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برخالف ادعای سخنگوی دولت، تاج های پهلوی از ایران خارج نشده و در موزه جواهرات نگهداری می شود

امن است جای تاج ها 

یا اقوام؟ برای مردم 

احسان رســتمی پور: دو تاج مربوط به شاه و ملکه پهلوی 
دوم کــه روز گذشــته در ویدئوی منتشرشــده توســط 
ســخنگوی دولت ادعای خروج آنها از کشــور توســط 
خاندان پهلوی مطرح شــده بود، در موزه جواهرات ملی 
بانک مرکزی ایران نگهداری می شــوند. انتشار ویدئویی 
کوتاه از اموالی که آخرین شاه ایران هنگام خروج از کشور 
همراه خود برده، روز گذشــته حرف و حدیث های زیادی 
در فضای مجازی به راه انداخــت. این اتفاق زمانی رخ 
داد که علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت، ویدئویی 
یک دقیقه ای با لوگوی خبرگزاری ایرنا با تیتر «بخشــی از 
ثروت ایران که پهلوی با خود بــرد»، در صفحه توییتری 
خود منتشــر کرد و با اســتناد به ویدئو نوشت که دو تاج 
شاهنشاهی دوره پهلوی با پنج  هزار قطعه الماس که قابل 
قیمت گذاری نیســتند، هنگام خــروج محمدرضا پهلوی 
از کشــور خارج شده اســت. در این ویدئو که هم زمان با 
سالگرد خروج پهلوی دوم از ایران منتشر شده، تصویری 
از دو تاج محمدرضا پهلوی و همســرش نمایش و نوشته 
شــده اســت که تاج ملکه با هزارو ۶۴۶ قطعه الماس، 
تــاج شاهنشــاهی با ســه هزارو ۳۸۰ قطعــه الماس و 
۳۸۴ چمدان حاوی عتیقــه و جواهرات همراه پهلوی و 
همسرش از کشور خارج شــده است. انتشار این ویدئو با 
لوگوی خبرگزاری ایرنا و توییت شدن آن توسط سخنگوی 
دولت باعث شــد بســیاری از کاربران فضای مجازی به 

موضوع خروج این اموال از ایران واکنش نشان دهند.
در ایــن ویدئو درباره خروج این اموال، جزئیاتی ارائه نشــده و همچنین به جزئیات 
۳۸۴ چمدان حاوی عتیقه و جواهرات نیز پرداخته نشــده اســت. از سوی دیگر اموال 
خارج شــده توســط پهلوی ها در زمان ترک کشــور نیز همچنان مبهم اســت و لیست 
دارایی هایی که توســط آنها از کشــور خارج شده، مشخص نیست. با وجود این دو تاج 
معروفی که این ویدئو مدعی خروج آنها از کشور است، اکنون در خزانه جواهرات ملی 
بانک مرکزی ایران نگهداری می شــود. هرچند اطالعات دقیقی درباره جابه جایی های 
احتمالی این تاج ها در طول تاریخ نیســت اما اســناد متعددی نشــان می دهد که این 
تاج ها هم اکنون در ایران نگهداری می شوند.   پس از انتشار توییت علی بهادری جهرمی، 
ســخنگوی دولت، بسیاری از افراد به او متذکر شــدند که اطالعات مورد استناد او در 
خروج تاج ها اشــتباه است اما تا زمان تنظیم این گزارش سخنگوی دولت و خبرگزاری 

ایرنا واکنشی به این موضوع نشان نداده اند.
تاج هایی که در  ویترین  موزه هستند

خزانه جواهرات ملی یا موزه جواهرات بانک مرکزی مدتی اســت که امکان بازدید 
عمومی ندارد. با وجود این در وب ســایت رســمی بانک مرکــزی و در بخش معرفی 
گنجینه آثار این موزه، تاج شاهی پهلوی به عنوان یکی از آثار معروف این موزه معرفی 
شــده است. به دلیل شــرایط حفاظتی این مجموعه گران بهای کشــور، کمتر تصویر و 
عکســی از گنجینه آن موجود اســت و پیش از این نیز بازدیدکنندگان اجازه عکاســی 
از موزه را نداشــته اند. با وجود این شــرایط، یکی از مدارک حضور هر دو تاج سلطنتی 
پهلــوی در موزه جواهرات، مســتند «گواهان تاریــخ- جواهرات ملی ایران» اســت. 
خسرو سینایی مستندســاز فقید ایرانی در سال ۱۳۸۷ فیلم مستندی از مجموعه موزه 

جواهرات ملی ایران به ســفارش بانک مرکزی ســاخته اســت. در بخشی از این فیلم 
و در معرفــی آثار ایــن مجموعه، دو تاج مربوط به پهلــوی دوم و ملکه در دو ویترین 
متوالی دیده می شــوند. بانک مرکزی ایران نیــز در معرفی آثار گنجینه جواهرات ملی 
خود بخش هایی از فیلم خســرو سینایی را روی وب ســایت خود قرار داده و در همین 

بخش کوتاه از مستند نیز تاج های شاه و ملکه پهلوی در ویترین دیده می شوند.
تاج شاه پهلوی

پهلوی اول پس از رسیدن به سلطنت تاجی را برای خود انتخاب کرد که اکنون به 
تاج پهلوی مشــهور و توســط رضاخان و محمدرضا پهلوی استفاده شده است. پیش 
از این در دوره قاجار از تاج کیانی در تاج گذاری ها اســتفاده می شــده است؛ تاج کیانی 
نیز یکی از آثار ارزشــمند خزانه جواهرات ملی ایران است. به درخواست رضاخان در 
ســال ۱۳۰۴ خورشیدی، گروهی از جواهرســازان ایرانی، زیر نظر سراج الدین جواهری، 
جواهرساز معروف قفقازی و جواهرساز امیر بخارا که از روسیه به ایران مهاجرت کرده 
بود، از گوهرهای منتخب، تاج پهلوی را ساختند و رضاخان و محمدرضا پهلوی، برای 

تاج گذاری های خود از آن استفاده کردند.
آن طورکه وب سایت بانک مرکزی توصیف کرده، این تاج از طال و نقره ساخته شده و 
آراسته به الماس های برلیان بسیار اعال، نگین های درشت زمرد، یاقوت کبود و مروارید 
اســت. کاله تاج مخمل قرمز و در قبه آن که زمرد خیاره در چنگ نشــانده، قرار دارد. 
این تاج در چهار طرف، دارای چهار کنگره پله پله به شــکل تاج های ساســانی است و 
در وســط و زیر کنگره پیشین آن، خورشیدی زرین با شــعاع های الماس نشان و تخمه 
الماس زرد درشــت نصب شــده و در پشــت همین کنگره، جقه پایه دار اسلیمی و در 

پشت آن پر قو قرار دارد.
در اطالعات ارائه شــده توســط بانک مرکزی آمده اســت که این تاج دارای ۳۳۸۰ 
قطعــه الماس به وزن ۱۱۴۴ قیراط، پنج قطعه زمرد بــه وزن ۱۹۹ قیراط و دو آنه، دو 
قطعه یاقوت کبود به وزن ۱۹ قیراط و ۳۶۸ حبه مروارید اســت. این تاج در حدود دو 

کیلو و ۸۰ گرم وزن دارد.
تاج  ملکه

بانک مرکزی ایران در وب ســایت خود تصویری از تاج ملکــه را نیز قرار داده اما 
جزئیات دقیقی از آن در دســترس نیست. براساس اطالعات مختصری که از این تاج 
وجود دارد، تاج ملکه توسط شرکت ون کلیف و آرپلز فرانسوی ساخته شده است. با 
توجه به اینکه برای ساخت تاج ملکه از سنگ ها و جواهرات خزانه سلطنتی استفاده 
می شده و خروج این آثار از ایران ممنوع بوده، آن طورکه شرکت ون کلیف و آرپلز در 
وب سایت خود نوشته جواهرســازان این شرکت فرانسوی برای ساخت تاج به ایران 
آمده اند و پیر آرپلز ۲۴ ســفر به ایران داشته و یک کارگاه موقتی بر پا کرده است. تاج 
ملکه ظرف شــش ماه ســاخته و در مراسم سلطنتی استفاده شــد. این تاج بر بستر 
طالی ســفید و یک کاله مخمل سبز یشمی ساخته شده و براساس اطالعات شرکت 
ون کلیف و آرپلز با ۳۶ زمرد، ۳۶ یاقوت، ۱۰۵ مروارید، ۱۴۶۹ الماس تزئین شده است. 
براساس روایت ها این تاج حدود دو کیلوگرم وزن دارد و در بروشور شرکت فرانسوی 
نوشــته شــده که مجموعه کامل این تاج شامل یک جفت گوشــواره و یک گردن بند 
اســت. همچنین این شرکت برای مراســم تاج گذاری جواهرات دیگری برای دختر و 

خواهران شاه ساخته است.

پنجشنبه
۲۹ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۷۶

مردم برای اســتیفای حقوق، رســیدگی به مشکالت و 
بهبود شــرایط اداره امور شهر و کشــور نمایندگان خود را 
بــرای اداره امور دولت، مجلس و شــهر انتخاب می کنند 
و از آنهــا انتظار دارند نمایندگانشــان پس از کســب رأی 
پیش و بیش از هر چیز بر پایه مسئولیت سیاسی، اخالقی، 
انســانی و شــرعی در چارچوب منافع و مصالح عمومی 
رفتار کنند و منافع مردم را بر منافع شــخصی و سیاســی 
خــود مقدم بدارند. بر همین اســاس منتخبان مردم اعم 
از رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شــوراهای 
اســالمی شــهر و روســتا بالفاصله پس از انتخاب و در 
آغاز کار خود در پیشــگاه قرآن مجید سوگند یاد می کنند 
تا امانت دار امانتی باشــند که مردم بــا رأی خود به آنها 
ســپرده اند، در این میان مردم به عنــوان صاحبان امانت 
بهتریــن قضاوت کننــده دربــاره امانــت داری منتخبان و 

نمایندگانشان هستند.
پایبندنبــودن نمایندگان مجلس و اعضای شــوراهای 
اســالمی شــهر و روســتا به منافــع و مصالح مــردم و 
مقدم داشــتن منافع شخصی و جریانی بر منافع و مصالح 
مردم پنهان شــدنی نیســت و به علت مطالبه گری افکار 
عمومی و حساســیت مــردم بیش از هر چیــز نمود پیدا 
می کند و مورد ســؤال قرار می گیرد، امری که متأســفانه 
در سایه پایبندنبودن منتخبان مردم به عهد و سوگندشان 
رقم می خورد و پیامدهایی مانند کاهش مشــارکت مردم 
در انتخابات، ناامیدی و افول سرمایه اجتماعی را به دنبال 
دارد. در این میان شرایط حاکم بر شهرداری ها و شوراهای 
اســالمی شــهرها به علت ارتباط مســتقیم بــا زندگی و 
مشــاهده پذیری رخدادها و تغییرات توسط مردم در نوک 
کوه یــخ نمایش تقــدم منافع فردی اعضای شــوراهای 
اسالمی و مدیران شــهرداری ها بر منافع و مصالح مردم 

قرار دارند.
جذب و به کارگیری بســتگان و اقوام اعضای شورای 
شــهر و مدیران شهری در شهرداری ها پیش پا افتاده ترین 
نمود ذبح شایسته ســاالری، منفعت طلبی های شخصی 
و آزاردهنده ترین رانت ملموس برای شــهروندانی است 
که صاحبان شــهر به شــمار می آید، دردی کــه تنها در 
ســایه پایبندی به قانون، رعایت تعارض منافع، شفافیت 
و شایسته ســاالری قابل عالج است. جذب و به کارگیری 
محمدحســین چمران فرزند مهدی چمــران،    به عنوان 

نمونه ای از جذب وابستگان اعضای شورای شهر تهران 
و مدیران شــهرداری که قبل از شــورای پنجم رخ داده 
بــود، اعضای شــورای پنجم را بر آن داشــت تا در دهم 
مهر ۱۳۹۷ با تصویب مصوبــه «مدیریت تعارض منافع 
در شــهرداری تهران» گامی در مســیر پاسخ به مطالبه 
مردم و عمل به ســوگندی که در پیشگاه قرآن یاد کرده 
بودنــد، بردارند. مطابق مــاده ۱۰ این مصوبــه از تاریخ 
تصویب یعنی مهرماه ۱۳۹۷ به کارگیری بستگان مدیران 
شــهرداری تهران و واحدهای تابعه و بســتگان اعضای 
شــورای اسالمی شــهر تهران طی دوره مســئولیت در 
شــهرداری تهران و واحدهای تابعه و شــورای اسالمی 
شــهر تهران ممنوع شــد تا بســتگان مدیران شهرداری 
و اعضای شــورای شــهر نتوانند با رانت در شهرداری یا 
شورای شهر به کارگیری شوند. هیئت رئیسه شورای پنجم 
در رعایت این مصوبه در ســطح دبیرخانه شــورای شهر 
تهران حداکثر حساســیت را داشــت و مسئولیت اجرای 
این مصوبه در شــهرداری بر عهده شــهردار تهران بوده 

است.
 با آغاز به کار شــورای ششم مسئولیت اجرای مصوبه 
در شــورا بــر عهده چمران رئیس شوراســت بــه عنوان 
فــردی که مطابق قانون مســئولیت امــور اداری و مالی 
شــورا را بر عهده دارد و در شــهرداری بــر عهده زاکانی 
بوده اســت، مسئولیتی که با انتشــار فیش حقوقی فرزند 
نرگس معدنی پور و اعــالم پایان کار داماد احمد صادقی 
توسط این عضو شورای ششم شهر تهران نشانه های عدم 
رعایــت آن را به وضوح می توان دید. بدون شــک مردم 
قضاوت خواهند کرد که این رفتارها مطابق با ســوگندی 
است که اعضای شورای ششم در پیشگاه قرآن و مردم یاد 
کردند یا خالف آن؟! و نسبت دادن رنگ و بوی سیاسی به 
انتشار این فیش حقوقی یا اخباری درباره قرارداد علیرضا 
نادعلی شهرســتانکی عضو دیگر شورای ششم خللی در 
باور و قضاوت مردم نسبت به این رفتارها ایجاد نمی کند. 
مردم نمایندگانشان در شورا و مجلس را انتخاب می کنند 
تــا پیگیر کار مردم باشــند نه اینکه ابتدا کار و مشــکالت 
خودشان و اقوامشان را انتخاب کنند، جذب و به کارگیری 
دختر یا داماد به بهانه اعتماد، ماست مالی کردن تعارض 
منافع اســت و برای مردمی که به این افراد اعتماد کرده 
و به آنها رأی داده اند، اینکه بشــنوند نماینده شــان برای 
اداره امــور دفتر و رانندگی اش به اقــوام اعتماد دارد غیر 
قابــل پذیرش اســت. چراکه اگر بنا بود مــردم هم بر این 
قاعــده اعتماد کننــد باید به یکی از اقوام و بستگانشــان 
رأی می دادند، قاعده ای که متأســفانه در برخی شهرهای 
کوچک مبنای اعتماد و رأی به اعضای شــورای شهر شده 
اســت، اما در کالن شهرها و پایتختی که شهردارش شعار 

کالن شــهر الگوی جهان اســالم را برایــش برگزیده، این 
حرف ها تأسف آور است.

چندی پیش در رسانه های اجتماعی تصویر مکاتبه ای 
در رابطــه با انعقــاد قــرارداد علیرضا نادعلــی، عضو و 
ســخنگوی شورای ششم شــهر تهران منتشر شد. نادعلی 
در گفت وگویی با خبرنــگاران پس از توضیح درباره فیش 
حقوقی دختر عضو دیگر شــورای ششــم درباره قرارداد 
مربوط به خودش گفته بود: در رابطه با قرارداد خودم نیز 
بایــد بگویم که بنده قراردادی با خدمات اداری داشــتم و 
قبل از اینکه عضو شورا شوم از سوی خدمات اداری شهر 
مأمور در شورا شدم. فقط از یک جا حقوق می گیرم و قبل از 
این دوره مدیریت شهری، قرارداد بنده منعقد شده و اینکه 
برخی می گویند از دو جا حقوق می گیرم درســت نیست و 
به نظر من این موارد رنگ و بوی سیاســی دارد. نادعلی با 
این توضیحات خود را کارمند شــهرداری پیش از عضویت 
در شورا دانسته و از ســابقه قرارداد خود قبل از این دوره 
مدیریت شهری سخن گفته اند. سابقه کارمندی که احتماال 
به حضور ایشان در سازمان بسیج شهرداری تهران تا پیش 
از دوره پنجم بازمی گردد، چراکه مطابق شــواهد و قرائن 
نادعلی پیش از عضویت در شــورای ششم در آبان ۱۳۹۷ 
ابتدا به عنوان مشــاور و رئیس دفتر، سپس در اردیبهشت 
۱۳۹۸ به عنوان مدیر کل حوزه ریاســت سازمان تبلیغات 
اسالمی و ســرآخر در اردیبهشــت ۱۴۰۰ به عنوان دستیار 
رئیس ســازمان تبلیغات اســالمی با حکم رئیس سازمان 
تبلیغات اســالمی منصوب شده و در آن سازمان مشغول 
بــه کار بــوده و در این مدت رابطه اســتخدامی میان او و 
شــهرداری قطع شده اســت، چراکه برابر قانون مأموریت 
کارکنان قراردادی شهرداری تهران به دستگاه های اجرائی 
امکان پذیر نیســت. از ســوی دیگر مطابق تصویر مکاتبه 
منتشرشده در رسانه های اجتماعی، طبق دستور سرپرست 
وقت شــهرداری تهران در تاریخ دهم شهریور ۱۴۰۰ یعنی 
۲۷ روز پس از آغاز به کار شــورای ششــم، مدیر کل وقت 
منابع انسانی شــهرداری تهران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ 
طی نامه ای خطاب به مدیرعامل شــرکت خدمات اداری 
شــهر تقاضای انعقاد قرارداد با علیرضا نادعلی را مطابق 
طرح طبقه بندی شــغلی در گــروه ۱۹ و بــا هزینه حوزه 
شــهردار تهران از تاریخ شــروع به کار اعالم شــده توسط 
حوزه شــهردار تهران مطرح می کند. برابر رونوشت سوم 
نامه از اداره کل حوزه شهردار تهران تقاضای اعالم تاریخ 
شــروع به کار این عضو شــورای ششم به شرکت خدمات 
اداری شــهر شده اســت و مطابق رونوشــت پنجم اداره 
کل منابع انســانی شــهرداری تهران خواســتار اعالم نظر 
نماینده شــهردار و دبیر هیئت مرکزی گزینش شــهرداری 
تهران درباره اشــتغال به کار آقای نادعلی عضو شــورای 

ششم در شهرداری شده اســت. اینکه علیرضا نادعلی به 
عنــوان یک کارمند قراردادی که رابطه اســتخدامی اش با 
شــهرداری تهران طی ســال های دوره پنجم قطع شده و 
در شــهریور ۱۴۰۰ پس از اینکه با عنــوان نماینده مردم به 
شــورای شــهر راه یافته در گام نخست و پیش از هر کار و 
اقدامی بازگشــت مجدد به کار و انعقاد قرارداد جدیدش 
در شــهرداری را پس از چهار ســال پیگیری می کند قابل 
کتمان نیســت اما ما را با این ســؤال  ها مواجه می کند که 
آیا امکان بازگشت به کار برای همه کارکنان قراردادی که 
روزی در شــهرداری شاغل بوده اند و امروز نیستند، فراهم 
است؟ آیا سرپرست شهرداری تهران در دوره سرپرستی که 
وظیفه حفظ وضع موجود شــهرداری تا استقرار شهردار 
منتخب شورا را داشــته، قانونا مجاز به صدور این دستور 
بوده اســت؟ آیا سرپرست شــهرداری تهران این دستور را 
متأثر از جایگاه حقوقی علیرضا نادعلی شهرستانکی - که 
در دهم شهریور ۱۴۰۰ بیست و هفت روز از تاریخ عضویتش 
در شورای ششم می گذشــت- صادر نکرده است؟ آیا این 
دســتور و پیگیری های نادعلی برای اجــرای آن، مصداق 
مداخله این عضو شورا در اجرا و مغایر با شئون نمایندگی 
مردم در شــورا و تخلف محسوب نمی شود؟ اینکه ایشان 
بگوینــد در دوره پنجــم بنا به علل سیاســی به همکاری 
ایشــان پایان داده شــده و در ابتدای نمایندگی شان برای 
استیفای حق پایمال شده شان پیش از هر کاری برای مردم 
انعقاد قرارداد جدیدشان در شهرداری را پیگیری کرده اند 
هم غیر قابل قبول اســت، چراکه اساســا طی دوره پنجم 
اداره سازمانی که ایشــان در آن اشتغال داشتند با اراده و 
نظر اعضای شورا و مدیریت شهرداری انجام نشده است و 
اساسا امور بسیج در شهرداری، وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرائی چارچوب و ضوابط قانونی خاص خود را دارد و به 

اراده مدیریت ارشد دستگاه وابسته نیست.
دستور وزیر کشور برای بررسی موضوع فیش حقوقی 
دختر عضو دیگر شورای ششم می تواند سرآغاز رسیدگی 
جدی وزارت کشــور و سازمان بازرسی کل کشور به نحوه 
اداره دبیرخانه شورای اسالمی در تهران و دیگر شهرها در 
دوره ششم باشــد و زمینه پایش اجرا و پایبندی به قانون 
در پرداخت حق الزحمه اعضای شورای شهر، روابط مالی 
اعضا شورا با شــهرداری و چگونگی جذب و به کارگیری 
کارکنان دبیرخانه شــوراها و... را رســیدگی کند. امید که 
وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور نوک کوه یخی را 
که با انتشار فیش حقوقی دختر عضو شورای ششم تهران 
نمایان شــد، به صورت دقیق و جدی پایش و حسابرسی 
کنند تا شاهد اقداماتی اثربخش در حفظ اعتماد و منافع 

مردم باشیم.
*معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم

فراخوان

فراخوان کمک به خدیجه  مادری بی پناه
ما در صفحه اجتماعی روزنامه «شــرق»، در کنار هم بــه زنان و مردان بی پناه زیادی 
کمک کرده ایم. حاال اینجا مدت هاســت که پناهی برای آدم های تنهاســت. این بار نوبت 
خدیجه است. ۵۶ ساله از روستاهای مرزی دور افتاده که تنها پسرش حاال در انتظار اجرای 
حکم اعدام اســت. خدیجه شغلش نانوایی است. یعنی برای خانه هایی که کوره دارند، 
نان می پزد و روزانه دســتمزد می گیرد. خیلی اهل حرف زدن نیســت و وقتی سؤالی از او 
می پرســی جوابش اشک هایی به پهنای صورتش است که پایین می ریزد. خدیجه با مزد 
روزانه اش و کارهای خانگی مثل درســت کردن مربا و سبزی خشک آن قدری درمی آورد 
که زنده بماند. دست های همیشــه تاول زده و چشم هایی که دیگر سویی ندارند، برای او 
حاصل زندگی در محرومیت اســت. شوهر خدیجه سال هاست که مفقود شده و بعد از 
گذشتن ۱۰ سال فقط شناسنامه باطل شده او را به دستش دادند. مردی که هیچ وقت برای 
رفتنش دلیلی نیاورد و او را با کودکی شش ســاله تنها گذاشت. کودکی که امروز ۲۶ ساله 
اســت و مادر تنهایش در تالش برای شکستن حکم او. خدیجه نیاز به یک سرپناه جدی 
دارد. بدهی او به صاحبخانه سر به آسمان گذاشته. سر به آسمان، اندازه آسمان کوچک 
زندگی زنی اســت که تا به حال شــهرهای بزرگ را ندیده. وقتی درباره بدهی از او ســؤال 
می کنیم، چشــم هایش از نگرانی پر می شــود و آرام و زیر لب، گو اینکه بخواهد از ضرب 
عدد در ذهنــش بکاهش می گوید: ۱۰ میلیون تومان؛ ۱۰ میلیون تومانی که خرج رفت و 
آمد خدیجه به زندان و دادگاه برای دیدن پســرش و اجاره چند ماه شد. خدیجه می گوید 
صاحبخانه با او راه آمده و او حاال دیگر شــرایط برای هر دو آنها سخت شده. صاحبخانه 
هم مانند او زنی تنهاســت و او هم برای کمک به خدیجه از اقوامش پول قرض گرفته و 
همچنین به اجاره نیازمند اســت. خدیجه برای اینکه سرپا بایستد و بخشی از هزینه های 
سفر به مرکز استان برای پیگیری کار فرزندش را بدهد و بتواند حسابش را با صاحبخانه 
تســویه کند و قرارداد جدید امضا کند، به ۳۰ میلیون تومان نیاز دارد؛ ۳۰ میلیونی که ما 
برای فراهم کردنش روی شما حساب کرده ایم. خدیجه وقتی دست هایش را توی هم گره 
کرده بود، گفت تنها آرزویش برگشــتن پسرش است، گفت دلش می خواهد دوباره کسی 
در بزند و قربان صدقه اش برود. شاید دوباره پسر خدیجه در را باز نکند  اما حداقل سقفی 
هســت که زیر آن آرزوهایش را بشمارد. در صورت تمایل می توانید مبالغ اهدایی خود را 
به شــماره کارت ۵۰۴۷۰۶۱۰۳۵۲۱۸۴۴۱ بانک شهر، به نام شهرزاد همتی پل سنگی، دبیر 

اجتماعی روزنامه «شرق» واریز کنید.

حسن روحانی می خواهد 
نقش هاشمی  را  ایفا کند

 ولی از وضعیــت برنامه ریزی احزاب اصلــی جریان اصالحات بــرای حضور،   .
تصمیم گیــری، رایزنی و به طور کلی فعالیت در جهــت انتخابات مجلس دوازدهم 
چنین برمی آید که هیچ کدام از آنها (اعتماد ملی، مجمع نیروهای خط امام، کارگزاران 
سازندگی، مردم ساالری، اتحاد ملت، اعتدال و توسعه و...) هنوز گامی در این زمینه 
برنداشته اند. در مقابل جریان اصولگرا مدتی اســت هم برنامه ریزی و بررسی های 
اولیه را برای انتخابات مجلس ســال آینده آغاز کــرده و هم به موازاتش چهره های 
نزدیک به این جریان از لزوم آماده سازی زمینه های مناسب برای افزایش مشارکت 
سخن می گویند. حتی منوچهر متکی ۲۱ آذرماه نشســتی خبری برگزار کرد. از سوی 
دیگر اخبــار ضدونقیضی از آغاز فعالیت گروه های حامــی محمدباقر قالیباف برای 
حضور در انتخابات مجلس نیز شنیده می شــود. آیا فضا برای دگردیسی در مجلس 

فراهم است؟
اگرچــه فعــال جریان های اصالح طلب و مســتقل درباره انتخابات ســال آینده 
برنامــه ای ندارند، اما به نظر می رســد کــه عملکرد قدرت یک دست شــده در ۱۷ 
ماه گذشــته می تواند مهم تریــن پارامتر در هم صدایی و هم گرایــی تمام گروه های 
اصالح طلــب، میانه رو و اعتدالی برای انتخابات پیش رو باشــد، کما اینکه عملکرد 
مجلــس نهم و دولت احمدی نــژاد هم نهایتا به انتخابات ســال ۹۲ و به دنبالش 
انتخابات مجلس دهم منجر شد. پس زمانی که ما شاهد عملکرد مجلس یازدهم 
و دولت سیزدهم هستیم، خودبه خود فضا برای این دگردیسی شکل خواهد گرفت. 
در ضمن حتی اگر جریان اصولگرا اکنون به طور مداوم نشست ها و جلساتی داشته 
باشــند به این معنا نیست که خواهند توانست به یک برنامه مدون و مشخص برای 
انتخابات دست پیدا کنند. چون این جریان اکنون با یک چالش اصلی مواجه است.

 چه چالشی؟  .
اینکــه برخالف دور قبل اکنون، نه در مقــام طلبکار و مدعی، بلکه باید در مقام 
پاســخ گو حضور پیدا کنند و مسئولیت کارنامه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم را 

بپذیرند.
 عالوه بر این موضوعات اخیرا وب سایت رسمی حسن روحانی به طور آزمایشی   .

آغاز به کار کرد. آن گونه که مطرح است این پایگاه اطالع رسانی، عالوه بر انتشار اخبار 
و مواضع رسمی حسن روحانی، کارنامه دولت وی را نیز مرور می کند و در کنارش به 
بازخوانی مواضع و انتشار روایت های ناگفته از دوران هشت  ساله ریاست جمهوری 
حسن روحانی می پردازد. همچنین قرار است خاطرات رئیس جمهور سابق ایران از 
دوران نامزدی در انتخابات ۹۲ تا تشکیل دولت و فرازوفرودهای دو دوره چهارساله 
و تاریخ شــفاهی اعضای کابینه و مدیران ارشد دولت یازدهم و دوازدهم نیز در این 
سایت منتشر شود. تا همین جای کار انتشار تاریخ شفاهی محمدجواد ظریف هنوز هم 
یک جنجال بزرگ سیاسی است که الیه ها و ابعاد آن به خوبی واکاوی و روشن نشده 
است. اما با همین دســتور کارها، «rouhanihassan.com» می تواند حساسیت زا 
باشد، هر چند این سناریو هم محتمل است که این سایت سرنوشتی چون دولت بهار 
پیدا می کند و عمال بی بو و بی خاصیت باشد. شما کدام یک از این دو حالت را جدی 

می دانید؟
ببینید اساســا نمی توان حســن روحانی و محمود احمدی نژاد را با هم مقایسه 
کرد. چون محمود احمدی نژاد یک چهره کامال سینوســی از خود نشان داده است 
و موضع گیــری ثابتی نــدارد. یعنی احمدی نژاد فعلی با احمدی نــژاد ۸۴ تا ۹۲ دو 
چهره کامال متضاد اســت. این نشــان می دهد که او اساسا بینش و تحلیل سیاسی 
ندارد و یک شومن اســت. البته االن احمدی نژاد بیش از آنکه حتی یک ورشکسته 
سیاســی باشد یک مرده سیاسی اســت که ارزش چوب زدن هم ندارد. برخالف آن 
حســن روحانی شــخصیت ثابتی دارد که از ابتدای انقالب در پســت های حساس 
دفاعی و امنیتی بوده اســت. پس عقالنیت سیاسی او مانع از آن می شود که دست 
به موضع گیری های احساســی و یا رفتاری سینوسی بزند. به همین دلیل به نظر من 
اقدام روحانی برای راه اندازی این ســایت بسیار هوشمندانه است و اتفاقا از تریبون 
روزنامه «شــرق» می خواهم این پیشنهاد را هم به آقای روحانی بدهم که جا دارد 
یک روزنامه هم راه اندازی کند. اما درخصوص محور و دستورکارهای این سایت من 
معتقدم که آقای روحانی نباید به ســرعت به ســمت بازگویی خاطره ها و یا انتشار 
تاریخ شــفاهی وزرا رفته که بی شــک حساســیت زا خواهد بود و حتی می تواند به 
مسدودشــدن آن منجر شــود. روحانی در همین برهه می تواند به صورت تدریجی 
برخی از ســخنرانی های هشــت ســال دوره ریاســت جمهوری را که با تحوالت و 
اتفاقات کشــور همخوانی بیشتری دارد، منتشر کند که در راستای تحلیل پیشینم به 
بازتعریف طیف حامی او در جامعه منجر شــود. چــون باز هم تأکید دارم عملکرد 
قدرت یک دست شــده اجرائی اکنون باعث شــده است که گارد بسته افکار عمومی 
کنار گذاشــته شــود و جامعه تا حدی، تأکید دارم تا حدی پذیرای سخنان روحانی 
باشد. لذا بدیهی است که به هیچ وجه این سایت نمی تواند مانند سایت احمدی نژاد 
باشد. در ضمن این اقدام روحانی برای راه اندازی سایت از آن جهت قابل دفاع است 
که ایشان برخالف دیگر شخصیت ها دفتر برای نشر خاطرات و آثار خود ندارد. اصال 

تریبونی برای بیان دیدگاه های خود ندارد. این سایت می تواند تریبون روحانی باشد.

بهروز شیخ رودی*

ادامه از صفحه 2


