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به اين خاك 
خيانت نمي كنيم

گفت و گو با مولوي عبدالحميد :

  اگر اهل سنتي شايستگي نداشت او را به كار 
نگيرند اما اگر داشت به خاطر مسائل اعتقادي و 
مذهبي نبايد محروم شود

مريم مجد

آنچه مرا واداشت تا دست به نگارش اين سطور 
زنم، بيماري مهلكي اس��ت كه نه كليت نظام 
سياسي ايران كه اس��اس مدنيت و موجوديت 
ايران عزيز م��ا را ه��دف گرفته اس��ت. ما در 
س��ال هاي پس از انقالب با مشكالت بسياري 
روبه رو بوده ايم و مي توان مردم ما را بسان فوالد 
آبديده تش��بيه كرد. اما با اين س��خن همكار 
سابقم احمد توكلي موافقم كه اين تهديد اگر برايش تدبيري به خرج 
ندهيم، كليت نظام سياسي ايران را نابود خواهد كرد. اين بيماري فساد 
است!نمي خواهم اين باور- متاس��فانه تعميم يافته- را تكرار كنم كه 
فساد تمام درخت هويت و ميراث ملي ما را از درون پوسيده كرده است. 
اما ناچارم اعتراف كنم كه حس فس��اد عميق و گسترده در ميان باور 
مردم شايد فراتر از واقعيت هاي ميداني نيز باشد. اما كيست كه نداند 
كه گاهي حس بي عدالتي، حس استبدادزدگي، حس تبعيض، حس 
بي اعتمادي از اصل آن مخرب تر و اثرگذارتر بوده اس��ت. مقوله فساد 
هم متاسفانه ديگر چپ و راست و اصولگرا و اصالح طلب ندارد. همگي 
در معرض اين تهديد بوده ايم. آنچه مي توان تقسيم بندي هاي جديد 
را بر آن اس��توار كرد، طرفداران شفافيت و مخالفان آن هستند. آنچه 
غارتگران بيت المال را در يك چيز مشترك مي س��ازد، اتحاد آنها در 
سرقت اموال مردم است. اما در اين ميان بوده و هستند بسيار مديراني 
كه با اين جرثومه هاي فساد و ديوهاي پلش��ت مافيايي درافتاده اند و 

هرچند هزينه ها داده اند ام��ا همچنان در بخش هاي 
مختلف مديريت اين كش��ور حضور دارن��د. از زماني 

كه داستان ارزهاي دولتي و مفسده هاي مترتب بر آن روي داد ذهنم 
درگير است. از خدا پنهان نيست و از شما نيز هم كه ...

گوهرهاي ناب شفافيت!
نگاه روز
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الياس حضرتي

۱. مشكل
اين يادداشت درصدد طرح يكي از مهم ترين 
مصادي��ق درجا زدن اقتصادي ايران اس��ت. 
البته اي��ن يادداش��ت اقتصادي نيس��ت و 
بهتر اس��ت كه در ذي��ل اقتصاد سياس��ي 
طبقه بندي شود. پرس��ش اين است كه چرا 
با وجود داش��تن س��االنه ده ه��ا و در برخي 
از مقاطع بي��ش از يك صد ميلي��ارد دالر درآم��د ارزي و نيز تنوع 
زيست محيطي قابل توجه و موقعيت جغرافيايي خوب و سرزمين 
و جمعيتي به نسبت بزرگ و نيروي انساني به نسبت تحصيلكرده، 
هنوز نتوانسته ايم در جاده رشد و توسعه يك حركت رو به پيشي را 
تجربه كنيم؟ چرا در مقايسه با بيشتر كشورهاي ديگر و كمابيش 
مشابه خودمان، مثل تركيه، مالزي، حتي اندونزي مسير پايدار رو 
به رشدي را تجربه نكرده ايم؟ چرا با وجود شعارهايي كه طي چهار 
دهه گذش��ته داده ايم، مبني بر قطع وابس��تگي به نفت، همچنان 
وابسته به آن هستيم و حتي بيشتر از گذش��ته. اگر در گذشته ما 
تهديد به قطع صدور نفت مي كرديم، امروز طرف مقابل اس��ت كه 
تهديد به قطع خريد نفت مي كند و اين نشانه اي از وابستگي بيشتر 
و بيشتر زندگي روزانه ما به نفت است؛ روندي كه كمابيش در همه 
دولت ها طي شده است. چرا با وجود داشتن دولت هايي با گرايش 
كامال متفاوت، سياس��ت ها و مش��كالت ارزي و ني��ز راه حل هاي 

آن كمابيش در همه آنها مش��ترك اس��ت و هنوز 
نتوانسته ايم مشكل را حل كنيم؟ چرا همچنان در 

قيمت گذاري حامل هاي انرژي ناتوان هس��تيم؛ به طوري كه زبان 
آقاي رييس جمهور هم مثل مردم عادي به انتقاد گشوده شد و ...

يك مشكل؛ يك راه حل
سياست
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عباس عبدي

يكي از تبعات قيمت غيرواقعي س��وخت در 
كشور افزايش ميزان قاچاق است. براي مثال 
قيمت نفت سفيد در خارج از مرزهاي ايران به 
ازاي هر ليتر چهار هزار تومان اس��ت در حالي 
كه اين فرآورده داخل ايران ۱50 تومان قيمت 
دارد. اگر قيمت س��وخت واقعي ش��ود ميزان 
مصرف سوخت مديريت شده و ديگر مشكل 
كمبود سوخت را نخواهيم داشت. زماني كه قيمت سوخت غيرواقعي 
باشد و دولت به ازاي هر ليتر يارانه بااليي به مصرف كنندگان بپردازد 
هم مصرف باال مي رود و هم اينكه به حجم قاچاق افزوده مي ش��ود. 
در اين ميان دولت بايد كاس��ه چه كنم به دست بگيرد و براي تامين 
مصرف دست به واردات بزند. اين روزها كشور با كمبود برق و افزايش 
مصرف مواجه اس��ت و به نوعي برق در ايران به سمت سهميه بندي 
رفته اس��ت. دليل آن فروش برق با قيمت غيرواقعي و ارزان به مردم 
است. اگر قيمت واقعي ش��ود نيازي به تعطيل كردن كشور نيست و 
مردم براساس نيازش��ان اقدام به مصرف مي كنند. در خصوص ساير 
اقالم انرژي نيز وضع به همين ش��كل است. حال كه قيمت سوخت 
غيرواقعي است چگونه مي توان از مردم انتظار داشت مصرف نكنند؟ 
رفع اين مشكل فقط حركت به س��مت قيمت واقعي است. انتخاب 
راه هاي ديگر آزموده شده مانند دونرخي كردن قيمت سوخت فساد 
ايجاد مي كند و افرادي همواره از فاصله بين دو قيمت سوءاس��تفاده 

مي كنند. به همي��ن خاطر اس��ت كه بس��ياري از 
كارشناسان بر اين موضوع تاكيد دارند كه بايد قيمت 

واقعي س��وخت از مصرف كنندگان گرفته ش��ود. دولت به چه دليل 
منابع وسيعي از بودجه را براي بنزين يارانه مي پردازد؟

چاره بنزين
اقتصاد

عباس كاظمي

در منطق��ه خاورميانه رقابت روش��ني ميان 
جمهوري اس��المي ايران و عربستان سعودي 
ب��راي افزاي��ش نف��وذ در كش��ورهايي مانند 
عراق، س��وريه و لبنان و همچنين كشورهاي 
كوچك تر حاشيه خليج فارس وجود دارد كه 
از ديد هيچ ناظر بيروني پنهان نمي ماند. اخيرا 
شاهد بوديم كه پس از مشكالتي كه به لحاظ 
قطعي برق در عراق رخ داد، هيات بلندپايه اي از ع��راق براي ديدار با 
مسووالن عربستان به رياض س��فر كرد، آن هم در شرايطي كه گروه 
مش��كالت اخير در قطعي برق را بر گردن تهران و قطع برق صادراتي 
ايران به اين كشور مي انداختند. طي س��ال هاي اخير شاهد هستيم 
كه رويكرد دولت عراق نس��بت به رابطه با عربستان سعودي تا حدود 
زيادي تغيير كرده است و بغداد عالقه بيشتري نشان مي دهد تا رابطه 
خود را كه طي سال هاي قبل دچار نشيب زيادي با عربستان شده بود، 
اصالح كند. بغداد تالش مي كند تا با سه قدرت همسايه خود، يعني 
جمهوري اس��المي ايران، پادشاهي عربستان س��عودي و جمهوري 
تركيه، رابطه بسيار متوازن تر و بهتري ايجاد كند. در شرايطي كه ايران 
به دليل خشكسالي و گرما با مشكالت تامين انرژي در خاك خودش 
مواجه شده است، عراقي ها فرصتي پيدا كرده اند كه براي جبران كمبود 
توليد انرژي خود، دنبال چاره بگردند و ش��ايد در اين ميان عربستان 
بهترين گزينه باشد. متاسفانه با وجود سيل درآمد ارزي فروش نفت 

در س��ال هاي اخير در اقتصاد عراق، دولت اين كشور 
به دليل فساد ساختاري و مشكالت امنيتي، به شدت 

در تامين خدمات عمومي، ناكارآمد عمل ك��رده و بخش عمده اي از 
درآمدهاي چشمگير نفت عراق در سال هاي اخير ...

توازن عراق به نفع ايران است
جهان

ادامه در صفحه
06

قاسم  محبعلي
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موزه ها بدون تعامل بين موزه اي و برنامه ريزي 
براي رويدادهاي فرهنگي و معرفي با كيفيت كه 
جذب مخاطبين و فعاليت هاي موثر را به دنبال 
دارد، موزه هايي غير پويا تلقي مي شوند كه اثر 
بسيار اندكي در جامعه دارند. نمايشگاه »لوور 
در تهران« كه ب��راي اولين ب��ار در طول تاريخ 
موزه ملي اي��ران از تاريخ ۱۴ اس��فند ۹۶ تا ۱۸ 
خرداد ۹۷ برگزار ش��د و پس از آن به دنبال استقبال فرهنگ دوستان 
و هماهنگي ص��ورت گرفته و توافق رس��مي رييس كل م��وزه لوور، 
ژاك لوك مارتينز، تا ۳0 ج��والي برابر با ۸ مردادماه س��ال جاري در 
محل موزه ملي ايران تمديد ش��د، يكي از مصاديق مهم تعاملي بين 
موزه اي اس��ت كه بازخوردهاي آن مي تواند براي س��اير فعاليت هاي 
نمايش��گاهي و سياس��ت گذاري در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد. 
شروع اين نمايشگاه هاي دوجانبه در چند سال اخير از نمايشگاه »پنه 
لوپه، پيكره اي براي صلح« آغاز شد كه تجربه اول و جدي اين حركت 
بود، نمايشگاهي كه بعد از جلسات مختلف با گروه ايتاليايي، به عنوان 
تجربه اي كم نظير باعث اين حركت مهم موزه اي شد. نمايشگاهي كه 
قرار بود فقط در رم برگزار شود. گروه ايتاليايي، تنديس پنه لوپه ايران 
را براي اين نمايشگاه درخواس��ت كرده بودند كه بعد از گفت وگوهاي 
متعدد و تاكيد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بر 
لزوم همكاري دو جانبه و برگزاري نمايشگاه در دو كشور ايران و ايتاليا، 

س��نگ بناي آن گذاش��ته و به لحاظ محتوايي شاهد 
خالقيت هاي نمايشي، سناريوي خاص و نمايش هاي 

جنبي بي نظيري شد. اين رويكرد باعث گفت وگوي حرفه اي تر براي 
برگزاري نمايشگاه هاي موزه هاي مهم جهاني در ايران شد كه ...

اهميت و بازتاب »لوور در تهران«
جامعه
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محمدحسن  طالبيان

ديدار در هلسينكي 
گزارش در تهران 

6

نماينده ويژه پوتين جزييات 
مذاكرات روساي جمهور روسيه 

و امريكا را به  شوراي  عالي 
امنيت ملي آورد

يك ايران، يك صدا
انق��الب خاطرم  اوايل 
از  يك��ي  هس��ت 
انقالب��ي،  س��خنرانان 
پن��ج انگش��تش را به 
طرف دوربين تلويزيون 
گرف��ت و گف��ت حتي 
انگشت هاي يك دست 
هم شبيه به هم نيس��تند. يكي الغر است و 
كش��يده، ديگري پهن اس��ت و كوتاه، يكي 
هم كوچ��ك و ضعيف. اما وقتي دش��مني به 
سمت آنها هجوم مي آورد، اختالف ها را كنار 
مي گذارند، متحد مي ش��وند و يك مش��ت 
محكم و آهنين را مي سازند. سخنران وقتي 
مش��تش را جلوي دوربين گرف��ت ادامه داد 

جامعه ما هم شباهت عجيبي به دست دارد. 

سرمقاله

سيد علي ميرفتاح
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با نهايت تاسف و تاثر درگذشت روحاني جليل القدر و 
رباني و فقيه مردمي

اوست پايدار

خانواده هاي حق شناس و ساير منسوبين

او سبزترين بهار عرفاني بود      
    در هر نفسش پيام قرآني بود

با ياد حسين دل به دريا مي زد            
آرامش او هميشه طوفاني بود

مجلس، دولت، مجمع تشخيص 
مصلحت يا شوراي نگهبان ؛  چه كسي 
4تصميم نهايي را درباره FATF مي گيرد  

دانشجويان مطالبات شان را
  از منصور غالمي با ما در ميان گذاشتند : 
آقاي وزير صداي ما را مي شنويد؟ 12

گفت وگو با رييس دانشگاه زابل 
درباره  كاستن از تبعات خشكسالي و 
معيشت مردم سيستان : مي خواهيم 

7اميد را به مردم بازگردانيم 

رييس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( :
  ماموريت اصلي ما 

10توانمندسازي مناطق محروم است

مديرعامل سايپا اعالم كرد :
11طراحي »رهام« از سوي ايراني ها

پاورقي /  از امروز در صفحه 4  بخوانيد:

  تاريخچه يك سازمان مخوف

به يادبود استاد فرهيخته 
»دكتر محمدتقي فرور«

 در سالن اجتماعات بيمارستان محك گردهم مي آييم. 
شنبه 30 تيرماه 97 از ساعت 18:30 تا 20

ابتداي بزرگراه ارتش، بلوار شهيد مژدي، خيابان پروفسور وثوق، 
بلوار محك

كرگدن  نود و يك
 ويژه » مقتدرترين پادشاه 

عصر صفوي« را 
 از كيوسك هاي مطبوعاتي 

بخريد

مصيبت درگذش�ت پدر بزرگوارتان را تس�ليت گفت�ه ، براي آن 
سعيد فقيد غفران و آمرزش الهي و براي شما و بازماندگان صبر و 

سالمتي مسالت دارم.

برادر گرامي و ارجمند
 جناب آقاي دكتر جواد حق شناس

سيدمحمدعلي افشاني- شهردار تهران

ارتحال والد ماجد عالم متقی مرحوم آيت اهلل حاج ش�يخ حسين 
حق شناس را به جنابعالی و ساير بازماندگان و مردم شريف استان 
بوشهر تسليت می گويم. برای آن مرحوم علو درجه و برای آن عزيز 

صبر جميل و اجر جزيل مسالت دارم .

برادربزرگوار 
 جناب آقاي دكتر حق شناس

احمد مازنی

ك�ه پس از ي�ك عمر مجاهده و كس�ب عل�م و ترويج و 
نش�ر فرهنگ حس�يني تالش نموده را به اطالع عموم 
مي رسانيم.مراس�م هفتمين روز درگذش�ت آن مرحوم 
دوشنبه 97/5/1 عصر از ساعت 17 الي 19/30 در حسينيه 
بي بي زبيده ش�هر اهرم )پشت مدرس�ه حجاب( منعقد 
مي باشد.مراسم يادبود آن فقيه سخاوتمند چهارشنبه 
97/5/3 از س�اعت 18 الي 19/30 در مسجد نور تهران 

ميدان فاطمي برگزار مي گردد.
حضور پرمحبت شما دوستان و سروران گرامي موجب شادي 

روح آن مرحوم و تسكين خاطر بازماندگان خواهد بود.

آيت اهلل حاج شيخ حسين حق شناس تنگستاني


