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یادداشت

نقطه عطف یا عبور از اصول؟

ادامه از صفحه اول
اگر پای قدرتهای غربی در میان باش��د هر نوع
حمای��ت و اعتراض��ی مجاز اس��ت و اگر قدرت
هایی از ش��رق حامی مقابله با مس��لمانان باش��ند
دلیلی برای اعتراضات تند نیست و حتی میتوان
در مصوب��های که این ن��وع اقدامات را از طرف
اعض��ای س��ازمان مل��ل محک��وم میکن��د ه��م
مشارکت نداشت! درباره نوع مواجهه «جمهوری
اس�لامی» در موضوع «میانمار» میتوان از س��ه
فرضیه سخن به میان آورد.
فرضی��ه اول :در این فرضیه مبنای عمل مقامات
کش��ورمان را باید غرب ستیزی قرار داد .هنگامی
که در سیاس��ت خارجی ستیز با برخی کشورها (در
این ج��ا قدرتهای غرب��ی) جایگزین حفظ منافع
ملی ش��د آنگاه چنین تناق��ض هایی هم قابل درک
اس��ت .به عبارت بهتر سیاس��ت خارجی مبتنی بر
ایدئول��وژی غرب س��تیزانه به طور طبیعی تصمیم
گیران کش��ور را به این س��مت و سو سوق میدهد
که به جای اجرای سیاس��ت «نه ش��رقی ،نه غربی»
در پی س��تیز با غرب و همراهی با ش��رق باشند ولو
به قیمت دور شدن از آرمان هایی همچون همراهی
با مسلمانان و مظلومان جهان.
فرضیه دوم :اس��اس این فرضیه بر همان نکتهای
اس��توار اس��ت ک��ه مس��ئوالن سیاس��ت خارجی
کش��ورمان بر آن تاکید داش��ته اند .به این معنا که
تصمی��م گی��ران کش��ور فرآیند ص��دور قطعنامه
حمایت��ی از مس��لمانان میانم��ار و محکومیت این
کشور را دچار اشکال ساختاری میدانند و به دلیل
آنک��ه برای چنی��ن فرآیندی که منج��ر به قطعنامه
اخیر ش��ده اس��ت مش��روعیت حقوقی الزم را قائل
نیستند در تصویب آن نیز مشارکتی نداشته اند.
فرضیه س��وم :فرضیه س��وم نیز بر اساس نوعی
نگاه بلند مدت اس��توار اس��ت .نگاهی که بر اساس
آن سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی به مرور از
ایدئولوژیزدگی به س��مت اقدام بر اس��اس منافع
ملی در حرکت اس��ت .بر اساس این فرضیه بخشی
از قدرت سیاس��ی به این نتیجه رس��یده اس��ت که
دوران ش��عارهایی همچ��ون «حمای��ت از تمامی
مظلومان» به سر آمده است و در دوران تازه دیگر
بای��د به س��مت محاس��به «هزینه – فای��ده» چنین
حمای��ت های��ی حرکت کنیم .آنان ک��ه قائل به این
فرضیه هس��تند بر این عقیدهاند که دستگاه سیاست
خارجی کشور به این نتیجه رسیده است که هزینه
حمایت از اقلیت مسلمان میانمار از فایده آن بیشتر
بوده و در راس��تای منافع ملی کشورمان نیست در
نتیج��ه از ش��رکت در رای گی��ری ب��رای محکوم
ساختن دولت میانمار خودداری کرده اند.

به چند عدد  90نیازمندیم!
ادامه از صفحه اول

هم متنفذان قدرتمندی در خارج از رسانه هستند که با
تاثیرگذاری بر مدیران ارشد و ارائه اطالعات نادرست،
امکان حرکت مدیران میانی صداوسیما به سمت اصالح
الگوی شکس��ت خورده حاکم بر این رسانه انحصاری را
نمیدهند .مطلب آخر آنکه ورود برنامه ورزشی نود در
موضوعات اقتصادی و سیاس��ی ش��اید در نگاه اول و در
ش��رایطی که برنامههای مش��ابه در ای��ن بخشها وجود
ندارد برای مخاطب و اهالی رسانه خوشایند باشد اما در
نهایت س��بب انح��راف این برنامه از ه��دف اصلی خود
خواهد شد زیرا مجری «عادل» نود هر چقدر هم باهوش
باشد به طور طبیعی با مناسبات اهل قدرت در سیاست و
اقتص��اد آش��نا نیس��ت و در نهایت چگون��ه راه رفتن در
ورزش را هم فراموش خواهد کرد.

www.bahardaily.ir info@bahardaily.ir

عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داد:

رحیمی با اشاره به سفرهای خارجی واعظی ،خواستار شد؛

روز گذشته با حضور شخصیتهای سیاسی و مردم؛

افزایش قیمت حاملهای انرژی در بودجه  ۹۷رد شد

جلوگیری از موازیکاری در عرصه دیپلماسی

پیکر حسین شاهحسینی تشییع شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از حذف
تبص��ره  ۱۸الیح��ه بودج��ه س��ال  ۹۷مبن��ی ب��ر افزایش
حاملهای انرژی با رای اعضای کمیسیون خبر داد.
حجت االس�لام عبدالحمید خدری در گفتوگو با ایلنا،
درخصوص جلسه عصر دیروز کمیسیون انرژی گفت :در
جلس��ه کمیس��یون انرژی بخش های مربوط به مس��ائل
ان��رژی در الیح��ه بودجه  ۹۷مورد بررس��ی قرار گرفت.
وی ادامه داد :بر این اس��اس ،اعضای کمیس��یون انرژی مجلس در نشس��ت عصر سه
ش��نبه خ��ود به ح��ذف تبصره  ۱۸این الیحه ک��ه افزایش بهای حامله��ای انرژی را
پیشنهاد داده بود ،رأی دادند.

عضوهیات رییس�ه فراکس�یون امید مجلس گف�ت :ماموریتهای رییسدفتر
رییسجمهور نباید با وزارت خارجه در تداخل باشد.

علیرضا رحیمی علت س��فر رییسدفتر رییسجمهوری ب��ه آذربایجان ،آن را به جهت
مسئولیت پیشین وی در کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان دانست و گفت :رییسدفتر
رییسجمهوری نیز ماموریتهایی خاص در حوزه دفتر ریاس��تجمهوری داشته باشد و
طبیعت ًا این ماموریتها نباید تداخلی با حوزه کاری وزارت خارجه داشته باشد.وی افزود:
رییسدفتررییسجمهوریمیتواندبهعنواننمایندهریاستجمهوریبعض ًادرمراسمهای
رسمی و غالب ًا تشریفاتی شرکت کند اما اینکه حامل پیام دیپلماتیک باشد ،ممکن نبوده و
معمو ًال چنین س��فرهایی ازجانب وزارت امور خارجه انجام میش��ود و عرف و پروتکل
بینالمللی اینطور ایجاب میکند.

حصر برایهمه محصورین بازتر میشود
کمک می ش��ود .نوبخت افزود :نفس کمک به
مراکز علوم حوزوی قابل تخطئه نیست چرا که
عده ای در دانش��گاه عل��وم جدید می خوانند و
ع��ده ای در ح��وزه علوم اس�لامی و دینی می
آموزند ولی اینکه دولت بیشتر بدهد ،امکانپذیر
نیس��ت .اگرچه دولت نم��ی خواهد در محتوای
عل��وم مداخله کند ولی در چگونگی هزینه کرد
طب��ق قان��ون باید نظ��ارت کن��د و آن ها باید
پاس��خگو باش��ند .وی اضافه کرد :قصد ما این
نیست که دولت به نهادهای غیرفرهنگی کمک
نکن��د ولی حرف ما این اس��ت که به نهادهایی
کمک کند که در راستای کمک به دولت باشد
و پرداخت ها به نهادهای غیردولتی فرهنگی به
میزان س��همی ک��ه ماموریت خواهند داش��ت،
خواه��د بود .س��خنگوی دولت گف��ت :رییس
جمهوری نیز به خزانه ابالغ کردند که هر پولی
پرداخت می شود باید به مردم شفاف گفته شود
و این یک گام به جلو است.

سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود
با خبرنگاران در روز س�ه شنبه به سواالت
آنان از جمله درب�اره انتقادهای فزاینده از
دولت ،موضوع شنود ،ردیف های بودجه ای
برای حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی،
تصمیم های اخیر شورای عالی امنیت ملی
در ارتب�اط با محصوری�ن و نحوه مواجهه با
عربستان پاسخ داد.
دولت از عمق جامعه با خبر است

محمدباق��ر نوبخت درباره فضای رس��انه ای
علیه دولت و اینکه آیا انتقادها باعث خواهد شد
که دولت مسیر خود را عوض کند ،گفت :دولت
بای��د بپذیرد که منتق��د دارد اما میزان انصاف و
انتقادات منتقدین ب��رای متوقف کردن دولت با
خودشان اس��ت .وی گفت :اگر یادمان باشد در
م��ورد حقوق های نجومی جامعه پر از فضاهای
مس��موم ش��د اما در انتخابات م��ردم دوباره به
دول��ت اعتماد کردند ول��ی دولتمردان جدای از
بحث ه��ای فضای مجازی از عمق جامعه نیز با
خبر اس��ت .س��خنگوی دولت در پاسخ به اینکه
کسانی می گویند پیشمان هستیم ،اظهار داشت:
آن ها که پش��یمان هستند باید بگویند کی رای
داده اند که حال پشیمان هستند .ولی ما به مردم
قول می دهیم که اموال آن ها را نفله نمی کنیم و
ت�لاش می کنیم به نحو عاقالنه از آن اس��تفاده
ش��ود زیرا امانتدار مردم هس��تیم و نباید اموال
م��ردم را از بین ببریم .نوبخت با تاکید بر اینکه
دول��ت خود را موظف م��ی داند از حقوق مردم
صیانت کند ،اظهار داش��ت ،این گونه جوسازی
ها باعث تغییر مسیر دولت نمی شود.
درخواست شنود امری عادی است

وی همچنی��ن در پاس��خ به س��وال دیگری
درب��اره ش��نود دوب��اره توضی��ح داد که این
موضوعی امنیتی اس��ت و درخواست دستگاه
اطالعات��ی از مراج��ع قضایی ب��رای این کار
امری عادی اس��ت .سخنگوی دولت گفت :از
وزیر اطالعات می خواهم توضیحی در جهت
شفافیت نسبت به ش��نودها ارائه کند .نوبخت
در ادامه نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ
ب��ه اینکه رییس جمه��وری در اجالس حقوق
شهروندی نسبت به شنودها انتقاد داشتند و از
طرفی سخنگوی قوه قضاییه اظهار کردند که
بیش��تر ش��نودها از طرف دولت اس��ت ،گفت:

تصمیم گیری در خصوص محصورین

وزارت اطالعات حس��ب کارهای اطالعاتی
باید اقداماتی را انجام دهد و بسیاری از موارد
ک��ه در داخ��ل شناس��ایی و منهدم می ش��ود،
مجموعه اقدامات سیستم اطالعاتی و امنیتی
اس��ت .وی ادامه داد :دولت دنبال اینکه یک
ش��هروند چ��ه صحبتی می کند نیس��ت و در
خیلی از موارد برای رعایت حقوق شهروندی
وارد زندگ��ی اف��راد نم��ی ش��ویم و از آقای
علوی وزیر اطالعات می خواهم توضیحاتی
در ای��ن جهت به منظور ش��فافیت ارائه کند.
س��خنگوی دولت در پاس��خ به اینکه رییس
جمهوری در اجالس حقوق شهروندی برخی
اس��تعالم ها برای مش��اغل و دانش��جویان را
غیرضروری دانس��تند ،دول��ت در این زمینه
چ��ه اقدام��ی انجام داده اس��ت ،گفت :رییس
جمهوری در چند جلسه از وزیران خواسته اند
ک��ه این موض��وع را رعایت کنند و اطالعات
بیخ��ود از مردم دریافت نکنند و در تعرض به
حوزه خصوصی افراد وارد نشوند.
بودجه فرهنگی و حوزههای علمیه

نوبخت در پاس��خ به اینکه رییس جمهوری
در اجالس حقوق ش��هروندی خواستار توجه
م��ردم به هزینه کرد برخ��ی نهادهای فرهنگی
ش��دند و این در حالی اس��ت که وقتی رییس

جمه��ور از عهده این کار برنیاید مردم چه کار
خواهن��د کرد ،اظهار داش��ت :با اقدامی که در
بودج��ه  97ص��ورت گرف��ت  59نه��ادی که
غیردولتی بودند و از دولت پول می گرفتند و
نمی دانس��تیم برخ��ی از آنها بودجه را چگونه
مصرف می کنند ،مش��خص گردید .وی ادامه
داد :قص��د ما این نیس��ت هر کس منتقد دولت
باشد پول آن را قطع کنیم ،امسال هم نهادهای
غیردولت��ی را دولت کمک می کند اما نه 59
نهاد ،بلکه به  159نهاد و هر نهادی که برنامه
بدهد و در جهت کمک به دولت باش��د بودجه
دریافت خواهد کرد .س��خنگوی دولت اضافه
کرد این بی انصافی اس��ت که گفته شود خیلی
از این  59نه��اد کارهایی برای فرهنگ انجام
نمی دهند ولی دولت باید مطلع شود.
س��خنگوی دولت در پاس��خ به برخی اظهار
نظرها نس��بت به قط��ع بودجه حوزه های علمیه
گف��ت :اینکه طالب ما ب��ا حداقل حقوق ،علوم
دین��ی را فرا می گیرند ،تردی��د نکنید .آنها در
وضعیت رفاه نیس��تند البته از هم��ان آغاز این
گ��روه خود را آماده کرده اند تا این مس��یر قطع
شود اینکه دولت پول این ها را قطع کند ،اینطور
نیس��ت .نظام تصمیم گیری می کند و مدیریت
امور عمومی موضوعی است که از طرف دولت

نوبخ��ت در پاس��خ ب��ه اینک��ه یک��ی از
محصوری��ن چن��د دوره مالقات ب��ا افراد را
داش��ته و ای��ن در حال��ی اس��ت که نف��ر دوم
هیچگونه مالقاتی برایش در نظر گرفته نشده
اس��ت ،آیا این مس��ئله از سوی شورای عالی
امنیت ملی بوده اس��ت یا خی��ر ،گفت :اگرچه
این موضوعات باید از س��وی دبیر ش��ورای
عال��ی امنیت ملی گفته ش��ود ول��ی به عنوان
یک عضو این ش��ورا تا جایی که اطالع دارم
تصمیم گیری در مورد دیدارها نس��بت به هر
سه شخصیت در حصر بوده است.
با مردم عربستان مشکلی نداریم

وی در رابط��ه با اینک��ه دولت چه اقداماتی
ب��رای ح��ل اختالف می��ان ایران و عربس��تان
برداش��ته اس��ت ،گفت :همانط��ور که رییس
جمهوری در س��خنان خود بیان کردند ،مشکل
ما با مردم و کش��ور عربس��تان نیست بلکه با
سیاست های غیرانسانی است که در عربستان
اعم��ال می ش��ود .وی ادامه داد مس��ائل ما با
عربستان فراتر از یک بازی فوتبال است ولی
آنچه در چارچوب عرف دیپلماسی می توانیم
انجام دهیم توسط مردان دیپلماتیک کشورمان
اس��ت که کهنه کار هستند دیپلمات هادر این
زمین��ه ه��ر کاری برای آرام��ش منطقه الزم
باش��د ،انجام خواهند داد حتی راجع به مس��ئله
یمن هم کاری بتوانند انجام خواهند داد.

با رسانهها

دوره من کال تاریک بود

روزنام��ه قانون در مطلب طنزی نوش��ت :روز را در حالی
شروع میکنیم که کشور همچنان درگیر مساله «ناصر ملک
مطیعی» اس��ت .ناصر ملک مطیعی هم مثل بیش��تر مس��ائل
ممنوعه در کش��ور اینطوری اس��ت که هم��ه با ممنوعیتش
مخالفند ولی ممنوع است .االن به رئیس صداوسیما هم بگویید
که دو برنامه با حضور ایش��ان حذف ش��ده ،س��رش را تکان
میده��د و میگوی��د «کیا با این پیرمرد همچین کاری کردن؟
خدا ازش��ون نگذره» .کال وضعیت قشنگی است .تافت بزنید
همینج��وری بماند.از طرف دیگر کاظم جاللی نماینده مجلس
گفت��ه وقتی زندانیان کهریزک از اتفاقاتی که برایش��ان افتاده
میگفتند گریه میکردیم .شب بوده بههرحال .ندیده دوستمون
کج��ا رو امض��ا میکرده .کال تاریک بوده دوره ایش��ون .چرا
سخت میگیرید؟ در بین این اخبار گهگاهی کارشناسان زلزله
هم میآیند و لرزه بر اندام ملت میاندازند و میروند .بعضی
خبرگزاریها تیتر زدهاند «آیا زلزلههای کوچک نش��انهای از
زلزله بزرگ تهران هس��تند؟» کم کم باید برای زلزله خواند:
ای در دلم نشس��ته! از تو کج��ا گریزم؟عالوه بر این خبرهای
خ��وب ،خبرهای بهت��ری هم وجود دارد که ب��ا چند تا از آنها
مطل��ب ام��روز را تمام میکنی��م :افزای��ش وام ازدواج از ۱۰
میلیون تومان به  ۱۵میلیون تومان (نصف رهن یک خانه ۵۰
متری در مرکز تهران) س��ید حسن خمینی :سکوت نکردهام/
حرف زدن بیش از حد س��ودی ندارد( .سندروم عارف) مناطق
کم خطر زلزله در ایران اعالم ش��د :اصفهان ،اراک ،س��نندج،
هم��دان ...به زودی ،رئيس س��تاد مدیریت بح��ران :هموطنان
فامیلهایی در این شهرها برای خود پیدا کنند! پایان اخبار. ...

کنایه ای به مسئوالن

اعتمادآنالین نوش��ت :امیررضا واعظ آش��تیانی از فعاالن
سیاس��ی اصولگرا گف��ت :برخی مدیران فک��ر ميکنند اگر
دکمه آخر پیراهن خود را ببندند همه مش��کالت کشور حل
ميش��ود ب��ه جای انداخت��ن دکمه آخر پیراهنش��ان به این
س��مت بروند که کارآمدی خود و تیمش��ان را بیشتر کنند.
احمدین��ژاد باره��ا گفته ب��ود که من اصولگرا نیس��تم و
وامدار کس��ی نیس��تم .من هم ميگویم درست گفته است
چ��ون احمدینژاد خود تالش کرد و طیفی که حامی او بود
ت�لاش کردند تا او رئیس جمهور ش��ود .اصال بحث اینکه
اصولگ��را بخواهند احمدینژاد را ب��اال بیاورند نبود .دو
گروه اصولگرایان بودند که عده ای پش��ت آقای قالیباف
ق��رار گرفتند و گروه دیگ��ر هم از آقای الریجانی حمایت
کردن��د .پس هی��چ طیفی از اصولگرای��ان از احمدینژاد
حمای��ت نکردند ،اینها کدام اصولگ��را را ميگویند؟ اگر
ی��ک اقلیت از جامعه ب��زرگ اصولگرای��ی از احمدینژاد
حمایت کردند داللت بر کل اصولگرایان نميکند.

مشکل احمدینژاد دهانش بود

نطق پیش از دستور

نامه نیوز نوشت :رئیس شورای«آمريكاییان و ایرانیان»گفت:
احمدینژاد خیلی ضد آمريكایی نبود و یا بیشتر از سایرین نبود.
آق��ای احمدین��ژاد فکر ميکرد که ایران باید قدرتمند باش��د و
بیش��تر یک انسان پوپولیس��ت ناسیونالیست بود .ميخواست با
قدرت با آمريكاییها صحبت کند اما به هر دلیلی نشد.هوشنگ
امیراحم��دی افزود :فکر نميکنم آمريكا هم او را ضد آمريكایی
نميدانس��ت .مشکل او با اس��رائیل بود و اشتباهش اینجا بود که
خ��ودش را به آمريكا و اس��رائیل قفل کرد .مش��کل احمدینژاد
دهانش بود و هر حرفی که به دهانش ميآمد ميگفت .با زبانش
برای خودش دشمن درست ميکرد اما در عمل کار خاصی انجام
نميداد .تصادف ًا او خیلی به آمريكا نزدیک ميش��د .احمدینژاد
تنها رئيسجمهوری بود که هر س��ال به آمريكا آمد و گاهی دو
بار ميآمد و تاجایی هم که امکان داشت ارتباط ميگرفت .اگر
هم نميشد خب ،نشد.آقای روحانی از همان ابتدای زندگی اش
یک راس��ت اقتصادی بوده است .مثل آقای هاشمی رفسنجانی.
در واقع ایش��ان راس��ت ترین دولت تاریخ ایران اس��ت .از نظر
سیاس��ی وقت��ی ميگویی��م راس��ت ،در ایران به معن��ی طرفدار
نیروهایی مذهبی است .البته این هم معنای درستی نیست چرا که
بر اس��اس این تعریف ،احمدینژاد هم راست ميشود .این اشتباه
است و برخی مفاهیم به درستی استفاده نشده اند.

روزنامه جهان صنعت در مطلب طنز خود نوش��ت :نماینده
محالت مجلس در نطق خود از ش��فاف نبودن اموال و ثروت
برخ��ی مقام��ات بهوی��ژه وزرای دول��ت انتقاد ک��رد .او در
اینباره گفت :ش��فاف بگویید دارای��ی باالی هزار میلیاردی
برخ��ی از کج��ا آمده؟ اگر در  ۳۸س��ال گذش��ته ماهی یک
میلیارد هم درآمد داش��تند باید االن  ۴۵۶میلیارد تومان پول
داش��ته باش��ند .چطور اموال برخی مقامات ه��زاران میلیارد
تومان اس��ت؟ ما واقعا از چنین نماین��دهای تعجب میکنیم!
اوال که به صرف تئوری ایشان ۴۵۶ ،میلیارد تومان خودش
پول کمی نیس��ت .ش��ما همین پول را برای سی و هشت سال
بگذار بانک ،ببین به س��ود هزاران میلیاردی میرسد یا خیر!
بعد هم باالخره زمین دولتی زیر قیمت هم هست ،ارز به نرخ
دولت��ی هم هس��ت ،مزایده و مناقصههای دولتی هم هس��ت،
مش��ارکت با دیگر مسئوالن محترم در پروژههای سودده هم
هس��ت! شما چرا اینقدر از مسایل اقتصادی کماطالعی؟ تازه
س��هم ژن برت��ر را هم باید حس��اب کنی .هم��ه اینها هزاران
میلیارد نمیش��ود؟ تازه باید دس��ت برخی مس��ئوالن را هم
بوسید که خزانه را جارو نمیکنند و میگذارند سر ماه یک
حقوقی به مردم پرداخت ش��ود .ما از مس��ئوالن محترم بابت
ای��ن نط��ق نماینده مح�لات عذرخواهی میکنی��م و از آنها
میخواهیم دلسرد نشوند و به کار خود ادامه دهند!

س��خنگوی دولت در واکنش به تیتر یکی از رس��انه های منتقد
دول��ت گف��ت :تیتری نزنید که مردم را ش��کنجه ده��د و به دنبال
تحریک و ترس��یم آینده ای ناامید کننده در کش��ور است .وی در
جلس��ه هفتگی با خبرنگاران پس از این که درباره اقدامات دولت
برای کنترل قیمت مرغ و تخم مرغ گزارش��ی ارایه کرد ،با قرائت
دست خطی که به وی دادند ،اظهار داشت :خبرگزاری فارس تیتر
زده'حمایتسخنگویدولتازگرانیقیمتتخممرغ'.ویپرسید
کهآیاخبرنگاریازخبرگزاریفارسدرایننشستحضوردارد؟
خبرنگاری دست خود را بلند کرد و گفت :من هستم اما فقط خبر را
فرستادم و مدیران رسانه ،خودشان تیتر زده اند .نوبخت خطاب به
وی گفت :پس همین االن زنگ بزنید و بگویید چنین تیتری اشتباه
است و من چنین حرفی نزدم و این گونه تیتر بزنید که قیمت تخم
م��رغ بزودی به قیمت واقعی خودش بازخواهد گش��ت و دولت با
تمام توان نسبت به تنظیم بازار نسبت به تنظیم بازار اقدام خواهد
کرد .وی تصریح کرد :این نشان می دهد هر رسانه ای که این تیتر را
می زند ،می خواهد مردم را ش��کنجه کند ،تمام تالش دولت این
است که موضوع تخم مرغ را ساماندهی کند و جلوی نوسانات را
بگیردوبهمردمواقعیتهابگویداماعدهایهموارهتالشمیکنند
ک��ه مردم را تحریک کنن��د و آینده ای ناامید کننده در برابر مردم
ترسیم کنند .یکی از خبرنگاران به شوخی به نوبخت گفت :همین
رسانههافردامیگویندسخنگویدولتتیترراهمدیکتهکرد.

حجت االس�لام حس��ین موس��وی تبری��زی ،دبیر مجمع
توگو با روزنامه
محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گف 
«ای��ران» ،ضمن تأیی��د کاهش نفوذ روحانی��ت ،دالیل این
دگرگون��ی را مط��رح ک��رد .او برخی موضوع��ات از جمله
ورود زن��ان به ورزش��گاه ی��ا وزارت زن��ان را تصمیماتی
میداند که باید از س��وی حاکمیت و یک بار برای همیش��ه
اتخ��اذ ش��ود تا مس��ئولیت آن ب��ه دوش روحانی��ون نیفتد.
موس��وی تبری��زی همچنی��ن ب��ا انتق��اد از روحانیونی که
«هیجان» ورزش��گاه را برای زنان مناسب نمیدانند ،معتقد
اس��ت گناه و تخلف در هر جایی اعم از مس��جد و حسینیه و
کالس ق��رآن هم میتوان��د اتفاق بیفتد.وی افزود :آن چه در
کاهش نفوذ روحانیون میان مردم تأثیر گذاش��ته اس��ت ،در
چند مورد خالصه میش��ود :نخست مسئولیتهای شرعی یا
حکومتی است که بعد از انقالب به عهده روحانیون گذاشته
ش��د .وقتی مس��ئولیت به عهده روحانیون قرار گرفت ،توقع
مردم از این قشر باال رفت .موضوع دیگر ،ورود روحانیون
به مجلس بود .س��ر و کار مجلس با مردم اس��ت .گاهی مردم
میدیدن��د نمایندهای مش��کل ق��وم و خویش خ��ود را حل
میکند ،اما در مواجهه با مش��کل دیگران میگوید کاری از
دس��تم برنمیآی��د .ش��اید نماین��دگان غیر معم��م نیز چنین

اعتراض به تیتر یك خبرگزاری

دالیل کاهش نفوذ روحانیت

پیکر مرحوم حس�ین ش�اه حسینی عضو جبهه ملی و
رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت مهدی بازرگان روز
گذشته از منزل وی به سمت بهشت زهرا تشییع شد.

مصطفیهاشمیطبا،محمدملکی،محمدجوادحقشناس،هاشم
صباغیان ،داود هرمیداس باوند ،محمد توسلی ،احسان شریعتی،
سعیدفائقی،لطفاهللمیثمی،سعیدمدنی،احمدزیدآبادی،حبیب
اهللپیمان ،محمدتقیفاضلمیبدیویوسفموالییوبسیاریاز
اعض��ایجبههمل��ی،نهضتآزادیوش��ورایملیمذهبیدر
مراسم تشییع پیکر مرحوم شاهحسینی حضور داشتند .مراسم ختم مرحوم شاه حسینی روز
جمعهازساعت ۱۸تا ۲۰درمسجدجامعشهرکغرببرگزارمیشود.

نگاه روز

نوبخت :دولت با جوسازیها تغییر مسیر نمی دهد

گروهسیاسی

روزنامه

برخوردهایی داش��تند ،اما مردم از روحانیون انتظار ندارند
بین مراجعه کنندگان فامیل و غیر فامیل فرق بگذارد.مسأله
س��وم امام جمعهها هس��تند .االن ما میبینی��م برخی امامان
جمع��ه در جزئی��ات امور ه��م دخالت میکنند .در اس��تانی
میخواهند اس��م ورزش��گاهی انتخ��اب کنند ،ام��ام جمعه
ناخرس��ند میش��ود .در حال��ی که نامگذاری یک باش��گاه
قاع��ده و قان��ون دارد؛ مس��ئول قانون��ی دارد .حت��ی اگ��ر
اعتراض��ی داری��م ،بای��د از راه خودش انجام دهی��م .اگر به
برگزاری کنسرت اعتراض داریم ،از مسیر قانونی اعتراض
کنی��م .مث� ً
لا به وزارت ارش��اد بگوییم ی��ا بگذاریم مجلس
تصمیمگی��ری کن��د .در مجل��س ،نمایندگان م��ردم تصمیم
میگیرن��د و هیچ تصمیم��ی به تنهایی گرفته نمیش��ود .به
نمایندگان هم مردم رأی دادهاند .این طوری شأن امام جمعه
و وزارتخانه حفظ ميش��ود .مشکل ما این است که انتقادها
را از مس��یر غیر صحیح میگوییم و انتظار داریم هر چیزی
که ما میخواهیم ،انجام ش��ود .میخواهیم در هر چیز دخالت
کنیم و هر چیز را به دین نس��بت بدهیم .خب در این صورت
مردم هم از ما و هم از دین فاصله میگیرند.

در اتاقهای فکر دولت چه میگذرد؟

روزنام��ه دنیای اقتصاد نوش��ت :در اتاقهای فکر دولت چه
میگذرد که برای اش��تغالزایی و مبارزه با فقر چنین س��طح از
تحلیل و سیاستگذاری در بودجهریزی دولت مطرح میشود؟
دولت قبلی با طرح هدفمند کردن یارانهها ،مابهالتفاوت افزایش
قیمت حاملهای انرژی را تبدیل به یارانه نقدی مس��تقیم کرد،
دول��ت فعل��ی میخواه��د آن را بهصورت یاران��ه طرحهای
اش��تغالزا توزی��ع کند .هر دو دولت ظاه��را راه حل معضالت
اقتصادی را در پولپاش��ی میدانند .در دوران جنگ سرد برای
مقابله با خطر گسترش نفوذ کمونیستم حتی آمريكا نیز به فکر
افتاد که برای کمک به توس��عه جهان سوم به آنها کمک کند
یعنی پول بدهد .سیاس��تهایی که ننتیجهای جز اتالف منابع و
دامن زدن به فساد مالی در جهان سوم نداشته و مانع گسترش
جریانهای کمونیس��تی هم نشده اس��ت .اما با آغاز اصالحات
اقتصادی در چین کمونیس��ت و موفقیتهای چش��مگیر آن از
یکسو و فروپاشی بلوک سوسیالیستی اتحاد شوروی از سوی
دیگر ،ورق برگش��ت و مسائل پیچیده اقتصادی روشنتر شد.
اشتغالزایی نیازمند س��رمایهگذاری بخش خصوصی ،اعم از
داخلی و خارجی است .در شرایطی که سیاستهای اعالم شده
مقرراتزدایی رنگ باختهاند ،نهادهای سرکوبگر بازار مانند
س��ازمان حمایت به ش��دت فعال ش��دهاند و فشارهای مالیاتی
دولت بر تولیدکنندگان فزونی گرفته اس��ت ،چگونه میتوان
انتظار داش��ت بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود و پرچم
اش��تغالزایی براف��رازد؟ بهتر نیس��ت دولت مناب��ع حاصل از
افزایش قیمت حاملهای انرژی را برای کاستن از فشار مالیاتی
به کار گیرد و نهادهای سرکوبگر بازار را به مرخصی بفرستد؟

من هم پشیمان نیستم

?

امیرحسین قضائی علمداری

بع��د از گذش��ت حدود هفت م��اه از دوازدهمی��ن دوره انتخابات
ریاس��ت جمهوری و در روزهای اخیر پس از از ارائه الیحه بودجه
پیش��نهادی دولت برای س��ال 97به مجلس ش��ورای اسالمی موج
انتقادات به رئیس جمهور منتخب و اظهار و ابراز پشیمانی از رأی به وی از سوی
برخی به ظاهر فعالین سیاسی در شبکههای اجتماعی و رسانهها خصوصا رسانه
ِ
انتقادات وارد ،و ابراز
ملی ش��دت بس��یاری یافته اس��ت .مرکز ثقل تمامی این
ندامتهای عجوالنه ،گرانی احتمالی برخی از قیمتها و به طور خاص عوارض
خروج از کشور که رشد تصاعدی داشته و قیمت حاملهای انرژی میباشد .در
این میان برخی از جناحهای سیاس��ی مخالف دولت فرصت را مناس��ب دیده و با
استفاده از پروپاگاندای رسانهای بر حجم عظیم این کوه انتقادات میافزایند البته
ایشان هیچ گاه به این نکته اشاره نمیکنند که در آن هشت سال خودشان طرفدار
اینگونه افزایش قیمتها بوده و انواع و اقس��ام توجیهها را برای این مس��ئله ارائه
میکردند .البته که این گرانیها از سوی هر دولتی باشد اشتباه و نتیجه مستقیم آن
کوچکتر ش��دن س��فرههای مردم خواهد بود .اما آنچه که در بیشتر این نقدها و
تحلیلها از نظر دور مانده است چرایی و دلیل انتخاب مجدد دکتر روحانی بود،
اکثریت  24میلیون نفری که احتماال شماری از خوانندگان این نوشتار نیز برخی
از ایشان هستند این مطلب را فراموش کردهاند که به چه کسی و چرا به وی رأی
داده اند .وخامت این وضع تا حدی بوده است که اخیرا رئیس دولت اصالحات هم
اقدام به تجدید حمایت از شخص رئیس دولت اعتدال کرده و تخریب او و دولتش
را دسیسه چینی دانسته است .اولین و مهمترین نکتهای که الزم به یادآوری است
آن اس��ت که بر خالف آدرسهای غلطی که برخی ارائه میکنند ،دکتر حس��ن
روحانی به هیچ وجه یک فرد اصالح طلب «به لحاظ تعریف جناحهای سیاسی»
نبوده و نیس��ت .او یک اصول گرای معتدل بوده و میش��ه و در همه حال از این
مشی سیاسی پیروی کرده است ،لذا با این توضیحات نباید حرکات گازانبری و
بدون تدبیر را که از تندروهای هر دو جناح عمده سیاسی کشور دیده میشود ،از
رئیس دولت دوازدهم انتظار داش��ت .نکته دیگر فراموش��ی رقیب این دولت در
جریان انتخابات گذشته است ،اتفاقی که در سال  84هم روی داد و نتیجه آن قهر
مردم با صندوق آراء و  8سال انزوا در عرصه بین المللی و همان مقدار پس رفت
در زمینه اقتصادی و دیگر مسائل داخلی بود ،امروز باید توجه داشته باشیم رأیی
ک��ه در  29اردیبهش��ت  96به صن��دوق ریختیم به چه دلیل بوده اس��ت؟ بعد از
انتخاب صحیح ما در س��ال  92و نجات کش��ور از سراشیبی نابودی به یک باره
نباید س��طح توقعاتمان جهش��ی نجومی داشته باشد .ما رأی به روحانی را تکرار
کردیم که دهان منتقدان بس��ته و قلمش��ان شکسته نش��ود ،ما رأی به روحانی را
تکرار کردیم که بتوانیم از دولت او و شخص خودش مطالبه کنیم و سوال بپرسیم،
م��ا رأی ب��ه روحانی را تکرار کردیم تا فعالیتهای دولت و دس��تگاههای تحت
نظارتش شفاف شود و معلوم گردد هر ریالی که از خزانه بیت المال هزینه میشود
برای چه بوده و به کجا رفته است و آنچه که رئیس جمهور محترم از آن به عنوان
اتاق شیشهای یاد میکنند محقق گردد .انتخابی که در اردیبهشت 96داشتیم نه از
روی اجب��ار و اضط��رار بوده اس��ت و نه فردی ما را فریب داده اس��ت ،نتیجه آن
انتخاب هم این اس��ت که در دولت دکتر روحانی برای اولین بار جدولی موس��وم
به جدول ش��ماره  17حذف ش��د و نهاد هایی که ردیف بودجه داش��تند و به هیچ
مرجع نظارتی پاسخ گو نبودند باید پاسخ گو باشند .برای اولین بار دخل و خرج
دولت به وضوح مشخص شد و معلوم گشت برخی از مراکز مذهبی تحت نظارت
برخی از فقهای بزرگوار چه میزان بودجه دریافت و آن را در چه راه هایی صرف
میکنند .البته با تمام این اوصاف انتقادات بسیاری هم به بودجه پیشنهادی سال
 97وجود دارد که مردان اقتصادی دولت خاصه آقای نوبخت باید پاسخ گوی آن
باشند و در یک نشست با اصحاب رسانه به وضوح به این سواالت پاسخ بدهند
که چرا نرخ حاملهای انرژی قرار است باال برود؟ چرا عوارض خروج از کشور
ناگهان و به ش��کلی غیر معقول جهش��ی چند برابری داش��ته اس��ت؟ چرا بودجه
فعالیتهای عمرانی کشور در سال  97کاهش خواهد یافت؟ و بسیاری چراهای
دیگر که اساتید اقتصاد و فعالین اقتصادی آنها را طرح نموده اند.

فضای مجازی

آموزشعالی با صندلیهای خالى!

?

مریم شکرانی

ایران  ٥برابر کش��ورهای پیشرفته دانش��گاه دارد .ایران  ٢٦٤٠دانشگاه
هند  ١٦٢٠دانشگاه دایر کرده است!
ارد در حالی که چین  ٢٤٨١و 
د 
مدرک گرایی ایرانیها ،وضع دردناکی برای اقتصاد ایران رقم زده است.
حاال کش��ور ما بیش��تر از هن��د و چین یکمیلیارد و چن��د صدمیلیون نفری
دانش��گاه و مراکز آموزش عالی دارد .بنا به آخرین گزارش وزارت علوم،
تحقیق��ات و فناوری ،در ایران  ٢٦٤٠دانش��گاه وج��ود دارد که از این میان
س��هم وزارت علوم از جمعیت دانش��جویی  ٦٨درصد و سهم دانشگاه آزاد
 ٣ ٢درصد اس��ت .این درحالی اس��ت که براساس اعالم موسسه اسپانیایی
 CISCچین تنها  ٢٤٨١و هن د  ١٦٢٠دانش��گاه دایر کرده اس��ت .این تعداد
دانش��گاه ،ح��دود  ٥هزارمیلی��ارد تومان از بودجه کل کش��ور را میبلعد و
نزدیک به  ٥ ٠درصد از جمعیت بیکار کشور را تولید میکند .اما ماجرا به
همین جا ختم نمیشود و نکته دیگر اینجاست که درنهایت بدنه اداری ایران
نخبگان را به حاش��یه میراند و متوس��طها و فار غ التحصیالن رش��تههای
غیرمرتب��ط را ب��ه خ��ود جذب میکن��د .بنا به اعالم مهدی س��یدی رئیس
کارگروه نخبگان شورایعالی انقالب فرهنگی درسال  ٢٠١٥حدود ١١٣٠٠
دانش��جوی نخب��ه از ایران مهاج��رت کردهاند که این تعداد حاکی از رش��د
١٦درصدی مهاجرت نخبگان از کشور نسبت ب ه سال  ٢٠١٤است و پدیده
مدرک گرایی در بین مدیران و معضل دکتری یک شبه امکان رقابت سالم
در بدنه اداری ایران را محدود و محدودتر کرده اس��ت .بیشتر از  ٨ ٠درصد
وزرای انگلیس لیسانس��یهاند و در ایران بیش��تر مدیران ما مدرک دکتری
دارند .خروجی بدنه اداری انگلیس این اس��ت که آنها بهعنوان یک اقتصاد
بزرگ جهان مطرح شوند و ایران بهعنوان یک اقتصاد بحران زده!
البته چه کسی میپذیرد که در شهر کوچکی مثل قم یا سمنان بیشتر از ٦
دانش��گاه دولتی با ردیف بودجهای وجود داش��ته باش��د و در سیس��تان و
بلوچس��تان بچهه��ا در کپ��ر درس بخوانند و گونی برن��ج را بهعنوان کیف
مدرس��ه به دس��ت بگیرند؟ کدام عقل اقتصادی میپذیرد که تایپیست یک
اداره مدرک لیس��انس بگیرد و به پس��ت کارشناسی برسد اما نه کارشناس
توانایی باشد و نه دیگر مثل گذشته کار تایپ انجام دهد؟
در ایران کارخانه مدرک چاپ کنی به راه افتاده است و صرف بودجههای
کالن آموزشی ،ارزش افزوده اقتصادی به دنبال ندارد .درواقع پرسشی که
مطرح میشود این است که خروجی آن همه مدیر دکتر در ایران چیست؟ یا
آمدهایم برای ورود به مجلس ش��رط گرفتن مدرک فوقلیس��انس را لحاظ
کردهایم که این مسأله نیز از همان نگاه مدرکگراییمان ناشی میشود .در
ایران بیشمار دکتر داریم که حتی به یک زبان بینالمللی اشراف ندارند و
نمیتوانن��د مناب��ع اصلی عل��م را مطالعه کنند .کجای دنیا به کس��ی دکترا
میدهند که قادر به مطالعه منابع اصلی و کتب مراجع رشته خود نیست؟

