12

وطن

وطن امروز شماره 2513

زنجان

تأمیناجتماعی
بیمه فرشبافی را نمیپذیرد

مدی��ر اتحادی��ه فرش��بافان اس��تان زنجان
با اش��اره ب��ه اینکه س��ازمان تامی��ن اجتماعی
درخواس��تکنندگان بیمه فرش��بافی را قبول
نمیکند ،گف��ت هیچکس به فک��ر فرشبافان
نیس��ت .به گزارش تس��نیم از زنجان ،در حالی
ک��ه به ادع��ای تامین اجتماعی اس��تان زنجان
پایش قالیبافان موجب ش��ده قالیبافان واقعی از
حمایت سازمان تامین اجتماعی بهرهمند شوند
که موجب گسترده شدن چتر حمایتی سازمان
تامین اجتماعی جهت قالیبافان واقعی خواهد شد
اما با بررسی وضع موجود مشخص میشود نهتنها
چتر حمایتی سازمان تامین اجتماعی از فرشبافان
گسترده نشد ،بلکه فرش��بافان دیگر امیدی به
حمایت تامین اجتماعی ندارند .علی نجفی ،مدیر
اتحادیه فرشبافان استان زنجان با اشاره به اینکه
سال  96نزدیک  300نفر از فرشبافانی که کامال
مورد تایید اتحادیه فرشبافی بودند به س��ازمان
تامین اجتماعی معرفی شدند ولی سازمان تامین
اجتماعی هیچ یک از معرفیش��دگان را جهت
بیمه شدن نپذیرفت ،اظهار داشت :از ابتدای سال
 97نیز اسامی فرشبافان طی دو لیست  24نفره
و سپس  78نفره که مستعد دریافت بیمه هستند
به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد ولی هنوز
هیچ خبری از قبولی یا عدم قبولی این افراد برای
بیمه شدنشان نیست.
اصفهان

افزایش قیمت ارز
باعث صادرات دام میشود

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز با
بیان اینکه یکی از مش��کالت مهم مردم گرانی
گوش��ت اس��ت،گفت وقتی قیمت ارز باال رود،
دام به صورت غیرمس��تقیم صادر میشود .رضا
انصاری در گفتوگو با تسنیم در اصفهان ،با بیان
اینکه دام به صورت غیرمستقیم صادر میشود،
اظهار داشت :وقتی نرخ ارز باال برود بعضی دام را
غیرمستقیم صادر میکنند و پول خوبی هم به
دالر میگیرند .افزایش قیمت ارز باعث صادرات
دام به خارج از کشور ،کمبود گوشت و افزایش
قیمت آن میشود .وی افزود :خشکسالی ،نبود
آب ،گران��ی آذوق��ه دام و س��وءمدیریت دالیل
دیگر گرانی گوشت قرمز است؛ وقتی کار دست
کاردان نباشد وضع به این صورت میشود.

پنجشنبه  25مرداد 1397

قرار گرفتن  60درصد جمعیت استان در شرایط سخت خشکسالی و تنش آبی

خشکسالیدرخراسانجنوبی 20ساله شد

مدیرعامل آب منطقهای خراس��انجنوبی با بیان
اینکه  ۴۷درصد روس��تاهای اس��تان خالی از سکنه
ش��ده اس��ت ،گفت بیش از  ۱۸هزار نفر از اس��تان
خراسانجنوبی مهاجرت کردهاند .به گزارش تسنیم
از بیرجند ،حسین امامی در جلسه مجمع نمایندگان
خراس��انجنوبی اظهار داش��ت :در  5س��ال گذشته
کمتر از  100میلیمتر بارندگی داش��تیم و همچنان
کسری مخزن داریم اما خشکسالی باعث شده نتوانیم
کسری مخزن را به صفر برسانیم .وی افزود :بارندگی
در خراس��ان جنوبی کم اس��ت در عین حال تبخیر
زیادی هم داریم و دمای استان وضعیت افزایشی دارد.
 92درصد در خراسانجنوبی تبخیر داریم و از طرفی
خشکسالی خیلی شدید است و در هیچ نقطه استان
وضعیت نرمالی نداریم و تبخیر بویژه در طبس زیاد
است .مدیرعامل آب منطقهای خراسانجنوبی بیان
کرد :آبیاری زیرس��طحی در سطح آزمایشی در حال
انجام اس��ت در عین حال  79درصد مساحت استان
درگیر خشکسالی ش��دید است که از نظر جمعیتی
 60درصد جمعیت استان را شامل میشود ،همچنین
مصرف آب ش��رب استان نیز از آب زیرزمینی تامین
میشود .امامی در ادامه افزود :چالش اصلی در استان
عالوه بر کمیت موضوع کیفیت اس��ت که در حال از
دست رفتن است و این نگرانی وجود دارد که با افت و
کسری مخزن در اکثر دشتهای استان شاهد افزایش
امالح در آب باشیم.
■■ اکثر دشتهای استان در حال فرونشست است

وی همچنین بیان کرد :اکثر دش��تها در استان

زمان برداشت محصول سیبزمینی در استان
کرمانشاه فرارسیده است و عالوه بر قیمت پایین
آن در ب��ازار ،کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز
بر مشکالت کشاورزان منطقه میافزاید .به گزارش
فارس از کرمانشاه ،محصول سیبزمینی در استان
کرمانشاه به مرحله برداشت رسیده است .امسال
 7هزار و  100هکتار از اراضی اس��تان به کش��ت
این محصول استراتژیک اختصاص داده شده که
 185هکتار از اراضی زیرکش��ت در سرپلذهاب،
 618هکت��ار در قصرش��یرین ،بی��ش از  2هزار و
 500هکتار در شهرستان کرمانشاه و باقی مربوط
به دیگر شهرستانهای استان است 5 .سالی است
که کاشت س��یبزمینی در شهرستان کرمانشاه

ندارد .اکنون دولت آمریکا باید به این بیندیشد که
هدف واقعیاش از سیاست درهم و برهمی که در
مقابل ایران در پیش گرفته چیس��ت .اگر واقعا در
پی مذاکره باشد ،باید سیاست خود درباره ایران را
از اساس دگرگون کند که میدانیم چنین چیزی

قصهآخر هفته ادامه از صفحه اول
و کیف��ور از وعده مذاکره!
و آنه��م با وجود تجربه برج��ام! و اینکه دیدیم و
فهمیدی��م چقدر امضای آن گاوچ��ران بدترکیب،
تضمین است! و اگر در س��ایه ایفل ،جانوری جان
دهد ،آبغوره حضرات! و برای کودکان یمن ،بیهیچ
تیتر یکی! آنجا در دیار غربت شام ،جوان ایرانی برود
سر دهد تا توی روشنفکر ،با یک دنیا ادعا در زمینه
وجدان و آزادگی و استقالل ،لوگوی روزنامهات را با
پرچم تروریس��تها ست کنی! «نه غزه ،نه لبنان»
اما «هم ک��ری و هم ابوبکرالبغدادی»! و همه پزت
کورش��ی است که مدعی هس��تی «منشور حقوق
بشر» داش��ت و به فکر مردم منطقه زمان خودش
بود! و البد سعدی هم به شهادت «بنیآدم !»...ولی
خب! بنیآدم غربزدهها ،فقط باید رنگ چشم آبی
داشته باشد! و ترجیحا کراواتی! و همینطورها بود
که هفته پیش ،بعد از متن مذکور رفتم و غربزدگی
را باز کردم که هنوز هم کتاب روز است! کتاب امروز!
آدم غربزده در لج مدام با وجدان کج خویش است!
و من چرا باید در خانه حقیقتا روش��نفکری به نام
جالل ،بسنده کنم به حیاطی و حوضی و نیمطبقه
دلربایی که اتاق کار جالل بود و چه پنجره فریبایی
داشت؟! آیا آمدهام اینجا فقط خانهای ببینم گیرم
سنتی و دستس��از؟! و گزارشش را بنویسم برای
روزنامه که نبودید ببینید چه ش��یروانی قش��نگی
داش��ت؟! حتما در همین شهر ،بهتر از خانه جالل
پیدا میشود اما جالل ،بیش از آنکه معمار و صدالبته
ب نّای ساختمانش باشد ،معمار و عملهبنای تلنگر به
وجدان جامعه روش��نفکری بود! و نیز اصحاب قلم!
که اگر قرار اس��ت بفروشی ،همان به که بازویت را،
قل��م را هرگز! وجدان را هرگز! ن��ه! من بنا ندارم با
مدح جالل ،امامزادهای ب��ه امامزادهها اضافه کنم!
چه اینکه به اشتباهات او واقفم! و مگر خود جالل،
واق��ف نبود؟! و در اوج حریت ،خودش را لو نداد؟! و
از گذشتهاش ننوشت؟! راهی نبود که جالل نرفته
باشد لیکن فرق او با روشنفکر همچنان غربزده،
در وج��دان و انصافی بود که جالل داش��ت و این
جماعت بیمارمتولدشده ،ندارند و بعید نیست بیمار
هم بمیرند! وقتی ش��ریعتی را «روشنفکر مسلح»

بود ،دیدم ات��اق کار جالل ،نیمطبقهای از همکف،
بلندتر اس��ت! و این ،استعاره از اش��راف نویسنده
«خسی در میقات» است به زمین و آنچه در زمین
میگذش��ت! وجه ثابت جامعه روش��نفکری ،عدم
پذیرش هیچ اشتباهی اس��ت! تحت هر شرایطی،
راهشان درست و رأیشان صحیح است! و تو هرگز
از این جمع ،عذرخواهی نخواهی شنید! به عکس
ج�لال! همان حر آزادهای ک��ه از هر که و هر کجا
الزم بود ببرد ،برید! و هرگز بهانه نیاورد! نشس��ته
بودم در اتاق نش��یمن و داش��تم به آخرین عکس
جالل ،نگاه میکردم! عصایی در دست و محاسنی
در صورت! و فکر کردم مگر جالل ،همهاش چقدر
زندگی کرد؟! یکی نداند ،وهم برش میدارد ما داریم
از یک پیرمرد سخن میگوییم که فقط  nتا کتاب
و تألیف و ترجمه و مقاله داش��ت! نخیر! سخن بر
سر «مدیر مدرسه»ای اس��ت که فقط  ۴۶سال از
خدا عمر گرفت و بخش��ی از این عمر را در همین
خانه گذراند! خانه و شاید هم پناهگاه! و مگر خودش

مدیر توانمندسازی بنیاد علوی از انعقاد قرارداد
 ۱۶۷۷طرح تولیدی و اش��تغالزایی با بانکهای
عام��ل خبر داد و گفت ب��رای اجرای این طرحها
با اش��تغال  ۱۴ه��زار نفر ۸۱۳ ،میلی��ارد تومان
تسهیالت پرداخت میش��ود .به گزارش تسنیم
از بوش��هر ،ابراهیم عصمتلو در نشست بررسی
طرحهای اشتغالزایی روستایی استان با تاکید بر
توجه بنیاد علوی به توسعه طرحهای اشتغالزایی
در نقاط محروم ،روس��تایی و مرزی کشور گفت:
قابلیتهای اشتغالزایی و کارآفرینی در مناطق
مح��روم و م��رزی در بخشه��ای گردش��گری،
کشاورزی و تولید صنایع دستی ،صنعتی و صنایع
فرآوری بررسی و زمینه اشتغال روستاییان فراهم
میش��ود .وی با اش��اره به تصوی��ب  1677طرح
اش��تغالزایی در روس��تاها و نقاط محروم کشور
گفت :برای اجرای این طرحها بنیاد علوی قرارداد
تامین تسهیالت اعتباری منعقد کرده که افزون بر
 813میلیارد تومان تسهیالت پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه بیش از  14هزار فرصت ش��غلی
در روستاها و نقاط محروم فراهم میشود ،تصریح
کرد :تاکنون  833طرح با اش��تغال  7هزار نفر در
مرحله بهرهبرداری قرار گرفته اس��ت .عصمتلو
ظرفیت استان بوشهر در جذب تسهیالت اعتباری
اش��تغالزایی روستایی را مورد اش��اره قرار داد و
گفت :در اس��تان بوش��هر  45طرح اشتغالزایی
روستایی به مرحله قرارداد رسیده است.

■■ خشکسالی در خراسانجنوبی  ۲۰ساله شد

در حال فرونشست است که بیشترین آن در سرایان
در حال وقوع است که بهترین راهکار مدیریت مصرف
آب اس��ت .مدیرعامل آب منطقهای خراسانجنوبی
گفت :در بین استانهای کشور رتبه چهارم کمترین
درآمده��ا را داری��م و در مجموع به لحاظ ش��اخص
کش��وری جزو آخرین استانها هس��تیم 47 .درصد
روستاهای استان خالی از جمعیت شده و بیکاری در
نوار مرزی زیاد دیده میشود .امامی درباره مهاجرت
مردم از استان گفت :وضعیت خوبی نداریم؛ مهاجرت
ورودی استان  2هزار و مهاجران خروجی استان 18
هزار نفر بوده اس��ت .وی اظهار داشت :نیاز آب استان
را تا سال  1425احصا کردیم و برای برخی شهرهای

استان پکیج تهیه شده و برای آبرسانی آب شرب به
مردم چاه زدیم اما مشکل اساسی این است که هیچ
ردیف ملی برای آبرسانی در استان نداریم .مدیرعامل
آب منطقهای خراس��انجنوبی گفت :در حال حاضر
ردیف اعتباری ملی برای پروژهها نداریم و از سال 90
تاکنون  10میلیارد تومان دیون در س��د رزه دادیم،
در این س��الها تالش کردیم اما هنوز نتوانس��تهایم
آب س��د رزه را به مصرف برس��انیم .امامی از باروری
ابرها در سال  97خبر داد و اظهار داشت :ساماندهی
رودخانههای استان در برنامه ما است و  11پروژه در
همین باره در نظر گرفته ش��ده که  2پروژه آن ملی
است .در گام اول مدیریت مصرف مهمترین امر است

سیبزمینیهایی که خریدار ندارد
رواج پی��دا ک��رده ،آب و هوای مناس��ب موجب
شده پای کشاورزان اصفهانی و همدانی نیز برای
کشت این محصول به اس��تان باز شود و با اجاره
زمی��ن این محصول را با کیفی��ت باالیی تولید و
روانه بازار مصرف کنند .س��یبزمینی در اس��تان
کرمانش��اه به  2صورت کشت و برداشت میشود؛
سیبزمینی بهاره در فصل بهار کشت و در فصل
تابس��تان برداشت میش��ود که بیشترین سطح
سیبزمینی در اس��تان را به خود اختصاص داده
اس��ت .نوع دیگر کشت سیبزمینی در استان در

فصل تابستان کشت و در پاییز برداشت میشود
که اکنون برداش��ت س��یبزمینی بهاره در حال
انجام است .س��یبزمینی در حال حاضر در بازار
مصرف کرمانش��اه ،کیلویی  500تومان به دست
مش��تری میرسد اما در این میان تولیدکنندگان
ای��ن محصول از باال ب��ودن هزینه تولید و قیمت
پایین آن گلهمند هس��تند .موالداد فرخی ،یکی
از س��یبزمینیکاران روس��تای توهلطیف بخش
مرکزی شهرستان کرمانشاه (دهستان ماهیدشت)
در گفتوگو با فارس ،اظهار داشت :فکر نمیکردم

تب تند خشکس��الی سالهاس��ت که در استان
کویری خراس��انجنوبی فروکش نکرده و هر س��ال
داغتر بر عطش چش��مهها ،قناته��ا و چاهها افزوده
است ،بهطوری که خساست آسمان بر زمین به مرز
 20سالگی رسید .این روزها صحبت کردن پیرامون
قصه دنبالهدار خشکسالی در خراسانجنوبی تراژدی
دردناکی است که پایانش به محرومیتها و رنجهای
زیادی ختم ش��ده است .خشکس��الی استان کویری
خراس��انجنوبی برای کس��ی تازگی ندارد ،چرا که
تاریخ این اس��تان گواه این است که کالف سردرگم
خشکس��الی و بیآبی از س��الها پیش بر پیکره این
اس��تان پیچیده و روزبهروز گره ک��ور میخورد .باید
صریح و ش��فاف گف��ت حتی فردا برای ش��روع رفع
ریشهای مشکل آب روستاییان دیر است چرا که شاید
فردا آن نوجوان و جوان روستایی تصمیم به مهاجرت
از روس��تا گرفته باش��د که با رفتن او و همنسالنش
باید ش��اهد روس��تاهایی خالی از سکنه باشیم ،پس
باید از همین امروز شروع کرد .قصه تلخ خشکسالی
در خراس��انجنوبی همچنان ادام��ه دارد ،چراکه به
گفته کارشناسان بررس��ی شاخصهای خشکسالی
نشاندهنده تداوم شرایط خشکسالی در استان بوده
و همچنان خراسانجنوبی در رتبه ششم کشور از نظر
بیشترین کاهش میزان بارندگی است.

خراسان رضوی

فاینانسی برای پروژه قطار برقی
تهران  -مشهد جذب نشده است

عضو کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای
اس�لامی درباره تاخیر در اجرای پروژه قطار برقی
تهران به مشهد توضیحاتی ارائه کرد .حمید بنایی
در گفتوگو با تس��نیم در مش��هدمقدس اظهار
داشت :یکی از مواردی که باعث تاخیر در اجرای
پروژه قطار برقی تهران به مشهد است این بوده که
فاینانس در این حوزه جذب نشده و عمال موجب
تاخیر در اجرای برقی کردن قطار تهران به مشهد
ش��ده است .وی گفت :دولت باید در حوزه جذب
سرمایهگذار برای این پروژه رایزنی بیشتری داشته
باشد ،زیرا خوش��بختانه در حال حاضر پروژه به
مرحله جذب فاینانس رسیده و میتوان اقدامات
مربوط به آن را آغاز کرد.

فروش محصول سیبزمینی برایم تبدیل به یک
کابوس شود؛ یا باید آن را به ضرر به فروش برسانیم
یا اینکه برداشت نکنیم و محصول در زمین بماند.
وی سطح زیر کش��ت سیبزمینی خود را حدود
 18هکت��ار عنوان کرد و گفت :این مقدار س��طح
زیر کش��ت ،حدود  30تن بار میدهد که کیلویی
 350تا  400تومان آن را س��ر زمین میفروشیم
در حال��ی که برای تولید هر کیلوگرم  500تومان
هزین��ه کردهایم .همچنین یک��ی از رانندگان بار
س��یبزمینی گفت :سیبزمینی را کیلویی 350
تومان از کشاورزان میخریم و کیلویی  500تومان
بهفروش میرسانیم .امسال محصول سیبزمینی
زیاد است و بازار ندارد.

مارشی برای حمله به الیگارشی
غیرممکن اس��ت اما اگر هدف پنهان آن فروبردن
ایران در آشوب مستمر ،جمع کردن دست و پای
ایران از منطقه یا وارد شدن به عملیات براندازی در
ایران باشد ،وقت آن رسیده که این هدف را کامال
شفاف کند و طبعا هزینههای آن را هم بپردازد.

صبح جاللی
میخوانن��د و افکارش را «داعشپ��رور» و وقتی از
ای��ن بدترها نثار جالل میکنن��د ،یعنی هنوز هم
جای بخصوصی از بدن مریض جماعت منورالفکر
از «دموکراس��ی متعهد» شریعتی و «غربزدگی»
و «در خدمت و خیانت روشنفکران» درد میکند!
نیست که آلاحمد خودش از آل روشنفکران بود،
بهتر از همه توانس��ت آن روی معذرت میخواهم؛
سگ غربزدگان را برای همیشه و برای همه نشان
دهد! و در خانه جالل که به عبارتی خانه سیمین

بنیاد علوی  ۱۴هزار شغل در مناطق
محروم و روستایی ایجاد میکند

که باید به آن بیشتر توجه شود .امامی در پایان گفت:
جز شهرستان طبس برای همه شهرستانهای استان
کنتور هوشمند نصب شده است.

غربال گزینههای روی میز
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
این به معنای برداش��تن
ی��ک گزینه از روی میز نیس��ت ،بلک��ه به معنای
واقعی کردن گزینهه��ای روی میز و تاکید بر این
نکته است که اساسا چنین گزینهای روی میز قرار

بنیادعلوی

نگفته بود که وقتی از ساختن جامعه عاجزی ،ناچار
آن را در چاردیواری خودت میس��ازی! و شاید به
امید ونگونگ بچههایی که آخ��رش هم داغ این
سروصدای کودکان ،ماند در دل مردی به نام جالل
و زنی به نام سیمین! راستش بارها گریه کردم وقت
خواندن «سنگی بر گوری» که گمانم روضه جالل
بود در غم نداشتن فرزند! و حاال کتابها و کلمهها
و جملهها ،بچههای این زن و شوهر شدهاند! و حتی
این خانه هم! خانهای که مرگ جالل را هرگز ندید!
که جالل در جایی دیگر و ش��هری دیگر و خانهای
دیگر مرد! که این خانه ،تاب دیدن مرگ معمارش را
و بلکه عملهبنایش را نداشت! چه بسیار از آجرهای
خانه جالل که با دست خودش باال رفتهاند و دیوار
ش��دهاند! چه بسیار که س��یمینخانم عصا دست
میگرفت و غروبها تا امامزاده صالح میآمد ،بلکه
ب��ا این ذریه «علی» نجوا کند! و چقدر که عاش��ق
موالعلی بودند ای��ن زن و مرد اصیل ایرانی! و این،
همان ایامی اس��ت که جالل ،خسته از دنیا ،رفت
پی حج! رفت تا بعد از عمری کس��ی بودن ،خسی
شود در میقاتی! محل قرار آدمی با وجدان خودش!
ب��ا خود خود خود خدا! و م��ن هم در خانه جالل،
دیدم که این «قلم» چه گران به دس��ت ما رسیده!
نه! نباید بفروش��مش! آن هم به درندگانی که سور
زدهان��د به نمرود و فرعون! حی��ف قلم که بدل به
رنگ ش��ود و بعد هم هماهنگ شود با پرچم لعین
تکفیری! یا ضمانت دهد به قول کری! خاک بر سر
این روشنفکری! اما زنده باد زندهیاد آلاحمد که از
خود ،خانهای در تهران به یادگار گذاشت که برای
ما موزهای بشود دنج و دیدنی! لیکن این فقط خانه
جالل است که موزه شده! قلمش را هنوز جوهری
هست! و گوهر همین است! و آنچه میماند همین
کلمات است! آجرها روزی پودر میشوند و کوهها
روزی پنبه میشوند و کورهها روزی میسوزند اما
جالل همیشه خدا برای آل قلم ،جالل است! بوق
درس��تی زدی حضرت پرادویی! دلم حوض حیاط
خانه نویسندهای را میخواست که عدل در همین
ای��ام ،جامه احرام به تن کرده بود تا گرد خانه خدا
و اص�لا بگو خود خ��دا بگردد! آفرین به ش��رفت
آلاحمد...

گزارشامروز ادامه از صفحه اول
ام��روز او تنه��ا چه��ره
ش��اخص کرملین جز پوتین اس��ت که در محافل
علمی روس��یه با نفرت از او یاد نمیش��ود .پس آیا
معجزهای در کرملین رخ داده است؟
پرسش مهم اینجاست :چگونه فردی اصولگرا با
خصوصیات بلوسوف از آخرین نسل نخبگان شوروی
در آشفتهبازار سیاست روسیه در دهههای اخیر که
جوالنگاه الیگارشها ،دزدها ،جاسوسها و لیبرالهای
مورد حمایت غرب بوده است ،سلسلهمراتب قدرت را
رو به باال طی کرده و پس از وزارت توسعه اقتصادی،
در مقام حساس دستیار پوتین قرار میگیرد؟ چگونه
در یک کشور کاپیتالیستی با اقتصاد لیبرالی ،یک
اقتصاددان ایدهآلیست به چنان جایگاهی میرسد
ک��ه از رئیسجمه��ور برای برخورد ب��ا الیگارشها
تاییدیهمیگیرد.
چنین پدیدهای فقط در صورت حمایت پنهان و
آشکارای هسته قدرتمداران اصلی روسیه در پشت
دیوارهای کرملین ،اتاقهای فرماندهی ارتش سابقا
سرخ و چه بس��ا در شورای پدرس��االران کلیسای
ارتدوکس امکان وقوع مییابد .تیمی که پوتین یکی
از آنها و در حقیقت ویترین آنهاست ،هر چند برخی
شواهد وجود دارد که س��ایرین هم در حال بیرون
آمدن از سایه هستند.

طرح جاهطلبانه بلوسوف نمایهای است از آرمانی
که حامیان اصلیاش که حتی احتمال نخستوزیری
او ب��ه ج��ای م��دودف را مطرح میکنند در س��ر
میپرورانند .آنها که نخبگانی بهجا مانده از آخرین

روزهای شوروی هستند بعید نیست بخواهند رویایی
را که در جوانیشان بر باد رفت در پیرانهسری محقق
کنند؛ ایجاد هس��ته یک حاکمیت مرکزی مقتدر
دیگر به سبک پولیت بورو و به یادگار گذاشتن آن
برای نسل بعد.

مارش حمله به الیگارشی در همین راستا از فراز
دیوارهای کرملین به صدا درآمده است .چشمانداز
تیم پوتی��ن از آغاز برخورد ب��ا الیگارشهای ریزتر
میتواند آماده کردن فضا برای گرفتن یقهدرشتترها
باشد .شاید برای همین فعال در طرح باجگیری سراغ
نف��ت و گازیها نرفتهان��د .در دنیای��ی بیمرز که
ساختارهای انتفاعی شراکتی و اتحادیهای در حال به
چالش کشیدن ساختارهای ملی و رسمی حکومتی
هستند ،پوتین و همراهانش در تالشند مجموعهای
پراکنده و بیهدف از ش��رکتها و کنسرسیومهای
ب��زرگ را که هر یک قلمرو ی��ک یا چند الیگارش
خودخواه یا خودسر هستند ،به منظومهای واحد در
قالب یک ابرشرکت عظیم تبدیل کنند .پوتین در
نخستین سالهای ریاستجمهوریاش روسیه را با
منکوب و مح��دود کردن  7الیگارش اصلی مافیای
یهودی -اس��رائیلی که از منجالب روسیه یلتسین
ماه��ی میگرفتند ،نجات داد .او از س��ال  2000به
این سو مبدع روندی بود که مافیاها و اشرار محلی
تبدیل به مبصرهای خوب همکار حاکمیت یعنی
مشاوران و فرمانداران و استانداران شدند .حال بعید
نیست در آخرین س��الهای ریاست جمهوریاش،
ابرس��رمایهداران را با اعمال محدودیتهای شدید
به مدیران و مش��اوران صنعتی تقلیل داده و نسل
الیگارشها را منقرض کند.
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