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نیکالس مادورو به فارسی از اعزام نفتکشهای ایرانی به ونزوئال تشکر کرد و وزیر دفاع این کشور هم گفته
نفتکشهای ایرانی را اسکورت خواهد کرد .نفتکشهای ایرانی طی ده تا دوازده روز آینده به سواحل ونزوئال میرسند

تشکرونزوئال -قاطعیتایران
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رهبر معظم انقالب اسالمی بهمناسبت روز جهانی قدس مطرح کردند
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غرب ،مجرم اصلی فاجعه
غصبفلسطین
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نجفی عضو فراکسیون امید مجلس دهم
در گفت و گو با آفتاب یزد:
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یادداشت1-

سالطین
فساد
مجید ابهری

یادداشت2 -

کودکان معتاد
بازندگان عمر و زندگی
جعفر بای

جامعه شناس

رفتارشناس

در روزگاران گذش��ته القابی مثل سلطان یا شاه
معموال به افرادی داده میش��د که در یک رشته
به باالترین درجه رش��د رسیده و یا فعالیتهای
محیرالعقول به انجام میرساندند .شاه دزد ،سلطان
کوکائینوامثالاینها.هرچندبرخیازافرادیادشده
هم در جادههای فس��اد به س��ر مقصد مطلوب
رسیده بودند ،اما بار منفی این عبارات به اندازه و
وسعت امروز نبود .بعد ازپیروزی انقالب اسالمی
ومنسوخ شدن سلطنت و سالطین ،حتی استفاده
از اینگونه عبارات نیز مفهوم اهانت آمیزپیدا کرد .در
دو دهه اخیر شاهد تشکیل باندهای سوء استفاده
و یکه تازی صاحبان امضاهای طالیی که با چند
حرکت قلم و ترسیم یک امضا خود و یارانشان را
به پولهای کالن بدون زحمت میرساندند ،بودیم
و خرید و فروش مجوزها و موافقتها به نقشه گنج
تبدیل ش��د و ناگهان بعضیها از خاک به افالک
رس��یدند .ویالها و خودروهای افسانهای که فقط
در خواب قابل رویت ولمس بودند به عالم واقعیت
متصلومنتقلشدند.
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یادداشت3-

به آمریکا
ربطی ندارد
فریدون مجلسی

تحلیلگر مسائل بین الملل

اعزام نفتکشه��ای ایرانی به ونزوئال به منظور
انتق��ال فرآوردههای نفت��ی همچون بنزین در
روزهای اخیر به مناقش��های جدید میان ایران
و ایاالت متحده تبدیل ش��ده اس��ت .با توجه
به اینکه آمریکا تحریمه��ای یکجانبهای را در
قال��ب تحریمهای ثانویه بر ایران تحمیل کرده
و ونزوئال نی��ز تحت تاثیر تحریمهای ش��دید
واشنگتن قرار گرفته اس��ت در واقع اعزام این
نفتکشه��ا و ص��ادرات بنزین ب��ه کاراکاس را
باید همدردی با یک کشور همگون در آنطرف
جهان از سوی ایران بدانیم .در همین چارچوب
محصوالت��ی ب��ا هزینهای ارس��ال میش��ود و
مابه ازایی ه��م دریافت خواهد ش��د ،موضوع
چن��دان پیچیدهای نیس��ت و ایاالت متحده با
واکنشهایی که داش��ته به نوعی ناش��ی گری
نش��ان داده اس��ت .به هرحال اینک��ه ایران و
ونزوئال با هم روابطی داش��ته باشند و تجارتی
میان دو طرف انجام شود موضوعی نیست که
به ایاالت متحده مربوط باشد...
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سرمقاله

اصالحطلبان
نبایدخوشحالشوند
ابراهیم نکو

نماینده سابق مجلس

س��رانجام بعد از دیداری ک��ه علی نیکزاد،
ش��مس الدی��ن حس��ینی و محم��د رض��ا
حاجیبابایی بایکدیگر داش��تند س��ه طرف
برروی حاجی بابایی به عنوان گزینه ریاست
مجلس توافق کردند؛ موضوعی که میتواند
خبر بدی برای قالیباف باشد که تا پیشاز این
خ��ود را رئیس آینده مجلس تصور میکرد.
مطمئنا توافق این افراد برروی یک نفر شانس
شهردار س��ابق تهران را برای ریاست کمتر
خواهد کرد.
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نگاه

نمی خواهند صدای مردم
به رئیس جمهور برسد!
علی نظری

فعال رسانهای اصالحطلب

در هفتهای که گذشت جناب آقای روحانی به
همت دفتر ارتباطات و ستاد رسانههای ریاست
جمهوری ،جلسهای با مدیران محترم برخی از
رسانههای کشور داشتند.
روزنامههای اصالحطلب بعن��وان صدای مردم
توس��ط کاتالیزورهای دفتر رئی��س جمهور از
حضور در این مراسم محروم شدند تا اعتراض
مردم و بویژه اقشار ضعیف جامعه که از وضعیت
اقتصادی کش��ور ب��ه تنگ آمده اند،به س��مع
ریاست محترم جمهور نرسد.
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جامعه از
ُمسکنهایکالمی
گذر کرده است
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پدیده ش��وم اعتیاد به ان��واع مخدرها و محرکها
امروزه بزرگترین تهدید برای بش��ریت محسوب
میش��ود .اگر چه در گذشتههای نه چندان دور
مصرف آن برای س��الخوردگان امری عادی تلقی
میش��ده ولی به مرور زمان با کاهش سن اعتیاد
در جامع��ه رویکرد س��وء مصرف آن ب��ه جوانان
ب��ا عنوان یک نوع تفریح و س��پس ب��ه کودکان
رس��ید؛ کش��ورمان به عنوان جوانترین جمعیت
جهان ظرفیت رش��د و تعالی و پیشرفت فراوانی
را برای تعلیم و تربیت اصولی جوانان کش��ور به
همراه دارد ،به همین دلیل دشمنان با همکاری
عوامل نفوذی در داخل و با هدف تباهی جوانان،
معتادکردن آنان را در دستور کار خود قرار دادند
و به همین دلیل ام��روز میبینیم موج اعتیاد به
انواع مواد بین جوانان رواج یافته است.
از آن جائیک��ه دش��من مصمم ب��ه ویرانی نهاد
مق��دس خانواده در کش��ور اس��ت و اضمحالل
خانواده نیز با تضعیف زن به عنوان عمود خیمه
خان��واده ص��ورت میپذیرد ،ب��رای ویرانی نظام
تربیت و ناب��ودی خانواده برنام��ه اعتیاد زنان را

در دس��تور کار خود ق��رار داد و برای تحقق این
مهم دشمن با محرک صنعتی کریستال(شیشه)
کارش را شروع کرد ابتدا با تبلیغ در محافل زنانه
به خصوص در س��النهای ورزش و آرایش��گاهها
مبنی بر اینکه مصرف شیشه باعث کسب تناسب
اندام میش��ود و یا اینکه اگ��ر میخواهید نوزاد
زیبا و با چش��مان شهال داش��ته باشید در دوران
حاملگی شیش��ه مصرف نمائید ،شروع به گمراه
کردن زنان نمود و با این سخنان یاوه و بیاساس
از س��ویی زنان جوان و از س��وی دیگر نوزادان را
به دامن اعتیاد میکش��اندند .تولد نوزاد معتاد و
رواج کودکان آلوده در قشر مرفه جامعه این گونه
آغاز شد.
در قشر آس��یب پذیر محروم هم که برای کسب
هزینهه��ای زندگ��ی مبادرت به خرده فروش��ی
و س��اقی گ��ری در محلههای ش��هرهای بزرگ
میکردند و اکثرا پر اوالد هس��تند ،تولد نوزادانی
که اعتیاد را در رحم مادر تجربه میکنند و معتاد
به دنیا میآیند و معتاد زندگی میکنند و معتاد
میمیرند ،از حوادث حاش��یه ی شهرهای بزرگ
است .نوزادی که با بالی خانمان سوز اعتیاد پا به
عرصه وجود میگذارد و در روند رش��د بیوقفه با
مواد عجین میشود ،ویروس خطرناکی است که
میتواند تهدیدی برای سایر فرزندان جامعه باشد.
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یادداشت4 -

به کجا چنین شتابان:
این پرده شاخص کل
حمیدرضا بوستانی

دکترای مدیریت دولتی

در طول همه این س��الهایی که مس��کن آهسته
اما پیوس��ته در حال گران شدن بوده و همچنان
هم هس��ت ش��اید تنها گروهی که همواره از این
گرانشدن بیرویه خوشحال بوده اند مالکان عمده
و خردهای هس��تند که بقصد سودآوری وارد این
بازار ش��ده اند .چه میتوان گفت در مورد آنها که
بدون توجه به فشاری که بر قشر ضعیف میرود،
از این آهستگی و پیوستگی افزایش بیحساب و
کتاب قیمت خوشحال هستند؟ به همین ترتیب
رشد بیرویه در س��ایر بازارها از جمله ارز و البته
بورس را نیز میتوانیم مثال بزنیم.
رشد افسارگسیخته در هر بازاری که باشد بیشک
در وحل��ه ی اول پایههای اقتصاد یک کش��ور را
متضرر میس��ازد .چه این رش��د بر پایه منطق و
مبنای قابل اتکایی باش��د چه حب��اب گونه و در
نتیجه فزونی تقاضای کاذب بر عرضه .در این میان
از معدود دالیلی که ش��اید بتوان بر نگرانی کمتر
جامعه در خصوص رشد بیرویه و خارج از انتظار
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران اقامه کرد
یکی ملموس نبودن تاثیر رش��د بیرویه شاخص

ب��ر زندگی اقتصادی م��ردم –حداق��ل در کوتاه
مدت -و دیگری توان س��رمایه گذاری کل مردم
در ای��ن بازار قدیمی ولی ب��ه تازگی رونق گرفته
است .به عبارت دیگر ،اینکه گمان کنیم این رشد
بیرویه شاخص بر سایر ابعاد و جنبههای زندگی
مردم بیتاثیر اس��ت در کوتاه مدت شاید درست
باش��د ولی در بلندمدت و حتی میان مدت هیچ
مبنای منطقی ندارد زیرا که رش��د یک بازار دیر
یا زود دیگر بازارهای موازی را نیز مجبور به رشد
خواهد نمود.
نکت��های ک��ه نباید از ی��اد ببریم این اس��ت که
هرچند همه مردم مجوز و توان س��رمایه گذاری
در این بازار وسوس��ه انگیز را دارا میباش��ند ولی
نباید گمان کنیم که همچنان خیل قابل توجهی
از م��ردم در هر قش��ر و با هر وضعی��ت مالی به
هزار و یک دلیل در این بازار فعالیتی ندارند .پس
رونق وسوس��ه انگیزی که این روزها شامل حال
سهامداران گردیده احتماال آثار تورمی بسیاری در
دیگر بازارهای موازی از قبیل ارز ،مس��کن ،سکه،
خ��ودرو و ...به دنبال خواهد داش��ت که در وحله
اول دامان قشر از لحاظ اقتصادی ضعیف و بیبهره
از این رش��د را خواه��د گرفت و در وحله بعد کل
جامعه را گرفتار میکند .در این رابطه چند نکته
باید مدنظر قرار گیرد:
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