عارف در نشست خبري:

نشانههایی جدید از ترمیم کابینه

از دولتي حمایت کردیم
که اصالحطلب نیست

مشاور رئیسجمهوری :احتمال
دارد کابینه دچار تحوالتی شود

گروه سیاست :محمدرضا عارف روز گذشته در نشست
خبــري تأکید کرد :گفتوگــو در ذات انقالب و فرهنگ
ماســت و ما همواره از آن اســتقبال کردهایم اما شاید
یکي از چالشهاي کشــور و انقالب این است که با هم
گفتوگو نميکنیم .رئیس فراکسیون امید...

گروه سیاست :بعد از کمتر از یک سال از رویکارآمدن
دولــت دوم حســن روحانی ،شــواهد و قراین نشــان
میدهد که دولتیها کمکم به این نتیجه رسیدهاند که
با توجه به التهابات و شرایط اقتصادی این روزها ،باید
در کابینه و بهویژه در تیم اقتصادی دولت...
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چالش قیمت ارز و پیشفروش سکه چه بود؟
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به صادرات باز شد
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فیلمسازان ایرانی
جامانده از ویزا
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جامه قانون بر پیکر شفافیت

ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر

روﯾﮑﺮد ﺟﻠﯿﻠﯽوار ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد؟

ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻘﺮهﮐﺎر  .ﺣﻘﻮقدان
 .۱در کــوران تحریم ،شــرنگ تلخ
اخبــار ســوداگريهاي مخفیانه از
تیر چرخ و سنگ فالخن بدتر است.
بهشــت آرام سرشــت مفســدان،
تاریکخانه مرموز ناشفافیت است؛
پشــت درهاي بســته نامحرمپنداري افــکار عمومي،
کنج مخفیگاه چهرههاي ماسکزده رمزآلود ،در کنف
خاموشســازي نورافکن برجهــاي مراقبت عمومي،
وضعیت همان اســت که بود .اژدهاي فساد ،جانگداز
و جهانســوز ،خــون ميخورد و قداره ميکشــد؛ چه
جنگ تحمیلي باشد ،چه توسعه تدریجي و چه تحریم
تحمیلي.
 .۲طرح سوژه فهرست شرکتهاي دریافتکننده
ارز دولتي ،یا بازیگران مخل بازار سکه و طال ،یا افشاي
فیــش حقوق نجوميهــا ،یا بدهکاران دانهدرشــت
بانکــي ،یا اخبار نهیب بخش اختــالس صندوقها با
نامهاي گولزننده یا داستان مؤسسات مالي و اعتباري
کاغذي یا افشــاي امــالک نجوميبگیران ،همه از یك
جنس اســت؛ فعال مایشــاي این قصه هرکس از هر
دسته و قماش و حزبي که باشد ،از جرگه مردم نیست
و ایــن همه ،گواه یک بختــک خفته بر خیر عمومي و
زالوي خونخوار منافع ملي است.
 .۳ته دل مردم را خالي نکنیم؛ راهحل چیســت؟
»شــفافیت« و تمکین به تبعات روشنگر آن .اگر تدبیر
نشــود ،وضع همان اســت که بود .راهکار چیست؟
تغییــر ،اصــالح ،عــزم و اراده؛ نه شــعار ،ژســت و
ســخنراني .میانراههاي فســاد باید بدون روتوش و
رودربایستي بسته شــود .دریچه نفوذ اینجاست ،کجا
را ميگردیم؟
 .۴تجربه جهاني ،معرف سیستم عملکرد عبور از
بحران فســاد ضمن طراحي رژیم حقوقي اثربخشی
براي تحقق شــفافیت اســت؛ افشــاگري مــوردي با
انگیزه سیاســي یا مشــت نمونه خــروار را روکردن،
هنر نیست .سخن از شــفافیت سیستماتیک و مستقر
در رژیم حقوقي همســاز بــا هنجارهاي ملي و بومي
است؛ اکنون خبر تدوین »پیشنویس الیحه شفافیت«
از ســوی دولت ،مغتنم اما دیرهنگام اســت .دســت
نامرئي حلقههاي ذينفع مخل این الیحه را باید قطع
کرد و ضمن آسیبشناســي وضع حقوقي موجود ،بر
راهحلهــاي عیني عملي تحققپذیر تمرکز داشــت.
اهمیــت این موضوع براي افکار عمومي باید روشــن
شود.
 .۵حکمراني آدابي دارد و مانند یک علم تجربي،
باید از پس آزمون و خطا و رشدیافتنها ،ارتقاي وضع
موجود و نیل به موقعیت مطلوب را رقم زد.
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ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ واﻋﻆ ﻣﻬﺪوي
امروز کشور عزیزمان با شرایط حساسي مواجه است.
رئیسجمهــوری بداخــالق و هنجارشــکن آمریکا
رســما فروپاشي جمهوري اســالمي را در دستور کار
خود قرار داده اســت و نخستوزیر کودککش رژیم
اشغالگر قدس ،با سوءاستفاده از درخشش تیم ملي
فوتبال ایران در جام جهاني  ۲۰۱۸روســیه و برخالف
بدیهيترین بایستههاي بینالمللي ،مردم وطنپرست
و باایمان ایران را بيشــرمانه به شورش خیاباني فرا
ميخواند .دولت استکباري آمریکا وقیحانه تعهدات
امضاشــده خود را زیر پا ميگذارد و بر طبل تشــدید
تحریمهــاي همهجانبــه ميکوبــد .گویي شــیطان
جنگ همهجانبه خود را علیه
بزرگ ،آخریــن صحنه ِ
ملت ســربلند ایران کلید زده است و همه امکانات و
توان خود را نیز براي تحقق آن به کار گرفته اســت.
فشارهاي آمریکا علیه ملت ایران تازگي ندارد! حتي
در رژیم ســابق ،آنجا که دولت مرحوم دکتر مصدق،
عزم اســتقالل اقتصــادي کرد ،کرومیــت روزولت با
همدســتي اشرف پهلوي و عاملیت شعبان جعفري
کودتا را سازمان دادند؛ در ســالهاي بعد از پیروزي
انقــالب ،غائلههــاي تجزیهطلبانــه ،حمله طبس،
کودتاي نوژه ،تحریکات منطقهاي ،جنگ ،حمایت از
تروریستها ،بمباران ســکوهاي نفتي و دهها اقدام
مداخلهجویانــه و ضدملي دیگر در کارنامه عملیات
آمریکا علیه ملت ایران قرار داشــته است .وزیر دفاع
آمریکا زماني صراحتا از »لزوم ریشهکني ملت ایران«
ســخن گفته اســت! در آغاز تیرماه جاري ،ریاســت
محترم جمهوري در جلســه اختصاصــي با مدیران
ارشــد دولت شــرایط خطیر کنوني را متذکر شــدند
و بر اراده مســتحکم دولت در مقابلــه با این جنگ
تمامعیــار دولت آمریــکا تأکید کردنــد .معاون اول
ریاســتجمهوري و وزیر امور خارجه نیز بر اهمیت
کار و تــالش و صرفهجویــي در مقابلــه با شــرایط
فعلي تأکید کردند .اینجانب وظیفه خود دانســتم تا
در گفتوگویي صمیمانه با شــما عزیزان مسئولیت
خطیر و رســالت و نقش تاریخي خودمان و جایگاه
وزارت متبوع و صندوق بیمه کشــاورزان ،عشــایر و
روستاییان را بازبیني کنم؛ باشد که نگرشها ،رفتارها و
فعالیتهایمان متناسب با شرایط خطیر کنوني تنظیم
شــود .در مواجهه با این جنگ تمامعیار و دشــمني
وســیع و گســترده و عزم براندازي انقالب اسالمي و
نابودي ســرزمین ایران ،وظیفه ما چیســت؟ دولت
جمهوري اسالمي ،وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعي

و صندوق بیمه عشــایر و روســتاییان ،هریک در این
برهه حساس تاریخي کشور چه رسالتي دارند؟ کدام
اولویتهاي اجرائي و مدیریتي را باید در دستور کار
خود قرار دهند؟ مهمترین اولویت دولت در شــرایط
فعلي افزایــش اعتماد و القــاي آرامش و اطمینان
اســت .ملت ایران دوران جنگ و حمالت رژیم بعث
عراق را طي کرده اســت .رئیسجمهــوری محترم
در سخنراني روز چهارشــنبه گذشته خود خاطراتي
را بیــان کردند که پدافند ضدهوایي کشــور بهنوبت
روشن ميشد و تجهیزات الزم براي فعالیت همزمان
کل سیســتم پدافندي در کشور وجود نداشت؛ ایشان
دردمندانــه حتي از اجبار به خاموشکردن سیســتم
پدافندي اقامتگاه امام امت)ره( در جماران ســخن
گفت! در همه آن شــرایط شــدیدترین تحریمها هم
علیه ملت ایران اعمال ميشد .تحریمها و مشکالت
فعلي یقینا از فشــارهاي جنگ و محاصره اقتصادي
و تروریسم منافقین شــدیدتر نیست؛ ملتي که بر این
مجموعه وسیع از مشــکالت پیروز شده است ،یقینا
بــر لگدپرانيهاي کودکانه آقاي ترامپ و نتانیاهو نیز
فائق خواهد آمد و با توکل بر خداي یکتا محلي براي
نگراني باقي نميماند.اراده مقاومت :در دوران جنگ،
اراده شکستدادن دشمن بعثي و حامیان استکباري
آن باالتــر از همه مشــکالت بــود .امروز هــم اراده
مقاومت و ایســتادگي در برابر زیادهطلبي استکبار در
میان مردم و مسئوالن جمهوري اسالمي ایران شکل
گرفته است .مصداق آن نیز کالم رئیسجمهوري در
همان جلسه با مدیران ارشــد نظام است که گفتند:
»امروز اراده ما این اســت کــه اراده رئیسجمهوری
آمریکا در نابودکردن ایران را در هم بشــکنیم «.عزم
مدیریتــي و اراده ملي در مقاومت و تســلیمناپذیري
در برابر زورگویي و عهدشــکني دشــمن رکن مهمي
در غلبه بر مشــکالت فعلي است .تجربه نشان داده
است که فشــارهاي خارجي و محاصره اقتصادي و
تحریم و جنگ و بمباران و حمله نظامي ،در برابر کوه
ایمــان و عزم ملي و اراده آهنین ایرانیان رنگي ندارد.
توانمندســازي و حمایت از مســتضعفان :در شرایط
تحریم ،آســیبپذیرترین گروههاي اجتماعي را فقرا
و محرومان تشــکیل ميدهند .بار مالي و نیز فشــار
رواني تورم و گراني در وهله نخســت فقرا و اقشــار
کمدرآمــد را هدفگیري ميکنــد .وزارت کار ،تعاون
و رفــاه اجتماعي اصليترین دســتگاه اجرائي براي
توانمندسازي فقرا و بهویژه بسط و گسترش بیمههاي
پایه اجتماعي بهعنوان ســپر مقاومت ملي در برابر
تحریمهاســت .نظام الیهبندي اجتماعي که با الهام
از قانــون نظام جامع رفــاه و تأمین اجتماعي تنظیم
شده اســت ،آخرین مراحل اجرائيشدن و تصویب را
در هیئت وزیران طي ميکند.

ادامه در صفحه ۴

ﻧﺎﺻﺮ ذاﮐﺮي
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎد
عنوان »جلیلي« شاید براي بسیاري از افراد یادآور
سیاستمداري باشد که شش سال مسئول مذاکرات
پرونده هســتهاي ایران بود ،در انتخابات ســال ۹۲
داوطلب تصدي سمت ریاستجمهوري شد و رأي
چنداني کســب نکرد؛ اما بــراي نگارنده »جلیلي«
عنوان کلي نوعي نگرش به اقتصاد و سیاست کشور
است که ممکن اســت در برنامه انتخاباتي نامزدي
دیگر یا برخي احزاب همســو نیز دیده شود .به بیان
دیگر ،بــه جلیلي نه بهعنوان یک شــخص که باید
مثل همه چهرههاي سیاسي به اندیشهاش احترام
گذاشته شــود ،او را بهعنوان یک طرز فکر خاص با
همه محدودیتهــا و ضعفهایش ميشناســم.
مهمترین ویژگيهاي رویکــرد جلیلي به اقتصاد و
سیاست را به شرح زیر ميتوان خالصه کرد:
 -۱تقدم سیاست و امنیت بر اقتصاد و معیشت:
در چند دهه گذشــته اقتصاد ایران معموال زیر سایه
سنگین سیاست قرار داشته و به قول رئیسجمهور
روحانــي ،به سیاســت خارجــي و داخلــي یارانه
پرداخت شــده اســت .برخي از فعاالن سیاسي که
مدافع شیوه فعلي هستند ،معتقدند رشد اقتصادي
و بهبود وضع معیشت مردم اهمیت کمتري نسبت
به اهداف سیاســي دارد .آنان در مقابل هزینههایي
که این رویکرد به اقتصاد خانوارها تحمیل ميکند،
مــردم )البته فقط عامــه مردم!( را بــه روزي یک

وعــده غذاخــوردن و قانعبودن به اشــکنه دعوت
ميکنند .ســخنان رئیسجمهور روحاني در ديماه
 ۹۳را ميتــوان در تقابل با این نگاه حاکم دانســت
کــه ميگفت بگذاریم یک دهه هم سیاســتمان به
اقتصادمان یارانه بدهد .رویکرد جلیلي سرسختانه
از تقدم سیاســت بــر اقتصــاد دفاع ميکنــد و از
تحمیــل هزینــه بر عامه مــردم و کوچکترشــدن
سفره آنان هراســي ندارد؛ البته ممکن است گاه با
هدف بهرهبرداري انتخاباتي ،ســخنوران حامي این
رویکرد از مشــکالت معیشــتي مردم سخن بگویند
و دولتمــردان حــزب رقیــب را بــه بيتوجهي به
دشواريهاي زندگي مردم متهم کنند.
 -۲بياعتنایــي به ضــرورت تعامل بــا جهان:
جلیلــي و همفکرانــش باور دارند براي پیشــرفت
کشــور نیازي به رابطه سالم و سازنده با بقیه جهان
نداریم و ازاینرو ،نباید براي برداشتهشدن تحریمها
از پیــش پــاي اقتصادمان بهایــي بپردازیم .او چند
ســال پیش ادعا کرد ایران تحت شرایط تحریم هم
ميتواند ســاالنه  ۲۰۰میلیارد دالر صادرات داشــته
باشد.حامیان رویکرد جلیلي حتي تالش براي ثبت
جهاني میراث فرهنگي کشورمان را با هدف معرفي
به جهانیان و کســب درآمد احتمالي از طریق رشد
گردشــگري بياهمیــت ميدانند .بــرای مثال ،در
زمســتان  ۹۳یکي از سخنوران این گروه در ماجراي
ثبت جهاني میدان امیرچخماق یزد گفت یونســکو
چه حقي دارد براي ما تعیینتکلیف کند!
 – ۳کمتوجهي به شایستهساالري :اینان گرایش
سیاســي و باورمنــدي مدیــران را بســیار مهمتر از
تخصص و دانش ميدانند.

ادامه در صفحه ۱۵

ﺣﺠﺖ ﻣﯿﺎنآﺑﺎدى
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﻰ ﺗﺮﺑﯿﺖﻣﺪرس
یکــی از مشــکالت جــدی
کشــور در مباحث آبی ،ضعف
شــدید دیپلماســی رســانهای
آبــی اســت .بررســی عملکرد
مدیریت رســانهای مسائل آبی
کشور نشان میدهد که متأسفانه برخی مسئوالن
ذیربــط و غیرذیربــط دخیل در مســائل آبی از
دو مشــکل عمده »عدم ورود بهموقع رسانهای«
و »اظهارنظــر بیموقع و نابجا در مســائل آبی«
رنــج میبرنــد .سیســتمهای آبی ،سیســتمهای
درهمتنیده انســانی -طبیعی و مسائل اجتماعی
جــزء جداییناپذیر مســائل آبی هســتند .بهدلیل
غفلت جدی ساختارها و نهادهای سیاستگذاری
از ابعاد و تبعات انســانی )اجتماعی-سیاســی(
مســائل آب ،این روزها کشــور تحــت تأثیر جدی
ابعاد اجتماعی و سیاســی مســائل آب و محیط
زیســت در نقاط مختلف اســت که از جمله آنها
میتوان به مشــکالت و چالشهای آب شرب در
برخی از شــهرهای استان خوزســتان و همچنین
سیستانوبلوچستان اشاره کرد .اوایل تیرماه امسال
و همزمان با آغاز فصل تابســتان و کاهش شدید
بارندگی و هشــدارهای مکرر مســئوالن مبنی بر
ایجاد تنشهای آبی شــدید در بسیاری از مناطق
و شــهرهای کشــور ،بهناگاه یک پرونــده قدیمی
مربوط به ۱۵ســال پیش بازگشــایی شــد که ادعا
میکرد هیئت وزیران در شانزدهم آذرماه  ۱۳۸۲با
انتقال آب شــیرین از ایران به کویت موافقت کرده
اســت و از آن تاریخ آب شــیرین مردم خوزستان
به کویت منتقل میشــود .این خبر حدود بیش از
یک هفته در حالی در شبکههای مختلف مجازی
مکرر دســت به دست میشــد که متأسفانه هیچ
واکنش مناســب و قاطعی به این شــایعه و خبر
نادرســت از سوی مســئوالن و بهویژه رسانههای
متولی آب ،نشــان داده نمیشــد .انتشار این خبر
کذب همراه با مشکالت جدی کمی و کیفی تأمین
آب شــرب در این مناطق سبب شــد که برخی از
مردم با تصــور صحت این خبر ،به خط لولههایی
حمله کنند که بنا بر آن ادعاهای کذب ،آب شیرین
مردم خوزســتان را به کویت منتقل میکرد ،اما به
همان خط لولهای دقیقا حمله شــد که آب خام
تصفیهخانه آبادان را برای آب شــرب این شهرها
تأمین میکرد .هرچند برخی شواهد نشان از برخی
برنامهریزیهــای جدی برای این مســائل و ایجاد
چالشهای اجتماعی و سیاسی در نقاط مختلف
در انتشار اخبار کذب و جعلی و ایجاد پروندههای
اینچنینی برای دامنزدن به التهابات کشور دارد،
اما سؤال این است که چرا باید این شایعه تا حدود
بیش از یک هفته در فضای جامعه پخش شود و
رسانههای متولی آبی کشــور هیچ پاسخ قاطع و
شــفافی به این مسائل ندهند و نتوانند یک شایعه
کذب و نادرســت را که اساس یک بههمریختگی
اجتماعی در منطقهای از کشور شده است ،پاسخ
دهند؟ همزمان با چالشهای غرب کشور ،خبری
به نقل از رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از
ســوی خبرگزاریها منتشر شد» :تغییرات اقلیمی
در ایران مشکوک به دخالت خارجیهاست .مراکز
علمی که در کشــور وجود دارد مطالعهای در این
خصوص انجام دادهاند کــه نتیجه مطالعات این
موضوع را تأیید میکنــد .عالوه بر این ،ما با بحث
ابردزدی و بــرفدزدی نیز مواجه هســتیم« .این
مسئله با واکنشهای متعددی در جامعه روبهرو
شد .هر چند از منظر هیدروپلیتیکی و حتی حقوق
بینالملل محیط زیســت مشــابه چنیــن مباحثی
مطرح است ،اما اشــکال بزرگ در اینجا همچنان
»ضعف دیپلماسی رسانهای آبی« است.
ادامه در صفحه ۴

» ﮐﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺎن«
ﺑﺴﺘﻪﻧﮕﺎر ﻋﺰﯾﺰ ﻗﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﮔﺴﺴﺖ ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎي آن رﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﺣﻘﻮقدان آزاداﻧﺪﯾﺶ و ﻣﺪاﻓﻊ
آزادي و اﯾﻦ دﯾﻦﭘﮋوه و ﻣﺘﻌﻬﺪ را ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻋﻤﺮش را در ﺗﻼش
ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﭙﺮي ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﺮانﻗﺪر ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻮم ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﮐﺮده ،ﺧﻮد
را در ﺗﻌﺰﯾﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و دوﺳﺘﺎن آن ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽداﻧﯿﻢ.

ﺻﻠﻮاﺗﯽ ،اﺣﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻗﯿﺼﺮي ،ﻟﻄﻒاﷲ ﻣﯿﺜﻤﯽ

ﺗﺤﻮﯾﻞ روزﻧﺎﻣﻪ درب ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ
ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل
۸۸۲۰۹۵۹۳
۸۸۱۹۸۹۶۴

ﻫﺎﺷﻢ ﺟﻮاﻫﺮي ،ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎﻣﺤﻤﺪيرﻫﻨﺎﻧﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ اﯾﺰدي
ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺤﺮﺧﯿﺰ ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮي ،ﻋﺒﺎس ﻧﺼﺮ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻣﯿﺮي
ﺟﺮﻗﻮﯾﻪ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻧﺎدي ،ﻓﺘﺢاﷲ رﺑﺎﻧﯽاﻣﻠﺸﯽ
ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ،ﺳﯿﺪﯾﻌﻘﻮب آلﺷﻔﯿﻌﯽﻓﻮﻣﻨﯽ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻟﻄﻔﯽ
ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺴﮑﻮب ،رﺿﺎ اﺣﻤﺪيﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد دردﮐﺸﺎن.

