
 نماينده امريكا در سازمان ملل تهران را 
شريك جرم حوثي ها در حمله به رياض خواند 

 تئاتر سعودي 
با بازيگري واشنگتن 

عبور از روحاني خطا است
نارضايتي از دولت آق��اي روحاني 
چ��ه  و  شهرس��تان ها  در  چ��ه 
درتهران از اوايل س��ال تحصيلي 
خيلي پررن��گ ب��ود و اي��ن را در 
دانش��جويي  گردهمايي ه��اي 
مي ديدم. حتي در اجتماعاتي كه 
قبل از اينكه دانش��گاه ها باز شوند، 
در تابستان و مناسبت هاي مختلف مي رفتم، اين امر قابل 
مشاهده بود. با شروع سال تحصيلي نارضايتي ها پررنگ تر 
ش��د. بنده خيل��ي در دوران انتخابات رياس��ت جمهوري 
دوازدهم براي حمايت از آقاي روحاني كمپين كرده بودم. از 
اين حيث خيلي در معرض انتقاد قرار مي گرفتم. برخي من 
را متهم مي كردند كه قصد فريب راي دهندگان را داشته ام. 
در عين حال برخي هم معتقد بودند ك��ه صادقانه از مردم 
خواس��ته ام تا به آقاي روحاني راي دهند و خودم هم فكر 

نمي كردم كه آقاي روحاني چنين عملكردي داشته باشد. 
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دانيال شايگان / اعتماد

نگاه روز

دولت در روزهاي گذشته از حيث 
برخي عملكردها يا سياست هاي 
اقتص��ادي م��ورد انتق��اد جدي 
حت��ي طرفدارانش قرار داش��ت. 
بطوري كه مي ت��وان گفت نوعي 
نهضت سياس��ي ش��كل گرفت 
كه مي ت��وان آن را در ذيل عنوان 
»من پشيمان مي ش��وم، پس هس��تم!« صورت بندي 
كرد. برخي حتي پا را فراتر گذاشتند و مدعي شدند كه 
فريب خورده اند. و اينها همه نش��انه اي از نارسايي هاي 
سياست نزد كنشگران جامعه ما است. البته بسياري از 
اين اظهارات مقطعي و گذراست ولي در هر حال عوارض 
خود را دارد. كساني كه از راي 29 ارديبهشت خود اظهار 
پش��يماني مي كنند، دچار همان اشتباهي مي شوند كه 
برخي سياس��تگذاران دولتي مرتكب مي ش��وند. هر دو 
طرف گمان مي كنن��د دولت و رياس��ت جمهوري يك 
خودروي آماده اي است كه رانندگي آن پس از انتخابات 
تحويل فرد پيروز مي شود و اوس��ت كه مي تواند خودرو 
را به هر جايي كه خواس��ت براند. ادبي��ات هر دو طرف 
نيز كمابيش چنين برداش��تي را تايي��د مي كند.  دولت 
و رييس جمهور گم��ان مي كنند كه پ��س از انتخابات 
مي توانن��د ب��ه درون ادارات دولتي خزيده ش��وند و هر 
تصميمي را كه خواستند اتخاذ كنند. مردم هم چاره اي 
جز حمايت ندارند، چون پيشاپيش راي داده  و حمايت 
خود را ابراز كرده اند. اين بخش از م��ردم راي دهنده كه 
فوري پشيمان مي شوند نيز دقيقا همين تصور را دارند. 
آنان به اظه��ارات انتخاباتي نامزد م��ورد حمايت خود 
اعتماد مي كنند. پس از يك س��اعت در صف ايس��تادن 
و انداخت��ن يك راي گم��ان مي كنند كلي��د خودروي 
موفقيت را به دس��ت رييس جمهور داده اند و از حاال به 
بعد اوس��ت كه بايد به تنهايي يا با همراهي همكارانش 
تمامي وعده ه��اي داده ش��ده را  در نخس��تين فرصت 
برآورد كند. اين نگاه نزد هر دو طرف به بن بست مي رسد، 
همچنان كه در مورد دولت موجود رس��يده است. چرا؟  

ريشه اين مشكل از آنجا ناشي مي شود كه طرفين نگاه 
اداري به مفهوم سياس��ت دارند. در حالي كه سياست را 
نمي توان در قال��ب اداري محدود كرد. سياس��ت بيش 
از هر چيز بس��يج نيرو براي تحقق هدف است. دولت ها 
بيش از اينكه نيازمند منابع مالي ب��راي تحقق اهداف و 
برنامه هايشان باشند، نيازمند بس��يج نيروهاي طرفدار 
خود در پيشبرد مسير سياست هستند.ركن سياست، 
مشاركت اس��ت. در حالي كه در س��ازمان بروكراتيك، 
مش��اركت بي معنا يا حداقل بس��يار كمرنگ است. يك 
سياستمدار برجسته سياستمداري نيست كه بهترين 
تصميم را روي كاغذ بگيرد. بهترين سياس��تمدار كسي 
است كه اين تصميم را از دل طرفدارانش بيرون بكشد، 
گويي كه تصميم را آنان اتخاذ كرده اند. افول و س��قوط 
سياس��تمداران از روزي آغاز مي ش��ود كه با طرفداران 
پاي كار خودش قطع ارتباط كن��د، به طوري كه آنان در 
ش��كل گيري هيچ تصميمي حضور و مشاركت نداشته 
باشند. مشكل مهم اين اس��ت كه راي دادن مثل خريد 
و فروش نيس��ت كه نامزد رياس��ت جمهوري برنامه اي 
عرضه كند و ما نيز با راي خود آن را بخريم، سپس منتظر 

تحويل كاال باشيم. 
راي دادن نوعي از ش��ركت در امر سياس��ي است. از اين 
رو پس از پي��روزي، تازه اول كار اس��ت و هر دو طرف در 
كنار يكديگر و با مش��اركت و همكاري هم بايد اقدام به 
پيشبرد اهداف كنند. قطع ارتباط ميان آنان ماهيت امر 
سياس��ي را دچار اختالل مي كند و نتيجه به طور قطع 

شكست است. 
نگاه دولت به انتصاب��ات و مديريت اقتص��ادي جامعه، 
نگاهي بروكراتيك اس��ت. همانطور كه در يك كارخانه 
مي توانيم هر كس را معاون يا مدي��ر خود كنيم، گمان 
مي كنيم كه در دولت ني��ز قادر به انج��ام چنين كاري 
هستيم. البته قادر هس��تيم ولي بايد منتظر تبعات آن 
نيز باشيم. هنگامي كه برخالف نظر قاطبه اقتصاددانان 
كسي را مصدر كار مي كنيم، در ابتدا و به ظاهر مشكلي 
پي��ش نمي آيد ول��ي هنگام��ي كه نخس��تين تصميم 

مناقش��ه برانگيز را به دور از مش��اركت نخب��گان اتخاذ 
مي كند، به يكباره س��يل تهاجم عليه آن فرد و تصميم 
او سرازير مي ش��ود و گمان مي كنيم كه اين كار توطئه 
مخالفان است، در حالي كه چنين نيست، اين محصول 
قطع ارتباط با جامعه و نخبگان و حاميان دولت است. اگر 
اين رابطه برقرار باشد، حتي تصميمات ضعيف نيز مورد 
حمايت قرار مي گيرند و اگر اين رابطه قطع شود، بهترين 

تصميمات نيز ممكن است با مخالفت مواجه شوند. 
اش��تباه طرف مقابل نيز به نحوي بازتاب همين خطاي 
راهبردي اس��ت. گمان مي كنند، دولت ها بدون حضور 
و مشاركت آنان بايد در نخس��تين فرصت هر وعده اي را 
برآورده كنند و حتي توجه نمي كنند كه بسياري از اين 
وعده ها را نبايد جدي مي گرفتن��د تا امروز خيال نكنند 
كه فري��ب خورده اند. راي دهن��دگان به وي��ژه در ايران 
بايد توجه كنند كه انتخاب آن��ان، انتخاب براي حضور 
خودشان است. قرار نيس��ت كه رييس جمهور يا دولت 
بي اشكال باش��د. بلكه مس��اله راي دهنده اين است كه 
بتواند تداوم حضور سياسي و اجتماعي خود را تضمين 
و آن دس��ته از كارهاي دولت را كه نمي پسندد نقد كند. 
همين كه امروز مي توانيم با مخالفت و نقد خود بر نهايي 
ش��دن يك تصميم اثر بگذاريم، به معناي آن اس��ت كه 
در انتخابات درس��ت عمل كرده ايم. سياست هيچگاه از 
تصميمات نادرس��ت و نابخردانه خالي نخواهد شد. لذا 
وجود چنين تصميماتي به منزله پايان سياست نيست، 
بلكه پايان سياست هنگامي است كه نتوانيم درباره اين 
تصميمات و سياست ها نقد كنيم. كساني كه مي گويند 
پش��يمان ش��ده اند، بيش از آنك��ه بدذاتي ي��ا ناتواني 
راي گيرنده را اثبات كنند، كم اطالعي و درك نادرس��ت 

خود از سياست را اثبات و اعالم كرده اند. 
از رايي كه در ارديبهشت 1396 داديم، دفاع مي كنيم و 
به خوبي مي دانيم كه چه تصميم مهمي گرفتيم، ولي به 
همان ميزان حق داريم و وظيفه داريم كه از تصميمات و 
سياست هاي نادرست و مساله دار انتقاد كنيم و اينها دو 

روي يك سكه و واقعيت هستند.

پشيمان مي شوم، پس هستم!

عباس عبدي

شركت خدمات مسافرتي پرسپوليس
آژانس مسافرتي ميچكا

طنين گشت   ايرانيان

8305
88860024

44696697

رجوع به صفحه 15 

سياست

دولت و جامعه مدني با توجه به مش��كالتي كه گريبانگير كشور 
است، با يك افكار سنجي مس��تمر بايد از ميزان نارضايتي مردم 
آگاه باش��ند. همچنين بايد با توجه به اين افكار س��نجي كمك 
كنند تا با ابزارهاي دولت و جامعه مدني آگاهي بخشي بيشتري 
در بين م��ردم اتفاق بيفت��د. به هر حال كش��ور با مش��كالت و 
چالش هاي زيادي رو به رو اس��ت كه جز با همراهي و همفكري 
حل نمي شود. كساني كه در گذشته نسبت به دولت نگاه مثبتي 
نداشتند، امروز چشم شان را به روي اعمال ناصحيح دولت هاي پيشين بسته اند و توجه 
ندارند كه برخي از اين سياس��ت هاي غلط چه آثار و عواقب طوالني مدتي داشته است. 
بنابراين دولت و جامعه مدني بايد هوش��مندانه افكار و آراي مردم را رصد كنند. جامعه 
درك عميق تري از چالش ها و مشكالت خود بايد به دس��ت آورد. بخشي از كساني كه 
راي خود را به س��بد آقاي روحان��ي ريختند، به خاطر محدوديت ه��ا و ممنوعيت هاي 
به وجود آمده، اين تصميم را گرفتند. آنها خواس��تار اين بودند كه رويه ها و ش��يوه هاي 
ديگري در اداره امور مملكت به وجود بيايد. سياس��ت هاي غلط گذشته متوقف شود و 
فضاي آرام تري شكل گيرد. آن رويه ها جامعه را به سمت بحران هاي جدي تر داخلي و 
خارجي پيش مي برد. بخشي از سبد راي آقاي روحاني براي جلوگيري از ادامه رويه هاي 
غلط گذشته بود. آرامشي كه امروز به طور نسبي به وجود آمده از همين جهت است. اگر 
همان رويه ها ادامه داشت با تحريم هاي س��نگين تر مواجه بوديم. فضاي بين المللي به 
گونه اي پيش مي رفت كه ما را در برابر كش��ورهاي دنيا قرار مي داد و چهره اي خشن از 
كشور ترويج داده مي شد. بايد توجه داش��ت كه دولت در چه وضعيتي كشور را تحويل 
گرفت و االن چگونه تالش مي كند كه آس��يب هاي سنگين گذشته را رفع كند. بخش 

مهمي از آراي مردم به اي��ن دليل بود كه آن اتفاقات تل��خ دوباره تكرار 
نشود و كش��ور با بحران هاي عميق تر رو به رو نش��ود. دولت با توجه به 

پشتوانه خوبي كه بين نخبگان اقتصادي و دانش��گاهي و متخصصان جامعه شناسي و 
حوزه هاي ديگر دارد، بايد از سرمايه اجتماعي خود حفاظت كند. 

رسالت روحاني؛ توجه به مطالبات

غالمرضا  ظريفيان

اقتصاد

بودجه تقديمي س��ال 97 به مجلس ش��وراي اس��المي از سوي 
دولت محترم از جهات گوناگون قابل بررس��ي اس��ت و در كليات 
و جزييات آن ن��كات و دقايق��ي وج��ود دارد كه ب��ا همفكري و 
رايزني هاي گس��ترده همكاران��م حتما ب��ه آن خواهيم پرداخت 
و تالش مي كنيم كه نقاط ق��وت آن را بيش��تر و از نقاط ضعفش 
بكاهيم. اما جهت گيري هاي كلي اين اليحه را بايد مثبت ارزيابي 
كرد چرا كه جنبه هاي واقعگرايانه و اقتصادي و انقباضي آن كامال 
به چشم مي خورد. متاسفانه بعضا بودجه بندي ها در كشور ما نه بر اساس نياز و اصول روشن 
اقتصادي كه تحت تاثير عوامل مختلف سياسي و اجتماعي انجام مي شود. بديهي است 
تا زماني كه ما از اين ناحيه رنج مي بريم و در بودجه ريزي ضروريات اقتصادي را اصل قرار 
نمي دهيم بهبود وضعيت اقتصادي كشور حاصل نخواهد شد. همه مي دانيم كه اقتصاد 
كش��ور نيازمند جراحي هاي ضروري است، نابس��اماني هاي عمده، بزرگي و ناكارآمدي 
حجم دولت، تخصيص بودجه هاي هنگفت به انواع مراكزي كه در برابر پولي كه مي گيرند 
پاسخگو نيستند و جالب اينكه كمترين تاثير و كار آمدي را از خود نشان نداده اند، جذب 
بودجه دولتي توس��ط دس��تگاه هاي مختلف از طريق البي ها و نبودن تعريف مشخص 
و روش��ني در اولويت هاي كش��ور و از همه مهم تر عادت دادن مردم به ان��واع يارانه هاي 
مستقيم و غيرمستقيم از مواردي هس��تند كه دير يا زود بايد براي آن چاره انديشي شود 
و هزينه هايش هم پرداخت شود. در واقع تا زماني كه ما در مسائل مهم و اساسي گام هاي 
بلند و شجاعانه اي بر نداشته ايم و اقتصاد كش��ور تحت تاثير انوع مالحظه ها و مصلحت 
سنجي ها و سياست ها قرار گرفته باشد، انتظار رونق و س��رمايه گذاري و توليد و اشتغال 
انتظاري واقعگرايانه نخواهد بود. ما بايد تكليف خودمان را با خودمان مشخص كنيم، اگر 

مي خواهيم اقتصادي سالم، مولد، قدرتمند و مستحكم داشته باشيم بايد 
بسياري از لوازم بديهي اش را هم بپذيريم و اگر پيش از اقتصاد و رفاه مردم 

امور ديگري براي مان مهم و در اولويت هستند آن را با مردم در ميان بگذاريم و همه با هم و 
بدون تبعيض، نارسايي ها و سختي هايش را پذيرا شويم. 

بودجه سال 97 با جهت گيري هاي مثبت 

محمد كاظمي
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