ن را
مرادی در جاکارتا رکورد یکضرب جها 
شکست و گنج زاده در کاراته گل کاشت

دولت برای قیمت بلیت پروازهای داخلی سقف تعیین کرد

سقف پروازی
برای گرانی

مقتدر
مثل سهراب

صفحه 3
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تيترهايامروز

يادداشتامروز

از وین
تا اوین

ناکارآمدی نتیجه
لیستهایکیلویی
امید رامز

■■«وطنامروز» از تالش انگلیس
برای اعطای مصونیت دیپلماتیک به
نازنین زاغری همزمان با تالش اتریش برای
سلب مصونیت دیپلمات ایرانی گزارش میدهد
صفحه 5

آمارهای غلط رئیس کمیسیون امنیت ملی
درباره جمعیت ایرانیان خارج از کشور

این 8میلیون را
ازکجاآوردید
آقای فالحتپیشه!
صفحه 2

گزارشی از نقش مواد مخدر در تأمین مالی
تروریسم و خدمات متقابل مافیا و آمریکا

ائتالفکارتلها
ازسیسیل تا هلمند
صفحات 6و 11

پروندهای برای اکبر عبدی
بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون
به بهانه پنجاهوهشتمین سالگرد تولد او

صفحه 13

گزارش «وطنامروز» از بازار پرالتهاب خرید
و فروش خودرو

پراید39میلیون؟!
صفحه 3

روزنه

دروغ نگو صدراعظم!
امیر خدایی

«آنگال م��رکل» صدراعظ��م ژرمنها اخیرا
در دیدار با «پدرو س��انچز» نخستوزیر اسپانیا،
ادعای قابل تاملی را درباره ارزشهای تجاری در
اروپا مطرح کرده اس��ت« :اتحادیه اروپایی مانند
انجمن یا یک موسس��ه اداری نیست ،بلکه این
ارگان بر اس��اس ارزشهای مش��ترک و احترام
به انس��انها بنیان گذاشته ش��ده است .همه ما
بای��د در رویکردها و عملکرده��ای خود احترام
به حقوقبشر و ارزشمندی شأن انسان را نشان
دهیم .نباید فراموش کنیم که نژادپرستی جایی
در آیین اروپایی ندارد».
سخنان مرکل بس��یار زیباست! بدون شک
در زمان انعقاد «پیمان ماستریخت» و تشکیل
اتحادیه اروپایی در اواخر قرن بیس��تم ،بسیاری
از شهروندان اروپایی بویژه مهاجرانی که به امید
آغاز و اس��تمرار یک زندگی آرام ب��ه اروپا آمده
بودند ،تشنه چنین ش��عارهایی بودند اما امروز
کمتر کسی ادعای خانم مرکل مبنی بر احترام
به انسانها و فقدان نژادپرس��تی در ارزشهای
اروپایی را باور میکند!
 -1امروز ما با «نژادپرستی سیستماتیک» در اروپا
مواجهیم .این نژادپرس��تی سیستماتیک معلول
حمایت پش��تپرده و آش��کار نهادهای سیاسی
و امنیتی اتحادیه اروپای��ی از احزاب و گروههای
وابس��ته به جریان راس��ت افراطی ،نژادپرستان
و ملیگرای��ان تن��درو اروپاس��ت .ام��روز احزاب
نژادپرست با شعارهای مهاجرستیز و پوپولیستی،
از یکسو به عنوان احزاب رسمی و قانونی فعالیت
کرده و وارد پارلمان میش��وند و از س��وی دیگر،
زمینه تحریک شهروندان برای حمله به مهاجران
و پناهجویان را فراهم میکنند .به عبارت شفافتر،
«پمپاژ خشونت» علیه مهاجران و پناهجویان و
افراد رنگینپوست در اروپا ،نه از طریق کانالهای
غیرقانونی و غیررسمی یا مجازی ،بلکه از بلندگوی
احزاب رس��می و قانونی و نماین��دگان پارلمان
ش��کل میگیرد! آیا در چنین ش��رایطی ادعای
مرکل مبنی بر عدم تطابق ارزشهای اروپایی با
نژادپرس��تی قابل قبول است؟! بدون شک مرکل
خود نیز بخوبی میداند میان ارزشهای ادعایی
و اعالم��ی اروپا و آنچه ام��روز در عمل در اروپای
واحد میگذرد ،تفاوتی معنادار و عمیق وجود دارد.
امروز بس��یاری از نژادپرستان در اروپا تحت لوای
دموکراسی دروغین و تحریفشدهای که مقامات
غربی ایجاد کردهاند ،آزادانه مش��غول آزار و اذیت
مسلمانان و مهاجران هستند.
ادامه در صفحه 12

اولین جلسه دادگاه علنی حمید باقریدرمنی ،ابربدهکار بانکی
به اتهام افساد فیاالرض با حضور مردم و اصحاب رسانه برگزار شد

محاکمه پوستکلفت
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای
نگاه
در دیدار هزاران نفر از اقشار مردم،
به نکات مهمی درباره «مدیریت اقتصادی در کشور»
اشاره فرمودند« :مشکالت اقتصادی و راهحلهای آن
معلوم اس��ت .هیچ بنبستی در کشور وجود ندارد و
مس��ؤوالن در هر  3قوه باید با تالش ،کار مشترک
و استفاده از نظرات کارشناسان ،مشکالت و فشارها
را از دوش مردم بردارند .اکثر کارشناس��ان اقتصاد و
بسیاری از مسؤوالن متفقند عامل همه این مشکالت
تحریمها نیس��ت ،بلکه ناش��ی از مس��ائل درونی و
نحوه مدیریت و سیاس��تگذاری اجرایی است .من
نمیگوی��م تحریمها اثر ندارد اما عمده مش��کالت
اقتص��ادی اخیر مرب��وط به عملکردهاس��ت و اگر
عملکردها بهتر ،باتدبیرتر ،بهنگامتر و قویتر باشد،
تحریمها تأثیر زیادی نخواهد داشت و میتوان مقابل
آن ایستاد».
 -1تیرماه  94ش��اهد انعقاد توافق هستهای میان
ایران و اعضای  5+1بودیم .در آن زمان بس��یاری از
افراد دلسوز هشدار دادند «برجام» نباید به «نقطه
ثقل اقتصاد کشور» تبدیل ش��ود ،زیرا توافقی که
حتی به صورت بالقوه ظرفیت تغییر یا ابطال دارد،
نمیتواند حکم یک تکیهگاه محکم را برای اقتصاد
کشورمان داشته باش��د .با این حال رئیسجمهور
محترم و وزرایشان اصرار داشتند برجام غیرقابل
ابط��ال و تغییر بوده و حتی از آن به عنوان «آفتاب
تاب��ان» و «ابر» و باغ س��یب و گالبی(!) یاد کردند!
متاسفانه از سال  94تا زمان خروج رسمی آمریکا از
توافق هستهای« ،برجام» به نخ تسبیح اقتصاد کشور
تبدیل شد .این محاسبه نادرست و غیرواقعبینانه
که معلول نگاه ایدهآلگرایانه و اغراقآمیز به توافق
هستهای بود ،در نهایت منجر به عدم توانایی دولت

فرافکنی در حوزه اقتصاد ممنوع!
نوید مؤمن

در مدیری��ت اوضاع اقتصاد[پس از خروج ترامپ از
برجام] شد.
 -2عواملی مانند نبود هماهنگی میان تیم اقتصادی
دول��ت ،اتخاذ تصمیمات غیرکارشناس��انه در بانک
مرکزی و سرازیر ش��دن نقدینگی سرگردان مردم
به س��وی بازارهای ارز ،طال ،مسکن و خودرو ،عالوه
بر مشکالت س��اختاری اقتصاد کشور که سابقه آن
به نفتی شدن تمام امور کش��ور میرسد ،ریشه در
تصمیمات اتخاذ شده از سوی «دونالد ترامپ» ندارد!
بخش مهمی از این معضالت ،ماهیتی س��اختاری
داش��ته و معلول عدم تعریف یک ساختار مقاوم در
اقتصاد کش��ورمان اس��ت .س��وءمدیریت دولت نیز
مؤلفهای اس��ت که نمیتوان در تحلیل اوضاع فعلی
اقتصاد از کنار آن گذشت! به عبارت بهتر ،کلیدواژهای
که باید با استناد به آن «معضالت اقتصادی» فعلی
را تفس��یر کرد« ،س��وءمدیریت اقتصادی» است نه
«تحریمهای ثانویه آمریکا!»
 -3رهبر حکیم انقالب طی  2دهه اخیر با نامگذاری
س��الها با عناوین بیش��تر اقتصادی بوی��ژه با طرح
موضوع کالن «اقتصاد مقاومتی» درصدد مقاومسازی
اقتصاد کش��ور در برابر تحریمها و فشارهای بیرونی
برآمدند .با این حال باید این حقیقت تلخ را پذیرفت
که نهادهای اجرایی کشور -چه دولت دهم و چه 2
دولت اخیر -و حتی بس��یاری از نهادهای فکری در
این مسیر روشن با معظمله همراه نشدند .متاسفانه
«اقتصاد مقاومتی» در بس��یاری از محافل علمی و
اجرای��ی در حد یک ش��عار و در نهایت تعدادی بنر

تبلیغی -که حتی شک ِوه صریح و علنی رهبر عزیزمان
را در پی داشت -باقی ماند و اقدامی جدی در راستای
نهادینهسازی آن در کالبد اقتصادی کشور نشد.
 -4رهبر بزرگوار انقالب در فرمایش��ات اخیرشان،
نکات دیگری نیز در زمینه وقوع معضالت ارزی در
کش��ور بیان کردند« :در همین قضایای ارز و سکه
گفته شد مبلغ  ۱۸میلیارد دالر از ارز موجود کشور؛
آن هم در حالی که برای تهیه ارز مش��کل داریم ،بر
اثر بیتدبیری ،به افرادی واگذار ش��د و برخی از آن
سوءاس��تفاده کردند .این موارد مشکالت مدیریتی
است و ارتباطی با تحریمها ندارد».
براس��تی واگذاری بیرویه ارز ،آن هم به کسانی
که با اس��تفاده از رانت و روابط غیرمتعارف ،اقدام به
دریافت آن کردهاند ،چه معنایی دارد؟ آیا حراج 18
میلیارد از ارز کشور را باید معلول اخم ترامپ و جان
بولتون و مایک پمپئو دانست؟ آیا زمان آن نرسیده
اس��ت در راس��تای حل و فصل معضالت اقتصادی
کش��ور ،فرافکنی را رها ک��رده و معضالت روبنایی
(در سطح خرد) و زیربنایی (در سطح کالن) اقتصاد
کشور را برطرف کنیم؟ نکته تاسفبار اینکه معموال
در زمان کاهش ارزش پولی یک کش��ور ،دولتها از
طریق جذب توریس��ت و سرمایه خارجی ،سیاست
«ارزآوری» را اجرا کرده و کمبود ارز در داخل کشور
را جبران میکنند .با این حال متعاقب اعطای بیرویه
ارز مس��افرتی ،از منابع ارزی موجود در کش��ورمان
کاس��ته ش��د! آیا این موارد مص��داق بیتدبیری و
سوءمدیریت در اقتصاد نیست؟

صفحه 2

بدون ش��ک «کاهش ارزش پول مل��ی» و بروز
معضالت اقتصادی فعلی در کشور ،مرهون بحرانی
اس��ت که در س��طوح مدیریت اجرایی کشور وجود
دارد؛ بح��ران س��وءمدیریت و بیشانفعالی مدیران.
اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه ،نادقیق و هیجانی،
عدم تعریف رابطهای معین میان دولت و بازار ،عدم
بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه اقتصادی ،سوءتدبیر
در مدیری��ت فضای روانی جامع��ه ،دادن وعدههای
اقتصادی نادرس��ت به مردم ،رانتخواری و فس��اد
اقتصادی و ...جملگی از عوامل مهمی است که منجر
به پدید آمدن شرایط موجود شده است.
 -5اصلیتری��ن و مهمتری��ن گام در ح��ل و فصل
اساس��ی معض�لات اقتص��ادی موج��ود« ،درک
نابس��امانیهای مدیریتی و اقتصادی کشور» است.
در این باره باید میان مس��ؤوالن ما درک مشترکی
شکل بگیرد .بدیهی است فرافکنی درباره معضالت
اقتصادی و ش��انه خالی کردن نهاده��ای اجرایی از
مس��ؤولیتی که در این باره بدرستی انجام ندادهاند،
نمیتواند منتج به اصالح این موارد شود .هماکنون
زمان آن رسیده اس��ت هم در بعد «مبارزه با فساد
اقتصادی» و هم در بعد «بازتعریف ساختار اقتصادی
کشور» فعالیتهای گستردهای از سوی قوای سهگانه
انجام شود .تعریف الگوهای اقتصادی زودبازده (برای
گ��ذار از وضعیت موجود) نی��ز نقش مهمی در این
معادله ایفا میکند .تحقق هم��ه این موارد ،در گرو
نگاه واقعبینانه نسبت به معضالت اقتصادی کشور
از جمله سوءمدیریت اقتصادی است .در صورتی که
مسؤوالن اجرایی کشور نخواهند یا نتوانند این نگاه
واقعبینانه را مبنای عمل خ��ود در برهه فعلی قرار
دهند ،مس��لما بحرانهای دیگری در انتظار اقتصاد
کشورمان خواهد بود.

در شبکههای اجتماعی

پیامک خوانندگان
10002231

@vatanemrooz

عكس :مصطفی رودکی ،میزان

کمدینچهارفصل

صفحه 14

سالم وطن
66413942

س��خنان اخیر س��ران اصالح��ات و اعتراف
تلویحی و تصریحی آنان به ناکارآمدی این جریان
از ی��ک ط��رف گویای بس��یاری از واقعیتهای
موجود این جری��ان و فاصله زیاد حرف تا عمل
و وعده تا تحقق در عملکرد آن اس��ت و از طرف
دیگر ـ که وجه عمیقتر ماجراس��ت ـ نقد وارد
بر ماهیت تحزب در نظامهای سیاس��ی اس��ت
ک��ه در همین راس��تا طبیعتا نظ��ام حزبی در
ایران (اگر واقعا وجود داش��ته باشد) نیز متاثر از
همین ماهیت اس��ت .منتقدان بسیاری بهرغم
تاکید بر وجوه مثب��ت تحزب و نظام حزبی ،در
نقد آن نیز نظریهپ��ردازی کردهاند و امروز آنچه
درباره نظام حزبی ایران ش��اهد هستیم ،مشابه
بسیاری از الگوبرداریهای ناقصی که از ساختار
نظامهای مدرن بدون توجه به اقتضائات حیاتی
آن طی دهههای گذش��ته شکل گرفته ،ظهور
و ب��روز نقایص حزبگرای��ی و غلبه آن بر وجوه
مثبت آن اس��ت .از این جهت س��خنان روزها و
هفتههای گذشته برخی سران جریان اصالحات
که گاه از طیف رادیکال هم هستند ،بسیار قابل
توجه است.
مصطفی ت��اجزاده ،یک��ی از رادیکالترین
اصالحطلب��ان با اذعان ب��ه ناکارآمدی اعضای
لیست امید در مجلس شورای اسالمی ،تاکید
میکند« :سال  98به لیست  94رای نخواهد
داد ،چرا که این مجموعه پاسخگوی مشکالت
فعلی کش��ور نیس��ت» .اگر هدف از انتخابات
گزینش بهترین و کارآمدترین نفرات برای اداره
امور جامعه و تحقق اهداف ملی است (آنطورکه
ش��عار اصالحات و قاطبه لیبرالهاست) ،باید
پرسید :آیا واقعا قویترین نفرات لیست مقابل
از ضعیفترین نفرات لیست امید ،ضعیفتر و
ناکارآمدتر بودهاند؟ آیا لیستی که بدون هرگونه
تحقیق و شناختی از اعضای آن توسط مردم
و صرف��ا با «تَک��رار» گزینش میش��ود ،الزاما
دربرگیرنده کارآمدترین اعضاست و بهینهترین
انتخاب را برای منافع ملی ش��امل میشود یا
صرفا مناف��ع جناحی معیار اس��ت؟ «ماکس
وبر» فرجام انس��ان حزبی را تبدیل ش��دن به
نوعی «حیوان رایدهنده» میبیند که کاری
جز اطاعت محض از اوامر س��ران حزب ندارد.
«میخلز» نیز نیاز درونی تودهها مبنی بر احترام
به رهبران و روس��ا را که به احزاب سیاسی راه
مییابند نوعی تشویق غیرارادی تودهای برای
متمرکز کردن قدرت در دست رهبران حزب
و متعاقبا هدایت تودهها در جهت منافع حزبی
میدان��د و آن را «قانون آهنین الیگارش��ی»
مینامد .آیا چنین انس��انی همان انس��ان تراز
قرآنی است که مسؤول انتخاب خویش است
یا به قول «وبر» ظاهرا از حقوق سیاسی و حق
رای برخوردار است اما چشمبسته و سرخوشانه
تعیین سرنوش��ت خود را به دیگ��ران واگذار
کرده اس��ت؟ وقتی به اعضای لیست امید در
مجلس مینگریم بیشتر متوجه «قانون آهنین
الیگارشی» میشویم که آیا واقعا این انتخاب
«از مردم» برای مردم اس��ت یا «از الیگارشی»
برای مردم؟
«استروگرس��کی» نی��ز نقد وارد ب��ر احزاب
سیاس��ی را این میداند که تحزب بس��تری را
فراهم میکند که کس��ب قدرت به جای اینکه
به «اب��زار»ی برای تحقق آرمانها و دغدغههای
اساس��ی تبدیل ش��ود ،خود «هدف» میشود.
از نظ��ر استروگرس��کی ،احزاب بی��ش از آنکه
وظیفه انتقال آرای م��ردم را انجام دهند به کار
تجارتگونه تقس��یم مشاغل مش��غولند .وقتی
تَکراره��ای  96و ادع��ای موهوم دیوارکش��ی و
ماجرای جالد و شهید و نیز حقالورود میلیاردی
به لیست ش��ورای شهر تهران را مرور میکنیم،
بیش��تر به این «هدف» بودن کس��ب قدرت و
«تجارتگونگی» مناصب نزد جریان اصالحات و
ی میبریم تا اینکه قدرت ،ابزاری باشد
اعتدال پ 
برای خدمترسانی واقعی به مردم از راه گزینش
سالم و عادالنه.
ماج��را به اینجا ختم نمیش��ود؛ محس��ن
هاشمی ،رئیس اصالحطلب شورای شهر تهران
نیز طی س��خنانی قابل تامل اظهار داشته« :در
زمان مب��ارزه ب��رای گرفتن ق��درت اجرایی یا
رسیدن به یک هدف ،یک نوع فعالیت و صحبت
میشود ولی هنگامی که شما به هدف رسیدید،
باید به گون ه دیگری برخورد کنید .به عبارت دیگر
باید بتوانید از آن چیزی که به دست میآورید،
نتایج مثبت مورد انتظار را به دست آورید.
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