سکه و دالر همچنان در مدار افزایش قیمت

آیتاهللالریجانی در جلسه مسؤوالن عالی قضایی:

جهانگیری:

هیچ تسامحی با اخاللگران
بازارمالی نخواهدشد

بسته ارزی
درراهاست
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تيترهايامروز

بهدنبال تصویب اصالحیه قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان صورت گرفت

موج استعفای

مدیران بازنشسته
درشهرداریتهران
■■اسامی بازنشستگان چمدان به دست
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رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی درمصاحبه
با«وطن امروز» از بانک بزرگ اطالعاتی ایرانیان چندتابعیتی گفت

يادداشتامروز

گاوصندوق
وزارتخارجه

کاپیتان نمو

به هموطنانت رحمکن!
حسن رضایی

 1 200 000ایرانی دارایتابعیت مضاعف در بایگانی وزارت خارجه پرونده دارند
/

/

صفحه 2

بررسی نتیجه انتخابات پاکستان در گفتوگوی «وطنامروز» با دکتر نوذر شفیعی

صفحه 4

در پی بازداشت هنگام خروج غیرقانونی
از مرز بازرگان ،سخنگوی قوهقضائیه خبر داد

پروندهشهرام جزایری
بهتهران احاله شد
صفحه 2

ادوارد را برای
همنسالنم ساختم
صفحه 13

ارتش سوریه تنها  2منطقه با آزادسازی کامل
قنیطره در مرزهای جوالن اشغالی فاصله دارد

نبرد ادلب در
آستانه ساعتصفر
صفحه 15

روابط مطلوب با همسایگان در اولویت سیاستخارجی عمرانخان است

پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان،
دالیل متعددی همچون پایان دوره دومین دولت
مردمی این کش��ور و عدم مداخله نظامیها در
ساقطسازی آن ،ورود جریان سوم به انتخاباتهای
این کش��ور ،معادالت منطق��های و بازتابهای
نتای��ج این انتخابات بر آن ،اهمیت انتخاب
پاکستانیها را بیش از پیش کرده بود
اما اعالم نتایج انتخابات این کشور و
پیروزی مرد ناشناختهای همچون
«عمرانخ��ان» و راهبردهای وی
برای آین��ده پاکس��تان و منطقه
نهتنها توجه مردم این کش��ور،
بلک��ه کش��ورهای منطق��ه
و حت��ی جه��ان را نی��ز به
تحوالت اسالمآباد بیش
از پی��ش جل��ب کرده
اس��ت« .عمرانخان»

صفحه  15را بخوانید

عكس :سهیل صحرانورد ،فارس

کارگردان جوان مستند «ادوارد» با موضوع
منافقین در نشست تخصصی «سینما روایت»:

عبور پاکستان از یک کشور پنجابمحور
کیست و پروژه وی برای پاکستان آینده چگونه
خواهد بود؟ آیا وی اهرم فش��ار ارتش��یها برای
پایان دموکراس��ی در این کش��ور است یا عامل
تداوم دموکراسی نوپای این کشور توسعهنیافته
خواهد ب��ود؟ آی��ا روی کار آمدن ای��ن کاپیتان
س��ابق تیمملی کریکت پاکس��تان باعث تغییر
الگوه��ای رایج در روابط خارجی اس�لامآباد با
محیط پیرامونی و جهانی میش��ود؟ در این
میان نقش گروههای مخالف ،انتقاد آنان به
نتایج انتخابات و نحوه شکلگیری دولت آتی
چگونه خواهد بود؟ برای بررس��ی
این مهم با دکتر نوذر شفیعی،
عضو سابق کمیسیون امنیت
ملی مجلس شورای اسالمی
و کارشناس مسائل شبهقاره
به گفتوگو نشستیم.

صفحه 3

درباره اظهارات وزیر راه و شهرسازی و ربط دادن آشفتگی اخیر بازار مسکن
به خروج آمریکا از برجام

عصاره دولت

آخوندی نماینده تام وتمام ناتوانان وابسته!
صادق فرامرزی :همواره و در طول شکلگیری
هر دولت ،نهاد یا سیس��تمی میت��وان بنا به
اقتضائات موجود آن ،ش��خص یا اشخاصی را
نمادی کامل از مجموع��ه معرفی کرد؛ بدین
معنا که حسب شرایط موجود در آن مجموعه
شخصی از لحاظ منش ،نگرش و کنش معرف
کاملی از جمع محس��وب میش��ود« .عباس
آخوندی» را به دالی��ل عدیده میتوان نمونه
شخصیش��دهای از دولت یازده��م و دوازدهم
تصور کرد ،چ��ه؛ منش نولیبرال��ی وی عمال
حکایتگر اندیش��ه موجود در دولت است که
هیچک��س به اندازه وی با صراحت آن را اعالم
نمیکند ،از سوی دیگر عباس آخوندی منش
تکنوکراتیک و اشرافیای را نمایندگی میکند
ک��ه در بدنه هی��ات دولت روحانی با ش��دت
و حدت مش��اهده میش��ود اما غالبا تالشها
معطوف به نفی آن شده است و در نهایت نحوه
کنشگری وی در جریان سبک مدیریتی وزارت
راهوشهرسازی به ش��کلی نسبتا عیان معرف
کنش سایر دولتمردان محسوب میشود.
س��خنان اخیر عباس آخوندی در یکی از
برنامهه��ای تلویزیونی و حوال��ه دادن مجدد
ضع��ف مدیریتی مجموعه زیرنظ��ر خود در
حوزه مس��کن به خ��روج ترام��پ از برجام و
س��پس نتیجه گرفتن نقص سیس��تمهای
تصمیمگیری کشور در واکنش به اقدام ترامپ
از جلوهبخشترین نمودهای عینیای است که
میتوان بر آن مبنا او را نمادی شخصیش��ده
از رفتار دولتمردان حساب کرد .حواله مجدد
نقصهای مدیریتی به تصمیمات بینالمللی
و س��پس سوءاس��تفاده از آن ب��رای نمایان
نش��دن ضعفهایی که موجبات شکلگیری
وضع فعلی را فراه��م آورده ،یک رفتار عام و
پرتک��رار در منظومه مدیریتی دولت تدبیر و
امید و ش��خص رئیسجمهور بوده است .در
این منظومه علت تمام مشکالت یا به «دولت
قبل» و «سایر نهادهای مستقر» درون کشور
بازمیگردد یا معلول فشارهای بینالمللیای
بوده اس��ت که دولتمردان ش��بانهروز پیگیر
دفع آنها بودهاند .هر چند در بس��تر مدیریت
کالن کش��ور نمیت��وان ناف��ی تاثیرگذاری
فش��ارهای خارجی بود یا نقش تعیینکننده
سایر نهادهای مدیریتی جدا از قوه مجریه را
انکار کرد اما هیچکدام اینها نمیتواند بهعنوان
متغیری فرعی نقش متغیر اصلی که سیستم
مدیریتی حاکم بر دولت است را از زیر ذرهبین
قضاوت خارج کند.
دولتی که تنها به گناه بزرگ حوالت دادن
همه مسائل حتی آب خوردن به بیرون و تغییر
نگاه مردم بهجای ظرفیتهای داخل به زبان و

تریبون ترامپ میتوان او را مقصر اصلی آنچه
بر س��ر کشور آمد ،دانست که این گناه نهتنها
ب��ر این دولت و این نظام که میتواند بر تاریخ
آینده ایران و ایرانی اثر بگذارد و آنها را به لکنت
در بیان «ما میتوانیم» دچار کند و همیش��ه
چش��مها را سوی بیرون و دس��تها را دراز به
وابستگیکند!
نح��وه اداره وزارت راهوشهرس��ازی تحت
مدیریت عب��اس آخوندی چه با فش��ار و چه
بیفشار جهانی محکوم به شکست و افزایش
تبعیضها و تضادهای اجتماعی بوده است ،چرا
که صنعت عمران و ساختوس��از کشور جزو
صنایعی محس��وب میشود که کمترین اثر را
از فشارهای بینالمللی به خود میگیرد و حتی
تاثیری که شخص وزیر نیز مدعی آن بوده است
تاثیر روانی ناش��ی از س��رگردانی سرمایههای
عمومی بوده که غالبا پس از بازار س��که و ارز
سراغ مس��کن میآید و مقدمات شکلگیری
ی��ک جهش قیمت را به عل��ت افزایش تقاضا
فراهم میآورد .به این ترتیب آنچه را زمینهساز
تاثیرپذیری بازار مسکن از تحوالت جهانی شده
اس��ت نیز باید در چارچوب سیستم مدیریتی
وزارت راهوشهرسازی دید.
تعل��ل در تکمیل واحده��ای باقیمانده از
مسکنمهر از یکسو برنامهریزی غالب بازیگران
اقتصادی این حوزه را به چالش کشیده و این
بازار را قربانی انتقامگیریهای سیاسی دولتی
کرده اس��ت که وزیر آن ،دولت را فاقد هرگونه
وظیفهای در باب تامین مسکن مردم میداند و
از سوی دیگر تاخیر وزارتخانه تحت مدیریت
آخوندی در راهاندازی «سامانه امالک و اسکان
کش��ور» موجب��ات ش��کلگیری بزرگترین
احتکار مسکن را در سطح گسترده فراهم آورده
است .راکد ماندن بیش از  2میلیون مسکن که
همگی آماده اس��تفاده هستند و تبدیل شدن
آنها به یک کاالی سرمایهای(صرفا برای حفظ
ارزش) ک��ه مالکان آنها مالیات��ی را بابت این
احت��کار پرداخت نمیکنند ،خود از مهمترین
عوامل شکل نگرفتن نس��بت متناسب میان
عرضه و تقاضای مس��کن در کشور محسوب
میش��ود .براساس قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب سال  ،94وزیر راهوشهرسازی مسؤول
اجرای س��امانه ملی امالک و اس��کان کشور
بوده و باید شناسایی برخط مالکان واحدهای
مس��کونی ،تجاری و اداری و دسترسی به آنان
برای سازمان مالیاتی ممکن شود اما با گذشت
 3سال از تصویب این قانون و نزدیک به  10ماه
از اعالم رسمی آن هنوز هم اقدامی در این باره
انجام نشده است.
ادامه در صفحه 5

گاه��ی فکر میکنم هر چند تولس��توی در
جنگ و صلح ی��ک دنیا عظمت را خلق کرده و
فردوس��ی در افقهایی بسی دورتر از مخیله هر
صاحب قلمی پرواز کرده اما کار «ژول ورن» باید
در دنیای نویسندگان از همه سختتر بوده باشد.
س��ختی کار ژول ورن بیش از ه��ر چیز ،در آن
است که او همواره از پدیدههایی حرف میزند که
هیچ مابهازای واقعی برای آنها وجود ندارد« .سفر
به مرکز زمین» و «بیست هزار فرسنگ زیر دریا»
چندان برای انسان قرن نوزدهمی قابل فهم نبود.
تخصص ژول ورن اما حرف زدن از چیزهایی بود
که هرگز وجود خارجی نداشتهاند .اگر در نگاه به
فضای سیاست داخلی کشور طی سالهای اخیر
دقیقتر ش��ویم ،بهنظرم ژول ورنهای متعددی
خواهی��م یافت که الح��ق و االنصاف مانند خود
ژول ورن خدابیامرز کار سخت و صعبی داشتهاند.
منب��اب مثال ،میت��وان به خل��ق انتزاعی
پدیدههای��ی چ��ون دیوارکش��ی در خیاب��ان و
پیادهروه��ا ،لغو تم��ام تحریمه��ا در همان روز
اجرای توافق ،عبور از رکود ،آغاز رونق اقتصادی
از سال آینده (سال آینده میتواند 96 ،95 ،94
یا  97باشد!) ،راحت بودن خیال مردم بابت دالر،
نیاز نداش��تن مردم به یارانه  45هزار تومانی در
ص��ورت رایآوری ی��ک کاندی��دای خ��اص در
انتخابات ریاس��تجمهوری  ،92تضمین بودن
امض��ای جان کری ،ض��رر  100میلیون دالری
کش��ور بابت هر روز تاخی��ر در تصویب برجام،
بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی ،تقویت ارزش
پول ملی ،دور کردن سایه جنگ از سر مردم به
وس��یله برجام ،ارتباط مستقیم چرخیدن چرخ
س��انتریفیوژ و چرخ زندگی مردم و هزاران مورد
اینچنینی دیگر اش��اره کرد .من بخوبی میدانم
در ش��رایط کنونی کشور و به سبب حراست از
منافع ملی ،باید از همین وارثان مرحوم ژول ورن
حمایت و پشتیبانی کرد ،این خیال خام اما ابدا
در کتم نمیرود که ممکن باشد آینده با همان
دستفرمان جناب ژول ورن بهتر از اکنون باشد!
لذا از آنجا که آدمی به امید زنده اس��ت ،با درک
شرایط بغرنج کنونی و صرفا برای دفاع از منافع
ملی ،چند کالمی قلمی میکنم ،بلکه ژول ورنها
تصمیم بگیرند از این پس ،فردوس��ی یا حداقل
تولستویباشند.
وزیر محترم امور خارجه زمانی که من هنوز
در دانشگاه تهران دانشجو بودم و ایشان تازه اسب
خیالی برجام را زین میکرد ،طی مراس��می در
پاسخ به یک دانش��جو ،حرف عجیب و غریبی
زد و ب��ا قاطعی��ت تمام گف��ت« :آمریکا با یک
بمب میتواند تمام سیس��تم دفاعی ما را از کار
بیندازد ».تا جایی که خبر دارم ایش��ان این یک
بند از کتاب پر آب چشم برجام را بعدا ویرایش
و اقرار کرد اینجا دیگر موقعیتی نیست که بتوان
از ژانر مرحوم ژول اس��تفاده کرد .جناب ظریف
ام��ا اخیرا ح��رف غریبتری زدهاند که نش��ان
میدهد قوه عاقله دولت همچنان دوس��ت دارد
به جای فردوسی شدن ،دنبالهرو ژول ورن باشد
و عذرخواه��ی آن زمان ظریف ،چندان هم دلی
نبوده است.
محمدج��واد ظریف اخیرا با اش��اره تلویحی
به وضعی��ت کنون��ی اقتصاد ملی گفته اس��ت:
«بعضیه��ا کف��ران نعم��ت کردن��د ،یادش��ان
نب��ود «لئ��ن ش��کرتم الزیدنکم و لئ��ن کفرتم
ان عذاب��ی لش��دید» باالخره ش��کر نعمت باید
میکردیم و باید بکنیم ».اول اینکه باید گفت این
حتما از همان قماش اختراعات ژول ورن اس��ت
که وزیر امور خارجه بخواه��د اینقدر با فراغ بال
و گشادهدس��تی درباره اقتصاد حرف بزند یا بلکه
باالتر ،بخواهد اقتصاد یک کش��ور را تنها به مدد
حدود  50الی  100گرم گوش��ت که زبان نامیده
شده ،بالکل از فرش به عرش برساند! جناب ظریف
اما حاال بعد از گذشت  5سال و اثبات عمق غلط
بودن چنین رویایی نی��ز حاضر به رها کردن آن
نیس��ت و بر همین اس��اس ،در جایگاه پیامبری
دلسوز ما را به شکرگزاری و دوری از کفران نعمت
فرا میخواند .خدای مدنظر ظریف اما چنانکه در
صحنه عمل مش��خص است ،جایی در آسمانها
ندارد و یکسره در غرب کره زمین سکنی گزیده
است؛ روزی در آمریکا و حاال در اروپا!
مس��اله دومی که باید به آن توجه داش��ت،
این اس��ت که خ�لاف تصورات غل��ط ظریف و
همفکرانش ،خدا المکان و الزمان است و هم او
گفته است «به عزت و جاللم قسم ،امید هر کس
را که به غیر من دل ببندد ،ناامید خواهم کرد!»
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