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سیاست گذاری و حکمرانی در ۴۳سال گذشته)بخش سوم(

ازآنجایی که فاصله زمانی بین دو بخش اول و دوم با بخش ســوم این مقال به 
دالیلی ازجمله حمله روسیه به اوکراین و رخدادهای داخلی دیگر به عهده تعویق 
افتاده بود و در این فاصله یادداشت هایی بنا به اولویت مسائل روز ازنظر خوانندگان 
گذشــت، اینک و به مناســبت رویداد تاریخی دوم خرداد ۷۶ بخش سوم ازنظر 

خوانندگان می گذرد.  
ج: رویکرد توسعه متوازن با اولویت توسعه فرهنگ گرای سیاست محور

چنانکه در بخش دوم گذشــت، به اقتضای جنگ هشت ســاله و خرابی های 
فراوان زیرساخت های کشــور از سویی و محاصره سیاسی و اقتصادی که منجر 
به انزوای بین المللی و منطقه ای ایران شده بود؛ هاشمی رفسنجانی دوران ریاست 
جمهوری پنجم و ششم را مصروف احیای اقتصاد و توسعه اقتصادی کرد. باوجود 
دســتاوردهای قابل توجه در زمینه توسعه اقتصادی و جذب سرمایه های خارجی 
به واسطه گشایش روابط خارجی؛ به دلیل عدم توجه درخور به مسائل فرهنگی و 
سیاسی، عدم قانون گرایی و نگاه علی السویه به آحاد مردم، عدم مشارکت فراگیر 
نیروهای سیاسی در دولت خصوصاً و به کارگیری نیروهای چپ و خط امامی به ویژه 
که به تازگی در قالب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت جداشده بودند از 
ســویی و تشکیالت مجاهدین انقالب اسالمی از دیگر سو که در اتخاذ مواضع با 
مجمع روحانیون به اشتراک نظر رسیده بودند؛ شرایط برای صف بندی فرهنگی 
و سیاسی جدیدی در اواخر کار هاشمی رفسنجانی شکل گرفته بود و تشکیالت 
مجمع روحانیون را به محوریت مهدی کروبی در کانون توجهات سیاسی آن روز 

جامعه قرار داده بود. 
 هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در فضایی برگزار می شد که شرایط 
الزم برای یک رقابت تمام عیار را در بطن خود داشت. رشد طبقه متوسط به واسطه 
توســعه اقتصادی در دوره هاشمی رفســنجانی، جمعیت جوان رشد یافته دهه 
شصت، شکاف طبقاتی ناشــی از پیامدهای توسعه ناموزون، قطبی شدن فضای 
سیاسی بدنه اجتماعی جامعه، انگیزه ایجادشده در بخشی از جامعه و گروه های 
سیاســی که حاکمیت را در تقابل با خاتمی تلقی کرده بودند و بعد از ســال ها 
به صحنه انتخابات آمده بودند، اســتفاده از امکانات عمومی توسط بخش هایی از 
نهادهای حاکمیتی در جهت رقیب خاتمی و تالش در وانمود کردن تعلق خاطر 
رهبری به ناطق نوری، پوشــش بی سابقه رسانه ای توســط رسانه های داخلی و 
خارجی، تخریب شــدید خاتمی توسط رسانه هایی چون روزنامه کیهان، قدس و 
یالثارات الحسین، راه اندازی کارناوال عاشورا به منظور تخریب چهره ایشان، نگرانی 
از انزوای سیاسی و دیپلماتیک پیش آمده برای کشور؛ کل جامعه و هر بخشی را به 
بهانه ای به مشارکتی کم نظیر وادار کرده بود تا شاهد شکل گیری فضایی رقابت آمیز 

در دور هفتم انتخابات ریاست جمهوری باشیم.
با پیروزی سید محمد خاتمی بر رقیب خود حجةاالسالم علی اکبر ناطق نوری در 
یک رقابت کم نظیر در دوم خرداد ۱۳۷۶ که رهبری از آن به عنوان »یک حماسه 
تاریخی« یاد می کند، فضای کشور وارد دوره ای جدید از سیاست ورزی در عرصه 
حکمرانی شد. دوره ای جدید در مشــارکت سیاسی آغاز می شود که نشانه های 
تغییر در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را از اواخر دولت هاشمی 

رفسنجانی آغاز کرده بود.
تغییر ملموس رویکرد در این دوره از حکمرانی جمهوری اسالمی را در بیانات 
رهبر انقالب آیت ا... خامنه ای در روز تنفیذ حکم ریاســت جمهوری سید محمد 
خاتمی را به خوبی می توان مشاهده کرد. رویکردی متفاوت و متمایز با قبل و تقریباً 
عاری از نشانه های تقابل و نارواداری در عرصه بین المللی و منطقه ای. بخشی از این 
سخنرانی که از وب سایت رهبری اخذشده است عیناً ازنظر می گذرد: »... ما خدا را 
شکر می کنیم که انتخابات بسیار خوب، خوش عاقبت و همراه با خرسندی عمومی 

مردم انجام شد و امروز احساس می کنیم که برای ملت ایران روز مبارکی است و 
امیدوارم خداوند متعال برکات خود را بر عموم ملت ایران، مسئوالن و رئیس جمهور 
عزیزی که امروز این مسؤولیت را رسماً بر عهده گرفتند نازل فرماید... ملت ایران در 
حقیقت، مظهر قدرت پروردگار است و سرمایه عظیمی برای نظام اسالمی محسوب 
می شــود و هر حکومت و دولتی که از پشتوانه چنین ملتی برخوردار باشد، باید 

احساس قدرت کند و کار و خدمت برای آن را وظیفه اصلی خود بداند.«
رهبری در این سخنرانی قدرت ملت را مظهر قدرت خدا دانسته و آن را سرمایه 
عظیم برای کشور و حکومت ها می داند و دولت ها را موظف به خدمتگزاری به مردم 
می کند. با نگاه به این عبارت ها و گزاره ها نقش مردم به عنوان تنها منبع و هسته 
قدرت ملی از سوی باالترین مقام نظام مورد تأکید و تأیید قرار می گیرد؛ نقشی که 
این بار موجب تجدیدنظر و دیدگاه کسانی شد که قبل از این باور نداشتند که مردم 

بتوانند منشأ اثر و تغییر باشند. 
خاتمی که در طول مبارزات انتخاباتی بر شــعار محوری مردم در انقالب یعنی 
»استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی«، تمرکز کرده بود آن را رهیافت خود در عبور 
از شرایط کنونی کشور می دانست. وی با تکیه بر »قانون گرایی« برای فائق آمدن 
بر مشــکالت داخلی و خارجی آن را تنها شاخص و معیار آحاد و اقشار جامعه و 
حکمرانان برای حکمیت بین خود می داند و به عنوان استراتژی و هدف بر آن تأکید 
و صحه می گذارد. قانون گرایی، حقوق و مسئولیت، مدارا، رواداری، تساهل، تسامح، 
مشارکت سیاسی، جامعه مدنی، توسعه متوازن و همه جانبه، گفتگوی تمدن ها، 
تنش زدایی و مفاهمه در عرصه داخلی و خارجی کلیدواژه هایی بودند که در این 
مقطع از تاریخ حکمرانی در ادبیات سیاســی، اجتماعی و فرهنگی ایران  در انبوه 
روزنامه ها، هفته نامه ها، ماه نامه ها و فصل نامه ها که به یُمن این دوران سر برآورده 
بودند، خودنمایی کرده و مبنای صف بندی سیاسی-اجتماعی جدیدی در تاریخ 
تحوالت جمهوری اسالمی می شود. از دل همین صف بندی جدید »اصالحات و 
اصالح طلبی« رخ نموده، جا بازمی نماید و در ادبیات سیاسی ایران پس از انقالب 

رسوب می کند.  
 خاتمی در مراسم تحلیف در ۱۳مرداد ۱۳۷۶ در مجلس شورای اسالمی مجدداً 
با تأکید بر شعارهای انتخاباتی خود بیان می دارد: »استقالل و آزادی دوپایه استوار 
نظام جمهوری اسالمی ایران است. حق آحاد مردم است که بگویند، بدانند و سخن 
خود را بیان کنند و پرسش و اعتراض خویش را مطرح کنند و در جهان پیچیده 
امــروز، عالوه بر اجرای اصل امربه معروف و نهی از منکر و حق همگانی به خاطر 
پیچیدگی های موجود، این حق ازجمله از طریق نهادهای مدنی، تشکل های قانونی، 
وســایل ارتباط جمعی و تأمین آزادی هــای فردی و جمعی تحقق پیدا کند. این 
مسئولیت بزرگ که متوجه رئیس جمهور است، نشانه حساسیت و اهمیت جایگاه 

و پایگاه ریاست جمهوری است.«
پس از انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری  در دوم خرداد ۱۳۷۶ و طرح 
برنامه های رئیس جمهور جدید؛ گسترش روابط خارجی و رسیدگی به مسائل و 
امور خارجی در چارچوب رهیافت واقع گرایی نســبی ادامه می یابد با این تفاوت 
که نحوه بیان و شیوه های رفتار و برخورد با دیگران تغییر یافت و سیاست تعدیل 
اقتصادی و قائل شدن به توسعه صنعتی دولتی جای خود را به »توسعه متوازن« 
با اولویت »توسعه فرهنگی و سیاسی« داد. در روابط خارجی، پذیرش کثرت گرایی 
جهانی به معنی نفی تک قطبی و پذیرش تساوی فرهنگ ها به محور اصلی سیاست 
خارجی تبدیل شــد. به دنبال تغییر رویکرد دولت قبلی مبنی بر اتخاذ گفتمان 
سیاست استمالت جو و دلجویی برای جذب کمک های مالی و انسانی از کشورهای 
منطقه و اروپایی برای بازسازی کشور، خاتمی در پی دلجویی از بازیگران منطقه ای 
و بین المللی برآمد و در مصاحبه خود با شبکه »CNN« از »سیاست تنش زدایی« 
و اظهار تأسف از اشغال سفارت آمریکا در پی کدورت زدایی از کشورهای منطقه 
خصوصاً و به ویژه آمریکا برآمد. در واقع سیاست خارجی جدید در درجه نخست در 

تالش برای کسب »اعتبار جهانی« است.
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یادداشت
آبله میمون؛ پاندمی سال 2022

پیش بینی های وحشــتناک بیل گیتس از ظاهر 
شدن یک ویروس جدید محقق می شود. پس ازاینکه 
میلیاردر مشهور در مصاحبه با فاینشنال تایمز هشدار 
داده بود که نوع مرگبارتری از همه گیری در راه است و 
ممکن است بشر هنوز بدترین وضعیت همه گیری یک 
بیماری را تجربه نکرده باشد و نوع مرگبارتری ظاهر 
شود، »آبله میمون« در جهان شیوع و بروز یافته است 
و بیماری در حال انتشار در اروپا و آمریکا و قاره های 
آفریقا و آسیا و استرالیاست. خبر »ویروس جدید از 
چین و انگلیس می آید« هم اینک تیتر یک رسانه های 
دنیاست. خبر می رسد بیل گیتس، نسخه ای از کتاب 
خود با عنوان »چگونــه از پاندمی بعدی جلوگیری 
کنیم« را برای تدروس آدهانوم، مدیرکل ســازمان 
جهانی بهداشت ارسال کرده و تدروس نیز با تشکر از 
بیل گیتس در توییتی نوشته: »من کامالً موافقم که 
باید بر اساس درس های کرونا عمل و نوآوری کنیم 
تا بتوانیم راه حل های بهداشتی سریع و عادالنه ای را 
برای پیشگیری از پاندمی بعدی ارائه کنیم.« با افزایش 
سرعت شیوع بیماری آبله میمون در سراسر جهان تا 
کنون کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه 
و تعداد دیگری از کشــورها شناسایی مواردی از این 
بیماری را تأیید کرده اند. آلمان، گسترش آبله میمون 
را بزرگ ترین شیوع این بیماری در تاریخ اروپا توصیف 
کرده است و به گفته موسسه رابرت کخ در این کشور، 
این بیماری تا کنون دست کم در هشت کشور اروپایی 
ازجمله بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، 
سوئد و انگلیس و همچنین آمریکا، کانادا و استرالیا 
گزارش شده است. خبرگزاری رویترز در خبری فوری 
نوشته است که اسپانیا پس ازاینکه روز جمعه، ۲۴مورد 
جدید از ابتال به این بیماری عمدتاً در منطقه مادرید 
را گزارش کرد، مقامات محلی اعالم کردند که اکثر 
موارد ابتال به این بیماری در یک سونا شناسایی شده 
که این محل تعطیل شده است. پس از شناسایی بیش 
از ۱۰۰مــورد ابتال به بیماری آبلــه میمون در اروپا، 
سازمان جهانی بهداشت در همان روز در این خصوص 
جلسه اضطراری تشکیل داد و طی بیانیه ای از مردم 
جهان خواست که به خیال اینکه کرونا تمام شده است، 
عادی انگاری نکنند و همچنان به دلیل بیماری های 
جدید و نوظهور دیگر، نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداشتی و انجام مناسبات بهداشت فردی و عمومی 
در جامعه، اهتمام الزم را به عمل آورند. بر اســاس 
شواهد و مطالعات میدانی به نظر می رسد که این بار 
ویروس آبله با جهش جدیدی روبه رو شــده باشد و 
آبله میمون همانند کرونا می رود که همه گیر شود و 
یک پاندمی دیگری را بر جای گذارد. نشریه و پایگاه 
اینترنتی ووکس در همین رابطه نوشته »این اولین 

باری نیست که ایاالت متحده موردی از آبله میمون 
را مشاهده می کند. ویروسی مرتبط با آبله که عالئمی 
شبیه آنفلوآنزا و ضایعه پوستی ایجاد می کند و گاهی 
اوقات می تواند کشنده باشد. آنچه درباره مورد اخیر در 
ماساچوست، متفاوت و نگران کننده به نظر می رسد 
آن است که مواردی از ابتال به عفونت های آبله میمون 
در کشــور های دیگر نیز دیده شــده اند، درحالی که 
شــیوع این ویروس پیش تر در آن کشور ها نیز نادر 
بوده اســت.« بنیان گذار مایکروسافت، بیل گیتس 
هم هم زمان با پخش ویروس جدید در سطح جهان 
هشــدار داده که مقامات بین المللی ازجمله سازمان 
بهداشت جهانی باید به منظور مقابله با تهدیدات ناشی 
از تروریسم بیولوژیکی تمهیداتی اتخاذ کنند و گفت 
»مانورهای میکروبی« بهترین راه مقابله با آن هستند. 
به گفته اسکای نیوز، گیتس طی مصاحبه ای با رئیس 
کمیته برگزیده سالمت، جرمی هانت در اندیشکده 
پالیسی اکسچنج گفت: »یک کارگروه پاندمی در حد 
و اندازه سازمان بهداشت جهانی احتماالً به سالی یک 
میلیارد دالر پول نیاز خواهد داشت و وظیفه نظارت 
و برگزاری مانوری را عهده دار خواهد شد که من آن 
را »مانورهای میکروبی« می نامم که در آن می توان به 
تمرین پرداخت.« در مانورهای میکروبی، سازمان های 
دولتــی و ارتش ها به تمرین ســناریوهای مختلف 
شیوع همه گیری می پردازند. سپس گیتس پرسید: 
»می گوییم، مثالً اگر یک بیوتروریست، بیماری آبله 
را در ۱۰فــرودگاه پخش کند چه می شــود؟ مثاًل 
دنیا چه واکنشــی به آن خواهد داشت؟« چهارمین 
فرد ثروتمند دنیا و ســرمایه گذار اصلی واکسن های 
بیماری های نوظهور در جهان خاطرنشــان کرد که 
ایاالت متحــده و بریتانیا به منظور آمادگی برای یک 
سناریوی آخرالزمانی باید در زمینه تحقیق و توسعه 
»ده ها میلیارد« دالر هزینه کنند. گیتس همچنین 
گفت: »در یک سو همه گیری های طبیعی وجود دارند 
و در ســوی دیگر همه گیری های ناشی از تروریسم 
بیولوژیکی هستند که می توانند حتی ازآنچه امروز 
تجربه  کرده ایم نیز بســیار بدتر باشند و بااین وجود، 
پیشرفت های علم پزشکی باید ابزاری را در اختیارمان 
بگذارنــد که بتوانیم خیلی بهتر از این عمل کنیم.« 
گیتــس در مصاحبه خود با هانت گفت: »همچنین 
باید روش جدیدی برای تولید واکسن داشته باشیم 
که بتواند بهتر از قبل از ســرایت ویروس جلوگیری 
کنــد.« او گفت این کار نیز به تحقیق و توســعه در 
ســطح جهانی نیاز دارد. سخنان بیل گیتس درباره 
تروریســم بیولوژیکی در حالی است که در خصوص 
ویــروس کرونا نیز گمانه زنی هایی در مورد همکاری 
یک دانشمند برجسته آمریکایی با آزمایشگاه ووهان 
و کارشــکنی »دولت پنهــان« در زمانی که ترامپ، 
رئیس جمهور پیشین ایاالت متحده در حال مقابله با 

ویروس کرونا بود، مطرح شده بود.
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    محمدرضا محبوب فر
   کارشناس حوزه سالمت 

یادداشت
اسالم انقالبی در برابر اسالم سنتی

عرضه تولید قدیم با قیمت جدید

علیرضا شــاهمیرزایی معاون وزیر صمت گفت: »معیاری که ستاد 
تنظیم بازار کشور اعالم کردند زمان ۲۲اردیبهشت زمان عرضه و فروش 
کاال ها اســت، یعنی از آن زمان هر کاالیی که در این چهار قلم روغن، 
مرغ، تخم مرغ و لبنیات عرضه می شود، با قیمت های جدید است...این 
که چه زمانی تولید شده مالک عمل نیست.«هر چند این تصمیم دنبال 
آن است که کاال در سطح بازار به اندازه کافی و در دسترس مردم وجود 
داشــته باشد، اما در نهایت منتهی به دو آفت مهم می شود. ابتدا آفتی 
جدی برای کسِب مبتنی بر اخالق به ویژه در حوزه بازار مبتنی بر اسالم 
سنتی بوده است. به عبارت دیگر کسب مبتنی بر اخالق که بر اساس 
آن فروشنده سعی وافر داشت از افزایش تورم به سود خود استفاده نکند، 
زایل می شود، و به نوعی باقیمانده اخالقیات در حوزه کسب و کار از میان 
می رود. در حوزه کسب و کار اسالم سنتی نزد کسبه اجازه نمی داد قیمت 
کاالی قدیم به نرخ جدید عرضه شده و سودی خارج از عرف نصیب بازار 
در برابر مردم شود. در صورت عدول کاسب از این قاعده اخالقی، عالوه بر 
سود ۱۰ الی ۱۲درصدی، مابه التفاوت ناشی از تورم نیز شامل حال تولید 
یا توزیع کننده می شود که از نظر گردش پول میان طبقات اجتماعی، 
به معنای انتقال ثروت و داشته های فرودستان به فرادستان است. آفت 
دوم و اما مهم تر آن است که در اقتصاد نئولیبرالی که اصل بر آزادسازی 
قیمت ها و ســپردن قیمت ها به دست پنهان بازار یعنی عرضه و تقاضا 
است، در جوامعی چون ایران، تولید کننده و توزیع کننده هوشیار شده، 
بخشــی از کاالها را همواره در انبار نگاه بدارد و احتکار کند تا بتواند از 
سود مابه التفاوت ناشی از تزریق تورم از طریق بحران ناشی از اخبار عدم 
پذیرش برجام و توافق به نفع خود سود جوید و از این طریق به شکاف 
میان غنی و فقیر دامن زده آن را تعمیق کند. از این منظر آیا نمی توان 
گفت که سخنان معاون وزیر صمت خود مشوقی است برای احتکار کاال 
و آیا این نوع برداشت در ساختار مدیریتی کشور در توزیع کاال، به معنای 
تقویت احتکار کاالی تولید شده اکنون برای افزایش تورم فردا با توجه 
به افزایش قیمت ارز یا دیگر شاخص ها نیست؟اکنون به نظر می رسد 
که دولت آقای رئیسی به عنوان دولت جهادی و انقالبی از نظر اصولی و 
انقالبی تکلیف خود را با این روش مندرج در سخنان معاون وزیر صمت 
روشن کند که آیا می خواهد با این روش ها شکاف طبقه فرودست را با 
طبقه ثروتمند افزایش دهد و در عمل شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر 
تبدیل به حمایت ساختاری از اقشار غنی و ثروتمند شود؟ زیرا به نظر 
می رسد روش مذکور تنها به نفع قدرتمندان اقتصادی و سیاسی بوده و 
تهیدستان از این طریق هر روزه شاهد افول قدرت خرید خود خواهند 
بود. این موضوع نه تنها اسالم سنتی را تقویت می کند بلکه اسالم سیاسی 
جهادی و انقالبی را که در زمان آقای احمدی نژاد بیش از گذشته قدرت 
گرفت، متهم به تقویت روندهای بدعت گذاشته شده در دولت های نهم 
و دهم با در پیش گرفتن مشی نئولیبرالی و نه اسالم جهادی و انقالبی 
می کند. این روش راه را باز می گذارد برای انتقادهای تند و تیزتری در 
جبهه اصولگرایان. یکی از انتقادهای جدی این خواهد بود که اســالم 
سیاســی و اصولگرایان خود را متعهد به تحقق عدالت دانسته و آرای 
مردم در انتخابات ۱۴۰۰ را از این طریق و با توسل به شعار تحقق عدالت 
اجتماعی کســب کرده اند، اما آیا روش مذکور منتهی به تحقق عدالت 
اجتماعی می شود؟ آیا می توان گفت که آموزه های اسالم سنتی می تواند 

برای اسالم انقالبی و سیاسی درس های گرانبهایی داشته باشد؟

    فروزان آصف نخعی
   روزنامه نگار

گزارش همدلی از آمارهای نگران کننده 
 درباره حذف کاالهای اساسی

 مرتبط با سالمت از سفره های مردم

 تغدیه در غیبت
 پروتئین و ویتامین

همدلی|  ورود اصطــالح جراحی اقتصادی 
به ادبیات سیاســی نگرانی هایی در ارتباط با 
وضعیت سالمت شــهروندان ایران به دنبال 
داشــته اســت. تا پیش از افزایش اخیر در 
قیمت  کاالهای اساسی، گزارش هایی از حذف 
اقالم موردنیاز برای ســالمت افــراد جامعه 
نگرانی مسئوالن سالمت را به دنبال داشت.

چند سال پیش یکی از مسئوالن در اظهارات 
واکنش  برانگیزی گفته بود باید مقاومت را از 
یمنی ها آموخت کــه لنگ بر تن می کنند و 

نان خشک می  خورند. 
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 مقام های غربی،  ادامه انفعال بایدن را 
باعث شکست کامل توافق دانستند

 هشدار اروپا درباره 
تعلیق مذاکرات برجام 

دومین شهر دریایی متحرک 
سپاه در مرحله پایانی

عراق: تا پایان ماه طلب 
ایران را می پردازیم

جزییات ضرب و جرح 
معلول ذهنی در بهزیستی

 کدام کاالی ایرانی 
در جهان بیشترین 

مشتری را دارد؟

 بررسی سخنان اخیر 
رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی

چطور می خواهید روی 
پای خودتان بایستید؟

همدلی|  هشــدار های مقام هــای اروپایی در مورد 
عدم دستیابی به توافق برای ادامه مذاکرات برجامی 
همچنان ادامه دارد. کارشناسان منع اشاعه تسلیحات 
هســته ای در اروپا هشــدار داده اند کــه اگر توافق 

هسته ای به زودی احیا نشود...
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  نمایشگاه سی و سوم کتاب تهران؛ 
ماه هیچ، ماه نگاه

  درگذشت»مطفرالنواب« آخرین بازمانده 
شاعران معترض عرب

  آیا عکاسی مردم شناسی و اجتماعی 
کاری اخالقی است؟ 

این  و  پرندگان  کوچیدن  نان،  بوی    
کتاب های نیمه باز

 مخزن مخفی اسرار فرعون مصر کشف 
شد

  اقامت یوز سوم در »مهمانسرای مدیران« 
محیط زیست

  روزی که »ویکتور هوگو« خالق بینوایان 
درگذشت

گوناگون
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