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تحول تازه در روند مذاکرات وین؛

خروج نام اکثر افراد ،اشخاص
ونهادهاازفهرستتحریمها
1

روزگار دشوار معلمی
در دوران کرونا
4

افشاگری نماینده تهران علیه مجلس
ادامه دارد:

تفویضقانونگذاری
به چند نفر
2

مذاکرات گروه  ۴+۱و آمریکا برای گام نهایی

حاشیهها فعالتر از متن
در وین
3

حال و هوای مهمترین بازارهای پایتخت
در جریان نشست ایران و غرب در وین

سرمایههاییگرفتارتعلیق
تـرجمـــه

6

نگرانی در میان گروههای سیاسی
رژیم صهیونیستی افزایش یافت

نتیجه قمار نتانیاهو
بر سر ایران

طنـــــز

3

در تشریح کار خالقانه
مسئوالن با تجویز آبزیان

تقویت تخیل
بر سفرههای خالی
یادداشت

از معلم نوشتن دشوار است
سیدعبدالهادی آرامی
روزنامهنگار

برای معلم نوشتن و از معلم گفتن دشوار است.
آنچنان که نمیتوان در قالبهای رسمی تقدیر
کرد و پاس داشت .مخاطبت کارمندی نیست که
با کت و شــلوار اتوکشیده در ساعت مشخصی
میآید و در ساعت مشخصی میرود و جز بین
این دو زمان ،نمیتوانی پیرامون آنچه تخصص
دارد سوالی بپرســی .مخاطبت یک کار روتین
همیشگی را انجام نمیدهد که در هنگام ه تقدیر
بنویسی به دالیل زیر شما را شایسته دانستیم.
حتی در این سالها که شوربختانه کرونا ،توانمان
را گرفته ،کارش نه تنها کمتر شده که بیشتر از
آنچه شده که پیشتر .از معلم نوشتن در سالهای
عادی -که دغدغهمان ماهیهای ســفره هفت
سین بود -هم دشــوار و ناشدنی بود .چه ،آنچه
میدیدی همــه آن چیزی نبود که معلم انجام
میداد .اگر معلمی در هنگامه تدریس دستش به
ناحق بلند میشد و کتکی میزد ،تمام رسانهها
آن را به فوریت منتشر میکردند؛ اما دهها و صدها
معلم در راه آمــوزش به فرزندان این مرز و بوم،
جان خود را از دســت دادهاند و رســانهها آنها
را ندیدند .از معلم نوشــتن در میانهای که حتی
وزیر -این نزدیکترین مسئول به معلمان -جانب
معلمان نیســت و هر چند روز سخنی میگوید
که ســاعتها و روزها باید مشــاورینش تبیین
کنند که منظورش این نبوده و آن بوده ،دشوار
است .دشوار است بنویســی از معلمی که یک
ســال تمام ،ابتدا کارش را انجام میدهد و پس
از یک سال وزیر افتخار میکند که حقوق همان
ساعاتش را نصفه و نیمه پرداخته است .وزیری
که نشــان میدهد دغدغه نمایندگان مجلس
در هنگامه رای اعتماد که به ســالها دوریاش
از آموزش و پــرورش پرداخته بودند ،همچنان
پربیراه هم نبوده است .سخنانی چنان میگوید
که انگار وزیر وزارتخانه دیگری اســت که آمده
تا نان ســفره معلمان را از این چیزی که هست
کمرنگتر و کمرونقتر کند .در نبود تشکلهای
صنفی ،دشوار است اگر بدانی که معاون وزیر ،به
کذب (به گواه رسانه صدای معلم) خود را دارنده
فوق لیسانس و دکتری میداند و چه بسا بابت
آن حقوقها گرفته است و هنگام پرداخت حقوق
معلمان چرتکه میاندازد که معلمان در اسفند
 98تدریس شاد نداشتهاند و یادش رفته است در
همان روزها معلم آبادانی با کرونا و از روی تخت
بیمارستان به دانشآموزانش درس ایستادگی و
وجدان کاری داده است.
ادامه در صفحه 7
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هشدار جهانگیری به مخالفان تندروی دولت:

دوگانه ظریف  -سلیمانی ممنوع
همدلی| فضاهایی که تازه در دنیای مجازی ایجاد
شده تا افراد راحتتر و به صورت چندجانبه با هم
گفتوگو کنند ،بدون تردید کار رسانه ملی را دشوار
خواهد کرد .وقتی بتوان در هرساعتی از شبانهروز
چند ده هزار نفر را در یک استودیوی مجازی کنار
هم جمع کرد و بدون هیچگونه پارازیت ،سانســور
و جلوههای ویژهای ســوال کرد و پاسخ شنید و در
لحظه نیز به هرکجای جهان مخابره شــود ،دیگر
چه نیازی به ناز و کرشمه صداوسیما با فیلترهای
عجیب وغریبش؟شبکه اجتماعی«کالبهاوس»
کمی پــس از حضورش در دنیــای دیجیتال آن
چنان نگاهها و کاربران فضای مجازی را به ســوی
خود جلب کرد که دیگر هیچ سیاستمدار و چهره
مشهوری تاب مقاومت دربرابر دعوت بهگفتوگو را
ندارد .در همین چند ماه اخیر در فضای سیاسی و
رسانهای ایران بسیاری از سیاستمداران خود را در
این فضا در معرض سواالت کاربران قرار دادند و از
این منظر از این شــبکه مجازی ،رسانهای شفاف،
چاالک و در لحظه ســاختند.جمعه شب گذشته
اسحاق جهانگیری معاول اول رئیس جمهوری نیز
با حضور در اتاقی که ســایت انتخاب در این فضا
ایجاد کرده بود ،به سئواالت مختلفی پاسخ داد ،که
گزیدهای از آن به دنبال میآید:
نگران کالب هاوس نباشید
کالبهاوس فرصت خوبی است؛ به همه دوستانی
که نگران هستند و طوری اظهار نظر میکنند که
از فضای مجازی و توسعه آن ،میترسند ،میگویم
که چرا میترسید؟ اتفاقا شفافیت در همینجا معنا
پیدا میکند؛ بگذارید مردم آزادانه صحبت کنند.
اپراتورها در کالبهاوس اخالل ایجاد کرده بودند،
اما آقای جهرمی پیشنهاد دادند که جرائم سنگینی
ایجاد شود برای اخاللگران در این شبکه اجتماعی.
به پیشــنها د هاشــمی و خاتمی وارد
انتخابات شدم
با پیشنهاد آقایهاشمی و آقای خاتمی و موافقت
آقــای روحانی ،در ســال  96وارد صحنه انتخابات
شدم؛ وفای به عهد آنی بود که وقتی مردم را دعوت
کردیم که رای بدهند ،باید در دولت میماندیم که
مسائل را پیگیری کنیم.من به آقای روحانی پیشنهاد
دادم بعد از انتخابات که معاون اول دیگری را انتخاب
کنند و من را مشــاور کنند ،امــا قبول نکردند.من
مســئول بودم که از  24میلیون رای رئیس جمهور
حفاظت میکردم .هم مسئول ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادی بودم ،هم مســئول اقتصاد مقاومتی بودم،
فکر میکنم در این زمینه ،ازاینکه ماندم و خدمت
کردم به مردم ،کار خوبی انجام گرفت.
ارز  4200تومانی اصرار سران قوا بود
ما با شــروع دولت ،ســه نرخ ارز داشــتیم ،ارز
 2477 ،1200و ارز آزاد که از اسفند  91حدود 4
هزارتومان بود ،ولی با شروع این دولت روند کاهشی
پیــدا کرد.روزهای اول ،دو تا ارز اول را با هم ادغام
کردیم ،چون فکر میکردیم که باید تکنرخی شود.
مدتی طوالنی در زمان دولت یازدهم ،نرخ دالر در
محدوده ثابتی حرکت کرد.در پایان دولت یازدهم،
دولت در کانال ســه هزارتومان بود.در ســال ،95
شــوکی در بازار ایجاد شد ،عمدتا دیگر بازار رفت
روی سازوکارهای اقتصادی مثل عرضه سکه ولی
معلوم شد که پایدار نیست.برای چند ماه قرار بود
ارز  4200باقی بماند.در مرداد ماه که رئیس جدید
بانک مرکزی آمد ،جلســه سران سه قوه تشکیل

شد ،در آن جلسه بحث سیاستهای ارزی بررسی
شد؛ باید تصمیم جدی گرفته میشد ،آنجا براساس
اصرار برخی از ســران قوای ســه گانه ،تصمیم بر
این شــد که ارز  4200بماند.این که گفته شــد
ارز جهانگیری ،وقتی آن شــب تصمیمگیری شد،
اعضای آن جلسه که شــامل تیم اقتصادی دولت

و غیر دولت بود ،پایان تصمیمگیری اعضای دولت
و برخی از مشاورین رسانهای آقای رئیس جمهور،
پیشــنهاد کردند برایاینکه تحت عنوان تصمیم
دولت در جامعه جا بیفتد ،جهانگیری آن را اعالم
کند ،اما من مخالف بودم.ایــن ارز  4200مصوبه
جلسه سران سه قوه است؛اینکه آقایان درموردش
اظهار نظر نکردند بعدا ،به خودشان بر میگردد.
راهی جز رای دادن برای اصالح امور نداریم
من فکر میکنم که اگر بخواهیم به زبان جوانان
شرایط را توصیف کنم ،باید بگویم که اگر شهروندان
کنار صندوق رای جمع نشوند ،ممکن است شهر
سقوط کند؛ هیچ راهی جز رای دادن برای اصالح
امور نداریــم؛ اگر راه دیگر داشــتیم که از طریق
آن بتوانیم اصالحات کنیم و شــهر را حفظ کنیم
و شــهر را به مافیا واگذار نکنیم ،خب کار دیگری
میکردیم .نباید بگذاریم کسانی که برای رای مردم
ارزش قائل نیستند ،به اسم رای مردم پیروز شوند.
حق میدهم که مردم نسبت به اثرگذاری رایشان
تردید داشــته باشند؛ مردم در هرحال ناراحتند از
شرایط زندگیشان.
روحانی هیچ وقت نگفته اصالحطلب است
آقای روحانی خودشــان هیچ وقت نگفتهاند که
اصالحطلب اســت ،هیچ وقت هــم نگفته دولت
اصالحطلب تشــکیل داده ،همیشــه گفته دولت
فراجناحی تشــکیل داده ،اتفاقا پستهای کلیدی
در دست کسانی است که سبقه اصالحطلبی دارند.
اصالحطلبان در دو انتخابات گذشته با حمایت از
روحانی میخواســتند قطعنامههای تحریمی رفع
شود و روند توسعه ایجاد شود.
دولت لکنت دارد
من قبول دارم یکــی از ضعفهای دولت ،لکنت
زبان اســت؛ ما در دوره اول ،درآمدهای افسانهای
را نداشــتیم ،اما دســتاوردهایمان خوب بود.هر
دســتگاهی که خودش را فراتر از قانون اساســی
میداند ،در کار اداره کشور اخالل میکند .مجلس
فعلی مجلس طرحهاست ،درحالیکه  100الیحه
دولت دارد خاک میخورد.الیحه شفافیت و تعارض

منافع و هشت الیحه دیگر دولت ،علیرغم گذشت
زمان بسیار ،حتی در مجلس اعالم وصول نشده ،و
این حتما خالف قانون اساسی است ،البته مجلس
حق دارد رد کند ،ولی حق ندارد آن را اعالم وصول
نکند .وقتی بازار سرمایه رشد میکند ،مجلسیها
میگویند ما بودیم ،وقتی شــاخص میآید پایین

میگویند به خاطر دولت است .ما کوتاهی کردیم،
باید همان اول دولت ،گزارش جامعی نســبت به
آنچه تحویل گرفتیم از دولت قبال ارائه میدادیم؛
وقتی پاسخ نمیدهیم ،بعضیها خیلی رویشان زیاد
میشود .دولت در بحث رسانه خیلی خیلی دستش
بسته است و اشکالش جدی است.
یادآوری دوره احمدینژاد اعصاب آدم را
ُخرد میکند
آقای احمدینژاد در  11بند از من شکایت کرد،
در مرحله دادسرا رفتم و دفاع کردم از خودم و در
نهایت منع تعقیب صادر شد.یکی از فسادهای دوره
احمدینژاد بابک زنجانی بود .با  4امضای وزیرش،
بیش از  1.7میلیارد دالر نفت به زنجانی دادند.نفت
به نیروهای مسلح دادند ،به نیروی انتظامی دادند؛
هیچکدام پولش برنگشت.ایشــان یک کاری کرده
که ما تا  50ســال دیگر نمیتوانیم به پولهایمان
دسترسی پیدا کنیم .هر وقت درمورد شرایط دولت
احمدینــژاد صحبتی شــود ،آدم اعصابش خُ رد
میشود ،چراکه شرایط بسیار بدی ایجاد کردند.
حمله به سفارت عربستان خیانت بود
در بحث ســفارت عربستان ،نیروهای ما ضعیف
برخورد کردند و باید با آنها برخورد شــود؛ یکی از
خیانتهایی که در حق مردم شد ،حمله به سفارت
عربستان بود.حتما عالقهمند هستیم که زودتر با
عربستان به یک نقطه مشترک برسیم.
گفتنیهای زیادی دارم
حرفهای زیــادی برای گفتن با مردم دارم .من
با سردار سلیمانی ،مثل دو برادر بودیم؛ من جهاد
بودم در کرمان ،ایشان سپاه بودند؛ من پشتیبانی
جنگ برای لشکر ثاراهلل درست کردم؛ حاج قاسم
فرمانده بودند .هــر وقت میرفت کرمان ،میرفت
سر میزد به مادرم؛ مادرم میگفت قاسم را از شما
بیشتر دوست دارم ،دوتا از بچههایم مادر در رکاب
قاسم شهید شده بودند .من  4تا برادر دارم ،دوتای
آنها شهید شدند؛ یک برادر بزرگتر دارم که جانباز
اســت و آموزش و پرورشی؛ یک برادر که کوچکتر
اســت ،همین مهدی است که در بخش خصوصی

است.ســال  ،96در انتخابات حضــور پیدا کردم و
حرف زدم؛ من بعد از آن خیلی هزینه دادم؛ سه ماه
بعــد از حضورم ،برادرم به عنوان بخش خصوصی،
ایشــان را به نحو عجیبی گرفتند؛ من از رسانهها
فهمیدم بازداشتش کردند.
من هیچ ارتباط کاری با برادرم نداشتم
در مبارزه با فساد ،هیچ خط قرمزی نباید وجود
داشته باشــد ،چه اطرافیان چه فردی از مسئوالن
کشور.چرا یک پرونده کوچک را به بزرگترین پرونده
تبدیل میکننــد؛ اما یک پرونده بزرگ میلیاردی،
هیچ صدایی ازش در نمیآیــد؟ آن پروندهای که
این همــه در بوق و کرنا کردند؛ بــرادرم دو اتهام
داشــت ،حتما هر وقت بتواند میآید اطالعرسانی
میکند .برادر من که قائممقام من نبوده ،برادر من
که معاونم نبــوده ،من هیچ ارتباط کاری با برادرم
نداشتم.برادرهای من آنقدر مراقب هستند که دفتر
مــن هم نمیآیند .برادر من هر کاری که کرده در
دولت احمدینژاد کرده است.
مذاکرات وین دارد پیشرفت میکند
با آقــای ظریف صحبت کردم ،ایشــان گفتند
مذاکرات خــوب دارد پیشــرفت میکنــد ،فعال
چارچوبی که در دســتور کار است ،مذاکره با 4+1
اســت؛ آنچه خواسته ایران اســت و از طرف تیم
مذاکره کننده پیگیری میشود و تحریمهایی که
در دوره ترامپ اعمال شد ،همه آنها باید لغو شوند.
طرفین از میزان پیشرفت راضی هستند .راجع به
مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد ،هیچ مذاکرهای در
این سطح (ویلیام برنز رئیس سیا) نبوده.
هنوز تصمیم نگرفتهام
درمورد کاندیدا شــدنم ،هنوز تصمیمم بر «نه»
بوده است؛ ولی هیچ وقت نگفتهام نمیشوم؛ حتما با
بزرگان کشور مشورت میکنم.عدهای فقط دوست
دارند بگویند کاندیدا میشوند؛ اما کار ،کار سختی
است ،نیازمند انسجام و بسیاری از کارهاست.وقتی
درمورد کاندیداتوری تصمیم بگیرم ،حتما به مردم
اعالم میکنم .دیدید مجلس چه بر سر بودجه آورد؟
دیدیــد مجلس آن را رد کرد؟ دیدید اصالحاتی را
که بر آن اعمال کرده ،چه بود؟ گرانیهای ناشی از
مصوبات مجلس بسیار است؛ ماندهایم چگونه این
مصوبات را اجرا کنیم.چه کسی مسئول اداره کشور
است؟ مصوبات در مجمع تشخیص گرفتار است.
در تحوالت دفتر رئیس جمهور نقشی ندارم
مــن در دور دوم ،در تغییر هیــچ معاون وزیری
نقــش نداشــتم ،تماما در دفتــر رئیس جمهوری
تصمیمگیری میشــود ،من فقط بعــد ازاینکه
حکم داده شــود ،خبردار میشوم.مطلبی که راجع
به منشی گفتم ،اولین نفری که از من سئوال کرد،
آقای رئیس جمهور بود؛ به آقای روحانی گفتم من
از یک موضوعی ناراحتم؛ رفتم در جلســه میبینم
فردی به نام وزیر صنعت معرفی شده ،در حالیکه
خبر نداشــتم ،اما صنعتگران از من توقع داشتند و
میگفتند یک کسی که تحصیالتش الهیات است،
باید وزیر شود؟ من هم در پاسخ ،آن حرفها را زدم.
در جلسه بنزین قهر کردم
در بحث بنزین ،من در سال  ،98در جلسه سران
سه قوه ،پیشــنهاد دیگری راجع به بنزین داشتم،
پیشنهاد داشتم که بنزین به جایاینکه به خودرو
دهیم.......برخورد بدی با من شد....قهر کردم...گفتم
دیگر نمیآیم و دیگر ادامه نمیدهم....
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تحول تازه در روند مذاکرات وین؛

خروج نام اکثر افراد ،اشخاص و نهادها از فهرست تحریمها
معــاون وزیر امور خارجه از موافقت بــا خروج نام اکثریت افراد،
اشخاص و نهادها از فهرســت تحریمها خبر داد و گفت :دیگرانی
هستند که هنوز به دالیل مختلف در فهرست وجود دارند و مذاکره
ما برای این قسمت از کار هنوز ادامه دارد.
ســید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس
هیأت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات وین پس از نشست دیروز
(شــنبه) کمیسیون مشترک برجام در گفتوگویی درباره فهرست
تحریمها عنوان کرد :تحریمهای موضوعی و بخشــی مثل تحریم
بخش انرژی ایران که شــامل نفت و گاز میشود یا تحریم صنعت
خوردو ،تحریم مالی ،بانکی و بنادر ،براســاس توافقاتی که تا االن
صوت گرفته همه این تحریمها باید برداشــته شود و توافق هم در
این زمینه وجود داد.
وی افزود :در کنار این برخی افراد ،اشخاص و نهادها هستند که
به صورت خاص مورد تحریم واقع شدند و لیست بلندباالیی است.
مذاکرات درباره این لیست هنوز ادامه دارد و بیش از اکثریت آنها
تا االن موافقت شده که از فهرست تحریمها خارج شوند.
عراقچی یادآور شــد :دیگرانی هستند که هنوز به دالیل مختلف
در فهرســت وجود دارند و مذاکره ما برای این قسمت از کار هنوز
ادامه دارد.

معــاون وزیر خارجه که بــا خبرگزاری صدا و ســیما گفتوگو
میکرد ،همچنین درباره نشست بعدی کمیسیون مشترک برجام
بیان کرد :این دور ســوم مذاکرات اســت که در وین برگزار شد و
امروز تصمیم گرفتیم که مجــددا یک توقفی برای جمع بندی از
مجموعه بحثهایی که صورت گرفته است.
وی بــا بیان اینکه مذاکرات این دور خیلی فشــرده بود ،اظهار
داشت :بحثها یک مقدار پختگی پیدا کرده و روشنتر شده است.
فاصلهها دقیقتر شــده و اختالفات روشنتر است .هم در مباحث
هستهای و هم در بحث تحریمها ،نکات ریز فنی داریم و جزییاتی
داریــم که باید درباره آنها بحث و بررســی صورت بگیرد و دقیق
شود .در بســیاری از موارد نقاط مشترک وجود دارد .در برخی از
موارد هنوز نقاط اختالف است و نقاط اختالف االن روشنتر شده
است.
عراقچی خاطرنشــان کرد :در برخی از حوزهها وارد نگارش متن
شدیم و این جایی است که اتفاقا کار خیلی آهسته و بطئی صورت
میگیرد به علت اینکه کار روی متن دقت خودش را میخواهد و
با توجه به اینکه برخی از موضوعات کماکان مورد اختالف است،
لذا کار به آهستگی پیش میرود.
وی همچنین یادآور شد :در عین حال روند رو به جلو است ،اگر

چه آهسته است و اگرچه نمیتوانیم هنوز پیش بینی کامل کنیم
که چه زمانی و به چه شکلی میتوانیم به توافق برسیم.
عراقچی تصریح کرد :شــکل توافق قطعا بر اساس مواضع قطعی
نظــام خواهد بود و هیچ تردیدی در آن نیســت .آنها هم مواضع
خودشــان را دارند و نزدیک کردن مواضع به همدیگر کار آسانی
نیست.
معاون وزیر خارجه گفت :به هر حال ،امروز تصمیم گرفتیم یک
جمع بندی از بحثهای خودمان داشــته باشیم .متونی که مورد
مذاکره قرار گرفته ،شــکل و جمع بندی درباره آن صورت بگیرد
و هیأتها به پایتختهای خودشــان ببرند و در پایتختها بررسی
شــود و مجددا انشاءاهلل جمعه آینده مباحث و مذاکرات را از سر
خواهیم گرفت.
وی دربــاره اظهارات مقامات آمریکایی مبنــی بر اینکه آمریکا
بخشهایی از تحریمها را رفــع خواهد کرد و اینکه آیا ایران این
مواضع را قبــول میکند؟ تصریح کرد :اگر کــه دو طرف مواضع
همدیگر را قبول داشــتند احتیاجی به مذاکــره نبود .مذاکره در
خصوص همین اختالفنظرهایی اســت که وجود دارد ،ما اینقدر
مذاکره میکنیم که این مواضع به هم نزدیک شود و خواستههای
ما مبتنی بر مواضع قطعی نظام تأمین شود.

سرمقاله
تاج زاده؛ شروع یا پایان اصالحات؟
مظاهر گودرزی
روزنامهنگار

انتخابات ریاست جمهوری خردادماه امسال برای
اصالحطلبان با دورههای گذشــته بهویژه دو دوره
اخیر آن تفاوت دارد .آنها تصمیم دارند در انتخابات
پیشرو بدون توسل به نامزد پوششی وارد عرصه
انتخابات شــوند .یعنی اگر در سالهای  92و 96
با حمایت از حسن روحانی برنده اسمی انتخابات
شــدند ،اما بهطور رسمی نقش چندانی در کابینه
نداشتند (بهویژه 4ســال دوم) اینبار قصد ندارند
این تصمیم را با چهرهای مانند علی الریجانی تکرار
کنند .بنابراین با کنار رفتن ایده نامزد پوششی دنبال
چهرهای از بدنه اصالحات هستند که بتواند مطالبات
جریان اصالحطلبی را دنبال کند .اما از آنجاییکه
ســبد رای این جریان بیشتر طبقه متوسط است،
بهویژه همان رایهای خاکســتری کــه هربار با
کمک آنها توانســتهاند رقیب سنتی اصولگرای
خود را شکست دهند بهخوبی میدانند برای قانع
کردن این طبقه و حضــور احتمالی آنها در پای
صندوقهای رای فرد مورد نظر باید در ســطح و
اندازه مطالبات این طبقه باشد در غیر اینصورت
هیچ امیدی برای پیروزی در انتخابات ندارند.
اما اتفاقی که در فاصله چهار سال گذشته تا حاال
رخ داده این اســت که انتظارات طبقه متوسط و
آرای خاکســتری باال رفته است ،یعنی آنها دیگر
تنها به حل و فصل مشکالت اقتصادی ،حل مناقشه
فرسایشی هستهای ،رفع تحریمها ،گشت ارشاد و
مواردی از این دست فکر نمیکنند .اگرچه همه این
موارد اهمیت دارد و همچنان جزو خواستههای این
طبقه است ،اما آنها در چهار سال گذشته موانعی
بر ســر حل این مشکالت احساس کردند و تصور
میکنند تا آن موانع اصالحنشــود دایره تکراری
مشکالت همچنان در مدار خود میچرخد .مطمئنا
در این روزها بیشتر به واژه «ساختاری» برخوردهایم،
مشکالت ســاختاری ،اصالحات ساختاری ،فساد
ســاختاری ،بگیر و ببند ســاختاری و مواردی از
این دســت ،نوع مطالبات ایجاد شده در این طبقه
عمیق شــدن در مشکالت ساختاری است و البته
ناامید شدن از حل آنها ،برخی از آرای خاکستری
معتقدند در تمام سالهای گذشته رئیس جمهور
برآمده از صندوق رای با حمایت اصالحات ،نتوانسته
است این قبیل از مشکالت ساختاری را حل کند تا
بهدنبال آن سایر مشکالت هم در مسیر حل و فصل
قرار بگیرند ،گویی که معتقدند تنها قدرت رئیس
جمهور در بســتن یا باز کردن درب خانه سینما
است که در دوره احمدینژاد بسته شد و در دولت
روحانی باز شــد ،رئیس جمهور حتی توان این را
ندارد که ورود زنان به ورزشــگاههای فوتبال را آزاد
کند ،و پرســش آنها این است که چرا باید به این
رئیس جمهور احتمالی رای دهند؟
از این منظــر کاری که پیــش روی اصالحات
قرار گرفته بســیار دشوار است .آنها باید در میان
چهرههای خود جســتوجوگری کنند تا بتوانند
فردی را با چنین مشخصاتی پیدا کنند ،یعنی کسی
که بتواند بخش عمدهای از طبقه متوســط و آرای
خاکستری را قانع کند که اینبار برای حل مشکالت
ســاختاری آمده اســت .انصافاً در شرایط کنونی
خط کشــیدن زیر یک اســم در میان چهرههای
اصالحطلب برای انجام این اقدا ِم مهم ســختتر
از خط کشــیدن روی اسامی آنها است .بنابراین
اجازه دهید روی چند اسم خط بکشیم و بگوییم
آنهــا توان انجام چنین کاری را ندارند .کســانی
مانند عارف ،جهانگیری ،محسنهاشمی ،مسعود
پزشکیان ،و افرادی با این ویژگی نمیتوانند طبقه
متوسط را برای این تغییرات قانع کنند .امااینکه
چرا این اسامی توان قانع کردن طبقه متوسط و آرای
ش فرض این نوشتار در
خاکستری را ندارند جزو پی 
نظر بگیریم و فع ً
ال بحث جدیدی را باز نکنیم ،در
واقع آن خود موضوع یک یادداشــت دیگری است
و برای طوالنی نشــدن از آن عبــور میکنیم .اما
همانطور که در باال گفته شــد خط کشیدن زیر
یک اسم در میان چهرههای اصالحطلب برای انجام
اصالحات ساختاری یا حداقل پیگیری مطالبات آن
کار سختی استبرای همین فقط دور چند اسم
دایره میکشیم .محمدرضا خاتمی ،مصطفی
معین ،ســیدمصطفی تاج زاده و چهرههایی
با این ویژگیها شــاید بتوانند در قانع کردن
تنها بخشی از ســاکنین طبقه وسط و آرای
خاکســتری موفق شــوند .اما از آنجایی که
در میان این اســامی ســیدمصطفی تاجزاده
بهطور رســمی اعالم کرده کــه در انتخابات
ریاست جمهوری  1400نامزد میشود ،اجازه
دهید از نام او بهعنوان نماینده چنین تفکری
استفاده کنیم .بنابراین تاجزاده در این نوشتار
یک «نامزد توافقی» اســت فقط برایاینکه
شاهد مثال وجود داشته باشد.
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