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اصل مطلب

روحانی در حالی فرمان ورود دولت به حوزه اقتصاد را صادرکرده که در  ۵سال گذشته دولت او ایده بازار آزاد را دنبال میکرد

ازگردشبهراستدرسیاستتاگردشبهچپدراقتصاد

بیسابقه  50درصدی موج گستردهای از نارضایتیها را در

جامعهتولیدکردهبود،دولتبهناگاهبهتشدیدنظارتهاروی

محمد جعفری

آورد و با در نظر گرفتن اختیارات ویژه برای نوربخش ،معاون

صحبتهای دیروز روحانی در نشست با مدیران ارشد وزارت

ایدههایی چون آزاد گذاشـــتن قیمتها ،پرهیز از نظارت بر

رقابتهای انتخاباتی بـــه رفاقت و پرهیز از این رقابتها در

فـــراوان حال و روز این روزهای دولت روحانی به آن روزهای

اقتصـــادی رئیسجمهور و رئیس وقت بانک مرکزی عطای

روزنامهنگار

بازار و ...را به لقایش بخشید و از آنها عقبنشینی کرد .تشابه

امور اقتصادی و دارایی فارغ از موضوعاتی چون لزوم تبدیل

دولتهاشمی،اینگزارهرابهاثباتمیرساندکهگردشهای

شرایط کنونی کشور ،موفقیت برجام و منزوی شدن آمریکا

رخداده پس از گذشت چند سال از آغاز به کار دولت ،بیش از

و ...که در این سالها به وفور از او شنیده شده بود ،فکتهای

هرچیزخاستگاهسیاسیواجتماعیداردوازآنجاکهاقتصاد

جالبی دربر داشت که نمیتوان به سادگی از کنار آنها عبور

لیبرال ناگزیر به تولید نارضایتی میانجامد ،روسای هر دو

کرد؛ فکتهایی مثل تاکید بر لزوم نظارت حداکثری بانک

دولت وادار به آن شدند تا دست از این ایده بردارند و با هدف

مرکزی بـــر بانکها که بیش از هر چیز بوی «ورود دولت در

مهار نارضایتی اجتماعی هم که شده ،طرحی نو دراندازند.

اقتصاد» از آن به مشام میرسد .روحانی در اینباره با اشاره

به رقابت ناسالم ایجادشده میان بانکها ،از نظارت ضعیف

آدرس جدید روحانی از ریشه
مشکالت کشور

بانـــک مرکزی بر بانکها گفت و تاکید کرد که نظارت بانک

مرکزیبایدبهمراتبافزایشپیداکند.اوبهماجرایموسسات

مالی و اعتباری غیرمجاز هم گریزی زد و گفت دیدیم یک موسسه غیرمجاز چه بالیی

سر کشور و مردم آورد و چقدر به اعتماد عمومی مردم لطمه زد و چه هزینه سنگینی
بر دوش ما گذاشت.

همین اشاره روحانی حرفها دارد در دل خود .روحانی در شرایطی از لزوم جدیتر

شدن ورود دولت به اقتصاد سخن میگوید که پیش از این در اتاق فرمان اقتصادی
دولت همواره بر پاشنهای دیگر میچرخید .صف کشیدن مردان اقتصادی لیبرال

نظیر نیلی ،نهاوندیان ،آخوندی ،زنگنه و ...در پاستور در سال 92نشان از آن داشت
کهدولتفرماناقتصادکشوررابهسمتوسویایدهبازارآزادگرفته.اینالبتهموضوع

پنهانی نبود و سابقه دیدگاههای اقتصادی روحانی هم همین گزاره را تایید میکرد.

دالر 4200تومانی اولین گام دولت در مسیر اقتصاد دستوری

اقتصاد لیبرال دانسته بود .آخوندی با بیان اینکه در ارتباط با سیاست دولت در بازار و

حاال یک واقعیت دیگر نیز عیان شـــده .وقتی روحانی چنین میگوید ،یعنی یک

نوشته بود سه اصل پایبندی به قانون،احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی

پیشین دولت و عملکردهای متعاقب آن ناکارآمد بوده و به همین دلیل باید به سمت

روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار امکان هماهنگی ندارد،
را در هیچ شـــرایطی نباید زیر پا گذاشت و آنچه که در تدبیر شرایط کنونی مشاهده

میشود ،نقض همین سه شرط است.

گردش به راست در سیاست ،گردش به چپ
در اقتصاد

از ســـوی معاون اول اما اولین گام صریحی بود که نشان داد دولت هماکنون بنای

عقبنشینی از گفتههای پیشین رئیسجمهور و ورود به فاز اقتصاد دستوری را دارد.

صحبتهایروزگذشتهرئیسجمهورراهمچنینمیتوانرویدیگرگالیهمندیهای
عباس آخوندی در متن اســـتعفا از وزارت راه و مسکن تفسیر کرد .آخوندی فارغ از

عملکردپرحرفوحدیثش،دلیلاستعفاازکابینهراعدمپایبندیدولتبهرهنمودهای

درنگ

بســـیاری از مشکالت و نارضایتیهای پیامد آن ،ریشههای داخلی دارد و باید آنها
را در خالل عملکرد مردان کابینه آنها جست.

محوریترین گزارههای اقتصاد نهادگرا تن میدهد .پوزیشن جدیدی که در تناقض

بانکها سخن میگوید که پنج سال قبل در ابتدای راه و چند هفته پیش از آغاز به

اقتصادیامورتصدیگریاقتصادرابهدستبگیرند».صدورفرماندالر4200تومانی

گذشته که صغیر و کبیر مشکالت کشور را به تحریمها نسبت میداد ،پذیرفته که

آن میشد ،بدون داشتن ایدهای واحد و منسجم ،در حال گذران امور است و اداره

گردش به راســـت داشـــته ،رفتهرفته فرمان اقتصاد کشور را به چپ میچرخاند و به

نیز همین موضوع را به اثبات میرســـاند و نشان میدهد بهرغم آنکه همچنان روح

ناظر و سیاستگذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعاالن

که از خاستگاه مشکالت اقتصادی کشور میدهد .او این بار قدری واقعبینانهتر از

پیام دیگری که در میانه مواضع جدید روحانی قابل فهم به نظر میرسد آن است

حاال اما حرفهای روحانی رنگ و بوی دیگری دارد .او در شـــرایطی بر لزوم تشدید

کار رسمی دولت در جمع اعضای اتاق بازرگانی گفته بود« :من اعتقاد دارم دولت باید

و ســـویی دیگر حرکت کرد .واقعیت دیگر نهفته در اظهارات روحانی آدرسی است

معنای روشن این گزارهها آن است که دولتی که خیلیها میگویند در حوزه سیاست

صددرصدی با آن چیزی اســـت که در ســـال  92از روحانی مشاهده شد .تغییرات

نظارت بانک مرکزی و ورود وزارت اقتصاد برای ســـامان دادن به وضع ناخوشـــایند

جای کار بهطور اساسی لنگ است .به بیان دقیقتر ،او میپذیرد که سیاستهای

کابینهوحضورنهادگرایانیچوندژپسندواسالمیونیزپررنگترشدننقشنوبخت

حاکم بر دولت اقتصاد لیبرال است ،اما اقتضائات کنونی جامعه دولت را به گرایش

به نهادگرایی وادار ساخته.

تکرار یک تجربه تاریخی

که دولت ژنرالها بهرغم همه تبلیغاتی که درباره کاردانی و صاحبنظری اعضای

کشور را بیش از هر چیز به آزمون و خطا سپرده.

مصاحبــه اختصاصــی و تفصیلی خبرنــگار اعزامــی خــود بــه تهــران
بــا «محمدجــواد ظریــف» را منتشــر کــرده اســت .مطابــق آنچــه کــه
جمــاران منتشــر کــرده ،وزیــر امــور خارجهمــان در ایــن گفتوگــو
تاکیــد داشــته« :مــا بــه توافقنام ـهای بــا آمریــکا دســت یافتیــم کــه

دوصفحــهای نبــود ،بلکــه توافقنامــهای 150صفحــهای بــود .امــا

آمریــکا تصمیــم گرفــت از آن خــارج شــود .مقصــر مــا نبودیــم کــه
آمریــکا طــرف مذاکــره قابلاعتمــادی نیســت .ایــن مشــکلی اســت
کــه جامعــه جهانــی بــا آن مواجــه اســت ».ایــن روزنامــه آمریکایــی
گفتههــای ظریــف را نشــانه آمادگــی بــرای گفتوگــوی دوبــاره بــا

آمریــکا بــر ســر یــک توافــق جدیــد دانســته و بــه نقــل از ظریــف
نوشــته« :مــن فکــر میکنــم و مــن فکــر میکــردم مــا میتوانیــم

نمونــه متفاوتــی بســازیم و گذشــته را کنــار بگذاریــم .متاســفانه ایــن
دولــت (ترامــپ) ثابــت کــرد ایــن کار غیرممکــن اســت ».ظریــف

در ادامــه ایــن مصاحبــه تاکیــد کــرده مــن معتقــدم انســانها
میتواننــد تغییــر کننــد.

ایــن دولــت میتوانــد رویکــردی متفــاوت داشــته باشــد ...دولــت
ترامــپ میتوانــد رویکــرد خــود را تغییــر دهــد .میخواهیــم در

انتظــار پایــان ایــن رویکــرد باشــیم .وزیــر امــور خارجهمــان در

پاســخ بــه ســوال خبرنــگار ایــن روزنامــه مبنیبــر اینکــه اگــر در
آمریــکا رئیسجمهور جدیــدی بــر ســر کا ر آیــد ،آیــا ایــران تمایــل
بــه گفتوگــو دارد ،هــم گفتــه اگــر رویکــرد جدیــدی وجــود داشــته

باشــد .محمدجــواد ظریــف روز گذشــته نیــز در جلســه صحــن
علنــی مجلــس بــا بیــان اینکــه آمریکاییهــا بعــد از یــک ســال و
نیــم تــاش هنــوز هــم نمیتواننــد برجــام را تضعیــف کننــد ،گفــت:

«هنــوز هــم بــا افتخــار اعــام میکنــم برجــام بهتریــن توافــق
ممکــن بــود».

امیرسیاح ،اقتصاددان در اینباره به «فرهیختگان» میگوید« :دولت آقای روحانی
ندانمکاری بود .دولت ســـازندگی هویت و سیاست روشن و اعالمشدهای داشت،

گذشــته در نشســت خبــری درخصــوص مطــرح شــدن نــام علــی

دولت سردرگم

از ابتدا هم تئوری روشـــن و مشخصی نداشت و از ابتدا هم مبهم و سردرگم و پر از

ولی دولت اعتدال سیاســـت اعالمشدهای ندارد .هویتش اعتدال است که تعریف

این اتفاق البته در شرایطی میافتد که یک بار دیگر نیز همین مسیر در دورههای

هاشمیرفسنجانیمیدانند.هاشمیرفسنجانیهمباایدهاقتصادبازارآزادبهکارزار

افزایش نظارت بانک مرکزی نمیتوان نتیجه قطعی گرفت که رویه و سیاستهای

دولتداری در ایران وارد شـــد .ایده او اما خیلی راهگشـــا نبود و در سال 74که تورم

روزنامــه آمریکایــی «یــواسای تــودی» بخشهایــی از فیلــم

اگر شورای نگهبان کوتاه بیاید ،دور آینده
حتما یک «شومن» رئیسجمهور میشود!

مشـــخصی ندارد؛ نه چپ و نه راســـت بودن و در میانه لحاف خوابیدن به معنای

پیشین طی شده .دولت روحانی را خیلیها شبیهترین دولت پس از انقالب به دولت

ظریف :آمریکا طرف مذاکره
قابلاعتمادی نیست

بیهویتی اســـت .از این رو با توجه به ســـخنان روز گذشته رئیسجمهور مبنیبر

دولت تغییر کرده است ،چراکه هویت مشخصی نداشته است».

محمدرضــا باهنــر ،دبیــرکل جبهــه پیــروان خــط امــام و رهبــری ،روز
الریجانــی بــرای انتخابــات ریاســتجمهوری ســال  ،1400وی را

شــخصیت مهمــی خوانــد کــه عــدهای معتقدنــد ظرفیــت نامــزدی
ریاســتجمهوری را دارد ،ولــی تاکیــد کــرد شــرایط کنونــی زمــان

مناســبی بــرای بحثهــای انتخاباتــی نیســت.

باهنــر درخصــوص مناظرههــای انتخاباتــی هــم گفتــه هرکــس در

ایــن مناظرههــا بتوانــد ضربــه فنی خوبــی بــه طــرف مقابــل بزنــد و

طــرف مقابــل را لولــه کنــد ،میتوانــد فضــا را بــه نفــع خــود تغییــر

رویانتخاباتآمریکاحسابنکنید

کارشناسان در گفت وگو با «فرهیختگان» میگویند انتخابات امروز آمریکا نه تاثیر راهبردی
بر سیاست های این کشور میگذارد و نه تاثیر عملی

امروز یعنی سهشـــنبه ششـــم نوامبر انتخابـــات میاندورهای در ایـــاالت متحده آمریکا برگزار میشـــود که طی آن همه
 ۴۳۵کرســـی مجلس نمایندگان ،یکســـوم از کرســـیهای سنا ۳۹،فرمانداری تعیینتکلیف شـــده و آرای مردم مشخص
میکند که کدامیک از دو حزب غالب خواهند توانســـت تســـلط بر امور این کشـــور را به دســـت بگیرند .این انتخابات
بـــه دلیـــل درگیریجـــدی و قابلمالحظهای کـــه درونجامعه آمریـــکا و مخصوصا میان نخبگان و فعاالن سیاســـی این
کشـــور درگرفته -گروهی حامی تندرویهای ترامپ هســـتند و عـــدهای منتقد -عالوهبر آمریکاییها برای بســـیاری از
کشـــورها و دولتها مهم شـــده اســـت .در ایران امـــا عدهای بر این تصور هســـتند که در صورت پیـــروزی دموکراتها
سیاســـتهای تنـــد آمریکا علیه ایـــران تعدیل خواهد شـــد و حتی برخی خوشـــبینانه میگویند ممکن اســـت برجام
دوباره احیا شـــود .از این رو «فرهیختگان» ســـراغ دو تن از کارشناســـان بینالمللی و مســـائل آمریکا رفته و این ایده را
بررســـی کرده است .ســـیدمحمد مرندی و علی خرم پاسخگوی ســـواالت «فرهیختگان» هستند.

دهــد .گاهــی بــه شــوخی میگویــم اگــر شــورای نگهبــان کوتــاه

بیایــد ،دور آینــده حتمــا یــک «شــومن» رئیسجمهــور میشــود.

واکنش آیتالله شبیریزنجانی
به نامه آیتالله یزدی

آیتاللــه محســن اراکــی ،عضــو هیاترئیســه جامعــه مدرســین

حــوزه علمیــه قــم بــا اشــاره بــه نامــه آیتاللــه محمــد یــزدی
خطــاب بــه آیتاللــه شــبیری زنجانــی ایــن قبیــل نامهنگاریهــا را

روشــی متــداول و مرســوم میــان علمــا خوانــده و اشــاره داشــته کــه

علی خرم در گفتوگو با «فرهیختگان»:

سیدمحمد مرندی در گفتوگو با «فرهیختگان»:

بعضیهــا خیلــی بــه ایــن ماجــرا دامــن زدنــد و خواســتند آن را بــه

پیروزی دموکراتها صرفا از تندروی
بیشتر ترامپ در قبال ایران
جلوگیری میکند

دموکرات ها نگران دستاورد خودشان هستند نه ایران

آیتاللــه اراکــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه آیتاللــه یــزدی بــرای

علـــی خرم ،کارشـــناس مســـائل بینالمللـــی در گفتوگو با
«فرهیختگان» درخصوص انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا
گفت« :اگر در انتخاباتی که امروز در جریان است دموکراتها

بتوانند به پیروزی برســـند و بخش قابلتوجهی از کرسیهای

مورد رقابت را به دســـت بیاورند ،شـــرایط برای آقای ترامپ متفاوت خواهد بود و به نظر میرسد او از
این شـــرایط تهاجمی خارج خواهد شد .البته بروز این شرایط به این معنا نیست که بالفاصله یا یک

هفته دیگر یا یک ماه دیگر او در سیاستهای خود مانند سیاست اقدام علیه ایران تجدیدنظر کند
و برای مثال در اعمال تحریمها تغییر رویه دهد ،بلکه شرایط احتماال به این سمت میرود که ترامپ

صرفا تندتر از امروز حرکت نکند».

وی ادامه داد« :از طرفی دموکراتها هرچه که بتوانند کرسیهای بیشتری را به دست بیاورند ،تالش
بیشتری برای فشار به ترامپ خواهند داشت تا بتوانند سیاستهای او را هم در قبال مسائل داخلی

و خارجی و هم در مورد مســـاله ایران تغییر دهند و او را تعدیل کنند .لذا باید اینگونه گفت که در

صورت پیروزی فرصت خوبی ایجاد خواهد شـــد تا ترامپ از موج کنونی پایین بیاید و این هم به این
معناســـت که مدت زمانی طول میکشـــد تا دموکراتها بتوانند سیاستهای خود را به پیش ببرند.

در ایـــن میـــان البته این را هم باید نظر گرفت که مدل رفتاری ترامپ از این امر حکایت میکند که او

حتی در صورت پیروزی دموکراتها احتماال در مقابل کنگره کوتاه نخواهد آمد و حتی ممکن است
از روی لجبازی با دموکراتها تا پایان دولت خود ذرهای از سیاســـتها و تصمیماتش کوتاه نیاید و
حتی تندتر نیز رفتار کند».

خرم با بیان اینکه برای تغییرات بیشتر ،دموکراتها نیاز به فشار گسترده و تالش بسیار زیادی دارند،
گفت« :به نظر میرســـد برای تغییر در رفتار ترامپ نیاز به اقدامات جدیتری مانند افزایش فشارها
و حتی حرکت به ســـمت اســـتیضاح وی نیاز است که در این صورت اســـت که احتماال یک تفاوت
اساســـی رخ خواهد داد ».این کارشناس مسائل سیاست خارجی در پایان درخصوص نتایج نهایی
انتخابات آمریکا افزود« :در این برهه هنوز برای قضاوت زود اســـت ،در شـــرایطی که طرفین رقابت
تنگاتنگی دارند و تمام قوای خود را به میدان رقابت آوردهاند و همین هم باعث شـــده هم موافقان و

هم مخالفان ترامپ بیش از گذشـــته مردم را برای حضور در انتخابات دعوت کنند و این به معنی آن
است که نتایج آرا بستگی به میزان مشارکت بخش خاکستری جامعه دارد که معموال در انتخاباتها

شرکت نمیکنند و باید منتظر نشست و دید که سفرهای مکرر و پرتعداد اوباما و دیگر دموکراتها به
ایالتهای مختلف آمریکا در روزهای اخیر میتواند مردم را به پای صندوق بکشاند و رایها را موافق
دموکراتها رقم بزنـــد یا بالعکس تبلیغات جمهوریخواهان باعث پیروزی آنها در انتخابات خواهد

شد .از این لحاظ و افزایش تالشها برای ورود بخش خاکستری به انتخابات باید گفت فرآیند امروز
حتی با انتخابات ریاستجمهوری هم متفاوت است».

ســـیدمحمد مرندی ،عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل آمریکا در گفتوگو با
«فرهیختگان» با ارزیابی انتخابات امروز در آمریکا گفت« :براساس اخبار و تحلیلهای رسانهای که

این روزها از درون جامعه آمریکا منتشر میشود ،به نظر میرسد دموکراتها در مجلس نمایندگان
به پیروزی نهچندان پررنگ و قابلتوجهی برسند و با یک پیروزی ضعیف فرآیند امروز را پشت سر

بگذارند و در مقابل در مجلس سنا این جمهوریخواهان هستند که احتماال به پیروزی خواهند

رسید و اکثریت کنونی خود را حفظ خواهند کرد .در مورد سنا حتی برخی اخبار از این حکایت

دارد که جمهوریخواهان ممکن اســـت بتوانند تعداد کرســـیهای خود را اندکی افزایش دهند .البته این تحلیلها صرفا اطالعات

و اخبار رســـانهای اســـت در کنار اینکه این اطالعات ملی نیســـتند و بسیاری از آنها منطقه به منطقه هستند و بنابراین صرفا با توجه
به آنها نمیتوان نتیجه قطعی گرفت و در مورد پیشبینی نهایی و نتیجه انتخابات به جمعبندی رســـید ».مرندی در مورد احتمال

تحوالت درونی آمریکا پس از این انتخابات توضیح داد« :اگر شرایط بهگونهای رقم بخورد که دموکراتها هم در مجلس نمایندگان و

هم در مجلس ســـنا به پیروزی برســـند و این پیروزی قابلتوجه باشد ،به احتمال زیاد آنها فرآیند استیضاح ترامپ را در پیش خواهند

گرفت ،اما اگر صرفا در مجلس نمایندگان به پیروی برسند و اکثریت را هرچند ضعیف از آن خود کنند ،در فرآیند طوالنیتری نسبت
به افزایش فشـــارها بر رئیسجمهور اقدام خواهند کرد که البته در این صورت هم تالش میکنند اقداماتشـــان به اســـتیضاح ختم
شود ».این استاد دانشگاه در ادامه با ارائه توضیحاتی درخصوص نتایج پیگیری فرآیند استیضاح احتمالی دونالد ترامپ در صورت

پیروزی دموکراتها در انتخابات کنگره گفت« :بنده معتقدم فرآیند اســـتیضاح رئیسجمهور کنونی آمریکا به نتیجه نهایی نخواهد
رسید ،چراکه قوانین و عرف حاکم بر آمریکا اجازه چنین کاری را نخواهد داد و صرفا با نصف به عالوه یک آرا استیضاح محقق نخواهد

شـــد ،چنانکه در دوره کلینتون هم این فرآیند پیگیری شـــد ولی به نتیجه نرســـید ،به این علت که برای استیضاح یک رئیسجمهور
نیاز به دســـتاویز بزرگی اســـت و در مورد دونالد ترامپ این مساله فعال وجود ندارد ،چنانکه در مورد کلینتون وجود نداشت ».مرندی

در ادامه این گفتوگو و در پاســـخ به ســـوالی با این مضمون که در صورت پیروزی دموکراتها تحولی در سیاستهای آمریکا نسبت
به ایران اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ اظهار کرد« :شرایط امروز نشان میدهد چه دموکراتها اکثریت کنگره را به دست بیاورند و چه

جمهوریخواهان ،وضع سیاســـتهای آمریکا در قبال ایران تغییری نخواهد کرد ،چراکه اصوال سیاســـتهای این دو گروه در قبال
ایران تفاوتی ندارد و به هر حال این قوه مجریه اســـت که قدرت اصلی را در دســـت خواهد داشـــت .در این بین اما آنچیزی که برای
ایران مهم و قابلتوجه خواهد بود ،چالش میان دو گروه حاضر در حاکمیت آمریکاست؛ چالشهایی که در دو سال گذشته بیش از

گذشـــته تشـــدید شده و در مواردی هم اجازه اتخاذ تصمیم قاطع و اقدام موثر را از این کشور گرفته است .این دودستگی در ایاالت

متحده به نظر میرســـد در  150ســـال اخیر بیسابقه باشـــد .اقدامات ترامپ به اضافه این دودستگی داخلی ایاالت متحده را در
مسیر انزوا قرار خواهد داد و نهایتا در سطوح جهانی باعث کاهش قدرت و هژمونی آمریکا خواهد شد ».وی با بیان اینکه «تنشهای
داخلی آمریکا باعث افزایش قدرت مانور ایران خواهد بود» اضافه کرد« :اینکه تعداد نمایندگان دموکرات در کنگره بیشـــتر باشـــد یا

جمهوریخواهان ،الزاما به معنای تغییر در سیاســـتهای آمریکا در قبال ایران نیســـت؛ به این دلیل که اوال مخالفان برجام در میان
دموکراتها کم نیســـتند و دوما هیچ کدام از این افراد برای تضعیف ترامپ به حمایت از ایران و کاهش فشـــارها رای نخواهند داد.

بـــه عبارتـــی باید گفت که هم دموکراتها و هم جمهوریخواهان به نوعی بر افزایش فشـــارها بر ایران تاکید دارند و مخالفت برخی
دموکراتها با ترامپ درخصوص ماجرای خروج او از برجام نه به علت حمایت از ایران بلکه به خاطر نگرانی از خدشه به وجهه ایاالت
متحده و انزوای این کشور در مجامع جهانی است .عالوهبر این آنها برجام را دستاورد دولت اوباما میدانند و مسلما عالقهای ندارند

دستاورد آنها توسط جمهوریخواهان مخدوش شود».

یــک فتنــه جدیــد تبدیــل کننــد.

مقابلــه بــا سوءاســتفاده از آیتاللــه شــبیری بــه ایشــان نامــه
نوشــتند ،تصریــح کــرده« :بعــد از نامــه آیتاللــه یــزدی ،آیتاللــه

شــبیری بــه یکــی از بــزرگان فرمودهانــد کــه مــن ارادت قدیمــی
بــه آیتاللــه یــزدی دارم و میدانــم ایشــان دلســوز انقــاب و دیــن

اســت و انســان متدینــی اســت و ایشــان را قبــول دارم».در پــی ایــن
نامــه ،طــی روزهــای گذشــته عــدهای بــا داعیــه دفــاع از مرجعیــت،
بــه آیتاللــه یــزدی تاختنــد و از انــواع جوســازیها در ایــن راســتا

دریــغ نکردنــد.

لطمه به مدیریت شهری و اعترافات عارفانه

محمدرضــا عــارف ،رئیــس فراکســیون امیــد در نشســت مشــترک
اعضــای هیاترئیســه فراکســیون امیــد ،شــورای عالــی

اصالحطلبــان ،شــورای شــهر و مجمــع نماینــدگان تهــران بــا اشــاره

بــه الــزام شــورای شــهر بــه انتخــاب شــهردار جدیــد تاکیــد کــرده

کــه اعضــای شــورای شــهر تهــران و اکثــر کالنشــهرها بــه واســطه
حضــور در لیســت امیــد شــورایعالی سیاســتگذاری اصالحطلبــان

رای آوردنــد و اشــتباه اســت کــه فکــر کننــد عقبــه حزبیشــان باعــث
رأیآوری شــده اســت .از ایــن رو رئیــس فراکســیون امیــد نتیجــه

گرفتــه کــه انتظــار بــود در مباحــث کالن مدیریــت شــهری همچــون
انتخــاب شــهردار بــا شــورایعالی اصالحطلبــان مشــورتهای
الزم میشــد .عــارف خاطرنشــان کــرده اگــر ایــن مشــورتها انجــام

شــده بــود ،مطمئنــا مجبــور بــه تغییــر شــهردار در کمتــر از یــک
ســال نمیشــدیم.

عــارف همچنیــن تصریــح کــرده کــه بــرای عملیاتــی کــردن برنامــه
حداقــل یــک دوره چهارســاله مدیریتــی الزم اســت و بــه همیــن
دلیــل ایــن بیثباتــی لطمــه شــدیدی بــه مدیریــت شــهری میزنــد.
ایــن روزهــا اعضــای یکدســت اصالحطلــب شــورای شــهر بــرای

ســومین بــار در طــول یــک ســال گذشــته بایــد بــرای پایتخــت
شــهردار انتخــاب کننــد.

اظهــارات عارفانــه رئیــس فراکســیون امیــد در حالــی اســت کــه

اعضــای شــورای شــهر بــر ســر انتخــاب شــهردار ،از ابتــدا تاکیــد
داشــتند کــه براســاس نظــر شــورایعالی سیاســتگذاری عمــل
میکننــد و حتــی تــن نــدادن بــه انتخــاب محســن هاشــمی را هــم

بــر همیــن اســاس اعــام میکردنــد.

