
از زمان��ی ک��ه ویروس کرونا وارد کش��ور ش��د 
اتفاقات و رویدادهای مختلفی در اقشار مختلف 
مردم و توجه تحلیلگران سیاسی را به خود جلب 
کرد. صبر و استقامت مردمی که علیرغم فشار 
تحریمها و مش��کالت و موانع اقتصادی اینک با مش��کل تازه 
ای به نام کرونا مواجه ش��ده بودن��د موضوعی قابل توجه بود 
و همدل��ی و هم یاری آنها بیش از پیش جلب توجه می کرد. 
ب��ا ورود این بیماری ناخوانده دولتم��ردان در تالش بودند تا 
علیرغم  فش��ارها و تحریمهای اقتص��ادی، برای مبارزه با این 

بیماری وارد میدان شوند تا با آن مقابله کنند. 
مردم نیز با وج��ود گرفتاری ها و ش��رایط اقتصادی متورم با 
درک درس��ت پای کار آمده و در بسیاری از موارد عملکردی 
جهادی به نمایش گذاش��ت. همه مردم در اقشار و گروههای 
مختلف تالش می کنند تا پشت سر جهادگران سالمت بتوانند 
با همیاری، زنجیره این ویروس را از میان بردارند.با این وجود 
سوالی که اکنون عمومی مطرح شده این است که گروه های 
سیاس��ی که همواره در صحنه های مختلف به نقش آفرینی 
مش��غول هستند و بیشتر در پی تحقق خواسته های جناحی 

هستند در این شرایط چگونه عمل کردند؟ 
 فعالیت احزاب 

نگاهی به عملکرد احزاب نشان می دهد که این گروه ها در طول 
یک سال گذشته نتوانس��تند آنطور که باید و شاید در عرصه 
میدان و در صحنه های بحران حضور موثر و کارآمدی داش��ته 
باشند. اکنون باید بپرسیم که چرا قانون نقشی برای احزاب در 
بحران ها تعیین نکرده است؟ قانون در این زمینه بسیار ضعیف 
اس��ت و میدان کار برای احزاب در این زمینه خیلی گسترده 
و وس��یع نیس��ت. اما در همین مقدار هم ما احزابی داریم که 
ش��کل گیری اولیه شان مبتنی بر گرایش های سیاسی و دینی 

بود که توجه ویژه ای به این نوع مسائل دارند.
 سکوت معنا دار

باید در نظر داشت که بعد از ورود ویروس کرونا، دولت و مردم 
به لحاظ ش��رایط اقتصادی نگران بودند و فشارهای زیادی بر 
هر دو وارد می ش��د و به نظر می رس��ید که اولویت دعواهای 
سیاسی به حداقل برسد. گرانی و تورم که قباًل طبقه کم درآمد 
جامعه را مبتال به گرفتاری های خود کرده بود موجب می شد 
تا این طبقه دیگر قادر به تهیه بسیاری از مایحتاج اولیه و اقالم 

بهداشتی برای مبارزه با کرونا نباشند. 
از س��وی دیگر دولت نیز باید با برنامه ریزی مناسب تری وارد 

میدان میشد تا این گونه مشکالت را به حداقل برساند
اکنون فارغ از عملکرد دولت و مردم، آنچه که مورد س��وال و 
پرسشگری قرار دارد این است که رویکرد جریان های سیاسی 
در این شرایط چه بود؟ آیا جریان های سیاسی کشور توانستند 
ت��ا در این میانه کمکی به دولت داش��ته و روحیه همدلی در 
کشور را تقویت کنند؟ یا مانند همیشه از آن به عنوان فصلی 

برای تاخت به رقیب استفاده بردند؟ 
آیااحزاب و جریان های سیاسی در هنگامه این بحران و دیگر 

بحران ها در کنار مردم بودند یا نه؟ 
اما به نظر می رسد که ماجرا به گونه ای دیگر است. اصوالً در 
کشور بسیاری از احزاب نگاه و عملکرد خود را تعریف کرده اند. 

بنابراین از چنین احزابی چنین انتظاری نمی رود. 
چنی��ن انتظاری زمانی واقعی��ت دارد که اوال مبتنی بر حفظ 

نظام و آرمان های آن باشد. ثانیا احزابی باشند که اصل انقالب 
برای شان مهم تر از تشکیالت و حزب خودشان باشد.

در چنین ش��رایطی اح��زاب باید نیروهای ش��ان را در اختیار 
کارگاه ه��ا و ش��رکت هایی ک��ه نیازه��ای م��ردم را مرتف��ع 
می کنن��د قرار دهند. برای مثال انواع و اقس��ام تولید و توزیع 
بس��ته بندی های مواد اولیه مورد نیاز مردم یا در زمینه تولید 
ماس��ک می توانند فعالیت کنند و مانند نیروهای مردمی در 
بیمارس��تان و درمانگاه های نهادها و س��ازمان های امدادگر و 
یاری دهنده حضور یابند. در مرامنامه این نوع احزاب باید این 
موارد ذکر شود. حمید رضا ترقی از اعضای ارشد حزب مؤتلفه 
ذر این زمینه گفته؛ به نظر می رس��د دس��ت کم سه عامل در 
ای��ن موضوع تأثیرگذار بوده اند. نخس��ت آنکه در طول تاریخ 
فعالیت های حزبی و مدنی در کش��ورمان، رویکرد حاکمیت و 
ساختار حقوقی و قانونی نسبت به آنها رویکرد مناسبی نبوده 
اس��ت. نهادهای مدنی که شامل رسانه ها، نهادهای مردمی و 
احزاب می ش��وند اغلب از سوی دولت ها به عنوان موجوداتی 
مزاحم و نه مکمل تلقی شده اند. مسأله ای که تا حدود زیادی 
ناش��ی از ساختار رانتی و نفتی سیاس��ت در ایران بوده است. 
ساختاری که سبب شده دولت ها خود را از نهادهای سیاسی و 
مدنی بی نیاز ببینند و به جای آنکه آنها را بازویی برای کمک 

به خود بخواهد جایگاه شان را به زینت المجالس تقلیل دهد.
 عملکرد اصالح طلبان 

در این هنگامه دید ش��د که برخی از گروه های سیاس��ی به 
ج��ای همراهی با دولت تالش کردند که از این جریان نیز به 
نفع خود بهره ببرند. اصالح طلبان به بهانه اینکه شیوع ویروس 
کرونا معادالت بین المللی را بهم زده است خواستار تعامل و 
سازش با غرب شدند . رویکرد آنها به گونه ای بود که گویی در 
میانه بحران به دنبال بحران سازی بودند و اینگونه تلقی می 
کردند که با کاش��تن  تخم به دنبال محصول خاص هستند . 
از جمله اینکه عنوان می کردند باید منتظر اغتشاش به واسطه 
کرونا بود و یا .... عبدی از تئوریس��ین های جریان اصالحات 
نظ��ری عجیب بیان کرده بود که »علت تعلل و عدم قطعیت 
روحانی در ایجاد محدودیت ها برای مقابله با کرونا این است 
که عده ای از دنیا بروند وضعیت بحرانی شود تا فرصت برای 
مذاکره و کنار گذاش��تن تحریم ها توس��ط آمریکا و اروپا در 
کشور فراهم شود.« مرتضی مبلغ از دیگر اصالح طلبانی است 
که اوضاع کشور را نابسامان توصیف کرده و بر ایجاد مشکالت 
اجتماعی در این حوزه تاکید کرده اس��ت. معاون سیاس��ی و 
امنیت��ی وزارت کش��ور در دولت اصالحات و فعال سیاس��ی 
اصالح طل��ب در این زمینه بیان می کند: »متاس��فانه آنقدر 
ش��رایط موجود سخت است که مشکالت اجتماعی و امنیتی 
نه تنها برای شرایط پساکرونایی احتمال دارد بلکه در همین 
شرایط نیز امکان وقوع دارد. اگر دولت ها مدیریت هوشمندانه 
و مدبرانه ای نکنند به خاطر فشارهای شدیدی که بر اقتصاد و 
روح و روان جامعه وارد می ش��ود ممکن است که در جامعه با 
مشکالت حاد اجتماعی مواجه شویم. لذا خیلی مهم است که 
دولت ها بتوانند بسیار هوشمندانه و مدبرانه و با اعتمادسازی 
عمیق میان خود و جامعه این دوران را طی کنند. در حقیقت 
اصالح طلبان که خود در وضعیت موجود کش��ور خصوصا در 
حوزه اقتصادی نقش��ی فعال و چش��مگیر داشته اند بازهم در 
ژستی منتقد و اپوزیسیونی سعی دارند با بزرگنمایی مشکالت 

کشور کرونا را عاملی برای آنارشی اجتماعی قلمداد کنند.
 دولتمردان چه می گویند 

ب��ه عقیده محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور   اگرچه 
در کشور برخی گروه های سیاسی در حالت رقابت هستند اما 

میان نیروهای سیاسی همراهی حداکثری برقرار بود. 
با این حال وی با اشاره به انتقادات نسبت به عملکرد دولت در 
این زمان گفت: در شرایطی که نیازمند وحدت و یکپارچگی 
کامل هس��تیم،  همان حداقل فضاس��ازی و تخریب هم واقعاً 
زیاد است.  رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: وقتی چشم امید 
مردم برای کنترل بحران به دولت است و رئیس جمهور برای 
مدیریت بحران ش��خصا در وسط میدان است و از قضا برنامه 
کاری ایش��ان هم منتشر ش��ده، اینکه دوباره فردی می آید و 
می گوید کرونا با جلس��ات هفته ای یک بار کنترل نمی شود، 
معنایش نوعی عدم فهم نسبت به شرایط کشور و واقعا فراتر 

از رقابت های مرسوم سیاسی و بگومگوهای طبیعی است.
 فرهنگ سازی 

از س��وی دیگر به دلیل عملکرد نادرس��ت برخی از احزاب و 
گروه ها، هم اکنون فرهنگ عمومی حاکم بر جامعه به گونه ای 
اس��ت که در آن مردم فعالیت حزب��ی و فعالیت در نهادهای 
مدن��ی را به عن��وان یک فضیلت اجتماعی ب��رای خود تلقی 
نمی کنند و اگر هم به سمت این نهادها کشیده بشوند، بیشتر 

ناشی از تمایل به کسب نفع شخصی است.
از س��وی دیگر در درون خود احزاب هم تلقی درستی نسبت 
به سیاس��ت و جایگاهی که می توانند در اداره جامعه داش��ته 
باشند، وجود ندارد. نگاه احزاب به کارویژه شان یک نگاه فصلی 
است و اینکه چگونه می توانند در کوتاه مدت بیشترین بهره را 
ببرند و بدون ارائه آموزش و سرمایه گذاری اجتماعی سازمان 

و تشکیالت ایجاد کنند.
 صاحب نظران چه می گویند 

در این میان کارشناس��ان معتقدند که جریان ها و گروه های 
سیاسی بایستی به هنگام وقوع بحران در کشور ضمن امیدوار 
کردن مردم ب��ه آینده، بر قانون من��دی و رعایت هنجارهای 
اجتماعی و در ش��رایط کنونی هنجارهای بهداش��تی درمانی 
تاکید کنند و با بس��یج مردم برای مقابله با بحران، تاب آوری 

مردم را در برابر شرایط سخت و دشوار کنونی بیفزایند.
حمید رضا ترقی عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی 
در این باره گفت: در ش��رایط کنونی که ما نیاز به مش��ارکت 
بیشتر مردم و همراهی بیشتر جامعه برای حل و رفع و رجوع 
این نوع بحران ه��ا داریم، نقش احزاب در همگرا کردن مردم 
با مس��ئوالن نظام و فرماندهی ستاد مقابله با بحران می تواند 
کمک شایانی به جلوگیری از طوالنی تر شدن پروسه کنترل 
بحران داش��ته باشد. این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه 
اس��المی در ب��اره اینکه احزاب در عرص��ه عمل چه کارهایی 
می توانند انجام دهن��د، توضیح می دهد: طبیعتا احزاب یکی 
از ویژگی های��ی که دارند دقت و ن��گاه و ارزیابی نقاط ضعف 
و مش��کالت و نواقص اس��ت که می تواند با بررسی و بیان آن 
کمک کنند به بهبود شرایط. نکته دوم این است که انتظاری 
که همه از بحران دارند این است که احزاب با امکانات، نیروی 
انسانی و همچنین تشکیالتی که دارند، نقاط ضعف را بیشتر 
مورد دقت و مداقه قرار دهند. در صورتی که ضعفی در مقابله 
ب��ا بحران وجود دارد، آن را مورد تذکر قرار دهند.نکته بعدی 
اینکه احزاب بتوانند به مسئوالن در رابطه با تسلط بر شرایط 
کمک ه��ای اطالعاتی و آگاهی بخش��ی الزم در جهت هر چه 

سریع و بهتر کنترل کردن بحران را بدهند.
باید گفت؛در شرایط کنونی فقط روی کارویژه انتخاباتی احزاب 
تأکید و تمرکز شده و این درحالی است که احزاب می توانند 
عالوه ب��ر کارویژه انتخابات��ی دارای کارویژه ه��ای اجتماعی، 
آموزش��ی، ارتباطاتی و نظارتی باشند و در بسیج اجتماعی و 

جامعه پذیری افراد نیز ایفای نقش کنند.
دولت ها همیشه به کمک نیروها و احزاب سیاسی و مدنی نیاز 
دارند که بتوانند زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم کنند، 
برای این نوع کارک��رد و عملکر د احزاب برنامه ریزی کنند و 
در قانون پیش بینی کنند و بدانند که اگر به توانمندی احزاب 
در این زمینه افزوده ش��ود، می تواند برای کشور هنگامه وقوع 

بحران ها و بالیا موثر واقع شود.
ویروس کرونا بسیاری از کش��ورهای جهان حتی کشورهای 
غربی را به ش��دت درگیر ک��رده اما موضوع اصلی نحوه روبرو 
ش��دن با این موضوع برای خروج از بحران اس��ت نه اینکه با 
ایجاد التهاب بیشتر بر بحران دامن زده و مشکالت اقتصادی 
و سالمتی مردم را با مشکالت روانی در هم آمیخته و بحرانی 

در دل بحران بوجود بیاورند.

کدخدایی:

 مدرک تحصیلی منتخب 
تفرش تایید نشد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: وزارت علوم مدرک 
تحصیلی سینا کمالخانی منتخب تفرش در مجلس 
یازدهم را تایید نکرد. باسعلی کدخدایی سخنگوی 
شورای نگهبان اظهار داش��ت: وزارت علوم مدرک 
تحصیلی سینا کمالخانی منتخب تفرش در مجلس 
یازدهم ش��ورای اس��المی را تایید نکرد. وی افزود:  
م��درک تحصیل��ی منتخب تف��رش تایید نش��ود، 

انتخابات آن حوزه ابطال می شود.
س��خنگوی شورای نگهبان درباره موضوعات مطرح 
ش��ده درباره م��درک تحصیل��ی س��ینا کمالخانی 
منتخب ح��وزه تفرش در مجل��س یازدهم، گفت: 
آنچه که ما در پرونده از ایش��ان داش��تیم و بررسی 
کردیم، گواهی تحصیلی بود که مشکلی در ابتدای 
امر نداش��ت و در بررسی صالحیت هم، چون هیچ 
مس��ئله ای در این زمینه نبود، موضوع مورد تایید 
واقع شد. وی افزود: اما اخیرا با توجه به موضوعات 
مطرح ش��ده، موضوع را جویا شده و یک نامه ای از 
یک موسسه در یکی از استان ها دریافت کردیم که 
طی این نامه، اعالم ش��ده ک��ه از این فرد با چنین 
مشخصاتی که مدعی شده که در مقطع کارشناسی 
ارشد علوم اجتماعی در این موسسه تحصیل کرده، 
س��وابقی وجود ندارد و وی در این موسسه تحصیل 
نکرده است. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما 
موضوع را از وزارت علوم به عنوان مرجع اعالم نظر 
در این باره جویا ش��دیم که وزارت علوم امروزطی 
نامه ای اع��الم کرد که م��درک تحصیلی منتخب 
تفرش در مقطع کارشناس��ی ارشد از آن موسسه، 
فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است و 

مدرک ایشان را تایید نکرد.
کدخدایی ادامه داد: ما با خود فرد )سینا کمالخانی( 
تماس گرفتیم، ایشان مدعی هستند که مدرک من 
معتبر اس��ت و ما درخواس��ت کردیم که اگر اسناد 
دیگ��ری دارند، ارائه دهند و ما این هفته موضوع را 
در جلسه چهارشنبه شورای نگهبان مطرح کرده و 

تصمیم خواهیم گرفت.
وی در پاس��خ به این س��وال که اگر شبهات مطرح 
ش��ده درباره مدرک تحصیلی منتخب تفرش تایید 
ش��ود، تکلیف چیس��ت، تاکی��د کرد: اگ��ر مدرک 
تحصیل��ی وی مورد تایید ق��رار نگیرد، ما انتخابات 
را در تف��رش ابطال کرده و انتخابات میان دوره ای 

برگزار خواهیم کرد.  فارس 

واکنش سخنگوی دولت 
به احتمال پرداخت 

حقوق  نجومی
علی ربیعی درب��اره اینکه افزایش حقوق کارمندان 
در سال ۹۹ که به دلیل عدم تعیین سقف می تواند 
تداع��ی کننده حقوق های نجومی باش��د، گفت: در 
بخ��ش دولت��ی بطور کلی خ��ارج از قواع��د امکان 

پرداخت وجود ندارد.
علی ربیعی س��خنگوی دولت در نشس��ت خبری با 
خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس دیوان محاس��بات 
در جری��ان قرائت گ��زارش تفریغ بودج��ه ۹۷ در 
صحن علنی مجلس با اش��اره ب��ه مصوبات افزایش 
حق��وق دولت در م��اه های اخیر، گفته اس��ت که 
افزایش حقوق کارمندان در س��ال ۹۹ که به دلیل 
عدم تعیین سقف می تواند تداعی کننده حقوق های 
نجومی باش��د، گفت: جایی که حقوق های متعارف 
بود، ش��رکتهای نهادهای عمومی ب��ود، هیات امنا 
های اینها مکلف ش��دند، باید با سازمان استخدامی 
کشور به ریاس��ت آقای انصاری )هماهنگ( باشند 
و ای��ن موضوع به آنج��ا باید ب��رود و آنجا تصمیم 

بگیرند.
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رسول اكرم)ص(:  ماه مبارک رمضان ابتدایش رحمت و میانه  اش مغفرت 
و پایانش آزادی از آتش جهنم است.

گزارش

هشدار ستاد كل نیروهای مسلح؛
هر گونه اقدام غیرقانونی و تحریک 
آمیز با برخورد قاطع مواجه می شود

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای با بیان اینکه 
ه��ر گونه اقدام تحریک آمیز با برخورد قاطع مواجه 
می شود، تاکید کرد: ایران حضور آمریکا و متحدان 
آن را منش��أ ش��رارت و ناامنی در منطق��ه ارزیابی 

می کند.
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای حضور ارتش 
ایاالت متحده آمریکا در خلیج فارس، تنگه هرمز و 
دریای عمان را مخل امنیت منطقه توصیف و تأکید 
کرد: تشکیل اتئالف های دروغین به رهبری آمریکا 
به بهانه حفظ امنیت کشتیرانی نه تنها برای کمک 
به این امر نبوده بلکه اقدامی مخاطره آمیز و در عین 

حال بر هم زننده صلح و امنیت منطقه است.
در این بیانیه آمده اس��ت : خلیج فارس، تنگه هرمز 
و دری��ای عمان به عنوان آبراههای مهم بین المللی 
و شاهرگ اقتصاد جهانی همواره مناطق امنی برای 
تردد و عبور و مرور کشتی های نفتی و تجاری بوده 
و در تمام سال های گذشته از امنیت الزم برخوردار 
بوده اس��ت و در این جهت جمهوری اسالمی ایران 
با همکاری کشورهای منطقه کوشیده است ثبات و 

آرامش را در تراز قابل قبولی حفظ کنند.
ای��ن بیانیه می افزای��د : فتارهای مخاط��ره آمیز و 
برهم زننده امنیت کش��تیرانی از زمانی آغاز شد که 
پای کش��ور ماجراجو و تروریست آمریکا و برخی از 
متحدان آن به این منطقه حس��اس باز شده است. 
آمریکا با تردد پرضرر و استقرار پایگاه های نظامی در 
منطقه عماًل منشأ بی قانونی، شرارت و ناامنی شده 
و جمهوری اس��المی ایران بارها رفتارهای بی ثبات 
کننده و بر هم زننده نظم و امنیت منطقه ای و مغایر 
ب��ا قوانین و مقررات بین المللی آمریکا را به مجامع 

جهانی و بین المللی گوشزد کرده است.
در این بیانیه تاکید ش��ده اس��ت : س��ال 13۹8 را 
می توان اوج شرارت و تحرکات ناامن کننده آمریکا 
در منطقه دانست که به بهانه دروغین امنیت کشتی 
ران��ی در خلیج فارس، تنگه هرم��ز و دریای عمان 
اقدام به تشکیل ائتالف های چندگانه در منطقه کرد 
و با گسیل ناوهای نظامی و افزایش و استقرار نیروی 
نظامی، مخاطرات فراوانی را ایجاد و اقدامات خارج 
از عرف بین المللی و حقوق دریاها را مرتکب ش��د 

که همچنان هم ادامه دارد.
در ادام��ه این بیانیه با اش��اره به اینکه عملیات های 
ایذای��ی و تحریک آمی��ز نظامی، تمرین��ات رزمی، 
تیراندازی، تجاوزات س��رزمینی، می افزاید : از این 
رو ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
حض��ور آمریکا و متحدان آن را نامش��روع و مبدأ و 
منش��أ شرارت و ناامنی در منطقه ارزیابی می کند و 
از آنه��ا می خواهد هنگام تردد در آب های انحصاری 
اقتصادی ایران، ضمن تمکین از قوانین و قواعد بین 
المللی و همچنین مقررات جمهوری اسالمی ایران 
از هر گونه ماجراجوی��ی، اقدامات مغایر دریانوردی 
ایمن و بی ض��رر و روایت های دروغین از رفتارهای 

مخاطره آمیز خود، جداً خودداری کنند.
ستاد کل نیروهای مسلح شدیداً هشدار می دهد که 
هنگام عبور از آب های انحصاری اقتصادی جمهوری 
اس��المی ای��ران در دریای عمان و خلی��ج فارس و 
فضای هوایی این مناطق شامل FIR )فضای تحت 
مدیریت هوایی کشور( و ADIZ )منطقه شناسایی 
پدافن��د هوایی( ب��ه قوانین و مق��ررات بین المللی 
احت��رام بگذارند و از ایجاد هر گونه تنش و درگیری 
خ��ودداری کنند. این بیانیه تاکید کرد : همان گونه 
که بارها اعالم ش��ده است، جمهوری اسالمی ایران 
آغازگ��ر هیچگونه تنش و درگیری در منطقه نبوده 
و نیس��ت اّما همواره ب��ا آمادگی، صالبت و قدرت از 
تمامیت ارضی خود دفاع می کند و بدیهی است هر 
گونه ماجراجویی، اقدام ایذایی و تحریک آمیز منجر 
به عکس العم��ل قاطع نیروهای مس��لح جمهوری 
اس��المی ایران خواهد ش��د که عواق��ب آن متوجه 

نیروهای متخاصم از جمله آمریکا خواهد بود.

خبر

تجدید آگهى مزایده 

دهیارى روستاى گردوه 

–

آیا احزاب سیاسی نقش آفرینی قابل قبول در بحران کرونا داشتند؟

جریان های سیاسی یار هستند یا بار؟!


