اخبار داخلی
كوتاه و گويا
در باب ضرورت آشتي ملي

ما كه با هم دشمني ميكنيم چه توقعي است
كه دشمن با ما دشمني نكند*...

محمدجواد حجتي كرماني
ـ در بعضي نابسامانيهاي كشور كشور در زمينههاي سياسي فرهنگي و
اقتصادي كسي شك و ترديد ندارد...
ـ جو ناسالم روابط اجتماعي و اخالقي هم كه نياز به بيان ندارد...
ـ نارضايتي اقشاري از مردم بهخصوص در اوضاع اقتصادي موجود نيز
واضح و عيان است.
ـ خصومتورزي و كينهتوزي پارهاي از افراد و گروهها هم نس��بت به
يكديگر مشهود خاص و عام است.
در اين مقوالت «اجماع مركب» اس��ت و گروهها و احزاب معروف به
«اصولگرا» و «اصالحطلب» در اين زمينه «وح��دت»! دارند ،اما در عوامل و
ريشههاي اين اوضاع ،به شدت «اختالف» دارند و هركس تقصير را به گردن
ديگري مياندازد و چندي است ديواري كوتاهتر از رئيس جمهور ـ روحاني ـ و
دولتش پيدا نكردهاند و هشتك «پشيماني» راه انداختهاند كه بهترين شاهد و گواه
بر عدم رشد سياسي و عدم تأمل و وقوف بر ريشههاي نابهسامانيهاست كه يك
قلم آن را ميتوان در دولتهاي نهم و دهم كه «مسكوت عنه(!)» پشيمانان است،
به روشني ديد و فهميد ،اما «چون «غرض» آمد «هنر» پوشيده شد!»
ناگفته پيداست كه نويسنده بههيچوجه دولت يا رئيس دولت كنوني را
عاري از خطا و اش��تباه نميداند چنانكه در همين روزنامه «معتدل اطالعات»
كه سعي وافر در دفاع از دولت دارد نويسندگاني چون آقاي قاسمزاده و آقاي
فتحاهلل آملي و نيز سردبير روزنامه آقاي عليرضا خاني مقاالت مفصل و مستدلي
در نقد ـ بهخصوص نقد اقتصادي ـ دولت داشته و دارند كه براي اين نگارنده
كه از اقتصاد و مباحث اقتصادي اطالع چنداني ندارد ،آموزنده و راهگشاست
اما :س��خن بر سرِ ج ّوس��ازي ،هياهو راهاندازي و در واقع ادامة انتقامگيري از
شكست انتخاباتي  11و  12است كه همراه است با خشونتهاي قلمي و كالمي،
برچسبزنيهاي ناروا و در يك كالم خصومتآميز و غيراخالقي و به اصطالح
در قالب «توپخانهاي!» كه به هيچوجه نقد سازنده كه الزمة جامعه و دولت آزاد
و به اصطالح «دموكراتيك» است محسوب نميشود.
***
 ...جالب اس��ت كه ما نه راه استبداد را بلديم و نه راه دموكراسي را! در
رژيمهاي ديكتاتوري جهان مستبدّان ،روراست ميگويند« :قانون منم» و خودِ
مستبدّ و آراء و افكار و فرامين و دستورات ديكتاتور در آن رژيمها هم «قانون»
است .تكليف شخص زمامدار و مردم در چنين حكومتهايي روشن است...
و در مجامع و دولتها و حكومتهايي هم كه دموكراسي بر آنها حاكم است،
موازين و آداب و حقوقي وجود دارد كه به موجب آن همة آحاد ملت حق دارند
به آنچه در حكومت ميگذرد انتقاد كنند و از خطاها و اشتباهات جلوگيري كنند
و اگر هم مقام اجرايي يا تقنيني يا قضائي تخلف يا اشتباه يا خيانتي كرد ،مراجع
معلوم و مش��خصي هست كه طبق اصول و مقررات جاري و حاكم به فرد يا
گروه خاطي با دليل و برهان انتقاد ميكنند و اگر به مرحلهاي برسد كه چارهاي
جز بركناري فرد يا گروه حاكم نباشد ،حتي يك روزنامهنگار قدرت آن را دارد
كه رئيس جمهور را به استعفا وادارد .البته در يك روند مقبول و شناخته شده.
چنانكه در بركناري نيكسون رئيس جمهوري خاطي آمريكا به ياد داريم .نظاير
ديگري هم در كشورهاي دموكرات ديگر سراغ داريم كه خوانندگان آگاه و با
حافظه بهتر از من به ياد دارند.
ا ّما ما...
بهتر است دم فرو بندم بقيهاش را با تفاصيل موردي و مشخص با ارائه دليل
و برهان به عهدة خوانندگان فهيم و ارجمند ميگذارم...
***
حاال چند كلمه هم در مورد «تيتر»مقاله بنويس��م :ما اختالفات فكري
و عمليـ سياس��ي و اقتصادي ،ملي و بينالمللي را با «نزاع» و «خصومت» و
«دش��مني» درآميختيم 1و اين معلول شتاب و عجله هركدام از اقشار روحاني
و روش��نفكر در به كرسي نش��اندن آراء و افكار و كردار و رفتارشان و نيز
بيحوصلگي و احساساتي برخوردكردن و هركدام خود را حق مطلق پنداشتن و
تحمل آراء طرف مقابل را نداشتن بود كه بهجاي آنكه يكديگر را تكميل كنيم و
به حكم «انظراليماقال» حرفهاي حساب يكديگر را بپذيريم و حرفهاي ناحساب
طرفين با دليل و برهان و متانت و ادب تحليل و رد ش��ود ،از طريق هياهو و
جنجال و احيان ًا به خيابان كشيدن پوپوليستهاي حرفهاي ،لمپنها و اشرار به نامهاي
گوناگون ،تحت لواي القاب مقدس با هم تسويهحساب كرديم و هر گروهي كه
آمد با همين ابزارهاي غيراخالقي ،طرف مقابل را از صحنه بيرون كرد...
با «هاش��مي» و «خاتمي» چنين كرديم حتي با حسن آقا خميني و علي
الريجاني ،و روحاني ه��م داريم همين كار را ميكني��م .آقاي احمدينژاد
بهاصطالح ما طلبهها« ،استثناي منقطع» است و خودش سمبل بسيار روشن اين
انديشه و عمل حاكم بر ماست .منافاتي هم ندارد كه من اصرار داشته باشم كه او
به عنوان يك انسان معمولي آدم خوبي است .سخن من در افكار و رفتار سياسي
و اقتصادي و حكمراني است كه ايشان فاقد شرايط الزم و كافي بود ،بهعالوة
ادبيات بسيار نازل و كوچهبازاري كه اگر بخواهيم وجه مثبتي براي آن قائل شويم
ميتوانيم به او لقب «داشمشتيِ» عوام بدهيم2...
* ب��راي اينكه ديگران به ما احترام بگذارند بايد بيش از همه به خودمان
احت��رام بگذاريم( .از يادداش��تهاي مهاتير محمد نخس��توزير مالزي ـ
اطالعات )97/4/11
پاورقي
1ـ براي نمونه ،مرحوم رباني املشي رضواناهللعليه ميگفت :ما هر كه را
بيرون كرديم با چوب (يا چماق ،ترديد از من است) بيرون كرديم .مرادش البته
چوب و چماق فيزيكي نبود ،مقصودش تكفير و تفسيق سياسي بود همراه با
هو و جنجال.
2ـ من در عالم خواب آقاي احمدينژاد را بر دوش گرفتهام تا به «پارلمان»
برسانم و رؤيايم را توسط دوست عزيز گمشدهام آقاي مجيد دوستعلي (كرموني)
كه از نزديكان آقاي احمدينژاد بود ،براي ايش��ان نوشتم و او در جلسهاي كه
به زندانيان رژيم گذشته جايزه ميداد و فرزندم (ابوذر) جايزه را دريافت كرد
( 5سكه آزادي و يك تنديس سمبليك از يك زنداني آزادشده) ،اظهاري دائر
بر آش��نايي كرده بود حاكي از آنكه يادداشت مرا خوانده بوده است .اگر آقاي
احمدينژاد را ديديد از قول من سالمش برسانيد و به او بگوييد« :داداش! ناتلنگي
ي است
مكن!» اگر معنيش را نفهميد از دوستعلي كه يك كرموني خالص دهات 
بپرسد ،اگر «به هم نزده» باشند!«( ...دوستعلي» بچة «شاهرخآباد كرمان» است كه
من چند سال در ماههاي رمضان امام جماعت آنها بودم .پدرش از «اصحاب!»
بود.

ابتكار :زنان ایرانی دارای همسرافغان
درافغانستانشناساييشدند

سرويس سياسي – اجتماعي :معاون رئیس جمهوري در امور زنان و خانواده
از همکاری وزارت امور خارجه با این نهاد برای تهیه گزارشی به منظور شناسایی
زنان ایرانی که زیر سن قانونی و بدون شناسنامه با اتباع بیگانه ازدواج کردهاند خبر
داد و از ش���رایط بد زندگی این زنان که اغلب در افغانستان به سر میبرند اظهار
تاسف کرد.
معصومه ابتکار در گفتگو با ایسنا در این باره افزود :تک تک این زنان شناسایی
شدهاند و داستان زندگی شان بررسی شده است .آنها هیچ پشتوانه حقوقی ندارند و
در شرایط سختی هستند .این مطالعه جدید اطالعاتمان را به روز خواهد کرد .
وی با اشاره به موضوع ازدواج دختران بدون اذن پدر با در نظر گرفتن شرایط،
گفت :این موضوع باید در شورای عالی فقهی و حقوقی معاونت زنان بررسی شود،
اما درباره این که آیا واقعا از این منظر میتوان مشکالت را بر طرف کنیم ،تردیدهایی
وجود دارد و بیشتر باید روی این مساله کار کرد.
ابتكار همچنين درباره الیحه افزایش سن ازدواج دختران به ۱۶و پسران به
۱۸سال و کاهش آمار ازدواج کودکان گفت :فکر میکنم موضوع پایین بودن سن
ازدواج مساله مهمیاست؛ گرچه تعداد ازدواجهای زیر ۱۵سال باال نیست اما باز هم
مهم ،نگران کننده و غیر قابل قبول است .بیشتر این ازدواجها در مناطق حاشیهای و
در بخشهای مرزی ،به ویژه در جنوب و جنوب شرق کشور اتفاق میافتد و فقر،
تنگدستی و اعتیاد از دالیل اصلی آن است.
وی با بیان این که بسیاری از این دختران با اتباع بیگانه ازدواج کردهاند ،درباره
سرانجام «شناسنامه» فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی گفت :تعداد قابل
توجهی از زنان به دلیل ازدواج با اتباع بیگانه نتوانس���تهاند شناسنامه ایرانی برای
فرزندانشان بگیرند؛ البته االن قانون این اجازه را به آنها داده است که در ۱۸سالگی
با داشتن شرایط الزم ،شناسنامه ایرانی بگیرند.
مجلس برای بررس���ی نظرات نمایندگان درباره طرح
دو فوریتی حمایت از اقتصاد ملی در مسير مقابله با اقدامات
خصمانه آمریکا ديروز جلسه غیرعلنی تشکیل داد.
به گزارش خانه ملت ،رئیس مجلس در ابتدای جلسه
علنی مجلس به تشریح جلسه غیر علنی پرداخت و گفت:
ها پیشنهاداتی در زمینه مسائل اقتصادی
ها در کمیسیون
کمیته
اند که این پیشنهادات در چارچوب قوانین قابل
تدوین کرده
اجرا است.
علی الریجانی افزود :ديروز حدود یک ساعت مجددا
راجع به مس���ائل اقتصادی کشور و راهکارهایی که در این
زمینه وجود دارد در جلسه غيرعلني بحث کردیم و با دولت
ها را مورد توجه
صحبت خواهیم کرد تا پیشنهادات كميسيون
قرار دهد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم در تشريح نشست
غیرعلنی مجلس گفت :در این نشست موضوعات مربوط
به طرح برون رفت از مشکالت اقتصادی مورد بررسی قرار
های اقتصادی و تخصصی و
گرفت ،در این ارتباط کمیسیون

تقدير رهبر معظم انقالب از اقدام پيگيرانه
امامجمعه خرمشهر براي رفع مشكل آب
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قدرداني سردار سليماني از موضعگيري رئيس جمهوري
درباره آمريكا و صهيونيسم

سرویس سیاس���ی – اجتماعی:
سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی
قدس س���پاه در پیام���ی ،مواضع اخیر
رئیسجمهوری در قبال آمریکاییها و
صهیونیستها را ستودنی و مایه مباهات
و افتخار دانست.
در پی اع�ل�ام موض���ع قاطع
حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانی
در قبال اظهارات سلطه طلبانه و تهدیدات
و زیادهخواهیهای مقامات آمریکایی
و صهیونیستها ،سرلشکر سلیمانی در
پیامی از سخنان عزتمندانه وی قدردانی
کرد.متن پیام فرمانده نیروی قدس سپاه به

این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادر بزرگ���وار جناب آقای دکتر
روحانی ریاس���ت محترم جمهوری
اسالمی ایران
سالمعلیکم
آنچه از فرمایشات حضرتعالی در
رسانهها منعکس شد ،مبنی بر این که اگر
نفت جمهوری اسالمی ایران صادر نشود،
تضمینی ب���رای صدور نفت کل منطقه
نيست و بیانات بسیار ارزشمندی که در
موضع جمهوری اسالمی ایران نسبت به
رژیمصهیونیستیفرمودید،مایهمباهاتو

افتخار است.حقیر به عنوان سرباز والیت
و این ملت س���رفراز و با همه جان به
حضور جنابعالی عرض میکنم :این همان
دکتر روحانی است که ما شناخت داشتیم
و داریم و می بایست باشد .شما با سخنان
حکیمانه ارزشمند و قدرتمندانه خودتان
رهبر عزیز ،ملت بزرگوار ایران اسالمی و
مسلمانان جهان را سرافراز كردید .دست
شما را برای ایراد این سخنان به موقع،
حکیمانه و صحیح می بوسم و برای هر
سیاستی که مصلحت نظام اسالمی باشد
در خدمت هستیم.
برادرتان قاسم سلیمانی

مراسم سالگرد واقعه خونين مدرسه فيضيه قم برگزار ميشود

ای در پیغامی شفاهی از اقدام
اهلل خامنه
حضرت آیت
جمعه خرمش���هر برای رفع
پیگیرانه و حضور میدانی امام
مشکل آب شرب شهرهای خرمشهر و آبادان و روستاهای
همجوار قدردانی کردند.
ی اخیر به دنبال شکسته شدن خط لوله انتقال
در هفته
آب غدیر که آب شرب شهرهای خرمشهر و آبادان و مناطق
کرد ،مردم این دو شهر با مشکل جدی
همجوار را تأمین می
االسالم
آب شرب مواجه شدند .در پی این مساله ،حجت

جمعه خرمشهر ضمن حضور
فرد امام
والمسلمین موسوی
در کنار کارگران تعمیر این خط لوله در هویزه ،به صورت
نمادین و برای تس���ریع امور اقدام به جوشکاری این خط
لوله کرد و از نزدیک پیگیر حل مش���کل آب شرب مردم
منطقهشد.
رهبر انقالب اسالمی پس از اطالع از این اقدام ایشان،
فرد قدردانی
االسالم والمسلمین موسوی
در پیغامی از حجت
کردند.

ازسوي حضرت آيتاهلل العظمي گلپايگاني مراسم
سالگرد واقعه خونين مدرسه فيضيه و ضرب و جرح عدهاي
از علماء اعالم ،طالب و فضالي ارجمند و مردم بيدفاع از
سوي حضرت آيتاهلل العظمي گلپايگاني برگزار ميشود.
به گزارش بيت حضرت آيتاهلل العظمي گلپايگاني،
بهمناسبت سالگرد شهادت جانسوز ششمين اختر تابناك
آسمان امامت و واليت و رئيس مذهب حقه جعفري ،قرآن
ناطق حضرت امام جعفر صادق (ع) و خاطره جانسوز واقعه
خونين مدرس���ه فيضيه و ضرب و جرح عدهاي از علماء

اعالم ،طالب و فضالي ارجمند و مردم بيدفاع ،مراس���م
بزرگداشتي از سوي حضرت آيتاهلل العظمي گلپايگاني
(قدس سره) طبق سنوات گذشته با سخنراني حجتاالسالم
والمسلمين حسيني قمي ،روز دوشنبه  18تيرماه از ساعت
 18و  30دقيقه در مدرسه فيضيه قم برگزار ميشود.
بيت حضرت آيتاهلل العظمي گلپايگاني به پاس احترام
و تجليل از مقام شامخ امامت و واليت و شئون حوزههاي
علميه مقدسه ش���يعه ،از همه علماء ،روحانيون و مردم
شهيدپرور دعوت كرد در اين مراسم روحاني شركت كنند.

بود تا هم تروریستها به طور کامل از بین بروند و هم حامیان
تروریستها از جمله رژیم صهیونیستی از حمایت از داعش و
گروههای تروریستی مأیوس شوند.
وي با بیان این که برخی کشورهای اروپایی یک بدهکاری
تاریخی به یهودیها دارند،اما در نقطه مقابل این یهودیان هستند
که به ایرانیان بدهکارند ،اظهار داشت:ایرانیها منجی یهودیان در
بابل بودند و یهودیها از این بابت همیشه مدیون ایرانیها هستند
و همواره در طول تاریخ و امروز روابط بسیار خوب و نزدیکی
با یهودیها داریم.رئیس جمهوري اضافه کرد :صهیونیستها
به عنوان گروهی اش����غالگر و ظالم به مردم بودهاند و ساکنین
غزه را بمباران و در امور داخلی سوریه دخالت میکنند ،گروه
تروریستی داعش را مورد حمایت قرار مي دهند و مجروحین
این گروهک را در درون سرزمینهای اشغالی مداوا میکنند و
در مجموع نقش بسیار مخربی در منطقه دارند.
روحانی تصریح کرد :هدف نهایی ایران و اتریش برقراری
امنیت و صلح در منطقه حساس خاورمیانه و ارائه کمکهای

مختلفاست.روحاني،برجامراتوافقمهمبینالمللی،چندجانبه
و در جهت افزایش اعتماد جهانی ،رفع تحریمها و توسعه روابط
اقتصادی ایران با جهان دانست و با تقبیح اقدام آمریکا در اعمال
یکجانبه گرایی و خروج یک طرفه از این توافق ،گفت :ملت
ایران دربرابر اقدامات غیرقانونی آمریکا مقاومت ميكند و اجازه
نخواهد داد سیاستهای آن کشور بر روابط تهران با جهان اثر
بگذارد.وي با بیان این که امروز از اتحادیه اروپا انتظار میرود با
صراحت بیشتری یکجانبه گرایی دولت آمریکا را محکوم کند،
خاطرنشان کرد :فرامرزی بودن تمایالت رئیس یک کشور در
دنیای امروز پذیرفتنی نیست و همه کشورها برای حفظ استقالل
و هویت خود باید در برابر این اقدامات آمریکا ایستادگی کنند.
رئیس جمهوري با اش����اره به حضور موثر جمهوری
اس��ل�امیایران برای مبارزه با گروه تروریستی داعش در عراق
و سوریه به درخواست دولتهای قانونی این کشورها ،اظهار
داشت :تروریسم خطری بزرگ برای منطقه و جهان به شمار
میرود و اقدام ایران در مبارزه با تروریسم ثبات بخش ،امنیت

اقتصادی و سیاسی است.وی تاکید کرد :اتریش متأسف است از
ن
این که ایاالت متحده از قرارداد برجام خارج شده است و ای 
که بخواهند مجددا ً تحریمهایی را وضع کنند که نه فقط شامل
تحریمهای ابتدایی بلکه شامل تحریمهای ثانویه هم میشود که
شامل اتریش هم خواهد شد .این تحریمهای ثانویه که به اعتقاد
ما و کمیس����یون اتحادیه اروپا  ،فرامرزی است ،ناقص حقوق
هاست.
انسان
ملت ایران در برابر زور و تحقیر تسلیم نمیشود
رئیس جمهوري با بیان این که" کسی نمیتواند عشق
ایران را از قلب ایرانیان جدا کند" ،ایرانیان خارج از کش����ور را
مهمترین پل ارتباطی ملت با جهان برشمرد و تاکید کرد:اقدامات
دولت آمریکا علیه ایران و کل ایرانیان است و آمریکاییها از
این که دو دولت مهم اروپایی از رئیس جمهوري ملت ایران
استقبال میکنند،عصبانی هستند .روحانی سه شنبه شب و در
جمع صمیمیایرانیان مقیم اتریش در وین گفت :هدف دولت
آمریکا انزوای ملت ایران بود ،اما هزینه سنگینی پرداخت خواهد
کرد و این اولین بار اس����ت که آمریکا علیه ملت ایران توطئه
میکند و جز چند کشور کوچک ،حامیندارد.وي گفت :امروز
با شرایطی مواجه هستیم که باید روابطی قویتر و مستحکمتر با
کشورهایی که به طور سنتی با ایران روابط خوبی داشته و دارند،
برقرار کنیم.رئیس جمهوري افزود :برخی کشورهای اروپایی در
شرایط مختلف روابط مطلوبی با ایران داشتند و موضعگيریهای
آنها نسبت به کشور ،انقالب و نظام ایران معتدلتر و مناسبتر
بوده است که سوئیس و اتریش جزو این دسته از کشورهای
اروپاییهستند.
به همین جهت از میان کشورهای مختلفی که برای سفر
از ما دعوت کرده بودند ترجیح دادیم اولین سفر اروپایی را در
دولت دوازدهم و در این مقطع حساس از سوئیس و اتریش آغاز
کنیم .روحانی اظهار داشت :صهیونیستها ،آمریکاییها و برخی
کشورهای معدود دیگر همواره دنبال این بودند که روابط ایران
را با دیگر کشورهای جهان ،همسایگانش و کشورهای دوست
تضعیف یا در صورت امکان قطع کنند و هدف آنها در حصر و
در انزوا قرار دادن ایران و به تعبیری ترویج ایرانهراسی در منطقه
و جهان بوده است.
وي ادام����ه داد :از آغاز دولت یازدهم همه تالش ما این
بوده است که این سیاست را به شکست بکشانیم و ایران را در
جایگاه واقعی خود به عنوان کشوری تأثیرگذار در منطقه و جهان
و کشوری که در طول تاریخ و تمدن بشری همواره نقش بسیار
مهمیدر ارتقاء علم ،دانش ،فرهنگ ،ادبیات ،تجارت و صنعت
داشته است ،معرفی کنیم.
رئیس جمه����وري تصریح کرد :در مقطع تاریخی حال
حاضر  ،حاکمان جدید آمریکا با تفکر ویژهای که دارند و خود را
نه تنها نسبت به ایران بلکه نسبت به کل منطقه ما و مسلمانان و
اساس ًا نسبت به همه غیرآمریکاییها برتر تصور میکنند و گاهی
در سخنانشان هم به این جمالت و کلمات تصریح میکنند،
رویهای کام ً
ال مخالف مقررات و تعهدات بینالمللی در پیش
گرفتهاند .بحث امروز آنها صرف ًا مخالفت با برجام نیست ،بلکه
از شورای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان یونسکو هم خارج
شدند و در برابر گروه هفت کشور صنعتی ،ملت فلسطین و
ملتهای اسالمیدیگر هم همین رویکرد را در پیش گرفتهاند.
روحاني ادامه داد :امروز جمع����ی در آمریکا روی کار
آمدهاند که توافقهاي این کشور با همه کشورهای جهان و حتی
همس����ایگان آمریکا را مورد بیتوجهی قرار میدهند .اگر این
رفتارهای جدید آمریکاییها فقط در قبال ایران یا فقط در برابر
برجام یا در برابر گروه یا بخشی در ایران بود ،شاید قابل درک
بود.رئیس جمهوري گفت :ایجاد انزوا برای ملت ایران که هدف
اقدامات جدید آمریکا است ،اینبار هزینه بسیار باالیی برای آنها
خواهد داشت و ملت ایران هم از همیشه در برابر این توطئه
مقاومتر خواهد بود .اگر اقدامات آمریکاییها علیه یک بخش یا
گروه خاص در ایران بود شاید میتوانستند تا حدودی کارشان را
به پیش ببرند ،اما امروز در برابر همه ملت ایران ایستادهاند و برای
هر شرکت و بانکی که با ایران رابطه دارد  ،پیام تهدید میفرستند
تا روابطش را با ایران قطع کند.
وي اظهارداشت :همه شاهد بودیم که اتحادیه اروپا با چه
صراحتی در برابر آمریکاییها موضعگیری کرد .نمیخواهم
بگویم آمریکاییها نمیتوانند برای ایران مشکل ایجاد کنند ،اما
قطع ًا در عملیاتی کردن آنچه ادعا میکنند ،موفق نخواهند بود و
قادر نیستند پلهای ارتباطی ایران با جهان را قطع کنند .رئیس
جمهوري تصریح کرد :یکی از بزرگترین پلهای ارتباطی ایران
با جهان شما ایرانیان خارج از کشور هستید؛ چه کسی میتواند
عشق به ایران را از دل ایرانیها خارج یا توجه ایرانیان داخل و
خارج کشور را نسبت به کشور عزیزشان سلب کند.
وي تصریح کرد :موقعیت امروز جمهوری اسالمیایران
از یک نظر از همیشه بهتر است؛ امروز جمهوری اسالمیایران
در میان افکار عمومیجهان و در صحنه سیاست جهانی تنها
نیست و عموم کشورها همراه ایران هستند .آمریکاییها به غلط
تصور میکنند که اگر به مردم ایران فشار وارد کنند ،آنها در برابر
زبان زور ،تهدید و تحقیر ،تسلیم خواهند شد؛ چرا که هیچگاه
در طول تاریخ هیچ قدرتی نتوانسته است ملت بزرگ ایران را
در برابر حرفهای غیرمنطقی تسلیم کند و در تمام تاریخ هر
تجاوزی به حقوق ملت ایران محکوم به شکست بوده است.
روحاني اظهار داشت :در حدود سه سال گذشته بیش از
 3600شرکت دانش بنیان در کشور فعال شدهاند که بیش از 300
هزار شغل ایجاد کردهاند و ملت ایران توانسته است در بسیاری
از زمینهها روی پای خود بایستد ،در حالی که طبیعت هم در
این سالها سر سازگاری با ما نداشته است و ایران تحت فشار
کمآبی و به تبع آن کمبود برق قرار گرفته است ،اما با این وجود،
متخصصین کشور ،در گرمای باالی  50درجه جنوب و دمای
باالی  40درجه مرکز کشور ،همه تالش خود را میکنند تا برق
و آب مردم را تأمین کنند.
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رئیس جمه����وري با بیان این که ایران و اتریش به دنبال
استحکام روابط مشترک هستند ،تاکید کرد که روابط ایران و
اتریش همواره به نفع دو ملت ،منطقه و جهان است و امیدواریم
روز به روز گسترش یابد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی ظهر ديروز
به وقت محلی در نشست مشترک هیاتهای عالیرتبه ایران و
اتریش که با حضور صدراعظم این کشور برگزار شد ،با اشاره
به این که پس از اجرای برجام مسئولین و فعاالن اقتصادی دو
کشور نشستها و تعامالت خوبی داشته اند ،افزود :در نتیجه
این تعامالت قراردادها و توافقهاي خوبی بین ایران و اتریش به
امضا رسید و روابط اقتصادی تهران  -وین را به شکل مطلوبی
گسترش داد و تعمیق بخشید.
وي با اشاره به مذاکرات و همکاری های ایران و اتریش
در حوزه انرژی ،اظهارداش����ت :مهم است که دولت اتریش از
فعالیت شرکتهایش با ایران حمایت کند .اقدام خالف قانون
دولت آمری����کا در خروج از برجام نباید زمینه ای برای نادیده
گرفتن حقوق ملتها در روابط دو یا چندجانبه شود .برجام
دستاورد همه ما و جامعه جهانی است .این توافق به نفع اقتصاد،
ثبات و امنیت منطقه و جهان و الگویی برای حل مسائل پیچیده
از طریق گفتگو است.
رئیس جمهوري با بیان این که برجام حاصل  12س����ال
مذاکرات سخت بود که اگر از اعتبار بیفتد ،دیپلماسی بی اعتبار
می شود ،تصریح کرد :در حال حاضر منتظر بسته پیشنهادی
کشورهای اروپایی درباره چگونگی حفظ برجام هستیم .اگر
اتحادیه اروپا بتواند جای خالی تعهدات آمریکا در برجام را پر
کند ،ایران در برجام خواهد ماند .قطعنامه  2231شورای امنیت
سازمان ملل به عنوان سند پشتیبان برجام تاکید دارد که هیچ
کدام از کشورهای طرف برجام نباید اقدامی خالف مفاد این
توافق انجام دهند.
روحانیخاطرنشانکرد:اینکهآمریکاییهامدعیشدهاند،
صادرات نفت ایران را به صفر می رسانند ،بی فکر سخن گفته اند
و نشان می دهد به عواقب آن فکر نکرده اند .ملت ایران همواره
نشان داده است که در برابر تهدید منافع ملی خود بسیار محکم
ایستادگی خواهد کرد.
سباستین کورتس صدراعظم اتریش هم در این نشست
گفت که سفر دکتر روحانی به وین ،فرصت بسیار خوبی برای
گفتگوی ما درباره روابط دوجانبه ،منطقه ای و جهانی است.
وزیر انرژی ،محیط زیس����ت و گردشگری اتریش هم
در این دیدار گفت که کش����ورش مصمم است در زمینه های
مدیریت منابع آب ،منابع طبیعی و معدن ،همکاری مشترک و
تبادل اطالعات در زمینه انرژی و در زمینه های انتقال فناوری و
مدیریت زیرساختها و حمل و نقل با ایران تعامل داشته باشد.
ملت ایران مس��یر خود را بر مبنای منافع و مصالحش
انتخابمیکند
رئیس جمهوري ظهر چهارشنبه به وقت محلی در نشست
خبری مشترک با «سباستین کورتس» صدر اعظم اتریش با تشکر
از میهماننوازی دولت و ملت اتریش ،گفت :امروز مذاکرات
بسیار مفیدی داشتیم و درباره مسایل مختلف دوجانبه ،برجام و
مسایلمنطقهایگفتگوکردیم.
حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی افزود :اراده
تهران و وین بر این است که تبادالت تجاری و اقتصادی ،علمی،
فرهنگی و توریستی خود را ادامه و گسترش دهند و در زمینه
مسایل مالی و بانکی هم تدابیری اتخاذ کنند تا مسایل پیش آمده،
لطمهای به روند روابط اقتصادی و تجاری دو کشور وارد نکند
و این موضوع در تمامیمذاکرات دو جانبه و خصوصی طرفین
مشهود بود.وي با اظهار امیدواری نسبت به این که دو کشور
بتوانند روند توسعه روابط تجاری خود را در سال  2018همانند
س����ال  2017حفظ کنند ،اظهار داشت :دستیابی به این هدف
وابسته به تالشهایی است که دولتهای ایران و اتریش انجام
میدهند و امیدوارم این تالشها موفق باشد.
رئیس جمهوري با اشاره به نشست تجار و فعاالن بخش
خصوصی و اقتصادی دو کشور که عصر ديروز به وقت محلی
در وین برگزارش����د ،تصریح کرد :امیدوارم روابط بخشهای
خصوصی دو کشور هم بیش از پیش گسترش یابد.
روحانی با اشاره به این که ایران و اتریش درباره برجام
دیدگاه مشترک و نزدیک به یکدیگر دارند ،خاطر نشان کرد:
برجام دستاوردی مفید برای همه کشورهای جهان بود که البته در
نتیجه تالش و مذاکراتی طوالنی به دست آمد .امروز بهوضوح
این موضوع را به طرف اتریشی منتقل کردیم که ماندن ایران در
توافق برجام تا زمانی است که از منافع آن برخوردار باشد؛ همه از
تبعات مثبت و منفی حفظ یا فقدان برجام آگاهی دارند ،اما مردم
ایران بر مبنای منافع و مصالح خود مسیرشان را انتخاب میکنند و
دولت به عنوان نماینده مردم به انتخاب آنها عمل خواهد کرد.
وي با اشاره به این که در دیدارهای امروز درباره مسایل
منطقه و از جمله یمن هم گفتگوهای خوبی داش����تیم ،گفت:
امروز درباره وضع حال حاضر یمن و اقدامات نوعدوستانهای
که باید در این باره انجام ش����ود ،گفتگو کردیم .ایران در حال
حاضر با چهار کشور اروپایی درباره یمن در حال مذاکره بوده و
عالقهمند است ،مردم یمن از فشاری که به آنان تحمیل میشود،
آزاد شوند.
رئیس جمهوري تاکید کرد :راه رهایی از این فشار این
است که به عربستان کمک نشود ،تا آنها متوجه شوند ،راهی جز
صلح پیش رویشان نیست و مشکل یمن راهکار نظامیندارد
و باید از طریق گفتگوهای سیاس����ی و یمنی – یمنی حل و
فصل شود.روحاني با اشاره به رایزنی مقامات دو کشور درباره
اوضاع سوریه ،گفت :امروز گفتگوهای آستانه با حضور ایران،
روسیه و ترکیه ادامه دارد .هدف اصلی جمهوری اسالمیایران
در س����وریه وارد کردن ضربه اساسی به داعش بود که در گام
اول با وجود حمایتهای گسترده رژیم صهیونیستی و آمریکا
توانستیم داعش را شکست دهیم و در مبارزه با بقیه گروههای
تروریستی هم تا پیروزی نهایی در کنار ملت سوریه خواهیم

بشردوستانه به ملتهایی است که متأثر از ناامنی هستند؛ امیدوارم
روابط دو کشور در جهت تأمین منافع دو جانبه همواره مستحکم
باقی بماند و رو به گس����ترش باشد«.سباستین کورتس» صدر
اعظم اتریش هم در این نشس����ت خبری روابط دو کشور را
در بخشهای مختلف مطلوب و رو به رشد دانست و گفت:
ایران و اتریش از بیش از  160سال پیش روابط پیوسته سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی داشتهاند و امروز هم برای گسترش این
روابط همنظر بوده و تالشهای مشترکی دارند.وی با اشاره به
این که اتریش کشوری بیطرف و محل گفتگوهای بینالمللی
به حساب میآید ،افزود :بسیار خوشحالم که اتریش توانست
میزبان گفتگوهای هستهای ایران باشد تا این گفتگوها در سال
 2016به نتیجه برسد.کورتس ادامه داد :اتریش و اتحادیه اروپا
همچنانبهتوافقنامهبرجاممتعهدهستندوامیدواریمگفتگوهایی
که در روزهای آينده در وین درباره تحوالت مربوط به خروج
آمریکا از برجام می����ان وزرای خارجه دیگر طرفهای این
توافقنامه برگزار میشود ،نتایج مثبتی داشته باشد.
صدر اعظم اتریش تصریح کرد :وضع زندگی مردم در
سوریه عمیق ًا نگران کننده است و امیدواریم تمام کشورهای
منطقه و قدرتهای جهانی به نقش و سهم خود در حل و فصل
بحران سوریه و پایان دادن به رنج مردم این کشور ،عمل کنند.
کورتس در پایان بار دیگر با اشاره به تاریخ طوالنی روابط
ایران و اتریش در زمینههای مختلف تأکید کرد که دوست داریم
روابط اتریش با ایران ،همواره خوب و پایدار بماند.
امضاي  4سند همكاري
با حضور رئیس جمهوري کشورمان و صدراعظم اتریش
چهار تفاهمنامه همکاری میان مقامات ایران و اتریش امضا شد.
در جریان سفر دکتر روحانی به اتریش ،چهار تفاهمنامه
هم����کاری در زمینههای حمل و نق����ل ،مدیریت منابع آب،
انرژیهای تجدیدپذیر و همکاری در زمینه معدن میان مقامات
دو کشور به امضا رسید.
از توسعه بیش از پیش روابط با وین استقبال میکنیم
روس����ای جمهوري ایران و اتریش با اشاره به ضرورت
استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای گسترده موجود دو کشور
برای توسعه ،تقویت و تحکیم مناسبات و همکاریهایهمه
جانبه تهران -وین ،بر حفظ برجام و مقابله با یکجانبه گرایی و
زیرپا گذاشتن تعهدات و قوانین در نظام بین الملل تاکید کردند.
روحانی ديروز و پس از مذاکرات خصوصی با همتای
اتریشی خود؛ در نشست مشترک هیاتهای عالیرتبه ایران و
اتریش که در کاخ هوفنبورگ برگزار شد ،با اشاره به اشتراکات
عمیق فرهنگی دو ملت و پیشینه مثبت روابط دو ملت ،از توسعه
بیش از پیش روابط تهران -وین استقبال کرد و گفت :ایران و
اتریش جایگاه خوبی در غرب آس����یا و اتحادیه اروپا دارند و
میتوانند از این موقعیت در جهت توسعه روابط و همکاریهای
منطقه ای و بین المللی به نفع دو ملت استفاده کنند.
وي با بیان این که در سالهای اخیر همکاریهای ایران و
اتریش در بخشهای مورد عالقه دو کشور رو به گسترش بوده
است و باید در جهت توسعه و ارتقا سطح مناسبات فی مابین
تالش کنیم ،افزود :امروز فرصتهای مناسب سرمایه گذاری در
بخشهای مختلف از جمله صنعت ،انرژی ،تجارت ،سالمت،
محیط زیست ،راه آهن ،حمل و نقل و فناوری در ایران فراهم
است که سرمایه گذاران و شرکتهای اتریشی هم میتوانند
برای مشارکت در اجرای این پروژهها حضور داشته باشند و
فعالیت کنند .رئیس جمهوري با تاکید بر این که اراده جمهوری
اسالمیایران گسترش روابط و همکاریهای همه جانبه با اتریش
در جهت منافع دو ملت ،منطقه و جهان است ،اظهار داشت:
توسعه روابط دو ملت بهترین و مطمئنترین سرمایه و عامل
برای حفظ ،گسترش و تقویت مناسبات دو کشور در عرصههای

مجلس راهكارهاي حمايت از اقتصاد ملي را ارائه داد

های بسیار
کمیته ای در مجلس تشکیل شده که جمع بندی
خوبی انجام داده اس���ت .بهروز نعمتي ادامه داد :کارشناسان
اقتصادی و دولت در کمیته مذکور حضور داشتند ،اما با توجه
به این که طرح برون رفت از مشکالت اقتصادی بار مالی دارد
هایی
و مخالف با اصل  75قانون اساسی است ،مقرر شد بخش
از طرح که باید سریع ًا اجرایی شود ،به کمیته هماهنگی سران
سه قوه ارجاع داده شود تا در این زمينه سریعتر تصمیم گیری
هایی از طرح که ماهیت قانونگذاری دارد و با
شود و بخش
اصل  75مغایرت دارد ،به دولت ارائه شود تا دولت در اسرع
وقت الیحه ای در این ارتباط به مجلس ارائه کند تا مشکالت
با همدلی و همراهی حل شود.
ها
وي یادآور شد :قرار شد بخشي از جمع بندی کمیسیون
از طریق شورای هماهنگی سه قوه پیگیری و بخشی از طرح
مذکور که نیاز به قانونگذاری دارد از طریق ارائه الیحه دولت
پیگیریشود.
مصوباتمجلس
نمایندگان همچنين در صحن علني ديروز مجلس به یک

فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن،
های پولی دو یا چند جانبه
بانک مرکزی موظف به انعقاد پیمان
شود.
با  24کشور جهان می
به گزارش ایرنا ،بر اس���اس ای���ن طرح و در صورت
های مالی
رسان
اندازی و اس���تفاده از پیام
تصویب نهایی ،راه
اقتصادی در همکاری دو و چندجانبه با س���ایر کشورها یا
از قبیل سپام
های بومی
های سامانه
ها ،استفاده از ظرفیت
اتحادیه
ها
المللی و ایجاد دسترسی برای بانک
در تبادالت داخلی و بین
های ایرانی،
و موسسات مالی خارجی طرف قرارداد با بانک
بینی
انعقاد قرارداد همکاری با کشورها و موارد مشابه پیش
شده است.
نمایندگان م���ردم در خانه ملت همچنين مهلت زمان
اعتراض واحد آالینده محیط زیست نسبت به اخطار سازمان
محیط زیست را تعیین کردند.براساس ماده  15الیحه مذکور،
سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحد آالینده خاک
اقدام و به آلوده کننده اخطار كند که در مهلت معینی متناسب با
نوع ماده آالینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی ،بازسازی

ديدار دكتر روحاني با الكساندر بلن رئيس جمهوري اتريش

آفرین و به نفع منطقه و جهان بوده است.
روحانی با اشاره به اوضاع نابسامان و بحرانی مردم در یمن
و سوریه ،کمک رسانی فوری به مردم این مناطق را مهمترین
اقدام حقوق بش����ری حال حاضر دانست و بر لزوم همکاری
جامعه جهانی برای ارسال کمکهای غذایی و دارویی برای مردم
تاکید کرد.وي همچنین ایرانیان مقیم را که نقش مهمیدر اقتصاد،
فرهنگ و سالمت جامعه اتریش دارند ،بهترین پل و بزرگترین
سرمایه برای پایداری و توسعه روابط دو کشور دانست.
الکساندر فندر بلن رئیس جمهوري اتریش هم در این
نشست روابط دو کشور و دو ملت را مثبت ارزیابی کرد و گفت:
ظرفیتها و توانمندیهای گسترده ای در مسیر توسعه و تقویت
روابط و همکاریهای تهران -وین وجود دارد که باید به بهترین
شکل از آنها بهره برداری کنیم.وی با اشاره به تدوین نقشه راه
روابط دو کشور در سال  2015و عالقه مندی شرکتها و فعاالن
اقتصادی اتریش برای حضور در فرصتهای سرمایه گذاری
و مشارکت در اجرای پروژهها در ایران ،گفت :اتریش در هر
شرایطی مصمم به حفظ و توسعه مناسبات و همکاریهای خود
با ایران است.رئیس جمهوري اتریش با اشاره به جایگاه ویژه
ایرانیان مقیم اتریش و اعالم حمایت قاطع کشورش از برجام و
اجرای تعهدات همه طرفین آن اظهارداشت :تحریمهای ثانویه و
فرامرزی آمریکا برخالف قوانین بینالمللی و نقض حقوق بشر
است و شرکتهای اتریشی موافق آن نیستند.
برجام یک توافق بسیار مهم برای ایران ،اتحادیه اروپا
و جهان است
روسای جمهوری اسالمیایران و اتریش در یک نشست
خبری بر ضرورت گسترش و تحکیم روابط دو کشور تاکید
کردند.
روحانی در این نشست با تشکر از استقبال گرم اتریش
از هیات عالیرتبه ایرانی و با بیان این که گفتگوهای بس����یار
صمیمانه ،خوب و سازندهای داشته ایم ،افزود :پس از برجام ،
تبادل هیأتهای بسیار فراوانی بین دو کشور انجام گرفته است
و امروز صدها شرکت اتریشی در ایران مشغول فعالیت هستند.
اراده دو کشور در این مذاکرات این بود که ما باید روابط تجاری،
اقتصادی ،فرهنگی ،منطقهای و بینالمللی خودمان را ادامه دهیم.
وی از برجام به عنوان یک توافق بسیار مهم برای ایران،
اتحادیه اروپا و جهان نام برد و اظهارداشت :ایران در صورتی که
بتواند از منافع برجام به خوبی استفاده کند ،از آن حراست خواهد
کرد ،اما این دو کفه باید کام ً
ال متوازن باشد و اگر غیرآمریکا بقیه
امضاء کنندگان برجام بتوانند منافع ایران را تضمین کنند ،ایران
برجام بدون آمریکا را ادامه خواهد داد.
روحانی گفت :امیدواریم همان گونه که همه کشورها
در اراده سیاس����ی ،قاطع و مستحکم هستند در اراده تجاری و
اقتصادی هم به همان نسبت مستحکم باشند و مشکالتی اگر
پیشرو است ،بتوانیم با کمک یکدیگر رفع و حل کنیم.
رئیس جمهوری اظهارداشت :در مذاکرات امروز بر این
نکته تأکید کردیم که دوران یکجانبهگرایی به سر آمده است و
کشوری نمیتواند درباره جهان و ملتهای دیگر تصمیم بگیرد
و استقالل و حاکمیت ملی کشورها را نقض کند ،چرا که این
برخالف منش����ور ،مقررات بینالمللی و منافع جهان و صلح
جهانی است.وي افزود :نظرات ایران و اتریش در مسأله برجام
و ضرورت توس����عه روابط مشترک درباره مسایل منطقهای و
بینالمللی نزدیک و شبیه به هم است.
"الکساندر فندر بلن " رئیس جمهوری اتریش هم در این
نشست خبری  ،به روابط دیرینه دو کشور اشاره کرد و گفت :ما
امسال شصتمین سال تأسیس انجمن فرهنگی اتریش در تهران
و بیست و پنجمین سال گفتگوی بین ادیان را جشن میگیریم
و میخواهم تاکید کنم که روابط دیرینه ما فرای همکاریهای

خاک و جبران خسارت وارده اقدام كند.
در صورتی که اش���خاص ذینفع نسبت به اخطار يا
توانند برای یکبار از سازمان
دستور سازمان معترض باشند ،می
درخواست تمدید مهلت مذکور كنند.
مستنکف عالوه بر توقف فعالیت ،رفع آلودگی و جبران
خسارت زیس���ت محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر
خسارت وارده و در صورت تکرار عالوه بر موارد یادشده به
حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم مي شود.
مجلس ام���ا با کلیات طرح اص�ل�اح قانون حداکثر
استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
مخالفتکرد.
ای به
از طرفي  102ت���ن از نمایندگان مجلس در نامه
جمهوري و رئیس قوه قضائیه خواهان توجه به شرایط
رئیس
کنونی اقتصاد کشور شدند.همچنین  ۲۱۷تن از نمایندگان
ای حمایت خود را از مواضع وزیر نفت در
مجلس در بیانیه
اجالس اخیر اوپک اعالم کردند.خبر ديگر آن كه مجلس به
ای نخواهد داشت.
مدت دو هفته جلسه

سفیر فرانسه به وزارت خارجه
احضار شد

در پی برگ���زاری نمایش
گروهک تروریس���تی منافقین در
پایتخت فرانسه ،سخنگوی وزارت
امور خارجه کشورمان از احضار
سفیر فرانس���ه در تهران به این
وزارتخانه خبر داد.
بهرام قاسمی گفت :دستیار
مدیرکل اروپ���ای وزارت امور
خارجه با احضار سفیر فرانسه در
تهران حمایت این کش���ور را از
فعالیت های گروهک تروریستی
منافقین شدیدا مورد اعتراض قرار
داد .در این احضار به سفیر تاکید
ش���د كه نباید اجازه داد تا برخی
های افراطی ک���ه دارای
جریان

ماهیت تروریستی هستند  -اگرچه
کوچک و بی ارزش  -در پناه اصل
آزادی بیان به ترویج افراط گرایی و
تروریسم بپردازند .
وي اف���زود :در این دیدار
همچنین با اش���اره به تجمع اخیر
منافقی���ن در پاری���س و حضور
مقامات تندرو و افراطی آمریکایی
در آن ،به حضور شماری از مقامات
سابق و ایراد سخنان مداخله گرانه
و تفرقه افکنان���ه علیه مردم ایران
اعتراض شد که سفیر فرانسه اعالم
کرد مراتب را بالفاصله به دولت
خود منتقل و پاسخ را اعالم خواهد
کرد.

مکتوب هفته
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خار در بار نباشيم

دكتر محمدعلي فياضبخش

در اين روزهاي پرتالطم اوضاع اقتصادي ،يک چيز کم داشتيم ،که آن
کمبود هم برطرف شد :دوباره به صحنه آمدن «آن آقا» ،و افاضات افالطوني
تو ّهمآميز که :بله ،راهکار دارم در دو سه فاز! چه شود اگر فضايي بر اجراي
اين راهکارها فراهم شود!
نه اينکه خيال کنيد اين حقير گفتارها و رفتارهاي روزانهي «آن آقا» را
تعقيب و مراقبت ميکند؛ خير ،اما از بد حادثه هر صفحهاي را که ميگشايم،
اظه��ار لحيهاي از وي آزارم ميدهد؛ باز هم ن��ه از آن باب ،که اظهارات و
لحيهجات عدديست و قابل استماع؛ بل از آن روي که همچنان بر اعجابم
ميافزايد که چگونه مس��ببان زيرساختي اين آش��فتگيها ،امن و ايمن در
صحنهها افاضات ميکنند و روي مبارک و ضخيمشان نه بر ديدگان خودشان
ميآيد و نه با تشري از زبان ديگران مواجه ميشود.
آخر عموج��ان! کل اگر طبيب بودي ،در روزگار آش��فتهاي که همه
اختيارات را در کف با کفايت خويش داشتي ،درماني بر سر بيسامان خويش
مييافتي .جوکگويي هم وقتي از حدميگذرد ،نه بيمزه ،که سوهان روح
شود.
مي
البت��ه من اين موض��وع گزافهگويي و به روي مبارکني��اوري را در
روزگارمان يک اپيدمي ميدانم که پوس��تها را کلفت کرده و گوشها را
س��نگين؛ از بس پرگويي به جاي مسئوليتپذيري نشستهاست .کم نيستند
در همين دولت کريم��ه فخيمه برکةاللهي ،که بر س��بيل گفتاردرماني و
آلزايمرباوري ،هرکدام از سويي ميکشند؛ شده است مسابقه طنابکشي .يک
روز يک سر طناب در مخبرالدولهاست و استانبول و روز ديگر سر ديگرش
در پاستور است و جدول پيچيده پاسکال؛ انگار نه انگار که اينهمه دانشکده
اقتصاد داريم و اينهمه استاد و مقاله پرداز و اينهمه آمار جهاني برترين رتبهها
در توليد علم! پس کجايند آث��ار اين مقاالت و خروجيهاي اين رتبههاي
باالي توليد علم ،که از  34به  16رسيدهايم در دنيا ،و نفر اول شدهايم در غرب
آسيا!؟ يکي از اين دوجا مشکل دارد:
يا در شير آمارها آنقدر آب ريختهاند که دوغ و دوشاب يکي شده،
يا به توليدکنندگان واقعي علم ،جز در کالسهاي تئوريپردازي و جزوه
و امتحان ،مجالي نميدهند تا نظريات علمي خود را در کف بازار اقتصاد و
معيشت مردم به کار گيرند،
....و يا هردو اشکال باال ،علي مخافهاهلل!
گوشها از «بايدبشود»ها و «تأکيد ميشود»ها و «خواهدشد»ها پر است.
«کارگروه»ها هم آنچه در چنته «صبحانههاي» کاريشان داشتند رو کردند و
معجزي به بار نياوردند.
ش��ايد امروز ،روز افکندن آخرين تير ترکشهاس��ت در کاربس��ت
تخصصه��ا و ديدن واقعيات غير قابل انکار از پش��ت عينک عقالنيت و
تعصب ايرانيت؛ دور از جنجالهاي جناحي و محفلي؛ که همه در يک کشتي
ايم.
نشسته
صاحب اين قلم ،که خود يک شهروند عادي مصرفکننده است و نه
عرضه توليد داردو نه از علم اقتصاد سردرميآورد و نه از بد حادثه آشنايي و
رابطي در پستوهاي تخصيص ارزهاي «سختگيرانه؟» دارد ،اما مثل ميليونها
همقطاري خود ،هر صبح با پاکت شير روزانه و پنير عصرانه سر و کار دارد
و الاقل در حد خورد و خوراکش ميفهمد ،که نه تنها يک جاي کار اشکال
دارد ،بلکه صدها جاي کور وجود دارد که مانع رفع اشکالهاس��ت .در اين
اوضاع تنها کاري که تکليف شرعي(!) خود ميپندارد ،همچنان حفظ آرامش
و توصيه به وحدت و عقالنيت به هموطنان خود و البته دقت و مراقبت در
شفقت و نصيحت به کس��ان است؛ کساني که عجالتا ً ـ سزاوار يا ناسزاوار
ـ بار بر دوشش��ان است .من به سهم شهروندي خود ،همچنان خوشبينانه و
اميدوارانه ،نميخواهم خاري بر اين بار و ياري بر خواران و سفلگان برون از
مرزهاي ديارم باشم.
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اگر در يک نکته امروز وحدت کلمه داشته باشيم ،حساسيّت و مخاطرهاي
اس��ت که به داليل داخلي و خارجي کشور مارا تهديد ميکند .من تصور
نميکنم حتي در زمان جنگ تحميليِ بعثيان خونخوار و متحدان روس��ي و
عرب و آمريکايي هم اين گونه فشار و تهديدهايي بر ما وارد شده يا وجود
داشته است.
دليل آن هم اظهر من الش��مس ،آشکار و روش��ن است؛ زيرا رابطه
مستحکم ميان نهادِ بنيادين زمامداري و مردم دچار تغييرات کيفي شده اما از
استحکام آن کاسته شده است.
يک نکته مهم در مورد ايران و س��اختار فرمانروايي يا سياستگري ،اين
است که دولت در معناي مشخص و تعريف شده که رياست قوه مجريه را
در توازي با تقنين و قضا برعهده دارد ،فقط بخشي و شايد بهره کوچکي از
ساختار حکومت است.
ِ
دولت
حکومت داراي وسعتي بيش و بيشتر از نهادها و مديران و برنامه
عيان و مديران و ساختارهاي شناخته شده است و بدبختانه در بخشهايي به
صورت عظيم اما نامتعين گسترده شده است.
طبع ًا رابطه دولت ـ ملت در چنين س��اختاري دچار ابهام و غير قابل
تعريف است .همچنان که تعيّن و تشخّ ِ
ص اقليتهاي متن ّفذ و محدودههاي
قدرت و عملکرد اکثريت صاحب آراي تعيينکننده نيز آن گونه نيست که ما
قادر به تحديد و گمانه زني در چارچوب تحليلهاي سياسي مشخص باشيم.
اما به هرحال ،و به هر دليل ،اين شيوه يا آيين سياسي براي زمامداران ما
همچنان متعارف و معتبر است و شايد به همين علت ،شاهد هيچ گونه تح ّول
ساختاري يا دگرگوني بر اساس معادالت جهاني و منطقهاي نيستيم .منظورم را
تر بيان کنم؛ گويي حفظ سيستم مديريتي موجود بر منافع ملي و آينده
واضح
چربد و مردم و منافع ملي هستند که بايد هزينه سيستم شوند .آيا
اکثريت مي
چنين است يا اين مسايل تنها رويه و سطحي از کوه يخي است که ما بخش
پنهان آن را نميشناسيم.
باري ،در روزهاي اخير که نقدهايي به عملکرد دولت و بخشهايي از
حاکميت بيان شد ،الزم بود نکته مهم تري هم در ذيل آن انتقادات گفته شود.
آن نکته اهميت نظم موجود و برتري يا غنيمت شماردن حکومت و قانون و
نظم بر هرجو مرج و بيقانوني و آشفتگي است.
در تاريخ انديشه سياسي ما ،متون و نظريههاي مشخص و معتبر فراوان
نيست .شايد به دليل غلبه و قدرت نامحدود خالفت و سالطين ،تنها ذيلي بر
نظريههاي کهن يوناني و ايراني بيان شده و به اجمال و ضرورت ،حکما چند
کلمهاي در آيين سياست و حکمت حکومت و فلسفه سياسي گفتهاند .فقها نيز
در مسير ديگري با سياست درآويخته و آن را نقد يا در کنار صدور و زمامداران
مشارکتيداشتهاند.
با آن که فلس��فه يوناني و آثار معلمان قديم نظير ارسطو و افالطون به
صورت شايع و با شرح و بسط مورد بحث و فحص و درس قرار داشته ،اما
سياستشان چندان مقبول نبوده و اثري در آثار تمدن ديرين و قديم ما نداشته
است .تنها فارابي با «آراي اهل مدينه فاضله» گام متفاوت و مستقلي برداشت.
مابقي اندرزنامه بود و کتب احکام ،و به همين دليل تا دوران اخير چندان عنايتي
به حکمت و سياست به مثابه موضوعي مستقل و سرفصلي بزرگ و اساسي در
حيات فردي و جمعي نداشتهايم.
البته نوع ديگري از متون سياسي عالي در ضمن و ذيل ادبيات حکايي
پارسي خلق شده که محمل و موضوع بحثي پيچيده است .در «کليله و دمنه»
و «مرزباننامه» و بخشهايي از «جوامعالحکايات» عوفي و «گلستان» شيخ اجل
سعدي ،اين طور يا طرز از آموزش و آيين سياستورزي مستتر و نهان است؛
اما ما در اين اجمال نميتوانيم بدان بپردازيم.
فقط الزم است اشاره کنم که اين نوع از ادبيات تعليمي و متون ،اثري هم
مثبت و هم منفي ،اما بسيار عميق در فرهنگ و تفکر و زبان و مناسبات فردي
و اجتماعي ايرانيان نهاده است .بخش عظيمي از پيچيدگي و هوشمندي غير
متعارف ما ملهم از آن است و در عين حال ،محافظه کاري ،تئوري توطئه و
دسيسه انگاري و حتي چنداليگي و تعارفات زباني ما ،به اين متون و آموزههاي
آن باز ميگردد .بگذريم.
اما ذيل همان مباحث سنتي ،يک نکته بسيار با اهميت هميشه تذکر داده
ش��ده و ما نيز آن را تکرار ميکنيم .آن مسئله ،ضرورت حفظ حداقل انتظام
موجود و قانو ِن معتبر است ،و نيز حفظ نظم و مناسبات ضروري براي تمشيت
جمعي و جلوگيري از گسست و فروپاشي يا هرج و مرج و آشفتگي
زيست
است.
به زبان روشنتر ،کس��اني که از زوال حکومت و براندازي سيستم و
فروريزي دولت مس��تقر ،در خارج و داخل ،سخن ميگويند ،مشتي فريب
کارانند که آن روي سکه را که يک زمين سوخته و جامعهاي درهم و آشفته و
اقوام مس ّلح و بالد جنگ زده است را پنهان ميکنند.
بي ش��ک تغييرات و اصالحات فراواني نياز داريم و بايد رويکردهاي
سياسي به کلي متحول شود و کارآمدي به سيستم بازگردد .بايد شفافيت و
حضور مردم و بخش خصوصي مورد تأکيد قرار گيرد .اما در غياب جنگ
و هرج ومرج؛ ذيل نظم و ش��رايط زندگي متعارف و رواب��ط امن و آرامِ
اجتماعي.
نظم در باتالق منطقه س��وخته به نفت ،در خاورميانه آشوب زده ،يک
نعمت است .نظم ميتواند يک دس��تاورد باشد براي تحوالت ضروري در
ش��رايط موجود ،به جاي آنکه يک دستاويز شود براي توجيه وضع موجود.
حاشيه نرويم ،نبايد اين ضرورتها،عامل سوء استفاده مديران نااليق و بهره
کشي از اکثريت مردم باشد .نظم ،يک ثروت است اگر عقالنيت و منافع ملي
در مرکز سياست به رسميت شناخته شود.

