
آیا نگرانی از «اصالح» 
در حال ناپدید شدن است؟

هیچ کس حق ندارد خودسرانه و به رئیسی: اصالح، عقب نشینی نیست
خیال خود دست به مجازات بزند

رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان:

 علت عصبانیت غرب پیشرفت های جمهوری اسالمی 
است

 بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد
 مشکالت اقتصادی با تالش بیشتر دستگاه ها و هم افزایی 

مردم و مسئوالن حل خواهد شد
تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۲۵ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ نوامبــر   ۲۰     ۱۴۴۴ ربیع الثانــي   ۲۵     ۱۴۰۱ آبــان   ۲۹ یکشــنبه 

صفحه  ۲صفحه  ۲

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۱۰ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  گفت وگوی ۲ وکیل با «شرق» در پی بررسی ابعاد حقوقی تیراندازی در متروی تهران، پرونده بایدن ها روي میز جمهوري خواهان   و یادداشت هایی از  ناصر ذاکری، مهدی زارع، رضا کیانی 

 «اصالح و جا به جایی افراد برای ارتقای کارآمدی، عقب نشینی 
نیست»؛ این مهم ترین جمله و در واقع موضع گیری 

رئیس جمهور در دو ماه اخیر است که «در مقابل برخی 
گروه ها که هرگونه اصالح و بازسازی ساختارهای معیوب را 

عقب نشینی در برابر مردم می دانند» روز گذشته بر زبان راند...

 شــنیده شده آقای رئیسی در جلســه ای نقص های برخی 
وزرای کابینه خود را پذیرفته اســت. اگر این موضوع صحت 
داشته باشــد، جای امیدواری است. هر چند برخالف شعارها 
و وعده هــای اولیه که صحبت از دولت فراگیر و مردمی بود، 
ایــن اتفــاق در کابینه ســیزدهم رخ نداد. البته ایــن نگاه به 
اســاس دولت رئیسی بر می گردد. آقای رئیسی از جهت آرای 
مردمی با اقبالی که مورد نقد بسیاری از کارشناسان اجتماعی 
قرار داشت، به جایگاه ریاســت جمهوری رسیده است؛ پس 
وقتی دولتی با چنین شــرایطی در مصــدر کار قرار می گیرد، 
ترجیح می دهد از فرصت چهارســاله ای که به او داده شده، 
اســتفاده کند تا این ضعف را برطرف کنــد. بنابراین چاره ای 
ندارد جز اینکه از مدیران کارآمد، شایســته و متعهد استفاده 
کند تا چهار ســال بعدی که دولت برای گرفتن رأی دوباره و 
استمرار مسئولیت خودش استمداد طلبید و درخواست رأی 
کرد، بتواند حرفی برای گفتن داشــته باشد. اما نوع مواجهه 
رئیس دولت سیزدهم با انتصابات به نحوی است که ظاهرا 
خود یــا دولت را بی نیاز از آرای مردم می داند و در انتصابات 
به چیزی به جز کارآمدی و تعهد می پردازد و سعی دارد فقط 
گروهی را راضــی نگه دارد و اطمینان دارد فقط همین گروه 
می تواننــد روز موعود برایش پشــتوانه مردمی و رأی جمع 

کنند. در حالی که این نگرش اشتباه است.
برای این فرض که من در نظر گرفته ام، دالیل زیادی می توان 
برشــمرد که آقای رئیسی در انتصابات خود در کابینه اش آن 
را مرکز توجه قرار نداده و برای راضی نگه داشــتن صرفا یک 
جمــع خاص تالش می کنــد. البته امیدواریــم این جمع، آن 
جمعی بوده باشــند که بتوانند این نقیصه دولت ســیزدهم 
را که از پشــتوانه محدود مردمی برخوردار اســت، در زمان 

انتخابات پوشش دهد و برای او پشتوانه و رأی فراهم کند.
کارنامه یک ســال و نیم دولت ســیزدهم را که بررســی 
می کنیــم، نه تنها در خارج از مرزهای کشــور نتوانســته ایم 
جایــگاه مناســبی بــرای خودمان ایجــاد کنیــم، بلکه زبان 
بیگانگان هم برایمان دراز شــده است و مدام رهبران جهان 
ادعاهای عجیبی را با اســتناد به اتفاق های داخلی کشور ما 
مطــرح می کنند. بنابرایــن در این مدت آثار بهبود مشــاهده 
نمی شــود و نتیجه عملکرد این کابینه چیزی است که اکنون 
مالحظــه می کنیم. دلیل این اتفاقات نیز انتصابات سیاســی 
مدیرانی است که به دلیل نوعی جناح گرایی سیاسی، چه در 
مجلس و چه دولــت، روی کار آمده اند. نمونه آن نیز همین 
رأی اعتماد دوباره ای که مجلس به وزیر صمت داد. درواقع 
مجلــس با ایــن رأی اعتماد باال، مســئولیت همــه خطاها، 
ایرادهــا و نقص های وزیر صمت را گــردن گرفت. به عبارتی 
همه مســئولیت مردمــی که برای گرفتن نان دو ســاعت در 
صف می ایستند و مردمی که سمند را به قیمت بنز می خرند 
و تعطیلی معادن و مشــکالت عدیده ای که در این باره وجود 
دارد، بر عهده مجلس شــورای اســالمی است که دوباره به 
وزیــر صنعت، معدن و تجارت رأی اعتمــاد داد. البته برخی 
اعالم می کنند بنا بر مالحظاتی به او رأی داده اند که در اصل 

کار تغییری ایجاد نمی کند.
 از جمله نگاه های سیاسی دیگر رئیسی به افراد، شخصی 
اســت که با مصوبه خــودش یک تورم عجیــب را عالوه بر 
تورم متعارف کشور بر جامعه تحمیل کرد که آن نیز معلول 
عدم شناخت دقیق او از اوضاع و اقتصاد کشور بود که برای 
جبران خســارت، باید از وزارت عزل می شد، اما در مسئولیت 
دیگری به کار گرفته شــد. این شــناخت های نادرست وجود 
دارد و مــا انتظار معجــره داریم. این نشــان می دهد دولت 
آقای رئیســی خود را بی نیاز از آرای مردم می داند. به اعتقاد 
من، برای ترمیم کابینه نیاز به تغییرات اساســی نیســت و با 
همین افراد هم می شــود ادامه داد؛ به شرط اینکه این نگاه 
و نگرش رئیس جمهور اصالح شــود. مادامی که این نگرش 
اصالح نشود، هر کســی هم که روی کار بیاید، اوضاع همین 
است. مگر اینکه رئیس جمهور با تغییر در دیدگاه خود، مثال 
به مجلس بگویــد من به مردم وعــده داده ام و بنا دارم به 
پشــتیبانی مجلس این برنامه ها را اجرا کنم و اجازه دخالت 
هم به کســی نمی دهم که در برنامه هایم خللی ایجاد کند. 
در ایــن صــورت می توان امیــدوار بود، اما عمــال این اتفاق 

نمی افتد.
 * نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم

۱- اعتراضات خیابانی در حالی در گوشــه و کنار کشور وارد 
ســومین ماه خود شــده که در اواخر هفته گذشــته متأسفانه 
کشور شــاهد جان باختن شــماری از هم وطنان و زخمی شدن 
شــمار دیگری بــود. این در حالی اســت که به جز در اســتان 
سیستان وبلوچستان که ابتکار عملی صورت گرفت و دو هیئت 
از طرف حاکمیت گام هایی برای کاهش شکاف های ایجادشده 
برداشتند، ابتکار عمل دیگری برای کاهش تنش ها و اعتراض ها 
صورت نگرفته اســت؛ یعنی بــه جز معترضان کــه در اماکن 
عمومی و خیابان ها و مراکز آموزش عالی به اعتراض های خود 
استمرار می دهند و نیروی میدانی مقابله با اعتراض ها، در عمل 
دولت هیچ ابتکار عملی از خود بروز نداده اســت. باز شدن باب 
گفت وگو میان دولت و معترضان می توانســت یکی از اقدامات 

پیش روی باشد.
۲- بــا توجه بــه حذف صداهــای مختلــف در فرایندهای 
سیاسی کشور و خانه نشین شدن بسیاری از رقبا به نظر می رسد 
یکی از امکان های موجود اســتفاده از نیروهای معروف جناح 
حاکــم برای ورود به گفت وگوی اجتماعی با معترضان باشــد. 
حضور ایــن بخش از نیروها که از نظــر حاکمیت دارای وزن و 
جایگاهی   نزد افکار عمومی هســتند؛ ماننــد برخی چهره های 
ساخته شده از سوی رسانه های اصولگرا یا نمایندگان مجلس یا 
چهره های سیاسی پایداری و مانند آن که مدعی نمایندگی افکار 
عمومی بخش درخور توجهی از جامعه هستند، در گفت وگوی 
حضوری در فضاهای عمومی و رسانه ای و دانشگاهی می تواند 
منتقل کننده بخشــی از مطالبات و تحوالت جامعه امروز ایران 
به این قشر باشــد. البته اگر این افراد آمادگی الزم را برای ورود 
به این حوزه ها دارند و به اصطالح حرفی برای گفتن دارند، نباید 
تعلل کنند و در این شــرایط حســاس وارد فضای گفت وگو در 
حوزه عمومی اعم از گفت وگوی حضوری و رسانه ای شوند؛ اما 
اگر بخش درخورتوجهی از این افراد متوجه تفاوت وزن واقعی 
خود با وزن غیرواقعی و برســاخته هســتند و شرایط حضور در 
عرصــه عمومی را ندارنــد، منطقی و ضروری اســت که دیگر 
چهره های فرهنگی و سیاسی که دل در گرو ایران دارند و نگران 
سرنوشت آینده کشــور و چرخه باطل خشونت هستند، پا پیش 

بگذارند و با جامعه وارد گفت وگو شوند.
 ۳- افزایش روند خشونت در آخر هفته قبل هشداری است 
به تمام کســانی کــه با هر عقیده و مرامی نگــران آینده ایران 
و سرنوشــت هم وطنان هســتند. نباید تنهــا نظاره گر مواجهه 
دوطرفــه میان دولــت و معترضان بــود؛ بی آنکه از ســوی 
اهل اندیشــه و خرد و مصلحت اندیشان کشــور ابتکار عملی 

صورت گیرد. 
ادامه در صفحه ۳

نقدی راهبردی برای دولت

گفت وگوی ملی خشونت پرهیز

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

نگاهی به یک الیحه که می گویند وزارت نیرو را صاحب رودخانه ها و بسترهایشان می کند نگاهی به یک الیحه که می گویند وزارت نیرو را صاحب رودخانه ها و بسترهایشان می کند 

کارشناسان می گویند اگر این اتفاق رخ دهد به سختی می توان کارشناسان می گویند اگر این اتفاق رخ دهد به سختی می توان 
بین جلوگیری از سیل و منفعت مالی تفاوت قائل شدبین جلوگیری از سیل و منفعت مالی تفاوت قائل شد

مدیری که می خواهد  مالک  شود؟مدیری که می خواهد  مالک  شود؟

«شرق» از تأثیر کمبود گاز و تحریم های جدید آمریکا بر صنایع پتروشیمی گزارش می دهدرنج های پتروشیمی 

فرزانه احمدی: از ســیل نوروز ۹۸ که شــادی عید را برای ۲۵ استان به 
بحران تبدیل کرد و ۸۶ نفر را به کام مرگ فرستاد، این روزها بین فعاالن 
محیط زیســت زیاد یاد می شود. دلیل آن نیز الیحه ای است که دولت به 
مجلس فرســتاده و می گوید هدفش جلوگیری از وقوع چنین سیل هایی 
اســت. «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل» نام الیحه جدیدی 
اســت که دولت اواخر مهرماه سال جاری برای بررسی به مجلس شورای 
اسالمی فرستاده است و ۲۱ ماده دارد؛ اما این الیحه از همین بدو ارسال 
به مجلس، نگرانی های زیادی برای فعاالن محیط زیست به دنبال داشته 
است. خالصه این الیحه آن اســت که بعد از تصویب آن، رودخانه ها و 
بسترشــان در مالکیت وزارت نیرو با صدور سند قرار می گیرد؛ در حالی که 
پیش از این تنها مدیریت منابــع آبی با این وزارتخانه بود و حق مالکیتی 
برای آن در میان نبود. اما چرا دولت به دنبال چنین اختیاری است و چرا 

فعاالن محیط زیست با آن مخالف هستند؟

 مســعود امیرزاده، فعال محیط زیست، برای ما توضیح داد که در ابتدا ایده واگذاری سند مالکیت 
منابــع عمومــی که تا پیش از این در زمره اموال عمومی بوده اند، از کجا به ذهن وزارت نیرو رســید: 
« بعد از ســیالب ســال ۹۸، یکی از نهادهایی که مورد انتقاد قرار گرفت وزارت نیرو بود و این ســؤال 
مطرح شــد که چرا این وزارتخانه ساماندهی را به صورتی انجام نداده است که از سیالب جلوگیری 

شــود. یک کمیته در آن زمان تشکیل شــد و وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای در جلسه ای که 
برای پاســخ گویی آنها بود، نداشتن مالکیت توســط این نهادها را به عنوان دلیلی برای تجاوز دیگران 
به حریم رودخانه ها و شــکل گیری ســیالب عنوان کردند». به گفته امیرزاده، وزارت نیرو در سال ۹۹ 
یک پیش نویس قانون پیشــنهادی را برای اعطای مالکیت بســترهای آبی به وزارت نیرو با نام «متن 
پیش نویس نهم قانون جامع آب» تدوین کرد که با مخالفت گســترده جامعه مدنی و ســازمان هایی 
مانند حفاظت محیط زیست و مراتع و آبخیزداری مواجه شد. سپس وزارتخانه، کمیته مشترکی را با 
حضور فعاالن مدنی تشکیل داد تا پیش نویس جدیدی تدوین شود، ولی در همان کمیته هم فعاالن 
محیط زیست مخالفت خود را با این طرح به هر شکلی که باشد اعالم کردند. امیرزاده این طور ادامه 
می دهد کــه با این مخالفت ها، وزارت نیرو الیحه «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات ســیل» را 
تدوین کرد و این همان الیحه ای اســت که در روزهای آخر مهر به مجلس ارائه شــده اســت. حاال 
فعاالن مدنی و محیط زیســت معتقدند از ســه جنبه محیط زیستی، اجتماعی و حقوقی می توان این 
الیحه را بررســی کرد که در هر سه مورد، مخالفت این فعاالن را برانگیخته است.  اعطای منابع آبی 
به  عنوان بخشی از محیط زیست به یک نهاد فنی و مهندسی مانند وزارت نیرو، از  جمله ایراداتی است 
که فعاالن محیط زیســت به این طرح وارد می کنند. امیرزاده معتقد است اعطای مالکیت رودخانه 
به شــرکت های آب منطقه ای، با نفس محیط زیســت بودن منابع آبی در تضاد است: «رودخانه یک 
موجود زنده و پویا ست و همواره در طول زمان مسیر و نحوه حیات خود را تغییر می دهد و یک مکان 

با مرزهای مشخص نیست که سند ملکی برای آن صادر شود».

 معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرائی جزء (۱) بند (ز) 
تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را که به فروش نفت 
از ســوی اشخاص مورد تأیید دســتگاه های اجرائی اختصاص 

دارد، ابالغ کرد.
بر اســاس مصوبه هیئت دولت، شرکت نفت موظف است 
نســبت به تحویل نفت در ازای ابالغ اعتبار و تخصیص، اقدام 
و نتیجه را بــه تفکیک تخصیص اعتبار بــه صورت مقداری و 
مبلغ (ارزی و ریالی) به ســازمان و وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی اعــالم کنــد؛ ارزش نفت 
تحویلــی معــادل چهار میلیــارد و ۴۰۰ میلیون 
یورو (۴.۴ میلیارد یورو) اســت که معادل ۴۵.۵ 
درصد مبلغ مذکور، ســهم دولت اســت. همه 
وجوه حاصــل از فروش هر محمولــه نفتی به 
حساب های معرفی شده بانک مرکزی ایران واریز 
و آن بانک مکلف است سهم ذی نفعان از وجوه 
وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس 

از فروش معادل ارزی به حساب های ذی نفعان واریز کند.
ســؤال اینجاســت کــه آیــا فــروش نفــت هــم ماننــد 
خصوصی ســازی های قبلی به درستی و قانونی انجام می شود 
و بــه اهل آن واگذار می شــود یا برخی با سوءاســتفاده از این 
موقعیت به دنبال فســاد و پول شــویی و اختالس و مهم تر از 
همه به دنبــال رانت خــواری خواهند بود. متأســفانه برخی 
از خصوصی ســازی ها باعث قطع تولید داخلــی و از بین رفتن 
ســرمایه های ملی شــدند که اعتراضات زیادی را نیز به دنبال 

داشته است.
تجربــه تلخ برخی از این خصوصی ســازی ها در کشــت و 
صنعت هفت تپه، ماشین ســازی و هپکوی اراک، پتروشــیمی 
اصفهــان، ماشین ســازی تبریــز، کشــت  و صنعــت مغــان، 
الستیک سازی دنا، شــرکت ایران ترانسفو، فوالد مبارکه، روغن 
نباتی جهان و... نشــان می دهــد که کاهش تولیــد، اخراج و 
تعدیل نیروها و تعطیلی و ورشکستگی همه این کارخانه ها از 
آثار این رویه غلط بوده است. اگر دولت اعالم می کند که فروش 
نفت در ماه های گذشــته رشد داشته و توانسته پول نفت را به 
کشــور وارد کند، چرا باید به دنبال فروش نفت به اشــخاص یا 
شرکت های خصوصی باشد؟ اگر دولت به دنبال تسویه بدهی 
خود به شرکت ها و مؤسســات و پیمانکاران است، می تواند با 
مدیریت خود شــرکت نفت این کار را انجام دهد تا مشــکالت 
سال های گذشته مانند فساد و اختالس و رانت خواری ها تکرار 

نشــود و «بابک  زنجانی»های دیگری متولد نشــوند. الزمه این 
کار هم نظارت دقیق و مســتمر دستگاه ها و ارگان های نظارتی 
و امنیتی اســت که این واگذاری ها قبل از انجام به درستی اجرا 
شوند تا شــاهد مشــکالت و سوءاســتفاده هایی در این زمینه 
نباشــیم. در ضمن این گونه فروش، صــادرات نفت و میعانات 
گازی اگر به ســالمت و درستی انجام نشــود، ممکن است به 
بازارهــای اصلی ایران بــرای فروش نفت آســیب وارد کند و 
مقدار فــروش و قیمت فروش نفت را بــه مخاطره انداخته و 

سازمان های بین المللی را حساس کند.
بی شک حفظ ســرمایه های ملی، معادن و منابع خدادادی 
مانند نفت خــام و گاز برای آیندگان ضروری اســت و آنها نیز 
ســهیم خواهند بــود و فــروش بی انــدازه و غیرمعمول این 

سرمایه ها به زیان آینده کشور خواهد بود.
بهتریــن راه ممکن در این شــرایط که قیمت جهانی نفت و 
ســوخت در حال افزایش اســت، می تواند فروش محصوالت 
جانبــی نفت خام و ســود حاصل از ارزش افزوده آنها باشــد 
تا از خام فروشــی جلوگیری شــود و مدیریت حفظ منابع، بهتر 
صورت گیرد. سرمایه گذاری و گسترش صنایع وابسته و جانبی 
در حوزه نفت و میعانات گاز و دادن اعطای مجوزهای قانونی 
بــه طلبکاران دولت، هم به تولید بیشــتر محصوالت و هم به 
اشــتغال زایی کمک می کنــد و هم از خام فروشــی جلوگیری 

می کند.
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فروش نفت خصوصی می شود؟
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پرونده «شرق» درباره  وضعیت مدارس 
و شیوه های نوین و جایگزین آموزش رسمی

روایت احمد غالمی از مکان ها و آدم ها: بهاءالدین خرمشاهی

«شرق» از فضای دیپلماتیک پس از صدور قطع نامه شورای حکام و 
اهداف سفر وزیر   خارجه عمان به تهران گزارش می دهد
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