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بيمخاطب
 گاليه كارگردان »سربداران«
 از رفتار صدا و سيما

 به جاي مردم براي مسووالن
 برنامه مي سازند

امير جديدي / اعتماد

اعتراضات اخير از جهتي رخداد يك ش��كاف را در جامعه نش��ان 
داد كه مي توان از آن به ش��كاف بين نسلي، اجتماعي و اقتصادي 
اشاره كرد. حتي كساني كه معتقدند به سبب تحريك خارجي اين 
اعتراضات رخ داده نيز منكر وجود شكاف هاي داخلي و نارضايتي ها 
نيستند،  ممكن است منشأ اين نارضايتي ها را به جناح مقابل نسبت 
دهند اما به هر حال قبول دارند كه نارضايتي هايي وجود دارد. آنچه 
اهميت دارد اين است كه در سطح سياسي تجربه گرانقدري اتفاق 
افتاده كه نشان مي دهد اگر بين نهادهاي حاكميت وحدت عمل و برنامه ريزي وجود داشته 
باشد، مساله خيلي سريع و بدون هزينه باال جمع مي ش��ود. به دليل همكاري هاي بين 
دستگاه ها و نخبگان سياسي كشور اعتراضات و ناآرامي هاي كشور با كمترين هزينه جمع 
و جورشد. خارجي هايي كه خيز گرفته بودند تا با هجوم تبليغاتي عليه نظام كارهايي انجام 
دهند، دست شان خالي شد. برخورد نيروهاي امنيتي و صبوري آنها با تظاهرات كنندگان 
سبب شد تا دامنه ماجرا باال نرود. با درايت هاي سياسي از سوي دولت، در سطح استان ها 
و شوراهاي تامين استان و شهرستان ها، مسووالن س��ريع وارد عمل شده و متحد عمل 
كردند. آقاي جهانگيري نيز روز گذشته به مساله وحدت و هماهنگي ملي اشاره كردند كه 
زمينه اي اقتصادي داشت اما به نظر مي رسد كه در امتداد تجربه روزهاي اخير اين موضوع را 
مطرح مي كنند. اين امر نشان مي دهد كه اگر در سطح دستگاه هاي حاكميت انسجام عمل 
وجود داشته باشد و گفت وگوهاي جدي ملي صورت بگيرد، مي توانيم خيلي از مشكالت 
را حل كنيم. به عنوان نمونه در حوزه س��رمايه گذاري خارجي خيلي ساده انگارانه است 
اگر تصور ش��ود كه فقط دولت مي تواند در اين خصوص كاري انجام دهد. قوه قضاييه در 
مساله سرمايه گذاري خارجي بسيار تاثيرگذار است. ما بايد به سرمايه گذار هاي خارجي 
امنيت دهيم تا ببينند كه امنيت سرمايه حفظ شده و اموال فرد مصادره نمي شود. اينكه 
سرمايه گذار بتواند سود حاصل از سرمايه اش را به راحتي منتقل كند، بسيار اهميت دارد. 
در داخل كشور برخي تصور مي كنند، س��رمايه گذار خارجي بايد في سبيل اهلل در كشور 
فعاليت اقتصادي انجام دهد. از اين جهت گفت وگوي ملي بر اساس تجربه روزهاي اخير 
و اعتراضات به وجود آمده در كشور بايد در دستور كار قرار بگيرد. همه بايد بپذيريم كه حل 

مشكالت كشور جز با انسجام دروني ممكن نخواهد شد. 

 10 س��ال مذاك��رات هس��ته اي اي��ران و قدرت ه��اي جهاني 
)1392-1382( بي نتيجه ماند چرا كه امريكا حاضر نبود صنعت 
غني س��ازي و آب س��نگين را در ايران بپذيرد. علت سرسختي 
امريكا هم اين بود كه هركشوري اين دو صنعت را در اختيار داشته 
باشد، هر زمان اراده كند، مي تواند بمب هسته اي بسازد. دردوران 
رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد، امريكا توانست با ايجاد اجماع 
جهاني عليه ايران، پرونده هس��ته اي ايران را به ش��وراي امنيت 
سازمان ملل برده، درقالب فصل هفت منشور سازمان ملل قرارداده، برنامه هسته اي ايران 
را به عنوان تهديد صلح و امنيت جهاني قلمداد كرده، گسترده ترين و بدترين تحريم ها را 
عليه ايران اعمال كرده و تعليق نامحدود برنامه هسته اي ايران را به تصويب شوراي امنيت 
سازمان ملل برساند. عالوه بر شش قطعنامه تحريمي سازمان ملل، امريكا و اروپا نفت، 
بانك مركزي و بانك هاي بزرگ ايران را نيز تحريم كردند. ظرف مدت كوتاهي ارزش پول 
ملي ايران سقوط وحشتناكي را تجربه كرد به گونه اي كه هر يك دالر كمتر از يك هزار 
تومان به بيش از 3500 تومان رسيد، تورم از مرز 40% گذشت، صادرات نفت ايران حدود 
60% كاهش يافت و خالصه خسارات چند صد ميليارد دالري به اقتصاد ايران وارد شد. 
ايران نيز با ناديده گرفتن قطعنامه هاي شوراي امنيت، برنامه هسته اي خود را توسعه داد تا 
به نقطه گريز نزديك شد و در موقعيتي قرار گرفت كه مي توانست با تحمل تحريم ها براي 
يكي دوسال ديگر، برنامه هسته اي خود را توس��عه داده و بمب هسته اي بسازد. اما طبق 
قوانين داخلي مصوب مجلس، مقررات بين المللي، استراتژي مصوب امنيت ملي ايران و 
نيز فتواي مقام معظم رهبري، اين سناريو منتفي بود ضمن اينكه دسترسي ايران به بمب 
هسته اي، خطر حمله نظامي امريكا را بسيار جدي مي كرد. درچنين شرايطي موج بحران، 
جنگ داخلي، تروريسم و خونريزي برخي از كشورهاي اسالمي خاورميانه را فراگرفت. 
اعتقاد جبهه متحد صهيونيست، نئوكان هاي امريكا، اعراب تكفيري به رهبري عربستان 
و منافقين اين بود كه با اس��تمرار چنين وضعيتي، بحران داخلي و منطقه اي جمهوري 
اسالمي را فراگرفته و از پاي درخواهدآورد و آنها به آرزوي ديرينه خود يعني سقوط نظام 
جمهوري اسالمي و تجزيه ايران دست خواهند يافت. با انتخابات رياست جمهوري ايران 
در سال 1392، روي كار آمدن دولتي معتدل در تهران، تغييرات كليدي در كابينه دوم 
اوباما و مكاتبه مهم ايشان با شخص مقام معظم رهبري، حاكميت جمهوري اسالمي با 
تيزهوشي تمام، دركنار مذاكرات چندجانبه با قدرت هاي جهاني، گفت وگوي مستقم با 
امريكا را ازنظر سطح و محتوي ارتقا  بخشيده، با انتخاب تيم مذاكره كننده بسيار حرفه اي، 
بحران هسته اي را از طريق ديپلماسي حل كرد.  توافق هسته اي كه به برجام معروف شد، 
به عنوان معامله اي برد- برد شناخته شد. قدرت هاي جهاني از آن جهت اين توافق را برد 
خود مي دانستند كه ساخت بمب هسته اي توسط ايران منتفي شده بود. اما همه جناح ها 
و دست اندركاران داخلي كش��ور در تمام سطوح مي دانستند كه ساخت بمب هسته اي 
هيچگاه در دستور كار ايران نبود كه بخواهد دراين مورد عقب نشيني كرده يا امتيازي داده 

باشد. اما جمهوري اسالمي ايران اين معامله را برد خود مي دانست زيرا كه: 
ا- هر شش قطعنامه شوراي امنيت منتفي شد. 

2- ايران از فصل هفت منشور سازمان ملل به عنوان تهديد صلح و امنيت جهاني خارج شد. 
3- امريكا و قدرت هاي جهاني بعد از 35 س��ال چالش سهمگين، صنعت غني سازي و 
آب سنگين در ايران را پذيرفتند كه اصل دعوا و بحران هسته اي هم به خاطر همين دو 

صنعت بود والغير. 
4- تحريم هاي هسته اي شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم هاي جهان 
غرب درمورد نفت و بانك مركزي و بانك هاي ايران و سوييفت برداشته 

ش��د كه ادامه روند قبلي صادرات نفت ايران را به صفر مي رساند، تورم ونزوئاليي مي شد 
و قس عليهذا. 

روابط غيركاركردي بي��ن نهادهاي مختلف در كش��ور منجر به 
آن ش��ده اس��ت كه همه موافق اصالحات اقتصادي باش��ند، به 
ش��رط آنكه هزينه آن را دولت بپردازد! اين همان چيزي اس��ت 
كه در اقتصاد، س��واري مجاني )free riding( مي ناميم. با اين 
رويه متاسفانه به نظر مي رس��د باز هم تصميمات بزرگ به عقب 
خواهد افتاد. در واقع در اينجا كل كشور درگير تراژدي اشتراكات 
)The tragedy of the commons( اس��ت. يعن��ي مصرف 
تهاجمي و غيرمسووالنه همه منابع مشترك و بين نسلي كشور و تعويق همه تصميمات 
خطير.  مس��اله حامل ها يك مصداق مهم از اين تراژدي فراگير اس��ت. آيا مصرف انرژي 
من جمله بنزين در ايران، مسرفانه و تراژيك است؟ اين سطح مصرف چه پيامدهايي دارد؟ 
راه حل تخفيف اين مشكل چيست؟ و چگونه مي توان مردم را هم با راه حل همراه كرد؟ در 
اين يادداشت كوشش مي كنم ضمن پاسخ به اين پرسش ها، نشان دهم كه مردم نقشي 
در ايجاد مشكل نداشته اند، اما بخش مهمي از راه حل اند. يكي از مهم ترين و كليدي ترين 
اصول اقتصادي اين اس��ت كه انس��ان ها به انگيزه ها و مش��وق ها )Incentives( پاسخ 
مي دهند. موضوع هدررف��ت انرژي و مصرف باالي آن از مهم ترين زمينه هاي خس��ارت 
و اتالف منابع در كش��ور اس��ت ، امروزه مصرف روزانه انرژي اعم از نفت و گاز و... در ايران 
بيش از 5 تا 6 ميليون بشكه معادل نفت در كشور است. اما به جرات مي توان گفت قطعا 
مردم و دولت هاي منتخب، عموما تقصيري در اين قضيه ندارند، مس��اله اين است كه ما 
در داخل يك دايره منحوسه ناشي از قصور ساختاري هستيم.قيمت انرژي پايين است و 
چه خانوار و چه بنگاه، عقاليي هستند، پس سعي مي كنند تا آنجا كه مي توانند از فرصت 
انرژي ارزان، بيشتر و بيشتر استفاده كنند. به عالوه سال ها انرژي ارزان، عرضه شده و اين 
باعث سرمايه گذاري ها و ايجاد صنايعي شده كه متكي به رانت انرژي ارزان هستند. مالكان، 
سهام داران، كارگران و ذي نفعان اين صنايع همگي عقاليي هستند و ناچار ند براي دفاع 

از انرژي ارزان بجنگند. خانوارهايي نيز كه سال ها در شرايط انرژي ارزان 
زيسته اند، خانه، وس��ايل خانگي، اتومبيل و س��بك زندگي اي دارند كه 

مبتني بر انرژي ارزان شكل گرفته است، اين خانوارها هم عقاليي هستند و براي دفاع از 
زندگي شكل گرفته بر پايه انرژي ارزان، محق و ذي نفع هستند. 

در سومين سالگرد اجرايي شدن معاهده برجام ميان ايران و پنج 
قدرت بزرگ جهاني، بحث و جدل بر سر چيستي، چرايي و چند 
و چون كاركرد اين توافق تاريخي، بين موافقان و مخالفان داخلي 
و خارجي آن همچن��ان ادامه دارد. به نظر مي رس��د كه در طول 
سه سال گذشته، دولت و موافقان توافق برجام از آن توقع نوعي 
معجزه آني و س��ريع العمل براي حل همه معضالت اقتصادي، 
ديپلماتيك و سياسي داش��ته و مخالفان داخلي آن نيز امضاي 
آن را نقطه اي تاريك و س��ياه براي كش��ور قلمداد كرده اند. در سال هاي اخير مخالفان 
بسياري در داخل معتقدند كه برجام نتيجه خوش خيالي، ندانم به كاري و حتي خيانت 
مقامات ايران و زياده خواهي و زورگويي طرف مقابل بود. اين در حالي است كه تندروان 
ضدايراني در واشنگتن، تل آويو و رياض معتقدند كه ايران با زيركي و هوشمندي برجام 
را به پنج قدرت ب��زرگ تحميل كرده و برن��ده اصلي اين توافق اس��ت. در دوراني كه از 
تاييد و اجرايي ش��دن برجام سپري شده، اتحاد نانوش��ته و عملي ميان مخالفان قسم 
خورده و تندرو داخلي و خارجي اين توافق برقرار بوده و هس��ت. جريان ها و چهره هاي 
گوناگوني كه ظاهرا هر روز عليه هم موضع گيري تند و خشن مي كنند و به هم دشنام 
مي دهند، ولي دست كم بر سر نخواستن برجام با يكديگر هم قسم و همپيمان و همراه 
هستند. به گمان من، كمتر كسي از مش��كالت و نقاط ضعف مختلف برجام بي اطالع 
است. اين توافق در دوراني آرام، خالي از تنش و بدون پيش زمينه به انجام نرسيد. برجام 
در شرايطي به دس��ت آمد كه ايران به دليل ناكارآمدي سياس��ي و ديپلماتيك دولت 
پيش��ين، مكررا در ش��وراي امنيت و ديگر نهادهاي بين المللي محكوم شده و عمال در 
عرصه هماوردي با قدرت ه��اي جهاني تنها مانده بود و نه تنها امري��كا و اروپا، كه حتي 
چين و روسيه هم در موضع مقابل و مخالف ايران قرار داشتند. به نظرم در مروري كوتاه 
پس از سه سال اجراي برجام، ذكر پنج نكته مهم درباره آن ضروري و شايان توجه است: 

يك- ايران در طول سه سال اخير نشان داده كه با وجود تبليغات فراوان و بي وقفه منفي 
و تالش براي بهانه گيري مخالفان ايران، با دقت و با قدرت و با حفظ احترام و شؤون ملي 
به تعهدات خود در برجام پاي بند بوده و هر اشكالي كه در راه اجرايي بودن اين توافق رخ 

داده، عمدتا ناشي از بدعهدي امريكا و احيانا ديگر كشورهاي امضاكننده آن بوده است. 
دو- دوران پس از امضاي برجام ثابت كرده كه نه تنها سياست انزوا، ناديده گرفتن و دور 
زدن ايران در منطقه و جهان ناكارآمد بوده، بلكه حل و فصل مس��ائل منطقه اي بدون 

حضور، مشاوره و مشاركت ايران ناممكن و ناپايدار است. 
دو- به مدد امضاي برجام و به خصوص با روي كار آمدن دولت دونالد ترامپ، ش��رايط 
جهاني به نوعي تغيير يافته كه از شش س��ال قبل كه ايران به عنوان دولتي ياغي با راي 
قاطع و مطلق شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد محكوم و منزوي مي شد، اكنون اين 
دولت امريكا است كه با راي قاطع ش��وراي امنيت به عنوان دولتي ياغي و خودسر، در 

موضوعاتي چون ايران، بيت المقدس و معاهده پاريس محكوم و منزوي مي شود. 
سه- برجام توانس��ته براي نخس��تين بار در س��ال هاي اخير، راه و صف اتحاديه اروپا را 
از امريكا، به خص��وص امريكاي ترامپ جدا كرده و با پافش��اري اروپ��ا در دفاع از برجام 

نويدبخش شرايطي متفاوت و بهتر در عرصه مناسبات بين المللي باشد. 
چهار- ترامپ و تيم همراهش در يك سال گذشته از هيچ كوششي براي نابودي برجام 
كوتاهي نكرده اند، ولي با مقاومت و مخالفت بين المللي مواجه شده و فعال در تالش براي 

خنثي سازي تاثيرات آن و ادامه و تشديد سياست تضعيف و انزواي ايران هستند. 
پنج- از س��وي ديگر، س��ه س��ال اخير به دولت ايران ثاب��ت كرده كه 
نمي توان به اميد ي��ك پيروزي و توفيق جهاني، س��از و كار مرس��وم 

اقتصادي و سياسي داخلي را به همان وضع نامطلوب و ناكارآمد سابق رها ساخت و به 
اميد معجزه از برجام نشست. 
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به غفلت عمر شد حافظ بيا با ما به ميخانه
كه شنگوالن خوش باشت بياموزند كاري خوش
مجله فرهنگي كرگدن - شماره 75
  در ستايش كاغذ

  روايت هايي درباره آنچه در زمستان 
گرممان مي كند

درگذش�ت خواه�ر گراميتان را تس�ليت گفته ، ب�راي آن 
مرحومه غفران و آمرزش الهي و براي شما و خانواده محترم 

صبر و شكيبايي خواستاريم .

جناب آقاي دكتر پرتوي زاده

الياس حضرتي - حميدرضا تحصيلي - كركه آبادي

دبيرمحترم ائتالف قرآنيان مجلس شوراي اسالمي

   تعليق روابط
 خارجي  در پيشا  برجام

  بهرام قاسمي- 6 

   خطري كه ايران را 
تهديد مي كرد
   حجت  نظري- 2

تحريف تاريخ و رسانه تنبل
در ح��ال حاض��ر اصلي تري��ن 
مشكل صدا و سيما اين است كه 
دارد اعتماد عمومي را از دس��ت 
مي دهد. علت از دست رفتن اين 
اعتماد به صداوسيما اين است كه 
اين رسانه عملكردي غيرحرفه اي 
را در پيش گرفته است و اين را در 

نحوه جهت گيري هاي آن مي توان ديد. 

سرمقاله

محمد علي الستي

ادامه در صفحه 12

2

پس از افشاگري شهردار فعلي تهران عليه شهردار قبلي

مجلس به  سراغ تفحص از شهرداري مي رود

برجام؛ پله اي 
براي صعود 

اجراي توافق هسته اي 
ايران با 1+5 وارد سومين 
سال خود شد 

8 و 9

12 و 13

سه شنبه ها /    علم و زندگي 
نگاهي به مساله »مرگ خوب «

14از  سوگند  بقراط  تا  اتانازي


