
 كليات اليحه بودجه سال 97 
با   راي اعضاي كميسيون تلفيق تصويب شد

پيام اميد به مردم

تفاهم بر سر مقابله با خشونت
اين روزها هركس نگاهي از س��ر 
تامل ب��ه تاريخ معاص��ر، جوامع 
پيرامون��ي و مس��ائل پيش روي 
جامع��ه مي كن��د، نمي توان��د 
به س��ادگي از كن��ار تجمعات، 
اعتراض ها و ناامني هاي نقاط دور 
و نزديك كشور بگذرد. در داوري 
نهايي نسبت به آنچه در س��ال هاي اخير در كشورهاي 
همسايه گذشت مانوئل كاس��تلز اثري خواندني به نام 
»شبكه هاي خشم و اميد« دارد كه در آن هم فرصت ها 
و هم تهديدهاي ناشي از در هم آميختگي ميان فضاي 
اجتماعي، سياسي و مجازي را گوشزد مي كند. درنگ در 
چنين دريافت ها و تجاربي فضا را براي درك همه جانبه تر 
چيستي و چگونگي اين تجمعات و اعتراض هاي پراكنده 
و س��رايت پذير و تدبر در آغاز و فرجام آنها بيشتر فراهم 

مي كند. 
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حل مشكالت، با هم
رييس جمهور:

  انتقاد حق مردم است
  نقد باتخريب اموال عمومي متفاوت است
  مردم خواستارشفافيت و  ريشه كني فساد هستند
  دستگاه ها زمينه اعتراض قانوني را فراهم كنند

دانيال شايگان / اعتماد

اتفاق��ات روزهاي گذش��ته يك 
واقعيت را برجس��ته تر كرد كه 
از اصل اغتشاش��اتی که در ادامه 
اعتراضات به وج��ود آمد، مهم تر 
ب��ود. بي تفاوتي كس��اني كه به 
طور قط��ع از چني��ن رفتارهاي 
خش��ونت آميز  و  غيرمدن��ي 
ناراحت بودن��د، از اصل اين رفتارها بدتر ب��ود. در واقع 
ش��ايد بتوان گفت كه ريش��ه رفتارهاي اغتشاش��ي 
برخي افراد در برداش��تي اس��ت كه آنان از وجود اين 
انفعال داشتند. به نظر می رس��د که كل حكومت بايد 
متوجه اين ماجرا باشد. در س��ال 1360 و هنگامي كه 
س��ازمان مجاهدين با آن س��ازماندهي و تش��كيالت 
مخوف و حتي مس��لح اقدام به عمل مس��لحانه عليه 
حكومت كرد و ده ها هزار نفر را در سراسر كشور بسيج 
و وارد ميدان ك��رد، بالفاصله با واكنش خودانگيخته و 
نيمه س��ازماني طرفداران انقالب مواجه شد، در حالي 
كه نيروهاي نظام��ي و بخش عم��ده اي از طرفداران 
انقالب در جبهه ها سرگرم جنگ بودند، ولي در داخل 
شهرها نيز به سرعت بساط آنان را جمع كردند. اكنون 
چه شده اس��ت كه وضعيت منطقه و تجربيات زنده را 

مي بينيم، ولي اقدامي جدي در مقابله با آن نمي كنيم؟ 
اين پرس��ش يك پاس��خ حاض��ر و آم��اده دارد . اول 
انقالب نه اين تبعيض ها بود، نه اين س��طحي نگري ها 
و خودمحوربيني ه��ا، نه اين فس��ادها و ن��ه حتي اين 
قدرت طلبي ها. ولي اكنون و پس از گذشت اين سال ها 
طبيعي اس��ت كه بنده نيز اين توصي��ف از وضعيت را 
نفي نمي كنم و با كساني كه چنين مشكالتي را طرح 
مي كنند، همدل و همزبان هس��تم. حتي معتقدم كه 
نيروهاي اصولگرا ك��ه از برخي جه��ات اعتراض آنان 
به وضع كلي حكومت كمتر اس��ت، آنان نيز در جريان 
اين قضيه بس��يار منفعل عمل كردند. شايد بخشي از 
آن به خاطر ضديتي بود كه با دولت داشتند و بسياري 
از آنان از اتفاقات روز ش��نبه خوش��حال هم بودند، لذا 
نتوانستند تشخيص درس��تي دهند كه اين تظاهرات 
مثال خودجوش مشهد كه كامال برنامه ريزي شده بود، 
به سرعت مي تواند به شاخه هاي ديگر منتقل شود و لذا 
نتوانستند در برابر ماجرا واكنش درستي نشان دهند، 

حتي تا روز يكش��نبه هم رس��انه هاي 
رس��مي آنان همچنان س��اده انگارانه 

مس��اله را به اعتراضات مردم نسبت به وضع اقتصادي 
ربط مي دهند.

س��ال 2017 مي��الدي يك��ي از 
دشوارترين سال هاي پناهجويان 
در سراس��ر جهان از جمل��ه اروپا 
بود. آوارگان كش��ورهاي مختلف 
جه��ان خ��ود را از طريق مس��ير 
درياي مديترانه، ب��ه ايتاليا، يونان 
و اسپانيا مي رس��انند. بيشترين 
تعداد آوارگاني كه وارد كشورهاي اروپايي مي شوند، داراي 
تابعيت كشورهايي مانند نيجريه با 11/3 درصد، سوريه با 
10/7 و گينه با 7/9 درصد بوده اس��ت. بر اساس آمارهاي 
منتشرشده سازمان ملل متحد، امروزه تعداد مهاجران و 
آوارگان در جهان به 244 ميليون نفر مي رسد. اين تعداد 
شامل افرادي اس��ت كه از جنگ هاي داخلي كشورهاي 
خود فرار كرده اند يا در جس��ت وجوي يافتن فرصت هاي 
بهتر، قصد جابه جايي از يك كش��ور به كش��وري ديگر را 
دارن��د. آمار ديگري از س��ازمان ملل متح��د حاكي از آن 
اس��ت، از هر 10 نفر از اين آوارگان، يك نف��ر كمتر از 15 
سال س��ن دارد. اين افراد، در برگيرنده كودكاني هستند 
كه بايد عواقب آينده زندگي آنها، از جمله موضوع تربيت 
يا رشد شخصيتي آنها را در نظر گرفت.  دو سال از زماني 
كه اروپا با موج عظيمي از پناهجوي��ان و مهاجران روبه رو 

شد، گذشته است و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تاكنون 
بر سر قواعدي كه پناهجويان و مهاجران در آينده بر طبق 
آن در اروپا تقسيم شوند، به توافقي نرسيده اند. كنفرانس 
سران اتحاديه اروپا نيز مانع از هرگونه مصالحه اي در اين 
زمينه شد و نشان داد كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا تا 
چه ميزان در مورد سياست پذيرش پناهجويان اختالف 
نظر جدي دارند. اعضاي اتحاديه به دنبال راهي هس��تند 
كه بتوانند با هجوم مكرر آوارگان به كشورهاي شان مقابله 
كنند. در ميان اين كشور، اختالف نظرات اساسي وجود 

دارد و عمال اعضاي آن به دو بلوك متضاد تقسيم شده اند. 
لهس��تان، مجارس��تان و جمه��وري چك كه ب��ه دليل 
عدم پذيرش درخواس��ت پناهجويان ب��راي پناهندگي 
با انتقادهاتي از س��وي كميس��يون اروپا متهم هس��تند 
همچنان از اجراي تصميمات اروپ��ا خودداري مي كنند. 
اين سه كشور مدعي اند كشورهاي آنها با اكثريت مسيحي 
جايي براي پناهندگان مس��لمان ندارند. مجارس��تان از 
س��ال 2015 مرزهاي خود را ابتدا با صربستان و سپس با 

كرواسي با سيم خاردار حصاركشي كرده 
و با سياس��ت اتحاديه اروپ��ا در خصوص 

سهميه بندي بين كشورهاي عضو اين اتحاديه به شدت 
مخالفت كرد. 

 اعتراض و انتق��اد حق طبيعي 
م��ردم اس��ت و م��ردم بايد در 
باش��ند.  آزاد  عقي��ده  بي��ان 
آق��اي روحان��ي در س��خنان 
روز گذش��ته خود در جلس��ه 
هيات دولت نش��ان داد عالوه 
بر به جا آوردن ح��ق مردم، به 
آنها بها نيز داده اس��ت و به عنوان نف��ر اول اجرايي 
كش��ور اعتراض هاي مردمي را به حق دانسته است. 
موضوعي كه بايد به آن توجه ش��ود تفاوت اعتراض 
و اغتش��اش اس��ت. در اتفاقات اخير ما شاهد حمله 
برخي معترض��ان به اماك��ن عمومي بودي��م كه به 
اين اتفاق ها نمي توان اس��مي جز اغتش��اش نسبت 
داد. تحركات و ش��عار هاي برخي از اف��راد حاضر در 
تجمعات به خوبي نش��ان مي دهد اين افراد مخالف 
نظام هستند نه منتقد و همانطور كه برخي از بزرگان 
نظام اش��اره كرده اند بايد اين اين تحركات متوقف 
ش��ود. در اين بزنگاه ها باي��د م��ال و نواميس مردم 
حفظ ش��ده و كس��ي حق تعدي به اموال و نواميس 
مردم را ندارد. رييس جمهور در بخش��ي از سخنان 
خود وزراي كابين��ه را مخاطب ق��رار داد. دليل اين 

مخاطب قرار دادن آن اس��ت كه برخ��ي وزرا انگيزه 
الزم براي همكاري با دولت را ندارن��د. برخي از اين 
وزرا در دول��ت يازدهم نيز كارنام��ه موفقي در دفاع 
از دولت نداش��ته و حاضر نبودند براي دفاع از دولت 
از خود هزين��ه كنند. اتفاق ديگري ك��ه رخ داده آن 
است كس��اني كه تالش كردند دولت در رقابت هاي 
انتخاباتي پيروز شود امروز به وزرا دسترسي ندارند. 
وزرا بايد بيشتر به فكر مردم باش��ند. مشكل دولت 
يازدهم بار ديگ��ر در دولت دوازده��م در حال تكرار 
ش��دن اس��ت. برخي وزرا دول��ت را در هجمه هاي 
اخير تنها گذاش��ته و حاضر نيس��تند از خود براي 
دولت هزين��ه كنن��د. اي��ن وزرا در بزنگاه هايي كه 
بايد از دول��ت دفاع كنند، دول��ت را تنها مي گذارند. 
اميدواريم بعد از تذكر روز گذش��ته رييس جمهور، 
وزرا تعامل خ��ود با مردم را افزايش داده و بيش��تر با 
مردم سخن بگويند. هيچ مس��وولي در كشور منكر 
وجود مش��كالت و گرفتاري هاي مردم نيس��ت اما 
جريانات مخالف دولت س��عي در بهره برداري از اين 
موضوع براي تسويه حساب سياسي با دولت هستند. 
مشكالت زياد اس��ت و دولت بايد براي رسيدگي به 

اين مشكالت توان خود را افزايش دهد. 

چرا روحاني وزرا را مخاطب قرار داد؟2017، سال دشوار پناهجويانمسووليت اجتماعي نخبگان
سياستبين المللنگاه روز
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