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سیاسی
فاطمه ســعیدی عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید
مجلس ،با اشــاره به اهمیت بحث انتخاب شــهردار
تهران که قرار اســت در هفته جاری در دســتورکار
شورای شهر پایتخت باشد ،گفت :شورای شهر تهران
در هفته جاری مسئله انتخاب شهردار را در دستورکار
قرار خواهد داد و شــهروندان پس از اتفاقات اخیر در شهرداری
تهران ،منتظر هستند که خروجی تصمیم شورا را ببینند.
وی با اشاره به مطالبات مردم در حوزههای مختلف اجرایی اظهار

سکوت بشار اسد درمقابل بیانیه آمریکا

چندنمایندهپارلمانروسدردمشقبابشاراسدرئیسجمهورسوریهدیدارکردند.بهگزارش
فارس ،شبکه خبری المیادین گزارش داد که یکی از این نمایندگان اعالم کرده است که بشار اسد
در جریان دیدار با آنان ،حمله آمریکا ،فرانسه و انگلیس به سوریه را یک اقدام خصمانه توصیف
کرده است .به گفته وی ،اسد صالح نمیداند که به بیانیه وزارت خارجه آمریکا ،واکنشی داشته
باشد؛ بیانیهای که در آن از سوریه خواسته شده است که از زرادخانه شیمیایی خود پرده بردارد.

استاد دانشگاه اصفهان در گفتوگو با آفتاب یزد:

تقابــل اجتماعــی با
بحرانها اســت» صامتی در ادامه معتقد است
که دولت به آســانی بهترین فرصتهای خود را
ســوزاند و میگوید«:خودش هم باور نمیکرد!
دولــت در این تصور بود کــه این باالرفتن نرخ
نهایتا در نقطه  4600تومان متوقف میشــود
اما نشــد .نظیر این افزایش را طی سه ماه قبل
بارها مشاهده کرده بودیم اما این بار معلوم بود
بحران اندکی مشــکوک و هدفگذاری شده به
همین دلیل وقتی هم که خواســت وارد شــود
دچار تردید شــد و همین مسئله زمان بسیاری
را از بین برد ».استاد دانشگاه اصفهان در پایان
اظهار میدارد« :افتخار دولت ،کنترل نرخ تورم
زیر عدد  15درصد بود اما این مسئله خیلی زود
خودش را با تورمهای باالی  20و حتی بیشــتر
نشان خواهد داد .مردم دچار ضرر و زیان زیادی
شدند .سبدهای آنان کوچکتر شده! قدرت خرید
آنها به شــدت کاهش پیدا کرده .حاال میتوان
به آنانی خرده گرفت که وقتی با روش دوستی
خالهخرســه میگفتند با افزایش نرخ ارز قدرت
صادرکنندگان بیشــتر خواهد شد یادشان نبود
که بر سر مواد اولیه چه خواهد آمد.

سیاست خارجه
موسویان مطرح کرد:

پنج سناریوی محتمل در مورد سرنوشت برجام
سیدحســین موسویان
دیپــــلمات سابـــق
کشورمان دریادداشتی
با عنوان «پنج سناریوی
محتمــل در مــورد
سرنوشت برجام» که در
پایگاه اینترنتی المانیتور
منتشــر شــده است،
نوشت:
در آستانهٔ نزدیکشدن
به  ۲۲اردیبهشت ،زمان تمدید تعلیق تحریمهای
ذیل برجام ،پنج ســناریو برای رزمنامه ترامپ در
مورد «اصالح یا لغو» توافقنامه هسته ای ،محتمل
است.
نخســت ،اینکه اروپا تسلیم خواستههای ترامپ
شــود و با او در تحریمهای جدید علیه ایران به
خاطر فعالیتهای منطقهای و برنامهٔ موشــکی،
همراه شود .در این صورت ،منافع اقتصادی ایران
از برجــام حداقلی خواهد شــد؛ بهویژه اینکه در
شرایط کنونی که با تحریمها و تهدیدات آمریکا،
بهرهمندی ایران از مزایای اقتصادی برجام ،دچار
مشکل شده ضمن اینکه هیچ تضمینی هم وجود
ندارد کــه ترامپ از طرق دیگــر ،توافق اتمی را
مختومه نکند .درصورت چنین سناریویی ،ایران
ممکن است در برجام بماند اما به عنوان تالفی،
از همــکاری بــا غرب در موضوعــات منطقهای
خودداری کند.
ســناریوی دوم ،میتواند این باشد که ترامپ به
شعارهایش عمل کند و از برجام بیرون رود؛ اما
مانع همکاریهای اقتصادی و بازرگانی اروپاییها
با ایران نشود .در این سناریو ،عکسالعمل ایران،
بســتگی به عملکرد گروه  ۱+۴خواهد داشــت.
اقدامات عملی روســیه ،چین و از همه مهمتر،
اروپــا ،در حفــظ برجــام و همکاریهای فعال
اقتصادی با ایران ،مشــوقی بــرای باقی ماندن
تهران در توافــق خواهد بود .با این حال ،ترامپ
بــا خروج از برجام ،شــانس هرگونه گفتوگو و
همــکاری احتمالی میان آمریکا و ایران بر ســر
مسائل منطقهای را از بین خواهد برد و ایران را
بیش از پیش ،در موضع رویارویی با منافع آمریکا
در منطقه قرار خواهد داد.
سومین حالت این است که ترامپ از برجام خارج
شود و تمامی تحریمهای هستهای ایران ،از جمله
تحریمهای ثانویه که بازرگانی بینالمللی با ایران را
هدف میگیرد ،مجددا اعمال کند .در این صورت،
تجارت اروپا با ایران مختل و ایران با برجام منهای
جهان غرب مواجه خواهد شــد زیرا ممکن است
کشــورهای اروپایی قادر به ایســتادگی در برابر
ایاالت متحده نبوده و اقداماتشان برای استمالت
از ایران ،نیز نمایشــی و بیخاصیت باشد .در این
حالت ممکن است ایران هم از برجام خارج شود
اما در معاهده ان.پی.تی (معاهدهٔ منع گســترش

سالحهای هستهای)
باقی بماند .این باعث
پایان تدابیر داوطلبانه
حداکثری خواهد شد
که ایــران ذیل برجام
پذیرفته؛ مانند اجرای
پروتــکل الحاقــی و
محدودیتهای برنامه
غنیســازی اورانیوم
 شــامل نگهداشتنسطح غنیسازی زیر  ۵درصد.
چهارمین سناریو محتمل این است که ترامپ از
برجام خارج شده و فشار حداکثری بر ایران شامل
پیمودن راههای جنگطلبانه را در دستورکار قرار
دهد .این سناریو باعث شــنیده شدن صداهای
قدرتمنــد در ایران خواهد شــد که خواســتار
خــروج از معاهده ان.پی.تی و پیگیری مدل کره
شمالی باشــند تا از این طریق ایاالت متحده را
به میز مذاکره بکشــانند .درک عمومی از مسئله
کرهشمالی این است که آمریکا به این کشور حمله
نمیکند زیرا پیونگیانگ دارای سالح هستهای
اســت؛ و به همین دلیل هم ترامپ میخواهد با
کره شــمالی مذاکره کند .در عین حال فشار بر
ایران را افزایش میدهد ،چون ایران فاقد ســاح
هستهای است .قدرت چنین گزینهای در تهران
کــم نخواهد بود زیــرا مدافعــان آن میتوانند
استدالل کنند که ایران از حقوقش طبق معاهده
ان.پی.تی برخوردار نیست و این معاهده تنها به
وســیلهای برای تنبیه ایران تبدیل شــده است.
همچنین ممکن اســت چنین شرایطی موجب
شود که برای مقابله با جنگطلبان در واشنگتن،
تلآویو و ریاض ،نظامیان ایران نقشی پررنگتر در
سیاست کشور ایفا کنند..
پنجمین و عاقالنهترین سناریو این است که اروپا،
ترامپ را برای اجرای کامل برجام قانع کند و در
عوض ایران با قدرتهای اروپایی در کنار ســایر
اعضاء شورای امنیت سازمان ملل ،چین و روسیه
و آمریکا ،بر ســر موضوعات منطقــهای به طور
جدی گفتوگو کند .واقعیت این است که ایران
کام ً
ال به تعهدات خود طبق برجام پایبند بوده و
آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز این موضوع را
بارها تأیید کرده اســت؛ ضمن اینکه برجام یک
تعهد بینالمللی آمریکا است زیرا قطعنامه شورای
امنیت سازمان ملل متحد دارد.
این سناریو ،دورنمای یافتن راهحل سیاسی برای
ســایر بحرانهای منطقهای را به همراه خواهد
داشت که میتواند اتهامات مکرر ترامپ در مورد
نقش منفی ایــران در منطقه را نیز مرتفع کند.
این سناریو همچنین امکان آن را میدهد که از
ســرمایه برجام برای ایجاد یک منطقه عاری از
سالحهای هســتهای در خاورمیانه ،نیز استفاده
شود/.ایلنا

کــرد :امروز دیگر مردم از ما نمیپذیرند که بگوییم
نمیگذارند کار کنیــم .مردم رای دادهاند و باید اثر
رایشــان را ببینند .بنابراین شورای شهر تهران در
انتخاب شهردار پایتخت باید مدیری در سطح ملی،
پاکدست و توانمند را انتخاب کند.
نماینده اصالحطلب مردم تهران در مجلس شــورای اســامی
همچنین با تاکید بر لزوم پایبندی به رای و نظر مردم که برآمده
از انتخابات اســت ،تاکید کرد :شهر باید مطابق میل آن کسانی

اداره شود که اعضای شورا را انتخاب کردهاند.
این عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد:
البته رعایت حقوق اقلیت هم از الزامات دموکراســی اســت اما
اکثریت رایدهندگان منتظر هستند تا ثمره رای خود را ببینند.
به گزارش ایلنا ،سعیدی در پایان تصریح کرد :از این جهت انتخاب
شهردار ،پیام مستقیم به رایدهندگان است؛ پیامی که میتواند
در تصمیم بعدی آنها برای مشارکت در انتخابات و حتی امید به
اصالح موثر باشد.

مرگسیاسی
این  43نفر

بحران اخیر ارزی مشکوک بود

آفتاب یزد -گروه سیاسی :روزهای پرتالطمی در این گونــه مواقع جامعه به جای حل بحران
را پشت سر گذاشــتیم اما بعید نیست روزهای احساس بدی را جذب میکند و آن تهدید شدن
پرتالطم تری پیش رو داشــته باشــیم چون با است یعنی ما صبح فردای آن شبی که دستور
مطالعه همه آراء و نظرات کارشناسان اقتصادی داده شــد دالر  4200تومــان ،وقتی به صرافی
زنگ میزنیم که دالر
به یک نکته مشــترک
میرســیم و آن اینکه افتخار دولت ،کنترل نرخ تورم زیر عدد چند؟ میگوید 4200
این روش ،روش تقابل  15درصد بود اما این مسئله خیلی زود تومــان اما فروشــنده
با یک بحران اقتصادی خودش را با تورمهای باالی  20و حتی نیســتیم ،خریداریم.
نیست .از دکتر صامتی بیشتر نشــان خواهد داد .مردم دچار در اینجــا و بــه گونه
پرســیدیم« :نظر شما ضرر و زیان زیادی شــدند .سبدهای ای بسیار خالصه باید
به عنوان یک اســتاد آنان کوچکتر شده! قدرت خرید آنها به گفت که دولت بحران
دانشــگاه و متخصص شدت کاهش پیدا کرده .حاال میتوان را بــه تهدیــد تبدیل
کرد یعنی بحــران به
علم اقتصــاد پیرامون به آنانی خرده گرفت که وقتی با روش
جای آنکه حل شــود
کاهــش دادن نرخ ارز
دوستی خالهخرسه میگفتند با افزایش
تبدیل به تهدید شــده
به روشــی که دیدیم
نرخ ارز قدرت صادرکنندگان بیشتر
و به خوبــی میدانیم
و رســانه ای شــد،
خواهد شد یادشان نبود که بر سر مواد
کــه تقابــل اجتماعی
چیست؟»
این اســتاد دانشگاه در اولیه چه خواهد آمد
با تهدید شــدیدتر از

دیگر مردم از ما نمیپذیرند که بگوییم نمیگذارند کار کنیم

نامه وزرا و معاونان احمدینژاد علیه وی
بازتابی در جامعه نداشت

گفت و گو

پاســخ به این ســؤال،
نخســت اقتصاد را به دو دســته «دستوری» و
«اثباتی» تقسیم بندی میکند و میگوید«:در
اقتصاد اثباتی ،قوانین نسبتا مطلقی وجود دارد
که بر اساس منطق ریاضی غیر قابل تغییر است.
در تمام دنیا یکســان است و بستگی به منطقه
جغرافیایی و سیاستهای اقتصادی ندارد ،برای
مثــال هرگاه نــرخ بهره باال برده شــود الجرم
نقدینگی هم باال میرود.
در مدل اقتصاد دستوری یا هنجاری ،اقتصاد بر
اساس قوانین هنجاری حکمرانی میکند یعنی
مطابــق با هنجارهای جامعــه .کاری که دولت
حســن روحانی با نرخ ارز کرد نه اثباتی بود نه
دستور بلکه فرمایشــی بود یعنی بخشنامه ای!
یعنی بخشنامه میشــود که دالر باالی 4200
تومان قاچاق اســت و معامله آن بالطبع خالف
قانون اســت .در این گونه مواقع واکنش جامعه
شــبیه سازی و مقایسه اســت یعنی میگویند
همان طور که نتوانستید با قاچاق کاال و پوشاک
و تلویزیــون و یخچال و غیره مبارزه کنید پس
حتما با قاچاق ارز که نیم میلیمتر هم ضخامت
ندارد نمیتوانید برخورد کنید!

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

دوستداران دیروز و سینه چاکان در گاه چند ساله او ،اکنون قلم به دست گرفته
نامهنگاری کردهاند تا به همه نشان دهند که راه آنها از او جداست .این بار به
جای آنکه از عدالتپروری و مهرورزی رئیس سابقشان بگویند وی را با الفاظی
چونساختارشکنغیرمتعارف،یادمیکنند
ارتباطــات) ،حمیدرضــا حاجی بابایــی (وزیر
بیان اینکه این نامه در زمانی نوشته شده است
چوب انحرافی بودن مورد عنایت قرار میدادند
داریوش قنبری :تمامی این مسئولین
آموزش و پرورش) ،سیدمحمدحســینی (وزیر
که مســئولین دوره احمدینــژاد قطع به یقین
اما نامه آنها در اعالم برائت از او به این شــکل
نیست
و وزرای سابق میدانند که قرار
فرهنگ و ارشــاد اســامی) ،سیدشمسالدین
میداننــد که احمدینژاد دیگــر برای آنها نه
رسمی یک شائبه را بیش از هرچیز مورد توجه
آنها از ناحیه احمدینژاد با موقعیت
حســینی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ،صادق
تنها خیر و برکتی ندارد ،بلکه بیشــتر شــرش
قرارداده اســت و آن اینکه قراراست سرنوشت
خلیلیان (وزیر جهاد کشاورزی) ،کامران دانشجو
گریبان آنها را خواهــد گرفت ،این موضوع را
احمدینژاد هم چون دو هم رزم همیشــگیاش
فعلیاش مهــر و محبتی بگیرند .این
(وزیر علوم تحقیقــات و فناوری) ،پرویز داودی
تایید میکند و به آفتاب یزد میگوید« :تمامی
بقایی و مشایی شود؟
چهره نه تنها جایی در عرصه سیاست
(معــاون اول) ،مجید دوســتعلی (دبیر دولت)،
این مســئولین و وزرای سابق میدانند که قرار
نامــه  43یار رئیــس دولت ســابق در حالی
کشــور ندارد که آنهــا بخواهند از
محمدمهــدی زاهدی (وزیر علــوم تحقیقات و
نیســت آنها از ناحیه احمدینــژاد با موقعیت
صورت میگیــرد که بقایی در حبس اســت و
قبلش در آینده به پســت و مقامی
فناوری) ،مسعود زریبافان (رئیس بنیادشهید)،
فعلــیاش مهر و محبتی بگیرنــد .این چهره نه
اســفندیار مشــایی در اوین روزگار میسپارد،
برســند ،بلکه هرگونه وابستگی به او
محمد سلیمانی (وزیر ارتباطات) ،محمدحسین
تنها جایی در عرصه سیاســت کشور ندارد که
این در حالی اســت که احمدینژاد این روزها،
میتواند پســت و مقام فعلی یا آتی
صفارهرندی(وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی)،
آنهــا بخواهند از قبلش در آینده به پســت و
پنجشــنبهها به امامزاده صالح پناه میبرد و در
آنها را تحتالشــعاع قراردهدنیت
زهــره طبیبزاده نــوری (معاون امــور زنان و
مقامــی برســند ،بلکه هرگونه وابســتگی به او
بستنشینیهایش با هواداران خود ،هرروز حلقه
خانواده) ،محمدحســن طریقــت منفرد (وزیر
میتوانــد پســت و مقام فعلی یا آتــی آنها را
محاصــره حاکمیت علیه خــود را نیز تنگتر و
نوشــتن این نامه یک فرصتطلبی
بهداشــت) ،علیرضا طهماســبی (وزیر صنایع و
تحتالشعاع قراردهد».
تنگ تر میبیند! شــاید محمود سیاست ایران
تمامعیــار اســت و تهیهکنندگان
معادن) ،محمد عباســی (وزیر ورزش و تعاون)،
قنبــری تاکید میکند «شــاید نیت نوشــتن
خــود نیــک میداند کــه این آخرین ســلفی
این نامه تالش دارنــد با جدا کردن
فریدون عباسی (رئیس ســازمان انرژی اتمی)،
گرفتن با هوادارانش اســت چرا که بعید نیست
این نامه یــک فرصتطلبی تمامعیار اســت و
رسمی راه خودشان از احمدینژاد و
ابراهیــم عزیزی (معــاون توســعه مدیریت و
سرنوشتی مشابه بقایی و مشایی در انتظار خود
تهیهکنندگان این نامه تالش دارند با جدا کردن
ناســزاگویی به او جایگاهی در درون
ســرمایه انســانی) ،علیرضا علی احمدی (وزیر
او باشد.
رسمی راه خودشان از احمدینژاد و ناسزاگویی
قدرت داشته باشند
آموزش و پرورش) ،محمد علــی آبادی(رئیس
آن هم باتوجه به اینکه یک مقام مســئول اخیرا
به او جایگاهی در درون قدرت داشــته باشند،
ســازمان تربیت بدنی) ،مهدی غضنفری (وزیر
باردیگر اعالم داشــته که دلیل تاخیردر برخورد
البته این به معنــای تایید اقدامات احمدینژاد
آفتاب یزد -گروه سیاسی :دوستداران دیروز و
صنعت،معدن وتجارت) ،محمود فرشیدی (وزیر
قانونی با احمدینژاد بنا به حکمتهایی اســت.
نیست».
سینه چاکان در گاه چند ساله او ،اکنون قلم به
آمــوزش وپرورش) ،لطــف اهلل فروزنده (رئیس
شاید این گفته بدین معنا است که برخورد با او
وی ادامه میدهد« :به جای تشــویق کار امروز
دست گرفته نامهنگاری کردهاند تا به همه نشان
ســازمان منابع انســانی و معــاون پارلمانی)،
اگر دیرو زود داشته باشد سوخت و سوزندارد و
ایــن عده اتفاقا باید انتقــاد جدی به آنها وارد
دهند که راه آنها از او جداست .این بار به جای
رســتم قاســمی (وزیر نفــت) ،منوچهر متکی
برنامههایی دراین باره در حال شکلگیری است.
کنیم که چرا این نامه را در شرایطی مینویسند
آنکه از عدالتپروری و مهرورزی رئیس سابقشان
(وزیــر امورخارجــه) ،صادق محصولــی (وزیر
از ســویی دیگر اظهارات محسن رفیقدوست را
کــه احمدینژاد به لحاظ سیاســی دچار مرگ
بگوینــد وی را بــا الفاظی چون ساختارشــکن
کشــور و رفاه) ،عبدالرضا مصــری (وزیر رفاه)،
نیز شــاید بتوان حکمت امروز این نامه دســته
کامل شده است؟»
غیرمتعارف،یاد میکنند و احمدینژاد را کسی
حیــدر مصلحی (وزیــر اطالعــات) ،مصطفی
جمعی هم دانســت .رفیق دوست خبرداده که
قنبری اظهــار میدارد« :واقعا چرا چند ســال
که به تضعیف نهادها و ارکان نظام اســامی به
محمدنجــار (وزیر دفاع و کشــور) ،محمدجواد
بــه زودی با احمدینژاد
پیــش چنیــن نامهای
بهانه نقد و اصالحگری ،عدم ترجیح مصالح ملی
محمدیزاده (رئیس ســازمان محیط زیست)،
برخــورد خواهد شــد و حمید قزوینی :اگــر این  43نفر 430،نوشــته نشــد و آنهــا
بر مسائل شــخصی و گروهی التهابآفرینی در
سیدمحمدرضا میرتاجالدینی(معاون پارلمانی)،
اعــام داشــته« :یاران نفر هم بودند افکار عمومی توجهی به منتظــر ماندند تــا بعد
جامعه ،خودحقپنداری و استفاده از شیوههای
مســعود میرکاظمی (وزیر بازرگانــی و نفت)،
ایشــان را زندان کردند آنها و نامه شــان ندارد .کسانی که از از آنکــه نزدیکتریــن
خارج از روال قانونی که موجب خسارت به کشور
محمدناظمــی اردکانی(وزیــر تعــاون) ،مجید
و جرائمــی بــرای وی طریق احمدینژاد حیاتی پیدا کردهاند اطرافیان احمدینژاد به
و مردم است ،فاصله گرفتن از شعارهای انقالبی
نامجو (وزیــر نیرو) ،فاطمه واعظ جوادی(رئیس
مشــخص کردند لذا به میخواهند با اینگونه نامهها نشــان زندان رفتهانــد و بحث
که مبنای میثاق و رأی مردم بود ،انقالبینمایی
ســازمان محیط زیســت) ،احمد وحیدی(وزیر
زودی نوبت به ایشان هم بدهند که هنوز ما هستیم ،قدرت آنها برخورد قانونی با خود او
به جای انقالبیگری و استفاده ابزاری از عدالت،
دفاع) ،مرضیه وحید دستجردی(وزیر بهداشت)،
خواهد رســید و برخورد و شناخته شدنشــان تنها به واسطه نیز به جدیت مطرح شده
تکرار ادعاهای بیاساس فتنهگران و رسانههای
سیدمهدیهاشمی(وزیر کشور) ،اسداهلل عباسی
خواهد شد».
این کار را بکنند».
قدرت احمدینژاد بود
از
معاند و ضد مردمی ،دست زده معرفی کرده و
(وزیر تعاون).
از همیــن رو برخــی
این فعال سیاسی اضافه
او اعالم برائت میجویند ...اینها همه توصیفاتی
معتقدند نامــه این 43
کرد« :نویسندگان امروز
چرایی یک نامه
اســت که  43نفــراز وزرا و مســئولین دولت
نفر نیــز در امتداد همین موضــع و به معنای
این نامه باید موضعگیریهایشان را در دور دوم
احمدینژاد نســبت به او روا داشتند در نامهای
هرچنــد اکثــر ایــن وزرا و مســئولین در این
زمینهچینی بــرای برخورد قانونــی با محمود
ریاســت جمهوری احمدینژاد نشان میدادند.
که پنجشنبه هفته گذشته رسانهای شد43 .نفر
یکی دوســال که جریان بهاری بقایی مشــایی
احمدینژاد است وگرنه در غیر این صورت نامه
صبر آنها تــا زمانی که بحــث برخورد رئیس
یعنی مرتضــی بختیاری (وزیر دادگســتری)،
و احمدینــژاد با شــکل و شــمایلی متفاوت،
او چه معنای دیگری میتواند داشته باشد؟
دولت ســابق به طور جدی مطرح شــود بیانگر
مهردادبذرپاش (رئیس سازمان جوانان) ،محمود
فعالیت میکرد و رنگ و شــکل اپوزیســیونها
یک اقدام سیاسی از سوی این افراد و البته باال
فرصت طلبی
بهمنی (رئیس بانک مرکزی) ،امیرمنصوربرقعی
را به خــود گرفته بود اظهاراتــی در نفی آنها
گرفتن موضوع برخورد با اوست».
(مدیریــت و برنامهریــزی) ،رضاتقیپور (وزیر
داریــوش قنبری نماینده ســابق مجلس هم با
مطرح مینمودند و هر از گاهی احمدینژاد را با
قنبری تاکید میکند« :اگر چنین بیانیههایی در
همان دوران قدرت احمدینژاد نوشــته میشد
احتمال داشــت تا احمدینژاد تغییر رویههایی
غایبان بزرگ نامه برائت از احمدینژاد
در عملکرد خود داشته باشد اما در شرایط فعلی
طبیعی اســت که چنین نامهای هیچ تاثیری بر
آفتاب یزد -گروه سیاســی :در کنار نامها و اســامی که در نامه روزپنجشنبه اعالم برائت  43نفر از مســئولین و وزرای دولت سابق
رفتار احمدینژاد نمیگذارد».
احمدینژاد منتشر شده است ،اسامی هم هستند که انتظار میرفت باشند اما نیستند ...غایبان بزرگ برائت از احمدینژاد ،کسانی هستند
وی اظهار میکند :در شــرایط فعلی که رئیس
که اتفاقا برخی از آنها در این یکی دوساله انتقادهای تندی را هم علیه او روا داشتند.
دولت سابق در بحران (حتی احتمال بازداشت)
داوود دانش جعفری یکی از این وزراست ،کسی که اگرچه وزیر اقتصاد در دولت نهم بود اما در انتخابات دولت دهم به محسن رضایی یعنی
قراردارد هدف نویسندگان نامه تنها این است تا
رقیب احمدینژاد پیوســت و علیه رئیس سابقش سخن میگفت .ولی او حاضر نشده پای نامه پنجشنبه را امضا بزند .هرچه بگردی اثری
خودشان را نسبت به احمدینژاد تطهیر کنند».
از پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت نهم ،کسی که عنوان اولین منتقد احمدینژادی سابق ،که علیه رئیس دولت نهم و دهم حرف میزد را به
خود اختصاص داد هم پیدا نمیکنید .علی اکبر صالحی وزیر خارجه او ،که در جریان توافق هستهای تمام و کمال با دولت حسن روحانی
کسی به آنها توجه ندارد
همکاری داشــت نیز علیرغم انتقادهای فنی و برجامی به مذاکرات در دولت سابق ،پای این نامه را امضا نکرده است .محمد سعیدی کیا
اما به راســتی تا چه میزان نوشــتن این نامه از
وزیر مســکنی که جای خود را به علی نیکزاد در دولت دهم داده بود ،و حتی احمدینژاد را ضد نظام هم میدانست نامی در میان اسامی
ســوی یاران ســابق احمدینژاد ،ممکن است
 43یار سابق او ندارد.
جایگاه او را از اینی که هست متزلزلتر کرده و
محمد جهرمی وزیر کار محمود هم ،که حسابی بعد از ماجرای 3000میلیاردی رابطهاش با وی شکراب شد ،در لیست  43نفره نیست .شاید
از پایگاه اجتماعی او بکاهد .این سوالی است که
غایب بزرگتر این نامه ،پرویز فتاح وزیر نیروی احمدینژاد باشد کسی که حاال به خاطر این عدم امضا حسابی دل اصولگرایان را شکسته
حمید قزوینی فعال سیاســی اینگونه به آفتاب
است ،چرا که بسیاری فتاح را محتمل ترین گزینه اصولگرایان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری  1400میدانند ،اما رئیس کمیته امداد،
یزد پاســخ میدهد« :اگر این  43نفر 430،نفر
امروز ،به دالیلی که شاید مرتبط به انتخابات سال  1400باشد ،نامه را امضا ننموده است.
هم بودند افکار عمومــی توجهی به آنها و نامه
جالب اینکه هلوی احمدینژاد یعنی باقر لنکرانی وزیر برکنار شــده بهداشــت هم اســتقبالی از امضای این نامه نکرده است .مصطفی
شان ندارد».
پورمحمدی وزیر دادگستری که کلی با احمدینژاد چالش داشته و دارد را هم به این عدم امضاکنندگان جریان اضافه کنید.
وی ادامه میدهد« :اگر مــا مدام گفته ایم که
وفادارها !
احمدینژاد رجل سیاســی نبــود قاعدتا تیمی
که با اونیــز کار کردند چهرههای برجســته و
اما درمیان این وزرا و مسئولین هستند کسانی که کماکان حامی احمدینژاد هستند و از این جهت پای این نامه را امضا نزدهاند.
تاثیرگــذاری نبودند ،قدرت آنها و شــناخته
کســانی مثل،شیخاالسالم وزیر کار احمدینژاد ،کســی که چه در انتخابات  92زمانی که احمدینژاد دست مشایی را باال گرفت پشتش
شدنشــان تنها به واســطه قدرت احمدینژاد
بود ،چه در روزهای خیلی سخت تر حتی در زمان پشتیبانیهای جنجالی از حمید بقایی و چه در امروز .شیخاالسالم تا کنون نشان داده
بــود از همین رو اگر مردم مدتهاســت که از
که رفیق نیمه راه نیســت .درست مثل غالمحسین الهام سخنگوی سابق دولت که اگرچه مثل وزیر کار سابق دوروبر احمدینژاد آفتابی
احمدینژاد عبور کردهاند مطمئنا از تیم ســابق
نمیشود اما غیر مستقیم هم که شده وفاداری به او را به اثبات رسانده است .کسانی مثل علی اکبر جوانفکر مشاوررسانهای احمدینژاد،
او نیز با ســرعت بیشــتری گذر کردهاند و اصال
نیز کم از مشــایی و بقایی در نزدیکی و وفای به عهد نسبت به احمدینژاد نداشتهاند .اگر از سکوت محمدرضا رحیمی که دوران زندانش
این نامه برایشان مهم نیست».
را سپری میکند بگذریم ،مجتبی ثمرههاشمی دستیار ارشد نیز در لیست اسامی امضاکننده نیست.
قزوینــی گفــت« :ایــن اقــدام را در ادامــه
علی نیکزاد وزیر معتمد احمدینژاد که هم وزیر مســکن بود ،و هم بعد از آن وزیر راه و شهرســازی و حتی در برههای سرپرست وزارت
زمینهچینیها برای بازداشت احمدینژاد بدانیم
ارتباطات،را برعهده داشــت همچنان در ســکوت اســت .او هیچ وقت جملهای علیه یا حتی در انتقاد از احمدینژاد نگفته و الاقل از
یا نه .نامه این  43نفر،تالشی برای مطرح شدن
سیاســتهایش در زمینه راه و شهرسازی و به ویژه مسکن مهر همواره حمایت کرده است .بنابراین خیلی طبیعی است که او هم پای این
دوباره احمدینژادیهای سابق یعنی خودشان
نامه را امضا نزند .درست مثل حمید بهبهانی وزیر راه پرحاشیه احمدینژاد که ظاهرا هنوز رابطه خوب استاد و شاگردی او و احمدینژاد
است تالشی که ناکام خواهد بود».
بر قوت خود باقی است؛ ازهمین رو حرکتی بر ضد احمدینژاد از طرف او صورت نگرفته است .اما دراین میان هستند اسامی دیگری که با
این فعال سیاســی اظهار مــیدارد« :معتقدم
سکوت همیشگی ،پای این نامه اعالم برائت را هم امضا نکردهاند .کسانی مثل علی سعید لو معاون اجرائی ریاست جمهوری ،محمدحسن
همانطور که عــدهای تالش میکنند تا جریان
نامی وزیر ارتباطات ،علی احمدی وزیر آموزش و پرورش ،اســکندری وزیر جهاد کشــاورزی ،کاظم وزیریهامانه وزیر نفت ،علی اکبر
مربوط به احمدینژاد را زنده نگه دارند کسانی
محرابیان وزیر صنایع ومعادن ،علی صدوقی دبیر هیئت دولت ،فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیسجمهور- ،نســرین سلطانخواه معاون
کــه از طریق او حیاتی پیدا کردهاند میخواهند
علمی و فناوری ،مریم مجتهدزاده؛ معاون امور زنان و خانواده،حســین دهقان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ،محمد بشارتی رئیس
بــا اینگونه نامهها نشــان بدهند کــه هنوز ما
مناطق محروم،فرهاد رهبر رئیس سازمان برنامه و بودجه ،روح اله احمدزاده رئیس سازمان میراث فرهنگی ،محمد شریف ملک زاده رئیس
هستیم».
سازمان میراث فرهنگی و...

|

