دلنوشته

هیئت تجاری
یا فتنهگران نارنجی
امیرحسین ذاکری روزنامه نگار

برخی یا خیلی آدمهای حساســی هستند یا
خیلی دشمنشــناس یا خیلی باریکبین و
نکتهســنج ،مثال اخیرا یــک هیئت اقتصادی
تجاری از کشــور اوکراین به کشورمان سفر
کرده اما نکته ســنجان ،آن را به حضور رهبر
کودتای مخملی در کشــورمان تعبیر کردند..
برخی رســانههای نکتهسنج درباره این سفر
تجاری چهها نوشتهاند و چه وای مصیبتایی
راه انداختهاند .چنانکه عنوان کردند:
رهبر کودتای مخملی نارنجی در کشورمان
چه میکند؟
نکته :چون رئیسجمهــور اوکراین با حمایت
آمریــکا و پــس از یــک بازنگــری دیگر در
انتخابات به ســبب آنکه اعتقاد داشــت رای
مخالف از درجه اعتبار ساقط است و فقط باید
رایهای حامیان وی محاسبه شود ،با آشوب
و بلوا در دســامبر سال  2004سر کار آمد و
از آن به عنوان کودتــای مخملی نارنجی یاد
میشود.
*کسی که مورد اعتماد و عامل سیاستهای
آمریــکا و از غربگرایان بنــام و خالق انقالب
رنگی در اوکراین اســت به عنــوان تاجر ( یا
شــاید جاسوس) در ایران چه میکند؟ حتی
اگر بــرای تجارت هم آمده باشــد پول اینها
کثیف است.
*ارتباط وزارت امــور خارجه ما و مکاتبات و
نامه نگاریها با این هیئت به چه دلیل است؟
حتــی اتــاق بازرگانــی و وزارت اقتصاد باید
پاســخگو بوده و برای پاسخ به صحن مجلس
کشانده شوند حتی به زور!
بــه هر حال مــن نگارنده کــه خیلی از این
روشــنگریها ترسیدم .واقعا عوامل فتنه سال
 2004اوکراین در کشــورمان چه میکنند؟.
فرآنســویها که از یــک طرف با قــرارداد
ناپلئونیســم ( توتــال نفتی یا چیزی شــبیه
قراردادهای ننگیــن دوران قجری ) حمله به
کشــورمان و وزارت نفــت را کلید زدند ..تیم
مثال اقتصادی اما در واقع عملیاتی جاسوسی
و فتنهگری اوکراینی هــم از یک طرف نفوذ
کردهانــد اما دولــت و وزارت امــور خارجه
خوابند که اوکراینیها به کشور حمله کردند.
ضمن اینکه پــس باید نگران حضور بازیکنان
تیم پرسپولیس در اردوی اوکراین یا اردوگاه
فتنــه هم بود .با این حســاب احتمال اینکه
دســت برانکو این مربی اوکراینی پرسپولیس
در ایــن فتنه حضورکودتاچیــان مخملی در
کشورمان هم در کار باشد میرود.
* پیشــنهاد :بچهها همــه خودجوش جلوی
ســفارت اوکرایــن تجمــع اعتــراض آمیز.
در صورت نیاز از دیوار ســفارت هم مثل مرد
عنکبوتی باال میرویم .یــا در خیابانها علیه
یوشنچکو شعائری سر میدهیم مثال :
رئیس اوکراینی -نوکر آمریکایی
تو تاجری یا جاسوس-
فتنهگر مخملی – برند آمریکایی
حتی از روی پرچم با رنــگ نارنجی به بهانه
محکــوم کردن آنها رد بشــویم .به هر حال
راههای خالقانه زیاد است!
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کالم امام علی (ع)

هر بامداد در سراسر ایران
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از چپ به راست
ستون « از چپ به راست » به بررسی نشریات اصولگرا میپردازد
فرهیختگان مجبور است ،کیهان هم که آشپز
ماجراست .یکی ـ دو روزنامه اما پوشش معرفی
فرهاد رهبر به شــورای عالی انقالب فرهنگی
را صرفا خبــری دیدند و اما دیگر روزنامههای
اصولگرا و دلواپس به ســردی از کنار این خبر
گذشتند؛ خبری که روزنامه های اصالح طلب
و حامی دولت از آن به عنوان یک خبر عجیب
و در عین حال بی نتیجه یاد کردند .گذشــته
فرهاد رهبر مؤید این حقیقت اســت که این
انتصاب بیشتر یک تسویه حساب است نه یک
کار علمی ـ مدیریتی!

آناتومياپيدميهايناهنجار

«به جایی»
اسماعیل لک طنز نویس

هــزاران هزار ســال پیــش از این بــا پیدایش
زبان،زندگی بشــر دســتخوش تغییرات شگرف
فراوانی شــده.تغییراتی که عمدتــا مفید بوده .به
عنوان مثال اگر زبــان و گونه های مختلف بیان
و گفتار وجود نداشــت،ما هرگز نمی توانستیم از
لحن کالم کســی،متوجه بشــویم که دارد دروغ
می گوید یا راست! اگر زبان وجود نداشت،چطور
می شــد جواب کســی که تهمت می زند را داد!
بدون وجود زبــان و گونه های متنوع آن ،چگونه
می توانســتیم افراد مختلفــی را از خود راضی و
خشــنود نگه داریــم؟ از رئیس بانــک و معاون
اداره گرفته تا همســر گرامــی و صاحبخانه .و یا
اصال نمی شــد کــه حال بعضی هــا را بگیریم و
دلمان خنک شــود .از باجناق همیشه دلواپس و
رفیق های نارفیق گرفته تا همکاران زیرآب زن و
مدعیان تــو خالی  .کال زبان بــا تمام فرمول و
قواعدش چیز خوبی ســت اما به شرط آنکه این
قوانیــن و قواعــد را زیر پــا نگذاریــم .یکی از
فرمول های ریزنقش اما موثر،فرمول "به جایی" ست.
به جایــی در زبان به آن معناســت که هر کلمه
و واژه ای درســت در جایــی که مختص خودش
است به کار برده شود.این قاعده به حدی حیاتی
ست که در برخی موارد به طور کل معنا و ارزش
جملــه را زیر و رو می کند .بــه عنوان مثال،واژه
"کار" اگــر در ترکیــب با مرد به کار برده شــود
می شــود "مرد کار" اما اگر با کودک تلفیق شود
حاصل آن "کودک کار" به طور کل زیر و رو شــده و
به هیچ وجه مطلوب و خوشــایند نخواهد بود .در

قانون فصل الخطاب باشد

ادامه از صفحه اول:
امروز همان سیره را ما در رفتار رئیس جمهوری
محترم ،آقای روحانی می بینیم .نکته کلیدی هم
در همین نکته اســت که چه دولت اصالحات،
چه دولت ســازندگی و چه دولــت اعتدال
،مبنایشان اجرای قانون بوده است.
ما بعد از گذشت یک صد سال از قانون گذاری
در ایران یا همان شــکل گیری مشــروطیت،
همچنان می بینیم که مســئله اساسی میان قوای
مختلف اجرای قانون است .واقعیت مطلب این
است که اگر همه قوا و همه کسانی که امروز در
جمهوری اسالمی ایران مسئول هستند ،قانون را
فصل الخطاب بدانند .به نظر می رسد که در این
صورت عمده چالش های کشور حل خواهد شد
و حتی به نظر من بخش عمده ای از ناکارآمدی
نظام اداری نیز مرتفع خواهد شد .به شرط آن که
قانون برای همه فصل الخطاب باشد.
اساسا نکته کلیدی نیز در فصل الخطاب بودن
قانون اســت .گاهی اوقات اتفاق می افتد که
همین قانون برای یک دســتگاه فصل الخطاب
است و برای برخی افراد نه؛ مسئله ای که خیلی
اهمیت دارد این است که تبعیض ایجاد نشود.
در زمان رئیس جمهوری قبلی که کابینه را خط
قرمز محســوب می کردند ،در آن موقع خط
قرمز رئیس جمهوری وقت اجرا شــد .درواقع
اگر قانون بخواهد اجرا شود برای همه باشد و
شــهروندان درجه یک و دو یا رئیس جمهوری
درجه یک و دو نداشته باشیم .به نظر می رسد
برای آن که به معنای واقعی نظام ما نظام مردم
ساالری دینی باشد هرکس در هر جایگاهی که
هست باید هزینه های آن را هم پرداخت کند.

نمونه هایی مشــابه می شود به واژه تنومند اشاره
کرد.خودتان قضاوت کنید؛ "مرد تنومند" و یا "زن
تنومند"! و یا واژه "ظریف" ؛ "ظریف و نکته سنج"
یا "ظریف و شکننده"! مثال های اینچنینی بسیار
زیاد اند و اگر عالقمند به آگاهی بیشــتر هستید
بهتر است چند ساعتی پای برنامه های تلویزیون
بنشینید .در رســانه ای مانند صداوسیما،نه تنها
"بــه جایی" زبــان رعایت نمی شــود که قاعده
جدیــدی وضع شــده بــه نــام "دل بخواهی".
بدین شــکل که به دلخواه خودشان،هر کلمه ای
را بــا هر کلمه دیگری جمع می بندند و یا جابجا
می کنند بدون آنکه لحظه ای به تغییر ایجاد شده
فکر کنند-الکــی مثال ما خیال می کنیم که فکر
نمی کنند -در نهایت کار هم وقتی که با اعتراضی
مواجه می شوند با ارائه یک توضیح "دل بخواهی"
عــدم رعایت "به جایی" در کالمشــان را توجیه
می کننــد! آوردن چنین عذرهای بدتر از گناهی
با این وجود اســت کــه تشــخیص رعایت و یا
عدم رعایت "به جایی" در زبان،به قدری آسان است
که حتی یک فرد بی سواد هم به محض شنیدن آن
می تواند بفهمد که این جمله "به جایی" دارد یا نه.
بنابر این اگر بعد از این قرار شــد جمله ای بگویید
یا بنویسید،به این فکر کنید که حتی ما بی سوادها
هم حواسمان به "به جایی" هست.

مطمئنا فرداهای دیگــر ،دیگران باید پرداخت
کنند؛ اما همان طور که گفتم به شرط یکسانی
و فصل الخطابی قانون برای همه.
باالخره ما درهمین دولت های نهم و دهم شواهد
فراوانی داشتیم که نقض قانون صورت گرفت.
االن هم به نظر می رسد که دولت صبوری کرده
و انتظار ما هم همین اســت که دولت در این
قضیه با صبر پیشــه کردن تن به قانون دهد تا
قانون اجرا شود .چرا که مشکل اساسی ایران
چه در عرصه سیاســت ،چه در عرصه اقتصاد
و چه در باقی حوزه هــا همین بوده که ما در
یک صد سال گذشته بحث قانون را مطرح کرده
اما همواره اجرای آن ناقص بوده است.
ایــن پیش آمد را باید به فــال نیک گرفت که
حداقل در ابتدای دولــت دوازدهم این اتفاق
افتاده است .امروز رئیس جمهوری این انتظار را
در بین شهروندان باال می برد که حاال که قانون
در مورد نزدیک ترین افــراد رئیس جمهوری
در حال اجراســت ،او نیز به عنوان شــخص
دوم کشــور قانون را در برابر همه دستگاه ها و
شهروندان به عنوان مجری قانون اساسی اجرایی
کند .این هزینه ای که امروز ایشــان پرداخت
می کند من فکر مــی کنم یک تکلیفی نیز بر
دوشش خواهد گذاشت که قانون اساسی و باقی
قوانینی که رئیس جمهوری مجری آن اســت
به معنای واقعی فراگیر شود.
همان طور که گفتم ،به نظر من مشکل و دغدغه
یک قرن گذشــته ایران از اولین مجلس که در
سال  1285شکل گرفت تا امروز ،اجرای قانون
بوده است .حاال جا دارد که رئیس جمهوری با
توجه به این هزینه مصر باشــد بر اجرای قانون
اساسی و سایر قوانینی که مصوب شده اند.
* نماینده سابق مجلس

جوان راستیآزمایی گزارش پخش شده از یک
رسانه را در یک جمله خالصه کرده است« :امر
به معروف نکردم چون معمم بودم ضارب حمله
کرد ».این را روحانی قرار گرفته در متن حادثه
مترو شهریار میگوید تا شاید این رسانه دیگر
ســعی نکند با گزارش های صرفا حاشیه ای
و ایضا آبکی ذهن مخاطب را مدیریت نماید.
و اما جوان در یادداشــتی با عنوان« :چشــم
بینای نظام» چهار سناریو علیه شورای نگهبان
را بررسی کرده است:
«كارنامه روشن شــوراي نگهبان در پاسداري
از «اســاميت» و «جمهوريت» نظام در طول
چهار دهه گذشته سبب شده است اين نهاد که
سنگينترين هجمهها را چه از سوي دشمنان
بيروني و چه از ســوي كســاني كه در داخل
نتوانســتهاند كاركرد روشن اين نهاد را تحمل
كنند و از نفوذ به اركان نظام باز ماندهاند مورد
هجمه قرار گيرد .در نقد شوراي نگهبان و زير
سؤال بردن مسئوليت نظارتي اين نهاد در ادوار
گذشته ســناريوهاي مختلفي در دستور كار
بوده است ،اولين ســناريو شعار زيبا و جذابي

برخورد سرد با فرهاد رهبر!!!

چون «لزوم برگزاري انتخابات آزاد» است كه
تقريباً طي  38ســال گذشــته با ادبياتهاي
مختلف هميشــه در دستور كار بوده است و با
اين ســناريو هرگونه نظارت بر روند انتخابات
توسط هيئتهاي اجرايي و نظارت و خصوصاً
شوراي نگهبان تخطئه ميشده است.
دومين سناريو هجمه به شيوه نظارت شوراي
نگهبان يعني «نظارت اســتصوابي» اســت.
در دوران اصالحات با تندترين ادبيات ممكن
و با جمالتي همچون «مگر مردم صغيرند كه
قيــم بخواهند؟» موضوع نظارت شــورا مورد
ســخره قرار ميگرفت .اين عرصه در شرايط
كنونــي مهمتريــن محور هجمه به شــوراي
نگهبان است كه متأسفانه حتي از سوي برخي
مسئوالن هم به آن دامنزده ميشود.
سومين ســناريو متهم كردن شوراي نگهبان
به سياسيكاري و طرح ادعاي نگاه جانبدارانه
شــورا و اعضاي آن به انتخابات است تا از آن
طريق ســامت انتخابات را زير ســؤال برده و
ناكامي احتمالي خود را در كسب اعتماد و رأي
مردم توجيه كنند.
ســناريو چهارم طــرح موضــوع «تقلب» در
انتخابات است .اين سناريو هم قبل از انتخابات
براي زير سؤال بردن روند برگزاري آن و بعد از
انتخابات نيز در صورت عدم رضايت از نتيجه
آن مطرح ميشود .اين سناريو حتي ميتواند
به شــكلگيري بحرانهايي همچون فتنه بعد
از انتخابات رياست جمهوري دهم منجر شود
كه هزينههاي زيادي را بر نظام تحميل كرد و
به رغم گذشــت هشت سال از آن ماجرا هنوز
عامالن آن فتنه حاضر به عذرخواهي از مردم
نشدهاند .آنها اگر چه با حضور فعال در انتخابات
گذشــته و آمادگي همه جانبه براي حضور در
انتخابات آينده ،بر ادعاي گذشــته خود خط
بطالن كشــيدهاند ،اما هنوز به حمايت معدود

حاميان افراطي خود اميد بستهاند».

وزیــر صنعــت مدعــی اســت علــت اصلی
عــدم عضویت ایران در «دبلیو.تی.او» ممانعت
آمریکاییهاســت .این را رسالت نوشته و در
دیگر خبر ،به نقل از محمدنبی حبیبی آورده:
«دولــت اعالم کنــد کدام تحریــم ها پس از
دو سال لغو شده است؟»
سیاست روز بــا عکس بقایی و فریدون تیتر
زده«:سوگلی ها در بند»
روزنامــه دانشــگاه آزاد با عکســی بزرگ به
اســتقبال ریاســت فرهاد رهبر رفته و اما این
روزنامه رســما حمله به دولــت را آغاز کرده
اســت به گونهای کــه باید دوگانــه کیهان،
وطــن امروز را به مثلــث فرهیختگان و آن
دوتای دیگر تغییر نام داد.
وطن امروز که پیشتــر در عدم تبعیت از
کیهان ،اخبار توتال را پوشــش نداده بود این
بار خیلی ســرد از کنار انتخــاب فرهاد رهبر
به عنوان ریاست دانشــگاه آزاد عبور میکند
تا ضلع سوم فرهیختگان ،کیهان و وطن امروز؛
یک پای آن لنگ بزند!
همشــهری گفته خانههای تاریخــی را به
شــهرداری معرفی کنید اما معلوم نیست این
فراخوان چه کارکردهایی میتواند داشته باشد!

بسیاری از بدهی های شهر داری کاغذی است

ادامه از صفحه 15
اما این را هم بپذیریم که در این شهرداری آن قدر
تراکم فروختهاند که پیش خور شده یعنی حتی
درآمدهای غیرقانونی را هم پیش خور کردهاند.
درحال حاضر همین که آقای قالیباف میگوید
من فکر کنم  20هزار میلیارد تومان بدهکاری
داریم و عدهای دیگر میگویند بدهی شهرداری
 60هزار میلیارد تومان اســت  ،یعنی باید باب
تحقیق و تفحص و راســت آزمایــی را باز کرد.
من معتقدم که بسیاری از این بدهیها نمایشی
و کاغذی اســت و باید راستی آزمایی شود .باید
صورت وضعیت پیمانــکاری که میگوید ،من
میلیاردها طلب دارم یکبار دیگر بررسی شود.
فکــر میکنم با این تحقیــق و تفحص ،میزان
بدهیها نیز کاهش یابد.
این را هم باز تکرار می کنم یکی از راه های ایجاد
درآمد پایدار که عامل اصلی اداره درســت شهر
تهران است این است که باید از طریق مجلس
این کار را انجام دهیم.

بهترین راه ایجاد درآمد پایدار از نگاه
شماچیست؟
راه افزایش درآمد شــهرداری ،مالیات بر ارزش
افزوده اســت که باید ضریب آن را برای تهران
باال ببریم .لزومی ندارد همه بار هزینه شهر بزرگ
تهران که پایتخت کشــور است را مردم تهران
تحمل کنند .این شــهر ،شهر ملی است و همه
شهروندان ایرانی باید هزینههای شهر تهران را
بدهند ،تهران به صورت ملی عمل میکند .باید
از راه قوانین ،درآمد ایجاد کنیم .این کار با به روز
رسانی قوانین انجام میشود ،باید بتوانیم در قانون
بودجه درآمدهای پایدار ملی برای شــهرداری
تهران ایجاد بکنیم.
باید ضریب مالیات بــر ارزش افزوده را افزایش
دهیم.
اگر این سوال کلیشهای را بپرسیم که
اگر شهردار شوید چه میکنید ،چه خواهید
گفت؟
در مورد شــهرداری تهران باید بپرسید که اگر
شهردار بودید چه نمیکردید! آن قدر در طول
این سالها در شهرداری کارهایی کردهاند که نباید
 ...پس باید این کارها در شهرداری آتی ممنوع
شود ،مثال در این سالها در دل محلههای باالی
شهر یکسری برج به عدهای داده شد؛ باید جلوی
چنین بر ج دادنهایی را گرفت .به عبارتی اینطور
برایتان بگویم که باید به کارهای اشتباهی که از
نظر شهرسازی در شهرداری طی سالهای گذشته

آمد؟
میتوانم بگویم که شــهردار بود که در همه جا
تصمیم میگرفت و شورای شهر دخالتی نداشت
و صرفا پیشنهادات شهرداری را اعمال میکردند.

انجام شده بدل بزنیم و شهر را احیا و زنده کنیم،
از سوی دیگر باید خط بطالنی بر تراکم فروشی
و شهرفروشی کشید ،باید این مسئله از ذهنیت
شــهرداری و شــورای شهر خارج شــود که از
محل عوارض ساختمانی و تراکمها ،درآمدهای
اصلیاش را ایجاد کند! باید برای کسب درآمدهای
پایدار از تجربیات جهانی استفاده کنیم و ببینیم
شــهرهای بزرگ جهان چگونه اداره میشوند،
باید بخشهای خصوصی وارد قضایا شوند .باید
چارهای برای اینکه شــهرداری تهران در فاصله
کوتاهی تا این حد عریض و طویل شد ،اندیشید،
باید این همه فرهنگسرا را خودگردان کرد ،نباید
کارکنان وبال گردن شهرداری شوند ،باید بخش
خصوصی وارد و بودجه کالنی که به شهرداری
داده میشود در بخشهای خصوصی توزیع شود.
فکر میکنم شهرداری تهران میبایست در یک
برنامهریزی همهجانبه و در تمامی ابعاد وارد کار
شود ،اگر آن تعاملی که در آغاز عرض کردم به
وجود بیاید و در گام اول ،شورای شهر موفق شود
نیروی اصلی شهرداری را برای منویات خودش
انتخاب کند ،شهرداری به بهبود امیدوار خواهد
شــد؛ راه ،خیلی دشوار نیســت .علیرغم اینکه
خیلیها میگویند با به جا ماندههای دورههای
قبل شورای شهر  ،شهردار جدید نمیتواند توفیق
پیدا کند ،اما اگر یک برنامهریزی ،همدلی و اتحاد
بین قوای مقننه ،قضائیه و شهرداری و آن تعامل
مناسب ایجاد شــود در این صورت شهرداری
میتواند در جهت ارائه خدمت به موفقیت برسد
و حتی جریان انتخاب خود را در دورههای بعد
تداومببخشد.
جناب آقای نریمان در صحبتهایتان به
این نکته اشاره کردید که در طی  12سال
گذشته این شخص شهردار بوده که کارها را
انجام میداده؛ به عبارتی شهردار بر شورای
شهر غلبه داشته اســت .آیا این موضوع را
ناشــی از این نمیدانید کــه چون اعضای
شورای شــهر در دورههای گذشته همیشه
خود را (درراهیابی به شورا )مدیون شهردار
میدانستند  ،یک رابطه مرید و مرادی بین
قالیباف و شــوراهای شهر گذشته به وجود

پس رابطه مرید و مرادی بود!
فکر میکنم که نقش شــوراها علیرغم آنکه در
قانون آمده آنها ناظرند و نقش قوه مقننه را برای
شهرداری بازی میکنند ،خوب ایفا نشد ،مشکل
از اینجا بود
شورای شهر نتوانســت اعمال نظارت دقیق بر
شــهردار داشته باشــد و یا مصوبات را مستقل
تصویب کند و از موضع باال بر شــهردار نظارت
داشته باشد .در ســالهای گذشته یا رابطههای
غیرمناسبی بین شــورای شهر و شهردار ایجاد
میشــد و یا مسائل جناحی باعث شده بود که
پیروزی شــورا در این خالصه شــود که فالن
شهردار انتخاب بشود و آن یکی انتخاب نشود،
درحالی که کســی که در شوراست باید نظارت
کند ،ارتباط شدید با مردم داشته و خودش را در
آینه مردم ببیند.
مشکالتی که در این سالها در شهرداری پیش
آمــد به دلیل تصمیمات متمرکزی اســت که
شــهردار میگرفت و متاسفانه نظارت و تعامل
خوبی بین شــورای شهر با شــهرداری نبود؛
حــاال اگر این موضوع را به مرید و مرادی تعبیر
میکنید تعبیر خود شماست.
مشکالت شهرداری تهران زیاد است اما
اگر بخواهیم از اولویتهایی صحبت کنیم که
شهردار آینده باید آنها را در راس کارهایش
قرار دهد به چه نکاتی اشاره میکنید؟
اولین مسئله شهردار ،پیگیری و ایجاد درآمدهای
پایدار است .نکته دیگر استفاده از قوانین و تعامل
با مجلس است.
قطعا شهرداری باید کوشش کند تا در طرحهای
عمرانی شهر تهران در ردیف قانون بودجه ،با دفاع
قوی ،کشور را قانع کند که به شهر تهران به طور
ویژه توجه کنند.
از اولویتهای دیگر ،کوچک ســازی شهرداری
و احاله بعضــی از تصدیگریها به بخشهای
خصوصی اســت .در این بخــش باید تعامالت
مناسبی با شورایعالی استانها صورت بگیرد.
مجلس را از یاد نبریم .با فراکســیون مدیریت
شهری تعامل برقرار کردن ،مشکالت را مطرح
کردن و از آن طریق با تصویب قوانین مشکالت
را رفع کردن ،میتواند به پیشبرد راه شهرداری
یاری رساند.

