مقام معظم رهبري:

شهداد روحاني درگفتوگو با «شرق»:

در آپارتمان بتهوون
زندگي كردم

برخي ادعاها درباره انس با
حضرت حج 
ت(عج) غالبا دروغ است

ايسنا :رهبر معظم انقالب اسالمي روز گذشته در ديدار جمعي
از اس��اتيد ،كارشناسان ،مولفان و فارغالتحصيالن تخصصي
مهدويت ،با اشاره به اهميت بسيار باالي موضوع مهدويت به
عنوان هدف حركت و مجاهدت انبياء در طول تاريخ ،انتظار را
بخش جداييناپذير موضوع مهدويت دانستند...

گروه موسيقي :ش��هداد روحاني از آن دست موسيقيداناني
است كه در س��الهاي اخير يكي از مهمترين اركسترهاي
اي��ران را از وضعيت اغما و نابس��اماني درآورد .همكاري او با
اركس��تر سمفونيك تهران از س��ال  1380آغاز شد و تا به
امروز ادامه دارد...
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سودان جنوبي
احمد بخشايشاردستاني

*

جه��ان در ح��ال حركت در
مسيري اس��ت كه بيشتر از
هميشه ،شكاف ميان شمال
و جن��وب آن گس��ترده و
عميقتر ميشود .شمال غني
و جنوب فقير ،شمال توسعه
يافته و جنوب عقب مانده؛ كشورهاي پيشرفته در
حالي قدرت خود را با همگرايي و برداشتن مرزهاي
جغرافيايي افزايش ميدهند كه كشورهاي فقير روز
به روز بر مرزبنديهاي خود اضافه ميكند .اروپايي
ك��ه در نيم قرن دو جنگ بزرگ را با دهها ميليون
كش��ته پشت سر گذاشته ،روز به روز مرزهاي بين
اعض��اي خ��ود را كاهش و مفهوم اروپ��اي واحد و
قدرتمند را افزايش ميدهد .در همين حال شنيده
ميشود كه اقدام مشابهي نيز در آمريكاي شمالي
در حال ش��كلگيري است كه بر مبناي آن اياالت
متحده ،كانادا و مكزيك نيز در مدلي مشابه اتحاديه
اروپا قرار خواهند گرفت .اما برخالف شمال ،جنوب
جهان در مس��ير واگرايي پيش ميرود و تضادهاي
مذهب��ي ،قومي و نژادي بر آش��فتگيها ميافزايد.
اس��تقالل س��ودان جنوبي ،خبر تك��راري زايش
مرزهاي جديد و افتراق كش��ورها در جهان س��وم
است .استقاللي كه بهاي آن  22سال جنگ خونين
و بيش از دوميليون كشته از ملتي است كه در قرن
 ،21از ابتداييترين زيرس��اختهاي شهرنش��يني
بيبهره اس��ت .در هر جامعهاي قطببندي وجود
دارد .اكثريت فقيري كه رابطهاش با وس��ايل توليد
س��لبي است و اقليتي ثروتمند كه وسايل توليد را
در انحص��ار دارد .همين مدل در فضاي بينالمللي
نيز قابل بسط است .يكي از واقعيتهاي تلخ تاريخ
اين است كه هيچ كشوري ثروتمند نميشود مگر
آنكه كشوري ديگر فقير شود .در تمام اين سالها،
كشورهاي ثروتمند جهان اول مانند آمريكا و اروپا
و ...براي ادامه دادن به سير پيشرفت خود معضالتي
را براي جهان سوميها به وجود آوردهاند.
ادامه در صفحه6

سرمقاله

رييسجمهور تركمنستان وعده انتخابات آزاد داد

دعوت از اپوزيسيون
براي شركت در انتخابات

انتقاد از وارونه جلوه دادن خط امام

(ره)

گ�روه سياس�ي :دبيركل انجمن اسالمي جامعه پزشكي
دبي��ركل انجمن اس�لامي جامعه پزش��كي ايران با
اش��اره به س��يره حضرت علي(ع) در برخ��ورد با قاتلش
ايران ميگويد :آنچه كه به عنوان راه ،خط و مرام امام(ره)
پرسيد« :من نميدانم اين آموزهها كجا رفته است و چه
و جزو مرامنامه اين انجمن بود به ش��دت مورد هجوم و
كساني بايد اينها را يادآوري و عمل كنند .در وصيتنامه
تحريف قرار گرفته اس��ت .به گزارش روابط عمومي اين
حضرتعلي(ع) كه دو بار در نهجالبالغه و با دو تعبير آمده
انجم��ن ،محمدرضا ظفرقن��دي كه اين س��خنان را در
اگر من با اين ضربت كش��ته ش��دم شما يك ضربه حق
نوزدهمين مجمع عمومي انجمن اسالمي جامعه پزشكي
داريد به او بزنيد و نه بيش��تر .مبادا او را مثله يا شكنجه
ايران بر زبان راند اين تحريف را در دو جبهه عنوان كرد
كنيد .ايشان ميفرمايد كه حتي در مورد يك سگ اجازه
و توضيح داد« :در رسانه ملي برنامههايي پخش ميشود
نداريد اين كار را بكنيد .ما عضو جامعه پزشكي هستيم.
و به گونهاي خاص به تعري��ف امام(ره) ميپردازند ،مثل
نميش��ود ما به مكتب حضرت علي (ع) اعتقاد داش��ته
برنامههاي ش��اخص و يك چهره غيرموج��ه از امام(ره)
باش��يم و اينگونه رفتارها از ما س��ر بزند .ظفرقندي در
ترسيم ميكنند كه به هيچوجه با چهره واقعي او مطابقت
ادامه سخنانش با اش��اره به خاطراتش از آخرين حضور
ندارد و رسانهها و افراد ديگري نيز كه از ابتدا با امام موافق
آقاي خاتمي به عنوان رييسجمهور
نبودن��د نيز چهره ناپس��ند از امام
نكته
در مراس��م  16آذر و در دانش��گاه
معرف��ي ميكنند .اي��ن دو جريان
ظفرقندي :در مباحث اقتصادي
تهران گف��ت :در آن روز حدود 20
هم��كاري ميكنند تا بس��ياري از
شاهد بيان آمارها و وعدههاي
نفر در انتهاي س��الن نشسته بودند
اقدامات��ي ك��ه در قالب اس�لام و
بسياري هستيم .اخيرا اعالم كردهاند
و تا رييسجمه��ور دوره اصالحات
مس��ايل ارزش��ي قابل دف��اع بوده
كه دو ميليون و نيم شغل در سال
ميخواس��ت صحبت كن��د ،فرياد
اس��ت امروز براي فرزندان ما ديگر
 90در كشور ايجاد خواهد شد
ميزدند كه «حرف بسه ،عمل كن»
قابل دفاع نباش��د ».اما وي موضوع
با رشد اقتصادي صفر ،يك دهم يا
يك درصد و با اين درآمد نفت
و نميگذاشتند وي سخنراني كند.
ديگر را بحث جن��گ و ارزشهاي
آن مرد هم خيلي نجيبانه نشس��ته
دف��اع مق��دس دانس��ت و گف��ت:
بود .او رييسجمهور بود و دانش��جويان اجازه داش��تند
«نبايد گذاشته شود عدهاي ارزشهاي اين دوره را به نفع
اينگونه ش��عار بدهند .پس از اين گفته دبيركل انجمن
خ��ود مصادره و خ��ود را وارث افتخارات آن دوره قلمداد
اسالمي جامعه پزش��كي چنين نتيجهگيري كرد« :اگر
كنند ».ظفرقندي سپس با اشاره به محدوديتهايي كه
ب��ه مناظرههاي زم��ان انتخابات دق��ت كنيد ،ميبينيد
در دوسال اخير براي فعاليت تشكلها اعمال شده است،
پيشبينيهاي��ي بوده اس��ت ك��ه امروز خود را نش��ان
تاكي��د كرد :ما براي آينده كاري خودمان در اين انجمن
ميدهند .بيش از  100نفر از كس��اني كه مدعي هستند
بايد هدفگذاري و برنامهريزي كنيم .ما نگرانيهايي داريم
وابس��ته به جريان انحرافي هستند را دستگير كردهاند و
كه براي رفع آنها بايد دور هم بنشينيم و بررسي كنيم كه
تعداد آنها در حال افزايش اس��ت .علل اين بازداش��تها
چه بايد كرد .از جمله اينكه مباحثي كه زماني به عنوان
همان نگرانيهايي بود كه قبال اعالم ميش��د .ظفرقندي
مباحث ارزش��ي و اصولي براي اين جماعتي كه در اينجا
در پايان ،به شرايط اقتصادي كشور اشاره كرد و افزود :در
هس��تند و گذش��ته را هم خوب به ياد دارند مطرح بوده
مباحث اقتصادي شاهد بيان آمارها و وعدههاي بسياري
ولي امروز به اش��كالي تحريف ميشود و موجب نگراني
هس��تيم .اخيرا اعالم كردهاند كه دو ميليون و نيم شغل
است .آنچه كه به عنوان راه ،خط و مرام امام (ره) و جزو
در سال  90در كشور ايجاد خواهد شد .با رشد اقتصادي
مرامنامه اين انجمن بود به شدت مورد هجوم و تحريف
صفر ،يك دهم يا يك درصد و با اين درآمد نفت.
قرار گرفته است.
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رويگرداني از افزايش توليد
غالمعلي فرجادي

عكسGetty Images :

مهتاب
نخبگان را گردهم آورد

جنسيتي) انس��ان را نااميد ميكند ».ارديبهشتماه سال  87بود.
گروه سياس�ي ،اعظم ويس�مه :هنوز مدت زيادي از بحثها بر سر
بركناري و ابقاي حيدر مصلحي ،وزير اطالعات در دولت نگذش��ته
داود دانشجعفري ،وزير اقتصاد دولت نهم از جمله وزرايي بود كه
محم��ود احمدينژاد از كابينه خود كنار گذاش��ت .دانشجعفري
كه محمود احمدينژاد در دو عرصه ديگر وارد چالش ش��ده است.
نامه اخير محمود احمدين��ژاد خطاب به وزيرعلوم در مخالفت با
در جلس��ه توديع و معارفه وزير اقتصاد به شرح آنچه در دولت در
مدت دوران وزارت از نحوه مديريت و عملكرد رييسجمهور ديده
بازنشس��ته كردن و تفكيك جنس��يتي در دانش��گاهها اقدام اخير
رييسجمهوري در وارد شدن به حوزهاي است كه مخالفت شديد
بود ،پرداخت .در آن جلسه دانشجعفري توصيفي از نحوه عملكرد
علما و روحانيون را در پي داشته است .اختالفات با بخشي از جامعه
رييس دولت داشت كه شايد مصداق عيني رفتارهاي اين روزهاي
احمدينژاد باش��د .داود دانشجعفري در
مذهبي -سياس��ي كشور كه البته تازگي
نكته
ندارد و مدتهاس��ت رابط��ه دولت با اين
آن روز گف��ت« :دولت به داليل متعدد با
دانشجعفري در سال :87
حوزه پيراموني خودش دچار مساله ميشد
جامعه به گرمي گذشته نیست به نحوي
مشكل با مجلس ،مشكل با
و اين فضاي سنگين بر كار دستگاهها سايه
كه آيتاهلل مصباح ي��زدي روحانيای كه
اشخاص خاص ،مشكل با صداوسيما،
در اوايل س��ر كار آمدن اي��ن دولت «پدر
ميافكند؛ مسايلي كه هنوز هم بسياري از
مشكل روزنامهها ،مشكل با
آنها حل نشده اس��ت ».دانشجعفري در
معنوي» اين جريان شناخته ميشد ،اين
نامزدهاي رقيب در انتخابات قبلي
رياستجمهوري و دهها مساله ديگر
روزها نقدهاي جدي ب��ه دولت دارد و به
س��ال  87حوزههايي را ك��ه دولت با آنها
از چالشهاي دولت است
دچار تنش شده بود ،اينگونه تقسيمبندي
مناسبتهاي مختلف انتقاداتي را مطرح
كرد« :مشكل با مجلس ،مشكل با اشخاص
ميكن��د .مصباح يزدي ديروز در ديدار با
جمعي از روحانيون گفته بود« :ش��ايد بعد از گذش��ت  33سال از
خاص ،مشكل با صداوسيما ،مشكل روزنامهها ،مشكل با نامزدهاي
انقالب اسالمي در ردههاي باالي كشور اعم از روحاني و غيرروحاني
رقيب در انتخابات قبلي رياستجمهوري ،مشكل با نامزدهاي بالقوه
كس��اني باشند كه هنوز واليتفقيه را قبول ندارند ».از سوي ديگر
در انتخابات دهم و دهها مساله ديگر كه قابل ذكر نيست .اين مسايل
آيتاهلل مكارم ش��يرازي ديگر مرجعي است كه در واكنش به نامه
هركدام به تنهايي كافي بودند كه حركت تند و سريع و پرشتاب را
از دستگاههاي اجرايي بگيرند».
اخير احمدينژاد آن را «تاسفآور» دانسته و گفته است «شنيدن
ادامه در صفحه 2
اينگونه مس��ايل (نامه رييسجمهوري درباره عدم طرح تفكيك

شماره  366دوره جديد 20صفحه  600تومان

گروه جهان :ميگويند پيشگيري بهتر از درمان است.
تاييد اوست كه نامزدهاي انتخابات مجلس حق شركت
در انتخابات را دارند .اين قانون اساسي كه در زمان صفر
امري كه گويا دومين رييسجمهوري تركمنس��تان از
مراد نيازاف به نگارش در آمده است ،اختيارات بسياري
بيم تبديل شدن نسيم تغيير به توفان بنيانكن آويزه
براي رييسجمهور در نظر گرفته است .صفرمراد نيازاف
گوشش كرده است.
پس از فروپاش��ي ش��وروي و استقالل تركمنستان به
تركمنس��تان از زمان اس��تقالل با يك ديكتاتوري
عنوان اولين رييسجمهور اين كشور انتخاب شد و تا
محض اداره شده ،اما اينك رييسجمهوري اين كشور
زمان مرگش در س��ال  2006در اين سمت باقي ماند.
حاضر ش��ده است به دست خود اختياراتش را محدود
او كه در زمره روسايجمهور عجيب و غريب دنيا جاي
كند و ش��رايط حضور برابر رقيبان را در انتخابات آتي
دارد ،خود را «تركمن باش��ي» ،يعني سردار تركمنها
رياستجمهوري فراهم كند .قربانقلي بيرديمحمداف،
ميناميد .او با قدرت بيمثالي كه از رياس��تجمهوري
رييسجمهور تركمنستان روز جمعه براي نخستين بار
خود به دس��ت آورده بود در خصوصيترين جنبههاي
از رهبران گروههاي اپوزيس��يون در آن كشور خواست
زندگي تركمنها دخالت ميكرد ،بهگونهاي كه حتي
در انتخابات پيشروي رياستجمهوري شركت كنند.
ريش گذاش��تن مردان را ممنوع
ب��ه گزارش خبرگزاري فرانس��ه،
نكته
اعالم كرده بود و با تغيير ماههاي
رييسجمهور تركمنس��تان اين
قربانعليبيرديمحمداف:
تقويم��ي ،ن��ام اين ماهه��ا را به
از
خبر را در يك جلسه دولت كه
من به عنوان رييسجمهور
نامهاي اعضاي خان��وداه خود و
پخش
تلويزيون دولتي آن كشور
تركمنستانتضمينميكنم
قهرمان��ان ملي تغيي��ر داده بود.
حالي
در
ش��د ،اعالم كرد .اي��ن
كه شرايط حضور
صفرمراد نيازاف كتابي سرشار از
اس��ت كه كمي پي��ش از آن دو
براي همه نامزدهاي انتخابات
نصايح همانند قابوس��نامه به نام
بمب قوي در مركز شهر عشقآباد
رياستجمهوريآينده
برابر باشد
روحنامه دارد كه خطاب به ملت
منفجر شده بود و رييسجمهور
تركمن نوشته شده است .به اين
تركمنس��تان بدون اشاره به اين
كتاب در تركمنستان جايگاهي واال ،حتي باالتر از كتاب
بمبگ��ذاري يا ميزان تلفات از گروههاي اپوزيس��يون
آس��ماني داده شده است و حتي با يك موشك روسي
درخواس��ت كرد كه در انتخابات رياستجمهوري اين
با صرف هزينهاي بيش از 50هزار دالر از پايگاه فضايي
كش��ور كه در ماه فوريه س��ال آتي ميالدي (بهمنماه
«بايكنور» قزاقستان به فضا فرستاده شد و به چندين
 )90برگزار ميشود ،ش��ركت كنند .بيرديمحمداف
زبان ترجمه شده است.
گفت« :من به عنوان رييسجمهور تركمنستان تضمين
گفتني است تركمنس��تان داراي منابع بزرگ گاز
ميكنم كه شرايط حضور براي همه نامزدهاي انتخابات
اس��ت كه آن را به كش��ورهاي مختلف از جمله ايران
رياستجمهوري برابر باشد».
صادر ميكند .رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۰۷
با اي��ن وجود به رغم تضمينه��اي رييسجمهور
براس��اس آمار صندوق بينالمللي پول ح��دود 11/5
س��اختار سياسي قانون اساس��ي اين كشور بهگونهاي
درصد بودهاس��ت كه آن را يازدهمين كش��ور داراي
تنظيم شده است كه رييسجمهور از اقتدار و نفوذ بسيار
رشد اقتصادي س��ريع ميسازد .مردم اين كشور اكثرا
زيادي در همه اركان ساختار سياسي برخوردار است.
تركمن هستند و به زبان تركمني (شاخهاي از زبانهاي
بر اساس قانون اساس��ي تركمنستان ،رييسجمهور،
تركيتبار)صحبتميكنند.
مقامات قوه مجريه و قضايي را منصوب ميكند و نيز با

*

ارقام منتشر شده از رشد
اقتص��ادي س��الهاي  88و
 87چندان دلچس��ب نبود و
پيشبينيه��اي موجود هم
نشان ميدهد در سال پيشرو
نيز اين روند ادامه دارد و رشد
اقتصادي چندان مطلوب نخواهد بود .همين دليل
كافي اس��ت تا صنايع و واحدهاي توليدي در سال
جاري نيز مانند س��الهاي  89و  88چندان راغب
نباشند ميزان توليد خود را افزايش دهند .در حالت
خوشبينانه اين بنگاهها تالش خواهند كرد ظرفيت
توليد خود را در حد سال گذشته حفظ كنند .اواخر
سال گذشته نيز قانون هدفمندي يارانهها اجرا شد
و همين امر افزايش هزينه واحدهاي توليدي را به
همراه آورد .ب��ا اين حال 30درصد منابع حاصل از
هدفمندي يارانهها كه ق��رار بود به بخش توليد و
صنعت اختصاص يابد ،تاكنون تحقق نيافته است.
تمامي اين عوامل دس��ت به دس��ت هم دادهاند تا
هزينه واحدهاي توليدي بيش از پيش افزايش يابد.
بنابراين در چني��ن اوضاع و احوالي به هيچوجه به
صرفه نخواهد بود تا توليدكنندگان براي پوش��ش
هزينههاي خود ،به دنبال دريافت تسهيالت باشند،
زيرا دريافت تسهيالت موجب ميشود هزينههاي
بنگاههاي اقتصادي بيشتر از گذشته افزايش يابد.
ب��ا اين وصف واحدهاي توليدي تمايلي به دريافت
تسهيالت نخواهند داش��ت زيرا درصدد گسترش
فعاليت خود نيستند؛ نه خبري از يارانه نقدي است
ت كاالهاي توليدي به
و نه خب��ري از افزايش قيم 
گوش ميرسد .در واقع دولت اجازه افزايش قيمت
را به توليدكنندگان نميدهد ،در حالي كه به دليل
اجراي قان��ون هدفمندي يارانهه��ا ،هزينه تامين
انواع انرژي افزايش يافته اس��ت .البته ممكن است
برخي از صنايع و واحدهاي توليدي كه توانستهاند
خود را تا حدودي س��ر پا نگه دارند با اميد به آينده
متقاض��ي دريافت وام باش��ند ،اما اي��ن در خصوص
تمامي واحدهاي توليدي صدق نميكند .تقاضا براي
تسهيالت در س��ال جاري دليل ديگري دارد كه آن
را نبايد در صنعت جس��ت ،بلكه دليل آن مستقيما
به ش��بكه بانكي بازميگردد .كاهش نرخ سود بانكي
(سپردهها و تس��هيالت) به طور خودكار تقاضا براي
تسهيالت را افزايش ميدهد .نرخ سود تسهيالت در
بسته سياستي – نظارتي سال  90براي تسهيالت با
سررسيد كمتر از دو سال  11درصد و براي تسهيالت
با سررس��يد بي��ش از دو س��ال  14درص��د در نظر
گرفته شده اس��ت .در حاليكه آخرين نرخ تورم كه
مربوط به ارديبهش��ت سال جاري است  14/2درصد
را نش��ان ميدهد .تورم ارديبهش��تماه سال جاري
نسبت به ارديبهشت سال  89نيز  21/2درصد است
كه نشان از ش��تاب تورم دارد .بنابراين تورم تا پايان
سال همچنان افزايشي خواهد بود .در چنين شرايطي
قطعا براي صنايع به صرفه است تا تسهيالت دريافت
كنند حتي براي افراد عادي نيز دريافت تسهيالت به
صرفه است .از سوي ديگر ،نرخ سود سپردهها نيز در
بسته سياستي سال جاري كاهش يافته است .با اين
اقدام س��پردهگذاران تنبيه ميشوند و در مقابل ،اين
گيرندگان تسهيالت هس��تند كه تشويق ميشوند.
ج��داي از اين ،كاهش نرخ س��ود س��پردهها چنانكه
مشاهده ش��د ،موجب خروج س��پردهها از بانكها و
تالطم بازارهاي ارز و سكه شد .بنابراين ميتوان چنين
نتيجه گرفت در صورتيكه بانكها با نرخ س��ودهاي
مصوب تس��هيالت دهند براي همه به صرفه است تا
به جرگه وامگيرن��دگان بپيوندند .اين امر با توجه به
نرخ تورم ،تقاضاي تسهيالت در سال جاري را افزايش
ميدهد .اما وضعيت فعلي توليدكنندگان و چشمانداز
آينده از رش��د اقتصادي منجر به افزايش تقاضا براي
تس��هيالت نخواهد ش��د زيرا آنها به دنب��ال افزايش
ظرفيت توليد خود نيستند.
*كارشناساقتصادي

