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یکهفتهدیگرتبلیغاتآغازمیشود
شمارش معکوس برای انتخابات دور دوم مجلس

یــک هفته دیگر مهلت قانونی برای تبلیغــات دور دوم انتخابات مجلس 
دهم آغاز می شود و بر همین اساس جریان های سیاسی، نامزدها و طرفداران 
آنها بر تحرکات انتخاباتی خود شــدت بخشیده اند. هر چند که منع قانونی 
فعالیت های تبلیغی پیش از این تاریخ، مانع تسری شور و هیجان انتخاباتی 
در خیابان هاست، اما خالی بودن یک چهارم کرسی های دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی آنقدر وسوسه کننده هست که کاندیداها و جریان های فکری 
و سیاســی حامی شــان را به تکاپو وادارد. اگر چه یکسره شدن تکلیف 30 
کرسی تهران در دور اول باعث شده پایتخت در ظاهر از شور و نشاط انتخابات 
خالی باشــد، اما هســته اصلی تحرکات انتخاباتی دو جریان »اصالح طلبان 
حامیان دولت« و »اصولگرایان« در تهران، به قوت گذشته جلسات انتخاباتی 
را ادامه داده و درصدد هستند تا سهم بیشتری از صندلی های باقی مانده را 
از آن خود کنند، زیرا با وجود فتح تمام کرســی های تهران از سوی ائتالف 
اصالح طلبان و حامیان دولت، همچنین توفیقات »فهرســت امید« در سایر 
اســتان ها این جریان هنــوز نمی تواند مدعی داشــتن »اکثریت« مجلس 
آینده باشــند. بر همین اســاس اســت که محمدرضا عارف، رئیس شورای 
سیاستگذاری انتخاباتی اصالح طلبان به محض اعالم نتیجه مرحله اول تأکید 
کرد این جریان حداقل به 40 کرسی دیگر نیاز دارد تا بتواند اکثریت مجلس 
دهم را در اختیار بگیرد. آن ســوی ماجرا نیز اصولگرایانی هستند که اگرچه 
از نتیجه انتخابات تهران شــوکه شده اند اما همچنان مبارزه انتخاباتی را در 
21 اســتان دیگر ادامه می دهند تا با به دســت آوردن »اکثریت«، شکست 
سنگین در پایتخت را جبران کرده و زمام امور در مجلس را از دست ندهند. 
البته این جریان بعد از اعالم نتیجه دور نخســت انتخابات، کمتر در فضای 
رسانه ها به موضوع دور دوم انتخابات می پردازد و حتی برخی شایعات درباره 
تعطیلی شورای هماهنگی ائتالف اصولگرایان به گوش می رسد؛ چرا که بعد 
از انتخابات هفتم اسفندماه، کمتر خبری از تشکیل جلسات این شورا منتشر 
شده است و تشکیل کمیته ای 7 نفره از نمایندگان فعلی مجلس این گمانه 
را تقویت کرده اســت شورای ائتالف اصولگرایان عماًل به کار خود پایان داده 
است. با این همه دیگر اصولگرایان حاضر در صحنه، دلسرد نشده و همچنان 
به پیروزی می اندیشــند. در این میان، شمار باالی منتخبانی که نامشان در 
هیچ فهرســتی نبود، نامزدهای مســتقل را امیدوارتر کرده است تا آنها نیز 
بتواننــد در مرحلــه دوم- که رقبای کمتری وجــود دارد- گوی رقابت را از 

همتای اصالح طلب و اصولگرای خود بربایند.
ë کمالی:کارناقصبهنتیجهنمیرسد

هر چند دور دوم انتخابات مجالس گذشــته نیز در نوع خود حائز اهمیت 
اســت، اما برابری نسبی شــمار منتخبان اصالح طلب، اصولگرا و مستقل در 
مرحله اول انتخابات مجلس دهم، به نیمه دوم انتخابات اهمیت ویژه ای داده 
است؛ چرا که نتیجه این انتخابات مشخص خواهد کرد کدام جریان اکثریت 
مجلس دهم و دست باال را خواهد داشت. حسین کمالی، دبیر حزب اسالمی 
کار مانند دیگر اصالح طلبان معتقد است نباید کار را تمام شده تلقی کرد زیرا 
درســت است که اصالح طلبان فعاًل اکثریت را دارند، اما اگر مردم در دور دوم 
انتخابات به صورت جدی وارد صحنه نشوند، نتیجه برعکس شده و اصولگرایان 
در اکثریت قرار می گیرند و آن موقع اســت که اصالح طلبان و حامیان دولت 
نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند. او در گفت وگو با »ایران« با بیان 
اینکه »کار ناقص، مردم را بر ســرمنزل مقصود نمی رساند« فضای انتخاباتی 
حاکم در حوزه های انتخابیه را پرشــور توصیــف و در عین حال تأکید کرد 
اصالح طلبان درصدد هســتند در این دوره نیز آرای خاموش و خاکستری را 

به میدان بیاورند.
ë موسویتبریزی:شرکتدرمرحلهدومهمتکلیفاست

حسین موســوی تبریزی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه 
قــم نیز با تأکید بر اینکه »دور دوم انتخابات با دور اول هیچ فرقی ندارد«، به 
»ایران« گفت: موضوع اصلی در انتخابات، تعیین »سرنوشت« است؛ بحث بر 
سر تکلیف و تعارف و منت نیست. او با یادآوری حوزه وسیع اختیارات مجلس 
شورای اسالمی در بعد قانونگذاری و نظارتی، بر تأثیر فعالیت ها و مصوبات این 
نهاد بر دو قوه مجریه و قضاییه تأکید کرد و گفت: در مجلس شورای اسالمی 
قوانینی تصویب می شــود که نه تنها بر سرنوشت فرزندان، بلکه بر سرنوشت 
فرزنــدان فرزندان مان نیز تأثیر دارد؛ لذا نمی توان به رأی دادن در مرحله اول 

اکتفا کرد. 
ادامهدرصفحه3

جوالن غبار و باران در خوزستان
گروهاجتماعي-زهراكشــوري: گزارش هاي رســیده از جنوب كشور از 
تعطیلي مدارس و دانشگاه ها در 18 شهر خوزستان و مدارس شهر خرم آباد در غرب 
كشور به دلیل بارش هاي شدید و سیالب خبر مي دهد. »علي اكبر شمسي پور« اقلیم 
شناس و مدیر گروه جغرافیاي طبیعي دانشگاه تهران در گفت و گو با روزنامه ایران 
وقوع باران هاي شدید و سیل آسا در استان هاي خوزستان، لرستان، زنجان، كرج و... 
را ناشــي از پدیده تغییر اقلیم مي داند كه به گفته او به »تأخیر زماني« در بارش ها 
در ایران منجر شده ست. این تغییر زماني آن طور كه شمسي پور مي گوید به بیشتر 
شدن تمركز بارندگي ها در »پاییز« و »بهار« منجر شده و زمستان را بي مفهوم ساخته 
است. او به خشك شدن نسبي زمســتان - با وجود بحث هایي چون ال نینو - در 
سال هاي اخیر اشاره مي كند و هسته اصلي تمركز بارش هاي پاییزه و بهاره را غرب 
كشور مي داند.  »شمسي پور« منشأ بارش هاي اخیر را سامانه بارشي دریاي سرخ و 
مدیترانه عنوان می کند. وي بارندگي هاي بهار كشــور را عادي نمي داند و مي گوید: 
»براي همین از آنها به عنوان ناهنجاري یاد مي شود.« این استاد دانشگاه تغییر اقلیم 
را داراي یكسري پیامدها چون افزایش گرمایش و ناهنجاري هاي بارشي مي داند و 
از احتمال ادامه این ناهنجاري ها در سال هاي آتي خبر مي دهد و مي گوید: »معمواًل 
مقدار و مكان این ناهنجاري ها متغیر اســت. مثاًل سال گذشته این اتفاق در دامنه 
غربي زاگرس افتاد.« اشاره او به بارندگي اواخر زمستان دو سال گذشته »كوهرنگ« 
در منطقه چهارمحال و بختیاري است كه شمسي پور میزان آن بارندگي را در طول 
50-40 ســال گذشته منطقه بي سابقه بیان می کند. به گفته او این بارش 1200 
میلیمتر در سال بود در حالي كه میزان بارندگي این منطقه در طول سال هاي عادي 
بین 750 تا 800 میلي متر است.« او بارندگي سال گذشته كوهرنگ را سیالبي بدون 
اثر مثبت ارزیابي مي كند و مي گوید: »چون تغذیه رودخانه هاي منطقه كوهستاني 
ناشي از برف است و زماني كه باران مي آید، رودخانه ها طغیان مي كنند، دبي آنها باال 
مي رود، اواخر تابستان این دبي پایین مي آید و رودخانه ها فصلي مي شوند.« البته او 
اعتقاد دارد كه باریدن این باران ها خیلي بهتر از نباریدن است. این اقلیم شناس هشدار 
مي دهد كه نباید گول بارش هاي اخیــر را خورد و باید با آبخیزداري و آبخوانداري 
این بارش ها را به سمت سفره هاي آب زیرزمیني سوق داد و پیش بیني مي كند كه 

زمستان ها در سال هاي آتي گرم تر شود: »دیگر برف نخواهیم داشت.«
ë آمادهباشدرخوزستان

مجتبي گهستوني، روزنامه نگار و فعال حوزه گردشگري و محیط زیست خوزستان 
در گفت و گو با روزنامه ایران وضعیت هواي استان را بسیار نامطلوب توصیف مي كند 
و مي گوید: »سه شنبه شب در اینجا وضعیت بغرنجی حاکم بود. ستاد مدیریت بحران 
اســتان هنوز هم در آماده باش قرار دارد.« گهستوني از طغیان رودخانه هاي شمال 
خوزستان بویژه باغملك خبر مي دهد و مي گوید: »باد شدید شهروندان خوزستاني 
را خانه نشین كرده اســت.«  افتادن پایه هاي برق، دكل ها و سقوط درختان اجازه 
نمي دهد شــهروندان با خیال راحت در خیابان ها تردد كنند. گهستوني مي گوید: 
»ارتباطات روزمره ما تحت تأثیر قرار گرفته اســت. جاي نگراني زیادي وجود دارد. 
مي ترسیم بچه ها از خانه ها بیرون بروند.« او سرعت باد در اهواز را بسیار شدید عنوان 
مي كند و مي گوید: »گرد و غبار ها روي زندگي مردم سایه سنگیني انداخته وانگیزه 
ماندگاري را در خوزستان پایین آورده است.« »فاطمه باورصاد« روزنامه نگار اهوازي 
هم در گفت و گو با روزنامه ایران، شرایط بحراني خوزستان را چهارفصل مي داند. در 
زمستان ها وارونگي هوا گلوي شهر را مي فشارد در تابستان گرما. تردد در شهر سخت 
اســت و سیستم حمل و نقل عمومي مطلوب نیست: »نه اتوبوس ها كولر دارند ونه 
جایگاه ایســتگاه ها.« حاال گرد و خاك را هم به این مشكالت اضافه كنید: »اصاًل 
نمي تــوان از خانه بیرون رفت.« البته گردو غبار به بیرون از منازل و ادارات محدود 
نمي شــوند: »وقتي صبح پشت رایانه مي نشینم، آنقدر گرد و غبار روي آن نشسته 
كه جاي موس روي میز حك شده اســت.« لیوان ها ردپاي خاكي خودشان را جا 
گذاشــته اند. همه زندگي زیر الیه اي از خاك دفن شده است. این توصیف باورصاد 
از روزهاي عادي زندگي در خوزستان است: »اگر گرد و غبار بیاید كه دیگر زندگي 

تعطیل مي شود. دیروز هوا كاماًل نارنجي بود و به قهوه اي مي زد.« 
او مي گوید: »بســیاري از خانواده هاي خوزستاني خرید را به صورت هفتگي 
انجــام مي دهند چون احتمال مي دهند كه گرد و غبار در روز بعد به آنها اجازه 
خروج از منزل را ندهد.« آلودگي هوا در سال گذشته به توزیع شیر و ماسك در 
سطح شهر منجر شد اما باورصاد مي گوید: »امسال به دلیل اختالف نظرهایی كه 
وجود دارد از شــیر و ماسك هم خبري نیست.« اما این پایان درد دل هاي این 
شهروند خوزستاني نیست. او كمبود بیمارستان ها در زماني كه گرد و غبارها نفس 
شهروندان را به شماره مي اندازد را یكي دیگر از مشكالت جدي استاني مي داند 
كه حاال سیالب تغییر اقلیم عالوه بر گرد و غبار هاي سمج دودهه اخیر، به كمین 

آن نشسته است.

برایشرکتدراجالسسازمانهمکاریاسالمی
روحانی به ترکیه رفت

رئیس جمهوري، تروریسم، افراط گرایی و فرقه گرایی را از معضالت کنونی جهان 
اسالم برشمرد و با اشاره به اجالس سران کشورهای اسالمی در استانبول تأکید کرد 
که جمهوری اسالمی ایران امیدوار است در این نشست برای رفع اختالفات و تقویت 
وحدت در دنیای اسالم و بویژه در زمینه هماهنگی برای مبارزه با تروریسم، بحث های 
راهگشایی مطرح شــود.  به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
عصر روز گذشــته ]چهارشنبه[ و پیش از ترک تهران برای شرکت در اجالس سران 
57 کشورعضو سازمان همکاری  اسالمی )OIC( در استانبول، اظهار داشت: اجالس 
سران کشورهای اسالمی از اینکه همه کشورهای اسالمی را مخصوصًا در شرایط امروز 
دنیای اسالم، دور یک میز جمع می کند، حائز اهمیت است. رئیس جمهوري با اشاره 
به مشکالتی که تروریسم، افراط گرایی و فرقه گرایی و همچنین تجاوز برخی کشورها 
به کشورهای دیگر ایجاد کرده است، گفت: وحدت میان امت اسالمی و رفع اختالفات 
در جهان اسالم و مهم تر از همه حمایت از ملت مظلوم فلسطین و احقاق حقوق آنان، 
از اهداف مهم سازمان همکاری اسالمی است. روحانی شب گذشته وارد استانبول شد.

بااجراي۷۵میلیارددالرطرح
ايران بزرگترين تولیدكننده پتروشیمي جهان مي شود

معــاون اول رئیس جمهوري گفت: در حال حاضر 75 میلیارد دالر طرح جدید در 
صنعت پتروشــیمي در حال اجراست كه امیدواریم با اتمام این طرح ها، رتبه نخست 
پتروشیمي جهان را در صادرات و تولید به دست آوریم. اسحاق جهانگیري روزگذشته 
در مراسم آغاز به كار نمایشگاه ایران پالست با اشاره به اینكه جامعه مدني ایران پذیرفته 
اولویت نخســتین كشور، حل مشكالت اقتصادي است، تصریح كرد: اقتصاد مقاومتي 
گفتمان مشترك همه مردم است كه خوشبختانه تمام آحاد جامعه آن را پذیرفته اند. 
همچنین بیژن زنگنه وزیر نفت در این آیین گفت: ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمي 
امســال 25 درصد اضافه خواهد شد. بیژن زنگنه اظهار داشت: شاید مهم ترین بخش 
سیاست هاي اقتصادي مقاومتي در حوزه كاري ما، كاهش خام فروشي و تكمیل زنجیره 
ارزش باشــد و نمایشگاه دهم نیز در شرایطي برگزار مي شود كه تحریم هاي تحمیلي 

برداشته شده و در موقعیت اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتي هستیم. 

مصوبه  يارانه ای در ترازوی نقد
اول دفتر

پرداخت یارانه نقدي به شیوه كنوني، به خودی خود، 
کشور را دچار مشکالت عدیده ای کرده و همانند بمبی  
ساعتی است که پایه های اقتصاد را تهدید می کند. در 
چنین شرایط حساسی ، تصویب حذف 24 میلیون یارانه 
بگیر ، بدون دادن مهلت کافی به دولت برای شناسایی 
دقیق پردرآمدها ، اقدامی خطرناک اســت.  نکته قابل 

تأمل این رخداد آن است که  این مصوبه از مجلسی بیرون آمده که نمایندگان آن، با 
انحراف اجراي قانون هدفمندی یارانه ها در دولت گذشته كنار آمده اند اما  اكنون براي 
دولتــي، قانونی بحث برانگیز وضع كرده اند كه براي کاهش پیامدهای منفی  اجرای 
همین قانون، گام هاي بلندي برداشــته است. معترضان امروز، باید در زمان انحراف 
قانون هدفمندی یارانه ها اعتراض كرده و مانــع افتادن ایرانیان در دام یارانه نقدی 
می شدند.  اشتباه سهمناک آن دولت ، با سکوت بدرقه شد و  امروز دولت دیگري که 

نقشی در این بیراهه نداشته ، روی صندلی اتهام نشانده شده است. 
كســاني كه با انحراف از قانون، شــیوه فعلي پرداخت یارانه نقدي را انتخاب 
كردند، مي دانستند كه دولت بعدي را وارد چالشي مي كنند كه به سادگي قابل 
حل و فصل نیســت. در شرایطي كه دولت روحاني با وجود مخالفت با پرداخت 
یارانه ها به شــیوه فعلي و با وجود انجام این تعهد دشوار، توانسته گام هاي بسیار 
خوبي براي مدیریت این مسأله بردارد ازجمله، با حذف نزدیك به 3 میلیون نفر 
از فهرست یارانه بگیران در ابتداي فعالیت دولت، ماهانه نزدیك به 130 میلیارد 
تومان و ساالنه حدود یك و نیم هزار میلیارد تومان از مبلغ نهایي یارانه هاي نقدي 

واریز شده به حساب یارانه بگیران، كاسته شد.
در چنین شــرایطي، اگر مجلس به دولت ، امكان بدهد تا با همین طمأنینه 
و اندكي ســرعت بیشتر، به حذف یارانه بگیران پردرآمد اقدام كند، حركت بسیار 
دقیق تري شکل خواهد گرفت. درغیر این صورت، طرح مصوب مجلس براي حذف 
یارانه بگیران غیرنیازمند در سال 95، دقیقًا و مجدداً همان مشكالتي را به دنبال 
خواهد داشت كه همه راه حل هاي دیگر از این دست در سال هاي اخیر داشته اند. 
اساســًا تشخیص اینكه چه كساني كمتر یا بیشتر از 3 میلیون تومان در ماه 
درآمد دارند، بسیار دشوار است، زیرا اطالعات دقیقي در اختیار دولت نیست. از 
ســوي دیگر، این مالك به هیچ وجه عادالنه نیســت. زیرا ممكن است درآمد 3 
میلیون توماني یك خانوار 6 نفره تهراني، كفــاف نیازهاي ماهانه آنان را ندهد، 
اما همین مقدار براي چنین خانواري در شــهر دیگري مازاد بر نیاز آنان باشــد. 
ضمن اینكه این مالك درآمدي، دیگر وضعیت خانواده ها، همچون داشتن بیمار 
صعب العالجي، بیكاري و مشكالت دیگر را در نظر نمي گیرد، امري كه سبب دور 

شدن بیش از پیش این مصوبه از عدالت مورد نظر تصویب كنندگان مي شود.  
باید در نظر داشت كه جامعه اطالعاتي كشور بسیار ضعیف است، در كشوري 
زندگي مي كنیم كه كم ترین اطالعات درباره خانواده و درآمدها وجود دارد و 30 

تا 40 درصد اقتصاد، زیرزمیني است. 
هدفگــذاري 24 میلیون نفــري براي حذف یارانه بگیران نقدي نیز بســیار 
غیرواقعي اســت. زیرا درون دهك هاي درآمــدي جامعه چند »صدك« یا دهم 
دهك بسیار مرفه قرار دارند. به عبارت دیگر، تعداد خانواده هاي بسیار مرفه ایران 
قطعًا كمتر از 200 هزار خانوار اســت كه با احتساب همه اعضاي خانواده، حدود 
800 هزار نفر یعني یك درصد جامعه ایران را شامل مي شوند، نه 30 درصد یا 24 
میلیون نفر. از زاویه اي دیگر، مالك »دهك بندي«، طبقه بندي و طبقه متوسط 
جامعه ایران را نادیده مي گیرد. »دهك بندي« تنها یك شیوه آمارگیري است و 

اساسًا نمي تواند طبقات اجتماعي و ویژگي هاي هر طبقه را توضیح دهد. 
بر این باورم كه 9 دهك جامعه ایران جزو طبقه متوسط به پایین قرار گرفته اند. 
زیرا در 10 سال گذشته جامعه ایران بشدت دوقطبي شده و بخش زیادي از ثروت 
كشــور در دهك دهم یا »10 صدك« باالي جامعه ایــران یعني »نیم دهک« 
جمعیت كشور متراكم شده است. از این نظر، تنها 7 تا 10 میلیون ایراني شایسته 
هستند یارانه نگیرند. روشن است كه جراحي چنین ساختار اقتصادي و اجتماعي 
پیچیده اي، به ابزارهاي دقیق و حوصله فراوان احتیاج دارد. از این رو مي توانیم از 
دولت روحاني بخواهیم كه با سرعت عمل بیشتري این كار را انجام دهد، اما این 

نباید به معني كاهش دقت دولت باشد. 
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