
رئي��س خان��ه اح��زاب ب��ا انتقاد از موضع صدا و س��يما در 
اعتراضات اخير گفت: صدا س��يما سياس��تي پيش گرفت 
که اين ها عامل بيگانه بودند، اگر اين ها عامل بيگانه بودند، 
آيا با غربي ها و رييس جمهورآمريکا و نخست وزير اسرائيل 

ارتباط داشتند؟
ب��ه گ��زارش ايلن��ا حس��ين کمالي در پنجمي��ن کنگره 
ح��زب همبس��تگي ايران اس��امي به خاط��رات خود با 
مرحوم هاشمي رفس��نجاني اش��اره کرد و گف��ت: بنده از 
نزديک در خدمت آقاي هاش��مي بودم و خاطرات زيادي 
دارم که برخي محرمانه اس��ت که گفتن آن ش��ايد براي 

بعضي مشکل ايجاد کند.
وزي��ر کار دولت هاش��مي و خاتمي ب��ه حوادث س��ال ۸۸ 
اش��اره کرد و گفت وقتي مس��ئله نماز جمعه پيش آمد، 
آقاي هاشمي با افراد زيادي مشورت مي کردند و با من هم 
مش��ورت کردند. به ايش��ان گفتم مسائل که به اين شکل 
حل و فصل نمي شود. بايد گفتگوي ملي صورت گيرد و 
به آرامي مس��ايل را در جامعه مطرح کنيم و حضور ش��ما 
مي تواند تاثير داش��ته باش��د اما ايش��ان گفتند اين مسائل 
ب��راي من اعتقادي اس��ت و نمي توان��م از اعتقاداتم عبور 
کنم و در آن خطبه اي که در نماز جمعه خواندند به دنبال 

آن بحث بود. 
رئيس خانه احزاب به فعاليت هاي اين مجموعه اشاره کرد و 
گفت در خانه احزاب سه قانون جرم سياسي، قانون تشکيل 

احزاب و قانون انتخابات را مورد بررسي قرا داديم.
وي با انتقاد از سيستم فعاليت احزاب در کشور گفت: اين 

فعاليت ها کافي و خوب نيست ضمن اينکه نگاه احزاب در 
حاکميت مطلوب نيست. همه چيز بايد در جهت فعاليت 
احزاب ش��کل گيرد. متاس��فانه احزاب به درستي آموزش 
نديدن��د که بتوانند در سيس��تم رقابت��ي و برنامه اي کار و 
فعاليت کنند. وي به جاي خالي نقش احزاب در کش��ور 
اش��اره کرد و گفت بعد از وقايع اخير برخي احزاب گفتند 
باي��د گفتگو هاي��ي صورت گيرد ام��ا بعضي اصولگرايان 
گفتند اول بايد تکليفش��ان را در ۸۸ مش��خص کنند بعد 
براي گفتگو بنشينند. من فکر مي کنيم شايد عاقانه اين 
باش��د که به جاي حرف کودکانه و س��اده لوحانه به حرف 
مردم گوش مي داديم. به هر حال عده اي آمدند و اعتراض 
کردند و مسائلي داشتند. آيا جايي تجزيه علمي شد که اين 
مردم براي چه به خيابان ها آمدند و چه گفتند؟ کمالي به 
انتقاد از رويه صدا و سيما در پوشش اعتراضات اخير گفت 
صداوسيما سياستي پيش گرفت که اين ها عامل بيگانه 
بودن��د. ام��ا اگر اين ها عامل بيگان��ه بودند، آيا با غربي ها 

و رييس جمهورآمريکا و نخس��ت وزير اس��رائيل ارتباط 
داش��تند؟ آيا نمي خواهيم يک بار هم که ش��ده با مس��ائل 

اجتماعي روبرو شويم؟
 اين فعال سياسي اصاح طلب تصريح کرد: زمينه هايي 
به وجود آمده و عده اي در خيابان اعتراض کردند. گرچه 
روشي که اتخاذ شد مبني بر آتش زدن و داد و بيداد درست 
نبود اما دليلش اين اس��ت که روش منطقي را در جامعه 
تروي��ج نکردي��م و موقعيتي به وجود نياورديم که افراد به 
شکل مناسب حرفشان را به گوش مسئوالن برسانند. در 
حالت عادي چقدر به مشکات مردم رسيدگي کرديم؟ چند 
ميليون بيکار در کشور داريم چقدر دچار افسردگي و اعتياد 
و طاق شده اند؟ اين مسائل را بايد مهم شمرد و ارزيابي 

آن توسط دولت و حکومت صورت بگيرد.
 وي افزود: وقتي افراد اعتراض مي کنند، نمي آييم ببينيم 
مشکل چيست و راه حل پيدا کنيم زود مي گوييم وابسته 
عامل بيگانه هستيد و بد ترين سياست ها را پيش مي گيريم. 
به فرزندان مملکت اتهام مي زنيم عامل بيگانه هستيد و 

مي خواهيم مشکات را اينگونه حل کنيم.
 کمالي تصريح کرد گفته شده احزاب و گروه ها، برنامه در 
کليه مسايل ندارند اما ما برنامه داشتيم و مدت ها کار کرديم 
و برنامه ما در زمينه اقتصاد و فرهنگ و اجتماع ارائه شد اما 
نتيجه نگرفتيم چون برنامه ها به صورتي نيست که رقابت 
به صورت سياست احزاب باشد و برنامه ها باهم رقابت کنند 
و هنوز ياد نگرفتيم براساس برنامه پيش رويم و مسائل را 

به شيوه مدني و درست حل و فصل کنيم. 

مجي��د انصاری گفت: هنوز تحزب به معنای گس��ترده 
آن در کشور ما شکل نگرفته و بايد احزاب قدرتمند در 

کشور شکل بگيرند.
به گزارش ايس��نا، حجت االس��ام مجيد انصاری در 
پنجمين کنگره حزب همبستگی ايران اسامی اظهار 
کرد: بايد گفت وگو نسبت به احزاب شکل بگيرد و جا دارد 
احزاب مختلف کشور با يکديگر بنشينند و اتفاقات اخير را 

بررسی کنند که چرا چنين اتفاقاتی رخ داده است.
وی اف��زود: مس��اله ح��زب برای اقناع م��ردم و نمايش 
دموکراسی در قانون اساسی ايران مورد توجه ويژه قرار 
گرفت ولی هنوز  تحزب به معنای گس��ترده و موثر آن 

در کشور شکل نگرفته است.
انصاری خاطرنشان کرد: تحزب به معنای واقعی کلمه 
در اس��ام همزمان با طلوع اس��ام ش��روع شد؛ از آنجا 
ک��ه پيامب��ر )ص( در مکه بنيان يک حزب عدالتخواه و 
اخاق مدار را با جوانان مکه گذاش��تند که با فس��ادهای 

دوران جاهلی مکه مبارزه کنند.
وی با اشاره به مساله امر به معروف و نهی از منکر اظهار 
کرد: نهی از منکر و امر به معروف يکی از ارکان تشريع 
و فروع دين اس��ت که يکی از کارکردهای مهم احزاب 
اين مس��اله اس��ت که آن را در رابطه با عملکرد دولت ها 

می توانند انجام دهند.
انص��اری در ادام��ه گفت: چاره ای جز تش��کيل احزاب 
قدرتمند نداريم تا ماهيت امر به معروف و نهی از منکر 
را بفهمن��د و ت��وان ام��ر و نهی ک��ردن را به گونه ای که 
موثر باشد پيدا کنند و اين امر جز با هم افزايی مردم در 

قالب حزب امکان پذير نيست.
انص��اری گف��ت: جلوگيری از فروپاش��ی قدرت ها جز با 
ش��ناخت عمومی مردم از طريق احزاب آگاه به مس��ائل 

امکان پذير نيست.
وی اظهار کرد: نکته مهم ديگر اين است که قرآن جامعه 

اسامی را امر به مشورت کرده و حتی به شخصی مثل 
پيامبر )ص( هم امر شده که در امور جامعه مشورت کند، 
البته مش��ورت نه به معنای اينکه با آحاد جامعه صورت 
گيرد بلکه بدين معنا که تشکل حزبی وجود داشته باشد 
و اين مس��اله جز با وجود س��اختارها و کانون های حزبی 

شکل نمی گيرد.
انصاری تصريح کرد: از زاويه مشارکت نيز احزاب مهم 
هس��تند، وقتی مشکات را در جامعه سامان نمی دهيم 
اعتراضات شکل می گيرد و بعد با معترضين هم برخورد 
می کني��م. آي��ا جايی تعيين کرده ايم ک��ه مردم بتوانند 

اعتراضات خود را در آنجا مطرح کنند.
وی با اش��اره به مس��اله تعدد احزاب گفت: تعدد بيش از 
حد احزاب در کشور نکته مطلوبی نيست. اگر می خواهند 
احزاب موثر باش��ند بايد دو يا س��ه حزب اثرگذار داش��ته 

باشيم. 
انصاری خاطرنش��ان کرد: کس��انی هستند که با حزب 
در کش��ور مخالفت می کنند و هنوز هم حزبی بودن در 
کش��ور امری منفی تلقی می ش��ود. اينکه بعضی مثا در 
رس��انه ملی اعام می کنند که وابس��ته حزب نيس��تند، 
پذيرفته شده نيست. وی افزود: احزاب برای اين تشکيل 
می ش��وند که قدرت سياس��ی را بدس��ت بگيرند  و اگر 
اينگونه نيست حزب را برای چه می خواهند؟ حتی پيامبر 

)ص( و اميرالمومنين )ع( هم برای کسب قدرت تاش 
می کردن��د ام��ا قدرتی که در خدمت مردم و آرمان های 

جامعه باشد.
انصاری اظهار کرد: مردم به عنوان و برند رای دادند و 
برند بر اس��اس يکس��ری شعارها و برنامه ها ايجاد شده 
است. تعهد حزبی منافاتی با تعهد با خدا و دين ندارد و 

بايد به رای اکثريت احترام بگذاريم.
انصاری در ادامه صحبت های خود با اش��اره به س��الگرد 
مرح��وم آيت اهلل هاش��می اظهار ک��رد: روحانی بزرگ 
مرح��وم آي��ت اهلل هاش��می رفس��نجانی نقش بزرگی 
در ش��کل گي��ری پي��روزی انقاب، ادام��ه و تثبيت آن 
داش��تند و کارنام��ه درخش��ان اي��ن ش��خصيت بزرگ 
 مشحون همين خدمات ماندگار در تاريخ معاصر ايران

 است.
وی خاطرنشان کرد: مرحوم هاشمی رفسنجانی در حوزه 
م��ردم س��االری و دفاع از حق��وق مردم حرکت در مدار 
اعتدال با احترام به همه اقوام و اشخاص را مد نظر قرار 
داده بودند و از جمله خصوصيات بارز ايشان صداقت در 
گفتار و کردار، تحمل بی نظير برای پذيرش مسئوليت 
و حض��ور در مي��دان ت��ا پای جان قبل و بعد از پيروزی را 

در کارنامه خود دارد.
انصاری يادآور ش��د: آيت اهلل هاش��می از معدود کسانی 
بود که در مس��ير مبارزه از دوران جوانی مانند عاش��ق 
بی قرار و مبارزی بس��يار باهوش و فداکار بارها تا مرز 
شهادت پيش رفت و از جمله اشخاصی بود که شکنجه 
های طاقت فرس��ا تا مرز گرفتن جان را ديد و با وجود 
آنکه س��امتی اش به ش��دت تهديد می ش��د اما در اين 
شرايط لبريز از اميد به آينده بود و از ويژگی های بزرگ 
آيت اهلل هاشمی رفسنجانی  روح پر اميد او بود، اميدی 
که با موانع هرگز نااميد نمی شد و در ميان ويژگی های 

متعدد ايشان اين مساله برجسته تر بود.

لزوم آموزش رفتارهاي اعتراض مدني به مردم   ضرورت شکل گیری احزاب قدرتمند در کشور
رييس خانه احزاب از تهمت عامل بيگانه زدن به معترضان انتقاد کرد؛ انصاری حزب را اقناع مردم و نمايش دموکراسی دانست؛

ادامه از همین صفحه
... اکن��ون اروپ��ا گرفت��ار رفتارهاي اي��ن چنيني ازيونان تا 
فرانسه است ؛آمريکا هم درگرداب ترامپيسم درحال غرق 
شدن.اما به راستي پوپوليست ها چه کساني هستند و چه 
مي گويند؟پرداختن کامل به اين موضوع دراين نوشتاراماکن 
پذيرنيست اما به قدررفع تشنگي مي توان درباره اين تفکر 
درحال گسترش نوشت وتفاوت ها آن را درجهان به سنجش 
نشست.نخس��ت بايد اعتراف کنيم که يک تعريف واحد 
براي پوپوليسم وجود ندارد.درمقاطع مختلف ازآن تعاريف 
متفاوت وگاه متعارضي هم صورت گرفته است.بطورمثال 
دراواخردهه 1960 بحث پوپوليسم درميانه جدل ها درباره 
استعمارزدايي وحدس وگمان ها درخصوص رعيت پروري 
وحتي نزديک ش��دن به ايده کمونيس��م ومائوييسم مورد 
ارزيابي قرارمي گرفت."کاس موده "جامعه شناس هلندي 
پوپوليسم را واکنش دموکراتيک غيرليبرال ها به ليبراليسم 
غير دموکراتيک تعريف مي کند.بين اين دونگاه تفاوت هاي 
بس��ياري وجود دارد.اين درحالي اس��ت که درآمريکا واژه 
پوپوليسم اغلب با ايده يک مساوات طلب چپ اصيل تعريف 

وتبيين وحتي معادل ش��ناخته مي شد.درهمين سال هاي 
اخيرجنبش "تي پارتي" و" تس��خير وال اس��تريت" هم 
درميانه تفکر پوپوليست ها دسته بندي مي شود اما اينکه 
بواقع وجوه مش��ترک پوپوليس��م چيست وآيا مي توان به 
اشتراکات قابل اعتماد درنحله هاي مختلف پوپوليست ها 
دس��ت يافت؟بايد پاس��خ داد"آري" مي شود به چارچوب 
نظري کلي دست يافت و پوپوليست ها را براساس آن دسته 
بندي و نه تعريف کرد.درصورت چنين تبييني ترامپ وبابي 
سندرزدرآمريکا را همزمان مي توان با چاوز و احمدي نژاد 
درايران تابع يک نگاه دانست.آن هم پوپوليسم است.اين 
واژه درحقيقت بيانگر نوعي عصيان عليه وضع موجود حاکم 
در کشورهاس��ت.البته دراين ش��رايط پوپوليسم به منطق 
دروني خود رجوع مي کند وکاري به استياي تفکرحاکم که 
مي تواند تفکر ليبراليسم تا دموکراسي يا حتي هرنوع ديگري 
ازنظام حاکم باشد؛ندارد.ش��ورش وعصيان ساختارمند به 
رهب��ري اف��رادي که از درون وضع موجود س��ربرآورده اند 
ويژگي مشترک اين نوع نگرش ومکتب پيچيده فکري با 
طرفداران نوعا کثيراست.چاوزوبعد ازاو مادرو دقيقا ازهمان 

منطقي بهره بردند که ترامپ بهره برد.نقد ريشه اي وگاه 
عصي��ان س��اختارمند عليه وضع موج��ود وحاکمان قبلي 
نظام حکومتي.حتي بارني س��ندرزهم درانتخابات آمريکا 
ازهمي��ن منطق براي جلب آراي عمومي بهره برد.همين 
جاست که خطر دهشتناکي نظام هاي اجتماعي واقتصادي 
را تهديد مي کند.اغلب پوپوليس��ت فاقد نظام برنامه ريزي 
مدون وآلترناتيو مش��خص عليه وضع موجود هستند.آنها 
ازهيجان سرکش��ي خود وتوده ها عليه وضع موجود بهره 
مي برند وبه تبعات آن کاري ندارند.آنها با دردست گرفتن 
قدرت بر اس��اس منطق آش��فته والتبه دروني پوپوليس��م 
سعي مي کنند ساختارها و نظام هاي اجتماعي واقتصادي 
موجود را تغيير دهند و اين آغازبحران وفروپاشي حکومت ها 
وحتي کشورهاس��ت.هرچند که برخي ازروانشاسان حتي 
به س��امت رواني رهبران پوپوليس��ت هم مشکوکند اما با 
اطمينان مي توان گفت که نتايج حاصله ازاين نوع تفکرتا 
کنون براي جهان وملت ها ويران کننده بوده اس��ت.بقول 
رالف داندروف"پوپوليسم ساده است،دموکراسي است که 

پيچيده است"

پوپولیسم  چیست؟
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حض��رت آي��ت ا... خامنه اي رهبر معظم انقاب اس��امي با 
صدور پيامي درگذش��ت روحاني خدمتگزار و واعظ ش��هير 
حجت االس��ام آقاي مهدي مظاهري را تس��ليت گفتند. 
در متن پيام رهبر انقاب آمده اس��ت: درگذش��ت روحاني 
خدمتگزار و واعظ ش��هير حجت االس��ام آقاي حاج مهدي 
مظاهري رحمة ا... عليه را به همه  دوستداران و ارادتمندان و 
تربيت شدگان منابر مؤثر...                                   صفحه2

تسلیت  درگذشت 
حجت االسالم  مظاهري 

رئيس خانه احزاب با انتقاد از موضع صدا و سيما در اعتراضات 
اخير گفت: صدا سيما سياستي پيش گرفت که اين ها عامل 
بيگانه بودند، اگر اين ها عامل بيگانه بودند، آيا با غربي ها و رييس 
جمهورآمريکا و نخست وزير اسرائيل ارتباط داشتند؟ به گزارش 
ايلنا حسين کمالي در پنجمين کنگره حزب همبستگي ايران 
اس��امي به خاطرات خود با مرحوم هاشمي رفسنجاني اشاره 
کرد و گفت: بنده از نزديک در خدمت...             همین صفحه

لزوم آموزش رفتارهاي 
اعتراض مدني به مردم 

زمان��ي که بحث درباره 
مب��ارزه با آلودگي هوا و 
تضمين توس��عه پايدار 
اقتص��ادي چين خود را دريک دوراهي 
مي بين��د. به خص��وص به اين دليل که 
اصاح��ات در س��اختار ان��رژي و تغيير 
اس��تفاده از زغال سنگ به جاي انرژي 
پاک و تغييرات اقتصادي مطرح اس��ت. 
چين ميزان بااليي از انرژي را در ده هاي 
اخير به دليل جمعيت گس��ترده مصرف 
کرده اس��ت و در آينده با رشد اقتصادي 
به انرژي بيش��تر نياز دارد. درکنار عدم 
توازن در توزيع منابع در جنوب و شمال 

و شرق و غرب چين ، تاکيد بر...
ادامه در صفحه12

مدل تازه انرژي 
براي جهان درحال توسعه

لین بوکینگ
چاينا ديلي

يادداشت

"ش��بحي دارد جه��ان 
مي کن��د:  تس��خير  را 
تن  و د " ليس��م پو پو
ازنويس��ندگان اروپايي درس��ال 1969 
مجموع��ه مقاالت��ي را درکتاب��ي گرد 
آوري کردن��د تحت عنوان پوپوليس��م. 
دراين کتاب آنها بطورخاص ابرازنگراني 
کردن��د که دردهه ه��اي آينده موضوع 
پوپوليسم فراگيرخواهد شد و حتي دامان 
اروپ��ا وآمري��کاي مرکزي را هم خواهد 
گرفت.هرچ��ه ازدوران اي��ن پيش بيني 
دورترش��ديم پيش بيني آنها به واقعيت 
نزديکترش��د.به گون��ه اي که امروزاين 
ش��بح به دغدغه اصل��ي نظريه پردازان 
اروپايي وآمريکايي تبديل شده است...
ادامه در همین صفحه

پوپولیسم چیست؟

محمد نیشابوری
m.neyshabory@gmail.com

سرمقاله

دیپلماسیظریفهمچناندردستورکارحامیانتوافقهستهای؛

اتحادبرجامیعلیهترامپ

انرژی

ربیعی: هنوز وقت طالیی تمام نشده است

امیدواری به 
زنده بودن سرنشینان »سانچی«
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 بررسی »تجارت« نشان داد؛

 نظام بانکی اسیر تکالیف دولتی
گروه اقتصاد کالن- علي پیرولي: آش��فتگي نظام بانکي کش��ور 
تازگي ندارد؛ زيرا اين آشفتگي حاال تا مرز بحران واقعي نزديک 
شده است. حاال حتي بانکهاي جهاني از همکاري با نظام بانکي 
کش��ور س��رباز مي زنند، اين امر نه به خاطر تحريم هاس��ت بلکه 
به داليل متفاوتي اس��ت. کارشناس��ان بين المللي معتقدند نبود 
توانگري در نزد بانکهاي کش��ور و همچنين نبود ش��فافيت در 

صورت حسابهاي مالي از مهمترين عواملي است که حاال نظام 
بانکي کشور عاوه بر تحريم، با آن در وضع نابسامان خود با آن 
دسته و پنجه نرم مي کند. براي اينکه پي به عمق وضع آشوبناک 
نظام بانکي کشور برده باشيم کافي است که به تاريخ رجوع شود. 
از زماني که نظام بانکي در کشور شروع به فعاليت کرد، مشکات 
ساختاري با آن نيز رشد کرد، بدون آنکه براي اين مشکل اصلي 

به صورت ريش��ه اي راه حلي انديش��يده شود، به گونه اي که حاال 
نظام بانکي کشور در آستانه يک بحران عظيم قرار گرفته وحتي 
کارشناس��ان ب��ا ن��گاه بدبينانه، اين آش��فتگي را بحران قلمداده 
کرده ان��د. نب��ود نظارت جدي بانک مرکزي بر عمليات سيس��تم 
بانکي کشور از يک سو و عدم استقال سياستهاي پولي کشور 

و تفکيک آن با نظام مالي...                        صفحه3

با وجود افزايش قيمت هاي بين المللي صورت مي گيرد؛

فروش »سرب« و»روي« 
ایراني زیرقیمت جهاني!

بینایرانوایتالیاصورتگرفت؛

امضايقراردادفاینانس
5میلیاردیورویي

یککارشناسارشداقتصادمسکندرگفتگوبا»تجارت«تاکیدکرد؛

نوسازي و زیباسازی
اولویت بافت های فرسوده

گروه راه و مسکن: تا امروز با وجود تاکيد و ضرورت احياي ساليانه 10 درصد بافت هاي 
فرس��وده در برنامه چهارم، پنجم و شش��م توس��عه س��رجمع 15 درصد بافت هاي فرسوده 
شهري هم نوسازي نشده است، لذا زندگي يک و نيم ميليون نفر از جمعيت شهر تهران 
در بافت فرس��وده فاجعه اس��ت و متاس��فانه کيفيت پايين مصالح، نيروي کار غيرماهر و 

نظارت ضعيف باعث شده است که سازه هاي جديد ناايمن نيز...           صفحه8
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خط كامل ليتوگرافي مجهز به دستگاه پليت ستر 4/5 
ورقي كرئو چاپ /  ماشـين  چـاپ رول با قابليت چاپ 
چهاررنـگ، دو رنـگ و تك رنگ /  ماشـين دو ورقي 
پنج رنگ اسپيد مستر (هايدلبرگ) /  ماشين دو ورقي 
چهاررنگ اسپيد مستر (هايدلبرگ)/  ماشين دو ورقي 
دو رنگ هايدلبرگ /  خط كامل صحافي؛ شـامل ورق 
تاكني، دستگاه ترتيب، اتوماتيك، مفتول، چسب گرم، 

سلفون و يووي  و ماشين آالت جلد سازي مي باشد.

سرکار خانم بابايی
مديرمحترم مهدکودک ماه طال

بدينوسیله درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض کرده برای آن 

مرحومه علو درجات الهی و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندم.

امیرمهدی افشار
w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

آخري��ن اخبار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را در پايگاه 
اينترنتي تجارت آن�الين بخوانيد


