
12Vol.18  No.4774  MON.Jun 25.2018 صفحه  قیمت: 1500 توماند          و شنبه 4 تیر 1397  11 شوال 1439  سال هجدهم  شماره 4774 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

انتخابات ترکیه با حضور تامل برانگیز مردم برگزار شد
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بشار اسد ضمن غیرواقعی دانستن اتهامات مطرح شده:

 آمریکایی ها دروغ می گویند
و فورا حمله می کنند
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من سنگینی بار این رای را حس می کنم! و ما از سنگینی نگاه ضعفا به خدا پناه می بریم؛
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مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو:
و را  دولت کمتر از ۵ درصد تعهداتش به متر

پرداخت کرده است
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: دولت کمتر 

از ۵ درصد تعهداتش به مترو را پرداخت کرده است.
فرنوش نوبخت گفت: اولویت های س��ه گانه ما ارتقاع س��طح 
س��رویس دهی به مردم، شفاف سازی مالی و خدماتی و همچنین 
صرفه جویی در هزینه ها است. وی اضافه کرد: ما آخرین پولی که 
از دولت گرفتیم مربوط به س��ال ۹۵ اس��ت که باید ۳۰۰ میلیارد 
یاران��ه از دولت دریافت می کردیم که در نهایت دولت ۱۰ میلیارد 

یارانه به ما پرداخت کرد یعنی زیر ۵ درصد از تعهدات.
مدیرعامل ش��رکت بهره برداری مترو اضافه کرد: قیمت بلیت 
در س��ال ۹۶ مبلغ ۸۰۰ تومان بود اما متوس��ط دریافتی ما ۴۶۵ 
تومان بوده اس��ت چون بس��یاری از ش��هروندان کارت اعتباری 
داشتند. وی افزود: امسال قیمت بلیت هزار تومان شده که برآورد 

ما این است از هر بلیت ۶۵۰ تومان دریافتی داشته باشیم.
نوبخت اضافه کرد: در واقع ۲۵ درصد از اعتبارات ما از طریق 
مردم بوده و مابقی یارانه ای اس��ت که دریاف��ت می کنیم. لذا به 

دنبال درآمدهای پایدار هستیم.
مدیرعامل ش��رکت بهره برداری مترو گفت: یکی از این منابع 

اس��تفاده از ماده ۱۲ اس��ت. یعنی هرجا صرفه جویی در س��وخت 
ص��ورت بگیرد، دولت از آن حمای��ت می کند. ما به دنبال اجرایی 
کردن قرارداد ماده ۱۲ هستیم که به ازای هر مسافر و اضافه کردن 

واگن، ۹.۸ سنت شرکت نفت به مترو اعتبار پرداخت می کند.
وی درب��اره وضعیت این قرارداد گفت: ما در اواخر دوره نجفی 
مقدمات این تفاهم نامه را با شرکت نفت انجام دادیم و امیدواریم در 
۳ ماهه دوم سال ۹۷ آن را اجرایی کنیم. وی با اشاره به اقدام دیگر 
گفت: یکی از کارهای ما تالش برای کنترل هزینه ها بوده است. ما 

۹۰ درصد هزینه هایمان در بخش غیرعملیاتی را کاهش دادیم.
مدیرعامل ش��رکت بهره برداری مترو با بیان اینکه اعتبارات 
برای اورهال قطارها کافی نیست، گفت: هر ماه ۲ قطار به اورهال 
می رسد در حال حاضر ۷۰ قطار به اورهال رسیده اما ما فقط ۱۴ 

قطار را اورهال کردیم.
نوبخت با بیان اینکه یکی از اقدامات قابل توجه مترو برگزاری 
مجمع عمومی شرکت در خردادماه بوده، گفت: برای شرکت بزرگی 
که در سال ۷۰ هزار س��ند مالی دارد، برگزاری مجمع کار بزرگی 
بوده است که در این مدت برگزار شد. وی به بحث تبلیغات اشاره 
کرد و گفت: متاسفانه بر اثر مصوبه شورا ما باید تبلیغات مترو را به 
سازمان زیباسازی بسپاریم اما روند این کار بسیار کند شده است. 
ما پیش از این یک و نیم تا دو میلیارد از تبلیغات درآمد داش��تیم 

که این مبلغ اکنون به شدت کاهش یافته است.

رئیس جمه��ور س��وریه ضم��ن غیرواقعی دانس��تن اتهامات 
مطرح ش��ده ضد دمشق درباره استفاده از سالح شیمیایی گفت: 

آمریکایی ها دروغ می گویند و فورا حمله می کنند.
بش��ار اس��د اعالم کرد: متهم کردن سوریه مبنی بر بکارگیری 
سالح شیمیایی با واقعیت منطبق نیست. اتهاماتی که به ما به ویژه 
در زمینه استفاده از تسلیحات شیمیایی زده می شود بی اساس است 
زیرا سوریه از س��ال ۲۰۱۳ سالح شیمیایی ندارد. اتهام ضد ارتش 
س��وریه درباره استفاده از سالح شیمیایی با واقعیت ارتباط ندارد و 

بهانه ای برای مداخله مستقیم از سوی کشورهای دیگر است.
وی که در گفت وگو با ش��بکه ان تی وی روس��یه بیان کرد: 
این اقدامات تحریک آمی��ز ارتباطی با واقعیت ندارد و این نتیجه 
خیال بافی ویژه آنهاس��ت و خیال بافی رسانه هاست. این از سوی 
رس��انه ها در همه جای دنیا از طریق اینترنت و دیگر رس��انه های 

ارتباطی منتشر می شود.
رئیس جمهور سوریه گفت: آمریکایی همواره دروغ می گویند 
و فورا حمله می کنند. هنگامی که به معیارهای بین المللی احترام 
گذاشته نمی شود و هنگامی که موسسات فعال سازمان ملل وجود 
ن��دارد نمی توان از ممانعت از اقدامات تحریک آمیز س��خن گفت. 

قوانین جنگل بر دنیا حاکم است.
اسد اعالم کرد: اصالحات قانون اساسی فقط براساس اراده ملت 
س��وریه است. همه پرسی ضروری اس��ت. هرگونه اصالحات قانون 
اساسی به رئیس و دولت ربطی ندارد و این به ملت سوریه مربوط 
اس��ت. اگر خواس��تیم که تغییراتی رخ دارد این نیاز به همه پرسی 
ملی دارد. اگر براس��اس همه پرس��ی مردم از قانون اساسی جدید 
حمایت کنند ما آن را می پذیریم. فقط سوری ها تصمیم گیرنده اند 
نه س��ازمان ملل ای هر کشور خارجی دیگر. اگر سوری ها نخواهند 
هرگز رخ نخواهد داد. س��وریه موضوعات داخلی را براساس منافع 
خاص خود حل خواهد کرد بدون اینکه منافع دیگر کشورها را در 

نظر بگیرد. روند سیاسی کامال سوری خواهد بود.
وی با اش��اره به اوضاع شمال سوریه گفت: دو راه برای پایان 

دادن به اشغال شمال س��وریه وجود دارد؛ مصالح و عملیات ضد 
تروریست ها. دمشق مناطق بسیاری را در شمال کشور به اوضاع 
عادی تبدیل کرده اس��ت و نهادهای کش��ور به شکل معمولی از 
طریق مصالحه عمل می کنند. اما شیوه دوم حمله به تروریست ها 

اگر تسلیم نشوند یا مایل به مصالحه نباشند، است.
رئیس جمهور س��وریه اعالم کرد: ما با آنها خواهیم جنگید و 
با زور مس��لط خواهیم شد. از نظر ما این بهترین گزینه نیست اما 

تنها راه برای سیطره بر کشور است.
اس��د بیان کرد: دمش��ق توان کافی برای بازس��ازی را دارد. 
غرب در بازس��ازی سوریه مش��ارکت نخواهد کرد. با وجود جنگ 
کنونی اما ما توان کافی برای بازسازی کشور را داریم و ما از این 

مطمئن هستیم.
وی افزود: حضور نیروهای روس��یه در سوریه به شکل زیادی 
در تحق��ق توازن جهان��ی کمک می کند. در روابط با روس��یه دو 
موضوع وجود دارد؛ نخست اینکه ما و روسیه بر مبارزه با تروریسم 
و پیروزی بر آن در س��وریه، روس��یه و کل دنی��ا اهتمام داریم و 
موضوع دوم که دراز مدت اس��ت نقش مهمی است که روسیه در 
بازگردانیدن توازن بین المللی که به دنبال فروپاشی شوروی برهم 

خورده بود، ایفا می کند.
اس��د در ادام��ه با اش��اره به اینک��ه هنوز درب��اره نامزدی در 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری ۲۰۲۱ این کش��ور تصمیمی اتخاذ 
نکرده است، گفت: نامزدی یا عدم نامزدی وی به دو عامل بستگی 
دارد؛ نخس��ت، تمایل من و دوم اراده ملت سوریه. هنوز سه سال 
دیگر پیش روی ما قرار دارد. در سال ۲۰۲۱ آیا ملت سوریه آماده 
انتخاب همان شخص و همان رئیس جمهور خواهند بود اگر اوضاع 
اینگونه نباشد پست ریاست جمهوری چه فایده ای برای من دارد؟ 
اگر نتوانم موفقیتی کس��ب کنم و دس��تاوردی برای کشور داشته 
باش��م پس جواب منفی اس��ت. اما اگر ملت آماده باشد تا انتخاب 
کنند آنگاه به آن فکر خواهم کرد؛ با این حال هنوز زود است که 

در این باره فکر شود.  مهر

صفحه 4 و 5

 چیستی و چرایی فرار مغزها 
در ایران و جهان

دلباختگیبهالگوهایتوسعهاقتصادسرمایهداری

به مناسبت هفته قوه قضاییه؛

مردمی بودن کلید »بهشتی« شدن
ود به شرطی که علمش را داشته باشد وحانی می  تواند هر جا بر ر

نگاهی به بحران بی آبی از دریچه سیاست

عمق تدبیر
اولین ماه تابس��تان آغاز ش��ده است و  این درحالی است که مشکالت بی آبی گ���زارش دو
در اس��تان های جنوبی و جنوب شرقی  کشور مدت ها است 

که ش��روع ش��ده و حاال با تش��دید گرما این مشکالت نیز 
تشدید شده است.

م��ردم ای��ن مناط��ق مدت هاس��ت ک��ه از مش��کالت 
محیط زیس��تی در ع��ذاب هس��تند و در فصل��ی ریزگردها 
و آلودگ��ی ه��وا و در فصل دیگر بی آبی بر مش��کالت متعدد 
این منطقه اضافه می ش��ود. مشکالتی که از منظر بسیاری از 
کارشناسان سیاسی، دیگر جنبه اقتصادی - اجتماعی نداشته 

و می رود تا شکلی امنیتی - سیاسی به خود بگیرد.

این تذهبون!
سیاوش کاویانی

و اما ماجرای تله کابین توچال! آیا مس��ئولین 
راه را گ��م کرده اند؟ آیا فرام��وش کرده اند که چرا 
انقالب کردیم؟ آیا آن توصیه ها و هش��دارهای امام 

انقالب را از یاد برده اند؟!
حرجی بر این نیس��ت که یک مسئول در هر 
پس��ت و مقامی که باش��د به امورات تفریحی خود 
نی��ز توجه کن��د، اما چنین ام��وری نباید برخالف 
جهت و س��مت و س��وی زندگی مردمی باشد که 
قاطب��ه آنها به خاط��ر برخی تصمیم��ات در اداره 

کشور، شرایط خوبی ندارند.
جلوه گری های اش��راف گونه، مرفه نشان دادن 
زندگی برخی مسئولین، درد جامعه را می افزاید و 
این درد اگر ادامه بیابد، درمانش دشوار خواهد شد 

و شاید هم غیرممکن!
امام ساده زیست انقالب، که همگان زی طلبگی 
ایشان را دیده و لمس کرده اند بارها از همان زمان 
پی��روزی انقالب تا زمان رحلت، بر مدار ممنوعیت 
مسئولین از خوی اشرافی گری و کاخ نشینی تاکید 

کرده اند.
»آن روزی ک��ه دولت ما و مجلس��یان، خوی 
کاخ نش��ینی پی��دا کنن��د و از ای��ن خ��وی ارزنده 
کوخ نش��ینی بی��رون برون��د، آن روز اس��ت که ما 
برای این کش��ور بای��د فاتحه بخوانی��م. آن روزی 
که رئیس جمهور ما خدای نخواس��ته، از آن خوی 
کوخ نش��ینی بیرون ب��رود و به کاخ نش��ینی توجه 

بکند، آن روز است که انحطاط پیدا می شود.«
بخ��ل و حس��دی در کار نیس��ت، ام��ا انصاف 
هم نیس��ت که در ش��رایطی که در گوش��ه گوشه 
کش��ورمان مردم با سختی بسیاری امورات زندگی 
خ��ود را می گذرانن��د و حت��ی از حداقل ها محروم 
هس��تند، برخ��ی مس��ئولین در ویاله��ای چن��د 
هزارمتری زندگی کنند یا از بهره بردن از اس��تخر 
س��خن بگویند و یا اینکه رئیس جمهورش��ان را در 
قله توچال، با لباس ورزش��ی آمریکایی ببینند که 
لبخند بر لبان خود دارد! آیا پیام توچال با لباست 
ورزشی آمریکا این است که همه چیز آرام است؟!

هم اکنون که این نوش��ته را می خوانید، مردم 
جن��وب کش��ورمان در آب��ادان و برخ��ی دیگر از 
ش��هرهای استان، محروم از آب آشامیدنی هستند 
و مس��ئولین وع��ده ح��ل آن را تا اواس��ط تیرماه 
داده ان��د! گرمای جنوب را اگر س��فری در این ماه 
گ��رم به آن خطه داش��ته اید می توانید درک کنید 
که اکنون آنها چه می کش��ند! یا اگر رزمنده دوران 
دفاع مقدس بوده اید، آن گرمای سوزاننده و داغ را 

چشیده اید.
آیا با چنین ش��رایطی که در جنوب کش��ور و 
اس��تان خوزس��تان پیش آمده، رفتن مسئول امور 
اجرایی کش��ور به این منطقه الزم و جایز اس��ت، 
یا تله کابین توچال و انتش��ار عکس هایی از آن که 
برخی از اعضای کابینه را نیز در کنار رئیس جمهور 

محترم نشان می دهد؟!
ش��اید بسیاری از مردم آن فیلم کوتاهی که از 
یکی از روستاهای دورافتاده استان کرمان را نشان 
می دهد دیده باش��ند. همان فیلمی که گزارش��گر 
آن می گوید مردم این روس��تا چیزی برای خوردن 
ندارند به جز یونجه! بله یونجه. آیا رواست با وجود 
چنین مناطقی، مس��ئولی در اندیش��ه تفریح خود 

باشد؟!
کجاست آن روش علی گونه ای که امام)ره( با 
آن زندگی کرد و رهبر معظم انقالب نیز همانگونه 

به زی طلبی خود ادامه می دهد؟
ب��رای چند صباح��ی تفریح، دل خ��وش باید 
داش��ت. آیا مس��ئولینی که وظیفه حل مشکالت 
کش��ور برعهده آنها اس��ت، دل خ��وش دارند؟ که 
اگر داش��ته باش��ند، بی خبر از اطراف خود هستند 
و نمی دانن��د در کنار آنها و یا در دوردس��ت ترین 

مناطق کشور چه می گذرد!
آیا روا بود که در ماه مبارک رمضان سفره های 
رنگین و چرب و شیرین افطار برای برخی اشخاص 
پهن شود که دستشان بیشتر به دهانشان می رسد، 

در حالی که...
اش��رافی گری و رفاه زدگ��ی و رفاه طلبی قاتلی 
اس��ت که به آرامی نفوذ می کن��د و به درون قلب 
هر فردی و هر ش��خصی ممکن اس��ت رخنه کند، 
اما اگر مسئولی دچار آن شود، همان انحطاطی که 

حضرت امام)ره( از آن نام برده اند، پیدا می شود.
»در راه پیشرفت، اش��رافی گری ممنوع است، 
لذت جوی��ی ممن��وع اس��ت، به فکر جم��ع کردن 
زخارف دنیا افتادن برای مس��ئولین ممنوع است. 
ب��ا ای��ن ممنوعیت ها اس��ت که می توانی��م به قله 

برسیم.«
و ای��ن س��خنان رهبر معظم انقالب اس��المی 
اس��ت که با تبعیت از س��یره و روش زندگی امام 
انق��الب، هش��دار می دهند و می بینن��د که برخی 
خوی اش��رافیگری پیدا کرده اند و این روش برای 
انق��الب جز زی��ان چیز دیگ��ری ندارد. ق��رار بود 

حکومتمان رنگ و بوی علی را داشته باشد.
م��ردم اکنون چ��ه می گویند؟ چ��ه میان آنها 
می گذرد؟ کافی اس��ت تیم رسانه ای دولت محترم 
س��ری به نظرات مردمی که عک��س آقای روحانی 
را در توچ��ال دیده ان��د بزنند و آنه��ا را در اختیار 

رئیس جمهور محترم قرار دهند.

یم
سن
ت

برجامی ک��ه قرار بود همه مش��کالت اقتصادی را حل 
کند حتی آب و هوا را اکنون، برای رفع مشکالت بانکی که 

در برجام نیز وجود دارد، باید اف.ای.تی.اف را بپذیریم. 
اگر قرار ب��ر این بود که اف.ای.تی.اف موانع بانکی را بر 
طرف کند، چرا تن به برجام دادیم؟ برجامی که دستاوردی 
نداشت و تنها باعث ایجاد محدودیت های زیاد برای صنعت 

هسته ای کشور شد.
اف.ای.تی.اف قانونی اس��ت که باعث خودتحریمی ایران 
می شود، مس��ئله ای که آمریکا و اروپا با طرح آن سعی دارند 
محدودیت های مالی و بانکی ش��دیدتری را علیه ایران وضع 
کنن��د. رفع تحریم های اقتصادی و برداش��ته ش��دن موانع 
بانکی پس از برجام برخی از تعهداتی بود که غرب به ایران 
وعده داده بود، اما بدعه��دی آمریکا و اروپا هیچ یک از آنها 

را برآورده نکرد.
اما اکنون نکات تازه ای از بی دس��تاوردی برجام از زبان 
دست اندرکاران مذاکرات هسته ای گفته می شود. اگر سری 
به آرش��یو سخنان مس��ئولین و اعضای تیم هسته  ای بزنیم 
آنها بارها گفته اند که یکی از دستاوردهای برجام برداشتن 
موانع بانکی اس��ت اما رفع این مش��کل اکنون به پیوس��تن 

ایران به اف.ای.تی.اف گره زده می شود.
وزیر امور خارجه کش��ورمان گفته است: از اول نیز قرار 
نبود مش��کالت بانکی توسط برجام حل شود بلکه مشکالت 
بانکی مربوط به عدم ش��فافیت و ع��دم عضویت در اف.ای.

تی.اف است.
به گزارش مهر، محمد ج��واد ظریف وزیر امور خارجه 
کش��ورمان در جمع نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران اظهار 
داش��ت: بخش خصوصی موتور محرکه اقتصاد کشور است 
و فعاالن بخش خصوصی س��ربازان اقتصادی کشور هستند. 
اگرچه وزارت امور خارجه در حوزه روابط خارجی اقتصادی 
محدود است، اما همواره تالش کردیم از بخش خصوصی به 

عنوان کارفرما، همفکر و مشاور استفاده کنیم.
وی گف��ت: نگرانی های به جایی را امروز دوس��تان در 
ح��وزه اقتصادی مط��رح کردند که می توان��د منتقل کننده 
نظرات شما به همکاران باشد. در حوزه روابط خارجی چند 

نکته را یادآور می شوم.
ظری��ف تصریح کرد: مقدمه اول این که دوس��تانی که 
امروز صحبت کردند، به اهمیت اقتصاد در قدرت ملی اشاره 
کردن��د که بنده هم تایید می کن��م چراکه دیگر مولفه های 
قدرت مانند س��ابق نیس��ت و از ابتدای قرن بیستم قدرت 
اقتص��ادی در کن��ار قدرت نظام��ی موجبات پیش��رفت یا 

عقب ماندگی کشورها می شد.
وزیر امور خارجه کش��ورمان با اش��اره ب��ه عاملی بنام 

دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد: دولت ها دیگر صرف قدرت 
نظامی نیس��ت که قدرتشان مطرح شود بلکه بُرد کالم آنها 
اس��ت که تاثیرگذار می ش��ود. در دوران مذاک��رات عاملی 
داش��تیم تحت عنوان هزینه بدنامی ک��ه امروز دولت آقای 
ترامپ درگیر این مساله است و در درازمدت بدنامی ترامپ 

به نفع ما می شود.
وزی��ر امور خارجه ادامه داد: چرا دس��تاورد خودمان را 
به دس��ت خود نابود کنیم. دوستانی که یک روز می گفتند 
برجام چه دس��تاوردی برای ما داش��ت امروز در رسانه های 

خود می گویند چرا فالن شرکت از ایران خارج شد.
وزیر امور خارجه با اش��اره به دو مش��کل شفافیت امور 
بانک��ی و مالی کش��ور و موضوع مبارزه با پولش��ویی اظهار 
داش��ت: متأس��فانه عده ای ام��روز از اف.ای.ت��ی.اف تابویی 
س��اخته اند که البته باید این را بگویم که اکثر کس��انی که 
درخصوص ای��ن موضوع صحبت هایی را داش��ته اند، اطالع 
چندانی از آن ندارند و بعضاً می گویند اف.ای.تی.اف ش��اید 
یک قرارداد باشد، ش��اید یک چارچوبی برای مذاکره است 
و یا اینکه آنها احتم��اال نمی دانند چه تأثیراتی این موضوع 
می تواند برای کش��ور درپی داش��ته باش��د ک��ه امروز من 

نمی خواهم در این رابطه صحبتی کنم.
ظری��ف تأکید ک��رد: به اعتقاد ما این دو مش��کل قابل 
حل اس��ت و هرچند که ارتباط مستقیمی هم با وزارت امور 
خارج��ه ندارد ولی م��ا در این زمینه هم پیگیر هس��تیم و 
انش��ااهلل راهی ب��رای آن پیدا خواهیم ک��رد. از اول نیز قرار 
نبود مش��کالت بانکی توسط برجام حل شود بلکه مشکالت 
بانکی مربوط به عدم ش��فافیت و ع��دم عضویت در اف.ای.

تی.اف است.
وی گفت: ما معتقدیم که در کش��ور باید یک سیاست 
خارجی وجود داش��ته باشد و همانطور که در قانون اساسی 
ه��م آمده، تعیین خطوط و سیاس��ت های کالن، سیاس��ت 
خارجی توسط رهبر معظم انقالب اسالمی صورت می گیرد 
و م��ا همانگونه که در بحث برجام در چارچوب فرمایش��ات 
ایش��ان حرکت کردیم در موضوع اف.ای.تی.اف هم این کار 

را ادامه خواهیم داد و جای نگرانی برای بازار نیست.
ظریف یادآور ش��د: امروز دنیا معتقد است که ما خیلی 
عزتمند ش��ده ایم و هستیم و به نظر نباید در داخل چیزی 
خالف این را بگوییم چراکه امروز انسجام داخلی از نان شب 
هم برای ما واجب تر اس��ت. وی افزود: ما در ایران از اصالح 
طلب، اصولگرا، بی خط، مخالف جمهوری اس��المی، مخالف 
دولت همه در یک کش��تی هس��تیم. هدف نه نظام است نه 
دولت روحانی بلکه هدف ایران اس��ت. این  ایران اس��ت که 

برای بعضی اهداف و تمایالت، مانع است.

بشار اسد ضمن غیرواقعی دانستن اتهامات مطرح شده:
آمریکایی ها دروغ می گویند و فورا حمله می کنند

همه چیز به اف.ای.تی.اف ختم می شود

 ظریف: قرار نبود برجام 
موانع بانکی را رفع کند


