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تحلیلگرمسائلسیاسی:

جریان فراگیر حزبی در ایران هرگز موفق نخواهد بود

سرمقاله

طالـبـانـیسم
فرهـنـگی

در جریان قدرت یکدست ،اصولگراهای میانهرو جایی ندارند

تحلیلگر مسائل سیاسی کشور با اشاره به اینکه اختالفات در داخل
جریان اصولگرایی به شدت وجود دارد اما بروز و ظهور بیرونی ندارد،
دربــاره حزب فراگیر در ایران تصریح کــرد :در ایران جریان فراگیر

حزبی هرگز موفق نخواهد بود.
محمد مهاجری کنشگر سیاسی اصولگرا در گفتوگو با ایلنا ،درباره
اینکه هرگاه قدرت در ایران یکدســت میشود ،انشقاق میان جریان

اصولگرا بروز پیدا میکند ،آیا در این دوره نیز شــاهد چینین چیزی
هستیم ،اظهار داشت :همه اصولگرایان سعی میکنند هر گونه اختالفی
میان خودشــان را در بیرون عملی نکنند .اختالفات در داخل جریان
اصولگرایی به شــدت وجود دارد اما بــروز و ظهور بیرونی ندارد و
اینکه انتظار داشته باشیم یک جریان جدیدیبه نام نوگرایی به وجود
بیاید ،نه اتفاق نمیافتد.
وی با بیان اینکه اما موضوع یکدست شدن قدرت نیز به عنوان یک
پروژه «مدلی» وجود دارد ،افزود :واقع ًا با این اعتقاد که باید دست کم
قوه مقننه ،مجریه و همچنین نهادهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
خارج از دولت هماهنگ شوند تا دولتها بتوانند کارها را پیش ببرند،
حداقل تا یک سال آینده نباید انتظار داشت که اختالفها به صورت
علنی در بیرون بروز داده شود .چنین اتفاقی نخواهد افتاد مگر اینکه
دعواهای درون سازمانی و درون تشکیالتی خیلی گسترده شود که آن
را نیز بعید میدانم.
این تحلیلگر سیاسی اصولگرا درباره اینکه جریان اصولگرا عقالی
خود را حذف و گوشهنشین میکند از جمله رفتاری که با آقای عسگر
اوالدی و ناطق شد و حاال با الریجانی و روحانی انجام میشود ،بیان
داشت :در جریان قدرت یکدست ،قرار نیست اصولگرایان میانهرو و

معتدل در قدرت باشند.
وی درباره اینکه روحانی و الریجانی در سکوت خبری به سر میبرند،
آیا این وضعیت زمزمه حذف و گوشهنشــینی آنها قلمداد میشود،
خاطرنشــان کرد :یک مقداری باید صبر کــرد و رصد کردن اوضاع
سیاســی کشور پرداخت تا ببینیم چه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد؛
اگر قرار باشد جریان تندرو حاکم همچنان حکومت خودشان را ادامه
دهند به نظر میآید جریان عاقل ،معتدل و خردورز جریان اصولگرا به
محاق فراموشی خواهند رفت؛ تا وقتی مجددا ً فضایی به وجود بیاید.
مهاجری تصریح کرد :اما جریان معتدل عاقلی وجود دارد که جوانتر
هستند و ایدههای کارآمدی نیز دارند اما فع ً
ال تماشاچی هستند و کار
خاصی انجام نمیدهند .زمانی که فضا برای آنها فراهم شود ،عرض
اندام خواهند کرد.
وی درباره ضرورت شکلگیری احزاب فراگیر ،گفت :ضرورتی به
وجود احزاب فراگیر نیســت چرا که وقتی میتوان از  ۲۹۰کرسی
مجلس ۲۷۰ ،کرسی را بدون هیچ حزبی برای یک جریان تصاحب
کنید ،دیگر حزب چه معنایی خواهد داشت؟ در جریان اصولگرایی و
چه بسا در کل جریانهای سیاسی کشور جریان فراگیر حزبی هرگز
موفق نخواهد بود.

محمدهاشمی:

اصولگرایان همه ارکان دولت و نظام را گرفتهاند
یک عضو کارگزاران سازندگی گفت :امکانات تبلیغی و رسانهای
جریان اعتدال و اصالح طلب کم است و صداوسیما و رسانهها
در اختیار اصولگرایان اســت اما فضای مجازی بستر مناسبی را
فراهم کرده است هر کسی میتواند در این فضا نظرات و ایدههای
خودش را طرح کند.
محمدهاشــمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنــا ،درباره این که
بعد از فوت آیت اهلل هاشــمی باب گفتوگوی جریان اعتدال
و اصالحطلب با هسته ســخت قدرت بسته شد و این روند با
مشکالتی روبهرو شده است؛ این جریانات باید چه راهی را در
پیش بگیرند که مانند ایشان با حاکمیت در تعامل باشند ،گفت:
جریان اعتدال را اگر منصوب به آقای هاشــمی بدانیم ،ایشــان
هنگامی که در قید حیات بودند و مســئولیت بر عهده داشتند،
یکسری برنامه ،استراترژی و یا سیاستهای کلی برای رفع بحران،
توسعه پایدار و مسائل گوناگون داشتند .به طور مثال مرحوم آقای
هاشمی در فضای بینالمللی میگفتند ما باید تنشزدایی داشته
باشم نه اینکه تنشافزایی کنیم.
این عضو حزب گارگزاران سازندگی ادامه داد :مرحوم هاشمی در
مورد مسائل داخلی به تولیدکنندگان همیشه سفارش می کردند
که شما تنها برای  ۶۰الی  ۷۰میلیون جمعیت ایران تولید را در نظر
نگیرید بلکه جمعیتی که برایشان تولید میکنید را  ۳۰۰میلیون
در نظر بگیرید چراکه کشورهای همسایه ما هم ه مشتاق هستند
با ایران رابطه داشته باشند و به دالیل اقتصادی محصوالت ایران
را مصرف کنند.
وی افزود :زیرا هزینه حمــل و نقل باال بود اما چون فاصله ما

چهارسویسیاست

جهاناقتصاد

با کشــورهای همسایه بسیار کم بود بنابراین حمل و نقل هزینه
ســنگین نمیشــد اگر کیفیت کارهای تولیدی ایران مطابق با
رقبای بینالمللیاش بود ،کشــورهای همسایه ترجیحشان این
بود که محصوالت ایران را مصرف کنند ،بنابراین آقای هاشمی
در حوزه تولید انبوه نظر داشــتند نه تولیدی که برای  ۳۰الی ۴۰
میلیون جمعیت باشد ،میگفتند اقتصاد بحث رقابت است ،شما
برنامهریزی و رقابت کنید.
این فعال سیاسی اصالحطلب یادآور شد :مرحوم هاشمی در مورد
رفاه و یا نیازهای مردم میگفتند ما نباید فقر را تقسیم کنیم ما باید
رفاه را بین مردم تقسیم کنیم میگفتند چه معنا دارد به طور مثال
اگر یک نان داریم  ۶نفر استفاده میکنند و جمعیتمان زیاد شد
آن را  ۷قسمت کنیم؟ میگفتند باید تولید را توسعه دهیم و تعامل
سازنده با جهان داشته باشــیم تا بتوانیم رفاه نسبی را به وجود
بیاوریم .ایشان در مورد رفاه تکیه بر اصل  ۳قانون اساسی داشتند
که در پانزده مورد دولت را موظف میکرد نیازهای جامعه را از
قبیل بهداشت ،آموزش و مسکن تامین کند .تالش ایشان بیشتر
در جهت پیاده کردن و تحقق بخشیدن به لزوم پیادهسازی قانون
اساسی بود که مسئولیت و تکلیف دولت را مشخص کرده است.
حال دولت میخواهد ناظر باشد و بخش خصوصی فعال باشد،
تولیدکننده کاال تولید و صادر کند و بتواند ارز و پولش را دریافت
کند و مسائل گوناگون دیگر؛ بنابراین در حقیقت آقای هاشمی
برای اداره کشور دکترین و برنامه داشت.
وی تاکید کرد :حال کســانی که بــه قول معروف دم از عدالت
میزنند و یا اینکه میخواهند مکتب ،فکر و اندیشه آقای هاشمی

هاآرتص:

بحرین و اسرائیل به دنبال همکاری
در زمینه مقابله با پهپادهای ایرانی هستند
یک روزنامه صهیونیســتی به نقل از منابع مطلع اســرائیلی با اشاره به سفر اخیر وزیر امور
خارجه رژیم صهیونیستی به بحرین و دیدار با مقامات عالیرتبه این کشور از جمله پادشاه آن،
گزارش داد که بحرین و اسرائیل قصد دارند در زمینه مقابله با پهپادهای ایرانی همکاری کنند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص ،یائیر الپید وزیر امور خارجه رژیم
صهیونیستی روز پنجشنبه در سفر به بحرین همراه با همتای بحرینیاش از یک ناو آمریکایی
بازدید کرد که به گفته مقامات اسرائیلی ،در بر دارند پیام روشنی به ایران است.
برخی منابع مطلع به هاآرتص گفتهاند که اسرائیل و بحرین به دنبال همکاری در زمینه پاسخ
به آنچه «حمالت پهپادی ایران» خوانده شده ،میباشند.
تصویری از الپید و عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین به همراه برد کوپر ،افسر
ارشد نیروی دریایی آمریکا در کنار «پ ِرل هاربر» ناو جنگی آمریکایی ثبت شده است که به
گفته یک مقاما اسرائیلی« ،یک رخداد راهبردی مهم» بوده است.
یک منبع مطلع اسرائیلی در این باره مدعی شده است « ،ایران در حال توسعه توانمندیهای
نظامی بدون سرنشین خود است ،مثل پهپادها ،اما موضوع فقط همین نیست ،و این مسائل
موجب نگرانی همه شده است».
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه با حمد بن عیسی الخلیفه ،پادشاه بحرین در منامه
دیدار کرد که رده باالترین ســفر رسمی اسرائیلی به این کشور حاشیه خلیج فارس ،از زمان
عادیسازی روابطش با اسرائیل در سال گذشته بوده است.
بنا بر اعالم مســئوالن اسرائیلی الپید و پادشاه بحرین درباره مسائل امنیتی از جمله ایران و
مسائل اقتصادی گفتوگو کردند .دیدار پادشاه بحرین با مقامات خارجی در سطح وزیران،
دیداری غیر معمول است.
ســفر الپید به بحرین و گزارشها درباره آن واکنش وزارت امور خارجه ایران را نیز در پی
داشت.
سعید خطیب زاده ،ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ،طی اظهاراتی در خصوص
سفر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به بحرین ،با یادآوری اقدام خفت بار حاکمان بحرین
در علنی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ،استقبال حقیرانه حاکمان این کشور از مقام رژیم
اشغالگر قدس را خالف خواست و رای مردم شریف و آزاده بحرین خواند.
سخنگوی وزارت امور خارجه هرگونه زمینه سازی برای تثبیت حضور مخرب اسراییل در
منطقه را در راستای تنش زایی و ناامنی بیشتر دانست و آن را محکوم کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اظهار تاسف از نادیده گرفتن جنایات روزمره رژیم صهیونیستی
علیه مردم ستمدیده و مظلوم اما مقاوم فلسطین از سوی حاکمان بحرین ،اظهار کرد :این گونه
اقدامات موجب مشروعیت افزایی رژیم صهیونیستی نخواهد شد و تاثیری نیز بر آرمان آزادی
قدس شــریف به عنوان قبله اول مسلمین جهان ،ندارد .خطیب زاده با تاکید بر این نکته که
این لکه ننگ از دامان حکام بحرین پاک نخواهد شد ،اظهارکرد :مردم منطقه همچنان مخالف
روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی باقی خواهند ماند.

در واکنش به قرارداد زیردریاییها؛

اروپا برنامه مذاکرات بازرگانی با استرالیا را به تعویق انداخت

اتحادیه اروپا مذاکرات برنامهریزی شده درباره گفتوگوهای بازرگانی با استرالیا را بر
سر تصمیم کانبرا برای لغو قرارداد بزرگ خرید زیردریاییهای فرانسوی و جایگزینی
آن با زیردریایی هستهای ساخت آمریکا در چارچوب پیمان آکوس ،به تعویق انداخت.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانس پرس؛ یک مقام اتحادیه اروپا در کانبرا که نامش
ذکر نشده ،با اعالم تاخیر یک ماهه آغاز مذاکرات بازرگانی آزاد تا نوامبر ،آینده آن را در
معرض شک و تردید قرارداده است.
دان تهان وزیر بازرگانی استرالیا که قرار بود برای این مذاکرات به اروپا سفر کند ،این
تصمیم را کم اهمیت برآورد کرد .اســترالیا در ماه گذشــته (سپتامبر) با لغو بی مقدمه
قرارداد چندین میلیارد دالری خرید  12فروند زیردریایی ســاخت فرانسه ،اعالم کرد
که قصد دارد زیردریاییهای دارای نیروی پیشرانه هستهای از ایاالت متحده خریداری
کند .به نظر میرسد این تصمیم کانبرا که موجب برخاستن درگیری بزرگ دیپلماتیک
با فرانسه به عنوان یکی از بزرگترین اعضای اتحادیه اروپا شد ،اکنون به روابط کانبرا
با تمامی این بلوک ،آسیب رسانده است.

را پیــاده کنند باید در حوزههای مختلف به این چارچوب عمل
کنند .در دوران سازندگی تعامل ما با دنیا بسیار متفاوتتر از قبل
و بعد جنگ بود ،ما در کشورهای منطقه و اطراف رابطه دوستانه
و تعامل خوبی داشتیم و مشکلی هم به وجود نیامد ،حال کسانی
که میخواهند تعامل داشته باشند ،چارچوب فکری مرحوم آقای
هاشمی مشخص است و باید در این چارچوب حرکت کنند.
عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد :اصولگرایان
در حال حاضر همه ارکان دولت و نظام را گرفتهاند؛ مجلس ،قوه
قضاییه ،قوه مجریه و نهادهای عمومی همه در اختیارشان است
اگر بخواهند واقع ًا به مردم خدمت کنند و کشور را از مشکالت
و بحرانها نجات دهند ،راهکارهای آقای هاشمی میتواند رافع
مشکالت باشد ،از بحرانها بکاهد و ما را به طرف توسعه پایدار
ســوق دهد که فرصتهای شغلی در کشور به وجود بیاوریم تا
مردم از صدقه گرفتن که حال به عنوان یارانه مطرح میشــود،
فاصله بگیرند ،چراکه اینطور موارد در دنیا مقبولیت ندارد و ملت
ایران هم به دنبال این نیست بیاید دائم بسته حمایتی بگیرد.
وی تاکید کرد :ایــران جوانان تحصیلکرده و متفکر زیادی دارد
که میخواهند در صحنه بینالملل خودشــان را نشــان داده و
کارهای مختلفی انجام دهند ،تولید و درآمد داشته باشند و اشتغال
ایجاد کنند .ایران امکانات بســیار خوبی دارد و میتواند یکی از
پیشرفتهترین کشورها در سایه این موارد باشد ،از همین رو چه
اعتدالگرا ،چه اصالحطلب و اصولگرا اگر بخواهند امروز کاری
برای ایران کنند جدای از این مسائل نمیتوانند موفق باشند و این
چیزی است مکتب آقای هاشمی بود.

هاشــکی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه حال که نهادهای
مختلف و قوا به گفته خودتان یکدســت شــدهاند جریانهایی
مانند اعتدالیون و اصالحطللبان چگونه باید باب گفتوگو را با
حاکمیت باز و مطالبات مردمی را پیگیری کنند ،اظهار داشــت:
باالخره جریانهای سیاسی هر کدام یک محورهایی دارند ،وقتی
بحث اشتغال است ،باید مشخص شود چگونه میخواهند آن را
انجــام دهند و هنگامی که بحث تولید را مطرح میکنند باید به
خودکفایی برسند و یا وقتی بحث روابط بینالملل است بگویند
چه خواهند کردد اینها همه راهکار میخواهد و آقای هاشــمی
راهکارش را ارائه داده اســت ،آن هم این اســت که ما با طرح
موضوعات به طور شفاف با همدیگر صحبت کنم.
رئیس دفتر رئیسجمهور در دولت سازندگی خاطرنشان کرد :البته
امکانات تبلیغی و رسانهای جریان اعتدال و اصالحطلب کم است
و صداوسیما و رسانهها در اختیار جریان اصولگرا است که کمتر
به این مسائل میپردازد اما به هر حال راهکارها اینها است و
هر کسی میتواند به یک شیوه انجام دهد.
وی تاکید کرد :امروز در فضای مجازی میشود خوب کار کرد،
فضای مجازی بستر مناسبی را فراهم کرده است هر کسی میتواند
در این فضا نظرات و ایدههای خودش را طرح کند ،مسائلی که
در ایران مطرح است ،در کشورهای دیگر هم وجود دارد و استثنا
نیست.
هاشــمی تاکید کرد :نظرات مقام معظــم رهبری هم بر تولید و
توســعه و تعامل همراه با عزت و احترام بنا با حفظ منافع ملی
استوار است که باید از آنها استفاده کرد.

یک مقام مسئول مطرح کرد:

ادامه مذاکرات برای استفاده از  ۳میلیارد دالر پول بلوکه شده ایران در ژاپن

رییس کمیته مشــترک بازرگانی ایــران و ژاپن اظهار
داشــت :ســفیر ایران در ژاپن و همچنین وزیر امور
خارجه در حال پیگیری موضوع پولهای بلوکه شده
ایران در ژاپن هســتند و آقای رییسی هم درگیر این
موضوع هستند تا بتوانیم به نحوی از این پولها استفاده
کنیم .به نظر میرسد که شاهد خبرهای خوبی باشیم.
بهرام شــکوری در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی
ایلنــا در مورد وضعیت تجاری ایــران و ژاپن اظهار
کرد :مبادلــه ما با ژاپن نه تنها افزایش نداشــته بلکه
دچار کاهش هم شــده چراکه صادرات نفتی ما افت
داشــته اســت .صادرات دیگر محصوالت ما نیز به
واسطه تحریمها کاهش پیدا کرده و واردات ما از این
کشور بیشتر شامل ماشــینآالت بود نیز همین روند
را دارد؛ در واقع کشــورهای دیگر مانند چین در این
راستا جایگزین ژاپن شــدهاند .از دیگر کشورها هم
به صورت غیررســمی این اقالم وارد کشور میشوند
اما ژاپنیها از آنجا که شــریک تجاری آمریکا هستند
و ســرمایهگذاریهای زیادی را در این کشور انجام
دادهاند ،احتیاط بیشتری میکنند.
وی افزود :حجم مبادالت ما با ژاپن به قدری کم است
که در واقع قابل گفتن نیســت .در برخی از موارد هم
مبادالتــی با ژاپن داریم اما به ایــن دلیل که به خاطر

تحریمها نمیتوانیم با آنها مستقیم وارد مبادله شویم،
این اتفاق از طریق کشــورهای ثالث رخ میدهد ،در
نتیجه این آمار دقیقی از آن وجود ندارد .به ظاهر مبادله
ما با کشورهای همسایه مانند ترکیه ،امارات ،عمان و
 ...اتفاق میافتد اما عمال برخی از کشورهای اروپایی
و همینطور آسیایی مانند ژاپن هم در این مبادله حضور
دارند .بنابراین اعداد و ارقامی هم که منتشــر میشود
واقعی نیست.
رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن در پاسخ
به ســوالی در مورد وضعیت صادرات فرش ایران به
ژاپن گفت :ما صادرات فرش را به کشورهای اروپایی
و آسیایی مانند ژاپن همیشه داشتهایم و هنوز هم داریم
اما آمار آن زیاد نیســت .ایران به ژاپن صادرات فرش،
آبمیوه ،میگو و آبزیان و ...دارد.
وی همچنیــن اضافه کــرد :قاعدتا مــا نباید به ژاپن
حتی به صورت غیررســمی صادرات نفتی داشــته
باشــیم ،چراکه حتی اگر ژاپن مایل به خرید نفت به
صورت غیررسمی از ایران باشد با توجه به اینکه پول
فروشهای قبلی نفتی ما به این کشور هنوز پس داده
نشده ،صادرات مجدد منطقی نیست.
شکوری در مورد وضعیت پولهای بلوکه شده ایران
در این کشــور بیان کرد :میزان پول بلوکه شده ما در

ژاپن  3میلیارد دالر اســت ،دولت جدید هم درحال
پیگیری است که بتوانیم این پول را آزاد کنیم .توصیه ما
این بود که میتوان برای تهیه واکسن از پول بلوکه شده
استفاده کرد ،واکسن خریداری شد اما بعید میدانم از
این پول استفاده شده باشــد .دولت باید تالش خود
را بکند تا بتواند این پول بلوکه شــده را در هر قالبی
آزاد کند برای مثال میتوان در قبال آن ماشــینآالت،
تجهیزات و فناوریها را وارد کرد.
وی اضافه کرد :به هر حال ژاپن کشــوری اســت که
صاحب همه نوآوریها ،فناوریها و تکنولوژیهای
روز دنیا است .هر آنچه که در اروپا و آمریکا به دنبال
آن میگشتیم ژاپن دارد بنابراین اگر ما بتوانیم در قبال
پولهای بلوکه شــده خود تجهیزات ،ماشینآالت و
تکنولوژی وارد کنیم ،میتواند کمک شایانی به کشور
باشد .برای مثال ماشینآالت معدنی در حوزه حفاری
و اکتشاف میتوانند از ژاپن وارد شود.
شکوری همچنین خاطرنشان ساخت :سفیر ایران در
ژاپن و همچنین وزیــر امور خارجه در حال پیگیری
موضوع پولهای بلوکه شــده ایران در ژاپن هستند و
آقای رییسی هم درگیر این موضوع هستند تا بتوانیم به
نحوی از این پولها استفاده کنیم .به نظر میرسد که
میتوانیم شاهد خبرهای خوبی باشیم.

رئیس جمهوری در جریان سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد؛

عشایر نقش موثری در رونق اقتصادی کشور دارد
رئیس جمهور در ادامه برنامههای سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد در جمع گروهی
از عشایر بویراحمدی در تنگه گرگو حضور یافت و گفت :عشایر نقش موثری در
رونق و تقویت اقتصادی کشور دارد .
به گزارش ایرنا ،سید ابراهیم رئیسی روز جمعه به منطقه استقرار عشایری تنگه گرگو
و به صورت رو در رو با آنها گفت و گو کرد و در جریان مشکالت آنها قرار گرفت.
رئیس جمهوری همچنین مانع از اقدام یکی از خانوادههای عشــایر برای سر بریدن
گوسفند قربانی شد و با قدردانی از ابراز محبت آنان با حضور در چادر این خانواده
پای سخنان شان نشست و با گرمی با آنان گفتگو کرد.
عشایر نقش موثری در رونق اقتصادی کشور دارد
رئیسی در چادر دیگری در جمع معتمدین و بزرگان عشایر بویراحمدی حضور یافت
و درباره مشکالت و درخواستهای آنان و راهکارهای حل و فصل مشکالت مطرح
شده با بزرگان عشایر به گفتگو پرداخت.
رئیس جمهوری با بیان اینکه عشایر همواره در عرصههای دفاع و حمایت از انقالب،
نظام اسالمی و آرمانها و ارزشها خوش درخشیدهاند ،گفت :عشایر همواره با جان،
مال و هســتی خود از انقالب اســامی حمایت کردهاند و امروز نیز حرکت عظیم

اقتصادی آنان نقش موثری در تحقق رونق اقتصادی کشور دارد.
عشایر نقش موثری در رونق اقتصادی کشور دارد
رئیسی افزود :عشایر کشور اعم از پیر و جوان و زن و مرد در حرکت عظیم اقتصادی
و تولیدی فعال و نقشآفرین هستند و میتوان آنها را الگویی از همافزایی در تولید
نام برد.
رئیس جمهوری با اشــاره به درخواستهای مطرح شده از سوی معتمدین و سران
عشایر در این دیدار ،گفت :به طور جدی پیگیر حل مشکالت شما در زمینه کم آبی
هستیم و از سوی دیگر تالش خواهیم کرد نقش واسطهها و دالالن در فروش صنایع
دستی و محصوالت غذایی عشایر حذف شود تا سود اصلی زحمات و تالشهای
زنان و مردان کوچنشین نصیب خودشان شود.
رئیسی به استاندار کهگیلویه و بویراحمد دستور داد در کوتاهترین زمان ممکن و در
روزهای آینده جلســات و نشستهایی با عشایر برگزار کند تا مشکالت آنان را در
حضور خودشان مورد بررسی قرار داده و آن دسته از مشکالت که در خود استان قابل
حل و فصل هستند ،به سرعت حل شده و مشکالتی که نیاز به تصمیمگیری دولت
دارد نیز به هیات دولت ارائه شوند.

پاسخ سفیر ایران در آذربایجان به شیطنت سفیر رژیم صهیونیستی

خوابهای صهیونیسم برای منطقه هرگز تعبیر نخواهد شد
ســفیر جمهوری اســامی ایران در آذربایجان در واکنش به اظهارات ســفیر رژیم
صهیونیستی در باکو گفت :خوابهای صهیونیسم برای این منطقه هرگز تعبیر نخواهد
شد.
به گزارش ایرنا« ،ســیدعباس موسوی» سفیر جمهوری اسالمی ایران در باکو روز
جمعه در توییتر و واکنش به اظهارات سفیر رژیم صهیونیستی در این کشور نوشت:

ما برای همه یهودیان و مسیحیان و دیگر پیروان ادیان الهی احترام ویژه قائل هستیم؛
ولی مطمئن هستیم جمهوری آذربایجان و فلسطین برای همیشه کشورهای اسالمی
باقی خواهند ماند.
ســفیر جمهوری اســامی ایران در باکو در ادامه این توییت نوشــت :خواب های
صهیونیسم برای این منطقه هرگز تعبیر نخواهد شد.

دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

درپی سقوط کابل و سلطه دوباره طالبان بر افغانستان ،جهان آنها را به تشکیل دولتی فراجناحی و در
برگیرنده همه اقوام و گروههای سیاسی دعوت کرده و به رسمیت شناختن دولت جدید ،آزاد کردن
منابع مالی و هرگونه کمک مالی را منوط به تحقق این امر کردهاست .از طرف دیگر طالبان نیز مکررا ًبر
این نکته تاکید کردند که دولت جدید فراجناحی بوده و همه اقوام در آن مشارکت خواهند داشت .با
اعالم دولت موقت مشخص شد که طالبان برنامهای برای تشکیل نظام سیاسی همه شمول نداشته و بنا
ندارد غنایم را با دیگران تقسیم کند .کابینه طالبان طالب-شمول هم نیست ،چه برسد به افغان-شمول.
از  22عضو کابینه  20نفر از اعضاء شبکه حقانیاند .در والیت هرات نیز که  %75نفوس آن تاجیک
و  %90فارسی زبانند همه مسئولین از باال تا پائین از قوم پشتون انتخاب شدهاند ،اما تفکر طالبانی به
پستهای سیاسی ختم نشده و اخیرا ً اشرف غیرت به ریاست دانشگاه کابل انتخاب شد .وی در سال
 2008میالدی مدرک کارشناسی خود را در رشته خبرنگاری از دانشگاه کابل گرفت .دانشگاه کابل
در سال  1311یعنی دو سال قبل از دانشگاه تهران تاسیس و قدمتی  90ساله دارد .در پی اظهارات
تند اشرف غیرت مبنی بر اینکه دانشگاه جای فحشاء نیست و ما قدرت را به زور گرفتیم و آن را
با دیگران قسمت نخواهیم کرد ،اتحادیه استادان دانشگاههای افغانستان واکنش نشان داده و خواستار
تجدیدنظر مقامات طالبان در این زمینه شد .رئیس جدید در ارتباط با برنامههای آینده دانشگاه اعالم
داشت جدا کردن زنان از مردان ،تعطیلی رشتههای هنر از جمله موسیقی و اسالمیزه کردن دانشگاه
منطبق بر قرائت طالبانی از مهمترین برنامههای وی است .به نظر می رسد همه شمولی و تنوع در
دولت جدید افغانستان به تفاوت مبلغ جایزه تعیین شده از سوی ایاالت متحده برای دستگیری برخی
اعضای دولت طالبان خالصه میشود.
حمایت قاطع مردم ایران از احمد مسعود در مقابله با طالبان حاکی از آن است که جامعه ایرانی تفکر
طالبانی و طالبانیسم را برنمیتابد .بخش بزرگی از ملت ایران با حمایت خود از شیر پنجشیر در واقع
بانگ برمیآورد که به بلوغ اجتماعی و فرهنگی رسیده و گام به دوران مدرن نهاده است.
در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران نیز همه نامزدان بر مدیریت فراجناحی و مشارکت زنان،
اقوام و مذاهب گوناگون در قدرت تاکید داشتند .اما در عمل شاهد آنیم که در دولت جدید جایی
برای افکار متنوع یافت نشده و به گونهای از یکدست شدن صحبت به میان کشیده میشود که گویی
این یک مزیت است .ترکیب مدیریتی دولت جدید این حقیقت را آشکار میسازد که علیرغم همه
وعدهها ،نظام مدیریتی کشور بر ادامه روشهای قبلی تاکید داشته و عملکرد فراجناحی و همهشمولی
صرف ًا یک وعده انتخاباتیست و نه بیشتر! انتظار میرفت دولت جدید به گونهای چیده شود که بخش
بزرگی از جامعه احساس کند در اداره امور کشور نقش داشته و بتواند با آن ارتباط برقرار کند .لیکن
با مشاهده ترکیب دولت جدید و گردهم آمدن همان چهرههای قبلی مردم به این نتیجه میرسند که
قرار است کشور به دستان توانمند افرادی در مسیر توسعه و رفاه قرار گیرد که خود در رساندن آن به
شرایط دشوار فعلی نقش اساسی داشتهاند .جامعه وقتی میبیند که یکایک نامزدان ریاست جمهوری
بهجز دو نفری که خط فکری متفاوتی داشتند در قدرت حضور داشته و سهم خود را گرفتهاند ،با
خود میگوید که مساله اصلی تقسیم غنایم است و نه پاسداری از منافع م ّلی .در چنین شرایطی چگونه
میتوان انتظار داشت مردم در انتخابات بعدی حضور گرم و پرشور داشته باشند؟
آری ،چنانچه به ظاهر بسنده کرده و با نگاهی سطحی بنگریم وجه تشابهی بین طالبان افغانستان و
دولتمردان ایران یافت نمیشود .اما قطع ًا مساله فراتر از این است و در ارزیابی و مقایسه این دو باید
عمیقتربهمسالهنگریست.
نالمللی از اعتبار ویژهای
دانشگاه تهران با قدمتی نزدیک به یک قرن در کارزار علمی در صحنه بی 
برخوردار است .وزیر جدید علوم در اقدامی عجوالنه سرپرست جدید این دانشگاه را منصوب کرد
که البته این اقدام در حیطه اختیارات قانونی ایشان است .اما دانشگاه پادگان نیست که فرمانده حکم
کند و بقیه بدون قیدوشرط اجرا کنند .اساس ًا معنی و مفهوم ریاست دانشگاه نه تنها در ایران بلکه در
جهان با ریاست سایر سازمانها متفاوت است .راه درست آن است که رئیس دانشگاه نه با صدور فرمان
ملوکانه بلکه با تفاهم ،تعامل و در نهایت ریش سفیدی انتخاب شده تا با درایت و مشارکت حداکثری
دانشگاه را به سوی اهداف تعیین شده پیش ببرد .اساتید دانشگاه به درست یا غلط ،در ضمیر ناخودآگاه
خود بر این عقیدهاند که بهتر از هر کسی به وظایف خود واقفند و نیازی به رئیس ندارند .در ذهن
دانشگاهیان ،اعم از اساتید و دانشجویان ،رئیس دانشگاه برای صدور فرمان گمارده نشده بلکه وظیفه
ایشان اجرای نظرات جامعه دانشگاهیست .به همین دلیل است که در دانشگاههای معتبر جهان اساس ًا
دولت و وزارت مربوطه در انتخاب رئیس دانشگاه نقشی ندارند.
از آنجا که وظیفه دانشگاه توسعه علم ،تحقیقات و فناوری و تربیت نسل جوان است ،اساس ًا با سیاست
فاصله داشته و نباید انتظار داشت که با تغییر خط سیاسی دولت روسای دانشگاه تغییر کنند .نقش
رئیس دانشگاه مدیریت اجرایی است و باید تابع تصمیمات هیات امناء و شورای دانشگاه باشد که با
برخورداری از تجربه و به دقت اهداف بلندمدت دانشگاه را تدوین میکنند و نه ابزاری برای رسیدن
به اهداف سیاسی کوتاه مدت .باید قبول کرد که عملکرد دانشگاه فراتر از رقابتهای سیاسی است
و پیامدهای آن طوالنیتر از عمر دولتها بوده و میتواند تحول کشور در یک عصر را در برگیرد.
ایاالت متحده آمریکا طی 150سال 29رئیس جمهور به خود دیده اما در همین دوران طوالنی دانشگاه
هاروارد تنها  9رئیس داشــته است! تجربه نشان داده است وقتی در فرآیند انتخاب رئیس دانشگاه،
اعضاء هیات علمی به عنوان بازوی مشورتی مشارکت داشتهاند نتیجه مثبت بوده و در مواردی که
رئیس دانشگاه با دستور وزارتی و از باال تعیین شده ،اکثریت اعضای هیات علمی همکاری نکرده و
فعالیتهای علمی و تحقیقاتی از نظر کیفی تحت تاثیر قرار گرفته است .باید اذعان داشت که در سایر
سازمانهای دولتی شرایط به گونه دیگریست .در این موارد بدنه سازمان به این باور رسیده که رئیس
را مراجع باالتر انتخاب کرده و سعی میکند با آن کنار بیاید و یا حداقل نمایش آن را بازی کند .اما
چنانچه قرار باشد ،مطابق معمول رئیس دانشگاه را وزیر علوم به شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد
کرده و این شورا وی را تائید کند بدون آنکه در این فرآیند از شوراهای مختلف در دانشگاه که اعضای
هیات علمی را نمایندگی می کنند نظرخواهی شود ،نتیجه خوبی نخواهد داشت .خوب است قبل از
اینکه طالبان و طالبانیسم را نکوهش کنیم نگاهی به خود انداخته و منصفانه رفتارمان را ارزیابی کنیم.
چنانچه قرار باشد با تغییر دولت روسای دانشگاه با هدف همخوانی سیاسی جابجا شوند ،توسعه کیفی
علم و تحقیقات در کشور و دستیابی به جایگاهی واال در منطقه خیال باطل بوده و باید برای ارزیابی
نظام آموزش عالی کشور به همین روش فعلی یعنی تولید علم آن هم از نوع بیمصرف آن و انتشار
مقالهدلخوشکنیم.

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده
ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
• مدیر مسئول :سعیدتقیپورچنگیز
• سردبیر :مهدی زاهدی
• مدیرامور اجرایی و مالی :الهام معظمی گودرزی • مدیر بازرگانی :ملیحه مکرمی
•هیئت تحریریه :علی شفائی • مرتضی ابراهیمی • مهناز اسماعیلی • گلناز پرتوی مهر
•گرافیک و صفحه آرائی  :عطیه نوبخت
•عکاس  :مسعود روستا
•مدیر فناوری اطالعات  :مریم قجر
• 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 :
021-88822910
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها:
•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:
•چاپخانه :چاپ صمیم •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،جاده مخصوص کیلومتر  ،۹شرکت عالءالدین ،پالک  ،۲۰۳سوله چاپ صمیم •پخش
سراسری :احمد جراری •تلفن44533725 :
• 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 با کسب  61/34امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی
کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست یابد.
• 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/jahaneco:
• اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneco :
• تلگرامhttps://telegram.me/jahaneghtesad :
• فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneco :
• آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
• یوتیوبhttps://youtube.com/channel/jahaneco :
http://www.rgs.org.ir
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد

جامعه انسانی 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 باشــند .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 .متن کامل منشور اخالقی جهان اقتصاد براین پایه
و در سه محور حقوق ،خط قرمزها ،و رویهها تنظیم شده ،و در  16بند در آدرس http://jahaneghtesad.
 com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

