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انفجار خونین دمشق
دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت

انتقا م شکست آستانه
مقابلساختماندادگستری
دشمنان سوریه که در نشست آستانه
نتوانستهاند به اهداف خود دست یابند
بار دیگر سیاست انفجارهای خونین را
در پیش گرفتهاند چنانکه یک انفجار
تروریستی در داخل ساختمان دادگستری
در منطقه «الحمیدیه» واقع در دمشق،
پایتخت سوریه به وقوع پیوست که به
دنبال آن دهها نفر کشته شدند

رشد اقتصادی کاغذی

گروه اقتصاد س��خنگوی دولت در آخرین نشست خود از
اعداد و ارقامی لب به س��خن گش��ود که در
نقش�ــه راه
طول یکس��ال گذشته برای هر یک از آنها اما
و اگر و ابهامات گستردهای وجود داشته است.
محمدباق��ر نوبخت در آخرین نشس��ت خبری خود از پرداخت
تس��هیالت به تولید س��خن گفت و اعالم کرد :از ابتدای سالجاری
تاکن��ون به  ۲۴هزار و  ۱۳۳واحد تولیدی کوچک و متوس��ط نیمه

وقتی ترکیه
بر اهداف پنهانی خود
اصرار میکند!

کش��ورهای ای��ران ،روس��یه و ترکیه با
صدور بیانیهای مشترک در سومین دور
پرونـــــده
مذاکرات آس��تانه بر پایبندی به تقویت
آتشبس در سوریه تاکید کردند.
نشست «آستانه  »3دیروز در حالی با تاکید بر پایبندی به
تقویت آتشبس در س��وریه به کار خود ادامه داد که معارضان
س��وریه در روزهای اخیر اعالم کرده بودند حاضر نیس��تند در
مذاکرات آس��تانه ک��ه از دو روز پیش در پایتخت قزاقس��تان
برگزار شده شرکت کنند.

حمایت از روی ناچاری
صفحه 2

چالش

سرمقاله

چشمها به ایران 96
یادداشت

یادداشت
یک

پیامهای آستانه
تو با قلب ویرانهی من
چه کردی؟

سرمقاله

س��ال  1395ب��ه روزه��ای پایانی
رس��یده و ملت ب��زرگ ایران برای
سنت باس��تانی اس��تقبال از بهار
برای آغاز س��ال نو آماده میشوند.
س��ال  95در حال��ی ب��ه پای��ان
قاسم غفوري میرس��د که یکی از س��الهای پر
تحول در صحن��ه بینالملل بود .از آمدن ترامپ به
کاخ ریاس��ت جمه��وری آمری��کا گرفت��ه تا خروج
انگلی��س از اتحادی��ه اروپ��ا ،از نزاعهای گس��ترده
امنیتی در غرب آس��یا با محوریت س��وریه ،عراق و
فلس��طین تا جنایات س��عودی در یم��ن و بحرین.
بازی چند الی��ه ترکیه در منطقه و صحنه جهانی
که فضایی سراس��ر آش��وب را به همراه داش��ت و
کودتای تابس��تان علی��ه اردوغان رئی��س جمهور
بهان��های ب��رای تش��دید س��رکوبگری داخلی و
مداخ�لات خارج��ی آنکارا ش��د ک��ه اوج آن را در
تنش��های اخی��ر ترکیه ب��ا اتحادیه اروپ��ا میتوان
مش��اهده کرد چنانکه بسیاری بر این عقیدهاند که
اردوغ��ان با بحرانس��ازی جهانی و ایج��اد فضای
احساس��ی به دنبال س��وق دادن مردم به پذیرش
تغییر س��اختار سیاس��ی از پارلمانی به جمهوری و
تحقق پادشاهی وی است.
ایران اسالمی نیز در سال  95با تحوالت تلخ و
شیرین بسیاری همراه بوده که درس و عبرتهای
بس��یاری را برای خود به همراه داشته که میتواند
چراغ راهی برای سالهای آینده باشد.
ح��وادث تلخی همچ��ون فیشه��ای نجومی
ی��ا همان حقوقه��ای غیر قانون��ی و چندین مورد
اختالس میلیاردی که دل ملت و رهبر انقالب را به
درد آورد در کنار حوادث تلخی چون پالسکو و نیز
درگذشت هنرمندان و چندین نفر از اصحاب رسانه
در جمع حوادث تلخ و ناگوار قابل بیان است .آشکار
شدن بدعهدی آمریکا و عدم پایبندی آن به برجام
و البته دس��تاوردهای ایران در حوزه دیپلماسی که
تالشهای دستگاه دیپلماسی به حضور هیاتهای
متع��دد در ایران و امضای تفاه��م نامههای متعدد
همراه بود .در حوزه امنیتی نیز کشف و نابود سازی
چندین ش��بکه تروریس��تی در حضور غرور آفرین
ایران در عرصه مبارزه با تروریسم از جمله در عراق
و سوریه که ضمن دور ساختن تهدیدات امنیتی از
مرزها نام ایران را به عن��وان محور اصلی مبارزه با
تروریس��م جهانی اس��ت .در حوزه امنیتی فرزندان
این س��رزمین در ارتش و سپاه با برگزاری چندین
رزمایش اقت��دار ایران را در برابر تهدیدات خارجی
به نمایش گذاش��ت .برگزاری اجالس انتفاضه سوم
در ایران در اواس��ط اس��فند نی��ز از جمله تحوالت
مهم سال  95بود که باردیگر نام ایران را به عنوان
حامی مظلومان و مقابله کننده ظالم ،محور محافل
رسانهای و سیاسی جهان ساخت.
ام��ا اوج رویدادهای س��ال  1395را در تکرار
حماس��ه مل��ت بزرگ ای��ران در  22بهمن ش��اهد
بودیم .روزی که مل��ت ایران در کنار بیان گالیهها
و مطالب��ات خود بر اصل حمایت از نظام و رهبری
تاکید کردند و به جهانیان نشان دادند که این ملت

فع��ال و فعال اعتباری ح��دود  ۱۶هزار و  ۷۴۷میلی��ارد تومان به
عنوان سرمایه در گردش تسهیالت داده شده است.
این گفته وی در حالی مطرح ش��ده که در یکس��ال گذش��ته
اخبار و مستندات زیادی مبنی بر تعطیلی کارخانجات و واحدهای
تولیدی در کش��ور صادر ش��ده و هیچیک از متولیان پاسخی برای
آن ندادهاند و همواره ب��ه گونهای عمل کردهاند که حوزه صنعت و
تولید رو به رونق بوده و...
صفحه 5

مقبولیت روحانی بین جریانهای سیاسی

تاکید بر پایبندی به تقویت آتشبس
در نشست آستانه 3

چشمها به ایران 96

سال شانزدهم

سیاست روز ادعای شرایط مطلوب اقتصادی کشور را بررسی میکند؛
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روابط آنکارا  -برلین
بر لبه پرتگاه
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پرونده دستمزد ۹۶بسته شد؛

حداقل دستمزد ۹۳۰هزار تومان
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دلنگاره
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بی تو بهار نمیشود
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سنت پسندیده یاد اهل قبور در روزهای پایانی سال؛

سال را با یاد شهدا بدرقه کنیم
صفحه 4

1

دلنگاره
هرگز از آرمانهای خود دست نخواهد کشید.
آنچه ذکر ش��د بخش کوچکی از طیف گسترده
تحوالتی بوده که در س��ال  95روی داد .اما بررس��ی
تقویم س��ال  96و نیز تحلیلی بر آنچه در س��ال 95
گذش��ت نش��ان میدهد که س��ال آتی نیز چش��م
جهانیان به جمهوری اس�لامی و ملت ایران اس��ت.
در حوزه سیاست داخلی انتخابات ریاست جمهوری
از مهمترین تحوالت عرصه سیاس��ی اس��ت .در کنار
آنچه در آرایش جریانهای سیاسی قابل توجه است
و جهانی��ان را از هم اکنون به خود معطوف س��اخته
چگونگ��ی حضور ملت ایران در این انتخابات اس��ت.
ملت ایران با حماسه حضور در انتخابات گذشته پیوند
میان ملت و نظام را به نمایش گذاشتهاند و اکنون نیز
جهان در انتظار آن است تا از میزان حضور ملت ایران
در انتخابات به عنوان مولفهای برای برنامهریزی یک
ساله برای چگونگی تعامل یا تقابل با ایران بهره گیرند.
قطعا دشمنان این مرزو بوم برآنند تا در صورت حضور
کم رنگ م��ردم در انتخابات به عنوان مولفهای برای
افزایش فشارها بر ایران بهره گیرد.
در حوزه اقتصادی چنانکه از سال  95بر میآید
رویکرد به اقتصاد مقاومتی و البته مبارزه با فس��اد
اصلی مهم اس��ت .رویکردی ک��ه ضمن خودکفایی
و حرکت کش��ور در مس��یر توس��عه و پیش��رفت
زمینهس��از از میان رفتن توهم کشورهایی میشود
ک��ه تص��ور دارند نی��از اقتصادی ایران زمینهس��از
پذیرش زیادهخواهیه��ای آنان در حوزه اقتصادی
و سیاس��ی میشود .بس��یاری ایران را الگویی برای
خ��ود میدانن��د و تحقق اقتص��اد مقاومتی آن هم
در ش��رایطی که نظام لیبرالیس��م رو به افول است
میتوان��د ای��ران را در حوزه اقتصادی ب��ه الگویی
جهانی مبدل سازد.
اما اصل مهمی که در س��ال  96مطرح اس��ت
و جهان را قطعا به خود معطوف س��اخته چگونگی
رویکرد ایران در عرصه سیاست خارجی است .محور
این اصل نیز چگونگی ایس��تادگی ای��ران در قبال
آرمانها و ارزش��هایی اس��ت که همواره زمینهساز
ارتقای جایگاه جهانی ایران ش��ده است .چگونگی
مقابله ب��ا تهدیدات آمریکا و نی��ز ادامه حمایت از
مقاومت منطقه با محوریت مبارزه با تروریس��م در
ع��راق و س��وریه و نیز حمای��ت از مظلومان جهان
همچون ملت فلسطین ،بحرین و یمن از محورهای
اصلی این مهم اس��ت .موضعگیری ای��ران در این
حوزهها نکت��های بس مهم ب��رای بازیگران صحنه
جهانی اس��ت چرا ک��ه هرگونه عقب گ��رد در این
حوزهها زمینهس��از پیش��روی دشمنان برای حذف
ای��ران از صحنه منطق��ه خواهد ش��د و آنها برای
رس��یدن به این امر لحظه ش��ماری کرده و از هیچ
اقدامی نیز فروگ��ذار نخواهند بود .برآیند تحوالت
نش��ان میدهد ایس��تادگی ایران در روند تحوالت
منطقه با توجه به سیر تحوالت سال  95در نهایت
میتوان��د تحق��ق بخش اه��داف کالن ایران مبنی
ب��ر برق��راری ثب��ات و امنیت دائم��ی در منطقه و
نقشآفرینی ایران در عرصه جهانی باشد.
با توجه به آنچه ذکر ش��د میتوان گفت سال
 96نیز چش��م جهانیان به حماسههای ملت ایران
است که همواره نقش��ی تعیینکننده در معادالت
منطقهای و جهانی داشته است.

یادداشت یک

بی تو بهار نمیشود
محمد رضا آقابابایی

کهنه س��ال  1395دارد جول و پالسش را جمع میکند و میرود کنار
خاطرات غبار گرفته جاگیر شود.
ح��اال که نگاهش میکنی اگر بخواهی اتفاقاتش را فهرس��ت کنی،کاغذ
س��یاه کردهای میش��ود از کلماتی که تلخی ش��ان کم هم نیست،سالی را
عضو کمیته سه نفره بررسی مدرک تحصیلی
برادر رئیسجمهور با اشاره به نهایی شدن گزارش
پرون��ده گفت :از نظر ما تخلف در پرونده تحصیلی
حسین فریدون محرز است.
س��یدمحمدجواد ابطح��ی نماین��ده م��ردم
خمینیش��هر در مجلس شورای اس�لامی ،درباره
آخری��ن وضعی��ت پیگی��ری پرون��ده تحصیل��ی
حس��ین فریدون دس��تیار وی��ژه و برادر حس��ن
روحان��ی رئیسجمه��ور گف��ت :بع��د از مکاتبات
و مصاحبههای��ی که با دس��تاندرکاران دانش��گاه
شهید بهش��تی ،وزارت علوم و س��ازمان سنجش
داش��تیم و رؤیت مدارک گزارش��ی درب��اره نحوه
جذب حسین فریدون در رش��ته روابط بینالملل
پردیس دانش��گاه شهید بهشتی تنظیم شده است
که تقدیم کمیسیون آموزش خواهد شد .وی ادامه
داد :گزارش با توجه به مدارک و مس��تندات تهیه
شده است و در جمعبندی آن به تخلفات سازمان

هم که میآید هزار جور میش��ود دید و از آن نوشت،اما من دلم میخواهد
چشمهایم را ببندم و از خدای مهربان بخواهم که بهار پیش رو ،بهاریترین
به��ار عمرمان باش��د با ظهور به��ار جانها و خرم��ی روزگار،دلم میخواهد
اینچنین اس��تغاثه کنم با او که ای صاحب الزمان،ای بهار زمان ،نه به خاطر
م��ا که برای حضورت حاضر نش��دهایم ،ک��ه برای التیام دله��ای پر درد و
چش��مهای پر اشک کودکان صعده و صنعا و الفوعه و کفریا ،بیا و این شب
طوالن��ی هجران را پایان ده که بهار ،بهار نمیش��ود بی تو ،امس��ال ،س��ال
نمیشود بی تو!

تخلف در پرونده تحصیلی حسین فریدون محرز است

سنجش و دانشگاه شهید بهشتی در جریان پرونده
تحصیلی حسین فریدون اشاره شده است.
ابطحی با تأکید بر اینکه روال جذب حس��ین
فری��دون ،طبیع��ی و قانون��ی نبوده اس��ت ،گفت:
کمیسیون آموزش در این باره تصمیم خواهد گرفت
و سپس موضوع به مجلس ارجاع خواهد شد.
عضو کمیته سه نفره بررسی مدرک تحصیلی
برادر رئیسجمهور به ثبتن��ام غیرقانونی ،فقدان
مدارک الزم و عدم تأیید از سوی گروه مربوطه در
دانش��گاه شهید بهشتی اشاره کرد و اظهار داشت:
از نظ��ر م��ا تخل��ف در پرونده تحصیلی حس��ین
فریدون محرز اس��ت و پرونده مشمول اعمال ماده
 236خواهد شد.
به گزارش فارس ،براساس ماده  236آییننامه
داخلی مجلس شورای اسالمی ،هرگاه حداقل 10

محسن رضایی:

وضعیت اقتصادی و معیشت مردم ضعیف است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام وضعیت اقتصادی و معیشت مردم را
ضعیف عنوان کرد و گفت :اگر بخواهیم اقتصاد و صنعت کشور متحول شود
افراد انقالبی باید وارد میدان شوند و کشور را از مشکالت معیشتی ،اقتصادی،
کشاورزی ،صنعتی نجات دهند.
محسن رضایی در اجالس مجمع عمومی بسیج استان لرستان ،وضعیت
اقتص��ادی و معیش��ت مردم را ضعی��ف عنوان کرد و اف��زود :اکنون در تولید
خودروهای ملی ،معیش��ت اقتصادی ،صنعت و کش��اورزی عقب هستیم که
بای��د در ای��ن حوزه به رهبر انقالب اس�لامی ب��ار دیگر لبی��ک بگوییم و به
مسئولیتهایی که بر دوش ماست عمل و ادای دِین کنیم.
وی با بیان اینکه در هفتههای آینده موصل آزاد میش��ود ،افزود :ما باید
ب��ه منطقه خاورمیانه و اهداف خود نظ��م دهیم؛ بعد از آزادی موصل به فکر
س��اماندهی و نظم دادن حلب ،سوریه و عراق باشیم که اگر این کار را نکنیم
ترکیه و عربستان این کار را انجام میدهند و بار دیگر صدام در مرزهای ایران
پیدا میشود و زحمات ما از بین میرود.
وی ب��ا بیان اینکه م��ا به دنبال ای��ران منطقهای با دیپلماس��ی انقالبی
هس��تیم اظهار کرد :دول��ت ،مجلس ،قوه قضائیه باید انقالبی ش��وند چرا که
مسئولیت سنگینی بر دوش افراد انقالبی قرار دارد؛ ما باید ایران منطقهای را
با دیپلماسی انقالبی بسازیم.
رضای��ی با بیان اینکه ایران به دنبال خاموش کردن جنگ اس��ت تاکید
ک��رد :برخی ایران را به جنگطلبی مته��م میکنند؛ درحالی که ما به دنبال
خاموش کردن جنگ هس��تیم ،این را مبارزات م��ا در مقابل صدام ،داعش و
تکفیری و کمک به فلسطین و جنگ  33روزه به خوبی نشان میدهد.
وی دیپلماس��ی انقالب��ی را نه افعالی و نه ماجراجو عن��وان کرد و اظهار
داشت :در دیپلماسی انقالبی یکجا نرمش قهرمانانه و یکجا سیلی محکم به
متجاوز میزنیم؛ ما به دنبال ایستادگی و خاموش کردن جنگ هستیم.

نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیس��یونها ،عدم
رعایت ش��ؤونات و نق��ض یا اس��تنکاف از اجرای
قانون یا اجرای ناقص قانون توس��ط رئیسجمهور
و یا وزیر و یا مس��ؤوالن دستگاههای زیرمجموعه
آن��ان را اعالم کنن��د ،موضوع بالفاصل��ه از طریق
هیأترئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط
ارجاع میش��ود و کمیس��یون حداکث��ر ظرف 10
روز موضوع را رس��یدگی و درص��ورت وارد بودن
ب��ا اظهارنظ��ر صریح ،گ��زارش خ��ود را از طریق
هیأترئیسه به مجلس ارائه میدهد.
در تبصره  1این ماده تصریح ش��ده است که
چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع
جهت رس��یدگی به ق��وه قضائیه و س��ایر مراجع
ذیصالح ارس��ال ش��ده تا خارج از نوبت و بدون
تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.

دبی��ر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام مش��کالت اقتصادی کش��ور را
نش��أتگرفته از این دانست که هنوز انقالب وارد اقتصاد نشده است و تصریح
ک��رد :نیروهای انقالبی هنوز وارد اقتصاد نش��دهاند؛ اگ��ر بخواهیم صنعت و
کش��اورزی کشور متحول ش��ود انقالب باید وارد اقتصاد شود و سیاستهای
رهبری را اجرا کنیم.
رضای��ی ادامه داد :اگر انقالب وارد اقتصاد ما ش��ده بود ،االن کاالهای ما در
بازارهای عراق و سوریه پر شده بود اما اکنون کاالهای ترکیه در این بازارها جریان
دارد .وی به نقش مردم در طرح ایالتهای اقتصادی هم اشاره کرد و افزود :اگر به
مردم و جوانهای لرستان میدان داده شود میتوانند اقتصاد را شکوفا کند.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای حل مش��کالت
اقتص��ادی باید لش��کر بزرگ مردم��ی ایجاد کنی��م ،افزود :ما دانش��مندان،
مبتکران ،متخصصان و مهندس��ینی داریم که اگر به آنها اختیار داده ش��ود
میتوانند ش��هرها و روس��تاها را آباد کنند ،اقتصاد بدون حضور مردم درست
نمیشود و از طرفی با لشکر دولتی هم کار به جایی نمیرسد.
رضایی تجمعات برخی از نیروهای سازمانی برای پیگیری مطالبات خود
را دور از ش��ان جمهوری اسالمی دانس��ت و گفت :راهها و وضعیت مدیریت
فعلی برای حل مش��کالت اقتصادی کش��ور دیگر پاس��خگو نیست و تنها راه
انقالبی اس��ت که طبق تاکیدات رهبر معظم انقالب میتواند مشکالت را حل
و فصل کند .وی کشور را نیازمند یک تحول بزرگ از سوی نیروهای انقالبی
عنوان کرد و اظهار داشت :نیروهای انقالبی چه در داخل و چه در خارج باید
وارد میدان شوند به رهبری لبیک بگویند و مسئولیتها را بپذیرند.
رضایی در ادامه افزود :اکنون نوعی سردرگمی در تخصصها وجود دارد
که مس��ئله هدایتگری ،یکپارچهسازی ،محرک بودن و تشویقگری میتواند
راهگشا باشد.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام با بیان اینکه  50هزار کس��ب و
کار کوچک در کش��ور وجود دارد افزود :متاس��فانه کسب و کارهای کوچک
و متوس��ط در کش��ور با هم ارتباط ندارند ،امروز  5هزار کس��ب و کار از بین
میرود فردا  5هزار کسب و کار به وجود میآید.

تو با قلب ویرانهی من
چه کردی؟
«وطن��م ای ش��کوه پابرج��ا ،در دل التهاب
دورانها»« ،ایران اگر دل تو را شکس��تند تو
را ب��ه بن��د کینه بس��تند ،چه عاش��قانه بی
نش��انی که پای درد تو نشس��تند»« ،ایران
من! ای ریش��ه ی من ،ب��رگ و بر من ،با نام
مهدي رجبي تو ،تاریخ پر اس��ت از اث��ر من ،ایران من! ای
عش��ق من ،ای دار و ندارم ،جان از ت��و گرفتم ،به که جز تو
بس��پارم؟»« ،در عش��ق هم آتش بزن وقتی حجابت میشود
گاهی دعا هم بی دعا بهتر اجابت میش��ود»« ،من از پش��ت
ش��بهای بی خاطره ،من از پش��ت زندان غم آمدم»« ،از کفر
م��ن تا دی��ن تو  ،راهی به ج��ز تردید نیس��ت ! ،دلخوش به
فانوس��م مک��ن  ،اینجا مگر خورش��ید نیس��ت؟»« ،هر چی
آرزوی خوب��ه ،مال تو ،هرچی که خاط��ره داری ،مال من»،
«مرز در عقل و جنون باریک اس��ت ،کفر و ایمان چه به هم
نزدیک اس��ت»« ،میش��ه خدا رو حس کرد ،ت��و لحظههای
س��اده»« ،وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید ،وقتی
ابد چش��م تو را پیش از ازل می آفرید ،وقتی زمین ناز تو را
در آسمان ها می کشید »...و...
مگ��ر میش��ود خالق این خط��وط و نقاش این س��طور
بمیرد؟ اصال مگر کس��ی که دستخطش روی دل ما هست،
کس��ی که پای عاشقی ما را امضا کرده ،کسی که حجم قلب
ما را برای عش��ق به ایران بزرگتر از همیشه کرده میمیرد؟
من که باور نمیکنم.
«افشین یداللهی درگذشت» این چه خبر سراسر دروغی
اس��ت که توی ش��هر پیچیده و همه صفحهه��ای حقیقی و
مجازی را سیاه کرده است؟ افشین یداللهی نمیمیرد.
دکتر اعصاب و روان که با شعرها و ترانههایش حال ما را
خوب میکرد و کرده و میکند ،مگر میش��ود با روح و روان
آدمهایی که با نس��خه ش��اعرانه او خوبِ خوب ش��دند بازی
کند؟ نه؛ من باور نمیکنم.
به اش��کهای روی گون��هام هم اعتماد ن��دارم .به نفس
تنگ ش��دهام هم ایم��ان نمیآورم .به حال ب��د مردمان این
س��رزمین هم اطمینان ندارم .خودش گفته بود «به س��وگ
من نشس��تهای ،ولی نمردهام هنوز» .افشین یداللهی نمرده،
پس برای چه و برای که سوگوار باشیم؟ برای کسی که هنوز
هست؟ برای کسی که ترانههایش در رگهای ما جاری است
و «اعصاب و روان» ما هنوز با آنها زندگی میکند؟
وقتی هنوز میشود جادوی کلماتش را از حنجره آدمهای
مختلف ش��نید ،وقتی تصنیف و ترانههایش در ذهن ما قدم
میزنند ،وقتی کتابهایش را میش��ود باز کرد و ش��عری را
نوبر کرد ،پس مرگ و رفتن و نماندن دیگر معنی ندارد.
افش��ین یداللهی هست و خواهد بود .اتفاقا جایش بیش
از گذشته در دل تنگ ما بازتر شده و لب طاقچه احساس ما
حضوری تا همیشه دارد.
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