دور بعدی مذاکرات چه تفاوتهای با دورههای قبلی خواهد داشت؟

عزتاهلل ضرغامی عدهای یاران و همکاران سابق
در صدا و سیما را گرد هم آورده است

مسیر پیچیده برجام برای احیا

انتصابهای رفاقتی
 و غیر تخصصی آقای وزیر
صفحه 2

شرح درصفحه 11

پیشخوان
سرمقاله

چه معیارهایی برای قیمتگذاریهای عجیب بلیتهای
کنسرت وجود دارد؟

ژوبین صفاری

دست کوتاه مردم از
کنسرت

گروه فرهنگ و هنر – تقریبا دو سال میشود که بسیاری
از شهرهای کشور نوای دلنشین موسیقی زنده و صحنهای را
نشنیدهاند .اما حاال که کمکم به نظر میرسد قرار است این
طلسم دو ساله بشکند ،این بار قیمتهای عجیب بلیتهای
کنسرت راه را برای حضور دوستداران موسیقی سخت کرده
است .تقریبا اوایل اسفند سال  98آخرین کنسرتها با حضور
مردم روی صحنه رفتند و از زمانی که اعالم شد ویروس کرونا
به کشور ما هم رسیده بنا به دستور وزارت ارشاد ،برگزاری کلیه
فعالیتهای فرهنگی و هنری به حالت تعلیق درآمد.

صبر مردم نیاز به انگیزه دارد
تنگناهای معیشتی مردم و نبود چشم انداز برای
فعاالن اقتصادی دالیل فراوانی دارد .تردیدی نیست
که شاخصهای کالن اقتصادی طی سالهای گذشته
آسیبهای فراوانی دیده است که جبران آن نیازمند
زمان است .اما صرف زمان به تنهایی میتواند وضعیت
را تغییر دهد؟ برای تشریح پاسخ منفی این سوال باید
گفت که درخواست از مردم برای همراهی و حتی صبر
نیازمند ترسیم چشم انداز منطقی است .همواره رسانههای
حامی دولت سیزدهم یکی از دستاوردهای  100روزه دولت
را ارتباط رودررو با مردم میدانند که البته این کار لزوما ً
وجه پوپولیستی صرف ندارد و در پارهای موارد این اقدام
روحیه بخش نیز خواهد بود اما سوال اساسی این است که
بازدیدها و دستورها به تنهایی میتوانند چشم انداز روشنی
برای صبر مردم جهت بهبود وضعیت ترسیم کنند؟
واقعیت آن است که اقتصاد کشور طی سالهای گذشته
همواره از نداشتن یک خط مشی مشخص فکری و علمی
رنج برده که البته عامل اصلی این رنج ،سیاستزدگی
اقتصاد بوده است .هرچقدر هم که بخواهیم تاثیر
متغیرهایی مانند نتیجه مذاکرات در اقتصاد را نادیده گرفته
یا انکار کنیم باز هم واکنشهای بازار حرف دیگری خواهند
زد .بنابراین آنچه که اقتصاد این روزها به آن احتیاج دارد
در صدر قرار گرفتن باالتر از پله سیاست ورزی است .در
واقع آنچه که سیاست ورزان باید برای هر عمل و حتی
سخن خود انتخاب کنند حرکت در یک چارچوب اقتصادی
تعیین شده از سوی سیاستگذاران است .اگر بخش نامه،
تصمیم و حتی اظهار نظری به آن خط مشی آسیب بزند
از آن پرهیز کنند.

قوهقضائیه:

نشت اطالعاتی
در سامانههای قوه قضائیه
رخ نداده است

صفحه 4

صفحه 2

دلیل صدای انفجار مهیب در نطنز چه بود؟

مانور در آسمان نطنز

صفحه 6
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در حالی که خبرنگار روزنامه والاستریت ژورنال خبر داده است که دیپلماتهای ارشد
سه کشور اروپایی (انگلیس ،فرانسه و آلمان) مدعی شدهاند که پیشنهادهای ایران با برجام
مغایر بوده ،به طوری که به زعم آنها برخی از پیشنهادات ایران فراتر از مفاد برجام بوده
است ،رئیس هیات مذاکره کننده ایران در پاسخ به این که برخی دیپلماتهای اروپایی گفته
اند که پیشنهادهای ایران غیرقابل قبول و تندروانه است گفت :اینکه طرفهای اروپایی
خیلی درباره برخی از پیشنهادهای ما رضایت نداشتند درست است ،اما اینها بر اساس
مبانی مشترک میان دو طرف تنظیم شده و اعتراضی به اینکه اینها نامربوط هستند،
نداشتند و گفتند که با دیدگاههای ما مطابقت ندارد .به گزارش فرارو ،علی باقری افزود:

من هم گفتم این طبیعی است ما قرار نیست در مذاکرات چیزهایی بگوییم که مطابق
دیدگاههای شما باشد ،ما مطالبی میگوییم مطابق دیدگاههای خودمان ،اما نکته این است
که اینها بر اساس یک مبنایی است که مورد قبول طرفهای مقابل هم هست و هیچ یک
از طرفهای اروپایی ادعا نمیکرد که پیشنهادات مبانی حقوقی و قانونی که مورد قبول دو
طرف باشد ،ندارد .وی افزود :پیشنهادهایی که ایران به طرفهای مقابل در مذاکرات ارائه
داده ،به گونهای است که نمیتوان رد کرد .این پیشنهادها بر اساس مفاد توافق سال ۲۰۱۵
است و همه تحریمهای آمریکا در حوزه هستهای باید فورا لغو شوند.

«ابتکار» راهکارهای تعادل در چرخه دستمزد و تورم را بررسی کرد

هزینههای کالن
ُ
درآمدهای خرد

جرمشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه اعالم کرد

تسلیم یا مقاومت مقابل سارقان
گوشی تلفن همراه؟
صفحه 3

علی باقری:

صفحه 10

از خواستههایمان
عقبنشینی نمیکنیم

رئیس پلیس پایتخت خبر داد

ایجاد شهر سالمت ویژه
معتادان متجاهر

صفحه 2

صفحه 6

ادامه درصفحه 2

اخبار
وزیر دادگستری خبر داد

تشکیل کمیته اقدام مشترک برای نظارت بر بازار
وزیر دادگستری با اشاره به تشکیل کمیته اقدام مشترک برای نظارت بر
بازار ،گفت :این کمیته هر هفته تشکیل جلسه میدهد و امیدواریم در بازار
تاثیرگذار باشد که البته تاثیری هم در نرخ مرغ و تخم مرغ داشته و قیمتها
تثبیت شده است.
به گزارش ایسنا ،امینحسین رحیمی درباره نحوه نظارت بر بازار از طرف
سازمان تعزیرات برای جلوگیری از افزایش قیمتها به ویژه نرخ کاالهای
اساسی ،گفت :در این زمینه تصمیمات خوبی برای بهتر شدن نظارتها و
هم افزایی بین دستگاهها صورت گرفته که بر همین اساس کمیت های با عنوان
«کمیته اقدام مشترک» تشکیل شده است .وزیر دادگستری تصریح کرد:
کمیته اقدام مشترک متشکل از نمایندگان سه وزارتخانه جهاد کشاورزی،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان تعزیرات وزارت دادگستری به همراه
نماینده اصناف و بسیج اصناف به منظور تشدید نظارتهای اصناف و مردم
است که هر هفته تشکیل جلسه میدهد .وزیر دادگستری در گفتوگو با
خانه ملت ،اضافه کرد :این کمیته مصوبات ستاد تنظیم بازار که زیر نظر
معاون اول بوده و این ستاد نیز هر هفته جلسه دارد را اجرایی و پیاده سازی
میکند .رحیمی با بیان اینکه امیدواریم انسجام ایجاد شده در نظارت بر بازار
تاثیر بسزایی داشته باشد ،گفت :البته این تأثیر وجود داشته و در نرخ مرغ و
تخم مرغ نیز تثبیتی صورت گرفته و نظارت بهتر شده است.

نمایندهپیشینمجلس:

تیم مذاکره کننده ایران در برابر آمریکا مقاومت کنند
یک نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه آمریکا به این راحتی
تن به خواستههای حق ما نمیدهد ،گفت :تیم مذاکره کننده کشورمان به
مقاومت در برابر آمریکا ادامه دهد.
موسی الرضا ثروتی در گفتوگو با ایسنا ،درباره دور اول مذاکرات هستهای
در وین ،اظهار کرد :آمریکا به این راحتی تن به خواسته های حق ما نمی
دهد .ایران خواهان رفع همه تحریمهاست ،اما آمریکا می خواهد با طوالنی
کردن مذاکرات ،ایران را خسته کرده تا قبول کند که فقط بخشی از تحریم ها
تعلیق شود.
وی با اشاره به مذاکرات برجام در سالهای قبل خاطرنشان کرد :وزیر
خارجه وقت در مذاکرات برجام به تیم مذاکره کننده اعتماد کرد و متوجه نشد
به جای لغو ،تعلیق مذاکرات در برجام گنجانده شده بود .درواقع تیم آمریکایی
با  150نفر نیرو توانست خواستههای خود را در برجام بگنجاند .االن هم آمریکا
دنبال لغو کامل تحریمها نیست و شاید چند تحریم را لغو و چند تحریم را
هم تعلیق کند .در حالی که رهبری و مجلس شورای اسالمی بر لغو تحریمها
تاکید دارند ،اما آمریکا به این راحتی به خواسته ما تن نمیدهد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اروپا نماینده آمریکا
است و استقاللی از خود ندارد یا نمی خواهد رابطه خود با آمریکا را بهم بزند،
تصریح کرد :چین و روسیه هم نمی توانند خیلی طرف ایران را بگیرند .چین
حدود  500میلیارد دالر با آمریکا مراوده تجاری دارد ،اما با ایران کمتر از 30
میلیارد دالر بنابراین طبیعی است که چین نمی تواند به طور قاطع از ایران
حمایت کند .روسیه هم که درگیر با تحریم هاست .در این شرایط ما باید روش
اقتصاد مقاومتی را به پیش ببریم و همانطور که آمریکا با ما بازی می کند،
ماهم با آنها بازی کنیم.
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استعفای قرداحی چگونه سرخوردگی عربستان در لبنان و منطقه را به نمایش گذاشت؟
عربستان بعد از استعفای جورج قرداحی به یک هدف
ثانویه رسید؛ اما درواقع سرخوردگی و شکست خود در
رسیدن به اهداف اصلیش در منطقه و لبنان را به نمایش
گذاشت.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ،دیپلماسی
یکی از ابزارهای اصلی در اجرای سیاست خارجی هر کشوری
است و اشکال مختلفی دارد .برخی از اشکال دیپلماسی
بسیار نرم و منعطف هستند و منجر به حل و فصل بحرانها
در آرامش و بدون هیچ سر و صدایی پشت درهای بسته می
شوند .اما دیپلماسی اشکال خشنی نیز دارد که در قالب
تهدید نظامی و اقتصادی خود را نشان میدهد.
دیپلماسی خشن عربستان در منطقه و فرسایش رژیم آل
سعود
سیاست خارجی عربستان سعودی در سالهای اخیر
دستخوش دگرگونیهایی شده که به بازخوانی اشتباه این
کشور از تحوالت سریع منطقه بر میگردد .عربستان در
این سیاست جدید خود به شکل قابل توجهی از دیپلماسی
خشن و اقدامات زننده علیه کشورهای مختلف استفاده
کرده است .مواضع عربستان در قبال تغییرات منطقهای
و بینالمللی نشان میدهد که عملکرد مقامات این کشور
در سالهای اخیر ممکن است تهدیدی برای ثبات رژیم آل
سعود در عربستان باشد.
عربستان سعودی از سال  2011به طور مستقیم و فزاینده
در بحرانها و درگیریهای منطقه عربی مداخله کرده است؛
به این صورت که ابتدا در بحرین جهت سرکوب جنبش
مردمی علیه رژیم آل خلیفه که وفادار به سعودیهاست
مداخله نظامی کرد .ریاض همچنین در جریان بحران
سوریه از تروریستها و گروههای مسلح در این کشور
حمایت نظامی و عضویت سوریه در اتحادیه عرب را لغو
کرد.
جنگ ویرانگر یمن نمونه دیگری از سیاست اشتباه و خشن
عربستان در منطقه عربی است که پیامدهای آن را در حال
حاضر به چشم خود میبیند .عالوه بر آن عربستان سعودی
در سال  2017یک محاصره سیاسی و اقتصادی خفقان علیه
قطر اعمال کرد که در نهایت مجبور شد به آن پایان دهد.
اخیرا نیز سعودیها جنگ دیپلماتیکی را علیه لبنان
به بهانه انتشار اظهارات «جورج قرداحی» وزیر رسانه
(مستعفی) این کشور که قبل از انتصاب به پست وزارتی
از جنگ ویرانگر یمن انتقاد کرده بود به راه انداختند .در
سالهای اخیر رژیم سعودی بر این باور بود که کنار گذاشتن

احتیاط در سیاست خارجی و استفاده از دیپلماسی خشن
سطح تهدیدات علیه عربستان را کاهش میدهد و جنگ،
حمایت از عناصر مسلح ،تحریم اقتصادی و تحریمهای
دیپلماتیک ،موجب می گردد تا مخالفان ریاض در برابر آن
تسلیم شده و از خواستههایش اطاعت کنند.
اما بعد از گذشت نزدیک به  10سال نتایج این سیاست
عربستان چیزی جز نابودی و فرسایش بیشتر موقعیت و
مشروعیت رژیم سعودی در منطقه و کل جهان نداشته
است .واقعیت آن است که خود سعودیها نیز می دانند
که سیاستهایشان در قبال ایران و سوریه و یمن و قطر کامال ً
شکست خورده و عربستان حتی به حداقل انتظارات خود در
این زمینه نیز نرسید.
علیرغم تصورات عربستان برای اشغال یمن طی چند
هفته بعد از آغاز جنگ ،اما این کشور تبدیل به عرصه
تهدید برای فرسایش عربستان شده و جنبش انصارالله با
چند برابر کردن قدرت خود توانست دست به عملیات هایی
بزند که منافع راهبردی عربستان را به ویژه در تاسیسات
نفتی به شدت تهدید میکند؛ جایی که تاسیسات شرکت
آرامکو بارها مورد حمالت موشکی و پهپادی انصارالله قرار
گرفته است.
همچنین طی این سالها عربستان موضع تندی در
قبال ایران پیش گرفته و روابط میان دو کشور متشنج
شد .عربستان موضع خود در حمایت از رویکرد آمریکا و
رژیم صهیونیستی در قبال پرونده هستهای ایران و سایر

یادداشت
الهی فوالدی*
قریب ده است که بحث اجرای رتبه بندی معلمان مطرح است و گاه
بودجههای مختصری هم برای آن در نظر گرفته میشد اما خبری از اجرا نبود
امسال که دولت دوازدهم عزم رفتن داشت الیحه کم مایهای به مجلس فرستاد
تا کار ناتمام را به عهده دولت سیزدهم بگذارد ،در این میان رئیس جمهوری
محترم هم در ایام تبلیغات انتخاباتی قولهایی به معلمان دادند و در عمل هم
با موافقت با  ۲۵همت به عهد خود وفا کردند حاال هیئت رئیسه محترم مجلس
که شعار عملگرایی و مدیریت جهادی میدهند سه ماه از موعد اجرای الیحه
میگذرد هنوز آن را تصویب نکردهاند و سعی در تقلیل بودجه آن دارند تا بند
همترازی با اساتید را نادیده بگیرند و به این خاطر هر روز اخبار ضد و نقیض از

پروندههای منطقه را به ویژه در دوره «دونالد ترامپ» رئیس
جمهور سابق ایاالت متحده به شکل قابل توجهی تشدید
کرده بود؛ اما جمهوری اسالمی ایران موفق شد همه این
مواضع را دور زده و موقعیت استراتژیک خود را در منطقه
تقویت کند.
در منطقه خلیج فارس نیز عربستان با سیاست محاصره و
تحریم و بستن مرزهای زمینی و دریایی و هوایی نتوانست
قطر را مجبور به پذیرش شروط ریاض کند و در نهایت
مجبور شد از این موضع خود عقب نشینی کند.
روابط عربستان و ترکیه نیز بعد از قتل وحشتناک «جمال
خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری
عربستان در ترکیه و همچنین همزمان با محاصره قطر
توسط ریاض و چند کشور عربی دیگر ،تیره و تار شد .به
دنبال آن قطر روابط خود را با ترکیه و ایران تقویت کرده
و از این طریق توانست در برابر سیاستهای عربستان و
متحدانش ایستادگی کند.
جنگ جدید ریاض ضد لبنان و رسوایی بزرگ برای
سعودیها
این سیاست سردرگم عربستان اکنون در لبنان و
تحریم همهجانبهای که ضد این کشور و دولت نوپای آن
تحمیل کرده بار دیگر احساس شکست ریاض در همه
پروندههای منطقه از جمله پرونده لبنان را منعکس کرد.
تشدید سیاست خصمانه عربستان در قبال لبنان بعد از
آن اتفاق افتاد که نفوذ تاریخی ریاض در این کشور بعد از
تقویت موقعیت حزبالله و همپیمانان آن کاهش یافت و
کاروانهای حامل سوخت ایران برای نجات مردم لبنان راهی
این کشور شدند.
عربستان در تمامی مراحل تالش خود برای نفوذ در
لبنان سعی کرد تا موقعیت و نفوذ حزبالله را در این
کشور محدود کند .ریاض به دنبال سیاست حاشیهسازی
در قبال لبنان با هدف بی ثبات کردن محیط داخلی این
کشور و مشغول کردن حزب الله در بحرانهای داخلی بود
تا مقاومت لبنان به تدریج از جبهه خارجی غافل شده و
عربستان بتواند به راحتی نقش خود را در یمن و عراق و
سوریه احیا کند.
واقعیت آن است که بعد از استعفای جورج قرداحی،
عربستان به یک هدف ثانویه دست یافت اما با مجبور
کردن یک وزیر لبنانی به استعفا بار دیگر شکست و
سرخوردگی بزرگ خود در رسیدن به اهداف اصلیش در
لبنان و منطقه را به نمایش گذاشت .درواقع نتیجه همه

تالشهای عربستان برای رسیدن به اهداف خود در لبنان و
کل منطقه ،استعفای یک وزیر لبنانی شد!
کارشناسان امور خاورمیانه معتقدند که شکست سیاست
عربستان در منطقه به دلیل ائتالف تاریخی این کشور با
آمریکاست که با آرمانهای امت اسالمی دشمنی میکند.
عربستان تصور میکرد که حمایت آمریکا از آن ابدی
و تغییر ناپذیر است اما سیاستهای اخیر واشنگتن در
منطقه به ویژه شکست آن در افغانستان نشان میدهد
که سعودیها تا چه اندازه در محاسبات خود دچار اشتباه
شدند .روابط آمریکا و عربستان در دوره «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور سابق ایاالت متحده تقویت شد و علت این
امر منافع مشترک دو طرف در پروندههای منطقه به ویژه
پرونده هستهای ایران و دیدگاه آنها ضد محور مقاومت بود.
ریاض به شدت از اقدام ترامپ در خروج از توافق هستهای
استقبال کرد .دولت آمریکا نیز در این دوره تا جایی که
توانست از سعودیها باج گرفته و قراردادهای نظامی
هنگفتی با عربستان امضا کرد.
سیاست سردرگم عربستان و ترس از پایان حمایت آمریکا
رژیم سعودی همچنین طی این سالها تالش زیادی برای
علنی کردن روابط خود با رژیم صهیونیستی و همکاری با این
رژیم در تحت فشار قرار دادن دولت ترامپ جهت تقابل
نظامی با ایران کرد و نقش مهمی در هموار کردن مسیر
عادی سازی کشورهای عربی با اشغالگران صهیونیست
داشت .اما ترس و نگرانی عربستان از زمان روی کار آمدن
دولت دموکرات آمریکا به ریاست «جو بایدن» و خروج
تحقیر آمیز این کشور از افغانستان و اتخاذ سیاستهای
متفاوت توسط دولت بایدن در منطقه و بازگشت آن به
مذاکرات هسته ای افزایش یافته است.
واقعیت این است که عربستان اکنون به این نتیجه رسیده
که اتحاد با آمریکا قابل اعتماد نیست و چیزی که سیاست
خارجی ایاالت متحده را تعیین میکند منافع این کشور
است و آمریکا تا زمانی از کشورهای دیگر حمایت میکند
که پای منافع خودش در میان باشد.
سیاستهای جدید آمریکا در منطقه تصمیم سازان سعودی
را بر آن داشت تا رویکردهای جدیدی را که هنوز هم محدود
و حاشیهای هستند در منطقه آغاز کنند .عربستان اکنون
به دنبال راهی برای تغییر توازن قوا در منطقه و بازگرداندن
جایگاه قبلی خود میباشد .اما به نظر میرسد که در رویکرد
جدید ریاض نیز همچنان سطح باالیی از عدم اطمینان و
سردرگمی دیده میشود.

آزمون وعدهها
نحوه تصویب و اجرای آن در رسانه ها منتشر میشود .این وضعیت بیتردید
روح و روان خسته از تبعیض معلمان را بیشتر میآزارد .معلمی که برای کار
سخت آموزشی نیاز به آرامش و تمرکز دارد این چنین پریشان و دغدغه مند
شده است و تنها قشری از کارکنان دولت است که در زیر خط فقر قرار دارد این
در حالی است که در سایر کشورها معلمین جزو اقشار متوسط به باال هستند
اما در یک جامع ه با سابقه تمدنی هفت هزار ساله و پیشینه فرهنگی غنی و
جایگاه رفیع تعلیم و تربیت در مکتب انسان ساز اسالم ،شایسته این وضعیت
نیست .اگر میخواهیم در کشور توسعه همه جانبه علمی،فرهنگی ،سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،تکنولوژیکی داشته باشیم صرفا ً وصرفا ً راه و مسیر آن از
آموزش و پرورش است پس بیایید صادقانه و عمل گرایانه و بدور از شعار زدگی

به آموزش و پرورش بها بدهیم و بهزعم همه کارشناسان محور توسعه ،نیروی
انسانی هر کشوری است و در این میان نقش معلم تحصیل کرده و ماهر و
متخصص و دلسوز در این زمینه بیبدیل است و معلم بدون انگیزه رمقی برای
فعالیت مجدانه ندارد و عدم تعلق خاطر به انجام وظیفه وحتی بیگانگی از
نظام آموزشی به دنبال دارد واین موجب لطمات جبران ناپذیری بر آینده نسل
جوان و روند توسعه کشور میشود لذا معلمان در سراسر کشور چشم انتظار
مجلس انقالبی درخصوص تصویب الیحه رتبه بندی ب ه نحو شایسته و بایسته
هستند تا حداقل گامی در جهت تامین معیشت ومقام ومنزلت معلم برداشته
و آرامش را به آنها برگردانید.
* مدرس و فعال فرهنگی

