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واقعیت پنهان
زیر غبار آلودگیهوا

کارشناسان در گفتوگو با «ایران» ،ادعای مخالفان دولت درباره کیفیت بنزین را نقد کردند
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظتمحیط زیست تهران به عنوان دو مرجع کنترل کيفيت بنزين ادعای
مخالفان مبنی بر این که کیفیت بنزین عامل آلودگی هوای کالنشهرها است را بی پایه و غیر علمی خواندند
کاتوزيان ،رئیس پژوهشگاه صنعت نفت  :آاليندگي در فصل زمستان يک پديده طبيعي موسوم به وارونگي هواست
محمد رستگاری ،معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظتمحیط زیست :منبع اصلی آلودگی هوا ،خودروهای فرسوده است نه بنزین
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 3نگاه به کاندیداتوری چشمگیر زنان
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گزارشی از یک خیابان پرماجرا در پایتخت

در اجراي کنسرت «زمين مقدس» مطرح شد

در پی موج اهانت های اخیر به زنان

اينج��ا عبادتگاهها به هم نزديکند .ظهر
و عص��ر ص��داي روحن��واز اذان در خيابان
ميپيچد ،ش��نبهها هموطن��ان يهودي به
کنيسهشان ميروند ،يکشنبهها هم صدای
ناقوس کليسا به گوش می رسد

گ��روه موس��يقي کر نامي��را در اجراي
متفاوتی که آن را «زمين مقدس» نامگذاري
کرد میهمانان شاخصی از جمله معصومه
ابتکار  ،محمود واعظي  ،علي جنتي و علي
مرادخاني داشت

در روزهايي كه زنان فهيم ،شايس��ته و
توانمند سرزمينمان در ستادهاي ثبتنام
حاضر و داوطلب نمايندگي براي انتخابات
خبرگان رهبري و مجلس ميشوند ،شاهد
موج اهانتها هستیم

 30تير تهران
نمونهای از
مدارای دینی
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حال زمين
خوب
نيست
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اول دفتـــر
ضرورت اميد و نشاط ملي
سيد رضا صالحي اميري

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

يکي از س��رمايههاي بيبديلي که در  37سال بعد از
انقالب شکوهمند اس�لامي موجب تقويت و مصونيت
جمهوري اسالمي از گزند مخاطرات و تهديدهاي دروني
و بيروني شده است ،بيترديد برگزاري انتخابات گوناگون
و مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خويش و انتخاب
نمايندگاني شايس��ته در تراز ملت بزرگ ايران است .در
شرايط امروز منطقه پرالتهابي مثل خاورميانه ،که اصلي ترين دغدغه و دلنگراني
اغلب کش��ورها رهايي از سايه ناامني و تهديد شوم تروريسم و راديکاليسم است،
برگزاري مستمر و بيوقفه انتخابات در همه دورهها و بدترين شرايط حتي در زمان
جنگ تحميلي و زير بمباران رژيم صدام ،موجب پديد آمدن امنيتي پايدار شده
که هيچ اسلحه و جنگ افزاري قادر به تأمين آن نبوده و نيست .بنابراين انتخابات
و صندوق رأي و رقابت سالم سياسي سرمايه بزرگي است که در آغاز فصل جديد
انتخابات پيش و بيش از هر موضوع ديگري در اين عرصه بايد به آن توجه کرد.
در شرايطي که همسايگان شرقي و غربي ما سالهاست براي تأمين امنيتشان
در حال مبارزهاند و خاک کشورشان ميدان نبرد قدرتهاي بيگانه است و درست
در زمانهاي که ويروس خانمانس��وز تروريس��م ،با تکثير قارچ گونه حتي امنيت
کش��ورهاي غربي را هم از بين برده اس��ت ،مردم ايران مش��تاقانه در تدارک دو
انتخابات مهم براي تعيين نمايندگان خود هس��تند .بررسي مسأله انتخابات در
چنين چش��م اندازي مس��ئوليت کارگزاران نظام را بيش��تر و حفظ و نگهداري
اين س��رمايه را ضروريتر مينمايد .تقويت اميدواري م��ردم به «اصالح» امور از
رهگذر«اعتدال» و با مدني ترين ابزار ،بزرگترين رس��الت دوس��تداران انقالب و
وفاداران نظام است و هر رفتار و گفتاري که خدشهاي در اين اميد وارد کند ،در
تعارض با اهداف انقالب و خواست و اراده عمومي ملت قرار دارد.
انتخابات و رأي مردم در باور دلس��وزان و صاحبان اصلي انقالب در نزديک به
چهار دههاي که از عمر آن ميگذرد ،هيچ گاه تزئيني و فرمايشي نبوده است و اگر
هم گروه و جرياني چنين نگاهي به رأي مردم داشتهاند ،منزوي شده و با روشن
شدن نيتشان ،سخنهاي فريبنده شان ديگر خريداري ندارد .بيتأثير کردن هر
اقدامي که مانع انعکاس صداي حقيقي ملت به صورت رسا ،شفاف و دقيق شود
وظيفه همه نهادهاي حاکميتي از جمله دولت و شوراي نگهبان است.
تاريخ پيش از انقالب يک درس مهم اگر داش��ته باش��د اين است که مجالس
دست نشانده و گوش به فرمان فقط پايههاي سيستم را لرزان ميکنند درحالي
که مجلس قدرتمند موجب تقويت همه ارکان نظام سياس��ي ميشود .اين يک
واقعيت اس��ت نمايندهاي که به رأي م��ردم تکيه دارد هيچ گاه برخالف مصالح
آنها عمل نخواهد کرد.
انتخاب مش��ي اعتدالي دولت تدبير و اميد در انتخابات  92با خواست و اراده
ملت نتيجه آگاهي مردمي اس��ت که بخوبي دريافتهاند افراطيگري چه بر س��ر
همسايگانش��ان آورده اس��ت .اجتناب از تندروي فلس��فه وجودي اين دولت و
رساترين صدايي است که از صندوقهاي رأي سال  92برآمد .بنابراين نمايندگان
واقعي ملتي که اين دولت را با رأي خود برس��رکار آوردهاند ،سنگ اندازي و مانع
تراش��ي در مس��ير دولت را همسو با خواس��ت عمومي مردم نخواهند دانست و
کوچک انگاشتن دستاوردهاي دولت را در تعارض با وظايف نمايندگي ميدانند.
صدايي که در مجلس آينده از راديو مجلس پخش خواهد شد بر اميد يک ملت
اثرگذار است .ملتي که با رأي خود پيام دادهاند :ما طرفدار اعتداليم.

خبــــــر
پليس امريکا  2سياهپوست را کشت

مقامهاي پليس امريکا اعالم کردند يک زن  55ساله و همسايه  19ساله وي
که بهدنبال مشاجره با يکديگر زخمي شده بودند ،به ضرب گلوله پليس شيکاگو
کشته ش��دند .به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس ،هر دو قرباني اين حادثه
سياه پوست بودند .اداره پليس شيکاگو تاکنون در معرض تحقيقات فدرال به
دليل استفاده از قوه قهريه بوده است .تحقيقات از پليس به دنبال کشته شدن
يک نوجوان سياه پوست توسط مأمور پليس در سال  2014آغاز شد.

عکس :علیرضا سلطانی  /موج

افزایش نقش زنان در انتخابات
مدافعان و منتقدان

موالوردی و
ابتکار علیه هتاکان
شکایت میکنند

رئيس جمهوري در مراسم گشايش كنفرانس بينالمللي وحدت اسالمي:

راه ریشه کنی تروریسم ،درمان تحجر است

آیا تضعیف سوریه به نفع دنیای اسالم و همسایگان مسلمان این کشور و موجب غنای
ترکیه ،اردن ،عربستان ،قطر و امارات است یا باعث خوشحالی اسرائیل خواهد شد؟

اگر پولی را که به امریکا برای خریداری موشک پرداخت کردهاید میان فقرای مسلمان
تقسیم کرده بودید ،جهان اسالم اين گونه گرفتار فقر نبود
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یادداشـــت
ناترازي بزرگ و ضرورت سازگاري ملي
محمدصادق جنان صفت

روزنامه نگار

ناترازيه��اي زندگي ايراني��ان در برش تاريخي
که در آن به س��ر ميبري��م در حوزههاي فرهنگ،
سياس��ت ،اقتصاد و در امور اجتماعي را ميتوان با
کمي جديت و کالبدشکافي ديد و نشان داد.
يک��ي از ناترازيهايي که اين روزها ش��اهد آن
بوديم و در ميدان سياست داخلي رخ داد ،ثبت نام
 12هزار نفري براي دستيابي به  300صندلي مجلس است .سرچشمه اين
ناترازي در فقدان توازن س��اخت احزاب سياس��ي در ايران است که در آن
صده��ا طيف و گروه و جمعيت وجود دارن��د اما هيچ حزبي به نام خود در
انتخابات شرکت نميکند و با عناوين جبهه ،ائتالف ،مجمع و ...در انتخابات
حاضر شدهاند.
ناترازي ديگر در همين سپهر سياست به بازدهي و مقيد بودن نمايندگان
کنوني مجلس نس��بت به مزيتهاي به دست آمده وجود دارد که در پايان
سال دوره فعلي هرگز کارنامهاي از آنها منتشر نميشود .يکي از ناترازيها
در سياس��ت خارجي و البته در ذهن برخي افراطيون نيز اين اس��ت که در
يک لحظه از زمان ميخواهند با همه دنيا بجنگند و ...اما ناترازيها در حوزه
اقتصاد متأسفانه به طور جدي با شهروندان در ميان گذاشته نشده است و
ايرانيان از ژرفاي فاجعه رخ داده در  8س��ال فعاليت دولتهاي نهم و دهم
اطالع ندارند .پيامدهاي ناشناس  8سال سياستگذاري بر مبناي تودهگرايي
از س��وي يک گروه نه چندان نيرومند از نظر کارشناسي و همراهي پنهان
و پيداي نيروهاي سياس��ي با اين گروه کوچک اکنون س��ر باز زده است و
جامعه ايراني را دچار بهت و حيرت کرده است.
ناترازي در ميزان سرمايه موجود در درون مرزهاي ملي و سرمايه مورد
نياز براي دس��تيابي به رش��د  8درصدي بس��يار نااميدکننده اس��ت .ايران
دستکم  28ميليارد دالر سرمايه ارزي خارجي ميخواهد که به تن اقتصاد
ناتوانش تزريق شود اما در  3دهه اخير به طور ميانگين کمتر از  3ميليارد
دالر سرمايه خارجي جذب کرده است.
نات��رازي در صندوقهاي تأمين اجتماعي و بازنشس��تگان که آنها را در
ش��رايط ورشکستگي قرار داده است .ناترازي در درآمدهاي احتمالي دولت
از ص��ادرات نفت و حجم تعهدات دولت به ش��هروندان مثل پرداخت يارانه
نقدي ،پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان دولت ،پرداختها بابت دفاع از
کشور و هزينههاي عمراني نيز بسيار تأسفبار است.
ناترازي در حجم منابع آب کشور و آبي که براي توليدنياز است ،ناترازي
در مناب��ع اعتب��اري بانکها و حج��م تقاضا براي منابع بانک��ي ،ناترازي در
سياس��تگذاري اقتصادي ميان دولت و مجل��س ،دولت و نهادهاي قدرت را
نيز بايد در فهرست ناترازيها گنجاند.
اما ناترازي بزرگ که شايد اکنون به چشم نميآيد ميان عرضه و تقاضاي
نيروي کار تحصيلکرده اس��ت؛ در چند س��ال س��پري ش��ده به رغم ايجاد
اش��تغال ناچيز در اقتصاد ،نرخ بيکاري افزايش نيافته است به دليل کاهش
فش��ار عرضه نيروي کار در نتيجه گسترش س��ريع دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي ،نااميدي جوانان از پيدا کردن ش��غل و خروج موقتي از بازار
کار و ادامه تحصيل در دانش��گاهها به اميد پيدا کردن شغل در آينده است.
نکته مهمي که در اين ميان مطرح اس��ت ميزان بازگشت اين گروه به بازار
کار است که اطالع دقيقي از اين ميزان در دست نيست.
ب��رآوردي که روي عرضه نيروي کار بر اس��اس ميزان ثبتنامش��دگان
دانش��گاهها و فارغالتحصيالن ،جمعيت در ح��ال تحصيل و جمعيت داراي
تحصي�لات عالي صورت گرفته ،نش��ان ميدهد که در طول برنامه شش��م
توس��عه ،تعداد ثبتنامش��دگان در دانشگاهها ،س��االنه يک ميليون و 266
هزار نفر بوده و بيش از  70درصد از س��هم ثبتنامشدگان در دانشگاههاي
کش��ور در سطوح کارشناسي و کارشناسي ارشد هستند و همچنين ساالنه
 996هزار نفر از دانش��گاه فارغالتحصيل ميشوند .بر اين اساس پيشبيني
ميش��ود ،نرخ مش��ارکت در حدود  5/40درصد افزايش يافته و متوس��ط
ساالنه عرضه نيروي کار حدود  680هزار نفر خواهد بود.
ادامه در صفحه 22

یادداشـــت
کالبدشکافی سه گام منفی امریکا
حسین قریبی

کارشناس مسائل حقوقی بینالمللی

در روزهای اخیر عناصر و ابعاد مختلف س��ه موضوع
متفاوت در روابط ایران و امریکا با هم همراه ش��ده و هم
رس��انههای خارجی و هم داخلی را دچار برداش��تهای
بعضاً نادرست کرده است .در این یادداشت قصد بررسی
ارتباط بینابین س��ه موض��وع بدون ورود ب��ه ماهیت و
جزئیات آنها را دارم:
٭ موضوع اول ،بحث اجرای برجام است که پس از طی مراحل مقدماتی پیشبینی
شده در متن سند مورد توافق در وین ،به مرحله اصلی و البته مهمترین مرحله آن یعنی
«مرحله اجرایی» رسیده اس��ت .با انجام مقدمات الزم از سوی کشورهای متعهد در
برجام ،موانع اجرای این سند برطرف شده و از جمله در نامه هفته گذشته ( 28آذرماه)
جان کری به محمدجواد ظریف ،بر تعهد امریکا به اجرای برجام تأکید جدی شده است.
این نامه در واکنش به هشدار وزیر محترم امور خارجه در مورد مصوبه کنگره در ایجاد
محدودیت روادید برای اتباع خارجی برخی کشورها که به ایران سفر کرده باشند و اثر
آن بر اجرای برجام ،ارسال گردید .ایران اعالم نموده و دستور اکید رهبر معظم انقالب
هم مقرر ساخته که دولت با دقت و حساسیت الزم نسبت به اجرای تعهدات طرفهای
مقابل در چارچوب اجرای برجام ،نظارت کافی اعمال نماید.
٭ موضوع دوم ،پرداخت خسارت به کارکنان سابق سفارت امریکا در تهران میباشد
که ظاهراًپس از پیگیریها و فشارهای مستمر وکال و محافل حامی آنها ،براساس مصوبه
جدید کنگره که جمعه گذشته به امضای باراک اوباما رسیده است ،تصمیم گرفته شده
که فع ً
ال از محل جریمه دریافتی از شرکتها و بانکهایی که قانون تحریمهای ایران
را نقض کرده باشند ،مبالغی به هر یک از آنها یا بازماندگانشان پرداخت شود .به طور
مشخص منبع این پرداخت از محل جریمه حدود  9میلیارد دالری است که در سال
جاری از سوی بانک فرانسوی «بیانپی پاریباس» به اتهام نقض تحریمهای ایران ،کره
شمالی و کوبا به دادستانی کل امریکا پرداخت شده است.
٭ موضوع س��وم ،ارائه نامهای با امض��ای  226نماینده مجلس نمایندگان از دو
حزب دموکرات و جمهوریخواه به دیوان عالی امریکا با هدف اعمال فشار به دیوان
به منظور اثرگذاری بر رأی آتی دیوان در پرونده اموال بانک مرکزی ایران است که
از دادگاه بدوی نیویورک به این دیوان ارجاع شده است .در این پرونده اموال بانک
مرکزی به مبلغ حدود یک میلیارد و  750میلیون دالر به واسطه یک مؤسسه مالی
اروپایی به سیتی بانک نیویورک منتقل شده و در آنجا توسط صاحبان احکام قضایی
علیه دولت ایران توقیف و منتظر رأی اس��تیناف دیوان عالی امریکا میباش��د .در
مردادماه گذشته ،دولت امریکا (قوه مجریه) هم الیحه مشابهی علیه بانک مرکزی
به دادگاه ارائه کرده بود .هدف ارسال کنندگان این مکتوبات ،تأکید بر لزوم مصادره
اموال بانک مرکزی ( 1/75میلیارد دالر) به نفع ش��اکیانی است که احکام دریافت
خس��ارات علیه دولت ایران از محاکم امریکا دریافت کردهاند (ماهیت و مشروعیت
این احکام کام ً
ال مردود است که وارد جزئیات آن نمیشوم).
٭ تردیدی نیس��ت که اختالفات عمیق ایران و امریکا و دش��منی امریکايیها با
جمهوری اس�لامی ایران محدود به یک یا چند موضوع نیست .در طول نزدیک به
چهار دهه از عمر انقالب اس�لامی ،همواره و به فراخور شرایط ،مجموعه حاکمیت
امریکا از ابزارهای مختلفی از جمله از طریق وضع قوانین یکجانبه فرامرزی تا وضع
تحریمها و متعاقباً بهرهگیری از س��از و کارها و ابزارهای تنبیهی شورای امنیت در
این راستا تا نقض مصونیت دولت ایران و نهادهای حاکمیتی وابسته ،همچون بانک
مرکزی برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده کرده است .مذاکرات منجر به توافق
برجام با هدف حل و فصل یکی از موضوعات فیمابین از جمله ذیل صالحیت شورای
امنیت سازمان ملل انجام شده که براساس آن دو طرف  5+1و ایران متعهد شدهاند
که تکالیف خود را ایفا کرده و هرگونه اختالف ناشی از تفسیر و اجرای مفاد این توافق
را براساس ساز و کار حل و فصل اختالفات در متن برجام پیگیری کنند.
٭ حدود و ثغور موضوع برجام روشن و دقیق بوده و متمرکز بر موضوع هستهای
و تحریمها و ابزارهای فش��ار مرتبط با این موضوع میباش��د .در عین حال به یاد
داشته باشیم که اجرای کامل هیچ توافقی بدون حسن نیت و ایجاد فضای مناسب
برای اجرای آن توافق میس��ر نیست .اقدام کنگره امریکا در قرار دادن یک موضوع
غیر مرتبط در مصوبه بودجه س��االنه (به نفع کارکنان س��ابق س��فارت امریکا در
تهران) و دخالت قوای مقننه و مجریه در کار قضات دیوان عالی امریکا آن هم در
ش��رایطی که اصوالً احراز صالحیت دادگاههای امریکا نس��بت به دولتهای دیگر،
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سيدحسن نصراهلل :اسرائيل در داخل و خارج نگران باشد

س��يد حسن نصراهلل ،دبيرکل حزباهلل لبنان به مناسبت هفتمين روز شهادت
س��مير قنطار ،از رهبران مقاومت ،تصريح کرد :اس��رائيليها در داخل و خارج بايد
نگران باشند و ترساندن ما فايدهاي ندارد .سيد حسن نصراهلل اظهار داشت :اسرائيل
خواه��ان از بين بردن هر طرح مقاومت مردمي س��وريه در جوالن بود و به همين
دليل تمامي افرادي را که منتسب به اين مقاومت بودند ،تحت تعقيب قرار ميداد
و هر شخصي فقط به صرف وابسته بودن به اين مقاومت بازداشت يا کشته ميشد.
اسرائيل معتقد است آن کسي که با اسرائيل ميجنگد جاسوس ايران است.

