
بر اعالم نهایی شدن سازوکار «اسپیوی» درباره
نقش ایران در تنشهای منطقه و برنامه موشکی
تهران ابراز نگرانی کرده اما همچنان از همکاری با
ایران و حمایت از برجام ســخن می گویند.پیشــتر
خبرگــزاری رویتــرز به نقــل از منابع خــود گزارش
داده بود بریتانیا ،فرانسه و سایر کشورهای اتحادیه
اروپــا در حال بررســی وضع تحریمهــای جدیدی
علیه ایران هســتند .این تحریمها شــامل مسدود
کردنداراییها،ممنوعیتمسافرتاعضایسپاه
پاســداران و افــراد مرتبط با برنامه موشــکی ایران
خواهدبود.

را روشــن و افــکار عمومــی را فعــال ســاختند.
برایــن بنیاد ،تحقق دولــت قانونمند از مدخل
مشارکت فعاالنه شــهروندان ،رقابتپذیری و
شناســایی و حمایت از تنوع و تکثر ســبکهای
زندگــی و نظامــات ارزشــی و اخالقی اســت که
توگوی آزادانه در
جملگی این موارد در گرو گف 
فضای مجازی به مثابه حوزه عمومی و عرصه
کنشهای جمعی است.
شــاید برخی تصور کنند که این سیل خروشان
تحــول فقــط برخی از قــوای حکمرانــی ،بویژه
قوای اجرایی را دگرگون خواهد کرد .اما به نظر
میرســد تمــام ارکان حکمرانــی از جملــه قوه
قضائیه تحت تأثیر موج دگرگونی قرار خواهند
گرفــت .بــرای درک ایــن معنــا کافی اســت به
واکنشهای نهادهای قضایی در برابر کنشگری
فضای مجازی در همین چند سال اخیر دقت
کنیم .چه بســیار پروندههایی که اگر سوت زنی
(افشاگری) و پیگیری جسورانه کنشگران فضای
مجازی نبود هرگز باب ورود به آنها باز نمیشد.
ایــن روزهــا فضای مجــازی بــه یک دادســتان
کنشــگر ،جدی ،مصر و پرمطالبه تبدیل شده و
با واکنشهای بموقع به رخدادهای اجتماعی،
نقــش نظارتــی و هدایتگرانه بینظیــری را ایفا
میکند  .نقش بینظیر این دادستان مجازی در
مبارزه با مفاسد و انحرافات و قانون شکنیها را
نباید و نمیتوان نادیده گرفت .البته رفتهرفته
از هیجانــات و ولنگاریهــای مــوردی این فضا
هم کاسته خواهد شــد و نهال آزادی میوههای
نیکویی به بار خواهد آورد .پس ،در برابر نسیم
دلنواز تحول و نوگرایی نباید دل را مشوش کرد
و فریــاد وااســفا ســر داد .باید با هــوش و تدبیر
بــه اســتقبال آن رفت و بــرای بردن بیشــترین
بهــره از آن برنامهریــزی کــرد .همانطور که ما
ایرانیان جســورانه وارد برخــی از حوزهها مانند
نانوتکنولــوژی شــدهایم و امــروزه در این زمینه

حرفی برای گفتــن داریم ،در حــوزه تکنولوژی
اینترنــت و فضــای مجــازی هــم نبایــد دچــار
تأخــر تاریخــی شــویم .تأخــر تاریخــی در ایــن
ن خواهــد آورد
زمینــه همــان بالیی را ســر ایــرا 
که دیرفهمی ســاطین قاجار از دســتاوردهای
مدرنیته بر سر آن آورد .بهترین راه همان است
که نیما یوشیج گفت .باید فکرها را پرواز داد تا
به قله پاکی ،نجات و رهایی رسید:

فکر را َپر بدهید /و نترســید که از ســقف عقیده
بــرود باالتــر /فکر بایــد بپرد /برســد تا ســر کوه
تردید
و ببینــد که میان افــق باورها /کفــر و ایمان چه
به هم نزدیکند« /فکر اگر َپر بکشد» /جای این
توپ و تفنگ ،این همه جنگ /ســینهها دشت
محبــت گردد /دســتها مــزرع گلهای قشــنگ/
«فکــر اگــر پر بکشــد» /هیچکس کافــر و ننگ و
نجس و مشرک نیست /همه پاکیم و رها...

در حال حاضر ،هر یک از ما مجهز به ابزارهای
واقعــی انتقال و انتشــار بیــان هســتیم و عمالً
انحصــار رســانههای قدرتمــدار شکســته و بــه
گونــهای وارد عصر دموکراتیزه شــدن رســانه و
عدالــت رســانهای شــدهایم.گرچــه ،در کوتــاه
مدت ممکن است شاهد تحدیدهای جدیدی
در ایــن عرصه باشــیم ،امــا در بلندمدت هیچ
قدرتی نخواهد توانســت این ابــزار را از ملتها
بستاند .
میتوان آرزو کرد ،اربابان قدرت ،بویژه آنهایی
کــه هنــوز مقتضیــات زندگــی در عصــر مجاز و
جامعــه جهانــی مجــازی را بهصــورت عمیق
درنیافتــه و هنوز در خم زلف یار قدیمی گرفتار
پریشــان حالــی خویشــند ،متوجه ایــن کارکرد
روشــن و ســازنده ابزارهــای جدیــد بشــوند و
شمشیرهای آخته خود را غالف کنند:

ﺧﻢ ُﺯﻟــﻒ
ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺩﻝ و ﺩﻝ ﺩﺭ ِ
ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﯾﺸﺎن

درک مقتضیــات دنیــای جدیــد توســط
زمامــداران ،ایجاد تغییرات بموقع در رفتارها،
هنجارها و نهادها و متناسبســازی شیوههای
حکمرانــی میتوانــد در بلندمــدت بــه کاهش
شــکافهای دولت-ملــت بینجامــد .در ایــن
صــورت ،اخــاق عمومــی مــا ایرانیــان هم که
دچــار انحطــاط عجیبی شــده اســت ،بتدریج
ترمیــم خواهد شــد.البته ،عملکرد نامناســب
و زمــان پریشــانه حکومتها میتوانــد به قول
مارکس هرآنچه را ســخت و اســتوار است دود
کند و به هوا بفرستد و هرآنچه را مقدس است
دنیوی کنــد و در نهایت انســانها را ناگزیر کند
تا با شــرایط واقعی زندگی و مناســبات خود با
همنوعانشان ،روبهرو شوند.
اختصــاص بخــش ویــژهای از منشــور حقــوق
شــهروندی بــه «حــق دسترســی بــه فضــای
مجــازی» نشــانهای از کوشــش گــروه اندکــی از
زمامداران جمهوری اسالمی برای ورود عاقالنه
به جامعه مجازی جهانی است .در حالی که در
برخی از کشورها دسترسی به اینترنت به مثابه
یک حق مندرج در قانون اساســی به رســمیت
شــناخته شده اســت (اساسیســازی دسترسی
بــه اینترنت) ،ماده  ۳۳منشــور اعالمی حقوق
شــهروندی مقــرر مــیدارد« :حق شــهروندان
اســت کــه آزادانــه و بــدون تبعیــض از امــکان
دسترســی و برقراری ارتباط و کســب اطالعات
و دانش در فضای مجازی بهرهمند شوند .این
حق از جمله شــامل احتــرام به تنوع فرهنگی،
زبانــی ،ســنتها و باورهای مذهبــی و مراعات
موازین اخالقی در فضای مجازی است .ایجاد
هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ ،پارازیت،
کاهش ســرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند
قانونی صریح ممنوع است»
معاونتارتباطاتوپیگیریاجرایقانون
اساسیمعاونتحقوقیرئیسجمهوری

معاون اقتصادی رئیس جمهوری:

تهران و آنکارا برای تقویت همهجانبه روابط عزم جدی دارند
معاون اقتصادی رئیــس جمهوری ،تعمیق
روابــط اقتصــادی ایــران و ترکیــه را گامــی در
مســیر پیونــد عمیقتــر دو ملــت برشــمرد
و تأکیــد کــرد :تهــران و آنــکارا بــرای تقویــت
همهجانبــه روابط بویــژه در بخش اقتصادی
عزم جدی دارند.
به گزارش ایرنا ،محمــد نهاوندیان در دیدار
«مصطفــی رفعــت حیصــار جیــک اوغلــو»
رئیــس اتحادیــه اتاقهــای بازرگانی و بورس
ترکیــه ،بــا تأکیــد بــر اینکــه جهــان اســام با
روابــط نزدیکتر ایــران و ترکیــه ،قدرتمندتر
میشــود ،تصریــح کــرد :بــا اتحــاد ایــران و
ترکیــه ،هیــچ کشــوری نمیتوانــد در تحریم
اقتصــادی دو کشــور موفق شــود .وی در این
دیــدار کــه جمعــی از فعــاالن اقتصــادی و
بخــش خصوصی ترکیه نیز حضور داشــتند،
بــا اشــاره بــه تحریمهــای  40ســاله امریــکا
علیــه جمهــوری اســامی ایــران ،بیــان کرد:
تفاوت تحریمهای کنونی دولت امریکا علیه
کشورمان در مقایســه با گذشته در این است
که اکنون کشورهای جهان و حتی دولتهای
اروپایی ،دولت امریکا را در این دوره از فشــار
و اعمــال تحریمهای ظالمانــه علیه تهران،
نه تنهــا همراهــی نمیکنند بلکــه در مقابل
آن نیز ایســتادهاند .معاون اقتصادی رئیس
جمهــوری گســترش روابط با دولــت و ملت

ترکیه را جــزو اولویتهای سیاســت خارجی
ایــران برشــمرد و گفــت :این دوره از فشــار و
تحریمهــای امریکا علیــه ایران هــم بزودی
ســپری خواهد شــد و دوســتان را میتوان در
روزهای سخت شناخت.
مصطفــی رفعــت حیصــار جیــک اوغلــو
رئیــس اتــاق بازرگانــی و بــورس ترکیــه نیــز
در ایــن دیــدار با اشــاره به روابــط تاریخی و
عمیــق ایران و ترکیه تأکیــد کرد :باید روابط
مشــترک تهران -آنکارا بویژه در بخشهای
اقتصــادی و اتاقهــای بازرگانی بــا توجه به
شــرایط کنونی بیش از پیش گســترش یابد.
حیصــار جیــک اوغلــو بــا بیــان اینکــه ســفر
رئیــس جمهــوری ایران بــه ترکیــه تحوالت

گســترده تجــاری و اقتصــادی بین دو کشــور
را بــه وجــود آورد ،گفــت :رئیــس جمهوری
ترکیــه نیــز همــواره گســترش همکاریهای
اقتصــادی بــا جمهــوری اســامی ایــران را
بــه فعاالن اقتصــادی ،کارآفرینــان و بخش
خصوصــی ترکیــه گوشــزد کــرده اســت .وی
تصریــح کــرد :شــرکتها و اتــاق بازرگانــی
ترکیــه مشــتاق و عالقهمنــد به همــکاری با
ایران هستند .در این دیدار ،راههای تسهیل
ســرمایهگذاری مشــترک در پروژههــای
زیرســاختی و تولیــد و افزایــش مبــادالت
تجــاری و ترانزیتــی دو کشــور مورد بررســی
قــرار گرفت و در مــورد تســریع همکاریها،
تصمیماتی اتخاذ شد.

عبدی :بازگشت به اصل انقالب ،یعنی بازگشت به خواست مردم
عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی ،بازگشت به
اصل انقالب را بازگشت به خواست مردم دانست
و گفــت :مــردم قبالً برای خواســتن حق داشــتند؛
امــا امروز هم میتوانند حق داشــته باشــند که آن
را بخواهنــد یا هر چیــز دیگــر را .وی در گفتوگو با
«ایرناپالس» با بیان اینکه مسأله اصلی انقالب که
خواست مردم بود ،اگر شرایط کنونی هم ،بازگشت
بــه آن باشــد ،ما هیچ مشــکلی نخواهیم داشــت،
افزود :بازگشت به آن هم ،الزامات خاص خودش
را دارد .دیگــر یــک عــده نمیتواننــد باال بنشــینند
و دســتور بدهنــد که ما چنیــن خواســتی را تعیین
میکنیم .دیگر نمیشــود برای آدمها محدودیت
در انتخاب گذاشت .این محدودیتها که گذاشته

میشــود ،حد یقفــی ندارد .هــر روز تقســیم بر دو
میشــود .آخــرش مشــاهده میکنیــد کــه تعــداد
اندکی ماندهاند.
عبــدی با اشــاره به اینکــه این تنها راهی اســت که
از مشــکالت پیش رو عبــور کنیم ،اظهار کــرد :اول
انقالب بین کسی تمایزی قائل نبودند .مثالً فرض
کنید انتخابات مجلس اول ،همه گروهها و جناحها
کمابیش در آن هســتند .انتخابات امروز را ببینید،
هیچ کس نیست.
وی بــا بیــان اینکــه آنچه انقالب اســت ،خواســت
مردم اســت نه محتوای این خواست ،اضافه کرد:
محتوای این خواســت میتواند همیشه در حالت
تغییر باشــد .مثالً امام(ره) یکــی از صحبتهایی

که دارد ،خیلــی توضیح میدهد و میگوید فرض
کنید مردم ما در گذشــته ،میخواســتند پادشاهی
باشــد ،خب باشــد ،پــدران مــا ،پدربزرگهــای ما
خواستشان بوده ،حقشان بوده است .امروزیها
چیــز دیگری میخواهند .این به چه چیزی اشــاره
میکند؟ به اصیل بودن اصل خواســت ،خواست
عمومــی .اینکــه محتــوای آن چیســت ،دیگــر بــه
خودشــان مربوط است .کسی نمیتواند برای آنها
تعیین تکلیف کند.
عبــدی بــا بیان اینکــه کامــاً واضح اســت که حق
انتخــاب مــردم ،محــدود شــده اســت ،اظهارکرد:
هــر جامعــهای انقــاب نمیکنــد .ولــی جوامعی
کــه انقــاب میکننــد ،خیلــی پویایــی بزرگــی در

داخلشــان اســت .ظرفیــت خیلی عظیمــی آزاد
میشــود .االن اگر از من بپرســید و بخواهم با قبل
از انقالب مقایســه کنم ،ظرفیتهایی در سیاست
آزاد شــده کــه غیــر قابــل فهــم اســت .مــا بــه این

ظرفیتها میتوانیم بگوییم اینرسی اولیه انقالب.
با این نمیشــود خیلی مقابله کرد ،چون ظرفیت
خیلی زیادی دارد.
ایــن تحلیلگــر مســائل سیاســی بــا بیــان اینکــه
ظرفیتهــا و منابع انقالب دائمی نیســت ،مگر
اینکه به آن اضافه شــود ،گفت :درست مثل این
کــه منبعــی را در نظــر بگیرید ،صــد مترمکعب
آب دارد .شــما شــیر را کــه بــاز کنیــد ،آب از آن
میآیــد ،اســتفاده میکنیــد .ولی باید نــگاه کنید
کــه آب منبــع در جایــی ،بــه ته میرســد .یکجا
میبینید که دیگر نیســت .من فکر میکنم ما در
این موقعیت و به ســمت ایــن موقعیت حرکت
میکنیم.

اذعان به حمایت ریاض از صدام
در جنگ با ایران

خبر اول اینکه،بندر بن ســلطان رئیس پیشــین ســازمان
دیـــگه
اطالعات عربســتان در گفتوگویی تفصیلــی با روزنامه
چه خبر
ایندیپندنت ،بــه بازگویی برخی مســائل محرمانه رژیم
ســعودی پرداختــه و از جملــه گفتــه که یکــی از تصمیمات اشــتباه ریاض،
حمایت از صدام در جنگ علیه ایران بوده اســت .به گزارش ایســنا ،وی در
رابطه با محمدرضا پهلوی گفت :شــاه دشمن عاقل ما بود و دشمن عاقل
بهتر از دوســت نادان است .بندر بن ســلطان در ادامه به روابط میان شاه و
ملک فیصل ،پادشاه اسبق عربســتان پرداخت و گفت که شاه میخواست
بحرین جزئی از ایران باشــد اما تالشهای عربســتان باعث دست کشیدن
شــاه از بحرین شد .رئیس پیشــین سازمان اطالعات عربســتان در رابطه با
جنگ ایران و عراق هم گفت[ :امام] روحاهلل خمینی در اقامت اجباری در
عراق نزد نظام صدام بود اما با این وجود نوارهای کاست تحریکآمیز علیه
شاه منتشر میکرد ،در پی آن شاه ،صدام را تهدید کرد و گفت در صورتی که
(امام) خمینی را از عراق اخراج نکند ،شطالعرب را اشغال خواهد کرد .او که
اکنون دبیر شورای عالی امنیت عربستان است ،ادامه میدهد :صدام تالش
کــرد تا شــاه را قانع کند ایــن اقدام را انجام ندهد و گفــت که (امام) خمینی
را از انتشــار چنین نوارهایی منع کنند .بنابراین پافشــاریهای شــاه منجر به
رفتن (امام) خمینی به پاریس شد .سفیر پیشین عربستان در واشنگتن در
رابطه با روابط کشــورش با ایران پس از پیروزی انقالب اســامی هم گفت:
بعد اینکه (امام) خمینی حکومت را در دست گرفت ،عربستان منتظر ماند
و هیچ موضعی اتخاذ نکرد تا اینکه وی ،عراق و پس از آن کشورهای حاشیه
خلیــج فارس را تهدید کرد .بندر بن ســلطان در ادامــه اذعان کرد که در آن
لحظــه و «بعــد از تهدیدات» امام خمینی(ره) ،عربســتان گزینه اشــتباهی
را انتخــاب کــرد و آن حمایــت از صدام در جنگ با ایران بــود .او گفت که در
جریــان جنگ ایران و عراق ،عربســتان مقدمــات مذاکراتی محرمانه میان
تهران و بغداد در ژنو و سپس در قصر سلطان بن عبدالعزیز ،ولیعهد وقت
سعودی را فراهم کرد که این مذاکرات انجام گرفت.

احتمال انتخاب رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه

بــا خبر شــدیم که ،عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام و رئیس جبهه
پیــروان خــط امــام و رهبــری گفــت :احتمــال انتخاب آقــای رئیســی برای
ریاســت قوه قضائیه از همه بیشــتر اســت .محمدرضا باهنر در گفتوگو با
ایســنا ،درباره احتمال انتصاب آقای رئیســی به عنــوان رئیس قوه قضائیه
اظهار کرد :درحال حاضر بین اعضا قوه قضائیه و کسانی که در قوه قضائیه
مطرح هستند ،احتمال انتخاب آقای رئیسی از همه بیشتر است .البته این
موضوع هنوز صد درصد قطعی نشــده اما احتمال آن بســیار زیاد اســت.
سیدابراهیم رئیسی ،تولیت آستان قدس رضوی چندی پیش در گفتوگو
بــا ایســنا در واکنش به شــایعه انتصابش بــه عنوان رئیس قــوه قضائیه در
شــبکههای مجــازی گفــت :از همانهایــی که این خبــر را منتشــر کردهاند،
بپرسید.

لوایح دولت خوب است اما...

خبــر رســیده که ،ایــن روزها کــه موضوع لوایــح پالرمو و ســی اف تــی مورد
توجــه اســت ،به نظر میرســد بحثهــا از حــوزه کارشناســی عبور کــرده و
بخصــوص در رســانهها بــه ســوژهای سیاســی و جناحی بدل شــده اســت.
بر اســاس شــنیدههای «ایــران» ،یکــی از چهرههای شــاخص مخالف این
لوایح در نشســتی با اذعان به ضرورت پیوســتن ایران به این کنوانسیونها
و آســیبهای مترتب بر نپذیرفتن آنها گفته که اگر مخالفت نکنیم ،پاسخ
طرفداران خود را چه بدهیم؟ سایت عصر ایران هم در یادداشتی با اشاره
به اینکه تصویب لوایح یاد شده برای دولت مهم است ،نوشته :اصولگرایی
ایرانی از یک طرف در نماز جمعه از گوشت  100هزار تومانی گله میکند و
همزمان اجــازه نمیدهد دولت موانع پیش رو برای ارتباط مالی با اروپا را
بردارد .انگار گوشت را باید کاشت و انگار نه انگار که گوشت گران شده چون
دامدار درگیر خوراک است و خوراک بدون گشایش ارزی تأمین نمیشود و
گشایش ارزی در گرو کانال مالی است.

رحیم پور ازغدی:
دختر و پسر دبستانی هم میتوانند ازدواج کنند

دســت آخــر اینکه  ،حســن رحیم پــور ازغــدی ،عضو شــورای عالــی انقالب
فرهنگــی دربــاره محدودیت ســنی ازدواج در اســام گفت :اســام میگوید
به محض اینکه غریزه جنســی بیدار شــد ،حتی هنوز کامل هم بیدار نشــده
ازدواج کنید .اصالً اســام شــرط بلوغ را هم برای ازدواج نگذاشــته اســت .به
گزارش «انتخاب» ،او ادامه داد :اســام به قدری با مسأله رابطه دختر و پسر
باز برخورد کرده که میگوید حتی دختر و پسر دبستانی هم میتوانند با هم
ازدواج کنند .اصالً حد سنی ندارد؛ نه از این طرف نه از آن طرف .وی افزود :زن
و مرد صد ساله هم میتوانند با هم ازدواج کنند .یک پسربچه هم که مدرسه
ابتدایی میرود ،اســام منع نکرده .ممکن اســت بگوید دختر و پسر فعالً با
رابطه عاطفه که هنوز هم رابطه جنسی نشده ،میتوانند زن و شوهر باشند.
ازغدی گفت :اصالً اسالم محدودیت و عقده جنسی ایجاد نکرده .هیچ شرط
سنی برای ازدواج نگذاشته .فقط گفته اگر بچه است چون حواسش به حقوق
ولی او نظارت کند که سر او کاله نرود.
و مصلحتش نیستّ ،

سیاستورزی به مثابه بازاریابی
ما در ایران با سه واقــــــــــعیت تلــــــــخ مــــواجهــــیم؛
ادامه از اول ،سیاســتگذاران – طراح ،تولیدکننده و فروشــنده
صفحه اول کاالیــی به نام سیاســت عمومــی – اکثراً کاالیشــان را
به فراخور ســلیقه ،منافع ،شــبکه تفکر ،ایدئولــوژی و اهداف خود تنظیم
میکننــد و غافلند از اینکه فروختن سیاســت عمومی به مردم در مقابل
کســب مشــروعیت و مقبولیت از آنهاست و بدان معناست که در نهایت
باید رضایت ایشان را جلب کرد.
محصــول نهایی سیاســت عمومی ،یعنــی رضایت مــردم ،از آنجا که در
حســابهای مالــی و جایــی نظیر بــورس ،بازتاب ســریع نــدارد ،همواره
سیاستگذار در برابر مخاطره بازخورد دیر و نابهنگام قرار میگیرد.
دوم ،سیاســتگذار تصــور میکند میتواند سیاســت عمومــی بیکیفیت و
ناکارآمد را با اصرار و تکرار ،به خریداران تحمیل کند.
ســوم ،سیاستگذار هنوز در فضایی است که میکوشد با نوعی از کاربست
رســانه که خود میپســندد ،همان گونه که مدیر کوکاکوال دوســت داشت،
میتواند سیاســت عمومی را به شهروندان بفروشــد .فرقی هم نمیکند
که این سیاست عمومی برای مواجهه با تورم ،فساد ،سیاست خارجی یا
اعتراضات کارگری باشد.
سیاســتگذار بایــد بیاموزد که نه دانــای کل و نه فینفســه عامل تولید
خیر جمعی اســت ،بلکه فروشــندهای اســت که برخــاف تولیدکنندگان
کاالی خصوصی ،کاالی عمومی تولید میکند و میفروشد .او نه میتواند
کاالی بیکیفیت را بفروشــد و نه حتی کاالی خوب را میتواند با رسانهای
کــه خــود شــکل و محتوایــش را صرفنظــر از نظــر مــردم میپســندد ،به
فروش برســاند .سیاســتگذار ایرانی باید بیش از هر زمان دیگری به بازار،
بازاریابی و تحوالت این دو عنایت داشته باشد.

