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   ردصالحيت متفاوت

عباس كالهدوز  يكي از كاربران توئيتر نوش��ت:  آيا 
مي دانس��تيد م��ردم در انتخابات دوم اس��فند به 
117نماين��ده فعلي مجلس كه نام��زد بودند، رأي 
ندادند و آنها رو عماًل »ردصالحيت« كردند؟! اين امر نشان ميده يكي 
از داليل بي رغبتي مردم به نمايندگان فعلي، تبديل شدن خانه ملت 
به محفلي بي خاصيت بود، از سلفي حقارت و كارچاق كني تا فرار از 

شفافيت و... 
........................................................................................................................

   سكوت حاميان حقوق بشر
مرتضي سيمياري يكي ديگر از كاربران نوشت:  امريكا بر اساس قوانين 
ESAIL مراودات دارو، لوازم پزشكي و كشاورزي را تحريم كرده، حاال 
براي برخي آزمايش ها تش��خيص  كرونا با مشكل كمبود كيت روبه رو 
هس��تيم اما طرفداران »تحريم هدفمند و دخالت بشردوستانه« خفه 
خون گرفته و برنده ايراني صلح نوبل مي گويد فشار را زياد كنيد، كمر 

مردم هنوز نشكسته!
........................................................................................................................

   لطفاً شگفت زده نشويد
سيدصادق حسيني نيز نوشت:  

آقاي روحاني!
درس��ت اس��ت درگير حمله اقتصادي امري��كا و FATF  و برگزاري 
انتخابات و حمله  كرونا و ملخ هستيد، خواس��تم يادآوري كنم به بهار 
۲۶روز مانده و تجربه امس��ال مي گويد اگر رودخانه ها اليروبي نش��ده 

 باشند،  سيل قطعي است. 
لطفاً از مسئوالن مربوطه سؤال كنيد تا هنگام سيل شگفت زده نشويد. 
........................................................................................................................

 FATF شباهت و تفاوت برجام و   
سيدسجاد يكي ديگر از كاربران فضاي مجازي نوشت:

: FATF شباهت برجام و
در هر دو مورد با اقدام قهري طرف مقابل مواجه ش��ديم؛ يكي تحريم 

بي سابقه و ديگري ورود به ليست اقدام متقابل) ليست سياه(.
:FATF تفاوت برجام و

 FATF در برجام پس از انجام تمام تعهدات باز هم تحريم شديم ولي در
الاقل تعهدي انجام يا امتيازات نقدي به طرف مقابل داده نشد... 

........................................................................................................................
    اهداف كروناهراسي چه بود؟

رضا س��راج كارش��ناس مس��ائل راهبردي در كانال 
شخصي خود در تلگرام نوشت: عمليات رواني- ادراكي 
كرونا هراسي آخرين تير در تركش جريان نفوذ و شبكه 
همكار داخلي غرب براي ممانعت از برگزاري انتخابات 

پُرشور و جلوگيري از شكست بزرگ بود. 
فرآيند عمليات رواني كروناهراسي:

1. اعالم يك باره ابتالی دو نفر قبل از انتخابات
۲. بزرگنمايي موضوع توسط وزارت بهداشت
3. بازتاب گسترده توسط رسانه هاي دولتي

4. التهاب آفريني با بهره گيري از فضاي مجازي
5. ايجاد هراس با خبر توزيع ميليوني ماسك

۶. بازي رسانه هاي خودي در زمين تعريف شده
7. رفتار سؤال برانگيز صداوسيما در پوشش خبر

طراحان عمليات رواني كروناهراسي، از طريق فرآيند فوق تا حدودي 
توانس��تند ادراك هول و هراس در ذهنيت جامعه را جايگزين فضاي 
انتخاباتي كنن��د. مهم ترين هدف اين جنگ ادراك��ي- رواني، كاهش 
مشاركت مردم در انتخابات و زمينه سازي براي فتنه پساانتخاباتي بود. 
در اين ارتباط اگر چه خطرپذيري مردم در دفاع از نظام و اهداف ملي تا 
حدود بسيار زيادي آثار و تبعات شوم اين جنگ ادراكي- رواني را خنثي 
كرد ولي متأس��فانه موجب محروميت عده اي از شركت در انتخابات و 

كاهش مشاركت مردمي گرديد.

سردار شيرازي:
 نيروي هوايي  نيروي محبوب رهبري 

و مردم است
رئيس دفتر فرمانده معظم كل قوا 
با همراهي امير سرتيپ نصيرزاده 
فرمانده ني�روي هوايي ارتش از 
كارخانج�ات ثاق�ب، هواپيماي 
شكاري، پهپاد و قطعه سازي اين 

مجتمع بازديد كرد. 
به گزارش فارس، سردار سرتيپ 
بسيجي محمد ش��يرازي رئيس 
دفتر معظم كل ق��وا در بازديد از 
مجتمع اوج نيروي هوايي ارتش، ضمن تقدير و تشكر از فرمانده نهاجا 
و كاركنان اين نيرو، اظهار داشت: مجتمع اوج نهاجا با توجه به احساس 
نياز به توليد قطع��ات، نگهداري، ض��رورت خودكفايي نيروي هوايي 
ارتش و استفاده از تجهيزات و نوسازي ايجاد ش��ده است. وي افزود: 
حضور و بازديد مقام معظم رهبري در سال هاي گذشته از مجتمع اوج 
نهاجا موجب دلگرمي و روحيه گرفتن كاركنان و باعث به وجود آمدن 

مسير جديدي در نيروي هوايي شد. 
سردار شيرازي با اشاره به اهميت نيروي انساني جوان و كارآمد گفت: 
اين مجتمع بر اساس تدابير رهبر معظم انقالب و احساس نياز توليد 
قطعات، ايجاد ش��د و طبق فرمايشات ايش��ان بايد كار را از دانشگاه و 
دانشجويان شروع كنيم و فرصت مغتنمي است كه دانشجويان ضمن 
توانمند سازي خود در اين رش��ته، در آينده به اساتيد همين مجتمع 

تبديل شوند. 
رئيس دفتر فرمانده معظم كل قوا ضمن اش��اره ب��ه ظرفيت موجود در 
نيروهاي مسلح، خاطر نشان كرد: ما بايد از اين ظرفيت ها استفاده بيشتري 

كرده و  نگاه مان را بر اساس تدابير مقام معظم رهبري عميق تر كنيم. 
وي با گراميداشت ياد و  خاطره س��پهبد شهيد حاج قاسم سليماني و 
با اشاره به پشتيباني نيروي هوايي ارتش از محور مقاومت در جنگ با 
داعش و الگوگيري كشورهاي سوريه و عراق از نيروي بسيج مردمي، 
تصريح كرد: در اين كش��ورها تا زمان��ي كه مردم ب��ه كمك ارتش و 
حكومت خود نيامدند توان��ي براي مقابله با داعش نب��ود و اين گروه 
متخاصم افراطي بر اساس راهبرد ارعاب و كشتار در حال پيشروي بود 
ولي به محض الگوگيري از بسيج مردمي كه در ايران اسالمي توسط 
حضرت امام خميني)ره( در زمان جنگ ايجاد شده بود، توانستند بر 

گروه هاي تكفيري داعش غلبه كنند. 
سردار شيرازي با مقايس��ه نيروي هوايي ارتش سال هاي قبل و پس 
از انقالب، افزود: نيروي هوايي نيروي محبوب مردم، رهبري و داراي 
عناصر برجس��ته و توانمند اس��ت كه بعد از انقالب و با تدابير رهبري 
معظم انقالب توانس��ت، باور »ما نمي توانيم قطعه اي را توليد كنيم« 
را تغيير دهد و با فرص��ت دادن به جوانان متخصص، در بس��ياري از 

زمينه ها خودكفا شود. 
گفتني است در اين مراسم سردار سرتيپ بسيجي محمد شيرازي رئيس 
دفتر فرمانده معظم كل قوا با همراهي امير س��رتيپ نصيرزاده فرمانده 
نيروي هوايي ارت��ش از كارخانجات ثاقب، هواپيماي ش��كاري، پهپاد و 

قطعه سازي اين مجتمع بازديد به عمل آورد.

»چرا باختيم؟!« 

زینب  شریعتی
   گزارش

اين س��ؤالي است 
كه اي��ن روزها در 
رسانه ها و محافل اصالح طلب زياد شنيده شده و 
پاسخ هايي به آن داده مي ش��ود؛ پاسخ هايي كه 
برخي واقع گرايانه به تحليل عملكرد اصالح طلبان 
در س��ال هاي اخير و بازخورد آن در ميان مردم 
می پردازند و برخي ديگر مي كوشند دليل آن را 
در خارج از دايره اصالح طلبان بيابند و اين ميان، 
ش��وراي نگهب��ان طب��ق معمول اولي��ن هدف 
اصالح طلبان براي تخريب اس��ت. گر چه تاثير 
ناكارآمدي دولت اصالح طلب و فراكسيون اميد 
مجل��س ب��ا بي��ش از 100عض��و از مجم��وع 
۲90نماينده مجلس بر شكس��ت اصالح طلبان 
آنچنان مش��هود اس��ت كه از چش��م همه قابل 
پوشاندن نيست اما نوشتن صريح چنين گزاره اي 
در چرايي باخت اصالح طلبان توس��ط برخي از 
آنها، اختالفاتي را ميان آنان علني كرده اس��ت؛ 
اختالفاتي كه در سال هاي اخير و در رويدادهاي 
مختل��ف عيان ش��ده، در هفته ه��اي منتهي به 
انتخاب��ات مجلس هم بروزي ش��ديد در دادن و 
ندادن ليس��ت ياف��ت و حاال به تحلي��ل چرايي 

شكست در انتخابات هم رسيده است.
اصالح طلبان از سختگيری های قانونی و نظارتی 
مجلس جديد بر دولت روحانی هم نگران هستند. 
آنها می دانند اين مجلس اهل اغماض مقابل دولت 
نيس��ت. نگرانی بع��دی آنها باخ��ت در انتخابات 

رياست جمهوری 1400 است.
اولين چراغ نقد را روزنامه سازندگي و سردبيرش 
محمد قوچاني روش��ن ك��رد. ح��زب كارگزاران 
س��ازندگي در س��ال هاي اخير در عرصه نظري و 
تصميم گيري هاي مهم )از جمله انتخاب شهردار 
تهران( اختالف نظ��رات جدي ب��ا اصالح طلبان 
خصوصاً حزب اتحاد ملت يا همان مشاركتي هاي 
س��ابق پيدا كرد. ح��اال س��ردبير روزنامه حزب 
كارگزاران مي نويسد: »ما از اصولگرايان شكست 
نمي خوريم، ما به خود مي بازيم؛ به كارنامه »اميد« 
و به قهر »مشاركت« اما چه نسبتاً توفيق يابيم، چه 
مطلقاً شكست بخوريم اين تازه آغاز داستان است 
براي بازسازي جبهه اصالحات كه ديگر نمي تواند 
در ميان��ه بوروكرات هاي راس��ت و راديكال هاي 
چپ له شود.« او كه عضو ش��وراي مركزي حزب 
كارگ��زاران اس��ت، از كنايه اينكه ع��ارف در اين 
شكس��ت مقصر اس��ت هم دريغ نمي ورزد؛ »بايد 
ش��وراي عالي اصالحات كه نتوانست تنها وظيفه 
خود را انجام دهد بازسازي شود. دوران مديريت 
ع��ارِف آن پايان ياب��د و تكليف احزاب��ي كه بدل 
و بديل و س��ايه احزاب ديگرند، روش��ن ش��ود و 
در تبارشناس��ي و گفتمان و راهبرد اصالحات با 
دوستان چپ گفت وگوهاي راهبردي انجام شود 
و از خود )حتي كارگزاران( انتقاد ش��ود، بايد از نو 
عالمي ساخت و آدمي و جبهه اي. اصالحات ِملك 
ش��خصي نيس��ت كه هر وقت بخواهند درش را 
بگشاينديا ببندند، اصالحات زنده است حتي اگر 

اصالح طلبان شكست بخورند.«
   فرافكني در مورد يك شكست

غالمعلي رجايي از فعاالن سياس��ي اصالح طلب 
از آناني  است كه ش��وراي نگهبان را مقصر باخت 
اصالح طلبان مي دان��د: »به نظر م��ن نتيجه اين 
انتخابات منتظ��ره بود، يعن��ي غيرمنتظره نبود. 
با ردصالحيت گس��ترده اصالح طلبان ش��وراي 

نگهبان عماًل اصالح طلبان را ب��ه مرخصي چهار 
ساله فرستاد. نتيجه به نظر كاماًل قابل پيش بيني 
بود. اين وضعيت باعث شد آنها پيش از برگزاري 
انتخابات عرصه رقابت و انتخابات را واگذار كنند.« 
او در ادامه توضيح مي دهد: »معدودي از نمايندگان 
فعلي مجل��س پ��س از فرآيندي باالخ��ره تأييد 
صالحيت ش��دند، اما به  خصوص در شهرستان ها 

امكان رقابت اندك يا اساساً وجود نداشت.«
او س��پس به مجلس جديد حمله مي كند: »از اول 
مشخص بود كه كاركرد اين مجلس كاركرد مثبت و 
قابل قبولي نخواهد بود، به دليل اينكه وزن كساني 
كه در اين ليس��ت ها قرار دارند آنقدر نيست كه از 
ظرفيت باالي كارشناسي و خبرگي جز چند نفري 
برخوردار باشند. آنها در درجه اول در كار خودشان 
مي مانند و متأس��فانه اهميت مجلس در ايران جا 
نيفتاده اس��ت. قانونگذاري در عرف مجالس دنيا 
آدم هايي پخته، باتجربه و كارآزموده را مي طلبد نه 
كساني كه صرفاً وابس��تگي به يك حزب يا به يك 

جايي داشته باشند.«
اين س��خنان از يك اصالح طل��ب خودزني جالب 
توجهي  است. در حالي كه مجلسي كه با افراد خام 
و بي تخص��ص و بي تعهد بر س��ر كار آوردند، هنوز 
بر س��ر كار اس��ت و كليدواژه هايی به نام خداوند 
رنگين كمان و آيا اين كافي نيست و سفره انقالب و 

چه و چه هنوز در خاطره مردم است. 
رجايي البت��ه در ادام��ه اصل نگران��ي اش را بيان 

مي كند: »نكت��ه دوم اينكه حتماً اي��ن باقي مانده 
دول��ت را با چالش ه��اي جدي مواج��ه مي كنند. 
اگر توس��ط مقام��ات باالي نظ��ام مهار نش��وند، 
استيضاح هاي خيلي جدي خواهند كرد... از همين 
االن هم بعضي شان در مورد روحاني حرف مي زنند 
و مسلماً او را با چالش جدي روبه رو خواهند كرد. 
از االن مي توان عواقب اي��ن وضعيت را پيش بيني 
ك��رد؛ اينكه آق��اي روحاني نمي توان��د در چنين 
وضعيت هاي��ي به خودش مس��لط ش��ود و رو به 
عصبانيت مي آورد و آن موقع كشور ضرر مي كند. 
من فكر مي كنم بايد نگران بود، چون تا اين مجلس 
بخواهد با قوانين و كشور آشنا شود، زمان خاصي 
را از دست داده است و دولت را در همين وضعيتي 
كه االن مملكت را پيش مي برد، باز مي دارد، چون 
مش��خص اس��ت كه اين مجلس نه تنها دولت را 
تقويت نمي كن��د بلكه نقش بازدارن��ده دارد و اگر 
مسلط شوند، كشور اساس��اً دچار ركود مي شود. 
آيا مي شود در اين مجلس نسخه اقتصادي عبور از 

تورم و بحران را انتظار داشت؟« 
رجايي البته متوجه نيست يا تغافل مي كند كه از 
قضا برخورد مجلس با دولت خواس��ت مردم است 
و از مس��امحه وكيل الدوله هاي مجلس دهم برابر 

دولت روحاني، مردم خسته شده اند.
   روزهاي سخت دولت روحاني

روزنام��ه آفتاب ي��زد در س��رمقاله خ��ود، دليل 
باخ��ت اصالح طلب��ان را اينگونه ذك��ر مي كند: 

»قابل پيش بيني بود كه مجلس بعدي مجلس��ي 
يكدس��ت اصولگرا باش��د. از چند جهت بسياري 
چنين پيش بين��ي كردن��د: اول اينكه چهره هاي 
ش��اخص اصالح طلب ردصالحيت ش��دند، دوم 
اينكه شوراي عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان 
براي انتشار ليست واحد به اجماع نرسيد و تشتتي 
شكل گرفت و...« اين روزنامه البته در مورد رتبه 
مجيد انصاري سرليس��ت اصالح طلبان در تهران 

سكوت مي كند. 
در ادامه، آفتاب يزد هم از آغاز روزهاي سخت دولت 
روحاني مي نويسد: »نمايندگان تازه نفس اصولگرا 
آمده اند تا براي پاستورنش��ينان خسته ، ناراضي و 
نااميد عرض اندام كنند. خالصه و مفيد عرض كنم 
كه دولت شيخ حسن روحاني از تابستان سال بعد 
روزهاي به مراتب سخت تري را تجربه خواهد كرد. 
چه آنكه وزراي محترم مجبور باشند لحاف و تشك 
خود را در بهارس��تان پهن كنند به جاي منزل تا 

مبادا زير تيغ استيضاح بروند!«
ح��اال نگراني غالمعل��ي رجايي از س��ختگيري 
مجلس جدي��د به دول��ت روحان��ي قابل درك 
مي ش��ود. قباًل هم صادق زيباكالم نوش��ته بود 
كه »بي ترديد روزهاي بسيار دشواري در انتظار 
دولت است. اين دوره از بهارس��تان، شمشير را 
از رو ب��راي روحاني خواهد بس��ت و لبه تيز تيغ 
مجلس از همان ابتدا بر گ��ردن دولت دوازدهم 
قرار خواهد گرفت... مجلس يازدهم در راستاي 

تحقق خواس��ته هاي اقش��ار فقير و زحمتكش، 
بناي هيچ گونه مس��امحه و كنارآم��دن با دولت 
روحاني نخواهد داشت و سعي مي كند دولت را 
وادار كند تا نه  تنها سياست هايش بلكه بسياري 
از مديرانش از جمله بسياري از وزرا، استانداران، 
مديران ارشد شركت هاي بزرگ دولتي، رؤساي 
بانك ها، سازمان برنامه وبودجه و... را تغيير دهد 
و به  جاي آنان، مديران جوان، انقالبي و پاكدست 

را كه درد مردم دارند، بر سر كار آورد.« 
ابراهيم نك��و نماين��ده اصالح طل��ب مجلس نيز 
معتقد اس��ت: »اينكه اكنون ش��اهد يك مجلس 
تمام اصولگراييم هم كار را براي مجلس س��خت 
مي كند و هم ب��راي دولت. مجلس با مش��كالت 
جاري كش��ور و كمبود بودجه دولت و فشارهاي 
بين المللي يك مجلس سياسي است، بايد ديد كه 
آنها چه سياستي را در پيش مي گيرند. با توجه به 
اينكه اصولگرا هستند ناچارند مواضع اصولگرايي 
را نيز در چنين شرايط سختي ادامه دهند. پرسش 
اين اس��ت كه آيا با اين روش مي توان وضعيت را 
بهبود بخش��يد؟ حتي اگر خود اي��ن نمايندگان 
هم نخواهند طرفداراني كه به آنه��ا رأي داده اند 
اين انتظار را از آنها دارند تا با دولت سرشاخ شوند 
و به دولت تفهيم كنند كه مث��اًل برجام چيز بدي 
بوده است يا سياست هاي خارجي پاسخگوي حل 

مشكالت مردم نيست.«
   مردم منتظر اصولگرايان بودند

مهدي آيتي فع��ال سياس��ي اصالح طلب و عضو 
س��ابق حزب اعتماد ملي مي گويد: »اين تازه اول 
راه اس��ت و احتماالً اصولگرايان انتخابات رياست 

جمهوري1400 را نيز از آن خود مي كنند.«
وي تلويحاً دليل باخ��ت اصالح طلبان را اقدامات 
مديران اصالح طلب دانست: »علت اقبال مردم به 
جناح هاي چپ و راس��ت دقيقاً به دليل مسئوالن 
جناحي است كه مديريت كشور را بر عهده دارند 
و به خاط��ر كاره��اي مثبت و منف��ي كه صورت 
مي دهند، م��ردم را طرفدار ي��ا بر علي��ه خود يا 
جناح سياس��ي خود مي كنند. با فضايي كه شكل 
گرفته ب��ود، روحاني و به تب��ع آن اعتدالگرايان و 
اصالح طلبان توانس��تند در مجلس دهم به طور 
نس��بي پيروز ش��وند، اما پس از عملكردها، مردم 
منتظ��ر اصولگرايان بودند تا بياين��د تا طرحي نو 
دراندازند و تحولي در وضعيت اقتصاد، معيشت، 

فرهنگ و اجتماع به وجود آورند.«
او در ادامه تصريح مي كند كه: »يكي از داليل عدم 
اقبال مردم به اصالح طلبان عملكرد دولت روحاني 
است، عملكرد دولت روحاني نه تنها عدم اقبال به 
اصالح طلبان را به دنبال داشت، بلكه سبب كاهش 

مشاركت نيز شد.«
عبداهلل ناصري، مش��اور خاتمي هم معتقد است: 
»اينكه عملكرد فراكسيون اميد و آقاي روحاني در 
مشاركت مردم و هواداران اصالحات در انتخابات 
تاثير گذاش��ته غيرقاب��ل كتمان اس��ت. باالخره 
مردم با توجه به عملكردهاي دولت در حوزه هاي 
مختلف به خصوص مس��ائل اقتصادي و معيشتي 
قضاوت مي كنن��د و بر مبن��اي آن نظر مي دهند. 
عملكرد فراكسيون اميد، اصالح طلبان و رويكرد 
مردم نس��بت به آنها را نيز بر همين مدار مي توان 
ارزيابي كرد.«  او مي گوي��د: »اخباري هم وجود 
دارد كه حتي برخي از اعضاي آن دسته از احزاب 
اصالح طلب كه ليس��ت دادن��د، در روز جمعه در 

راي گيري حاضر نشدند.«

باخت انتخابات و نگرانی از آينده ای كه پيش روست

روزهای سخت اصالح طلبان

يكي از فرصت هاي ناش��ي از جواني جمعيت تحول مديريتي 
است اما مسير تحول مديريتي از مشاركت سياسي مي گذرد. 
جمعيت جوان هم باانگيزه و قدرت وارد مش��اركت سياس��ي 
مي ش��ود و هم جوان گزين خواهد بود كه نتيجه آن مي تواند 

جوان سازي و كارآمد سازي مديريتي باشد. 
اكنون در آغاز گام دوم انقالب، انتخاب��ات پيش روي مجلس 
شوراي اسالمي اهميت دوچنداني پيدا كرده است. نسل جوان 
تحصيلك��رده، توانمند و البته انقالبي مي توان��د از اين فرصت 
براي ايفاي نقش تاريخي خودش استفاده كند. مجلس آينده 
مي تواند مجلس��ي جوان، انقالبي و قوي و مقدمه س��از اهداف 
تمدن س��از بيانيه گام دوم انقالب اسالمي  باش��د. انتخابات و 
مشاركت سياسي منطقي ترين و تنها مسير غلبه بر چالش هاي 
مديريتي و سياسي كشور است. در جامعه ايراني به همان اندازه 
كه مشكالت و چالش هاي جدي فرهنگي، اقتصادي و معيشتي 
وجود دارد، فرصت و ظرفيت هاي غلبه بر اين مش��كالت هم 
وجود دارد كه مهم ترين آنها بستر مشاركت سياسي و حضور 
نسل جوان مي باشد. به  عبارت  ديگر، چهره كنوني ايران چهره 
يك جامعه متناقض نماست؛ از يك سو در شرايط كنوني انبوهي 
از مسائل و مشكالت مديريتي، اقتصادي، معيشتي و فرهنگي 
به  ظاهر چهره آشفته اي را از ايران نمايش مي دهد كه اعتراضات 
آبان ماه گذشته در كشور نمايي از اين آشفتگي ها بود، از سوي 
ديگر چهره اي از اي��ران وجود دارد كه نش��ان از ظرفيت هاي 
عظيمي از اميد، انگيزه و آرمان گرايي براي حركت به س��مت 
تعالي و رش��د اس��ت. اين چهره جامعه ايران هم در حوادث و 
رويدادهايي خ��ود را به نمايش مي گذارد ك��ه جديدترين آن 
نمايش اتحاد، همدلي و آرمان گرايي جامعه ايران در تجمعات 
مربوط به تشييع سپهبد شهيد سردار سليماني و راهپيمايي 
۲۲بهمن بود. اين دو چهره، يعني اينكه جامعه ايراني به  رغم 
مشكالت و چالش هاي متعدد، ظرفيت ها و فرصت هاي بسياري 
هم براي عبور از اين چالش ه��ا دارد. يكي از ظرفيت هاي مهم 
نظام سياسي ايران وجود مسئله مش��اركت سياسي در قالب 
مردم ساالري ديني اس��ت و از فرصت هاي مهم شرايط كنوني 
كش��ور نيز وجود جمعيت جوان و تحصيلكرده اس��ت. از كنار 
هم نهادن اي��ن فرصت و ظرفيت، مي توان براي آينده كش��ور 

چشم انداز درخشاني را ترسيم كرد. در ادامه به بررسي اين دو 
مسئله و ارتباطشان با يكديگر مي پردازيم. 

   ظرفيت نظام جمهوري اسالمي
براي مشاركت سياسي جوانان

يكي از مهم ترين و بزرگ ترين دس��تاوردهاي انقالب اسالمي 
مسئله امكان مشاركت سياسي و نقش آفريني مردم در تعيين 
سرنوشت سياسي خودشان است. جامعه ايران نيز مانند بيشتر 
جوامع تا اواخر قرن بيس��تم از هرگون��ه نقش آفريني مردمي 
در تعيين سرنوش��ت سياس��ي و اجتماعي خود محروم بوده 
اس��ت. اگرچه ايرانيان تا قبل از انقالب اسالمي چند جنبش و 
نهضت بزرگي را پشت سر گذارده بودند، اما همه دستاوردهاي 
اين جنبش ه��ا از جمله نهضت مش��روطه ب��ا روي كار آمدن 
حكومت هاي استبدادي وابس��ته به بيگانه بر باد رفت. بعد از 
نهضت مشروطه ايراني ها نخستين بار صاحب مجلس و قانون 
اساسي شدند كه در نوع خود دستاورد بزرگي بود اما دو نكته در 
حاشيه اين دستاوردها قابل  تأمل است؛ اوالً مجلس مشروطه 
يك مجلس طبقاتي بود، مشاركت و انتخابات به مفهوم امروزي 
در آن معني نداش��ت و در اصل از نمايندگان دربار و اصناف و 
روحانيون و…تشكيل شده بود. دوم اينكه با كودتاي رضاخان، 
همان نظام پارلماني نيم بند نيز فشل گرديد. حكومت رضاخان 
ديكتاتوري مطلقه اي بود كه آزادي هاي سياس��ي، اجتماعي 
و مذهبي اقش��ار مختلف را محدود كرد و همه دستاوردهاي 
مشروطه مثل مجلس، نخست وزير، قانون اساسي، مطبوعات 
و… كاركرد اصلي خود را از دس��ت دادند. رضاخان ليس��ت 
نمايندگان مدنظر خود را به مقامات سياسي سراسر كشور اعالم 

مي كرد كه غير از آنها، كسي از درون صندوق ها بيرون نيايد. 
تا مدتي پس از رفتن رضاخان، بندهاي استبداد تا حدود زيادي 
تضعيف گرديد. يكي از جلوه هاي بارز فضاي نسبتاً باز سياسي 
ايجادشده در آن هنگام مجلسي اس��ت كه ملي شدن صنعت 
نفت را تصويب كرد اما اين تجربه مش��اركت سياسي مردمي 
نيز چن��دان دوام نياورد و ب��ا كودتاي ۲۸م��رداد 3۲بار ديگر 
محمدرضا شاه به  تدريج ديكتاتوري پدر را احيا كرده و بسياري 
از آزادي هاي مشروع مردم را سلب نمود. شاه كه به  جاي تكيه  
بر پشتيباني مردم هر روز وابستگي اش به قدرت هاي خارجي 

را بيشتر مي نمود، نهايتاً با احراز عنوان ژاندارمي خليج فارس 
رسماً تبديل به مزدور بيگانگان شده و ايران را به پايگاه مطمئني 
براي تأمين منافع امريكا در منطقه مبدل نمود. تحمل چنين 
وضعيتي براي مردم آزاده ايران ممكن نبود و سرانجام انقالب 
اسالمي امام و امت با س��رنگوني ديكتاتوري ۲هزارو500ساله 
راه را براي مشاركت حقيقي مردم در تعيين سرنوشت سياسي 

كشور باز كرد. 
   فرصت جمعيت جوان و تحصيلكرده در ايران

جمعيت ايران در س��ال 1375 به حدود ۶0ميليون رسيد كه 
نوعي انفجار جمعيت محسوب مي ش��د. به دنبال اين افزايش 
ناگهاني، ايران وارد دوره جواني جمعيت شد كه هم اكنون نيز 
ادامه دارد. بر اس��اس آمار ۲5درصد جمعيت ساكن كشور را 

جوانان )15 تا ۲9ساله( تشكيل مي دهند. 
يكي از بحث هاي مهم جمعيت شناسي، مفهوم پنجره جمعيتي 
است. پنجره جمعيتي به وجود فرصت ناشي از جمعيت فعال 
اش��اره دارد. با توجه به اينكه در حال حاض��ر در ايران بيش از 
70درصد جمعيت در س��نين فعاليت )15 تا ۶4س��ال( قرار 
دارند، بنابراين ايران در حال  تجربه دوران پنجره جمعيتي باز 
قرار دارد. اين تحول از س��ال 13۸5 آغاز شده و تا سال1430 
طول مي كشد. به اعتقاد كارشناس��ان، »ايران كنوني در يك 
فرصت زماني طاليي و استثنايي براي رشد و توسعه اقتصادي 
به سر مي برد. سياستگذاري و برنامه ريزي در هيچ دوره اي به 
 اندازه دوره اي كه پنجره جمعيتي باز اس��ت، حس��اس، الزم و 
در صورت موفقيت مؤثر نيست. به  عبارت  ديگر، سياست ها و 
برنامه هاي دولت نقش مهمي در مديريت و مهندسي اقتصادي 
و اجتماعي پنجره جمعيتي ايفا مي كند. دو بس��تر مهم براي 
بهره برداري از فرصت طاليي جمعيت براي توس��عه، نخست 
گسترش فرصت هاي شغلي و وضعيت اشتغال مساعد و ديگري، 

سرمايه گذاري مطلوب است. 
كشور ايران از جمله كشورهايي است كه در شرايط ويژه تجربه 
جواني جمعيت قرار دارد. اين مسئله داليلي دارد كه مهم ترين 
آنها توقف برنامه كنترل جمعيت رژيم پهلوي، بهبود وضعيت 
بهداش��ت و درمان و كاهش مرگ ومير كودكان پس از انقالب 
اسالمي است. بعد از پيروزي انقالب اسالمي، سياست كنترل 

جمعيت كه در عصر پهلوي از دهه1340 ش��روع  ش��ده بود، 
تحت تأثير شرايط انقالبي متوقف شد، از سوي ديگر به دليل 
انگيزه هاي انقالبي از يك س��و و ش��روع جنگ از سوي ديگر، 
جمعيت كشور با سرعت بيشتري رشد كرد. همين جمعيت از 
اواخر دهه 1370 به بعد وارد عرصه تحصيل و بازار كار شد، از 
همين رو جمعيت فعلي مي تواند ظرفيت مناسبي براي توسعه 

در كشور فراهم كند. 
    نگاهي به ضرورت حضور جوانان 

در ساختار سياسي
يكي از فرصت هاي فعلي جامعه ايران و نظام جمهوري اسالمي، 
وجود جمعيت جوان و تحصيلكرده است. اين جمعيت جوان 
مي تواند در بسياري از عرصه ها تحول آفرين شود، البته جمعيت 
جوان هم مي تواند تهديد باش��د و هم فرصت. عمده مطالعات 
صورت گرفته به تهديدات جواني جمعيت روي مباحثي مانند 
افزايش بيكاري، فرار مغزها، تأثيرپذيري از رسانه هاي غربي و 
آسيب هاي فرهنگي پرداخته اند. در بحث فرصت هاي جواني 
جمعيت، بايد توجه كرد اين امر زماني است كه بسترهاي الزم 
در جامعه وجود داشته باشد. يكي از فرصت هاي ناشي از جواني 
جمعيت تحول مديريتي اس��ت اما مس��ير تحول مديريتي از 
مشاركت سياسي مي گذرد. جمعيت جوان هم باانگيزه و قدرت 
وارد مشاركت سياسي مي شود و هم جوان گزين خواهد بود كه 
نتيجه آن مي تواند جوان سازي و كارآمد سازي مديريتي باشد. 
مقام معظم رهبري نيز در بيانيه گام دوم به فرصتي كه انقالب 
اسالمي به جوانان داد، اش��اره  كرده و مي فرمايند: »)انقالب 
اسالمي( در گام نخس��ت، رژيم ننگين سلطنت استبدادي را 
به حكومت مردمي و مردم س��االري تبديل كرد و عنصر اراده  
ملي را كه جان مايه پيش��رفت همه جانبه و حقيقي اس��ت در 
كانون مديريت كشور وارد كرد، آنگاه جوانان را ميداندار اصلي 
حوادث و وارد عرصه مديريت كرد.« اين ميدانداري دوطرفه 
اس��ت، يعني هم انقالب اس��المي به جوانان ميدان داد و هم 
جوانان مي توانند به پيمودن مس��ير انقالب اسالمي در آينده 
كمك بكنند و موفقيت گام دوم انقالب در گرو تحول مديريتي 

و سپردن امور به جوانان است. 
   منبع: برهان

فرصت هاي حضور جوانان در عرصه های سياسي
دیدگاه


