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در گفتوگو با مشاور نجفي مطرح شد

امید
 علیرضا خانــی ... :در همین بحران ارزی اخیر،
به گفتــه معاون رئیسجمهوری ،فقدان ســرمایه
اجتماعی »اعتماد« باعث هجوم مردم برای تبدیل
ریال به دالر شــد و افزایش ناگهانی تقاضای مؤثر
برای دالر ،ســبب کمبــود ارز و گرانی انفجاری آن
شــده بود که بهرغــم تصمیمات ضربتــی دولت،
عواقب آن کمــاکان ادامه خواهد یافت .اینک الزم
اســت نهیبی و اشــارهای به دولت داشــته باشیم
که همانگونــه که آثار اقتصادی ضعف ســرمایه
اجتماعی اعتماد را بالعیان دیدند ،بدانند و بپذیرند
که »اعتمــاد« در جزءجزء جامعه و در میان الیهها
و اقشــار مختلف مردم ،بهمثابه نخ تســبیح است.
اعتماد که زایل شود ،رخدادها و تالطمات عظیمی
رخ خواهد داد کــه کوچکترین آن ،تالطم در بازار
ارز است .پس تا فرصتی هســت برای بازگرداندن
اعتمــاد بــه جامعه ،همــه ارکان حاکمیــت باید
حرکتی ضربتی کنند. ...

هنر انقالب در حال اوجگرفتن است
 مسعود شجاعيطباطبایي ،سرپرست معاونت
هنري و مســئول مرکز تجســمي حوزه هنري :رهبر
معظــم انقالب عنایــت خاصي بــه فعالیتهاي
مختلف هنر انقالب دارنــد و خبرهاي این حوزه را
بادقت دنبال ميکنند .مستندســازان انقالب ســال
گذشــته دیــداري جداگانه با رهبــر معظم انقالب
داشــتند و نامه رهبري به این جریــان هنري خود
زمینهســاز اتفاقات بهتــري در ایــن زمینه خواهد
شــد ....در زمینه نقاشــي حســن روحاالمین سال
گذشته با نقاشي استقبال امام حسین)ع( از شهید
حججي خوش درخشــید و در فضاي مجازي هم
زیــاد دیده شــد و رهبــري معظم انقــالب هم در
یکي از دیدارهایشــان به آن اشــاره داشــتند و نیز
اثر دیگري درباره شــهید حججــي از »محمدرضا
دوستمحمدي« که بازتابهاي زیادي داشت و باز
مورد توجه رهبر انقالب قرار گرفت.

لطفا دوباره فیل هوا نکنید
 محســن جاللپور )در نقد سیاست تعیین نرخ
دســتوری دالر( :صادرکننده گمنام موفق شده بود
تنها مشــتری کویتــیام را »غر بزنــد« ...به کویت
رفتم و دلیل را پرســیدم .متوجه شدم قیمت خرید
پســته از رقیب بســیار پایینتر از قیمتی اســت که
من میتوانســتم همان محصول را در ایران بخرم.
چطــور چنین چیزی ممکــن بود؟ اینبار مســئله
را جدیتــر دنبال کردم تــا اینکه متوجه شــدم...
صادرکننده جایگزین ما ارز حاصل از صادرات را در
بازار آزاد میفروخت و بههمیندلیل فروش پســته
به تاجر کویتی با قیمت پایین برایش صرفه داشت.
چون ریــال حاصل از فــروش دالر در بازار داخلی
سود بیشتری از صادرات پسته داشت.
politics@sharghdaily.ir

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

ناگفتههای استعفای شهردار
 درباره اســتعفاي آقاي نجفي دو نظر وجود
داشت؛ یک نظر که بر بیماري او پافشاري دارد و
نظر دیگري که عالوه بر بیماري ،فشــارها را دلیل
اســتعفا ميداند .لطفا بفرمایید فشــارها از چه
زماني آغاز شد؟
در جمعبنديای که از اســتعفاي ایشان مطرح
شــده ،این دو نظر دیده ميشــود .البته نظر سومي
هم وجود دارد مبني بر اینکه شورا با ماندن ایشان
موافق نبود که از نظر من ،بیشــتر شبیه یک لطیفه
بود؛ چراکه شــورا بــا اجماع کامل به ایشــان رأي
داد و تصور ميکنم هرکســي شهردار آینده بشود،
چنیــن رأیــي را با ایــن اجماع به دســت نخواهد
آورد .امــا نظر دوم؛ یعني بیماري ،درکنار فشــارها
به ایشــان نظر درستي اســت؛ چراکه اگر به خاطر
بیاورید ،در اســتعالمي که در ابتداي معرفي ایشان
صورت گرفت ،در نهایت با دخالت وزارت کشــور،
این مهم انجام شــد؛ یعني از ابتــدا مقاومتهایي
وجود داشــت که آقاي نجفي شهردار نشود .خود
ایشــان نیز در این چند روز از عوامل مشدد صحبت
کردند .البته آقاي نجفي در بیان بیماري خود کامال
صادقانه رفتــار کرد .حتي بحث ادامه درمان او در
خارج از کشور مطرح است که با یکي ،دو کشور نیز
رایزني کردهاند .خود ایشــان هم گفت به من گفته
شــده خارج از کشــور با عوارض کمتري ميتوانند
جراحي را انجام دهند .اما در داخل هم مواردي را
به ایشان معرفي کردهاند .من گفتم پس باید زودتر
بســتري شــوید که ایشــان گفت اردیبهشت دنبال
بستريشدن ميرود.
بنابرایــن بیماري ایشــان بهانه نیســت ،اما همه
ماجرا هم این نیســت .عواملي دخیل بود که از قبل
از آمدن ایشــان ،ایــن عوامل مطرح بودنــد .به نظر
مــن ،جریان اصالحطلب بعــد از پیروزي  ۲۱بر هیچ
در انتخابات شــوراها ،تحلیل درســتي انجام نداد و
نتوانســت ارزیابي درستي از این مطلب داشته باشد
که مخالفتهایــي که با آمدن نجفي ميشــود ،در
نهایــت منتج به نتیجه خواهد شــد .درواقع غرور و
سرخوشي پیروزي – ۲۱هیچ ،شــورا را به این نتیجه
رســانده بود که هرکســي را کــه انتخــاب کنند ،او
ميتواند به کار خــود ادامه دهد .با این حال ،نجفي
در هفتماهه عملکرد خود ،کارنامه پذیرفتهشدهای
ارائــه داد و شــورا هــم از او راضي بــود و بودجه
شــهرداري را به نحوي که آقاي نجفي ميخواست،
تصویب کرد.
با ایــن حال ،بــا مشــکالتي نیز مواجــه بود که
ایشــان بعد از دو ،ســه ماه دســت خود را به نشانه
اینکه دیگر منابع مالي و ریالــي ندارد ،باال برد .مثل
همان مشــکلي که قــرار بود براي دولــت روحاني
اتفاق بیفتد .مرحوم هاشــمي به من گفت استراتژي
این جریان این اســت که روحاني در ششماهه اول
دولت خود ،دســتش را به نشانه تسلیم باال ببرد .اما
روحاني نهتنها تســلیم نشد ،بلکه دور بعد هم پیروز
میدان شــد .همانطوري که نجفي به عوامل مشدد
اشاره کرد ،من نیز تأیید ميکنم؛ اما نظر دیگري دارم؛
ایشان ميگوید بیماري علت اصلي استعفاست؛ اما
من و دوستان دیگري که از نزدیک با ایشان در ارتباط
هســتیم ،برخالف ایشــان که بنا بر مالحظاتي گفتند
بیماري اصل اســت ،معتقدیم اثر عوامل مشــدد از
جهاتي نهتنها کمتر نبوده که شاید بیشتر بوده باشد.
 منظور شــما این اســت که وضعیت بیماري
تا این انــدازه حاد نبود که آقــاي نجفي بخواهد
بهســرعت کنــار بــرود و دنبــال برنامههــاي
بستريشدن باشد؛ یعني اگر بحث عوامل مشدد
پیش نميآمد ،ایشان با وجود بیماري به کار خود
ادامه ميداد؟
شاید ایشان ميتوانست . ...ایشان در صحبتي که
در جلســه علني شوراي شهر داشــتند و همینطور
نامــه دومي که نوشــتند ،همینجا بگویــم که نامه
دوم به معناي دومین اســتعفا نبــود ،بلکه تأکید بر
استعفاي اول بود؛ به این معني که از شورا خواسته
بود تا اســتعفا را بپذیرند .من اینجــا هرگونه رابطه
بین اســتعفاي ایشــان و صحبتهاي دادستان کل
کشــور را رد ميکنم .اصال شــورا کاري به دادستاني
نداشــته اســت که حــاال بخواهد جا بخــورد و این
سخن دادســتاني را اولتیماتوم در نظر بگیرد .یا مثال
آقاي نجفي مالحظهاي داشــته باشــد که بخواهد
بــا صحبتهاي دادســتاني ،دوباره اســتعفا بدهد؛
چنین موضوعي مطرح نبوده اســت .قبل از عید که
مــن با ایشــان در تماس بودم و یک بــار هم حدودا
یک ســاعت با هــم صحبت کردیم ،ایشــان مصمم
بود فرمان شــهرداري را به فــرد دیگري واگذار کند.
به ایشــان توصیه کردم بیمــاري را علت عمده بیان
نکند و بگوید در آینده حرفهاي خود را اگر بشــود،
خواهم زد.
 چه چیزي باعث شــد فشــارها تا این اندازه
تشدید شود که کار بخواهد به استعفا کشیده شود؟
فشارها از چه زماني شروع شد؛ چون یکي ،دو ماه
قبل از استعفا ،اقاي نجفي اعالم کرده بود در برابر
فشــارها ایســتادگي خواهد کرد .در واقع شدت
فشارها تا کجا پیش رفت که آقاي نجفي را مجبور
به استعفا کرد؟
من از بهمن به ایشــان ملحق شدم .نگاه من به
این قضیه این است که فقط بحث استعفاي نجفي
مطرح نیست ،حتي بحث اصالحطلبان هم مطرح
نیست .یک جریان سیاسي شکستي خورده و دنبال
ترمیــم خود از طریــق تضعیف و تخریــب جریان
پیروز اســت .بحث آقاي نجفي ،بحث دوم است و
موضوع اول ،تضعیف جریان اصالحطلب است؛ تا
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نقشه از قبل طراحیشده نداریم
 گفتوگو بــا حاتم قادری :اینکــه در چارچوب
تمدني ادیان علوم شکل ميگیرد ،بهدلیل الزامات
اجتماعي زندگي معیشــتي مردم اســت .در خود
تمدن اسالمي اگر دقت کنید ،ميبینید که مثال علم
ریاضیات اهمیت دارد که در کار مســاحي و مسائل
کشــاورزي کاربــرد داشــت یا علم طــب که براي
مشکالت بیماري مردم کاربرد داشت یا علم نجوم
و ...اما علمي که دنبال مجهوالت باشد و اساسش
را آن قــرار دهــد ،یعني علوم تجربــي و دقیقه به
تعبیر امروز ،محدودیتهایي داریم ....نکته دوم که
اهمیتش از این بحث نظري کمتر نیست ،این است
که تولید علم موقعي شــکل ميگیرد که انسانها
با گروهبنديهاي اجتماعي رابطه مناســب داشته
باشــند ،یعني اگر این گروهبنديهاي اجتماعي در
جامعه نباشــند که از فرد حمایت الزم را به عمل
نیاورند یا به نفعشــان نباشــد ،علم پیش نميرود.
وقتي به جوامع اسالمي در دوران گذشته مينگرید
کــه براســاس کشــاورزي هســتند ،ميبینیــد که
پیشــرفت علوم نیز در همان حد است .تولید علم
مربوط به زماني اســت که بتوان نیروهاي محرك
اجتماعي الزم را فراهم کرد .بســیاري اعتقاد دارند
این امر مربوط به دوران ســرمایهداري است ،یعني
ســرمایهداري اســت که ميتواند این کار را بکند.
بههمینخاطــر ميگویم علوم انســاني به معناي
جدید محصول این دوران اســت ....در عالم دیني
ما معیــاري داریم و با آن درميیابیم که یك باور یا
گزاره با اعتقادات دیني ما ســازگار هست یا خیر...
داروینیســم را در نظر بگیرید؛ یك زمان اســت که
فــرد با تکیــه بر علم یا فلســفه یــا معرفت دیني
ســنتي ميگوید که داروینیســم نميتواند درست
باشد ،زیرا فرض بر این است که انسان و موجودات
دیگر به شــکل کامل کنوني و جداي از هم آفریده
شــدهاند ،اما یك زمان دیگر فــرد ميگوید که نگاه
من توحیدي است و معتقد به تدبیر الهي هستم و
تدبیر الهي مغایرتي با این ندارد که مسیر تکامل را
بپیماید ،بنابراین یك زمان علم سنتي صورتبندي
دارد و یــك زمان هــم ميگوید جهــان فاقد تدبیر
الهي نیست و کســي نميداند تدبیر الهي چگونه
اســت و ممکن اســت از طریقي باشــد که داروین
توضیح ميدهــد ،بنابراین با دارویــن هم ميتوان
مماشات کرد.

ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3124

مرجان توحیدي :ميگوید برنامه برج میالد ،یک ســناریوي از پیش طراحيشــده بود که فرد مزبور هم شناســایي
شده اســت .این صحبتهاي غالمعي رجایي ،مشاور رســانهاي محمدعلي نجفي ،شهردار مستعفي تهران است
که در یکي ،دو ماه پایاني از عمر شــهرداري نجفي ،به مجموعه نیروهاي او اضافه شــده بود .با رجایي درباره پشت
پردههاي اســتعفاي نجفي صحبت کردیم .رجایي نیز تأکید دارد بحث بیماري نجفي علت اصلي استعفاي او نبود.
ضبط را خاموش کردم ،درباره علتالعلل استعفاي نجفي صریحتر صحبت کرد که امکان انعکاس آن وجود نداشت.
ماحصل این گفتوگو را در پي ميخوانید:
فیلم را گرفته اســت .حتي تصویر ایــن فرد موجود
جایي که به مردم القا کنند دیگر نباید به این جریان
است .سناریویي بود که شــهردار را به حاشیه ببرد.
رأي داد .این در حالي است که دست اصالحطلبان
شاید هم آقاي نجفي این ماجرا را پیامي تلقي کرده
در شــوراي شهر هم پر است ،بهویژه با تخلفاتي که
باشــد .اما من با شــناختي که از روحیه نجفي دارم،
ازدوره قبل شهرداري به دست آوردهاند .فرض کنید
ميدانم احضار خود را پیام تلقي نکرده است.
دوهزارو  ۷۰۰نفر کارت نميزدند اما حقوق دریافت
 اما تصور و تلقي ما این بود که ماجراي احضار،
ميکردنــد .یا یک فردي شناســایي شــده که ســه
نشانهاي بر نخواستن ایشان است؟
سال حقوق ميگرفته اما ســر کار نميآمده است.
بله .نشانه نوعي حساسیت و نخواستن بود .ولي
همچنین تعدادي شناسایي شدهاند که اینها گواهي
دلیل استعفا نبود.
پایان خدمت ندارند و بــا برگه معافیت از تحصیل
 در ایــن فاصله که آقاي نجفــي یک گزارش
مشــغول به کار هســتند .در حالي که این معافیت
صدروزه از عملکرد شــهرداري قبل ارائه کرد و از
صرفا براي مردودنشدن اســت تا فرد بتواند ادامه
طرف دیگر موضــوع ارجاع پرونده به قوه قضائیه
تحصیل دهــد و او را براي خدمت ســربازي اعزام
مطرح شد ،آیا پالسي دریافت کرده بود که ماجرا
نکننــد ،نه اینکــه کار نکند .اخیرا گزارشــي بود که
را ادامه ندهد؟
یکي از سازمانهاي تابعه شــهرداري که نام آن را
خیر .من هم چنین چیزي را نشــنیدم .به هر حال
نميبرم ۵۰ ،میلیون تومان حقوق دریافت ميکرده
ایشان عدم موافقتهایي را با شروع و ادامه کار خود
است .در حالي که شهرداران هم یکسوم این عدد
احساس ميکرد ،مبني بر اینکه بعضي جاها ممکن
حقوق نميگرفتند .اصالحطلبان خواســتند با این
بود با ادامه کار ایشــان موافق نباشند و او را نپذیرند،
وضعیت به ســمت مبــارزه با غول فســاد بروند و
ولي این موضوع را دلیل رفتن ،تلقي نميکرد .یعني
کارهایي هم در این زمینــه انجام دادند .البته براي
در این نپذیرفتنها ،نهي جدي نميدید.
مبارزه با فساد راهي طوالني داریم .بهویژه در مورد
 جلســه آخري که با ایشان داشتید ،چه زماني
شهرداري ضمن احترامي که براي همه کارکنان آن
بود؟
قائل هســتم اما به دلیل حجم بــاالي تبادل پولي،
شنبه هفته گذشــته بود .ما از چند طرح بازدید
امکان فســاد هم افزایش ميیابد و بــه نظرم قوه
کردیم و موقع بازگشت با خودروي ایشان بازگشتیم.
قضائیه باید نه تنها این  ۱۲پرونده را مورد بررســي
در راه با هم صحبت کردیم که من ایشان را مصمم
قرار دهد ،بلکه باید یک تا دو شــعبه را به بررســي
دیدم ،بعد از جلســهاي که بیســتوچهارم اسفند
فساد در شهرداري اختصاص دهد.
داشتیم که ایشان نامه استعفا را به محسن هاشمي
نبایــد فرامــوش کنیم کــه در ماجــراي احضار
داده بودند .درواقع استعفاي ایشان دو مرحله بود.
شــهردار ،باید این ســؤال را طرح کنم که چرا وقتي
اول یک نامه ســهصفحهاي نوشــتند و به محسن
احضاریه پنج روز زمان داشته ،ساعت  ۱۰و نیم شب
هاشــمي دادند .من با آقاي هاشــمي همان موقع
به در منزل آقاي نجفي ميروند.
وقت مالقات داشتم و خبر را اینگونه متوجه شدم.
 احضاریه پنج روز فرصت داشــته است ،ولي
بعد هم به دفتر خودم بازگشــتم .بعد از آن دستیار
همان روزي که صادر شــده ،بــه در منزل آقاي
آقاي نجفــي ،نزد مــن آمد و نامه ســهصفحهاي
نجفي بردهاند؟!
را فرســتاد تا من هم ببینم .من نامــه را خواندم و
بله .آقاي نجفي در جلســه شورا گفت که حتي
گفتم نظرم این اســت که فعال این نامه را منتشــر
همسر من ترسیده بود و من خودم رفتم احضاریه را
نکنیم .بعد هم از آقــاي نجفي خواهش کردم که
گرفتم .حتي تعجب کردم که چرا در منزل آوردهاند،
آن نامــه را پــس بگیرد و مطلــب مختصري را به
ميتوانستند صبح به شهرداري بیاورند.
جاي آن بنویســد .آقاي نجفي
 دقیقــا چــه برخوردي
خواســت تا من متن مورد نظر
داشتهاند؟
ماجراي فشارآوردن از جانب
را بنویســم .من به ایشان گفتم
خودش توضیح داده است.
رقیبي است که شکست خورده
که بهتر اســت به بیماري هم
آقــاي نجفي گفته کــه بازپرس
است .رقبا دنبال این بودند و از قبل
اشــاره نکنید و بگویید که شاید
به شهردار گفته که بازداشتش
هم گفته بودند.
در آینده توضیحاتي بدهم.
ميکنــد ،او هــم گفتــه خب،
این نشان ميدهد که برنامهاي بوده
 همان متني بود که به عنوان
که ایشان خسته شود .قاعدتا ممکن
بازداشت کنید! بعد ظاهرا آقاي
بود دست روي نقاطي بگذارند
متن استعفا منتشر شد؟
قطبــي ،معاون دادســتان گفته
که آنها را به نتیجه
خیر .متني که در جلسه شورا
اســت که حاال ایشان یک کفیل
برساند و رساند
خوانده شد ،همان متني بود که
هم بیاورد ،قبول است .االن هم
من خدمت ایشــان داده بودم و
پرونده ظاهرا مفتوح است. ...
چند جملهاي هم به آن اضافه کردند و خواندند.
 پرونده با چه عنوان اتهامي مفتوح است؟
 فحواي آن سه صفحه چه بود؟
دادستان گفته اســت که با عنوان ترویج فساد و
آن سه صفحه یکسري مسائل بود که در رابطه
فحشــا این پرونده مطرح اســت .در حالي که روح
با فســاد مطرح کرده بود ،اشــارهاي هم به موضوع
آقــاي نجفي هــم از این موضوع خبر نداشــت .من
بیماري خود داشــت و از عزم خود بــراي ادامه کار
مطلع هســتم .مســئول برنامه که مســئول بانوان
گفتــه بود ،همچنین از شــورا و همراهی اعضاي آن
شــهرداري اســت هــم گفت کــه من دقیقــه نود
تشــکر کرده بود .اما آقاي نجفــي ذخیرهاي بود که
متوجه شــدم ،به من هم جزئیــات را نگفتند و فقط
تمام شد .در شــورا هم قاعدتا دیگر چنین اجماعي
اطــالع دادند که چنــد کودک گلافشــاني ميکنند.
دربــاره شــهردار صــورت نخواهد گرفــت .من این
این را هرکســي متوجه شــود ،خب ميگوید ایرادي
احتمال را ميدهم که کســاني که ســناریوي حذف
نــدارد .این دقیقا ســناریو بوده اســت .فیلــم را از
نجفي را برنامهریزي کردند ،برنامههایي براي شــورا
زاویــهاي گرفتنــد که این کــودکان نقــش پررنگي
داشــته باشــند .البته اهــل پیشگویي نیســتم .اما
داشته باشند.
وحدت شــورا حتما مورد هدف رقیب است و آسیب
 یعني یــک برنامه از پیش تعیینشــده بوده
خواهد دید.
است؟
 آقــاي تاجرنیا در توییتي بعضي از ژنرالهاي
قطعا سناریو بوده است .اینکه کسي از آن مراسم
سیاســي را مســبب این اتفاقات اخیر شــوراي
فیلمبرداري کنــد و بعد هم افرادي کــه کار هنري
شــهر تهران دانســته بود .هم از زماني که بحث
کردهانــد ،گفتهاند که اصل ماجــرا ،آن گروه ُکر بوده
شهردارشــدن نجفي مطــرح شــد و اقناعي که
اســت ،اما در فیلم ،رقص کودکان برجســته شــده
از طرف ایــن ژنرالها صورت گرفــت که هر ۲۱
اســت .بنابراین قطعا این موضوع سناریو بوده و فرد
نفر شــورا به آقاي نجفــي رأي ميدهند .هم در
موردنظر هم شناسایي شده است.
اســتعفادادن آقاي نجفي که این چند نفر اصرار
 با فرد مزبور صحبت شــده یا احیانا برخوردي
کردند و هم اینکه اینها شورا را قانع کردند که این
صورت گرفته؟
اســتعفا را بپذیرد .این موضوع چقدر سندیت و
من این را پیگیري نکردم .اما اســم فرد مشخص
صحت دارد؟
اســت و روشن شده که کجا نشسته و از چه زاویهاي

کســي آقــاي نجفــي را وادار به اســتعفا نکرد.
شــرایطي باعث شــد که ایشان اســتعفا دهد و اگر
بخواهــد در آینده توضیح خواهــد داد که قطعا آن
شرایط آینده نزدیکي نیســت .ولي من تأیید ميکنم
که در جریان اصالحات متأســفانه کساني بودند که
خیلي زود نغمه رفتن ایشان را سر دادند و این ساز را
کوک کردند .در حرفهایشان هم پیداست.
 چه کساني بودند آقاي رجایي؟
اجازه دهید من اسم نبرم.
 منظور شما جریان کارگزاران است؟
بله بخشي از کارگزاران.
 فقط بخشــي از کارگزاران یــا از جریانهاي
دیگر هم بودند؟
به نظر ميرسد از جریانهاي دیگر هم بودند.
 مثال اتحاد ملت؟
خیــر .از اتحــاد ملــت چیــزي نشــنیدم ،ولــي
احــزاب دیگــر اصالحطلــب بدشــان نميآمد که
ایــن اتفاق البته نه با این ســرعت بیفتــد .البته این
موضــوع را تأییــد نميکنم که این مســائل در رفتن
آقاي نجفــي مؤثــر باشــند .کدورتهایــي ممکن
اســت در ذهنهــا باشــد ولــي اینکه این مســائل
منجر به اســتعفا شود ،غلط اســت .عوامل مشدد،
علت اصلي استعفا بود.
 بعد از جلسه استعفا چه شد؟
از جلســه شــورا که بیــرون آمدیم ،یک جلســه
بین معاونان و مشــاوران برگزار شــد که از مشاوران
هــم فقط من بودم .یک ســاعت و خردهاي به طول
انجامید و ایشــان نظرات ما را گرفت .حتي خود من
گفتم این شــورا االن توپ را در زمین شــما انداخت؛
ایشان تأیید کردند .بعد گفتم شما معالجه کنید بعد
هم دیگــر نیایید و بگویید نميتوانم .این به واقعیت
نزدیکتر بــود که برود عمــل کند و بگویــد امکان
بازگشــت ندارد .آقاي نجفي ترجیح داد این مسئله
را به این شکل به شــورا منعکس کند که با پزشکم
مشــورت کردهام و امــکان ادامهدادن برایم میســر
نیست .این را هم براي شما بگویم که ایشان حداقل
با ســه پزشک مشــورت کردند .آن روزي هم که آن
سه صفحه را فرستاد ،نسخه یکي از این پزشکها را
براي من فرستاده بود.
 پزشکشان کیست؟
پزشک مشخصي نیست ،ولي آقاي حسیني نامي
بود .با سه پزشک صحبت کرده بود ،اما براي نوشتن
نامه دوم با پزشکي که بیشتر قبولش داشته ،مشورت
کرده است.
 فکر ميکنید فشــارها از جانب چه کســانی
مطرح شــد .علت آن ،فوکوسکردن آقاي نجفي
روي فسادهایي بود که اتفاق افتاده بود یا موارد
دیگري هم مطرح بود؟
نــه ارتباطــي بــه پروندههــا نــدارد .ماجــراي
فشــارآوردن از جانــب رقیبي اســت که شکســت
خورده اســت .رقبا دنبــال این بودنــد و از قبل هم
گفتــه بودنــد .این نشــان ميدهــد کــه برنامهاي
بوده که ایشــان خســته شــود .قاعدتــا ممکن بود
دســت روي نقاطي بگذارنــد که آنهــا را به نتیجه
برساند و رساند.
 مثال اینکه مــواردي از زندگي ایشــان را به
حالت تهدید بخواهند...
مــن نميدانم ولــي قاعدتا نتیجــه گرفتند و این
را بایــد اذعان کــرد .در این قضیه هم کشــور و هم
مردم باختند و حتي رقیب که فکر ميکند ایشــان را
حــذف کرده و نجفي را به یک مهره ســوخته تبدیل
کرده ،اشــتباه ميکند ،چون گرفتن چنین نیروهایي از
نظام به نفع هیچکس نیســت .تصور من این اســت
که حذف نجفي از مســند شهرداري تهران حتما در
انتخابــات آتي شــوراي تهران و آمــار رأي مردم اثر
خواهد گذاشــت ،چون مردم شورایي انتخاب کردند
و آن شــورا شــهرداري انتخاب کرد که مردم شاهد
حذفــش بودند .خواهند گفت که به هر کســي رأي
بدهیم ،شانسي براي خدمت ندارد ،پس چه بهتر که
رأي ندهیم.
 با توجه به اینکه شــما در این سیستم بودید
و احتماال این چند روز هم در جریان صحبتها و
نظرها بودید ،فکر ميکنید گزینههاي پیشــنهادي
چه کساني هستند؟
ميتوانم بگویم گزینههــا از چند جهت ميتواند
مطرح باشــد؛ یعني فــردي را از داخل شــهرداري
انتخاب کنند ،مثل آقاي حناچي که سرپرستي ایشان
جدي بود .من خودم شنبه از آقاي نجفي پرسیدم حاال
شــما ميخواهید بروید ،چه کســي مدنظر شماست
بــراي سرپرســتي؟ گفتند حناچي .امــا مطرحکردن
جهانگیري و عارف ،خندهدار است .در حدي که من
ميدانم حرفهاي درســتي نیست و من نشنیدم که
با آقاي عارف صحبتي شده باشد و ميدانم که شورا
به این سمت نخواهد رفت .من پیشنهاد یکي از وزرا
را به صورت خصوصي با آقاي هاشمي مطرح کردم
که ایشــان تأملي کرد .همچنین از نظر من تیپي مثل
محمد فروزنده که بســیار فرد پخته و عاقلي است،
ميتواند مطرح باشد.
 فکر ميکنید در آینده نزدیک که نه ،اما ممکن
اســت روزي بخواهند درباره اصل ماجرا صحبت
کنند؟
ایــن آقاي نجفي که من در این چند ماه همکاري
دیــدم ،نخواهد گفت و صالح هم نیســت .حتي در
جلسه شــورا گفتند که پذیرفتن استعفا هزینه دارد،
آقاي نجفي گفتند که شما بپذیرید و هرچه هست به
گردن مــن بیندازید و هزینهاش را من ميدهم ،همه
را به پاي من بنویسید.

تناقضهای عملکرد روسیه
در سوریه
ژنــرال آمریکایی گفت پدافند هوایی ســوریه
نتوانست هیچ موشک یا هواپیمایی را رهگیری و
سرنگون کند؛ ژنرال مککنزی گفت سیستم دفاع
هوایی روســیه واکنشــی نشــان نداد ،اما پدافند
هوایی ســوریه  -عمدا پس از پایان بمبارانها -
۴۰موشک شلیک کرد.
در میــان نزاع عملــی و لفظی بین روســیه
و ایــاالت متحــده ،رجبطیــب اردوغــان،
رئیسجمهــوری ترکیــه ،از حمــالت نظامی به
سوریه اســتقبال کرده بود .نکته درخور توجه در
این میان این اســت که روسهــا اذعان کردهاند
ایــن رهگیری از ســوی پدافند هوایی ســوریه و
آنهم موشــکهای ســاخت دوره شوروی بوده
اســت )یعنی موشــکهایی که حداقل و بهطور
خوشبینانه ساخت  ۲۵سال پیش بودهاند(.
اما چرا سیستم دفاع موشکی اس ۳۰۰-وارد
عمل نشــده اســت؟ چرا روســیه از این سیستم
ضدموشکی استفاده نکرده است؟ آیا مشکلی در
این سیســتم وجود دارد که روسها نمیخواهند
آن را در صحنه نبرد آزمایش کنند تا به قدر کافی
بازار فروش به دســت بیاورند؟ موشکهای گنبد
آسمان اسرائیل در زمان حمله موشکی حزباﷲ
و موشکهای تاو آمریکا نیز در برابر موشکباران
حوثیها در عربســتان نیز از این جملهاند؟ پاسخ
دقیقی نمیتوان برای این پرسش یافت.
مقامــات غربــی میگویند در بحران ســوریه
به ســبب حق وتوی روســیه نمیتوانند راهحل
اساســی برای بحران ســوریه بیابنــد و در برابر
بمبهای شــیمیایی بهکاربردهشده در سوریه آن
را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنند ،زیرا
روسیه هر پیشنویس قطعنامه درباره سوریه را
وتــو میکند .ازاینرو اقدام بــه عملیات خارج از
سازمان ملل میکنند.
از طــرف دیگر بنــا به اظهــارات غربیها در
صــورت دادن مجوز بــه بازرســان بینالمللی،
روســیه خود خواهان مشــارکت در تیم بازرسی
اســت و بــرای خــود حق وتــو قائل میشــود.
از ســوی دیگر کارشناســان میگویند بازرســان
پــس از بازدید در صورت تأیید اســتفاده از بمب
شــیمیایی مســئولیتی در مشــخصکردن طرف
استفادهکننده ندارند .روسیه نیز اقدامات تنبیهی
غــرب علیه ســوریه را نقض حقــوق بینالملل
میدانــد .بیایید یــک بار به تحــوالت بینالملل
نظری بیفکنیم.
از ســال  ۲۰۰۸پــس از آغــاز بازیهــای
المپیــک پکــن ،مســئله حمله نظامــی ارتش
گرجســتان بــه مناطــق تجزیهطلــب در قلمرو
خود )اوســتیای جنوبــی و آبخازیــا( پیش آمد.
روســیه حاکمیت گرجســتان را بر سرزمینهای
جداییطلبان اوســتیای جنوبــی و آبخازیا نقض
و از جداییطلبــان حمایت نظامــی و تدارکاتی
کرد و اســتقالل آنها از گرجســتان را به رسمیت
شــناخت .درعینحال روســیه در برابر سرکوب
مســلمانان ســینکیانگ توســط دولــت چیــن
ســکوت کرد .پیش از آن روسیه در قفقاز شمالی
جداییطلبــان جمهــوری خودمختــار چین را
بهشــدت ســرکوب و گروزنی را با خاک یکســان
کرده بود .پس از بهار عربی ،عربستان در پیرامون
خود به یکهتــازی پرداخت و در بحران بحرین از
اقلیت ســنی حاکم در سرکوب مسلمانان شیعه
حمایت میکند.
در میانمار دولت این کشور با حمالت نظامی
مســلمانان روهینگیا را سرکوب و آنان را وادار به
مهاجرت و کوچ اجباری و وحشیانه به بنگالدش
کرده اســت .این اقدام وحشیانه هیچگاه از سوی
روســیه و چین محکوم نشــده اســت .ترکیه به
خاک ســوریه تجاوز و بخشــی از آن را در عفرین
اشغال کرده است؛ درحالیکه روسیه در صحنه
سوریه حضور دارد و از قلمرو این کشور با ارتش
قدرتمنــد خــود محافظت میکند و مســئولیت
پذیرفته است ،هیچ واکنشی به اشغالگری ترکیه
نشــان نمیدهد .این تناقض در رفتار کشورهای
منطقــه و قدرتهای بــزرگ و حملــه خارج از
قوانیــن بینالمللی به خاک کشــورهای دیگر را
میتوان نوعی آنارشیســم در محیــط بینالملل
دانست.

واقعیتهای روز واقعه
واکنش دیگر بازیگران بحران سوریه در حمله
اســرائیل به مقر نیروهــای ایرانی در ســوریه و
شهادت هفت نفر و جراحت عدهای دیگر ،طرح
کنارهگیری اسد از سوی ترکیه در اوج بحران پس
از حمله شــیمیایی و آمادگــی آمریکا در تهاجم
موشــکی ،حمایت قطــر بهعنوان اولین کشــور
عربی از ایــن تهاجم و در نهایت قدرت چانهزنی
روســیه با غرب ،واقعیتهایی هستند که در روز
واقعــه میتوانند شــرایط و موازنه را بهشــدت
تغییر دهند.
بارها گفته شــده اســت هدف غایی روســیه
در ورود به بحران ســوریه ،احیای قدرت و جای
پای شوروی سابق در این منطقه حیاتی از سوی
فدراســیون روسیه و استفاده از آن برای باالبردن
قدرت چانهزنی خود در حوزههای استراتژیک این
کشور در مواجهه با غرب و بهخصوص اوکراین و
اشغال کریمه است.

