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سرمقاله

روحانی پیش از عزیمت به مالزی و ژاپن:

رییس جمهوری گفت :فشار ظالمانه و تحریمهای غیرقانونی
آمریکا بر ایران ناپایدار خواهد بود و همه کشورها خواستار
رابطه نزدیک و خوب با ایران هستند.
حجت االسالم و المســلمین حسن روحانی صبح روز سه
شنبه پیش از عزیمت به مالزی برای شرکت در اجالس بین
المللی کواالالمپور  ٢٠١٩و ژاپن اظهار داشت :شرایط فشار
ظالمانــه و تحریم غیر قانونی آمریکا حرکت پایدار نخواهد
بود و همه کشورها خواستار رابطه نزدیک و خوب با ایران
هستند مخصوصا کشورهایی که از نظر سنتی روابط خوبی
از گذشته داشتیم.
روحانی سیاست نگاه به شرق و روابط نزدیک تر با کشورهای
مهم آســیایی به خصوص مالزی و ژاپن همواره جز اهداف
جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد و گفت  :سفر به مالزی و
ژاپن بنا به دعوت نخست وزیران دو کشور انجام می شود
رییس جمهوری با بیان این که در بخش اول سفر به مالزی
عمدتا روابط چند جانبه دنیای اسالم مورد بررسی قرار می
گیرد ،اظهارداشت :در اجالس سران کواالالمپور کشورهای
مهمی از دنیای اسالم در سطح سران در آن شرکت میکنند.
روحانی تصریح کرد:سران کشورهای ایران ،ترکیه ،پاکستان،
قطر ،مالزی و اندونزی جزو سرانی هستند که در این اجالس
که مسبوق به سابقه اســت ،شرکت میکنند و در سالهای
گذشته نیز در سطح نخبگان جلساتی در مالزی داشته است
و این دوره پنجمین اجالس است اما اولین اجالس در سطح
سران برگزار میشود.
رییــس جمهوری افــزود :دنیای اســام پتانســیلهای و
ظرفیتهای بســیار بزرگــی از نظر جغرافیایــی انرژی و
جمعیت و صنعت و فرهنگ دارد اما متاســفانه با مشکالتی
مانند تروریسم مواجه است .تروریسم جنگ و خونریزی و
مداخالت خارجی و عدم شرایط الزم برای توسعه مورد نیاز
جهان اسالم از مهمترین مشکالت کشورهای مسلمان است.
روحانی گفت :ایران و مالزی در زمینه مســایل منطقهای و
جهان اسالم نظرات مشترک فراوان دارند ،هر دو کشور اسالم
رحمانی و اعتدالی را مورد توجــه قرار داده اند و معتقدیم
مسایل دنیای اســام از طریق گفت و گو باید حل و فصل
شود

تحریمهای آمریکا ناپایدار است

روحانی اظهار داشــت  :جهان عاری از خشــونت سیاستی
است که همواره در ســازمان ملل اعالم کردهام که منجر به
دوبار تصویب قطعنامهای مهم در مجمع عمومی تحت عنوان
امنیت و تعامل مطرح شد.
رییس جمهوری با بیان اینکه مسایل منطقه تنها از طریق گفت
و گو حل می شــود ،گفت :امسال در سازمان ملل نیز مسأله
صلح هرمز را تحت عنوان طرح امید مطرح کردیم که مورد
استقبال اکثر کشورها ،نخبگان و روشنفکران قرار گرفت.
وی اجــاس کواالالمپور را یک قــدم جدید و مهم با یک
ترکیب خاص از کشــورهای بســیار مهم و تأثیرگذار برای
دنیای اســام عنوان کرد و افزود :برخی از این کشورها از
نظر توسعهای و برخی دیگر از نظر نظامی پیشرفته هستند و
برخی دیگر هم از نظر انرژی جایگاه خاصی دارند و ما برای

این اجالس اهمیت فراوانی قابل هستیم.
روحانی بیان کرد :به طور طبیعی در این ســفر مالقاتهای
دو جانبه هم با مقامات کشور دوست مالزی با نخست وزیر
این کشور و هم با برخی کشورهای دیگر که در این اجالس
حضور دارند ،خواهیم داشت.
رییــس جمهوری در ادامه درخصوص ســفر خود با ژاپن
هم گفت :ایران و ژاپن همواره دو کشــور دوست بودند اما
از ابتدای دولت یازدهم و در طول  ۶ســال گذشته ما روابط
بســیار نزدیکی با آبه شینزو نخســت وزیر ژاپن داشتیم در
تمام این  ٧ســال که به سازمان ملل سفر کردم دیدار با وی
یکی از برنامههای کاری من بوده است همچنین در حاشیه
اجالسهای دیگر نیز با آقای آبه دیدار و گفت وگو کردم.
روحانی با اشاره به تعداد مالقاتهایی که نخست وزیر ژاپن

انتخابات بریتانیا ،گامی به سوی
"بریتانیایصغیر"
داشــته اســت ،بیان کرد :در خرداد ماه  ٩٨نیز وی به تهران
آمد عالوه بر گفتوگو با اینجانب با رهبر معظم انقالب هم
دیدار کرد که بحثهای بسیار خوبی درباره روابط دو جانبه و
مسایل مختلف انجام شد در مهر ماه در نیویورک نیز مالقات
مفصلی با یکدیگر داشتیم و در این سفر سومین دیدار ما در
سال  ٩٨انجام خواهد شد.
رییس جمهوری با بیان این که امســال نودمین سال روابط
سیاســی ایران و ژاپن اســت ،گفت :ژاپنیها بعد از انقالب
ســرمایه گذاری اقتصادی در ایران انجــام دادند و االن هم
در زمینه مسایل محیط زیستی مذاکرات تنگاتنگ و نزدیک
داریم.
روحانی کاهش در روابط با ژاپن را موقت دانست گفت :این
کاهش در روابط به دلیل شرایط فشار ظالمانه و تحریمهای
غیر قانونی آمریکا است که این تحریمها ناپایدار خواهد بود.
وی تصریح کرد :همه کشورهای جهان مخصوصا کشورهایی
که به صورت ســنتی با ایران رابطه ســنتی از گذشته دارند
خواستار روابط نزدیک و خوب با ما هستند
وی اظهارداشــت :در سفر به ژاپن درباره تسهیل در روابط
دوجانبه تهران و توکیو و مســایل مهم میان دو کشور بحث
و گفــت و گو می کنیم ،البته یکی از مســائلی که آقای آبه
در تهــران و نیویورک مورد توجه قرار میداد ،امنیت منطقه
به خصوص امنیت کشــتیرانی بود و در دیدارهای دو جانبه
همــواره در این زمینه با هم رایزنی می کردیم که قاعدت ًا در
این سفر نیز در این مسایل با هم گفت و گو خواهیم کرد.
رییس جمهــوری تاکید کرد :دیدار ما بــا مقامات ژاپن در
چارچوب دیدارهای دو جانبه اســت امــا دیدارهای ما در
مالزی چندجانبه و مربوط به جهان اسالم است که امیدواریم
هر دو سفر مایه خیر و برکت برای همه کشورها به ویژه برای
ایران عزیز شود.
حجت االسالم و المسملین حسن روحانی رییس جمهوری
صبح امروز ســه شــنبه با بدرقه علی اکبر والیتی مشــاور
مقام معظم رهبری و اســحاق جهانگیری معاون اول رییس
جمهوری تهران را به مقصد کواالالمپور ترک کرد.
رییس جمهوری همچنین قرار است در ادامه این سفر به ژاپن
سفر کرده و با مقامات این کشور دیدار و گفت و گو کند.

تدابیر امنیتی جدید در کربال
به دنبال پاره ای اقدامات تخریبی گروه های آشــوبگر در شب
گذشــته در کربالی معال ،این شــهر از امروز سه شنبه حال و
هوای امنیتی به خود گرفته است.
پلیس کربال از بامداد امروز از تدابیر تازه امنیتی در این شهر برای
کنترل اوضاع و پیگرد عناصر تخریبگر خبر داده است.
فرماندهی پلیس کربال در بیانیه ای اعالم کرده است که دستور
پیگرد افراد تحت تعقیب ،مشکوک و دستگیری افراد نقابدار و
افرادی را که در صدد ایجاد آشوب هستند ،صادر کرده است.
فرماندهی پلیس اعالم کرده است؛ با هرکس که بخواهد امنیت

کربال را برهم بزند با مشت آهنین برخورد می کند.
پلیس کربال گفته اســت که با هدف حفظ امنیت و حراست از
جان شهروندان و دارایی های عمومی و خصوصی ،مقررات منع
تردد موتورسیکلت از ساعت  ۵عصر امروز تا  ۵صبح روز بعد
اعمال شده و تا اطالع ثانوی ادامه دارد .همزمان با این اقدامات
امنیتی جدید در کربال ،وزارت کشــور عراق نیز فرمانده پلیس
کربال را تغییر داد .بر این اســاس« ،صباح المسعودی» رییس
بخش جرائم در وزارت کشور جایگزین «احمد الزوینی» در
فرماندهی پلیس کربال شده است.

چهارسویسیاست
همتی در جلسه علنی مجلس:

تغییر ساختار بانک مرکزی در شرایط تحریم درست نیست

رئیس کل بانک مرکزی گفت :در شرایطی که بانک مرکزی تحت تحریم است ،نباید با طرح
بانکداری اسالمی ،ساختار آن را تغییر دهیم.
به گزارش مهر ،عبدالناصر همتی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی و در جریان
بررسی کلیات طرح «بانکداری اسالمی»،گفت :این طرح نتیجه ادغام دو طرح مجلس و یک
الیحه دولت است.
وی افزود :بنده منکر زحمات کسانی که در مجلس چندین ماه روی این طرح کار کردند ،نیستم
اما ما هنوز نسبت به این طرح قانع نشدهایم و از نمایندگان میخواهم که به آن رأی منفی دهند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد :در طرح بانکداری اسالمی ،ساختار بانک مرکزی ک ً
ال تغییر
یافته است اما ما در شرایط بسیار سنگین تحریم قرار داریم و بانک مرکزی فشارهای زیادی
را تحمل میکند که در این شرایط ،وارد کردن یک شوک جدید در ساختار بانک مرکزی به
صالح کشور نیست.
همتی با اشاره به اینکه طرح بانکداری اسالمی مشتمل بر  ۲۰۵ماده است ،اظهار داشت :این
موارد همه جدید هستند و سؤال بنده آن است که مگر میشود یکباره این همه تغییر در سیستم
بانکی کشور ایجاد کرد درحالیکه دولتمردان و کارشناسان بانک مرکزی نسبت به این طرح
قانع نشــدهاند .وی بیان کرد :درخواست بنده آن است که طرح بانکداری اسالمی در مجلس
تصویب نشود و اجازه دهید که دولت الیحه آن را به مجلس ارائه کند .رئیس کل بانک مرکزی
گفت :استقالل بانک مرکزی به این معنا نیست که بانک مرکزی با دولت همکاری نکند ،بلکه
به این معناست که بانک مرکزی بر اساس نظرات کارشناسی ،تصمیمات را اتخاذ کند و اگر
تصمیمات بانک مرکزی کارشناسانه نبود ،در حال حاضر ثبات ارزی در کشور ایجاد نمیشد.
همتی تأکید کرد :با اصالح و به هم ریختن ساختار بانک مرکزی ،حداقل دو سال طول میکشد
که بانک مرکزی به ثبات برسد درحالیکه بانک مرکزی تحت تحریمهای تروریستی آمریکا
است و نباید ساختار آن را تغییر دهیم.
یک اندیشکده آمریکایی بررسی کرد؛

آیندهمذاکراتواشنگتن-تهران
با تمرکز بر اهمیت افکار عمومی

جهاناقتصاد

یک اندیشکده آمریکایی در گزارشی شناخت مباحث داخلی و افکار عمومی ایران را از جمله
موضوعات مهمی تلقی کرد که آمریکا باید در تنظیم هرگونه توافق با تهران در نظر بگیرد.
به گزارش مهر ،گروه بینالملل :اندیشکده رند در مقالهای به قلم «آریانه طباطبائی» به موضوع
امنیت ملی ایران پرداخته و از این منظر استنباطهایی را درباره آینده مذاکرات واشنگتن-تهران
ارائه داده اســت .نگارنده بر این باور اســت که نظام ایران علیرغم برخوردهای به زعم وی
محدودکننده ،به دنبال اجماع نظر اســت و به همین دلیل وابسته به نتیجه مباحثات داخلی و
عمومی است .در ادامه ،نگارنده علیرغم تردید درباره نقش دموکراسی در ایران به این حقیقت
اذعان میکند که نمیتوان برخی عناصر دموکراسی در این کشور را نادیده گرفت که از آن میان
میتوان به برگزاری انتخابات در قوای مجریه و مقننه اشاره کرد که این عالوه بر ارتقای وجهه
مردمی نظام ،موجب مشروعیتبخشی به آن در داخل و خارج از ایران نیز میشود.
به این ترتیب ،نویسنده گزارش اینگونه نتیجهگیری میکند که افکار عمومی در ایران از جایگاه
مهمی برخوردار است و به همین دلیل جناحهای مختلف به دنبال جلب حمایت مردمی و طرح
مباحثی هرچند محدود در این حوزه هستند .با توجه به این ارزیابی ،نویسنده نکتهای را گوشزد
میکند مبنی بر اینکه اینگونه مباحث داخلی ایران معموالً از سوی سیاستگذاران آمریکایی نادیده
انگاشــته میشود حال آنکه این مباحث به شناخت حوزههایی که میتوان به آنها در پیشبرد
مذاکره با ایران امید بست؛ کمک میکند .از سوی دیگر ،اشراف به این موضوعات تضمینی
خواهد بود مبنی بر اینکه هرگونه توافق قابل حصول با ایران در داخل نظام با مقبولیت مواجه
شده و در طول زمان دوام میآورد .نویسنده این گونه ارزیابی میکند که آن بخش از عناصر
امنیت ملی ایران که از سوی نظام به بحث گذاشته میشوند؛ زوایایی از توافق احتمالی را تامین
میکنند و میتوانند به تنظیم توافقی منجر شوند که از حمایت فراگیر در تهران برخوردار شده
و ماندگاری خود را با تغییر دولت حفظ خواهد کرد .نهایت آنکه «آریانه طباطبائی» در انتهای
مقاله خود اینگونه نتیجهگیری میکند که آمریکا  ۲راه پیش رو دارد :نخســت آنکه میتواند
راهــکار دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا را آزمایش کند و به دنبال توافقی همهجانبه با
ایران باشد که همه جنبههای رفتاری نظام ازجمله برنامه موشکی و رویکردهای منطقهای را در
بر میگیرد .اما این روش با کاستیهایی همراه است و سخت به نتیجه میرسد چراکه نظام به
چنین مذاکراتی به چشم کاپیتوالسیون (واگذاری امتیازهای ویژه) نگاه میکند.

جمعی از تخریب گران شــب گذشته تعدادی از موکب های
حسینی را در شهر کربال به آتش کشیدند.
فرماندهی پلیس گفته است که شماری از تخریبگران و نفوذی
ها به آتش زدن بانک ها ،ســاختمان های دولتی ،دارایی های
عمومی و خصوصی و خودروهای شهروندان اکتفا نکرده بلکه
برخی از موکب های حسینی را نیز به آتش کشیدند.
این فرماندهی خاطر نشان کرده است که این موکب هادر ایام
زیارت های میلیونی به زائران خدمات می دهند و استراحتگاه و
پناهنگاه هزاران زائر حسینی هستند .پلیس از اهالی کربال ،فعاالن

اجتماعی ،تظاهرکنندگان مسالمت آمیز و سران عشایر خواسته
اســت که در کنار نیروهای امنیتی در برابر این گونه رفتارهای
تخریبگر بایستند .کربال در طول یک هفته گذشته شاهد آرامش
نســبی بوده اما آشوب های شب گذشته بار دیگر نگرانی را بر
این شهر حاکم کرده است.
سران عشــایر کربال در طول این مدت در بازگشت آرامش به
این شهر مقدس نقش موثر داشته اما گروه های تخریبگر که به
عنوان «باندهای جوکر» شناخته می شوند ،با آتش زدن موکب
های حسینی درصدد بازگرداندن ناآرامی به این شهر هستند.

جهانگیری در دومین اجالسیه همایش ملی ایثار اجتماعی:

بخش خصوصی اقتصاد کشور را سرپا نگهداشت
معاون اول رییس جمهوری در اجالســیه همایش
ملی ایثار اجتماعی ،گفت :بخش خصوصی ،اقتصاد
کشور را سرپا نگه داشت و نگذاشت کارخانههای
تولیدی بخوابد و در کشــور قحطی کاال به وجود
آید.
«اســحاق جهانگیری» روز سه شــنبه در دومین
اجالســیه همایش ملی ایثار اجتماعی که در حوزه
هنری ســازمان تبلیغات اسالمی برگزار شد گفت:
آمریکاییها با تمام توانشــان دنبــال این بودند که
اقتصــاد ایــران را زمینگیر کنند و هــرکاری که
توانســتند در این زمینه انجام دادند و حتی رسما
اعالم کردند که میخواهیم صادرات نفت ایران را
به صفر برسانیم.
وی ادامه داد :در  ۸ماهه امسال بیش از  ۱۰۰میلیون
تن کاال از بنادر ما به کشورهای دیگر صادر شد و یا
از بنادر کشورهای دیگر کاال وارد کشور شد.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه به فرهنگ ایثار
و شهادت اشاره کرد و گفت :ایران به شدت به این
فرهنگ و راه نیاز دارد .هر چه بتوانیم از آثار ایثار و
ایثار اجتماعی به مردم بگوییم و این راه را نگه داریم
قطعا به قوام و دوام کشور کمک کردیم.
جهانگیری افزود :در انقالب اسالمی مفهوم ایثار و
فداکاری ،از خودگذشــتگی به صورت عملی اجرا
شد و مردم ایران آثار و برکات آن را در لحظه لحظه
زندگی خود میبینند .آنجایی که جامعه با مصائب
و مشکالت بیشتری روبرو میشــود؛ آنجایی که
تهدیدات علیه یک ملت و تمدن و کشــور زیادتر
می شود ،حتما زمینه ایثار و از خودگذشتگی بیشتر
می شــود و افراد زیادتری داوطلب می شــوند که
قــدم به میدان بگذارند و از خــود در عمل ایثار و
فداکاری نشــان می دهند که جامعه اشان بماند و
سربلند بمانند.
وی با بیــان این که ما در طــول حیات خودمان
دهها نمونه از این اقدامات ایثارگرانه داریم ،گفت:
هرچه به تاریخ انقالب نزدیک می شــویم بیشتر
این موضــوع را میبینیــم .در دوران مبارزه مردم
آرمانهایــی را دنبال می کردند که میطلبید که در
مسیر آن از خودگذشتگی نشان داده شود.
جهانگیری ادامه داد :امام(ره) در صدر این ایثارگری
بود ،زندگی ،مبارزات ،تبعید و دستگیریهای مکرر
امام (ره) و یاران خط مقدم ایشان که در این مسیر
گام برداشتند تا انقالب اسالمی پیروز شود همه از
نمونههای ایثارگری و خودگذشتگی است.
وی گفــت :در زندگــی رهبر معظــم انقالب هم
ایثارگری و از خودگذشــتگی مکرر دیده میشود.
زمانی که رهبری در ایرانشــهر تبعید بودند ما که
در کرمان دانشجو بودیم تصمیم گرفتیم که جمعی
برویم ایشان را در آنجا مالقات کنیم .آن وضعیت
زندگی در تبعید ،آن شــرایط سختی ها و آن روح
بلند و آرمانی که انسان می دید که برای یک آرمان،
جوانان بعد از این مالقات احساس میکردند یک
فضای بسیار روشنی برای آینده ترسیم شده است.

وی افــزود :زمانی مرحوم آیت اهلل رفســنجانی از
طرف امام (ره) ســفری را به کشــورهای اروپایی
رفتند در همانجا در آخرین جلسه به او گفته بودند
که اگر به ایران برگردید حتما در فرودگاه شــما را
دســتگیر میکنند و محکوم به اعدام می شوید که
آیت اهلل رفسنجانی با علم به این که اگر این اتفاق
بیفتد گفته بود که رفتن به ایران به نظر شــما برای
انقالب الزمتر است یا نرفتن؛ که همه گفتند بودند
که رفتند حتما در مقطع فعلی الزم تر است و آمدند
و در فرودگاه دستگیر شدند و روان زندان شدند و
بعد مسایلی که اتفاق افتاد.
جهانگیری با بیان ایــن که از این صحنهها دهها و
صدها می شود راجع تک تک یاران انقالب و امام
در دوران خفقان و مبارزات گفت یادآور شد :اوج
فرهنگ ایثار ملت ایــران که بر تک تک ما واجب
اســت که این فرهنگ و ایثار و از خودگذشــتگی
بتوانیم به نحو شایســته ای با روش های مناسب و
مطلوب منقل به نسل آینده کنیم جنگ است.
وی گفت :در جنگ ملت ایران درخشــید و کاری
کرد کارســتان و اقداماتی انجام داد که فقط ما آن
را در تاریخ شــنیده بودیم .در جنگ ملت ایران در
ایثارگــری و از خودگذشــتگی در همه صحنه ها
کارهای عجیب و غریب انجام داد.
جهانگیری با یادآوری این که هر خانواده در جنگ
شــهید داد گفت :گفتن این که یک خانواده شهید
داده اســت راحت اســت .این که میگوییم یک
خانواده یک یا دو شــهید داده است تا انسان به سر
خودش نیاید و نبیند جوان رعنایی که بزرگ کرده
در پیش چشــمش پرپر شده نمی تواند آن را درک
کنــد .آنهایی می توانند درک کنند که این ســرد و
گرم را چشیده باشند و خودشان مورد آزمایش قرار
گرفته باشند.
وی افــزود :عدهای ســعی میکنند همــواره یک
چیزی لق لقه زبان باشــد که البته خوب هم هست
و مخالفتی ندارم .ولی شــهدا و خانواده آنها کاری
کردند که آن کار آن قدر بزرگ و ارزشمند است و
آن قدر باید گفته شود و از آن حفاظت شود که به
طور کامل به آینده منتقل شود.
معاون اول رییس جمهوری گفت :فرهنگ شهادت
و ایثار از همه پیرایههای سیاســی باید حفظ شود.
اوج فرهنگ شــهادت ایثار است و ما تجربه ۲۳۰
هزار شــهید را داریم .گاهی اوقات از دست دادن
یک انسان آنقدر برای یک جامعه سخت است که
موجب یک انقالب می شود.
وی افزود ۲۳۰ :هزار شــهید دادیم تا توانستیم این
انقــاب و نظــام را از آن تهاجمی که انجام گرفته
بود که هدفش ســقوط نظام ،چندپاره کردن ایران
بود حفظ کنیم.
وی ادامــه داد :فرهنگ جنگ و ایثار با فیلم ،هنر،
خاطرات و کتاب به نســل آینده منتقل شود و جفا
اســت به ملت ایران اگر این دوره شــکوهمند به
درستی منتقل نشود.

جهانگیری افزود :کشــتیرانی را تحریم کردند و
گفتند که هیچ کشتی نباید به بنادر ایران برود و هیچ
کِشتی نباید از ایران کاالیی به بنادر دنیا صادر کند.
در  ۸ماهه امسال بیش از  ۱۰۰میلیون تن کاال یا از
بنادر خودمان صادر یا از بنادر کشــورهای دیگر به
ایران وارد کردیم.
وی ادامه داد :آمریکاییها در این مانده اند که چگونه
می شــود .چرا که آنها به همه بنادر دنیا گفتهاند که
کسی نباید بیاید و برود چه کسی است که این کارها
را انجام میدهد.
جهانگیری اضافه کرد :در جبلالطارق نفتکشی را
پیدا کردند و گفتند ایرانی است با این که نتوانستند
خیلی ثابت کنند ،حاکم جبــل الطارق را تحریک
کردند و کشتی را مصادره کردند .مقامات بلندپایه
آمریکا به ناخــدای هندی نفتکش ایمیل می زدند
که ما این قدر میلیون دالر به تو پول می دهیم؛ این
نفتکــش را به جایی که ایران گفته نبرید و به فالن
بنــدر ببر! ،تا این حد دنبال کردند که به یک ناخدا
این گونه پیشنهاد بدهند.
معاون اول رییس جمهوری گفت :در دنیای امروز
جابه جایی پول و خریدهای جزیی همه با سیستم
بانکی انجام می شود؛ گفتند سیستم بانکی با اقتصاد
ایران نباید کار کند .همین االن در بدترین شــرایط
تحریمی ،اقتصــاد ایران که بیــش از  ۱۰۰میلیارد
دالر ســاالنه مبادله تجاری و اقتصادیاش اســت
تا صــادرات و واردات انجام می دهد که این عدد
بزرگی است
وی گفت :در این شــرایط آمریکاییها میخواهند
این فشــارها را وارد کنند و از نظر خودشان همه
گلوگاه ها را فشــار دادند در حالی که اقتصاد ایران
جز شوک روانی که به آن وارد شد روی پای خود
ایستاد البته این به این معنا نیست که اقتصاد ما خیلی
سرحال است.
جهانگیری افزود :گاهی اوقات ما جمالتی میگوییم
که تعابیری میشود که شاید هم به عمد این تعابیر
می شــود ،که فالنی مثل این کــه خبر ندارد حال
اقتصاد چطور است؟
معــاون اول رییس جمهوری تاکیــد کرد :اقتصاد
ایران قرار بود بپاشــد ،سرپا ایستاد و نپاشید .بخش
خصوصی که کننده کار است و ممکن است گفته
شــود که مفهوم ایثار آنجا کمتر اســت و گاهی به
ناحق در مــورد آن قضاوت میکنیــم پا به میدان
گذاشت و با چه ریسکهایی کاالهایشان را صادر
کردند و با چه ریسکی کاالهایی که مورد نیاز مردم
را خریداری و وارد می کنند و از خودشــان واقعا
فداکاری به خرج دادند.
وی ادامــه داد :بخش خصوصی اقتصاد کشــور را
سرپا نگه داشت و نگذاشت کارخانههای تولیدی ما
بخوابد و نگذاشت در کشور قحطی کاال به وجود
آید .آمریکایی ها فکر می کردند اگر در ســال ۹۷
نه ،اما در سال  ۹۸حتما در ایران قحطی کاال اتفاق
می افتد.

دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

در پی تشدید اختالف میان بریتانیا و جامعه اروپا ،در نهایت دولت این کشور اعالم کرد که اتخاذ
تصمیم در مورد ماندن و یا جدایی از اتحادیه اروپا را به همه پرسی گذاشته و تصمیم نهایی
را به مردم واگذار کرد .بدین ترتیب در اوایل تیر سال  ،95مردم بریتانیای کبیر شامل انگلستان،
اسکاتلند ،ویلز و ایرلند شمالی به پای صندوق رای رفته و در مجموع  %51.9رای دهندگان به
خروج از اتحادیه رای دادند .اما در آن زمان دولت بریتانیا از اکثریت برخوردار بود و قانون ًا می
توانست بدون مراجعه به آرای مردم خود این تصمیم را بگیرد .پس چرا اقدام به همه پرسی
کرد؟ جواب این سوال در عمق دموکراسی نهفته است .روح دموکراسی آن است که در مواردی
که کل جامعه از آن تاثیر می پذیرد ،بهتر اســت به جای آنکه نمایندگان ملت به نمایندگی از
ایشان رای دهند ،مردم خود نظرشان را اعالم کنند و این در واقع احترامی است به نظر مردم
به ویژه اقلیت سیاسی .این اقدام یعنی مردم ساالری آن نیست که وقتی مردم به فردی رای می
دهند دیگر کار تمام شده و با دادن شاه کلید به منتخب خود برای دوره ای چهار ساله عم ً
ال از
خود خلع ید کرده باشند .چنین تفسیری از دموکراسی در واقع عین خودکامگی است که برای
بقاء خود را به ظاهر مردم ساالری آراسته است .نتیجه این رای گیری بر خالف انتظار و به دلیل
اختالف کم تکلیف این کشور را در ارتباط با ماندن و یا جدا شدن از اتحادیه اروپا یکسره نکرد.
طی  3.5سال بعد دولت محافظه کار دیوید کامرون استعفاء داد ،دولت ترزا می اکثریت خود را
از دست داده و در نهایت سقوط کرد و باالخره بوریس جانسون ،سیاستمدار فرصت طلب و
کاریزماتیک حزب محافظه کار با اکثریت قاطع دولت را در دست گرفت و در پی کشمکش
های فراوان حاال می تواند با اطمینان خاطر وعده انتخاباتی خود را مبنی بر خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا یعنی خواست اکثریت مردم این کشور ظرف یکی دو ماه به اجرا در آورد.
با اطمینان می توان گفت که پس از خطرات جدی که در اوایل جنگ جهانی دوم یعنی حدود
 80سال پیش این کشور با آن مواجه بود ،نظام سیاسی بریتانیا چنین به لرزه در نیامده بود .دامنه
اختالف نظر نه تنها در میان نمایندگان پارلمان بلکه به هیات دولت نیز کشانده شد .لیکن علیرغم
اختالف شدید همواره قانون ،با همه کاستی های احتمالی ،راه گشا بود .از جمله وقتی دیوان
عالی کشور نخست وزیر را مجبور کرد که خالف میل خود نامه ای مبنی بر تقاضای به تعویض
انداختن خروج بریتانیا به رئیس اتحادیه اروپا بنویسد.
در اوج اختالف ها در این چند سال ،هیچ کس به خود اجازه نداد که به فکر دور زدن قانون
بیافتد چون جامعه قانون مدار است ،قوانین را حافظ منافع خود می داند و اجازه نخواهد داد
که حزبی یا سیاست مداری برای منافع خود به فکر دور زدن آن بیافتد .به این می گویند اوج
نمایش بلوغ سیاسی و اجتماعی ،یعنی مقدم بودن منافع ملی بر منافع فردی ،صنفی و حزبی.
چیزی که متاسفانه ما از آن بی بهره ایم و تنها تمرین دموکراسی می تواند در دراز مدت ما را
به مقصد که همان مردم ساالری واقعی است برساند.
نکتــه دیگر اینکه مطابق معمول در انتخابات اخیر احزاب و نامزدها مواضع خود را کام ً
ال به
روشنی اعالم کردند و مالک نظر رای دهندگان قرار گرفت .حال این را مقایسه کنیم با مناظرات
انتخاباتی خودمان که چگونه در سال  ،88در مناظرات دو نفری بحث بیشتر بر سر عمه و خاله
نامزد مقابل بود تا سیاست های اقتصادی و فرهنگی کشور و در نهایت کار به جایی رسید که
مناظره دو طرفه تعطیل و برای کاهش تنش به شکل فردی و یا گروهی در آمد .بیائید منصفانه
قضاوت کنیم ،نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ما که البته از میان خودمان هستند ،حتی
نمی توانند برای چند دقیقه بحثی علمی ،عقلی و منطقی ارائه دهند و از سر نابخردی به حمله
های شخصی روی می آورند .خوب است وقتی عزیزانمان در شورای نگهبان مشغول دست
چین کردن نامزدها برای انتخابات مختلف هستند ،نیم نگاهی هم به شخصیت اجتماعی نامزدها
داشته باشند .اما مساله برگزیت و نتایج انتخابات سراسری اخیر تاثیر به سزایی در آینده بریتانیای
کبیر داشته که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن برداشتن گامی دیگر در فرو پاشی اتحاد
تاریخی این کشور است .در بخش شمالی بریتانیا یعنی اسکاتلند ،که دارای  59کرسی نمایندگی
است 48 ،کرسی به نمایندگان وابسته به حزب ملی اسکاتلند SNPاختصاص یافت .موضع
رسمی این حزب ،همان طور که از نام آن پیداست ،ملی گرایی و حرکت به سوی جدایی از
بریتانیاست .حال که اکثریت قاطع کرسی های نمایندگی اسکاتلند به نمایندگان حزب ملی
اسکاتلند اختصاص یافته ،به زودی شاهد آن خواهیم بود که این حزب خواسته همیشگی خود
را مبنی بر استقالل مطرح کند و تقاضای برگزاری همه پرسی در اسکاتلند مبنی بر جدایی از
بریتانیا و ماندن در اتحادیه اروپا را مطرح و با جدیت تمام این خواسته را پیگیری نماید.
از آنجا که در همه پرسی مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا  %62از مردم این کشور به
ماندن رای دادند ،بدین ترتیب حس ملی گرایی در میان مردم اسکاتلند تحریک شده و این
کشور علیرغم خواسته اکثریت مردم قرار است با رای انگلیسی ها از اتحادیه اروپا خارج شود.
کار به جایی رسیده که یکی دو روز پیش خانم نیکال استرجن ،رهبر حزب ملی اسکاتلند علن ًا
اعالم کرد که «اسکاتلند نمی تواند زندانی بریتانیا باشد».
بدین ترتیب دیوار شمالی انگلستان در مرز اسکاتلند ترک برداشته و در حال فرو پاشی است.
ادامه در صفحه 5

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
• مدیر مسئول و سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار سرمایه(بورس ،بانک و بیمه) :حامد هدائی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015
• گواهینامه  isoتوسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

