عضو سابق شورای شهر با بررسی عملکرد
یک ساله مدیریت شهری تهران عنوان کرد

با حکم حضرت آیتاهلل خامنهای صورت گرفت

انتصابرئیسجدید نهاد
نمایندگیرهبریدردانشگاهها

خدماتعمرانی
و اجتماعی
درحدهیچ
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تيترهايامروز
ابهام در ادامه فعالیت شهردار تهران و
بیثباتی در مدیریت شهر ،خبر از احتمال
تجربهای مجدد میدهد

َتکرار
شورایاول!
صفحه 11

برگزاری هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی
به اتهامات حمید باقریدرمنی

پوستکلفت:
چوب اشتباهاتم
را خوردهام
صفحه 2

کارگردان مستند «یک انتخابات طنزیم شده»
در گفتوگو با «وطنامروز»:

طنزنباید مشکالت
جدی را لوثکند
صفحه 13

برگزاری نخستین
جلسهپارلمان
جدیدعراق
■■اعالم موجودیت  2فراکسیون اکثریت

شیخیتصبی
و تحریف تاریخ
کمال لطفی

ب��از هم انتش��ار نامهای منتس��ب به مهدی
کروبی و تکرار تبدیل ش��دن ای��ن نامه به تیتر
نخست رس��انههایی که روزگاری این فرد را به
جرم مسؤولیت داشتن در نظام اسالمی بیمحابا
تحقیر و تخریب میکردند!
اما بهانه انتش��ار این نامه این ب��ار برگزاری
اجالس��یه خبرگان در روزهای آینده و مکتوب
کردن ادعاهایی از جنس ادعای تاریخی مهدی
کروبی در سال  84بود!
در آن س��ال پس از آنکه مه��دی کروبی از
راهیابی به دور دوم انتخابات بازماند ،یاران امروز
خود در جناح اصالحات را که مسؤول برگزاری
نهمین دوره انتخابات ریاس��تجمهوری بودند،
متهم به دس��تکاری در انتخاب��ات و ممانعت از
رقاب��ت وی با مرحوم هاشمیرفس��نجانی کرد؛
ادعایی ک��ه با واکنش تند رئیسجمهور وقت و
دیگر وزرای دولت اصالحات مواجه شد.
هر چند ادبیات سخیف این نامه که عقدههای
س��ر باز کرده نویسنده [و شاید نویسندگان!] را
نشان میدهد ،ارزش پاسخگویی ندارد اما در این
مجال به بررسی بخشهایی از آن میپردازیم تا
آنان که احتماال نامه را خواندهاند بیش از پیش
با شخصیتی که امروز اینگونه حقیرانه به ملعبه
دست عدهای برای تسویهحساب با مردم و نظام
اسالمی تبدیل شده ،آشنا شوند.
جدا از اینکه این چه حصر جالبی است که از
آن نامه و بیانیه میدهند و درباره مسائل روز هم
اظهارنظر میکنند که در این مجال قصد پرداختن
به مقوله «هتل سیاس��ی حصر» را نداریم ،کمتر
کسی است که نامه تاریخی مهدی کروبی به همراه
حجج اسالم سیدحمید روحانی و امامجمارانی به
آقای منتظری در بهمن ماه  67را نخوانده باش��د.
نامهای که بنا بر گفته نویسندگان پس از مدتها
صبر و تحمل رفتارهای غیرعقالنی و ضدانقالبی
قائممقام معزول خطاب به وی نگاشته شد.
مهدی کروبی آن روز حس��ینعلی منتظری
را ب��ه دلیل تک��رار ادعاها و س��خنان گروههای
ضدانق�لاب همچون نهض��ت آزادی ،لیبرالها،
انجمن حجتیه و امثالهم علیه انقالب اس�لامی
مورد ش��ماتت قرار داده و نوش��ته بود« :آیا خدا
راضی است که با اینگونه سخنان ،برای رادیوهای
بیگان��ه و ضد انقالب خوراک تهیه کنید و اصل
نظام اسالمی را زیر سوال ببرید؟»
ادامه در صفحه 12

يادداشتامروز

بازار ارز
روی اعصاب

محکومکردن جنایات
سعودیکافی نیست!
سعید ملکی

نرخ دالر در بازار ثانویه کمتر از  7748و در بازار آزاد تا  13800تومان معامله شد
سکه هم دیروز با افزایش قیمت  500هزار تومانی 4/5 ،میلیون تومان را رد کرد
فهرست کاالهای اساسی با ارز دولتی  100تایی شد
قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به تعویق افتاد
میشود و نرخ بازار ثانویه واقعیتر است .جالب اینکه
اگ��ر نرخ بازار ثانوی��ه را مالک قرار دهیم باید تیتر
«دالر ارزان شد» را برای گزارش انتخاب میکردیم
اما حقیقت این است که نرخگذاریها در بازار نه با
نرخ بازار ثانویه بلکه به قیمت بازار آزادی است که
فقط  3درصد مبادالت در آنجا انجام میشود .روز
گذشته  ۴۰میلیون و  ۶۶۰هزار یورو ارز حاصل از
صادرات از کانال صرافیها در بازار ثانویه فروخته و...
صفحه  3را بخوانید

یک ماه پس از هشدارهای اقتصادی  3مرجع تقلید
آیتاهلل نوریهمدانی بار دیگر از دولت انتقاد کرد

مراجع گلهمندند

گزارش «وطن امروز» از طرح شفافسازی فعالیتهای نمایندگان در خانه ملت

شفاف میشود؟

مجلس

متأسفانه هیچ اشرافی بر قیمتها نیست ،بنده خودم خرید شخصی
را انجام میدهم و میبینم که هر روز یک قیمت بر اجناس وجود دارد؛
این زجر و مشکالت مردم را خودم لمس میکنم و اینجور نیست فقط
گزارش بگیرم ،بلکه خودم به درون بازار میروم
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قیمت دالر در بازار ثانویه کاهش و در بازار آزاد
به طرز عجیبی افزایش یافت

بازار ارز و س��که این روزها وضعیت گیجکنند ه
و مسخرهای پیدا کرده اس��ت؛ در حالی که ارز در
بازار ثانویه در حال کاهش است ،در بازار آزاد گران
میشود .نکته اساسی این است که نرخ سکه با نرخ
بازار آزاد قیمتگذاری میشود نه بازار ثانویه.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،همتی ،رئیس کل
بانک مرکزی در آخرین اظه��ارات خود حجم ارز
مبادله شده در بازار آزاد را فقط  3درصد اعالم کرد
و گفت  97درصد مبادالت ارزی در بازار ثانویه انجام

دوره ما ،ن��ه که خیلی قدیمتر از
نگاه
امروز باش��د ،ام��ا حقیقتش جز
یکی ،دو نفر آدم معاصر خودمان
در رمان نمیشناختیم .هم جوان
بود ،هم بهروز مینوش��ت ،هم یه
جورایی رگههایی از سنتمداری
علی حاتمی در نوشتههاش بود .هم تحجر نداشت
و اگر میدید چیزی در غرب هست که خوب است
نفیاش نمیکرد و هم س��رجمعش آدم حس��ابی
بود و س��رش به تنش میارزی��د .این چند جمله
تصورات من دبیرستانی بود از رضا امیرخانی .نقد
درونگفتمانی در حزباللهیها به دنیا نیامده بود
ک��ه امیرخانی نقد درونگفتمان��ی میکرد .کاری
ن��دارم که کال «گندهگی»های خودش را داش��ت
همیشه ولی میگفتیم فدای سر نوشتههایش!
از داستانسراییهای کمنظیرش در ارمیا و من
او تا بیوتن و قیدار ،از نقدنوشتههای به درد بخورش
در نشت نشا و نفحات نفت تا سفرنوشتههایش در
داستان سیستان و جانستان کابلستان (و کاش به
قول آن نویس��نده مهرنامهای به جای رهش یک
مقاله مبسوط مینوشت و ویترین امیرخانی را در
قفسه کتابخانه ما خراب نمیکرد) ،همه الزم است
که تحس��ین و تقدیر ش��ود و البته نقد ،و من هم
میدان��م که نقد ف��رق دارد با تخریب و امیرخانی
ه��م میداند که کجا نقد ش��نید و کج��ا نقدها را
تخریب فرض کرد و کجا برایش تصور موهومی از
سازماندهی شدگی برای «خراب کردن امیرخانی»
درست شد!
دوس��ت ندارم به  88بازگ��ردم اما چه کنم که
همه چیز ب��ه  88بازمیگردد .کاندیدای انتخابات
س��اعت  22روز انتخابات  -وقتی هن��وز رایها را
نشمردهاند  -پشت تریبون میآید و میگوید برنده
قطعی است (آن هم با نسبت آرای بسیار زیاد) .بعد
با همین جمله که معلوم است چقدر سطحی است؛
میرحسین داماد لرستان است و آنها دامادشان را
نمیگذارن��د به دیگ��ری رای بدهند و چند جمله
دیگر ،همه چیز به هم میریزد .به فرموده حاجخانم
ملت میریزند در خیابانها! کسانی از فرط عالقه
به کاندیدای پیروز در ساعت  10روز انتخابات که
عکس به غبغب انداختنش هم این روزها منتش��ر
شده است و کسانی از بغض طرف مقابل؛ خودشان
را یکهب��زن ماجرا تعریف کردن��د .برخی هم مثل
ماجرای «ما  3تا را کجا میبرید» الکی خودش��ان
را انداختند وسط که از نمد فتنه کاله اپوزیسیون
برای خودشان درس��ت کنند .مثل ماجرای اخیر
«بابی ساندز» درس��ت کردن از یک آدم سطحی

صفحه 4

حضور فرماندهی محترم نیروی هوایی نویسندگان

سالم علیکم! سوءتفاهم شده
محمدرضا کردلو

مثل مش��اور رئیسجمهور س��ابق ،فتن��ه هم تا
دلتان بخواهد از دوزاریها «اپوزیسیون» درست
ک��رد .ای��ن دوزاریها برای اینکه تنها نباش��ند تا
توانستند زیر پای آدمحسابیها نشستند تا آنجا که
انتقادهایش��ان را ب��ه تیتر اعتراض ب��دل کنند.
در ط��رف مقابل هم در برخی رس��انهها و نهادها
ظرفی��ت ف��راری دادن وجود داش��ت .بیانصافی
نکنیم در برخی دیگر ه��م تا دلتان بخواهد «ناز
میکشیدند» .حتی مسؤولیت میدادند که طرف
حاال که برای انقالب ننوشته و شعر نگفته و فالن،
الاقل برای آنطرف هم نگوید .همین که فقط غزل
عاشقانه بگوید مثال ،یک موفقیت است!
در آن ایام عدهای دنبال این بودند که امیرخانی
را هم وارد این بازی مبتذل کنند اما او که همیشه
در پارادای��م خودش بوده و نمیش��ود و نخواهیم
توانس��ت او را در چارچوب خودمان تحلیل کنیم،
محتاطتر از دیگران بود .دوزاری نبود ،نمیخواست
اپوزیس��یون باش��د و هیچوقت نخواست و البته از
آنهایی نب��ود که ضدانقالب توان سوءاس��تفاده از
حرفهایش را داشته باشد .به قول خودش در این
نامه آخر «از منظر انقالب اسالمی ،حرف میزد».
با همه اینها و حت��ی با همه دعواهایی که گاه
در گفتوگوهای کم مخاطب با جریان پایداری یا
«رجا نیوز»یها داشت ،تالش نکرد این مساله را به
تیتر تبدیل کند .من البته وکیل مدافع امیرخانی
نیستم و تحلیل خودم را از فضا میگویم .تا ماجرای
«رهش» پیش آمد .از من بپرس��ید میگویم همه
چیز از نوش��تن رهش شروع ش��د .دقت کنید :از
نوش��تن رهش و نه از ش��روع نقدها ب��ه رهش! از
صفحات ابتدایی رهش معلوم است که امیرخانی
رسانهزده شده و چقدر بد است این رسانهزدگی! بعد
که خوانده شد ،نقدهایی بر آن نوشته شد .منجمله
نقدهایی که مجل��های اینترنتی با نام «هفت راه»
منتشر کرد که برخی بشدت منصفانه و محترمانه و
یکی ـ دوتایش تندوتیزتر بود .امیرخانی میتوانست
برای نویسندگان این نقدها در تلگرام شکلک گل
بفرس��تد و از آنها بهخاطر اینکه وقت گذاشتهاند،
کتابش را خواندهاند و نقدکی هم نوشتهاند تشکر
کند اما او این کار را نکرد .به منتقدان برچسبهای
سیاس��ی «از احمدینژادی تا پای��داری» زد .واقعا
اگر همه کس��انی که در نوشتههای امیرخانی نقد
شدهاند به او برچس��ب سیاسی میزدند خوشش

میآمد؟! درست است که مومن در هیچ چارچوبی
نمیگنجد ولی مگر نه حدیث است که چنان که
دوست داری با تو رفتار کنند ،رفتار کن؟
ماجرای نامهنگاریهایش و محاجه بدون سالم
و والسالمش با مجمع ناش��ران و غیره بعد از این
قضایا پیش آمد تا نامه دوم نگاشته شد .نامهای که
بشدت رسانهزده است و البته مشحون از مباحثی
که ربط دادن گناه آهنگر بلخی اس��ت به مس��گر
شوشتری!
مجمع ناش��ران ،شهرس��تان ادب ،جش��نواره
عمار و ...هیچ کدام از تیر انتقاد رسانهزده حضرت
امیرخان��ی مص��ون نماندهاند و هم��ه متهماند به
موازیکاری با نهاد فرهیختهای چون حوزه هنری!
من البته بعد از خواندن نامه امیرخانی خیال کردم
که او مدتی در خارج تش��ریف داش��ته و سری به
حوزه هنری ن��زده .کار به فعالیتهای موثر حوزه
هنری ندارم اما ش��رط میبندم خود امیرخانی تا
آخر عمرش نخواهد توانس��ت کار موثر و درست و
درمانی با این حوزه هنری و با این س��اختار فعلی
انجام دهد ،مگر برای روکم کنی این نوشته بخواهد
این کار را بکند! (مزاح).
منتقد موازیکاری هم هستم و نمیپسندم که
کسی در راسته انقالب برای خودش علم و کتل و
دکان درست کند! ایضا همین حوزه هنری سالها
در ادبیات و هنر پرچمداری کرده و کسی نمیتواند
منکر خدماتش باشد .لکن خیلی باید کلینگر باشی
که این جش��نواره عمار و شهرستان ادب و مجمع
ناشران را مصداق موازیکاری بخوانی .نوشته کار
موثر فرهنگی این اس��ت که بروی و وزیر ارش��اد
بشوی!
ب��ه قول مجری خنداننده ش��و ،س��وال پیش
میآد :براستی امیرخانی در کدام آرمانشهر زندگی
میکند؟! اگر در آرمانش��هر زندگ��ی میکند چرا
نتیجهاش میشود شهر برعکس! (رهش)
یا مثال گفته ایده تقریظ نادرست و ضدانقالبی
و ...اس��ت و البته تناقضی دارد .از طرفی میگوید
کنار ح��وزه هنری دکان موازی درس��ت نکنید و
از ط��رف دیگر متولی عمده ای��ن مباحث تقریظ
را اش��تباهی گرفت��ه .ی��ا مثال با نقد به تاس��یس
شهرستان ادب میگوید« :میتوان مطمئن بود که
برپاکنندگان حوزه اول انقالب ،هم دلسوزتر بودند
و هم هنرمندتر» .متری داری برادر؟ خودت متری؟
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متری چند در این وانفس��ای متر تو متر حس��اب
کردهای؟ جوان مردم در شهرستان حال نمیکند با
حوزه هنری! زور دلسوزها هم نمیرسد مثل شما
که بروند و هر مس��ؤولیتی که دلشان میخواهد
بگیرند یا ساختار حوزه را عوض کنند! نسبت این
دلسوزها با آن جوان شهرستانی در کدام «جمع»
برقرار میش��ود! درباره عمار هم همین را میشود
گف��ت .و اینکه اگر این «فرماندهی محترم نیروی
هوایی نویسندگان» از آن باال دقیقتر مینگریست
آیا نمیباید به جای «عمار» نقد «ققنوس» میکرد
که مصداق اتم موازیکاری با «س��یمرغ» است و
اتفاقا زاییده و محصول حمایت همان حوزه محترم
هنری مدنظر ایشان؟
نوشته امیرخانی عزیز که دعوت به انحصار در
قالبهای مرسوم میکند ،چگونه میتواند عنوان
فرهنگی به خ��ود بگیرد؟ در روس��تایی نه حوزه
هنری هست ،نه دفتر ارشاد هست ،نه نمایندگی
نیروی هوایی نویس��ندگان .با منطق نوش��ته آقا
رضا ،ایشان س��همی از فرهنگ ندارند ،چون جزو
دسته و گروه حوزه یا ارشاد نیستند .جسارت اگر
نباش��د به نویسنده محترم قیدار ،آدم یاد ماجرای
حزب رستاخیز میافتد که میگفتند« :هر كسي
نميخواهد عضو حزب ش��ود پاسپورتش را بگيرد
و از مملکت برود».
با همه اینها برای من البته واضح و مبرهن است
که برای امیرخانی از همان ایام که تعبیر «نهادهای
هشتادوهش��تی» را درست کرد ،سوءتفاهم پیش
آمده .در طرف مقابلش عیب و نقص کم نیس��ت.
نهادس��ازیهای شکست خورده هم کم نیست اما
مصادیق امیرخانی کمی متاثر از س��وءتفاهمهای
شخصی است .طرف مقابل امیرخانی ،بر فرض در
نسبت با او در محتوا و اندیشه ،فقر هم داشته باشد
اما امیرخانی که خود دس��ت ب��ه عصا وارد میدان
عمل ش��ده در این همه مدت ،چگون��ه اینقدر با
قاطعیت نقد «عملکرد» میکند؟
من اگرجای دوستان نقدشده توسط امیرخانی
باشم ،یک روز صبح کت و شلوار میپوشم ،با دسته
گل و شیرینی زنگ خانه امیرخانی را میزنم .وقتی
پرسید کیه؟ پاسخ میدهم :در رو باز کن ،یکبار ما
را ببین .کس��انی که به آنها نقد داری را از نزدیک
تماش��ا کن و با آنها حرف بزن! نامهنگاری در سال
هجدهم قرن 21دردی از که دوا میکند؟
البته میدانم حکایت دوس��تان ب��ا امیرخانی
حکایت همان بیت سعدی است:
هزار نوبت اگر خاطرم بشورانی
از این طرف که منم همچنان صفایی هست

وضعیت ملت یمن همچنان بحرانی اس��ت.
 40ماه جنگ ،کش��تار و بمباران در یمن ،اکثر
زیرس��اختهای ای��ن کش��ور را از بی��ن برده و
بسیاری از شهروندان و بویژه کودکان «یمانی» را
در معرض نابودی قرار داده است .اگرچه مقامات
آلس��عود  6فروردین  ،94به کاخ سفید (دولت
اوباما) تعهد داده بودند در عرض کمتر از  2هفته
صنعا و عدن را به تس��خیر خود درآورده و پایان
حیات انقالب یمن را رسما اعالم خواهند کرد اما
امروز «یمن» به پاشنه آشیل و نقطه آشکارساز
شکس��ت «بازماندگان عبدالعزیز» تبدیل شده
اس��ت! در هر حال ،سعودیها و همپیمانان آنها
همچنان به قتلعام فجیع مردم مظلوم و بیپناه
یم��ن ادامه داده و مش��غول انتقامگیری کور از
کودکان بیگناه این کش��ور هس��تند« .محمد
بنسلمان» یا همان «صدامک» ولیعهد خونخوار
س��عودی در این جنگ ،حتی به دانشآموزان و
نوزادان یمنی نیز رحم نمیکند.
همگان به یاد دارند در دوران «بان کیمون»
دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد ،نام کثیف
سعودی به سبب کشتار غیرنظامیان و کودکان
یمنی در لیس��ت سیاه این مجموعه قرار گرفت
ام��ا پ��س از مدتی کوت��اه« ،بان» خود رس��ما
خ��روج نام ریاض از این لیس��ت س��یاه را اعالم
ک��رد و در اعالم دلیل آن ،ش��رمگینانه اعتراف
کرد س��عودیها تهدید به قطع کمک مالی به
س��ازمان مل��ل کردهاند(!) در ح��ال حاضر و در
دوران دبیرکل��ی «آنتونیو گوت��رش» نیز اوضاع
به همی��ن منوال اس��ت .از س��ازمان مللی که
 3عضو دائم ش��ورای امنی��ت آن یعنی ایاالت
متحده آمریکا ،فرانس��ه و انگلی��س از حامیان
تس��لیحاتی سعودیها محسوب شده و خود در
کش��تار ملت یمن دست دارند ،نمیتوان انتظار
حمایت از یمنیها را داش��ت! میلیاردها دالری
که در طول  3س��ال و نیم اخیر از س��وی سران
س��عودی به حساب ش��رکتهای تسلیحاتی و
دولتی در اروپا و آمریکا واریز شده است ،هرگونه
تصوری درب��اره نقشآفرینی س��ازمان ملل در
پایان دادن به جنگ یمن و حمایت از مردم این
کش��ور را از بین برده است .در هر حال ،کارنامه
سیاه س��ازمان ملل متحد در دفاع از ملت یمن
موضوعی نیس��ت که بت��وان آن را تحت تاثیر
تبلیغات کاذب انکار کرد ،چنانکه اوضاع سخت
و نابسامان موجود در یمن نیز بر اساس شواهد و
مستندات و آمارهای رسمی و غیررسمی موجود
غیر قابل انکار است .براستی در چنین شرایطی
وظیفه دستگاه دیپلماس��ی و سیاست خارجی
کشورمانچیست؟
براستی طی  40ماه اخیر ،وزارت امور خارجه
کش��ورمان کدام گام «عمل��ی»« ،کاربردی» و
«جمعی» قابل اتکا را در مواجهه با پرونده یمن
برداشته؟ بدون شک محکوم کردن مکرر جنایات
س��عودیها و ائتالف آنه��ا در موضعگیریهای
سخنگوی محترم وزارت امور خارجه نمیتواند
مص��داق «گام عملی» باش��د! هم��ان گونه که
مشاهده میشود ،دشمنان ملت مسلمان یمن،
با همه ظرفیته��ای تس��لیحاتی ،تبلیغاتی و
سیاسی خود به حمایت از رژیم منفور سعودی
رو آوردهاند و سازمانهای بینالمللی نیز نهتنها
در این معادله نقش��ی به س��ود مل��ت یمن ایفا
نمیکنند ،بلکه با سکوت هدفمند خود ،مجوز
ادامه کشتار یمنیها را صادر میکنند .آیا همین
مسأله رسالت دستگاه دیپلماسی ما را در مواجهه
با ملت یمن سنگینتر نمیکنند؟
ب��ه نظر میرس��د تمرکز خ��اص وزارت امور
خارجه کش��ورمان بر حوزه اروپا و هدایت بخش
عظیمی از ظرفیتهای سیاست خارجی کشورمان
به این حوزه ،مولد موانعی در مسیر «حمایت مؤثر
از ملت یمن» بوده است .این عوامل بازدارنده باید
هر چه سریعتر از بین برود .براستی چه اشکالی
دارد در ش��رایطی که آقای دکتر ظریف و حتی
جناب آقای دکتر روحانی درباره مس��ائلی مانند
برجام ،رفتارهای دولت «ترامپ» و ...توئیتهایی
را منتش��ر میکنند ،موضوع «حل بحران یمن»
را نی��ز به عنوان یک دغدغه پیوس��ته و مطالبه
منطقهای و جهانی مورد توجه قرار دهند؟ حتی
اگر این دغدغه در می��ان مقامات دولت و وزارت
امور خارجه کشورمان وجود داشته باشد« ،نمود»
آن نزد افکار عمومی ایران و منطقه بسیار کمرنگ
است .باید این حقیقت را پذیرفت که «دیپلماسی
رسمی» و «دیپلماسی عمومی» ما در قبال بحران
یمن ضعیف و غیر قابل دفاع است.
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