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تحلیل
به منتخب ملت تبریک بگویید!

یک پرسش حالل از آقای رئیسی و آقای قالیباف
محمد مهاجری =روزنامه نگار

حاال که تنور انتخابات س��رد شده،
زنگ انش��اء به پای��ان آمده و زنگ
حس��اب رسیده ،یک س��وال از دو
کاندیدای بزرگوار انتخابات دارم.
نخست از آقای رئیسی

«پول گزافی ندارم که در انتخابات
ق تولیت بنده فقط برای زائران و
خرج کنم ،ح 
فقرا خرج میشود /».ایلنا 29فروردین امسال
بیتردید این حرف درس��ت اس��ت و ایش��ان
برای انتخابات پ��ول گزافی خرج نکردهاند ،اما
آنچه دیده ش��د این بود که پول گزافی برای
تبلیغات هزینه شده .آقای رئیسی میفرمایند
ای��ن رقم چق��در ب��وده و از کجا آم��ده؟ اگر
بفرمایند مبلغ��ش را نمیدانن��د و از اینکه از
چه محلی تامین ش��ده خبر ندارند ،که واویال.
چون«حالل» بودن رایشان هم محل اشکال
است .قطعا ایشان خبر دارند و چه خوب است
برای اطالع شهروندان اطالعاتش را ارائه کنند.

دوم از آقای قالیباف

جناب ایشان که زیر تابلو 96درصد
س��ینه میزدن��د ،بفرمایند حجم
عظیم تبلیغاتش��ان ک��ه حتی در
روس��تاهای کوچک ،همپای آقای
رئیسی انجام میشد به چه میزان
ب��ود و از چه منبعی تامین ش��د؟
هم��ان 96درصدیها دادند؟ اس��م چند تا از
آن 96درصدیه��ا را میگوین��د؟ قطع��ا این
هزینهها از جیب مبارکش��ان پرداخت نش��ده
چ��ون فرمودند در حس��اب بانکیش��ان فقط
چندمیلیون بیشتر ندارند .بعدالتحریر :ممکن
اس��ت این دو بزرگوار بگویند چرا سراغ نامزد
پیروز نمیروم؟ پرسش بحقی است .اول این دو
بزرگوار که سنگ محرومان و 96درصدیها را
به سینه میزدند بفرمایند ،بعدا میرویم سراغ
آن 4درصدیهایی که از این شعارها نمیدادند.
آسیاب به نوبت .بسماهلل آقای رئیسی .بسماهلل
آقای قالیباف ،منتظریم/.خبرآنالین

معم��وال در هر انتخاباتی روال بر این اس��ت که در
پای��ان رقابتها اف��رادی ک��ه رای نیاوردهاند به فرد
پیروز تبریک میگویند و این رفتار حسنه نشانهای
بارز از پذیرش نتیجه توسط رقبا و تمکین به قانون
و رای مردم تلقی میش��ود .اما رقبای امروز روحانی
تاکنون چنین رفتاری را از خود نشان ندادهاند! این
مهم درحالی باعث تعجب همگان ش��ده است که
آنها در برنامههای مختلف تلویزیون��ی بارها درباره
پذی��رش نتیجه انتخابات و تبریک به فرد رقیب در
صورت واگذاری نتیجه داد س��خن رانده بودند! اما
هم��ه دیدند در پایان اعالم نتایج ،برخی از آنها نظر
دیگری داش��تند و نه تنها به منتخب ملت تبریک
نگفتند بلکه ب��ا تعابیری ضعی��ف کار بزرگ ملت
را کمرنگ نش��ان دادند! حال س��وال این است که
بعد از تایید نتایج انتخابات توس��ط شورای محترم
نگهبان آیا آنها باز در انتظار تغییر نتیجه هس��تند

آیت قیصربیگی =فعال سیاسی

یکی از نش��انههای ظرفی��ت و پذیرش
نتیجه انتخابات از طرف کاندیداها همین
تبریکی باش��د که آنها به منتخب ملت
میگویند .اینکه ام��روز رقبای روحانی
پس از س��ه هفت��ه از انتخابات هنوز به
منتخب ملت تبریک نگفتهاند مسئله
نیست ،مسئله این است که اگر آنها واقعا
همانطوری که در برنامهها و شعارهایشان میگفتند
داعیه خدمت به مردم را دارند پس باید به خواست و
اراده مردم نیز احترام میگذاشتند و ضمن تبریک به
منتخب ملت با تعابیری ضعیف نسبت به آرای مردم
قضاوت نمیکردند! حال که انتخابات دور دوازدهم
ریاس��تجمهوری با حضور پرش��کوه مردم در پای
صندوقهای رای به خلق یک حماسه تاریخی منجر
شده است جا دارد با تبریک به مردم و تکریم رای آنها

شکر این نعمت بزرگ را بجای آوریم .در
اینجا بای��د گفت همه آنهای��ی که در
انتخابات شرکت کردهاند چه آنهایی که
به رئیسجمهور منتخب اعتماد کردهاند
و چه آنهایی که به دیگر کاندیداها رای
دادهان��د همه و همه به ی��ک اندازه در
اجرای این س��مفونی ملی که اقتدار و
شکوه ایران اسالمی را فریاد میکشد ،نقش داشتهاند.
از اینرو در پایان فصل رقابتها ،باید به پیروز اصلی
این حماس��ه بزرگ یعنی ملت بزرگ ایران تبریک
گفت .ملتی که در همه صحنهها پیش��گام بودهاند
و نقش بیبدیل خ��ود را در هر دورهای به زیباترین
شکل ممکن به منصهظهور گذاشتهاند و امروز نیز در
پایان یک حماسه تاریخی ظفرمندانه از یک میدان
بزرگ بیرون آمدهاند .مردمان نیکاندیشی که در روز

>

کس��ی که پیروز میشود منتخب ملت
محسوب میشود و کسی که رای نمیآورد
با پذیرش نتیجه به خواس��ت و اراده مردم
احترام میگذارد و به منتخب ملت تبریک
میگوید و این میتواند از نش��انههای بارز
ظرفی��ت پذی��رش فرآیند مردمس��االری
بهحساب آید
که تاکنون حاضر نشدهاند به رئیسجمهور منتخب
ملت تبریک بگویند! باور کنیم انتخابات تمام شده ،
فصل رقابت تمام ش��ده است و اکنون فصل رفاقت
اس��ت! و ش��اید یکی از مهمترین نشانههای رفاقت
بعد از رقابت همین تبریکی باش��د که رقبای دیروز
به منتخب امروز ملت میگویند .پرواضح اس��ت که

لزوم توجه به موضوع حوادث ترافيكی در برنامههای دولت منتخب

حسین قاسمی نژاد=کارشناس
تصادفات یكی از مهمترین حوادث غیرعمدی در
وقوع حوادث ترافیكی بهعنوان یكی از كشورهای
جهان محسوب میش��وند به طوری كه سالیانه
با نرخ باالی موارد مرگ و میر و جراحت ناشی از
حدود يك ميليون و دويست هزار نفر در سراسر
تصادفات بهحساب میآید .حوادث رانندگی در
جهان در اثر این حوادث جان خود را از دس��ت
کشور بهصورت یك مشكل جدی سالمت نمود
میدهند .طی سالیان اخیر بهرغم كاهشي بودن
پیدا كرده است و روزانه حدود  43نفر جان خود
تعداد تلفات حوادث رانندگي در كشور اما مجموع
را از دس��ت میدهند .بهطوريكه ميتوان گفت
تلفات جانی حوادث رانندگی در کشور ما همواره
حدود بیش از  ۷درص��د از درآمد ناخالص ملی
بالغ بر 15هزار نفر در س��ال است .این در حالی
هزینه ح��وادث ترافیکی میش��ود .مقام معظم
اس��ت که در کش��ورهایی نظیر آلمان و فرانسه
رهبري عنوان اول ش��عار س��الهاي  95و  96را
میزان تلفات به تعداد کمتر از  5000نفر رسیده و
اقتصاد مقاومتي نامگذاري کردهاند؛ سالي كه در
روندی رو به كاهش را طی میکند.
آن به مقوله اقتصاد توجه ويژهاي شده است ،اما
كش��ورهای مختلف برنامههایی را برای كاهش
با توجه به آماركشتههاي ناشي از تصادفات ،اگر
ح��وادث ناگ��وار ترافیكی در نظ��ر گرفتهاند كه
قرار است اقتصاد مقاومتي را بهصورت عملياتي
بهعن��وان مثال میتوان به طرحی كه به رویكرد
ي خود جاري سازيم ،نميتوانيم
در كشور و زندگ 
افق صفر در ایمنی جادهای در كش��ور سوئد نام
نس��بت به وقوع تصادفات و تلف��ات كه هر روزه
گرف��ت و ب��ه این مهم پرداخت ك��ه هرگز قابل
در س��طح كش��ور رخ ميدهد بيتفاوت باشيم.
پذیرش نیست كه مردم در سیستم حمل و نقل
یك��ی از دغدغههای اجتماعی برای مس��ئوالن،
جادهای كش��ته شده یا به ش��دت زخمی شوند
همچنين كشور ،رعایتنكردن قوانین حكومتی
و چنین وقایعی باید حذف ش��وند نه اینكه تنها
و رعایتنش��دن انضباط در سطح جامعه است،
كاهش یابند ،اشاره کرد .در دیدگاه مذكور فرآیند
قوانین راهنمایی و رانندگی بهعنوان ضامن امنیت
عملیات سیستم (نظیر تبلیغات ،آموزش و اعمال
آمد و ش��د در كش��ور از انضباط خاصی پیروی
قانون) باید بهگونهای باش��د كه رفتارهای كاربر
میكند كه متاس��فانه رعایت نكردن این قوانین
كه همان استفادهكننده از جاده (نیروی انسانی)
موجب ش��ده تردد در جادههای برونش��هری و
اس��ت را به بهترین شكل ممكن هدایت كرده و
معابر درونشهری بهشدت آسیبپذیر شود و آمار
طراحی و اجزای سیستم نظیر (راه ،وسیلهنقلیه
حوادث رانندگی كشور شاهد این موضوع است.
و )...نیز بهصورتی باش��د تا در صورت اش��تباه یا
مشكالتي كه امروزه بر اثر عدم فرهنگ ترافيك و
بيانضباطي بهوجود ميآيد فقط منجر به تاخير
>
در س��فرها نميش��ود ،بلكه اين مسئله اقتصاد
يكي از راههاي عملياتيكردن اقتصاد مقاومتي
كشور را نيز تحتتاثير قرار ميدهد .از مشكالت
و كمك به اقتصاد كشور برنامهريزي منسجم
اقتصادي ضعف فرهنگ ترافيك و پيامد آن كه
جهت كاه��ش تصادفات و تلفاتي اس��ت كه
تصادف��ات و تلفات رانندگي اس��ت ،ميتوان به
هر روزه در سطح كش��ور رخ ميدهد .وجود
عدماستقبال گردش��گران خارجي و عدم رغبت
ساختارهای سازمانی متعدد در حوزه ترافیك
و اقدامات جزیرهای س��ازمانها و از س��ویی
آنان به حضور در كشور اشاره کرد كه اين صنعت
عدم همافزایی آنها در جهت اهداف مشترك
را نيز دستخوش تغيير کرده است.همانگونه كه
كندی
باعث ش��د تا مهار ح��وادث و ایمنی با
گفته شد يكي از راههاي عملياتيكردن اقتصاد
انجام شود.
مقاومتي و كمك به اقتصاد كش��ور برنامهريزي
منس��جم جهت كاهش تصادفات و تلفاتي است
خطای عامل انسانی از قوه حادثه جلوگیری كرده
كه هر روزه در س��طح كشور رخ ميدهد .وجود
و عواقب آن را كاهش دهد.
ساختارهای س��ازمانی متعدد در حوزه ترافیك
از سوي ديگر در راستای كاهش تلفات جادهای
و اقدامات جزیرهای س��ازمانها و از سویی عدم
در م��ارس  2010مجمع عمومی س��ازمان ملل
همافزایی آنها در جهت اهداف مش��ترك باعث
متحد ،س��الهای  2011لغای��ت  2020را دهه
شد تا مهار حوادث و ایمنی با كندی انجام شود.
اقدام برای ارتقای ایمنی جادهای نامگذاری کرد
در این راستا ایجاد س��اختارهای مناسب و پویا
و در قطعنامه خود از كمیس��یونهای منطقهای
همچون تشكيل نهاد راهبر ايمني كه بتواند كل
و نهادهای ایمنی سازمان ملل و سازمان بهداشت
اجزاي ايمني در بخشهاي دخيل در تصادفات
جهانی درخواست کرد تا برنامهای را برای رسیدن
(انسان ،راه ،مقررات و)...را مديريت كند ،یكی از
به اهداف ای��ن دهه تهیه کن��د .در متن برنامه
اساسیترین گامهاست تا شاهد موازیکاریها و
تهیهشده به فعالیتهای این دهه طبق پنج ركن
تعدد تصمیمگیریها نباشیم .از اين رو در راستای
مدیریت ایمنی ج��اده ،تردد در جادههای ایمن،
تداوم كاهش تلفات جادهاي و افزايش ايمني عبور
وسایل نقلیه ایمن ،استفادهكنندگان ایمن جاده و
و مرور توجه به موضوع حوادث ترافيكي بايد در
عملیات و امداد پس از حادثه اشاره شده كه باید
برنامهه��ای دولت منتخب قرار گيرد تا گامي در
در سطوح ملی ،منطقهای و جهانی انجام شود و
جهت كاهش تلفات رانندگ��ي و تحقق اقتصاد
اولویت در سطح ملی و محلی باشد.كشور ما از نظر
مقاومتيبرداشت.

تیم رسانهای دولت و «گیوه ای»که وجود ندارد
مصطفی داننده

روحانی باالخ��ره از برخی از اعضای
تیم رس��انهای دول��ت انگار ن��ه انگار.
دول��ت خود گالیه ک��رد .گالیهای که
ای��ن تیم تنها نظارهگ��ر انتخابات بود.
ادبیات ویژهای داش��ت« .همه هم يك
قطعا میش��ود جایزه بهترین نظارهگر
جور نبودند ،مختلف بودند .بعضيها با
انتخاب��ات را ب��ه تیم رس��انهای دولت
همه توان آمدند .ما روستايي هستيم،
یازدهم داد.
به قولي بعضيها گيوه را بَر كشيدند و
در جری��ان انتخاب��ات و قب��ل از آن،
به ميدان آمدند ،آستينها را باال زدند
حامیان روحانی از هم میپرس��ند چرا
و به ميدان آمدند ،اما بعضيها پاش��نه گيوهش��ان
تیم رسانهای دولت نمیخواهد دستاوردهای دولت
خوابيده بود و بَر نكشيدند .لخ لخ كردند .يك مقدار
را برای مردم رسانهای کند؟ میپرسند چرا عرصه
راه آمدند و مسير را آمدند و زحمت كشيدند .سعي
رسانهای را به مخالفان دولت باختهاند؟
آنان مشكور».
س��ند  2030و حواش��ی آن نمونه بارز انفعال تیم
رئیسجمه��ور روحانی از
رسانهای دولت است .درحالی
>
کسانی سخن میگوید که
انفع��ال این تیم به حدی اس��ت که که در بس��یاری از روس��تاها
حاضر نش��دند در جریان رئیسجمه��ور روحانی مجبور اس��ت و ش��هرهای بزرگ و کوچک
انتخابات ریاستجمهوری
تیم رس��انهای رقیب در حال
دوازدهم ،پابهپای روحانی برای تمام حواشی بزرگ و کوچک به
مس��مومکردن ذهن مردم در
وارد کارزار ش��وند و از صحنه بیاید و به انتقادها پاسخ بدهد .م��ورد  2030بودن��د و آن را
دس��تاوردهای دول��ت روحان��ی هم وظیفه ریاس��ت دولت را سندی برای آموزش ...معرفی
یازده��م دفاع کنند .حتی بهعهده دارد و هم وظیفه پاس��خگویی میکردن��د و تا ح��دودی هم
موف��ق بودند .تیم رس��انهای
میش��ود گف��ت برخی از به منتقدان
دولتیها دل در گرو رقیب
دول��ت س��کوت ک��رده بود و
روحانی داش��تند و بیشتر دوس��ت داشتند نامزد
همچنان نظارهگر صحنه سیاسی ایران بود.
اصولگرا فاتح انتخابات باشد تا حسن روحانی.
انفع��ال این تیم به حدی اس��ت که رئیسجمهور
در این می��ان اما برخی از دولتیها بودند که اصال
روحانی مجبور اس��ت برای تمام حواشی بزرگ و
گیوه به پا نداش��تند و حاضر نبودند بار دولت را به
کوچک به صحنه بیاید و به انتقادها پاس��خ بدهد.
دوش بکشند .مشخصا منظور تیم رسانهای دولت
روحانی هم وظیفه ریاست دولت را بهعهده دارد و
است .معموال مهمترین وظیفه تیم رسانهای دولت
هم وظیفه پاسخگویی به منتقدان.
پوشش دس��تاوردهای قوهمجریه و انعکاس آن به
بسیاری از حامیان روحانی امیدوار هستند در دولت
مردم است .تیم رسانهای روحانی اما تنها کاری که
دوازدهم ،تیم رسانهای دولت از همان ابتدا گیوهها
در این س��الها انجام نداد انعکاس ،پوشش و دفاع
را به پا کنند ،آس��تینها را ب��اال بزنند و به میدان
از دستاوردهای دولت بود .منفعلبودن این سیستم
بیایند /.عصرایران
به حدی بود ک��ه از بزرگ تا
کوچک حامی روحانی از نحوه
عملکرد تیم رس��انهای دولت
شکایت داش��تند .بسیاری از
اعض��ای دول��ت روحانی هم
معت��رف به این کمکاری بوده
و هستند.
تیم رس��انهای دولت هیچگاه
تمامقد وارد صحنه حمایت از
روحانی نشد .در ایام انتخابات
در حالی ک��ه همه به صحنه
آم��ده بودند ت��ا روحانی فاتح
کارزار  29اردیبهش��ت باشد،

جمعه و در آخر هفته ،حرف آخر را زدند .ملتی که در
روز موعود در نقش انتخابکننده ظاهر شدند و این
جوهره یک نظام مردمس��االر است که در آن مردم
ب��ا آرای خود در تعیین سرنوش��ت خویش دخالت
میکنند تا همیشه میزان رای ملت باشد .در چنین
نظام پویایی رای ملت چنان از جایگاه واال و ممتازی
برخوردار است که آن را حقالناس میشمارند و البته
باالت��ر از حقالناس ،حقی وجود ندارد که بخواهیم
با آن چی��زی را قضاوت کنیم و این حق متعلق به
مردم اس��ت ،چراکه مردم بهترین قضاوتکنندگان
امور هستند .در  29اردیبهشت مردم با قضاوت خود
دس��ت به یک انتخاب دیگر زدند :آنها یک بار دیگر
انتخاب کردند؛ دوباره اس�لام ،دوب��اره ایران ،دوباره
روحانی ،دوباره لبخند...
جان کالم آنکه یکی از اصول اولیهای که هر کاندیدا
میبایست قبل از حضور در رقابتهای انتخاباتی بدان
پایبند باشد و تعهد کند ظرفیت پذیرش برد و باخت
به معنای واقعی کلمه است .کسی که پیروز میشود
منتخب ملت محس��وب میش��ود و کسی که رای
نمیآورد با پذیرش نتیجه به خواس��ت و اراده مردم
احترام میگذارد و به منتخب ملت تبریک میگوید و
این میتواند از نشانههای بارز ظرفیت پذیرش فرآیند
مردمساالریبهحساب آید .حال که روحانی برآیند
و نتیجه قضاوت مردم و رئیسجمهور منتخب ملت
است و رای مردم یا همان حقالناس بر او میزان شده
است پس باید به انتخاب ملت تبریک گفت .به ملتی
تبریک گفت که پای صندوقهای رای حاضر شدند
و دس��ت به انتخابی آگاهانه زدند و خواست و اراده
خود را بر کرسی نشاندند .باید به روحانی نیز تبریک
گفت که منتخب این ملت آگاه و فهیم شده است،
بنابراین تبریک به روحانی تبریک به ملت است ،پس
به روحانی تبریک بگویید...

آیافکوادغاموزارتخانههامشکلاساسیاست؟
غالمرضا فدایی

م��ن ب��ا توج��ه ب��ه س��ابقه اندک��ی ک��ه در
دو دوره مجلس داش��تم و ش��اهد پ��ارهای از این
گفتگوها در مورد فک و ادغامها بودم شاید تجربهام
در ای��ن مقطع بهدرد بخورد ...به نظر من قبل از هر
چی��ز نمایندگان محترم باید چن��د نکته را مدنظر
داشته باشند-1 :کارآیی و اثربخشی -2بخشینگری
در مس��ائل کش��ور -3ش��فافیت اطالعرس��انی و
پاسخگویی -4هزینه و بار مالی و احتمال استخدام
نیروی جدید و بزرگش��دن دولت -5س��ردرگمی
کارکنان و مردم تا مدتی -6تبعات آن
م��ن در دوره دوم ب��ا طرح��ی در زمین��ه آموزش
و پ��رورش به مجلس وارد ش��دم ،زی��را قبل از آن
مدی��رکل آم��وزش و پ��رورش ب��ودم .در آن وقت
کمیسیون آموزش عالی ش��امل آموزش و پرورش
و آم��وزش عالی بود و رئی��س آن آقای دکتر عبد
خدائی ب��ود .من وقتی طرح خ��ود را مطرح کردم
ایش��ان تشخیص دادند که باید کمیسیون آموزش
و پرورش مس��تقل باش��د تا بتواند به مس��ائل آن
بهخوب��ی بپردازد .اما تجربه من در دو دوره مجلس
س��بب ش��د وقتی من در دوره سوم در کمیسیون
آییننامه مجلس عضو ش��دم خود طرحی مبنی بر
ادغام کمیس��یونهای مجل��س را مطرح کنم ،زیرا
فکر میکردم جدا بودن کمیسیونها تفکر بخشی را
تقویت و قدرت نظارت را کم میکند .البته طرح من
در دوره سوم رأی نیاورد ،ولی در دوره چهارم شنیدم
که توسط آقای مجید انصاری مطرح میشود و رأی
میآورد.اکنون سخن در این است که چه انگیزهای
سبب ش��د تا ادغامها در مجلس و سپس در دولت
صورت بگیرد و حال چه انگیزه و استداللهایی برای
تفکیک آن وج��ود دارد .ایجاد وحدت رویه با ادغام
بیش��تر صورت میگی��رد یا با تفکی��ک .هماکنون
جدابودندووزارتخانهآموزشعالیوبهداشتودرمان
مشکالتی را به همراه دارد.بهنظر من همانطور که افراد
ذات��ا بهدنبال اس��تقالل هس��تند وزارتخانهها هم
بهدنبال اس��تقاللاند ،اما در این اس��تقالل بیشتر
به کارآیی توجه میکنند ،ولی از اثربخش��ی غافل
میمانند .این دو امر باید به دقت مدنظر باشد.نکته
مهمت��ر اینکه بخشنگری که باز نتیجه اس��تقالل
اس��ت و اگرچه در همه جا میت��وان آن را دید ،اما
در کشور ما بهعنوان آفت بزرگی همواره مطرح بوده
است .اگر ادغام صورت گیرد به بخشینگری که آفت
بزرگی برای اداره کش��ور است کمک کردهایم .خود
این امر مقدمهای خواهد ش��د برای عدم شفافیت
اطالعرس��انی به مردم و نیز دستگاههای دولتی .با

تعدد مراکز ،ش��فافیت اطالعرس��انی کمتر خواهد
ش��د ،زیرا هر یک نظر و برنامه سازمان متبوع خود
را خواهد داش��ت و برای رقابت یا باالبردن س��طح
خدمات سعی میکنند بسیاری از موارد را از یکدیگر
پنهان نگاه دارند و در نتیجه پاسخگوییهای صریح و
سریع دچار مشکل میشود.
ب��ار مالی این ف��ک و ادغامها خود مس��ئله مهمی
اس��ت از تعوی��ض س��ربرگها ت��ا جابهجای��ی در
س��اختمانها ،اگ��ر خرید جدیدی ص��ورت نگیرد
احتمال استخدامهای جدید هزینهافزاست .دولتی
که بنایش بر کوچکشدن بوده ولی عمال خالفش
انجام شده ،بیشتر در معرض تهدید قرار میگیرد .بر
ای��ن باید اضافه کرد هدررفتن تجربیاتی از افراد که
عمال تجزیه میشود و مورد استفاده قرار نمیگیرد.

>
ب��ار مالی این فک و ادغامها خود مس��ئله
مهم��ی اس��ت از تعوی��ض س��ربرگها
ت��ا جابهجای��ی در س��اختمانها ،اگ��ر
خری��د جدیدی ص��ورت نگی��رد احتمال
استخدامهای جدید هزینهافزاست.
سردرگمی مردم و کارکنان نسبت به وظایف جدید
موجب تأخیر در باروری میش��ود و اگر این کار در
اول دولت یازدهم اتفاق افتاده بود شاید منطقیتر به
نظر میرسید ،ولی با توجه به اینکه دولت فعلی در
دوره بعد قطعا عوض خواهد شد ،میتواند مشکالتی
را ب��رای دولت آتی نیز پیش بیاورد .ش��اید این امر
دستکم یکس��ال از وقت دولت جدید را بگیرد و
سال آخر دولت هم که متاسفانه اغلب فشل است،
در این دوسال چه اتفاق مهمی خواهد افتاد؟
و از تبعات آن اینکه کمیس��یونهای مجلس هم از
نو تفکیک شوند و میشود روز از نو روزی از نو .باید
این طرح به دقت و به دور از احساس��ات جانبدارانه
موردتوج��ه قرار گیرد .به نظ��ر من اگر وزیر چنین
وزارتخانههایی قوی انتخاب ش��وند و بیش از آنکه
کار تخصصی و غیرتخصصی انجام دهند به نظارت
بپردازند و شرکتهای وابسته به دولت از وابستگی
بهطور معقول نجات یابن��د و او با گماردن معاونان
قوی و هماهنگ با هم و با نظام اطالعرسانی واحد
مدیریت کند بیشتر به نفع کشور است .امید است
نمایندگان محترم با در نظرگرفتن استداللهایی که
در موقع ادغام صورت گرفته است بهترین گزینه را
انتخاب کنند /.خبرآنالین

متحدان دیروز دشمنان امروز
واکن��ش عربس��تان و حامیان��ش به قطر بس��یار
عجیب و غیرقابل باور بود .ش��اید هیچ تحلیلگری
چنین واکنش��ی را از سوی عربستان پیش بینی
نمی کرد .اقدامی بیس��ابقه که حاکی از اختالفات
عمی��ق در جهان عرب ب��ه ویژه در م��ورد ایران و
اخوان المسلمین است .این اقدام بیش از پیش نشان
م��ی دهد در روابط بین الملل چطور یک ش��به دو
متحد دیروز یکباره به دو رقیب و تاحدودی دشمن
تبدیل خواهند شد و روابط شکننده حاکمان عرب
منطقه بهویژه عربستان که همچنان منطقه و جهان
را با نگاهی قبیلهای و عشیرهای مینگرند باعث چنین
بحرانهایی خواهند ش��د که در نهایت خاورمیانه و
خود عربستان قربانیان اصلی آن خواهند بود .مطلب
حاضر سعی بر آن دارد به ریشه و پیامدهای اختالف
دو متحد قدیمی بپردازد.
از زمان تأسیس ش��ورای همکاری خلیجفارس در
 ،۱۹۸۱ای��ن بزرگترین بح��ران دیپلماتیک میان
کش��ورهای عربی اس��ت .این اختالفات یکش��به
بهوجود نیامدهاند ،پیشتر نیز یکبار در مارس ،۲۰۱۴
درس��ت پس از آنکه خلیفه جوان قطر جانش��ین
پدرش ش��ده بود ،عربس��تان ،امارات ،بحرین و در

ایمان احمدوند =کارشناس

ادامه مصر ،به اتهام دخالت قطر در امور داخلیشان،
س��فرای خود را از دوحه فراخواندند؛ درست همان
زمانی که بعد از کودتا در مصر ،قطر به برخی از سران
مصری اخوانالمسلمین پناه داد.
ریش�� ه ماج��را به اظه��ارات جنجالی منس��وب به
ش��یخ تمیم بن حم��د آل ثانی در هفته گذش��ته
برمیگ��ردد که طی آن امیر قط��ر از اراده ریاض به
انزاوی دیپلماتیک ایران انتقاد و با برش��مردن ایران
بهعن��وان عامل اصلی ثبات منطق��ه ،از حزباهلل و
اخوانالمس��لمین دفاع کرد .این اظهارات اگرچه با
اعالم هکشدن خبرگزاری رسمی قطر تکذیب شد،
اما خیلی زود واکنش اعراب را بههمراه داشت و باعث
ممنوعیت فعالیت رسانههای قطری همچون الجزیره
در خاک عربستان ،امارات و مصر شد.
مسئله تا حد زیادی به ایران و ارزیابی متفاوت ریاض
و دوحه درمورد خطرات گسترش نفوذ این قدرت
منطقهای برمیگردد .قطر روی همان طول موجی
که عربس��تان قرار دارد که ایران را دش��من اصلی
میپندارد ،قرار ن��دارد .در یک کالم ،قطر حاضر به
قطع ارتباط با ایران و متحدان آن نیس��ت و اتخاذ
چنین سیاستی را سودمند نمیداند؛ همین مسئله

در مورد اخوانالمسلمین نیز صادق است؛ درحالیکه
به چشم مصر و امارات ،اخوان در زمره دشمنان اصلی
است و حمایت قطر از این گروه همچنان ادامه دارد.
اختالف امروزی این دو کش��ور مهم دنیای عرب و
خاورمیانه اگر بیشتر و عمیقتر شود مسلما اوضاع
فعلی و بحرانی منطقه را بیش از پیش بدتر میکند،
جنگ سوریه ،یمن ،حمالت تروریستی در افغانستان
و پاکس��تان ،تنش ترکیه با دولتهای منطقه و ...از
بحرانهای فعلی خاورمیانه است که اختالف قطر با

عربس��تان را بر دامنه آنها میافزاید .امروز بیشتر از
هر روز دیگری نقش دیپلماس��ی و گفتگو میتواند
تعیینکنن��ده و پایاندهنده این اختالف باش��د و
اینجاست که ایران بهعنوان جزیزه امن فعلی منطقه
سعی در نشان دادن خود بهعنوان یک ریش سفید
قدرتمند و قابل اعتماد در نظام بینالملل داشته و با
یک دیپلماسی هوشمندانه قطر متحد خود را حفظ
و کمک کند و رقیب لجوج خود عربستان را آرام کند
تا راهحلی برای رفع بحران اتخاذ شود.

