
  مکتوب هفته

آن قدر از جامعه ی ما حساس��یت زدایی شده است، که خبر 
تقلب در واکسیناس��یون به جای پاکبانان به برخی پاک دستان!  
تنها به اظهار تاس��ف ها می انجامد و وعده های کلیش��ه ای غیر 

قابل تعقیب به مجازات. 
الزم نیس��ت منتظر پیگیری تخلف در این امر حیاتی باشیم؛ 
کافی  اس��ت صد ها مورد مشابه را یادآور شویم، تا این مورد را 

هم به تاریخ بسپاریم. 
 ...و اما ما را چه ش��ده  است که مناصب خدمت و مسئولیت، 
زمانی که به محلی برای تقسیم رانت و غنیمت تبدیل می شوند، 
حداکثر پس از دو سه روز اظهار تاسف و نقد و شکایت، همچنان 

پاشنه شان بر همان در می چرخد که می چرخید؟: 
  ۱- وفور مشکالت در حدی است که مواردی از این قبیل- 
علیرغم تقلب و تخلف آش��کار- چندان چش��مگیر نمی نماید. 
نه صدایی از پاکب��ان برمی آید و نه چندان اراده ای در پیگیری 
متخلفان. گی��رم متخلفی هم به میز محاکمه فراخوانده  ش��ود؛ 
س��هم به ناروا تصاحب ش��ده ی پاکبان، کی و کجا دوباره تأدیه 

خواهد شد؟ 
 ۲- حساس��یت زدایی از وجدان عموم��ی در حدی عمیق و 
نهادینه شده، که مواردی از این دست را در سایه ی دیگر موارد، 
خاکستری و محو می سازد و زبان حال عمومی این می شود: در 
جایی که رانت ها نجومی و خارج از تصوِر محاس��به است، دیگر 

دو  دوز واکسن ناقابل چه جای گالیه و شکایت دارد! ؟ 
 ۳- احس��اس همبستگی اجتماعی در نوعی فتور و گسست و 
بی تفاوتی و بلکه ׳׳خودمنفعت گرایی׳׳ اس��تحاله شده  است و در 
پی چنین خماری و سکون و بی حسی، زبان حال و قال عمومی این 
می ش��ود: ׳׳هرکه دیر بجنبد، خود مسئول است و هرکه از آب 

روزگاران کره ای برگیرد، پاداش زرنگی اش را گرفته است׳׳! 
 ۴-... و اما با همه ی توصیفات فوق از واقعیات موجود، آنچه 
نمی میرد- هرچند در خوف و خفا س��اکن و ساکت شود- همان 
وجدان و فطرت انس��انی  اس��ت؛ که ناموس الهی، آن را ׳׳چراغ 
درون׳׳ کرده  اس��ت؛ ولو در کورس��ویی و کم فروغی. کسانی که 
فتیله ی این چراغ را در جان خود پایین می کشند و به قیمت ستیز 
با حقوق دیگران، در س��ایه ی تاریک منفعت خواهی می نشینند، 
در روز بزن��گاه چه جوابی برای وجدان خود خواهند داش��ت؟ 
منظورم از روز بزنگاه، نه شب اول قبر است و نه روز حشر و نه 
میز حس��اب و کتاب اخروی؛ بلکه همان لحظات زندگی است، 
که غنیمت گیراِن رانتی و سوءاستفاده کنندگاِن باندی، لحظه ای 

مجبور می شوند با وجدان و فطرتشان خلوت کنند.  

واکسن می زنم، پس هستم! 

 بعید نیس��ت که این س��ردی فضای رقابت انتخابات، سبب عدم مشارکت
 حداکثری در روز رای گیری شود. 

در حال��ی که اگر انتخابات به انتهای امس��ال موکول ش��ود، هنوز ماهها 
فرص��ت ب��رای آش��نایی رای دهن��دگان با داوطلب��ان ریاس��ت جمهوری 
در اختی��ار هس��ت و همی��ن ش��ناخت باعث انتخاب��ی دقیق ت��ر و بهتر در 
فض��ای رقابتی خواهد بود که مش��ارکت بیش��تری را هم ب��ه دنبال خواهد 
آورد، ضم��ن اینک��ه اخباری که از ش��یوع وحش��یانه کرون��ا و جهش های 
 چن��د ب��اره آن و احتم��ال ش��یوع م��دل جه��ش یافت��ه کرون��ای هندی

 در هفته ه��ای آتی در کش��ور وجود دارد، این ف��رض را تقویت می کند که 
احتمال��ًا احتی��اط در برابر کرونا و ابت��الی به آن، عده ای را از ش��رکت در 
انتخاب��ات منصرف کند در حالی که اگر روز برگزاری انتخابات به روز های 
اواخر س��ال موکول ش��ود، از س��ویی احتمال هرچه کامل تر ش��دن پوشش 
واکسیناس��یون همگان��ی در تمام ایران بیش��تر خواهد ش��د و دیگر هراس 
 حضور در صف های انتخابات یا مکان هایی که برای این کار مهیا می ش��ود،

 از می��ان خواه��د رفت و ه��م در طول ماهه��ای آینده فرصتی به دس��ت 
می آید ت��ا مجریان انتخابات بتوانند برای نخس��تین بار برگزاری انتخابات 
الکترونی��ک را ک��ه به حضور اف��راد و تجمع آنها نیاز بس��یار کمتری دارد، 
راه ان��دازی کنن��د تا هم از ای��ن پس هزینه ه��ای کمتری ب��رای برگزاری 
 انتخابات صرف ش��ود و هم احتیاط ه��ای الزم در رویارویی با کرونا در این 

مورد به حداکثر ممکن برسد. 

برجام باز هم با چالش و تاخیر مواجه ش��ود، تاخیری که برای اقتصاد ایران 
به طور روزانه هزینه های سنگین و آزاردهنده ای ایجاد کرده و خواهد کرد. 
ضمن اینکه این تغییر دولت و رئیس جمهور و وزرا و مدیران ارش��د اجرایی 
در بحبوح��ه نبرد با کرونا در عرصه س��المت و نبرد سیاس��ی با آمریکا در 
عرص��ه روابط بین الملل و اقتصاد، یک ای��راد احتمالی دیگر نیز در پیگیری 
حقوق مردم نسبت به مدیران تولید خواهد کرد. اینکه اگر به هر دلیل روند 
مبارزه ایران با ویروس کرونا به نقطه مطلوب در ماههای آینده نرس��ید و یا 
رون��د بی اثر کردن و لغو تحریم های آمریکا علیه ایران به نقطه مورد انتظار 
منتهی نشد، مطالبه گری مردم از مسئوالن اجرایی به بن بست خواهد رسید، 
چرا که دولت قبلی دیگر در مس��ند اجرا نیست تا مورد سوال و بازخواست 
قرار گیرد و دولت جدید هم، چنان تازه رس��یده اس��ت که به طور طبیعی از 
پاس��خگوی نس��بت به آنچه در گذشته روی داده، ش��انه خالی خواهد کرد 
ظاهرًا اگر به جای بهار امسال، منتظر رسیدن زمستان امسال برای برگزاری 

انتخابات باشیم، ثمرات این صبر بسیار شیرین خواهد بود! 

و مدیران ارش��د وزارت بهداش��ت و حتی برخی از اعضای تاثیرگذار ستاد 
ملی کرونا به عنوان باالترین مرجع تصمیم گیری در این مبارزه و نیز س��تاد 
 اجرای��ی آن در وزارت بهداش��ت در هفته های آینده و پ��س از انتخابات، 
در ش��رایطی دگرگون می ش��وند و افراد جدید و نظرات جدید و سالیق نو 
در حالی ب��ر این جایگاه های اجرایی و تصمیم گی��ر قرار خواهند گرفت که 
کشور نیازمند ثبات و وحدت نظر و تداوم اجرای برنامه هایی است که برای 
مقابله با این ویروس در ماههای گذش��ته انجام شده و چنین جابجایی عمیق 
و گس��ترده ای دست کم کش��ور را برای چند هفته تا چند ماه ممکن است با 
خالء های��ی در نظام اجرای��ی و جبهه رویارویی با کرونا مواجه کند. در حالی 
که اگر این جابجایی ها به پایان س��ال و زمانی موکول گردد که دس��ت کم 
واکسیناسیون سراسری به انجام رسیده احتمالًا محافظت بسیار کاملتری از 

جان ایرانیان انجام خواهد شد. 
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