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نخست وزیر بریتانیا پس از نجات از رأي عدم اعتماد در موقعیتي متزلزل قرار گرفته است

پیروزي با طعم شکست
نخســت وزیر بریتانیا مهم ترین مانع در مســیر تداوم حضور خود در خانه شــماره 
۱۰ داونینگ اســتریت را از پیش رو برداشت اما چشــم انداز موقعیت او متزلزل به نظر 
می رسد. بوریس جانسون که به دلیل رسوایی «پارتی گیت» و برگزاری یك جشن در اوج 
دوران همه گیری کرونا تحت فشار هم حزبی های محافظه کار خود قرار داشت، شامگاه 
دوشــنبه از اســتیضاح درون حزبی، جان ســالم به در برد.  از مجموع گروه پارلمانی 
محافظه کاران ۱۴۸ نماینده موافق برکناری جانسون از ریاست حزب بودند و ۲۱۱ نفر با 
ادامه کار او در این مقام موافقت کردند. ماجرای «پارتی گیت» پس از آن مطرح شد که 
معلوم شــد اعضای دولت و کارمندان حزب محافظه  کار در دوران همه گیری ویروس 
کرونا در ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با نقض قوانین موجود دســت به برگزاری پارتی ها و 
میهمانی های دسته جمعی در محل ســکونت و دفتر نخست وزیر در خیابان داونینِگ 
لندن و سایر ســاختمان های دولتی زدند.  جانسون اولین نخســت وزیر تاریخ طوالنی 

بریتانیا شناخته می شود که هنگام حضور در این سمت قانون شکنی کرده است. صبح 
دوشنبه و در حالی که بریتانیا از جشن های چهارروزه هفتادمین سالگرد سلطنت ملکه 
الیزابت دوم بیرون آمد، گراهام باردی، رئیس کمیته ۱۹۲۲ حزب محافظه کار اعالم کرد 
که درخواست ۵۴ عضو این حزب که ۱۵ درصد گروه پارلمانی حزب را شامل می شود، 

برای استیضاح بوریس جانسون از سوی رهبری حزب دریافت شده است. 
برگزاری جلســه رأی اعتماد درون حزبی به نخست وزیر بریتانیا دو سال و نیم پس 
از پیــروزی قاطع حزب محافظه کار در انتخابــات رخ داد. عملکرد دولت محافظه کار 
بریتانیا و شخص بوریس جانسون در رویارویی با بیماری کووید ۱۹ از همان ماه مارس 
۲۰۲۰ با انتقاد گســترده ای همراه شــد. وزیر بهداشــت کابینه محافظه کار جانســون 
هــم به جرم نقض محدودیت ها، یکی از قربانیان سیاســی بحران ســالمت در دولت 
بریتانیــا بود. با وجود رأی اعتماد حزب محافظه کار به جانســون، این واقعیت که او با 

اختالف بســیار کمی رأی اعتماد گرفته اســت و بخش گســترده ای از حزبش علیه او 
هســتند باعث شــده موقعیت سیاســی اش همچنان متزلزل باشــد. قبل از برگزاری 
جلســه رأی اعتماد ایــن اطمینان وجود داشــت که مخالفان جانســون در حزب به 
۱۸۰ نماینــده الزم برای کنارزدنش نمی رســند؛ به ویژه به این علــت که هنوز معلوم 
نیســت چه کسی نامزد اصلی جانشــینی او باشــد. با این همه آینده سیاسی او هنوز 
روشن نیســت. میزان محبوبیت او و حزبش در نظرســنجی ها همچنان رو به سقوط 
هســتند و رســوایی های دیگری نیز دســت و پای نمایندگانی از این حزب را گرفته اند: 
از جملــه نماینــده ای که متهم به زیرپاگذاشــتن قوانین مربوط به البی گری اســت و 
دیگری که در موضوع آزار جنســی یک پسربچه ۱۵ساله توسط دادگاه مقصر شناخته 
شــده است. اگر جانسون تحت فشار سیاســی حزب خود استعفا دهد، اعضای حزب 
محافظه کار بریتانیا، رهبر جدیدی انتخاب می کنند که نخست وزیری به او خواهد رسید. 
نامزدهای رهبری باید از حمایت حداقل هشــت نماینده مجلس برخوردار باشند. اگر 
تنها دو نامزد به میان بیایند رأی پستی بین اعضای حزب برگزار خواهد شد و اگر بیش 
از دو نامزد در میان باشند، رأی گیری دومرحله ای می شود: اول نمایندگان محافظه کار 

مجلس رأی می دهند و سپس رأی گیری در سطح اعضا برگزار می شود.
چشم اندازی متزلزل

بوریس جانسون نمی خواست هیچ وقت با ترزا می، سلف خود مقایسه شود اما رأی 
اعتمادی که به او دادند، بدتر از رأی اعتماد به ترزا می  بود. جانســون اکثریت حامیان 
خود و بیش از ۴۰ درصد حامیان پارلمانی را از دســت داده اســت. پیروزی با ۲۱۱ رأی 
در مقابل ۱۴۸ رأی، جایی در میانه منطقه خاکستری است؛ نه بردی قاطع و نه باخت. 
این همان نتیجه ای است که «که یر استارمر» رهبر حزب کارگر رقیب دولت محافظه کار 
جانسون می خواست: نگه داشتن جانسون باالی آب؛ اما به مرور به زیر آب می رود و به 
آرامی غرق می شود. فعال برآیند کار این است که نخست وزیر به کارش ادامه می دهد: 
اما ســنگینی آن ۱۴۸ رأی عدم  اعتماد او را عقب می کشد و میدان مانورش را محدود 
می کند. با نخست وزیرشدن بوریس جانسون، بسیاری تصور می کردند که او صد روز هم 
دوام نمی آورد، چون ضرب االجل ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ را برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
تعیین کرده بود. اما موفق شــد اکثریت را از آن خود کند و ظاهرا برای دوره ای نســبتا 
طوالنی در دفتر نخســت وزیری بریتانیا باقی بماند. امروز او بــه اندازه گوردون براون، 
نخســت وزیر مانده است؛ نزدیک به سه ســال. باید تا ماه آگوست دوام بیاورد تا از ترزا 
می  (ســه سال و ۱۱ روز) پیشی بگیرد؛ اما روند سقوط جانسون آغاز شده است.  «آنته 
دیترت»، تحلیلگر دویچه وله، می نویســد: «با وجود اینکه رأی عدم اعتماد به بوریس 
جانســون به حد نصاب الزم نرســید، اما این یک نتیجه فاجعه بار برای او و نشانه این 
است که جنگ داخلی در این حزب تازه شروع شده است. نه جانسون و نه حزب او به 
آرامش نمی رسند. مخالفان جانسون از جناح های مختلف حزب محافظه کار هستند، از 
جناح راست افراطی که می خواهد برگزیت سخت تری به اجرا گذاشته شود و همچنین 
از اردوگاه بزرگــی از مخالفان جدی برگزیت در این حــزب. در نتیجه تفاوتی نمی کند 
که جانســون به کدام سمت بچرخد، چراکه در هر حال یکی از این جناح ها مخالف او 
خواهد بود و این امر متحدکردن مخالفان درون حزب برای حمایت از او را بسیار دشوار 
می کند.  همچنین دو انتخابات میان دوره ای مهم در پایان ژوئن در بریتانیا در پیش است 

که گمان می رود محافظه کاران در آن شکست خواهند خورد.

خـبـر

با هدف «مقابله با افراط گرایي جنبش النهضه» صورت مي گیرد
احتمال حذف «اسالم» از قانون اساسي تونس

هیئت تدوین قانون اساسی تونس قصد دارد برای «جلوگیری از افراط گرایی»، اسالم 
را از قانون اساســی تونس به عنوان دین رســمی این کشــور حذف کند. صادق البعید، 
هماهنگ کننده هیئت ملی مشورتی تدوین قانون اساسی «جمهوری جدید» در تونس، 
اعالم کــرد پیش نویس قانون اساســی به رئیس جمهور تقدیم خواهد شــد که در آن 
«اســالم» به عنوان دین رسمی کشور ذکر نشده اســت. به گزارش ایرنا، این مقام هیئت 
ملی مشــورتی تدوین قانون اساســی تونس، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه هدف از 
این اقــدام را «مقابله با احزابی که دین را مرجــع می دانند، همچون جنبش النهضه» 
عنوان کرد؛ «۸۰ درصد از تونســی ها مخالف رادیکالیسم و به کارگیری دین برای اهداف 
سیاســی هستند. این دقیقا کاری اســت که ما می کنیم و به سادگی، فرم و شکل کنونی 
فصل اول را اصالح خواهیم کرد». او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه این امر به این 
معناست که قانون اساسی جدید اشاره ای به «اسالم» نخواهد داشت، پاسخ داد: «چنین 
چیزی دیگر وجود نخواهد داشــت. امکان حذف فصل اول به شــکل فعلی اش وجود 
دارد». البعید گفت هدف از عدم نام بردن از اسالم، مقابله با افراط گرایی احزاب سیاسی 
است که دین را مرجع می دانند؛ مانند جنبش «النهضه» که قبل از تصمیم قیس سعید 
بــرای انحالل پارلمان، بزرگ ترین جناح های پارلمانی را در اختیار داشــت. «اگر دین به 
خاطر رادیکالیســم سیاســی به کار گرفته شــود، ما مانع از آن خواهیم شد. ما احزاب 
سیاســی با دســت های آلوده ای داریم و افراد آلوده را در دموکراسی خود نمی پذیریم. 
جریان النهضه و ســایر احزاب در راستای تأمین اهداف بسیاری از قدرت ها، دولت ها یا 
گروه های خارجی هستند که دارای پول زیادی هستند و می خواهند از این پول و قدرت 
اقتصادی خود برای دخالت در امور ســایر کشــورها استفاده کنند و این خیانت است». 
در فصل اول از باب نخســت اصول کلی قانون اساســی سال ۲۰۱۴ قید شده که تونس 

یک کشــور آزاد، مســتقل و دارای حاکمیت اســت که اســالم دین آن، عربی زبان آن و 
نظام آن جمهوری است. قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، از ۲۵ جوالی سال۲۰۲۱ 
مجموعه ای از اقدامــات فوق العاده را اتخاذ کرد و با اعالم لغو اختیارات پارلمان، رفع 
مصونیت نمایندگان، انحالل هیئت نظارت بر قانون اساســی و برکناری دولت، اعتراض  
جنبش اسالم گرای النهضه را برانگیخت. این مخالفان که تا قبل از قیس سعید قدرت را 
در دســت داشتند، او را به «کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک» قیام سال ۲۰۱۱ که به 
برکناری زین العابدین بن علی، رئیس جمهور وقت تونس منجر شــد، متهم می کنند. اما 
قیس سعید می گوید اقداماتش کامال قانونی بوده و برای نجات تونس از بحران سیاسی 

طوالنی مدت ضروری است.
آلمان غربی که عضو پیمان ناتو به رهبری ایاالت متحده 
آمریکا و آلمان شرقی که عضو پیمان ورشو به سردمداری 
اتحاد جماهیر شــوروی بوده و طبیعی بود که دستگاه های اطالعاتی و امنیتی دو کشور 
آلمان، فعالیت جاسوسی داشته باشند و ضد یکدیگر فعالیت کنند؛ اما آنچه قابل تعمق 
و آموزنده اســت، این اســت که چرا افشای جاسوســی «گونترگیوم» به منزله یک بمب 
خبری تلقی شد و باعث استعفای صدراعظم مقتدر آلمان شد؟ نکته درخور توجه مسئله 
افشــای جاسوسی «گونترگیوم» این نبود که توانسته است پله پله تا رسیدن به مقام های 
باالی حزب قدرتمند سوســیال دموکرات آلمان (S.P.d) نفوذ کند و حتی به ریاست دفتر 
صدراعظم آلمان به عنوان مشاور ارشد باالترین مقام مسئول کشور نائل آید؛ بلکه نکته ای 
مهم و اساســی در قضیه جاسوسی چندین و چند ساله «گونترگیوم» این بود که نام برده 
در تمام مدت جاسوسی اش، حتی یک خبر برای دستگاه اطالعاتی و امنیتی آلمان شرقی 
موسوم به «اشتازی» مخابره نکرده بود؛ در عین حال همه صاحب نظران و تحلیلگران بر 
این باور بودند که پیامدهای ویرانگر جاسوسی «گیوم» برای آلمان غربی از هر جاسوس 
دیگر و جاسوسی دیگری مخرب تر بوده است. در این زمینه سؤال اساسی این است که اگر 
این عنصر نفوذی در همه دوران جاسوســی اش خبری مخابره نکرده و ارتباط عملی ای 
با اربابان اطالعاتی و امنیتی اش نداشته است، چگونه توانسته است عنوان خطرناک ترین 
جاسوس آلمان شــرقی را به خود اختصاص دهد و به گفته صاحب نظران، مهلک ترین 
ضربه ها را به پیکره اقتصادی و سیاســی آلمان غربی وارد کند؟ پاسخ این پرسش بسیار 
قابل تعمق و شایســته توجه است: طبق برآورد صاحب نظران همه رمز و راز این عنصر 
نفوذی و مأموریت ویرانگرانه اش این بوده است که از مقام و موقعیتی که در حزب حاکم 

و در کریدورهای قدرت و دفتر صدراعظم آلمان داشــته، سوءاستفاده کند و افرادی را که 
لیاقت احراز مقامی ندارند، در آن موقعیت قرار دهد و اشخاص را به شغل های غیرمرتبط 
با رشته تحصیل و تخصص آنان به کار گمارد. پروژه ای غیرعقالنی که در حوزه های علمیه 
و میان طالب علوم دینی به آن «وضع الشــیء فی غیر ما وضع له» به معنای قرار دادن 
و قرارگرفتن چیزی در جایی که جایش نیســت، می گویند. صاحب این قلم، مدت هاست 
که در خلوت خاموش خویش و به عنوان یک روزنامه نگار مســلمان و آرمان گرا و به ویژه 
به عنوان یک ایرانی مسلمان که از دوران نوجوانی همراه و همدل با نهضت امام خمینی 
بوده اســت، با خود می اندیشم که این انبوه ناهنجاری ها و ناکامی ها در عرصه سیاست 
و اقتصاد و فرهنگ، نتیجه تقدیر الهی اســت یا بی تدبیری ها و کج فهمی های ما یا نفوذ 
«گونترگیوم»های وابســته به شــرق و غرب؟ یادمان باشد که انقالب بهمن ۵۷ سمت و 
سوگیری غلیظ ضدامپریالیستی، ضدصهیونیستی و ضدارتجاعی داشت و به شدت باعث 
دلهره و تشــویش خاطر اربابان قدرت شده بود و درنتیجه طبیعی است که دست روی 
دســت نگذارند و در مقابل وضعیت جدید و شور و اشــتیاق مبتنی بر آزادی و استقالل 
مردم ایران بی تفاوت نمانند. به قدرت رســیدن یک انقالب در منطقه حساس خاورمیانه 
و موقعیت ژئوپلیتیک ایران، پدیده ای نبود که از نگاه ســیا و موســاد و کاگ ب دور بماند. 
من به تئوری توطئه به ویژه با قرائت غلیظش اعتقادی ندارم؛ ولی همواره این اندیشــه 
ذهنم را قلقلک می دهد که جریان نفوذ تا چه اندازه می تواند در پیدایش نگاه های لوچ 
و رواج اندیشــه های معیوب نقش ایفا کرده باشد؟ راســتی حال و احوال شعار اصلی 
انقالب بهمن که اســتقالل، آزادی، جمهوری اســالمی بود، چگونه است؟ از حرف های 
امام خمینی در نوفل لوشاتو و پس از پیروزی انقالب در بهشت زهرا، از اندیشه های واالی 
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خبر ویژه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری: 
سهمیه تابستانی نفت سفید خانوارهای

 فاقد گاز طبیعی شارژ شد
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت: برای هر 
خانوار ۵۰۰ لیتر نفت ســفید در نظر گرفته شــده اســت که در کارت بانکی 
معرفی شــده مشــتریان شــارژ می شــود و تا تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ اعتبار دارد.  
به گــزارش روابط عمومی، ســبحان رجب پــور، مدیر شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقه ســاری اعتبــار این دوره از توزیع ســوخت نفت 
ســفید را برای خانوارهای مناطــق فاقد گاز طبیعی از تاریــخ ۱۴۰۱/۳/۱۶تا 
۱۴۰۱/۵/۱۵ اعالم کرد و ادامه داد: برای هر خانوار یک نفره، دونفره، ســه نفره 
و چهارنفره ۵۰۰ لیتر و خانوارهای پنج نفره، شش نفره و هفت نفره به باال ۶۰۰ 
لیتر نفت ســفید در نظر گرفته شده است.  وی یادآور شد عرضه نفت سفید 
به صورت الکترونیکی با شــارژ سهمیه در کارت بانکی معرفی شده از سوی 
مشــتریان انجام می شــود.  وی تأکید کرد: مصرف کنندگان نفت سفیدســوز 
فاقد گاز طبیعی با دردست داشــتن کارت بانکی به فروشــندگی های عرضه 
ســوخت محل ســکونت خود مراجعه و نســبت به دریافت مقدار سوخت 
تعیین شــده اقدام کنند.  مدیر منطقه ساری از شهروندان خواست تا شکایات 
و پیشــنهادات خود را با شماره تلفن های ۳۳۲۷۰۱۳۸ و ۳۳۲۷۰۱۴۰ منطقه 
ســاری و شماره ۰۹۶۲۷ شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اطالع 

دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود. 

نقل یک خاطره و طرح چند سؤال
اول ادامه از صفحه 

طالقانی، مطهری و بازرگان چه خبر؟ آیا تقسیم شهروندان به درجه یک و دو امری عادی 
است؟ آیا رواج اندیشه ها و قرائت های مبتنی بر افکار ابن  تیمیه و محمد بن عبدالوهاب 
به نام تشیع و تصویر اسالم به عنوان آیینی که مبتنی بر ارعاب و ارهاب است، زاییده یک 
تصادف اســت؟ آیا به کار بســتن روش های طالبانی و داعشــی به جای اسالم رحمانی 
امری طبیعی است؟ آیا جریان نفوذ تبهکاران در ۷ تیر و ۸ شهریور به پایان رسیده است؟ 
آیا احراز مقام ها و منصب های حاکمیتی منحصر به کالهی و کشــمیری بوده اســت؟ و 
حرف آخر اینکه گرچه نقش عناصر نفوذی و گونترگیوم ها در پیدایش و رشــد نیروهای 
ناکارآمــد و جریان های انحرافی را نمی توان انکار کرد؛ اما کامیابی آنان در تحقق اهداف 
خرابکارانه و بســط فقر و فســاد در جامعه، نه علت اصلی، بلکه معلول جهالت ها و 
کج روی های خودمان است. ابن ابی الحدید معتزلی از علمای مال و منصف اهل سنت و 
جماعت در مقدمه شــرح ارزشمندش بر نهج البالغه درباره کنار گذاشته شدن امام علی 
(ع) و روی کار آمدن ابوبکر به عنوان جانشــین حضرت رسول می گوید: «الحمدهللا اّلذی 
قّدم المفضول علی الفاضل»، یعنی ســپاس خدای را که شایسته را به جای شایسته تر 
برگزیــد. این نگرش ابن ابی الحدید عالوه بر اینکه مغایر با دیدگاه کالمی معتزله اســت، 
در تقابــل و تضاد با اصل عدل و عدالت الهی هم هســت. خداوند متعال به بندگانش 
عقل و شــعور داده است تا بد را از خوب تشخیص دهند و صراط مستقیم را بر ضاللت 
و جریان های انحرافی ترجیح دهند. مؤمنانه و منصفانه نیست که کج روی های خودمان 
را به حســاب خدا بگذاریم. گماردن ناالیق ها به جای الیق ها و حذف شایسته ساالری در 
جامعه نه منبعث از تقدیر خدا بلکه ناشــی از بی تدبیری بندگان گمراه خداست. تمایل 
دارم مطلب را با استناد به گفته  خداوند متعال در قرآن مجید به پایان برسانم که «اّن اهللا 
ال یغّیر ما بقوم حّتی یغّیروا ما بأنفسهم»، خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد؛ 
بلکه این خود ملت ها هســتند که با پیروی از خرد و اتخاذ روش های عقالنی سرنوشت 

خویش را رقم می زنند.

شرایط عینی دو ویژگی مهم دارد: ارزش ها و هنجارهای 
خــاص و انحصــار در اقتصــاد. بنابرایــن بایــد تفکر و 
چشم انداز متفاوتی درباره فعاالن اقتصادی و ارائه دهندگان کسب و کار در ایران ارائه کرد. 
کارآفرینی مفهومی بود که شومپیتر با توجه به شرایط جامعه آلمان ابتدای قرن بیستم 

ارائه کرد و امروز ما هیچ درک روشــن و مشــخصی درباره اینکــه کارآفرین، با توجه به 
ســاختار اجتماعی و اقتصادی ایران، کیســت و کارآفرینی در ایران چگونه روندی است، 
نداریم. نداشــتن رویکرد و تعریفی از کارآفرینی باعث شده است هرکسی که با زد و بند و 
رانت کسب وکاری راه انداخته است، خود را کارآفرین بداند و شایسته تقدیر یا افرادی که 

چرا کارآفرینی به تمامی محقق نمی شود؟
اول ادامه از صفحه 

مشغول تولید خرده کاالیی یا ارائه خدمات خرد به ویژه در فضای مجازی باشند نیز خود 
را کارآفرین بدانند. هرچند این دو گروه بســیار با هم متفاوت هستند. از همه مهم تر باید 
در این نکته تأمل کنیم که سرانجام و نتیجه جامعه کارآفرین، دانشگاه کارآفرین و انسان 
کارآفرین، به معنایی که در باال اشاره شد، یعنی برانگیختن و ساختن امیال جدید، چیزی 
جز تبدیل جامعه به بازار بزرگی نیست که به قول پوالنی همه چیز تبدیل به کاال می شود 
و سرانجام آن تباهی جامعه (انسان، نهادها و محیط زیست) است. باید تالش کرد بازار و 
کارآفرینی را برای اجتناب از خطرات آن در جامعه حک و از فک شدگی آن جلوگیری کرد.


