
هاشمیطبا:

دیدگاه
| یک فعال سیاسی اصالح طلب درباره تغییرات بازار ارز و رویکرد دولت در 
زمان بحران های اقتصادی گفت: ام الفساد اقتصاد ما نقدینگی است که دولت باید یک 
نظارت و سیستم حساب شده برای کنترل آن داشته باشد. به گزارش کائنات به نقل 
از ایلنا، سید مصطفی هاشمی طبا درباره اینکه هفته گذشته اتفاتی در کشور مانند 
باال رفتن یک شبه قیمت ارز افتاد که معاون اول،  سخنگوی دولت و رئیس جمهور 
از دست های پشت پرده صحبت می کنند، گفت: جدای گروه های فشار و نیروهای 
که ممکن است علیه آقای روحانی اقدام کنند طرح مسئله می کنم،  طراحی مسائل 
ارزی در کشور ما یک نوع تقلید از کشورهای پیشرفته با اقتصاد آزاد است. وی خاطر 
نشان کرد: نقدینگی در کشور مانند سال های گذشته در حال افزایش است، بیشترین 
افزایش در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد، طبق آمار  نقدینگی زیادی وجود دارد، 
 خب این برای چیست؟ این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد: این نقدینگی 
یعنی چه؟ پاسخ این است که پول بزرگی در دست آدم ها و یا گروهای مختلفی است 
و زمانی که قضیه بانکداری اسالمی شروع شد روز به روز هم بر آن افزوده شد از طرفی 
هم تبدیل دالرهای نفتی به ریال و ورود آن ها به بانک ها متاسفانه این افزایش ادامه 
پیدا کرد.وی افزود:  ام الفساد اقتصاد ما نقدینگی است که همین طور در حال افزایش 
است،  این نقدینگی از گذشته هم بوده که با اضافه شدن بهره بانکی و چاپ اسکناس 
ایجاد شده است که برای اقتصاد یک پاشنه آشیل محسوب می شود. هاشمی طبا با 
بیان اینکه افراد صاحب نقدینگی هر زمان که بخواهند بحران ایجاد می کنند، گفت: 
افرادی که نقدینگی را در اختیار دارند هر زمان که بخواهند به سمت هر چیزی هجوم 
می آورند و در آن بحران ایجاد می کنند که یکی از آن ها هم ارز است. وی ادامه داد: 
آدم هایی هستند که ۱۰۰،  ۲۰۰ و یا ۳۰۰ میلیارد تومان پول دارند و دائما هم این 

نقدینگی شان در حال افزایش است،  این افراد به محض اینکه عدم اطمینانی در جامعه 
ببینند بالفاصله به سمت تبدیل ارز می روند که آن را خریداری کنند و به اصطالح 
ذخیره ارزی داشته باشند. وی خاطر نشان کرد: بحران هایی که در بازار ارز مشاهده 
می کنیم ناشی از توانایی مالی افراد و گروه هایی است که نقدینگی در اختیار دارند و 
وارد بازار می شوند. این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه دولت آقای روحانی و 
احمدی نژاد قصد داشتتند و دارند با یک سیستم لیبرالی مسئله را حل کنند،  عنوان 
کرد: این گونه اداره کشور یعنی همین که مشاهده می کنید ارز تخصیص می دهند، 
 در بازار می فروشند که قیمت آن هم باال و پائین می رود. وی تاکید کرد: باتوجه به 
شرایط موجود هیچ دولتی نمی تواند با سیاست های معمول با این آشفته بازار مقابله 
کند معتقدم باید سیاست های ارزی کنترل شده اتخاد شود. هاشمی طبا با بیان اینکه 
ارز برای مایحتاج مردم باید قیمت ثابت داشته باشد، گفت: حال ممکن است یک ارزی 
بازار سیاه داشته باشد این امر نباید جامعه را تحت تاثیر قرار دهد،  ما ارز را با زحمت 
به دســت می آوریم؛ نمونه اش همین کشتی سانچی؛ افرادی با خود یک بمب را در 
اقیانوس حمل می کردند که برای کشور ارز بیاورند آن وقت این رز به این ارزشمندی 
را با عنوان اقتصاد آزاد هدر می دهیم. وی تاکید کرد: اقتصاد ما اقتصاد آزاد نیست و 
اگر این روش ادامه پیدا کند حال هر دولتی بر سر کار باشد با شکست رو به رو خواهد 
شد. این فعال سیاسی اصالح طلب در پاســخ به این سوال که فشارهای اقتصادی 
همیشه بر دوش اقشار ضعیف جامعه بوده است نه صاحبان سرمایه و نقدینگی که 
شما اشاره کردید،  آیا امکان دارد بحران های این چنینی باعث بازگشت اعتراضاتی که 
در دی ماه شاهد آن بودیم شود،  بیان کرد: امکان هر چیزی وجود دارد. باید مراقب 
باشیم همه چیز به یکدیگر مرتبط است. وی افزود: حرف من این است ارزی که ما 

با صادرات نفت و این همه به سختی به دست می آوریم نباید به این آسانی از دست 
بدهیم. مجلس تصویب می کند که دولت برای جبران کسری بودجه ارز بفروشد که 
دولت هم می فروشد زمانی که این اتفاق می افتد وارد کننده هر کاالیی که بخواهد 
وارد می کند که این امر مغایر با بیانات رهبری است که گفته اند باید از صنایع داخلی 
حمایت کنیم. هاشمی طبا خاطرنشان کرد: ما باید یک نظارت و سیستم کنترل شده 
داشته باشیم تا از این بحرانی که در آن هستیم آرام آرام خارج شویم. نامزد دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی ها 
مطرح می کنند با توجه به شرایط کشور یک نظامی باید رئیس جمهور آینده ایران 
باشد در صورتی که در گذشته بودند افرادی نظامی که در انتخابات شرکت کردند 
اما از سوی مردم مورد استقبال قرار نگرفتند، نظر شما چیست،  گفت: چنین حرفی 
مهمل است،  یک نظامی بیاید که چه شود؟ ممکن است یک فرد شخصی بیاید که 
روحیه ای محکم و بانظم داشته باشد؛  در حالی که ممکن است یک فرد نظامی بیاید 
که خوب عمل نکند.وی ادامه داد: همین موارد که در انتخابات گذشته شرکت کرده اند 
وقتی که سوابقشان را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم مشاهده می کنیم که چقدر 
بی حساب و کتاب اقدام کرده اند. هاشمی طبا خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد یک نظامی 
بیاید که غیرحساب شده عمل کند و در مقابل یک غیرنظامی با فکر و اندیشه بیاید 
کدام بهتر هستند؟ لباس که به افراد شخصیت نمی دهد بلکه این فکر و اندیشه است 
که آنان را متمایز می کند. وی در انتها خاطر نشــان کرد: نظامی انواع و اقسام دارد 
بعضی ها ممکن است نظامی باشند اما لیبرال فکر کنند. بعضی ها هم مانند شهید 
رجایی غیرنظامی بودند اما آن قدر با حساب و کتاب عمل می کردند که آدم می ماند؛ 

پس این حرف ها درست نیست.

ســرمقاله
فرار مغزها

| رضاتقیآبادی– فرار مغزها 
پدیده تازه ای نیســت. اما اگر بناست در 
ایران بمانیم و اقتصاد خودمان را با کاالی 
ایرانی سرپا کنیم و روند توسعه در پیش 
گیریم باید جلوی مهاجرت مغزها را گرفت.
پدیده مهاجرت گسترده تحصیل کردگان، 
دانشگاهیان و دانشــمندان یک کشور یا 
جامعه به کشورهای دیگر، اصطالحاً فرار 
مغزها گفته می شود، که معموالً به خاطر 
کمبود موقعیت های شغلی، درگیری های 
سیاســی و نظامی، و خطــرات جانی رخ 
می دهد.طبق آمــار ســازمان همکاری 
اقتصادی و توســعه میزان فرار مغزها از 
کشــور آلمان نزدیک به باالترین میزان 
تجربه شده فرار مغزها دربین کشورهای 
صنعتی، پس از دهه ۱۹۵۰ بوده اســت.

تخمین زده می شود که هر سال در حدود 
۱۵۰٬۰۰۰ نفر از ایران خارج می شــوند، 
که معموالً بــه دلیل بــازار کار ضعیف و 
شرایط دشوار اجتماعی می باشد. صندوق 
بین المللی پول در گزارش ســال ۲۰۰۹ 
خود اعالم کرده است: »جمهوری اسالمی 
ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان 
۹۱ کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته 
جهان، مقام نخست را دارد.«نرخ مهاجرت 
ایران به کل جمعیت بــه صورت تجمی، 
۱٫۵ درصد تا ســال ۱۳۹۴ بوده است که 
از میانگین جهانــی ۳٫۲ درصدی و اکثر 
کشورهای با وضعیت توسعه مشابه پایین تر 
اســت. همچنین طبق آمــار و اطالعات 
مؤسســه مشــاوره بین المللی آموزش و 
قوانین آمریکا، تعداد دانشجویان بین المللی 
از ۱٫۳ میلیون در سال ۱۹۹۰ به ۵ میلیون 
دانشــجو در ســال ۲۰۱۴ رسیده است و 
ایران جزو کشورهای با تعداد باالی ارسال 
کننده دانشجو به کشــورهای پیشرفته 
محسوب نمی شــود. چین، روسیه، کره 
جنوبی و هند؛ چهار کشور نخست ارسال 
کننده دانشجو به کشورهای توسعه یافته 
هستند. ایران با داشتن ۳۲۷۵۸ دانشجو 
در ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 
گروهی متشــکل از کشورهای پیشرفته، 
در میان ده کشور برتر فرستنده دانشجو 
قرار ندارد. بر اســاس آخرین گزارش این 
ســازمان  در مورد افراد ترک وطن کرده، 
مجموعاً ۸۴۵ هزار نفــر ایرانی مهاجر در 
کشــورهای ســازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی وجود دارد که معادل ۱٫۵ درصد 
از جمعیت کشور است که کمتر از نصف 
میانگین جهانی ۳٫۲ درصدی و کمتر از 
یک سوم میانگین ۵ درصدی در کشورهای 
اروپایی اســت.در ســال ۱۳۹۴–۱۳۹۵ 
کشور چین بیشــترین تعداد دانشجویان 
خارجی در آمریکا )۳۱درصد( را داشــته 
و کشورهای هند )۱۴درصد(، کره جنوبی 
)۷ درصد(، عربستان سعودی )۶درصد( و 
کانادا )۳درصد( به ترتیب در رده های بعدی 
بوده و ایران با تعداد ۱۲۳۵۶ دانشجو در 

رتبه یازدهم قرار گرفته است.

ام الفساد 
اقتصاد ما 
نقدینگی 
است 

دانش عاریه ای من
از من نخواهید در مــورد حکم خاوری و غیبت مرتضوی 
و رفتن کاوه مدنی حرف بزنم. کار من این روزها داســتان 
خواندن اســت. این داســتان مولوی را بخوانیــد و به من 

بخندید!
فقیری را بــه زندان بردنــد. او غذای همــه زندانیان را 
می دزدیــد. روزی آنها به زندان بان گفتنــد: به قاضی بگو, 
این مرد خیلی ما را آزار می د هد. غذای ۱۰ نفر را می خورد. 
گلوی او مثل تنور آتش اســت. سیر نمی شــود. همه از او 
می ترسند. یا او را از زندان بیرون کنید، یا غذا زیادتر بدهید. 
قاضی پس از تحقیق و بررسی فهمید که مرد پُرخور و فقیر 

است. به او گفت: تو آزاد هستی, برو به خانه ات.
زندانی گفت: ای قاضــی, من کس و کاری ندارم, فقیرم, 
زندان برای من بهشــت اســت. اگر از زندان بیرون بروم از 
گشنگی می میرم.قاضی گفت: چه شاهد و دلیلی داری؟مرد 
گفت: همه مردم می دانند که من فقیرم. همه حاضران در 
دادگاه و زندانیان گواهی دادند که او فقیر است.قاضی گفت: 
او را دور شهر بگردانید و فقرش را به همه اعالم کنید. هیچ 
کس به او نسیه ندهد، وام ندهد، امانت ندهد. پس از این هر 
کس از این مرد شــکایت کند. دادگاه نمی پذیرد...آنگاه آن 
مرد فقیر شکمو را بر شتِر یک مرد هیزم فروش سوار کردند, 
در بازار و جلو حمام و مسجد فریاد می زد: »ای مردم! این 
مرد را خوب بشناسید, او فقیر است. به او وام ندهید! نسیه 
به او نفروشید! با او دادوستد نکنید, او دزد و پرخور و بی کس 
و کار اســت. خوب او را نگاه کنید.«هیزم فروش, زندانی را 
از شــتر پایین آورد و گفت: مزد من و کرایه شترم را بده, 
من از صبح برای تو کار می کنم. زندانی خندید و گفت: تو 
نمی دانی از صبح تا حاال چه می گویی؟ به تمام مردم شهر 
گفتی و خودت نفهمیدی؟ سنگ و کلوخ شهر می دانند که 

من فقیرم و تو نمی دانی؟ دانش تو, عاریه است.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

هزینه موشک 
بازی های 
مثلث غربی

هدف از حمله موشکی مثلث غربی به سوریه، فراتر 
از اتهام جبهه غرب علیه دولت اســد، در استفاده از 
سالح شیمیایی یا نشــان دادن چراغ زرد به ایران و 
روسیه، در عدم فشار به دولت سوریه در کاربرد سالح 
شیمیایی اســت، بلکه نمایشی از قدرت و اتحاد غرب 
در کنترل روند های سیاسی-امنیتی منطقه خاورمیانه 
است. از سویی در نگاه افکار عمومی کشورهای غربی 
کاربرد تسلیحات شیمیایی امری مذموم و ضد بشری 
محســوب می شــود. و به طبع آن دولت های غربی 
هم حساسیت زیادی نســبت به این موضوع از خود 
نشــان می دهند. رهبران هر سه کشــور غربی باعلم 
به اینکه این حمله محدود، قابلیت تغییر اساســی در 
ســوریه را ندارد، به ویژه اینکه با بازپس گیری غوطه 
شرقی از شورشــیان مواضع دولت اسد بیشتر تقویت 

شدو نیروهای مخالف دولت ســوریه به استان ادلب، 
در شمال سوریه عقب نشینی کردند.با صدور اعالمیه 
هایی دقیق و هم زمان اعالم کردند که تصمیمی برای 
تغییر رژیم اســد یا ایجاد جنگ داخلی در سوریه را 
ندارندواین حمله تنها واکنشی است در قبال استفاده 

از سالح شیمیایی دولت اسد در دوما!
 اینک این معارضان سوری هســتند که خود را از 
همیشه تنها تر می بینند، از طرفی دولت های خارجی 
حامی معارضان ســوری ، اولویت های دیگری را در 
سیاست خارجی خود گنجانده اند. عربستان سعودی، 
متمرکز در جنگ فرسایشی با یمن است که به تازگی 
وارد چهارمین سال خود شــد. همچنین ترکیه، نگاه 
ترکیه به مسئله سوریه معطوف به حفظ امنیت ملی و 
حفظ منطقه کرد نشین جنوب ترکیه، است. از طرفی 

برای مشروعیت بخشــی به نبرد خود علیه کرد های 
شمال ســوریه و به دنبال کسب منافع بیشتر بتدریج 
خود را به ائتالف ایران و روسیه برای رسیدن به یک 
صلح پایدار در سوریه، نزدیکتر کرده است قطر نیز در 
جایگاه حامی معارضان ، خود به دنبال یک راه خروج 
از محاصره تحریم های ائتالف عربی خلیج فارس، است 
از طرفی اروپایی ها هم به دلیل مشکالت پناهندگان 
سوری و رشــد تروریسم در کشــورهای خود دیگر 

خواهان تغییر رژیم اسد نیستند. 
همه این عالیم نشان از شــکاف در جبهه متحدان 
غربی و ماندگاری دولت ســوریه و موفقیت نســبی 
ائتالف ایران-روســیه در حمایت از دولت ســوریه و 
تاثیر گذاری بر جریان های سیاســی-امنیتی منطقه 

خاورمیانه است. 
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تحت فشارنهادهای امنیتی بودیم
| سیدمیثم سید صالحی مدیر پیام رسان سروش در گفت وگویی به مهم ترین موضوعات برای کاربران 
درباره فعالیت این پیام رسان از جمله احتمال باز شدن شبکه های اجتماعی توئیتر و فیس بوک و تاثیر آن بر 
پیام رسا ن های بومی، حریم شخصی در پیام رسا ن های بومی، پاسخ داد.وی در پاسخ به این سوال که برخی 
معتقدند مسدود شــدن احتمالی تلگرام برای حمایت از پیام رسا ن های بومی است، گفت: تصمیم مسدود 
کردن تلگرام به دلیل شرایط کشور و با هدف مقابله با انحصار یک پیام رسان خارجی اتخاذ شد و هدف از این 
تصمیم حمایت از پیام رسان های داخلی نیست.سیدصالحی ادامه داد: هر یک از پیام رسان های داخلی طرح 
تجاری کسب و کار خود را دارند و به دلیل قابلیت های مختلفی که ارایه می دهند از مزیت رقابتی برخوردارند 
و می توانند سهم بازار بدست آوردند.به گفته وی، اینکه یک کسب و کار به طور انحصاری تمام فضای کسب و 
کاری یک حوزه از کشوری را در اختیار بگیرد و اجازه رشد به هیچ کسب و کار دیگری ندهد در اقتصاد هیچ 
کشوری وجود ندارد و تصمیم درست مسئوالن برای مقابله با انحصار بوده است که در نتیجه شرایط پیش 
آمده ناشی از این تصمیم، پیام رسان های داخلی توسعه خود را سرعت داده اند.وی در پاسخ به این سوال که 
برخی با قطعیت اعالم می کنند که پیام رسان های بومی قدرت پاسخ گویی به نیاز ۴۰ میلیون کاربر تلگرام 
را ندارند، گفت: پیام رسان های بومی در حال حاضر در مجموع قابلیت پشتیبانی بیش از ۴۰ میلیون کاربر را 
دارند و پیام رسان سروش نیز به تنهایی بیش از ۵ میلیون کاربر دارد.به گفته سید صالحی، تمامی سرویس 
ها در حین استفاده ارتقا پیدا می کنند و پیام رسان های بومی نیز مانند هر سرویس دیگری باید با استفاده 
کاربران بهبود، رشــد و ارتقا یابند.وی گفت: نیاز به یک پیام رسان با ظرفیت چند ده میلیونی یا حتی باالی 
صد میلیون کاربر به عنوان یک پیام  رسان ایرانی با ماهیت جهانی خواهیم داشت که ایجاد این پیام رسان با 

این ظرفیت به لحاظ تکنیکی مانند ورود به باشگاه فضایی و یا غنی سازی ۲۰ درصدی است.

امیری:

سوال از رئیس جمهور از دستورکار پارلمان خارج شده است 
| معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: 
دو سوال از رئیس جمهور از سوی نمایندگان مطرح 
شــده بود که نمایندگان رئیس جمهور در مجلس 
حاضر شدند و با توضیحاتی که دادند، سوال از حد 
نصاب افتاده و این دو سوال از دستورکار خارج شد. 
به گزارش کائنات به نقل از ایلنا، حسینعلی امیری 
درباره آخرین وضعیت اصالح ساختار دولت گفت: 
کمیسیون مشترکی در مجلس شورای اسالمی برای 
بررسی اصالح ساختار دولت در جهت افزایش کارایی 
شکل گرفته است.وی ادامه داد: نخستین جلسه این 
کمیسیون هفته قبل با حضور نمایندگان دولت تشکیل شد و ان شااهلل تصمیم گیری در این باره پس از پایان 
بررسی ها و جمع بندی مسائل در کمیسیون صورت می گیرد.معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این 
سوال که آیا الیحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه در این کمیسیون بررسی می شود؟ اظهار داشت: هم 
این الیحه در کمیسیون اصالح ساختار دولت مورد بررسی قرار می گیرد و هم طرحی که نمایندگان برای 

تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تهیه کرده اند، مورد جمع بندی قرار می گیرد.
امیری درباره اظهارات یکی از نمایندگان مخالف دولت مبنی بر طرح سوال از رئیس جمهور تصریح کرد: 
دو سوال از رئیس جمهور از سوی نمایندگان مطرح شده بود که نمایندگان رئیس جمهور در مجلس حاضر 

شدند و با توضیحاتی که دادند، سوال از حد نصاب افتاده و این دو سوال از دستورکار خارج شد.
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| رســول خادم به نمایندگی از خانواده بزرگ کشــتی 
با ارســال نامه ای به اعضای محترم شــورای امنیت ملی از آن ها 
درخواســت کرد با ورود تیم دیپلماسی کشــور در برابر مناسبات 
آمریکایــی – صهیونیســتی کمیته بین المللی المپیــک، مانع از 
محرومیت کشتی گیران و تعلیق کشتی ایران شوند.خادم در بخشی 
از این نامه با اشاره به اینکه تالش ها و تقاضای کمک خانواده بزرگ 
کشتی در چهارماه گذشته و بویژه دو ماه اخیر برای حل این مشکل 
به نتیجه ای نرســیده اســت از اعضای محترم شورای امنیت ملی 
خواست تا با توجه به کارنامه مدیریتی کمیته بین المللی المپیک در 
چشم بستن در برابر مواضع سیاسی کشورهای دنیا و برخوردهای 
دوگانه این نهاد که نشان دهنده مناســبات دیپلماتیک در درون 
کمیته بین المللی المپیک است با ورود تیم های دیپلماسی واجد 
شــرایط برای مذاکره با کمیته بین المللی المپیک، در این زمینه 

از ورزش ملی کشور دفاع شــود.خادم در ادامه این نامه با اشاره به 
اینکه رقابت های جهانی کشتی از تیرماه آغاز می شود، زمان بسیار 
محدود و فعالیت دیپلماتیک  کاری زمان بر است و قهرمانان ملی در 
صف اول میدان پرچمدار دفاع از آبرو و عزت ایران هستند خواستار 

دستور اقدام عاجل در این زمینه شد.
متن نامه ارسالی به شرح زیر است:

اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی؛با سالم؛نزدیک به چهار 
ماه است که ورزش ملی کشور، کشتی، در مواجهه با مناسبات حاکم 
بر »کمیته بین الملل المپیک«، دچار مســئله و مشکل جدیدی 
شــده که پیش از این، مواجه نبود. مطمئن هســتم که درجریان 
مسئله افزایش محرومیت های قهرمانان ملی کشتی در مواجهه با 

نمایندگان رژیم صهیونیستی هستید. 
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