
پرونده «بایدن ها»
زیر ذره بین جمهوري خواهان

ابعاد تازه اي از رسوایي هانتر بایدن منتشر شد

گروه سیاســت: محمدرضا عارف، رئیس بنیاد امید ایرانیان، از  
جمله افرادی اســت که به  صراحت بر پاسخ گو نبودن مسئوالن 
کشور تأکید دارد و معتقد است «پاسخ گویی» مقوله ای است که 
«هنوز برای بســیاری از مقامات جا نیفتاده است». او همچنین 

می گوید...

برای حفظ قداست مافوقم 
مشکالت را به گردن می گرفتم 

محمدرضا عارف در گفت وگو با «شرق» :

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۷۲ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ مــی   ۸     ۱۴۴۳ شــوال   ۶     ۱۴۰۱ اردیبهشــت   ۱۸ یکشــنبه 
صفحه  ۳صفحه  ۴

در «شرق» امروز  می خوانید:  وقتی مسئوالن از ماکارونی جا ماندند، طرحی برای محدودیت بیشتر دایره خدمات وکالی دادگستری! نماینده حقوقی؛ راه حل یا مشکل آفرین!   و یادداشت هایی از  ناصر ذاکری، ابوالحسن مختاباد، احمد افروز

رسوایی های هانتر بایدن، جوان ترین فرزند رئیس جمهور 
آمریکا، وارد مراحل تازه ای شده و با باالگرفتن ماجرا، 
جمهوری خواهان نیز هشدار داده اند در صورت کنترل 

مجدد این حزب بر دو مجلس کنگره، تحقیق و تعقیب 
قضائی کسب وکارهای هانتر بایدن در خارج از ایاالت 

متحده را در دستور کار قرار می دهند.

وضعیــت این روزهای کشــور توجهی مضاعف به سیاســت ها 
و اقدامــات وزارت رفــاه (وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی) 
می طلبد. اصوال در چنین هنگامه ای بحرانی نقش زیرســاخت های 
آماری، رفاهی و تدابیر حمایتی که یک حکومت فراهم کرده اســت 
بیش از پیش نمایان است. امید است این نوشتار که با لحن مشفقانه و 
نه ستیزه جویانه نوشته شده است، اثربخش باشد و به درمان بخشی 
از دردهــای محرومان بیاید. دعوت می کنم از مجموعه مدیریت این 
وزارتخانــه که به توصیه های سیاســتی که در پــی می آید، به دیده 

عنایت بنگرند:
۱- به تعبیر یکی از پیش کســوتان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، 
وزارت رفــاه، «وزارت مــردم» اســت؛ یعنــی در میــان مجموعــه 
ســازمان های دولتــی تنهــا وزارتخانه ای اســت که مدافــع مردم 
اســت و دغدغه رفاه توده هــا را دارد. در دولت ها همواره نزاع های 
بخشی-دستگاهی وجود داشته و دارد. در چنین وضعیتی است که 
وظیفه اصلی وزارت رفاه دفاع از طبقات محروم و متوســط جامعه 
اســت و به دقت سیاســت ها و پیشنهادهای دســتگاه های مختلف 
را زیــر ذره بین می برد که مبادا تأثیراتی منفی بر این طبقات داشــته 
باشــد؛ بنابراین وظیفه تحلیل دائمی سیاست ها از حیث فقرزایی و 
اشــتغال زایی با این وزارتخانه است. وزیر رفاه و وزارت تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعی («تکاور!»؛ به  قول آقای احمدی نژاد) باید با شــدت 
تمام در درون مجموعه حاکمیتی از سیاســت های ضد اشــتغال و 
فقرزا جلوگیری کند. متأســفانه در مناســبات درون حکومتی وزارت 
رفاه همواره در میان وزارتخانه ها دســت فروتری داشته است. وزیر 
ایــن وزارتخانه باید همــواره در پی بهبود چنین موقعیتی باشــد و 
به هیچ وجــه اهمیت این موقعیت را دســت کم نگیرد؛ چون بخش 
مهمــی از کار خود را با حفظ یک موقعیــت برتر گفتمانی به پیش 

می برد.
۲- کارشناســان بســیاری در ایــن وزارتخانه و در ســازمان برنامه 
و بودجــه و در حوزه عمومی وجود دارند که مســلط به حوزه رفاه و 
تأمین اجتماعی هستند. تجربه ۴۰ ساله در دستگاه های گوناگون اجرائی 
به خوبی نشــان داده است که شاید کمتر حوزه ای در کشور باشد که تا 
این حد از دانش کارشناسی بهره برده باشد. دانِش بسیاری در این حوزه 
در کشور تجمیع شده است. کافی است این دانش ها را مدیریت کنید و 
وظایف رفاهی را در این وضع بحرانی به انجام رسانید؛ که مردم سخت 
گرفتارند. مدیریت دانِش کارشناسی و «سنتز» این دانش ها اصلی ترین 
وظیفه شماست. چرخ های سیاست نظام رفاهی کشور را از نو اختراع 
نکنید، فرصتی برای «تدوین سیاســت» های جدید ندارید. حتی نیازی 
فــوری به لوایح جدید هم ندارید که اگر این کار را بکنید، خود را فریب 
داده اید. همه چیز برای خدمت آماده است؛ به آنها اشاره خواهم کرد.

۳- داده های بســیاری در حوزه رفاهی کشــور و درباره نیازهای 
مردم تجمیع شده اســت. اگر خدای ناکرده به دالیل سیاسی نسبت 
به تالش هــای صورت گرفته درباره پایگاه اطالعــات رفاهی ایرانیان 
بی توجهی شــود، خطایی نابخشــودنی و بزرگ اســت. این سامانه 
اصلی تریــن ابزار شماســت، آن را تقویت کنید و گامــی بر گام های 
پیش بیفزایید. اولویت امروز شــما   فقرا و نیازمندان و همچنین طبقه 
متوســط اســت. برای انجام این مهم آمار نیازمندان مشخص است، 
بسیاری از نیازمنداِن اصطالحا «پشت نوبتی» از فقیران و معلوالن و 
زنان سرپرســت خانوار و... شناسایی شده اند. وظیفه شماست که در 
درون دولت گفتمان سازی کنید و به تعبیر عامیانه «غوغا به پا کنید» 
تا تخصیص بودجه های الزم انجام شــود و سازمان برنامه و بودجه، 
معاون اول و رئیس جمهور را همواره نسبت به این مهم هوشیار نگه 
دارید. تجربه حیرت آور این اســت که معمــوال در زیر آوار انبوهی از 
مشکالت اقتصادی و فرافکنی های سیاسی این هوشیاری در دولت ها 
کم می شود. جز شــما کس دیگری نمی تواند این هوشیاری را پایدار 
کند. در رژیم های با ثبات سیاســی و آنجا که دولت از پشتوانه مدنی 
قــوی برخوردار اســت، وزیر از «شــانتاژهای رســانه ای» و ابزارهای 
توده ای برای فشار بر دولتی که خود عضوی از آن است، بهره برداری 
می کند تا بتواند فضاسازی الزم را برای همراهی و بسیج دستگاه های 

اداری در پروژه های رفاهی ایجاد کند.
۴- ابزارهای فناوری اطالعات به سادگی این امکان را فراهم کرده 
اســت که بتوانید به صورت مویرگــی و کاال محور هرگونه نیاز مردم 
را برطــرف کنید. گونه ای از کیف پــول الکترونیک می تواند یک ابزار 
مناســب برای خدمات رسانی به مردم و پیشگیری از التهاب افزایش 
ناگهانی قیمت کاالهایــی مانند روغن، ماکارونی، گوشــت مرغ و... 
باشــد. یکی از مدافعان جریان یابی کیف پول الکترونیک اتفاقا شما 
باید باشید. الیه مســاعدت های اجتماعی را با اســتفاده از کاالبرگ 
یا پول الکترونیک توســعه دهید. ابزارهای فنــاوری اطالعات برای 

توسعه آن در دسترس است.
۵- کارهای عمومی (Public Works) که مســتلزم به کارگیری 
نیروی کار فراوان و اشتغال زا اســت، ابزار مهمی است. سعی کنید 
پروژه های متوســط و بزرگ ملی را در این راســتا با توجه به نظرات 
کارشناســی شناســایی و با همکاری دســتگاه های دیگر راه اندازی 
کنید. برای اجرای چنین پروژه هایی به سرمایه گذاران و سرمایه داران 
فراخوان دهیــد. در این راه «کار عمومی کشــاورزی»، «کار عمومی 
دیجیتال»، «کار عمومی صنایع غذایی» و... برای طبقات پایین جامعه 

قابلیت اجرائی دارد. 
ادامه در صفحه ۴

وزارت رفاه
سـرمـقـالـه

کیومرث  اشتریان

سیدحسین موسویان هفت سال در ســال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ سفیر ایران در آلمان بوده است. دورانی پرفرازونشیب 
که ماجرای میکونوس و دادگاه آن از پیچیده ترین بخش هایش است. در این دوران هاشمی رفسنجانی درصدد است از 
آلمان به عنوان دروازه ورود به اروپا استفاده کند و موسویان مأمور به این کار می شود. مرداد ۱۳۷۱ فریدون فرخزاد در 
آلمان به قتل رســید و شهریور ۱۳۷۱ حادثه ترور رهبران اکراد ایرانی در رستوران میکونوس رخ داد که این دومی بمبی 

بود که ساختمان روابط جدید ایران و آلمان را به لرزه درآورد.

با مصیبت ها و تالش های شبانه روزی بحران مدیریت شد و گسترش روابط ادامه یافت تا جایی  که سفر رسمی آقای فالحیان به آلمان را بعد 
از حادثه قتل های فرخزاد و رهبران اکراد ایرانی در رستوران میکونوس شکل دادیم. همچنین در آن دوران، ایران با میلیاردها دالر معوقات بانکی 
مواجه شــده بود که آمریکا با تمام قدرت مانع اســتمهال بدهی های ایران از ســوی سایر کشورها شده بود و هیچ کشوری از ترس آمریکا قادر به 
استمهال بدهی های ایران نبود. مقامات آمریکا هم رسما اعالم کردند که بدهی های ایران شرایط مناسبی به وجود آورده تا گلوی اقتصاد ایران را 
بفشاریم و خفه کنیم. آقای هاشمی هم به من گفت ما روی آلمان و کار شما حساب کرده ایم که این بن بست را بشکنید؛ چون برنامه اول بازسازی 

کشور بعد از جنگ قفل شده و اگر باز نشود برنامه دوم هم قفل خواهد شد.
 این گزارش را در صفحه   ۲ بخوانید

تحمیل باخت به پروژه رابطه  با اروپا تحمیل باخت به پروژه رابطه  با اروپا 
منهای آمریکامنهای آمریکا

سیدحسین موسویان در گفت وگو با «شرق» از جریان هایی می گویدسیدحسین موسویان در گفت وگو با «شرق» از جریان هایی می گوید
 که ایده هاشمی رفسنجانی را به شکست کشاندند که ایده هاشمی رفسنجانی را به شکست کشاندند

 وضعیــت حمل ونقــل عمومی در تهران مــدام در حال 
بدترشدن است. به نظر می رسد نهادهای مسئول در حاکمیت 
مانند وزارت کشور و شهرداری هم ایده و برنامه عملی برای 
تدبیــر این وضع ندارند. ادامه چنین شــرایطی به معنای در 
پیش بودن روزهای بحرانی برای شــهر و شــهروندان است 
کــه از حاال باید درباره آن هشــدار داد. اعتــراف تلخ رئیس 
کمیسیون عمران شورای شــهر درباره اتوبوس رانی پایتخت 
گویای بخشی از فاجعه است. تشکری هاشمی که خود بیش 
از ۱۰ ســال معاون ترافیک شــهرداری بوده و حاال در شورا 
نشسته، رسما گفته اســت که زمانی تهران شش هزارو ۵۰۰ 
اتوبوس داشت و حاال از دوهزارو ۵۰۰ اتوبوسی که سال قبل 
به شــهردار جدید تحویل داده شد، فقط هزارو ۵۰۰ اتوبوس 
فعال در شــهر داریم. گزارش های غیررسمی می گوید تعداد 
واقعی اتوبوس های فعال در شهر هشت میلیون نفری فقط 
هزارو ۳۰۰ عدد اســت! همین اتوبوس ها هم اکثرا فرسوده 
هســتند و نایی برای برداشتن بار عبور و مرور از دوش مردم 

شهر ندارند.
چرا از ایــن وضعیت رو به احتضار باید نگران بود؟ چون 
آمارهای پلیس راهور و داده های حمل ونقلی تهران نشــان 
می دهد که ترافیک ماه های اخیر در معابر شــهر نســبت به 
هر چهار ســال گذشته بیشتر شــده است. همه می دانیم که 
افزایش ترافیک یعنی مصرف بیشــتر بنزین و آلودگی بیشتر 

هوا. اما مشــکل بزرگ تر و بلندمدت آنجاست که نارسایی و 
ناکارایی اتوبوس رانــی و مترو به  طور طبیعی و ناگزیر باعث 
گرایش به اســتفاده بیشــتر و بیشــتر از خودروی شــخصی 
می شود. چنین تغییری، نه فقط زیســت پذیری امروز تهران، 
بلکــه آینده شــهر را هم به خطر خواهــد انداخت. نگرانی 
دوم آنجاســت که متضرر اصلی روند افــول و نزول مترو و 
اتوبوس رانی، عمدتا اقشــار ضعیف و کمتربرخوردار هستند 
که مدیریت شــهری قاعدتا باید بیشــتر به فکر آنها باشــد.  
نگرانی وقتی بیشتر می شــود که می بینیم اولویت بندی های 
مدیریــت شــهری جدید هم دائمــا از واقعیت هــا و نیازها 
فاصلــه می گیرد: شــهرداری بــه جای حل مســائل عاجل 
حمل ونقــل عمومی، به ســراغ گســترش معابــر و تکمیل 
اتوبان ها با هزینه های ســنگین تملــک و احداث می رود که 
خودرومحوری بیشــتر را به دنبال دارد و شورا به جای آنکه 
منابع انســانی و مالی را مصروف نیازهای واقعی مردم شهر 
کند، بــه انگیزه هایی از جنس حامی پروری سیاســی مجال 

جوالن می دهد.
اما انحراف از اولویت بندی مســئله محور و مبتنی بر نیاز، 
در کنار عوارض تحریم های فرسایشی و نیز مشکالت مزمنی 
که در دو دهــه اخیر گریبان گیر حمل ونقــل عمومی تهران 
بوده، همه یک طرف و سوءمدیریت هم یک طرف! مدیریتی 
کــه به نظر می رســد به علت آنکه تخصــص کافی ندارد و 
از کارشناســان هم اســتفاده نمی کند، اساسا متوجه مسائل 
اصلی شهر نیست و دست کم مشهود است که تحرکی برای 
مسئله شناســی و راه حل یابی ندارد. بــرای نمونه، در وصف 
وضع اســفناک اتوبوس رانی کافی اســت بــه چند واقعیت 
ناگفتــه توجه کنیــم: هم اکنون بالــغ بر هــزار اتوبوس در 
پارکینگ های شــرکت واحد خاک می خورند؛ چون راننده ای 

برای حرکــت دادن آنها وجــود ندارد. تقریبــا حدود همین 
تعداد اتوبوس گازســوز هم ســاکن پارکینگ شده اند؛ چون 
تاریخ اعتبار مخازن آنها گذشته و تعویض نشده اند. چند ماه 
است که ســامانه جی پی اس اکثر اتوبوس های تهران تقریبا 
به  طور کامل خاموش است. سامانه پیامکی و اپلیکیشنی که 
در چند ســال اخیر به  طور منظم اعزام و رسیدن اتوبوس به 
ایستگاه ها را به مردم اطالع رسانی می کرد  هم از کار افتاده. 
حتی از ۱۷۵ اتوبوسی که قراردادش در نیمه اول ۱۴۰۰ بسته 
شــد و ۱۱۰ مورد درجا تحویل داده شد، ۶۵ اتوبوس با وجود 
قول یک ماهه شخص شهردار در آبان ۱۴۰۰ به رسانه ها، هنوز 
که هنوز است قرار اســت برسد... همین چند مثال به خوبی 
نشان می دهد که با چه وضعی مواجهیم و به کجا می رویم.
شاید شــرایط اتوبوس رانی به ظاهر اســفناک تر باشد؛ اما 
وضعیت متــرو درواقع ناگوارتر اســت: تقریبــا هیچ روزی 
نیســت که یک حادثه یا نقص کوچک و بزرگ در گوشــه ای 
از شــبکه متروی تهران بروز نکند. سرفاصله حرکت قطارها 
که در ســال های اخیر تدریجا بهبود یافتــه بود و به حداکثر 
ممکن رســیده بود، به گذشته بازگشــته و درنتیجه معطلی 
مردم و ازدحام جمعیت در ایســتگاه ها بیشــتر شده است. 
اعزام هــای فوق العاده حذف شــده و اعزام های عادی هم 
درحال بازگشــت به برنامه ریزی ســال ۹۶ به قبل است؛ آن 
هم درحالی که تقاضای ســفر و هزینه های آن رو به افزایش 
است. انبار قطعات یدکی مترو تقریبا خالی شده و نتیجه آن 
را مردم در خرابی گسترده آسانسورها و پله برقی ها می بینند. 
حتی سیستم اطالع رسانی بین راهبر مترو و مسافران هم در 
بســیاری از قطارها قطع شده و نگرانی های ایمنی به وجود 

آورده است. 
ادامه در صفحه ۴

متن و حاشیه

هشدار قبل از بروز فاجعه

علی پیرحسین لو
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علی معظمی

آینده و نان مردم

شکر تلخ
بازخوانی تجربه حذف ارز ترجیحی و اصالح قیمت برای یک کاالی اساسی 

که نتیجه مطلوب در بر نداشت

گزارش تیتر یک را در صفحه   ۵ بخوانید

با گذشت چند روز از افزایش چند برابری قیمت آرد طلیعه اثراتش 
بر بازار مواد غذایی محســوس است و البته هنوز موج گرانی هایی که 
وعده می دهند، نرســیده؛ اما این سیاست چگونه اجرا شده؟ احسان 
ارکانی، نماینده نیشــابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، 
گفته «وزرا حداقل اگــر صالح می دانند که باید بدانند، با نمایندگان و 
کمیسیون های تخصصی مجلس باید جلسه بگذارند و ابعاد مختلف 
موضوعات مهم مثل آزادســازی نرخ نان را که قوت غالب مردم، آن 
هم قشر پایین و متوسط جامعه است، آنالیز کنیم. اینکه دولت چگونه 
عمل خواهد کرد، خبر نداریم و دســت کم به ما چیزی اعالم نشــده 
اســت» (خبرآنالین، ۱۶ اردیبهشت). یعنی یکی از شدیدترین گام های 
سیاســت ریاضت دادن به مــردم نه فقط در غیــاب مداخله و اطالع 
ذی نفعان اصلی، بلکه بنا بــر این ادعا در بی اطالعی همین مجلس 
برداشته شده. با وجود این چهره های رسانه ای راست گرا از اصالح طلب 
و اصولگرا در خــارج و داخل ایران از موضعی جزمــی از الزم االجرا 
بودن چنین سیاســتی با وجود هر پیامدی که داشته باشد، می گویند. 
برخی از این نویســندگان که پیش از این داعیه دموکراسی خواهی هم 
داشته اند، گویی برای شان مسجل اســت که پیشگاه «بازار» جای این 
فانتزی بازی ها نیست. فضای رسمی سال هاست که از همه سو برای 
اجرای این سیاست ها آماده می شود و پوزیسیون و اپوزیسیون «موجه» 
برایش تبلیغ می کنند. اپوزیسیونی که در لزوم اجرای چنین سیاست هایی 
هیچ تردیدی ندارد، همان اســت که در برابر افزایش نقدینگی نیز (به 
گزارش ایرنا فقط ۳۹٫۷ درصد ظرف یک  سال گذشته!) هیچ پرسشی 
ندارد؛ اینجا با فروتنی سواد اقتصادی اش نمی رسد و نمی خواهد هم 
بداند که این روند عظیم خلق پول که کامال خارج از دستان مردم است، 
چگونه و به چه منظوری رخ می دهــد؛ ولی می داند که چاره ای جز 
«واقعی کردن قیمت ها» نیست. این نابینایی گزیدن سیاسی تا آنجاست 
که برخی می گویند اصال فرقی نمی کند چه دولتی بر سر کار باشد. این 
سیاست ها باید اجرا شوند. قاعدتا کسی که در برابر کیستی و سوگیری 
عامل سیاسی بی تفاوتی ابراز کند، نباید جدی گرفته شود؛ ولی به ُیمن 
زیست بوم گلخانه ای سیاست در ایران همچنان می تواند «تحلیلگر» 
معرفی شود. حال ببینیم گذشته از تبلیغاتی که دیگران می کنند، خود 
مجریان چه چشــم اندازی برای اقدام شــان ارائه می دهند؟ ابراهیم 
صیامی، مدیرکل آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطالعات اقتصادی 
وزارت اقتصاد، گفته است: «بر اســاس استاندارد مصرفی خانوارها و 
تغییر قیمت نان، یارانه مستقیم نان به همه مردم پرداخت می شود. 
[...] مزیت این کار این اســت که افرادی که بیش از الگو مصرف کنند، 
بایــد الگوی مصرف را اصالح یا به قیمت آزاد خریداری کنند. افرادی 
هم که مصرف آنها کمتر از الگوی استاندارد است، پولی هم برای آنها 
می ماند...» (ایرنا، ۱۵ اردیبهشــت). پس، از دید آینده پژوه دولت با این 
کار برای کسانی که به اندازه نان بخورند، پولی هم می ماند! البته اینها 
کسانی نیستند که برای تأمین کالری مجبورند بیش از «الگوی مصرف» 
نان بخورند. فقط نیم نگاهی بــه قیمت های رو به  تزاید اقالم حیاتی، 
اندکی آشنایی با افکار عمومی و نظری به عنوان های خبری کافی است 
تا در برابر چیزی که این کنشــگران تصمیم گرفته اند ببینند و بگویند، 

حیرت کنیم.

 تیم ملی فوتبال در شرایطی بلیت قطر برای حضور در جام جهانی 
را رزرو کرده که در حالت معکوس، به جای پیشــروی، گرایش به 
پســرفت دارد! این وضعیت برگرفته از اوضاع آشــفته فدراسیون 
فوتبال اســت؛ نهادی که رئیس آن به صورت موقت عزل شده و 
اعضای هیئت رئیسه که ادعای مدیریت بهتری داشته اند، حاال برای 
رسیدن به غنائمی پر زرق و برق تر به جان یکدیگر افتاده اند. اعضای 
هیئت رئیسه فدراسیون در تصمیمی نادر در یک جلسه همفکری 
به این نتیجه رســیدند که شهاب عزیزی خادم را به صورت موقت 
از ســمتش عزل کنند تا مجمع فدراسیون درباره بازگشت یا عزل 
دائمی او تصمیم نهایی را بگیرد. آنها دلیل این کارشان را ۴۳ مورد 
تخلف عنوان کردند. از آن پس، زمام امور به دســت هیئت رئیسه 
افتاد و به نمایندگی از آنها، میرشــاد ماجدی به عنوان سرپرســت 
عهده دار مســائل شده است. شگفت آنکه همین اعضا که مدعی 
سروســامان دادن به اوضاع فوتبال ایران بودند، حاال در وضعیتی 
مبهم گرفتار شــده اند. یکی از آنها هم که به تازگی به دلیل مسائل 
مالی بازداشت شــده و شایعه ای به راه افتاده که با کنار رفتن او از 
این جمع، کال هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال دیگر رسمیت ندارد. 

این گزارش  را در صفحه   ۹ بخوانید

نسخه هایی برای 
پیچیده نشدن

سیاه بازی به بهانه یک نوشیدنی؟

جشن انجمن عقال
۸

۸

مراسم کومسای بعد از ۲ سال تعطیلی
در اورامان تخت برگزار شد

پشت پرده رد پیشنهاد ژاپن

روایتی از نسخه نویسی الکترونیکی 
که صدایش خوب بود اما...

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران
۱۱

پالک ۷۰
روایت  احمد غالمی از مکان ها و آدم ها 

این روایت؛  فرخ نگهدار ، حمید اشرف


