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در آستانه اربعین،  از مرزهای ایران و عراق 
خبرهای ضد و نقیضی به گوش می رسد

 مرزهایِ باز/بسته 
و  زائرانِ در   راه!

شهرنوشت 6

سال گذشته، همین روزها بود که حدود سه و نیم میلیون ایرانی از 
مرزهای چهارگانه ایران به عراق گذر کردند تــا روز اربعین را در جوار 
مرقد امام سوم شیعیان سپری کنند. از فرودگاه ها گرفته تا پایانه های 
اتوبوسرانی و ایســتگاه های قطار مملو از حضور این افراد بود. در این 
میان حتی بسیاری با پای پیاده یا خودروهای  شخصی قدم در راه این 
سفر که در این ایام بسی سهل و البته کم هزینه تر از دیگر روزهای سال 
بود، می گذاشتند. اما امســال کرونا حتی راه را بر این زائران هم بست. 
به طوری که نه تنها دولت عراق اعالم کرده که زائران را به کشورش راه 
نمی دهد، بلکه ایران نیز تاکید کرده حتی اگر عراق هم اجازه ورود دهد، 
ایران به دلیل شرایط کرونا اجازه خروج زائران را نخواهد داد. با این حال 
خبرهای فراوانی از مناطق مرزی در خصوص تالش برخی افراد برای 

عبور از مرز و حضور در کربال  در روز اربعین شنیده می شود.
اربعین متفاوت امسال

آخرین روز این هفته مصادف با بیســتم صفر، چهلمین روز بعد از 
شهادت امام حسین)ع( در واقعه کربال است و اغلب زائران، رسم بر این 
دارند تا مسیر 80 کیلومتری نجف به کربال را پیاده، در مدت سه روز طی 
کنند. چند سالی است این راهپیمایی که گفته می شود، گاهی جمعیت 
آن حتی به 18 میلیون نفر نیز می رسد، از ســوی ایرانیان مورد توجه 
زیادی قرار گرفته، به طوری که سال گذشته نزدیک به سه و نیم میلیون 
ایرانی در آن شرکت کردند و با مشــارکت مردم و نهاد های حاکمیتی 

اسکان، غذا و امنیت آنها تامین شد.
 امسال اما کرونا معادالت را چنان تغییر داد...

ورود روسیه،  ترکیه و اسرائیل به معرکه قره باغ نگرانی محافل بین المللی را برانگیخته است

درهم تنیدگی منافع و هراس از بروز جنگ منطقه ای
جهان 5

چرتکه 3

 بازگشت تورم سه رقمی به اقتصاد

 ایرانی ها این روزها 
کمتر غذا می خورند

رئیس جمهوری از روســتاییان به عنوان 
تولیدگران بزرگ کشــور یاد کــرد و گفت: 
خدمت رسانی به روســتاییان و عشایر را به 
عنوان یک وظیفه مهم اجتماعی تا پایان کار 

دولت دوازدهم ادامه می دهیم.
به گــزارش ایرنا، حســن روحانی عصر 
دیروز در بیســت و هفتمین هفته »پویش 
ملی تدبیر و امید برای جهــش تولید«، در 
آیین افتتاح و بهره برداری از طرح های ملی 
حوزه روستایی و عشایری که به صورت ویدیو 
کنفرانس برگزار شــد، با تبریک روز روستا 
از تالش های انجام شــده در وزارتخانه ها و 
ســازمان های دولتی ودستگاه های اجرایی 
برای روستاییان و عشایر تشکر کرد و گفت: تا 
پایان کار دولت این خدمات را به عنوان یک 

وظیفه مهم اجتماعی ادامه می دهیم.  
 روستاییان تولیدگران بزرگ کشور 

هستند
وی با اشاره به اهمیت روستاییان و عشایر 
در زمینه امنیت غذایی گفت: روســتاییان 
تولیدگران بزرگ کشور هستند. در شرایط 
جنگ اقتصــادی و البته همیشــه باید در 
مســاله مواد غذایی و محصوالت کشاورزی 
روی پای خود بایستیم و این بار اصلی روی 
دوش روستاییان اســت. آنها تولیدگران در 
همه بخش های کشــاورزی، زراعی، دامی و 

باغی هستند.  
  نه تحریم دشمن و نه بدگویی 
در روحیه و کار ما تاثیر ندارد 

وی با بیان اینکه تالش و خدمت ما تا روز 
و ســاعت آخر این دولت مثل روز اول ادامه 
خواهد یافت و در روحیه ما هیچ تزلزلی ایجاد 
نخواهد شد، تصریح کرد: نه تحریم دشمنان و 
جنگ اقتصادی آنها در این دو سال و نیم اخیر 
و نه بدگویی کانال های ضد انقالب و فارسی 
زبان خارج از کشور و نه سخنان ناروای بعضی 
از افراد که ناآگاهانه ســخن مــی گویند در 

روحیه ما و کار ما تاثیر ندارد.
روحانی خاطرنشــان کرد: ما از خداوند 

اســتمداد و کمک می طلبیم و دستمان را 
به ســوی مردم عزیز خودمان از روستایی و 
شهری دراز می کنیم و این ملت ما هستند که 
در همه جا می توانند یار کشور و استقالل و 

آزادی سرزمین بزرگ ما باشند.
کسانی که علیه ایران صحبت می کنند 

را به مجادله می طلبیم
روحانــی یادآور شــد: االن صــد درصد 
شهرهای ما و باالی ۹۹ درصد روستاهای ما 
برق دارند.  تقریبا تــا پایان دولت صد درصد 
روستاهای ما هم صاحب برق خواهند شد که  

این موضوع بسیار مهم است.
وی درباره اثرات تامین برق روســتایی 
در حوزه محیط زیســت گفت: به غیر از رفاه 
مردم، مســئله محیط زیســت هم مطرح 
اســت. وقتی برق را در اختیار روستایی قرار 
می دهیم یعنی بیابان ها، مراتع و جنگل ها را 

حراست و حفاظت می کنیم.
رئیس جمهــوری خاطرنشــان کرد: در 
زمینه آبرســانی به روســتاها هر هفته ۳۵ 
روســتا در شــرایط آب ســالم پایدار قرار 
می گیرد و این خدمت بزرگ در سطح جهان 

کم نظیر است.
روحانی با بیان اینکــه در آغاز این دولت 
کمتر از یــک میلیون نفر دارای آب ســالم 
بهداشتی پایدار بودند، خاطرنشان کرد: این 
مقدار تا پایان این دولت به نزدیک 10میلیون 
نفر می رسد و االن هشت میلیون نفر دارای 
آب آشامیدنی سالم هستند و تا پایان دولت 
یک میلیون و ۴00 هزار نفر دیگر از آب سالم 

و بهداشتی برخوردار می شوند.

  گازرسانی به روستاها در دولت 
تدبیر و امید دو برابر شد

روحانی خاطرنشان کرد: ما در گاز خودکفا 
هستیم و روی پای خودمان ایستادیم و قادر 
هســتیم گاز را حتی در فصل زمســتان به 
کشورهای همسایه صادر کنیم و تقریبا بخش 

اعظم روستاها در پوشش گاز قرار گرفته اند.
رئیس جمهوری اظهارداشــت: در حالی 
که تا قبل از این دولت گازرسانی به 1۴ هزار 
روستا رسیده بود در این دولت این رقم حدود 
دو برابر شــده و به ۳۲ هزار روستا گازرسانی 

شده است.
وی با اشــاره به اقدامات دولت در بخش 
بهداشــت گفت: امروز معاون وزیر بهداشت 
اعالم کــرد که مــا در هر مــاه، 100 پروژه 
روستایی بهداشتی را به افتتاح می رسانیم. 
کاری کــه در زمینه طرح تحول ســالمت 
انجام گرفته و امروز در مقابله با کرونا تقریباً 
با خودکفایی این مقابلــه را انجام می دهیم 
و شــرکت های دانش بنیان، دانشــمندان، 
پزشکان، پرستاران این کار عظیم و بزرگ را 

انجام می دهند.
رئیس جمهوری بــا بیان اینکــه امروز 
بهداشت به سراســر روستاهای ما گسترش 
پیدا کرده اســت، اظهار داشت:  این موضوع 
نشان دهنده این است که خدمات روز به روز 

ادامه پیدا می کند.
 اعتبار ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای 

اشتغالزایی روستایی
رئیس جمهوری با بیــان اینکه در طرح 
اشتغال زایی روســتایی، یک میلیارد دالر 
دولت از صندوق توســعه ملی با اجازه رهبر 
معظم انقالب برداشــت کرده است، افزود: 
در ۲ تا ۳ سال اخیر اشتغال روستائیان برای 
دولت مهم بــود و حدود ۲۲ هــزار میلیارد 
تومان اعتبار به روستاها برای اشتغال در نظر 
گرفتیم و امروز کارها و طرح اشــتغال زایی 
که از ابتدای سال انجام گرفته بود به صورت 

رسمی افتتاح شد.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی گفت: مجلس یازدهم کمترین میزان 
مشروعیت مردمی را با خود دارد که می تواند تداوم 

پیدا  کند.
 محمود صادقی در گفت وگو بــا پیام نو  افزود: 
اســفند ۹8 دیدیم برای اولین بار مجلسی شکل 
گرفت که میزان مشارکت مردم مطابق آمار رسمی 
۴۲ درصد بود و در تهران بعضــی از نمایندگان با 
پشتوانه هفت یا هشت درصد رأی مردم به مجلس 
رفتند. حال آنکه رهبر انقالب همیشه روی باال بودن 
میزان مشارکت تأکید داشتند، حتی در بعضی ادوار 
با صراحت خطاب به مردم گفتند: »اگر شما، ما را 

قبول ندارید، به خاطر ایران بیایید رأی بدهید.«
وی تصریح کرد: انتخابات جاده ای دوطرفه است 
و آن فردی که رأی می دهد، می خواهد منتخبش، 
مطالبه او را دنبال کند، اما منتخب عمدتاً به دلیل 
مدیریت موازی نمی توانــد مطالبه رأی دهنده را 
پیگیری کند، چون بخش هــای غیر انتخابی که 
به موازات برای خود، مدیریت در سایه دارند، مانع 

تحقق این خواسته ها می شوند.
صادقی در بخش دیگری از این گفت وگو با بیان 
اینکه »فساد در کشور ســاختاری است«؛ تأکید 
کرد: فصل مهمی از دخل و خرج های مان، محرمانه 
است. محرمانه ها هر سال زیاد و زیادتر می شوند 

که خودش آسیب زاست و موجب فساد می شود.
وی ادامــه داد: اگــر مــِن نماینــده، وزیر، 
رئیس جمهور، رهبر و مسئول نهاد زیر نظر رهبری 
ببینیم عملکرد ما در اتاقی شیشه ای برای مردم 
قابل رؤیت است، حتماً از فساد پیشگیری می شود. 
همین قانون اساســی، یک اصل مترقی دارد و آن 
رسیدگی به دارایی رهبری است، یعنی رهبری باید 
فهرست دارایی خود را به قوه قضاییه ارائه بدهد؛ 

رؤسای قوا هم همینطور. باید همه دارایی ها بررسی 
شود و شفاف باشد، بنابراین نگاه قانون اساسی به 

همه، یکی است.
نماینده پیشین مجلس شــورای اسالمی در 
پاسخ به پرســش خبرنگار پیام نو مبنی بر اینکه 
»چگونه می توان وحدت مدیریتی ایجاد و از اتالف 
هر چه بیشــتر منابع جلوگیری کرد؟«؛ تصریح 
کرد: مهم ترین مسئله ما در بحث حکمرانی، نبود 
یکپارچگی مدیریت در کشور است. در حقیقت 
منشأ ناکارآمدی هایی که در بخش های مختلف 
در کنار این خدمات دیده می شود؛ مدیریت موازی 
است که همواره به دنبال آن، اتالف منابع، فساد و در 

نتیجه تورم سرسام آور به وجود می آید.
به گفته صادقی، در حال حاضر مدل روشــن 
اقتصادی در کشــور نداریم. معلوم نیست از کدام 
یک از مدل های رایج دنیا برای اقتصاد اســتفاده 
می کنیم و اساساً خودمان چه مدل اقتصادی داریم. 
باید مشخص کنیم مدل اقتصادی-اسالمی چه 
مدلی است؟ بنابراین شاهد درهم ریختگی در مدل 
اقتصادی هستیم. حاکمیت در سطوحی پاسخگو، 
مسئولیت پذیر و شفاف نیســت. این موارد جزو 
بخش هایی است که مشــکل دارد؛ مسئله ای که 
رفته رفته از ســال های ۵7 و ۵8 شکل گرفته و تا 
ســال ۹۹ ادامه پیدا کرده و این سیاست ها منجر 

به حذف برخی بخش های جامعه از مشارکت در 
تصمیم گیری های سیاسی شده است.

وی ادامه داد: به حاشــیه رانده شدن تدریجی 
که در یکی، دو ســال اول خیلی دفعــی بود، کم 
کم بخش های زیادی از جامعــه را با قیودی که ما 
گذاشتیم، حذف کرد که خود می تواند تهدیدی 
برای حکمرانی ما محسوب شود. نظام حکمرانی 
خوب governance good که در دنیا معروف 
است، هشت شاخصه دارد؛ یکی از آنها این است که 
حکومت، شمولیت داشته باشد، یعنی همه اقشار 
جامعه را در بر بگیرد، ولی ما در این دربرگیرندگی، 

خیلی مشکل داریم. 
صادقی با بیان اینکه خوشبختانه اقلیت های 
مذهبی در قانون اساسی پیش بینی شده اند و در 
مجلس نماینده دارند، گفت: اما بسیاری از گرایش ها 
هســتند که تدریجاً از صحنه سیاسی ما حذف 
شده اند. شــاید در دوره جنگ و دوران فوق العاده 
کشور، امنیت توجیه داشــت، ولی همین قانون 
اساسی در اصل نهم خود می گوید: »امنیت و آزادی 

با یکدیگر هستند و از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.« 
نماینده مجلس دهم تأکید کرد: نمی توان به 
بهانه امنیت و حفظ تمامیت ارضــی، آزادی ها را 
محدود کرد، ولو با وضــع قانون. البته نمی توان به 
بهانه حفظ آزادی، به امنیت و تمامیت ارضی کشور 

نیز ضربه زد یا خلل وارد کرد. 
به گفته وی،  در زمان شاه، یکی از رویه های رایج 
این بود که هر کســی دم از مخالفت می زد، فوری 
برچسب بیگانه و وابستگی به بیگانه به او می زدند 
و کسی هم که دم از مبارزه با آزادی خواهی می زد، 
او را به بیگانگان منتسب می کردند و می گفتند: »او 
اخالل گر، خراب کار یا جاسوس است« و در نهایت 

مسئله تمامیت ارضی را مطرح می کردند.

خبرخبر

روحانی در آیین افتتاح طرح های ملی در حوزه روستایی و عشایری؛

 خدمات به عشایر و روستاییان را تا پایان دولت ادامه می دهیم
محمود صادقی در گفت وگو با پیام نو:

مجلس یازدهم کمترین میزان مشروعیت را دارد 


