
دکتر حامد قدوسی، اقتصاددان، در کانال 
تلگرامی خود با مقایس�ه ای�ران و آلمان 
از لزوم توزیع مراک�ز صنعتی، اقتصادی، 
مذهبی، اداری، دانش�گاهی، توریستی و 
پزشکی از تهران به سایر استان ها نوشت. 
متن کامل نوشته او در ادامه از نظر می گذرد:
دقایق اول فیلم اجاره نش��ین ها )داریوش 
مهرجویی( تصویرهای��ی از تهران اول دهه 
60 نش��ان می دهد که با س��لیقه شخصی 
من در اوج زیبایی اش بود: معماری معاصر 
زیبایی- خصوصاً س��بک ترکیبی مدرن و 
بازگشت به سنت دهه 50- در جای جایش 
ظهور ک��رده ب��ود ولی ش��هر زیر تس��لط 
ساختمان ها خفه نشده بود. تصویرهایی از 
زیبایی تهران در کودکی دارم: از پارک وی به 
بزرگراه مدرس که وارد می شدی چشم انداز 
شگفت انگیز یک دره زیبا پیش رو باز می شد 
که االن بیش��تر این چش��م انداز محو شده 
اس��ت. تصویر دیگری به خاط��رم می آورد 
که از پش��ت بام من��ازل در محالت جنوبی 
شهر هم می شد خط الرأس ساختمان  ها و 
بعد کوه های ش��مال تهران را دید. اتفاقی 
که االن حتی از ساختمان   های شمال شهر 
هم ممکن نیس��ت. آیا تهران می توانس��ت 
همین طور بماند؟ احتم��االً در یک دنیای 
موازی )Counter-Factual(  که نظام 
شهرسازی مقررات کاربری زمین و تراکم 
و منظر و ایمنی ش��هری و الخ را به تمامی 
اعمال می کرد و تراکم نمی فروخت می شد 
یک تهران زیبا و متعادل و انسانی تر داشت 
ولی قیمت مسکن در چنین تهرانی با عرضه 
کمتر فضاهای مسکونی و اداری- ولی با تابع 

تقاضای فعلی- چقدر می شد؟
آیا راهی بود که تهران را به همان شکلی که 
در طرح جامع اولیه اش پیش بینی شده بود 
نگاه داشت و از سر به فلک کشیدن قیمت 
مس��کن جلوگیری کرد؟ احتماالً در همان 
دنیای موازی یک راهش کاری بود که یک 
س��ری کش��ورهای اروپایی- مثل آلمان و 
هلند و اسپانیا و ایتالیا- آگاهانه یا به دالیل 
تاریخ��ی دنبال کرده ان��د: مراکز جمعیتی 

متع��دد و پراکن��ده. در آلمان ن��ه بهترین 
دانشگاه ها در برلین است )بن و مانهایم( و نه 
شرکت های صنعتی حول پایتخت )باواریا( 
و نه مرکز مالی کشور )فرانکفورت( و نه مرکز 
حمل و نقل هوایی )دوسلدورف( و دریایی 
)هامبورگ( و... در نتیجه این کشور حداقل 
پنج، شش شهر مهم دارد و برلین هم به رغم 
بزرگی اش به نس��بت پایتخت یک کش��ور 
ثروتمند گران نیس��ت )احتم��االً به خاطر 

فقدان تجمع ثروت(.
به همین سیاق، آیا می شد یا می  شود ایرانی 
تصور ک��رد که مثاًل مراکز دانش��گاهی اش 
در اصفه��ان می بود و صنعت��ی اش تبریز و 
نفتش در اه��واز و توریس��مش ش��یراز و 
مذهبی اش مشهد و پژوهشی اش همدان و 
کشاورزی اش ارومیه و هنری اش کرمانشاه و 
سنندج و تربت جام و محیط زیستش رامسر 
و روشنفکری اش رشت و باستان شناسی اش 
شوش و زابل و پزشکی اش در زنجان و بازار 

مالی اش در کیش و الخ.
در این سناریو تهران هم می توانست شهری 
اداری باش��د مثل آنکارا و اوتاوا و مادرید و 
دی سی و امثال آن، تمیز و مرتب و روان برای 
کارهایی که باید در یک پایتخت انجام شود. 
نه نیازی بود بهترین دانشگاه های کشور در 
تهران باشد و نه بهترین بیمارستان ها و نه 
نوآورترین شرکت ها. در کشوری که مراکز 
قدرت و ثروت و تخصص توزیع ش��ده اند، 
آدم ها هم ق��درت انتخاب داش��تند که بر 
اس��اس ترجیحات  ش��خصی و شغلی شان 
در ش��هرهای مختلفی- حتی ش��هرهای 

کوچک- دنبال کار بگردند.
البت��ه ادبیات قدیمی اقتص��اد منطقه ای و 
ش��هری کمی جلوی این ایده خوش بینانه 
ما می ایس��تد چ��ون مدعی می ش��ود که 
در اقتصاده��ای نفتی، پدیده موس��وم به 
بزرگ سری، باعث می شود که پایتخت  ها از 
 Power Law قاعده مشهور زیف )توزیع
اندازه شهرها( پیروی نکنند، پول نفت همه 
را در پایتخت جمع کند و نسبت پایتخت به 

شهرهای بعدی زیادی بزرگ باشد.

نفتکش ه�ای ایرانی ب�ا بدرق�ه کاربران 
ایرانی و اس�تقبال کارب�ران ونزوئالیی به 
مقصد رسیدند. در میدان شکست نهایی 
با امریکایی ها بود که نه تنها نتوانس�تند 
مان�ع نفتکش ه�ای ایرانی ش�وند بلکه 
حصار تحریم هایش�ان بر گ�رده ایران و 
ونزوئال شکست و هیمنه ش�ان در جهان 
خدش�ه خ�ورد. ف�ارغ از اص�ل موضوع 
کاربران شبکه های اجتماعی به زعم خود 
دس�تاوردهای بس�یاری برای این س�فر 
موفقیت آمیز و افتخارآفرین برشمردند. 
آنها این سفر را از مصادیق اقتصاد مقاومتی 
برشمردند و نام #دیپلماسی_نفتکش ها را 
بر این استراتژی پیروز گذاشتند و از دولت 
و نظ�ام خواس�تند در دوران تحریم این 
استراتژی را بیش از پیش گسترش دهد و در 
پیش گیرد. مجازی ها همچنین ضمن آنکه 
به علت شکست امریکایی ها در این قضیه 
نفتکش ها را نعش کش امریکا خواندند، به 
دالیل ناتوانی آنها در توقف نفتکش های 
ایرانی اش�اره کردن�د. در ادام�ه مروری 
داریم بر برخ�ی از توییت ه�ای کاربران. 

   وحید حاجی پور:
صادرات بنزی��ن به ونزوئ��ال مدیون روزی 
اس��ت که ایران ب��دون دادن کوچک ترین 
تعهدی به انگلیس، نفتک��ش گریس 1 را 
از جبل الطارق خارج و نفتش را در سوریه 
تخلیه کرد، ب��دون توجه ب��ه تهدیدهای 
امریکا و غ��رب! معادالت تج��ارت دریایی 
ایران را گریس 1 تغییر داد و ورق برگشت. 

این را فراموش نکنیم.
  قیس قریشی:

صرف نظر از اینک��ه ونزوئال نقدی پرداخت 

می کن��د ی��ا قس��طی! دور از محاس��بات 
کارشناس��ان حوزه اقتصاد و انرژی! اتفاق 
بزرگی افت��اده اس��ت؛ صحب��ت تحمیل 
اراده هاس��ت؛ بحث تغیی��ر هژمونی غالب 
است؛ ایران دوس��ت و متحدی بسیار قابل 
اعتماد اس��ت. موضع ای��ران در معادالت 

جهانی مستحکم و مستقل است.
  وحید زارع فکری:

مهم تر از پن��ج محموله بنزین ارس��الی به 
ونزوئال، صادرات خدمات فنی مهندس��ی 
در قالب اعزام تکنس��ین ها برای تعمیرات 
پاالیشگاه های آن کشور اس��ت؛ سابقاً هم 
چند استارتاپ در زمینه صادرات خدمات 
فنی مهندسی کار کردند؛ ظاهراً تحریم این 
صادرات دشوارتر هم هست، بحران اشتغال 

هم داریم، پس...
  حجت اهلل عبدالملکی:

ونزوئال از جمهوری اسالمی ایران خواسته 
برای راه اندازی پاالیشگاه هایش کمک کند. 
داستان دیپلماسی نفتکش ها صرفاً فروش 

1/6 میلیون بشکه بنزین نیست، بلکه صدور 
الگوی اقتص��اد مقاومتی به بیخ گوش مهد 
اقتصاد نئولیبرال تحریم گر است. به تحقیق 

این نفتکش ها نعش کش امریکا شدند!
  حضرتی:

ایج��اد ج��اده ابریش��م دریایی ک��ه آرزو 
قدرت های بزرگ بود، اکنون توسط ایران 
محقق شده است. جاده ای برای صادرات دو 

نوع کاال، یکی انرژی و دیگری اقتدار.
  محمود کریمی بیرانوند:

چهار بُعد مهم ص��ادرات بنزین به ونزوئال: 
1( دیپلماسی سیاسی با کشورهای دوست 
ثمرات اقتصادی دارد؛ 2( قدرت امنیتی و 
نظامی مکمل و پش��تیبان اقتصاد است نه 
مقابل و مهاجم آن؛ 3( دوران بزن دررو در 
اقتصاد تحریم کهنه شده است. از حمله به 
تحریم نترسیم؛ 4( فرآورده فروشی مزه دارد 

نه خام فروشی.
  فاطمه رشیدی:

اقتص��اد مقاومتی یعنی رش��د اقتصادی و 

مبادالت تجاری ذیل دیپلماسی مقاومت، 
همان دیپلماسی که مس��لمانان را به عدم 
پذیرش والیت کف��ار و مس��تکبران عالم 
رهنم��ون می کند؛ دیپلماس��ی که لبخند 
زدن به دشمن و تحت س��لطه کفار بودن 
را مجاز نمی داند حتی در اقتصاد، فرهنگ 

و سیاست.
  معین امیدی:

هر وقت کسی پرسید غرور ملی یا عزت ملی 
چیست؟ فقط کافی است داستان نفتکش ها 
را تعریف کنید، مطمئن باش��ید با پوست و 

گوشت و استخون فهوای کالم را می گیرد.
  اکبر ابدالی:

اهمیت نفتکش های گس��یل ش��ده ایران 
ب��ه ونزوئال در این اس��ت که تقریب��اً تمام 
ابرقدرت ها در ط��ول تاریخ، کش��ورهای 
ساحلی بودند و دریا عامل اصلی ابرقدرتی 
آنه��ا: امریکا، انگلیس، فرانس��ه، اس��پانیا، 
هلند، پرتغ��ال و... حاال ای��ران در گام دوم 
انقالب، گام در مسیر ابرقدرتی بین المللی 
از طریق دریا گذاشته است. ارزش فروش 
محموله ایران به ونزوئال را تا 900 میلیون 
دالر برآورد می کنند که معادل 90 درصد 
صادرات ایران به 28 کشور اروپایی در سال 
97 اس��ت. یعنی فقط ارزش یک محموله 
به ونزوئال ب��ا کل صادرات ب��ه اروپا برابری 
می کند. حاال معلوم شد لیبرال ها هفت سال 

ایران را معطل اروپا کرده بودند.
  محمدی ثابت:

صادرات بنزین به ونزوئال  نشان داد با احداث 
پاالیش��گاه ها و تولید فرآورده های نفتی و 
عدم خام فروشی می توان پیروز میدان های 

نظامی و سیاسی در جهان بود!

   محمد پازوکی:
چه تعداد دختر هم سن رومینا اشرفی باید 
کشته شه تا یک عده بفهمند دختر 14 ساله 
هم می تواند به جنس مخالفش احساس و 
نیاز داشته باشد؟ مس��ئوالن و نمایندگان 
اصالح طلب و تمام کسانی که بین سن بلوغ 
و سن ازدواج فاصله انداخته اند در گناه این 

خون ها قطعاً شریکند!
   علی سیستانی:

دنی��ای عجیبی داریم؛ همان ه��ا که برای 
آرم��ان عبدالعالی هش��تگ نه ب��ه اعدام 
می زدند االن خواهان مجازات اعدام برای 
پدر رومینا اش��رفی ش��ده اند. همان  ها که 
هش��تگ نه به کودک همس��ری می زدند 
دارند برای دوس��تی دختر 14 ساله با یک 
پسر 35 ساله داستان عاشقانه می سازند! 
البته که بای��د مجرم مجازات ش��ود ولی 
این تناقض در رفتار از س��ر دلسوزی برای 
مقتول نیست؛ آرمان پسری بود که غزاله 

رو با میله کش��ت، قطعه قطعه کرد و اون 
رو توی کیس��ه زباله انداخت، تو آشغالی 
که تا ام��روز هم پیکرش پیدا نش��ده! ولی 
هشتگ زدن نه به اعدام آرمان؛ همین افراد 
تا اسم ازدواج توی س��ن پایین میاد، داد و 
فریاد میکنن که جلوی کودک همس��ری 
رو بگیرید ولی االن دارن واس��ه فرار دختر 
14 ساله با پسر 35 ساله داستان عاشقانه 
می نویسند؛ آسیب های این فاجعه باید جزء 
به جزء توسط افراد کارشناس بررسی شود، 
مشکالت فرهنگی دارد بیداد می کند ولی 

مسببین طلبکارند!
  جواد نیکی ملکی:

در ماجرای تلخ رومینا اشرفی با یک ترکیب 
پویا از عوامل و زمینه ها روبه روییم؛ روابط 
کنترل نشده، تعصب سنتی غیراسالمی، 
زمینه ه��ای اجتماع��ی و رس��انه اِی ضد 
ازدواج، پیش��ران های بلوغ نامت��وازن و... 
تأکی��د بیش از س��هم بر هرک��دام از آنها 

یا نادیده گرفتنش��ان، صرف��اً یک تحلیل 
کاریکاتوری به ما تحویل می دهد.

  اشکان باکیار:
با وضع قوانین محدودیت که برای ازدواج 
گذاشتن، فرهنگ جامعه به جایی می رود 
که یک دختر مثاًل 13 یا 14 س��اله حتی 
جرئت نکند حرف��ی از ازدواج بزند، با این 
روند بعد ب��ه ناچار می رود س��مت روابط 
نامشروع، بعد هم می شود همین اتفاقی که 

برای دختر افتاده است.
  دانشطلب:

قتل های ناموس��ی در ایران را مس��تقیم 
به فرهنگ رب��ط می دهند و سیاس��ت را 
به خاطرش محاکمه می کنن��د اما تا حاال 
دیده اید قاتل های زنجیره ای و کشتارهای 
دسته جمعی و جنایت های فجیع در غرب را 
به فرهنگ شان ربط بدهند و سیاست شان 
را مقصر بدانند؟ اینجا هم��ه چیز تقصیر 

ساختار است و آنجا صرفاً تخلف افراد.

  کبری خزعلی:
خون رومینا اشرفی ها بر گردن مسئوالنی 
است که با آموزش های نامناسب)2030( 
و رها کردن فضای مجازی باعث ش��ده اند 
نوجوانان به بلوغ جنسی زودرس برسند! و 
اگر جوان بخواهد از راه درست ازدواج کند 
به او برچسب کودک همسری می زنند، و 
جامعه را علیه آن می کنند تا جایی که پدر 

قاتل فرزند خود می شود!
  مصطفی ساجدی:

پدری نتوانست با مسائل جدید جامعه و فرزندش 
کنار بیاید؛ نتیجه: قتل! کجا رفتار درست پدر و 
مادر با مسائل دنیای جدید را آموزش دادیم؟ 
در جلسه اولیا و مربیان که فقط کیسه گدایی 
گرفتیم مقابل خان��واده، در تلویزیون هم که 
ممنوع است، هر گونه آموزش بیرونی را هم که 
با القاب زشت، جلویش را گرفتند! آنها به اینها 
می گویند مروجان کودک همسری و اینها به آنها 

می گویند ولنگاران فرهنگی. نتیجه؟
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مراقبتازآثارماهرمضانوروزهداری
کانال »عزیز خدا« در پیام رسان ایتا بخشی از هشدارهای حضرت 
آیت اهلل خوشوقت)ره( برای مراقبت مؤمنان از آثار ماه رمضان را به 

اشتراک گذاشت؛ این استاد اخالق می فرمایند:
 روزه ماه رمضان و عبادت هایی که در این ماه انجام می گیرد، آثار 
مثبت زیادی دارد؛ چه مادی و چه معنوی؛ م��ا موظفیم این آثار 
را حفظ کنیم. یک ماه زحمت کش��یده ایم، روزه گرفته ایم، نماز 
خوانده ایم، گناه نکردیم و ترک گناه برای ما حالت عادی پیدا کرده 
اس��ت. این را باید حفظ کنیم. اگر از آن آزادي )بعد از ماه رمضان( 
استفاده کردیم و اوضاع را به هم ریختیم، تمام آن نتایج مثبت از بین 
رفته است، دوباره باید صبر کنی تا ماه رمضان بیاید و روزه بگیری، 
نماز بخوانی، ترک گناه کنی. بعد هم معلوم نیست به ماه رمضان 
آینده می رس��یم یا اینکه قبل از ماه رمضان می رویم. اما شیاطین 
رها نمی کنند و منتظرند وقتی ماه رمضان تمام شد، جیب بعضی را 
همان روز عید فطر می زنند. او را به گناهی مبتال می کنند و همه از 
بین می رود. )همه( باید مراقب باشند که شیاطین بعد از تمام شدن 

این ماه مبارک، آثار آن عمل صالح را خراب نکنند.
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نفتکش ها،  نعش کش امریکا شدند

مشکالتفرهنگیبیدادمیکند
امامسببینطلبکارند

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به ماهی گیران از آب گل آلود قتل رومینا اشرفی

دستاوردها و حواشی نفتکش های ایرانی عازم ونزوئال به روایت کاربران شبکه های اجتماعی

قتل رومینا اش�رفی به دس�ت پدر همه کاربران ش�بکه های اجتماعی را متأثر کرد اما بودند 
فرصت طلبانی که مثل همیشه فارغ از اصل موضوع از آب گل آلود ماهی گرفتند و فرصت را برای 
حمله به نظام غنیمت شمردند. اینها عمدتاً همان هایی هستند که روزی بر ازدواج در زیر سن 
20 نام کودک همسری می گذارند و به سخره اش می گیرند، روز دیگر با سیاست های فرهنگی 
ممانعت از ترویج محرک های جنس�ی مقابله می کنند و حاال که عوارضش مخالفت هایشان و 

سیاست های پیشنهادیشان روشن می شود باز تیغ نقد را به سوی حاکمیت نشانه می روند. این 
جماعت روشنفکرنما در هر مسئله نه پیامد حرف هایشان که میزان پتانسیل حرف برای ایجاد 
ژست روشنفکری برایشان مهم است و دستی دستی و بدون توجه به فرهنگ و آداب و سنن بومی 
مناطق مختلف، آینده ایران را لگدمال می کنند. کاربران شبکه های اجتماعی این بار ضمن محکوم 
کردن کار پدر رومینا، علم مخالفت با این گروه را بلند کردند. در ادامه برخی از این موارد را بخوانید.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

   گزارش

آقایصادقی!وظیفهشمابود...
 محم��ود صادقی، نماین��ده مجلس ده��م، در توییتی ضم��ن ابراز 

همدردی با مردم غیزانیه نوشته است: 
»دولت مکلف است 3 درصد از درآمد صادرات نفت خام و میعانات گازی 
را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و 
شهرستان های کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب 

بودجه های سنواتی اختصاص دهد.« 
کانال تلگرامی بیسیم چی مدیا در پاسخ به او نوشته است: »محمود صادقی 
وقتی نماینده مجلس بود می گفت در اهواز منتظر بودم مردم از ریزگردها و فقر 
و مشکالت شکایت کنند ولی خواسته اصلی آنها رفع حصر بود! حاال که دوره اش 
تموم شده نگران خواسته اصلی مردم خوزستان شده و توییت کرده که دولت 
موظف است 3 درصد از درآمدهای نفتی را به استان های نفت خیز بدهد! آقای 

صادقی وظیفه شما بود دولت را مجبور کنید که این قانون را اجرا کند.«

آرزویبربادرفتهقوچانی!
  محمدرضا کردلو با اشاره به تصویر فوق که به گفته خودش »تیتر ذوق زده 

5 سال پیش هفته نامه صدا به سردبیری محمد قوچانی« است، نوشت: 
آرزوی محم��د قوچانی )صدای حس��ن روحانی( محقق نش��د، چون 
مذاکره فردایی نداشت! حاال سیاست های داخلی و خارجی دولت قبل 
تنها منجی دولت روحانی ش��ده است: از س��هام عدالت تا سهم اتحاد 

استراتژیک با امریکای جنوبی.

 یکی از فعاالن توییتر با نام کاربری »فامیل دور« با اشاره با صحبت های 
روز گذشته روحانی در نخستین جلسه مجلس یازدهم توئیت کرد:

 روحانی گف��ت: »مبنای ما برای همکاری با مجل��س چارچوب قانون 
اساسی است.« خداییش راست می گوید! مثاًل اگر قانونی را که دولت 
می خواهد تصویب نکنند، طبق قانون اساس��ی و اختیارات ریاس��ت 

جمهوری وزیر مربوطه برکنار می  شود!

بانکهایربویمانعاثرگذارینمازجماعت
  کانال تلگرامی »در محضر آیت اهلل جوادی آملی« به نقل از ایشان نوشت: 
تنها درباره نماز جماعت نیست که اگر کس��ی حاال نماز جماعتش به 
10 نفر رسید خوش��حال بش��ود. من آن قدر ثواب بردم که جن و انس 
نمی توانند بنویسند، مقابل دارد که یک درهم ربا اگر کسی بگیرد بدتر 
از 70 بار فالن است در کنار کعبه، این بانک های ربوی دیگر نمی گذارند 

نمازهای جماعت ما اثر کند.

   سبوي دوست

 پرویز امینی، اس�تاد دانشگاه و تحلیلگر 
مسائل سیاسی، در کانال تلگرامی خود نوشت: 
 کشمکش ها و نزاع سیاس��ی درون ِ جریان 
اکثریت مجلس یازدهم پیش از تش��کیل 
مجلس، از ح��د متعارف فراتر رفته اس��ت 
و به ش��کل غیرمنتظره ای ب��رای هواداران 
آنها درآمده اس��ت. این ن��زاع البته محدود 
به ریاس��ت مجلس نیس��ت و دامن��ه آن تا 
نایب رئیسی و س��ایر بخش های تاثیرگذار 
مجلس از جمله ریاست کمیسیون ها و مرکز 
پژوهش های مجلس توسعه پیدا کرده است .  
این نامتعارف بودن و غیرمنتظره بودن بیشتر 
از دو جهت است: یکی مدعاهایی که جریان 
اکثریت در آرمانخواه��ی و انقالبی بودن و 
نظایر اینها دارند که با م��رام قدرت طلبی و 
نزاع بر سر قدرت سازگار نیس��ت و دوم در 
وضعیتی که مردم در تنگنای زندگی روزانه 
به س��ر می برند و این مجلس ب��ا وعده حل 
مسائل آنها شکل گرفته است، این نزاع های 
سیاس��ی ظاهراً نباید در اولویت باشد چون 
نسبتی با مس��ائل واقعی مردم ندارد. اما به 
دالیلی نباید این کشمکش و نزاع را نامنتظره 

و نامتعارف دانست:
1- ماهیت قدرت سیاسی

در تلقی رئالیستی که پارادایم غالب در سیاست 
و بین سیاستمداران اس��ت، اساساً نزاع بر سر 
قدرت جزو طبیعت سیاست اس��ت و افکار و 
آراي مختلف تأثیری در این ماهیت ندارد. چپ 
و راست و اصالح طلب و اصولگرا و محافظه کار و 
لیبرال بودن، تأثیر چندانی بر ماهیت مشترک 
قدرت خواهی ندارد. قدرت سرش��ت سیاست 
است. درواقع در سیاس��ت هیچ گربه ای برای 
رضای خدا م��وش نمی گیرد. هابز به ش��کل 
اس��تادانه ای این بحث را در لویاتان گش��وده 
اس��ت. آنجا که با صراح��ت می گوید آن میل 
سیرناش��دنی که تنها با مرگ فرومی نشیند، 

قدرت است و قدرت است و قدرت...

2- شکاف عاطفی شکل گرفته از انتخابات 
سال 84

اختالفات در انتخابات 84 گره عاطفی عمیق 
در بخش های گوناگون جریان موس��وم به 
اصولگرایی انداخت که در دل کوران حوادث 
و انتخابات های بعدی مثل انتخابات سال 92 
تعمیق و گسترش یافته است و اینک بخشی 
از منشأ این نزاع غیرقابل  حل  و فصل ناشی از 
همان شکاف کهنه عاطفی است. اینک نزاع 
قالیبافی و ضدقالیبافی که کانون منازعات 
در مجلس یازدهم است، به شکلی بازتولید 
ش��کاف احمدی نژاد- قالیباف در انتخابات 

سال 84 است.
3- غلبه پشت صحنه ها بر روی صحنه

مجلس یازدهم دس��ت کم از ی��ک نظر در 
حال نزدیک ش��دن به مجلس دهم است و 
آن غالب بودن پشت صحنه ها یا به تعبیری 
پدرخوانده های متفاوت بر روی صحنه هاست 
و اختالف بین این پشت صحنه ها برای دست 
باال داش��تن در اداره مجل��س یازدهم و نیز 
اختالف عاطفی بین آنه��ا، منجر به تولید و 
بازتولید ش��کاف های روی صحنه پارلمان 

شده است.
4- دست خالی در ایده های حکمرانی

مجلس یازدهم بر اساس ایده های حکمرانی 
و نزاع کارشناسی بر س��ر آنها شکل نگرفته 
است و مجموعه گفتارهای علنی و پنهانی 
در هن��گام انتخابات و نیز بع��د از انتخابات 
منتخبان نی��ز مؤید آن اس��ت که مجلس 
کنونی در داشتن ایده های حکمرانی پخته و 
فکرشده برای بهبود الگوی حکمرانی کشور، 
از خود ظرفیتی نشان نداده است و تا اینجا 
غیر از کلی��ات ابوالبقا، صدای��ی از مجلس 
برنخاسته است. بنابراین با در حاشیه بودن 
نزاع بر سر ایده های حکمرانی، جا و فضا به 
شکل حداکثری برای نزاع های سیاسی باز 

شده و حاشیه فربه تر از متن گشته است .

هیچگربهایمحضرضایخداموشنمیگیرد!

ایرانیبامراکزتوزیعشده


