
 بن علوی، واسطه همیشگی امریکایی ها دیروز در تهران با ظریف دیدار کرد. عراقچی در چین و ژاپن است 
و 3 روز دیگر همه بازماندگان برجام به وین بازمی گردند

یادداشت سردبیر 

  س�وریه، كردس�تان عراق و لیبي 3 كشوري 
هس�تند كه امریكا نفت آنه�ا را در اختیار خود 

گرفته است

  در حالی كه وزیر راه و شهرسازی پیش از این 
اعالم كرده بود واحدهای تهرانسر در قالب طرح 
ملی مس�كن واگذار خواهند شد، معاون مسكن 

وی از حذف پایتخت در این طرح خبر داد

  رئی�س قوه قضائیه: نس�بت به همه كس�اني 
كه در این اتفاقات دچار خس�اراتي شده اند باید 
جبران خس�ارت صورت گیرد و اطمینان داشته 

باشند كه مورد حمایت قانون قرار دارند 

  كارن همایونفر: در صفحه ات اعتراض مي كني 
اما ۱/5میلیارد دستمزد براي ۱۰روز مي گیري، ایران 
اگر سراس�ر سیاه  و ویران ش�ود، باز مردم اینجا 
هستند، شما كه پاسپورتت آماده  است برو. اینجا 

هوا هم نباشد، من خفگي را با جان مي پذیرم

تهران از طرح ملی مسكن 
حذف شد

 نفت خواری امریكا 
 از 3 كشور اسالمی 

در روز روشن!

دولت خسارات جاني 
و مالي حوادث اخير را 

جبران كند

 ناگهان همه
در سطل زباله افتادیم!

 ايران سياه نيست
ما سياه كاريم
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ناگهان همه در سطل زباله افتادیم!
همه ما ناگهان در سطل زباله 

غالمرضا صادقیان
  یادداشت سردبیر

افتادیم! وقتی شاهد بودیم 
یک »موجود« کودکی را 
که مشغول تفکیک زباله است، برای لذت جویی و خنداندن 
دوستش به درون س��طل زباله می اندازد! در مدت انتشار 
ویدئوی این ماجرا از شدت تأثر هموطنان شگفت زده شدم. 

برخی   ها زار زار پای این ماجرا می گریستند. 
به نظر می رسد 1- تأثر عمیق جامعه و 2-بازداشت و قصاص 
این فرد)انداخته شدن در سطل زباله( و مجازات های دیگر، 
نشانه بلوغ مدنی باشد. با این حال بلوغ کامل تر وقتی است 
که 1- شهروندان زباله  ها را خودشان در مبدأ تفکیک کنند؛ 
2- هر شهروندی محاسبه کند که در زباله گرد شدن یک 
کودک کار چقدر س��هیم بوده اس��ت؛ 3- ب��ه طور معمول 
وقتی کودکان زباله گرد را می بینیم، احساس وظیفه  کنیم؛ 
4- مس��ئوالن اجرایی و قضایی فقط موق��ع نمایش های 
احساسی ظهور نکنند و برنامه های شان را برای حل معضل 

کودکان کار ارائه کنند. 
با این حال مسئله مجازات این جرائم به ظاهر کوچک سر 
جای خود محفوظ است و فلس��فه جامعه شناختی دارد. 
امروزه جامعه شناسان مفهوم »بی هنجاری« را که »امیل 
دورکم«)1858-1917( مطرح کرد، بس��ط داده اند و آن 
را در س��طح خرد به کار گرفته اند. از نظ��ر »تیم دیلینی« 
جامعه شناس معاصر شاخص های بی هنجاری عبارت است 
از : وجود این تلقی که مسئوالن جامعه نیازهای اعضای جامعه 
را در نظر نمی گیرند؛ وجود این تلقی که امکان چندانی برای 
موفقیت در جامعه ای که اساساً غیرقابل پیش بینی و فاقد 
نظم اجتماعی است، وجود ندارد؛ وجود این تصور که اهداف 
زندگی به جای آنکه تحقق یابند، کم رنگ شده اند؛ احساس 
پوچی و اعتقاد به اینکه نمی توان به حمایت اجتماعی و روانی 

همکاران نزدیک امید بست. 
دیلینی به رابطه مفهوم بی هنج��اری ونظریه »پنجره های 
شکسته « اشاره می کند: ایده های بی هنجاری دورکم و تفکرات 

او درباره قانون، ریشه فلسفه »پنجره های شکسته « در زمینه 
مراقبت های پلیسی است که در پایان قرن بیستم و آغاز قرن 
بیست و یکم در امریکا رواج یافته است. این نظریه را جیمز کیو. 
ویلسن و جورج اِل. کلینگ در سال 1982، در مقاله ای با همین 
عنوان مطرح کردند و فرض اساسی در این نظریه این است که 
رس��یدگی نکردن به جرائم جزئی، نظیر دیوارنویسی، زباله 
ریختن در معابر عمومی، گدایی و روسپی گری، باعث تضعیف 
موقعیت محله و ارتکاب جرائم جدی تر خواهد شد. یکی از 
نمونه های امروزی به کارگیری عملی این نظریه، استراتژی 
مراقبت های پلیسی است که جولیانی، شهردار سابق شهر 
نیویورک در زمینه حفظ نظم به اج��را درآورد و تأکید آن بر 
اعمال مؤثر و خشونت  آمیز قوانین مربوط به جرائمی است که به 
کیفیت زندگی اجتماعی لطمه وارد می کند، مانند دیوارنویسی، 
ولگردی، دفع ادرار در معابر عمومی، مشروب خوری در معابر 
عمومی، زورگیری،روسپی گری و عبور از عرض اتوبان با پرش از 
روی نرده های میانی. نمونه ای دیگر در همین خصوص قانونی 
است که در شهر شیکاگو علیه دسته های ولگرد وضع شده 
است که بر اساس آن افراد حق ندارند »بدون منظوری آشکار « 

در اماکن عمومی اجتماع کنند. 
دیلینی معتقد اس��ت: مشابهت های بس��یاری بین تأکید 
دورکم بر نظارت قانونی و تأکید  »پنجره های شکسته « بر 
نظم وجود دارد. دورکم در »تقسیم کار « توضیح می دهد که 
انسجام اجتماعی در جوامع مدرن زمانی در بهترین سطح 
خود قرار دارد که نظارت های قانونی مناسب و کافی باشند. 
فارغ از اینکه آیا فلسفه »پنجره های شکسته « به مثابه شکلی 
عمومی از مراقبت های پلیسی ادامه می یابد یا نه. تأثیر دورکم 
در زمینه پرداختن به موضوعات بی هنجاری و اخالق و رابطه 
آنها با مقوالت قانون و نظم اجتماعی برای نسل های آینده تا 

ابد ماندگار خواهد بود. 
جامعه ما پیچیده و پیچیده تر می ش��ود، در ش��رایطی که 
آگاهی اجتماعی مردم و آگاهی پلیس و دستگاه قضایی از 
مسئولیت های خود همپای این پیچیدگی رشد نیافته  است. 

فیاض شجاعی، دادستان    اقتصادی
دیوان محاسبات در نامه ای 
به معاون اول رئیس جمهور نوشته  دالر 42۰۰ تومانی عماَل 
موجب حراج و هدررفت 3میلیارد و 45۹ میلیون دالر از 
مناب�ع در پوش�ش رانت ه�ای ارزی ش�ده اس�ت. 
اگر عدد اعالمی دادس��تان را با ن��رخ دالر 12500 تومان 
صرافی های بانک مرکزی به ری��ال تبدیل کنیم، در عمل 
معادل 43 هزار و 237میلیارد تومان هدر رفته است در حالی 
که درآمد باز توزیع شده بنزینی به مردم با گرانی  های اخیر 

در یک سال 290هزار میلیارد تومان است. 
پیش��تر عبدالناصر همتی رئی��س کل بان��ک مرکزی در 
واکنش به ماجرای حیف و میل شدن 18میلیارد دالر منابع 
ارزی کشور گفته بود بخش عمده ای از 18میلیارد دالر ارز 
اختصاص یافته در سال 97 به صورت کاال وارد شده است. 
اما در خصوص تعیین تکلیف 1/2میلیارد دالر آن، موضوع 

برای پیگیری به تعزیرات ارجاع شده است. 
اینها همه در حال است که رئیس جمهور در اجتماع مردم 
یزد در بخشی از سخنانش گفته بود: »یک عده از افرادی که 
کمی بداخالق هستند در طول ماه های گذشته در برخی از 

روزنامه  ها چنین نوشته اند که این دولت در سال 97و با ارز 
4200تومانی 18میلیارد دالر را به باد داده است. در این راستا 
به رئیس بانک مرکزی دستور دادم تا تمام پول  هایی را که در 
سال گذشته در شش ماه اول پرداخت کرده است، فهرست 
و اعالم کند و در این زمینه اخیراً نامه آن را به من داده است و 

از ایشان خواستم که این نامه را منتشر کند. 
رئیس جمهور تصریح کرده بود: »مردم بدانند در این دولت 
یک ریال یا یک دالر گم نخواهد شد و آن در دوران دیگری 
بود که میلیارد  ها دالر گم   می شد و هنوز هم پیدا نشده است. 
بنابراین راه را اشتباه نروید.«! در عین حال دادستان دیوان 
محاسبات در مصاحبه با صداوسیما با تبیین نتایج رسیدگی 
به پرونده ارزی موسوم به 4 هزار و 200 تومانی گفت: یکی 
از چالش های بزرگی که در دو سال اخیر اتفاق افتاد، موضوع 
نظام ارزی کشور بود. ما چندین بار هزینه تغییر نظام ارزی 
را بر مبنای سیاست های مجموعه سیاستگذاران نظام ارزی 

پرداخت کردیم.  وی افزود: در دوره دفاع مقدس، سیاست 
ارزی کشور، تثبیت نرخ ارز بود شاید هم در آن مقطع چاره ای 
جز این نبود، زیرا هنوز بخش تولیدی کشور راه نیفتاده بود و 

ناگزیر بودیم که کشور را واردات محور اداره کنیم. 
شجاعی، سیاست تثبیت نرخ ارز را به معنی سیاست حمایت 
از واردات، اعط��ای یارانه ب��ه کاال های واردات��ی و حمایت 
از محصوالت دیگر کش��ور   ها دانس��ت و افزود: تا زمانی که 
نتوانیم سیاست ارزی خود را براساس شناور مدیریت شده یا 
براساس ارز تعادلی بازار اجرا کنیم شعار   هایی مانند حمایت 
از صادرات و حمایت از تولیدات داخلی، هیچگاه به واقعیت 
نخواهد پیوست.  دادستان دیوان محاسبات گفت: در مقطعی 
که اسناد باالدستی، قوانین و تجارب گذشته، ما را به سمتی 
کشاند که سیاست ارزی کشور، شناور مدیریت شده باشد 
برای درمان نوسانات ارزی، دوباره به نقطه صفر بازگشتیم، 
یعنی نرخ 4 هزار و 200 تومانی به ازای هر دالر تعیین شد 

که به عبارت دیگر تعیین نرخ دس��توری و اعمال سیاست 
تثبیت نرخ ارز بود. 

   با ارز 42۰۰ تومانی مخالف بودم چون خالف بود
وی افزود: طب��ق این مصوبه هیئت وزی��ران، این نرخ، هم 
برای کاال های غیراساسی و غیر ضروری و هم برای کاال های 
اساسی به طور یکسان تعیین شد و آثاری را متوجه کشور 
کرد که در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور در 25 خرداد 
98  ؛ آقای جهانگیری را به آن آثار توجه دادم و نوشتم که این 
سیاست ارزی، اوالً خالف مقررات و اسناد باالدستی است و 

ثانیاً؛ آثاری بر نظام اقتصادی کشور تحمیل کرد. 
شجاعی گفت: ارز 4200 تومانی عاید کسانی شد که فرصتی 
پیدا کردند و بدون قید و ش��رط اقالم��ی را وارد کردند که 

چندان ضرورت و اهمیتی برای کشور نداشت. 
وی تصریح کرد: در شرایطی که برای جذب یک دالر به آب 
و آتش می زدیم و این منابع ارزی می توانس��ت صرف امور 

تولیدی و سرمایه گذاری   هایی شود که اقتصاد ما تشنه آن 
است یا حداقل باید صرف واردات کاال های اساسی   می شد به 

نحوی هزینه شد که با شرایط کنونی ارزی مواجه هستیم. 
دادستان دیوان محاسبات گفت: در مقطعی که حتی به یک 
دالر در عرصه سرمایه گذاری نیاز داریم به علت این سیاست 
و مصوبه غلط هیئت دولت، این منابع هدر رفت و در قالب 

رانت، صرف کاال های غیر اساسی شد. 
   رانت خواران شناسایی می شوند

شجاعی، مشخص ش��دن نحوه ش��کل گیری و استفاده از 
رانت   ها را مستلزم دستیابی به ریز اطالعات دانست و تأکید 
کرد: خوشبختانه دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی 
و نهاد های اطالعاتی و حفاظتی با مشارکت یکدیگر به این 
پرونده ورود کردند تا کسانی را که از رانت این سیاست غلط و 

این مصوبه نادرست منتفع شدند شناسایی شوند. 
وی وظیفه دیوان محاسبات را در این گونه پرونده ها، عمدتاً 
کالن نگری دانست و افزود: به همین علت است که این نامه 
به معاون اول رئیس جمهور نگاشته و تصریح شد که چنین 

تصمیمی از جانب دولت، مغایر با نظام ارزی کشور بود. 
بقیه در صفحه 4

آخرين رفت و آمد های  بازماندگان برجام

 گرای جهانگیری 
به توپخانه تحریم ها

   بین الملل

دادستان دیوان محاسبات در نامه ای به جهانگیری:

 5 /3ميليارد دالر 
ارز 4200 تومانی هدر رفت!

 ش��اید درباره چرای��ی وقوع 
ح��وادث خش��ن آبان م��اه 
راحت تری��ن راه – که برای 
عده ای هم کلیش��ه ای شده 
است- این باش��د که بگوییم 
حوادث خش��ن آبان ماه 98 
را امری��کا، ارتج��اع منطقه 
ی��ا س��لطنت طلبان و نفاق 
سازماندهی کرده اند. دیگری 
ممکن اس��ت همه مشکل را 
به دولت یا حاکمیت نسبت دهد و دشمن را به کلی نادیده 
بگیرد یا بعضاً خود را به فری��ب کامل می زنند و می گویند 
مردمی را که برای اعتراض به بنزین به خیابان آمده بودند، 
کشتند و زندان کردند. اما اگر بخواهیم فهم و تحلیل جامعی 
از ابعاد مسئله داشته باشیم و به خود فریبی یا دیگر فریبی 
روی نیاوریم، باید س��ه ضلع موضوع را با هم و در کنار هم 
ببینیم در غیر این صورت به س��وگیری متهم می شویم و 
تحلیل ها نیز از جامعیت برخوردار نخواهد شد. مقام معظم 
رهبری در بهمن 1396)پس از اغتشاشات دی ماه( یک مدل 
مفهومی ارائه کردند که در ح��وادث اخیر همچنان معتبر 
است. ایشان فرمودند: »چون ما زخم داریم، دشمن مانند 
مگس بر این زخم می نشیند، اگر بخواهیم دشمن را مأیوس 
کنیم باید زخم را التیام بخش��یم.« با این مقدمه می توان 
 اضالع س��ه گانه چرایی وقوع اغتشاش��ات اخیر را به شرح 

زیر آورد:
 1- احساس تبعیض یا تبعیض واقعی تولید حقارت می کند 
و تولید حقارت به تنفر تبدیل می شود و تنفر عامل اصلی 
خشونت اس��ت. فردی که به تنفر رس��یده است به راحتی 
تحریک می ش��ود و به میدان آوردن او با ی��ادآوری همان 
تبعیض و تحقیر س��خت نیس��ت. در حوادث اخیر طبقه 
باالدست اقتصادی و طبقه متوس��ط نبودند. اینکه طبقه 
فرودس��ت اقتصادی که معموالً نقش  محوری در سیاست 
ندارد مستعد این حرکت شد و دشمن نیز در این جغرافیا 
بازی کرده اس��ت، نش��ان می دهد آن زخم همچنان باقی 
اس��ت. حاشیه نش��ینی در اطراف تهران و حاشیه نشینی 
مرزی کانون اصلی اغتشاش��ات بود و دولت باید بداند که 
ناکارآم��دی، بیکاری، گران��ی و در یک کلمه تیره ش��دن 
امید ب��ه آینده از زمینه ه��ای اجتماعی- روان ش��ناختی 
این ماجرای غم انگیز اس��ت. توجه ب��ه مردمی که اینگونه 
و به راحت��ی علیه حاکمی��ت قابل بهره برداری می ش��وند 
ضروری اس��ت. اکنون که مس��ئله جمع ش��ده است - نه 
حل- نباید چاره اندیشی فراموش شود. س��پاه نیز باید به 
 جای روستا ها خدمات  اجتماعی خود را بر حاشیه نشینان 

متمرکز نماید.
2- عامل دوم بی تدبی��ری قطعی و حتمی دولت اس��ت. 
حداقل دو و حداکثر سه اشتباه محرز دولت در این آشوب 
غیرقابل کتمان دارد؛ اول اضافه نشدن ساالنه قیمت بنزین 
است؛ اگر در طول شش سال گذشته هر سال 100 تومان 
اضافه می کردند اکنون بنزین 1600 تومان بود و همه هم 
راضی بودند و اگر سالی 200 تومان اضافه می کردند، اکنون 
بنزین 2100 تومان بود و باز کسی اعتراض نداشت. اینکه 
چرا دولت در طول شش، هفت سال در این زمینه اقدامی 
نکرد، باید به انتخابات و ترس از ریزش رأی جریان مستقر 
ارجاع داد. دوم توجیه نکردن مردم به محاسن و آورده های 
این طرح ب��ود؛ باید خودروهای باری و مس��افری عمومی 
ابتدا اطمینان خاطر می یافتند. واقعاً اگر ملت می دانستند، 
قرار است مبلغی بیش از یارانه فعلی دریافت کنند شدت 
ناراحتی و می��زان افراد به می��دان آمده بس��یار کم بود و 
خسارات و تلفات نیز به حداقل می رسید. نگارنده به عنوان 
یک رس��انه ای از اینکه پول بنزین به مردم داده می ش��ود 
بی خبر بودم. سوم حذف کارت سوخت ازسوی دولت اشتباه 
محض بود و اکنون شرمگینانه به عقب برگشته اند. نمی دانم 
برای این سه مورد کسی بازخواست و محاکمه خواهد شد 
یا خیر، اما یک ضلع اصلی هزینه های اغتشاش��ات در این 

بی تدبیری نهفته است.
3- دشمن اس��لحه را از ضامن خارج کرده و دستش روی 
ماش��ه بود. فقط منتظر بود که جرقه ای ببیند و با ریختن 
هیزم، آتش آن را ش��عله ورتر نماید. اردوغ��ان این مهم را 
گوشزد کرد و بس��یاری از تحلیلگران، سوریه، ایران، عراق 
و لبنان – محورهای مقاومت- را شامل این طرح دانستند 
اما ظاهراً باورپذیر نبود. ادله متقن و حتمی نشان می دهد 
که نمی توان دش��من را در ای��ن ماجرا به وض��وح ندید و 
او را تبرئ��ه و صرفاً دوگانه م��ردم – نیروه��ای امنیتی را 

 

تحلیل کرد. 
بقیه در صفحه 2

عبداهلل گنجی

مدیرمسئول

سر مقاله

 علل سه گانه 
اغتشاشات اخیر

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه  ۱2 آذر ۱3۹8   -   6 ربیع الثانی ۱44۱

سال بیست و یكم- شماره 58۰7 - ۱6 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰  تومان

رئیس سازمان حفظ آثار و نش�ر ارزش های دفاع مقدس 
سپاه و بسیج از برگزاری مراسم اختتامیه كنگره ۹2 هزار 
شهید بسیجی در ورزشگاه ۱2 هزار نفری آزادی با حضور 
رئیس قوه قضائیه و فرمانده كل سپاه پاسداران خبر داد. 
به گزارش جوان، س��ردار احمد حق طلب، رئیس سازمان حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه و بسیج صبح دیروز در 
نشست خبری که به منظور تشریح برنامه های اختتامیه کنگره 
92 هزار شهید بسیجی برگزار شده بود، گفت:  در زمان انقالب 
در کنار نیرو های نظامی نقش نیرو های مردمی بسیار ویژه بود، 
دفاع مقدس ما از نظر تمامی کارشناسان به عنوان دفاع مردمی 
مشهور است پس ما هم ضروری دانس��تیم به خاطر این مردم و 
ادای احترام به آنها کنگره 92 هزار شهید بسیجی را برگزار کنیم. 
برنامه شهدای بسیجی در سه سطح ملی، استانی و اقشار بسیج 
برنامه ریزی شده بود که از 31 شهریور آغاز به کار کرده و مراسم 
اختتامیه آن در روز چهار  شنبه 13 آذر ماه در استادیوم 12 هزار 

نفری بسیج برگزار می شود. 
حق طلب گفت: جهت شرکت در این کنگره ملی از خانواده شهدا، 
پیشکسوتان دفاع مقدس، نمونه هایی از گردان های بسیج قومیت   ها 
و شخصیت های لشکری و کش��وری دعوت به عمل آمده است و 

رئیس قوه قضائیه هم از سخنرانان مراسم خواهد بود. 
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه پاسداران 
و بسیج مستضعفین با بیان اینکه تاکنون 26 استان همایش استانی 
خود را در سطح نیرو های مسلح برگزار کرده اند، تصریح کرد: در 
سال حدود 20 هزار یادواره در پایگاه ها، مساجد و مدارس توسط 
مردم برگزار می شود و تا سال 1400 تمامی استان   ها کنگره استانی 

را برگزار خواهند کرد. 
حق طلب گفت: پخش مستند شهدای بسیجی، رونمایی از بیش از 
100 عنوان کتاب و برخی اقدامات دیگر از روز کنگره آغاز می شود 
و پس از آن هم ادامه خواهد داشت. همچنین برگزاری اردو های 
جهادی با نام شهدای بسیجی، نامگذاری پروژ ه   ها به نام شهدای 

 اجالسیه نهایی کنگره ملی 
 ۹۲ هزار شهید بسیجی 

فردا در تهران برگزار می شود

صفحه ۱5

صفحات ۱و2
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طرح : حسين کشتکار | جوان

جهانگی�ری ب�رای چندمی�ن بار از بن بس�ت 
اقتصادی و ش�رایط دش�وار كش�ور به جهان 
گزارش داد. به راستی اگر امریكایی ها بخواهند 
میزان االثر تحریم ها وشرایط اقتصادی ایران را 
سنجش كنند، چه چیزی تضمینی تر از سخنان 
معاون اول رئیس جمهور؟! و چه گرایی بهتر از 

این به توپخانه تحریم؟!


