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سخن روز

دیپلماسی شهری و اقتصاد گردشگری
عبدالرضا یوســفی میانجی  -پژوهشگر
امروزه در کالن شــهریهای توســعه نیافته و در حال توسعه ،شاهد بروز مسائل
و مشــکالت عدیده ای هســتیم که منجر به کاهش استانداردهای شاخص زندگی
شــهری گردیده است .افزایش فقر ،حاشیهنشــینی ،سیستم حمل و نقل ناکافی ،از
بین رفتن هویت ســنتی شــهرها ،رقابت شــغلی و اقتصادی نابرابر ،نابودی محیط
زیست ،آلودگی هوا ،تراکم جمعیت ،ناکافی بودن خدمات بهداشتی و رفاهی ،بحران
آب ،بحرانهای اجتماعی و ...از چالشهای پیش روی کالن شهرها میباشند.
حل این مســائل وگذر از این بحرانها در ســایه تعامالت گسترده بین المللی و
از طرفی ایجاد فرصتهای ســرمایهگذاری و فراهم نمودن زیرســاختهای توسعه
شهری امکان پذیر است.
دراین میان دیپلماسی شــهری بهعنوان ابزار اصلی مراودات بین شهرهای دارای
ظرفیتهای مختلف در تقویت گردشگری میباشد.
دیپلماسی شهری ،اساسا بر پایه تامین منافع بازیگران مختلف عرصه بین الملل و
داخلی در چارچوب اقتصاد بین الملل شکل گرفته است .در چنین فضایی کوشش
بازیگــران اصلی عمدتا ،معطوف به دســتیابی به موقعیت بهتــر در اقتصاد جهانی
میباشــند که خود مستلزم بهره گیری مناسب و افزایش فرصتها در زمینه جذب
ســرمایههای خارجی ،انتقال فن آوری  ،صدور خدمات وگسترش تجارت خارجی،
گردشگری و ...میباشد.
دیپلماســی شهری در واقع یکی از ابزارهای توسعه و گسترش گردشگری شهری
است .مبحث گردشگری  ،به رشــد وتوسعه زیرساختها وفضاهای مختلف شهری
توجه مینماید .این رویکرد میطلبد که مدیریت شــهری با تدوین یک اســتراتژی
دقیق و همســو بــا دولت و نهادهای درگیر با موضوع  ،بــا هدف گذاری ،گامهای
توسعه تمام بخشهای مرتبط اعم از مدیریت مناسب سخت افزاری ونرم افزاری را
جهت رسیدن به اهداف و مزایای اقتصاد گردشگری سوق دهد .از سوی دیگر رونق
گردشگری به جذب درآمدهای پایدار برای شهرداریها کمک نموده واقتصاد کالن
شهرها را به خوبی رشــد دهد .در فرایند بهبود دیپلماسی شهری ،تقویت و احیا ء
حقوق شهروندی ،توسعه شهری ،پیش بینی و سناریوهای مختلف اهداف مدیریت
شهری به منظور تحقق دیپلماسی شهری مهم وحیاتی تلقی میگردد.
خبر
مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس:

معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸
را فتنهگر نمیدانیم

به گزارش ایلنا مجتبی ذوالنوری با اشاره به ادامه رایزنیها با رئیسجمهوری
درخصوص تشــکیل کابینه دوازدهم اعالم کرد :همه نمایندگان مجلس فارغ از
گرایشهای سیاسی خود در جهت تشــکیل کابینهای کارآمد و منسجم تالش
خواهند کرد و اعضای فراکســیون نمایندگان والیی و روحانیت نیز در این راستا
فعال خواهند بود.
نماینده عضو جبهه پایداری قم در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوالی
درباره خطوط قرمز سیاســی فراکســیون نمایندگان والیی برای رای اعتماد به
وزرای پیشــنهادی خاطرنشان کرد :اوال معتقدیم وزرای پیشنهادی باید متدین
و متقی باشــند؛ چرا که اگر کسی خداناظری و خداترسی نداشته باشد به مردم
هم خیانت خواهد کرد.
رئیس فراکســیون روحانیت مجلس دهم در پاســخ به ســوالی درباره برخی
اختالفنظرهــا درباره حوادث پــس از انتخابات ســال  ۸۸و اینکه باتوجه به
طرح صریح دیدگاه مردم در میتینگهای انتخاباتی ،آیا نباید این خواســتهها و
مطالبات در کابینه محقق شــود ،گفت :واقعیت این است که اگر کسی به نتیجه
انتخابات سال  ۸۸معترض باشد ،فتنهگر نیست و ما معترضان به نتیجه انتخابات
را فتنهگر نمیدانیم.
بهعنوان نمونه اینکه بپرســند آیا جمعیت چند ده هــزار نفری که با حضور
در خیابــان آزادی اعالم اعتراض کردند ،فتنهگر هســتند؟ ما میگوییم خیر! ما
میگوییم کسانی که قانونشکنی و هنجارشکنی کردند ،نمیتوانند منافع مردم
را تامین کنند؛ چرا که با خر غصبی نمیتوان به زیارت خانه خدا رفت .با خالف
قانون نمیتوانید به نفع مردم کار کنید.
او گفــت :مملکت قانــون دارد و همه باید تمکین کنند و ما به کســانی که
بیمورد مردم را تحریک کرده ،ســاز و کار قانون را زیر پا گذاشــتند و علیرغم
ورود بیگانگان همچنان بر مســیر خود پافشــاری کردنــد ،میگوییم فتنهگر!
همان مردم وقتی متوجه شــدند ،ســندی برای تقلب در انتخابات وجود ندارد،
بــه میدان آمــده و 9دی را خلق کردند .عضو فراکســیون نمایندگان والیی در
مجلس در پاســخ به ســوال دیگری درباره اینکه با این حســاب چرا همچنان
نگرانــی از فتنه وجود دارد ،گفــت :چرا که فتنهگران هنــوز در عرصه حضور
دارند و آنهایی که میخواهند از مردم اســتفاده ابزاری کنند ،فتنهگر هستند.
ذوالنوری در پایان در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بــر اینکه آیا حضور این
افراد تا حدی گســترده اســت که احتمال ورودشــان به کابینه نیز وجود دارد،
گفت :اساســا معنای نفوذ همین اســت .ما کسانی را داشــتیم که هرگز اعالم
برائت صریح از فتنه و فتنهگران نکرده و اکنون نیز اطراف آقای روحانی فعالیت
میکنند.
محمدحسین کروبی خبر داد؛

وزیر بهداشت
پدرم را معاینه کرد

فرزنــد حجتاالســام کروبــی از
بستریشــدن پــدرش در یکــی از
بیمارســتانهای تهران خبــر داد و
گفت :روز گذشته وزیر بهداشت پدرم
را معاینه کرد.
بــه گــزارش ایلنا محمدحســین
کروبی از عارضه قلبی حجتاالســام

مهــدی کروبی خبر داد و گفت :پدرم
برای معاینه چشــم به بیمارســتان
نور منتقل شــد و دکتــر قاضیزاده
هاشــمی وزیــر بهداشــت وضعیت
چشــم ایشــان را مورد بررسی قرار
داد.
او افــزود :بنــا به تشــخیص دکتر
هاشمی ،چشم پدرم ضعیفتر شده و
شماره عینک ایشان تغییر کرده است.
فرزند حجتاالســام کروبی ادامه
داد :روز بعــد پــدرم بــرای چکآپ
قلب به یکی از بیمارستانهای تهران
منتقل شــده و پزشــکان تشخیص
دادنــد که چون ضربان قلب ایشــان
بســیار پاییــن اســت باید بســتری
شوند.
او بــا بیــان اینکه امــکان عیادت
خانواده از کروبــی وجود دارد ،گفت:
هماکنون مادرم پیــش آقای کروبی
است و من هم از ایشان عیادت خواهم
کرد.

در دیدار فرماندهان ارشد سپاه
رئیسجمهور تاکید کرد که وحدت و انسجام همه نیروها و نهادهای نظام برای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقالب و خدمت به مردم ضروری است .به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در دیدار
با رئیسجمهور تاکید شد:
فرماندهان عالیرتبه سپاه ،با قدردانی از تالشهای نیروهای مخلص سپاه ،بر ضرورت وحدت و انسجام همه نیروها و نهادهای نظام و تالش برای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقالب و خدمت خالصانه به مردم تاکید کرد .
حمایت کامل
رئیسجمهور همچنین بر حمایت کامل دولت دوازدهم از خدمات سپاه در حوزه ماموریت خود تاکید کرد .در این دیدار سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه ،انتخاب مجدد دکتر روحانی و حضور گسترده مردم در
دولت دوازدهم از انتخابات را تبریک گفت و آمادگی سپاه برای همکاری همه جانبه با دولت در تحقق اهداف انقالب اسالمی را اعالم کرد .فرماندهان بخشهای مختلف سپاه نیز گزارشی از فعالیتها و آمادگیهای سپاه پاسداران را به رئیسجمهور
ارائه کردند و از حمایتهای دولت برای تقویت بنیه دفاعی کشور و نیز مقابله با تروریسم در منطقه تشکر کردند.
خدمات سپاه

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه خبر داد:

تشکیل ستاد برگزاری مراسم تحلیف ریاستجمهوری

ســخنگوی وزارت خارجه در نشست
خود با رســانهها در مورد تصمیم اخیر
کویــت در ارتبــاط با کاهــش تعداد
دیپلماتهای ایرانی در این کشور گفت:
اقدامی که از سوی کویت انجام شد قابل
سرزنش است و اقدام زیبایی نبود  .ستاد
برگزاری مراسم تحلیف ریاستجمهوری
تشکیل شده است.
ســخنگوی وزارت خارجه در نشست
خبری خود با خبرنگاران در پاســخ به
ســوالی در ارتباط بــا مهمانان خارجی
کــه قــرار اســت در مراســم تحلیف
حســن روحانی به عنوان دوازدهمین
رئیسجمهور کشــورمان شرکت کنند،
گفت :ستاد برگزاری مراسم تحلیف در
راستای دعوت از مهمانان برای شرکت
در ایــن مراســم در وزارت خارجه و با
حضور نماینــدگان و برخی از مقامات
دفتر ریاســت جمهوری تشکیل شده
است.
بهرام قاسمی با بیان اینکه این ستاد
از مدتی پیــش فعالیت خــود را آغاز
کرده اســت گفت :در ســطح خوبی از
سایر کشورها در مراسم تحلیف شرکت
میکنند ،بــه خصوص از کشــورهای
همسایه قرار است هیاتهای متعددی
به ایران بیایند و این حضور قابل توجه
است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در
مورد بحث صدور ویزا برای دیپلماتهای
ایرانی در قالب هیات کنســولی جهت
اســتقرار در عربستان برای رسیدگی به
وضعیت کنسولی حجاج ایرانی تصریح
کــرد :هنوز از ســوی عربســتان برای
دیپلماتهــای ایران ویزا صادر نشــده
است.
وی با بیــان اینکه طــرف مقابل در

این زمینه تحقیق کرده اســت و گروه
کنســولی باید پیش از اعزام حجاج در
عربســتان مستقر شــود ،خاطر نشان
کــرد :موضوعی که بــه ابهامات در این
زمینه مقداری اضافه میکند در ارتباط
با شــرایط و مکانیزمهایی است که این
هیات قرار است تحت آن به وظایف خود
عمل کند .هنوز این شرایط و مکانیزمها
روشن نشده و این مساله مهمی است.
وی افزود :صرف دریافت ویزا با حضور
دیپلماتهــای ما در خاک عربســتان
مســاله ما نیست ،بلکه باید روشن شود
که این گروه چگونــه میتواند وظایف
کنسولی خود را انجام دهد و چه شرایط
و مکانیزم هایــی در این ارتباط در نظر
گرفته شــده است ،اینها مساله مهمی
است.
ایــن دیپلمات کشــورمان افزود :اگر
برای این  10نفر ویزا صادر شــود ولی
آنها امکان ارتباط با ارگانهای مرتبط
ســعودی و انجام اقدامات فوری الزم را
نداشته باشند ،فکر نمیکنم آنها بتوانند
رسالت و ماموریتی که بر عهده دارند را
انجام دهند.
خبرنگاری در این نشست با اشاره به
اقدام کویت جهت کاهش دیپلماتهای
ایرانی در این کشور خطاب به سخنگوی
وزارت خارجــه گفت این تحلیل وجود
دارد کــه این موضوع به کشــور عمان
نیز تعمیم داده شــود و این کشور نیز
براساس برخی فشارها چنین تصمیمی
بگیرد؟ که سخنگوی وزارت خارجه این
موضوع را تحلیل این خبرنگار عنوان کرد
و گفت :ما سعی میکنیم در حد امکان
با همسایگانمان در چارچوب منافع ملی
کشورمان در ارتباط و تعامل باشیم و با
نگاه سازنده روابط خود را ادامه دهیم.
وی افزود :البته طی ســالیان گذشته
کشــورهای ثالثی بودهانــد که تالش
کردهاند با برخی اقدامات منطقه را ناامن
کنند و در این زمینه هوشیاری ملتها
و دولتهای منطقه بســیار مهم است و
همانطور که گفتم ما ســعی میکنیم
بــا نگاه ســازنده خود بــه روابطمان با
کشورهای همسایهمان ادامه داده و آن
را گسترش دهیم.
بهرام قاســمی همچنین در پاســخ
به ســوالی در مورد احــکام دادگاههای

آمریکایی و کانادایی علیه ایران و حکم
آنها برای مصادره برخی از اموال ایران
در این کشورها اظهار کرد :همانطور که
پیش از این گفتیم ما از طریق سیستم
قضایی این احــکام را دنبال میکنیم.
وکالی ما در حال پیگیری این موضوع
هستند .در گذشته نیز در برخی از نقاط
جهان به خاطر ســوء تفاهماتی بعضا با
این مشکالت روبرو بودهایم که با کمک
سیســتم قضایی آن را حل کردهایم و
در موردهــای اخیر نیــز فکر میکنیم
که میتوانیم این موضوعات را از طریق
سیستم قضایی دنبال کنیم.
وی همچنین در پاسخ به موضوع بنیاد
علوی نیز گفــت :بنیاد علوی یک بنیاد
غیر انتفاعی است و ربطی به دولت ایران
ندارد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه در
نشســت مطبوعاتی خود در پاســخ به
ســوالی در ارتباط بــا مباحثی که بین
ایران و افغانســتان در ارتباط با مسائل
آبی وجــود دارد ،گفت :ایــن موضوع
(مســائل آبی بین ایران و افغانســتان)
بحث جدیدی نیســت و سابقه طوالنی
دارد و از پیــش از انقــاب این موضوع
مطرح بوده است.
وی با اشــاره به بحث سدســازی از
سوی افغانســتان در رودخانه مرزی دو
کشور از جمله ســد سلما تصریح کرد:
این موضوع مباحث جدیدی را به وجود
آورده اســت و مورد مذاکره طرفین نیز
واقع شــده است .در ســفر اخیر وزیر
امور خارجه به افغانســتان در جلسهای
بــا حضور رئیسجمهور افغانســتان به
صورت مفصل بحث آب مطرح شد .البته
مسائل زیادی بین ایران و افغانستان با
ویژگیهای خاص خود مطرح اســت و
در همین چارچوب تصمیم بر تشکیل
پنج کمیته مشترک بین دو کشور گرفته
شد .این کمیتهها اکنون تشکیل شدهاند
و یکی از این کمیتهها ،کمیته آب است.
قاســمی با بیــان اینکه بــا توجه به
اهمیــت آب و وضعیت اقلیــم ایران از
چند ماه پیش بخشی به نام دیپلماسی
آب در وزارت امور خارجه تشکیل شده
و به صــورت تخصصی و با مشــارکت
دســتگاههای تخصصی ذیربط موضوع
آب را دنبــال میکند ،گفــت :در این

خصوص مسائل مربوطه را با توان و اراده
بیشتری در چارچوب احقاق حق خود
دنبال میکنیم.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه در
پاسخ به سوال ایسنا در مورد نظر وزارت
امور خارجه در ارتباط با اعطای تابعیت
ایرانی به فرزندان زنان ایرانی که با اتباع
خارجــی ازدواج کردهاند و مباحثی که
در ایــن زمینه در چند وقت اخیر در دو
کمیســیون مجلس مطرح شده است،
تصریــح کــرد :این موضوع در دســت
بررسی است و امری است که از مدتها
پیش مطرح شــده ،بحث قابل توجهی
است و از اهمیت به ســزایی برخوردار
است.
قاسمی گفت :اگر به اجماع و تفاهمی
در ایــن زمینه در کشــور برســیم در
مجموعه دولت ،پارلمــان و وزارت امور
خارجه میتوانیم بــه راهکارهایی برای
حل و فصل این مشکل دست پیدا کرده
و این نقیصه را جبران کنیم.
خبرنگاری با اشــاره به صحبتهای
اخیر وزیــر امور خارجــه در ارتباط با
اینکــه آمریکاییها روح و متن برجام را
نقض کردهاند و واکنش ایران نســبت
به بدعهدیهای آمریکاییها در ارتباط
بــا موضوع برجام ،تصریح کرد :در طول
دو سال گذشته به کرات با بدعهدیها
و کارشــکنیهای آمریکاییهــا مواجه
بودهایم .این موضوع را در کمیســیون
مشــترک برجام کــه اخیــرا در وین
برگزار شد با تمام توان پیگیری کردیم.
کشــورهای اروپایــی نیز بــا توجه به
مواضعشــان ،تذکرات و هشدارهایی را
در ایــن ارتباط به آمریکاییها دادهاند و
تأکید کردهاند که آمریکاییها نمیتوانند
برجــام را نادیده بگیرند چرا که توافقی
چندجانبه است .سخنگوی وزارت امور
خارجه با بیان اینکه مکانیســمهایی در
مورد برخورد با این بدعهدیها در خود
برجام در نظر گرفته شــده است ،افزود:
در کشور نیز کمیسیون عالی نظارت بر
اجرای برجام مشــغول به فعالیت است.
وزارت امــور خارجه گزارشــات خود را
در این ارتباط به این کمیســیون ارائه
میکند و این کمیسیون نیز در صورت
لزوم و بر اساس ضرورت تشکیل جلسه
میدهد و تصمیمگیری میکند.

عبد الرضا رحمانی فضلی:

روحانی را نشناختهاند؛ نه او اهل باجدهی است و نه الریجانی اهل باج گرفتن
عبدالرضا رحمانیفضلی ،وزیر کشــور
در گفتوگو با روزنامــه جامجم درباره
مســائل مختلفی که این روزها درباره او
و عملکردش در دوره چهارســاله وزارت
کشور مطرح است پاسخ داد.
موضوعاتــی از جمله حضــور او در
دولــت یازدهم به واســطه توصیه علی
الریجانــی ،مخالفــت اصالحطلبان با
حضورش در دولت دوازدهم و همچنین
بودن یا نبودنش در کابینه آینده ،بخشی
از محورهایی است که رحمانیفضلی در
این گفتوگو به آنها پاسخ داده است.
او در مــورد ادامه حضورش در وزارت
کشور اعالم کرد مذاکراتی با وی صورت
گرفته اما تصمیم نهایی با رئیسجمهور
است.
وزیر کشــور در مــورد مخالفتها با
حضــورش در کابینه آینده گفت :به هر
گروه سیاسی و حتی اصالحطلبان حق
میدهم که متناســب با تفکر و سالیق
خود به دنبال گزینه باشند و این از جمله
حقوق احزاب وگروهها با هر نوع سلیقهای
است.
وزیر کشور ،دلیل انتخابش به عنوان
وزیر کشــور در دولــت یازدهم را خط

مشــی اعتدالگرایی و توســعهمداری
رئیسجمهور دانســت و افــزود :آقای
روحانی بــا علم بر این اطالعات ،بنده را
معرفــی و در مجلــس از اینجانب دفاع
کردند؛ اینبار هم اگر شاخصهای آقای
رئیسجمهــور مبتنی بر همین حوزهها
باشــد ،دیگر نباید دنبال این باشیم که
وزیر اصولگرا یا اصالحطلب باشــد بلکه
باید بتواند وزارت کشــور را با یک نگاه
اعتدالی و توسعهای اداره کند.
وی تاکیــد کرد :برخی از دوســتان
در روزنامههــا و محافلشــان مباحث و
موضوعاتی را مطرح میکنند که اگر وزیر
کشــور از این جناح باشد ،خوب است.
طرح این ســخنان حقشان است ولی تا
آنجا که اطالع دارم بهصورت متشــکل،
سازمانیافته و یکپارچه مخالفتی با من
نشده است.
وزیــر کشــور اعالم نظــرات و طرح
مخالفتها را از لوازم دموکراسی و فضای
باز سیاســی در کشــور دانست و گفت:
طرح چنین نظراتی هیچ اشکالی ندارد
ولــی نهایتا رئیسجمهــور ،گزینههای
خود را مطرح میکند و مجلس شورای
اســامی اســت که رای اعتماد به وزرا

میدهد .وزیر کشــور در پاسخ به اینکه
گفته میشــود شــما در دولت سهمیه
افراد خاصی هستید و نام علی الریجانی
در این مورد مطرح میشــود ،گفت :این
حرفهــا را مردم نمیزننــد و از طرف
سیاسیون مطرح میشــود ،چون مردم
از ما کار میخواهند و هر کس برایشان
در مســیر انقالب کار کند مردم قبولش
دارند .وی افزود :اگرسیاســیون چنین
چیزی را مطــرح میکنند من به آنها
حق میدهم ،به دلیل اینکه  17ســال
با آقای الریجانی کار مشترک کردیم که
حدود  9ســال آن در صداوسیما ،حدود
دو سال در شــورایعالی امنیت ملی و
پنج سال در دیوان محاسبات به عنوان
ریاست این نهاد که زیرمجموعه ریاست
آقــای الریجانی در مجلس بود شــکل
گرفت ،بنابراین من به کسانی که چنین
تفکری دارند حق میدهم.
رحمانیفضلی گفــت :اخالقا عرض
میکنم کــه آقای الریجانــی اهل باج
گرفتن نیست و این امر از ساحت اخالقی
ایشان کامال مبراست ،ایشان حتی یک
بار به من دستور خاصی نداد که دال بر
معامله باشد،وقتی در شورایعالی امنیت

ملی نیز حضور داشــتم چنین چیزی را
مشاهده نکردم و حتی در پنج سالی که
در دیوان محاســبات خدمت کردم یک
پرونده یا موضــوع خاص با نگاه ویژهای
مطرح نشــد .وی تاکید کرد :کسانی که
چنین صحبتــی را میکنند آقای دکتر
روحانی را نیز نشــناختند چون ایشان
اصال اهــل باجدهی نیســتند و یکی از
صفات بســیار خوب آقای رئیسجمهور
این اســت که مستقل تصمیم میگیرد
و در تصمیماتشــان ثابتقدم هستند،
لذا کسانی که چنین مباحثی را مطرح
میکنند به هر دو بزگوار توهین میکنند.
وزیر کشور با بیان اینکه انجام توافق
میان رئیسجمهور و رئیس مجلس کار
بدی نیســت ،گفت :همین االن اطالع
دارم که آقای دکتر الریجانی از تعدادی
از وزرا که در کابینه حضور دارند بشدت
دفاع میکنند تــا در کابینه بعدی هم
حضور پیدا کننــد ،مثال آقای الریجانی
اصرار دارد که آقای زنگنه در دولت آینده
حضور یابند یا در سخنرانی که در مراسم
افطار داشتند از آقای حجتی وزیر جهاد
کشــاورزی تعریف کردنــد که کارهای
خوبی انجام میدهند.

تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

بیشترین حمایت مالی از سپاه را دولت یازدهم داشته است

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه
مجلس شــورای اســامی بــا بیان
اینکه «دولت در چهار سال گذشته
کمکهای موثری در حوزه دفاعی و
به ویژه به سپاه داشته است» ،گفت
که مسائل مربوط به پیمانکاری بین
دولت و سپاه نیز تا حدودی حل شده
و در حال حاضر قرارگاه خاتم االنبیاء
در مواردی که در تــوان پیمانکاران
داخلی است ،وارد نمیشود.
وی افزود :دولت کمکهای موثری
برای بخش دفاع داشته و اگر در حوزه
اقتصادی و پیمانــکاری ضعفهایی
بوده نباید آن را به کل شــاکله دفاع
تعمیــم بدهیم ،البتــه در این چهار

ســال برخی مسائل هم تعریف شده
چــه در زمینه نرخگــذاری ،ورود به
عرصه پیمانــکاری و شــرکتهای
وابسته به سپاه موضوعات حل شده
و سطح بندی انجام شده است.
در امــوری که بخــش خصوصی
نمیتواند شرکت کند ،قرارگاه ورود
میکنــد و دیگر در هــر کاری وارد
نمیشــود در واقع سطحشــان را با
فعالیتها تنظیم کردهاند مثال دیگر
در قراردادهــای  ۱۰۰ ،۵۰یــا ۲۰۰
میلیــارد تومانی و مــواردی که در
توان پیمانکاران داخلی اســت ،وارد
نمیشوند.
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه

مجلس با بیان اینکــه موفقیتها و
مقاومتهــای ســنگین در بیرون از
کشــور نتیجه همین همگراییهای
داخلی است ،یادآور شــد :نباید دو
طرف کاری کنند که این نتیجه هدر
برود.
اگر در فضای سیاسی حرفهایی
زده میشود و رسانهای میشود بحث
دیگری است و بهتر است این موضوع
به نحو بهتری مدیریت شود؛ چرا که
دولــت یازدهم در میــان دولتهای
پیشــین بیشترین کمک را به بخش
دفاعی داشته است.
تاجگردون اضافه کرد :حمایتهای
مالــی از طــرف دولت نســبت به

کلیــت بخش دفاعــی و به خصوص
ســپاه همواره وجود داشــته و عدد
و رقــم بودجهای هم این را نشــان
میدهد ،البته شــرایط کشــور هم
شــرایط خاصی اســت و این اتفاق
بایــد بیفتد .در چهار ســالی که من
بــا دولت یازدهــم در بخش تنظیم
بودجه کار کردم ،شاهد این بودم که
دولت برای تقویت بنیه دفاعی کامال
همکاری کرده ،در حالی که در مورد
افزایــش اعتبــار در حوزههای دیگر
به دلیــل محدودیت منابــع ،بعضا
مقاومتهایی وجود داشــت ،اما در
حوزه دفاعی کوچکترین مقاومتی از
سوی دولت نبود.

سياسي

یادداشت روز

ائتالف تندروها نتیجه سازشکاری
چپ و راست با اعتدالیون
جواد شقاقی-روزنامهنگار

ائتــاف ارتجاعیــون با هرج و مــرج طلبــان در مقابل ائتالف
محافظهکاران و سوسیالیستها با لیبرالها؛
پیوند رســایی و تتلو در مقابــل ائتالف علی الریجانی و محمد
خاتمی با حسن روحانی.
لحظه دست دادن رسایی و تتلو نمادی از آرایش جدید نیروهای
سیاســی در ایران است ،شاید برای خیلیها این لحظه ،صحنهای
ب برانگیز بنماید؛ یکی در جبهه راست افراطی قرار دارد و آن
تعج 
دیگری در جبهه چــپ افراطی .اما همانگونه که بر خالف طیف
خطی ایدئولوژیهای سیاسی ،در طیف نعل اسبی ،راست افراطی
و چپ افراطی به هم نزدیکتر میشوند ،رسایی و تتلو نیز به خاطر
ویژگیهای مشترکشان به هم رسیدهاند.
فاشیسم و ارتجاعگرایی نمون ه راست افراطی هستند و کمونیسم
و هرج و مرج طلبی نیز نمونــه چپ افراطی .هر دو ،در اعتقاد به
ایجاد تغییرات اساسی در جامعه ،خشونت و توتالیتاریسم اشتراک
نظر دارنــد .بر خالف آنچه که در طیف خطی به نظر میرســد،
فاشیســم و کمونیسم در منتهاالیه دو سر طیف در جهت مخالف
هم نیســتند ،بلکــه باید طیف را به صورت نعل اســبی درآورد و
مشابهتهای آنها را مشاهده کرد .آنچه که راست افراطی و چپ
افراطی را پدید میآورد ،سازشکاری سوسیالیسم و محافظهکاری،
ن دو به لیبرالیســم اســت؛ به همین خاطر است که
و نزدیکی آ 
ارتجاعگرایی و فاشیســم بر محافظهکاری میشورند و کمونیسم
نیز بر سوسیالیســم میشــورد و در نهایت با نزدیکی جریانهای
افراطی دو سر طیف به یکدیگر ،سامان اجتماعی در معرض تهدید
قرار میگیرد.
وادادن سوسیالیســم و محافظهکاری در برابــر قدرت و ثروت،
از دســت رفتن ارزشهای ایدئولوژیکشــان ،و نزدیکیشــان به
لیبرالیســم ،زمینه را برای ظهور جریانهای تندرو ارتجاعگرایی
و هــرج و مرج طلبی ایجــاد میکنند؛ جریانهایــی که در نبود
ایدئولوژی ،تنها چیزی که دارند ،قدرت تخریبیشــان اســت .با
نزدیکی محافظهکاری و سوسیالیسم به لیبرالیسم ،و تهی شدن بار
ایدئولوژیک و ارزشــی جناحهای راست و چپ ،نه ارتجاعگرایی به
دنبال پیریزی ارزشهای سنتی است و نه هرج و مرج طلبی برای
رسیدن به برابری تالش میکند .سوسیالیسم و محافظهکاری برای
کســب قدرت و ثروت ،میل به لیبرالیسم و میانه طیف مییابند و
جریانهای افراطی دو ســر طیف نیز به نشانه اعتراض ،در ائتالف
با یکدیگر ســازمان زندگی و ســاختارهای اجتماعی را به نابودی
میکشانند.
لحظه دســت دادن حمید رســایی و امیر تتلو نمادی از ائتالف
ارتجاعگرایی و هرج و مرجطلبــی ،در برابر ائتالف علی الریجانی
و محمد خاتمی با حســن روحانی اســت .زمانی که اصولگرایان
و اصالحطلبان به بهانه اعتدال و میانهروی به ســمت وسط طیف
سیاســی میل میکنند و با گروههای کارگزاران و لیبرالها یکی
میشــوند ،گروههای افراطی هر دو جریان نیز به ســمت یکدیگر
میل میکنند و دست ائتالف به هم میدهند .وقتی هوس قدرت و
ثروت ،اصولگرایان و اصالحطلبان را به کوتاهآمدن از ارزشهایشان
وامیدارد و آنها را به ســمت اعتدالگرایی ســوق میدهد ،از بار
ایدئولوژیکی هر دو جریان کاسته میشود و فضا برای تاخت و تاز
گروههای منحط هر دو جریان باز میشــود .در حال حاضر عرصه
اصولگرایــی و اصالحطلبی خالی از هرگونه بار ارزشــی و معنای
ایدئولوژیکی است چون طمع قدرت ،ثروت و مناصب سیاسی هر
دو جریان را به اعتدالگرایی و مســامحه و نزدیکی به وسط طیف
سیاسی واداشته است.
اگر میخواهیم بار دیگر بازی سیاســی در کشور ،رقابت بر سر
ارزشها باشــد و نه نبرد بر ســر تصاحب مناصب سیاســی؛ اگر
میخواهیم تعادل سیاســی در جامعه برقرار باشــد ،چارهاش نه
ســنگینتر کردن میانه طیف سیاسی و جمع شدن همه گروهها
در حول جریانی به نام اعتدالگرایی ،بلکه بازگشــت اصالحطلبان
و اصولگرایان به جایگاه قبلی خودشان و پیگیری آرمانهایشان
اســت .در غیر اینصورت ،به خیانت به آرمانهای اصالحطلبی و
اصولگرایی متهم شــده و زمینه را برای ائتالف گروههای افراطی
فراهم خواهند کرد.
خبر
علی ربیعی وزیرکار:

در شهرهای بزرگ قدرت خرید مردم
کاهش پیدا کرده است

وزیــر کار گفــت:
«باید چرخه درمان را
به چرخه شغل پیوند
دهیم .اگر اینکار انجام
نشود ،هزینه درمان در
کشــور به قدری زیاد
خواهد شد که میانه راه
دچار مشکل خواهیم
شد».
بــه گزارش خبرآنالین ،علی ربیعی وزیر کار ،رفاه و تامین اجتماعی
در برنامــه حوالی امروز در واکنش به این ســوال که آیا اصال میتوان
موضوع ایجاد یک میلیون شــغل در ســال را تحقق داد؟ پاسخ داد«:
بله شغل ،شغل است .تعداد شــغلهای ایجاد شده بنابر دفترچههای
تامین اجتماعی  ۲۲هزار شغل است که  ۱۴هزار آنها دفترچه تامین
اجتماعی گرفتند .منتهی شــرایط طوری است که آنقدر بیکاری زیاد
شده که این ایجاد شغلها دیده نمیشود.
ربیعی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت«:در شهرهای بزرگ
قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است به همین ترتیب استراتژی
حداقل دستمزد را در کشور اتخاذ کردیم .در چهار سال گذشته تالش
کردیم بیش از تورم ،دستمزد را افزایش دهیم».
وزیر کار با اشاره هدفگذاری بیمه سالمت برای رفاه اجتماعی مردم
گفت«:مطالعات ما نشان میدهد که  ۷میلیون ایرانی بیمه اجتماعی
ندارند .خوشبختانه کاری که در وزرات خانه انجام دادیم بیمه سالمت
بوده است .هدف گیری کردیم و  ۱۱میلیون شخص از این طریق بیمه
کردیم که  ۲میلیون حذف شــدند .نزدیک  ۱۰میلیون حاشیه نشین
شهری دفترچه بیمه سالمت گرفتند».

