
بهمن اخوان مدیر عامل شرکت آلومینیوم اراک 
در پیام تبریک به وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ایرالکو
 در اعتالی صنعت کشور 

پیشگام خواهد بود

 شورای پنجم که محصول پر حرف و حدیث تشکیالتی به نام شورای  عالی سیاستگذاری است، مستقر شد و شهردار منتخب 
این شورا هم به ســاختمان بهشت راه یافت. عملکرد مملو از ابهام شورای  عالی سیاســت  گذاری با مدیریت ضعیف عارف عمال 
انسجام تشکیالتی اصالح طلبان را نشانه گرفت. حزبی از احزاب اصالح طلب عمال در جریان انتخابات شوراها در اردیبهشت 96 
با بهره  برداری از حضور اعضای خویش در راس برخی از تشکیالت عضو شورای  عالی سیاست  گذاری توانست سایر احزاب اصالح 
طلب را دور بزند و با تسخیر 6 یا 7 کرسی شورای شهر بیشترین سهم را در پارلمان شهری از آن خویش نماید. ترک  تازی این حزب 
موجب آزردگی خاطر سایر احزاب اصالح طلب گردید به گونه ای که احزاب شناخته شده اصالح طلب دیگر تمایلی برای ماندن در 
ترکیب شورای عالی سیاست  گذاری ندارند. از طرفی جناب آقای خاتمی در مالقات  های متعدد با افراد اصالح طلب، ناراحتی خویش 
را از نحوه چینش لیست شورای تهران بازگو کردند. از هم اکنون برای زمستان 96   -انتخابات مجلس یازدهم  - باید به فکر چاره بود. 
اگر کدورت باقیمانده از عملکرد غلط شورای  عالی در اذهان بزرگان اصالح طلب )که منتقد این شورا هستند( مرتفع نگردد، دیری 
نخواهد پایید که شورای  عالی سیاست  گذاری از درون دچار فروپاشی خواهد شد. اجماع همه گروه  های اصالح طلب به مراتب بر حفظ شورای  عالی سیاست  گذاری 
تقدم دارد. عقالی اصالحات و شخص سید محمد خاتمی باید بر این باور باشند که در 4 سال آینده با دو انتخابات مهم )مجلس و ریاست جمهوری( مواجه هستیم 
و ناگزیر به رفع تمام کدورت های موجود و رسیدن به اجماع همه جریان های تأثیر گذار اصالح طلب. اینکه عده ای در درون شورای  عالی سیاست  گذاری تصور کنند 
بازهم می توانند گروه  های مهم و محوری جریان اصالحات را دور بزنند و در دقیقه 90 از خاتمی اســتفاده کنند تا لیست مورد نظر خویش را با رای مردم نظیر 29 

اردیبهشت پیروز عرصه انتخابات مجلس یازدهم نمایند، امکان  پذیر نخواهد بود.
سه پیشنهاد برای پایان دادن به کدورت های منتقدین شورای  عالی سیاست گذاری می تواند ثمر بخش باشد:

1. آسیب شناسی عملکرد این شورا در جریان چینش لیست امید توسط نمایندگان منتقدین شورا و ارائه گزارش نهایی به خاتمی از ناکار آمدی شورای  عالی.
2. محوریت شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب به  عنوان تشکیالت موثر اصالحات در چینش لیست انتخابات مجلس آتی، می تواند بسترهای الزم را درتقویت 

بینش حزبی در الیه های مختلف جامعه فراهم نماید و از طرفی می تواند با پدیده خطرناک انحصار طلبی یک گروه مقابله نماید.
3. قرار گرفتن چهره های فراگیر و خوش سابقه اصالح طلب نظیر بهزاد نبوی در راس تشکیالت شورای هماهنگی؛ وی ریش سفید و مقبول همه طیف های اصالح 

طلب است و به  عنوان یک صاحب نظر برجسته تشکیالتی بر غالب امور پنهان و پیدا اشراف دارد. وی می تواند محور وحدت بخش همه گروه  های اصالح طلب باشد.
پختگی و صبوری نبوی در موقعیت کنونی می تواند به همه حرف و حدیث ها در درون مجموعه بزرگان جریان اصالح طلبی خاتمه دهد. ضمن اینکه شیوخ جریان 
اصالحات نظیر سید هادی خامنه ای، محسن رهامی، منتجب نیا، کمالی و دیگران که از عملکرد شورای  عالی سیاست  گذاری نا خرسند هستند در پشت میز مذاکره 
با عنصری چون بهزاد نبوی می توانند به تفاهم الزم دست یابند. در حالی که عارف به لحاظ عدم احاطه بر امور تشکیالتی نتوانست رویه وحدت بخش در مجموعه 

شورای  عالی را حفظ نماید.

فقر ریشه سیاسی دارد نه اقتصادی
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محسن هاشمی در واکنش به درخواست ۳ عضو شورا برای محدودکردن رسانه ها: 

مساله آب تهدید بود و نبود 
کشور و تمدن آن است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

یادداشت های امروز

سرمقاله

پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی معتقد 
است؛ فقر در ایران ریشه کن نمی شود. وی در توضیح 
نظر خود می گویــد: اگرچه پول های هنگفتی تحت 
عنــوان کمک های مردمی به حســاب کمیته واریز 
می شــود، اما ریشه کنی فقر در ایران منوط به رشد 
اقتصادی، افزایش ســرانه درآمــد، افزایش تولید و 

امثالهم است.
باز هم همان حرف های تکراری و بی حاصل. پرویز 
فتاح از دریچه ای به فقر می نگرد که غالب مسئوالن 
کشــور بر آن اعتقاد دارند. آن ها گمان می کنند فقر 
بــه معنای بی پولی اســت و اگر پــول افزایش یابد 
فقر نیز ریشه کن می شــود. از فتاح باید پرسید مگر 
دوره احمدی نژاد وفور پول و توزیع به نسبت وسیع 
آن موجب کاهش فقر گردید؟ مادام که مســئوالن 
جمهوری اسالمی فقر را موضوعی اقتصادی قلمداد 

کنند مطمئنا ریشه کنی آن امکان پذیر نیست. 
نگاهی که فقر را با بی پولی یکی می انگارد نتیجه 
سیطره تفکر ســرمایه داری است. مادامی که سکان 
اقتصاد در دست افرادی با تمایالت بازار محور است 
امکان رفع فقر وجود ندارد. سخنان پرویز فتاح نشان 
دهنده این واقعیت اســت. وی می گوید: هرچند که 
کمک های مالی زیادی از سوی مردم صورت می گیرد 
ولی کمیته امداد نمی تواند فقر را ریشــه کن کند. از 
فتاح باید پرسید اگر درآمد کشور افزایش یافت و به 
تبع آن درآمد افراد بیشــتر گردید، آیا فقر ریشه کن 
می شود؟ متاسفانه تصور بر این است افزایش نقدینگی 
موجب رفع فقر می شود. این در حالیست که به لحاظ 
ساختاری چنین امری محال است. سیستم لیبرالی 
با محوریت بازار آزاد از دو قانون سترگ شکل یافته 
که همواره بر فاصله طبقاتی و توزیع فقر تاکید دارد. 
از یک سو قانون عرضه- تقاضای آزاد و از سوی دیگر 

فرد گرایی و منفعت فردی.
قانون بازار آزاد )هســتۀ اصلــی تفکرات لیبرالی( 
عرضه و تقاضا را همچون دســت پنهانی می پندارد 
که ســاز و کار اقتصادی را نظم می بخشد. هرچقدر 
تقاضا افزایش یابد ســاز و کار عرضــه نیز خود را با 
آن متناسب می ســازد. افزایش پول یا نقدینگی مد 
نظر فتاح و دیگر مســئوالن جمهوری اســالمی به 
معنای افزایش تقاضای خرید از ســوی جامعه است. 
این همان تورم اســت. بدیهی اســت عارضه تورم و 
افزایش قیمت ها بیش از هر چیز موجب فقر بیشــتر 
و افزایش فاصله طبقاتی می شــود. مردمی که دیروز 
می توانســتند با 1 ریال محصولی را خریداری کنند 
امروز باید 10 ریال بابت آن بپردازند. بنابراین افزایش 
در آمد به هیچ عنوان به رفع فقر منتهی نمی شــود. 
اما قانون دیگر یعنی فرد گرایی و منفعت فردی نیز 

سوی دیگر این وضعیت است. رشد اقتصادی در نظر 
آقایان یعنی افزایش واحدهــای تولیدی نزد بخش 
خصوصی. بدیهی است هر فردی که واحدتولیدی را 
ایجــاد و راه اندازی می کند بــه دنبال رفاه و عدالت 
اجتماعی نیســت و منفعت مالی شخصی مهمترین 
عامل است. با این حساب باید انتظار داشت افزایش 
تولید و رشد اقتصادی نزد بخش خصوصی تا آنجایی 
توجیه پذیر اســت که موجب افزایش در آمد فردی 
شود. واحد تولیدی که با افزایش تولید به سود خالص 
صاحب سرمایه منجر نشده و صرفا هزینه های جاری 
)یعنی درآمد بخش کارگری( را افزایش دهد به هیچ 
عنوان با منطق ســرمایه داری و لیبرالیســم منطبق 
نیست. فرد سرمایه دار )در ادبیات امروزی کارآفرین( 
ترجیح می دهد گســتره فعالیت هــای تولیدی را تا 
حدی گســترش دهد که حداکثر ســود با حداقل 
هزینه برایش تأمین شــود. با این دو قانون مشاهده 
می کنیم که مفاهیمی مانند افزایش درآمد ســرانه، 
رشد اقتصادی، افزایش تولید و مانند این ها هیچ کدام 
بــه رفع فقر منتهی نمی شــود و این ها صرفا ادبیات 
دل خوش کنکی از سوی قشــر کوچک ولی پولدار 
جامعه اســت که بتوانند مشروعیت ساز وکار خود را 

حفظ کنند.
 متاسفانه وضعیت فعلی نشان می دهد که در دو 
جناح حاکم بر سپهر سیاسی کشور بازاریان بیشترین 
نفوذ و اختیار عمل را دارند. یکی عرضه محور اســت 
و با شعارهایی همچون رشــد و توسعه اقتصادی به 
انحصار تخصیص سرمایه می اندیشه و دیگری تقاضا 
محور اســت و با شــعارهای عدالت اجتماعی سعی 
 دارد تــا انبارهای مملو از جنس بازاریان را به فروش 

رساند.
 فقر بیش از هر چیز زاییدۀ یک موقعیت سیاسی 
اســت. اختــالف طبقاتی و تفــاوت فاحش کیفیت 
زندگی بــه فیلترها و بایــد و نبایدهایی برمی گردد 
که گروهی محدود را مجاز به اســتحصال و فروش 
منابع طبیعی و درآمدهای سرشار کرده و قشر عظیم 
جامعه را محروم از این موقعیت می کند. بدیهی است 
که رفــع این فیلترها به هیچ عنــوان مطلوب گروه 
کوچک ولی متمول نیســت. بنابراین گریزی از ساز 
و کار اقتصــادی بازار آزاد نبــوده و تفکرات لیبرالی 
تا اعماق وجودی سیســتم سیاســی کشور رسوخ 
کرده اســت. در این شرایط تنها باید به فکر مرهمی 
هرچند ناچیز برای زخم فقر در بخش عظیم جامعه 
ایرانی باشیم. در این شــرایط توسعه بیمه همگانی 
ازقبیل بیمه تکمیلی، بازنشســتگی و بیکاری شاید 
 راهکاری عملی و دســت یافتنی بــرای این منظور 

باشد.

خبر اول

شیوخ احزاب اصالح طلب به میدان بیایند
انحالل شورای  عالی سیاست  گذاری وجایگزینی شورای هماهنگی احزاب، ضرورتی اجتناب ناپذیر
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عباس موسایی

جواد شقاقی

امیر مقدور مشهود

امیر مقدورمشهود- دبیر سرویس سیاسی

چهره هــای حاضر در مراســم ترحیم ابراهیم 
یــزدی؛ از برادر روحانی تا بهزاد نبوی، عارف و ... 
مراسم ترحیم وزیر خارجه دولت موقت عصر روز 
دوشنبه در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد. 
عصر دوشنبه، 13 شهریور مراسم ترحیم ابراهیم یزدی وزیر 
امــور خارجه دولت موقت با حضور محمدرضا عارف، محمود 
صادقی، سید محمد علی ابطحی، حسین فریدون، بهزاد نبوی، 
نجفقلی حبیبی و جمعی دیگر از شخصیت های حزبی و سیاسی 

در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد.
ابراهیم یزدی پنجم شهریور جاری دارفانی را وداع گفت؛ 
وی از سرطان پروســتات رنج می برد و در هفته های اخیر به 

علت وخامت حال عمومــی در ازمیر ترکیه تحت درمان بود. 
ابراهیــم یزدی در پی مخالفت آمریکا با صدور روادید درمان، 
دی ماه سال گذشته در ازمیر تحت عمل جراحی قرار گرفت. 
پیکــر آن مرحوم ســاعت 30 دقیقه بامداد چهارشــنبه وارد 
فرودگاه امام خمینی )ره( شد و روز پنج شنبه با حضور برخی 
از شــخصیت ها، فعاالن سیاسی و حزبی و جمعی از مردم، از 
مقابل حسینیه ارشــاد تشییع و پس از انجام مناسک مذهبی 
در جوار پدر همسر مرحومش در قطعه 2 بهشت زهرا)س( به 
خاک ســپرده شد. ابراهیم یزدی متولد سال 1310 در قزوین، 
سیاستمدار و فعال سیاسی ایرانی، وزیر امور خارجه دولت موقت 

و عضو شورای انقالب و دبیر کل نهضت آزادی ایران بود. 

برادر ارجمند جناب آقاي دکتر علي عرب مازار یزدي
درگذشت پدر ارجمندتان مرحوم حاج حسین عرب مازار یزدي را به جنابعالي و خاندان محترم 
تسلیت مي گوییم و از خداوند منان براي ایشان مغفرت واسعه و براي بازماندگان محترم صبر و 

اجر مسئلت داریم.
قربان بهزادیان نژاد- فرشــاد مؤمني- محمدرضا بهشــتي - علیرضا بهشتي- 
علي محمــد حاضري - محمد مقدم - حســن عابدي جعفري - علیرضا بهشــتي 

شیرازي- مهدي فروزنده - محمد باقریان

اصالح طلبان و اعتدال گرایان در مراسم نکوداشت ابراهیم یزدی
عصر روز دوشنبه در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد؛


