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 وزیر علوم در توضیح برخوردهای قهر آمیز در دانشگاه ها؛ 
بار دیگر بر رعایت ضوابط تأکید کرد 

یادآوری شبه تهدیدآمیز 
محدودیت ها 

سياست 2

شهرنوشت 6

 »مصباحی مقدم« هم بر گرانی های اخیر صحه می گذارد
 و هم روحانی را مسئول می داند!

دفاع از دولت رئیسی 
یا  فرار  به جلو؟

 غالمرضا مصباحی مقدم؛ از مدافعین دو 
آتشه دولت ابراهیم رئیسی و از مخالفان دولت 
پیشین باز کاسه و کوزه های مسائل اقتصادی 
کشور را بر ســر حســن روحانی شکست و 
گفته چالش های بســیار بزرگی که دولت در 
حوزه اقتصاد با آن روبرو است به دلیل بدهی 
سنگینی اســت که دولت قبلی روی دست 

دولت فعلی گذاشته است.
مصباحی مقدم که عضو مجمع تشخیص 
مصلح نظام است و از مخالفان پیوستن ایران 

به FATF؛ در آن هنگام که برجام به سرانجام 
رســیده بود و حســن روحانی از برجام 2 و 3 
سخن می گفت، در رد برجام مصاحبه می کرد. 
این چهره اصولگرا، یک ماه بعد از خداحافظی 
حسن روحانی از پاســتور در گفتگو با ایسنا 
گفته بود به خاطر برجــام و چرخش دولت به 
ســمت آمریکا بود که چین با ما سرد برخورد 
کرد. مصباحی مقدم در سال 97 هم اقدامات 
اقتصادی دولت حســن روحانی را در شــان 
دولتی در تراز جمهوری اسالمی نمی دانست.

انتقاد راغفر ازسیاست های اقتصادی دولت در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

 »کوپن«، سرپوشی
 برای تبعات فاجعة پیشِ روست

چرتکه 3

سقوط آزاد شاخص بورس

مشکلی چندروزه که هیچ مسئولی 
پاسخگوی آن نیست؛

قطعی و کندی گسترده 
اینترنت در تهران و خوزستان

رئیس دستگاه قضا دستور داد:

 مساعد ت نسبت
  به معلمان و کارگران 
دارای پرونده قضایی 

اذعان مسئوالن وزارت کار به مدارای 
نجیبانه مردم با گرانی

نیمی از حقوق کارگران فقیر 
کشور، صرف مسکن می شود

سخنگوی وزارت خارجه:

ارتباطی بین دو موضوع 
 »حمید نوری« 

و »احمدرضا جاللی« نیست

دسترنج 8

چرتکه 3

سياست 2

شهرنوشت 6

سياست 2

رهبــر انقالب گفتنــد: در مــواردی همچون 
واگذاری های نادرست کارخانه ها، اعتراض کارگران 
به حق بوده است اما در همین موارد نیز کارگران مرز 
خود را با دشمنان مشخص کرده اند که این موضوع 
بســیار مهمی اســت و باید از این مجموعه آگاه، با 

بصیرت و متعّهد عمیقاً تشکر کرد.
به گزارش ایلنــا، حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
صبح دیروز )دوشنبه( در دیدار جمعی از کارگران؛ 
درخصوص اهمیــت »امنیت شــغلی کارگران« 
افزودند: مواردی همچون قراردادهای موقت کار که 
موجب ناامنی شغلی است، به گونه ای اصالح شود که 
بر اساس قانونی عادالنه، هم کارگران آسوده خاطر 
باشــند هم کارآفرینان قادر به برقراری  انضباط در 
محیط کار.ایشان ناامنی شغلی را منحصر در مسئله 
قراردادهای کار ندانستند و افزودند: با ضربه خوردن 
تولید ملی، کار و اشتغال کارگر نیز ضربه می خورد و 
علت تأکیدهای مکرر بر تقویت تولید ملی همین 
مسئله اســت.رهبر انقالب فرمودند:  دشمنان در 
این 10،  15 سال اخیر خیلی روشن سیاست شان 
از کار انداختن تولید کشور بود. همه این تحریم ها 
و این حرف ها همه  برای این بود که در کشور تولید 
از کار بیافتد. کارگران ما ایستادند در صف مقدم و 
نگذاشتند این اتفاق بیافتد و آنچه که در این زمینه 

ستون اصلی این خیمه بود کارگر بود.
آیت اهلل خامنه ای کارگران را ستون اصلی خیمه 
تولید خواندند و با اشاره به سه موضوع اصلِی »لزوم 
افزایش فرصت های شغلی«، »تنظیم عادالنه رابطه 
کار و ســرمایه« و »تأمین امنیت شغلی« کارگران 
گفتند: واردات بی رویه خنجری به قلب »تولید ملی« 
و »اشتغال کارگران« است، بنابراین باید به صورت 
جدی از آن جلوگیری شــود و در داخل نیز ضمن 
تولید محصوالت با کیفیت، مردم و دســتگاههای 

دولتی مقّید به خرید تولیدات داخلی باشند.
همه کمک کنند برنامه های اقتصادی دولت 

به نتیجه برسد
رهبر انقالب همچنین با اشاره به برنامه های مهم 
دولت در زمینه مسائل اقتصادی تأکید کردند: همه 

قوا و دستگاهها و مردم به دولت کمک کنند.
ایشان هدف از دیدار با کارگران را قدرشناسی و 
تشکر از آنان و تأکید بر ارزش نفِس کار برشمردند 

و با اشاره به نگاه اسالم به »کارگر« و موضوع »کار« 
گفتند: برخالف نگاه استثمارِی نظام سرمایه داری 
و نگاه شــعارِی نظاِم فروپاشیده کمونیستی، نگاه 
اسالم به کارگر، قدرشناسانه و ارزش مدارانه است و 
بر همین اساس است که پیامبر اسالم)ص( بر دستان 

کارگر بوسه می زنند.
ایشان با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی در جامعه 
درباره »ارزش کار«، مسئوالن مربوط را به اهمیت 
دادن به موضوع بســیار حیاتــی مهارت افزایی در 
کارگران توصیه کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با اشاره به تحریکات کارگری که از ابتدای پیروزی 
انقالب وجود داشته است، خاطرنشان کردند: هدف از 
این تحریکات، تبدیل جامعه کارگری به تابلو و نشانه 
اعتراضات مردمی بود اما کارگران در عرصه سیاسی 
نیز بینی تحریک کنندگان را بــه خاک مالیدند و 

همواره در کنار نظام و انقالب بوده و هستند.

رهبر انقالب با اشاره به مشکالت جامعه کارگری 
ابراز امیدواری کردند که با سیاستهای دولت جدید، 

این مشکالت به تدریج برطرف شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »افزایش فرصت های 
شــغلی«، »تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه« و 
»تأمین امنیت شغلی« کارگران را سه موضوع اساسی 
در مسائل کارگری برشمردند و گفتند: مسئوالن باید 
تالش کنند تا فرصت های شغلی را افزایش دهند 
و این موضوع با ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
و مدیریت صحیــح دولت در هدایت ســرمایه ها 
به ســمت ظرفیتها و احیای فرصت های شــغلی، 

امکان پذیر است.
ایشان تأکید کردند: یکی از مواردی که می تواند 
فرصت های شــغلی را احیــا و مشــکل بیکاری 

دانش آموختگان را برطرف کند، افزایش شرکت های 
دانش بنیان است البته این شرکت ها باید به معنی 
واقعی کلمه دانش بنیان باشــند که در این صورت 

می توان اشتغال را افزایش داد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای، کارگر و کارآفرین 
را دو بال پرواز و دو نیاز قطعی دانســتند و گفتند: 
تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه و یا رابطه کارگر و 
کارآفرین، نیازمند فکر، تدبیر، مجاهدت، شکیبایی 

و نرفتن به سمت کارهای نسنجیده است.
ایشان، قاچاق و واردات بی رویه کاالهایی را که 
تولید داخلی و با کیفیت دارنــد، خنجری بر قلب 
تولید کشــور خواندند و گفتند: بر اساس آمارهای 
کارشناسان، هر یک میلیارد دالر واردات از اجناس 
دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشــاک و لوازم 
خانگی، به تعطیلی 100 هزار فرصت شغلی در کشور 

منجر می شود.
وضعیت تولید و کیفیت خودروسازان 

تعریفی ندارد
ایشان در این زمینه افزودند: البته خودروسازها از 
این حرف سوءاستفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی 
ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و 

باکیفیت دارند.
رهبر انقالب، ترجیــح دادن جنس خارجی به 
جنس داخلی را ضربه زدن به کارگر داخلی به نفع 
کارگر خارجی دانســتند و گفتند: بر این اســاس 
است که از مردم می خواهیم به خرید تولید داخلی 
مقّید باشــند البته بزرگ ترین خریدار در کشور، 
دستگاههای دولتی هستند که باید سعی کنند هیچ 

جنس خارجی مصرف نکنند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تشــکر مجدد از 
ایستادگی کارگران در مقابل تحریکات دشمنان، 
گفتند: مسئوالن و مدیران مرتبط با جامعه کارگری 
باید به برنامه های خود طبق وعده های داده شــده 

عمل کنند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشــان با اشــاره به 
برنامه های اقتصادی دولت تأکید کردند: کارهایی که 
امروز دولت در زمینه اقتصاد در پیش دارد، کارهای 
مهمی است و همه اعّم از قوا و دستگاههای مختلف و 
آحاد مردم باید کمک کنند که ان شاءاهلل دولت بتواند 

به این نتایج دست پیدا کند.

 »شــما برای مردم ما در دونباس، برای امنیت 
ســرزمین مادری ما می جنگید و بدون شک روز 
پیروزی به دل تک تک ما نزدیک است؛ چراکه هیچ 
خانواده ای در روسیه وجود ندارد که از جنگ بزرگ 
میهنی نسوخته باشد ولی ما به نسل پیروز افتخار 
می کنیم«. این عبارات قسمتی از دیالوگ یک فیلم 
سینمایی یا بخشــی از ُرمان »جنگ و صلِح« لیو 
تولستوی نیست، بلکه این کلمات حدود 24 ساعت 
قبل از دهان حاکم کرملین یعنی والدیمیر پوتین 
به دنیا مخابره شد. در نمای کوچکتر، مخاطب این 
جمالت ســربازان، ژنرال ها و بازماندگان جنگ 
جهانی دوم بودند که در میدان سرخ مسکو گرد هم 
آمده بودند تا رژه »روز پیروزی« را جشن بگیرند. 
اما در نمای کالن و در مقیــاس بزرگتر، اظهارات 
پوتین خطاب به غرب )اعم از آمریکا و اروپا( قلمداد 
می شود؛ چراکه او 24 فوریه پرونده ای را گشود که 
تا به امروز حدود 600 میلیارد دالر خرابی بر اوکراین 
تحمیل کرده و صدها نفر هم کشته و زخمی برجای 
گذاشــته اســت. در این میان باید توجه کرد که 
بســیاری از تحلیلگران معتقد بودند که پوتین در 
رژه روز 9 می تندتر از گذشته سخن خواهد گفت و 
حتی برخی ها معتقد بودند که ارتش روسیه قبل از 
فرا رسیدن این روز، یک دستاورد میدانی ارزشمند 
و »قابل اطالع« را رقم خواهد زد تا پوتین بتواند آن 
را در پشت تریبون به سمع و نظر مردم روسیه و دنیا 
برســاند، اما این اتفاق رخ نداد. پوتین در جایی از 
سخنان خود اعالم کرد که »هیچکس درس های 
جنگ جهانی دوم را فراموش نخواهد کرد، تا جایی 
در جهان برای مجازات کنندگان و نازی ها وجود 
نداشته باشد و این افتخاری برای نیروهای مسلح 
ما و روسیه است«. استفاده از لفظ »نازی ها« صرفاً 
توسط پوتین صورت نگرفت، بلکه سرگئی شویگو، 
وزیر دفاع روســیه که به عنوان فرد دوم روسیه در 
وضعیت کنونی از آن نام برده می شــود هم بر این 
نکته اصرار ورزید. شویگو در اظهاراتش اعالم کرد 
که » نهم ماه می مظهر کار فداکارانه کسانی است 

که مهاجمان نازی را شکست دادند و بشریت را از شر 
نازیسم آزاد کردند«. تاکید بر نازیسم دقیقاً همان 
کلیدواژه  ای است که پوتین و حلقه اول کرملین در 
حین اجرای عملیات نظامی علیه اوکراین، بارها 
آن را بیان کرده اند و این دقیقاً یک اهرم  تبلیغاتی 
به حســاب می آید. پوتین در سخنان خود به این 
موضوع مهم اشــاره کرد که فرمان اجرایی را امضا 
کرده است تا از »فرزندان همرزمان کشته شده« 
در اوکراین »حمایت اساســی« به عمل آید. این 
اظهارات ُمهر تاییدی اســت بر تلفات انسانی وارد 
شده بر روسیه پس از 24 فوریه تاکنون اما مساله 
اینجاســت که رئیس جمهوری روســیه چندان 
سخن جدیدی به میان نیاورد. گاردین در بررسی 
سخنرانی پوتین اعالم کرد که به طور مشخص او 
بسیج عمومی یا اعالم رسمی جنگ نکرد، سخنرانی 
او همچنین عاری از تهدید به استفاده از سالح های 

هســته ای بود اما هیچ نشــانه ای از برنامه پوتین 
برای کاهش تنش وجود نداشت. اینکه پوتین بر 
چه عناصری تاکید کرد موضوعی اســت که واقعاً 
مبهم به نظر می رســد؛ چراکه رئیس جمهوری 
روسیه از کنار دیوارهای ُسرخ رنگ کرملین صرفاً 
بر »قیدهــا« و »مولفه ها«یی تاکیــد کرد که در 
حدود 70 روز پیش هم بارها و بارها آنها را به زبان 
آورده بود. اما این رژه از حیث نظامی هم نکته هایی 
داشت. طبق معمول رژه با ستون های تجهیزات 
مکانیکی با حرکت تانک تی 34 و تی 85 و به دنبال 
آن مدل های مدرن خودروهــای پیاده نظام آغاز 
شد. قرار بود رژه بخش هوایی با حضور بزرگترین 
بالگردهای نظامی جهان، ام.آی26 آغاز شده و در 
ادامه بمب افکن ها و جنگنده ها به پرواز درآیند اما 

بعدا اعالم شد که بخش هوایی رژه پیروزی در مسکو 
به دلیل شرایط جوی لغو شده است. لغو رژه هوایی 
به نوعی می تواند بازگوکننده درگیری توان هوایی 
ارتش روســیه در جنگ اوکراین باشــد یا تهدید 

هوایی مسکو از سوی اوکراین تلقی شود. 
تحریم مسکو چند ساعت قبل از رژه!  

فارغ از آنچه در مراســم رژه اتفــاق افتاد باید 
به این نکته توجه کنیم که در آنســوی مرزهای 
روسیه، یعنی در کی یف، ترافیک دیپلماتیک در 
جریان بود؛ به گونه ای که جاستین ترودو و آندری 
پلنکوویچ، )نخســت وزیران کانادا و کرواسی( 
به اوکراین رفتند و با زلنســکی دیــدار کردند. 
همچنین بربل باس رئیس پارلمان  آلمان بعالوه 
رئیس پارلمان نروژ بــه صورت جداگانه با رئیس 
جمهوری اوکراین دیدار کردند. از ســوی دیگر 
جیل بایدن، همسر رئیس جمهوری آمریکا هم 
به کی یف رفت و این مالقات هــای دیپلماتیک 
دقیقاً 24 تا 48 ساعت قبل از برگزاری رژه 9 می در 
مسکو رخ داده است که می تواند به معنای مخابره 
پیام به مسکو قلمداد شود. اما آنچه در این میان 
باید مورد توجه قرار بگیرد سیل جدید تحریم ها 
علیه روسیه اســت. جو بایدن، رئیس جمهوری 
ایاالت متحده یکشنبه شب )چند ساعت قبل از 
رژه پیروزی( اعالم کرد که با هماهنگی گروه هفت 
و اتحادیه اروپا، بســته تحریمی جدیدی را علیه 
روسیه تدوین کرده است شبکه های تلویزیونی 
روسیه، بخش صنعت اسلحه ســازی، بانک ها و 
حتی اعطای ویزا به روس ها را هم دربرمی گیرد. 
این موج تحریم به حدی جزئیات دقیقی را پوشش 
می دهد که صدای ر.سیه را درآورده است. از سوی 
دیگر جوزپ بورل، مسئول روابط خارجه اتحادیه 
اروپا در گفت وگو با روزنامه فایننشال تایمز اعالم 
کرد که بروکسل باید این گزینه را در نظر بگیرد که 
در تامین بودجه بازســازی اوکراین پس از پایان 
جنگ، از ذخایر ارز خارجی مسدود شده روسیه 
استفاده کند. به این معنا که احتماالً دارایی های 
مصادره و مسدود شده روسیه را به حساب کی یف 
واریز خواهند کرد. حال باید دید این تحریم ها تا 
»روز پیروزی« سال آینده میالدی چه تاثیری بر 

روسیه خواهد گذاشت. 

جهاندیدار
رهبر انقالب در دیدار جمعی از کارگران:

برخی اعتراضات کارگران به حق بوده است
مسکو در »روز پیروزی«؛ حمالت دیپلماتیک و بسته های تحریمی جدید دریافت کرد

روسیه در چنبره انزوا و تحریم

فرشاد گلزاری


