
محرمانه های 
یک معامله تاریخ ساز

 به بهانه مرگ رابرت مک فارلین؛ بازخوانی ماجرای خرید 
سالح از آمریکا در زمان جنگ ایران و عراق باز خوانی شد

 شرق: نشــانی تئاتر ســعدی را دنبال نمی کنم. این تئاتر همان 
ســینما سعدی اســت که در خیابان شــاه آباد قدیم، جمهوری 
فعلی می بایست باشد که نیست. هم سینما سعدی مکانیتش 
را از دســت داده و هــم تئاتر ســعدی، و االن آنجا یک پردیس 
سینمایی جایش ســاخته اند. تئاتر ســعدی قدیمی تر از سینما 

سعدی است.

مادر
روایت احمد غالمی از آدم ها و مکان ها: 

بهمن فرمان آرا

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۷۸ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ مــی   ۱۵     ۱۴۴۳ شــوال   ۱۳     ۱۴۰۱ اردیبهشــت   ۲۵ یکشــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه  ۳

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۱۰ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  آرد و قصه قاچاق! ، قیمت خودرو سقوط می کند؟،  افسردگی و خودکشی  از مشکالت کودکان مبتال به ایدز است  و یادداشت هایی از  فریدون مجلسی، احسان هوشمند، ابوالقاسم دلفی، علی بیگدلی

 رابرت مک فارلین درگذشت؛ مأمور مخفی ای که در خالل 
مأموریتش برای فروش مخفیانه اسلحه به تهران در میانه های 

جنگ ایران و عراق با هدف آزادی گروگان های آمریکایی  در 
لبنان وارد کارزاری شد که به رسوایی کنترا و ایران گیت در 

آمریکا مشهور شد و او را برای همیشه بازنشسته کرد...

به نهاد «مجلس» چگونه می اندیشــیم؟ آیا گذار ۴۰ ســاله پس 
از انقــالب شــیوه خاصی از تفکر دربــاره مجلــس قانون گذاری را 
در ایران نشــان می دهد؟ آیا اساســا تفکر روشنی درباره مجلس در 
عرصه سیاسی کشور یا در هسته اصلی حاکمیت شکل گرفته است؟ 
ملی بودن یا اســالمی بودن مجلس در دیدگاه عمومی ایرانیان یا در 
دیدگاه حاکمیت در واقع به چه معناســت؟ آیا اساسا واجد معنای 
محصلی هست یا اینکه در گردونه قدرت و مناسبات روزمره تعریف 
می شود و هویت روشــنی از مجلس هنوز در ایران وجود ندارد؟ آیا 
مجلــس را جایی برای توزیع رانت ثروت و منزلت می بینیم یا جایی 
برای اداره امور جمعی؟ درباره مجلس می توان ده ها پرسش مطرح 
کرد؛ ما در این نوشــتار برآنیم که به برخی از این پرسش ها که مهم 

می پنداریم بپردازیم.
۱- افزودن واژه اســالمی به نام مجلس در دهه ۶۰ متضمن این 
معنا بود که مجلس یک محفل فکری-اندیشــه ای است و از این رو 
فرض بر این اســت که مباحث دینــی در آن به جریان اصلی تبدیل 
می شود. بدین ســان از کارکرد آن به مثابه جایی برای توزیع قدرت و 
مواجهه قدرت گروه های اجتماعی در معامالت و مناســبات عرفی 
غفلــت شــده و هم زمان و به تدریــج از به دوش کشــیدن بار هزینه 
تصمیــم نظام سیاســی درخصــوص تعامالت عرفی معاف شــد. 
نظارت استصوابی، ایجاد شوراهای گوناگونی که کارکرد قانون گذاری 
داشــتند، فقدان تحزِب معطوف به نمایندگی و... این امر را تشــدید 
کرد تا جایی که مجلس عمال از بار منازعه قدرت به کلی فارغ شــد 
و این منازعه به کلیت نظام سیاســی و دیگــر محافل قدرت منتقل 
شد. یک پرسش مهم برای نظام های سیاسی این است که چه کسی 
انقالب می کند؟ یک پاســخ این است که شــورش از آِن طبقه فقیر 
است و انقالب از آِن طبقه متوسط. این دو طبقه، اگر فصل مشترکی 
به دست آورند و مخاطرات به طرز معقولی برای طبقه متوسط کمتر 
باشد، احتمال وقوع انقالب ها بیشتر می شود. اگر طبقه متوسط نابود 
شود شورش های کور بر جامعه مسلط می شود. مجلس جایی است 
که توازن «شــورش-انقالب-مصالحه» را به انجام می رساند. آن گاه 
که مجلس غیرسیاسی شود، یعنی حداکثر به جایی برای «مشورت 
فکری» تبدیل شود، تکلیِف «توازن بخشی» به نیروهای اجتماعی در 
کف خیابان ها تعیین می شود. مجلس، در ایران، از سیاست (یعنی از 
منازعه قدرت) فارغ شده است و کارکرد سیاسی ندارد، ازاین رو است 
که در هنگامه های بحــران هیچ کارکردی ندارد. گویی در هیچ  جای 

این منازعه اجتماعی قرار ندارد.
۲- تولد مجالس قانون گذاری ماهیتا به گونه ای بوده اســت که 
مجلس باید کارخانه ملِی تولید قدرت رســمی باشــد؛ یعنی جایی 
که «قــدرت اجتماعی» به «قدرت رســمی» تبدیل می شــود و این 
نکته ای ظریف و بسیار مهم است. در نتیجه پویایی چنین کارخانه ای، 
حاکمیت ملی هر لحظه نو به نو می شــود. اینکه تالش بشــود این 
کارخانه دچار کژکارکردی شــود و تولید قــدرت نکند، خطری بزرگ 
برای سیســتم سیاسی است. تعطیلی این کارخانه یعنی عقیم شدن 
«امر سیاسی» در ایران. چنین وضعیتی راه را برای گسترش بازار زرد 
و سیاه قدرت باز می کند و فعالیت های پنهان و درگیری های سیاسی 

را گسترش می دهد.
۳- مجلس در ایران از چند ســو با رقابت نهادی مواجه اســت: 
مجمع تشخیص مصلحت، شــورای عالی انقالب فرهنگی، شورای 
عالی فضای مجازی، شــورای عالی امنیت ملی و... . هریک از اینها 
به گونه ای عمال در حال قانون گذاری هستند و همان وظیفه مجلس 
را انجام می دهند. چند ســال است که از این پدیده به «سوءمصرف 
نهــادی» (institutional overdose) یــاد کــرده ام و خطــرات آن 
را برشــمرده ام. تداخل و تکثر نهادی ســبب شــده است که قدرِت 
قانون گذاری مجلس به حاشیه رود و بلکه به سستی گراید تا جایی 
که در برخی امور اساســا آن را جدی نگیرند. این بدان معناست که 
حتی کارکرد مشورت فکری هم از آن دریغ شده است. مجلس، دیگر 

حتی یک محفل فکری-اندیشه ای هم نیست.
۴- مجلس با رقابت سیاســی نیز مواجه است که مهم ترین آنها 
«نظارت استصوابی» و پدیده «فرامجلس» است. نظارت استصوابی 
عمال یــک «نهاد رویه ای» اســت کــه کارکرد سیاســی مجلس را 
به صورت زیربنایی به مهمیز درمی آورد و کنشگران عرصه سیاسی را 
به اقلیتی از هم وطنان کاهش می دهد. پدیده «فرامجلس» نیز سبب 
می شود که مجلس بخش های واقعی قدرت اجتماعی را نمایندگی 
نکند. در نتیجه «البی» های بیرونی «الیی» می کشند و بر شکل گیری 
دستور کار مجلس اعم از استیضاح، تحقیق و تفحص، از دستور کار 

خارج شدن یک طرح و... تأثیرگذار هستند.
۵- رجال سیاســی مهم ترین «تولیدات» یک مجلس و ســرمایه 
اصلــی آن هســتند. مجالــس به تدریج رجــال سیاســی را پرورش 
می دهند. رجل سیاسی آن کسی است که در هنگامه های بحرانی در 
زندگی سیاسی یک ملت به کار می آید و امواج مهیب را کنترل می کند 
و به ســامان درمی آورد. نکته مهم این است: رجل سیاسی آن کسی 
است که بخش مهمی از بار توفان های سیاسی را بر دوش می کشد. 
نمی توان و نباید همه بار سنگین منازعات اجتماعی را به رأس و بطن 

حکومت ها و به پایه های نظام سیاسی و حاکمیت ملی کشاند.
ادامه در صفحه ۵

فیلــم تظاهرات گســترده چند صــد هزارنفری همراه با شــعار 
توفنــده «بازرگان بازرگان حمایتت می کنیم» تهران هنوز در آرشــیو 
صداوســیما هســت. شــعار «بنی صدر صد درصد» هنوز بر برخی 
خرابه ها و محله های قدیمی شهر هست. شعار «مخالف هاشمی، 
دشــمن پیغمبر اســت» هنوز در ویدئوهای مربوط به نماز جمعه 
در دانشــگاه تهران ضبط است. شــعارهای جامعه مدنی خاتمی و 
شــعار عدالت خواهی احمدی نژاد و شــعار برجامی حسن روحانی 
نیــز همچنان بــر حافظه مان ســنگینی می کند. چه بر ســر بازرگان 
آمد؟ او را با شــعار لیبرال آمریکایی بدرقــه کردیم. بنی صدر را هم 
با فریاد «سپهساالر پینوشه، ایران شیلی نمی شه» به تاریخ سپردیم. 
میرحســین موســوی هم گرچه دوره نخســت وزیری را به سالمت 
گذراند، اما در قضایای ۸۸ حســابش جور دیگری تمام شد. خاتمی 
و روحانــی را هــم با انگ وابســتگی و غرب زدگــی بایگانی کردیم. 
سرنوشت احمدی نژاد، اما متفاوت بود. او را چنان نمایاندیم که گویی 
فرســتاده خدا است و منجی ملت. قصه هاله نورش را نقل محافل 
کردیــم، برای رأی آوردنش نذر کردیــم و یکی از بزرگان گفت طالی 
همسرش را برای تبلیغات انتخاباتی او فروخته است. خالصه آنکه 
بلند آســمان، جایگاه او بود، یارانه را گویی از امام زمان گرفته بود و 
دست گردان کرده بود و به ملت می داد. ناگهان، اما ورقش برگشت و 
به اسفل السافلین و دره جریان انحرافی سقوط کرد و حاال هم ادای 
ضدانقالب های خارج نشین را درمی آورد  اما حتی با جیغ های «آژان 

منو بگیر» کسی کارش ندارد.
حاال آقای رئیسی آمده است. بسیاری از علمایی که احمدی نژاد 
را تحویــل گرفتنــد، از تــرس تکرار اتفاق مشــابه، ظاهرا پشــتش 
درنیامدند؛ اما بســیاری از چهره های سیاســی اصولگرا و نیز امامان 
جمعــه (به خصــوص امام جمعه محترم مشــهد) به هر شــکل 
هوایش را دارند. این روزها بحث یارانه ها داغ است، صدای منتقدان 
بســیار ضعیف اســت و از طرف مقابل، بلندگوی تعریف و تمجید، 
پرسروصداســت. باران سنگ است که بر دولت قبل می بارد و توفان 

خشنودی و رضایت است که بر دولت سیزدهم می وزد. اما... .
اما نه گمان کنید که هاشــمی آماج حمله کســانی واقع شد که 
به او رأی ندادند. نه، اتفاقا همان هایی که دشمن او را دشمن پیامبر 
می دانســتند، او را هو کردنــد. بنی صدر و بــازرگان هم همین طور. 
خاتمی و روحانی هم مورد طعن بخشی از اصالح طلبان قرار گرفته 
و از همه بدتر، احمدی نژاد مورد ناسزاهای همان کسانی قرار گرفت 
که وقتی در ســال ۸۴ رأی آورد برایش تیتــر زدند «ملت کار را تمام 
کرد». همان کســانی او را منحــرف خواندند که او را عکس برگردان 

رجایی معرفی کردند.
این روزها که تیتر ســخنرانی ها و مقــاالت عزیزان اصولگرا را در 
حمایت بی چون وچرا از آقای رئیســی می بینم حق ندارم به ســیاق 
گذشــته قیاس کنم؟ دولت رئیسی حتی از دولت (اول) احمدی نژاد 

قبراق تر و سرحال تر نیست. 
ادامه در صفحه ۵

چگونه می اندیشیم؟
مجلس شورای اسالمی «ملی»؟(۱)

سیاست بی وفاست
حتی برای رئیسی؟

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

کیومرث اشتریان

محمد مهاجری

  نگاهی به تکلیف های بودجه ای که صدور پروانه پزشکان یا تمدید آن   را در  سال ۱۴۰۱ منوط به  عقد قرارداد با بیمه ها کرده استدرمان خصوصی  در خط پایان 

از بزرگراه آزادگان که مســتقیم به ســمت چهاردانگه بروید، پس از خیابان 
پیروزی، بین توحید و پیامبر به مقصد این گزارش خواهید رسید؛ مرتضی گرد؛ 
جایی که اگرچه نامش شهرک است، اما با دهیاری مدیریت می شود. خیابان 
اصلی تفاوت چندانی با ســایر محله های حوالی تهران ندارد، اما کافی است 
از ســاکنان محله آدرس «دره» را بگیرید. آن وقت در همان حال که وارد یک 
شــیب تند می شــوید، فضای اطرافتان نیز تغییر خواهد کرد. دیگر خبری از 

آپارتمان های چند طبقه نیست.

آسفالت آنجا تعریفی ندارد. در حاشیه مسیری که قدم می زنید، جوی آبی مملو از فاضالب و ضایعات 
شهری، هم چشم ها و هم مشامتان را می نوازد. هر طرف را نگاه کنید، زنان و مردانی با دبه هایی در دست 

در حال رفت وآمد هســتند. بلبشــو به معنای واقعی کلمه در اینجا جاری است. َدم دِر هر خانه یکی ، دو 
لگن گذاشــته اند و چند نفری -زن و بچه- دورش نشســته اند و باقالی های داخلش را پاک می کنند. این 
مهم ترین کار فصلی زنان خانه در بهار و تابســتان اســت. سالمت مردم دره اما از ابعاد مختلف در خطر 
اســت. اتاقک مخصوص هواگیری فاضالب که شب ها روشــن می شود، نه تنها بوی تعفنی ایجاد می کند 
بلکه حتی بســتن در و پنجره ها هم چاره کار نیست و باعث ایجاد مشکالت تنفسی برای ساکنان مسن تر 
و برخی از کودکان شــده اســت. از سوی دیگر، آب آلوده سبب شــده تا خیلی از زنان ساکن دره مدام با 
بیماری عفونی دســتگاه تناسلی مواجه شوند. اینجا برای رهن یک خانه ۵۰ متری باید ۱۰۰ میلیون تومان 
پول بپردازید. خانه ای که به وقت باران محل تجمع فاضالب می شود، به آب شرب وصل نیست و در کنار 

دکل برق فشار قوی به وقت باران و رعد و برق می تواند به سادگی با خاک یکسان شود.
 این گزارش  را در صفحه  ۶ بخوانید

دوشنبه شب گذشته رئیس جمهوری در گزارشی خطاب به مردم 
از جدیت دولت در امر مبارزه با فساد، لزوم هماهنگی همه نهادها و 
دستگاه ها و نیز اصالح ساختارها برای افزودن بر شانس پیروزی در 
این میدان سخن گفت. وی در فرازی دیگر از سخنان خود به این نکته 
اشاره کرد که دولت برای انتخاب بهترین و کارآمدترین سیاست ها و 
تدابیر در میدان اقتصاد با اقتصاددانان و کارشناسان در ارتباط است 
و تالش می کند از نظرات همه نخبگان و صاحب نظران استفاده کند. 
توجه به نظرات کارشناسان و استفاده از ذخیره دانش و خرد جمعی 
در میدان سیاست گذاری اقتصادی از جانب هر دولتی صورت بگیرد، 
اقدامی بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است، زیرا بی تردید راه نجات 
کشور و معبر خروج از بحران های اقتصادی و اجتماعی پناه بردن به 
خرد جمعی و ذخیره کارشناسی جامعه است. البته ناگفته پیداست 
که این اصل خدشه ناپذیر در میدان مبارزه با فساد نیز حاکمیت دارد. 
مبارزه با فســاد زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که بر پایه اصول 
کارشناسی و دانش مرتبط انجام شــود. ازاین رو دولتمردان باید به 
این نکته توجه داشــته  باشــند که نه تنها در میدان سیاست گذاری 
اقتصادی بلکه در میدان مبارزه با فساد نیز نیازمند استفاده از دانش 
و تجربه کارشناســان و نخبگان مرتبط هستند. مبارزه با فساد بدون  
توجه به اصول علمی و کارشناسی این مبارزه در سطح شعارهایی 
زیبا ولی غیرعملی باقی خواهــد ماند. حال با پذیرش این گزاره که 
دولت برای طراحی سیاســت های ســنجیده و اثربخش در میدان 
مبارزه با فســاد نیازمند توجه به رهنمودهای اهل فن در این میانه 
است، با توجه به تجربیات جهانی و یافته های اهل فن می توان چند 
نکته ابتدایی را که باید در تدوین برنامه فسادستیزی مورد توجه قرار 

بگیرد، به شرح زیر برشمرد:
۱- یکی از مهم ترین آفت هایی که جریان مبارزه با فساد را تهدید 
می کند، اثرپذیری آن از رقابت سیاسی احزاب است. با سیاسی شدن 
این مبارزه، اوال این امکان در اختیار بعضی مفســدان قرار می گیرد 
که با اتکا به وابستگی های سیاسی فســاد خود را پنهان کنند. ثانیا 
اعتماد مردم به جریان مبارزه با فساد از بین می رود و حتی اقدامات 
مثبت دولتمردان در این میدان را به رسمیت نمی شناسند و برخورد 
نهادهای قانونی کشور با مفسدان را متأثر از سلیقه سیاسی مقامات 

می دانند.
۲- مبارزه با فســاد به شدت نیازمند شــفافیت است. شفافیت 
را بایــد به عنوان یك امر عمومــی در حوزه های متعدد مطرح کرد. 
اطالع رســانی دقیق و به موقع در مورد عملکرد مالی دستگاه های 
دولتی و عمومــی، ارائه اطالعات کامل در مــورد میزان دریافتی و 
حقــوق مقامــات و صاحب منصبان، امکان بررســی کارنامه مالی 
صاحب منصبان و شــیوه کســب درآمد و دارایی آنان توسط افکار 
عمومی، امکان دسترسی افکار عمومی به فرایند بررسی و تصویب 
قوانین و نقش احزاب و جریان های سیاســی یا اشخاص متنفذ در 
این فرایند و درنهایت امکان دسترســی افکار عمومی به اطالعات 
مرتبط با شــیوه رسیدگی به پرونده های فســاد مالی حداقل موارد 
مرتبط با شــفافیت است که باید رعایت شود. به عنوان نمونه وقتی 
قانون گــذاران ایــن حق را برای موکالنشــان قائل نباشــند که نظر 
نماینــدگان منتخب مجلس را در مورد یــك الیحه خاص بدانند و 
از مثبت یا منفی بودن رأی آنان آگاه شــوند، یا اطالع داشتن از میزان 
حقوق مدیران و مقامات کشــور را حق مسلم شــهروندان ندانند، 

نمی توان از شفافیت دم زد.
۳- حضور مردم، نهادهای مردمی و رسانه ها در میدان مبارزه با 
فساد یك ضرورت است. به گونه ای که می توان ادعا کرد امروزه هیچ 
کشوری بدون چنین حضوری نمی تواند دستاورد قابل  اعتنایی در امر 

مبارزه با فساد داشته  باشد.
ادامه در صفحه ۵

یادداشت

دولت و دانش مبارزه با فساد

اســتقالل قهرمان لیگ برتر ایران شــد؛ این تیم که شــب گذشته 
در اهــواز به مصاف فوالد رفته بود با نتیجــه ۲  بر یک برابر رقیب به 
برتری رســید و اندکی بعد، شکســت رقیب دیرینه یعنی پرسپولیس 
برابر ســپاهان، کاری کرد تا حوالی ساعت صفر، قهرمانی این تیم در 
لیگ برتر مسجل شــود. با نتایجی که شب گذشته رقم خورد فاصله 
اســتقالل با پرسپولیس به ۹ امتیاز رسید تا این تیم در سه هفته مانده 
بــه پایان، کار را تمام کرده باشــد. اینکه چرا با وجود ســه بازی باقی 
مانده، قهرمانی اســتقالل مسجل شــده مربوط به قوانین جدید این 
دوره از رقابت های لیگ برتر اســت که معیار قهرمانی را بازی رودررو 
تعیین کرده است. اســتقالل و پرسپولیس در دربی به نتیجه مساوی 
صفر – صفر و یک – یک رســیدند ولی از آنجا که اســتقالل در بازی 
خارج از خانه برابر پرســپولیس موفق به گلزنی شده است، حتی اگر 
در پایان این سه هفته امتیازات دو تیم برابر شود، باز هم جام قهرمانی 
به استقالل می رسد. هرچند که فرهاد مجیدی هم گفته به این نکته 
اکتفا نمی کند و در سه بازی آینده هم هر ۹ امتیاز را می خواهد. با این 
وجود، بدون درنظر گرفتن همان ۹ امتیاز احتمالی هم کار تمام است؛ 
اســتقالل بعد از ۵ فصل متوالی که شــاهد قهرمانی پرسپولیس بود 
و رقیب هوای پایتخت را قرمز نگه داشــته بود، به سلطه پرسپولیس 
پایان داد و بعد از ۹ سال، مجددا قهرمان لیگ برتر شد. آخرین قهرمانی 
اســتقالل در لیگ برتر به فصل دوازدهم برمی گردد که سال ۹۲ آنها 
بــا امیر قلعه نویی جام قهرمانی را به دســت آوردند. از همان زمان 
تا به االن این تیم موفق به قهرمانی نشــده بود که این دوره با درایت 
فرهاد مجیدی که همچنان اســتقالل را تنها تیم بدون شکست لیگ 
نگه داشــته، جام قهرمانی را به دســت آورد. این چهارمین قهرمانی 
استقالل در تاریخ لیگ برتر ایران است که با رکوردشکنی های متفاوت 
همراه شده اســت. به هر روی، جام قهرمانی لیگ برتر، این دوره هم 
در پایتخت ماند ولی این بار برخالف سال های گذشته، تهران آبی شد.

خبر

قهرمانی استقالل در لیگ برتر  بعد از  ۹ سال
حوالی ساعت صفر

 تهران آبی شد

کارشناسان در گفت وگو با «شرق»  راهکارهای 
اجرای بهینه تر حذف ارز  ترجیحی را ارزیابی کردند

قهرمانی استقالل در لیگ برتر  بعد  از ۹ سال

پناهندگی، مهاجرت و استعفای مشکوک

بایدها و نبایدهای
یک تحول اقتصادی

 تهران آبی شدحوالی ساعت صفر

چرا زنان با «رئیس» نمی مانند؟
۲

۹

۱

  عکس : سهند تاکی،  شرق

«شرق» از منطقه ای زاغه نشین در حوالی تهران
   و روزگار تلخ ساکنان آن گزارش می دهد

 حفره درددره مرتضی گرد

کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری


