سال بیست و چهارم
شماره 6878
دوشنبه
 26شهریور 1397
 7محرم 1440
 24صفحه
استان تهران و البرز  1000تومان
سایر استان ها  500تومان
Monday
17 Sep 2018
No. 6878

)ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran

iran-newspaper.com
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توگوباعبدالجبارکاکایی
گف 

از دانش تا عشق
از شعر تا شعار
24

معاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

برای  ۱۰میلیــون نفر کوپن الکترونیکی صادر میشــود .معاون وزیر
گـــزارش تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی خبــر داده که دولت با درخواســت این
گـروه اجتماعی وزارتخانــه قصــد دارد بــرای خرید کاالهای اساســی به مــردم کوپن
الکترونیکی ارائه کند و طرحی در این خصوص به دفتر معاون اول رئیسجمهوری ارســال
شده و در حال بررسی است .به گفته احمد میدری ،در اظهارات مختلفی که شده ،قرار است
بــرای  ۱۰میلیون نفر یا هشــت دهک از افراد جامعــه کاال کارت ب ه صورت کوپن الکترونیکی
برای تأمین کاالهای اساسی صادر شود و این طرح با همکاری بانک مرکزی انجام میشود.
ی یارانــه افراد به کاال
ت بانک 
بــه گزارش ایبنا ،جلســاتی با بانک مرکزی ب ه منظــور تبدیل کار 
کارت برگــزار شــده اســت .میــدری افــزود :در این طــرح کاال کارت ب ه صــورت الکترونیکی به
مــردم ارائــه میشــود و افراد هیچ دسترســی به پــول نقدی نداشــته و در اصل ایــن کارتها
تضمینی بــرای رســیدن کاالهــای اساســی وارداتی با
ادامه درصفحه 21
یارانــه ارزی به دســت مصرفکنندگان نهایی اســت.

دمای متفاوت تورم برای اقشار مردم

بار تورم بر دوش طبقه متوسط
درضمیمه«ایرانجوان»بخوانید

 3و  10تا 14

در صفحات دیگر

6،2و7

مدیر کل کمیسیون پزشکی
بنیاد شهید و امور ایثارگران :

فرهاد درویش استاد علوم سیاسی
در گفت وگو با «ایران»:

منع به کارگیری
بازنشستگان
جبران ضعفها
در کادر سازی نیست

اجازه نفوذ به
پروندههای جانبازی
برای افزایش درصد را
نمیدهیم
 انتقاد مشاور روحانیاز درصدبگیران حرفهای

فروش امسال؛
دستمالاشک
ما برای سلفی گرفتن
زیر علم نمیرویم

یوسف حیدری

خبرنگار

 ëچطور شــد که
بدلکاری را بــه نمایشهای این
نقــش را بازی کنم با همه وجودم آن را
مذهبی و تعزیه گره زدی؟
ً
اجرا می
کنم .واقعا نقش ســختی است و به
 14ســال اســت کــه
در ســینما و تئاتــر کار خاطر
فریادهایی که زمان اجرا میکشــم ،تا
میکنــم و فعالیت
هــای زیــادی در زمینــه یــک
هفتــه صدایــم درنمیآید .مــن تا قبل
بدلــکاری و
مدیریــت یــک گــروه حرفــهای از ورود
بــه نمایشهــای مذهبــی و تعزیــه
بدلــکاری انجــام
دادهام .امســال بدلــکاری در
ســریالها و فیلمهای ســینمایی همیشه
را کنــار گذاشــتم و
ســراغ فیلمســازی رفتم .نقــش
مثبــت بــازی میکــردم و تنهــا نقش
ســال  90ســعید
نصیــری یکــی از دوســتانم منفــی
کارنامــه کاریام نقش شــمر اســت.
کــه نویســنده یــک
نمایــش مذهبی بــود ،از ســال
اول و دوم که این نقــش را بازی کردم
مــن دعوت کرد با
او در این نمایش مذهبی حس
بدی
داشتم
و
از
اینکه
باید
نقش
قاتل
همکاری داشته
باشم .این نمایش قرار بود امام
حسین (ع) را بازی کنم ،ناراحت بودم
روز تاســوعا و
عاشــورا روی صحنه برود .این تــا
اینکــه وقتــی نــزد پیرغالمــان هیأتهای
اولیــن بار بود که برای
یــک نمایش مذهبی مذهبی
رفتم آنها گفتند همین که میتوانی
دعــوت بــه کار می
شــدم .مــن هم بــا توجه نقش
شــمر را بــازی کنی و واقعه عاشــورا را
بــه فعالیت اصلــی
ام در رشــته بدلکاری به بــرای
مردم زنده نگــه داری ،خودش برکت
دوســتم پیشــنهاد دادم که
بدلــکاری را وارد و نعمت است.
نمایش
مذهبی
و
تعزیه
کنیم.
میخواســتم ë
مــردم چــه واکنشهایی نســبت به شــمر
واقعــه عاشــورا را بــا همــان
جزئیــات و بــه نمایش دارند؟
شــکلی واقعیتر به
مردم نمایــش بدهیم .واکنش
ها متفاوت اســت .گاهی من را لعن
به طور مثــال در کتاب
های مقاتل داریم که و نفریــن
میکننــد ،گاهــی با ســنگ میزنند
بانــو رباب زمانی
که ســعی داشــت در میان امــا
هســتند کســانی که آخــر نمایــش از من
خیمههــای آتــش
گرفتــه ،کــودکان یتیــم را تشــکر
میکنند .یک بار برای اجرای نمایش
جمع کند تا از آنها در
برابر حمالت دشــمن مذهبی
«دشــنه بر خون خدا» به کارگردانی
مراقبــت کنــد
دامنش آتش گرفــت .در این مریــم
باطبــی بــه محمدشــهر کــرج رفتیم.
صحنــه یکی از
بدلــکاران با پوشــیدن لباس آنجــا
وقتــی در نقــش شــمر میخواســتم
عربــی ضــد حریــق و چــادر ،ایــن
نقــش
را
طفــالن
را
شــالق
بزنــم متوجــه ســنگ
بــازی کرد و لحظه
ای که لباس آتش گرفت ،ریزه
هایی شدم که به کالهخودم میخورد.
بســرعت شــروع
کــرد بــه دویدن کــه خیلی وقتی
پشــت سرم را نگاه کردم متوجه شدم
تأثیرگــذار بود.
اســتقبال خیلی زیاد مردم از تعــداد
زیادی پســربچه با ســنگ مــرا هدف
ایــن نمایش باعث
شــد بعد از آن هر ســال گرفته
انــد و بــا عصبانیــت میگوینــد چــرا
این کار را تکرار کنیم.
بچهها را میزنی!
 ëچــرا در بین همه
نقشهای واقعه عاشــورا البته
سال اولی که نقش شمر را بازی کردم،
نقش شمر را بازی میکنی؟
از اینکــه
مردم نگاه بــد و پر از کینهای به من
واقعیــت ایــن اســت
کــه خــود مــن هــم داشــتند
ناراحت میشدم اما کم کم عادت
نمیدانــم چرا نقش
شــمر به من پیشــنهاد کردم.
بارها در صحنههــای مختلف اجرای
میشــود.
همیشــه از کودکــی وقتــی همــراه روز
عاشــورا صــدای نالــه و نفریــن زنانــی را
پــدرم بــه دیــدن
تعزیــه میرفتیــم ،آرزو شــنیده
ام کــه من را خطــاب قــرار میدهند
داشــتم که یک روز
نقش امام حسین (ع) را امــا می
دانــم که مخاطــب واقعــی آنها من
بازی کنم ولی در این
ســال
ها
همیشه
نقش
نیســتم.
البتــه هیچ گاه برای بــازی در نقش
شمر را به من داده
اند .البته وقتی قرار باشد شمر
داوطلب نمیشوم ولی نمیدانم چرا

استانداران بازنشسته
بازنشسته میشوند

 از گزینش نیروها با سؤال درباره محفوظاتشایسته ساالری حاصل نمی شود

همیشــه
این نقــش را به مــن میدهند .یک
بار هم
نقش حرمله را بازی کردم .لحظهای
کــه
حرملــه بــه ســوی علیاصغــر(ع) تیــر
می
اندازد ،لحظه بسیار سختی است و مردم
در این
صحنه خیلی اشک میریزند و شیون
میکنند.
موقع اجرا لحظههای سختی میان
غم و اندوه سپری میکنم.
ë
تا حاال موقع اجرا گریه هم کردهای؟
چنــد
ســال پیش با دوســتانم برای تماشــای
تعزیــه
رفتــه بــودم که شــمر را دیــدم لحظه
آتش زدن
خیمه
ها گریه میکند .همان موقع
بــه
دوســتانم گفتم ایــن چه حرکتی اســت؟
چرا باید
شــمر گریه کند و این چه جور ایفای
نقشــی
اســت؟
آن
روزها
نمی
توانستم قبول
کنم که
بازیگر موقع اجرای نمایش گریه کند
امــا این
اتفــاق بارها بــرای خــودم افتاد .من

هــم یک
انســان هســتم و نمیتوانم نســبت
بــه وقایع
روز عاشــورا و مصیبتهایــی که بر
امــام
حســین (ع) و یارانش رفــت بیتفاوت
باشــم.
ســال اول اجــرا کمی محکمتــر بودم
امــا از
ســالهای بعــد لحظــه کتــک خوردن
حضــرت
رقیــه (س) و دویدنهــای او در
میــان
خیمههــای آتــش گرفتــه گریــه کردم.
این تلخ
ترین قســمت نمایش اســت .هربار
بــه یــاد
آن صحنــه میافتم بیاختیار اشــک
از
چشــمانم سرازیر میشــود و برای خیلی از
تماشــاگران نمایش گریه کردن شمر صحنه
عجیبی است.
ë
برای بازی در تعزیه پول هم میگیری؟
مــن
بــرای بــازی در فیلمهــا و ســریالها
دســتمزد
میگیــرم امــا تــا بــه امــروز بــرای
بــازی در
نمایشهای مذهبــی و تعزیه پولی

محمدرضا

نگرفتــه
ام .وقتــی میبینــم مردم یک ســال
لحظــه
شــماری میکننــد تــا تعزیــه ببینند و
عاشــقانه
اشــک بریزند ایــن برای مــن از هر
چیزی
باالتر اســت و همه اینها برکت اســت.
بــرای
این اشــکها نمیتوان قیمــت تعیین
کــرد
البتــه میدانــم کــه ایــن نمایشهــا و
تعزیهها
یک صدم واقعیت عاشورا نیست و
ما نمی
توانیم آن لحظات تلخ و مصیبتبار
را بخوبی نمایش بدهیم.
 ëاز نظر
تو این ســالها چقــدر به نمایشهای
مذهبی و تعزیه اهمیت داده میشود؟
مردم
هنوز هم عاشــق تعزیه هســتند و هیچ
گاه بــرای
آنهــا
تکــراری نمیشــود .مــن این
واقعیــت
را هــر ســال بیشــتر لمــس میکنم
امــا
متأســفانه کســانی کــه بایــد بــرای رونق
ایــن
نمایش
هــا
تالش
کننــد
حاضر نیســتند

طالقانی از هیأتهای مذهبی قدیم میگوید

سادگی عزاداریها از دست رفته

خیلیها او را میشناســند
حتی اگر اهل ورزش نباشــند .مردی
گوش شکســته که بارها در
گـــپ
میادین مختلف با حریفان دســت و
پنجه نرم کرده و سالها نیز
ریاست فدراسیون کشتی را برعهده
داشــته .او ســه ســال پهلوان پایتخت بود.
امــا خیلیها او را با هیــأت درخونگاه
می
شناســند .او سالهاســت کــه هیــأت
عــزاداری را در خانهاش برپــا میکند و
می
گوید تا زمانی که زنده باشد ،چراغ این
هیأت را روشن نگه خواهد داشت.
 ëسالهای جوانی شما عزاداریهای
ایام محرم چه حال و هوایی داشت؟
مــن
در یکــی از قدیمیتریــن محلههــای
تهــران به دنیــا آمــدهام .درخونگاه
جایی
بود که هیأت زیادی برپا میشــد و
مردم عاشــقانه در عزاداری شــرکت
میکردنــد .فرامــوش نمیکنم وقتی
کودک بــودم پدرم دســتم را میگرفت
و
صبــح زود همــراه خــودش به هیأت
هــای عــزاداری میبرد ،بعــد از زیارت
عاشــورا در همــان تکیه ،صبحانه می
خوردیم .کم کم از این هیأتها خوشــم
آمد و
جذب شــدم .هرسال لحظه شماری
میکردیم که محرم برسد و لباس
مشــکی بــه تن کنیم و برویــم هیأت .آن
ســالها هیأتهای عزاداری شــکل و
شــمایل
ســنتی
داشــت
و مردم هم اغلب
ســینهزن و زنجیرزن بودند .بچهها
بــا عشــق و عالقــه زیادی
در تکیههــای عزاداری شــرکت میکردنــد و معموالً

عکس :باشگاه خبرنگاران جوان

همراهباگزارشهاوگفتارهاییدربارهقیام
امامحسین(ع)

شمری که برای امام حسین
گریهمیکند

سفره نذری
برای نیازمندان

شــمر
دیده بودیــم که برای امــام حســین (ع)
گریه میکند ،شــمری که از مــردم کتک
بخــورد هم دیده بودیم اما شــمر بدلکار نه.
شــمری که طوری ســر را روی نیــزه ببرد که
همه جیغ
ً
بکشــند یا جایی که الزم اســت آتــش
بزند ،واقعا آتش بزند .این شــمر همه
این فوت و
فنها را از قواعد بدلکاری آموخته.
رضا خادمالحسینی را میگویم جوان
 28ســالهای
که سالهاســت ناله و نفرین مــردم
را به جان میخــرد و در نمایشهای
مذهبی
و تعزیهها نقش شمر را بازی میکند.
خیلی وقتها هم سنگباران میشود اما
مثل همه
تماشاچیها مینشــیند و یک دل سیر
برای امام حسین(ع) گریه میکند .او
اولین
کســی اســت که بدلکاری را وارد تعزیه
کرده و توانســته این نمایش مذهبی را تا
حد امکان به واقعیت نزدیک کند.
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محمدرضا

من هم
یک انسان هستم و نمیتوانم نسبت
به
وقایع روز عاشورا و مصیبتهایی که بر
امامحسین(ع) و
یارانش رفت بیتفاوت باشم .سال
اول اجرا کمی
محکمتر بودم اما از سالهای بعد
لحظه کتک
خوردن حضرت رقیه (س) و دویدنهای
او در میان
خیمههای آتش گرفته گریه کردم

رضا

خادم الحسینی در نقش شمر

بودجــه
ای صرف ایــن کار کنند و همیشــه به
ایــن
نــوع نمایشهــا بیمهری میشــود .در
حالــی
کــه تعزیــه و نمایشهــای مذهبــی با
فرهنــگ
و تاریــخ مــردم ایــران عجین شــده
و آنهــا بــا
همــه وجــود به تماشــای ایــن نوع
نمایش
هــا مینشــینند .بایــد نمایشهــای
مذهبی و
تعزیه جــزو نمایشهای ملی قرار
بگیرند و توجه ویژهای به آنها شود.

طالقانی نفر وسط
انتهای صف عزاداری می
ایســتادند .با شــنیدن نوحه و عــزاداری مردم واقعاً
یــک
حالــت روحانی به من دســت مــی
داد و اثــرات آن را سالهاســت که در
زندگیام میبینم.
 ëچقدر نوع
عزاداریهای آن سالها با امروز فرق کرده؟
مــن
هیــچ وقــت دنبــال مقایســه نــوع
عــزاداری و اینکــه برخــی معتقدنــد
عزاداریهای امروز مدرن شــده ،نیســتم.
همه برای امام حســین (ع) عزاداری
می
کننــد و نــوع آن هیچ فرقی نمیکند اما
آن ســالها عزاداریها یک ســادگی
خاصی داشــت و مردها لباس مشــکی
بلندی به تن میکردند که مقابل ســینه
آن
بــاز بود تا بتوانند ســینهزنی کنند .در
محلــه درخونگاه هیأتهای زیادی بود
و
روزهای تاســوعا و عاشــورا دســتههای
زنجیرزنی و ســینهزنی راهی خیابانها
و
امامزادهها میشــد .از همــه مهمتر
هیأتهــا و روضهخوانیهای خانگی بود
کــه خیلیهــا این
کار
را
می
کردند
و
بعد
از
مراســم
هم نــذری پخش میکردند.
متأســفانه االن سالهاســت کــه ایــن
قضیــه کمرنگ شــده .من خوشــحالم که
60ســال
اســت مجلس عزاداری در خانهام
برپا میکنم و خــدا این توفیق را به
من داده که امسال هم
میزبان عزاداران امام حسین (ع) باشم.
 ëچقدر مردم در برپایی
این عزاداریها مشارکت میکردند؟
همــه مــردم ایران عاشــق امام حســین
(ع) و ائمه اطهــار هســتند و در این راه
حاضرنــد همــه زندگیشــان را بدهنــد.
نقــل امام حســین(ع) و یارانش بســیار
متفاوت اســت و اگر به تاریخ ایران نگاهی
بیندازیم ،متوجه میشویم که مردم
ایران همیشــه برای امام مظلومشــان
اقامه عزا میکنند .البته این عشــق هنوز
هــم
در دل مــردم وجــود دارد ولی شــاید
ســادگی آن ســالها را از دســت داده
باشیم.
قدیمها بزرگان محل در کنار
جوانان هیأتهای عزاداری برپا میکردند
و تالش همه این بود که در عین
سادگی بهترین عزاداری را داشته باشند.

در ضرورت پوستاندازی نسلی مدیریتی

کمتــر قانونــی را شــاهد بودهایــم کــه چون قانــون منع
بهکارگیــری بازنشســتگان در دولــت؛ بازتــاب جــدی و
عملــی پیدا کند .کافی اســت کــه بگوییم قانون بســیار
مهم حق دسترسی آزاد به اطالعات سالها در کشوی
میــز دولت پیــش خاک خورد و کســی نپرســید که این
قانون کجاســت؟ هرچند اجرای آن یکی از مهمترین تحوالت را در شــفافیت
و مبارزه با فســاد ایجاد میکرد .اکنون هم کســی پیگیر سرنوشــت آن نیست،
هرچند آییننامه اجرایی آن نیز نوشته شده است .ولی قانون منع بهکارگیری
بازنشســتگان به گونهای اســت که حتی پیش از تصویب نهایی نیز گمانهزنی
میشــود که چه کســی باید تغییر کند و چه کســی جانشــین او میشــود!! این
وضعیــت نشــاندهنده اهمیــت افــراد و پســتها نســبت بــه سیاســتها و
برنامههــا نــزد افــکار عمومــی جامعــه ایــران اســت و تــا هنگامی کــه در این
چارچوب عمل کنیم ،امیدی به اصالح مؤثر امور نباید داشت.
در هــر حــال قانونی اســت کــه تصویب شــده اســت .اتفاقاً فلســفه آن نیز
کامالً درســت اســت .در واقع باید پرســید که چرا اصوالً این افراد به کار گرفته
میشــدند که امــروز قانــون منع بهکارگیــری آنان تصویب شــود؟ بــه عبارت
دیگر باید فرهنگ و ساختاری که موجب حضور بازنشستگان در مصادر امور
میشــد را به چالش کشــید و بعید اســت که فقط با تصویب قانون بتوان این
فرهنگ و ساختار را تغییر داد .ولی این قانون یک ایراد جدی هم دارد .اینکه
ســاختار مدیریــت دولتی بــه چنین وضعی رفتــار و عادت کرده شــکل گرفته
است و از سوی دیگر تردیدی نیست که این وضع نادرست است و باید تغییر
کنــد ،ولی تعیین یک بازه زمانی  2ماهه ایجاد اشــکال میکند .چه خوب بود
کــه در مرحلــه اول به کارگیری این افراد از این پس به طور کلی منع میشــد.
و ســپس با یک شــرط و شروطی (مثل ســن و مدت خدمت) اجازه میدادند
که در یک بازه زمانی یک یا دو ســاله به ســرانجام برســد و کل آنان از مصادر
مدیریتی خارج شوند تا نظام اداری دچار مشکل حاد نشود.
فــارغ از ایــن نکتــه ،توجه به فلســفه این قانون اســت که باید مــورد توجه
کلیه مدیران دولتی و بخش عمومی از جمله شــهرداریها قرار گیرد .باید به
جوانان و حق ارتقای آنان احترام گذاشــت .بنابراین باید به نحوی رفتار کرد
که جوانان الیق و مســتعد به ســرعت رشد کرده و در ســطوح باالی مدیریتی
قرار گیرند .این نحوه انتخاب مدیران از میان بازنشستگان اعتماد به نفس را
از جوانان گرفته است .نه فقط موجب سلب اعتماد به نفس آنان شده ،بلکه
حس وجود تبعیض و نابرابری را در آنان زنده کرده است.
شــاید ایــن نکته مهم باشــد که مدیریت پــس از انقالب تا زمانــی بالنده و
خــاق بود کــه مدیرانش به نســبت بســیار جوان بودنــد ،ولــی از هنگامی که
همــان افــراد پــا بــه دوران میانســالی و کهولــت ســن گذاشــتند ،شــاهد افول
کارآیی و خالقیت در مدیریت کشــور نیز هستیم .کسانی که در ابتدای انقالب
و در عنفــوان جوانــی  20تا  30ســالگی وارد فعالیتهای اجرایــی و مدیریتی
کشــور شــدند ،اکنون  60تا  70سال دارند و بهتر اســت زندگی جدیدی را آغاز
کنند و ایمان داشــته باشــند که اگر وظایف مدیریتی خود را به درســتی انجام
دادهانــد ،حتماً کســان دیگــری از جوانان هســتند کــه در آن چارچوب تربیت
شده و گامهای درستی را بردارند و اگر آنان وظایف خود را نادرست و ناقص
انجــام دادهانــد ،در ایــن صورت چه بهتر کــه زودتر از کار کنــار بروند و مانع از
حضــور جوانان در مســندهای مدیریتی نشــوند .یکی از بدتریــن چیزهایی که
ممکــن اســت در جریان اجرای ایــن قانون دیده شــود ،کوشــش برخی افراد
برای جمع و جور کردن اســنادی جهت مستثنا شــدن از قانون است .هرچند
چنین اســتثناهایی که در قانون هســت ،به نحوی اعتبار قانون را کم میکند،
ولی بدتر از آن کوشــش افراد برای دور زدن قانون و تکیه دادن دوباره به این
صندلی مدیریت است.
در این میان وضع شهرداران بویژه شهردار تهران با سایرین تفاوت دارد .از
یک سو اکثر حقوقدانان معتقدند که قانون منع به کارگیری افراد بازنشسته یک
قانون عام است در حالی که انتخاب شهرداران بویژه شهردار تهران یک قانون
خاص است و هیچ قانون عامی،ناسخ قانون خاص نیست ،مگر آنکه تصریح
شــده باشد .ضمن اینکه شــهردار تهران به دلیل
همترازی با وزرا مشمول چنین قانونی نمیشود.
ادامه در صفحه 3

پرهیز از نگاههای سیاسی به <اف.ای.تی.اف>

هفتــه آینــده بــار دیگــر لوایــح مربــوط بــه «اف.ای.تی.
اف» در دســتور کار مجلــس قــرار میگیــرد .امــروز کــه
یادداشت
فراینــد بررســی لوایــح مربوط بــه این نهــاد بینالمللی
را بررســی میکنیــم ،میبینیم که مســأله لوایــح  4گانه
نیز مانند بســیاری مســائل دیگر در کشــور ،سیاسی شده
اســت .به عبارت دیگر ،امــروز بیش از آنکه از یک منظر
کارشناســی ،فنــی و علمــی به مســأله نگاه شــود ،تنها با
تکیه بر جهتگیریهای سیاســی نســبت بــه آن داوری
حسن بهشتیپور
کارشناس
میشــود .این درحالی اســت کــه فرآیندهــای مربوط به
سیاست خارجی
«اف.ای.تــی.اف» بــه آییننامههــای اجرایــی بانکها و
نظــام تبادالت مالی و پولی کشــور مربوط میشــود تا از
پولشویی و فسادهای ملی و فراملی جلوگیری کند.
اکنــون در همــه جهــان ،تنها دو کشــور ایران و کره شــمالی هســتند کــه در این
باره مشــکل دارند ،اما ســایر کشــورها با اجرای توصیههای مربوطه ،البته مطابق
بــا رویکردهــای کالن ملی خود ،توانســتهاند موانــع ارتباط با نظــام مالی جهانی
را مرتفــع ســازند .اما به ایران و کره شــمالی به عنوان دو عضــو عادی نظام مالی
جهــان نگریســته نمیشــود ،تنها بــه این دلیل که در کشــور مــا با مســائلی از این
دســت ،برخورد سیاسی میشــود .از سال  2008که جمهوری اسالمی ایران تحت
تحریمهــای فراگیر قرار گرفت ،مباحث مربوط بــه الزامات «اف.ای.تی.اف» هم
مطــرح شــد .امــا در آن زمان ،به دلیل تحریــم و قطع ارتباط بانکهــای ایرانی با
نظــام تبــادالت پولی جهان ،نیازی به این مســأله احســاس نمیشــد .اما پس از
برجام ،روشــن شــد که این مســأله یکی از موانع اصلی و جدی برای الحاق ما به
نظام مالی جهانی است.
در ایــن میــان ،برخی ابــراز میکنند کــه این لوایح دارای مشــکالتی هســتند و
اشــکاالت ناشی از آن را مانعی برای تصویب این لوایح میدانند .درحالی که اگر
چنین اشکاالتی وجود دارد ،انتظار میرود که در جریان تصویب و بررسی لوایح،
این اشــکاالت رفع و معایب به محاسنی برای ایران تبدیل شود ،نه اینکه کل این
لوایــح و توصیهها کنار گذاشــته شــود .کنار گذاشــتن این لوایح ،یعنــی پاک کردن
صــورت مســألهای به نام «اف.ای.تی.اف» و فرجــام نهایی این امر نیز چیزی جز
ایــن نخواهد بود که ما قید همکاری با بانکهای جهان و نظام مالی بینالمللی
را زده ایــم .در این صورت ،آیا میتوان انتظار جذب ســرمایه خارجی را داشــت؟
فرض که حتی در این صورت هم بتوان سرمایه خارجی را جذب کرد ،مگر نه این
است که این سرمایهها باید از طریق مجرایی به نام ارتباط بین بانکهای ایران و
بانکهای دنیا به کشور وارد شود؟
برخی مدعی شده اند که تصویب این لوایح امنیت ملی را زیر سؤال میبرد .از
این عده باید پرسید آیا اطالعات بانکی و حسابرسی از بانکها و برخی حسابها،
بــه معنای امنیت ملی اســت؟ زیرا مطابــق «اف.ای.تــی.اف» تنها فعالیتهای
بانکی یا یک حساب خاص بررسی و حسابرسی میشود ،نه اینکه همه اطالعات
بانکی کشور ،دربست و فی الفور در اختیار کشور یا نهاد متقاضی قرار گیرد .از این
رو مشخص نیست واقعاً منظور از اینکه اطالعات برخی از حسابها میتواند به
امنیت ملی ما آسیب بزند ،چه میتواند باشد؟ بویژه اینکه تجربه همه کشورهای
دنیا ،البته به غیر از ایران و کره شــمالی ،نشــان داده اســت که این تصویر ،واقعی
نیســت .آیــا امــروز امنیت ملــی همه کشــورهایی که اکنــون این توصیههــا را اجرا
میکنند زیر سؤال رفته است؟ پاسخ قطعاً منفی است.
از همیــن جــا میتــوان دریافت کــه بحثها حول مســألهای به نــام «اف.
ای.تی.اف» سیاســی شــده است و دیگر فنی و دقیق نیســت .ضمن اینکه اگر
چنیــن مخاطراتــی وجود دارد ،انتظــار میرود به گونهای تنظیم یا اجرا شــود
که این مخاطرات دور شــود .به طور کلی ،یک معضل جدی در کشــور ما این
واقعیت است که هر مسألهای که به موضوعات بینالمللی مرتبط میشود،
به ســهولت و ســرعت سیاســی میشــود .قراردادهــای نفتی مثــال خوبی در
ایــن زمینه اســت .مــا برای اکتشــاف نفــت و گاز در منابــع زیر ســطح آب ،به
فناوریهای خاصی نیاز داریم که در اختیار شرکتهای خارجی است .اما این
شــرکتها قراردادهای بیع متقابل را پاســخگوی هزینه و ســرمایهگذاریهای
خــود ندانســته و خواســتار ارائــه قراردادهــای
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جذابتری برای مشارکت بودهاند.

کاندیدای صدر
عادل عبدالمهدی؛
ِ

مقتدی صدر کاندیدای نخستوزیری عراق را تعیین کرده
اســت؛ «عادل عبدالمهدی» .مرد  ۷۶سالهای که میتواند
تحلیـل
در پــازل رؤیاهای آینده مقتدی قرار گیــرد و او را در جایگاه
رهبــری سیاســی عــراق بنشــاند .عــادل در دوره جوانی به
کمونیســتها نزدیک شد و پس از آن به پانعربیستهای
ناصــری و در دهــه  80میــادی بــا انقــاب اســامی ایران
اســامگرا شــد و به مجلس اعــای عراق پیوســت .اقامت
او در فرانســه ،گرایشهــای لیبرالی و آزادیخواهانــه را در او
فرید مدرسی
روزنامه نگار
زنده نگاه داشــت و همواره مورد احتــرام تمامی گروههای
سیاســی عــراق و دولتهای ایــران و امریکا بــود و همچون
تکنوکرات شیعی است .او چند سالی است که از
احمد الچلبی و ایاد العالوی یک
ِ
مستقل سیاسی خوانده میشود.
مجلس اعال خارج شده و
ِ
عــادل عبدالمهــدی چنــد روز پیش از دیدار هــادی العامری بــا مقتدی صدر
برای توافق سائرون و فتح ،به دیدارش رفته بود تا توافقهای اولیه صورت گیرد؛
دیــداری که توســط ابوجهاد هاشــمی (از رهبــران مجلس اعالی عــراق و ائتالف
فتح) و ولید کریماوی (مشــاور مقتدی صدر و ائتالف سائرون) تدارک دیده شده
بود .پس از این دیدارها بود که مقتدی از معرفی عادل تنها به نام خودش پرهیز
کرد و مدعی شــد عــادل ن ه کاندیدای اوســت ،بلکه مورد تأییــد مرجعیت نجف
اســت تــا دیگر جریانهای سیاســی یا همراهش شــوند یــا برابر پــروژه او منفعل
گردند و سکوت کنند؛ او به عمار حکیم ،رهبر جریان حکمت عراق این گونه گفته
بود .البته عمار آن را از نجف پرسید که پاسخ منفی بود و اعالم شد مرجعیت به
هیچوجه مصداق برای نخستوزیری مشخص نمیکند.
عمار حکیم دانســت کــه پروژه «عــادل عبدالمهدی» طراحــی مقتدی صدر
اســت امــا راهی بــرای مخالفــت نداشــت؛ مقتــدی بر فردی دســت گذاشــته که
طرفهای داخلی تلقی کردهاند او مورد حمایت نجف است و طرفهای خارجی
اســتنباط کردهانــد او بهترین نخســتوزیر در راســتای منافعشــان اســت؛ چراکه
منعطف اســت و در گذشــته با آنان در پروژههایی همراه بوده .این گونه اســت که
تمامی رســانههای خارجی (از المیادین تا شرقاالوسط) به استقبالش رفتهاند و
اخباری مثبت مخابره کردهاند و از احتمال  ۹۰درصدی نخستوزیریاش سخن
گفتهاند.
امــا «مقتــدی صــدر» زیرکتــر از آن بود کــه تنها با عــادل  ۷۶ســاله رؤیاهای
آینــدهاش را پیــاده کنــد و تمــام تخممرغهایــش را در ســبد او بگــذارد ،مقتــدی
میخواهــد در رســانهها و افکار عمومی اینگونه تصویرســازی کنــد که عادل تنها
نخســتوزیر مــورد تأییــد او نیســت تــا در آینده ضعــف دولت را برعهــده نگیرد
و شــاید بار دیگر به جایگاه اپوزیســیون دولت بازگردد .او راهش را هم بلد اســت
و هــم ابــزارش را دارد .بــر فــرض شــکلگیری ایــن دولــت ،اگــر در دولــت عادل
عبدالمهدی و رئیس دفترش؛ «ابوجهاد الهاشــمی» وزرای دلخواهش بر کرسی
ننشستند و سیاستهایش اجرایی نشد ،فردی بر کرسی ریاست پارلمان – محمد
الحلبوســی -نشســته اســت که جوان اســت و کامالً قابــل رایزنــی و از آن مهمتر،
نایــب رئیس اولش «حســن کریم الکعبــی» میتواند نقش کلیــدی کنار رئیس،
در پارلمــان بــازی کند و تنها با رأی  ۵۰نماینده پارلمــان (که آن را در اختیار دارد)
وزرا را استیضاح و فرمانبر کند .مقتدی تنها ابزار پارلمان را ندارد ،بلکه تودهای از
جامعه را رهبری میکند که با یک ندا در صفحه فیسبوک و توئیترش به خیابان
میآیند؛ هم فشار از پایین و هم از باال و قرار دادن دولتمردان عراقی در موقعیتی
که نه راه پس دارند و نه پیش.
مقتدی صدر بازی در قدرت را خوب بلد اســت و رؤیاهای پدر –آیتاهلل ســید
مرجعیت
محمد صدر -را هم در ســر پرورانده اســت .پدر اگــر در دوره صدام در
ِ
سیاســی با محدودیتهایی روبهرو بود اما توانست نمازجمعهها و میتینگهای
سیاســیاش را بــه میدانی بــرای ظهور «والیت سیاســی»اش تبدیل کنــد و آنچه
در پــای درسهــای امام خمینی در نجف فراگرفته بود ،بــا آمیختن با «عربیت»
فشار استخبارات رژیم صدام حسین
اجرایی کند اما به هر حال اپوزیســیون بود و ِ
اجــازه نــداد و در نهایت با برادران مقتدی ،به شــهادت رســید .امــا مقتدی امروز
هم ابزار اپوزیســیون را دارد (انتخاب نخستوزیر ،فراکسیونی در پارلمان و حزب
سیاســی) و هم اپوزیســیون (صدای تــوده ناراضی
جامعه و جوانان).
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ســالم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف
شما و پیشنهاد شــما را می شنویم و میخوانیم و بازگو
می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن  021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

■ اولویت فروش خودرو به دارندگان خودروهای فرســوده  /علی
نظــــــــر
ابیانی :پیشــنهاد میکنم کسانی که خودرو فرسوده باالی  10سال
مـــــردم
دارند در اولویت فروش خودرو از ســوی خودروسازها قرار گیرند
که هم به محیط زیســت کمک کنیم و هم کســانی که خودرو نیاز دارند خودرو در
اختیارشان قرار گیرد.
■ وضعیت ســردرگم محدودیت سرعت در اتوبان بابایی  /نام محفوظ :در گذشته
ســقف ســرعت مجاز در اتوبــان بابایــی 100 ،کیلومتر بود ولی چند وقت اســت که
در فواصــل مختلــف ایــن اتوبان ،محدودیت ســرعت بیــن  80تا  90تعیین شــده
اســت و خیلی از جاها تابلوی محدودیت ســرعت نصب شــده است و رانندگان را
دچــار ســردرگمی میکند و با ایــن کار تعداد زیــادی از خودروها جریمه شــدهاند.
میخواســتم بگویــم کجای دنیــا در یک اتوبان این همه تغییر ســرعت در مقاطع
مختلف اتوبان وجود دارد .از مسئوالن ذیربط درخواست پیگیری موضوع را دارم.
■ قانون منع بهکارگیری بازنشســتگان را اجرا کنید  /ســلیمان بلغار :مصوبه منع به
کارگیری بازنشســتگان در مشــاغل دولتی از ســوی شــورای نگهبان مهر تأییدی بر
اجــرای تمام و کمال این بخشــنامه اســت و تمامــی ادارات و ارگانها میبایســت
این قانون را کامل اجرا کنند و نه اینکه به روشهای گوناگون قانون را دور بزنند تا
با این کار الاقل قدری از آمار بیکاری کاســته شــود .نســل جوان ما به قدر کافی هم
تخصص و هم انرژی انجام این کار را دارند.
■  9ســال از ثبتنام من در مســکن مهر ماهدشــت کرج گذشته اســت  /سید علی
بطحائیان :مدت  9ســال است که در مســکن مهر ماهدشت کرج ثبتنام کردهام
ولی تاکنون خبری از تحویل مســکن مهر نشــده اســت .اینجانب در سال  89مبلغ
پیــش پرداخت اولیــه را پرداخت کردهام .طــرف قرارداد ما یک شــرکت پیمانکار
است که به محل پروژه مراجعه میکنیم پروژه تعطیل شده است .لطفاً مسئوالن
پاسخگو باشند.
■ داروی تامسولوســین پوشش بیمهای ندارد  /آقای کریمیان :اکثر مردان باالی 50
ســال در ایران ،بیماری پروستات دارند و داروی تامسولوسین که داروی جلوگیری
از حجیم شــدن پروستات اســت مصرف میکنند .این دارو مشمول بیمه نیست و
بیمــه این دارو را بهعنوان یک داروی آزاد محاســبه میکند .چرا وزارت بهداشــت
این دارو را که مورد مصرف اکثر مردان است از شمول بیمه خارج کرده است؟

