
روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

کدام دولتمردان مخالف توافق هسته ای هستند؟

چندصدایی برجامی 
در هیأت دولت

رئیســی  ابراهیم  دولت  درحالی کــه  همدلی|  
در تالش برای حل مشــکالت کشــور از طریق 
ازسرگیری توافق هسته ای است اما به نظر می رسد 
در کنــار تمام تالش های تیــم مذاکره کننده، در 
بین اعضای هیئت دولت دودستگی در خصوص 
به نتیجه رساندن توافق هسته ای و احیای برجام 
وجود دارد.چندی پیش رستم قاسمی در حساب 
کاربری خود در توییتر به تمثیلی از عاشــورا به 

برجام تاخت. او نوشــت: »عاشــورا به ما یاد داد؛ 
هرچند همیشه حق تنهاست اما اگر با والیت باشی 
جاودان خواهی شد، حتی اگر تعداد یزیدیان زمان 
به اندازه کل جهان باشــند. انقالب اسالمی ایران 
برگرفته از عاشوراست و شیعه حسینی نه دل به 
امان نامه یزید خوش می کند و نه با برجام یزیدیاِن 

زمان تکلیفش را از یاد می برد.« 
شرح در صفحه 2

همان  طالبان؛ 
 نسخه قدیم 

عملکردیکسالهحکومتافغانستان،تغییریرانشاننمیدهد

 در گفت وگوی همدلی با 
»نادرفریادشیران« مطرح شد

داللهاوآبروی
فوتبالایران

 رئیس پلیس راهور
 مطرح کرد؛
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یادداشت
چیستِی»دولتقبل«

رضا صادقیان: معیار کارآمدی،  توانمندی، باورمندی، کارکردها، 
گفتمــان، کنش و واکنش هــا و تحقق وعده هــای دولت مردان را 
می توان در کاربــرد برخی کلیدواژه های آنان مورد ارزیابی قرار داد. 
یکی از مهم ترین این شــاه  واژه ها »دولت قبل« است. دولت مردان 
ایرانــی ارجاع به واژگان، سیاســت ها و فعالیت هــای دولت قبل را 
به گونــه ای حاضر و زنده در اقدامات خود لحاظ می کنند. برای آنان 
دولت قبل، دولتی است که تاریخ آن بر اساس تقویم شمسی گذشته 
و سپری شده، اما همچنان حاضر است. دولت قبل ساختار و نظمی 
اســت که به دلیل اتمام دوره بر اســاس قانون اساســی از ساختار 
سیاســی کنار گذاشته شده است، اما تمام کارکردهای پر از اشکال، 
ایراد، خرابی ها و نقیصه ها، نقصان ها و کمبودها را به عنوان شوم ترین 

میراث برای دولت مردان و دولت فعلی برجای گذاشته است.
در ایران و خصوصاً برای دولت مردان، دولت قبل همیشــه حاضر 
اســت. حتی تا آخرین روز عمر دولت فعلــی،  دولت قبل می تواند 
محلی باشد برای حوالت دادن کاســتی ها و دشواری های امروز به 
آن. برخالف مدعای دولت مردان در زمان حال، از منظر تأثیرگذاری 
در حوزه های مختلف، نقش دولت قبل از دولت فعلی بیشتر است، 
خصوصاً آنچه بد، نامطلوب و ویران کننده است. وقتی پس از سال ها 
همچنان در گفتار مســئوالن جدید بــه مصوبه ها، قوانین، فرامین، 
بخشــنامه ها و دستورات دولت قبل اشــاره می شود، الجرم به این 
نتیجه می رســیم که دولت قبل بیش از دولت مردان امروز در اداره 

کشور با تأثیرات منفی نقش دارد.
دولت قبل در ذهن سیاست مداران و چهره های بانفوذ در ساختار 
سیاســی قابل بازخوانی، تاریخ مند، متعلق به گذشته، آموختنی و 
تجربه آموزی برای ایام حال نیســت، بلکه چیزی اســت که امکان 
حمله بی وقفه و ادامه دار در زمان های مختلف را برای بهانه تراشــی 
امروز داراســت؛ بنابراین چشم بستن روی آنچه گذشته و به پایان 
رســیده، اساساً محل توجه اهل قدرت جدید نیست، چراکه هر چه 
میزان حضور دولت قبــل در کلیت روایت های مربوط به کم کاری، 
بیکاری، کمبود و خطاهای سیاســت گذاری و تصمیم گیری وجود 
داشــته باشــد، امکان جابجایی تاریخی کمبودها و پاسخ ندادن به 

وعده ها و نقص ها برای اهل قدرت امروز فراهم تر است.
دولت قبل در ایران، نشــانه بی تاریخی نزد سیاسیون است. نهادی 
که هست، حضور دارد، تأثیرگذار است و بر اساس گفته های مدیران 
کالن نقش منفی اش هیچ وقت حذف نخواهد شــد. به عبارتی دولت 
قبل، هرچند که نفی می شــود،  اما نفی کننده عملکرد دولت مردان 
امروز هم هســت. دولت قبل از ســوی صاحبان کرسی قدرت نفی 
می شــود ولی هم زمان کارکردهــای امروز را نفــی می کند. وقتی 
کمبودهای سیستم آموزش وپرورش، دانشگاه ها، خودرو، صنایع مادر، 
افزایش استفاده از کاالهای لوکس و مدرن به دولت های قبل و قبل تر 
بازفرســتاده می شود، مخاطب به این نتیجه می رسد که دولت فعلی 
در مقام هماوردی با دولت قبل، فقط دســتان بسته و زبان گشوده 
دارد؛ دولتی که امکان ســخن گفتن دارد ولی توانایی برای عمل در 

جهت رفع کاستی ها و پاسخ دادن به مطالبات شهروندان را ندارد.
دولت مــردان امروز برای کشــف مقصران و تأمین کســری کار 
دولــت فعلی افکار عمومی را به دولت قبل ارجاع می دهند، چنانچه 
دولتی های امروز اندکی در این گــزاره دقت کنند؛ کارنامه آنان بر 
اســاس وعده ها، سیاســت گذاری ها و عملکردهای دوره خودشان 
ســنجش خواهد شد، در هنگام بازخوانی کارنامه دولت ها خبری از 
دولت قبل نخواهد بود، کمتر پای دولت قبل را به میان می کشیدند.

یادداشت
نامهایبهآقایماکیاولی)1(

علی مندنی پور:  به رســم شــما فرنگی ها بدون تعارف و به دوراز حاشیه پردازی 
مرسوم در فرهنِگ دیار مردمان سرزمیِن پارس، یکسره وارد متن می شوم.

جناب ماکیاولی! چندی پیش، یادداشتی کوتاه نوشتم خطاب به جمعی از جوانان 
دردمند که به هوای آزادی، ِگرد هم آمده  و در دنیای مجازی در قالِب پیغام وپسغام، 
شــب را به روز و روز را به شــب رســانده و از این رهگذر، ســنگ برابری، برادری، 
دموکراسی، حقوق بشر، قانون مداری، نظم و امنیت، کرامت انسانی و عشق و محبت 
به همنوع را به سینه زده و در داالن دراز و پرپیچ وخم، اّما خطیر و پرخطِر شبکه های 
مجازی، این معجزه گران هزاره ســّوم و پیامبران پرســرعت عصر ارتباطات و انفجار 
اطالعات که تصّور کارکرد معجزه آساشان بسان شمشیری دولبه در دو نقِش کاماًل 
ناهمگون و متضاد؛ یکی در جامه »مصلحی آبادگر« و دیگری در پوستین »هیوالیی 
ویرانگر« هرگز در ذهن و فکر شما- که چه بگویم، حّتی در مخّیله پیشگوی اعجوبه ای 
چون نوستراداموس هم - نمی گنجد. در این یادداشت فرصتی دست داد تا یادی از 
شما و اثر پررمزوراز و بحث برانگیزتان »شهریار« داشته باشم. اثری که داستان »فیِل 

در تاریکی« از موالنای ما را در ذهن ها متبادر می کند.
پیشاپیش بی مناسبت نمی دانم نکته ای را یادآور شوم و آن اینکه شباهت نزدیِک 
اصطالح »معجزه گران هزاره سّوم« در این یادداشت با اصطالح »معجزه هزاره سّوم« 
عنوان عاریتی که در وصِف حضرِت استاد دکتر محمود احمدی نژاد- همو که صاحِب 
کرم بود و کرامت و مّدعی پروپاقرص اداره  جهان پرتالطم امروزی –به کاررفته شما را 

به اشتباه نیندازد، چه؛ هر دو جان سوزند، اما این کجا و آن کجا؟!
خــوش ندارم بگویم، اّما ظاهراً در این ســِر دنیا و در میان شــرقی های غمگین، 
آبروداری نکرده اید و تا آنجا که می دانم در نزد باخترنشــینان نیز موقعیتتان چندان 
چنگی به دل نمی زند و از وجهه خوبی برخوردار نیستید. اگرچه در نزِد اهِل بخیه و 
اکثریت قریب به اتفاق »اهالی سیاست« محبوب و دوست داشتنی هستید، اما از منظِر 

صداقت پیشگان، مذموم و منفورید.
انگار پانصدســالی است گناهِ تمامی کج رفتاری ها، بدخلقی ها و بدآموزی های رایج 
در بازار مّکارِ سیاست را به حساب شما واریز کرده و در ستون بدهکاری هایتان ثبت 
و ضبط کرده اند. گویی این جماعت دیواری کوتاه تر از دیوار تََرک برداشته شما برای 
زدن انگ ها و برچسب های ناخوشایند پیدا نکرده و راهی سرراست تر از ورودی خانه ی 

آن جناب برای عبور از تونِل تاریک تهمت، افترا، دروغ، دورنگی و نفاق نیافته اند.
در یک کالم نام و نشان و به تعبیر امروزی ها »بِرند« شما با نشان خدعه و نیرنگ 
شناخته می شــود و کار به جایی رسیده که هر جا ســخن از ریا، تملق، جاه طلبی، 
چاپلوسی، دروغ، تخریب، تظاهر، خیانت و سرهم بندی به میان می آید، بی اختیار نام 
و یاد شما در افکار عمومی زنده می شود. چاشنی هر آشی شده اید که بوی فتنه، فساد، 
بداخالقی، نیرنگ و دو بهم زنی از آن به مشــام می رسد. الجرم به تبع این رسوایی ها 
سیل اتهام های ناروا و ناسزاهای آن چنانی است که بی پروا به سویتان سرازیر می شود. 
عوام به عادت شناخته شــده، تحت تأثیر تبلیغات رنگارنگ و کاذب »طوطی وار« از 
شــما و آموزه هایتان به زشتی یادکرده و انگشت اتّهام را به سویتان نشانه می روند و 
ارباب قدرت به گونه ای برنامه ریزی شده و آگاهانه و صدالبته هدفمند، پیرامون کیش 
شخصیت و آثار شما نه آن گونه که خود دوست داشته و موردنظرتان بوده، بَل آن گونه 
که مصالح و منافع خودشــان ایجاب می نماید، شهروندان از همه جا بی خبر را جهت 
می دهند. کوتاه بگویم  نام و  نشــان و آثار شما سنگ  ترازویی شده برای وزن کردن 

اربابان ریا، فرصت طلبان و جماعت نان به نرخ روز خور.
 در ایــن میان کم نبوده و نیســتند اهالی انصاف و صاحبان خرد و اندیشــه که 
داوری شــان از نوع نگرش آن جناب به مقوله سیاســت و سیاست ورزی از جنس 
دیگری است و بر این باورند که برخالف آنچه بدان شهره شده اید، آدِم َدغل باز، دورو 
و بدطینتی نبوده اید و منظورتان از نوشــتن رساله  شهریار در آن بازه  زمانی خاص، 
همانا برَمال ساختن ماهیت واقعی سیاست بازان فرصت طلب و عوام فریب و نشان دادن 
روش های زشت و رذیلت های اخالقی دغل بازان زمانه و ارائه تصویری واقعی از دنیای 

پشت پرده بازی های پَلشِت سیاست به شهروندان بوده است.
)ادامه دارد.(

یادداشت
لزومتوجهبهتابآوریدربحرانهایطبیعی

سعید پایدار: سیل یک معضل بزرگ در بسیاری از نقاط جهان است 
و یکی از فاجعه آمیزترین حوادث طبیعی اســت که هر سال رخ می دهد. 
حداقل یک سوم خســارات ناشی از نیروهای طبیعی را می توان به جاری 
شدن سیل نســبت داد. بر اساس پیش بینی ها با افزایش بروز تغییرات و 
رویدادهای شــدید آب وهوایی و همچنین رشــد سریع و ایجاد و توسعه 
زیرساخت ها در نواحی شهری سیالب های بیشتری را شاهد خواهیم بود.

کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست و همان طور که شاهد بودیم 
سیل اخیر چندین استان از کشورمان را درنوردید دولت و مردم را غافلگیر 
کرد و خســارات جانی تأسف بار به همراه آب گرفتگی فضاهای عمومی و 
خصوصی، اختالل در حمل ونقل عمومی، تخریب زیرساخت های شهری، 
آسیب به سایت های تاریخی، خسارت جدی به کشاورزی و کسب وکارهای 

محلی ...به ارزش هزاران میلیارد تومان را در پی داشت.
در ادبیات عمومی مردم و مدیران به کرات شــاهد به کارگیری »ســیل 
شــهری« بودیم، درحالی که عمده آب گرفتگی های شــهری ارتباطی با 
طغیان رودخانه ها نداشــت، بلکه روان آب های سطحی بود که به خاطر 
رویکرد ناآگاهانه شهرهای ما با اصول شهرسازی و شهرنشینی تبدیل به 

سیالب شدند.
زهکشــی ناکافی و جاری شــدن سیل ناشی از ســرریز در کانال ها یا 
رودخانه ها، ساخت وسازهای بی ضابطه و بدون توجه به توپوگرافی طبیعی 
و هیدروژِئِومورفولوژی، تغییرات کاربری زمین، ساخت وساز در دشت های 
پســت و سیالبی در محدوده شهرها و روســتاها، نادیده گرفتن مقررات 
زیست محیطی توسط دولت و بخش خصوصی، احداث تفرج گاه ها و مزارع 
کشاورزی در مسیر سیالب، عدم کشش کافی آبراه های شهری در جهت 
هدایت و تخلیه آب، سیســتم ضعیف مدیریت پســماند و دفع بی رویه 
زباله هــای جامد و از طرفی بی توجهی مــردم به خطرات و رعایت اصول 
ایمنی در شــرایط ســیل، آماده نبودن مدیران در تصمیم گیری سریع و 
صحیح و امکانات ضعیف شــرایط بحران و مــوارد دیگر از عوامل بحران 

اخیر بودند.
آمادگی همیشــگی و باال بردن تاب آوری الزمه عبور از بحران و تبدیل 
تهدید ســیالب به فرصت است. با توجه به پرتکرار بودن سیل در ایران و 
پیش بینی اتفاق آن در آینده، مهم اســت که یاد بگیریم چگونه با کاهش 
پیامدهای آن در حال و آینده زندگی کنیم. این نگرانی مفهوم تاب آوری 
را پررنگ می کند، شهرها و روستاهای ما تنها در صورتی می توانند توسعه 
یابند که جامعه در برابر شــوک های خارجی مقاوم باشند. به همین دلیل 
متخصصــان و برنامه ریزان باید تالش کنند بــا مبنا قرار دادن رویکردها 
و الگوهای مختلف با تدوین برنامه ریزی های مناســب در راستای کاهش 
خسارات بالیای طبیعی گام بردارند. تاب آوری می تواند ضمن انعطاف پذیری 
و توانایی یک سیستم یا جامعه در برابر خطر، با مقاومت و سازگاری به موقع 
از طریق حفظ و ترمیم ســاختارها و توابع اساســی کارآمدی را افزایش 
دهد. دانستن اینکه سیستم های شهری دارای ویژگی های پویایی هستند و 
تغییرات در سطح روزانه با توجه به فناوری های جدید قابل مشاهده است، 
دیدگاه متفاوتی را برای ارزیابی آســیب پذیری سیل و تاب آوری سیل به 
ارمغان می آورد. این امر ارزیابی تاب آوری ســیل و آسیب پذیری سیل را 
به عنوان یکی از عوامل کانونی در فرآیند تغییر شــکل محیط ساختمان، 
کاهش آســیب پذیری، آماده سازی جوامع شــهری برای پذیرش سیل و 
ایجاد محیط دوســتدار سیل قرار می دهد. برای اولین اقدام الزم است بر 
اســاس اتفاقات گذشته و پیش بینی آینده، شناسنامه سیالب استان های 
کشور آماده و بر اساس قابلیت های هر منطقه برنامه های علمی و اصولی 
اتخاذ شود. به این امید که شاهد به حداقل رسیدن مخاطرات طبیعی در 

کشورمان باشیم.

 با سیگنال های برجامی قیمت ها
 در فاز نزولی قرار گرفت

شوکروسی
بهدالروخودرو

 هر روز 280تهرانی به خاطر درگیری
 به پزشکی قانونی مراجعه می کنند

افزایش7درصدی
آمارنزاعدرپایتخت

باهنر:ردصالحیت
الریجانیعجیببود

روایتیکوکیل
ازسکوتتاجزاده

دردادگاه

 در جلسه کیمسیون های مجلس
 با دولت ابراز شد

گالیههایغیرعلنی

همدلی| شوک روسی بازارهای مهم پایتخت 
را در روزهای اخیــر در وضعیت عجیبی قرار 
داده اســت. این تعبیری است که فعاالن بازار 
از صحبت هــای روس ها و تأثیر آن بر وضعیت 
چهارراه اســتانبول، جمهــوری و حتی بازار 

خودرو می کنند. 
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روایتیکوکیلازسکوتتاجزاده
دردادگاه

درحالی که روز شنبه خبرگزاری قوه قضاییه جزییاتی از نحوه برگزاری دادگاه 
ســید مصطفی تاج زاده فعال سیاسی اصالح طلب منتشر کرد و اعالم کرد که 
وی وکالی خــود را نپذیرفت، یکی از این وکال توضیحاتی دراین باره ارائه کرد 

که با خبر فوق متفاوت است. 
در خبر منتشرشــده از ســوی خبرگزاری قوه قضاییه آمده اســت: جلسه 
رســیدگی به اتهامات مصطفی تاج زاده با ســه عنوان اتهامی در شــعبه ۱۵ 
دادگاه انقالب اســالمی برگزار شد. در این جلسه که به ریاست قاضی صلواتی 
تشکیل شــده بود نماینده دادستان کیفرخواســت متهم را که در ۳۶صفحه 
تنظیم شده بود و حاوی قرائن و شواهد متعددی از اقدامات تاج زاده علیه امنیت 
ملی بود قرائت کرد. در کیفرخواست صادر شده علیه تاج زاده سه عنوان اتهامی 
ازجمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی با ذکر مصادیقی پیرامون هر کدام از 
این عناوین اتهامی اعالم شده است. پس از قرائت کیفرخواست، رئیس دادگاه 
از متهم خواست به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهد و در خصوص اتهاماتی که 
با ذکر مصادیق و مستندات به وی واردشده توضیح دهد و از خود دفاع کند که 
تاج زاده پاسخگو  نبود. پس ازاین، قاضی صلواتی با توجه به تفهیم اتهام متهم و 
امتناع تاج زاده از پاسخگویی به سؤاالت دادگاه به وی فرصت دفاع آخر را داد 
که تاج زاده مجدداً سخن یا دفاعی را مطرح نکرد و در نتیجه رئیس دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم کرد تا در مهلت قانونی مقرر نسبت به صدور رأی اقدام نماید.

این خبرگــزاری به همراه برخی دیگر از خبرگزاری هــا مانند ایرنا و فارس 
درباره وضعیت وکالت تاج زاده نیز نوشــت: قابل ذکر است وکیلی به نام آقای 
پوربابایی که پیش ازاین نیز وکالت تاج زاده را بر عهده داشته برای قبول وکالت 
متهم به بازداشتگاه اوین مراجعه کرده که پس از مالقات با تاج زاده با مخالفت 
وی برای انجام وکالتش مواجه شده بود؛ اما هوشنگ پوربابایی؛ وکیلی که در 

خبر فوق از او نام برده شد روایت دیگری دارد.
 او در گفت وگــو با اعتمادآنالین با اشــاره به خبر برخی رســانه ها مبنی بر 
اینکــه »تاج زاده اعالم کرده پوربابایی وکیل او نیســت« گفت: خبر به گونه ای 
منتشرشده که انگار آقای تاج زاده بنده را به عنوان وکیل پرونده نپذیرفته است، 
درحالی که ایشــان اعالم کرد با توجه به  اینکه از حق مالقات با وکیل و ارائه 
دفاع صرف نظر کرده اند و اساساً قصد دفاع ندارند، بنابراین وکیل هم نخواهند 
داشت. او ادامه داد: این دو مقوله با هم تفاوت دارد. تاج زاده به هیچ عنوان اعالم 
نکرده بنده یا ســایر وکال را نمی پذیرد، بلکه بنا به دالیلی مشــخص از دفاع 
صرف نظر کرده اند، اما در برخی رسانه های خاص بدون توجه به این مستندات، 
تالش می شود واقعیت جعل شود. پوربابایی گفت: معتقدم باید اجازه داده شود، 
موضوع در بســتری شفاف، ذیل قانون بررسی شود. ایجاد چنین حاشیه هایی 
به جز اینکه باعث التهاب بیشــتر افکار عمومی شود و اعتماد آنان را به برخی 

رسانه ها خدشه دار سازد، فایده ای نخواهد داشت.

سردار حاجی زاده:

میرحسینموسویتوهمپیداکردهاست
همدلی - چند روز پس از انتشــار یادداشــتی از میرحسین موسوی برخی از 
مقامات و چهره های سیاســی و رسانه ای به مواضع تازه وی واکنش نشان دادند. 
یک روز پس ازآنکه حسین شریعتمداری او را فراماسونری دانست که در جمهوری 
اسالمی نفوذ کرده بود برای اجرای برخی نقشه ها، روز گذشته فرمانده هوافضای 
سپاه در واکنش به یادداشت میرحسین موسوی تأکید کرد: »چهره نورانی شهید 
همدانی با صحبت های فردی ورشکسته، سیاسی و عقیدتی خدشه دار نمی شود.« 
به نوشته »انتخاب«، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
ســپاه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم ختم پدر رییس سازمان بسیج 
مســتضعفان در واکنش به بیانیه اخیر میرحسین موسوی گفت: »این فرد 

توهم پیداکرده است.«
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نامهایبه
آقایماکیاولی)1(

 علی مندنی پور
وکیل دادگستری

چیستِی
»دولتقبل«
 رضا صادقیان

روزنامه نگار

لزومتوجهبهتابآوری
دربحرانهایطبیعی

 سعید پایدار
پژوهشگر شهری

آیاموسیقیردیف
دستگاهی،غمگیناست؟

 کیوان پهلوان
 پژوهشگر موسیقی

یادداشت ها

ســیل یک معضل بزرگ در بسیاری از نقاط 
جهان اســت و یکی از فاجعه آمیزترین حوادث 

طبیعی است که هر سال رخ می دهد. 

 به رسم شــما فرنگی ها بدون تعارف و به دوراز 
حاشــیه پردازی مرسوم در فرهنِگ دیار مردمان 

سرزمیِن پارس، یکسره وارد متن می شوم.

معیــار کارآمــدی،  توانمنــدی، باورمندی، 
کارکردها، گفتمان، کنش و واکنش ها و تحقق 

وعده های دولت مردان را می توان ...

از اســتاد شــجریان در مصاحبه ای می پرسند چرا 
موسیقی ایرانی آن قدر غمگین است؟! الزم به ذکر است 
که افراد به ظاهر متخصص هم در این موردنظر داده اند. 


