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آغاز عملیات اجرایی قطعه اول آزادراه تبریز  -بازرگان

خط راهآهن تهران -ورامین-گرمسار به طول ۱۱۴کیلومتر افتتاح شد

رکوردشکنیهای بودجه95

5

تحقق  96درصد از بودجه  /تسویه  28.6هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت /تحقق  97درصدی درآمدهای مالیات و گمرک

10

رئیس جمهوری با استناد به آمارهای سال  95اعالم کرد

اولین جنگ ترامپ

سبقت صادرات غیر نفتی از واردات پس از  62سال

 59موشک امریکایی به پایگاه نظامی «شعیرات» اصابت کرد

حضور روحانی در مراسم افتتاح اولین خط تولید «ایران خودرو» در سمنان با سرمایهگذاری و مدیریت بخش خصوصی President.ir /

«تیلرسون» وزیر خارجه امریکا :کاخ سفید گامهای خود برای حذف اسد از قدرت را آغاز کرده است
کنگره ،سنا و وزارت خارجه ایاالت متحده از انجام این حمله بیاطالع بودند
متحدان غربی ،عربستان و ترکیه از تهاجم امریکا حمایت ولی روسیه و ایران آن را محکوم کردند
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باید مشارکت انتخاباتی بیشتر از سال  92باشد
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فهرست نهایی پنج نفره «جمنا» اعالم شد

حاشیههای پررنگ رونمایی از نامزدهای اصولگرا
گزارش «ایران» از کارنامه و سوابق اجرایی نامزدهای «جمنا»
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تحلیلی جامعه شناختی از پدیده «دروغ»  /غیبت غمبار «راستی»
چک  19میلیاردی به دست صاحبش رسید  /درس امانتداری پلیس بوشهری
فرهنگ ،زیرساخت اقتصاد مقاومتی

اول
نامگذاری سال  96به نام «اقتصاد مقاومتی ،تولید
دفتر
ملی و اشــتغالزایی» از ســوی رهبر معظم انقالب
حــاوی نگاه اســتراتژیک ایشــان به مقولــه اقتصاد
بــا تأکید بر مؤلفههایی اســت که میتواند کشــور را
به مرزهــای خودکفایی و عدم وابســتگی برســاند.
مروری بر اســامی ســالهای یک دهــه اخیر بیانگر
ایــن واقعیت اســت که بهبود وضعیــت اقتصادی
سیدرضا
یک راهبــرد مطمئن و قابل اتکا برای شــکوفایی و
صالحی امیری
توسعه کشــور محسوب میشود .امســال نیز تأکید
وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی
بــر دو مقوله تولید و اشــتغال ،قطعــات دیگری از
نقشــه راهی اســت که ما را به یک اقتصاد درون زا،
پایدار و تاب آور در مقابل تحوالت جهانی رهنمون میسازد.
نکتــهای کــه در ایــن میــان بایــد مورد توجــه جدی قــرار بگیــرد ،نقش
بیبدیل فرهنگ در دســتیابی بــه اهداف اقتصاد مقاومتــی و تبیین ابعاد
و اضــاع مختلــف آن در فرهنگ عمومی و جاری و ســاری جامعه اســت.
واقعیــت آن اســت کــه تحقق شــعارها بــا ســخنرانی و نصب بنر و پوســتر
محقــق نمیشــود ،بلکــه تبدیــل ایــن مفاهیــم بــه بــاور عمومــی جامعه
نیازمنــد کار فرهنگی بلندمدت اســت .از اینرو ســوق دادن افکار عمومی
به ســمت اصالح ســبک زندگی و کاربســت آن در شــقوق مختلف زندگی
روزمــره اعــم از ســبکهای پوشــش ،تغذیه ،مصــرف انرژی ،حمــل و نقل،
مســکن و بهداشــت بهعنوان الزمه تحقــق اقتصادی مقاومتــی ،جز با کار
فرهنگــی مداوم و تبدیل ایــن مفاهیم به گفتمان غالب جامعه امکانپذیر
نخواهــد بــود .گفتمانســازی فرهنگــی بــه معنــای تبدیل شــعار بــه باور،
عزمــی همگانــی میطلبــد و در ایــن مســیر همــه دســتگاههای حاکمیتی
موظــف بــه تــاش و اهتمــام افزون تری هســتند .در ســایه عــزم همگانی
بایــد ایــن مفاهیــم از ابتــدای شــکلگیری باورهــای ذهنی جامعــه ،حتی
پیــش از دبســتان در منابــع درســی آمــوزش و پــرورش ،در آثــار مؤلفین و
نویسندگان ،در تولیدات فرهنگی و هرآنچه در چارچوب مصرف فرهنگی
جامعه میگنجد ،تبیین و تبلیغ شــود .ســهم تولیدات فرهنگی هم اعم از
فیلم و ســریال ،تئاتر ،شــعر و ...و نیز امکانــات و ظرفیتهای جدید مانند
شــبکههای اجتماعی ،بازیهای رایانهای ،رســانهها و ...قابل توجه و نقش
آنها از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
ضمن آنکه ما پشتوانهای غنی از منابع دینی و آموزههای قرآنی و اخالقی
داریــم کــه «کار و وجــدان کاری» را به مثابه ارزش و فضیلت بر میشــمارد و
بــا اســتفاده از ایــن ظرفیت عظیم که منطبــق با باورهای اعتقادی ما اســت،
میتوانیم گامهای ارزشــمندی در این مسیر برداریم و از این منظر نهادهای
دینــی از جملــه حوزههــای علمیــه و مؤسســات فرهنگی و قرآنی مســئولیتی
مضاعف بر عهده دارند.
ســخن آخر اینکه امروزه عرصه فرهنگ از ظرفیتهایی جدید و بیبدیل
برخــوردار اســت کــه میتوانــد شــانه بــه شــانه اقتصاد ،در مســیر رســیدن به
خودکفایــی و عــدم وابســتگی نقــش آفرینــی کنــد .نگاهــی به مســیر حرکت
دســتگاه فرهنگی دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود تا به امروز مؤید این
نکته اســت .از رهگذر آشــتی اصحاب فرهنگ و هنر با دولت و گشــایشهایی
کــه در ایــن عرصه پدیــد آمد ،شــاهد رونق روزافــزون بازار فرهنگی هســتیم.
اجــرای روزانه  90تــا  110تئاتر تنها در شــهر تهران ،افزایش مخاطبان ســینما
و رشــد قابــل توجــه فــروش فیلمهــا از آغــاز بــه کار دولــت یازدهم تــا امروز
کــه شــاهد فــروش  20میلیاردی ســینما در ایــام تعطیــات نــوروزی بودیم،
افتخارآفرینیهــای جهانــی هنرمنــدان و تقویــت غــرور ملی و هویــت ایرانی
اســامی ،ورود ایــران بــه بازارهای جهانی هنرهای تجســمی و فــروش باالی
آثار هنری در حراجهای بینالمللی و موارد بسیاری از این دست ،نویدبخش
روزهایــی روشــن و جهشــی خیرهکننــده در عرصــه فرهنگ اســت کــه هم به
تقویــت تولید ملی و اصالح مصرف فرهنگی از طریق تأکید بر فرهنگ بومی
بــه جای چشــم داشــتن به تولیــدات فرهنگی بیگانــگان میانجامــد و هم به
اشتغالزایی جوانان مستعد و خالق این مرزو بوم کمک خواهد کرد.

پیدا و پنهان حمله امریکا به سوریه

حمله موشکی روز گذشته امریکا به پایگاه الشعیرات در
یادداشت
استان حمص سوریه با شلیک 59موشک کروز تاماهاک،
در حالــی رخ داد کــه دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری
امریکا ،پیش از آن گفته بود در فکر حمله نظامی به این
کشور با توجه به حمله شیمیایی چند روز پیش در استان
ادلب اســت .در بررسی این اقدام باید یادآور شد ،حمله
فریدون مجلسی
واشنگتن به سوریه به هیچ عنوان قانونی و موجه نیست؛
زیــرا دولت جدیــد امریکا بــدون اینکه مقصــران حمله
کارشناس
مسائل بین الملل
شــیمیایی چند روز گذشــته بــه ادلب مشــخص و اثبات
شود ،دست به چنین اقدامی زده است.
نکته مهمی که در این رخداد وجود دارد ،تبلیغات وســیعی اســت که در حمله
شــیمیایی بــه ادلــب صــورت گرفــت و برمبنای همیــن فضاســازی حملــه دیروز
انجام شــد؛ نکتهای که در فاجعه وســیعتر و تأسف آمیزتر در حمالت شیمیایی در
شــهرهای مــرزی ایران در زمان حملــه صدام به ایران نادیده گرفته شــد و با وجود
کارشناســیهای متعدد ،ایران تا چندین ســال نتوانست حتی ثابت کند این حمله
توسط حکومت وقت عراق صورت گرفته است .این مسأله حکایت از این دارد که
دولت ترامپ ،برای اعتبار بخشیدن به ادعاهای خود بویژه در سوریه ،دنبال بهانهای
بود که به نظر میرســد حمله شــیمیایی به ادلب این دستاویز را به واشنگتن داد تا
اقدامات یکجانبه خود را در سطح منطقه با ورود به سوریه آغاز کند.
نکته بعد اینکه در تبلیغات وسیعی که در توجیه حمله امریکا به سوریه صورت
میگیرد ،مکرر اعالم شده که پس از چندین حمله شیمیایی ،دولت ترامپ ناچار به
این حمله شدهاست .این در حالی است که سال  2013و نخستین باری که واشنگتن و
برخی کشورها دولت بشار اسد را متهم کردند در مبارزه با مخالفان خود ،از سالحهای
شــیمیایی استفاده کردهاست ،نماینده سازمان ملل بررســی و اعالم کرد این حمله
توسط نیروهای سلفی و مواد شیمیایی باقی مانده عراق در این منطقه صورت گرفته
و در دفعات بعد مواد شیمیایی توسط سلفیها به کار رفته است .با چنین پیشینهای
این بار نیز نیاز به یک بررسی مهم و اساسی بود تا مشخص شود ،آیا این اقدام توسط
دولت بشــار اســد صورت گرفته اســت یــا خیر؟ هر چند واضح اســت دولت ســوریه
در شــرایطی که دســت برتــر را در منازعــات دارد و دارای موقعیت مهم و خاصی در
مذاکرات آســتانه و ژنو است ،دست به چنین اقدام غیر قابل دفاعی نزده و خودزنی
نمیکند .زیرا چنانچه پس از بررسیهای الزم مشخص شود دولت اسد ،عامل حمله
شیمیایی در ادلب سوریه است ،هیچ کس نخواهد توانست از این وضعیت دفاع کرده
و ایــن احتمال بهانهای برای بهانه جوییهای بیشــتر را فراهم خواهد کرد و منطقی
نیست بپذیریم اسد در وضعیت مطلوب نظامی خود دست به چنین ریسکی بزند.
با این حال با فرض تشــدید فضاســازیهای تبلیغی علیه اســد یا اثبات ادعای
دخالــت دولــت ســوریه در حملــه شــیمیایی در کشــورش ،ممکــن اســت ،شــاهد
واکنشهای شــدیدتری از طرف روســیه باشــیم .ممکن اســت روســیه بــا موافقت
دولــت ســوریه و اســتفاده از موشــکهای اس  300و اس  400که پیشــتر به ســوریه
فرستادهاســت ،منع پروازهای کشورهای متخاصم بر فراز سوریه برقرار کند .چنین
اقدامــی میتواند مخاطرات جدیدی را بهدنبال داشتهباشــد و چه بســا که موجب
گسترش جنگ و قربانی شدن غیرنظامیان بیشتری شود .اما در وضعیتی دیگر ،اگر
مقصر نبودن سوریه در حمله شیمیایی اخیر اثبات شود ،ممکن است طرفین سر
میز مذاکره نشسته و مسأله را حل کنند.
بــه هر صورت به نظر نمیرســد دامنه حملــه بامداد جمعه امریکا به ســوریه به
حدی گســترده شــود که در پی آن جنگی تمام عیار در ســطح منطقه ایجاد شــود .هر
چنــد که میتوان پیشبینــی کرد این اقدام تــا مدتی میتواند موجــب ضربه زدن به
پایگاههای ترکیه در ســوریه و عراق شــود که بدون اجازه دولت این کشــورها ،نیروهای
خود را وارد خاک آنها کردهاســت .نکته آخر اینکه دولتها در چنین شــرایطی باید از
خود شــکیبایی نشان داده و تا حد امکان جلوی جنگ را بگیرند .دیپلماسی ایران نیز
باید در چنین شــرایط پیچیدهای ،هشــیاری الزم را در دســتور کار قرار دهد تا به ســهم
خود در چارچوب منافع ملی و با تدبیر ،از گسترش اقدامات نظامی طرفین متخاصم
در منطقه جلوگیری کند .بویژه آنکه دشــمنان جهانی و منطقهای کشورمان خواهند
کوشید تا از چنین فرصتی برای تسویه حساب با ایران استفاده کنند و با ادامه درگیریها
وستیزهجویی در منطقه ،بهانههایی برای کشاندن ایران به این بحران به وجود آورند.

وزن کشی سیاسی

رفتــاری که اصولگرایان در مدت اخیر برای رســیدن به
یادداشت
نامزد واحد از خود نشان دادهاند ،به هر چیزی شباهت
دارد بجــز یک رفتــار انتخاباتی مترقــی .در حال حاضر
کمــی بیــش از یک ماه تــا انتخابات باقی مانــده و هنوز
یکی از دو جریان بزرگ سیاســی کشــور تکلیــف خود را
بــرای این انتخابــات نمیداند؛ اینکه نامــزد نهاییاش
احمد شیرزاد
کیســت ،برنامه انتخاباتیاش بــرای رقابت و مهمتر از
تحلیلگر سیاسی
همه برنامه پیشــنهادیاش برای اداره کشــور چیست؟
بایــد توجه داشــت که از  5نامزد منتخــب اصولگرایان،
دو نفــر یعنــی آقایــان فتــاح و قالیباف پیشــتر از حضور
در انتخابــات انصــراف داده بودند و حتی آقای فتاح حضور خود در این ســازوکار
را هم تکذیب کرده اســت .با این تصویر بیشــتر به نظر میرســد رأیگیری انجام
شــده در مجموعــه جمنا بیشــتر یــک گارد انتخاباتی بــرای نمایش «دســت پر»
اصولگرایان در انتخابات باشد تا یک اقدام سیاسی هدفمند و واقعی .اینکه یک
جناح سیاســی ،فارغ از نگرانی پیرامون تأیید صالحیت نامزدهایش ،قرار اســت
با چند نامزد وارد انتخابات شــود بیشــتر شبیه شوخی اســت تا یک رخداد جدی
سیاســی .این اتفاق در ســال  92هم برای اصولگرایان افتاده بود ،با این تفاوت که
آنها در آن ســال نمیخواســتند رفتار جبههای داشته باشند .اما اکنون آنها در پی
یک رفتار جبههای هســتند و باز هم از وجود چند کاندیدا ســخن به میان میآید.
مهمترین ســؤال این است که اگر سازوکار جمنا بر پایه وحدت اصولگرایان است
تا آنها را به یک توافق برای انتخابات برساند ،معنای آن فقط رسیدن به «نامزد
واحد» نیست بلکه میتواند رسیدن به «برنامه واحد» باشد و اگر برنامه واحدی
وجود دارد و قرار است از تمام ظرفیت جمنا هم در صورت پیروزی در انتخابات،
در دولــت بهرهبرداری شــود چرا باید چند نامزد وارد رقابت شــوند؟ در واقع ،اگر
سیاســت ،برنامــه و هدف همه این نامزدها یکی اســت چرا یک نفــر از میان آنها
انتخــاب نمیشــود؟ چه ضرورت سیاســی وجود دارد که چند نفــر در یک رقابت
یک حرف را بزنند و به دنبال یک هدف باشــند؟ پاســخ این سؤال را در واقع باید
در ناکارآمــدی ســازوکار اصولگرایان برای وحدت دانســت .تا همینجا هم که به
قول برخی از بزرگان اصولگرا« ،دود ســفید» از دودکش این جناح بیرون آمده به
نظر میرســد بیش از آنکه در همین مجموعه جمنا و تا همین مرحله به توافق
«رسیده باشند» ،به توافق «رسانده شدهاند».
ادامه در صفحه 3

حمله با کامیون به مردم در خیابان پرتردد استکهلم

در جدیدتریــن حادثــه
تروریســتی در اروپــا ،یــک
راننــده با کامیــون به مردم
در یکــی از خیابانهــای
پرتردداستکهلم-پایتخت
ســوئد -حملــه ور شــد .در
جریان این حادثه ســه نفر
کشــته شــدند .بــه گــزارش
ایرنا به نقل از روزنامه انگلیسی «سان» در این رخداد یک کامیون با مردمی که
در یک خیابان شلوغ در استکهلم خرید میکردند برخورد کرد و سپس وارد یک
فروشگاه بزرگ شد .به دنبال این حمله ،پلیس سوئد خیابان مذکور را محاصره
کرده و از نزدیک شــدن مردم به این محل جلوگیــری کرد و تمامی ورودیهای
ایســتگاههای متــرو را نیز بســت .از سرنوشــت عامــل حمله اطالعی در دســت
نیســت .یک پایگاه خبری محلی به نام «آفتن بالدت» نیز نوشــت :یک شــاهد
عینی گفت به چشــم خود دیده اســت که صدها نفر برای حفظ جان به اطراف
فــرار میکردند .برخی منابع خبری اعــام کردند که پس از این تصادف صدای
تیراندازی نیز شنیدهاند .در پی این رویداد ،استفن لوفون نخستوزیر سوئد تأکید
کرد تمام شواهد حاکی از آن است که این حمله تروریستی بوده است .هنوز هیچ
گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

موگرینی :اتحادیه اروپا از حمله امریکا مطلع بود

در ادامه واکنشها به حمله موشــکی امریکا به ســوریه ،فدریکا موگرینی ،مسئول
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در بیانیــهای ،با بیان اینکــه بروکســل در جریان
تصمیم امریکا برای حمله موشکی به سوریه قرار گرفته بود ،بر لزوم حل بحران
سوریه از طریق مذاکرات سیاسی تأکید کرد .به گزارش ایرنا ،فدریکا موگرینی در این
بیانیه افزود :امریکا به اتحادیه اروپا اطالع داده بود که بر اساس تحقیقات صورت
گرفته دولت سوریه از سالح شیمیایی استفاده کرده و بدین منظور حمالتی را علیه
پایگاه هوایی شعیرات به منظور جلوگیری از استفاده از سالحهای شیمیایی مرگبار
صورت خواهد داد .امریکا همچنین به ما اطالع داد که این حمالت محدود و به
منظور جلوگیری از استفاده بیشتر از سالحهای شیمیایی صورت خواهد گرفت .اما
اتحادیه اروپا بر این باور است که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و به تمامیت
ارضی ،وحدت و استقالل دولت سوریه پایبند است.
این در حالی است که رکس تیلرسون ،وزیر خارجه امریکا پیشتر درباره آینده
اسد گفته بود ،رئیس جمهوری سوریه هیچ نقشی در آینده سوریه ندارد اما برای
کنــار رفتــن او باید اجماع نظر بینالمللی وجود داشــته باشــد .امریکا گامهایی
را که با هدف برکناری اســد اســت ،آغاز کرد .خبر دیگر اینکه فاکس نیوز ،شــبکه
خبــری امریکایــی اعالم کرد روســیه ناوهای خود را وارد بخش شــرقی مدیترانه
کردهاســت .این در حالی است که پیشتر برخی گزارشها حاکی از حمله روسیه
به مواضع مخالفان در ادلب بود .گزارشی که روسیه آن را رد کردهاست.
در همیــن حال شــب گذشــته شــورای امنیت ســازمان ملل نشســت ویژهای
درخصوص حمله موشکی امریکا به سوریه برگزار کرد .این نشست به درخواست
روســیه و بولیوی برگزار شــد .بولیوی خواســتار برپایی این نشســت پشت درهای
بسته بود اما نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل این درخواست را با تأکید
بر شفافســازی افکار عمومی رد کرد .در نشست دیشب شورای امنیت نماینده
روسیه در سازمان ملل تأکید کرد این که حمله میتواند پیامدهای جدی داشته
باشد ،مذاکرات صلح سوریه به ابتکار سازمان ملل را از مسیر منحرف میسازد.

