«ابتکار» از دالیل کم اثری ادعاهای فساد مطرح شده در جلسه استیضاح وزیر کار گزارش میدهد

تیشرت و شلوار جین وزیر ارتباطات در دیدار
با دختر قهرمان تکواندوی ایران حاشیهساز شد

جینپوشی؛ از افخمی تا جهرمی
صفحه 2

گروه سیاسی  -استیضاح هفته گذشته علی ربیعی در صحن مجلس شورای اسالمی،
یکی از مشکالت و معضالت دیرین جریانهای سیاسی فعال کشور را بار دیگر آشکار
کرد .مسئله «شفافسازی» و مبارزه با فساد سیستماتیک از جمله مسائلی است که طی
سالهای گذشته به عنوان کلیدواژهای جدی در محافل سیاسی کشور مطرح میشود.

موضوعی که هرگز نتوانسته است آنگونه که باید و شاید نتایج و دستاوردهای عینی و
عملی داشته باشد .در حقیقت همواره سخن از مبارزه با فساد ،در مقاطع حساس و حیاتی
به میان آمده ،ولی هیچوقت در عرصه اجرا ظهور و بروزی جدی پیدا نکرده است.
شرح درصفحه 2

پیشخوان
« ابتکار» صحبتهای مقامات عراقی مبنی بر همراهی با
تحریمهای آمریکا علیه ایران را بررسی میکند

تلنگر عراقی ها
به دیپلماسی ایرانی

سرمقاله

محمدعلی وکیلی

خود میکشیای حافظ،خود تعزیه میداری

گروه ایران و جهان  -حیدر العبادی نخست وزیر عراق اواخر
هفته گذشته در واکنش به بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران با
بیان اینکه ما مخالف تحریمهای بینالمللی هستیم ،تصریح کرد که
با این وجود به منظور حمایت از ملت عراق به تحریمهای آمریکا
پایبند خواهیم بود .العبادی گفت که کشورهای بزرگتر از ما نیز به
تحریمهای آمریکا پایبند هستند و اگر ما بر خالف آنها عمل کنیم
شکست خواهیم خورد .من به عنوان نخست وزیر عراق نمیتوانم
موضعی را اتخاذ کنم که به ضرر شهروندان عراقی تمام شود.

نقدینگی سرگردان روانه بازار سرمایه شد

چراغ سبز بورس
ویژهنامهفرهنگسرمایهگذاری

صفحه 15

رانندگانتاکسی
چقدر بورس را میشناسند؟

سيد خندان
 3سهم!

در میزگرد «ابتکار» ،دلیل ترس مردم
از بورس بررسی شد

مسئوالن دولتی باید
سردمدار گسترش بورس
در جامعه شوند

واکنش بانک مرکزی به شایعه گم شدن  9میلیارد دالر

صفحه 8

یادداشت

امانالله قرایی مقدم *

در چند ماه اخیر با نوسانات بسیار شدید در
بازار ارز ،سکه و طال روبهرو بودهایم .در این

صفحه 5

هدف آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا از افزودن
بخش «فیلم محبوب مردم» چیست؟

تولد یک «اسکار» تجاری

جای سرمایهگذاری در بازارهای مفیدی چون
بورس که باعث تحرک اقتصاد و تولید است ،طال

و دالر بخرند یا در بانکها سپردهگذاری کنند اما دلیل
این رخداد از نگاه جامعهشناسی چیست؟ باید بدانیم اصلیترین سرمایه

مداوم از خارج از مرزها از سوی افرادی چون رئیس ایاالت متحده آمریکا
به گوش میرسد .با یک اظهار نظر ،مانند پیشنهاد ترامپ برای گفتوگو،
دالر هزار تومان کاهش قیمت داشت و عدهای در این میان ضرر کردند.

ایران انجام میدهد» ،گفت :با آمادگی که داریم
جلوی تمام این تحرکات را گرفتیم و اجازه ورود این
گروهکها به داخل کشور را نمیدهیم؛ به ویژه اینکه
با وجودی که دشمن جرات ندارد علیه ما وارد جنگ
نظامی شود ولی ما به صورت کامل آمادگی دفاع همه
جانبه را داریم .وی با تاکید بر اینکه «دومین رویکرد
دشمن علیه ملت ایران ،بحث اقتصادی است»،
خاطرنشان کرد :اصال قابل قبول نیست که پس از۴۰
سال از انقالب همچنان ایران با عنصر نفت توسط
دشمنان تهدید شود و با این تهدید دچار تالطم و
نوسان شویم .وزیر کشور ایجاد تنشهای داخلی را
رویکرد سومی دانست که دشمن میتواند به وسیله
آن در برابر ایران ایستادگی کنند ،گفت :این موضوع
را دشمن با نظام قوی تبلیغاتی علیه نظام ضعیف
تبلیغاتی ما پیگیری میکند .وی با اشاره به اینکه
«مشکالت دیگر کشورها هم مانند ما و حتی بیشتر از
ایران است» ،تصریح کرد :دشمنان مشکالتی که در
کشورهای خود وجود دارند را نشان نمیدهند ولی در
ایران با تبلیغات از طریق فضای مجازی سعی میکنند
مشکالت را بسیار بیشتر از آنچه هست ،نشان
دهند .سختترین مسئله برای ما آن است که مردم
خدای ناکرده احساس ناامنی در جامعه داشته باشند
و خدای ناکرده امنیت آنان حتی به صورت روانی
دچار اختالل شود .اگر اعتقاد ما به توانمندیهایمان

مسعود خوشابى
رئيسجمهوری  97/5/15در حضور
ميليونها بيننده و شنونده مشتاق
داخلى و خارجى گفت :اروپا امروز
روبهروى آمريكا ايستاده در حالى كه
هميشه متحد آمريكا بوده است( .ايران:
)97/5/15
والله چه عرض كنيم!
جنگ جهانى اول و دوم نشان داد تعارضات منافع كشورهاى
معتبر سرمايهدارى تا چه حد مىتواند رو به وخامت بگذارد .آنها
براى گسترش منابع و مآخذ اقتصادىشان در سراسرجهان حاضر
شدند دنيا را به ويرانى بكشند .
ضربهاى كه جنگ جهانى دوم بر پيكر بشريت وارد ساخته در
طول تاريخ نه كمنظير بلكه بىنظير بوده است .
كشورهاى پيشرفته و صنعتى موصوف به جهان اولى ،كه همان
اوالد و نوادگان سرمايهدارى كالسيك هستند از بدو تولدشان ژن
اجدادشان را با خود دارند .يعنى حصول حداكثر سود با حداقل
سرمايه به هر وسيله .

همین دالیل ترجیح میدهند به جای سرمایهگذاری در بازارهای مولد که
پیامدهایی چون کاهش بیکاری و افزایش تولیدات دارند ،آن را در بانک
که کمترین ریسک را دارد ،بگذارند و سود حسابهای سپردهگذاری را
برداشت کنند .در چنین شرایطی ،این بانکها هستند که به جای اشخاص

اقدام به سرمایهگذاری میکنند .امروزه بانکها در بورس فعالیت دارند.
بنابراین ناآگاهی و عدم تخصص در بورس باعث شده مردم از این بازار
فاصلهبگیرند.
اما چاره چیست؟ چگونه میتوان مردم را به جای خرید ارز و سکه یا

سپردهگذاری در بانکها به سوی سرمایهگذاری در بورس سوق داد؟ قبل

از پاسخ به این سؤال باید بدانیم که در علم جامعهشناسی به جامعه مانند
یک آزمایشگاه نگاه میشود ،به این معنی که در این بستر ورودیها ،روند
و پردازش و خروجیهایی وجود دارد .تا کنون جامعه ما در  4دهه
اخیر چه تجربههایی از روند رو به رشد اقتصادی داشته است؟ اقداماتی
مثل کاهش قیمتها و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اختالسگران در حد
شعار باقی ماندهاند .مردم فرار مفسدان اقتصادی با مبالغ هنگفت،
امالک و حقوقهای نجومی را میبینند .مشارکت مردم در کرهجنوبی،
چین و آلمان در حوزه سرمایهگذاری به دلیل وجود اعتماد مردم به
دولت است؛ در آلمان وزیر را به دلیل سفر همسرش و خرج هزار یورو
محاکمه میکنند ،اما در کشور ما میلیاردها دالر در طول چند ماه خارج
شدهاست .اعتماد یک شبه به وجود نمیآید ،اعتماد یک فرآیند است.
مردم در طول زمان در آزمایشگاه جامعه مدام آزمون و خطا میکنند
و اگر نتیجه درست ببینند ،اعتماد میکنند اما کوچکترین خطا باعث
ایجاد بیاعتمادی در افکار عمومی خواهدشد .بنابراین اعتمادسازی فرآیند
مشکلی است .اعتماد مردم به هر سه قوه خدشهدار شدهاست .این
بیاعتمادی بیدلیل نیست .مردم تجربه کردهاند ،مردم آزمایش کردند و
دیدهاند هر آنچه وعده داده شده ،عملی نشدهاست .بنابراین اگر بخواهیم
به سؤال مطرح شده پاسخ دهیم ،باید بگوییم که مردم در صورتی به
سمت سرمایهگذاری در بورس روی خواهند آورد که اعتمادسازی صورت
بگیرد که البته نیاز به یک فرآیند طوالنی دارد ،باید ایمان به حکومت در
مردم بازآفرینی شود ،باید نتیجه آزمونهای مردم مثبت و ملموس باشد
که البته فرآیندی بسیار مشکل است.
*جامعه شناس

نه زياد .اوايل پولم را در بانك گذاشته بودم .سوداي پولدار شدن در جواني
داشتم و همين باعث شد تصميم بگيرم كه با پولم سرمايهگذاري كنم و از

اين طريق به خواستههايم برسم .در سال  91قيمت ارز و سكه و طال هر
روز زياد ميشد و افراد زيادي با ورود به اين بازار ،يك شبه ره صد ساله

رفتند .افزايش نرخهاي نجومي كه در اين بازار رخ ميداد ،ترغيبم كرد تا
تمام سرمايهام را به بازار سكه و دالر ببرم .زهي خيال باطل كه نميدانم
دير رسيدم يا اشتباه كردم ،اما بخش زيادي از سرمايهام را از دست دادم.
سرمايهاي كه بيراه نيست اگر بگويم حاصل سالها تالش پدرم بود و تنها

پولي بود كه بايد با آن آيندهام را ميساختم .مانده بودم با 60ميليون تومان
سرمايه ،هزينههاي زندگي در تهران و خرج تحصيل .هرچند از دست دادن
بخش زيادي از پولم ،ناراحتم كرده بود اما هنوز سوداي ثروتمند شدن با
من بود و البته جسارت ريسك هم داشتم .تصميم گرفتم كه براي حرکت

بعدي ،با تحقيق و عقالنيت بيشتري وارد شدم .در همان روزها با كسي
آشنا شدم كه در بورس پولدار شده بود و عملكرد همان دوستم باعث شد
كه تصميم بگيرم پولم را به بورس ببرم .اين اتفاق در مهر و آبان سال 92
رخ داد .اولين سهمي كه خريدم سرمايهگذاري صنعت نفت بود كه اسم
بورسي آن «ونفت» است .با خريد اين سهم ،سود زيادي نصيبم شد اما
دومين اتفاق بد در بدو دوران سرمايهگذار شدن من رخ داد .در واقع
«ونفت» آخرين سهمي بود كه در آن دوره به من سود داد .زيرا ورود من
به بازار مواجه شد با دوران ريزش بازار در دي ماه  92كه يكي از ريزشهاي
معروف بورس است و اين موضوع باعث شد كه من اساسي در این بازار
زيان كنم .در آن مقطع پولم صفر شد اما پس از دو سال پولم برگشت و
سود اساسي كردم .سرمايه من در اواخر سال  94حدود  600ميليون شده
بود و نسبت به سرمايه اوليه خودم ،سود هزار درصدي داشتم.
وقتي كه به بورس وارد شدم ،حق كاربري چند سايت مشاور سرمايهگذاري
را هم خريدم كه بتوانم از توصيهها و تحليلهاي افراد خبره در بازار استفاده
كنم .برآيند اين كار براي من منفعتآور بود ،اما تمام اين منفعت حاصل
از اين نبود كه با توصيههاي درستي مواجه شدم .واقعيت آن بود كه از
توصيه برخي افراد ضرر كردم ،از توصيه برخي هم سود به دست آوردم،
اما توانستم شناخت نسبي از حرف درست و غلط و تحليل خوب و بد در
بازار به دست بياورم كه به مرور زمان ،ضريب خطاي من را در خريد و

ارز پتروشيميها در بازار ثانويه ،باعث سوددهي آنها شده و دليل اصلي
ايجاد موج مثبت بازار در اين روزها است .مشابه اين اتفاق البته در سطح
كوچكتر هم در ابتداي سال  93رخ داد و خبر رسيد كه سرمايهگذاري غدير
قرار است پتروشيمي پارس را بخرد .اين موضوع باعث شد كه در يك مقطع

زماني كوتاه بتوانم از افزايش قيمت سهام سود ببرم و در زمان تقسيم سود
هم ،سود نقدي بيشتري به من تعلق بگيرد.

ماحصل اين تجربيات باعث شده كه افراد زيادي را به بورس دعوت كنم.
حتي در تاكسي هم كه مينشينم از مزاياي بورس ميگويم و افراد را دعوت

ميكنم كه به بورس بيايند .اين كار من چند علت دارد .اولين دليلم اين
است كه هرچقدر تعداد افراد بيشتري به بازار بيايند ،حجم بازار بيشتر
شده و بورس عميق ميشود كه باعث افزايش سودآوري مي شود و به نفع
خودم و تمام سهامداران است .براي همين اگر كسي را مستقيم وارد كنم
سعي ميكنم سود ببرد كه او هم سفير بورس شود .از طرف ديگر چون
خودم تجربه خوبي داشتم ،از توصيه ورود افراد به بورس ،احساس گناه
نميكنم.
با این حال بورس خطرهای خودش را هم دارد .شاید به خاطر همین
خطرها است که اکثریت جامعه نمیخواهند وارد این بازار شوند.
اصلیترین خطر را اگر بخواهم بیان کنم ،توصیههای مکرر است .خصلت
فعاالن بورسي به اين صورت است كه اگر سهمي را خريدهاند يا برايش
تحليل داشتند يا اعتقاد داشتند و يا اعتماد كه باعث شده آن را براي
خود بخرند .در نتيجه به همه توصيه ميكنند كه آن را بخرند .در واقع
هميشه ،همه فعاالن اين بازار در حال توصيه كردن هستند .به همين
دليل بايد با استراتژي وارد بازار شد .البته طبيعتا كسي كه براي اولين
بار وارد بورس ميشود ،نميداند استراتژي چيست .براي همين در ابتداي
ورود بهتر است به يك سبدگرداني يا صندوق سرمايهگذاري اعتماد كنيد
كه سودتان محفوظ باشد و زيان ندهيد .البته صندوقها هم كامال ايمن
نيستند ،در واقع هر مسير سرمايهگذاري ،كمي ريسك را دارد ،اما در حال
حاضر صندوقهاي سرمايهگذاري تنها راه چاره هستند .بعد از مدتي كه
بازار را ديديد و با گوشت و پوست و استخوان توصيه درست و نادرست را
از هم تشخيص داديد و توانستيد به استراتژي برسيد ،بايد مستقيم خريد
و فروش كنيد.

در شماره امروز «ابتکار» بخوانید

ویژهنامه
فرهنگسرمایهگذاری
صفحههای  7تا 10

اخبار
اشرف بروجردی:

آمریکا رسما از مردم ایران عذرخواهی کند

یادداشت

بنابراین به قول صاحبنظرانی مانند ژوزف شومپیتر ،اقتصاددان و استاد
هاروارد در زمینه توسعه اقتصادی ،زمانی سرمایهگذاری رونق خواهد گرفت
و پیشرفت خواهد کرد که  12اصل رعایت شود .در میان این اصول ،اصل
هشتم و دوازدهم به نقش فضای اجتماعی مناسب در رشد اقتصادی اشاره
دارد .در جامعه ما فضای اجتماعی مناسب وجود ندارد ،مردم به چه امید و
اعتمادی پول خود را در مؤسسات سرمایهگذاری کنند؟ در حال حاضر چند
میلیون چک واخواسته وجود دارد؟ بر اساس آن چیزی که ژوزف شومپیتر
به آن اشاره دارد ،فضای اجتماعی ما ناامن و نامناسب است ،مردم هراسان
هستند و آینده برای آنها در هالهای از ابهام قرار دارد ،چون هیچ اتفاقی در
حال حاضر در کشور ما قابل پیشبینی نیست و این موضوع باعث ایجاد
سردرگمی خواهد شد.
زمانی در جامعه سرمایهگذاری صورت میگیرد که امنیت سرمایهگذاری
وجود داشته باشد آنچه که در جامعه ما از بین رفتهاست .در واقع
شکلگیری اقتصاد بر اساس اصول مشخص است .در حال حاضر به
دلیل نبود این امنیت ،هیچ سرمایهگذاری چه خارجی و چه داخلی جرات
سرمایهگذاری در کشور را ندارد و این روند تا جایی ادامه خواهد داشت که
این دریای طوفانزده آرام شود .پس از آرام شدن این اوضاع نابهسامان،
جامعه شروع میکند به آزمون و خطا .زمانی که پس از چند بار آزمایش،
افکار عمومی به سالمت اوضاع اطمینان پیدا کرد ،سرمایه خود را به سمت
بازارهای تولیدی سرازیر میکند .در حال حاضر به بانکهای نسبتا بزرگ
ما اطمینان بیشتری وجود دارد تا بازارهای تولیدی ،چون این بانکها سود
بیشتری به سرمایهگذار میدهند .اعتماد ،دو بخش است ،یکی عمودی
و دیگری افقی؛ اعتماد افقی بین افراد در سطح جامعه است اما اعتماد

است .برای موفقیت در این سرمایهگذاری باید به صورت همیشگی بازار
را رصد کرد .مردم به دلیل ناآگاهی و بیتجربه بودن در این زمینه ،که آن
من محمدرضا هستم و االن كه سرمايهگذار حرفهاي بورس شدم26 ،
سال دارم .پدرم كه فوت كرد ،به من و برادرانم ارثي رسيد كه نه كم بود و

فروش كمتر ميكرد .سود اصلي من اما حاصل اتفاقات بزرگي در بازار
بود ،مانند اتفاقاتي كه اكنون در حال رخ دادن است و گفته ميشود بردن
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وزیر کشور با اشاره به پیششرط مذاکره احتمالی:

وزیر کشور با بیان اینکه «آمریکا با نقض تعهدات
جهانی قابل اعتماد و مذاکره نیست» ،گفت :دولت
بدون مشارکت مردم نمیتواند مشکالت کشور را
برطرف کند.
به گزارش ایسنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی در
جریان سفر خود به استان یزد با حضور در جلسه
مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد با اشاره به اینکه «قنات
یک تکنولوژی بسیار پیچیده است» ،اظهار کرد :قنات
نیاز به محاسبات بسیار دقیق و پیشبینیهای بسیار
ظریف و علمی دارد که با یک تعاون و همکاری باال
ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه «دشمنان ما همیشه ادعا
داشتهاند و هر کاری که میتوانستند علیه ملت ایران
انجام دادهاند و هیچ کاری نیست که انجام نداده
باشند» ،اظهارکرد :تحریم ،جنگ هشت ساله ،جنگ
داخلی ،منافقین ،توطئههای مختلف و هر کاری که
توانستند علیه ملت ایران انجام دادند ولی به نتیجه
نرسیدند .دشمن برای برخورد با ایران سه سطح
میتواند داشته باشد که یکی از این سطوح ،بحث
نظامی است .با توجه به تجربهای که در جنگهایی از
جمله عراق و سوریه و یمن دارند به هیچ عنوان توان و
جرات وارد شدن به جنگ نظامی علیه ایران را ندارند.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه «دشمن تالش زیادی
در راستای تقویت گروهکهای تروریستی علیه

به اعتماد مردم خیانت میکنند ،مردم ترجیح میدهند ،سرمایه خود را به
صورت دالر و سکه درآورده و زیر قالیهایشان از آن نگهداری کنند .دیگر

اعتماد و ایمانی وجود ندارد .کسانی که سرمایه خودشان را در مؤسساتی
چون ثامنالحجج ،آرمان و سپهر به امانت گذاشته بودند ،امروز چه
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امیر سیاری:

کشور ما اعتماد عمودی ضعیف است ،این اعتماد متاسفانه در جامعه ما
کامال نخنما شده و یکی از دالیل بیتوجهی مردم به اخبار همین بیاعتمادی

ریسکپذیری پایینتر بورس به نسبت خرید سکه و ارز ،به چندین دلیل
مردم همچنان باز هم همان سرمایهگذاریهای پر خطر را ترجیح میدهند.

اجتماعی اعتماد است اما این اعتماد در کشور ما خدشهدار شدهاست.
در حوزه اقتصادی ،مردم چونان مارگزیدهای که از ریسمان سیاه و سفید

چارهای دارند؟ این افراد از هستی ساقط شدهاند ،بنابراین مردم اعتماد خود
را به بانکهای خاص از دست دادهاند.

منتظر دیدار روحانی و ترامپ
در نیویورک نباشید

عمودی به گفته فرانسیس فوکویاما اعتماد بین مردم و دولت است .در

است که پیامد آن عدم سرمایهگذاری در بازارها خواهد بود.
سرمایهگذاری در بورس نیز مورد توجه مردم نیست ،با وجود

هم ناشی از مدت کوتاه رونق بورس در کشور است و همچنین نپذیرفتن
ریسک موجود در این سرمایهگذاری ،به بورس ورود نمیکنند .این افراد به

از سوی دیگر این روزها ،دالیل دیگری نیز باعث افزایش خطر در
سرمایهگذاری شده است و آن سخنان ضد و نقیضی است که به صورت

از  60ميليون به  600ميليون

اولین دلیل این اتفاق عدم آگاهی و شناخت مردم نسبت به بورس است.
ورود به این سرمایهگذاری در درجه اول نیاز به اطالع و تماس مداوم
برای آگاهی از اوضاع بازار دارد ،البته در این زمینه میتوان از کارگزاران
بورس کمک گرفت اما سرمایهگذاری در بورس ،سرمایهگذاری زمانبری

میترسد ،دیگر به سرمایهگذاری فکر هم نمیکنند و از آن هراس دارند.
زمانی که مؤسسههایی مثل ثامنالجج و دیگر موسسههای مالی اعتباری

مجید تختروانچی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری:

سفير
بورس

اعتماد ،حلقه گمشده مشارکت مردمی در بورس

مدت تقاضا نسبت به خرید ارز و سکه به شدت
افزایش داشتهاست .مردم ترجیح میدهند به

سرنوشت  ۹میلیارد دالر واردات
با نرخ دولتی کامال مشخص است

اخبار

معاون هماهنگکننده ارتش با بیان اینکه
ایران با بهرهمندی از مواهب الهی ،از شمال
و جنوب به دریا دسترسی دارد ،گفت :نقش
جمهوری اسالمی ایران در تأمین امنیت
گذرگاههای دریایی نیز بر کسی پوشیده نیست
و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران حفظ
امنیت دریا را دنبال میکنند.
ط عمومی ارتش ،امیر دریادار
به گزارش رواب 
حبیبالله سیاری ،رئیس ستاد و معاون
هماهنگکننده ارتش جمهوری اسالمی ایران
در آیین اختتامیه مسابقات غواصی ارتشهای
جهان با ستایش از عملکرد تیمهای حاضر در
این مسابقات گفت :به صورت لحظه به لحظه
شاهد تالش مردانه تیمهای حاضر در اجرای
مأموریتهایشان بودم و ب ه عنوان عضوی از
جامعه بزرگ دریا به خودم میبالم.
وی با اشاره به اهداف برگزاری مسابقات
ارتشهای جهان خاطرنشان کرد :در شرایطی
که دنیای سیاست با واژه صلح و دوستی بیگانه
است ،دریادالن و نظامیان شجاع در این
رقابتها این واژهها را به دنیا مخابره کردند.
پیامرسانان سفیدپوش ،در این رقابتها پیوند
دوستی و برادری را مستحکمتر و نفرت و انزجار
خود را از کسانی که بر طبل جنگ میکوبند،
اعالم کردند .معاون هماهنگ کننده ارتش
جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه نظامیان
در طول تاریخ پیشگامان صلح و دوستی میان
ملتها و اقوام بودند ،افزود :گواه این موضوع،
مسابقات نظامیان است که ریشه در تاریخ
بشریت دارد .زندگی حرفهای مردان دریا
داستان خاص خود را دارد و فهم این زندگی
نیازمند درک و فهم شرایط دریا است.
امیر دریادار سیاری در ادامه تأکید کرد:
ایران با بهرهمندی از مواهب الهی ،از شمال و
جنوب به دریا دسترسی دارد و با رعایت ح ُسن
همجواری در پنج هزار کیلومتر مرز دریایی با
همسایگان ،در آرامش کامل به سر میبرد.
نقش جمهوری اسالمی ایران در تأمین امنیت
گذرگاه های دریایی نیز بر کسی پوشیده نیست
و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران حفظ
امنیت دریا را دنبال میکنند.
رئیس ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران
افزود :به عنوان عضوی از خانواده ارتش
و نماینده نیروهای مسلح ارتش جمهوری
اسالمی ایران اعالم میکنم که دنیای بدون
جنگ و پر از صلح و دوستی را خواستاریم.
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ادامه درصفحه 2

نقش ایران در امنیت گذرگاههای
دریایی بر کسی پوشیده نیست

شاهد دفن اخالق در جریان
استیضاح وزیر رفاه در مجلس بودیم
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پنجشنبه گذشته ،محمود احمدینژاد با انتشار کلیپی،
از حسن روحانی خواست به عنوان مقصر وضع ِ موجود از
ریاست دولت کنار برود .او اقتصاد را در آستانه فروپاشی ِ
کامل و اعتماد عمومی را نزدیک به صفر توصیف کرد .به
نظرم چند نکته باید به این افاضات ،اضافه کرد؛
 -۱روحانی قطعا ًهم در بهوجود آمدن ِ وضع ِ موجود و هم
در عدم ِ برون رفت از این وضع ،مقصر است اما سهمش
در این دو تقصیر ،به یک اندازه نیست .یعنی او در پیش
آمدن ِ وضع ِ فعلی کمتر از ده درصد نقش داشته است؛
این درحالی است که در عدم ِبرون رفت از این وضع بیش
ت
از پنجاه درصد مقصر است! لذا حتما ًبخشی از مسئولی ِ
وضع ِ کنونی ،بر عهده او است.
 -۲پانزده سال پیش ،وضع ِ سیاست خارجی ما تا حدی
مشابه شرایط کنونی بود .ما بسیاری از پروتکلهای
بینالمللی مربوط به هستهای را پذیرفتیم؛ بازرسان آژانس
را به ایران راه دادیم و نهایت همکاری را با آنها داشتیم؛
دست آخر اما ،آمریکای جورج بوش تمام قد مقابل ما
ایستاد و به اصطالح ما را «محور شرارت» خواند.

محمدرضاعارف:

توحیدی باشد ،هیچ چیزی برای ما غیر قابل حل شدن
نیست و به هیچ عنوان بنبستی در وجود انسان قرار
ندارد چرا که بن بست با کاملیت انسان انطباق ندارد.
وی با بیان اینکه «به شرایط فعلی ایران میتوان
نگاههای متفاوتی داشت» ،خاطرنشان کرد :یکی از
این نگاهها نگاه ناامیدی ،یاس و نتوانستن است و نگاه
دیگر این است که ما در مقابل هر چیزی قدرت تغییر
داریم و معادالت دو طرفه است و ما هم مانند طرف
مقابل توان و امکانات داریم .رحمانی فضلی ادامه
داد :ما در این  ۴۰سال و حتی قبل از آن و در دوران
مبارزه فراز و فرودهای زیادی داشتیم ولی برآیند همه
اینها به آنجا رسیده که االن دنیا در مقابل قدرت
ما ایستاده است و آنهایی که فکر میکردند ما یک
هفتهای و سه ماهه و یک ساله از بین میرویم االن به
دنبال این هستند که ما انرژی هستهای نداشته باشیم
و چنین مباحثی را مطرح میکنند .وی با بیان اینکه
«االن مواجهه دشمن با ما مواجهه با قدرت ماست»،
تصریح کرد :شرایطی را که آنها بیش از حد بزرگ
میکنند و در دایره قدرت تبلیغاتی خودشان به رخ
خودشان میکشانند همیشه بوده و االن هم به مانند
گذشته است .مشکالت را نفی نمیکنیم ولی این که
میگوییم مباحث دشمن همیشه بوده و هست به
معنای آن است که ما مشکالت را واقعی ببینیم و
وقتی هم واقعی دیدیم در راستای رفع مشکالت هم

قدم بر میداریم .ما از نسل همان ملتی هستیم که
پرچمدار کار و تالش و پیشرفت بودند و بیش از هزار
سال قبل تکنولوژی پیچیده قنات را در کویر ایران اجرا
کردند و آب را از کیلومترها دورتر به این نقطه کویر
رساندند و آبادانی و پیشرفت در یزد به وجود آوردند.
وی با بیان اینکه «امروز آمریکاییها همانند
گذشته بر روی کشورهای جهان تسلط ندارند»،
خاطرنشان کرد :امروز تنها رژیم صهیونیستی و برخی
کشورهای عربی که تمام پولهای خود را به پای
آمریکا ریختند و به گاو شیرده ملقب شدند از آمریکا
تبعیت بیچون و چرا دارند .هر کسی از دولتیها برای
حفظ جایگاه و پست خودش کوتاهی انجام دهد نه
تاریخ ،نه مردم و نه خدا وی را نمیبخشند ،ما باید
شجاعانه مشکالت را ببینیم و دلسوزانه نسبت به
رفع این مشکالت قدم برداریم .ما به غیر از مشارکت
مردم نمیتوانیم مشکالت این کشور را برطرف کنیم
چراکه اساس این انقالب مردم هستند و در طول ۴۰
سال انقالب همه مشکالت با مشارکت مردم برطرف
شده است .وزیر کشور بر ضرورت حمایت از مردم
و برداشتن مشکالت و سختیها از جلوی پای آنها
تاکید کرد و افزود :ما باید امروز نظامهای نوینی را در
حوزههای مختلف اقتصادی به کار بندیم و از سخت
کوشی مردمان یزد در هزاران سال قبل که قنات را با
این پیچیدگی الگو برداری کنیم.

آموزههاى خانمانبرانداز
بعد از جنگ جهانى دوم اياالت متحده آمريكا به علل مختلف از
جمله دورى از معركه مستقيم فضاى جنگى اروپا ،قابليت ساختار
صنايع آن كشور به تغيير خطوط توليد در جهت ساخت انواع
تجهيزات نظامى و دسترسى به منابع بسيارغنى ذاتى آن سرزمين ،از
آسيبهاى جدى جنگ مصون بماند ،اين صيانت ،سيادت آفريد و
اروپا را به نوعى باجگزار آمريكا كرد .
انقالب اكتبر روسيه و انقالب چين قدرى اروپا را متقاعد كرد
كه مىتواند كمتر به آمريكا امتياز بدهد ،فروپاشى «اتحاد جماهير
شوروى سوسياليستى» ،در مقابل قدرقدرتى آمريكا ،كشورهاى حوزه
يورو را ايجاد كرد حتى پيدايش قدرتى چون چين در جدایى بريتانيا از
حوزه مذكور بىتأثير نبوده  ...حاصل :از ديرباز نهتنها بين كشورهاى
اروپایى تعارض و «ايستادگى روبهروى» هم ديگر وجود داشته ،بلكه
باالخص با اياالت متحده آمريكا هميشه اين تقابل بوده و هست.
لذا اين عارضه رودرویي نه «امروز»ى بوده و هست و نه اتحادشان
«هميشه»گى بوده و هست ،حداقل بعد از انقالب صنعتى ،در
مناسبات سرمايهدارى كه رسالت خود مىداند كه ارزشهايش را
بر دنيا تحميل كند ،اين تفابل و اتحاد ،به قرون مربوط است و
از ويژگىهاى ماهوی ،ريشهاى و بنيادى آن نحله اقتصادى است.

نگاهى به تراز دادوستد اروپا با آمريكا در مقايسه با ايران،
ريشخندى است به ضربالمثل معروف فيل در مقابل فنجان!
اروپاى نامتحد بهتر از هر احدالناسى مىداند تحت هيچ شرايطى
از پس اياالت متحده آمريكا كه  ٩٠درصد توان هستهاى جهان را در
دست دارد و برايشان امنيت اقتصادى ايجاد كرده است و عمرى
وامدارش بوده است بر نمىآيد .
حرجى بر تمايل ديرينه جمهورى اسالمى ايران ،در مطرح بودنش
در سطح دنيا وارد نيست .
درخواست اشتهار و اجتهاد در آن همواره از حقوق صواب كشورها
به حساب آمده است آنچه مذموم است خود بزرگبينى است،
اين گمانه است كه ما اين قدر در جهان «امروز» مهم هستيم كه
اروپاى«هميشه متحد» با آمريكا را به «ايستادگى رودروى» يكديگر
قراردادهايم و متعاقب آن آوازهگرىهاى سياسى راه بيندازيم .
آنچه از اعتبار ما مىكاهد اين باور است كه آنهاى هميشه متحد
را امروز توانستيم در مقابل هم قراردهيم ،غافل از اينكه اروپایيان
زودتر از همه از خطر فاجعهآميز بودن روى كار آمدن دونالدترامپ
هشدار مىدادند و پيشاپيش هوشيارانه خود را براى اين سناريوى
تزاى تاريخى آماده كرده بودند .
مصيب 

افرادی که نقش مهمی در نظام
داشتند ،به حاشیه رانده نشوند
یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت:
رئیس دولت اصالحات به دنبال ایجاد وفاقی
درجامعه است که همه نیروها احساس کنند
دیده میشوند و مورد توجه قرار میگیرند و
نظراتشان میتواند در عمل به نتیجه برسد و
مورد بهرهبرداری قرار بگیرد.
به گزارش ایلنا ،اشرف بروجردی با اشاره
به راهکارهایی که اخیرا از سوی سیدمحمد
خاتمی مطرح شد ،گفت :ما وظیفه داریم به
مردم اطالعرسانی کنیم ،با مردم حرف بزنیم و
خودمان و رفتارمان را بازخوانی کنیم .این نکته
مهمی است که هر انسان اخالقمداری سعی
میکند ،اینچنین باشد .آقای خاتمی هم که
یک انسان اخالقی است و بر مبنای اعتقادات
و باورهایش سعی میکند صادقانه و شفاف
با مردم صحبت کند و همواره اینچنین بوده،
چه در دوران ریاستجمهوری و چه بعد از آن
تالشش بر این است که بتواند وفاقی ایجاد کند
و ظرفیتی فراهم شود که در جامعه اسالمی ما
همه نیروها احساس کنند دیده میشوند و
مورد توجه قرار میگیرند و نظراتشان میتواند
در عمل به نتیجه برسد و مورد بهرهبرداری قرار
بگیرد.
بروجردی افزود :به هر صورت علت ایراد
این سخنان آقای خاتمی در دیدار اخیرشان
با نمایندگان ادوار مجلس بیشتر از این جهت
بوده که نمایندگان مردم هستند و به نحوی
ایشان خواستند با خود مردم صحبت کنند و
این انتقالدهنده رویکردها به جامعه و مردم
است.
وی یادآور شد :همین مساله به مردم
کمک کرد احساس کنند با بیانات خاتمی
یک تصویر مناسب و صحیحی را میتوانند
به دست بیاورند .ایشان در این بحثی که
داشتند توصیهها و راهکارهایی داشتند که
فکر میکنم خیلی از این راهکارها تجربه قبلی
ایشان بوده که میتواند موثر و کارآمد باشد و
هم اینکه میتواند برای آینده مردم را به فکر
کردن بیشتر وادار کند و اینکه چه کار کنیم
از این شرایط قدری گسیخته خارج شویم و
مردم احساس کنند این سرمایه اجتماعی که
نیاز کل جامعه و دولت است ،برگردد و مردم
احساس کنند در حمایت دولت هستند و
دولت آنها را میبیند و نسبت به آنها بیتوجه
و بیتفاوت نیست و سعی میکند مشکالت
را حل کند.
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