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بهزاد نبوی در گفت و گو با «ایران» توصیه کرد

ادعای قاضی امریکایی در رابطه با
ناپدید شدن رابرت لوینسون

اصالح طلبان و اعتدالی ها « صبر و انتظار» پیشه کنند

تنها راه تغییر وضع موجود به وضع مطلوب ،همان اصالحات در چارچوب نظام است

احتمال تغییر زمان مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم
به تیر یا شهریور

کرونــا برگــزاری انتخابــات دور دوم مجلــس در اردیبهشــتماه را بــا ابهامی
جــدی مواجــه کرده اســت .حاال مقامات دولتــی از احتمال تعویق برگــزاری این
انتخابات برای  4ماه تا شهریور سال آینده سخن میگویند .دیروز همزمان علی
ربیعی سخنگوی دولت و جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور این موضوع را
مطرح کردهاند .علی ربیعی گفته که «اگر تا روز  ۲۹فروردین شرایط کرونا در کشور
بههمین وضع باشــد ،با هماهنگی شــورای نگهبان تاریخ برگــزاری مرحله دوم
انتخابات در حوزههای مشمول به تاریخ دیگری موکول خواهد شد .مثالً احتمال
دارد به شــهریور موکول شود ».جمال عرف معاون وزیر کشور هم در توضیحاتی
بیشــتر به خبرگــزاری «ایســنا» گفته اســت« :وزارت کشــور با وزارت بهداشــت تا
یک ماه آینده این موضوع را بررســی خواهد کرد ،البته شــورای نگهبان هم باید
زمان انتخاب شــده را تأیید کند ».او البته توضیح داده که شــهریور  99تنها یکی از
زمانهای پیشنهادی وزارت کشور برای برگزاری دور دوم انتخابات است .آنطور
توگویــی دیگر با خبرگــزاری «آنا» مطرح کــرده «منظور از به تعویق
کــه او در گف 
افتــادن چنــد ماهه انتخابات به این معنی نیســت که حتماً باید در شــهریور ماه
برگزار شــود ،بلکه با عادی شــدن میتوان آن را در تیر یا هر ماه دیگر برگزار کرد،
البته همه اینها با هماهنگی شورای نگهبان انجام خواهد شد».
بر اساس نتایج شمارش آرای رقابت دوم اسفند ،انتخابات مجلس یازدهم
در یــازده حوزه به دور دوم کشــیده شــده اســت .بر اســاس نتایج شــمارش آرای
حوزههای انتخابیه «میانه» استان آذربایجانشرقی« ،سمیرم» و «لنجان» استان
اصفهان« ،کرج ،اشــتهارد و فردیس» اســتان البرز« ،دهلران ،درهشهر ،آبدانان و
بدره» اســتان ایالم« ،اهواز ،باوی ،حمیدیه و کارون» اســتان خوزستان« ،زنجان و
طارم» استان زنجان« ،بیجار» استان کردستان« ،کرمانشاه» و «اسالمآباد غرب و
داالهو» استان کرمانشاه و «کردکوی ،ترکمن ،بندر گز و گمیشان» استان گلستان،
کاندیداهــای ایــن حوزهها موفق به کســب حــد نصاب یکپنجــم آرای صحیح
نشدهاند و انتخابات در این  ۱۱حوزه به مرحله دوم کشیده شده است.

علی محمدی  /ایران

گــروه سیاســی /بهــزاد نبــوی از
چهرههای برجســته و با سابقه سیاسی
اصالحطلــب بــا توجــه بــه نتیجــه
انتخابات مجلس یازدهم به مجموعه
میانهروهــا توصیه میکند که سیاســت
«صبر و انتظار» را پیشه کنند.
ایــن فعــال سیاســی در پاســخ بــه
ایــن ســؤال «ایــران» کــه بــا توجــه بــه
نتیجــه انتخابــات مجلــس و احتمــاالً
توفیــق اصولگرایــان در انتخابــات
ریاســت جمهــوری آیــا میتــوان گفت
کــه نــزاع عقالنیــت و پوپولیســم بــه
نفــع جریــان پوپولیســت رقم خــورده
اســت؟ گفــت :مــن معتقــد بــه نــزاع
میان عقالنیــت و پوپولیســم افراطگرا
نیســتم و معتقدم که بــا توجه به عزم
بخشهایــی از حاکمیــت بــرای بــه
قــدرت رســاندن «انقالبیــون جــوان»
میانــه روها و جریانهــای معتدل اعم
از اصالحطلــب ،اصولگــرا و مســتقل
یحاصل
بایــد ب هجــای درگیریهــای ب 
و تضعیفکننــده کشــور و نظــام در
شــرایط بحرانــی کنونی که بــه افزایش
یــأس و ناامیــدی و انفعــال بیشــتر
مــردم هــم منجــر میشــود ،سیاســت
«صبــر و انتظــار» پیــش گیرنــد و بــه
حاکمیــت اجــازه دهند با ســلیقه خود
کشــور را اداره و انشــاءاهلل بــر بحرانها
فائــق شــوند .در عیــن حــال بــه مردم
فرصــت ارزیابــی نتایج انفعــال و قهر

خــود بــا صندوقهای رأی داده شــود و
بــرای ادوار بعــدی مجالــس ،ریاســت
جمهــوری و شــوراها اتخــاذ تصمیــم
کنند.
نبــوی در ارزیابــی تأثیــر مناســبات
بینالمللــی بــر تحــوالت داخلــی در
چنیــن شــرایطی و اینکــه آیــا برخــی
جریانهای تندرو را مهار خواهند شــد،
افــزود :ایــن امــر بســتگی بــه چگونگی
حاکمیت تندروهــا دارد .اگر پیشبینی
مطــرح شــده در پاســخ قبلــی تحقــق
یابــد و طــرف مقابــل خارجــی هــم
آمادگــی نشــان دهد ،احتمــاالً خطری
متوجه کشور نخواهد شد گرچه به نظر
میرســد عرصه بــر معتدلیــن و میانه
روهــا در صــورت عدم اتخاذ سیاســت
صبر و انتظار بشــدت تنگ بشود .البته
ممکن اســت حتی بــا اتخاذ سیاســت
صبر و انتظار هــم برای جلوگیری از به
قدرت رســیدن مجدد طیف مذکور به
نابودی آن طیف همت گماشته شود.
وی ادامــه داد :در صــورت حــل
مشــکالت خارجــی و حتــی همزمــان
بــا آن بــا اســتفاده از منابــع گســترده
نهادهــای غیردولتــی تحت پوشــش و
اتخاذ سیاستهای پوپولیستی احتماالً
تــوده مــردم را راضــی خواهــد شــد.
همــان طور که دولتهــای نهم و دهم
بــا بهرهگیــری از درآمدهای افســانهای
نفت و هزینــه آن درآمدها برای یارانه

نقدی ،مسکن مهر و ...هنوز هم مقبول
تودههای مردم است.
نبــوی تصریــح کــرد :هــدف از بــه
قدرت رسیدن تندروها عمدتاً از میدان
بــه در کــردن میانهروهاســت ،معلــوم
نیســت که شــعارهای تند کنونی نظیر
خــروج از برجــام و ان پــی تــی ،عــدم
تصویــب  FATFو ...ادامــه پیــدا کنــد و
احتمــاالً با انعطــاف و نرمــش به حل
و فصــل مســائل خارجــی و بــه تبع آن
بهبود وضع اقتصادی داخلی پرداخته
خواهد شد.
نماینــده ادوار مجلــس دربــاره
اینکــه بــرای ترســیم چشــماندازی
بــرای فــردای ایــران ،فکــر میکنید در
چــه حوزههایــی نیازمنــد اصالحــات
یــا تغییراتــی هســتیم؟ توضیــح داد:
بهنظــر مــن بهدلیــل نبود تشــکلهای
قدرتمنــد مدنــی نظیــر تشــکلهای
صنفی ،احزاب ،سندیکاهای نیرومند،
حرکتهــای مردمی در کشــور معموالً
نتایج خوبی نداشته است و مورد بهره
برداریهــای ســوء داخلــی و خارجــی
قــرار میگیــرد .حــوادث دی مــاه  96و
آبــان  98از جملــه جدیدترین حرکات
از ایــن نــوع اســت که عــاوه بــر ضرر و
زیــان آنها بــرای جامعه مدنی ،ســبب
وارد شــدن آســیبهای جدی به کشور
شــد .با توجــه به توضیحاتی کــه دادم،
بهنظر من تنها راه تغییر وضع موجود

به وضع مطلوب ،همان اصالحات در
چارچوب نظام است البته تا زمانی که
حاکمیت اجازه به کار گرفتن ابزارهای
اصالحــی نظیــر انتخابــات ،ایجــاد و
گســترش احزاب و تشــکلهای صنفی
قانونی و ...را بدهد و از این طرق امکان
تســلط بر نظام اجرایی ،تقنینی و ...به
وجود آید.
نبــوی در پاســخ به این ســؤال که به
نظر شــما چالشهای پیش روی ایران
عمدتــاً معطوف به وضعیــت داخلی

ناصر ایمانی ،فعال سیاسی اصولگرا:

مجلس یازدهم به سمت چالش با دولت نمیرود

یــک فعال سیاســی اصولگــرا معتقد
است :برای اصولگرایان بهتر است که
رویــه اعتدال و همکاری با دولت را در
دســتور کار قرار دهند و گرنه انتخابات
ت جمهــوری  ۱۴۰۰را از دســت
ریاســ 
میدهند.
ناصر ایمانی در پاسخ به این سؤال
تابنــاک که چــه پیشبینــی از مجلس
یازدهم و رویکرد نمایندگان آن دارد،
اظهــار کرد :تصــور بنده این اســت که
علیرغــم برخی از اظهار نظرها مبنی
بــر اینکه مجلس آینده با دولت درگیر
خواهــد بــود چنیــن مســألهای مطرح
نخواهــد بــود و حتــی فکــر میکنــم
درگیریهــای میــان مجلــس یازدهم
بــا دولــت روحانی بــه دالیلــی کمتر از
مجلــس دهم خواهد بــود .وی افزود:
معتقدم اصولگرایان مسیری را که در
مجلس یازدهم انتخاب خواهند کرد،
مســیر درگیری با دولت نخواهد بود و
حداقل دلیلی که برای این ادعا وجود
دارد ایــن اســت کــه اصولگرایــان در
مقطــع فعلی به خوبی واقف هســتند
کــه نگاه مــردم به دنبال آنها اســت تا

بــا توجه به رأیی که کســب کردند ،چه
عملکردی خواهند داشت.
ایــن فعــال سیاســی تصریــح کرد:
اگر مردم ببینند عملکرد اصولگرایان
یــک رویکــرد رادیــکال و تــوأم بــا
درگیــری و تنش بــرای جامعه خواهد
بــود ،مســلماً در انتخابــات ریاســت
جمهــوری  ۱۴۰۰اصولگرایــان شــانس
بسیار کمی خواهند داشت.
ایمانی خاطرنشــان کرد :اگر مردم
ببینند که اصولگرایان یک مســیر توأم
با تالش ،همکاری و فعالیت با دولت
بــه عنــوان قوه مجریــهای کــه در حال
حاضر وجود دارد برای رفع مشــکالت
مردم قدم برمیدارند ،در این صورت
اصولگرایــان میتواننــد بــرگ برنــده
بزرگی را کسب کنند.
وی تأکیــد کــرد :از طــرف دیگــر
مــردم بــه لحــاظ روحــی و روانــی در
ســال  ۹۸بســیار آســیب دیدنــد از این
رو هرگونــه حرکات تنــد و تنشآفرین
بیشتر به آنها آســیب میزند بنابراین
تصــور نمیکنــم اصولگرایــان در ایــن
مقطع مســیر تندی را در مجلس و در

دولت علیه کرونا؛ شبکهساز ،اطالعرسان ،اجماعساز ،محلیاندیش و مقتدر

ایــن بدان معناســت
ادامـــــه از
کــه دولــت بایــد در
صفحه اول
ســتاد مقابله با کرونا
تیمهای اندیشــهورزی داشــته باشــد که
اقدامــات ضروری برای تعدیل بحران را
شناسایی کرده و ارتباطات شبکهای الزم
برای پیشــبرد آن اقدامات را تعیین کنند
و بر اســاس آنها نســبت به شبکهســازی
اقدام نمایند.
دوم .شبکههایی که طراحی و ساخت
آنهــا را دولت تســهیلگری میکند ،برای
آنکه مؤثــر عمل کنند بــه دادههایی نیاز
دارنــد کــه برخــی از آنها موجود اســت و
برخی دیگر را باید به ســرعت تولید کرد.
دادههای موجود و آنها که تولید میشوند
باید به ســرعت در اختیــار بخشهایی از
شــبکه گذارده شــوند که به آنهــا احتیاج
دارند .افراد و سازمانهای شبکه نیز باید
ســازوکاری بــرای اعــام نیازمندیهــای
دادهای خــود و بــه همان میــزان نیز باید
ظرفیتهایی برای تحلیل دادهها و تولید
آنها بــه اطالعات داشــته باشــند .دولت
در اینجا نقش تســهیلگر اشتراکگذاری
دادههــا را بــازی میکنــد .ایــن نقــش در
شرایطی که سازمانها معموالً در مقابل
بــه اشــتراک گذاشــتن دادههــا مقاومت
میکننــد بســیار اهمیــت دارد .دولتــی
کــه این چنیــن دادههایــی را به اشــتراک
میگــذارد ،تولید میکنــد و ظرفیتهای
پردازش آنها را پدید میآورد ،همچنین
بایــد بــه ابزارهــای اطالعرســانی مجهز
باشد .آنچه دولت انجام میدهد (اعم از
شبکهسازی و دادهپردازی) باید با جامعه
به اشتراک گذاشته شود .جامعه باید در

جریان آنچه انجام میگیرد باشــد تا هم
ظرفیتهای کنــش فردی بر اثر دریافت
اطالعات ارتقا یابد و هم جامعه اعتماد
پیــدا کنــد کــه دولــت در حــال کار کــردن
اســت .این مهم اســت که هــر اقدامی با
هدف اعتمادســازی صورت بگیرد .هیچ
مســأله بدخیمی در شرایط بیاعتمادی
حــل نمیشــود زیــرا بیاعتمــادی مانع
جــدی رویکرد همهباهم به حل مســأله
اســت کــه در مواجهه با مســائل بدخیم
حیاتی است.
سوم .دولت با ترکیبی از تسهیلگری
بــرای همــکاری بینشــبکهای ،تولید و
به اشــتراک گذاشــتن دادههــا ،ارتقای
ظرفیتهــای تحلیلگــری دادههــا
و اطالعرســانی شــفاف کــه تــا حــدی
علیــه ظرفیتهــای بالقــوه تعــارض
بینســازمانی عمل میکنــد ،به عالوه
همــه ســازوکارهایی کــه در دســترس
دارد تــا گفتوگــوی اجتماعــی فراگیــر
بــا جامعــه را پیــش ببــرد ،در نقــش
یــک اجماعســاز عمل میکنــد .همان
گونه که در ابتدای یادداشــت نوشــتم،
مســائل بدخیــم همگــی راهحلهایی
مناقشــهبرانگیز دارنــد .قرنطینــه یــک
شــهر یــا تعطیــل کــردن را در نظــر
بگیرید .مخالفان و موافقان بسیار دارد
و هر کدام به جوانبی از پیامدها اشــاره
میکننــد کــه ســود و زیانشــان اغلــب
ناشــناخته اســت و فقــط در چارچــوب
تجربیــات شــخصی تصمیمســازان
و تصمیمگیــران معنــادار بــه نظــر
میرســند .اگــر دولــت بــه خوبــی کار
تولیــد و دادهپــردازی را پیــش ببــرد،

و مقبولیت و مشــروعیت نظام خواهد
بــود یــا از ناحیــه سیاســت خارجــی و
تشــدید اعمال فشــارها گفــت :به نظر
مــن ،عوامل داخلــی و خارجــی هر دو
میتواند بر سر اصالح امور مانع ایجاد
کنــد .کاهــش مقبولیــت و مشــروعیت
نظام به وحــدت ملی و قدرت مردمی
حاکمیــت لطمــه میزند و فشــارهای
خارجــی مانع گســترش امنیــت ملی،
توســعه همــه جانبــه و بهبــود وضــع
زندگــی مــردم میشــود .البتــه هــر دو

مــورد روی یکدیگر تأثیر متقابل دارند.
مقبولیــت و مشــروعیت و قــدرت
مردمــی حاکمیت ســبب کاهــش اثر و
حتــی بیاثر کــردن فشــارهای خارجی
بر امنیت ملی و کاهش فشــار خارجی
ســبب بهبــود وضــع زندگــی مــردم و
افزایــش رضایــت آنــان از حاکمیــت
میشود.
(متــن کامل ایــن مصاحبــه بزودی
در ویــژه نامه پایــان ســال روزنامه ایران
یشود).
منتشرم 

دادههــا و تحلیــل آنهــا را بــه اشــتراک
بگذارد و گفتوگــوی اجتماعی درباره
آنهــا را شــکل دهــد ،بخــت بیشــتری
بــرای اجمــاع حاصــل میشــود .ایــن
کارهــا باید در کوتاهتریــن زمان ممکن
صــورت گیرنــد باالخــص در شــرایطی
کــه از قبــل رویههــای مشــخصی برای
تصمیمگیــری و اقــدام وجود نــدارد یا
حتــی تصمیمات اخذشــده بر اســاس
رویههای ســازمانی و حکومتی پیشــین
بــه بنبســت رســیدهاند .دولــت بایــد
همــه ابزارهــای اجماعســازی خــود را
بهکار بگیــرد .فرماندهی واحــد بعد از
طــیشــدن فرآیندهای اجماعســازی،
کلیدی راهگشا در این امر است.
چهــارم .کرونــا ماننــد بقیــه مســائل
بدخیم ،ماهیــت محلی دارد .ســازوکار
شــیوع کرونــا در قم با رشــت تاحدودی
– حداقــل در مراحــل ابتدایــی – فــرق
میکنــد .حــرم مقــدس حضــرت
معصومــه(س) در قــم هســت امــا در
رشــت نیســت ،بنابرایــن اقــدام بــرای
پیشــگیری نیــز در این دو شــهر متفاوت
اســت .فرهنگها ،ســازمان اقتصادی و
قدرتهــای مؤثــر بــر فرآیند پیشــگیری
در ســطح محلی عمل میکنند .اشتباه
بــزرگ آن اســت کــه بــرای مســألهای
بدخیــم کــه در طــول مــدت عمــر خود
تغییــر شــکل میدهــد (و در خصــوص
کرونــا بهطور خاص حتی ممکن اســت
عالوه بر تغییر صفات و خواص اپیدمی
کرونــا ،خــود ویــروس نیز جهــش کند و
خواص آن تغییر کند) نســخههای ملی
و یکدست پیچیده شود .محلیاندیشی

و محلی عمل کردن در خصوص مسأله
کرونا به معنای ضرورت دادن اختیارات
ویــژه به اســتانداران برای اقــدام محلی
اســت .در واقع همه کارهایی که تاکنون
برشــمردم ،باید در سطح محلی توسط
اســتانداران تکرار شــود .یعنی ســاختن
شــبکه ،دادهپــردازی و اجماعســازی
در ســطح محلــی توســط اســتانداران و
مقامات محلی تکرار شــود .بزرگترین
شــبکهای کــه دولــت بایــد رهبــری کند،
شــبکهای از شــبکههای ساختهشــده در
ســطح ملــی و ســطوح اســتانی اســت.
این کالنشــبکه اســت که واکنش ملی و
همزمان محلی در برابر اپیدمی کرونا را
ممکن میکند.
پنجــم .دولتــــــی  /حکومتــی کــه
ظرفیتهــا و اقدامات برشــمرد ه شــده
در بندهــای اول تــا چهــارم را در خــود
بــروز دهــد و حتــی اگــر تاکنــون ایجــاد
نکرده باید ســریعاً نسبت به ایجاد آنها
اقدام کند ،باید مقتدر باشد .ماکس وبر
جامعهشناس آلمانی تعریفی از دولت
دارد کــه دقیقــاً در ایــن لحظــه از تاریخ
ایــران معنا مییابد .دولــت موجودیتی
سازمانی است که اقتدار اعمال خشونت
مشــروع را در محــدوده ســرزمینی
مشــخصی داراســت .دولت باید اقتدار
خود را در ســطوح مختلف نشــان دهد.
هــر تصمیمــی کــه از درون شــبکههای
ایجادشــده ،بــه کمــک دادههــای تولید
و پردازششــده ،در فرآیندهــای
اجماعسازی بیرون میآید و در مقیاس
ملــی و محلــی متناسبســازی شــده
اســت ،باید با اقتدار اجرا شود و دولت از

فضای سیاسی کشور در پیش بگیرند.
ایــن فعال سیاســی گفــت :اینکه بنده
میگویم فضای مجلس یازدهم آرام
خواهــد بــود ،به ایــن معنا نیســت که
چنــد نفــری از نماینــدگان در مجلس
ســر و صــدا نخواهنــد داشــت ایــن
رویکــرد قطعــاً وجــود خواهد داشــت
ولــی ایــن موضــوع مســیر مجلــس را
تغییر نخواهد داد .ایمانی اظهار کرد:
برخی از نمایندگان حیاتشان به این
اســت که یــک میکروفون جلــوی آنها
باشــد و توجهها به آنها جلب شود اما

حق اعمال خشونت مشروع خود برای
اجرای آنها اســتفاده کند .بدیهی اســت
تصمیماتــی کــه خروجــی فرآیندهــای
چهارگانــه شبکهســازی ،دادهپــردازی،
اجماعســازی و محلیاندیشــی نباشند،
چنــان بــا واقعیــت ناجــور و ناســازگار
درمیآیند و چنان از نظر مجریانشــان
نادرســت و نامعقول جلــوه میکنند که
ظرفیــت دولــت بــرای اجــرای آنها به
حداقل میرســد و در اصل مشــروعیت
اجــرا را از دســت میدهنــد .اقتــدار
محصــول شــعار ،فریــاد یا خشــونت در
عمل نیست ،محصول فرآیند است.
حتــی اگــر بــر اســاس تجربــه چیــن
وضعیــت آینــده را بــرآورد کنیــم ،بایــد
منتظــر باشــیم کــه بحــران کرونــا در دو
ســه مــاه آینــده نیز کشــور را درگیــر کند.
هیــچ زودگذری در این بحران نیســت و
بنابراین اگر دولت و نظام تاکنون نسبت
به ظرفیتســازی مطابق آنچــه در این
نوشــتار آمــده اســت اقــدام نکردهاند و
چنانکه عقالی قوم این چنین رویکردی
را عاقالنه میانگارند ،نسبت به تکمیل
و عملیاتی کردن آن اقدام کنند .بدیهی
اســت در پیش گرفتن چنیــن رویکردی
نیازمنــد بــهکار گرفتن افرادی اســت که
نســبت بــه حــل مســأله تعهــد داشــته
باشــند ،تماموقــت درگیــر ایــن مســأله
شــوند ،از ظرفیتهای ذهنی الزم برای
درک و پیشــبرد ایــن رویکــرد برخــوردار
باشــند و اختیــارات کافــی بــرای دنبــال
کردن آن در اختیارشــان قــرار گیرد .گام
بعــدی تبدیــل کــردن هــر یــک از وجوه
این پیشنهاد به طرح و برنامه عملیاتی

اکثریــت نماینــدگان چنین نیســتند و
فکــر میکنم اگر رســانههای جریانات
اصالحطلب این ســر و صداها را برای
از بیــن بــردن رقیــب بــزرگ نکننــد،
بــدون شــک مجلــس آرامــی تــوأم با
همکاری با دولت خواهیم داشت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
قالیبــاف بیشــتر بــه صندلــی ریاســت
مجلــس نزدیک اســت یــا گزینههایی
مثــل میرســلیم و آقاتهرانــی ،افــزود:
قاطبــه مجلــس اعــم از اصولگــرا و
غیراصولگرا از میان گزینههای مطرح
به سمت قالیباف سوق دارند.
این چهره سیاسی با بیان اینکه من
خــاف اظهــار نظر برخــی از دوســتان
بر ایــن بــاورم کــه اکثریــت نمایندگان
مجلــس یازدهــم بــه جبهــه پایــداری
تعلــق ندارنــد و تعــداد ایــن دوســتان
بیشتر از مجلس دهم نیستند ،تصریح
کرد :دوستان جبهه پایداری نمودهایی
در مجلــس دارنــد امــا اینکــه بخواهند
در رونــد انتخــاب رئیــس مجلــس یــا
رویکردهای قوه مقننه تأثیرگذار باشند،
بعید به نظر میرسد.

اســت که گام به گام آن به دقت تشریح
شده باشــد .این نکته را هم باید در نظر
داشــت که چنیــن رویکردی بــرای همه
وجــوه مســأله یعنی در درجــه اول خود
اپیدمــی کرونــا و کنتــرل کــردن شــیوع
آن بــا اولویــت ســامت جامعــه و جان
شــهروندان و در درجــات بعــدی بــرای
کنتــرل عواقــب اقتصــادی ،اجتماعــی،
سیاسی و امنیتی آن ضروری است.
ســخن آخــر اینکــه میدانــم عمــل
کــردن بــر اســاس آنچــه در ایــن متــن
آمد تا چه اندازه دشــوار است ،اما نقطه
امیــدواری ایــن اســت کــه حکومتهــا
درست در لحظاتی که در مقابل مسائلی
پیچیــده نظیــر کرونــا قــرار میگیرنــد،
فرصــت مییابنــد تــا باورهــا ،رویههــا و
عملکردهای کهنه و پوسیده خود را دور
بریزنــد و به ناکارآمدی رویه همیشــگی
ایمــان بیاورنــد یــا مشــروعیت گذشــته
چنــان فرو بریــزد که راهی جــز بازنگری
باقــی نمانــد .ایــن لحظــات تاریخســاز
هســتند .درســت در لحظــه فروریــزی
کهنه و پوســیده است که چشماندازی از
تعدیل مســأله و قابلیتســازی از مسیر
موفقیت در بهبود مسأله ظهور میکند،
اعتمادبهنفــس ایجاد میشــود و انرژی
عاطفــی از بهبود در مســأله ،کنشــگران
زیادی را بــه حرکت وامــیدارد ،اعتماد
و دانــش خلــق میشــود و جهــان ذره
ذره تغییــر میکنــد .مهم این اســت که
روشهــای کهنه حل مســأله فروبریزند
و کنشــگران ایــن فروریزی را بــاور کنند و
نکوشــند بــه هر قیمتــی آنرا ســر پا نگه
داشته و نمایشی از موفقیت ارائه کنند.

خبــر اول اینکــه ،یک قاضی فــدرال در امریــکا بدون
ارائــه هیــچ گونــه ســند و مدرکــی مدعــی شــد کــه ایران
مســئول ناپدید شــدن رابرت لوینسون اســت .به گزارش
ایســنا به نقل از خبرگــزاری آسوشــیتدپرس ،همزمان با
سیزدهمین سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون مأمور
بازنشســته پلیــس فدرال امریــکا (اف بــی آی) ،تیموتی کلــی یک قاضی
فدرال منطقهای طی حکمی ایران را مسئول ناپدید شدن او دانست.
او بــا اشــاره بــه اینکه حکم او بــرای خانواده لوینســون بســیار حائز
اهمیت اســت ،گفت :این پرونده که خانواده لوینسون علیه جمهوری
اســامی ایران به دلیل گروگانگیری و شــکنجه طبق «قانون اســتثنای
تروریســم بــرای مصونیت حاکمیت خارجی» مطــرح کردهاند ،تا حد
زیادی مربوط به این میشــود که آیا ایران این اقدامات را انجام داده
است یا خیر .دادگاه بدون قید و شرط به این نتیجه رسید که این کشور
چنین کاری کرده است.
مقامات امریکایی پیشتر نیز مدعی شــدهاند که رابرت لوینســون
در جریان سفر خود به جزیره کیش در ایران در سال  ۲۰۰۷ناپدید شد
و تاکنون سرنوشــت او نامعلوم بوده است .آنها ادعا میکنند که ایران
این مأمور سابق افبیآی را ربوده است .مسئوالن کشورمان اما تأکید
دارد که این فرد در ایران نبوده است.

سخنرانیروحانیقزوینی
درکمپینانتخاباتیبرنیسندرز

خبــر دیگــر اینکــه ،کمپیــن انتخاباتــی برنــی ســندرز از نامزدهــای
دموکــرات انتخابــات ریاســت جمهــوری امریــکا شــاهد ســخنرانی
حمایتــی یک روحانی شــیعه بود .به گزارش برنــا ،میتینگ انتخاباتی
برنی سندرز در ایالت میشیگان امریکا با سخنرانی سیدحسن قزوینی
برگزار شــد .قزوینی متولد کربال ،امام جماعت مرکز اســامی امریکا و
روحانی شــیعیان  12امامی است .تحصیالت حوزوی خود را در حوزه
علمیه قم به پایان رساند ه و اصالتاً اهل قزوین است.

درخواست برای رایزنی مرخصی زندانیها

دســت آخــر اینکه ،طیبــه سیاوشــی و فاطمــه ســعیدی نمایندگان
تهــران ،حمیــده زرآبــادی نماینــده قزویــن و عبدالکریم حســینزاده
نماینــده نقــده ،هر چهــار نفر از اعضای فراکســیون امیــد مجلس ،در
نامهای به ســعید نمکی رئیس ســتاد مقابله با کرونا ،خواستار مذاکره
او با قوه قضائیه درخصوص برخی زندانیان شــدند .به گزارش ایسنا،
در این نامه آمده است:
«پیرو تصمیمات ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا
در کالنشــهر تهــران درخصــوص امکان مرخصــی زندانیان ،ریاســت
محتــرم قوه قضائیه با صدور بخشــنامهای بر ضــرورت اقدام مجدانه
و عاجــل درخصــوص زندانیان جهت مقابلــه با ویــروس کرونا تأکید
کردنــد .لذا از محضــر جنابعالی مســاعدت ویژه و انجــام مکاتبات با
ریاســت محترم قــوه قضائیه به منظور اعطــای آزادی یا حتیاالمکان
مرخصــی بــه زندانیان و تجهیز وســایل و کادر درمانی زنــدان تا پایان
دوره بحران مربوط به شــیوع ویروس کرونــا با محوریت زندانیان زن،
مادران و زندانیان محیط زیستی مورد استدعاست».

بیانیهمجلسخبرگانرهبری
درتقبیحکشتارمسلمانانهند

مجلــس خبــرگان رهبــری بــا صــدور بیانیــهای ،کشــتار مردم
مســلمان هندوستان را تقبیح کرد و خواستار اقدام دولت هند
خبـــر
در حمایت از شهروندان مسلمان این کشور شد.
بــه گــزارش ایلنا ،دراین بیانیه آمده اســت :اخبار ناگوار و تصاویر جانســوزی که از
وضعیت خونبار مســلمانان مظلوم هنــد به صورت حداقلی ،مخابره میشــود
بســیار ناراحت کننده و قلب هر انســان آزادهای را میفشــارد .دردآورتر آنکه این
جنایات فجیع که مســبوق به ســابقه نیزهست این بار پس از سفر رئیس جمهور
امریکای جنایتکار به این کشــور با شــدت بیشــتر و در بایکوت رســانهای مدعیان
ــت إ َّن ْال ُمُل َ
ََ
ــد َ
ــوک إَِذا َد َخُلوا َق ْرَی ًة أ ْف َس ُ
وها
حقوق بشــر در حــال انجام اســت «قال ْ ِ
َ
ّة أ ْهِل َها أذِلًَّة َوَک َذل َ
ِز َ
َو َج َعُلوا أع َ
َ
ِک َی ْف َعُلون»(نمل .)۳۴
َ َ َ
در ادامــه این بیانیه آمده اســت :مجلــس خبرگان رهبری ،ضمن تقبیح کشــتار
مردم و تخریب مساجد و اماکن مذهبی مسلمانان هندوستان از دولت این کشور
میخواهد با اتخاذ تدابیر مناســب ،هرچه ســریعتر به این موضوع خاتمه داده و
ط گرا که با تحریک و دسیسه
جلوی شعلهور شدن آتش تفرقه توسط عدهای افرا 
سرویسهای جاسوسی دولتهای استعمارگر علیه مسلمانان مظلوم آن کشور
دســت بــه اقدامات خشــونت بــار میزنند را ســد نماید تا شــهروندان مســلمان
نیــز بتواننــد در کنار پیروان ســایر ادیــان و مذاهــب ،آزادانه به زندگــی و فعالیت
مسالمتآمیز خود ادامه دهند.

