
 

مقاومت در منطقه، ثمره مكتب انتظار است
 آستان  توليت آستان قدس رضوى گفت: امروز دو مكتب انتظار و نااميدى توليت آستان قدس رضوى در افتتاحيه اجالس مجمع راهبردى انديشه مهدويت :

در جهان وجود دارد كه مكتب انتظار زمينه ساز خداپرستى، دشمن ستيزى و 
دشمن شناسى است. حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در نخستين 

 ............ صفحه 3اجالسيه مجمع راهبردى انديشه مهدويت كه...

نوشتن براى شهيد آرزويم بود توسل از وسط گود زورخانه چرا پيشرفت ايران را باور نمى كنيم؟
14 10 7

گفت وگو با نويسنده كتاب «سربلند» 

به بهانه سالروز شهادت شهيد حججى

روايتى از پهلوان محمد عليمردانى، كهن كسوت نيشابورى

 كه روزگارى با تختى تمرين مى كرده است

دكتر مجيد بذرافكن، پژوهشگر و استاد دانشگاه، تحوالت ايران 

و گزارش هاى بين  المللى درباره آن را روايت مى كند 
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 ............ صفحه 4

 تأكيد كارشناسان بر ضرورت تطبيق قيمت اقالم 25 گانه با ارز 4200 تومانى  

بازار كاالهاى اساسى به كاهش قيمت تن مى دهد؟

دادستان تهران 
به واردكنندگان كاال 

هشدار داد

20سال حبس تا 
اعدام در انتظار 

اخاللگران اقتصادى

 اقتصاد  خانوارهاى ايران طى چهار ماه اول امســال بــا گرانى فزاينده كاالهاى مختلف 
روبه رو شده اند كه اين روند دراقالم اساسى تا 30درصد تخمين زده مى شود. البته قرارشده 
قيمت كاالهاى اساسى با اختصاص ارز4200 تومانى تا فروردين سال آينده افزايش نيابد، اما 
چرا حباب قيمت ها دربازار كاالهاى اساسى نمى تركد؟ بانك مركزى و مركز آمار نرخ تورم 
را بين 8/7 و 10/2 درصد اعالم كرده و معتقدند كه آمارشــان درباره تورم درست است، اما 
يك بررسى ساده درباره مقايسه قيمت ها با سال قبل نشان مى دهد تورمى كه مردم تحمل 
مى كنند، بيش از 30 درصد است. شهروندان در چند ماه اخير با موج گرانى در بازار پروتئين، 

برنج، روغن و لبنيات روبه رو  شده اند كه...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
محمدحسين جمال زاده

حوزه علميه مشــهد از بدو شكل گيرى در بسترى كامالً اجتماعى و مردمى رشد 
كرده و همين ماهيت اجتماعى، كه پيوند عميقى با زيارت به عنوان يكى از مناسك 
اجتماعى اسالم و مشهد به عنوان پايگاه راهبردى زيارت در جغرافياى جهان اسالم 
نيز دارد، سبب بالندگى آن و اقبال مضاعف مردم به حوزه و حوزويان مشــهد بوده 

و هست. ســيره علماى مشــهد نيز...

روحانيت؛ پرچمدار مطالبات مردمى

 ............ صفحه 5

 ............ صفحه 4

 اقتصاد  دادســتان تهــران با هشــدار به 
شــركت هاى تجارى كــه در واردات كاال، ارز 
4200تومانى گرفتنــد و برخالف تعهد خود 
نسبت به واردات كاال اقدام نكرده و يا در صورت 
واردات، كاال هاى وارده را آزاد فروختند، هشدار 

جدى داد...

 ............ صفحه 2

تركيه، عراق، آلمان، افغانستان و ديگر كشورها 
به دنبال معافيت از تحريم ها عليه ايران

واكنش هاى منفى جهانى
به تحريم هاى ضد ايرانى

 

:امام صادق
آن كه فراوان 

حديث روايت 
كند و دين شناس 
باشد، برتر است 

از هزار عابدى كه 
دين شناس  و راوى 

حديث نباشد. 
 بحار - ج 2- ص 145

رأى عدم اعتماد مجلس به وزير رفاه

اولين كارت قرمز مجلس 
به دولت دوازدهم

 ............ صفحه 2

گفت وگو با محمد الهى
سخنران تجمع اعتراضى

 طالب مشهدى كه فضاى 
مجازى را تحت تأثير قرار داد

مردم از روحانيت 
توقع مطالبه گرى 

دارند
 ............ صفحه 5
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

(دشمنان) هيچ غلطى نمى توانند بكنند؛ اين را به همه بگوييد    پايگاه اطالع رسانى دفتر حفظ و نشر آثار آيت اهللا العظمى خامنه اى: در روزهاى اخير جمعى از فعاالن فرهنگى خارج از كشور با رهبر انقالب 
ديدار كردند كه در خالل آن يكى از حضار، دغدغه و نگرانى عالقه مند ان به انقالب در آن سوى مرزها را از آينده بيان كرد. رهبر انقالب در پاسخ به نگرانى اين شخص گفتند:«نسبت به اوضاع ما اصالً نگران نباشند، 

هيچ كس هيچ غلطى نمى تواند بكند، مطمئن باشند، هيچ ترديدى در اين جهت وجود ندارد؛ اين را به همه بگوييد.»

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

 سياســت  نمايندگان مجلس با 129 
رأي مثبت به طرح استيضاح وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، اعتمادشان را از ربيعي 
برداشــتند. نمايندگان مجلس در نشست 
علنــى صبح ديروز طرح اســتيضاح على 
ربيعــى وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى را 

مورد بحث و بررسى قرار دادند.
وكالى ملــت پس از اســتماع توضيحات 
نمايندگان اســتيضاح كننده و همچنين 
پاســخ هاى وزير كار، بــا 129 رأى موافق 
و 111 رأى مخالــف و 3 رأى ممتنــع از 
مجموع 243 آراى مأخوذه اعتمادشان را از 
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى برداشتند و 
بدين ترتيب طرح استيضاح وزير كار رأى 

آورد و ربيعى از اين سمت بركنار شد.
اين نشست يكى از پرتنش ترين، جلسات 
استيضاح در ســال هاى اخير بود و در آن 
وزير و نمايندگان، اتهامات مختلفى عليه 
يكديگــر بيان كردند كه علــى الريجانى 
رئيس مجلس خواستار ارائه مستندات از 
طرفين براى طرح در كميته بررسى رفتار 

نمايندگان شد.

 استيضاح كنندگان ربيعى 
حاضر به صحبت نشدند

صحن علنى امروز مجلس درباره استيضاح 
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى با حواشى 

همراه بود.
خدرى  عبدالحميــد 
بوشهر  مردم  نماينده 
در مجلــس شــوراى 
اســالمى در جريــان 
اســتناد  با  تذكــرى 

به مــاده 223 آيين نامــه داخلى مجلس 
عنــوان كرد: يك بدعتــى در مجلس در 
حال پايه گذارى است كه خطرناك است. 
خدرى با اشاره به استيضاح 
وزيــر كار خطــاب به على 
الريجانى گفت:  همكاران ما 
در اين رابطه شــبهه دارند.
بايد توضيح داده شــود كه 
وزير بــراى اســتيضاح در 
اجتماعى  جلسه كميسيون 
دعوت شده اســت يا خير. 
اگر نشــده در مــاده 223 
معين شــده كه درخواست 
اســتيضاح به صورت كتبى 
به هيئت  رئيسه ارسال شود. 
وى ادامه داد: براى حرمت و شــأن جايگاه 
مجلس اجازه ندهيد اين اســتيضاح انجام 
شود.  الريجانى در پاسخ به اين تذكر اظهار 
داشت: مطابق اصل 89 قانون اساسى 10 
نماينده كه طرح اســتيضاح را امضا كرده 
باشــند بايد حتماً مطرح و ظرف 10 روز 
وزير در مجلس حاضر شود. الريجانى ادامه 
داد: بر اســاس ماده 223 آيين نامه داخلى 
مجلس از آنجا كه برخى اعضاى كميسيون 
طى نامه اى درخواست استيضاح را مطرح 
كردند روز گذشــته هم ايــن موضوع در 
هيئت  رئيسه بررسى شد. وى عنوان كرد: 
يا بايد كل نمايندگان استيضاح كننده رأى 
خود را پس بگيرند و يا اينكه اســتيضاح 
به صــورت كامل انجام شــود. در ابتداى 
استيضاح با وجود اعالم اسامى متقاضيان 
اســتيضاح، نماينده اى پشت تريبون براى 

بيان اظهاراتش حاضر نشد.
همين مسئله موجب شد رئيس  مجلس 
براى رسيدن به اجماع و تعيين تكليف 
تنفس  اســتيضاح كنندگان  جمع بندى 

اعالم كند.

 به چه حقى 10 هزار گوشى موبايل 
وارد كشور كرديد؟

امير خجســته نماينده مــردم همدان در 
مجلس در جلسه علنى ديروز و در موافقت 
با استيضاح على ربيعى وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى با اشــاره به واردات 10 هزار 
دستگاه گوشــى تلفن همراه به ارزش 23 
ميليون يورو توسط متولى اصلى اشتغال 
كشور، خطاب به ربيعى گفت: به چه حقى 
ايــن كار را انجام داديــد؟ وى خطاب به 
ربيعى گفت: آن قدر كه براى منتفى كردن 
استيضاح وعده و وعيد داديد، اگر براى كار 
كردن وقت و توان مى گذاشتيد امروز وضِع 

ديگرى داشتيم.
حجت االسالم حسن نوروزى نيز در جريان 
بررســى اســتيضاح وزير كار، در موافقت 
با اســتيضاح وزير كار گفــت: مى گويند 
در ايــن وضعيت دالر چــرا وزير تعاون را 
اســتيضاح مى كنيد، اتفاقاً ايشــان مقصر 
است. پتروشيمى ها دالرهاى خود را به بازار 
برنگردانده اند، دليل اين امر چيست؟ الزم 

است وزير در اين باره توضيح دهد.
وى خطــاب به وزيــر رفاه، گفت: پســر 
حضرتعالى با پسر آقاى تقى زاده معاون شما 
در دبى شركت دارند، آيا اين درست است 
و رابطشــان هم آقاى عبدالناصر موسوى 
الجزايرى اســت، اگر اين موضوع درست 
نيست حرف شــما را قبول مى كنيم، ولى 

درباره آن توضيح بدهيد.
نوروزى خاطرنشــان كرد: وزير كار بايد به 
ده ها مورد بحث تأمين  اجتماعى، صندوق 
بازنشســتگى، خدمات درمانى، شســتا، 
تعاونى ها و بيمارستان هاى تأمين  اجتماعى 
رسيدگى كند، خودتان انصاف داشته باشيد 

آيا درست مديريت كرده ايد؟

 اتهامات پور ابراهيمى به پزشكيان
محمدرضا پورابراهيمى 
نماينــده مردم كرمان 
اظهــار  مجلــس  در 
داشت: فضايى را فراهم 
متأسفانه   كه  كرده اند 
فراهم  صحبت  امكان 

نمى شود من در جلسه قبل كه در مخالفت 
با آقاى ربيعى صحبت كردم از ايشــان به 
عنوان خــداى البى ياد كردم و در جاهاى 

مختلف اين بحث را مطرح كردم.
پورابراهيمى در ادامه خطاب به نايب رئيس 
مجلس خاطرنشان كرد: آقاى پزشكيان شما 
كه از نهج البالغه و تقوا مى گوييد آيا خودتان 
تقوا را رعايت كرديد؟ آيا شما كه مى گوييد 
من مطمئن هستم، مطمئن هستيد كه در 
وزارت تعاون تخلف رخ نمى دهد؟ آيا شما 

اين موضوع را بررسى كرده ايد؟ 
وى اظهار كرد: آقاى پزشــكيان خانم زهرا 
پزشكيان به عنوان مسئول فاينانس شركت 

پتروشيمى جم مشــغول به كار است چه 
ارتباطى با شــما دارد شما جواب بدهيد. 

ارتباط دارد يا ندارد؟
پزشــكيان در واكنــش بــه صحبت هاى 
نماينده كرمان گفت: من خودم وزير بودم 
و مى گفتند دو فرزند تو خارج هســتند و 
دخترت بى ام  و ســوار است. اين حرف ها 
دروغ است. زندگى بچه هاى من معلوم است 
و هر كه مى خواهد مى تواند آن را ببيند پس 

به همديگر تهمت نزنيم.

 ربيعى: بسيارى از سؤاالت امروز را 
4 ماه قبل پاسخ دادم

على ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
در جريان بررسى طرح استيضاح خود در 
صحن علنى با اشاره به اينكه براى سومين 
بــار در طى چند ماه گذشــته به مجلس 
آمــده ام، گفت: دو بار از شــما نمايندگان 
رأى اعتماد گرفته ام، اگر رويكرد استيضاح 
كنندگان تحقق پاسخگويى باشد حاضرم به 

تمامى سواالت پاسخ دهم.
وى بــا انتقــاد از صحبت هــاى برخــى 
نمايندگان مبنى بر ايجاد اغتشــاش در 
مجلس با هــدف برهم خوردن جلســه 
اســتيضاح افزود: بنــده در وقت مقرر در 
مجلــس حضور پيدا كــردم، اما دو نوبت 
يعنى در جلسه غيرعلنى و علنى استيضاح 
شــدم، ضمن اينكه حتى زمان خروج از 
صحــن مجلس در جلســه غيرعلنى نيز 
خطاب به رئيس مجلس تأكيد  كردم كه 

آمده ام تا به تمامى سؤاالت پاسخ دهم.
ربيعــى با تأكيد  بر اينكه براســاس قانون 
موظف به پاسخگويى به سؤاالت نمايندگان 
هســتم، گفت: اگر بنده از دولــت بروم، 
آيا نابســامانى هاى اخير در حــوزه دالر و 
مشــكالت اقتصادى حل خواهد شد؟ ما 
بحث ترامپ ناجوانمردانه را در كشور داريم، 
اما نبايد حيثيت مجلس را به استيضاح بنده 
گره زد و گفت اگر اين اســتيضاح صورت 

نگيرد، حيثيت مجلس از بين مى رود.
وى با بيان اينكه با رفتن من فقر در جامعه 
كاهش نمى يابد، تصريح كرد: من نمى گويم 
اوضــاع كارگران خوب اســت، اما در همه 
مواقع بــا آن ها همراه بوده ام. از نمايندگان 
مى خواهم در بررســى اين موارد انصاف را 
رعايت كنند. به تمامى مواردى كه مطرح 

شده، چند ماه پيش نيز پاسخ داده ام. 
در انتها علــى الريجانى رئيس مجلس با 
انتقاد از برخــى اظهارات وزير تعاون كار و 
رفاه اجتماعى و نمايندگان استيضاح كننده، 
گفت: جلسه استيضاح خيلى بهتر از اين 

مى توانست برگزار شود.
وى افزود: حرف هايى راجع به برخى افراد 
مطرح كرده، اسامى را بدهد كه ما در اسرع 
وقت به هيئت نظارت بدهيم تا اين هيئت 
ادعاهاى مطرح شده را بررسى و اعالم كند.

 فراكسيون اميد بازنده بزرگ
 در استيضاح ربيعى 

اســتيضاح وزير كار با واكنش هايى همراه 
روزنامه   مديرمســئول  على نظــرى،  بود. 
اصالح طلب «مســتقل» در واكنش به اين 
رأى نوشــت: رأى عدم اعتماد نمايندگان 
مردم به وزير كار، تعاون و رفاه نخســتين 
استيضاح مجلس دهم بود كه سر انجام به 

ثمر نشست.
وى در ادامه آورده است: على ربيعى در 
بين چهره هاى سياســى كه در عمرم با 
آن ها سر و كار داشته ام تنها كسى است 
كه حاضر بود جــان بدهد ولى در مقام 

وزارت بماند!
هرچنــد اين بار هم به زمين و زمان زد كه 
در مصدر وزارت بماند، اما قاطعيت مجلس 
نگذاشــت آب خوش از گلوى اين عنصر 
شــيفته وزارت پايين برود. فساد حاكم در 
شستا و صندوق هاى بازنشستگى كه حيات 
خلوت نكبت زاده هاى ويژه خوار شده است، 
بزرگ ترين دليل بى كفايتى وى براى ماندن 

در دولت دوازدهم بود.
صندوق هاى بازنشستگى بر اثر سوءمديريت، 
هزاران ميليارد تومان سرمايه بازنشستگان 

را تلف نموده است.
تأمين  اجتماعى هم با حدود 70هزار ميليارد 
تومان بدهى به دستگاه هاى دولتى، بانك ها 
و وزارت بهداشــت عمالً به يك ســازمان 

ورشكسته حمايتى مبدل شده است.
مديــران بى كفايــت، فاســد و ناكارآمد، 
نمــادى از مجموعه زيردســت ربيعى در 
اين وزارتخانه بودند كه با بى كفايتى باليى 
بر ســر اين وزارتخانه آوردند كه آن سرش 

ناپيداست.
متأســفانه  آقاى روحانى اصالً اعتقادى به 
ترميــم كابينه ندارد و پنج ســال بر تمام 
مفاسد و ناكارآمدى وزارت كار، تعاون و رفاه 

چشم بست.
اما مجلــس دهم ســرانجام در يك اقدام 
حق طلبانه صندلى وزارت را از زير پاى اين 

وزير ناكارآمد كشيد.
در اين مجلس، فراكســيون اميد با دفاع 
بى جا از ربيعى اعتبار خويش را فداى اين 

وزير معزول ناكارآمد كرد.
از 111 رأى حاميــان ربيعى در خانه ملت 
حدود 85تن از نمايندگان فهرست اميد به 

وى رأى دادند!
درحالى كه انتظــار مى رفت، اميدى ها در 
بهارســتان مدافع شــفافيت، پاكدستى و 
كارآمدى باشند، اما در يك اقدام سياسى 
با حمايــت از ربيعــى اعتماد مــردم به 

اصالح طلبان را به حراج گذاشتند.
امروز با افشــاگرى پورابراهيمى منتقد 
برجسته «وزير معزول» واقعيت تلخى را 
مشــاهده كرديم كه شستا در اين پنج 
ســال پاركينگ نكبت زاده هاى مفتخور 

بوده است.
بلــى، ربيعى هيئت مديره هاى شســتا را 
به فرزندان اين آقايان ســپرد تا بتواند در 
رأى اعتماد و اســتيضاح بــه آراى پدران 

نكبت زاده ها تكيه نمايد!
اينجانب به عنوان يــك اصالح طلب حامى 
جامعه مدنى از پايمال شدن حقوق ملت در 
جانبدارى از وزير بركنارشده توسط فراكسيون 
اميــد انتقاد دارم و اين حركت فراكســيون 

اصالح طلب مجلس دهم را بر نمى تابم.
جاى تأســف است كه اصالح طلبان خانه 
ملت با عينك جناحى در اين اســتيضاح 
آرمان هــاى اصالح طلبى را فداى رفاقت و 

زدوبند باوزيرمعزول نمودند.

رأى عدم اعتماد مجلس به وزير رفاه

اولين كارت قرمز مجلس به دولت دوازدهم

 در روزگارى كــه مردم از وضعيت اقتصــادى، فرهنگى و اجتماعى گله مند 
هستند، كاش رسانه ها به جاى انتشار بذر نااميدى اخبار اميدوار كننده را بيشتر 

انعكاس دهند. 9350007054 
 تاكنون مجلس در وضع و پيگيرى كدام قانون براى رفاه عوام بوده و از كدام يك 
از حقوق خود و مسئوالن در راه رفاه ملت چشمپوشى كرده است؟ چرا نمايندگان 
كه از ســوى مردم انتخاب شده اند پس از مدتى پيگيرى حقوق ملت را فراموش 

كرده و فقط منافع فردى و حزبى خود را پيگيرى مى كنند؟ 9150007215
 چرا مسئوالن تعزيرات سرى به فروشگاه هاى كامپيوتر و لپ تاپ نمى زنند؟ چرا 

با گرانفروشان اين صنف برخورد نمى كنند؟ 9390005265
 اى كاش در مصاحبه هاى رئيس جمهور ســؤاالت بــدون هماهنگى قبلى با 
ايشــان مطرح شود. آقاى روحانى در گفت و گوى تلويزيونى گذشته خود طورى 
صحبت كردند كه ما گمان كرديم ايشــان در كشــور ديگرى زندگى مى كنند! 

9350009655
 رهبــر معظــم انقالب در فرمان هشــت ماده اى به رئيــس دولت هاى 8 و7 
فرمودند مبارزه با فســاد دســت هاى پاكى را مى طلبد. چرا اول انقالب فســاد 
سياسى و اقتصادى ريشه كن شد؟چون دست ها پاك بود و به هم وصل نبودند. 

9150001136
 اوضاع نمايشگاه هاى خودرو خراب است، در اين اوضاع با سوء استفاده از نبود 
نظارت كافى نهادهاى مسئول، به بهانه هاى مختلف هر گونه كه مى خواهند روى 
خودروهــا قيمت مى گذارنــد و از آب گل آلود ماهى مى گيرند. ما مردم بايد ياد 

بگيريم كه حداقل با همديگر مهربان تر رفتار كنيم؛ فقط همين! 9150007824

تروريسم انتقالى 
و بازگشت آمريكا به عراق

با شكست سيطره داعش بر مناطق شمالى 
عراق در سال 2017 رسانه ها و تحليلگران 
غربــى و عربى بر اين بــاور بودند كه اين 
حركت بــه محو و نابودى اين گروهك در 
عراق منجر مى شود، اما اين انگاره به مرور 
زمان رنــگ باخت و ابعاد تــازه اى از اين 

ماجرا رخ نموده است.
پس از اعالم شكســت سيطره آن ها بر عراق 
ضمن عقب نشــينى ها، آرايش هسته هاى 
خاموش تروريســتى در اســتان هاى صالح 
الدين، كركوك و ديالى تغيير كرد و راهبردى 
مشابه اقدامات سازمان تروريستى منافقين و 
كوموله دموكرات ايران در سال هاى 60 تا 68 
اتخاذ كرده اند.براساس اين راهبرد تالش آن ها 
معطوف به ضربه زنى تدريجى وعمليات هاى 
مرگبار با هدف تضعيف نظام امنيتى عراق و 

ممانعت از وقوع ثبات پايداراست.
اين هسته هاى عملياتى با كمك مشاوران 
نظامــى آمريكايى و اســرائيلى مســتقر 
در مناطق كرد نشــين موفق به تشــكيل 
تيم هاى تروريستى نامنظم با پوشش هاى 
مختلــف شــده اند و اكنــون درمناطقى 
ســنى  غالباً  بافــت جمعيتيشــان  كــه 
هســتند به صورت مخفيانه عمليات هاى 

خودراسازماندهى مى كنند.
به گفته معاون پليس اســتان صالح الدين 
جنگجويان داعش در گروه هاى 3 تا 5 نفره 
در كوهستان پنهان مى شوند و يافتن آن ها به 

اين دليل سخت است.
در اين ميان نقش سازمان مجاهدين خلق 
به ســركردگى مريم رجوى نيز غير قابل 
چشــم پوشى اســت، زيرا تروريست ها، با 
كمك منافقيــن، روش جنگ هاى نامنظم 
عليــه قدرت مركزى عراق را فرا مى گيرند 
و بــه تيم هاى ضدامنيتــى داعش ملحق 
مى شــوند با اين تفاوت كــه محل اختفاء 
تروريســت هاى رجوى در خانه هاى تيمى 
بود و امروز ورژن داعشــى آن در بيابان ها 

سنگر مى گيرد.
نوع حمــالت داعش معطوف بــه قتل،آدم 
بــه  انتحارى،حملــه  عمليــات  ربايــى، 
مسلحانه،كشتارهاى  مراكزحكومتى،سرقت 
دسته جمعى براى احياء امپراتورى وحشت 
درهفته هاى  راهبرد  اين  خواهدبود.براساس 
گذشته شاهدحمالت آن ها به مواضع بسيج 
مردمى وارتش عراق در جاده سامرا بوده ايم 

كه با شكست مواجه شده است.
شــواهد نشــان مى دهند كه راهبرد جديد 
داعــش مقدمــه چينــى براى بازگشــت 

آمريكايى ها به عراق است.
شيوع جنگ هاى نامنظم و تشنجات داخلى 
عراق قطعاً برانــدازى دولت العبادى وجنگ 
داخلى جديــدى رارقم خواهند زد كه طبق 
معمول آمريــكا و نيروهاى ناتــو به عنوان 
آلترناتيو دولت عراق بار ديگر رسماً وارد خاك 
عراق خواهند شد و زمام امور اين سرزمين را 

به دست خواهند گرفت.
در همين راستا سفارت آمريكا در سليمانيه 
عراق نقــش اتاق برنامه ريزى ورهبرى اين 
طرح را بــازى مى كند كه پــس از افتتاح 
ايــن ســفارت برخــى تحليلگــران عرب 
درنوشــته هاى خود ســليمانيه را اسرائيل 

صغير خطاب مى كنند.
ترامپ به دنبال جبران خروج بدون پيروزى 
اوباما از عراق (با شعار بدون پيروزى زمين را 
ترك نمى كنيم) به صحنه آمده اســت و در 
آينده شاهد ابعاد روشن ترى از نقش آمريكا 

در بى ثباتى عراق خواهيم بود.

خبر
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يادداشت روز

حسين محمدى اصل

صداى مردم   

خبــــــر

امام جمعه مشهد:
مهم ترين حوزه مصرف زكات 

بايد رفع فقر و ايجاد اشتغال باشد
مهر: آيت اهللا ســيد احمــد علم الهدى ظهر 
چهارشنبه در همايش فصلى روحانيون زكات 
خراســان رضوى اظهار كرد:امروز كه دشمن 
ســفره هاى مردم و معيشــت را هدف گرفته 
است صرف شعار انقالبى دادن مشكلى را حل 
نمى كند و بايد هر مسئولى در حد توان براى 

رفع مشكالت معيشتى مردم تالش كند.
وى افزود: امروز روحانيت وظيفه مهمى دارد و آيه و حديث خواندن براى مردم كفايت 
نمى كند بلكه اين قشر بايد همراه و همدرد مردم باشند و در اين ميان زكات ابزارى براى 

نشستن پاى درد دل مردم و شنيدن مشكالت است.
نماينده مجلس خبرگان رهبرى ادامه داد: روحانيون مستقر در شهرها و روستاها بايد 
قشر آسيب پذير منطقه خود را شناسايى كنند و زكات جمع آورى شده را صرف فقراى 
همان منطقه كنند و اگر فقيرى نبود از منابع حاصل شده براى ايجاد اشتغال استفاده 
كنند. وى تأكيد  كرد: اگر اين اقدامات انجام شود مردم خود به دنبال روحانيت حركت 
خواهند كرد، دشمن تا جايى كه توان داشته است سعى در سركوب ارزش هاى دين و 
جلوگيرى از تبليغ توسط نيروى تبليغى و جهادى داشته است و در اين شرايط تالش 

ما بايد بيشتر شود.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى اضافه كرد: دشمنان هميشه به دنبال وارد آوردن 
حمله و تهاجم هستند و اگر جامعه اى به دفاع برخاستند يا دشمن مشاهده كرد كه نيروى 

دفاعى از نيروى نظامى آن ها قوى تر است به دنبال زمينه هاى ديگر مى رود.

رئيس سازمان بسيج مستضعفين:
چندين انبار «احتكار خودرو، برنج و لوازم ساختمانى» 

توسط بسيج كشف شد
رئيس سازمان بسيج مستضعفين از 
برخــورد قاطع نيروهــاى انقالبى با 
محتكران خبرداد و گفت: در چند روز گذشته 
اقالم احتكار شده زيادى توسط نيروهاى بسيج 
كشف و تحويل مراجع قضايى شده است و به 
محتكران هشــدار جدى مى دهيم كه با اين 

عمل آنان بشدت برخورد مى شود.
سردار غالمحسين غيب پرور كه در حاشيه حضور در مناطق محروم شهرستان بجنورد 
ســخن مى گفت از برنامه قاطع بسيج در برخورد با محتكران خبرداد و اظهارداشت: در 
شــرايطى كه مردم تحت فشارهاى تورم و گرانى هستند برخى دست به احتكار و انبار 

كردن مايحتاج اصلى زندگى مردم زده اند كه بايد برخورد جدى با آن ها شود.
وى درباره برنامه بسيج در رابطه با كشف و برخورد با محتكرين افزود: برنامه اى در جهت 
شناســايى محتكرين و كسانى كه انبار مى كنند به تمام رده هاى مقاومت ابالغ شده و 

رده هاى مقاومت در سراسر كشور در اين زمينه مأمور  شده اند.
غيب پرور با بيان اينكه بايد هم افزايى انقالبى در كاهش فشــارها برمردم انجام شــود، 
تصريح كرد: يكى از راه هاى كاهش فشارها، نظارت و بازرسى و شناسايى است كه البته با 

هماهنگى و كمك مراجع مربوط قانونى امكان پذير است.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين تصريح كرد: در روزهاى گذشته كشف چندين انبار 
احتكار خودرو، برنج، لوازم يدكى خودرو و لوازم ســاختمانى از دستاوردهاى اين برنامه 

بسيج است و همچنين برخى سرشاخه هاى اين احتكار هم دستگير شده اند.

به همت ستاد بزرگداشت سرداران شهيد جهان اسالم؛
همايش بزرگداشت «شهيد عارف حسينى» 

در تهران برگزار مى شود
مهر: كنگره جهانى بزرگداشت سرداران شهيد 
مقاومت با عنوان «فرزند امام» در نكوداشــت 
عالمه شهيد «ســيد عارف حسين حسينى» 
امروز از ســاعت 18 در فرهنگسراى انديشه 

تهران برگزار مى شود.
در ايــن همايش كه به همت ســتاد مردمى 
بزرگداشت ســرداران شهيد جهان اسالم و با 
مشاركت كنگره سرداران شهيد مقاومت و مؤسسه  العارف برگزار مى شود، خانواده شهيد 

حسينى و جمعى از دوستان و همرزمان وى حضور خواهند داشت.
همچنين قرار است در اين مراسم كه همزمان با سى امين سالگرد شهادت عالمه حسينى 
برگزار مى شود، از خانوده وى تقدير به عمل آيد، پخش چند نماهنگ درباره زندگى و 
اقدامات شهيد عارف حسينى و اجراى گروه سرود جوانان پاكستان از ديگر بخش هاى 
اين همايش است. عالمه سيد عارف حســين حسينى نماينده امام خمينى(ره) در 
پاكســتان و رهبر شيعيان اين كشور بود كه در سال 1367 توسط گروه هاى تندرو 

پاكستانى ترور شد و به شهادت رسيد

فرمانده پليس فرودگاه  هاى كشور:
مأمور پليس فرودگاه 

كيف 145 ميلياردى را به صاحبش رساند
فارس: سردار حسن مهرى فرمانده پليس فرودگاه  هاى كشور از بازگرداندن كيف حاوى 
145 ميليارد ريال چك و وجه نقد توسط كاركنان اين پليس به صاحب آن خبر داد و 
گفت: تقدير شايسته مجموعه نيروى انتظامى از مامور وظيفه شناس در آينده نزديك 
صورت مى گيرد. وى افزود: اين پليس امانتدار كه ســروان محمدرضا صالحى نام دارد و 
جانشــين فرمانده پليس فرودگاه رامسر اســت اين پول را در ترمينال و هنگام كنترل 
مسافران پرواز هاى خروجى به مقصد تهران و در يك كيف دستى كه بدون صاحب بر 

روى صندلى سالن رها شده بود، يافته است.
وى افزود: اين همكار وظيفه شناس پس از نااميدى از بازگشت مالك كيف، آن را با رعايت 
كليه موازين امنيتى بازگشايى كرده و متوجه مى شود كه درون آن مبالغ قابل مالحظه اى 

چك و وجه نقد به ارزش 145 ميليارد ريال قرار دارد.
فرمانده پليس فرودگاه هاى كشور خاطرنشان كرد: با پيگيرى هاى صورت گرفته توسط 
پليس فرودگاه رامسر و تماس تلفنى با صاحب كيف، اموال مكشوفه با حضور فرمانده 
يگان و نماينده حفاظت اطالعات شهرســتان پس از تنظيم صورتجلسه و بدون كم و 
كاســت به نماينده قانونى مالك كيف تحويل داده شد. سردار مهرى در پايان با اشاره 
به اينكه همكارانم در پليس فرودگاه همواره بر انجام وظايف خود راسخ هستند، تصريح 

كرد: بزودى و در يك زمان مناسب از اين پليس امانتدار و متعهد قدردانى خواهد شد.

وكالى ملت  با 
129 رأى موافق و 
111 رأى مخالف و 
3 رأى ممتنع از 
مجموع 243 آراى 
مأخوذه اعتمادشان 
را از وزير كار، 
تعاون و رفاه 
اجتماعى برداشتند

بــــــــرش

وى افزود: امروز روحانيت وظيفه مهمى دارد و آيه و حديث خواندن براى مردم كفايت 

شماره پيامك: 30004567

تركيه، عراق، آلمان، افغانستان و ديگر كشورها به دنبال معافيت از تحريم ها عليه ايران

واكنش هاى منفى جهانى به تحريم هاى ضد ايرانى

خبر

 اخبار   يكى از مسئوالن دولت آمريكا اعالم كرد كه با وجود 
پافشارى بر تحريم نفتى ايران، مذاكره درباره معافيت محدود براى 
واردكنندگان نفت خام اين كشور ادامه دارد. اين مقام آمريكايى اظهار 
داشت: دولت آمريكا همچنان قصد دارد با آغاز تحريم ها در ماه نوامبر 
امسال، صادرات نفت ايران را كاهش دهد، اما ديپلمات ها همچنان به 
مذاكره درباره معافيت هاى محدود براى واردكنندگان نفت از ايران 
ادامه مى دهند. وى از اظهار نظر درباره اينكه آيا تاكنون در زمينه 
خريد نفت ايران براى كشورهاى مختلف معافيت محدودى اعطا شده 
است يا نه، خوددارى كرد و گفت: ما همفكرى هاى خصوصى با ديگر 
دولت ها درباره اين مسائل را آشكار نمى كنيم. مسئوالن ژاپنى بتازگى 
براى تأكيد بر دريافت معافيت از تحريم هاى ضد ايرانى به آمريكا سفر 
كرده بودند. پيش بينى مى شود مشتريان عمده نفت ايران، از جمله 
چين و هند، راهى براى ادامه واردات نفت از ايران بيابند و تركيه 
نيز اعالم كرده است به خريد نفت از ايران ادامه مى دهد. از سوى 
ديگر، ديگر امضاكنندگان برجام بر پايبندى خود به اين توافق تأكيد 
كرده اند. وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا، فرانسه، آلمان و انگليس نيز 
ديروز (دوشنبه 15 مرداد ماه) در بيانيه اى مشترك بر تعهد خود بر 
حفظ صادرات نفت و گاز ايران، تأكيد كردند. در آخرين مورد وزارت 
خارجه افغانستان از واشنگتن خواست كه روابط تجارى- سياسى 

تهران و كابل را شامل تحريم هاى اين كشور عليه ايران نكند.

 آمريكا در اعمال تحريم، منافع اروپا را درنظر بگيرد
در همين حال دولت آلمان با بيان اينكه براى حفظ برجام مى جنگد، 
از آمريكا خواســت هنگام اعمال تحريم عليه كشورهاى مختلف، 

منافع اتحاديه اروپا را نيز در نظر بگيرد. خانم«اولريك ِدِمر» معاون 
ســخنگوى دولت آلمان در نشست خبرى گفت: «ما انتظار داريم 
اياالت متحده، منافع كشورهاى اروپايى را هنگام اعمال تحريم، در 
نظر بگيرد». «هايكو ماس» وزير خارجه آلمان نيز در مصاحبه اى با 
يك روزنامه آلمانى با «اشتباه» توصيف كردن خروج آمريكا از توافق 
هسته اى ايران، توضيح داد: «كسى نمى گويد اين توافق كامل بود 
ولى بهتر از نداشــتن هيچ توافقى بود. ما براى (زنده نگه داشتن) 

برجام مى جنگيم زيرا منافع امنيتى ما در آن است».

 چين از تجارت با ايران دفاع كرد
وزارت خارجه چين نيز با دفاع از روابط تجارى پكن-تهران، آن را 
شفاف توصيف كرد. اين اظهارنظر چين واكنشى به پيام توييترى 
روز گذشته دونالد ترامپ رئيس جمهورى آمريكا تلقى مى شود كه 
گفت: هركه با ايران معامله كند، ديگر طرف معامله با آمريكا نخواهد 
بود! پكن بارها با اعمال تحريم هاى يك جانبه و اصرار برخى كشورها 
به تحميل قوانين خود بر سايرين مخالفت كرده است. پيش از اين 

نيز روسيه مواضعى مشابه گرفته بود.

 سخنان عجيب العبادى
حيدر عبادى، نخست وزير عراق نيز گفت كه از تحريم هاى آمريكا 
عليه ايران حمايت نمى كند چون آن را اشتباه استراتژيك مى داند اما 
با اين حال اين تحريم ها را رعايت خواهد كرد! وى افزود: ما مخالف 
اعمال تحريم هاى بين المللى عليه ايران هستيم. نمونه اين تحريم ها 

عليه عراق پيشتر باعث تضعيف ملت و كشور ما شد.

 وظيفه دينى و اخالقى ما ايستادن در كنار ايران است
 اما سيد عمار حكيم رئيس جريان حكمت ملى عراق هم در واكنش 
به تحريم هاى ضد ايرانى اياالت متحده آمريكا گفت: وظيفه دينى 
و اخالقى ما ايستادن در كنار ايران است. وى افزود: در اين بحران 
عراق بايد راه تنفسى براى جمهورى اسالمى ايران باشد؛ چرا كه اين 

كشور در كليه بحران ها كنار ما ايستاد.

 تكذيبيه وزارت خارجه عراق
اما وزارت خارجه عراق چهارشــنبه بيانيه اى درباره تحريم هاى 

آمريكا عليه ايران صادر كرد.
احمد محجوب سخنگوى رســمى وزارت خارجه عراق در اين 
بيانيه گفت: عراق مخالف اصل تحميل تحريم عليه هر كشورى 
اســت كه در درجه اول به اقشــار مختلف مردم اين كشورها 

خسارت وارد مى كند.
وى با بيان «عراق مواضع درخشان ايران در حمايت از عراق در 
زمان بحران ها را به ياد دارد»، گفت: هر ضررى كه به كشورى 

وارد مى شود تاثيرى منفى بر امنيت و ثبات كل منطقه دارد.
وى افزود: ما معتقديم كه پيامدهاى منفى تحريم هاى آمريكا 
عليه ايران براى عراق و كل منطقه از لحاظ اقتصادى و اجتماعى 

زياد است، زيرا ايران كشور همسايه مهمى است.

پاسخ ظريف به ترامپ:
روابط بين الملل مسابقه 

«ملكه زيبايى» نيست
وزير امور خارجه ايران در واكنش به 
توييت رئيس  جمهور آمريكا درباره 
صلح جهانى نوشت: روابط بين الملل مسابقه 
جايزه «ملكه زيبايى» نيســت كه از كليشه 
نخ نماى آرزو براى صلح جهانى صحبت شود.
محمــد جواد ظريــف در توييتر نوشــت: 
«يــادآورى: روابط بين الملل، يك مســابقه 
جايزه «ملكه زيبايى» نيســت كه از كليشه 
نخ نمــاى آرزو، بــراى صلح جهانى صحبت 
شود. همچنين اين اولين بار نيست كه يك 
جنگ  طلب ادعا مى كند براى صلح جهانى 

جنگ به پا مى كند.»
وى همچنين نوشــت: «عربده كشــى، بد 
اخالقى و توييت نوشــتن بــا حروف بزرگ 
ايــن واقعيت را تغيير نمى دهد كه جهان از 
يكجانبه گرايى آمريكا خســته است. توقف 
تجارت آمريكا و از بيــن بردن يكصد هزار 
فرصت شغلى در آمريكا براى ما زياد فرقى 
نمى كند با اين حال جهان از اين امر و نهى 
كردن هاى حســاب نشده در توييتر پيروى 
نخواهد كرد. (اگر ترديد داريد) كافى اســت 
از اتحاديه اروپا، روسيه، چين و ده ها شريك 

تجارى ديگر ما بپرسيد».

مشاركت كنگره سرداران شهيد مقاومت و مؤسسه  العارف برگزار مى شود، خانواده شهيد 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

توزيع 5000 پرس غذاى متبرك بين زائران و مجاوران حرم رضوى   آستان:  5000 پرس غذاى متبرك به مناسبت روز زيارتى امام رضا(ع) در ايستگاه صلواتى باب الجواد بين زائران و مجاوران حرم 
مطهر رضوى توزيع شد. جمعى از نيكوكاران و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت كه در اين ايستگاه مشاركت داشتند از زائران حرم مطهر رضوى هنگام ورود و خروج از صحن و سراى بارگاه منور امام هشتم(ع) پذيرايى 

كردند. ايستگاه صلواتي باب الجواد(ع) در ايام مختلف سال با غذاي متبرك ميهمانسراي حضرت، كيك، آبميوه و چاي ميزبان زائران و مجاوران بارگاه منور رضوى است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
به ميزبانى آستان قدس رضوى برگزار شد

سومين جلسه كارگروه قرآنى و فرهنگى شوراى عالى 
آستان هاى مقدس و بقاع متبرك ايران اسالمى

آستان: ســومين نشست كارگروه قرآنى و فرهنگى شــوراى عالى آستان هاى 
مقدس و بقاع متبرك ايران اسالمى به ميزبانى آستان قدس رضوى برگزار شد.

سومين جلسه كارگروه قرآنى و فرهنگى شوراى عالى آستان هاى مقدس و بقاع 
متبرك ايران اسالمى صبح ديروز به ميزبانى آستان قدس رضوى در محل سالن 

جلسات سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى برگزار شد.
دستوركارهايى كه نمايندگان اعتاب درخواست داده و اعالم كرده اند در اين 
نشســت بررسى شد. جشــنواره هاى قرآنى بين اعتاب مقدسه، گزارش هاى 
ماهانــه و فعاليت هايى كه به صورت مشــترك توان اجرا دارد، مورد بحث و 

بررسى قرار گرفت.
جلسات كارگروه قرآن و فرهنگ به صورت ماهانه به ميزبانى يكى از اعتاب مقدسه 

برگزار مى شود.
نمايندگان قرآنى اعتاب مقدسه حرم حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد 
بن موسى شاهچراغ(ع)، آستان مقدس عبدالعظيم حسنى(ع)، مسجد جمكران و 

آستان قدس رضوى در اين نشست حضور داشتند.

دختران ورزشكار مشهدى به زيارت آمدند 
 آســتان: همزمان با ايام پر بركت 
تربيت  مؤسســه  ذى القعــده،  ماه 
بدنى آســتان قدس رضــوى اقدام 
بــه برگزارى تور زيارتــى يك روزه 
با حضور دختران ورزشــكار به حرم 
رضوى كرد. ايــن برنامه معنوى با 
حضور 50 تن از ورزشــكاران جوان 
از رشته هاى مختلفى نظير فوتسال، 

واليبال، بسكتبال، بدمينتون انجام شد. مجموعه ورزشى تربيت بدنى آستان قدس 
براى اين ســفر زيارتى، برنامه هايى از قبيل پيش بينى صبحانه در حرم مطهر، 
بازديد از موزه قرآن، انجام زيارت حرم و اقامه نماز جماعت، بازديد از فعاليت هاى 
بخش «شــميم رضوان»، روضه خوانى در اين محل و هديه گرفتن بسته هاى گل 

خشك تبركى را تدارك ديده بود.

ارائه الگوى پيش دبستانى اسالمى 
در بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس

آســتان: مدير گروه تعليم و تربيت اسالمى بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان 
قدس رضوى انجام پژوهش هايى ميدانى و نظرى در ارائه الگوى پيش دبستانى 

اسالمى را از كارهاى در حال اقدام اين گروه دانست.
امين بابادى گفت: گروه تعليم و تربيت اســالمى بنياد پژوهش هاى اســالمى 
آستان قدس رضوى از جمله گروه هاى تازه تأسيس اين مركز است كه در فرآيند 

بازمهندسى گروه هاى پژوهشى تشكيل شده است.
وى با بيان اينكه بي ترديد بالندگي، پيشــرفت و شكوفايي آموزشي و پژوهشي 
يك مؤسســه علمي در گرو پويايي گروه هاي علمي آن است، تصريح كرد: هم 
اكنون طرح گروه تاك(پيش دبســتانى) در دست اجراست و از ساير طرح هاى 
در دســت انجام مى توان به طرح تربيت جنسى، شناسايى معيارها و روش هاى 
ارزشيابى محصوالت فرهنگى تربيتى كودكان، طرح تجربه نگارى مدارس الگوى 
اســالمى و تدوين الگو يا الگوهاى تربيتى اسالمى، طرح الگوى اردوهاى تربيتى 

اسالمى اشاره كرد.
مدير گروه تعليم و تربيت اسالمى بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى 
مجموعه برنامه هاى پژوهشى را از ديگر فعاليت هاى محورى اين گروه دانست و 
خاطرنشان كرد: بحث تربيت جنسى از منظر اسالم از موضوعات بسيار مهم و روز 
جامعه به حساب مى آيد، در همين راستا، مسائل و موضوعاتى در اين گروه تعريف 

شده و طرح هاى پژوهشى نيز راجع به اين مباحث ارائه شده است.

خـــبر

 آستان  همزمان با بيست و پنجم ذى القعده و 
روز دحواالرض آيين افتتاحيه نخستين اجالسيه 
در  مهدويت»  انديشه  راهبردى  «مجمع  سراسرى 

حرم مطهر رضوى برگزار شد.
نخستين اجالسيه سراسرى «مجمع راهبردى انديشه 
مهدويت» ساعت 8 صبح ديروز در مركز نمايشگاه ها 
و همايش هاى آستان قدس رضوى با حضور آيت اهللا 
سيداحمد علم الهدى؛ نماينده ولى فقيه در خراسان 
رضوى، حجت االســالم والمسلمين سيد ابراهيم 
رئيسى؛ توليت آستان قدس رضوى، حجت االسالم 
والمســلمين كاظم صديقى؛ رئيس شوراى مجمع 
راهبردى انديشه مهدويت، حجت االسالم پناهيان؛ 
دبير شورا و محمد على كريمى؛ مديرعامل مجمع 
راهبردى انديشــه مهدويت و نمايندگان برخى از 

مؤسسات مهدوى برگزار شد.
در اين آيين همچنين از ســوى آســتان قدس 
رضوى حجت االسالم مسعود پورسيدآقايى؛ مدير 
مسئول مؤسســه آينده روشن، محمد شجاعى؛ 
مدير مسئول مؤسسه فرهنگى- هنرى منتظران 
منجى، حجت االســالم حسن ماليى؛ پژوهشگر 
و مولف كتب مهدويت و غالمحســين صفايى از 
فعاالن حوزه مهدويت خراسان رضوى مورد تجليل 

قرار گرفتند.
گفتنى است؛ اجالســيه مجمع راهبردى انديشه 
مهدويت با همكارى آستان قدس رضوى در روزهاى 
17 و 18 مردادماه جارى به صورت پيوسته در حرم 
رضوى برگزار مى شــود و در آن 400 نفر از فعاالن 

حوزه مهدويت از سراسر كشور حضور دارند.

 هدف مجمع راهبردى انديشه مهدويت 
توسعه فعاليت  هاى مهدوى است

رئيس شوراى مجمع راهبردى انديشه مهدويت در 
آيين افتتاحيه مجمع راهبردى انديشــه مهدويت 
گفت: مجمع راهبردى انديشه مهدويت براى توسعه، 
اتحاد و يكپارچه سازى فعاليت فعاالن حوزه مهدويت 

شكل گرفته است.
آيت اهللا كاظــم صديقى افزود: خداى متعال با اين 
هدف كه جهان با اختيار خويش موحد شود، آدميت 

را خلق كرد كه خليفه خداوند بر زمين باشد.
رئيس شوراى مجمع راهبردى انديشه مهدويت ادامه 
داد: بشر اين ظرفيت را دارد كه هر چقدر مى خواهد 
علم كســب كند، بنابراين خداى متعال در خلقت 
انســان همه علوم را براى او قرار داد. امام زمان(عج) 

نيز همان خليفه خداى متعال است كه عالِم بر همه 
علوم است.

وى افــزود: خداونــد در تعليــم بــه خليفه خود 
محدوديتى قائل نشده است، به اين ترتيب در قرآن 

كريم مى فرمايد تمامى اسماء را به حضرت آدم(ع) 
آموختيم. انسان ظرفيت جهان شمول دارد و بدون 
علم شايد به درجاتى از كمال برسد، اما به قله هاى 

آن به طور كامل نخواهد رسيد.

وى با اشــاره بــه اينكه مجمع راهبردى انديشــه 
مهدويت براى اتحاد و يكپارچه سازى فعاليت فعاالن 
حوزه مهدويت شكل گرفته است، تأكيد كرد: برخى 
مى  خواهند جريان مهدويت را ســكوالر كنند، در 
حالى كه مهدويت توام با سياســت است و بايد با 
فرهنگ  سازى و فعاليت  هاى ارزشمند اين تفكر در 

جامعه توسعه يابد.

 همه قيام  ها، انديشه  ها و فعاليت  ها
 بايد زمينه  ساز ظهور باشند

نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى هم در آيين 
افتتاحيه مجمع راهبردى انديشه مهدويت با بيان 
اينكه بايد همه قيام  ها، انديشه  ها و فعاليت  ها به سوى 
زمينه  سازى ظهور حركت كنند، گفت: برخى بر اين 
باورند كه براى تعجيل در ظهور حضرت مهدى(عج) 
احتياج به كار خاصى نيست و همين كه دعا كنند، 
براى ظهور حضرت كفايت خواهد كرد، در حالى كه 

وظيفه ما فقط دعا كردن نيست.
آيت اهللا سيداحمد علم الهدى افزود: اينكه در روايات 
تأكيد شده اســت دعا كنيد به اين معنا اشاره دارد 
كه در زمينه ظهور امام زمان(عج) و توجه به وجود 
ايشان در عصر غيبت «خواسته سازى» كنيد، يعنى 
مردم را خواهــان و منتظر حضرت كنيم، نه اينكه 

فقط بنشينيم و دعا كنيم.
وى ادامه داد: «خواســته سازى» يعنى همه مردم 

ابعــاد مختلف  واليت مــدار در 
جامعه اعم از سياسى، اجتماعى، 
فرهنگــى و زندگــى يك هدف 
متعالى را مشخص كنند و همه 
قيام  ها، انديشه  ها و فعاليت  ها به 
سوى آن هدف حركت كند كه 
ايــن هدف همان زمينه  ســازى 

ظهور است.
امام جمعه مشــهد مقــدس ابراز 
كرد: پيشــنهاد بنده براى مجمع 
اين  مهدويت  انديشــه  راهبردى 
اســت كه براى فعــاالن مهدوى 
يك برنامه ارزيابى تنظيم كند تا 
خودشان را محك بزنند كه چقدر 
در راستاى مهدويت گام برداشته اند 

و چه مقدار در راستاى «زمينه  سازى ظهور» فعاليت 
فرهنگى كرده  اند.

وى تأكيــد كرد: در فعاليت  هاى مهــدوى نبايد از 

مباحث ظهور در اذهان مردم شكل و تصورى خيالى 
ايجاد كرد تا زود از بين برود و اثر ارزشــمندى هم 
نداشته باشد، بلكه مردم بايد با وظايف خويش آشنا و 

در انجام آن هدايت شوند.

 فرهنگ مهدويت
 باعث ايجاد اميد در جامعه مى شود

دبير شوراى مجمع راهبردى انديشه مهدويت هم در 
آيين افتتاحيه مجمع راهبردى انديشه مهدويت كه 
صبح چهارشنبه در مركز نمايشگاه ها و همايش هاى 
آســتان قدس رضوى برگزار شد، گفت: مهدويت 
مهم ترين و اصلى  ترين موضوع سياسى دين به  شمار 
مى  رود، اين مهم براحتى مى  تواند اميد را در جامعه 

توسعه دهد.
حجت االســالم عليرضا پناهيان با اشــاره به اينكه 
گردهمايى فعاالن مهدوى يك ضرورت مهم است، 
عنوان كرد: هم انديشى و تبيين راهكارهاى توسعه 
فرهنگ مهدويت در سطح كشور، بخش از اهداف 
تشكيل و برپايى اجالسيه مجمع راهبردى انديشه 
مهدويت است. البته علمى و انديشه  ورز بودن مجمع 
هم موضوع مهمى است كه به وسيله آن مى  توانيم بر 

مدار تفكر ناب انقالبى حركت كنيم. 
وى تصريــح كرد: برخى متأســفانه مى  خواهند 
هيئت  ها و مســاجد مــا را ســكوالر و آن ها را از 
سياسى بودن جدا كنند، حتى وقايع كربال را فقط 
در قالب دينى بودن معرفى مى  كنند و 

آن را غير سياسى مى  دانند.
اين كارشــناس دينى با اشاره به 
اينكــه همه وقايــع كربال درس 
سياســى بود، عنوان كــرد: امام 
راحل فرمودند كــه همه مفاهيم 

دينى ما سياسى هستند.
وى با تأكيد بــر اينكه مهدويت 
مهم تريــن و اصلى  ترين موضوع 
سياسى دين است، گفت: انديشه 
مهدويت گاهى اوقات آن قدر تقليل 
داده مى  شــود كه ديگر سياسى 
بودنــش ديده نمى  شــود. برخى 
حتى ظهور حضرت را مى خواهند 
بگويند كه سياسى نيست، ما اگر 
مفاهيم ظهور را جدى مى  گرفتيم، اكنون خيلى از 
مشكالت را مى  توانستيم پيش  بينى و در مقابل آن 

برنامه  ريزى صحيح و مدبرانه كنيم.

همزمان با بيست و پنجم ذى القعده و روز دحواالرض برگزار شد

آغاز به كار اجالسيه «مجمع راهبردى انديشه مهدويت» در حرم مطهر رضوى

 اجالسيه مجمع 
راهبردى انديشه 

مهدويت در 
روزهاى 17 و 18 

مردادماه جارى در 
حرم رضوى برگزار 

مى شود و در آن 
400 نفر از فعاالن 

حوزه مهدويت 
از سراسر كشور 

حضور دارند

بــــــــرش

خبر
توليت آستان قدس رضوى:

مقاومت در منطقه ثمره مكتب انتظار است
توليت آستان قدس رضوى گفت: امروز دو مكتب انتظار و نااميدى در جهان وجود دارد كه مكتب انتظار 

زمينه ساز خداپرستى، دشمن ستيزى و دشمن شناسى است.
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در نخستين اجالسيه مجمع راهبردى انديشه مهدويت 
كه صبح ديروز در مركز نمايشــگاه ها و همايش هاى آستان قدس رضوى برگزار شد، درباره  فطرت 
عدالت خواه انسان بيان كرد: امروز دو مكتب انتظار و نااميدى در جهان وجود دارد كه مكتب انتظار 
زمينه ساز خداپرستى، ايستادگى در برابر استكبار، دشمن ستيزى و دشمن شناسى خواهد بود كه 

پرچم اين مكتب را امام خمينى(ره) در ايران اسالمى و جهان برافراشت.
وى به ويژگى هاى مكتب انظالم و نااميدى اشاره و اظهار كرد: فيلم و سريال هاى غربى مى خواهند مردم 
را به اين باور برسانند كه سرنوشت كشورها در دست غرب است و بايد اين كدخدايى را بپذيرند و دست 

از مقاومت و ايستادگى در مقابل استكبار بردارند.
توليت آســتان قدس رضوى درخصوص ويژگى هاى مكتب انتظار ابراز كــرد: اعتقاد به اين مكتب 
زمينه ساز ايجاد نيروهايى چون حشد الشعبى در عراق و نيروهاى مقاومت در سوريه و لبنان شد و اين 
تفكر را به مردمانى چون فلسطينيان نيز منتقل خواهد كرد كه براى گرفتن حق خود بايد مقاومت را 

جايگزين مذاكره كنند.
عضو شوراى عالى حوزه علميه خراسان در پايان گفت: رسانه ها بايد نسبت به تبيين جايگاه 
انتظار در جامعه تالش كنند تا اعتقاد به منجى در بين آحاد جامعه خصوصاً مردم محروم و 

ستم ديده روزافزون شود.

همزمان با ايام پر بركت 
تربيت  مؤسســه  ذى القعــده،  ماه 
بدنى آســتان قدس رضــوى اقدام 
بــه برگزارى تور زيارتــى يك روزه 
با حضور دختران ورزشــكار به حرم 
رضوى كرد. ايــن برنامه معنوى با 
 تن از ورزشــكاران جوان 
از رشته هاى مختلفى نظير فوتسال، 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
    پنجشنبه 18 مرداد 1397  26 ذى القعد ه 1439 9 آگوست 2018  سال سى و يكم  شماره 8754  

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

105 هزار تن كاغذ در حال ترخيص از گمرك   تسنيم: وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با بررسى هايى كه انجام شده بيش از 105 هزار تن كاغذ از گمركات كشور در دست ترخيص است. محمد شريعتمدارى 
درباره بررسى مشكالت كاغذ افزود: 35 هزار تن از محل گشايش هاى اسنادى يا حوالجات سال جارى و بقيه از محل تأمين اعتبار در سال قبل تأمين شده و همين طور بانك مركزى در جلسه كميسيون فرهنگى قول داد كه تمام 

ثبت سفارش هاى مورد تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى كه در بانك مركزى منتظر تأمين اعتبار است، تأمين اعتبار خواهد شد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
آهن تا 70 درصد گران شد

تسنيم: رئيــس اتحاديه آهن فروشان 
بــا اعالم اينكه در حــال حاضر قيمت 
آهن 60 تا 70 درصد نسبت به قيمت 
واقعى آن رشد پيدا كرده است، گفت: 
كارخانجات بايد براى مديريت قيمت ها 
افزايش عرضه را انجام دهند.محمد آزاد 
با اشاره به اينكه تجمع عده اى در بازار 
شاد آباد از طرف آهن فروشان نبوده است، اظهار داشت: عده اى از ابزارفروشان 
در بازار آهن نسبت به عملكرد شهردارى در وضعيت مالكيت مغازه هاى خود 
مشكل داشتند و ترجيح دادند مغازه هاى خود را دو روز تعطيل كنند كه اين 
موضوع هيچ ربطى به آهن فروشــان ندارد.وى با تأكيد براينكه در حال حاضر 
بــازار آهن به عملكرد خود مى پردازد و هيچ مغازه اى تعطيل نيســت، افزود: 
متأســفانه كاهش عرضه و قيمت هاى باالى شــمش در بورس باعث شده تا 

قيمت آهن از رقم واقعى خود به هر كيلو 4700 تا 5000 تومان برسد.

گرانى 50 درصدى مسكن طبيعى شد
تسنيم: معاون مســكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازى با اشاره به اينكه 
پيش بينى ما اين است كه در نيمه دوم سال با ثبات بازار ارز بازار مسكن رونق 
گيرد، گفت: افزايش قيمت مسكن در پنج سال متعادل است و طبيعى است.

حامد مظاهرى، با اشاره به اينكه پيش بينى ما اين است كه در نيمه دوم سال 
با ثبات بازار ارز بازار مسكن رونق گيرد، گفت: افزايش 50تا60درصدى قيمت 
مسكن در پنج سال متعادل و طبيعى اســت، اما بازارهايى مانند ارز افزايش 
حبابى داشته اند. بهترين سرمايه گذارى در بازار سرمايه است چرا كه شفافيت 
بيشترى دارد.مظاهرى با اشاره به اينكه از نيمه دوم سال گذشته بخش مسكن 
وارد رونق نسبى شد، گفت: صنايع پايين دستى بخش مسكن مى تواند نقش 
مؤثرى در ايجاد اشتغال داشته باشد. در حال حاضر اقتصاد در شرايط چالشى 

قرار دارد و هرگونه صحبت از تحريم آسيب زيادى به اقتصاد وارد مى كند.

قيمت ها در بازار خودرو نزولى شد
ايسنا: رئيــس اتحاديه صنف نمايشگاه داران و فروشندگان خودروى تهران از 
نزولى شــدن قيمت ها در بازار خودروهاى داخلــى و وارداتى به دنبال اجراى 
بســته جديد ارزى دولت خبر داد.سعيد موتمنى با بيان اينكه در همين چند 
روز قيمت خودروهاى داخلى به طور ميانگين 18 درصد و خودروهاى وارداتى 
نيز 6 درصد كاهش يافته است، خاطرنشان كرد: دليل نزولى شدن قيمت ها در 

بازار خودرو، معرفى و اجرايى شدن بسته جديد ارزى دولت است.

يارانه نقدى 25 مرداد ماه 
در حساب سرپرستان خانوار است

 45500 نقــدى  يارانه  نودمين  مهر: 
تومانى، پنجشــنبه 25 مــرداد ماه به 
حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد 
شــد.يارانه نقــدى 45500 تومانى در 
حالى پنجشــنبه 25 مرداد ماه با ورود 
به ايستگاه نودم به حساب سرپرستان 
خانوار واريز خواهد شــد كه طى اين 

سال ها همواره قرار بر اصالح روند واريز اين مبلغ بوده است.

سقف ارز مسافرتى 5000 يورو شد 
صداوسيما:با ابالغ بانك مركزى امكان خريد ارز براى 23 نوع مصرف خدماتى 
از صرافى هاى مجاز وجود دارد و مسافران مى توانند تا سقف 5000 يورو براى 

سفر به كشور هاى ديگر ارز خريدارى كنند.
با تصميم هيئت دولت خريد و فروش ارز دوباره آزاد شد و صرافى ها به چرخه 
فعاليت بازگشتند. در راستاى اجرايى شدن بسته سياست ارزى بانك مركزى 
دســتورعمل خريد و فروش ارز در شــبكه صرافى هاى مجاز را اعالم كرد كه 
براســاس آن كليه صرافى هاى مجاز معتبر مى توانند نســبت به خريد ارز به 
صورت اســكناس با رعايت مقررات ارزى و مقررات مبارزه با پولشــويى اقدام 

كنند.
بر اين اساس فروش ارز به صورت اسكناس ازجانب صرافى هاى مجاز معتبر بابت 
مصارف ارزى خدماتى با رعايت مقررات ارزى و مقررات مبارزه با پولشويى مجاز 
است و صرافى هاى مجاز معتبر مى توانند حداكثر پنج درصد از حواله هاى ارزى 
خريدارى شــده را تبديل به ارز بصورت اسكناس كرده و در چارچوب مصارف 
خدماتى به فروش رســانند. البته تمامى هزينه هاى نقل و انتقاالت و تبديالت 

ارزى به عهده مشترى خواهد بود.
 براســاس اعالم بانك مركزى مســافران مى توانند با ارائه بليت- گذرنامه- ويزا 
(در مورد كشورهايى كه نياز به ويزا دارند) تا سقف 5000 يورو يا معادل آن به 
ساير ارزها، از صرافى هاى مجاز ارز خريدارى كنند. همچنين صرافى ها مجازند 
تا ســقف معادل مبلــغ 100 يورو براى هر نفر بابت هزينه خدمات كنســولى 
ســفارت خانه هاى خارجــى، از جمله خدمــات اخذ رواديد و كنســولى ارز به 

متقاضيان بفروشند.

فروش دالر 8800 تومانى از سوى دالالن
ايلنا: در حال حاضر بيشــتر معامــالت از طريق دالالن انجام مى شــود، به 
طورى كه براساس مشــاهدات، بيشتر گردشگران خارجى نيازهاى ارزى خود 

را توسط اين بخش از بازار برطرف مى كنند. 
نــرخ هر دالر آمريكا در محدوده 8800 تومان تا 9260 تومان و نرخ هر يورو 
نيز در محدوده  10 هزار و 500 تومان تا 11 هزار تومان خريدوفروش مى شود.

نكته جالب توجه بازار افزايش نرخ لير ترك است. به طورى كه نرخ هر لير در 
محدوده 1700 تومان تا 2200 تومان معامله مى شود.

همچنين نرخ قطعه سكه تمام با تصوير امام(ره) در بازه قيمتى 3 ميليون تا 3 
ميليون و 250 هزار تومان و نرخ هر قطعه ســكه تمام بهار آزادى در محدوده 
2 ميليون و 700 هزار تومان تا 3 ميليون در تابلوى اعالنات درج شده است.

نرخ جديد جرايم تخلفات صنفى اعالم شد
تسنيم: براساس مصوبه هيئت وزيران، جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور 

نرخ جديد جرايم تخلفات صنفى را اعالم كرد.
- ارزش ريالــى تخلفات مندرج در تبصــره (3) ماده (72)  قانون نظام صنفى 
كشــور و اصالح بعد آن به مبلغ 4 ميليــون و 490 هزار (4/490/000) ريال 

تعديل مى شود.
ميزان جرايم تخلفات تا 30 ميليون تومان افزايش يافته است.

ميزان جرايم تخلفات در قانون يادشده  به شرح جدول زير تعديل مى شود:

ارقام/ريالتخلفاترديف

1200000تبليغات بدون پروانه كسب معتبر (حداقل)1

300000000تبليغات بدون پروانه كسب معتبر (حداكثر)2

2400000تعطيلى منجر به عسر و حرج مصرف كننده (حداقل)3

24000000تعطيلى منجر به عسر و حرج مصرف كننده (حداكثر)4

960000عدم درج قيمت در هر بار5

840000عدم صدور صورتحساب در هر بار6

720000عدم نگهدارى صورتحساب يا عدم ارايه آن به ماموران7

عدم رعايت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند 8
2000000(گ) ماده (37) قانون براى مرتبه اول

عدم رعايت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند 9
7600000(گ) ماده (37) قانون براى مرتبه دوم

عدم رعايت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند 10
(گ) ماده (37) قانون براى مرتبه سوم و مراتب بعدى

15000000

ذره بين

شاد آباد از طرف آهن فروشان نبوده است، اظهار داشت: عده اى از ابزارفروشان 

سال ها همواره قرار بر اصالح روند واريز اين مبلغ بوده است.

 اقتصاد/ زهرا طوسى   خانوارهاى ايران 
طى چهار ماه اول امســال با گرانى فزاينده 
كاالهاى مختلف روبه رو شده اند كه اين روند 
دراقالم اساســى تا 30درصــد تخمين زده 

مى شود.
البته قرارشــده قيمت كاالهاى اساســى با 
اختصاص ارز4200 تومانى تا فروردين سال 
آينده افزايش نيابد، اما چرا حباب قيمت ها 

دربازار كاالهاى اساسى نمى تركد؟
بانك مركــزى و مركز آمار نرخ تورم را بين 
8/7 و 10/2 درصــد اعالم كرده و معتقدند 
كه آمارشان درباره تورم درست است، اما يك 
بررسى ساده درباره مقايسه قيمت ها با سال 
قبل نشان مى دهد تورمى كه مردم تحمل 

مى كنند، بيش از 30 درصد است.
شــهروندان در چند ماه اخير با موج گرانى 
در بــازار پروتئين، برنج، روغــن و لبنيات 
روبه رو  شده اند كه با توجه به فاصله درآمدها 
و هزينه ها فقط ســفره شــان را كوچك تر 
كرده اند. براى مثــال على خدايى، نماينده 
كارگران در شــوراى عالى كار كشور تأكيد  
كرده است: بررسى ها و مطالعات ما در كميته 
دســتمزد كانون عالى شوراهاى اسالمى كار 
كشور كه به صورت مقايسه اى بين دو مقطع 
هفته آخــر دى ماه 96 با 
تيرماه 97  اول  هفتــه 
حكايت از افزايش 48/2 
هزينه هاى  درصــدى 
بــراى  دارد.  خانــوار 
مثال گوشــت كيلويى 
55هزارتا 60 هزارتومان، 
مرغ كيلويــى 10 هزار 
تومــان، رشــد قيمت 
حبوبات و ماست و پنير 
و كره، جهش سرســام 
آور شوينده ها، و 9000 
تومانى شدن تخم مرغ، 
جان سفره هاى ايرانى را 
گرفت. حتى طبق اعالم 
بانك مركزى نيز، قيمت 
ُخرده فروشى لبنيات در 
هفته منتهى به دوازدهم 
مردادماه نسبت به هفته 
قبل 18/3  مشابه سال 
 36/6 تخم مرغ  درصد، 
درصد، برنج 9/9 درصد، 
حبــوب 1/3 درصــد، 
ميوه هــاى تــازه 64/3 
تازه  درصد، سبزى هاى 
17/7 درصد، گوشــت 
قرمز 29 درصد، گوشت 
قند  درصد،  مرغ 14/3 
و شــكر 2/7 درصــد، 
و  درصد   19/2 چــاى 

روغن نباتى 10/9 درصد رشد داشته است.
اين رخــداد تلخ كه فروشــندگان به دالر 
ربطــش مى دهند، باعــث كاهش مصرف 
پروتئين در خانوارهاى كم درآمد شده است. 
حتى احمد مقدســى رئيس انجمن صنفى 
گاوداران هم متضرر شدن توليدكنندگان به 
خاطر گرانى بيش از حد را رسانه اى كرده و 
از فاصله 45 هزار تومانى قيمت گوشت گاو 

از توليد تا مصرف مى نالد.
 او مى گويد: ميانگين كشورى قيمت هر كيلو 
گاو زنده 15 هزار تومان است، اما در غياب 
نظارت ها، قيمت گوشت در بازار به 60 هزار 
تومان رسيده اســت و اين حجم مراجعات 
مردمــى را كاهــش داده و بــه ضرردهى 

توليدكنندگان دامن زده است.
 اما نكته جالب در گرانى ها مشاركت دولت 
در پذيــرش افزايش قيمت واحدهاى توليد 
لبنيات و اضافه شــدن نرخ انواع موادغذايى 

بود كه به بهانه سودآورى صادر مى شد. 

 حكايت 25 قلم كاال
نگاهى به مصوبه جديد هيئت دولت نشان 
مى دهد كه 25 قلم كاال در فهرست دريافت 
ارز 4200 تومانــى قرار گرفته انــد. بر اين 

اساس كاالهايى مانند برنج، گندم، گوشت 
قرمز گرم و ســرد، مرغ، تخم مرغ، كنجاله، 
كاغذ روزنامه، روغن و ذرت مهم ترين اقالم 

مشمول دريافت ارز دولتى هستند.
تاجگردون  غالمرضــا 
رئيس  كميسيون برنامه، 
بودجــه و محاســبات 
مجلس، با اشاره به اين 
مصوبــه و بيــان اينكه 
قيمــت كاالهاى اساســى مــردم افزايش 
نمى يابد، تأكيد  كرده است كه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مكلف است بر اقالمى كه با 
ارز دولتى به آن ها تخصيص مى يابد تا مرحله 
رسيدن به دست مصرف كننده نظارت كند.

وى تأكيد  كرده اســت كه مردم نگران مواد 
غذايى نباشند چراكه راهكارها براى تأمين  
كاالهاى اساسى مشخص شده و در اين زمينه 
سختى وجود ندارد، اما پرسش اين است كه 
چــرا قيمت هاى كاالهاى اساســى كاهش 
نمى يابد ومقاومت ها همچنــان ادامه دارد؟

 دولت در وضعيت متناقض بين توليد 
كننده و مصرف كننده

ارض  بهرامــى  دكتــر 
هيئت   اقــدس عضــو 
نمايندگان اتاق بازرگانى 
تهران و دبير سابق ستاد 
تنظيم بازار كشور اما در 
گفت و گو با خبرنگار ما با اشــاره به مسئله  
برجام و تحريم ها، افزايش قيمت دالر و اثر 
روانــى افزايــش قيمــت ارز روى كاالهاى 
وارداتى توضيح مى دهد: تأثير  قيمت ارز روى 
كاالهاى وارداتى از جمله تأثير  روى قيمت 
كنجاله، ذرت و خوراك دام كه باعث شــده 
هزينه توليدكنندگان برخى از اقالم معيشتى 
مثل گوشــت، مرغ و تخم مرغ افزايش پيدا 
كند و به تبع آن وقتى شــير افزايش داشته 
باشد، انواع لبنيات هم دچار افزايش قيمت 
مى شود. وقتى دالر گران مى شود، روغن خام 
وارداتى گران شده و به تبع آن روغن ساخته 
شده هم افزايش پيدا مى كند و اين ها مثل 

يك سلسله زنجير به هم پيوسته هستند.
وى تأكيد  مى كند: با اين شــرايطى كه ذكر 
شــد، دولت در يك وضعيت پارادوكسى و 
متناقض قرار مى گيــرد كه توليد كننده ها 
مدعى هستند با توجه به افزايش قيمت ها 
و هزينه هاى تمام شــده محصوالتشــان، 
قيمت هاى فعلى برايشــان صرف نمى كند.  

 ازرانت تا يارانه 100 هزارميلياردى
وى تأكيد  مى كند: به لحاظ كارشناســى با 
اين تصميم دولت كه براى تامين  كاالهاى 
اساســى با هدف جلوگيرى از تورم عمومى 
كاالهاى معيشتى، ارز را دو مرتبه از 4420 
تومانى كه به عنوان ارز دولتى مى شناختيم 
و قرار بود تدريجاً تا پايان سال به قيمت آزاد 
نزديك بشــود، عقب گرد كرد و دوباره ارز 
دولتى را براى كاالهاى اساسى 4200 تومان 

اعالم كرد، مخالفم.
وى توضيح مى دهد: متأسفانه  با اين اقدام اگر 

20 ميليارد دالر هم براى كاالهاى اساســى 
مورد نياز باشــد يعنى ما حــدود 80 هزار 
ميليارد تومان تا پايان سال بايد براى تامين  
كاالهاى اساسى يارانه ارزى در نظر بگيريم، 
اين رقم 80 هزار ميليارد تومان يارانه ارزى 
اگر به يارانه نقدى كه 40 هزار ميليارد تومان 
اســت اضافه شود، حجم 120 هزار ميليارد 

تومانى را تشكيل مى دهد.
وى ادامه مى دهد: من به عنوان كارشــناس 
نظرم اين اســت كه دولت مى توانســت به 
ســمت تك نرخى شدن ارز حركت كرده و 
اين 100 هزار ميليارد تومان را بخشى را به 
صورت مستقيم به جامعه هدف كه حداكثر 
پنج دهك جامعه هستند و شامل مستمرى 
بگيران، بازنشســتگان و افراد تحت پوشش 
نهادهاى حمايت را شــامل مى شد، بپردازد 
كه ناچار نشويم براى اين تصميم دو مرتبه 
فضاى كنترلى و امنيتى، و فضاى انتظامى 
را بر كشور حاكم كنيم كه به چه كسى ارز 
مى دهيم و براى چه كارى؟ آيا كاال را آورد، 
آيا آن را با قيمت مورد نظر دولت در شبكه 
توليد و توزيع قرارداد يا خير، و مصرف كننده 
نهايى كه دولت دارد برايش يارانه مى دهد از 

اين يارانه عظيم برخوردارهست يا نه؟
وى تصريح مى كند: مثال فرض كنيد براى 
واردات نوعى از روغن ما ارز 4200 تومانى 
مى دهيم و براى بخشــى از واردات روغن 
ارز 7200 تومانى تخصيص پيدا مى كند، 
ارز حاصــل از روغن توليدى از ارز 4200 
تومانى بايد با قيمت ليترى دو هزار تومان 
عرضه شده و آن روغن ارز 7200 تومانى 
بايد با سه هزار تومان عرضه شود حاال چه 
تضمينى وجود دارد كه در بازار آن روغن 
دو هزار تومانى هم سه هزار تومان عرضه 
نشــود؟ مصرف كننده چطور بايد تفاوت 
اين دو را متوجه شــود؟ بــراى همه اين 
اقالمى كه ما قرار اســت سوبسيد بدهيم 
كه 25 قلم هست احتمال چنين تداخل و 
سوء استفاده اى وجود دارد. وى مى افزايد: 
عرضــه اين 25 قلــم 4200 تومانى مثل 
برنج، گندم، گوشــت قرمز، گرم و ســرد، 
مرغ و تخم مــرغ و روغن كنجاله به نظر 
من مى تواند بازار را دچار سردرگمى كند و 
زمينه فساد و سوء استفاده و رانت را فراهم 
كند و متاســفانه دولت براى جلوگيرى از 
اين سوءاســتفاده هاى احتمالى بايد يك 
شبكه گســترده بازرسى و نظارت را فعال 
كند كه آن ها هم خودشان هزينه سنگينى 
را به اين شــبكه تحميل مى كنند و نهايتا 
فضاى قيمت دســتورى در كشور حاكم 
مى شــود كه به نظر من مغاير جهت كلى 
دولت كه آزاد ســازى اســت و حمايت از 
اقتصاد خصوصى و رقابتى هست مى شود. 

 تنظيم بازار روى كاغذ درست است
وى مى افزايــد: البته قرار اســت اين دوره 
مراقبت بيشترى شود و واردكنندگانى كه 
اهليت بيشــترى دارند ايــن ارز را دريافت 
كنند و قيمت هايشــان را كنترل بكنند به 
طورى كه از مبادى ورودى كه كاال مى آورند 

قيمت هاى خريد كنترل شود و موقعى كه 
به كشــور وارد مى شود نيز كنترل شود كه 
اگــر ارز گرفتند در قبال آن حتماً كاال وارد 
و با قيمت متعارف توزيع كنند، روى كاغذ 
همه اين ها توى برنامه هســت ولى سابقه 
نشــان داده است وقتى دالر 4000 تومانى 
قيمت واقعيش بيش از 7000 تومان هست 
اين 3000 تومان حاشــيه سود زمينه سوء 
استفاده را فراهم مى كند و هركس دستش 
برسد در هر مقدارى كه بتواند از آن استفاده 
مى كند، آن كســى كه مى خواهد وارد كند 
ســعى مى كند ارز بيشترى از كشور خارج 
كنــد و آن كه وارد كرده ســعى مى كند با 
قيمــت باالترى بفروشــد و همين طور در 
جاهــاى مختلف زمينه براى فســاد بالقوه 
فراهم است و كاش دولت اين راه را اصالح 
و به ســمت تك نرخى شدن ارز برود و اگر 
مى خواهد اين كاال را به دست مصرف كننده 
به قيمت پايين تر برسد آن مابه التفاوت را به 

خود مصرف كننده بدهد.

 لزوم نظارت بربازار كاالهاى اساسى 
ســبحانى فــر عضــو 
كميســيون صنايــع و 
معادن مجلــس نيز در 
گفت و گو با خبرنگار ما 
با تأكيد  بــر اينكه بايد 
منتظر باشيم تا كاهش قيمت ارز و مصوبه 
دولت تأثير  خودش را بر بازار بگذارد، تأكيد  
مى كند: در شــرايط خاصى قــرار داريم و 
نظارت بر كاالهاى اساسى مردم بايد بيشتر از 
قبل صــورت گرفته از يارانه بيشــترى نيز 

برخوردار شود.
وى مى افزايد: اينكه كدام بخش خصوصى يا 
دولتى فرايند تهيه و توزيع كاالهاى اساسى 
را انجام بدهند شــايد تفاوتــى نكند آنچه 
اهميت دارد اين اســت كــه در هر صورت 
بايد كنترل نظارت و بيشترى بر اين فرايند 
صورت بگيرد وگرنه در هر دو سيستم دولتى 

و خصوصى رانت ايجاد مى شود.
وى معتقد است كه تا جايى كه امكان دارد 
بايد شيوه اى اتخاذ شود كه مايحتاج ضرورى 
مردم از طريق دريافت رفاه كارت يا واريز به 
حساب افراد انجام شود تا دست هاى كمترى 
در اين ميان دخالت داشته باشند چون حتى 
اينكه مــا بگوييم محصــوالت غذايى را به 
صورت بسته بندى در اختيار مردم بگذاريم 

احتمال فساد در آن وجود دارد.
وى با اشــاره به اينكه در ميان شيوه هاى 
اتخاذ شــده بــراى حمايت از اقشــار كم 
درآمد در شــرايط فعلى، بحث رفاه كارت 
نيز مطرح اســت، دولت در كارگروهى كه 
از سه قوه تشكيل شــده در حال بررسى 
راهكارهاى متفاوت هســتند تا از فشــار 
بيشتر بر طبقات پايين جامعه جلوگيرى 
شود.گفتنى اســت در يك نظرسنجى76 
درصد از شركت كنندگان اعالم شده بود 
كه بــراى حذف رانــت و توزيع و نظارت 
درست كاالهاى اساسى از واردات تا عرضه 

كاال دولت خود وارد گود شود.

تأكيد كارشناسان بر ضرورت تطبيق قيمت اقالم 25 گانه با ارز 4200 تومانى

بازار كاالهاى اساسى به كاهش قيمت تن مى دهد؟ خاموشى براى همه 
يا افزايش قيمت 
براى پُرمصرف ها؟

هرساله با فرارسيدن فصل تابستان و افزايش 
ناگهانــى مصرف بــرق و به تبــع آن، بروز 
خاموشــى در خيلى از نقاط كشور، وزارت 
نيرو و رسانه هاى جمعى زمان و هزينه  زيادى 
را صــرف تبليغ براى كاهــش مصرف برق 
مى كنند. در سال 96، با كاهش بارندگى ها، 
توان توليد برق نيروگاه هاى برق آبى كشــور 
كاهش يافت؛ امســال نيز كاهش حدود 30 
درصدى در ميزان بارش كشور موجب افت 
حدود 3000 مگاواتى توليــد نيروگاه هاى 
برق آبى كشور در مقايســه با سال گذشته 
شده اســت. به اين ترتيب با فرارسيدن فصل 
گرما نيروگاه هاى كشــور فشار زيادى براى 
تأميــن برق خانگى و صنعتى مشــتركين 
متحمل شدند و در يك ماه اخير، خاموشى ها 
در سراسر كشور افزايش يافته كه بيشترين 
خســارت را متوجه بخش هــاى صنعتى و 
توليدى كشور كرده است. تلف شدن حدود 
6000 قطعه مرغ در شهرستان گناباد تنها 
نمونه اى از خســارات واردشده به واحدهاى 

توليدى كشور بر اثر قطعى برق بود.
قيمت بــرق در ايران ارزان ترين قيمت را در 
بين تمام كشــورهاى دنيــا دارد و به گفته 
هوشــنگ فالحتيان، معاون ســابق وزارت 
نيــرو در امور برق و انرژى، مشــتركين در 
ايران بدون احتساب قيمت سوخت مصرفى 
نيروگاه ها، تنها حــدود 60 درصد از قيمت 
تمام شــده  برق را مى پردازند و مابقى آن از 
طريق يارانه دولتى تأمين مى شود. بنابراين 
مصرف بيشــتر برق با بهره مندى بيشتر از 

يارانه دولتى همراه است. 
در ساليان گذشــته به دليل افزايش ميزان 
مصرف برق در فصل تابســتان نســبت به 
فصول ديگر ســال، وزارت نيرو اقدام هايى از 
قبيل افزايش يكسان قيمت برق براى تمامى 
مشتركين، درخواست براى تغيير ساعت كارى 
ادارات بــه قبل از اوج بار و ارائه  طرح هايى به 
واحدهاى صنعتى را براى مقابله با خاموشى ها 
در فصل تابستان انجام مى داد؛ اما اين راهكارها 
تنها براى كوتاه مدت جوابگو بود و در بلندمدت 
تغيير چشمگيرى در اصالح و كاهش مصرف 
مشتركين روى نداده است و همچنان يارانه 
بيشترى به مشتركين پرمصرف تخصيص داده  
مى شود. دولت در پنج سال گذشته، چهار بار 
تعرفه  برق را براى همه  مشــتركين با درصد 
يكســانى افزايش داده است، اما اين روش به 
اصالح الگوى مصرف مشــتركين و كاهش 

خاموشى ها كمك نكرده است.
كاهش مصرف مشــتركين، نيازمند اعمال 
الگويى جديــد از تعرفه گــذارى به صورت 
پلكانى-افزايشى است كه مشتركين پرمصرف 
را هدف قرار مى دهد. اين الگو حد مجازى از 
مصرف را با توجه به شرايط اقليمى و ميانگين 
مصرف هــر منطقه، تعيين مى كند. مصرف 
كمتر از اين ميزان در زمره  كم مصرف ها قرار 
مى گيرد كه تعرفه  آن ها ارزان تر از ميانگين 
تعرفه ها محاسبه مى شــود. مصرف بيشتر 
از حــد مجاز هم به عنــوان پُرمصرف تلقى 
مى شــود كه ميزان تعرفه  آن هــا با افزايش 
مصرف به صــورت ناگهانى و پلكانى افزايش 
مى يابد. اعمال اين روش كه در بســيارى از 
كشورهاى صنعتى دنيا اجرا مى شود، با اعمال 
هزينه هــاى زياد بر مشــتركين پُرمصرف، 
كل مشــتركين را به اصالح الگوى مصرف 
وادار مى كند و بــار افزايش تعرفه را از روى 
دوش عموم مردم برمى دارد. اعمال اين الگو 
نيازمند ايجاد زيرساخت هايى همچون اصالح 
شكل ســاختارى قبض هاى برق و استفاده  
تمام مشــتركين از كنتورهاى سه تعرفه اى 
يا سه زمانه اســت. در قبض هاى برق اشاره  
مشــخص و قابل فهمى به ميزان مصرف در 
ســاعات اوج بار و هم چنين مقايسه  مصرف 
مشتركين نســبت به ميانگين مصرف آن 

منطقه نشده است.
اصــالح نظام تعرفه اى نيازمنــد درج دقيق 
دوره هاى مصرفى مشتركين در زمان اوج بار 
و مقايســه  مصرف آن ها با حد مجاز مصرف 
آن منطقه است. همچنين وجود كنتورهاى 
سه زمانه كه ميزان مصرف را در زمان حداقل 
و حداكثــر بار تفكيك كند، بــراى تمامى 
مشتركين الزامى است. هم اكنون نزديك به 
50 درصد از مشتركين كشور از كنتورهاى 
قديمى يك زمانه استفاده مى كنند كه الزم 
است تعويض آن ها در دستور كار قرار گيرد.

به نظر مى رسد كه مســئولين وزارت نيرو 
با جدى شــدن كمبود برق كشور، با هدف 
اصالح الگوى مصرف مشــتركين برق، به 
دنبــال افزايش قيمت براى مصرف باالتر از 
الگو هســتند. به گفته حائرى، معاون وزير 
نيرو، اين وزارتخانه قصد دارد كه از مهرماه 
ســال جارى، با تعريف يك الگوى مصرف 
جديد، اصالح تعرفه برق را براى مشتركين 
پُرمصرف پيگيرى كند. اميد است كه دولت 
با درس گرفتن از شيوه هاى نادرست اصالح 
قيمت در گذشته، عزم خود را براى استفاده 
از ابــزار قيمتــى و اصالح نظــام تعرفه اى 
به منظور اصالح الگوى مصرف مشــتركين 
جزم كند؛ به نحــوى كه از هدررفت منابع 
كشــور و پرداخــت يارانه به مشــتركين 

پُرمصرف جلوگيرى شود.

يادداشت
عرفان روزبهانى

دادستان به واردكنندگان كاال هشدار داد

20سال حبس تا اعدام در انتظار اخاللگران اقتصادى

خبر

 ميزان   دادستان تهران با هشدار به شركت هاى تجارى كه 
در واردات كاال،ارز 4200تومانى گرفتند و برخالف تعهد خود 
واردات،  صورت  در  يا  و  نكرده  اقدام  كاال  واردات  به  نسبت 
جعفرى  داد.  جدى  هشدار  فروختند،  آزاد  را  وارده  كاال هاى 
دولت آبادى با تأكيد  بر اينكه رسيدگى به اين پرونده ها در شعب 
ويژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است، از بازداشت 65 
نفر و ممنوع الخروجى 106 نفر از متهمان اين پرونده ها خبر داد 
و اظهار كرد: از اين تعداد 53 متهم در پرونده هاى ارزى و واردات 
گوشى تلفن همراه و 12 نفر در پرونده واردات اتومبيل بازداشت 
شدند. دولت آبادى اعالم كرد: دادستانى تهران در پرونده هاى 
ارزى و تلفن همراه تاكنون 23 فقره كيفرخواست صادر كرده 
كه به موجب آن 24 متهم تحت تعقيب قضايى قرار گرفته و 

بزودى در دادگاه محاكمه خواهند شد.

 هشدار به شركت هاى تجارى واردكننده كاال
دادستان تهران با هشــدار به شركت هاى تجارى كه در امر 
واردات كاال، ارز 4200 تومانــى از دولت دريافت كردند و بر 
خالف تعهد خود نســبت به واردات كاال اقدام نكرده و يا در 
صورت انجام واردات، كاال هاى وارده را به نرخ آزاد به فروش 
رســاندند، اظهار داشــت: تصور مديران اين شركت ها مبنى 
بر اينكه مى توانند به صرف پرداخت جريمه گران فروشى بر 
اســاس قانون تعزيرات حكومتى از مسئوليت خطير خود در 
ايجاد وضع بحرانى در حوزه ارز واردات كاال شانه خالى كنند، 
محكوم به بطالن است و به مديران اين شركت هشدار داده 
مى شــود كه اقدامات ارتكابى از سوى آنان به موجب قانون 
مجازات اخاللگران در نظام اقتصادى كشور مصوب 1369 و 
اصالحات آن مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت كه وفق بند 

ب. از ماده يك آن، «گران فروشــى كالن» و «احتكار عمده» 
ارزاق يا ساير نيازمندى هاى عمومى با توجه به شاخص هاى 
«ميزان خســارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار 
فســاد مترتب بر آن» چنانچه با وصــف فوق رخ دهد، اقدام 
مجرمانه محسوب شده و مجازات آن، پنج تا 20 سال حبس، 
ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و 20 تا 74 ضربه شالق 

در انظار عمومى است.
دولت آبادى خاطرنشان كرد: چنانچه اين اقدامات در چارچوب 
اتهام افســاد فى االرض باشــد، در صورت اثبات اتهام متهم با 

مجازات اعدام مواجه خواهد شد.

فرض كنيد براى 
واردات نوعى 
از روغن ما ارز 
4200 تومانى 
مى دهيم و براى 
بخشى از واردات 
روغن ارز 7200 
تومانى تخصيص 
پيدا مى كند، ارز 
حاصل از روغن 
توليدى از ارز 
4200 تومانى بايد 
با قيمت ليترى دو 
هزار تومان عرضه 
شده و آن روغن 
ارز 7200 تومانى 
بايد با سه هزار 
تومان عرضه شود 
حاال چه تضمينى 
وجود دارد كه در 
بازار آن روغن دو 
هزار تومانى هم سه 
هزار تومان عرضه 
نشود؟ 

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

مشــکالت دارویی بیماران خاص برطرف شــد ایسنا: دکتر غالمرضا اصغری رئیس سازمان غذا و دارو درخصوص توزیع نشــدن داروی برخی بیماران خاص نظیرهموفیلی ها از سوی شرکت های 
توزیع کننده دارو در برخی از استان های کشور گفت: بخشی از این کمبودها به این دلیل است که داروخانه نمی تواند اقالم را نقدی بخرد و شرکت های پخش می گویند ما دارو را نقدی می فروشیم. هیچ 
کدام از این مسائل منجر به این نشد که دارو به دست بیمار نرسد. البته در بخش هایی به شکل کمبود ظاهر شد، اما بعد از دریافت گزارش های آن، سازمان غذا و دارو مداخله کرد و مشکل برطرف شد. 
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نیم نگاه

یادداشت

 سعید شعرباف تبریزی

گفت وگو با سخنران تجمع اعتراضی طالب مشهدی که فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داد

مردم از روحانیت توقع مطالبه گری دارند
»درس های مشهد« برای 

روحانیت انقالبی قم و تهران 
اگر از حرف های کوچه و بازاری مغرضان که 
سعی می کنند ناکارآمدی ها و بحران های به 
وجود آمده از سیاست های غربگرایان ایرانی 
را به گــردن روحانیــت بیندازند، بگذریم 
و تحلیل این طنز تلــخ را به زمان دیگری 
واگذار کنیم، بی شــک نمی تــوان از این 
حقیقت غافل شد که »تمامیت این نظام، 
مرتبط و متصل و همزاد اســت با عملکرد 

روحانیت«. 
این سخن بدان معناست که با وجود همه 
ضعف هــا و تهدیدهایی که جریان حوزوی 
با آن دســت به گریبان است، همین اآلن 
هم، آنچه می تواند در عالم واقع و در عمل، 
تأثیر میدانی بر ســفره اقتصادی-فرهنگی 
مردم داشته باشد، »قیام« روحانیت است، 
همچنان که »قعــود« این جریان در قبال 
مسائل اصلی این کشور، بزرگ ترین تهدید 
عملیاتــی برای برانــدازی نظام جمهوری 
اسالمی است، بالقوه و بالفعل! از این جهت 
است که تحلیل عوامل مؤثر بر رقم خوردن 
حرکت اخیر علمای مشــهد، بسیار حائز 
اهمیت است، هم برای ادامه این جریان در 
مشهد و هم در انتشــار آن در سایر نقاط 

کشور. 

 این تجمع فرق داشت...
در طول سالیان گذشته، تجمع های زیادی 
از سوی جریان های مختلف حوزوی و غیر 
حوزوی در سطح کشور و شهر برگزار شده 
بود که در بســیاری از موارد، حوزوی ها نیز 
در این تجمعات اعتراضی حضور داشته اند، 
اما تجمع اخیر، واجد مشخصاتی بود که هم 
در شــیوه اجرا و هم در محتوای اعتراض 
ارائه شــده، آن را متفاوت و متمایز ساخته 
بود و همین عوامل بود که سبب شد، این 
حرکت بشدت مورد توجه دوست و دشمن 

قرار بگیرد. 

 کاری که »ِفرز« اجرا شد... 
به لحاظ شــیوه اعتراضی در پیش گرفته 
شده، این تجمع ســه ویژگی مهم داشت. 
اوالً حضــور جدی فضــالی روحانیت در 
برگزاری اعتراض بود که آن را از بســیاری 
از گردهمایی هــای انقالبی دیگر که اغلب 
گردانندگان و فعاالن آن، طلبه های سطوح 

ابتدایی بودند، متفاوت ساخته بود. 
از ایــن جهت، این حرکت، راهپیمایی های 
خودجــوش و مردمــی اوایل انقــالب را 
یادآوری می کرد که علما و فضالی شناخته 
شــده حوزه ها سردمدار آن بودند. به لحاظ 
تصویر رسانه ای جریان، حضور فضال و افراد 
شناخته شده بشدت به تأثیرگذاری آن در 

سطح مخاطب اثرگذار است. 
ویژگــی دوم، رســانه ای شــدن جریان با 
اســتفاده از ارتباطات مجازی و شبکه های 
شــکل گرفته در میان فعــاالن فرهنگی- 
سیاسی بود که سبب شد برخالف بسیاری 
از همایش های برگزار شــده در ســکوت 
رســانه ای و درهای بســته، پیــام برگزار 
کننــدگان بســرعت در میــان مخاطبان 

گسترش یابد. 
ویژگی ســوم هم زمان دار بــودن و اجرای 
بموقع این همایش بود که ســبب شد در 
زمانی کــه دقیقاً عطش شــنیدن چنین 
ســخنانی از زبان روحانیت بشدت وجود 
دارد، این حرف ها مطرح شود. فاضل محور 
بودن حرکت، رسانه ای شــدن آن و زمان 
دار بودن آن، ســه ویژگی مهم روشی این 

حرکت به حساب می آید. 

 تجمعی که پیامش »ماه« بود...
مهم تر از نحوه اجرا، محتوا و نوع بیانی بود 
که در این حرکت اعتراضی دیده می شــد. 
اوالً محتوای پیام ها و سخنان، کاماًل منصفانه 
بود، بدین معنا که واقعاً این تجمع، با یک 
گردهمایی صرفاً ضددولتی و یا برنامه ریزی 
شــده با هدف کوبیدن دولت متفاوت بود. 
بسیاری از اضالع مؤثر در وضعیت فعلی از 
مجلس شورای اسالمی و نمایندگان خسته 
از انجام وظیفه، تا قوه قضائیه ساهل در برابر 
برخورد با جرایم اقتصادی تا مدیران چند 
تابعیتی که خانواده و فرزندانشــان را برای 
وقت مبادا به آن ســوی مرزها فرستاده اند، 
همه و همه مخاطبین این تجمع اعتراضی 
به حساب می آمدند و این انصاف در شعارها 

هم دیده می شد. 
از سوی دیگر نوع شعارها کاماًل آگاهی محور 
و تبیینی بود و تنها به چند شعار کلیشه ای 
و تکراری بســنده نشــده بود، سخنران و 
برگزارکنندگان مراســم به صورت جدی 
در حال گفت وگوی دوطرفه و تبیین بودند 
و بنا نبود تنها یک شــعار را در هوا پرتاب 
کننــد.  همه فهم بودن و ســاده و مردمی 
بودن پیام هم حقیقتاً در تمام شــعارها و 
سخنان یافت می شــد و همین امر سبب 
شــده بود مردم برخالف خیلی حرف های 
تخصصــی و غیرقابل فهم، ارتباط خوبی با 
آن برقــرار کنند.  منصفانــه بودن، آگاهی 
محور بودن پیام ها و همه فهمی محتواها، 
ســه ویژگی مهم محتوایی این حرکت به 

حساب می آمد.

آیا وقتی می گوییم 
حوزه باید مستقل 
باشد بدین معنی 

است که حوزه 
هیچ نسبتی با نظام 

اسالمی نداشته 
باشد؟ خیر، بلکه 

بدین معناست که 
حوزه نباید خودش 

را وامدار اربابان 
قدرت و ثروت کند

بــــــــرش

باید الگویی از 
یک اعتراض را به 

نمایش گذاشت 
و نشان داد با 
کنار گذاشتن 
سوگیری های 

جناحی و خطی و... 
می شود مطالبات 

مردم را مطرح کرد

بــــــــرش

 جامعه/ هادی ذالکــی  محمد الهی 
همان روحانی ســخنران در تجمع جمعه 
هفته گذشته مشهد اســت. تجمعی که 
وضــع اقتصادی و فســاد در بخش های 
مختلف نظــام اداری را مورد اعتراض قرار 

داده بود. 
ایــن حرکــت اعتراضــی به روشــهای 
مختلــف مــورد خوانــش قــرار گرفت؛ 
 یکــی ایــن اعتــراض را متصــل بــه 
آیت اهلل علم  الهدی خواند. در این خوانش 
سعی شد این اعتراض از وجهه اجتماعی 
خود فاصله بگیرد و به وجهه سیاسی مورد 

نظر خوانش گران نزدیک شود.
دومین خوانش مربوط به طیفی بود که این 
حرکت اعتراضی را بازی در پازل دشــمن 
قلمداد کردند. خوانش سوم نیز بر حضور 
روحانیــت در خط مقدم اعتــراض )و نه 
اغتشاش( صحه می گذاشت. بازخوردهای 
این تجمــع بیش از یک میلیــون بار در 

فضای مجازی مورد بازدید قرار گرفت. 
محمد الهــی از مدیران مدرســه علمیه 
حضرت مهدی )عج( در مشــهد اســت. 
گفت وگوی بی پروا و صریح با او را در ادامه 

بخوانید:

 مردم، روحانیــت اصیل را مدافع 
اســالم و انقالب می دانند. از طرفی 
در افــواه این طور مطرح اســت که 
وقتی  آخوندهاست!«  مال  »حکومت 
با هم جمع می شود می بینید  این دو 
که حرکت اعتراضی از طرف روحانیت 
مردم  کننده حرف دل  بیان  می تواند 
باشــد. از حرکت اعتراضی پالکاردی 
شــما و برخی از روحانیون یک هفته 
می گذرد، قطعــاً بازخوردهای زیادی 
داشته اســت. این حرکت دیگر یک 
تجمع در محیط بسته مدرسه علمیه 
نبود و فقط بــه تعطیل کردن کالس 
درس نینجامیــد. اولیــن ورودم به 
از این جاست؛ می خواهم بدانم  بحث 

خاستگاه این اتفاق چه بود؟
دغدغه اصلی ایــن موضوع برمی گردد به 
اعتراض های دی ماه 96، حرف این بود که 
چرا کار باید به اینجا برسد؟ چرا مردم باید 
احســاس کنند که هیچ کس حرف آن ها 
را نمی فهمــد؟ و البته برای همین باید به 

خیابان بیایند. 
تحلیل ما این بود که این اعتراض ها ناشی 
از جمع شدن حرف های نگفته با عقده های 
فروخــورده اســت. اگر مردم احســاس 
می کردنــد ملجأ یی دارند کــه می توانند 
شکایت به آن جا ببرند، هیچ گاه این گونه 
نمی شد که انگیزه ای برای آمدن به خیابان 
داشته باشند. خب، از طرفی اعتراض های 
خیابانی بستر خوبی است برای کسانی که 
به دنبال تحریک نیروهای امنیتی هستند 
که البته به همین راحتی اوضاع ملتهب و 

متشنج می شود.

 چرا این اعتراض ها باید با صراحت 
مطرح  بشود؟

برای رسیدگی به مشــکالت مردم چند 
راه قانونــی وجــود دارد. یکــی از آن ها 
دادسراهاست و بردن دعاوی نزد دادگاه ها. 
حاال اگر ببینند دستگاه قضایی آن چنان 
که باید و شاید پیگیری نمی کند یا اینکه 
در برابر ظالمان قاطعیت نشان نمی دهد و 
یا این قاطعیت با سرعت همراه نیست، باید 
چه کار کنند؟ راه دیگر هم این اســت که 
از طریق وکالی خودشان این مطالبات را 

پیگیری کنند. 
خب می بینند کــه مجلس هم آن چنان 
که باید و شاید پیگیر نیست. روحانیت از 
حیث جایگاه و انتساب شان به دین، خیلی 
وقت ها، منتقل کننده همین مشــکالِت 

مردم به مراجع باالتر بودند.
حــاال در این بحبوحه، این برداشــت که 
»روحانیت هم با ما نیســت« سبب شده 

اســت مردم فکر کنند پشت شــان خالی 
است. در واقع همین مسئله موجب شده 
بود که جمعی از روحانیون به میدان بیایند 
تا با مردم ابراز همدردی کنند تا ثابت شود 

مردم تنها نیستند.
خط رسانه ای جبهه مقابل انقالب اسالمی 
را هم اگر دنبال کنید درمی یابید که آن ها 
می خواهند تمام این کاستی ها و مشکالت 
را به گــردن روحانیت بیندازند، در حالی 
کــه نه بانک مرکزی، نه وزارت اقتصاد، نه 

وزارت کار و امــور اجتماعی و 
نه بیمه، نه مؤسسات مالی و... 
دست روحانیت نیست. جایگاه 
رهبری هم یک جایگاه نظارتی 
و راهبردی است نه یک جایگاه 

مدیریتی اجرایی.
اگر روحانیت به نفع مردم به میدان بیایند، 
می توانند مطالبــات مردمی را جدی تر و 
قاطع تر دنبــال کنند. بخصوص با جایگاه 
بی بدیل مراجع تقلید. این ظرفیت برای 
روحانیت وجــود دارد. چرا ما نباید از این 
ظرفیــت به نفع مردم اســتفاده کنیم؟ و 
چرا مردم نباید دلگرم باشــند به چنین 
پشتوانه ای؟ مردم توقع دارند روحانیت در 

بیان مشکالت، پیشقدم باشند.

به  نســبت  منفی   ذهنیت  اینکه   
شــکل  روحانیت  اجتماعی  واکنش 
گرفتــه به نظــرم بــه واکنش های 
روحانیون هم برمی گردد. مثالً در این 
40 ســال اگر اعتراضی شکل گرفته 
و شعاری داده شده بیشتر در محیط 
بسته مدرســه علمیه بوده است. اگر 
شکایتی بوده، با تعطیلی کالس ها به 
نمایش گذاشته شده است فکر می کنم 
بخش زیــادی از این ذهنیت، مرهون 

همین عدم تالش هاست...
من معتقــدم تفکراتی در طیف روحانیت 
وجــود دارد که مانــع از حضور در عرصه 

مطالبات مردمی می شود. 
یکی از این تفکرات نادرست، تفکر سکوالر 
است که اساســاً قایل است به اینکه »ما 
بنا نداریم در مســائل مختلف اجتماعی و 
سیاســی ورود کنیم، چون ضرورتی برای 

این کار نمی بینیم. 
تکلیــف ما هدایت معنوی جامعه اســت 
و تبیین و ارشــاد اخالقی و... اما پیگیری 
مســائل اجتماعــی و سیاســی به عهده 
مســئوالن اســت«... طبیعتاً ایــن افراد، 
الگوی حکومت اسالمی را هم باور ندارند و 
معتقدند باید در عصر غیبت از مداخله در 
عرصه  های اجتماعی و سیاسی پرهیز کرد. 
بخصوص اینکه در این ایام، تصور می کنند 
هرگونه ورود به مســائل اجتماعی سبب 
خدشه دار شــدن دین می شود. این افراد 

با امام)ره( هم مخالف بودند.

 تصور می کنم قصــه پیچیده تر از 
این حرف هاســت. تفکر سکوالر که 
درحال  انقالب،  برکت  به  سال هاست 
کم رنگ شدن است. منتها چه جریان 
دیگری می تواند وجود داشته باشد که 

بار تفکر سکوالر را به دوش بکشد؟
تفکر »خوشبینانه توجیه گر« که به اسم 
حمایــت از نظام و مســئوالن کشــور از 

هرگونه مداخله جدی پرهیز می کنند. 
اینکــه مســائل را خود مســئوالن بهتر 
تشــخیص می دهند و خودشــان تدبیر 
خواهنــد کرد و تا رهبر در صدرهســتند 
نیازی نیست ما خودمان مطالبه کنیم. در 
حال حاضر خط مقدم، درگیری با همین 

تفکر است. 
توجه داشته باشــید که این جریان، یک 
جریان به ظاهر انقالبی اســت ولی به باور 
ما دقیقاً ضدانقالبی است. قسمت بسیاری 
از نارضایتی های مردم هم از همین تفکر 

است. 
مــردم فکر می کنند مــا )روحانیت( این 

ناکارآمدی ها را توجیه می کنیم، سرپوش 
می گذاریم و پیگیری نمی شــود، آن هم 
با این توصیه که »مســئوالن خودشــان 

می دانند«.

 پس معتقد هســتید کــه تفکر 
خوشبینانه توجیه گر، روی دیگر سکه 

تفکر سکوالر است؟
بله، فکــر می کنند هرگونــه تالش برای 
ورود به چالش های اجتماعی و سیاســی 
به معنای تضعیف نظام است 
در حالی که این چنین نیست.

اتفاقاً ما معتقدیم که تضعیف 
نظام به این است که مشکالت 
را توجیه کنیم و همین موجب 
می شود که کارآمدی نظام زیر 
سؤال برود، چرا که مردم فکر می کنند شما 
بیش از آنکه مدافع حق باشید، توجیه گری 

می کنید.

واقع  اعتقادی دارید؟ در  شما چه   
باید بپرسم روح انتقاد، چطور در کالبد 
حرکت اجتماعی می تواند دمیده شود؟ 
ما معتقدیم بدون اینکه کلیت نظام آسیب 
ببیند می توان کاستی ها را اصالح کرد. اما 
اینجا به نظر می رسد باید مرز صراحت و 
گستاخی، شجاعت و بی مباالتی، توهین و 

نقد، انتقاد و تخریب، مشخص شود.
آیا وقتی می گوییم حوزه باید مستقل باشد 
بدین معنی اســت که حوزه هیچ نسبتی 
با نظام اسالمی نداشته باشد؟ خیر، بلکه 
بدین معناســت که حوزه نباید خودش را 
وامــدار اربابان قدرت و ثــروت کند تا در 
نتیجه این اتفاق، زبان او نســبت به انتقاد 

و اعتراض کوتاه باشد. 
حــوزه باید حریــت خــودش را در این 
انتقادگری حفظ کند. حوزه خیرخواه نظام 
است اما این خیرخواهی به معنای انتقاد 
نکردن نیست. روحانیت اگر به نفع مردم 
وارد صحنه شود بسیاری از سوءاستفاده ها 

اتفاق نمی افتد و از بین خواهد رفت. 
دشــمن در جایی میدانداری می کند که 
روحانیت عماًل میدان را واگذار کرده باشد. 
به نظر ما این گونه رسید که باید الگویی از 
یک اعتراض را به نمایش گذاشت و نشان 
داد با کنار گذاشتن سوگیری های جناحی 
و خطی و... می شــود مطالبــات مردم را 
مطرح کرد. با یک زبان به دور از تخریب اما 
صریح، می شود این مطالبات را مطرح کرد.

الهدی،  علــم  آیت اهلل  از  شــما   
دستوری مبنی بر برگزاری این تجمع 

دریافت کرده بودید؟
کســانی بدون مبنا ســعی داشــتند این 
تجمع را بــه آیت اهلل علــم الهدی مرتبط 
کنند و نشــان دهند کــه این یک تجمع 
برگرفته از نظر شــخصی ایشــان اســت. 
 این طیف به دنبال این هســتند که تقابل 
آیت اهلل علــم الهدی و رئیــس جمهور را 
مطرح کننــد، در صورتی که به هیچ وجه 
این نــگاه، واقعیت نــدارد و چیزی که در 
این تجمع اهمیت داشــت بیان مطالبات 
مردمی از همه دستگاه های حاکمیتی بود. 
دیدید که شعارها مربوط به مسئله گرانی 
بــود.  برخی هم ناظر به دســتگاه قضایی، 
مثل بحث استقالل قضات و پیگیری مفاسد 
اقتصادی و... برخی از این شعارها هم ناظر به 
نمایندگان مجلس و پیگیری مطالبات مردم.

 اما فیلمی که از شما منتشر شد به 
گونه ای بود کــه گویا تمام انتقادهای 
بیانگر نگاه  شما از دولت است؟ اصالً 

همه جانبه این تجمع نبود.
تقطیع فیلم باعث این ســوء برداشــت 
شــده بود. در واقــع ما دربــاره »جریان 
نفوذ و تالش شــان برای به دست گرفتن 
عرصه های مختلــف مدیریتی و تصمیم 
گیری در کشور با هدف ایجاد ناکارآمدی و 

ناراضی تراشی« صحبت می کردیم. 
حــرف این بود که در ایــن جریان نفوذ، 
بســیاری از آن ها دو تابعیتی هستند، از 
این جهت کــه این ها آمده اند تا مأموریت 
خودشــان را انجام بدهند و فرار کنند و 
دستگاه قضایی یکی از مهم ترین کارهایی 

دهد  انجــام  بایــد  کــه 
شناســایی همین جریان 

نفوذ است. 
خب ایــن جریان می تواند 
در هر کدام از سه قوه، نفوذ 
کرده باشــد. جریان نفوذ 
بیــش از آنکه در مدیریت 
عالی حضور داشته باشد در 
بدنه مدیریت میانی است 
شما می بینید که بسیاری 
از کارها و دستوراتی که از 
رده های باال ارائه می شود، 
پایین ســرازیر  بدنــه  به 
طور  این  چرا  نمی شــود. 
است ؟به علت وجود برخی 

در بدنه مدیریتی میانی است که به دنبال 
ناراضی تراشی هستند.

 بازخوردهایــی که داشــتید چه 
تحلیلی را به شما می داد؛ چه از سمت 
روحانیت و چه از سمت غیر روحانیت؟

بازخوردها مختلف بود. یعنی از تشــویق 
و تشــکرهای فراوان، تا تهدید و انتقاد و 

توهین فراوان. 
بخشــی از این بازخوردها می گفت »این 
یک حرکت تبلیغاتی است، فایده ای ندارد 
ولی در نهایت دم شــما گــرم!« این نوع 
تأیید، بخشی از بازخوردها را شکل می داد. 
می بینید که حتی در انتقاد و بدبینی ها نیز 
نتوانسته بودند تحسین خودشان را پنهان 
کنند. معتقد بودند حتی این حرکت اگر 
تبلیغی هم باشد، باز هم از »بی حرکتی و 
توصیه گری« خیلی بهتر است. عده ای هم 
تحسین اما تردید کرده بودند در اثرگذاری 

این حرکت. 
البته برخی از خودی ها هم معتقد بودند 
برآیند این نوع اعتراض، کامل کننده پازل 

دشمن است.

 چرا فکر می کنید این طیف، اشتباه 
می کنند؟

مردم دنبال فضایی هستند 
کــه بتواننــد مطالبــات 
 خودشان را بلند فریاد بزنند 
)که البته  ای کاش شرایط 
جــور دیگری بــود و این 
اتفاقــات نمی افتاد( اینجا 
روحانیت بایــد به میدان 
بیایــد و مدیریــت ایــن 
را  اعتراضی  جریان هــای 
برعهــده بگیرد. معترضان 
از  حساب شــان  واقعــی 
اغتشاشــگران جداســت. 
معترضــان واقعــی وقتی 

ببینند فضا متشنج است خودشان را کنار 
می کشند.

 ولی ما نباید از این »کنارکشیدن« 
نادیده  را  باشــیم و آن ها  خوشحال 

بگیریم!
دقیقاً تأکید ما هم همین است. ما از این 
نجابت نباید سوءاســتفاده کنیم و دچار 
بگوییم  می خواستیم  سوءتفاهم شــویم. 
می شــود خط قرمزها را حفظ و مطالبات 

را هم مطرح کرد.  
منتهــا تأکید می کنم کــه این حرکت ها 
بسیار حساب شده باشــد، باید با در نظر 
گرفتن تمــام جوانب و با هماهنگی تمام 

مراجع ذی ربط باشد. 
خط قرمز ما شعارهای ساختار شکنانه بود، 
خط قرمز ما ورود به رقابت های جناحی و 

تخریب یک مسئول بود.

روحانیت؛ پرچمدار مطالبات مردمی
حوزه علمیه مشــهد از بدو شکل گیری اش در بستری کامالً اجتماعی و مردمی 
رشد کرده و همین ماهیت اجتماعی، که پیوند عمیقی با زیارت به عنوان یکی از 
مناسک اجتماعی اسالم و مشهد به عنوان پایگاه راهبردی زیارت در جغرافیای 
جهان اسالم نیز دارد، سبب بالندگی آن و اقبال مضاعف مردم به حوزه و حوزویان 
مشــهد بوده و هست. ســیره علمای مشــهد نیز مؤید همین است که همواره 
ارتباطات اجتماعی علما و روحانیون در حوزه علمیه مشهد، نه تنها برعمق بخشی 
به معنویت و بندگی مردم اثر داشته، بلکه تسهیل گر معیشت و زندگی مردم نیز 
بوده است و این دو با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. یکی از نمونه های زرین ارتباطات 
اجتماعی علما و روحانیون حوزه علمیه مشهد، ساماندهی کمک های مردمی در 
جریان زلزله سال 1347 شهر فردوس است که به مدیریت علمایی همچون آیت 
اهلل میالنی، آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل واعظ طبسی و شهید هاشمی نژاد صورت 
گرفت. وقتی با نگاه عمیق تری به آنچه از دی ماه سال گذشته تا جمعه گذشته در 
مشهد روی داده نظر شود، این نکته واضح می شود که با وجود همه طرح ریزی ها و 
توطئه چینی ها برای جدا کردن روحانیت از مردم و مردم از روحانیت، بخصوص در 
مشهد به عنوان اصلی ترین پایگاه اندیشه ورزی انقالب اسالمی، هنوز هم ماهیت 
اجتماعیـ  انقالبی حوزه علمیه مشــهد می تواند روحانیون و طالب مشهد را به 
عنوان طالیه داران مطالبات مردمی پیش قدم دارد، آن ها را در صحنه مدیریت 
و رهبــری مطالبات اجتماعی حاضر کند و حتی فراتر از آن، مبدأ دیگر اقدامات 

تأثیرگذار و حرکت های مردمی باشد.
همه می دانستند که تالش های معاندین و منافقین در این راستا بود که مردم را 
به صحنه اعتراضات و تجمعات خیابانی بکشانند تا مطالبات مردم را به سود حرف 
و هدف معاندانه خود مصادره کنند، اما هوشمندی و درک اجتماعی روحانیون و 
طالب حوزه علمیه مشهد از نیازها، مسئله ها و ضرورت های جامعه نقش ویژه ای 
در خنثی کردن توطئه های پیچیده جبهه مقابل داشــت و نقشــه های از پیش 
طراحی شــده آن ها را نقش بر آب کرد. عالوه بــر این جایگاه مردم را به عنوان 
مطالبه گران اصلی خواسته های به حق خود تثبیت، دست سودجویان را قطع و 

حجت را بر مسئوالن برای پیگیری مطالبات مردمی تمام کرد.
مهم ترین تأثیر اقدامات روز جمعه طالب و روحانیون انقالبی مشهد این بود که 
پرچمداری مطالبات مردم را به دســت جوانان مؤمن انقالبی و روحانیون سراسر 
کشــور داد و عرصه جدیدی از مطالبه گری اجتماعــی در عین اعتقاد و التزام 
به اصول انقالب اســالمی و جمهوری اسالمی، برای همه جوانان مؤمن انقالبی 
ایران اســالمی گشود و بار دیگر رســالت اجتماعی روحانیون را به آن ها متذکر 
شــد تا در جای جای ایران عزیز برای طالیه داری مطالبات مردمی از مسئوالن، 
تالش مجاهدانه داشته باشــند. این اقدام و حرکت های مشابه پس از آن نشان 
داد شایسته ترین گروه و دسته برای پیگیری مطالبات مردم، خود جوانان مؤمن 
انقالبی و روحانیون و طالب درکنار مردم هستند و با حضور آن ها صحنه مطالبات 
مردمی به صحنه اغتشاش و درگیری تبدیل نخواهد شد و امید نتیجه بخش بودن 

و به ثمر نشستن مطالبات مردمی بیش از گذشته بارور خواهد شد.

امتیازات تجمعات مردمی با محوریت روحانیت
تجمعات مردمی با محوریت روحانیت می تواند مزایایی نسبت به بقیه اعتراضات 
و تجمعات اصناف و بخش های دیگر جامعه داشــته باشــد؛ حضور روحانیت از 
ابتدای شکل گیری انقالب یک حضور محوری بود. حضرت امام)ره( و شبکه ای از 
شاگردان اطراف خودشان توانستند موجی ایجاد کنند که اعتراضات و انتقادات 
توده اجتماع را به سمت ایجاد یک انقالب هدایت کنند. طبیعی است که کارکرد 
اصلی روحانیون مسائل اقتصادی نباشد، اما می توانند در قامت یک مطالبه گر از 
مسئوالنی که مأموریت بهسازی و بهبود اقتصاد مردم را دارند، ایفای نقش کنند. 
حضور تمامی اقشار الزم است ولی وقتی روحانیون که برخاسته از همین مردم 
هستند و حرف مردم را منتقل می کنند، دست به چنین حرکتی می زنند، اعتماد 

مضاعفی برای نظام، روحانیت و حفظ و بقای اسالم اصیل ایجاد می شود. 

 روحانیون چه زمانی باید به میدان بیایند؟ 
همان شریان حیاتی که وظیفه انتقال دین به مردم را دارد، وظیفه انتقال سخنان 
مردم به مسئوالنی که بناست در نظام جمهوری اسالمی کار کنند را هم دارد. یعنی 
مأموریت رفت و برگشتی دارد. از یک طرف همفکری و همدلی با مردم و از طرف 
دیگر انتقال مطالبات مردم به آن افرادی که در نظام اسالمی فعالیت می کنند و هیچ 
قشر دیگری این مهم را بر عهده نگرفته و این سختی و مشقت را به جان نمی پذیرد. 
مزیت دیگر حضور روحانیون در تجمعات این است که عده ای تفرقه افکن در تالش 
هستند که بین مردم و روحانیت فاصله بیندازند. زیرا جایگاه تأثیرگذار روحانیون را 
در جهت دهی به مردم به سمت خاصی می دانند. اما حضور روحانیت در تجمعات با 

فریاد زدن همراه مردم و کنار آن ها قرار گرفتن، نقشه ها را خنثی می کند.

 مشهد مهد حرکت های انقالبی است
مشهد به دلیل ساختار فرهنگی کانون توجهات است. تجمعات و حضور زائران از 
تمام شهرها و حتی کشورهای جهان سبب شده این شهر اهمیت بیشتری پیدا 
کرده و مشهد بتواند به عنوان الگو در سطح کشور نقش آفرینی کند. مردم مشهد 
همیشه در کنار مضجع شریف رضوی سبب می شدند اتفاقات در آنجا تکثیر شده 
و ضریب پیدا کند. مشــهد از طرفی شهری زیارتی، توریستی و تجاری است که 
ســبب شده رفت و آمدهای فراوانی در آن صورت بگیرد و هر انحراف در فضای 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در مشــهد می تواند آســیب زا بوده و این آسیب 
تکثیر شود. وقتی روحانیت در مشهد در خط مقدم قرار می گیرند الگو می شوند 
و این الگو باید در سطح کشور توسعه پیدا کند. برای دفاع از اینگونه حرکاتی که 
روحانیون محور قرار می گیرند، باید تأکید شود که وظیفه ذاتی روحانیت حضور 
در صحنه، حفاظت از دین، شنیدن درد مردم و... است که اگر غیر این باشد جای 

سؤال دارد. مردم توقع دارند این وظیفه را از روحانیون مطالبه کنند. 

 روحانیت تا آخر همراه مردم هستند
باید تمام اقدامات شفاف شود تا مردم گمان نکنند این اعتراض، تاکتیکی برای 
حفظ جایگاه روحانیت است. زمانی این سوءتفاهم ها از بین می رود که روحانیت تا 
رسیدن به مقصد، برای رفع درد مردم تالش کنند. نه اینکه تنها فریاد زده شود و 
نمایشی تبلیغاتی اجرا شود. مردم باید بدانند تا به نتیجه رسیدن اعتراضات در کنار 

آن ها خواهند بود و روحانیت پای کار آمده اند تا نظام تضعیف نشود.
عالوه بر آن برای سوءتفاهم هایی که ممکن است سبب تضعیف حکومت شود، 
باید دانست که تضعیف حکومت و نظام با هم مساوی نیست. هیچ وقت روحانیت 
در تجمعاتش از حقیقت انصاف، اخالق و والیت عبور نکرده اند و نباید عبور کنند. 

نباید بگذاریم فریادها برای یک طیف خاص سیاسی، مصادره شود.

آخرین جزئیات مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سالمت
پرداخت معوقات با اسناد خزانه

مهر: مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با 
اشاره به اینکه پرداخت مطالبات ما به روز 
شــده اســت، گفت: مطالبات خردادماه 
مراکز طرف قرارداد بخش دولتی پرداخت 
شده است. طاهر موهبتی افزود: براساس 
برنامه ریزی هــای انجام شــده، ســعی 
کرده ایم در سال جاری مطالبات مراکزی 

را که با سازمان بیمه سالمت همکاری می کنند به روز پرداخت کنیم تا ضمن رفع 
مشکالت این مراکز، خدمات مناسبی نیز به بیمه شدگان ارائه شود. موهبتی تأکید 
کرد: مطالبات اردیبهشت ماه مراکز طرف قرارداد در بخش غیر دولتی نیز پرداخت 
شده است. وی همچنین به معوقات 6 ماهه مراکز دولتی و غیردولتی در سال 96 
اشاره کرد و افزود: سال گذشته، پرداخت های 6 ماهه این مراکز به تعویق افتاد که 
قرار شــد این پرداختی ها از طریق اسناد خزانه بزودی پرداخت شود. وی تصریح 
کرد: تمام تالش بر این اســت که برای پرداخت معوقات مراکز، اسناد خزانه را به 
پول تبدیل کنیم، اما در صورتی که این اتفاق رخ نداد، ناچار هستیم همان اسناد 
را بــه مراکز طرف قرارداد پرداخت کنیــم. وی ادامه داد: میزان معوقات ما 4750 
میلیارد تومان اســت که 3000 میلیارد تومان آن از طریق اسناد خزانه در اختیار 

بیمه سالمت قرار گرفته است.

خبر

گفتار
حجت االسالم احمد صابری توالیی

محمدحسین جمال زاده
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

ایران، عراق و ســوریه تفاهمنامه مقابله با گردوغبار امضا می کنند اهواز-ایرنا: مدیر ملی کارگروه مقابله با گرد و غبار گفت: تهیه برنامه جامع مقابله با گرد و غبار با منشــا خارج از کشــور 
با همکاری ایران، سوریه و عراق و زیرنظر برنامه عمران سازمان ملل متحد در دستور کار امسال است. علی محمد طهماسبی بیرگانی افزود: تفاهمنامه بین المللی با کشورهای همسایه می تواند آن ها 

را مجاب کند که عملیات مقابله با گردوغبار را شروع کنند و گامی در مهار کانون هایی که کشور ما را تحت تأثیر قرار می دهد، بردارند.

m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r

خبر

خبر

نظر مسئوالن محلی بر خالف وزارت نیرو است 

برنج کاران کرمانشاه بر سر دو راهی کاشت

گزارش

  الگویی برای اقتصاد مقاومتی

محمد آباد سمنان، روستایی که بیکاری را به زانو در آورد

سمنان- ایرنا: باورکردنش سخت است، روستایی که شهرک 
صنعتی است، همه زنان و مردانش در فکر کار و تالش و تولیدند، 
1000 دوزنــده در قالــب 125 کارگاه تولیــدی، بیکاری را به 
زانــو در آوردند، نمونه کم نظیــر در جهان و الگوی خوبی برای 
دیگران، کاری می کنند کارستان، اما حمایت نمی شوند. سمنان 
را به مقصد میامی ترک کردیم، پس از چهار ساعت همسفری با 
جاده های کویری، حوالی ســاعت هشت و نیم صبح به دشت پر 
طراوت و مصفای روستای محمدآباد رسیدیم، ابتدای جاده، در 
هوای دل انگیز آن نفســی تازه کردیم.  روستایی خوش و آب و 
هواســت، مردمانش خوشرو و مهربان و روز و شب در فکر کار و 
اهتمام هستند، هرچه بسرایی برای این مردان و زنان بی ادعا، کم 
گفتی و کم نوشــتی، احسنت به این روستاییان که به مهاجرت 
»نه« گفتند.  در کوچه پســکوچه های روستای محمدآباد فقط 
موســیقی موزون چرخ های خیاطی ریز و درشت را می شنوی. 
به ازای هر خانه یــک کارخانه را در اینجا می بینی. از هر طرف 
تابلوی کارگاه های پیراهن دوزی تو را دعوت به حضور می کنند.  
روستای محمدآباد با 1500 نفر جمعیت در 15 کیلومتری غرب 
شهرستان میامی واقع شده است.  به باور کارشناسان، مردمان این 
روستا در اشتغال آفرینی سرآمد ایران و جهان هستند به طوری 

که هیچ جوان بیکاری در محمد آباد منتظر کار نیست. 

مسئوالن تسهیالت پرداخت کنند 
یکی از تولیدکنندگان روستای محمدآباد گفت: مسئوالن تنها 

وعده می دهند و در عمل می بینیم که هیچ یک از برنامه هایی 
که برای این روستا داشتند، عملیاتی نشده است. 

جالل رحیمی گفت: چند ســالی اســت که در حرفه خیاطی 
فعالیت می کنم و تمام تجهیزات و چرخ را خودم خریدم و دولت 
ریالی کمک نکرده اســت.  وی اظهارداشت: با وجود مشکالت 
فــراوان فراروی واحدهــای تولیدی از مســئوالن امر عاجزانه 
می خواهیم با ارائه تسهیالت رفع موانع تولید برای رونق کسب و 
کار تالش کنند.  رحیمی اضافه کرد: ساالنه هزاران تن پوش از 
این منطقه به دیگر نقاط کشور و برخی کشورهای همسایه ایران 
صادر می شود که این امر زمینه اشتغال زایی را برای بیش از ده ها 

هزار نفر به صورت غیرمستقیم ایجاد کرده است. 

جامه دوزان را دریابید 
یکی از صاحبان واحدهای تولیدی انواع پیراهن گفت: صاحبان 
کارگاه های خیاطی در محمدآباد به دلیل کمبود نقدینگی توان 

رقابت با دیگر تولیدکنندگان بزرگ کشور را ندارند. 
عباس دلیری اظهار داشت: اگر به ما تسهیالت بدهند، می توانیم 
با تولید پوشاک با کیفیت و ارزان، محصوالتی ارزان تر از کاالهای 
چینــی را به مردم عرضه کنیم.  وی ادامه داد: بیشــتر افرادی 
که در کارگاه های محمدآباد کار می کنند، مزدی دوز هستند و 
سفارش دهنده های شهرهای دیگر هم ماهیانه 50 درصد مزد 
را پرداخت کرده و 50 درصد دیگر را برای تســویه حساب آخر 
سال می گذارند.  وی گفت: این روستا نماد اشتغال زایی روستایی 

در کشور است.

مسئوالن پیگیری کنند
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی بیان 
کرد: مردم محمد آباد میامی بــا وجود محدودیت های فراوان 
در عرصه اشــتغال آفرینی در کشور زبانزد هستند و مسئوالن 
بــرای رونق کســب و کار در این منطقــه اقدام های چندانی 
در چند ســال گذشــته انجام نداده اند.  سید حسن حسینی 
شاهرودی خاطرنشان کرد: در ســال حمایت از کاالی ایرانی، 
ارائه بســته های حمایتی برای کمک به واحدهای تولیدی این 

منطقه اجتناب ناپذیر اســت و باید به خواسته های بحق مردم 
این روستا بیشتر توجه شود.  وی با بیان اینکه رونق اشتغال با 
توسعه واحدهای تولیدی پوشاک در این منطقه ضروری است، 
گفت: دستگاه های اجرایی با هدف محرومیت زدایی باید در ارائه 
تسهیالت و رفع مشــکالت بیمه ای این تولیدکنندگان تالش 

کنند. 
وی افزود: باید مســئوالن به بازار فــروش کاالهای تولیدی در 
روستای محمدآباد توجه کنند و نباید با بی درایتی روز به روز به 

آمار بیکاری در شرق استان افزوده شود. 

روستای محروم استان 
امام جمعه میامی نیز گفت: شــدت محرومیت در روســتای 
محمدآباد آن قدر زیاد است که باوجود اقدام های انجام شده، اما 

همچنان شاهد گرفتاری های بی شمار مردم هستیم. 
حجت االسالم والمسلمین قربانعلی صفایی پور افزود: باید تمرکز 
گرایی برای رفع مشکالت مردم استان کمرنگ شود و مسئوالن 
چالش های موجود در مناطق مختلف سمنان را به یک چشم 
نگاه کنند.  وی ادامــه داد: تولیدکنندگان برای تولید پیراهن 
نیازمند چرخ خیاطی و ابزار کار هســتند و یک جوان به هیچ 
عنوان نمی تواند این زیرســاخت ها را تهیه کند و دولت باید به 

کمک این افراد در روستای محمد آباد بشتابد. 

وعده های بی عمل 
دهیار روستای محمد آباد نیز اظهار داشت: تعداد 110 کارگاه 
تولیدی پوشــاک زیر نظر مردم این روستا در شهرهای اطراف 
مانند سبزوار، گالیکش، آزادشهر، جاجرم و کالپوش ایجاد شده 
اســت.  مجتبی بیاری با بیان اینکه پیراهن دوزی در میامی و 
شهرهای دیگر زمینه اشــتغال برای هزاران نفر را فراهم کرده 
اســت، گفت: مســئوالن زیاد به این منطقه سفر می کنند و 
وعده های زیادی می دهند که بخــش کمی از آن ها عملیاتی 
می شود.  وی ادامه داد: مردم این منطقه به دلیل عملیاتی نشدن 
وعده های داده شده بی اعتماد شدند و باید با اتخاذ تدابیری برای 

رفع این چالش اقدام کرد. 

تسریع روند ثبت جهانی » نقش رستم«
شیراز-تســنیم: مدیر پایگاه میراث 
جهانی تخت جمشید از انجام اقدام هایی 
برای ســرعت بخشــیدن به روند ثبت 
جهانی نقش رستم خبر داد. حمید فدایی 
با بیان اینکه از سال گذشته نقشه برداری 
کامــل محوطــه و آثارش آغاز شــده و 
همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: پرونده 
ثبت جهانی نقش رستم به عنوان یکی از الحاقات تخت جمشید سرعت بخشیده 

شده و مستنداتی با استفاده از فناوری اسکن و لیزر تهیه شده است. 
وی با اشاره به تشــکیل کارگروه هایی برای انجام این کار گفت: بررسی اطالعات 
الیه های باستان شناسی اثر، پیشــنیه اثر و وضعیت آن از گذشته تا امروز در این 
کارگروه ها بررسی شده و امید است که در ماه های آتی اتفاقات خوبی در روند ثبت 
جهانی رخ دهد.  مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید همچنین از ساماندهی 
عمومی محوطه نقش رستم خبر داد و افزود: با استفاده از اعتبارات سال مالی جاری 

این ساماندهی که شامل علف کنی و تعویض محل فروش بلیت بود، انجام شد. 

عملیات مهار آتش سوزی هورالعظیم از سرگرفته می شود
اهواز- ایسنا: مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خوزستان گفت: عملیات اطفای 
حریق در بخش عراقی تاالب هورالعظیم 

از امروز پنجشنبه از سر گرفته می شود.
احمدرضــا الهیجــان زاده درخصوص 
آخرین وضعیت آتش ســوزی در بخش 
عراقی تاالب هورالعظیم اظهار کرد: آتش 
در نقاط مختلف و عمق بخش عراقی تاالب هورالعظیم مشتعل است، اما در حال 

حاضر حریق به بخش ایرانی سرایت نکرده است.
وی تصریح کرد: روز گذشته یک فروند بالگرد آب پاش برای انجام عملیات اطفای 
حریق در بخش عراقی تاالب هورالعظیم به اهواز  رسید. این بالگرد در هورالعظیم 
گشــت زنی کرد تا نقاط دچار آتش سوزی را شناسایی و از امروز عملیات اطفای 

حریق را انجام دهد. 

مهم ترین مشکل صنعت زنبورداری، تک محصولی است
اتحادیه  مدیرعامــل  قدس:  قزوین- 
سراســری زنبورداران ایران زمین گفت: 
تک محصولی بودن یکی از مشــکالت 
فعلی صنعت زنبورداران کشــور است 
که غالباً زنبورداران کشور فقط محصول 
عسل را تولید می کنند و به همین دلیل 
باعث شده فعالیت آن ها ازنظر اقتصادی 
با مشــکل روبه رو شود. ماشااهلل جمشیدی در اولین همایش استحصال و تولید 
زهر زنبورعســل که با حضور 80 نفر از زنبورداران چهار استان اصفهان، قزوین، 
البرز و تهران در قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در راستای مدیریت چند محصولی 
کلنی های زنبورعسل، صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور از چند 
سال گذشته اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت تولید محصول ژل رویان 

داشته که هم اکنون شاهد تولید بیش از سه تُن ژل رویال در کشور هستیم.
جمشیدی تصریح کرد: یکی از محصوالت و تولیدات باارزش کلنی های زنبورعسل؛ 
زهر زنبورعسل است که صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور با همکاری 

زنبورداران کشور اقدام به تولید و استحصال صنعتی آن کند.

پیشرفت 60 درصدی طرح انتقال آب به دشت سیستان
زاهدان- قدس: مجری طرح آبرسانی 
به دشت سیستان از پیشرفت فیزیکی 
66 درصدی این طرح خبر داد.  صالحی 
در نشست قرارگاه عملیاتی طرح انتقال 
آب با لوله به اراضی شمال استان افزود: 
طرح آبرسانی به 46 هزار هکتار اراضی 
کشاورزی شمال سیستان و بلوچستان 
از طرح های بزرگ ملی است که با همکاری دو وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در 
این منطقه در حال اجراست . صالحی بیان کرد: از 17 ایستگاه پمپاژی که برای 
اجرای این طرح در نظر گرفته شــده 14 ایســتگاه پمپاژ با نصب 157 دستگاه 
الکتروپمپ آماده بهره برداری اســت . وی گفت: سه ایستگاه اصلی باقی مانده از 
خروجی چاه نیمه 1 و4 هم تاکنون60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تا پایان 

سال به بهره برداری می رسد .

کندوان جمعه یکطرفه می شود
ســاری- قدس: پلیس راه مازندران 
با اعــالم محدودیت های ترافیکی پایان 
هفته در محورهای اصلی این اســتان 
اعالم کرد: تردد در محور کندوان از عصر 
جمعه تا صبح شنبه یکطرفه می شود. 
محدودیت هــای ترافیکــی روزهــای 
پایانی هفته از ســاعت 12 ظهر امروز 
آغاز می شــود و تا 6 صبح شنبه 20 مرداد در محورهای مواصالتی مازندران به 
پایتخت کشــور برقرار است. بر این اســاس تردد هرنوع موتورسیکلت به غیر از 
موتورسیکلت های انتظامی و امدادی از ساعت 12 روز چهارشنبه تا ساعت 6 صبح 
روز شنبه در محورهای کندوان )کرج - چالوس(، هراز )آمل - تهران و سوادکوه 
)قائمشهر - تهران( ممنوع است. رفت و آمد تمامی وسایل نقلیه موتوری از ساعت 
15 تا 23 روز جمعه از کرج به ســمت چالوس ممنوع اســت و با اعالم مأموران 
پلیس راه، تردد انواع وســایل نقلیه از ساعت 18 تا 23 روز جمعه از چالوس به 
سمت کرج یکطرفه خواهد بود. همچنین ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین 
در محور کندوان از جمله تریلر، کامیون و کامیونت به غیر از حاملین سوخت و 

مواد فاسد شدنی، ادامه دارد.

۱۲۱ روستا در استان زنجان بحران آب دارند
زنجان - قدس: مدیر عامل شــرکت 
آب و فاضالب روستایی استان زنجان با 
اشاره به اینکه صنعت آب و فاضالب در 
استان زنجان با توجه به کاهش نزوالت، 
مصرف بی رویه، منابع و تأسیسات دچار 
بحران است، گفت: 121 روستای استان 
زنجان در حال حاضر در وضعیت بحران 

آب هستند و ما در تالشیم تا پایان امسال 60 روستا را از بحران خارج کنیم.
رضا کابلی در نشســت خبری با اذعان به اینکه در اســتان زنجان به چند روش 
مشکل آب شرب را حل می کنیم، اضافه کرد: جذب اعتبارات عمرانی یکی از این 

روش هاست، ولی کاهش اعتبارات کفاف نیاز ما را نمی دهد.
وی یادآور شد: در سال ۹2 سرمایه گذاری بخش خصوصی را در پیش گرفتیم و 
این صنعت تأسیسات فراگیر دارد، اما با وجود این پراکندگی سرمایه گذار تمایلی 

برای فعالیت در این بخش را ندارد.

سد »بارزو« در شیروان خشک شد
بجنورد- قدس: مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان خراسان شمالی گفت: 
24 حلقه چاه جدید برای جلوگیری از 
تنش آبی در سال ۹7 وارد مدار می شود 
که در حــال حاضر 11 حلقه چاه حفر 
شــده و 13 حلقه نیــز بتدریج حفاری 
می شــود. مهندس غالمحسین ساقی 
افزایــش ظرفیت تامین و انتقال آب را یکی دیگر از محورهای اقدام های قبل از 
بحران برشمرد و افزود: در همین راستا آب شرب شهروندان از 88 حلقه چاه در 
مدار بهره برداری و ســه سد شیرین دره در بجنورد، سد بارزو در شیروان و سد 
بیدوار در اسفراین تأمین می شود که متأسفانه در حال حاضر سد بارزو در شیروان 

کامالً خشک شده و سد بیدواز در اسفراین نیز وضعیت خوبی ندارد.

استاندار کرمانشاه 
معتقد است 
به کشاورزانی 
که آب سطحی 
مازاد دارند اجازه 
کشت محصوالت 
پردرآمد داده شود

بــــــــرش

 کرمانشاه / عبداهلل الماسی  متولیان 
منابع آبی استان کرمانشاه تاکنون با کشت 
برنج جدی برخــورد می کردند اما با دفاع 
استاندار کرمانشاه از برنج کاران، ابهامات و 

پرسش های جدیدی مطرح شده است.
استان کرمانشاه از 1۹ سال پیش وارد یک 
دوره خشکسالی شده که 12 سال بارندگی 

استان زیر میانگین کشوری بوده است.
روند خشکســالی البتــه اتفاقی غیرقابل 
پیش بینی و غیرمنتظره نبوده و سال هاست 
که نمودار بارندگی ها هم در اســتان و هم 

کشور در سراشیبی قرار گرفته است.
به همین دلیل برنامه ششم توسعه کشور 
به سراغ اعمال محدودیت های 
آب  مصــرف  در  جــدی 
بخش های صنعت، شــرب 
و کشــاورزی رفته؛ از جمله 
کشــت  کــردن  محــدود 

محصوالت آب  بَر.
یکی از این محصوالت برنج 
است که وزارت نیرو از سال 
۹6 و به طور رسمی کشت 
زمستانه و بهاره آن را در همه 
اســتان ها غیر از مازندران و 

گیالن ممنوع کرده است.
این تصمیم در راستای طرح احیا و تعادل 
بخشی منابع آب زیرزمینی مصوب سال 
13۹3 در شورای عالی آب است که عالوه 
بر ســاماندهی کشت محصوالت، مسدود 
کردن چاه های غیرمجــاز، نصب کنترل 
هوشــمند روی چاه های مجــاز و تغییر 
سیســتم آبیاری قدیمی به فناوری های 

جدید از محورهای مهم آن است.
در گیــالن و مازندران بخش زیادی از آب 
مصرفی برنج از بارندگی  تأمین می شود اما 

در سایر استان ها کشاورزان برای تأمین آب 
موردنیاز محصوالت آب بر مجبورند سراغ 
منابع آب زیرزمینــی و چاه ها و روان آبها 
برونــد. تولید هر کیلو برنج نیازمند حدود 
8000 لیتر آب است یعنی هر هکتار 15 
تا 25 هزار متر مکعب، اما چون سود برنج 
بیشتر از محصوالت دیگر است، طرفداران 

سرسختی دارد.
در بســیاری از اســتان ها البته خبری از 
کشت برنج نیست اما یکی از مناطقی که 
در کشــت این محصول سابقه ای دیرینه 
دارد، استان کرمانشاه است؛ جایی که طبق 
ابالغ وزارت نیرو کشــاورزانش دیگر نباید 

برنج بکارند.

ممنوعیت کشت 
شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه 15 
فروردین ۹7 طــی اطالعیه ای اعالم کرد: 
»کشت برنج در استان خالف الگوی کشت 
بوده و در صورت مشاهده با حکم مراجع 
قضایی معدوم و مســئولیت عواقب آن به 

عهده کشاورزان متخلف است.«
بنابر اعالم این شــرکت »کشــت برنج به 
طور معمول در مناطقی با بارش ســاالنه 
بیش از 800 میلیمتــر صورت می گیرد 
و استان کرمانشاه با بارش 311 میلیمتر 
محل مناسبی برای کشت هایی با نیاز آبی 
باال نیست.« همچنین به گفته محمودرضا 
شــهالیی، معاون حفاظت و بهره  برداری 
شــرکت آب منطقه ای اســتان کرمانشاه 
»کشت برنج با اقلیم استان سازگار نیست 
و منابع آبی استان را با تهدید جدی مواجه 
می کند اما متأسفانه کشــاورزان به دلیل 

کسب سود، اقدام به کشت آن می کنند.«
در نتیجه این سیاست و حمایت دستگاه 

قضایی بود که دادستان های مراکز استان 
هم تأکید کردند، کشت برنج با استفاده از 
منابع آب های زیرزمینی ممنوع است و در 

صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد.
البته برخی از برنجکاران این هشــدارها را 
جدی نگرفتند تا اینکه چندین موتور پمپ  
توقیف و خزانه های برنج تخریب شــد و 
مســئوالن نشــان دادند که از ممنوعیت 

کشت برنج کوتاه نمی آیند.
این رویه سفت و ســخت ادامه داشت اما 
سخنان متفاوت استاندار کرمانشاه، شرایط 

را دچار ابهام های مختلفی کرده است.

تغییر سیاست آبی در استانداری
هوشنگ بازوند 11 مرداد ۹7 در کارگروه 
آب، کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان 
در واکنش به ممنوعیت کشــت برنج در 
اســتان گفت: آیا درســت است سیاست 
آبی استان هایی مانند یزد، کرمان و قم که 
خشک هستند با استان کرمانشاه که یکی 

از مزیت هایش آب است، یکی باشد.
وی دستورعمل های وزارت نیرو در حوزه 
مدیریت آب در کشــور را یکسان و کلی 
دانســت و گفت: ایــن وزارتخانه برای هر 
استان و حوزه آبخیزداری باید دستورعمل 
جداگانه و مخصوص به آن استان را با توجه 

به ظرفیتش داشته باشد.
بازونــد آب را ثروت و ظرفیت خوبی برای 
اشتغالزایی و درآمدزایی کشاورزان استان 
دانســت و اظهار داشت: چطور کشاورزان 
خوزســتان می توانند 60 هزار هکتار برنج 
بکارند ولی برای کشاورزان کرمانشاه که در 
یکی از سرشاخه های تأمین آب خوزستان 

هستند اعمال محدودیت می شود.
استاندار کرمانشــاه اضافه کرد: نمی شود 

آب روان هدر بــرود و ما فقط نگاه کنیم 
و دیگران از آن برای اشــتغالزایی و منافع 
خودشان استفاده کنند بلکه مدیران باید 
دستورعمل های غیرکارشناسی شده و کلی 
وزارت نیرو را به سمت منافع استان سوق 

دهند.
او در ادامه پیشنهاد کرد که به کشاورزانی 
که آب ســطحی مازاد دارند اجازه کشت 
محصوالت پردرآمد داده شود و آن ها را با 
روش بهینه مصرف آب و افزایش بهره وری 

محصوالت آشنا کنیم.

اما  آری،  کشــت  محدودیت 
ممنوعیت نه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه 
برنــج »دیــره« گیالنغــرب را یکــی از 
مرغوب ترین برنج های کشــور دانســت و 
اظهار داشت: اگر حتی یک هکتار هم شده 

باید این رقم برنج حفظ شود. 
خسرو شهبازی در ادامه سطح کشت برنج 
در اســتان را در سال های گذشته 2700 
هکتار ذکر کرد و افزود: این سطح در سال 
۹6 به 1100 هکتار رسید و در سال جاری 

به 418 هکتار کاهش یافته است.
او به سیاســت محدودیــت و ممنوعیت 
کشت برنج در کشــور اشاره و اعالم کرد: 
این سیاســت در برخی اســتان ها مانند 
خوزســتان، ایالم، لرستان، فارس و حتی 
اصفهان رعایت نمی شــود، آن وقت برای 
برخی نقاط کرمانشاه که آب روان اضافی 
دارند اعمال می شود و به همین دلیل باید 

اصالح شود.
شهبازی با بیان اینکه ما محدودیت کشت 
برنــج را قبول داریم امــا ممنوعیت آن را 
نمی پذیریم، بیان داشت: ما تنها می توانیم 
کشــت برنج را ترویج نکنیم و این کار را 

هم نمی کنیم.
وی تأکیــد کرد: هر هکتار برنج ســالیانه 
50 میلیون تومان سود نصیب کشاورزان 
می کنــد و این ســود خــوب جایگزین 
محصول جدید را با مشکل روبه رو می کند. 

 انتقاد از کم کاری جهاد کشاورزی 
هرچند جهاد کشاورزی کرمانشاه معموالً 
به کشاورزان توصیه کرده که محصوالت 
آب بَر کشت نکنند اما منتقدان بر این باورند 
که این سازمان در تشویق و ترغیب عملی 
کشاورزان به استفاده از روش کشت بدون 
شخم، کشت گلخانه ای و کشت محصوالت 
پرســود و کم مصرف باغی و زراعی مانند 
زعفران، کلزا، لوبیا و... به عنوان جایگزین 
محصوالت آب بَر به خوبی عمل نکرده است 
وگرنه نباید ذرت، چغندر، هندوانه و برنج 

در این حجم زیاد کشت می شد.
مصرف آب در محصول کلزا ســه تا چهار 
برابر کمتر از برنج اســت و در عین حال 

صرفه اقتصادی هم دارد.
اکنون باید دید که استانداری کرمانشاه چه 
برنامه ای برای ســاماندهی کشت برنج در 
استان ارائه می کند و تکلیف برنجکاران و 

منابع آبی استان چه می شود.

انتقاد از انتقال آب شهربابک 
به کارخانه مس سرچشمه

کرمان- قدس: نماینده مردم شــهربابک 
با اشاره به خشکســالی در این شهرستان 
گفت: 256 میلیون مترمکعب آب شرب به 
کارخانه های مس سرچشمه منتقل می شود.

علی اسدی در پی شــدت بحران بی آبی، 
انتقال آب هــای زیرزمینی به کارخانه مس 
سرچشــمه و همچنین مشــکالتی که در 
روند اجرایی کردن پروژه فاضالب شــهری 
شــهربابک به وجود آمده است از وزیر نیرو 
خواست تا پاســخگوی مسائل و مشکالت 

مردم شهرستان شهربابک باشد.

تولید انحصاری ۸ قلم داروی 
دام پزشکی در سمنان

سمنان- مهر: مدیرکل دام پزشکی استان 
سمنان گفت: به همت متخصصان بومی هم 
اکنون هشت قلم از داروهای دامی کشور به 
صورت انحصاری در این استان تولید و توزیع 
می شود. محمد سعیدی با بیان اینکه هشت 
قلم داروی موردنیاز دام کشــور انحصاراً در 
استان ســمنان تولید می شود، تأکید کرد: 
بیش از 40 درصد داروهای دامی کشور در 
استان تولید می شود که این امر نشان دهنده 
ظرفیت ها و قابلیت های خوب ســمنان در 

حوزه درمان و بهداشت دامی است.
وی سمنان را قطب داروسازی دامی کشور 
دانست و با تأکید بر ضرورت برند سازی در 
حوزه تولیدات دامی، افــزود: داروهایی که 
در شــرکت ها و کارخانه های دارویی استان 
ســمنان تولید می شــود، قابلیت رقابت با 
داروهای وارداتی خارجی را دارند و از لحاظ 
کیفی خوشبختانه شاهد تولیدات خوبی در 

استان هستیم.

تراز آب دریای خزر 4۲ 
سانتیمتر افزایش می یابد

محیط  حفاظت  مدیرکل  قدس:  رشت- 
زیســت گیالن گفت: تا سه ســال آینده 
تراز آب دریای خزر 42 ســانتیمتر افزایش 
می یابد. قربانعلی محمدپور در جلسه محیط 
زیست گیالن با اشاره به در پیش رو بودن 
روز دریــای خزر گفت: به منظور بررســی 
روند فعلی نوسانات سطح آب دریای خزر، 
نشست تخصصی آمادگی برای کاهش اثرات 
و تبعات نامناســب ناشــی از نوسانات تراز 
ســطح آب دریای خزر برگزار شــده است. 
وی افزود: براساس گزارش های تهیه شده از 
سال 1357 تا سال 1374 افزایش تراز آب و 
پیشروی آن به میزان 5/2 متر بوده؛ از سال 
1374 تا 13۹4 به میزان 130 ســانتیمتر 
کاهش تراز آبی وجود داشــته و در دو سال 

بعد از آن تقریباً متوقف شده است. 

رفع موانع استانی پروژه 
آزادراه تهران -  شمال

کرج- قدس: استاندار البرز با اشاره به اینکه 
اجرای پروژه ادامه آزاد راه تهران - شمال برای 
کاهش بار ترافیک ورودی البرز و جاده کرج 
چالوس بسیار حائز اهمیت است، گفت: موانع 
اســتانی این پروژه ملی را با اهتمام ویژه ای 
پیگیری و رفع کردیم. محمدعلی نجفی در 
جمع خبرنگاران اهمیت راه های البرز را ملی 
دانسته و با اشاره به اقدامات صورت گرفته در 
این حوزه عنــوان کرد: مردم البرز بار بزرگی 
از ترافیــک ملی را متحمل می شــوند و این 
امر در ابعاد مختلف درمانی، مالی و زیســت 
محیطی تاثیر سوء دارد از این رو باید توسعه 
راه ها تسریع می شد. بسیاری از پروژه های راه 
سازی استان با تنگناهایی مواجه بودند که از 
بدو ورود درصدد گره گشایی از روند پیشرفت 
آنها برآمدیم و ظرف کمتر از یک سال شاهد 

پیشرفت های بزرگی هستیم.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

ظريف: تهران دنبال اصالح رابطه با عربستان، امارات و بحرين است    فارس: وزير خارجه ايران با بيان اينكه دنبال اصالح رابطه با عربستان، امارات و بحرين هستيم، گفت: همواره از گفت وگو 
استقبال كرده ايم، اما آمريكايى ها مدعى شدند مى خواهند فروش نفت ايران را به صفر برسانند كه شدنى نيست. محمدجواد ظريف در گفت وگويى در مورد احتمال مذاكره ميان ايران و آمريكا» گفت: موضوع تابو 

بودن مذاكره نيست موضوع اين است كه چه ميزان مى شود با اطمينان اين مذاكره را تا حصول نتيجه پيش برد. به هر حال هيچ طرفى نمى خواهد وارد يك روند وقت گير و پرتنش و بى حاصل شود. 

توافق هسته اى ديگرى در كار نخواهد بود
ايرانــى: گيــل  ديپلماســى 
نشــنال  تحليلگــر  بارنــدوالر، 
روابط  آينــده  درباره  اينترســت 
دونالد  نوشــت:  آمريكا  و  ايــران 
ترامــپ پس از خــروج از برجام، 
فرســتادن پيام هــاى تهديدآميز 
و ركوردشــكنى در فروش سالح 
به كشــورهاى عربى حوزه خليج، 

اكنون اعالم كرده كه مايل اســت بدون هيچ پيش شرطى با مقامات ايرانى 
ديدار كند، در حالى كه چنين نشســتى، مانند نشســت مــاه ژوئن با كيم 
جونگ اون در سنگاپور، بى سابقه است، اما به همان اندازه هم بى ثمر خواهد 
بود. ايرانى ها هيچ عالقه اى به مذاكره با آمريكا ندارند و ما هم نبايد خودمان 
را گول بزنيم كه اين دولت مى تواند در خليج فارس پيشــرفتى غيرمنتظره 
داشته باشد. به نظر مى رسد يك باور قوى در دولت ترامپ وجود دارد مبنى 
بر اينكه ايران را مى توان با تحريم ها به زانو در آورد و مجبورش كرد كه پاى 
ميز مذاكره بنشيند. وقتى حمايت عجيب وغريب دولت از گروهك مجاهدين 
خلق (فرقه منافقين) را در نظر مى گيريم، اين باور كامًال خالف واقع اســت. 
سياســت انزوا و فشــار اقتصادى عليه ايران، زمانى مى توانست نتيجه بخش 
باشد كه چين و روسيه هم همكارى مى كردند؛ اما اكنون كه آمريكا جنگى 
تجارى با چين به راه انداخته، تنش داخلى در روسيه ايجاد كرده و در قبال 
كشــورهاى اروپايى، موضعى جدى گرفته است، تهديدها عليه ايران منجر 

به شكست خواهد شد.

مهر تأييد روحانى بر خيانتكار بودن
سران حوادث 88

كيهان: حجت االسالم حسن روحانى رئيس جمهور در گفت و گوى تلويزيونى 
دوشنبه شب در تحليل داليل مشكالت اقتصادى به مسئله اى  اشاره كرد كه 
نگاه دقيق به آن مى تواند چهره خيانتكار سران فتنه در سال 88 را بيش از 

پيش روشن و افشا سازد.
رئيس جمهــور دو عامل را شــروع مشــكل ارزى معرفى كــرد كه يكى از 
آن ها اغتشــاش هاى دى ماه 96 بود. آنچه در دى ماه سال گذشته روى داد 
موج ســوارى گروهى بر مطالبات بحق بخشى از مردم بود، در اين اعتراضات 
گروهى از مردم مطالبات بحق اقتصادى داشته و نسبت به روند امور و برخى 
بى مباالتى ها معترض بودند. در اين ميان برخى آشوبگران بر موج مطالبات 
مردمى ســوار شده و به گفته رئيس جمهور با ايجاد اغتشاش به آمريكا پيام 
دادند كه مى توانند با فشــار بيشتر به اهداف خود برسند. اغتشاش هايى كه 

چند روز هم بيشتر طول نكشيد.
اما آنچه در سال 88 روى داد و هشت ماه طول كشيد، نه مطالبه بحق، كه 
از آغاز فتنه اى بزرگ بود، ســران فتنه براى رسيدن به مطامع دنيوى خود 
خواستار ابطال رأى مردم و اعالم پيروزى نامزد شكست خورده در انتخابات 
شده و با استقامت جمهورى اسالمى در برابر اين خواسته به ناحق دست به 

اردوكشى هاى خيابانى زدند تا از نظام باج بگيرند.
در حالى كه آمريكا پيش از انتخابات خود را براى توافق هســته اى با ايران 
آماده كرده بود فتنه گران اين پيام را به دولت وقت آمريكا ارسال كردند كه 

زمان توافق با ايران نيست و بايد تحريم ها تشديد شوند!

همه پرسى درباره ساعت كارى رئيس جمهورى
صبح نو: ايده همه پرســى كه بخــش فرعى ســخنان رئيس جمهورى در 
گفت وگوى تلويزيونى دوشنبه شب بود، با استقبال زنجيره اى رسانه اى از اين 
حاشيه روبه رو شده است؛ همه پرسى بايد درباره يك مسئله بسيار مهم كه 
احتماالً در حوزه سياســت داخلى، سياست خارجى يا اقتصاد قرار مى گيرد، 
باشــد و تقريباً بين همه طرف هــا اين وحدت وجــود دارد كه اصلى ترين 
مشكل كنونى كشــور، مسائل اقتصادى ناشــى از ناكارآمدى دولتى است. 
اين ناكارآمدى مرتبط با ســاختارها، رويه ها و عوامل انســانى است كه در 
محور آن، مقامات ارشد اجرايى قرار دارند و رئيس جمهورى محور آن ها. در 
طول پنج ساله اخير مرتباً خبرهايى درباره ميزان حضور ايشان در ساختمان 
رياســت جمهورى و مديريت كشور منتشرشده كه آخرينش مربوط به يكى 
از همســايگان رئيس جمهورى است كه از قضا عضو و فعال سياسى جريان 
اصالحات و حامى دولت بوده اســت. هرچنــد آقاى روحانى در گفت وگوى 
دوشــنبه شب تالش كرد  با اشاراتى به اين شبهه پاسخ دهد اما گويا بخشى 
از ماجرا  واقعى اســت. تأثير اين مســئله در كليت فرايند تصميم ســازى و 
تصميم گيرى ملى بسيار مهم است چرا كه به سياق نسبت ساختار-كارگزار، 
سهم  كارگزارى در اين سطح بسيار پراهميت است. به همين اعتبار مى شود 
درباره آغاز روز كارى رئيس دولت، همه پرسى برگزار كرد و از مردم پرسيد 

كه آيا با وضع كنونى موافق اند يا خير؟

يك روزنامه اصالح طلب:
بايد شعار مرگ بر آمريكا و آتش زدن پرچم

را متوقف كنيم
مشــرق: روزنامه ابتكار در مطلبــى تأمل برانگيز در واكنــش به اظهارات 
رئيس جمهــور در گفت وگوى زنده تلويزيونى نوشــت: «ايشــان (روحانى) 
مى فرماينــد: همزمان بــا تحريم، مذاكره چــه معنايى دارد. جســارتاً آن 
مقامــات متناقض گو (مقامات آمريكايى) آيا اجــازه دارند بگويند، همزمان 
با ســر دادن شعار هر روزه مرگ بر آمريكا و پرچم سوزان هاى گاه وبى گاه و 
جا و بى جا، مذاكره چه معنايى دارد؟ اســتدالل هايى از اين دست، شمشير 
دو ســر تيز است، توصيه بزرگان اين است استعمال آن اكيداً ممنوع است... 
رئيس جمهورى بر اين باورند كه اولين مبناى مذاكره صداقت است و باور به 
نتيجه بخشــى آن. دنياى سياست دنياى معامالت كالن است، معامالتى كه 
بر سرنوشت كشورها نقش تعيين كننده دارند. در دنياى داد و ستد، صداقت 
و باور جايى ندارند. روزى هزار بار شــعار مرگ بر آمريكا سر مى دهيم و آن 
را شيطان بزرگ و جهانخوار مى ناميم، بعد از او انتظار صداقت و ثمربخشى 

مذاكرات داريم».
برخى از روزنامه هاى اصالح طلب رسماً به سخنگوى ترامپ در ايران تبديل 
شــده اند. روزنامــه اصالح طلب «ابتكار» در روزهاى گذشــته در گزارشــى 
توهين آميز با عنوان «ســربازان دلواپس سياســت» مطالب سخيفى را عليه 
سردار قاســم سليمانى منتشــر كرد. اين روزنامه اصالح طلب همچنين در 
بهمن ســال گذشــته در مطلبى بى ادبانه، شــعارهاى مردم در راهپيمايى 
باشــكوه 22 بهمن را ســطحى ناميــده! و تظاهركننــدگان 22 بهمن را با 

تيفوسى هاى طرفدار فوتبال مقايسه كرد!

روحانى تصوراتى درباره آينده سياسى خود دارد
آرمان: صادق زيباكالم در پاسخ به 
سؤال اين رســانه كه پرسيده بود، 
چرا آقاى روحانى مدتى اســت كه 
ســكوت كرده اند و از بيان حقايق 
خوددارى مى كنند؟ گفته اســت: 
نمى دانم؛ واقعاً نمى دانم. در شرايط 
كنونى ايشان محبوبيت خود را از 
دست  داده اند و از سوى ديگر باعث 

تحت فشــار قرار گرفتن اصالح طلبان توسط مردم نيز شده اند. امروز من هر 
كجا كه مى روم مردم مى خواهند من را سنگسار و تكه پاره كنند كه تو سبب 
شــدى كه ما به آقاى روحانى رأى بدهيم. من حدس مى زنم آقاى روحانى 
تصوراتى درباره آينده سياســى خود دارد، به همين دليل نيز تالش مى كند 

رابطه خوبى با اصولگرايان داشته باشد.
آقــاى روحانى به خوبى به اين نكته آگاهــى دارد كه براى تحقق تصوراتى 
كــه براى آينده خود دارد به امثال  صادق زيباكالم و اصالح طلبان نياز ندارد 
و در مقابــل به اصولگرايان و حتى موافقت اصولگرايان راديكال نياز دارد. به 
همين دليل نيز بوده كه با اصولگرايان مماشــات مى كند و برحســب ميل 

آن ها ساز مى زند.

تحليل

 سياســت/ مهدى پناهى  ايــن روزهــا درحالى  كه 
همــه مردم از بى برنامگــى و به هم ريختگى اوضاع اقتصاد 
نگران و متعجب هســتند، برخى نخبگان هم كه پيش تر 
ياس افكنى مى كردند تا ماهى سياســى خود را از اين آب 
گل آلود بگيرند، خودشان دروغشان را اآلن باور كرده اند كه 
اوضاع كشور خطرناك و فروپاشى قطعى است! اغتشاشات 
اندك برخى شهرها كه با همكارى رسانه هاى فارسى زبان 
خارجى و مزدورانشان در شبكه هاى اجتماعى بزرگ نمايى 

مى شود نيز شاهد مثالشان براى اين توهم است.
اما نگاه كالن به وضعيت كشــور بويــژه در حوزه اقتصاد 
و ظرفيت هــاى طبيعى و ژئوپليتيكى نشــان مى دهد كه 
برخــالف تصور اين ياس افكنــان نه تنها وضعيت كالن بد 

نيست بلكه نشان دهنده پيشرفت نيز هست.
دكتر مجيــد بذرافكن، عضو هيئت علمى دانشــگاه جامع 
امام حســين(ع) شامگاه دوشنبه در جمع فعاالن رسانه اى 
مشــهد در حسينيه هنر اين شهر و جلسات گفتار عصر به 
موضوع روايت رشد و پيشرفت جمهورى اسالمى پرداخت. 

روايتى با عنوان «ايران سانسور شده».

 قوت ها قابل استناد، ضعف ها قابل بررسى
مبنــاى اين روايت، گزارش هاى بين المللى درباره وضعيت 

ايران در شاخص هاى مختلف بود. 
موضوعــى كه همواره بين مخالفــان و موافقان جمهورى 
اســالمى محل چالش بوده است، چراكه مخالفين همواره 
به شــاخص هاى منفى و موافقين به شــاخص هاى مثبت 
اســتناد مى كنند، به تعبيرى مصادره به مطلوب مى كنند، 
اما بذرافكن در پاسخ به اين شبهه معتقد است كه به خاطر 
جانب دارانه بودن برخى از اين گزارش ها و شيوه تهيه آمار 
و تحليل آن مى توان تنها به قوت ها استناد كرد و ضعف ها 

را هم قابل  بررسى دانست.
 عضو هيئت علمى دانشگاه جامع امام حسين(ع) در حوزه 
ضعف ها بر ايجاد و اســتحصاى شــاخص هاى بومى تأكيد 
مى كند و مى گويد، آن زمان اســت كــه مى توانيم به طور 

دقيق و واقعى وضعيت خودمان را ارزيابى كنيم.
بذرافكن مى گويد: «كشــورها براى روايت وضع خودشان و 
براى اينكه جايگاه فعلى شــان را معرفى كنند و تشخيص 
بدهند كه كجــا مى خواهند بروند، رژيم هاى ســنجش و 
ارزيابى دارند، مثًال اينكه رتبه ايران در تصادفات، جراحى 

زيبايى يا كسب وكار چيست».

 نظام انتخاب شاخص ها
وى ادامه مى دهد: «وقتى اين ســؤاالت را مطرح مى كنيم 
در واقع از شــاخص هاى ارزيابى ســخن گفته ايم اما اين 
رژيم هاى ســنجش از كجا آمده اســت؟ بســيارى از اين 
شــاخص ها بر مبناى مدل هاى توســعه نوشته شــده اند. 
كشورها وقتى مى خواهند وضعيت خود را در حوزه اقتصاد، 
پيشرفت، آزادى هاى شــخصى و اجتماعى، محيط زيست 

بسنجند، سراغ اين شاخص ها مى روند».
اين عضو هيئت علمى دانشــگاه با اشاره به عمر چهل ساله 
جمهورى اســالمى و اينكه چه بعــد از انقالب و چه قبل 
از انقالب چنين شــاخص هايى در كشــور ارزيابى شده اند، 
مى گويد: «آيا مى توانيم از اين شــاخص ها اســتفاده كنيم 
و خودمان را ارزيابى كنيم؟ اوالً بسيارى از اين شاخص ها 
در حوزه هــاى تخصصى اســت، مثًال مرگ وميــر مادران 
بــاردار و نــوزادان يك موضوع تخصصى اســت اما خوبى 
اين رتبه بندى ها اين است كه به روايت ديگران بيان شده 
اســت. اين ديگران چه كسانى هســتند؟ دوستان، رقبا و 
دشمنان. اين گونه هم نيست كه صرفاً دولت ها تهيه كننده 
آن باشــند، بلكه گاهى نهادهــاى غيردولتى و خصوصى 

هستند».
بذرافكن معتقد اســت كه ما مى توانيم از اين روايت ها كه 
ابتدائاً غيرجانبدارانه هســتند، اســتفاده كنيم اما بايستى 
نظام انتخاب داشته باشيم و بعد شاخص ها را قضاوت كنيم 
چرا كه وقتى سراغ برخى گزارش هاى بين المللى مى رويم، 

مثًال 18 حوزه و 500 زيرشاخه وجود دارد.

 چه چيزى را بايد به مردم گزارش بدهيم؟
اين اســتاد دانشگاه با طرح اين ســؤال كه در آستانه 40 
ســالگى انقالب اسالمى چه چيزى را بايد به مردم گزارش 
بدهيم، خوبى هايمان يا بدى هايمان را؟ ادامه مى دهد: «در 
تحليلى كه من داشــتم، اين شــاخص ها را به 12 اليه و 
130 شاخص تقسيم كردم و به بخش قدرت ها و قوت هاى 
جمهورى اســالمى پرداختم چون قابل اســتنادتر اســت 
چراكه بحث ايران با كســانى كه چنين شــاخص هايى را 
بررســى مى كند، از نوع جدل اســت و تا جايى كه ادعاى 
بى طرفى شــان نقض نشــود تالش مى كنند كه بدى ها را 
بــزرگ و خوبى ها را كوچك كننــد، ولى همان خوبى ها و 

موفقيت ها نيز غيرقابل كتمان است».

 توجه به جمعيت در تحليل شاخص هاى منفى
تحليل اين شــاخص ها و رتبه بندى هــاى جهانى موضوع 
مهم ديگرى اســت كه بذرافكن به آن اشاره مى كند و در 
بيان مثالى مى گويد: «اگر كشــورهاى مختلف را به لحاظ 
جمعيتى تقسيم بندى كنيم، دو كشور ميلياردى داريم، 9 
كشور بيش از 120 ميليون، هشت كشور بين 80 تا 120 
ميليون، 13 كشــور بين 40 تا 80 ميليون، 23 كشور بين 
20 تا 40 ميليون و 139 كشــور زير 20 ميليون جمعيت 
دارنــد. ايران به لحــاظ جمعيت رتبــه 18 را دارد. وقتى 
شاخص هاى ناموفق را درباره ايران منتشر مى كنند آيا اين 
دســته بندى جمعيتى را لحاظ مى كنند؟ برخى مى گويند 
كه با مفهوم ســرانه همه كشــورها قابل مقايســه هستند 
ولى واقعيت اين اســت كه همه مــا مى دانيم يك خانواده 
پنج نفره با يك خانواده 9 نفره اى كه شامل عروس و داماد 
هم مى شــود، با شاخص سرانه هم قابل  مقايسه نيستند و 
اين دو خانواده تفاوت هايى دارند كه شاخص ها و سرانه ها 

نمى توانند آن را توضيح بدهند».
ايــن عضــو هيئت علمى دانشــگاه مثل 
ديگــرى مى زند و مى گويد: «آموزش يكى 
از مؤلفه هاى مهم در همه كشورهاســت، 
اما تفاوت زيــادى بين تعريف آموزش در 
كشــورهايى مثل ما كه مبناى دينى دارد 
با ساير كشــورها وجود دارد يا در زمينه 
بين المللى مى گويند  كتاب گزارش هــاى 
كــه ايران رتبه نهم جهــان در كتاب هاى 
انتشــار يافته را دارد، اما اين سؤال پيش 
مى آيد كه پس چگونه مى گويند كه ميزان 
مطالعه كتاب در كشــورمان 23 دقيقه در 
هفته اســت و ايرانى ها كتاب نمى خوانند. 
بايــد به ايــن موضوع جامع نــگاه كنيم، 
شايد آن گزارشــگران كتاب هايى همانند 
نهج البالغــه و قرآن را در ســرانه مطالعه 

لحاظ نمى كنند».

 چرا مردم و مسئوالن رتبه هاى خوب ايران
 را باور نمى كنند؟

بذرافكــن در ادامه به برخى شــاخص هاى مثبت ايران در 
تراز جهانــى همانند رتبه 16 در علــوم كاربردى، 18 در 
رشته هاى هنر، 13 در روان شناسى و فلسفه اشاره مى كند 
و دربــاره اينكه چــرا مردم و مســئوالن چنين رتبه هاى 
خوبى را بــاور نمى كنند، توضيح مى دهد: «ما وقتى با اين 
شاخص ها روبه رو مى شويم، از ســابقه ذهنى مان استفاده 
مى كنيم، يعنى قضاوت ما پيش از مواجه با اين شاخص ها 
شــروع  شــده اســت، چراكه رســانه ها ذهن مردم را با 
موضوعاتى همانند اينكه ايران رتبه اول جراحى زيبايى را 
دارد، ولى هيچ كس سؤال نمى كند كه اين جراحى زيبايى 
چيست؟ آيا براى مشــكالت تنفسى است يا صرفاً زيبايى 
بينى؟ اتفاقاً با اين تفكيك رتبه ايران بســيار پايين مى آيد 

و كشورى مثل لبنان در رتبه اول منطقه قرار مى گيرد».
وى ادامه مى دهد: «مثال ديگر فرار نخبگان است كه گفته 
مى شود ايران رتبه اول جهان و منطقه را دارد، وقتى سؤال 
مى كنى منبع اين آمار چيســت، مى گويند كه ويكى پديا! 
درحالى كــه ويكى پديا يك دانشــنامه جمعى اســت كه 

هركسى مى تواند به آن اطالعاتى اضافه كند.
در همين زمينه معاون علمى رئيس جمهور، دكتر ســورنا 

ســتارى اعالم كرد در بررسى كه داشــتيم متوجه شديم 
نه تنهــا ايــران در خاورميانه اول نيســت بلكــه اتفاقاً در 
رتبه هاى پايين اســت و اين كشور عربستان است كه رتبه 
اول فرار نخبگان را دارد؛ اما چه مى شود كه چنين خبرى 

منتشر مى شود؟»
اين عضو هيئت علمى در پاسخ مى گويد: «كشورهاى غربى 
براى ايران بســته رسانه اى ديده اند، در اين بسته مشخص 

مى شود كه چه شاخص هايى در رسانه ها بزرگ شود. 
درحالى كه شــاخص هاى مثبت زيــادى درباره جمهورى 
اســالمى وجــود دارد. آيــا مى دانيــد بــه لحاظ ســهم 
آموزش وپــرورش از كل بودجه كشــورها، ايران رتبه 19 
جهان را دارد؟ فكر مى كنيد آن 18 كشــور جلوتر از ايران 
كدام كشورها هستند؟ كشورهاى مثل نروژ و سوئد با چند 
ميليون جمعيت هســتند. ما به لحــاظ دانش آموختگان 
علوم مهندسى، رياضى و فنى در جايگاه پنجم دنيا هستيم 
و كشــورهايى مثل آمريكا 600 هزار نفر، چين 560 هزار 

نفر و ايران 335 هزار نفر دانش آموخته دارد. 
برخى شــبهه وارد مى كنند كه اين دانش 
آموختگان همان بيكاران جامعه هســتند، 
ولى آيا با ديگر كشورها مقايسه كرده اند؟»

 برخى دنبال تحقير كردن پيشرفت ها هستند
بذرافكــن معتقد اســت كه غفلــت از اين 
پيشــرفت ها يك بحث اســت امــا تحقير 
كردن يــك بحث ديگــر، اينكــه بگوييم 
همه اين دانش آموختگان بيكار هســتند، 
تحقير خودمان اســت چون واقعيت ندارد 
و خــودآزارى  ما خودكم بينــى، خودزنى 
شخصيتى داريم كه غربى ها به وسيله رسانه 

به ما تلقين كردند.
وى با اشــاره به بســيارى از شاخص هاى 
نهادهايى  اســالمى كــه  مثبت جمهورى 
همانند CIA ارزيابى كرده اند، ادامه مى دهد: 
«ما آخرين كشــور ازلحاظ مرگ ومير به خاطر مشــروبات 
الكى هستيم، در حوزه كشاورزى رتبه 21 جهان به لحاظ 
زمين هاى كشــاورزى داريم، در حالى كه بخش زيادى از 
كشــورمان كوير و كوه است. دليل اين امر چيست؟ چون 
جمهورى اسالمى بسيارى از زمين ها را احيا كرده است».

هرچنــد به گفتــه بذرافكن رتبــه  ايران در بســيارى از 
شــاخص ها خــوب اســت، اما چــرا در برخــى از موارد 
ناكارآمدى وجود دارد؟ اين عضو هيئت علمى دانشــگاه در 
پاسخ توضيح مى دهد: «به طور نمونه ما رتبه 15 جهان در 
توليد برق داريم ولى چه مى شود كه در تابستان امسال با 
مشكل كمبود برق مواجه مى شويم؟ اين مشكل مديريتى 

است و بايد جاى خود بررسى شود».
وى مثالى ديگر از وضعيت خود كشــورهاى اروپايى مى زند 
و مى گويــد: «در صنعت هوايى ايــران رتبه دهم بين 147 
كشــور جهان را دارد اما خيلى بــاور نمى كنند و مى گويند 
پس اين همه تأخير پروازها چيست؟ ولى بد نيست بدانيم در 
فرودگاه هاى خارجى متوسط تأخير يك تا دو ساعت و بسيار 
طبيعى اســت اما براى ايرانى ها تصويرسازى مى كنند كه از 
همه بدتر هستند. به گفته يكى از متخصصان حوزه صنعت 
هوايى، ايران تنها كشورى است كه تربيت نيروى انسانى اش 
را از خلبــان تا مهندس پــرواز را خودش انجام مى دهد، ما 
تنها كشورى هستيم كه براى اورهال كردن هواپيماهايمان 

از مستشارهاى خارجى استفاده نمى كنيم».
بذرافكن با اشــاره به لزوم ارائه تصوير درســت و كالن از 
اقتصاد كشــور مى گويد: «به جاى ارائــه اين روايت ماكرو، 
برخــى كل اقتصاد ايــران را تنها با دالر و نوســانات ارز 
مى ســنجند، درحالى كه بــازار ايران به لحــاظ اندازه در 
رتبه 19 جهان اســت». وى در ادامه شــاخص هاى مثبت 
ديگــرى را نيز بيان مى كند، همانند اينكه در حوزه ورزش 
و رشــته هاى تيمى رتبه اول منطقــه و رتبه 20 جهان را 
داريم. در حوزه سرعت رشد علم 11 برابر متوسط جهانى 
سرعت داريم. بذرافكن با اشاره به برخى چالش ها همانند 
اين كه بسيارى از علوم چالش هاى كشور را حل نمى كند، 
ايــن ضعف ها را مى پذيرد اما معتقد اســت كه نحوه بيان 
آن مهم اســت. نبايد بگوييم كه علم كشورمان مشكالت 
را حــل نمى كند بلكه بايد بگوييم متأســفانه بهتر از اين 
حل نمى كند وگرنه چگونه اين كشــور طى اين همه سال 
اداره شده اســت؟ مديرعامل 35 ســاله پااليشگاه ستاره 
خليج فارس يك قهرمان ملى است، اگر علم مسائل كشور 

را حل نمى كند چگونه اين پااليشگاه ايجاد شده است؟

 آيا اين پيشرفت ها داراى نقشه راه و راهبرد است؟
عضو هيئت علمى دانشگاه امام حسين(ع) در ادامه با طرح 
اين ســؤال كه آيا اين پيشرفت ها داراى نقشه راه و راهبرد 
است يا اينكه به صورت تصادفى به دست آمده، يك مدل 
براى تحليل ايــن موضوع ارائه مى دهد: «آرمان، اســناد، 
نيروى انســانى، رتبه علمى، فنــاورى، محروميت زدايى، 
صنعت، گــردش ملى و اقتدار يك حلقه اى اســت كه در 

همه حوزه هايى كه پيشرفت داشتيم وجود داشته است».
بذرافكن با بيان اينكه در روايت پيشرفت جمهورى اسالمى 
بايســتى ابتدا آرمان هــا را مطرح كنيــم، تأكيد مى كند: 
«رهبــرى و امام خمينــى(ره) اين آرمان ها را مشــخص 
كرده اند و آن ها را تبديل به مســائل عينى كرده اند. وقتى 
امــام مى گويد كه بايد نظام كفر و شــرك را به عنوان يك 
آرمــان از بين ببريم، يعنى چى؟ نظام هاى كفر و شــرك 
يعنى اينكه همين نظام ســالمت، نظام آموزش وپرورش و 

نظام اقتصادى و... را اصالح كنيم».
بــه گفتــه بذرافكن مــا آرمــان داريم، مكتوب اســت و 
ذهنى نيست، اسناد باالدســتى و آيين نامه براى رسيدن 
بــه ايــن آرمان ها داريم، سياســت هاى كلى ســالمت يا 
آموزش وپرورش براى چيست؟ براى تحقق همين آرمان ها. 
برخى مى گويند كه به اين سياســت ها عمل نمى شود اما 
اين دليل بى تفاوتى نمى تواند باشــد، ســازمان بازرسى و 
مجمع تشخيص مصلحت نظام بروند و يقه هركسى را كه 
اجرا نمى كند بگيرند، رهبرى مگر به مجمع چنين حكمى 
نداده اســت كه هر اليحه اى آمد و با سياســت هاى كالن 

تطبيق نداشت، آن را رد كنند؟
وى در ادامــه حلقه هاى ديگر را بــا ذكر مثال هاى متعدد 
تبيين مى كــرد و در نهايت تأكيد مى كند: «رســانه بايد 
اين موارد را جا بيندازد، رســانه يك ابزار است و بايد هنر 
استفاده از اين ابزار را براى روايت پيشرفت هاى جمهورى 
اسالمى داشته باشــيم».اين عضو هيئت علمى البته اذعان 

مى كند كه بهترين و عميق ترين رسانه كتاب است.
به گفته اين عضو هيئت علمى دانشــگاه بايستى در زمينه 
پيشرفت جمهورى اسالمى گفتمان سازى بكنيم و سپس 
هركس عمل نكرد، مشخص مى شود و مى توان در موردش 

تصميم گيرى كرد.

يك پژوهشگر و استاد دانشگاه، تحوالت ايران و گزارش هاى بين  المللى درباره آن را روايت مى كند 

چرا پيشرفت ايران را باور نمى كنيم؟

بذرافكن معتقد 
است كه غفلت از 

اين پيشرفت ها 
يك بحث است اما 
تحقير كردن يك 
بحث ديگر، اينكه 
بگوييم همه دانش 

آموختگان بيكار 
هستند، تحقير 

خودمان است چون 
واقعيت ندارد
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اين مؤسسه انديشــكده تحقيقاتى در پيگيرى تحليل رفتارها و 
سياســت هاى قدرت هاى بزرگ جهانى است كه در سال 1961 
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كه امنيت جهانى، رفاه و آزادى را ترويج مى كند، پيش بينى هاى 
صحيح از وضعيت آينده كشورها، اين موسسه را به منبع معتبر و 

قابل اعتماد تبديل كرده است.
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اين مركز اطالع رسانى رتبه بندى بهترين كشورهاى 2018 را با 
 BAV و گروه Y&R مشاركت شركت ارتباطات بازاريابى جهانى
و دانشكده اورتون دانشگاه پنسيلوانيا انجام مى دهد كه بر اساس 
يك نظرسنجى 21 هزار نفر از 4 منطقه خواسته شده به ارزيابى 

كشورها  بپردازند.
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اخبار جهان اسالم

یادداشت

در پى بسته شدن مركز ملک سلمان وابسته به آل سعود

چالش های ضد سعودی دولت مالزی افزایش یافت

اخبار جهان

حمله جنگنده هاى سعودى 
به »عمران« یمن

مهر: به دنبال حملــه هوایی جنگنده های 
صهیونیســت به منطقه »العمشیه« واقع در 
استان عمران یمن هفت غیرنظامی ازجمله دو 
زن و سه کودک به شهادت رسیدند. گفتنی 
است، حمالت بیش از سه ساله سعودی ها به 
یمن تاکنون فجایع انسانی هولناکی را به بار 
آورده است تا جایی که واشنگتن پست اعالم 
کرد که این حمالت تاکنون حدود 50 هزار 

شهید برجای گذاشته است.

حمله پهپادى به فرودگاه نظامى 
الشعيرات در غرب سوریه

ایســنا: فعاالن ســوریه گــزارش دادند، 
سامانه های پدافند هوایی این کشور پهپادهایی 
را که به فرودگاه نظامی الشــعیرات واقع در 
حومه جنوب شــرقی حمص حمله کردند، 
رهگیری کردند. طبق اعالم فعاالن سوری، در 
این حمله به فرودگاه، چند انفجار روی داد، اما 
جزئیات مربوط به خسارت های جانی و مالی 
این عملیات هنوز منتشر نشده است. برخی از 
فعاالن معتقدند، این حمله مشابه حمالت به 
پایگاه هوایی حمیمیم روسیه در الذقیه است و 
گروه های شورشی پشت این حمله قرار دارند. 
برخی دیگر هم گفتند، اسرائیل پشت حمله به 
الشعیرات قرار دارد که در واکنش به رهگیری 
دو پهپاد این رژیم در هفته گذشــته در غرب 

دمشق دست به این اقدام زده است.

شروط انصاراهلل 
براى زمين گذاشتن سالح 

ایسنا: محمد عبدالسالم، سخنگوی انصاراهلل 
یمن در گفت وگو با فاکس نیوز که از مسقط 
پایتخت عمان انجام شــد، تأکید کرد: اکنون 
می توانیم بگوییم روند سیاسی مسدود شده 
و مارتین گریفیتس، فرستاده سازمان ملل به 
یمن طرحی دارد که آن را »مبادی و اصل ها« 
نامیده اما طرحی ضعیف اســت. سخنگوی 
انصاراهلل تصریح کرد، او از راه حل هایی جزئی 
نظیر بندر الحدیده و دیگر مســائل در سطح 
انســانی صحبت می کند و هیچ کاری انجام 
نداده، هیــچ یک از زندانیان آزاد نشــده اند، 
هیچ فرودگاهی باز نشده و در سطح اقتصادی 
طرف مقابل را وادار به پرداخت حقوق نکرده 
به طوری که ما می توانیم بگوییم هیچ طرحی 
در رابطه با هیچ روند سیاسی مطرح نشده و 
وجود ندارد. عبدالسالم گفت: انصاراهلل تمایل 
به کنار گذاشــتن ســالح دارد امــا با وجود 
هشــدارها و خطرات واضح نه. راه حل مورد 
نظر این اســت که باید به جای اینکه جدول 
زمانــی مجزا باشــد که با یک دیــد به تمام 
مســائل می نگرد، راه حلی فراگیر باشد. وی 
درباره جزئیات دیدگاه هــای انصاراهلل گفت: 
طرحی که داریم طرحی فراگیر اســت، باید 
رئیس جمهوری جدیدی تعیین شــود، باید 
دست کم ریاست دوره انتقالی مشخص شود، 
باید دولت انتقالی مأموریت مشخصی داشته 
باشد و در دوره مشخص آن را به ثمر بنشاند.

طبق طرح انصاراهلل که عبدالسالم به تشریح آن 
پرداخت، رئیس دوره انتقالی باید فردی مورد 
قبول همه طرف ها باشد و نباید طرفی در خود 
بحران باشد و منصور هادی رئیس جمهوری 

مستعفی یمن خود بخشی از مشکل است.

بين الملل: وزارت دفاع مالزی از لغو مجوز فعالیت 
مرکز موسوم به »مرکز صلح ملک سلمان« پادشاه 
عربستان در آن کشور خبر داد. فعالیت این مرکز 
از 14 ماه پیش در دوره نخســت وزیری »نجیب 
رزاق« در کواالالمپورآغاز شد و با توجه به روابط 
بســیار نزدیک وی با عربســتان، رزاق درقبال 
کمک هایی که از حکام عربستان دریافت می کرد، 
امتیازات ویژه ای به آنان داده بود که ازجمله آن، 

ایجاد مرکز موسوم به »صلح ملک سلمان« بود.
هرچند در نام این مرکز برای عوام فریبی از کلمه 
»صلح« استفاده شده است، اما بسیاری از محافل 
سیاســی و مذهبی در مالزی درمورد پیامدهای 
فعالیت آن بر وحدت ملی و انســجام اجتماعی 
و مذهبی این کشور هشــدار داده بودند چرا که 
یکی از مهم ترین اهداف فعالیت مراکز متعلق به 
سعودی ها گسترش وهابیت است که پیامدهای 
خطرناک و خشــونت بار آن آشکارا در پاکستان 
قابل مشــاهده اســت. گســترش فرقه گرایی و 
خشونت های مذهبی مهم ترین کارکرد آموزه های 
غلط وهابیت از اسالم است که در مدارس دینی 
پاکستان آموزش داده می شــود و فرقه گرایی و 
تروریسم پیامدهای عملی آن است که پاکستان 
را با بحران های اجتماعی روبه رو کرده اســت. به 
همین دلیل دولت مالزی بــه رهبری »ماهاتیر 
محمد« نخست وزیر این کشور درچارچوب مقابله 
با افراط گرایی و تروریسم در اقدامی هوشمندانه 
درحال ممنوع کردن هرگونه فعالیت های فرهنگی 
ومذهبــی مرتبط با وهابیون و دولت عربســتان 
اســت. این موضوع با توجه بــه نگرانی  هایی که 
درمورد انتقال عناصر تروریستی وابسته به داعش 
به منطقه جنوب شرق آسیا و ساماندهی آن ها از 
سوی گروه های بومی و وابسته به عربستان مطرح 
بوده، هم مهم و قابل نیز است. »آیسیس- یوسف 
اسحاق« کارشناس مســائل سیاسی دراین باره 
می گوید: آل ســعود با اهداف ظاهری گسترش 
روابط اقتتصادی و سرمایه گذاری درحال گسترش 
افراطیگــری و تفکرات وهابی در جنوب شــرق 
آسیاســت. به همین دلیل مــردم مالزی حضور 
بیش از حد ســعودی  ها در این کشور و نفوذ در 

ساختارهای دولت را نامطلوب می دانند.
دولــت اندونزی نیز برای جلوگیــری از فعالیت 
گروه ها و احزاب تندرو وابسته به وهابیون و رژیم 
آل ســعود اقدام به لغو مجوز فعالیت آن ها کرده 
کــه ازجمله حزب التحریر و »جماعت النشــره 
الدوله« وابســته به گروه تروریستی داعش است. 
محدود شدن فعالیت عربستان در جنوب شرق 

آسیا کمک بسیار زیادی به کاهش خشونت های 
خونین در این منطقه از جمله در مالزی و اندونزی 
کرده است. به گفته »فیصل موسی« استاد دانشگاه 
ملی مالزی در مؤسســه تمدن و جهان ماالیی؛ 
وهابیون و حامیان آن هــا در مالزی راه به جایی 
نخواهند برد و نخواهند توانست مردم و دولت این 
کشور را احمق فرض کنند زیرا تاریخ به گونه ای 

است که نمی توان حوادث آن را 
که به نفع وهابیون نیست، حذف 
کرد و این تاریخ آن ها را به آتش 
می کشد. درهرحال، برخورد های 
منطقی و اصولی دولت مالزی 
با فعالیــت وهابیون و نهادهای 
وابسته به حکام آل سعود نشان 
می دهد که دولت این کشــور 
کامالً به اهداف و نیات فعالیت 
فرقه گرایان در مالزی آگاه است. 
این بدان معناســت که آنان در 
حال از دست دادن بزرگ ترین 
پایگاه خود در جنوب شرق آسیا 

هستند. جنایت حکام عربستان در یمن و کشتار 
مردم این کشور در کنار حمایت از تروریست های 
داعش تنها بخشی از جنایات رژیم آل سعود ضد 
مسلمانان اســت که بیش از پیش خشم و تنفر 
جهان اسالم بخصوص مردم مسلمانان مالزی را از 

وهابیون و حکام آل سعود برانگیخته است.

اتهام ماهاتیر محمد به عربستان درباره 
مداخله در امور داخلی کواالالمپور

پیش از نیز نخســت وزیر مالزی، عربستان را به 
مداخله در امور داخلــی کواالالمپور متهم کرده 
بود.»ماهاتیــر محمد« در ایــن خصوص گفت: 
مدارک و اسنادی از تالش عربستان برای مداخله 
در امور داخلی مالزی وجود دارد. وی با اشــاره به 
رزاق«  تــون  »نجیب  اظهارات 
نخست وزیر پیشین مالزی در 
میلیون  دریافت 681  خصوص 
دالر هدیــه از عربســتان برای 
این  افزود:  انتخاباتــی  مبارزات 
کشور پرداخت این مبلغ را انکار 
نکــرده از اینرو ریــاض در امور 
داخلی مالزی دخالت کرده است.

نجیب تون رزاق نخســت وزیر 
پیشین مالزی که به فساد مالی 
و پولشویی در »شرکت توسعه 
مالزی واحد« )1MDB( متهم 
اســت، روز چهارشنبه با حضور 
در دادگاه عالی جنایی کواالالمپور به طور رسمی 
تفهیم اتهام شــد. رزاق که 9 ســال قدرت را در 
مالزی در دســت داشــت، حدود دو ماه پیش در 
چهاردهمین انتخابات سراسری این کشور از رقیب 
خود ماهاتیر محمد شکست خورد.سخنان نخست 
وزیر مالزی درباره دخالت عربستان در امور داخلی 

آن کشــور از طریق کمک مالی به حزب ســابق 
حاکم برای پیشی گرفتن از رقبای انتخاباتی خود 
نشان می دهد که سیاست های ریاض در جنوب 
شرق آســیا تنها محدود به حمایت از گروه های 

تروریستی از جمله داعش نیست.

علیه  سعودی  ائتالف  از  مالزی  خروج 
یمن؛ شکستی بزرگ برای عربستان

از دیدگاه محافل سیاسی در منطقه، خروج مالزی 
از ائتالف نظامی عربستان در جنگ یمن شکست 
دیگری برای حکام ســعودی محسوب می شود.

این موضوع از دو جهت قابل توجه است؛ ائتالف 
عربستان در جنگ یمن کامالً شکست خورده و 
گروه های مردمی این کشور، عربستان را در باتالق 
یمن گرفتار کرده اند و هر روز حکام سعودی در 
آن بیشــتر فرو می روند و دوم اینکه با بازگشت 
دوباره »ماهاتیر محمد« نخســت وزیر مالزی به 
قدرت، سیاســت های مالــزی در قبال تحوالت 
جهان اسالم تغییر کرده اســت و کواالالمپور از 
نهضت های مردمی ضد اشغالگران در فلسطین 
و یمــن حمایت می کند. با توجه به حمایت های 
حکام آل ســعود از تروریست های داعش و اقدام 
ننگین اخیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در 
نزدیک شدن به رژیم صهیونیستی، موضع دولت 
مالزی ضد سیاست های رژیم آل سعود، شکست 

سنگینی را برای عربستان رقم خواهد زد.

آل سعود با اهداف 
ظاهرى گسترش 
روابط اقتتصادى 
و سرمایه گذارى 
درحال گسترش 

افراطى گرى و 
تفکرات وهابى 

در جنوب شرق 
آسياست

بــــــــرش

نقشه هاى دوباره عربستان براى عراق
با پایان شمارش دستی آرای انتخاباتی در عراق و اعالم مطابقت 99 درصدی نتایج 
آن با نتایج انتخابات الکترونیکی و پیروزی قاطع نمایندگان شــیعی در انتخابات 
پارلمانی عراق، مسئله  کارشکنی در شکل گیری دولت در این کشور کلید خورده 

است. 
در پروژه جدید آمریکایی - عربســتانی، مســئله  ایجاد تردید در نتایج انتخابات 
در صدر توجهات قرارگرفت و کار به جایی رســید که بازشماری نتایج به شکل 
دســتی به عنوان مطالبه ای اساسی مطرح و عملیاتی شد. برخی از بازماندگان از 
حضور در مجلس که با وجود بهره گیری از کمک های مالی و تبلیغاتی عربستان به 
نتیجه مورد نظر نرسیده بودند و یا به دلیل منافع شخصی از نتایج ناراضی بودند 
درحقیقت با تأکید  بر ضرورت بازشماری آرا، از سویی هزینه هایی را که از بیت المال 
عراق صرف برگزاری انتخابات به شکل الکترونیکی صرف شده بود ضایع کردند و 
از دیگر سو و در عمل راه را بر تشکیل دولتی که بنا بود رویکرد عراق آینده را از 
قالبی سیاسی- امنیتی خارج کند و آن را با رویه ای اقتصادی تعریف و ریل گذاری 

کند، مسدود کردند. 
به هرحال اگرچه بازشــمارش آرا به شکل دستی نتایج انتخابات را تأیید  کرد اما 

توجه به چند نکته در خصوص وضعیت این کشور در افق آینده ضروری است. 
نخستین نکته، ضرورت تمرکز برنهایی شدن ائتالف ها به منظور تشکیل دولتی 
کارآمد در عراق است. با توجه به خواسته های بحق مردم عراق و بویژه استان های 
بهره مند از نفت به نظر می رســد تالش جهت نهایی شــدن ائتالف ها به منظور 
تشــکیل مجلس و متأثر  از آن تکلیف یک فرد به تشکیل دولت، اساسی ترین و 

ابتدایی ترین راه برای خروج از بحران ناآرامی های کنونی حاکم بر عراق باشد.
در این شــرایط ائتالف صدر و حکیم با 75 کرســی و همچنین ائتالف عامری و 
مالکی با رقمی نزدیک به آن بیشــترین شانس را برای توسعه ائتالف خود دارند. 
مالکی می کوشد در سایه رایزنی با بخش هایی از گروه ها و احزاب پیروز انتخابات 
ائتالف فراگیر قانون را در شاکله ای جدید احیا کند و البته اعالم آمادگی عبادی 
برای خروج از حزب الدعوه به منظور حضور در پست نخست وزیری و تالش هایی 
نظیر برکنــاری وزیر برق عراق، به انضمام دیدارهــای او با گروه های بهره مند از 
قســمتی از آرای مردم نظیر بارزانی که در هفته پیش انجام شــد، حکایت از آن 
دارد که برخالف یکی دو ماه پیش، حصول ائتالف میان احزاب و گروه های برنده 
درانتخابات به سادگی گذشته نیست به ویژه آنکه مطالعه اوضاع و اخبار عراق نشان 
می دهد همچنان آمریکا و بویژه عربستان از تأثیر گذاری بر امور عراق و مداخله در 
امور این کشور ناامید نشده اند و بر این اساس تشکیل دولت در عراق عزمی جدی تر 

از پیش را طلب می کند. 
دومین نکته در این خصوص توجه به اختالفات موجود در میان اهل ســنت در 
خصوص تعیین ریاست مجلس است. بازشماری آرا و راه نیافتن سلیم الجبوری به 
مجلس در شرایط جدید بخت دو گزینه اسامه نجیفی و محمد الحلبوسی را برای 

کسب این مقام بیش از دیگران کرده است. 
نجیفی با بهره مندی از 22 کرســی و همچنین سابقه ریاست بر مجلس به نظر 
می رسد از بخت بیشتری نسبت به رقیب برای تکیه زدن بر کرسی ریاست مجلس 
برخوردار باشد. این در حالی است که محمد الحلبوسی در کارنامه سیاسی خود 

استانداری االنبار و البته حمایت جدی عربستان را به ثبت رسانده است. 
بر این اساس به نظر می رســد سفر سهبان وزیر عربستانی در امور خلیج فارس 
به عراق در ارتباطی عمیق با این مسئله  و نیز مسئله انتخاب نخست وزیر باشد. 
جالب آنکه الحلبوسی در طول فعالیت های انتخاباتی از امتیاز تبلیغ درشبکه های 

عربستانی برخوردار بود. 
نکته سوم در این باب، مسئله  ریاست جمهوری است که به طور سنتی متعلق به 
کردهای عراقی است. در این خصوص هم مسئله اختالف دیدگاه میان کردهای 
عراق به مانعی اساســی فراروی اجماع برفرایند دولت سازی درعراق تبدیل شده 

است.
در شرایطی که جبهه میهنی و برخی دیگر از گروه های کرد بر ریاست محمد صابر 
اســماعیل اصرار دارند، حزب بارزانی و دیگران با این استدالل که هماهنگی های 

الزم با ایشان صورت نپذیرفته است از تأیید  نگاه حزب طالبانی طفره می روند.
کالم آخر در این باب تأکید  مجدد بر ضرورت تکمیل فرایند دولت سازی جدید 
در عراق است، دولتی که در سایه حضور آن در سپهر سیاسی عراق، تشکیل سایر 
ارکان حکومتی صورت خواهد پذیرفت و امکان مداخله خارجی را از یک ســو و 
همچنین حل بحران ها و حضور مؤثر  و ســریع عراقی اقتصادی در عرصه جهانی 

را فراهم خواهد آورد. 
مفهوم همه این سخنان آن است که عراق باید هرچه زودتر مانع مداخله خارجی 
گردد در غیر این صورت سفر سهبان اولین سفر مقامات سعودی برای مداخله در 

این کشور نخواهد بود.

رایزنى بزرگ ترین بانک ایتاليا با آمریکا درباره برجام
 )UniCredit ( یورونيوز: یونی کردیت
بزرگ ترین بانک ایتالیا به دنبال توافق با 
ایاالت متحده آمریکاســت تــا بتواند به 
 همــکاری هایش بــا ایــران ادامه دهد. 
»ژان پیر موستیر« مدیر عامل این بانک 
گفت: مطمئنیم که قبل از پایان ســال 
جاری میالدی می توانیم با ایاالت متحده 
آمریکا به توافق برسیم. مدیر عامل بانک جزئیات بیشتری از برنامه این بانک برای 

ادامه همکاری با ایران و دستیابی به توافق با آمریکا ارائه نداد. 
یونی کردیت ســال 2011 از ســوی مقامات ایالت نیویورک آمریکا در ارتباط با 
همکاری های گذشته اش با شرکت های ایرانی بازخواست شده بود. بعد از این ماجرا 

در سال 2012 وزارت دادگستری آمریکا تحقیقاتی را درباره این بانک آغاز کرد.

رژیم صهيونيستى 
درصدد ساخت 3 شهرک در »النقب«

مهر: با وجود مخالفت های بین المللی، کمیته نقشــه کشی و ساخت و ساز رژیم 
صهیونیستی طرحی را برای ساخت ســه شهرک صهیونیست نشین جدید در 

منطقه اشغالی النقب تصویب کرد. 
این طرح باید به تصویب نهایی وزارت مســکن رژیم صهیونیســتی برسد و پس 
از آن ســاخت این شــهرک ها آغاز خواهد شــد. به موجب این طرح ها، نزدیک 
به 1000 واحد مســکونی جدید برای صهیونیست ها در اراضی اشغالی فلسطین 

ساخته خواهد شد.

ارسال نامه پوتين به ترامپ توسط سناتور آمریکایى                         
ریانووستى: »رند پال« ســناتور آمریکایی نامه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا را به کابینه »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه داد. رند پال در حساب 
توییتر خود نوشت: برای من باعث افتخار بود که نامه ای از رئیس جمهور ترامپ 

به دولت والدیمیر پوتین بدهم. 
در این نامه بر اهمیت همکاری بیشتر در زمینه های مختلف، از جمله مبارزه با 
تروریسم، گسترش گفت وگو در زمینه قانون گذاری و باز پروری تبادالت فرهنگی 
بین دو کشور تأکید شده است. این سناتور آمریکایی جزئیات بیشتری از این نامه 

را اعالم نکرد.

تشکيل اتاق عمليات در سفارت عربستان در كانادا
مهر: وزیر خارجه عربستان اعالم کرد در 
پی بحران دیپلماتیک میان ریاض و اتاوا، 
اتاق های عملیاتی برای خدمات رسانی به 
اتباع عربستانی در کانادا ایجاد شده است.

»عادل الجبیر« وزیر خارجه عربستان در 
توییتر خود اعالم کرد که عربســتان دو 
اتاق عملیات در ســفارت خود در کانادا 

ایجاد کرده است که در طول ساعات شبانه روز در حال فعالیت هستند. 
عربستان همچنین از دانشجویان بورسیه دولتی این کشور خواسته ظرف یک ماه 
آینده به عربستان بازگردند و تأکید کرده است که این دانشجویان به دانشگاه های 

دیگری اعزام خواهند شد. 
عربســتان همچنین برنامه مداوای بیماران خــود در کانادا را نیز متوقف کرده و 
پروازهای خطوط هوایی عربســتان به تورنتو و برعکس به حالت تعلیق در آمده 

است.

سخنان وحدت آميز »ميشل عون« براى تشکيل دولت

تقسیم قدرت مناسب برای همه احزاب لبنان

پشت ویترین

بين الملل: میشــل عون، رئیس جمهوری لبنان تأکید کرد که 
اولویت در لبنان تشــکیل دولت وفاق ملی است به شرط آنکه 
معیارهای وحدت در تشکیل چنین دولتی لحاظ شود.درخواست 
میشل عون در شرایطی است که نتایج انتخابات پارلمانی اخیر 
در این کشــور نیز این فرصت را فراهم کرده است تا به صورت 
عادالنه همه طیف های لبنانی در پارلمان حضور داشته باشند. 
برآیند سخنان رئیس جمهوری لبنان آن است که این کشور به 
دولتی دست پیدا کند که برخاسته از نتایج انتخابات پارلمانی 
اخیر در لبنان باشد تا یک طیف در دولت دست برتر را نداشته 

باشد در حالی که دیگر طیف ها طرد شده اند.

همه چیز به سعد الحریری بستگی دارد!
تحوالت لبنان و شرایط خطیر منطقه ضرورت تشکیل کابینه 

جدید این کشــور در اســرع وقت را که مبنایی برای وحدت و 
وفاق بیشتر گروه های لبنانی باشد، ضروری تر کرده است. حفظ 
این روند به عملکرد مأمور تشــکیل کابینه جدید لبنان یعنی 
»ســعد حریری« بستگی دارد که با تشکیل کابینه ای توانمند 
و با نگاه به جایگاه تشــکل ها مطابق نتایج انتخابات پارلمانی 
اخیر بتواند شرایط را برای پیشبرد قواعد مردم ساالرانه و لحاظ 
شدن تقویت وفاق ملی در این کشور برای مقابله با تهدیدات و 
رفع مشــکالت فراهم کند، اما به نظر می رسد »سعد حریری« 
تحت القائات عربســتان با اهمال در روند تشکیل دولت تالش 
دارد دولتی را روی کار بیاورد که کمترین همخوانی را با نتایج 
انتخابات پارلمانی داشــته باشد. حدود دو ماه ونیم است که از 
مأموریت یافتن »سعد حریری« برای تشکیل دولت جدید در 
لبنان می گــذرد و همچنان خبری از انتخاب و معرفی اعضای 
کابینه به گوش نمی رســد. در کنار سهم خواهی های داخلی، 
به نظر می رسد همچنان ســهم کارشکنی و مانع تراشی های 
عربستان دراین ماجرا بسیار پررنگ است و این تحرکات خطر 
روبه رو شدن لبنان با خأل سیاسی را در پی دارد که این موضوع 

هشدار مقامات و شخصیت های لبنانی را در پی داشته است.

سعودی ها اصلی ترین مانع وحدت در لبنان
شیخ »نبیل قاووق«، عضو شورای مرکزی حزب اهلل لبنان با اشاره 
به دخالت های عربستان سعودی در تشکیل دولت لبنان تأکید 
دارد که سعودی ها درحال حاضر اصلی ترین عامل مانع تراشی ها 

و پیچیده کردن شرایط داخلی لبنان هستند.
به رغم این فشارها مردم لبنان از محور مقاومت حمایتی جدی 
داشــته اند و اکثریت کرســی های مجلس را تقدیم این جناح 
کردند. انتخابات اخیر در لبنان در واقع همه  پرسی درباره خط 
مقاومت، وحدت ملی و آزادســازی مناطق اشغالی لبنان است.

پیروزی حزب اهلل لبنان در انتخابات پارلمانی موفقیت بزرگی 
بــود که مکمل پیروزی هــای ملت لبنان در برابر اســرائیل و 

تروریست های تکفیری مورد حمایت عربستان بوده است.
»سعد حریری« در شرایطی مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان 
شد که در جریان انتخابات پارلمانی حزب وی و متحدانش یعنی 
طیف چهاردهم مارس )متشــکل از گروه های لبنانی طرفدار 
غرب( با ریزش آرا روبه رو شــده است و کرسی های محدودی 

را در پارلمان به خود اختصاص دادند.
شرایط حساس کنونی لبنان و نیز این واقعیت که نخست وزیر 
لبنان باید از میان اهل تسنن باشد و به ویژه روحیه تفاهم حاکم 
بر گروه های سیاسی این کشور که حزب اهلل لبنان در ایجاد این 
آرامش و تعامالت سازنده در فضای سیاسی این کشور مؤثر بوده 
است، به مأمور شدن »سعد حریری« برای تشکیل کابینه جدید 

لبنان انجامید. 
درچنین فضایی تشکیل کابینه وفاق ملی با محوریت مقاومت 
خواسته عموم لبنانی هاست و به منزله تکمیل روند مردم ساالری 
در این کشور خواهد بود و سخنان رئیس جمهوری لبنان دراین 

چارچوب قابل ارزیابی است.

مترجم /  امیر محمد سلطان پورپیشخوان

  گاردین
روزنامــه گاردیــــن در 
گزارشی در صفحــــــه 
نخست خود به انگیزه های 
ادامه  بــرای  اروپا  باالی 
تجارت بــا ایران با وجود 
آغاز دور اول تحریم های 
این  می پــردازد.  آمریکا 
روزنامه در گــزارش خود 

با عنوان »بروکسل به شرکت ها می گوید: ترامپ را به جای 
ایران به مبــارزه بطلبید« از تالش اتحادیه اروپا و همینطور 
فدریکو موگرینی برای نجات برجام و به تبع آن تالش برای 
به وجود آوردن راهی برای شرکت های اروپایی در راه ادامه 
تجارت با ایران خبر می دهد. این نشریه عکس اصلی خود را 
نیز به پسری 7ساله اختصاص داده که احتماال در جریان یک 

آتش افروزی عمدی به قتل رسیده است.

  فایننشيال تایمز
روزنامه فایننشیال تایمز 
جلد  روی  اصلی  عکس 
خود را بــه عذرخواهی 
از  بعد  ژاپنــی  مقامات 
اختصاص  اخیر  رسوایی 

داده است.  
بر اســــاس گزارش هـا 
گویــــی مقام هــــای 

دانشــگاه پزشکی توکیو برای خارج کردن بیشتر زنان در 
میان قبول شدگان رشــته های پزشکی، در برگه ها دست 

برده بودند که انتقادات بسیاری را در پی داشت. 
این روزنامه همچنین پایین آمدن هرچه بیشتر ارزش لیره 
ترکیه در مقابل دالر آمریــکا در پی درگیری های لفظی 
اردوغان با مقام هـــای آمریکایی را مورد بررسی قرار داده 

است.

  وال استریت ژورنال
روزنامــه وال اســتریت 
اصلی  گــزارش  ژورنال 
خود را به تالش احتمالی 
مؤسس  ماســک  ایالن 
آن را  شرکت تســال که 
بزرگترین شرکت نوآوری 
در جهــان  فنــاوری  و 
لقــب می دهنــد، برای 

خصوصی ســازی کامل این شــرکت اختصاص داده است؛ 
حرکتی که باعث شــده ارزش شرکت تسال به 70میلیارد 

دالر برسد. 
این روزنامه عکس اصلی صفحه نخست خود را نیز به یادبود 
مراســم کشته شــدگان بمب گذاری در سفارت آمریکا در 
نایروبی کنیا اختصاص داده که در سال 1990 توسط القاعده 

منفجر شد و بیش از 250نفر را از بین برد.

 ابورضا صالح/ كارشناس مسائل  خاورميانه  
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