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تیترهای امروز
«وطن امروز» درباره کارنامه مردود دولت روحانی
در تخصیص درآمدهای هدفمندی یارانهها به مردم
گزارش میدهد

بیپناهی
درآمدها
■■«صندوق درآمدهای هدفمندی»
راهکار شفافیت هزینهکرد منابع است

یارانهها در جیب شرکتهای دولتی
ضرورت شفافسازی عواید هدفمندی بنزین
اصالح هزینهکرد بخش سالمت
اصالح ساختار اخذ مالیات
یارانهای برای پرداخت یا حذف کردن؟
صفحه 3

سینمای مستند چگونه محملی برای معرفی
چهرههای جدید به سینمای داستانی میشود

دنیای واقعی
سینمای داستانی
صفحه 8

پروندهای درباره عملکرد مدیریت شهری پایتخت
پس از شروع بهکار دوره پنجم شورای شهر تهران

لیبرال پوپولیسم
شنبه  9آﺫر 1398
شماره 2803
وطنامروز

پرونده

زمان دیگری به
شده بود بیش از هر
شهروندان تبدیل
شهری در مواجهه با
امری روزمره برای
تکنوکراتهای
بزرگ در آن به
الگوی پوپولیستی
افتتاح پروژههای
مورد نﻈر است
شهری که
اما آنچه بیشتر
عادت کرده است.
سکون و توقﻒ
اصلی پایتخت است
مسائل

مقاومت
بیشتر جواب میدهد

عباس عراقچی ،نفر دوم پرونده برجام
با اعتراف به افزایش تحریمها پس از توافق هستهای
و بیفایده بودن سیاست تمایل برای همکاری با غرب:

شهریپایتختپساز

عملکردمدیریت
پروندهایدرباره
شورایشهرتهران
بهکاردورهپنجم
شروع

لیبرالپوپولیسم

وجود نداشت ،آنها
نﻈارتی بر کاندیداها
حتی برای شهردار
لحاﻅ شد ،هیﭻ
که
آن
همه خواستههای اصالحات در یکدست را تشکیل دادند؛ شوراییچمران» را به جمع خود
شهر جایی بود که
کردند و شورایی
شورای
به یک اصولگرا دهد و «مهدی عمر خود را گذرانده
به عرصه ورود داشتند« ،تَکرار» یک صندلی خود را
پنجم حاﻻ بیشتر
تمام توان
رفسنجانی» حاضر نشد
فعالیتهای آن
شورا داده میشد و شورای شهر جمعبندی داشت و
با «محسن هاشمی
سوی اعﻀای این
این بیش از  2سال
بوده است .شورای
شدن شعارهای پرطمطراقی از
در
شهردار
است .حال میتوان از عملکرد شورا بررسی شده در آن انتخاب «زیست شبانه» لیبرالی
بﭙذیرد.
متوقف مانده یا با سرعتی
بیشترین مسﺄله
سرازیری قرار گرفته
«گران کردن شهر» تا
یا
نخستینبار
تالش کرده صرفا با
عمومی بهعنوان مهمترین نیاز شهروندان جایگزین مدیران شهری
و در
اجتماعی از قبیل
مسائل داشته است و
کنار هم نشاند؛ شورایی که برای تفکرات اقتصادی-
«پوپولیستی» با
نظارتی این شورا شدهاند اما درباره شورای الکپشتی در حال پیشرفت است نسخهدوچرخهس��واری و تبلیﻎ
را در
بیشترین طرحهای آن ناﻇر به داشته باشد ،مواجهه
شهری که
پوپولیسم که موفق به عبور از دروازه وجود ندارد و افراد منتخب دقیقا همان عکس��ی از ش��هردار ته��ران در ح��ال ناگفته پیداست کسی
مدیریت شهری
از آنکه کارآمدی
ً ادبیات سیاسی ایران
است.
اساسا چنین نظارتی
بود ،بیش
مردم را سرگرم کند.
را در
بودهاند ،دلیل دیگر اما این است که دوچرخهسواری در روزهای سهشنبه سواری یا تبلیﻎ یک روز
شناسایی شهر
نظر و مطلوب اولیه
پوپولیسم یاد کرده بودند .اختصا قابلیت شناسایی داشته؛
گریهای رسانهای
همچون دوچرخه
الگوی افراد مورد
این شورا که همگی از یک لیست مخالف امری «نمادین»
هوچی
نیست اما اگر این نماد
قابل تحلیل بوده باشد
فراموش کرده است.
اعضای
از
نمادی
اتومبیلهای شخصی
آنکه
اواسط دهه بیش از
چارچوبهای نخبهگرایانه
این توضیح دادیم
ای که در یکس��وی آن تکنوکراتها بودهاند و در ترکیب یکدست و مطلق اگرهایی از قبیل مخالفت و کارشکنی برای کاهش استفاده از
پیش از
ایران اما ظهوری متأخر دارد و از انتخاباتی تثبیتش��ده
انتخاباتی بودهاند جای اما و
مدیریتی حساب شده
پوپولیسم در
میکند و س��رانجام دلیل آخر نیز تبدیل به راهکار ش��ود و همچنان که نیت سرپوش گذاشتن
بر اندیشههای
طلبان مقاب��ل رقیب
الگوی حکمرانی مبتنی
دیگر از اعضا را خنثی
«آرزوهای مردمی» با
در قی��اس با دیگر
شکس��ت اصالح
ﺻاﺩﻕ ﻓرامرزی
شد .اعتقاد محمود حکمرانی مبتنی ها بهعنوان نمادی از
مردم در ع��دهای
را در ادبیات سیاسی
گیری از «عواطف» و
پوپولیست
 80و با مطبوعاتی و سیاسی کشور
ان آن
عدم پیچیدگی س��اختار این ش��ورا کسی میتواند وام
بر حضور مستقیم
در اقتصاد ،سفرهای سوی دیگر عدالت اجتماعی و تأکید
طبقات میتوان��د
ﺭوزنامﻪنگاﺭ
وقتشان وارد ادبیات
به گونهای که کمتر
خﻸها و ضعفهای مدیریتی باشد میتو دانست .مورد دیگر که به
انه
ر
اولین
رویکردهای عدالتمحو
اتها
های مهم کشور باشد
های
بر
ش��کل میگیرد؟ شاید
احمدینژاد به احیای
مناطق محروم ،تالش بر اندیشه بودند ،در سطحی دیگر هرقدر برای تکنوکر میشدند دستگاه
موازی یا دستگاهی مافوق بنویسد .مدیران شهری فعلی نمادی از پوپولیسمنامگذاری خیابانهای شهر
پوپولیس��م چیست و چرا پرسش بیان کرد آن باشد
پای نهادی
دیدار مستقیم با مردم
شناخته
پس از امر سیاسی
توان بروندادی کامل
نیز بوده است مقوله
متعدد اس��تانی او و
اهمیت است اما فاقد
باید در پاسخ به این
مدیریتی رایج در سالهای
تحصیلکرده و مرفه نمادی از هسته اصلی مردم تکیه بر طبقات کارنامه این شورا را به شورای شهر تهران را می
مراتب مشهودتر
سرنوشتی متمایز
نکتهای که
واجد
شناخته میشدند که با
این اساس عملکرد
کردن کلیشههای
معنایی خود نیز
به یکباره پوپولیسم
یک جریان سیاسی دانست که در است ،وظیفهای دستهچندم که هرچند شورای پنجم اما دقیقا
پایین سواد بر
است ،برای کمرنگ
محکوم به آن
این دست باعث شد
سیاسی و حکمرانی
کوتاه به رویه مدیریتی
که این واژه فارغ از بار ارزشی و اجتماعی و سیاسی نداشته
کاهش تشریفاتی از
دولتداری او و تحقیر پوپولیستها نش��ین به دنبال سوار شدن بر سطح بودهاند .از ایدههای
خود را به آن معطوف
نخبهمحور و مدیریت علمی در مقابل اولویت است .نگاهی
علوم
و
میشود و آنچه جنگ
در
ای محکومیت مدل
محروم و حاشیه
آرزوهای عامهپسند
سالها مدعی الگوی
که این شورا تالش
از س��ایر واژههای رایج آنچه پوپولیسم خوانده
به فحشی سیاسی بر
بردن کشور به سمت
سیاسی او به مردم
تمام این
گویای همین امر است
(ب��رای مثال عالقه به
مردممحور بوده است.
شود وجود دارد ،تبدیل
معنایی بزرگی میان
سیاسی آنها و پیش
حامیان
از هیجانات عمومی
که روزنامه ارگانی حزب کارگزاران الگوهای پوپولیستی و
شکاف
پوپولیسم یاد می
حامیان اجتماعیاش ش��ود .توصیف سیاس��ی توسعهیافته برای
کمکاریهای خود
شورای پنجم در دو سال گذشته به ک��رده تا با وامگی��ری
درس��ت در روزهایی
افواه عمومی بهعنوان
مردمی بولیوی که از قضا
بیانگر غلبه داشتن
در جهت جب��ران
نیمه پر عمر مدیریتی
از آن در
معنایی عام داشته و
پیموده شد .توقف و تعطیلی ورزش��کاران و هنرمن��دان)
س��واد ،س��ادهلوح و فاقد پرسنیپ تکرار شد تا از جایی به
به نام مشاهیر ورزش
س��ازندگی از پایان عمر دولت های آمریکای جنوبی
که در شق اول خود
ترین ش��کل ممکن
نهادمند دانستن آن و کم
سیاسی خود آنقدر
نامگذاری خیابانها
دولت
شکافی
خالی
اعتباربخشی به الگوی
ش��هری ،بیبرنامگ��ی ب��رای استفادهای حداکثری کند.
دموکراسی به جای
پسندیده باشد اما زمانی
مردمی ،نقﺾ ادبیات رایج مدیریتی موفقترین کارنامه اقتصادی را در میان «عاقبت پوپولیستها»
عم��ده پروژهه��ای
روحیه شخصیس��ازی
در شق دوم عموما
ش��هردار ( 3شهردار و
برخوردهای مستقیم
کودتای نظامیان بهعنوان
سراس��ری در
عادالنه ثروت تبدیل
هنر هرچند به ذات خود میتواند امری مدیریتی بشود ،میتوان
نخبهستیزی در امر سیاسی است و عمومی صورت بعد ذات
که مدیریت عمده
توزیع
داشته بهوسیله
گذاریهای کالن ،بحران انتخاب مواجهه با حوادﺙ یا
ای پر کردن خﻸهای
تالش برای
تکنوکراتهای ایرانی
ای که با نیت تهییج
سخنرانیها و سیاستهای مبتنی بر ادبیات اصالحطلبان شد
برای سیاس��ت
یک نهاد و دستگاه
ر
س��ال) ،غافلگیری در
مردمفریبانه
خرس��ندی میکرد
این معنا هرقدر در در
بیشترین تالش را
توان خالصه که تبدیل به مجرایی ب پوپولیستی حکمرانان
«نمودی از پوپولیسم» در
سرپرس��ت در مدت 2
کاندیدای ابراز
نیز در دست دارند
به هر گفتار و کردارپوپولیستی» داده میشود .به
های فصلی و ...را می
نمونهای از مدیریت
شعارهای مبتنی بر
شود به «ضدارزش» و
که سالها از 2
تحقیرآمیز حامیان
های اجرایی را
پذیری همچون بارش
آن را
پیش
ان یک جریان یاد می
در پیش گرفتهاند
ادبیات را در شعارهای
پیشبینی
گیرد لقب «کاراجتماعی از پوپولیسم بهعنو
پایتخت در این مدت دانست .شهری که دانس��ت .اصالحطلبهایی که س��الها موج آرزوهای طبقات
مشاهد کرد .در چنین دستگاه بخشی به خود با مدلی
مبنای که ردپای این
 88براحتی میشد
نشانهای از سوار شدن بر
یاد مشروعیت
سیاسی میشود .بر
بودند .در این میان هرچند دولت عملکرد مدیریت شهری
اصالحات در انتخابات
ایرانی»
مراتب حداقلی شده از
مطالعات علوم عمدتا محدود به فعل
به امری روزمره برای شهروندان تبدیل «عدالت اجتماعی» را
پوپولیسم یاد کرده
الگ��وی حکمرانی
ناشی از ارتزاق ادبیات
آن
پوپولیس��م ،آنچه از آن بهعنوان «پوپولیسم بررسی آن بهعنوان
در فضای عمومی
به
عنوان نم��ادی کامل از
تعاریف از پوپولیسم را
جهاتی افتتاح پروژههای بزرگ در دیگری به سکون و توقف عادت کرده فرودست میدانس��تند حاال در الگویی عمومی به یک تیم ورزشی
نیز با این عنوان برای
همین جهت تعریفی از
روحان��ی را به
همین امر میتوان تکثر
بررس��ی قرار داد اما از
هر زمان
مشاهیر هنری یا عالیق
سالها بعد کتابی
یادداشت مورد نظر
دانست و از
نهم و دهم به نگارش حس��ن میتوان مورد بحث و
الگویی کاملتر ش��ده بود بیش از مباحث اما آنچه در این
سرمایه اجتماعی
اجتماعی استفاده میکنند.
عامه از الفاظ تخصصی علوم اجتماعی میشود ،عدهای آن را میش��د (و حتیحکمرانی رئیس دولتهای
مردمی» تکنوکراتها
در مواجهه با مسائل
تهران» را میتوان
است .با مجموعه این
دستاورد و رضایت
نسبت به آن
«ش��ورای پنجم شهر
کیفیت
های شهری
«عواطف» و «آرزوهای
قدیمی تکنوکراتها
ونقل برای خلق
مدیریتی و وضعیت
قضاوتهای ارزش��ی متفاوتی میخوانند و عدهای نیز همچون تحلیل عبارت ساده وامگیری از
بهانه
است الگوی پوپولیستی تکنوکرات عمده پروژههای حمل
دموکراسی علیه دموکراسی
خﻸها و ضعفه��ای
به
انست .نخستین دلیل این حکم را میتوان انست ،بهانهای که مبتنی
اس��ت .در شرایطی که
پوپولیسم به میهمانی مست در یک درآمد) س��رپوش گذاش��تن ب��ر
د
طغیان
اصلی پایتخت
د
مشهور «مردم نوکر نمیخواهند ،مدیر مبنی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان حداقلی توصیف میکنند
آردیتی» با تشبیه
نیت
«بنیامین
کدام از آداب نیست به دنبال اعتراف باسیاستگذاری بود .عبارت
منتخبان خود را منتخبانی
انتخاباتی س��ال  92نیز
رسمی که مبادی هیچ
مستی ،به حقیقت
روحانی در تبلیغات
ان بر آن همواره
جمع
در میانه
میخواهند» حس��ن
که سالها از آن بهعنو
گرفتن از این پدیده میروند تا پوپولیسم حقیقت دموکراس��ی در
حمله به الگویی بود
اکنشی آشکار در جهت
شورای شهر پنجم
دموکراس��ی اعتراف کند و آن اعتراف« ،حکمرانی مردمی» را در و
از روی کار آمدن
آرمان اولیه آن یعنی
شهری تهران پس
روزگاری است که
عملکرد مدیریت
بررسی

نامدﯾرﯾتیﺷهری!

بازیاسموﻓامیﻞ

ازتابﻠویخیابانها!
ان»ﺷهید«

ﺣﺬفﻋنو

میﻜاﺋیﻞ ﺩﻳانﻰ

وقوسﯾﮏانتﺨاب!

درﮐﺶ

ای که پایانی تلخ
گذاشتند؛ گزینه
مدیریت ش��هر تهران
خیلی زود بهخاطر
بهوجود آورد .نجفی
جدی با مسائل شهر
برای کل اصالحات
تقدیم کرد و بعد از
پنجم اولین مواجهه
شهر
پیش از انتخابات،
شهر
شورای شهردار داشت .هر چند
بیماری استعفایش را به شورای اصالحات» را رقم زد و
ش��هرداری تهران
تلخ «شلیک به قلب
را در انتخاب
اصالحطلبان برای
طلب آن ماجرای
خود ثبت کرد.
گزین��ه
اما اعضای اصالح
لقب «سیاستمدار قاتل» را برای اﷲ حسینیمکارم»،
مهمترین هاشمی» معرفی میشد؛
«سمیع
هاشمی از شورا و
«محسن
استعفای محسن
پس از یک ماه سرپرستی «سیدمحمدعلی افشانی»
پذیرش
این الیه رویی مسأله
انتخاب دوم شورای پنجم نیز اتفاق نظر وجود داشت
آن حاضر به چمران نبودند ،اگر چه
دس��تهبندیهای
بازنشسته بودنش
آمدن مهدی
ترجیح میدادند در
انتخاب تاکید کرد
بر
برای شهرداری بود که از ابتدا لجبازی بسیار بر این
بود و اصالحطلبان
ترین الیه به خاتمی
با
تهران و در نهایت
درونی خود ،از نزدیک
اما شورای شهر تنش در شهرداری
تا نزدیک به دولت
گزینه انتخاب کنند
که نتیجه آن  6ماه یک سال و چند ماه
تهران
رفتن افشانی بود.
اولین نقطه ش��کاف
این
کنار انجامید تا در نهایت شهر
و کارگ��زاران! اصالحات ب��ود .آنها با
طول
درونی جری��ان
به توانس��ت یک شهردار
وجود استعالمهای
تهران
ها و با
را به خود ببیند.
همه مخالفت «محمدعلی نجفی»،
ثابت
بر انتخاب
منفی همیشگیش��ان برای
گزین��ه
ریاس��تجمهوری را ب��ر

احتم��ال وجود دارد در
هم کمحاشیه
بخشهای اجرایی
شهرداری تهران در دوره «پیروز حناچی» «شهید» از برخی
ش��ده باشد و ما
تابستان امسال بود که خبر حذف عنوان منتشر شد؛ کوتاهی
میکنیم» .اما
نبود.
چند شهر دیگر[
ش��هری تهران ]و
تکذیب میشد اما حتما برخ��وردش��هرداری بخواهد اقدامی
تابلوهای
سوی شهرداری تهران
خودجوش نام شهیدان را با
از آنکه
خبری که ابتدا از
فضای مجازی ،شهرداری پیش دانش��جویان در اقدامی
که بازتاب رسانهای
عکسهای آن در
کند،
شهر اضافه کردند
بعد از انتش��ار پیمانکاران و کوتاهی نامها برای جلوگیری شابلون به تابلوهای
تهران بحث تخلف
دست آخر شورای
کرد.
بسیاری داشت.
از حواسپرتی رانندهها(!) را مطرح بسنده کرد که «این
موضع سخنگوی خود
شهر تنها به این

سیاسیباخﻂ٧مترو!

بازی

انتقادات بسیاری
هم با
این خط افزوده شده است که آن همراه بوده اس��ت .این
وس��یله حملونقل
ایمنی و تهویه مترو
شهر تهران ادامه
تهران امروز مهمترین
درب��اره نبود
2س��اله ش��ورای
مت��رو در
آید؛ پروژهای که عمده توس��عه روند البته در عملکرد
حاشیه داشته که
عمومی به حس��اب می
این  2سال آنقدر
مدیون مدیریت عملگرای قالیباف یافته است؛ شورا در
پیش��رفت خود را
خود نﭙرداخته است.
و
شهری به متن کار
گسترش خطوط متروی
است.
افزایش سرعت در
انتظارات را برای
تهران
در دوره مدیریت سابق شهر برد ،به گونهای که تا
باال
تکمیل نقشه متروی تهران کیلومتر از متروی تهران
سال 83مجموعا 35
بود به بهرهبرداری
پایان
زمین
ک��ه بخش عمده آن روی س��الهای  84تا 96
بود و در حدفاصل
رسید .قالیباف آخرین
رس��یده
این رقم به  221کیلومتر ش��هرداری تهران،
را پیش از رفتن از
اقدام خود
ش��هری قرار داد
متروی
تکمیل و افتتاح خط  7پنجم اولین اقدام خود
طرف شورای شهر
اما این
مترو قرار داد.
را تعطیل کردن خط  7موعد راهاندازی مجدد
ابتدا شب عید  96را
تا تیرماه  97چند
نجفی
وعده
خط  7مترو اعالم کرد اما این مجدد بازگشایی شود.
در نهایت  23تیر
تنها  8کیلومتر به
بار تمدید شد تا
تا شهریور امسال
زمان افتتاح خط 7
از

از برنامههای منظم
پنجم اما از روز اول یکی
شورای شهر
پایتخت گذاشته بود؛
خیابانها و کوچههای
نام
مهم بود که برایش
خود را تغییر آنقدر برای ش��وراییها
تغییر نامی که
کمیسیون نامگذاری
دادند.
«کمیسیون نامگذاری» تشکیل شورای شهر تهران باشد،
اما شاید موفقترین کمیس��یون شورای شهر پنجم طبق
ماه نخس��ت فعالیت
شهر تهران  46مصوبه
چنانکه در 9
ش��ناس ،عضو شورای
صحن مطرح شده و رأی
اظهارات حق
داش��ته و بیش از نیمی از آنها در قید مدیریت شهری
ابتدا
آورده است .شورای پنجم از همانبرندس��ازی سیاسی کند،
را زد و ترجیح داد برای خود یک تهران بر شخصیتهای
های
لذا روی پروژه تغییر نام خیابان تصمیمگیری برای انتخاب
پرحاشیه تاریخ معاصر تمرکز کرد .تهران نخستینبار در
های
نام «مصدق» برای یکی از خیابان اعالم شد و چندی بعد
نمایندگان شورای شهر
ای شهر آمد .شورای
توئیت یکی از
به صحن علنی شور
بهعنوان پیشنهادی
شمالی» تمرکز کرد
دا بر خیابان «کارگر
شهر برای این کار ابت
به مصدق تغییر نام
بسیار ،خیابان «نفت»
اما با مخالفتهای
برای تغییر نام بسیار
تعداد نامهای مطرح
یافت .خیلی زود
که خیلی زود نیز به
موارد
شد اما یکی از جنجالآفرینترینخیابانی به نام «محمدرضا
فراموشی سﭙرده شد ،نامگذاری بسیاری داشت و همچنان
شجریان» بود؛ اقدامی که مخالفان شورای شهر به همین
است .اما پروسه سیاسی
بالتکلیف مانده
ساختمان شورای شهر
اری
جا هم ختم نشد و به سمت نامگذ اقدامی کامال سیاسی
حجاریان» حرکت کرد؛
داشت .حقشناس،
به نام «سعید
جدی
که در دل شورای شهر نیز مخالف عیادت دکتر شیبانی عضو
عضو شورا همان ایام اعالم کرد« :به مراسم پیشنهاد شد به
شهر رفتیم و در آن
پیشین شورای
یک شورا به نام دکتر
فرد ،ساختمان شماره
دلیل جایگاه این
برخی پیشنهاد دادند
جلسه
شیبانی نامگذاری شود و در همان اری شود که رد شد .در
دکتر شیبانی نامگذ
نام
ساختمان شماره 2
صحن شورا به دیگر پیشنهاد کردند
برخی
همان جلسه حجاریان نامگذاری شود».
هم به نام سعید

نسوژهﺷدهاست!

یﮐهتمامنشدنﺷا
پروژههاﯾ

یهمیشهدرﻏﻔﻠت

مدﯾرﯾتﺷهر

شورای شهر تکرار
سال نیز غافلگیری
بزنگاه سیل ابتدای
شده بود تنها موضع
زیاد
ش��هردار و حتی روزنامه
شد .هفتههای قبل که آلودگی هوا حناچی در این باره گفته
رئیس ش��ورای ش��هر،
پیش پس از اولین
انتظار از وزیدن باد بود.
«تکراری» این روزهای
خوب میشود» اما در
نیست 2 ،سال
توصیه شهرداری
غافلگیری ،گزاره
غافلگیریای که فقط برای این روزها پیاده یخ زده بود ،تنها
«اگر باد بوزد وضعیت آلودگی هوا خود ابر و باران و برف
تهران مسافتهای
عابر
همش��هری اس��ت؛
نکند .آن بود:
که کمی هم با
مردم
شهرداری نجفی در تهران که پلهای خطر است رفت و آمد
شوند .همین هنگامه وزیدن باد مدیریت شهری تهران بهوقوع پیوست تامدیریت شهری تهران از
پیاده که منجر به
بارش برف در دوره
های عابر پیاده رد
آخرین مرحله غافلگیری
کسی از پلهای عابر
ماجرا اینجاست که
کند و بتوانند از پل
و هوایی که از یک
شهرداری این بود که
یخها را آفتاب آب
خود نوشته بود« :مردم آورد کیلومتری را چند ساعته طی کنند .طنز مواجهه با پدیدههای آب
انتقادات در توئیتر
همه منتظر ماندند تا
خورده و همواره در
روی آنها چند
اتفاق ،در واکنش به
روزها
رکب
را بتکانند که برف
تهران در آن
شاخههای درختان
افشانی اتفاقات قابل پیشبینی است ضربه میخورد.
نجفی شهردار وقت بازگشت از مدرسه و...
بارش باران در زمان
قبل قابل پیشبینی
بعدها در ماجرای
بویژه جوانان هنگام
شد .در هفته
نرسد» .اتفاقی که
نیاورید و ...حل و فصل
و
به درختان آسیبی
های نروید ،ماشین
بریزد و
آبگرفتگی معابر با توصیه
هم تکرار شد و

صفحه 5

ش��هری ته��ران
مدیری��ت
شورای پنجم آنچه
ضعی��ف ب��ود که
ش��هری تهران از ابتدای
هایی ام��ا آنق��در
ان��دازی و بازس��ازی
مدیریت
شهری بود؛ پروژه
پروژههای عمرانی
را که رها کرد،
داشت و تنها کمی همت ب��رای راه تیر تم��ام مدیریت
هفت
درصد پیشرفت
می��دان ش��ورای ش��هر جم��ع
که برخی تا  90شهروندان تهران میشد.
ش��هری و
تعویﺾ آس��فالت پل
منجر به استفاده
اتوبان امام علی» و «دوربرگردان ش��ده بود یا ب��رای
بود؛ که اینها خود
ابتدای
ش��ده
جزو س��ادهترین
«پل روگذر تقاط��ع آفریقا و صدر»
کریمخ��ان فضای خبری ایجاد انداختن شهرداری و
تا یک س��ال بعد
رسانهای برای دس��ت
غیرهمس��طح
ب��ود که هر کدام
س��وژه طنز
پروژههای ش��هری ش��هری تهران همچنان نیمهکاره شورای شهر شده بود.
تغییر در مدیریت
از
مانده بود.

نگاه

دولتی که گوش نداشت!
[ حسن رضایی ]

مهمترین ویژگی دولت حسن روحانی چیست؟
دولت اعتدال ،دولت برجام ،دولت عقالنیت ،دولت
پی��ر ،دولت لَخت ،دولت حرف و در نهایت؛ دولت
تدبیر و امید ،مجموعه اسامی متفاوتی است که
موافقان و منتقدان دولت در این س��الها برایش
برگزیدهاند .مهمترین ویژگی دولت و تفکر حاکم
ب��ر آن ام��ا از نگاه این قلم« ،حرف ناش��نوی» و
«مشورتناپذیری» است .مجموعه الفاظ درشت
و توهینآمی��زی که آق��ای روحانی در مواجهه با
منتقدان دولتش به کار برده ،در تاریخ 40س��اله
جمهوری اس�لامی یک رکورد اس��ت .مس��أله
خطرناکت��ر اما اص��رار عجیب دولت ب��ر تکرار
اشتباهات و اعتقاد متصلب آن بهدرستی راههای
تکراری و تجربه شده است .دولت و شخص آقای
روحانی بیش از هر کسی از بدعهدی اروپا و غرب
در مذاکرات هستهای دهه 80آگاهی داشتند ،با این
حال مجددا با همان دولتها قرارداد سستی امضا
کردند که یک سالونیم پس از خروج عضو اصلی
آن هم دست کشور ما به هیچ جایی بند نیست.
االن هم مجددا دوس��ت دارند منتظر ابتکار
رئیسجمهور فرانسه بمانند و بلکه یک دوجین
ق��رارداد الزامآور دیگر از قبی��ل «افایتیاف»،
«پالرم��و» و ...را ه��م با همین غرب امضا کنند.
ورای حوزه سیاس��ت ،مشورتناپذیری در دیگر
حوزهه��ا نیز چنین عواقبی در پی داش��ته و در
اینجا هم رسانههای اصالحطلب مهمترین شرکای
اش��تباهات دولت بودهاند .دولت اکنون فهمیده
توقف طرح مسکنمهر و فحاشی چندساله به آن
چه بر سر حوزه مسکن و قشر مستاجر آورده ،لذا
طرحی بسیار کوچکتر ولی بسیار گرانتر(!) را
به مردم عرضه میکند! دولت باالخره دریافته که
توقف طرح سهمیهبندی بنزین چقدر نابخردانه
بوده است .دولت ظاهرا فهمیده که تخریب طرح
هدفمندی یارانهها با برچس��ب صدقه دادن به
مردم و گداپروری حرف خوبی نبوده ،لذا اکنون با
افتخار هر چه تمامتر یارانه بنزین را در قالب طرح
حمایت معیش��تی به حساب برخی سرپرستان
خانوار واریز میکند.
چندین و چند طرح ملی دیگر را میتوان در
حوزههای مختلف نام برد که صرفا بهخاطر اینکه
کار دولت قبل بوده ،مورد غضب دولت فعلی قرار
گرفته ،متوقف یا کأنلمیکن شده است .اینکه چرا
یک دولت میتواند اینقدر یله و رها برنامههای ملی
و بلندمدت کشور را دستخوش تمایالت غیرملی
خود کند ،بیش از هر چیز معلول وجود مجلس
منفعل و بیتخصص اس��ت؛ همان مجلسی که
وقتی عدهای از اصالحطلبان نوباوه وارد آن شدند،
عباس عبدی ،تحلیلگر شناختهشده اصالحطلب
برای تزریق اورژانسی کفایت و تخصص...
ادامه در صفحه 2

ثمانه اکوان :تاکنون نویسندههای زیادی ادعا کردهاند
بر اساس اطالعاتی که از درون دولت ترامپ بهدست
آوردهاند ،مقاله یا کتابهایی را به انتشار رساندهاند که
میتواند ادامه ریاس��تجمهوری او را با اما و اگرهای
فراوان��ی روبهرو کن��د .با اینحال هیچک��دام از این
نویس��ندگان از اعضای عالیرتبه دول��ت او نبودهاند.
«یک هشدار» که نویسنده آن ناشناس ولی از اعضای
عالیرتبه دولت ترامپ و از نزدیکان او در کاخ سفید
اس��ت ،بعد از انتش��ار مقاله «گروه مقاومت» ،اینبار
دس��ت به انتش��ار کتابی زده که بیان میکند ادامه
ریاس��تجمهوری ترامپ ممکن اس��ت آمریکا را با
خطرهای زیادی روبهرو کند.
ای��ن کتاب اگرچه به نظر میرس��د یکی دیگر از
راهکاره��ای دموکراتها برای تأثیرگ��ذاری بر افکار
عمومی در انتخابات ریاستجمهوری  2020باشد اما
دارای نکات جالبی از درون کاخ سفید است که برای
خوانندگان ایرانی نیز میتواند جالب باشد .یکی از این
نکات جذاب دقیقاً در فصل اول این کتاب مطر ح شده
است و آن دروغ بودن تمام ادعاهای ترامپ درباره نابود
شدن داعش در سال  2018است .نویسنده این کتاب
بیان میکند ترامپ در اینباره بهوضوح «دروغ» گفته
اس��ت و هیچکدام از مشاوران ،مسؤوالن وزارت دفاع
و مش��اوران اطالعاتی کاخ سفید این مسأله را تأیید
نکرده و باور داشتند داعش هنوز هم در عراق مشغول
فعالیت است اما ترامپ ب ه یکباره تصمیم گرفته بود
نیروهای آمریکایی را از این کشور خارج کند و خبری
تازه برای دستاوردهای خود داشته باشد و بدین ترتیب
بهراحتی به تمام دنیا درباره نابودی داعش دروغ گفت.
نویسنده این کتاب درباره روزی که ترامپ اعالم
کرد داعش نابود ش��ده ،آورده است :روز  19دسامبر
سال  2018در کاخ سفید مانند همه روزهای دیگر
شروع میشود؛ با یک بحران خودساخته دیگر توسط
رئیسجمهور آمریکا .در این روز وزارت خارجه قرار
بوده از طرحی برای توس��عه اقتصادی کش��ورهای
حوزه آمریکای التین بهرهبرداری کند .این طرح به
قول وزارت خارجه آمریکا میتوانست باعث کاهش
خشونتها در این منطقه شده و در عینحال ثبات
در این منطقه را نیز به همراه داش��ته باش��د .دونالد
ترامپ اما بر این عقیده بوده که این طرح بیشاز حد
هزینهبر اس��ت و تهدید کرده بود با یک توئیت کل
طرح را ناب��ود خواهد کرد .معماران اصلی این طرح
در وزارت خارجه به وحش��ت افتاده بودند که توئیت
صبحگاهی رئیسجمهور چه میتواند باش��د و آیا او
قرار اس��ت این کار را درس��ت هنگامیکه این طرح
اعالم میشود ،انجام دهد؟ با اینحال همانطور که
پیشبینی میش��د ،نمایش اصلی به نمایش فرعی
تبدیل شد .رئیسجمهور هنوز از محل اقامت خود در
یدانستند
کاخ سفید به محل کارش نیامده بود .همه م 
این ساعت ،یعنی ساعت  9و  29دقیقه صبح ،زمان
توئیتهای روزانهاش است .او به جای حضور در دفتر
کار اما از اقامتگاهش توئیتی منتش��ر کرد که تمام
خبرهای روز را تحتالشعاع خود قرار داد« :ما داعش
در سوریه را شکست دادیم؛ تنها دلیل حضورمان در
دوران ریاستجمهوری ترامپ» .در طول چند دقیقه
این خبر همهجا منتشر شد که رئیسجمهور تصمیم
گرفته اس��ت نیروهای ارتش از سوریه عقبنشینی

گزارش«وطنامروز» درباره نقش اساسی
سیاست خارجی دولت روحانی در پیدایش
وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی

افشاگری جدید علیه رئیسجمهور آمریکا در کتاب «یک هشدار»

کلک ترامپ برای خروج از سوریه چه بود؟
کنند .او بعد از این در توئیت دیگری نوشت« :بعد از
پیروزی تاریخی در برابر داعش ،زمان این اس��ت که
جوانان ما به خانه بازگردند».
پنتاگون از همه جا بیخبر

این اعالمیه در سراس��ر واشنگتن پخش شد .این
خبر در تضاد با تمام توصیههایی بود که تا آن وقت
به رئیسجمهور شده بود .از مقامات عالیرتبه پنتاگون
ت��ا رهبران جوام��ع اطالعاتی ،همه مش��اوران عالی
رئیسجمهورنسبتبهبیرونکشیدنخودسرانهتقریباً
 2هزار سرباز آمریکایی از سوریه هشدار داده بودند .به
او گفته شده بود داعش هنوز هم یک تهدید قدرتمند
است و خروج آمریکا به این گروه اجازه میدهد دوباره
ن حال خروج
حمالت مرگبارتری را انجام دهد .در عی 
زودهن��گام ،منطقه را به رژیم ضدآمریکایی ایران که
در حال گسترش دسترسی خود در منطقه به همراه
روسیه بود واگذار میکرد .گذشته از اینها این کار باعث
کش��تار نیروهای کردی میشد که به ما در تعقیب
تروریس��تها کمک کرده بودن��د .از هر نظر که نگاه
میکردیم ،عقبنشینی به منافع امنیتی ایاالتمتحده
آسیب میرساند.
رئیسجمهور در برابر همه این توصیهها و هشدارها
بیتحرک بود .او به جای اینکه تیم امنیت ملی خود
را برای بحث و گفتوگو درباره گزینهها تشکیل دهد،
آنه��ا را با یک توئیت دور زد .یکی از دس��تیاران او با
عصبانیت میگفت« :مردم به خاطر این تصمیم لعنتی
قراره بمیرن »...همه ما تالش میکردیم بفهمیم چه
اتفاقی افتاده است و برنامه ترامپ چیست .متحدان
ایاالتمتحده گیج و مضطرب شده بودند .وزارت دفاع
در تاریکی مطلق قرار داشت .مقامات وزارتخانه حتی
نمیدانستند چگونه باید به سؤاالت مطبوعاتی پاسخ
دهند ،زیرا این تصمیمی بود که در آن هیچ نقش��ی
ایفا نکرده بودند .افس��ران ارشد نظامی کشور از عدم
برنامهریزیهای قبلی برای اعالم این تصمیم بشدت
عصبانی بودند ،زیرا این اعالم ناگهانی بدین معنی بود
که سربازان در منطقه بالفاصله از حالت جنگی خارج
میشدند و این مسأله احتماال آنها را در معرض حمله
دش��منان فرصتطلبی قرار میداد که میدانستند

آنها در حالت عقبنش��ینی قرار دارند .ارتش با عجله
برنامهریزی اضطراری را برای اطمینان حاصل کردن
از اینکه هیچ نیروی آمریکایی بر اثر این تصمیم آسیب
نبیند آغاز کرد.
همه ما دیده بودیم زمانی که موضوع به مس��ائل
دفاع��ی آمریکا میرس��ید ،رئیسجمه��ور چگونه
تصمیم��ات ضعیفی اتخاذ میکن��د .این تصمیم اما
متفاوت بود .هیچک��دام از ما تا به حال ندیده بودیم
تصمیم به این بزرگی به این س��ادگی و بهطورکام ً
ال
غیررسمی گرفته ش��ده و اعالم شود .در کاخ سفید
نرمال و طبیعی ،تصمیمات به این بزرگی مستلزم به
کار گرفتن جلسات مشورتی بسیار سنگین و هوشیارانه
بود .چنین تصمیماتی باید در جلسات بسیار حساس
 گاه��ی اوقات در تعداد زیادی از جلس��ات -گرفتهمیشد تا اطمینان حاصل شود همه جزئیات بدرستی
در نظر گرفته شدهاند .همه مسائل پایهای پوشش داده
شده و به تمام سؤاالت پاسخ داده شده است .دشمنان
ما قرار بود چگونه این تصمیم را تفسیر کنند؟ از همه
مهمتر ،ما قرار است چگونه به بهترین شکل از مردم
آمری��کا ،از جمله زنان و مردان خود در ارتش آمریکا
محافظ��ت کنیم؟ قب ً
ال به هیچیک از این س��ؤاالت
پاسخی داده نشده بود.
نهتنها این تصمیم بیپروا بود ،بلکه مقامات دولت
نیز تحت سوگند شهادت داده بودند داعش هنوز از بین
نرفته است .آنها همچنین علناً عهد کرده بودند آمریکا را
از جنگ در سوریه بیرون نکشند .اکنون رئیسجمهور
بهدروغ اعالم کرده بود کار داعش به پایان رسیده است،
زیرا ب ه یکباره خودش به این نتیجه رسیده بود کار
درس��ت این است که ارتش ما از سوریه بیرون بیاید.
او به دشمن این پیام را رسانده بود که آمریکا در حال
خروج از این کشور است .یکی از اعضای ارشد کابینه
در آن زمان بیان کرد« :همهمان را به کنگره کشانده
و به صلیب میکشند».
در کنگره ،واکنش س��ریعی شکل گرفت که این
شامل حزب ترامپ نیز بود .سناتور باب کورکر که در آن
زمان رئیس کمیته روابط خارجی سنا بود ،حیرتزده
به خبرنگاران گفت« :من  12س��ال است در کنگره

هستم و تاکنون تصمیمی مثل این ندیدهام! تصور اینکه
رئیسجمهوری از خواب بیدار شود و ب ه یکباره چنین
تصمیمی بگیرد ،آنهم بدون هیچگونه ارتباط گرفتن با
اطرافیان و اندکی آمادگی ،بسیار سخت است» .حتی
سناتور لیندسی گراهام که سعی دارد همهچیز را در
کنگره طبق رضایت ترامپ به پیش ببرد ،این تصمیم
را به کلی زیر سؤال برد .لیندسی به خبرنگاران گفت
این تصمیم «جهان را لرزاند».
این تصمیم از لحاظ دیگری نیز نقطه عطفی در امور
داخلی کاخ سفید به حساب میآمد .این مسأله حاکی
از سقوط مقاماتی در کاخ سفید بود که فکر میکردند
میتوانند نظم را به دولت بازگردانند.
دلیل استعفای متیس از وزارت دفاع

در ادامه این فصل اما به دالیل اس��تعفای جیمز
متیس ،وزیر دفاع آمریکا نیز پرداخته شده و نویسنده
بیان کرده اس��ت :روز بعد از تصمیم عقبنشینی از
سوریه ،جیمز متیس ،وزیر دفاع استعفایش را اعالم
کرد .او در نامهای به رئیسجمهور نوشت« :نظرات من
درباره رفتار توأم با احترام با متحدانمان و همچنین با
چشم باز و افکار روشن نگاه کردن به بازیگران بدنهاد
و رقبای استراتژیکمان در طول  4دهه غوطهور شدن
در این مسائل شکلگرفته و محکم و قاطع است ...به
دلیل اینکه شما حقدارید وزیر دفاعی داشته باشید که
نظراتش با شما در این زمینه و موضوعات دیگر مطابقت
دارد ،معتقدم کار درست برای من کنارهگیری از سمتم
است» .متیس روز  28فوریه را روز ترک وزارت دفاع
برای خود تعیین کرد .جیمز متیس وطنپرس��ت و
مبارزی اس��ت که زمانی که برای پست وزارت دفاع
انتخاب شد ،حمایت هر دو حزب را به دست آورد .او
یداشت
که همیشه افکار و انتقادات خود را مخفی نگه م 
به سناتورهایی که درباره رفتار ترامپ نگران بودند گفته
بود اگر برای لحظهای احساس کند رئیسجمهور از او
میخواهد کارهایی انجام دهد که خالف وجدان او باشد
یا اینکه جان انسانها را در خطر بیندازد ،حتی برای
یک لحظه هم بیکار نمینشیند .جیمز مانند همیشه
به وعدهاش عمل کرد .این استعفا کاخ سفید و بویژه
دفتر بیضیشکل را لرزاند.

صفحه 2

رسانهها اس��تعفای متیس را استعفایی اعتراضی
خواندند .رئیسجمهور ترامپ خشمگین شده بود .یک
تصمیم بد در سیستم کالسیک آن منجر به تصمیم
بد دیگری شده بود .در طول چند روز ،رئیسجمهور
تصمیم گرفت تاریخ کنارهگیری متیس را جلو بیندازد.
او میخواست این کار در اسرع وقت صورت گیرد .این
مسأله هم همانطور که دستیاران وزیر به دنبال این
بودند بفهمند چه کسی جایگزین او میشود ،وزارت
دفاع را درگیر آش��فتگی غیرض��روری دیگری کرد.
تغییرات در باالترین مقام رهبری قدرتمندترین ارتش
جه��ان معموالً برای اطمینان حاصل کردن از اینکه
این تغییرات با ثبات الزم انجام میشود ،چندین ماه
طول میکشد اما ترامپ این تغییرات را به چند روز
کاهش داد .او در توئیتی دیگر بیان کرد مقام شماره
 2پنتاگون وظایف وزیر مس��تعفی را تا اول ژانویه بر
عهده میگیرد ،یعنی  2ماه زودتر از آنچه برنامهریزی
شده بود .هفته بعد ،در فرهنگ سر تا پا متضاد اورولی
(جورج اورول نویسنده کتاب قلعه حیوانات) که همه
ما با آن بزرگ شده بودیم ،رئیسجمهور فریاد زد« :در
اصل» او ژنرال را اخراج کرده است .این ضربه در سراسر
دولت و همچنین در جهان بخوبی احساس شد .یکی
از معدود افراد عاقلی که در کشتی دولت ایاالتمتحده
وجود داشت ،از کشتی بیرون رفته بود.
سال سقوط «دولت پایدار»

نویسنده ناش��ناس کتاب اما باز هم به گروهی از
مقامات دولت ترامپ اشاره میکند که قصد داشتند
او را از انجام دادن هرگونه اقدام خالف منافع امنیت
ملی باز دارند و باز در کار خود موفق نبودند .او با بیان
اینکه بسیاری مطرح میکنند که «دولت عمیق» یا
«دولت پنهان» به دنبال بیاثر کردن فعالیتهای ترامپ
بوده است ،بیان میکند که نه اینها ،بلکه افراد داخل
دولت او و کسانی که او به آنها لقب دوستداران «دولت
پایدار» میدهد به دنبال تاثیرگذاری بر فعالیتهای
دولت جهت خنثی کردن تصمیمات ترامپ بودند .در
ادامه این فصل آمده است« :منصوبان همفکر سبک
مدیریت نامنظم رئیسجمهور را با نگرانی مش��اهده
کردن��د .ما تالش هماهنگی ب��رای جایگزین کردن
محیط اغتشاش و بینظمی با روندهای سیاستگذاری
یدادیم .به عبارت دیگر سیستمی برای
منضبط انجام م 
اطمینان پیدا کردن از اینکه تصمیمات رئیسجمهور
با فکر همراه باشد و پروسههای بعدی آن اجرایی شود
و تمام طرفهای درگیر در بحث درگیر شوند ،ایجاد
کردیم و در نهایت این مسأله را نیز در نظر گرفتیم که
رئیسجمهور را با این سیستم تنظیم و هماهنگ کنیم
که بتوانیم در این راه موفق شویم .برای مثال مشاورانی
باشند که زمانی که رئیسجمهور راه را اشتباه میرود،
پا پیش گذاشته و با او صحبت کنند .ما فکر میکردیم
وضعیت قابل کنترل است اما کام ً
ال در اشتباه بودیم .اگر
سال  2017را سال ظهور و بروز بخشهای مخفیانه در
دولت ترامپ برای ایجاد «دولت پایدار» بدانیم ،سال
 ،2018سال سقوط این دولت بود».
***
«وط��ن امروز» در روزه��ای آتی در گزارشهای
دیگری برخی مسائل درج شده در کتاب که میتواند
برای اف��کار عمومی درون ایران نیز جالب باش��د را
منتشرمیکند.

