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اقتصــاد  و  معیشــت 
ــث  ــی از مباح ــوار، یک خان
و  ســاری  موضوعــات  و 
ــی  ــور زندگ ــاری در مح ج
در  اســت؛  بشــر  امــروز 
ــد  ــان درآم ــی از زم مقطع
ــوان  ــرد به عن ــوق م و حق
ــادی،  ــور اقتص ــی ام متول
جوابگــوی نیازهــای افــراد خانــواده بــود، و ایــن موضــوع 
موجــب دور مانــدن قشــر زنــان از فعالیت هــای مختلــف 
ــر  ــل آن کمت ــده دلی ــه عم ــد ک ــه می ش ــرون از خان بی
بــودن نیازهــای خانــواده ســنتی و همچنیــن پاییــن بودن 
خواســته های رفاهــی اعضــای خانــوار بــود، چیــزی کــه 
ــرات  ــی تغیی ــانه های جمع ــود رس ــت وج ــه عل ــروزه ب ام

ــت. ــده اس ــامل ش ــادی را ش ــیار زی بس
ــه ســامان  ــا ب ــار وضعیــت ن ــن موضــوع را اگــر در کن ای
اقتصــادی جامعــه بگذاریــم کــه عمــده  دلیــل بــه وجــود 
آمدنــش، ابعاد سیاســی و مدیریتی موردبحث کارشناســان 
ــادی  ــن اقتص ــش زن در تأمی ــده نق ــث ش ــت، باع هس

خانوارهــا بیشــتر موردتوجــه قــرار گیــرد؛ تا در کنــار نقش 
مــادری و همســری  در امــر معیشــت و اقتصــاد خانــواده 

ــد. ــن باش ــز نقش آفری نی
ــه  ــود دارد ک ــز وج ــکالتی نی ــه مش ــیر البت ــن مس در ای
ــزی مناســب صــورت  ــا برنامه ری ــع آن ه ــرای رف ــد ب بای
ــوان در محــور  ــده مشــکل بان ــوان عم ــاید بت ــرد. ش گی
فعالیت هــای اقتصــادی  را مســائلی ماننــد انتخــاب نــوع 
شــغل، نــوع محصــول تولیدی یــا نــوع خدماتــی آن؛ بازار 
فــروش محصــول یــا خدمــت عرضه شــده؛ عــدم وجــود 
زیرســاخت های الزم بــرای فــروش محصــول تولیدشــده 
و درنهایــت داشــتن حداقــل درآمــد نســبی و مؤثــر بــرای 
خــود و خانــواده در قبــال فعالیتــی کــه انجــام می دهنــد، 
ــوزه  ــن ح ــکالت ای ــع مش ــرای رف ــه ب ــت. البت دانس
می تــوان از طرح هــای عملیاتــی شــده در جوامــع دیگــر 
ــرد  ــی داشــته اند، برداشــت ک ــی را در پ ــه موفقیت های ک
ــی را  ــن طرح هــا، فعالیت هــای خوب ــا بومی ســازی ای و ب

ــرد. ــزی ک برنامه ری
در قدیــم زنــان و بانــوان در امــوری مثــل فــرش بافته هــا، 
نســاجی و پارچه بافــی، همچنیــن دامــداری و کشــاورزی 

و حفــظ باغــات نقــش مؤثــر و فزاینــده ای داشــتند. امــروز 
ــی  ــر فعالیت های ــت ب ــت درس ــا مدیری ــوان ب ــز می ت نی
کــه زنــان و بانــوان بایــد بــدون حاشــیه و اســترس های 
فراخــور فعالیت هــای بیــرون از خانــه انجــام دهنــد، باعث 

زمینه ســازی تأمیــن مایحتــاج زندگــی آن هــا شــد.
ــای  ــا از آموزش ه ــی  م ــای مهارت ــفانه آموزش ه متأس
ــتر  ــوالت بیش ــرای محص ــازار ب ــاد ب ــی و ایج بازاریاب
ــاد و  ــم اقتص ــه در عل ــت ک ــی اس ــن در حال ــت، ای اس
ــی یکــی  ــروش و بازاریاب حــوزه کســب وکار، موضــوع ف
از دغدغه هــای بســیار مهــم و قابل توجــه هســت. 
ــی ایجــاد کســب وکار،  ــار آموزش هــای مهارت ــذا در کن ل
مهارت هــای الزم بــرای ایجــاد بــازار فــروش محصــول 

ــی شــود. ــف و عملیات ــد تعری ــز بای نی
ــا  ــم، ام ــاده کرده ای ــون را آم ــوزش فن ــترهای آم ــا بس م
ــوالت  ــروش محص ــازار ف ــاخت های ب ــترها و زیرس بس
قابل توجهــی  کار  آن  بــرای  و  نکرده ایــم  توجــه  را 
ــوردن  ــر هــم خ ــود باعــث ب ــن خ ــم و ای انجــام نداده ای
ــی  ــد کارهای ــود. هرچن ــروش می ش ــد و ف ــه تولی چرخ
انجام گرفتــه، امــا طبیعتــاً بــه میــزان کفایــت انجام نشــده 

غفلت از نقش کلیدی زنان در اقتصاد خانوار
جواد فیاضی/ فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

ــت. ــرده اس ــرف نک ــاًل برط ــکل را در کام و مش
ایجــاد  بــه  بایــد  جهــادی  باروحیــه  مســئولین 
بازارچه هــای حقیقــی و مجــازی، معرفــی محصــوالت 
ــتانی،  ــرون شهرس ــای بی ــه  بازاره ــی ب ــدی خانگ تولی
آموزش هــای مناســب درزمینــه  ایجــاد شــبکه ها 
شناســایی  بانــوان،  بــه  اشــتغال  زنجیره هــای  و 
ــدار  ــی و خری ــا متقاض ــرای آن ه ــه ب ــی ک محصوالت
ــای  ــه راه حل ه ــی ک ــای آموزش ــود دارد و کارگاه ه وج

ــد. ــک کنن ــد، کم ــه نمای ــی ارائ عملیات
ــه ایــن مســیر و پشــتیبانی درســت  مطمئنــاً کمــک ب
از ظرفیــت بانــوان در جامعــه، باعــث رفــع مشــکالت 
ــا  ــود، و نه تنه ــا می ش ــادی خانواره ــتی و اقتص معیش
ــی اتفــاق می افتــد، بلکــه نقــش  ایــن موضــوع به خوب
ــن  ــیب ممک ــن آس ــز کمتری ــادری نی ــری و م همس
را می خــورد وزنــان می تواننــد بــه ایــن وظیفــه 
ــه  ــزی ک ــد، چی ــز بپردازن ــردی نی بســیار مهــم و راهب
ســنگین  فعالیت هــای  چرخــه ی  در  مع األســف 
ــادی را  ــان گم شــده و فرســایش زی ــرای زن صنعتــی ب

ــراه داشــته اســت. ــه هم ــن قشــر ب ــرای ای ب
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لطفــا  اول  ســوال  عنــوان  بــه 
بفرماییــد معرفــی  را  خــود 

متولــد 1340  فیروزآبــادی،  برزگــری  حبیــب  مــن 
ــلح  ــای مس ــته نیروه ــد و بازنشس ــاد میب ــه فیروزآب محل
کــه  فرزنــدم  صاحــب 4  و  هســتم  دفــاع(  )وزارت 
هــر 4 تــا پســر هســتند. الحمــدهلل همــه شــان 
سروســامان گرفتــه انــد و مــن مانــده ام و همســرم.

ــا  ــروز بچه ه ــی ام ــبک زندگ ــان س ــه نظرت ب
بــا بچه هــای قدیمــی چــه تفاوت هایــی دارد؟

ــه  ــا آن روزهــا را، ب ــر دانســت ی نمی شــود اآلن را بهت
نظــرم اقتضــای ایــن زمــان بــا امکاناتــش اگــر قدیــم 
ــن هســت  ــود. مهــم ای ــود، شــرایط یکســان ب هــم ب
ــا در  ــاًل خانواده ه ــد؛ مث ــرل کنن ــا کنت ــه خانواده ه ک
قدیــم حساســیت بیشــتری روی تربیــت فرزنــدان خود 
ــادر  ــدر و م ــه پ ــرام ب ــد احت ــی مانن ــتند و چیزهای داش
ــا بچه هــا شــوخی  ــن اواخــر ب ــود. ای ــر ب بســیار مهم ت
می کــردم کــه زمــان مــا پدرســاالری بــود و حــاال کــه 
مــا پــدر شــدیم، فرزنــد ســاالری شــده. اآلن بچه هــا 
ازلحــاظ فهــم مســائل عمومــی خیلــی بهتــر هســتند، 
قدیــم خبــر جایــی را نداشــتند، نمی شــود گفــت 
کــه بــد بــوده یــا خــوب، هرزمانــی اقتضــای شــرایط 

ــودش را دارد. خ

غیــور  ماننــد  شــاخصه هایی  قدیــم  از 
بــودن و شــجاع بــودن روی محلــه ای مثــل 
فیروزآبــاد مانــده اســت، نظرتــان چیســت؟

ــز  ــه متمرک ــی ب ــت یک بخش ــن اس ــن ای ــور م تص
ــه  ــن محل ــتان در ای ــدارس و دبیرس ــازار، م ــودن ب ب
ــتان  ــاد دبیرس ــا اآلن در فیروزآب ــی م ــردد؛ یعن برمی گ
ــا  ــتیم و اینج ــد را داش ــتان مفی ــد دبیرس ــدی بع میب
 ... و  رکن آبــاد  یخــدان،  محمودآبــاد،  بچه هــای 
بچه هــای  همیشــه  شــرایط  ایــن  در  می آمدنــد. 
فیروزآبــاد از ایــن جهــات خودشــان را یکســر و گــردن 
علت هــای  شــاید  هرچنــد  می دانســتند.  باالتــر 
ــاس  ــه احس ــی اینک ــد. ول ــته باش ــم داش ــری ه دیگ
ــل  ــت و مح ــری هس ــه ی بزرگ ت ــک محل ــد ی می ش
رجــوع اســت، یعنــی بــازارش، مدرســه اش، مغــازه اش 
ــن احســاس می شــد. ــث ای ــوع اســت، باع محــل رج

در مــورد یهودیانــی کــه در محلــه فیروزآبــاد 
ســکونت داشــتند چیــزی بــه خاطــر داریــد؟

در محلــه قلعــه فیروزآبــاد بودنــد کــه البتــه قلعــه ای به 
ایــن صــورت کــه مــا می شناســیم مثــل قلعــه بارجیــن 
یــا ناریــن قلعــه وجــود نداشــت؛ مــن حداقــل ندیــدم 
ــا  ــوی ذهــن م ــه ت ــه ای باشــد ک ــه شــکل قلع ــه ب ک
هســت. شغلشــان هــم پارچه فروشــی بــوده، پیرمــردی 
ــوده کــه پارچه هــا را روی االغ خــود می بســته  هــم ب
و در کوچه هــا به صــورت ســیار فــروش داشــته، 
ــتی  ــم صهیونیس ــران رژی ــل س ــه نس ــد ک می گوین
ــا غلطــی آن را  ــتی ی ــه درس ــوده ک ــرد ب ــن پیرم از ای

نمی دانــم.

بــود؟  جــوری  چــه  مــردم  تعامــل 
یعنــی خصومتــی بــا این هــا داشــتند؟

خودشــان هــم احســاس می کردنــد تــوی محلــه 
ــگاه  ــا ن ــه آن ه ــر ب ــگاه دیگ ــک ن ــا ی ــلمان ها ب مس
ــر  ــردم درگی ــا م ــه ب ــد ک ــعی نمی کردن ــود؛ س می ش

ــا  ــه ب ــه پارچ ــک معامل ــد ی ــم در ح ــردم ه ــوند، م ش
آن هــا انجــام می دادنــد، در مســائل دیگــر مثــل 
ــم و  ــیت داری ــتند حساس ــم می دانس ــوراک ه خوردوخ

می کردنــد. رعایــت 

کدخدای فیروزآباد یادتان هست؟
ــار  ــی چه ــه ال ــواًل س ــت؛ معم ــادم نیس ــدا را ی کدخ
ــردم  ــه محــل رجــوع م ــد ک ــاد بودن ــر در فیروزآب نف
محــل  بــزرگ  را  آن هــا  به اصطــالح  بودنــد، 
ــه  ــود ک ــوی ب ــا موس ــر آق ــی اکب ــناختند. یک می ش

مغــازه دارد؛ یکــی هــم حــاج محمــود صالحــی بــود؛ 
ــتند  ــهری را داش ــورای ش ــت ش ــک حال ــی ی به نوع
کــه البتــه بــه ایــن نــام شــناخته نمی شــدند؛ 
ــوع  ــل رج ــه مح ــتند ک ــطحی داش ــخصیت و س ش

ــد. ــردم بودن ــکالت م مش

ــا  ــد ی معتمدیــن بیشــتر محــل رجــوع بودن
ــون؟ روحانی

ببینیــد روحانیــون معمــواًل بــه خاطــر چیزهــای خاصی 
ــه آن هــا رجــوع می شــد؛ مســائل شــرعی و خمــس  ب
و زکاتشــان را مــردم بــه افــراد متدینــی مثــل مرحــوم 
ایــت اهلل اعرافــی ارجــاع می دادنــد، اینکــه در مســائل 
ــود و  ــور نب ــود این ط ــوع ش ــا رج ــه آن ه ــف ب مختل
اصــاًل روحانــی شــاخصی در محلــه نداشــتیم کــه ایــن 
اتفــاق بیفتــد؛ یک چنــد تایــی هــم کــه بودنــد بیشــتر 
ــاج  ــا موســوی، ح ــر آق ــل اکب ــه مث ــد ک ــری بودن منب
محمــود صالحــی و ســید ماشــاءاهلل نقیب ذاکریــن 
ــاال  ــد؛ ح ــردم بودن ــوع م ــل رج ــاً مح ــا تقریب این ه

افــرادی مثــل حــاج مســیح، آقــا یحیــی صادقــی، حــاج 
ســید حســن کرباســی، حــاج ســید محمــود کرباســی و 
این هــا بیشــتر بــه خاطــر اینکــه تاجــر بودنــد و البتــه 
ســواد داشــتند، مــورد مشــورت مــردم و رجــوع آن هــا 

ــد. ــرار می گرفتن ق

ــه انقــاب  ــوط ب شــروع دوران مباحــث مرب
هســت؟ را  یادتــان  میبــد  در  اســامی 

ــا  ــه م ــردد ک ــال 55 و 56 برگ ــه س ــاید ب ــه ش جرق
ــم؛  ــع بودی ــالهای آن موق ــن و س ــم س ــزء ک ــم ج ه

ــل  ــام و حرکــت ایشــان در برخــی از محاف بحــث ام
مطــرح می شــد. مثــاًل رســاله امــام را در حــدی کــه 
کســی بــه کویــت و یــا کربــال رفتــه بــود و بــا خــود 
ــه ای  ــًا بعــد از جرق ــود، مطــرح می شــد. تقریب آورده ب
ــی شــد،  ــن مســئله علن ــه انقــالب ســال 56 زد ای ک
ــرایط  ــن ش ــم در همی ــا ه ــال های م ــن و س هم س
باعالقــه کمتــر یــا بیشــتر وارد جریــان شــدند. محفلی 
در فیروزآبــاد بــود کــه آقــای نامجــو کــه چنــد ســالی 
از مــن بزرگ تــر بــود اداره می کــرد، محفلــی در 
یخــدان کــه آقــای صادقــی مدیریــت می کــرد؛ 
ــا  ــن جمع ه ــود در ای ــه خ ــر عالق ــا ب ــم بن ــراد ه اف
ــد درس  ــه مفی ــان مدرس ــد. آن زم ــرکت می کردن ش
می خوانــدم، به راحتــی هــم در ســال 57 مــدارس 
ــی  ــوم اعراف ــد. مرح ــل می ش ــرات تعطی ــرای تظاه ب
ــدود  ــی از مع ــد یک ــاید میب ــرد و ش ــری می ک رهب
رســمی  به صــورت  کــه  بــود  شهرســتان هایی 
تظاهــرات در آن برگــزار می شــد. نمــاز جمعــه را 
هــم قبــل از انقــالب ایشــان اقامــه می کــرد و خــود 

گفتگوی گروه تاریخ شفاهی میبد با مرحوم حاج حبیب برزگری؛ )قسمت اول(

زمان شاه ما را به عنوان اخالل گر زندانی کردند

ــت.  ــی داش ــی را در پ ــرات هفتگ ــا تظاه ــن نمازه ای
گاهــی هــم راه می افتادنــد بــه ســمت اردکان کــه در 
پــی آن هــا همــراه شــدن مرحــوم آیــت اهلل خاتمــی و 
مردمــش را در پــی داشــت، یــادم هســت کــه دریکــی 
از ایــن تظاهــرات و نزدیــک ژاندارمــری اول خیابــان 
یــدک  را  چیزهایــی  ارتشــی  جیپ هــای  بســیج، 
ــد  ــردم می گفتن ــود؛ م ــیده ب ــه پوش ــیدند ک می کش

ــت. ــک اس ــوپ و تان ــا ت این ه

جریــان  در  منســجمی  فعالیــت  پــس   
نداشــتید؟ تشــکیات  و  انقــاب 
تشــکیالتی بــه ایــن شــکلی کــه مثاًل منســجم باشــد، 
خیــر؛ شــاید کســانی کــه چنــد ســالی از مــا بزرگ تــر 
بودنــد بیشــتر درگیــر ایــن مســائل بودند؛ یادم هســت 
در همــان موقــع درگیری هــای انقــالب، پــدرم موتــور 
ــد  ــجد آخون ــروی مس ــازه اش روب ــود و مغ ــده ب خری
بــود؛ تابســتان بــود و بایــد بــرای خریــدن قالــب یــخ 
ــهید  ــا ش ــم، ب ــاد می رفتی ــخ در امیرآب ــه ی ــه کارخان ب
نامجــو کــه همــکالس بــودم همــراه شــدیم. ایشــان 
تــا دوره دبیرســتان کــه باهــم بودیــم درس خوانــد و 
بعــد بــه ســپاه رفــت. همیشــه رفیــق بودیــم. مغــازه 
قصابــی پــدرش کنــار بقالــی پــدرم بــود. بــه محمــد 
ــاالی ســر  ــم. آمدیــم ب ــا برویــم یــخ بیاوری گفتــم بی
ــا  ــان ت ــل خیاب ــم داخ ــا )ع( پیچیدی ــام رض ــار ام چه
ــه ســمت ســه راهی کــه آن موقــع اســمش  ــم ب بروی
شــریعتی بــود. رئیــس پاســگاه موتورســوار بــود 
ــرد.  ــک ک ــا ش ــه م ــا ب ــم اینج ــاال آمدی ــا ب ــا م و ت
ــا  ــاد؛ ب ــود زی ــوم نب ــم آن روز مرس ــواری ه موتورس
ــرد و  ــک ک ــم ش ــه می آمدی ــاد ک ــرعت زی ــن س ای
دنبــال مــا راه افتــاد. از ســه راهی کــه نزدیــک پــارک 
فلســطین کنونــی بــود بــه ســمت چــپ پیچیدیــم کــه 
ــه  ــوی کوچ ــدم ت ــا آنجاســت. پیچی ــدری م ــزل پ من
خانــه پــدری و چــون کوچــه خاکــی بــود بــه نامجــو 
ــا رئیــس پاســگاه  گفتــم پاهایــش را خــاک بکشــد ت
مــا را خــوب نبینــد. باالخــره بازهــم دنبــال مــا آمــد 
ــاد.  ــورد و نامجــو افت ــوار خ ــه دی ــور ب ــا اینکــه موت ت
ســریع دویــد تــوی کوچــه ای و مــن دوبــاره موتــور را 
ــه بن بســت  ــم ک روشــن کــردم و داخــل کوچــه رفت
بــود. رئیــس پاســگاه باالخــره موفــق شــد پیدایمــان 
ــدان اردکان  ــه زن ــا را ب ــر م ــوان اخالل گ ــد. به عن کن
بردنــد و بــا پــالک گــردن عکــس گرفتنــد. پــدرم هم 
پیــش آقــای صالحــی رفتــه بــود کــه گفتم مشــکالت 
را حــل می کــرد؛ واســطه شــده بــود کــه ایــن بچــه 
ــا  ــد و ت ــه پرونده ســازی کردن ــاورد. البت ــخ بی ــه ی رفت

یــزد هــم رفتیــم.

برگزاری انتخابات با چه کیفیتی بود؟
انتخابــات در آن زمــان اصــواًل نمایشــی بــود. مثــاًل مــا 
صبــح تــا شــب در مســجد می نشســتیم و حــدود پنجــاه 
ــد. آن تعــداد  ــد رأی می دادن ــا صــد نفــر می آمدن نفــر ی
ــد رأی  ــد و می گفتن ــاد می آوردن ــزرگان فیروزآب ــم ب ه
بدهیــد و آن هــا هــم رأی می دادنــد. بــه آن معنایــی کــه 
ــرکت  ــردم ش ــت و م ــرارت اس ــور و ح ــروز دارای ش ام
می کننــد نبــود، حتــی آدم منتخــب هــم از قبــل معلــوم 
ــه  ــه چ ــود ک ــل مشــخص ب ــی نتیجــه از قب ــود، یعن ب

ــود. کســی انتخــاب می ش
ادامه در صفحه چهار

گــروه تاریــخ شــفاهی میبــد در ابتــدای ســال 92 بــا حــاج حبیــب برزگــری از موسســین ســپاه میبــد و از چهــره هــای شــاخص ایثــار و جهــاد در شهرســتان میبــد، گفتگــو کــرد کــه ایــن گفتگــو 
در ایــن شــماره و چنــد شــماره آینــده حائــر منتشــر خواهــد شــد. وی در ابتــدای فروردیــن ســال 99 بــه علــت ابتــدا بــه ویــروس منحــوس کرونــا، دار فانــی را وداع گفــت و در جــوار مــزار دوســت و 

یــار دیرینــش مرحــوم یحیــی زاده آرام گرفــت.
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ــی داد  ــت »طــب کار« نشــان م ــوی نوب ــِت ت جمعی
جمعیــت،  بمانــم!  منتظــر  بایــد  حاالهــا  حــاال 
جــوان و ســرحال بــود و بــرای آینــده شــغلی 
ــف  ــوی ص ــت. ت ــای اول را برمی داش ــود قدم ه خ
ــره و  ــای دو نف ــه گفتگوه ــودم ک ــده ب ــر نش جاگی
شــوخی های چنــد نفــره مرســوم ایــن فضاهــا، 
ــی  ــه گاه ــدی ک ــا میب ــا، نه تنه ــان داد لهجه ه نش
فارســی هــم نیســتند! جوانــی به صــورت تصویــری 
ــظ،  ــود و غلی ــه ب ــاط گرفت ــوام ارتب ــردی از اق ــا م ب
ــه   ــه لهج ــری ب ــرد. چندنف ــت می ک ــی صحب عرب
ــد و برخــی هــم  ــی، شــوخی می کردن شــیرین جنوب
در ســکوت بــه در و دیــوار مطــب نــگاه می کردنــد. 
منشــی، گاهــی بــرای صــدازدن افــراد، بــه مشــکل 
می خــورد! فامیلی هــا، دهقانــی، کارگــر، امامــی 
ــادگی  ــن س ــه ای ــا ب ــد و نه تنه ــی و ... نبودن و آقای

ــد. ــم نبودن ــظ ه ــل تلف ــی قاب ــه حت ک

ــل  ــم؛ قب ــر رفت ــاق دکت ــه شــد داخــل ات ــم ک نوبت
ــی  ــه داروی ــوم مانند»ب ــاری مرس ــؤاالت رگب از س
ــتی؟«،  ــاری داش ــابقه بیم ــیت داری؟«، »س حساس
»ســابقه عمــل جراحــی داری؟« و ...؛ ســؤال اول 
ــدر  ــیدم: »چق ــب پرس ــا تعج ــراه ب ــودم هم را خ
اینجــا غیربومــی داریــم؟!« و جــواب شــنیدم: 
ــدی نیســتند!«  ــا میب ــن م »هشــتاد درصــد مراجعی

ــادگی! ــن س ــه همی ب

ســرآمد  چهره هــای  از  شــجاعی  ســیدمهدی 
کتــاب  اســت.  اســالمی  انقــالب  ادبیــات 
اغلــب  را  او  دموقراضــه«  یــا  »دمکراســی 
و  خوانده انــد  حرفــه ای  کتابخوان هــای 
3کتــاب  به تازگــی  او  از  دارنــد.  به خاطــر 
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــان ب ن ــودکان و نوجوا ــرای ک ب
از  نمی دانــد«  را  همه  چیــز  »هیچ کــس  اســت. 
ــه  ــود ک ــت می ش ــلیمان روای ــرت س ــان حض زب
ســوی  از  جمشــیدی  فرهــاد  تصویرگــری  بــا 
ــده  ــاب ش ــازار کت ــی ب ــتان راه ــارات نیس انتش
نامــردی«  دنیایــی  و  مــردی  »زنــی،  اســت. 
براســاس ماجراهــای پــس از واقعــه عاشــورا 
ــود...  ــی ب ــده و »یک ــاپ ش ــودکان چ ــرای ک ب
ــی  ــی فرازهای ــدف بازخوان ــا ه ــود« ب ــی نب یک
از تاریــخ صــدر اســالم نوشــته شــده اســت. 
بــه  انتقــادی  نگاهــی  همــواره  شــجاعی 
دارد.  کشــور  فرهنگــی  جــاری  موضوع هــای 
ــا  ــهری ب ــوی همش ــی از گفت وگ ــش کوتاه بخ
و جوانــان  نوجوانــان  بــه  ای  توصیــه  او کــه 

بخوانیــد؛ ادامــه  در  را  اســت 

تحت تأثیــر  عزیــز  نوجوانــان  و  جوانــان 
جــو غالــب فضــای مجــازی قــرار نگیرنــد و 
فضــا ســپری  ایــن  در  را  وقتشــان  باقیمانــده 
مــا  جــدی  ابتالهــای  از  یکــی  نکننــد. 
و  کــودکان  و  نوجوان هــا  کــه  اســت  ایــن 
ــد  ــت مفی ــاعت وق 100س ــر  ــا اگ ــای م جوان ه
و  گوشــی ها  در  90 درصــدش  باشــند،  داشــته 

مــا  ایرانــی  عزیــز  هم وطنــان  بــه  اشــکالی 
کســب  و  رفتــن  روزی  دنبــال  کــه  نیســت، 
حــالل از کمتریــن حقــوق شــهروندی اســت، 
در  کــه  مســئولینی  بــه  اشــکال  شــاید  حتــی 

ایجــاد شــغل  تــوان  شهرســتان های موردنظــر 
ــم  ــته اند ه ــزان را نداش ــن عزی ــرای ای ــب ب مناس
ــد  ــت؛ هرچن ــکال وارد اس ــا اش ــه م ــا ب ــد؛ ام نباش
ــر اســت کــه بگوییــم از همــان ابتــدای امــر و  دی

فضــای مجــازی می گــذرد. ســر و تــه اینهــا 
5ســاعت  شــما  مثــاًل  کــه  می دهــد  نشــان 
ــان  ــزی گیرت ــا چی ــد، ام ــرف کرده ای ــت ص وق

 ! مــده نیا

یــن  ا کــه  فته  توســعه یا ی  ها ر کشــو ر  د
ن  ــا ش خود ــت،  س نها آ ــه  ب ــق  متعل ــوژی  ل تکنو
گوشــی ها  بعضــی  ر  د یی  سیســتم ها اً  خیــر ا
ر  د عت  ــا س ــک  ی ــر  گ ا ــه  ک ــد  ن ه ا د کر ــه  تعبی
 ، شــید با شــته  ا د ر  حضــو زی  مجــا ی  فضــا
ی  فضــا بــا  ن  طتــا تبا ر ا د  به خــو د خو
طبیعتــًا  چــون  ؛  د می شــو قطــع  زی  مجــا

ــتان  ــی در شهرس ــگ صنعت ــت پررن ــاز حرک در آغ
ــر  ــه کارگ ــم ک ــت می کردی ــی مدیری ــد به نوع بای
ــتان های  ــن شهرس ــا از نزدیک تری ــدِی م ــر میب غی
ــی  ــه هم خوان ــد ک ــن می ش ــد تأمی ــه میب ــتان ب اس

ــم  ــتری باه ــی بیش ــی و اجتماع ــت فرهنگ و قراب
داشــتیم و حتــی ســکونت ایــن نیــروی ورودی هــم 
طبیعتــًا در میبــد متمرکــز نمی شــد و به راحتــی 
ــا  ــد؛ ام ــل می ش ــرون منتق ــه بی ــرویس ب ــا س ب

یــم  فته ا یا ر د و  یــم  ه ا د کر بــه  تجر به عینــه 
ا  ر مــی  د آ یــی  ها ر یک جو فضــا  یــن  ا کــه 
گــی  ر بز بتــالی  ا یــن  ا  . د می بــر د  خــو بــا 

ــت. س ا

کــه  لند  خوشــحا مادرهــا  و  پــدر  بعضــی 
مجــازی  فضــای  رد  وا له شــان  سا  4  ،3 بچــه 
ــلط  ــی تس ــه گوش ب ــریع  ــی س ــود و خیل می ش
هنــر  به نظــرم  موضــوع  یــن  ا اســت.  فتــه  یا
ــت  ف آ ــک  ــوو و ی ــک ه ــا ی ــن فض ی ا ــت.  نیس
اســت. نــی  کتابخوا و  لعــه  مطا بــرای  جــدی 

ــر  ــدی دی ــا ح ــاید ت ــه ش ــدی آن ک ــت بع مدیری
ایــن  نمی کنیــم؛  اعمــال  متأســفانه  را  شــده 
ــه داشــته های  ــام آنچــه ک ــروز تم باعــث شــده ام
ــالق  ــنن و اخ ــوم، س ــگ، آداب، رس ــا در فرهن م
بــوده و هســت، تحت الشــعاع اختــالط زیســتی 

ــرد! ــرار بگی ــد ق در میب

عزیــز  هم وطنــان  از  غیربومی هــا  بی شــک 
و از گوشــت و خــون مــا هســتند، امــا طبعــًا 
در  وقتــی  مختلــف  و  متفــاوت  فرهنگ هــای 
ســرزمینی بــه هــم می رســند، بایــد مدیریــت 
نشــوند،  درســتی  مدیریــت  اگــر  و  شــوند 
ــن  ــرای همی ــی ب ــا و حت ــرای م ــیب هایی را ب آس
ــوند  ــث می ش ــی باع ــر بوم ــن غی ــتان هم وط دوس
کــه امــروز بــه خوبــی آنهــا را درک کــرده و 

 ! می کنیــم

میبــد، بایــد بــرای آینــده همــه مــا و فرزنــدان مــا 
ــت  ــراه امنی ــه هم ــالم ب ــی س ــرای زندگ ــی ب جای
ــاعد  ــی مس ــی و اخالق ــی، فرهنگ ــی، اجتماع روان
باشــد، کــه بــا ایــن مســیری کــه طــی کــرده ایــم، 
ــای  ــش ه ــه چال ــا ب ــه ی اینه ــروز هم ــل ام حداق
ــرای  ــًا ب ــد! حتم ــده ان ــار ش ــختی دچ ــیار س بس
کنتــرل ایــن وضعیــت بایــد کارهایــی انجــام شــود، 

ــرود! ــش ن ــوال پی ــن من ــه ای ــه اوضــاع ب ک

میبد؛ آنچه می توانست باشد، آنچه خواهد شد!

آسیب های عدم مدیریت بر اختالط فرهنگی
احمد کریمی

نکات مهم سید مهدی شجاعی نویسنده مطرح کشور برای جوانان و نوجوانان؛

اعتالی فرهنگی جامعه در گرو رشد فرهنگ کتابخوانی
ــه ایــن توجــه کننــد   دیگــر اینکــه مــردم بایــد ب
کــه رشــد و اعتــالی فرهنگــی بــا هیچ چیــز غیــر 
از کتــاب به دســت نمی آیــد؛ یعنــی اگــر احســاس 
کــه  ایســتگاه هایی  و  کانال هــا  کــه  می کننــد 
ــد،  ــی بده ــق فرهنگ ــد عم ــده، می توان ــد آم پدی
ــاید  ــا ش ــه اینه ــد. هم ــه، نمی توان ــت ن ــد گف بای
امــا  دهــد،  گســترش  ســطح  در  را  اطالعــات 
ــش  ــی بین ــه آدم ــد ب ــه می توان ــت ک ــاب اس کت
دهــد. بینــش را هیــچ  یــک از فضاهــای مجــازی 
ــد  ــرش می دهن ــر نگ ــد. تغیی ــی نمی ده ــه کس ب

و درحقیقــت بینــش عمیــق را دور می کننــد.

بچه هــا  بــه  مربیــان  بایــد  را  موضــوع  ایــن 
یــن  ا هــم  اصلــی  متولیــان  کننــد.  گوشــزد 
کارهــا را نمی کننــد. وزارت ارشــاد و صــدا و 
وزارت  نمی کننــد.  فرهنگــی  کار  مــا  ســیمای 
یــن اســت کــه کار  ارشــاد مــا کــه وظیفــه اش ا
ــئولیتش را در  ــه مس ــد، هم ــام ده ــی انج فرهنگ
ــا را  ــه کتاب ه ــرده ک ــه ک ــوع خالص ــن موض ی ا
ــورد.  ــی بربخ ــه جای ــادا ب ــا مب ــد ت ــزی کن ممی
ــام  ــون انج ــی در تلویزی ن ــج کتابخوا ــه  تروی ینک ا
ــت  ــط سیاس ــود. فق ــده نمی ش ــاًل دی ــود، اص ش
ــود  ــاپ نمی ش ــه چ ــود دارد. آنچ ــی وج نقباض ا
ــه  ــی ک ــرای کارهای ــت. ب ــم نیس ــان مه برایش
کــه  را  کســی  و  ننــد  نگرا می یابــد،   نتشــار  ا
تــا  یــأس می رســانند  بــه  کتــاب می نویســد 
خــودش  کار  به دنبــال  و  کنــد  رهــا  هــم  او 

ــرود! ب
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  ادامه از صفحه دو

مرحــوم  از  غیــر  راهپیمایی هــا  لیــدر 
آیــت اهلل اعرافــی، در زمــان قبــل از انقاب 

ــد؟ ــانی بودن ــه کس چ
 کســانی مثــل آقــای فاضــل بودنــد کــه ســخنرانی 
ــرادی  ــش از اف ــم روان بخ ــیخ قاس ــد، ش می کردن
ــت  ــاط داش ــگاهی ارتب ــپ دانش ــا تی ــه ب ــود ک ب
مثــل نامجــو در فیروزآبــاد و صادقــی در یخــدان و 
حتــی بــا غیــر دانشــجویان؛ آقــای روحانــی بیشــتر 
ــد؛  ــور اینجــا بودن ــود، آقــای نبــی پ قــم ســاکن ب
برخــی دیگــر هــم به طــور مقطعــی در میبــد 

حضــور داشــتند.

از مرحــوم آیــت اهلل اعرافــی نکاتــی 
بفرمائیــد؟ داریــد 

نقطــه بــارز زندگــی شــیخ ابراهیم، ســاده زیســتی 
ــود؛ همچنیــن تواضــع و صداقتــی کــه  ایشــان ب
ــیخ«؛  ــد »آش ــم می گفتن ــان ه ــه ایش ــتند؛ ب داش
احتــرام خاصــی مخصوصــًا در شــهیدیه داشــتند؛ 
ــای  ــتند آنتن ه ــون داش ــه تلویزی ــا ک ــی آن ه حت
ــد و  ــع می کردن ــت بام جم ــاالی پش ــود را از ب خ
ــد. ــت می کردن ــد و رعای ــب ها راه می انداختن ش

 خاطره ای خاص از ایشان دارید؟
بیشــتر رابطــه مابعــد از انقــالب و بعــد از تشــکیل 
ــئولیتی  ــر مس ــه خاط ــت. ب ــورت گرف ــپاه ص س
ــان  ــًا انس ــم. واقع ــاط می گرفت ــتم ارتب ــه داش ک
آدم  بــه  آرامــش  احســاس  نمی شــد،  خســته 
ــه در  ــد ک ــه بودن ــده ای رفت ــد. ع ــل می ش منتق
محــدوده شــهرک شــهدا بــا نامــه حاج آقــا زمیــن 
بگیرنــد. کســی هــم مباشــر ایشــان بــود کــه بــا 
ــذار می شــد. برخــی  ــن واگ مشــورت ایشــان زمی
ــردن  ــی ک ــا کپ ــد و ب ــرده بودن ــتفاده ک سوءاس
ــد.  ــه بودن ــن را گرفت ــن زمی ــا، چندی ــه حاج آق نام
ــود و  ــرده ب ــن کار را ک ــر ای ــت خی ــا نی ایشــان ب
ــد.  ایــن افــراد متأســفانه سوءاســتفاده کــرده بودن
ــده  ــال ســال 62 اســت کــه فرمان ــن حــرف م ای
ــه  ــم ک ــاد مســکن ه ــای بنی ــودم. بچه ه ــپاه ب س
آقــای افخمــی مسئولشــان بــود، ارتبــاط گرفتنــد 
ــد سوءاســتفاده می کننــد و نظــم  کــه برخــی دارن
و نظامــی در ایــن موضــوع نیســت، حاج آقــا 
ــی  ــت ول ــتضعف اس ــه مس ــن دادن ب ــال زمی دنب
بــه نفــع برخــی دیگــر شــده اســت. مــن را 
ــوم  ــت مرح ــم خدم ــده ه ــد و بن ــطه کردن واس
اعرافــی رفتــم و موضــوع را بیــان کــردم. گفتــم 
ــری کارگاه و  ــا کارب ــی ب ــال هرکس ــه به هرح ک
ــرد  ــا را می گی ــن زمین ه ــه و ... ای ــه و خان کارخان
از  نمی شــود،  رعایــت  شهرســازی  اصــول  و 
طرفــی بایــد بعــداً خیابان کشــی و خدمــات آب و 
ــه ســخت  ــته باشــیم ک ــم داش ــا ه ــرق و این ه ب
می شــود. ایشــان هــم مجــوزی دادنــد کــه 
ســاماندهی کنیــم. بــا بچه هــای بنیــاد هماهنــگ 
شــدیم و آن هــا هــم بــا تجهیــزات آمدند و شــروع 
ــه  ــب اضاف ــا و تخری ــطیح زمین ه ــه تس ــد ب ش
ــی  ــع برخ ــث تجم ــوع باع ــن موض ــاخته ها؛ ای س
جلــوی بنیــاد مســکن شــد. آقــای افخمــی تمــاس 
گرفــت کــه برخــی جلــوی بنیــاد جمــع شــده اند؛ 
ــا  ــا این هــا صحبــت کــن. رفتــم و ب ــا ب گفــت بی
ایــن افــراد کــه حــدود پنجــاه نفــر بودنــد مقداری 
صحبــت کــردم. گفتــم همــه هــم را می شناســیم، 
ــد  ــه بای ــم هســت ک ــاج ه ــما آدم محت وســط ش
ــوب  ــان خ ــم وضعش ــی ه ــرد. برخ ــش ک کمک
ــن را  ــد. ای ــا نمی رس ــه آن ه ــن ب ــه زمی ــت ک اس
بایــد بنیــاد تحقیــق کنــد و تصمیــم بگیــرد. ایــن 

ــر شــد. ــه خی ــم ب ــداهلل خت موضــوع الحم
ادامه گفتگو در شماره های آینده

مقـام معظـم رهبـری نـوروز امسـال در مورد کسـانی که 
کاندیدای ریاسـت جمهوری می شـوند، فرمودند: »انتظار 
داریم سـنگینی کار را متوجه شـوید و بدانید چه مسؤولیت 
سـنگینی را می خواهیـد بـر دوش بگیریـد. اگـر دیدیـد 
می توانیـد این مسـؤولیت را به عهـده بگیرید، آنـگاه وارد 

کارزار انتخاباتی شـوید«.
بـا ایـن حـال افرادی هسـتند که به غلـط خـود را کاندیدا 
می کننـد کـه در اینجا کاندیدای نادرسـت می نامیم شـان. 
در ایـن نوشـته سـعی داریـم به ریشـه یابی علـت حضور 
کاندیداهـای نادرسـت برسـیم. پـس در ادامه بـه برخی از 

این ریشـه هـا اشـاره ای گذرا مـی کنیم:
۱- حس همه چیز دانی

در فرهنـگ اجتماعـی مردم مان، تجزیه و تحلیـل، اظهار 
نظر و ارائه راهکار و پیشـنهاد درباره هر مسـاله و واقعه ای 
امـری طبیعی و تقریبا همه گیر اسـت. افراد دوسـت دارند 
دربـاره همـه چیـز نظـر دهنـد. شـاید در یک نـگاه خرد، 
چنیـن سـبکی نـه تنها مطـرود نباشـد، بلکه مقبـول هم 
باشـد امـا وقتـی دایره ایـن اظهارنظرهـا، همه چیـز و در 
همـه سـطوح را در بر می گیرد، نوعی تـرس و واهمه پیدا 
می شـود. در واقـع، بـا نوعـی آسـان گیری امـور را ناقص 
رصـد کـرده و با کمترین اشـراف و دسـتیابی به کمترین 
داده و قـوه ژرف اندیشـی بسـیار سـطحی، بـه تحلیـل و 
بررسـی پیچیده تریـن مسـائل پرداختـه، حتـی بـرای آن 
راهـکار و نسـخه تجویز می کنند. حـس همه  چیز فهمی 
و همـه  چیـز دانی تا جایی در فرهنـگ عمومی نفوذ کرده 
که اگر صحبت و نظر و کارشناسـی موهوم افراد مسـموع 
نشـود یـا بـه کار گرفتـه نشـود، بـا نوعـی بغـض و کینه 
مواجـه شـده و بی احترامـی و بی توجهی قلمداد می شـود. 
 در حـوزه مدیریت مسـائل کالن جامعـه نیز این فرهنگ 
تسـری پیدا کرده و هر کس با هر نسـخه دم دسـتی، فکر 
می کند می تواند منجی و سـوپرمن باشـد. ایـن اواخر و در 
نزدیکی هـای انتخابـات از ایـن گونه نسـخه ها زیاد یافت 
می شـود. حـال اگـر چنـد نفر هـم برایـش سـوت و کف 
 زده باشـند، اعتمـاد به نفس را به سـقف خود می رسـاند و 
فـرد فکـر می کند جـز او، دیگری ریشـه حل مشـکالت 
را نمی دانـد و می توانـد بـا یکـی دو حرکـت همـه چیز را 
بـه سـمت اصالح و صـالح پیش ببـرد. عده بی شـماری 
بـا  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  ثبت نام کننـدگان  از 
همیـن حـس و حـال می آینـد. در ایـن حس، دلسـوزی، 
خـود بزرگ بینـی، نگاه هـای تک بعـدی، قوه انتقـادی از 
جنـس سـلبی و آسـان کـردن مسـأله ها تـا حد ابتـذال با 

هـم دیده می شـود. 
در  اخیـر  رئیس جمهـور   2 اظهارنظرهـای  و  راه حل هـا 
رقابت هـای انتخاباتی شـان را بخوانیـد، پرشـمار از ایـن 
دوره  طـول  در  کـه  می شـود  یافـت  راه حل هـا  دسـت 
مسؤولیت شـان، منتقـدان آنها را بـه آن اظهارنظرها توجه 
می دهنـد. عکس العمل هـا هـم جالب اسـت: یـا اینکه به 
کل حاشـا می شـود و از جنس »کی بـود؟ کی گفت؟ من 
نبـودم« می شـود یا اینکـه برایش هزاران متغیر و فلسـفه 

و بـاال و پاییـن می چیننـد کـه شـاید توجیهی باشـد. 
۲- حس اختیار گسترده

جنس ریاسـتی و تشـریفاتی مسـؤولیت همراه با اختیارات 
هـوس  بـه  را  افـراد  برخـی  ریاسـت جمهوری،  موسـع 
می انـدازد تجربـه شـیرینی را از سـر بگذراننـد. متأسـفانه 
هزینـه قبـول مسـؤولیت در نظـام اینقـدر پاییـن آمـده 
اسـت  کـه افـراد با کمتریـن داشـته ها و تجارب، سـودای 

مسـؤولیت های بـزرگ را در سـر می پروراننـد.
اینکـه بایـد بـرای یـک مسـؤولیت بـا خسـتگی ناپذیری 
فـراوان از جهـت فـردی مجاهـده کنی و زحمت بکشـی 
و بی خوابـی تحمـل کنـی و از جهت اجتماعـی دارای قوه 
ارتباطی و چانه زنی و راهبری باشـی و از نظر اسـتراتژیک 
دارای فکـری بلند و فهمی عمیق و درایتی پرمایه باشـی، 
در سـایه تصویرسـازی های رؤیاگونـه و وهم انگیـز رنـگ 

باختـه و بـه غلـط راحتـی و آسـایش و اختیـار و اسـتفاده 
بالقیـد از امکانـات در اذهان نقش بسـته اسـت.

افـراد بیشـتر از آنکـه خـود را آمـاده مجاهـده ای نفسـگیر 
کننـد، بیشـتر گرفتـار جلوه های ظاهـری خاصـه از جنبه 
اختیـارات آن می شـوند و حسـاب نمی کنند حتـی اگر این 
مسـؤولیت بـا این اختیارات بی حـد و حصر خیالی بـود، در 
سـایه امـر نظـارت و حسابرسـی و تعارض منافع دسـته ها 
و گروه هـا، براحتـی قابـل هزینه کردن و اسـتفاده نیسـت. 
البتـه بدیهـی اسـت ایـن گمـان همین طـور خلق نشـده، 
بلکـه بـا عملکردهـای پر خطا و اشـتباه جـای خـود را در 

ذهن هـا بـاز کرده اسـت. 
۳- حس دیده شدن و تشخص 

شـاید در انقالب اسـالمی این حس کمی بعید باشـد ولی 
واقعیـت آن اسـت کـه هـر چقـدر در جریان انقـالب جلو 
آمدیـم، از حـس خدمـت و پذیرش مسـؤولیت کم شـد و 
بعضا حس دیده شـدن و شـهره شـدن پررنگ شـد. شاید 
یک دلیل عدم گردش مدیریت و مسـؤولیت در 40 سـال 
گذشـته ناشـی از حلقه بسته مدیریتی اسـت که در کشور 
بـه وجـود آمـده و نمی خواهـد از آن پیـاده شـود. در دوران 
احمدی نـژاد، وقتـی بنا بـه اقتضائات و شـرایط عـده ای از 
مدیران همیشـگی جایگزین شـدند، این حس پیاده شدن 
و جـا مانـدن از جرگـه قـدرت در برخی مدیـران به وضوح 
دیـده می شـد و عطـش دوبـاره دیـده شـدن و در معرض 

بـودن در ایشـان خلجـان می کرد. 
 اینکـه شـرایط طـوری پیـش رود که یک مسـؤول، مثل 
یـک هنرپیشـه یا ورزشـکار سـلبریتی، بخواهد خـود را در 
معـرض دیـدگان مردم قرار دهد قصه برخی نامزدهاسـت. 
ایـن فضا در دهـه اخیر بویژه با ورود شـبکه های اجتماعی 
غلظت بیشـتری پیدا کـرده و افرادی کـه می خواهند برای 
مسـؤولیتی خـود را نامزد کنند، در نخسـتین مراحل، یکی 
از شـبکه های اجتماعـی متنـی یـا تصویـری را انتخـاب 
می کننـد و بعضـا یـک شـبکه یـا صفحـه پـر عضـو و 

دنبال کننـده را می خرنـد و... .
 در واقـع هزینه هـای رسـیدن بـه مخاطـب اینقـدر پایین 
آمـده کـه افـراد، زیـاد الزم نیسـت بـرای در معـرض قرار 
گرفتن کار سـنگینی انجام دهند. پلتفرم ها، اپلیکیشـن ها، 
صفحات و شـبکه ها این کار را خیلـی راحت کرده اند. البته 
بدیهـی اسـت بـرای کسـب آرا بایـد دیده شـوی امـا این 
دیده شـدن که به مثابه تکلیف و وظیفه اسـت تا آن دیده 
شـدن که برای رقابت و پیشـی گرفتن از دیگران و حذف 

آنهـا به هـر ترتیبی اسـت، کامال متفاوت اسـت. 
۴- حس تکلیف یا مسؤولیت کاذب

برخـی افـراد خیلی زود بـه حس تکلیف می رسـند و آن را 
کامـال متعیـن بر خود می داننـد. این نوع افـراد، بدون فهم 
معنـای تکلیـف، یـا امر برای شـان مشـتبه می شـود یـا از 
این حربه سوءاسـتفاده شـخصی می کنند. ایـن افراد حتما 
درگیـر یکـی از حس هـای سـه گانه قبلی هم هسـتند اما 
بـا اعـالم اینکه »احسـاس تکلیف کـردم«، نوعی تکلیف 
متعیـن شـده را بـه جامعه القـا می کنند. البته سال هاسـت 
این موضوع دسـتمایه طنز و شـوخی و کنایه شـده اسـت 
اما همچنان کسـانی هسـتند که از این حس، بهره برداری 

خـود را می کننـد و به جامعـه عالمت اشـتباه می دهند. 
افـراد بـه تکلیـف رسـیده در دوره هـای اخیـر، کمتر اسـم 
لطایف الحیلـی  بـا  امـا  می آورنـد  زبـان  بـه  را  تکلیـف 
همـان حـس را منتقـل می کننـد کـه اگـر بـه ایـن نقطه 
نمی رسـیدم، حتمـا خـودم را در معـرض انتخـاب عمومی 

قـرار نمـی دادم. 
۵- غربال ناکارآمد 

عملکـرد شـورای نگهبـان در سـال های دور و نزدیک هم 
پیام های اشـتباهی به ایـن گونه افراد مخابره کرده اسـت. 
در حقیقـت، ایـن شـورا نتوانسـته بـه یک اجمـاع فقهی- 
حقوقـی در احـراز صالحیـت برسـد تـا از ورود ایـن تعداد 
افـراد اشـتباهی جلوگیـری کنـد. در آخریـن تالش هـای 

کمیسـیون شـوراهای مجلـس بـرای کمـک به شـورای 
نگهبـان نیـز این خطا پررنگ تر شـد. در حقیقت طوری با 
اسـتاندارد کردن مسـؤولیت های اجرایی متفاوت و استفاده 
از متغیر زمان، معیارهای اولیه را پیشـنهاد دادند که شـاید 
برخـی افـراد که از هـوس نامزدی گذشـته بودنـد، دوباره 

سـوداهایی را در ذهـن بپرورانند. 
۶- نبود احزاب

باشـگاه سیاسـی ماننـد باشـگاه  ورزشـی محـل تربیـت 
بازیکنـان ملـی اسـت. وقتـی احـزاب غایـب هسـتند یـا 
کم فـروغ و ناکارآمد، جریان تربیت تشـکیالتی و نظام مند 
تبدیـل بـه یـک فضـای پرهـرج و مـرج می شـود که هر 

کسـی در آن، ادعـای در سـطح ملـی بـودن دارد.
متأسـفانه در 4 دهـه گذشـته با شـبحی از احـزاب مواجه 
بوده ایـم کـه عمدتا در نزدیکی انتخابـات به صورت نصفه 
و نیمـه طلوعـی داشـتند و بعـد از بـاال آمـدن دولت هـا، 
پیـروز  و  می رفتنـد  محـاق  بـه  بـاز  شکسـت خورده ها 
انتخابـات، نیـاز بـه پشـتوانه حزبی پیـدا می کـرد آن هم 
بـرای کنتـرل قـدرت و اختیـار رئیس جمهـور و... لـذا بعد 
از مدتی هم بدون جریان سـازی شـبکه ای و تشـکیالتی 
در نقطه هـای سـهم گرفتـن و تصاحب قـدرت و... عقیم 

می ماندنـد.
آبادگـران، تَکـرار می کنم، ۸+7، جمنا و اقسـام شـوراهای 
هماهنگـی اصالح طلبـان و اصولگرایـان، نمونه هایـی از 
ائتالف هـا یا امریه هایی اسـت کـه در نبود احـزاب کارآمد 
نقـش پدرخوانده های خودخوانده را بـازی می کنند. گاهی 
کارشـان می گیـرد و گاهی نـه ولی نهایتش دودی اسـت 

کـه از این بی تشـکیالتی به چشـمان ملت مـی رود. 
 ۷- سوءاستفاده از فرآیند ناکارآمد انتخابات

عـده ای هـم فقـط می آینـد کـه خـود را در معـرض قرار 
دهنـد. یعنـی خودشـان هـم می داننـد رد می شـوند ولـی 
دوسـت دارنـد بیایند. درسـت اسـت اینهـا در نهایـت وارد 
رقابـت نهایـی نمی شـوند امـا کاهنـده اعتبـار انتخابـات 
هسـتند. از آنجـا که سـاختار انتخاباتی ناکارآمد مـا در 20 
روز پایانی تازه روشـن می شـود و هر چه قبل از آن اسـت 
غیررسـمی اسـت، لـذا هر کسـی فرصت دارد حـدود یک 
مـاه قبـل از انتخابـات، خـود و حرف های پختـه و نپخته، 
کارشناسـی های دقیق و نادقیق و اظهارنظرهای درست و 

نادرسـت خـود را در معـرض عموم قـرار دهد.
می دانیـم در فرآیندهـای پیشـرفته انتخاباتـی هر کسـی 
نمی توانـد تـا روزهـای آخـر فرصـت عـرض انـدام یـا به 
صـورت دقیق تـر، کـم کـردن اعتبـار انتخابات را داشـته 
باشـد و اگـر هم بیایـد در همـان دورهـای اول، از صحنه 
رقابـت حـذف و امـکان دیـده شـدن و بعضـا به سـخره 
کشـاندن جریـان انتخابـات را نـدارد امـا انتخابـات مـا 
جوالنـگاه سوءاسـتفاده کنندگان از ناکارآمـدی سـاختاری 

اسـت. انتخابات 

جمع بندی
اینهـا برخـی دالیل معلوم بـود که لزوم حضـور کاندیدای 
درسـت کـه از نـان شـب هـم بـرای انتخابـات واجب تـر 
اسـت و بـرای وضعیـت کنونـی کشـور مـا حتـی حکـم 
مـرگ و زندگـی را دارد، دوبـاره گوشـزد می کنـد. ورود هر 
کاندیدای نادرسـتی هم جریان سیاسـت ورزی در کشور را 
بـا ناپختگـی و نارسـایی مواجه می کند و هـم انتخابات را 
بـه همراه برخی عوامل دیگر به سـمت احساسـی شـدن 

و تضعیـف عقل گرایـی منتهـی می کند. 
یادمـان باشـد انتخـاب درسـت از مسـیر ورود کاندیـدای 
درسـت، غربال و گزینش درسـت و اعالن و تبلیغ درست 
می گـذرد و هـر مرحلـه کـه پرخطـا شـود، در رسـیدن به 
انتخـاب درسـت مـردم، بـه مشـکل خـورده و صـورت 
عقالیـی انتخابـات، بـه صورت هـرج و مرجـی و هر کی 
هـر کـی تبدیل می شـود. ما از ایـن ناحیه تاکنـون ضربه 

خورده ایـم

یادداشت دکتر مصباح الهدی باقری، درباره »کاندیداهای اشتباهی«؛

برای آنان که به خود رأی می دهند!


