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تنها راه غلبه بر شياطين و كفار
ايستادگي است

تازهترين توصي ه رهبر انقالب به روزهداران
حضرت آيتاهلل خامنهاي روز سهش��نبه 1398/۲/10در
جلسهدرسخارجفقه،توصيههاييبراياستفادهازفرصت
ماهمباركرمضانوتوجهويژهبهعبادتدرسحرهاياينماه
را بيان كردند .پايگاه اطالعرساني KHAMENEI.IRدر
آستانهفرارسيدنماهمباركرمضانمتنوفيلماينبيانات
رهبرمعظم انقالبرابهشرحذيلمنتشرميكند:
«دوس��تان عزيز! ماه رمضان فرصت خيلي خوبي است،
فرصتبسيارخوبياست.البتهفرصتتبليغاست،فرصت
تبيين است ،فرصت اُنس با مردم است ،فرصت كمك به
تعبداست،فرصت
فقرااستلكنازهمهاينهاباالتر،فرصت ّ
تقرب اس��ت ،فرصت روزهاي است كه ميگيريد ،فرصت
ّ
نشستن سر س��فره رحمت الهي ،سر سفره ضيافت الهي
است.اينسفرهضيافتيكهميگويند،اينضيافت،همين
روزه ش��ما است ،همين نافله شما است ،همين نماز شما
استكهبهجاميآوريد.البتهاعمالماهرمضانخيليزياد
است؛شمامالحظهكنيددراقبالسيدبنطاووس،برايهر
شبچقدراعمال،چقدرنمازهايمختلفوگوناگون[ذكر
ميكند] كه ما واقعا بعضيمان قاصريم ،بعضيمان [هم]
جاهل به اهميت اين كارها هستيم -كه حاال ّ
محل [بحث
نيست]-لكنيكقد ِرمتي ّقنهايي،يكقدِراقلهاييوجود
دارد كه اينها را نبايد از دست داد .سحر ماه رمضان همه پا
ميشوند؛نبايداينسحرراازدستداد؛سحرفرصتخيلي
خوبياست.مكررعرضكردهايمكهاگرماهاازسحراستفاده
نكنيم،درايندنيايشلوغ،وقتديگرينداريمبرايخلوت
با خودمان ،با دلمان ،با خداي خودمان؛ واقعا وقتي باقي
نميماند.ماگرفتاريم؛دراين ۲۴ساعت،چندساعتشكه
خوابيم،آنساعتهاييهمكهبيدارهستيم،گرفتاريم؛هر
كسييكمشغوليتيدارديامشغوليتهايمختلفيدارد.
آنفراغتهاييكهوجودداشت،امروزوجودندارد[-البته]
نقص زمانه نيست ،طبيعت زمانه اس��ت -باالخره امروز
وسايلي هست و زندگي ،يك زندگي ماشيني است .امروز
پديدههايي وجود دارد كه اين پديدهها در گذشته وجود
نداشته؛[لذا]گرفتاريزياداست.نميشوددرايامروز-چرا،
[البته]اوحدي()۱ازمردم،درحالحركت،درحالمعامله،
درحالكارف ّني،درحالكاربارايانه،درهمهاوقاتباخداي
متعال مأنوسند و مشغول ذكرند و ذكر دايم دارند :الّذين
ُهمعليصالتِ ِهمدايمون؛()۲بعضيهااينجورهستندكه
دايمدرنمازند؛حاالماكهدستمانبهدامنآنهانميرسد
وازآنهادوريم،وليكسانيآنجورهستند-فرصتمافقط
سحراست؛اگرچنانچهسحرراازدستبدهيم،ديگرواقعا
فرصتي باقي نميماند )۳( .خداوند انش��اءاللهّ همهتان را
والسالمعليكمورحم هاللهّ »
محفوظبداردّ .
خبرآخر

محسنيبندپي :مشاركت استان
تهران در انتخابات بايد افزايش يابد

استاندار تهران با بيان اينكه اس��تفاده از تريبونها براي
تمامينامزدهايانتخاباتمجلسبايديكسانباشد،گفت:
ميانگين مشاركت استان تهران در انتخابات قبلي بين۵۰
تا ۶۰درصد ب��وده و اين عدد بايد افزايش يابد .به گزارش
ايسنا ،انوشيروان محسنيبندپي اظهار كرد :مشروعيت
هر نظامي متكي بر راي مردم و انتخابات اس��ت و به باور
دانشمندانسياسي،حضورمردمدرپايصندوقهايراي
نوعي قدرت معنايي تلقي ميشود .مشاركت حداكثري
مردم نيازمند تامين امنيت انتخابات و ايجاد فضاي رقابت
كامل براي تمامي نامزدها است.

چهره روز

 150دقيقه رايزني غيرعلني هم نتوانست ديدگاههاي مجلس و دولت را به هم نزديك كند

رهبر معظم انقالب در محفل انس با قرآن:

در آستانه ماه مبارك رمضان ،حسينيه امام خميني (ره)
معط��ر ب��ه عط��ر دلانگي��ز كالم وح��ي ش��د و قاريان،
مناجاتخوانان و مديحهسرايان قرآني به مدت سه ساعت
در حضور رهبر معظم انقالب اسالمي محفل انس با قرآن
كريم برپا كردند .به گزارش پايگاه اطالعرساني دفتر مقام
معظم رهبري؛ حضرت آيتاهلل خامنهاي در اين مراسم در
س��خناني ،يكي از نيازهاي اساسي امروز بشريت و جامعه
اس�لامي را فهم معارف قرآني و عمل به آن دانس��تند و با
اشارهبهتصريحقرآنبرمقابلهبااستكباروكفروطواغيتو
ايستادگي در مقابل آنها گفتند :عزت روزافزون و پيشرفت
فوقالعادهملتايراندرچهلسالگذشته،بهعلتعملبه
قرآن و ايستادگي بوده و امروز نيز تنها راه غلبه بر شياطين
و كفار ،ايستادگي است.حضرت آيتاهلل خامنهاي يكي از
مشكالتامروزدنياياسالمراآشنانبودنبامعارفقرآنيو
عملنكردنبهآنهابرشمردندوافزودند:آنهاييكهازموضع
رييسجمهورياپادشاهبرخيكشورها،برسرملتهاعربده
ميكشند،همانهاييهستندكهقرآنصراحتادستورمقابله
با آنها را داده و تاكيد كرده است به آنها اعتماد نكنيد .ايشان
با اشاره به حركت بيداري اس�لامي و قيام مردم در برخي
كشورهادرچندسالپيشخاطرنشانكردند:اينحركتبه
علتقدرندانستنآنواعتمادبهامريكاورژيمصهيونيستي
خاموش شد اما ملت ايران به بركت امام بزرگوار كه سرشار
از معارف قرآني بود ،قدر حركت و انقالب خود را دانست و
از همان روز اول به قدرتهاي استكباري اعتماد نكرد و در
مقابل آنها ايستاد .ايشان در بخش ديگري از سخنان خود،
قرآنرايكاثرهنريبينظيرخواندندوباتاكيدبراينكهقرآن
بايد در جلسات و محافل ،هنرمندانه قرائت شود ،گفتند:
قرائتهنرمندانهقرآنوتكيهصحيحوبجابرعبارات،موجب
تاثيرگذاري بر مخاطبان و فهم آن ميش��ود .رهبر معظم
انقالباسالمي،فهمقرآنرازمينهسازگشودهشدندرهاي
معارفگوناگوندانستندوبااشارهبهجلساتومحافلقرائت
قرآندرماهمباركرمضانتاكيدكردند:بايداينمحافلدر
طول سال در مساجد برگزار و مساجد به پايگاههاي قرآني
تبديل شوند .حضرت آيتاهلل خامنهاي افزودند :عالوه بر
محافلقرائتقرآنبايدجلساتتفسيرقرآننيزبرگزارشود
تا س��طح معارف قرآني و ديني جامعه افزايش يابد .ايشان
تاكيدكردند:انسجامعهبامعارفقرآنيموجباستحكام
و قوام جامعه در شوونات و مسائل مربوط به حيات دنيوي
و حيات اخروي خواهد شد .در اين محفل نوراني جمعي از
اساتيدوپيشكسوتان،قاريانجوان،گروههايجمعخواني،
تواشيح و مديحهسرايي و مناجاتخوانان به اجراي برنامه
پرداختند .در پايان اين مراسم نماز مغرب و عشاء به امامت
رهبرمعظمانقالباسالمياقامهشد.
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نه«موقت» بهارستانبهگرانيبنزين

خجسته نيز در اظهاراتي انگشت اتهامات را به سمت
دولتمردان بلند كرد و با يادآوري وضع موجود كشور
اظهار كرد« :وضعيت اقتصادي اصال خوب نيس��ت.
فشار سنگين اقتصادي بر دوش جامعه ،كمر مردم
را خم كرده اس��ت .هر روز يك برنامه و سناريو .يك
روز ش��كر ،يك روز دالر ،ي��ك روز بنزين ،يك روز
پياز ،يك روز ماش��ين و يك روز مسكن .چه كسي
اي��ن وضعيت را مديريت ميكند؟ ره��ا كردن بازار
مصرف و بيخيالي مس��ووالن مربوطه تا چه زماني
ادامه مييابد؟!»

سيدميالد علوي
ظه��ر روز سهش��نبه خبرگ��زاري فارس ب��ه نقل از
منبعي كه حاال ديگر مشخص شده زيبا اسماعيلي،
س��خنگوي ش��ركت ملي پخ��ش و پاالي��ش مواد
نفتي ب��وده ،خب��ر از گراني و س��هميهبندي بنزين
و س��وخت در اي��ران داد؛ خبري كه نهتنها چش��م
پمپبنزينه��اي داخ��ل كش��ور را ب��ا صفه��اي
چندين كيلومتري روش��ن كرد بلك��ه براي گوينده
نيز تبع��ات قابلتوجه��ي بهويژه بازداش��ت حدود
 24ساعته توسط دادستاني به همراه داشت اما در اين
بين يك نكته غيرقابل انكار خودنمايي ميكند ،آن
هم تصميم دولت يا به عبارتي صحيحتر تصميم سران
سهقوه براي افزايش قيمت سوخت در ايران است.
دولت ب��راي جلوگيري از قيمت س��وخت تصميم
گرفت و سران قواي مجريه و مقننه نهتنها به انتقاد
از آن نپرداختند ،بلك��ه علي الريجاني در اظهاراتي
به صورت ضمني از موافقت خود با اين تصميم خبر
داد؛ تصميمي كه بهارستان آن را برنتافت و از همان
زمان تا روز گذشته نمايندگان با گرايشهاي فكري
و سياسي مختلف به انتقاد از آن پرداختند و خواستار
بازگشت دولت از تصميم خود شدند .عمده اظهارات
نمايندگان منتقد حول محور مشكالت اجتماعي و
عدم وجود ظرفيت افزايش قيمت بنزين در جامعه
بود ،حال آنكه موافقان با اس��تناد به آمارهاي بعضا
سرسامآور قاچاق سوخت در ايران و ذكر اين نكته كه
بنزين ايران ،بعد از ونزوئال ارزانترين بنزين جهان
محسوب ميشود.
با ورود قوه مقننه ب��ه موضوع افزايش قيمت بنزين
در ايران و تاكيد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
بر اين نكته «هرگز اجازه افزايش قيمت س��وخت را
نخواهند داد» ،تقابل پاس��تور و بهارستان به فازي
علن��ي وارد ش��د ،تقابلي ك��ه انتظ��ار ميرفت روز
يكشنبه بيش از پيش آشكار شود ولي با عدم حضور
مسووالن دولتي ،اين جدال به صبح دوشنبه موكول
ش��د .جدالي در  3اپيزود كه اينب��ار نيز با پيروزي
ميزبان و ناكامي ميهمان پايان يافت.
اپيزود اول؛ مذاكره پشت درهاي بسته
صبح دوش��نبه براي خبرنگاران با جلسه غيرعلني
نماين��دگان مجل��س درب��اره قيم��ت س��وخت و
س��هميهبندي آن با حض��ور محمدباق��ر نوبخت،
رييس س��ازمان برنامه و بودجه و مرد مورد اعتماد
رييسجمه��وري ،عبدالرض��ا رحمانيفضلي ،وزير
كشور و رفيق سالهاي دور و نزديك رييس مجلس
و بيژن نامدار زنگنه ،وزير نفت و تكنوكرات محبوب
اصالحطلبان و مغضوب اصولگرايان آغاز شد.
رسم معمول بهارستان حكم ميكند كه نشستهاي
غيرعلني و حايز اهميت بهارستان بهگونهاي برگزار
شود كه امكان دسترس��ي خبرنگاران و رسانهها به
نماين��دگان مجلس به صفر برس��د ،اي��ن مهم روز
گذش��ته محقق شد و تا حدود س��اعت  11ظهر نيز
ادامه يافت .در آغاز جلس��ه علني روز گذش��ته قوه
مقننه علي الريجاني در اظهاراتي كوتاه و سريع خبر
از مخالفت «اكثريت نماين��دگان با افزايش قيمت
بنزي��ن» و حمايت «مجلس از احي��اي كارتهاي
سوخت» به منظور جلوگيري از قاچاق در كشور داد.
بعد از اظهارات او نوبت به بهروز نعمتي ،س��خنگوي
هيات رييس��ه مجلس رس��يد تا با حضور در جمع
خبرنگاران ضمن تاييد گفتههاي الريجاني ،تاكيد
كند كه «افزايش قيمت س��وخت و س��هميهبندي
بنزين در ايران منتفي ش��ده اس��ت ».ام��ا آنچه در
اظهارات نعمت��ي قابل توجه بود ،پرهي��ز او از ارايه
زمان تصميم مجلس است .اين نماينده مجلس كه با
ليست اميد به بهارستان رسيد و در آنجا نايبرييسي
فراكس��يون مس��تقلين را برعهده گرفت ،در پاسخ

به اين س��وال كه «افزايش قيمت بنزين به صورت
كلي منتفي شده اس��ت يا اينكه اين تصميم مقطع
زماني خاصي دارد» با قيد كليدواژه «انشاءاهلل» از
اميدواري خود ب��راي «پايداري» تصميم مجلس و
عدم افزايش قيمت سوخت خبر داد.
اپيزود دوم؛ برد  2بر يك ميزبان
آنچه در جلس��ه غيرعلني مجلس شوراي اسالمي
ميگذرد همواره از نكات ج��ذاب براي خبرنگاران
و عموم جامعه محس��وب ميشود و به هر ميزان كه
تاكيد رييس و هيات رييس��ه ق��وهمقننه به وكالي
ملت براي عدم ارايه جزييات به رس��انهها بيش��تر
باش��د ،رس��يدن به جزييات جلس��ه غيرعلني نيز
جذابتر ميش��ود .جلس��ه غيرعلني روز گذش��ته
مجلس شوراي اس�لامي از اين قاعده كلي مستثنا
نبود و اصرار خبرنگاران و ان��كار نمايندگان خبر از
گفتوشنودهاي نه چندان مسالمتآميز در صحن
غيرعلني بهارستان ميداد.
آنط��ور ك��ه س��يدهحميده زرآب��ادي ،نماين��ده
اصالحطلب مردم قزوين در مجلس شوراي اسالمي
روايت كرده ،در جلس��ه غيرعلني بهارس��تان براي
بررس��ي قيمت س��وخت ،براي آنكه رييس مجلس
و وزرا و معاون رييسجمهوري حاضر در جلس��ه به
نظر نمايندگان پي ببرند ،رايگيري صورت ميگيرد.
در نگاه اول بايد گف��ت كه رايگيري صورت گرفته
در جلس��ه غيرعلني امري غيرعادي اس��ت ،چراكه
آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي به صراحت
رايگيري در جلس��ات غيرعلني را «ممنوع» اعالم
كرده ولي اظهارات مهرداد الهوتي ،عضو فراكسيون
مستقلين واليي مجلس شوراي اسالمي اين ايراد را
از بين ميبرد چراكه او رايگيري صورت گرفته در
مجلس را «استمزاجي» عنوان ميكند.
براساس گفتههاي زرآبادي كه فارس آن را منتشر
كرده ،علي الريجاني در جلسه غيرعلني روز گذشته
سه مرتبه رايگيري ميكند كه نمايندگان مجلس
شوراي اس�لامي با دو پيشنهاد كه منجر به افزايش
قيمت سوخت ميش��ود ،مخالفت كرده و تنها راي
مثبت آنها به «ادامه وضع موج��ود» و «عدم تغيير
قيمت بنزين» اختصاص داشته است.
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با  168راي منفي
در مقابل تنه��ا  57راي مواف��ق ،قاطعانه با افزايش
 1500تومان��ي قيمت س��وخت و اختصاص ماهانه
 60ليتر بنزين هزار توماني به وسايل نقليه مخالفت
ميكنند .پاس��توريهاي حاضر در جلسه كه با اين
اختالف معنادار تعداد موافقان و مخالفان از رسيدن
به هدف خود نااميد ميش��وند ،بع��د از توضيحاتي
از الريجان��ي ميخواهند تا موض��وع افزايش 500
توماني قيمت سوخت را به راي بگذارد .براساس اين

پيش��نهاد ،قيمت هر ليتر بنزين در كشور به 1500
تومان خواهد رس��يد و ديگر خبري از سهميهبندي
نخواهد بود .اين پيش��نهاد كه دل مخالفان را نرمتر
كرده نيز با مخالفت بهارستان مواجه شد ولي با اين
تف��اوت كه با  41راي كاهش به  127عدد رس��يد و
تعداد موافقان نيز با جهش��ي قابلتوجه به  102نفر
رس��يد .درنهايت اين جهش و كاهش هم كارس��از
نش��د تا نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با 145
راي موافق در مقابل  47مخالف خواستار ادامه وضع
موجود ش��وند تا دولتيها كه توانس��ته بودند نظر
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي را براي افزايش
قيمت س��وخت جلب كنند ،موفق ب��ه عبور از پيچ
سخت بهارستان نشوند و دس��ت خالي راه پاستور
در پيش بگيرند.
اپيزود سوم؛ رجزخوانيهاي علني
بع��د از آنك��ه نماين��دگان مخال��ف افزايش قيمت
س��وخت در جدال��ي  150دقيقهاي ب��ا موافقان به
پيروزي رس��يدند ،نوبت ب��ه اعالم اي��ن پيروزي و
بهاصطالح رجزخواني براي حريف سرسختش��ان
رسيد؛ رجزخوانيهايي كه از قضا محمدباقر نوبخت
نيز از آن باخبر بوده چراكه تنها پاسخ او به سواالت
خبرنگاران« ،نعمتي ميگويد»هايي از س��ر خشم
بود؛ خش��مي ك��ه خواندنش از چه��ره او نيز كاري
سخت نبود.
با اين حال نماين��دگان پيروز ش��ده در اين جدال
ك��ه روزهاي پاياني حضور خ��ود در مجلس دهم را
پشتسر ميگذارند و براي حضور در پارلمان يازدهم
بايد تالش خود را دوچن��دان كنند ،از تريبونهاي
مجلس بر طبل پي��روزي كوبيدند .از بين اظهارات
نمايندگان در جلسه علني و البيهاي گرگوميش
خانه ملت ،گفتههاي سيدحس��ين نقويحس��يني
و امير خجس��ته ،نماين��دگان اصولگ��راي ورامين
و هم��دان در مجلس ش��وراي اس�لامي به جهت
بلند كردن انگش��ت اتهام به س��مت دولت و نسبت
دادن نارضايتيه��ا به ق��وه مجريه ،بيش از س��اير
بهارستاننشينان جلبتوجه كرد.
نقويحسيني در نطق ميان دستور خود بعد از آنكه
مجلس با گرانش��دن بنزين مخالفت كرده از لزوم
مخالفت با اين مهم س��خن ميگويد! او گفته است:
«صحبت از گران شدن بنزين شد .به هيچوجه نبايد
زير بار چنين گران شدني برويم .گران شدن بنزين
يعني آتش زدن به خرمن نارضايتيها و ايجاد موج
دوم گرانيها كه بازار آش��فته و غيرقابل كنترل در
حال حاضر با آن روبهروس��ت ».او اما در عين حال
خواستار مقابله دولت با قاچاق سوخت شده و تاكيد
ميكند كه «دولت موظف است با اجراي قوانين ،اين
تدبير را عملياتي كند».

اپيزود چهارم؛ تصميم انتخاباتي؟!
موافق��ان افزاي��ش قيمت س��وخت در بهارس��تان
با اس��تناد به قانون برنامه شش��م توس��عه و مجوز
مجل��س به دولت براي رس��اندن قيم��ت بنزين به
فوب خليجفارس ،تصميم روز گذش��ته نمايندگان
مجل��س را انتخابات��ي توصيف كردن��د .غالمعلي
جعفرزادهايمنآبادي ،عضو هيات رييسه فراكسيون
مس��تقلين در همين زمينه ب��ه «اعتماد» گفت كه
«اين مجلس باتوجه به نزديكي به انتخابات با هيچ
افزايش قيمتي موافقت نخواه��د كرد .حاال هرقدر
كه دولت بگويد در تامين منابع مالي دچار مش��كل
است يا در اداره كشور با سختيهاي بسياري مواجه
است ».او همچنين در پاسخ به اين سوال كه بعد از
پاي��ان انتخابات قيمت بنزي��ن افزايش پيدا خواهد
كرد ،تنها به گفتن «قطعا» اكتفا كرد.
نگاه انتخاباتي و سياس��ي به موضوع بنزين نه فقط
ازس��وي مجل��س بلك��ه از جانب دولت ني��ز وجود
دارد .هادي بهادري ،نماينده م��ردم اروميه و عضو
كميس��يون عمران مجلس ،ازجمل��ه نمايندگاني
اس��ت كه به «اعتم��اد» گفته ،معتقد اس��ت دولت
دوازده��م در س��ال  96يعني حدود  3س��ال پيش
فرصت افزايش قيمت س��وخت را دراختيار داشت
ولي با وجود داش��تن اجازه از مجلس (قانون برنامه
ششم توسعه و هدفمندي يارانهها) بهدليل نزديكي
به انتخابات و ترس از شكست ،حاضر به تن دادن به
اين موضوع نشد و افزايش قيمت سوخت را تا امروز
به تعويق انداخت.
هر دو اي��ن مدعيات اما از جهتي ميتواند درس��ت
باش��د ،چراكه پيش از اين نيز چهرهها و گروههاي
سياس��ي مختل��ف« ،بهارس��تان» و «پاس��تور» را
به سياس��يكاري و ع��دم اجراي قواني��ن به داليل
انتخابات��ي متهم كردهان��د ولي اينكه ايس��تادگي
بهارستاننشينان مقابل افزايش قيمت سوخت در
روزهايي كه با اتكا به اظهارات كارشناس��ان ،قيمت
اقالم مصرفي جامعه افزايش چند دهدرصدي داشته،
اقدامي انتخاباتي است و همچنين اينكه آيا امتناع
دولت از افزايش قيمت بنزين در سال  96در دسته
اقدامات سياسي گنجانده ميشود يا خير ،موضوعي
است كه به نظر ميرسد سران دو قوه بهتر از سايرين
بتوانند به آن پاسخ دهند.
با اين هم��ه به نظر ميرس��د ش��رايط اقتصادي و
اجتماعي ماههاي آينده ايران بيشترين نقش را در
پايداري قيمت بنزين و س��اير سوختهاي مصرفي
داش��ته باشد به اين معنا كه هر چه اوضاع اقتصادي
بيش��تر رو به ثبات حركت كند ،دس��ت دولتيها و
حاميان افزايش قيمت در ايران بازتر خواهد شد ولي
تا آن زمان پاستورنشينان بايد با كارتهاي سوخت
و گسترش جايگاههاي س��وخت  ،CNGاز قاچاق
بنزين اي��ران كه اين روزها از بطريهاي آب معدني
هم ارزانتر است و براي قاچاقچيان سودهاي چندده
ميليارد تومان��ي را به ارمغان م��يآورد ،جلوگيري
كنند؛ اقدامي كه به نظر ميرسد باتوجه به افزايش
فش��ارهاي دولت اياالتمتحده امريكا ،سختتر از
اقناع افكار عمومي و تش��ريح چرايي افزايش قيمت
بنزين در ايران باشد.

سوژه روز

نمايندگان از مذاكره با رييس مجلس در مورد حواشي تجمع روز كارگر مقابل مجلس گفتند

پيگيري وضعيت كارگران بازداشتي

فائزهعباسي
تقريبا يك هفته پيش بود كه به مناسبت روز جهاني
كارگرتجمعيدرمقابلمجلسشكلگرفتوكارگران
و حاميان حقوق كارگ��ري مقابل مجلس در اعتراض
ب��ه وضع موجود تحصن كردند ،ام��ا اين تجمع مانند
تجمعاتي كه معموال مقابل مجلس شكل ميگيرد و
در نهايت بعد از چند ساعت جمعيت متفرق ميشوند،
ب��ه پايان نرس��يد و  35فعال كارگري ،دانش��جويي و
رس��انهاي حاضر در اين تجم��ع در روز جهاني كارگر
بازداشتشدند.خبريكهدرروزهايگذشتهباواكنش
برخي نمايندگان همراه شده و بازتاب رسانهاي نسبتا
گستردهاي نيز بههمراه داشت.
از چه ميترسيم؟!
غالمعلي جعفرزادهايمنآبادي ،نماينده رشت درباره
بازداشتمعترضانمقابلمجلسوپيگيرينمايندگان
در اين رابطه به «اعتماد» ميگويد« :ما بايد طبق قانون
اساس��ي به گروههاي صنفي اجازه راهپيمايي بدهيم
و نبايد بترسيم .مگر ميش��ود بگوييم روز معلم ،روز
كارگر و ...اين افراد راهپيمايي نكنند؟! ما از چه چيزي
ميترسيم؟! اين افراد و گروهها ميخواهند حرفشان
را بزنند .اصال قرار بود مقابل مجلس جايگاهي را درست
كنيم تا مردم در اينجا حرفشان را بزنند .بگير و ببند و
دستگير كردن آن هم با آن شرايطي كه شاهدان عيني
تعريف ميكردند ،كار بسيار بدي است ».او در پاسخ به
اين سوال كه آيا نمايندگان اقدامي در اين راستا انجام

دادهاند،گفت«:روزگذشتهازرييسمجلسدرخواست
كرديم به اين موضوع ورود كند و هرچه س��ريعتر اين
افراد آزاد ش��وند ».او ادامه داد« :ما نبايد در روز كارگر
زنداني كارگر به اين شكل داشته باشيم يا در روز معلم،
معلمزندانيداشتهباشيم.اميدواريمكهبساطاينبگير
و ببندها و امنيتي كردن فضاها جمع شود ».جعفرزاده
همچنين گفته اس��ت« :رييس مجلس معتقد است
هر چه س��ريعتر بايد اين اف��راد آزاد و از آنها دلجويي
ش��ود .فكر ميكنم اين اقدام ص��ورت بگيرد؛ چراكه
همه فراكسيونها و جناحها در مجلس از اين موضوع
ناراحت بودند».
اين نماينده مجلس با اش��اره به برخورد با كارگران در
روز كارگر نيز گفت« :ما از هياترييسه خواستيم كه
در روزهايي كه به اسم يكي از اصناف ثبت شده ،بيشتر
مدارا كنند؛ يعني ضمن آنكه بايد هميشه و در هر زمان
اين مدارا وجود داشته باشد ،در اين روزهاي خاص قطعا
بايد سعهصدر بيشتري به خرج دهند .باالخره مردم به
اينجا پناه آوردهاند و قطعا كسي كه پناه آورده زخمي،
خسته و عصبي است پس بايد به او آرامش داد ،نه آنكه
او را با باتوم زد يا بازداشت كرد».
برخورد دوگانه ممنوع
همزمان محمدعلي وكيل��ي ،نماينده مردم تهران در
مجلس نيز در رابطه با بازداش��ت كارگران به پانا گفته
اس��ت« :اين اقدام كار ناپخته و نس��نجيدهاي بود كه
در روز كارگ��ر و در حالي كه به نهايت نرمش در داخل
نيازمنديم ،انجام ش��د .به كسانيكه مطالبات صنفي

دارند،نبايددرفشنشانداد».اوادامهميدهد«:كساني
كهمطالباتصنفيدارند،مجلسراخانهخودميدانند
و ممكن اس��ت عصبانيت خ��ود را روي من به عنوان
نماينده خالي كنند ولي اين دليل نميشود كه چنين
برخوردي با آنان انجام دهيم ».وكيلي ادامه ميدهد:
«نبايد اگر كسي به مجلس يا نمايندهاي اعتراض كرد،
فكركنيمكهاينموضوعاعتراضبهكلنظاماست،بايد
نگاههاومقايسههاراتغييردهند.بزرگترينمغالطهاي
كه اتفاق افتاده ،اين است كه فكر ميكنيم هر اعتراضي
به منزله آشوب است .اعتراض به هر نهادي را اعتراض
به كليت نظام تعبي��ر ميكنيم و به همين دليل دچار
قضاوته��اي غيرحكيمانهاي ميش��ويم و در نهايت
برخوردهايي ميكنيم كه در وضع فعلي نه تنها سودي
براي نظام ندارد ،بلكه هزينهس��از هم ميشود ».اين
عضو هيات رييسه مجلس درباره پيگيريهاي رييس
مجلس نيز ميگويد« :آقاي الريجاني ديروز در جلسه
غيرعلني ق��ول آزادي كارگ��ران را داد .او بدون اينكه
بخواهداقداماتشبعدتبليغاتيداشتهباشدپيگيروضع
بازداشتيهاست».
وكيلي ام��ا در ادامه ب��ه موضوع برخورده��اي دوگانه با
تجمعاتنيزاشارهكردهوگفتهاست«:يكيازمشكالتما
دوگانگي در برخوردهاست ،البته من نميگويم كه بايد با
اعتراضات سازماندهيشده به ما درباره CFTبرخورد كرد
ولي ميگويم اگر به آنها كه سازماندهي شدند و با اتوبوس
آمدند و ناهار و شامشان هم فراهم شد و گاهي بادشان هم
زديد ،برخورد نكرديد با كارگ��ري عصباني هم كه آمده
جلوي مجلس اعتراض كرده است ،برخورد نكنيد».

حقيكهتضييعشد
س��هيال جلودارزاده ،نماينده مردم تهران هم از جمله
افرادي بود كه نس��بت ب��ه بازداش��تهاي روز كارگر
واكنش نش��ان داد .اين نماينده مجلس ديروز پشت
ي خود
تريبون مجلس قرار گرفت و در نطق  7دقيقها 
گفت« :نقض حقوق و آزادي فردي و اجتماعي ملت ،از
دخالت امور شخصي و حريم خصوصي آنان تا محدود
كردن زمينه دخالت آنان در مقدرات اساس��ي كشور،
گاه با اعمال نظارت استصوابي و حذف تعداد زيادي از
داوطلبان نمايندگي ،ملت را از داشتن مجلس پايدار و
شايسته محروم ميكنيم و گاه با ايجاد محدوديتهاي
اجتماعي ،صنفي و سياسي و بستن مسير بر فعاالن و
كنشگران عرصه اجتماعي حقوق مردم را تضييع كرده
و راه را براي عناصر فساد باز ميكنيم ».او در ادامه داد:
«از جمله اين محدوديتها عدم صدور مجوز هرگونه
راهپيمايي اعتراضي كارگران در روز كارگر و ساير ايام
اس��ت ،حقي كه در همه كشورها به رسميت شناخته
ميشودودرقانوناساسيموردتصريحقرارگرفتهاست
و ميتواند به عنوان يك سد قوي در مقابل مفاسد عمل
كند ».جلودارزاده در پايان تصريح كرد« :عالوه بر اينها
به هر بهانهاي برخوردهاي خشن و بياساس حقوقي
و مبتني بر سوءظن و دشمنانگاري آحاد ملت حتي
فعاالن مدني و زيستمحيطي ادامه دارد ،در كنار آن
امتيازدهي به نورچشميها و بعضا آقازادهها كه چنين
مورد قضاوت منفي مردم ق��رار گرفتهاند و رانتهاي
پيدا و پنهان شكاف ميان مردم و حاكميت را روز به روز
گستردهتر كرده است».

جهانگيري با اشاره به انتظارات عمومي:

مسووالن بهنحوي برنامهريزي كنند
كه معيشت مردم آسيب نبيند

معاون اول رييسجمهور در جلسه شوراي عالي توسعه
صادراتغيرنفتيكشوربابياناينكهيكيازشاخصهاي
موفقيت و پيشرفت كشورها توان صادرات محصوالت،
كااله��ا و خدمات آنها به بازاره��اي جهاني و منطقهاي
است ،گفت :امروز صادرات موضوعي حياتي ،وظيفهاي
ملي و قانوني است و بايد تالش كنيم تا كاالها و خدمات با
كيفيت و مطابق با استانداردهاي بينالمللي براي عرضه
و رقابت در بازارهاي جهاني ارايه كنيم .به گزارش ايلنا،
اسحاقجهانگيريبابياناينكهامسالازسويمقاممعظم
رهبريبهعنوانسال«رونقتوليد»نامگذاريشدهاست،
افزود :مهمترين پيشران رونق توليد ،صادرات است و بايد
در اين جه��ت تالش خود را دو چندان كنيم تا صادرات
كاالهاي غيرنفتي كش��ور بيش از پي��ش افزايش يابد.
معاون اول رييسجمهور با اشاره به برنامه امريكاييها
براي كاستن از منابع درآمدي و كاهش ارزآوري كشور
اظهار داشت :مردم ايران در اين شرايط انتظار دارند كه
مديرانكشور با طراحي و برنامههاي مناسبكاريكنند
كه معيشت آنها كمتر دچار آسيب شده و كشور به لحاظ
اقتصادي و توسعه دچار اختالل نش��ود .وي با اشاره به
اهميت كشورهاي همسايه و بازارهاي هدف در توسعه
تجارت كش��ور و اس��تفاده از ظرفيت همسايگان براي
افزايش صادرات بر استفاده از ظرفيت بخش خصوصي
تاكيد كرد و خواستار بهرهگيري وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت از توانمندي ات��اق بازرگاني اي��ران در ايجاد
تش��كيالتي با حضور رايزنان بازرگاني به منظور تدوين
و طراحي ساز و كارهاي الزم براي رفع موانع صادرات و
تسهيل در مبادالت تجاري شد.
معاوناولرييسجمهورگفت:وظيفهفرماندهيصادرات
كشور برعهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت است و اين
وزارتخانه هر اختياري در جهت توس��عه صادرات نياز
داشتهباشدازطريقمصوبهدولتياستادمقابلهباتحريم
در اختيار آن قرار خواهد گرفت.
وي با اشاره به برخي اظهارنظرهاي نادرست درخصوص
بازگشت ارز به چرخه اقتصاد كشور گفت :اين سياست
يكي از مهمترين سياس��تهاي بانك مركزي اس��ت و
قرار است كه در ازاي صادرات كاال و خدمات ،نياز كشور
در زمينه كاالهاي اساسي مرتفع شود به اين معني كه
واردات در قبال صادرات انجام شود .در اين خصوص هم
الزم است بانك مركزي و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
برنامهريزيهاي الزم را انجام دهند تا بسته مشوقهاي
صادراتي مبدل به بسته رفع موانع از صادرات كشور شود.
جهانگي��ري از وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت ،وزارت
اقتصاد و بانك مركزي و س��ازمان برنامه و بودجه و اتاق
بازرگاني ايران خواس��ت تا در جهت حمايت از صادرات
جلسهاي تش��كيل دهند و با رفع موانع صادرات ،نحوه
حمايت از بازرگانان و تجار كشور را بررسي كنند تا آنها با
مشكالتكمتريروبهروباشند.معاوناولرييسجمهور
بااشارهبهاهميتموافقتنامههايترجيحيبينكشورها
بهويژهتوافقميانايرانواتحاديهاوراسيااظهاراميدواري
كرد با تصويب مجلس شوراي اسالمي و پيگيري وزارت
امور خارجه و وزارت صنعت ،معدن و تجارت براي اجراي
تعهدات كش��ور در اين زمينه اي��ن موافقتنامه هر چه
سريعتر اجرايي شود.
گزارش وزراي اقتصادي به جهانگيري
در اين جلسه كه وزراي جهاد كشاورزي ،صنعت ،معدن
و تج��ارت ،نيرو ،تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و نيز رييس
س��ازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري،
معاون علمي و فناوري رييسجمهور ،رييس س��ازمان
ملياستانداردورييساتاقبازرگانيايرانحضورداشتند
گزارش��ي از ميزان صادرات غيرنفتي كشور در سال ۹۷
به تفكيك بخشهاي مختلف ارايه ش��د .براساس اين
گزارش تراز تجاري كش��ور در س��ال  ۹۷مثبت بوده به
نحوي كه در سال ۹۷در حدود ۱۲ميليارد دالر از واردات
كشور كاسته شده است و شركاي اول صادراتي ايران به
ترتيب كش��ورهاي چين ،عراق ،امارات متحده عربي و
افغانستانهستند.
وزيرصنعت،معدنوتجارتدراينجلسهراهنجاتتوليد
را در افزايش صادرات دانس��ت و با اشاره به ظرفيتهاي
خوب صادرات كشور در حوزه فوالد ،پتروشيمي ،كاشي
و سراميك ،لبنيات ،شيشه و سيمان گفت :اين وزارتخانه
در برنامهه��اي خ��ود افزاي��ش دو برابري ص��ادرات به
كشورهايهمسايهرامدنظر قراردادهو طرحهايويژهاي
براي صادرات به كشورهاي آفريقايي نيز در نظر گرفته
است .وزير جهاد كشاورزي نيز از افزايش نمايشگاهها در
بازارهاي هدف و كشورهاي همسايه به عنوان راهكاري
براي توس��عه صادرات ياد كرد و گفت :ايران توانسته در
كش��ورهاي همسايه محصوالت كش��اورزي خود را به
خوبي عرضه كند .وزير نيرو نيز با اش��اره به برخي موانع
نظير الحاق ايران به موافقتنامه اوراسيا ،از صادرات ۸۰۰
ميليون دالري برق به كشور عراق خبر داد.
وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي نيز در سخناني با اشاره
به برنامههاي امريكا براي فشار به بخشهاي صادراتي
كش��ور ،خواستار تشكيل كميته ش��وراي صادرات زير
نظر وزي��ر صنعت ،معدن و تج��ارت و ايجاد فرماندهي
واحد براي توس��عه صادرات شد .رييس سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع دس��تي و گردش��گري نيز با اشاره به
صادرات  ۶۸۰ميليون دالري صنايع دستي از ورود ۷.۸
ميليون نفر گردشگر در سال  ۹۷به كشور و ارز آوري ۱۰
ميليارددالريآنخبردادوگفت:آژانسهايگردشگري
كش��ور به دنبال آن هس��تند كه در پ��ي كاهش ميزان
ورود گردش��گران اروپايي به كش��ور به تعداد مسافران
كشورهاي همسايه و چين بيفزايند و در اين مسير بسيار
موفق بودهاند.

