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تحلیل روز 

حکــم ابراهیم رئیســی بــرای نیکــزاد حاوی 
نکاتــی چگونگی فعالیت انتخاباتــی این کاندیدای 
ریاست جمهوری بود. رئیسی در این حکم گذشته از  
برگزیدن نیکزاد به عنوان ریاست ستاد انتخاباتی خود، 
برخی اصول و مواضع خود را تبیین می کند. در ذیل 

این اصول همراه با تحلیل آن ارائه می شود: 
-پایبندی به اصول اخالق اسالمی و رعایت قانون 

در تمامی مراحل انتخابات
-تبیین و بســط گفتمان کار و کرامت در فضای 

عمومی جامعه
-استفاده فراگیر از نیروهای مؤمن، بانشاط، توانمند، 

جوان و خوش نام مردمی
-تالش جهت ایجاد وحدت گفتمانی و عملی میان 

همه دل بستگان به نظام فارغ از اختالف سلیقه ها
-حفظ آرامش و پرهیز از تنش و هرگونه سیاه نمایی 

و تخریب نامزدهای دیگر
-استفاده از نظرات و رهنمودهای علما، فرهیختگان 

و نخبگان علمی، فرهنگی ملی و استانی
-مراقبت جدی بر عدم استفاده از بیت المال و اموال 

عمومی
-پرهیز از اســراف و تبذیر در تبلیغات انتخاباتی و 

استفاده از روش های نوین، ابتکاری و کم هزینه
-حفــظ و رعایت احترام، کرامت و حقوق مردم در 

تمامی اقدامات و برنامه های انتخاباتی
-اســتفاده از فرصــت فعالیــت انتخاباتی بعنوان 
عملی عبــادی، مخلصانه و تعالی بخش برای فعالین 

و اعضای ستادها
امید است ســرانجام کار، رضایت خداوند متعال و 
گره گشایی از مشکالت مردم باشد؛ توفیق شما را در 

این مسیر از حضرت حق خواستارم. 
مفاهیم کلیدی موارد فوق عبارتند از: اخالق- بسط 
گفتمان کار و کرامت- نیروهای خوش نام مردمی- 
فــارغ از اختالف ســلیقه ها- آرامش- عدم تخریب 
و ســیاه نمایی- نخبگان علمــی- مراقبت از اموال 

عمومی- حفظ و رعایت احترام.
با دقــت به جمالت رئیســی متوجه می شــویم 
که اصول و خواســته های ایشــان تفاوت چندانی با 
گفته های محمود احمدی نژاد ندارد. وجه تمایز اصول 
رئیســی با گفتار احمدی نژاد همین مفاهیم کلیدی 
اســت. تاکید بر روی اخالق ، عدم تخریب دیگران 
و حفظ آرامش جامعه و دیگر واژه ها نشــان می دهد 
که رئیسی و اطرافیانش ســعی دارند تفاوت خود با 
احمدی نژاد را با این عناوین بارز نمایند. وقتی تاکید 
رئیســی بر روی وجه تفــاوت را در کنار افراد حاضر 
در ســتاد وی قرار می دهیم، به این نکته می رســیم 
که ایشان و مشــاورانش قصد دارند از همان راهبرد 
دولت نهم و دهم ســود جویند. احتمااًل ایشــان به 
این نتیجه رســیده  که عدم توفیق احمدی نژاد، بی 
توجهی وی به مفاهیم کلیدی فوق بوده است. یعنی 
الگوی کاری رئیســی تکرار همان ساز وکار احمدی 
نژاد همــراه با زینت اخالق اســت. چنین وضعیتی 
بســی موجب نگرانی است. اگرچه یکی از مهمترین 
ضعف های احمدی نژاد عدم توجه او به اخالق و ایجاد 
شــوک های پی در پی به بدنه اجتماعی بود، اما این 
تنها ایراد کاری وی نبود. آنچه که دوره احمدی نژاد 
را به دوران ســیاه تاریخ ایران بدل کرده، عدم توجه 
به اصول و مبانی سیاســت ورزی در عرصه ی داخلی 
و خارجی است. احمدی نژاد فارغ از این اصول سعی 
کــرد کلیه نظم های جــاری را نادیــده گرفته و با 
روش های انتزاعی و خلق الساعه مملکت را به سمت 

ویرانی هدایت کند. 
همانطور که بارها از ســوی دولتمردان شنیده ایم 
وسعت تخریب اقتصاد کشور در دوران وی به حدی 
اســت که آوار برداری از آن با گذشت چهار سال به 
اتمام نرسیده است. از سوی دیگر رانت وفساد دوران 
احمدی نــژاد بیش از آنکه منوط بــه بی اخالقی یا 
احتماال رویه هیجانی ایشــان باشد ناشی از راهیابی 
افرادی بی تجربه و فاقد صالحیت به بدنه دولت بوده 
است. این موارد نشان می دهد که روتوش احمدی نژاد 
با واژه های اخالقی نمی تواند مشــکالت ناشی از 

رویه وی را بر طرف کند. 
تــا اینجای کار با نگاهی به افراد حاضر در ســتاد 
رئیســی مشــخص می شــود که وی قرار است با 
نیروهــای گوش به فرمان احمدی نــژاد همان رویه 
احمدی نژاد را پی گیرد. این موارد حاکی از این است 
کــه احمدی نژاد با آن همه مضــرات که دامن کلیه 
سطوح سیاسی را گرفته سعی دارد با شکل و شمایلی 
نوین مجددا به عرصه ی سیاسی کشور باز گردد. باید 
از هواداران رئیسی پرســید: آیا مشکل احمدی نژاد 
فقط شــامل همین مفاهیم کلیدی فوق اســت؟ آیا 
احمدی نژاد اخالقمند تمام آن چیزی اســت که به 
دنبالش هستید؟ فراموش نکنیم گفتمان احمدی نژاد 

با محوریت عدالت اجتماعی شکل گرفته است.
 بدیهی است مضرات و زیان های احمدی نژاد بیش 
از هر چیز دامن همین مفهوم مقدس را گرفته است. 
امروز عدالت اجتماعی برای اکثریت جامعه به طنز و 

فکاهی شبیه می باشد. 
در ســاحت سیاســت باید در نظر داشت که عدم 
موفقیت در پویــش برای عدالت اجتماعی فقط یک 
شکست سیاسی نیست. عدالت اجتماعی و مفاهیمی 
از این دســت ، بیش از آنکه یک ابزار سیاسی باشد  
حامل بار اخالقی و آرمانی اســت. لذا شکســت این 
سیاست ها نه تنها موجب تنزل اخالق در جامعه شده 

بلکه امید و آرمان را نزد مردم کم رنگ می نماید. 

جواد شقاقی  - روزنامه نگار 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با کاندیدای ریاست جمهوری دوازدهم دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش  مهر، سعید جلیلی  با حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری دوازدهم دیدار 

و گفتگو کرد. 
سعید جلیلی برای انسجام نیروهای انقالبی از حضور در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد.    

گروهی از شهروندان مطالبات خود از شورای 
سیاست گذاری اصالحات را تدوین کرده و در 
رسانه های الکترونیکی به امضای حامیان این 
مطالبات می رسانند. این نامه توسط چهره های 
مطرحی از جمع هنرمندان و فعاالن سیاسی و 
اجتماعی امضا شده است. )از مصطفی تاجزاده 
تا… ترانه علیدوستی( ... متن نامه بدین شرح 

است:
امیدهــای اصالح طلبی در  بیم و 

انتخابات پیِش رو
شورای محترم سیاستگذاری اصالح طلبان 

با سالم و احترام
در آستانه انتخابات شوراها قرار داریم و اگر 
از تجربه های پیشین نیاموخته باشیم، ناگزیر از 
تکرار اشتباهات گذشته و این بار با هزینه هایی 
بیشــتر خواهیم بود. ازین رو ما امضا کنندگان 
این نامه به عنوان جعی از شــهروندان معتقد 
به اصالحات، الزم می دانیــم نگرانی هایی را 
با آن شــورای محترم مطرح کنیم و نســبت 
به پیادهای آن هشدار دهیم. بدیهی است که 
اعتقاد ما به اصالحــات اعتقدی مادام العمر و 
بی قید و شــرط به گروه و جناحی که هویت 
خود را به این نام گره زده نیست، بلکه باور به 
حرکتی پیوسته و رو به جلو به منظور اصالح و 
ارتقای تدریجی ساختارهای سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی جامعه برای بهبود شــرایط زندگی 
تمام ساکنان این سرزمین است. ما هرچند باور 
داریم که مشارکت مؤثر در انتخابات، به تداوم 
این حرکت کمک می کند و رسالتی اجتماعی 
و ملی محســوب می شــود اما سرســپرده و 
گوش به فرمان فهرست های انتخاباتی جناح ها 
و گرایش های سیاســی نیســتیم. ترجیحمان 
انتخاب شایســتگانی است که به باقی ماندن 
در این مســیر وفادارند، به صورت مقطعی و از 

ســر قدرت طلبی با آن همراه نشده اند و هرگز 
در مقابل این حرکت نمی ایســتند. در دوران 
حاضر و در غیاب احــزاب واقعی و گروه های 
مســتقلی که انتخابات را به روح دموکراسی 
نزدیکتــر می کنند، به فهرســت های توصیه 
شده ی شــورای سیاست گذاری اصالح طلبان 
اعتماد کرده ایم تا با وحدت هرچه بیشتر بتوانیم 
به نتیجه مورد نظر در انتخابات برسیم. با این 
حال بدیهی است که آرای ما به این فهرست 
در ادوار گذشــته، نه از ســر اعتقاد همه جانبه 
به افراد و با رضایت خاطر کامل، بلکه از ســر 
ضرورت و باور به تغییــرات اصالحی هرچند 
ناچیز بوده اســت؛ انتخاب هایــی نه ایده آل یا 
گاه حتی قابل قبول، بلکــه حداقلی و ناگزیر. 
بــا این همه و با درک تمــام این اقتضائات و 
محدودیت ها، کمترین توقع ما در هر انتخابات، 
ارائه ی فهرســتی از افراد شایسته ی به دور از 
فســاد و قدرت طلبی و بدون در نظر گرفتن 
منافع شخصی یا وابستگی های خانوادگی بوده 
اســت؛ اما انتخابات ادوار گذشته )به خصوص 

شــورای شــهر چهارم و مجلس دهم( نشانی 
از بــرآورده شــدن این توقع کوچــک اما به 
حق نداشــت و خروجی فهرست ها و عملکرد 
کاندیداهای انتخاب شده، موجب سرخوردگی 
عمیق بدنه اجتماعی اصالح طلبی از نمایندگان 
خود شد. فقدان مسئولیت پذیری و پاسخگویی 
بــه این بدنه در رابطه بــا عملکرد نمایندگان 
منتخب فهرســت نیز، تنها بر عمق و شــدت 
این آسیب افزوده است. ادامه ی چنین روندی، 
نتیجه ای جز ایجاد حــس »بازی خوردن« و 
»بدل شدن به نردبان قدرت« نخواهد داشت 
و بی اعتمادی حاصل از آن، چون سمی مهلک 
به جــان پایگاه اجتماعی اصالح طلبی خواهد 
افتاد. واقعیت این اســت که »دوقطبی کردن 
فضای انتخاباتی« به عنوان تنها راه چاره برای 
رای آوری فهرســت پیشنهادی در هر دوره از 
انتخابات کمتر از پیش منتج به نتیجه می شود 
و اســتفاده ی مکرر از استدالل هایی از جنس 
»انتخــاب بین بدو بدتر«بــه روندی تکراری 

فرساینده و نومید کننده تبدیل شده است. 

هزینــه کردن از اعتبار ســرمایه هایی چون 
ســیدمحمد خاتمی به پــای کاندیداهایی که 
حاصــل فرآیندهــای انتخابی غیرشــفاف و 
نتیجه ی سهم خواهی ها از قدرت اند، در  صرفاً 
میان مدت نه تنها بــه فتح صندوق های رای 
نمی انجامد، بلکه منجر به نابودی ســرمایه  ی 
اجتماعــی »اصالح طلبی« کــه میراث عزیز 
تمامی زنان و مردان شریف و فداکار و اصالح 
طلبــان حقیقی تاریــخ معاصر ایران اســت، 
خواسته  های خود را به عنوان مطالبات مشترک 
و حداقلی بدنه ی اصالح طلب برای انتخابات 

شورای شهر اعالم می داریم:
۱. اعالم نام افراد حقیقی و حقوقی شــورای 
انتخاب کننده ی فهرست مشترک اصالح طلبان

۲. تبیین و تشــریح معیارهای انتخاب افراد، 
نحــوه ی وزن دهی به آن ها و چگونگی کمی 

سازی این معیارها
۳. شفاف سازی فرآیند انتخاب و آرای افراد 

منتخب
۵. عدم تداخل منافع اعضای شورای انتخاب 

کننده با نامزدهای فهرست واحد
همان گونه که در انتخابات گذشــته، بدنه ی 
اجتماعی اصــالح طلبان نهایت همراهی خود 
را ثابت کرده اســت، این بار برای پاسداشت از 
مرام اصالح طلبی، نگرانی خود را از بی توجهی 
شورای سیاســت گذاری اصالح طلبان به این 
مطالبات حداقلی اعالم می داریم که نتیجه اش 
در کوتاه مدت کاهش اعتماد عمومی و ریزش 
آرا و در بلند مدت به مراتب ســنگین تر خواهد 
بود. با اینحال همچنان به عقالنیت، صداقت 
و توجه به ســرمایه های اجتماعی در این شورا 
امیدواریم و منتظر پاســخ شایسته و به هنگام 
شما می مانیم تا با گذر از این مرحله بار دیگر با 

هم این مسیر تاریخ ساز را ادامه دهیم.

امير مقدور مشهود 

اعتراض فعاالن سیاسی و اجتماعی  پیرامون سهم خواهی  مدعیان اصالح طلبی

سرمایه اجتماعی اصالح طلبی را نابود نکنید
تجدید دوران سیاه با 

بزک و آرایشی اخالقی
مساله اصلی این یادداشت این است که چرا عرصه سیاسی در طی دو قرن اخیر اکثراً در انحصار 
مباحث اقتصادی قرار گرفته است؟ و آنچه که به عنوان مفروض در نظر گرفته شده این است که، 
همیشه به واســطه این مساله، یعنی در اولویت قرار گرفتن موضوع اقتصاد برای سیاست، برخی 
جریان های توتالی تری و افرادی با گرایشــات غیر دموکراتیک توانســتهاند از انزوا و سرخوردگی 
گروه های تهیدســتی که در اثر ایرادات مدرنیته بوجود آمده اند، استفاده نموده و قدرت را در دست 
بگیرند؛ همان چیزی که در برخی از جنبشــهای فاشیستی مثل مورد حزب ناسیونال سوسیالیسم 
در آلمان و مورد هیتلر مشاهده می کنیم یا در سطحی کوچکتر آنچه که درباره رییس دولت های 

نهم و دهم ایران شاهد بودیم.
اهمیت مساله این نوشتار در مورد ایران نیز از آنجایی نشات می گیرد که  پس از اتمام کار دولت 
اصالحات که دغدغه هایی در خصوص برخی ارزشــهای انسانی داشت و به موضوعاتی همچون 
توســعه سیاسی و اهمیت آزادی در جامعه می پرداخت، ما همزمان در اولویت قرار گرفتن مباحث 

اقتصادی در سیاست و به روی کار آمدن برخی گرایش های توتالی تری را می بینیم. 
آنگونه زیســت جمعی ای که ما از آن به عنوان جامعه یاد می کنیم، تنها صرف گرد هم آمدن 
عده ای انســان نیست بلکه زمانی می توان به گردهمایی انسانها نام جامعه را اطالق نمود که این 
افراد دارای یک سری روابط با یکدیگر باشند. این افراد می توانند دارای روابط متنوع و گسترده ای 
با هم باشــند که رابطه اقتصادی تنها می تواند جزیی از این روابط باشد نه کل آن. مضاف بر این 
و مهمتــر از آن، نیاز به تعدادی قواعد و اصولی هســت که این روابط را تنظیم کنند. ارزش های 
انســانی و اصول اخالقی مهمترین عواملی هستند که می توانند این روابط را تنظیم کنند تا یک 
جامعه بتواند به بقای خود ادامه دهد. وگرنه در صورت نبود برخی ارزشها و اصول اخالقی، در کنار 
هم قرار گرفتن تعدادی انســان نه تنها نمی تواند سودمند باشد، بلکه می تواند جامعه ای شبیه به 
جامعه ماقبل سیاسی هابز را پدید آورد. آنچه که ما در طول یکی دو قرن اخیر می بینیم، این است 
که عرصه سیاســی اکثراً در انحصار مباحث و موضوعات اقتصادی قرار گرفته است و سایر روابط 

انسانی و مهمتر از همه اصول و ارزشهای انسانی به فراموشی سپرده شده اند.
در مورد این که قلمرو سیاســت تا کدام حوزه های حیات اجتماعی و فردی باید کشیده شود و 
موضوعات مورد بحث سیاست کدام مسائل انسانی باید باشند، بین مکاتب و نظریه  پردازان سیاسی 
مختلف، اختالف نظر وجود دارد. لیبرال ها خطی بین جامعه مدنی و حوزه سیاست می کشند. آن ها 
حوزه سیاســی را تنها معطوف به دولت و فعالیتهای آن می دانند، و جامعه مدنی را از یک طرف 
عرصه ای برای عالیق فردی و فغالیتهای شخصی افراد می دانند که باید فارغ از مداخالت دولت 
باشــد و از طرفی دیگر آن را هم به عنوان مجرایی جهت انتقال خواســته ها و مطالبات جامعه از 

دولت، و هم به عنوان ضربه گیری در برابر فشار دولت بر جامعه مطرح می کنند.
هرچند که در نظریه های این افراد به وضوح به آن اشاره نمی شود اما در تحلیل نهایی از دستگاه 
نظری آنها می توان چنین نتیجه گیری کرد که سیاســت نــزد آنان اصالتی برای خود ندارد. یا به 
بیان بهتر هیچ موضوعی را نمی توان موضوع اصلی سیاست در نظر گرفت؛ سیاست فقط معطوف 
به ماشین دولت است اما اینکه چه موضوعاتی را باید پیگیری کند، لیبرال ها در مورد آن سکوت 
اختیار می کنند. اگرچه آنان در نظریات خود سیاســت و اقتصاد را از همدیگر جدا می کنند و برای 
هریک حوزه ای جداگانه در نظر می گیرند اما ناگفته پیداست که وقتی برای سیاست هیچ موضوعی 
اصالت ندارد، آنچه که دســتور کار سیاست را تعیین می کند همان جامعه مدنی ست. جامعه مدنی 
حوزه ای مســتقل از دولت اســت که افراد در آن حوزه، فعالیت های مختلف و عالیق خود را در 
قالب تشــکل ها و گروه ها پیگیری می کنند و از مجرای آن بر جهت گیری ها و دســتور کار دولت 
تأثیر می گذارند. نکته ای که در اینجا مطرح می شــود این اســت که چرا با اینکه جامعه مدنی که 
جایگاه انواع فعالیت های گروه ها و تشکل های عقیدتی و صنفی و سایر دغدغه های انسان هاست 
یا می بایست که اینچنین باشد، در نهایت آنچه که از مجرای آن به دولت منتقل می شود و از آن 

خواسته می شود، تنها دغدغه ها و مسائل اقتصادی ست؟
هانا آرنت اندیشــمند سیاسی منتقد مدرنیته،  پاسخش به این مســاله این است که، در تفکر 
سیاسی یونان باستان اقتصاد مقوله ای مربوط به مرحله ماقبل سیاسی و در زمره امور منزل بود و 
سیاســت در مرحله ای باالتر مقوله ای مربوط به حوزه عمومی به شمار می رفت که شهروندان در 
آنجا به صورت آزادانه به مســائل جمعی و اجتماعی می پرداختند. اما در مدرنیته پای موضوعات 
اقتصادی به حوزه عمومی کشــیده شــده و عرصه را برای کنش آزاد انسانها تنگ کرده است. او 
دلیل این امر را ســرخوردگی گروههای تهیدســت جامعه از مصائب و مشکالت مدرنیته می داند 
که برای رفع مصائب خود، خواســته ها و مشکالت اقتصادی خود را به صورت های گوناگون ) با 
انقالب و یا با جنبش های توتالی تری( به حوزه عمومی و سیاسی می آورند. به همین جهت آرنت از 
دولتهای مدرن می خواهد تا با تسهیل کردن مسائل معیشتی و اقتصادی شهروندانشان  و رهانیدن 
آنها از ضرورتهای اقتصادی، آن ها را برای حضور در حوزه عمومی آماده سازند. پیداست که آرنت 
نیز علیرغم نقدی که بر گسترده شدن سایه اقتصاد بر فراز سپهر عمومی و سیاسی دارد، همچنان 

دولت را مکلف به پیگیری مطالبات اقتصادی مردم می کند. 
اینگلهارت یکی دیگر از اندیشــمندان غربی با اشــاره به مفهوم جوامع  پسامادی چنین اظهار 
نظر می کند که: در جوامعی که از دغدغه های معیشــتی انســانها کاسته می شود، گونه ای دیگر 
از شــکافهای اجتماعی برای مردم مهمتر جلوه می کنند که می توان از آنها به عنوان شــکافهای 
فرهنگی و پســامادی نام برد. اما در پاســخ باید گفت که آیا اساســاً در جوامع مدرن حدی برای 
پیشرفت اقتصادی و رفاه مادی تعیین شده است که شهروندان با رسیدن به آن احساس آسودگی 
و فراغت داشته باشند؟ سوژه های مدرن دایما به طوری در معرض تبلیغات کاذب جهت پیشرفت 

مادی و مصرف محصوالت تولیدی قرار دارند که نمی توان فراغتی را برایشان متصور شد.
یورگن هابرماس دیگر اندیشــمند علوم اجتماعی و منتقد مدرنیته، برای حل این مســاله  ، از 
مفهوم حوزه عمومی استفاده می کند. حوزه عمومی هابرماس مابین جامعه مدنی و حوزه سیاسی 
قرار دارد. از نظر هابرماس جامعه مدنی جایی ســت که افراد در آن منافع خصوصی خود را دنبال 
می کنند اما وقتی حوزه عمومی وجود داشــته باشد، افراد در آنجا فارغ از منافع شخصی، با کنش 
کالمی ایده آل درگیر بحث و مباحثه در خصوص مسائل عمومی می شوند و بدین ترتیب حقیقتی 
که در خصوص مســائل عمومی و جامعه شکل می گیرد، حقیقتی بین االذهانی خواهد بود. از نظر 
هابرمــاس این حوزه عمومی در اوایل مدرنیته در غرب و در مکان هایی مانند کافه ها و فضا های 
عمومی وجود داشــت اما بعداً با گسترش عقالنیت ابزاری به همه زیست جهان انسانی و تحدید 

عقالنیت های ارتباطی و رهایی بخش توسط آن، این حوزه عمومی از بین رفت. 
انتقاداتی نســبت به طرح حوزه عمومی هابرماس وجــود دارد. از جمله اینکه افراد با منطق و 
عقالنیت های متفاوت چگونه می توانند با هم وارد بحث در خصوص مسائل مشترک شوند. اما آنچه 
که به مساله این نوشتار مربوط می شود این هست که با چه مکانیزمی اشخاص دارای ذهنیت های 
فردگرایانه خواهند توانست در حوزه عمومی فارغ از منافع فردی و ارزشهای خاص منطق خودشان 

به مباحثه در مورد مسائل عمومی بپردازند.
 به نظر نگارنده پاســخ مساله اصلی این یادداشت را باید در مفهوم پرسوناژهای مدرن جستجو 
کرد.پرســوناژهای مدرن به عنوان پرسوناژهای اتمیزه که دارای هویت فردگرایانه هستند، مطرح 
می باشند؛ در مقابل پرسوناژهای ماقبل مدرن که دارای هویتی جمعی هستند و خود را وابسته به 

جامعه ای که در آن زندگی می کنند، تعریف می کنند. 
افراد در جوامع مدرن با هویتهای فردگرایانه شــان مدام دنبال منافع فردی شان هستند و منافع 
جمعی و ارزشهای اجتماعی برایشان چندان مهم نیست. به همین خاطر است که با وجود جامعه 
مدنی که افراد می توانند در آنجا انواع عالیق و خواسته های خود را دنبال کنند، تنها منافع فردی 
و مهمتر از همه منافع اقتصادی برایشان مهم است. اما اینکه چگونه می توان ذهنیت فردگرایانه 
را اندکی تعدیل کرد، باید گفت که ذهنیت ها بر روی نهادها شکل می گیرند و جهت شکل گیری 
ذهنیت های جمعی نیاز به یک سری نهادهای جمعی مانند احزاب به شکل کالسیک آن یا احیای 

دوباره برخی نهادهای سنتی از پیش موجود هست. 
امروز جامعه ایران با مشــکالت اجتماعی زیادی روبرو اســت که حل آنها نیاز به حرکت های 
جمعی دارد و حرکت های جمعی میسر نمی شوند مگر با ذهنیت های جمعی. امروز جامعه ایران در 
حال خالی شــدن از ارزش های اجتماعی است و جامعه بدون ارزشهای جمعی، جامعه ای در حال 

فروپاشی ست. 
لذا برای اجتناب از این مساله و نیز اجتناب از در اولویت قرار گرفتن مسائل اقتصادی در حوزه 
سیاســی و متعاقب آن استفاده برخی جریان های توتالی تر از گروههای محروم جهت دستیابی به 
قدرت، ما نیاز به هویتهای جمعی داریم تا بواســطه آن موضوعــات دیگری از قبیل ارزش های 
اجتماعی و ســایر دغدغه های انســانی از قبیل آزادی و... جزء موضوعــات مورد بحث در حوزه 

سیاست باشند. 

  اولویت اقتصاد در سیاست 
و شکل گیری توتالیتاریسم

 دیدار 
جلیلی با 

رئیسی

معاون اول رئیس جمهوری از آمادگی تهران 
برای فعال سازی کریدور ترانزیتی خلیج فارس 
- دریای ســیاه خبر داد و گفت: کشــورهای 
بزرگــی همچون چین، هنــد و مالزی تمایل 

دارند از این مسیر جایگزین استفاده کنند.
به گــزارش ایرنا، اســحاق جهانگیری این 
مطلب را پیــش از ظهر شــنبه در مذاکرات 
مشــترک هیات های عالی رتبــه جمهوری 

اسالمی ایران و گرجستان، بیان کرد.
وی یکی از زمینه های اصلی همکاری میان 
ایران و گرجســتان را ترانزیت کاال دانست و 
اضافه کرد: مســئولین دو کشور تا کنون چند 
دور مذاکره در خصوص این کریدور داشته اند 

که باید روند این مذاکرات ســرعت بیشتری 
پیدا کنــد. جهانگیری همچنین با اشــاره به 
برخی مشــکالت و موانع بر ســر راه فعالیت 
رانندگان ترانزیتی که از مسیرهای مختلف از 
ایران به گرجستان سفر می کنند، گفت: انتظار 
داریم وزارت اقتصاد گرجســتان و وزارت راه و 
شهرسازی ایران زمینه فعالیت برای رانندگان 
ترانزیتی میان دو کشــور را تسهیل کنند تا با 
رفع این موانع، شاهد توسعه مبادالت تجاری 
میان دو کشور باشیم.روی با بیان اینکه احداث 
مسیر ترانزیتی خلیج فارس تا دریای سیاه هم 
از نظــر زمان و هم از نظــر هزینه مقرون به 
صرفه اســت، تصریح کرد: البته برای افزایش 

مبادالت تجاری و گسترش مناسبات اقتصادی 
نیازمند تکمیل زیرساخت ها هستیم اما نباید 
کارها تا زمان تکمیل زیرســاخت ها متوقف 
شود و باید برای فعالیت و توسعه همکاری های 
اقتصــادی گام برداریــم.وی اظهار داشــت: 
گرجستان دارای منابع آبی و بادی و موقعیت 
جغرافیایی ممتازی است و می تواند با اتکای به 
این منابع تولید برق خود را افزایش دهد. ایران 
نیز می تواند دانش و تجربه خود در زمینه سد 
سازی و ساخت توربین را به گرجستان منتقل 
کنــد. معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: 
خوشبختانه توربین های تولید شده در ایران از 
نظر کیفیت قابل رقابت با محصوالت بهترین 

شرکت های دنیا است. همچنین آمادگی داریم 
برق تولیدی گرجستان را به کشورهای نیازمند 
اطراف ایران صادر کنیم.عباس آخوندی وزیر 
راه و شهرســازی نیز با اشــاره به مطالبی در 
خصوص کریدور خلیج فارس ـ دریای ســیاه 
خواستار بازنگری در موافقت نامه های پیشین 
در حوزه ی حمل و نقل هوایی و حمل و نقل 
ریلی شد. همچنین حمید چیت چیان وزیر نیرو 
در این نشست خواستار استفاده از ظرفیت های 
موجود برای تبادل برق میان دو کشــور شد و 
گفت: ایران آمادگــی دارد برای انتقال آب در 
ســریع ترین زمان توافق نامه های پیشین را 

اجرایی کند.

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: 

تهران آمادگی دارد کریدور خلیج فارس - دریای سیاه را فعال کند

الگا سامو فالوا-وزگلیاد-روسیه
پروژه حمل و نقلی ایران طرح های روسیه را به خطر می اندازد

»نفوذ روسیه در دریای سیاه رو به تضعیف است. احتمال دارد که در مجموع، روسیه موقعیت 
خود را به عنوان ارســال کننده اصلی در این منطقه از دست بدهد«. کارشناسان در ارزیابی از 
پروژه حمل و نقل ایران در راستای ارسال محموالت به اروپا به چنین جمع بندی هایی دست 
یافته اند. گفتنی است که ارمنستان، یکی از متحدان نزدیک روسیه، در این زمینه به سودهایی 

دست می یابد، اما خود روسیه بازنده خواهد بود.
تهران احداث کوریدور حمل و نقلی میان خلیج فارس و دریای سیاه را به گرجستان پیشنهاد 
کرده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، که روز دوشنبه، برای سفر دو روزه ای 

عازم گرجستان شد، در این خصوص سخن گفت.
به گفته او، »در صورت احداث این کوریدور، امکانات وســیعی فراهم خواهد شد و نرخ حمل 
و نقل بسیار کاهش پیدا خواهد کرد«. اما، برای تحقق این تفکر تهران، »همکاری گرجستان، 

ایران، ارمنستان و آذربایجان ضروری است«.
در ســال گذشته، بحث و بررسی های پیرامون احداث کوریدور حمل و نقلی که خلیج فارس 
را به دریای سیاه متصل خواهد کرد، آغاز شد. تهران می خواهد، با دور زدن آذربایجان، ترکیه 
و روســیه، مسیر جایگزینی را برای ارسال محموالت به اروپا احداث کند. گفتنی است که این 
مســیر از ارمنستان و گرجستان خواهد گذشت و ســپس، از طریق دریا، به بلغارستان، دروازه 
اصلی اروپا، خواهد رسید. و بعد از آن، می توان کاالها را به یونان و حتی، به ایتالیا ارسال کرد.

تمامی شرکت کنندگان بالقوه از این پروژه حمایت کرده اند. بلغارستان با تبدیل بنادر وارنا و 
بورگاس به نقطه ورودی کشــتی های ایرانی موافقت کرده است. در صورت احساس ضرورت، 
بلغارســتان حتی، برای احداث ترمینال های ویژه ای نیز آمادگی دارد. زیرا، عالقه اروپا به بازار 
در حال گشــایش در خاور نزدیک کمتر از عالقه ایران به شبه جزیره بالکان نیست. افزون بر 
آن، در آینده، احتمال دارد که بازارهای جدید – عراق و سوریه )بعد از پایان جنگ( نیز به این 

کوریدور ملحق شوند و همچنین، ملحق شدن هند و عمان نیز محتمل است.
ایران که از اعمال تحریم ها رهایی یافته، تصمیم گرفته اســت، ارمنســتان را به عنوان یار 
اصلــی خود برای حمل و نقل کاالهایش انتخاب کند. مســیر مد نظــر: از مغزی – وایوتس 
– دزور – یراســخ و ســپس، از طریق خط راه آهن تا بندر پوتی در گرجســتان و از آنجا، از 
طریق دریای ســیاه به بندر بلغارستان اســت.این مسیر می تواند جایگزین واقعی مسیر کنونی 
برای ارســال کاالهای ایران از طریق آذربایجان و ترکیه شود. لیدیا گیوارگیزووا، محقق مرکز 
مطالعات یورو آسیا، در مقاله خود خاطر نشان می کند: نخست این که این مسیر راحت تر است. 
مسیر جدید ٦٠ کیلومتر کوتاه تر است و طبعًا، هزینه ارسال کاال از طریق آن نیز کمتر خواهد 
بــود. عالوه بر آن، در مرز با ترکیه همواره صف وجود دارد.دوم، عوامل سیاســی نقش مهمی 
ایفا می کنند. ایوان آندریفســکی، معاون اول رئیس اتحادیه مهندسان روسیه، خاطر نشان می 
کند: »ظاهراً، ایران راحت تر می تواند با ارمنســتان و گرجســتان به توافق برسد و از وابستگی 
اش به ترکیه نیز کاســته شود که رقیبش در منطقه است و روابطش با آن در برخی از مسائل 

مهــم را نباید عاری از بحران نامید«. برای نمونه، در برخی از مناطق ُکردنشــین ترکیه هر از 
گاهی، کامیون ها و اتوبوس های ایرانی دچار حریق می شــوند. تهران همواره، جبران خسارات 
را از ترکیه طلب می کند، اما آنکارا تن به این کار نمی دهد. ایران با ارمنستان کمترین اختالف 
نظر سیاسی ندارد. البته، مســیر جدید برای ایران امکان تضعیف رقیب قدیمی خود در دریای 

خزر را نیز مهیا خواهد ساخت.
لیدیا گیوارگیزووا معتقد است: »مشکل اصلی در احداث خطوط اصلی، وجود ناهمواری های 
زمینی اســت. اما، از مدت ها پیش، خطوط ارتباطی ارمنستان – گرجستان، ارمنستان – ایران 
احداث شده اند و از این رو، با اطمینان کامل می توان از چشم انداز این پروژه سخن گفت«.

از ســوی دیگر، کوریدور حمل و نقل ایران جایگزین کوریدور »شمال – جنوب« روسیه به 
شمار می رود. این کوریدور قرار است، وسیله ارتباط میان کشورهای بالیتک و هند را از طریق 
ایران و روسیه تأمین کند و با مسیر دریایی از طریق کانال سوئز رقابت کند. در چنین شرایطی، 
طول مسیر حمل و نقل به نصف و حتی کمتر از نصف خواهد رسید. اما، مسئله اصلی این است 

که هزینه ارسال کاالها نیز کاهش پیدا خواهد کرد. 
اینجا از ســه مســیر نام برده می شــود – از طریق بنادر دریای خزر، از طریق قزاقســتان، 
ازبکســتان و ترکمنســتان و راه خروجی از طریق راه آهن ایران و همچنین، از طریق آســتارا 

خان و آذربایجان.
آندریفسکی می گوید: »احداث کوریدور »شمال – جنوب« به کندی پیش می رود و گفتنی 
اســت که ایران بعد از لغو تحریم ها، می خواهد هر چه ســریع تر، حجم مبادالت کاالی خود 
را افزایش دهد و به مرکز بزرگ تجارت در منطقه تبدیل شــود. کوریدور میان خلیج فارس و 
دریای سیاه می تواند برای ایران، امکان ورود سریع به بازارهای اروپای جنوبی را مهیا کند و به 

راه جایگزین برای مسیر »شمال – جنوب« تبدیل شود«.
این همصحبت نشریه خاطر نشان می کند: »اگر کوریدور جدید با سرعت باالیی احداث شود 
و به مسیر سریع و ارزانی برای ارسال کاالها برای کشورهای عضو تبدیل شود، در آنصورت از 
نفوذ روسیه در دریای سیاه کاسته خواهد شد. احتمال دارد که در مجموع، روسیه موقعیت خود 
را به عنوان ارسال کننده بزرگ در این منطقه از دست دهد«. افزون بر آن، خطر تضعیف نفوذ 

روسیه در ارمنستان نیز مطرح است.
روسیه هنوز فرصت دارد تا تدابیر الزم برای ممانعت از آن را اتخاذ کند. آندریفسکی می گوید: 
»بسیاری از موارد به مدت زمان احداث کوریدور میان خلیج فارس و دریای سیاه وابسته خواهد 
بود. قبل از اتمام کار احداث این کوریدور، کوریدور »شمال – جنوب« نیز باید موقعیت خود را 
بهبود بخشد«. مسکو باید تالش کند تا کوریدور جدید را نه به عنوان رقیب، بلکه تکمیل کننده 
کوریدور »شــمال – جنوب« خود تبدیل کند.آندریفسکی با امیدواری می گوید: »نکته مثبت 
احتمالی می تواند این باشد که روسیه در نهایت، توسعه کوریدور »شمال – جنوب« را تسریع 
بخشــد، از جمله احداث دروازه های خود به ســوی هند – بندر اولیا در دریای خزر – را از سر 
بگیرد«. افزون بر آن، نباید این نکته را رد کرد که اوکراین نیز به این پروژه ایران بپیوندد – در 
این خصوص به این کشور پیشنهاداتی شده است. اوکراین می تواند بخشی از کاالهای ارسالی 
از طریق بندر اودسا را بر عهده گیرد. تهران تالش می کند، از راه تأمین راه ورودی این کوریدور 
 از طریق اوکراین، نه فقط به بازارهای اروپای جنوبی بلکه به اروپای شــمالی، باعث تقویت آن 

شود.

پروژه حمل و نقلی ایران طرح های روسیه را به خطر می اندازد 


