
طرح عایدی سرمایه
و چند پرسش راهبردی

در گفت وگو با نمایندگان مجلس بررسی شد 

فرمانده کل انتظامی جمهوری اســالمی ایران با حضور در دفتر 
رئیس جمهــور با آیت اهللا رئیســی دیدار و گفت وگو کرد. ســید 
ابراهیم رئیسی صبح دیروز (شــنبه) در دیدار سردار احمدرضا 
رادان ضمــن تبریک انتصــاب وی به فرماندهــی کل انتظامی 
کشــور، این انتصاب را بیانگر تعهد، کارآمدی و تجارب ارزشمند 

ایشان در مدیریت و هدایت نیروهای خدوم انتظامی دانست...

دولت در جهت پشتیبانی
 از نیروی انتظامی آمادگی دارد

رئیسی در دیدار با فرمانده کل انتظامی:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۷۲ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ ژانویــه   ۱۵     ۱۴۴۴ جمادی الثانــي   ۲۲     ۱۴۰۱ دی   ۲۵ یکشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۲

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

این پرونده را در صفحه  ۶ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  زمستانی که برای خودمان سخت شد، موج هشتم کرونا احتماال در بهمن ماه، جهان فقیرتر می شود؟   و یادداشت هایی از  پویا نعمت الهی، معین شرقی،  ناصر ذاکری

معصومه معظمی: طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» یا 
همان طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مدتی 

است با هدف محدودکردن فعالیت های سوداگرانه، 
ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش 

کارایی اقتصادی در دستور کار مجلس قرار دارد. 

قرار بود حمله روسیه به اوکراین که در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، در 
مدت چند هفته «مهد تمدن روسیه» را به دست کرملین بسپارد. تقریبا 
یک سال بعد از آن تاریخ، روسیه هنوز در خط مقدم است، درحالی که 
ارتش آن فاقد تجهیزات کافی اســت و این کشــور عالوه بر وابستگی 
به حمایت لجســتیکی خارجی همچنان با مقاومــت اوکراینی ها که 
پیش بینــی آن را نیز نمی کرد، روبه روســت. لحــن والدیمیر پوتین در 
ســخنرانی تبریک ســال نو میالدی با لحن او در ســال گذشته به طور 
قابل مالحظــه ای در تضاد بود تا حدی که کینه توزی و جنگ طلبی در 
ســخنانش تا حد زیادی جای خود را به احتیاط نگران کننده داده بود. 
رئیس جمهور روســیه بدون صحبت آشــکار از شکست، تا آنجا پیش 
رفت که به تهدید علیه یکپارچگی و استقالل روسیه اشاره کرد. والدیمیر 
پوتین کشورش و خطرات پیش روی آن را می شناسد. فراتر از برانگیختن 
ترس از فروپاشی در میان ملی گرایان، به خوبی آگاه است که پیامدهای 
شکســت نظامی روسیه در اوکراین بســیار فراتر از عقب نشینی ارضی 
و فاجعه انســانی خواهد بود. در واقع، شکست کامل در برابر کی یف 
مقدمه ای برای تجزیه دوم روســیه، ۳۰ ســال پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی اســت. فعال این فرضیه از پیش بینی های ژئوپلیتیک 
برای سال ۲۰۲۳ کنار گذاشته شده، اما همچنان شایان توجه است. به 
راستی، آیا پیش بینی احتمال ازهم پاشی فدراسیون روسیه تحت تأثیر 

مضاعف شکست نظامی و بحران داخلی قابل تصور نیست؟
اولین پیامد این رخداد، جنبه سیاسی خواهد داشت. خروج والدیمیر 
پوتین از کرملین آغازگر دوران بی ثباتی و مبارزات بی رحمانه برای کسب 
قدرت بین ملی گرایان افراطی و الیگارشی های عالقه مند به حفظ نظام 
فعلی و احتمــاال اصالحات دموکراتیک خواهد بــود. رژیم حاکم که 
درگیر مبارزات داخلی و اقتصاد تحت تحریم اســت، به راحتی طعمه 
ناآرامی های اجتماعی فزاینده خواهد شــد. در صورت تضعیف قدرت 
مرکزی روسیه، تقاضا برای خودمختاری یا حتی خطر جدایی برخی از 
جمهوری های فدراسیون به ویژه جمهوری های قفقاز یا سیبری دور از 
انتظار نیست. با توجه به ویژگی های سرزمینی و قومی، خطر فروپاشی 
جدید روســیه نظریه ای است که برای چندین سال به طور مکرر توسط 
کارشناسان روس مطرح شــده است. روسیه امروزی ۱۱ منطقه زمانی 
از اروپای شــرقی تا خاور دور سیبری را دربر می گیرد و محصول قرن ها 
تصرفات امپراتوری و نابرابری های عمیق و متعدد است. در زمان تزارها 
و رژیم شوروی سابق، تنها یک قدرت قوی و فوق متمرکز قادر بود این 
مجموعه وسیع جغرافیایی و فرهنگی را کنترل کند. اما یک قدرت قوی 
اغلب ضعف های ســاختاری خود را پنهان می کند. جنگ در اوکراین 
نتوانست وعده فتح رعدآسا را عملی کند و واقعیت های دولت روسیه 
از جمله اقتصاد نفتی رانتی با مدیریت ضعیف، فساد گسترده که همه 
سطوح جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، مسائل اجتماعی حل نشده 
و تقسیمات قومی و سرزمینی را آشکار کرد. حتی اگر رژیم کنونی برای 
مدتی، چه در زمان پوتین و چه در زمان جانشــین ناشناخته وی ادامه 
یابد، شکنندگی شدید نهادهای روسیه اجازه نخواهد داد تا برای مدت 
طوالنی در برابر پیامدهای بن بســت نظامی و بحران سه گانه سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی مقاومــت کند. بنابراین، پایان تمرکز بیش از حد 
قدرت و فروپاشــی فدراسیون روســیه که قبال نیز در واپسین روزهای 
اتحاد جماهیر شوروی پیش بینی شده بود، بسیار محتمل است. دومین 
پیامد چنین احتمالی از لحاظ جغرافیای سیاســی قابل بررسی است، 
زیرا باعث بر هم زدن توازن در اوراســیا خواهد شد. در میان بدبین ترین 
تحلیلگران، زمینه ای از جنگ های داخلــی متعدد بین قدرت مرکزی 
و جمهوری های جداشــده و نیز بین خود جمهوری ها درباره مســائل 
مرزی و اقتصادی قابل انتظار اســت. بنابراین، هرج ومرج ایجادشــده 
در چنین ســرزمین وسیعی می تواند روسیه را به صحنه جدیدی برای 
رقابت قدرت ها تبدیل کند. در این میان، چین برای گسترش نفوذ خود 
در آســیای مرکزی، اولین قدرت خواهان استفاده از این خأل استراتژیک 
خواهد بود، اما دیگر قدرت های همسایه دور و نزدیک از جمله ایران و 
ترکیه نیز از تضعیف روسیه بی بهره نخواهند ماند. برای غرب ضروری 
است که به این موارد انکارناپذیر توجه داشته باشد. با گذشت ۲۰ سال 
از حکومتی که باعث تضعیف و بی ثباتی روســیه شــده، به طور قطع 
پوتین کشــورش را به جنــگ با اوکراین محکوم کرده اســت. بنابراین، 
باید اولویت و توجه ویژه نســبت به همســایگان نزدیک مرز روســیه، 
از کشــورهای بالتیک تا کشورهای آســیای مرکزی که ثبات آنها برای 
محافظت از هرج ومرج روسیه ضروری است، معطوف شود. همچنین، 
این کشــورها نقش بســزایی در ایجاد ثبات برای همســایگان مستقل 
جدید که از فدراســیون سابق جدا می شــوند، خواهند داشت. اغلب 
امپراتوری هــا بدون نادیده گرفتن ضعف های داخلی خود و زمینه های 
خاص، به دنبال فجایع نظامی ســقوط می کننــد. ترکیب یک جنگ با 
نتیجه نامشــخص و بحران اقتصادی و اجتماعی، به طور کلی ســبب 
ناپایداری دولت ها می شود و این موضوع درخصوص روسیه پوتین نیز 
می تواند صادق باشد. با این حال، این موضوع لزوما فاجعه بار نخواهد 
بود. علی رغم دیدگاه رئیس جمهور روسیه در این مورد، فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی در ســال ۱۹۹۱ به کشورهای اروپای شرقی اجازه داد 
تا اســتقالل و دموکراسی را به صورت نســبتا مسالمت آمیز به دست 
بیاورند. روســیه ظاهری از زندگی دموکراتیک را در دهه ۱۹۹۰ تجربه 
کرده بود که متأسفانه در درازمدت محقق نشد. از هرج ومرج نیز احیای 
مجدد می تواند متولد شود. فروپاشی روسیه می تواند نقشه جدیدی از 
اوراسیا را ترسیم کند که فرصت های جدیدی برای مردم آن به ارمغان 

خواهد آورد.

احتمال  ترسیم اوراسیای جدید
سـرمـقـالـه

پرونده «شرق» درباره شرایط نامطلوب مرکز رودکی
 بزرگ ترین منابع مطالعاتی نابینایان در حال نابودی

تنهایی عصای سفید

صف آرایی مخالفان و موافقان عرضه خودرو در بورس کاال، بازار را بالتکلیف کرده استسرسام خودرویی 

قرار بود درباره مرکز «رودکی» یعنی مرکز «چاپ و تولید کتاب و نشــریات 
گویــا و بریل» صحبت کنیم. مصاحبه درباره مرکزی با قدمت ۵۰ ســاله که 
نه تنها خبرها بلکه صحبت های افراد نابینای زیادی نشــان داده این مرکز 
حواشــی متعدد، باال و پایین یا افتان و خیزان های زیادی داشــته است. 
روزگاری صحبت از انتقال آن به کتابخانه ملی مطرح شده و روز و روزگاری 
دیگر شــایعه تغییر کاربری و تبدیل آن به یک مرکز تجاری دهان به دهان 

می چرخد و برای فعاالن اجتماعی دغدغه و نگرانی می سازد. 

نابینایــان زیادی قبل از واگــذاری مرکز رودکی به مؤسســه «ریحانه»، نگــران و منتقد بودند، اما 
صدایشــان شنیده نشد یا زور و قدرت تصمیم گیرندگان در این زمینه بیشتر از آنها بود. با این حال، مرکز 
رودکی واگذار شد، مدتی به اوج رسید، اما طولی نکشید که تب و   تاب خدمت رسانی در این مرکز هم از 
بین رفت و رودکی باز به مرکز بی جان و کم رمقی تبدیل شد که جز سازمان بهزیستی، سازمان دیگری 
نمی توانســت عهده دار نصفه و نیمه آن باشد! شاید به این دلیل که جمعیت هدف این مرکز، نابینایان 
بودند و بهزیســتی نیز در برگه های امضاشــده از قانون (بخوانید قوانین خاک گرفته) متولی امور افراد 
با نیاز های ویژه از  جمله نابینایان اســت. حاال مرکز رودکی ســر پا است، اما نه با ابهت و کارایی قبل، 

بلکه با تعداد انگشت شــماری نیروی انسانی ستاره دار و بدون بودجه یا تشکیالت سازمانی و قانونی! 
این پرونده به حواشی و مشکالت متعدد مرکز رودکی پرداخته است.

مرکز رودکی نه؛ خانه ای که سال های سال درهایش به روی نابینایان مستعد و با انگیره باز بوده تا 
تب و تــاب مطالعه، یادگیری و علم اندوزی آنها را ارضا کند. حتی نابینایانی که انگیزه ای برای مطالعه 
نداشتند نیز آنجا را خانه دوم خودشان می دانستند تا مهارت های بی شماری را از آنجا یاد بگیرند. یک 
مرکز ۵۰ ســاله که در عرصه منابع مطالعاتی فرهنگی نابینایــان یعنی در تولید کتب بریل و گویا برای 
نابینایان در نیم قرن اخیر فعالیت های زیادی داشته و کالس های توان بخشی و مهارت آموزی این مرکز 
مثــل یادگیری خط بریل، جهت یابــی و ... عالقه مندان نابینای زیادی را با خود همراه کرده اســت. در 
واقع بســیاری از نابینایان تحصیل کرده، یعنی آنها که ساکن پایتخت هستند، به دلیل استفاده از منابع 
مطالعاتی این مرکز، خودشــان را مدیون آن می دانند. اما حاال این مرکز با کمبود نیرو یا کارمند مواجه 
شــده و سوت و کور و بی رمق است؛ نیروهایی کم حوصله و بی انگیزه که به زودی بازنشسته می شوند و 

فشار کاری زیادی را تحمل می کنند.
«جعفر حسینی»، کارمند بازنشسته سازمان بهزیستی، نگران است. می گوید سال های مفید عمرش 

را در این مرکز خدمت کرده و روزهای افتان و خیزان مرکز را دیده و درک کرده است.

بررسی حقوقی وضعیت  زنان زندانی 
که فرزند خردسال دارند  

نگاهی به برخوردهای سیاسی قبل و بعد از 
اجرای حکم اعدام یک متهم به جاسوسی  

گزارش «شرق» از فراهم نبودن شرایط  
برای احیای روابط با عربستان

مهر مادری در تنگنا

حواشی «اکبری»

کارلوس کی روش نیست

یکی به میخ  یکی به 
نعل زدن های ریاض

۸

۳

۲

۹

اردوان امیراصالنی

دیگر قابل توجیه و به صالح منافع، امنیت و آینده کشور نیست 
که از پرداختن به برخی امور اجتماعی و سیاسی پرهیز شود؛ چراکه 
بخشی از شهروندان در سراسر کشور، از تهیه و تأمین نیازهای اولیه 
چون غذا، لباس، مسکن، کار، آموزش، بهداشت و درمان و... ناتوان 
هســتند. ظاهرا برخی اذهان در مدیریت کالن، توجهی به این نکته 
ندارند که علت تأســیس جوامع بشری این ایده و خواست بوده که 
اراده و خــرد جمعی که در مدیریت نمود می یابد، مســئول تهیه و 

تأمین نیازهای حیاتی انسان ها شود. 
ادامه در صفحه ۵

امنیت ملی و واقع گرایی
یـادداشـت 

در چند دهه گذشــته، جواد الریجانی کمتر در سیاست داخلی و خارجی کشور 
شخصیت اثرگذار و تعادل بخشی بوده است. ســخنان اخیر جواد الریجانی درباره 
مســجد مکی و مولوی عبدالحمید اســماعیل زهی در خبرگــزاری فارس یکی از 
نشانه های این موقعیت نشناسی و زمان نشناسی است. درحالی که کشور در ماه های 
گذشــته در التهاب بود و پس از درگذشت خانم مهسا امینی بخش بزرگی از کشور 
درگیر حواشــی این موضوع بــود، هر نوع موضع گیری نســنجیده یا تحریک کننده، 
بنزینی اســت بر نارضایتی های موجود. زاهدان در هشتم مهرماه شاهد رویدادهای 
غم انگیزی بود . به دنبال این حادثه در اقدامی مثبت مســئوالن و نهادهای مربوطه 
ضمن پذیرش درگذشــت «شــماری از هم وطنان و نمازگزاران بی گناه»، تعدادی از 
مســئوالن مربوطه ازجمله فرمانده های محلی و استانی نیروی انتظامی و استاندار 

استان تغییر کردند.
۱- سیستان وبلوچســتان به عنوان پهناورترین اســتان کشــور یکی از مهم ترین 
اســتان های شــرقی اســت که حدود یازده ونیم درصد (۱۱٫۵) از مساحت کشور را 
شــامل می شود. این اســتان از نظر طول مرزی با همســایه های خود نیز موقعیت 
ممتازی دارد و ۱۲۱۰ کیلومتر مرز زمینی با کشورهای پاکستان و افغانستان دارد و با 
حدود ۳۷۰ کیلومتر مرز آبی در دریای عمان، تنها اســتان اقیانوسی کشور از طریق 
گواتر و چابهار محسوب می شود. این استان حدود یک ششم از مرزهای زمینی و آبی 
کشــور را به خود اختصاص داده است. از این نظر استان سیستان وبلوچستان یکی 
از استان های حساس و بااهمیت کشــور شمرده می شود. به ویژه آنکه تنها استانی 
اســت که با کشور پاکستان دارای مرز اســت. همچنین استان سیستان وبلوچستان 

محل زندگی هم وطنانی است که با وجود برخی تفاوت های زبانی و مذهبی تجربه 
زندگی برادرانه و همزیستی مســالمت آمیزی را تجربه می کنند. هم وطنان بلوچ و 
سیســتانی و دیگر ایرانیان ساکن در این اســتان جلوه ای از تاریخ طوالنی همزیستی 
ایرانیــان را نمایش می دهند. اســتان سیستان وبلوچســتان با وجــود ظرفیت ها و 
موقعیت های کم نظیر مرزی و حتی اقلیمی و معدنی و بندری، از نظر شاخص های 
توسعه در مقایســه با دیگر استان های کشور موقعیت مطلوبی ندارد و در بسیاری 
از شاخص های توسعه اقتصادی و توسعه انسانی در پایین ترین رتبه کشوری است.

۲- در انتخابات ریاســت جمهوری در ســال ۱۴۰۰ مولــوی عبدالحمید برخالف 
رویه ایشــان در حمایــت از نامزدهای اصالح طلب در دوره های پیشــین انتخابات 
ریاست جمهوری از نامزد اصولگرایان یعنی آقای رئیسی حمایت کردند. اصولگرایان 
از مولوی عبدالحمید خواسته بودند از «فرصت طالیی» استفاده کند و با حمایت از 
رئیسی برای اهل سنت فرصت تازه ای ایجاد کند. آقای رئیسی هم بنا بر گفته مولوی 
عبدالحمیــد گفته بود: «چیزی را اعالم نمی کنم، عمل می کنم». در دیدار حســین 
اهللا کرم به عنوان یکی از اعضای شــاخص اصولگرایان هم او با اشاره به همکاری با 
المجاهد از اعضای القاعده در جریان جنگ بوسنی، از مولوی عبدالحمید به عنوان 
موالنای مسلمین و شیخ السالم یاد کرد. همه شواهد حاکی از آن بود که به زودی در 
روند سیاســت های جاری کشور درباره اهل سنت دگرگونی هایی بروز کند و بخشی 
از شایستگان و نخبگان سنی مذهب در ساختار کالن مدیریتی کشور وارد شوند و راه 
برای استخدام و به کارگیری اهل سنت در برخی مسئولیت های پایین و باالی اداری 

و حاکمیتی هموار شود.
۳- در شــهریورماه برخی شایعات حاکی از موضوع حساسی بود که در دشتیاری 
روی داد و انتظــار می رفــت با توجه به حساســیت های موضوع به ســرعت مورد 
رســیدگی قرار گیرد. عدم اطالع رســانی شــفاف درباره اقدامات صورت گرفته و نیز 
حوادث و اعتراضات کشوری مرتبط با خانم مهسا امینی موجب شد تا فضا در زاهدان 

ملتهب تر شود و درنهایت در هشتم مهرماه آنچه روی دهد که نباید روی می داد. 
ادامه در صفحه ۵
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