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|| روزنامه جوان |  ش��ماره 5493 صف��ر1440   6  |  1397 مه��ر   24 سه  ش��نبه  مسير پيشرفت در چله دوم
انسان بر اس��اس فطرت همواره س��عي در پيش��رفت و بهبود شرايط 
زندگي خود داشته است. در دوره هاي اخير هيچ چيز به اندازه  پيشرفت 
نيروي هدايت كننده  انديشه و رفتار انساني نبوده است. در زمان كنوني 
پيش��رفت در تمام ابعاد سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به 
گونه اي از اهميت برخوردار است كه تمام نظام هاي سياسي، پيشرفت 
همه جانبه را وجهه  همت خود قرار داده اند و براي دستيابي به آن تالش 
مي كنند. اهميت پيشرفت و تعالي در جهان كنوني به گونه اي است كه 
گام برنداشتن يك جامعه در جهت پيشرفت به منزله  مرگ تدريجي و 
نابودي آن جامعه خواهد بود. بر اساس همين نياز است كه دهه  چهارم 

انقالب اسالمي را امام خامنه اي دهه »عدالت و پيشرفت« ناميده اند. 
اكنون كه چند س��ال از طرح گفتمان پيش��رفت و عدالت، در فضاي 
سياسي و رسانه اي كشور مي گذرد، رشد شتابنده اين گفتمان، نشان از 
آن دارد كه جمهوري اسالمي در اين مسير به موفقيت و پيروزي نسبي 
رسيده است. هر چند تا رسيدن به پيشرفت مطلوب و دستيابي كامل 
به الگوي اس��المي- ايراني آن، هنوز راه زيادي داري��م ولي تا كنون نه 
تحريم هاي بين المللي توانسته است سيستم سياسي و اقتصادي ايران 
را با فشار داخلي و نارضايتي هاي رو به رشد- مورد انتظار غرب- مواجه 
كند و نه انزوا و فشارهاي بين المللي، جمهوري اسالمي را دچار تعارض 

ساختاري و متالشي كرده است. 
رهبر معظم انقالب اسالمي در ضمن فراخوان براي نقد و ارزيابي سندي 
كه توسط مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت پيشنهاد گرديده در پيام 
خويش مرقوم داشتند »پيشرفت، مستلزم تحول مطلوب نفوس انساني 
و هنجارها و سازوكارهاي اجتماعي اس��ت و بنابراين امري تدريجي و 
طوالني و وابسته به ايمان و عزم و تالش ملي و صبر و مداومت همگاني و 
از همه برتر، تفضالت الهي است كه به حول و قوه كبريايي اش ان شاءاهلل 

در تداوم انقالب اسالمي به اين ملت عنايت خواهد فرمود. «
پيشرفت از مفاهيمي است كه هر جامعه اي بر اساس مباني معرفتي، 
فلسفي و اخالقي خود برداشت خاصي از آن دارد. هر پديده اي داراي 
ويژگي ها و جنبه هاي خاصي اس��ت كه ش��ناخت صحيح آن، ارتباط 
مستقيم و وابستگي تامي به تشخيص آن ويژگي ها دارد. زباني كه براي 
توصيف پديده ها به كار گرفته مي ش��ود بر موضوع مورد بررسي و نيز 

شيوه رويكردي كه به آن موضوع مي پردازد، تأثيرگذار است. 
 در فرآيند پيش��رفت و تكامل و هدف گذاري و تعيين مقصد براي آن، 
جهان بيني حاكم بر جامعه نقش بس��زايي دارد. اگ��ر جامعه اي داراي 
بينش مادي باشد، اهداف زندگي را محدود به جنبه هاي مادي مي داند 
و گزينش خود را در همين راستا انجام مي دهد و پيشرفت را حركتي در 
جهت اهداف خود تعريف مي كند. در اين نگاه، هر چيزي كه محدوديت 
مادي ايجاد نمايد و براي اميال و خواسته هاي مادي مانع محسوب شود، 

ضدتوسعه قلمداد مي شود. 
 كاربرد واژه توس��عه توسط انديشمندان و سياس��تمداران غربي با بار 
ارزشي و ارزشگذاري شخصي همراه است. غرب با تقسيم بندي جهان 
به توسعه يافته، در حال توسعه و توسعه نيافته اين مفهوم را القا مي كند 
كه كشوري توسعه يافته به شمار مي رود كه داراي فرهنگ، آداب، رفتار 
و جهت گيري سياسي با مختصات غربي باش��د. در حال توسعه يعني 
كشوري كه در حال غربي شدن است و توسعه نيافته يعني كشوري كه 
در مسير غربي شدن قرار ندارد. مالك اين تقسيم بندي نه برخورداري 
از دانش و فناوري پيش��رفته، بلكه برخورداري از فرهنگ و ارزش هاي 
غربي و حركت در مسير كسب آنها است. در اين راستا، ايده توأم بودن 
فرهنگ و تكنولوژي را مطرح نمودند. مدعاي اين ايده اين بود كه يا بايد 
تكنولوژي را با فرهنگ پذيرفت يا هر دو را رد كرد و چون تكنولوژي از 

غرب مي آيد، بايد فرهنگ هم از غرب بيايد. 
 پيشرفت در انديشه و نظام معنايي اسالم معناي خاص دارد و در چالش 
با توسعه غربي قرار دارد. واژه توسعه، كه در جهان سياست به كاربرده 
مي شود، برگرفته شده از فرهنگ غرب است و با نگاه تك بعدي به رشد 
جامعه، فقط رش��د مادي آن را مد نظر قرار مي دهد. در جهان معاصر، 
هويت و شخصيت حقيقي جوامع اسالمي در پرتو فرهنگ و ايدئولوژي 
آسماني ش��ان رقم مي خورد. بدين معنا كه اگر جهان غ��رب با ابتنا بر 
انس��ان محوري با فرهنگ مادي و تكنولوژي پيش��رفته اش شناخته 
مي شود، جهان اسالم با ابتنا بر خدامحوري با معنويت، انسانيت و اخالق 

و با فلسفه، حكمت و ايدئولوژي متافيزيكي اش هويت مي يابد. 
انديشه اسالمي، پيشرفت و تكامل را يكي از ابعاد وجودي انسان تلقي 
مي نمايد و هر روزِ انسان را بهتر از روز قبل مي خواهد؛ البته اين پيشرفت 
و ترقي بايد در چارچوب اصول، احكام و ارزش هاي ديني خود تحقق 
يابد، چرا كه اساساً سعادت حقيقي اين جهاني انسان، عالوه بر سعادت 
اخروي، از همين راه حاصل شدني است. پيش��رفت در نظام معرفتي 
اسالم، عبارت است از حركت تصاعدي و رو به كمال انسان كه تمام ابعاد 

وجودي او را در بر دارد و به طور متوازن و متناسب انجام مي گيرد. 
با همين رويكرد در نگاه اجتماعي و كالن نيز مي توان پيش��رفت يك 
كشور و جامعه را تبيين كرد. پيشرفت جامعه اسالمي، تعالي و تكامل 
معنوي و م��ادي در نهايت حاكم ش��دن حيات طيبه اس��المي در آن 

است. 
بر اساس اين گزاره كلي مي توان نظام پيش��رفت و نقشه راه آن را نيز 
الگوسازي نمود. واقعيت آن است كه انقالب اسالمي صرفاً يك رويداد 
تغيير نظام سياس��ي در بهمن 57 نبود، بلكه س��رآغاز نهضتي بود كه 

آرمان هاي متعالي را در غايت اين حركت جست وجو مي كرد. 
رهبر معظم انقالب اسالمي در تبيين مسير و نقشه راه پيشرفت و تعالي 
نظام و انقالب از هدف نهايي تمدن س��ازي و پنج مرحله نيل به آن نام 
بردند كه عبارت بودند از: انقالب اسالمي، نظام اسالمي، دولت اسالمي، 
جامعه )كشور( اسالمي و تمدن بين المللي )دنياي( اسالمي. در حقيقت 
مي توان اين پنج گام را نرم افزار تمدن سازي و مبناي طراحي الگوي 

پيشرفت اسالمي و ايراني دانست. 
اكنون 40 سال از پيروزی انقالب اسالمي مي گذرد و نظام اسالمي در 
مسير حركت خود به موفقيت و پيش��رفت هايي نائل آمده و با روشن 
شدن چشم انداز دوم انقالب اس��المي در 1444 مسير نِيل جمهوري 
اسالمي ايران به قله پيشرفت و تمدن سازي باعزم راسخ و توان هم افزاي 
همه فرزندان انقالب اس��المي پيش روي همه ماست. به اميد آنكه در 

دومين چله انقالب طليعه تمدن جهاني اسالمي رخ بنمايد. 

محمدجواد اخوان

برخي مسئوالن اقتصادي دولت و برخي اقتصاددانان شاخص حامي و منتقد دولت 
در نشست با رئيس جمهور حاضر نبودند و مهم تر اينکه حرف هاي حاضران هم منتشر نشد!

عملکرد عالی ترين مرجع تصميم گيری اقتصادي كشور چگونه بوده است

غايبان اقتصادي

شورايي با اختيارات ويژه و خروجي ناملموس

ادامه از صفحه اول
نهاد رياست جمهوری روز گذشته ميزبان جمعی 
از اقتصاددانان كشور بود؛ اقتصاددانانی كه دعوت 
ش��ده بودند تا با ارائ��ه ديدگاه های خ��ود درباره 
مش��كالت اقتصادی كش��ور، ب��ه رئيس جمهور 
مش��ورت و راهكار بدهند كه راه های برون رفت 
كش��ور از اين مشكالت چيس��ت؟ مشكالتی كه 
به تعبي��ر روحانی »بحران« نيس��ت اما »عادی« 
هم نيس��ت.  جلس��ه سه س��اعته رئيس جمهور با 
اقتصاددانان البته بازتاب های گسترده ای در فضای 
مجازی و رسانه ها داشت. از نكات برجسته اين جلسه 
كه تعجب بس��ياری را برانگيخت، غيبت اس��حاق 
جهانگيری معاون اول رئيس جمهور و رئيس ستاد 
اقتصاد مقاومتی و همچنين مس��عود نيلی مشاور 

اقتصادی رئيس جمهور بود. 

سعيد ليالز عضو شورای مركزی حزب كارگزاران 
سازندگی كه چندی پيش در گفت وگو با يورونيوز 
با طرح اين مس��ئله كه »با اختيارات��ی كه روحانی 
دارد، اگر چوب خش��ك به جای او ب��ود اقتصاد را 
بهتر مديريت می كرد«، خبرس��از شد، ديروز پس 
از اين نشست گفته اس��ت:» اگر خفه خون بگيرم 
بهتر اس��ت!« عدم حضور حس��ين راغفر و فرشاد 
مؤمنی دو اقتصاددان حام��ی روحانی در انتخابات 
96 كه مدت هاست به جمع منتقدان رئيس جمهور 
پيوسته اند، از ديگر نكات قابل تأمل اين جلسه بود. 

پايگاه اطالع رس��انی دفتر رياس��ت جمهوری هم 
ترجيح داد، تنها به بازتاب سخنان دكتر روحانی در 
اين جلسه بپردازد و به محتوای سخنان اقتصاد دانان 
در اين جلسه تا لحظه تنظيم اين گزارش اشاره ای 
نشد. از ديگر حاشيه های اين جلسه غيبت معنادار 

اقتصاددانان منتقد دولت بود كه روش��ن نيست به 
جلسه دعوت نشده بودند يا نرفتند. 

          روحاني: به آينده بهتر بسيار اميدوارم
رئيس جمهور با قدرداني از حمايت ها و ارائه ديدگاه ها 
و طرح هاي دلسوزانه اقتصاددانان كشور براي كاستن 
از مشكالت اقتصادي، ضرورت تقويت اميد در جامعه 
جهت شكست دشمنان در جنگ رواني و اقتصادي را 

مورد تأكيد قرار داد. 
دكتر روحاني روز گذش��ته در جلس��ه اقتصادي با 
حضور جمعي از استادان دانشگاه هاي كشور، اظهار 
كرد: اين دوران به رغم دش��واري هاي آن، س��پري 
خواهد ش��د و با برنامه ريزی های دقيقي كه انجام 
شده، امريكا در بلندمدت قادر نيست به سياست های 
ضدايراني خود ادامه دهد. وي با تأكيد بر اينكه »به 
آينده بهتر، بسيار اميدوارم« گفت: بی ترديد تمامي 

شركت كنندگان دلسوزانه براي نظام، كشور و دولت 
نظرات كارشناسانه خود را بيان كردند و اين جلسات 
بايد تداوم يابد. از مس��ئوالن دولت نيز مي خواهم 
اين جلس��ات را در محورهاي مختل��ف اقتصادي، 

پي بگيرند. 
رئيس جمهور با بيان اينكه »بايد اميد در جامعه و 
س��رمايه اجتماعي را بيش از پيش تقويت كنيم«، 
به جنگ رواني و اقتصادي دشمنان عليه ملت ايران 
اش��اره و تصريح كرد: ما در شرايط بحراني نيستيم 
اما شرايط، عادي نيز نيست و در تصميم گيري ها و 
اعالم مواضع و ديدگاه ها، بايد اين شرايط مورد توجه 
باشد و در كنار ابراز نگراني هاي به حق، براي رفع اين 
نگراني ها نيز راه حل و پيشنهاد های عملياتي ارائه 
شود. وي با تأكيد بر اين كه »مردم و به ويژه صاحبان 
درآمدهاي ثابت در شرايط كنوني با مشكل معيشت 
مواجهند«، گف��ت: دولت طرح هاي گس��ترده اي 
براي مقابله با جنگ رواني و اقتصادي دش��منان و 
رفع مش��كالت دارد اما در عين حال اقتصاد كشور 
از گذشته با بيمارهاي مزمني مواجه بوده كه بروز 
برخي مشكالت و مسائل، باعث مي شود تا عوارض 
آن بيمارهاي مزمن، تش��ديد و آثارش بيش��تر در 
جامعه لمس ش��ود. روحاني تأكيد كرد: دولت هم 
اكنون نيز به گونه اي برنامه ريزی كرده است كه حتي 
در شرايط سخت تر هيچ مشكلي در تأمين كاالهاي 

اساسي نخواهد داشت. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به 
سخنان يكي از اقتصاددانان حاضر در جلسه گفت: 
كليت اين حرف درست اس��ت كه اقتصاد با بگير و 
ببند درست نمي شود اما ما گاهي با مواردي مواجه 
مي شويم كه تأسف آور اس��ت و باعث مي شود كه 
نتوانيم صرفاً مقررات و معيارهاي اقتصادي را در اين 
موارد حاكم كنيم. گاهي شاهديم فردي توليد را به 
اين بهانه كه مواد اوليه و قطعه ندارد، متوقف كرده و 
حال آنكه در بازرسي از انبارهاي آن متوجه مي شويم 
براي ماه ها مواد اوليه و قطعه دارد و صرفاً به دنبال 
سود بيش��تر در اين ده، فعاليت توليدي را متوقف 
كرده است. در ابتداي اين جلسه نيز كه حدود سه 
ساعت به طول انجاميد، جمعي از اقتصاددانان در 
فضايي صميمي با رئيس جمهور، به طرح ديدگاه ها 
و نظرات خود براي برون رفت از مشكالت اقتصادي 

كشور پرداختند. 

ادامه از صفحه يک 
با وجود اين آنچه در طول دو سال گذشته در اقتصاد 
كشور روي داده، نشان از عدم توانمندي اين ستاد 
با وجود حمايت رهبري در كنترل فشارها بر مردم 
بود. از سال 95 به تدريج قيمت ارز روند صعودي پيدا 
كرد و در سال 96 نشانه هاي جديدي از يك شوك 
ديگر بر اقتصاد كشور پديدار ش��د. در كنار خروج 
دولت ترامپ در سال 97 از برجام و ايجاد جو رواني بر 
كشور سبب شد تا بار ديگر رهبري براي ارتقاي سطح 

اين ستاد وارد عمل شوند. 
   ش�وراي هماهنگي اقتصادي ق�وا متولد 

مي شود
در هشتم ارديبهشت ماه سال جاري در جلسه اي 
محرمانه با مسئوالن س��ه قوه، رهبري بر ضرورت 
تش��كيل اتاق جنگ اقتصادي به منظور مقابله با 
توطئه هاي دشمن تأكيد كردند. در آن جلسه، رهبر 
انقالب مطرح كردند كه رئيس جمهور و قوه  مجريه، 
مسئول شوراي هماهنگي اقتصادي قوا هستند، به 
همين دليل دبير آن از سوي رئيس جمهور انتخاب 
شده و جايگاه دبيرخانه آن نيز در معاونت اقتصادي 
رياست جمهوري قرار گرفت. همچنين رهبر انقالب 

در اولين جلسه اين ش��ورا تأكيد كردند كه اگر در 
اين جلس��ات به حمايت بنده نيازي اس��ت، تأييد 
مصوبات مورد توافق جلس��ات قوا توسط رهبري 
صورت مي گيرد و ايشان نيز به عنوان پشتيبان از 
اين مصوبات براي اجرايي شدن حمايت مي كنند. 
به اين ترتيب ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
قواي سه گانه متولد شد. در اين شورا عالوه بر سران 
قوا، از مجلس، رؤساي كميسيون اقتصادي و برنامه 
و بودجه، از قوه قضائيه، معاون اول و دادستان كل 
كشور، و از دولت معاون اول رئيس جمهور، وزير امور 
اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، و 

معاون اقتصادي رئيس جمهور حضور دارند. 
  مسائل اساسي در دستور كار قرار بگيرد

با اي��ن توضيح��ات ش��وراي يادش��ده عم��اًل در 
جايگاهي فراتر از هر س��اختار ديگري در خصوص 
تصميم گيری های اقتصادي قرار گرفته است. اين 
شورا به دليل داش��تن تأييد رهبري مي تواند فراتر 
از ساختار قانونگذاري كشور مصوباتي داشته باشد 
كه براي تمام دستگاه هاي اجرايي كشور الزام قانوني 
دارد. به اين ترتيب اين شورا عمالً هم رديف شوراي 
عالي امنيت ملي قرار مي گيرد. چنين امتيازاتي براي 

يك شوراي اقتصادي حتي در زمان جنگ تحميلي 
نيز بي سابقه بوده است.  اين شورا تاكنون مصوبات 
مختلفي در خصوص بازار بورس و ساماندهي بازار ارز 
داشته اما با وجود اختيارات بسيار گسترده آنگونه 
كه انتظار مي رفت، نتوانس��ته نه در جامعه و نه در 
عالي ترين سطوح اقتصادي كشور چندان رضايت 
برانگيز باشد. با داشتن چنين اختياراتي انتظار اين 
بود كه شوراي فوق به سراغ دردهاي اصلي اقتصاد 
ايران ب��رود؛ دردهايي كه تاكنون ب��ه دليل وجود 

بروكراسي هاي اداري امكان درمان نداشته اند. 
   جاي خالي ارتباط با مردم و نخبگان

يكي ديگر از نقاط ضعف اين شورا نداشتن ارتباط 
درس��ت با طبقات مردم و نخبگان است. نكته اي 
كه از س��وي مقام معظم رهبري در س��ال 94 و در 
هنگام تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز 
مورد تأكيد قرار گرفت. ايشان در آن ديدار فرمودند: 
»پيشرفت كار را به مردم گزارش بدهيد؛ ببينيد واقعاً 
چه اتفاقي مي افتد! شما شش ماه مثالً فرض كنيد به 
همين شكلي كه ما گفتيم، اين ستاد تشكيل بشود 
و شش ماه فعاليت كند؛ بعد بياييد همان را به مردم 
بگوييد اين كارها را كرديم در اين صورت آن اميد و 

خوش بيني به آينده كه شما می خواهيد در مردم 
باقي بماند، به طور كامل تأمين خواهد شد. «

تبادل نظر با نخبگان مسئله ديگري است كه جاي آن 
در عملكرد اين شورا خالي است. جلسه روزگذشته 
اقتصاددانان با رئيس جمه��ور اتفاق خوبي بود كه 
انتظار مي رود همانگونه كه دكتر روحاني هم تأكيد 
كرد به صورت مداوم در دستور كار شوراي هماهنگي 

اقتصادي قوا قرار بگيرد. 
   فرصتي كه ديگر تکرار نمي شود

شوراي هماهنگي اقتصادي قوا مي تواند تبديل به 
موتور محركه يك انقالب در ساختار اقتصادي كشور 

شود، به شرطي كه اراده آن نيز وجود داشته باشد. 
شرايط سخت اقتصادي فعلي به رغم تمام فشارهايي 
كه به مردم وارد مي كند، مي تواند انگيزه مناسبي 
براي اصالح شرايط كشور باشد. در اين ميان نقش 
شوراي مورد نظر با داشتن حداكثر اختيارات براي 
اصالح س��اختارهاي اقتصادي حياتي و غيرقابل 
كتمان است. حال اين وظيفه سران قوا است كه با 
استفاده درست از اختيارات اين شورا به سراغ حل 
مسائل و مشكالتي برود كه كشور را به شرايط فعلي 

رسانده است. 

 وزارت اطالعات:
 باند قاچاق سوخت در فارس منهدم شد

وزارت اطالع�ات ب�ا ص�دور اطالعي�ه اي اع�الم ك�رد: ب�ا تالش 
س�ربازان گمن�ام ام�ام زم�ان )ع�ج( در اداره كل اطالع�ات 
اس�تان فارس باند فعال قاچاق س�وخت شناس�ايي و ش�ش تن 
از عوام�ل اصلي آن دس�تگير و تحوي�ل مقامات قضايي ش�دند. 
به گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��انی وزارت اطالعات، در اي��ن اطالعيه 
آمده است: قاچاقچيان با استفاده از جاس��ازي و افزايش ظرفيت باك 
اتوبوس ها، سوخت قاچاق را در مسير شيراز به زاهدان، ايرانشهر و بندر 
چابهار به فروش مي رساندند. سربازان گمنام امام زمان )عج( همچنين 
تعدادي از عوامل تهيه و فروش كارت هاي سوخت خودروهاي غيرفعال 
و اس��قاطي به قاچاقچيان و كارگران جايگاه ها را شناسايي و دستگير 
كردند.  براساس تحقيقات به عمل آمده تاكنون قاچاق حدود 5 ميليون 
ليتر س��وخت نفت گاز خودروهاي ديزلي توس��ط اين باند اثبات شده 

است.

ژه
وی

كدامتحملروحاني؟! 
روزنامه آرمان ديروز صفحه يك متناقضي داشت و در حالي كه 
روي عكس بزرگي از حسن روحاني تيتر زده بود كه »اعتراض 
دانش��جويان-تحمل روحاني« در متن گزارش از وقت ندادن 
به دانش��جويان براي صحبت مقابل رئيس جمهور نوشته و از 
اينكه »از تشكل هاي دانشجويي يك نفر براي حضور در مراسم 
سخنراني روحاني دعوت شده بود كه هيچ كدام از تشكل ها در اين 
مراسم به نشانه اعتراض شركت نكردند. « در سراسر گزارشي كه 
آرمان منتشر كرده، عبارت و وصفي به چشم نمي خورد كه نشان 
دهد منظور از »تحمل روحاني« دقيقاً چيست! در اين گزارش 
آمده كه »رئيس جمهور در شرايطي در دانشگاه به ايراد سخن 
پرداخت كه تعدادي از دانشجويان با تجمع مقابل تاالر عالمه 
اميني دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه اعتراض خود را 
نسبت به عدم حضور در اين مراسم و سياست هاي دولت نشان 
دادند... در اين تجمع اعتراضي شعارهايي در نقد سياست هاي 
دولت مثل: »صدامون رو بريدند با رأي مون پز ميدن؛ روحاني 
بشنو صداي ملت؛ واعظي استعفا استعفا؛ دانشگاه پادگان نيست؛ 

بيكاري، گراني؛ جواب بده روحاني، سر دادند. « 
و در بخش��ي ديگر از گ��زارش آمده كه »يك دختر دانش��جو 
درانتهاي صحبت ه��اي رئيس جمهور در دانش��گاه تهران با 
فريادهاي بلند ضمن انتقاد به حضور گزينش��ي دانشجويان 
اندك حاضر در سالن س��خنراني، از عدم اختصاص تريبون به 

دانشجويان و ممانعت از حضور ايشان در داخل سالن انتقاد كرد. 
« روشن است كه صداي شعار دادن هاي دانشجويان در بيرون 
سالن به گوش روحاني در داخل سالن نمي رسيد و بنابراين وصف 

»تحمل روحاني« براي آن بي معناست. 
 در م��ورد اعت��راض آن دختر دانش��جو در داخل س��الن هم 
صحبت ه��اي خ��ود او جالب توجه اس��ت. او كه دانش��جوي 
كارشناسي علوم اجتماعي است، مي گويد: »سخنراني كه تمام 
شد با صداي بلند خطاب به رئيس جمهور گفتم: آقاي روحاني 
ما از شما مطالبه داريم. چرا به دانشجويان تريبون نداديد؟ اين 
صحبت هاي شما را مي توانستيم شب در اخبار تلويزيون كامل 
گوش كنيم، چه لزومي به حضور شما در فضاي دانشگاه بود؟ 
دانشجو بايد در مواجهه مستقيم با رئيس جمهور، مطالباتش را 
بگويد و نقدهايش را وارد كند. لطف كنيد تشريف ببريد بيرون 
و صداي بلند دانشجويان را بشنويد كه شعار مي دهند و مطالبه 
دارند. صحبت هاي من همراه شد با اخم شديد رئيس جمهور.  
حتي نايس��تادند كه به صحبت هاي من گ��وش بدهند. تمام 
سالن گوش شده بود ولي انگار آقاي روحاني قصدي براي گوش 
دادن به صحبت هاي مِن دانشجو نداشتند. آخر صحبت هاي 
من با تحسين و تشويق عده اي از ميهمانان همراه شد كه اين 
تحسين مي توانست شامل آقاي رئيس جمهور شود اگر مجال 

مي دادند. « 
پس روشن نيست تحمل روحاني دقيقاً در كجا نمود داشته كه 
اين روزنامه اصالح طلب آن را ديده و ديگران نديده اند! روزنامه 

فرهيختگان در گزارشي اين تجمع دانشجويان اصالح طلب را 
مرتبط با »عبور از روحاني« و از طرف »شاخه دانشجويي دفتر 

سيد محمد خاتمي« دانست. 


 قانونفدايیكنفر!
شوراي شهري هاي تهران و نمايندگان تهران در مجلس جلسه 
مشتركي برگزار كردند كه ببينند كه آيا راهي پيدا مي شود كه 
بشود قانون منع به كارگيری بازنشستگان را دور زد و شهردار 
تهران مجبور به كناره گيری نش��ود يا خي��ر! محمود صادقي، 
نماينده اصالح طلب تهران در اين باره مي گويد: »بعضي از اعضا 
داليلي را درباره اينكه اين قانون ش��امل شهرداري نمي شود ، 
عنوان كردند... از بحث هاي امشب اين طور برمی آمد كه اكثر 
شورا طرفدار ابقاي ايش��ان هس��تند. نظر غالب اين بود كه از 
ايشان حمايت و ابقا شود.« علي عطا، سخنگوي شوراي شهر 
تهران نيز درباره اين جلس��ه نوشته: »امشب در جلسه مجمع 
اميد، پيشنهادي كه برخي از حاضرين مطرح كردند، ارائه طرح 
دوفوريتی اصالح مصوبه »منع به كارگيری« بود، تا شايد امكان 

حفظ شهردار فعلي پايتخت در شهرداري فراهم شود. «
كساني كه بايد پاسداران و مجريان قانون باشند، براي ابقاي يك 
نفر اين گونه پيشنهاد براي اجرايي نشدن قانون دارند! متأسفانه 
تهران در دوره جديد شوراي شهر مديريت پايدار را تاكنون تجربه 
نكرده است و در يك سال پس از قاليباف براي دومين بار شهردار 

خود را در آستانه تغيير مي بيند. 

محمد اسماعيلي

محاسبات امريکا
 تابعی از نگرش برخی داخلی ها 

 FATF به عنوان يكي از لوايح چهارگانه CFT يك هفته بعد از تصويب
در مجلس ش��وراي اس��المي دو اتفاق مهم روي داده است، نخست 
وزارت خزانه داري امريكا پنج شنبه گذش��ته در يك توصيه نامه 19 
صفحه  اي درباره تجارت با ايران هش��دار داد. اداره نظارت بر جرائم 
مالي، از نهادهاي زيرمجموعه خزانه داري امريكا در بيانيه اي تصريح 
مي كند »توصيه نامه« مورد اشاره را با هدف »كمك به نهادهاي مالي 
براي شناس��ايي و گزارش دهي مبادالت غيرقانوني احتمالي مرتبط 
با ايران« منتشر كرده اس��ت. ديگر اتفاق مهم روز گذشته رسانه اي 
ش��د و دبير اجرايي گروه ويژه اقدام مالي تأكيد كرد تضميني براي 
آنكه ايران با اجراي خواس��ته هاي FATF از ليس��ت سياه آن خارج 

شود، وجود ندارد. 
ديويد لوئيس در پاس��خ به خبرنگار بي بي س��ي كه از او پرسيد، آيا 
تضميني وجود دارد كه ايران با اجراي خواسته هاي FATF از فهرست 
سياه آن خارج ش��ود، مي گويد: »هيچ تضميني در كار نيست... در 
مورد ايران هم چيزي كه ما منتظر آن هستيم و اميدواريم انجام دهد، 
غيرقانوني اعالم كردن تأمين مالي تروريسم است و اينكه استثناهايي 
را كه براي گروه هاي مشخصي در نظر گرفته است بردارد!« 1- اين 
دو اتفاق حاوي دومفهوم مهم است؛1-نمايانگر اين مسئله است كه 
تصويب مهم ترين اليحه FATF در هفته گذشته در مجلس »ولع« 
فزاينده امريكايي ها را جهت تشديد تحريم هاي ضدايراني به دنبال 
داشته اس��ت. 2- بس��ياري از واكنش هاي دس��تگاه محاسبه سنج  
امريكا در جهت افزايش تحديدات بين المللی عليه ايران بر اس��اس 
عكس العمل، رفتار و اقدامات ط��رف ايراني جهت »بهانه زدايي« در 

عرصه سياست خارجه صورت مي گيرد.
 بدين معنا كه درهر نقطه اي لحن و بيان مس��ئوالن ارش��د دولت يا 
دستگاه سياست خارجه به گونه اي باشد كه امريكايي ها در آن نقطه 
از سوي طرف ايراني »احساس ضعف« كنند، فشارهاي بين المللی 
را در همان نقطه متمركز مي كنند. درواقع محور اصلي فش��ارهاي 
بين المللی عليه جمهوري اسالمي ايران از آن مركزي آغاز مي شود 
كه يك جريان سياسي براي موفقيت هاي آني در عرصه رقابت هاي 
داخلي، فراتر از »بي��ان نقاط ضعف در برابر غ��رب« به ادبياتي روي 
مي آورد كه نش��اني از عناصر »انقالبي گري در رواب��ط بين الملل« 
نداش��ته و امريكايي ها را به نتيجه بخش بودن فشارهاي ضدايراني 

اميدوار مي كند. 
2- »لحن برخی مقامات داخلي« و »تصميمات ضدايراني مقامات 
امريكا« حكم دو كفه ترازوست، به هر ميزان كه در ادبيات مسئوالن 
داخلي اعتمادبه نفس مل��ي و بي اعتباري تحريم ه��اي ضدايراني 
محوريت باش��د، به همان اندازه كف ترازوي تحريم، س��بك ترمي 
شود و به عكس. در طول حداقل پنج س��ال اخير بارها تأثيرگذاري 
اين دو كفه ترازو به اثبات رسيده اس��ت چرا كه بارها مقامات ارشد 
س��ابق امريكايي ها از جمله باراك اوباما، وندي ش��رمن، جان كري 
و ريچارد نفي��و در تريبون هاي رس��مي يا كتاب خاط��رات خود از 
نااميد شدن هيئت حاكمه امريكا تا قبل از س��ال 92، از اثرگذاري 
تحريم هاي ضدايراني س��خن به ميان مي آورند. به طوري كه اوباما 
صراحتاً بيان مي كند كه اين كش��ور چاره اي ج��ز پذيرش توافق با 
ايران نداشته چرا كه امريكا توانايي همراه كردن كشورهاي چين و 
روسيه يا سازمان هاي جهاني مانند بانك جهاني و سازمان تجارت 
جهاني را در اقدامات ضدايراني نداشته است. يا ريچارد نفيو در كتاب 
خود»هنر تحريم ها« به صراحت از نااميدشدن امريكايي ها از ادامه 
تحريم ها س��خن به ميان مي آورد و تحركات رواني-رس��انه اي يك 
جريان داخلي در كشورمان را عامل افزايش اثرات رواني تحريم هاي 

ضدايراني عنوان مي كند. 
آنچه بايد موردتوجه قرار بگيرد اين نكته است كه »تغيير محاسبات 
امريكايي« مش��روط به »تغيي��ر نگرش دولتم��ردان« و پس از آن 
»تغيير لحن و ادبيات« نسبت به اثرات تحريم در داخل كشور است. 
براي آنكه درك صحيحي از تاثيرگذاري مستقيم »تفكرات، باورها 
و ادبيات« سياستمداران داخلي بر »كيفيت تصميمات ضدايراني« 
امريكايي ها داشته باشيم، بايد بخش كوتاهي از گفته هاي جان كري 
را كه در كتاب جديدش )هر روز موهبتي ديگر است( رامرور كنيم، 
وي در بخش��ي از اين كتاب مي گويد: »حسن روحاني پيروز شد ما 
شگفت زده و دلگرم شديم. روحاني محور مبارزات انتخاباتي اش را 
ترميم روابط ايران با جامعه بين الملل قرار داده بود... روحاني جواد 
ظريف را به عنوان وزير خارجه و مسئول پرونده هسته اي منصوب 
كرد، تا حدي خيالمان آسوده شد... ضمن آنكه محتاطانه خوش بين 
بودم گفت وگوهايمان احيا خواهند شد.  وقتي از سالم شنيدم كه تيم 
روحاني بدون فوت وقت با عماني ها تماس گرفته و اين پيام را به آنها 

رسانده  اند كه مايل به پيشبرد كار هستند اين باورم تأييد شد.« 
اينكه وزيرمحترم خارجه هفته گذش��ته در مجلس تأكيد مي كند: 
 ]CFT[مي توانيم تضمين بدهيم كه با نپيوس��تن به اي��ن اليحه«
امريكا بهانه مهمي را براي افزايش مش��كالت ما پيدا خواهد كرد« 
اين تصمي��م را در امريكايي ها تقويت مي كند كه محور فش��ارهاي 
خود را اين بار بر پايه »اتهامات پولش��ويي و مب��ارزه با تأمين مالي 

تروريسم« قراردهند. 
3- بنابراين اينكه تصور شود با عضويت در كنوانسيون هاي بين المللی 
يا ايجاد توافقات جديد، رفتار كشور را استانداردسازي كرد تا رشته 
بهانه هاي امريكا پاره ش��ود نه تنه��ا كمكي به بهب��ود اوضاع ايران 
در عرصه جهان��ي نمي كند، بلكه وظايف حقوق��ي جديدي را براي 
كش��ور ايجاد كرده كه امريكايي ها بر اس��اس وظايف جديد ايران، 
مس��ئوليت هاي تازه تراش��يده و در صورتي كه حتي بخشي از اين 
مسئوليت ها اجرايي نشود، تحريم هاي جديد)و البته اين بار قانوني( 

وضع مي كنند. 

       تسنيم: آيت اهلل كاظم صديقي جايگزين آيت اهلل جنتي در رياست 
ستاد امر به معروف و نهي از منكر شد. 

       آجا: فرمانده كل ارتش در آستانه سالروز تشكيل سازمان عقيدتي 
سياس��ي ارتش طي پيامي خطاب به حجت   االس��الم محمد حسني، 

تأسيس سازمان عقيدتي سياسي ارتش را تبريك گفت. 
       ايسکانيوز: بسيج دانشجويي مدرس��ه عالي شهيد مطهري طي 
نامه اي از علي الريجاني رئيس مجلس شوراي اسالمي، جهت حضور 
 FATF در ميان طالب و دانشجويان و پاسخ به ابهامات آنان پيرامون

دعوت كرد. 
       تسنيم: عباس��علي كدخدايي، س��خنگو و قائم مقام دبير شوراي 
نگهبان با انتش��ار مطلبي در صفحه ش��خصي اش در توئيتر، خواستار 
اصالح فوري قانون انتخابات ش��د. كدخدايي نوش��ت: دو سال پيش 
سياست هاي كلي انتخابات ابالغ شد. در بند 10 اين سياست ها آمده 
است: ارتقاي شايسته گزيني، همراه با زمينه سازي مناسب، در انتخاب 
داوطلبان تراز شايسته جمهوري اس��المي ايران و داراي ويژگي هايي 
متناسب با جايگاه مربوط. اصالح فوري قانون انتخابات ضرورتي است 

انكارناپذير. 
        فارس: بهروز نعمتي دبيركل حزب رفاه ملت ايران شد.   سيد شريف 
حسينی س��خنگوی حزب رفاه   گفت: اصغر يداهلل موحد، سيد شريف 
حسينی و عالی خانی به ترتيب قائم مقام، سخنگو و خزانه دار حزب رفاه 

ملت ايران شدند.
 


