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مدیران ارشد روحانی
در عملیات بزرگترين
پااليشگاه گازي

حزب اردوغان ،پس از  13سال اکثريت خود را در پارلمان از دست داد .همه ناظران اردوغان را بازنده بزرگ اين انتخابات خوانده اند
ناظران امور ترکیه انتخابات اخیر را نشان نارضایتی شدید شهروندان ترکيه از سیاست بلند پروازانه اردوغان د ربحران سوریه خواندند
در شرايط فعلي يا دولت اقليت توسط حزب حاکم تشکيل ميشود يا دولت ائتالفي شکل خواهد گرفت که با توجه به مخالفتهاي شديد سه
حزب ديگر با سياستهاي حزب حاکم فع ً
ال امکان تشکيل دولت ائتالفي دور از انتظار است
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چهار ماه بعد از بازداشت محمد رضا رحیمی

دومین معاون
احمدينژاد
بازداشت شد
بازخوانی پرونده اتهامهای اعضای ارشد
دولت احمدی نژاد در <ایران>

عکسPresident :

حمید بقایی معاون اجرايي احمدي نژاد پس از بازجويي و
تفهيم اتهام با قرار بازپرس دادسراي انقالب بازداشت شد
 4خردادماه  ،1390رئيس جمهوري وقت در مراسم توديع
بقايي به عنوان رئيس س��ابق سازمان ميراث فرهنگي :بدانيد
بن��ده به عنوان كوچكترين ملت ايران ،تا روزي كه هس��تم
مدافع مستحكم ،محكم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم
بود
صفحات  2و 21

اول دفتر

مغالطه مخالفان اعتدال روی آب

مهرداد حسینپور

ان��دوه حاص��ل از تخريب محيطزيس��ت يک ط��رف ،حس��رت برآمده از
س��وءمديريتهاي مديران س��ابق در حفظ وتوسعه منابع طبيعي کشور يک
ط��رف؛ عذاب سياس��تزدگي و جناحگرايي رس��انههاي نامنصف در تحريف
سخنان زيستمحيطي حسنروحاني هم يکطرف .اگر آن دو فقره را درماني
باشد اين فقره آخر ،عالج شدني نيست چرا که ميوه تلخ يک مغلطه رسانهاي
اس��ت .پايگاههاي نفرت پراکني ،س��خن ديروز روحاني را که رابطه مستقيم
يا غير مس��تقيم تحريمهاي ظالمانه با موضوعات��ي همچون آب و طبيعت و
محيطزيست را تبيين ميکرد ،در قرائت کينه توزانه مخالفان دولت به نقد نه،
به اس��تهزا و ريشخند گرفتند .در منطق معيوب اين رسانهها نميشود از اين
گفت که زنجير تحريم ،گريبان همه چيز را با سماجت چسبيده است ،خواه
صنعت و بانکداري باشد يا بيمه و کشاورزي يا آب و محيط زيست .اص ً
ال بياييد
ميراث مديران سابق را درعرصه محيط زيست مرور کنيم:
چالشها و تنگناهاي محيط زيس��تي در ايران ،امروز بيش از گذشته خود
را نش��ان دادهاند ،زخمهاي کهنهاي که بهخاطر غفلتها و سوء مديريتها و
توجه به منافع آني و لحظهاي بر تن زيس��ت بوم ما نشسته بود ،حاال در اين
حوزه س��ر باز کردهاند و هر روز پردهاي خاکستري و دلهرهآور از حال و روز
زميني که در آن زندگي ميکنيم و هوايي که در آن تنفس ميکنيم و آبي که
از آن مينوشيم پيش روي نگاههاي نگرانمان به نمايش در ميآيد .ريزگردها
راه بر نفس کش��يدن و ديدن س��اکنان بيش از نيمي از پهنه ايران ميبندد و
همزمان زميني که بايد برکت س��فره هامان از آن برداش��ت و درو شود ،در
تب داغ و زجر آور تش��نگي ميسوزد .سيماي ترحم انگيز و رنجور درياچهها
و تاالبهايي که در زماني نه چندان دور زندگي در آنها س��رود سرخوش��انه
خود را ساز کرده بود ،قلبمان را ميلرزاند و اشک را بر همان چشمهاي نگران
جاري ميکند .از قهر طبيعت البته نبايد غفلت کرد اما زوال محيطزيس��ت،
سياهشدن هواي تنفس ،تلخش��دن آب آشاميدني ،هجوم سرطان به سينه و
سالمت ش��هروندان را نبايد در صورتحساب کساني نوشت که با زمينهسازي
براي پديدهتلخ تحريم ،فرصت اس��تفاده از منابع جهاني براي بهس��ازي وضع
محيط زيست را از کشور گرفتند؟ کاش اين مرثيه در همين جا پايان مييافت
و الاقل سوختن و خاکستر شدن جنگلهايمان و آلوده شدن زالل و روشنايي
رودخانههايمان را نميديديم .کاش فقط ريزگردها بودند که بايد در نفسهاي
روزانه خود با آنها ستيز داشته باشيم و ديگر هوا بهخاطر ميليونها خودروي
بياس��تاندارد و کم استاندارد و س��وخت بدون استاندارد آلوده نميشد! کاش
آنقدر عقالنيت و تدبير ميداش��تيم که از آنچ��ه زندگي امروز خود و آينده و
فرداي فرزندان بيگناهمان را ميسوزاند ،آتش تهيه براي حمالت سياسي و
رقابتهاي جناحي نميساختيم؛ تا که شايد زخمي بر حريف زنيم و آفريني
نصيب خود کنيم بيآنکه س��هم و تقصير خود از آنچه اکنون بهوجود آمده را
قبول کنيم .کاش مسئوليت بپذيريم و براي جبران گذشته پر تقصير آستين
همت باال زنيم چرا که آينده ايران با اين دشمنان کور و کر در خطر است!
دولت ،ستردن همه اين معضالت را در فضايي مهياتر ميبيند که سايه سنگين
تحريمهاي ظالمانه از س��ر کشور سبک شده باشد .اين منطق ،چه جاي ريشخند
دارد که رسانههاي رسوا زبان استهزا در سخنان رئيس جمهوري ميگشايند.
ارتباط مس��تقيم يا غير مس��تقيم بين نابهنجاريهاي زيست محيطي و
تحريمها آش��کارتر از آن اس��ت که نياز به بينه و برهان داشته باشد .البته از
منتق��دان آنيانديش دولت انتظاري جز اين نبود که اين س��خن روحاني را
خرج تمايالت جناحي خود کنند .اين نحوه واکنش نشان ميدهد که با وجود
خسارتهايي که در حوزه محيط زيست به بار آمده هنوز آنها بعد منطقهاي
و جهاني مس��ائل و معضالت محيط زيس��ت را درنمييابند؛ براي فهم اينکه
چرا «آب و باد و خاک و جنگل ميتواند به تحريمها گره بخورد» ،کافي است
نگاهي به  5الي  6ساله گذشته داشته باشيم .به زماني که بهخاطر يا به بهانه
تحريم ،بنزين پتروشيميها در س��کوت و اختناق رسانهاي وارد بازار مصرف
ش��د و عواقب و اثرات آشکار آن بر وضعيت هوا و سالمت مردم ناديده گرفته
ش��د .ديپلماس��ي منطقهاي در حوزه آب و محيط زيست بهطور کلي تعطيل
و از دس��تور کار خارج و اولويتهاي ديگري چون مديريت جهان در دس��تور
کار قرار گرفت.
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یادداشت

برندگان و بازندگان واقعي انتخابات ترکيه
احسان هوشمند

پژوهشگر اقوام

حزب عدالت و توسعه نتوانست به اهدافش براي
کسب اکثريت مطلق کرسيهاي انتخابات پارلماني
ترکيه دست يابد و بدين ترتيب نه تنها هدف تغيير
قانون اساسي و افزايش اختيارات رئيس جمهوري
به رويايي تلخ مبدل شد ،بلکه اين حزب را پس از
 13سال تکيه زدن بر قدرت در ترکيه براي به دست
گرفتن نخستوزيري هم نيازمند ائتالف با ساير رقبا ساخت.ائتالفي با رقبايي
بسيار متفاوت که باوجود احتماالت محدود براي آن ،ائتالفي بسيار شکننده
خواهد بود و بدين ترتيب کاب��وس دورههاي کوتاهمدت و گاه چندماهه عمر
و فعاليت دولتها ممکن اس��ت بار ديگر در افق سياس��ي ترکيه نمايان شود؛
کابوسي که خواب را از چشمان مردم ترکيه خواهد ربود.
هنگام ش��روع به کار حزب عدالت و توس��عه کمتر تحليلگري ميتوانست
پيشبيني کند که سيطره بالمنازع اين حزب بر قدرت در دولت حدود يک
و نيم دهه طول خواهد کش��يد ،اما راهبرد و رويکرد متفاوت و تازه اين حزب
بر ترديدها غلبه کرد و تلقي تازهاي از همزيس��تي اس�لام و مردمساالري راه
ت گرفتن قدرت توسط اين حزب محافظهکار در ترکيه براي
را براي به دس�� 
مدت  13سال هموار کرد .در حوزه داخلي تالش براي مبارزه با فساد گسترده
اقتصادي ،اق��دام براي حل و فصل درگيريهاي خوني��ن و پرتلفات با حزب
کارگران کردس��تان ترکيه با دهها هزار کش��ته و زخم��ي و در حوزه خارجي
کاهش تنشهاي ترکيه با همس��ايگان از مهمترين راهبردهاي حزب عدالت
و توس��عه اعالم ش��د.در دو دوره نخست حاکميت حزب آ.ک.پ در خصوص
راهبردهاي اعالم شده دستاوردهاي مثبتي عايد شد و دولت ترکيه به رهبري
رج��ب طيب اردوغان موفق به تثبيت وضعيت سياس��ي و اقتصادي کش��ور
توگوي
گرديد.نرخ رش��د اقتصادي ترکيه جه��ش قابل توجهي يافت و با گف 
نهادهاي امنيتي ترکيه با رهبر زنداني پ.ک.ک يعني عبداهلل اوجاالن راه براي
حل و فصل مسالمتآميز مسائل بيش از هر زمان ديگري مهيا شد.
شروع سلسه اعتراضهايي در خاورميانه موسوم به بهار عربي دولت ترکيه
را درگير مس��ائل کش��ورهايي نظير ليبي ،مصر ،عراق و سوريه کرد و بتدريج
و ب��ر خالف راهبرد اعالمي تنش صفر با همس��ايگان و کش��ورهاي منطقه و
در چرخش��ي عميق دولت ترکيه خود به يک��ي از بازيگران مرتبط با ليبي و
مصر و عراق و س��وريه مبدل ش��د.دخالتهاي ترکيه در مس��ائل داخلي اين
کشورها تا جايي پيش رفت که برخي جناحهاي رقيب در ترکيه و نيز برخي
کشورهاي همسايه ترکيه ،دولت ترکيه به رهبري آ.ک.پ را متهم به حمايت
از شبکههاي تکفيري و داعش نمودند .اين تحوالت البته براي اعتبار داخلي و
خارجي رجب طيب اردوغان و حزب عدالت و توسعه چندان کم هزينه نبود.
بسياري از جريانهاي رقيب در ترکيه رويکرد دولت آ.ک.پ را براي منافع ملي
ترکيه خطير و پرهزينه تلقي ميکردند.
همچنين انتشار برخي خبرها و اتهامها در خصوص دست داشتن برخي
نزديکان دولت ترکيه در پروندههاي فساد نيز اثر قابل مالحظهاي بر اعتبار اين
حزب بر جاي گذارد .در چنين شرايطي تالش رجب طيب اردوغان براي تغيير
قانون اساسي و افزايش قدرت و اختيارات رئيس جمهوري نيز نه تنها کارکرد
مثبتي براي باالبردن وزن سياس��ي حزب در پي نداشت ،بلکه به فرصتي در
دس��ت مخالفان مبدل شد تا رياست جمهوري ترکيه را متهم به تالش براي
نهادينه کردن ديکتاتوري کنند.
از دیگر سو حزب نوپای ه د پ یا حزب صلح و دمکراسی نیز با تغییر راهبرد
س��نتی جریانهای ُکرد ترکیه یعنی تأکید بر آرای مردم ُکرد جنوب ش��رقی
ترکیه راهبرد دیگری برگزید و برای نخس��تین بار با بر افراشتن پرچم ترکیه
در میتینگه��ای انتخاباتی ،خود را نه حزبی ُکرد بلکه حزبی برای کل ترکیه
معرفی کرد .حذف درخواست هایی چون تجزیه ترکیه یا فدرالی کردن اداره
کش��ور و نیز توجه به مشکالت سایر اقشار در ترکیه موجب شد تا گروهی از
چپ ها و مارکسیست های ترکیه ،جریان های فمینیست و سبزهای ترکیه نیز
به این حزب اقبال نشان دهند و در نتیجه این حزب توانست برای نخستین بار
سد ده درصدی ورود به پارلمان ترکیه را پشت سر گذارد.
ّ
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وزير راه و شهرسازي خبر داد:

آغاز عمليات آزادراه محور سبزوار -نيشابور -مشهد

وزير راه و شهرس��ازي گف��ت :در حال حاضر دو
هزار كيلومتر آزادراه در كش��ور وجود دارد كه طبق
برنامهريزي تا انته��اي دولت يازدهم بايد به  5هزار
كيلومتر برسد.
به گزارش ايسنا ،عباس آخوندي در آغاز عمليات
اجراي��ي آزادراه ح��رم ت��ا حرم در محور س��بزوار-
نيش��ابور -مش��هد بيان كرد :در حال حاضر ساخت
 1700كيلومتر آزادراه در دست مطالعه است و  1300كيلومتر ديگر نيز فعال
است .وي با بيان اينكه در خصوص شبكه راهها و حمل و نقل و با وجود حجم
راهها و آزادراههاي موجود در ش��رايطي هس��تيم كه نميتوانيم تأمين مالي
كنيم ،گفت :در حال حاضر در تنگناي ش��ديد مالي قرار داريم و چنانچه در
اين تنگنا نبوديم نيز امكان تأمين مالي حجم زياد راهها و آزادراههاي كش��ور
توسط دولت به تنهايي ممكن نبود .آخوندي با بيان اينكه بيش از  200هزار
كيلومتر راههاي مختلف از جمله راه روستايي در كشور وجود دارد ،گفت :براي
نگهداري معمولي اين راهها ساالنه  8هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم.
وزير راه و شهرسازي گفت :قطعه سبزوار -نيشابور -مشهد آزادراه حرم تا
حرم  4س��ال ديگر به اتمام ميرس��د ،برآورد مالي اين قطعه دو هزار و 500
ميليارد تومان است .وي با بيان اينكه براي ساخت سه هزار كيلومتر آزادراه به
 30هزار ميليارد تومان نياز داريم ،گفت :تأمين منابع اين حجم عظيم از طريق
بودجه دولتي ممكن نيست و چنانچه بخواهيم فقط از طريق منابع دولتي به
ساخت آزادراهها بپردازيم سرعت توسعه بسيار كند خواهد شد.
آخوندي با بيان اينكه هيچ كس با توس��عه كند راهها موافق نيست ،گفت:
در ح��ال حاضر با توجه به اينكه امكان تأمين مالي س��رمايهگذاري در بخش
ساخت آزادراهها با مشاركت بخش خصوصي فراهم است تمركز ما نيز به اين
س��مت معطوف شده به طوري كه در حال حاضر ساخت آزادراه مراغه-تبريز
و مراغه  -هش��ترود و حرم تا حرم با مش��اركت  70درصدي بخش خصوصي
انجام ميشود .وي با بيان اينكه بايد امكان سرمايهگذاري بخش خصوصي را
افزايش داد ،گفت :در گذش��ته مش��اركت بخش خصوصي در ساخت آزادراه
 60درصد بود كه اكنون اين ميزان به  70درصد رسيده و در آينده اين سهم
افزايش پيدا خواهد كرد.
جواب اینستاگرامی مطهری به کوچکزاده

الريجاني مسئوالن تشريفات مجلس را توبيخ كرد

علی مطهری در نامهای خطاب به مهدی کوچکزاده ،نس��بت به پوشش
نامناس��ب یکی از اعضای زن هیأت پارلمانی اروپا در دیدار با رئيس مجلس،
واکنش نشان داد و تأکید کرد که ميهمانان زن خارجی باید پوشش اسالمی را
به عنوان قانون در ایران رعایت کنند و مسئوالن تشریفات نیز دچار رودربايستی
نشوند .به گزارش ايسنا ،اين نماينده تهران در مجلس در جوابیهای در صفحه
اینستاگرام خود نوشت :قطعاً در این قضیه تشریفات مجلس مقصر بوده است
و بهتر بود روابط عمومی مجلس در اطالعیهای از مردم عذرخواهی میکرد و
هنوز هم دیر نشده است.
وي افزود :آن طور که من تحقیق کردم ،خانم مورد نظر در مالقات هیأت
با آقای بروجردی روسری داشته و در نتیجه ،آن قسمتهایی از بدن او که در
مالقات بعدی آش��کار است ،پوشیده بوده است .بعد از این جلسه به سرویس
بهداشتی میرود و هنگام خروج ،روسری نداشته و کاله مانندی بر سر داشته
است .افراد تشریفات باید به او تذکر میدادهاند که این کار را نکردهاند .اینکه
کار این خانم خصوصاً با توجه به اینکه اساس��اً لباس او هم مناس��ب جلس��ه
مالقات رس��می نبوده و ساک و کیفی هم بر دوش و دست دارد ،عمدی بوده
یا سهوی ،روشن نیست ولی به هرحال الزم است مسئوالن سیاست خارجی
کشور تذکر الزم را به هیأت مذکور بدهند.
به نوشته مطهري ،آقای الریجانی رئيس مجلس در مقابل عمل انجامشده
قرار گرفته و بعد از جلس��ه هم مس��ئوالن مربوط را توبیخ کرده است .اینکه
میفرمایید باید جلسه را ترک میکردند،با توجه به تبعات سیاسی آن درست
به نظر نمیرسد .اصوالً ایشان نسبت به مسائل مربوط به عفاف حساس است
واال دام��اد ما نمیش��د! اگر انتظار دارید که در بازگش��ت ب��ه منزل ،از طرف
همش��یره با کفگیر و لنگه کفش مورد اس��تقبال قرار گیرن��د ،چنین اتفاقی
نخواهد افتاد.

ذخيرهسازي  ۱۱۰هزار تن مرغ برای ماه مبارک رمضان

معاون ش��رکت پش��تيباني ام��ور دام با بيان اينک��ه حدود  ۱۱۰ه��زار تن مرغ در
س��ردخانههاي ش��رکت موجود اس��ت ،گفت :اين ش��رکت در قالب ط��رح ضيافت و
ب��راي تنظيم ب��ازار ماه مبارک رمضان از آمادگي کامل ب��راي توزيع مرغ منجمد بين
توزيعکنندگان برخوردار است.عباس والوزي در گفتوگو با فارس از آمادگي کامل اين
شرکت براي توزيع مرغ منجمد براي تنظيم بازار ماه مبارک رمضان خبرداد و گفت :در
قالب طرح ضيافت سهميه مرغ منجمد کليه استانها ابالغ شده است .وي با بيان اينکه
ذخاير مرغ منجمد شرکت حدود  110هزار تن است ،افزود :شرکت پشتيباني امور دام
آمادگي کامل براي توزيع مرغ منجمد به نمايندگان قانوني توزيع در استانها که داراي
معرفينامه و مجوز باشند را دارد.

بازداشت تعدادی از اخاللگران مراسم ارتحال امام

(ره)

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به
دس��تگیری تعدادی از اخاللگران مراسم ارتحال امام خمینی(ره) گفت :برخی از این
افراد بهصورت سازمانیافته قصد داشتند بهاسم افراد حزباللهی مراسم را بههم بزنند.
به گزارش تس��نيم ،اسماعیل کوثری با اشاره به برخی اتفاقات در مراسم ارتحال امام
خمینی(ره) ،درباره دس��تگیری برخی اخاللگران این مراسم اظهار كرد :ما همچنین
اطالع داریم و معتقدیم که باید با این افراد برخورد شود.وی تأکید کرد :برخی از این
افراد بهصورت سازمانیافته به مراسم آمده بودند و قصد داشتند ب ه اسم افراد حزباللهی
مراسم را بههم بزنند و حزباهلل را بدنام کنند؛ لذا باید با این افراد برخورد شود.

حوزه سالمت دغدغه اصلی مسئوالن و مقام رهبری است

رئيس س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت امام(ره) گفت :حوزه س�لامت اکنون در
جايگاهي اس��ت که دغدغه تمام مسئوالن نظام و شخص رهبر معظم انقالب قرار
دارد.ب��ه گزارش ايرنا «محمد مخبر» در جلس��ه امضاي تفاهمنام��هاي با وزارت
بهداش��ت در خصوص ساخت و تکميل  10بيمارس��تان در مناطق محروم کشور
افزود :تدبير و تعامل وزير بهداش��ت در اس��تفاده از ظرفيتهاي بخش غيردولتي
ميتواند الگويي براي ساير بخشها باشد .به گفته مخبر تالش ،توان و تعامل وزير
بهداشت و تدبير وي در استفاده از ظرفيتهاي غيردولتي موضوع ديگري است که
ميتواند به عنوان الگو در ساير بخشهاي کشور دنبال شود.

