
هیچ تغییری در تیم اقتصادی و 
روند تصمیمات اقتصادی دولت 

شــرق:  معاونت امور زنــان در جوابیه ای به گزارشــی که اول رخ نداده است
اردیبهشــت در روزنامه «شرق» منتشر شده، واکنش نشان داده 
اســت. در آن گزارش «شــرق» به ســخنان معاون امور زنان و 
خانواده ریاســــت جمهوی در آییــــن روزه اولی های دختــران 
دانش آمــوز پرداخته بــود.  در متن این جوابیه آمده اســت: «با 

عنایت به حضور صمیمی...

واکنش معاونت  امور زنان 
به گزارش «شرق»

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۶۶ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آوریــل   ۲۶     ۱۴۴۳ رمضــان   ۲۴     ۱۴۰۱ اردیبهشــت   ۶ سه شــنبه 
صفحه  ۳همین صفحه

در «شرق» امروز  می خوانید:  آزادشدن اموال بلوکه شده از آرزو تا واقعیت!،  کشاورزی به خط پایان رسید؟، مشارکت در پرداخت اجاره  آتلیه   و یادداشت هایی از  مراد راهداری، حسین حقگو، احسان بداغی، عبدالرضا ناصرمقدسی

آقایان محسن رضایی و صولت مرتضوی مانند سایر 
اعضا حق حضور در تمام کمیسیون های دولت ازجمله 

کمیسیون اقتصادی را دارا هستند. هیچ تغییری در ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت  رخ نداده است...

۹ مــاه از روی کار آمدن دولت ســیزدهم  می گذرد. از شــعارهای 
دوره مبارزات انتخاباتی که فقــط با نگاه پررنگ به «صندوق رأی» و 
«صندلی پاســتور» بر زبان کاندیداها جاری می شــود که بگذریم، به 
جرئت می توان ادعا کرد سیاســت خارجی کشــور در ۹ ماه اخیر در 
همه حوزه ها بالتکلیف، سردرگم  و بی برنامه است و همچون کشتی 

بی لنگر در توصیف موالناست که «کژ می شد و مژ می شد».
۱- افق توافق هسته ای به عنوان مهم ترین پرونده سیاست خارجی 
همچنــان در هاله ای از ابهــام قرار دارد. بیش از یک ماه اســت که 
مذاکرات و توافق در همه موضوعــات مرتبط با برجام خاتمه یافته 
و براســاس اطالعات موثق باقری کنی هم در جلسه ای مرتبط گفته 
اســت که دیگر کاری در وین ندارد و باید «تصمیم سیاســی» اتخاذ 
شــود. دولت جدید شــش دور مذاکرات دولت قبل را کنار گذاشت، 
برای توجیــه جلوگیری از توافق در دســترس هفته های آخر دولت 
روحانــی، مواردی را خارج از محدوده برجام، به عنوان شــرط توافق 
روی میز گذاشــت. از مذاکره مســتقیم با طرف اصلی سر باز زد و در 
مقابل خواســته آمریکا که گفته اســت اگر تحریم های غیر از برجام 
لغو شــود باید درباره دیگر موارد نیز مذاکره و توافق شود، بی اعتنایی 
کرد. وزیر خارجه دولت انقالبی هم که ظاهرا فقط دســتی از دور بر 
مذاکرات دارد، گاهی با گزاره هایی که نقل مجالس و فضای مجازی 

است، سخن رانی می کند.
۲- برجــام روحانی و ظریف هر عیب و نقصی داشــت، حداقل 
توانســت پول های آزادشــده را مســتقیم به خزانه کشــور بیاورد. 
اقدامی که ترامپ بارها به خاطر آن، به شدت به اوباما حمله کرد. 
در دولت انقالبــی اما ۴۰۰ میلیونی که پس از آن ۴۳ ســال دولت 
فخیمه انگلیس پس داد، به حســابی نزد دولت عمان واریز کرد تا 
در مواردی خاص هزینه شود. این بار نه از گاندوسازان وطنی خبری 
بود و نه اخبار ۲۰:۳۰ که نکته گیری های ســطحی از دولت روحانی 
هر شب تیتر خبرهایش باشــد. گویی همه مشکالت کشور، گرانی، 
تورم، بی کاری، کرونا و... در دولت انقالبی حل شده و حتی ماجرای 
«سیســمونی گیت» و ســفر خانواده مدیر انقالبی و جهادی در ماه 
مبارک در برابر چشــمان مردمی که در ســخت ترین شرایط زندگی! 
می کنند، ارزش خبری ندارد و البته توجیه و ماســت مالی کردن آن 

باید مورد عنایت قرار گیرد.
۳- اجالس های شرم الشــیخ با حضور سه وزیر خارجه اسرائیل، 
مصر و مراکش و از آن مهم تر اجالسی که در سرزمین غصبی صحرای 
نقب با حضور چهار کشور عربی و آمریکا با زعامت و میزبانی اسرائیل 
برگزار شــد و با رویکردی ضد ایرانی سطح روابط همسایگان جنوبی 
ما را به مرحله «همکاری های امنیتی -نظامی» با اســرائیل ارتقا داد، 
با بیانیه ســخنگوی وزارت خارجه و احاله سرنوشــت «خیانت کاران 
به آرمان فلســطین» به مقاومت خاتمه یافته و ظاهرا نیازی به نقد 
سیاست خارجی در این  همه اهمال و بی تکلیفی احساس نمی شود.

۴- در مهم ترین رخداد سیاسی -نظامی در مرزهای شمال شرقی 
و جنگ بین دو همســایه هم مرز آذربایجان و ارمنســتان، ایران غایب 
بزرگ و روسیه و ترکیه بازیگران صحنه ای هستند که به طور غیر قابل 

انکاری با امنیت ملی ایران رابطه تنگاتنگی دارد.
۵- دردناک تر، انفعال دولت انقالبی سیزدهم در قبال کشتار ضد 
انسانی و ذبح روزانه زنان و کودکان شیعه افغان تحت سلطه طالبان 
به دســت ستیزه جویانی اســت که عکس برگردان طالبان هستند در 
لباس داعش. روزی نیســت که خبری از انفجار یک مدرســه، اقدام 
انتحاری در یک  مسجد شــیعیان و... سرخط خبرها نباشد. دولت در 
مقابل جنایت های گروه طالبان که با چراغ ســبز و توافق با آمریکا بر 
سرنوشت ملت افغانستان مسلط شــده و هر روز با اقدامی خشن و 
جاهالنه چهره ای مشــوه از دین رحمانی را بــه نمایش می گذارد و 
جنایتی تازه در حق اقوام و مذاهب غیرطالبانی می آفریند، همچنان 
به مماشــات ادامه می دهد. روشن است این سخن به معنای توصیه 
و تجویــز جنگ با طالبان نیســت، ولی بــه قول یکی از کنشــگران 
سیاســی-اجتماعی: «آیا افغانســتان نیازی به مدافع -الاقل در حد 

برخورد قاطع دیپلماتیک و تبلیغاتی با طالبان- ندارد؟».

ایران، غایب بزرگ
سـرمـقـالـه

جاوید  قربان اوغلی

شورای اطالع رسانی دولت در پاسخ به گزارش «شرق» متنی را 
ارسال کرده است که در ادامه  می خوانید.

۱- آقایان محســن رضایی و صولت مرتضوی مانند سایر اعضا 
حق حضور در تمام کمیســیون های دولت ازجمله 
کمیســیون اقتصادی را دارا هســتند. عالوه بر این، 
هیچ تغییری در ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
که به طور منظم از سوی رئیس جمهور و به ریاست 
ایشــان برگزار می شــود رخ نداده، همه اعضای تیم 
اقتصادی دولت کمافی الســابق در آن حضور دارند، 
همه بحث ها و تصمیمات اقتصادی الزم و اجرائی 
در آنجا طرح می شــود و آقای محســن رضایی هم 
دبیر این ستاد هستند. مباحث مطروحه در کمیسیون 
اقتصادی اجرائی نیست و موضوعات این کمیسیون 
هم صرفا بخشی از موضوعات مطرح شده در ستاد 
اقتصادی دولت اســت. آقای محسن رضایی، طبق 
روال ۸ ماه گذشــته بــه عنوان معــاون اقتصادی 
رئیس جمهــور، دبیــر شــورای عالــی هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا و دبیر ســتاد اقتصادی دولت 

مشغول فعالیت هستند.
۲- در ۷ کمیســیون دولــت بحــث و تبادل نظر 
مقدماتی و پیشینی پیرامون موضوعات مطروحه در 

صحن هیئت دولت صورت می پذیرد. پس از انتخاب و تعیین اعضای 
کمیســیون از بین اعضای هیئت دولت و مطابق آیین نامه، جلسات 
کمیسیون با حضور دو ســوم اعضای انتخاب شده رسمیت می یابد. 
در خصوص برخی کمیســیون ها و خصوصا کمیســیون اقتصاد این 
موضوع از مدتی قبل مطرح بود که به دلیل مشــغله اعضا و وجود 
جلسات ســتاد اقتصادی دولت، گاهی جلسات کمیسیون به نصاب 
الزم نمی رســد و عمال به منظور معطل نماندن بررسی موضوعات، 
جلسات بدون حد نصاب قانونی تشــکیل می شد. این مشکل باعث 
شده بود موضوعات ارسالی از کمیسیون به هیئت دولت، مجدد به 

کمیسیون ارجاع گردد تا مطابق روال قانونی بررسی شود.
۳- به طور خاص در مورد کمیســیون اقتصادی، آقایان صولت 
مرتضوی و محســن رضایی برای برون رفت از این مشکل، پیشنهاد 
دادند که از عضویت در کمیسیون اقتصادی حذف شوند. نمایندگان 
ایشان نیز در کمیسیون اقتصادی حضور داشته و ایشان را از مباحث 
مورد نیاز مطلع خواهند نمود. عالوه بر همه اینها، بنا بر قاعده کلی، 
هر زمان که نیاز باشد، ایشان خواهند توانست در جلسات کمیسیون 
اقتصــادی حضور یابند. لذا صرفا برای رفع مشــکل نصاب قانونی 
جلســات کمیســیون اقتصادی و روال قانونی پیدا کــردن مذکرات 
و مصوبات این کمیســیون، عضویتشــان از کمیســیون به پیشنهاد 
خودشــان حذف گردید. هیئت دولت با این استدالل و این پیشنهاد 

موافقت کرد.

بازتاب

پاسخ شورای اطالع رسانی دولت به «شرق»
هیچ تغییری در تیم اقتصادی و روند تصمیمات 

اقتصادی دولت رخ نداده است

حصر کم رنگ شد
یک گام روشن؛ دِر آهنین کوچه اختر بعد از ۱۱ سال برداشته شد

آذر منصوری:  از هرگونه گشایشی در حصر باید استقبال کرد

شهال ناظریان صدای «الزا» در کازابالنکا در سینمای ایران، به دلیل سکته قلبی درگذشت؛ یکی از عاشقانه ترین 
نقش های تاریخ سینمای ایران که اینگرید برگمن در فیلم «کازابالنکا» بازی کرده بود، شاید چون صدای نقش 
مقابلش -همفری بوگارت- با صدای همســرش «حسین عرفانی» دوبله شده بود. شهال ناظریان در بیشتر آثار 

مهم سینمای جهان از هالیوود تا بالیوود، دوبله صدای بازیگران را برعهده داشت.

زن دوبلــوری از عصر طالیی دوبله ایران که هم صدای مریل اســتریپ، ســوفیا لورن و الیزابت تیلور بــود و هم صدای پوری بنایی، 
گوگوش و افســانه بایگان. شــبانگاه چهارم اردیبهشت خبر رسید که «شهال ناظریان» ۷۵ســاله به خاطر سکته قلبی درگذشت. صدای 
شــهال ناظریان، هم صدای زنان اغواگر و افســون ســینمای ایران بود و هم صدای زنان جســور و طغیانگر. او کــه از نوجوانی و وقتی 
هنوز دبیرســتان را به پایان نرسانده بود، در عرصه دوبله وارد شــد، در ادای کلمات و درآوردن لحن و آوای بازیگران، با وسواس و دقت 
مثال زدنی در خاطره جمعی ایرانیان ماندگار شــد. او عالوه بر دوبله و مدیر دوبالژی در تئاتر و ســینما و ســریال تجربه بازیگری داشت و 
در اجرای مســابقه «تالش» هم خوش درخشید. سال ۹۷ بود که همسرش -حسین عرفانی- بر اثر سرطان ریه درگذشت. شهال ناظریان 
نیز چند ســال پیش ســکته کرد و بر صندلی چرخدار نشست و به گفته دوســتان و نزدیکانش دچار لکنت شد. همان صدای گویایی که 
صدای هزاران شــخصیت ســینما را ادا کرده بود، حاال در گلو مانده بود و حتی مدیریت دوبالژ فیلم نیز برایش آسان نبود. اکنون جامعه 
هنر ایران یکی از افراد شناخته شــده اش را از دســت داده و به گفته دخترش مهسا عرفانی، قرار است فردا چهارشنبه هفتم اردیبهشت 

پیکرش در قطعه هنرمندان تشییع  شود.
این  گزارش   را در صفحه   آخر بخوانید

گزارش تیتر یک را در صفحه   ۳ بخوانید

سعید درودی
مهارت هــای فنی و منابــع مالی حــدود ۳۰ درصد در 
موفقیت کشــورها یا نهادها و بنگاه هــای اقتصادی نقش 
دارد (البتــه این رقم مانند ارقام علــم ریاضیات یا فیزیک، 
ثابت و غیرقابل تردید نیســت، ولــی این عالمت را می دهد 
که ایــن عوامل نقش صــد درصد ندارنــد) و بقیه عوامل 
موفقیت یــک جامعه یا بنگاه اقتصــادی به عواملی چون 
مدیریت، روابط صحیــح، فرایند اجرای کارهــا، هم گرایی، 
اعتمــاد متقابــل و آگاهی های اجتماعی بســتگی دارد. به 
همین دلیل اســت کــه تعابیری مانند «هــوش هیجانی»، 
«هوش عاطفی»، «ســرمایه اجتماعی» و... امروزه   اهمیت 

بسیاری پیدا کرده است.
 در صورت تحقق موارد فوق است که در جامعه حالتی 
از انســجام و نظم به  وجود می آید که هم باعث می شــود 
اندیشــه ها، ابتکارات و توانایی ها روی هم جمع و انباشــته 
شــود و هم این نظم یک نظم پادگانی خشــک نباشــد که 
فقط انظباط باشــد، اما حرکت و تحول و نوآوری نباشد. در 
این حالت هرقدر افراد تقویت و پولدار می شــوند، ظرفیت 
عمومی و کلی جامعه هم تقویت می شــود و باال می رود. 
اگــر در جامعه این حالت باشــد تغییر دولت ها در ســطح 
جامعه و تغییر مدیران در بنگاه ها باعث ازبین رفتن تجارب 
نمی شــود. در جامعه باید دولت ها و بنگاه ها مانند مسابقه 
دو امدادی باشــند؛ یعنی هر دولت چوب را از دولت قبلی 
بگیــرد و راه را ادامه دهد و در هر بنگاه و نهاد نیز هر مدیر 

چــوب را از مدیر قبلی بگیرد و کار را دنبال کند.
 اگــر در جامعــه ما چنیــن نیســت، معلوم اســت ما 
نتوانســته ایم هارمونی درونی در ساختار اجرائی کشورمان 
ایجــاد کنیــم. االن در ایران، اگــر دولت جدیدی تشــکیل 
می شــود، همه منتظرند که اعضای دولت قبلی صحنه را 
ترک کنند. اگر مدیر جدیدی در یک شرکت انتخاب می شود 
همه منتظرند که معاونان و مشــاوران مدیر قبلی، شرکت 

و بنگاه را ترک کنند.
 این حالت یعنی ما تعامل ســازنده ساختاری با یکدیگر 
نداریم؛ یعنی تجربه و دانش و تخصص از فرد به ســازمان 
منتقــل نمی شــود؛ بنابراین به جای نهادهــای مؤثر، افراد 
مؤثر داشته ایم و وقتی به جای نهادها، افراد مؤثر داریم، با 
آمدن یک فرد ضعیف کل سیســتم تضعیف می شود و بعد 
برای اصــالح امور باید دنبال این باشــیم که یک فرد قوی 

بیاید و اوضاع را درست کند.
 گویی افرادی که در بنگاه های اقتصادی و بدنه اجرائی 
کشور هستند و مجبورند در مراحل مختلف برای اداره امور 
زندگی و شــغل خودشــان تصمیم بگیرند و اقدام کنند در 
یک جزیره زندگی می کنند و مقامات و مســئوالن رســمی 
در یــک جزیــره دیگر. درحالی که در بســیاری از کشــورها 
ارتباطات ســازمان یافته بین مجلس و اســتادان دانشگاه، 
بین بنگاه های اقتصادی و قــوه مجریه، بین بدنه اجرائی و 
اقتصادی و مدیران ارشد هم در مرحله تصمیم گیری و هم 

در مرحله اجرا برقرار است. 
این ارتباط نه به این صورت اســت که یکی فقط کارش 
این باشد که دســتور بدهد (مثال وزارتخانه) و دیگری فقط 
باید اجرا کند (مثال بنگاه اقتصادی)، یکی مصوبه ای داشته 
باشــد (مثال مجلس) و دیگری فقــط باید آن را اجابت کند 
(مثال یک واحد تولیدی) بلکه به این صورت است که اینها 
با هم در تمام مراحــل تصمیم گیری و اجرا تبادل تجربه و 
اطالعات می کنند و اگر تصمیماتی می گیرند این تصمیم در 
این مناسبات پرورده و کامل شده و در یک دادوستد متقابل 
از اطالعــات و تجربیات به محک نقد گذاشــته می شــود. 
در این حالــت نه تصمیم گیرنده دفعتــا و ناگهانی تصمیم 
می گیرد و نــه مخاطبان و ناظران دفعتــا و ناگهانی با یک 

تصمیم مدیریتی یا حاکمیتی از باال مواجه می شوند.

مزیت های هم گرایی 
و تبعات واگرایی

یـادداشـت  روزنـامـه نـگـاران

عبدالرحمــن فتح الهــی: این روزها که ســکوت ســنگینی بر 
مذاکرات وین و احیای برجام حاکم اســت، ادعاهایی مبنی بر 
احتمال آزاد شــدن اموال بلوکه شــده ایران و تالش کشورهای 
همسایه درباره پرداخت بدهی های شــان در فضای سیاسی و 
رســانه ای شــکل گرفته؛ ادعاهایی که بیش از آنکه نزدیک به 
واقعیت باشد، تدبیری از جانب دولت برای مدیریت جنون ارزی 
کشــور در دو هفته اخیر است. آن گونه که مطرح است تا زمان 
تعییــن تکلیف احیای برجام و حل اختالفات باقی مانده خبری 
از دسترســی ایران به دارایی هایش در دیگر کشــورها نیست. 
شاید به همین دلیل هفته گذشته شاهد موضع گیری تند کیهان 
علیه کره  جنوبی و تهدید به بســتن تنگه هرمز روی کشتی ها و 
نفتکش های این کشــور بودیم. ســخنانی که کار دست وزارت 
امور خارجه دولت رئیســی داد و به احضار سفیرش در سئول 
منجر شــد. با این حال کیهان به تکرار مواضع خود ادامه داد. 
در آن سوی داستان بازار ارز هم که هفته گذشته کانال ۲۸ هزار 
تومانی را فتح کرده بود، واکنشــی نســبت به ادعاهای داخلی 
درخصوص آزادسازی اموال بلوکه شــده ایران از سوی وزارت 
امور خارجه و بانک مرکزی نشان نداد و کماکان سیر صعودی 
قیمت ها را طی کرد تا این هم گواهی باشــد بر زیر سؤال رفتن 
ایــن مهم. با این حال «شــرق» برای کنــدوکاو هرچه دقیق تر 
ادعای مســئوالن کشــور که مذاکرات وین را مســتقل از تالش 
برای آزادسازی اموال بلوکه شده یا مذاکره بر سر تبادل زندانیان 
دو تابعیتی می دانند، به گفت وگو با چند نفر از کارشناســان این 
حوزه نشســته تا نظر آنان را در این باره جویا شویم که در ادامه 

تحلیل شان را به تفصیل می خوانید.
برجام سیاسی است اما بازیچه سیاست نیست

 احد رضایان قیه باشــی، پژوهشگر پسادکترای آینده پژوهی دانشگاه 
تهران و کارشــناس ارشــد مســائل بین الملل محــور تحلیل خود 
درخصوص آزادشــدن اموال بلوکه شــده ایران به مــوازات توقف 
مذاکرات وین را روی واکنش روزنامه کیهان و مدیرمســئولش قرار 
داد و عنــوان کرد: در شــرایطی که برخی رســانه های وابســته به 
دولت رئیســی، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه ادعاهایی مبنی 
بر حضور هیئت هایی از کشــورهای همسایه برای پرداخت بخشی 
از بدهی های خــود را مطرح می کنند و در کنارش مســائلی مانند 
آمادگی کره جنوبی برای آزاد کردن اموال بلوکه شده ایران در فضای 
سیاسی- رســانه ای داخل ایران شکل گرفته، ما شاهد موضع گیری 
روزنامه کیهان درخصوص بســتن تنگه هرمز بر روی کشــتی ها و 
نفتکش های کره جنوبی هســتیم؛ موضع گیری ای که نشــان از این 
دارد کــه کل این ادعاها واقعیت نــدارد؛ بنابراین روزنامه نزدیک به 
ســاختار سیاســی در ایران ســعی کرد برای موازنه سازی رسانه ای 
هم که شــده فشار خود را روی ســئول وارد کند. به هر حال از نگاه 
تهران دولت محافظه کار فعلی در کره جنوبی به شــدت دست به 
عصاســت و به  همین  دلیل از هرگونه بحران آفرینی، چه در مناطق 
پیرامونی خود و چه در دیگر نقاط جهان که ســبب شود منافع کره 
جنوبی تحت الشعاع قرار گیرد، دوری خواهد کرد. در نتیجه کیهان 
نه دســت به یک بلوف، بلکه یک هشــدار سیاســی زده است و به 
همین دلیل است که شاهد فراخوانده شدن سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در کره جنوبی و بعد از آن تکرار دوباره مواضع روزنامه کیهان 
هستیم. چون اگر این ادعای کیهان یک بلوف بود، به واکنش سئول 
منجر نمی شد. پس اکنون کره جنوبی هم هشدار تهران را دریافت 

کرده است.
ادامه در صفحه   ۲

 سنت شکني مکرون

آزادشدن اموال بلوکه شده 
از آرزو تا واقعیت!

  ائمه جمعه 
و سخنان  تلخ و شیرین

۳

۹
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ورزشی ها جمعه ها تعطیل نیستند!

الیزه دوباره میهمان یک رئیس جمهور تکراری است

«شرق» در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد


