
سئول باید بدهی ملت ایران را بی قید و شرط بپردازد

لزوم برخورد محکم با کره جنوبی
همدلی | در حالی که بازار لوازم خانگی ایران مملو از 
اجناس ساخت کره جنوبی بوده و از این منظر این کشور 
یکی از شــرکای بزرگ تجاری ایران بوده و در چند دهه 
اخیر نیز روایط گرمی در میان دوکشــور در جریان بوده 
است، اما به نظر می رسد که به تازگی مسئوالن این کشور 
تحت تاثیر برخی از کشورهای مخالف جمهوری اسالمی 
ایران، منشــی دیگر را برگزیده اند.حدود یک هفته پیش 
بود که این سیاست جدید در سخنان رئیس جمهور کره 
جنوبی خود را نشــان داد. او که به امارات متحده عربی 
سفر کرده بود، طی سخنانی عجیب مدعی شد که ایران 

دشمن ابوظبی است.
»یون سوگ یئول« که در حال بازدید از نیروهای کره 
جنوبی در امارات متحــده عربی بود خطاب به نیروهای 
کشورش گفت: »امارات کشور برادر ما است... امارات یک 
کشور خارجی به این نام نیست. اینجا، کشور شما است.«

وی اضافه کرد: »امنیت کشور برادر ما امنیت ما است. 
دشــمن امارات و بزرگترین تهدید علیه آن، ایران است 
و دشمن ما کره شــمالی است... ما با امارات در وضعیت 
مشــابهی قرار داریم.«این تحرکات در حالی اســت که 
سال هاست ایران هشت میلیارد اموال بلوکه شده در نزد 
این کشور دارد که اگرچه از شمول تحریم های متحدان 
آمریکا  خارج شده، اما دولت سئول همچنان از پرداخت 
آن ها به ایــران خودداری می کند. اقدامی که در روزهای 

اخیر واکنش مسئوالن کشور را برانگیخت.
روز گذشته ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: 
دولــت کره جنوبی باید بدهی ملــت ایران را بدون هیچ 
گونه قید و شــرط پرداخت کند.به گــزارش خبرگزاری 
صداوســیما، ناصر کنعانی در نشست خبری هفتگی در 
پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیما درباره بدقولی مکرر 
مقامات کره جنوبی در پرداخت بدهی شان به ایران )هفت 
میلیــارد دالر( و اظهارات ضدایرانــی آنان در عالی ترین 
ســطح و این که چرا وزارت امور خارجــه قصد ندارد با 
شکایت رســمی به مجامع حقوقی و قضایی بین المللی، 

حقوق ملت ایران را اســتیفاء کند، گفت:»مطالبات مالی 
جمهوری اســالمی ایران از کره جنوبی حق قانونی ملت 
ایران است و ضرورت پرداخت آن به هیچ موضوع دیگری 
مربوط نیســت و دولت این کشور متعهد و مسئول است 
که در چارچوب روابط دوجانبه، حقوق ملت ایران رو بی 

قید و شرط بپردازد.«
وی افزود:»مذاکرات در این باره در سطوح مختلف انجام 
شده اســت و ادامه دارد؛ متاسفانه همکاری کره جنوبی 
رضایت بخش نیســت و حتی در موارد غیرتحریمی هم 
اقدامات الزم را انجام نداده اســت. البته کمک جزئی در 
پرداخت بخشی از التزامات مالی مربوط به حق عضویت 
ایران در ســازمان ملل را از همان منابع پرداخت کرده، 
اما همکاری شایسته نبوده اســت و انتظارات جمهوری 

اسالمی ایران باقی است.«
کنعانی تاکید کرد:»جمهوری اســالمی برای استیفای 
این حق از شــیوه های مختلف اســتفاده خواهد کرد.« 
چندی پیش نیز یک دیپلمات ایرانی که با سیاست کره 
جنوبی اشــنایی دارد، در مورد بدهی های کره جنوبی به 
ایــران گفت:»ضرری که کره جنوبی بــه ایران وارد کرده 
است، بســیار بیشتر از هشت میلیارد دالر است و سئول 
باید آنرا پرداخت کند.« فریدون انتظاری ســفیر ســابق 
کشــورمان در ســئول در گفت وگو با ایرنا، در خصوص 
بدهی های میلیارد دالری کره جنوبی به ایران که در این 
کشور بلوکه شده است، گفت:»واقعیت مطلب این است 
که سال هاست پول ایران در کره جنوبی بالک شده است 
و اگر این پــول در چرخه اقتصادی ایران قرار می گرفت، 
قطعاً منافع زیادی برای کشور به همراه داشت. مسئوالن 
و مذاکره کننــدگان ما باید این موضــوع را با صراحت و 
قاطعیــت از طرف کره ای مطالبه کرده و به هیچ وجه در 
این زمینه کوتاه نیایند.« ســفیر ســابق ایران در سئول 
با بیان اینکه کره جنوبی به میزان هشــت میلیارد دالر 
از ایــران نفت خریداری کرده و با ایــن نفت، ده ها برابر 
سوده کرده اســت، اضافه کرد:»نفتی که به عنوان مواد 

اولیه پتروشیمی از آن استفاده کرده اند و با چندین برابر 
قیمت آن را فروخته  و حاال سیاست های آمریکا را دنبال 
می کنند.« وی در ادامه بــا تاکید بر اینکه بعد از خروج 
آمریکا از برجام، بســیاری از این شرکت ها ایران را ترک 
کردند و این توهین بزرگی به ایران بود، تصریح کرد: »به 
نظر من باید برخورد محکمی با کره جنوبی شود تا ما به 

نتیجه مطلوبی در این زمینه برسیم.«
انتظاری اظهار داشت:»کره ای ها خصلتی دارند که باید 
با آنها محکم صحبت کرد. در عین حال که مردم بســیار 
خوبی دارند، اما دولت شان تابع سیاست های آمریکا است؛ 

بنابراین باید خیلی محکم با آنها صحبت کرد.«
وی گفت: »اعتقاد من این اســت که ایران نباید درباره 
هشــت میلیارد دالر بحثی با کره جنوبی داشــته باشد؛ 
ضــرری که این عدم پرداخت به ایران وارد کرده اســت، 
بسیار بیشــتر از این مبلغ است. در طول این سال ها اگر 
این پول در چرخه اقتصاد ما قرار می گرفت، می توانستیم 
ماشین آالت و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان به ایران 
وارد کنیم که در این صورت سود و منافعی بسیار بیشتر 

از این مبلغ برای مردم ایران به همراه داشت.«
سفیر سابق کشورمان در سئول اضافه کرد:»به اعتقاد 
من، با فرض اینکه اگر بخواهیم از کره جنوبی در ازای این 
بدهی هشــت میلیارد دالری ۲۰ درصد کاال وارد کنیم، 
اجناسی خواهد بود که ما خودمان آن را تعیین می کنیم. 
اجناسی مثل ماشــین آالت صنعتی، تکنولوژی و امثال 

آن ها؛ نه لوازم خانگی.«
انتظاری در پایان با بیان اینکه ما دیپلماســی عمومی، 
دیپلماسی دو جانبه و دیپلماسی بین المللی داریم و باید 
در مجامع بین المللی از آنها شــکایت کنیم و در فضای 
مجــازی هم پیگیر مطالبات مان از کره جنوبی باشــیم، 
تاکید کــرد: »ایــران قدرتمند باید از موضــع قدرت با 
کره ای ها مذاکره کند و محکم باشــد و کره ای ها هم باید 
واقع بین باشند و از نظر من عالوه بر اصل پول، باید سود 

آن را نیز بپردازند.«

توصیه آیت اهلل جوادی آملی به مسئوالن

جلوی دزدی ها و غارت ها گرفته شود
حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی گفتند: »باید جلوی دزدی ها و غارت ها 

گرفته شود و معضل اشتغال، مسکن و گرانی حل شود تا موفق باشیم!«
به گزارش شــفقنا به نقل از دفتر این مرجع تقلید شــیعیان، حضرت آیت اهلل 
جوادی آملی در دیدار آقای مهدی عبدخدایی دبیر کل جمعیت فدائیان اســالم، 
اظهار داشتند: برای همه شهدا خصوصا این عزیزان )شهید نواب صفوی و فدائیان 
اسالم( از ذات اقدس الهی طلب مغفرت کرده و حشر ایشان را با اهل بیت )علیهم 
السالم( مســئلت می نماییم و امیدواریم که اگر دیگران حتی خود ما، راهیِ راه 
آنها نباشیم، حداقل راه آنها را نبندیم و راه شان را هموار کنیم تا روندگان این راه 

به آسانی راه را طی کنند.
ایشــان اظهار داشــتند: قصه و تاریخ دو نبش دارد: یک سوی به گذشته دارد 
که تاریخ اســت، یک ســوی به آینده دارد که پیام اســت. این راه را اهل بیت 
)علیهم الســالم( احیا کردند، اصلش از وجود مبارک علی  بن ابیطالب اســت که 
فرمودند برای من بی تفاوت است که به سراغ مرگ بروم یا او به سراغم بیاید! چرا 
که معتقد اســت مرگ را باید میراند! ماییم که مــرگ را می میرانیم، این مکتب 

ادامه داشت تا اینکه به وسیله امام راحل رضوان اهلل تعالی ظاهر شد.
ایشــان با بیان اینکه این مکتب می تواند افــرادی مانند نواب صفوی بپروراند، 
اظهار داشتند: ما اگر در جریان عزیزان فدایان اسالم چند نفر داشتیم که آن گونه 
بودند، در جنگ دفاع مقدس هشت ســاله ده ها نواب صفوی داشتیم! شهید نواب 
صفوی جوان تحصیل کرده بود، در تهران بزرگ شــده بــود، قم آمده بود، طلبه 
فاضلی بود، خیلی چیزها را شنیده بود و آن راه را انتخاب کرد اما عزیزانی بودند 
که جبهه رفتند و اصال نخواســتند تا نامی از آنها باقی بماند! خیلی از این شهداء 

که گمنام اند چون پالک ها را در شب عملیات می کندند و به میدان می رفتند!
ایشــان ادامه دادند: در صحنه کربال یک عابس بود کــه عریان به میدان آمد، 
اما در جنگ دفاع مقدس هشت ســاله، جوانان پاک زیادی داشتیم که پالک های 
خود را کندند و هیچ نام و نشانی از آنها نیست! ما عزیزانی داشتیم که در همین 
زمســتان کردستان، برای حفظ سنگرها آنقدر مقاومت کردند تا از سرما یخ زدند 
و به این شــکل به شهادت رسیدند! این اصل اول که این ها چکار کردند! اما اصل 

دوم این است که ما باید چه کنیم؟!
آیت اهلل جوادی آملی بیان داشــتند: در کتابی با نام اسدالغابه به معنای شیران 
بیشــه که سرگذشــت افراد خیلی شجاع نقل شده، نام شــخصیتی با نام احنف 
بن قیس آمده اســت که باید مورد توجه قرار گیرد، او در جلســه ای که اموی ها 
برگزار کرده تا ســختی ها، بی عرضه گی ها و گرانی ها را توجیه کنند، شرکت نمود. 
سخنران اموی می گفت: در قرآن آمده که رازق خداست و هر چه مصلحت بداند 
بر مردمش نازل می کند، خداوند برای شــما همیــن مقدار نازل کرده و اگر اهل 
تقوا باشــید گشایشــی بر زندگی شــما خواهد آمد، دیگر از گرانی و سختی چه 
شــکایتی دارید؟! احنف بن قیس برخاست و گفت: ای سخنران! اینجا سه مسئله 
اســت، چرا مغالطه می  کنی؟ در اینکه مخزن الهی نامتناهی است هیچ تردیدی 
نیست، مطلب دوم در اینکه ذات اقدس الهی از مخزن خود، روزی ما را حکیمانه 
و مهربانانه نازل می کند نیز حرفی نیســت، ما در این دو مورد، بنده خالص خدا 
هســتیم، اما اصل سومی هســت و آن اینکه ذات اقدس الهی حکیمانه برای ما 
روزی را نــازل کرده، ولی جنابعالی جلوی آنها را گرفته اید! تو نمی گذاری چیزی 

به ما برسد، ما روی این سومی مشکل داریم!
ایشــان بیان داشتند: ما همیشــه باید بدانیم این نظام ما نظام الهی است و تا 
ظهــور صاحب اصلی اش باید بماند اما برای حفــظ آن باید بدانیم که وظیفه مان 
چیست و چه کار باید انجام دهیم؟! باید جلوی دزدی ها و غارت ها گرفته شود و 

معضل اشتغال، مسکن و گرانی حل شود تا موفق باشیم!
ایشــان در پایان برای همه شــهداء خصوصا فدائیان اســالم و تمامی شهدای 
انقالب اســالمی از ذات اقدس الهــی، روح و ریحان و روضه و رضوان الهی طلب 
کــرده و اظهار امیدواری نمودند تا به برکت این ارواح و نفوس طیب و طاهر این 

نظام به صاحب اصلی اش برسد.

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

 تصمیم نهایی در مورد تروریستی خواندن سپاه 
روی میز شورای روابط خارجی اروپا قرار گرفت

 ایران - اروپا
 تقابل در نقطه جوش 

همدلی| وزرای خارجه کشــورهای اتحادیه اروپا 
روز گذشــته نشســت خود در چارچوب شورای 
روابط خارجی اروپا را در بروکســل آغاز کردند. 
در این طول این گردهمایی قرار اســت که طرح 
تصویب شــده پارلمــان اتحادیه اروپــا در مورد 
تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران جمهوری 
اســالمی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته و در 

نهایت تصمیم نهایی درباره اجرایی شــدن آن به 
بحث گذاشته شود. این در حالی است که موازی 
با این اقدام درباره ایران، روز گذشــته ریاســت 
شورای اتحادیه اروپا اعالم کرد که بسته تحریمی 
جدیدی علیه ایران در نظر گرفته شــده است که 
به ادعای آن ها، افراد ســرکوب گر را مورد هدف 
شرح در صفحه ۳ قرار می دهد. 

 مردی که نت ها را 
می کرد وزنامه  ر

به مناسبت درگذشت ناگهانی سیدابوالحسن مختاباد در غربت

توصیه آیت اهلل جوادی آملی
 به مسئوالن

جلوی دزدی ها و 
غارت ها گرفته شود

 از منفورترین نماینده
 تا محبوبترین نخست وزیر؛

همه های رکوردهای 
وینستون  چرچیل

لمس حقیقت و آمار دولت

زندگی روزمره یعنی زنده بودن، زیستن و زندگی 
کردن. زندگی از دل مواجهه، نزدیکی، هم زیســتی و 
رویدادهای واقعی در جهان شکل می گیرد. تمام این 
معانی را می توان به عنوان زیست روزمره نام گذاشت.

زیســت روزمره برای شهروندان قابل لمس است، 
شاید برای مردم زیست روزمره به کلمات و جمالت 
مرتب ختم نشــود، ولی بدون واسطه درک می شود، 
چرا که واسطه ای میان زندگی خودشان با واقعیت ها 
وجود ندارد. مردم بخش گســترده ای از تجربه خود 
در زمان گذشــته و حال را به واسطه زیستن درک 
می کنند. حتی اگر به بخش هــای آن آگاهی کامل 
نداشته باشند. نقش زیست روزمره آنقدر فربه است 
که برخی از تحلیل گران و جامعه  شناسان برای اثبات 
گفته های خویش به جای تکیه به آمارهای رســمی 
و انتخاب نظریه های روش  شــناختی و بهره جویی از 
نظریه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به زیست 
روزمره خود اشــاره می کنند. حــال همین امر برای 
شهروندانی که با رویدادها، وقایع، تصمیمات اقتصادی 
دولت مــردان و سیاســت گذاری ها مختلف روبهرو 
می شوند، از غلظت بیشتری برخودار است. به عبارتی، 
زیست روزمره تجربه مند در کلیت زندگی شهروندان 
دارای جایگاهی غیرقابل قیاس با سایر موارد از قبیل 
آموزش، تحصیل، اقتصاد، فرهنگ و سیاســت است 
و همین امر به عنــوان تمایزی میان زندگی روزمره 

شهروندان با سخنان سیاست مداران خواهد بود.
به عنوان مثال؛ زمانی که مسئوالن و مدیران ارشد 
اقتصادی از کاهش نرخ تورم، ارزان شــدن کاالهای 
اساسی و دسترسی آسان شهروندان به رفع نیازهای 
اقتصادی سخن می گویند، مخاطب این حرف ها به 
جای دقت به سخنان مسئول مربوطه و گوش سپردن 
به آمارهایی که ارایه شده و می شود به زیست روزمره 
خود رجوع و این همه گفته را با تجربه زندگی خود در 
زمان حال مقایسه می کند. شهروند شنونده ابتدا زیست 
روزمره خود را مورد سنجش قرار می دهد و تغییرات را 
بررسی می کند، سپس آن همه ادعا درباره اقتصاد را به 
تجربه زندگی خود حوالت می دهد. چنانچه گفتارهای 
مدیران با زندگی روزمره او مطابقت نداشــته باشد، 
بی شک آن همه تالش برای توجیه مخاطب از سوی 
مدیر ارشــد و رسانه هایی که گاه به مدافع بی چون و 
چرای سخنان مدیران تبدیل می شوند، به دیوار تجربه 
زیسته شهروندان برخورد خواهد کرد. آنچه این روزها 
از سوی مدیران دولتی و خصوصا در هنگام ارائه آمار 
از سوی ریاســت جمهوری در هنگام دفاع از الیحه 
بودجه ســال 14۰۲ درباره ارتقاء کاهش تورم، ایجاد 
یک میلیون شــغل به همراه کد ملی، دستاوردهای 
دولت در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش 
شــاخص های رشــد اقتصادی، افزایش فروش نفت 
بدون محدودیت، افزایش صادرات و وادارت کاالهای 
اساســی، تعامل با کشورهای آسیای میانه و افزایش 
صادرات محصوالت ایرانی به کشورهای حوزه خلیج 
فارس و.... بیان می شــود در نخستین ساعات طرح 
این مباحث با واکنش های منفی شــهروندان روبهرو 
می شود. گویی مدیران براســاس آمارهایی به شرح 
وضعیت امروز کشور می پردازند که این شرح جایی 
در زندگی مردم ندارد و یا بسیار کم رنگ است. برای 
مخاطب این ســوال پیش می آید؛ از سال گذشته تا 
به امروز نرخ دالر نزدیک به 75 درصد گران تر شده، 
به تعبیری ارزش ریال در مقابل ســایر ارزها کاهش 
چشم گیری یافته و به طبع آن قدرت خرید مردم نیز 
دستخوش تحوالت منفی شده است. همزمان نیز نرخ 
طال و سکه در حال جابهجایی خیره کننده است. اگر 
از این همه نیز بگذریم، رشد قیمت ها در بازار مسکن، 
خودرو و کاالهای اساسی نیز قابل چشم پوشی نیست، 
بنابراین کدام بخش از آمارهای ارایه شــده با زندگی 

روزمره مردم همخوانی دارد؟
بــه واقع؛ گفته هــای متقن و دقیق مســئوالن و 
مدیران ارشد اقتصادی زمانی از سوی شهروندان مورد 
پذیریش قرار می گیرد که تضادی میان زندگی روزمره 
و آمارهای اعالم شــده وجود نداشته باشد؛ در اینجا 
حضور کدام دولت و ســخن کدامین دولت مرد مهم 
نیست، اساس پذیریش اینگونه آمارهای تطبق آن با 
زندگی عادی است. آمارهایی که حداقل شمارگان قابل 
توجهی از شهروندان آن را در زندگی خود تجربه کرده 
باشند، در غیر این صورت به جای آنکه این همه گفته 
از ســوی مردم قبول واقع شود، شاهد بروز مخالفت  
و نفی ســخنان مسئوالن امر خواهیم بود. موضوعی 
که بیش از آنکه زمینه ساز آرامش ذهنی شهروندان 
و خوش بینی آنان نسبت به آینده را به همراه داشته 
باشد و بتواند افق روشن را برای مخاطبان ترسیم کند، 

باعث برهم زدن فضای فکری آنان خواهد شد.
مخالفت هــای کاربــران شــبکه های اجتماعی، 
رســانه های و حتــی مدافعان ســابق دولت پس از 
ســخنرانی اخیر رئیس دولت ســیزدهم در مجلس 
شــورای اسالمی نمونه ای بســیار واضح تضاد میان 
آمارهای اعالم شده و زیست روزمره شهروندان است.

   رضا صادقیان
     روزنامه نگار

سرمقاله نامه شورای رقابت مبنی بر توقف عرضه 
خودرو، بازار سرمایه را از صعود باز داشت

 تصادف بخشنامه ها 
در بورِس خودرو

جنجال برسر همایش »زنان تاثیرگذار« 
ادامه دارد

 هزینه های
 یک کنگره بی فایده

 سئول باید بدهی ملت ایران را
 بی قید و شرط بپردازد

 لزوم برخورد محکم 
با کره جنوبی

پاسخ اصالح طلبان به محمدجواد الریجانی:

مواضع شما به جاسوس 
معدوم نزدیک تر است 

سیاســت های  در  ثبــات  عــدم  همدلی| 
اقتصــادی یک بار دیگر دامن بازار ســرمایه 
را گرفت و شــاخص کل را از نفس انداخت. 
ماجرا از این قرار اســت که در حالی شورای 
رقابت در نامه ای خطاب به رئیس ســازمان 
بورس کلیه محصوالت دو خودروساز بزرگ 
)جز هایما و تارا( را انحصاری دانسته و اعالم 
کرده که باید خودروهای شاهین، دنا و پژو 
۲۰7 از بــورس کاال خارج شــوند که وزیر 
صمت تصریح کرده نامه شــورای رقابت را 

رویت نکرده و ...

18

غول اسفنجی که آب 
بختگان را می نوشد

 بررسی احداث واحد صنعتی جدید 
در گفت وگو با فعال محیط زیست

4

وضعیت معلوالن با شعار 
سید محرومان نمی خواند

 سخنگوی تشکل های مردم نهاد
 معلوالن در گفت وگو با همدلی:
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تسـلیـت
جناب آقای سیدعبدالحسین مختاباد

هنرمند پیشکسوت موسیقی ایران

درگذشت برادر هنرمند و هنرپرورتان سیدابوالحسن مختاباد روزنامه نگار، منتقد 
و پژوهشــگر نام دار حوزه موسیقی را به شما، خانواده گرامی تان و همه اهالی هنر و فرهنگ 
ایران زمین تسلیت می گوییم و برای آن عزیز سفرکرده بهشت برین، وبرای بازماندگان، سالمت 

وصبر را از درگاه خداوند مهربان خواهانیم.

 ولی اهلل شجاع پوریان
علی نامجو و رضا نامجو

با یادداشت هایی از:کامبیز نوروزی، علی نامجو، رضا نامجو، سجاد پورقناد


