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قاسم غفوری

رمزگشایی از اشتغال  ۲میلیونی؛

ghassem_tg@yahoo.com

دولت در حالی  ۲میلیون شغل ایجاد شده
طی سه سال اخیر را به نام خود تمام کرد
که عمده این اشتغال دو میلیون نفری،
ناشی از مشاغل استارتاپی است که عمدتا
بصورت خودجوش و مستقل از سیاستهای
اشتغالزایی دولت طی سالهای اخیر
رونق گرفته است

نگاهی به نطقی که برای انتخابات آتی ارائه شد

وقتی وکیلالدولهها
به دنبال مقصر
میگردند

صفحه 7

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
در گفتوگو با سیاست روز:

روابط ایران و ترکیه
مبتنی بر مولفههای
پایدار است

خانه ملت

نشست سهجانبه سران ایران ،ترکیه و روسیه
ب��ه میزبان��ی جمه��وری اس�لامی ای��ران گردهم
میآیند .حس��ن روحانی ،رجب طی��ب اردوغان و
والدیمیر پوتین براس��اس گزارشهای منتشره در
حالی به مذاکره میپردازند که به اذعان بسیاری از
ناظران سیاس��ی و امنیتی این دیدار میتواند تاثیر
قابل توجهی بر معادالت منطقهای و جهانی داشته
باشد .در باب اهداف این نشست چند محور اساسی
مطرح اس��ت که برگرفته از دغدغههای مشترک و
روند تحوالت منطقهای و جهانی است که لزوم این
همگرایی را بیش از همیشه الزامآور میسازد.
نخس��ت آنکه هر س��ه کش��ور ب��ا دغدغهای
به نام تروریس��م مواجه هس��تند ک��ه امنیت آنها
را تحتالش��عاع ق��رار میدهد .با توج��ه به اینکه
تروریسم پروران منطقهای و فرامنطقهای همچنان
ب��ه حمایت از تروریس��تها ادام��ه میدهند و به
دنبال استمرار بحران در منطقه هستند همگرایی
ای��ران ،ترکیه و روس��یه و البت��ه هماهنگی آنها با
جبه��ه مقاومت به عنوان یک��ی از ارکان مبارزه با
تروریس��م میتواند نقشی مهم در امنیت منطقه و
هر کدام از این کشورها داشته باشد.
جمه��وری اس�لامی ای��ران که خ��ود قربانی
تروریس��م بوده است همواره نشان داده که از هیچ
اقدام��ی برای امنیت و نابودی تروریس��م فروگذار
نیس��ت و هر کش��وری که دست دوستی به سمت
آن دراز کند میتواند از این ظرفیت برای رسیدن
به امنیت برخوردار شود که نمونه آن را در سوریه
و عراق میتوان مشاهده کرد.
دوم آنکه در حوزه اقتصادی هر س��ه کش��ور
ت�لاش دارند تا اس��تقالل و ظرفیتهای اقتصادی
خ��ود را حفظ و با طراحی لیبرالیس��م جهانی که
استقالل اقتصادی کشورها را هدف قرار گرفته ،به
مقابله بپردازند .آمریکا به عنوان محور لیبرالیس��م
اقتصادی که همواره س��ودای س��لطه ب��ر اقتصاد
جهان را در س��ر دارد در کنار برخی از کشورهای
اروپایی برآنند تا از شکلگیری اقتصادهای مستقل
جلوگیری و از س��وی دیگر از ابزار اقتصادی برای
س��لطه برکش��ورها بهره گیرند که نمونه عینی آن
را در اعمال تحریمها علیه س��ایر کشورها میتوان
مشاهده کرد .اکنون ایران ،روسیه و ترکیه هر کدام
ب��ه بهانهای از س��وی غرب م��ورد تحریم و تهدید
اقتصادی قرار گرفتهاند در حالی که همزمان جنگ
روان��ی گس��تردهای علیه آنها ب��رای پایین آوردن
ارزش پول ملی آنها در جریان است.
در چنی��ن فضای��ی رویکرد این کش��ورها به
توسعه مناس��بات و رسیدن به نقاط اشتراک برای
بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای مقابله واحد
با تحریمها امری مهم و ضروری اس��ت و میتواند
یکی از محورهای نشس��ت باش��د .مس��ئلهای که
سران سه کشور بارها بر اهمیت آن تاکید و اذعان
کردهاند که تس��لیم زیادهخواهیهای غرب نشده و
با تحریمها مقابله خواهند کرد.
سوم آنکه از مسائل مهم در روابط سه کشور را
مسئله سوریه تشکیل میدهد در این میان دیدگاه
جمهوری اس�لامی ایران و روسیه در قبال بحران
س��وریه دارای نقاط اشتراک بسیاری است چنانکه
در طول  7سال اخیر برای حمایت از دولت قانونی،
مردم و تمامیت ارضی این کشور اقدامات بسیاری
صورت دادهاند.
در نقط��ه مقاب��ل ترکیه نیز ه��ر چند بر اصل
یکپارچگی سوریه و حق مردم برای تعیین سرنوشت
خود تاکید کرده اما براساس برخی منافع منطقهای
و البته وعدههای غرب و برخی کش��ورهای عربی،
مواضعی منفی نیز در قبال مس��ئله س��وریه داشته
چنانکه زمانی از س��رنگونی نظام سوریه میگفت و
زمانی نیز رسما گزینه نظامی را در قبال این کشور
اجرا و منطقه عفرین را به اشغال درآورد .با تمامی
این تفاسیر تاثرات امنیتی منفی بحران سوریه برای
ترکیه ،مطالبه مردمی برای دوری از بحرانس��ازی
علیه س��وریه و نیز بیحاصل بودن وعدههای غربی
و عربی داده ش��ده به آنکارا موجب برخی تغییرات
رفتاری ترکیه و رسیدن به جهتگیریهای مثبت
در قبال سوریه شد که برگزاری نشستهای سوچی
و آستانه با مشارکت ایران ،ترکیه و روسیه نمودی
از آن است.
این روزها در حالی ارتش س��وریه و متحدانش
خود را برای انجام عملیات نظامی در آخرین پایگاه
تروریس��تها در ادلب آماده میسازد که از یک سو
حامیان تروریستها شامل برخی کشورهای غربی و
عربی و رژیم صهیونیستی از هر ابزاری برای کارشکنی
در این عملیات بهره میگیرند و حتی ادعای حمله
ش��یمیایی را مطرح کردهاند و از سوی دیگر برخی
تح��رکات ترکی��ه میتواند مانعی ب��رای تحقق این
مهم باش��د .با توجه به این شرایط ایجاد هماهنگی
میان ای��ران ،ترکیه و روس��یه میتواند زمینهس��از
مقابله واحد با طراحیهای حامیان تروریس��تها و
در نهایت برگ��زاری عملیات ادلب برای پاکس��ازی
ادامه در صفحه 2
تروریستها باشد.

اشتغال استارتاپها
به نام دولت
تمام شد

صفحه 2

صفحه 5

آنچه در پشت پرده ناآرامیهای بصره میگذرد

به نام مطالبات مردمی به کام باجگیران سیاسی
گ�زارش ی�ک

گروه فرادید

عراق ای��ن روزها در
حالی ش��اهد مطالبات مردمی برای بهبود
ی است که شواهد امر
شرایط خدمترسان 
از سوءاس��تفاده برخی جریانهای عراقی
و حامیان خارجی آنها برای سوءاس��تفاده
از ای��ن مطالبات برای باجگی��ری از روند
سیاسی و البته تاثیرگذاری منفی بر روابط
منطقهای عراق هستند.
برگ��زاری انتخابات موفق و نیز مبارزه
ب��ا تروریس��م که ب��ا اتحاد با کش��ورهای
حامی ع��راق یعن��ی جمهوری اس�لامی
ایران و سوریه رقم خورد زمینهساز هراس
دشمنان اقتدار عراق شد و لذا برای مقابله
با این وضعیت به هر طرحی روی آوردند.
در کنار کارش��کنی در روند تشکیل دولت
و برگزاری پارلمان که همچنان ادامه دارد
رویکرد تش��ویقی بعد از این طرح بود که
اع�لام حمایته��ای س��عودی و آمریکا و
انگلی��س از دولت العب��ادی نمودی از آن
بوده اس��ت .طرحی که محور آن را شکاف
در داخ��ل جریانهای سیاس��ی و امنیتی
تش��کیل میداد ک��ه اختالفافکنی میان
دولت و گروههای مردمی الحشدالش��عبی
از آن جمله است.
فاز دیگر ای��ن اقدامات بهرهگیری از
مطالبات مردمی برای خدمترسانی جهت
ایجاد بحران امنیتی و البته تاثیرگذاری بر
روابط عراق با متحدانش بوده که طراحی
ب��رای دور س��اختن بغ��داد از جمه��وری
اس�لامی و سوریه و س��وق دادن عراق به
عربس��تان و آمریکا از آن دس��ته اقدامات
بوده اس��ت .فرآیندی که حلق��ه تکمیلی

آن را دام��ن زدن ب��ه آتش زیر خاکس��تر
مطالبات مردمی از جمله در بصره تشکیل
داده ک��ه هدف از آن انحراف این مطالبات
به س��مت بحرانهای امنیتی و سیاس��ی
اس��ت که در ل��وای آن حت��ی حمایت از
تروریس��تها و جلوگیری از نابودی کامل
آنها وجود دارد.
گزارشها نش��ان میده��د تظاهرات
اهالی اس��تان بصره ع��راق در اعتراض به
وضعیت بد خدماترس��انی تشدید شد و
معترض��ان در واکنش به کش��ته و زخمی
ش��دن ش��ماری از تظاهراتکنن��دگان،
س��اختمان استانداری را به آتش کشیدند.
س��اکنان اس��تان بصره که ش��مار آنها به
بی��ش از دو میلی��ون نفر میرس��د ،دچار
چند مش��کل و بحران هستند که آلودگی
آب و کمب��ود آب ش��رب آخرین مورد آن
است .تا حدی که کمیساریای حقوق بشر
با اس��تناد به آمار موجود در بیمارستانها
اعالم کرده اس��ت که به دلیل این مسئله،
 20هزار ش��هروند بصره ،مسموم شدهاند.
تشدید اعتراضهای در بصره و آتش زدن
س��اختمان اس��تانداری آن ،موجب شده
که اکنون در سراس��ر این ش��هر ،حکومت
نظامی اعالم شود.
اعتراض به وضعیت بد خدماترسانی
در بخش آب و برق ،بیکاری و فساد ،چند
ماهی اس��ت که در استان بصره آغاز شده
و ادام��ه دارد اما اخیرا ،کمبود آب ش��رب
و بیمار ش��دن ساکنان این استان ،موجب
ش��ده تا بر ش��دت و خش��ونت اعتراضها
افزوده شود.
یک منبع آگاه امنیتی ،اعالم کرد که

اظهارنظر درباره دیدار احتمالی روحانی و ترامپ
پایه واساس ندارد

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت :رئیس مجلس خبرگان روز گذش��ته گفته
بودن��د برخی میخواهند در نیویورک با ترامپ مالقات کنند ،این هیچ وقت پایه
و اساس ندارد.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاش��یه جلسه هیات دولت در
جمع خبرنگاران در مورد برنامه ریزی برای حضور در س��ازمان ملل متحد گفت:
باالخره در  ۵-۴سال گذشته این سفر انجام شده و هدف گذاری ما این است که
با کش��ورهای مختلف دیدار و گفتکو داشته باشیم ،زیرا ارزانترین و سریعترین
راه اس��ت که میتوان با تعداد زیادی از کش��ورها مسائل دو جانبه و بین المللی
خود را مطرح کنیم و تبادل نظر کنیم.
وی با اش��اره به اظه��ارات آیت اهلل جنتی نیز اظهار داش��ت :رئیس مجلس
خب��رگان گفته بودند برخی میخواهند در نیویورک با ترامپ مالقات کنند ،من
وقتی این حرف را ش��نیدم تعجب کردم .اگر این حرف را برخی در کوچه و بازار
میگفتند جای تعجب نداشت ،ولی رئیس مجلس خبرگان این حرف را میزنند
که هیچ وقت پایه و اساس ندارد و برای همین من تعجب میکنم.

تظاهراتکنن��دگان در بصره ،دفتر جریان
حکمت را به آتش کشیدند .تظاهراتهای
مردمی در اس��تان بصره تاکنون  5کشته
و بی��ش از  30زخم��ی به همراه داش��ته
است که در میان زخمیها شماری نیروی
امنیت��ی نیز وج��ود دارد .دهه��ا معترض
عراقی س��رتیپ س��تاد «جمیل الشمری»
فرمان��ده عملی��ات بص��ره را در داخ��ل
ساختمان استانداری محاصره کردند و به
وی اتهام زدند که وی دس��تور تیراندازی
به س��وی تظاهراتکنندگان را صادر کرده
است .معترضان عراقی ،خیابانهای اطراف
اس��تانداری و ورودی آن را در کنت��رل
گرفته بودند و یک خودروی نظامی را نیز
به غنیمت گرفتند.
معترض��ان همچنی��ن طبق��ه فوقانی
س��اختمان استانداری را به آتش کشیدند.
«حیدر العبادی» نخستوزیر عراق درپی
تش��دید تظاهراتهای بصره به س��اکنان
این اس��تان پ��س از نشس��ت اضطراری با
نمایندگان بصره وع��ده داد که ماه آینده،
ایس��تگاه تامین آب ش��رب «الهارثه» در
ای��ن اس��تان به ط��ور آزمایش��ی فعالیت
خود را آغاز خواهد ک��رد« .فواد معصوم»
رئیسجمهور عراق نیز تظاهراتکنندگان
در بصره را به خویشتنداری دعوت کرد و
از نیروهای امنیتی عراق خواست تا هرچه
س��ریعتر درباره مسئله تیراندازی به سوی
قربانیان تظاهراتهای اخیر در این استان،
تحقیق کنند.
س��رتیپ «س��عد معن» س��خنگوی
وزارت کشور عراق با انتشار بیانیهای اعالم
کرد که به دستور فرماندهی کل نیروهای

مسلح ،مستقیما حوادث بصره را بررسی و
درباره آن تحقیق خواهد کرد .وی به شدت
هرگونه تیراندازی به سوی معترضان را رد
و محک��وم ک��رد و از تظاهراتکنن��دگان
خواس��ت تا به ام��وال عمومی و خصوصی
آس��یبی وارد نس��ازند« .مقت��دی صدر»
رهبر جریان صدر در پس��تی در توئیتر ،با
حمایت از تظاهراتکنندگان که به دنبال
یک لقمه نان هس��تند ،اظهار داش��ت که
برخی دسیس��هچین در نیروهای امنیتی
عراق بدون داش��تن هیچ حقی ،به س��وی
تظاهراتکنن��دگان تیران��دازی کردهان��د
و این امر موجب کش��ته و زخمی ش��دن
شماری از آنها شده است.
این ائتالف که معتقد است فراکسیون
اکثریت پارلمان را تش��کیل داده ،از دولت
عراق خواست تا وزرای مسئول را به بصره
اعزام کند تا از نزدیک در جریان امور قرار
گیرن��د .ائت�لاف االص�لاح و االعمار دیگر
ائتالف مدعی تش��کیل فراکسیون اکثریت
پارلم��ان جدید عراق نیز طی بیانیهای که
در «السومریه» منتشر شد ،اعمال هرگونه
خش��ونت علی��ه معترضان بص��ره را رد و
اع�لام کرد که باید یک تی��م بحران برای
ایج��اد راهکارهای واقعی برای مش��کالت
این استان ،تشکیل ش��ود .استاندار سابق
نینوا هش��دار داد که نباید اشتباهاتی که
در مقابل��ه ب��ا اعتراضات موص��ل صورت
گرفته بود در مورد بصره هم تکرار ش��ود.
س��ازمان ملل درب��اره اوضاع بص��ره ابراز
نگران��ی کرد و از مقامات عراقی خواس��ت
که به خواس��تههای تظاه��رات کنندگان
توجه کند.

شرایط اقتصادی کشور تا حدودی از مسائل بینالمللی
تأثیر میپذیرد

رئیس مجلس گفت :اگر اس��تفاده از توان داخلی مبنای همه قوا باش��د ،در
آینده نزدیک از ظرفیتهای باالیی برخوردار میشوم.
عل��ی الریجانی در جمع خبرنگاران ،اظهار ک��رد :توضیحات جامعی درباره
نظام جمهوری اس�لامی از ابعاد مختلف در ح��وزه موضوعات منطقهای ،امنیت
داخلی ،اقتصادی و اقداماتی که در مجلس و ش��ورای س��ران قوا در این اجالس
ارائه دادم.
وی افزود :ش��رایط اقتصادی کش��ور تا حدودی از مس��ائل بینالمللی تأثیر
میپذیرد و بخش دیگری از آن معطوف به مس��ائل داخلی اس��ت که در اجالس
خبرگان در این باره بحث و بررس��ی صورت گرفت و به موضوعاتی پرداخته شد
که میتوانند این روند را اصالح کنند.
الریجان��ی تصریح کرد :رهبر معظ��م انقالب تأکید دارند که باید برای بهبود
دورنمای کش��ور از توان داخلی استفاده شود و این مسئله باید مبنا و استراتژی
تمام قوا باش��د ،لذا اگر همه ما در این زمینه همنوا باش��یم در آینده نزدیک از
ظرفیتهای باالیی برخوردار خواهیم شد.

اخبار یک
وزرای کشور ایران و عراق درباره «اربعین» یادداشت
تفاهم همکاری امضا کردند

وزرای کش��ور ایران و عراق پس از نشس��ت مشترک هیئتهای
عالیرتبه دو کش��ور یادداش��ت تفاهم همکاری درخصوص مراس��م
اربعین حسینی امضا کردند.
این یادداش��ت تفاهم همکاری میان عبدالرضا رحمانی فضلی و
قاسم االعرجی وزرای دو کشور به امضا رسید.
رحمانیفضلی دیروز در رأس هیئت سیاس��ی امنیتی وارد بغداد
ش��د .وزیر کش��ور را در این س��فر ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی
وزارت کش��ور ،س��ردار رضایی فرمانده مرزبانی ناجا ،بازوند استاندار
کرمانش��اه و ش��جاعی کیاس��ری رئی��س مرکز اطالعرس��انی و امور
میزان
بینالملل وزارت کشور همراهی میکنند.

زمزمه افزایش مجدد
حقوق کارمندان دولت از مهر

زمزم��ه افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت از مهرماه ش��نیده
میشود.
گزارش از برخی مقامات مس��ئول در دولت حاکی اس��ت ،درپی
افزایش قیمتهای اخیر و بروز برخی مش��کالت معیشتی ،دولت در
حالی نهایی کردن چند بس��ته حمایتی و معیشتی است که احتماال
یکی از این اقدامات افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت است.
براس��اس این گزارش ،حقوق کارمندان دولت که در ابتدای سال
ج��اری  10درص��د افزایش یافته بود ،در ای��ن مرحله مجدد افزایش
مییابد ولی نرخ افزایش هنوز در دولت نهایی نش��ده اس��ت .شنیده
ش��ده که افزایش مجدد حقوق کارمندان از مهرماه س��ال  97اتفاق
خواهد افتاد .تسنیم

اعمال افزایش  ۲۵درصدی قیمت خودرو

نای��ب رئیس کمیس��یون صنایع مجلس با بی��ان اینکه از امروز
قیم��ت خودروهای زیر  ۴۵میلیون توم��ان  ۲۰تا  ۲۵درصد افزایش
قیمت خواهد داشت ،گفت :شورای رقابت از روند قیمتگذاری خارج
شده است.
داریوش اسماعیلی اظهار کرد :طی جلسهای که عصر روز گذشته
با خودروسازان برگزار شد مقرر شد حدود  ۷۰هزار خودرویی که در
پارکینگها وجود دارد و نقص قطعه دارد ،قطعات تکمیلی آنها تهیه
شود و طی  ۱۰روز تا دو هفته آینده وارد بازار شود.
وی افزود :در این جلس��ه مقرر ش��د پیش فروش خودرو توسط
ش��رکتهای س��ایپا و ایران خودرو صورت بگیرد که شرکت سایپا از
امروز این کار را صورت خواهد داد ،همچنین برنامه ریزی به گونهای
خواهد بود که دیگر کسری قطعه نداشته باشند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره تصمیمگیری برای
قیمت خودرو گفت :با تصمیمی که گرفته ش��ده خودروهای زیر ۴۵
میلیون  ۲۰تا  ۲۵درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
وی درباره قیمت خودروهای باالی  ۴۵میلیون تومان اظهار کرد:
ب��ه دلیل اینکه عمده نیاز مردم ب��ر روی خودروهای زیر  45میلیون
تومان است درباره خودروهای باالی  ۴۵میلیون تومان در حال حاضر
تصمیم گیری نشده است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت :در بازه زمانی فعلی
ش��ورای رقابت از روند قیمت گذاری خودرو کنار گذاش��ته ش��ده و
سازمان حمایت عهده دار این مسئولیت شده است.
گفتنی است البته درپیش فروش دیروز محصوالت سایپا خبری
از افزای��ش قیمت نبود و خودروه��ا هنوز با قیمتهای قبلی در حال
عرضه هستند .میزان

