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*نسیبه پیرایش 
و  سیاسی  شرایط  امینی  مهسا  فوت  از  پس 
تغییر  این  و  کرده  پیدا  تغییر  کشور  اجتماعی 
حتی به مناسبات بین المللی هم راه یافته است. 
افزایش  با  کشور  اقتصادی  اوضاع  طرفی  از 
افزایش  نیز  و  اخیر  روزهای  در  دالر  قیمت 
بسیاری  میان  این  نیست. در  تورم اصال خوب 
از صاحب نظران سعی می کنند تا به این پرسش 
پاسخ گویند که راه برون رفت از شرایط کنونی 

چیست؟ و چه باید کرد؟
عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل 
روزنامه  برای  یادداشتی  طی  اجتماعی  سیاسی 
سطح  در  ماست  مشکل  »آنچه  نوشت:  اعتماد 
که   ۱۳۶۰ دهه  در  اجراست.  به  نظر  تبدیل 
گالیندوپل به عنوان نماینده ویژه حقوق بشر به 
ایران آمده بود، در گزارشی به یک نکته اشاره 
را  خود  قوانین  همین  ایران  اگر  که  بود  کرده 
)اگر  اعظم  بخش  کند،  اجرا  کامل  و  خوبی  به 
اتهامات  و  مشکالت  درصد(   ۹۰ نکنم  اشتباه 
نقض حقوق بشر آن رفع می شود. این رویکرد 
مثبت و مهم است، زیرا ما می توانیم درباره اسناد 
بحث کنیم و به سرعت به تفاهم نسبی برسیم. 
اختالف اصلی در مرحله اجرا و افراد و نهادهای 
اجرا کننده است که خالف سند یا قانون عمل 

می کنند.«
نظر  »به  نویسد:  می  مقاله اش  پایان  در  وی   
می رسد که وظیفه اصلی حکومت برداشتن این 
و  اجرا  در  مهم تر  و  قانون  و  سند  میان  فاصله 
چیزی  مردم  که  نمی کنم  گمان  است.  عمل 
اسنادی که  اسناد بخواهند،  این  از اجرای  بیش 

خودتان نوشته و ابالغ کرده اید.«
دبیرکل  باهنر  محمدرضا  فارس،  گزارش  به 
جامعه اسالمی مهندسین هم در سخنانی، گفت: 
»اوال حسب اعالم رؤسای سه قوه، کرسی های 
اعتراضات مردم راه اندازی  برای شنیدن  رسمی 
باید هوای  شود. دوم آنکه در ساحت سیاست 
البته  باشیم.  داشته  را  مردم  مختلف  سلیقه های 
تأیید  هنجارشکنان  که  نیست  معنا  بدان  این 
را  ما نظارت استصوابی  صالحیت شوند. نخیر 
قبول داریم و محکم از آن دفاع می کنیم. سوم 
کشور  در  غلط  ساختارهای  برخی  باید  آنکه 
خیلی  را  واقعیت ها  متأسفانه  ما  شود.  اصالح 
بدتر از آنچه که هست نشان می دهیم و از آن 
طرف برخی ایده آل ها را هم بسیار فراتر اعالم 
می کنیم و با وعده های غیر واقعی انتظارات مردم 
را باال می بریم. باید با این رویکرد که واقعیت ها 
هر  در  داد  جلوه  باالتر  را  انتظارات  و  بدتر  را 

تریبونی مقابله کنیم.«
فرارو هم نوشت: »اینطور به نظر می رسد که 
ایراِن امروز، در قالب مولفه حکمروایی، بایستی 
چه  هر  و  بگیرد  جدی  را  اساسی  بحران  سه 

سریع تر برای آن ها برنامه ریزی کند. 
جامعه:  شدِن  تکه  چند  و  قطبی گرایی   :۱
همراه  به  کشور  در  حکمروایی  اصلی  مشکل 
بوده  این  اخیر  در سال های  آن  متولی  نهاد های 
علمی  شکل  به  اجتماعی  مسائل  مقوله  به  که 
مثابه  به  نهاد ها  این  از  کدام  هر  و  نکرده  نگاه 
خود  کارِ  صرفا  هم،  از  افتاده  دور  جزیره هایی 
را انجام داده اند. رویه ای که نه تنها مشکالت را 
حل نکرده و کاهش نداده، بلکه بعضا بسیاری 

از مشکالت را پیچیده تر نیز کرده است. به طور 
در  اندیشمندان  و  متفکران  دیدگاه های  کلی، 
باید  اجتماعی  حکمروایی  مختلف  حوزه های 
متناسب  سریع تر  چه  هر  و  گیرد  قرار  نظر  مد 
با نظرات کارشناسی آن ها بایستی اصالحاتی را 
اعمال کرد. رویکردی که نقطه کانونی آن باید، 

جلب و جذب مردم و نَه دفع آن ها باشد.
۲: تورم باال در اقتصاد: آنچه حداقل در ماه های 
اخیر و همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم 
اقتصادی  تیم  که  بوده  نکته  این  شده،  آشکار 
تورم  مهار  جهت  را  مشخصی  برنامه  دولت، 
قابل  نکته  ندارند.  ارزی  با جهش های  مقابله  و 
تامل این است که توجه داشته باشیم هنوز تورم 
از  بسیاری  در  را  خود  تومانی،  هزار   ۴۰ دالر 
کاال ها و نیاز های اساسی مردم نشان نداده است 
و این مساله اندکی زمان می برد. درست است که 
برنامه ها در حوزه اقتصادی ماهیتی فوری ندارند 
کامال  حوزه  این  در  اصالحات  برخی  انجام  و 
نقطه  به  کار  اکنون  حال،  این  با  است،  زمان بر 
درد،  این  برای  که  است  بهتر  و  رسیده  بحران 
درمان های فوری و مقطعی ارائه شود و درکنار 

آن ها به فکِر راهکار های بلند مدت نیز بود.
ایران:  علیه  بین المللی  و  منطقه ای  اجماع   :۳
که  معتقدند  تحلیلگران  و  ناظران  از  بسیاری 
در پی وقوع اعتراضات اخیر در کشور، اجماع 
گرفته  شکل  ایران  علیه  بی بدیلی  بین المللی 
است. در این فضا، عملگرایی و سرعت عمل، 
ایران  خارجی  سیاست  دستگاه  امروز  نیاز  دو 
دریای  در  دیپلماسی  کشتی  مدیریت  جهت 

طوفان زده کنونی روابط بین الملل است.«
»در  نوشت:  هم  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
کار  و  جمعه  خطبه  و  سخنرانی  کنونی  شرایط 
فرهنگی، یا زبان تهدید و مانند آن کارایی ندارد، 
نباید  این عرصه ها  را در  نیروی خود  بی جهت 
انحراف  دچار  که  نقطه ای  از  باید  کرد.  صرف 
می توانند  که  عناصری  بر  و  گردیم  باز  شدیم، 
نظام را کارآمد گرداند، و مردم را به آینده امیدوار 
سازند، متمرکز شویم. عرصه را برای مشارکت 
اجتماعی،  سیاسی،  عرصه های  در  همگان 
فرهنگی، و اقتصادی بگشاییم؛ از انحصارطلبی 
و حذف یکدیگر دست برداریم؛ سیاست تعامل 
با دنیا را در پیش گیریم، و در پی حل مشکالت 
داخلی برآییم، و.... اگر جمهوری اسالمی بتواند 
مختلف  زمینه های  در  الگو  و  کارآمد  نظامی 
بسازد و در مقابل دیدگان فرزندان این سرزمین 
نمادهای  دین،  از  گروه  گروه  روز  آن  بگذارد، 

دینی و حکومت دینی استقبال خواهند کرد.«

به  از  پایتخت  انتظامی  فرمانده  رحیمی  سردار 
و  اطالعاتی  اهداف  راستای  در  پهپاد  کارگیری 
امنیتی پلیس تهران خبر داد و گفت: اخیراً پهپاد ها 
با  کار  این  و  شده  بکارگیری  شناسایی  برای 

جدیت استمرار و ادامه خواهد داشت.
سازمان  عملکرد  پایتخت  انتظامی  فرمانده 

اطالعات پلیس تهران را تشریح کرد.
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت 
در معرفی »سازمان اطالعات پلیس تهران« که در 
لیدر های  دستگیری  اخبار  با  اخیر  هفته  سه  دو 
است  افتاده  زبان ها  سر  بر  و  مطرح  اغتشاشات 
جمله  از  تهران  پلیس  اطالعات  سازمان  گفت: 
و  استعداد  از  مأمورانش  که  است  مجموعه هایی 
توانمندی بسیار باال و خوبی برخوردار بوده و در 

طول اغتشاشات تعداد زیادی از عناصر اصلی و 
لیدر ها را شناسایی و دستگیر کرده اند.

به پرونده شناسایی و دستگیری عوامل شهادت 
نفر   ۳۳ کرد:  تصریح  و  اشاره  علی وردی  آرمان 
از عواملی که آرمان عزیز را به شهادت رساندند 
و  شناسایی  پلیس  اطالعات  سازمان  توسط 
پرونده  آن ها  از  نفر   ۱۳ برای  که  شدند  دستگیر 
قضایی در جریان است. وی افزود: در این پرونده 
پلیس یک نفر خانم و مابقی را که آقایان بودند 
با اشراف و رصد اطالعاتی شناسایی، بازداشت و 

دستگیر کرد.
فرمانده انتظامی پایتخت با تاکید بر این مطلب 
و  عناصر  تهران  پلیس  اطالعات  سازمان  که 
لیدر های اغتشاشات را شناسایی و دستگیر کرده 
است اعالم کرد: »این روند ادامه خواهد داشت و 

اینطور نیست که ما موضوع را رها کرده باشیم«.
رئیس پلیس تهران با تاکید دوباره بر این مطلب 
با  اغتشاشگران  و  لیدر ها  دستگیری  روند  که 
باز این روند را  جدیت ادامه دارد به کسانی که 
دنبال کرده و امر بر معاندان هستند هشدار داد که 

با قدرت با آن ها برخورد می شود.
سردار رحیمی از به کارگیری پهپاد در راستای 
داد  تهران خبر  پلیس  امنیتی  و  اطالعاتی  اهداف 
شناسایی  برای  پهپاد ها  اخیراً  کرد:  خاطرنشان  و 
و  استمرار  با جدیت  کار  این  و  بکارگیری شده 

ادامه خواهد داشت.

از پهپاد برای شناسایی 
اغتشاشگران استفاده کرده ایم

جامعه هرچه شفاف تر باشد، فساد کمتر اتفاق خواهد افتاد
از شفاف شدن جامعه نترسیم 

»الیاس نادران« 
از نمایندگی مجلس

 استعفا داد
نادران در جلسه علنی  دیروز)یکشنبه(  الیاس 
را  استعفایم  رییس مجلس گفت:  به  تذکری  در 
تقدیم هیات رییسه کرده ام؛ تقاضا دارم که آن را 

قرائت کنید.
از  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  نماینده 
خبر  مجلس  نمایندگی  از  خود  استعفای  تقدیم 

داد.
به  تذکری  در  علنی  جلسه  در  نادران  الیاس   
هیات  تقدیم  را  استعفایم  گفت:  مجلس  رییس 

رییسه کرده ام؛ تقاضا دارم که آن را قرائت کنید.
وی افزود: طبق آیین نامه داخلی مجلس، هیات 
رییسه باید تقاضای استعفا را قرائت کند و اجازه 

تفسیر ندارد.
خیابان تنها محمل ناگزیر 
مردم برای فریاد »زن، 
زندگی و آزادی« بود

در  ملت،  اتحاد  حزب  دبیرکل  منصوری  آذر 
گفتگو گفت: در وضعیت فعلی اتحاد ملت ریشه 
در  حاکمیت  ناکارآمدی  را  بحران ها  از  بسیاری 

عرصه های مختلف می داند
زنان و مردان و کودکان و نوجوانانی که خیابان 
»زن،  فریاد  برای  خود  ناگزیر  محمل  تنها  را 

زندگی و آزادی« دیدند.
آذر منصوری گفت: دیوار بی اعتمادی نسبت به 
ناتوانی مدیریت سیاسی کشور در حل مشکالت 
سادگی  به  مطلوب  زندگی  یک  تامین  و  جامعه 

ترمیم نخواهد شد.
حکمرانی  تحقق  راه های  از  یکی  کماکان  ما 
معنادار  رقابت  و  همگانی  مشارکت  را  خوب 

سیاسی در انتخاباتی آزاد و عادالنه می دانیم
در  ملت  اتحاد  حزب  عمومی  مجمع  اخیرا 
به  هشتمین کنگره خود مجددا آذر منصوری را 

عنوان دبیرکل این حزب انتخاب تعیین کرد

چه باید کرد؟!

پرویز امینی پژوهشگر و مدرس علوم سیاسی، 
سردار  شخصیت  نسبت  از  چه  خود  تحلیل  در 
ایدئولوژیک  چهره ای  به عنوان  سلیمانی  قاسم 
نوع  از  چه  ایران،  امروز  متکثر  جامعه  با 
نماد  به عنوان  قدس  سپاه  شهید  فرمانده  ارتباط 
اجتماعی  مختلف  اقشار  با  حاکم  نظام  قدرت 
شیوه  از  چه  و  سیاسی  متفاوت  جریان های  و 
داخلی  مسائل  با  او  کرداری  و  گفتاری  مواجهه 
به دو ویژگی فردی  و حتی در روابط خارجی، 
شهید  توان  و  منعطف بودن  می دهد؛  ارجاع  وی 

سلیمانی در نمایندگی از عموم.
در  معنایش  محوری ترین  شاید  که  تحلیلی 
امروز  »اگر  باشد:  نمایان  امینی  جمله  این 
منجر  که  مسائلی  از  خیلی  بود  سلیمانی  سردار 
او  نمی گرفت؛  اصاًل شکل  اخیر شد  به حوداث 
تعدیل  وفاق،  ایجاد  برای  قدرتمند  شخصیتی 
تعارضات، فهم شرایط اجتماعی و مشورت دهی 
که  بایستد  جایی  تا  بود  حکمرانی  ساختار  به 

التهاب را آرام کند.«
شهید  شخصیتی  وجوه  از  امینی  توصیفات 
سلیمانی در کنار تصویری که از او در یاد جامعه 
فرمانده  یک  از  پرتره ای  است،  مانده  باقی   ایران 
خاطرات  بازگویی  هم  که  می کند  ترسیم  نظامی 
دست نوشته های  مرور  هم  و  او  از  دیگران 
می رساند  کمک  آن  جزئیات  تکمیل  به  خودش 
تا اثر نهایی به قابی بدل شود که جایگاهی کمتر 
از »قهرمان« یا »ناجی« برای حک و نصب را به 

خود متعلق نداند.
شخصیتی که تحلیل و تعریف وجوه مختلفش 
او را به نمونه ای »امروزی« از چهره هایی نزدیک 
می کند که در سال های اولیه شکل گیری جمهوری 
اسالمی مصادیق متعددی– هرچند با تفاوت های 
مشابه  کارکردی  با  درعین حال  اما  آشکار  فکری 
سیدمحمود  از  برشمرد:  برایش  می توان  را   –
سیدمحمد  تا  گرفته  چمران  مصطفی  و  طالقانی 
حتی  که  چهره هایی  مطهری،  مرتضی  و  بهشتی 
حضورشان  کوتاه مدت  تجربه های  پایان  از  پس 
در ساختار سیاسی جمهوری اسالمی آن قدر توان 
فکری قدرتمند و مبانی عقیدتی محکمی داشتند 
که تا دهه ها پس از پایان حیاتشان همچنان افکار 
جامعه  از  قابل توجهی  جمع  برای  عقایدشان  و 
زیادی  افراد  و  بود  محترم  یا  پذیرفتنی  جذاب، 
را ذیل نام خود جمع می کرد؛ کارکردی که البته 
شاید در دهه گذشته اثرگذاری اش از دست رفته 
تلقی می شد اما ترور فرمانده وقت سپاه قدس و 
تشییع پیکر کم نظیرش در سال پرحادثه ۹۸ نشان 
و  ملی  آن چهره ها، شخصیتی  نسل  از  هنوز  داد 
متصلب،  لزومًا  نه  و  انقالبی  سیاسی،  صرفًا  نه 
نظامی و نه حتمًا انعطاف ناپذیر وجود دارد که به 

تعبیر پرویز امینی می تواند جامعه ای که کمتر از 
دو ماه پیش  از آن اعتراضات گسترده سیاسی و 
اجتماعِی ناشی از تبعات افزایش قیمت بنزین را 

پشت سر گذاشته در یک نقطعه جمع کند.
از ۱۰۰  بیش  حاال در زمستان سال ۱۴۰۱ هم 
پاییز و  روز از شکل گیری اعتراضات تابستان و 
حوادث متعاقب آن گذشته و هم سه سال است که 
پیکر سردار سلیمانی در آرامستان شهر زادگاهش 
به خاک سپرده شده و از آن روز تاکنون جامعه 
ایران مثل و مانندی برای او به خود ندیده است. 
شخصیتی که شاید نتوان حضور او در این ایام را 
اما تغییری در معادالت و مختصات  متصور شد 
رخدادهای این یکصد روز به ذهن راه نداد. از 
دیدگاه ها  بازخوانی  به  نیاز  که  روست  همین 
شیوه  تحلیل  و  سلیمانی  شهید  نقطه نظرات  و 
از  الگوگیری  و  گوناگون  مسائل  با  او  مواجهه 
نظام رفتاری  و تعاملش با افکار عمومی به عنوان 
اجتماعی،  گسل های  ترمیم  برای  راهی  نقشه 
کاستن از تعارضات و حل مسائل و بحران های 
جامعه مطرح می شود. رویکردی که پرویز امینی 
ارائه  آن  از  گفت وگو چشم اندازی  در  می کوشد 
انضمامی  نقطه  یک  از  می توان  را  بحث  کند. 
شروع کرد؛ برگردیم به سال ۹۸ ما در این سال 
دو بروز و ظهور فراگیر و عمومی از جامعه ایران 
ظهور  دو  متفاوت،  مقطع  دو  در  جامعه  داریم. 
ظهور  ۹۸که  آبان  در  یکی  است.  داشته  متفاوت 
اعتراضی در پی سیاستگذاری بنزین است و یکی 
که شکل فراگیر و عمومی دارد و برآیند جامعه 
ایران به شکل کمی و کیفی را نشان می دهد در 
ایران  جامعه  می کنند  سئوال  ما  از  ۹۸است.  دی 
و  تصمیم  به  اعتراضی  جامعه  آن  است؟  کدام 
ساختار سیاسی آبان است که بروز رادیکال دارد 
و سطح خشونت در آن باالست یا جامعه ایران 
ارادت، عالقه و  ابراز  از  مملو  دی ۹۸ است که 
همان  سمبل  و  نماد  قویترین  به  نسبت  عواطف 

ساختار سیاسی است.
ظاهراً خیلی متفاوت است و گویا از دو جامعه 
در  و  است  جامعه  یک  این  اما  می کنیم  صحبت 
مدت زمان کوتاهی نسبت به هم این دو تجربه را 
داشته است. جمع بندی این است که جامعه ایران 
و  داشته  مسائل  با  مواجهی  چه  اینکه  به  وابسته 
چه پدیده ای روبه رویش باشد و قرار باشد به چه 
چیزی واکنش نشان دهد، می تواند بروز و ظهور 
متفاوتی داشته باشد. جامعه ایران به ذات نه آبان 
۹۸ است و نه به ذات دی ۹۸ است. دعوا بر سر 
نمی تواند  جامعه   ۱۴۰۱ تا   ۹۸ از  که  است  این 
ارزش ها،  لحاظ  به  و  بکند  بنیادینی  تغییرات 
آرمانی  زندگی  از  که  چشم اندازی  و  هنجارها 
وسیعی  دگردیسی  یا  دگرگونی  یک  دارد  خود 

دی  می توانست  که  جامعه ای  بنابراین  کند.  پیدا 
۹۸ یا آبان ۹۸ باشد چرا به شکل تابستان و پاییز 
۱۴۰۱ ظهور کرد؟ در این فاصله چه چیزی رخ 
داد؟ چرا جامعه نتوانست در این مدت به شکل 

دی ۹۸ ظهور کند؟
مهم  سلیمانی  شهید  مسئله  که  اینجاست 
وجه  یک  عنوان  به  نباید  فقط  او  که  می شود 
نوستالژیک مورد توجه باشد که در دوره ای یک 
چه  او  در  است.  کرده  متأثر  را  ما  از  عواطفی 
دل  از  می توانست  که  بود  عناصری  و  ویژگی 
ایجاد  اجتماعی  وفاق  شرایط  یک  بحران،  یک 
کند؟ از دل یک وضعیت بهم ریخته در آبان ۹۸ 
یک وضعیت منسجم اجتماعی درست کند؟ چه 
بود  سلیمانی  شهید  در  مولفه هایی  چه  و  عناصر 
که از یک وضعیت اقتدار زدایی  شده در آبان ۹۸ 
یک وضعیت اقتدارساز در دی ۹۸ درست کند؟

به  ظهورش  و  بروز  ما  جامعه  می خواهیم  اگر 
دی  یا   ۹۸ آبان  یا   ۱۴۰۱ پاییز  و  تابستان  جای 
و  زمینه ها  چه  کند  ظهور   ۹۸ دی  شکل  به   ۹۶
که  دارد  وجود  سلیمانی  شهید  در  حرف هایی 
ما  مسئله  بسازد؟  ما  برای  را  مسیر  این  می تواند 
اصالح حکمرانی است، اعتراضات و کنش هایی 
که در تابستان و پاییز ۱۴۰۱ رخ داده دو ویژگی 
یکی  و  است  عمومی"  "نارضایتی  یکی  داشته 
تغییرطلبی  این  به  می خواهیم  اگر  "تغییرطلبی". 
بدل  رضایت  به  را  نارضایتی ها  و  بگوییم  لبیک 
وجود  سرمایه ای  چه  سلیمانی  شهید  در  کنیم 
از  الگوی تحقق یافته  مثابه یک  به  ما  به  دارد که 
یک وضعیت آرمانی در مسیر اصالح حکمرانی 
بجز  چیزی  چه  سلیمانی  کند؟شهید  کمک 
کار اصالح  به  که  دارد  فردی خود  خصلت های 
عمومی  خصلت های  چه  او  بیاید؟  حکمرانی 
دارد که می توان در اصالح ساختار حکمرانی آن 
که  سلیمانی  شهید  نظرم  به  گرفت؟  کار  به  را 
خصلت  از  کرد  ایجاد  را  اجتماعی  آوردگاه  آن 
Publicity یا عمومیت برخوردار بود. او موقعیتی 
با  داشتن  دیالوگ  و  گفتارها  و  کنش ها  نظر  از 
درست  مسائل  در  کردن  برقرار  نسبت   و  جامعه 
نمایندگی  دفاع و  از یک عمومیت  بود که  کرده 
هر  برای  خاصی  شکل  به  که  چیزی  می کرد. 
سازمان های  همه  است.  الزم  حکمرانی  نظام 
که  حکمرانی  سازمان های  مخصوصًا  حکمرانی 
آزادی  و  برابری  از  و  هستند  دموکراسی  مدعی 
افراد در جامعه می گویند که باید عرصه عمومی 
و  آگاهی ها  خالل  از  را  جمعی  سرنوشت  و 

کنش های عموم جامعه  بسازیم.
می کرد؛  نمایندگی  را  عمومیت  سلیمانی  شهید 
و  دارد  وجود  نکته  این  باورهایش  نظام  در  هم 
هم در وصیتنامه شهید سلیمانی که خطوط اصلی 

تفکرش را نشان می دهد. رابطه اسالم و ایران را 
چگونه سازمان می دهد؟ اینکه ایران پشت اسالم 
اسالم  این  بعد  و  شد  پیروز  انقالب  تا  ایستاد 
ایستاد تا کشور را در جنگ  ایران  بود که پشت 
حفظ کند. او ایران را قرارگاه امام حسین)ع( و 
نظام  در  و  می داند  حرم   را  اسالمی  جمهوری 
وجود  ایران  و  اسالم  بر  هم زمانی  تاکید  باورها 
سلیمانی  شهید  کرداری  و  عملی  نظام  در  دارد. 

هم عمومیت وجود دارد.
که  است  روزی  او  پیکر  تشییع  روز  بنابراین 
با سبک  متنوع  انسان های  و  اجتماعی  گروه های 
نقطه  یک  روی  متنوعی  ارزشی  نظام  و  زندگی 
متحد می شوند. معنایش این نیست که همه آنان 
مثل شهید سلیمانی باورهای ایدئولوژیک یکسانی 
متفاوتی  عزیمت های  نقطه  بلکه  باشند  داشته 
برای امکان ارتباط گیری با شهید سلیمانی وجود 
گروه های  همپوشان  اجماع  او  بنابراین  داشت . 
مختلف  عزیمت های  نقطه  در  اجتماعی  مختلف 
ایجاد می کرد. یکی از موضع ایدئولوژیک همراه 
تامین یک خیر عمومی  از موضع  یکی  می شود، 

یعنی امنیت برای همه همراه می شد.
کسی دیگر از موضع همدلی با روحیه فراگیری 
او ارتباط برقرار میکند و  جامعه می دید او فردی 
می کند  پرهیز  جامعه  دوقطبی سازی  از  که  است 
و نگاه فراگیر دارد چه در بعد سیاسی و چه در 
بعد اجتماعی. شهید سلیمانی عالوه بر اینها، نماد 
حکمرانی کارآمد بود و آنچه قرار بود انجام دهد 
را به درستی انجام می داد و تهدید بزرگ داعش 
و  می تواند  داد  نشان  و  برداشت  ایران  از سر  را 
قهرمان است و کارش را بلد است و می رود در 
دل تهدید و بحران و مغلوب آن نمی شود بلکه 

بر آن غلبه می کند.
و  باورها  زاویه  از  را  سلیمانی  شهید  هرکس 
ارتباط  و  می کند  خود  مال  ارزشی اش  نظام 
می گیرد و اینجاست که او عمومیت را نمایندگی 
کردار،  ایده،  نظر  از  حکمرانی  سازمان  می کند. 
کارگزاران  گزینش  و  عملکرد  سیاستگذاری، 
عمومیت  این  بازتاب  که  کند  عمل  طوری  باید 
می داد  نشان  سلیمانی  شهید  نظر  این  از  و  باشد 
توجه  پرتو  در  کشور  مشکالت  و  وضعیت  که 
که  اراده ای  از  و  حکمرانی  موضع  از  و  واقعی 
تغییر و اصالح را قبول دارد، می تواند گسل های 
کند  کمتر  را  شکاف ها  و  تعدیل  را  اجتماعی 
او  آورد.  ارمغان  به  کشور  برای  را  کارآمدی  و 
انسانی ایدئولوژیک و با باورهای دینی مشخص 
گفت  زدند  آتش  را  ایران  پرچم  وقتی  اما  است 
ای کاش به جای آن پرچم من را آتش می زدند. 
پرچم ایران برای او موضوعیت دارد و از موضع 

فراگیر با جامعه روبه رو می شود.

* مصطفی داننده
ممنوع  را  چیز  همه  که  سال ها  این  تمام  در 
کردیم، جامعه شاهد چه پیشرفت های مدنی بوده 
ممنوع کردن شهروند  دنبال  به  امروز  که   است 

خبرنگاری هستیم؟
طرحی  اجرای  دنبال  به  مجلس  نمایندگان   
هستند که در آن فیلم برداری و »آپلود« وقایع روز 
می شود  محسوب  اجتماعی، جرم  شبکه های  در 
و به زبان ساده  می توان گفت که با تصویب این 
شورای  سوی  از  آن  تایید  و  پارلمان  در  طرح 
در  خبرنگاری«  »شهروند  عصر  پایان  به  نگهبان 

ایران خواهیم رسید.
است.  مسئله  صورت  کردن  پاک  همان  این 
نشدن  منتشر  با  می کنند  فکر  مجلس  نمایندگان 
فیلم های شهروندان در فضای مجازی، مشکالت 
کشور حل می شود ولی در اصل می شود گفت 
که با این طرح تنها معضالت اجتماعی، مطرح و 

تشخیص داده نمی شود. 
ویژه  به  کشور  مسئوالن  که  است  عجیب 
نمایندگان در قوه مقننه از شفافیت واهمه دارند 
اینکه  جای  به  آنها  نمی کنند.   استقبال  آن  از  و 
تالش کنند مردم به دستگاه های مختلف در حل 
و  کنند  کمک  اجتماعی  معضالت  و  مشکالت 
اجازه بدهند شفافیت در کشور رشد کند، تالش 

می کنند به دیوار شفافیت رنگ بپاشند.
از  عکسبرداری  مثل  داستان  این  می دانید 
به  می توانید  راه  این  از  تنها  شما  بیماری هاست. 
بیماری هایی در بطن جامعه پی ببرید. اگر تصویری 
نباشد، پزشکان نمی توانند تشخیص بدهند که زیر 
چه  و  می افتد  اتفاقی  چه  وگوشت  پوست  این 

بیماری هایی سالمت افراد را به خاطر می اندازد. 
در تمام این سال ها که همه چیز را ممنوع کردیم، 
جامعه شاهد چه پیشرفت های مدنی بوده است که  
دنبال ممنوع کردن شهروند خبرنگاری  به  امروز 
بهبود  به  خبرنگاری  شهروند  با  مردم  هستیم؟ 
مبارزه با بدی ها کمک می کنند. بله ممکن است در 

این میان برخی اشتباهات رخ دهد و در حق برخی 
جفا شود اما کشور دادگاه دارد و می توان با مراجعه 

به آن رفع اتهام و ابهام کرد.
همین روزها ببیند، برخی از مسئوالن کشور چه 
در مقامات باال و چه در استان ها، دیگر مواظب 

ادبیات و رفتارشان هستند. 
هرچه  جامعه  نترسیم.  جامعه  شدن  شفاف  از 

شفاف تر باشد، فساد کمتر اتفاق خواهد افتاد. 
بهانه واهی،  به  اگر اجازه ندهیم شهروندان  اما 
ناظران رفتار مسئوالن و جامعه نباشند، اتفاق هایی 
می افتد که بیشتر از عصر شفافیت به کشور ضربه 

وارد می کند. 
پررنگ  حضور  شاهد  اخیر  سال  چند  همین 
شهروند خبرنگارها بودیم. کسانی که اگر نبودند 
می افتاد  اتفاق  اجتماعی  بزه های  از  برخی  شاید 

بدون اینکه کسی از آنها آگاه شود. 
دارد  وجود  جامعه ای  هر  در  فساد  و  جرم   
می دهد  نشان  که  است  آن  با  برخورد  نحوه  اما 
مبارزه  فساد  با  دارد  دوست  چقدر  جامعه  یک 
کند یا عالقه مند است روی خالف های صورت 
گرفته، خاک بپاشد و در ظاهر نشان دهد که هیچ 

مشکلی وجود ندارد. 
باید به این نکته هم توجه کرد که قبل از این که 
پدیده شهروند خبرنگاری رایج شود، رسانه های 
از  نداشتند  خبرنگار  که  مواردی  در  نوشتاری 
روایت های شاهدهای عینی استفاده می کردند و 
امروزه همین شاهدها شدند دوربین های موبایل. 
با چشم  این که قبال در فوتبال کمک داور  کما 
خودش می دید و االن از کمک داور ویدیویی یا 

وی ای آر بهره می گیرند.
نمایندگان  از  برخی  که  می دانیم  همه  البته 
از  زیادی  ضربه های  مدت،  این  در  مجلس 
که  کردند  کارهایی  و  خورده اند  مجازی  فضای 
شد.  رسانه ای  خبرنگاران  شهروند  همین  توسط 
معروف ترین آن سیلی بود که نماینده مجلس به 

صورت یک سرباز پلیس راهور زد.

دوشنبه 12 دی  1401       شماره   6445       سال بیست و پنجم

حاج قاسم می توانست تعدیل کننده حوادث تلخ اخیر باشد

 با حضور وزیر اطالعات
بررسی حوادث اخیر کشور و اختالالت ارزی

حجت االسالم نصراهلل پژمانفر در تشریح جلسه 
صبح دیروز کمیسیون اصل ۹۰ با حضور حجت 
االسالم خطیب وزیر اطالعات، اظهار داشت: این 
جلسه در موضوعات مختلفی به ویژه حوادث اخیر 

کشور و موضوع اختالالت ارزی برگزار شد.
داشتند  نگرانی هایی  نمایندگان  کرد:  بیان  وی 
و  کردند  موضوع  طرح  آن  خصوص  در  که 

این  کرد.  ارائه  پاسخ هایی  خطیب  حجت االسالم 
جلسه تبیینی و نظارتی بود که توسط کمیسیون اصل 
۹۰ برگزار شد و تالش داریم اقدامات بازدارنده ای 
که در کشور در حال انجام است، برای نمایندگان 
به  بتوانیم فضای جامعه را نسبت  تا  تشریح شود 
نگرانی های پیش آمده از طریق اطالع رسانی که از 

سوی نمایندگان انجام می شود آرام کنیم.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود بشرح 
ذیل : رسیدگی و تائید و انشاء گردید. مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در 
رزونامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دادخواست تحویل اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهائی می باشد در غیر اینصورت مقتضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مقررات  وفق  رای  مدلول  براساس  تقاضا  مورد  مالکیت  سند  اعتراض  وصول  عدم  یا  و  مذکور  مدت 
بود.  نخواهد  قضائی  مراجع  به  متضرر  مراجعه  مانع  مالکیت  سند  هر حال صدور  در  صادر خواهد شد 
پرونده کالسه 1397114425005000095و رای شماره 140160325005000656مورخه: 1400/11/16 
به مالکیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان نسبت به ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 719/50 – متر مربع مفروز و مجزا شده از پالکهای 230 فرعی از 94- اصلی واقع در 
بخش 4 شهرستان دورود. خروجی از مالکیت : کارخانه سیمان دورود   انتشار نوبت اول 1401/09/26- 

انتشار نوبت دوم 1401/10/12
مصطفی امان اله بهاروندی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود


