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ریزش آراي شیعیان در انتخابات پارلماني لبنان
رقابت نزدیك حزب اهللا و «نیروهاي لبنان»

براســاس برخی گزارش هــا و نتایج اولیــه انتخابات پارلمانــی لبنان که روز 
یکشــنبه برگزار شد، حزب اهللا لبنان و برخی از اصلی ترین متحدانش در این دوره 
از انتخابات با ریزش آرا مواجه شده اند. این گزارش ها همچنین از اقبال گروه های 
وابسته به عربستان سعودی در این انتخابات حکایت دارد. گزارش های اولیه در 
حالی اســت که آرا در حال شمارش اســت و ترکیب نهایی ۱۲۸ کرسی مجلس 
لبنان هنوز مشخص نشده است. حزب اهللا و متحدانش در آخرین رأی گیری لبنان 

در سال ۲۰۱۸ با کسب ۷۱ کرسی، در هرم سیاسی لبنان دست باال را داشتند.
انتخابات روز یکشنبه اولین انتخابات پس از فروپاشی بزرگ اقتصادی لبنان 
اســت که پس از انفجار بزرگ در بندر بیروت در ســال ۲۰۲۰ برگزار شــد. بانک 
جهانی سیاســت مداران حاکم در لبنان را که ائتالفی از حزب اهللا و هم پیمانان 
شــیعی و مســیحی اش اســت، مقصر وضعیت کنونی اقتصــاد لبنان معرفی 
می کند. اینکــه آیا حزب اهللا و متحدانش بتوانند همچنان اکثریت پارلمان را به 
خود اختصاص دهند، به نتایجی بستگی دارد که هنوز نهایی نشده اند؛ از جمله 
نتایج کرســی های مســلمانان ســنی که از ســوی متحدان و مخالفان جنبش 
شــیعی به رقابت می پردازند. برخی از مطرح تریــن چهره های این حزب مانند 
جبران باســیل، داماد میشــل عون و وزیر خارجه ســابق لبنان، کرسی خود در 

مجلس را از دست دادند.
برخی گزارش ها از موفقیت هایی از ســوی «نیروهــای لبنانی» خبر می دهد. 
«نیروهای لبنانی» حزب مســیحی مارونی به رهبری ســمیر جعجع است که به 
مخالفت با حزب اهللا شناخته می شود. براساس این گزارش ها احتماال «نیروهای 
لبنانی» کرســی های بیشتری نســبت به «جنبش آزاد میهنی» به دست بیاورند. 

جنبش آزاد میهنی نیز مانند نیروهای لبنانی از مسیحیان مارونی تشکیل شده، با 
این تفاوت کــه جنبش آزاد میهنی هم پیمان حزب اهللا و نیروهای لبنانی مخالف 
حزب اهللا اســت. آنتوان جعجع، رئیس دفتر مطبوعاتی نیروهــای لبنانی، گفته 
اســت که این حزب حداقل ۲۰ کرســی در این انتخابات به دســت آورده که به 

نسبت انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ پنج کرسی بیشتر را کسب کرده است.
سعید یونس، رئیس ستاد انتخاباتی جنبش میهنی آزاد (هم پیمان حزب اهللا) 
به رویترز گفته اســت که این حزب در این انتخابات ۱۶ کرســی کســب کرده که 

نسبت به انتخابات ۲۰۱۸ دو کرسی را از دست داده است.
در منطقه جنوب لبنان، که سال هاســت حــزب اهللا و جنبش امل، دیگر حزب 
شــیعه نزدیک به آن، نقش اصلی را در این منطقــه بازی می کنند، حداقل یکی 
از نامزدهای اپوزیسیون به پیروزی چشمگیری رسید: الیاس جراده، جراح چشم 
۵۵ ســاله. جراده اولین نماینده مجلس مخالف حزب اهللا از جنوب از زمان پایان 
جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰ تاکنون محسوب می شود. اولین نتایج نشان می دهد 
که جراده در منطقه «جنوب ۳» اول شــده اســت و چهار برابر رقیبش، اســعد 
حردان، رأی آورده اســت. حردان رهبر «حزب سوسیال ناسیونالیست سوری» در 
لبنان اســت؛ گروهی با گرایش ناسیونالیســم عرب که به تشکیل «سوریه بزرگ» 
در سراســر منطقه اعتقاد دارد و از متحدان نزدیک حزب بعث خاندان اســد در 
سوریه است. به نوشــته ایندیپندنت، «جنوب ۳» تنها حوزه انتخاباتی بود که در 
آن نیروهای اپوزیسیون با یکدیگر متحد شدند و فهرست های رقیب ارائه ندادند. 
با این حال بعید به نظر می رســد نامزدهای شــیعه در «جنــوب ۳» به پیروزی 
رســیده باشند. طبق اولین آمار، چهره های اصلی حزب اهللا و امل ازجمله محمد 

رعد، رئیس فراکســیون حزب اهللا در مجلس، بیشــترین آرا را در این حوزه کسب 
کرد. یکی از شکســت های حزب اهللا در میان مــردم دروزه صورت گرفت. طالل 
ارسالن که مهم ترین متحد حزب اهللا در میان این اقلیت قومی-مذهبی محسوب 
می شــود، پس از ۳۰ سال کرسی خود را از دست داد. یک مقام حزب اهللا و مدیر 
کارزار انتخاباتی نامزد اپوزیسیون هر دو این خبر را تأیید کرده اند. ارسالن ۶۵ ساله 
روابط نزدیکی با حزب اهللا و دولت بشــار اسد در سوریه دارد. او اولین بار در سال 
۱۹۹۲ انتخاب شــد و از آن پس چهار بار به مجلس راه یافت و بارها وزیر کابینه 
بوده اســت؛ اما او حاال از مارک ضوی تازه کار شکســت خورده: استاد مطالعات 
رســانه در دانشگاه با ســابقه کار در صنعت تبلیغات. نتایج اولیه نشان می دهد 

که فهرست «ما متحدین برای تغییر» در دو کرسی دیگر نیز پیروز شده است.
میشــل عون، رئیس جمهور کنونی لبنان که رهبر جنبش آزاد میهنی اســت 
و ســمیر جعجع، رهبر نیروهای لبنانی در ســال های جنگ داخلی لبنان دشمن 
یکدیگر بودند و امروزه رقبای سرســخت یکدیگر هســتند. نیروهــای لبنانی به 
رهبری جعجع که به عنوان یک گروه شبه نظامی مسیحی در طول جنگ داخلی 
۱۵ ســاله لبنان تأسیس شــد، بارها از حزب اهللا خواسته است تا زرادخانه خود را 

کنار بگذارد.
نگاهی به نتایج و گزارش های اولیه از انتخابات نشــان می دهد که در اردوگاه 
مســیحیان دست باال با ســمیر جعجع و حزبش «نیروهای لبنانی» است. این به 
معنای از دست دادن اکثریت برای میشل عون، رئیس جمهور کنونی لبنان و رهبر 

حزب جنبش آزاد میهنی است که با حزب اهللا لبنان ائتالف دارد.
در صورت حفظ برتری ســمیر جعجع، او در صحنه سیاســی لبنان نقشــی 
پررنگ تــر خواهد یافت؛ امــا هنوز برای داوری زود اســت و همان گونه که رهبر 
حزب ابتکار اصالح عربی می گوید، هنوز نتایج ۱۵ کرســی مشــخص نیست و از 
اکنون نمی توان برکناری میشــل عون را پیش بینی کــرد. رقابت اصلی در لبنان 
میان حامیان حزب اهللا و مخالفان حزب اهللا اســت. در این دور از انتخابات سعد 
حریری، رهبر جریان المســتقبل، بزرگ ترین حزب سنی مذهب انتخابات را تحریم 
کرد که از نظر ناظران انتخابات لبنان یک امتیاز مثبت به سود حزب اهللا لبنان بود؛ 

اما همچنان باید منتظر اعالم نهایی نتایج انتخابات ماند.
ساختار قدرت در لبنان

بر اســاس توافقــی که در ســال ۱۹۴۳ میــان رهبــران لبنانی حاصل شــد، 
نخســت وزیر از جامعه ســنی مذهب لبنان انتخاب می شود. رئیس جمهور لبنان 
از مســیحیان مارونی و رئیس پارلمان شــیعه مذهب است. مارونی ها گروهی از 
مســیحیان هســتند که عمدتا در دو کشور ســوریه و لبنان زندگی می کنند و در 
لبنان بخش بزرگی از جامعه را تشــکیل می دهند. ریاست پارلمان لبنان در یک 
قانون نانوشته و به طور سنتی در دست حزب شیعه «امل» است. رئیس جمهور 
برای یک دوره شش ســاله  و از ســوی پارلمان انتخاب  می شود و نمی توان او را 
تا پایان دوره تغییر داد. نخســت وزیر که یک چهره ســنی مذهب است، از سوی 

رئیس جمهور و با مشورت اعضای پارلمان انتخاب می شود.
لبنان ســاختار سیاســی کامال ویژه ای دارد. با آنکه این کشور دارای یک نظام 
پارلمانی است؛ اما اختیارات و قدرت رئیس جمهور نیز کم نیست. رئیس جمهور 
تنها کســی اســت که می تواند حکــم نخســت وزیر را تنفیذ کنــد و در انتخاب 
نخســت وزیر هم دســت باالیی دارد. هم زمان او بدون دخالت پارلمان می تواند 
نخســت وزیر را برکنار کند. پــس از توافق طائف در ســال ۱۹۸۹، رئیس جمهور 
برخی از اختیارات خود را به سود شورای وزیران و کابینه دولت از دست داد؛ اما 

رئیس جمهور هنوز قدرت زیادی در ساختار سیاسی لبنان دارد.
کرســی های پارلمان لبنان هم بین اقلیت های مذهبی تقســیم شــده است. 
از مجموع ۱۲۸ کرســی، مســیحیان ۶۴ کرسی و مســلمانان ۶۴ کرسی دیگر را 
از آن خــود کرد ه اند؛ اما این تقســیمات باز هم ادامــه دارد؛ به عنوان مثال از ۶۴ 
کرسی متعلق به مســیحیان، ۳۴ کرسی متعلق به مارونی ها، ۱۴ کرسی متعلق 
به ارتدکس ها، هشت کرســی به اعضای کلیسای یونانی، پنج کرسی به ارمنیان 
ارتدکس، یک کرســی به ارمنیان کاتولیک، یک کرســی به پروتســتان ها و ســایر 
اقلیت های مسیحی نیز یک کرسی می رســد. در اردوگاه مسلمانان نیز وضعیت 
همین گونه اســت. از ۶۴ کرسی، ۲۷ کرسی به شــیعیان و ۲۷ کرسی به سنی ها، 
هشــت کرسی به دروزی ها و دو کرســی نیز در اختیار علوی هاست. کرسی های 
مجلس لبنان از قبل برای گروه های مذهبی رزرو شده است و هر جریانی  می داند 

که چقدر کرسی در مجلس دارد.

خیزش های مردمی در بیت المقدس
پیش بینی آینده درگیری های جاری میان فلســطینی ها و اسرائیلی ها بسیار دشوار است. 
قیام محله شــیخ جراح در سال گذشته واکنشی به سیاســت های اسرائیل بود که حاکمیت 
فلسطین در مسجداالقصی را به خطر انداخت. یهودیان راست افراطی اجازه داشتند به اماکن 
مقدس مســیحیان و مسلمانان یورش ببرند. سیاست اســرائیل که شهرک سازی ها را تقویت 
می کند تالش دارد جمعیت شــهرها را تغییر دهد. این اقدامات از زمان الحاق قدس شــرقی 
توســط اسرائیل پس از اشغال بقیه سرزمین های تاریخی فلسطین در جنگ ژوئن سال ۱۹۶۷ 
ادامه داشته است، الحاقی غیرقانونی که توسط قطع نامه های بین المللی محکوم شده است. 
چنین سیاست هایی منجر به  وقوع شورش های تونل دیوار غربی در سال ۱۹۹۶ شد که با حفر 
تونلی در زیر مســجد االقصی در اولین دوره نخست وزیری بنیامین نتانیاهو شعله ور شد و در 
نتیجه ۶۵ فلســطینی و ۱۷ اسرائیلی کشته شــدند. این قیام شاهد مشارکت نیروهای امنیتی 
فلسطین بود که اولین رویارویی اسرائیل و فلسطین از زمان توافق اسلو و تشکیالت خودگردان 
فلســطین در سال ۱۹۹۳ بود. در ســپتامبر ۲۰۰۰، نقض حرمت مســجد االقصی توسط آریل 
شــارون باعث وقوع انتفاضه دوم و کشته شــدن ۵۰۰۰ فلسطینی و ۱۰۴۰ اسرائیلی شد. تاریخ 

فلســطین حوادث مشابهی را به  ثبت رسانده است. مانند انقالب البراق در سال ۱۹۲۹، زمانی 
که اورشــلیم همراه با سایر شهرهای فلسطین شاهد درگیری های خونین بین فلسطینی ها و 
شهرک نشــینان تندروی یهودی بود. در آن زمان، شهرک نشینان به گونه ای رفتار می کردند که 
گویی دیوار «البراق» یا «دیوار ندبه» متعلق به خود آنهاست و آنها این دیوار را امتداد «معبد 
ســلیمان» می دانستند. این درگیری ها منجر به  کشته شدن ۱۱۶ فلسطینی و ۱۳۳ یهودی شد. 
قتل  عام دیگری در اکتبر ۱۹۹۰ رخ داد، زمانی که برخی از شهرک نشــینان ســعی داشتند به 
مســجداالقصی نفوذ کنند تا تحت حمایت ارتش اسرائیل پایه ســومین معبد را بگذارند. از 
زمانی که اســرائیل بقیه سرزمین های فلســطینی را در سال ۱۹۶۷ اشغال کرد، بیت المقدس 
جایگاه ویژه ای در قلب و ذهن فلسطینی ها داشته است. در سال های اخیر درگیری ها همچون 
مقاومت در برابر اشغال، شهرک سازی، آوارگی، یهودی سازی و مصادره زمین دائما پیچیده تر 
شده اســت. رویکرد فلســطینی ها در برخورد با معضل بیت المقدس با سه موضوع مرتبط 
اســت. اول اینکه بیت المقدس را مکانی مقدس به دلیل وجود مســجد االقصی و سرزمینی 
مقدس برای همه ادیان توحیدی می دانستند. دوم اینکه درگیری ها اغلب در این شهر به دلیل 

تمایل اسرائیل برای تأکید روی این شهر به عنوان پایتخت خود از طریق تالش های پیگیر برای 
تغییر ماهیت جمعیتی آن و تقویت شــهرک های یهودی نشــین رخ می دهد. موضوع ســوم 
مربوط به موضوعات حقوق بشــری از جمله افشای سیاست های رژیم اسرائیل و تالش های 
خســتگی ناپذیر آن برای آزار فلسطینیان بیت المقدس، اخراج آنها، تصرف خانه ها، زمین ها و 
اتخاذ سیاست تخریب خانه هاست. مقاومت فلسطینی با هدف آزادی بیت المقدس در جریان 
انتفاضه اول (۱۹۸۷-۱۹۹۳) به اوج خود رسید. دو مکان در انتفاضه آن زمان نقش بسزایی 
داشــتند. اول، مســجد االقصی، جایی که نماز جمعه که در آن صدها هزار فلسطینی جمع 
شــده بودند، یکی از برجسته ترین تصاویر قیام فلسطینیان علیه اشغالگری به حساب می آید. 
دومی «خانه شرقی» است که به عنوان مرکز هدایت انتفاضه و دروازه ای برای فلسطینیان در 
سرزمین های اشغالی عمل می کرد. شواهد نشان می دهد رهبری فلسطین در پاسخ به خیزش 
مردمــی از طریق توقف هر گونه تماس با اســرائیل، خود و مردمش را برای چنین چالشــی 
آماده نکرده اســت. بنابراین، احتماال آنها مجبورند تجربیات خود را بازنگری کرده و شــرایط 
خود و نهادهــای ملی را برای رویارویی با چالش های مختلف اســرائیل احیا کنند. این قیام 

نیاز  به حمایت کشــورهای عربی و بین المللی دارد که با توجه به وضعیت کنونی کشورهای 
منطقه، با تردید روبه روســت. پس از اینکه احزاب ســکوالر اســرائیل از «دین» برای توجیه 
تأسیس اسرائیل و جذب یهودیان مذهبی در جهان استفاده کردند، احزاب مذهبی و ملی گرا 
بر سیاســت اسرائیل مسلط شــدند. این جلوه ای از قانون بنیادی کنست در سال ۱۹۱۸ است 
که اسرائیل را دولت-ملت یهودیان همه جا می داند. قیام های مردمی تنها یک گام در مسیر 
طوالنی و پیچیده درگیری بین اســرائیل، یک نیروی اســتعماری نژادپرست و فلسطینی هایی 
اســت که در برابر قدرت اســرائیل از حق خود دفاع می کنند. اخیرا دادگاه عالی اســرائیل در 
یک حکم تاریخی رأی داد که ممکن است بیش از هزار فلسطینی از منطقه سه هزارهکتاری 
محل زندگی و کار آنها در جنوب الخلیل در کرانه باختری اشغالی این کشور رانده شوند. ادعا 
می شــود به دلیل اهمیت جغرافیایی آن، این منطقه برای ارتش حیاتی است و فلسطینی ها 
باید از این مناطق رانده شــوند. حتی نقشه های اســرائیل نشان می دهد که چگونه از اشغال 
ســال ۱۹۶۷، اشغالگران جمعیت فلســطین را از منطقه بزرگ تری از کرانه غربی رود اردن از 
طریق ایجاد و گسترش شهرک ها، ایجاد پارک های ملی و اعالم مناطق نظامی  بیرون رانده اند.

سه شنبه
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۰

دیپلمات پیشین و تحلیلگر بین الملل
محمود فاضلی

خبرهایي از احیاي برجام به گوش مي رسد
چند قدم جلوتر یا درجازدن؟!

مهــدی بازرگان: وزیر امور خارجه ایاالت متحده آنتونی بلینکن با ژان ایو لودریان، 
آنالنا بائربوک و لیز تراس همتایان اروپایی خود درباره برجام دیدار و گفت وگو کرد. 
عــالوه بر آن وزیر امور خارجه آمریکا با فلیپ ِارا، مدیرکل امور سیاســی و امنیتی 
فرانســه نیز درباره آینده توافق هسته ای و مذاکرات وین رایزنی دوجانبه ای داشته 
اســت. پیش از آن نیز شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر 
هم با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین رابرت مالی، 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت وگوهای تلفنی جداگانه ای درباره مذاکرات 

هسته ای انجام داده بود.
در نگاه اول همه این تحرکات معنادار دیپلماتیک پس از بازگشــت انریکه مورا 
و شــیخ تمیم از ایران حکایت از موفقیت نسبی تالش های میانجیگرایانه امیر قطر 
و نماینده ارشــد اتحادیه اروپا برای آب شــدن یخ مذاکرات وین دارد؛ بن بستی که 
عقربه روزشمارش عدد ۶۷ را نشان می دهد. به خصوص آنکه سعید خطیب زاده، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه دولت رئیســی نیز دیروز (دوشنبه) عنوان کرد که 

«چندقدم جلوتر از سفر آقای مورا به تهران هستیم».
بااین حال به نظر می رسد که باوجود شکسته شدن بن بست مذاکرات وین موانع 
شــکل گیری آن کماکان به قوت خود پابرجاســت. پس نه تنها خبری از «چند قدم 
جلوتر» نیســت، بلکه در یک ســناریو می توان انتظار داشت حتی در صورت آغاز 
مذاکرات وین به دلیل ســنگینی ســایه اختالفات تهران - واشنگتن بر سر مواضع 
خود شــاهد شــکل گیری دور باطلی از گفت وگوها باشــیم. از یک طرف واشنگتن 
همچنان تأکید دارد ایران باید بین شــروط غیرهســته ای و احیــای برجام یکی را 
انتخاب کند و در آن سو تهران نیز کماکان بر پیش شرط های خود از گرفتن تضمین 
برای عدم خروج مجدد ایاالت متحده از برجام گرفته تا مســئله ســپاه و... اصرار 

دارد.
بنابراین این درجازدن و یا حتی عقبگرد چندان دور از واقعیت نیســت، به ویژه 
که نباید موضع گیری اخیر میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده ارشــد روسیه را هم از 
نظر دور داشت که به شکل صریحی گویای تداوم و تشدید نگاه ضدبرجامی مسکو 
و تالش برای عدم احیای توافق هســته ای است. با این تفاسیر در کنار پابرجابودن 
گســل جمهوری اســالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا بر ســر سپاه و خروجش 
از لیســت گروه های تروریســتی، کارشــکنی های کرملین و مین گذاری دیپلماتیک 

روس ها هم می تواند مذاکرات وین را پیشاپیش به شکست بکشاند.
هرچند از اســاس گفته هاي تهران مبنی بر ارائــه ابتکاراتی برای احیای برجام 
در جریان ســفر مورا به ایران زیر سؤال اســت، اما با فرض وجود چنین ابتکاراتی 
هــم نباید و نمی توان در این معادله وزن، نفوذ و نقش کنگره به خصوص ســنای 
آمریکا را در بســتن دســت جو بایدن برای تعامل آزادانه با جمهوری اسالمی در 
ســایه مذاکرات وین نادیده گرفت که بی شک می تواند تمام ابتکارات مدنظر ایران 

را تحت الشعاع قرار دهد.
با درنظرگرفتن جمیع نکات آنچه مســجل اســت، این اســت که نه تهران، نه 
واشنگتن و نه روسیه به دالیل خاص خود تمایلی به احیای برجام ندارند. بنابراین 
هر طرف برداشتن گام اول در مذاکرات را منوط به اقدام طرف مقابل کرده اند. ولی 
ناگفته نماند تنها بازیگری که از تأخیر در آغاز مذاکرات بیشــترین آسیب را خواهد 
دید، تهران است. چون روســیه نبود توافق هسته ای و عدم لغو تحریم های ایران 
را بهترین وضعیــت برای تقابل با غرب در فضای جنــگ اوکراین می داند. ایاالت 
متحده هم نگرانی بابت گریز هســته ای ایران ندارد اما معضالت دولت رئیسی در 
مســائل اقتصادی ضرورت رسیدن به یک توافق را برای جمهوری اسالمی شدیدا 

پررنگ می کند.
در ایــن بیــن نباید این گزاره تحلیلــی را هم از نظر دور داشــت که در صورت 
ازســرگیری احتمالی مذاکرات وین ما همچنان شاهد وابســتگی تهران به مسکو 
برای مدیریت گفت وگو ها باشــیم که بی شک فضا و بســتر الزم را برای کارشکنی 
روســیه فراهــم می کند، خاصــه آنکه به واســطه تشــدید بحران هــای داخلی 
به خصــوص در حوزه معیشــتی و اقتصادی و به تبــع آن کاهش وزن دیپلماتیک 
تهران، میزان سرســپردگی ایران به روسیه در دور جدید مذاکرات پررنگ تر از ادوار 

قبلی خواهد بود.
البته کــه این گزاره تحلیلــی حالت دومی هــم دارد ناظر بر اینکــه تهران با 
درنظرگرفتن اقتضائات داخلی خود و برای گذار از این شرایط، سطحی از استقالل 
سیاســی را در دور تازه مذاکرات وین پیش بگیرد. حــال باید دید آیا اصال با وجود 
موانع فعلی مذاکرات وین از سر گرفته می شود یا خیر و مهم تر آنکه طرفین دست 

به تغییر رفتار و تعدیل نگاه در جهت حصول هرچه زودتر توافق خواهند زد؟

نـگـاه

بعید می دانم کســی مخالف عقالنی کردن اقتصاد کشــور و 
یا حامی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی باشــد. اصالحات اقتصادی 
رئیسی ضرورت غیرقابل انکار کشور است؛ اقدامی که اجرای آن 
با تأخیری طوالنی در حال انجام است. از این منظر نمی توان بر 
رئیســی خرده گرفت و او را مقصر دانست. مشکل جای دیگری 
اســت. نوســانات نرخ ارز، توزیع ناعادالنه یارانه ها و... جملگی 
حاصل چرخه معیوب اقتصاد کشور و این یکی ناشی از رویکرد 
ناصواب در سیاســت خارجی است. تردید نباید کرد تا زمانی که 
این دور باطل ادامه داشــته باشــد، همچنان مهم ترین مسئله 
دولــت و مجلس و... داســتان مرغ و تخم مــرغ و ماکارونی و 
در آینــده ای نه چندان دور کوپنی کردن نــان با عنوان روزآمد آن 

«سامانه هوشمند کاالبرگ» خواهد بود.
بشــخصه کشــوری را در جهان ســراغ ندارم که با سیاست 
خارجی غیرتعامل گرا در مســیر توســعه گام برداشته باشد. اگر 

شما سراغ دارید، این گوی و این میدان.

ادامه از صفحه اول

گاه دیده می شــود فردی در پاساژ مغازه دارد، اما هم زمان با 
به کارگیری فردی از اعضای خانواده، در پیاده رو دست فروشــی 
می کند. مسئله ســوم اینکه دست فروشــانی که در مکان های 
جدید ســاماندهی می شــوند از نزدیکان و دوستان خود دعوت 
می کنند در خیابــان و پیاده رو جای قبلی آنهــا را بگیرند و این 
شــبکه ادامه پیدا می کند. در نهایت اینکه مواجهه درســت با 
این پدیده چند پیش شرط اصلی دارد: ۱-دست فروشان گروهی 
همگن و یکسان نیستند و شامل گروه های مختلفی می شوند و 
هرگونه ساماندهی باید بر اساس شناخت دقیق دست فروشان 
در هــر خیابان و معبر باشــد. ۲- می تــوان از جامعه مدنی و 
ســمن ها برای خدمت رسانی درســت به دست فروشان کمک 
گرفت. به نظر نمی رسد این پدیده هیچ راه حل قطعی در شرایط 
فعلی اقتصاد و تحریم ظالمانه آمریکا داشته باشد و الزم است 
همه ســازمان ها، نهادها و افــراد جامعه با دست فروشــان با 

بردباری و سعه صدر برخورد کنند.

به عبارتی، هنجار اجتماعی نوشــیدن مشــروبات الکلی در جامعه وجود دارد و در میان برخی از اقشــار مذموم 
نیســت؛ به ویژه در میان بخشــی از جوانان که با میل به تجربه، هنجارشــکنی و کم نیاوردن در جمع دوستان همراه 

است.
در میانه ســه ضلع این مثلث، دولت قرار دارد. دولت نمی توانــد وظیفه خود را در حد اعالم ممنوعیت مصرف 
مشــروبات الکلی و مبارزه با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن تقلیل دهد. دولت در قبال مصرف مشــروبات الکلی 

مسئول است و در قبال آن باید سیاست ورز ی ای را در پیش گیرد که کمترین صدمه را به جامعه و افراد وارد کند.
در مجلس ششم مشروطه، در جلسه ۲۳۸ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷)، در بحث الیحه تعرفه گمرکی آیت اهللا مدرس 
بحث مفصلی مطرح می کند که گمرکات را نباید امری مالی و درآمدزا دید. در فرازی از این بحث نسبت به واردات 
مسکرات با توجیه اخذ تعرفه گمرکی و درآمدزایی مخالفت می کند و گذری سریع به توجیه شرعی و علمی آن هم 
دارد؛ اما در ادامه می گوید: «به مناســبت اینکه نگویند آخوندها همه اش حرف آخوندی می زنند، شــاعر هم والیتی 
خودمان دهقان [سامانی] می گوید به شیراز ار نصیب ما نشد از آن می  خلر/ مباد آسیبی از دوران نجف آباد و جلفا 
را. حرام خورهامان اگر بخواهند بخورند این قدر تو والیت خودمان هست. خیلی عجیب و غریب است این چه عقل 

اقتصادی است؟».
به نظر می رســد بعد از ســال ها تجربه و صرف هزینه های بسیار در این زمینه، نیازمند تأملی دیگر در این زمینه و 

اخذ سیاست های نوینی هستیم تا جامعه با چنین فجایعی مواجه نشود.

مسمومیت الکلی تا  کی؟ این وضعیت از کجا آغاز شد؟مسئله دست فروشی در ایران


