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 فرصت های راهبرد 
همسایه محور

علی حسن حیدری

کمرنگ شدن نظم قدیم و شکل گیری تدریجی نظم جدید 
ازشاخص های جهان امروز است که از آن به عنوان دوره گذار 
یاد می شود. س��یالیت، بی ثباتی و نظم گریزی از مختصات 
این دوره اس��ت. در چنین وضعیتی، درحالی که کشورهای 
پیرامونی متأث��ر از آنارشیس��ت حاکم برجه��ان و منطقه، 
درحالت بالتکلیف��ی و انتظار به س��رمی برن��د، جمهوری 
اسالمی ایران با ثبات، مقتدر، هوشمندی، نقش تعیین کننده 
و مسئولیت س��ازی را در روابط بین الملل ایفا می کند و در 
حال بازطراحی و نهادینه س��ازی نقش منطقه ای و جهانی 
خود، از طریق ترسیم روابط پایدار با همسایگان وکشورهای 
آسیایی است. دولت جدید در بازطراحی و بازتولید راهبرد 
همسایه محور وآسیا محور درچارچوب سیاست نگاه به شرق، 
نقش تعیین کننده تاریخی دارد. تجانس هویتی، فرهنگی، 
تاریخی و قرابت جغرافیایی با همس��ایگان، مزیتی است که 
نقش مؤثری در تسهیل مسیر پیشرفت، تعامل سازنده پایدار 
همه جانبه بربنیاد راهبرد نگاه به ش��رق، با اولویت همسایه 

محوری و آسیا محوری دارد  | صفحه2

حکم صادر شده برای حس��ن میرکاظمی معروف به »حسن رعیت« تأیید شده 
است. 

به رغم برخی اخبار غیررسمی مبنی بر تالش حسن رعیت برای تغییر یا تعدیل 
حکم بدوی و ارائه درخواست فرجامی به دیوان عالی، حکم صادره برای وی قطعی 
شده و در زندان خواهد ماند. مشارکت در اخالل عمده در نظام پولی و ارزی کشور 
از طریق اخذ مبال��غ کالن ارزی و ریالی با تقلب از بانک  ه��ا معادل ۴۰۰میلیون 
یورو و بیش از ۵ هزار میلی��ارد ریال منجر به اخالل در نظام اقتصادی کش��ور با 
وصف سردستگی، مشارکت در کالهبرداری ش��بکه ای از بانک ها، مشارکت در 
جلب و استفاده از اسناد مجعول، مش��ارکت در پولشویی، مشارکت در پرداخت 
رشوه. بیست و دوم فروردین ماه س��ال 1۴۰۰ اولین جلسه رسیدگی به اتهامات 
حس��ن میرکاظمی معروف به »حسن رعیت« برگزار ش��د؛ دادگاهی که برخی 
اظهار می داشتند به واسطه روابط متهم ردیف اول هیچ گاه تشکیل نخواهد شد، 
اما برگزاری این جلسه و تشکیل ش��ش جلسه دیگر و رسانه ای شدن آن نشان از 
عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با فساد اقتصادی داشت. دستگاه قضا در 
این پرونده بار دیگر ثابت کرد که تفاوتی نمی کند متهم وابس��ته به کدام جناح 
سیاسی بوده و با برخی افراد خاص در ارتباط باشد و حتی دارای سوابق جبهه و 

جنگ هم باشد!
    کيفرخواسترعيتتأسفباربود 

نماینده دادستان در جلسات دادگاه گفته بود: در برهه ای که یک فرد عادی برای 
گرفتن وام باید مدت  ها در نوبت باش��د و ضامن و وثایق معرفی کند شبکه فساد 
میرکاظمی با محوریت شخص او اقدام به اخذ تسهیالت به میزان ۴۰۰ میلیون 

یورو و در جای دیگر نیز به میزان ۵ هزار میلیارد ریال از بانک کرده است. 
نماینده دادستان افزود: تسهیالت از ۳۰ سالگی تا ۴۰ سالگی دریافت شده بود، 
حال چطور می شود یک جوان ۳۰ ساله بتواند چنین تسهیالتی دریافت کند جز 
با ارتباط ویژه با برخی مس��ئوالن و مفس��دان اقتصادی مثل اکبر طبری، قاضی 

منصوری و بابک زنجانی. 
وی با بیان اینکه حسن رعیت یار غار بابک زنجانی بوده است، گفت: روز اولی که 
بابک زنجانی دستگیر شد به بازجو شماره رعیت را داد تا به واسطه نفوذ وی با اکبر 

طبری مشکل رفع گردد. 
به گفته نماینده دادستان، متهم با کس��ب مال از طریق نامشروع یک باغ وحش 
خصوصی را که به بهشت گمشده مشهور است، راه اندازی کرد و سبک متفاوتی 
نسبت به سایر مفس��دان اقتصادی به کار گرفت. وی این ملک را برای دعوت از 
افراد تأثیرگذار استفاده می کرد؛ وی کلکسیونی از جمله موتورسیکلت جمع آوری 

می کرد و گاهی برخی از وسایل این کلکسیون را در قالب هدایا ارائه می داد. 
عناوین اتهامی رعیت از این قرار است:

مشارکت در اخالل عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ مبالغ کالن ارزی و 
ریالی با تقلب از بانک  ها معادل ۴۰۰ میلیون یورو و بیش از ۵ هزار میلیارد ریال منجر 
به اخالل در نظام اقتصادی کش��ور با وصف سردستگی، مشارکت در کالهبرداری 
ش��بکه ای از بانک ها، مشارکت در جلب و استفاده از اس��ناد مجعول، مشارکت در 
پولشویی، مشارکت در پرداخت رشوه به علی دارابی نیا مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره وقت بانک صادرات لرستان به مبلغ 11 میلیارد ریال، محمدحسن کریمی 
رئیس وقت بانک پارسیان کیش به مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال، رئیس وقت شعبه ۴۰۶۰ 
بانک صادرات گرگان به تعداد ۳۰ عدد س��که، خانم منصوره عنصری رئیس وقت 
شعب بهار و سه راه طالقانی بانک ملت به میزان ۵ عدد سکه و ۳۰۰ میلیون ریال وجه 
نقد، اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی، 
قطع و خشکاندن ۲۰۶ اصله درخت. در بیس��ت و چهارم شهریور سال 1۴۰۰ بود 
که ذبیح اهلل خداییان، سخنگوی وقت قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سؤالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از 
این پرونده پیش تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن 

مفتوح بود که اخیراً منجر به صدور حکم بدوی شد. 
وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آنها مشارکت 
در اخالل عمده در نظام پولی و ارزی کش��ور و پولش��ویی، کالهبرداری، جعل، 
استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات است. همچنین اتهام 

برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است. 
سخنگوی پیشین دستگاه قضا بیان داش��ت: در این پرونده مجرم اصلی به یک 
فقره حبس ۲۵ سال، سه فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یک سال، جمعاً 
به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به 1۶ سال حبس، 
دو نفر به 1۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به هفت سال حبس 

و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده اند. 
از این احکام درخواست فرجام خواهی شده است، اما طی دادنامه ای که در بیست 
و هشتم فروردین ماه سال جاری در شعبه دوم دیوان عالی کشور صادر شد، احکام 

صادره بدوی تأیید شده است. رعیت همچنان در زندان باقی خواهد ماند. 

    ساختار بیمه اي کش��ور مطلوب نیس��ت! بیمه هاي پایه اي همچون خدمات 
درماني و تأمین اجتماعي آنطور که شایسته اس��ت اعتبار ندارد و اغلب داروها در 
شرایط کنوني هم تحت پوشش بیمه نیس��ت. این واقعیتي است که تقریباً همه 

کارشناسان حوزه سالمت بر آن اتفاق نظر دارند | صفحه3

ضربهبيمهها
بهپوششهمگانیبيمه!

 حسن رعیت 
در زندان ماند

   بامداد روز چهارش��نبه یک��م تیرماه، زمین ل��رزه ای به بزرگی ۶/1 ریش��تر در 
۴۴کیلومتری شهر »خوست« واقع در جنوب شرقی افغانستان رخ داد. این زمین لرزه 
بسیاری از شهرهای افغانستان را لرزاند، اما در والیت پکتیکا و خوست تلفات باالیی 
داشت. زلزله در کشورهای پاکستان و هند که در محدوده ۵۰۰ کیلومتری کانون 
این زمین لرزه قرار دارند نیز احساس شد.  بعد از وقوع این حادثه، هرچند نیروهای 
امدادی افغانس��تان، آمبوالنس، تیم های نجات، نیروهای امنیتی و مردم محلی و 
نیروهای هوایی بالفاصله به محل اعزام شدند، اما مقامات محلی به خبرگزاری دولتی 
»باختر« اعالم کردند اگر دولت مرکزی کمک های اضطراری ارائه نکند با افزایش 

تلفات روبه رو خواهند شد| صفحه14

هزار کشته
 در زلزله افغانستان

مؤسسات مالی ناسالم  زیر ذره بین دولت
   اقتصادی
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»ادواردو« مستند نمايشي  مبتنی بر درام است 
   کارگردان نمایش »ادواردو« در گفت و گو با 
»جوان«: به عنوان یک جوان امروزي شناخت 
زیادي از ادواردو آنیلي نداش��تم و به واس��طه 
فضاي مجازي با این ش��خصیت آشنا شدم و 
هرچه بیشتر در مورد او خواندم، بیشتر جذب 
شخصیت و تفکرش شدم. ادواردو با این انتخاب 
و تصمیم هاي سختش چراغي را براي بسیاري 
از اندیشه ورزان جهان روشن کرد که به نظرم 
تا همیش��ه تاریخ خواهد درخش��ید. هر چند 
بس��یاري از مس��تندات، مصاحبه ها و بخش 
زیادي از زندگي او از تاریخ حذف شده  است، اما 

به نظرم با همین مقداري که در دسترس است 
مي توان کارهاي بسیار خوبي انجام داد. ما هم 
با همین نیت در وهله اول براي نزدیک شدن به 
اندیشه و تفکر ادواردو و در مرحله بعد آشنایي 
افراد جامعه و به  ویژه نس��ل جوان و نوجوان با 
این چهره و اندیش��ه هاي او تصمیم به مطالعه 
و گردآوري اطالعات در مورد این ش��خصیت 
گرفتیم. در نهایت با مش��ورت هایي که انجام 
دادیم، تصمیم گرفتیم زندگي و اندیشه ادواردو 
را در قالب یک اثر نمایشي تولید و به مخاطبان 

عرضه کنیم | صفحه10

فرزند يامامورا سرباز لشكر روح اهلل شد
   حاال دیگر مردم ایران با نام کونیکو یامامورا 
آش��نایي دارند. تنها مادر ش��هید ژاپني دفاع 
مقدس چند روزي است در بستر بیماري قرار 
دارد و همه براي س��المتي اش دع��ا مي کنند. 
مردم ایران خانم یامامورا را با نام س��با بابایي، 
مادر ش��هید محمد بابایي مي شناس��ند. زني 
مقاوم و عاشق خانواده که دست روزگار او را از 
شرق آسیا به غرب این قاره کشاند و نامش را در 
قلب و ذهن یک ملت جاودانه کرد. وطن پرستي 
در آیین شینتو یک اصل اساسي و مهم به شمار 
مي رود. خانواده یامامورا نام »کونیکو« به معناي 

فرزند وطن را روي دخترشان گذاشتند و زماني 
که دختر خانواده بزرگ شد و به مدرسه رفت، 
هر بار که همکالسي ها و دوستانش »کونیکو« 
را صدا مي کردند احساس��ي همراه با غرور در 
وجودش پیدا مي ش��د.  مادر ش��هید بابایي از 
همان کودکي تا جواني اش، انساني وطن پرست 
بود. او چه زماني که دخت��ري کوچک در ژاپن 
بود و چه وقتي به ایران مهاج��رت کرد و براي 
همیشه ساکن ایران شد، همواره عشق به وطني 
را که در آن زندگي مي کرد درونش شعله ور نگه 

داشت | صفحه7

صدای بلند  جدايی طلبی تگزاس
    در تگزاس که پایگاه سنتی جمهویخواهان 
است، جدایی یک ایده همیشگی بوده است، به 
ویژه در دوره   هایی که دموکرات  ها رئیس جمهور 
بوده اند. پس از انتخاب باراک اوباما، رئیس جمهور 
س��ابق نیز، ریک پ��ری، فرماندار تگ��زاس ایده 
جدایی را مطرح کرد. س��ال گذشته هم »کایل 
بیدرمن« نماینده جمهوریخواه تگزاس، الیحه ای 
را با عنوان »تکس��یت « برای استقالل این ایالت 
ارائ��ه داد ام��ا در نهایت توس��ط »آلن وس��ت « 
رئیس جمهوریخواهان این ایالت ملغی شد. این 
قانونگذار امریکایی در صفح��ه فیس بوک خود 

نوش��ت: »دولت فدرال از کنترل خارج ش��ده و 
ارزش های تگزاس را نمایندگی نمی کند، به همین 
دلیل من متعهد می شوم الیحه ای در این فصل 
ارائه کنم که اجازه می دهد همه پرسی برگزار شود 
تا تگزاسی   ها برای دولت تگزاس به منظور دستیابی 
به موقعیت یک ملت مس��تقل رأی بدهند.« با 
این حال، طی سال های اخیر که بحث   ها درباره 
شکاف   های حزبی در امریکا به وضعیتی بحرانی 
رسیده، طرح چنین بحثی به عنوان یک دستور 
کار حزب��ی در میان جمهوریخواه��ان، عواقبی 

جدی خواهد داشت | صفحه15

پلیس: قطعاً مخالف واردات خودروی هندی هستیم
    سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور در 
پاسخ به سؤال »جوان«: از هر کسی که از واردات 
خودرو حمایت ک��رد تا رقابت در خودروس��ازان 
داخلی ایجاد شود کمال تشکر را دارم، اما انتظار 
این است خودروهای کیفی و ایمن وارد کشور شود. 
متأسفانه در برخی خبرها شنیده ام که می خواهند 
خودروی ۶ هزار دالری از هند بیاورند که ما قطعاً 
مخالف چنین اقدامی هستیم. امروز در هیچ جای 
دنیا خودروی ایمن کمتر از 1۰ هزار دالر نداریم. 
اینکه می گوین��د می خواهند از هن��د خودروی 
۶ هزار دالری دپو ش��ده را وارد کنند کار درستی 

نیست، چون تنها صرف خارجی بودن نشانه ایمن 
و کیفی بودن خودرو نیست. اگر اصرار به واردات 
خودروهای ۶ هزار دالری اس��ت باید اعالم کنم 
همین پراید و تیبا را داریم و دیگر نیازی به واردات 
نیست.  درباره واردات خودرو شرط گذاشته اند در 
ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو، خودروی 
خارجی وارد کنیم که این سؤال پیش می آید که  ما 
قطعات پراید را به کجا صادر کنیم تا ارز وارد کنیم؟ 
البته اینکه منشأ ارز خارجی باش��د قبول داریم، 
اما نباید واردات خودرو را به صادرات محصوالت 

داخلی محدود کرد  | صفحه14

   با روي کار آمدن دولت سیزدهم، بهبود فضاي کسب و کار و رفع موانع براي 
رشد سرمایه گذاري در دستور کار قرار گرفته است و بخش هایي که با دپوي 
سرمایه و هدایت آن به بخش هاي غیرمولد در پي تورم آفرینی در اقتصاد هستند، 

مورد شناسایي و برخورد قرار خواهند گرفت. رئیس جمهور نیز دستور داد هر 
چه سریع تر آن دسته از مؤسسات اعتباري که با عملکرد ناسالم موجب رشد 
نقدینگي و تورم در کشور مي شوند، ساماندهي و تعیین تکلیف شوند| صفحه4

    فرمانده کل سپاه: عبور موفق از جنگ  اقتصادی موضوع 
ورود س��پاه به صرفه جویی آب و برق اس��ت، البته در صرفه 
جویی همیشه برداشتن بار اضافی مدنظر است؛ کشوری که 
می خواهد پیش��رفت کند الزمه آن برخورداری از آب است، 
به همین جهت هیچ  کس حق ندارد س��رمایه های خود را با 

مصرف بیهوده هدر دهد | صفحه2

    رئیس س��ازمان بس��یج : با هماهنگی دولت قرار اس��ت 
بس��یجی ش��کل بگیرد تا نهضت عمومی برای حل مسائل 
کشاورزی از دانش��گاه تا مزرعه رقم بخورد، در این خصوص 
کارهای بس��یار خوبی در سال های گذش��ته با کمک بسیج 

جامعه کشاورزی انجام شده است| صفحه2
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