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عرص��ه جهانی ای��ن روزها دوران��ی پرالتهاب را 
سپری می کند به گونه ای که برخی از احتمال جنگ 
جهانی جدید می گوین��د و برخی نیز التهاب کنونی 
را زمینه س��از شکل گیری س��اختار جدیدی از نظام 
بین الملل عنوان می کنند. در میان زنجیره بحران هایی 
که سراسر جهان از آفریقا گرفته تا خاورمیانه، از اروپا 
تا آمریکای التین، چند تحول از سایر مباحث بیشتر 
مورد پردازش های رس��انه ای ق��رار گرفته و در راس 

ادبیات سیاسی و امنیتی سیاستمداران است. 
نخس��ت بحران تروریس��م در غرب آسیاست 
چنانکه تمام شواهد نشانگر تحرکاتی برای احیای 
داعش در عراق و سوریه است. گزارش های مستند 
نش��ان می دهد که به رغم نابودی خالفت داعش، 
بار دیگر در مرزهای عراق و سوریه تحرکات داعش 
در حال افزایش اس��ت و خطر تروریس��م بار دیگر 
به عن��وان یک��ی از چالش های اصل��ی منطقه در 
حال برجس��ته شدن اس��ت. نکته قابل توجه آنکه 
پس از 5 س��ال، ابوبکر بغدادی س��رکرده داعش، 
ن��وار ویدئویی جدیدی منتش��ر و از هواداران خود 

خواسته تا عملیات های جدیدی اجرا کنند. 
دوم آنکه در آمریکای التین ونزوئال به مسله ای 
جهانی مبدل ش��ده اس��ت. براس��اس گزارش های 
منتشره جریانی تحت هدایت »خوان گوایدو« که 
از حمایت های خارجی برخوردارند برای سرنگونی 
دولت قانونی و مردمی مادورو تا آنجا پیش رفته اند 
که طرح کودتای نظامی را مطرح کرده اند که البته 
همگرایی دولت، مردم و ارتش ونزوئال این طرح را 
ناکام ساخت. نکته مهم آنکه در باب بحران ونزوئال 
مش��کالت اقتصادی و نارضایت��ی اجتماعی محور 
بحران عنوان ش��ده اس��ت. در همین حال محافل 
رس��انه ای و سیاس��ی مخالف دولت ونزوئال ادعای 
احتم��ال گزینه نظام��ی علیه ونزوئال ب��رای پایان 

دادن به وضعیت این کشور را سر داده اند.
 س��وم آنکه تحریم نفت ایران و به قولی به صفر 
رس��اندن صادرات نفت ای��ران از دیگر تحوالت مهم 
جهانی است. بانیان این طرح ادعا دارند که می توانند 
جهان را به س��مت عدم خرید از ایران سوق دهند و 
برخی کشورها همچون امارات و عربستان نیز ادعای 
ت��وان برای جایگزین س��ازی نفت به ج��ای ایران را 
مطرح کرده اند. البته این سناریو نیز مطرح است که 
طرح حامی بحران در الجزایر، لیبی، سودان و ونزوئال 
به دنبال سلطه به این کشورها برای جبران کسری 
نفت ایران هس��تند. برخی نیز این سناریو را مطرح 
می سازند که بانیان تحریم نفت ایران برآنند تا ابتدا 
وضعیت ایران را به ونزوئال مبدل س��اخته و در گام 

بعدی گزینه نظامی را در قبال آن اجرایی سازند.
مجموع این تح��والت در حالی روی می دهند 
که بازخورد آن در افکار عمومی کش��ور، این سوال 
اس��ت که با توجه به تحریم ه��ای نفتی و اقداماتی 
ک��ه علیه ایران صورت می گی��رد آیا ایران به وضع 
ونزوئال دچار خواهد ش��د؟ آیا تروریسم داعش بار 
دیگر تهدیدی برای امنیت ایران می شود در حالی 
که در این سال ها شهدای بسیاری داده ایم و هزینه 

کردهای برای امنیت منطقه داشته ایم؟ 
این س��واالت درحالی مطرح می ش��ود که در 
پاس��خ به آنها یک اصل باید مورد توجه باشد و آن 
اینکه عامل این بحران ها چه کسی یا کسانی بوده 
اند؟ آیا احی��ای داعش برگرفته از تحوالت منطقه 
اس��ت؟ آیا بحران ونزوئال ریش��ه های داخلی دارد؟ 
چه کس��انی از تحریم نفت ایران سود می برد و چه 

کسانی آن را ارائه و اجرا می کنند.؟
 ه��ر چن��د که ح��وزه این س��واالت در ظاهر 
متفاوت اس��ت اما پاس��خ به تمام آنها واحد است 
و آن اینک��ه آمریکا در پ��س احیای داعش، بحران 
ونزوئال و تحریم نفت ایران است. براین اساس برای 
مقابله ب��ا این چالش ها یک گزینه بیش��تر مطرح 
نمی ش��ود و آن مقابله با آمریکاست. آمریکا اکنون 
سیاس��ت بحران س��ازی را اولویت خود قرار داده و 
سعی دارد با به هم زدن تمام عرصه جهانی، ضمن 
تک��رار ادعای قدرت برتر بودن، کش��ورها را به باج 

دادن و پذیرش زیاده خواهی هایش وادار سازد. 
در این میان نیز با برجسته س��ازی توانش برای 
گزینه نظامی علیه ونزوئال سعی دارد فضای وحشت 
را تشدید و جهان را به اجرای خواسته هایش از جمله 
در قبال ایران س��وق دهد. در اص��ل آمریکا جنگی 
روانی را در سراس��ر جهان آغاز کرده است؛ هر چند 
که شرایط داخلی و بیرونی آمریکا نشانگر ناتوانی آن 

برای تحقق ادعاهایش به ویژه گزینه نظامی است.
در کنار این مس��اله یک اص��ل را باید در نظر 
داش��ت و آن رفتار کش��ورهای اروپایی است. اروپا 
در حالی ادع��ا دارد که مقابل آمریکاس��ت که در 
عمل اقدامی  در برابر آن صورت نمی دهد. به عنوان 
نمونه در باب داعش، اروپا به جای مقابله با آمریکا 
سیاس��ت تحریم علیه جبهه مقاومت و روس��یه را 
اج��را می کنند در حالی که این اقدام رس��ما اقدام 
علیه مبارزان با تروریس��م است. در باب ونزوئال نیز 
اتحادیه اروپ��ا حمایت از »گوایدو« مقابله با دولت 

قانونی مادورو را اجرا می سازد. 
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باسرمایههاینظامچهمیکنید؟!

لطفا این بار روی حرفتان بمانید

وزیرآموزشوپرورشمطرحکرد
لزوم نظارت و مراقبت بیشتر 
در عدم اجرای سند ۲۰۳۰

وزیر آموزش و پرورش در سخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه گفت: بنده اعالم می کنم که بر عدم اجرای س��ند ۲۰۳۰ 

نظارت کامل داریم.
 س��یدمحمد بطحائی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه دیروز تهران با اش��اره به اولویت ه��ای آموزش و پرورش 
گف��ت: اولوی��ت اصل��ی در وزارت آموزش و پ��رورش همانطور 
ک��ه همواره مورد تاکی��د مقام معظم رهبری ق��رار گرفته و در 
س��خنرانی چهارش��نبه معظم له که همگان بر آن واقف هستید 

اجرای سند تحول نظام آموزش و پرورش است.
وی تاکید کرد: براس��اس این سند چرخش های اساسی در 
نظام آموزش و پرورش باید انجام شود تا نظام آموزشی ما را به 
یک نهاد فرهنگی و تربیتی تبدیل کند تا بر این اس��اس بتواند 
زمینه تربیت پذیری کودکان و نوجوانان را براس��اس اقتضائات 
فرهنگ غنی اس��المی - ایرانی و نیازهای امروز و فردا جامعه را 

فراهم کند.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنش��ان کرد: آموزش و پرورش 
در این مس��یر به همراهی و همدلی تمام افرادی که دل در گرو 
تعالی میهن اس��المی بس��ته اند نیاز دارند. مشارکت و همراهی 
همه آحاد جامعه در این مسیر یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای 

موفقیت آموزش و پرورش است.
وی با اش��اره به محوری تری��ن برنامه های طرح تحول بیان 
کرد: یکی از محوری ترین برنامه های تحولی که در سند تحول 
دنبال می شود اصالح و توسعه مدیریت آموزشگاهی است که در 
این زمینه حرکت جدی به س��مت مدرس��ه محوری با تاکید بر 
اینکه مدرس��ه رکن اصلی تعلیم و تربیت و کانون اصلی آموزش 

و پرورش است انجام شده است.
بطحائی بیان کرد: مدرس��ه به عن��وان کانون تربیت محله، 
خانه دوم دانش آموزان اس��ت که باید ب��ا تعامل مؤثر با محیط 
پیرامون نقش و جایگاه خودش را مبتنی بر سند تحول به عنوان 

یک محیط تصمیم گیری ارتقا دهد.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: من باید تاکید کنم 
که برای تربیت این نس��ل در کنار توجه ویژه همه دس��تگاه ها و 
مردم نیازمند معلمانی دارای شایس��تگی های حرفه ای و اخالقی 
هس��تیم و همچنی��ن نیازمن��د معلمانی ب��ه دور از دغدغه های 
منزلتی و معیش��تی ب��ا تکیه بر فرهنگ غنی ای��ن مرز و بوم و 
ب��ا تکیه ب��ر جدیدترین روش های آموزش و پرورش��ی با تالش 

مضاعف بتوانند آینده ای روشن را برای جامعه ترسیم کنند.
وی در پایان با اش��اره به جمع آوری نکات و درخواست های 
مردم��ی که از س��وی س��تاد برگ��زاری نماز جمع��ه جمع آوری 
و به او اعالم ش��ده بود گفت: بخش��ی از ای��ن پیام ها، تذکرات و 
پیش بینی هایی بود که برای کاهش مش��کالت و بهبود وضعیت 
فعل��ی آموزش و پ��رورش باید مورد توجه م��ن و همکارانم قرار 
می گرفت تأکیدات موکدی که باید بیش از گذش��ته به آن توجه 
کنیم مواردی مثل نظارت و مراقبت بیش��تر در عدم اجرای سند 
۲۰۳۰ و ی��ا هر س��ند دیگری که قصد تغیی��ر در هویت ملی - 
اس��المی فرزندان ما دارد و یا قصد نفوذ در مسیر تعلیم و تربیت 
دارد، گسترش سواد رسانه ای، تعطیلی و روزهای تعطیل مدارس 
که تعداد آن زیاد است، دقت و عنایت بیشتر در انتخاب و گزینش 
بیشتر معلمان و... در قالب تذکراتی به معلمان در این نامه ها بود 
که همگی به ما اعالم ش��د و من در جواب همه آنها می گویم ما 

دقت و نظارت بیشتری را بر تمامی این موارد داریم.

تریبون

8Vol.18  No.5012  SAT.May 4.2019 صفحه  قيمت: 1500 تومان شنبه 14 اردیبهشت 1398  28 شعبان 1440  سال نوزدهم  شماره 5012 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

خطیبنمازجمعهتهران:

گرانیها
افسارگسیختهاست

2

رئیسسازمانانرژیاتمی:

اقتدارهستهای
صیانتآفریناست

3

سهمیهبندیبنزیندرسال۹۸منتفیمیشود؟

اعتراض »بهارستان«
به پنهان کاری »پاستور«

کارشناسمسائلبینالملل
درگفتوگوباسیاستروز:

ترکش تحریم ها 
به سنگ می خورد 

روسیاهی مقامات کاخ سفید
در برابر مقاومت ملت ایران 

صفحه 5

حقایقیکهچهرهواقعیایاالتمتحدهرا
آشکارمیسازد

آمریکایبدوننقاب
گروهفرادید آمریکا در حالی همچنان با  ویژه ادعای ناجی بودن به مداخله در امور کشورها گ�زارش
و ی��ا تحریم و تهدید دیگ��ران می پردازد که م��روری بر آنچه در 
سیاست داخلی و خارجی این کشور می گذرد واهی بودن ادعاهای 

بشردوستانه و ناجیانه آن را آشکار می سازد. 
آمریکا ادعا دارد که ناجی بش��ریت اس��ت و با ادعای حقوق 
بش��ر و رفتارهای بشردوس��تانه تحرکات جهانی خ��ود را توجیه 
می کن��د حال آنکه کارنامه درونی و بیرونی این کش��ور الیه های 

پنهانی این ادعاها را آشکار می سازد.

8 زاویه دید

ناشروماادراکناشر
خب نمایش��گاه س��ی و دوم کتاب تهران هم امروز به 
پایان می رس��د و مس��ئوالن دولتی برگزاری آن می توانند 
ب��ا وجدان راحت از برگزاری پرش��کوه آن، افزایش فروش 

درصدی نسبت به سال قبل و...

صن��دوق بین الملل��ی پول با بررس��ی 
چشم انداز شاخص های کالن اقتصاد ایران 
در سال جاری از افزایش ۳۲ میلیارد دالری 
تولید ناخالص داخلی، صادرات ۷۴ میلیارد 
دالری و عدم موفقی��ت آمریکا برای توقف 
صادرات نفت ایران طی این سال خبر داد.

صندوق بین المللی پول در گزارشی موسوم 
به »چشم انداز اقتصاد منطقه ای: خاورمیانه و 
آسیای مرکزی« به بررسی چشم انداز وضعیت 
اقتصادی ۳1 کش��ور منطقه از جمله ایران در 

سال  ۲۰19 میالدی پرداخته است.

پیش بینی افزایش ۳۲ میلیارد دالری 
تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری

بر اس��اس این گزارش اقتصاد ایران که 
در س��ال ۲۰18 رش��د منفی ۳.9 درصد را 
تجربه کرده بود امس��ال نیز رش��د منفی 6 

درصدی خواهد داشت.
با ای��ن وج��ود ارزش تولی��د ناخالص 
داخلی ایران که در س��ال ۲۰18 به ۴5۲.۳ 

میلیارد دالر رس��یده بود در س��ال جاری با 
افزای��ش ۳۲.۴ میلی��ارد دالری به ۴8۴.۷ 

میلیارد دالر خواهد رسید.
صن��دوق بی��ن المللی پول ن��رخ تورم 
را ۳1.۲ درص��د  ای��ران در س��ال ۲۰18 
برآورد و پیش بینی کرده است این رقم در 

سال جاری به ۳۷.۲ درصد برسد.

رشد بخش غیرنفتی امسال بهتر از پارسال
پیش بینی ش��ده است وضعیت بخش 
غیرنفتی ایران در س��ال ۲۰19 نس��بت به 
سال قبل بهتر شود و در حالی  که در سال 
۲۰18 رش��د منفی ۳.۲ درصدی را تجربه 
کرده بود در س��ال جاری با رشد منفی 1.5 

درصدی مواجه شود.
اما بخش نفتی ایران با اجرایی ش��دن 
تحری��م ه��ای آمریکا رش��د منف��ی ۲۲.۳ 
درص��دی را در س��ال ۲۰19 تجربه خواهد 
کرد. در سال پیش از آن نیز این بخش رشد 

منفی 6.۷ درصدی داشته است.

عدم موفقیت آمریکا برای توقف 
صادرات نفت ایران

ب��ا وجود ت��الش ه��ای آمری��کا برای 
صفر کردن ص��ادرات نفت ای��ران صندوق 
بین المللی پول پیش بینی کرده است ایران 
در سال ۲۰19 به طور متوسط روزانه 95۰ 
هزار بش��که نفت صادر کند. ایران در سال 
پی��ش از آن 1.86 میلی��ون بش��که در روز 
نفت صادر کرده اس��ت. صادرات گاز ایران 
نیز که در س��ال ۲۰18 مع��ادل 16۰ هزار 
بش��که در روز بوده در سال جاری نیز بدون 
تاثیرپذیری از تحریم ها در همین رقم باقی 

می ماند. 
بر اس��اس پی��ش بینی صن��دوق بین 
المللی پول تولید نفت ایران در سال ۲۰19 
به ۲.55 میلیون بش��که در روز کاهش می 
یابد. ایران در سال پیش از آن ۳.۴9 میلیون 

بشکه در روز نفت صادر کرده است.
تولید گاز ایران که در سال ۲۰18 معادل 
5.۰۳ میلیون بشکه در روز نفت بوده است در 

سال جاری نیز در همین رقم باقی می ماند.

پیش بینی تراز منفی ۲.8 میلیارد دالری 
تجارت خارجی ایران در سال ۲۰19

صن��دوق بین الملل��ی پ��ول در ادامه 
گزارش خود پیش بینی کرده است صادرات 
ایران در سال جاری به ۷۴.8 میلیارد دالر و 
واردات در این س��ال به ۷۷.6 میلیارد دالر 
خواهد رس��ید. ایران در س��ال قبل 1۰5.9 
میلی��ارد دالر ص��ادرات و 88 میلیارد دالر 

واردات داشت.

پیش بینی رشد نقدینگی ۳۲.۲ 
درصدی در سال جاری

بر اس��اس این گزارش در حالی که رشد 
نقدینگی در ایران طی س��ال گذشته میالدی 
بالغ بر ۲۳.8 درصد بود امسال این رقم به ۳۲.۲ 
درصد افزایش می یابد. متوسط رشد نقدینگی 
در ایران طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰15 بالغ بر 

تسنیم ۲6.۲ درصد بوده است. 

پیشبینیصندوقبینالمللیپولاز۱۲شاخصاقتصادایراندرسالجاری
شکستتالشآمریکابرایتوقفصادراتنفتایران

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به اقدامات 
آمری��کا علیه ملت ای��ران گفت: ش��روط 1۲گانه آمریکا 

شرف ملت ایران را زیر پا می گذارد.
علی الریجانیی در س��فر دو روزه به اس��تان خراسان 
در همایش بزرگداش��ت روز معلم در شهر تربت حیدریه 
در واکنش به اقدامات آمریکایی ها علیه کش��ورمان گفت: 
آمریکا پیش از توافق هس��ته ای اعالم کرد که می خواهیم 
در این رابطه با ش��ما توافق کنی��م از این رو به مدت دو 
س��ال مذاکرات صورت گرفت و در ای��ن عرصه به توافق 
رسیدیم و همه کشورها این توافق را پذیرفتند، حال یک 
موجود عجیب و غریب به زیر این قرارداد زده است و اعالم 

می کند که شما باید 1۲ شرط جدید من را بپذیرید.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با اعالم اینکه شروط 
1۲گانه آمریکا شرف ملت ایران را زیر پا می گذارد، افزود: 
این ش��روط حقوق ملت را به ذلت می کشد پس باید در 
مقابل این اقدامات بایستیم و صبور باشیم زیرا در صورت 

ایستادگی این موجود مجبور به تمکین خواهد شد.
وی ادام��ه داد: اگر در ش��رایط کنونی مقابل آمریکا 
نایس��تیم، قطع��ا آنها چند ق��دم جلوت��ر خواهند آمد و 
اقدامات��ی بدتر از رویکرد نس��بت به عربس��تان خواهند 
گرفت؛ امروز شاهد هستیم که آمریکایی ها پول عربستان 
را گرفته و آنها را تحقیر می کنند اما ملت ایران با تمدن 
و ریش��ه دار اس��ت و در این عرصه مدیران باید از حقوق 
ملت هم با توجه به نیازهای مردم و هم در برابر دشمنان 

دفاع کنند.
الریجان��ی بر لزوم توجه و توس��عه بخ��ش تولید در 
کشور تأکید کرد و گفت: با توسعه تولید، ثروت در کشور 

ایجاد شده و شرایط تغییر می کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تبریک به مناسبت فرا 
رسیدن روز معلم افزود: معلمان بخش مهمی از استقامت 
ملی هس��تند و در مجلس، نمایندگان حساس��یت باالیی 
نسبت به وضعیت معلمان دارند و تاکنون اقدامات زیادی 

برای تقویت این بخش در پارلمان صورت گرفته است.
وی تصری��ح کرد: ف��ارغ از تمام مش��کالت موجود 
معلمان واقعا در قلب ما جای دارند و تمام مردم و اقشار 
مختلف احترام ویژه نس��بت به قشر فرهنگی جامعه قائل 
هستند البته مشکالتی در تمام بخش ها وجود داشته که 
گاهی اوقات این مس��ائل شدت می گیرد اما به طور حتم 

منزلت و احترام معلمان همواره محفوظ است.
الریجانی با بیان اینکه معلمان به عنوان انس��ان های 
فهی��م، همواره آین��ده کش��ور را می س��ازند، ادامه داد: 
معلم��ان همواره با ش��رافت زندگی ک��رده و هر کاری را 
نمی کنند و هر س��خنی را نمی گویند و اگر مطلبی گفته 
ش��ود برای عزت و ارتقاء کشور اس��ت لذا در این رابطه 

مسئله شخصی ندارند.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه زحمات 
فرهنگی��ان و معلمان موجب تربی��ت فرزندان مجاهد در 
کش��ور شده اس��ت، خاطر نش��ان کرد: به طور حتم کار 

بزرگ و ارزشمندی بر عهده معلمان است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مطهری 
گفت: ش��هید مطهری یک معلم واقعی انقالب بود و فکر 
انق��الب در تئوری پردازی های ایش��ان و دیگ��ر بزرگان 
انقالب مشهود اس��ت؛ از طرف دیگر یکی از خصوصیات 
بارز ش��هید مطهری، عش��ق به فراگیری علم بود؛ ایشان 

هم��واره اهل تفک��ر و ابتکار بود و اف��رادی را که تربیت 
می کرد نیز اینگونه بودند، از ش��هید مطهری بیش از صد 
جلد کتاب منتش��ر شده که این موضوع نشان دهنده آن 

است که ایشان ذهن جبار و فکوری داشت.
الریجان��ی با بیان اینکه ش��هید مطهری در اقدامات 
علمی خود کاری به صف کشی های دینی نداشت، افزود: 
ایش��ان در آثارش از فیلس��وفان غرب و ش��رق استفاده 
می کرد از این رو جا دارد که بر روی افکار و آثار ایش��ان 
کار علمی ش��ود و اساتید و معلمان به آثار این دانشمند 

بزرگ توجه کنند.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به دغدغه ها 
و مشکالت فرهنگیان در کشور گفت: نمایندگان مجلس 
همواره مس��ائل و مش��کالت فرهنگیان را دنبال کرده اند 
ام��ا بهرحال ب��رای تدوی��ن بودجه م��الک الیحه دولت 
اس��ت و در این الیحه برای اعتبارات س��قفی وجود دارد 
اما نمایندگان مجلس همواره اص��رار دارند که اعتبارات 
آم��وزش و پرورش و آموزش عال��ی ارتقاء یابد. در الیحه 
بودجه سال 98 بیش از ۴ هزار میلیارد تومان به اعتبارات 
آموزش و پرورش افزوده شده است که  این بودجه به جز 

منابع درآمدی حاصل از فروش اموال است.
وی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده درباره کاهش 
سن بازنشس��تگی فرهنگیان ادامه داد: در شرایط کنونی 
صندوق های بازنشس��تگی با مش��کالتی روبه رو هستند 
از ای��ن رو این صندوق ه��ا باید پابرجا باش��ند تا بتوانند 
نیازها را جبران کنند از این رو مجلس و مرکز پژوهش ها 
اقدامات اصالحی را در الیحه بودجه امسال صورت دادند 

تا صندوق ها بتوانند به افراد خدمات ارائه کنند.
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