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دنیا به کام خودکامگان
 هفتهنامه اشپیگل در گزارش تفصیلی به بررسی
تأثیر خودکامگان جدید بر جهان امروز پرداخت .به
اعتقاد این هفتهنامه آلمانی پوتین ،ترامپ ،اردوغان
و شــیجینپینگ مردانــی هســتند که ایــن روزها
در مرکــز قدرت جهانی قــرار دارند و آنها کســانی
هســتند کــه از لیبرالدموکراســی دوری میکنند و
در مقابــل بهدنبال قــدرت مطلق هســتند؛ چه در
سیاســت ،چــه در اقتصاد و حتی دســتگاه قضائی
و رســانهها .این چهرهها افراد اصلی سیاســت در
دنیای فعلی هستند که تصمیماتشان میتواند آینده
ما را دســتخوش تغییر کند .آنهــا میتوانند در قرن
بیســتویکم تغییرات زیادی را بهوجود آورند . ...در
دنیای امروز میانــهروی جای خود را به اقتدارگرایی
داده اســت .این بــا فرهنگ خوشبینانــه غرب در
حــوزه فرهنگی کامال متفاوت اســت .بنا به گزارش
واحد اطالعات اکونومیست بریتانیا تحقیقاتی که از
سوی بنیاد برتلســمان صورت گرفته نشان میدهد
که در حــدود ۳/۳میلیارد نفر از مردم دنیا در حوزه
حکومتهای خودکامــه زندگی میکنند و تنها ۴/۵
درصد مردم ،یعنی رقمی در حدود ۳۵۰میلیون نفر
در حکومتهایی با دموکراسی کامل زندگی میکنند
که بیشترشــان نیز در کشورهای اروپای غربی است.
همزمان ســازمان غیردولتی خانه آزادی در گزارش
اخیر خود هشــدار داده است که دموکراسی بدترین
دوران خــود را در دهههــای اخیر تجربــه میکند.
آنهــا در گزارش خود آوردهاند کــه انتخابات آزاد و
عادالنه ،رســانههای آزاد و حکومت قانون بهشدت
تحت فشــار و حمله قرار گرفته اســت . ...در تمام
دنیا بهدنبــال دموکراســیهای کوتاهمدت احتمال
تغییر فاز به ســوی حکومتهــای اقتدارگرا وجود
داشــته اســت .نمونه برجســته این گزاره میتواند
مصر ،تایلنــد ،ونزوئال و نیکاراگوئه باشــد .همزمان
لیبرالدموکراســی در بسیاری از کشــورهای غربی
نیز در حال فرسودهشــدن است .رشد این امر ،شاید
واقعیتریــن خطر باشــد ،چراکه نهتنهــا به تعداد
اتوکراتهای جهان میافزاید ،بلکه موجب میشود
اروپاییهــا نیز جــذب تفکــر اقتدارگرایی شــوند.
درحالحاضر عناصر اصلی دموکراسی مانند احزاب
و احترام به اقلیتها تحقیر میشوند.

وظیفه دولت حل مشــکالت است نه تعیین محل
تجمع!
 در شرایطی که مردم زیر فشار مشکالت معیشتی
قرار دارند و هرازگاهی به دولت  -بهعنوان مســئول
ایــن وضعیــت -اعتــراض میکنند ،هیئــت دولت
بهجای اصالح رویههای مخرب دســتگاه اجرائی و
حل ریشــهای مشــکالت ،به تعیین محل تجمعات
مشغول است.
politics@sharghdaily.ir
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نطق پرشور نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه

ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻰ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﯿﻢ
شــرق :فریاد نایبرئیس کمیســیون برنامهوبودجــه مجلس به هوا
رفت .بهویژه اختالل چند روز اخیر در بازار ارز و طال موجب شــد نطق
او بیش از حد عادی شــور و حرارت داشــته باشــد .عصبانی بود و در
پایان جملهبندیها مشــتهایش را روی میز میکوبید .خیلی ساده و
صریح از خودش و نمایندگان حاضر در مجلس انتقاد کرد و نهادهای
گردنکلفتی کــه بهگفته او نهتنها جلوی قاچــاق ارز را نگرفتهاند که
بهطریقی دستی از دور در آتش دارند.
جهانبخش محبینیا با تأکید بر اینکه مشــکل قاچاق قانونگذاری
و نظارت نیســت ،گفت» :مشــکل این بخش مدیریتی است .نهادهای
گردنکلفت ،به اسم انجام وظیفه ،با قاچاق ،اقتصاد ایران را به این روز
درآوردهاند؛ برادر بیدار شو ،برادر بیدار شو ،برادر بیدار شو }بافریاد{« .او
همچنین برآشفته ســخنانش را اینطور ادامه داد» :تا کی میخواهید
این بازیهای پارلمانی را ادامه دهید؟ دروغ میگوییم که دنبال مبارزه
با قاچاقیم .اختالل بازار ارز نشان داد قاچاقچی خود ماییم«.

او همچنیــن افزود» :مملکــت ما در موقعیت بدی اســت .تا کی
میخواهیــد این بازیها را ادامه دهید .هی اصالحیه ،اصالحیه .قانون
برنامه پنجســاله جواب نداد .قانون مبارزه با فساد جواب نداد .قانون
مبــارزه با قاچاق جواب نداد .واﷲ و باﷲ در بیرون از این پارلمان به ما
میخندند .دروغ میگوییم که بهدنبال حل اشــتغال جوانانایم .دروغ
میگوییــم که با قاچاق مبــارزه میکنیم با این روند بــه فکر مدیریت
بحرانها هستیم؟ همین اختالل اخیر در بازار ارز نشان از این است که
نهتنهــا با قاچاق مبارزه نکردهایم ،بلکــه قاچاقچی خود ماییم .دولت
ادعا میکند دولت اسالمی است .اما یک شاخص اقتصادی نداریم که
بگوییم در حوزه اقتصاد موفق بودهایم«.
محبینیا در نشســت علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی در
مخالفت با بررســی اولویتدار اعمال تبصره یک ماده  ۱۰۴برای الیحه
اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال همچنین تأکید کرد» :چه مشــکلی
وجود دارد که بعد از گذشت  ۲۰سال وضعیت گفتمان غالب موضوع

مرز بین »اصالحطلبي«
و »فرصتطلبي«
قاچاق است و روزبهروز نیز وخیمتر میشود«.
نماینده مردم میاندوآب ،شاهین دژ و تکاب در مجلس با بیان اینکه
راهکار مبارزه با قاچاق قانونگذاری نیســت ،گفت ۲۰» :ســال بهطور
مداوم تمامی مســئوالن ،نمایندگان در امــر مبارزه با قاچاق صحبت و
جلســه برگزار میکننــد ،اما در نهایت قاچاق بزرگترین تهدید کشــور
محســوب میشــود در این زمینه چه مشــکلی وجود دارد که بعد از
گذشــت  ۲۰سال هنوز این معضل مدیریت نشــده است .باور بفرمایید
مشکل ما نه تقنین است و نه نظارت .مشکل ما به واﷲ مدیریت است.
اقتصاد مملکت را به اسم مبارزه با قاچاق به این روز رساندهاید«.
این نماینده مردم در مجلس دهم با توجه به اینکه مشــکل قاچاق
قانونگذاری و نظارت نیست ،تأکید کرد» :دولت ادعا میکند حتی یک
شــاخص اقتصادی نداریم که با استناد به آن بتوان بگوییم در اقتصاد
موفــق بودهایم؛ صحنــه را برگردانید و عقبماندگــی جامعه را ورق
بزنید«.

الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللي مقابله با تأمین مالي تروریسم چگونه به تعویق افتاد

پیامکهاي مشهدي
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻧﺠﻤﯽ
چند روز مانــده بود تا الیحه الحاق
ایران به کنوانسیون بینالمللي مقابله
بــا تأمین مالي تروریســم ) (CFTوارد
دســتور کار جلســه علني شود .برخي
پیامکهایــي براي نماینــدگان امیدي
مجلــس ميفرســتادند تا آنهــا را از
رأيدادن بــه این الیحــه برحذر دارند؛
آنها منتظر ورود ایــن الیحه به صحن
نبودند .حــاال یک عضو هیئترئیســه
گفته مرکز طراحي این اقدام» ،مشهد«
بوده است .احمد مازني از نمایندگاني
بود که در حســاب شــخصي خود در
توییتــر از این ماجرا خبــر داد؛ چند روز
بعــد از آن بود که الیحــه الحاق ایران
وارد دســتور کار مجلــس شــد و بــا
فعلوانفعاالتــي دور از ذهن ،براي دو
ماه مسکوت ماند .اما شامگاه دوشنبه،
علیرضا رحیمي ،نماینده تهران و عضو
هیئترئیسه مجلس ،از برگزاري جلسه
هیئترئیســه با حضور علي الریجاني
خبر داد کــه در آن مبحث پیامکهاي
تهدیدآمیــز و گزارشهای آن بررســي
شده است.
مشهد؛ مرکز طراحي و ساماندهي
رحیمي در توییت خود نوشــته» :امروز از گزارش
پیامکهاي حاوي تهدیــد و توهین به نمایندگان در
حضور دکتر الریجاني مشــخص شــد مرکز طراحي
و ســاماندهي پیامکها علیه نماینــدگان و مجلس
)با هدف رد الیحه مقابله با تأمین مالي تروریســم(
شهر مشهد بوده اســت .حلقه اولترا-افراطي که از
کرهشمالي براي ایران تصور بیشتري ندارند«.
پیش از این هم »مصطفــي کواکبیان« در جریان
بررســي این الیحه ،در موافقت بــا آن گفته بود» :از
افطار دیشب تا سحر و تا امروز باالي  ۶۰۰پیامک براي
من ارسال شده است و البته دست بسیج دانشجویي
و تشــکلهاي دانشجویي درد نکند که دغدغه کشور
را دارند .اما من بــه آنها ميگویم که احتمال بدهید
بنده هم جانباز انقالب باشم و برادر شهید«.
مؤدبانه ،مشفقانه ،دلسوزانه و تهدیدآمیز
در همین حــال» ،محمدرضا تابش« ،نایبرئیس
فراکســیون امید ،در حاشیه جلســه علني مجلس
در جمع خبرنگاران حاضر شــد و به سؤاالتي درباره
پیامکها پاســخ داد .او هم ازجمله نمایندگاني بود

بــراي مجلــس ،نیــز از نمایندگانــي
بــود کــه ایــن پیامکهــا را دریافت
کرده اســت .او معتقد اســت که این
حرکت سازماندهي شــده بوده است.
میرزایينیکو در پاســخ به اینکه آیا در
این دو ســال الیحه یا طرحي بوده که
اینگونه پیامکهایــي دریافت کند ،به
»شــرق« ميگوید» :اصال؛ به این شکل
نبوده؛ مثال درباره انتخاب آقاي غالمي
براي وزارت علوم بوده که دانشجویان
پیامــک بزنند کــه رأي بدهید یا ندهید
یا درباره آقــاي ربیعي هم همینطور؛
امــا بــا ایــن ادبیــات ســازمانیافته،
یکســان و جوابهاي یکسان ،تابهحال
نداشتیم« .او ادامه داد» :من به برخي
از آنهــا جواب مــيدادم و بازخوردها
و جوابهــاي یکســاني هــم دریافت
ميکــردم« .میرزایينیکــو ادامه داد:
»به نظرم این حرکت سازماندهي شده
و منظــم بــوده اســت« .او ادامه داد:
»از ناحیــه طومارها هم ســازماندهي
شــده بود؛ کمااینکه طومارها را کسي
متر نکــرد و...؛ از این هم کــه بگذریم ،مجلس جاي
بحث ،بررسي و تجزیه و تحلیل است؛ مجلس جلوي
دانشــگاه نیســت؛ یادمان هست که ســال  ۶۰جلوي
دانشــگاه گروه پیکار یک طرف و یک گروه دیگر طرف
دیگر قرار ميگرفتند«.
مجلس ششمي نشوید
این عضو فراکسیون امید درباره محتواي پیامکها
گفت» :مثال این بود که باید در پیشگاه مردم پاسخگو
باشید! من هم جواب ميدادم شما ميداني FATF
چیســت؟ که در پاســخم گفتند که حاال تو باســواد
شــدي از من داري ســؤال ميپرســي؟« .او درباره
اینکــه آیــا از ردصالحیت هم صحبتــي ميکردند،
گفت» :درباره ردصالحیت اینگونه ميگفتند که این
کاري را که شما ميکنید ،مجلس ششم انجام داد و
نتیجهاش را دید؛ شــما مجلس ششمي نشوید!« .او
افزود» :پیشنهاد دادیم فراکسیون همه این پیامکها
و شمارهها را اسکرینشات و پرینت بگیرند و کنار هم
قرار دهند و بررسي شود تا به نتیجه برسند« .با تمام
این اوصاف ،از کنــار هم قراردادن برخي موضوعات
و تحرکات در داخل و بیرون مجلس ،شاید بتوان به
فرستنده و طراح پیامکها رسید.
ﻋﮑﺲ :ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻄﺎﯾﻰ ،ﻓﺎرس

از توهم فراوانی آب عبور کنیم
 در گفتوگو با محمد فاضلی... :آقای اردکانیان از
زمان حضــور در وزارت نیرو بهصراحت جهتگیری
جدیدی بــرای وزارتخانه مطرح کردهانــد ،مبنی بر
اینکــه ما باید از ســمت مدیریت عرضه به ســمت
مصــرف و در گام بعد مدیریت تقاضا حرکت کنیم...
ما قبال این خطا را داشــتهایم کــه میان علوم فنی و
علوم غیرفنی آب خطکشــی کرده و گروه دوم را به
اندازه کافی بــهکار نگرفتهایم ،اما االن نباید در میان
علوم غیرفنی آب خطکشــی کنیم ،زیــرا هرکدام از
این دانشها شــناختهایی عرضه میکنند که برای
مدیریت پایدار منابع آب به آنها نیاز داریم .پس وقتی
میگوییم ما به دانش اجتماعی در حوزه آب و انرژی
نیاز داریــم مقصودمان مجموعه رشــتههای علوم
اجتماعی اســت که هر یک میتوانند مسائل ما را از
زاویهای علمــی تبیین کنند .ما اگر امروز از تاریخ آب
در ایران حرف بزنیم ،جایگاه خاصی در آکادمی ندارد
اما مجله »تاریخ آب« در جهان منتشــر شــده است.
این مجله هدفش آن است که توضیح بدهد انسان و
آب چگونه در تاریخ بر هم اثر گذاشتهاند .خالصه و
شفاف باید بگویم ما به درک بینرشتهای نیاز داریم تا
همه ابعاد مسئله آب را بشناسیم .من هم مأموریت
پیــدا کردهام ایــن مرکز ]مرکز امــور اجتماعی آب و
انرژی وزارت نیرو[ را با همیــن هدف هدایت کنم...
 .وقتی ســازمانی راضی شده یکی از منتقدانش وارد
ساختار آن شود معنیاش این است که احساس نیاز
کرده است .تأسیس مرکز جدید هم محصول همین
استراتژی جدید سازمان اســت .تا یک سال پیش به
ذهن کســی نمیرســید که وزارت نیرو بیاید مرکزی
را بــرای حوزه اجتماعی آب و انرژی تأســیس کند...
 .حاال ایــن فرصت پیش آمده یک نفــر که از بیرون
همیشــه منتقد نادیده گرفتهشــدن علوم اجتماعی
بوده اســت؛ برای ساختن رویکرد جدید به کار گرفته
شود . ...امروز قطعا فهم من از انرژی و آب پیچیدهتر
شــده است .یعنی امروز بهتر از گذشته میفهمم که
چه متغیرهایی بر این حوزه اثرگذار اســت .میشود
گفت شــاید قبال با اعتمادبهنفس بیشتری میگفتم
راهحــل همانی اســت که من میگویم امــا امروز با
فروتنی بیشتری ســخن میگویم .مسئلهشناسی من
درســت بوده فقــط االن به این نتیجه رســیدهام که
مســئله پیچیدهتر از آن اســت که از بیــرون به نظر
میرسید ...مســئله آب در ایران از بدخیمی به فوق
بدخیمی رسیده است .یکی از نشانههای مسائل فوق
بدخیم را میتوان در تعداد زیاد ذینفعان آن دید.
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که هدف این پیامکها هستند.
او درباره لحن این پیامکها به »شــرق« ميگوید:
»بسته به خاستگاه اجتماعي افرادي که از خودشان
مطــرح ميکردند ،لحن و ادبیاتشــان فرق داشــت.
برخي خودشــان را بهعنوان معلم ،برخي بهعنوان
دانشجو ،یا بهعنوان فارغالتحصیل دانشگاه و برخي
هم بينامونشــان پیامــک ميزدنــد« .تابش ادامه
داد» :برخــي از پیامکها مؤدبانه ،برخي مشــفقانه
و دلســوزانه و برخي هم تهدیدآمیــز بودند« .او در
پاســخ به اینکه درباره الیحه الحاق به  CFTبیشــتر
پیامکهــاي اینچنینــي دریافــت کرده یــا در دوره
تصویب برجام ،گفت» :در مقایســه با برجام ،درباره
این الیحه پیامکهاي بیشــتري بود« .تابش علت آن
را نیز این ميداند که »ســیر تصویب  CFTبیشــتر از
برجام طول کشید و برجام یکدفعه تصویب شد«.
او ادامه داد» :من در فراکسیون نیز پیشنهاد دادم
این موضوع پیگیري شود؛ چراکه بعضي از شمارهها
تقریبا ثابت است .ظاهرا تشکیالتي شماره نمایندگان
هر استان را به همان اســتان مرتبط داده تا آنها این
پیامکها را ارسال کنند؛ البته ممکن است به صورت
کشوري هم این کار را انجام داده باشند .اما اینکه این

تشکیالت چه تشکیالتي اســت ،موضوعي است که
وزارت اطالعات باید آن را عنوان کند«.
مسکوتماندن در نتیجه فرقي ندارد
نایبرئیــس فراکســیون امیــد درباره پیشــنهاد
مســکوتماندن الیحه پیوســتن ایران به کنوانسیون
مقابله با تأمین مالي تروریســم نیز گفت» :دراینباره
تصمیم فراکســیوني گرفته نشــد و خیلي فوري به
این تصمیم رســیدند .وقتي آن صحنهها اتفاق افتاد
و طومــار پهن شــد ،گفتند ممکن اســت این الیحه
رأي نیــاورد .در واقــع تصمیم بین بــد و بدتر گرفته
شــد .اما فکر ميکنم نتیجه آن فرق چنداني ندارد؛
چراکه تشکیالت بینالمللي گفته طبق ضرباالجل
عمل ميکند« .تابش با تأکیــد بر اینکه فرصت رأي
فراکســیوني دراینباره وجود نداشته ،گفت» :درباره
مســکوتماندن ایــن الیحه ،مشــورتهایي با جمع
محدودي از فراکســیونها صورت گرفت ،با من هم
صحبتي شد و من هم بین بد و بدتر همان را انتخاب
کردم تــا قدري زمان بخریم ،ولــي االن فکر ميکنم
نتیجهاش فرقي ندارد«.
سازماندهي شده بوده
قاســم میرزایينیکــو ،منتخــب مــردم دماونــد
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آخرین خبر این بود که ســعید طوسي تبرئه شده
اســت .پیشتر اما خبر محکومیت او به چهار ســال
زندان در دادگاه بدوي به گوش ميرســید .خانواده
شــاکیان پرونده ســعید طوسي حاال دســت به کار
شــدهاند و با تأکید بــر ماده  ۴۷۷آیین دادرســي به
کمیســیون اصل  ۹۰مجلس رفتهاند .بر اســاس این
ماده قانوني حتي بعد از قطعيشدن حکم نیز امکان
رسیدگي مجدد به آن وجود دارد .کمیسیون اصل ۹۰
مجلس جایي است که مردم ميتوانند شکایت خود
از قواي ســهگانه را ثبت کنند .محمدعلي پورمختار
که در مجلس نهم رئیس کمیســیون اصل  ۹۰بوده
و حاال عضو کمیســیون حقوقــي و قضائي مجلس
اســت ،به »شــرق« ميگوید »خانوادهها ميتوانند
شــکایت از طرز کار قوا را از طریق کمیســیون اصل
 ۹۰دنبــال کننــد .آنها اگــر فکر ميکننــد در پرونده
اشکالي وجود دارد ،این مســئله از طریق کمیسیون
به ریاســت قوه قضائیه منتقل خواهد شــد و رئیس
قوه قضائیه هم دســتور بررسي خواهد داد .اما ماده
 ۴۷۷آیین دادرســي به این شکل خواهد بود که هر
کســي ميتواند از رأیي که فکــر ميکند مغایر حکم
بین شرع بوده ،شــکایت کرده و درخواست بازنگري
داشــته باشــد .رئیس قوه قضائیه نیز مســئله را به
مدیرکل دادگستري استان واگذار کرده و این نهاد نیز
تشــخیصش درباره حکم بازنگريشده را به رئیس

قوه قضائیه اعالم ميکند«.
خانواده شاکیان پرونده طوسي با داود محمدي،
رئیس کمیسیون اصل  ۹۰جلسه داشتهاند و مفصل
جزئیات پرونده و دالیل شکایتشان را مطرح کردهاند.
در همین حال نامهشان خطاب به رئیس قوه قضائیه
به منظور تجدیدنظر در حکم »تبرئه« سعید طوسی
نگاشته شده و به همین زوديها به دفتر ریاست قوه
قضائیه و مقننه خواهد رسید .برخي نمایندگان عضو
فراکسیون امید کماکان خواهان ورود مدعيالعموم
به پرونده طوسي هستند.
پرونده طوســي پس از سالها رسیدگي در شعبه
 ۱۵بازپرسي دادســراي کارکنان دولت ،سرانجام در
تاریخ  ۱۶مهر ماه ســال  ۹۱بــه صدور قرار مجرمیت
براي او همراه شــد .چهار ســال محکومیتي که در
دادگاههاي بعدي به »تبرئه« تبدیل شد.
پرونده طوسي براي برخي تمام نشده است
بهرام پارسایي پیشتر گفته بود که پرونده سعید
طوسي براي او به عنوان نماینده مجلس تمام نشده
اســت.محمود صادقي نیز حاال به »شرق« خبر داده
که خانواده شــاکیان پرونده ســعید طوسي پرونده
شــکایتي در کمیســیون اصل  ۹۰بــاز کردهاند .آنها
امیدوارند از طریق کمیســیون اصل  ۹۰بتوانند زمینه
را براي تجدیدنظر در حکم تبرئه طوســي به وجود
آورند.صادقي همچنین گفته حتي شنیدهام که یکي

از خانوادهها بنا دارد پرونده شکایتي علیه طوسي در
کشور ترکیه بگشاید.
محمدعلــي پورمختار ،نماینده عضو کمیســیون
حقوقي و قضائــي مجلس دهم نیز در همین زمینه
به »شــرق« ميگوید »حاال به هر حــال اگر جرم در
خارج از کشــور اتفاق افتاده باشــد ،بر اساس قانون
آن کشــور قابل رســیدگي اســت .همچنین پرونده
طبق روال قانوني در ایران نیز قابل رســیدگي است،
منظــورم رســیدگيهاي بیشــتر یا همــان تقاضاي
تجدیــد نظر در حکــم نهایي اســت .در این مورد -
ثبت شــکایت در خارج از کشــور -دادگاه صالحیت
مضاعــف دارد .یعني هــم دادگاه داخل ایران و هم
دادگاههاي ترکیه ميتوانند پرونده را بررســي کنند.
ولي حاال دادگاه ترکیه چطور به مسئله وارد خواهد
شد و آن را بررســي خواهد کرد زیرمجموعه قوانین
آن کشور خواهد بود«.
اعزام کودک قرآني به ترکیه
ماجــراي شــکایت احتمالي یکــي از خانوادهها
از ســعید طوســي مربوط به پرونده کودکي اســت
که حدود  ۱۲ســال پیــش در یــک اردوي قرآني با
طوســي عازم ســفر ترکیه شــده بود .پدر آن کودک
پس از بازگشــت کودک از ســفر متوجه تغییراتي در
رفتار فرزندش ميشــود و یک سال طول ميکشد تا
بــه اصل ماجرا پي ببرد .آن هــم خیلي اتفاقي و به

واسطه دوست دیگري که گویا فامیل آنها نیز تجربه
مشابهي از سر گذرانده بود.
حاال پدر همان کودک مراحل اداري ثبت شکایت
از ســعید طوســي در کشــور ترکیه را پیــش برده و
امضاي وزارت امور خارجه و کنســولگري ترکیه نیز
پاي نامه است .بهاینترتیب به گفته آن پدر به همین
زوديها پرونده شکایت علیه طوسي در کشور ترکیه
گشوده خواهد شــد.پدر یکي از شــاکیان پرونده که
تصمیم گرفتــه این اقدام را تا بــه اینجاي کار پیش
ببرد ،ميگوید »فرزندان ما زخم خوردهاند .تاجایيکه
در توان دارم و در این دنیا هســتم ،براي مداواي این
درد تالش خواهم کــرد .فرزندان ما بچههاي قرآني
و مذهبي هســتند .این اتفاق روان آنها را رنجانده و
هنــوز فرزندم که حاال حدود  ۲۰ســال دارد ،کماکان
تحت نظر روانشناس است و باید دارو مصرف کند«.
ثبت قانوني شکایت از طوسي در کشور ترکیه
او درباره مراحل ثبت شکایت از طوسي در ترکیه
نیز گفته »بــه وزارت امور خارجه رفتم .هزینه ثبت
شــکایت و کارهــاي ادارياش  ۲۰دالر شــد .البته
اینکه بخواهیم در ترکیه وکیل بگیریم و مســئله را
دنبال کنیم ،هزینههاي بیشــتري خواهد داشت؛ اما
اگر شــده زندگيام را بفروشم ،دنبال احقاق حقوق
فرزنــدم خواهم رفت .این بچهها آســیب دیدهاند.
حقشان نبود«.
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 نزدیک به چهار دهه از انقالب اســالمي ميگذرد،
اما متأســفانه تاکنــون نتوانســتهایم تعریف جامع و
دقیقي از آرایش سیاسي کشــور ارائه کنیم .جریانات
سیاســي در هرکــدام از دهههــاي  ۴۰ســال اخیــر،
رویکردها و رفتارهایي داشــتند که بهجاي خود قابل
نقد و بررسي است و حتي ممکن است در البهالي این
تحلیلها ،بتوانیم مختصات کلي هرکدام از جناحهاي
سیاسي کشور را تعریف کنیم .آنچه که مشخص است
و به نظر ميرسد و از نیازهاي اساسي جامعه امروز ما
محسوب ميشود؛ بازنگري و بازسازي تعاریفي است
که از جناح چپ یا جناح راســت ،مرســوم است و در
این بین جریان »اصالحطلبي« باید در اولویت بازسازي
قــرار گیرد ،چراکه نزدیکي بیشــتري با روشــنفکران،
عدالتخواهــان و تودههــاي مــردم تحصیلکــرده
جامعه دارد .اصالحطلبي در طول چهار دهه گذشته
فرازوفرودهــاي مختلفــي را؛ چــه در دوران حیات
حضرت امــام )ره( ،چه در دوران ریاســتجمهوري
آیتاﷲ هاشميرفســنجاني )مجلس سوم( و چه در
دورههاي پــس از آن تجربه کرده اســت ،اما به گواه
اکثــر نخبگان جامعه نقطه عطف این جریان در دوره
اصالحات بود که تالش شد از همه ظرفیتهاي کشور
در راســتاي تحقق اهداف نظام استفاده شود .در دوم
خرداد ،رفتار حســنه آقاي ناطقنوري و اخالقمداري
ایشــان بر حالوهواي پس از انتخابات و ایجاد فضاي
همدلي بیــن همه جناحهاي سیاســي کشــور تأثیر
شگفتانگیزي داشت ،بهطوريکه اعضاي ستادهاي
آقایــان ناطقنــوري و محمديريشــهري در دولت
اصالحــات حضور داشــتند؛ هیچ مســئول دولتيای
بهخاطر حمایــت از کاندیدایي غیــر از آقاي خاتمي
مورد توبیخ و ســرزنش قرار نگرفت و اتحاد در کشور
قابــل لمس بود .در دوره پس از اصالحات ،بهیکباره
همهچیز تغییــر کرد و بخش زیــادي از متخصصان
کنار گذاشته شدند که این خود تبدیل به سوژه اصلي
کاندیداي انتخابات در ســال  ۱۳۹۲شد .هرآنچه بود
گذشــت و امروز تحلیل عملکــرد دولت احمدينژاد
کمک زیادي به رفع مشکالت کشــور نميکند ،بلکه
باید تالش کنیم تا اشــتباهات آن دوران تکرار نشــود.
با رويکارآمدن آقاي روحاني ،انتظارات بحقي توسط
اصالحطلبان که حامي اصلي دولت بودند مطرح شد
و آنها معتقد بودند باید در مســئولیتهاي تأثیرگذار
حضور داشته باشــند ،اما گاهي رویکرد اصالحطلبان
در تالش براي بازگشــت به قدرت وارد »فاز تندروي«
ميشــد و خطر بزرگ تکرار دوره احمدينژاد کشــور
را تهدیــد ميکرد؛ چراکه عــدهاي معتقد بودند چون
هشــت ســال کنار بودند ،حاال باید بیایند و همه افراد
جناح مقابل و وابســتگان آنها را کنار بگذارند! پس از
مشخصشــدن نتایج انتخابات مجلس در سال  ۹۴و
شوراي شهر در سال  ،۹۶تندروي برخي اصالحطلبان
وارد مرحله جدیدي شــد و حاال عــدهاي ناکارآمد با
شــعار اصالحطلبي خواستار پُســتهایي بودند که
بههیچعنوان شایســتگي رســیدن به آن را نداشتند.
البتــه آنها اصالحطلب نبوده و نیســتند و بیشــتر به
»فرصتطلب« شــباهت دارند؛ چراکه اصالحطلب
واقعي کسي است که منش مدیریتي آقاي خاتمي را
الگوي خود قرار دهد و به مشــارکت همه جناحهاي
سیاســي در اداره کشــور اعتقاد داشــته باشد .همین
رویکردهاي غلط و نادرســت توســط شــوراي شهر
تهران در دوره پنجم و برخي نمایندگان مجلس دهم
است که منجر ميشود احساس خطري جدي درباره
ارتباط بین مــردم با جریان اصالحات بــه وجود آید.
باید قبول کنیم کــه اصالحطلبي با عبارتهایي نظیر
»منفعتطلبــي« و »انحصارطلبــي« مغایرت دارد و
اگر مسئول یا سیاستمداري به این مرزبنديها توجه
نکند از دایره اصالحطلبي خارج است و به او باید به
چشــم یک »فرصتطلب« نگاه کرد .در آخر ذکر این
نکته ضروري است که تعریف اصالحطلب به معني
واقعي کلمه برخاســته از این فرمایش حضرت علي
)ع( در نهجالبالغه است که فرمودند» :رجوع به خدا؛
گرفتن محکمات کتاب اوست و رجوع به رسول خدا؛
گرفتن سنت جامع اوست؛ سنتي که مسلمانان را گرد
هم ميآورد و پراکنده نميسازد«.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

طال یا بال
 ...علیــه عراق بهعنوان مشــاور امنیت ملی ترامپ،
بــار دیگر آینده منطقــه را دچار ابهام کرده و شــائبه
اختــالل در چرخه ورود دالر به ایران را ســبب شــده
اســت تا نرخ دالر در ماههای اخیر رشد داشته باشد.
بــا وجود این ازآنجاکه ایران فعال گامی برای خروج از
برجام برنداشته و تحریمهای هستهای برنمیگردند،
ایران همچنان درآمــد درخور توجهی از فروش نفت
خواهد داشــت .هرچند برخی از کشورهای نزدیک به
آمریــکا نفت ایران را کمتر از گذشــته خریداری کنند.
-۵واقعیت این است که انگار نفت برای ما هم نعمت
بــوده و هم نقمت ،هم طال بــوده و هم بال .با وجود
این تنها چاره کار اســتفاده بهینــه از دالرهای نفتی و
دورشدن از واردات بیرویه و بازگشت به اقتصاد بدون
نفت راهبرد مرحوم دکتر مصدق اســت .نکتهای که
رهبری معظم هم بارها به آن اشــاره کردند؛ کاهش
وابســتگی به نفت و تکیه بر کاالی ایرانی و تشویق به
صادرات غیرنفتی .آیا راه دیگری هست؟

