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س��ال 2019 میالدی نیز پایان یافت و از امروز 
نخس��تین روز از سال 2020 میالدی در حالی 
آغاز شده است که مروری بر یک سال گذشته 
ن��کات قابل توجهی را در خ��ود دارد. بدون ریز 
ش��دن در تح��والت، در مجموع در س��ه حوزه 
رفت��اری غرب را می توان در این یک س��ال در 

قبال ایران دسته بندی کرد. 
نخست رفتارهای مستقیم آنهاست که در قالب 
استمرار طراحی برای به شوب کشاندن ایران با 
حمایت از گروه های تروریستی و نیز تقال برای 
موج سواری بر اعتراض های مردمی به مشکالت 
اقتص��ادی -به ویژه در آبان ماه 98- تش��کیل 
می دهد. تالش��ی که البته ب��ا بصیرت و آگاهی 
ملت ایران ن��اکام ماند و ایرانیان نش��ان دادند 
ک��ه در کنار بیان مطالباتش��ان در برابر فتنه ها 
و توطئه های بیگانگان کوتاه نخواهند آمد.  در 
حوزه منطقه ای نیز کشورهای غربی در حالی 
ادعای لزوم مذاکره موشکی و موقعیت منطقه ای 
ایران صحبت می کنند که هر روز ابعاد جدیدی 
از ایران هراسی در منطقه به پا کرده اند چنانکه 
اخیرا نیز بحران سازی هایشان در عراق و لبنان 

را به مقابله با ایران نسبت داده اند.
 پومپئو وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر پس 
از حمله هوایی آمریکا به پایگاه حشدالش��عبی 
عراق، ادعای مقابله با ایران را مطرح کرده است. 
البته تح��رکات آمریکا در حوزه خلیج فارس با 
ادعای تش��کیل ائتالف دریایی ضدایرانی را نیز 
باید به این تحرکات افزود. س��وم آنکه در حوزه 
جهانی غ��رب محور تحرکات خ��ود را افزایش 
تحریم ها قرار داده اس��ت چنانکه همین دیروز 
هوک مس��ئول تحریم های ضدایرانی از تشدید 
تحریم ها در سال جدید علیه ایران گفته و اروپا 

ادعای اجرای مکانیزم ماشه را مطرح کرده بود.
آنچه ذکر ش��د تنها بخش کوچکی از تحرکات 
غرب علیه جمهوری اسالمی را تشکیل می دهد. 
حال این س��وال مطرح می شود که راهکارهای 
مقابل��ه با تح��رکات ضدایرانی غرب در س��ال 

2020 چیست؟
اوال آنک��ه نخس��تین گام در مقابله با تهدیدات 
تقویت توان درونی اس��ت. این امر نیز با حضور 
ملت در صحنه محقق می شود چنانکه در طول 
40 سال اخیر ملت ایران در تمام شرایط سخت 
در صحنه مانده است. توجه به مطالبات به حق 
مردم -به ویژه در حوزه اقتصادی و معیش��ت- 
امری ضروری اس��ت. در ای��ن چارچوب تدوین 
بودجه ای واقع گرایانه براس��اس بهبود شرایط 
اقتصادی مردم امری مهم است چنانکه بسیاری 
از آگاهان اقتصادی تاکید دارند که بودجه ارائه 
شده برای سال 99 به مجلس، بودجه ای مغایر 
با منافع مردم و تامین کننده منافع ثروتمندان 
اس��ت. حمایت سراسری از مبارزه دستگاه قضا 
با فس��اد و مفس��دان اقتصادی می تواند گامی 
مه��م در تحقق اه��داف کالن نظام و مطالبات 
مردم باشد. همچنین استمرار گام های کاهش 
تعهدات برجامی در براب��ر بدعهدی های غرب 
مولفه ای مهم در نشان دادن جدیت ایران مبنی 
بر پاسخ گویی به بدعهدی های غرب است. ثانیا 
هر چند تحوالت ع��راق و لبنان اعتراض مردم 
به چالش��های اقتص��ادی بوده ول��ی یک اصل 
مه��م دارد و آن انزجار مردم علیه آمریکاس��ت 
چنانکه مردم عراق دیروز در روز روشن به رغم 
جوسازی های ضد ایرانی آمریکا، فریاد مرگ بر 
آمریکا سرد دادند که خود نشانگر رویکرد ضد 
آمریکایی ملت های منطقه اس��ت که مولفه ای 
مهم برای تحکیم مناسبات ایران با همسایگان 
اس��ت. ثالثا هر چند که شفافیت امری ضروری 
اس��ت امام این ش��فافیت به ج��ای آنکه بیان 
کاستی های اقتصادی مثال بیان کاهش درآمد 
200 میلیارد دالری کش��ور به دلیل تحریم ها 
و یا خالی بودن ذخیره ارزی کش��ور و یا اصرار 
بر بیان قرار داش��تن کشور در شرایط جنگ و 
وضعیت نابسامان اقتصادی باشد، باید به سمت 
شفافیت در عملکرد مسئالن و مدیران در تحقق 
مطالبات مردمی و رفع مشکالت کشور باشد. با 
این رویکرد در کنار داشتن صداقت رفتاری در 
قبال مردم از ایجاد تصور تاثیرگذاری تحریم ها 
به ای��ران در تحریم کنندگان، که به تش��دید 
تحریم ها منجر می شود می توان جلوگیری کرد. 
در همین حال چش��م امید داشتن به شکست 
ترام��پ در انتخابات امس��ال آمری��کا و آمدن 
دولت��ی جدید و بازگش��ت آن به برج��ام و باز 

ما و سال 2020

ادامه صفحه 2

خ���ب���ر

دلیلی تازه برای محقق نشدن وعده های دولت

علی علیزاده:
چرا احیای عدالت در ایران امروز 
دشوار است؟
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سرمقاله
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قاسم  غفوری

بهره برداری از 19 هزار و 300 شغل ایجاد شده 
درخوزستان توسط ستاد اجرایی فرمان امام

در دومین روز س��فر اس��تانی رییس س��تاد اجرایی فرمان امام به خوزستان، 10 هزار طرح اشتغالزایی 
بنیاد برکت به بهره برداری رس��ید.محمد مخبر رییس س��تاد اجرایی فرمان امام دراین مراس��م که در 
اهواز وبا حضور نماینده ولی فقیه، استاندار خوزستان و مقامات استانی برگزار میشد گفت:امروز با بهره 
برداری از بیش از 10 هزار طرح اش��تغال زایی ، 19 هزار و ۳00 نفر شغل در این استان ایجاد میشود.

وی افزود: س��ه س��ال پیش که به خوزستان آمدم، وعد ه دادم که 22 هزار شغل به نام 22 هزار شهید 
این اس��تان ایجاد خواهد ش��د و همان وقت هم عده ای به بنده می گفتند این کار شدنی نیست ولی با 
همکاری و هماهنگی مردم توفیق پیدا کردیم که 10 هزار طرح را با 27 هزار و 500 شغل ایجاد کنیم 
و آن چه در دست اقدام است و در 6 ماه آینده به نتیجه می رسد حدود 2 هزار و 700 طرح با 26 هزار 
و 700 ش��غل است.وی بیان داش��ت :18 هزار و 700 طرح هم در استان خوزستان در دست پیگیری 

است وارزش سرمایه گذرای های صورت گرفته در این استان 64 هزار ۳00 میلیارد تومان  است.
رییس ستاد اجرایی فرمان امام بیان داشت: تالش می کنیم میزان اشتغال در این استان را تا دو سال 

آینده به 100 هزار شغل افزایش دهیم.
رییس  س��تاد اجرایی فرمان امام تصریح کرد: مش��اغل خرد و خانگی س��هم 60 درصدی در اش��تغال 
کش��ورهای پیش��رفته دارند و به همین دلیل، بنیاد برکت را که تا به امروز فعالیت های موثر عمرانی 
از جمله س��اخت 1600 مدرسه و احداث ۳0 هزار مس��کن محرومین را به بهره برداری رسانده، مامور 
ایجاد اش��تغا  ل زایی کردیم.وی یاد آور شد: طرح های مختلف و بزرگی را در حوزه های مختلف کاغذ، 
نفت و پتروشیمی در استان خوزستان اجرایی کرده ایم.رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام درباره 
ایجاد کارخانه کاغذ نیز گفت: یک کار ارزش��مند و فاخری صورت گرفته است و کارخانه ای با ظرفیت 
200هزار تن کاغذ در این اس��تان ساخته خواهد شد که از قطع 6 میلیون اصله درخت هم جلوگیری 
می کند.مخبر اظهار داشت: طرح های کوچک و خرد برای ایجاد  اشتغال زنان خانه دار هم جزو برنامه 
های ثابت س��تاد اجرایی است.در ادامه این مراس��م غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان ضمن تقدیر 
و تش��کر از اقدامات صورت گرفته توسط س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام در استان خوزستان اظهار 
داش��ت: خیلی خوش��حالیم که اقدامات تحقق یافته س��تاد اجرایی از آنچه به مردم وعده داده بودند 

بیشتر شده است.
اس��تاندار خوزستان خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در راستای توسعه استان و رفع 
محرومیت ها تالش های بسیاری کرده است و تفاهم نامه ای در سال 95 بین ستاد اجرایی و استانداری 
خوزس��تان منعقد ش��د که مقرر شد 22 هزار ش��غل را ایجاد کند و در آن زمان آقای مخبر هم اعالم 
کردند تا کنون چنین تفاهم نامه  بزرگ و س��ختی را امضا نکرده بودند ولی به حمداهلل به نتیجه رسید.

وی گفت: س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام بیمارس��تان بزرگی در حال س��اخت در خوزستان دارد و 
امروز هم کارخانه کاغذس��ازی یکی دیگر از پروژه های بی نظیر کش��ور اس��ت که در استان خوزستان 
احداث خواهد شد و کاغذسازی یک صنعت مهم، استراتژیک و ارزشمند است که چند سالی است این 
موضوع را با رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام پیگیری می کنیم تا ساخته شود.گفتنی است در 
این مراس��م، با برقراری ارتباط ویدیو کنفرانس با شهرس��تان های شادگان، بهبهان، شوشتر و باغملک، 
بهره برداری از طرح های اقتصادی اشتغال زایی اجتماع محور، بنگاه محور و تسهیالت محور و پروژه های 

عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام به شکل رسمی آغاز شد.
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اتحاد برای اخراج آمریکا 
مردم عراق در مراسم تشییع پیکر شهدای حشدالشعبی خواستار شدند

 سالروز والدت با سعادت حضرت زینب (س) وروز پرستار گرامی باد. 
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ادامه از صفحه اول
ش��دن راه مذاکره، تصوری باطل اس��ت که جز تاثیر 
منفی بر باور به داخل و چشم داشتن به سراب غرب، 
نتیجه ای به همراه نخواهد داشت. در حوزه پیرامونی 
ایران ظرفیت های بس��یار برای مقابل��ه با تحریم ها و 
فش��ارهای غرب وجود دارد که ت��ا حدودی نیز فعال 
گردیده که گسترش تعامالت ایران با چین و روسیه- 
نظیر س��فر اخیر ظریف به این کش��ورها- و برگزاری 
رزمایش مشترک سه کشور نمودی از آن است. به هر 
تقدیر می توان گفت که س��ال 2020 برخالف ادعای 
آمریکایی ها که س��عی دارند از هم اکنون آن را سال 
تشدید فش��ارها و چالش��های اقتصادی ایران بنامند 
می تواند سال شکوفایی و شکستن تحریم ها و چالشها 
باش��د.  قدردانی عملی از ایس��تادگی ملت با رویکرد 
به تحقق مطالبات اقتصادی، رفع کاستی های چالش 
آفرین بودجه 99 گامی مهم در این عرصه اس��ت که 
حلقه تکمیلی آن نیز چش��م داش��ت به ظرفیت های 
داخل به جای تکرار اعتماد و دلبس��تن به وعده های 

غرب و انتخابات امسال آمریکا است.

سرمقاله

ما نوبختیم حاالحاالها خوشبختیم
ت��ا زم��ان انتخابات ه��ر کاری آزاد اس��ت. می توانید 
دس��ت بکنید توی جیب بغل دستی و پول بردارید و 
با آن ش��کالت بخرید. شیرینی بخرید. موز وارد کنید 
)ببخشید موز بخرید.( مایحتاج خانواده خود را بخرید. 
رای بخرید. )آخ ببخشید یکی از مقامات رسمی اعالم 
کرده از امسال خرید رای ممنوع است یعنی به زبان بی 

زبانی گفته سال های پیش خرید رای آزاد بود.(
اینه��ا را گفتم ک��ه بعدش عرض کنم مدیرمس��ئول 
روزنامه سیاس��ت روز از همین حاال ت��ا روز انتخابات 
"تک مضراب" را برای "ننجون" آزاد کرده و البته تعهد 
گرفته که یک جوری بزنیم تا صدایش بعد از انتخابات 
در بیاید و به حضور حداکثری مردم همیشه در صحنه 
لطمه ای نزن��د. ما هم قول دادیم همینطور که داریم 

تک مضراب بزنیم توی تنور انتخابات هم فوت کنیم.
برادر نوبخت: این دومین سالی است که کشور تحریمی 

بزرگ و جدی را پشت سر می گذارد.
ننجون: یعنی قبال ما را ش��وخی شوخی تحریم های 

می کردند؟
ب��رادر نوبخت: اداره کش��ور در این ش��رایط نیازمند 
همراه��ی و همدل��ی متناس��بی از س��وی مدی��ران 

دست اندرکار است.
ننجون: چشم قربان! به غضفرخان – قصاب سرکوچه 
– سفارش می کنیم در انتخاب مدیران دست اندرکار 

بیشتر دقت کند.
برادرنوبخت: آنچه پیش بینی می ش��ود، این است که 

سال آینده هم این تحریم ادامه خواهد داشت.
ننج��ون: از قدی��م هم گفته ان��د آدم نوبخت یا معاون 

رییس جمهور می شود یا پیشگو!
برادر نوبخت: این تحریم نقطه مولد اقتصاد نفتی ما را 

تحت هدف قرار داده است.
ننجون: بیچاره بابک زنجانی که کسب و کارش را بهم 

زده اند.
برادر نوبخت: متاسفانه به رغم یک جانبه بودن تحریم ها، 
همه کش��ورها، از دوس��ت و دش��من، خود را موظف 
می دانند که این تحریم یک جانبه را حتما رعایت کنند.

ننجون: می بینی باقرجان! حتی همین کشور، دوست و 
برادر چین و هندوستان جدکمر زده هم یک طرفه ما را 
به سالن سرویس برده اند. حیف آنهمه پسته که به  شکم 

کاردخوره سران این کشورهای نمک به کور ریختید.
برادر نوبخت: مطالبات موجود در کش��ور معطوف به 

تحریم و تاویل درآمد های ما نیست.
ننجون: به جان ننجون اگر معنای "تاویل" را بدانی من 
طنزنویس��ی را رها می کنم و تا آخر عمر در کارخانه 

چیپس می نشینم و سیب زمینی پوست می کنم.
برادر نوبخ��ت: تحریم ها تاثیر خ��ود را روی رقم دوم 
درآمدی م��ا، یعنی مالیات نیز خواهد گذاش��ت. این 

محدودیت منابع، جدی است.
ننجون: یعنی االن باید چیکار کنیم؟ نون نخوریم؟ آب 
نخوریم؟ پس اندازمو بدم؟ مالیات بدم؟ از این بدم؟ از 

اون بدم؟ همشو بدم؟
برادر نوبخت: آیا می شود به فرهنگیان که منتظر طرح 
رتبه بندی و ترمیم حقوق شان هستند، منابع اختصاص 

نداد؟
ننجون: معلوم اس��ت که می شود. همه پس اندازشان 
را خوردند و بردن��د و آب هم از آب تکان نخورد.توی 

سرشان هم بزنید حرفی ندارند.
ب��رادر نوبخت: به رغم اختصاص بخش قابل توجهی از 
منابع، نیرو های مسلح معتقدند که وضعیت جغرافیای 
منطق��ه طوری اس��ت ک��ه نمی توان آن��ان را مغفول 

گذاشت.
ننجون: به هر حال اسلحه دستشان است و باید سرکیسه 

را شل کنید.خطرناکه باقر! خیلی خطرناکه باقر!

ننجون

مجلس کارشناس محور نطارت بر دولت را منسجم می کند
عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: مجلس یازدهم باید کارشناس محور باشد 

تا موضوع نظارت بر دولت منسجم تر پیگیری شود.
حجت االس��الم س��یدرضا تقوی اظهار کرد: در مجلس بای��د روحیه انقالبی 
حاکم باش��د و نمایندگانی که وارد مجلس می شوند باید محتوای انقالب را 

درک کرده باشند.
تق��وی با بیان اینکه داش��تن تجربه عملی در کنار دانش ب��رای نمایندگان مجلس 
الزم است، افزود: نماینده مجلس برای شناخت جامعه باید اطالعات کافی و تجربه 
میدانی را با هم داش��ته باشد تا بتواند مش��کالت را درک و زمینه حل آن را فراهم 
کن��د. عضو جامعه روحانیت مبارز با اش��اره به عملکرد ضعی��ف نمایندگان مجلس 
در موضوع افزایش قیمت بنزین گفت: مجلس متاس��فانه در این موضوع، شایس��ته 
و درس��ت عمل نکرد و قطعا نمایندگان مجلس یازدهم باید در بحث اصالح قیمت 

حامل های انرژی ورود کنند.  فارس

ناامیدی و بی اعتمادی نسبت به انقالب از اهداف دشمن است
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانش��گاه ها گفت: دش��من به 

دنبال این است که مردم را ناامید، خسته و بی اعتماد کند.
حجت االس��الم والمسلمین مصطفی رستمی، در نخستین نشست سراسری 
مس��ئوالن اس��تانی دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه 
ش��رایط فعلی جامعه برای مسئوالن دفاتر رهبری در قیاس با دوران گذشته 
از پیچیدگی های خاصی برخوردار است، اظهار داشت: از این رو ضرورت تالش برای 
حضور با تدبیر و همه جانبه و همچنین مجهز ش��دن به ابزارهای الزم احساس می 

شود و باید به خداوند توکل کنیم.
وی تصری��ح ک��رد: ارتباط با مردم و حضور در دلهای م��ردم قدرت اصلی روحانیت 
اس��ت و ت��ا زمانی که ارتباط قلبی مبتنی بر اعتم��اد مخاطب با روحانیون به وجود 
نیاید، نباید انتظار حمایت و پش��تیبانی مردم از نظام در مواقع حساس و بحرانی را 

داشته باشیم.  روابط عمومی دانشگاه آزاد

راهکاری برای بهبود معیشت مردم در بودجه لحاظ نشده 
امیر خجسته در باره وضعیت معیشتی مردم در الیحه بودجه سال 99، گفت: 
وظیفه اصلی اصالحات س��اختاری بودجه بر عهده دولت اس��ت، متأسفانه 
دولت اقدام قابل قبولی برای اصالح وضعیت معیشتی مردم در الیحه بودجه 
س��ال 99 انجام نداده اس��ت، این امر موجب شده بار اصلی اصالح بودجه و 

حمایت از معیشت مردم بر دوش نمایندگان مجلس قرار گیرد.
نائب رئیس کمیس��یون اصل 90 مجلس با اش��اره به روند افزایش فش��ار تحریم های 
اقتصادی از س��وی دولت آمریکا علیه ایران، اظهار داش��ت: دولت برای جبران کسری 
بودجه ۱۴9 هزار میلیاردی خود در سال 99 به دنبال دست اندازی در صندوق توسعه 
ملی و انتش��ار اوراق مالی اس��ت. وی با بیان اینکه در الیحه بودجه 99 راهکاری برای 
بهبود معیشت مردم و اشتغال زایی دیده نشده است، گفت: در صورت رد کلیات الیحه 
بودجه 99 در صحن علنی مجلس، این الیحه به دولت برگش��ت داده می شود و برای 

ابتدای سال 99 بودجه چند دوازدهم به تصویب مجلس خواهد رسید.  مهر

رئیس جمهور با بیان اینکه رزمایش مرکب ایران، روس��یه 
و چی��ن در آب های دریای عمان دنیای تاراج گر را عصبانی 
و ناراحت کرده اس��ت، گفت: این مانور برای آمریکایی ها و 

انگلیسی ها قابل تحمل نبود.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاح قطار برقی 
هشتگرد - تهران گفت: ما روزهای سختی را در این کشور 
گذراندیم روزهای سختی در دوران انقالب، جنگ تحمیلی، 
دوران تحریم داش��تیم و امروز بدترین روزهای تحریم ها را 
می گذرانیم؛ اما قامت مردم ما اس��توار بود و در همه جا در 
برابر قدرت های بدخواه و دش��منان این مرز و بوم به خوبی 

ایستادگی کردند و پیروزی و موفقیت بدست آورند.
رئی��س جمهور گفت: راهی نداریم جز اینکه به فناوری روز 
و تکنول��وژی روز برای رفاه مردم پناه ببریم و این دس��تور 
خداون��د و پیامبر اس��ت که از تجربه بش��ری علم و دانش 

بیاموزیم و به کار گیریم.
رئیس جمهور با اش��اره به تالش برای ایجاد مترو در کشور 
گفت: اما به س��ابقه سال های اول انقالب و مجلس اول که 
برگردی��م یک دعوای بس��یار بزرگ بود که آیا کش��ور نیاز 
به مت��رو دارد یا نه ؟ در مجل��س دوم نمایندگان تهران با 
مدیریت مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به این تصمیم 
رس��ید که ته��ران نیاز به مت��رو دارد و از طرف نمایندگان 
تهران بنده و دوس��ت عزیزم جناب آقای دری نجف آبادی 
مس��ئول این کار شدیم و بخشی از روزهای هفته ما به این 

می گذشت که چگونه متروی تهران آغاز شود.
وی با اش��اره به اس��تفاده از مترو و حجم زیاد سفر در آن، 
گفت: امروز طبق گزارش ها بیش از 9 میلیارد س��فر توسط 
خطوط مترو انجام شده است.بی تردید این 9 میلیارد سفر 
از طری��ق مترو ، تاثیر عم��ده ای در کاهش آلودگی هوا و 
مصرف س��وخت داشته اس��ت. همین امروز چقدر سوخت 
مصرف می شود؟ ما خودمان باید برای رفع آلودگی و برای 
رف��اه مردم و برای رفع رنج مردم ت��الش کنیم. این روزها 

هوای تهران، کرج و کالن شهرهای بزرگ آلوده بود.
رئی��س جمهور تاکید کرد: همه چیز در گذر زمان اس��ت. 
دولت، حکومت و قدرت، کوتاه مدت و تمام ش��دنی اس��ت 
اما آنچه ماندگار اس��ت خدمت به این مردم بزرگ، فداکار، 

الیق و ش��جاع است که جوهره خودشان را بارها و بارها در 
روزهای سخت کشور نشان داده اند.

وی ب��ا تاکید ب��ر ضرورت خدمت بی��ش از پیش به مردم، 
به روزهای س��خت ایران اس��المی در دوران انقالب، جنگ 
و تحری��م اش��اره ک��رد و اظهارداش��ت: با وج��ود بدترین 
دوران تحریمی کش��ور، قامت مردم اس��توار بود و در برابر 
قدرت ه��ای بدخواه به خوبی ایس��تادگی کردند و پیروزی 
به دس��ت آوردند که این در س��ایه ایث��ار و فداکاری مردم 
بوده اس��ت. وی با تاکید بر اینکه آلودگی تنها برای کشور 
ما نیست، اظهار داشت: من این آمار جهانی آلودگی هوا را 
نگاه می کردم، هفته پیش ایران شانزدهم یا هفدهم در دنیا 
بود با شاخص آلودگی 200 مدارس را تعطیل می کنیم، در 
هند با آلودگی ۳00 و در چین با آلودگی ۳۶0 مدرس��ه ها 

تعطیل نمی شود.
روحانی بیان داش��ت: ما برای سالمت مردم این اقدامات را 
انج��ام می دهیم، اما می خواهم بگویم اگر در چین قرار بود 
با آلودگی 200 مدارس را تعطیل کنند، ش��ش ماه س��ال 
مدارس تعطیل بود، در هند و مکزیک 9 ماه س��ال تعطیل 

بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه مردم باید از دولت توقع تالش 
در حد توان و برنامه ریزی داش��ته باشند، گفت: اگر دولت 
ای��ن کار را کرد ب��ه وظیفه اش عمل ک��رده و اگر نکرد آن 

دولت باید نقد شود و به دولت گفته شود چه کار کند.
وی تاکید داش��ت: اگر تصمیم دول��ت یازدهم در خصوص 
احیاء دریاچه ارومیه نب��ود، امروز ۱۵ میلیون نفر جمعیت 
ای��ران ناچ��ار به مهاج��رت بودند و اگر تصمی��م دولت در 
خصوص دریاچه ارومیه نبود امروز دریاچه ارومیه ای وجود 
نداش��ت و گرد و غبار نمکین سراسر این منطقه از تبریز و 
اردبیل و ش��مال غرب کشور را در برمی گرفت تا جایی که 

مردم آن منطقه مجبور به مهاجرت می شدند. 
روحان��ی بیان داش��ت: اگ��ر تحریم نبود چه می ش��د؟ اگر 
تحریم نبود پارس��ال و امس��ال ۱00 میلی��ارد دالر درآمد 
افزوده داش��تیم. اگر تحریم نبود م��ا اعتبارات خارجی که 
استفاده می کردیم در طول این دولت تا پایان امسال حدود 
۱00 میلی��ارد دالر ب��رای خودم��ان و ۱00 میلیارد اعتبار 
خارجی که مجموعا 200 میلیارد دالر می شد داشتیم. االن 

این 200 میلیارد را نداریم. اما کشور اداره می شود هرچند 
زندگی مردم سخت است.

رئیس جمهور با اشاره به افتتاح متروی گلشهر به هشتگرد، 
اظهار داش��ت: ۶0 درصد پیش��رفت این پروژه و ۸۵ درصد 
اعتبارات آن در طول دولت یازدهم و دوازدهم انجام ش��ده 
اس��ت و این بدان معناس��ت که حتی در ش��رایط سخت و 
تحری��م نیز هم��ه توان خود را برای خدم��ت به مردم بکار 
گرفته ای��م. دول��ت، حکومت و قدرت، کوت��اه مدت و تمام 
ش��دنی اس��ت، آنچه ماندگار اس��ت خدمت به مردم است 
و بای��د از تالش  همه دس��ت اندرکاران این پ��روژه به ویژه 
وزیر راه، اس��تاندار، مس��ئول قرارگاه خات��م االنبیاء)ص(، 
مس��ئولین مترو، نمایندگان مجل��س، امام جمعه محترم و 

همه تالشگران قدردانی کنیم.
رئیس قوه مجریه در ادامه به هزینه باال و سختی های تردد 
بین هشتگرد و تهران و زمان بر بودن آن اشاره کرد و گفت: 
ام��روز با افتتاح مترو مردم این منطقه می توانند با وس��یله 
مطمئن، راحت و ایمن، سالم تر و با هزینه ای حدود ۱200 
توم��ان و در زمان کمتری در این مس��یر تردد کنند و این 
خدمت کوچکی برای ۴00 هزار نفر از س��اکنان هشتگرد و 
ش��هرهای اطراف و هدیه کوچک دولت برای مردم الیق و 

فداکار این منطقه است.
رئیس جمهور با اشاره به برگزاری رزمایش ایران، روسیه و 
چین در آب های دریای عمان اظهار داشت: این مانور دنیای 
تاراج گر را خیلی عصبانی کرده و خیلی ناراحت هستند که 
چه طور شد قدرت های بزرگ چین روسیه و ایران در کنار 
هم نیروهای دریایی شان در کنار ارتش و سپاه قرار گرفتند. 
این مانور برای کش��ورهای کوچک منطقه که برخی از آنها 
در برابر آمریکا متواضع هس��تند قاب��ل تحمل نبود و برای 

آمریکایی ها و انگلیسی ها قابل تحمل نبود.
رئی��س جمهور ب��ا تاکید بر اینکه علیرغ��م تنگناها بودجه 
عمران��ی را برای س��ال آینده ۷0 هزار میلیارد گذاش��تیم، 
گفت: علیرغم همه فش��ارها 20 درصد حقوق کارمندها را 
امس��ال باال برده ایم و در سال آینده ۱۵ درصد باال می بریم 
علیرغم همه مش��کالت و فشارها مس��یر را درست حرکت 

می کنیم.  فارس

کمتر از دو ماه تا برگ��زاری انتخابات مجلس 
باق��ی اس��ت و در ای��ن بی��ن وزارت کش��ور 
دومین جلس��ه خود را ب��ا برخی از چهره های 
اصالح طل��ب برگزار ک��رد، ام��ا موضوعی که 
نگرانی زی��ادی را در بین افکار عمومی ایجاد 
می کند ع��دم رعایت اصل بی طرفی دولت در 

انتخابات آتی است.
وزارت کشور که مجری اصلی برگزاری انتخابات 
است، در وب سایت خود از دومین دیدار مسئوالن 
سیاسی این وزارتخانه با احزاب اصالح طلب خبر 
داده است. موضوعی قابل تامل و عجیب که چرا 
این وزارتخانه در این فرصت محدود باقی مانده 
تا انتخابات دوم سفند مجلس شورای اسالمی 
چنین اقدامات سیاس��ی و جانبدارانه ای انجام 
می هد و حتی خبر آن را به صورت رس��می در 

وب سایت خود منتشر می کند؟
موض��وع بی طرفی وزارت کش��ور در انتخابات 
آتی از مدت ها پیش مطرح بوده و این مسئله 
نگرانی هایی را در بین برخی از تحلیل گران و 
کنشگران سیاس��ی بوجود آورده است. دولت 
در پاسخ به این نگرانی ها می گوید قوه مجریه 
ط��رف هیچ جری��ان سیاس��ی را در انتخابات 
نخواه��د گرفت،  اما به نظر می رس��د آنچه در 
وزارت کشور رخ می دهد حداقل با این موضع 

رسمی دولت متفاوت است.
کارشناس��ان سیاس��ی می گویند برگزاری دو 
جلس��ه ویژه ب��ا یک جریان سیاس��ی آن هم 

در مح��ل وزارت کش��ور با هر نی��ت و هدفی 
به خودی خود می توان��د نافی اصل بی طرفی 

دولت در انتخابات آتی تلقی شود.
البته موضوع به همین جلسه ختم نمی شود،  
اخیراً برخی رس��انه ها در گزارش��ی تحلیلی و 
آماری نوشته بودند که ۸۶ درصد نمایندگان 
اس��تانداران،  از  اع��م  اس��تان ها  در  دول��ت 
فرمان��داران و بخش��داران از اص��الح طلبان 
هس��تند،  بعضا برخی از  آنان نیز از چهره های 
تن��د اصالح طلب ب��وده و همین مس��ئله نیز 
نگرانی های زیادی را در بین مردم و چهر های 

سیاسی ایجاد کرده بود.

آیا وزارت کشور به سمت یک جریان سیاسی 
گرایش دارد؟

برخی معتقدند، اینکه وزارت کشور در آستانه 
انتخاب��ات مجل��س ب��ا اصالح طلبان جلس��ه 
می گذارد ش��اید دو دولیل مش��خص داش��ته 
باش��د! اخیراً برخی از اح��زاب اصالح طلب در 
جلسه ماده ۱0 کمیسیون احزاب در اعتراض 
به ممانعت این کمیسیون برای حضور ۳ نفر از 
چهره های اصالح طلب در جلسه،  آبستراکسیون 
کرده و مانع برگزاری انتخابات کمیسیون ماده 
۱0 احزاب ش��دند و موضوع دیگر اینکه، شاید 
بتوان این اقدام معاونت سیاسی وزارت کشور 

را در تالش عده ای از نمایندگان اصالح طلب 
مجلس در اس��تیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی 
وزیر کش��ور دانس��ت. علی مطهری و تعدادی 
دیگر از اعضای لیس��ت امید به ش��دت دنبال 
استیضاح وزیرکشور هستند و شاید مقام های 
وزارت کشور بدنبال کسب نظر آنان حداقل تا 

انتخابات مجلس باشند.
برگزاری چنین جلس��اتی با هر هدفی بی شک 
اصل بی طرفی وزارت کش��ور را زیر سوال برده 
و ش��اید بهتر باشد وزیر کش��ور در این زمینه 
ب��ه افکار عمومی توضیح ده��د که چرا نهاد و 
مس��ئول اصلی برگزار کننده انتخابات گرایش 
خود را به سمت یک جریان سیاسی به صورت 
علنی نشان می دهد و مردم چگونه به دولت در 

برگزاری انتخابات اعتماد کنند؟  تسنیم

همه می دانند که کشور در شرایط جنگ اقتصادی است و 
دولت در این جنگ باید در خط مقدم این جبهه باشد.

جنگ اقتصادی که اکنون مدام از آن گفته میشود، مسئله 
تازه ای نیس��ت بلکه از زمان پیروزی انقالب اسالمی آغاز 

شد و تاکنون ادامه داشته است.
تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا به همراه سازمان ملل 
علیه ایران اس��المی به خاطر اتهامات واهی وضع ش��د تا 
ش��اید بتواند ایران را وادار ب��ه تمکین کند، اما تاکنون که 

موفق نشده اند.
همه اقش��ار م��ردم ش��رایط را درک می کنن��د و متوجه 
هس��تند که با وجود توافق هسته ای، شرایط اقتصادی نه 
به خاطر نبود برجام بلکه به خاطر ناکارآمدی دولت است 
که حال خوش��ی ندارد. پس از گذش��ت بیش از ۶ سال از 
دولت تدبیر و امید، آقای نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و 

بودجه درخواستی را مطرح کرده و گفته؛
»در ش��رایط جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران، عده ای 
به جای هو کردن راه را نشان دهند و کمک کنند تا کشور 

از تنگه ای که در آن قرار دارد به سالمت عبور کند.«
درباره س��خن و خواس��ته آقای نوبخت چن��د نکته را باید 
اش��اره کرد. آقای نوبخت باید به این مس��ئله توجه داشته 

باش��د که از عمر دولت تدبیر و امید کمتر از دو سال باقی 
مانده اس��ت و این دولت همچن��ان خود را درگیر برجام و 

تعامل با غرب کرده است.
دولت از همان زمان که مس��تقر شد راه روشنی پیش پای 

خود داشت اما به آن راه بی توجهی کرد.
هر دولتی که در ایران بر س��ر کار می آید راه های زیادی 
برای موفقیت پیش پای خود دارد مهم این است که دولت 

و دولت ها چشم ها را باز کنند و راه را ببینند.
دول��ت تدبیر و امی��د هنگامی که کار خ��ود را آغاز کرد، 
سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب 

به تازگی ابالغ شده بود.
اقتص��اد مقاومتی برای مقابله با تحریم های اقتصادی علیه 
ایران تدوین ش��ده است، تحریم هایی که سعی دارد مردم 
ایران را به زانو درآورد و جمهوری اس��المی ایران را نابود 
کند. سیاس��ت های ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر 
معظ��م انقالب، همه مس��ائلی که یک دول��ت برای عبور 
از تحریم های اقتصادی، کاهش تبعات آن و پش��ت س��ر 
گذاش��تن تحریم ها نیاز است، دارد. سیاست های اقتصاد 
مقاومتی یک بسته کامل از راهکارهای کاربردی است که 
هر دولتی آن را اجرا کند با کمترین هزینه می تواند کشور 

را اداره کند بدون آن که مشکل جدی پیش بیاید.
جدای از سیاس��ت های ابالغی اقتصاد مقاومتی؛ از سوی 
دلس��وزان، منتقدان، کارشناس��ان اقتصادی و سیاسی به 
دولت پیش��نهاد و راهکارهای کاربردی ارائه شد اما چون 
دولت خود را ژنرال می پندارد، از هیچیک از پیشنهادها و 

راهکارها استقبال نکرد.
آیا آقای نوبخت و دولت فراموش کرده اس��ت که بر س��ر 
مذاکرات هسته ای به روش دولت تدبیر و امید، منتقدین 

چه خون دل ها خوردند و چه القابی به آنها داده شد؟  
اما آیا دولت از برجام عبرت گرفته است؟ اگر عبرت گرفته 
بود از اشتباه راهبردی خود باید عذرخواهی می کرد و راه 
اش��تباه رفته را اصالح می کرد نه این که همچنان اصرار 
بر مذاکره با آمریکا و اروپا داش��ته باشد که برجام را نابود 
کردند! اکنون که دلس��وزان و منتقدین تصمیمات دولت، 
اعتقاد بر این دارند که پیوستن به اف ای تی اف و اجرای 
کنوانس��یون های پالرمو و س��ی اف تی به زیان جمهوری 
اسالمی ایران اس��ت و به دولت پیشنهاد می دهند دست 
از اصرار بر این مس��ئله بردارد، آیا دولت به این پیشنهاد و 

راهکار گوش می دهد؟
دولت حتی تهدید می کند که عواقب نپیوس��تن ایران به 

اف ای ت��ی اف با مخالفان آن اس��ت! ایران ۳9 بند از ۴۱ 
بند اف ای تی اف را اجرا کرده است، دولتمردان بگویند با 
اجرای این ۳9 بند چه اتفاق مثبتی برای کشور افتاده که 

اصرار دارند آن 2 بند دیگر نیز اجرا شود؟
هی��چ جریان سیاس��ی در کش��ور و حتی مردم��ی که به 
روحانی رأی داده اند نس��بت به ش��رایطی که ایجاد شده 
خرس��ند نیس��تند، ضعف دولت در اداره امور کشور، فشار 
اقتص��ادی ب��ه ردم را افزای��ش می دهد پ��س هو کردن 
دولت معنا ندارد، بلکه انتقاداتی اس��ت که از سوی مردم، 
کارشناس��ان و نخبگان وجود دارد، حت��ی انتقاد مردم از 
دولت و هر مس��ئولی، از انتقاد نخبه و کارش��ناس اهمیت 
بیش��تری دارد چرا که افکارعمومی همه شرایط موجود را 

لمس می کند و تجربه کرده است.
اکنون زمان مناسبی برای نشان دادن راه از سوی منتقدین 
و دلسوزان کشور نیست چون از یک سو زمانی باقی نمانده 
تا دولت بخواهد کاری انجام دهد، و از س��وی دیگر دولت 
توجهی به توصیه ها و راهکارهای ارائه ش��ده نخواهد کرد. 
بودجه هم اکنون با نواقص زیادی روبرو اس��ت، در همین 
زمینه آیا دولت به انتقاد کارشناس��ان ورسانه ها به بودجه 
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آقای نوبخت! چقدر راه نشان دهند و کمک کنند؟
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جلسه شائبه برانگیز وزارت کشور با احزاب اصالح طلب در آستانه انتخابات



جنگ و صلح 
وحانی ر

گزارش

دادستانی مسئول اعالم آمار حوادث آبان ۹۸ نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاس��خ به سوالی درباره آمار کشته شدگان حوادث 
آبان ۹۸ گفت: اینکه در حوزه داخلی گفته شده دادستانی باید آمار را اعالم 
کند اش��تباه است. در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت و دبیرخانه این 

شورا است و سیاست هایی در رابطه با بررسی جانباختگان اعالم شد.
غالمحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گزارش رویترز و آماری که از 

کشته شدگان حوادث آبان ماه ارائه کرده است، گفت: شاهد دروغ سازی ها و جعل 
اخبار از ناحیه رس��انه های بیگانه هستیم. اینها متخصص جعل خبر در دنیا هستند 
و اکاذیب��ی را اعالم می کنند که به هی��چ عنوان آمار اعالمی آنها با واقعیت انطباق 
ندارد. وی افزود: اینکه در حوزه داخلی گفته ش��ده دادستانی باید آمار را اعالم کند 
این نیز اش��تباه است. در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت و دبیرخانه این شورا 

است و سیاست هایی در رابطه با بررسی جانباختگان اعالم شد. ایسنا

با اقتدار در دریا رزمایش برگزار می کنیم
فرمانده کل ارتش گفت: ما با اقتدار در دریا با ۲ قدرت دیگر شرق، رزمایش 
برگزار می کنیم که این اقتدار را بحمداهلل در دیگر حوزه های زمینی، هوایی 
و پدافند نیز داریم. امیر سرلش��کر س��ید عبدالرحیم موسوی، توانایی های 
موجود در ارتش را بسیار باال ارزیابی کرد و گفت: ۴۰ سال است که دشمن 

با تحریم های مختلف از جمله تحریم های نظامی و دفاعی س��عی در شکست 
ایران دارد، اما امروز می بینیم که ما با اقتدار در دریا با ۲ قدرت دیگر شرق، رزمایش 
برگ��زار می کنی��م که این اقتدار را بحم��داهلل در دیگر حوزه ه��ای زمینی، هوایی و 
پدافند نیز داریم. وی گفت: تمام تالش ما برای زدودن کهنگی از پادگان ها و سایر 
امکان اس��ت که تاکنون اقدامات مهمی انجام داده ایم، اما ان شاء اهلل با توکل به توان 
کارکن��ان خدوم و اعتماد به وعده های خداون��د این مهم را همچنان پیش خواهیم 

برد. روابط عمومی ارتش

FATF نقشه آمریکا برای مقابله با کشور های مستقل 
عضو مجمع تش��خیص گفت: قرارداد هایی مانند FATF نقشه آمریکا برای مقابله 
با کشور هایی است که مقابل آنان مقاومت می کنند. مصطفی میرسلیم، با اشاره 
ب��ه رویک��رد دولت در نگاه به خارج، گفت: هرگونه ضعف نش��ان دادن در مقابل 
آمریکا موجب اصرار بیش��تر آمریکا بر تضعیف جمهوری اسالمی ایران و پایمال 

کردن مقاومت مردم ما در مقابل آمریکا و اس��تکبار می شود که بهترین راه مقابله 
با آن، صداقت، ش��فافیت و مسئولیت پذیری است. او افزود: هیچ کس تضمین نمی کند 
که پذیرش FATF بهبود شرایط معیشتی را به همراه خواهد داشت و تحریم ها را برطرف 
می کند. میرسلیم همچنین گفت: قرارداد هایی مانند FATF نقشه آمریکایی ها برای مقابله 
با کشور هایی است که در مقابل خواسته های آنان مقاومت می کنند. رئیس شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی گفت: اگر نمایندگان مجلس توانستند خودشان را از وامدار شدن منزه 

نگه دارند آنگاه قدرت خواهند داشت که بر دولت نظارت کنند. باشگاه خبرنگاران

۶ س��ال است که  از عمر دولت روحانی می گذرد،  حاال دیگر دولت 
بهانه ای مانند »مش��غول بودن به آواربرداری از اقدامات دولت قبل« 
و »مداخل��ه دولت پنهان« و »دولت س��ایه« و...را ندارد ، اما هنوز 
وعده هایش محقق نش��ده و حاال به جای پاس��خگویی به منتقدان 
می تازد و با تغییر لحن می گوید در ش��رایط جنگی هستیم، بهانه 
به دست دشمن ندهید. رئیس جمهوری در مراسم روز ملی صنعت 
پتروش��یمی با اعالم این مطلب، افزود : ش��رایط جنگ در همه دنیا 
شرایط ویژه خودش را دارد. دشمنان یک جنگ همه جانبه اقتصادی 
از سال ۹۷ علیه ایران اسالمی آغاز کرده اند، دولت وعده های خود را 
در ش��رایط صلح داد اما اکنون شرایط جنگ است و شرایط صلح و 

جنگ با هم تفاوت دارد.
روحان��ی همچنین خطاب به منتقدان خود خاطر نش��ان کرد: این 
حرف منطقی نیس��ت که برخی که با دولت خ��رده فرمایش دارند، 
بگویند لحن دولت نس��بت به س��ال ۹۶ در فروردین ۹۸ فرق کرده 
است. آن شرایط، شرایط صلح بود اما اکنون شرایط جنگی است  که 

شرایط ویژه خود دارد."
اگرچه رئیس جمهور منتقدان خود را در این باره س��رزنش می کرد 
اما این سخنان گویای مسائل زیادی بود که حتی تعجب طرفداران 
دولت را نیز برانگیخت و سواالت زیادی را در میان شنوندگان  ایجاد 
کرد. در ابتدای امر می ش��د ازاین سخنان اینگونه برداشت کرد که 
خود رئیس جمهور برخی از س��خنان گذشته خود را نفی کرده که 
ای��ن جای تعجب دارد. همه به ی��اد دارند که روحانی در رقابت های 
انتخاباتی خود در سال ۹۲ گفته بود: » راه حل های کوتاه  مدت یک 
ماهه و 1۰۰ روزه برای حل مشکالت و معضالت اقتصادی، اجتماعی 
و سیاس��ت داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش بینی شده 
است که با این برنامه ما می توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول 
اقتصادی باش��یم... با ایجاد یک دوره تنفس ب��ه کارخانه ها و مراکز 
تولیدی که مشکل دارند، مشکالت آنها را در یک مدت کوتاه حل و 

فصل کنند.« همچنین ایشان در شبکه دو سیما در همان سال ۹۲، 
تاکید کرد که »آنچنان رونق اقتصادی ایجاد شود« و »آنچنان درآمد 
اقتصادی« نصیب مردم ایران ش��ود که مردم »اصال به این ۴5 هزار 
تومان )یارانه ( نیازی نداشته باشند.« رئیس جمهوری وعده داده بود 
که با کلید توافق هسته ای و امضای برجام، هم چرخ زندگی مردم و 
هم چرخ س��انتریفیوژها می چرخد. اما چرخ زندگی نمی چرخد که 
هیچ ازحرکت هم ایس��تاده و شرایط س��انتریفیوژها  هم برای همه  
روش��ن و ملموس است. روحانی با اشاره به اینکه وعده ها در شرایط 
صلح داده شده، گویا اعتراف می کند که وعده هایش محقق نشده و 

اوضاع و احوال اقتصاد کشور و معیشت مردم بدتر شده است. 
به خاطر داریم که ایشان از برداشته شدن تحریمها با امضای برجام 
سخن می گفت اما دو سال پیش بود که گفته بود »کی گفتیم همه 
تحریم ها برداش��ته می شود؟« در این میان اولین سوال این است که 
به قول ایش��ان دشمن از س��ال ۹۷ جنگ اقتصادی را به راه انداخته 
است، اما دولت ایشان از سال ۹۲ آغاز به کار کرده است و درآن سالها 
نیز هیچ وعده ای سرانجام نیافت. جالب آنجاست که دورانی که رئیس 
جمهور از آن به نام دوران صلح یاد می کند قبل از امضای برجام بوده 
و جنگ اقتصادی بعد از امضای برجام آغاز شده است. رئیس جمهور 
می گفت برجام آمده تا س��ایه جنگ را از س��رمردم ایران بردارد در 

حالی که گویا سایه جنگ را گسترده تر کرده است.
 تقسیم بندی زمان، قبل و بعد ازجنگ 

حاال بس��یاری از مردم کش��ورمان عقیده دارند که دشمنان نظام از 
ابتدای انقالب تحریمها را آغاز کردند و جنگ اقتصادی از مدتها قبل 
آغاز شده و ایشان نیز از ساختار حکومت، کشور و دنیا بی خبر نبود. 
روحانی، سالیان سال در شورای عالی امنیت ملی بود و شرایط کشور 
را به خوبی می ش��ناخت. اما به فرض هم که جنگی در میان باشد، 
سوال اینجاست که چرا دولت آرایش جنگی به خود نگرفته است و 
این همه نابسامانی های اقتصادی، حیف و میل ها و بریز و بپاش های 
دولت دیده می ش��ود. سوال اینجاست از س��ال ۹۲ تا ۹۶ که ایشان 
درگیر جنگ اقتصادی نبود؛ میزان اشتغالزایی چقدر بود؟ میزان رانت 

بازی به بهانه خصوصی س��ازی برای امثال پوری حسینی و دیگران 
و  حیف و میل بیت المال چقدر بود و چه ارتباطی به تحریم داشت 
؟ مب��ارزه نکردن با قاچاق آیا ارتباطی به جنگ اقتصادی نداش��ت؟ 
باید از رئیس جمهور پرسید، شعار مبارزه با فساد را چگونه با جنگ 
توجیه می کنید وقتی نزدیکترین افراد به شما، مدیران بدنه دولت و 
... متهم به جرایم مختلف اقتصادی هستند؟ از سوی دیگر تصمیمات 
اشتباهی چون  دالر ۴۲۰۰ تومانی و بر باد دادن 1۸ میلیارد دالر از 
سرمایه کشور، حذف کارت سوخت و ضرر 15۰ هزار میلیارد تومانی 
آن، افزایش قیمت دالر از حدود ۳ هزار تومان پیش از برجام به حدود 
1۹ هزارتومان در پسابرجام، افزایش سرسام آور قیمت مسکن، اجاره 
بهای مس��کن، خودرو، لوازم خانگی، گوشت قرمز و... تنها بخشی از 

نتایج عملکرد دولت روحانی در سال های اخیر است.
اگر به قول رئیس جمهور این روزها، روزهای جنگی باشد،چه کسی 

باید جنگ را مدیریت کند؟ 
نگاهی به کارنامه رئیس جمهور نش��ان م��ی دهد که وی در زمینه 
سیاست داخلی همچنان مانند گذشته به رقبا و منتقدان می تازد و 
به آنها تهمت می زند. در زمینه وعده های اقتصادی و معیشتی اما و 
اگرها و شروط دیگر را چاشنی آنها کرده است.  حاال برخی مردم از 
جابجایی مرزهای حقیقت سخن می گویند و بر این باورند که دولت 
می خواهد حقایق ملموس را وارانه نشان دهد. کمتر از ۲ سال دیگر 
به پایان دولت مانده و بهتر اس��ت که رئیس جمهور ناتوانی و عملی 
نشدن وعده های خود را به پای جنگ و صلح ننویسد. کشور شرایطی 
به مراتب سخت تر از این را نیز تجربه کرده اما این وضعیت را پیدا 
نکرده بود. بهتر است دولت به جای تطهیر خود و فرار از پاسخگویی و 
حاشیه سازی ، تالش کند تا  در زمان باقی مانده گره ای  از مشکالت 
کشور بگشاید و خسارت هایی که به کشور وارد شده را جبران کند. 
 مردم نیز  باید درس کافی را از گذشته بگیرند و ببینند که هر کسی 
و از هر جناح سیاس��ی، چه وعده هایی می دهد و آیا آن وعده ها با 
وظای��ف و اختیارات وی همخوان��ی دارد یا نه و آیا او می تواند وعده 

های خود را محقق سازد؟ 

احی��ای عدالت اجتماعی و مب��ارزه علیه تبعیض های اقتص��ادی در ایران 
امروز بس��یار دشوار است. در سه دهه گذش��ته در ایران عمال یک جامعه 
سلس��له مراتبی -یک کاست طبقاتی- بازتولید و تثبیت شده. از زایشگاه تا 
مهدکودک و مدرس��ه تا خانه سالمندان و قبر، طبقات از یکدیگر تفکیک 
میشوند تا کت و عبا و حتی کفن اشراف و فرزندانشان از برخورد با کت و 

عبا و کفن  فقرا و مردم عادی آلوده نشود. 
مس��لما طبقات برخوردار آنچه به دس��ت آورده اند را پس نخواهند داد. اما 
دش��واری اصلی عدالتخواهی جای دیگری اس��ت. در اینجاس��ت که عامه 
م��ردم، و حتی طبقات پایینی به »ف��رم« و اصل این جامعه طبقاتی دیگر 
اعت��راض ندارند. فقط میگویند چرا م��ا و خانواده مان در طبقات باالتر این 
س��اختمان نیس��تیم.  ما با جامعه ای طرفیم که فقرای��ش به ثروتمندان و 
سلبریتی هایش نمیگویند از کجا آورده ای. بلکه با حسرت و احترام به آنها 

نگاه میکنند و آنها را الگوی موفقیت و پیشرفت میدانند.
رفسنجانیس��م، مث��ل تاچریس��م در انگلی��س و ریگانیس��م در آمریکا و 
نئولیبرالیسم در نقاط دیگر جهان، موفق شده نه فقط مخالفانش که حتی 
کارگران و مس��تضعفان و محرومان جامعه، و به عبارتی حتی قربانیانش را 

با خود همراه و همفکر  و همدست کند.
 ب��ه هر گروه حمله کنید طرفدارانش��ان فریاد میزنند زحمت کش��یدند و 
»حق « ش��ان است. از دارایی س��لبریتی ها، دکترها، وکال، تاجران بپرسید 
عده ای میگویند زحمت کشیدند و حقشان است. بپرسید »ایران مال«ها و 
فالن استارت آپهای هزار میلیاردی از کجا آمدند، عده ای میگویند زحمت 
کش��یدند و حقشان است. برخالف سالهای بعد از انقالب که ثروت فراوان 
نشانه ی طاغوت بود، امروز کمتر کسی اصل جامعه ای که یک نفر میلیونها 

برابر دیگران دارد را زیر سوال میبرد.
این »طبیعی ش��دن جامعه به ش��دت طبقاتی« دلیل وج��ود  آقازاده ها و 
رانتخ��واران مذهبی و تکنوکراتهای س��کوالری اس��ت که ن��ه فقط عذاب 
وج��دان یا نگران��ی از قضاوت جامعه درباره منبع ثروتش��ان ندارند بلکه با 
قلدری به ژن خوب )ترجمه همان طبقه خوب( ش��ان مینازند و تهدید به 

مهاجرت و بردن ثروتشان از این کشور میکنند.
دق��ت کنید که جامعه فقط وقتی از »قلدری طبقاتی« دردش میگیرد که 
به شکلی عیان با ساختار سیاسی گره خورده باشد. قلدری پسر  محمدرضا 
عارف یا آیت اهلل نورمفیدی نماینده ولی فقیه و برادرزاده فالن امام جمعه و 
خواهرزاده فالن سردار و وزیر توی ذوق جامعه میزند و به حق باعث انزجار 

میشود ولی قلدری طبقاتی جراح برج ساز کراواتی یا فوتبالیست و سلبریتی 
که ظاهری اپوزیسیون دارد با نفرت جامعه روبرو نمیشود. در حالیکه دومی 
هم با ش��بکه قدرت سیاسی و رانتی پیوند دارد. حقوق نجومی فالن مدیر 
دولت��ی و نهادی به حق باعث عصبانیت جامعه میش��ود ولی  درامد ماهی 
یک میلیارد تکنوکرات بخش خصوصی یا تاجری که به ش��کلی بخشی از 
همان نظام اقتصادی و سیاسی است نه. این نشان میدهد که اصل »جامعه 

به شدت طبقاتی« در ایران دیگر محل سوال و شک نیست. 
این فرایند طبیعی ش��دن »حق« محصول تزریق سه دهه ایدئولوژی کاذب 
توسط رفسنجانیسم از یک سو و فرهنگی و غیراقتصادی شدن امر سیاسی  
در چند دهه گذش��ته از س��وی دیگر  اس��ت. فرایند »طبیعی شدن حق 
میلیونها برابر بیش��تر داش��تن«، مهمترین ابزار مش��روع کننده ی غارت و 
سهم خواهی و رانت خواری در ایران امروز است. رفسنجانیسم برای تزریق 
ای��ن ایدئولوژی کاذب دو بال دیگر هم داش��ت: اصالح طلبی و اصولگرایی. 
اولی فضای سیاس��ی را با ارزش��های فرهنگی لیبرال و دومی با ارزش��های 
فرهنگی سنتگرایانه اشباع کردند. و با غیراقتصادی کردن سیاست، فرایند 
انباش��ت س��رمایه و تثبیت طبقاتی دهه هفتاد و هش��تاد و نود را پنهان و 

مخفی کردند.
ب��ه دعواهای عرصه عمومی دهه هفتاد نگاه کنید: دوچرخه س��واری زنان 
هزاران صفحه روزنامه  اصالح طلبان/اصولگرایان را اشغال میکند در حالیکه 
هی��چ فردی در هیچ ی��ک از دو جناح فریاد نمیزند م��دارس غیرانتفاعی 
نهادینه ک��ردن »تفکی��ک طبقاتی« در پایینترین س��ن و متض��اد با روح 
انقالبی اس��ت که میخواست امت بسازد. هیچکس نگفت از درون مدارس 
غیرانتفاعی که حس تعلق به طبقه برتر را به کودک میدهد باکری و همت 
و حججی بیرون نمی آید هیچ، حتی یک پزشک مسئول و غیرسوداگر هم 

بیرون نمی آید.
بگذاری��د اینگونه خالصه کنی��م: از اوایل دهه هفتاد گروهی با فریاد »وای 
آزادی« و گروهی با فریاد »وای شریعت« بازتولید جامعه طبقاتی و اشراف 
قب��ل از انق��الب  را در ذه��ن مردم به حاش��یه بردند و فرع��ی کردند. به 
عبارتی این دو گروه آنقدر درباره تفکیک جنسیتی پیاده روها و استادیومها 
و می��زان مجاز موی س��ر زنان بر س��ر هم فریاد زدن��د و جامعه هم با این 
دعوا همراهی کرد که مردم ندیدند سرتاس��ر خیابانها/مدارس/دانشگاه ها/

بیمارس��تانها و حتی قبرستانها »تفکیک طبقاتی« شده اند. و بازندگان آنها 
بودند که بیشتر از همه برای انقالب هزینه داده بودند.

علی علیزاده
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دلیلی تازه برای محقق نشدن وعده های دولت

چرا احیای عدالت در ایران امروز دشوار است؟
گزارش

mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی
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توضیحات مالزی در مورد کشتی توقیف شده 
وزیر امور خارجه مالزی گفت که سفارت این کشور 
در تهران در حال جمع آوری اطالعات درباره هویت 

کشتی توقیف  شده در ایران و کارکنان آن است.
داتوک صیف الدین بیان کرد: ما اطالعاتی به دست 
آورده ایم اما باید راس��تی آزمایی ش��ود. هویت این 

افراد مالزیایی باید تایید شود.
وزیر ام��ور خارجه مالزی افزود: بیانیه ای رس��می، 
بعدا، از س��وی ویس��ما پوترا]وزارت ام��ور خارجه 

مالزی[ در این باره منتشر خواهد شد.
اظهارات وزارت امور خارجه مالزی در پی این مطرح 
می شود که، پاسداران منطقه پنجم نیروی دریایی 
س��پاه یک میلیون و ۳۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق 
کش��ف کردند. فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی 
س��پاه پاسداران در این خصوص گفت: سوخت های 
قاچ��اق 9دی از یک فروند کش��تی، در ۱۵ مایلی 
جنوب جزیره بوموسی کشف شد. گفتنی است قرار 
اس��ت مقامات مالزی در ایران رابطه توضیحاتی را 

مطرح کنند. تسنیم 

خبر

هدف آمریکا از حمله به عراق قطع ارتباط 
این کشور با ایران است

ناص��ر قندیل تحلی��ل گر و س��ردبیر روزنامه الِبناء 
لبنان گفت: هدف فش��ار و حمل��ه آمریکا به عراق 
و درگیری مس��تقیم با نیروهای مقاومت برای قطع 
کردن راه های ارتباطی این کش��ور با ایران و سوریه 

است.
وی اف��زود: آمریکایی ه��ا مق��ر نیروه��ای مردمی 
)الحش��د الشعبی( در منطقه القائم را به رغم وجود 
پایگاه هایی در مکان های دیگ��ر بمباران کردند تا 
راه ارتباطی میان س��ه کشور ایران، عراق و سوریه 

را قطع کنند.
قندیل اضافه کرد: آمریکا بخش��ی از این هدفش را 
از طریق درگیری و توس��ط نیروهای محلی عراقی 
با سوء اس��تفاده از خش��م مردم ناراضی از مسایل 
اجتماعی و معیش��تی و حساس��یت های مذهبی، 

اجرا کرد.
س��ردبیر روزنامه البناء خاطر نشان کرد: آمریکا در 
جن��گ ای��ران و عراق به صدام حس��ین کمک و از 
وی برای رویارویی با انقالب اس��المی استفاده کرد. 
هنگامی ک��ه نقش صدام پایان یاف��ت، عراق را در 
سال ۲۰۰۳ میالدی اشغال کرد تا بتواند به ایران و 
سوریه فش��ار بیشتری وارد کند و تسلط خود را بر 

منطقه و ثروت های آن عملی سازد.
به ب��اور کارش��ناس و تحلی��ل گر لبنان��ی آمریکا 
می خواه��د محور مقاوم��ت در منطقه خاورمیانه را 
از هم بگس��لد و به همین دلی��ل نیروهای مقاومت 
در عراق و س��وریه را مورد هدف مس��تقیم نظامی 

قرار می دهد.
ناصر قندیل تاکید کرد: ایران در مرتبه نخست قرار 
دارد و پس از آن حزب اهلل لبنان، س��پس مقاومت 
فلس��طین، نیروهای مردمی )الحشد الشعبی( عراق 

و پس از آن دولت سوریه هستند.
وی اضافه کرد: طرح آمریکا این بود که ابتدا دولت 
سوریه را سرنگون کند، همه توان خود را برای این 
هدف گذاش��ت، هم پیمانان خود از شرق تا غرب، 
از عرب تا تُرک ، از اس��رائیل تا داعش را به سوریه 
آورد و از ذخایر و امکانات خود استفاده کرد، اما در 

تسلط بر سوریه و تجزیه آن شکست خورد.
نماین��ده پیش��ین مجل��س لبن��ان گف��ت: آمریکا 
می خواست کردها و ترکیه را وادار کند که ماموریت 
آن را به طور نیابتی انجام دهند، اما شکست خورد. 
آش��کار است که مسیر حوادث در سوریه به سمتی 
می رود که ارتش بتواند س��یطره خ��ود را بر خاک 

کشورش گسترش دهد.
قندیل اضافه کرد: پس از هشت یا 9 سال از شروع 
جنگ س��وریه، آمریکا می خواهد ب��ه یک توافق با 
ایران که امنیت اس��رائیل را تضمین کند، دس��ت 
یاب��د. آن ها به طور علنی گفته ان��د که می خواهند 
دوباره توافق هسته ای را امضا، بخشی از دارایی های 
بلوکه ش��ده ایران را آزاد و زمینه تجارت جهانی و 
امکان فروش نفت را برای این کش��ور فراهم کنند، 

اما در مقابل، امنیت اسرائیل تضمین شود.
وی اف��زود: دونالد ترامپ ریی��س جمهوری آمریکا 
آش��کارا گفته حاضر اس��ت نیروهایش را از سوریه 
خ��ارج کند، به ش��رط این ک��ه ح��زب اهلل لبنان 
و نیروه��ای مقاوم��ت نی��ز عق��ب نش��ینی کنند. 
این پیش��نهاد از طریق روس��یه به ایران و س��وریه 
منتقل ش��د، اما با مخالفت صریح تهران و دمش��ق 
و نیروهای مقاومت مواجه ش��د، زیرا هدف آمریکا 

تسلط و امنیت اسرائیل است. ایرنا 

از نگاه دیگران 

امیدواری ظریف به توسعه شراکت راهبردی ایران و چین 
وزیر خارجه ایران که در پکن به س��ر می برد ابراز امیدواری کرد که ش��اهد 

تحوالتی در مشارکت راهبردی ایران و چین در سال ۲۰۲۰ باشیم.
محمدجواد ظریف با انتشار تصاویری از دیدار با وانگ یی وزیر خارجه چین 
به زبان چینی نوش��ت: بس��یار خرس��ندم که آخرین روز از سال ۲۰۱9 را با 

دوستان چینی خود در پکن گذراندم و همچنین به استقبال اولین روز ۲۰۲۰ 
در پکن می روم.

وی افزود: امیدوارم که در سال ۲۰۲۰ تحوالت پایداری در زمینه شراکت راهبردی 
جامع بین ایران و چین صورت گیرد و برای دوس��تان چینی ام س��ال نویی ش��اد و 
سال فرخنده موش را آرزومندم. سفر ظریف به پکن سومین سفر او در سال جاری 
شمسی است. او اردیبهشت ماه و همچنین شهریور ماه ۱۳98 به پکن سفر و با وزیر 

خارجه چین دیدار و گفت وگو کرده بود.  صداوسیما 

به مقابله با ایران ادامه می دهیم
وزیر خارجه آمریکا بعد از تماس های تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی، 
ولی عهد عربس��تان سعودی و ولی عهد ابوظبی اعالم کرد: آمریکا به مقابله با 

رفتار مخرب ایران ادامه خواهد داد.
مایک پامپئودر سلسله توئیت هایی درباره تماس های تلفنی خود با »آنتونیو 

گوت��رش« دبیر کل س��ازمان مل��ل،  »بنیامی��ن نتانیاهو نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی، محمد بن س��لمان ولی عهد عربستان س��عودی و »محمد بن زاید« 
ولی عه��د ابوظبی امارات متحده عربی توضیحاتی داده اس��ت. او اولین توئیت را به 
تماس تلفنی با دبیرکل س��ازمان ملل اختصاص داد و در آن نوشت: امروز با آنتونیو 
گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره پاسخ آمریکا به حمالت اخیر در عراق صحبت 
کردم. من این موضوع را روش��ن کردم که هدف از اق��دام دفاعی ما بازدارندگی در 

برابر ایران و حفاظت از جان آمریکایی ها بود.  فارس 

انتقاد سخنگوی وزارت خارجه از رویکرد آلمان 
س��خنگوی وزارت امور خارجه ادعای تالش برلین برای ایفای نقش موثر در 
مس��یر صلح و ثبات را مورد تردید قرار داد و گفت: این کشور چشم خود را 

بر مداخالت غیرقانونی آمریکا در منطقه بسته است .
س��ید عباس موس��وی در حس��اب کاربری خود در توییتر نوشت: آلمان در 

حال��ی با خط��ا و دروغ ایران را ب��ه بی ثبات کردن منطق��ه متهم می کند که 
چش��مان خود را در مقاب��ل مداخالت غیرقانون��ی آمریکا بعن��وان مهمترین عامل 

بی ثباتی غرب آسیا بسته است.
وی اضاف��ه کرد: تداوم اینگونه مواضع، ادعای تالش برلی��ن برای ایفای نقش موثر 
در مس��یر صلح و ثبات را مورد تردید جدی قرار می دهد. وزارت امور خارجه آلمان 
ب��دون توجه به سیاس��ت های مخ��رب و تجاوزکارانه آمریکا و کش��ورهای غربی در 

خاورمیانه مدعی شد که ایران سیاست منطقه ای خود را تغییر دهد.  تسنیم 

کارشناس��ان روس بر این باورند که رزمایش مش��ترک 
ای��ران، روس��یه و چی��ن در اقیانوس هن��د ضمن اینکه 
حکایت از س��طح عالی روابط و همکاری های سه کشور 

دارد، حامل پیام صلح برای جهان است.
فئودور لوکیانف رئیس ش��ورای سیاست خارجی و دفاع 
روس��یه که سردبیر نش��ریه روسی روس��یه در سیاست 
جهانی و از نظریه پردازان سیاس��ی این کش��ور اس��ت، 
گف��ت: رزمایش ایران، روس��یه و چین پی��ام صلح و نه 

جنگ طلبی به جهان دارد.
وی افزود:  این رزمایش یک بار دیگر تالش س��ه کشور 
ب��رای تقویت امنیت و ثبات جهانی را نش��ان داد که در 
نقطه مقابل برنامه های آمریکا و پیمان ناتو تحت رهبری 

این کشور قرار دارد.
لوکیانف با بیان اینکه ای��ران برای تامین امنیت منطقه 
تالش می کند، خاطرنشان کرد:  اقدامات ایران و روسیه 
در س��وریه که عامل کلیدی در شکس��ت تروریست های 
مورد حمایت برخی کشورهای منطقه و آمریکا بود، صلح 

جویی مسکو و تهران را به اثبات رساند.
ای��ن تحلیلگر ارش��د روس گفت: ایران و روس��یه منافع 
خود را در تامی��ن ثبات منطقه می بینند و طرح های دو 
کش��ور برای حف��ظ امنیت منطقه خلی��ج فارس و تنگه 

هرمز گویای این واقعیت مهم است.
وی افزود: اطمینان دارم ابتکارهای مش��ترک دو کشور 
و کش��ورهای هم پیمان جوابگوی نیازهای منطقه خلیج 
فارس برای ثبات و امنیت به منظور تامین شرایط ادامه 
صادرات مواد هیدروکربنی بویژه نفت از کش��ورهای این 

منطقه است.
لوکیانف در ادامه خاطرنشان کرد: ساختار همکاری های 
ایران وروس��یه در س��ال های اخیر تقویت ش��ده است و 
نمون��ه بارز آن چند س��فر ناوگروه های روس��ی به بنادر 

ایران و ناوگروه های ایرانی به بنادر روسیه است.
 وی اف��زود: دو کش��ور در زم��ان حاضر ب��ا چالش های 

مش��ترکی مواجه هستند که مهم ترین آن توسعه طلبی 
و خصومت آمریکا است که باعث متزلزل شدن ثبات بین 

المللی شده است.
 لوکیان��ف با انتقاد از سیاس��ت های آمری��کا در منطقه 
خاورمیان��ه، گفت: حضور نظام��ی آمریکا بویژه در خلیج 
فارس موجب بروز تنش های شدید در این منطقه شده 
اس��ت و چنین بنظر می رسد که واشنگتن عمدا و برنامه 

ریزی شده منطقه را متشنج و بی ثبات می کند.
مفسر سیاسی شبکه تلویزیونی راشاتودی نیز اعالم کرد 
ک��ه رزمایش ایران، روس��یه و چی��ن در اقیانوس هند و 
دریای عمان ی��ک مانور نظامی صرف نبود بلکه اعالمیه 
سیاسی و واکنشی به مداخالت آمریکا در منطقه بود.  

م��راد گادزییف با اعالم این مطلب افزود: تنگه هرمز یک 
شاهراه حیاتی اس��ت که روزانه ۲۱ درصد نفت مصرفی 
جه��ان از آن عبور می کند. وی ادامه داد: این مس��یر و 

آبراهه مانند طالی سیاه قابل انفجار و خطرناک است.
معاون انس��تیتو کش��ورهای آس��یا و آفریقا وابس��ته به 
دانشگاه دولتی ام.گ.او مس��کو گفت: رزمایش مشترک 
ایران، روسیه و چین علیه توسعه طلبی و افزایش حضور 
نظام��ی آمریکا در منطقه اقیان��وس هند و تنگه هرمز و 
خلیج فارس بود. آندره کارنییف رزمایش مش��ترک سه 
کش��ور را اقدامی بی  نظیر خواند و افزود: ایران، روسیه و 
چین با برگزاری این رزمایش، پایبندی خود به طرح های 

برای تامین امنیت و ثبات منطقه را اثبات کردند.
وی ادامه داد: با توجه به س��طح عالی همکاریها و اعتماد 
متقابل سه کش��ور به یکدیگر و تالش آنها برای کاهش 
تنش ه��ا در منطقه، به احتمال زیاد چنین رزمایش هایی 
در آینده تکرار شود.  رزمایش مشترک واحدهای دریایی 
ایران روس��یه و چین با نام کمربن��د امنیتی دریایی در 
روزهای اخیر در آبهای ش��مال اقیانوس هند برگزار شد. 
گفتنی اس��ت؛ آمریکا واکنش های تن��دی را علیه ایران 

نشان داده است. ایرنا  

کارشناسان روس مطرح کرد:
 صلح برای جهان، پیام رزمایش ایران، روسیه و چین

نگران��ی از افزای��ش تنش ه��ا، بی ثبات��ی و درگیری های 
احتمالی که عمدتا امنیت انرژی را نیز ش��امل می شود، 
جامعه جهانی را به سمت ایجاد یک نظام امنیتی جمعی 
در خلیج فارس سوق داده است. در همین راستا، حسن 
روحانی، رئیس جمهوری ایران، در ماه سپتامبر پیشنهاد 
صلح هرمز )طرح امید( را در مجمع عمومی سازمان ملل 

مطرح کرده است.
نگرانی از افزایش تنش ها، بی ثباتی و درگیری های احتمالی 
ک��ه عمدتا امنیت انرژی را نیز ش��امل می ش��ود، جامعه 
جهانی را به سمت ایجاد یک نظام امنیتی جمعی در خلیج 
فارس س��وق داده اس��ت. در همین راستا، حسن روحانی، 
رئیس جمهوری ایران، در ماه سپتامبر پیشنهاد صلح هرمز 
)طرح امید( را در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد 
و محمدج��واد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هم متعاقبا 
درب��اره دامنه و اهداف این ابتکارعمل توضیح داد. در حال 
حاضر هدف اصلی از مطرح کردن چنین ابتکارعملی تاکید 
بر این مس��اله است که ایران نیز نگران افزایش تنش ها در 
منطقه است و در عین حال، می خواهد منافع ژئوپلیتیک 

منطقه ای و بین المللی خود را پیش ببرد. 
در حقیق��ت، ای��ن ابتکارعم��ل م��ی تواند یک مس��یر 
امیدبخش به سمت کاهش تنش ها در خلیج فارس باشد. 
اول اینکه این ابتکارعمل موضوع محور اس��ت و برخالف 
دیگر برنامه های امنیتی س��نتی متمرکز بر ائتالف های 
دولت��ی ایجاد کننده تعادل ق��درت که می توانند به یک 
رقابت گسترده تس��لیحاتی منجر شوند، این ابتکارعمل 
بر اس��اس ائتالف موضوعی با تمرکز بر تعهدات مشترک 
اس��ت. همانطور که ظریف توضی��ح داد، توافقنامه های 
موضوع��ی از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، 
پابرجایی مرزهای بین المللی، حل و فصل مسالمت آمیز 
اختالفات، رد اس��تفاده از خشونت، امنیت انرژی، آزادی 
ناوبری، کنترل تس��لیحات، تدابیر ایجاد امنیت، منطقه 
عاری از تس��لیحات کش��تار جمعی و غیره می توانند به 

غلبه ب��ر بی اعتمادی موج��ود و درگیری ها کمک کند. 
رسیدگی به این مشکالت می تواند با امضای پیمان عدم 
مداخله و عدم تجاوز جامعه هرمز و از طریق اقداماتی از 
جمله راه اندازی خطوط ارتباطی اضطراری، سامانه های 
هشدار اولیه، ارتباطات بین نیروهای نظامی و تبادل داده 
و اطالعات برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم و 
قاچاق انس��ان به عنوان تهدیدهای مشترک برای جامعه 

جهانی آغاز شود.
دوم، این ابتکار به دنبال یک نظام امنیتی درونی مبتنی 
بر این درک است که مسیر دستیابی به امنیت جمعی از 
ارتقاء و تقویت نظام های ملی پایدار و مستقل در جنبه 
های مختلف سیاسی-امنیتی و اقتصادی آغاز می شود. 
به عبارت دیگر، هر کش��وری س��هم خ��ود در اصالحات 
امنیتی داخلی را بر عهده دارد که می تواند به مناسبات 
امنیتی جمع��ی و همکاری های بزرگ تر تبدیل ش��ود. 
در اینجا، بازیگ��ران بین المللی هم در جهت ثبات دوام 
آوردن��ی باید به تقویت نظام های ملی کمک کنند تا هر 
کشوری بتواند سهم خود را در حفظ امنیت انجام دهد. 
س��ومین مولفه اصلی طرح صلح هرمز فراگیر بودن این 
ابتکارعمل است. استراتژی سنتی ایران در خلیج فارس 
و تنگه هرمز این اس��ت که نیروهای خارجی را به عقب 
نش��ینی از منطقه وادار و تنها به مش��ارکت کش��ورهای 
حاشیه ای مانند عراق، عربستان سعودی، کویت، عمان، 

امارات و بحرین اتکا کند.
با این حال، فارغ از مالحظات فوق، بسیاری از تحلیلگران 
سیاسی بر این باورند که تصور ایجاد چنین نظام امنیتی 
جمعی منطقه ای خوش بینانه است. موضع گیری دولت 
ها در ورود به چنین ابتکارات سیاسی-امنیتی عمدتا به 
درک آنها از دالیل ناامنی، ش��یوه مقابله با آنها و مهمتر 
از همه، چگونگ��ی ایجاد توازن بین منافع ژئوپلیتیک بر 
مبنای توانایی هایش��ان، منابع موجود و محدودیت های 

استراتژیک بستگی دارد. دیپلماسی ایرانی 

ابتکارعمل صلح هرمز:
مسیری امیدبخش به سمت کاهش تنش ها

گزارش

درحالی وزیرخارجه کش��ورمان در س��فر به مسکو و پکن 
با مقامات دو کش��ور دیدار و پیرام��ون برجام به گفت وگو 
پرداخت که چند روز دیگر گام پنجم کاهش تعهدات ایران 
قرار اس��ت اجرایی ش��ود، جدا از روابط راهب��ردی ایران با 
روس��یه و چین که چند روز گذشته نیز رزمایش مشترک 
دریایی سه کشور برگزار شد؛ از این نکته نباید غافل شویم 
رویکرد نابه جای آمریکا در قبال برجام همس��ویی مسکو و 

پکن را در این توافق هسته ای با تهران رقم زده است. 
طی دو روز گذش��ته محمدجواد ظری��ف وزیر امور خارجه 
کش��ورمان در سفر کاری، نخست به مسکو رفت با سرگئی 

الوروف همتای روسی خود دیدار داشت؛  
محمدج��واد ظریف اع��الم کرد: ایران و روس��یه بر خالف 
آمریکا به دنبال صلح و ثبات در منطقه هستند و طرح های 

ارائه شده از سوی دو کشور نشانگر این واقعیت است.
ظریف افزود: روابط دوجانبه ایران و روس��یه امروز شاید در 

بهترین شرایط تاریخی خود قرار دارد.
وی اظهار داشت: برای دو کشور مهم در منطقه این روابط 
راهبردی اس��ت که همواره با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد 
چرا که این اراده مس��ئوالن جمهوری اسالمی است که به 
روابط با روس��یه به عنوان یک همس��ایه بزرگ، مهم و یک 

قدرت بزرگ بین المللی به صورت راهبردی نگاه کنند.
وی ادام��ه داد: برخالف دیگ��ران که در منطقه ما به جنگ 
افروزی دامن می زنند ایران و روس��یه پیشنهادهای مهمی 
که بس��یار هم شبیه به هم هس��تند برای صلح در منطقه 

ارایه کرده اند. 
ظریف اظهار داشت: برخالف آمریکا که تعهدات بین المللی 
خود را شکسته است، ایران و روسیه بر اجرای برجام تاکید 
کردن��د که م��ا از دیدگاه های مثبت روس��یه در این زمینه 

متشکریم.
وی با بیان اینکه آمریکا هزاران مایل دورتر از مرزهای خود 
مردم را به اس��م دفاع از خود به خاک و خون می کش��د، 
اظهار داش��ت: اقدام اخیر آمریکا در بغداد تنها نمونه ای از 

رفتارهای اینچنینی آمریکا در منطقه است.
س��رگئی الورف وزیر امور خارجه روس��یه نیز با بیان اینکه 
س��فر شما به مسکو بسیار بموقع انجام شده است افزود: ما 
دارای دیدگاه های مشترک در بسیاری از مسائل  منطقه ای 
و بین المللی هستیم و ابتکارات صلح آمیز دو کشور بیانگر 

همین موضوع است.
الوروف خ��روج آمریکا از برجام را یکجانب��ه و غیر قانونی 
خوان��د و آن��را بر خ��الف قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت 
سازمان ملل متحد دانس��ت و اظهار داشت همه باید برای 

حفظ برجام و جلوگیری از فروپاشی آن تالش کنیم.

البته س��فر آقای ظریف فقط به مس��کو ختم نشد، بلکه با 
سفر به چین با همتای چینی خود دیدار کرد و گفت: نقش 
چی��ن در حمایت از مس��ایل بین المللی از جمله مس��ایل 

مربوط به ایران بسیار مهم است.
 وی افزود: ارتقا روابط دو کش��ور به سطح راهبردی، بیانگر 
اشتیاق تهران و پکن برای افزایش تعامالت است و باید دو 
کش��ور  ارتباط نزدیک و چهره به چهره با یکدیگر داش��ته 

باشند.
وزیر خارجه کشورمان همچنین گفت: باید ضمن استمرار 
روابط، در مورد مسائل مختلف رایزنی کنیم و این سفر نیز 

با همین منظور انجام شده است.
وان��گ یی وزیر خارج��ه جمهوری خلق چی��ن نیز در این 
دیدار گفت: دو کش��ور در ش��رایط کنونی نیاز دارند ضمن 
حفظ ارتباطات در مورد مس��ایل مختلف با یکدیگر تبادل 

نظر کنند.
س��فر وزیر خارجه کش��ورمان به روس��یه  وچین در حالی 
انجام ش��د که پانزدهم دی ماه مهلت ش��صت روزه چهارم 
ایران به اروپا به پایان می رس��د و کش��ورمان در راس��تای 
برداش��تن پنجمین مرحله کاهش تعهدات خ��ود در برابر 
بدعهدی اروپایی ها گام بر می دارد. ایران بار ها تهدید کرده 

بود که اگر اروپا در این مدت نتواند خواس��ته های ایران از 
جمله ام��کان فروش نفت و نقل و انتقال مالی، را عملیاتی 
کند، تهران گام ه��ای کاهش تعهدات برجامی خود را اجرا 
خواهد ک��رد. یکی دیگر از مواردی که این س��فر را دارای 
اهمیت می کند رزمایش دریایی مش��ترک ایران، روسیه و 
چین اس��ت که از صبح جمعه ششم دی در منطقه شمال 
اقیانوس هند و دریای عمان آغاز شد هم بازتاب گسترده ای 

در رسانه های منطقه و جهان داشته است.
بر همین اساس تحلیلگران بر این باورند که روسیه و چین 
ب��ه عنوان یکی از اعضای ۱+۴ و عضو دائم ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد نقش بسیار تعیین کننده ای در روابط 
بین المل��ل دارد وعالوه بر اینکه هم��واره از زاویه منافع و 
نقشی خود در نظام بین الملل در موضوعات مانند هسته ای 
موض��ع گیری کرده اند بر این موضوع اذعان دارند که ایران 
نقش بس��یار موثری در ثبات و امنیت س��ازی را داراست و 
موضع ایران را مطابق ب��ا توافقنامه برجام می دیدند لذا به 
گفته ناظران روس ها تاکنون با کش��ور ما همراهی کردند و 

پس از این هم به همراهی خود ادامه خواهند داد.
ای��ران چهار گام از کاهش تعهدات خود را عملیاتی کرده و 
روس ها هم تاکنون انگش��ت اتهام خود را به سمت ایاالت 

متحده آمریکا نشانه رفته اند و آنها را مسبب بر هم ریختن 
توافق هس��ته ای می دانن��د، چراکه ترام��پ رئیس جمهور 
واش��نگتن موجب آن ش��د که برجام از حالت متوازن خود 

در بیاید.
افزون بر این روسیه بر این موضوع اذعان دارد که ایران نه 
تنها گام ه��ای کاهش تعهدات خود را برای خروج از توافق 
هس��ته ای برنداش��ته  بلکه برای توازن ده��ی برجام  این 

مراحل را انجام داده اند.
با این تفاس��یر می ت��وان گفت که روس ه��ا همواره موضع 
بس��یار مثبتی در برابر ایران داشته اند، اما این موضوع تنها 
به این خاطر نیس��ت که روس��یه روابط وی��ژه ای با ما دارد 
چراکه در کنار روابط با تهران نقش و مسئولیت بین المللی 
نیز ب��ه عهده دارند و بر طبق آن همواره اذعان داش��ته اند 
که کش��ور ما در چارچ��وب برجام رفتار کرده اس��ت. اگر 
ایران خالف چارچوب توافق هس��ته ای گام برداش��ته بود، 
بدون شک روس ها در برابر آن موضع می گرفتند، بنابراین 
حمایت روس��یه از ایران صرفا به خاطر روابط راهبردی دو 
جانبه نیس��ت بلکه به دلیل رفتار نا به جا و خالف برجامی 

ترامپ و آمریکا است.
تحلی��ل گران بر این باورند که زیاده خواهی های آمریکا نه 
تنها ایران بلکه روس ها و حتی اروپایی ها را هم تحت فشار 
ق��رار داده و  برای آنها نیز به نوعی تبدیل به تهدید ش��ده 
است. در مجموع روند  امور به نفع کشور ما و گفتمان چند 

جانبه گرایی است.
تحلیلگران می گویند روس��یه به عنوان کش��وری که جزء 
همسایه ایران در دریای خزر محسوب می شود، موضوعات 
تاریخی مختلفی با یکدیگر دارند و هم راستایی موجود بین 
مالحظات امنیت ملی دو کش��ور به تهدیدات و فرصت های 
مشترک تاریخی رسیده اند که مصداق آن سوریه و مسئله 
تروریس��م اس��ت، بنابراین کار دیپلماس��ی این است که با 
دوس��تان، ش��رکای منطقه ای و هم��کاران راهبردی خود 
رایزنی مس��تمر داش��ته باشد و در راس��تای نزدیک کردن 
دیدگاه ها تالش کند. در واقع رفت و آمد یکی از موضوعات 

اساسی است که در این راستا تاثیر به سزایی دارد.
افزون ب��ر این می ت��وان گفت که هرچقدر دیپلماس��ی در 
ارتباط با شرکای راهبردی بیشتر در جریان باشد به تبع آن 
منافع کشور ها هم  بیشتر خواهد بود، البته دستاورد در بین 
روابط بین دو کشور به این معنا نیست که با یک سفر بتوان 
چمدانی از دس��تاورد های را با خود به همراه آورد، اما وجود 
رایزنی های مستمر بین کشور ها یک امر تاثیر گذار به شمار 
می آید. با این حال روابط ایران، روس��یه و چین از ظرفیت 

راهبردی بسیاری برخوردار است.  باشگاه خبرنگاران 

به بهانه سفر ظریف به روسیه و چین:

درآستانهگامپنجم،ایرانچههدفیرابامسکووپکندنبالمیکند؟
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الجزائ�ر: رئیس س��تاد مش��ترک ارت��ش الجزائر 
اع��ام کرد که این کش��ور در س��ال ۲۰۱۹ توطئه 
خطرناک��ی علیه نهاده��ای دولت��ی را خنثی کرد. 
»سعید ش��نقریحه« رئیس جدید س��تاد مشترک 
ارت��ش الجزائر اعام کرد که اخی��را ارتش در کنار 
ملت مرحله حساس��ی را که در آن کشور با توطئه 

خطرناکی مواجه بود، پشت سر گذاشت.

سومالی: گروه تروریستی الشباب مسئولیت حمله 
انتحاری روز ش��نبه در پایتخت سومالی را برعهده 
گرف��ت. »ش��یخ علی محم��ود« س��خنگوی گروه 
الش��باب در رابطه با این حمله گف��ت: »افراد ما با 
انج��ام عملیاتی مزدوران ت��رک را مورد هدف قرار 
دادند. ما همیش��ه با سربازان و کسانی که با دولت 

ترکیه همکاری می کنند، می جنگیم.«

قطر: شیخ »تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر، در تماس 
تلفنی با »برهم صالح« رئیس جمهور عراق درباره تحوالت 
اخی��ر در این کش��ور گفت وگو ک��رد.در این گفت وگو، 
تحوالت اخیر در عرصه عراق بررسی شد و امیر قطر در 
این گفت وگو تاکید کرد که کشورش بر برقراری امنیت و 

ثبات در عراق دوست و برادر تاکید دارد.

ترکی�ه: وزارت کش��ور ترکی��ه می گوی��د در یک 
س��ال اخیر، بیش از هفتصد تروریس��ت خارجی را 
به کشورهایش��ان بازگردانده  و در س��ال آینده نیز 
به این کار ادامه می دهند.»س��لیمان سویلو« وزیر 
کشور ترکیه شامگاه دوشنبه گفت دولت این کشور 
طی س��ال ۲۰۱۹ تعداد ۷۷۸ تروریست خارجی را 

به کشورهایشان بازگردانده است.

کنگو: در پی حمله یک گروه مس��لح ناش��ناس در 
منطق��ه بی ثبات "بنی" در ش��رق جمهوری کنگو، 
۱۸ نفر کشته شدند. دونات کیبوانا، فرماندار منطقه 
بنی گفت: حمله شبه نظامیان موسوم به "نیرو های 
دموکراتیک متحد" در منطقه "آپتینا-س��انا" سبب 
کشته ش��دن ۱۸ غیرنظامی شد. این منطقه که به 
مثل��ث مرگ ش��هرت دارد در ۱۶ کیلومتری غرب 

اویچا، در منطقه بنی واقع شده است.

اسپانیا: احزاب سوسیالیست و پودموس در اسپانیا 
طرح مش��ترک خود برای تشکیل دولت ائتافی در 
این کش��ور را اع��ام کردند. ای��ن دو حزب چپگرا 
برای اجرای برنامه مشترک خود که شامل افزایش 
مالی��ات ثروتمن��دان و افزای��ش حداقل دس��تمزد 
می ش��ود ب��ه حمایت ح��زب چ��پ جمهوری خواه 
کاتالونی��ا، یکی از احزاب ملی گرای منطقه کاتالونیا 

نیاز خواهند داشت.

ذرهبین

سرنگونی سه پهپاد سعودی در ۲۴ ساعت 
پدافند هوایی ارتش یمن یک پهپاد ائتاف سعودی 
از نوع »فانتوم« را در منطقه ای در اس��تان »حجه« 
س��رنگون کرد که  طی ۲4 س��اعت آمار س��رنگون 

شدن  پهپاد سعودی به عدد سه رسید.
»یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعام 
کرد، پدافند هوایی ارتش این پهپاد جاسوسی را در 
منطقه »الطینه« شهر »حیران« در استان »حجه« 

)در شمال غرب یمن( سرنگون کرده است.
وی اف��زود: این پهپاد متعلق به نیروهای س��ودانی 
)وابس��ته به ائت��اف متجاوز( ب��وده و هنگام انجام 
اقدامات خصمانه با »ساحی مناسب« هدف گرفته 
ش��د. پدافند هوای��ی ارتش یمن پیش��تر دو پهپاد 
جاسوسی ائتاف سعودی را سرنگون کرد، که یکی 
از آن دو از ن��وع »کارای��ل« )Karayel( بود و در 
منطقه »الصلیف« الحدیده س��اقط ش��د. سریع در 
این باره اعام کرد، پهپاد مذکور با موش��ک زمین 
به هوا هدف گرفته شد.اما پهپاد دوم در حال پرواز 
بر منطقه »رازح« واقع در صعده در حال پرواز بود. 
المسیره در ادامه اعام کرد، پهپادی که دیروز ساقط 
شد یازدهمین پهپاد س��رنگون شده در ماه جاری 
میادی )دس��امبر( اس��ت. خبر دیگر از یمن آنکه 
رئیس کمیته عالی انق��اب یمن خطاب به ائتاف 
س��عودی اعام کرد، زبان صلح از طریق  رفتارهای 
منطقی شناس��ایی می شود و هر اقدامی با واکنشی 
در س��طح خودش روبه رو خواهد شد. »محمد علی 
الحوثی« رئیس کمیته عال��ی انقاب یمن، ائتاف 
متجاوز به فرماندهی س��عودی را به اتخاذ گام های 
عمل��ی و جدی برای تحقق صلح در یمن فراخواند. 
الزم به ذکر است نیروهای ائتاف سعودی شامگاه 
دوش��نبه با چهار فروند موش��ک کاتیوشا خانه های 
ش��هروندان در محله مسکونی حاره الشهدا در شهر 

الحالی استان الحدیده را هدف گرفتند.

نیمچهگزارش

نگاه راهبردی روسیه به آمریکای التین
رئیس جمهوری روسیه در پیام های تبریک سال نو میادی به رهبران ونزوئا، 
کوبا و آرژانتین بر توس��عه روابط با این س��ه کش��ور آمریکای التین در سال 
۲۰۲۰ تاکی��د کرد. والدیمیر پوتی��ن در پیام تبریک خود به نیکاس مادورو 
همتای ونزوئایی خود عنوان کرد: مذاکرات س��پتامبر گذش��ته در مسکو بر 
همس��و بودن بر مواضع دو کش��ور در مس��ائل کلیدی صحه می گذارد.پوتین 
اطمینان داد که در س��ال ۲۰۲۰ میادی روابط راهبردی سیاسی و اقتصادی دو 
کشور گس��ترش خواهد یافت.روسای جمهوری روس��یه و ونزوئا ۲۵ سپتامبر)سوم 
مهر( در مسکو دیدار و در مورد توسعه روابط دوجانبه مذاکره کردند. پوتین و مادورو 
همچنی��ن در م��ورد تقویت روابط در حوزه های اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی نیز 
تبادل نظر کردند.پوتین در پیامی مشابه سال نو میادی را به میگل دیاز کانل همتای 

کوبایی و رائول کاسترو رهبر حزب کمونیست این کشور نیز تبریک گفت.

اس-350 جایگزین اس-300 می  شود
وزارت دفاع روس��یه از آغاز عملیاتی شدن سامانه پیشرفته »اس -۳۵۰« و 
ش��روع روند جایگزینی آن با سامانه »اس -۳۰۰ « در نیروی هوافضای این 
کش��ور خبر داد. روس��یه در نظر دارد که در ارتش خود س��امانه جدید اس 
۳۵۰ مدل »ویتیاز« )Vityaz( را جایگزین سامانه اس ۳۰۰ مدل »پی اس« 
کند. نخس��تین س��امانه ی پیش��رفته اس ۳۵۰ به زودی عملیاتی می شود و 
روس��یه به زودی این سامانه را با سامانه  اس۳۰۰ جایگزین می کند. وزارت دفاع 
روس��یه امروز سه شنبه اعام کرد: »در سال ۲۰۱۹ نیروی هوا فضای روسیه اولین 
سری از جدیدترین سامانه موشکی ضد هوایی اس ۳۵۰ مدل ویتیاز را دریافت کرد 
و این سامانه تا ژانویه ۲۰۲۰ در ایستگاه دائمی خود مستقر خواهد شد«.طبق اعام 
این وزارتخانه، قرار است در سال ۲۰۲۰ چهار سامانه  اس 4۰۰ و ۶ گردان پدافندی 

»پنتسیر«  به نیروی هوافضای روسیه تحویل داده شود.

احتمال تشکیل دولت جدید لبنان تا پایان هفته 
وزیر دارایی لبنان از تشکیل دولت جدید تا قبل از پایان هفته و بازگشت روابط 
با سوریه س��خن گفت. »علی حسن خلیل« اعام کرد، »فروپاشی«، تقدیری 
حتمی برای لبنانی ها نیست و آنها می توانند با برنامه اصاحی، نظم را زندگی 
اقتصادی بازگردانند و این نیازمند ایجاد فضایی ملی است.وی در گفت وگو با 
شبکه »المیادین« اعام کرد: در سایه عدم وجود موانع جدید در برابر تشکیل 
دولت جدید، انتظار می رود دولت تکنوکرات تا قبل از پایان هفته ]یکش��نبه آتی[ 
تشکیل شود.خلیل افزود، »حسان دیاب« نخست وزیر مکلف مسیر زیادی از رایزنی  های 
خود را طی کرده است.وزیر دارایی لبنان ادامه داد، آمریکایی ها و سعودی ها عاقه ای به 
بازگشت »سعد الحریری« برای نخست وزیری دولت لبنان نداشتند. علی حسن خلیل 
سپس اعام کرد: ما نیازمند حمایت خارجی هستیم و برخی اینگونه تبلیغ می کنند که 

باید تابع دیکته های صندوق بین المللی پول بود اما این نادرست است.

علی تتماج 
لیبی این روزها به یکی از محورهای اصلی تحوالت جهان 
مبدل شده اس��ت بگونه ای که حتی احتمال ایجاد جنگی 
بی��ن الملل��ی در آن وجود دارد. اخیرا تحرکات گس��ترده 
ای از س��وی ترکیه و قط��ر از یک طرف و ام��ارات، مصر 
و کش��ورهای غرب��ی از طرف دیگر در این کش��ور صورت 

می گی��رد که هر کدام با ادعای برق��راری امنیت به جنگ 
اف��روزی در این کش��ور می پردازند. نکته قاب��ل توجه در 
این فرآیند بی��ان اظهاراتی در باب دخال��ت ناتو در لیبی 
اس��ت چنانکه جوزپه کونته وزیر امور خارجه ایتالیا گفت 
ک��ه بحران لیبی با ایجاد منطق��ه پرواز ممنوع بر فراز این 
کش��ور قابل حل است. این طرح در حالی مطرح شده که 
اواخر اسفندماه سال ۸۹، شورای امنیت سازمان ملل برای 
حفاظت از جان غیرنظامیان و شورش��یان در برابر حمات 
هوای��ی ارتش لیبی، ایج��اد منطقه پ��رواز ممنوع در این 

کشور آفریقایی را تصویب کرد.
اوایل فروردین ماه سال ۹۰، آندرس فوگ راسموسن دبیرکل 
پیش��ین ناتو اعام کرد که این س��ازمان فرماندهی اعمال 
منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را به دس��ت خواهد گرفت 

و این در ش��رایطی بود که ۲۸ عضو پیمان ناتو در خصوص 
بخش اصلی قطعنامه شورای امنیت یعنی عملیات حفاظت 
از غیرنظامی��ان و حمله به نیروه��ای زمینی لیبی به توافق 
دست پیدا نکردند و رهبری این عملیات برعهده آمریکا قرار 
گرف��ت.در پی تصویب این قطعنامه، اوایل خردادماه س��ال 
۹۰، جنگنده ه��ای نات��و، در طول بازه زمان��ی کمتر از یک 
س��اعت، بیش از ۲۰ بار نقاطی در طرابلس پایتخت لیبی را 
هدف حمات خود قرار داد. نکته مهم آن اس��ت که در آن 
زمان ناتو ادعای حمایت از مردم لیبی را س��ر می داد حال 
آنکه گزارش سازمان ملل نشان می دهد در آن حمات ۳۰ 

هزار غیر نظامی لیبیایی به کام مرگ رفتند.
 ناتو همچنین از فش��نگ های اورانیومی استفاده کرده بود 
که تبعات آن تا سالها بر این کشور و مردمانش ادامه دارد. 

نکته دیگر آنکه ناتو از س��ال ۲۰۰۱ تاکنون در افغانستان 
حض��ور دارد در حالی که مبارزه با م��واد مخدر، برقراری 
ثب��ات و امنیت سیاس��ی و اجتماعی و کم��ک به اقتصاد 
افغانس��تان شعار آنها را تش��کیل می داد. گزارش ها نشان 
می دهد ک��ه تولید مواد مخدر نه تنها کاهش نیافته بلکه 
رشدی چند صد برابری داشته و فضای امنیتی این کشور 
نیز از گذشته وخیم تر شده است. عما ناتو در افغانستان 
با شکس��ت مواجه ش��ده و یا اراده ای برای تحقق اهدافش 
نداش��ته اس��ت. با توجه به این حقای��ق می توان گفت که 
حض��ور دوباره ناتو در لیب��ی با توجه به گذش��ته ناتو در 
افغانس��تان و لیبی، نه تنها اقدام��ی در جهت تحقق صلح 
و امنیت در این کش��ور نخواهد بود بلک��ه زمینه ای برای 

تشدید بحران را رقم خواهد زد. 

یادداشت

پلیس پاریس دیروز اعام ک��رد، تظاهرات "جلیقه زردها" 
در خیابانش ش��انزلیزه در مرکز پایتخت را در شب سال نو 
ممنوع کرده است و کریستف کاستانر از استقرار ۱۰۰ هزار 

پلیس خبر داد
فضای س��رکوب و خفقان در فرانس��ه همچنان ادامه دارد 
چنانکه پلیس پاریس اعام کرد، تظاهرات "جلیقه زردها" 
در خیابانش ش��انزلیزه در مرکز پایتخت را در ش��ب سال 
نو ممنوع کرده اس��ت. طبق بیانیه پلی��س پاریس، رئیس 
پلی��س پایتخ��ت دس��توری در زمینه ممنوعی��ت هرگونه 
تجمع و تظاهرات "جلیقه  زردها" در میدان ش��ارگل دوگل 

ش��انزلیزه و نیز تعدادی مناط��ق محوری دیگر به خصوص 
در نزدیکی س��اختمان مجلس ملی،  منطقه شان دومارس، 
نزدیکی مجلس س��نا، کلیس��ای نوتردام و کاخ متینیون و 

تعدادی ایستگاه های مترو صادر کرده است.
پیش��تر دولت فرانس��ه تایید کرده بود که ۱۰۰ هزار نیروی 
پلی��س را برای تضمین امنیت اماکن عمومی برای برگزاری 

مراس��م و جش��ن های س��ال نوی می��ادی و در بحبوحه 
اعتصاب ها در سراس��ر کش��ور و تهدید مداوم تروریس��تی 
مستقر خواهد کرد.کریس��توف کاستانر، وزیر کشور فرانسه 
برنامه های دولت را برای برقراری امنیت در مراس��م س��ال 
نوی میادی در اماکن شلوغ و پر رفت و آمد اعام کرد.وی 
به خبرنگاران گفت: ۱۰۰ ه��زار مامور پلیس و ژاندارم قرار 

است در سراسر فرانسه و در شب سال نوی میادی مستقر 
شوند و سربازان و نیروهای آتش نشانی هم آنها را پشتیبانی 
می کنند.همچنین با وجود آنکه جنبش "جلیقه زردها" در 
فرانسه کمرنگ تر ش��ده اما دولت این کشور از سوی مردم 
عصبانی و خشمگین از اصاحات بازنشستگی همچنان تحت 
فش��ار قرار دارد. هر س��اله ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن در خیابان 
شانزلیزه برای برگزاری مراسم شب سال نوی میادی جمع 
می شوند اما امسال به دلیل تظاهرات گسترده، پلیس نگران 
این است که نتواند به خوبی و درستی عملیات پاکسازی را 

در صورت بروز تهدید امنیتی انجام دهد.

امارات آتش بیار بحران لیبی 
دول��ت وفاق ملی لیبی اعام کرد که نیروهای ارتش ملی این کش��ور به 

فرماندهی خلیفه حفتر از تجهیزات اماراتی استفاده می کنند.
این دولت تاکید کرد ک��ه نیروهای حفتر از خودروهای زرهی اماراتی در 
نبرد با نیروهای دولت مذکور استفاده می کنند.دولت وفاق ملی اعام کرد 
که نیروهای وابس��ته به این دولت موفق شدند عملیات نیروهای حفتر را 
برای نفوذ در مسیر فرودگاه طرابلس را ناکام بگذارند.نیروهای دولت وفاق 
ملی موفق شدند تعدادی از نیروهای ارتش ملی را کشته و تجهیزات آنها 
را منهدم کنند. الزم به ذکر است که ارتش ملی لیبی از حمایت عربستان 
و امارات برای لش��کر کشی به طرابلس و به دست گرفتن کنترل پایتخت 
لیبی برخوردار است.  یک گروه از نظامیان مصر و امارات وارد کشور لیبی 
ش��دند تا از نیروهای ارتش ملی این کش��ور به فرمانده ای ژنرال "خلیفه 
حفت��ر" در برابر "دولت وفاق ملی" که مورد قبول جامعه جهانی اس��ت، 
حمای��ت کنند. خبر دیگر آنکه الوروف وزیر خارجه روس��یه تصریح کرد 
ک��ه ناتو در خصوص اجرای توافق��ات مربوط به طرح منطقه پرواز ممنوع 
در لیب��ی غیرقابل اعتماد اس��ت. در این میان وزی��ر دفاع ترکیه گفت به 
کمک تفاهم نامه های امضا شده با لیبی، در دفاع از حقوق خود در دریای 
مدیترانه، گام هایی استرتژیک برداشتیم.وزیر دفاع ترکیه همچنین اعام 
کرد: »مناطقی که ضمن اختیارات دریایی دریای مدیترانه است، متناسب 
با حقوق و منافع دو کشور ]ترکیه و لیبی[ به ثبت رسیده است«.»مولود 
چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه، دوش��نبه، از ارس��ال الیحه کسب 
مجوز اعزام نیروهای نظامی ترکیه به لیبی، به مجلس این کشور خبر داد  

هم اکنون لیبی تحت اداره دو قدرت است. 

هند همچنان صحنه اعتراض به قانون نژادپرستانه
اصاح قانون ش��هروندی هن��د در تاریخ ۲۰ آذر )۱۱ دس��امبر( در این 
کش��ور به تصویب رس��ید. بر اس��اس این قانون پناهجویان از کشورهای 
بنگادش، افغانس��تان و پاکس��تان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از 
س��ال ۲۰۱۵ میادی وارد این کشور شده اند می توانند شهروندی هند را 
دریافت کنند اما این قانون ش��امل حال مس��لمانان نمی شود و به همین 
دلیل سراس��ر هند از ۱۹ روز پیش تاکنون شاهد تظاهرات گسترده علیه 

این قانون است.
خبرگزاری "اس��پوتنیک" با انتش��ار گزارش��ی دراین زمینه نوشت: اصاح 
قانون شهروندی باعث شکل گیری اعتراضات گسترده در سراسر هند شده 
اس��ت. معترضان معتقدند که این اصاح��ات به همراه طرح ملی ثبت نام 
ش��هروندان سبب هدف قرار گرفتن مسلمانان و تبعیض علیه آنان خواهد 
ش��د. تظاهرکنندگان در ۱۹ روز گذشته  که اکثر آنها را زنان تشکیل می 
دهند در منطقه ش��اهین باغ واقع در جنوب دهلینو در اعتراض به اصاح 
قانون شهروندی و طرح ملی ثبت نام شهروندی دست به اعتصاب غذا زده 
اند. دولت هند درحالیکه امواج مخالفت ها ش��دت در روزهای گذش��ته نه 
تنها فروکش نکرده بلکه ش��دت نیز یافته، اعام کرده است که طرح ملی 
ثبت نام ش��هروندان فعا به صورت سراس��ری در هند اجرا نخواهد ش��د. 
جمل��ه خاتون ی��ک معترض در دهلینو گفت: ما م��دارک مربوط به چهار 
نسل گذشته خود در هند را در اختیار داریم،  اما چرا ما باید به دولت هند 
مدارک اقامت خود را ارائه کنیم؟احزاب چپ هند نیز در چند هفته گذشته 
تظاهرات��ی را در  خیاب��ان جانتار مانتار دهلی نو علیه س��رکوب معترضان 

توسط پلیس در مناطق مختلف این کشور برپا کرده اند. 

فداکاری شیخ زکزاکی در راه اسالم 
س��خنگوی حزب مجلس وحدت مس��لمین پاکس��تان از وضع جسمانی 

وخیم شیخ زکزاکی در زندان »کادونا« نیجریه ابراز نگرانی کرد
س��خنگوی حزب مجلس وحدت مسلمین پاکس��تان ضمن ابراز نگرانی 
از وضعیت جسمانی وخیم »ش��یخ ابراهیم زکزاکی« در زندان »کادونا« 
نیجریه، از کشور های اس��امی خواست پیگیر وضعیت سامت و درمان 

این رهبر مسلمانان نیجریه ای باشند.
روابط عمومی حزب مجلس وحدت مس��لمین پاکستان اعام کرد: »حجت 
االس��ام والمسلمین مقصود علی دومکی« سخنگوی حزب مجلس وحدت 
مسلمین پاکستان در واکنش به وضعیت وخیم گزارش شده از شرایط سامت 
»ش��یخ ابراهیم زکزاکی« گفت که این رهبر جنبش اسامی نیجریه در راه 
ترویج دین مبین اسام از هیچ فداکاری دریغ نکرد؛ اکنون زمان آن فرا رسیده 
اس��ت تا جامعه اس��امی فداکاری های وی را جبران کند.وی وضعیت فعلی 
»شیخ زاکزاکی« را بسیار نگران کننده دانست و گفت: »شیخ زاکزاکی« یکی 
از رهبران برجس��ته عالم اس��ام اس��ت، این عالم مبارز در راه اسام از هیچ 
فداکاری دریغ نکرد و اکنون سلول های زندان نیجریه نیز از این عالم مجاهد 
شرمسار اس��ت.وی اظهار داش��ت: بیانیه جدید دختران »شیخ زاکزاکی« از 
وضعیت جسمانی وخیم پدر و مادرشان، تمامی مسلمانان را نگران کرده است.
زکزاکی فرزندان خود و اطرافیانش را در راه اس��ام قربانی کرد، اما متاسفانه 
امروز جهان اسام این شخصیت مبارز را نادیده می گیرد.سخنگوی مجلس 
وحدت مس��لمین پاکس��تان در ادامه گفت: دولت نیجریه برای خش��نودی 
اس��تعمار جهانی به دنبال کشتار شهروندان خود است و از سوی دیگر رهبر 

برجسته مسلمانان نیجریه را بدون هیچ جرمی به زندان انداخته است. 

گزارش

ه��زاران عراق��ی دیروز در بغداد در مراس��م تش��ییع پیکر 
ش��هدای حمله آمریکا به مقر نیروهای الحش��د الش��عبی 
حضور یافتند و با شعارهای ضدآمریکایی و تجمع در مقابل 
س��فارت آمریکا که دهها مجروح بر جای گذاشت خواستار 

اتحاد برای اخراج نظامیان آمریکایی از عراق شدند.
هزاران عراقی دیروز پیکرهای ش��هدای الحش��د الشعبی را 
تشییع کردند.شرکت کنندگان در تشییع پیکر این شهدا، 
در منطقه منتهی به محل س��فارت آمریکا، اقدام به برپایی 
چ��ادر کردن��د. آنها ضمن اع��ام برپایی تحصن ب��از برابر 
س��فارت آمریکا خواهان بسته ش��دن آن و اخراج نیروهای 
آمریکایی از این کش��ور شدند. خیل عظیم جمعیت حاضر 
در مراس��م تشییع پیکر شهدا در حالی که پرچم های عراق 
و الحش��د الشعبی را در دست دارند از منطقه الجنادریه در 
حالی حرکت به سمت پل معلقی هستند که به مقر سفارت 
آمریکا منتهی می ش��ود. ش��رکت کنندگان دراین مراس��م 
پاکاردهایی را در دس��ت دارند که در آن حمله تروریستی 
آمریکا را محکوم کرده و خواس��تار حف��ظ حاکمیت عراق 

شدند.
آنها همچنین هش��دار دادن��د، اگر اعض��ای پارلمان عراق 
خروج نیروهای آمریکایی از کشورش��ان را تصویب نکنند، 
ملت دیگر اجازه ورودش��ان به پارلمان را نمی دهد. آمریکا 
ش��امگاه یکشنبه ۲۹ دس��امبر )۸ دی( از حمله به مواضع 
»کتائ��ب ح��زب اهلل« )گردان ه��ای ح��زب اهلل ع��راق( از 
شاخه های س��ازمان الحشد الشعبی در شهرستان »القائم« 
در استان االنبار یعنی یک منطقه مرزی با سوریه خبر داد.   
این حمله با شهادت دس��ت کم ۲۸ نفر از نیروهای الحشد 
الش��عبی از جمل��ه یکی از فرمانده��ان آن و دو معاون وی 
و مع��اون منابع فرمانده تیپ 4۵ و مجروح ش��دن ۵۱ نفر 

دیگر همراه بود.

س��خنگوی گردانهای حزب اهلل عراق درباره نحوه برخورد با 
حمله اخیر آمریکا به مقرهای الحش��د الش��عبی در استان 
االنبار و پاس��خ ب��ه این اق��دام تجاوزکاران��ه، توضیح داد. 
رسانه های عراقی از شلیک گاز اشک آور و بمب های دودزا 
از س��وی آمریکایی ها به سوی تظاهرات کنندگان عراقی و 

زخمی ش��دن ش��ماری بر اثر آن خب��ر می دهند. »محمد 
محیی« س��خنگوی گردانهای ح��زب اهلل عراق در گفت وگو 
با چند رس��انه بر ضرورت پاس��خگویی به واشنگتن در پی 
حمله اخیر به مقرهای الحش��د الش��عبی در استان االنبار، 
تاکی��د کرد. وی در گفت وگو با ش��بکه روس��ی »RT« با 

اشاره به اینکه واشنگتن عراق را به عرصه تسویه حسابهای 
منطقه ای خود تبدیل کرده، گفت: آمریکا زمانی که بخواهد 
گروه یا مجموعه ای عراقی را هدف قرار دهد آن را به ایران 
نس��بت می دهد.آمریکا زمانی که عراق را در س��ال ۲۰۰۳ 
اشغال کرد، یک کشور را اشغال کرد و اکنون نیز حق ملت 
عراق اس��ت که با این اش��غالگری با مقاومتی که واشنگتن 
آن را ایرانی توصیف می کند، مقابله کند. یک مقام امنیتی 
در منطقه کردس��تان عراق از خروج بی��ش از ۸۰ کارمند 
سفارت آمریکا در بغداد به اربیل، پس از حمله واشنگتن به 
مقرهای الحش��د الشعبی در استان االنبار، خبر داد. در این 
میان یک مقام مس��ئول سعودی بدون اشاره به حمله اخیر 
آمریکا به مقرهای الحشد الشعبی در عراق، از حمله راکتی 
چند روز پیش علیه نظامیان آمریکایی در این کش��ور ابراز 
نگرانی کرد. همچنین وزارت امور خارجه انگلیس با صدور 
بیانیه ای ضمن نس��بت دادن حمله اخی��ر به پایگاه نظامی 
ع��راق در کرکوک به گردان های ح��زب اهلل عراق، از حمله 
جنگنده ه��ای آمریکایی به مقر گردان های حزب اهلل مرتبط 

با الحشد الشعبی در مرز سوریه حمایت کرد.
الزم به ذکر است دفتر رسانه ای عادل عبدالمهدی، نخست 
وزیر مستعفی عراق اعام کرد: عبدالمهدی به خاطر احترام 
به کشته شدگان نیروهای ما از تیپ 4۵ و 4۶ حشد شعبی 
و نیره��ای ارتش و پلیس در نتیجه حمله آمریکا به منطقه 
"القائم" از دیروز  س��ه روز عزای عمومی اعام کرده است. 
همچنین قی��س الخزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق عراق 
مقابل سفارت آمریکا در بغداد طی سخنانی این سفارتخانه 
را مح��ل توطئه چینی علیه کش��ورش دانس��ت. نکته قابل 
توجه آنکه رئیس جمهور آمریکا به تظاهرات گسترده مردم 
عراق در مقابل س��فارت این کشور در بغداد واکنش نشان 

داد.

 امنیت سازی 

یا تکرار یک فاجعه؟
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اتحاد برای اخراج آمریکا 
مردم عراق در مراسم تشییع پیکر شهدای حشدالشعبی خواستار شدند

ممنوعیت تظاهرات جلیقه زردها در مرکز پاریس در شب سال نو
فرانسه امنیتی شد



پرداخت سود سهام شرکت اقتصادی و 
خودکفایی »آزادگان« توشسط بانک صادرات

سهامداران حقیقی ش��رکت اقتصادی و خودکفایی 
»آزادگان« ب��ا نم��اد »خودکف��ا« می توانن��د جهت 
دریافت س��ود س��هام س��ال مال��ی منته��ی به ٢٩ 
اس��فندماه ١٣٩٧ به ش��عب بانک صادرات ایران در 
سراسر کشور مراجعه کنند.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، این بانک از سهامداران حقیقی 
و حقوقی شرکت »آزادگان« خواسته است از ابتدای 
روز کاری یک ش��نبه یک��م دی م��اه ١٣٩٨ به مدت 
یک سال با مراجعه حضوری به شعب بانک صادرات 
ایران نس��بت به دریافت نقدی س��ود سهام خود یا 
واریز آن به حس��اب های س��پهری خود اقدام کنند.

پرداخت سود به افراد کمتر از ١٨ سال، پس از احراز 
هویت کامل و دریافت کپی شناسنامه، صرفاً به ولی 
)پ��در( بالمانع خواهد بود. در این اطالعیه همچنین 
پرداخت سود سهام به نماینده قانونی سهامدار فقط 

به ارائه وکالت نامه رسمی معتبر منوط شده است.

اسامی برندگان مسابقه اینستاگرامی 
"شب طوالنی شهر" 

با پایان یافتن مهلت شرکت در مسابقه اینستاگرامی 
"شب طوالنی شهر"، برندگان آن معرفی شدند.

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی، برندگان 
مس��ابقه "شب طوالنی ش��هر" که به مناسبت شب 
یلدا از طریق صفحه اینس��تاگرام بانک شهر برگزار 
ش��د، معرفی ش��دند.بر این اس��اس، مسابقه "شب 
طوالنی ش��هر"، از ٢5 تا ٣0 آذر ماه و طی 5 شب 
به طرح 5 س��وال پرداخت و با قرعه کشی از میان 
مجموع ش��رکت کنندگانی که پاسخ درست به این 
س��واالت داده بودند، 5 برنده این مس��ابقه معرفی 
شدند.برای مشاهده اسامی برندگان این مسابقه به 
صفحه رسمی بانک ش��هر در اینستاگرام به نشانی 

shahrbankofficial مراجعه کنید.

 طرح تسهیالتی یکتای ایران زمین
 آغاز شد

بان��ک ای��ران زمی��ن در راس��تای پاس��خگویی به 
درخواس��ت های اقش��ار مختل��ف جامع��ه و تامین 
نیازمندی¬های تس��هیالتی مش��تریان امکان بهره 
مندی از تسهیالتی با شرایطی آسان را فراهم کرده 
است.به گزارش روابط عمومی، بانک ایران زمین به 
پاس همراهی مش��تریان، امکان دریافت تسهیالت 
یکتای خود را با شرایطی آسان و به میزان مورد نظر 
مش��تریان )تا س��قف پانصد میلیون ریال( را فراهم 
آورده ا ست.شما می توانید در طرح یکتا، بر اساس 
معدل موجودی سپرده خود در دوره زمانی دلخواه 
)چهار تا ده ماه( و ب��ا توجه به نقدینگی مورد نیاز، 
با مدت باز پرداخت متنوع، از این تس��هیالت بهره 
مند شوید.چنانچه در حال حاضر از مشتریان بانک 
ایران زمین هستید، می توانید به شعب این بانک در 
سراسر کشور مراجعه و نسبت به بازگشایی حساب 
تس��هیالتی یکتای ایران زمین اق��دام کنید. در این 
مرحله، همکاران ش��عبه با توجه به مبلغ تسهیالت 
درخواس��تی ش��ما، اطالعات اولیه درب��اره مدارک 
و ش��رایط الزم را در اختیارت��ان ق��رار خواهند داد.
چنانچه برای بهره مندی از این طرح، قصد پیوستن 
به خانواده بزرگ بانک ایران زمین را دارید، با همراه 
داشتن مدارک شناسایی معتبر به نزدیکترین شعبه 
این بانک مراجعه کرده و ضمن افتتاح سپرده مورد 
نظر درخواس��ت خود مبنی بر استفاده از تسهیالت 

طرح های یکتای ایران زمین را اعالم کنید. 

 روابط عمومی کارآمد 
موجب اعتالی سازمان می شود

سعید معادی مشاور مدیر عامل و مدیر امور روابط 
عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون: روابط 

عمومی کارآمد موجب اعتالی سازمان می شود.
 سعید معادی مشاور مدیر عامل و مدیر امور روابط 
عموم��ی و ح��وزه مدیریت بانک توس��عه تعاون در 
کارگاه آموزش��ی کارشناسان روابط عمومی استانها 
که با حضور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک 
توسعه تعاون برگزار شد اظهار داشت: روابط عمومی 
زنگار گرفته نمی تواند به خوبی محصوالت و خدمات 
سازمان را انعکاس دهد، از این رو شفافیت عملکرد 
و اطالع رسانی مناس��ب در انعکاس بهینه خدمات 

بانک بسیار حائز اهمیت است.

اخبار

 برخی ایرادات اساسی 
الیحه بودجه 99 

 4200 دالر  سیاست  تداوم   .1
تومانی و تخصیص 10.5میلیارد دالر 

از پول فروش نفت صرف واردات 
یک   روزانه  فروش  بینی  پیش   .2
شرایطی  در  نفت  بشکه  میلیون 
میانگین  طور  به  جاری  سال  در  که 
بشکه  هزار   500 از  کم تر  روزانه 

فروخته شده است.
درآمد  رقم  شدن  برابر   12  .3

حاصل از فروش اموال دولت 
فروش  از  کاهش سهم صندوق   .4

نفت از 36درصد به 20درصد 
تومان  میلیارد  هزار   80 انتشار   .5
آینده  سیاست  اتخاذ  و  اوراق 

فروشی
در  توجه  قابل  درآمد  پیش بینی   .6
مالیات در حالی که رقم دقیقی از فرار 

مالیاتی باالیی در کشور وجود ندارد.

نمای نزدیک

رئیس سازمان توسعه تجارت از تشکیل کارگروه مشترکی 
با اتاق بازرگانی برای تعیین فهرس��ت کاالهای مشمول 
تجارت آزاد با اوراس��یا خب��ر داد و گفت: تولیدکنندگان 

برای رشد صادرات به همسایگان افزایش تولید دهند.
حمی��د زادب��وم، در مراس��م تجلی��ل از صادرکنندگان 
نمونه اس��تان تهران گفت: در نه ماهه س��ال ٩٨ معادل 
٣١.٩ میلی��ارد دالر، ص��ادرات ص��ورت گرفت��ه؛ این در 
حالی اس��ت که در س��ال ٩٧ مش��کالت زی��ادی پیش 
روی صادرکنن��دگان قرار گرفت و از اردیبهش��ت تا آذر 
٩٧، کار به س��ختی پیش رفته اس��ت، پس باید دس��ت 
صادرکنندگان نمونه را بوسید. رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران افزود: درس��ت اس��ت که آرامش تجاری و 
مقرراتی برقرار ش��ده است، اما ش��رایط تحریم سخت تر 
ش��ده و حمل کاال و بازگرداندن ارز بسیار سخت است، 
پس س��ازمان توسعه تجارت این موضوع و موانع را رصد 
می کن��د؛ ام��ا در این ش��رایط آنچه که بای��د به فعاالن 

اقتص��ادی نوید داد، آن اس��ت که در س��ال رونق تولید 
ک��ه تولید از نرخ منفی س��ال قبل، ب��ه وضعیت بهتری 
در س��ال جاری رسیده است، همه تمام تالش داریم که 
رونق تولید را به ارزآوری در کش��ور تبدیل کنیم. زادبوم 
با بیان اینکه بر اس��اس مطالعات سازمان توسعه تجارت 
ایران، بازار اطراف و کش��ورهای همس��ایه ایران، ساالنه 
١١۶0 میلی��ارد دالر واردات دارن��د، گف��ت: این رقم، بر 
اس��اس تجزیه و تحلیل گروه های کاالیی صورت گرفته، 
اما دستیابی به آن، قابلیت صادراتی ما نخواهد بود؛ بلکه 
بر اس��اس پتانس��یل هایی که ایران دارد، می توانیم ١00 

میلیارد دالر از این رقم را تأمین کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافقنامه 
تجاری میان ایران و اوراس��یا گفت: برای تجارت آزاد با 
ای��ن اتحادیه، باید ٨5 تا ٩0 درصد کاالها را در ش��رایط 
تج��ارت آزاد قرار دهیم، اما برای بهتر انتخاب کردن این 

کاالها، مطالعه ای را آغاز خواهیم کرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت:
باید وارد تجارت آزاد با اوراسیا شویم

بر اس��اس بخش��نامه بانک مرکزی از س��وم خرداد ٩٩ 
سرویس برخط سامانه سیاح راه اندازی می شود و افتتاح 
هرگونه حساب در بانک ها و موسسات اعتباری منوط به 

دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح خواهد بود.
بانک مرکزی در بخش��نامه ای اعالم کرده است که بانک 
مرکزی بر اس��اس تکالیف مقرر در بن��د ب ماده ٢ آئین 
نامه مستندسازی وجوه در کشور و ماده ١٩ قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی، موظف به راه اندازی س��امانه 
حساب های مش��تریان و ارائه فهرست کلیه حساب های 
محکومی��ن در بانک ها و مؤسس��ات مال��ی و اعتباری به 
مراجع قضائی ش��ده است. بر این اساس و پیرو بخشنامه 
ش��ماره ٩٧.١٣0٩۶٣ م��ورخ ١٣٩٧.0۴.٢٣ در خصوص 
ارسال اطالعات حساب های موجود به سامانه سیاح )فاز 
دوم( به استحضار می رساند مستند فنی سامانه در درگاه 
portal.pbn. خدمات الکترونیک بانک مرکزی به آدرس

net جهت ایجاد زیرس��اخت های الزم درج ش��ده است. 

در این راس��تا و با توجه به حساسیت های موجود جهت 
ارتباط بر خط س��امانه ها برای افتتاح حس��اب اشخاص، 
خواهش��مند است دس��تور فرمائید اقدامات و موارد ذیل 

حسب زمان بندی قید شده، مدنظر قرار گیرد:
١. با توجه به لزوم درج کد ش��هاب در فیلدهای اطالعاتی 
سامانه، ضروری است اقدامات الزم جهت تخصیص شناسه 
ش��هاب صاحبان حساب به کلیه حس��اب های حقیقی و 

حقوقی نزد آن بانک در اسرع وقت صورت پذیرد.
٢. اطالعات حس��اب های موجود نزد آن بانک / مؤسسه 
اعتباری می بایس��ت همانند روال س��ابق در پایان هر ماه 
به صورت دسته ای ارسال شود، به گونه ای که حداکثر تا 
پایان روز ٣١ اردیبهش��ت سال ١٣٩٩، کلیه حساب های 
موج��ود در س��امانه مذک��ور ثبت ش��ده باش��د. ٣. کلیه 
سرویس های بر خط سامانه می بایست تا پایان بهمن ماه سال 
جاری توسط واحد فناوری اطالعات آن بانک تست شده و نتیجه 

آن به صورت کتبی به اداره اطالعات بانکی اعالم گردد. مهر

بانک مرکزی اعالم کرد:
شرط جدید برای افتتاح حساب بانکی از خرداد ۹۹

مدیر گمرک، توسعه صادرات و ارزش افزوده 
مناط��ق آزاد گفت: به لحاظ ش��رایط خاص و 
حمایت از تولید داخلی واردات در مناطق آزاد 

محدود شده است.
ناصر خرمالی، مدیر گمرک، توس��عه صادرات و 
ارزش افزوده مناطق آزاد گفت: براس��اس قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی ورود 
هر گونه کاال به استثنای کاالی ممنوعه شرعی با 
پرداخت عوارض مربوطه به محدوده این مناطق 
بالمانع است اما از سال ٩۶ به لحاظ شرایط خاص 

و حمایت از تولید داخل کمیته ای تشکیل شد تا 
اجازه قانونی واردات محدود ش��ود. وی گفت: بر 
اس��اس مصوبه س��ال ٩۶ و ٩٧ و لحاظ شرایط 
کش��ور حتی کاالی همراه مس��افر هم محدود 
شد. خرمالی گفت: ١٨ میلیون مسافر به خارج 
از کشور داریم و این می تواند ارز قابل توجهی از 

کشور خارج کند، اما مناطق آزاد با ایجاد جذابیت 
بخ��ش قابل توجه��ی از ارز خروجی را می تواند 
جذب کند. وی با بیان اینکه نباید اش��تغال در 
مناطق آزاد تحت ش��عاع برخ��ی رویکردها قرار 
گی��رد، افزود: قطع��ا رونق مناط��ق آزاد و ورود 
تجاری کاال به مناطق آزاد برای عرضه مسافری 

به گردشگران داخلی می تواند مزیت های ویژه ای 
برای مناطق به همراه داشته باشد. مدیر گمرک، 
توس��عه صادرات و ارزش اف��زوده مناطق آزاد با 
اشاره به اینکه اهداف مناطق آزاد صرفاً صادرات 
نیست، افزود: ما در مناطق آزاد بخصوص در ارس 

و انزلی پیشگام تولید شده ایم.

بهرام ش��هریاری نایب رئیس اتحادیه پوشاک 
گفت: چون ثبت س��فارش ممنوع ش��د ورود 
کفش و پوش��اک هم ممنوع ش��د، اما بعد از 
مدتی برخی کد ها چراغ خاموش باز شد. وی 
افزود: قید ثبت س��فارش کفش و پوش��اک از 
جمله اقالمی بود که برداش��ته شد و کفش و 
پوشاک بی رویه وارد شد. شهریاری با انتقاد از 
هدف گذاری مناطق آزاد برای واردات، گفت: 
با خ��روج برند های خارج��ی تولیدات داخلی 
جایگزین آن ها خواهند شد.  گمرک ایران 

گزارش

»ما می دانیم در ش��رایط تحریم و فشار مردم 
در س��ختی هس��تند و ق��درت خری��د مردم 
کاهش یافته است. ما می دانیم در این شرایط 
صادارت و واردات ما با مش��کالت زیادی توام 
اس��ت، همه ما می دانیم در ص��ادرات نفت با 
مش��کالتی روبه رو هس��تیم اما تالش ما این 
اس��ت که س��ختی معیش��ت مردم را کاهش 

دهیم.«
 جمالت مطرح شده تنها بخشی از صحبت های 
رئیس جمه��وری در زمان ارایه الیحه بودجه 
٩٩ به مجلس اس��ت و علی رغم حجم باالی 
کلمات اطمینان بخش��ی که درآن وجود دارد 
اما اکثری��ت تحلیلگران و متخصصان به دیده 
تردید به آن نگریسته و بر این باورند که سال 
٩٩ سال س��ختی برای معیشت مردم خواهد 

بود. 
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در تشریح 
ک��م و کی��ف این بودج��ه با اش��اره به برخی 
محاس��بات غیرواق��ع بینان��ه در ای��ن بودجه 
معتقدند این اقدامات نه تنها شرایط معیشتی 

مردم را تسهیل نکرده که اتفاقا مسیر را چنان 
پر پیچ و خم می کند که اگر تدبیری برای آن 
اندیشیده نشود قطعا می توان بحران زا باشد. 

رئیس جمهور در س��خنان خود از اختصاص 
ارز ۴٢00 و تداوم این سیاس��ت غلط صحبت 
به میان آورده و براین طبل میکوید که حقوق 
کارمندان و کارگران در س��الجاری ٢0 درصد 
رش��د داشته و انشاهلل در سال آتی ١5 درصد 

افزون تر خواهد شد. 
اگرچ��ه این اعداد و ارقام به تنهایی و بر روی 
کاغذ نوید بخش درآمدی هرچند ناچیز برای 
اف��راد دارد اما وقتی این ارقام در کنار س��ایر 
محاسبات مانند نرخ تورم ساالنه خوراکی ها و 
آش��امیدنی ها در آذر ماه ٩٨ که چیزی حدود 
5٧ درصد اس��ت قرار میگی��رد این دغدغه و 

نگران��ی را حاصل می کند ک��ه این افزایش ها 
هم دردی را دوا نخواهد کرد. 

رقم های خطر ناک 
 از سوی دیگر کارشناسان و تحلیلگران با مبنا 
قرار دادن محاس��بات متولی��ان در بودجه ٩٩ 
ازای��ن مهم پرده بر می دارند که رقم کس��ری 
بودجه در سال ٩٩ رقم به مراتب خطرناک تری 
از سال های پیش اس��ت هرچند که این مهم 
یعن��ی کس��ری بودجه به واس��طه هزینه های 
عریض و طویل دولت در تمام این سال ها یک 

اتفاق اظهر من الشمس بوده و هست. 
آنچه به آن اش��اره ش��د تنها بخشی از فجایع 
بودجه نویس��ی است که در یک نگاه سرسری 
می توان به آن رس��ید اما اینک��ه در روزهایی 

که بایدکار کارشناسی و دقیق بر روی بودجه 
به عنوان نقشه راهی در سال آتی صورت گیرد 
که پیش بینی می ش��ود به مراتب سخت تر از 
امسال باش��د تحلیل ها و تمرکز های متولیان 
بر کلید واژه ها و هزینه هایی است که درتمام 
این سال ها در بندبند بودجه های کشور وجود 
داش��ته و میزان و نوسان س��االنه آن آنقدر ها 
که به نظر می رس��د بر اقتصاد کشور اثرگذار 

نبوده است. 
ط��ی روزه��ای اخیر حج��م قاب��ل توجهی از 
تحلیل ها به بودجه ٩٩ منتشر شده که بخشی 
از آن به هزینه های مربوط به نهادهای مذهبی 
و فرهنگی و غیره اش��اره دارد و این در حالی 
است که به نظر می رسد حجم انتشار این اخبار 
در حال پنهان کردن سایر ایرادات موجود در 

بودجه اس��ت و به سخن دیگر برخی با پررنگ 
جلوه دادن این اعداد و ارقام س��عی در پنهان 
ک��ردن واقعیت هایی از بودج��ه دارند که عدم 
توجه به آن می تواند مسیر حرکت در سال ٩٩ 

را بسیار بحرانی و دغدغه انگیر کند.

هیاهو برای هیچ
 بررس��ی اخبار و تحلیل های مختلف از الیحه 
بودج��ه ٩٩ ازچند معضل اصلی حکایت دارد 
معضلی که صدر همه آنها کسری بودجه ١50 
تا ٢00 هزار میلیارد تومان قرار دارد. براساس 
نقطه نظرات مطرح ش��ده دولت در سال آتی 
با این حجم کسری بودجه دسته و پنجه نرم 
خواهد کرد و این رقم چیزی نیست که بتوان 
ب��ا زدن بودجه بخش هایی مانن��د حوزه های 
مذهبی و ... بتوان نس��بت به رفع آن کوشش 
ک��رد و اتفاقا نکته اصل��ی در رویارویی با این 
حجم مشکل آن اس��ت که دولت در گام اول 
می بایس��ت هزینه های جاری خود را کاهش 
دهد. ب��ه باور کارشناس��ان در صورت اصالح 
نش��دن الیحه یاد شده و با درنظر داشتن این 
مهم که با این روند بیش��تر حجم این کسری 
در نهایت از محل پایه پولی تامین خواهد شد، 
لذا باید چش��م انتظار تورم به مراتب بیشتر و 
بحرانی تری دراقتصاد کش��ور باشیم که آتش 
ای��ن مهم در گام اول به معیش��ت مردم و به 

ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد افتاد.
در رویارویی با چنین اتفاقی و با مدنظرداشتن 
تصویب کلیات بودج��ه ٩٩ در کمترین زمان 
ممکن در کمیس��یون تلفیق، علی رغم فجایع 
واضحی که کارشناس��ان و متخصصان نسبت 
به آن هشدار می دهند، تنها باوری که به ذهن 
می رسد آن است که معیشت مردم و رفاه آنها 
برخالف مواردی که مکررا از س��وی متولیان 
مربوطه تکرار می ش��ود، هی��چ گونه اهمیتی 
ندارد که اگر داش��ت دست اندرکاران مربوطه 
با رعایت انصاف و عدالت و صدالبته شفافیت 
نسبت به تدیون و تصویب آن اقدام می کردند؛ 
ن��ه اینک��ه با مطرح ک��ردن مس��ایل مختلف 
سیاس��ی همچ��ون FATF  و... و همچنین 
طرح مسایل به شکل ناشفاف کردن بکوشند 
تا آنچه خود می خواهند به س��رمنزل مقصود 
برس��انند، بی آنک��ه ذره ای نگران کوچک تر 
شدن سفره مردم در سال آتی داشته باشند.
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معاون توسعه اشتغال وزارت کار؛
ایجاد اشتغال جدید سیاست دولت 

نیست 
معاون توس��عه اشتغال وزارت کار با اشاره به 
اینکه در ش��رایط کنونی کشورمان، رویکرد 
ایجاد اشتغال جدید وجود ندارد بلکه توسعه 
فرصت ها و زمینه های اشتغال موجود مدنظر 
است گفت:در برخی استان ها مشکل بیکاری 
ب��رای افراد تحصیل کرده اس��ت و حتی بی 

سواد ها شاغل هستند.
عیس��ی منصوری گفت: س��اختار کش��ور به 
لحاظ »حکمرانی« متمرکز اس��ت. بیزینس 
بخ��ش خصوصی بای��د راه بیفتد اما ما آن را 
به قان��ون ارجاع می دهیم و این س��اده ترین 
شکل برخورد با مساله است و اگر قرار است 
کاری حل نش��ود، پس چرا جلس��ات گرفته 
می ش��ود. وی گفت: پیش��نهادهای مان آن 
است که در بحث رونق نبودن کاسبی، دولت 
می تواند برای رونق آن س��رمایه گذاری کند 
و اگر چنین ش��ود و توان چان��ه زنی بخش 
خصوصی بیشتر شود موضوع سرمایه گذاری 
برای دولت م��ی ارزد؛ لذا برای انجام این کار 
بای��د موضوع خلع ید ب��رای یک فصل کاری 
عقب بیفتد و فرص��ت برای اثبات به ما داده 
ش��ود و اینکه دس��تگاه ها گره کاری را کمتر 
کنند، با انجام این کار به طور حتم به نتیجه 

می رسیم.  تسنیم

رئیس اتاق تهران مطرح کرد؛
صادرات غیرنفتی راهکار اساسی 

مقابله با تحریم 
ریی��س ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی تهران، صادرات غیرنفتی را یکی 
از راهکارهای اساسی مقابله با تحریم دانست 
و گف��ت: ب��ا توجه ب��ه ظرفیت های کش��ور 
می توانیم بی��ش از میزان موج��ود صادرات 
داشته باشیم که مقدمه آن، کنار زدن موانع 

صادراتی است.
مسعود خوانساری گفت: حلقه فشار تحریم ها 
روز به روز تنگ تر می ش��ود و س��ال ٩٩ هم 
اگر مش��کل تحریم حل نش��ود، مش��کالت 
زیادی خواهیم داش��ت. الیحه بودجه س��ال 
٩٩ کش��ور نیز نش��ان می دهد که با توجه به 
شرایط تحریمی تدوین شده است. خوانساری 
صادرات غیرنفتی را یکی از راهکارهای اساسی 
مقابل��ه با تحریم دانس��ت و گفت: با توجه به 
ظرفیت های کش��ور می توانیم بیش از میزان 
موجود صادرات داشته باشیم که مقدمه آن، 
کنار زدن موانع صادراتی اس��ت. رییس اتاق 
بازرگانی تهران با اش��اره به جهش نرخ ارز در 
سال ٩٧ تصریح کرد: این اتفاق نشان داد اگر 
قیمت ارز تا اندازه ای واقعی باش��د، می توانیم 
به ج��ای اینک��ه یارانه به کااله��ای خارجی 
دهیم، روی کاالهای تولیدی کش��ور حساب 

کنیم.  اتاق بازرگانی 

تا پایان دولت انجام می شود؛
افزودن 1500 کیلومتر ریل به کشور 

وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه اینکه تا 
پایان دول��ت ١500 کیلومتر خطوط جدید 
ریلی به خطوط ریلی کش��ور اضافه می شود، 
گفت: تکمیل چهار خطه کردن اتوبان تهران 

- کرج در دستور کار است.
محمد اس��المی در مراس��م افتت��اح متروی 
گلش��هر - هشتگرد با اشاره به اینکه تا پایان 

دولت ١500 کیلومت��ر ریل به خطوط ریلی 
کش��ور اضافه می  ش��ود، گفت: معضل بزرگ 
اتوبان ته��ران - کرج رفت وآمدهای بس��یار 
زی��اد خودروها اس��ت بنابرای��ن راه حل های 
خوبی برای کاه��ش حجم ترافیک در اتوبان 

تهران - کرج صورت خواهد گرفت. 
وی ادام��ه داد: یکی از ای��ن راه حل ها چهار 
خط��ه کردن اتوبان ته��ران - کرج،  دو خطه 
کردن آبیک به کرج و دو خطه کردن قزوین 
به زنجان است. اسالمی افزود: تا پایان دولت 
5٨0 کیلومتر آزادراه به آزادراه های کشور نیز 
اضافه خواهد شد وقطعاً این مترو می تواند در 
کاه��ش حجم ترافیک اتوبان تهران - کرج و 

حتی قزوین - تهران مؤثر باشد. 
گفتنی اس��ت روز گذش��ته با حضور رئیس 
جمه��ور و وزیر راه و شهرس��ازی و مقامات 
اس��تان البرز، متروی ش��هر جدید هشتگرد 

افتتاح شد.  فارس

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

معیشت مردم؛ حلقه مفقوده بودجه 99
سیاستروزنقاطنادیدهبودجهسالآتیرابررسیمیکند؛

مدیر گمرک مناطق آزاد عنوان کرد؛
سایه روشن واردات بی رویه پوشاک از مناطق آزاد
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پيامبراكرم)ص(:

سه چيز دوستی را يكرنگ می سازد : هديه كردن عيب های يكديگر  
بدگويی نكردن و ياری رساندن در سختی.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


 والدت با سعادت حضرت زينب )س( )5 ق(  روز پرستار  آغاز سال ميالدي  رسميت 
يافتن يورو  به عنوان پول واحد اروپا )2002م(  درگذشت عبدالجواد فالطوري انديشمند 

مسلمان و مؤسس دانشكده علوم اسالمي هامبورگ )1375ش( 

دكترمحمدرضاناریابيانه

تهران پیش بینی آب وهوا
°8 °2

مشهد 
°7 °0

قم 
°8 °5

یزد
°17 °3

بوشهر
°22 °15

اش���اره: قانونگذاری و نظارت بر حس��ن اج��رای قوانين از 
وظايف مجلس شورای اسالمی است. بدون ترديد تورم قانون 
و قانونگذاری در كش��ور امر نظارت بر حسن اجرای قوانين را 
دش��وار كرده و می كند. ناكارآمدی قوانين در حل مشكالت 
زندگی مردم با شيوه های معمولی نظارتی نيز قابل تشخيص 
اس��ت و در اين زمينه نياز به انجام عمليات نظارت تخصصی 
وجود ن��دارد. نبود نظارت كافی و عدم وجود ضمانت اجرايی 
نظارت ها موجب ش��ده اس��ت كه ناكارآم��دی هر دو وظيفه 
قانونگذاری و نظارت بر حس��ن اج��رای قوانين را فرا بگيرد و 
جايگاه مجلس شورای اسالمی را به عنوان »راس امور كشور« 
با تزلزل مواجه س��ازد. برای بررس��ی نق��ش نظارتی مجلس 
شورای اسالمی، اصل قانون برای صحت استناد، نقل و بخش 
های غيرنظارتی آن برای اختصار حذف ش��ده اس��ت. ضمن 
اينكه اطالع رسانی قوانين به مخاطبان فی نفسه كار مفيدی 
اس��ت از اين طريق بر قوانين مادر تاكيد و از نقل اصالحات و 
تغييرات قانون به دليل جزيی بودن آنها خودداری شده است. 
عليرغم اينكه نظارت بر حس��ن اجرای همه قوانين از وظايف 
مجلس شورای اسالمی است در اين نوشتار به بررسی وضعيت 
نظارت بر حسن اجرای قوانينی پرداخته شده است كه نماينده 
يا نمايندگان ناظر به انتخاب مجلس ش��ورای اسالمی در آن 
حضور دارد. اين نوشتار به پرسشگری عملكرد نظارتی مجلس 
شورای اسالمی پيرامون آيين نامه شوراي فرهنگ عمومي و 
قانون تأس��يس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور می 

پردازد كه  از نظر خوانندگان  می گذرد:

مقدمه
عرصه فرهنگ عرصه مظلوم و مغفول در جامعه ايران در يك 
قرن اخير اس��ت. فهم غلط از فرهنگ و خلط موضوعی آن با 
دس��تاوردها و محصوالت فرهنگی موجب شده است كه يكی 
از مهم ترين موضوعات اجتماعی از س��وی دس��ت اندركاران 
اداره امور جامعه با بی توجهی ناش��ی از سطحی نگری مواجه 
ش��ود كه نتيجه طبيعی آن بروز خرده فرهنگ های مخرب و 
مزاحم و آسيب های متعدد فرهنگی در جامعه است. يكی از 
با اهميت ترين عرصه ه��ای فرهنگی، حوزه قوانين فرهنگی 
اس��ت كه در واقع هماهنگ كننده ام��ورات فرهنگی جامعه 
است. تعدد مراكز و مراجع قانونگذاری در امور فرهنگی كشور 
موجب شده اس��ت كه تعداد بسيار زيادی قوانين فرهنگی با 
كارآمدی ضعيف وجود دارد كه نه تنها مش��كلی از مشكالت 
فرهنگی جامعه را بر طرف نمی كنند كه خود مشكلی افزون 

بر ساير مشكالت جامعه اند.

آييننامهشورايفرهنگعموميمصوب۱۳۷۲/۱۰/۲۱
)مصوب۳۲۱جلس�همورخ۱۳۷۲/۱۰/۲۱شورايعالي

انقالبفرهنگي(
شماره 3030 دش- تاريخ 1372/11/3

ماده۱- به منظور سياست گذاري، هدايت و نظارت فرهنگ 
عمومي كش��ور شوراي فرهنگ عمومي زير نظر شوراي عالي 

انقالب فرهنگي تشكيل مي شود. 
ماده۲- وظايف شوراي فرهنگ عمومي: 

الف- مطالعه دائمي وضع فرهنگ عمومي كش��ور، ارزيابي آن 
و بررس��ي مداوم و چگونگي اجراي اصول سياس��ت فرهنگي 
كش��ور و تهيه گزارش نوبه اي )ساليانه( و ارائه آن به شوراي 

عالي انقالب فرهنگي. 
ب- برنام��ه ريزي و هدايت فرهنگ عمومي به منظور تحقق 
اهداف و اجراي سياست هاي فرهنگي كشور مصوب شوراي 

عالي انقالب فرهنگي. 
ج- تهيه و تدوين طرح هايي براي هماهنگ كردن كوش��ش 
هاي فرهنگي و هنري و تبليغي در سازمان ها و مراكز رسمي 

فرهنگ��ي و هنري در جهت اعتالي فرهن��گ و هنر و بهبود 
كيفي��ت آنها و پيش��نهاد طرح ه��ا به ش��وراي عالي انقالب 

فرهنگي. 
د- فراه��م كردن زمينه همكاري و هماهنگي دس��تگاه هاي 
دولت��ي در اج��راي آن بخ��ش از وظاي��ف آنها ك��ه راجع به 

گسترش، ارتقاء و تعميق فرهنگ عمومي است. 

پرسشگریازعملکردنظارتیمجلسشورایاسالمی
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر سياست 
گذاري، هدايت و نظارت بر فرهنگ عمومي كشور به تفكيك 

سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر مطالعه 
دائم��ي وضع فرهنگ عمومي كش��ور، ارزيابي آن و بررس��ي 
مداوم و چگونگي اجراي اصول سياست فرهنگي كشور و تهيه 

گزارش نوبه اي )ساليانه( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر برنامه 
ري��زي و هدايت فرهنگ عمومي به منظ��ور تحقق اهداف و 
اجراي سياست هاي فرهنگي كشور به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر تهيه و 
تدوين طرح هايي براي هماهنگ كردن كوشش هاي فرهنگي 
و هنري و تبليغي در س��ازمان ها و مراكز رس��مي فرهنگي و 
هنري در جهت اعتالي فرهنگ و هنر و بهبود كيفيت آنها به 

تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر فراهم 
ك��ردن زمينه همكاري و هماهنگي دس��تگاه هاي دولتي به 

تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر گسترش، 

ارتقاء و تعميق فرهنگ عمومي به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر بررسي 
آثاري فرهنگي مرتبط بر سياست ها و اجراي طرح ها و برنامه 
ه��اي اقتصادي، اجتماعي به منظور اطمينان از همس��ويي و 
عدم مغايرت آنها با اصول سياس��ت فرهنگي كش��ور و ابالغ 

نتيجه به دستگاه هاي اجرايي به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر اتخاذ 
سياست هاي تشويقي به منظور شكوفايي فرهنگ عمومي در 

ابعاد مختلف آن به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اظهار 
نظر نس��بت به موضوعات، طرح ها و گ��زارش هاي راجع به 

فرهنگ عمومي كشور به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر پيشنهاد 
تحقيق در مسائل مهم فرهنگي و همكاري با شوراي پژوهش 
ه��اي علمي كش��ور براي ايج��اد هماهنگ��ي در برنامه هاي 

تحقيقاتي فرهنگي و هنري به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر عملكرد 

شورای فرهنگ عمومی به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر عملكرد 

اعضای شورای فرهنگ عمومی به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر دبيرخانه 
شوراي فرهنگ عمومي و معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي در راس��تای اجرای اين قانون به تفكيك سال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر گروه 
هاي كاری تحت نظر شوراي فرهنگ عمومي به تفكيك سال 

چيست؟
- اس��امی اعضاء ناظر از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 

موضوع اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی كميس��يون های تخصصی مجلس 
ش��ورای اسالمی بر حس��ن اجرای اين قانون به تفكيك سال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر استفاده 
از ابزارهای نظارتی ش��امل تذكر ش��فاهی، تذكر كتبی، ايراد 
سوال و استيضاح در حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مركز پژوهش های مجلس شورای 

اسالمی بر حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی ديوان محاس��بات كشور بر حسن 

اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی كميسيون اصل 90 مجلس شورای 

اسالمی بر حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد س��ازمان بازرسی كل كشور به درخواست 
مجلس شورای اس��المی پيرامون حسن اجرای اين قانون به 

تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 7 
قان��ون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 
قانون اساسي پيرامون حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال 

چيست؟
- به اعتقاد مجلس شورای اسالمی از زمان تصويب اين قانون 
تاكنون، آيا عملكرد قانون توسط مجريان مطلوب بوده است؟

- آيا قانون ياد شده به اهداف از پيش تعيين شده خود دست 
يافته است؟

- اطالع رس��انی اجتماعی عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای 
اسالمی بر مورد حسن اجرای اين قانون چگونه بوده است؟

- اس��ناد و گزارشات نظارتی مجلس شورای اسالمی پيرامون 
اين قانون در كدام مركز نگهداری می شود؟

قانونتأسيسونحوهادارهكتابخانههايعموميكشور
مصوب۱۳۸۲/۱۲/۱۷

ماده۱- تأسيس، ساخت، تجهيز و بازسازي، توسعه، مديريت، 
نظارت و ساير امور كتابخانه هاي عمومي در سراسر كشور به 

موجب اين قانون انجام مي شود. 
ماده۲- به منظور ايفاي وظايف مندرج در اين قانون، هيأت 
امناي كتابخانه هاي عمومي كشور با تركيب زير تشكيل مي 

گردد: 
الف- وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي )رييس هيأت امنا(. 

ب- رييس شوراي عالي استان ها. 
ج- معاون ذيربط از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. 

د- يك عضو از كميسيون فرهنگي به پيشنهاد آن كميسيون 
و تصويب مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر. 

ه- رييس كتابخانه ملي ايران. 
و- پنج نفر از صاحبنظران و ش��خصيت هاي علمي، فرهنگي 
كشور كه حداقل دو نفرآنان را بانوان تشكيل دهند به پيشنهاد 
وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي و با حكم رييس جمهور براي 
مدت چهار س��ال انتخاب مي ش��وند كه يك نف��ر از آنان به 
انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان دبيركل هيأت 
امناء مسئوليت اداره امور دبيرخانه را به عهده خواهد داشت. 
م�اده۳- وظاي��ف و اختيارات هيأت امن��اي كتابخانه هاي 

عمومي كشور به شرح زيرمي باشد: 
الف- برنامه ريزي به منظور تأسيس، ساخت، تجهيز و توسعه 

و نظارت بر فعاليت كتابخانه هاي عمومي كشور. 
ب- تصويب دستورالعمل هاي الزم براي حمايت و نظارت بر 

ارائه خدمات كتابخانه هاي عمومي بخش خصوصي. 
ج- بررس��ي گزارش ها در خصوص وضعي��ت كتابخانه هاي 

عمومي و اتخاذ تصميمات الزم. 
د- بررسي و تصويب بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز 
در زمينه هاي اداري، مالي، جذب و نگهداري نيروي انساني، 
امور مربوط به اخذ درآمدها و كمك ها و نحوه هزينه كردن، 

تأمين كتاب و س��اير منابع كتابخانه اي و تجهيزات، مبادالت 
با ساير مراكز فرهنگي و كتابخانه ها، عضوگيري، امانت دادن 
كتاب، تش��كيل انجمن هاي كتابخانه هاي عمومي اس��تان، 

شهرستان، بخش، شهر و روستا و هدايت فعاليت هاي آنها. 

پرسشگریازعملکردنظارتیمجلسشورایاسالمی
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر تأسيس، 
ساخت، تجهيز و بازسازي، توسعه، مديريت، نظارت و ساير امور 

كتابخانه هاي عمومي به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر عملكرد 
هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كش��ور به تفكيك س��ال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر عملكرد 
اعضای هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كش��ور به تفكيك 

سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر برنامه 
ريزي به منظور تأسيس، ساخت، تجهيز و توسعه و نظارت بر 
فعاليت كتابخانه هاي عمومي كشور به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر تصويب 
دستورالعمل هاي الزم براي حمايت و نظارت بر ارائه خدمات 
كتابخان��ه ه��اي عمومي بخ��ش خصوصي به تفكيك س��ال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر بررسي 
گزارش ها در خصوص وضعيت كتابخانه هاي عمومي و اتخاذ 

تصميمات الزم به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر بررسي و 
تصويب بخش��نامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز در زمينه 
هاي اداري، مالي، جذب و نگهداري نيروي انساني، امور مربوط 
به اخذ درآمدها و كمك ها و نحوه هزينه كردن، تأمين كتاب 
و س��اير منابع كتابخانه اي و تجهيزات، مبادالت با ساير مراكز 
فرهنگي و كتابخانه ها، عضوگيري، امانت دادن كتاب، تشكيل 
انجمن هاي كتابخانه هاي عمومي استان، شهرستان، بخش، 
ش��هر و روس��تا و هداي��ت فعاليت هاي آنهابه تفكيك س��ال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر تعيين 
معيارها و س��رانه هاي مربوط ب��ه امور مختلف كتابخانه هاي 
عمومي و شاخص هاي الزم براي درجه بندي آنها به تفكيك 

سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر بررسي و 
تصويب شرح وظايف، تشكيالت، ساختار، نحوه تأمين نيروي 
انس��اني، ضوابط و مقررات مورد نياز ب��راي امور مالي و اداري 
دبيرخانه هيأت امناء و ساير موارد مرتبط با مأموريت هاي آن 

به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر برنامه 
ريزي براي اس��تفاده از امكانات كتابخانه ها در زمينه فعاليت 

هاي فرهنگي وهنري به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر برنامه 
ريزي براي استفاده نابينايان از امكانات كتابخانه هاي عمومي 

به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر عملكرد 
دبيرخانه و دبيركل هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور 

به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر انجمن 
هاي كتابخانه هاي عمومي استان های كشور به تفكيك سال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر انجمن 
هاي كتابخانه هاي عمومي شهرستان های كشور به تفكيك 

سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر عملكرد 
ش��هرداری ه��ا در كمك به كتابخانه های عمومی كش��ور به 

تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر عملكرد 
وزارت راه و شهرس��ازی در كمك ب��ه كتابخانه های عمومی 

كشور به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اس��المی بر منابع 
مالي براي اداره امور دبيرخانه هيأت امنا انجمن ها و كتابخانه 

هاي عمومي به تفكيك سال چيست؟
- اس��امی اعضاء ناظر از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 

موضوع اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی كميس��يون های تخصصی مجلس 
ش��ورای اسالمی بر حس��ن اجرای اين قانون به تفكيك سال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر استفاده از 
ابزارهای نظارتی شامل تذكر شفاهی، تذكر كتبی، ايراد سوال و 
استيضاح در حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مركز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی بر حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی ديوان محاس��بات كش��ور بر حسن 
اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی كميسيون اصل 90 مجلس شورای 
اسالمی بر حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد س��ازمان بازرس��ی كل كشور به درخواست 
مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون حس��ن اجرای اين قانون به 

تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 7 
قانون الحاق 5 تبصره ب��ه قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 
قانون اساسي پيرامون حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال 

چيست؟
- به اعتقاد مجلس شورای اسالمی از زمان تصويب اين قانون 

تاكنون، آيا عملكرد قانون توسط مجريان مطلوب بوده است؟
- آيا قانون ياد شده به اهداف از پيش تعيين شده خود دست 

يافته است؟
- اط��الع رس��انی اجتماعی عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای 

اسالمی بر مورد حسن اجرای اين قانون چگونه بوده است؟
- اس��ناد و گزارشات نظارتی مجلس شورای اسالمی پيرامون 

اين قانون در كدام مركز نگهداری می شود؟

 www.setadiran.ir 

–

 sajar.mporg.ir  oldpmn.mporg.ir 

–

 www.karaj.ir 

روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی را بررسی می کند (9):

همگام با بی نظارتی در عرصه های راکد فرهنگ و کتاب!!؟


