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  ستاد مبارزه با مواد مخدر هم امامزاده بی معجزه ای است
یادداشت روز 

جواد شقاقی - روزنامه نگار

رهبر معظم انقالب اسالمی با بخشش اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه در حال خدمت موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، به نقل از کانال تگرامی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، با موافقت رهبر معظم انقالب اضافه 
خدمت ســنواتی کارکنان وظیفه در حال خدمت و همچنین اضافه خدمت مشموالن غایبی که تا 22 بهمن سال 96 خود را جهت انجام 

خدمت دوره سربازی معرفی کنند، بخشیده شد.

مقام معظم رهبری با بخشش اضافه 
خدمت سنواتی کارکنان وظیفه در 

حال خدمت موافقت کردند

از یک صد ســال پیش که ایده ها و آموزه های جدید غربی به اذهان 
ایرانیان راه یافتند، و در کنار آن، پدیده های مدرنی همچون تکنولوژی 
و ماشــین آالت صنعتــی در زندگی روزمره مردم ایران ظاهر شــدند، 
بی قراری و شیدایی سرنوشت این کشــور بوده است. از آن روز به بعد 
شــاعران در حسرت آزادی سوختند و شعر ســرودند؛ مردمان کوچه و 
بازار از برای عدالت، از مارکس و لنین گفتند و روشــنفکر شدند؛ دانش 
آموختگان مدارس جدید و دارالفنون و دانشجویان از خارج برگشته، شب 
و روز کتاب خواندند و کور شدند؛ کور شدند و زندگی را ندیدند. در این 
بیش از یک صد سال آنچه از دست رفت جوانی های نسل ها انسان بود 
و آنچه فراموش شد خود زندگی بود؛ در ازایش رویاها بودند و تخیل ها؛ 
تصاویری گنگ از  آینده ای موهوم و خیالی. یک صد ســال اســت که 
زندگی در این کشور به تعلیق درآمده و رویای مبهم زندگی در آینده ای 
نامعلوم جایگزین آن شده است. حقیقت، علم و دانش، نظام های معرفتی 
و دانایی، ایده ها و اندیشــه های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی همگی 
برساخته هایی هستند که از دل زندگی برآمده اند؛ از زندگی هایی منحصر 
به فرد در فضا و زمان مشخص؛ از این روی حقیقت و دانش زمان مند و 
مکان مند هستند؛ حقیقت و دانشی به کارمان می آید که از میان زندگی 
و اینجا و اکنون برخاســته باشد. نمی توان نظام دانشی را که مربوط به 
زندگی دیگران و محدود به یک دوره تاریخی مشخص است، تحمیل 
به زندگی خــود کرد. تحمیل حقیقت به زندگی، چیزی جز ویران گری 

را در برندارد. 
هــر جامعه ای در هر دوره ای فرم زندگی مشــخص خــود را دارد و 
نیروهای اجتماعی و سیاسی ای که در رویارویی با یکدیگر، نظام دانش 
خود را ایجاد می کنند. لیبرالیســمی نمی توانست وجود داشته باشد، اگر 
طبقه سرمایه داری در اروپا نمی بود که برای حاشیه امنیت دارایی هایش، 
به دنبال تفکیک حوزه سیاست از اقتصاد باشد و برای افزایش ثروتش، 
بر ایده های فردگرایی و رقابت فردی بدمد. مارکسیســمی نمی توانست 
شکل بگیرد اگر طبقه کارگر زجر کشیده ای نمی بود که مارکس صدای 

آنها باشد. 
آنچه که در این یک صد ســال اخیر بر ســر ما آمده، این بوده که ما 
خواســته ایم ایده ها و برساخته های غربی را تحمیل به زندگی خودمان 
بکنیم؛ فارغ از نوع و تفاوت های نیروهای اجتماعی و سیاسی ای که بین 
جوامع وجود دارد؛ ناهمخوانی این آموزه های غربی با واقعیات زندگی مان 
بوده که سبب ساز تعلیق یک صد ساله زندگی در ایران شده است. آنچه 
که حکومت پهلوی، یا به تعبیری دقیق تر روشــنفکران و برنامه ریزان 
دوره شــاه نفهمیدند، همین مساله بود؛ نه لیبرالیسم به درد این جامعه 
می خورد و نه سیاســت های سوسیالیستی؛ جامعه ما نه سرمایه دار دارد 
و نه کارگر به معنایی که در مفاهیم و تئوری های غربی مد نظر اســت؛ 
این عدم توجه به نیروهای اجتماعی و سیاســی موجود در جامعه و رفع 

دغدغه های آنها، سبب ساز انقالب علیه حکومت پهلوی شد.  
باید واقعیت وجودی جامعه خود را شناخت و با آن رو در رو شد؛ باید 
دردی را دید که مردم در واقعیت متحمل می شوند، و آن را برطرف کرد؛ 
نــه اینکه با مفاهیمی که هیچ ارجاعی به مصداق خاصی در جامعه مان 
ندارند، برنامه های توســعه پنج ساله ای را طراحی کرد و در آخر هم دید 

که هیچ دردی از جامعه دوا نشده است. 

خبر 

سخن روز 

یادداشت مهمان 

روزشماری کردیم که انتخابات تمام شود و جر و بحث های سیاسی بی اساس پایان یابد. اما ظاهرا 
جناح بازنده انتخابات بعد از پیروزی اکثریت ملت حاشــیه ســازی و تخریب هدف مند و برنامه ریزی 
شده ای را برای سرگرمی دولت به مسائل حاشیه ای وبی ارزش آغاز کرده است.کاری که درکشورهای  
متمدن و توسعه یافته دقیقاً برعکس این روش دنبال می شود. چراکه در آنجا بعد از انتخاب دولت جدید 

همه می کوشند با انسجام به کمک دولت جدید بیایند و گره گشایی کنند و مشکالت را حل کنند.
اما آنچه این روزها درکشور ما مشاهده می کنید خارج از این مقوله است. در کشورهای دیگر توسعه 
یافته انتقاد سازنده و هدف مند روشی مدرن برای مهار مدیریت متمرکز و نوعی همگرایی ست که مردم 
پا به پای مدیران منتخب خود و جلوگیری از خطاهای فاحش و احتمالی وکمک به مدیریت کارســاز 
کشورشــان کاربردی سازنده دارد. اما درکشور ما تخریب گران به اصطالح منتقد قصد تعالی کشور را 
ندارند و اگر هم باشــد سهم اندکی اســت. آن ها در واقع نوعی انتقام را درپی شکست از رقیب دنبال 
می کنند و توجهی به منافع ملی و عمومی و آینده کشور ندارند و شاید هم بیشتر از این درمورد توسعه 

کشور چیزی نمی دانند.
ناتوان جلوه دادن دولت در برخی امور داخلی و بین المللی مهمترین رفتاری اســت که این روزها 
بدون اشــاره به مستندات و فقط درقالب تیترها و جمالت احساسی از بعضی افراد که سابقه اجرایی و 

قانون گذاری را هم دارند و بسیار ساده لوحانه ابراز می شود دیده و شنیده می شود.
ایراد به قرارداد نفتی اخیر ایران و شــرکت توتال فرانسه بدون اشاره به مستندات حقوقی و دالیل 
ایرادات وارده به این قرارداد در فضای عمومی و رسانه ای درحالیکه از نظرکارشناسان داخلی وخارجی 
به عنوان یک موفقیت اقتصادی بعداز رفع نسبی تحریم های جهانی و همچنین یکی ازثمره های مثبت 
برجام از آن یاد می شود می تواند گواه محکمی باشد براینکه منتقدین قصد تخریب دارند نه سازندگی.

هنوز جزئیات این قرارداد در فضای عمومی ازنظر حقوقی تحلیل و بررسی کامل نشده است، اما به 
نظر می رسد این قرارداد بین المللی فصل جدیدی از شروع روابط اقتصادی و سیاسی ایران و اروپا بوده 
و مهمتر اینکه نخستین قرارداد بین المللی به ارزش 5 میلیارد دالر پس از برجام است که نشان دهنده 
رفع تحریم های اقتصادی است.  ذکر این نکته ضروری است که این قرارداد در سایه فشارهای آمریکا 

و بحران در منطقه خاورمیانه می تواند اتفاق جالبی در منطقه و جهان باشد.
دلواپسان که ازهمان ابتدا به مذاکرات ایران و جامعه جهانی خوشبین نبوده و مخالف توافق بودند و 
بدعهدی آمریکایی ها در بعضی از موارد توافق برجام را در پسا برجام سوژه قرارداده بودند و دولت را در 
دو سال گذشته نیز تحت فشار و تخریب شدید قراردادند این بار نیز با عقد قراداد نفتی با شرکت توتال 
وبا ادعاهای بیهوده ومغرضانه و واهی جنجال به راه انداختند و به  جای همکاری با دولت و ملت حاشیه 
ســازی جدیدی در دســتور کار دارند و این پایان کار نخواهد بود.اما مهم این است که مردم این گونه 
شــتابزدگی ها و قضاوت های عجوالنه و تخریب گرایانــه را خوب می فهمند و کمتر اهمیت می دهند. 
بنابراین به این طیف افراد توصیه می شــود که با اکثریت ملت همراه و همگام شوند تا برای ساختن 
کشوری آباد و آزاد درکنار هم با وحدت و همدلی گام های توسعه را برداریم و فارغ ازاغراض سیاسی و 

خصومت و اختالفات فکری به آینده کشور بیندیشیم.

سمپوزیوم چهلمین یادمان دکتر علی شریعتی با دستور مسئوالن دانشگاه تربیت مدرس در شب قبل 
از برگزاری مراسم منحل شد. قرار بود در این سمپوزیوم امکان تفکر نوشریعتی با توجه وضعیت زمانه 
امروز ایران تحت بررســی قرار گیرد. اینکه دالیل لغو این سمپوزیوم چیست و چرا علی رغم شعارهای 
دولت مبنی بر ایجاد بستر مناسب برای تعامل اندیشه   چنین اتفاقی صورت می گیرد، بحث دیگری است. 
در این یادداشت قصد بر این است لزوم برگزاری چنین همایش هایی مورد تأکید قرار گرفته و حمایت 

دولتی از آن درخواست گردد.
شــاید بد نباشد سخن را از تحرکات جدید دولت آمریکا آغاز کرد. در ایام انتخابات ریاست جمهوری 
گمان می رفت که حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی تأثیر قابل توجهی بر روی سیاست های 
آمریکا نســبت به ایران خواهد گذاشــت. قطعاً این مهم در زمان ریاســت جمهوری باراک اوباما مورد 
توجــه قرار می گرفت اما جمهوری خواهان نه تنها این حضــور را جدی تلقی نکردند بلکه در مواضع 
خود گســتاخ تر شــده اند. نمونه ی این گستاخی را در سخنرانی چند روز پیش جان بولتون و تحرکات 
دونالد ترامپ در منطقه و علی الخصوص گزاف گویی های عربســتان می توان یافت. به راستی دلیل 
این گســتاخی چیســت؟ در انتخابات اخیر ایران چه پیغام خاصی نهفته که ایادی دولت آمریکا چنین 

مواضعی را برگزیده اند؟ 
از حضور گســترده مردم در پای صندوق رای که بگذریم، نتیجه انتخابات و درصد آراء پیروز میدان 
نشان دهنده یک واقعیت جدید اجتماعی در ایران است. حسن روحانی درصورتی پیروز انتخابات گردید 
که رقیب وی یعنی ابراهیم رئیسی از تمامی مولفه های سنتی سیاست در ایران استفاده کرد. یعنی اگر 
قرار بر استناد به ساختار فکری ایرانیان باشد، باید رئیسی در این میدان پیروز می گردید. ابراهیم رئیسی 
ســعی کرد مقام عالی دولتی را با باورها و ارزشهای دینی ایرانیان پیوند زند. همچنین او تالش نمود از 
خود فردی با مشخصات مطلوب ایرانیان در حوزه فرهنگی و هنری نمایش دهد. در باورهای فرهنگی 
ایرانیان همواره حاکمی مورد پســند است که عدالت و دستگیری از محرومان مهمترین مشخصه آن 
است. اما با همه ی این تالش ها باز هم این حسن روحانی بود که در انتخابات پیروز گردید. این نتیجه 
نشان می دهد که ساختار فکری ایرانیان تغییر اساسی یافته است. دیگر ایرانیان به حاکم خود بر مبنای 
شخصیتی با کوله پشتی مملو از هدایا و مایحتاج معیشتی نمی نگرند. نزد ایرانیان دیگر رابطه و نزدیکی 
به مظاهر مذهبی مالکی برای حاکم خوب محســوب نمیشود. تمام این نشانه ها حاکی از آن است که 
ساختاری نوین در ذهنیت جمعی ما شکل گرفته است. بدیهی است که ساختارهای نوین تا استحکام و 
استمرار بلند مدت راهی دراز در پی خواهند داشت. ساختار نوین فکری بنیان هایش را بر روی نهادهایی 
اســتوار می کند که هنوز نحیف و لرزان است. این بنیان ها از سوی بدیل های رقیب همواره در معرض 
خطر هستند. این بدیل ها نه تنها بنیان های طرد شده ی پیشین )سنت( بوده بلکه امکان تعرض و تهاجم 
بنیان های نوین دیگری از آن ســوی مرزها وجود دارد. بنابراین انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران 
نشــان دهنده تغییری بنیادین ساختاری است که با توجه به جوانی آن احتمال خطا و شکستش بسیار 
باال است. این همان نشانه ای است که دولت جمهوری خواه آمریکا مد نظر قرار داده است. ایادی دولت 
آمریکا می دانند که در چنین شرایطی امکان اتحاد و پیروی افراد جامعه از سیاستی واحد بسیار لرزان و 
قابل تغییر است. فراموش نکنیم که حمله رژیم بعثی عراق نیز در چنین شرایطی صورت گرفت. پس از 
انقالب اسالمی ایران گمان می رفت با سقوط رژیم پهلوی ساختار فکری مردم ایران تغییر یافته است 
اما تجمیع مردم گرد امام خمینی نشــان داد که آن ســاختار کماکان به حیات خود ادامه داده و مقابل 
تعرضات خارجی قابلیت دفاع و مقابله خواهد داشــت. با این اوصاف به نظر می رسد که این بار آمریکا 
و متحدانش در تغییر ساختار فکری مردم به نتایج اطمینان بخشی دست یافته اند. در این شرایط برای 
مقابله با تعرض خارجی دو راه در پیش روی ما قرار دارد. اول؛ با سرکوب و کودتا مردم را مطیع ساختار 
گذشــته کنیم. دوم؛ امکان طرح اندیشه های نوین و استحکام ســاختار نوین را فراهم سازیم. البته راه 
سومی هم وجود دارد که همانا پیگیری ارزش های سود محور سرمایه دارانه است که با ارزش گذاری بر 
منافع شخصی لزوم هرگونه اتحاد و همگرایی جمعی را مضر، مسخره، ایدئولوگ نشان می دهد. بدیهی 
اســت راه سوم آینده ای همچون سوریه و عراق را برای ما به ارمغان خواهد داشت و نیازی به تأمل در 
آن نیست. اما در مورد راه اول باید پرسید آیا به هزینه های این راه فکر شده است؟ این واقعاً با وضعیتی 
که منطقه خاورمیانه با آن روبروست برای مقابله با خصم خارجی، سرکوب گروه های داخلی منطقی به 
نظر می رسد؟ برای جواب به این سوالها باید در نظر داشت که امروزه در دهه 90 خورشیدی وضعیت با 
شرایط دهه 60 به کلی متفاوت است. اما از راه دوم نباید به سادگی گذر کرد. زمانه امروز ایرانی ها بیش 
از پیش محتاج پیوند میان ارزش های نوین با داشــته های پیشین است. خوانش های نوین از همگرای 
دینی در کنار حفظ ارزش هایی جامعه محور می تواند راهگشایی باشد برای تقویت و استحکام ساختاری 

که نه تنها مرزهای سرزمینی بلکه هویت ملی ما را تضمین خواهد کرد. 
سمپوزیوم اکنون ما و شریعتی تالشی بود برای پاسخ گویی نیازهایی که در سطور فوق ذکر گردید. 
من نمی دانم بنا به دالیل مضحکی مانند عدم آماده ســازی سالن، قطعی برق و یا احیاناً طرح ترافیک 
چنین همایشی لغو شده و یا منادیان و طرفداران راه های بدیل اشاره شده به چنین امری اراده کرده اند. 
با تمامی این توصیف ها از دولت محترم آقای روحانی درخواست می شود برای تداوم راهی که مردم در 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری برگزیده اند، بر برگزاری هر چه بیشتر چنین همایش هایی همت گذارده 

و بستر مناسبی برای وفاق و همگرای جمعی ایرانیان مهیا کنند.

صد سال تعلیق زندگی 
دادســتان کل کشور با ابراز نگرانی از آمار رسمی ستاد 
مبــارزه با قاچاق کاال و ارز، گفــت: برخی آقایان تالش 
می کننــد آمار قاچاق کاالیی را آنطور که هســت اعالم 
نکنند. نزدیک ۱۸000میلیارد تومان کاالیی قاچاق کشف 

شده داریم اما اینکه چقدر کشف نمی شود را نمی دانیم.
به گزارش ایلنا، حجت االسالم منتظری در گردهمایی 
روسای فرماندهی پلیس آگاهی استان های سراسر کشور 
بــر لزوم آموزش نیروها تاکید کرد و گفت: در دســتگاه 
قضایی می بینیم فردی با لیســانس حقوق آمده و دوره 
کارآموزی را طی کرده اما وقتی که پشــت میز نشسته 

صفر کیلومتر است و در عمل باید تجربه به دست آورد.
او بازجویی و تحقیق را کار پراهمیتی برشمرد و اظهار 
کرد: اگر چنانچه شما و زیر مجموعه شما کاری که باید 
کنید در موازین شرعی قانونی نباشد اولین آسیب به شما 
می رسد حتی قبل از اینکه مجرم نتیجه عمل خود را ببیند 
من و شما را آلوده کرده و اگر خدای نکرده در برخورد، ما 
از حــد و مرز موجود تجاوز کنیم چگونه می توانیم جواب 
وجدان خود را بدهیم؟ اگر برخورد ما حیثیت کســی را از 

بین ببرد چگونه پاسخ خواهیم داد؟
دادستان کل کشــور اضافه کرد: همان گونه ما وظیفه 
داریــم جامعه را از جرم و مجرم پاک کنیم اگر موازین را   
رعایت نکنیم و با یک فردی که اســتحقاق برخورد دارد 
برخورد نشده   رها شود یعنی شتر دیدی ندیدی شود و اگر 
فرد بیگناه در اثر تحقیقات و بازجویی ما به دست مجازات 
سپرده شــود خطرناک است و برای ما کشنده است. هر 
دو طرف قضیه مهم است اگر به سنگینی بار خود توجه 

نکنیم ممکن است این بیماری ما را گرفتار کند.
این مقام عالی قضایــی ادامه داد:  چندی پیش رییس 
دادگســتری تهران گزارشی راجع به افراد گرفتار می داد. 
من سابقه آن فرد را پرسیدم. چند سال سابقه کار قضایی 
داشــت. ای کاش این مشکل گریبانگیر کسی شود که 
ســال اول کار است اما کســانی که 20سال سابقه کار 

قضایی دارند دچار بعضی مسائل می شوند.
دادستان کل کشــور تاکید کرد:  تصور نکنید 20سال 
سالمت داشتیم دیگر خطری متوجه ما نیست. اگر معتقد 
باشیم خطر هر لحظه وجود ندارد و کنترل ها را   رها کنیم 
به وادی خطرناکی خواهیم افتاد. تجربه من نشان می دهد 
انســان در هیچ مرحله ای مصون نیست. انسان های واال 
مقام مثل رسول اکرم، امیر المومنین و معصومین با اینکه 

مجهز به نیروی عصمت بودند اما چقدر آن بزرگواران و 
انسان های واال مقام احساس خطر می کردند و خودشان 

را به خدا می سپردند.
او با اشاره به اهمیت سالمت محیط کار تصریح کرد: ما 
در مقام قضا و بازجویی و تحقیق مانند پزشکی هستیم که 
با بیمار مبتال با وبا هستند. چندی پیش تب کریمه کنگو 
آمده بود فیلم ها را می دیدم که کســانی که می خواهند 
با افراد آلوده برخورد کنند لباس خاصی می پوشــند برای 
اینکه این ویروس به آنها ســرایت نکند. در محیط کار و 
من شــما اگر پرده را کنار بزنیم میکروب هایی مثل تب 

کنگو بسیار زیاد است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه خواست عموم مردم 
این اســت که محیط سالم و امن داشــته باشیم، افزود: 
مســئول ایجاد امنیت جامعه نیروی انتظامی است. البته 
دستگاه های دیگری هم هستند که باید هم افزایی بین 
دستگاه ها ایجاد شــود. انصافاً نیروی انتظامی در فراهم 

کردن امنیت گام های افتخار آفرینی برداشته است.
منتظری از امنیت به عنوان اولین عنصر جامعه یاد کرد 
و گفــت: در لقای امنیت، دانشــگاهی درس می خواند و 
کاســب کار می کند. در زیر لقای امنیت است که مردم 
نوامیس خود را حفظ می کنند و کشور مسیر پیشرفت را 
طی می کند. اگر در کشور امنیت نباشد نه مسجد برقرار 
است نه دانشگاه و نه کسب. شما ببینید در همسایگی ما 
در عراق نا امنی چه بالئی بر سر مردم آورده است. شهر 
و نوامیس مردم در دست تروریست ها است. علم و دانش 

تعطیل شده و این نتیجه ناامنی است.
او بر لــزوم هم زایی نیروی انتظامی ، وزارت اطالعات 

و سپاه پاسداران تاکید کرد و افزود: نتیجه همدلی میان 
این نیروها این اســت که در منطقه نا امن، ما یک کشور 
امن داریم. چند وقت پیش شاهد یک حرکت تروریستی 
بودیم و یک دریچه کوچک باز شد و تعدادی تروریست 
راه پیدا کردند. شــاید این عنایت خدا بود و تلنگری بود 
تا هوشیار باشیم و بررسی کنیم چرا چنین اتفاقی افتاد و 
تعدادی تروریست توانستند وارد این عرصه شوند. اگر ما 
به وظیفه خود عمل نکنیم و بین ما هماهنگی نباشد ما 
آسیب می بینیم. این وضعیت که در عراق و سوریه شاهد 
هســتیم می توانست در کشــور ما هم باشد که خواست 
دشمن نیز این بود اما تالش نیروی های نظامی، انتظامی 

و امنیتی مانع این شد.
دادســتان کل کشور یادآور شــد: انتظار ما در دستگاه 
قضایی این اســت در چند نکته هــم افزایی بین قوه و 
نیروی انتظامی افزایش یابد. ستادی در بحث برخورد با 
کاالی قاچاق است که برخی آقایان تالش می کنند آمار 
قاچاق کاال را آن طور که هست اعالم نکنند. آمار رسمی 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال واقعا نگران کننده است. نزدیک 
۱۸000میلیارد تومان کاالیی قاچاق کشف شده داریم اما 
اینکه چقدر کشف نمی شود را نمی دانیم. ما آمادگی داریم 
در دادستانی کل و معاونت مربوط که تازه تاسیس است 

به مبارزه با قاچاق کاال کمک کنیم.
او بزرگ ترین علت عــدم موفقیت در برخور با قاچاق 
را عدم وجــود اراده جدی و عزم جزم بــرای برخورد با 
قاچاق عنوان کرد و گفت: البته نارســائی دیگری مانند 
کثرت گمرکات و کمبود ها هم است. اینجا عرض می کنم 
تکلیف قانونی ماست که هم افزایی را بیشتر کنیم. ما از 
این ستاد کاال و ارز معجزه ندیدیم بلکه شاهد ناکارآمدی 

هستیم.
منتظری بر لزوم توجه به مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد 
و گفت: اینجا امامزاده ای به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر 
داریم که آن هم امامزاده  بی معجزه ای است. نمی خواهم 
بگویم کار نمی کنند که بی انصافی است اما ستادی که 
رییس جمهور عضو اســت و اعضای تاثیرگذاری در آن 
وجود دارد، آن وقت این همه مشکل داریم نشان می دهد 
یک جای کار مشــکل دارد. این نــان قرض دادن برای 
کشور سالمت نمی آورد. باید بیشتر از این راجع به قاچاق 

کاال و ارز و مواد مخدر تالش کنیم.

به گزارش دیده بان ایران، حجت االسالم والمسلمین 
ســیدعلی قاضی عســکر در حاشــیه بازدید از ترمینال 
حجاج فرودگاه بین المللی امــام خمینی )ره( و در دیدار 
با مسئوالن شرکت فرودگاهی اظهار کرد: جلسه شورای 
امنیت ملی درباره حج ۱0 روز پیش تشکیل شد و تصمیم 
برای اعزام زائران ایرانی به عربستان مصوب شده و جای 
هیچ تردیدی نیست و ان شاءاهلل زائران هرچه باشکوه تر 

در این مراسم شرکت می کنند.
وی افزود: شــاید در صحبت هایی که در این باره شد، 
ابهاماتی وجود داشته باشــد؛ ولی جلسه شورای امنیت 
ملی تشکیل شده و ما هماهنگی های الزم را در این باره 

انجام داده ایم.
سرپرست حجاج ایرانی بیان کرد: اینکه گفته می شود 
حضــور زائران در حج تصمیم نظام اســت، معنایش آن 

اســت که تمام ارکان نظام االن پای حج ایســتاده اند و 
همه ملتزم اند حج به خوبی انجام شود.

قاضی عسکر همچنین درباره طرح مجلس برای سوال 
از سازمان حج و زیارت مبنی بر اعزام زائران به عربستان 
در شرایط بحرانی و حساس سیاسی منطقه گفت: توضیح 
دادن یکی از وظایف ما است. چنانچه قبال در کمیسیون 
امنیــت ملی، کمیســیون فرهنگــی و در صحن علنی 
مجلس به صــورت ویژه گزارش جامعی را از تفاهم نامه 
با عربستان و اقدامات صورت گرفته ارائه کرده ام و جای 
ابهامی وجود ندارد. آخرین موضوع به جلسه شورای عالی 
امنیت ملی برمی گشت که در آن نیز حضور زائران ایرانی 

در حج مصوب شده است.
وی بیان کرد: اگر مشــکل غیرمترقبه ای پیش نیاید و 
طبق روند معمول همه کارها انجام شــود، شاهد حجی 

باشکوه خواهیم بود.
او درباره حضور نمایندگان وزارت خارجه در عربستان 
نیز توضیح داد: اقدامات کنسولی انجام شده، نمایندگان 
اعزامی این وزارتخانه مشخص شده اند و به احتمال قوی 
یکی، دو روز آینده ویزای آن ها صادر می شــود. وضعیت 
تیم پزشکی نیز این گونه است.وی ادامه داد: نرم افزاری 
که برای حج در نظر گرفته شــده از طریق استان ها در 
حال ثبت اطالعات زائران به همان شــکلی اســت که 
عربستان می خواهد و به ســمتی می خواهیم برویم که 
ویزای الکترونیکی زائران صادر شود و مشکلی نخواهد 

بود.

        دادستان کل کشور:

شورای عالی امنیت ملی حضور زائران ایرانی 
در حج امسال را تصویب کرده است.

قاضی عسکرنماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت: 

امير مقدور مشهود - دبير سرویس سياسی 

اکنون ما و لزوم برگزاری سمپوزیوم ها

                                                         محسن پورسیدآقایی مدیر عامل سابق راه آهن:

مدیرعامل ســابق شــرکت راه آهن جمهوری اســالمی 
ایران با بیــان اینکه وقت خوبی برای تفکیــک وزارت راه و 
شهرسازی نیست، گفت: مشکل رکود مسکن و حاشینه نشینی 

با جداسازی رفع نمی شود.
به گزارش ایلنا محسن پورســید آقایی با بیان اینکه االن 
وقت خوبی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست، گفت: 
ممکن اســت که جداســازی وزارتخانه به تفکیک دو حیطه 
تخصصی منجر شــود اما ارتباط بین راه و شهرسازی را قطع 
مــی کند. وی ادامه داد: در حال حاضــر ارتباطات خوبی بین 
حمل و نقل و شهرســازی و شهرنشــینی برقرار شده است و 
مفاهیم یکپارچه بین حمل و نقل و شهرســازی به دلیل ادغام 
دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی شکل گرفته 
اســت. پورسیدآقایی اظهار داشــت: تفکیک این دو وزارتخانه 
ممکن اســت که دو دستگاه تخصص را ایجاد کند اما در عین 
حال پیوند این دو حوزه مرتبط را از بین می برد و مشــکالتی 
که در گذشته تا قبل از ادغام این دو وزارتخانه وجود داشته باز 
هم وجود می آیند. پیش از ادغام، برنامه ریزی ها و اقدامات در 
دو حوزه حمل و نقل و شهرسازی بدون اینکه هیچ ارتباطی با 
یکدیگر داشته باشند، انجام می شده و به همین دلیل هم امروز 
مشکل جدی ما در شهرهای حومه ای و مناطق حاشیه شهرها، 

مقوله حمل و نقل است.
وی با بیان اینکه شــهرهای جدید متعددی ساخته شده و 
مناطق حاشیه ای و حومه ای بسیاری به کالن شهرها اضافه 

شده است اما به فکر رفع مشکل حمل و نقل این مناطق جدید 
و ارتباط آن با شهرهای مادر و مراکز شهرها نبوده ایم، گفت: 
در حال حاضر یک شــهر حومه ای هم وجود ندارد که مشکل 
حمل و نقل نداشته باشد و یک سیستم حمل و نقل روان ریلی 

و جاده ای برای ان شهرها طراحی شده باشد.
مدیرعامل سابق شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
تاکید کرد: معتقدم در این شــرایط بهتر است که این موقعیت 
وزارت راه و شهرســازی حفظ شــود و از مزایای آن استفاده 
کنیم. پورســیدآقایی با اشــاره به ایجاد موضوعات و مفاهیم 
جدید در حوزه حمل و نقل و شهرســازی پس از ادغام، گفت: 
در دولت یازدهم در وزارت راه وشهرسازی مفاهیم جدیدی از 
جمله شهرسازی ریل پایه مطرح شد. اساسا مفهوم شهرسازی 
ریــل پایه به دلیل ترکیــب این دو دســتگاه راه و ترابری و 
شهرســازی و نزدیکی ارتباطات معاونت های داخل وزارتخانه 
شــکل گرفت. وی افزود: بحث شهرســازی ریل پایه تنها از 
جانب راه اهن مطرح نیست و شــهرداری و حوزه شهرسازی 
هم به دنبال اجرای این طرح اســت. در  ســند توسعه حمل 
و نقل همگانی که اخیرا در شــورای عالی شهرسازی تصویب 
شده  کامال توســعه شهرها را براساس توســعه حمل و نقل 
تدوین و سیاست گذاری کرده است. اگر تفکیک در وزارت راه 
و شهرسازی انجام شــود هر چند این موضوعات از بین نمی 
رود اما قطعا تضعیف خواهد شــد و به رویکردهای حوزه ای و 
بخشی برمی گردد. پورسید آقایی در پاسخ به این سوال که با 

این وجود چرا دولت الیحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی را 
به مجلس ارائه داد و آیا در در این باره با وزرا و کارشناســان 
مشــورت نشد، گفت: حتما مشورت با وزرا و کارشناسان و کار 
کارشناســی انجام شده اســت اما دو نظر متفاوت وجود دارد.

تلقی کســانی که در داخل وزارتخانه پس از ادغام مشغول به 
کار شدند این اســت که ادغام مزایایی داشته که می توان از 
آن استفاده کرد. مدیر عامل سابق راه آهن افزود:  افرادی که 
بیرون از وزارتخانه هستند به دو موضوع متمرکز شده اند اول 
اینکه وزارت راه و شهرسازی بســیار گسترده شده و با ادغام 
به بزرگ ترین وزارتخانه کشــور تبدیل شده و حجم کارها و 
فعالیت  در دو حوزه شهرسازی و حمل و نقل بسیار زیاد است.

وی ادامه داد:  شــاید این گونه تلقی می شود این حجم از 
کارها مانع از رســیدگی به حوزه شهرسازی می شود و مشکل 
رکود در حوزه مســکن ایجاد شــده اما معتقدم مشکل رکود 
مســکن فقط با موضوع ادغام مرتبط نیست و این رکود بیشتر 
به دلیل مســائل بانکی ، اعمال سیاست های اشتباه در سال 
های گذشته ارتباط دارد و تمام این عوامل دست به دست هم 

داده و مشکل رکود ایجاد شده است.
پورســیدآقایی تاکیــد کرد: متقدم این تفکــر که اگر یک 
وزارتخانه جدا برای حوزه مســکن داشته باشیم، مشکل رکود، 
حاشــیه نشــینی و..  را رفع می کند، کامل به نظر نمی رسد 
چراکه عوامل بســیار متعددی در ایجاد این مشــکالت نقش 

دارند.

وقت خوبی برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست

علی رحمانی- مشاور و حقوقدان
حاشیه سازی تأمل برانگیز دلواپسان

ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
انتشار جوابیه ای نسبت به اظهارات دادستان 
کل کشور، دستاوردهای این ستاد را در کاهش 
حجم قاچاق در ســه سال اخیر یادآور شد به 
گزارش انتخاب در این جوابیه آمده است: پیرو 
اظهارات دادستان در جمع رئیسان پلیس آگاهی 
کشور، در ۱4 تیر ماه جاری که در بخش های 
مختلف خبر صدا و سیما منتشر شد، همانگونه 
که به درستی بیان داشته اید، اگر فرد بی گناه در 

اثر تحقیقات و بازجویی ما به دست مجازات 
سپرده شود خطرناک و برای ما کشنده است. 

در ادامه این جوابیه افزوده شده است: »اگر به 
سنگینی بار خود توجه نکنیم ممکن است این 
بیماری ما را گرفتار کند. متأسفانه قایل کالم 
مذکور، بدون توجه به مدلول کالم و بی اطالع، 
بدور از انصــاف و غیرقابل انتظار به قضاوت 
درباره عملکرد نهاد حاکمیتی ســتاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پرداخته و این نهاد 

متشکل از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را 
متهم به ناکارآمدی کرده است که نتیجه ای جز 

القای ناکارآمدی نظام ندارد.«.
  در ایــن جوابیه آمده اســت: اگر کاهش 
50 درصدی حجم قاچاق ظرف ســه سال 
کارآمدی نیست پس چیســت!؟  آیا افزایش 
کشفیات نشــانه ناکارآمدیست!؟ آیا توفیقات 
متعدد دستگاه های عضو ستاد که در گزارشات 
ارسالی به قوه قضاییه آمده و ظاهرا جناب عالی 

فرصت مطالعه آن نداشته اید ناکارآمدیست!؟  
اتهام ناکارآمدی به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و بی اطالعی دادستان از فعالیت ها و 
اقدامات سال های اخیر مصداق بارز»والتقف 
ما لیس لک به علم« اســت که بر واعظان، 
عمل به آن واجب تر! آمار اعالم شــده توسط 
آن جناب مخدوش و نشان از بی توجهی آن 
مقام به گزارش های متعدد این ســتاد به قوه 

قضاییه است.

جوابیه ستاد مبارزه با قاچاق به اظهارات دادستان کل کشور

 اگر کاهش 50 درصدی حجم قاچاق ظرف سه سال کارآمدی نیست پس چیست!؟ 

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی با اشاره به قرارداد میان ایران 
و شرکت فرانســوی توتال نوشت، کارشکنی دولت ترامپ در توافق 

هسته ای می تواند توتال را به خطر بیاندازد.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، قرارداد ایران با 
شرکت فرانسوی توتال برای سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه انرژی 
تأثیرات مهمی نه تنها در زمینه هموار کردن مسیر دیگر شرکت های 
غربــی فعال در حوزه انرژی دارد تا بتوانند به ســرعت از پی بیایند، 
 بلکه احتمــااًل به توتال این امکان را می دهد تا در آینده قراردادهای 
دیگــری در ایران منعقد کند، اما از طرفی دیگر، این شــرکت را در 
صورتی که ترامپ در اجرای توافق هســته ای ایران و گروه ۱+5 دبه 
کند یا واشنگتن تحریم های جدیدی علیه تهران وضع کند، به خطر 

می اندازد.
این روزنامه آمریکایی در ادامه با اشــاره بــه این که ایران یکی از 
بزرگ تریــن منابع گاز در جهان و دومین منابع نفتی در خلیج فارس 
را در اختیــار دارد، نوشــت: مقامات نفتی ایران همــواره به عنوان 
مذاکره کنندگان سرسخت شناخته می شوند، اما به گفته رئیس توتال، 
از آنجایی که این شرکت اولین شرکت بین المللی نفتی است که پس 
از رفع تحریم های ایران با این کشــور قرارداد منعقد کرده، توانسته 
است به شرایط بهتری در مقایسه با پیشنهادات اولیه دست پیدا کند.

عــالوه بر ایــن، اولین بودن بــه توتال امکان به دســت آوردن 
مزیت های دیگری از جمله دسترســی به میدان نفتــی آزادگان را 
می دهد که می تواند بزرگ ترین پــروژه در این صنعت در یک دهه 

آینده باشد.
اما قرارداد توتال با ایــران بدون خطر نخواهد بود. به ویژه این که 
دولت ترامپ که در حال بازنگری سیاســت های واشنگتن در قبال 
تهران اســت، احتمال دارد موضعی سخت تر در خصوص این کشور 
اتخاذ و حتی شــرکت های بین المللی را از ســرمایه گذاری در ایران 

مأیوس کند.
این روزنامه در ادامه مدعی شده است که اجرای موفقیت آمیز یک 
پروژه در ایران آسان نخواهد بود و تجارت با این کشور با مشکالتی 
همراه است. توتال ماه ها است که برای این لحظه مقدمه چینی و خود 
را آماده کرده است. این شرکت در طول این مدت بانک های اروپایی 
کوچک را شناسایی کرده اســت که می توانند نیازهای داخلی اش را 
برطرف کنند، اما تأمین مالی قراردادهای بزرگ با ایران همچنان به 

دلیل ترس بانک ها از آمریکا سخت و دشوار است.
نیویورک تایمز در ادامه مدعی شــده اســت کــه تهران می تواند 
مکانی مبهم و دشوار برای فعالیت باشد، جایی که در آن فساد مالی 
وجود دارد و در مسیر ســرمایه گذاری خارجی در حوزه منابع طبیعی 

مخالفت های سیاسی به وجود می آورد.
شرکت ها هم چنین می گویند که به دلیل وجود تحریم ها باید دقت 

بسیار باالیی داشته باشند.

نیویورک تایمز: 

به علت وجود فساد مالی، ایران 
مکانی مبهم برای سرمایه گذاری 

است

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران و نماینده ویژه دولت فرانســه در امور سوریه بر توجه به 
توافق سیاســی به عنوان تنها راه حل بحران ســوریه و لزوم اهتمام نسبت به ابعاد انسانی این بحران تاکید 
کردند. به گزارش ایرنا فرانک ژله نماینده ویژه دولت فرانســه در امور سوریه در حاشیه اجالس آستانه 5 با 

حسین جابری انصاری مذاکره کننده ارشد ایران در روند مذاکرات آستانه ، دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار که پس از سفر وزیر امور خارجه ایران به فرانسه و بازدید دبیر کل وزارت امور خارجه فرانسه 
از ایران صورت گرفت، دو طرف ضمن برشمردن اصول مشترکی همچون ضرورت پرهیز از خشونت، توجه 
به توافق سیاسی به عنوان تنها راه حل بحران، مخالفت با اقدامات یکجانبه بازیگران خارجی در سوریه و لزوم 
توجه و اهتمام نسبت به ابعاد انسانی بحران سوریه تاکید کردند.  فرانک ژله در این دیدار ضمن بیان نظرات 
دولت متبوعش در خصوص نحوه پیشبرد روند آستانه، از نظرات جمهوری اسالمی ایران در این خصوص و 

چشم انداز مشارکت دولت های دیگر در کمک به حل بحران سوریه مطلع شد.

ایران و فرانسه بر توافق سیاسی به عنوان تنها راه حل بحران سوریه 
تاکید کردند


