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ویژه نامه انتخابات

مهم ترین خبر داخلی ایــن روزها، 
انتخابــات  دوره  ســیزدهمین 
ریاســت جمهوری کشــور اســت. 
هرچند شــورای نگهبــان برخالف 
گرفتــه  تصمیــم  گذشــته  دوره 
معیارهایی برای معرفــی و ثبت نام 
کاندیداها مشخص کند، اما همچنان 
شــاهد حضور بی حســاب و کتاب 
افراد در وزارت کشــور هستیم، و از 
همه مهمتر اینکــه تنها تعداد کمی 
از آنها برنامه مشــخص برای مسائل 
کشور دارند و اگر مصاحبه ها را نگاه 
کنیم، آنچه عیان است، این است که 
شهوت قدرت و شــهوت دیده شدن 
موجب شــده برخی به خود جرات 

دهند که راهی وزرات کشور شوند.
از همه جالب تــر در این میان حضور 

برخی افراد اســت که حتی به طور 
علنی از عدم توجه شــان بــه قانون 
اساســی می گوینــد و می خواهند 
انتخابــات را به زیر ســوال ببرند؛ و 
در جواب ایشــان باید بــه امام مان 

مراجعه کنیم، آنجا که فرمود: 
»نمی شــود از شــما پذیرفت که ما 
قانون را قبول نداریم. غلط می کنی 
قانون را قبــول نداری! قانــون تو را 
قبول ندارد. نبایــد از مردم پذیرفت، 
از کســی پذیرفت، که ما شــورای 
نگهبان را قبول نداریــم. نمی توانی 
قبول نداشته باشی. مردم رای دادند 
به اینها، مردم شانزده میلیون تقریباً 
یا یک قــدری بیشــتر رای دادند به 
قانون اساســی. مردمی که به قانون 
اساســی رای دادنــد منتظرند که 

قانون اساسی اجرا بشود؛ نه هر کس 
از هر جا صبح بلند می شــود بگوید 
من شــورای نگهبان را قبول ندارم، 
من قانون اساسی را قبول ندارم، من 
مجلــس را قبول نــدارم، من رئیس 
جمهــور را قبول نــدارم، من دولت 
را قبول نــدارم. نه! همــه باید مقید 
به این باشــید که قانون را بپذیرید، 
و لو بر خالف رای شــما باشــد. باید 

بپذیرید.«
بــا تمــام انتقاداتی که به شــورای 
نگهبان وجــود دارد، اما زیر ســوال 
بردن قانون اساسی امری ناشایست 
از سوی شخصی است که می خواهد 
حداقل چهارســال مجــری قانون 

اساسی باشد.
در این میان حضــور برخی افراد که 

از حداقل های معیارهای بیان شــده 
برخوردار نیســتند نیز سوال برانگیز 

است.
از حضور کاندیداها که بگذریم آنچه 
در ایــن دوره برایمان مهم اســت، 
مشارکت مردمی و گمانه زنی هایی 
درباب عــدم مشــارکت اســت. و 
عده ای تصمیم دارند برای رســیدن 
به اهدافشان به مشــارکت حداقلی 
تن دهند که با مســئله مشــارکت 
حداکثری و دعوت مــردم به حضور 
در انتخابات از ســوی رهبر انقالب و 

دلسوزان نظام، در تناقض است.
مســئله با اهمیــت دیگر، مســئله 
انتخــاب اصلــح از ســوی مــردم 
اســت، که الزمه انتخاب درســت و 
اصلح، تحقیق، تفحص و شــناخت 

کامــل اندیشــه هــا و برنامه های 
کاندیداهاســت، که این امر در ۲۰  
روز به راحتی امکان پذیر نیســت و 
امید اســت در آینده نه چندان دور 
قوه قانون گذار تصمیــم بگیرد برای 
دوره های بعد اصالحاتــی را در این 
باب در نظر بگیرد و مــردم  فرصت 
بیشتری داشته باشند که کاندیداها 
را بشناســند و بــا شــناخت کامل 
کاندید مــورد نظر خــود را انتخاب 

کنند.
در ادامه ی این ویژه نامــه به زوایای 
دیگــر انتخابــات ۱۴۰۰ خواهیــم 

پرداخت.

حکیمه امینی

هشتمیــنرئیسجمهور
درراهپاستـــــور
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تاالر شیشــه ای در دو سال اخیر صحنه 
خلق رضایت و نارضایتی های متعدد در 

بین مردم ایران بوده.
بازار سرمایه ای که روزی با شو تبلیغاتی 
بســیاری همراه بود ولی در حال حاضر 

کمتر از آن خبر میشنویم.
درســت یک هفته بعد از نطق ریاســت 
جمهور مبنــی بر وعده برای گشــایش 
اقتصادی و مطــرح نمــودن اداعاهایی 
همچون)بورس بهترین جا برای سرمایه 
گذاری اســت( همزمان با منتفی شدن 

عرضــه صنــدوق دارا 
دوم )که بعد هــا با نام 
پاالیــش یکــم عرضه 
شد( شاخص کل از دو 
میلیــون و یکصد هزار 
واحد وارد مدار سقوط 
شــده  و تــا بــه امروز 
۱۴۰۰/۰3/۰۲بیــش 
از۴5  درصــد ریــزش 

داشته است.
 در این مقاله به ابعادی 
از علــل ریــزش بازار 

میپردازیم:

1-رفیق نیمه راه
دولت چه در رونق چه 
در رکــود بــا توجه به 
شــرایط و بســتر های 
الزم از این نهاد تامین 
سهام  کرد،یعنی  مالی 
خــود را نه بــه صورت 
بلوکی ، بلکه به صورت 
خــرد در بــازار مثبت 
عرضــه کــرد و پس از 
آن تا مدت ها اقدام به 
فروش اوراق بدهی در 
بازار منفی نمود  و چه 

گارد صعود  و نزول  بازار بخش زیادی از 
نقدینگی اعم از حقیقی ها و حقوقی هارا 

جذب خود کرد.
روحانی در ۱6 مرداد 99 درســت 3 روز 
پیش از ورود بــورس به فــاز اصالح در 
جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: 
با شــرایطی که بورس نشــان می دهد 
اوضاع بهتر خواهد شــد؛ مردم باید همه 

چیز را به بورس بسپارند
گفتنی اســت از شــهریور ماه سال 99 
لغایت فرودین ۱۴۰۰ بیــش از 6۰ هزار 

میلیارد نقدینگی از بورس خارج شد.
همچین یکــی از عجیب تریــن اتفاقات 
این دوران تحلیلگــری اقای رئیس دفتر 

از کف حمایتی شاخص بود.
نظقی که به زعم ایشــان شاخص در یک 
میلیون و ششــصد واحد حمایت جدی 
دارد و بیش از این نمیریــزد خود  باعث 
واکنش منفی بازار گردیــد و بازار حتی 

شــاخص یک میلیون و صــد واحد را به 
خود دید. 

از این رو نقش دولــت را در ریزش بورس 
نمیتوان نادیده گرفت.

گرچه در کوتاه مدت این اقدام توانســت 
مبالغ هنگفتی جهت تامین مالی دولت 
بــه آن تزریق کنــد ولی اگر سیســتم 
اقتصادی به دنبال شکل دادن رویه بلند 
مدت برای تامین مالی از بازار ســرمایه 
بود  به بسترســازی و ظرفیت سازی این 
بازار میپرداخت و از تاالر شیشــه ای به 
عنوان محلی برای تامیــن مالی یک بار 

مصرف بهره نمیبرد.

2-سود بانکی و فرار 
نقدینگی ها

با درگیری دو وزارت اقتصاد و نفت بر سر 
صندوق دارا دوم و قوت گرفتن شایعات 
صاحبان ســرمایه های کالن احســاس 
خطر کــرده و حجم زیادی از ســرمایه 

خویش را از این بازار خارج نمودند.
همزمان نرخ سود بین بانکی که تا خرداد 
99 ده درصد بود ،به یکبــاره در مهرماه 
به ۲۰ درصد و باالتر رســید و بسیاری از  
صاحبان ســرمایه محیط امن بانک را به 

بورس ترجیح دادند.
همچنین با فشار حداکثری کارگزاری ها 
در دهه اخر اســفند ماه مبنی بر تسویه 
اعتبارات اعطایی به ســهامداران فشــار 

فروش در سهم ها بیشتر شد .
از این رو اقدام بانــک مرکزی در افزایش 

سود بانکی  قابل تامل است

3-شستا انگشتر هزار نگین 
اقتصاد ایران

کمتــر کســی فکــر میکرد این ســهم 
پرتانســیل بعــد از عرضــه اولیــه در 
تاریخ بیســت و هفتــم فروردیــن ماه 
۱399،اینطور بالی جان ســرمایه های 

مردم شود. 
در روز عرضه اولیه شســتا حدود 6 هزار 
میلیارد تومان جذب این ســهم شــد و 
عالرقم پیش بینــی تحلیلگران مبنی بر 

رشــد حداکثر ۲ برابری آن تا پایان سال 
99 به طرز عجیبــی در کمتر از چهارماه  

ارزش  آن 6 برابر شد
درســت زمانی که همــه بــه نوعی به  
سخنان ریاســت جمهور اتکا میکردند و 
تارگت باالی ۱۰ هــزار تومانی برای این 
ســهم پیش بینی میکردند  ســقوط آن 
آغاز شد و در کمتر از پنج ماه ارزش این 

سهم به ۱8۰۰تومان رسید
در حــال حاضــر تکلیــف کســانی که 
در قیمــت 65۰۰ تومــان ایــن ســهم 
پرپتانسیل را خریدند و در مدت کوتاهی 

سرمایه آنان تباه شد چیست؟
ایــن نکته هم حائــز اهمیت اســت که 
ریزش شســتا نه تنها کام ســهامداران 
خویــش را تلخ نمود بلکه طبــق آمار ها 
خود به تنهایی باعث ریزش  شاخص کل 

شد.
 ۲6 یک شــنبه  روز  معامــالت  طــی 

مردادماه، نماد شســتا که طی روزهای 
گذشته به دلیل افشــای اطالعات بسته 
بود، بعــد از بازگشــایی بــا کاهش ۱۷ 
درصدی مواجه شــد. این کاهش سبب 
ریزش شــاخص کل بورس به میزان ۲۱ 
هزار واحدگردید  و این ریزش تا مدت ها 

ادامه داشت. 
سهمی که اقایان دولتی بورسی شدنش 
را جزو افتخارات خود قرار میدادند حال 
بالیی به جان بورس شــده  و گویا اقایان 

فراموش کرده اند افتخار خویش را...
4-انتخابات ایاالت متحده

با نزدیک شــدن بــه زمــان انتخابات 
امریکا،عــده ای بر این بــاور بودند که با 
توجه به اقدامــات دونالــد ترامپ ،وی 
شانســی برای تصدی این مقــام در دور 
دوم  را ندارد و عمال دالر ۴۰ هزار تومانی 
رویایــی دســت نیافتنی خواهد شــد، 
همچنین بــا رای آوردن بایدن پای این 
کشــور به میز مذاکره باز خواهد شــد و  
ریزش دالر به محدوده ۱۲ الی ۱5 هزار 
تومان  تاثیر منفی بر بازار بورس و ارزش 

سهام ها خواهد داشت.

5-اختالفات دولت و مجلس
طیــف دیگری هــم بــا بهانــه جویی 
اختالفــات میان دولت و مجلــس را بُلد 
کرده و تا دیمــاه به هر دلیلــی بر طبل 

اختالفات میکوبیدند.
از مهم ترین اختالفات بیــن این دو قوه 
عدم تصویب الیحه بودجــه تامدت ها، 

شیطنت های مســتمر در شــیوه نامه 
عرضه فوالد و قیمت گذاری دســتوری 
خودرو و احتمال آزادســازی قیمت  آن 

و عرضه در بورس بود
درســت چند ماه بعد از ریزش شــدید 
بازار و  رســیدن به نقطه تعــادل از نظر 
تحلیلگران ، وزیر صمت وارد گود شــده 
و با دخالت مســتقیم به وســیله قیمت 
گذاری دســتوری فوالد و کاهش قیمت 
آن در بورس کاال سبب شد بار دیگر بازار 
گارد نزولی به خود بگیرد و بســیاری از 

نقدینگی ها در آن زمان خارج شود.

6-شوآفی به نام 
تزریق پول از 

صندوق توسعه 
ملی

اقدامــی که بســیاری 
بــه  را  آن  فعــاالن  از 

فراموشی سپردند
 تزریق حــدود 3 هزار 
میلیارد تومــان آن هم 

در  دو سه نوبت!!!
از  وقتــی صحبــت   -
احتمــال ریــزش بازار 
ســرمایه داده می شد و 
یا برخــی اقتصاددانان 
حتی بنام، از شــاخص 
یــک میلیون هــر روز 
هشدار ریزش می دادند 
و هر هفتــه می گفتند 
کــه »کار بــورس تمام 
است!« در پاسخ به آنها 
گفته می شــد کــه اگر 
بــورس ریزش کــرد از 
منابع صندوق توســعه 
ملــی بــرای حمایت از 
بازار ســرمایه استفاده 
خواهیم کرد. اما در عمــل به چند دلیل 
این کار انجام نشــد؛ اول این که مجریان 
این تصمیمات به ویژه ســران ســازمان 
بورس نتوانســتند باال دستی ها را توجیه 
کنند که »منابع صندوق توســعه چطور 

وارد بازار سرمایه شود!«
مســئله دیگر نامشــخص بودن نتیجه 
انتخابــات آمریکا بود؛ بنابراین ریســک 
نکرده و منابع صنــدوق را هزینه نکردند 
تا بعد به این مسئله محکوم نشوند که »از 
این منابع می توانستیم برای کل اقتصاد 
اســتفاده کنیم و چرا فقــط برای بورس 
استفاده شده است؟«مســئله دیگر این 
بود که گفته شــد پــول کوچکی تزریق 
می کنیم و تاثیــر را می بینیم. اگر خوب 
بود ادامه می دهیــم و اگر نبــود منابع 

صندوق را درگیر بورس نمی کنیم.

7-آزاد سازی سهام عدالت

بـــــــــورس،اعتمادیازدسترفته
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بی برنامگــی دولت برای ســهام عدالت 
از روزهای اول تشــکیل دولــت یازدهم 
مشــخص بود. اما در روزهایی که بازار با 
سرعت شدید  به سمت قله های تاریخی 
حرکت می کرد، دولت بحث آزادســازی 
این ســهام را مطــرح و مجوزهای الزم 

جهت این اقدام را نیز دریافت شد.
حدود یکســال از برقراری امکان فروش 
3۰ و 6۰ درصدی  برای آن دســته  برای 
مشموالنی که روش مدیریت مستقیم را 
برای سهام خود انتخاب نمودند ،گذشته 
و همچنان پرونده عدم  فــروش و  واریز 
وجه حاصــل از فروش این ســهام برای 

برخی مشموالن باز است

این مشکل تا جایی ادامه یافت که فرهاد 
دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی  اعالم 
کرد که  فروشندگان ســهام عدالت که 
در واریــز مبلغ حاصل از فروش ســهام 
عدالتشــان با تأخیــر غیرمعمول مواجه 
شــده اند، برای پیگیری مراتب به مرکز 
روابــط عمومی و اطــالع رســانی این 

وزارتخانه اطالع دهند.

ازادســازی 6۰ درصدی سهام عدالت در 
فاصله کوتاه، مشخص نبودن روند فروش 
ســهام های موجود در پورتفوی افراد و 
عرضه های آبشاری بانک ها و کارگزاری 
هــا در مواقع حســاس از علــت کاهش 
قیمت ســهام عدالت بوده اســت. البته 
برخی ســهام عدالت را دلیل ریزش بازار 
در مردادماه می دانند که بازهم می توان 
ردپای تصمیمات اشتباه سازمان بورس 

و دولت را در این ماجرا نیز مشاهده کرد.

8-دامنه نامتقارن و تیــری به قلب نقد 
شوندگی بازار

اگرچه تصویب قانون دامنــه از ۲- تا 6+ 
و تغیراتــی در حجم مبنــا  در بهمن ماه 
توانست جلوی ریزش های 3۰ ۴۰ هزار 
واحدی روزانه شاخص را بگیرد و به زعم 
اقایان میتوانست  جهت بازار را به روندی 
مثبت تغییر دهد ولی طوالنی شــدنش 

تیری بود بر نقد شوندگی بازار...
با ایــن مصوبــه خرید و فروشــی انجام 
نمیشد و بازاری که در هجدم تیرماه99 

رکــورد ارزش معامالتــش بــا ۲۲ هزار 
میلیارد تومان را شکست شد در پانزدهم 
فروردین ۱۴۰۰ماه به کمتــر از ۲ هزار 

میلیارد رسید. 
برآیند این تصمیمات قفل شــدن سهم 
ها به ویژه ســهم های کوچک و آسیب 
عمیق به شعار نقدشــوندگی بازار بورس 

بود.

9-صندوق های دولتی
دولت در اقدامی دیگر باقی مانده ســهام 
خود در برخی شــرکت هــا را در قالب 
صندوق های )ای اف تی( به مردم واگذار 

کرد 
در صنــدوق دارا یکم که بســیاری آن 
را موفــق مــی دانســتند، عــدم وجود 
بازارگــردان با توانایی مالی مناســب به 
شدت احســاس می شــد و این مساله 
همچنــان باقیســت.اما بــرای دارا دوم 
حتی چنین موفقیت مقطعی نیز حاصل 

نگردید و پایانی شد بر صعود بازار...
متاسفانه کشمکش های بی مورد بر سر 

عرضه صنــدوق دولتی دوم یــا دارا دوم 
سبب شــد اعتماد از میان ســهامداران 
به بازار ســرمایه از بین برود. این مساله 
تا جایی ادامه پیدا کــرد پاالیش یکم یا 
همان دارا دوم هم اکنون در  ۴۰  درصد 
کمتــر از قیمت عرضه در حــال خرید و 

فروش باشد. 

۱۰-سیاست های بی اثر سازمان بورس

متاسفانه ســازمان بورس به جای ایجاد 
یک رونــد اصالحی منطقی کــه مانع از 
فراری شدن سرمایه ها از بازار شود، بازار 
را برای مدتــی طوالنی رها کــرد و تنها 
نظاره گر سقوط بازار بود! وقتی کار کامال 
از کنترل خارج شد آن وقت دست به کار 
شد و با ابالغ دســتورالعمل ها و تغییرات 
مدیریتی ســعی در مقابله با سقوط بازار 
داشت. بســیاری از این  تصمیمات اخذ 
شده به دلیل ریشــه ای نبودن و یا ضعف 

در اجرا در نهایت بی اثر واقع شدند 
مصوبه هایی همچون منع فروش ســهام 
توســط حقوقی ها و تعیین بازارگردان 

برای هر سهم بدون دستور العمل صحیح 
» فقط باعث نفع بردن عده خاص شــد و 

در حقیقت به ضرر سهامدار خردط
در پایــان فهرســت موجود در لیســت 
تخلفات ارسال شده به قوه قضائیه نشان 
می دهد،  برخی شــرکت های دولتی که 
در بــورس فعال هســتند در مقطعی در 
حال نوسان گیری از ســهامداران خرد 
بوده و از ریزش بازار ســرمایه بیشترین 

بهره را برده اند.
 با بررسی عوامل و اتفاقات و نتایج پس از 
گذشت حدود 9 ماه از شروع اصالح بازار 
باید ســوال کرد آیا دعوت ازعموم مردم 
برای ســرمایه گذاری در بــورس ایجاد 
شــرایطی برای رشــد وضعیت معیشت 
اقشار در شرایط بحرانی تحریم و اقتصاد 
بوده یا فضایی برای تامین کســری ها و 
محیطی برای قرنطینه نقدینگی جامعه 
در جهــت کنتــرل آن یا حتــی تبخیر 

بخشی از آن؟
در ماهنامه بعدی نشــریه فردایی دیگر 
به بررســی عوامل احیا بورس پرداخته 

میشود....

ســیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
ایــران در ۲8 خــرداد ۱۴۰۰ همزمان 
با انتخابات ششــمین دوره شــوراهای 
اسالمی شهر و روستا برگزار خواهد شد 
و در این میــان میزان مشــارکت مردم 
در انتخابات در پیشــبرد اهداف کشور از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت. چنانکه 
رهبــر انقالب بارهــا به صراحــت لزوم 
زمینه  سازی برای مشــارکت حداکثری 
را مورد تاکید قرار داده انــد و در یکی از 
ایشان فرمودند: »انتخابات  سخنرانی ها 
یک امکان برای ملّت است، یک ظرفّیت 
بزرگ برای پیشرفت کشــور است؛ شور 
انقالبی مــردم را نشــان می دهد. وقتی 
مردم در انتخابات شــرکت کنند و شور 
انقالبی خودشــان را نشــان بدهند، این 
موجب امنّیت کشور می شود، این موجب 
پس زدِن دشمنان می شود، طمع دشمن 
را در کشور کم می کند. انتخابات هر چه 
پُرشــورتر، هر چه با اقبال عمومی مردم 
بیشتر همراه باشد، اثرات و منافعش برای 
کشــور و برای خود مردم بیشتر خواهد 
بــود.« با توجه بــه صحبت هــای مقام 
معظم رهبری می توان دریافت که رأی 
ملت و میزان مشارکت آنان در انتخابات 
می تواند تعیین کننده و سرنوشــت ساز 
باشد و جایگاه کشور را در عرصه جهانی 
معلوم می کنــد. این درحالی اســت که 

برخی از متفکران و جریان های سیاسی 
منفعت شــان را در مشــارکت حداقلی 
مردم در انتخابــات میبینند؛ که این امر 
موجب واکنش هایی از ســوی برخی از 
مسئولین شده است؛ »محمود واعظی« 
رئیس دفتر رئیس جمهــور درباره طرح 
برخی دیدگاه ها ماننــد حضور حداقلی 
مــردم در انتخابات گفــت: »اینکه عده 
ای راضی هســتند 3۰ درصــد از مردم 
پای صنــدوق هــای رای بیایند عالمت 
بسیار غلطی اســت که برخی در داخل 
می خواهند بگویند یک انتخاباتی با یک 
اقلیتی برگزار شــده و نماینده خودشان 
را انتخاب کرده اند، به خارج از کشور هم 
نشــان می دهند با ۷۰ درصد مردم هیچ 

ارتباطی ندارند.«
همچنین به گفته علی ربیعی، سخنگوی 
دولت:» متاسفانه عده ای در این سال ها 
تالش کردند تــا بگویند آنچــه که رای 
دادید و خواستید می تواند محقق نشود 
و این پیام بســیار بدی به جامعه اســت. 
اگر مشــارکت باالی ۷۰ درصد نداشته 
باشــیم، دولتی کــه می آیــد، در داخل 
کشور سرمایه اجتماعی ندارد که بتواند 
کنترل کند و این اتفاق بسیار بد موجب 
سعادت، رشد و توســعه ما نمی شود؛ از 
ســوی دیگر  هم در بیرون کشور ارزیابی 
خارجی ها  و قلدری هایشــان نســبت 

به ما افزایش پیدا می کنــد.« این اظهار 
نظرها از سوی مسئولین بلند پایه کشور 
نشان از آن دارد که تالش هایی در جهت 
کاهش مشارکت مردمی صورت گرفته و 
می گیرد )چه در داخــل و چه در خارج( 
البته نباید به اینگونــه حرف ها و رفتارها 
توجه داشت؛ این حرف ها در گرو منافع 
باندی و گروهی و حرف کســانی اســت 
که تنها به قدرت می اندیشــند. در حالی 
که اگر هدف واقعا خدمت به مردم باشد 
نمی شــود بخشــی از جامعــه را نادیده 
گرفــت و بگوییم نیازی بــه حضور آنان 
نداریم. این تفکر اشــتباه است و منافع 
ملی را مد نظر قرار نمی دهد. همه جریان 
های سیاسی که در داخل کشور فعالیت 
می کننــد مثل اصالح طلــب، اصولگرا، 
مســتقل، عدالتخواه و… باید همواره به 
گونه ای فعالیت کنند کــه با حرف ها و 
اعمال آنها مردم از  حضــور در انتخابات 
فاصلــه نگیرند بلکه با ارائــه برنامه های 
مدون و درســت، معرفــی کاندیداهای 
متخصــص و متعهــد و… مــردم را بــه 
مشارکت حداکثری در انتخابات تشویق 
کنند. البته باید توجه داشــت که برخی 
از مسائل ســبب کمرنگ شدن اهمیت 
رای دادن در اذهان مردم میشــود؛ مثل 
مشــکالت اقتصادی و معیشتی که یکی 
از علل عمده و مهم اســت به دلیل آنکه 

به طور مســتقیم بــا زندگی مــردم در 
ارتباط است. شرایط اقتصادی نامطلوب 
کنونی که به دلیل، وجود واســطه گری 
)بیشــتر در توزیع کاال و اقالم خوراکی 
که مستقیم بر زندگی مردم تاثیر دارد(، 
عدم توجه بــه کارخانجــات تولیدی و 
اعطای تسهیالت به آنها، واردات بی رویه 
از خارج از کشــور، عدم تناســب قیمت 
کاال با کیفیــت آن، گرانی های بی پایه و 
اساس، عدم وجود نظارت مناسب، عدم 
وجود یــک برنامه مدون و درســت و… 
است؛ سبب کم اهمیت شدن رای دادن 
می شود. مسئله مهم دیگر وجود ویروس 
کرونا در این برهه است؛ که شاید برخی 
به گمان آنکه حضورشــان سبب انتقال 
و یا ابتال به این ویروس می شــود سرباز 
بزنند و ترجیح دهند حضور نیابند. مورد 
دیگری که مــورد توجه اســت که البته 
شاید بیشتر در بین قشــر دانشجویان و 
جوانان دیده شود آن است که اصال رای 
دادن هیچ ســودی ندارد و این تنها یک 
امر تشریفاتی است و شخص مورد نظر از 
پیش تعیین شده و روی کار خواهد آمد؛ 
رای دادن یا ندادن مــا هم تاثیری ندارد. 
اما همواره باید توجه داشت که مشارکت 
مــردم در انتخابــات از اهمیــت باالیی 
برخوردار است؛ چرا که میزان مشارکت 
مردم در انتخابات نشان از میزان اهمیت 

آنان به سرنوشــت کشورشان را میدهد. 
که این امر هم بازتــاب داخلی دارد و هم 
بازتاب خارجی. بازتاب داخلی این امر آن 
است که از یک سو مسئولین بیشتر خود 
را واقف به وظایف شان می بینند و تالش 
حداکثری خود را در جهت رسیدگی به 
امور به کار میگیرند. همچنین می دانند 
که باید در مقابل تعــداد زیادی از مردم 
که حرکات آنــان را زیر نظر دارند و مورد 
توجه قرار می دهند پاســخگو باشــند. 
بازتاب خارجی این امر آن اســت که به 
کشور های دیگر نشان میدهد که تا چه 
میزان مردم به کشور خود و سرنوشتش 
اهمیــت می دهنــد؛ همچنین نشــان 
می دهد که مردم تا چه انــدازه به نظام 
حاکم اهمیت میدهنــد و تا چه میزان از 
آن حمایت می کننــد. همچنین این امر 
زنگ هشداری است برای کشورهایی که 
همچنان تالش می کنند ســلطه خود را 
بر کشــورهای دیگر اعمال کنند و حوزه 
نفوذ خود را گسترش دهند. مسائل مهم 
دیگری جهت بررســی باقی ماند که در 

این مقال نمی گنجد.

فرازونشیبهایمشارکتمردم
درانتخـــــــابات

زینب محمدی

علی ایزدی
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همان طــور کــه می دانیــد کمتر از 
۲ ماه دیگر تا آغاز ســیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی 
مانده اســت. افراد زیادی از طیف ها و 
جریان هــا واحزاب مختلــف به طور 
رسمی نامزدی خود را برای انتخابات 
اعالم کرده اند. اما صرف نظر از اینکه 
چه کســی از نظــر شــورای نگهبان 
توانایی تصــدی صندلی ریاســت بر 
پاســتور را دارد؛ بیاییــد ببینیم فرد 
اصلح بــرای مهم تریــن و موثرترین 
پست مدیریتی کشــور به زعم رهبر 

معظم انقالب چه کسی است.
رهبر معظــم انقالب در ســخنرانی 
نوروزی خــود در آغاز ســال۱۴۰۰ 
ضمن بیان اهمیت انتخابات و اهمیت 
مشــارکت مردم معیارهایــی را برای 
یــک رئیس جمهــور مطلــوب بیان 
کردند: آگاهی کامل از ســنگینی بار 
مســئولیت، آگاهی کامل از مشکالت 
و گرفتاری های کشور و ارائه راه حل 
اجمالی برای همه آن ها، باکفایت، با 
ایمان، عدالت خــواه، معتقد به توان 
داخلــی و جوانــان، داشــتن روحیه 

جهادی و انقالبی و امیدوار به آینده.
 حاال ما مــی خواهیم کنکاشــی در 
برخی از این معیار هــای کلی انجام 
دهیم و آن ها را با جزئیات بیشــتری 

بیان کنیم.
آگاهی کامل از مشــکالت و گرفتاری 
های کشــور و ارائه راه حــل اجمالی 

برای همه آن ها:
در میان نامزدها، افرادی را می بینیم 
که در مورد مسائل و مشکالت جاری 
کشــور در طول۴ ســال هیچ اظهار 
نظری نمی کنند و هیچ اثــری از انها 
در رسانه ها نیســت اما درست چند 
ماه قبل از انتخابات وارد صحنه شده 
و اظهار نظر می کنند. امــا آیا به واقع 
می توان گفت کــه همچین افرادی از 
مسائل ومشــکالت جاری کشور، به 
روز آگاهی دارند یــا نزدیک انتخابات 
که می شود می روند ببینند مشکالت 
کشــور در ۴ ســال اخیر چیســت تا 
درباره شــان صحبت کنند و راه حل 
ارائه دهنــد؟ می تــوان گفت چنین 
افرادی وضعیت کشورشــان برایشان 
اهمیتی ندارد و در نتیجه مســئولیت 
پذیــر نیســتند. همچنیــن در بین 
نامزدها کســانی هســتند که فقط و 
فقط درمورد یک سری مسائل خاص 
نظیر سیاست خارجی، مذاکره یا عدم 
مذاکره و مســکن صحبت می کنند و 
برنامه چندان مدون و وزینی هم ارائه 
نمی کنند و این می تواند ناشی از عدم 
اگاهی از مشکالت یا نداشتن توانایی 
برای حل انها یا حتی بی مسئولیتی و 

بی خیالی باشد.
عالوه بــر اینها، یک رئیــس جمهور 
مطلوب و اصلح باید یک تیم مشخص 
به عنوان هیات دولت احتمالی آینده 
هم داشــته باشــد و قبل از انتخابات 

مردم را با آن ها آشنا کند و آن ها را به 
مردم معرفی کند. این تفکر که رئیس 
جمهور یعنــی دولــت و دولت یعنی 
رئیــس جمهور بایــد از جامعه رخت 
بر بنــدد؛ زیرا دولت یک کل اســت و 
از عناصر و اجزای مختلــف و زیادی 
تشــکیل شــده و همگی باهم نشان 

دهنده عملکرد دولت هستند.
باایمان:

ویژگی باایمان بودن پیوند وســیعی 
با مجموعــه ارزش های اخالقی دارد؛ 
یک رئیس جمهور با ایمان کسی است 
که بر اساس عدالت حکومت می کند؛ 
براساس عدالت سیاســت ورزی می 
کند؛ یک رئیس جمهور باایمان کسی 
است که به کشــور و مردمش خیانت 
نمی کند، و نه بر مبنای مصالح و منافع 
شــخصی که بر پایه منافع ملی عمل 
می کند. یک رئیــس جمهور باایمان 
شــجاع اســت و در برابر تهدیدهای 
دشمنان، ترســی به دل راه نمی دهد؛ 
در عین حال واقع نگر اســت و عقالنی 

عمل می کند.
یک رئیس جمهور مومن، فامیل بازی 
نمی کند و بر مبنای شایسته ساالری 
زیر دستانش را انتخاب  و انتصاب می 
کند. یک فرد مومن مثل یک مجاهد 
عمل می کند؛ زود خســته نمی شود؛ 
از خدمت به خلق خــدا لذت می برد؛ 
خودش را یکــی از مــردم می داند و 
قبل از اینکــه کاری انجام دهد؛ خود 

را جای مردم می گذارد تا پیامد های 
ناشی از تصمیمش را بهتر درک کند.

همانطــور که دیدید یــک فرد مومن 
ارزش های اخالقی زیــادی دارد که 
توضیح همه ی آن هــا و پیوند دهی 
آنها با ویژگی های یک رئیس جمهور 

مطلوب در این مقال نمی گنجد.
اعتقاد به توان داخلی و جوانان:

یک رئیس جمهور مطلــوب و اصلح 
چشم و دلش به خارج نیست. منتظر 
شرکت ها و موسسات خارجی نیست 
تا آنها فناوری شان را به داخل کشور 
بیاورند که هرگز آنهــا اینکار را تمام و 
کمال، بدون هیچ چشم داشتی، انجام 
نمی دهند. او از شــرکت های دانش 
بنیان پشتیبانی می کند تا فناوری ها 
را در کشور بومی ســازی کنند. البته 
باید این نکتــه را گفت که ســرمایه 
گــذاری مالی خارجــی روی تولید و 
توان داخلی اشــکال ندارد و حتی می 

تواند سرعت کار را هم بیشتر کند.
یک رئیس جمهور اصلــح همچنین 
چشــمش را بر روی تــوان و انگیزه 
و خالقیــت جوانان نمی بنــدد بلکه 
جوانــان را بــه کار می گیــرد. حل 
مشکالت کشور اساسی کشور نیازمند 
یک کار اساسی و جهادی است؛ و کار 
جهادی بیشتر در ذات و بنیه جوانان 
است تا پیشکســوتان. نیروی جوانی 
اســت که می تواند کوه مشــکالت را 
پشــت ســر بگذارد. از این طریق می 

توان گفت روحیه جهادی و انقالبی با 
جوانان و نیروی جوانی ارتباط برقرار 
می کند.ایــن امر، یعنی اســتفاده از 
جوانان در پست های مهم و مدیریتی 
بیشتر به وســیله یک رئیس جمهور 

جوان رخ می دهد تا ُمسن.
در هر حال امید است که این بار مردم 
عزیز ایران اسیر عوام فریبی و دوگانه 
سازی بعضی جریانات سیاسی کشور 
نشوند و عاقالنه و منطقی و بر اساس 
معیار های اصلحی کــه برخی از انها 
در باال گفته شــد؛ رئیس قوه مجریه 
۴ ســال بعد را انتخاب کنند تا شیعه 
خانه امام زمان )عج( به ســمت تجلی 
و شــکوه اقتصادی حرکــت کند؛ ان 

شاءاهلل.
 و من اهلل توفیق

امیر حسین زنبق
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»نقش زنان در انتخابات نقش و سهم 
بانوان در نظام، یک نقش فوق العاده و 
ممتاز اســت؛ همچنان که در انقالب، 
نقش بانوان ممتاز بــود... زنان، هم در 
دوران مبــارزه نقش داشــتند، وهم 
دردوران انقــالب. یک نقــش مؤثر و 
بی جایگزین داشــتند؛ که اگر نبودند 
زنان در این اجتماعات، بالشــک این 
اجتماعــات عظیم و ایــن تظاهرات 
عظیم، آن اثر را نمی بخشــید... بعد از 
آن بود که حرکتهای مردانه راه افتاد؛ 
در مبارزات، در تشــکیل نظام،»حّتی 
اذا ضاقت علیهم األرض بما رحبت«. 
)آیت اهلل خامنــه ای،۱39۰/۱۰/۱۴، 
ســومین نشســت راهبــردی تاریخ 

مبارزات و پیروزی انقالب اسالمی(
ازجملــه  دموکراســی  ســاختار 
ســاختارهایی اســت که مورد قبول 
جمهوری اســالمی ایران است و طبق 
آن زن و مــرد در امــور سیاســی به 
طوری برابر عمــل می کنند.در دوران 
پس از انقــالب نیز زنان و مــردان از 
حق رای به طور برابــری برخوردارند. 
اما در ایــن بین زنــان  در عرصه های 
سیاســی مانند انتخابات مشــارکت 
نســبتا باالیی دارند. این مشــارکت 
در عرصــه ی انتخابات فقــط به رای 
دهی محدود می شــود؛ چــرا که ما 
شــاهد حضورمحــدودی از زنان در 
عرصه های سیاست عملی من جمله 
کاندیداتــوری ریاســت جمهــوری، 
انتخابــات مجلــس، شورای شــهر، 

مجلس خبرگان و... هستیم.
زنــان بدون هیــچ گونــه محدویتی 
هم مــی توانند نماینــدگان مجلس 
را برگزیننــد و هــم خود بــه عنوان 
نماینــده، برگزیــده شــوند. زنان به 
طورغیرمســتقیم در تعیین شش نفر 
حقوقدان شــورای نگهبان مشارکت 
دارنــد، اما مشــارکت نمایندگان زن 
مجلس شورای اســالمی در انتخاب 
این افراد، بــه صورت مســتقیم می 
باشد. بر اســاس اجازه قانون اساسی 
در همه ســال های پــس از انقالب، 
زنان هم در انتخابــات مجالس قانون 
گذاری شرکت کرده اند و هم به عنوان 

نماینده برگزیده شده اند.
این مشــارکت آن چنــان ادامه یافت 
کــه تعــداد نماینــدگان زن مجلس 
پنجــم )۱3۷5-۱3۷9( بــه چهارده 
نفر افزایش یافت که همچون مجلس 
چهارم، بیشــتر آنان از حوزه انتخابی 
تهــران بودنــد.) ناگفتــه نماند که 
مشــارکت زنان در مجلس شــورای 
اســالمی نقش پررنگ برای تصویب 

قوانین مربــوط به حمایــت از زنان 
دارد(.

قانون اساســی  ۲۰،۲۱،6۲و...  اصول 
مربوط به زنان اســت؛ امــا اصلی که 
به صــورت همه جانبه به مشــارکت 
سیاســی زنان اشــاره دارد؛ اصل 6۲ 
اســت. در این اصــل دو نکته مطرح 
است:۱.قاانون گذاری مختص مردان 
نیســت. بر اســاس اصــل 6۲ قانون 
اساسی، »مجلس شــورای اسالمی از 
نمایندگان ملت که به طور مستقیم و 
با رأی مخفی مردم انتخاب می شوند، 
تشــکیل می گردد.« در ایــن اصل، 
اشاره نشــده که انتخاب شوندگان و 
انتخاب کننــدگان به طبقه ای خاص 
و به جنســیتی ویژه اختصاص داشته 

باشــند. به عالوه، در اصلی دیگر 
از قانون اساســی که از تعداد 
نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی سخن می گوید، به 
این مسئله اشاره نمی کند 
که این تعداد باید از زنان 

یا مردان باشند.
۲.بــر پایــه قانــون 
اعضــای  اساســی، 
شــورای نگهبان که 
بخشــی  عنوان  به 
از قــّوه مقّننه و به 
سال  شش  مدت 
برگزیــده مــی 
لزومی  شــوند، 
ندارد کــه مرد 
باشــند، بلکــه 
شــش نفر فقیه 
نگهبان  شورای 
بایــد عــادل و 
آگاه به مقضیات 
زمان و مســائل 
روز و شــش نفر 
و  حقوقــدان 
در  متخصــص 
رشــته  از  یکی 
حقوقی  هــای 

و نیز مســلمان باشند. 
پس قانــون اساســی نمی گوید که 

در مجلس شــورای اسالمی و شورای 
نگهبان حتماً مردان و یــا حتماً زنان 

حضور یابند.
3.هیچ یــک از اصول قانون اساســی، 
زنان را از مشــارکت در قانون گذاری 
منع نکرده اســت؛ زیرا همه افراد ملت 
اعــم از زن و مرد در حمایــت قانون 
قراردارنــد و از همه حقوق انســانی، 
فرهنگــی  و  اقتصــادی  سیاســی، 

برخوردارند.

۴. قانون اساســی، دولــت را موّظف 
کــرده اســت حقــوق زن را در تمام 
جهات، از جمله مشارکت مدنی وی، با 
رعایت موازین اسالمی تضمین نماید 
و زمینه های مســاعد را برای رشــد 
شــخصیت زن و احیای حقوق مادی 

و معنوی او ایجاد کند.

علی رغم  تالش هــای صورت گرفته 
در راســتای ارتقا جایگاه زنان به علت 
موانعی همچون جنگ هشــت ساله، 
وضعیت زنان بر پایــه اصول مندرج 
در قانون اساسی و ســخنان رهبری 
نبوده است. عدم تساوی حقوق مردان 
و زنــان در انتخابات، تهیه منشــور 
جایگاه زن در فرایند توســعه کشور و 
طرح توانمند ســازی زنان که طی 
سال های اخیر صورت گرفته، 
می تواند گــواه براین مدعا 
باشــد که تا بهبود کامل 
وضعیت زنــان بر پایه 
مترّقــی  اصــول 
اساســی  قانون 
راهــی طوالنی 
اســت،  باقی 
جز  که  راهی 
بــا تــالش 
کوشــش  و 
زنــان مجاهد 
به  کشورمان 
نخواهد  ثمر 

نشست.

زناندرساحتقانون

بنــده در حالی این یادداشــت را می 
نویســم کــه نیمه شــب سه شــنبه 
۲۱ اردیبهشــت مــاه می باشــد و 
کم تر از 9 ســاعت تا شــروع ثبت نام 
انتخابات  ســیزدهمین  نامزدهــای 

ریاست جمهوری مانده است.
شــب های پــر فیــض و برکــت ماه 
مبارک رمضان که تصــور می کردیم 
سیاســی ترین افطاری ها و سحر ها را 

داشته باشیم اما انگار خبری نیست!
صبح که با ماســک و هزاران پروتکل 
مزاحم اما الزم از خانه خارج می شویم 
چشــمانی درشــت و دهانی باز را به 
همراه داریم اما خدا را شکر دهان مان 

از زیر ماسک معلوم نمی شود.
شــاید باورتــان نشــود و قهقهه ی 
بلندی بزنیــد اما کم تــر از چهل روز 
تــا ســیزدهمین انتخابات ریاســت 
جمهــوری مانده اســت و هنــوز نه 
کاندیدی نه برنامــه ای و نه حرفی از 

مشکالت مردم در میان است.
چرا از مــردم توقع داریــم که خوب 
انتخاب کنند و حماسه های بنفش را 

به وجود نیاورند؟
مگر به مردم وقت فکر کردن و ارزیابی 

برنامه های نامزد ها را د اده اید؟
انتخابات کشــور محصــول دو هفته 
است و به خاطر همین دو هفته نفرات 
مناســب و اصلح هیچ وقــت پای به 
میدان نمی گذارند. االن می پرســید 
چــرا؟ خیلی راحــت جــواب بدهم 
چون توانایی بلغــور کردن حرف های 

پوپولیستی و مردم فریب را ندارند.
صحنه ی انتخابات تبدیل شــده است 
به رقابت و کشــکمکش میــان دیوار 
کشیدن، ساپورت، زنانه مردانه کردن 

اتوبان و...
بســیاری از ســاختار های انتخاباتی 
نه تنها باید اصالح شــوند بلکه باید از 
بین بروند. تغییر این ساختار ها نه به 
جهموریت و اسالمیت خدشه ای وارد 

نخواهد کرد.
هــر دوره مســئله انتخابــات تعیین 
کننده رئیس جمهور آینده است و این 
مسئله به دلیل برخی از ساختار ها به 
شکل عجیبی ســطحی و پوپولیستی 
می شــود مانند این دیوار نوشت که: 
»بیــکاری در دولــت روحانــی را به 

رییسی ترجیح می دهم.«
در ساختار انتخاباتی مطلوب حداقل 6 
ماه تا انتخابات احزاب نامزد مورد نظر 

خود را معرفی خواهند کرد.
آن نامزد برنامه خود را تشریح می کند 
و این برنامه توســط نخبگان جامعه 
به بررســی پرداخته می شود و نفرات 

پیشــنهادی آن نامزد مــورد ارزیابی 
قــرار می گیرند اما در ســاختار فعلی 
نامزدهای مــورد مقبــول جامعه ی 
نخبگان به هیچ عنوان رای ندارند و با 
جمله ی تلخ و همیشگی فالن که رای 

ندارد مواجه می شوند.
در شــرایط کنونــی انتخابــات باید 
همچنان شاهد اشــتباهات مکرر ولی 
نعمتان باشیم و انگار افتضاحات دولت 
یازدهم و دوازدهم هنوز درس عبرتی 

برای قانون گذاران نشده است.
بنده ی نا چیز شب زنده دار توصیه ای 
برای تان دارم؛ کــه در همین دو هفته 
هــم وارد بازی هــا و ســیرک های 
خیابانی نامــزد ها نشــوید و دغدغه 
هایتــان را اولویت بنــدی کنید و بر 

اساس آن شخصی را انتخاب کنید.
این ساختارهای انتخاباتی هم باالخره 
اصالح می شــود اما شــاید دیگر ماه 

رمضان در زمستان باشد. 

دوهفتهفرصتداریدتا
نگوییمتقصیرشماست!

سیدمهدی آقامیریساجده خون خروسی 
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پروســه انتخابات فرایندی است 
پیچیده و طوالنــی که در صدها 
کشــور، با شــیوه های گوناگون 
جمهوری  در  می گــردد.  برگزار 
اسالمی نیز، با نظارت استصوابِی 
اعمــال  و  نگهبــان  شــورای 
فیلترینگ هــای از پیش تعیین 
شــده، که تا به حال شــاهد آن 
بوده ایم. در این نوشــته صرفا به 
انتخابات ریاست جمهوری و پیش 
و  زمینه های آن خواهم پرداخت 

نه چیز دیگر.
در روز جمعه مــورخ 2۸ خرداد 
مشارکتی  شــاهد  کشور   ،1400
جدید، در شــرایطی جدید، ولی 
متفاوت با ادوار گذشته است. در 
این جریان که زمزمه و حواشــی 
ماجراست،  اصل  از  بیشــتر  آن 
و علی رغــم اینکه شــماری از 
چهره های شــناخته شــده اعم 
دانشــگاهیان،  و  متخصصین  از 
)که  فریب  عوام  های  پوپولیست 
حتی ذکر نامشــان از سرشــان 
کارگــزاران  اســت(،  زیاد  هم 
سیاســی و امور اجرایِی گذشته، 
تلوزیون، و  و  ستارگان ســینما 
حتی اپوزیســیون ها، خواسته و 

یا ناخواســته درگیر این کارزار 
خواهند شــد )چه بــا تاکید بر 
مشــارکت، و چه با پافشاری بر 
عدم مشارکت(؛ همانگونه که تا به 

حال در آن مداخله داشته اند.
فارغ از هر نوع تحلیلی توطئه  وار 
و مبهم، تمامی مقامات ذی صالِح 
کشور، از کارگزاران جزئی گرفته 
تا شــخِص مقام معظم رهبری، به 
خوبی از این موضوع آگاه هستند 
میزان مشــارکت کاهش خواهد 

یافت، بنابر چند دلیل:
از فضــای سیاســی و عقیدتی 
حاکم بر جامعه گرفته، تا فســاد، 
تورم، فقر و مشــکالت کمرشکِن 
اقتصــادِی حاصــل از تحریم و 
...، ازنتایــج و تبعــات بر آمده 
از شــورش های اخیــر گرفته تا 
و عدم شفاف سازی  کاری  پنهان 
در بسیاری از مســائل از جمله 
و  اوکراینی،  هواپیمای  سرنگونی 
جدای از تمامی اینها، ناکارآمدی 
محسوس در کابینه رئیس جمهور 
از دالیلش  برخــی  که  روحانی، 
تصمیمات و سیاســت های اتخاذ 
شــده نابخردانه داخلی، و بخش 
دیگر نشــأت گرفته از مسائل و 

موانع خارجی از جمله تحریم های 
ســنگین )که انصافــا نمی توان 
مقصر تمام مشــکالت را شخص 
روحانی دانســت(، و حتی اخیرا 
اسرارآمیز  صوتِی  فایل  انتشار  با 
ظریف، ضربه ای مهلک به جناح 
چپ موســوم به اصالحات، وارد 
شده؛ و سبب سلِب اعتماِد طیف 
گســترده ای از این حزب به طور 
اخص، و تمام حاکمیت به طور اعم 

گشته است.
از این ســلب اعتمــاد دو امر را 

می توان پیش بینی کرد:
اول اینکه، اگر میزان مشارکت هر 
چند کم، ولی قابل توجه باشد، به 
احتمال خیلی زیاد، گرایشــات 
اصالحات،  مقابل  جناح  به سمت 
یعنی اصولگرایان اســت؛ صرفا 
از این جهت که جنــاح چپ، به 

حاشیه رانده شود.
و دوم، کاهشی چشــمگیر و در 
خور توجــه و عــدم حمایت از 
جناحی و با هر نوع گرایشــاتی؛ 
که مع الوصف حــال، مورد دوم 
محتمل تر اســت. همان طور که 
در اسفند ۹۸ شاهدش بودیم. به 
راستی که یگانه دلیل اصلی این 

اعتماِد  نیست جز  فاجعه، چیزی 
مردم به حاکمیت کــه اکنون به 

کمترین حد ممکن رسیده است.
وقتی که اعتماد و همبســتگی 
وجود داشته باشــد، نباید نگران 
دشــوارترین  حتی  بود؛  چیزی 
و ســخت ترین شــرایط اعم از 
فشارهای نظامی، اقتصادی و هزار 
نوع دیگر )که نمونه بارز آن را در 
همراهی و همیاری دولت و ملت 
در طی۸ ســال جنگ تحمیلی 
شــاهد بودیم(، ولی حــاال باید 

نگران همه چیز بود.
به تدریج با گذشــت زمان میان 
زاویه  حاکمیت  و  عمومی  اعتماد 
شــکل گرفت؛ و با تنش هایی در 
سالیان 7۸، ۸۸ و ۹۸ بر شدت این 
اختالفات افزوده شد. البته ناگفته 
نماند که در برخی از موارد هم این 
همبســتگی به اوج خود رسیده 
که از جمله آن می توان به حضور 
مردم در مراسم تشــیع سردار 

سلیمانی اشاره کرد. 
غیر  اظهاراتــی  رغــم  علــی 
کارشناســانه از جانب کسانی از 
جمله عبدالرضــا رحمانی فضلی 
)وزیر کشــور(، محمود صادقی 

)نماینده مجلس دهم(، حســام 
الدین آشــنا )مشــاور ســابق 
رئیس جمهــور و رئیــس مرکز 
بررسی های استراتژیک( و حسن 
غفوری )فعال سیاســی(، مبنی 
بر کفایِت تنهــا 20٪ از واجدین 
شــرایط، عقالنیت سیاسی حکم 
می کند که بــه طور جدی و دقیق 
بازگشــت  برای  الزم  تمهیدات 
اعتمــاد عمومی بــه حاکمیت 
توضیحشــان  )که  گیرد  صورت 
خارج از تخصص و حوصله است(. 

 در پایان، به گفتــه محمد جواد 
ظریف: »قدرت ما چیزی جز مردم 

نیست«.

ــْر ِعَباِد الَّذیَن یَْســَتِمُعوَن   َفَبِشّ
ِبُعوَن أَْحَسَنه الَْقْوَل َفَیَتّ

مشارکــــتدر
انتخاباتخردادماه۱4۰۰

علی رحمتی
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شــبکه های  تلویزیون،  جراید، 
این  در  خبرگزاری ها  و  اجتماعی 
ایام مملو از اخباری تحت عنوان 
مذاکرات وین و مباحث پیرامون 
آن می باشد که عموما این گزاره ها 
به اتفاق در کنار گزاره های حول 
اسالمی  1400جمهوری  انتخابات 
ایران می باشــند که با گذر زمان 
نیز مجاورت ایــن موارد به تکرار 
باالتری خواهد رسید. اما این امر 
که یک مسئله بدون برنامه ریزی 
قبلی است دور از ذهن نمی باشد 
که دارای علت فاعلی برســاخته 
باشد. در این متن سعی بر آن دارد 
که اهداف و امیــال احتمالی دو 
قطب از مذاکرات یعنی جمهوری 
اســالمی ایران و ایاالت متحده 
آمریکا از شروع مجدد مذاکرات 
هســته ای ایران کــه  در قالب 
مذاکرات وین دنبال می شــود را 

بررسی کند.
ایران:

منظور از ج.ا.ا در این یادداشــت 
صرفا دولت آقای روحانی اســت 
که عامل و پردازنــده مناظرات 
برجام در طی هشت سال ریاست 
جمهــوری خود بود؛ می باشــد. 
به عبارتی امیــال و اهداف دولت 
فعلی از مذاکرات وین چه بوده و 
آیا این اهداف با اهداف انتخاباتی 
ارتباط  دولت مدنظر می تواند در 
باشد و یا خیر؟ اگر ما این مفروض 
را صحیح بدانیم، که؛ یکی از عامل 
تمایز بین جریان دســت راستی 
و چپی داخل از این قرار اســت 
که جنــاح اصولگرایــی آمریکا 
را به طــور ســاختاری موجب 
وجود نــزاع و تخاصم می داند اما 
در طرف مقابل، جریان دســت 
چپ که دولت وقــت نماینده آن 
می باشــد آمریــکا را به صورت 
تقابــل حداکثری  در  کارگزاری 
با ما می داند و معتقد اســت که با 
بایدن  به  تغییر کارگزاری ترامپ 
می توانیم جــو جامعه بین الملل 
را تا حدودی بــه نفع خود متغیر 
فرضیه  به یک  می توانیم  سازیم. 
متاخر برسیم که دولت اصالحات 
یا همان اعتدال در مذاکرات وین 
تمام تالش خود را به کار می بندد 
تا طرف های متقابــل را متقاعد 
از مواضع خود کوتاه آمده  سازد 
و با ایران در مقابل ایاالت متحده 
همراه شوند تا برجام را به کرسی 
بنشــاند و ایاالت متحده آمریکا 
و دولت بایــدن را  به بهترین نحو 
که  برگرداند  قراردادی  به  ممکن 
ترامپ از آن خروج کرده است و 

از این دریچه روزنه های اقتصادی 
و سیاسی به روی معضالت امروز 
جامعه ایران بگشــاید و با تثبیت 
مجدد برجام عایــدات متنوعی 
را نصیــب ایران کند و شــرایط 
موجود را تا حدی بهبود ببخشد. 
پر واضح اســت که هــر دولت 
جمهوری اســالمی،  خیرخــواه 
خواهان رســاندن خیر به جامعه 
خود و به جای گذاشــتن رد پایی 
مثبت در تاریخ سیاســی کشور 

اما مذاکرات وین می تواند  است؛ 
تالی دیگری برای دولت اصالحات 
و اعتدال رقم بزنــد که آن اثبات 
عقیده خود به جامعه داخلی ایران  
اســت؛ و این گونه جلوه گری کند 
که با تغییر جــو حیات داخلی به 
وسیله مذاکرات وین علت اصلی و 
اکبر وضع نامطلوب این بازه زمانی 
وجود فشار ساختاری بین المللی 
بوده  ترامپیسم  کارگزاری  توسط 
اســت و با روی کارآمدن بایدن و 
تغییر جــو دوره ترامپ می توان 
جو مطلوب تری را به صورت روز 
افزون حاصل کــرد . به عبارتی 
امتیازگیری و تسهیل  حال وقت 
امور از طریقی اســت که توسط 
ترامپ و تفکراتش مسدود شده 
بود. این نکته صرفا تا به این جای 
کار یک عقیده و یا فرضیه هست 
که تا حدودی  هم ابعاد صحیح و 
قابل توجهی دارد و این نوشته به 
دنبال رد یا اثبات آن نمی باشــد 
اما همین مطلــب در مرحله بعد 
می تواند تمهیــدات تجدید یک 
دولــت اصالحاتی٪اعتدالی را به 

ارمغان بیاورد بــه این صورت که 
مذاکرات پشت به پشت و فشرده 
و تالش های بی وقفه دیپلمات های 
ایرانی در وین موفق به تســهیل 
امور در مانع زدایــی و به دنباله 
آن، تقویت ســطح کیفی و کمی 
بســیاری از موارد بشــود و آب 
که  شــود  فراهم  گآللودی  نیمه 
ماهی صید شده از آن حربه های 
انتخاباتی ســال 1400 باشد. لذا 
به این صورت، ویــن با یک بردار 

متصل  تهــران  به  ورزانه  غرض 
نامزدهای دست چپی  و  می شود 
انتخابات 1400 با اســتناد به رفع 
موارد و موانع مختلــف و تغییر 
شرایط بعد از مذاکرات وین تنها 
عامل نارســایی دولت را جو بین 
المللی خوانــده و خواهان ادامه 
مســیر قطار مردم بر روی ریل 
تکراری اصالحات شــوند و این 
گونه صحنه را برای مردم طراحی 
نمایند که تغییر تفکری کابینه در  
1400می تواند ما را از رســیدن به 
مدینه فاضله ای که بعد از هشت 
سال تالش به آن نزدیک شده ایم 
را دور نمایند و به کل مســیر و 
دســتاورد را به نابودی بکشاند 
و با همین ســناریو برای بار سوم 

پاستور را به نام خود بزنند.
آمریکا

در طــرف مقابل موضــوع متن 
هژمون رو به افــول یعنی ایاالت 
متحده آمریــکا در زیر ذره بین 
متن قــرار دارد آمریــکا و تیم 
مذاکره کننــده آمریکایــی نیز 
می تواننــد از اهــداف و امیال 

عدیدهای برای نشستن از پشت 
میــز مذاکرات ویــن برخوردار 
باشــند می تــوان ابتدایی ترین 
و دم دســت ترین این مــوارد را 
تغییر در نگرش مش پدرساالرانه 
دموکرات ها نســبت به جمهوری 
خواهان دانســت به این گونه که 
بایدن و هم کیشانش مایل هستند 
برای رهبــری و ادامه قدرت خود 
از نزدیک ماجــرا را ادامه دهند و 
با اعمال ارتباطــات و بازی های و 

ظرفیت های بین المللی به اهداف 
خود نزدیک شوند و فاصله قدرت 
خود با دیگــران را حفظ کنند در 
صورتی که جمهوری خواهان علی 
الخصوص شــخص ترامپ بیشتر 
مایل بــر آن بودند کــه با حصار 
کشی و فاصله به مضاعف کردن 
قدرت خود و تضعیــف دیگران 
از این  اما اگر بخواهیم  بیافزایند 
دلیل پیش پا افتاده و مشــهود 
خود بــرای ورود آمریکایی ها به 
وین بگذریم بالشک با ادله های 
متنوعی رو به رو خواهیم شد که 
به نظر متن چنــد مورد از اهمیت 

بیشتری برخوردار است؛ 
الف( نزدیکی ایران به بلوک شرق 
و علی الخصوص چیــن که این 
نزدیکی در قرارداد 25ساله ایران 
و چین نمود پیدا کرد. همین یک 
مورد به عنــوان طالییه دار دیگر 
موارد می تواند عاملی باشــد که 
موجب احساس خطر آمریکا شده 
باشــد، و آن ها را چندین قدم به 
صندلی های ویــن نزدیک کرده 

باشد. 

دو  گرفته  بــاال  ب(تخاصم های 
طرفه ایران و رژیم صهیونسیتی 
که می توانــد در نهایت هم برای 
ایران و هم اســرائیل و به پیروی 
از آن برای ایاالت متحده گران و 
سنگین تمام شــود: پس چه بسا 
بهتر باشد در میز مذاکره آمریکا 
به اهداف خودش نزدیک تر شود 
تا در قالب یک جنگ گران قیمت 

نیابتی. 
ج( این مورد می تواند مهم ترین 
و نزدیــک ترین مــورد به بحث 
اصلی نوشته ما باشــد ،ماجرا از 
این قرار اســت که در طول تاریخ 
چهل و اندی ساله انقالب همواره 
مذاکره، معامله، تبــادل امتیاز، 
یک  در  و  دیالکتیــک  برخورد، 
کلمه اجماع با یک دولت دســت 
آمریکایی ها بســیار  برای  چپی 
مقرون به صرفه تــر از یک طرف 
دســت راســتی بعضًا رادیکال 
اســت؛  بوده  آمریکایی ها  برای 
بنابراین، تسهیل امر برای ماندن 
یک دولــت اصالحاتی٪اعتدالی 
می تواند تا حــدودی و از جوانبی 
به نفــع آمریکا باشــد. البته که 
در مواردی تاریــخ رابطه ایران و 
آمریکا اســتثناهایی را به خود 
دیده اســت. در کنــار مبحث 
مذکور، آمریکا و در معنای اخص 
دموکرات ها همانطــور که گفته 
شد، بسیار برایشــان مطلوب تر 
اســت که از طرق مختلفی چون 
دیپلماســی، اقتصاد جهانی و... 
به اهداف خود برسند؛ تا با صرف 
هزینه های گزاف از جمله مالی و 
وجه بین المللی. پر واضح است که 
وجود یک دولت اصولگرا یا دست 
راستی برای آن ها هزینه بیشتری 
را برای حصول اهــداف به همراه 
دارد و به تبع رســیدن به اهداف 
ملی و بین المللی بــا یک دولت 
یا  آمریکایی ها  برای  چپی  دست 
به عبارت بهتر دموکرات ها بسیار 
مطلوب تر و آســان تر است ؛که 
علت این تمایز در دو طیف از دول 
ایرانی خود در طوماری جای بحث 

دارد. 
لــذا موارد فــوق مــی تواند از 
قطب  دو  احتمالــی  انگیزه های 
موجود در کنــار دیگر بازیگران 
موجــود در وین کــه آن ها نیز 
دارای اهداف ملــی و بین المللی 
در این مذاکرات هستند؛ باشد و 
طبق فرضیه های مکتوب در متن 
احتمال نزدیکی ویــن به تهران 
1400بســیار می تواند ملموس و 

قابل بحث باشد.

تعجیلدرویـــنتمدیددر
تهــــــران

علیرضا شاه محمدی 
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جمهوری،  ریاســت  انتخابات 
ساالری  مردم  تجلی  برزگترین 
و مهمترین نمــود مقبولیت در 
کشــورهایی اســت که با نظام 
اداره می شــوند؛ زیرا  ریاستی 
بوســیلۀ این انتخابات است که 
قدرمندترین فرد کشور، انتخاب 
معلومی سّکان دار  برای مدت  و 
اجرایی  دســتگاه  مدیریــت 
نظــام می شــود. در جمهوری 
اسالمی ایران، بر طبق اصل 113 
مقام  از  اساســی: »پس  قانون 
معظم رهبــری، رئیس جمهور 
عالی ترین مقام رســمی کشور 
قانون  اجرای  است و مسئولیت 
اساسی و ریاســت قوۀ مجریه 
را، جز در اموری که مستقیمًا به 
رهبری مربوط می شود، برعهده 
انتخابات  دلیل  به همین  دارد«. 
ریاست جمهوری پیش رو، قطعًا 
در کانون توجه گروه های مخالف 
و برانداز قرار خواهد داشــت. 
زیرا از این طریق، هم می توانند 
اسالمی  نظام جمهوری  اصل  به 
ضربــه بزنند و هــم مقبولیت 
نظام را زیر ســؤال ببرند. حال 
مســئله ای که مطرح است، این 
اســت که این هدف گروه های 
برانــداز ممکن اســت از چه 

مسیرهایی پیگیری شوند.
    در یــک تقســیم بندی کلی، 
اپوزیسیون  گروه های  می توان 
را براســاس نوع رویکرد نسبت 
به اقتدار موجود به ســه شاخۀ 
قدرت طلــب، اصالح طلــب و 
گروه های  نمود.  تقسیم  انقالبی 
شامل  طلب  اصالح  اپوزیسیون 
گروه هایی می شــود که کلّیت 
موجود  سیاســی  نظام  اصل  و 
امــا مخالف  را قبــول دارند، 
سیاســتهای جــاری حکومت 
هســتند؛ جبهــۀ اصالح طلب 
امروزی در جمهوری اســالمی 
در این طیف جــای می گیرید. . 
شاخه دوم اپوزیسیون به جبهۀ 
دارد.  اختصــاص  قدرت طلبان 
نیز کلیت نظام  ایـــن گروه ها 
سیاسی مستقر را پذیرفته اند و 
صرفًا با پرسنل و اعضای حاضر 
مخالف اند  حکومت  ساختار  در 
و به دنبال کنار گذاشتن آنان و 
جایگزین شــدن خود هستند. 
انقالبی  اپوزیسیون  نیز  آخر  در 
قرار می گیرید که گروه های زیر 
هستند  کســانی  آن  مجموعۀ 
که با کل نظــام مخالفت دارند 
و به دنبال ســرنگونی حکومت 

اپوزیسیونبراندازومشارکتدر
انتخـــــابات
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موجوداند.
    از همــان ابتــدای پیروزی 
انقــالب، گروه هــای متعددی 
انقالبی  اپوزیســیون  جرگۀ  از 
در صدد مخالفــت و براندازی 
نظــام برآمدنــد. اقدامات این 
گروه ها که تحت عنوان گروه ها 
یا اپوزیســیون برانداز شناخته 
می شــوند، در چند سال اخیر 
برای براندازی نظام شــدیدتر و 
من  است؛  شده  سازمان یافته تر 
جمله تحریــک اذهان عمومی 
بوسیلۀ شبکه های ماهواره ای و 
بر  دامن زدن  کانال های خبری، 

نارضایتی های اجتماعی و...
    یکی از ابزارهای مهم و حیاتی 
برانداز،  گروه هــای  اختیار  در 
ابزار رسانه می باشــد که از آن 
برای تحت الشــعاع قرار دادن 
همچنین  و  گوناگون  مســائل 
مختلف  حوادث  خبری  پوشش 
عمدۀ  بار  می کنند.  اســتفاده 
راهبردهــای اتخاذی گروه های 
برانداز درقبال مسائل گوناگونی 
همچون ناآرامی ها و رخدادهای 
برعهدۀ  انتخابات،  سیاسی مثل 
شبکه های ماهواره ای و صفحات 
و کانال های خبری وابســته و یا 
همسو با گروههای برانداز فعال 

در شبکه های مجازی است. 
    گروه هــای برانــداز، درقبال 
دوازدهمیــن دورۀ انتخابــات 
ریاست جمهـوری در سال ۹6، 
اقدامــات و رویکردهایی اتخاذ 
نمودند، که وظیفۀ تبلیـغ و نشر 
آن ها برعهدۀ رسانه های همسو 
و وابســته به آنان قرار داشت. 
در  اتخاذی،  رویکردهــای  این 
قالب سه رویکرد که از بیشترین 
تقسیم  است  برخوردار  حامیان 
می گردد که بــا توجه به تنوع و 
گستردگی توان حرکت در آن، 
می تواند در انتخابات ریاســت 
جمهوری 1400 نیز مورد استفاده 

قرار گیرند.
    رویکــرد اول، رویکرد تحریم 
از  زدایی  بــرای مشــروعیت 
جمهوری اســالمی ایران است. 
ایــن رویکرد، رویکــرد غالب 
و از مهم تریــن رویکردهایــی 
است که مورد اســتفاده اغلب 
می گیرد.  قرار  برانداز  گروه های 
این رویکرد که در انتخابات های 
نیز مورد اســتفاده قرار  قبلی 
تبلیغات  بر  عالوه  است،  گرفته 
رســانه ای توسط شــبکه های 
ایران  همچــون  ماهوارهــای 
اینترنشــنال، منوتــو، صدای 
آمریکا، بی بی ســی فارســی، 
رادیو فردا، دویچــه وله و...، در 
همچـون  اجتماعی  شبکه های 
اینستاگرام  توییتر،  فیسبوک، 
و تلگرام نیــز کمپین هایی برای 

تحریم انتخابات و هشتگ هایی 
»٪رأی٪ ٪به٪رأی«،  »٪نه  مثل 
»٪تحریــم٪ نمی٪دهــم«، 

انتخابات« به راه انداخته اند.
    نمونــه ای از بکارگیــری این 
رویکرد توسط گروه های برانداز، 
انتخابات مجلس در ســال  در 
13۹۸ می باشــد که چهار گروه 
جمهوری خواهان  »همبستگی 
ایــران«، »حزب چــپ ایران 

»اتحاد  خلــق(«،  )فداییــان 
جمهوری خواهــان ایــران«، و 
ایران  ملی  جبهه  »سازمان های 
در خارج از کشور« طی بیانیه ای 
مشترک همبستگی خود را برای 
تحریم انتخابــات اعالم کردند. 
این گروهها در بخشی از بیانیۀ 
خود اعالم داشــتند که »خالی 
و  رأی  صندوق های  گذاشــتن 
تحریم فعال انتخابات، می تواند 
اعتراضی،  تقویت جنبش  ضمن 
ضربــۀ دیگری بــر جمهوری 
اسالمی وارد آورد و آن را بیش 
از پیش بی اعتبار ســازد«. در 
بخش پایانی ایــن اعالمیه، به 
هدف اصلی تحریم انتخابات که 
نظام  از  مشروعیت زدایی  همان 
و انتخابات می باشد، اشاره شده 

است.
    این رویکرد، بــه احتمال زیاد 
در انتخابــات پیــش رو نیز در 
داخل توسط گروه هایی از طیف 
اپوزیســیون اصالح طلب مورد 
گرفت.  خواهد  قرار  اســتفاده 
رویکــرد احتمالی اصالح طلبان 
کشــور،  داخل  در  رادیــکال 
»تـحریم مشروط« خواهد بود. 
به جز بهزاد نبوی و عباس عبدی 
»حضور  اســتراتژی  مروج  که 
با  غیرائتالفی  گزینه  با  مشروط 
جریان راست« هســتند، باقی 
طرفــدار  آن  شــخصیت های 
مشروط«  »تحریم  اســتراتژی 
می باشند. اســتراتژی »تحریم 
مشــروط« به این معناست که 

اصل بر تحریم است، مگر آنکه:
انتخابات  در  مشارکت   .1

به حدی برســد که عدم حضور 
سیاسی  بی وزنی  معنای  به  آنها 

باشد؛
یا حتی  اختصاصــی  گزینه   .2
ائتالفی اصالح طلبان با راســت 
ســنتی رأی باالیی داشته باشد 
و عدم حمایــت از ایــن گزینه 
در  آنها  بی اثــری  معنــای  به 

سیاست ورزی معنا شود؛
صالحیت  تاییــد  گزینه ای   .3

شــود که آن ها نتوانند بگویند 
اصالحطلب نیست.

    رویکرد دوم، رویکرد »فرصت 
طلبی با هدف به چالش کشیدن 
است.  ایران«  اسالمی  جمهوری 
این رویکــرد در انتخـــابات 
13۹6 به کار گرفته شــده بود و 
پیش رو  انتخابــات  در  احتماالً 
نیز از آن اســتفاده خواهد شد. 
این رویکرد که بیشتر هدف اش 
به چالش کشــیدن کلیت نظام 
جمهوری اســالمی ایران است، 
حقـــوق  اپوزیسیون  سوی  از 
فعاالن  و  ژورنالیست ها  بشری، 
بیشتـــر  که  روزنامه نــگاری 
آنهــا پس از دولــت اصالحات 
و  هفتـــم  مجلس  انتخابات  و 
همچنین پس از وقایع سال ۸۸ 
خارج شده و به غرب مهاجرت 
کرده انــد مورد اســتفاده قرار 

می گیرد. 
    این رویکرد را می توان در قالب 
آرایش  همچــون  متغیرهایی 
مناظره های  و  انتخاباتی  رقبای 
بُعد  کرد.  بـــررسی  انتخاباتی 
نخســت ایــن فرصت طلبی را 
می تــوان تالش بــرای تبدیل 
رقابت انتخاباتــی به »دو قطبی 
بین کاندیدای نظــام یا رهبری 
با کاندیدای جامعــه یا دولت« 
رقبای  مبحــث  در  دانســت. 
انتخاباتی، در بیشتر اوقات و در 
می شود  سعی  انتخاباتها  بیشتر 
که یک دوگانــه ای میان مقام 
معظم رهبری و کاندیداها شکل 
بدهند تا نگرش ها نسبت به آن 
کاندیدای مورد توجه تغییر کند 

و او را مغایر با نظام و شــخص 
رهبری نشان دهند ، تا نگرش ها 

نسبت به وی دچار تغییر گردد.
    بعــد دوم ایــن رویکــرد، 
تـــالش برای تبدیل مســائل 
حقوق بشــری به کانون اصلی 
رقابت هــای انتخاباتی اســت. 
ریاست  انتخابات  در  مثال  برای 
جمهــوری 13۹6، بــا توجه به 
و  رئیسی  ابراهیم  کاندیداتوری 
نقش او در مقابله با گروهک های 
ضد انقالب و همچنین مجاهدین 
تابستان 1367،  وقایع  خلق در 
گروه هـای بـرانداز تالش کردند 
کاندیداتــوری او را به فرصتی 
از  بشری  حقوق  بازخوانی  برای 
تبدیل  اسالمی  تاریخ جمهوری 
کنند. اعالمیۀ مشــترکی که در 
اردیبهشت   5 سه شــنبه،  روز 
۹6، از سـوی »هیئت هماهنگی 
خلق  فدائیان  اتحاد  ســازمان 
خلق  فدائیان  »سازمان  ایران«، 
»کنشگران  و  )اکثریت(«  ایران 
»ابراهیم  عنــوان  تحت  چپ« 
بـــاید محاکمه و  رئیســی... 
مجازات شــود« حاصل چنین 
انتخابات  به  نسبـت  رویکردی 

است.
    بعد ســوم این فرصت طلبی، 
بهره گیری از فضای افشــاگری 
متقابــل کاندیداها در مناظرات 
در جهــت ســیاه نمایی کلیت 
کارگزاران و ســاختارهای نظام 
به ویژه بخش نظارتی جمهوری 
مثال  برای  می باشــد.  اسالمی 
از  پیش  مناظــرات  جریان  در 
انتخابات در ســال ۹6، جمشید 
برزگــر، تحلیل گر بی بی ســی 
در  ایــران،  امور  در  فارســی 
با عنوان »مناظره  یادداشــتی 
یا محاکمــه: برانداختن پرده ها 
»این  نوشــت:  آخر«،  پردۀ  در 
مناظره بیش و پیش از هر چیز، 
عرصه ای شــد برای تهمت های 
متقابل شخصی و افشاگری های 
بی سابقه درباره کســانی که با 
عبور از صافی نظارتی شــورای 
نگهبان اجازه رقابــت با هم را 
یافته بودند؛ از رئیس جمهور و 
معاون اولش گرفته تا شــهردار 
فعلــی و از فرماندهان ســابق 
ســپاه و معاون اول قوۀ قضائیه 
ویــژه  دادگاه  دادســتان  و 

روحانیت«.
    و رویکــرد ســوم، رویکرد 
»مشــارکت جویانــه با هدف 
وخامــت  از  پیشــگیری 
اوضــاع « اســت. در انتخابات 
ریاســت جمهوری سال 13۹6، 
با وجــود تحریــم انتخابات از 
ســوی اغلب گروه های برانداز، 
برخی از آنها بــرای جلوگیری 
رویکرد  بــه  اوضاع  وخامت  از 

»رأی دهی سلبی« روی آوردند. 
آنها پــای صندوق هــای رأی 
حاضر شــدند و رأی دادند، تا 
کاندیدای جبهــۀ اصولگرا رأی 
نیاورد. براســاس این رویکرد، 
یعنی  مشــخص  مجموعۀ  سه 
خواهان  جمهــوری  »اتحــاد 
ایران« با بیانیۀ »نه به رئیســی، 
آری به ادامــۀ دولت روحانی«، 
»گروه خرداد )هواداران سازمان 
اکثریت  ایــران  خلق  فدائیان 
داخل کشور(« با بیانیۀ »با پرچم 
نه به افراط گرایی و نگاه امنیتی 
و آری به اصالحات، مردم ایران 
را به شرکت در انتخابات شوراها 
و ریاســت جمهــوری دعوت 
هماهنگی  و »شورای  می کنیم« 
راه سبـز امید« با بیانیۀ »با رأی 
به حسن روحانی کشــور را از 
خطر حاکمیت یک دســت دور 
کنید« به تبلیغ رأی دهی سلبی 

پرداختند.
    با توجه به ســابقۀ فعالیت های 
گروه هــای برانــداز، می توان 
نتیجه گرفت کــه در انتخابات 
1400 نیز از همیــن رویه ها بهره 
خواهند گرفت کــه هر کدام از 
این ها فرصت ها و چالش هایی را 
پیش روی گروه های برانداز قرار 
خواهد داد. با شناسایی به موقع 
این رویکردها و اقدامات متقابل 
می توان از تأثیرگذاری آن ها بر 
مردم کاست و حتی با تبلیغات 
درست و بیان حقایق درخصوص 
ایــن گروه ها، همچــون بیان 
درخصوص  تاریخی  مستندات 
اقدامات گروه منافقین، می توان 
اثرات ایــن اقدامات را معکوس 
و مــردم را برای شــرکت در 

انتخابات تشویق نمود.

    و رویکرد سوم، رویکرد »مشارکت جویانه با 
هدف پیشگیری از وخامت اوضاع « است. در 

انتخابات ریاست جمهوری سال 13۹6، با وجود 
تحریم انتخابات از سوی اغلب گروه های برانداز، 
برخی از آنها برای جلوگیری از وخامت اوضاع به 

رویکرد »رأی دهی سلبی« روی آوردند.

محمد میرزایی
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مسکن و اهمیت 
آن 

یــا  مســکن 
طول  در  سرپناه 
تاریــخ یکــی از 
اصلی  نیاز  ســه 
انســان یعنــی: 
خوراک  مسکن، 
و پوشــاک بوده 
اســت و همواره 
فراهم کردن آن 
همیشــه یکــی 
دغدغه هــای  از 
اصلی ما انســان 
ها بوده و خواهد 
مســکن  بــود؛ 
زندگــی  اول  از 
همیشه  انســان 
او را بــرای دفع 
خطرات احتمالی 
از طبیعی  اعــم 
و انســانی کمک 
کــرده اســت و 
بعد ها هم باعث 
شــکل  و  ایجاد 

گیری هرچــه بهتر تمدن ها شــده 
اســت؛ این مقوله جز چهــار مؤلفه   
مهــم یعنی کار، مســکن، آموزش و 
بهداشــت قرار دارد کــه در جامعه 
شناسی وجود آنها برای داشتن یک 
زندگی متعــادل و متعــارف الزامی 
اســت و الزمه زندگی یک انســان 
معرفی شده است. با توجه به اهمیت 
مســکن به همین خاطــر در جوامع 
مختلف صنعت مســکن جزو صنایع 
پر سود و استراتژیک قلمداد می شود 
در حالی که کشورها و حکومت ها هر 
ساله برنامه هایی منظم برای احداث 
این زیر ساخت در کشــور خود اجرا 
می کنند و وجود مســکن کافی و در 
دســترس را موثر در پیشرفت کشور 
خود می دانند به همین خاطر ساخت 
و ساز مسکن از حیث ایجاد اشتغال 
هم دارای یکی از مهم ترین پیشران 
های اقتصاد برای اشتغال زایی پایدار 
است. این صنعت یکی از بستر هایی 
اســت که اقتصاد مقاومتی می تواند 
در آن اجرایی بشــود به خاطر آن که 
تمام بخش های آن چه از تجهیزات و 
مواد اولیه و افراد متخصص در کشور 
حضــور دارد و وارداتی در این زمینه 
صورت نمی گیرد؛ این صنعت مزیت 
های بســیاری دارد یکی از آنها این 
است که با ۱۲۰ صنعت ارتباط دارد 
و به ازای تولید هــر ۱۰۰ متر واحد 
مسکونی یک شغل مســتقیم و یک 
شغل غیر مستقیم ایجاد می شود اگر 
در کشــور یک میلیون مسکن ایجاد 

شود دو میلیون شــغل غیر مستقیم 
و مستقیم ایجاد می شــود و در این 
صنعت از تمام اقشار جامعه از کارگر 
تا متخصــص و مهندس اســتفاده 
می شــود و عمدتا سرپرستان خانوار 
در آن بخش شاغل هستند؛ که اینها 
نشان دهنده مهم تر بودن این صنعت 
نســبت به بقیه صنایع است. مسئله 
مهم این اســت کــه کشــور باید به 
کارگاه خانه سازی تبدیل شود چون 
مســکن به عنوان یــک لوکوموتیو 
اقتصادی اســت که با به حرکت در 
آمدنش می تواند تعداد زیادی واگن 

را به راه بیندازد.
تامین مســکن مورد نیاز کشــور ها 
به دســت بخش دولتی و خصوصی 
است که عمدتا بخش دولتی وظیفه 
تامین مســکن برای مردمان خود را 
دارد و بخش خصوصی بیشــتر برای 
کســب ســود در این بخش فعالیت 
میکند؛ کشــور ماهم از ایــن قاعده 
مستثنا نیســت و در طی اصل های 
متعــدد در قانون اساســی به تامین 
مســکن مناســب برای مردم کشور 
توصت دولت تاکید شــده اســت به 
عنــوان مثال در بند ۱۲ اصل ســوم 
قانون اساسی آمده اســت؛ » دولت  
جمهوری اســالمی  ایران  موظف  به 
پی  ریزی  اقتصادی  صحیح  و عادالنه  
بر طبق  ضوابط اسالمی  جهت  ایجاد 
رفاه  و رفــع فقر و برطرف  ســاختن  
هر نــوع  محرومیــت  در زمینه  های  
تغذیه  و مســکن  و کار و بهداشت  و 

تعمیم  بیمه  اســت و در فصل ســوم 
قانون اساســی و زیر فصل »حقوق 
ملت« اصل ســی و یکم بــا تاکید بر 
این که داشــتن  مســکن  متناسب  با 
نیاز، حــق  هر فرد و خانــواده  ایرانی  
است، دولت  را موظف کرده  با رعایت  
اولویت  برای  آنهــا که  نیازمندترند به  
خصوص  روستانشــینان  و کارگران  
زمینه  اجرای  این  اصل  را فراهم  کند 
وهمچنیــن در فصل چهــارم قانون 
اساســی )اقتصاد و امور مالی( یکبار 
دیگر موضوع مســکن مطرح شــده 
اســت. در اصل چهل وســوم قانونی 
اساســی آمده اســت؛  »برای  تأمین  
استقالل  اقتصادی  جامعه  و ریشه  کن  
کردن  فقر و محرومیــت  و برآوردن  
نیازهای  انســان  در جریان  رشــد، با 
حفــظ آزادی  او، اقتصــاد جمهوری  
اسالمی  ایران  بر اســاس  ضوابط زیر 
استوار می  شــود: »تأمین  نیازهای  
اساسی : مســکن ، خوراک ، پوشاک ، 
بهداشــت ، درمان ، آموزش  و پرورش  
و امکانات  الزم  برای  تشکیل  خانواده  

برای  همه  .
اولین پیــام اجتماعــی و اقتصادی 
امام خمینــی )ره( در فروردین ماه 
۱358 همزمان با دســتور تاسیس 
بنیــاد مســکن انقالب اســالمی و 
سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ در رابطه 
با مســکن بود که بیان فرمودند »در 
رژیم منفور پهلوي مســاله مســکن 
از مصیبت بارترین مشــکالت  یکي 
اجتماعــي مردم ما بود. بســیاري از 

مردم در اســارت تهیه ي یک قطعه 
زمین و داشــتن یک خانــه بودند و 
چه بســا تمــام عمرشــان را زیر بار 
بانکهــا وســودجویان وغارتگران به 
ســرمي بردند تا بتوانند پناهگاهي را 
براي خود وفرزندانشــان دست و پا 
کنند اگر ما میخوایم عدل اســالمی 
را برقرار کنیم باید مســئله مسکن 
حل بشود » در این پیام امام از اینکه 
مردم بخــش زیــادی از درآمد خود 
را صــرف خرید خانه هــای کوچک 
ناراحت هستند؛این مطلب  میکنند 
نشان دهنده  وضع نامناسب مسکن 
در زمان پهلــوی بود و تصورشــان 
این بود کــه امت اســالمی نباید از 
این کمبود هــا برای مردم داشــته 
باشــد .الزم به ذکر است که حساب 
شماره  ۱۰۰ به دستور امام به منظور 
کمک مردم و دولت برای رفع مشکل 
مسکن محرومان همرزمان با دستور 
تاسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

افتتاح شد .
پیام حساب ۱۰۰ امام یک مانیفست 
مهم در موضوع مســکن بــود وامام 
خمینی )ره( خوب میدانستند برای 
آنکه یک جامعه اســالمی در کشور 
حاکم باشــد باید عدالــت در زمینه 
مسکن برقرار شــود و مردم به طور 
مســاوی از این حق برخوردار شوند 
و میدانســتند که تعالــي هر جامعه 
در گرو رفع نیازهــاي اولیه افراد آن 
جامعه مي باشــدو چنانچــه هر فرد 
در زندگي خود از شــغل و مســکن 

مناسب برخوردار 
کنار  در  باشــد، 
ســاختار  یــک 
اجتماعي  تامین 
فراگیر  و  کارآمد 
کافي  امنیــت  و 
و جامعــه قانون 
مــدار احســاس 
خواهد  آرامــش 
افــراد  نمــود. 
چنیــن جامعــه 
قابل  ظرفیت  اي 
توجهــي بــراي 
تعالي و پیشرفت 
پیدا مــي نمایند 
صــورت  در  و 
برنامــه  وجــود 
ریــزي صحیــح 
در ایــن جوامع، 
علمي،  پیشرفت 
توســعه یافتگي، 
تولیــد ثــروت و 
در  پیشــتازي 
اقتصــاد و از همه 
مهمتــر تامیــن 
کرامت انســاني قطعي خواهد شد و 
باید  اول دغدغه های آنها را رفع کرد 
تا به این مهم دســت یافت .اما آیا به 
این مســائلی که امام توجه داشتند 

رسیدگی شد ؟
از زمان پهلــوی تا بــه االن که نگاه 
میکنیم وضع مسکن به ثبات نرسیده 
اســت و اوج ان در زمــان اصالحات 
عرضی بود که تقاضا نسبت به عرضه 
به شــدت افزایــش پیدا کــرد ؛بعد 
از انقــالب هم ما به این مشــکل که 
مســکن مورد نیاز مــردم بخصوص 
دهــک هــای پایین در درســترس 
نیست و مردم تقریبا باید 5۰ درصد 
در از هزینه های ســبد خانــوار را به 
مســکن اختصاص دهند به طوری 
که در اقشار کم درآمد و دهک های 
پایین تر شــاهد بخش بیشــتری از 

هزینه ها هستیم .
بازار مسکن در دوره های مختلف 

در اول انقالب بنیاد مســکن با هدف 
ارائه طرح های مورد نیاز برای اقشار 
محروم جامعــه شــکل گرفت ولی 
در دهــه۷۰ در زمــان وزارت آقای 
آخوندی ما شاهد اقداماتی مثل طرح 
پاک )پس انداز،انبوه سازی، کوچک 
سازی ( بودیم که طرحی عجیب بود 
چون تا به حال چنیــن طرحی اجرا 
نشــده بود و البته که در زمان آقای 
آخوندی هیچ وقت اجرایی هم نشد 
در حالی ما شــبیه این خانه ها را در 
کشــور های کمنیستی شــرق اسیا 
شاهد هســتیم و از نظر دین اسالم 

بازارپرالتهابمسکن)بخشاول(
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خانه های کوچک باعث از بین رفتن 
حریم خانواده پدر و مادر با بچه ها و 
همچنین باعث از بین رفتن ارامش و 
تحرک و فعالیت ها میشد که از این 
نظر  با طرح آقــای اخوندی مقایرت 
داشــت که خوشــبختانه اجرا نشد 
؛ اما مســئله مهم تر اینکــه در این 
زمان دالالن مســکن بیشــتر وارد 
بازار شــدند و این بخاطر آن بود که 
مردم غیر مختصص اقدام به تشکیل 
تعاونی های مسکن کردند و زمین و 
تسهیالت گرفتند در حالی که بخش 
قابل توجهی از آنها خانه نســاختند 
و زمیــن را برای ثــروت اندوزی نگه 
داشــتند و تقاضای باالی مسکن در 
این دوره رقابتــی طبیعی ایجاد کرد 
که مسکن از دســت گروه های کم 

و حتــی  درآمــد 
متوسط خارج شد 
؛ به همین خاطر ما 
در این دوره شاهد 
قیمت  رفتــن  باال 
مســکن بــه طور 
چشم گیر هستیم .

ز  ســا خت و سا
مســکن در دولت 
خاتمی نسبتا رشد 
داشت،  مناســبی 
کــه  به طــوری 
تعــداد پروانه های 
از  ســاختمانی 
حــدود ۱3۲ هزار 
در ســال ۱3۷6 به 
حدود ۱5۷ هزار تا 
 ۱38۴ سال  پایان 
رســید. امــا بحث 
اســت  این  اصلی 

که چه میزان از این عرضه مســکن 
به دســت گروه های هدف رسیده و 
آیا بازار به گروه هــای با درآمد پایین 
مســکن عرضه کرده اســت. آمارها 
نشــان می دهد تا پایان سال ۱38۴ 
حدود 5۰ درصــد از کل خانوارهای 
فاقد مسکن ملکی در کشور، مربوط 
به دهک های درآمــدی یک تا چهار 
هستند و دهک های 8 تا ۱۰ فقط ۱5 
درصد آمار مســکن بدون مالکیت را 
شامل می شود. همچنین طول دوره 
انتظار بــرای تامین مســکن ملکی 
در دهک یک به طور متوســط ۱۰۰ 
سال اســت، در حالی که این میزان 
در اســتانداردهای بین المللی عدد 
۱۰ سال است. مجموع این وضعیت 
نشان می دهد در این دوره تعادل در 
بازار مســکن وجود نداشته و درواقع 
شکســت بازار اتفاق افتاده اســت، 
زیرا بخش عظیمی از شــهروندان و 
به خصوص دهک هــای پایین جامعه 
در این بازار به حاشــیه رانده شده اند 
و شــاید یکــی از دالیــل اصلی آن 
بازهــم بی توجهی بــه ظرفیت های 
مردمی و عدم توانمندســازی مردم 
باشــد. ضمن اینکه در این سال ها بر 
آزاد ســازی بازار مســکن تاکید شد 

که نتیجه آن تنزیل وضعیت اقشــار 
فقیــر جامعه و گســترش اســکان 
غیررســمی و حاشیه نشینان بود که 
در ادامه کار ســند توانمندســازی 
ســکونتگاه های غیررســمی تدوین 
شــد. در دولت خاتمی بحث مسکن 
استیجاری مطرح شــد و تعاونی ها 
نیز کنار گذاشته شدند، یعنی دولت 
به ساخت وســاز در بخش مسکن و 
استفاده از مجموعه انبوه سازان ورود 
پیدا کــرد و متراکم ســازی در این 
دوره در کالن شهر هایی مثل تهران 
افزایش پیدا کــرد و در نتیجه قیمت 
زمین در شهری مثل تهران افزایش 
یافت و مــردم کم درآمد بــا خرید و 

ساخت مسکن فاصله گرفتند.
دولــت  هشت ســاله  دوره  در 

احمدی نــژاد )از ۱۲ مــرداد ســال 
8۴ تا ۱۲ مــرداد ســال 9۲( طبق 
داده هــای آماری مرکز آمــار ایران، 
درمجمــوع بیــش از یک میلیون و 
665 هزار فقره پروانه ســاختمانی از 
سوی شــهرداری ها در نقاط شهری 
کشور صادر شده است. در این دوره 
به واســطه اجرای طرح ملی مسکن 
مهر بیشترین ساخت وساز در کشور 
انجام شــده اســت، به طوری که از 
مجمــوع پنج میلیــون و 85۲ هزار 
فقره پروانه ســاختمانی صادرشده 
نقاط شهری کشــور در دوره پس از 
پیروزی انقالب اسالمی تا پایان سال 
9۷، حدود ۲8/۴ درصد آن در دولت 
احمدی نژاد صادر شــده اســت و از 
این منظر دولــت مذکور در رتبه اول 
بیشترین ساخت وساز در دولت های 
پس از پیروزی انقالب اسالمی است.

بر این اســاس بررســی های آماری 
نشــان می دهد دولــت احمدی نژاد 
از لحــاظ کمــی رتبــه اول را بین 
دولت های پس از پیــروزی انقالب 
اســالمی در ساخت وســاز یا تولید 
مســکن دارد. دولــت احمدی نژاد 
هرچند طرح جامع مســکن را عمال 
کنار گذاشــت، اما دو طــرح یعنی 

مســکن مهــر و مالیات بــر خرید و 
فروش مســکن را مطرح کــرد که 
طرح اولــی تولید مســکن از طریق 
کاهش ســهم هزینه زمین از قیمت 
نهایــی مســکن و ارائه تســهیالت 
قرض الحسنه ساخت مسکن و تبدیل 
واســطه های مالکیتی به مدیریتی، 
به عنــوان ارزان ترین شــیوه تولید 
مســکن بود. این طرح به لحاظ کمی 
داشــت،  شــگفت انگیزی  عملکرد 
به طــوری کــه تعــداد پروانه های 
ساختمانی ســاالنه مناطق شهری 
کشــور از حدود ۱5۷ هزار فقره در 
سال ۱38۴ )شروع دولت( به حدود 
۲۱۷ هزار در ســال ۱389 رسید که 
در تاریخ قبل و بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی رقمی بی نظیر است. اما این 

طرح کــه موفقیت خــود را مدیون 
کاهش یا حذف قیمت زمین از هزینه 
نهایی ساخت مســکن بود، یک ایراد 
بزرگ داشــت و آن، ساخت مسکن 
در مناطق حاشیه شــهرهای کشور 
و حاشــیه حومه ها بود که به زودی 
از بالاســتفاده  مشــکالت ناشــی 
مانــدن برخــی واحدها، مشــکل 
تامین امنیت و مشــکل دسترســی 
به زیرساخت های شــهری را مطرح 
کرد؛ امــا یکی از مســائلی که باعث 
بروز چنیــن اتفاقی شــد آن بود که 
در اطراف بعضی از شــهر ها سازمان 
های دولتی و حاکمیتی زمین هارا در 
اختیار داشتند و آنها را برای مسکن 
مهــر در اختیارقــرار نمی دادند به 
عنوان مثال شــهر پردیس به همین 
خاطر خارج از شــهر تهران ساخته 
شــد. علی رغم مشــکالتی که طرح 
مسکن مهر داشت نکته جالبی که به 
آن توجه شد ساخته خانه در روستا 
ها بود که در جای خــود تاحدودی 
طرحی خــوب برای جلــو گیری از 

مهاجرت روستاییان به شهر بود .
طرح دوم دولت احمدی نژاد، اجرای 
مالیات بر خرید و فروش مسکن بود. 
این طرح برای اولین بــار قرار بود در 

کشــور به تصویب و اجــرا درآید که 
براساس آن هر شخص ساالنه بیشتر 
از دو بار خرید و فروش مسکن انجام 
دهد، بایــد مالیــات آن را بپردازد. 
اعتقاد بر این بود که اگــر فردی در 
ســال بیش از دو بار خرید و فروش 
زمین و مســکن انجام دهد در واقع 
شــاغل این بخش محسوب می شود 
و باید مالیات آن را بپردازد؛ اما طرح 
مذکور با مخالفت اقتصاددانان مواجه 
شد. آنان معتقد بودند زمین و مسکن 
در ایــران یکی از بازارهــای پربازده 
اســت و اگر برای بخــش خصوصی 
و ســرمایه گذاران در ایــن بخــش 
محدودیتی قائل شوند احتمال دارد 
به ســایر بخش ها هجوم ببرند. این 
طرح ارزشمند با این مخالفت ها عمال 

شکست خورد؛ یکی از مشکالتی که 
در این دوره ما بــا آن روبه رو بودیم 
مســئله باالرفتن قیمت مسکن بود 
که در این مدت هیئت وزیران سعی 
کرد با اعطــای وام هــای بلند مدت 
و افزایش ســقف وام مســکن به 3۰ 
میلیون تومان، به ادعای خود مبنی 
بر خانه دار شدن قشــرها کم درآمد 
جامه عمل پوشاند که به دلیل تورم 
فزاینده قیمت ها در این دولت ها که 
موجب باالرفتن قیمــت موارد اولیه 
ساخت مســکن و در نتیجه افزایش 
قیمت نهایی مسکن شد البته نیاز از 
حضور سوداگران و دالالن قافل ماند 

که بعد در موردش صحبت میکنیم .
اما در دولت روحانی طبق داده های 
آماری مرکز آمار ایران، در دوره 5/5 
ســاله )از ۱۲ مرداد سال 9۲ تا پایان 
سال 9۷( درمجموع ۷۲6 هزار و ۱۱ 
فقره پروانه ســاختمانی صادر شده 
که ایــن میزان حــدود ۱۲.۴ درصد 
از کل پنج میلیــون و 85۲ هزار فقره 
پروانه ســاختمانی صادرشده نقاط 
شهری کشور در دوره پس از پیروزی 
انقالب اســالمی تا پایان ســال 9۷ 
است. از این منظر دولت روحانی پس 
از دولت های احمدی نژاد، هاشــمی، 

خاتمی و موســوی در رتبــه پنجم 
از لحاظ تعــداد صــدور پروانه های 
ساخت وســاز قــرار دارد. همچنین 
در دولت روحانی صــدور پروانه های 
ساختمانی طی ســال های 93، 9۴، 
95 و 96 بیــن ۱۱8 تــا ۱۲۲ هزار 
فقره در نوسان بوده که این میزان در 
۲5 ســال اخیر یعنی از سال ۱3۷۲ 
تا به  امــروز ،کمتریــن حجم صدور 

پروانه های ساختمانی است.
دولت روحانی خود را وارث مشکالت 
بسیاری می دانســت؛ بر این اساس 
از همــان ابتــدا آقای آخونــدی  با 
»مزخــرف« خواندن مســکن مهر، 
درنهایت مجلــس را هم متقاعد کرد 
که دولت می تواند به جای مســکن 
مهر، طرح هایی مســکن اجتماعی و 
حمایتی  مســکن 
را به اجرا گذاشته 
اهــداف طــرح  و 
را  مســکن  جامع 
محقــق ســازد. با 
این حــال پس از 
توقف مسکن مهر، 
دولتی هــا با طرح 
ایــن موضــوع که 
در حــال حاضر با 
میلیون   ۲5 وجود 
خانوار در کشــور، 
۲۷ میلیــون واحد 
مسکن وجود دارد، 
ادعــا کردند حتی 
با زیادبود مســکن 
مواجــه هســتیم 
سیاســت  عمال  و 
به  فقــط  دولــت 
تقاضــا  تحریــک 
از طریق اعطــای وام اولی ها و از این 
دست وام ها محدود شد. این سیاست 
دولت دو نتیجه در پی داشت؛ اولین 
نتیجــه آن کاهــش ۴۰ درصــدی 
ساخت وســاز در دولــت روحانــی 
نسبت به دولت قبل و دومین نتیجه 
هم افزایش چشــمگیر قیمت ها در 
بازار مســکن بود. در دولت روحانی 
با وجود طــرح این مســاله از طرف 
دولت که کشــور با زیادبود مســکن 
مواجه است، شخص عباس آخوندی 
طــی چندیــن اظهارنظــر از وجود 
۱8 میلیــون بدمســکن در کشــور 
خبــر داد )هشــت میلیــون نفر در 
بافت فرســوده و ۱۰ میلیون نفر در 
حاشیه شــهرها(. وجود بدمسکن ها 
اگرچه نقض ادعای زیادبود مســکن 
نبود، اما هشــدار می داد دولت باید 
ساخت وساز در مناطق بافت فرسوده 
و ســکونتگاه های حاشــیه شهری 
)رسمی و غیررســمی( را در اولویت 
سیاست مســکن قرار دهد که در آن 
هم از خطر زلزله و مخاطرات طبیعی 
مصــون می ماندند و هم بــا اجرای 
طرح های نوسازی، بخش عرضه نیز 
در کنار بخش تقاضا تحریک شــده و 
به تعادل می رســید. بررسی ها نشان 
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می دهــد در همیــن زمینــه دولت 
طی ســال های اخیــر چندین طرح 
ازجمله طرح بازآفرینی شهری، طرح 
پیشگام، طرح اقدام ملی و... را مطرح 
کرده که البته هنوز به جهت مقایس 
محدود اجرای آنها، هیچ کدام از این 
طرح ها از لحاظ کمــی و کیفی قابل 
ارزیابی نیســتند.در همیــن اواخر 
هم که شــاهد مجوز خرید و فروش 
مسکن مهر بودیم که باعث باال رفتن 
نجومی این خانه ها شد در حالی که 

قیمت واقعی خود را ندارند .
با دیــد کلی که در مــورد دوره های 
قبل و اقدامات آنها در زمینه مسکن 
پیدا کردیم مســئله مهمــی که در 
آنها اشاره شــد میزان باال رفتن انبوه 
سازی و متراکم سازی بود که منجر 
به تراکم فروشــی میشود و این عمل 
حــدودا در دهه 8۰ اتفــاق افتاد که 
مــا شــاهد جلوگیری از گســترش 
افقی شــهرها و در پی آن گسترش 
عمودی بوده ایم؛ ایران یکی از کشور 
های پنهاوری اســت که بــه غیر از 
محدودی شــهرها بقیه آنها قابلیت 
گســترش افقی را دارد ولی ما شاهد 
انبوه سازی عمده شــهرها هستیم. 
در بعضی از شــهرها مثــل تهران، 
متراکم ســازی تنها به سود دالالن 
و ســازمان های دولتی و حکومتی به 
خصوص شــهرداری ها هستند چون 
با این کار قیمت زمیــن باال می رود 
و در واقع ســرمایه ی سرمایه گذاران 
زیاد می شود و میزان عوارض شهری 
از شــهروندان باال میــرود مثل پول 
پارکینگ و طرددهای شهری و... اما 
در عمل باعث بروز مشکالت گسترده 
ای میشــود مثل ازدیــاد جمعیت. 
رعایــت نکردن حقوق شــهروندی، 
باالرفتن قیمت مسکن و رانده شدن 
قشر کم درآمد به حاشــیه شهرها، 
کاهــش فضای ســبز، مشــکالت 
اخالقی اجتماعــی، افزایش آلودگی 
و از این قبیل مشــکالت؛ در ســال 
9۴ شــهردار منطقه ۱۰ تهران بیان 
می کند که تراکــم در این منطقه ۴ 
برابر حد معمول و 9۰ درصد خانه ها 
فرسوده است و این خبر از مشکالتی 
می دهد کــه در اثر تراکم شــهری 

ایجاد شده است .
مدیریت نادرست 

بخش زیادی از مشــکالت مســکن 
برمی گردد به مدیریت های نادرست 
که به بخشــی از آن در قبل اشــاره 
کردیم و در این بخش بیشتر به آن ها 

می پردازیم .
مســئله پس انداز در برخی از دوره ها 
به آن پرداخته شــد و برخی گفتند 
که مردم پول خود را پس انداز کنند 
تا بتوانند خانه بخرنــد؛ که عمال به 
این وضع تورم و ارزش پولی کشــور 
نمی شود چنین کاری کرد و تنها یک 
راه می شود در مورد این موضوع بیان 
کرد آنهم پس انداز آتی است که زن 
و شــوهر ها وام های ازدواج و قرض 

های خود از نزدیکان و ســرمایه های 
شــخصی خود را بدهند و مســکن 
بخرند و بعدش به جــای اجاره خانه 
قســط های خود را بدهند؛ که باز هم 
با این وضعیت قشــر کمــی از مردم 
می توانند خانه دار شوند و این نشان 

میدهدکه این طرح کارساز نیست .
کوچک ســازی که در باال مختصرا 
به آن پرداخته شــد و دیدگاه برخی 
ها این بود که مردم پــول ندارند که 
خانه های بزرگ بخرند؛ ما باید خانه 
های را کوچک بسازیم تا آنها قدرت 
خرید را داشــته باشــند اما به این 
مسئله توجه نشــد که اگر این  وضع 
قیمت هــا همین طــوری ادامه پیدا 
کند مــردم در خانه هــای 5 متری 
هم نمی توانند زندگــی کنند آنوقت 
چه؛ خانه های 5 متری میســازید؟ 
در حالی که دولت موظف اســت که 
خانه های مناســب با اندازه مناسب 
برای مردم بسازد و در فرهنگ و دین 
ما خانه های کوچــک جایی ندارند 
اما برخی در دوره هایــی این ایده را 

مطرح کرده بودند.
در رابطه با انبوه سازی هم که مفصل 
در باال بــه آن پرداختیم و گفتیم که 
اگــر در جایی که ضرورتی نداشــته 
باشد اجرا شــود مشکالتی اجتماعی 

و اقتصادی زیادی را درست میکند .
نظر برخی دیگر این بود که حاال که 
مردم نمی توانند خانــه بخرند پس 
اجاره نشین بمانند و به همین منوال 
به زندگی ادامه دهند. اما سوال اینجا 
اســت که تا به کی ؟ تــا آخر عمر؟ 
نخیر باید کار اساســی صورت بگیرد 
در قانون آمده اســت مردم باید خانه 
دار شــوند و خانه برای خودشــان 
باشد؛ این طرح مشــکالت زیادی را 
به همــراه دارد از جمله این که با این 
کار ســبد هزینه های خانوار افزایش 
پیدا می کند و تا آخر عمر باید مقدار 
زیــادی از درآمدهای خــود را برای 
اجاره کنار بگذارند و مســئله بعضی 
تاثیراتی  منفی است که بر روی روان 
انســان میگذارد و فکر اینکه باید تا 
آخر عمر یک نفر یا یک سرپرســت 
خانوار دغدغه این را داشــته باشــد 
که اجاره اش دیر نشــود خیلی تلخ 
و دردناک اســت و عزت  انســانی را 

خدشه دار می کند.
یــک نظــر دیگری کــه برخــی از 
کارشناســان دارند این است که کار 
ســاخت و ســاز باید از دست دولت 
خارج شــود و ســرمایه گذاری های 
خصوصــی باید گســترش یابند در 
حالی که این نظــر مخالف با دیدگاه 
قانون است شکی نیست و با این نظر 
ما بنیــاد مســکن می خواهیم برای 
چه اســت و چه ضرورتی دارد؛ با این 
دیدگاه دیگر ســوداگران هستند که 
در بازار حکومت می کنند و ســاخت 
مســکن برای مســتضعفان به کلی 
فراموش می شــود. مســکن از یک 
طرف به دلیل وابســتگی به زمین، 

محدود بــودن، غیرقابــل تجارت و 
منحصر به فرد بــودن آن و از طرف 
دیگر به دلیل اساسی بودن آن برای 
اقشــار جامعه یــک کاالی مصرفی 
ضــروری محســوب می شــود که 
نیازمند کنترل و دخالت دولت در آن 
اســت. در واقع بازار مسکن به دلیل 
شــرایط خاص خود مســتعد جلب 
تقاضاهــا فعالیت های  ســوداگرانه 
اســت که بر بخش های مولد اقتصاد 
کشــور تاثیر مســتقیم می گذارد. 
امتناع از عرضه زمین و مسکن توسط 
صاحبان امالک، نه تنها هیچ ریسک 
اقتصادی برای آنها ندارد بلکه صرفا 
با گذشــت زمان و افزایش قیمت ها، 
سود هنگفتی برای آنان به همراه می 
آورد. در این شــرایط، انباشت ثروت 
در دست تعداد محدودی از صاحبان 
ملک و زمین و جذب سرمایه به این 
بخش، منجــر به کمبــود نقدینگی 
و کاهش انگیزه ســرمایه گذاری در 
ســایر بخش ها و در نتیجه تضعیف 
بخش هــای مولد اقتصاد می شــود. 
بنابراین یکــی از دالیل لزوم دخالت 
دولــت در بــازار زمین و مســکن، 
حمایت از بخش هــای مولد اقتصاد 

است.
یک طــرح دیگری که اشــتباه بوده 
و بجای آنکه به وضع بهبود مســکن 
کمک کنــد آن را خراب تر کرده وام 
خرید مسکن اســت؛ این دیدگاه در 
مقابل دیدگاه امام و شــهید بهشتی 
)ره( بوده اســت که می گفتند هزینه 
زمین را باید کم کرد همانطور که در 
پیام حساب ۱۰۰ گفتند که مردم در 
مقابل ســاخت خانه نباید پول زمین 
را بدهنــد؛ بــا دادن وام خرید مردم 
برای خرید مسکن تحریک میشوند 
و این امر باعــث برهم خوردن تعادل 
بین عرضــه و تقاضا می شــود و در 
آخر عامل باال رفتن قیمت مســکن 
می شود و بازار را دالالن و سوداگران 
به دســت می گیرند و وام می گیرند 
اما خانه نمی سازند و خرید و فروش 
می کنند در عوض ایــن کار باید وام 
ســاخت بدهنــد تا با حذف شــدن 
قیمت زمین مقدار هزینه ســاخت 
خانه به طور چشمگیری کمتر بشود 

.

۱2
علی شاهچراغ

محمد متین فریدونی

محمد مرادی



*بررســی دوره چهــارم تا 
انتخابات  دوره  هشــتمین 

ریاست جمهوری
در پایــان دوره ریاســت جمهــوری 
آیــت اهلل خامنــه ای، که بــه عنوان 
ســومین رئیس جمهور انتخاب شده 
بودند، ایــران برای اولین بــار دوران 
کامل یک دولت را پشــت سر گذاشته 
بود. در آن ســال با توجه به وضعیت 

خاص کشور، به خصوص 
جنگ تحمیلــی، بمباران 
رسانه  تبلیغات  شــهرها، 
هــای غربــی در جهــت 
ایجاد شــکاف در جامعه، 
به ویژه بین مناطق مرزی 
یا دولت، آشــکار شــدن 
جریــان منحــرف مهدی 
هاشمی و . . . انتخابات در 

فضای خاصی برگزار شد .
از ۲6 تیرماه تا 3۰ تیرماه 
تعییــن  زمــان   ،۱36۴
شــده برای ثبت نــام از 
انتخابــات  کاندیداهــای 
ریاســت  چهــارم  دوره 
جمهوری بــود که حدود 
5۰ نفر ثبت نام کردند. که 
در نهایت شورای نگهبان 
صالحیت ســه نفر به نام 
های ســیدعلی خامنه ای، 
ســیدمحمود کاشــانی و 
حبیب اهلل عســگراوالدی 

مسلمان را تأیید کرد .
مواضع احــزاب و گروه ها 

در انتخابات
در این انتخابات رقابت سیاسی خاص 
حزبی صورت نگرفــت. از طیف های 
سیاسی فقط حزب جمهوری اسالمی 
که شاخصه جریان مذهبی بود در این 
رقابت حاضر بود. از سال ۱36۰ به بعد 
با اضمحالل جریان چپ و ملی و ملی 
- مذهبی، حزب جمهوری اســالمی 
زمام امور کشــور را به طــور کامل به 
دســت گرفته بود و فعالیت تمام گروه 
های به جز گروه های همگرا با جریان 

مذهبی عمال ممنوع بود. 
بیشــتر احزاب و گروه هــای فعال از 
ریاســت جمهوری آقــای خامنه ای 
حمایــت می کردنــد. ایشــان مورد 
حمایت اکثــر گروه هــا و جناح های 
سیاسی داخل و خارج حزب جمهوری 
بودند. جامعه روحانیت مبارز ایشــان 
را به عنوان فرد اصلــح برای احراز این 

مقام و مسولیت معرفی کرد.  
ســازمان مجاهدین انقالب اسالمی، 
تثبیت انقــالب در صحنه بین المللی، 
ســامان یافتن امور اجرایی کشــور، 
پیروزی هــای چشــم گیر در جنگ 
تحمیلــی و دوام اقتصادی کشــور را 

دالیــل حمایت مجــدد از ریاســت 
جمهوری آقای خامنه ای برشمرد.  

برگزاری انتخابات
پــس از چنــد ســال حــوادث تلخ، 
انتخابات ریاســت جمهــوری دوره 
چهارم در شرایط نســبتا آرام و بدون 
هیچ گونه مشکلی برگزار شد. روزنامه 
و رســانه های بیگانه، ماننــد روزنامه 
انگلیســی تایمز، یونایتد پرس، بحث 

تحریم انتخابــات را مطرح و مطالب را 
وارونه منعکس مــی کردند. در داخل 
کشــور هم ده روز پیــش از برگزاری 
انتخابات اعالمیه ای با امضای حافظان 
انقالب اسالمی منتشر شد که با انتقاد 
از اوضاع انتخابات و کاندیداها از مردم 
خواسته شــده بود رأی سفید بدهید. 
این جریان برانداز بعدها معلوم شد که 

گروه مهدی هاشمی بوده اند.
سرانجام طی انتخاباتی که در روز ۲5 
مرداد انتخابات دوره چهارم ریاســت 
جمهوری برگــزار گردیــد، آیت اهلل  
خامنه ای با کسب ۱۲ میلیون و ۲۰5 
هــزار و ۱۲ رای )85…( از مجموع ۱۴ 
میلیون و ۲38 هــزار و 58۷ نفر برای 
دومین بــار به عنــوان رئیس جمهور 

ایران انتخاب شد.
ریاســت  انتخابــات  پنجــم  دوره 

جمهوری : 
چند  ماه پیش از برگزاری دوره پنجم 
انتخابات ریاست جمهوری، تغییرات 
عمیقی در نظام سیاســی، اقتصادی 
و اجتماعی کشــور به  وجــود آمد. با 
رحلــت امام خمینــي )ره( بنیانگذار 

انقالب اســالمي، آیت اهلل خامنه اي از 
سوي مجلس  خبرگان به عنوان رهبر 
انتخاب شده بود. از طرفی با تغییرات 
قانون اساســي پســت نخست وزیري 
حــذف شــده و رئیس جمهــور همه 

وظایف اجرایي را بر عهده گرفت. 
در ایــن دوره از انتخابــات ، ۷9 نفــر 
داوطلب ریاســت جمهــوري بودند 
که دو نفــر از آنها را شــوراي نگهبان 

تأییــد صالحیت کرد: اکبر هاشــمي 
رفسنجاني و عباس شــیباني. با توجه 
به اختالفات زیاد شــهرت و مقبولیت 
دو نامزد، رقابت جدی بر ســر کسب 
پست ریاســت جمهوری پدید نیامد. 
در نتیجه هیجان و شور انتخاباتی نیز 

حاکم نشد.
بررسی برنامه ها و شعار های انتخاباتی 
هر دو نامــزد نشــانگر رویکرد جدی 
به بازســازی ویرانه ها و آســیب های 
اقتصــادی جنــگ تحمیلی اســت . 
شــیبانی وعده می داد، ظــرف چند 
ســال آینده قطعی برق نداریم. محور 
برنامه های هاشــمی رفســنجانی نیز 
بــر توســعه فعالیت هــای اقتصادی، 
کشــاورزی و صنعتــی اســتوار بود. 
ایشــان طی مصاحبه ای بــا روزنامه 
رســالت دیدگاه خــود را چنین بیان 
کرد : »تولید مساوی است با استقالل 
و رونــق اقتصــادی کلید حــل همه 
مشــکالت اقتصادی است، باید بخش 
خصوصی با اطمینان وارد میدان تولید 
شود و احساس امنیت کند. اگر تولید 
باال بــرود و امکانات مــردم در تولید 

بیشــتر به کار گرفته شــود، مشکلی 
پیش نخواهــد آمــد.« مجموعه این 
شرایط باعث شد که شعارهاي آیت اهلل 
اکبر هاشمي رفســنجاني در انتخابات 
ریاســت جمهوري پنجم حول محور 
اقتصاد و بازســازي اقتصادي بچرخد. 

شعار اصلي او توسعه اقتصادي بود .
ســرانجام پنجمیــن دوره  انتخابات 
ریاســت جمهــوري، در روز 6  مرداد 

۱368 برگزار شــد. ایــن انتخابات به 
دلیل ارتحال رهبر فقید انقالب ، یک 
ماه و نیم زودتر از موعــد مقرر برگزار 
شــد. در این انتخابــات 3۰ میلیون و 
۱39 هــزار و 598 نفر واجد شــرایط 
رای دادن اعالم شــدند که 5۴ درصد 
این تعداد یعنــی ۱6 میلیون و ۴5۲ 
هزار و 6۷۷ نفر پای صندوق های رای 

حاضر شدند.
آقای هاشــمی رفســنجانی با کسب 
حدود ۱5 میلیون و 55۰ هزار رای که 
9۴ درصد کل آرا را شــامل می شد، به 
عنوان پنجمین رئیس جمهور قانونی 

کشور انتخاب شده است.
برخــی از حــوادث دوران ریاســت 

جمهوری هاشمی رفسنجانی :

کاله گشــاد آمریکایی بر ســر دولت 
سازندگی 

در سال 69، بوش پدر، رئیس جمهور 
وقــت آمریــکا تصمیم می گیــرد با 
کمک ایران گروگان هــای آمریکایی 
در لبنان را آزاد کند. مرحوم هاشــمی 
بــه درخواســت همتــای آمریکایی 

خود پاســخ مثبت می دهــد. مرحوم 
هاشــمی بــرای این کمک شــرطی 
می گذارد: »بدین شرط که آمریکا در 
مســئله جنگ ایران و عراق در تعیین 
متجاوز و خسارت ها، بی طرفانه عمل 
کنــد و از سیاســت های خصمانه اش 
در قبال ایران دســت بــردارد«. بوش 
پدر به اســتقبال از این پیشــنهاد در 
بیانیــه اش تأکید کرد: »حســن نیت، 
حســن نیت می آورد«. بعد 
از چند جلســه مذاکره با 
نمایندگان  آمریکایی هــا، 
ســازمان ملل و لبنانی ها، 
با تالش و پادرمیانی ایران 
گروگان های آمریکایی آزاد 
می شوند. بعد از آزادی این 
آمریکایی ها  گروگان هــا، 
کــه دیگر نیازی بــه ایران 
نداشــتند، بــه هیچ کدام 
از وعده هــای خــود عمل 

نمی کنند. 
اولین اعتراضات به شرایط 

بد اقتصادی در دهه ۷۰ :
اصل اساســی که هاشمی 
بــه آن توجه کــرد، کلمه 
»توســعه« بود؛ توسعه ای 
عدالــت  مســیر  از  کــه 
اقتصادی و فرهنگی عبور 
نکرد و سبب شد روزبه روز 
فاصلــه مــردم و اقشــار 
اکثریــت از مســئوالن و 
شود.  بیشتر  سرمایه داران 
این مسیر به جای انجامید 
که بعد از انقالب اسالمی، 
نخستین اعتراضات به روند اقتصادی 

نیز شکل بگیرد.
دوره ششم ریاست جمهوری هاشمی 

رفسنجانی :
دوره  ششــمین  انتخابــات 
ریاســت جمهوری« در ۲۱ خــرداد 
ســال ۱3۷۲ ه.ش برگزار شد. دراین 
انتخابات شــاهد پائین تریــن میزان 
مشــارکت مردمی، کمتریــن میزان 
محبویت فرد منتخب و البته شــدت 
نســبی رقابت انتخاباتــی بودیم. طی 
اولین دوره ریاست جمهوری هاشمی 
رفســنجانی با وجود بازسازی مناطق 
جنگ زده، دولت به برخی آرمان های 
انقالب اسالمی و حضرت امام خمینی 
ســتیزی«،  مانند»اســتکبار  )ره( 
»عدالت«، »ساده زیستی مسئوالن«، 
»تقــوا«، »پاکدســتی دولتمردان«، 
توجه به محرومان و مســتضعفان و... 
کــم اعتنایی کرد. همیــن امر، زمینه 
افزایش فاصله طبقاتی، افزایش شدید 
گرانــی، افزایش فاصله مســئوالن با 
مردم، افزایش فساد، و اسراف و تبذیر 

دولتمردان را مهیا ساخت. 

راهطیشده)2(
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علی عطار

بــرای حضــور در ایــن انتخابات 33 
میلیــون و ۱56 هــزار و 55 نفر واجد 
شــرایط رای دادن بودند کــه از این 
تعداد ۱6 میلیــون و ۷96 هزار و ۷8۷ 
نفر )معــادل 66/5۰ درصــد واجدان 
شــرایط( رای خــود را بــه صندوق 

انداختند.
در نتیجه این انتخابات آقای هاشــمی 
با کســب حدود ۱۰ میلیــون و 5۰۰ 
هزار رای )معــادل 63 درصــد آرای 
شــرکت کنندگان( برای بــار دوم به 

عنوان رئیس جمهور برگزیده شد.
آقای احمد توکلــی، مهم ترین رقیب 
آقای هاشمی نیز حدود ۴ میلیون رای 

کسب کرد.
از جملــه انتقاداتــی کــه در مباحث 
اقتصادی به دولت آقای هاشمی وارد 
اســت افزایش مصرف گرایی، کسری 
بودجــه، عــدم مدیریــت نقدینگی، 
تشــدید اختالف طبقاتی، تورم بیش 
از چهل درصدی در دوران ریاســت او 
اســت؛ درحالی که اصالح ساختارها 
و سیاســت های تعدیــل اقتصادی، 
خصوصی ســازی، افزایش ســرمایه 
گــذاری در صنایع مولد، رشــد پروژه 
های عمرانی، افزایــش تولید داخلی، 
افزایش اشتغال و توزیع درآمد از نقاط 
قوت دوران ریاست ایشــان در دولت 

های پنجم و ششم است.
در ایــن دوره , دگرگونــی بــزرگ 
ســاختاری در بنیادهــای اجتماعی 
و فرهنگی کشــور به وقوع پیوســت. 
گسترش مدارس و دانشگاه ها , تحول 
در شــبکه ارتباطی درون شــهری و 
ایجاد پیوند مســتقیم میان شهرها و 
روســتاها , افزایش گســترده شهرها 
و تبدیل جامعه روســتایی موجود به 
جامعه ای نیمه شهری یا شبه شهری 
, گسترش وســایل و امکانات ارتباطی 
و.... از جمله تحوالت این دوره بود. اما 
متاسفانه این تحوالت بزرگ، به دلیل 
نگرش تک بعدی دولت ســازندگی به 
توســعه و اولویت اقتصاد، مشــکالت 
اجتماعی و فرهنگی زیــادی را برای 
کشــور به دنبال داشــت که از جمله 
آن می توان به مهاجرت از روســتاها، 
شکاف طبقاتی و ترویج روحیه مصرف 
گرایــی و تجمــل گرایــی و کم رنگ 
شدن ارزش های انقالبی و بی توجهی 
نســبت به مســائل فرهنگی و غفلت 

ازتهاجم فرهنگی غرب و... اشاره کرد.
انتخابــات هفتمیــن دوره ریاســت 

 جمهوری :
در این انتخابــات ، ۲38 نفر به عنوان 
داوطلب ثبت نام کردند که شــورای 
نگهبــان پــس از بررســی پرونــده 
داوطلبــان ، چهار نفر شــامل آقایان 
محمــد محمدی نیک )ری شــهری(، 
علی اکبــر  زواره ای،  ســیدرضا 
ناطق نوری و ســید محمد خاتمی را 
واجد صالحیت تشــخیص داد. در این 
انتخابات از 36 میلیــون و 5۲5 هزار 
و 5۷۴ هــزار نفر واجد شــرایط رای 
دادن، حدود 3۰ میلیــون رای )بیش 
از ۷9 درصد( به صندوق ها ریخته شد 

و محمد خاتمی با کســب حدود ۲۰ 
میلیون رای به عنوان پنجمین رییس 
جمهور برگزیده شــد. بدیــن ترتیب 
نظام اسالمی با حماســه پرشور مردم 
و میزان مشــارکتی قابــل توجه، یک 
مرحله مهم و سرنوشت سازی را برای 

انتقال دولت سپری کرد. 
با روی کار آمدن آقای خاتمی نگرش 

جدیدی بر فضای کشــور حاکم شــد 
رویکرد کلی و تفکر حاکم براین دولت، 
توسعه سیاسی و فرهنگی بود و بر این 
باور اســتوار بود که الزمه دستیابی به 
توسعه، فراهم شدن توسعه سیاسی و 
ارتقا فرهنگ آن در کشور است بر این 
اســاس، دولت آقای خاتمی با شــعار 
محوری توسعه سیاسی و اصالحات پا 
به عرصه اجرایی کشور گذارد و همین 
رویکرد برعملکرد این دولت در بخش 

های مختلف سایه افکند .
انتخابــات هشــتمین دوره ریاســت 

 جمهوری :
در این دوره شــورای نگهبــان پس از 
نفر  بررســی پرونده داوطلبــان،۱۰ 
شــامل آقایان محمــد خاتمی، احمد 
توکلــی، علــی شــمخانی، عبــداهلل 
جاسبی، حســن غفوری فرد، منصور 
رضــوی، شــهاب الدین صــدر، علی 
فالحیان، مصطفی هاشمی طبا و سید 

محمــود مصطفوی کاشــانی را واجد 
صالحیت تشخیص داد.

در ایــن انتخابــات از ۴۲ میلیــون و 
۱۷۰ هــزار و ۲3۰ نفر واجد شــرایط 
رای دادن، حــدود ۲8 میلیون و ۱55 
هــزار و ۱9 رأی )نزدیک به 6۷ درصد 
واجدان شــرایط( به صندوق ها ریخته 
شد و آقای خاتمی با کسب بیش از ۲۱ 
میلیون رأی مجدداً بــه عنوان رییس 
جمهور برگزیده شــد. رقیب اصلی او 
در این انتخابات آقای احمد توکلی بود 

که بیش از ۴ میلیون رأی کسب کرد.

بررســی اجمالــی عملکــرد دولــت 
اصالحات: 

از تحوالت فرهنگــی و اجتماعی این 
دوره باید به گســترش و تنوع سریع 
در مطبوعات , تالش در جهت تبیین 
مفاهیمــی همچــون آزادی , مــردم 
ساالری , اصالحات و مشارکت عمومی 
و... وتوجــه بــه احــزاب و گروه های 

سیاســی و در یــک جمله باز شــدن 
فضای سیاســی، فرهنگی و اجتماعی 
کشوراشاره نمود که متأسفانه به دلیل 
حاکمیــت و نفوذ تفکــرات لیبرالی و 
سکوالر و غیر ارزشی بر عرصه فرهنگ 
کشور وسیاســت تســامح و تساهل 
فرهنگی، شاهد مشکالت و نابسامانی 
های زیادی در این عرصه بودیم و عماًل 
شاهد ازهم گســیخته شدن فرهنگ 
دینی و ارزش های اســالمی و انقالبی 
و حرکت در مســیر اهداف دشــمنان 
نظام در تهاجم فرهنگی بودیم. هجوم 

سیل آسای مطبوعات کشور به ارزش 
های اســالمی و انقالبی و شکل گیری 
روزنامــه هــای زنجیره ای و رســوخ 
افراد بد ســابقه و با تفکرات ضد دینی 
در عرصه فرهنگی کشــور از یک سو و 
شــکل گیری جنجال هــای حزبی و 
جناحی و سرگرم شــدن به این گونه 
مسادل غیر ضروری و غفلت از مسائل 
اصلــی جامعه از ســوی دیگر موجب 
شرایط نامناسب فرهنگی و اجتماعی 
در کشور شــد که حوادثی مانند قتل 
های زنجیره ای، حادثه کوی دانشگاه، 
جنجال مجلــس ششــم و... از نقاط 

تاریک این دوران به شمار می رود.
عملکــرد سیاســت خارجــی دولت 
اصالحات: بــا روی کار آمــدن دولت 
خاتمی، روند تنش زدایی در سیاست 
خارجی کشور که در دوران سازندگی 
آغاز شده بود، سرعت بیشتری گرفت. 
دولت اصالحــات با تکیه بر توســعه 
سیاســی در داخــل و بــه کارگیری 
مفاهیمــی چــون تشــنج زدایــی و 
گفتگــوی تمدن ها در خــارج، چهره 
سیاســی جدیدی از ایران را نزد افکار 
عمومی جهان ارائه کرد و تالش نمود 
تا در این مســیر گام بردارد. هر چند 
طرح نظریه گفتگــوی تمدن ها چهره 
صلح طلبانه ای از ایــران را در معرض 
دید جهانیان قرار داد و ســال ۲۰۰۱ 
از سوی ســازمان ملل به عنوان سال 
گفتگوی تمدن ها نامیده شــد اما در 
عین حال وقوع حادثه ۱۱ ســپتامبر 
و به دنبــال آن حمله نظامــی آمریکا 
به افغانســتان و عراق نشــان داد که 
گفتگوی تمدن ها امری آرمانی اســت 
و یا دست کم در شرایط و فضای حاکم 
بر جهان نمی توان توفقیات سریع آن 

را امیدوار بود .
طرح مسأله مذاکره با آمریکا و کاهش 
تنش میان دو کشــور چه در داخل و 
چه در خارج در ایــن دوره به صورت 
جدی مطرح شــد که البته با توجه به 
اصرار آمریکا بر سیاست های خصمانه 
بر علیه کشور ما و عزم رهبری نظام و 
مردم برای حفظ آرمانها و ارزش های 
انقــالب، زمزمه های برخــی جریان 
های سیاسی داخلی در این زمینه، راه 

بجایی نبرد .
مسأله دیگر در سیاست خارجی کشور 
مسأله پرونده هسته ای کشور بود که 
تحت تأثیر نگــرش تنش زدایی حاکم 
بر این دولت به سمت تعامل و اعتماد 
ســازی پیش رفت که هــر چند اصل 
مساله تعامل و اعتماد سازی مسئله ای 
در ایــن برهه الزم بود امــا درعمل به 
دلیل زیــاده خواهی آمریــکا و برخی 
کشورهای اروپایی و انفعال بیش از حد 
از سوی مسئولین اجرایی کشور ما به 
نتیجه مناسبی نرسید و موجب زیاده 

خواهی بیشتر این کشورها شد.
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اتحادیه اروپا پس از فروپاشــی اتحاد 
جماهیر شــوروی توانســته اســت 
استقالل نســبی را بدســت آورد؛ و 
با توجه بــه این که بــرای رهبری در 
عرصه بین الملل و پیشرفت اعضا نیاز 
به انرژی نفت و گاز داشــته اند و ایران 
از منبع انرژی بســیار غنی اســت و 
موقعیت ایران در غرب آســیا و انرژی 
هسته ای باعث شده است که اتحادیه 
اروپا با ایران ارتباط برقرار کند با توجه 

به دشمنی با أمریکا و بلعکس 
و وجود تحریــم های آمریکا  
علیــه ایران باعث شــده که 
ایران روابط خود را با کشــور 
هــای دیگر بهبود ببخشــد 
تا بتواند اثر تحریــم ها را بر 
اقتصاد کاهش دهــد؛ واین 
می تواند با فــروش نفت خام 
و ســایر کاال صورت بپذیرد. 
از سال ۲۰۰۱ اتحادیه اروپا 
برای برقراری ارتباط با ایران 
و استفاده از انرژی و استفاده 
از ایران برای ثبات خاورمیانه 
و مسئله هســته ای و حقوق 
بشــر به همگرایی رسیدند و 
این ارتباط تا امــروزه دچار 

نوساناتی شده.

انتخابات ریاســت جمهوری 
ایــران همواره بر سیاســت 
خارجــی و داخلــی ابــران 
تاثیرگذار بوده است و اینکه 
در هــردوره ای از روســای 

جمهــور متفاوت بــوده اســت. این 
موضوع برای ایران بسیار مهم است که 
با اتحادیه اروپا به روابط با ثبات برسد. 
با توجه دولت مردان اخیر، این رابطه 
وارد فراز و نشیب بسیار شده است؛ در 
دولت آقای خاتمی سیاســت تعامل و 
گفت و گوی تمدن ها مورد توجه بوده 
اما در دولت احمدی نــژاد با ارتباط با 
کشــورهای اروپا چندان مطرح نبوده 

است.
 برای این روابط میــان اتحادیه اروپا و 
ایران میافتد آیا بر سر مسئله هسته ای 
به توافق میرســند یا خیر. )برد…برد( 
توافق هســته ای، کلیدی برای ادامه 
همکاری و چه بســا ارتقــا ارتباط با 
اتحادیــه اروپا نیز می شــود. رویکرد 
اتحادیــه اروپا نســبت بــه انتخابات 
۱۴۰۰ چگونه خواهد بــود . پژوهش 
قصد برسی این را داریم که در انتخاب 
۱۴۰۰ ایران با توجــه به رویکار امدن 
اصالح طلب و یا اصول گــرا چه تاثیر 

بر روند سیاســت راهبــردی ایران بر 
ارتباط با کشور های دیگر میگذارد.

ایران  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
سرنوشت بسزایی بر سیاست خارجی 
و داخلــی ایران دارد و ایــن دو مولفه 
بر ابعــاد دیگری همچــون اقتصاد و 
فرهنگ و اجتماع و ســایر ابعاد دارد . 
انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران 
و تعیین سرنوشــت سیاست خارجی 

ایران را دارد، بدیــن منظور که امکان 
اینکه ایران حالت تعامــل یا تقابل را 
نسبت به ســایر کشــورهای اروپایی 
اتخاذ کند . با توجه بــه این، این دوره 
انتخابــات با تنش های فــراوان میان 
آمریــکا و ایران از بدو شــروع انقالب 
اسالمی تا به االن شــاهد آن بودیم و 
خواهیم بود این تنــش بر روابط میان 
اتحادیــه اروپا به عنوان قــدرت برتر 
بین الملل تاثیر بسزایی گذاشته است. 
قصد بررسی روابط میان اتحادیه اروپا 
و ایران با روی کارآمدن اصول گرایان 
و اصالح طلبــان چــه خواهد شــد و 
آیا اتحادیــه اروپا به خواســته هایش 
می رســد؟ آیا اتحادیه اروپــا رویکر 
باثبات تری در آینده نســبت به ایران 

اتخاذ می کند؟
 پــس از جنــگ تحمیلی، ایــران در 
دولت آقای رفســنجانی قصد ترمیم 
و بازســازی سیاســت خارجی ایران 
داشــته اند، عــدم ارتبــاط موثــر با 

کشــورهای خارجی را عامل شــروع 
جنگ می دانستند و پایه های ارتباط 
ایران با دولت های دیگر در چارچوب 
انقالب اســالمی شــکل گرفت و در 
دولت های دیگر دولت مردان رویکرد 
متفاوتی نســبت به سیاست خارجی 
ایران داشــته اند. دولت آقای خاتمی 
به عنــوان ارتبــاط و گفــت وگوی 
تمدن ها شــکل گرفته بــود؛ دولت 
آقــای احمدی نژاد نگاه ســخت تری 

نسبت به کشــورهای دیگر داشته اند 
و انعطاف بســیار کمی از خود نشان 
دادند به طوری که اواخر ارتباط ایران 
مخصوصا با اتحادیه اروپا قطع شــده 
بود. دولــت آقای روحانی خواســتار 
توافق اما با رعایت عدالت شده بود اما 
تاکنون با شکســت مواجه شده است. 
ساختار سیاست خارجه ایران متفاوت 
اســت به این منظور که سیاســت با 
چرخ دنده دین و مرجــع تقلید پیش 
می رود و این بسیار دشــوار است که 
حتی فردی رادیکال بتواند این پیوند 
را تغییر بدهــد. دولتمردان موظف اند 
با توجه به رعایــت پروتکل های دینی 
ساختار سیاســت خارجی را اصالح یا 

ترمیم کنند.
پس از جنگ تحمیلی عــراق با ایران 
و صدمات بســیار زیادی بــر تمامی 
ابعاد ایــران بجای ماند کــه در آقای 
رفســنجانی قصد ترمیم و بازسازی را 
لحاظ کرده بود اما نکتــه ای که مورد 

توجه است این اســت که کشورهای 
اروپایی نیز در این جنگ مشــارکت 
داشــته اند و می تــوان گفــت دلیل 
ارتباط ســرد یــا نامتوازن ایــران با 
اتحادیه اروپا از اینجا شروع شده بود. 
تمام شدن جنگ ســرد، اتحادیه اروپا 
به صورت مســتقل خواســتار قدرت 
در بین الملل شــد. اما دنیا به رهبری 
آمریکا می چرخید. اتحادیه اروپا برای 
این که بتواند قــدرت اقتصادی خود 

را ارتقا دهند باید بــه انرژی همچون 
نفــت و گاز دست رســی پیــدا کنند 
و بتواند بــه عنوان نیــرو محرک در 
بین الملل حضور موثر داشــته باشد. 
ایران از جایگاه اســتراتژیک سیاسی 
برخوردار اســت، و منابع عظیم نفت 
و گاز و قــدرت اول در خاورمیانــه و 
اینکه ایران پتانســیل درسترسی به 
صالح کشــتارجمعی را داشته و دارد. 
از دالیل گرایش اتحادیــه اروپا برای 
ارتباط با ایران بوده، از ان ســوی ایران 
پس از آغــاز انقالب بــا تحریم های 
ریز و درشــت آمریکا همراه بوده و در 
این میــان نیاز به تکنولوژی داشــته 
اســت؛ ارتباط با کشــوری که بتواند 
اثر تحریم ها را کاهش بدهد و ســایر 
موارد که ایران هم خواســتار ارتباط 
با دولت های دیگر بــود. پس از فوریه 
۲۰۰۱ بیانیه اتحادیه اروپا بر ضرورت 
ارتباط با ایران را الزم دانســته به ین 
دلیل که کشورهای پیشرفته اتحادیه 

نیاز به انــرژی دارند و ایران سرشــاز 
از نفــت و گاز می باشــد، عالوه بر آن 
اتحادیه هم مدافع حقوق بشــر و صلح 
و مبارزه با قحطی و ســایر می باشــد. 
اتحادیــه خواســتار ارتباط بــا ایران 
بود به این دلیل باتوجــه به موقعیت 
خوب ایــران در جغرافیــا می توان با 
شرکت و سرمایه گذاری در آن بتواند 
آســایش را به ایــران و امنیــت را به 
خاورمیانه بدهد؛ اما با توجه به این که 
ارتبــاط اتحادیــه اروپا بــا آمریکا 
فقط اقتصــادی و سیاســی نبود و 
نیســت بلکه الیه هــای عمیق تری 
بر آن غالب اســت اعم از امنیتی و 
فرهنگــی و ســایر مواد، آمریکا با 
ارتبــاط اتحادیه با ایــران مخالف 
بوده معتقد بــود که ایــران از این 
موقعیــت، سواســتفاده می کند و 
اتحادیه بیشــترین ضرر را می کند؛ 
پرونــده ایران بــا اتحادیــه اروپا با 
مســائل هسته ای روشــن می شود 
و قوت می گیرد زیــرا توان و قابلیت 
مقابله با ایران هســته ای را ندارند و 
توافق را امری بیهوده و ســود آن را 
برای ایران می دانند؛ اما کشورهای 
قدرت مند در اتحادیــه اروپا؛ مثل 
آلمان و فرانسه و انگلیس )این متن 
قبل از جدایی انگلیــس از اتحادیه 
اروپا مطرح شــده بنابراین می توان 
از کشــورهای جایگزیــن همچون 
ایتالیا و...  نــام بــرد.( متفق القول 
رویکــرد  وهرکــدام  نبوده انــد 
متفاوتی داشته اند. بنابراین مسائل 
هسته ای بسیار برای اتحادیه پیچیده 
شده است. از طرفی سنگ اندازی های 
آمریــکا واســرائیل و از ســوی دیگر 
رویکردهای متفاوت روســای جمهور 
ایــران بر سیاســت خارجه ایــران از 
معضل هایی بــوده که اروپــا بارها به 
صــورت عملی اشــاره کرده اســت. 
تاریخچه اتحادیه اروپا با ایران هموار 
با فراز و نشیب بسیاری بوده مخصوصا 
فتوای امام به قتل ســلمان رشیدی 
که باعث ســر وصدای بسیار شده اعم 
از نقض حقوق بشــر به این دلیل دیگر 
رهیافت اتحادیه برای ارتباط و اصالح 
ایران می باشد. ارتباط ایران با اتحادیه 
باید از فیلترهای فراوانی عبور کند اول 
از این که اتحادیــه بتواند اثر تحریم ها 
را کاهش بدهد یا بی اثر کند و در بعد 
اقتصــادی و امنیتی ایــران همراهی 
کند )با توجه بــه این که موضوع مقاله 
انتخابات می باشــد بنابراین نمی توان 
به طور کامــل در خصــوص تمامی 
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ابعادی که می تواند راه را برای تسهیل 
روابط میان اتحادیه و اروپا را میســر 

کند از این مقاله خارج است(.
 رویکرد مختلف روسای جمهوری بر 
سیاســت خارجی ایران:  احمدی نژاد 
که بــا حمایت جناح هــای اصول گرا 
به ریاست جمهوری رســید از همان 
آغاز با طــرح سیاســتی رادیکال در 
برابــر اروپــا و آمریکا موجــب بر هم 
خوردن سیاســت های خارجی دولت 
قبلی گردید. اودر نامه نگاری با سران 
دولت های غربــی از جملــه با جرج 
بوش، آنگال مرکل، نیکال ســارکوزی 
و پــاپ بندیکــت شــانزدهم، درصد 
تبییــن دیدگاه هــای انقالبــی خود 
در روابــط خارجی برآمــد اما طرفی 
از آن نبســت و با طرح نفی مســائل 
هلوکاست موجبات اعتراضات اتحادیه 
اروپــا را فراهــم کرد. دولــت جدید 
قصد خود برای غنی ســازی اورانیوم 
را اعالم کرد. گروه ســه به عالوه سه 
(۱+5) متشــکل از سه قدرت محوری 
اروپا و آمریکا و چین و روســیه برای 
مذاکره بــا ایران بر سرمســائل اتمی 
شــکل گرفت. اتحادیه اروپا پذیرفت 
با مواضع سرســختانه آمریکا درقبال 
ایران که اکنون بدســت احمدی نژاد 
اداره می شده همراه شــود. اروپاییان 
به زودی دریافتند که سایت در روابط 
خارجی ایران و اتحادیــه اروپا ایران 
در افکار عمومی کشورهای اروپایی و 
آمریکا به عنوان یــک تهدید اتمی که 
صلح خاورمیانه را مــورد تهدید قرار 
می داد تلقی می شــد.( نه تنها آمریکا 
بلکه شــریک اصلــی تجــاری ایران 
آلمان نیز نگاهــی خصمانه پیدا کرده 
بود. آنگال مر کل، احمدی نــژاد را به 
خاطر مواضع ضد یهودی و هلوکاست 
محکــوم کرده بــود. او در فوریه ۰6 
۲۰ گفته بــود رئیس جمهــوری که 
موجودیت اسرائیل را زیر سؤال می برد 
و هلوکاســت را انــکار می کند لیاقت 
دریافــت هیچ گونه نرمشــی ازجانب 
آلمــان را نــدارد. )حجــم مبادالت 
تجارت بین المللی ایــران و آلمان در 
ســال ۲۰۰۴ بالغ بر 3/3 و در ۲۰۰5 
حــدود ۲/۱ میلیارد دالر و در ســال 
۲۰۰۴ کمپانی هــای آلمانــی 5 و در 
۲۰۰5 حدود ۷/5 میلیارد دالر مبادله 

کاال داشتند.
 از ســال ۰6 ۲۰ تــا ۲۰۱۲ بحــران 
اتمی ایران به یــک بحران بین المللی 
تبدیل شــد. انگلســتان، فرانســه و 
آلمان در رابطه با مســائل اتمی ایران 
راه گفتگوهــای سیاســی را در پیش 
گرفتند. آنها سیاســت درهای باز در 

گفتگوهای مســتقیم و غیرمستقیم 
را اتخاذ کرده و آمریــکا را هم به این 

روش توصیه می کردند.

اما سیاست خارجی دولت که براساس 
حق غنی ســازی اورانیوم برای ایران 
جلوگیــری از مداخلــه قدرت هــای 
خارجی در غنی سازی اورانیوم طرح 
هلوکاســت و نابودی اســرائیل اعالم 
شــده بود موجب فاصله گیــری اروپا 
در وهله نخســت و هم سویی اتحادیه 
اروپا بــا رفتارهای آمریــکا در اوایل 
سال ۲۰۰6 شــورای امنیت سازمان 
ملل متحــد پرونده ایــران را به دلیل 
اطالعات اشــتباه؛ شــد. بعد اشتباه 
از صنایــع اتمی خود مورد  بررســی 
قــرارداد هرچند هنوز اروپــا بر ادامه 
گفتگوها تاکید داشــت دســامبر ۱ 
۲۰۱ و نتایج شــورای سیاست گذاری 
اول دســامبر تاکید شــده است که 
ایران بر اســاس گزارش بــه تعهدات 
خود مبنــی بر غیــر نظامــی بودن 
فعالیت های هســته ای پای بند است. 
این گــزارش می افزاید اقــدام اخیر 
ایران برای غنی ســازی ۲۰ درصدی 
اورانیــوم در اعماق زمیــن در فردو 
نزدیک قم به منظــور اهداف نظامی با 
نگرانی همراه است. سرعت بخشیدن 
به غنی ســازی اورانیوم توسط ایران 
قطعنامه شورای امنیت و یازده مصوبه 
ســازمان بین المللی انــرژی اتمی را 
نادیــده گرفته و بر تنــش منطقه ای 
افزوده اســت. بروکســل. ۲3 ژانویه 
۲۰۱۲ مــواد بیانیه شــورای اتحادیه 
عبارت انــد از: ۱-ایــران ازهمکاری 
بــا نهادهــای بین المللــی و آژانس 
خــودداری می کند و تعهــدات خود 
را زیر پا گذاشته اســت. بر این اساس 
به موجــب توافق های یکم دســامبر 
۱ ۲۰۱ اتحادیــه اروپــادر حوزه های 
انــرژی و مالی، شــامل بانک مرکزی 
ایــران مقــررات ســخت گیرانه تری 
اجرا می کند و در حــوزه تجاری برای 
طال و کاالهای حســاس کند. شــورا 
برتکنولوژی محدودیت قائل می شود. 
برای سپاه و اعضای آن نیز محدودیت 
ایجاد پیگیری گفتگوهای سیاســی 
با ایران تاکیــد دارد محدودیت های 
مالی اعمال شــده علیــه دولت برای 
برنامه های هســته ای اســت نه علیه 
مردم ایران و دولت مســئول. شــورا 
تاکیــد دارد بر ایجاد حســن تفاهم و 
گفتگو برای رســیدن به یک راه حل 
پایــدار در برنامه هســته ای ایران و 
این کــه ایران حــق برخــورداری از 
فناوری هســته ای صلح آمیز را دارد. 

شــورای اروپا و متحدانــش برتداوم 
گفتگوها پای فشــرده و خواهان حل 
بحران هستهای هســتند. )بروکسل. 
۲3 ژانویه ۲۰۱۲( به رغم بحران های 
سیاســی موجود بین ایــران و اروپا 
مبادالت تجــاری گســترده ای بین 
آلمــان در ســال ۲۰۱۲ حجــم این 
مبادالت بالغ بــر ۱5/3 میلیارد دالر 
بود. شــرکت توتال داشت. فرانسه نیز 
در سال ۲۰۰۷ یک قرارداد با شرکت 
نفت ایران منعقد کرد. روابط با دولت 
اول روحانی در ژوئن ۲۰۱3 حســن 
روحانی به ریاست جمهوری انتخاب 
شــد. او قبال در تیم مذاکــره کننده 
اتمی وی سیاست گفت و گو با ۱+5 را 
دنبال کرد و پس از مذاکرات طوالنی 

و سخت به توافق بوده است.
برنامه هــای اتمی تحت نظــارت قرار 
می گرفت بلکه اطالعات تکنیکی نیز 
در اختیار آژانس قــرار می گرفت. در 
ســال ۲۰۱5 موگرینی تالش کرد تا 
از طریق ایران گام های اساســی برای 
امنیت خاورمیانه و مبــارزه با داعش 
بردارد و انگلستان نیز در جهت بهبود 
روابط خود با ایران کوشــش می کرد. 
توافق برجام موجب گشــایش روابط 
جدیــدی بااتحادیه اروپا شــد که با 
ســفر روحانی بــه ایتالیا و فرانســه 
قراردادهایی به ارزش میلیاردها دالر 
برای بازسازی اقتصاد و صنعت ایران 
به ژانویه ۲۰۱6 سازمان ملل اتحادیه 
اروپا و ایاالت متحــده تحریم ها علیه 

ایران را لغو رسید. 
پــس از توافــق هســته ای، آلمــان 
بزرگترین شــریک تجــاری ایران به 
حســاب می آمد. ســایر کشــورهای 
اروپایی روابط گســترده تجاری خود 
را با ایران آغاز کردنــد. پس از برجام 
میزان مبــادالت ایــران و اروپا ۷/۱3 
میلیارد یــورو بــود برنامه ریزی برای 
افزایش آن بــه ۲۰میلیارد یــورو تا 
۲۰۱۷ بود. از ســپتامبر ۲۰۱8 اروپا 
9/6 میلیارد یورو بــه ایران کاال صادر 
کرد. ایران نیــز 5/8 میلیــارد صادر 
کرده است. اما این روند پس از خروج 
آمریکا از برجام در ۲۰۱8 با مشــکل 

مواجه شد.
نتیجه گیری:

با آگاهی از تاریخچــه مختصر میان 
ایران و اتحادیه اروپــا یافتیم که این 
ارتبــاط بســیار پیچیده وحســاس 
می باشــد امــا با مشــخص نشــدن 
نامزدهای نهایــی کار را برای تحلیل 
رفتــار نامزدهــا بــر روابــط مهم با 
اتحادیــه مواجه کرده بــه این نتیجه 
می رسیم که هر یک از افراد از احزاب 

اصالح طلب یا اصول گرا کامال رهیافت 
متفاوتی نســبت همدیگر دارند و این 
بدین معنا نیست که اگر در انتخابات 
۱۴۰۰ ایران فردی از اصول گرا پیروز 
میدان شود این ارتباط قطع می شود 
یا به مشکل برخورد می کند؛ این گونه 
نیســت زیــرا ایــران از تحریم های 
فرسایشــی آمریکا رنج می بــرد و بر 
آحاد ملت فشار بســیاری وارد شده و 
مردم دیگر تحمل جنگ دیپلماســی 
را ندارنــد و ایــن می توانــد نوید این 
را بدهــد که ارتباط یــا توافق صورت 
می گیرد اما بــا چارجوب ونظریه های 
متفاوت ازهــم این رهیافــت امکان 
پذیر می باشــد؛ حتی ایران برای فرار 
از تحریم های نفتی به چین و روســیه 
پناه برده تا بتوانــد اقتصاد فلج خود را 
ترمیم کند و اینکــه اتحادیه با توجه 
به شــکاف عمیق ایجاد شــده میان 
آمریکا و اتحادیه اروپا دیگر آن شــور 
و تاب اینکه آمریکا رهبر جهان باشــد 
را نــدارد به طوری که بــرای رهبری 
جهان هم جانشــنین پیدا کرده اند و 
هنوز به صورت رســمی مطرح نشده 
امــا گمانه ها بــر این حاکیســت که 
چین می توانــد رهبر جهان باشــد. 
با توجه به کمونیســتی بــودن چین 
به صــورت صریح می تــوان گفت که 
پیمان آتالنیــک اتحادیه با اروپا نقض 
شده و بدین معناست که ارتباطی اگر 
باشــد فقط بر پایه اقتصادی می باشد 
تحلیل های گوناگونــی وجود دارد اما 
از چارچــوب این مقاله خارج اســت. 
بــا روی کار امدن بایدن و اســتقبال 
موگرینی از او برای انتخاب بازگشــت 
امریکا به برجــام میتوان فرضیه هایی 

که مطرح شده رد شود.
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