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درآمدهای نفتی ایران

از مرز  ۲۳میلیارد دالر

سیاسی

عبور کرد

به گزارش جماران؛ ایران از محل فروش نفت و میعانات گازی از ابتدای امسال ( )۱۳۹۶تاکنون بیش از  ۲۳میلیارد دالر درآمد به دست آورده است.
میانگین مقدار فروش نفت خام و میعانات گازی ایران از ابتدای امســال تاکنون بیش از دو میلیون و  ۶۰۰هزار بشــکه در روز بوده اســت .چین ،هند ،کره جنوبی و ژاپن از مشتریان سنتی نفت ایران هستند که هم اکنون بیش از ۶۰
درصد نفت ایران به مقاصد این کشورها بارگیری می شود و حدود  ۴۰درصد از نفت ایران نیز به کشورهای اروپایی ارسال میشود .چین بهعنوان بزرگترین مشتری نفت ایران در ماه اوت  ۷۰۰هزار بشکه از ایران نفت خریداری کرده است.
شرکتهای انگلیسی -هلندی شل ،توتال فرانسه ،انی ایتالیا و ساراس ایتالیا ،هلنیک پترولیوم یونان ،رپسول اسپانیا ،مول ( )MOLمجارستان ،بعضی از مشتریان محمولههای نفت خام ایران در اروپا هستند که به طور میانگین از ابتدای
سال  ۲۰۱۷تا پایان ماه اوت (مرداد-شهریور) روزانه  ۷۲۰هزار بشکه نفت خام خریدهاند .میانگین وزنی قیمت نفت خام ایران از ابتدای امسال حدود  ۴۹دالر بوده است.

رحمتاله بیگدلی فعال سیاسی اصالح طلب:

ویژهخواری و تقد م براساس آقازادگی مطرود است
ق قسط و عدل است
فلسفه اجتماعی بعثت انبیا تحق 

حجتاالسالم والمسلمین رحمتاله بیگدلی استاد حوزه و
دانشگاه و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی سخنران
مراسم این هفته حسینیه شــهید منتجبنیا بود که درباره
ویژهخواری از نگا ه اســا م ســخن گفت .حجتاالسالم
بیگدلی در باره فلســفه اجتماعی بعثت انبیا گفت:خداوند
متعال درآیه  ۲۵ســوره حدید میفرماید:بهراســتى [ما]
پيامبران خود را با داليل آشــكار فرستادیم و با آنها كتاب
ط و عدل برخيزند.
و ترازو را فرود آورديم تا مردم بهقس 
* دیــن بــدون عدالت ،دین نیســت و ابزار
شیادی است
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ادامه با تاکید
بر اینکه نســبت بین حقیقت دیــن و حقیقت عدل از این
حیث ،تساوی اســت گفت:هرکجا که حقیقت دین باشد،
عدل و قسط نیز هست و هر کجا هم حقیقت قسط و عدل
باشد دین هم هســت .براین اساس اگر در جایی ظواهری
بهنام دین ســاری و جاری بود ،ولی از عدل و قسط خبری
نبود ،بدانیم که آنچه بهنام دین جاریاســت حقیقت دین
نیست و یک امر قالبی و بدلی است .و اگر دیدیم در جایی
با ســوز و گداز قرآن تالوت میکننــد و دعا میخوانند ،اما
برای کسانی که روح قرآن و دعا را مورد تعدی قرار دادهاند
دعــا میکنند بدون تردید آن تالوت قــرآن و دعا اصالت
ندارد وابزاری برای شیادی است!
* حقیقت عدل از نگاه امام صادق(ع)
حجتاالســام بیگدلی در تبیین معنی عدل گفت:برای
عدل تعاریف گوناگونی از منظر فلسفی ،فقهی ،حقوقی و ...
شده و از جمله اینکهعدل ،آن است که هر چیزی در جای
خودش قرار گیرد .و یاعدل ،آن اســت که حق هر صاحب
حقی ،داده شــود ،.اما در دو کتــاب کافی و من ال یحضره
الفقیه از امام صادق(ع) سخنی عمیق ،كوتاه و با سند معتبر
در باره عدل آمده است که میفرماید:
غنون ا ِذا ُعــد َِل بَي َن ُهم؛ اگر در ميان مردم
اس َيســ َت َ
ا َِّن ال ّن َ
عدل برقرار شود ،همه مردم بىنياز مىشوند .امام صادق(ع)
ف عدالت را بر
بهجای بحث فلســفی و فقهی و  ،...تعریــ 
روی واقعیات جامعه برده و بهگونهای عدل را تعریف کرده
ساســت .از این بیان
کــه برای همــگان قابل درک و ح 
رئیس مذهب شــیعه استنباط میشود که اگر یک فقیر هم
در جامعه باشــد بههمان مقدار عدالت نیست .با این تعریف
از عدالت دیگر هیچ حاکم و حکومتی نمیتواند سفسطه و
ی کند و مردم را بفریبد!
مغلطه و با الفاظ بازی و چشمبند 
حجتاالســام بیگدلی در ادامه گفت:البته ممکن است
برخی این نــوع مواجهه با مقوله عدالــت را خیالپردازانه
بداننــد ،اما باید توجه داشــت که این کالم ،ســخن امام
ِدل
معصوم اســت که بهنص کالم رســول خــدا(ص) ع ِ
ی اوتوپیایی
قرآن اســت ،پس نمیتوان گفت این یک تلق 
و خیالبافانه اســت .این کال م معصوم عین حقیقت و قابل
تحقق اســت بهشــرطی که حاکمیت در دست عادالن و
عدالتخواهان باشــد ،نه قارونیان و متکاثــران و ُم َترفان و
ُمس ِرفان و منحرفان و نجومیخواران!
* امام صادق(ع) :راه نیــل بهحقیقت عدالت،
نگرش یکسان حکومت بههمگان است
حجتاالســام بیگدلی در ادامه در بــاره راه نیل بهاین
سطح از عدالت گفت:اما م صادق(ع) در حدیثی گرانسنگ
در وسائلالشیعه ،ج  ،۱۱ص  ۸۱راه نیل بهچنین عدالتی را
در دوران حاکمیت ظالمانه بنیعباس بیان فرموده اســت:
اهل اســام فرزندان اسالمند ،و من در عطایا آنان را برابر
با یکدیگر در نظر میگیرم؛ و فضایل آنان امری است میان
آنان و خدایشان .من بهآنان همچون فرزندان یک مرد نگاه
میکنــم که در میراث ،فضل و صالح هیچیک بهحســاب
نمیآید ،و فرزندی که صالحش باالتر است بیش از آنکه
پایینتر است سهم نمیبرد... .
روش رســول خدا(ص) نیز از آغاز همینگونه بود؛ لیکن
غیر ما [که بهسنت پیامبر (ص) عمل نکرد ،بهکسانی امتیاز
داد و] گفت :کسانی را که خدا بهخاطر سوابقشان در خدمت
بهاســام برتریشان داده اســت ،در عطا بر دیگران مقدم
میدارم.
* ویژهخــواری و آقازادگی از مهمترین موانع

تحقق عدالت است
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ادامه با تأکید
بر اینکه رانتخواری و ویژهخــواری اطرافیان حاکم ،ولو
بهاستناد فضایلی چون چون جهاد در رکاب رسول خدا(ص)
از موانع تحقق عدالت است ،گفت:یکی از مهمترین موانع
تحقق عدالت ،رانتخواری و ویژهخواری اطرافیان حاکم و
سلطه آقازادگان است که خود را تافته جدابافته میپندارند و
بیتالمال و اموال مردم را غارت میکنند و بدون کار مفید
و یا بــا کار نازک ،پولهای کلفت میبرند .از اینروســت
که علی(ع) بهشــدت از این نوع رانتخواری نهی میکند
و در عهدنامه معروف خود خطاب بهمالک اشــتر میگوید:
در رابطه با خدا و خودت و خواص و خويشــانت و کسانی
از رعيت كه دوســتش مىدارى ،انصاف را رعايت کن كه
اگر چنين نكنى ،ستم كردهاى و هر كه بر بندگان خدا ستم
كنــد ،افزون بر بندگان ،خدا نيــز خصم او بود .و خدا با هر
كه خصومت كند ،حجتش را نادرســت سازد و همواره با او
در جنگ باشــد تا از اين كار باز ايستد و توبه كند .هيچ چيز
چون ســتمكارى ،نعمت خدا را ديگرگون نكند و خشم خدا
را برنيانگيزد ،زيرا خدا دعاى ســتمديدگان را مىشنود و در
كمين ستمكاران است .علی(ع) در بخش دیگری از همین
عهدنامه در باره ویژهخــواران میگوید:همانا زمامداران را
خواص و نزدیکانى اســت که خودخــواه و چپاولگرند و در
معامالت ،انصاف ندارند ،پس ریشــه ستمکاریشــان را با
بریدن اســباب آن بخشــکان ،و بههیچکدام از اطرافیان و
خویشــاوندانت زمین واگذار مکن .و بهگونهاى با آنان رفتار
کن که قراردادى بهسودشان منعقد نگردد که بهمردم زیان
رساند؛ مانند آبیارى مزارع ،یا زراعت مشترک که هزینههاى
آن را بر دیگران تحمیل کنند ،در آن صورت سودش براى
آنــان ،و عیــب و ننگش در دنیا و آخرت بــراى تو خواهد
ماند .حق را بهصاحب حق ،هر کس که باشــد ،نزدیک یا
دور ،بپرداز ،و در این کار شــکیبا باش ،و این شــکیبایى را
بهحســاب خدا بگذار؛ گر چه اجراى حق مشــکالتى براى
نزدیکانت فراهم آورد ،تو تح ّمل سنگینى آن را بهیاد قیامت
بر خود هموار ساز.
* راه برانداختن ویژهخواری برانداختن اسباب
آن است
حجتاالســام بیگدلی افزود :پس مالحظه میشــود
که علی(ع) با هرگونه ویژهخــواری و رانتخواری مخالف
بوده و بهجای مبارزه با معلول ،دســتور مبارزه با علت یعنی
خشکاندن ریشههای رانتخواری و ویژهخواری را میدهد.
علــی(ع) برای ممانعت از بروز چنین مشــکلی برای نظام
اسالمی بر آن است که اساســا بای د اسباب رانتخواری را
برانداخت و نباید اجاز ه داد افرادی صرفا بر اســاس روابط
نسبی و سببی با اصحاب قدرت در مسندهای حکومتی قرار
ط شوند.
گیرند و بر مقدرات مردم مسل 
* توصیه اسالم بر وصلت با خانوادهای اصیل
ربطی بهپدیده موهون آقازادگی ندارد
البته نباید چنین تصور شــود که توصیه اســام در باره
وصلت با افراد دارای حســب و نســب خوب بهمعنای این
اســت که این موضوع موجب امتیازی در عرصه کســب
مواهب مادی از حکومت نیز هســت .بله در تعالیم اسالمی
تأکید شــده اســت که بههنگام ازدواج ســعی کنید که با
افرادی از خانوادههای اصیــل و نجیب و پاکدامن ازدواج
کنید و این نکتهای است که تجربه و دستآوردهای علوم
بشری مانند دانش ژنتیک ،روانشناسی و  ...نیز آن را تأیید
میکننــد ،اما این موضوع هیچ ربطی بهمســأله تقدم افراد
بر اســاس حسب و نســب و حتی ســوابق ممتازشان در
بهرهمندی از مواهب حکومتی ندارد.
* ســیره علی(ع) مســاوات در بهرهمندی از
عطایای حکومت اسالمی برای همگان بود
علی(ع) که خود از بنیهاشم گل سرسبد تیرههای قریش
بود ،در روز د ّوم زمامداریش بدون هیچ تأخیر و سازشــی،
تســاوی در تقســیم بیتالمال را اعالم کرد و در روز س ّوم
آن را تحقّق بخشــید .ابن ابیالحدید سنی معتزلی از قول
ابوجعفر اسکافی (دانشــمند و متکلّم بزرگ معتزله متوفی
ســال  ۲۴۰هجری) آورده اســت:روز د ّوم پس از بیعت با
علــی(ع) آن حضرت در خطبــهای راه و روش خود را که
ادامه سیره پیامبر(ص) بود ،مشخّ ص ،و مساوات در تقسیم
بیتالمال را اعالم کرد و همین ســخنان ،نخستین چیزی
بود که خوگرفتگان بهنابرابریها ،آن را خوش نداشــتند ،و
موجــب کینه و مخالفت با امام علی(ع) شــد .آن حضرت
بهصراحت فرمود' :من شــما را بهراه روشن پیامبرتان(ص)
خواهم برد و بهآنچه فرمان داده شــدهام در باره شما عمل
خواهم کرد ،اگر بهآنچه میخواهم تن ســپارید و مستقیم

شوید (و الب ّته از خدا باید یاری جست) بدانید که موضع من
نسبت بهرسول خدا(ص) پس از رحلت او ،همچون موضع
من در دوران زندگی اوست'.
علی(ع) در ادامه ،اعالم کرد که اســتفادههای نامشروع
از بیتالمال پایان یافته اســت و کسی بر سیره او که سیره
پیامبر خداست و بر عمل بهمســاوات در تقسیم بیتالمال
خــرده نگیرد و اعتراض نکند و آنان که برای خود نســبت
بهسایر مردم امتیاز قائلند ،بدانند که اجر مز ّیتهای معنوی
نزد خداســت و کســی را بر کســی مز ّیتی ما ّدی نیست و
همه مسلمانان برابرند و اموال خدا باید بهمساوات میانشان
تقسیم شود.
سپس از همگان خواست که فردا برای گرفتن سهمشان
از بیتالمال بیایند.
* علت جنگ جمل و لشکرکشــی ناکثین علیه علی(ع)
اعتراض بهمساوات و عدالت حضرت بود
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه در باره سیره علی(ع)
در باب مســاوات د ر تقسیم بیتالمال که منجر بهاعتراض
و ناراحتی اصحاب جمل شــد گفت:امیرمؤمنان(ع) بهع ّمار
ّ
یاســر و
عبیدالل بن ابیرافع و ابوهیثم َّتیهان مأمور ّیت داد،
مالی را که در بیتالمال بود تقســیم کنند و بهآنها فرمود:
عادالنه تقسیم کنید و کسی را بر کسی برتری ندهید.
آنها مســلمانان را شــمردند و مقدار مال را نیز معلوم
کردند که بههرکس سه دینار میرسد.
مسلمانان و نیز طلحه و زبیر با پسرهای خود برای گرفتن
سهمشــان از بیتالمال آمدند که بههریک سه دینار دادند.
طلحه و زبیر اعتراض کردند و گفتند:عمر با ما چنین رفتار
نمیکرد .آیا این نحوه تقسیم بیتالمال ،نظر خودتان است
یا نظر رفیقتان؟
آنها پاسخ دادند:امیرمؤمنان چنین دستور داده است.
آنان نزد علی(ع) رفتند و بهاین شــیوه اعتراض کردند و
نحوه تقسیم بیتالمال را در دوره خلیفه د ّوم یادآور شدند!
حضرت پرسید:رســول خدا در تقسیم بیتالمال با شما
چگونه رفتار میکرد؟ آنها سکوت کردند!
امام علی(ع) فرمود:آیا پیامبر بیتالمال را میان مسلمانان
مساوی تقسیم نمیکرد ؟ گفتند:آری.
حضرت فرمود:پس نزد شما س ّنت پیامبر سزاوارتر است
که پیروی شود یا س ّنت ُع َمر؟
گفتند:س ّنت رســول خدا ،ا ّما ما دارای سوابق و خدمات
هستیم [و در جنگ بدر و  ...همراه رسول خدا بودهایم] و در
راه اسالم سختیها کشیدهایم و از نزدیکان به پیامبر(ص)
هستیم.
حضرت از آنها پرسید:سابقه شما در اسالم بیشتر است
یا من ؟ گفتند:سابقه تو.
حضرت فرمود :شــما بهپیامبر(ص) نزدیکتر هستید یا
من ؟ گفتند:تو.
پرســید:خدمات شــما و ســختیهایی که برای اسالم
متح ّمل شدهاید بیشتر است یا خدمات من ؟ گفتند:تو.
فرمود:بهخدا ســوگند ،مــن و کارگری که برای من کار
میکند در استفاده از بیتالمال یکسان هستیم.
ســپس آن حضرت در خطبهای ،همــگان را از موضع و
عملکرد خود آگاه ساخت و فرمود:من دفاتر حقوق و عطایا
را [که بهدســتور عمر بر مالکهای طبقاتی و پیشتازی در
اسالم و نزدیکی بهرسول خدا و قریش و عرب تعیین شده
بود] از بین بردم و مانند رســول خدا(ص) آن را بهمساوات
تقسیم کردم و آن را در دست توانگران قرار ندادم.
* در نظام اسالمی نه تنها حسب و نسب ،بلکه
سوابق ممتاز معنوی نیز بدون داشتن شایستگی
الزم موجب تقدم نیست
حجتاالســام بیگدلی در ادامه با تاکیــد بر اینکه در
اســام در بهرهمندی از پستهای حکومتی و بیتالمال نه
تنها جایی برای حسب و نسب وجود ندارد ،بلکه جایی برای
سوابق ممتاز مجاهدت در راه خدا نیز وجود ندارد ،گفت:
رســول خدا(ص) فرمود:هر كس شــخصى را بر ده تن
رياست دهد و بداند كه در ميان آنها كسى هست كه از او
برتر است پس با خدا و رسول خدا و جماعت مسلمين تقلب
كرده اســت .و همچنین فرمود:آن كس كه در مسؤولیتی
بر مسلمانان پیشــی گیرد ،در صورتى كه میداند در ميان
آنان كســى برتر از او وجود دارد ،بهخدا و رســول و همه
مسلمانان خيانت كرده اســت.؛ زیرا همانطور که علی(ع)
ی بــاال رود ،بدون جنایت
فرمود:هرکس بدون شايســتگ 
پايين کشيده میشود .و با پایین آمدن خود بهجامعه و نظام
آسیب میزند.
پس میبینیم که در تفکر اســامی ،قرآن ،سنت نبوی و
ســیره ائمه اطهار(ع) مطلقا جایی برای تقدم بیجهت افراد

در بهرهمندی از مواهب حکومتی اعم از اشــغال پستها و
مسائل مادی بر اساس وابستگیهای نسبی و سببی و حتی
سوابق معنوی وجود ندارد و همه افراد از این حیث مساوی
هستند وتصدی پســتهای حکومتی صرفا باید بر اساس
ی و مفید بودن تصدی
تخصص ،شایستهساالری ،توانمند 
او برای جامعه باشد ،نه براساس حسب و نسب و وابستگی
بهاصحاب قدرت!
* تنها راه اصالح جامعــه ،اصالح حکومت و
حاکمان و تنها راه اصــاح حکومت و حاکمان
تالش و استقامت مردم است
حجتاالســام بیگدلی افزود:علــی(ع) تنها راه اصالح
جوامع را اصالح حکومتهــا و حاکمان و تنها راه اصالح
حکومتها و حاکمان را حضور جدی مردم و استقامت آنان
رعیت و جامعه
در عرصه سیاست میداند و میفرماید :پس ّ
اصالح نمیشــوند جز بهاصالح زمامــداران ،و زمامداران
رعیت.
اصالح نمیشوند جز با استقامت ّ
* اصالح جامعه و حکومت با نظارت ملی و نقد حاکمان
ممکن است
علی(ع) برای اصالح حکومت و مقابله با فساد ساختاری،
مــردم را بهامر بهمعروف و نهی از منکــر ،نقد حکومت و
ارائه دیدگاههایشــان بهحکومت و حتی شخص خودش فرا
میخوانــد میفرماید:امر به معروف و نهی از منکر را ترک
نکنید ،که در نتیجه ترک آن ،اشــرار جامعه بر شما مسلط
شــوند ،و آنگاه هر چه دعا کنیــد و از خدای دفع آن بال
بخواهید ،پاســختان داده نخواهد شــد و دعایتان بههدف
اجابت نخواهد رسید.
* حکومت اسالمی باید در برابر نقدهای مردم
پاسخگو باشد
علی(ع) از کارگزاران خود میخواهد که در مقابل نقدهای
مردم پاسخگو باشن د و هرگز در برابر نقدهای مردم ،اعمال
خشــونت نکنند ،ولو اینکه نقد مردم منطبق بر واقعیت و
درست هم نباشد!
علــی(ع) معتقد بهوجوب پاســخگویی حکومت ،نه تنها
در قبــال نقدهای منطبــق بر یقین ،مســتند و وارد مردم
است ،بلکه بر این رأی اســت که حکومت حتی در مقابل
گمانهــای بد مردم نیز باید متواضعانه و بهطور شــفاف و
علنی پاســخگو باشد .از اینروســت که در عهدنامه خود
خطاب بهمالک اشتر میفرماید:و ا َِّن َظن َِّت ال َّرعی ُة ب ِ َک َحیفا
اصحِ ر ل ُهم ب ِ ُعذ ِرک؛ هرگاه رعیت در باره تو گمان بد بردند
َف َ
ف و میلی داشــتهای ،عذر و دلیل خود را برای آنان
که حی 
اصحار کن و با این کار از بدگمانى نجاتشان ده که این کار
ت براى خودسازى تو ،و نوعی مهربانى از سوی
ریاضتى اس 
رعیت است ،و این عذرخواهى تو آنان را بهقیام
تو نسبت به ّ
بهحق وا مىدارد.
در بیان علی(ع) دو نکته عجیب وجود دارد؛ یکی اینکه
حضــرت نمیفرماید در برابر گمان بــد مردم ،دلیل و عذر
خــود را اظهار کــن ،بلکه میگوید؛ اصحــار کن .علی(ع)
کلمه اصحار را از صحرا گرفته است .صحرا در زبان عربی
بهجایی گفته میشــود که همه چیز آشکار است و چیزی
مانع دید نیســت یعنی توضیح و پاســخ تو در برابر گمان
بد مردم باید مســتدل و شــفاف و همانند وضوح اشیا در
ی دالیل و عذر خود را مثل صحرا
صحرا آشکار باشــد یعن 
جلوی چشــم مردم بگذار و جای هیچگونه شبهه و ابهامی
را برای مردم باقی نگــذار .و دیگر اینکه حضرت بهجای
مردم ،واژه رعیت را بهکار برده است .رعیت در زبان عربی
یعنی مجموعه انســانهایی که شهروند حکومت و دارای
حقوقند و باید حقوقشــان پاس داشته شود! علی (ع) با این
بیــان زیبا میخواهد بر حقوق مردم و شــهروندان تأکید و
این توهم را از ذهــن حاکمان بیرون کند که مردم را برده
و ابزار خود بدانند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پایان گفت:
در حکومت اسالمی که مصداق بارز آن حکومت رسول
خدا(ص) و علی(ع) است نه تنها با منتقدان برخورد نمیشد،
بلکه این افراد قدر میدیدند و بر صدر مینشســتند؛ اتفاقا
علی(ع) در عهدنامه خود بهمالک اشــتر بر این نکته تأکید
ن نزد تو ،آن كس باشــد
میکند:بايد برگزيدهترين همکارا 
كه ســخن تلخ حق را بيشتر بهتو بازگو كند و كمتر تو را
ی توست،
در آنچه خدا از اوليائش نمیپسندد و مطابق هوا 
ياری و مســاعدت كند .و خود را با صاحبان تقوا و صداقت،
محشــور كن ،و عادتشــان بده كه ثناگويی و ستايشــت
ی ـ كه وظيفه
نكننــد و از اينكــه باطلی را ترك كــردها 
توســت با مدح خود ـ تو را شادمان نســازند؛ زيرا ستايش
تكبر نزديك
زياد ،خودپســندي مــیآورد و شــخص را به ّ
میكند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت:

ایران مذاکره مجدد را درباره برجام نمیپذیرد
رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص
مصلحت نظام گفت :مذاکرات مجدد بر سر برجام به هیچ
وجه از طرف جمهوری اسالمی ایران پذیرفته نمیشود.
به گزارش ایسنا؛ علیاکبر والیتی در جمع خبرنگاران
در شیراز ،پیرامون پیشنهاد فرانسه برای تجدید مذاکرات
برجــام ،گفت :یکبــار مذاکره را پذیرفتیــم ،مدتهای
طوالنی ایــران با  5+1مذاکره کردیم تــا به این نتیجه
رسیدیم.
وی افزود :هیچ نوع تردیدی از ســوی هیچ کشــوری
در ایــن موافقتنامه پذیرفته نیســت و به هیچ وجه این
پیشنهاد پذیرفته نمیشود.

والیتی در خصوص مســاله کردستان عراق نیز گفت:
موضع ایران کامال روشن است ،حمایت از تمامیت ارضی
کشــورهای منطقه از جمله عراق ،همهپرسی در بخشی
از یک کشور مســتقل مثل عراق مقدمهای برای تجزیه
عراق محسوب میشود.
وی افــزود :بدون تردید هم دولــت قانونی عراق ،هم
جمهوری اســامی ایران و هم جامعه بینالملل مخالف
این موضوع هستند.
والیتی با بیان اینکه شــروع این موضوع باعث سرایت
آن به سایر کشورها خواهد شــد گفت :صهیونیستها و
آمریکاییها ممکن اســت اکنون موضعی داشته باشند و

در باطــن کار دیگری انجام دهند تا کشــورهای منطقه
تضعیف شــوند ،حتی به ســوی تجزیه پیش بروند و در
آینده ب ه عنوان حامیان اقوام مختلف وارد صحنه شوند و
منطقه را به آشوب بکشند.
رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص
مصلحت نظام گفت :آمریکا و بعضی از کشورهای غربی
که در ایجاد آشوب در ســوریه دخالت مستقیم داشتند و
صهیونیستها که دخالتی واضح داشتند نتوانست با خلق
داعش ،ســوریه را تخریب کنند ،ایران و متحدین در آنجا
پیروز شدند.
والیتــی بیان کرد :حــاال یک طرح جدیــد تحریک

قومیتهــا به ظاهر برای اســتقالل ولــی در واقع برای
تجزیه کشــورها ایجــاد کردهاند که در ایــن هم موفق
نخواهند شد.

پنجشنبه  30شهریور شماره 242

خبر

یاشار سلطانی :پشت پرد ه برخی
انتصابات در شهرداری،بغرنج است
یاشار ســلطانی که ســاعت ۴:۲۰
بیست و ششــم شهریورماه در توییتی
اعالم کرده بود :اخبار نگران کنندهای
از البی برخی بزرگان با شهردار برای
ابقای یزدانی – ژنرال شهرفروشــی و
الپوشانی تفحص – بهگوش میرسد
در گفتوگو با خبرنگار انصاف نیوز در
این باره گفت :بــرای حفظ آبرو نامی
از شــخصی نمیبریم ،اما خبرهایی به
گوش رســیده که گویا این خبر منتفی شده و آنطور که مشخص است
رویکرد ما ،تأثیرش را گذاشته است.
یاشار ســلطانی با بیان این کهمردم ســاعتها منتظر در صف انتخابات ایستادهاند تا
رأی بدهند و تغییر را احســاس کنند ،گفت :از انتصابات شهرداری اخبار خوبی به گوش
نمیرسد و مورد اعتماد مردم نیست .افرادی که سالهای سال مسوولیت داشتند و اکنون
وضعیت شــهرداری و بدهیهای میلیاردی را میبینیم ،اما دوباره همان افراد را منصوب
میکنیم و این عمل به نوعی دهنکجی به مردم است.
وی ادامه داد :بایــد صبر کنیم که ببینیم در روزهای بعدی چه اتفاقی میافتد ،زیرا در
حال حاضر قضیه انتصابها بســیار بغرنج است ،سیستم گزینشها خیلی شفاف نیست و
توضیح نیز داده نمیشود.
سلطانی افزود :بنده از انتصاب آقای محمدمهدی حجت به عنوان معاون شهرسازی و
معماری بســیار متعجب شدم و نگران هستم ،زیرا ایشان در حوزهی شهرداری تخصص
ندارد و تنها پدر ســازمان میراث فرهنگی اســت و به نظر بنده این انتصاب در حوزهی
شهرداری عقبگرد است.
مدیرمســوول سایت فیلترشــدهی معماری نیوز ادامه داد :البته بنده موافق دستهبندی
اصالحطلبی و اصولگرایی نیســتم و معتقدم هر آدمی شایســتگی داشته باشد میتواند
حضور داشــته باشــد هرچند در تیم آقای قالیباف یا احمدینژاد باشــد؛ البته من خودم
اصالحطلب بوده و در سال  ۸۸نیز هزینه دادهام.
وی تاکید کرد :در حقیقت شــورای مشــورتی باید در شــهرداری گسترش پیدا کند و
متاسفانه عدهای فقط رزومهسازی میکنند .باید به بحت جوانگرایی و استفاده از ظرفیت
زنان نیز در شهرداری توجه شود.

نامه رییس مرکز پژوهشهای مجلس به شهردار تهران؛

احتمال بروز فاجعه
در خیابان سپهبد قرنی تهران

به گزارش خانه ملت،کاظــم جاللی رییس مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی طی نامهای به محمدعلی نجفی شهردار تهران موضوع
احتمال بروز خطر جبران ناپذیر در خیابان شــهید سپهبد قرنی تهران را
هشدار داد.
متن نامه نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای
اسالمی به شرح زیر است؛
جناب آقای دکتر نجفی
شهردار محترم تهران
باسالمو تحیت؛
ضمن آرزوی ســامتی و توفیق رورزافزون ،احتراما به اســتحضار میرساند که دو
اســکلت فلزی در دو طرف ساختمان مرکز پژوهشها یکی هجده سال و دیگری سیزده
ســال معطل مانده و هر دو ساختمان خصوصا اســکلت بخش شمالی ساختمان مرکز،
گودالی بیست و سه متری ایجاد کرده و با نیلینگ ،خیابان شهید قرنی را از فروریزی در
گودال محافظت میکند .
از ماهها پیش این مرکز پیگیر حادثه احتمالی خطرناک در این منطقه بوده که بهجایی
نرسیده است  .هم اینک ساختمان مرکز پژوهشها در حال انتقال است واین نامه از سر
خیرخواهی و جلوگیری از خســارات احتمالی جانی و مالی و پیشــگیری و اعالم خطر از
وقوع یک فاجعه در تهران نگاشته میشود.
کارشناســان میگویند عمر نیلینگ شش ماه تا یکســال است لیکن عمر این نیلینگ
بیســت و سه ساله اســت و اگر نیلینگ شکسته شود بخشــی از خیابان سپهبد قرنی را
خواهد بلعید.
من بهعنوان یک مسئول و نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی و کسی که ماهها
با خوف احتمال بروز یک فاجعه به همه مســئولین وقت بهویژه شــهرداری تذکر دادهام
(حتی شــهردار محترم قبلی از محل نیز بازدید کردهاند ) مجــددا ً به جنابعالی که اخیرا ً
مسئولیت شهرداری کالنشهر تهران را پذیرفتهاید هشدار میدهم و میگویم جان مردم
در خطر است و احتمال بروز یک فاجعه ملی میرود.
واالمر الیکم
کاظم جاللی
نماینده ارامنه شمال در مجلس:

علت اصلی مهاجرت نخبگان مسائل اقتصادی
است نه شرایط تحصیلی
کارن خانلری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت مهاجرت نخبگان
کشــور را موضوعی تأسفبار خواند و با بیان اینکه تمایل به مهاجرت به سوی
دانشــگاههای دارای رنکینگ باال مسئلهای فراگیر و جهانی است ،گفت :تمایل
دانشــجویان ممتاز و نخبگان در سراســر دنیا ،بورسیه شدن در دانشگاههای
رنکینگ باالی آمریکایی و اخیرا ژاپنی است که در رنکینگ جهانی رتبه زیر 10
دنیا را در اختیار دارند.
نماینده مردم ارامنه شمال در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بهترین رنکینگ دانشگاهی
در ایران متعلق به دانشگاه تهران بوده که آن هم باالی  100است ،افزود :چنانچه دانشگاههای ما
دارای رتبههای مناسبی در رنکینگ بین المللی بودند ،مهاجرت نخبگان کمتر صورت میگرفت
ولی ریشه مهاجرت مسائل اقتصادی و بازار کار برای نخبگان است نه شرایط تحصیلی.
وی تمایل نخبگان را فعالیت در بازار آزاد و بازار تکنولوژیهای نوین دانست و افزود :اگر چنین
تصوری وجود داشــته باشد که دولت برای تمامی این نخبگان شغل ایجاد کند و آنها نیز پشت
میز نشین شوند ،نه برای دولت و حاکمیت و نه برای نخبگان جالب و جاذب نیست.
خانلری ادامه داد :چنانچه چرخه اقتصادی کشــور به خوبی به جریان افتد ،شــرایط در محیط
کسب و کار بهبود یابد میتوان امیدوار بود که از میزان مهاجرت نخبگان در داخل کشور کاسته
شود؛ این مسئله که از  150نفر ورودی رشته ریاضی دانشگاه شریف فقط یک نفر در داخل کشور
بماند و مابقی مهاجرت کنند ،تأسف آور است.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد :در حال حاضر  42درصد جمعیت کشور از طریق منابع
دولتی امرار معاش میکنند که شــامل  8میلیون کارکنان دولت و بازنشتگان دولتی میشوند که
با احتساب خانوادههای آنان  42درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند.
وی ادامه داد :در کنار آمار ذکر شــده  6میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش کمیته امداد
هســتند و از منابع دولتی بهره میبرند و این یعنی  50درصد جمعیت کشــور از منابع دولتی که
وابسته به نفت است ،استفاده میکنند.

