نجفی ،شهردار منتخب تهران ،در صداوسیما:

آغاز گمانهزنیها درباره رئیس شورای شهر پنجم تهران

مشکل قلبی
ندارم

محسن هاشمی و صندلی
ریاست شورا

گروه جامعــه :محمدعلی نجفی که چنــد روز پیش
بــا نظر اعضای منتخب شــورای شــهر پنجــم تهران
به عنــوان گزینه شــهرداری برگزیده شــده ،در اولین
گفتوگوی خود پس از انتخاب بــا بیان اینکه بودجه
سال  ۹۶شهرداری ۱۷هزارو  ۹۰۰میلیارد تومان است...

گروه جامعــه» :هنوز تصمیمــی نگرفتهایــم؛ ولی با
کنارهگیری رسمی آقای مسجدجامعی تکلیف ریاست
شــورا تا حد زیادی مشخص شــد« .این چکیده پاسخ
تعدادی از اعضای منتخب شــورای شهر پنجم تهران
در پاسخ به این سؤال »شرق« است...

صفحه ۱۷

صفحه ۱۷
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ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ

مجادله بر سر
»روح برجام«
رئیسجمهوری آمریکا بار دیگر ایران را
به نقض توافق هستهای متهم کرد
صفحه ۷

ﯾﮏ ﻗﺪم ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎزات
ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
صفحه ۱۹
نگاه کارشناسان به انتصاب معاون حقوقي روحاني

سیاسيترین
معاونت غیرسیاسي
صفحه ۳

زنگنه رونمایي کرد:

مرد دوم
تخلفات نفتي

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

علیرضا علويتبار از بازگشت به خویشتن اصالحطلبان ميگوید

چپ واقعي کیست؟

سوءظن به کابینه
اﺣﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ  .ﺳﺮدﺑﯿﺮ

انعقاد قرارداد  ۳۰دکل نفتی در یک شب در دولت احمدینژاد
شرق :آغــاز وزارت بیژن نامدارزنگنه در وزارت نفت،
با رونمایي از تخلف بزرگ تاریخ نفتي ایران از ســوي
بابك زنجاني آغاز شــد و پایــان آن نیز با رونمایي از
تخلفات گســترده در دولت قبل براي انعقاد قرارداد
 ۳۰دکل در یك شــب! قرارداد دکلهایي شــامل ۲۰
دکل خشــکي و  ۱۰دکل دریایي کــه همه بهصورت
ویژه از ســوي یك فرد و آنهم با سفارش ویژه دفتر
رئیسجمهور وقت ،به امضا رســیده است .بله؛ باز

هم پــاي احمدينژاد در میان اســت و باز هم البي
با ســران دولت قبل .هرچند ماجــراي این پرونده با
پرونده بابك زنجاني متفاوت اســت و در بُعد تخلف
اداري ميگنجد؛ اما شــباهتهایي هــم با آن دارد.
بابك زنجاني هم مانند این فرد ،با البيهاي گسترده
و ســفارشهاي ویــژه وارد میدان شــده بــود .حاال
زنگنه خبر از ارتباطات این فرد با دفتر احمدينژاد و
ادامه در صفحه ۴
سفارش ویژه او داده است.

گزارش »شرق« از دیدار »امیديها« و  ۱۰وزیر پیشنهادي

گزینههاي وزارت روي صندلي داغ
ﻋﮑﺲ :رﺋﻮﻓﻪ رﺳﺘﻤﯽ ،ﺷﺮق

جهرمي :مسئول
شنود نبودم

رحمانيفضلي :نميگذارند
استاندار زن بگذارم

گفتوگو با باران کوثری و میالد شجره

دلقکی دارد حیات را
نابود میکند

آوایي :تازه متوجه
شدم درویشم

سلطانيفر :حکم فوتبالیستها
هنوز قطعي نیست
صفحه ۲

صفحه ۱۴

ﮔﺰارش  .اﻧﺪﯾﺸﻪ

ﺣﺮف اول

مراد فرهادپور درباره مفهوم زمان از منظر رهایي:

موشکهای ایران و موضع آمریکا
ﮐﻮروش اﺣﻤﺪى  .ﮐﺎرﺷﻨﺎس رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
بــا پرتــاب موشــک ماهوارهبر
سیمرغ در هفتم مرداد ،موضوع
برنامه موشــکی ایــران دوباره
به ســطح اخبــار روز کشــیده
شــد .در نخســتین واکنــش،
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا دو بار این پرتاب
را »نقــض قطعنامه  «۲۲۳۱خوانــد و یکبار هم
آن را »ناســازگار با قطعنامههای شورای امنیت«
دانست .ســفیر آمریکا در سازمان ملل حدود یک
هفته بعد از پرتاب موشــک ســیمرغ متعاقبا در
نامهای بــه نمایندگی از طرف ســفرای انگلیس،
فرانســه و آلمان به دبیرکل ،از گوترش و شــورای
امنیت خواســت کــه به موضوع توجــه کنند .در
این نامه ،ادعا شــده موشک ماهوارهبر سیمرغ اگر
بهعنوان یک موشــک بالســتیک پیکربندی مجدد
شــود ،میتواند بیش از  ۳۰۰کیلومتر برد داشــته
و از ظرفیــت الزم برای حمل یــک کالهک اتمی
برخــوردار باشــد و در نتیجه این پرتــاب یک گام
تهدیدآمیز و تحریکآمیز از ســوی ایران اســت و
نهایت اینکه »برنامه درازمدت ایران برای توسعه
موشکهای بالستیک همچنان با قطعنامه ۲۲۳۱
ناسازگار است و اثرات بیثباتسازی برای منطقه
دارد« .در نامه همچنین ،از گوترش خواسته شده
که »بهطورکامل و جامع درباره برنامه موشــکی
بالســتیک و فعالیتهای پرتابی ایران به شــورای
امنیت گزارش دهد« .هدف از ارسال این نامه برای
دبیرکل این است که موضوع در گزارش دبیرکل و
نیز گزارش تسهیلکننده در دسامبر منعکس شود و
بهاینترتیب شورا فرصت یابد تا موضوع را بررسی
کند .نخســتین بار نیست که موضوع آزمایشهای
موشکی ایران در چارچوب قطعنامه  ۲۲۳۱مطرح
میشود .این فرایند تقریبا به همین شکل در دوره
گزارشدهــی اول دبیــر کل در اســفند ۱۳۹۴در
ارتباط با آزمایش قیام یک و شهاب سه انجام شده
بود .دبیــر کل متعاقبا گزارش کــرد در این رابطه
اجماعی بین اعضای شــورا درباره اینکه آزمایش
مذکور چگونه با قطعنامه  ۲۲۳۱مرتبط میشــود،
شــکل نگرفته اســت .در بهمن  ۱۳۹۵نیز بعد از
اینکه ایران تأیید کرد موشک خرمشهر را آزمایش
کرده ،فرایند مشــابهی طی شد .فقط در دوره دوم
گزارشدهــی شــشماهه دبیــرکل ،صحبتــی از
موضوعات موشــکی در گزارش نبود .دبیرکل در
گزارش مورخ  ۳۰دســامبر  ۲۰۱۶نوشت »اطالعی
دربــاره انجام فعالیتی از ســوی ایران در ارتباط با
موشکهای بالستیک دریافت نکرده است«.
ادامه در صفحه ۴

صفحه ۶

ﺗﺄﻣﻼﺗﻰ درﺑﺎره زﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﻰ
گروه اندیشه :پنجشنبه گذشته نشست بررسی »زمان
از منظر رهایی« در مؤسســه پرســش با ســخنرانی
بارانه عمادیــان و مراد فرهادپور برگزار شــد .در این
نشســت ابتدا بارانه عمادیان به بنیانهای فلسفی و
هستیشــناختی بحران مارکسیسم پرداخت .او بنیان
فلسفی و هستیشناختی این بحران را مفهوم »زمان«
دانســت ،چون تبدیل خو ِد زمان بــه یک اصل ثابت
بهترین راه خنثیکردن مارکسیســم انقالبی است .از
این منظــر ،تأکیدنهادن بر زمان و تکثر زمانمندیهای
گوناگونی که با سرعتها و در جهات متفاوت حرکت
میکردند یگانه راه فهم جهان امروز ماســت ،جهان

کشــورها ،اتحادیههــا ،شــرکتهای بینالمللــی ،و
بانکها که همه با مســئله پایانناپذیِر همســازکردن
زمانهای ناهمساز مواجهند .او به بحران دموکراسی
از منظر زمانمندیهای متفاوت و ناهمساز اشاره کرد.
برخورد زمانهای سیاســی ،اقتصــادی و قانونی فرم
دموکراسی سیاسی غربی را مختل کرده و دموکراسی
میان زمانهــای گوناگــون ناهمگرا و ناســازگار گیر
کرده اســت .عمادیان به آرای ماســیمیلیانو تومبا و
دنیــل بن ســعید بهعنوان دو متفکــری پرداخت که
آثارشان عرصه تالش برای پاسخگویی به این مسائل
و جدیگرفتن شبکه تودرتوی زمانمندیهاست .پس

از او ،مــراد فرهادپور ضمن تأکیــد بر فعلیت انقالب
در جهان امروز با مثالهایی ملموس کوشــید برخی
سوءتعبیرها و ابهامهای حولوحوش زمان انقالب را
به صورت سلبی بررسی کند .اکثر سوءتعبیرهای درون
مفهوم زمان انقالب به مفهوم »روز بعد« برمیگردد
که در بســیاری موارد به غافلگیریهــای تراژیک -
کمیــک میانجامد .به زعم فرهادپــور ،حال انقالبی
آن واحد هم یکدست است و هم
حالی اســت که در ِ
چندپاره .از یک طرف ،با مشارکت در زمانی مواجهیم
که در آن گذشــته و آینده یا پس و پیش دیگر معنایی
نــدارد .از طرف دیگر ،این زمان درعینحال زمان بروز

تعارضهــا و اختالفها و تفاوتهاســت .تفاوتها
فقط مال »روز بعد« نیســت که وحــدت اولیه از بین
مــیرود بلکه این تفاوتها و تعارضها از قبل وجود
دارند .یکدســت و چندپارهبودن همزمــان این حال
را باید بــه صورت دیالکتیکی فهمیــد .بخش پایانی
صحبتهای فرهادپور بــه این نکته اختصاص یافت
که چگونه در زمان حال انقالب تغییر گذشته و آینده
به طور همزمان ممکن اســت .آنچه در ادامه میآید
مشروح سخنرانی بارانه عمادیان و مراد فرهادپور در
این جلسه است.
مشروح گزارش را در صفحه  ۱۰بخوانید

ﯾﺎدداﺷﺖ

اﻧﺼﺎف در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ژاﻟﻪ ﺷﺎديﻃﻠﺐ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس
آیا در حوزه سیاست که به نظر ميرسد اخالق در
آن اعتبــار چنداني ندارد و بنــا به مصلحت ميتوان
تمــام حقیقت را نگفت ،مفهومــي به نام »انصاف«
را ميتــوان بــهکار برد؟ آیــا ميتوان بــه یک مورد
از مجموعــه اقدامــات گروهي از سیاســتگذاران

و دولتمــردان که پــس از پایان دولت عاجلشــان
برنامههــا و تصمیمگیريهايشــان پیامدهایي جز
خسران براي کشــور به بار نیاورده بود ،نظري افکند
و منصفانه اذعان کرد که شــاید در یک مورد -فقط
همیــن یک مورد -نمــره قبولي ميگیرنــد؟ مدیران
دولتهــاي نهم و دهم بهگونــهاي عمل کردند که
دولت بعدي بهدرستي ميگوید سالها باید از میراث
آنها آواربرداري کند .امــا آیا به عملکرد همین گروه
در حــوزه زنــان نیمنگاهي شــده تا بتــوان قضاوت
منصفانهتري درباره آنان داشــت؟ اولین وزیر زن در

گســتردهترین و دشــوارترین وزارتخانه در آن دولت
منصوب شــد و همیــن زن در اعتراض بــه اقدامات
ناصحیــح و در راســتاي مخالفت بــا دخالتهاي
منصوبکننده خود استعفا داد .در همین دوران مرکز
امور زنــان ارتقای پایگاه یافــت و تبدیل به معاونت
امــور زنــان و خانواده شــد که رئیس آن توانســت
بهعنــوان معــاون رئیسجمهــور در هیئتدولــت
حضور یابد .اگرچه ،همه بر اساس اسناد و به تجربه
دریافتهایم که سیاســتهاي طراحيشده آن دوران،
بیشــتر در جهت خانهنشــینکردن زنان و دورماندن

زنــان از عرصــه عمومي پیش ميرفته و براســاس
آمارها تا انــدازهاي هم در اجرائيکــردن آن موفق
عمل کردند .گفته شده دیدگاههاي سنتي ،عمدهترین
دلیل انتخابنکردن زنان براي مقام وزارت از ســوي
مسئوالن دولت دوازدهم اعالم شده است )نقلقول
ازخانم سیاوشــي ،نماینده محترم مجلس در سایت
مهرخانه( .پس مدیران دولت دهم چگونه توانستند
در ســایه همین دیدگاه ،وزیر زن منصــوب کنند؟ آیا
نباید با رعایت انصاف ،فقط در این مورد به آنها نمره
قبولي داد؟

ایــن هــم کابینــه روحانــي،
کابینــهاي کــه دنبــال دردســر
نميگردد .روحاني دردســرهاي
بســیاري کشــیده تا این کابینه را
با یــك وزیــر غایب بــه مجلس
معرفي کند .با اینکه حســن روحاني فرصت زیادي
براي ارائه فهرســت داشت ،اما در شتابي ضروري از
وزراي پیشنهادي رونمایي کرد تا کابینه را از سوءظن
و حاشــیه رســانههاي موافق و مخالــف و دخل و
تصرفهــاي ناخواســته در امان نگــه دارد .کابینه
همدلی اصولگرایان معتدل
دوازدهم ،بیش از پیش،
ِ
و محافظهکاران ســنتي را با روحانــي برانگیخت و
)حواریــون( رئیسجمهور را
انتظــارات اعتدالیــون
ِ
منطقي کرد .در این میان ،اصالحطلبان ســرد و گرم
چشــیده روزگار بــه حمایت بدون چشمداشــت از
روحاني پایبندند .آنان درصد ِد حفظ اتحاد و انسجام
طلبان بیــرون از
بیــن دولــت و مجلــس و اصالح ِ
قدرتاند .این رویکرد ،رویکردي استراتژیك است که
بزرگان اصالحطلب به آن باور دارند .آنان با پذیرش
واقعیت سیاســت ایــران با حداقــل انتظارات پیش
میروند ،تا در شرایط مساعدتر بتوانند گامهایی بزرگ
بردارنــد .قطعا این طرِز سیاســتورزي در محدوده
قــدرت معنا ميیابد .دور از صحنه قدرت ،هر جناح
سیاســي ميتواند به حداکثرها بیندیشــد .این بیرون
درون »تکنولــوژي قدرت«بــودن ،خصیصههاي
یــا ِ
آتش
منحصربهخود را دارد .آنان که از دور دستي بر ِ
سیاســت دارند ،معتقدند اگر قــرار بود این کابینه در
شرایطی عادي انتخاب شــود ،باز هم اصالحطلبان
سهمی بیشتر نداشــتند .مبنای این استدالل ،سبك و
ســیاق و سابقه روحاني اســت که او را به نهادهاي
رســمي و اصولگرایــان معتــدل و اعتدالیون حلقه
وفادارانش نزدیك ميکند .درســتي یا نادرستي این
باور در موضعگیري اصالحطلبان نسبت به روحاني
تغییــري نميدهــد .در نظــر آنان ،حتــی کابینهاي
تماما اصولگرا که بتوانــد دیدگاههاي اصالحطلبانه
روحانــی را عملیاتي کند و موجب کاهش تنشهاي
سیاســي شــود ،در این شــرایط مطلوب است .مهم
گسترش
نیســت چه طیفی در رأس کار باشــد ،مهم
ِ
آزادي و توســعه جامعه مدني اســت که این روزها
تندروترین گروههاي سیاســي نیز دستکم از آن َدم
رغم میلشــان به آن تــن دادهاند .این
میزننــد و به ِ
مفاهیماند که سیاســت را شکل ميدهند ،نه افراد و
جایگاهشان .آنچه امروز طیفهاي سیاسي اصولگرا
و اصالحطلب را در پي خود ميکشــاند ،پیشــروي
جامعــه بهســوي آزادي و پاگرفتــن جامعه مدني
اســت .چندان مهم نیســت که چه گروههایی بیشتر
به آزادي بــاور دارند و یا بــه آن وفادارند .مطالبات
مردم سیاســت را شکل ميدهد .دســت َرد زدن به
ســینه کســانی که تا دیروز اعتقادی راسخ به آزادی
نداشــتند و امــروز َدم از آزادي ميزنند ،به توســعه
آزادي و جامعــه مدنــي کمکی نميکنــد .وگرنه با
سوءظن ميتوان گفت ،روحاني با استفاده مساعد از
شرایط نامساعد ،کابینهاي را چیده که کابینه خودش
است ،کابینهاي به کام خود و به نام دیگران .این نگاه
کســانی اســت که بیرون از مدار قدرت ،مردم را به
انفعال
انفعال ترغیب میکنند .ناگفته پیداســت که
ِ
خالق بیرون از مدار قدرت در سیاست اثرگذار است،
کردن انفعال بهمثابه انفعال به انســداد
امــا تئوریزه ِ
سیاست ميانجامد .روحاني در مجلس راه دشواري
پیشرو ندارد .تنها نگراني این است که موضعگیري
برخي نمایندگان را منافعشــان تعییــن کند و اینکه،
نماینــدگان تازهکارند که تحتتأثیــر نمایندگانی قرار
بگیرند کــه بیش از آینــده دولــت و اصالحطلبان،
دربند مصالــح و منافع خویشانــد .بيتردید نقش
اصالحطلبان اصیل براي عبوردادن کابینه از مجلس
تعیینکننده است.
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