چراواکسیناسیونهنرمندانشاغل
یشود؟
محققنم 

از کمکاری وزارت بهداشت
تا نامه به رئیسجمهوری
صفحه 4

پیشخوان
شهایی
دولت سیزدهم باید به فکر حل چه ابرچال 
باشد؟

تالش برای همکاری
و یافتن منافع مشترک

آینده برجام پس از انتخابات
چه خواهد شد؟

گم شدن مشکالت دانشآموزان
در هیاهوی تبلیغات انتخاباتی

نشست مشترک
بایدن و پوتین

تعامل با جهان در نگاه
نامزدهای ریاست جمهوری
صفحه 7

صفحه 3

صفحه 7

سهامداران میلیونی از دولت بعد چه انتظاری دارند؟
گروه بازار و سرمایه  -بورس طی روزهای اخیر شاهد فرازوفرودهایی بود و رشدهای کمجان
شاخص امید بهبود شرایط بازار را در دل سهامداران به وجود آورد .اما حتی با وجود رشدهای
اندک و امید جوانهزده در دل برخی از سهامداران اینکه بازار بورس پس از انتخابات چه
سرنوشتی را خواهد داشت مهمترین پرسش فعاالن بازار است .بدون شک ساماندهی بازار
سرمایه یکی از مهمترین مسائلی است که رئیس جمهور آینده باید آن را در اولویت کاری
خود قرار دهد .البته کاندیدها در برنامههای خود بارها به بررسی بازار سرمایه و راهکارهای
بهبود این بخش از اقتصاد پرداختهاند .به هر صورت سهامداران و فعاالن بازار از دولت آتی

سرمقاله

کورش الماسی

ت رفتهشان هستند.
انتظاراتی داشته و منتظر احیای بازار بورس و بازگشت سرمایههای از دس 
همایون دارابی ،کارشناس بازار سرمایه با اشاره خواسته سهامداران و بازار سرمایه از دولت
بعد به «ابتکار» میگوید :مهمترین مسئله این است که طی یک سال گذشته بازار سرمایه
جایگاه مهمی در اقتصاد خانوارها پیدا کرده است و عمال نزدیک به  50میلیون سهامدار برای
سهام عدالت در بازار داریم و سال گذشته حدود  20میلیون کد فعال در بازار حضور داشت.
از اینرو کاندیدها به بازار سرمایه طی گفتوگوهای خود نگاه ویژهای داشتند.
شرح درصفحه 6

انتخابات در مسیر طبیعی
انبوهی از نقدهای گوناگون از سوی فعاالن اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،ملی و  ...نسبت به فرایند
مدیریت انتخابات مطرح شده است .بیشتر نقدها حاکی
از ناخشنودی بخش وسیعی از نخبگان و شهروندان،
دارد .با این وجود شاید یک نکته (که نگارنده در یادداشت
های متعدد در چند سال اخیر بر آن تاکید کرده) بنیادی،
کاربردی ،مهم و مثبت در مدیریت این دوره انتخابات وجود
داشته باشد .اینکه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسالمی
نهادهای باالدستی بر سر یک دوراهی اجتناب ناپذیر
شکسپیری قرار خواهندگرفت.
برخی در راستای حمایت از مدیریت انتخابات ،بحث
مدیریت چینی را مطرح می کنند .اما به این نکته که صاحب
منصبان چینی وطن پرستانی هستند که برخالف صاحب
منصبان در کشورهای عقب ماند ،واالترین هدف سیاسی
خود را تحقق منافع ملی و نه منافع جناحی می دانند ،توجه
ای ندارند .از نظر منافع ملی ،عملکرد نهادهای باالدستی
پیرامون مدیریت انتخابات که توسط شورای نگهبان اجرایی
شد ،بسیار کاربردی است .یقینا بسیاری مخالف این
نکته خواهند بود اما اگر باور داشته باشیم که روند امور
اجتماعی ،انسانی و طبیعی از یک منطق پیروی می کنند،
آنگاه می توان انتظار داشت که عملکرد شورای نگهبان مبنی
بر مدیریت هدفمند فرایند تایید و رد صالحیت کاندیداها،
نهادهای قدرت(باال دستی) را در مسیر یک دوراهی اجتناب
ناپذیر قرار خواهد داد.
به بیانی بسیار کلی و مختصر ،دو راهی اجتناب ناپذیر
نهادهای باالدستی که به واسطه حذف نیروهای غیر همسو
ایجاد خواهد شد ،بهبود شرایط اجتماعی یا تحوالت بنیادی
در ساختار مدیریت سیاسی است.

روحانی در جلسه هیئت دولت:

اگر گله ای داریم ،راه آن قهر
با صندوق نیست
صفحه 2
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امکان تخلف در انتخابات
وجود ندارد

قهر کردن با صندوق رأی مشکلی را حل نمیکند

صفحه 2

صفحه 2

ادامه درصفحه 2

سیدبندی نهایی آسیا مشخص شد

شناسایی  5حریف احتمالی ایران در راه جام جهانی
سیدبندی مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا پس از صعود 12
تیم مشخص شد.
به گزارش ورزش سه ،البته شکست اردن مقابل استرالیا ،تکلیف تیمهای
صعود کننده را تا حد زیادی مشخص کرده بود اما شاید کمتر کسی تصور
میکرد که ازبکستان نتواند از عربستان صعود کرده امتیاز بگیرد اما این اتفاق
رخ داد و ازبکها با سه گل بازی را واگذار کردند و از دور رقابتها کنار رفتند.
پیش از این صعود کره جنوبی ،استرالیا ،ژاپن و سوریه به مرحله بعدی قطعی
شده بود و روز سهشنبه  ۸تیم صعود کرده دیگر هم مشخص شد :ایران ،عراق،
عمان ،ویتنام ،امارات ،چین ،عربستان و لبنان.
تیم ملی ایران با کسب پیروزی  ۰-۱برابر عراق  ۱۸امتیازی شد و به عنوان
سرگروه به مرحله بعدی صعود کرد .امارات نیز در دیداری حساس ،تماشایی
و بسیار نزدیک ،با حساب  ۲-۳از سد ویتنام گذشت و مثل ایران صدرنشینی را
در هفته آخر تصاحب کرد.
عالوه بر ایران و امارات ،ژاپن ،کره جنوبی ،استرالیا ،عربستان و سوریه هم به
عنوان تیم صدرنشین راهی مرحله بعدی شدند .ژاپن از هفته قبل سرگروهی را
قطعی کرده بود و کره جنوبی هم با پیروزی برابر لبنان صدرنشین شد .عربستان
 ۰-۳ازبکستان را شکست داد و استرالیا هم از سد اردن گذشت .نکته جالب
اینکه سوریه تنها صدرنشینی است که بازی هفته آخر خود را واگذار کرد.
عمان با برانکو ایوانکوویچ پس از یک دوره غیبت دوباره به مرحله نهایی
مقدماتی جامجهانی صعود کرد .عراق ،ویتنام و چین دیگر تیمهایی هستند
که به عنوان برترین تیم دوم راهی مرحله بعدی شدند اما شاید داستان لبنان
متفاوت از بقیه باشد.
لبنان دو هفته متوالی به کره جنوبی و ترکمنستان باخت اما با کنارهگیری کره
شمالی ،با  ۱۰امتیاز در جدول تیمهای دوم به شکلی باورنکردنی صعود کرد.
در راه این صعود عالوه بر کناره گیری کره شمالی ،میزبانی قطر از جام جهانی
هم اهمیت دارد چرا که باوجود صدرنشینی این تیم به مرحله بعدی نرفت و
سهمیهاش به یک تیم دوم دیگر رسید.
تاجیکستان هم امتیاز با لبنان به خاطر تفاضل گل کمتر از این مرحله حذف

شد و نتوانست شگفتیسازیاش را ادامه دهد.
بازیهای مرحله نهایی در دو گروه شش تیمی برگزار میشود که دو تیم
نخست به جام جهانی میروند و تیمهای سوم دو پلی آف را خواهند داشت و
در نهایت امکان کسب یک سهمیه دیگر را هم برای آسیا دارند.
دور نهایی مرحله مقدماتی جام جهانی روز سوم تیر ماه قرعه کشی خواهد
شد و تیمها حریفان خود را خواهند شناخت.
همچنین قرعه کشی براساس سید بندیای خواهد بود که طبق رنکینگ فیفا
انجام شده و بنابراین ایران و ژاپن در سید یک خواهند بود و باهم رودررو
نخواهند شد .در سید دوم استرالیا و کره جنوبی حضور دارند ،در سید سه
عربستان و عراق ،در سید چهارم امارات و چین ،در سید پنج سوریه و عمان و
در سید ششم ویتنام و لبنان قرار میگیرند.
شاید قرعه ایده آل برای تیم ملی ایران رویارویی با استرالیا ،عراق ،امارات،
سوریه و لبنان باشد و البته احتمال قرارگیری در گروهی همراه با کره ،عربستان،
چین ،عمان و ویتنام شگفتیساز هم وجود دارد.

بیانی ه مجلس خبرگان رهبری

حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه عالج دردهای مزمن کشور است
مجلس خبرگان رهبری ضمن دعوت عموم مردم برای
حضور پرشور در انتخابات  ۲۸خرداد تاکید کرد :حضور
آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه از سوی آحاد
مردم ،عالج دردهای مزمن کشور است.
به گزارش ایرنا ،در بیانیه مجلس خبرگان رهبری
که به مناسبت برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست
جمهوری ،ششمین انتخابات شوراهای اسالمی شهر و
روستا و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری صادر شد،
آمده است ۲۸ :خردادماه ،روز عمل به وصیت مؤکد
بنیانگذار جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی(ره)
است که پیوسته بر شرکت در انتخابات سفارش
میکردند و آن را وظیفه شرعی آحاد ملت میدانستند.
در ادامه این بیانیه آمده است :با توجه به اینکه
انتخابات در نظام اسالمی از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است ،همه باید نسبت به آن که سرنوشت
کشور را میسازد ،حساس باشند و برای برگزاری هرچه

یادداشت

باشکوهتر آن ،تالش کنند .مجلس خبرگان رهبری اضافه
کرد :تردیدی نیست که انتخابات ،نماد مشارکت ملی
مردم در سرنوشت خود و فرصتی کم نظیر برای رقم زدن
آینده ای بهتر برای کشور عزیزمان ایران است .حال که
آزمون تاریخی دیگری در پیش روی ملت فهیم ما قرار
دارد« ،مشارکت حداکثری» و حضور هرچه بیشتر مردم
در پای صندوقهای رأی ،جلوه ای دیگر از استحکام پایه
های مردمی نظام مقدس جمهوری اسالمی و نمودی
دیگر از مسئولیت شناسی و تعهد ایرانی  -اسالمی مردم
به نمایش خواهد گذارد و با انتخاب فردی «شایسته» به
کمال خواهد رسید .در ادامه این بیانیه آمده است :از
آنجا که حضور آگاهانه در انتخابات و انتخاب هوشمندانه
از سوی آحاد مردم ،عالج دردهای مزمن کشور است،
مجلس خبرگان رهبری از عموم مردم شریف و گروههای
سیاسی ،دعوت می کند که ضمن مشارکت در عرصه
انتخابات ،فردی دین باور ،انقالبی و توانمند که بتواند

با استفاده از ظرفیت های داخلی و بکارگیری نیروهای
متعهد و متخصص ،کشورمان را به پیش ببرد برای
ریاست جمهوری و افرادی الیق ،دردآشنا و مسؤولیت
شناس را برای شوراهای اسالمی شهر و روستا و علمای
در طراز انقالب اسالمی را در حوزههایی که انتخابات
میاندوره ای مجلس خبرگان در آنجا برگزار میشود برای
عضویت در این مجلس با عظمت برگزینند .مجلس
خبرگان رهبری در پایان تاکید کرد :بی شک حضور
پرصالبت مردم در انتخابات عالوه بر اینکه حق قانونی
آحاد جامعه است به معنای حمایت از آرمانهای امام
راحل عظیمالشأن ،پاسداشت خون شهیدان و لبیک به
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنهای
(مدظله العالی) مبنی بر دعوت به «حضور حداکثری»
در دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی نیز
هست و مسئولیت دولتمردان را در خدمت خالصانه به
این ملت فداکار مضاعف مینماید.

اصولگرایان و استراتژی سیاست جبران

مهدی جواهری
باورهای اجتماعی و نگرشهای ما و انتخاب یک فرد از میان  ۵نامزد به عنوان اصلح
برای ریاست جمهوری دوره سیزدهم و از جمله تصورات قالبی و پیش داوریهای ما
چگونه شکل میگیرند و تغییر می کنند؟ چه عاملی تعیین می کند که چه کاندیدی
را دوست بداریم و از او حمایت کنیم یا او را به عنوان چهره شاخص و اصلح به عنوان
رئیس جمهوری با رأی خود برگزینیم؟ ما چگونه بر یکدیگر تاثیر می گذاریم و موجب
ترغیب همنوعان خویش برای رفتن پای صندوق و احساس مسئولیت و رأی دادن
می شویم؟ درواقع رفتار آدمی تابعی است از ویژگی های شخص و موقعیت .هر فرد
مجموعه ای منحصر به فرد از صفات شخصیتی را با خود به موقعیت میآورد و همین
باعث می شود که مردم گوناگون در موقعیتی یکسان،به شیوه های متفاوت عمل
کنند .اما در هر موقعیت نیز مجموعه ی منحصر به فردی از نیروها بر شخص تأثیر
میگذارند و علت اینکه هر شخص در موقعیت های گوناگون به شیوه های متفاوت
عمل می کند همین است .پژوهشها به کرات نشان داده است که نقش موقعیت«به
عنوان مثال احساس مسئولیت در قبال رأی دادن» در ایجاد رفتارهای آدمی تعیین
کنندهتر از آن است که تصور میکنیم؛ بیشتر مردم بر این باور بوده و معتقدند که
پاداش باید در برابر شایستگی داده شود .بنابراین باید دید وقتی کسانی نه به خاطر
توفیق در کاری بلکه به این خاطر که چه کسی هستند یا به چه جناح و گروهی تعلق
دارند پاداش بگیرند چه پیش خواهد آمد؟طبعا واکنش قاطبه مردم و شاید خود شما
هم منفی است .این هسته مرکزی معمای سیاست جبران است .در حالی که سیاست
جبران به این منظور ایجاد شده تا تبعیض و پارادوکس درباره اقلیت ها را از بین ببرد.
امروزه آن را چیزی بیش از انتخاب و عمل ترجیحی فارغ از شایستگی نمیبینند.
همین تصور از سیاست جبران که امروز و در سپهر سیاست ایران به عینه ملموس
و رخ عیان کرده است در اردوگاه اصولگرایان با کنار زدن استصوابی همتای خویش
در کالبد جامعه بارز و مشهود است اما به باور کنشگران فضای سیاسی با توجه به
اتمسفر غالب در پیکره اجتماع پس از مناظره ها این تصور از سیاست جبران در آینده
مسأله زاست و چندین پیامد زیان آور بر آن مترتب است -۱ .سیاست جبران آن طور
که اصولگرایان با شاقول و تراز خویش برای انتقام از رقیب سنتی بهره گرفته اند می
تواند افراد ذینفع را لکه دار کند و باعث استنباط ناشایستگی آنها شود و این مسئله
درخصوص احمدینژاد در دور دوم صدق کرد و صحبتهای بی پرده حیدر مصلحی
وزیر اطالعات وی که مثل بمب خبری بر روی خروجی تلکس رسانهای کشور قرار
گرفت در رد صالحیت هاشمی رفسنجانی فقید حاکی از تایید این موضوع است؛اگر
شما معتقد باشید که کسی از انتخاب ترجیحی مبتنی بر معیارهای غیر شایستگی
بهرهمند شده ،در آن صورت قابلیتهای او را کوچک میشمارید .در واقع،احتماال شما
چنین فرض خواهید کرد که این شخص بدون کمک سیاست جبران هیچ وقت انتخاب
نمیشد و تحقیقات آزمایشگاهی و میدانی توأمان نشان داده است که بین سیاست

جبران و استنباط عدم شایستگی رابطه مستقیم وجود دارد -۲ .دومین پیامد سیاست
جبران مربوط میشود به افراد ذینفع .وقتی باور بر این باشد که نامزدهای همسوی
پوششی به طور مصلحتی برای تضمین درصد بیشتر آرا به نفع شما کنار رفتهاند
کسانی که بنا به یک دموکراسی و فرایند رقابتی و آزاد بایستی انتخاب میشدند غالبا
احساس میکنند که خودشان استحقاق بیشتری داشته اند و در نتیجه احساس می
کنند که غیرمنصفانه آنها را از گود خارج کرده اند و نادیده انگاشتهاند که این قضیه
علت اصلی پس زدن علیه سیاست جبران است -۳ .سومین پیامد سیاست جبران
اثر بالقوه ی آن بر افراد ذینفع است .وقتی کسی بر این باور معتقد باشد که به
صورت ترجیحی و براساس معیارهای غیر رقابتی و غیر مرتبط انتخاب شده است می
تواند اثری ناخوشایند بر خودنگری او داشته باشد .بنابراین برخالف تصور ،سیاست
جبران گاهی ممکن است به همان کسانی که قصد کمک به آنها را داشته صدمه
بزند.با توجه به این پیامدها ،به نظر میرسد که سیاست جبران به صورتی که در
حال حاضر در جهان و به تبع آن در ایران اجرا میشود میتواند اهداف خود را نقض
کند.گسل و شکافی که سیاست جبران تداعی می کند احتمال دارد به جای کم کردن
قالبی اندیشی و نگرشهای پیش داورانه،سبب تشدید این اندیشهها و نگرشها شود.
محروم کردن مردم از طیب و رضایت خاطر و خشنودی حاصل از اینکه بر مبنای
شایستگی خودشان به مقامی رسیدهاند میتواند زیانبار باشد ،احساس کارآمدی
شخصی را کم میکند و خودنگری های تحقیرآمیز را افزایش میدهد و ناکامی حاصل
از احساس نادیده گرفته شدن غیرمنصفانه برای فرصتهای واالتر به این خاطر که
شخص در مقام جمعیت شناختی درستی قرار نگرفته،می تواند تنش ها و چالش ها
را در محیط کاری و اجرایی و دشمنی های بین گروه ها را تشدید کند .در انتخابات
 ۲۸خرداد اصولگرایان دچار این خطای هالهای شده اند که با سیاست جبران و انتخاب
گزینه مورد اقبال خویش بر استراتژی اشتباه خود در انتخاب محمود احمدی نژاد
در سوم تیر ۸۴خط بکشند؛ در حالی که سیاست جبران درصورتی رخ میدهد که
فرصت رقابت برای همتای آنها برابر و یکسان میبود و در واقع سیاست جبران فراتر
از سیاستهای واکنشی است که به صورتی منفعل ضمن تأیید عدالت،در انتظار می
ماند تا مسئله ای به وجود آید و بعد دست به کار میشود؛ سیاست جبران مستلزم
وجود منابع است نه سهمیه گذاری جناحی و زیر پا گذاشتن معیارها و استانداردها به
خاطر رسیدن به نیات جناحی و جانشین کردن مصلحت به جای شایستگی .بنابراین
سیاست جبران علیرغم موفقیت آن در گسترش فرصتهای بهتر برای ذینفعان
ممکن است به شکل پارادوکس و تناقض آمیز به ایجاد همان شرایطی کمک کند که
به مشکالتی برای که برای رفع آنها ایجاد شده منجر شود.بنابراین در مجموع همان
طور که اثرات کاربرد صحیح سیاست جبران در تعلیم و تربیت عالی است در سپهر
سیاست هم بنیادی و انکارناپذیر میکند به شرط آنکه در شرایط برابر و رقابت یکسان
بین جناحها صورت گیرد.

