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سرمقاله

خط سازش؛ مقاومت در برابر مقاومت
مهدی گیوهکی

محور مقاومت سال هاست که در منطقه دست باال را برعهده دارد .الگوی
مقاومت بر اساس آموزههای انقالب اسالمی بوده و بنابراین دنبال کنندگان این الگوی
فکری و عملی چه در ایران ،چه عراق ،چه لبنان و یا سایر کشورها ،با احیای ارزش
های انقالب اسالمی ،هویت متفاوتی را در برابر جبهه استکبار تعریف کرده و از آن
دفاع می کنند.
از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ،در برابر محور مقاومت ،خط دیگری از
نظر فکری به وجود آمده که بیشتر متکی بر سازش بوده است .از نظر خط سازش،
هزینه های مبارزه با استکبار جهانی باالست و بنابراین به جای مقاومت باید کوشش
کرد تا با مدارا و تساهل ،ارزش های جهان شمول لیبرالیسم غربی دنبال شود.
نکته مهم در رابطه با تقابل دو جریان مقاومت و سازش اینجاست که این دو
خط فکری در مناطق مختلفی از جهان در مقابل یکدیگر قرار گرفته و بنابراین پیش
از این نیز چه در کشورهایی که زیر سلطه جریانات استعماری بودند و چه در برخی
مناطق دیگر جهان شاهد همین تقابل بوده ایم.
خط سازش در همه کشورها می کوشد تا هویت بومی را پای هویت جهانی
که با هژمونی غربی توسعه یافته قربانی کند .همین جریان تالش دارد تا از نخبگانی
در فضای سیاسی استفاده کند که تربیت یافته نهادهای آکادمیک غربی هستند و
بنابراین نمی توانند معرف فرهنگ خودی باشند.
این جریان با ترساندن افراد از هزینه های باالی مقابله با فضای ناعادالنه بین
الملل ،در پی آن است که نوعی سازش را دنبال کند که براساس آن ،هرچند در ظاهر
نامی از استقالل کشورها وجود دارد اما در عمل ،همه این کشورها به عنوان دنباله
روهای برادران بزرگتر رفتار می کنند.اگر میبینیم که در بسیاری از کشورها ،هیچ
صدای متفاوتی به جز آنچه در واشنگتن به گوش می رسد ،شنیده نمی شود ،برای
آن است که خط سازش موفق شده هر نوع صدای دیگری را سرکوب کرده و با ارعاب
آفرینی ،همه را دنباله رو قدرت های بزرگ کند.
با این حال در برابر این فرهنگ ،شاهد رشد جریان دیگری از نظر فکری ،سیاسی
و هویتی هستیم که معتقد است به جای سازش باید به دنبال مقاومت بود .مقاومت
برای حفظ استقالل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی که می تواند قدرت ملت ها را
تضمین کرده و جلوی باج خواهی های جریان استکباری را بگیرد.
خط مقاومت که گاه میتواند یک گروه سیاسی ،گاه یک جریان انقالبی و گاه
غاطبه یک ملت باشد و حتی قدرت تشکیل دولت را به دست آورد ،به عنوان یک
الگوی فراملی ،خواهد توانست موجی در جهان به راه بیندازد که تعداد بیشتری از
کشورها را به سمت استقالل فراخواند.
پیش از انقالب اسالمی در ایران ،بسیاری از انقالبهای استقالل طلبانه ،دست
کم در ظاهر ،کشورهای مستقلی را به وجود آورد که دیگر مستعمره دولت های
بزرگ نبودند .با این وجود انقالب اسالمی نسل دوم استقالل طلبی را پدید آورد .در
نسل جدید این انقالبها ،هدف فقط استقالل ظاهری نبود ،بلکه استقالل هویتی بود.
استقاللی که بتواند ضامن منافع ملی کشورها باشد نه اینکه استعمار نیابتی ،استقالل
طلبی ملی را به چالش بکشد.
خط سازش در همه کشورها هنوز در برابر این خط مقاومت ،مقاومت می کند.
چه در ایران و چه در هر کشور دیگری که صدای استقالل طلبی هنوز به گوش می
رسد .برای به حاشیه راندن این خط سازش که هر روز رنگ عوض می کند باید
هوشیاری ملی در برابر سبک تازه استعمار را افزایش داد تا ملتها به جای هراس از
مقاومت ،به مقابله با سازش بپردازند».
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۱۵میلیاردیوروگمشد!

از مجموع حدود  ۲۸میلیارد یورو صادرات غیرنفتی ایران در هشت
ماهه نخست سال جاری ،تکلیف بیش از  ۱۵میلیارد یورو از ارز حاصل
از صادرات که بر اساس قوانین قرار بوده به سامانه نیما بیاید مشخص
نیست .دولت با تغییر سیاستهای ارزی خود از فروردین سالجاری
تصمیم گرفت برنامهای را اجرایی سازد که بر اساس آن صادرکنندگان و
واردکنندگان بتوانند ارز موردنیاز و صادرات خود را در بازار ثانویه معامله
کنند.براین اساس قرار بود تا صادرکنندگان غیر نفتی ارز صادراتی خود
را در سامانه نیما به فروش برسانند و...

مجلسمخالفافزایشقیمتحاملهایانرژی
آنچه این روزها در برخی رسانهها و فضای مجازی در خصوص قیمتهای انرژی در ســال آینده شنیده میشود تنها گمانه زنی و نظرات شخصی برخی افراد است
و به هیچ وجه چنین طرحی در دستور کار مجلس نیست
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تهدید
آمریکا
امروز روزی است که بعد از
 ۴۰سال مبارزه با دشمن ظالم و
ستمگر آمریکا برای اولین بار به
پیروزیهای کم نظیری
دست یافته ایم
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مسیر خانهاولیها برای
خرید مسکن تسهیل میشود
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بیمه ریسک سرمایه گذاری را پوشش دهد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه ریزی برای تقویت سرمایه بانک مسکن با
هماهنگی بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه از تجهیز همه ظرفیت
دولت برای تسهیل خانه دار شدن خانه اولیها خبر داد.محمد اسالمی با حضور در
نشستی که بانک مسکن برای هم اندیشی مشترک دولت و مجلس برای تقویت نظام
تامین مالی مسکن برگزار کرد ،اعالم کرد :به زودی اولین جلسه شورایعالی مسکن با
حضور رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت برگزار خواهد شد...

سهم درآمد نفت در بودجه؛ کمتر از  ۲۵درصد
و ایران را تحریم ظالمانه کرده است.
وی با بیان اینکه آمریکا جنگ اقتصادی روانی و رسانه ای علیه ایران آغاز
کرده گفت :تاکنون از نظر اخالقی و سیاسی ملت ایران برنده این شرایط بوده
و غیر از رژیم صهیونیستی و یکی دو دولت غیر مردمی در منطقه کسی نیست
که بگوید ایران تخلف کرده است.
وی با بیان اینکه امروز چالش اصلی کشور مقابله با تحریم های ظالمانه
آمریکا و اداره زندگی مردم در این شرایط است گفت :آمریکا به تنهایی در
برابر جامعه جهانی ایستاده و یکجانبه گرایی ترسناکی را آغاز کرده است که
اگر جلوی این اقدام آمریکا گرفته نشود میتواند به استقالل همه کشورهای
جهان آسیب بزند.
وی گفت :تحریم ها بیشترین تاثیر را بر بیماران ،سالمندان ،کودکان و
اقشار ضعیف دارد و هر حرفی غیر از این دروغ است.
وی انسجام در کشور را پیش نیاز مقابله با تحریمها دانست و گفت:
مدیران و فعاالن اقتصادی باید در دوره فشارهای تحریمی به صورت تمام
وقت و با برنامهریزی در صحنه باشند و مدیری که مدیر کم انگیزه است و
فعال اقتصادی منفعت طلب نمی تواند عنصر تاثیرگذاری برای کشورش باشد.
وی با بیان اینکه ظرفیت هایی در کشور برای عبور از بحران وجود دارد
گفت :در سیاستهای اصلی ما کاهش اتکا به نفت در برنامه ها در دستور کار
بوده است ،و در بودجه  ۹۸نیز دولت سعی کرد در موقع مقرر الیحه را به
مجلس بفرستد که این پیامی به داخل و خارج بود که ما میتوانیم بودجه را
با درآمدی مطمئن تنظیم کنیم.
وی گفت :ایران کشوری نیست که بشود آن را محاصره کرد زیرا با ۱۵
کشور همسایه سواحل دریای و اتصال ریلی از چین تا اروپا دارد و ارتباط جاده
ای گسترده ای برخوردار است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه برخی از شرکت ها به خاطر

درخواست مدیران  50روزنامه خصوصی از آملی الریجانی؛

بخشنامه قوه قضائیه را لغو کنید

جلسه هماندیشی برای بررسی و اتخاذ تصمیم درباره بخشنامه مرکز آمار
و فناوری اطالعات قوه قضائیه در خصوص راه اندازی سامانه آگهی الکترونیک
قضائی و منع چاپ ابالغ اوراق قضائی و آگهیهای قانونی در جراید کثیر االنتشار
با حضور مدیران مسئول  ۵۰روزنامه بخش خصوصی برگزار و حاضران طی نامهای
سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی و لغو فوری بخشنامه
مذکور شدند.
به گزارش روزنامه اخبار صنعت ،باتوجه به مشکالت عدیدهای که
بخشنامه اخیر قوه قضاییه برای نشریات ایجاد کرده ،جلسه هماندیشی
پیرامون مشکل آگهیهای دادگستری با حضور مدیران مسئول  ۵۰روزنامه
بخش خصوصی برگزار شد.
در این جلسه ،مدیران مسئول نشریات با اشاره به شرایط نامساعد
اقتصادی ،افزایش قیمت کاغذ و هزینههای انتشار روزنامه ،این بخشنامه را
خالف جریان اقتصاد مطبوعات کشور دانسته و تهدیدی برای ادامه حیات

 8صفحه  1000تومان

رییسجمهور:آمریکااگربخواهد
جلویفروشنفتایرانبگیرد
نفتیازخلیجفارسخارجنخواهدشد

جهانگیری در همایش بیمه و توسعه اعالم کرد؛

معاون اول رئیس جمهور گفت :بعید است سهم درآمد نفت در بودجه
سال آینده بیش از  ۲۵درصد باشد.
معاون اول رئیس جمهور دیروز در همایش بیمه و توسعه گفت :صنعت
بیمه باید به سمتی برود که بتواند خدمات بیشتر و با سرعت باالتر و تسهیالت
بهتر در اختیار مردم قرار دهد.
وی با بیان اینکه امروز فشارهای دشمن اقتصاد کشور را هدف قرار داده
تا سایر زیرساختها نیز آسیب ببینند؛ گفت :ابتدا باید اقتصاد مقتدری را رقم
بزنیم که در آن رشد مناسب سرمایه گذاری و استفاده از این منابع خارجی
انجام شود.
وی افزود :در منطقه پرآشوب خاورمیانه اقتدار ایران حیاتی است و اگر
امروز اقتدار ایران به چالش کشیده شود و با مشکالتی مواجه شود منطقه
خاورمیانه و خلیج فارس دچار آشوبها و بحرانهایی میشود که دنیا به
سادگی نمی تواند از کناراش بگذرد.
جهانگیری تاکید کرد :حضور ایران مقتدر در منطقه و خلیج فارس می
تواند به ثبات منطقه کمک بزرگی کند.
وی یکی از چالشهای کشور را بحث بیکاری به ویژه در بین
تحصیلکردگان دانست و گفت :برای تعداد زیادی از جوانانی که در سن
اشتغال و ایجاد ثروت هستند ،نتوانستیم کار ایجاد کنیم.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه ثبات اقتصادی پیش نیاز توسعه
است گفت :برای ایجاد ثبات صنعت بیمه ،بورس و بانک سه محور اصلی
هستند که میتوانند دولت را در انجام و اجرای سیاست هایش کمک کنند.
وی با اشاره به دشمنی آمریکا با ایران گفت :این بار آمریکایی ها دست
به حرکت عجیبی زدند که آبروی آنها را در سطح بینالمللی دچار مشکل کرد.
وی افزود :آمریکا که مدعی پیگیری قوانین بین المللی و مصوبات شورای
امنیت سازمان ملل است برخالف مصوبات شورای امنیت از برجام خارج شده
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نشریات قلمداد کردند.
گفتنی است ،قوه قضاییه در بخشنامه ای درج آگهیهای قانونی را
فقط در سامانه الکترونیک قضائی مجاز دانسته است ،که معنای آن محروم
کردن جراید مکتوب کشور از منابع درآمدی حاصل از این آگهیها و تضعیف
معیشت شاغلین مستقیم و غیر مستقیم در این حوزه و به تبع آن بیکاری
بخش عظیمی از خبرنگاران و همچنین صنعت چاپ مطبوعات کشور است.
الزم به یادآوری است که بخشنامه اخیر قوه قضاییه برای انتشار آگهی
دادگستری در سامانه الکترونیک با مواد  ۷۳و  ۳۰۲آیین دادرسی مدنی و
۳۴۴ ،۶۱۶و ۱۷۴قانون آیین دادگستری کیفری در تعارض است و تمامی مواد
مذکور بر انتشار آگهیها در روزنامههای کثیراالنتشار تاکید دارند.
لذا حاضرین در این جلسه ،طی نامهای سرگشاده خواستار رسیدگی و
لغو بخشنامه مذکور شدند.
در بخشی ازاین نامه آمده است:
امروز جامعه ایرانی در شرایط خاص بهویژه تحریم و جنگ نرم و رسانهای
جهان سلطه قرار داشته که مقابله و دفاع را ایجاب و وظیفه شرعی و میهنی
تکتک آحاد رسانهای کرده است تا بهعنوان افسران جنگ نرم بتوانند از
هویت انقالب اسالمی دفاع کنند که این انجام وظیفه مورد تاکید مقام معظم
رهبری قرار گرفته است .لذا بهعنوان رهنمونی برای تمامی تصمیمسازان
الزماالجراست.
در این میان توقع فعاالن رسانه که با انواع مشکالت تهیه و تامین مواد
اولیه و مسائل معیشتی دست و پنجه نرم میکنند انتظار حمایت و «چشم
یاری داشتن» از دوستان جهت کاستن از دغدغههای پیرامونی برای پرداختن
به وظایف اصلی و تولید محتوا و حضور فعاالنه و هوشمند در جنگ نرم مقابل
دشمنان است.

تحریم ایران را ترک کرده اند گفت :یکی از وظایف اصلی صنعت بیمه این
است که طوری عمل کند تا هیچ بخشی از کمبود بیمه آسیب نبیند.
وی در خصوص بیمههای اتکایی برای کشتیها و نفتکشها افزود :ما
به صنعت بیمه اطمینان میدهیم که دولت در کنار شماست و برای دولت
اختصاص چند میلیارد دالر برای کمک به یک مجموعه کار دشواری نیست.
وی گفت :در گذشته نیز صنعت بیمه در این زمینه تجربه خوبی
دارد و هم اکنون نیز انتظار این است که در بحث حمل و نقل مشکلی
نداشته باشیم.
وی به اهمیت بحث فناوریهای اطالعات و صنعت دانش بنیان در حوزه
های مختلف از جمله صنعت بیمه اشاره کرد و گفت :فناوری اطالعات میتواند
در این صنعت تحول بزرگی ایجاد کند.
وی با اشاره به فعالیت استارتاپ ها به عنوان یک واقعیت قابل توجه در
کشور افزود :این حوزه در بیمه هم می تواند به یکی از بازیگران اصلی این
صنعت تبدیل می شود.
جهانگیری گفت :یکی از انتظارات جدی از صنعت بیمه این است که
از بزرگترین سرمایه اش که اعتماد مردم است حفاظت و حراست کند و
با فرهنگ سازی به مردم این اطمینان را بدهد که بیمه مهمترین پشتوانه
آنها است.
وی افزود :در خصوص بازار سرمایه نیز بیمه میتواند با پوشش ریسک
به ویژه برای کسانی که با سرمایه های خود وارد این بازار میشوند به بازار
سرمایه کمک کند.
وی گفت :همچنین کسانی که با ارزهای خارجی سر و کار دارند می
توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند و یا در خصوص بحث های کشاورزی که
با مشکالتی مثل سیل ،خشکسالی و آفت مواجه هستند ،صندوق بیمه فعالیت
های کشاورزی می تواند به آنها کمک کند.
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وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار پوشش ریسک سرمایه گذاری و
تولید از سوی صنعت بیمه شد و گفت :امروز مشکل تولیدکنندگان ،فقط
جهش ارز نیست بلکه «عدم النفع» نیز باید مورد توجه قرار گیرد.به گزارش
ایرنا« ،فرهاد دژپسند» در همایش روز بیمه در محل برج میالد ،افزود :اگر
بخواهیم نقش صنعت بیمه را در رشد اقتصادی کشور تعیین کنیم ،باید
نگاهی دقیق تر به این بخش داشته باشیم.وی افزود :دغدغه تحریم ها به ویژه
برای رکن اصلی اقتصاد یعنی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان باید برطرف
شود و بیمه بررسی کند که چگونه می تواند این نگرانی ها را رفع کند...

مجلس مخالف افزایش قیمت
حاملهای انرژی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس :تمام اعضای کمیسیون انرژی و
اکثریت نمایندگان مجلس مخالف قطعی افزایش بهای سوخت در شرایط
کنونی هستند.
فریدون حسنوند در مصاحبه با رسانه ملی در پایان جلسه مشترک
با وزیر نفت گفت :تمام اعضای کمیسیون انرژی و اکثریت نمایندگان
مجلس شورای اسالمی مخالف قطعی افزایش بهای سوخت در شرایط
کنونی هستند و هیچ بحثی هم در زمینه اعمال سهمیه بندی سوخت
وجود ندارد.
وی تاکید کرد :به صراحت اعالم میکنم که مجلس و کمیسیون
انرژی مخالف افزایش قیمت هستند.
حسنوند افزود :آنچه این روزها در برخی رسانهها و فضای مجازی
در خصوص قیمتهای انرژی در سال آینده شنیده میشود تنها گمانه
زنی و نظرات شخصی برخی افراد است و به هیچ وجه چنین طرحی در
دستور کار مجلس نیست.
وی همچنین در خصوص سرنوشت طرح جامع انرژی گفت :در این
طرح که در کمیسیون انرژی بطور ویژه پیگیری میشود از دو وزارتخانه
نفت و نیرو در خصوص تکالیف آنها پرسیده شده بود و قرار بود که این
دو وزارتخانه طرح اولیه خود را پیشنهاد دهند که این کار انجام شده
و پیشنهاد دو وزارتخانه به هیئت دولت فرستاده شده که در صورت
تصویب ،به مجلس شورای اسالمی فرستاده خواهد شد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی همچنین درباره
طرح برندینگ جایگاههای عرضه سوخت نیز افزود :بیش از یک سال قبل
این طرح با دعوت از همه فعاالن دولتی و بخش خصوصی و جایگاهداران
و دریافت نظرات آنها تهیه و در طرح گنجانده شده و در صورت تصویب،
بخش مهم دغدغههای صنف جایگاه داران را پوشش خواهد داد.

