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«ابتکار» افق سیاسی تعامل میان اصالح طلبان و اعتدالیون را بررسی کرد

دوراهی

اصالحات و اعتدال

گروه سیاسی  :چینش کابینه در وضعیت کنونی پیامدهای مهمی را به همراه داشته است؛ از سویی اردوگاه اصالحطلبی به
عنوان جریانی که پایگاه رای روحانی را ساخته در وضعیت نارضایتگونه قرار داده و از سوی دیگر ،زیر پوستین جامعه یا
همان هواداران رئیسجمهوری نشانهای از آن جنب و جوش انتخابات نیست و به گونهای فضا رنگ دیگر به خود گرفته است.
اما تحریرها فوق غایت و منعکس کننده فضای کلی موجود نیست؛ تحلیلگران سیاسی بر این باورند که رئیسجمهوری
در چینش کابینه نه تنها تنزل سیاستورزی نداشته بلکه کامال راهبرد و سیاستی اصالحطلبانه را اتخاذ کرده است.
مهرهچینیهای کابینه به گونهای است که نه میتواند جریان تندرو را به سوی دولت ملتهب کند و نه دست جریان
اصالحطلبی از کابینه بری است ،بلکه اگر با منطق میدان سیاست به آن نگاه کنیم در انطباقی اعتدالی و درست به سر
میبرد.
ادامه در صفحه 2

به دلیل اعالم محرومیت دو لژیونرفوتبال ایران

پیشخوان

خطرات و تهدیدات تعطیلی و بازگشایی دوباره یک ساختمان
تاریخی بررسی شد

تلخی های
یک کارخانه قند

گروه ایرانشهر :خبر کوتاه است« :کارخانه تاریخی قند کهریزک دوباره
فعالیتش را از سر میگیرد» .شاید برایتان سوال باشد که مگر میشود یک
کارخانه ،یک بنای صنعتی مدرن در فهرست آثار تاریخی قرار گیرد؟
صفحه 7

چرا حقوقیها در  4ماهه ابتدایی سال در خرید اوراق
از حقیقیها عقب افتادند؟

شکست سهام از «سخاب»

صفحه 4

فیفا از فدراسیون فوتبال
توضیح خواست

چه اتفاقی میافتد که فیلمهای توقیفی پس از چند سال اکران میشوند؟

فرصتی برای نمایش
فیلم های از رمق افتاده
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سرمقاله

جهانبخش محبی نیا

شناسنامه دولت یازدهم

دولت دوازدهم جمهوری اسالمی ایران در هفته جاری با افتتاح و اختتام فرآیند رای اعتماد ،نهایی می شود.
در جمهوری اسالمی پیاده کردن بخشی از مطالبه قانون اساسی برعهده قوه مجریه و نظارت بر نحوه ساماندهی
و سامان بخشی امور اداری و عمومی با قوه مقننه است.
ادامه در صفحه 2

تحقق نزدیک رویای اقتصاد
بدون نفت

اناهلل وانااليه راجعون

برادربزرگوارجناب مهندس آذروش

خبردرگذشت مادرگراميتان موجب تاسف گرديد،
بدين وسيله اين مصيبت راخدمت جنابعالي و خانواده گرامی
تسليت عرض نموده ،از خداوند متعال براي آن مرحومه علو
درجات و براي بازماندگان صبر و اجر خواهانیم

حوزههمسایگانودیپلماسیاقتصادی
در اولویت وزارت امور خارجه
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صفحه 5

شهردارى در راستاى انسانمحورى

پروفسور لطفیزاده؛ بنیانگذار «منطق فازی» درگذشت
بنیانگذار منطق فازی و دانشآموخته دانشگاه تهران و استاد دانشگاه برکلی دیروز دار
فانی را وداع گفت.
به گزارش ایسنا ،پروفسور لطفیزاده ،دانشآموخته دانشگاه تهران با درجه استاد تمامی در
دانشگاه کالیفرنیا ،برکلی ،بازنشسته شد .وی تحصیالت عالی خود را از دانشکده فنی دانشگاه
تهران آغاز کرد و در سال  ۱۳۲۱دانشآموخته این دانشگاه شد .سپس به آمریکا مهاجرت کرد
و در دانشگاههای این کشور فوق لیسانس و دکترای خود را کسب کرد و به تدریس پرداخت.
دانشگاه تهران در اسفند سال  ۱۳۹۴به پاس خدمات علمی پروفسور لطفیزاده ،به این
دانشآموخته پیشین خود دکترای افتخاری اعطا و از سردیس وی رونمایی کرد .از دانشگاههای
مختلف جهان دهها دکترای افتخاری به پروفسور لطفیزاده اعطا شده است .لطفعلی عسکرزاده
مشهور به لطفیزاده ،بنیانگذار منطق فازی و استاد دانشگاه برکلی در کالیفرنیا است .وی در سال
 ۱۲۹۹شمسی برابر با  ۱۹۲۱میالدی در باکو متولد شد .پدر او یک روزنامهنگار ایرانی و مادرش
یک پزشک روس بود .لطفیزاده تحصیالت متوسطه را در کالج البرز (دبیرستان البرز فعلی) به
پایان رساند و با کسب رتبه دوم در کنکور سراسری در رشته برق و الکترونیک دانشگاه تهران
پذیرفته شد و در سال  ۱۳۲۰با مدرک لیسانس از آن دانشگاه فارغالتحصیل شد .وی سپس دوره
فوقلیسانس مهندسی برق را در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست ( )MITآمریکا شروع کرده
و در نهایت در سال  ،۱۳۲۷مدرک دکترای خود را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد .پس از آن در
همان دانشگاه تحقیقات خود را در زمینه نظریه سیستمها آغاز کرد و سپس در سال  ۱۳۳۴به
عنوان پژوهشگر به مرکز مطالعات پیشرفته «پرینستون» دعوت شد .پروفسور لطفیزاده در سال
 ۱۳۳۵کار تمام وقت خود را با سمت استادی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه «برکلی» آغاز
کرد و در فاصله سالهای  1341-1346ریاست این دانشکده را برعهده داشت .تا سال ۱۳۴۳
تحقیقات پروفسور لطفیزاده عموما در زمینه تئوری سیستمها و تجزیه و تحلیل تئوری تصمیمات
بود .در آن سال ،وی تئوری منطق فازی را پایهگذاری کرد و سپس در زمینه کاربردهای این
تئوری در هوش مصنوعی ،زبانشناسی ،منطق ،تئوری تصمیمات ،تئوری کنترل ،سیستمهای
خبره و شبکههای اعصاب به تحقیقات گستردهای پرداخت .پروفسور لطفیزاده به عنوان کاشف
و مبتکر «منطق فازی» شهرت جهانی دارد .وی در جهان علم به «پروفسور زاده» معروف است.

صفحه 9

رشد اقتصادی بدون نفت  6/4اعالم شد

یادداشت

خبر

درجلسهارائهبرنامهظریفبهفراکسیونامیدبرایدولتدوازدهمچهگذشت؟

.

مسعودخوشابی

دكتر محمدعلى نجفى ،با سابقه شش ساله عضويت در شوراى شهر تهران و كانديد
پست شهردارى در معرفى خود و برنامه پيشنهادىِ هشتسالهاش به نكات مهمى
اشاره كرد كه جاى تأمل و تعمق دارد.
قبل از اين كه به جوانبى از بيانات ايشان بپردازيم ،سؤاالت جدىترى مطرح است
و آن اين كه اساساً شروع كار شوراى پنجم شهر با جمعبندى روشنى از عملكرد
چهار دوره قبل توأم بوده است؟ آيا تعاريف دقيق و متكى بر ضوابط مد ّونى در رابطه
متقابل با شوراى شهر و شهردارى وجود دارد ،كه تكليف هر دو در همكارى و هميارى
مستدام با يكديگر كام ً
ال روشن باشد؟ مقررات حاكم بر شوراى شهر كه زاده دوره
تاريخى اصالحات است طى گذر  ١٦ساله پرنشيب و فرازى كه سپرى شد ،به چه
ميزان دچار بهبود و تكامل و تطبيق خود با زمينههاى حل معضالت ريشهاى جامعه
قابل زيست شوراها
پرمسآله شهرى ،شده است؟ تا آنجا كه ما مىدانيم چارچوب مقرر ِ
در اساس محدود و مقيد به تابعيت از وزارت كشور است؛ اين تابعيت از نگاهى نافى
عملكرد آزادانه و قائم به ذات شوراها تلقى مىگرديد ،آيا با سپرى شدن بيش از يك و
نيم دهه از عمر شوراها ،آنها توانستهاند استقالل نسبى خود را به دست آورند و حداقل
عملكرد شهردارها را هدايت كنند و بر آنها نظارت عاليه داشته باشند؟ آيا اعضاء
شوراها توانستهاند پس از جلوس بر كرسى خود با مردمى كه انتخابشان كردهاند رابطه
متقابل سازندهاى داشته باشند و رضايت خاطر آنها را فراهم كنند؟ ...
مدام ،گسترده و
ِ
و دهها سؤال اساسى ديگر كه جهت اثبات توانایى شوراها بايد صراحتاً پاسخ داده شود.
اكنون صرفنظر از پاسخ به پرسشهاى مطرح شده و با فرض اينكه رابطه ارگانيك،
منظم ،سالم و تعريف شدهاى بين شوراها و شهردارها از سویى و شوراها و مردم شهر
از سویى ديگر برقرار است ،به پارهاى از گفتار نامبرده مىپردازيم.
« -١در شهردارى تهران بايد به عنوان يك دستگاه حرفهاى نگاه حرفهاى داشت و
در اين جايگاه مديريت سياسى جایى ندارد ،بى ترديد در صورت انتخاب بنده از همان

یادداشت

روز اول جامه سياسى از تن در مىآورم و جامه خدمت خواهم پوشيد چرا كه شهردار
بايد موضعى فراجناحى داشته باشد».
 :١-١تشبيه به غايت مكانيكى «جامه سياسى از تن در آوردن» و «جامه خدمت
پوشيدن» اين گمانه اشتباه را به ذهن متبادر مىكند كه گويا داشتن انديشه و تفكرات
سياسى را مىتوان در عملكرد روزانه حرفهاى مان كنار بگذاريم ،اعتقاد به اصولى
اساسى در انديشه سياسىمان همچون اعتقاد به جامعه مدنى ،تسامح و تساهل و
داشتن اين ديدگاه جهانى كه با دنيا بايد از د ِر گفتوگو در آمد مبانى نظرى هستند
كه از ذهن صاحب آن قابل تفكيك نيستند.
 :٢-١اساساً تكوين انديشه سياسى اصالحطلبانه و پايبندى به آن با خدمت كردن
به جامعه نه تنها منافات ندارد ،بلكه از نگاهى الزمه آن است .ستون اصالحات اولويت
دادن به خواسته مردم و منافع آنهاست.
 :٣-١اتفاقاً در نگاه اصالحطلبانه از آنجا كه منافع مردم در اولويت قراردارد ،به
تخصص و متخصصين نه تنها بهاى بيشترى داده مىشود بلكه بر اين باور است كه
بايد كار را به كاردان سپرد و لذا از «حرفه» و مهمتر از آن «نگاه حرفهاى» حمايت
كرده و مىكند.
 :٤-١نه تنها در جامعه ما بلكه درتمام جوامع بشرى «سياست» حرف اول و آخر
را مىزند .سياست را بايد درست تعريف كرد و درست به كار برد .ما بايد واقعى
بينديشيم .واقعيت اين است كه متأسفانه به علت ضعف ساختارها هر مديريتى در
جامعه ما نمىتواند فارغ از نگاه سياسى مدير آن باشد ،همين كه در برنامه دكتر نجفى
«افزايش ظرفيت محالت و به تعبيرى محلهمحورى و تقويت شورايارىها» و «تشكيل
سيستمهاى مردمى داوطلب» عليه آسيبهاى اجتماعى و مهمتر از آنها «رويكردى
انسانى و انسانمحورانه» در مديريت شهردارى مطرح مىشود همگى ّ
دال بر بينش
سياسى قابل ارجى است كه در وجود يك مدير مىبايستى حضور و ظهور داشته باشد.
 -٢در كالم ايشان اشارات بسيارى كه به وضعيت شهردارى امروز به عمل آمده
به غايت تكاندهنده است و كار را به اصالحات ساختارى جدى مىكشاند كه بدون
مساعدت ساير نهادهاى قدرت غير قابل حصول است ،براى نمونه به چند مورد شاخص
كه ايشان ابراز کردند اشاره مىشود:
 :١-٢رقم مطالبات شهردارى نامشخص است و آشفتگىهاى بسيارى دارد .وزارت
اقتصاد و دارایى مىگويد شهردارى تهران از دولت نه تنها هيچ گونه طلبى ندارد بلكه

 ٣هزار و ٢٣٠ميليارد تومان بدهى دارد(!)
 :٢-٢شهردارى در اين سالهابراى خود رانتخوارى درست كرده است .همچنين
شهردارى تهران به يك لغزشگاه مالى براى پرسنل خود تبديل شده است.
 :٣-٢شهردارى يك روزنامه سراسرى كام ً
ال سياسى براى خود ايجاد كرده است.
 : ٤-٢مىتوانستيم كارى كنيم كه طى دوازده سال سپرى شده تهران امروزمان يك
باغ شهر باشد ،امرى كه ديگر به سادگى انجام نخواهد شد.
 :٥-٢حتى كسانى كه تدوينكننده برنامه  5ساله دوم شهردارى تهران بودند از آن
ىكنند.
دفاع نم 
شر مفسدهها واكسينه و
نهادى كه نه حساب و كتابش درست است و نه از ّ
خود را دخيل در امر خطير و انرژىب ِر سياست كرده كه مىبايست از آن فاصله
مىگرفت ،شهر را هم از يك ظرفيت عينى مهم  -باغ شهر شدن  -محروم
كرده و برنامه درست و حسابى هم نداشته ،پس نتيجه مىگيريم از ضعف شديد
ساختارى رنج میبرد كه قطعاً رفع اين نقيصه در اولويت است .البته ايشان به اين
«سياهه»(!) اندك موارد ديگرى هم افزودند كه از ذكر آنها اجتناب مىشود ،اما
صرف اشاره به آنها راه را براى تحقق شعار بسيار دور از دسترسشان يعنى «تهران:
شهر اميد ،مشاركت و شكوفایى» به هيچ وجه نيمهباز هم نمىكند .اميدواريم در
ريزبرنامههایى كه به شوراى شهر ارائه دادهاند كام ً
ال به راهكارهاى گرهگشایى
كه ابرشهر تاريخى پيچيدهاى چون تهران را گرفتار كرده است با جزئيات تمام
پرداخته باشند.
هفت هزار سال است كه از عمر شهرسازى بشر مىگذرد و پانصد سال است
با پيدايش سرمايهدارى رنگ و بوى تمامى مظاهر زندگى اجتماعى دچار تحول
شده است .امروزه چه بسيار از كرسىهاى دانشگاهى دنيا در خدمت شهرسازى
تهران ماالمال از خرده
و رفع معضالت شهرى است .معضالت ابرشهرى همچون
ِ
فرهنگها فقط از مسير استفاده از آخرين دستآوردهاى تخصصى علمى-جهانى
تا حدودى قابل حل است .گير و گورهاى اقتصادى ،سياسى ،اجتماعى ،فرهنگى
و زيستمحيطى جامعه ما در حدى است كه اگر از شوراى  ٣٠٠نفره شهر
پاريس و شهردار تواناى لندن هم بخواهيم كارهاى بنيادى برایمان انجام دهند،
با قطعيت مىتوان ادعا كرد ،به چهرههایمان خيره خواهند شد و خواهند گفت:
«خيلى متأسفيم»!

لزوم بازنگری ایران در روابط خارجی با روسیه

محمدعلی وکیلی ،مهدی وکیلی

.

صالح الدین هرسنی

*

به رغم همه اختالفها و تضادهایی که در مواضع آمریکا و روسیه در بحران های
منطقه دیده می شود ،اما راهبرد این دو کشور از اواخر ماه ژوئن در قبال سوریه
همسو شده است .حمایت از آتش بس و اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از اقدامات
تحریک آمیز علیه نیروهای دولتی سوریه بخشی از راهبرد های همسو و مشترک
آمریکا و روسیه در قبال سوریه است ،به گونه ای که این دو کشور در دو نوبت
برای انجام مذاکرات محرمانه ای بابت آتش بس در جنوب غربی سوریه به توافق
رسیدند .نوبت اول این مذاکرات در اوایل ماه ژوئیه در عمان و نوبت دوم آن در
ششم همین ماه در حاشیه نشست کشورهای گروه جی  ۲۰در هامبورگ صورت
گرفت .هم اینک نیز مذاکرات میان واشنگتن و مسکو بصورت محرمانه در حال
برگزاری است و خبرها حاکی از آن است که اسرائیل نیز در این مذاکرات محرمانه
حضور و نقش فعال دارد.
آنگونه که از مواضع آمریکا و روسیه پیداست ،هدف اصلی این مذاکرات به

منظور کاهش تنش و نیز تالش برای ایجاد مناطق امن در سوریه صورت می گیرد.
اگر چه چنین تالش هایی در سایه مواضع راهبردی کشور ها در قبال بحران ها امر
بدیهی و طبیعی است و روسیه و آمریکا هم در صدد تحقق همین راهبرد مشترک
هستند ،اما اینکه روسیه تن به قبول حضور و خواسته اسرائیل در مذاکرات می دهد
کمی نگران کننده است .خواسته اسرائیل آن است که صرف توافق برای آتش بس
و ایجاد منطقه امن در جنوب غربی سوریه کافی نیست،لذا تنها راهبرد موثر برای
استقرار آتش بس آن است که ایران و حزباهلل و مبارزان شیعه باید از سوریه خارج
شوند تا حیات سرزمینی اسرائیل در معرض تهدید و خطر ایران نباشد .به واقع
تداوم حضور ایران در سوریه در نگاه رهبران واشنگتن و تل آویو به معنای آن است
که جنوب غربی سوریه همانند جنوب لبنان به پایگاهی برای حمالت موشکی ایران
به تل آویو یا حیفا می شود .لذا باید به حضور ایران که خطراتش به مراتب بیشتر
از خطرات داعش است ،پایان داد .البته چنین مواضع و نگرشی از سوی اسرائیل و
آمریکا که در اساس با ایران سر عناد و ستیز دارند امر طبیعی است،اما حیرت آور
آن است که مسکو تحت اغوای تل آویو و واشنگتن به جلوگیری از جایگاه یابی و
تعیین کنندگی نقش ایران در منطقه رضایت داده است .واقعیت آن است که حضور
مسکو در خاورمیانه با ائتالف با تهران صورت گرفته است و مسکو می توانست الاقل
برای تدارک مافات و پاداش این همکاری تهران،از پذیرش خواسته واشنگتن و تل
آویو امتناع می کرد و نکرد.

این کنش مسکو به معنای دور شدن تدریجی مسکو از تهران و در مقابل نزدیک
شدن آن به تل آیو و واشنگتن است .این مواضع و رفتار مسکو حاوی چند پیام
است .اول آنکه این رفتار مسکو به معنای آن است که مسکو همسویی با تل آویو
را در مناسبات منطقه نسبت به ایران ترجیح داده است .دوم آنکه مسکو هم به
همان اندازه تل آویو و واشنگتن تهران را مشکل اصلی بی ثباتی سوریه و تاخر
در فرایند صلح می داند .سوم آنکه نگاه ابزار گرایانه،فرصت طلبانه مسکو در قبال
تهران در حال تکرار است و چهارم آنکه مسکو در صورت الزم می تواند در سایه
راهبرد عدم دوست یا دشمن دائمی در سیاست خارجی از ایران عبور کند و از
همه مهمتر حامل این پیام است که مناسبات مسکو -تهران آنگونه که گفته
می شود استراتژیک و راهبردی نیست،بلکه در میان راهبرد دوست و دشمن
دائمی در نوسان است.
این رفتار روسیه اقتضا می کند که دستگاه دیپلماسی ایران در روابط خود به
روسیه باز نگری کند .این بازنگری با توجه به تحرکات ضد ایرانی محافل عرب و
همچنین حرکت جدید مقتدی صدر در صفحه شطرنج خاورمیانه بیش از اندازه
الزم است ،چراکه احتمال دارد که مسکو بخواهد این راهبرد خود را با هدف عبور
از تهران در قبال محافل عرب تکرار کند .این راهبرد با توجه به مواضع ابزار گرایانه
مقامات کرملین دور از انتظار نیست.
*مدرس علوم سیاسی و روابط بینالملل

