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د را بررسي كرد
د كاخ سفي 
«اعتماد» فرجام توافق هستهاي با نگاه به رويكر د ساكن جدي 

د ايران و اروپا به ترامپ
پيام واح 
د | موگرینی :برجام توافق دوجانبه نيست
د بمانن 
ظريف :ترجیح ما این است همه به برجام پایبن 

ائتالف تا
اطالع ثانوي

فرمان
«اتحاد» حداد

محمدرضا خاتمي ،بر وحدت
جريان اصالحات و اعتدال
صحه گذاشت

حداد عادل  ،اصولگرايان را
به پرهيز از تفرقه
دعوت كرد
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صبا طاهريان /اعتماد

نگاه روز

عرفانخوشخو /اعتماد

نگاهسياسي

عباسعبدي

كاظم اكرمي

روزنامهنگار

وزير اسبق آموزش و پرورش

يكگامروبهجلو

هفته گذشته گزارشي از واگذاري
امالك نجوم��ي در شه��رداري از
احم��د توكلي به نمايندگي از سازمان

سوي آقاي
شد كه در نوع
شبكه ديدبان شفافيت و عدالت ارايه 
بايد از دستاندركاران آن
خود گام مهمي است و 

چند حيث اهميت دارد.
تقدير كرد .اين گزارش از 
نهاد غيردولتي اقدام به تهيه
اول از همه اينكه يك 
اين گزارش كرده است .فارغ از نقاط ضعف و قوت
بايد به آنها
خود مه��م است و 
گزارش كه در جاي 
نهاد غيردولتي به اين
پرداخت ،نفس اينكه ي��ك 
وارد شده و گزارش داده ،اهميت
موضوع حساس 
فساد است.
ارد و گام بزرگي در مبارزه با 
فراوان��ي د 
حد بيطرفانه
نكت��ه دوم اينكه گزارش آن ت��ا آن 
است ،ك��ه رضايت نسبي مخاط��ب را جلب كند.
سومي��ن نكته اينك��ه دستاندرك��اران اين نهاد
هستند و همين

غيردولتي منسوب به اصولگرايان
نهاد تحت
خود را درباره يك 
كه نخستين گزارش 
كردهاند ،جالب است.
مديريت اصولگرايان منتشر 
نشود كه اين گزارش در شرايطي منتشر
فراموش 
شده كه شايبه حضور آقاي شهردار در انتخابات نيز
وجود داشته است و اگر احتمال كوچكي هم براي

چنين حضوري بود ،با اين گ��زارش عمال چنين
حضوري منتفي شده است .به همين دليل از سوي
اصولگرايان شورا با نگاه منفي مواجه شده است.
برخي از نكات مهم گ��زارش مذكور شامل موارد
زير ميشود:
توليد و عرض��ه مسكن براي
«مصوب��ه حمايت از 
فاقد زمين يا خانه
رآمد و آن��انكه 
گروههاي كمد 
هستند( .ولي اقدام اخي��ر شهرداري) در قالب آن
آپارتمان و خانه در ولنجك ،نياوران و آجودانيه به
ارشد در شهرداري و بيرون آن واگذار شده
مديران 
اس��ت .در گزارش از  ١٠٨فق��ره واگذاري نام برده
شده كه در آن  ١١٠ملك به  ١٢٢نفر واگذار شده
است .مساحت كل ام�لاك واگذارشده ١٧هزار و
 ١٨مترمربع بوده كه ارزش ف��روش تمام امالك
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٨٢ميليارد و ٥٠٠

واگذاري به قيمت كارشناسي
ميليون تومان بوده است ...واگذاري صورتگرفته
به دو شكل ب��وده است؛ اي��ن واگذاريها ،تا سال
 ١٣٩٠با دستور مستقيم شهردار تهران و از طريق
اد بين
انعقاد قرارد 
ستاد ساماندهي امور مسكن ،با 

سازمان امالك و مستغ�لات و اشخاص متقاضي
انجام شده است .پس از آن ،چون به اين نكته توجه
شد كه واگذاري مستقيم ،تخلف از دستورالعمل

ابالغي است ،واگذاريه��اي پيشگفته به شكل
ص��وري از طريق دو تعاوني خ��اص منابع انساني
و حمايتي مدي��ران انجام ميش��ده است ...طبعا
باي��د در چارچوب قوانين و مقررات باشد.
اين كار 
ضمن اينكه صراحت قانون« ،كمك به امور تعاوني
مسكن» است نه كمك به برخ��ي از اعضا بهطور
انفرادي و ويژه .ثانيا كمك تعاوني به اعضا نيز بايد
طبق مقررات و اساسنامه تعاوني باشد .در بررسيها
شد كه در دو تعاوني منابع انساني و حمايتي
معلوم 
مديرانكه اكثر واگذاريهاي موصوف ،بهظاهر از
مفاد اساسنامه و
طريق اين دو انجام گرفته است ،
مقررات مرتبط با بخش تعاون در اين حوزه رعايت
نشده است ...شه��رداري مجاز بوده تنها معامالت
پايينتر از ٢٠٠ميليون را خودش انجام دهد؛ چون
ارزش تم��ام امالك واگذارشده از اين مبلغ بيشتر
بوده است ،تصويب شورا الزم بود .البته شهردار با
مجوزاتقانونديگري،معامالتبسيارسنگينتري
هرچند همه دريافتكنندگان

هم انجام ميدهد...
رد ّمال به شهرداري
در قبال امالك دريافتي براي 
و جبران خسارات احتمالي واردآمده به اين امالك
و ...مسووليت مدني دارند ،برخ��ي از اين افراد ،به
لحاظ سِ مت اداريش��ان ،مسووليت كيفري نيز
خواهند داشت .درواقع ،هم��ه دريافتكنندگان

امالك كه سمت آنه��ا در «اليحه قانوني راجع به
منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان
دولت در معامالت دولت��ي و كشوري» ذكر شده
است (تقريبا همه  ١٢٢نفر) اقدامشان در معامله

خريد مل��ك از شهرداري ،مشمول
با شهرداري و 
عنوان مجرمانه مقرر در اين قانون است».
هرچند اعضاي اصولگراي شورا در برابر اين گزارش

رود كه
ان��د ولي انتظ��ار مي 
موض��ع منفي گرفته 
مورد موضعگيري
ساير نيروهاي اصولگرا در اين 
هند كه از سكوت
باشند و اجازه ند 
صريحي داشته 
آنها بيش از اين در براب��ر موضوعي با اين اهميت
برداشت منفي شود.
وجود آنكه گ��زارش مذكور گ��ام مهمي است
ب��ا 
فساد برداشته ش��ده و اميدواريم
ك��ه در مبارزه با 
افراد و نهادهاي منسوب به
كه به اتهامات مشاب��ه 
اصولگرايان و نيز غير آنان نيز رسيدگي شود ،ولي
بد نيست كه برخي نكات را براي اصالح
وجود اين 
با 
و بهبودي در گزارشهاي بعدي به مديران اين نهاد
يادآوري كرد.
اي��راد به شكل عمومي گزارش است

1ـ نخستين
نيازمند يك بازنگري نسب��ت به سرفصلها و

كه
نيز لحن و ادبي��ات اين نوع گزارشهاست كه بايد
از قالبهاي حقوقي و گ��زارش مديريتي محض
تبعيتكند.
نبايد به
2ـ گ��زارش شفاهي مكمل گزارش اصلي 
عدهاي شود
باشد كه مستمسك و دستاويز 
گونهاي 
يا گ��زارش اصلي و مكتوب را تخصيص بزند .براي
نمونه آقاي توكل��ي در مقام توضيح ذكر ميكنند
كه« :شهردار تهران نه خودش و نه بستگان درجه
اول و ساير خويشاون��دان او ،از دريافتكنندگان
شايد ب��ه لحاظ سياسي و
نبودهاند ».
اين ام�لاك 
براي كاهش فشار بر شهردار چنين جملهاي بيان
ايراد منطقي
شده است .ولي اين بيان متضمن يك 
است .گويي كه اگر كسي امالك و اموال شهرداري
و دولت را براي خودش ي��ا خويشاوندانش بردارد
خيلي اشكال د 
ارد و اگر اين امالك ادامه در صفحه
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و اموال به ديگران بخشيده شود،
بار سنگيني ب��ه اندازه قبلي ن��دارد؟ واقعيت اين
فساد است.
است كه پذيرش چنين گزارهاي منشأ 

صدايمنتقداندلسوزرابشنويم

دول��ت در روزه��اي گذشت��ه
سه تغيير مه��م در كابينه را با
موفقيت پشت سر گذاشت و توانست سه وزير
كند و
وارد كابينه 
مورد نظرش را بدون دردسر 

ارد كه دولت بتواند
اين اتفاق جاي اميدواري د 
در اين ح��وزه حركتهاي تكاملي و اصالحي
را در برنامههايش پيش ببرد .در اين ميان اما
وج��ود دارد ،مسالهاي كه

موضوع ديگري هم
بايد مهمتري��ن اولويت دولت
بيشك ام��روز 
باش��د .شكي نيست ك��ه تغيير س��ه وزير در
توان��د كمككننده باشد

حوزه اجتماعي مي
اما حقيقت امر اين اس��ت كه امروز مهمترين
اقتصاد است.

مشك��ل و دغدغه مردم مسال��ه
موضوع معيشت و بيكاري امروز ملموسترين
مشكلي اس��ت كه جامعه ايران ب��ا آن روبهرو
بود ك��ه نمايندگان
شاي��د از همين رو 

است.
مجلس هم پ��س از استعفاي س��ه وزير و در
تاكيد كردند
اعتماد به اين موضوع 

جريان راي
و بحث ترميم بخش اقتص��ادي كابينه را نيز
ارد كه
پيش كشيدند .همه اينها نشان از اين د 
اقتصاد مهمترين و اساسيترين

امروز موضوع
مسالهاي است كه جامعه ايران را درگير خود
كرده است .از سوي ديگر بيشتر حاميان دولت
تواند پاشنه آشيل
اقتصاد مي 

انند
به خوبي ميد 
باشد و از
دولت روحاني در انتخابات سال آينده 
اند تا دولت
خود را به كار گرفته 
همينرو تالش 
را به سمت ترميم بخش اقتصادي كابينه نيز
سوق دهند .شكي نيس��ت كه دولت برنامهها
ارد و در اين سه
اقتص��اد د 

و تصميماتي براي
خود را به
سال و نيم گذشته هم هم��ه تالش 
اقتصاد را

كار بسته تا مسير دش��وار و ناهموار
سازد و تحوالت جدي را رقم بزند
كمي هموار 
و بخش��ي از اين تصميمات نيز به ثمر نشست
كند و ثبات
و دول��ت توانست تورم را كنت��رل 
اند اما واقعي��ت امر اين است
را به ب��ازار برگرد 

كه اينها هنوز كافي نيست و مشكالت جدي
اقتص��ادي كماكان گريبانگي��ر مردم است.
در نهايت همه اين مسائل سبب شده تا بحث
ترميم بخش اقتصادي كابينه مطرح شود .در
رسد ترميم كابينه در
اين مي��ان اما به نظر مي 
تواند كمك چنداني
اقتصاد عم�لا نمي 

حوزه
به حل معضالت كند .مگر دولت چقدر ديگر
زمان دارد؟ فرص��ت چنداني تا انتخابات باقي
خ��ود پروسه

نمان��ده و تغيي��ر وزرا هم براي
طلبد و عمال فرصتي براي انجام
ويژهاي را مي 
نخواهد داشت .اما مسيرهاي

وجود
كار جدي 
تواند آنها
ارد كه دولت مي 
وجود د 
ديگري هم 
را امتحان كند .بر هيچ كس پوشيده نيست كه
اقتصاد منتقداني دارد

دولت روحاني در حوزه
كه داراي دو ويژگي مه��م هستند ،اول اينكه
هستند و دوم منطقي

سواد و با تجربه
افرادي با 
اعتق��اد من امروز زمان آن رسيده

و دلسوز .به
تا دولت مجمع��ي از اين دست منتقدانش در
آورد و گوش شنواي
اقتصاد را فراه��م 

ح��وزه
آنها باشد .چهرههاي��ي همچون آقاي مومني
و آق��اي رناني در اين م��دت بحثهاي بسيار
م��ورد وضعيت اقتصادي

مهم و كليدي را در
ايران و آين��ده آن و همچنين بحرانهايي كه
ادهاند ،بحثهايي
شد ارايه د 
خواهد 

گريبانگير
مهم و گاه تكاندهنده .امروز مهمترين وظيفه
باشد ك��ه جلوي برخي از
تواند اين 
دولت مي 
بحرانهاي��ي كه نشانههايش پدي��دار شده و
تواند آينده اقتص��ادي ايران را تحت تاثير
مي 
هد را بگيرد .اين كار تنها با گوش دادن به
قرار د 
صداي منتقدان دلسوز در اين حوزه و تدوين
خواهد شد

برنامههاي مشخص و دقيق عملي
چند ماه باقي
چند وزير در اين 
وگرنه با تغيير 
مانده تا انتخابات گرهاي از گرههاي كور اقتصاد
نخواهدشد.پسمناسباستگوششنواي

باز
منتقدان دلسوز باشيم.

شماره
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تيترهاي امروز

نگاه روز

عباس ملكي
استا د دانشگاه صنعتي شريف

چرا ترامپ
د رسيد؟
به كاخ سفي 

دونال د ترامپ باالخ��ره به كاخ سفي د راه
يافت .با وجو د ترديدهاي صاحبنظران،
اشتباه نظرسنجيها ،استهزاي رسانهها و تنهاگذاشتن
او از طرف همحزبيهاي جمهوريخواهش ،انگار تقدير
بر اين ب��و د كه او از همه موانع و سده��ا بگذر د و خو د را
به ساختمان شماره  1600خيابان پنسيلوانيا در شهر
واشنگتن برساند .تحليل چرايي انتخاب ترامپ از جانب
اكثريت مردم امريكا و زمينههاي آن ،نيازمن د فرصتي
وسيع و نوشتهاي گستر دهتر است .اما در اين نوشته به
برخي مفاهيم و روندهاي اين انتخاب اشاره ميكنم:
اول ،وضعيت معيشتي بخشهايي از جامعه امريكاست.
رون د وضعيت شغلي امريكاييان موي د اين نكته است كه
انبوه��ي از مشاغل از امريكا به ديگ��ر كشورها از جمله
چين و مكزيك مهاج��رت كرده است .من در سالهاي
يديدم كه
 2012و  13آشك��ارا و به ص��ورت مشهو د م 
عطش طبقات متوسط امريكا در خري د اجناس جديد
و لوازم پرزرق و برق چگونه در سايه كاهش درآمدهاي
خانوار كم و كمتر ش د و چگونه رستورانهاي پرازدحام
بع�� د از رك��و د  2008مي�لادي ديگر ب��ه حالت سابق
بازنگشت .گرچه سرانه تولي د ناخالص داخلي امريكا جزو
باالترينهاست ،اما نباي د از يا د بر د كه فاصله طبقاتي هم
در اين كشور افزايش يافت��ه است .به جاي هر صدهزار
نفر كه فقيرتر ميشدند ،يك نفر در نيويورك به ثروتي
افسانهاي دست مييافت و شاخص تولي د داخلي امريكا
يداشت .عصبانيت در چهره مردم امريكا در
را باال نگه م 
اين سالها ديده ميشد.
دوم ،مسأله ثبات و تغيي��ر است .به صورت شهودي هر
ده سال يكبار م��ردم نياز دارن د كه چهرههاي جديدي
را در ميان تصميمگيران كش��ور ببينند .رون د حاكم بر
واشنگت��ن در اين سالها عمدتا به ح��زب دموكرات و
خان��واده كلينتون بازميگش��ت .ويژگيهاي شخصي
باراك اوباما او را از بقيه دموكراتها متمايز ميساخت .به
خصوص رفتار او با مخالفان خو د كه نشان از بزرگواري او
داشت .اوباما در كارزار انتخاباتي اخير اين رفتار محترمانه
را كنار گذاشت .جمهوريخواهان هم در نگاه مردم چنان
بودن د كه :وقتي با همحزبي خو د يعني ترامپ اينچنين
ميكنند ،با ديگران چه خواهن د كرد؟ در چنين وضعيتي
ترامپ خ��و د را از حاكميت واشنگتن بيرون جلوه دا د و
در ميان خو ديهاي طبقه مسل��ط بر سياست امريكا،
غيرخودي ديده شد .او گرچه ميلياردر است و چنانكه
يدار د و اخالق مناسب
گفتهاند ،شوونات زنان را نگه نم 
يك شهرون د فرهيخته را ندارد ،اما به مردمان شهرهاي
كوچك و روستاه��اي امريكا اين حس را القا كر د كه در
كنار آنان اس��ت .به آنان قول دا د كه شغلها را به امريكا
باز خواه د گرداند .كاريزماي اصلي او در ايجا د مانع براي
واردات محصوالت خارجي (پروتكشنيزم) بود ،چيزي
كه هر كارگ��ر سفيدپوست را به اين تص��ور رسان د كه
كاالي محصول دست و فكر او جايگزين كاالي وارداتي
خواه د شد.
سوم ،مساله روابط بينالملل است .رون د حاكم بر سياست
خارجي امريكا تاكنون حضور گسترده در سراسر جهان
بوده است .امريكا ،پليس خودخوان��ده جهان بوده ،در
ه��ر حادثهاي خ��و د را حاضر ميبين د و ب��ه نفع يا ضرر
يكي از بازيگ��ران موضع ميگيرد .اي��ن روش گرچه با
مختص��ات ابرقدرتي اين كشور همخوان��ي داشته ،اما
همزمان مديريت سياست خارج��ي را براي واشنگتن
پيچي��ده و پرهزينه ميكند .بهوي��ژه اينكه ذات برخي
تح��والت جهاني به گونهاي است ك��ه به راحتي و مثال
با بمباران هوايي يا اعط��اي كمك مالي حل نميشود.
برخي موضوع��ات سياسي در جه��ان خاصيت تداوم
دارن د و نيازمن�� د راهحلهايي از جن��س ديگرند .بعيد
است كه تالشهاي امريكا بتوان�� د تنش در خاورميانه
را به سرانجامي رساند ،يا جنس تعامالت روسيه و اروپا
از نوعي نيست كه ب��ه فرجام همزيستي مسالمتآميز
برسد .يا خروج انگلستان از اتحاديه اروپا داراي پيامدهاي
درازمدتي در قاره اروپ��ا و همكاريهاي فراآتالنتيكي
اس��ت .همچنين است تحوالت دري��اي جنوبي چين،
جايي ك��ه ترامپ اعتق��ادي به جمع ادامه در صفحه
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شدن امريكا و متحدانش بدون حضور
چي��ن در مشاركت فراپاسيفيك��ي (ترانس پاسيفيك
پارتنرشيپ) ندارد.
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نهاونديان :
وظيفه دولت حراست
از آزادي بيان است
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حملهمعترضانمسكنمهرپرديس
بهرييسبانكمركزي

نماينده بخشي از
معترضان :به اين شعارها
اعتقاد نداريم
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عمادالدين باقي در گفتوگو با
« اعتماد» از رابطه حسن روحاني
و حقوق شهروندي ميگويد

ديكمنشور
نيازمن 
حقوق شهرونديازسوي
تماماركاننظامهستيم
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نشست«هابرماسوروشنفكران
ايراني» با سخنراني قانعي راد ،زارع
شيرينكندي،شجاعيوبهرام

هابرماس و ايرانيان
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اطمينان نعمتزاده
از قراردادهاي خودرويي

امضا بدون پيششرط
انتخاباتي
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لئونار د كوهن در  82سالگي
درگذشت

دنيا تاريكتر شد
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