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یادمان

شبکه خبری سی ان ان مدعی شد که یک ناو آمریکایی روز سه شنبه به سوی یک قایق گشت زنی مسلح ایرانی چند شلیک اخطار داشته است.
به گزارش ایسنا، بنا بر ادعای سی ان  ان این شلیک ها در کرانه  شمالی خلیج فارس در روز سه شنبه رخ داده است. بنا بر ادعای یک مقام آمریکایی، قایق آمریکایی تا 135 متری ناو آمریکایی نزدیک شده است.

این مقام آمریکایی افزود: نیروهای ایرانی به هیچ یک از هشدارهای ناو آمریکایی از جمله تماس های رادیویی پرتاب منور و پنج شلیک هشدار که نشانه های بین المللی برای ارتباط هستند پاسخی نداده است. این ناو آمریکایی 
پس از آن شلیک های هشدار آمیزی را در پی نگرانی از برخورد ناو با قایق ایرانی به سوی آب پرتاب کرد. قایق ایرانی سپس اقدام تحریک آمیز خود را متوقف کرد، اما برای چند ساعت در منطقه به گشت زنی ادامه داد. هم چنین 

در این مدت چند ناو آمریکایی دیگر در حال انجام گشت زنی های متداول  خود در آب های بین المللی بودند.

شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند اما شعر که عرق ریزان روح شاعر 
اســت، تنها دست مایه جوانی نبود که از دهه دوم زندگی اش، شکفتن را 
آغازید؛ چشم هایش را گشــود و از دریچه شعر و شعور، مردمانی را دید 

که غرق لطف اند و صفا .
احمد شاملو)1379 -1304( زندگی سیاسی و فرهنگی اش را با پایتخت 
رقم زد؛ مقاله نویســی در مجالت ادبی هفتگی و همکاری با شــعرای 

نواندیش که سرودن شعر نو، آرزوی دیرین سال آنان بود. 
غم نان در هنگامه اولین سال های ظهور فرهنگی اش، او را واداشت تا 
تن به نوشتن فیلم نامه فارسی هم بدهد که شاید اولین و آخرین بار بود.

ســال ها بعد در اوج خفقان روشــنفکری و با یک سال و اندی تجربه 
زندان، تهران را پشــت سر گذاشت و ماه های متوالی را در دشت ترکمن 
صحرا و در میــان اوبه ها به رانندگی تراکتــور و کمباین پرداخت تا از 

هیاهوی گروه های سیاسی دور بماند. 
زندگی در میان ایالت ترکمن و نشســتن های شــبانه گرد آتش، او را 
واداشــت تا شــعر" از زخم قلب آبایی" را جان بخشد. اما نگاه متفاوتش 
با شــاعران عرصه نوپردازی شعر سپید، این بود که پرچم افتاده بزمین را 
بر دوش کشــید و در بیابانی سراسر مه گرفته فریاد برآورد که " من درد 

مشترکم، مرا فریاد کن ."
ســال هایی که اندیشــمندان ادبی، در مقابل نوگرایی در بیان غزل و 
قصیده، صف آرایی می کردند، شــاملو رهرو سخت کوش کسانی شد که 
چشم از ما گرفته و با زمینیان وداع کرده بودند. راهی که امیرقلی امینی، 
هدایت، جمالزاده و دهخدا پایه اش را بنیان نهاده بودند و با بینشی وسیع تر 

از پیشینیان خود کتاب" کوچه " را به رشته تحریر درآورد.
تالشی خســتگی ناپذیر را برای جمع آوری باورهای عامیانه، آداب و 
رســوم، آیین ها، ضرب المثل ها، ترانه و تصنیف، دعا و نفرین و سوگند و 
بازی های کودکانه انجــام داد که بخش عمده ای از زندگی اش را صرف 
این کار کرد؛ آن هم در شرایطی که فراهم آوردن این کتاب، دست تنها 
و یک تنه، کاری جنون آمیز بوده است ؛ به خصوص که 2 بار هم بخش 
عمده یادداشــت ها و اوراق آن بی رحمانه نابود شــد. اما هیچ یک از این 
مشکالت باعث نشد که فعالیت های فرهنگی اش را در عرصه فولکلوریک 
و ادبیات عامیانه ایران ترک کند. تا این که اولین جلد "کوچه"، تابستان 
1357 به دست خوانندگان رسید. و دهمین جلد آن در سال 1380 به زیر 
چاپ رفت. حاصل تالش و جستجوی بی وقفه شاملو 80000 فیش از 25 
حرف از حروف الفبای به جا مانده  اســت که هنوز از سال 82 به بعد به 
دلیل محدودیت های فرهنگی و برخی مشکالت به زیر چاپ نرفته اند که 
احتماال 30جلد را شامل مي شود؛ یادگاری بس بزرگ و ماندگار با عمری 
50 ساله که ناگفته پیداست اگر همکاری همسرش آیدا سرکیسیان نبود، 
قطعــاً کتاب کوچه از نگاه پژوهشــگران ادبی، چنین موفقیتی را به خود 

نمی دید. 
در ســال های اخیر،  بعضی گروه هــای فرهنگی، برای کم رنگ جلوه 
دادن کتــاب کوچه اقدام به جمع آوری فولکلــور عامیانه تهران و دیگر 
شــهر های ایران نموده اند که نمی توان گفت گوشه چشمی به زحمات 
چندین ســاله ی شاملو نداشته اند، بی آن که ذکری از نام آن شده باشد! 
اما این شیوه ناپسند، منش و روش پژوهندگانی است که حاصل دست رنج 
دیگــران را به یغما برده و به نام خود انتشــار می دهند. نبوغ شــاملو را 
نمی توان فقط به پژوهش درعرصه ادبیات فولکلوریک ایران و ســرودن 
شــعر سپید محدود کرد زیرا عرصه ترجمه، یکی دیگر از قله های بلندی 
بود که ســرافرازانه در نوردید و عمری را پای آن گذاشــت که برگردان 
رمان"دن آرام" اثر میخاییل شولوخفگ و اشعار "لورکا"از زبان اسپانیولی 
به فارسی وبسیاری آثاردیگر از آن جمله اند.  هر چند او در همه عمرش 
بیش از 10 ســال درس نخواند و دیپلمش را هم نگرفت، ولی با واژگان 
نقاشــی می کرد و به واسطه شایســتگی ای که داشت، توانست کرسی 
استادی تدریس ادبیات فارسی در یکی از دانشگاه های آمریکا  را به دست 
آورد و در ادامه زندگی پر از فراز و نشــیب خود، میهن اش را برگزید که 
می گفت: من از این آب و خاکم، چراغم در این خانه می ســوزد، آبم در 

این کوزه ایاز می خورد و نانم در این سفره است.
ای بامداد بي غروب 
ای غروب بي هنگام 

طلوعي دگرکن
که یاران تشنه اند و بی فرجام

آیا در آن دیار می بویند دهان یار؟
اینک بهار، اینک بهار

عــزت اهلل ضرغامی در کانال تلگرامی خود مطلبی با عنوان »رهبری و 
کابینه جدید!« بیان داشته که انشــاءاهلل در روزهای آینده کابینه جدید و 
نســبتاً تازه نفس اداره قوه مجریه را در دســت خواهد گرفت. برای آنان 
آرزوی موفقیت می کنیم. این روزها در فضای مجازی مسأله رابطه انتخاب 
وزراء، با رهبر معظم انقالب مورد بحث و اظهارنظر قرار می گیرد. برخی بر 
این باورند که همه وزراء محترم با نظر ایشان انتخاب می شوند و این رویه 

را حتی تا معاون رئیس جمهور هم توسعه می دهند.
اختالف نظرهای جریان های سیاســی حامیان رئیس جمهور نیز باعث 
شده تا عدم انتخاب احتمالی افراد مدنظر آنان به نوعی به رهبری نسبت 

داده شود.
از سوی دیگر این شایعات باعث تضعیف جایگاه مجلس نیز شده است. 
چرا که نمایندگان محترم به حسب قانون وظیفه دارند تا در مورد صالحیت 

تک تک وزراء بررسی، اظهارنظر و تصمیم گیر نمایند.
تجربه من از همکاری با 3 رئیس جمهور محترم در دولت و آشــنایی 

با اعضاء محترم کابینه ها حاکی از آن است که تصور فوق صحت ندارد.
همه وزراء و معاونین محترم مســتقیماً توســط رئیس جمهور انتخاب 
می شوند. معمواًل وزرای دفاع، اطالعات و خارجه به دلیل حساسیت ویژه 
و لزوم هماهنگی بیشتر با دســتگاههای حاکمیتی، پس از انتخاب اولیه 
رئیس جمهور، با مشورت نهایی رهبری قطعی می شوند. همانگونه که در 
مورد وزیر دادگستری نیز هماهنگی رئیس جمهور و قوه قضائیه ضروری 
اســت. معمواًل رهبری معظم در مورد اکثریت غالب اعضای کابینه نظر 
خاصی مطرح نمی کنند و این موضوع به هیچ وجه به معنای تأیید و یا رد 
آنان نیست. مواردی هم بوده که شخصاً به یک انتخاب خوب هم صحه 

گذاشته اند که به نوعی تقویت آن فرد هم محسوب می شود.

جان کربی سخنگوی سابق وزارت امور خارجه آمریکا گفت که توافق هسته ای 
تمامی مشــکالت خاورمیانه را حل نکرده، اما قطعا حل بسیاری از آنها را آسان 

نموده است.
به گزارش ایرنا، کربی دریاالسار بازنشسته ارتش آمریکا همچنین گفت: توافق 

هسته ای با ایران جواب داده و موثر بوده است. 
وی که پیش از این ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( نیز بوده اســت، 
افــزود: اگــر ما از این توافق خارج شــویم، با این کار اعتبــار آمریکا با توجه به 

مذاکراتی که منجر به این توافق شد، ازبین می رود.
کربــی در ادامه گفت که شــما با ایــن کار خود به تندروهــا اجازه می دهید 
تا سیاســت های تندروانه خود را ادامه دهند، شــما با ایــن کار تمامی مهمات 

)امکانات( را دراختیار آنان قرار می دهید.
ســخنگوی ســابق وزارت امور خارجه آمریکا افزود: ایران، انتخابات دموکراتی 
برگزار کرده که میانه روها توانســته اند درآن کرســی های بیشــتری به دســت 
آورند، ایران از لحاظ سیاســی شــروع به حرکت در مسیر ســالمی کرده است 
 و تاختــن به ایــن توافق، راه ایجــاد ثبات درازمــدت در خاورمیانــه نخواهد 

بود.
کربی همچنین مدعی شــد: این البته بدین معنی نیست که ما چشمان خود 
را بر روی فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه )خاورمیانه( ببندیم. من 
از تــالش های دولت ترامپ که ایران را دربرابر چنین اقدامات بی ثبات کننده ای 
مســئول می سازد، هم در باره برنامه موشکی ایران و هم حمایت از تروریسم در 

منطقه، حمایت می کنم.

شلیک اخطار ناو 
آمریکایی به سوی 

قایق های ایرانی

سی ان ان مدعی شد: 

احسان حصاری مقدم-پژوهشگر

من درد مشترکم
مرا فریاد کن

17 سال بعد از غروب شاعر آزادی

رامز محمودی- کارشــناس روابط بين الملل

اشــکان بنکدار جهرمی -روزنامه نگار 

علی اکبر والیتی:مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران:

واکنش سپاه به اقدام ناو آمریکایی در خلیج فارس:

اسپوتنیک عربی:

ناو آمریکایی پس از شلیک هوایی منطقه را ترک کرد

عراق می تواند پل تفاهمی میان ایران و عربستان باشد؟

شهرداری تهران 
20 هزار میلیارد تومان بدهی دارد

از ناطق نوری خواهش کردیم
 استعفای خود را پس بگیرد

روابــط عمومی منطقه ســوم نیروی 
دریایی ســپاه از خنثی ســازی حرکت 
تحریک آمیز یک رزم ناو آمریکایی برابر 
شناور گشــتی این نیرو در خلیج فارس 

خبر داد.
به گزارش خبرگــزاری فارس، در پی 
انتشار خبری توســط برخی رسانه های 
بیگانــه مبنی بر "شــلیک هشــدار ناو 

امریکایــی به ســمت قایــق ایرانی در 
خلیج فــارس" روابط عمومــی منطقه 
سوم نیروی دریایی ســپاه در اطالعیه 
ای اعــالم کرد: صبح امــروز یک رزم 
ناو امریکایی در شــمال خلیج فارس به 
سمت یک شناور گشتی نیروی دریایی 
ســپاه که در آبهای بین المللی در حال 
گشــت زنی بود حرکت کرد و به قصد 

تحریــک و ایجاد هراس مبــادرت به 
شلیک دو گلوله هوایی کرد. 

اســت: شــناور  افزوده  اطالعیه  این 
نیروی دریایی سپاه بدون اعتنا به رفتار 
غیــر حرفه ای و تحریــک آمیز آنها به 
مأموریت خــود ادامه داد و پس از مدت 
کوتاهی شناور امریکایی منطقه را ترک 

کرد.

خبرگزاری اســپوتنیک بــا پرداختن به 
ســفرهای اخیر مقامات عراقــی به ایران و 
عربستان در تحلیلی نوشت که عراق تالش 
می کند تا پل تفاهمی میان ایران و عربستان 

باشد.
به گزارش ایســنا، اسپوتنیک در تحلیلی 
نوشــت: عرفان الحیالی، وزیــر دفاع عراق 
اخیرا به ایران ســفر کرد و پــس از دیدار با 
حسین دهقان، همتای ایرانی اش تفاهم نامه 
همکاری مشترک نظامی و تبادل کارشناسان 
در زمینه مبارزه با تروریست ها و حفظ امنیت 

مرزها امضا کرد. قبل از سفر عرفان الحیالی 
به تهران قاسم االعرجی، وزیر کشور عراق 
به ریاض سفر کرد و چارچوب های همکاری 
امنیتی و اطالعاتــی در زمینه های مختلف 
میان عراق و عربستان ایجاد شد. همچنین 
دو طــرف به منظور تقویت امنیت و ثبات و 
مبارزه با تروریست ها و ایجاد محیطی امن 
با هم توافــق کردند که همکاری امنیتی و 
اطالعاتی داشته باشند. قبل از این نیز عمار 
حکیم، رئیس ائتالف ملی عراق تاکید کرد 
که منطقه خاورمیانه بر لبه آتشی بزرگ است 

و اگر عقال امور را درســت نکنند این آتش، 
تر و خشک را خواهد ســوزاند و از ایران و 
عربستان می خواهد که یک تصمیم شجاعانه 
اتخاذ کنند و به مشکالت شان پایان دهند و 
این اختالفات تنها به کشت و کشتار و ویرانی 
در منطقه منجر می شود و باعث می شود به 
جای اینکه منابع در زمینه رشد و شکوفایی 
و بازســازی و ایجاد آسایش برای ملت های 
منطقه هزینه شود، میلیاردها دالر برای خرید 
اســلحه و مهمات خرج شود. اسپوتنیک در 
ادامه این تحلیل نوشت: دولت عراق در این 

مدت تالش می کند که به دور از اختالفات 
باشد و موضع بی طرفانه اتخاذ کند، به همین 
دلیل با چشم پوشی از قطع روابط کشورهای 
همسایه و اختالفات داخلی، عراق سعی کرد 
تا با کشورهای همســایه پل های ارتباطی 
ایجاد کند و دیدیــم که وزیر دفاع عراق به 
تهران ســفر کرد و وزیر کشورشان نیز به 
عربســتان سفر کرد و این جزئی از سیاست 
دولت عراق و حیدرالعبادی است که تالش 
می کند در مرحله بعد میان کشــورها تعادل 

ایجاد کند.

رئیس شــورای اسالمی شــهر تهران با 
اشاره به اینکه رقم 60 هزار میلیارد تومان 
بدهی شهرداری مورد تایید نیست، گفت: 
میزان بدهی هــای شــهرداری تهران به 
بانک ها، پیمانکاران و شهروندان حدود 19 

تا 20 هزار میلیارد تومان است.
به گزارش ایرنا، مهدی چمران روز ســه 
شنبه در پایان جلسه علنی شورای اسالمی 
شــهر تهران در جمع خبرنــگاران افزود: 
میزان دقیق بدهی های شــهرداری تهران 
باید در یک تاریخ مشــخص مورد بررسی 
قرار گیرد چراکه رقم بدهی هر روز تغییر 

میکند. 
وی اظهار کرد: براســاس بررســی های 
انجام شده، در حال حاضر شهرداری تهران 
19 تــا 20 هزار میلیارد تومان به بانک ها، 

پیمانکاران و مردم بدهکار است. 
چمران افزود: پروژه های در حال اجرا و 
وام هایی که بازپرداخت آنها در ســال های 
آینده آغاز می شــود نباید به عنوان بدهی 

شهردای تهران محاسبه و منظور شود. 
رئیس شورای اسالمی شهر تهران اظهار 
کرد: برهمین اساس، رقم اعالم شده مبنی 
بر بدهی 60 هزار میلیارد تومانی شهرداری 

تهران مورد تایید نیست. 
وی گفــت: موضوع میــزان بدهی های 
شــهرداری تهران قرار است در جلسه ای 
با حضور معاون مالی شــهردار بررســی و 

مشخص شود. 
چمران همچنین در خصوص زمان آغاز 
بکار پنجمین دوره شورای شهر نیز گفت: 
زمان دقیق آغاز بکار شــواری پنجم اعالم 
نشده اما براســاس روند جاری و مصوبات 
قبلی، شهریورماه زمان آغاز رسمی فعالیت 

دوره جدید شورا است. 
وی اظهــار کرد: در صورت اعالم و تایید 
مراجع قانونی، آمادگی الزم برای برگزاری 
مراســم آغاز بکار فعالیت شورای اسالمی 
شــهر تهران در 12 مردادماه جاری وجود 

دارد. 

رئیــس هیأت مؤســس و امنای 
دانشگاه آزاد با اشــاره به استعفای 
ناطق نوری از هیأت مؤســس این 
دانشگاه گفت: از وی خواهش کردیم 

استعفای خود را پس بگیرد.
به گزارش خبرگــزاری مهر علی 
اکبر والیتی در حاشیه مراسم اهدای 
حکم ریاست دانشگاه آزاد به فرهاد 
رهبر در جمــع خبرنگاران گفت: از 
ناطق نوری خواهش کردیم استعفای 
خود را پس بگیرد چراکه حضور وی 
در هیأت مؤسس دانشگاه آزاد مغتنم 

است.
والیتــی گفت: دوبــاره از حجت 
االسالم ناطق حضوراً نیز در خواست 
خواهیم کرد که اســتعفای خود را 

پس بگیرد.
وی ادامه داد: سید حسن خمینی 
از عضویت هیأت امنای دانشگاه آزاد 

استعفا نداده است.

حجت االســالم والمسلمین ناطق 
نوری در پاسخ به نامه یک عضو هیات 
علمی دانشگاه که نظر وی را درباره 
تغییرات پدید آمده در دانشگاه آزاد 
اسالمی سؤال کرده، گفته بود: »بنده 
از عضویت در هیات مؤسس استعفا 
داده ام و اصــاًل در جریان آن چه در 
دانشــگاه آزاد می گذرد، نیستم و به 
هیچ وجه در امور دانشــگاه دخالت 
نداشته و ندارم. بنابر این آن چه در 
مورد این جانب گفته می شــود، به 

شدت تکذیب می شود.«

وزیر تعاون، کار و اشــتغال با تاکید بر 
اینکه اجرای طــرح کاال کارت می تواند 
موجبات تحریک تقاضــا و رونق بازار را 
به همراه داشــته باشد، گفت: بر اساس 
حقوق افراد میزان اعتبار این کارت رقمی 
بین ۵ تا 10 میلیون تومان تعیین خواهد 
شد. علی ربیعی در گفت وگو با ایسنا، در 
پاسخ به این ســؤال که اختصاص یارانه 
خانوار برای پرداخت اقساط کارت خرید 
کاال را چگونه ارزیابی می کند، اظهار کرد: 
این روش از پیشنهادات خود ما بود که 
کاال کارت را به نوعی تضمین حقوق در 
نظر بگیریم. بر این اســاس اکنون کاال 
کارت تضمیــن حقوق اســت تا حقوق 
بگیران صندوق های بازنشستگی بتوانند 
با دریافت این کارت بر اســاس حداقل 
حقوقــی که دارند رقمــی بین ۵ تا 10 
میلیون تومان را کارت کاال دریافت کنند.

وی ادامه داد: تضمیــن پرداخت این 
کارت هــا نیز بر عهده ما خواهد بود و به 
طور مــداوم خدماتی که با این کارت ها 
قابلیت ارائه می شوند افزوده خواهد شد. 
در سال 1۳9۵ نیز با اینکه تنها چند ماه 

از اجرای فاز اول این طرح گذشت، ما 60 
میلیارد تومان پرداخت داشتیم.

وزیر تعاون، کار و اشــتغال همچنین 
عنوان کرد: اجرای ایــن طرح از طریق 
یارانه ها بــرای برخی افــراد یارانه بگیر 
قطعــاً می تواند جاری شــود چرا که در 
این شرایط فرد به واسطه یارانه دریافتی 
تضمین پرداخت دارد اما متاسفانه هنوز 
فرهنگ اجرای این کار را در ایران نداریم. 
به عبارتی دیگر ما این کار را آغاز کرده ایم 
اما بــرای اجرای موفق آن الزم اســت 
ساختارهای مربوطه با یکدیگر هماهنگی 
الزم را پیدا کنند. مــا در کاال کارت به 
طور موفقی عمل کرده ایم و در آینده ای 

نزدیک یک رونمایی هم برای این طرح 
خواهیــم گذاشــت و در قالــب آن در 
خصوص میزان خرید مراکزی که امکان 
خرید وجود دارد و مسائلی از این دست 

توضیحات مربوطه را ارائه خواهیم کرد.
وی ادامــه داد: در حال حاضر یکی از 
مشــکالت ما در این خصوص نرخ سود 
است که به طور دائم درباره این موضوع 
در حال مذاکره هستیم تا نرخ سود برای 
این طرح کم شده و مدت زمان بیشتری 
برای بازپرداخت اقســاط در نظر گرفته 
شــود. به هر صورت ما بــا تولیدکننده، 
توزیع کننده و بانک ها در تماس هستیم 
و با توجه به اینکه قرار اســت مراسمی 
برای رونمایی از این طرح داشته باشیم 
در حال حاضر از ارائه توضیحات بیشتر 

در این باره خودداری می کنم.
وزیر تعاون، کار و اشــتغال در ارتباط 
با اینکه آیا حذف تدریجی یارانه ها برای 
مردم و دولت مشکلی در اجرای این طرح 
ایجاد نمی کند توضیح داد: ما قصد نداریم 
یارانه نیازمنــدان را حذف کنیم. افرادی 
هم که مشــمول این طرح می شوند، در 

شــرایطی قرار دارند که یارانه آنها قطع 
نخواهد شد. به هر حال در شرایط فعلی 
با توجه به حقوق افــراد پیش می رویم 
و تاکنون بازنشســته ها از اجرای چنین 
طرح هایی اســتقبال کرده انــد البته در 
مراحل بعدی مــا می توانیم این افراد را 
بــه بنگاه ها وصل کرده و با تضمینی که 
صاحبان کار می دهند، کار را دنبال کنیم.

ربیعی همچنین از امــکان همکاری 
بخش خصوصی در اجرای این طرح یاد 
کرد و گفت:  برای پیگیری امور مربوط 
به اجرای این طــرح در وزارتخانه ها به 
ســراغ کارگزینی می رویــم تا تضمین 
کننــد که ایــن کارت به افــرادی داده 
شود که بازپرداخت آن اجرایی باشد. از 
ســوی دیگر می توان این موضوع را در 
بخــش خصوصی هم از طریق مذاکره با 
کارفرمایان دنبال کرده و کار را گسترش 
داد. در هر صورت اجرای چنین طرحی 
در دنیا سابقه دارد و ما امیدواریم در ایران 
هم بتوانیم خریدهای اعتباری را روز به 
روز با ارائه تســهیالت بیشتر گسترش 

دهیم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی 
از مهمترین چالش های پیش ِروی ملت 
ایران مســئله آب است و با مرور زمان 

این چالش عمیق تر می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسحاق 
جهانگیری روز سه شــنبه در مراســم 
آبگیری رسمی ســد جامیشان اظهار 
داشــت: یکی از مهمترین چالش های 
پیِش روی ملت ایران مسئله آب است 
و بــا مرور زمان این شــرایط شــدت 
می یابد و اکنون به نقطه ای رسیده ایم 
که دریاچه ها در وضعیت نامناســبی 

هستند.

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: 
تعداد بسیاری از دشت های حاصلخیز 
کشور با بحران روبه رو هستند بنابراین 
باید به مدیریت مصرف آب توجه داشت 
و از آب های موجود استفاده مطلوب را 
کرد تا این منابع آبی از دسترس خارج 

نشود.
جهانگیری با بیان اینکه ۳8 میلیارد 
ذخیره پشت ســدها در کشور وجود 
دارد، گفت: صندوق توسعه ملی برای 
اســتفاده بخش خصوصی اســت اما 
در موضوع آب اســتثنا قائل شــده و 
10 میلیــارد دالر از این صندوق برای 

طرح های آبی برداشت شد تا فرصتی 
برای توسعه غرب کشــور ایجاد شود. 
وی بــا ابراز اینکه حجــم فعالیت های 
انجام شده در بخش آب کشور بی سابقه 
است، گفت: به هر میزان الزم تاکنون 
منابع وجود داشته و محدودیت منابع 
وجود ندارد و در بخش مدیریت مصرف 
و کشاورزی باید اقدامات بیشتری انجام 
شــود و این نحو مصرف آب در بخش 
کشــاورزی با شرایط کشــور سازگار 

نیست.
جهانگیری با اشــاره بــه اینکه اگر 
به مسئله آب رســیدگی نشود آینده 

کشور را به خطر می اندازد، افزود: استان 
کرمانشــاه دارای ظرفیت کشــاورزی 
بسیاری اســت و به هر میزان زیربنای 
توسعه در این استان فراهم شود اقدامی 
در جهت توسعه کشــور ایجاد شده و 
امید داریم سدهای جامیشان و زمکان 
ســنقروکلیایی  شهرستان  توسعه  در 
و داالهــو مؤثــر باشــد. معــاون اول 
رئیس جمهور گفت: در ســال گذشته 
امســال ۳00  ۵00 میلیــارد دالر و 
میلیارد دالر برای آب رسانی به روستاها 
به تصویب رسید که در سال گذشته به 

2980 روستا آبرسانی انجام شد.

رویکرد سیاســت خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه با گفتمان جدیدی 
تحت عنوان عمق استراتژیک شکل گرفته است که مبتکر این دیدگاه احمد داوود اوغلو 
می باشــد. داوود اوغلو با تکیه بر میراث تمدنی، جغرافیایی و هویتی امپراتوری عثمانی،  
تعریف حداقلی از ژئوپلیتیک را کنار نهاده و یک تعریف حداکثری از ژئوپلیتیک را برای 
سیاست مداران ترکیه ارائه نمود که فضای گسترده ای را برای بازیگری و بازی سازی ترکیه 
فراهم کرده است. مطابق با دیدگاه وی، عنصر کلیدی در پارادایم نوین حاکم بر سیاست 

خارجی ترکیه درک تازه از موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور است .
از این رو، سفر اردوغان به سه کشور عربی را می توان در راستای همین تعریف حداکثری 
از ژئوپلیتیک ترکیه تعبیر نمود که در تالش است تا موقعیت ژئوپلیتیکی و حوزه بازیگری 
خود را در منطقه ژئواستراتژیکی خلیج فارس گسترش دهد. منطقه خلیج فارس بیشتر 
به دلیل داشتن بزرگترین ذخیره انرژی جهان می تواند آلترناتیو بسیار ارزشمندی برای 
مطالبات انرژی ترکیه باشــد؛  همچنین از ســوی دیگر ثروت کشورهای خلیج فارس 
می تواند منبع قابل توجهی در زمینه ســرمایه گذاری در اقتصاد ترکیه باشد. ولی بحران 
قطر، سیاست خارجی ترکیه در منطقه خلیج فارس را در وضعیت پارادوکسیکال قرار داده 
است؛ زیرا از یک طرف دولت اردوغان تمایل دارد تا روابط با قطر را که از زمان همکاری 
در لیبی و حمایت از دولت اخوان المسلمین به رهبری مرسی در مصر قوام یافته، ادامه 
دهد و در همین راســتا ترکیه یک پایگاه نظامی را در قطر احداث کرده است. از طرف 
دیگر دولت اردوغان تالش دارد تا روابط با دول محافطه کار عربی خلیج فارس به رهبری 
عربستان را قوام بخشد و از آسیب زدن به روابط با این کشورها جلوگیری نماید. از این 
رو، سفر اردوغان به سه کشور عربی می تواند بیشتر نقش میانجی گری را در بین طرفین 
بحران داشته باشــد؛ زیرا، حمایت از یک طرف درگیر، می تواند به منافع و  جایگاه این 
کشور در منطقه آسیب وارد نماید و عقالنیت سیاسی حکم می کند تا با وساطت میان 
طرفین از وسعت بحران تا حد توان جلوگیری نماید . الزم به ذکر است که بسط انگاره 
ژئوپلیتیکی و یا مفهوم بندی جدید از تصویر ژئوپلیتیکی چنانچه با واقعیت های منطقه 
هم خوانی نداشــته باشد، می تواند ترکیه را مانند سوریه در عرصه دیگری از بحران  های 

سیاست خارجی وارد کند که هزینه گزافی برای  ترکیه به دنبال خواهد داشت .

فرقــی نمیکند نامت اصولگرا باشــد یا اصالح طلب؛ وقتی قــدرت و رفاه در 
دهانت مزه کرد خود را دارای "ژن خوب" می دانی و احتماال بقیه مردم که برای 
پیشرفت امثال ددی )Daddy( شما سینه سپر کردهاند و چه بسا رنج باتوم و 

زندان را به جان خود خریده اند را صاحب ژن معیوب می پنداری.
وقتی خود را در نظام الیگارشــی، همیشه در رأس می بینی، پس خیلی جای 
تعجب ندارد که به پشــتیبانی آقا زاده دیگری در بیایی و مردم را "گاو و کفتار" 

بنامی.
شــگفت آور نیست اگر از نسل دوم سیکل بسته پدر خوانده های اصالح طلب، 

کسی بر بیاید که، خود و ددی گرامی اش را صاحب انقالب و سفره آن بداند. 
مطمئن باشــید که اگر خون همین جماعت که گاو و کفتارشــان می خوانید 
و از لحاظ ژنتیکی معیوب فرضشــان می کنید، در انقالب و جنگ ریخته نشده 
 بود، بسیاری از امثال شــما و ددی شما شایسته پایین ترین کارهای جامعه هم 

نبودید. 
امروز هم اگر جوانان آرمان گرای اصالح طلب برای امثال ددی های شــما سینه 
چاک نمی دادند و رنج پشــت میله ها قرار گرفتن را به جان نمی خریدند، پشت 

فرمان آن اتومبیل های فوق لوکس ددی جان نبودید.
 اگر در دانشگاه های اروپا و آمریکا تحصیل کرده اید، نه از "ژن خوب" ددی جان 
اســت و نه از پشــتکار خودتان، بلکه از رانت قدرتی است که در اختیار اکثریت 
جوانان تیزهوش این مملکت نیســت. وجود جماعت خود شــیفته اصالح طلب، 

همچون سرطانی است که رأس اصالح طلبی را هدف قرار داده.
پدر خوانده های اصالح طلب که به قیمت از دســت رفتن اعتماد عمومی، فقط 
و فقط به منافع خود می اندیشــند، آیا نمی دانند که اعتماد به سختی به دست 
می آید ولی به طرفه العینی نابود می شــود؟  نام "لیست امید" اکنون به گوشت 
قربانــی می ماند که هر اصالح طلب یا بهتر بگویم هر منفعت طلبی را به ســمت 
مهندسی لیســت امید و سوء استفاده از سال ها دست رنج رهبر اصالحات )سید 

محمد خاتمی( و تقوای سیاسی وی می کشاند. 
از آرایش کنونی اصالح طلبان می توان ســه ســطح را به طور مجزا تشخیص 
داد: رأس اصالحات که بال منازع در اختیار خاتمی اســت؛ سطح دوم اما افرادی 
هســتند که خــود را پدر خوانده اصالح طلبان می نامند و خود را شایســته ترین 
فــرد جهت تصدی هر مقامی می دانند؛ مهم ترین و گســترده ترین بخش اصالح 
طلبان اما آرمان گرایان و پویش های مردمی هست که اکنون با شعار "ما دلبسته 
اصالحاتیم نه وابســته اصالح طلبان"، در حال جدا ســازی سنگرهای خود از 

پدر خوانده های قلدرمآب اصالح طلب هستند.

کارت کاال رونق بخش بازار است

"آب" یکی از مهمترین چالش های پیش  روی ملت ایران

علی ربیعی وزیر کار:

معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد:

عزت اهلل ضرغامی:

سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا: 

 رهبری هیچ گاه فرد خاصی را برای 
عضویت در کابینه، انتخاب و معرفی 

نمی کنند

توافق هسته ای، حل بسیاری از مشکالت 
خاورمیانه را آسان کرده است

یادداشت روز 

سفر اردوغان به عربستان، قطر و کویت
تالش برای گسترش انگاره های ژئوپلیتیکی

ما دلبسته اصالحاتیم نه وابسته اصالح طلبان

خبر 

خبر 


