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تيترهايامروز

بازداشت
سخنگوی قوهقضائیه خبر داد

معاونارزی
بانکمرکزی

■■احمد عراقچی راهی اوین شد
■■پرونده  3نفر از اخاللگران بازار ارز
به دادگاه رفته است
■■ 5دالل ارزی دیگر دستگیر شدهاند
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يادداشتامروز

ابراز نارضایتی روحانی از طرح سؤال نمایندگان از رئیسجمهور
در نامهای به رئیس مجلس

زمان سؤال
مناسب نبود!
توگو با «وطنامروز»:
نمایندگانمجلسدرگف 
نامهآقایروحانیدرحقیقتزیرسؤالبردنحققانونینمایندگاناست

چرا نمایندگان لیست امید تهران
نقش و تأثیری برای دولت متبوعشان
در شرایط کنونی اقتصاد کشور قائل نیستند

ناآگاهی یا ناتوانی؟
امیر استکی

صفحه 2

عكس  :کامیارخطیبی ،وطنامروز

صفحه 3

ادامه روندکاهشی
نرخ ارز و سکه

توگوی «وطن امروز» با حسین امیرعبداللهیان ،معاون سابق وزارتخارجه
گف 
درباره ضرورت تغییرات در راهبردهای دیپلماتیک و تکیه دیپلماسی بر مبانی اقتدار

صفحه 3

واشنگتن پشت پرده سناریوی قتل رهبران
آمریکای التین

ترور پهپادی مادورو
نافرجام ماند
صفحه 15

دیدگاه

شجرهطیبه انقالب اسالمی
و آفتهای آن
امیدرامز

«یکی از خطاهای محاس��باتی این است که
انس��ان در چارچوب عوامل محس��وس و صرفاً
مادی مح��دود بماند یعنی عوام��ل معنوی را،
س��نتهای الهی را ،س��نتهایی که خدا از آنها
خبر داده است ،آن چیزهایی را که با چشم دیده
نمیش��ود ،ندیده بگیرد؛ ای��نیکی از خطاهای
ب��زرگ محاس��باتی اس��ت ...آی ه ش��ریف ه قرآن
��ر َباهلل َم َث ً
میفرمای��د« :اَلَم ت ََر َک َ
ال َکل َِم ًه
یف ضَ َ
��ج َر ٍه َط ِّی َب ًه اَص ُلها ثاب ِ��ت َو َفر ُعها فِی
َط ِّی َب ٍه َکشَ َ
ِذن َربِّها» .کلمه
حین بِا ِ
الس��ماء .تُؤتی ا ُ ُکلَها ُک َّل ٍ
َّ
طیب ،اقدام درست ،اقدام پاکیزه ،اقدام برای خدا
اینجوری است که این میماند ،در زمین ریشه
میدواند ،مستحکم میشود و ثمربخش خواهد
بود .نظام جمهوری اسالمی آن کلمه طیب است،
مثل شجره طیبه باقی مانده است ،مستحکمتر
شده است .امروز نظام جمهوری اسالمی بهعنوان
یک نظ��ام ،بهعنوان یک حکومت ،بهعنوان یک
مجموعه سیاس��ی با  30س��ال قب��ل از لحاظ
استحکام قابلمقایسه نیست»( .دیدار مسؤوالن
نظام با رهبر معظم انقالب  16 /تیر )93
«افزای��ش ق��درت منطقهای ایران؛ ش��یعه
قدرتمندتر میشود»« ،سیاستهای آمریکا باعث
قدرتمند شدن ایران شده است»« ،ایران در حال
صدور انقالب فرهنگی و سیاس��ی خود است»،
«ایران هژمونی آمری��کا را در منطقه به چالش
کش��یده اس��ت»« ،ایران به لحاظ ژئوپلیتیک،
قدرت کلیدی منطقه اس��ت» و «قدرت و نفوذ
ایران در منطقه بیش از آمریکاست» ،اینها تنها
بخشی از عناوین مهم مطالعات راهبردی مراکز
تحقیقاتی و عملیاتی مهم آمریکاست که نشان
میدهد ریش��ه ش��جره طیبه انقالب اسالمی و
جمه��وری اس�لامی روز به روز مس��تحکمتر و
س��اقههای آن متناوبا بارورتر میشود« .ایران»
همچنان از پرکاربردترین کلیدواژههای اس��ناد
امنیت ملی ایاالت متحده و قدرت روزافزون آن،
آماج راهبردهای متکثر و متنوع آمریکاست.
وقتی «فرانسیس فوکویاما» پس از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی در کتاب «پایان تاریخ و
آخرین انسان» لیبرالیسم را به عنوان ایدئولوژی
نهایی جهان و آمریکا را قدرت الیزال خواند ،نه
او و نه همکسوتان او گمان نمیکردند کمتر از 2
دهه بعد ،اینچنین قدرت ایاالت متحده به چالش
کشیده شود.
ادامه در صفحه 5

چرا آمار تجارت خارجی برای مردم مهم شد؟

ت سفارشهای خاکستری
ثب 
گزارشامروز ش��وراهای ش��هر و روس��تا را از
جهات��ی میت��وان متأخرترین
نهاد مردمیای دانس��ت ک��ه بهرغم وجود ظرفیت
نس��بی قانونی آن تا  2دهه پس از پیروزی انقالب
اس�لامی ایران هیچگاه از ای��دهای بالقوه تبدیل به
نهادی بالفعل نشد .در باب شکلگیری این شوراها
هر چند تاکید بر مردمی ش��دن مدیریت ش��هر و
روستا و عبور از سایه سیاسی در جریان تصمیمات
مدیریتی از مهمترین فلس��فههای شکلگیری آن
محسوب میشد اما رقابت سیاسی جناحهای فعال
برای کسب حداکثری این کرسیهای تاثیرگذار از
بدو شکلگیری ش��وراها یکی از مهمترین عوامل
تعیینکننده فضای این نهاد تازهتاسیس شناخته
شد ،البته که باید افزود این ناظر به کالنشهرهاست
و در شهرهای کوچک رقابتهای قومی -طایفهای
اس��ت که آن ه��م بزرگترین لطمهاش توس��عه
نامتوازن ش��هری و هدررفت سرمایه بوده است اما
این گزارش بیشتر ناظر بر کالنشهر تهران است.
سابقه ش��ورای جنجالی ،بش��دت سیاستزده
و البته ناتم��ام و ناکام اول بخوبی این فرضیه را به
اثبات رس��اند که شوراهای ش��کل گرفته ،بیش از
آنکه تحققبخش ایده اولیه مدیریت مردمی شهر
و روستا باش��د ،محلی برای کس��ب حداکثر رای
مردم��ی جهت س��پردن قدرت مدیریت ش��هری
(حداقل در کالنشهرها) به یکی از جناحهای فعال
سیاسی کش��ور اس��ت .تجربه تلخ مدیریتی دوره
اول شورای شهر که از جمیع جهات سیاسیترین
شورای تاریخ این نهاد محسوب میشد ،زمینهساز
آن ش��د که جناح اصالحطلب تا س��الیان سال از
پی��روزی در این آوردگاه مح��روم بماند و صرفا در
قامت منتق��د مدیریت ش��هریای باقی بماند که
رکورددار کسب موفقیتهای بیسابقه در پروژههای
خدماتی و عمرانی بوده اس��ت؛ تا آنجا که بزرگان
جناح اصالحطلب تاکید میکردند ادامه کار قالیباف
با آن قدرت بس��یار سخت است .جابهجایی قدرت
و سپرده ش��دن مدیریت شورای پنجم به ترکیب
مطلقا اصالحطلبی که آمده بودند با ارائه یک نمونه
مدیریت شهری نوین ،اثباتکننده تواناییهای خود
باشند ،زمینهساز آن شد که بار دیگر سایه سنگین
سیاست بر س��ر این نهاد شهری بیش از هر زمان
دیگر جلوهگر شود.
شوراها مهم است اما تهران مهمتر!

هر چند مدیریت ش��هرهای زیادی در جریان
پنجمی��ن انتخابات ش��ورای ش��هر و روس��تا به
اصالحطلبان رس��ید اما نگاههای اصلی به مس��اله
مدیریت شهری پایتخت معطوف میشد که فارغ
از عنص��ر پایتخت بودن ،واجد یک م��دل ایدهآل
برای این جناح سیاس��ی محسوب میشد .سخن
مش��هور و جنجالی حسین مرعش��ی ،سخنگوی
حزب کارگزاران که پس از رای آوردن کامل لیست
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اگربرد موشکها ازتلآویو کمتر شود
تهدید جنگ جدی میشود
صفحه 12

سایه سنگین سیاست بر مهمترین نهاد مدیریت شهری
صادق فرامرزی

اصالحطلب��ان در انتخابات دهمی��ن دوره مجلس
شورای اسالمی در تهران گفته بود« :اکنون میتوان
شاخص توسعه سیاسی ایران در تهران را  ،100در
مراکز اس��تانها  50و در شهرستانها  30در نظر
گرفت؛ ظرف  10سال آینده توسعهیافتگی سیاسی
به سراس��ر ایران سرایت میکند و مردم میآموزند
به جای تکیه بر ش��ناخت خود به س��مت انتخاب
بستههای سیاسی پیش بروند» ،خود گویای اهمیت
مضاعف این شورا و عملکرد آن در پیشبرد اهداف
سیاسی اصالحطلبان است.
برتری داشتن «تهران» در پروژه توسعه سیاسی
خود حامل این مفهوم بود که مدیریت اصالحطلبان
در این ش��ورا میتواند سکوی پرش جناحی باشد
که بدترین تجربه مدیریتی خود را در همین نهاد
گذران��ده بود .مجموعه ای��ن عوامل طبیعی جلوه
میکرد که آینده ش��ورای اصالحطلب شهر تهران
بیش از سایر شوراها گره خورده به منافع و مطامع
حزبی است و خیلی از مسائل مهم شهری ذیل این
مالحظات سیاس��ی پیگیری خواهد شد .هرچند
تازه در آس��تانه یک سالگی پنجمین شورای شهر
ته��ران ق��رار گرفتهایم اما کارنام��ه و عملکرد این
ش��ورا را میتوان از لحاظ سیاسی مملو از اتفاقات
و مصلحتاندیش��یها و از لحاظ پروژههای شهری
بس��یار خالی مش��اهده کرد .در ادامه به بررس��ی
مهمترین اتفاقات و تصمیمات اعمال شده این شورا
در یک سال اخیر خواهیم پرداخت.
ترافیک سیاسی انتخاب شهردار

نسبت شهردار با شورای شهر و تعیینکنندگی
نهایی مدیریت شهرداری بر عملکرد شورای شهر
همواره این انتخاب را تبدیل به مهمترین تصمیم
هر شورا میکند .روند انتخاب شهردار جدید تهران
و رجوع به سیاسیترین اشخاص قابل دسترس که
تمام آنها در «نداش��تن سابقه مدیریت شهری» با
یکدیگر وجه اشتراک داش��تند ،بار دیگر صحه بر
ای��ن پیشفرض گذاش��ت که ارجحیت سیاس��ی
در چارچ��وب منافع ح��زب از مهمتری��ن عوامل
تعیینکننده شخص ش��هردار محسوب میشود.
انتخ��اب پرحاش��یه نجفی که پی��ش از قبول این
سمت خود اعتراف به ناتوانی جسمیاش کرده بود
و اس��تعفای او تنها چند ماه پس از انتخاب خود و
نوع واکنش شورا به اس��تعفای وی که ابتدا به آن
رای مخالف داد و پس از اعالم آنکه این مخالفت به
معنای قدردانی(!) از زحمات وی بوده است ،با رفتن
وی موافقت کرد ،انقضای ثمره شورای پنجم تنها
پس از چند ماه بود .سخن مشهور حسین رسولی
در دلی��ل مخالفت با برکناری نجفی که گفته بود:

«نگذارید بگویند اصالحطلب��ان محکوم به تجربه
شورای اول هستند ،با قدرت به استعفا رأی منفی
بدهیم .ما به مردم قول دادهایم غیر از مرگ از شورا
خارج نشویم و ش��هردار هم به ما قول داد بماند»،
خود موی��د آن بود که نگاه بدنه ش��ورا به آمدن و
رفتن نجفی پیش از هر چیز متاثر از منافع سیاسی
اصالحطلبان بوده است.
رفتن نجفی اما پایان کار نبود و انتخاب افشانی
خود ب��ه جنجالهای سیاس��ی انتخاب ش��هردار
امتدادی دیگر بخشید .شهردار جدید که این روزها
و تنه��ا چند ماه پس از انتخاب��ش ،بحث پیرامون
مش��مول بودن یا نبودن وی در «قانون ممنوعیت
به کارگیری بازنشس��تگان» مطرح است ،در حالی
که تنه��ا یک س��ال از آغاز س��کونتش در تهران
میگذشت ،با قرار گرفتن بر مسند شهرداری تهران
زمینهساز آن شد که حاشیههای سیاسی کماکان
بر سر بزرگترین شهرداری کشور سنگینی کند.
از مصدق تا حجاریان

تغییر ن��ام خیابانها و معابر عمومی را ش��اید
بتوان مهمترین تصمیم شورای اسالمی شهر تهران
دانس��ت .تصمیمگیری برای انتخاب نام «مصدق»
برای یک��ی از خیابانهای تهران نخس��تینبار در
توئیت یکی از نمایندگان ش��ورای شهر اعالم شد
و گمانهزنیها حکایت از آن داش��ت که این اعالم
صرفا در قامت یک پیشنهاد مطرح است اما مدتی
نگذشت که جدی بودن آن تایید شد .مطرح شدن
این مس��اله که خیابان کارگر شمالی به «خیابان
مصدق» تغییر نام دهد ،زمینهساز حواشی متعددی
شد اما با گذر زمان کمکم تصمیم نهایی بر آن شد
تا سرانجام نام خیابان نفت به «مصدق» تغییر کند.
تغییر ن��ام خیابانها و معابر هر چن��د از مورد
«مصدق» و ب��ه اقتضای جنجالی ب��ودن آن آغاز
شد اما دیری نگذشت که گویا تبدیل به مهمترین
کارویژه این شورا شد و تا آنجا پیش رفت که مساله
نامگذاری ساختمان شماره 2شورای شهر تهران به
نام «س��عید حجاریان» مطرح شد! در همین باب
محمدجواد حقش��ناس ،عضو شورای شهر تهران
بدون تکذیب اصل پیش��نهاد در کنفرانس خبری
خود گفت« :چندی پیش به عیادت دکتر شیبانی
عضو پیشین شورای ش��هر رفتیم و در آن مراسم
پیشنهاد ش��د به دلیل جایگاه این فرد ،ساختمان
ش��ماره یک ش��ورا به نام دکتر شیبانی نامگذاری
شود و در همان جلسه برخی پیشنهاد دادند صحن
شورا به نام دکتر شیبانی نامگذاری شود که رد شد.
در همان جلس��ه برخی دیگر نیز پیشنهاد کردند
ساختمان ش��ماره  2هم به نام س��عید حجاریان

نامگذاری شود ،البته پس از انتشار این خبر سعید
حجاریان با یکی از سایتها مصاحبه کرد و خواستار
توقف نامگذاریاش روی یکی از ساختمانها شد و
با توجه به نارضایتی وی ،عمال موضوع منتفی شد».
هر چند تغییر ن��ام میادین و معابرعمومی یکی از
وظایف مشخص شوراهای شهر محسوب میشود
اما نحوه برخورد ش��ورا با این مس��اله تا به حال به
گونهای بوده است که گویا مهمترین کارویژه شورای
پنجم مساله تغییر نام خیابانها و ساختمانها به
نفع چهرههای سیاسی است!
ترمز اضطراری مترو و پروژههای عمران شهری

تعیینکنندگ��ی اس��تراتژیک مت��رو در روند
حملونق��ل ش��هری و تاثیرگ��ذاری آن بر س��ایر
جنبههای زندگی ش��هری ،آن را تبدیل به یکی از
مهمترین ماموریتهای شهری در چند دهه اخیر
کرده است .افزایش س��رعت در گسترش خطوط
متروی ش��هری در دوره مدیریت س��ابق ش��هری
تهران انتظارات را برای تکمیل نقشه متروی تهران
باال برد ،به گونهای که تا پایان سال 83مجموعا 35
کیلومتر از متروی تهران که بخش عمده آن روی
زمین بود به بهرهبرداری رسیده بود و در حدفاصل
سالهای  84تا  96این رقم به  221کیلومتر رسید.
ب��ا این اوصاف و در حالی که خط  7متروی تهران
در آخرین روزهای مدیریت سابق شهرداری تهران
به افتتاح رسیده بود ،با روی کارآمدن شورای جدید
و به تبع آن ش��هردارها و سرپرس��تهای جدید،
شاهد توقف خط  7و تالش برای افتتاح مجدد آن
شدیم .اعضای جدید شورا که خط  7متروی تهران
را فاقد استانداردهای حداقلی میدانستند قول آن
را دادند که در اس��رع وقت با تکمیل آن دس��ت به
افتتاح مجددش بزنند .وعده ابتدایی نجفی مبنی بر
افتتاح این خط تا پیش از آغاز خریدهای شب عید
مردم در سال 96بود که پس از عدم تحقق ،حواله به
اوایل اردیبهشت داده شد اما اردیبهشت نیز خبری
از افتت��اح مجدد خط افتتاح ش��ده  7مترو نبود تا
مدیرعامل مترو خب��ر از افتتاح قطعی این خط تا
 30خرداد دهد اما پایان خرداد نیز نویدی از آغاز به
کار خط  7مترو نمیداد تا سرانجام خط  7متروی
تهران  23تیر مجددا افتتاح شود .با این حال کاهش
محسوس سرعت س��اخت مترو از یکسو و وعده
غیرقابل تحقق تکمیل  50کیلومتر مترو در سال از
سوی افشانی ،بیم آن را میدهد که بیبرنامگی در
طرح توسعه خطوط ریلی شهری با برنامگی و عدم
نظارت شورای شهر همراه شود.
هرچند افتتاح پرس��روصدای خطی که س��ابقا
افتتاح ش��ده بود و تعویقهای چندباره آن در یک
سال اخیر خبرس��ازی زیادی کرده است اما آنچه
موجبات این مساله را فراهم آورد ،نبود پیشرفت در
هیچ عملیات عمرانیای بود.
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یک��ی از نماین��دگان مجلس جن��اب علی
مطهری ،در اظهارنظری مقصر وضعیت کنونی
ریال را سپاه پاس��داران به جرم موشکپراکنی
به س��مت داعش و سایر دلواپس��ان و منتقدان
برجام معرفی کردهاند .این نماینده محترم مردم
که در فراکس��یونی متشکل از میوههای درخت
«تَکرار» حضور دارند با عملکرد خود در جریان
نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی اخیر ،معنای
جدی��دی به مفهوم وکیلالدول��ه در ایران امروز
بخش��یدهاند .در این نوش��ته سعی میکنیم به
اختصار به این مساله بپردازیم.
در ح��ال حاض��ر دو دیدگاه کل��ی در میان
سیاس��یون و ی��ک دی��دگاه کل��ی در می��ان
تحصیلک��ردگان اقتصاد درباره افزایش بس��یار
زی��اد «نرخ ارز» و «س��قوط ارزش ریال» وجود
دارد .م��ا در ای��ن دس��تهبندی اق��دام ب��ه یک
سادهس��ازی کردهایم و تفاوتها در تحلیلهای
مختلف را برای توجه دادن به مفهوم مش��ترک
و محوری تحلیلهای موج��ود درباره نرخ ارز از
قلم انداختهایم .این سادهسازی صدالبته در یک
بحث دقیق و فنی پیرامون این مساله موضوعیت
نخواهد داشت اما در سطح تحلیلی که ما در یک
روزنامه میتوانیم به آن بپردازیم و برای روش��ن
کردن نکته مح��وری بحث این نوش��ته درباره
ناکارآم��دی ذاتی نخبگان تگ ش��ده به دولت،
کفایت خواهد کرد.
اقتصاددان��ان ایران��ی با هم��ه تمایزاتی که
دارن��د ،در زمینه جهش نرخ ارز بر این مس��اله
اتفاقنظر دارند ک��ه محرک اصلی این وضعیت
حجم بس��یار بزرگ نقدینگی در کش��ور است.
عدهای از سیاس��یون در کش��ور هم همین نظر
را پذیرفتهان��د اما عده دیگ��ری که در رأس آنها
اعض��ای «فراکس��یون امید» ،بخ��ش بزرگی از
«اصالحطلب��ان» و «حامی��ان و اعض��ای دولت
محترم تدبی��ر و امید» قرار دارن��د ،کماکان به
قرائتهای مختلف در حال تکرار همان چیزی
هستند که جناب علی مطهری بیان داشتهاند.
اما دس��ته اول به اتکای آم��ار و ارقام و بینات
اظهرمنالش��مس به این مهم اشاره میکنند که
حجم نقدینگی در  5سال زمامداری جناب روحانی
تقریبا  3برابر ش��ده است .یعنی در عرض  5سال
تقریب��ا هزار هزار میلیارد توم��ان به نقدینگی در
کشور افزوده شده است .این نقدینگی که تا قبل از
پاییز سال  96به شکل عمده در قالب «شبهپول»
بود ،پس از تصمیم نابهن��گام بانک مرکزی برای
«کاهش نرخ بهره سپردههای بانکی به  15درصد»،
آرامآرام راه بازارهایی با بهرهوری باالتر را در پیش
گرفت و زمستان همان سال نخستیننشانههای
حضور خود را با یک شوک ارزی بروز داد.
صاحبان سپردههای بزرگ به روشنی بسیار
جلوتر از دولتمردان متوجه ناممکن بودن ادامه
میهمانی نرخ بهره بانکی باال ش��ده بودند .پرواز
دالر از زمستان س��ال پیش شروع شد ،درست
زمانی که تعلیق تحریمه��ای آمریکا برای یک
دوره  4ماهه توسط رئیسجمهور آمریکا تمدید
شده بود و هیچ تصوری درباره بدعهدی آمریکا
در ع��دم تمدید آنها در به��ار  97در دولتمردان
تدبی��ر و امید و بین فعاالن اقتصادی و صاحبان
سپردههای کالن همسو با دولت وجود نداشت.
صاحبان س��رمایه مالی در ای��ران اما همانگونه
که اشاره شد بهروش��نی از ناممکن بودن ادامه
سیاس��ت انقباض مالی دولت آگاه شده و ته آن
را برآمده تش��خیص داده بودند .میهمانی تمام
ش��ده ب��ود و بانک مرکزی با کاه��ش نرخ بهره
به  15درصد رس��ما پیام روش��نی به صاحبان
س��پردهها در این رابطه منتقل ک��رد .آن زمان
کارشناسان اقتصادی این کار بانک مرکزی را با
توجه به یک رش��ته دالیل فنی غلط و صدالبته
دیرهنگام توصیف کردند اما گویا بانک مرکزی
ب��ه کفایت ذخایر در دس��ترس ارزی خود برای
کنترل فشار نقدینگی در بازار ارز و طال اطمینان
داش��ت؛ اطمینانی که حوادث زمس��تان  96و
بهار و تابس��تان  97حکای��ت از بیمورد و غلط
بودن آن دارد .پس مس��اله بهروشنی بیربط به
بازگشت تحریمهای آمریکاست .این ،در کنار این
واقعیت که هنوز تحریمهای معلق شده آمریکا
بازنگشتهاند و آبان ماه این اتفاق به شکل کامل
رخ خواهد داد ،نشانه محکم دیگری بر بیاساس
بودن تصور عدهای از سیاسیون در رابطه با نقش
تحریمهای آمریکا -که آنها حاصل موشکپراکنی
سپاه و نقد منتقدان میدانندش! در این بیثباتی
شدید ارزی است.
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