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سخن روز

چرا فقط «دیگری» در خدمت به باور ملی است؟
امیر مقدور مشهود  -دبیر سرویس سیاسی

حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشــگاهی حمله موشــکی به داعشیان را نشانهای از
باور ملی دانســت .منطقی را که طیبی ارائه می دهد به دو مرجع قابل داللت اســت .از
یک طرف توان تکنولوژی متخصصان داخلی موجب احســاس ملی میشود و از طرف
دیگر حمله جانانه نظامی به تروریســتها موجب این امر شده است .اگرچه توضیحات
طیبی نشان میدهد که به منطق اول نزدیک است اما بسیاری از ایرانیان با منطق دوم
این حس را تجربه میکنند .با کمی تســامح هــر دو منطق را میتوان با منطق جاری
در اســتادیومهای ورزشی تشبیه نمود .هر دو منطق به دنبال پیروزی بر حریف هستند.
یکی این حریف را بازیگری در عرصهی تکنولوژی میدانند و آن یکی حریف متعرضان
نظامی اســت .میزان حس ملی بســته به اسم و رسم حریف دارد .اگر بر حریف صاحب
نامی غلبه کنیم عمق و گســتره این احساس بیشتر میشــود .همانطور که در فوتبال
با گلباران تیم مالدیو چندان هیجان زده نشــدیم ولی مســاوی با آرژانتین میتوانست
یک واقعه تاریخی ملی باشــد .بدیهی است احســاس تعلق خاطر جمعی تماشاچیان در
اســتادیوم با سوت پایان بازی به اتمام میرسد .بیرون از ورزشگاه مجددا طرفداران یک
تیم بر ســر حق تقدم خروج از پارکینگ انواع و اقسام فحشها را نثار هم میکنند .این
نشان میدهد باور ملی با این منطق همواره نیازمند «دیگری» است« .دیگری» نه تنها
میتوانــد به طور موقت باور ملی را تولید کند بلکه شــدت و ضعــف آن نیز منوط به
دیگران اســت .منطق «دیگری» همواره برای افزایش باور ملی به دشــمن نیاز دارد.
ایضا هر چه دشمن قویتری داشته باشــیم باور ملی عمیقتری خواهیم داشت .گمان
نکنید که فقط باور ملی معطوف به «دیگری» اســت .فعاالن سیاســی و اعضاء احزاب
نیــز همگرایی خود را از «دیگــری» دارند .اصالحطلبی یعنــی تخریب اصولگرایان و
اصولگرایی یعنی فحش و بد و بیراه گفتن به اصالحطلبان .گویا رسم شده که احساس
تعلق داشــتن منوط به دشمنی با کسان دیگر است .حال باید پرسید آیا فقط در دشمنی
با «دیگــری» میتوانیم خود را به جامعه،گروه و ملیتــی متعلق بدانیم؟ آیا راه دیگری
برای دســتیابی به جوامع هویتبخش نیســت؟ تا پیش از آنکه توفان مدرنیسم سامان
زندگی ما را در نوردد ،انسانهای ایرانی خود را متعلق به قوم و قبیلهای میدانستند و با
حضور در جمع خویشــاوندان هویت خود را باز میشناختند .یعنی قوم عامل شکلگیری
بیناذهنیتی بود که فارغ از نیاز به دیگری میتوانســت هویت بخش باشــد .مدرنیســم
گروهبندیهای پیشــین را نابود کرد و امروز برای شناخت هویت اجتماعی خود محتاج
«دیگری»شــدهایم .اما به راستی در زندگی مدرن نمیتوان بیناذهنیت دیگر برای خود
بجوییم؟ هیچ ملتی بدون داشتن بیناذهنیت نمی توانند وضعیت مساعدی داشته باشند.
به وضعیت کشــورهایی مانند عراق و افغانستان بنگرید .اگرچه ما و این کشورها متعلق
به یک منطقه جغرافیایی هســتیم اما آنچه که موجب شده وضعیت نسبتا بهتری از آنها
داشته باشیم ،همین بیناذهنیت نهفته در اعماق وجود ما است .آیا برای حفظ و تداوم این
بیناذهنت به طرد دیگری نیاز داریم؟ باید باور داشت که غرور ملی درصورت ابتنا به این
بینا ذهنیت دیگر نیازی به دشمن تراشی ندارد .امروز ه مشکالت فراوانی دامن کشور را
گرفته است .فساد ،رانت ،فروپاشی اخالقی و پول پرستی همه ناشی از عدم تعلق خاطر
به یکدیگراست .مادام که فرد خود را متعلق به جامعهای بپندارد که موفقیت و سعادتش
منوط به ســعادت جمعی اســت قطعا اخالق اجتماعی از بروز ناهنجاریهای نام برده
جلو گیری خواهد کرد .اما اگر غرور ملی تنها در گرو شکســت دشــمن باشد قطعا نباید
امیدی به رفع این ناهنجاریها داشــته باشــیم .چند روز پیش در فضای مجازی پستی
را دیدم که گفته شــده بود چرا مردم در مقابل فقر ،فحشــا و دزدی و اختالف طبقاتی
بیتفاوت هســتند؟ چرا با دیدن این معضالت حس ملی کسی جریحهدار نمیشود .چرا
فقط حمالت موشــکی باید احساســات ملی را برانگیخته کند ؟ .باید هرچه زودتر برای
بازسازی منطق زیستی خود در راستای دستیابی به فضایی بیناذهنیت حس تعلق خاطر
جمعی دســت به کار شد .شاید روزی متوجه این نقصان شویم که دیگر خیلی دیر شده
باشــد .تاریخ و فرهنگ ایران انباشــته از مولفههای مختلف برای بازسازی این نقصان
است .کافی است کمی مطالعه کنیم.
خبر
مجید فراهانی منتخب پنجمین دوره شورای شهر تهران:

 14تیرماه  3نامزد سمت
شهرداری تهران معرفی میشوند

منتخب پنجمین دوره شــورای شــهر تهران گفت 3 :نامزد برای تصدی ســمت
شهرداری تهران تا  14تیرماه معرفی میشوند.
به گزارش انتخاب ،مجید فراهانی درباره نامزد شهرداری تهران افزود :امروز اعضای
منتخب شورای شهر تهران ،در آخرین جلسه خود مصوب کردند که نامزدهای سمت
شهرداری تهران تا دوهفته آینده یعنی تا  14تیرماه معرفی شوند.
وی یادآور شد :اخباری مبنی بر این که  5نفر یا 5+1نفر از افراد شانس شهردار شدن
را دارنــد تکذیب میکنم و تاکنون هیچ بحثی در خصوص هیچ فردی به عنوان نامزد
شهرداری در جمع  21عضو شورا صورت نگرفته است و گمانه زنیها یا معرفی افراد یا
انتشار لیستهای متفرقه را رد میکنم.

بشار اسد طرح ملی اصالحات اداری را کلید زد

رئیس جمهوری سوریه طرح ملی اصالحات اداری را کلید زد .وی همچنین از مسئوالن
سوری که دچار وحشت شد ه و ترسیدهاند ،انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا ،سایت شبکه روسیا الیوم ،بشار اسد ،رئیس جمهوری سوریه که ریاست
نشست کابینه را در مقر دولت در کفر سوسه دمشق برعهده داشت ،طرح ملی اصالحات
اداری را کلیــد زد که هدف از این طرح ایجاد سیســتمی واحــد و همگون برای تمامی
وزارتخانههاســت .اسد در جریان این نشست گفت :مکانیزمهای اداری موجود دیگر قابل
قبول نیست .وی همچنین انتقاد شدیدی را از برخی از مسئوالن سوری مطرح ساخت و
گفت :از مهمترین اتفاقهای بد ،آن کاروانهای بزرگ برخی از مسئوالن سوری است که
راه بند میآورند .آن مسئوالن نمونه افراد ترسیده و وحشتزده هستند .این افراد تصورات
ضد و نقیضی دارند چراکه نشان میدهند که میترسند در حالی که به شهروندان میگویند
که ما از شــما محافظت خواهیم کرد .رئیس جمهوری سوریه به وزارتخانههای ذیربط
نیز دستور داد تا تدابیر بازدارنده و الزم را برای متوقف ساختن این اقدامات به کار بگیرند.
اسد گفت :ما افتخار نمیکنیم چنین مسئوالنی در نهادهای دولت حضور داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد که اسامی افراد فاسد نیز در سطح دولتی و ملی به چشم میخورد
و باید بررســی دقیقی درخصوص نتایج مبارزه با فساد وجود داشته باشد .رئیس جمهوری
ســوریه تصریح کرد :هر کس که گمان میکند به این خاطر که در کنار ارتش سوریه در
نبرد کنونی ایستاده حق دارد که به شهروندان و دولت و نظام بدی کند ،سخت در اشتباه
اســت و ما این را قبول نداریم .از نظر ما تفاوتی بین آنها و تروریســتها وجود ندارد و ما
با قاطعیت و بدون تردید با آنها برخورد خواهیم کرد .اســد همچنین از برخی از فرزندان
مسئوالن انتقاد و آنها را بیارزش خواند که باید تحقیر شوند.
وی گفت که آن مقامات در قبال رفتارهای فرزندانشان مسئولند و پاسخگو خواهند بود.

جلسه مشترک قالیباف با منتخبان شورای شهر
پنجم در ساختمان شهرداری تهران

اولین جلسه مشترک شهردار تهران و شورای پنجم هم اکنون در ساختمان شهرداری
در حال برگزاری اســت .به گزراش ایلنا ،از برگزاری اولین جلسه مشترک شهردار تهران
و اعضای منتخب شــورای پنجم خبر داد و گفت :در این جلسه عالوه بر شهردار تهران،
اعضای شورای چهارم ،معاونین ومدیران شهرداری تهران نیز حضور دارند.
او با اشاره به اینکه جلسه مزبور در ساختمان شهرداری تهران و به دعوت قالیباف برگزار
شده است گفت :این جلسه به مبادله پیشنهادات درباره نحوه انتقال شورا اختصاص دارد.
همچین قرار است در رابطه با نحوه ارائه گزارشات توسط شهردار و معاونین پیشنهاداتی
ارائه شود .این عضو شورای شهر ادامه داد:البته این جلسه به دعوت آقای قالیباف برگزار
میشود و دستورجلسه رسمی نیست.

محمد هاشمی
از بیمارستان
مرخص شد

محمد هاشمی طی پیامی اعالم کرد که با سالمت از بیمارستان مرخص شده است .به گزارش ایسنا ،محمد هاشمی با صدور پیامی از تمام کسانی که طی روز گذشته
نگران حال وی شده بودند ،تشکر کرد و اعالم کردکه از بیمارستان مرخص شده است .متن این پیام به شرح زیر است:
اینجانب روز یکشنبه به دلیل عارضه کم خونی دریکی از بیمارستانهای تهران بستری شدم و پس از طی دوره درمان و زحمات منتج به نتیجه مطلوب پزشکان محترم
به حمداهلل مشــکل مرتفع و امروز از بیمارســتان مرخص شدم .بدین وسیله از تشریک مســاعی دوستان و عالقه مندان که با تماس تلفنی و یا حضور در بیمارستان ابراز
محبت نمودند ،کمال تشکر و قدردانی را دارم .خداوند در این ماه پر خیر و برکت به همه مسلمین عافیت مرحمت فرماید.

مقام معظم رهبری:

جمهوری اسالمی ایران با برگزاری همه پرسی برای جدایی یک بخش از عراق
مخالف است

رهبــر انقالب با تأکیــد بر لزوم حفــظ یکپارچگی
ســرزمین عراق ،گفتنــد :باید در مقابــل آمریکاییها
هوشــیار بود و به هیچ وجه به آنهــا اعتماد نکرد زیرا
آمریکا و اذناب او ،مخالف «اســتقالل ،هویت و وحدت
عراق» هستند.
ایشان با اشاره به حضور نیروهای داعش تا نزدیکی
بغــداد در یــک مقطع از زمــان ،خاطرنشــان کردند:
اکنــون داعش در حال فرار و خروج از عراق اســت و
این موفقیت تحســین برانگیز ،نتیجه وحدت و انسجام
درونی در عراق و همچنین سیاست درست دولت عراق

در اعتماد به نیروهای جوان و مؤمن عراق و حضور آنها
در وسط میدان است.
رهبر انقالب اسالمی به مخالفت آمریکا و اذناب او با
«حشدالشعبی» یا همان نیروهای مردمی ،اشاره کردند
و افزودنــد :مخالفت آمریکاییها با نیروهای مردمی به
این علت اســت که آنها میخواهند عراق ،عامل مهم
اقتدار خود را از دست بدهد.
حضــرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :به هیچ وجه
بــه آمریکاییها اعتماد نکنید زیــرا آنها منتظر فرصت
هستند تا ضربه خود را وارد کنند.
ایشان ،بروز اختالف و دو دستگی در عراق را فرصت
مــورد نظر آمریکا برای ضربــه زدن خواندند و گفتند:
نباید این فرصت به آنها داده شــود ضمن آنکه باید از
ورود نیروهای آمریکایی به عــراق به بهانه آموزش و
مسائل دیگر جلوگیری کرد.
رهبر انقالب اســامی با تأکید بــر اینکه مخالفت
آمریکاییها با داعش واقعی نیست ،خاطرنشان کردند:
آمریکاییها و برخی کشــورهای تابــع آن در منطقه،

بهدنبال نابودی و ریشهکنی داعش نیستند زیرا داعش
با حمایت و پول آنها بهوجود آمده اســت و تمایل دارند
یک داعشــی که در مشت آنها باشــد ،در عراق باقی
بماند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای ضمن تقدیر از رســیدن
نیروهای عراقی به مرز سوریه ،آن را حرکتی راهبردی
و بزرگ خواندند و بر لزوم حفظ آن ،تأکید کردند.ایشان
بر لزوم حفظ یکپارچگی ســرزمین عراق اشاره کردند
و گفتند :جمهوری اســامی ایران بهعنوان همســایه،
با برخی زمزمهها مبنی بر برگزاری همه پرســی برای
جدایــی یک بخش از عــراق مخالف اســت و دامن
زنندگان به این موضوع را مخالفان اســتقالل و هویت
عراق می داند .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به «غنای
مادی ،انســانی و تاریخی عراق» تأکید کردند :عراق با
چنین ریشه و تمدن تاریخی و فرهنگی و انسانی ،باید
یکپارچه بماند و حق چنین کشــوری ،ایستادن بر روی
پای خود و مقابله قدرتمندانه با کســانی اســت که به
دنبال برخورد با عراق هستند.

اختالف میان ایران و عربستان به نفع اسرائیل است

س جمهور بــا دعوت از همه مــردم ایران برای
ریی 
حضور گسترده و باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس
و حمایت از مردم مظلوم فلســطین ،اختالفات منطقه و
جهان اســام را به نفع صهیونیسم و تروریسم دانست
و گفت :برای مهار صهیونیســم و تروریسم در منطقه،
وحدت دنیای اسالم باید تقویت شود.
به گزارش ایســنا ،حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت ،گفت :ماه
مبارک رمضان ماه رحمت ،غفران الهی و انس بیشتر با
خدا ،ماه قیام و صیام و آشنایی بیشتر با قرآن و عمل به
مفاهیم آن و استفاده از شبهای قدر است که به تعبیر
قرآن ارزش آنها بیش از هزار ماه می باشد.
وی اظهارداشــت :یکــی از فرصتهایی که انقالب
اســامی در ماه مبارک رمضان برای مــا بوجود آورد،
استفاده از آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز
قدس و احیای مسئله فلسطین بود.
وی با اشاره به اینکه موضوع فلسطین و قدس شریف
از جهــات مختلف برای ما ،مســلمانان و جهانیان حائز
اهمیت اســت ،گفت :هم ملت ایران و هم مسلمانان و
ســایر ملت های جهان به روز قــدس به عنوان روزی
که جهان موضوع فلســطین را فرامــوش نکند ،احترام
میگذارند.
وی خاطرنشــان کرد :امروز کمتــر پیش می آید که
صهیونیستها در پشــت یا روی پرده در اختالفاتی که
در میان کشورهای منطقه است ،مداخله نداشته باشند.
رییسجمهور با بیان اینکه امروز موضوع تروریســم
در منطقه ،جهان را تحت فشار قرار داده و باعث نگرانی
همگان شــده است ،اظهار داشــت :تروریستهایی که
در منطقه مجروح می شــوند در بیمارســتانهای رژیم
صهیونیســتی مداوا شده ،تروریستها را مسلح میکنند

فردی نیست بلکه تصمیم همه ملت ایران است ،گفت:
اقدام علیه مقر تروریستها تصمیم شورای عالی امنیت
ملی بــوده و حتی اختیارات باالتــر از این اقدام هم به
نیروهای مسلح خود دادهایم.
رییس جمهــور افزود :مــا اجازه نخواهیــم داد که
تروریســتها بخواهند ایران را میدان تاخت و تاز خود
قرار بدهند و اربابان آنها نیز باید بدانند که ایران با سایر
کشورهای منطقه تفاوت دارد.
رییس جمهور تاکید کرد :حاکمان جدید در آمریکا هم
باید کامال بدانند اینجا جمهوری اســامی ایران است و
اگر آنها تصور کردند که میتوانند ملت ایران را با الیحه
و طرح جدید و اقداماتشان در سنا و کنگره تحت فشار
قرار دهند ،دچار اشتباه محاسباتی شدهاند.
رییس جمهور در پایان تاکید کرد :ملت ایران امســال
بهتر از هر ســال دیگر در راهپیمایی روز قدس حضور
یافته و فریاد خود را بر ســر ظلم و تجاوز با صدای بلند
اعالم خواهد کرد و مطمئن هســتیم که پیروزی نهایی
از آن ملتهای مســلمان و منطقه خواهد بود و توطئه
استکبار و صهیونیسم حتما ناموفق خواهد بود ،کما اینکه
تا به امروز ناموفق بودند.

واکنش تازۀ وزارت خارجه آمریکا به فعالیتهای موشکی ایران

ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
گفت کــه واشــنگتن برنامه موشــکی
بالستیک ایران را از نزدیک و به دقت زیر
نظر دارد.
هیتــر نوئرت ،ســخنگوی وزارت امور
خارجه آمریــکا در نشســت خبری روز
دوشنبه خود در پاســخ به سئوالی درباره
کنفرانس خبــری یکی از ســرکردگان
گروهــک منافقین در واشــنگتن درباره
سایتهای موشــکی جدید ایران گفت:
من از برگزاری این نشست اطالع دارم و
برخی همکاران من در وزارت امور خارجه

این موضوع را زیر نظر دارند .بنابراین ،ما
همچنان به دنبال کردن برنامه موشــکی
بالســتیک ایران ادامــه میدهیم .ما این
برنامه را از نزدیک و با دقت زیاد زیر نظر
داریم.
بنا بر گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور
خارجــه آمریکا ،وی ادامــه داد :در زمینه
موضوعــات اطالعاتی و جزئیات اقدامات
مــا در جهت تالش برای زیر نظر گرفتن
برنامه موشــکی بالســتیک (ایران) ،من
نمیتوانم وارد جزئیات آن شوم.
نوئرت در ادامه از پاســخ به ســواالت

بیشتر در این زمینه طفره رفت و به علت
کمبود وقت کنفرانس خبری را خاتمه داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در
بخش دیگری از این نشســت خبری در
پاسخ به سوالی درباره اختالف کشورهای
عربی بــا قطر گفت :ما از این کشــورها
میخواهیم اختالفات را خودشــان حل و
فصل کنند.
نوئــرت در پاســخ به ســئوالی درباره
فهرســت تقاضاهای آمریــکا از قطر در
قبال پایان تحریمهای این کشــور گفت:
من از هیچ درخواستی از آنها غیر از اینکه

از همه کشورها بخواهیم بار دیگر نگاهی
به موضوع اصلی بیندازند ،اطالع ندارم و
مســئله اصلی ،همانطور که ما در نشست
ریاض پیشبینی و بر سر آن توافق نمودیم
شکست تروریسم است.
هر یک از این کشــورها با تروریسم به
یک روش ،شــکل یا فرم مقابله کردهاند.
این امر همچنان به عنوان مســاله اصلی
مطرح است .ما از این کشورها میخواهیم
تا اختالفــات خــود را حلوفصل کنند،
بــا یکدیگر همکاری کننــد و این امر را
سرعت بخشند.

عبدالعلی علیعسگری رئیس صدا و سیما:

رویکرد فضای مجازی از اعتبار انداختن رسانه ملی است

رئیس صداوسیما به انتقادهای مطرح
شــده در رابطه با نحوه خبررســانی و
پوشــش خبری واقعه تروریستی اخیر از
سوی این سازمان پاسخ داد.
به گزارش ایلنا ،عبدالعلی علیعسکری
به نحوه اطالعرسانی در حادثه تروریستی
مجلس شورای اسالمی و حرم مطهرامام
خمینی (ره) اشاره کرد و گفت :عدهای به

نحوه خبررسانی و پوشش خبری واقعه
تروریستی اخیر انتقاد کردند اما با توجه
به الزامات شــورای امنیت ملی و تعهد
صداوسیما به پوشــش خبری در مواقع
بحران ،در این حوزه خوب عمل کردیم و
در کل ،صداوسیما توانست این حادثه را
به خوبی روایت کند .عسکری با اشاره به
اوضاع فاقد کنترل فضای مجازی ،یکی
از رویکردهای آن را از کار انداختن اعتبار
رسانه ملی دانست و گفت :اقبال عمومی
و مخاطبپذیری رســانه ملی در فضای
تلویزیون در سطح ملی  1/83درصد و در

سطح تهران  8/83درصد است .این رقم
در رادیو در سطح ملی  5/29درصد و در
سطح تهران  5/30درصد است که رقم
قابل توجهی است.
او افزود :در فضــای انتخابات رجوع
مخاطبان به رســانه ملی  78درصد بود
و این میزان اعتبــار پذیری در حالی به
چشــم میآید که میبینیم در آن زمان
اعتبــار بقیه رســانهها و فضای مجازی
در مجموع  20درصد بوده اســت و این
افتخاری برای ما و نظام اسالمی است.
عســکری با بیان اینکه تمام کسانی که

در رســانه ملی کار می کنند عناصر ذی
قیمت این رسانه هستند ،یادآور شد :حفظ
هویت نظام و حمایت از حریم فرهنگ و
دین مهمترین وظیفه رسانه ملی است و
ما با تمام قدرت در این راه ایســتادگی
میکنیم.
او خاطرنشــان کرد :بررسیها نشان
میدهد که اعتماد مخاطبان به رسانه در
مراکز استانها بیشتر بوده است و الزمه
حفظ این اعتماد ،حضــور صمیمیتر و
مهربانانهتر با مخاطبان است.

عضوشورای مرکزی موتلفه:

تا وقتی جشنهای ما با روضه همراه است نمیتوانیم نسل جوان را جذب کنیم

حمید رضا ترقی گفت :مهمترین کاری
که اصولگرایان باید انجام بدهند تالش
برای دینمدارتر کردن مردم اســت و از
طرفی هم برای نیازهای واقعی و صحیح
مردم برنامه و راهکار مشخصی را بتوانند
طراحی و ارائــه کنند.به گزارش دیده بان
ایران؛ روزنامــه ابتکار به نقل ازحمیدرضا
ترقی عضو حزب موتلفه اسالمی پیرامون
نتایج انتخابات  96و بررســی علت عدم
موفقیت اصولگرایــان در جذب حداکثر
آراء نوشت :مهمترین چالش اصولگرایان

با قشر خاکستری جامعه است که نه حرف
اصولگرایــان را میفهمنــد و نه چندان
پایبند به اصول و مبانی انقالب هستند و
ذائقه آنها با جریان ما متفاوت است.
وی افزود :وقتی که مشارکت حداکثری
در کشــور رخ میدهد و این قشــر وارد
عرصه رقابتها و تاثیرگذاری در انتخابات
میشوند ،رایشــان با ذائقه اصولگرایان
چنــدان قرابت و نزدیکی نــدارد ،یکی از
مهترین کارهایی که برای این قشــر باید
انجام شــود همان تحقق مردمســاالری

یادداشت روز

نهادهای نظارتیای که عمداً چشم خود را بستند
محمد آقازاده  -روزنامه نگار

رئیس جمهور:

و بــه نفع آنها در منطقه بمبارانهایی انجام می دهند و
آشکار و روشن است که آنان حامی تروریسم در منطقه
هستند.
وی افزود :بی تردید اختالف میان کشورهای منطقه و
دنیای اسالم مانند اختالف میان ایران و عربستان ،قطر
و عربستان ،یمن وعربستان و نیز مصر و ترکیه در نهایت
به نفع صهیونیسم جهانی و اسرائیل غاصب است.
روحانی اظهار داشت :اگر میخواهیم صهیونیسم را در
منطقه مهار کنیم باید در دنیای اسالم وحدت ایجاد شود
و اختالفات را حل کرده و بدانیم دمیدن در اختالفات به
نفع صهیونیست ها است.
رییــس جمهور با اشــاره به اینکه بایــد اختالفات و
معضالت منطقه توسط کشورهای منطقه حل و فصل
شود ،گفت :باید با زبان برادرانه و دوستانه بر مبنای منافع
بلند مدت منطقه از طریق گفتگو و راهحل های سیاسی
مسائل منطقه را برطرف کنیم و این آن چیزی است که
رژیم صهیونیستی نمی خواهد.
روحانی تاکید کرد :اینکه جمهوری اسالمی ایران در
برابر تجاوز تروریســتها قاطعانه میایستد و علیه مقر
اصلی که از آنجا تصمیم به انجام اقدامات تروریســتی
در مجلس شــورای اســامی و حرم امام راحل گرفتند
که البته به اهداف اصلی خود نیز دســت نیافتند ،اقدام
میکند  ،برای این است که آنها بدانند اگر بخواهند این
اقدامات را در ایران اجرا کنند ،با پاسخ قاطعانه ما مواجه
خواهند بود.
رئیس جمهور اظهار داشت :ما از ابتدا اعالم کردیم که
موشکهای ما موشکهای دفاعی است و از کسی برای
قدرت دفاعی خود اجازه نمی گیریم.
روحانی با بیان اینکه تصمیم جمهوری اسالمی ایران
برای مبارزه با تروریســم یک تصمیم ارگانی ،جناحی و

سياسي

دینی اســت ،به این معنی که تا مردم به
لحاظ اعتقادی و دینی تقویت نشــوند و
پایبند به مسائل و مبانی دینی نشوند رای
آنها اثری نخواهد داشت.
ترقی بــا تاکید بر اینکــه ما هنوز یک
تعریف مشــخصی برای شادی اسالم در
جامعه نداریم و اصال هیچ سازوکاری برای
شادی مردم متاســفانه طراحی نکردیم،
اظهار کرد :بهنظر میرســد کــه در این
راستا هم به گفتمانســازی جدی و هم
توجه به این نوع نیازهای مردم نیاز داریم؛

مثال بحث نگاه اصولگرایان به شادی در
اسالم است ،جشــنهای ماهم با روضه
همراه هســت این طبیعتا منجر به جذب
مردم و نسل جوان نخواهد شد بنابراین به
نظر من مهمترین کاری که اصولگرایان
باید انجــام بدهند تالش برای دینمدارتر
کــردن مردم اســت و از طرفی هم برای
نیازهای واقعی و صحیــح مردم برنامه و
راهکار مشخصی را بتوانند طراحی و ارائه
کنند.

دو دهــه قبل درمیانه رونق مصاحبه ای با احمد میرمطهری دبیرکل
بورس داشــتم و از خطر حبابی بودن این رونق پرســید دم وی که در
حوزه مدیریتــیاش صاحب نظر بود این خطر را پذیرفت ولی تا زمانی
که حبابها نترکید کسی برای این خطر فکری نکرد ،روزهایی که تورم
واقعی و نه آنچه اعالم میشــد بین ســی و پنج تا چهل درصد نوسان
داشــت و هر کس پول داشت میتوانست با خرید ملک  ،سکه  ،طال ،
ارز و واردات با اســتفاده از فضای تورمی به سودهای کالن دست بیابد
ناگهان بانکها که ســود کمتر از تورم بــه پسانداز کنندگان پرداخت
میکردند تبدیل به ماشین تولید سودهای عجیب و غریب شدند و هر
کس نفوذی داشــت وامهای چند میلیاردی میگرفت و با داللی مبدل
به سوپر میلیاردر میشــد و بانکها خود هم در سفته بازی ارز  ،سکه
و..مشــارکت میکردند و هم در برج ســازی و برای خود یکپا بساز و
بفروش شــدند ،در چنین فضایی هر نهاد و فرد قدرتمندی اگر توانست
مجوزی گرفت بانکی و موسســه غیر اعتباری زد و اگر نتوانست بدون
مجوز دســت به این کار زد  ،نهادهای نظارتی و مسئول چشم شان را
بر این رفتار سود آور بستند و خود نیز به این فرایند پیوستند ،ناگهان ما
با انبوه مؤسســات غیر اعتباری روبرو شدیم ،هر خیابان و کوچه و پس
کوچهای میرفتیم شعبه پشت شــعبه بانکها و مؤسسات زده میشد
و قیمت امــاک را افزایش میداد و دارایــی بانکها و هر مراکز مالی
افزایش مییافت  .در این میان شهرداری هم بانک شهر را تاسیس کرد
و هم از طریق فروش تراکم به ســودهای باال دست یافت و به قیمت
سلب مالکیت از طبقات فرودستان و فالکت شان همه از تورم راضی و
خوشــحال بودند  ،حتی دولت احمدی نژاد شبانه از بانکها برای پراخت
یارانه پولهای کالن برداشت می کرد و هیات مدیره ها و مدیران عامل
در خفا و آشــکارا غرولند می کردند ولی چون سود کالن می بردند سر
بســر دولت نمی گذاشتند تا مرغ تخم طالیشــان را از دست ندهند،
آن روزها نــه بانک مرکزی اعتراض می کرد و نــه اقتصاددانان و نه
کارشناســان بانکداری و نه الجرم رسانه ها که برخی شان با بهره کم
صاحب امالک نجومی شدند و ناگهان با رکود مزمن در بخش مسکن
و کاهش تورم حاصل از کمبود تقاضا بخاطر فقر مزمن توده ها و قیمت
غیر واقعی امالک حبابهــا ترکید و برای دارندگانش و هم برای مراکز
مالی قانونی و غیر قانونی تبدیل به دارایی های ســمی شد ،همه تدابیر
به کار گرفته شد تا بازار مسکن رونق بگیرد ولی همه می دانستند این
کار غیر ممکن است ،از یک ســو بسیاری به مسکن نیاز دارند ولی از
سوی دیگر پولی در بساط ندارند مسکن های خالی را بخرند و تنها راه
پرداخت وامهای کالن است ولی اقساط این وامها باید باز گردد که در
خریداران این توان وجود ندارد  ،هنوز هم بساز و بفروش ها با همدستی
شــهرداری ها به ساخت و ساز مشغولاند به امید رخ دادن معجزهای ،
ولی معجزهای در کار نیســت و با این روند بحران تشــدید می شود .
خواهم نوشت با کدام روشــهایی بانکها و موسئسات مجاز وغیرمجاز
بحران را عقب می انداختند ولی آنرا عمیق تر می کردند تا لحظهای که
سیلی واقعیت همه را بیدار می کند  ،در این شرایط می توان نظام بانکی
را نجات داد و اقتصاد را از فروپاشــی نجات داد به شرطی که نهادهای
قدرتمند دســت از البی گری بر دارند و تن به راه حلهای واقعی و اما
دردنــاک بدهند  .راه حلی که نظام بانکی خود را کوچک  ،چاالک و به
روز می کند و بجای سودهای زهردار از طریق رونق تولید ثروت واقعی
خود را ســر پا نگاه می دارد ولی آنها که به حقوقهای نجومی و ثروت
هــای باد آورده عادت کرده و خــود عامل بیماری اند چطور می توانند
طبیبانه بحران را حل کنند مگر آنکه انقالبی رخ دهد و کل سیستم زیرو
رو شود  ،اتفاقی که نمی تواند رخ ندهد.

خبر

نماز عیدسعید فطر به امامت رهبر انقالب در
مصلی تهران برگزار میشود

رییس ستاد نماز جمعه تهران از اقامه نماز عید سعید فطر به امامت
رهبر معظم انقالب در مصلی تهران خبرداد و گفت :دربهای مصلی
در روز عید از ساعت پنج صبح باز میشود.
به گزارش ایلنا ،سید محمدباقر پیشــنمازی درباره مراسم نماز عید
سعید فطر گفت :ماه رمضان امسال به دلیل تقارن مناسب ماه قمری
و شمســی ،مناسبتهای زیادی داشــت و برای ستاد نماز جمعه ،ماه
پرکاری بود.
رییس ستاد نمازجمعه تهران ادامه داد :نماز جمعه این هفته تهران که
مصادف با روز قدس اســت ،در دانشگاه تهران برگزار و توسط آیتاهلل
خاتمی نماز اقامه میشود .در این مراسم علی الریجانی رییسمجلس
ش از خطبهها نیز سردار رمضان شریف به
سخنرانی خواهد کرد .در پی 
عنوان رییس ستاد مرکزی انتفاضه قدس سخنرانی میکند.
او با بیان اینکه دربهای دانشگاه تهران از ساعت  ۸:۳۰باز میشود،
اظهار کرد :در طول مســیرهای راهپیمایی غرفه خدمات فرهنگی برپا
شده است.
پیشنمازی با اشاره به درخواست پلیس راهور از مردم برای استفاده از
وسایل نقلیه عمومی ،گفت :طبق هماهنگیهای به عمل آمده استفاده
از وسایل نقلیه عمومی همچون اتوبوسرانی و مترو رایگان هستند .برای
فریضه نماز نیز خیابانهای اطراف دانشگاه تهران مفروش میشوند و
برای خیابان داخلی نیز سایبان تعبیه شده است.
او درباره تهمیدات اندیشیده شده برای نماز عید فطر نیز گفت :نماز
عید فطر بر اساس پیشبینی تقویمی در روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
نماز عیدفطر از نمادهای همبســتگی و مسلمانان جهان اسالم است.
خصوصا در سالهای اخیر که جبهه کفر و نفاق ،مزاحمتهایی ایجاد
کردند مردم ما نشان دادند همیشه حساسیتهای زمانی را مورد توجه
قرار دادهاند.
پیشنمازی با تشــکر از عوامل و دســتاندرکاران برگزاری مراسم
عیدفطر اعالم کرد از بعد نماز صبح نماز گزاران میتوانند وارد مصلی
شوند .ما توصیه میکنیم زودتر حضور پیداکنند تا ترافیک سخت نشود.

آتش سوزی شدید در جنگلهای
مارگون بویراحمد

فرمانــده یگان حفاظــت منابع طبیعی و آبخیــزداری کهکیلویه و
بویراحمد از وقوع یک فقره آتش ســوزی شدید در جنگلها و مراتع
بخش مارگون خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ محمدرحیم برزمند افزود :این آتش سوزی
ساعت  12ظهر چهارشــنبه31 ،خردادماه در جنگلها و مراتع منطقه
بیدگره موگر بخش مارگون از توابع شهرســتان بویراحمد آغاز شــده
است .این آتش سوزی به علت پوشش باالی علوفه و وزش شدید باد
گسترده و شدید رخ داده است.

