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سوئیفت یک بانک
روسی را به دلیل
همکاری با ایران
تحریم کرد

چهارشنبه  25مرداد شماره 213

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری پراودا ریپورت ،پس از آنکه مدیریت تمپ بانک روسیه اقدام به برقراری روابط کارگزاری با بانک مرکزی و سایر بانکهای بزرگ ایرانی کرده،
ارتباط این بانک با سیستم بین المللی مبادله دادههای مالی (سوئیفت) قطع شده است .تمپ بانک ،بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها حسابهای کارگزاریای برای بانک مرکزی ایران و
تعدادی از بانکهای بزرگ ایرانی گشوده است .بالفاصله پس از این اقدام ،رئیس هیئت مدیره این بانک روسی نامه هشدار آمیزی از جانب سازمان به اصطالح حقوق بشری اتحادیههای مخالف
برنامه هستهای ایران دریافت کرده است.در این نامه ،به این بانک روسی توصیه شده تا از همکاری با شرکتهای ایرانی و روسیه خودداری کند.

نگاه روز

اقتصاد سیاسی اداره کالنشهرها

بخشی از سخنان دکتر فرشاد مؤمنی در نشست اقتصاد ایران در موسسه دین و اقتصاد:
فرشــاد مؤمنی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
گفت :تمرکز بر مســائل اقتصاد و مدیریت شــهری به دالیل گوناگون طی سالهای اخیر
ضرورت بیشتری در کشورمان پیدا کرده و پیشبینی میشود که اهمیت این مسائل در آینده
بسیار بیشتر از امروز خواهد بود .وقتی به شکل تاریخی به این مسئله نگاه میکنیم مشخص
میشــود که مدیریت شهری در گامهای آغازین خود بیشتر روی ارائه یک سلسله خدمات و
اداره امور شهری متمرکز بود .بعدا نگاه تغییر کرد و به مدیریت شهری تا حد دولت محلی توجه
شد و تقریبا بخش بزرگی از مطالعات آینده شناختی که درباره قرن  21صحبت میکند ،بحث
از یک بازآرایی بنیادی وظایف و مســئولیتها بین کالنشهرها و مدیریت توسعه ملی وجود
دارد و عموما مطالعات آینده شناختی حکایت از آن دارد که بخشهای دائما رو بهافزایشی از
مسئولیتهای دولت ملی به مدیریت کالنشهرها واگذار میشود و دولت ملی به تدریج و به
صورت فزاینده به شکل انحصاری فقط به مسائل راهبردی یا مشکالت استراتژیک خواهند
پرداخت.
مؤمنی ادامه داد :به طور طبیعی اگر ما یک برخورد فعال و عالمانه و آســیب شــناختی از
واقعیتهای موجود مدیریت شهری خود داشته باشیم میتوانیم ظرفیتهایی آزاد کنیم که در
خدمت توسعه ملی و ارتقای توان رقابت اقتصاد ملی قرار بگیرد و در غیر این صورت خود این
سهل انگاریها و غفلتها دوباره تبدیل به یک کانون جدیدی برای شکلگیری بحرانهای
کوچک و بزرگ میشود .یعنی ما دوباره به قاعده مألوف در اقتصاد سیاسی ایران در این زمینه
هم فرصتها را به تهدید و تهدیدها را ممکن است که به فاجعه تبدیل کنیم.
این استاد دانشگاه اذعان داشت :در ایران ماجرا این است که ما از یک طرف همه آن عالئمی
که نشــان دهنده چشماندازهای نگران کننده در وضعیت مالی کشور است را چه در مقیاس
دولت ملی و چه در مقیاس کالنشهرها میبینیم و این بحران مالی مدتهاست شروع شده و
دائما بر طول و عرض آن افزوده میشود و ما در سطح ملی آن را مشاهده میکنیم که ماجرای
نوسانی بودن شدید و افزایش شکاف میان نیازهای ارزی کشور با آن بخش از این نیازها که از
طریق فروش نفت خام قابل تسهیل است ما را در معرض یک گرفتاریهای جدی قرار داده و
در کنار این مسئله ما هم در مقیاس دولت ملی و هم در مقیاس کالنشهرها با یک وضعیت
در آستانه فروپاشی مالی روبه رو هستیم که این مسئله با کمال تأسف نه در سطح ملی و نه
در ســطح کالنشهرها حتی از نظر شفاف سازی هم با چالش روبه روست و ما به تدریج که
به فصل بودجه نزدیک میشویم سعی خواهیم کرد که یک مقدار ماجرای فروپاشی مالی مثل
یک خطر بیخ گوش نظام ملی را با جزئیات بیشتری مطرح کنیم.
مؤمنی افزود :در این جا شاید نقشی که نهادهای تخصصی مدنی و رسانهها میتوانند ایفا
کنند ،از بعضی جهات با نقشــی که دولت کوتهنگــر و بخشهای غیرمولد که دچار عارضه
کوتهنگری هستند مطلقا نمیتوانند از عهده آن بر بیایند .بنابراین به نظر میرسد که یک بار
مسئولیت سنگینی بر روی دوش دانشکدهها ودانشگاههای تخصصی ،رسانهها و موسسههای
پژوهشی مستقل قرار دارد که با مطرح کردن به موقع این مسائل و انواع آمادگیهایی که الزم
دارنــد تا ما بتوانیم از این تغییرات و تحوالت نه مثل یک تصادف فاجعه آمیز بلکه مثل یک
فرصت بتوانیم بهره ببریم.
وی با بیان اینکه اکنون کارشناســان میترسند مســائل حیاتی اقتصادی کشور را به زبان
بیاورند ،بیان کرد :با کمال تاســف ما در ایران با یک ســلطه فاجعهبار سیاست زدگی روبه رو
هســتیم و در چارچوب این مناسبات سیاست زده وقتی دعواهای جناحی اوج میگیرد قربانی
اصلی آن بحثهای کارشناسی است .یعنی درست به سبکی که در ماجرای دوره قاجار وجود
داشــت که هرکسی که از موضع میخواست حرفی بزند یا به منافع روس اصابت میکرد یا
انگلیس و بنابراین از ناحیه بعضیها با اســتقبال روبه رو میشد و برخی دیگر برچسبزنی و
تخطئه را در دســتور کار قرار میدادند ،اکنون ماجرای ایران در این زد و خوردهای جناحی و
باندی این چنین شده و با کمال تاسف بسیاری از کارشناسان ما میترسند که مسائل حیاتی
اقتصادی کشور را به زبان جاری کنند .چون میترسند که دستآویز این بازیها و زد و خوردها
شود و به محض این اتفاق اصل مسئله فراموش میشود و پژوهشگری که عمر خود را گذاشته
برچسبی میخورد برحسب اینکه بیان واقعیتهای امور در چه حیطههایی با منافع چه باندهایی
برخورد کند و این اتفاق شرایط پیچیده و بدی را برای ما به بار آورده است.
مدیر مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار داشت :شاید بارزترین جلوه این مسئله در مدیریت
شهر تهران قابل مشاهده باشد .با کمال تاسف هنوز سازههای ذهنی در ساختار قدرت ایران،
آمادگی شــنیده ابعاد فاجعه آمیز وضعیت تهران از نظر مالی ،محیط زیستی و کیفیت زندگی
نیستند .دلیل این است که درست مانند همان سبکی که در سطح ملی مطرح است که تا هر
حرفی زده شــود به یک جناحی اصابت میکند و واکنشهای سیاســت زده را بر میانگیزد،
فضایی در این ساختار رانتی ضد توسعهای ایجاد شده که بحثهای کارشناسی هم در معرض
این قرار میگیرند که حمل بر چیزهای دیگری شود.
مؤمنی در ادامه گفت :از نظر اصول و مبانی برای اداره شــهر ،اگر واقعا به شــکلی بتوانیم
از مســائل کالنشهرها به ویژه سیاســت زدایی کنیم و تالش کنیم که علم مبنا و مالک و
فصلالخطاب در قضاوتها بشود ،احتمال اینکه بتوانیم نجات پیدا کنیم وجود دارد و در غیر
صورت باید مدتها هزینههای غیرقابل بازگشت داشته باشیم.
ایــن اقتصاددان در ادامه افزود :مطالعهای که به آن اســتناد میکنم میگوید که وقتی در
ســال  1391این شخص تصمیم به کاندیدا شدن گرفته است (بدون هیچگونه داوری) تعداد
پروانههای تجاری صادره از سوی شهرداری در مقایسه با سال  138 ،1390برابر شده است.
در واقع این نسبت شدت خواب آلودگی یا خواب زدگی نهادهای نظارتی و شدت بیانگیزگی
نهادهــای تخصصی مدنی را به نمایش میگذارد و من صرف نظر از اینکه چه کســی باید
پاسخگو باشد یا نباشد ،میگویم ابعاد هزینههایی که تا دهها سال آینده شهر تهران برای این
سهلانگاری و هوسرانی فاجعه آمیز باید بپردازد را در نظر بگیرید تا ببینید منطق قفل شدگی
به تاریخ و وابستگی به مسیر طی شده ما را در معرض چه چیزهایی میتواند قرار دهد.
مؤمنی گفت :در همین سال ،یعنی سال  1391تعداد پروانههای اداری صادر شده در مقایسه
با ســال قبل خود یعنی سال  50 ،1390برابر افزایش پیدا کرده است .ما در اقتصاد میگوییم
به مارجینها کار داریم؛ یعنی تغییرات  3درصدی و  4درصدی و  5درصدی زیر ذرهبین قرار
میگیرد و آن همه کوشــشهای پژوهشــی و نظری به آن معطوف میشــود اما در این جا
تغییرات به طرز وحشتناکی خود را نشان میدهد و مضمون تمام اینها گروگانگیری آینده
این کشــور و مردم تهران است .جامعه چنین هزینهای پرداخته فقط بخاطر اینکه ما در سال
 1391در معرض یک سیکل سیاسی قرار گرفتیم و کسی که ذینفع بوده از موقعیت خود این
گونه استفاده کرده است.
وی افزود :در آن مطالعه میگوید که تعداد پروانههای تجاری صادره در سال  1391معادل
 10برابر کل پروانههای تجاری صادره از ســوی شهرداری تهران در دوره سالهای  1381تا
 1390است .چطور چنینچیزی امکانپذیر میشود و چه کسی باید پاسخگو باشد که ما تا چند
سال آینده هم در گروگان چنین هوسرانیهایی قرار داشته باشیم .ماجرا این است که چنین
اتفاقاتی صرفا و منحصرا در چارچوب مناسبات غیرشفاف و رانتی امکان پذیر است .بنابراین
اگر ما میفهمیم که شهر و کشورمان چنین هزینههایی را پرداخت کرده باید واقعا یک جنبش
مدنی مطالبه کننده شفافیت در دستور کار قرار بگیرد .آیا اکنون شهروندان تهران میدانند که
یکی از بوستانهای مهم شهر به عنوان تهاتر در این بده بستانهای مالی بر فرض مثال به
یکی از بانکها واگذار شده است؟ آیا میدانیم که چقدر واگذاریهای غیرمتعارف در بوستان
والیت صورت گرفته و دهها و صدها حیطه عدم شفافیتهای دارای پتانسیل فاجعه آفرینی.
این اقتصاددان در تشــریح وضعیت کنونی شهر تهران خاطرنشان کرد :همین االن که ما در
معرض تغییر شهردار هستیم دقیقا به سبک دولت احمدی نژاد شهردار جدید باید حداقل یک
اداره مستقل جدید ایجاد کند تا انشاءاهلل بعد از سه سال بتوانیم بفهمیم که رقم بدهی به میراث
مانده از شهردار قبلی چقدر است یا بتوانیم بفهمیم میزان مازاد تراکم غیرمجاز واگذار شده چقدر
است .بتوانیم بفهمیم انبوه قراردادهایی که با صالح دیدهای شخصی و غیرشخصی در معرض
ترک تشریفات مناقصه قرار گرفتهاند چقدر است .مؤمنی در پایان تصریح کرد :از نظر کیفیت
زندگی وقتی مناسبات به این شکل شده است ،حتی اگر بخواهیم به زمانهای گذشته خیلی
دور هم برنگردیم براساس رتبه بندی مؤسسه بین المللی مرکر از نظر شاخص کیفیت شهر
زندگی ،رتبه تهران از  187در ســال  2011به  199در ســال  2017رسیده است .یعنی ما در
سایه آن عدم شفافیتها و در سایه آن سیاستزدگیها و در سایه آن مدیریتهای ناکارآمد و
شبههناک ،هم آینده مان به تاراج رفته و هم کیفیت زندگی موجود شهروندان در معرض یک
روند انحطاطی و قهقرایی قرار گرفته است.

یادداشت روز

رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی:

تفاوت زیستجهان نسل اول انقالب
و دهه شصتیها

دولت دوازدهم مقابله ریشهای با فساد را
الزمه تحقق پیشرفت و عدالت میداند
رئیسجمهور گفــت :آزادی،
آرامــش ،امنیت و پیشــرفت
برنامههای اساســی در  4سال
آینده است.
به گزارش ایســنا ،حجتاالســام
و المســلمین حســن روحانی صبح
روز سهشــنبه در جلسه رای اعتماد
وزرای پیشــنهادی در صحن علنی
مجلــس با اشــاره به اینکــه مردم
در انتخابــات اخیر مســیر اعتدال و
برنامههای رئیسجمهور منتخب را
برگزیدند ،اظهار داشــت :من خود را
به تحقق این برنامهها متعهد میدانم
و از حقوق همه مــردم چه آنهایی
کــه به من رای دادند و چه آنها که
به دیگران رای دادند صیانت و دفاع
میکنم.
رئیسجمهور تأکید کــرد :دولت
عزم دارد کــه در 4ســال آینده به
اصالح ســاختارها پرداخته و در این
مسیر به کمک مجلس و قوهقضائیه
نیــاز دارد .دولــت دوازدهــم برای
هماهنگی هرچه بیشتر سیاستهای
اقتصادی به فرآینــد تصمیمگیری،
اقــدام و نظارت ســامانی نو خواهد
داد و با چابکســازی و شفافسازی
دستگاههای دولتی ،زمینه همکاری
و رقابت مردم را فراهم میسازد.
رئیس دولــت دوازدهم با اشــاره
به اینکه در دولت یازدهم منشــور
حقــوق شــهروندی را بــه عنــوان
راهی برای اهتمام بیشــتر به حقوق
شــهروندان تدوین نمودیم ،تصریح
کرد :دولت دوازدهم بر رعایت کامل
آن پای خواهد فشرد.
وی با اشــاره به اینکه هدف همه
اقدامــات دولت معطــوف به تامین
منافــع ملی همه ایرانیــان و ارتقای
کیفیــت زندگی آنان اســت ،خاطر
نشــان کرد :دولت دوازدهم خواستار
آزادی و امنیــت مردم ایــران برای
تحقق آرامش و پیشرفت کشور است.
وی افزود :دولــت دوازدهم مقابله
ریشهای و همهجانبه با فساد را الزمه
قطعی تحقــق پیشــرفت و عدالت
اجتماعی میداند.
رئیــس دولــت دوازدهــم درباره
برنامههای اقتصادی دولت هم اظهار
کرد :کشــور ما امروز با مشکالتی از
قبیل بودجــه دولت ،نظــام بانکی،
صندوقهــای بازنشســتگی ،آب و

محیط زیست مواجه است .عدم توجه
به این مسائل میتواند دستاوردهای
بزرگ نظام جمهوری اسالمی ایران
را در عرصههای گوناگون با آســیب
مواجه کند.
وی همچنیــن با اشــاره به اینکه
علیرغم همــه اقدامــات خوبی که
توســط دولتهای قبلی ایجاد شده
است ،حل مشکالت ساختاری کمتر
مورد توجه بوده است ،گفت :شکاف
بزرگ میان ســطح رفاه مورد انتظار
مردم و مشــکالت بزرگ ساختاری
را همواره درآمدهــای ناپایدار نفت
پر کرده اســت .همین باعث شــده
است که ما نتوانیم ضعفهای بزرگ
سیاستگذاری خود را مشاهده کرده
و از آنها درس بگیریم.
وی خاطر نشان کرد :ما دو گزینه
بیشــتر بر ســر راهمان نداریم ،یا با
تدبیر اصالحات اقتصــادی را انجام
میدهیــم یا با تشــدید مشــکالت
و بحرانهــای ناشــی از نپرداختن
درســت به مســائل دچار میشویم.
دولــت یازدهم در راســتای راه اول
تحقق راه درســت برای دستیابی به
آرامش اقتصادی-سیاسی و گسترش
روابط با دنیا زمینــه را برای اصالح
ساختارها فراهم کرد.
وی با ارائــه راه حلی برای برطرف
کردن مشکل تعادل در بودجه کشور
گفت :باید اتکای درآمدهای نفت به
منابع پایدار افزایش پیدا کند از این
در دولت دوازدهــم به دنبال اصالح
نظام مالیاتی هستیم.
رئیس جمهور در ارتباط با موضوع
ریشهکن کردن فقر مطلق گفت :در
مســئله فقر و توزیع درآمد هر چند
مجموعه مــواردی که اکنون توضیح

دادم میتوانــد زمینهســاز تغییر در
چهره فقر و توزیع درآمد در کشــور
شــود ،اما عالوه بــر آن باید بگویم
که ما برای دســتیابی به اهدافمان
نیازمنــد تغییر در شــیوه اجتماعی
خــود هســتیم .دولــت دوازدهــم
حمایتهای خود را از یک پوشــش
گســترده و بدون هدفگیری دقیق
که به اتــاف منابع انجامیده بود ،به
تمرکز در پوشش گروههای نیازمند
تغییر خواهد داد.
وی افــزود :حمایتهای اجتماعی
نامشــروط را به صورت حمایتهای
مشروط و زمان دار را اصالح میکند.
انتظار میرود با این اقدامات تا سال
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میلیون نفر از اقشار آسیبپذیر بهبود
 5برابری داشته باشد و انشاءاهلل فقر
مطلق ریشهکن شود.
وی با اشــاره به ضــرورت احترام
گذاشــتن بــه تنوعهــای قومیتی،
زبانــی ،مذهبی و اجتماعی اشــاره
کرد و گفت :انتخاب شایسته زنان و
جوانان در بحثهای مدیریتی کشور
و اســتفاده از آنها در معاونتهای
وزارتخانهها زمینه ساز آینده خواهد
شد.
رئیس جمهور در ادامه ســخنرانی
به سیاســت خارجی دولت دوازدهم
اشاره کرد و گفت :سیاست خارجی
دولــت دوازدهم تعامل گســترده و
حفظ عزت ایرانیان است.
رئیس جمهور با اشــاره به اولویت
سیاستهای فرهنگی دولت دوازدهم
اظهار کرد :اولویت ما اخالقی زیستن
است .نکته دوم زدودن نگاه امنیتی
به فرهنگ و بسط آزادیهای قانونی
مخصوصا دوری کردن از برخوردهای
ســلیقهای که امروز معضل اصلی ما
اســت .ســومین موضوع به کیفیت
گرایــی به مدارس و دانشــگاهها باز
میگردد .تــاش خواهیــم کرد تا
دانشــجویان و دانش آموزان را برای
حضور در اجتمــاع کارآمد خواهیم
کرد.
وی به اولویتهای دولت دوازدهم
در موضوع محیط زیست اشاره کرد
و گفت :اصــاح مدیریت منابع آب،
مقابله با فرســایش خاک ،بهویژه در
مســاله احیای جنگلهــا ،مقابله با
آلودگی هوا بهویژه در کالنشــهرها،

جواد شقاقی-روزنامهنگار
مقابله با ریزگردها از اولویتهایمان
اســت .بهویژه در مقابله با ریزگردها
بــا مدیریت جدید ســازمان محیط
زیســت مفصل صحبت کردم .حفظ
جنگلها و مدیریت پسماندها نیز از
دیگر اولویتهایمان است.
روحانی در حوزه بهداشت و درمان
نیز گفت :دولــت یازدهم به موضوع
بهداشــت و درمان اهمیــت فراوانی
داده و در دولــت دوازدهــم هم به
آن توجه خواهد کرد .نظام ســامت
کشــور نیازمند اصالحات ساختاری
اســت .وی همچنین گفت :توجه به
آســیبهای اجتماعــی از مهمترین
مســائل مطرح شده اســت و دولت
این موضــوع را دنبــال میکند .در
ماههای اخیر آســیبهای اجتماعی
مقداری کاهش پیدا کرده اســت و
نیازمند پیگیری بیشتری است .این
موضوعات خالصــهای از برنامههای
دولت است که در این مسیر حرکت
خواهد کرد.
روحانــی در جریان جلســه رای
اعتماد به وزرا در صحن علنی مجلس
گفت :من میخواهم به شایعاتی که
در این روزها در مورد کابینه مطرح
است پاسخ بدهم .کابینه دوازدهم را
بــا توجه به رویکردهــا و برنامههای
مطرح شــده و پس از مشورتهای
فراوان و ارزیابی علمکردها و براساس
کارآمدی و با توجه به جمیع جهات
و محدودیتها موجود انتخاب کرده
و به همه آنها اعتماد دارم.
وی ادامه داد :در معرفی وزرا تحت
فشار هیچ جناح و حزبی نبودم البته
همه جریانها پیشــنهادهای خود را
مطرح کردند .شــایعات دیگری هم
در مورد تهیه لیســت با نظر رهبری
مطرح شد که درســت نبود .من در
چینش کابینه دوازدهم مانند کابینه
یازدهم عمل کــردم .با رهبر انقالب
من ســابقه رفاقت  50ساله و ارادت
به ایشان دارم و در همه مسائل مهم
با ایشان مشورت میکنم ایشان هم
با کمال محبت آنچــه که مصلحت
کشور است را تذکر میدهند.
وی خاطر نشــان کرد :معرفی وزرا
در چارچوب قانون اساســی است و
امروز من  17وزیر را به شما معرفی
میکنم و وزیر علوم را نیز در فرصت
باقی مانده معرفی خواهم کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور:

دستآوردهای سیاست خارجی در سطح بینالملل قابل افتخار است
معاون اول رئیس جمهوری گفت:
دستاوردهای سیاســت خارجی در
چهارســال اخیر قابل افتخار و قابل
ارائه در ســطح بیــن المللی بوده و
دهها مســئله در این حوزه حل شده
است.
به گزارش ایرنا ،اسحاق جهانگیری
روز ســه شــنبه در ادامه بررســی
برنامههــای دولــت دوازدهم ،ضمن
قدردانــی از موافقیــن و مخالفین،
هیئــت رئیســه و ریاســت مجلس
شــورای اســامی افــزود :یکی از
بحثهــای جــدی مجلــس بحث
هیئت وزیران و کابینه است؛ به طور
طبیعی بحثها جدی و طوالنی بوده
و نیازمند حوصله بیشتری است و از
حوصله نمایندگان تشکر میکنم.
وی ســخنرانی خود در زمان اخذ
رای اعتماد دولــت یازدهم در چهار
سال قبل را یادآور شد و افزود :چند
ســال پیش در مرداد مــاه و همین
ایــام ،کابینه معرفی شــده بود .در
کلیــات برنامههای دولــت و بعد از
صحبت مخالفین و موافقین ،خدمت
نمایندگان و ملت بــه نمایندگی از
رئیسجمهوری مطالبی عرض کردم.
آن موقــع وقتی به شــاخصها و به
وضع اقتصاد کشــور نگاه میکردیم
از حوزههای مدیریت کشور ،وضعیت
نظام کارشناســی ،وضعیت سیاسی
کشــور و نیروهای انقالب و وضعیت
سیاســت خارجی اتفاقاتی در فضای
بین الملل علیه کشور افتاده بود.
معاون اول رئیس جمهوری گفت:
اگر در آن مقطع کســی به هر کدام
از این بخشها نگاهــی میانداخت
فکــر میکــرد وارد دوره جدیدی از
مسئولیت میشود .آنچنان وضعیت

سنگین و سخت بود که خیلی جرئت
میخواســت انســان بهطــور قاطع
بگوید با اطمینان در این مســیر گام
برخواهیم داشتیم و نیز بگوید تیمی
که به عنوان کابینه معرفی شده قادر
است این شــرایط را بهنحو مطلوب
اداره کند.
وی ادامــه داد :اگر اوضاع کشــور
در ســطح جهــان بررســی شــود
دستآوردهای بســیار بسیار موفقی
به دســت آمده که قابــل افتخار و
قابل ارائه در سطح بین المللی است.
ما به فضــل الهــی و علیرغم همه
محدودیتهایی که وجود داشت در
سیاســت خارجی امروز به نقطهای
رســیدیم که بــا حل بســیاری از
مسایل ،باز به دولت اعتراض میشود
که شــما منابع خارجی زیادی وارد
کشور نکردید.
جهانگیری اضافــه کرد :همچنین
باز به دولت میگویند شما در منطقه
خاورمیانه کــه گروههای تکفیری با
هدف خاصی از طرف هم قدرتهای
بینالمللی و هم کشــورهای منطقه
حمایت ایدئولوژیک و مالی میشدند
مســائل منطقه را حــل نکردید؛ در
حالــی که دههــا مســئله دیگر در
سیاســت خارجی حل شده و دیگر
ایرانهراسی وجود ندارد.
وی اظهارکــرد :امروز را با ســال
 92مقایسه کنید .نیروها و فرزندان
انقالب دور هم جمع شــدند و هدف
مشترک دارند و هدف این است که
کشور پیشــرفت کند و امروز کشور
از یک انســجام کامل برخوردار شده
است.
معاون اول رئیس جمهوری گفت:
در همین مجلس شــورای اسالمی

سی دی علیه خانواده رئیس مجلس
پخــش میکردند؛ آن هــم نه فرد
عــادی بلکه توســط رئیس جمهور،
ولی امروز همه قوای سهگانه برادرانه
در یک راســتا کار میکنند و ممکن
اســت به عملکرد یکدیگر نقدی هم
داشته باشیم .
معاون اول رئیس جمهوری خاطر
نشــان کرد :در شــاخصهای کالن
اقتصادی تورم  40درصدی به کمتر
از  10درصد کاهش یافت و آن زمان
هیــچ اقتصاددانی چنین پیش بینی
نداشت که رشد منفی  6.8درصدی،
سال گذشته به  12درصد برسد.
جهانگیری افزود :برخی دوســتان
میگوینــد این رشــد در کل بخش
اقتصادی پخش نشــده اســت و در
برخی بیشتر و در برخی دیگر کمتر
اســت؛ بله ولی کمتر چنین رشدی
حاصل شده است.
وی ادامــه داد :در بخــش نفــت
وگاز کشــور ،اگر آقای زنگنه مهلت
یابــد محدودیتهایی کــه در زمان
آغاز دولت یازدهم وجود داشــت را
میگوید و البتــه همین موضوعات
باعث شده بود علیرغم میل باطنی

سياسي

مسئولیت را قبول کند .
معاون اول رئیس جمهوری گفت:
وزیر نفت هنوز نتوانسته است مسائل
نفت را به مردم بگوید .حتما سئوال
این است که  100میلیارد دالر ذخایر
ارزی کشــور بعد از برجام ازاد شده
ولی چرا خودش را نشان نمیدهد .با
این وجود ،ما نیامدیم بگوییم ذخائر
را در کجا حبس کردند .
جهانگیری افزود :نیامدیم بگوییم
ارز بانــک مرکزی در کجا ســپرده
گذاری شــده و به شرکت نیکو داده
شــده اســت و آقای زنگنه یکی از
کارهــای مهمی کــه در دوره قبل
انجام داد تمرکــز در پارس جنوبی
بــود و امروز به نقطهای رســیده که
با قطر مســاوی برداشت میکنیم و
حتی بیشتر برداشت میکنیم .
وی اضافه کرد :هیچ فردی ککش
هــم نگزیــد در این هشــت ســال
چــه میزان از منابع ایــران به دلیل
بیعرضگی مدیریتی بــه یغما برده
شد.
جهانگیــری اظهارکــرد :در بخش
کشاورزی کشــور یادمان رفته شش
میلیون تن گنــدم وارد کردیم ولی
االن یکی از مشــکالت آقای حجتی
این اســت که  3میلیــون تن گندم
مــازاد را چطور صــادر کند .یکی از
سیاستهای اقتصاد مقاومتی امنیت
غذایی بود و امروز در تمام کارهایی
کــه بــه امنیــت غذایی مــردم باز
میگردد به نقطه قابل قبولی رسیدم.
معاون اول رئیس جمهوری گفت:
طرح ســامت در این دوره اجرا شد
و بیمــه کردن مردم در روســتاها و
شهرها وحاشیهنشینها دراین دوره
انجام شد.

انســانها در جهانهای متفاوتی زیســت میکنند و فهم این جهانهای
متفاوت از سوی یکدیگر کار آسانی نیست؛ مخصوصا وقتی این دنیاها ،مربوط
به دو نسل متفاوت باشند.
هر نســلی با توجه به فرم زندگی دوره تاریخی خودش و نیز تجارب نسلی
و شــیوه تفکر و نوع آگاهی آن دوره ،جهان زیسته و تجربه شده خاص خود
را دارد .اینگونه نیســت که انسانها در یک جهان مشترک ،اما به شیوههای
متفاوتی زندگی کنند ،بلکه ما آدمها جهانهای متفاوت خودمان را داریم .گاهی
این جهانهای خاص ،آنقدر از هم متفاوت میشــوند که هرگونه فهمی را از
جانب یکدیگر با مشکل مواجه میسازند .طرح این مسئله از آن روی داللت
ت جهانهای متفاوت ،قواعد زبانی و سیاست زندگی
سیاسی دارد که اوال ،زیس 
خاص خود را دارند و عدم فهم مناسب این مسئله ،گاه منجر به تحمیل قواعد
جهانی بر جهان دیگر ،و خشونت نسلی بر نسل دیگر میشود؛ دوما ،با توجه
به تغییرات سریع و بنیادینی که در طول چند دهه اخیر در ایران اتفاق افتاده،
دو نســل از انسانها در این کشــور ،یعنی نسل اول انقالب و نسل دهه ،60
جهانهای کامال متفاوتی را یکدیگر تجربه کرده و زیستجهانهای متفاوتی
را از هم داشتهاند.
با توجه به اینکه نسل اول انقالب ،تمامی موقعیتهای اجتماعی و سیاسی را
در اختیار خود داشته است ،به واسطه آن دائما سعی کرده قواعد زبانی و شیوه
زندگی خود را بر جهان متفاوت نسل دهه  60تحمیل کند ،و این خشونتی بوده
که میتوان از آن به عنوان خشونت میان نسلی یاد کرد .هویت و تمام هستی
انسانها ،همان تجربههای زیســته و دنیای خاصی است که برای خودشان
ساختهاند و نابودی این دنیا مساوی با نابودی هستی انسانهاست.
دنیای نســل اول انقالب ،با دنیای ما دهه شصتیها بسیار متفاوت است؛
زندگی برای نسل اول انقالب ،رمان بود اما برای ما دهه شصتیها داستانهایی
کوتاه است؛ داستانکهایی که شروع نشده اوج میگیرند و در همان اوج خاتمه
مییابند .نســل اول انقالب ،حال را به گذشــته ربط مــیداد و طرحی برای
آیندهاش درمیانداخت اما رخدادهای زندگی ما درون حفرههایی گسســته در
نقاطی منحصر بهفرد از فضا و زمان اتفاق میافتند.
سیاست برای آنها مقولهای مربوط به حوزه عمومی و مبارزه برای تثبیت
برداشتشان از مفهوم خیر عمومی بود اما سیاست برای ما مقولهای مربوط به
تدبیر منزل است .همپای سیلیکونهای کامپیوترها و موبایلها ،که کوچک
و کوچکتر شــدهاند ،سیاســت هم برای ما کوچکتر شده است و همیشه
همراهمان اســت؛ تا دم در توالت؛ با دوربینهایی که جلوشــان گذاشته شده؛
حتی تا داخل توالت؛ زمانی که داریم به بدبختیهایمان فکر میکنیم و روی
درآن چیزی مینویسیم.
زندگی برای نسل اول انقالب ،ریشــه و عمق داشت اما برای ما سطحی
و زودگذر اســت .آنها مدت زیادی را با اسطورههایشــان زندگی میکردند
و به همین خاطر اســت که دلبستهشــان میشــدند و االن دلشان برای
اسطورههایشان تنگ شده و احساسات نوستالژیک پیدا کردهاند اما اسطورههای
زندگی روزمره ما به آنی خلق میشوند و سریع هم متالشی میشوند و از یاد
میروند.
جهان نسل اول انقالب ،ساده بود؛ به همین علت برای سوال چه باید کرد ؟
مثل لنین به راحتی جوابی فراهم آورده و انقالب میکردند اما ما را با بزرگان چه
کار! ما بازیگوشی خودمان را میکنیم؛ جهان ما بسیار پیچیده و متکثر است
و سریع هم پیش میرود ،ما جوابی از پیش آماده برای مشکالتمان نداریم به
همین خاطر است که اینگونه گیج میزنیم و آنها همیشه میگویند :جوان هم
جوانهای قدیم ،و میخواهند باز هم ما را اسیر استبداد اسطورههای خودشان
گردانند .این روزها حال و روز نســل دهه  60اصال خوش نیســت؛ سیاست
معطوف به زندگی ،جای خود را به روزمرگی سیاســت داده است؛ هیچکس
آرمانی ندارد؛ دیگر هیچکس حتی قهرمان داستان زندگی خودش هم نیست؛
زندگی بدون فراز و نشیب دارد پیش میرود ،دیگر کسی داستانی شورانگیز را
برای زندگیاش آغاز نمیکند؛ ما فقط معنازدایی و برانداختن اسطورهها را یاد
گرفتهایم چون زیر سازمان بزرگی از حقیقت و استبداد اسطورهها قرار گرفته
بودیم؛ ما هنوز خلق معناها و اسطورههای جدید را یاد نگرفته ایم .اما  ...اما چاره
کار ،قبول زیستجهان نسلهای قبل و رجوع به اسطورههای دهههای چهل
و پنجاه نیست .نسل ما باید اول جهاناش و خودش را بازنمایی کند ،به جای
اینکه نســل اول انقالب ،مدام آن را بازنمایی کند و بعد با توجه به این جهان
متکثر و سیالمان ،اسطورههای متکثر و زودگذرمان را خلق کنیم .اسطورههایی
کوچک ،متکثر ،وابســته به موقعیتها و شرایط؛ اسطورههایی که سریع خلق
میشوند و سریع هم متالشی میشوند؛ یک وضعیت دموکراتیک اسطورهای.

خبر
نادر قاضیپور در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات:

سرورهای تلگرام کجا است
که ما نمیبینیم؟
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت :گفته شده سرورهای تلگرام به
ایران آمده ،این سرورها کجاست که دیده نمیشود و ما آنها را نمیبینیم.
به گزارش تســنیم ،نادر قاضیپور نماینده مــردم ارومیه در مجلس
شــورای اسالمی در جلســه علنی نوبت عصر روز سهشــنبه پارلمان
در مخالفــت با وزیــر پیشــنهادی ارتباطات و فنــاوری اطالعات با
طــرح این ســؤال از وزیــر پیشــنهادی ارتباطات که شــما با وزیر
شــدن میخواهید سیاســتهای واعظــی را اجرا کنید یــا به دنبال
اجرایی کردن سیاســتهای باالدســتی هســتید؟ گفت :به شما پدر
تلگــرام میگوینــد ،گفته شــده ســرورهای تلگرام به ایــران آمده،
این ســرورها کجاســت که دیده نمیشــود و ما آنهــا را نمیبینیم.
وی افــزود :آقای جهرمی! شــما مشــکل تلگــرام را چگونه حل
کردهایــد؟ آیا فــردی که دارای لیســانس قــدرت اســت ،توانایی
انجــام امــور تخصصــی مربــوط بــه وزارت ارتباطــات را دارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد :تعداد زیادی فارغالتحصیل و
دکترا در حوزه ارتباطات داریم ،لیسانس قدرت چه کاری میتواند انجام دهد؟
وی تصریــح کــرد :آقــای آذریجهرمــی! توضیح دهیــد که در
مبــارزه با قاچــاق ترافیک چــه کاری انجــام دادهاید؟ شــما عضو
هیئتمدیــره "رایتل" بودهایــد ،در این اپراتور چــه کاری کردهاید؟
مگــر غیر از این اســت که به حریم خصوصی ورود شــده اســت؟!
قاضیپــور بــا تأکید بر اینکه در حوزه زیرســاخت پیشــرفت قابل
توجهی دیده نمیشــود ،افزود :طرحهای مربــوط به خطوط انتقال یا
دیتــا انجام نشــده و عملکــرد آذریجهرمی هم خوب نبوده اســت.
قاضیپــور در پایــان خاطرنشــان کــرد :مدیرعامــل تلگرام یک
روســی صهیونیســتی و فراری از روســیه اســت ،آقــای جهرمی!
پــس از رایزنی شــما با این ســرویس ،هر روز ادبیــات مدیر تلگرام
علیــه جمهوری اســامی ایــران بیادبانهتر شــده اســت ،بنابراین
الزم اســت مســئولین قضایی و امنیتی به این موضــوع ورود کنند.

