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 نکنیم نفس به قیاس

 دارد مدیرعامل آقای. الف : جم جام
 سمتی به اش اشاره انگشت. دهد می توضیح
 با و جدی کامال. دارد اشاره کادر از خارج
 هم و است مهم صحبت موضوع هم. انگیزه

 برای که است ای بلندمرتبه فرد مهمانش، که این
 شود می را این. دارد ارزش حسابی مدیر آقای

. فهمید مدیرعامل آقای جدی کامال ژست از
. دارد می وا غبطه به را آدم حرارتش و انگیزه

 کامل، نفس به اعتماد با و کرده مهمانش به رو
 مجموعه تولیدیِ توان از تپق بدون و روان
 و ایستاده هم مهمان. گوید می مدیریتش تحت
 شرایط این در که این. کند می گوش کامال

 مجموعه یک مسئول اقتصادی، وانفسای
 های فعالیت دارد تهور و جسارت این با صنعتی
 و رود می جلو و دهد می ادامه را خودش
 بیننده هر دهد، می ارائه عملکرد کارنامه
 دیدار شیرینی. دارد می وا تحسین به را منصفی

 و مدیرعامل آقای کار برای که ارزشی و
 زیر از حاالها حاال اند شده قائل او همکاران

 آقای. رود نمی بیرون مدیرعامل آقای زبان
 صفحه روی تا دهد می را قاب این مدیرعامل

 شان صنعتی مجموعه  اینترنتی پایگاه اول
 مقام دیدار: »بزنند تیتر هم زیرش. بگذارند

 در کویرموتور محصوالت از رهبری معظم
 .«رهبری بیت در ایرانی کاالهای نمایشگاه

 ترک. بوده مخدر مواد به معتاد گذشته در. ب
 جورکردن و جمع و وام دنبال افتاده. کرده

 و کرده جمع مبلغی بسیار های دوندگی با. پول
 در کرده تاسیس راهی بین رستوران یک

 هم اش گذشته و سابقه بیان از. قزوین الموت
 زنده برنامه دوربین جلوی. ندارد ای واهمه

 و گوید می اش گذشته از. آید می تلویزیونی
 با اما ادامه در. بوده گریبانگیرش که مشکالتی

 اش زندگی دوره آن از که گوید می افتخار
 فقط نه است کارآفرین یک حاال و کرده گذر

 منطقه در هم دیگر نفر چند برای که خودش
 و کرده ایجاد درآمد ممر و اشتغال خودش

 حالل رزق را خانوار چند  زندگی چرخ
 همه مالوف رسم به برنامه مجری. گذراند می

  :پرسد می مشکالتش از تلویزیونی های برنامه
 خواهم می مسئوالن از فقط ندارم درخواستی»

 دارم الزم رستورانم توسعه برای که وامی برای
 سابقه خاطر به من به. کنند مساعدت و کمک

 کلی و دهند نمی وام رفته، شده تمام که ام قبلی
 شود داده مبلغ این اگر. کنم دوندگی باید

 پای روی او.« دهم می توسعه را کارم و کسب
 هایش چشم در انگیزه و امید. ایستاده خودش

 .زند می برق
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 تجاوز دفع در یمن مردم طالیی فرصت حدیده، جنگ

 انصاراهلل نظر از شد آغاز یمن الحدیده بندر تصرف و هدف با پیش هفته دوشنبه روز از که جنگی : کیهان
 و سعودی فرانسوی، انگلیسی، آمریکایی، مشترک ائتالف مقابل، نقطه در و شده تلقی «جنگی فرصت» یک

 با شده یاد ضلعی پنج ائتالف یعنی بیفتد اتفاق دو هر است ممکن است خوانده «طالیی پیروزی» را آن اماراتی
 استان مسطح سواحل در هستند، آن فاقد ها یمنی که هایی افکن بمب کمک و شدید بمباران از گیری بهره

 های جبهه در تالش سال 2/5 حدود از پس باالخره و کنند پیدا دست هزینه کم و فوری پیروزی یک به الحدیده
 نهم تعز، مأرب، در پیشین های جنگ تجربه که همانگونه طرف آن از اما برسند «دستاورد یک» به یمن مختلف

 شش حدود طی اینکه کما باشد می ائتالف نیروهای برای «ویرانگر تله» یک الحدیده جنگ گویند، می صنعا و
 این خصوص در. است داده کشته 077 از بیش ائتالف شده، آغاز الحدیده تصرف برای جنگ که اخیر هفته

 :دارد وجود هایی نکته جنگ،

 جنوب اداره از تاکتیکی بطور انصاراهلل که ای مرحله: کرد تقسیم مرحله دو به کلی بطور توان می را یمن جنگ
 شمالی منطقه در انصاراهلل که ای مرحله و کرد متمرکز شمالی منطقه استان 22 در را خود نیروهای و شد منصرف

 درازا به سال یک از کمتر اول مرحله. داشت قرار ها آن یمنی عوامل و اماراتی سعودی، نیروهای تهاجم مورد
 در این و کرد ترک را جنوب منطقه پیش ماه 20انصاراهلل .گذرد می ماه 20 اینک هم دوم مرحله از و کشید
 این و اند نیاورده پدید جنوب در را معینی و ثابت وضع ائتالف به موسوم نیروهای امروز همین تا که است حالی

 کم حال عین در و پهناور استان از هایی بخش اداره اینک هم. است شده تقسیم آنان بین شکلی به مناطق
 به موسوم - القاعده نیروهای اختیار در استان این شمالی بخش هاست، اماراتی اختیار در «موت حضر» جمعیت
 و امارات اختیار در «عدن» یعنی یمن بندر مهمترین حال عین در و کوچک استان از هایی بخش. است -انصاراهلل

 در است شده تصرف که تعز از هایی بخش. است «دغر بن» سعودی حمایت تحت دولت اختیار در هایی بخش
 باشد می عمان مرز در که مستره استان. باشد می یمن اصالح حزب نیروهای اختیار در هایی بخش و امارات اختیار

 درگیرند همدیگر با اند داده تشکیل را ائتالف یک اینکه عین در نیروها این. است سعودی نیروهای اختیار در هم
 تحت مناطق تصرف برای دوم مرحله در جنگ !شناسد نمی رسمیت به را دغر بن دولت امارات که ای گونه به

 توان می که ای گونه به شد مواجه زیاد تلفات با و کندی به «الحوثی محمدعلی» ریاست به انصاراهلل دولت اداره
 نیروی هزار ده از بیش الحدیده و جوف صنعا، نهم، مأرب، تعز، نبرد و انصاراهلل، مقاومت جریان در گفت
 از دفاع برای انصاراهلل دوم، مرحله در. اند شده زخمی نیز آن برابر چند و شده کشته امارات و عربستان به وابسته

 و داد توسعه -نجران و جیزان عسیر، -یمن با مرز هم های استان به را خود حمالت دامنه جنگ، توقف و خود
 این در اماراتی -سعودی نیروهای نصیب. نمود خارج سعودی ارتش سیطره از را ها استان این از هایی بخش

 شد، اشاره آن به که هایی جنگ تجربه براساس اگر. است بوده پی در پی های شکست اخیر ماه 20 نبردهای
 امتداد یمن غربی ساحل در که الحدیده طوالنی و عمق کم استان در نبرد کنیم، بینی پیش را آینده وضع بخواهیم 

 متجاوز نیروهای به زیاد تلفات کردن وارد برای یمن مردم و انصاراهلل برای «طالیی فرصت» یک است، یافته
 .است داده هشدار الحدیده در جنگ نتیجه در فاجعه بروز به نسبت ملل سازمان کل دبیر دلیل همین به. باشد می

 

  19371937  خردادخرداد  2277شنبه شنبه   141141  شمارهشماره    سال سومسال سوم

wwwwww..hhaaddiinneewwss..iirr 



 
 

 2 

 

141 /شمارهخرداد27 شنبه م/سوسال  ای  هک گذشت زیده مهمترین اخبار رد هفته گ      

  

 

 

 

  

 اجتماعی دانش موزون ضرباهنگ

 زندگی برای امان بی و ساله دو کارزاری در که راد قانعی سیدمحمدامین دکتر جانکاه؛ البته و بود کوتاه خبر :ایران روزنامه
 جامعه میان در اجتماعی دانش قلب تپیدن نشانه خود او. سپرد مرگ به را خود دردمند تن ناگاه به بود، میدان این پیروز همواره

 را مردن و افتادن پای از احتمال و انتظار سرطان، پیشرفته بیماری به ابتال از  پس بویژه هایش کنشگری دامنه کردن گسترده با و بود
 و کشاند بیمارستان تخت به را «مدار مردم شناس جامعه» درد چنگال و بود خیال  شیرینی از تر تلخ واقعیت اما راند، می عقب به مدام

 .رسانید جانان آستانه به را او ساعت دوازده از کمتر در

. کند می مساعد شنیدن و دیدن برای را ها گوش و ها چشم و سازد می خبر ذهنی فضای در که دارد را ویژگی این «ناباورانه» مرگ
 درباره متفکرانه نوشتارهایی و دانشورانه تأمالت برانگیزاننده، یادهای اندوه ها شبکه و ها رسانه روزه دو این در که بود چنین
 .نیست خاطره بی و حافظه بی مدنی و علمی جامعه که دادند نشان و دادند بازنشر و نشر هایش تجربه و ها اندیشه و راد قانعی

 اهالی ارزنده های تالش این سپاسگزار و بست امید مدنیت و دانش دایره در اخالقی و اجتماعی انگیختگی خود این به توان می
 عالئم دیدن به و اندیشند می «زندگی» به «مرگ» از بیشتر که بود دانشجویانش و همکاران و دوستان سوی از بویژه نظر و اندیشه
 .دهند می نشان عالقه و حساسیت آنها داشتن بزرگ و حیات

 علم کنشگری در فرودی و پرفراز های راه به او با مشترکی های زیست  جهان در و آشنایم راد قانعی با که است سال سی به نزدیک
 نیز او که بگویم، جمله یک در را ها سفری هم و ها همزیستی این روایت خواهم می و ام گذاشته قدم سیاست و جامعه و فرهنگ و

 احساس و آرمان و «دغدغه» و «درد» آن سرنوشت و مردم و ایران برای نویسند می و اند نوشته روزها این که آنها از بسیاری مانند
 راهبردها به تبدیل اجتماعی دانش حوزه به را نگاهش زاویه این و نبود اراده بی و درک بی و عاطفه بی و حس بی. داشت مسئولیت

 .کرد می جامعه متن در کنشگری و ورزی اندیشه برای هایی برنامه و

 های پژوهش و مطالعات الی البه در نه مدیریت، و سیاستگذاری های حوزه در نه دانشگاه، در نه: نشست نمی جا هیچ در او
 از جا هر به بود، مرزی کنشگران جمله از فراستخواه دکتر تعبیر به اما علمی، های شبکه و ها انجمن درون در حتی نه و اجتماعی

 اش کارنامه. گشود می هایی افق ها عرصه این میان وگو گفت برای و ایستاد می مرزها در و رفت می مدنی نهادهای و دولت و جامعه
 زمانه مسائل به نسبت سیاست و علم و اندیشه دنیای «کردن حساس» پی در او. است ستودنی و دیدنی ها سال این در کار این برای

 هر با و جا هر در باره این در وگو گفت از و کرد می اجتماعی علوم حوزه وارد هراس بی را مسأله کار همین برای و بود جامعه و
 انجمن در زاده سراج دکتر نظرش صاحب و فروتن همکار همراه به سر پشت های سال ترین سخت در. کرد می استقبال کس

 را «جهانی نظام تحوالت» و «بورووی مایکل» با وگو گفت و بحث با را مدار مردم شناسی جامعه به توجه باب ایران شناسی جامعه
 هم ،«آب»سر بر حتی بتوانیم باید که نبرد یاد از همچنان اما بازکرد، «والرشتین امانوئل» های اندیشه و آرا مستقیم طرح با

 او زندگی با همراهی از هم کبدش که تن بیماری نهایت در حتی که شد سبب «وگو گفت» توانش به او امید. کنیم وگو گفت
 داشت من با که وگوهایی گفت آخرین در و بپذیرد ملی درکتابخانه را «اجتماعی وگوهای گفت» طراحی مسئولیت بود بازایستاده

 جانش و اندیشه که ندارم گمان اما بازداشت، کار این ادامه از را او پردردش تن. کند راه این در همکاری و اندیشی هم به دعوت
 را هایش تجربه و «نداشت کم هیچ و بود یگانه اما» او «بود جانکاه سفر و بود کوتاه فرصت» شاملو گفته به. دارد پیش را آن نتواند

 .داد ادامه و شناخت باید و توان می
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 اقتصاد برای فرماندهی اتاق تشکیل ضرورت
 

 دیگر بار فطر عید نماز های خطبه در انقالب رهبر : خراسان روزنامه
 طریق از اقتصادی مشکالت حل پیگیری به را گانه سه قوای مجموعه
 برای که کانونی که کردند توصیه و فراخواندند هماهنگی جلسات

 شده تشکیل قوا مسئوالن برخی و روسا حضور با قوه سه بین هماهنگی
 .کند اجرا و بگیرد تصمیم قاطعانه اقتصادی مسائل درباره است،

 ترین اصلی از یکی بیندازیم، نگاهی کشور اقتصادی معضالت به اگر
 ضعف این. است مسئول نهادهای بین هماهنگی ضعف مشکالت
 بعضا نیز قوا از یک هر خود درون حتی بلکه قوه سه بین فقط نه هماهنگی

 بین اختالف متعددی موارد مختلف های سال طی. شود می و شده دیده
 های سیاست بانکی، سود نرخ ارز، بازار مدیریت درباره مسئول نهادهای
 بروز دالیل حال این با. است شده دیده دیگر موضوعات برخی و تجاری

 نگاه از ناشی چه و بدانیم ها دیدگاه تفاوت از ناشی چه را اختالفات این
 این تداوم صورت هر در کنیم، تلقی ها دستگاه نگرانه بخشی های

 ویژه به. شود می منجر کشور توان رفت هدر و تعارض به ها اختالف
 اقتصادی کالن مسائل سر بر قوه سه سطح در که بینند می مردم که زمانی

 که چنان. شود می جایگزین دعوا و تعارض و خورد نمی رقم همکاری
 جلسه در ارز، بازار یعنی کشور اقتصاد روزهای این حساس موضوع در

 رئیس و نمایندگان برخی فیزیکی درگیری به حتی کار مجلس غیرعلنی
 القای است ممکن اتفاقات این خروجی. شد کشیده نیز مرکزی بانک کل

 اتفاق این و باشد بحران از رفت برون برای مسئول های دستگاه در ناتوانی
 اقتصادی وضعیت برای اقتصادی فشارهای خود از است ممکن

 بوده این مسئوالن به انقالب رهبر توصیه میان این در .باشد تر خطرناک
 تشکیل هماهنگ اقدام و مشترک گیری تصمیم برای سازوکاری که است
 انواع عنوان با سازوکارها این از نوظهور موارد تجربه ما از بسیاری. شود

 این از مواردی و مشترک های کارگروه هماهنگی، شوراهای ستادها،
 نفره سه و مشترک نشست از اکنون. دانیم نمی موفقی تجربه را دست
 و دولت هماهنگی جلسات و مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد تا قوا سران

 اثرگذار تصمیمی به نتوانسته که هستند سازوکارها این از مواردی مجلس،
 ستادها این مشکل بتوان شاید. شود منجر کشور اقتصاد کالن مسائل برای

 مشکالت با ها آن مواجهه جنس و نوع در را کننده هماهنگی شوراهای و
 های بخش در هایی چالش با ایران اقتصاد حاضر شرایط در .دانست

 که است اقتصادی فشار اصلی چالش اکنون هم اما است، مواجه مختلف
 به هم خروج این. است گرفته صورت برجام از آمریکا مجدد خروج با

 می نشان بانکی مراودات شدن تر سخت در را خود عینی تاثیرات تدریج
 خواهد کاهش نفت فروش محل از را کشور ارزی درآمدهای هم و دهد
 ترین فوری اگر. است ارز بازار بر روانی تاثیر خروج این دیگر تبعات. داد

 عوامل از فارغ) را آن و بدانیم ارز بازار وضعیت را ایران اقتصاد معضل
 دور از ناشی( شود می و شده ارز نرخ افزایش موجب که کالنی اقتصادی

 مطرح باید را بحث این بدانیم، ایران اقتصاد علیه آمریکا اقدامات جدید
 .باشد باید چگونه تهدید این با مواجهه نحوه که کرد

 

 مشترک پیشنهاد یک ارسال برای وزارتخانه دو عجیب رفتار

 
 حوزه به مربوط قوانین ترین مهم از یکی که حالی در : خراسان روزنامه
 مقرر آن، طبق و رسیده وقت مجلس تصویب به 2831 سال در مسکن،

 تهیه وزارتخانه دو توسط آن مهم مواد برخی اجرایی نامه آیین بود شده
 نامه ارسال با کابینه در مسئول مقام یک برسد، وزیران هیئت تأیید به و

 از پس است، کرده اعالم اجرایی، ارشد مدیران از تعدادی به ای
 هماهنگی بدون موظف، وزارتخانه دو هر سال، هشت حدود گذشت

 قانون این اجرای برای جداگانه ای نامه آیین ارسال به اقدام یکدیگر با
 و شکلی ایرادات واجد نیز پیشنهادها این از کدام هر که اند کرده

 .است ماهوی

 
 
 
 
 
 

 اقتصاد بر رکود حاکمیت حاصل گسیخته لجام های گرانی

 است کشور

 مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون سخنگوی امروز:وطن 
 کشور اقتصاد بر رکود حاکمیت حاصل گسیخته لجام های گرانی اینکه بیان با

 کشور در درصدی 37 تورم پاسخگوی خواهد می کسی چه: گفت است،
 به نسبت برخی اقدام به اشاره با فارس با وگو گفت در نقوی سیدحسین باشد؟

 و ای حاشیه مسائل سایر و ها ورزشگاه در زنان حضور موضوع به پرداختن
 نوع این: داشت اظهار کشور، اقتصادی مشکالت و مسائل گرفتن نادیده

 دولت که است دلیل این به ای حاشیه مسائل چنین با ای رسانه برخوردهای
 تواند نمی دیگر حاال کشور اقتصاد بر رکود حاکمیت سال 5 از بعد روحانی
 روش بدترین اینکه بر تأکید با وی. کند کنترل را کشور اقتصادی شرایط
 دنیا همه در روشی چنین: گفت است، «اقتصاد بر رکود حاکمیت» تورم کنترل
 تا کرد انتخاب را روش این ابتدا همان از روحانی آقای دولت اما است مردود

 همین کشور اقتصاد بر رکود حاکمیت عواقب حاال و شود رقمی تک تورم
 روز هر که است ای گسیخته لجام های گرانی سایر و ارز مسکن، دالر، گرانی
 خواهد می کسی چه امروز: کرد خاطرنشان پایان در نقوی. هستیم آن شاهد

 این بر را رکود سال 5 دولت باشد؟ کشور در درصدی 37 تورم پاسخگوی
 جای به امروز کردند می دفاع دولت این از که آقایانی کرد، حاکم کشور

 مردم درد و مشکالت به باید که حالی در پردازند می ها حاشیه به پاسخگویی
 .بپردازند

 

 


