مجمع تشخیص مصلحت در بیانیه ای خبر داد

علي ربیعي در گفتوگو با »شرق« خبر داد

آیتاﷲ هاشمیشاهرودی
به ایران بازگشت

در انتظار مجوز براي دیدار
با خدمه کشتي چیني

گروه سیاســت :آیــتاﷲ هاشمیشــاهرودی ،رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،روز پنجشنبه آلمان را
به مقصد ایران ترک کرد و به کشور بازگشت .در همین
خصوص ،روز گذشته ،روابط عمومی مجمع تشخیص
مصلحت نظام در بیانیهای...

گروه اقتصاد :آخرین خبرها از حادثه نفتکش ایراني،
حکایت از آن دارد که علــي ربیعي ،وزیر کار ،تعاون و
رفاه اجتماعي که مســئولیت کمیته ویژه رســیدگي به
این حادثه را برعهده دارد ،به شانگهاي و پس از آن به
احتمال قوي بهعلت حرکت کشتي...
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نایب رئیس مجلس:

اشتباه لپی
آقای سخنگو

آستانقدس نباید از مالیات معاف باشد

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ
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اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻠﺖ ،آﺷﻐﺎلﻫﺎ را
ﺷﺴﺖ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد

ترامپ تعلیق تحریمها را تمدید و تحریمهای جدیدی اعمال کرد

عبور برجام از پیچ تند
آمریکا  ۱۴شخصیت حقیقی و حقوقی را
در ارتباط با ایران تحریم کرده است
رئیس قوه قضائیه ،رئیس زندان رجاییشهر
و شورای عالی فضای مجازی هم در فهرست
تحریمها قرار گرفتند

صفحه ۶

بازگشت حریری
به سوی ایران و حزباﷲ
صفحه ۱۵
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ﺣﺮف اول

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

تأثیر داخلی یک شکست

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آﻣﻮزش زﺑﺎن؛ اﺟﺤﺎف ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن

ﺛﺎﺑﺖﻣﺎﻧﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ از ﺟﯿﺐ ﻓﻘﺮا

رﺿﺎ ﻧﺼﺮى  .ﺣﻘﻮقدان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ
اینروزها صحبت بر ســر ماندن یا
نمانــدن ایاالت متحــده در برجام
داغ اســت ،اما نگاهــی به اتفاقی
که هفتــه قبل در شــورای امنیت
رخ داد ،اهمیــت برنامــه جامــع
اقدام مشــترک را بیشازپیش نشــان میدهد .اینکه
همت
جلســه اضطــراری »شــورای امنیت« که بــه ِ
دولت آمریکا برای اعمال فشــار به ایران تشکیل شده
ناگهان به »جلســه دفاع از برجام« تبدیل شود ،نشان
میدهــد برجام  -باوجود همه تبلیغــات منفی  -در
صفآراییهای دیپلماتیک و تصمیمگیریهای کشورها
در حوزه سیاست خارجه ،نقش محوری و تعیینکننده
پیدا کرده اســت .به عبارت دیگر ،برجام را نمیشــود
صرفا یک توافق پایاپای چندجانبه دانســت که در آن
یکطرف در ازای پذیرفتن یکسری تعهدات ،معافیت
یا امتیازاتی دریافت میکند .جلسه اخیر شورای امنیت
یکبار دیگر نشان داد که برجام به محوری تبدیل شده
که قدرتهای جهانی کلیت سیاســت خارجه خود را
حــول آن تنظیم یا )در برابر آمریــکا( توجیه میکنند.
طبیعتــا از دید ایران ،وجود این محور  -که روابط میان
ایران و قدرتهای جهانی را تعدیل و نظاممند میکند
 امر بسیار مثبتی است .درواقع شکستهای متوالیآمریکا در شــورای امنیــت  -چه در رابطــه با برنامه
موشکهای بالســتیک و چه در مورد اخیر ناآرامیها
– نهتنها برای ایران یک »پیروزی سیاســی« محسوب
میشــود ،بلکــه در عرصه عمل نیــز »ضریب امنیت
ملی« کشور را افزایش میدهد.

ﺣﺴﯿﻦ آﺧﺎﻧﯽ
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
در شــرایطي که کشــور دچار معضل بيکاري
است ،تصمیم آموزشوپرورش مبني بر ممنوعیت
تدریس زبان انگلیسي در دورههاي ابتدایي ،آسیبي
بســیار جدي بر هزاران معلمي وارد ميکند که در
این مدارس مشــغول تدریس هســتند .این اقدام
سازنده نیست و باعث ميشــود یا مدارس خالف
کنند یا خانوادهها بچههاي خود را به آموزشگاهها یا
تدریس خصوصي بفرستند .در نتیجه هم بر حجم
ترافیــک ميافزاید و هم رانتي ميشــود براي این
آموزشــگاهها و هم از دید ناظران آموزشوپرورش
دور خواهد بود و ممکن اســت مفسدهزا نیز باشد.
آیا ميدانید اغلب معلمان ،خانمهایي هســتند که
هستي و نیستيشان به درسدادن در این کالسها
بســتگي دارد؟ فارغالتحصیلــي که زبــان خوانده
اســت ،کجــا کار کند؟ پــس بهتر اســت اول این

رشتهها در دانشــگاهها تعطیل شود ،سپس اجازه
آمــوزش دانشآموختگان آنها در مــدارس داده
نشود .اگر این تصمیم حتي یک نفر را از نانخوردن
بیندازد ،وزیر مربوطه چگونه ميتواند وجدان خود
را راضي نگــه دارد و در مقابل خداوند پاســخگو
باشــد؟ آیا فکر نميکنید بریدن نان کســي در این
شرایط بد اقتصادي درست نیست؟ مگر بزرگترین
معلــم اخالق و فرهنگ تاریخ این ســرزمین یعني
ســعدي نگفته اســت »تیغ بران گر به دستت داد
چــرخ روزگار ،هرچــه ميخواهي ببر امــا مبر نان
کســي« .آیا دولت آماده اســت حقوق معلماني
را که شغلشــان را از دســت ميدهنــد ،بپردازد؟
رئیسجمهور در ســخنان اخیر خــود تأکید کردند
که ما باید به نیازهاي نسل جوان توجه کنیم .نسل
جوان امروز با دنیا در ارتباط اســت .زبان انگلیسي
نه زبان یک دولت اســتعمارگر که زبان علم و زبان
ارتباط بینالمللي اســت .بهترین سن آموزش زبان
هم ســنین کم است .دکتر روحاني چند سال پیش
در ســخنراني دیگري گفت چرا دانشگاههاي ما به
زبان انگلیسي درس نميدهند؟

ﻋﻠﻰ ﺳﺮزﻋﯿﻢ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدى
ایــن ایام که بحث افزایــش قیمت بنزین مطرح
شــد ،نکات جالبــی دربــاره نحوه مواجهــه افکار
عمومی و حتی روشــنفکران در قبال مســئله بنزین
میتوان مشــاهده کرد که در ادامه به برخی از آنها
اشــاره میکنم .این موضــوع بــرای واکاوی اینکه
چطور یک سیاســت اقتصــادی بدیهی در کشــور
ســالها به تعویــق میافتد اهمیت زیــادی دارد و
بهخوبی نشــان میدهد منافع عاجل توده مردم و
تحلیلهــای غلط روشــنفکران و نخبگان و ضعف
نظام سیاســتگزاری چطور دســت به دســت هم
میدهد و موجب میشود گرههای توسعهنیافتگی
در ایران باز نشــود .اولین واقعیت این است که هم
روشــنفکران و هم جامعه ایران پیوســته روی این
اســتدالل مانور میدهند که مشــکل مصرف باالی
بنزین ،خودروسازها هســتند .در واقع خودروسازها

ادامه در صفحه ۱۴

بهدلیل عرضــه خودروهایی با میــزان مصرف باال
هزینــه بــاالی بنزین را بــه اقتصاد کشــور تحمیل
کردهاند .روشــنفکران وقتی میخواهند این ایده را
در افکار عمومــی جا بیندازند ،معموال این قضیه را
به گروههای ذینفع خودروســاز و قطعهســاز ربط
میدهند و بــا مافیاییکردن مســئله درواقع چنین
القا میکننــد که خیر جامعه قربانی مصالح اقلیتی
از آنها شــده اســت ،زیرا اگر خودروســازها تعطیل
میشدند مردم از خودروهای خارجی باکیفیتتر و
کممصرفتر بهرهمند میشدند .در واقع برخی ادعا
میکننــد دولت اول خودروی کممصرف به جامعه
تحویل دهــد ،بعد قیمت بنزین را افزایش دهد .این
نگاه که در بادی امر بســیار جذاب و منطقی به نظر
میرســد ،مفروضاتی دارد که میتوان درباره برخی
از آنها مناقشــه کرد .مهمترین فــرض این نگاه این
است که مصرف باالی بنزین عمدتا ناشی از مصرف
باالی خودرو است اما واقعیت آن است که مصرف
باالی بنزین تابعی از حداقل دو عامل اســت :قصد
ســفر و دیگری مصــرف بنزین بهازای هــر کیلومتر
جابهجایی.

ادامه در صفحه ۶

اعتراضــات مردمــی روزهای
اخیــر دور از انتظار نبوده اســت؛
آن هــم برای دولــت روحانی که
بیش از آنکه به سیاســت داخلی
بپــردازد ،درگیر مســائل جهانی و
منطقهای اســت .این درگیری موجب شــده روحانی
نتواند در سیاســت داخلــی کارایی و نقــش الزم را
داشته باشد .از ســوی دیگر سیاستهای اقتصادی و
اجتماعــی روحانی هم بهگونهای اســت که میل به
سیاســتزدایی از جامعه دارد .وزیــران و حلقه دور
روحانی ،کارشناســان اقتصادی لیبرال و سیاســیون
معتدل نیز بیشتر از روحانی در کار سیاستزداییاند.
هرچه جامعه از سیاســت تهی شــود ،کارشناســان
دولتی و جناحهــای مرتبط با دولت با هزینه کمتری
در بدنــه دولت جا خوش کرده و هزینه پیشــنهادها
و تصمیمات آنان را نه خودشــان که دولت روحانی
میپــردازد .طبقــه کارشناســان دولتی کــه از همه
جناحهای سیاسی در آن شرکت دارند ،بیش از آنکه
صدای مردم باشــند ،حافظ منافع دولت و خودشان
هســتند و هنــگام ضرورتهــای سیاســی ،کارایی
الزم را ندارنــد و مهمترین دستاوردشــان پشــتیبانی
از دولت اســت؛ پشــتیبانیای که چنــدان اثری هم
نــدارد .اعتراضات اخیر مردم نشــان داد طبقهای در
سیاســت داخلی ایران مفقود است؛ همان طبقهای
طلبان بیــرون از قدرت میتوانند
که در کنــار اصالح ِ
محرک اصلی سیاســت شــده و بــدون درنظرگرفتن
منافع خود و طبقهشــان صدای واقعی مردم باشند.
اگر اصالحطلبان به مدت دو دهه توانســتند صدای
مردم باشند ،اینک باید یاری برسانند که طبقه دیگری
از روشــنفکران که بعــد از انقالب به حاشــیه رانده
شــدهاند ،به صحنه سیاســت داخلی ایران بازگردند
تا وظیفه تاریخی خود را کــه همانا ایجاد مزاحمت
برای بوروکراسی سیاسی و دولتی است ،انجام دهند.
اصالحطلبان بیش از هرکســی میدانند جای خالی
این روشنفکران مستقل را خواسته یا ناخواسته طبقه
کارشناسان دولتی پر کردهاند؛ کارشناسانی که مستقل
نیســتند و بیش از آنکه صدای مردم باشــند ،صدای
دولت هســتند .پس بدیهی اســت آنان پس از بروز
حوادثی چون حوادث اخیر ،جانب احتیاط را گرفته و
بیش از هر چیز نگران منافع خود و آینده حضورشان
در قدرت باشــند .این کارشناســان دولتی که از همه
جناحهای سیاسی کشور در آن عضویت دارند ،تمایل
چندانی به حضور روشنفکران و اصالحطلبان بیرون
از قــدرت در صحنه سیاســت داخلــی ندارند .جای
خالی روشنفکران بیش از هر زمان دیگری در سیاست
ایران محسوس است؛ روشنفکرانی که میتوانند آرایه
یک جامعه سیاســی باشند یا واسطه مردم با نهادها
یا مقوم حرکتهای مردمی .با حضور این کارشناسان،
دولت روحانی بیشازپیش از سیاست تهی میشود؛
یعنی اینکه منافع و مقاصد به شــفافیت و حقیقت
ارجحیت پیدا میکند .بیدلیل نیســت که شــاعری
کاتالونیایــی به فرزندانش گفت» :من برای نجات این
سه زیستهام؛ عشــق ،عدالت و آزادی« .این معادله،
معادله پیچیدهای نیســت .چه کسی یا چه کسانی و
چه گروههای سیاســیای به این ســه واژه باور دارند
و به آن عمل میکنند یا مهمتر از همه شــرایط آنان
توان عمل به این ایدهها را برایشان ممکن میسازد.
ادامه در صفحه ۴

ﻣﺼﯿﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﯿﺘﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﻰ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى آن ﻣﺮﺣﻮم
ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ آرزوﻣﻨﺪم.

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﺑﻮﺗﺮاب ﺧﺴﺮوي ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺮاﻧﻘﺪر

ضمیمه رایگان امروز روزنامه شرق

ﻣﺼﯿﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣﯿﺘﺎن
را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.

ویژه استان همدان

ﻣﻬﺪي رﺣﻤﺎﻧﯿﺎن

اﺣﻤﺪ ﻏﻼﻣﯽ ،ﺷﯿﻤﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ،ﻋﻠﯽ ﺷﺮوﻗﯽ ،ﭘﯿﺎم ﺣﯿﺪرﻗﺰوﯾﻨﯽ

از روزنامهفروشیها بخواهید

ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺣﻤﯿﺪ ﻧﺒﯽزاده

ادامه در صفحه ۴

همراهان امروز
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