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تغییراستراتژیالزامیاست
 مهدی محمدی :درباره برجام و تحریمها مســئله
اصلی این نیست که ترامپ تصمیم گرفته از طریق عدم
تعلیق تحریمهای برجامی یا اعمال تحریمهای جدید
)یا هر دو( از برجام خارج شــود ،بلکه مســئله اصلی
این است که ترامپ قصد دارد ایران و بهطور مشخص
تأمینکننــدگان امنیت را بهعنوان مقصر بههمخوردن
برجام معرفی کند .در مسئله ارز هم باز منازعه اصلی
بر سر این است که نزاع دولت و مخالفان آن بهعنوان
ریشه اصلی بحران معرفی شــود .درباره منطقه هم
روشن اســت که آمریکاییها به طرز ناشیانهای تصور
میکنند میتوانند پیروزیهای منطقــهای ایران را به
موضــوع مجادله و اختالف در داخل ایران تبدیل کنند
و بهاینترتیب حداقل از سرعت برنامه منطقهای ایران
بکاهند .مالحظه میکنید کــه در تمام موارد آنچه در
اصل هدف گرفته شــده ،افکار عمومی جامعه ایرانی
اســت و آمریکا تالش میکند از طریق واردکردن افکار
عمومی ایران در دوقطبیهای جدید ،تهدیدهایی مانند
پیشــرویهای منطقهای ایران را به فرصتی تازه برای
خود بدل کند.
 ...نگاه سیاسی به بحرانها و با ابزارهای دستوری و
امنیتی درصدد حل آنها بودن و چسبیدن به یک سلسله
راهحلهای قدیمی ،نپخته و مبتنی بر ایدئولوژی لیبرال،
به همــراه جدینگرفتن هشــدارها و خیرخواهیها،
دولت را به شــدت در مقابل بحرانسازیهای دشمن
بهویــژه در حوزه تحریمها و اقتصاد آســیبپذیر کرده
اســت .دولت آقای روحانی بایــد درک کند که اکنون
نیاز به تجمیع همه ظرفیتهای کشــور برای مقابله
با بحرانها دارد و این مســلما از طریق صحنهســازی
و اتهامزنی حاصل نخواهد شــد .کنترل کسانی درون
دولت که همچنان تصور میکنند دولتداری مساوی
عملیات روانی اســت ،نخستین گامی است که دولت
باید برای بهبود اوضاع خود بردارد.

سربرجامسالمت
 حسین شمسیان :پرواضح اســت کــه با بازار ارزی
کنونی و رکــود فراگیر ،این مردم ما هســتند که عمال،
تبعات برجام و عهدشکنی آمریکا را میدهند .مردمی
که به ریال درآمد دارند و با نوســان دالر دســتخوش
شــوک اقتصادی میشــوند .اما بازهم رئیسجمهور
میگویــد» :مــا آغازگر نقــض آن پیمــان و آن توافق
نخواهیم بود ...اگر شما میخواهید نقض عهد کنید ،در
برابر نقضعهد باید بهای آن را خودتان پرداخت کنید،
نخواهید با بهای ملت ایران شــما نقض عهد کنید«!
آنها مدتهاست نقضعهد کردهاند ،اما رئیسجمهور
هنوز میگویــد» :اگر میخواهید نقــض عهد کنید«!
یعنی نقض عهد آنها به چشــم جناب ایشان نیامده!؟
و بعد ،هزینه ملت هم به چشم ایشان نیامده!؟ آمریکا
در نقض عهد چه هزینهای باید متحمل شود!؟ آیا قرار
اســت با تدبیر دولت تدبیر و امیــد ،هزینه نقض عهد
آمریکا ،کاهش ارزش جهانی دالر و تحریم محصوالت
آن کشور در بین کشــورهای جهان باشد!؟ چرا باید با
افکار عمومی با خطابه و نمایش مواجه شد و حقایق
را پنهــان کرد!؟ مراد و منظور از هزینهای که آمریکا در
نقض عهد باید بپردازد چیست!؟ آیا جز همان شوخی
تلخ و بیمایهای نیست که از روز اول ،آقایان عراقچی و
صالحی و بعدتر شخص رئیسجمهور بیان میکردند
مبنی بر اینکه »آمریکا نمیتواند از برجام خارج شود،
زیرا به حیثیتش در سطح جهان لطمه میخورد«!؟ و
اکنون نشســتهایم تا آمریکا از ترس پرستیژ بینالمللی
خود ،اقدام تازهای علیه ما نکند!؟ بیایید تعارف را کنار
بگذاریــد و با مردم صادقانه بگویید کــه برجام یگانه
دستاورد )!( شماست و میخواهید به هر قیمتی باقی
بماند ولو بــه قیمت نابودی اقتصــاد ملی و کاهش
چشمگیر ثروت مردم!
politics@sharghdaily.ir
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اگراستعفاتحتفشاربوده
 حســین انصاریراد ،نماینده مجلس ششم ... :از
مجلــس پنجم به یــاد دارم زمانی کــه بحث وزارت
آموزشوپرورش برای نجفی بود ،گفته میشد نجفی
مریض اســت و صحبت از بیماری برای نجفی تازگی
نــدارد .از ســوی دیگر اگر شــهردار بــه دلیل برخی
فشــارهای بیرونی اســتعفا داده باشــد باید بگویم از
چنین روندی متأســفم .البته شــواهدی نیز مشاهده
میشــود که مســئله غیر از بیماری نجفی هم بوده
است .امری پســندیده نیست در شــرایطی که کشور
با فشــار و گرفتاریهای اقتصادی دســتوپنجه نرم
میکند و فشــارهای خارجی نیز افزایش یافته اســت
در مدیریت کشور نیز یک فشــار داخلی وجود داشته
باشد .چنین رویکردی خالف مصلحت کشور محسوب
میشود .اگر واقعا فشار و تحمیل باشد و اصالحطلبان
در برابر آن کوتاه آمده باشــند طبیعتا جا خالیدادن و
تضعیف مدیریت اصالحمأبانه است که موجب برخی
ناامیدیهــا در مردم خواهد شــد .درحالیکه نجفی
در همین مدت کوتاه نشــان داد مدیر موفقی است و
در مبارزه با فســاد و رانت کارنامه قابلقبولی داشته
است .درباره نیاز به وحدت در اصالحطلبان در شرایط
فعلی باید بگویم در این برهه زمانی هرگونه اختالف
درونی هیچ جایگاهی ندارد و نباید شــاهد آن باشیم.
امروز بیش از همیشــه نیازمند وحدت هستیم .فراتر
از این ،نیاز است که اصولگرایان نیز دست از تضعیف
در مدیریــت کشــور بردارند تا حوزههــای مختلف با
همافزایی مدیریت شود.

بحران آب مجلس را غیرعلني کرد

 ۳۴میلیون و  ۵۰۰هزار نفر در معرض تنش آبی
شرق ،آمنه شیرافکن :جلسه هشت صبح شروع ميشود.
خمیازه از ســر نمایندهها ميپرد .اطالعات و آمار مرتبط با
آب و برق در ایران دیگر شــوخي نیست .گرچه سالهاست
فعاالن حوزه محیط زیســت اخطــار دادهاند که باید تا دیر
نشــده براي وضعیت بحــران کمآبي در ایــران کاري کرد،
اما گویي گوش کمتر مســئولي شنواست .حاال وزیران نیرو
و کشــاورزي به دعوت مجلس راهي بهارســتان شدهاند.
رضا اردکانیان که ســالها در حوزه آب کار و مطالعه کرده،
پاورپوینتي براي نمایندگان نمایش ميدهد که پر اســت از
اعداد و آمار مرتبط با کاهش سرانه بارش باران در مقایسه
با سالهاي گذشته و خشکســالي .در آمار آمده که ۳۳۴
شهر و  ۳۴میلیون و ۵۰۰هزار نفر در معرض تنش آبی )آب
شرب( قرار گرفتهاند و وضعیت آب  ۱۰۷شهر ،قرمز خواهد
بود .وزیر کشــاورزي نیز از مهاجرت گســترده کشاورزان از
مناطق روســتایي به شــهري خبر ميدهد و تداوم همان
رویههاي ســنتي در کشاورزي موجود.وزیر نیرو همین چند
روز پیــش گفته بود» :خاموشــي اجتنابناپذیر و وضعیت
آب شــرب در برخي مناطق حاد است« .او همچنین گفته:
»کمبود برق در ســال جــاري به دلیل گرماي تابســتان و
کاهش آب پشت سدها محتملتر و خاموشي اجتنابناپذیر
است«.در جلسه غیرعلني روز گذشته مجلس که با حضور
محمود حجتي و رضا اردکانیان -وزیران جهاد کشاورزي و
نیرو -برگزار شــد ،گزارشهاي مهمي بهویژه از سوي مرکز
پژوهشهاي مجلس درباره مشکالت آب ارائه شد .گزارش
مرکز پژوهشهــاي مجلس از روند  ۲۰ســال اخیر درباره

حوزه آب بود.بهروز نعمتي نیز درباره جلســه غیرعلني به
خانه ملت گفته» :مقرر شــد کمیتهاي در دولت به ریاست
معاوناول رئیسجمهور براي پیگیري مشکالت آب تشکیل
شــود و مرکز پژوهشهاي مجلس نیــز در کنار این کمیته،
اقدامــات الزم را برای رفع مشــکالت آب انجام دهد و دو
کمیسیون کشاورزي و انرژي نیز به این کمیته کمک خواهند
کرد«.به گفته او» :قرار شــد تهیه آمایش آب در دستور کار
این کمیته قرار گیرد؛ زیرا مشــکالتی جدي دراینباره وجود
داشته و واقعیت موضوع این است که به لحاظ شرایط آبي،
تفاوتي بین مناطق پربارش و کمبارش وجود ندارد .بنابراین
قرار شد آمایشي صورت گرفته و همچنین مقرر شد با رفع
این مشکل ،دغدغه کشاورزان نیز محل توجه قرار گیرد«.
مانورآبدراصفهان
برخــي خبرها از شــهرهاي مبتــال به بيآبــي بهویژه
اصفهان ،نشــان از آن دارد که مســئوالن اســتاني به فکر
مانور آب افتادهاند .به این معنا که شــهروندان با شــرایط
یک روز یا دو روز ســرکردن با بيآبي آشــنا شــده و تدابیر
الزم را ببینند.بهرام پارســایي ،نماینده شیراز که کشاورزان
حوزه انتخابیهاش ســالها با مســائل مشــابهي دست به
گریباناند ،به »شرق« ميگوید» :کاش جلسه روز چهارشنبه
غیرعلني نبود .وقتي اوضاع بحراني است ،باید همه درباره
آن بدانیــم .اینکه مــردم در جریان وضعیــت کنوني قرار
بگیرند ،بسیار مهم اســت«.وزیر جهاد کشاورزي همچنین
به اعتراض جســتهوگریخته کشــاورزان در سراســر کشور
اشاره دارد و تبعات احتمالي ناشي از آن در آینده .اینروزها

بهویژه کشــاورزان اســتان اصفهان دست به بیل شدهاند و
اعتراضشــان را به شیوه خود به مســئوالن نشان دادهاند.
چندي پیش نیز گروهي از کشاورزان اصفهاني با شرکت در
نماز جمعه و ایســتادن برخالف مسیر نمازگزاران ،اعتراض
نمادیــن خود را به اوضاع وخیم کشــاورزي نشــان دادند.
حسن روحاني ،رئیسجمهور ایران ،پنجم فروردین در دیدار
با تعــدادی از مدیران بلندپایه دولت گفتــه بود» :با تدبیر،
برنامهریــزي و تعقل بر خشکســالي غلبه خواهیم کرد«.
طیبه سیاوشي ،از نمایندگان حاضر در جلسه غیرعلني روز
گذشــته ،ســخنان وزیر نیرو را کامل ،جامع و هشداردهنده
توصیف ميکنــد» :صحبتها واضح بــود و البته دردآور.
متأســفانه از مشکل کمبارشــي گرفته تا ســوءمدیریت و
گرمایش زمین و تبخیر آبها ،به شــرایطي رســیدهایم که
باید درباره وضعیت کم آب جلسه غیرعلني تشکیل شود.
هیئت وزیران اسفند پیشنهاد دادهاند تا کارگروهي با وزارت
نیرو ،جهاد کشاورزي ،وزارت کشــور و سازمان صداوسیما
در موضــوع مدیریت آب تشــکیل شــود«.او همچنین به
نقش مهم صداوســیما در اطالعرســاني در حوزه مصرف
آب شهروندان اشــاره دارد و ميگوید» :امیدوارم با تشکیل
این کارگروهها ،این مســئله جديتر از پیش در دســتور کار
صداوســیما قرار گیرد .ما سالهاســت در حــوزه آموزش
مصرف آب و حفافظت از محیط زیست کار جدي نکردهایم.
در حالي که آموزش چه در حوزه مدرســه و دانشگاه و چه
بهرهمندي از توان رســانه ،ميتواند در مدیریت بحرانها و
آموزش مردم کمککننده باشد«.اردکانیان نیز در این جلسه

به نمونههاي موفقي از کشورهاي مدیریتکننده بحران آب
اشــاره دارد .اینکه اگر زودتر دســت به دست هم دهیم و
براي معضالت خشکســالي و کمآبي فکری جدي کنیم،
حل مســئله آب در ایران غیرممکن نخواهد بود.خبرگزاري
ایسنا ۱۶ ،فروردین خبر داد بارندگي در کشور نسبت به مدت
مشابه سال قبل ،حدود  ۴۰درصد کاهش یافته است .حاال
وزیــر نیرو به موضوع جهاني گرمایش زمین اشــاره دارد و
دعوت مشفقانه از همه مسئوالن براي مدیریت تنش؛ تنشي
که معلوم نیست چه بر سر مردمي بیاورد که چند دههاي
است کمتر با مســئله قطع آب و برق مواجهاند.همچنین
چند روز پیش ،نماینده زابل درباره خشکشــدن هیرمند به
مسئوالن هشدار جدي داد .احمدعلي کیخا ،نماینده مردم
زابل در مجلس ،در تذکرات صحن علني مجلس گفته بود:
»مردم به دلیل بيآبي دارند از بین ميروند؛ اما مســئوالن
وزارت کشــور و جهاد کشــاورزي حتي گزارشي درباره این
بحران ندارند«.او همچنین خطاب به رئیسجمهوري گفته
بود» :آقاي رئیس مجلس! مــن نميدانم که با کدام زبان
باید صحبت کنیم و تذکر بدهیم تا مســئوالن کشور حرف
مردم را بشــنوند .به قول روستاییان منطقه باید یقهمان را
چاک بدهیم تا کســي حرفمان را گــوش بدهد؟ مردم به
دلیل بيآبي و خشکشــدن هیرمند دارند ميمیرند ،مردم
از بین رفتند .آیا شــما نميخواهیــد کاري کنید؟ آقاي وزیر
محترم جهاد کشــاورزي! مدیر بحران شما ميگوید تا االن
من یک خط گزارش در ارتباط با بحران آب از شــهر شــما
دریافت نکردهام«.

ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪﺷﺪن ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦ
آذر سال گذشــته بود که تعدادی از نمایندگان به فکر تحقیقوتفحص از
خود مجلس افتادند؛ اما سال  ۹۶هم تمام شد و این طرح همچنان در دستور
کار مجلس قرار نگرفته است .طرحی که برخی نمایندگان که پیگیر آن هستند
و امضایشان پای آن است ،معتقدند فعال وارد دستور کار نخواهد شد.
»حســن کامران« ،نماینده اصفهان ،یکی از نمایندگانی است که پیگیر این
طرح اســت .او از هزینههایی که در مجلس میشــود ،گالیه دارد و رسیدگی
به آنچــه را او »ریختوپــاش در مجلس« خوانده ،یکــی از دالیل این طرح
تحقیقوتفحــص میدانــد .انگار هیئترئیســه توجهی به درخواســت این
نمایندگان برای طرح تحقیقوتفحص از مجلس نمیکند یا شــاید هم میلی
بــه این موضوع ندارد؛ شــاید هم ضرورتی بــرای تحقیقوتفحص نمیبیند؛
اما هرچه هســت ،چهار ماه اســت که این طرح در حال خاکخوردن است.
از ســوی دیگر همان ابتدای امر »جواد ابطحی« ،نماینده خمینیشــهر که از
امضاکنندگان این طرح است ،گفته بود که منتظریم تا هیئترئیسه به سؤاالت
ما پاسخ دهد؛ اما او دیروز هم گفت که هیئترئیسه هنوز به سؤاالت پاسخی
ندادهاند و باید دوباره پیگیری کنیم .این طرح  ۱۲محور داشت که به سه محور
عمده تبدیل شده؛ سه محور اصلی تحقیقوتفحص از مجلس» ،اشکاالت در
ســازمان اداری مجلس«» ،نحوه هزینهکرد بودجه مجلس« و »شفافسازی
برخی مســائل در ادارات مختلف ازجمله هزینههای مالی ،استخدام نیروها
براســاس سالیق شخصی و بدون توجه به شایســتگیها و برخی از اقدامات
خالف قانون در مجلس« مطرح شده است .به گفته نمایندگان پیگیر در همان
ابتدای کار ،اگر هیئترئیســه به این سه محور پاسخهای قانعکننده دادند که
هیــچ؛ اما اگر قانعکننده نبود ،طرح تحقیقوتفحص از مجلس جدی اســت؛

اما همچنان بعد از چهار ماه نه پاسخی داده شده و نه جدیتی دیده میشود.
درسیستماداری مجلسریختوپاشزیاداست
ابطحی در پاســخ به اینکه سرنوشــت طرح چه شد ،به »شرق« گفت که
»باید دوباره شروع کنیم .آنقدر مشکالت در طول این مدت ایجاد شده که باید
دوباره آن را به جریان بیندازیم«» .کامران« هم درباره ضرورت تحقیقوتفحص
از مجلس بیتعارف صحبت میکند .او به »شــرق« گفت» :تحقیقوتفحص
از مجلــس باید صورت بگیرد؛ چون در سیســتم اداری مجلس ریختوپاش
زیاد اســت .در انتصابات تبعیض وجود دارد« .او ادامــه داد» :اینجا خیلی از
بچههای شــاهد داریم و افراد خوبی هستند که میتوانند مدیرکل شوند؛ ولی
نمیشوند«.
انتقادازتخریبوساختدوبارهنمازخانه
»کامران« به نمازخانه تازهتأســیس در مجلس اشــاره کرد؛ نمازخانهای
که برای اســتفاده کارکنان ،خبرنگاران و مراجعان است .اطراف این نمازخانه
دیوارهای چوبی استفاده شده که همین موضوع انتقاد کامران را در پی داشت.
او گفت» :همین نمازخانه یک زمانی نمازخانه بود ،خرابش کردند و برداشتند و
تبدیل به سیستم اداری کردند .حاال سیستم اداری را برداشتند دوباره نمازخانه
کردنــد .همین چوبها میدانید چقدر قیمتش میشــود؟« .او در پاســخ به
اینکه آیا مقاومتی برای در دســتور کار قرارگرفتن این طرح وجود دارد؟ ،گفت:
»همه جا مقاومت هســت .وقتی پا روی دم کســی بگذارید ،مقاومت هست.
سیســتم اداری کال همینطور است«» .محمدمهدی زاهدی« ،نماینده کرمان
و از امضاکنندگان این طرح ،درباره فشــار و البــی میگوید تا االن هنوز چنین
چیزی نبوده؛ ولی باز هم تأکید کرد که »تا االن« .اما ابطحی در پاسخ به اینکه

آیا ممکن است فشاری اتفاق بیفتد و باعث عقبافتادن این طرح شود ،گفت
که »با توجه به شایعاتی که هست و صحبتهای آقای صباغیان و ...ضرورت
تحقیقوتفحص بیشتر شده تا شفافسازی صورت بگیرد« .او در پاسخ به اینکه
»کامــران« نمازخانه را برای مثال بیان کرده ،گفت» :خیلی چیزهای دیگر هم
هست .معتقدم از همین رستوران خودمان )نمایندگان( گرفته تا مواد غذایی
نمایندگان مثل چای و ...اینها کاالی داخلی اســت یا خارجی؟ باید از خودمان
شروع کنیم؛ اگر اینطور نباشد ،نمیتوانیم دولت را موظف کنیم«.
نامهبیسرانجامبهالریجانی
پیشازاین هم ابطحی برای مثــالزدن درباره تحقیقوتفحص از مجلس
به موردی اشــاره کرده بود که شــاید از نظر »کامران« باعث مقاومت شود؛ او
گفته بود »میزان دریافتی مدیران ارشد مجلس را نمیدانیم؛ مثال آقای افراشته
بهعنوان معاون اجرائــی رئیس مجلس چقدر حقوق میگیرد؟ من بهعنوان
نماینده نمیدانم«» .علی افراشــته« از چهرههــای نزدیک به علی الریجانی
محسوب میشود که از مجلس هشتم تاکنون سمت معاونت اجرائی ریاست
مجلس را عهدهدار اســت .افراشته را میتوان جزء افراد حلقه اول الریجانی
برشــمرد؛ کسی که از ســالهای ابتدایی دهه  ۷۰هرجا الریجانی بوده ،او هم
حضور داشــته .مانند »عبدالرضا رحمانیفضلی« ،وزیر کشور دولت روحانی
امــا حاال چهار ماه از تقدیــم طرح میگذرد و کمکم این طــرح بیصدا وارد
پنجمین ماه خود میشود .پیشازاین هم برخی نمایندگان در نامه به الریجانی
خواســتار شفافیت بودجه مجلس شده بودند؛ نامهای که دستکم جوابی از
آن در رســانهها دیده نشد و واکنشی هم از سوی هیئترئیسه نداشت؛ مشابه
طرح تحقیقوتفحص از مجلس.

رواﯾﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮي ﻧﺠﻔﯽ
شــرق :جدال بر سر مواضع اخیر دادســتان کل درباره
اســتعفاي نجفي حاال به صحن علني مجلس کشیده
است ،بهویژه اینکه علي مطهري ،نایبرئیس مجلس،
نقد تندوتیزي روانه دادســتان کــرده و حتي خطاب به
شــوراي شهر خواستار پیگیري حقوقي این مسئله شده
است .در این میان اما در صحن علني مجلس حرفهاي
جدیدي از ســوي نماینده اصولگراي شاهینشــهر به
گوش ميرسد .حسینعلي حاجيدلیگاني به جلسهاي
که به ادعاي او پنجشــنبه هفته گذشــته در ســعدآباد
برگزار شــده اشــاره دارد و اینکه براي شــوراي شــهر
تهران خطونشان کشیدهاند که چه کسي شهردار شود.
حاجيدلیگاني با اشــاره به حواشي استعفاي نجفي از
شهرداري تهران در یک جلســه محرمانه مدعي شده:
»اخیرا نکاتي درخصوص تعیینتکلیف شــهردار تهران
گفته ميشود که مثال حاکمیت نخواسته .چرا اینگونه
ميگویید؟ اینها عدم شفافسازي است .بررسي کنند در
نشســتي که پنجشنبه گذشته در ســعدآباد برگزار شده

چه کساني حضور داشتند و چه تصمیماتي گرفته شده
اســت؟ و چرا خطونشان کشــیدند براي شوراي شهر
تهران و شــهردار تهران که چه کسي باید استعفا دهد
و چه کسي باید شهردار شود .آنها تعیینتکلیف کردند
و بعد برعهده دادستان ميگذارند که دادستان دخالت
کرده است .اینچنین نبوده و در آن جلسه تعیینتکلیف
شده است«.
محمدعلي نجفي در دوران حضور در شوراي شهر تهران
تالش کرد تا علیه فساد اقدام کند .گزارش اخیر او درباره
 ۱۲سال فعالیت محمدباقر قالیباف حاشیههاي فراواني
به دنبال داشــت ،بهویژه اینکه بندبند گزارش شــهردار
جدید آکنده از اسناد تخلف دوره شهردار قدیم بود؛ آنچه
بــه گفته برخي ،گویا به مــذاق بعضیها چندان خوش
نیامده اســت.علي مطهــري که اداره جلســه مجلس
را برعهده داشــت ،در پاســخ به اخطار حاجيدلیگاني
گفت» :آنچه که در پشــتپرده بــوده و ما اطالع نداریم
بحث دیگري اســت ،ولي اینکه خود دادستان مستقیما

شــوراي شــهر تهران را تهدید ميکند که شما نباید به
بقاي شهردار رأي ميدادید و شهردار باید دوباره استعفا
دهد کار درســتي نبود .این موضوع ارتباطي به ایشــان
نداشت .مسائلي که پشت صحنه است با آنچه در ظاهر
و رسانههاست کامال متفاوت است .برخي انتقاد داشتند
که اینجا جاي ورود دادستان نبود«.
البته علــي مطهري غروب سهشــنبه درباره ســخنان
دادستان کل درباره استعفاي نجفي مواضع مشخصي
ارائــه کرد.او بــه تأکید گفت که »مردم به شــورایي به
نام شــوراي شــهر رأي ميدهند و از جاي دیگر دستور
ميرسد که فالني براي شــهرداري تهران نباید انتخاب
شود ،اگر رأي بدهید شــش ماه بیشتر دوام نميآورد و
بعد بهگونــهاي عمل ميکنند که همیــن اتفاق بیفتد.
علي مطهري در کانال تلگرامي و صفحه اینستاگرامش
نوشــت» :ماجراي برکناري آقاي نجفي از شــهرداري
تهران موجب وهن جمهوري اســالمي شد .بخشي که
از ابتدا مخالف تصدي این پست توسط آقاي نجفي بود

با اهرمهاي قدرتي که در دست داشت ایشان را مجبور
به اســتعفا کرد و وقتي شوراي شهر تهران با استعفاي
او مخالفت کرد شــورا را تهدید کرد و ســرانجام شورا
و آقــاي نجفي هم به بهانه بیماري که در بســیاري از
مردان باالي  ۵۰ســال وجود دارد و مشــغول کار خود
هستند ،تســلیم این فشارها شدند«.او همچنین افزوده:
»دادســتان کل کشــور باید به مــردم توضیح بدهد که
موضوع مخالفت شــوراي شــهر تهران با اســتعفاي
شــهردار تهران چه ارتباطي با او داشــته که شــوراي
شــهر را تهدید ميکند و دســتور ميدهد که شــهردار
باید دوباره اســتعفا بدهد و شــورا هم بــا آن موافقت
کند .دخالت قوا و نهادها و ســازمانها در کار یکدیگر
در کشــور ما که هیچکس قانع به اختیارات خود نیست
معضل بزرگي اســت .قطعا شوراي شــهر تهران حق
شــکایت از دادســتان کل را دارد و امید است که اقدام
کند .شوراي شــهر تهران و آقاي نجفي امتحان خوبي
پس ندادند ،باید مقاومت ميکردند«.

امــا انصافــا تأنــي در کل مدعیــات و مؤیــدات و
همینطــور توجــه در جنــس اســتدالالت اقبــال
بهوضوح نشــان ميدهد که این روشنفکر آوانگارد
پاکســتاني با آن روحیات لطیف و رفیع و با آن منش
و روش عارفانه و حکیمانه خود ،بههیچوجه مدعي
ختــم دین و انــکار آموزههــاي آن در ادوار پســین
نبوده اســت و نميتواند باشــد بلکه این نواندیش
دینــي با رویکــرد تحلیلي و تعقلــي و درک و فهم
منقــح و متعالي خود از ماهیت بعثت نبوي ،مروج
و مبلــغ نوعي گفتمان و دیســکورس مبتني بر خرد
استقرایي و استعالیي در مواجهه با مقوالت دین در
عصر جدید بوده اســت .از نظر اقبال ،پیامبر اســالم
در برزخ دو جهان فرا ایســتاده است .با این نگاه که
آن حضــرت از حیــث مبدأ و منبع پیــام ،متعلق به
جهان کهن و از نظر محتواي پیام ،متعلق به جهان
جدید اســت .سرشــت جهان قدیم بر محور دعوت
آدمي به غرایز و دادههاي آســماني و دعوت جهان
جدیــد نیز با تکیه بــر خرد اســتقرایي و اجتهادات
عقلي است که آدمي را به سوي خود فراميخواند.
توجه به آراي اقبال باعث آن ميشــود که منطوق
و مفهــوم بعثت و خاتمیت نبــي در حاق حقیقت
خود ،به درســتي درک شود و زیرساختهاي تحجر
و ســلطه از میان مســلمانان جهان ،برچیده شود و
دین حنیف و اعتدال اســالم پا به پاي کاروان رشد و
توسعه نضج یافته و حرکت کند .ما در فرایند تفسیر
در جهان جدید نســبت به جهان قدیم با معضل و
پروبلماتیــک جدیدي مواجهیم و آن اینکه مفســر
دین نه تنها وظایف مفســران پیشــین را بالتمامه بر
عهده دارد ،بلکه عــالوه بر آن پیام جاودانه وحي و
بعثت را باید از بســتر زباني بالعرض آن -که مربوط
و معطوف به عصر تنزیل است -جدا کند و به جهان
مخاطب امروزین در آورد و بســتر مشترک زایندهاي
میان متن و مخاطب فراهــم کند .یعني هم به نقد
معقوالنه و مؤمنانه اســطورههاي حاکم بر خوانش
کهن از دین بپردازد و هم گوهر و هســته اصلي پیام
دین را با مراعــات »منطق تفاوتها« در افق فهم و
درک انسان معاصر قرار دهد .اقبال در کارکرد عملي
و آثــار فکري مکتــوب برجامانده از خــود به چنین
مقصدي ابرام و اهتمام داشته است .چنانکه خود او
به بالغت در سرودهاي آورده است هرچند حضرت
خاتماالنبیــا با پژواک تاریخي »النبي بعدي« از میان
ما رخت بربسته است اما با شفقت و رحمت ،میراث
عظیم خود -که همان خرد استقرایي است -را براي
ما باقي نهاده است.
خدمت ساقي گري با ما گذاشت
داد ما را آخرین جامي که داشت

عیبهاي مردم را جستوجو
نميکرد
اهمیــت و نگاه معیاري بــه اخالق براي همه
چیز یکي از رهاوردهاي ســترگ و ژرف اســالم و
پیامآور آن اســت .گزارههاي دلنــوازي مانند.۱ :
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الحدیــث(  /ج۱۹۹ / ۱۵؛ بحاراالنــوار ،ج  ،۲۷ص
(۹۵که بر مهروزي به انســانها به عنوان رهاورد
نهایي اخالق تأکید کردهاند؛  .۲یا گزارههایي چون:
»جعل اﷲ سبحانه مکارماالخالق صلة بینه وبین
عباده فحســب احدکم ان یتمسک بخلق متصل
باﷲ؛ خداوند ســبحان فضائل اخالقي را وســیله
ارتبــاط میان خودش و بندگانش قرار داده ،همین
بس که هر یک از شما دست به اخالقي بزند که او
را به خدا مربوط ســازد) «.تنبیه الخواطر ،صفحه
(۳۶۲؛  .۳یا ســخناني اینچنین» :لــو کنا النرجو
جنت و النخشي نارا و الثوابا و العقابا لکان ینبغي
لنا ان نطالب بمکارم االخالق فانها مما تدل علي
ســبیل النجاح؛ اگر ما امید و ایماني به بهشــت و
ترس و وحشــتي از دوزخ و انتظار ثواب و عقابي
نميداشتیم ،شایسته بود به سراغ فضائل اخالقي
برویم ،چــرا که آنها راهنماي نجــات و پیروزي و
موفقیت هســتند) «.مستدرک الوســائل ،جلد ،۲
صفحه  .۲۸۳چاپ قدیم( بــه خوبي از جایگاه و
اهمیت اخالق گزارش ميدهند.
تبلور این امر را در گزارشي که قرآن از شخصیت
محمدي )صلياﷲعلیه( ميدهد نیز ميتوان دید؛
آنجا که ميگویدَ :و إِنَّ َ
ظیم /قلم/
ــک لَ َعلی ُخُل ٍق َع ٍ
آیه  .۴در حدیثی از حســینبنعلی )علیهالســالم(
آمده است که میگوید :از پدرم علی )علیهالسالم(
درباره ویژگيهــاى زندگی پیامبر )صلیاﷲعلیه( و
اخالق او ســؤال کردم و پدرم مشروحا به من پاسخ
فرمود .در بخشــی از این حدیث آمده اســت :رفتار
پیامبر )صلیاﷲعلیه( با همنشینانش چنین بود که
دائما خوشرو و خندان و سهلالخلق و مالیم بود،
هرگز خشن و سنگدل و پرخاشگر و بدزبان و عیبجو
و مدیحهگر نبود ،هیچکس از او مأیوس نمیشــد و
هرکس به در خانه او میآمد ،نومید بازنمیگشت؛
ســهچیز را از خود رها کرده بود :مجادله در سخن،
پرگویــي و دخالت در کارى که بــه او مربوط نبود.
ســهچیز را نیز در مورد مردم رها کرده بود :کسی را
مذمت نمیکرد ،سرزنش نمیفرمود و از لغزشها
و عیوب پنهانی مردم جستوجو نمیکرد) .مکارم
شــیرازي؛ تفســیر نمونه( .امید که این آخرین امید
آســمان -اخالقگرایي -روزبهروز در جوامع بشري
ســیطره یابد و جهان از بحرانهاي اخالقي رهایي
یابد ،شاید که رنجي از رنجهایش کاسته شود.

