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سرمقاله

معضلفراگیرمنطقهما
 ?محمد توکلی

 با بررسی اجمالی کشورهای مختلف منطقه از 
لبن��ان و س��وریه و عراق گرفته تا افغانس��تان و 
پاکس��تان و همین ایران خودمان و تا کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس با یک ویژگی مشترک 
بین همه  این کشورها مواجه می شویم و آن تکثر 
بسیار شدید قومی و مذهبی در این کشورهاست. 
جالب آنکه کم یا زیاد اکثریت قریب به اتفاق این 
کش��ورها هم دچار درگیری های داخلی هستند، 
اگ��ر از بحث درباره تاثی��ر دخالت های خارجی 
بگذریم می توان مهمترین ریشه  این درگیری های 
داخلی را همین اختالفات قومی و مذهبی و رفتار 
غلط تصمیم گیران این کشورها در مواجهه با آن 

دانست. 
 ش��اید برای فردی در آن سوی کره  زمین یا در 
ق��اره اروپ��ا این موضوع که نتیجه تنوع قومی و 
مذهب��ی در قرن 21 به جنگ های خانمان س��وز 
داخلی تبدیل شده است چندان باورکردنی نباشد 
و مضحک به نظر بیاید اما این یک واقعیت است. 
تصمی��م گیران کش��ورهای منطقه  م��ا با خوی 
استبدادی که با آن درگیرند رواداری را به کناری 
نهاده ان��د و فرصتی مانند حضور مذاهب و اقوام 
مختلف درکش��ورها را تبدیل به تهدیدی در حد 

جنگ های داخلی کرده اند. 
در عراق و سوریه کار به درگیری های مسلحانه 
و اقداماتی تروریس��تی رس��یده اس��ت که ریشه 
فرهنگی اش در همان احساس تبعیض هایی است 
که اقلیت های مذهبی از نوع اقدامات دولت مرکزی 
دریاف��ت می کنند ی��ا اقلیت قوم��ی کردها دچار 
تنش های ش��دید با دولت بغداد هستند و از جمله 
مس��ائلی که مب��ارزه با داعش در ع��راق را دچار 
سختی و مشکالتی کرده است، همین عدم هماهنگی 
دولت کردستان عراق با دولت مرکزی بوده است. 

در افغانس��تان اوضاع پیچیده تر است و اگر در 
عراق و س��وریه کسر قابل توجهی از مردم حتی 
اهل س��نت و نهادهای بی��ن المللی و قدرت های 
منطقه ای و فرا منطقه ای گروهی مانند داعش را 
گروهی تروریستی می دانند که از محدودیت هایی 
که دولت مرکزی...                     ادامه در صفحه 3
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 در خصوص جنجال های 
اخیر پیرامون لغو سخنرانی 
علی مطه��ری و همچنین 
احضار محمود صادقی، از 
موارد تکرار شونده ای که 
ع��ده ای در مواجه��ه ب��ا 
اعتراض��ات بیان می کنند 

این است که...

در هفت��ه ای ک��ه 2 روز 
تعطیل در میانه آن ثبت شده 
م��ردم   از  برخ��ی  ب��ود، 
کشورمان قصد سفر کردند 
و برای بهره بردن از آخرین 
فرص��ت ممک��ن  دل ب��ه 
جاده های خوزستان سپردند. 

در این میان اما حکایت...

در روزی که پرسپولیس 
3 امتی��از ب��ازی ماش��ین 
س��ازی را گرفت و با  26 
از  باالت��ر  امتی��از 
تراکتورس��ازی ب��ه صدر 
جدول  رس��ید،   هر سه تیم 
خوزس��تانی لیگ برتر با 

پیروزی مقابل حریفان... 

 انجم��ن منتق��دان فیلم 
نامزده��ای ای��ن دوره از 
جوایز خود را معرفی کرد.

در می��ان فهرس��ت بلن��د 
نامزده��ای ای��ن دوره از 
جوای��ز س��االنه انجم��ن 
منتقدان، فیلم »فروشنده« 

ساخته اصغر فرهادی...

پاسخی به دوابهام
در خصوص لغو سخنرانی های اخير

لحظات پرالتهاب تردد خودروها در 
آزادراه خرم آباد –پل زال-انديمشک

پرسپوليس صدرنشين تنهای ليگ
درخشش هر سه تيم خوزستانی

رقابت »فروشنده« فرهادی با
فيلم های مطرح  جهان

 سیاست

دیار کارون

ورزش

هنر
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d متن فراخوانc
دانشگاه كشاورزی و منابع طبيعی رامين خوزستان

 به اس�تناد مصوبه هيات امنای منطقه جنوب غرب كش�ور در نظر دارد از 
طريق مزايده عمومی نس�بت به فروش ش�هرک دانش�گاه موس�وم به 
ش�هرک روس ها واقع در خوزستان-اهواز-ويس-پشت نيروگاه رامين 
اق�دام نمايد.متقاضيان مي توانند جهت كس�ب اطالع بيش�تر و دريافت 
اسناد مزايده از محل از تاريخ نشر آگهی )1395/9/13( به مدت 10 روز 
تا تاريخ 1395/9/23 به آدرس مالثانی – دانش�گاه كش�اورزی و منابع 
طبيعی رامين خوزس�تان – دفتر حقوقی و امور قراردادها مراجعه نمايند.

الزم به ذكر است كه مهلت تکميل و تحويل اسناد تا مورخ 1395/10/4 
و سايت ويزيت مزايده فوق نيز در همان تاريخ مي باشد.بازگشايی پاكات 

  مزايده نيز در مورخ 1395/10/5صورت مي پذيرد.

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین 

اخیر 
و طرح تحلیل های 

متف��اوت درب��اره چرایی این 
تحول ارزی از سوی کارشناسان و رسانه ها، 

سرانجام  ولی اله سیف،  رئیس کل بانک مرکزی نسبت 
به قضایای اخیر واکنش نش��ان داد و اع��الم کرد که »گرانی ارز و 

ش��رایط موجود پایدار نخواهد بود«. کارشناسان و تحلیل گران 
ب��ازار ارز دالیل متفاوتی درباره چرای��ی تحوالت اخیر ارزی 

مط��رح کردند، از افزایش تقاضای ارز اربعین و ژانویه، تاثیر 
انتخاب��ات آمریکا، تعیی��ن نرخ ارز در بودجه تا کس��ری 

درآمدی دولت در نیمه دوم س��ال، کاهش منابع ارزی و 
عوامل دیگر.  سیف تاکید کرد ماهیت این تحوالت بر 

خالف سال های 13۹۰ و 13۹1 از جنسی نیست که 
واجد آثار ماندگار باشد. .. 

                                 صفحه اقتصادی را بخوانید 

گ��روه اقتصادی:   به روال تقریبا معمول هر 
س��اله در چنین ایامی، در روزهای گذشته 

که مص��ادف با تعطیلی هم بود  بار دیگر 
بازار ارز دستخوش تغییرات و نوسانات 

قابل مالحظه ای ش��ده و قیمت ها در 
قیاس با س��ه ت��ا چهار س��ال اخیر 
رک��ورد ش��کنی کردن��د. این در 

حالی اس��ت که قیمت دالر طی 
یک ماه اخیر از حدود 3۵6۰ 
و کم��ی باالت��ر ت��ا بیش از 

3۹4۰ توم��ان پیش رفت 
و البت��ه باز هم فروکش 
ک��رده و به زیر 3۹۰۰ 

تومان رسید . بعد از 
رون��د صع��ودی 
قیمت ارز به ویژه 

دالر در ب��ازار 
در  آزاد 
روزه��ای 

همزمانبابردتاریخیایراندراوپکوتمدیدتحریمهادرسنایآمریکا؛

چرا نرخ  دالر پرواز کرد؟


