
روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

 پست»دستیار مردمی سازی« به ساختار دولت در مرکز
 و شهرستان ها اضافه شد

بازی تبلیغاتی 
مشاوران رئیسی

همدلی|  ســاختار دولت به گفته بســیاری از 
کارشناسان بسیار بزرگ است. تعداد نیروهایی که 
در دولت و در وزارتخانه های مختلف کار می کنند، 
طبق بررســی ها بیش تر از نیاز است. همین مازاد 
نیرو باعث شــده تا هم کارآیی بروکراسی اداری 
دولــت کاهش یابد و هم اینکــه هزینه زیادی به 
دولت تحمیل شود. این موضوع زمانی اهمیت پیدا 
می کند که کشــور با کسری بودجه مواجه است. 
حاال که دولت می گوید توان پرداخت حقوق همه 
کارکنان را ندارد و گاهی بــرای پرداخت حقوق 
ماهانه با مشکالت جدی مواجه می شود، بسیاری 
از دولت تقاضا می کنند که ساختار خود را کوچک 
کند و از اتالف هزینه های عمومی جلوگیری کند؛ 

امــا بااین حال در هر دولتی نه تنها این ســاختار 
کوچک نمی شود بلکه بر اســاس منافع گروهی 
خاص این ساختار گســترده تر هم می شود.حاال 
رئیسی در شرایطی که کارشناسان و عموم مردم از 
دولت می خواهند توجه بیشتری به بودجه عمومی 
داشته باشد، به جای اینکه تصمیم بگیرد ساختار 
دولــت را کوچک و پویاتر کند، با اقدامی متفاوت 
دست به فربه تر شدن این ســاختار زده است. او 
تصمیم گرفته یک دستیار جدید به نیروهای خود 
در پاستور اضافه کند و به همه استان ها نیز دستور 
داده که یک پست جدید تعریف کنند. این تصمیم 

رئیسی خیلی دور از رفتارهای سابق او نیست.
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 نگاهی به آثار هنری جنگ 
در پیشباز آزادسازی خرمشهر 

دفاِع مقدِس مظلوم 

یک منبع سعودی از تحرکات 
بن سلمان خبر داد؛

عربستان در فاز انتقال قدرت

3

 مخالفت چین با حضور ایران 
در »بریکس«

پس از سازمان شانگهای از یک پیمان اقتصادی دیگر 
هم محروم شدیم؛

یادداشت
ماجرای فرزندان ایران

ماجرای یوزپلنگ در اسارت به نام ایران و سه فرزندش 
چقدر نمادین و جالب شده است. گویی این هم زمانی نوع 
فارغ شدن »ایران« و مصائب و مشکالتی که این روزها 
گریبان کشــور و مردم را گرفته حکمتی دارد. پس از 
مدت ها تالش و پیگیری، مسئوالن مرتبط خبر می دهند 
که یوز ایرانی باالخره باردار شــده و در آینده ای نزدیک 
خبرهای خوشــی منتشر می شود. روز موعود می رسد، 
یوز دربند با عمل سزارین فارغ شده و اعالم می شود که 
هم توله یوزها سالم هستند و هم ماده؛ یعنی سه توله 
متولدشده می توانند عاملی باشند برای استمرار زادوولد 
ایــن  گونه نادر و در حال انقراض محیط زیســت ایران. 
ولی هنوز ســاعاتی از درج اخبار نگذشته که مشخص 
می شود اوالً تشخیص جنسیت توله یوزها اشتباه بوده 
)!( و ثانیاً به دلیل اقدامات اشتباه و سهل انگاری هنگام 
عمل ســزارین، مادر فرزندان خود را نپذیرفته و از شیر 
دادن به آنان امتناع می کند. البته این پایان اشتباهات 
نبود؛ چرا که بعد از محرز شدن اینکه ایران به توله های 
خود توجهی ندارد اقداماتی برای تغذیه و رشد توله یوزها 
شروع می شود. لیکن بی تجربگی و نبود کارشناس واقعی 
و کاربلد باعث می شود از سه توله متولدشده دو توله از 
بین برونــد و خبرهای آخر حکایت از آن دارد که حال 
توله ســوم نیز مساعد نیســت. جالب آنکه عنوان شده 
کسانی بر بالین ایران و فرزندان آن بوده اند که تا کنون 
یوز را از نزدیک ندیده اند! نکته اما اینجاست که شرایط و 
اوضاع یوز ایرانی در اسارت چقدر شبیه به حال و اوضاع 
کشورمان ایران است. جراحی اقتصادی اگرچه واجب و 
الزم است اما سوگمندانه توسط کسانی در حال اجراست 
که تا کنون رنگ اتاق عمل را ندیده اند و ابداً اشرافی به 
اقتصاد و مسائل حساس مربوط به آن ندارند. این افراد 
مدعی هســتند درد و خونریزی در اجرای این جراحی 
طبیعی است که البته سخن درستی است ولی آیا بیمار 
که همان قشــر ضعیف جامعه هستند توانایی تحمل 
چنین عوارضی را دارند؟ از آن طرف چه تضمینی به واقع 
وجود دارد که در میان مدت، نشانه های بهبود اقتصادی 
هویدا شود؟ نکته مهم تر آنکه تیم اقتصادی فعلی دولت 
ســیزدهم تقریباً همان افراد و تیمی هستند که طرح 
هدفمندی یارانه هــا در دولت احمدی نژاد را پی ریزی و 
بدین شکل اجرا کردند. هنوز هم که هنوز است اقتصاد 

کشور از زخم های نحوه اجرای آن طرح درد می کشد!
شاید بتوان گفت در بدترین زمان ممکن و به دست 
نابلدترین افراد یکی از حساس ترین و سرنوشت سازترین 
تحوالت اقتصادی کشور در حال اجراست. نمی خواهم 
کالً سیاه به موضوع بنگرم. چه بسا بتوان با تزریق و اضافه 
کردن افرادی به تیم اقتصادی دولت و حذف برخی افراد 
قدری به آینده امیدوار شــد؛ ضمن آنکه حتماً نباید از 

جراحی در سیاست خارجی غافل بود.

    محمدجواد پهلوان
   مدرس دانشگاه

یادداشت
هنوز هم دوم خرداد

دوم خرداد، همیشــه یادآور دوم خرداد ۷۶ 
است. ۲۵سال از دوم خرداد ۷۶ گذشت. برای 
توصیف بهتر شرایط شاید بهتر است که گفته 
شــود ربع قرن از آن روز گذشت. اگر کودکی 
در دوم خرداد ۷۶ متولدشده است، االن مرد یا 
زنی بزرگ و رشید است. انتخابات ۷۶، هیجان 
و شــور و شــوق ازیک طرف و از طرف دیگر، 
تــالش بی حدوحصر برای آن کــه رای طرف 
مقابل را به حق مطلق منتســب کردن. البته 
شــاید نامزد آن انتخابات، آنچه برای او انجام 
شد، نمی پسندید. حتماً مهدی نصیری، امروز 
از انتشار ویژه نامه صبح در آن ایام، خوشحال 
نیست و آن را اشتباهی بزرگ می داند. طنزی 
که به نام کیومرث صابری منتشر شد، تاریخی 
شد. حق و باطل جلوه دادن صحنه انتخابات 
که یکی در جبهه حق اســت و دیگری مقابل 
آن یعنــی باطل و جالب اســت کــه هر دو 
کاندیدای مورد تأیید شورای نگهبان بودند؛ از 
دیگر موارد قابل ذکر آن روزهاست. آن دوران 
با خاطرات تلخ و شــیرین، چه زود گذشــت. 
یادم نمی رود پیرمردی که بی آنکه مرا بشناسد 
به من گفت نام ســید را برای من بنویس که 
احتماالً اگر کســی برای او رای را می نویسد 
انطباق دهد که حتماً رای درست نوشته شده 
اســت. قطعاً هنگامی که خاتمی در بهمن ماه 
۱۳۷۵، پا به صحنه گذاشــت، تصور نمی کرد 
که حتی پیروز انتخابات باشد؛ ولی دوم خرداد، 
آفریده شد. بیست وپنج سال از شروع جنبشی 
که به نام اصالحات نام گذاری شــد، گذشت. 
در این دوران، تاریخ ما فرازوفرودهای مختلف 
دیده است. دوم خرداد۷۶، به حق نقطه عطفی 
در تاریخ اصالح طلبی ایرانیان است و به باور ما، 
پیام رجعت جامعه ایران به آرمان های بزرگی 
بود که پدیدآورندگان انقالب اسالمی و انقالب 
مشروطیت به دنبال آن بودند. توسعه جامعه 
مدنی سید محمد خاتمی، در حقیقت نهادینه 
کردن آزادی و جمهوریت بــود، به طوری که 
همــه الزامات جمهوریت از وجــود احزاب و 
رسانه های مستقل و آزاد، نظارت افکار عمومی 
بــر ارکان قــدرت و دخالــت خردجمعی در 
تعیین سیاســت های کالن کشور، موردتوجه 
قرار گیرد. دوم خرداد، رجعت به همان آرمان 
اســتقالل، آزادی، جمهوری اسالمی بود که 
انقالب بر اســاس آن شکل گرفت و در قانون 

اساسی نهادینه شده است. 
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    محسن صنیعی
   مدرس دانشگاه

یادداشت
اتفاقات ورزشگاه تبریز از نگاهی دیگر

همه علل اتفاقات ورزشــگاه یــادگار امام تبریز در 
مسابقه تراکتور و پرســپولیس به پان تُرکیسم ربط 
ندارد.  ریشــه اهالــی آذربایجان ایــران، از قوم تُرک 
نیســت بلکه ایرانیانی اصیل هستند که تنها به زبان 
ترکی  صحبــت می کنند و این هــم دلیل تاریخی 
دارد. دکتر محمدجواد مشــکور در کتاب »نظری به 
تاریخ  آذربایجان و آثار باستانی جمعیت شناسی آن« 
می نویســد: »حوادث متناوب یکی بعــد از دیگری 
 آذربایجان را آماج تهاجمات پیاپــی قرار داد. بعد از 
سلجوقیان، دورِ سلسله جنبانی ترکان آتابای یا  اتابکان 
آغاز و با نفوذ این اقوام و گسترش زبان ترکی، سیطره 
زبان آذری محدود و رفته رفته رو به  کاهش نهاد.« این 
یکی از ده ها سندی اســت که ثابت می کند گویش 
امروز مردم آذربایجان به زبان  ترکی، ربطی به ریشه 
ســرزمینی آن ها ندارد، زیرا مردم آذربایجان اصالت 
ایرانــی دارند و در خصوص  نام »آذربایجان« نیز باید 
بدانیم که بر اساس دایره المعارف اسالم، دایره المعارف 
ایرانیکا و دیگر  منابع، واژه آذربایجان از واژه آتروپات، 
ناِم ســاتراپ )فرماندار( ایرانِی مــاد کوچک در زمان 
حمله  اســکندر به ایران، نشات گرفته است. در واقع، 
»آذر« تغییریافته »آتَر« )آتش( و »بایجان« تغییریافته 
  »پاتگان« )جایگاه نگهبان( است. حال که روشن شد 
بیــن آذربایجانــی و ترک تفاوت وجــود دارد، برای 
پرهیز از درازنویســی سریعاً به  اصل موضوع پرداخته 
می شود. آشوب و بلوای ورزشگاه، توسط تعداد زیادی 
از جوانان به وجود آمد.  در همه دهه های گذشته نیز 
جوانان طرفدار فوتبال به ورزشــگاه می رفتند اما این 
حجم از ناهنجاری،  درگیری، فحاشــی و حمله دیده 
نمی شــد. پدران این جوانان مثــل آن ها تا این حد 
آتشــین و دعوایی  نبودند، پس این نســل عصیانگر 
حاصل چیست؟اگر میانگین سنی جوانانی را که در 
روز مسابقه تراکتور و پرسپولیس مسئول آشفتگی و 
شورش  بودند، ۳0سال فرض کنیم، بدین معناست که 
بیشتر آن ها متولد نیمه اول دهه ۷0 هستند. در آن 
 نیم دهه، فکر می کردیم با پایان جنگ تمامی مشکالت 
حل شده و آینده روشن اســت. درحالی که  حقیقت 
نهفتــه این بود که زیربنای فرهنــگ جامعه امروز و 
مخصوصاً جوانان در حال شکل گرفتن بود،  اما کسی 
متوجه نبود.  سپس از نیمه دوم دهه ۷0 با ظهور دولت 
اصالحات که پایه گذار آزادی های شهروندی در کشور 
بود،  تصور خوشبختی و رفاه در بین مردم تقویت شد. 
ظهور مطبوعات جسور، افزایش بشقاب های  ماهواره 
در خانه ها و موســیقی پاپ شــاخص های نیمه دوم 
دهه ۷0 در بخش فرهنگی جامعــه بودند.  بنابراین 
کل دهه ۷0 بــا نگاهی فاقد آینده نگری فرهنگی در 
بین خانواده ها گذشت.  در دهه ۷0، خانواده ها چنان 

محو تماشای ایران جدید در دوره جمهوری اسالمی 
بودند که از فرهنگ  اجتماعی و پدرساالرانه دهه های 
پیشین فاصله گرفتند. آن روزها در حقیقت در دوره 
گذار فرهنگی  قرار داشتیم. البته دوره گذار فرهنگی 
در زمان حکومت پهلوی دوم با رویکرد غربی آغازشده 
بود  که با وقوع انقالب متوقف شــد اما پس از حدود 
۲0ســال دوباره و این بار به شکل ایرانی-اسالمی در 
 کشور شروع شد.  از جمله نتایج منفی که دوره گذار 
فرهنگی در ایران داشــته مربوط به جوانان است که 
حاصل کوتاهی  دو گروه اســت: خانواده  و حاکمیت 
سیاســی.  خانواده به این دلیل مقصر اســت که در 
برابر تغییرات فرهنگی جامعه کم آورد و نتوانست پا 
به پای  تغییرات پیش برود و طوری در مقابل سرعت 
تغییرات جا ماند کــه در مهم ترین وظیفه اش برای 
 فرزند، یعنی تربیــت، کاری نکرد و نهادینه کردن 
اخالق در ذهن فرزند کم سن و سال را به فرهنگ 
 جدید جامعه و فضای باز آن واگذار کرد که عاقبت 
آن همین درگیری های بدون پشتوانه عقلی  جوانان 
با تیم میهمان در یک مســابقه فوتبال می شــود. 
می توان گفت بســیاری از جوانانی که  عامل واقعه 
ورزشگاه تبریز بودند تحصیالت دانشگاهی داشتند 
یا مشــغول تحصیل در یک مرکز  آموزشی علمی 
هستند اما چون در خانواده تربیت درست نشده اند، 
مثل یک مجرم بی سواد رفتار  می کنند. و اما تقصیر 
حاکمیت چیست؟ پس از دوره اصالحات، حاکمیت 
اصولگرایی چنان بُتی از جوانان  ساخت که امروز نه 
صالح به شکستن این بت است و نه توانش را دارند. 
تمجیدهای اغراق آمیز از نسل جوان پس از انقالب، 
خدمت به بچه های دهه هفتاد و هشتاد نیست و اگر 
خیانت  نباشد، قطعاً اشتباه است. بخشی از این نسل 
به واسطه این ستایش ها دچار چنان سردرگمی شده  
 است که تصور می کند هر عملی در جامعه مترادف 
با انقالبی گری است؛ بنابراین به خود اجازه  می دهد 
در محیط ورزشــگاه هر رفتار هنجارشکنی انجام 
دهــد. تا اینجا احــدی در حکومت معترض  رفتار 
جوان عصیانگر نمی شود، اما همین که این رفتارها 
در قالب مطالبات سیاســی، اجتماعی،  آزادی های 
سیاسی و ... به خیابان ها کشیده می شود، حاکمیت 
سیاســی و قضایــی مقابل نســل جــوان  موضع  
سفت وسخت می گیرد و مجازاتشان می کند.  رفتار 
هنجارشکن جوانان امروز ایران در ورزشگاه ها نتیجه 
تربیت نادرست خانواده ها و سیاست غلط  از ۳0سال 
پیش تابه حال اســت و البته کفه ترازو به نفع این 
تفکر دوم ســنگین تر اســت که تصور  می کند هر 
مشکلی با جوانان حل شدنی است، درحالی که آمار 
می گوید بخش مهمی از مشــکالت  جامعه متوجه 
خود جوانان است که در مسائلی نظیر طالق برای 
حاکمیت چالش آفرین شــده اند. این  سیاست یک 
بام و دوهوا در خصوص جوانان کشور، اگر ستم به 

جوان نیست، پس چیست؟

    سعید درویشی
   روزنامه نگار

 تا سال 2050 بیش از 30درصد 
از جمعیت ایران سالخورده می شوند

 حرکت شتابان کشور
 به سمت سالمندی

افزایش حقوق 
بازنشستگان در انتظار 

مصوبه دولت

افزایش جمعیت ســالمندی که  همدلی|   
پیش تر دغدغه  کشــورهای توسعه یافته بود، 
اکنــون دغدغه مســئوالن ایرانی نیز شــده 
است. بر اساس آمارها و اظهارات کارشناسان 
و متخصصان این حوزه، ســیمای جمعیتی 
کشور با شیب تندی در حال پیر شدن است. 
جوری که تا سال ۲0۵0 بیش از ۳0درصد از 
جمعیت کشور گرد پیری به سرشان نشسته 

و سالخورده شده اند.
4

4

نماینده مجلس:

 خرمشهر هنوز در سال
 61 مانده است

تهران جزو ۵ استان 
پرتنش آبی است

 انتقاد نمایندگان
  از بی توجهی دولت
 به تذکرات مجلس

 حمایت از تولید
 یا توقف تولید؟ 

 آمار سقط جنین
 به روایت مجمع 
تشخیص مصلحت

افزایش حق مسکن 
کارگران به اردیبهشت 

نرسید

 فصل جدید روابط تهران- مسقط 
در آستانه دیدار رئیسی

سفر به سرزمین میانجی
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محســن خرامین - ربع قــرن از دوم خرداد 
۷۶ می گــذرد؛ رویدادی که تا ســال ها به عنوان 
یک رویداد مهم سیاسی در معرض گرامیداشت و 
تقدیس از سوی طرفداران و نفی و تکفیر از سوی 
مخالفانش بود؛ اما اکنون بعد از گذشت سال ها، آن 
رویداد به سمت تبدیل شدن به یک رویداد تاریخی 
برای مطالعات پژوهشی و آکادمیک و در بهترین 
حالت ســویه ای نوســتالژیک برای کسانی پیش 
مــی رود که آن رخداد سیاســی و قبل و بعدازآن 
را تجربه کرده اند. نوســتالژیای دوم خرداد بیشتر 
متوجه نسل دهه شصتی بود که در دل فشارها و 
سختی های دوران جنگ متولدشده بود و بعدازآن 
تعریف گنــگ و مبهمی از ســازندگی در اخبار 
رسمی شــنیده بود. دوم خرداد ۷۶ نقطه آغازی 
برای ورود آن نســل به عرصــه متفاوت و جدید 
سیاسی و عمومی کشور بود. برای دهه شصتی ها، 
دوم خرداد ۷۶ با شــور و شوقی مبهم حول نامزد 
آن روزهای انتخابات یعنی محمد خاتمی شــکل 
گرفت. یــک فضای انتخاباتی متفاوت و پرهیجان 
در ماه هــای پایانی ســال ۷۵ و بهار ۷۶ ســامان 
گرفته بود. ســفرهای انتخاباتی و سخنرانی های 
خاتمی کاماًل با گذشته متفاوت بود که با استقبال 
و همراهی عمومی مواجه می شــد.  در نهایت نیز 
یــک رأی باال و دور از ذهن بــرای او، دوم خرداد 
را به ماندگارترین مناســبت انتخاباتی و سیاسی 
بعد از انقالب اســالمی تبدیل کرد. دوره ریاست 
جمهوری خاتمی اولین مواجهه نسل دهه شصت 
بــا روزنامه های رنگی، جدید و جــذاب به همراه 
فعالیت های دانشجویی و کنش های سیاسی بود. 
واژگان و اصطالحاتی همچون توســعه سیاسی، 
مشــارکت، تســاهل، گفت وگو و ... نیــز با وجود 
نامفهوم بودن در ابتــدا اما کم کم جای پای خود 
را در ادبیات سیاسی و فرهنگی آن نسل پیدا کرد 
تا این اتفاقات سبب برجستگی بیشتر دوم خرداد 

شود.
یک گروه ســمپات و رادیکال از ابتدا حول این 
رویداد  شــکل گرفت که چنین رویدادی را یک 
نقطه عطف تاریخــی و به تعبیر »آلن بدیو« یک 
رخداد در گسســت با قبل از خود می دانست که 
هرگز به پایان نمی رســد. این گــروه دوم خرداد 
را هم ســطح انقالب مشــروطه و گاهی باالتر از 
آن می دانســتند و بر این بــاور بودند دوم خرداد 
استمرار و ادامه مشــروطه است که البته برخی 
زیاده خواهی هــا آن را بــه انحراف کشــاند. هم 
طرفداران دوم خرداد و هم برخی منتقدان قائل به 
این نکته اند که مقاومت بخش های دیگر حاکمیت 
در مقابل توسعه سیاسی مولود دوم خرداد در به 
محاق بردن آن نقش بازی کرد. در به محاق رفتن 
یا آنچــه برخی منتقدان تحت عنوان »مرگ دوم 
خرداد« از آن یاد می کنند عملکرد و دستاوردهای 
سیاســی و فرهنگی جریان سیاسی دوم خرداد و 
همچنین برخی بی تدبیری ها و اشــتباهات این 
گروه نیز نباید دســت کم گرفته شــود؛ جریان و 

گروه سیاســی که بخش هایی از آن در خلق دوم 
خــرداد در کنار مردم نقش بازی کرد و بخشــی 
دیگــر بعدهــا از دل تحوالت دوم خــرداد نضج 
گرفت. گروهی از مدیران و دســتیاران دولتی که 
نتوانستند در طول هشت سال مدیریت و بعدازآن 
در بزنگاه هــا و بحران ها عملکــرد قابل قبولی از 
خود به جا بگذارنــد و با اقرار به تدارکاتچی بودن 
صحنه را خالی کردند. به ویژه رهبری دوم خرداد 
یعنی ســیدمحمد خاتمی که زمانی در شــمایل 
یک قهرمان و قدیس سیاســی، ظاهر شده بود، 
سال هاســت به کنج عزلت هل داده شده و خود 
نیز کمتر در هیات یک کنشگر سیاسی و شجاع 
ظاهر شده است. در ادامه همین نگاه منتقدان یا 
گروه های جدیدتر بر ایــن باورند که دوم خرداد 
از ســوی این گروه های سیاســی مصادره شده 
بود و رویدادی که می توانســت یک نقطه عطف 
تاریخی باشد به یک مناسبت سیاسی و انتخاباتی 
تقلیل داده شــد تا همین تقلیل در ادامه حذف و 
برخورد بیشتر با جریان سیاسی و انتخاباتی دوم 
خرداد را ممکن تر کند. بماند که اساساً گروه های 
اپوزیسیون )به ویژه گروه های موسوم به براندازان( 
نفس دوم خــرداد را یک انحراف و رویداد جعلی 
در مســیر اصالحــات و تغییــرات تاریخی این 
ســرزمین می خوانند که جز از بین رفتن فرصت 
و از دست دادن زمان دســتاورد دیگری نداشته 
است. بااین همه نباید یک واقعیت را نادیده گرفت 
کــه دوم خرداد با همه اجزا و اتفاقات یک رویداد 
مهم و بزرگ در زمانه خود بود که تحوالت بعدی 
عماًل امکانی برای استمرار و یا  تکرار آن را نداده 
اســت. جامعه ایرانی اینک نزدیک به ســه دهه 
بعد از دوم خرداد حــوادث و اتفاقات زیادی را از 
سر گذرانده اســت و آن عالیق و دل بستگی های 
سیاسی که برخی دوم خردادی ها و حلقه اطراف 
برخــی شــخصیت های سیاســی در آن زمان و 
سال های بعدازآن را داشتند، دیگر ندارند یا حتی 
به سختی به یاد می آورند که مناسبتی به نام دوم 
خرداد در تقویم وجود داشــته است. موضوعات و 
دغدغه های جدیدتر و البته فشارهای اقتصادی و 
معیشــتی مطالبات عموم و نسل های جدید دهه 
هفتاد و دهه هشــتاد را به سمت دیگری شیفت 
داده اســت. میدان  فعالیت و کنش سیاسی نیز 
تغییرات زیادی کرده و ســازمان قدرت و فعالیت 
سیاســی از حرکت های متکی به فرد، قهرمان و 
حتی احزاب سیاســی به سمت شبکه ای تر شدن 
حرکت کرده اســت. بااین وجود و به جهت برخی 
تأثیرات دوم خرداد در بخش های مختلف جامعه 
و تاریخ کشــور هر اتفاق و حرکت سیاسی، مدنی 
و اجتماعی در آینده بی نسبت با دوم خرداد ۷۶ و 
حضور مردم در آن رویداد و بعدازآن نخواهد بود 
و بهتر آن اســت این رویداد و ســایر رویدادهای 
سیاسی و دموکراســی خواهی صدسال اخیر در 
ایران ذیل آنچه ژاک دریدا »دموکراســی ناتمام« 

می خواند دیده و ارزیابی شود.

  قصه ای که به سر رسید و اصالحاتی که 
به خانه نرسید

  باز هم صد رحمت به وفای فالفل
 دالیل سهم اندک ایران از صنعت گردشگری

 کجاآباد و ناکجاآباد در فرهنگ ایران زمین
 »ایران« یوز مادر می تواند دوباره باردار شود
 کشتی آلیش زنان ایران قهرمان آسیا شد

 با اختراع جدید؛ چاپ سه بعدی ماهواره 
در فضا ممکن شد

  روزی که جنگ های 30 ساله مذهبی اروپا 
شروع شد

گوناگون
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روزی که دهه شصتی ها 
آفریدند، اما بهره آن را نبردند

دوم خرداد 
دمکراسی ناتمام


