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رئیس قوه  قضاییه:

نباید همه بازداشت شدگان را 
به یک چشم دید
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معاون فرهنگی وزیر ارشاد مطرح کرد:

 پیش خرید از ناشران
برای مقابله با کاهش تیراژ کتاب

2

از قدیم می گویند یک سوزن به خودت بزن و یک جوالدوز به دیگران برای همین قرار است در این متن 
بابت انتظاراتی که از خودی ها داشته ایم یک سوزنی به آنها زده و بگوییم که »از شما انتظار نداشتیم.« 

نمی خواهیم داد بزنیم و قیل و قال کنیم، نمی خواهیم در شرایط فعلی که مردم از مکدرشدن های 
مسئوالن در قبال معیشتشان عاصی شده اند نمک روی زخمشان بپاشیم فقط آرام می نویسیم: »ما 
ز یاران چشم یاری داشتیم.« به قول یک منتقدی خسته شدیم آنقدر که نوشتیم و دلمان نیامد با 

وجود رسانه های معاند در سیاه جلوه دادن نیروهای نظام خودمان هم نقد کنیم اما این نقد نکردن ها و 
ننوشتن ها را به معنی »نفهمیدنمان« نگذارید. می فهمیم اما نمی نویسیم شاید درست شود، شاید اصالح 

شود، شاید خاطر یک روستایی که هنوز خبر را نشنیده آسوده بماند

رنا
 ای

در نشست خبری معاون فرهنگی وزیر ارشاد مطرح شد:

 پیش خرید از ناشران
برای مقابله با کاهش تیراژ کتاب

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی گفت: کاه��ش میانگین تیراژ 
کتاب در کشور بسیار نگران کننده است و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد سعی دارد 

در این زمینه طرح پیش خرید از ناشران را در دستور کار قرار دهد.
محسن جوادی در نخستین نشست خبری خود افزود: در بحث ترویج کتابخوانی 
چندین رویکرد را باید دنبال کنیم که یکی از آنها حمایت از صنعت چاپ و دیگری 
بهبود وضع کسب و کار نشر است. در این دو حوزه کار را شروع کرده ایم و نمی گویم 
که هنوز به نقطه مطلوب رسیده ایم. در این زمینه همچنین بحث صدور مجوز کتاب 
و بحث کاغذ وجود دارد که ش��اهد نوساناتش بوده ایم. همچنین مسئله تمرکززدایی 
از امور چاپ و نش��ر مطرح اس��ت که در حال حاضر مجوزهای کتاب به شهرستان ها 
واگذار ش��ده است. به عنوان نمونه پاییز امسال در اصفهان ۵۹۰ کتاب تقاضای چاپ 
داش��تند که حدود ۵۳۰ عنوان از آنها مجوز گرفته اند، باقی مش��روط معرفی شده و 
یک عنوان هم رد ش��د. این رویکرد در حال تقویت اس��ت و سعی داریم از ده استان 

فعلی که خودشان مجوز می دهند، به ۱۵ تا ۱۶ استان برسیم.
جوادی در ادامه گفت: در مورد نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران و همینطور 
نمایش��گاه های اس��تانی کتاب رویکردمان همچنان تمرکززدایی است. نمی گوییم 
حرکتمان هر س��ال رو به جلو بوده و این نکته را هم از نظر دور نمی داریم که ایده 

اصلی ترویج کتاب و کتابخوانی اس��ت. در اقدامی دیگر ساختار اداره کتاب نوسازی 
ش��د و داریم ضوابط را از لحاظ مصداقی مش��خص می کنیم. در این زمینه س��عی 
داریم از نیروهای حرفه ای و متخصص استفاده کنیم و اشکاالتمان را برطرف کنیم. 

همچنین بازه زمانی اعطای مجوز کتاب را هم کوتاه کنیم.
معاون فرهنگی وزیر ارش��اد در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما یارانه های قابل 
توجهی در حوزه کتاب داریم که قرار است تقویت شوند. همچنین جایزه کتاب سال هم 
در همان مس��یر ترویج کتابخوانی اس��ت. شاید این تلقی وجود داشته باشد که فعالیت 
اداره کتاب به نوعی جلوگیری و مانعی برای نشر است اما کارهای این اداره هم در جهت 
بهس��ازی حوزه نشر کشور است. مثل این می ماند که اگر در زمینه خوراک و غذا دقت 
نکنیم، متضرر خواهیم بود. باشگاه های کتاب هم در همین راستای ترویج کتاب راه اندازی 
شده اند و جام باشگاه های کتابی که چند دوره برگزار شد در روستاها خیلی امیدبخش 
بود. نزدیک به ۶۰ هزار نفر عضو این باشگاه ها شدند و حدود ۱۰۰ شهر و روستا در آنها 
دخیل هس��تند. همین ها هستند که آینده اند و اگر کتابخوان باشند می توانیم از جانب 
نسل بعدی راحت باشیم. البته جایزه باشگاه های کتاب ارزش مادی چندانی ندارد و بیشتر 
یک فرهنگس��ازی است. بحث روستاهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب هم از جمله 

فعالیت های ترویجی معاونت فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی است.
جوادی با اش��اره به مسئله تیراژ کتاب گفت: کاهش میانگین شمارگان کتاب در 
کشورمان خیلی نگران کننده است. ما در این زمینه سیاست حمایتی داریم اما قصد 
داریم در یک بخش به این ماجرا جهت بدهیم و به همین دلیل سعی داریم پیش خرید 
از ناشران را در دستور کار قرار دهیم. دنبال کردن فرهنگ گفت وگو با اقوام و گروه های 
مختلف کش��ور از دیگر مولفه های رویکرد تقوی��ت فرهنگ و هویت دینی در معاونت 

فرهنگی وزارت ارشاد است که البته تا شکل گیری کاملش خیلی فاصله داریم.

وظیفه مسئولین 
پیش بینی و پیشگیری

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

اقداماتی ک��ه در چند روز گذش��ته، مجلس 
ش��ورای اس��امی درباره الیحه بودجه ۹7 انجام 
داده و در کمیس��یون های تخصص��ی تصمیماتی 
گرفته شده نش��ان از تعدیل برخی از مفاد الیحه 

بودجه ۹7 به نفع مردم دارد.
چنین واکنش��ی به الیحه بودجه ای که باعث 
تش��دید اعتراضات مردمی به وضعی��ت اقتصادی 
کشور شد، در این شرایط اقدامی درخور و مناسب 
اس��ت، هر چند می توان آن را یک تسکین دهنده 
موقتی برای اقشار کم درآمد دانست. دولت نیز پس 
از آن که صدای مطالبات مردم را ش��نید، برخی از 
تصمیمات زمین مانده خود را عملیاتی کرد، از آن 
جمله، پرداخت س��ود سهام عدالت که روز گذشته 
آقای رئیس جمهور دستور آن را داد و یا افزایش وام 
ازدواج از ۱۰ میلی��ون تومان به ۱۵ میلیون تومان 
به هر نفر از زوجین از آن دس��ت اقداماتی اس��ت 
که می تواند اندکی از فشارهای اقتصادی را به طور 
موقت کاهش دهد، البته اگر بر س��ر راه اجرای این 

تصمیمات و مصوبات مانعی ایجاد نشود.
اقدامات مقطعی و موقتی که از سوی مجلس 

و دول��ت در ح��ال اجرا اس��ت، اقتص��ادی بودن 
مطالب��ات م��ردم را ثابت می کن��د. مردمی که در 
چند ماه گذشته به خاطر برخی مشکات و بر سر 
س��پرده های خود در مؤسسات مالی و یا مشکات 
بازنشس��تگان و کارگرانی که ماه ها اس��ت حقوق 

دریافت نکرده اند، سیاسی است یا اقتصادی؟!
حال اگر در میان اجتماعات اعتراضی مردمی 
که با نظام اس��امی مشکلی ندارند، تعدادی پیدا 
می شوند که شعارهای ساختارشکنانه و ضدانقابی 
سر می دهند و دست به آشوب و سپس ایجاد فتنه 
می زنند، آیا باید از سوی برخی در داخل که اتفاقاً 
مسئولیت هم دارند و یا وابسته به جریان سیاسی 
خاصی هستند، به مطالبات سیاسی تبدیل شود؟
حتی اگر، آن کس��انی که مطالبات سیاس��ی 
داش��ته باش��ند، هیچگاه اقدام به ایجاد آش��وب، 
اغتش��اش و تبدیل آن به فتنه نمی کنند، چراکه 
در این صورت رس��یدن به خواسته هایشان تقریباً 
محال خواهد شد، آنهایی که در البه الی معترضین 
س��ردرآوردند و دس��ت به تخریب اموال عمومی 
زدند و مردم را ضرب و شتم کردند و حتی دست 
به قتل تعدادی از هموطنان زدند، مطالبه سیاسی 

دارند یا این که قصد فتنه و براندازی!
هر چند م��ردم مطالباتی ه��م از دیگر قوا و 
دستگاه های کشور دارند، اما مطالبه اقتصادی آنها 
پررنگتر اس��ت، مردم قطعاً از عملکرد سازمان ها و 
نهادهایی همچون مجلس، قوه قضاییه، س��ازمان 
صداوس��یما و... گله مند هس��تند، اما آیا می توان 
همه مطالبات را با هم خواست؟ آنها اولویت بندی 
می کنند و براساس آن، خواسته های به حق خود 

را پیگیری می کنند.
اقتصاد و معیشت با مسائل فرهنگی، اجتماعی 
و سیاس��ی ارتب��اط مس��تقیم دارد، اگر ش��رایط 

اقتص��ادی، باعث ایجاد تبعی��ض، فاصله طبقاتی، 
رانت خواری، ویژه خواری و فس��اد اقتصادی شود 
و آن��گاه م��ردم ببینند ک��ه دس��تگاه های ذیربط 
همچون قوه قضاییه، مجلس و دیگر س��ازمان ها با 
ای��ن پدیده ها برخورد قاطع نمی کنند، چه اتفاقی 

خواهد افتاد؟
اگر شرایط اقتصادی براساس عدالت اجتماعی 
حاکم باشد، معضات و ناهنجاری های فرهنگی و 
اجتماعی نیز افزایش نخواهد یافت بلکه با کاهش 

همراه خواهد بود.
در چند روز گذش��ته واکنش مردم به آشوب 
و فتنه ای که در برخی از ش��هرهای کش��ور بروز 
ک��رد، مؤید آن اس��ت که مردم ایران اس��امی با 
نظ��ام و انقاب مش��کل و زاوی��ه ای ندارند، بلکه 
پایبند و پای کار انقاب هستند، اگر چنین نبود، 
میلیون ها ایرانی در چند روز گذشته علیه آشوب 

و فتنه راهپیمایی می کردند؟
اکن��ون در این میان نقش دولت، مجلس، قوه 
قضاییه، سازمان ها و نهادهای دیگر برای آینده نگری 
و جلوگیری از بروز مشکات اقتصادی و معیشتی 

که به بروز اعتراضات انجامید، چه بود؟
آیا س��ه قوه نمی توانس��تند با رصد ش��رایط 
اقتص��ادی جامعه، پی��ش از آن که ف��وران کند، 
راهکار ارائ��ه دهند؟ عاج واقعه قب��ل از وقوع از 

وظایف مسئولین نیست؟
اگر ن��ام این بی توجهی به ش��رایط اقتصادی 
را غفل��ت بگذاری��م، منصفانه به نظر می رس��د. با 
این اوصاف، از این پس باید مس��ئولین نسبت به 
شرایط جامعه هوش��یارانه تر عمل کنند تا از بروز 
اعتراض و سوء اس��تفاده از آن جلوگیری کند. هر 
چن��د مردم مطالبات دیگری نیز دارند که باید به 

آنها نیز پاسخ داده شود.

روحانی: آیا کسی حاضر است 
ماهیانه پول قابل توجهی دریافت کند
 اما مثال شبکه مجازی کاماًل مسدود باشد

دوران انتخابات تمام شده
 آقای رئیس!

راهپیمایی  آزادی شیخ زکزاکی به خاک و خون کشیده شد

پاسخ خونین ارتش نیجریه به مردم

تالش برای پر کردن کارنامه خالی ادامه دارد؛

تعیین یارانه بگیران
و اعالم سود عدالت

ب��ه دنبال بروز برخی اعتراضات در کش��ور 
حاال به نظر می رس��د دولت تاش می کند اصــــل 44

تا با انجام برخی اقدامات اقتصادی از جمله 
اعام س��ود س��هام عدالت یا تعیین یارانه بگی��ران، ضمن ایجاد 
مقبولیت دوباره در افکار عمومی، بخشی از کارنامه خالی خود را 

پر کند.
از زمانی که دولت در الیحه بودجه سال ۹7 پیشنهاد کاهش 
قاب��ل توجه بودجه یارانه نقدی و غیرنق��دی خانوارها به ۲۳هزار 
میلیارد تومان را داد، معلوم ش��د که دول��ت دوازدهم قصد دارد 
ت��ا یاران��ه بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعی��ت 7۵ میلیون نفری 
یارانه بگیران را حذف کند. این درحالی بود که هدفمندی یارانه ها 
به عنوان یکی از مهم ترین بخش های طرح تحول اقتصادی کشور 
بش��مار می رفت و قرار ب��ود که با حذف تدریج��ی یارانه  از مواد 
س��وختی، مواد خوراکی، آب، برق و س��ایر اقام در ایران از سال 
۹۰ ه��ر م��اه به صورت نق��دی 4۵ هزار و ۵۰۰ توم��ان به مردم 

پرداخت شد.

صفحه 7

سخنگوی وزارت امور خارجه
در پاسخ به سیاست روز:

نشست موگرینی 
با ظریف صرفا مربوط به

برجام است
در رابطه با مواضع اروپایی ها 

نسبت به حوادث سایر کشورها
 اطالع دقیقی ندارم

چرا نمی شود رفتارهای برخی مسئوالن را پذیرفت

از شما انتظار نداشتیم

مردم برای آزادی و درمان ش��یخ زکزاکی راهپیمایی مس��المت آمیز در چند شهر برگزار کردند اما پلیس با مداخله، 
گـزارش آخر

گروه بين الملل
به مردم تیراندازی و عده ای را شهید و مجروح کرد. 

یک منبع نزدیک به خانواده شیخ زکزاکی رهبر جنبش اسامی نیجریه گفت که مهم ترین مطالبه اکنون درخواست  
درمان توسط پزشکان مطمئن و متخصص است.


