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يک ش��نبه 13 آب��ان 1397 | 25 صف��ر 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5508    تحقير شيطان و نظام سلطه
 در خاکریز 13 آبان

در فرهنگ انقابي ملت ايران، ۱۳ آبان روز استكبارستيزي و مبارزه با 
زياده خواهي و زورگويي شيطان بزرگ امريكا و روز تحقير نظام سلطه 
است. در واقع ۱۳ آبان صرفاً يادآور س��ه واقعه تاريخي و روز مبارزه با 
امريكا نيست؛ بلكه يك خاكريز تمام عيار جنگي است؛ خاكريزي كه 
يك س��وي آن، تفكر و خوي شيطاني اس��تعمارگري، استثمارگري و 
استكبارورزي و سوي ديگر آن تفكر متعالي و انساني استكبارستيزي، 

ظلم ستيزي و مبارزه با استحمار و استثمار است. 
يك سوي خاكريز ۱۳ آبان؛ ٤۰ سال: »دشمني«، »تهديد«، »تحريم«، 
»دسيسه و توطئه چيني«، »شرارت و استكبارورزي«، »خيانت، دخالت 
و حماقت«، »حمايت از تروريسم«، »تجهيز مخالفان«، »تاش براي 
براندازي«، »تضييع حقوق ملت ايران«، »كارش��كني« و... و در سوي 
ديگر اين خاكريز ٤۰ س��ال: »مقاومت«، »سلحش��وري«، »توس��عه 
اس��تراتژيك«، »ايس��تادگي«، »پيش��رفت«، »اتحاد«، »پيشروي«، 
»اس��تقال طلبي«، »آزادي خواهي«، »عدالت طلبي«، »پنبه كردن 
توطئه ها و برنامه هاي دش��من«، »بالندگي«، »اس��تحكام دروني«، و 
در يك كلمه »٤۰ س��ال تحقير دش��من« قرار دارد و حاصل اين نبرد 
٤۰ ساله، افول نظام سلطه و در سراش��يبي سقو ط قرار گرفتن ليبرال 
دموكراسي غربي و افزايش موج تنفر از استكبار امريكايي و فروپاشي 
هژمون اين ابرقدرت ديروز از يك س��و و ظه��ور مقتدرانه تفكر انقاب 
اسامي و گسترش تفكر اس��تقال طلب منبعث از انقاب اسامي در 
سراسر جهان و پيدايش قدرت در حال تبديل شدن به هژمون انقابي 

جهان اسام از سوي ديگر است. 
امريكايي ها بايد هم از ملتي كه آنان را تحقير و دستان شيطاني آنان را 
قطع كرده و همه مردم آزاده جهان را به تحقير نظام سلطه فرا مي خواند 
عصباني باشند. امريكايي ها در راه دوشيدن و به يغما بردن منابع و ثروت 
ايران زمين و استثمار و مبارزه با اس��تقال طلبي ملت ايران، ساليان 
درازي است كه برنامه ريزي مي كنند، نقش��ه مي كشند، سازماندهی 
مي كنند، امپراتوری رسانه اي را به ميدان مي آورند، ميلياردها ميليارد 
دار هزينه مي كنند اما هر سال مجبور به عقب نشيني و از دست دادن 
يك خاكريز ديگر مي ش��وند. منطق امريكايي تسليم كشورها در برابر 
دوشيدن آنها توسط امريكا اس��ت و اين همان حقيقتي است كه ۳۱ 
سال پيش حضرت امام خميني )ره( در هشتم خرداد ماه ۱۳۶۶ در باره 
امريكا بيان كردند كه »امريكا مي خواهد زير پاي آنان باشيم تا له شويم، 

امريكا مي گويد هر كس گاو شيرده ما نباشد وحشي است«.
و امسال؛ جهان استثنايي ترين راه پيمايي و بزرگداشت ۱۳ آبان را در 

طول ٤۰ سال گذشته مشاهده مي كند: 
۱ - نظام س��لطه و ش��يطان بزرگ در حالي كه آغاز س��ال جاري و با 
خروج از برجام با اطمينان گفته بودند ايران نخواهد توانست جشن ٤۰ 
سالگي اش را برگزار كند، اينك با چشمان از حدقه بيرون زده شاهد اين 

حماسه و جشن ملي هستند. 
۲ - نود روز خيمه ش��ب بازي، جنجال آفرين��ي، پروپاگاندا و عمليات 
سنگين و پرحجم رواني براي بازگشت تحريم ها بدون هيچ دستاوردي 
و بدون همراهي مؤثر جهاني به پايان رسيده و حاصلي جز تحقير بيشتر 

براي شيطان در پي نداشته است. 
۳ - جشن تحقير شيطان با اربعين حسيني نيز هم زمان شده و راهپيمايي 

اربعين روحيه سلحشوري را در مردم ايران تقويت كرده است. 
٤ - امروز پايان ضرب ااجل و مهلت داده شده به اتحاديه اروپا براي ارائه 

تعهدات عملي براي تأمين منافع ايران در برجام است. 
۵ - بر خاف سه دهه گذش��ته كه دلقك هاي لوس آنجلسي )همچون 
هخ و صوراس��رافيل( و از طريق ش��بكه هاي ماه��واره اي و با حمايت 
سرويس هاي جاسوسي غرب از براندازي قريب الوقوع نظام جمهوري 
اسامي سخن گفته و اسباب مضحكه امريكا را فراهم مي كردند، اين 
اولين باري است كه گوساله زرد سامري شخصاً  دون كيشوت وار و در 
قامت يك دلقك، با اسم رمز ۱۳ آبان و طراحي تابستان داغ وارد ميدان 
شده و در خيمه شب بازي جديد خود از فروپاشي حداكثر سه ماهه نظام 
جمهوري اسامي ايران سخن گفته اس��ت و اين امر كه با خوش بيني 
اروپايي ها و برخي عناصر خودباخته داخلي همراه شده بر اهميت ۱۳ 
آبان افزوده است.  اشتباه آشكار ش��يطان بزرگ و هم زماني بازگشت 
تحريم ها با اسم رمز ۱۳ آبان عاوه بر اينكه سبب اتحاد ملي و افزايش 
روحيه سلحش��وري و مقاومت عليه امريكا ش��ده عمًا موجب خنثي 
شدن نقشه هاي شوم دشمن هم شده و فرمايش نوراني امام سجاد عليه 
السام را در اذهان تداعي مي كند كه فرمودند: "اَلَحمُدله الَّذي َجَعَل 

اَعدائَنا مهَن الُحَمقاءه َو الُجَهاءه" )صحيفه سجاديه خطبه ۸(
۹۰ روز است كه شيطان بزرگ، در پناه جنگ اقتصادي و بحران دار و با 
پروپاگاندا و پرحجم ترين عمليات رواني در شيپور فروپاشي جمهوري 
اسامي را از درون مي دمد و امروز در ش��رايطي روز ۱۳ آبان را گرامي 
مي داريم كه هژم��ون و اقت��دار امريكايي در جهان رو به زوال اس��ت: 
»قدرت نرم امريكا به شدت فرسوده شده«، »ليبرال دموكراسي اعتبار 
خود را از دست داده و رو به اضمحال است«، »قدرت سخت اقتصادي 
و نظامي امريكا هم رو به افول است«، »نيروي نظامي امريكا به شدت 
سردرگم است«، »امريكا در جنگ بين تمدني و درون تمدني با افتضاح 
تحقير آميز رو به رو است«، »عاوه بر گسترش فقر و بيكاري، با بدهي 
۱۵ تريليون داري و ۸۰۰ ميليارد دار كسري بودجه مواجه است«، 
»تقريباً با تمام تصميمات امريكا، علناً مخالفت مي شود«، »كانون هاي 
قدرت در حال انتقال از غرب به شرق هستند«، »امپراتوری دار در حال 
فروپاشي است«، »جهان در حال عبور از نظام تك قطبي به نظام چند 
قطبي است«. پايان ۹۰ روز خيال باطل شيطان بزرگ براي فروپاشي 
مصادف ش��ده با راه پيمايي ۱۳ آبان و ۹۰ روز بزرگداشت و جشن ٤۰ 
رهيَن  ُ َخْيُرالَْماكه ُ َواله سالگي انقاب اسامي ايران كه »َو َمَكُروا َو َمَكَر اله

«  )آل عمران ۵٤(
 و اما سس��ت كمربندها، راحت طلبان، غربگرايان و كساني كه گرايش 
به سازش داشته و دائماً از س��ر حماقت و جهالت و يا بر اساس دستور 
براي تسليم سازي كشور نقشه هاي بي پايه مي كشند، بدانند كه »افول 
امريكا به واقعيته مورد اجماع صاحب نظران معتبر جهان تبديل شده 
اما در سوي ديگر اين چالش، ملت ايران با انگيزه، روحيه و كار و تاش 
جوانان عزيزش، آينده اي درخش��ان و به مراتب بهتر را در پيش دارد. 
ديدار با دانش آموزان و دانشجويان ۱۲ آبان ۹۷«. اينك امريكا در حال 
فروپاشي اس��ت و اين فروپاشي بي ش��ك محصول ٤۰ سال مقاومت 
دليرانه ملت قهرمان ايران است. غرب پرستان بدانند كه »نقطه مقابل 
افول امريكا، جمهوري اسامي ايران است كه از صفر شروع كرده و در 
طول ٤۰ سال گذشته به موازات ضعيف تر شدن امريكا، مرتباً پيش رفته 
و هم اينك جهان شاهد يك حركت جدي به سمت استقال سياسي 
و استقال صنعتي در ايران است. ديدار با دانش آموزان و دانشجويان 
۱۲ آبان ۹۷« امروز امپراتوری عظيم رسانه اي دشمن از خنثي شدن 
نقشه هاي شوم شيطان بزرگ و موفقيت هاي روزافزون نظام اسامي به 

شدت در هراس هستند. 
بزدان و راحت طلباني كه نسخه تس��ليم تجويز كرده و مانند موريانه 
پايه هاي ايمان و باورهاي مردم را خورده و به سس��ت كردن اعتقادات 
مردم مشغولند بدانند كه آن روز كه نظام سلطه و شيطان بزرگ در اوج 
قدرت و ايران در نقطه صفر قرار داشت، ملت ايران در برابر دسيسه ها، 
توطئه ها و نقش��ه هاي نظامي، اقتصادي، سياسي، امنيتي، فرهنگي و 
تحريم و ترور و... دشمن نشد، حاا كه جمهوري اسامي ايران به اذعان 
و اعتراف دوست و دشمن در اوج اقتدار و دش��من در ضعف و در حال 
فروپاشي است چرا بايد مرعوب جنگ رسانه اي، جنگ دار و عوامفريبي 

دون كيشوت و دشمن بي آبرو بشويم. 

» 13 آبان« مبارزه با ظلم
 و دفاع از عزت و کرامت انساني

چرايي خروش مردمي عليه امريكا در ۱۳ آبان، براي نسل اول انقاب كه 
نقش جنايتكارانه كاخ سفيد را در كودتاي ۲۸ مرداد، كمك به ساواك و 
تقويت ديكتاتوري رژيم پهلوي، تاش براي حفظ اين رژيم و ناكام گذاشتن 
انقاب اسامي و همچنين همراهي با ضد انقاب و تبديل سفارت امريكا 
به جاسوسخانه اي براي سازماندهي گروهك هاي ضد انقابي را در حافظه 
تاريخي خود دارند، كاماً روشن و معلوم بود، اما در چندسال گذشته جريان 
شبه روشنفكري و برخي از عناصر بريده و خسته نسبت به تداوم اين مراسم 
چون و چراها و ترديدهايي را مطرح ساخته و شعارهاي ضد امريكايي را 
عامل تحريك و تقابل امريكا عليه كشورمان قلمداد مي كردند. بااتر از آن با 
مطرح شدن مذاكرات هسته اي و برجام حتي برخي از عناصر خودباخته و 
مرعوب به بزك كردن چهره امريكا رو آورده و براي توجيه تداوم مذاكرات از 
زبان برخي سابقون انقاب نيز خاطراتي مبني بر پيشنهاد ارتباط با امريكا 

به حضرت امام)ره(  مطرح شد. 
نس��ل هايي كه فاقد حافظه تاريخي از جنايات و ظلم ه��اي امريكا عليه 
كش��ورمان بودند، در مواجهه با اي��ن ادعاها به حيرت افتاده و چه بس��ا 
بي اعتنايي به امريكا و ستيز با رفتار استكباري سران كاخ سفيد را ناموجه 

تلقي مي كردند. 
اما با ورود دونالد ترامپ به كاخ سفيد كه با بي اعتنايي به آداب ديپلماتيك، 
 خصلت ها ي ناب امريكايي را نمايندگي ك��رده و چهره اي بدون رتوش از 
استكبار امريكايي را به نمايش گذاشته است، ماهيت واقعي امريكا براي 
نسل هاي جديد كشورمان نيز روشن و معلوم گرديد و در ادامه نقض برجام 
توسط ترامپ و بازگشت به تحريم هاي ظالمانه با هدف اعامي تحميل 
مذاكرات مجدد آن هم روي موضوعاتي كه با استقال، قدرت و عزت ايران 
اسامي پيوند خورده و براي نيل به اهداف كثيف، كرامت انساني جامعه 
ايراني را به گروگان گرفته اس��ت بيش از پيش ذات جبارگونه و ظالمانه 

امريكا را بر ما ساخت. 
عاوه بر اين حمايت كاخ سفيد از تروريسم تكفيري و در رأس آنان داعش 
و همچنين همراهي با بن سلمان كه شباهت هاي زيادي با گروهك هاي 
تروريستي ضد انقاب و صدام حسين متجاوز در دهه ۶۰ دارند، نگرش 
ضدامريكايي نسل جديد را با نگرش نسل اول انقاب بسيار نزديك ساخته 

است. 
آنچه شور و خروش استكبارستيزي را در ۱۳آبان رقم مي زند اين نگرش 
ضدامريكايي است، كه متكي بر شناخت و بصيرت سياسي جامعه ايراني 
مي باشد. شناختي كه قبل از هرچيز حاصل عملكرد ظالمانه سران كاخ 
س��فيد بوده و در حافظه تاريخی مردم جاي گرفته و از اين رو حضور در 
اين مراسم نوعي مشاركت براي دفاع از عزت و كرامت انساني و مبارزه با 
ظلم و جنايت استكباري امريكا است كه براي هيچ ايراني غيرتمندي قابل 
پذيرش نبوده و در مغايرت و ضديت كامل هويت اسامي و ايراني جامعه 

غيور ايراني است. 
اين مراسم كه نمايش غيرت و عزت ملت شريف ايران است، مي تواند در 
اصاح محاسبات غلط امثال رئيس جمهور قمارخانه اي و تاجر مسلك امريكا 
كه نماد رئاليسم امريكايي است، نقش بسيار مهمي داشته و به او بفهماند كه 
اين ملت نه تنها از تهديد و فشار حساب نمي برد كه با تمام غيرتش در مقابل 

رويكرد ظالمانه او ايستاده و از عزت و كرامتش يك گام عقب نمي آيد. 

رسول سنايی رادسيدعبداه متوليان

رهبر معظم انقاب در ديدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجويان: 

امریکا رو به زوال است، نقشه سازش نکشيد

حضرت آيت اه خامنه اي، رهبر معظم انقاب 
اس�امي صبح ديروز در آس�تانه ۱۳ آبان روز 
ملي مبارزه با اس�تكبار در ديدار هزاران نفر از 
دانش آموزان و دانشجويان با تجليل از حضور 
پرمعنا و عظي�م مردم در »رزماي�ش بی نظير، 
توصيف ناپذير و شگفتي س�از اربعين«، س�ه 
حادثه ۱۳ آباِن ۴۳، ۵۷ و ۵۸ را نش�انه هايي از 
چالش عميق و مس�تمر ملت اي�ران و امريكا 
خواندند و با اش�اره به شكست شيطان بزرگ 
در تحق�ق هدف اصل�ي توطئه هاي ۴۰ س�ال 
اخير آن يعن�ي بازگش�ت به س�يطره دوران 
رژيم ستم ش�اهی در ايران تأكيد كردند: افول 
امريكا به واقعيِت م�ورد اجماع صاحب نظران 
معتبر جهان تبديل ش�ده اما در س�وي ديگر 
اين چال�ش، ملت اي�ران ب�ا انگي�زه، روحيه 
و كار و ت�اش جوان�ان عزي�زش، آين�ده اي 
درخش�ان و به مراتب بهتر را در پي�ش دارد. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، رهبر انقاب اسامي در ابتداي سخنانشان 
با تبريك به همه كس��اني كه توفي��ق حضور در 
حركت پرشور اربعين را داشتند، گفتند: غربي ها 
از درك و تحليل اين پدي��ده فوق العاده عاجزند، 
آنها چند س��ال در قبال حركت عظي��م اربعين 
»توطئه سكوت« را به كار گرفتند اما امسال مجبور 
شدند مقداري به آن بپردازند؛ البته با تحليل هاي 

خصمانه و غلط و باهت آميز. 
     راهپيمايي اربعين غربی ها را دس�تپاچه 

كرده است
ايشان با تأكيد بر اينكه سرچشمه فياض راهپيمايي 
اربعين، غربي ها و رسانه هاي آنها را دستپاچه كرده 
اس��ت، گفتند: رس��انه هاي غربي همچون راديو 
انگليس ادعاي حكومتي بودن اين مراسم عظيم 
را مطرح كردند اما كدام دولت مي تواند ۱۰ تا ۱۵ 
ميليون انسان را در مسافتي حداقل ۸۰ كيلومتري، 
پياده ب��ه حركت درآورد؟ رهبر انقاب اس��امي 
خاطرنش��ان كردند: اگر بر فرض محال هم قبول 
كنيم كه جمهوري اس��امي ايران و دولت عراق 
عامل شكل گيری چنين حركت عظيمي بوده اند، 
اين يك معجزه است و غربي ها هم اگر مي توانند 
چنين حركت بي نظيري را راه بيندازند. حضرت 
آيت ال خامنه اي تأكي��د كردند: حركت بی نظير 
اربعين، جز با عش��ق و ايمان و جوشندگي خون 
شهيدان واامقام ش��كل نمي گيرد و هيچ عامل 
ديگري قادر به برپايي چنين عظمتي نيست. رهبر 
انقاب اس��امي با تأكيد بر اينكه حركت اربعين 
سال به سال عظيم تر و بهتر خواهد شد، از پذيرايي 
و ميهمانداري محبت آميز دول��ت و ملت عراق و 
ش��خصيت هاي صاحب نظر و سياسي اين كشور 

قدرداني كردند. 
     س�يلي به امريكا، قدرتي بود كه انقاب 

به مردم داد
حضرت آي��ت ال خامنه اي در بخ��ش ديگري از 
سخنان خود با اشاره به سه حادثه روز ۱۳ آبان كه 
به نحوي مرتبط با امريكا است، گفتند: حادثه اول 
در سال ۱۳٤۳ مربوط به تبعيد امام خميني)ره( 
در پي اعتراض ايشان به ايحه كاپيتواسيون يا 
همان مصونيت اتباع امريكايي در ايران بود. حادثه 
دوم به كش��تار دانش آموزان و نوجوانان به دست 
رژيم امريكايي پهلوي در سال ۵۷ مربوط مي شود 
و در حادثه سوم كه در سال ۱۳۵۸ اتفاق افتاد، انه 
جاسوسي امريكا به دست دانشجويان تسخير شد 
كه در واقع سيلي متقابل ملت ايران به امريكا بود. 
ايشان اين سيلي خوردن و تحقير امريكا را نتيجه 
قدرتي دانستند كه انقاب اس��امي به مردم داد 
و افزودند: مجموعه اين س��ه حادثه نشان دهنده 
چالش ميان ايران و امريكا است كه اين چالش در 
طول ٤۰ سال گذشته ادامه داشته و امريكايي ها در 
آن از انواع تحركات و دشمني ها استفاده كرده اند. 
     تحريم جديد، كاه گذاش�تن س�ر ملت 

امريكاست
رهبر انقاب اسامي، »حمله به طبس«، »تحريك 
صدام براي جنگ با ايران«، »حمله موش��كي به 
هواپيماي مسافري« و »حمله به سكوهاي نفتي« 

ايران را نمونه هاي��ي از »جنگ نظام��ي« امريكا 
در اين چالش ٤۰ س��اله برشمردند و خاطرنشان 
كردند: يكي ديگر از تحركات امريكايي ها در اين 
٤۰ سال، اس��تفاده از »جنگ اقتصادي« است و 
اينكه اكنون مي گويند تحريم ها، اقدامي جديد بر 
ضد ايران است، در واقع كاه گذاشتن بر سر خود 
و يا ملت امريكا است زيرا موضوع تحريم از ابتداي 
پيروزي انقاب اسامي وجود داشته است. حضرت 
آيت ال خامنه اي يكي ديگر از ابزارهاي امريكا در 
چالش ٤۰ س��اله با ايران را اس��تفاده از »جنگ 
رسانه ای« دانستند و گفتند: جنگ رسانه اي امريكا 
به معناي دروغ پراكنی، فتنه انگيزی، ترويج فساد و 
تحريك افراد از ابتداي انقاب اسامي وجود داشته 
اس��ت كه البته امروز با استفاده از فضاي مجازي، 

شيوه هاي آن جديدتر شده است. 
     اي�ران پيروز چالش ۴۰ س�اله ب�ا امريكا 

بوده است
ايش��ان در جمع بندی اين بخش از سخنانش��ان 
خاطرنش��ان كردند: در چالش ٤۰ س��اله امريكا 
و ايران حقيق��ت مهمي وجود دارد ك��ه گاهي از 
ديده ها پنهان مي ماند و آن اينك��ه، طرف پيروز 
در اين چالش، جمهوري اس��امي ايران و طرف 
مغلوب، امريكا بوده اس��ت. رهبر انقاب اسامي 
در بيان دليل اين موض��وع افزودند: هدف اصلي 
امريكا در چهار دهه اخير سيطره مجدد بر ايران 
بود اما با وجود همه تاش ها و توطئه ها، نتوانسته 
است به اين هدف دست پيدا كند. حضرت آيت ال 
خامن��ه اي تأكيد كردند: امروز تنها كش��وري كه 
امريكا كوچك ترين نقشي در تصميمات آن ندارد، 
جمهوري اس��امي ايران اس��ت و اين، به معناي 
شكست امريكا است. ايش��ان هدف اصلي امريكا 
از تحريك صدام براي تحميل جنگ هشت ساله 
به ايران، شكست و بی آبرو كردن نظام اسامي در 
دنيا، برشمردند و تأكيد كردند: ايران در جنگ هاي 
۲۰۰ س��ال گذشته همواره شكس��ت خورده بود 
اما در جنگ هشت س��اله توانست طرف مقابل را 
شكست دهد و يك وجب از خاك كشور به دست 

بيگانه نيفتد. 
     قدرت و هيمن�ه امريكا در جه�ان رو به 

افول است
رهبر انقاب اسامي، هدف امريكا از جنگ و تحريم 
اقتصادي در طول ٤۰ سال گذشته را فلج كردن و 
عقب نگه داشتن كشور دانستند و افزودند: در جنگ 
اقتصادي نيز آنچه اتفاق افتاده، بر خاف خواست 
امريكا است زيرا حركت به سمت خودكفايي و توليد 
در داخل، سرعت گرفته و امروز صدها گروه فعال از 
جوانان خوش فكره دانشگاهي مشغول فعاليت ها و 
كارهاي مهمي در كشور هستند. ايشان سپس به 
شرايط امريكا در جهان اشاره كردند و افزودند: در 
يك نگاه وس��يع تر، قدرت و اقتدار و هيمنه امريكا 
در دنيا، رو به افول و زوال است و امريكاي امروز به 
مراتب ضعيف تر از امريكاي چهار دهه قبل است. 
رهبر انقاب اسامي با اش��اره به اذعان بسياري از 
سياسيون و جامعه شناس��ان معتبر دنيا مبني بر 
فرسوده ش��دن و از بين رفتن »قدرت نرمه« امريكا 
گفتند: قدرت نرم امريكا به معناي »اقناع و قبواندن 
نظر خود به كشورهاي ديگر«، اكنون در ضعيف ترين 
موقعيت ممكن قرار دارد و به خصوص از زمان روي 
كار آمدن رئيس جمهور فعلي امريكا نه تنها ملت ها 
بلكه دولت های اروپا، چين، روس��يه، هند، افريقا و 
امريكاي اتين نيز با تصميم ه��اي امريكا صراحتاً 

مخالفت مي كنند. 
     ترام�پ باقيمانده آبروي امري�كا را برده 

است
حضرت آي��ت ال خامنه اي خاطرنش��ان كردند: 
اكنون نه تنها اقتدار معنوي و قدرت نرم امريكا رو 
به افول است بلكه اقدامات رئيس جمهور عجيب و 
غريبه فعلي امريكا، »ليبرال دموكراسي« را نيز كه 
پايه تمدن غرب است، بي آبرو كرده است. ايشان 
با اشاره به سخنان چندين سال قبل يك محقق 
معروف دنيا مبني بر اينكه وض��ع كنوني امريكا، 
»نقطه نهايي تكامل تاريخي بشر است«، گفتند: 
همين جامعه ش��ناس، اكنون سخنان قبلي خود 

را پس گرفته و مطالبي بيان مي كند كه نش��انگر 
ضعف و افول امريكا و ليبرال دموكراس��ي است. 
رهبر انقاب اسامي، »قدرت سخت« امريكا در 
زمينه هاي نظامي گري و اقتصاد را نيز رو به افول 
خواندند و افزودند: آنها ابزار نظام��ي دارند اما به 
علت افسردگي، سردرگمي و ترديد سربازانشان 
مجبورند از سازمان های جنايتكاري نظير بلك واتر 
براي تحقق اهدافشان در كشورهاي ديگر كمك 
بگيرند. ايشان بدهي افس��انه اي امريكا و كسري 
بودجه ۸۰۰ ميليارد داري اين كش��ور در سال 
جاري را از نشانه هاي روند زوال اقتصادي امريكا 
برشمردند و خاطرنشان كردند: آنها اين واقعيات 
را با ظاهرسازي و شعار مي پوشانند اما در زير اين 
زرق و برق، افول اقتصادي مشهود است. حضرت 
آيت ال خامنه اي با جلب توجه كشورهاي منطقه 
به واقعيت افول امري��كا افزودند: كس��اني كه به 
پشتيباني امريكا حاضرند مسئله فلسطين را به كلي 
به فراموشي بسپارند، متوجه باشند كه امريكا حتي 
در منطقه خودش هم رو به زوال است اما ملت های 

اين منطقه و حقايق آن، زنده و پابرجا هستند. 
     سازشكاران بيخود نقشه سازش با امريكا 

نكشند
رهبر انقاب اس��تمرار روحيه استقال طلبی در 
جوانان ايران با هر تفكر و رفتار را از ديگر نشانه هاي 
شكست امريكا دانستند و افزودند: آنها با همه تاش 
امپراتوری خبري و رس��انه اي خود نتوانس��ته اند 
احساس تنفر و روحيه استقال طلبی و مقاومت 
در مقابل بيگانگان س��لطه طلب را در جوانان اين 
س��رزمين از بين ببرند، به گونه اي كه نسل جوان 
كنوني از لحاظ انگيزه ايس��تادگي و مقاومت اگر 
از نسل اول انقاب جلو نباشد حتماً عقب نيست. 
حضرت آيت ال خامنه اي با اشاره به رسوخ روحيه 
استقال طلبی جوانان ايراني در كشورهاي ديگر 
افزودند: مردم و جوانان عراقي، س��وري، لبناني، 
افغانستاني، پاكستاني و كشورهاي ديگر به علت 
س��يطره طلبی و اهانت هاي امري��كا از آن متنفر 
هستند اما مقامات امريكايي ناتوان از درك علل 
اين تنفر، آن را از چشم ما مي بينند. رهبر انقاب 
اسامي در همين زمينه افزودند: امريكايي ها ما را 
تهديد مي كنند و پيغ��ام مي دهند كه اگر جوانان 
فان كش��ور به نيروهاي ما يا طرفداران ما حمله 
كنند ايران را مقصر مي دانيم اما ما مي گوييم شما 
غلط مي كنيد ايران را مقصر مي دانيد بلكه بايد به 
اقدامات تنفر برانگيز خودتان در آن كشورها نگاه 
كنيد. حضرت آيت ال خامنه اي با يادآوري افول 
امريكا به كساني كه به س��ازش با امريكا گرايش 

دارند، افزودند: بيهوده نقش��ه بي اساس و بي پايه 
نكش��يد، زوال امريكا يك واقعيت اس��ت. ايشان 
عوامل افول ش��يطان بزرگ را بلندمدت و مربوط 
به عملكرد س��لطه طلبانه آن در طول تاريخ اين 
كش��ور دانس��تند و تأكيد كردند: براساس سنت 
الهي، امريكا محكوم اس��ت ك��ه از صحنه قدرت 

جهاني زايل بشود. 
      جوان�ان فريب لبخند دروغين دش�من 

را نخورند
رهبر انقاب پس از ترسيم اوضاع امريكا به عنوان 
يكي از دو طرف چالش عميق و مس��تمر امريكا- 
ايران خاطرنشان كردند: در سمت ديگر اين چالش 
مي توان ب��دون مبالغه و بزرگنمايي نش��انه هاي 
پيشرفت و قوی تر شدن را در طول ٤۰ سال اخير 
مشاهده كرد. ايشان حضور فعال صدها گروه جوان، 
خوش استعداد، مبتكر و با همت را در زمينه هاي 
مختلف فكري- عملي و فناوري، نش��انه آش��كار 
حركت جدي جمهوري اسامي در روند استقال 
صنعتي و سياسي خواندند و افزودند: اين جوانان 
به فكر رئيس شدن و وزارت و وكالت نيستند و اين 
پديده مبارك ادامه خواهد يافت. س��خنان رهبر 
معظم انقاب در جمع دانش آموزان و دانشجويان 
با چند توصيه به جوانان ادامه يافت كه اولين آنها 
فراموش نكردن دش��مني با امريكا بود. ايش��ان 
هوشياري در مقابل فريب و لبخند دروغين دشمن 
را ضروري خواندند و يادآوري كردند: امريكايي ها 
گاهي مي گويند با ملت ايران مش��كلي نداريم و 
تحريم ها عليه مردم نيست بلكه با دولت ايران دچار 
چالش هستيم اما اين يك دروغ فضاحت بار است، 
چون دولت ايران بدون ملت كاره اي نيست و آنها با 

حضور و اراده ملت دشمنند. 
رهبر انقاب در پاسخ به اين سؤال كه ايستادگي 
و دش��مني ملت ايران با امريكا تا چه زماني ادامه 
خواهد داش��ت، افزودن��د: وقتي امريكا س��يطره 
جويي خود را كنار بگذارد مي شود با او مانند ديگر 
كشورها تعامل كرد اما اين مسئله بعيد است، چون 
ذات استكبار، سلطه جويی و سيطره طلبی است. 
دومين توصيه حضرت آيت ال خامنه اي به جوانان، 
»ترويج و تبيين نظريه مقاومت« بود. ايشان نظريه 
»مقاومت در مقابل دشمن قوي پنجه« را هم در 
مقام نظر هم در جايگاه عملي، نظريه اي متقن و 
صحيح خواندند و افزودند: جوانان در محيط هاي 
مختلف هدف اصلي استكبار يعني سلطه طلبی را 
تبيين كنند تا ضرورت و صحت نظريه مقاومت، 
به خوبي نمايان و درك شود. رهبر انقاب افزودند: 
از نظر عملي نيز ما مقاومت را حق جوانان عراقي، 
سوري، لبناني، كشورهاي شمال افريقا، شبه قاره 
و ديگر مناطق مي دانيم و تقوي��ت اين جريان ها 

تقويت نظريه مقاومت است. 
     جوانان براي ايفاي نقش در نقشه ۵۰ ساله 

آماده باشند
توصيه آخر حضرت آي��ت ال خامنه اي به جوانان 
عزيز ايران، »احساس مسئوليت در قبال موضوع 
پيشرفت كش��ور« بود. ايش��ان، »الگوي اسامي 
ايراني پيش��رفت« در ۵۰ س��ال آينده را كه براي 
پخته شدن و تكميل در اختيار صاحب نظران قرار 
گرفته، برنامه اي فكر ش��ده برشمردند و افزودند: 
جوانان خود را بخشي از اين نقشه وسيع ۵۰ ساله 
بدانند و براي ايفاي نقش براساس مقتضيات زمان 
در عرصه هاي علمي، فناوري، اقتصادي، اجتماعي 
و سياسي آماده باشند. رهبر انقاب قطع وابستگي 
اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي را از دغدغه هاي 
هميش��گي خود و اقتصاددانان خواندند و جوانان 
مؤمن و اهل فكر و عمل را ب��ه ارائه راه حل در اين 
زمينه دعوت كردند. حض��رت آيت ال خامنه اي 
با اش��اره به اينكه مدل پيشرفت ايران از الگوهاي 
توسعه غربي اخذ نشده است، افزودند: ما از دانش و 
فناوري روز حداكثر استفاده را مي بريم اما مي دانيم 
كه مدل هاي غربي برخ��اف زرق و برق ظاهري، 
باطني مش��كل آفرين دارند و كشورهاي مختلف 
را با دش��واري و بدبختي روبه رو كرده اند. ايشان 
همت جوانان براي حل مسائل را نياز اصلي كشور 
خواندند و تأكيد كردند: جوان��ان بدون »ترس و 
تنبلي« ابتكار و نوآوري را س��رلوحه تاش خود 
قرار دهند و با غيرت و تعصب ملي، وظايفش��ان 
را در پيشرفت و س��عادت و افتخار ملت و امنيت 

كشور ايفا كنند. 
     آينده كش�ور درخش�ان و بهتر از امروز 

است
رهبر انقاب مس��ئوان را نيز به ج��دي گرفتن 
جوانان پرانگيزه و استقبال واقعي از آنان فراخواندند 
و گفتند: گاه ديده ش��ده كه برخي دس��تگاه هاي 
ذي ربط به كارهاي خوب، برجس��ته و راهگشاي 

جوانان كمك نمي كنند. 
رهبر انقاب اس��امي در جمع بندي سخنانشان 
تأكيد كردند: بدون ترديد آينده كشور درخشان 
و به مراتب بهتر از امروز است و اگر ملت با همين 
روحيه و انگيزه پيش برود، ايران عزيز در آينده اي نه 
چندان دور به اوجي مي رسد كه در تعامات جهاني 
دست برتر را داشته باشد و جوانان، اين پيشرفت 
عظيم را كه به بركت اسام و انقاب ايجاد مي شود 

تجربه كنند.
پيش از س��خنان رهبر انقاب اس��امي، آقايان 
محمدصابر باغخاني و مرتضي عزيزي نمايندگان 
دانش��جويان و دانش آم��وزان ب��ا بي��ان نظرات و 
ديدگاه هاي خود بر ل��زوم ايس��تادگي در مقابل 
توطئه هاي اس��تكبار با روحيه انقاب��ي و تكيه بر 

ظرفيت هاي جوانان كشور تأكيد كردند. 

مديرمسئول روزنامه جوان:
مشکل امریکایی ها با جمهوري اسامي

 هویتي است
مش�كل امريكايی ه�ا ب�ا جمه�وري 
اس�امي اي�ران مش�كل هس�ته ای، 
موش�كی و از اي�ن قبي�ل مش�كات 
نيس�ت، آنه�ا ب�ا هوي�ت بنيادي�ن 
جمهوري اس�امي ايران مشكل دارند. 
به گزارش خبرگزاري دانشجو، دكتر عبدال 
گنجي، مدير مس��ئول روزنام��ه جوان در 

نشست بررسي تحوات روز كشور در دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي 
مشهد گفت: منافقين، سلطنت طلب ها و سعودی ها حتی از امريكا هم بين 
مردم ايران منفورتر هس��تند و دليل شكست فتنه دی ماه ۹۶ هم همين 
موضوع بود. مردم وقتی متوجه شدند در پشت پرده  اتفاقات دي ماه اين سه 

گروه هستند پا پس كشيدند. 
گنجي اضافه كرد: آل سعود را نبايد آن قدر بزرگ كرد، آل سعود مثل يك 
بچه پول داری است كه قطعاً نمي تواند روی جريان انقاب اسامی ايران 

هيچ تأثيری بگذارد. 
مدير مس��ئول روزنامه جوان در خصوص مدل مقابله  امريكا با جمهوري 
اسامي ايران گفت: راهبرد امريكا در ايران مدل فروپاشی از درون است. 
جنگ نظامی عليه ايران برای امريكا غيرممكن است، چون اين موضوع 
بسيار براي امريكا هزينه زا است.  مشكل امريكايی ها با جمهوري اسامي 
ايران مشكل هسته ای، موشكی و از اين قبيل مشكات نيست، آنها با هويت 

بنيادين جمهوري اسامي ايران مشكل دارند. 
گنجي با تذكر به نيرو هاي انقابي گفت: جريان حزب اللهي نبايد خود را 
از مردم جدا كنند، بايد در فضاي اجتماعي در كنار مردم باشيم و با قشر 

خاكستري تعامل كنيم. 
مدير مسئول روزنامه جوان بيان كرد: دشمن با برنامه هاي مختلف ذهن 
مردم را نسبت به شوراي نگهبان، وزارت اطاعات، دستگاه قضايي و ديگر 
اركان نظام بدبين مي كند تا مردم هم نسبت به اينها بي اعتماد شوند؛ در اين 

صورت راحت تر به اهداف خود مي رسد. 
وي در خصوص تحريم ه��اي پيش روي امريكا عليه اي��ران گفت: قطعاً 

تحريم هاي امريكا سرنوشت انقاب اسامي ايران را رقم نخواهد زد. 
گنجي با تأييد اينكه كشور با مشكل اقتصادي رو به رو است، گفت: مشكات 
اقتصادي در كش��ور وجود دارد، اما طبق آماري كه از برخي از شهرها در 
اعتراضات دي ماه سال گذشته گرفتيم، ۹۰ درصد كساني كه در اعتراضات 
حضور داشتند، مش��كل اقتصادي نداش��تند.  ۸۰۰ هزار نفر زير پوشش 
كميته امداد هستند، ولي يك نفر از اين افراد كه از نظر اقتصادي به عنوان 
پايين ترين قشر هستند در اغتشاشات دستگير نشد، اينكه فكر كنيم طبقه 

ضعيف مقابل جمهوري اسامي مي ايستند، قطعاً غلط است.
 وي با توجه به جنگ رواني كه دش��من عليه ايران به راه انداخته، گفت: 
بمباران رسانه ای كه امروز عليه جمهوری اسامي ايران انجام می شود يك 

موضوع بی سابقه است. 
گنجي با اشاره به تسخير انه جاسوسي توس��ط دانشجويان گفت: اگر 
انه جاسوسی توسط دانشجويان فتح نمی شد، امروز انقاب اسامي را 

نداشتيم. 
مدير مسئول روزنامه جوان بيان كرد: فساد در كشور ما وجود دارد، اما بعضاً 
رسانه ها يك فساد را صد فساد نشان داده اند، در اين زمينه جريان انقابي 
هم گا ه اسير بزرگنمايي مي شود. بايد مراقب اين موضوع باشيم. وي اظهار 
داشت: كساني كه اس��ام رحماني را مطرح مي كنند، ليبرال هستند؛ ما 
اعتقادمان به اسام روحانيت است، ميزان و حد در قرآن آمده است و اين 

موضوع مربوط به حاكميت است. 
گنجي در پايان در خصوص تصويب CFT گفت: نظر جمهوري اسامي 
ايران و امريكا در مورد بد بودن تروريست يكي است، اما در خصوص مفهوم 
تروريست قطعاً نظرمان يكي نيس��ت و همين مسئله باعث مي شود كه 

تصويب CFT را مناسب نبينيم. 

كس�اني كه ب�ه پش�تيباني امريكا 
را  فلس�طين  حاضرن�د مس�ئله 
به كل�ي ب�ه فراموش�ي بس�پارند، 
متوج�ه باش�ند ك�ه امري�كا حتي 
در منطق�ه خودش ه�م رو به زوال 
اس�ت اما ملت ه�ای اي�ن منطقه و 
حقايق آن، زنده و پابرجا هس�تند

در چالش ۴۰ س�اله امريكا و ايران 
حقيقت مهمي وجود دارد كه گاهي 
از ديده ها پنهان مي ماند و آن اينكه، 
طرف پيروز در اين چالش، جمهوري 
اس�امي اي�ران و ط�رف مغلوب، 
امري�كا بوده اس�ت.  ه�دف اصلي 
امريكا در چهار دهه اخير س�يطره 
مجدد بر اي�ران ب�ود اما ب�ا وجود 
همه تاش ها و توطئه ها، نتوانسته 
اس�ت به اين هدف دست پيدا كند



»ص�ادرات دارو و تجهي�زات پزش�كي ب�دون 
مجوز وزارت بهداش�ت ممنوع شد«  اين تدبير 
وزارت بهداش�ت و س�ازمان غ�ذا و دارو براي 
مديريت بازار دارو و تجهيزات پزش�كي كشور 
در مقابله با تحريم هاي احتمالي امريكاس�ت. 
بر اين اس�اس بنا بر تأكيد رئيس س�ازمان غذا 
و دارو از اين پ�س تنها به داروه�ا و تجهيزاتي 
مجوز صادرات اهدا مي شود كه در داخل كشور 
با مش�كل كمبود و نب�ود آنها مواجه نباش�يم. 
آرامش نس��بي بر بازار دارو و تجهيزات پزش��كي 
كشور حاكم است. اين آرامش تا بدانجاست كه به 
گفته مديرعامل انجمن حمايت از بيماران كليوي 
قيمت يك��ي از داروهاي پرمص��رف پيوند كليه به 
نام »مايفورتيك« طي رايزني ه��اي اين انجمن با 
وزارت بهداشت قرار است كاهش بيايد و به قيمت 
قبل بازگردد. داريوش آرم��ان در اين باره توضيح 
مي دهد: قيمت اين دارو براي بيماران حدود 200 

تا 300هزارتومان افزايش پيدا كرده بود كه در حال 
حاضر با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده قرار شد 
از اين هفته قيمت دارو كاهش يابد، اما تاش براي 
حفظ آرامش بازار دارو و درمان و در نتيجه آرامش 
بيماران به بيماران پيوند كليوي محدود نيست و به 
همين منظور سازمان غذا و دارو براي حفظ اولويت 
بازار دارو و تجهيزات پزش��كي براي بيماران داخل 
كشور از اين به بعد صادرات دارو و تجهيزات پزشكي 
را منوط به دريافت مجوز كرده است و اين مجوزها 
تنها براي اقامي كه با كمبود مواجه نباشند، صادر 

مي شود. 
  آماری از كمبودهاي دارويي در دست نيست

 غامرضا اصغري درب��اره دس��تورالعمل تازه اين 
سازمان مي گويد: امكان صادرات دارو و تجهيزات 
پزش��كي مورد به مورد متفاوت است و اگر كمبود 
داخلي در آن زمينه نداشته باشيم، مي تواند صادرات 
صورت بگيرد اما در غير اين صورت اجازه صادرات 

ندارند.  بنا به تأكيد وي، در حال حاضر آمار دقيقي از 
كمبودهاي دارويي در دست نيست اما تمام داروها 
و تجهيزات پزشكي صادراتي مورد به مورد بررسي 
مي شوند و اگر كمبودي در آن زمينه وجود داشت، 
نمي تواند صادر شود. اصغري همچنين براي تقويت 
توليد داخلي داروها برنام��ه دارد و مي گويد: عاوه 
بر الزام اخذ مجوز براي ص��ادرات دارو و تجهيزات 
پزشكي به افزايش خطوط توليد داروهاي داخلي 

اقدام مي كنيم. 
  بهره برداري از توليد داروهاي سرطان وطني

رئيس سازمان غذا و دارو خبرهاي خوش دارويي 
ديگري هم دارد از جمله اينكه در نخس��تين گام 
براي حماي��ت از توليد داروه��اي داخلي، خطوط 
توليد برخ��ي داروهاي بيوتكنول��وژي و داروهاي 
مربوط به سرطان، پنجم آذر امسال به بهره برداري 
خواهد رسيد. وي تأكيد مي كند: افزايش خطوط 
توليد داخلی دارو متناسب با نياز كشور خواهد بود، 

درباره تأمين مواد اوليه آنها ني��ز نگراني ای وجود 
ندارد؛ چراكه نيمي از مواد اوليه داخل كشور توليد 
مي شوند و نيم ديگر كه وارداتي است به اندازه يك 
س��ال موجودي داريم و تمام ش��رايط مانند زمان 

عادي است. 
  استثنای دارو و تجهيزات پزشكي 

رئيس سازمان غذا و دارو درباره تحريم هاي اعمال 
ش��ده اخير عليه ايران نيز تصري��ح مي كند: دارو، 
تجهيزات پزش��كي و مواد غذايي از اين تحريم ها 
مستثني هستند و راه هاي جانبي نيز براي انتقال 
پول جهت تأمين دارو وجود دارد، بنابراين مشكلي 
در اين زمينه به وجود نمي آيد و مردم از اين بابت 
نگراني نداشته باشند. به گفته اصغري، قيمت دارو 
از ابتداي سال تاكنون با توجه به افزايش قيمت ها، 

به طور ميانگين 12درصد افزايش داشته است. 
وي اما درباره برداشت 500ميليون دار از صندوق 
توس��عه ملي براي تأمين دارو مي گويد: هنوز اين 

مبالغ اباغ نشده است. 
  13آبان انتظار اتفاق تازه اي نداريم 

كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو هم با 
تأكيد بر اينكه ارز ترجيحي به حوزه دارو و تجهيزات 
ضروري پزشكي تخصيص مي يابد، مي افزايد: عمًا 
نوعي يارانه مس��تقيم به اين حوزه تزريق مي شود. 
عاوه بر آن با توجه به اتفاقات ماه هاي اخير و احتمال 
بروز كمبود در برخي موارد داروي��ي و تجهيزاتي، 
قاعدتاً اولويت در حوزه دارو و تجهيزات، تأمين نياز 

داخلي بيماران و مصرف كننده ايراني است. 
وي همچنين درباره تمهيدات انديشيده ش��ده در 
حوزه تأمين دارو با توجه به تهديدات امريكا براي 
اعمال تحريم هاي جديد از 13آبان ماه مي گويد: از 
امروز به بعد اتفاق جديدي لزوماً براي صنعت دارو 
نمي افتد؛ چراكه برخاف همه هياهوها و تبليغات 
اياات متحده امري��كا در اين عرص��ه، اقدامات و 
اتفاقاتي كه مي توانس��تند و قرار بود انجام دهند، 
از ماه ها پيش در اين حوزه انجام داده اند، لذا بعيد 

مي دانيم اتفاق جديدي از 13آبان به بعد افتد. 
جهانپور تأكيد مي كن��د: در هر حال ب��ا توجه به 
اقداماتي كه قبًا از س��وي طرف مقابل انجام شده 
اس��ت و همچنين تأثي��رات آن بر ب��ازار و صنعت 
دارويي كشور، همزمان تمهيداتي انديشيده شد كه 
بتوان به صورت حداكثري در مقابل اين سياست ها 
مقاومت كرد، بنابراين انتظار اتفاق جديدي در اين 

عرصه نداريم. 
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نجات 23هزار بيمار از سكته مغزي با طرح »724«

صادراتدارووتجهيزاتپزشكيممنوعشد
 برخاف هياهوها، اقدامات و اتفاقاتي كه امريكا مي توانست و قرار بود انجام دهد

 از ماه ها پيش در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي انجام داده است و اتفاق تازه اي نمي افتد

س�كته  مغزي دومين عامل م�رگ و اولين 
علت ناتوان كننده افراد بالغ به شمار مي آيد 
و برآورد مي شود ساانه نزديك به ۲۰۰هزار 
مورد سكته مغزي در كش�ورمان رخ دهد. 
اين عارض�ه اما همانن�د بس�ياري ديگر از 
بيماري ه�اي غيرواگي�ر قابل پيش�گيري 
اس�ت. بر همين اس�اس، درمان سكته هاي 
حاد مغزي در هفت روز هفته و ۲۴س�اعت 
ش�بانه روز با عنوان برنامه كشوري »۷۲۴« 
در ۵۴ مركز درماني دانشگاهي كليد خورد 
و توانست تاكنون ۲3هزار نفر را نجات بدهد. 
سكته مغزي دومين علت مرگ و اولين عامل 
ناتوان كننده افراد بالغ كش��ور است اما با تمام 
اينها اي��ن بيماري قابل پيش��گيري اس��ت و 
مي توان با تغيير س��بك زندگي، روي آوردن 
به تغذيه سالم از دام آن گريخت. برنامه درمان 
س��كته هاي حاد مغزي در هف��ت روز هفته و 
2۴ساعت ش��بانه روز از دو سال پيش با عنوان 
برنام��ه كش��وري ۷2۴ در 5۴ مرك��ز درماني 
دانش��گاهي كليد خورد و ك��دي تحت عنوان 
كد »سما« براي س��رعت بخش��يدن به روند 
شناسايي، انتقال و درمان اين بيماران تعريف 

شد،  به طوري كه با همگامي وزارت بهداشت، 
اورژانس و سازمان هاي بيمه گر تاكنون 23هزار 
نفر از س��كته مغزي جان س��الم به در برده و 

درمان شده اند. 
دكتر مس��عود مهرپور، ف��وق تخصص عروق 

مغزي و دبير برنامه كشوري درمان سكته هاي 
حاد مغزي ۷2۴، با اشاره به دو نوع سكته هاي 
مغزي مي گويد: يك گروه از سكته هاي مغزي 
مربوط به انسداد عروق است كه در داخل رگ 
لخته ايجاد مي شود و ۸5 درصد از سكته هاي 

مغزي اين گروه را ش��امل مي ش��ود. در عين 
حال در 10 تا 15 درصد موارد س��كته مغزي 
رگ ها پاره شده و باعث خونريزي مغز مي شود 
كه بر اثر فش��ار خون، اخت��اات ديواره رگ  
ممكن اس��ت رخ دهد. اين نوع س��كته مغزي 
درمان هاي خ��اص خ��ودش را دارد، اما براي 
درمان ن��وع اول يعني انس��داد ع��روق برنامه 
۷2۴ اجرا شد. به گفته وي سكته مغزي الزاماً 
در س��نين پيري اتفاق نمي افتد. طبق آمارها 
يك چهارم س��كته هاي مغ��زي در اف��راد زير 
55 س��ال رخ مي دهن��د. اين پزش��ك معتقد 
است: بيماران بايد طي س��ه تا چهار ساعت از 
ش��روع عائم تحت درمان قرار گيرند و هرچه 
زودتر مراجعه و س��ريع تر درم��ان را دريافت 
كنند، احتمال ناتواني  بيمار كمتر مي شود. هر 
دقيقه اي كه بيمار ديرتر به بيمارستان برسد، 

بهبودش چندين روز طواني تر مي شود. 
به گفته وي يكس��ري عائم س��اده نظير كج 
ش��دن ناگهاني صورت، مختل شدن ناگهاني 
صحبت ك��ردن و اختال ناگهان��ي در حركت 
دست از عائم اين بيماري است و در اين هنگام 

بايد با اورژانس 115 تماس بگيرند.

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

حسين ساجدي: ريشه زيرساخت هايي كه امام)ره( پي ريزي كرده، 
اونقدر مستحكم، عظيم، مقتدر و مردميه كه دشمن براي وجهه ساختن 
و نشون دادن قدرت خودش مدعي ارتباط با سپاه و بسيج امام ميشه. 

حقا كه گل گفتي: »امريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند«.
........................................................................................................................

واكنش »جي كي رولينگ«، نويسنده مجموعه رمان هاي »هري 
پاتر« به توئيت ترامپ: »كساني كه در تصاوير زندگي مي كنند، در 

تصاوير هم مي ميرند.«
........................................................................................................................

كاربري عكس فوق را توئيت كرد و نوشت: 
برس��انيد به دس��ت مادر و همس��ر مديرعامل و اعضاي هيئت مديره 
ايران خودرو. ديشب پدر و مادرم سوار ماشينمون بودند كه وسط اتوبان 
يك مرتبه آتش ميگيره. فقط تصور كنيد اگر لحظه اي دير جنبيده بودند 
يا يه كاميوني چيزي از پشت ميزد بهشون چه اتفاقي ممكن بود بيفته!
........................................................................................................................

توئيت يك خبرنگار از سامرا:  در سامرا، ساح هجومي اين نيروي ويژه 
ارتش عراق نظرم را به خود جلب كرد. جالب است بدانيد، به دليل اهميت 
بااي شهر استراتژيك سامرا و وجود مضجع شريف دو امام همام، تجهيزات 

بسيار خوبي براي مقابله با داعش در اين شهر مستقر شده است.
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نیره  ساری
بيست ونهمين نشست »شنبه هاي انقاب« با موضوع »استكبارستيزي«   شنبه های انقاب

تنها ساح باقي مانده براي استكبار جهاني »تحريم« است
بيس�ت ونهمين نشس�ت ش�نبه هاي انقاب با 
موضوع »استكبارس�تيزي« و با ه�دف تبيين 
دس�تاوردهاي انقاب اس�امي در اي�ن حوزه 
در انه س�ابق جاسوس�ي امريكا برگزار ش�د. 
كامران غضنفري نويس��نده و پژوهش��گر، حسين 
شيخ ااس��ام مش��اور س��ابق وزير امور خارجه و 
كارشناس مسائل بين الملل، حميد رسايي نماينده 
اسبق مجلس شوراي اسامي، ابوالفضل ظهره وند 
سفير اسبق ايران در ايتاليا و افغانستان، فؤاد ايزدي 
كارشناس مسائل بين الملل و جواد منصوري اولين 
فرمانده س��پاه پاس��داران انقاب اسامي از جمله 
افرادي بودند كه دس��تاورد هاي ۴0 س��ال انقاب 

اسامي را در اين حوزه مورد بررسي قرار دادند. 
كامران غضنفري با اشاره به شكست هاي امريكا در 
پي پيروزي انقاب اسامي در ايران اظهار داشت: 
تعطيلي سفارت اسرائيل به عنوان يكي از همپيمانان 
مهم امريكا در ايران و تبديل آن به سفارت فلسطين 

يكي از شكست هاي بزرگ امريكا بود. 
  امتياز دادن تحريم ها را ۲ برابر كرد

فؤاد ايزدي كارشناس مسائل بين الملل گفت: ايران 

اسامي استكبارستيز نبودن را هم تجربه كرده اما 
اين منطق جواب نداده است، به طوري كه در شب 
13 آبان، تحريم هاي نفتي كشور بازخواهد گشت و 
حتي براساس اعام ها تحريم هاي جديد شامل 300 
الي ۴00 نفر جديد نيز وضع خواهد ش��د كه نشان 
مي دهد نتيجه كاهش روحيه استكبارستيزي در 

كشور دوبرابر شدن تحريم هاست. 
  امروز تنها ساح باقيمانده براي استكبار 

جهاني تحريم است
ابوالفضل ظهره وند، سفير اس��بق ايران در ايتاليا و 
افغانستان نيز طي سخناني اظهار داشت: امروز به 
نقطه اي رسيده ايم كه كش��ور عراق كه چند دهه 
قبل با ما در جنگ بود و صدها هزار كشته از طرفين 
برجاي گذاش��ت به اس��تقبال ايران مي آيد و اين 

حاصل درهم تنيدگي اجتماعي است. 
ظهره وند با اشاره به اينكه امروز تنها ساح باقيمانده 
براي استكبار جهاني تحريم است، گفت: تحريم ها 
براي ما فرصت اس��ت كه هزينه آن را امريكايي ها 
مي پردازند، آنها نقاط ضعف ما را بررسي مي كنند 
و ما مي توانيم اين موضوع را تبديل به فرصت كنيم. 

حسين شيخ ااسام، كارش��ناس امور بين الملل و 
مشاور سابق وزير امور خارجه طي سخناني با اشاره 
به شكست امريكا در منطقه گفت: امريكا آقايي بود 
كه هر آنچه اراده مي كرد و مي گفت در منطقه روي 
مي داد، اين كشور تصميم داشت شعار حك شده 
روي پرچم اس��رائيل يعني از نيل تا فرات را محقق 
كند كه پيروزي انقاب اسامي اولين مانع جدي 

براي تحقق اين امر بود. 
وي ادام��ه داد: ام��روز تجلي استكبارس��تيزي در 
راهپيمايي اربعين ايجاد ش��ده اس��ت و اس��تكبار 
مي داند اگر اين جمعيت به س��مت فلسطين روانه 

شود، بي شك قدس آزاد مي شود. 
  انحراف از انقاب  يعنی مشكات اقتصادي

جواد منصوري، اولين فرمانده سپاه پاسداران انقاب 
اسامي اظهار داشت: براي نشان دادن موفقيت هاي 
انقاب در ۴0 س��ال اخير تنها نبايد به نشان دادن 
امور عمراني و زيرساختي اكتفا كنيم چراكه انقاب 
قصد دارد مسير تاريخ بشريت را عوض كند و بايد به 

اين مهم نيز توجه ازم را داشته باشيم. 
اولين فرمانده سپاه پاسداران ادامه داد: اگر امروزه 

مشكل اقتصادي وجود دارد، به اين دليل است كه راه 
انقاب گم  شده است. واقعيت اين است كه انقاب 
اسامي در دنيا يك كار بزرگ انجام داده است كه 
بسيار با اهميت است اما متأسفانه كمتر رسانه اي 
شده اس��ت. انقاب اسامي توانس��ت بسياري از 
مكاتب، فلسفه ها و روش هاي رايج دنيا را بي اعتبار 
كند و امروزه ليبراليسم، كمونيسم، سوسياليسم و 

ناسيوناليسم در دنيا هيچ جايگاهي ندارند. 
  امريكا نمي تواند غلط�ي كند اما عده اي از 

عمامه به سرها مي توانند
حجت ااس��ام حميد رس��ايي، نماينده سابق 
مجلس شوراي اسامي اظهار داشت: متأسفانه 
نظام س��لطه، افرادي را به عنوان سرمايه داخلي 
در كشور دارد كه از اقدامات خود در اوايل انقاب 
پشيمان هستند؛ همان هايي كه از ديوار سفارت 
باا رفتند اما قلب هايش��ان از دي��وار باا نرفت و 
دلبسته امريكا هس��تند. وي تأكيد كرد: امريكا 
هيچ غلطي نمي تواند بكند ولي من معتقد هستم 
كه عده اي از عمامه به سرها مي توانند غلطي در 

داخل انجام دهند. 

زهرا چیذري 
  گزارش  یک

حسابدومدفتريمدارسفعالترميشود
دي�روز و در پي افتت�اح س�امانه حس�اب يكپارچه م�دارس، علي 
اللهيار تركمن، معاون توسعه مديريت و پش�تيباني وزارت آموزش 
و پرورش اع�ام ك�رد دريافت پ�ول نقد در م�دارس ممنوع ش�د. 
اگرچه مش��كل خانواده ها در جريان اخذ اجباري پول از سوي مدارس به 
عناوين مختلف چندان ربطي به نقد يا غيرنقد بودن آنها ندارد، آنچه هنوز 
باقي است تخلف در گرفتن كمك هاي مالي از سوي اولياي مدارس است. 
به بيان ديگر راه اندازي سامانه حس��اب يكپارچه مدارس بيشتر از اينكه 
مشكل خانواده ها و دانش آموزان را برطرف كند مشكل آموزش و پرورش 
را در رهگيري پول هاي بي شناسنامه در مدارس از بين مي برد. هر چند تا 
اينجا هم اقدامي در خور تحسين است، با اين وجود از آنجا كه مدارس اغلب 
كمك هاي دريافتي از والدين را ص��رف هزينه هاي جاري خود مي كنند، 
در صورتي كه اداره پول هاي دريافتي دوباره به ستاد برگردد و احياناً براي 
تخصيص گرفتار جاده هاي پرفراز و نش��يب بوروكراس��ي شود، يعني به 
سرنوشت سرانه ها مبتا مي شود و نوشداروي بعد از مرگ سهراب مي شود، 
بنابراين حساب دوم دفتري مدارس فعال تر از قبل مي شود، در عين حال 
ساماندهي ستادي كمك هاي اختياري كه به اجبار از خانواده ها دريافت 
مي شود به عنوان جبران بخشي از كسري بودجه آموزش و پرورش تلقي 
مي شود و دولت با حاكميت نگاه اقتصادي در آموزش و پرورش و چيدن 

مديران مياني سازمان برنامه اي توجيه شده، قهرمان ماجرا مي شود. 
در اين بين باز هم بي س��ر و صدا و بدون اعام رس��مي، س��هم پرداختي 
خانواده ها براي آم��وزش فرزندانش��ان بااتر مي رود و ديگ��ر آموزش و 
پرورش ما كم هزينه ترين آموزش و پرورش دنيا نخواهد بود؛ آنچنان كه 
رئيس جمهور در جلسه رأي اعتماد وزراي اقتصادي خود در مجلس منت 
آن را به سر مردم بگذارد. عاوه براين موضوع استقال مدارس نيز در حوزه 
مالي به يك بام و دو هواي آموزش و پرورش تبديل مي شود، به اين معني كه 
مدارس در گرفتن پول از والدين يا اندك تحواتي در برنامه درسي مستقل 
خواهند بود اما به زعم مديران ارش��د اين وزارتخان��ه، مدارس آنقدر بالغ 

نشده اند كه در فرآيند مالي و مديريت دخل و خرج خود مستقل باشند. 
در عين حال كه راه اندازي حساب يكپارچه به معني رسميت بخشيدن به 
دريافت كمك از والدين است كه تا پيش از اين رسميت آن همواره از سوي 
آموزش و پرورش تكذيب شده و وعده برخورد با مديران متخلف از سوي 

اين وزارتخانه داده مي شد. 

   مديرعامل صندوق بازنشستگي كش��ور گفت: اگر در بودجه سال 
آينده 15هزار ميليارد تومان ديده شود، مي توانيم تا يك ميليون تومان 

حقوق بازنشستگان را افزايش دهيم. 
   سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: با توجه به بررسي استفساريه 
مس��تثني ش��دن ش��هرداران از قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
در كميسيون اجتماعي مجلس، فرايند انتخاب ش��هردار چند روز به 

تعويق افتاد. 
   شوراي ش��هر تهران بررس��ي طرحي را در دس��تور كار دارد كه به 
موجب تصويب آن ش��هرداري ملزم به كاهش حوزه ه��اي معاونتي و 
حذف پست هاي قائم مقامي و جانشين و مش��اور در تمامی واحدها و 

شركت های تابعه خواهد شد. 

کبری فرشچی
  سامت

استقالپربهايمجازيايران
تحريم اينترنتي ايران اواخر س��ال ۸9 به صحن كنگره امريكا رس��يد و 
نمايندگان مطرح كننده اين طرح گفتند با قط��ع اينترنت ايران، دولت 
الكترونيك تعطيل و دسترسي مردم به بانك ها قطع مي شود و مانند سال 
۸۸ نارضايتي هاي مردم افزايش يافته و فش��ار امريكا بر دولت ايران نيز 
بيشتر مي شود و در همان اسفند ۸9 باراك اوباما با تحريم اينترنت ايران 
مخالفت كرد. مطابق گزارش نيويورك تايمز از اين س��خنراني اوباما، به 
صراحت مي گويد: »ما با بودجه جنگ نرم، گوشي هاي اندرويد و آيفون را 
وارد ايران كرديم و به همين مقصود پهناي باند اينترنت را در ايران توسعه 
داديم. پس از اين سخنراني بود كه با استقبال نمايندگان كنگره همراه شد 

و  طرح قطع اينترنت ايران از دستور كار خارج شد.«
اما اين پايان كار نبود و بحث تحريم  اي پي هاي ايران از س��وي »ايكان« 
)مركز توزيع اينترنت در امريكا( و همچني��ن تحريم دامين هاي ايران و 
بسته شدن پهناي باند بين الملل ايران مطرح شد، اما در پيام نوروزي اوباما 
در سال 91 وي به صراحت اعام كرد كه پهناي باند اينترنت ايران نه فقط 
نبايد قطع شود بلكه بايد توسعه هم پيدا كند و جلوي تشكيل شبكه ملي 
اطاعات در اين كشور گرفته شود. وي حتي براي نرم افزارهاي امريكايي 
كه بتوانند مخاطب ايراني بيشتري جذب كنند وعده مشوق هاي مالياتي 
مي دهد. امريكايي ها بارها براي قطع اينترنت ايران تاش كرده اند، اما در 
معادله هاي سود و زيان متوجه شدند مزيت بودن اينترنت در ايران براي 
آنها بسيار بيشتر از قطع آن است. به همين خاطر هم با تشديد تحريم ها 
ش��اهد افزايش پهناي باند اينترنت بوديم و در اوج تحريم ها در سال ۸9 
گوشي هاي هوشمند به ايران وارد شد كه اين نشان دهنده آن است، آنها 

تاكنون انگيزه اي براي قطع اينترنت نداشته اند. 
اما با حركت ما به س��مت ش��بكه ملي اطاعات براي كارشكني در اين 
حوزه، تهديدهاي آنها جدي تر مي شود با اين تفاوت كه شرايط كنوني ما 
در حوزه فناوري اطاعات با سال ۸۸ بسيار متفاوت است و در شرايطي 
كه در اين دوران حتي سيستم بانك هاي ما از پهناي باند و نرم افزارهاي 
امريكايي استفاده مي كردند و زيرساخت هاي ما به صورت صد در صدي به 
امريكا وابستگي داشت، اما در حال حاضر ما در برابر هر نرم افزار خارجي 
چندين نرم افزار ايراني داريم؛ اعم از شبكه هاي اجتماعي يا سرويس پست 

الكترونيك و حتي مسائل سخت افزاري. 
امريكا نگران راه اندازي شبكه ملي اطاعات در ايران است؛ چراكه نشاني 
از استقال ايران در حوزه فناوري اطاعات دارد. يكي از ژنرال هاي ارتش 
امريكايي در مقاله اي مي نويسد: »اگر ايران شبكه ملي اطاعات راه بيندازد 
بقيه كشورهاي منطقه هم به اين ش��بكه متصل مي شوند و اگر جنبش 
عدم تعهد براي همكاري با ايران متقاعد شود يك شبكه اينترنت موازي با 

شبكه اينترنت امريكايي به مركزيت ايران راه اندازي مي شود.« 
به دليل نزديك ش��دن به اس��تقال ايران هم در حوزه نرم افزاري و هم 
س��خت افزاري ممكن اس��ت معادله منافع امريكا بر قط��ع بخش هايي 
از اينترنت قرار بگيرد و اين تحريم ها از س��ال گذش��ته با تحريم برخي 
نرم افزارهاي ايراني روي گوش��ي هاي آيفون در اي��ران يا طيف زيادي از 

نرم افزارهاي ايراني كه در گوگل پلي حذف شدند، آغاز شد. 
از س��ال 90 كه رهبر انقاب احكام ش��وراي عالي فضاي مجازي را اباغ 
كردند،۴0 دستور هم داشتند كه يكي از آنها درباره آمادگي زيرساخت هاي 
كشور براي تحريم اينترنتي از سوي امريكا بود كه در اين راستا نقاط تبادل 
اطاعات و واسطه هاي تبادل اطاعات زياد شد. همچنين ترانزيت اينترنت 
از كشورمان زياد و درست شبيه تنگه هرمز كه اگر امريكا اينترنت ما را قطع 
كند، چون كابل هاي انتقال اينترنت كشورهاي اطراف به دليل موقعيت 
سوق الجيشي كش��ورمان از ايران مي گذرد ما نيز مي توانيم اينترنت اين 
كشورها را قطع كنيم. اين مسئله هزينه هاي هنگفتي براي امريكا دارد و 
اين تهديد براي آن است كه ما از استقال در حوزه اينترنت كوتاه بياييم. 
در حالي كه با توسعه شبكه ملي اطاعات در صورت قطع اينترنت از سوي 
امريكا به هيچ مش��كلي برنمي خوريم همانند كش��ورهايي چون چين، 

 روسيه يا كره جنوبي.

در بيانيه سپاه به مناسبت 13 آبان تأكيد شد
ناكاميامريكامحصول

مقاومتوقفهناپذيرملتايران

سپاه در بيانيه اي با گراميداشت يوم اه 13 آبان، افول قدرت امريكا را 
محصول مقاومت و استكبارستيزی وقفه ناپذير ملت ايران دانست.

به گزارش سپاه نيوز، س��پاه پاسداران انقاب اس��امي در بيانيه اي با 
گراميداش��ت يوم اه 13 آبان، روز ملي مبارزه با استكبار؛ افول قدرت 
امريكا و ناكامي كاخ س��فيد در عرصه جنگ ه��اي نظامي، اقتصادي و 
رس��انه اي عليه جمهوري اس��امي را محصول مقاومت، ايستادگي و 

استكبارستيزی وقفه ناپذير ملت ايران دانست.
در بخش��ي از اين بيانيه عمل به توصيه هاي امروز رهبر معظم انقاب 
به جوانان مبني بر » هوشياري مقابل فريب و لبخند دروغين دشمن«، 
»تروي��ج و تبيين نظريه مقاومت« و » احس��اس مس��ئوليت در قبال 
موضوع پيشرفت كشور«، پشتوانه خلل ناپذير آينده درخشان و دست 
برتر ملت ايران براي نيل به قله هاي ممتاز در تعامات جهاني توصيف 
و تصريح شده است: ترديدي نيس��ت فصل الخطاب دانستن مواضع، 
منويات و توصيه ه��اي حكيمانه مقام معظم رهب��ري )مدظله العالی( 
در تمامي زمينه ها و عرصه هاي راهب��ردي از جمله در صحنه مقابله با 
امريكا و سياست ها و سناريوهاي ضد ايراني نظام سلطه و صهيونيسم، 
ضمن خنثي س��ازي ترفندها و نقش��ه هاي دش��من به ويژه در ميدان 
جنگ اقتصادي، ظرفيت ها و فرصت هاي بالقوه و بالفعل كش��ور را به 
گونه اي هوشمندانه در چارچوب نقشه راه ترسيم شده معظم له براي 
راهيابي به دروازه هاي تمدن نوين اسامي و تأمين منافع و مصالح ملي، 
مهندسي و فعال خواهد ساخت. اين بيانيه در پايان با دعوت از اقشار و 
آحاد ملت عاش��ورايي و انقابي ايران به ويژه نسل جوان و دانشجويان 
و دانش آموزان فهيم، زمان ش��ناس و دشمن ستيز براي حضور پرشور 
و گس��ترده در تظاهرات سراس��ري 13 آبان ماه و آيين گراميداش��ت 
روز ملي مبارزه با اس��تكبار جهاني و طنين انداز كردن شعار محوري 
»مرگ بر امري��كا« و نمايش نفرت و انزجار خ��ود عليه هيئت حاكمه 
جنايتكار، تروريست پرور و پيمان شكن كاخ سفيد، افول امريكا را يك 
واقعيت حتمي، اجتناب ناپذير و منطبق بر سنت الهي كه جامعه بشري 
س��رانجام آن را درك خواهند كرد دانسته و تأكيد كرده است: به فضل 
الهي و به بركت بصيرت و هوشمندي ملت ايران، 13 آبان ماه امسال به 
صحنه نمايش اقتدار و وحدت ملي، تحقير شيطان بزرگ و محكوميت 
سيطره جويي و سلطه طلبی رژيم منفور امريكا و نواخته شدن سيلي 
متقابل ايرانيان ب��ه رئيس جمهور و مقامات دغل ب��از و دروغ پرداز اين 

كشور تبديل خواهد شد. 

نيلوفر اماني 
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 به صفر رساندن 
وحید حاجی پور
فروش نفت نه تنها    گزارش یک

توه�م بود، بلكه 
اكنون افزايش قيمت نفت ناش�ي از تحريم ها 
عاوه بر فشارهاي اقتصادي به خريداران نفت 
ايران و شركاي امريكا، بر اقتصاد اياات متحده 
امري�كا ني�ز اث�ر منف�ي گذاش�ته اس�ت. 
رئيس هيئ��ت مديره ش��ركت ايندي��ن اويل در 
مصاحبه ب��ا »اس اند پي گلوب��ال پاتس« گفت: 
چشم انداز اينكه پاايشگاه هاي هندي خريد نفت 

ايران را به صفر برسانند، غيرواقع گرايانه است. 
اگرچه ايندين اويل كه بزرگ ترين پاايشگر نفت هند 
است، واردات نفت ايران را كاهش داده است، اما سانجيو 
سينگ، رئيس هيئت مديره ايندين اويل اظهار كرد 
احتمال اينكه واردات نفت ايران به صفر برسد، بسيار 
اندك است. وي در ادامه افزود: اين شركت با وجود اين 
حقيقت كه تحريم ها از روز دوشنبه اجرايي مي شود، 
براي خريد محموله هاي نفت اي��ران در ماه ميادي 
جاري ثبت سفارش كرده است. سينگ به پاتس گفت: 
ما قوياً بر اين باوريم كه اگر نفت ايران از بازار جهاني 
حذف ش��ود، بازار حداقل براي مدتي دچار بي ثباتي 
خواهد شد. شخصاً تصور نمي كنم هند بتواند خريد 
نف��ت را از ايران متوقف كند. طب��ق گزارش پاتس، 
صادرات نفت ايران به هند در س��پتامبر به ۶۰۰ هزار 
بشكه در روز رسيد، اما در اكتبر به ۵۰۰ هزار بشكه در 
روز كاهش يافت و انتظار مي رود اين ميزان صادرات 

در نوامبر حفظ شود. 
   همتي: امريكا در تحريم كامل نفت ايران 

ناكام شد
رئيس كل بانك مركزي جمهوري اس��امي ايران 
عبدالناصر همتي در يادداش��ت صفحه اينستاگرام 

خود نوشت: »امروز ديگر بر همگان مسجل شده است 
كه امري��كا در تحري��م كامل نفت اي��ران و به صفر 
رساندن آن به هر دليل و بهانه اي ناكام شده است«. 
وي نوشته اس��ت: با معافيت تدريجي كشورهاي 
متع��دد از تحريم خري��د نفت اي��ران، فضاي آتي 

تجاري و در آمدي كشور مشخص تر مي شود. 
وي ادام��ه داد: بانك مركزي جمهوري اس��امي 
ايران كه در ماه هاي اخير ذخاير ارزي خود را به حد 
مطلوب رسانده است، متناس��ب با شرايط در حال 
تغيير، حتي در شرايط بسيار نامحتمل به حداقل 
رسيدن صادرات نفت، برنامه مناسب را دارد. بانك 
مركزي با تنظيم دقيق منابع و مصارف ارزي كشور 
تاش خود را همانطور كه در هفته هاي اخير نشان 
داد بر ثبات بازار پول و ارز تمرك��ز كرده و تقويت 
تدريج��ي و روز افزون پول مل��ي و افزايش رقابت 
پذيري اقتص��اد و جلوگيري از نوس��انات را هدف 
قرار داده اس��ت. همتي افزود: بانك مركزي همراه 
با برنامه ريزي براي تع��ادل بازار ارز و كنترل تورم، 
براي توجه به وضعيت معيشتي و رفاهي مردم به 
ويژه دهك هاي پايين درآمدي كنار دولت قرار دارد 

و از هيچ كوششي فروگذار نيست. 
    افزاي�ش قيمت نف�ت و جنگ تج�اري با 

كشورها كار دست امريكا داد
پي��ش از اي��ن روزنامه ج��وان از اث��ر تحريم ها و 
جنگ تجاري بر ب��ازار حم��ل و نقل، گراني ها در 
خرده فروش��ي و كاهش خريد و احتمال افزايش 
روند بي��كاري در امريكا خبر داده ب��ود كه رويترز 
در گزارش��ي ضمن تأييد اين تحليل نوشت: طي 
ماه هاي گذش��ته، ش��ركت هاي فروش��گاه هاي 
زنجيره اي در امريكا در تاش براي رقابت با ديگر 
شركت ها نظير آمازون، قيمت هاي خود را پايين 

نگه داشته بودند. اما هم اكنون با باا رفتن قيمت 
كااهاي اساسي در بازار جهاني و در نتيجه افزايش 
هزينه حمل و نقل كااها برخي از فروش��گاه هاي 
زنجيره اي در امريكا مي گويند كه ديگر چاره اي جز 
باابردن قيمت برخي كااهاي مصرفي به خصوص 

ميوه و سبزيجات ندارند. 
در اين بين ش��ركت هاي فروشگاه هاي زنجيره اي 
 Procter & Gamble Co، Kellogg Co،
Hershey Co اع��ام كرده اند كه چ��اره  اي به 

جز افزايش قيمت ها ندارن��د. از طرف ديگر جنگ 
تجاري ای ك��ه امري��كا با ديگر كش��ورها ب��ه راه 
انداخته است، مزيد بر علت ش��ده و قيمت كااها 
را باا برده اس��ت؛ چراكه برخي كااهاي مورد نياز 
مصرف كنندگان امريكايي وارداتي از كشورهايي 
نظير چين اس��ت ك��ه هم اكن��ون امريكا ب��ا آنها 
مناقش��ه تجاري دارد. امريكا بر واردات مواد اوليه 
و كااهاي اساسي از چين و ديگر كشورها در قالب 
جنگ تعرفه، عوارض گمركي 2۵ درصدي اعمال 
كرده است كه همين امر قيمت كااها را تا 2۵درصد 

براي مصرف كنندگان باا برده است. 
   چ�را ترامپ مش�تريان نفت اي�ران را از 

تحريم ها معاف كرد؟
 با اين اوص��اف مي توان حدس زد ك��ه چرا امريكا 
در آس��تانه انتخابات ميان دوره اي خود تمايل به 
كاهش قيمت نفت، اعط��ای معافيت هاي نفتي به 
خريداران نفت اي��ران و متمايل به مذاكره تجاري 
با چين شده است. رويترز در تحليلي ضمن تكرار 
رجز خواني هاي پمپئو از اينكه چرا امريكا هش��ت 
كش��ور را از تحريم نفتي ايران معاف كرد، نوشت: 
با يك انتخابات خانگي و اوضاع آش��فته عربستان 
سخت مي توان اوضاع را در دس��ت گرفت و خطر 

افزايش قيمت نفت را محدود كرد.
در اين مطلب آمده اس��ت: اي��ن معافيت ها راهي  
اس��ت براي مديريت تناقض موجود بين دو هدف 
دونالد ترامپ، يعني پايين نگهداشتن قيمت نفت 
و همزمان ح��ذف روزانه 2 ميليون بش��كه نفت از 
بازار بي رونق فعلي. گرچه يك نظرسنجي از طرف 
رويترز نش��ان داده كه كش��ورهاي اوپ��ك در ماه 
اكتبر توليد نفت را به بااترين حد از س��ال 2۰1۶ 
رسانده اند، ولي قيمت نفت خام برنت از ترس نبود 
نفت ايران و ونزوئا به 8۶ دار در هر بشكه رسيد. 
اين كمبود با توليد بيش��تر عربستان و نفت شيل 
امريكا جبران نمي ش��ود. نفت امري��كا در تنگناي 

زيرساختي كوتاه مدتي قرار گرفته  است. 
پيش بيني هاي كمتر تقاضا و ترس از ركود اقتصادي، 
فش��ار را كمي پايين آورده و قيمت نفت خام برنت 
را پيش از انتخاب��ات مي��ان دوره اي امريكا در روز 
سه ش��نبه به 72 دار در هر بش��كه رسانده است. 
ولي معافيت ها هنوز هم نشان مي دهند كه دولت 
ترامپ آنقدرها هم كه به نظر مي رسد در برابر اعمال 

فشارهاي خارجي ايمن نيست. 
    ناكام�ي ترام�پ در ابزاره�اي اقتصادي 

عليه جهان 
نيويورك تايمز با اشاره به تحريم هاي جديد امريكا 
عليه ايران نوش��ت: اين تحريم ها بخشي از عاقه 
ترامپ به استفاده از ابزارهاي اقتصادي است تا به 
اهداف سياست خارجي خود برسد، ولي تحريم ها 
عليه روسيه، ونزوئا و كره ش��مالي پيروزي هاي 

چنداني برايش نداشته است. 
به گزارش»تسنيم« به نقل از نيويورك تايمز، دولت 
ترامپ در روز جمعه اعام كرد كه هشت كشور را 
از تحريم هاي بي رحمانه عليه تهران معاف مي كند، 
با اين كار وع��ده خود را براي مج��ازات اقتصادي 
ايران تضعي��ف و اختاف عميق��ش را با متحدان 
اروپايي تشديد كرد. مايك پمپئو وزير امور خارجه 
امريكا هش��ت كش��وري را كه معافيت شش ماه 
گرفته اند، مش��خص نكرد، ول��ي يك مقام ارش��د 
اطمينان داد كه هند، كره جنوب��ي، ژاپن و چين 
جزو اين كشورها هستند. اينها همه از بزرگ ترين 
وارد كنندگان نفت ايران هس��تند. عاوه بر اينها 
تركيه و عراق نيز به عنوان ش��ركاي مهم تجاري 
ايران نيز معافيت هاي��ي را گرفته اند كه به موجب 
آن بغداد و آنكارا مي توانند همچنان به فعاليت هاي 
تجاري خود خارج از مكانيزم سوئيفت ادامه دهند. 
البته مايك پمپئو مدعي شده اين معافيت ها فقط 
به هشت كشور داده شده است فقط به خاطر اينكه 
واردات نفت از ايران را به طرز قابل توجهي كاهش 
داده و در زمينه هاي ديگر هم همكاري داشته اند. 
او گفت: دو تا از اين كش��ورها قرار است طي چند 
هفته آينده واردات خود را از ايران متوقف كنند و 
همه آنها بايد در انتهاي اين شش ماه دوباره براي 

تمديد معافيت ها درخواست دهند. 
اما هند و چين احتمااً هرگز واردات نفت از ايران 
را متوق��ف نمي كنند. پيتر ه��رل، يك متخصص 
تحريم ها در دول��ت اوباما گفت: اي��ن معافيت ها 
كمك مي كند درد برخورد با تحريم ها كمتر شود. 
همچنين به كنترل قيمت نفت پيش از انتخابات 

ميان دوره اي در روز سه شنبه كمك مي كند.

هادی غامحسینی

 صندوق هاي بازنشستگي 
نياز به دستگاه نظارتي باا دستي دارد  

شايد اگر صندوق هاي بازنشس��تگي در ايران صاحب يك مقام ناظر و 
رگاتور بود، امروز نام اين بخش در رأس ليست مشكات اقتصادي ايران 
قرار نداشت، از اين رو پيشنهاد مي ش��ود مجموعه باادستي در وزارت 
اقتصاد مختص نظارت بر صندوق هاي بازنشستگي تشكيل شود. بارها و 
بارها عنوان شده است كه صندوق هاي بازنشستگي به يك حياط خلوت 
تمام عيار براي سياسيون تبديل شده است كه گاهاً تصميمات سياسيون 
در اين بخش به طور كل منابع و مصارف صندوق ها را به گونه ای تغيير 
داده است كه ماهيت وجودي و آينده صندوق ها با تهديد جدي مواجه 
شده است، اين در حالي اس��ت كه تهديد اين بخش ميليون ها شاغلي 
كه حق بيمه پرداخت مي كنند و ميليون ها بازنشسته، مستمري بگير 
و ازكارافتاده و ش��اغان فعلي در س��اختار اداري و ش��ركت هاي تابعه 

صندوق هاي بازنشستگي را نيز تحت تأثير منفي قرار مي دهد. 
در اين ميان با توجه به اينكه جامعه ذي نفع صندوق هاي بازنشستگي 
بسيار گسترده و متنوع است و گردش مالي صندوق هاي بازنشستگي 
هم اكنون در سال حدود 1۶۰هزار ميليارد تومان است كه تقريباً معادل 
يك دهم حجم نقدينگي كل كش��ور يا توليد ناخالص داخلي ارزيابي 
مي ش��ود، جاي دارد يك مجموعه با ادستي نظارتي و رگاتوري روي 

صندوق هاي بازنشستگي نظارت جدي و مستمر داشته باشد. 
در واقع تمامي مديران صندوق هاي بازنشس��تگي بايد از س��وي يك 
مرجع باادستي و نظارتي مورد تأييد قرار گيرند و در عين حال عملكرد 
صندوق هاي بازنشستگي موجود در كش��ور كه تنها از بودجه عمومي 
س��اانه حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان مناب��ع دريافت مي كنند، مورد 

بررسي دقيق قرار گيرد. 
    ترازنامه صندوق هاي بازنشستگي منتشر شود

به طور نمونه امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند آن هستيم كه هر 
يك از صندوق هاي بازنشستگي يك صورت از تراز نامه خود منتشر كنند 
تا متوجه شويم دارايي ها و بدهي ها و سرمايه اين مجموعه ها دقيقاً چه 
ميزان است و در كنار اين صورت مالي ساير صورت هاي مالي اعم از سود 
و زيان و صورت جريان وجوه را نيز به همراه يادداش��ت هاي توضيحي 
حسابرسي ش��ده و گزارش هاي تفسيري ديگر منتش��ر كنند تا يك 
شماي كلي و تصوير از وضعيتي كه صندوق هاي بازنشستگي در آن قرار 
گرفته اند، ترسيم شود. هم اكنون به دليل فقدان يك مرجع باادستي 
و نظارتي بر صندوق هاي بازنشستگي در كشور كه يكي از اركان حوزه 
مالي اقتصاد ايران هس��تند، اين صندوق ها به شدت به بودجه عمومي 
كشور وابسته شده اند و اگر نبود مشكل صندوق هاي بازنشستگي، امروز 
دولت فشار ۵۰ هزار ميليارد توماني را در بودجه عمومي اش نداشت و 
مي توانس��ت با اين حجم از منابع در جهت رفاه عمومي و فقر زدايي و 

خروج از ركود تورمي اقدامات مؤثري را انجام دهد. 
در اين ميان از دولت انتظار مي رود مجموعه نظارتي را براي بررس��ي 
عملكرد صندوق هاي بازنشس��تگي تش��كيل ده��د و در عين حال از 
وزير جديد كار، تعاون و رفاه اجتماع��ي نيز انتظار مي رود صدر تا ذيل 
وزارتخانه و به ويژه مجموعه هاي سرمايه گذاري سازمان تأمين اجتماعي 
و صندوق بازنشستگي را ملزم به شفاف سازي كند. تقريباً پنج سال پيش 
مديرعامل وقت صندوق بازنشستگي كشوري وعده شفاف سازي را در 
اين صندوق به ويژه در حوزه سرمايه گذاري ها داد، ولي متأسفانه به رغم 
آنكه ابزارهاي شفاف سازي اعم از سايت و نش��ريه و نيروي انساني در 
مجموعه وزارت كار و اين صندوق هاي تابعه به وفور يافت مي شود، اما 

دريغ از شفاف سازي به معني واقع كلمه. 
انتش��ار چند گزارش كل��ي و ق��رار دادن آن در پس��توي درگاه اينترنتي 
مجموعه ه��اي ف��وق گام كوچكي براي شفاف س��ازي اس��ت و وقتي اين 
مجموعه ها ساانه چندين هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي منابع دريافت 
مي كنند و وضعيت اقتصادي شان از سوي مقامات دولتي و افرادي كه مستند 
و فيلم از وضعيت صندوق هاي بازنشستگي مي سازند، نگران كننده ارزيابي 
مي شود بايد به يكباره فرمان پايان رانت هاي اطاعاتي را در اين مجموعه ها 

داد و صدر تا ذيل مجموعه را ملزم به شفاف سازي تمام عيار كرد. 
در عين ح��ال از تمام��ي كميس��يون هاي تخصصي مجل��س انتظار 
مي رود، روي صندوق هاي بازنشستگي حساسيت ويژه داشته باشند ،زيرا 
كميسيون اجتماعي مجلس به تنهايي نمي تواند بر آنچه در صندوق ها 
مي گذرد، نظارت داشته باشد،اين در حالي است كه توجه كميسيون هاي 
اقتصادي مجلس روي حوزه سرمايه گذاري هاي صندوق هاي بازنشستگي 
بسيار اهميت دارد، به ويژه آنكه برخي از بنگاه هاي تابعه مجموعه هاي 
فوق به رغم تخلفاتي كه در اين بخش ها انجام مي دهند، در دادسراي ويژه 
كاركنان دولت مدعي مي شوند كه مجموعه اي خصوصي و غير دولتي 
هستند و مشمول قوانين ديوان محاسبات عمومي نمي شوند كه افزودن 
قانوني مبني بر در نظر گرفتن ذي نفع نهايي اين بنگاه ها مي تواند آنها را 

به رعايت قوانين و مقررات بخش عمومي ملزم كند.

وزير صنعت در نمايشگاه معدن وعده داد
توسعه اكتشافات معدني در مناطق محروم 
وزير صنع�ت، معدن و تج�ارت با اش�اره به همكاري تش�كل ها و 
مردم براي توس�عه و افزايش ظرفيت توليد معادن به 4۰۰ ميليون 
تن وعده داد:در آينده اي نزديك با اجرايي شدن نقشه راه معدن 
و صناي�ع معدني براي نخس�تين بار، توس�عه اكتش�افات معدني 
در مناطق مح�روم نيز در دس�تور كار اين وزارتخانه ق�رار گيرد. 
در چهاردهمين نمايشگاه بين المللي معدن و صنايع معدني كه از روز 
گذشته آغاز شده، برخي از غرفه داران از واردات تجهيزاتي كه در داخل 
توليد مي شود، اظهار نگراني كردند و از وزير صنعت خواستار رسيدگي به 
اين مشكات شدند. رضا رحماني نيز در حاشيه چهاردهمين نمايشگاه 
بين المللي معدن و صناي��ع معدني از برنامه هاي��ش در حوزه معدن و 
صنايع معدني سخن گفت. وي با بيان اينكه اين نقشه راه را از نخستين 
روز تصدي وزارت، اجرايي كرده ام، گفت: مجموعه سياست هاي دولت 
در جلوگيري از خام فروش��ي، تبدي��ل و فرآوري مواد خ��ام، طراحي 
شده است، بنابراين فارغ از شعارهايي كه قبًا داده مي شد بنا داريم تا از 

خام فروشي جلوگيري كنيم. 
وي اضافه كرد: هم در سياستگذاري و هم در اجرا، صنايع فرآور معدني 
را حمايت مي كنيم تا از خام فروشي جلوگيري شود و در اين باره اولويت 
ما بر نوسازي صنايع معدني، اكتشاف و فعال سازي معادن كوچك قرار 
گرفته است. رحماني گفت: در تعرفه ها و عوارض نيز متناسب با ميزان 
توانمندي ها و درصد ف��رآوري، هر چه در اين دو حوزه افزايش داش��ته 
باشيم، حمايت ها بيشتر خواهد شد. همچنين محمد رضا بهرامن، رئيس 
خانه معدن ايران هم با بيان اينكه به علت نبود ماشين آات، تجهيزات و 
دانش ازم تا چند سال پيش خام فروشي در معدن رواج داشت، گفت: هم 
اكنون با دستيابي به دانش روز، ايجاد ارزش افزوده در معدن در دستور 

كار قرار و در حال حاضر  نهضت فرآوري شكل گرفته است. 
   افزايش سهم معدن در اقتصاد 

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: عمده اكتش��افات معدني در ايران 
سطحي بوده است و انتظار مي رود سازمان هايي همچون زمين شناسي 
و ايميدرو اكتشافات عميق را جدي بگيرند. قصد داريم معادن بزرگ 
مقياس تعريف كنيم؛ موضوعي كه در دهه هاي اخير شاهد آن نبوديم. 
وزير صنعت، معدن و تجارت همچني��ن از هدف گذاري اين وزارتخانه 
براي افزايش ۰/2 درصدي سهم بخش معدن در اقتصاد خبر داد و گفت: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه هايي براي افزايش صادرات مواد 
معدني اجرا خواهد كرد. وي همچني��ن از هدف گذاري اين وزارتخانه 
براي افزايش سهم بخش معدن در اقتصاد خبر داد و گفت: سهم معدن 
در اقتصاد كشور در حال حاضر 1/2 درصد است ولي هدف دولت اين 
است كه تا آخر امسال اين عدد به 1/4 درصد برسد، كه به تبع آن سهم 

صنايع معدني نيز افزايش پيدا مي كند.  
  

نوسازي ناوگان هما با سوخو۱۰۰
مديرعام�ل هواپيماي�ي جمه�وري اس�امي اي�ران از مذاكره با 
روس ها براي خري�د هواپيما س�وخو ۱۰۰ جهت نوس�ازي ناوگان 
ايراي�ن ملي خب�ر داد و گفت: با ه�ر تأمين كننده اي ك�ه بتواند 
بدون مجوز اوفك به ايران اير هواپيما بفروشد، مذاكره مي كنيم. 
به گزارش »تسنيم«، فرزانه شرفبافي درباره تأثير تغيير وزير راه و شهرسازي 
بر سياست هاي اين شركت اظهار كرد: براي هواپيمايي جمهوري اسامي 
ايران برنامه استراتژيك سه ساله داريم. بر اين اساس اهداف طواني مدت 
برنامه ريزي شده و اصاح فرآيندهاي مالي، اصاح ساختار سازماني، اصاح 
هزينه- درآمدهاي هما و چگونگي خصوصي سازي هما در دستور كار قرار 
دارد. مديرعامل ايران اير به سفر اخير خود به جمهوري آذربايجان نيز اشاره 
كرد و گفت: به دعوت س��فير آذربايجان در ايران و مديرعامل هواپيمايي 
آزال به آذربايجان س��فر كرديم و ميهمان آنها بوديم. در اين سفر توسعه 
همكاري ها و احتمال كد شيرينگ ايران اير و شركت بوتو بررسي شد. وي 
با يادآوري اينكه بسياري از فرودگاه هاي كشور به دليل نبود هواپيماهاي 
زير 1۰۰ صندلي با استفاده باقي مانده اند، افزود: هواپيماي سوخو 1۰۰ با 
توجه به قابليت ها و توانمندي ها و همچنين زير 1۰۰ نفره بودن مي تواند 

فرودگاه كوچك كشور را به يكديگر وصل كند. 
همچنين اسدي ساماني با بيان اينكه ميانگين قيمت اين هواپيما بسته 
به آپشن هاي آن 2۰ تا 2۵ ميليون دار اس��ت، گفت: اگر اين هواپيما 
قابليت ازم را داشته باشد و همچنين متناسب با شرايط آب و هوايي 

ايران باشد پس از تأييد سازمان مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. 
وي همچنين با يادآوري اينكه شركت سوخو در مذاكرات قبلي فروش 
و اجاره هواپيما را منوط به صدور مجوز اوفك كرده بود، افزود: با توجه 
به تغييرات اين هواپيما و اينكه ميزان قطعات امريكايي آن به زير 1۰ 
درصد كاهش يافته ديگر نيازي به مجوز اوف��ك و هماهنگي با وزارت 

خزانه داري امريكا براي فروش به ايران نيست.
................................................................................................................................

 توليد روزانه بنزين يورو ۵ 
به ۴۰ ميليون ليتر مي رسد

مديرعامل پاايشگاه ستاره خليج فارس از توليد روزانه بيش از 4۰ 
ميليون ليتر بنزين يورو ۵ تا يك ماه ديگر در اين پاايشگاه خبر داد. 
به گزارش وزارت نفت، محمدعلي دادور ضم��ن اعام اين خبر گفت: 
هم اكنون به طور ميانگين روزانه ۳۰ ميليون ليتر بنزين در اين پاايشگاه 
توليد مي شود كه اين مقدار تا يك ماه ديگر به مرز 4۰ ميليون ليتر در 
روز خواهد رسيد. وي با اشاره به اينكه هم اكنون كوره و رآكتورهاي واحد 
بنزين سازي دراي اوت شده و در حال دريافت كاتاليست است، افزود: 
مقدار بنزين پاايشگاه با تكميل فاز سوم تا پايان امسال به 44 ميليون 
ليتر در روز خواهد رس��يد.  مديرعامل پاايشگاه ستاره خليج فارس با 
اشاره به اينكه كيفيت بنزين توليدي در اين پاايشگاه مطابق استاندارد 
يورو ۵ است، گفت: مقدار گازوئيل توليدي در پاايشگاه تا پايان امسال 

به 14 تا 1۶ ميليون ليتر در روز مي رسد. 
................................................................................................................................
تركيه براي كاهش تورم، ماليات حوزه هاي 

مختلف را پايين مي آورد
ن�رخ  كاه�ش  منظ�ور  ب�ه  گف�ت:  تركي�ه  داراي�ي  وزي�ر 
ت�ورم، مالي�ات در بخش ه�اي مختل�ف كاه�ش مي ياب�د. 
به » ايِبنا« به نقل از رويترز، »برات آلبيراك« وزير دارايي تركيه گفت: 
تركيه ماليات را در چندين حوزه از قبيل خودروسازي، مبلمان و لوازم 
خانگي كاهش خواهد داد؛ ضمن اينكه در پيش گرفتن يكسري اقدامات 
را براي كاهش تورم تركيه ادامه خواه��د داد. وي افزود: تركيه به روند 
نزولي ماليات در فروش مسكن ادامه خواهد داد. البته ساعاتي بعد بانك 
مركزي تركيه پيش بيني خود را براي تورم اين كشور در سال جاري و 

آينده ميادي با افزايش قابل توجهي اعام كرد.

 نظريه هاي آخوندي
 به نابودي اقشار ضعيف منجر مي شد
 تركان:  آخوندي وزير خوبي نبود

 نظريه پرداز بود!
مشاور رئيس جمهور با بيان اينكه آخوندي نظريه پرداز برجسته اي 
است، گفت: نظرات آقاي آخوندي در اقتصاد كان بر مبناي اقتصاد 
آزاد و رقابت كامل اس�ت، در حالي ك�ه جامعه ما ش�رايط رقابت 
كامل ندارد. اگر همه چيز را به بازار بسپاريم و فكر كنيم كه دست 
نامرئي قيمت بازارها را مي تواند متعادل كند اين تفكر و اقدامات 
مبني بر آن موجب از دس�ت رفتن اقش�ار ضعيف كشور مي شود. 
اكبر تركان در گفت وگو با ايلنا درباره عملكرد عباس آخوندي در وزارت 
راه و شهرسازي گفت: آقاي آخوندي يك نظريه پرداز است كه نظريات 

خوبي را مدون و اعام كرد، اما وزير خوبي نبود. 
وي با بيان اينكه آخوندي نظريه پرداز برجسته اي است، گفت: نظرات 
آقاي آخوندي در اقتصاد كان بر مبناي اقتص��اد آزاد و رقابت كامل 
است، در حالي كه جامعه ما شرايط رقابت كامل ندارد. اگر همه چيز را 
به بازار بسپاريم و فكر كنيم كه دست نامرئي قيمت بازارها را مي تواند 
متعادل كند اي��ن تفكر و اقدامات مبني بر آن موجب از دس��ت رفتن 

اقشار ضعيف كشور مي شود. 
مشاور رئيس جمهور ادامه داد: شرايط در كش��ور ما بر مبناي رقابت 
كامل نيست و اجراي اين دس��ت از نظريات موجب مي شود كه مردم 
ضعيف و كم درآمد تحت فشار سنگيني قرار بگيرند و آسيب ببينند. 
نظريات ايشان به عنوان يك نظريه پرداز قابل احترام است، اما اينكه 
آيا اين نظريات در جامعه ما قابل پياده سازي است يا خير به نظر بنده 

امكان اجراي نظريات آقاي آخوندي در ايران وجود ندارد.

افزايش قيمت نفت و جنگ تجاري كار دست امريكا داد
 تحريم ها و جنگ تجاري امريكا عاوه بر فشارهاي اقتصادي به شركاي اين كشور، بر اقتصاد اياات متحده نيز اثر منفي گذاشته است

طبق گزارش ارائه شده توس�ط سعيدي كيا در 
اين مجمع، ماليات بنياد مس�تضعفان در سال 
گذش�ته بيش از ۱۰4۹۲ ميليارد ريال محاسبه 
شده كه بر اساس قوانين تا مهلت مقرر قانوني 
پرداخ�ت و مفاصا حس�اب دريافت مي ش�ود. 
 به گزارش رواب��ط عمومي و اطاع رس��اني بنياد 
مس��تضعفان انقاب اس��امي، مجم��ع عمومي 
عادي س��اانه بنياد مس��تضعفان انقاب اسامي 
براي عملكرد در س��ال ۹۶ با حضور رياست بنياد 
مستضعفان، اعضاي هيئت امنا و معاونت نظارت و 
حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري ، معاونان بنياد 
و حس��ابرس برگزار شد. در جلس��ه مجمع رئيس 
بنياد مستضعفان در بخشي از گزارش خود با اشاره 
به سياست بنياد در ورود شركت ها به بورس گفت: 
در شش ماهه اول سال 1۳۹7 از تعداد شش شركت 
كه سهام آنها عرضه شده، تعداد سه شركت متعلق 
به بنياد بوده اس��ت. محمد س��عيدي كيا افزود: به 
بياني در سال 1۳۹۶ سهام شركت هاي فواد كاوه 
جنوب كيش، دامپروري زاگرس ش��هركرد، هتل 
پارسيان كوثر و در سال 1۳۹7 سهام شركت هاي 
قيام اصفهان، بينالود نيشابور، شيشه سازي مينا در 
بورس عرضه شده است. رئيس بنياد مستضعفان با 
تشريح عملكرد بنياد در كمك به پيشرفت و آباداني 
مناطق محروم روستايي گفت: اعضاي صندوق هاي 
خرد توسعه روستايي، هر چقدر كه پس انداز كنند، 
ما هم ب��ه همان ان��دازه به اي��ن صندوق ها كمك 

مالي مي كنيم به ط��وري كه تا به ح��ال در 144 
روستا در قلعه گنج، روستاييان 4 ميليارد و ۳۰۰ 
ميليون تومان پس انداز داشته اند و بنياد نيز حدود ۳ 

ميليارد و 8۰۰ ميليون تومان واريز كرده است. 
وي تصريح كرد: بدين ترتيب با سرمايه اي بالغ 
بر حدود 8 ميليارد تومان، بيشتر از 1۰ ميليارد 
تومان ب��راي كار آفريني و پيش��رفت و آباداني 
روس��تا ها از محل موجودي صندوق و اقس��اط 
برگش��تي وام داده شده است. س��عيدي كيا در 
مورد تس��هيات اش��تغالزا بيان كرد: در همين 
راس��تا، تاكنون 24۰۰ طرح ب��ا 14۰۰ ميليارد 
تومان تصويب ش��ده و 21۰۰ طرح هم قرارداد 
بسته شده و تسهيات گرفته اند و 1۰۶1 طرح 

نيز به بهره برداري رسيده  است. 

  عم�ده هزينه ه�اي برنام�ه اي بني�اد 
مستضعفان 

بنابراين گزارش در سال 1۳۹۶ معادل مبلغ 817۰ 
ميليارد ريال در حوزه اجتماعي و محروميت زدايي 
از طرف بنياد هزينه شد كه از جمله آنها مي توان به 

برخي موارد اشاره كرد. 
تسهيات طرح اش��تغالزايي در مناطق روستايي 
كشور، خريد تجهيزات و س��اخت مراكز درماني، 
كمك به تهيه مسكن نيازمندان، كمك به اماكن 
مذهبي، كمك به سازمان ها و مؤسسات حمايتي، 
پيشرفت و آباداني مناطق محروم از جمله منطقه 
قلعه گنج، اردو هاي هفتگي دانش آموزي و كمك 
به ارتقاي تحصيلي دانش آموزان و همچنين طرح 

سامت مادران باردار از آن جمله است. 

همچنين بر اساس گزارش فعاليت سال ۹۶ بنياد 
مستضعفان مبلغ ۳8۵ ميليارد ريال كمك باعوض 
پرداختي براي تأمين مسكن خانوار هاي شهري و 
روس��تايي داراي حداقل دو عضو معلول پرداخت 
كرده است. در اين گزارش تأكيد شده كه با توجه 
به اثرات ارزش��مند و مؤثر اجراي طرح »پيشرفت 
و آبادان��ي قلعه گنج « تجارب اين ط��رح موفق در 
توانمندسازي مناطق ديگر از جمله شهرستان هاي 

لنده و چالدران استفاده خواهد شد. 
براي س��ال ۹۶ و در راس��تاي منويات مقام معظم 
رهبري و با تأييد هيئت امناي بنياد مس��تضعفان 
در اجراي طرح حمايتي اهداي اسناد اماك علوي 
به واجدان شرايط و محرومان مناطق كم برخوردار 
كش��ور ط��ي س��ال هاي 1۳۹4، 1۳۹۵ و 1۳۹۶ 
تعداد۶۵هزار و ۹48 فقره قرارداد واگذاري اماك 
بنياد منعقد شد كه ۵/ ۹8درصد به صورت رايگان به 
گيرندگان واگذار شده است. در مورد حسابرسي از 
بنياد نيز مي توان گفت:  از تعداد 17۹ شركت در سال 
۹۶ كه گزارش حسابرسي آنها اخذ شده، تعداد 1۵1 
ش��ركت اظهار نظر »مقبول« حسابرس را دريافت 
كرده اند كه گروه بنياد از اين بابت در وضعيت بسيار 
مطلوبي قرار دارد. بنياد در بخش پرداخت  ماليات  
نيز عملكرد شفافي را داشته است، بر اساس سوابق 
پرداخت مالياتي، طي س��ال هاي 1۳84 تا 1۳۹۵، 
بنياد مستضعفان در مجموع بيش از 47۰۰ ميليارد 

تومان ماليات پرداخت كرده است.

بهره داري از ۱۰6۱ طرح محروميت زدا و اشتغال زا 
ماليات بيش از هزار ميليارد توماني بنياد مستضعفان در سال ۹۶

   ماليات
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   كارنامه اي نااميدكننده از جدي ترين گزينه شهرداري تهران 
محمدس��عيد احدي��ان مدير مس��ئول روزنامه 
خراس��ان در صفحه توئيتر خود نوش��ت: آقاي 
آخوندي با بيش از 60 سال سن و با كارنامه تقريباً 
هيچ در مس��كن و پرس��ابقه در رفتار متكبرانه 
جدي ترين گزينه شهرداري تهران است. آيا واقعاً همه سرمايه مديريتي 
اصاح طلبان همين اس��ت؟ ش��وراي ش��هر تهران كه ب��دون نظارت 

استصوابي تشكيل شده نماد تمام واقعيت اجرايي اصاحات است. 
........................................................................................................................

   توصيه توئيتري عارف در برابر تحريم هاي امريكا 
محمدرضا عارف رئيس فراكسيون اميد طي توئيتي درباره تحريم هاي 
جديد امريكا عليه ايران نوش��ت: راه فائق آم��دن در برابر تحريم هاي 
ظالمانه دول��ت امريكا علي��ه ملت عزيز اي��ران و سياس��ت هاي كاخ 
س��فيد تكيه بر ظرفيت هاي داخلي تقويت همبستگي ملي بازگشت 
به برادري هاي دوران انقاب، رفع س��وءتفاهم ه��ا، اعتماد به جوانان، 
ميدان��داري نخب��گان و همراهي همه جريانات سياس��ي ب��ا دولت و 

ديپلمات هاي سختكوش است. 
........................................................................................................................

   وقت كشي اروپا 
مهدي محمدي كارشناس و تحليلگر مس��ائل سياسي در كانال خود 
نوشت: تحريم هاي امريكا بازگشت اما اروپا هنوز مي گويد دارد سيستم 
وعده داده شده به ايران را تكميل مي كند. شوراي اطاع رساني دولت 
هم با ذوق زدگي بيانيه اروپا را منتشر كرده.  فكر مي كنم ما به چيزي 
بيش از بيانيه از سوي اروپا نياز داريم. دولت بايد تهديد خروج از برجام 
را براي اروپا معتبر كند واا فقط لفاظي تحويل خواهد گرفت. زمان به 
سرعت در حال از دست رفتن است و كامًا واضح است كه اروپايي ها به 
وقت كشي متمايل ترند تا ايستادگي سريع و با انگيزه در مقابل امريكا. 

تا همين امروز هم وقت گرانبهايي تلف ش��ده. اگر دولت بعد از خروج 
امريكا از برجام بخشي از تعهدات هسته اي را متوقف مي كرد، اكنون اين 

اروپا بود كه دنبال ايران مي دويد. 
........................................................................................................................

   روايت عبداه شهبازي از »معجزه« در جمهوري اسامي
عبداه شهبازي در كانال شخصي خود در تلگرام نوشت: من اهل تظاهر به 
دين و معنويت و اين چيزها نيستم. اگر اعتقادي و باوري دارم، درست يا غلط، 
براي خودم است. در بحث ها هم سعي مي كنم حرفم مستند و عقل پسند 
باشد، يعني قابل محك زدن براي هر كسي با هر باوري و متوسل نشوم به 
تعابير ديني و اس��تفاده از آنها به نفع نظراتم. اگر بخواهم، تبحر و سوادش 
را ندارم.  ولي در اين 40 س��اله چيزهايي ديده ام كه خيلي  عادي نيس��ت. 
اين مديريت فشل بايد همان دهه اول انقاب مملكت را تحويل مي داد به 
مدعيان و مي رفت دنبال كارش. نظرات بعض��ي مديران زمان جنگ را كه 
اان آدم مي بيند و »نبوغ«شان را در 70- 60 سالگي كه بايد سنين بلوغ و 
پختگي و نظريه پردازي و انتقال تجربه به نسل جديد باشد، حيران مي شود 

كه اينان در 30- 20 سالگي چگونه جنگ و مملكت را اداره مي كردند. 
امام راحل معنويت و اخاصي داشت كه به تنهايي موتور انقاب و نظام 
بود. اين اخاص و معنويت را كه در آدم اعتماد و يقين به موفقيت ايجاد 
مي كرد، در منش و رفتار رهبري مي بينم البته دلم مي خواهد كه خيلي 
چيزها عوض شود و خيلي كارها بشود در جهت كارآمد كردن اوضاع 
 ولي نمي شود. در مقابل، آن اخاص را كه مي بينم  يقين پيدا مي كنم كه 

روزي خواهد شد و نبايد نااميد بشوم و ببرم. 
در اين سال ها اتفاقات عجيب و غيرعادي كم نبوده. وقتي رفتيم سوريه 
براي حفظ تماميت ارضي اين كش��ور، كسي موفقيت ما را پيش بيني 
نمي كرد. به عكس، بس��ياري از داخلي ها، حت��ي در ميان چهره هاي 
برجسته نظام، مخالف بودند و دس��ت كم متلكي مي گفتند ولي خب، 
ديديم كه ش��د. موفق ش��ديم و خيلي عجيب بود. همين چند ماهه 
دو نمونه ديديم: يكي ماجراي خاش��قچي كه اتف��اق خيلي غيرقابل 
محاسبه اي بود. نمي خواهم شور كنم قضيه را ولي شبيه »امداد غيبي« 
و »معجزه« بود. ديگري، هو شدن تلويزيون ايران اينترنشنال و به تبع 
آن بي بي سي فارسي و من وتو و متاش��ي شدن تيم قوي رسانه اي كه 
جمع كرده بودند و برنامه هاي بزرگي داشتند. فكر مي كنم سياست فقط 
همين محسوسات و حساب و كتاب هاي عادي نيست. يك چيزهايي هم 

هست كه در محاسبات مان درك نمي كنيم.

مشاور عالي فرمانده كل قوا:
 نيروهاي مسلح 

 تروريست ها را رها نخواهند كرد 
سرلشكر صفوي گفت: جمهوري اسامي 
آنچنان اقتدار دارد كه نه تنها در مرزها 
بلكه آن سوي مرزها هر كسي بخواهد به 
كش�ور ضربه اي بزن�د را منه�دم كند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار 
سرلشكر پاسدار سيديحيي رحيم صفوي 
دس��تيار و مش��اور عالي فرمانده كل قوا 
در حاش��يه مراس��م رو نمايي از كتاب »تاريخ ش��فاهي س��نندج تا 
خرمش��هر« كه ديروز برگزار ش��د، در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره ش��رارت گروهك هاي تروريستي 
در مرزهاي كشور اظهار كرد: جمهوري اسامي، نظامي مقتدر است 
و دشمنان بسيار ضعيف هس��تند، اما ما به اين گروهك ها مي گوييم 
پاس��داران و نيروهاي مس��لح ما آنها را رها نخواهند كرد. وي افزود: 
ربايش مرزبانان ما توس��ط گروهك هاي تحت حمايت سازمان هاي 

اطاعاتي، با خيانت يك فرد بومي انجام گرفت. 
صفوي تأكيد كرد: جمهوري اسامي آنچنان اقتدار دارد كه نه تنها در 
مرزها بلكه آن سوي مرزها هر كس��ي بخواهد به كشور ضربه اي بزند، 

سراغ او خواهد رفت و آنها را منهدم خواهد كرد. 
........................................................................................................................

تهيه طرح  مقابله با حمله سايبري امريكا
نصراه پژمانفر از تهيه و تدوي�ن طرح دوفوريتي »مقابله با حمله 

سايبري احتمالي امريكا« خبر داد. 
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسامي طرح دوفوريتي 

»مقابله با حمله سايبري احتمالي امريكا« را تهيه و تدوين كردند. 
در همين زمينه، نصراه پژمانفر نماينده مردم مش��هد در مجلس در 
گفت وگو با ف��ارس با اعام خبر تدوي��ن اين طرح، گف��ت: با توجه به 
بلوف هاي امريكايي ها و تهديد آنها به حمله سايبري و قطع اينترنت در 
كشورمان طرحي را آماده كرديم تا با اين تهديدات امريكا مقابله كنيم. 
وي اضافه كرد: هرچند همه ما به تهديدات پوشالي امريكا پي برده ايم اما 
بايد تمامي اقدامات ازم را براي مقابله به كار بگيريم تا حتي امريكايي ها 
نتوانند با جنگ رواني فضا را عليه كش��ورمان كنند. »در طرحي كه آن را 
تهيه كرده ايم فضاي سايبري كشورمان به مثابه خاك ايران تلقي شده و در 
صورت تهديد آن، تجاوز به خاك كشورمان صورت گرفته است به همين 
دليل نيروهاي مس��لح را موظف كرده ايم كه در صورت حمله س��ايبري 

برخوردهاي ازم را بر اي مقابله با اقدامات امريكا انجام دهند.« 
نماينده مردم مش��هد با بيان اينكه اگر امريكايي ها بدانند با تهديدشان 
برخورد مي كنيم ديگر به خود اجازه تهديد ايران و ايراني را نخواهند داد، 
تصريح كرد: امريكا و ساير كشورها بايد بدانند كه هيچ فرد و دولتي حق 
تهديد ايراني ها را ندارد. وي با اعام اينكه طرح دوفوريتي مقابله با حمله 
سايبري احتمالي امريكا تاكنون به امضاي 136 نماينده مجلس رسيده 

است، پيش بيني كرد كه امضاهاي طرح به بيش از 200 افزايش يابد.

خط توليد جنگن�ده كوثر، اولين  جنگن�ده بومي كش�ور با حضور    دفاعی
فرمانده كل ارتش و وزير دفاع افتتاح شد.

به گزارش فارس، افتتاح خط توليد انبوه و آيين تحويل دهي اولين 
جت جنگنده تمام ايراني كوثر به ارتش جمهوري اسامي ايران با 
حضور فرمانده كل ارتش جمهوري اسامي و وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح در شركت هواپيماسازي ايران )هسا( وزارت دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مس��لح در اصفهان برگزار شد. امير سرتيپ 
حاتمي در آيين افتتاح خط توليد انبوه و آيين تحويل دهي اولين جت 
جنگنده تمام ايراني كوثر به ارتش جمهوري اسامي ايران با اشاره به 
رونمايي اين دستاورد بومي در 31 مرداد ماه امسال و همزمان با روز 
صنعت دفاعي كه با حضور رئيس جمهور و در سالي كه به فرموده 
فرمانده معظم كل قوا حضرت امام خامن��ه اي )مد ظله العالي( به 
نام»حمايت از كااي ايراني« مزين شده است، اظهار داشت: ساخت 
و توليد جت جنگنده تمام ايراني كوثر ب��ا همكاري نيروي هوايي 
ارتش جمهوري اسامي ايران اوج هنرنمايي فرزندان رشيد ملت 
ايران در صنعت دفاعي است كه با وجود تحريم هاي دشمنان، ضمن 
رفع يكي از حياتي ترين نيازهاي هوايي كشور، دستاورد راهبردي 
جديدي را در حوزه رزم هوايي به عن��وان هديه به محضر مبارك 
فرمانده معظم كل قوا حضرت امام خامنه اي)مدظله العالي( ملت 

شريف ايران اسامي و نيروهاي مسلح تقديم كرده است. 
وزير دفاع با اش��اره به اينكه در آس��تانه 13 آبان »روز ملي مبارزه 
با اس��تكبار جهاني« قرار داريم، بيان كرد: توليد اين جت جنگنده 
پيش��رفته و بومي در واقع نماد عيني استكبارس��تيزي و مقابله با 
زياده خواهي نظام س��لطه به رهبري شيطان بزرگ امريكاست كه 
متخصصان صنعت دفاعي كشور توانستند با همكاري مشفقانه و 
صميمانه متخصصان نيروي هوايي ارتش از موانع علم و فناوري عبور 
كرده و به منظور كاهش اثرات تحريم هاي دشمنان در بخش هاي 
مختلف به ويژه در حوزه صنايع هواي��ي و همچنين ارتقای هر چه 
بيشتر توان دفاعي نيروهاي مسلح قدم مهمي را در نوسازي ناوگان 

هوايي ارتش جمهوري اسامي بردارند. 
امير سرتيپ حاتمي در اين مراسم با اشاره به طليعه چهلمين سالگرد 

پيروزي شكوهمند انقاب اسامي و ورود خجسته و مبارك به دهه 
پنجم انقاب اسامي ايران اظهار داش��ت: پيروزي انقاب اسامي 
تحت رهبري امام خميني)ره( و در ادامه هدايت هاي حكيمانه خلف 
صالحش امام خامنه اي عزيز )مدظله العالي( منشأ تحوات عظيم و 
تاريخ ساز در منطقه و جهان شد كه با گذشت 40 سال از انفجار نور و 
وقوع معجزه قرن، شاهد توفيقات روزافزون نظام جمهوري اسامي 
ايران در عرصه هاي گوناگون به ويژه حوزه اقتدارآفرين صنعت دفاعي 
هستيم و امروز با افتخار اعام مي كنيم كه براي دفاع از امنيت ملي، 
ارزش هاي انقاب اسامي و حراست از حدود و ثغور كشورمان با تمام 
تاش و همت مضاعف براي دستيابي به فناوري هاي صلح آميز دفاعي 

جهت رشد و تعالي كشور از هيچ كوششي فروگذار نخواهيم كرد. 
وزير دفاع تأكيد كرد: بحمداه اين روند به طور مس��تمر و با جديت 

در تمامی صنايع دفاعي وابسته به وزارت دفاع در حوزه هاي دريايي، 
زميني، هواي��ي، پدافند هواي��ي، فضايي، موش��كي، الكترونيك و 
فناوري هاي نوين، ب��ا هدف ارتقای روزافزون ت��وان دفاعي و قدرت 
بازدارندگي جمهوري اسامي ايران در جريان است و جنگ رواني و 
شانتاژ تبليغاتي دشمنان و تحريم هاي اقتصادي تأثيري بر اين روند 

پويا، زنده و رو به رشد نداشته و نخواهد داشت. 
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در پايان با تبريك اين دستاورد 
بس��يار مهم و ارزش��مند به محضر مقام معظ��م فرماندهي كل قوا، 
نيروهاي مسلح و ملت رشيد ايران افزود: وزارت دفاع در سايه تدابير 
و فرامين حكيمانه فرماندهي معظم كل قوا و حمايت هاي همه جانبه 
دولت خدمتگزار و شخص رئيس جمهور جناب آقاي دكتر روحاني 
در حوزه دفاعي با رويكرد اقتصاد مقاومتي، پشتوانه قدرتمندي براي 

نيروهاي مس��لح، توان دفاعي و اقتدار ملي ايران اس��امي به شمار 
مي رود و برابر راهبردهاي اتخاذ ش��ده و توافقات به عمل آمده مقرر 
شده اس��ت تا با عزمي جزم و همتي واا، متخصصان صنايع هوايي 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در يك دوره زماني مشخص 
توليد جت كوثر را عملياتي كنند. گفتني است جت جنگنده كوثر در 
آيين 31 مرداد روز صنعت دفاعي با حضور رئيس جمهوري اسامي 
ايران و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح رونمايي شد كه در واقع 
يك هواپيماي شكاري رهگير است كه مأموريت آن پشتيباني نزديك 
از حوزه رزم زميني بوده و قابليت مانور بسيار باايي را دارا مي باشد. 

 متخصصان صناي��ع هوايي توانس��ته اند تجهي��زات الكترونيكي 
پيش��رفته اي را براي اين هواپيما، طراحي و نص��ب كنند. از ديگر 
قابليت هاي اين جنگنده نصب انواع موش��ك ها و بمب هاي مورد 
نياز صحنه رزم است و به گونه اي طراحي و ساخته شده   كه با ديگر 
تجهيزات و ساح هاي س��اخت داخل س��ازگاري كامل دارد. اين 
هواپيماي تمام ايراني و بومي صرفاً به دست متخصصان داخلي و 
با بهره گيري از دانش و فناوري ه��اي بومي به ويژه در بخش موتور 
و سيستم هاي الكترونيك در داخل كش��ور ساخته شد و در توليد 
آن وابس��تگي به هيچ كش��وري وجود ندارد. توس��عه و طراحي و 
س��اخت اين جنگنده بومي قابليت توس��عه در مدل هاي ديگر را 
دارد و اين كار بزرگ با اس��تفاده از توان تخصص��ي نيروي هوايي 
ارتش جمهوري اسامي ايران، دانش��گاه ها، مراكز علمي و شبكه 
همكاران دفاعي صورت گرفته است. يكي از نقاط قوت اين هواپيما 
اويونيك نسل چهار بودن آن اس��ت كه متخصصان صنايع هوايي 
وزارت دفاع توانستند با دستيابي به اين فناوري گام بلندي را نسبت 
به هواپيماهاي مش��ابه آن بردارند كه با توجه به اس��تقرار و نصب 
سيستم هاي پيش��رفته كار را براي خلبان نيروي هوايي به مراتب 
راحت مي كند. با س��اخت هواپيماي جنگنده كوثر، 16/5ميليون 
دار صرفه جويي ارزي صورت گرفته است. جمهوري اسامي ايران با 
ساخت هواپيماي ايراني كوثر به دستاوردهاي زيادي در حوزه صنعت 
هوايي دس��ت يافت كه از جمله آن مي توان در بخش غيرنظامي از 
دستاوردهاي بي شمار آن استفاده و به صنعت هواپيمايي غيرنظامي 

در تأمين برخي قطعات و نگهداري كمك كرد.

جت جنگنده »کوثر« در خط تولید قرار گرفت
وزير دفاع: توليد جت جنگنده بومي نماد عيني استكبار ستيزي است

13آبان را از جهت قرارگيري سه رخداد 
زينب عامري
   يادداشت

مهم در اين روز، بايد يكي از مهم ترين 
مظاهر زماني- مكاني ايدئولوژيك در 
تاريخ سياسي جمهوري اسامي برشمرد؛ تبعيد امام خميني)ره( به 
تركيه در سال43، كش��تار دانش آموزان توسط رژيم شاهنشاهي در 
سال57 و تسخير سفارت امريكا به سال5۸ كه هر يك در بازه زماني 
خود نقش بسزايي در شكوفايي انقاب اسامي ايفا كردند. همزماني 
اين روز با آغاز تحريم هاي وعده داده ش��ده امريكا مي تواند بر اهميت 
سياسي اين روز بيفزايد. بازخواني و نوسازي دو دستاورد مهم از تسخير 
انه جاسوس��ي در آبان 5۸ براي جامعه ام��روز مي تواند در مديريت 

استراتژيك شرايط تحريمي، بسيار اميدبخش و راهگشا باشد:
1- يكي از دس��تاوردهاي مهم تسخير انه جاسوسي، افشاي تصوير 
حقيقي امريكا ب��ود. در فرآين��د عينيت يابي با تغيي��ر عينيت هاي 
اجتماعي، ذهنيات پنهان جامعه نيز دستخوش دگرگوني مي شوند 
و گذارهاي اجتماعي و سياس��ي را به وجود مي آورند. پس از تسخير 
سفارت امريكا در حالي كه بخشي از جامعه فكري ايران نسبت به اين 
حركت ابراز ترديد و حتي مخالفت كردند، ليك با حمايت امام راحل 
و سپس افشاي حقايقي كه از اس��ناد موجود در سفارتخانه به دست 

آمد، انزجار اجتماعي نسبت به امريكا تشديد ش��د و نوعي پنداره يا 
يقين اجتماعي نسبت به كوتاه كردن دست امريكا از كشور بروز يافت 
كه منجر به تثبيت نگرش بي اعتمادي به غرب در همان س��ال هاي 
نخست انقاب شد. اين دستاورد مهم در تجربه سياسي ايران اسامي، 
مي تواند ظرفيتي ارزشمند در خدمت مديريت سياسي جامعه امروز 
باش��د. قدرت گيري مجدد نئوليبرال ها در ايران مجدداً باب كشش 
ديپلماتيك به سمت امريكا را باز كرد. فريبكاري و خيانت هاي چندين 
باره امريكا در برجام و همزماني شروع مجدد تحريم هاي پسابرجامي 
با س��الروز13آبان مي تواند نه تهديد بلكه فرصتي باشد تا بار ديگر با 
افشاي عينيت امريكايي، اذهان اجتماعي را با انديشه استكبارستيزي 
خود روبه رو كند و گامي مهم در بلوغ سياس��ي جمهوري اسامي در 
آغاز دهه پنجم انقاب بردارد. ازمه نوس��ازي اين دستاورد در برهه 
كنوني ش��فافيت و صداقت دولت با ملت، پرهيز از افكار و طرح هاي 
غرب پسندانه به هر قيمتي و با وزنه سياس��ي در ارگان هاي دولتي، 
وزارتخانه ها و مجلس و مانند آن و حميت جمعي مردم و رس��انه ها 
جهت شفاف سازي از حقيقت ش��يطان بزرگ است كه آشكارا تضاد 

خود با حيات ايران اسامي را هويدا ساخته است. 
2- تسخير انه جاسوسي يك دستاورد استراتژيك نيز براي جمهوري 
اسامي به ارمغان آورد كه آن تثبيت اوليه قطب سوم قدرت در معادات 
بين المللي بود. اين دستاورد بسيار مهم در ميان اجتماع آن روز آنچنان 
كه بايد درك نشد ليك امروز اثرات آن به منصه ظهور رسيده است. در 
رخداد تسخير انه جاسوسي مقّر نفوذ استكبار در داخل خاك ايران  كور 
شد و پايگاه قدرت و اطاعات ضدانقاب در مسير براندازي از داخل، در 
همان سال هاي نخس��ت انقاب واژگون گشت كه شاهد اين حقيقت، 
اسناد افشاشده از سوي دانشجويان  پيرو خط امام از داخل سفارتخانه بود. 
حاصل تفكر و شجاعت انقابي عدم عقبگرد در مقابل استكبار، حركت 
رو به جلو و سپس تسخير سفارت بود. چنانچه اين مهم رخ نمي داد مقر 
دشمن اصلي انقاب اسامي در داخل خاك كشور با ادامه فعاليت هاي 
خود نقش بسزايي در آسيب زني به بدنه انقاب، تغيير سرنوشت جنگ 
و اضمحال حكومت نوپاي جمهوري اسامي ايفا مي كرد. از همين رو 
مسدودس��ازي دريچه نفوذ اس��تكبار در 13 آبان5۸، انقاب دوم لقب 
گرفت و عامل مهمي در اس��تمرار همراه با اقتدار جمهوري اسامي و 

تبديل شدن آن به يك قدرت سوم  ميان بلوك هاي قدرت شرق و غرب 
گرديد؛ مسئله اي كه با گذش��ت چهار دهه از آن بيشتر درك و نمايان 
 مي شود. توطئه خاموش سازي قدرت نوظهور انقاب اسامي از سال هاي 
قبل از پيروزي تا امروز گسترده است. از همين رو اين دستاورد نيز قابليت 
نوسازي و تبيين در عصر حاضر را داراست. امروز كه ميدان نفوذ سياسي 
امريكا در ايران با پوس��ت اندازي، به ش��مايل معاهدات و توافقنامه ها و 
الحاق به لوايح متع��دد و بهانه جويي هاي زنجيره اي درآمده اس��ت و با 
بدعهدي مكرر قرارهاي بين المللي و غرورهاي انقابي را لگدمال منافع 
امپرياليستي خود كرده اس��ت، بايد با عدم  نمايش ضعف و عقبگرد در 
مقابل دشمن و حركت رو به جلو، مقاومت اقتصادي و سياسي در ميادين 
جديد شرارت امريكايي، همدلي اجتماعي و عبور از فاز جديد تحريم ها 
بار ديگر هيمنه اياات متحده را در جهان شكس��ته، او را با يك تحقير 
سياسي بزرگ روبه رو كرده و سيلي ديگري به او بزنيم و شايد ازم گردد 
بار ديگر همچون پير مرشدمان از وجدان جمعي خويش بپرسيم: »آيا 
از امريكا مي ترسيم؟« ازمه نوسازي اين دستاورد نيز همراهي با مواضع 
مقتدرانه رهبر انقاب، عملي نمودن طرح هاي اقتصاد مقاومتي از سوي 
دولت و شركت هاي خصوصي، باور جمعي به عبور مجدد از تحريم ها و 

عدم انشقاق و تفرقه از داخل است.

نوسازي دو دستاورد مهم تسخیر انه جاسوسي

دفت�ر حفظ و نش�ر آث�ار رهب�ر معظم انق�اب با 
انتش�ار مطلبي به م�رور تأكيدات رهب�ر انقاب 
درب�اره مس�ئله  شفاف س�ازي پرداخت�ه اس�ت. 
حضرت آيت اه خامنه اي روز دوشنبه )۹7/7/23( در 
ابتداي جلسه درس خارج فقه، فرازي از نامه حضرت 
اميرالمؤمنين)عليه الس��ام( خطاب به مس��ئوان و 
فرماندهان نظام��ي را خواندند و اين نام��ه را به  مثابه 
دستورالعملي براي همه مديران نظام اسامي دانستند. 
در فرازي از اين نامه، موضوع شفافيت مسئوان مطرح 
شده است: »اَا َو اِن لَكم ِعنِدي اَن َا اَحَتِجَبن ُدونَكم 
ِس��راً اِا في َحرب«، »بدانيد حق شما بر من است كه 
چيزی را از شما جز اس��رار جنگ پنهان ندارم.« اين 
موضوع مورد استقبال گس��ترده رسانه ها قرار گرفت، 
هرچند پيش از اين نيز بارها ابعاد مختلف »شفافيت« 
در بيانات رهبر انقاب اسامي مورد توجه و تأكيد قرار 
گرفته بود. اين يادداشت تاش مي كند سابقه اين بحث 

در بيانات رهبر حكيم انقاب اسامي را مرور كند. 
   معناي شفافيت

معناي شفافيت اين است كه »مسئول در جمهوري 
اس��امي عملكرد خودش را به طور واضح در اختيار 
مردم قرار بده��د.« البته اين ش��فافيت يك معناي 
غلطي هم از آن برداشت مي شود به طوري كه به بهانه 
شفافيت، مسائلي را به اشخاص نسبت دهند كه هنوز 
ثابت نشده اس��ت؛ »اينكه ما بياييم اين و آن را بدون 
اينكه اثبات شده باشد، بگيريم زير بار فشار تهمت و 
چيزهايي را به آنها نسبت بدهيم كه ممكن است در 
واقع راست باشد، اما تا مادامي كه ثابت نشده است، ما 
حق نداريم آن را بيان كني��م.« عمده اين تهمت ها و 
نسبت هاي ناروا، كار رسانه هاي دشمن است، دشمن 
هيچ گاه در پي بازگو كردن حقايق نبوده و اساساً اين 
دشمن است كه با شفاف سازي مشكل دارد. »دشمنان 
ملت از ش��فاف بودن فضا ناراحتند، فضای شفاف را 
برنمي تابند، فضای غبارآلود را مي خواهند. در فضای 
غبارآلود است كه مي توانند به مقاصد خودشان نزديك 

شوند و به حركت ملت ايران ضربه بزنند.« 
سرچشمه اين دستور شفافيت از اسام است. كساني 
كه ادعا مي كنند ما هر چه حرف خوب است از غربي ها 
ياد گرفته ايم، اينها قرآن و معارف اس��امي را مطالعه 
نكرده اند. اميرالمؤمنين)عليه السام( به فرماندار خود 
- مالك اشتر- چنين دستور مي دهد كه »هرگاه رعيت 
گمان ستمی بر تو ببرد آش��كارا عذرت را به آنان ارائه 
كن و به اظهار عذر، گمان های آنان را از خود بگردان.« 
اين دس��تور عام و فراگير اس��ت كه حضرت در جايي 
ديگر قيدي براي آن بيان مي كنند و در نامه به اميران 
سپاه خود مي گويند كه »حق شما بر من اين است كه 
امري را از شما پنهان ندارم مگر مواردي كه مربوط به 

اسرار جنگ است.« اگر مسائل نظامي در مأ عام گفته 
شود، دشمن نيز از آن مطلع مي شود و در آن صورت 
بر ضداسام اس��تفاده خواهد كرد. در ادامه، نمونه اي 
از عرصه هايي را كه رهبر انقاب اس��امي نس��بت به 

شفاف سازي دستور دادند مرور مي كنيم. 
   شفافيت در سياست

بيان شفاف مواضع سياسي مهم ترين رويكردي است 
كه انقاب اس��امي بدان عامل است و مسئوان بايد 
مواضع انقاب را شفاف بگويند. امام خميني )رحمه اه( 
در حركت خود با هيچ كس رودربايستي نداشت و صريح 
و شفاف موضع خود را اعام مي كرد. امام گفت سلطنت 
موروثي بايد برود؛ حرف خود را صريح مي گفت. »اصول 
انقاب، مبان��ي انقاب، ارزش هاي انقاب، به ش��كل 
صريح و شفاف مورد تكيه بايد قرار بگيرد. همچنان كه 
امام بزرگوار اين جور بود؛ امام از اوِل شروع نهضت، همه 
حرف خود را صريح، بدون ابهام بيان كرد.« »در مقابل 
مخالفان، در مقابل دوستان، در مقابل دشمنان، مواضع 
جمهوري اسامي بايد مواضع شفافي باشد.« نه تنها در 
بيان مواضع بايد شفاف بود بلكه در مواردي كه باعث 

پديداري شك و شبهه مي ش��ود بايد در مرزبندي با 
دشمنان دين و انقاب نيز شفاف بود. »اسام می گويد 
با دش��مناِن متعرض بايس��تی با قدرت برخورد كرد، 
بايد مرزبندی روشن و ش��فاف با آنها به وجود آورد.« 
»اگر كسی مرزبندی ش��فاف نمی كند، قدِر خودش 
را كاهش می دهد، اگر گرايش پي��دا می كند، از دائره 

خارج می شود.«
   شفافيت در ارتباط با مردم

اگر در ام��وري كه به زندگي مردم مربوط مي ش��ود 
شفافيت از س��وي دولتمردان صورت پذيرد، جلوي 
بسياري از بدگماني ها و اختاف ها را خواهد گرفت. 
شفافيت، اعتماد مردم به حكومت را افزايش مي دهد. 
در اين رويكرد م��ردم جداي از حكومت نيس��تند؛ 
همه چيز با آنها در ميان گذاش��ته خواهد شد؛ »هم 
به مردم اطاع رسانی كنيد، خبر دهيد و پيشرفت ها 
را بگوييد، هم اگر واقعاً موانعی وجود دارد، آنها را هم 
ش��فاف با مردم در ميان بگذاريد.« مردم بايد بدانند 
مشكات كشور چيس��ت كه در اين صورت بتوانند 
در حل مش��كات به دولت كمك كنن��د؛ »با مردم 

حرف بزنيد، مس��ائل را به مردم بگوييد، بگوييد كه 
دش��من مي خواهد از رخنه اقتصادي استفاده كند، 
بگوييد البته ما مشكات اقتصادي اي داريم، دشمن 
مي خواهد از اين استفاده كند، ما نخواهيم گذاشت و 

به كمك شما احتياج داريم.« 
    شفافيت در اقتصاد 

با توجه به اينكه در مسائل اقتصادي، كشور درگير يك 
جنگ اقتصادي اس��ت و بدين ترتيب مسئله اقتصاد، 
اولويت درجه يك كشور محسوب مي شود، »شفافيت« 
نقش بي بديلي ايفا مي كند. يكي از مراحل اين است كه 
فضاي اقتصاد كش��ور براي حضور مردم شفاف باشد. 
در واقع مسير اقتصادي كش��ور اگر بخواهد متكي به 
دولت باشد، رس��يدن به نتايج بس��يار زمانبر خواهد 
بود. سياس��ت هاي اصل 44 براي اس��تفاده از همين 
كمك مردمي تدوين شد كه ازمه آن، تهيه سازوكار 
مشخص و شفاف براي استفاده از ابتكار و فكر و نيروي 
مردم خواهد بود. مسئله ش��فافيت اقتصاد كشور در 
سياس��ت هاي كلي امنيت اقتصادي، سياس��ت هاي 
كلي اقتص��اد مقاومتي و سياس��ت هاي كل��ي برنامه 

ششم توسعه نيز آمده اس��ت. مسئله حمايت از توليد 
و س��رمايه گذار يكي از مؤلفه هايي اس��ت كه راه حل 
مشكات اقتصادي كشور است. در همين راستا »ثبات 
و شفافيت و انسجام سياست ها و مقررات اقتصادي« 
بايد رعايت ش��ود؛ »مقررات را بايستی شفاف كرد كه 
جای توجيه و تبديل و تعبير و تأويل نباش��د. راه های 
تقلب بسته بشود، جلوی كسانی كه اهل سوءاستفاده از 

ظواهر قوانين هستند، گرفته شود.«
روي ديگ��ر فعاليت اقتصادي، جلوگيري از مفاس��د 
اقتصادي است. اگر اطاعات اقتصادي كشور شفاف 
باشد، فرصت سوءاستفاده ها بسته خواهد شد. »اگر 
چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادی كشور مثل يك 
خانه  بی در و دروازه ای بود كه هر كه خواس��ت آمد، 
هرجور خواست عمل كرد، هر چه خواست برد، خورد، 
خب معلوم است، انس��اِن نجيِب شايسته  متينی كه 
می خواهد از راه حال ارتزاق كند، طبعاً جلو نمی آيد. 
شفاف سازی، شرط اصلی اين فسادستيزی است، بايد 
شفاف سازی بشود.« »بايستي فعاان بخش خصوصي 
بدانن��د فرصت هاي س��رمايه گذاري كجاهاس��ت، 
كدام هاس��ت، هم��ه مطلع باش��ند، اس��تفاده هاي 
ويژه خوارانه نش��ود. محصور بودن اطاعات، محدود 
بودن اطاعات به بعضي از افراد، دون بعضي، موجب 
ويژه خواري هاي عجيبي مي شود كه گاهي ثروت هاي 
بادآورده يك شبه را براي افرادي كه سوءاستفاده چي 
هستند، فراهم مي كند، به خاطر اينكه اطاع دارند كه 
بناست فان كاا بيايد، فان كاا توليد بشود، فان 
كاا جلويش گرفته بشود، قيمت فان كاا باا برود 
يا پايين بيايد يا فان قانون تصويب بشود. اينهايي كه 
مطلعند، سوءاستفاده مي كنند. اطاعات بايد عمومي 
بش��ود. بايد شفاف س��ازي اطاعات صورت بگيرد.« 
مرحله بعدي فسادس��تيزي، شفافيت در برخورد با 
مفسدان است. »واقعاً با فساد مبارزه بشود... ما بايد 
برخورد كنيم، بعد برخورد را به مردم بگوييم، يك 
نفر فاسد را پيدا كنيم يا يك گروه فاسد را پيدا كنيم، 
برخورد قانوني قوي رضايت بخش بكنيم، بعد همين 
را به اطاع مردم برسانيم، بگوييم اين كار اتفاق افتاد، 

اين خوب است.«
   نتيجه

بنابراين شفافيت مسئوان در نظام اسامي از مسائل 
ضروري است كه اسام دستور داده است و محدوده آن 
نيز به غير موارد نظامي و امنيتي، شامل همه مسائل 
مرتبط با مردم مي شود. اين مسئله كه بيانگر جايگاه 
مردم در نظام اس��امي و نوع رابطه مسئوان با مردم 
است، مطالبه رهبر انقاب اس��امي از مسئوان قوا و 
ديگر كارگزاران نظام است تا از اين رهگذر بتوان به يكي 

از ابعاد الگوي شايسته دولت اسامي دست يافت.

مروري بر تأكيدات رهبر انقاب درباره مسئله شفاف سازي

شفاف   بودن عملكرد مسئوان، از حقوق مردم است
   گزارش



   زينب زمانيان
 احمد نجفي در تنها فيلم س�ينمايي که بيش 
از 20 س�ال پيش درباره ماجراي تس�خير انه 
جاسوس�ي امريکا با نام طوفان ش�ن س�اخته 
شده اس�ت، نقش يک امريکايي را بازي کرد. 
ب�ا اينکه در اه�واز به س�ر مي ب�رد و در خال 
مصاحبه سرفه هاي ش�ديد او ناشي از آلودگي 
هوا در انجام مصاحبه مش�کل ايج�اد مي کرد 
اما با روي ب�از پذيراي ما ش�د. گفت وگو با اين 
سينماگر را به مناسبت روز 13 آبان مي خوانيد. 

    
به عنوان يک سينماگر بگويد امروز و در 
چله انقاب اسامي مبارزه با سلطه گري 

و زورگويي امريکا چقدر اهميت دارد؟
آنها تحريم مي كنند ما هم بايد پاسخ بدهيم. عده اي 
به شكل صوري علم مخالفت برمي دارند. من اين را 
چندين ماه پيش مي گفتم. اين باعث شد حفره هاي 
مديريتي ما بيرون بزند و فكر مي كنم اين فشار كمك 
مي كند تا راه حل تازه اي ب��راي وضعيت اقتصادي 
و اجتماعي پيدا كنيم. ضمن اينك��ه معتقدم بايد 
با رويكرد رسانه اي، انس��اني و اجتماعي و حيثيتي 
جواب اينها را داد اما بايد درونمان را هم بس��ازيم. 
بايد معنويت گراي��ي انقابيمان را بي��ش از پيش 
تقويت كنيم. به مس��ئله عدالت اجتماعي بيش��تر 
اهميت بدهيم. نبايد فرام��وش كنيم كه انقاب را 
اقش��ار محروم با بذل جان و خون حف��ظ كرده اند. 
ساخت درون و اهتمام به داخل براي حل مشكات 
همان چيزي اس��ت كه رهبر انق��اب بارها بر آن 

تأكيد كرده اند. مسئوان بايد به اين درون گرايي كه 
استقال ما را بيشتر مي كند، جدي تر توجه كنند. 

فک�ر مي کنيد س�ينماي اي�ران چقدر 
مسئوليت شناس بوده و تا چه اندازه اين 
موضوع در قالب سينما براي نسل جوان 

روشنگري کرده است؟
هيچ ، در سال يكي دو تا فيلم در مورد حاشيه جنگ 
مي آيد و جنگ يا بعضي وقت ه��ا كارهايي كه آقاي 

حاتمي كيا مي كنند مي تواند اثرگذار باشد و جذب 
مخاطب كند. در اصل بايد گفت هيچي. دوس��تان 
نمي توانند اينطور فكر كنن��د، آنهايي كه بچه لوس 
سينما هستند و سر گروه و سردسته هستند فيلم ها را 
پخش مي كنند نمي توانند يا نمي خواهند درباره اين 
موضوعات فيلم بسازند. مي روند و مي آيند، چه كار 
مي توانند بكنند. در پروسه اي خود را انداخته اند كه از 

درونش ارتقاي فرهنگ انقابي بيرون نمي  آيد. 

با توجه به شعارها و راهبردهايي که کشور 
از ابتداي انقاب درباره اين موضوع داشته 
است، چقدر در داخل کشور همصدايي،  
همنوايي و همدلي از سوي مسئوان در 

اين باره ديده مي شود؟
همنوايي از طرف مسئوان كه هنوز از نظر سياسي و 
اجتماعي خيلي ضعيف است و دقيقه 90 دور هم جمع 
مي ش��وند و دوباره رها مي كنند. تقريباً هر كسي ساز 
خودش را مي زند. استكبارس��تيزي بايد راهبرد باشد 
نه تاكتيك. اين قضيه بايد مستمر مي بود كه متأسفانه 
نيست و حرف ها دوگانه  و ممكن است كنار هم بنشينند 
اما دودل هس��تند و دوگانه . در نتيجه عملكرد ها هم 
دوگانه است و اين كمكي نمي كند و بايد در اين شرايط 
به معناي واقعي دست به دست هم بدهند. نه به خاطر 
مسائل حزبي بلكه به خطر منافع ملي كه متأسفانه اان 
خيلي كمرنگ است و شرايط اس��ت كه اينها را به هم 

نزديك مي كند اما دل ها نزديك نيست. 
خود شما تا به حال در اين باره فعاليتي 

داشته ايد؟
تا دلتان بخواهد. من بيشتر به هويت مي پردازم كه 
خود بخش مهمي از استقال است. بدون هويت كه 
نمي توان استقال داشت. شما هر كدام از فيلم هايي 
كه من تهيه ك��ردم مي بينيد حداق��ل در همين 
راستاس��ت. نمي دانم چقدر موفق بوده ام اما تاش 
كرده ام در اين مسير گام بردارم. خب هر چه بيشتر 
ساختيم، بيشتر به ما صدمه زدند. نام آخرين فيلم 
من » من يك ايراني ام« است و از نام فيلم مشخص 

است كه تفكر من چگونه است.
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 بررسی ترور بختيار و زندگي
شيخ زكزاكي در جشنواره مقاومت

مستند سينمايي »پرونده 1220« با موضوع ترور بختيار و 
مستند سه دهه زندگي و مجاهدت هاي شيخ ابراهيم زکزاکي 
در پانزدهمين جشنواره فيلم مقاومت نمايش داده مي شوند. 
به گ��زارش »جوان« ب��ه نق��ل از روابط عموم��ي پانزدهمين 
جش��نواره فيلم مقاوم��ت، يك دانش��جوي حقوق ب��ه دنبال 
بررس��ي پرونده حقوقي ماجراي ترور بختيار با شخصي به نام 
مسعود هندي مواجه مي شود و به بررسي پرونده محكوميت او 
مي پردازد. اين داستان ماجراي اثر مستندي است كه قرار است 
همزمان با برگزاري پانزدهمين جشنواره جهاني فيلم مقاومت 
در مجموعه سينمايي فلسطين تهران به نمايش دربيايد.  اين 
مس��تند همچنين پرتره اي از زندگي در حبس مسعود هندي 
نيز محسوب مي شود؛ اثري كه ايه هاي پنهان و پوشيده ترور 
بختيار را افشا مي كند.  مستند »پرونده ۱۲۲0« به كارگرداني 
محمد جواد رجب بيگ��ي و تصويربرداري ش��اهو خوانگر و به 
تهيه كنندگي حسين س��بطي در ۵0 دقيقه توليد شده است. 
اين فيلم در بخش مس��ابقه ملي پانزدهمين جشنواره جهاني 
فيلم مقاومت حضور دارد.  همچنين اين دوره از جشنواره فيلم 
مقاومت ميزبان مس��تندي است كه در آن س��ه دهه زندگي و 
مجاهدت هاي شيخ ابراهيم زكزاكي روايت مي شود. در اين اثر 
كه توسط حسين احمدي س��اخته شده سه دهه زندگي رهبر 
شيعيان كشور نيجريه تصوير مي شود.  اين فيلم روايت ابراهيم 
زكزاكي جوان مبارز نيجريه اي است كه بعد از انقاب اسامي 
به ديدار امام خمين��ي)ره( مي آيد و تحت تأثي��ر اين ديدار به 
مذهب شيعه مي پيوندد. اكنون پس از سه دهه تبليغ بيش از 

۲۵ ميليون شيعه در نيجريه وجود دارد. 
..................................................................................................

سريال »هزاردستان« به فهرست ملي 
حافظه جهاني يونسكو اضافه شد

چهار اثر ديداري و ش�نيداري از جمله سريال هزاردستان 
به فهرست ملي برنامه حافظه جهاني يونسکو اضافه شدند. 
چهار اثر شامل »برنامه راديويي مرز هاي دانش«، »سريال هزار 
دستان«، »مستند معماري ايراني« و »مستند خليج فارس« در 
روز جهاني ميراث ديداري و شنيداري، در فهرست ملي برنامه 
حافظه جهاني يونسكو ثبت شد.  سال گذشته »جامع التواريخ« 
به عن��وان دهمين اثر ايراني در اين فهرس��ت به ثبت رس��يد. 
پيش از اين نيز كتاب هايي مانند مس��الك الممالك، خمس��ه 
نظامي، شاهنامه بايسنقري، فيلم هاي مستندي مانند »جان 
مرجان«، »پل آزادي«، »ياد و يادگار« و »كودكان س��رزمين 
ايران« و مجموعه عكس هاي تاريخي و مجموعه س��روده ها و 
آثار موسيقيايي انقاب اسامي در فهرست ملي برنامه حافظه 
جهاني يونس��كو به ثبت رس��يده اند.  برنام��ه حافظه جهاني 
يونسكو كه با نام ميراث مس��تند جهاني يونسكو نيز شناخته 
مي ش��ود، برنامه اي است كه يونسكو از س��ال ۱99۲ به دنبال 
افزايش آگاهي نس��بت به خطراتي كه ميراث مستند جهاني 
را تهديد مي كند، براي حفظ و س��هولت دسترسي به اين آثار 
به اجرا گذاشته  است. يونسكو قصد دارد با اجراي اين برنامه از 
تاراج، پراكندگي، دادوستد غيرقانوني و نابودي ميراث مستند 
جهاني جلوگيري كند. طبق فراخوان يونسكو، اين مخاطرات 
تهديدكننده از قرن ها قبل وجود داشته، ولي جنگ، آشوب هاي 

اجتماعي و نبود امكانات مالي بر شدت آن افزوده است.
.........................................................................................................

 كارگردان »معماي شاه« 
سريال جديد مي سازد

محمدرضا ورزي اي�ن روزها ب�ه همراه مصطفي ش�ريفي 
در ت�دارك نگارش و س�اخت س�ريال جديدي هس�تند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا ورزي كارگردان 
مطرح تلويزيون به همراه مصطفي ش��ريفي تهيه كننده، اين 
روز ها نگارش كار جديد خود با نام »پري��زاد« را آغاز كرده اند. 
اين سريال محصول سيمافيلم است.  ورزي به عنوان سرپرست 
به همراه تيم نويسندگان، مشغول نگارش سريال پريزاد است. 
اين سريال همانند كار هاي ديگر اين كارگردان، تاريخي است 

و نگارش آن حدود هفت ماه زمان مي برد.

  معصومه طاهری
امام علي بن موس��ي الرضا، امام خوبي ها و مهرباني هاس��ت كه نه فقط 
متعلق به ما ايرانيان و شيعيان، بلكه به تمام انسان هاي پاک سرشت و 
آزاده تعلق دارد و به نوعي حرم امام، پناهگاه امن براي همه مردم جهان 
است. شايد به همين خاطر است كه او را غريب الغربا صدا مي زنند. كافي 
است از هر كجايي با هر رنگ و نژادي كه هستيم سيم دل را به بارگاه 

امن و امانش وصل كنيم و صدايش بزنيم. 
تينا ماري هاسكي، تازه مسلمان امريكايي كه دختر كشيش متعصبي 
است، مي گويد: پدرم س��رطان گرفت و حالش اصًا خوب نبود درباره 
امام رضا خيلي شنيده بودم. از همان جا به امام متوسل شدم. خيلي دلم 
شكست و از ايشان كمك خواستم. يك بار وقتي ايران آمدم، مقداري 
برنج از حرم امام گرفتم و به امريكا بردم. هر روز مقداري از آن را مي پختم 
و به پدرم مي دادم تا بخورد. هيچ كس جز من، خ��دا و امام رضا از اين 
ماجرا خبر نداشت و بااخره به لطف امام رضا سرطان پدرم خوب شد و 
شفا گرفت. حاا به بركت امام رضا)ع( بعد از سال ها قطع رابطه در حد 

سام و عليك پدرم با من ارتباط دارد كه خيلي خوشحال هستم. 
محمد شريف، جوان تازه مسلمان سيرالئوني هم مي گويد: زماني  كه 
درخواس��ت آمدن به ايران براي تحصيل كردم، گفتند پول بليت شما 
آماده نيست. ناراحت ش��دم و با پدرم مطرح كردم.پدرم گفت: پسرم 
ناراحت نباش. اگر نيت تو براي خدا و اسام باشد، خدا هم تو را كمك 
مي كند. من در دلم به اهل بيت توسل كردم و گفتم اگر بر حق هستيد، 
كمك كنيد تا بتوانم براي تحصيل به ايران بروم و حقيقت را درک كنم. 
چند روزي با همين نگراني گذشت تا اينكه به من زنگ زدند و گفتند 
بليت شما آماده شده اس��ت و مي توانيد راهي شويد. خيلي خوشحال 
شدم. وقتي به ايران آمدم به قم رفتم، اما چون با تأخير بود، گفتند جا 
نداريم. دلم گرفت كه نكند برگردم؟! گفتند بايد به مشهد بروي و آنجا 
درس بخواني. چيزي از مشهد نمي دانستم دوست داشتم كنار دوستان 
هموطنم در قم باشم تا اينكه به استادم زنگ زدم و ماجرا را گفتم. خيلي 
خوشحال شد و گفت برو مش��هد كه بهترين جاي ايران مشهد است و 
تعلل نكن. تو توسل كردي و امام رضا)ع( يكي از همان اهل بيت است كه 
مهربانانه جوابت را داده و خدا هم قبول كرده است. اولين باري را كه حرم 
امام رضا)ع( رفتم، به ياد مي آورم. نزديك ۱۵دقيقه مقابل بارگاه امام 
ايستادم. نتوانستم نزديك بشوم فقط گريه مي كردم چون امام مهربانانه 
صداي من را شنيده و كنار خود آورده بود. اين برايم هيجان زيادي داشت. 
بعد از آن به امام گفتم: آقا من غريبم و به محبت شما اينجا آمده ام. هيچ 
دوست و آشنايي ندارم. خواهش مي كنم بهترين و صميمي ترين دوست 
من در اين غربت باشيد. همين طور هم شد. هر وقت مشكلي دارم يا دلم 
مي گيرد پيش امام رضا مي روم و درددل مي كنم. خدا مي داند مشكلم 
حل مي شود و اصًا احساس غربت و تنهايي نمي كنم. حاا حكمت آن 
تأخير در بليت را مي فهمم. امام رضا)ع( خيلي غريب نواز است و هواي من 
را دارد. يك بار هم دوستي را امام برايم فرستاد. مشغول زيارت بودم. كنار 
دستم آقايي بود. با من سام و عليك كرد. گفت: مي توانم با شما دوست 
باشم؟ گفتم: چراكه نه البته. اصفهاني بود بعد از ساعت شش عصر تا نماز 
مغرب و عشا با هم حرف زديم. شماره تلفنم را گرفت. يك ماه بعد به من 
زنگ زد و دعوتم كرد به اصفهان بروم. يك هفته آنجا بودم. در اين مدت 

هنوز هم با هم دوست هستيم. 
لنا ميته س��ن، تازه مس��لمان دانماركي هم تعريف مي كند: در فرهنگ 
اروپايي افراد بزرگسال گريه نمي كنند و معتقدند گريه براي بچه هاست اما 
وقتي براي اولين بار به حرم امام رضا)ع( رفتم، ديدم زن و مرد در هر سني 
كه هستند بدون ابا از نگاه ديگران گريه مي كنند و اين برايم عجيب بود. 
آن روز هيچ احساسي نداشتم حتي به دليل اينكه ما در فرهنگمان عادت 
به تنهايي و سكوت داريم، سروصداي زياد حرم برايم ناراحت كننده بود. 
سريع از حرم بيرون آمدم و به همسرم گفتم: برويم از اين شلوغي ناراحت 
مي شوم. روز بعد دلم نمي خواس��ت زود بيرون بيايم. به همسرم گفتم: 
چطور است كمي بمانيم و كنار پنجره فواد ايستاديم. خيلي شلوغ بود. 
يك مرتبه ديدم كورمادرزادي چشمانش شفا پيدا كرد. بعد او و ديگران 
فرياد مي زدند و گريه مي كردند. در واقع امام رضا)ع( مي خواست ترديدي 
كه در دلم بود را برطرف كند. او مهربانانه به من ياد داد شفا پيدا نمي شود 
مگر اينكه خدا بخواهد و چون من دچار شك بودم مي خواست برايم اثبات 
كند و امام اين معجزه را جلوي چشمانم نشان داد تا به يقين برسم. آن 
موقع آرزو كردم  اي كاش بتوانم از خادمان حرمش باشم و به لطف خدا 

نصيبم شد. اان چند سالي است كه خادم افتخاري امام رضا)ع( هستم.

تازه مسلمان دانمارکی:
امام رضا)ع( ترديدم را رفع كرد

   حسين غزالي*
كساني كه به عتبات عاليات مشرف مي شوند، به هنگام اقامت در نجف 
اش��رف به زيارت محراب اميرالمؤمنين)ع( در مسجد كوفه مي روند 
و در كنار آن خرابه هايي را مشاهده مي كنند كه بقاياي دارااماره يا 
قصر حكومتي بوده است. اين س��اختمان عظيم و مرتفع با معماري 
منحصربه فرد خود همراه با تزئينات خاص كه نماي مختصري از آن 
در س��ريال مختارنامه به نمايش درآم��د، روزگاري مقر فرمانروايي 
جانشين بحق پيامبر مسلمين جهان حضرت محمد )ص( يعني علي 

ابن ابيطالب )ع( و امام اول مسلمين جهان بود. 
در همي��ن داراام��اره به س��ال ۶۷ هجري ك��ه عبداه اب��ن زياد 
فرماندار كوفه بود، فرمان قتل مس��لم ابن عقيل فرس��تاده حضرت 
امام حسين)ع( را صادر كرد و بعد دستور داد س��ر مبارک اين امام 
را از تن جدا كنند و نزد او بياورند كه ش��مر ابن ذي الجوشن پس از 
انجام اين مأموريت در صحراي نينوا، س��ر مبارک سيدالشهدا )ع( 
را روي يك طبق گذاشته و با سرپوش��ي به نزد ابن زياد آورد. كوفه 
دومين شهر ساخته  شده، توسط مسلمانان است. اين شهر به  فرمان 
سعد ابن ابي وقاص ساخته ش��د و قصري در جنوب شرقي مسجد 
آن احداث ش��د كه قصر طمار )به معناي بلند( ناميده شد كه ابتدا 
اقامتگاه سعود و پس  از آن محل زندگي خلفا و حاكمان كوفه بود و 
به همين مناسبت دارااماره خوانده شد. اين قصر داراي چهار ديوار 
هر كدام به طول ۱۷0 متر با ارتفاع ۱۴ متر بوده كه هر ديوار از ضلع 
خارجي به شش نيم دايره شكل تقسيم مي گرديده است. فاصله هر 
برج بين ۲۴ متر و ارتفاع آنها حدود ۲0 متر بوده، تنوع مهندس��ي 
اين برج ها و استحكام ديواره ها، آن را از هجوم خارجي مصون بدارد. 
حضرت علي ابن ابيطالب پيشواي شيعيان جهان در سال 3۶ هجري 
قمري ش��هر كوفه را مركز خافت خود قرار داد و در مسجد همين 

شهر به شهادت رسيد. 
در روايات اسامي هم گفته مي شود كه كوفه مركز خافت حضرت 
مهدي )عج( پس از ظهور خواهد بود اما پيرامون سرگذشت عجيب 
و عبرت آموز دارااماره كوفه بايد اشاره كرد كه در واقعه  كربا نقش 
مهمي داشت و درباره آن، شعرها سروده ش��ده و رساات زيادي به 
رشته تحرير درآمده اس��ت. در همين دارااماره بود كه وقتي مسلم 
ابن عقيل فرس��تاده حضرت امام حسين )ع( به كوفه آمد تا در مورد 

دعوت كوفيان بررسي كرده و مقدمات سفر امام را به آن شهر فراهم 
كند، به دس��تور عبيداه ابن زياد از بااي آن كه بسيار مرتفع بود به 
پايين انداخته شد. مختار در س��ال ۶۶ خروج كرد و در سال ۶۷ در 
جنگ بصره با مصعب بن زبير كه از طرف برادرش عبداه بن زبير در 
مكه بود كشته شد. مصعب هم به گمان فتح به موصل حمله برد كه 
عبدالملك بن مروان كه به خافت نشس��ته بود، محمد بن مروان را 

براي جنگ با مصعب فرستاد.
 مصعب از بصره، عبدالملك از موصل، هردو ابراهيم اشتر را تطميع 
كردند به امارت كوفه. اولي مي خواست با سكوت او به شام حمله كند 
تا عبداه ابن زبير هم از حجاز به شام حمله كند. دومي مي خواست 
از موصل به بصره حمله و بعد كوفه را تصرف كند. خاصه سخن اين 
است كه ابن زياد، حاكم كوفه سر مبارک حسين را بريد، روي تشت 
در سرير حكومت دارااماره  كوفه در معرض نمايش مردم گذاشت و 
بعد نزد يزيد فرستاد. شش سال بعد، مختار سر ابن زياد را بريد، در 
همان قصر روي تخت در معرض نمايش گذاشت و بعد نزد حضرت 

سجاد و محمد بن علي در مكه فرستاد.
 سال بعد مصعب در جنگ بصره فاتح شد و س��ر مختار را بريد و در 
كوفه استقرار يافت و روي همان سرير در معرض نمايش گذاشت و 
بعد نزد برادرش عبداه بن زبير به مكه فرستاد. سال بعد عبدالملك 
بن مروان سر مصعب را در جنگ با ش��اميان بريد و در كوفه استقرار 
يافت و در همان دارااماره نشست. در آن اثنا كه پسر مروان مفاخره 
مي كرد به كش��تن مصعب، مردي در گوش��ه  مجلس خندان شد و 

چندين بار تكبير گفت. عبدالملك س��بب تكبير را پرس��يد، گفت: 
خودم سر امام حسين را روي همين تخت و زير همين قبه نزد ابن زياد 
ديدم و به فاصله كمي سر ابن زياد را نزد مختار مشاهده كردم و سالي 
نگذشت كه سر مختار را نزد مصعب ديدم و امروز سر مصعب را نزد 
تو مي بينم. پسر مروان س��خت بر خود لرزيد و بي درنگ بيرون آمد 
و دس��تور داد قصر دارااماره را ويران كردند كه تا كنون ويرانه هاي 
آن آشكار است. درباره اين واقعه شعر معروفي است كه بد نيست در 
اين روزها كه سوگوار پيشواي شهيدان عالم حضرت امام حسين)ع( 

هستيم، آن را زمزمه كنيم تا به عبرت روزگار پي ببريم. 

نادره پيري ز عرب هوشمند / گفت به عبدالملك از روي پند
زير همين قبه و اين بارگاه / روي همين مسند و اين جايگاه

 بودم و ديدم بر ابن زياد / آه چه ديدم كه دو چشمم مباد
بر طبقي چون سپر آسمان/ بود چو خورشيد، سري خون چكان

سر كه هزارش سر و افسر فدا / صاحب دستار رسول خدا
بعد ز چندي سر آن بد سير / بد بر مختار به روي سپر

بعد كه مصعب سر و سردار شد/ دستخوش وي سر مختار شد
اين سر مصعب به مجازات كار / تا چه كند با تو دگر روزگار

آه كه يك ديده بيدار نيست / هيچ كس از بعد خبردار نيست
مات همينم كه در اين بندوبس��ت/ اين چه طلسمي است كه نتوان 

شكست
   *روزنامه نگار و پيشکسوت رسانه ملي

  سرگذشت عجيب 
دارااماره کوفه

این سينما فرهنگ انقابی را ارتقا نمی دهد
گفت وگوي 13 آباني»جوان« با احمد نجفي

فشار امريکا مجبورمان مي کند مشکات کشور  را ريشه اي حل کنيم

سيدمرتضي ذاكر     دریچه
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گزارش

گزارشي از حضور در منزل جوان ترين شهيد كشور 
از اهل سنت سيستان و بلوچستان

رزمنده 11 ساله اي که مرد جهاد و شهادت شد 
 صغري خيل فرهنگ

در روز دانش آم�وز شايس�ته اس�ت از 
جوان ترين ش�هيد كش�ور س�خن گفته 
شود. ش�هيد س�بيل اخاقي از شهداي 
اهل تسنن استان سيستان و بلوچستان 
اس�ت. ش�هيدي كه در 11 س�الگي راهي 
ميدان دفاع از انقاب و نظام اسامي ايران 
ش�د و در اوج مجاهدت در هور العظيم به 
ش�هادت رس�يد. براي ديدار ب�ا خانواده 
ش�هيد همراه با نيروهاي جهادي بسيج 
س�ازندگي ب�ه سيس�تان و بلوچس�تان 
رفتم. نوش�تار پي�ش رو تورقي اس�ت بر 
خاطرات آن روز و ديدار با خانواده اي كه 
همچنان پا در ركاب وايت ايس�تاده اند. 

 استقبال گرم مادر شهيد 
 با خودم فكر مي كردم چطور خانواده اي بلوچ 
در شرق كشور به اعزام فرزند 11 ساله شان به 
ميدان جنگ در غرب كشور راضي شده اند؟ 
به در خانه شان مي رس��م، در كوچكي كه با 
خوشرويي مادر شهيد به روي ما باز مي شود 
و به گرمي و با مهرباني از ما استقبال مي كند 
و چقدر هم از حضورمان خوشحال مي شود. 
وارد حياط خانه مي شوم. حياطي كوچك كه 
چند اتاق كوچك تر را در خود جاي داده است 
و چند زن، مرد و بچه را مي بينم كه به رسم 
ادب ايستاده و س��اممان را با همان لهجه 
بلوچي پاسخ مي گويند و جماتي بلوچي بر 
زبان جاري مي كنند كه مفهوم خوشامدگويي 

را به ما القا مي كند. 
»س�بيل« بع�د از دوره ابتدايي مرد 

خانه شد
 همراه با يكي دو تا از بچه هاي جهادي وارد 
اتاقي مي شوم كه از قرار معلوم اتاق مهماني 
است. شايد مس��احت اتاق به 10 متر مربع 
هم نرسد، در كنجي مي نشينم. مولود خانم 
گويي بي صبرانه منتظر آمدنمان بود، بي هيچ 

مقدمه اي صحبت از خانه و زندگي شهيدش 
را ش��روع مي كن��د و مي گويد:»س��بيل در 
چهارم خ��رداد 1353 در خان��ه اي محقر و 
روس��تايي به دنيا آمد. همسرم براي گذران 
زندگي مجبور بود به اين شهر و آن شهر سفر 
كند. در نبود پدر، سبيل مرد خانه شده بود. 
دوران ابتدايي را كه به پايان رساند، مجبور 
به ترك تحصيل شد، چراكه كار كشاورزي و 
دامداري فرصتي براي درس خواندن برايش 
باقي نمي گذاش��ت. بعد از پي��روزي انقاب 
اسامي، به رغم سن خيلي كمي كه داشت 
وارد بسيج ش��د و فعاليت هاي چشمگيري 

هم داشت.« 
 حمل�ه ص�دام را مثل حمل�ه گرگ 

وحشي مي دانست
از اوض��اع و اح��وال س��بيل در بحبوح��ه 
جنگ مي پرس��م، مولود خانم مادر ش��هيد 
مي گويد:»جن��گ تحميل��ي كه آغاز ش��د 
هر كس��ي از هر قشر و در هر س��ني كه بود 
براي دفاع از كشور راهي شد. كم كم سبيل 
هم ح��رف از رفتن مي زد اما م��ن مخالفت 
مي كردم. تنها مرد خانه ام بود و پدرش براي 
كار و كسب درآمد به شهري ديگر رفته بود. 
نمي دانس��تم با اصرارهاي س��بيل چه كنم. 
هر كاري مي كرد راضي نمي ش��دم. يك روز 
گوسفند ها را به چرا برد و خيلي زود به خانه 
آمد، گوس��فند ها را به حياط خانه آورد و باز 
حرف از رفتن زد. گفت مادر از تو مي پرسم 
اگر گرگي به گوس��فندانمان حمله كند من 
چه بايد كنم؟ گفتم خوب طبيعي است كه 
اجازه ندهي گرگ به گوسفندان نزديك شود 
بايد از آنها دفاع كني و مراقبشان باشي. به من 
نگاهي كرد و گفت م��ادر صدام با هر چه كه 
در توان دارد به كشورمان حمله كرده است، 
نبايد بروم و از خاك كشورم دفاع كنم؟! ديگر 
حرفي باقي نماند. حق داش��ت و من راضي 

شدم كه سبيل به جبهه برود. 
 شهادت در هورالعظيم 

آموزش هاي ازم را در بسيج ديده بود. كمي 
بعد از اتمام دوره هاي آموزش��ي راهي ش��د 
و من با دعاي خير بدرقه اش ك��ردم. بعد از 
رفتن هر از چند گاهي نامه هايش به دستمان 
مي رسيد كه از ما مي خواست در نبودنش و 

در فراقش صبور باشيم. 
ش��هيد س��بيل اخاق��ي در 19 بهمن ماه 
1364 در هورالعظي��م با اصاب��ت تركش به 
قلبش آسماني شد و به شهادت رسيد. پيكر 
مطهرش در روستاي گالينك نيكشهر استان 
سيستان و بلوچستان به خاك سپرده شد اما 
از سخنان مادر اين جوان ترين شهيد جنگ 
پيداست كه سختي شرايط زندگي لحظه اي 
اين خان��واده را از ارادت به انق��اب و نظام 
اسامي و پايبندي به وايت فقيه جدا نكرد. 
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گفت مادر از تو مي پرسم اگر گرگي 
به گوس�فندانمان حمل�ه كند من 
چه بايد كنم؟ گفت�م خوب طبيعي 
اس�ت ك�ه اج�ازه ندهي گ�رگ به 
گوس�فندان نزدي�ك ش�ود بايد از 
آنها دفاع كني و مراقبش�ان باشي. 
ب�ه م�ن نگاهي ك�رد و گف�ت مادر 
صدام با هر چه كه در ت�وان دارد به 
كش�ورمان حمله كرده است، نبايد 
بروم و از خاك كشورم دفاع كنم؟! 

 در تظاه�رات قبل از انقاب ش�ركت 
مي كرد

محمدعل��ي متول��د خ��رداد س��ال 1349 
مشكين ش��هر اس��ت. ما چهار ب��رادر و پنج 
خواهر هس��تيم. قبل از انقاب از شهرستان 
مشكين شهر به پارس آباد مهاجرت كرديم. 
محمدعلي در جريان پيروزي انقاب همراه 
پ��در در راهپيمايي ها و تظاهرات ش��ركت 
مي كرد و ب��ا همان جث��ه كوچ��ك، تابلو و 
پاكارده��اي ح��اوي ش��عار هاي انقابي را 
حمل مي كرد. سن و سال زيادي نداشت اما 
به اندازه فهم خود از انق��اب و امام خميني 
)ره(  همپاي خانواده بود. محمدعلي در همان 
زمان عاشق و ش��يفته امام بود. در حقيقت 
ارادتش به امام را باي��د در ميان همان روزها 

جست وجو كرد. 
كم��ي بع��د از پي��روزي انقاب اس��امي و 
تش��كيل بس��يج مردمي، محمدعلي راهي 
اين نهاد مقدس شد و در پايگاه بسيج محل 
فعاليت هاي خود را آغاز كرد. بسيج فرصت 
مغتنمي بود تا برادرم هر آنچه در توان دارد 

براي خدمت هزينه كند. 
در آغاز جن��گ تحميل��ي، محمدعلي عضو 
پايگاه بس��يج محل و از فعاان مسجد امام 
زمان)عج ( بود كه پدرمان تا سال 88 و زمان 
رحلتش از اعضاي هيئت امناي آن مس��جد 
بود، اين را هم بگويم كه پدر در شركت كشت 

و صنعت مغان مشغول به كار بود. 
 در 12 سالگي به جبهه رفت 

اولي��ن اع��زام محمدعل��ي ب��دون اط��اع 

خانواده و در حالي كه تنها 12س��ال داشت، 
اتفاق افتاد. خان��واده از تصميم محمدعلي 
اطاعي نداش��تند و بع��د از دو روز متوجه 
اعزام محمد علي ب��ه جبهه ش��دند. برادرم 
ابتدا ب��ه غرب اع��زام و در عملي��ات والفجر 
4 ش��ركت كرد. بعد از عمليات به مرخصي 
آم��د. محمدعلي در مس��ئوليت هايي چون 
تك تيران��داز، آر پ��ي ج��ي زن و تيربارچي 
در گردان علي اكبر)ع ( لش��كر 31 عاش��ورا 
)ع(  مجاهدت كرد. دومين اع��زام برادرم با 
همراهي و بدرقه خان��واده و با رضايت قلبي 
والدينم همراه بود ك��ه در عمليات والفجر4 

حضور يافت. 
 در آرزوي آزادي راه كربا بود

به خاط��ر رابطه دوس��تانه اي كه ب��ا برادرم 
محمدعلي داش��تم خيلي خوب ايش��ان را 
مي ش��ناختم. عاقه  خاصي بي��ن ما وجود 
داش��ت، محمدعل��ي بس��يار مهرب��ان و 
خوش اخاق بود. چهره معصومي داش��ت و 
اهل صله رحم بود، ه��ر وقت كه به مرخصي 
مي آم��د، ب��راي دي��دار ب��ا بس��تگان وقت 
مي گذاش��ت، تكليف خود را مي دانست كه 
وقتي مي آيد به ديدار فاميل و آش��نا برود و 
ديداري با آنها داش��ته باشد. اتفاقاً در همين 
ديدار ها بود كه بعضي از دوستان و بستگان به 
محمدعلي توصيه مي كردند كه ديگر به جبهه 
نرود و براي اينكه او را بترسانند، مي گفتند كه 
بعثي ها رحم ندارند، سر رزمنده ها را از تنشان 
جدا مي كنند ي��ا آنها را به اس��ارت مي برند 
اما محمدعلي در پاسخش��ان مي گفت: من 

مي روم تا كربا را برايتان آزاد كنم، تا بتوانيد 
به زيارت امام حسين )ع( برويد. محمدعلي 
رفت ت��ا به نداي ام��ام خمين��ي )ره(  لبيك 
بگويد، رفت تا به اعتاي اسام و دين كمك 

كرده باشد. 
 شهادت در 13 سالگي

محمدعلي در آخري��ن اعزامش در حالي كه 
13س��ال بيشتر نداش��ت، در عمليات خيبر 
ش��ركت كرد و در نهايت بعد از 9 ماه حضور 
در جبهه در جريان عمليات خيبر در چهارم 
اسفند ماه س��ال 62 در منطقه هورالهويزه 
در پنج كيلومتري ج��اده العماره به بصره به 

شهادت رسيد. 

 قرآن و قلم يادگاري هاي او بود
قب��ل از آخرين اعزامش ب��ه مادرمان گفت: 
من مي روم و اگر برنگش��تم قطع��اً براي تو 
از من نش��انه هايي را خواهن��د آورد. قرآن و 
قلمي دارم كه حتماً به دس��ت ش��ما خواهد 
رسيد، همينطور هم شد. محمدعلي رفت و 
مفقودااثر شد و كمي بعد قرآن و قلمش را 

براي مادرمان به يادگار آوردند. 
 مردم مغان مراسم تشييع باشکوهي 

برگزار كردند
مادرم��ان س��ال ها چش��م انتظار آم��دن 
محمدعلي بود. دوران دوري ايش��ان براي 
والدين خيلي سخت و دش��وار گذشت، اما 

آنها هميش��ه منتظر آمدن��ش بودند. حتي 
نيمه هاي ش��ب با صداي در حياط از جاي 
خود مي پريدند و مي گفتند حتماً محمدعلي 
برگشته اس��ت. زمان بازگش��ت آزاده ها به 
كشور مادرم هر روز چشم به راه بود. وقتي 
همرزمان و دوستان محمدعلي مي آمدند به 
روس��تا هاي اطراف مي رفت و خانه به خانه 
و روستا به روس��تا در پي شنيدن خبري از 
برادرم بود. انتظار ادامه داشت تا اينكه خبر 
تفحص و شناسايي پيكر برادرم به ما رسيد. 
وقتي پيكرش را آوردند، مردم مغان مراسم 
تشييع باش��كوهي برگزار كردند و پيكرش 
در گلزار ش��هداي وادي رحم��ت به خاك 

سپرده شد. 
 مادر مي گويد حاضر اس�ت سه پسر 

ديگرش را هم در راه اسام بدهد
بعد از ب��رادرم محمدعلي م��ن راهي جبهه 
ش��دم تا ادامه دهنده راه ش��هيدمان باش��م 
اما به خاطر س��ن و س��ال كمي كه داشتم و 
شهادت برادرم مرا برگرداندند. حتي يك بار 
براي اعزام سه شب در مس��جد خوابيدم اما 
موقع اعزام مخالفت كردن��د. يك بار هم مرا 
از اتوبوس اعزام پياده كردند. خيلي دوست 
داشتم بروم و راه شهيد را ادامه دهم، اما امروز 
و از همين رسانه از مسئوان مي خواهم راه 
ش��هدا را ادامه دهند. ش��هدا رفتند تا ايران 
اسامي امنيت و آسايش داشته باشد. شهدا با 
خونشان امنيت را براي ما به ارمغان آورده اند. 
ما خان��واده ش��هدا در خط مق��دم مقابله با 
استكبار و دش��منان انقاب و نظام هستيم. 
مادرم هميش��ه مي گويد: من يك فرزندم را 
در جنگ هشت ساله و در راه اسام داده ام و 
سه پسر ديگرم راهم در راه اسام و در دفاع از 

حريم آل اه مي دهم. 

وقت�ي ن�ام بس�يج دانش آموزي و ش�هداي 
نوجوان دفاع مقدس به ميان مي آيد، بسياري 
از مردم ايران ياد دانش آموز شهيد اصفهاني 
مي افتند كه با صراحت و شجاعت از حضورش 
در جبه�ه دف�اع  و آنجا را محل خودس�ازي 
توصيف مي كن�د و از هم�ه پدره�ا و مادرها 
مي خواهد كه اگر خودشان نمي توانند به جبهه 
بيايند حداقل مانع رفتن فرزندانشان نشوند. 

ش��هيدمهرداد عزيزالله��ي را مي گويم. نوجوان 
بس��يجي اصفهاني كه قب��ل از ش��هادت خود 
گفت وگويي ماندگار و تاريخي با خبرنگار حاضر 
در خطوط مقدم جبهه انجام مي دهد. 13 آبان 
روز بس��يج دانش آموزي بهانه اي مي ش��ود تا با 
خانواده اين ش��هيد عزيز تماس بگيرم. صداي 
لرزان و آهسته پدر شهيد از آن سوي خط تلفن 
به گوش��م مي رس��د. خودم را معرفي مي كنم و 
مي گويم مي خواهم از خاط��رات خود از مهرداد 
بگوييد. اما حال و احوالش براي گفت وگو كردن 
مساعد نيست و همين افتخار همكامي را از ما 
مي گيرد اما نمي ش��ود در روز دانش آموز از اين 

ش��هيد و مجاهدت هايش س��خن نگفت. براي 
همين يك بار ديگر متن آن مصاحبه را خواندم 
و اين وجيزه را نوش��تم تا يادكردي باشد از اين 

دانش آموز شهيد. 
تعدادي از رزمنده هاي نوجوان و جوان كنار هم 
در جبهه نشس��ته اند. خبرنگار نزديك خاكريز 

مي شود و ميكروفن را به سمت مهرداد مي گيرد 
و از او مي خواهد خودش را معرفي كند و مهرداد با 
قرائت آياتي از سوره طه سخنش را آغاز مي كند: 
» َرِب اْشَرْح لِي َصْدِري َويَِس��رْ لِي أَْمِري واْحُلْل 
ُعْقَدًة ِمْن لَِس��انِي يَْفَقُهوا َقْولِي. « و بعد با سام 
به امام زمان )ع��ج ( و نايب بر حقش قلب تپنده 

مس��تضعفان جهان امام خمين��ي صحبتش را 
ادامه مي دهد. 

مهرداد از انگيزه خ��ود براي حض��ور در جبهه 
اينگونه مي گويد:» آنچه باعث شد من به جبهه 
بيايم روايت آن برادرهايي بود كه قبًا به جبهه 
آمده بودند و از جبهه برايم صحبت كرده بودند. 
اينكه جبهه چه خاصيت هاي��ي دارد. اينكه هر 
كسي بيايد از همه لحاظ در جبهه ساخته مي شود 
و ناخالصي ها و گناهانشان از بين مي رود. به جبهه 

آمدم شايد كمكي در راه خدا بكنم.«
خبرنگار مي پرسد:»خانواده راضي به حضورتان 

در جبهه بودن��د؟« و او مي گوي��د: »اتفاقاً پدر و 
مادرم زمينه حضور من را در جبهه فراهم كردند 
و من از آنها تشكر مي كنم. از ديگر پدر ها و مادر ها 
هم مي خواهم كه اينقدر احساسي نباشند. اينقدر 
به فرزندانش��ان وابسته نباش��ند. هم خودشان 
بيايند و هم به بچه ها اج��ازه بدهند كه به جبهه 
بيايند كه ان شاءاه در جبهه ساخته شوند. بايد 
بيايند حتي براي يك هفته هم كه شده در جبهه 

باشند، حتي براي تماشا.«
مصاحبه از صدا و سيما پخش مي شود، حضرت 
امام خمين��ي آن فيلم را مي بين��د و مي خواهد 
تا مهرداد را پيش ايش��ان ببرند. امام مهرداد را 
مي بينند و بازوي او را مي بوس��ند و او هم دست 

امام را مي بوسد. 
شهيد »مهرداد عزيزاللهي« در سال 1364، در 
عمليات كرباي 4 در جزي��ره »ام الرصاص« در 
حال غواصي به شهادت رسيد و جاودانه شد. اين 
دانش آموز ش��هيد تنها نمونه اي است از هزاران 
هزار عاشق دلباخته وايت فقيه كه به نداي امام 
زمان خود لبيك گفت و در اين راه جان به جان 

آفرين تقديم كرد. 

گفت وگوي»جوان« با برادر شهيد دانش آموز محمدعلي برزگر

بعض�ي از دوس�تان و بس�تگان ب�ه گفت مي روم تا کربا را برايتان آزاد کنم
محمدعل�ي توصيه مي كردن�د كه به 
جبهه نرود و براي اينکه او را بترسانند، 
مي گفتند كه بعثي ها رحم ندارند، سر 
رزمنده ها را از تنشان جدا مي كنند يا 
آنها را به اسارت مي برند اما محمدعلي 
در پاسخشان مي گفت: من مي روم تا 
كربا را برايتان آزاد كن�م، تا بتوانيد 
به زي�ارت ام�ام حس�ين )ع( برويد

مصاحب�ه از ص�دا و س�يما پخ�ش 
مي ش�ود، حضرت ام�ام خميني آن 
فيلم را مي بيند و مي خواهد تا مهرداد 
را پيش ايش�ان ببرند. ام�ام مهرداد 
را مي بينن�د و بازوي او را مي بوس�ند 
و او ه�م دس�ت ام�ام را مي بوس�د
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جدول کلمات متقاطع

امام بازوي او را بوسيد روايتي از شهيد دانش آموز مهرداد عزيزاللهي | 

 نرگس انصاري
عضو لش�کر عاش�ورا بود. نوجوان 13 س�اله اي كه در دو عمليات والفجر۴ و خيب�ر به عنوان 
تيربارچي و تك تيرانداز در خط مقدم جبهه حضور يافت. دانش آموز مدرسه عشق و ايمان كه 
در نهايت دلدادگي و مجاهدت در چهارم اسفند ماه سال 62 در جريان عمليات خيبر در جزيره 
مجنون 5 كيلومتري جاده العماره به بصره شهيد و مفقودااثر شد تا اينکه پيکر پاكش بعد از 
1۴ سال به ميهن اسامي بازگشت. به مناسبت 13 آبان روز دانش آموز، مرادعلي برزگر برادر 
شهيد دانش آموز محمدعلي برزگر در گفت وگو با »جوان« زندگي برادر شهيدش را روايت كرد. 
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    ازدواج و گسترش دايره ارتباطات فاميلي
ازدواج، شروع يك ارتباط جديد است. ارتباط با گروهي 
كه قرار نيس��ت همسايه، دوس��ت و همكار شما باشند؛ 
آنها از اين پس، فاميل و خويشاوند ش��ما هستند. واقعاً 
نمي توانيد حساب همسرتان را از خانواده اش جدا كنيد، 
يكي را بخواهيد و بقيه را پ��س بزنيد. وقتي دو نفر با هم 
ازدواج مي كنند در واقع گس��تره وس��يعي از ارتباطات 
فاميلي را تشكيل مي دهند. در اين ميان رابطه عروس با 
خانواده شوهر و داماد با خانواده زن، در فرهنگ ما اهميت 
ويژه اي دارد. طبيعي است كه عضو جديد در هر خانواده 
بايد پذيرفته ش��ود. ام��ا گاه پيش مي آيد ك��ه به دايل 
مختلف، خانواده ها وجوه مشترك كمي با يكديگر دارند 
و همين عدم اشتراك ها باعث ايجاد اختاف و ناراحتي 
مي شود. زوج هاي جوان بايد ضمن عشق و احترامي كه 
براي والدينشان قائل هس��تند با هم توافق كنند كه به 

خاطر خشنودي و رضايت هيچ كسي و هيچ حرفي نبايد 
رابطه شان را به هم بريزند. وقتي اين توافق وجود داشته 
 باشد، ديگر با هر اتفاقي كه در خانواده هاي طرفين بيفتد 
يا هر حرفي كه زده شود، هر دو طرف شروع به دعوا و جر 
و بحث درباره آن حرف يا اتفاق نمي كنند و حساس��يت 
نشان نمي دهند. زوج ها بايد بدانند كه با مديريت صحيح 
رفتارهاي خود و خانواده هايشان مي توانند زندگي آرامي 

داشته و سال ها در كنار هم خوشبخت زندگي كنند. 
   زوج ها استقالشان را رسميت دهند

اس��تقال داش��تن يكي از دايل اصلي ازدواج جوانان 
است، ولي از آنجايي كه هميش��ه والدين فرزندانشان را 
در هر سن و موقعيت اجتماعي كه باشند بچه مي بينند 
و احس��اس مي كنند كه نياز به مراقب��ت و حمايت آنها 
دارند به نوعي اجازه مس��تقل شدن را به آنها نمي دهند. 
به خصوص والدين پس��ر با اين تصور كه هميشه و از هر 

جهت به خصوص از نظر مالي بايد پسرش��ان را حمايت 
كنند تا مبادا آب در دلش تكان بخورد، جلوي استقال 
او را مي گيرند. البته يكي از نكات مهم و تأثيرگذار در اين 
مورد مسئله درس و دانشگاه اس��ت. دانشگاه يك وقفه 
زماني بين توليد و مفيد بودن و كاراي��ي فرد در جامعه 

ايجاد مي كند. 
18سالگي س��ن مهمي در اجتماعي شدن فرد است اما 
حمايت مالي خان��واده در دوران تحصي��ل، فرزند را به 
خانواده وابسته مي كند. معمواً جوانان تا حدود 25، 26 
سالگي به طور جدي پا به عرصه اجتماع نمي گذارند، در 
اين زمان هم كمك مالي خانواده ها ادامه دارد، تا زماني 
كه دختر و پسر قصد دارند تشكيل زندگي دهند و براي 
تشكيل زندگي، هزينه ازدواج و وسايل اوليه كه نسبت 
به 10 سال گذش��ته هزينه آنها چند برابر شده، محتاج 
خانواده هايشان هستند. اين حمايت مالي والدين درواقع 

زمينه هاي دخالت در زندگي بعد از ازدواج فرزندانشان 
را فراهم مي كند. 

اين حمايت ها در اكثر مواقع اصًا با نيت دخالت نيست 
ولي اين دلس��وزي خود به خود رنگ دخالت مي گيرد و 
باعث سوءتفاهم هايي مي شود. زوج هاي جوان خودشان 
بايد با برخوردهاي صحيح اجازه اين دخالت ها را ندهند تا 
استقالشان را به رسميت بشناسند. آنان وقتي مي توانند 
از ديگران انتظار حفظ حريم هايشان را داشته باشند كه 
پيش از هر چيز، با تغيير رفتار خود حريم هايش��ان را به 

آنها بشناسانند و خودشان به آن  پايبند باشند. 
  راهنمايي ها شكل دخالت به خود نگيرد

همه والدين وقتي فرزندانشان به مرحله ازدواج مي رسند 
دوس��ت دارند بهترين انتخاب را براي آنها انجام بدهند 
و در نتيج��ه اكثر آنها بيش��ترين دخال��ت را در زندگي 
فرزندانش��ان انجام مي دهند. برخي از والدين همچنان 
معتقدن��د از آنجايي كه خود يك عمر س��ردي و گرمي 
روزگار را چشيده و صاحب تجربه هستند، فرزندانشان 
نيز بايد از ه��ر طريق ممكن و به هر نحوي كه ش��ده، از 
تجارب آنها بهره مند ش��وند. لذا اين ح��ق را براي خود 
قائل مي شوند كه در زندگي فرزندان خود دخالت كنند. 
البته نياز هميشگي فرزند به تجربه و راهنمايي والدين را 
نبايد انكار كرد اما اين رفتار اگر از حد تعادل خارج شود 
و با شيوه هاي غلط صورت گيرد، ديگر مناسب و راهگشا 

نخواهد بود.
 والدين بايد اجازه دهند كه فرزندانش��ان زندگي را خود 
تجربه كنند. اگر والدين هميشه نقش حمايتگري خود 
را پررنگ بازي كنند مانع رشد و ش��كوفايي فرزندشان 
خواهند شد و نتيجه اين وابس��تگي چيزي جز اختاف 
و دلخوري نخواهد بود. اگ��ر فرزند جوانتان زمين خورد 
اجازه دهيد به همراه و همفكري همس��رش دست روي 
زانو هاي خودشان بگذارند و از زمين بلند شوند. در مقابل 
نيز زوج هاي جوان چه پس��ر و چه دختر بايد بدانند كه 
وقتي زندگي مش��ترك را ش��روع مي كنند، ديگر تنها 
نيستند و فرد دومي نيز در اين ميان وجود دارد كه بايد 
نظر و تمايات او را نيز در نظر بگيرند و به صورت دو نفره 
مسائل زندگي شان را حل و فصل كنند. لذا گوش دادن 
و توجه كردن صرف به حرف ها و نظ��رات والدين ديگر 
جايز نيست. البته اين بدان معنا نيست كه والدين كنار 
گذاشته شوند بلكه توجه به آنها و مشورت با آنها و انتخاب 
كردن نصايح و پندهايي كه راهگشاست، ضروري است. 
ولي نه بدان حد كه موجب دخالت در زندگي زناشويي 
فرزندان و به هم ريخت��ن كانون گرم خان��واده و از بين 
رفتن آرامش آنها شود. وابستگي شديد هريك از زوجين 
به والدين در عبارت عاميانه آنان را تبديل به همس��ري 
»بچه ننه!« مي كند و چنين همسري هيچ گاه مستقل و 

بزرگ نخواهد شد.

  مريم ترابي
پسر و دختر جواني كه در دانشگاه با هم آشنا شده بودند بعد از مدتي كه از دوران 
آشنايي شان گذشت، تصميم گرفتند خانواده هاي خود را در جريان اين ارتباط 
و تصميمي كه براي ازدواج داشتند قرار دهند. آنها از شرايط يكديگر آگاه بودند 
و در ايامي كه براي آشنايي گذرانده بودند با اخاق و رفتارهاي يكديگر نيز آشنا 
شده و به نوعي با آگاهي و آشنايي كامل از يكديگر تصميم گرفتند ازدواج كنند. 
تا اينجاي ماجرا همه چيز به خوبي و خوشي در حال سپري شدن بود تا اينكه به 
محض در جريان قرار گرفتن خانواده ها سناريو تكراري اكثر ازدواج هاي ايراني 
كه همان دخالت ها و مخالفت هاي خانواده هاست شروع شد. خانواده پسر يك 
جور ساز مخالفت كوك كردند و خانواده دختر جور ديگري!... داستان عروس 

و مادرشوهر هم كه داستان تازه اي نيس�ت و درواقع قرن هاست اين داستان و 
داستان هاي مشابه آن مثل خواهرش�وهر و مادرزن جزئي از فرهنگ ماست، 
اما جالب اين اس�ت كه با وجود تمام تغييرات فرهنگ�ي و اجتماعي جامعه ما، 
اين داس�تان هاي ناخوش�ايند همچنان به قوت خود باقي اس�ت. همه مادرها 
دوست دارند پسرشان دختر شاه پريون را به عنوان عروس خود انتخاب كند 
و دخترشان نيز با پسر ملكه ازدواج كند)!( و به همه پز بدهند كه عروسشان از 
فان ايل و تبار و دامادشان از فان ممالك دور است و تنها نكته اي كه به آن توجه 
نمي كنند عاقه و انتخاب فرزندانشان است، اما نكته قابل توجه در اينجاست 
كه راضي كردن پدر و مادر و خواهر و برادر و خاله و دايي و عمو و عمه، به معناي 

پايان دخالت خانواده ها نيست. 

يك گفت وگوي لذتبخش سر ميز شام  اعضاي خانواده
نياز به حرف زدن با هم دارند

   كسري محمديان
برخي خانواده ها هس�تند ك�ه س�اعت ها كنار هم 
مي نش�ينند بدون اينكه كلمه اي بين ه�م رد و بدل 
كنند. ظاه�راً اعضاي اي�ن خانواده ه�ا حرفي براي 
گفتن به يكديگر ندارند و نسبت به هم سرد و بيگانه 
هستند، اما در مقابل خانواده هايي وجود دارند كه تمام 
موضوعات و اتفاقاتي كه در ط�ول روز براي هر كدام 
از آنها رخ داده باشد را سر ميز شام  مطرح مي كنند 
و درباره آن به بحث و گفت وگو مي نشينند. در واقع 
رسم اين خانواده ها اين اس�ت كه در كنار هم درباره 
مشكات و موضوعات مختلف صحبت  و با راه حل هاي 
پيش�نهادي، مش�كل پيش آمده را ح�ل كنند. در 
مقايس�ه اين دو نوع خانواده قطعاً خانواده هايي كه 
گفت وگو محور هستند و گفت وگو يكي از اصل هاي 
مهم زندگي آنهاس�ت موفق تر هس�تند. گفت وگو 
هميشه يكي از دايل موفقيت افراد است. اگر والدين 
كه ستون خانواده هستند گفت وگو كردن را بلد باشند 
آن را به فرزندان خود نيز انتقال مي دهند و اگر در گروه 
افرادي باشند كه اصل گفت وگو كردن را بلد نباشند 
قطعاً خانواده اي سرد با فرزنداني گوشه گير و درون گرا 

خواهند داشت. 
          

   گفت وگو با همسرمان
يكي از موضوعاتي كه مي تواند به استحكام روابط زن و مرد 
كمك كند صحبت كردن درب��اره موضوعات پيش آمده در 
زندگي اس��ت، اما گفت وگو آدابي دارد و براي رسيدن به آن 
بايد ابتدا مهارت صحبت كردن را فرا گرفت. معمواً زوج ها 
در دوران نامزدي و قبل از ازدواج  حرف براي گفتن بس��يار 
دارند. هر روز و هر ساعت با هم در حال صحبت كردن درباره 
موضوعات مختلف هستند و هميشه فكر مي كنند هيچ وقت 
حرف هايشان تمام نمي شود، اما همين كه ازدواج مي كنند و 
زير يك سقف مي روند گويا حرف هايشان ته مي كشد و روزها و 
ساعت ها بدون يك كلمه صحبت در كنار هم زندگي مي كنند. 
خيلي از زن و ش��وهرها از اينكه ديگر حرفي براي گفتن به 
هم ندارند احساس نارضايتي مي كنند. گرچه آنها احساس 
مي كنند اين يك اتفاق طبيعي است اما حرف  نزدن در زندگي 
زناشويي مي تواند يكي از بزرگ ترين تهديدها براي ارتباط زن 
و شوهر باشد. يك نويسنده فرانسوي مي گويد:»يك ازدواج 

موفق، پر از صحبت هايي طواني است  كه به  نظر زن و شوهرها 
كوتاه مي رسد.« اما براي بعضي ها پيدا كردن موضوعي براي 
صحبت چندان آسان نيست. صحبت كردن با شريك زندگي 
موضوع خاصي نمي خواهد. شما مي توانيد از جزء جزء وقايع 
زندگي تان موضوعات نابي براي صحبت كردن بسازيد. مثًا 
از تجربه هايي كه در آن روز به دست آورده ايد صحبت كنيد 
يا از تغييراتي كه در كار خود ايجاد كرده ايد صحبت كنيد. از 
تجربياتي كه دوست داريد داشته باشيد يا درباره يك گردش 
كوتاه يا يك مسافرت صحبت كنيد. از اخبار و اتفاقات جاري 
در جامعه حرف بزنيد و بسياري موضوعات ريز و جزئي كه 
شايد اصًا مهم به نظر نرسد ولي براي شروع يك گفت وگو 

بسيار مهم و نقطه شروع خوبي هستند. 
اگر ش��ما والدين بلد باش��يد چگونه با هم حرف بزنيد اين 
را به فرزندان خود نيز انتقال مي دهيد. اگر دوس��ت داريد 
فرزندانتان با شما حرف بزنند و اين اعتماد را در آنها ايجاد 
كنيد كه خانواده درست ترين جايي است كه بايد مشكات 
خود را در آن مطرح كنند از خود شروع كنيد. در زماني كه 
بعد از يك روز كاري س��خت در حالت اس��تراحت در خانه 
هستيد با يكديگر صحبت كنيد. برخي سخن گفتن درباره 
امور روزمره را براي خود عيب مي دانند، در حالي كه گاهي 
زن و شوهر نياز دارند از امور روزمره خود، مثل قضايايي كه 

امروز در خانه يا بيرون از خانه براي او پيش آمده سخن بگويد. 
اين گفت وگو، شايد چيزي را حل يا تقويت نكند، اما همين 
اندازه كه همسر، سفره دل خود را باز كرده و طرف مقابل خود 
را شنونده خوبي مي بيند، در استحكام روابط زن و شوهر مؤثر 
است و نه تنها به استحكام روابط زوجين كمك مي  كند بلكه 
بچه ها هم ياد مي گيرند آنها هم درباره روزي كه گذرانده اند 
صحبت كنند. اين گفت وگو، سخن گفتن و شنيدن درباره 
امور روزمره موجب مي ش��ود كه زن و شوهر از اوضاع هم با 
خبر شوند و برخورد خود را با همس��ر خويش، متناسب با 
همين اوضاع مديريت كنند. مثًا اگر ش��وهر فهميد امروز 

فرزند خردس��الش بهانه گيري و گريه بسياري كرده است، 
از اينكه همسر او حوصله و نشاط ندارد، شاكي نمي شود. اگر 
هم زن متوجه شود كه امروز كار شوهرش بيش از روزهاي 
ديگر بوده است، از اينكه خواسته او را براي رفتن به خريد رد 
مي كند، ناراحت نمي ش��ود. همچنين اگر كودك ما كمي 
بي حوصله و دلخور است دليل آن را مي توانيم در يك فضاي 

آرام و صميمي جويا شويم. 
   گفت وگو با فرزندمان

حال اگر در خانه فرزند نوجواني داشته باشيم و زوجين بلد 
نباشند با يكديگر صحبت كنند قطعاً با نوجوان خود دچار 
مشكل مي شوند. اگر مي خواهيد با پسر يا دختر نوجوانتان 
صميمي شويد تا او ش��ما را محرم زندگي و رازهايش بداند 
بايد مهارت هايي را بلد باشيد. صميمي شدن با نوجوانان كار 
چندان سختي نيس��ت فقط بايد اعتماد آنها را جلب كنيد. 
بيشتر والدين سعي در صحبت كردن، تشويق كردن، توضيح 
دادن و نزديك ش��دن به آنها را دارند، اما علم روانشناسي به 
والدين اينچنين نصيحت مي كند ك��ه »به جاي پرچانگي، 
عمل كنيد.« پيام هاي والدين به فرزندان بايد كوتاه، مشخص 
و مستقيم باش��د. از زمان هاي كوتاه براي صحبت كردن با 
نوجوانتان استفاده كنيد، از آنها پرسش هايي كه پاسخ يك 
كلمه نداشته باشد، بپرسيد. مثًا بپرسيد»امروز در مدرسه 
چه كرده ايد؟« آنان را تشويق به صحبت كردن كنيد. بعضي از 
نوجوانان كم حرف ترند و حوصله صحبت ندارند. سعي كنيد 
آنها را نيز به سر شوق آوريد تا حرف بزنند. مطمئن باشيد اگر 
مهارت هاي مؤثر كامي را با نوجوانتان بدانيد، والديني مؤثر 
و موفق به حساب مي آييد.  بايد دانست كه نوجوانان حوصله 
ساعت ها حرف و حديث را با طول و تفصيل و مخلفات اضافه 
ندارند، بنابراين از ابتدا كاري كنيد كه حرف زدن با شما براي 
او جذاب باشد. رسيدن به اين مرحله هم زياد سخت نيست. 
كافي اس��ت به جاي يك خط در ميان پي��ام اخاقي دادن، 
فقط مثل يك دوست در كنارش باشيد. هنگام گفت وگو با 
يك نوجوان، خاصه حرف بزنيد و اجازه بدهيد در كنار شما 
احساس امنيت داشته باشد، يعني اطمينان داشته باشد بابت 
اشتباهاتش سرزنش يا تنبيه سختي نخواهد شد، ضمن اينكه 
اگر دوست داريد بين صحبت هايتان در موردي به او آگاهي 
بدهيد فقط در مورد خوبي ها و بدي هاي هر عادت و رفتاري 
حرف بزنيد و نتيجه گيري را به عهده خودش بگذاريد. نكته 

مهم آن است كه هر چه مي توانيد مثبت تر صحبت كنيد. 

سبك گفت وگو

 كم كم با پيشرفت تكنولوژي هاي ارتباطي و تغيير 
س��بك زندگي و رفتاري افراد جامعه، بساط اين 
دورهمي هاي دم دري جمع ش��د و به ساعت ها 
پاي تلفن نشستن تغيير شكل داد. در اين مقطع 
زمان��ي زنان خانواده س��اعت ها تلفن به دس��ت  
در خانه در ح��ال حركت بودن��د و همانطور كه 
صحبت مي كردند به كارهاي خانه هم رسيدگي 
مي كردند. بعد از گذش��ت مدتي تلفن هاي سيم 
دار جاي خ��ود را به اين تلفن هاي بيس��يم داد و 
كار را براي خانم ه��اي خانه راحت ت��ر كرد و به 
س��اعت هاي صحبت هاي تلفني هم اضافه  شد. 
بعد از گذشت مدتي تلفن هاي همراه اختراع و اين 
روند صحبت هاي تلفني راحت تر شد و ديگر در 
هر زمان و هر جايي كه بودند مي توانستند صحبت 
كنند. تا اين دوره زماني، اي��ن دورهمي هاي دم 
دري به مكالمات دو نفره تبديل ش��ده بود ولي 
كمابيش در برخي  محات هنوز اين دورهمي ها 
رايج بود. با ش��كل گيري ش��بكه هاي اجتماعي 
موبايلي، دوباره همان دورهمي هاي سبزي پاكني 
دم دري باب شد ولي در شكل و شمايل جديد و 
امروزي آن. گروه هاي خانوادگي و دوس��تاني كه 
در شبكه هاي اجتماعي تشكيل شده است همان 
دورهمي هاي دم دري است كه از هر دري سخني 
مي گويند ولي اينجا تنور بساط غيبت داغ تر است. 
پرسش اينجاس��ت آيا اين اخاق جمع شدن در 
كنار هم حال چه به صورت فيزيكي و در يك مكان 
يا در فضاي مجازي فقط مختص ما ايراني هاست 
يا در كشورهاي ديگر نيز از اين دست دورهمي ها 
وجود دارد؟ قطعاً در تمام دنيا گروه هاي دوستانه 
و فاميلي وجود دارد كه دور هم جمع مي شوند و 
براي ساعتي از كنار هم بودن لذت مي برند يا در 

شبكه هاي اجتماعي و دنياي مجازي از اينكه هر 
روز درباره موضوعي با هم گفت وگو كنند خشنود 
هس��تند ولي مطمئنأ موضوعات مورد بحثشان 
مثل بسياري از گروه هاي دوس��تانه و فاميلي ما 
ايراني ها غيبت و بدگويي از كسي يا كساني نيست 
يا حداقل دوز آن به اين پررنگي كه در گروه هاي 

مجازي فاميلي و دوستانه ما وجود دارد نيست. 
متأس��فانه دورهمي هاي��ي با چاش��ني غيبت و 
بدگويي و تخريب ديگران بخشي از رفتار اجتماعي 
ما شده است. سخن از ديگران نقل و نبات مجلس  
مهماني و دورهمي هاس��ت و اسباب سرگرمي و 
خوشگذراني مهمانان است. حال اگر از تك تك 
اين افراد بپرسيم كه آيا دوست داريد حرف شما 
نقل و نبات مجلسي باشد كه خودتان در آن حضور 
نداريد؟ قطعاً جواب نه است و معتقد هم هستند 
كه در اين مجلس از كس��ي غيبت نكردند و اين 
پشت سر دوست و آشنايي كه حرف زدند غيبت 
نيست و واقعيت ها را گفتند! اين تصور غلط افراد 
از اين رفتار است كه تصور مي كنند اصًا غيبت 
نكردند در حالي كه حتي خوبي كسي را در زماني 
كه خودش حضور ندارد بگوييد غيبت محسوب 
مي ش��ود، اما هيچ كس حاضر نيست بپذيرد كه 
اين كار اش��تباه اس��ت، زيرا مي گويند همه اين 
اينگونه  اند، همه پشت س��ر هم حرف مي زنند و 
چون همه ح��رف مي زنند پس م��ا هم همرنگ 
جماعت مي شويم. اين رفتار ريشه در فرهنگ و 
رفتار خانواده ها دارد،زي��را بچه ها از همان دوران 
بچگي با اين رفتارها بزرگ مي شوند و اين رفتار 
به يك امر عادي با اين توجيه كه هيچ آسيبي به 
كسي نمي رساند تبديل مي شود و ظاهراً انجام آن 

نيز هيچ ايرادي ندارد!

به راستي به اين دست از افراد بايد لقب معتادين 
به غيبت را داد. معتادين به غيبت همچون ساير 
معتادها از اي��ن كار خود لذت زي��ادي مي برند. 
وقتي از كسي حرف مي زنند سرخوش و سرحال 
مي شوند و اگر براي يك روز اين كار را انجام ندهند 
كافه و سردرگم هستند. با نگاهي به كل جامعه 
كه همه كمابيش آلوده اين رفتار هستيم مي شود 
گفت جامع��ه اي معتاد به غيبت داري��م. اين در 
حالي است كه آموزه هاي ديني ما اين رفتار را به 
شدت نهي مي كند و غيبت كردن را برابر با خوردن 

گوشت برادر مرده مي داند. 
بدون ش��ك اين اعتياد را هم مثل ساير اعتيادها 
بايد ت��رك كرد. بايد ب��راي ترك اي��ن رفتار هم 
كمپ هاي ترك اعتياد از غيبت ب��ه راه انداخت. 
چرا همه تصور مي كنند اعتياد به مواد مخدر فقط 
خانمانسوز است و بنيان خانواده را از هم مي پاشد؟ 
همين رفتار غلطي كه بسياري از ما به آن مبتا 
هستيم چه زندگي هايي را كه از هم نپاشيده است. 
چه دوستي هايي را به جدايي نكشانده است. چه 
نفرت ها و كينه هايي را كه در دل ها نكاشته است. 
اگر با اين عينك به موضع غيب��ت نگاه كنيم به 
اثرات تخريبي آن كه دس��ت كمي از مواد مخدر 
ندارد پي مي بريم ولي چون همه اين كار را انجام 

مي دهيم نسبت به آن كور هستيم. 
همه ما انس��ان ها مانند يك كوزه هستيم كه از 
دوران كودكي ت��ا بزرگس��الي از محيط اطراف 
خود اطاعات، باوره��ا، رفتاره��ا و... را در خود 
جمع كرده و پر شده ايم يا هنوز در حال پر شدن 
هستيم. عده اي كوركورانه تابع تمام دريافت هاي 
درس��ت و غلطي كه داش��ته اند راه خود را ادامه 
مي دهند و عده اي آگاهان��ه رفتارها و اطاعات 
غلط را كنار گذاشته و مس��ير درست را انتخاب 
مي كنن��د ولي اكثر م��ا مردم بر مبن��اي همين 
منطق كه همه اينگونه هس��تند رفتارهاي خود 
را برنامه ري��زي و به  نوعي خودم��ان را همرنگ 
با جماعت مي كني��م، غافل از اينكه بنا نيس��ت 
رفتارهايمان تابع رفتار هايي باش��د ك��ه به آنها 
اعتقادي هم نداريم. هم��ه ما مي دانيم كه تغيير 
رفتار كار بسيار س��خت و طاقت فرسايي است، 
اما ابتدا بايد خودمان را در شرايط نقد قرار دهيم 
و جوانب مثبت و منفي رفتارم��ان را از يكديگر 
متمايز كني��م. اگر كمي مدبرانه ت��ر و آگاهانه تر 
به رفتارهاي روزمره خ��ود نگاه كنيم، مي بينيم 
كه به  راحت��ي دروغ مي گوييم، به  راحتي غيبت 
مي كنيم، به  راحتي به يكديگر تهمت مي زنيم و به  
راحتي سوگندهاي دروغين را بر زبان مي آوريم 
و شوربختانه هيچ گاه اين رفتارها را نقطه منفي 
زندگي خويش به حس��اب نمي آوري��م. پس به 
خودمان دروغ نگويي��م و خودمان را گول نزنيم. 
تاش كنيم رياكاري را از شخصيت مان پاك كنيم 
و به خودمان قول دهيم  ب��راي ديگران زندگي 
نكنيم بلكه با ديگران زندگ��ي كنيم. پس براي 
تغيير هر رفتار اشتباهي اول بايد از خودمان شروع 
كنيم. اگر هر يك از ما تنها چند حديث روشن از 
بزرگان دينمان را ف��راروي راهمان قرار دهيم به 
سادگي تبديل به انس��ان هايي مؤمن و متعالي 
خواهيم شد. آنجا كه حضرت علي)ع( به فرزندش 
امام حسين سفارش مي كند:»پسرم! تو را سفارش 
مي كنم به تقواي الهي در توانگري و درويشي، حق 
گويي در خشنودي و خشم، ميانه روي در رفاه و 
تنگدستي، دادگري با دوس��ت و دشمن، كار در 
نشاط و كسالت، رضايت از پروردگار در سختي 
و گشايش... پسرم! شري كه پايانش بهشت باشد 
شر نيست و خيري كه آخرش جهنم باشد خير 
نيست، هر نعمتي جز بهشت،كوچك و هر بايي 
غير از آتش دوزخ س��امت است... پسرم! هر كه 
عيب خويش بيند، عيب ديگران نجويد... هر كه 
پرده ديگران بدرد، عيب خانواده اش آشكار شود... 
و هر كه خطاي خود فراموش كند، خطاي ديگران 
را بزرگ ش��مارد... هر كه به مردم بزرگي فروشد 
زبون شود... پسرم! كس��ي كه عيب هاي مردم را 
ببيند و خود مرتكب آنها ش��ود احمق است. هر 
كه از هواهاي نفس��اني صرف نظر كند آزاد است 
و هر كه حس��د را از خود دور سازد محبت مردم 

را جلب كند...«

چرا بساط بدگويي از فرهنگ ما جمع نمي شود؟
اسم غيبت را گذاشته ايم اطاع رساني!

سبك رفتار

همه ما انس�ان ها مانند يك كوزه 
هس�تيم ك�ه از دوران كودكي تا 
بزرگس�الي از محيط اطراف خود 
اطاع�ات، باورها، رفتاره�ا و... را 
در خود جمع كرده و پر ش�ده ايم 
يا هنوز در حال پر ش�دن هستيم

يك�ي از موضوعات�ي ك�ه مي توان�د به 
اس�تحكام رواب�ط زن و م�رد كمك كند 
صحبت كردن درب�اره موضوعات پيش 
آم�ده در زندگ�ي اس�ت، ام�ا گفت وگو 
آداب�ي دارد و براي رس�يدن ب�ه آن بايد 
ابتدا مهارت صحبت ك�ردن را فرا گرفت

سبك ارتباط

زوج هاي جوان حمايت مي خواهند نه دخالت

همسرم! بچه ننه نباش 

 حسين گل محمدي
يادش بخير بچ�ه كه بوديم غروب ها ت�و كوچه با بچه هاي محل جمع مي ش�ديم و گل 
كوچك و هفت سنگ بازي مي كرديم. مادرها هم همراه زن هاي همسايه  جلوي يكي از 
خانه ها جمع مي شدند و زيراندازي پهن مي كردند و بساط سبزي پاك كردن با چاشني 
اطاع رس�اني) و اندكي غيب�ت( را ب�ه راه مي انداختند! كًا اخب�ار محله ها در همين 
دورهمي ه�اي دم دري جابه جا مي ش�د. در همان زمان همي�ن دورهمي هاي دم دري 
حكم خبرگزاري هاي امروزي را داش�ت، اما اين بساط غيبت گويي به رغم جمع شدن 

دورهمي هاي كوچه، همچنان ادامه يافت و فقط شكلش عوض شد.  

همه والدين وقتي فرزندانشان به مرحله 
ازدواج مي رسند دوس�ت دارند بهترين 
انتخاب را براي آنه�ا انجام بدهند. برخي 
از والدي�ن معتقدن�د، فرزندانش�ان بايد  
از تجارب آنه�ا بهره مند ش�وند. لذا اين 
ح�ق را براي خ�ود قائل مي ش�وند كه در 
زندگ�ي فرزن�دان خ�ود دخال�ت كنند
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استعفابهمثابهابزارفشار

امروز پانزدهمين روز از آبان ماه 1358 است. از ديشب 
شايعاتي مبني بر استعفاي دولت  موقت به دانشجويان 
رسيده است. امروز جزئيات بيش��تري از اين استعفا به 
دانشجويان مي رسد. بسياري از دوستان از اين موضوع 
ابراز خوشحالي مي کنند. انه  جاسوسي مرکز اخبار شده 
است. موضوع انه  جاسوسي مهم ترين خبر جهان در صدر 
اخبار جهان است. اخبار داخلي و خارجي نيز با سرعت در 
اختيار دانشجويان قرار مي گيرد و بهتر است گفته شود که 
دانشجويان اخبار را به دست مي آورند. با توجه به فشاري 
که در روز گذشته بعضي اعضاي دولت بر» دانشجويان« 
و بر» امام« داشتند تا دانش��جويان دست از مخالفت با 
امريکا و تسخير سفارت او برداش��ته و گروگان ها را آزاد 
سازند و دانشجويان به توصيه ها و دستورها و تهديدات 
آنان توجهي ننمودند و امام نيز نهايتاً کار دانشجويان را 

تأييد کردند، چنين چيزي پيش بيني مي شد. 
متأسفانه در دولت  موقت، خط رابطه و سازش با امريکا، 
جرياني بس��يار قوي بود. آنان خواهان ارتباط با امريکا و 
سازش با اين ابرقدرت بودند و فکر مي کردند کشور ما به 
خاطر وابستگي فراواني که در زمينه هاي مختلف به اين 
ابرقدرت دارد، امکان حي��ات بدون رابطه با او براي ملت 
ايران وجود ندارد و در نتيجه  همين تفکر و به دنبال آن، 
بي ايماني به استعدادهاي نهفته  مردم کشور، به خصوص 
جوانان انقابي و عدم استفاده از استعدادهاي آنان براي 
حل مشکات گوناگون پس از انقاب، موج بدبيني همه  
مردم فداکار ايران نسبت به آنان را فراهم کرده بود. اين 
فقط دانشجويان مس��لمان پيرو خط امام نبودند که به 
راه و روش دولت  موقت اعت��راض مي کردند، بلکه تمام 
دلسوزان انقاب، نگران اين نوع تفکر و اين نوع عملکرد و 
آثار سوء آن بودند. چند روز قبل از تسخير انه  جاسوسي، 

روزنامه  اطاعات در س��ر مقاله  خود از فشار دولتمردان 
براي جلوگيري از تهاجم به امريکا، توس��ط اين روزنامه 
خبر داده بود و بسياري از شخصيت هاي انقابي، بر خط 
امام که يکي از اصول آن عدم سازش با امريکاست، تأکيد 

کرده بودند. 
بزرگ ترين اش��تباه دولتم��ردان ني��ز در روزهاي اخير 
ماقات با مشاور امنيت ملي کارتر، يعني برژينسکي در 
الجزاير طي جشن هاي استقال اين کشور بود. اخبار اين 
ماقات و اينکه در جلس��ه   اين ماقات نيز چه گذشته 
بود، ابتدا روش��ن نشد. با روشن ش��دن قضيه  ماقات و 
بعضي مطالب مطرح شده در آن جلسه، صداي اعتراض 
دلسوزان و مردم انقابي نسبت به دولت موقت بلند شد. 
جريان ماقات رئيس دولت موقت در حالي اتفاق افتاده 
بود که امام تهاجم خود به امريکا را در روزهاي قبل از آن 
آغاز کرده بودند، لکن به  رغ��م موضعگيري صريح امام، 
رئيس دولت موقت و وزير خارجه اش دکتر ابراهيم يزدي 

در الجزاير اين ماقات را انجام داده بودند. 
شايعات مبني بر اين بود که شب گذشته اش در هيئت 
دولت، موضوع استعفا مطرح شده است و استعفا برخاف 
دفعات قبل که توس��ط خود مهندس ب��ازرگان و در قم 
به امام تقديم ش��ده بود، اين بار توس��ط يکي از جوانان 
فاميل ايش��ان به قم برده و به امام تقديم ش��ده است و 
قبل از تس��ليم آن به امام، براي اينکه ايش��ان نتواند در 
مقابل آن عکس العمل نشان بدهد، تهديد نموده اند که 
آن را از طريق راديو تلويزيون پخ��ش خواهند کرد. اما 
در اخبار ساعت2 راديو گوش��ه و زواياي استعفا بيشتر 

روشن مي شود.
در متن استعفانامه به دو نکته  مهم اشاره شده بود:

1� انج��ام وظايف محول��ه و ادامه  مس��ئوليت به دليل 
دخالت ها، مزاحمت ها ، مخالفت ها و اختاف نظرها براي 

من و همکارانم مدتي  غيرممکن شده است. 
2� چون اداره  مملک��ت بدون وحدت کلم��ه و وحدت 
مديريت ممکن نيست، لذا استعفا تقديم مي شود که يا 
شخصاً اداره  امور مملکت را به عهده بگيريد يا داوطلباني 
را که با آنها هماهنگي وجود داشته باشد، مأمور تشکيل 

دولت فرماييد. 
همانطور که قبًا بيان شد، موضوع اختاف نظر رئيس و 
بسياري از اعضاي هيئت دولت موقت با امام و اختاف نظر 
آنان با جوانان طرفدار انقاب که در کميته ها، سپاه، ارتش 
و جهاد س��ازندگي براي حفظ انقاب گرد هم آمده  اندو 
جان خود را براي حفظ انقاب در دست گرفته و در برابر 
ضدانقاب، به فداکاري و ايثار مشغولند و نيز با روحانيون 
انقابي اي که در شوراي انقاب و ارگان ها حضور دارند، از 

مدت ها قبل مشخص بود. 
دولتموقتآماجانتقادنيروهايانقاب

سياس��ت گام به گام و غيرانقابي رئيس دولت موقت که 
به قول خود ايشان در س��خنراني دانشگاه تهران: » من 

نمي توانم مانند امام انقابي عم��ل نمايم« و» من يک 
فولکس واگن هستم که فقط در جاده هاي صاف مي توانم 
حرکت نمايم« و» من نه قاطع هستم و نه انقابي، بلکه 
يک چاقوي بي تيغه هستم«، موجب شده بود بسياري 
از دلس��وزان انقاب، چه در موضوع کردس��تان، چه در 
موضوع اداره  کشور و ساير مسائل داخلي و چه در رابطه 
با امريکا و ساير مسائل خارجي، به دولت اعتراض کنند. 
آخرين ، بزرگ ترين و شکننده ترين اعتراض نيز اعتراض 
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام بود که حتي نامي که 
براي خود انتخاب نمودند، نشان اعتراض به سياست هاي 

سازشکارانه  دولتمردان موقت در رابطه با امريکا بود. 
اعتراض به دولت نيز همواره با زبان و قلم و تظاهرات نبود، 
بلکه در بسياري از موارد با سرپيچي از انجام دستورها و 
حتي جلوگيري از انجام دستورها صورت مي گرفت. مثًا 
در موضوع صدور اجازه  خروج بدون بازرسي به امريکاييان 
که عباس اميرانتظام س��خنگوي دولت موقت مسئول 
صدور اجازه  آن بود، مأم��وران کميته  انقاب که اکثراً از 
جوانان انقابي بودند، در مواردي برخاف دستورها، به 
بازرسي وسايل آنان مي پرداختند و در بعضی موارد هم 
موجب رسوايي امريکايي ها و رسوايي کساني که چنين 
دس��تورهايي را صادر کرده بودند، شده بودند يا دستور 
دولت موقت به نيروهاي ارتش��ي و پاسدار جهت بيرون 
آمدن از شهرها و روستاهاي کردستان � که اين دستور، 
شهرها و روستاهاي کردستان را به دست گروهک ها داد 
و نتيجه  آن يأس و نااميدي جوانان و مردم انقابي کرد 
را که خالصانه در راه انقاب ف��داکاري مي کردند فراهم 
آورد � موجب اعت��راض آنان را فراهم ک��رد و نتيجه  آن 
نوعي مخالفت و عدم اطاعت از دستورهاي سازش کارانه  
دولتمردان و اعتراض به آنان بود. اين سياست ها همانطور 
که بيان ش��د، موجبات اعتراض امام را ني��ز فراهم کرد 
و امام طي يک س��خنراني به غيرانقابي ب��ودن دولت 

اعتراض کرد. 
هدف دانشجويان مسلمان پيرو خط امام از تسخير انه 
جاسوسي، سرنگوني دولت موقت نبود، بلکه هدف اصلي 
اعتراض به امريکا به خاطر دخالت در امور داخلي ايران و 
سازماندهي توطئه هاي گوناگون عليه انقاب اسامي و 
نيز بردن شاه به امريکا بود اما بي شک در درون اين اقدام، 
اعتراضي آشکار به سياست هاي سازش کارانه  دولت موقت 
در رابطه با امريکا نيز نهفته بود ام��ا دولت موقتي ها که 
نتوانسته بودند دانش��جويان پيرو خط امام را مجبور به 
خروج از انه جاسوسي کنند يا امام را به اين کار ترغيب 
کنند و تمام اقدامات خود را  طي 9 ماه گذشته نقش بر 
آب مي ديدند، براي فش��ار به امام � که ن��ه تنها با اخراج 
دانش��جويان موافقت نکرده، بلکه شديداً از آنها حمايت 
کرده بودند � تصميم به استعفا گرفتند ولي با عدم اعام 
رسمي در رسانه ها، از آن به عنوان وسيله اي براي فشار 
به دانشجويان و امام استفاده کردند يعني همان کاري 

متأسفانهدردولتموقت،خطرابطهو
سازشباامريكا،جريانيبسيارقويبود.
آنانخواهانارتباطباامريكاوسازش
بااينابرقدرتبودندوفكرميكردند
كشورمابهخاطروابستگيفراوانيكه
درزمينههايمختلفبهاينابرقدرت
دارد،ام�كانحياتب�دونرابطهبااو
برايملتايرانوجودنداردودرنتيجه
همينتفكروبهدنب�الآن،بيايماني
بهاستعدادهاينهفتهمردمكشور،به
خصوصجوانانانقابيفراهمكردهبود
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 استعفای دولت موقت 
گشایش راه جدید در اداره انقاب بود

که دو هفته قبلش در مورد انحال مجلس خبرگان 
انجام دادند و امام را تهديد به استعفاي دسته جمعي 
اعضاي دولت کرده بودند. اعجاب انگيز اينکه اين بار 
مهندس بازرگان براي تقديم اس��تعفا شخصاً به قم 
نرفت، بلکه يکي از نزديکان خود را براي اين منظور 

به قم فرستاد. 
سندجدايي»خطسازش«با»خطامام«

اعت��راف رئي��س دولت موق��ت در نامه  اس��تعفا به 
ناهماهنگي با ام��ام و توصيه به ايش��ان که خود يا 
داوطلباني که با شما هماهنگ باشند، مأمور تشکيل 
کابينه فرماييد، بهترين سند بر جدايي اين دولت از 
خط امام و ناهماهنگي آن با ام��ام و مردم انقابي و 
شهيد داده بود. در حقيقت آنچه رئيس دولت موقت 
در استعفانامه  خود به آن اشاره کرده است، اشاره به 
همان چيزي است که دانشجويان مسلمان پيرو خط 
امام با زيرکي و فراست انقابي و اس��امي آن را به 
خوبي دريافتند؛ يعني جدايي »خط سازش با امريکا« 
از» خط امام«. تنها دليل استعفاي دولت موقت نيز 
تسخير سفارت امريکا توسط دانشجويان خط امام 
نبود، اما اين موضوع را نمي توان ناديده گرفت که به 
هر صورت تسخير سفارت امريکا از عمده ترين دايل 
و به قول خود رئي��س دولت موق��ت، از عمده ترين 
دخالت ها و مزاحمت ها و مخالفت ها و اختاف نظرها 
بود. دولتمردان پس از اينکه با فشار بر دانشجويان 
و از طريق تماس هاي متعدد با امام و دفتر ايش��ان 
در روز 13 آبان نتوانس��تند دانشجويان را از سفارت 
بيرون بياورند و امام نيز در روز 14 آبان، تسخير انه  
جاسوس��ي را تأييد کردند و دولتمردان را که تاش 
مي کردند دانش��جويان را از ادامه  گروگانگيري باز 
دارند، » ريشه هاي فاس��د« ناميدند، طوفان اين بار 
آنچنان ناگهاني ، مهيب ، خردکننده و رسواکننده بر 
سر دولتمردان موقت فرود آمد که تنها راه باقي مانده 
براي آنان اس��تعفا بود. آنها در طواني ترين جلسه  
هيئت دولت که درس��ت در هم��ان روز 14 آبان و 
س��اعاتي پس از پخش س��خنان امام تشکيل شده 
بود، تصميم به اس��تعفا گرفتند. متن اس��تعفانامه 
نيز خود روشن تر از هر س��ند ديگري اين موضوع را 
نشان مي دهد. دايل مطرح ش��ده در نامه  استعفا، 
مانند ماجراي گم  شدن کودکي بود که پدرش پس 
از جست وجوي فراوان و زحمات زياد او را يافته بود 
و کودک با ناراحتي ، گله ، عصبانيت و طلبکارانه، به 
پدرش اعتراض مي کرد که چرا گم شده اي؟! يعني 
دولتمردان مس��تعفي، خود را معي��ار و امام و مردم 
انقابي را کساني مي دانستند که بايد بر گرد محور 
آنان مي چرخيدند! و اين موضوعي است که آنان بارها 

آن را تکرار و بر آن تأکيد نموده اند. 
آنان خود را آگاه به سياست روزگار و شناخت امريکا 
و قدرت ه��اي دروني حاک��م بر آن مي دانس��تند و 
امام را فاقد اين ش��ناخت و بينش تصور مي نمودند. 
همي��ن اش��تباه ب��زرگ، يعن��ي خودبزرگ بيني و 
نديدن ش��خصيت عظيم امام، موجب موضع گيري 
سازش کارانه  آنان در برابر امريکا شده بود. در صورت 
ادامه  حاکميت آن��ان و تداوم اين سياس��ت، نهايتاً 
انقاب به دست آنان تس��ليم امريکا  و کودتاي28 
مرداد مجدداً تکرار مي ش��د اما امام و مردم انقابي 
و مس��لمان ايران با پيروي از راه س��اار ش��هيدان 
و با تأس��ي از ايش��ان، نه در چارچوب انديش��ه ها و 
سياس��ت بازي هاي زمان��ه و روزگار که ب��ر فراز آن 
حرکت مي کردند و مي خواس��تند اسام علوي را با 
تمام ابعادش، در زندگي بشر گم گشته  اين زمانه پياده 
نمايند و هدفشان در هم ريختن روابط سلطه گرانه اي 
بود که توسط دو ابرقدرت مادي و ضدانسان حاکم بر 
جهان، بر روزگار ما حاکم شده بود. ميان اين نوع از 
سياست که برخاسته از بينش اصيل اسامي است، 
با بازي هاي سياس��ي در چارچوب رواب��ط ظالمانه  
ابرقدرت ها، از زمين تا آس��مان فاصله اس��ت. ميان 
ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمين تا آسمان است. 
به طور مثال مي توان تفاوت اين دو نوع سياس��ت را 
در پيش��نهاد رئيس دولت موقت به امام، در پاريس 
در اوايل آبان1357 ديد: در حالي که مردم ش��هيد 
مي دادند و مقاومت مي کردند و امام خواستار درهم 
ريختن نظام شاهنشاهي و تشکيل جمهوري اسامي 
بود، ايش��ان از امام درخواست کرده بود امام بپذيرد 
که شاه در مسند شاهي باشد، اما دست از حکومت 
برداش��ته و در چارچوب قانون اساس��ي مش��روطه 

سلطنت کند!
استعفابرايتحتفشارگذاشتنامام

اين بار نيز استعفا وس��يله اي براي تحت فشار قرار 
دادن امام قرار گرفت. عدم شناسايي نيروهاي انقاب 
براي اداره  امور اجرايي کش��ور و ني��ازي که به اين 
رجال به اصطاح باسابقه وجود داشت، موجب اين 
سوء استفاده  دائم بود. متأسفانه آنان از به کارگيري 

نيروهاي جوان انقابي به شدت احتراز مي کردند و 
در چارچوب تنگ باند ملي گرايان، نيروهاي اجرايي 
را انتخاب مي کردند و از به کارگيري توان جوانان يک 
ملت انقابي و آماده سازي آنان براي به عهده گرفتن 
مسئوليت ها خودداري مي کردند. دليل آن نيز اين 
بود که آنان را رقيب خود مي دانستند و نمي خواستند 
زمينه  بر سر کار آمدن آنان را فراهم سازند اما شرايط 
خفقان قبل از انق��اب و مب��ارزه  طواني و خونين 
سال هاي انقاب و حوادث کردستان و تاش آنان در 
رده هاي مياني اجرايي کشور براي حفظ و اداره  امور 
کشور در ش��رايط به هم ريخته  روزهاي اول انقاب 
و به حرک��ت درآمدن جوان��ان انقابي و صف بندي 
آنان در برابر نيروهاي ضدانقاب در تمام صحنه ها، 
به تدريج نيروهاي متعهد را آم��اده  به عهده گرفتن 
مس��ئوليت ها مي نمود و دانشجويان خط امام نيز از 
همين نيروهاي دلس��وزي بودند که ب��ا اقدام خود، 
تمام آرزوها و خواسته  هاي اين قشر از مردم را بيان و 

نمايندگي مي کردند. 
مهندس علي اکبر معين ف��ر، وزير نفت دولت موقت 
در اين رابطه بيان کرده است: » دولت موقت تصميم 
به استعفا گرفت و استعفايش را شبانه به قم فرستاد. 
وقتي آقا استعفا را ديدند، گفتند که روحانيون عضو 
شوراي انقاب و چند نفر ديگر، شايد قطب زاده هم 
بود، خودش��ان را به قم برس��انند. اين بار مهندس 
ب��ازرگان بعد از تقديم اس��تعفا منتظ��ر نمي ماند و 
به راديو هم اس��تعفا را اعام مي کند ک��ه در اخبار 
ساعت 7 صبح، استعفا را قرائت کنند. آقايان بهشتي، 
رفسنجاني، خامنه اي، مهدوي کني و موسوي اردبيلي 
صبح به قم مي روند و آقاي خميني مي گويند: کاري 
کنيد که مهندس بازرگان استعفايش را پس بگيرد 
و آنها با اين مأموريت از خانه  امام خارج مي ش��وند و 
وقتي وارد ماشين مي شوند، راديو را روشن مي کنند 
و استعفا را از راديوي ماشين مي شنوند و برمي گردند 
و مي گويند که مهندس بازرگان به مردم اطاع داده 
است و آقاي خميني اين استعفا را مي پذيرند. اينطور 
نبود که بافاصله پس از اس��تعفا م��ورد قبول قرار 

گرفته باشد.« 
سؤالي در اينجا مطرح مي ش��ود و آن اين است که 
جلس��ه  اس��تعفاي دولت موقت در س��اعت9 شب 
چهاردهم آبان پايان يافته بود. حال چرا آن را در همان 
ساعت شب اعام نکردند و به صبح موکول کردند؟! 
مگر در جريان توطئه  انحال مجلس خبرگان تمام 
مطبوعات و خبرگزاري ها و خبرنگاران تلويزيون ها و 
راديو هاي داخلي و خارجي را از سراسر جهان جمع 
نکرده بودند تا خبر انحال مجلس خبرگان را اعام 
کنند؟ پس چرا اينجا اين کار را نکردند تا امام در برابر 
عمل انجام شده قرار گيرد؟! دليل آن چيزي جز اينکه 
تصميم آنها بر استعفا همانند دفعات قبل جدي نبوده 
است و مي خواسته اند در اين فاصله با ساح استعفا بر 
امام فشار وارد کرده تا امام قبل از خوانده شدن استعفا 
از راديو تلويزيون، دانش��جويان را از انه  جاسوسي 
بيرون کنند. براي روشن تر شدن بيشتر اين موضوع، 
سخنان آيت اه موسوي اردبيلي در زير آورده مي شود 

تا ميزان صحت مطالب فوق روشن گردد:
»آن روزها اين طرف و آن طرف شنيده مي شد که 
دولت موقت مي خواهد استعفا دهد. يک شب خبر 
رسيد آقايان اعضاي دولت موقت تصميم گرفته اند 
استعفا بدهند و پيش از آنکه شوراي انقاب بلکه 
حضرت امام را در جريان بگذارن��د، اعان کنند و 
ش��ورا را در مقابل کار انجام شده قرار دهند. من با 
قم تماس گرفتم و گفتم جري��ان را به عرض امام 
برسانند. گفتند حضرت امام مي فرمايند فردا با چند 
نفر به قم بياييد. فرداي آن شب، صبح زود شهيد 
مرحوم دکتر بهشتي و شهيد مرحوم دکتر باهنر و 
اينجانب عازم قم شديم. در طول راه صحبت از اين 
بود که چه بايد کرد و اگر امام از ما نظر خواس��تند 
خدمت ايشان چه گفته شود تا اينکه به قم رسيديم 
و به حضور امام رفتيم. امام فرمودند: دولت موقت 
استعفا داده است، سپس افزودند: به نظر من بهتر 
است استعفا را بپذيريم. . . که استعفا را پذيرفتند 
و ش��وراي انقاب را مأمور فرمودند که کش��ور را 

اداره کنند.« 
زحماتشمافراوان،اماسياستشماغلط

بود
پس از اس��تعفاي دولت موقت، نوي��د انقابي عمل 
نمودن و باز شدن راه جديد در اداره  انقاب و کشور، 
مطلب جالبي اس��ت که در عکس العمل همه  اقشار 
و گروه ها و شخصيت ها مشاهده مي شود. البته اين 
نکته را بايد تذکر داد که تاش هاي فراوان دولتمردان 
دولت موقت که در بدترين شرايط و بحراني ترين دوره  
انقاب انجام شده اس��ت، نبايد ناديده گرفته شود و 
سياست هاي غلط و غيرانقابي و س��ازش کارانه، با 
خيانت عالمانه و عامدانه تفاوت دارد؛ اگرچه ضربات 
کاري اين نوع از سياست ها به انقاب اسامي غيرقابل 
محاسبه و غيرقابل اغماض است. نکته  ديگري را نيز 
نبايد فراموش کرد و آن اين است که بعضي از اعضاي 
دولت عالمانه و عامدانه و در زير پوش��ش سياست 
س��ازش کارانه، اهداف خيانتکارانه  خود را پيگيري 
مي کردند و ارتباطي پنهاني با دش��منان انقاب از 
جمله امريکا، آن هم از طريق سفارت آنان در تهران 

داشتند. 
چهكردي�دكهم�ردمازاس�تعفايش�ما

خوشحالشدند؟!
در هر صورت استعفاي دولت موقت، موجب شادماني 
بسياري از مردم، به خصوص جوانان انقابي را فراهم 
آورد و در دل آنان اين اميد را به وجود آورد که انقاب 
بتواند مسيري تازه را طي کند و به اهداف خود برسد.   
دولت موقت يکي از مراکزي را که مخالف خط مشي 
خود مي دانست، شوراي انقاب اسامي بود که اکثر 
چهره هاي روحاني و انقابي آن مورد اعتماد امام و 
مردم بودند. پس از استعفاي دولت  موقت، امام جهت 
اداره  کشور، ش��وراي انقاب را برگزيدند و عهده دار 

مسئوليت اجرايي کشور کردند. 

شاهدتوحيدي
بحث و فح��ص پيرامون 
نسبت عقيدتي و تاريخي 
محرم ب��ا روي��داد عظيم 
از  اس��امي،  انق��اب 
س��رفصل هاي ش��اخص 
تاري��خ انقاب به ش��مار 
م��ي رود. اث��ري ک��ه هم 
اينک در معرفي آن سخن 
مي گوييم،در زمره آثاري است که در راستاي پژوهش 
درباره اين سرفصل به رشته تحرير درآمده و توسط مرکز 
اسناد انقاب اسامي منتش��ر شده است.اکبر فاحي 
مؤلف کتاب در ديباچه آن در اين باره آورده است: »قيام 
امام حسين)ع( همواره الهام بخش قيام های بسياری 
در جهان اسام بوده اس��ت. قيام های توابين، مختار و 
قيام های علويان در دوره  امويان و عباسيان از جمله  اين 
قيام ها هستند. همچنين مجالس سوگواری ماه محرم 
که به دست امامان)ع( پايه گذاری شد و در زمان آل بويه 
و صفويه گس��ترش يافت، عاوه بر گريه و زاری و ذکر 
نوحه و مصيبت کربا، مردم را با روحيه  ظلم س��تيزی 
و فلس��فه  واقعی عاشورا آش��نا می کرد.الگوی انقاب 
اس��امی ملت ايران به رهبری ام��ام خمينی، نهضت 
سيدالشهداس��ت. اين انقاب، ش��روع و پايانش با ماه 
محرم پيوند خورده است. در محرم 1342 ش مبارزات 
ملت ايران به رهبری امام خمينی وارد مرحله ای تازه 
شد و ريش��ه دوانيد. با وجود محدوديت  های رژيم در 
فاصله  س��ال های1356 - 1343 هيئت های مذهبی 
نقش مهمی در تعميق مبارزات و تربيت کادر نيروهای 
انقابی داش��تند. تظاهرات رفراندوم گونه و باش��کوه 
تاسوعا، عاشورا و اربعين حس��ينی سال 1357، عامل 
اصلی سلب مشروعيت و سرگونی رژيم شاه بود. از اين 
رو، پرداختن و بررسی نقش ماه محرم در شکل گيری 
و پيروزی انقاب اس��امی از اهميت و جايگاهی ويژه 
برخوردار است.نظر به اهميت و جايگاه و نقش محرم 
در انقاب اس��امی در آثار چاپ شده پيرامون انقاب 
اسامی، مباحثی به نقش ماه محرم اختصاص يافته و 
مقاات بسياری نيز در اين باره، در مجله ها و روزنامه ها 
به چاپ رسيده است. افزون بر اين، اثری اسنادی تحت 

عنوان »محرم سال 57 به روايت اسناد«، تدوين منصور 
خليلی، به همت مرکز اس��ناد انقاب اسامی در سال 
1387 درباره  راهپيمايی تاسوعا و عاشورای حسينی 
سال 57 چاپ شده اس��ت. با وجود اين، تا کنون اثری 
منسجم و يکپارچه که در قالب يک پژوهش مستقل به 
بررسی ابعاد همه جانبه اين موضوع در فاصله  سال های 
1357- 1342 بپردازد، تأليف نش��ده است.اين اثر در 

شش بخش نگاشته شده است.
 در بخش اول که شامل دو فصل اس��ت به اختصار به 
تأثير قيام کربا بر جنبش ه��ای پس از خود پرداخته 

شده است.
بخش دوم نيز شامل سه فصل اس��ت. اين فصل ها به 
بررسی رخدادهای ماه محرم در تاريخ معاصر اختصاص 
دارد. در اين مبحث تاش ش��ده نقش مهم ماه محرم 
در ش��کل گيری و پيروزی نهضت مش��روطه تشريح 
گردد. همچنين در فصلی به اقدام عوام فريبانه  رضاشاه 
در برپايی مراس��م ماه محرم برای رسيدن به قدرت و 
نيز به ممنوعيت های برگزاری اين مراس��م در دوران 
پادش��اهی وی پرداخته شده اس��ت. افزون بر اين، در 
مبحثی به تش��کيل هيئت های دينی پس از شهريور 
1320 و نقش آنها در تحوات دهه های  1320 و 1330 
اش��اره و همچنين نقش مجالس ع��زاداری ماه محرم 
در رويدادهای سياسی از س��ال 1320 تا سال 1342 

بررسی شده است.
بخش س��وم در س��ه فصل نگارش يافته است. در اين 
فصل ها به تأثير ماه محرم در گس��ترش مبارزات امام 
خمينی و نيز ب��ه فعاليت ه��ای ام��ام و يارانش برای 
بهره گي��ری هرچه بهتر از محرم 1342 برای افش��ای 
جنايت رژيم و تعميق و گسترش مبارزات اشاره شده 
است. همچنين در مبحثی به حوادث و رويدادهای ماه 

محرم 1342 در شهرستان ها پرداخته شده است.
در بخش چهارم و در قالب سه فصل به قيام 15 خرداد 

در تهران، قم و ديگر شهرستان ها پرداخته شده است.
بخش پنجم ب��ه رويدادها و تحوات م��اه محرم پس 
از س��ال 1342 تا س��ال 1356 اختصاص يافته است. 
اين بخش شامل س��ه فصل اس��ت. در اين مبحث به 
فعاليت های مأموران رژيم برای کنترل عزاداری اين ماه، 
و در مقابل فعاليت های علما و طاب برای بهره گيری از 
ماه محرم برای مبارزه با رژيم پرداخته شده است. افزون 
بر اين، به مبارزه و فعاليت ملت ايران در قالب هيئت های 

مذهبی طی اين سال ها اشاره شده است.
در بخش ششم نيز در قالب چهار فصل، تاش شده به 
نقش بی بديل تظاهرات ماه محرم 1357 به خصوص 
تظاهرات رفراندوم گونه و تأثير آن در سلب مشروعيت 
رژيم و نيز بازتاب ها و پيامده��ای داخلی و بين المللی 
پرداخته ش��ود. افزون بر اين، در مبحثی به تظاهرات 

بزرگ اربعين حسينی پرداخته شده است.«

حاشيهايبرانتشاراثرپژوهشي
»محرموانقاباساميايران«
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تصور عمومي آن اس�ت كه ش�هرداري ها از نظر اقتصادي 
وضعيت بسيار خوبي دارند و تأمين درآمد در اين دستگاه 
عمومي بسيار سهل و آسان است. اين در حالي است كه به 
دليل ماهيت كاري شهرداري ها و ارائه خدمات به نياز هاي 
ش�هروندان در همه بخش ه�اي زندگي، ش�هرداري ها نه 
تنها در تأمين درآمد نگهداشت ش�هر با مشكات جدي 
روبه رو هس�تند بلكه به دليل ش�رايط اقتصادي كش�ور 
و افزاي�ش تورم و كاهش روند س�اخت و س�از هم�واره با 
كسر بودجه مواجه مي باش�ند. نبود منابع درآمد پايدار و 
هزينه جاري بسيار سبب شده اس�ت تا بيش از يك هزار 
ش�هرداري حتي در تأمين حقوق كاركنان خود با مشكل 
مواجه ش�وند. محقق نش�دن مديريت يكپارچه و كاهش 
سهم ش�هرداري ها از ارزش افزوده عمًا در آينده نزديك 
ش�هرداري ها را به سوي ورشكس�تگي خواهد كشاند. بر 
اين اس�اس زماني كه نمايندگان مجلس به حذف سهم ۳ 
هزار و ۲00 ميليارد توماني شهرداري ها از عوارض ماليات 
ارزش اف�زوده رأي دادن�د، گم�ان نمي كردند اي�ن قانون 
باعث ورشكس�تگي و افزايش بدهي هاي تعداد زيادي از 
شهرداري ها شود. با اين حال درست مصرف كردن اعتبارات 
و هزينه ه�ا مي تواند در كنار پرداخت س�هم ش�هرداري 
از س�وي دولت به گ�ردش و ارائه خدماتش منجر ش�ود. 

  
  دست خالي شهرداري ها براي ارائه خدمات 

شهرداري ها دستگاه هاي عمومي هس��تند كه مي توان گفت 
در تمامي عرصه ه��ا اع��م از فرهنگي، اجتماع��ي و خدماتي 
ارائه خدمات مي كنند و به دليل افزايش نرخ رش��د جمعيت 
شهرنش��يني ارائه خدمات بايد افزايش ياب��د. نياز هاي جديد 
شهروندان و ارائه خدمات به روز به شهروندان و نوسازي و احياي 
بافت هاي فرسوده، گره گشايي از ترافيك و تكميل شبكه هاي 
حمل و نقل سبب شده است تا درآمد شهرداري ها از ساخت و 
ساز و عوارض جوابگوي هزينه ها در شهر نباشد. كمك دولت 
در بخش زيرساخت ها نيز بعضاً به صورت قطره چكاني صورت 
مي گيرد. بايد توجه كرد كه ش��هر موجود زنده اي اس��ت كه 
نيازمند مراقبت مستمر است بر اين اساس هرگونه كم كاري 

در ارائه خدمات خأ ها را نشان مي دهد. دست به دست شدن 
مسائل و مشكات در ميان دولت كار را به جايي رسانده است 
كه با گذر زمان بر دامنه مش��كات افزوده ش��ده است. با نگاه 
دقيق تر به عملكرد شهرداري ها مشخص مي شود كه كارهاي 
بر زمين مانده شهرداري ها بسيار است و اقدامات براي جبران 
كسر بودجه ها بسيار ناچيز. سال گذشته در بسته ارسالي بودجه 
سال ۹۷ به مجلس رديفي گنجانده شده بود كه براي جبران 
كسري هدفمند يارانه ها مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان سهم 
شهرداري ها از عوارض ماليات بر ارزش افزوده كسر شود، اين در 
حالي بود كه به دليل تراكم و مشغله هاي كاري نمايندگان اين 
موضوع كمتر مورد توجه قرار گرفت. پس از تصويب اين رديف 
و كاهش اعتبارات شهرداري ها مجلس تازه متوجه اهميت اين 
موضوع شد كه طرحي براي بازگشت اين مبلغ به شهرداري ها 
در كميسيون عمران مجلس تهيه شده است و مجلس تاش 
مي كند اين قانون در بودجه س��ال آينده اصاح شود. مهرداد 
اهوتي، رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس در اين باره 
مي گويد: در بودجه امسال اتفاقي كه براي شهرداري ها افتاد و 
۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بودجه آنها كاهش يافت، اينها پول 
دولت نبوده است و از رديف ها برداشته شده است. اميدواريم با 

حساسيت مجلس اين پول به شهرداري ها بازگردد. 
  سنگ اندازي پيش پاي شهرداري ها 

در حال حاضر ۳۷ هزار دهياري و بيش از هزار و ۲6۰  شهرداري 
در كشور وجود دارد كه كمبود منابع مالي عمده ترين مشكل 
مديران آن اس��ت. ش��هرداري ها 6 درصد از جميعت كشور را 
تشكيل مي دهند، ولي ۳ درصد بودجه كشور را كسب مي كنند. 
در اين خصوص مهدي مقدسي، عضو فراكسيون مديريت شهري 
مجلس شوراي اسامي نيز با بيان اينكه حذف اين سهم ظلمي 
در حق شهرداري ها بوده اس��ت، مي گويد: ۷۰ درصد جمعيت 
در شهرها ساكن هستند و ما بايد در جهت تقويت شهرداري ها 
قدم برداريم، حذف اين درآمد ممكن اس��ت خدمات به مردم 
در شهرها را دچار مشكل كند. در حال حاضر كه شهرداري ها 
درآمد پايداري ندارند بايد انصاف داشته باشيم و از شهرداري ها 
حمايت كنيم. همچنين در اين خص��وص محمدرضا رضايي، 
رئيس كميسيون عمران مجلس هم مي گويد: شهرداري ها وضع 

خوبي ندارند، در حالي كه شهرداري ها به درآمد پايدار نياز دارند 
اما نزديك به ۹۰ درصد آنها درآمدهاي خود را از محل مسكن 
و ساخت و ساز تهيه مي كنند. وقتي كه ساخت و ساز در ركود 
باشد شهرداري ها به شدت آسيب مي بينند. در حال حاضر بيش 
از هزار شهرداري در سطح كش��ور ورشكسته هستند و تأمين 
هزينه هاي خودشان را ندارند چه برسد كه براي زيرساخت هاي 
عمراني شهر هزينه كنند، بنابراين بايد به سمت بازگشت اين 

درآمد پايدار به شهرها برويم. 
  بحران مالي در شهرداري هاي كشور 

در خصوص اينكه اين ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد بايد به شهرداري ها 
بازگردد ميان نمايندگان مجلس و اعضاي ش��وراي شهرهاي 
كشور اتفاق نظر اس��ت و آن را كم لطفي در حق شهرداري ها 
مي دانند. در وضع اقتصادي كنوني كه افزايش هزينه ها و كاهش 
درآمدها ش��هرداري ها را با بحران روبه رو كرده اس��ت، حذف 
چنين درآمدي و اختصاص آن به هدفمن��دي يارانه تصميم 
منصفانه اي به نظر نمي آيد. نمايندگان مجلس معتقدند فشار 
به شهرداري ها فش��ار به مردم و كاهش خدمات به شهروندان 
اس��ت. هادي بهادري، عضو كميسيون عمران مجلس معتقد 
اس��ت: قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده مش��كل دارد و كاهش 
سهم ش��هرداري ها از اين ماليات بسياري از ش��هرداري ها را 
دچار بحران و مشكل كرده اس��ت. نمايندگان مجلس تاش 
مي كنند اين قانون را اصاح كنند. در حال حاضر بيش از ۳۷ 
هزار دهياري و بيش از هزار و ۲6۰ شهرداري در كشور وجود 
دارد كه كمبود منابع مالي عمده ترين مشكل مديران آن است. 
شهرداري ها 6 درصد از جمعيت كش��ور را تشكيل مي دهند، 
ولي ۳ درصد بودجه كشور را كسب مي كنند. ۴۰ درصد بودجه 
شهرهاي كوچك و دهياري ها از محل اعتبارات سوخت تأمين 
مي ش��ود به همين دليل اس��ت كه نمايندگان مجلس با يك 
فوريت خواستار طرح تأمين بخش��ي از منابع شهرداري ها و 

دهياري ها شده اند. 
اكبر رنجبرزاده، عضو هيئت رئيسه مجلس درباره حل مشكل 
جابه جايي اعتبار شهرداري ها و دهياري ها مي گويد: اشتباه در 
جابه جايي اعتبار ش��هرداري ها و دهياري ها از مهم ترين علل 
حذف كمك هاي دولتي اس��ت. ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان 

بودج��ه ش��هرداري ها و دهياري ها كه بايد به حس��اب وزارت 
كشور واريز مي شد اشتباهاً به رديف متفرقه يارانه ها واريز شد و 
مشكاتي را براي شهرداري ها به وجود آورد. وي تأكيد مي كند: 
نمايندگان مجلس بافاصله با يك طرح يك فوريتي، اين موضوع 
را در مجلس مطرح كردند و بحث جابه جايي اين بودجه مطرح 

شد و در مرحله اول مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت. 
  س�ايه س�نگين ايحه ماليات ب�ر ارزش اف�زوده بر 

شهرداري ها 
در گذشته ش��هرداري ها عوارض مختلفي را از مردم دريافت 
مي كردند و با آنها امورات جاري شهر را انجام مي دادند اما بعد از 
مدتي تمامي عوارض ها تجميع و تحت عنوان ماليات بر ارزش 
افزوده تعريف شد. بر اين اساس مجيد فراهاني رئيس كميته 
بودجه شوراي شهر تهران از مسكوت ماندن بندهايي از ايحه 
ماليات بر ارزش افزوده كه تأثير منفي بر عملكرد شهرداري ها 
داشت، خبر داد. وي با بيان اينكه در سنوات گذشته ۳۰ درصد 
ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري ها تخصيص داده مي شد، 
افزود: از اين مبلغ 88 درصد به تهران و 1۲ درصد به روستاهاي 

اطراف واگذار مي شد. 
وي با بيان اينكه طبق ايحه اي كه دولت به مجلس ارسال كرده 
تا ماليات بر ارزش افزوده ساماندهي شود، عمًا سهم ماليات 
بر ارزش افزوده شهرداري ها به شدت كاهش يافته است و اين 
مي تواند شهرداري ها را در اداره اموراتشان با مشكات جدي 
مواجه كند، اظهار كرد: در حال حاضر سهم شهرداري از ماليات 
بر ارزش افزوده ۳۰۰۰ ميليارد تومان است كه مبلغ خوبي براي 
اداره شهر است. وي با بيان اينكه اگر ايحه جديد تصويب شود 
قطعاً شهرداري ها به خصوص كانش��هرها با مشكات جدي 
در اداره شهرش��ان مواجه مي ش��وند، گفت: بر اساس ايحه 
دولت تمام��ي ماليات ها بايد به خزانه دولت  ريخته ش��ود و از 
آنجا سهم هر سازماني تخصيص داده شود كه واريز ماليات به 
خزانه دولت و همچنين روند تخصيص و چگونگي بازگرداندن 
سهم شهرداري ها به آنها نيز جاي سؤال و يك مسير پر فراز و 
نشيب است كه مي تواند مشكات زيادي را ايجاد كند. رئيس 
كميته بودجه شوراي شهر تهران با بيان اينكه ايحه ماليات 
بر ارزش افزوده كه از س��وي دولت به مجلس ارسال شده، به 
گونه اي اس��ت كه امكان وضع عوارض از شوراهاي شهر سلب 
مي شود، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه وضع عوارض 
يكي از مهم ترين اظهارات شوراهاي ش��هر است كه بر اساس 
وضعيت شهرها، زمان و مكان، عوارض مختلفي را وضع مي كند 
و حاا كه در ايحه جديد وضع عوارض از شوراهاي شهر سلب 
مي شود، يعني يكي از مهم ترين كاركردهاي شورا از آنها گرفته 
مي شود. وي با بيان اينكه رسيدگي به اين ايحه در دستور كار 
كميس��يون اقتصادي مجلس قرار دارد، گفت: با حضور آقاي 
الويري رئيس شوراي عالي اس��تان ها و جمعي از نمايندگان 
شوراي ش��هر تهران با اعضاي كميس��يون اقتصادي مجلس 
جلسه اي را در خصوص اين ايحه و تأثيرات مخفي اش بر اداره 
شهر برگزار كرديم و به اين نتيجه رسيديم از آنجايي كه ايحه 
مديريت يكپارچه شهري به عنوان »ايحه مادر« در دولت در 
حال بررسي اس��ت و هنوز به صحن مجلس نيامده است، اين 
ايحه ماليات بر ارزش افزوده مسكوت بماند تا بتوانيم در مورد 
ابعاد مختلف ايحه ماليات بر ارزش افزوده تصميمات جديدي 
بگيريم.  بايد توجه داشت شهرداري ها در شرايط كنوني حساب 
خرج و دخل خود را داشته باشند و از هزينه هاي غيرضروري 
بكاهند تا خللي در ارائه خدمات به شهر و شهروندان وارد نشود. 
بر اين اس��اس بايد دولت و مجلس پاسخگوي مطالبات گري 

شوراها و شهرداري ها باشند.

در حالي كه هنوز تكليف ش�هردار بازنشسته شهر تهران 
مشخص نيس�ت و تغييرات به وجود آمده شوك جديدي 
را به مديريت جديد وارد كرده است و با جايگزيني معاون 
جديد تكليف برنامه س�وم توسعه ش�هرداري به صورت 
واضح مش�خص نيس�ت، اين انتظ�ار مي رود ت�ا اين مهم 
هرچه س�ريع تر تعيين تكليف و ايرادات برنامه سوم رفع 
ش�ود؛ چراكه اين برنامه مس�ير حركت مديريت ش�هري 
پايتخ�ت را مش�خص خواهد ك�رد. بر اين اس�اس معاون 
برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار تهران 
با تأكيد بر اينكه نيمي از فرآيند توسعه شهر بايد از طريق 
توسعه سازمان ش�هرداري پيموده شود، تأكيد كرد: يكي 
از اهداف برنامه س�وم توسعه اين اس�ت كه شهرداري به 
يك سازمان بين المللي، توس�عه يافته و شفاف بدل شود. 
كليات برنامه سوم توسعه شهرداري تهران در جلسه كميسيون 
برنامه و بودجه ش��وراي شهر به تصويب رس��يد بر اين اساس 
چندي پيش درجلسه ش��وراي ش��هر يكي از اعضاي شورای 
تهران پيشنهاد داده بود با توجه به ايراداتي كه اين برنامه دارد، 
بهتر است برنامه دوم توسعه شهر تهران يك سال ديگر تمديد 
شود، اما به نظر مي رسد كه معاون جديد توسعه و برنامه ريزي 
شهرداري تهران نيز بر اشكاات اين برنامه واقف است و مدعي 

شده كه برنامه سوم شهر تهران بايد بازآرايي شود. 
برآيند اعضاي شوراي شهر تهران از برنامه سوم توسعه پايتخت 
نش��ان مي دهد اين برنامه راهبردي كه مطالعات آن يك سال 
طول كشيد، ايرادات و اشكاات فراواني دارد و به همين دليل 

بايد براي رفع اين مشكات زمان بيشتري صرف شود. 
به همين دلي��ل بود كه حج��ت نظري، در جلس��ه علني روز 
يكشنبه به ساير اعضاي شوراي ش��هر تهران پيشنهاد داد به 
كليات برنامه توسعه سوم رأي ندهند تا به شهرداري بازگردند 
و مجدداً مورد بررسي قرار بگيرند. اين عضو شوراي شهر تهران 
بر اين باور است كه براي رفع ايرادات برنامه سوم توسعه شهر 
تهران حداقل دو تا سه ماه زمان ازم است تا در زمان اجراي آن 

پايتخت با مشكات كمتري روبه رو شود. پيشنهاد حجت نظري 
اين بود كه مي توان يك سال برنامه توسعه دوم را تمديد كرد 
تا برنامه سوم كه پنج سال آينده شهر تهران را دربرمي گيرد، 
بيشتر مورد بررسي قرار بگيرد و در زمان ممكن به همه جوانب 
آن نمي توانيم رس��يدگي كنيم. به رغم ايراداتي كه در جلسه 
بررسي برنامه سوم توسعه از سوي اعضاي شوراي شهر تهران 
مطرح شد، اما در جلسه كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
تهران با چهار رأي موافق و يك رأي مخالف، كليات اين برنامه 
به تصويب رسيد. به اعتقاد سكينه اشرفي، برنامه  ريزي به روش 
هسته كليدي با رويكرد مديريت يكپارچه پايدار شهري و ارائه 
برنامه توسعه شهر و نه شهرداري، همخواني ندارد؛ چراكه در 
تمام برنامه هاي جهاني و تجربيات نگارش برنامه هاي كلي نگر 
توسعه ملي و ش��هري، اتكاي صرف به هسته هاي پيش برنده 
وجود نداشته است و لزوماً اين نوع نگاه، براي توسعه كشور، يا 

شهر، نگاه اقناع كننده اي نيست. 

معاون شهردار تهران بر اين باور است كه بايد يك هسته مركزي 
براي برنامه تعيين و س��اير اقدامات حول آن ساماندهي شود، 
اگر حمل و نقل عمومي را هسته مركزي تعريف كنيم، در اين 
صورت همه فعاليت ها و احكام حول همين موضوع س��امان 
مي يابد، اما نمي توان هفت مس��ئله اصلي را به عنوان هس��ته 

مركزي تعريف كرد و به يك برنامه منسجم و واحدي رسيد. 
به همين دليل پيشنهاد مي ش��ود ظرف مدت مشخصي  يك 
بازآرايي -و ن��ه بازنگري- در احكام برنامه انج��ام داد و پس از 
تصويب احكام در شوراي شهر، بر اس��اس احكام تأييد شده، 
نسبت به برنامه ريزي براي شاخص هاي كمي و پروژه هاي قابل 

اجرا اقدام كرد. 
  هوشمندسازي بر اساس اطاعات صحيح و به روز  

معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار تهران با 
بيان اينكه شهر هوشمند به معناي استفاده از دوربين، اينترنت 
يا سخت افزارهاي پيچيده نيس��ت، تأكيد كرد: شهر هوشمند 

به معناي اس��تفاده از ظرفيت هاي آمار، اطاع��ات و داده هاي 
شهر براي تس��هيل فرآيندهاي اداره شهر و مشاركت شهروند 
در اقتصاد شهري است. اش��رفي اظهار كرد: مديران با استفاده 
از آمار و تحلي��ل داده ها مي توانند تصوير صحيحي نس��بت به 
آينده در ذهن خود ترسيم كنند و بر اساس اين تصوير درست، 
تصميماتي اتخاذ كنند كه به  دور از هرگونه سليقه محوري، بر 
اساس داده هاي معتبر و قابل دفاع باشد. معاون شهردار تهران 
تصريح كرد: مجموعه شهرداري تهران به عنوان مهم ترين نهاد 
عمومي ش��هر تهران با پيچيدگي هاي متعدد محيطي مواجه 
است و نياز دارد تا براي مديريت اثربخش و كاراي شهر تهران، 
سازماني هوش��مند و چابك داشته باش��د و بي شك پيش نياز 
اوليه و اصول��ي در كليه تصميم گيري ها، سياس��ت گذاري ها، 
برنامه ريزي ها و سنجش سياس��ت هاي اتخاذشده، وجود آمار 
دقيق، به روز و باكيفيت است. وي برنامه ريزي و استفاده از آمار 
براي تغيير روندهاي مديريت شهري در جهت بهبود فرآيندهاي 
مديريتي را يك ض��رورت دانس��ت و گفت: مديران ش��هري 
مي توانند با گردآوري اطاعات درس��ت و ارائه ش��فاف آنها به 
خبرگاني كه چگونگي تجزيه، تحليل، تفسير و استفاده از آنها در 
تصميم گيري ها را مي دانند، خود را به درك متقني از چگونگي 
تغيير مديريت شهري برسانند و چگونگي دستيابي به شيوه اي 

هوشمندانه براي حركت در جهت موفقيت را دريابند. 

توسعه شهر نيازمند توسعه يافتگي سازمان شهرداري است

هوشمندسازي تهران در گرو آمار  و اطاعات صحیح شهری
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در حال حاضر ۳۷ ه�زار دهياري و بيش 
از هزار و ۲60  شهرداري در كشور وجود 
دارد ك�ه كمبود منابع مال�ي عمده ترين 
مشكل مديران آن است. شهرداري ها 6 
درصد از جمعيت كشور را در بر می گيرند

ش�هر هوش�مند به معناي اس�تفاده از 
ظرفيت هاي آم�ار، اطاعات و داده هاي 
ش�هر براي تس�هيل فرآيندهاي اداره 
شهر و مش�اركت ش�هروند در اقتصاد 

شهري است

    از شهر 

شهرداري هاي ثروتمند، بدهكار شهر و شهروندان!
بحران مالي براي 1000 شهرداري كشور 

احمد محمودی
محيط زيست  گزارش  یک

كف سازي در برج باغ ها به كمتر از 5 درصد مي رسد 

میراث سبز پايتخت روي میز شورا
اس�فند ۹6 مصوب�ه برج باغ ها ب�ا اكثريت آرا لغو ش�د و ش�هرداري ملزم 
گش�ت تا طرح جايگزين را به ش�وراي ش�هر تهران ارائه كند. بر اس�اس 
ايح�ه جدي�د اماك�ي ك�ه ب�اغ هس�تند نمي توانن�د هن�گام تفكيك 
ب�ه كمت�ر از 5 ه�زار مت�ر تفكي�ك ش�وند. همچني�ن حداكث�ر ميزان 
كف س�ازي ها در باغات هم ب�ه 5 درصد وس�عت باغ كاهش يافته اس�ت. 
تاكنون مصوبه برج باغ كه شوراي شهر در آن پيش بيني كرده بود براي جلوگيري 
از تخريب باغات، مالك و صاحبان اين اراضي اجازه س��اخت در ۳۰ درصد آن 
را داشته باشند، جواب نداده است. س��ازندگان با گرفتن مجوز قانوني اقدام به 
ساخت و ساز مي كنند. برخي تخلفات سبب شده تا عمًا چيزي از باغ باقي نماند. 
اين روند صداي مديريت ش��هري را هم درآورده است. در اين خصوص معاون 
شهرسازي شهرداري تهران ايحه جديد جايگزين برج باغ را تشريح كرد و گفت: 
تاكنون 6 هزار باغ در پايتخت شناسايي شده كه از اين تعداد ۳  هزار باغ در اختيار 
ساير ارگان ها و دستگاه هاست و اطاعات آن در جايي ثبت نشده، با اين حال ما 

درصدد ورود به اين باغ ها هستيم. 
پيروز حناچي با اشاره به ايحه جديد جايگزين مصوبه لغو شده برج باغ افزود: 
ايحه جديدي كه تقديم شوراي ش��هر تهران شد تا در كميسيون هاي مربوط 

بررسي شود با رويكردي كاهنده مواجه شده است. 
وي با بيان اينكه در اين ايحه پيش بيني شده تا حتي اامكان منافع صاحبان باغ 
لحاظ شود، تصريح كرد: اگر معتقديم كه باغات و درختان به شهر تهران كمك 

مي كنند، ما نيز بايد به صاحبان باغ در آبياري و نگهداري آن كمك كنيم. 
معاون شهرس��ازي ش��هرداري تهران با بيان اينكه در ايحه جديد مزيت ها و 
محدوديت هايي براي صاحبان باغ در نظر گرفته شده است، گفت: در مقايسه با 
وضعيت سابق شايد در كوتاه مدت پيشنهادات ما تشويق كننده نباشد، اما روش 

قبلي هم قابل ادامه نبود؛ چراكه بخش زيادي از باغات پايتخت از بين رفت. 
حناچي افزود: البته ق��وه قضائيه اعام كرده به صورت م��وردي اجازه ورود به 
اين باغات را مي دهد، بر همين اس��اس مي توانيم شناسنامه اين باغات را صادر 

كنيم. 
محمد سااري رئيس كميسيون معماري و شهرس��ازي شوراي اسامي شهر 
تهران در خص��وص ايحه جايگزي��ن برج باغ ها گفت: با لغ��و مصوبه برج باغ ها 
نمي توانيم صاحبان اماكي كه باغ هس��تند را باتكليف بگذاريم و بايد ايحه 
جايگزين براي نحوه ساخت و ساز يا نحوه بهره برداري و نوع كاربري در باغات 

را ارائه كنيم.
 در همين راستا شوراي ش��هر پس از لغو مصوبه برج باغ ها معاونت شهرسازي 
شهرداري تهران را مكلف كرد كه با رويكردي كامًا كارشناسي و مبتني بر نظر 
صاحب نظران، دايل نابودي باغات را در پي اجراي اين مصوبه آسيب شناسي 
و پس از آن ايحه جايگزين را به شورا ارائه كند. معاونت شهرسازي و معماري 
شهرداري تهران در نهايت ايحه اي را با رويكرد آسيب شناسانه ايحه برج باغ ها 

ارائه كرد كه در شوراي شهر در حال بررسي است. 
 وي معتقد اس��ت مصوبه برج باغ ها بعد از تصويب در دومين دوره شوراي شهر 
تهران با پيگيري هاي انجام شده در طرح جامع شهر لحاظ شد؛ متأسفانه به رغم 
لغو برج باغ ها هنوز پيوست سوم طرح جامع درباره برج باغ ها لغو نشده است. با 
اين وجود، سند فرادستي داريم كه اين مصوبه همچنان به قوت خود باقي است 
و ضرورت دارد كه طرح جايگزين برج باغ ها را تعيين تكليف كنيم و هماهنگي 
خوبي با وزارت راه و شهرسازي و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري 

انجام شده است. 
  در ايحه جديد برج باغ تراكم تشويقی حذف می شود

سااري اظهار كرد: در ايحه جديد كه در دست بررسي است و تا حد زيادي با 
رويكرد اعامي كميس��يون هاي تخصصي شوراي شهر مطابق است، قرار است 
حداقل متراژ براي تفكيك و تقسيم اراضي داراي هويت باغ به 5 هزار متر مربع 
برسد. بر اين اساس اماكي كه باغ هس��تند نمي توانند هنگام تفكيك به كمتر 
از 5 هزار متر تفكيك ش��وند. همچنين در ايحه جديد تراكم و طبقه تشويقي 
اعم از تراكم تشويقي در بافت هاي فرسوده يا تراكم تشويقي در نتيجه تجميع 
قطعات كًا حذف مي شود. همچنين حداكثر ميزان كف سازي ها در باغات هم 

به 5 درصد وسعت باغ كاهش يافته است.

تصوير شهر در شبكه های مجازي

  فرونشست  های مكرر، خيابان های پايتخت را ناامن كرده است ) عكس: چهارراه مولوی(



  مرك�زي: دبير كميت��ه اجاس بان��وان كنگره نق��ش ملي حضرت 
امام خميني)ره( در دفاع مقدس و 6200 شهيد استان مركزي و مسئول 
كارگروه بانوان ستاد تدوين پيشينه رزم س��پاه روح اه از برگزاري اولين 
نهضت خاطره نويسي در سطح مدارس متوس��طه استان مركزي خبر 
داد و گفت: اين طرح در مقاطع تحصيلي اول و دوم متوس��طه دخترانه 
استان برگزار خواهد شد.  راضيه مجاوري افزود: زنان نقش تأثيرگذاري در 
حمايت از عرصه هاي مختلف در جنگ داشتند لذا مي بايست نقش تربيتي، 
فرهنگي، اجتماعي، سياس��ي و مبارزاتي زنان ايراني در پيروزي انقاب 

اسامي و دفاع مقدس در جامعه و به ويژه براي نسل جوان تبيين شود. 
  سمنان: معاون امور صنايع س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
سمنان گفت: دو گروه صنايع فلزي و شيميايي، حدود 6۵ درصد اشتغال 
كل صنايع استان را تشكيل مي دهند.   رشيد يزدان فرد افزود:  بااترين 
اشتغال ايجاد شده در صنايع اس��تان به ازاي هر واحد، مربوط به صنعت 
نساجي است كه با ۴۷ نفر به ازاي هر واحد توليدي رتبه نخست را داراست 

كه نشان دهنده اهميت و كاربري بودن اين صنعت است. 
  البرز: عضو ش��وراي شهر كرج با اشاره به مش��كل راه هاي دسترسي 
فرودگاه پيام، گفت: اتصال متروي كرج به اين ف��رودگاه در اولويت قرار 
گرفته و بررسي مي شود.  محمدحسين خليلي اردكاني افزود: از آنجايي كه 
احداث بلوار مد نظر مسئوان فرودگاه است، بايد گفت؛ با توجه به مشكات 
نقدينگي شهرداري كرج و نياز مبرم پروژه هاي مترو و بزرگراه شمالي به 
منابع مالي نمي توان پروژه كان ديگري تعريف كرد اما مي توان اتصال 

فرودگاه به ايستگاه هاي متروي كرج را در اولويت قرارداد. 
  بوشهر: شهردار كنگان اس��تان بوش��هر از اختصاص 200 ميليارد 
ريال براي اجراي ۴0پروژه  عمران شهرستان كنگان استان بوشهر خبر 
داد.  رحيم جمالي تكميل فاز نخس��ت دهكده گردشگري و اجراي بلوار 
امام حس��ين )ع( را از جمل��ه پروژه هاي كنگان دانس��ت و گفت: اجراي 
پارك هاي محله اي، زيرسازي و اجراي سنگ جدول بيش از 10 نقطه شهر، 
احداث المان هاي شهري در ميادين شهيد بهشتي و كوزه گري، احداث 
پارك چشمه اصاحات هندسي معابر، احداث ديوار حفاظتي در دو محل 

در محله كوزه گري از ديگر پروژه هاي عمران شهري كنگان است. 
  خراس�ان جنوبي: معاون ميراث فرهنگي خراس��ان جنوبي گفت: 
مرمت نماي بيروني مسجد باب الحوائج خوسف انجام شد. علي شريعتي 
منش افزود: مسجد باب الحوائج در مركز شهر خوسف مربوط به دوره قاجار 
بوده و طي مرمت هاي صورت گرفته در زمان هاي گذشته، صحن مسجد 
حذف و به شبستان اضافه گرديده است.  وي ادامه داد: جداره بيروني بنا 
در سال هاي اخير به صورت غير اصولي و با الحاق ديوار گري با مات ماسه 
سيمان اجرا گرديده بود كه در مرمت اخير ديوار الحاقي جمع آوري و مجدد 

طبق الگوي قديم و با كاهگل مرمت گرديد.

جنگلهارانميخورند،ميبلعند!
اينكه جنگل ها حال و روز خوبي ندارند و بر اساس آمارهاي موثق اگر با همين 
سرعت كنونی پوشش جنگلي ايران را نابود كنيم، تا ۵0 سال آينده جنگلي 
نخواهيم داشت، يك بحث است و در مقابل آن، بي تفاوتي مسئوان به نحوه و 

نوع تخريب جنگل ها و از بين رفتن اين موهبت هاي الهي، بحثي مهم تر. 
ايران در كمربند خشك جهان واقع است، سهم ما از آب نسبت به جمعيت مان 
كم است، بارش ها در نقاط مختلف كشور نسبت به استاندارد جهاني كمتر 
است، هوا هر س��ال گرم تر مي شود، جمعيت كشور بيشتر ش��ده، نياز به 
چوب و كاغذ بيشتر شده  و كلي حرف ديگر كه همه اش هم درست است 
اما هيچ كدام شان دليل نمي ش��ود كه ما همين پوشش گياهي و جنگلي 
محدودي را هم كه داريم از بين ببريم. يعني هيچ جاي دنيا هيچ كش��ور 
پيشرفته اي براي توليد كاغذ درختان جنگل هاي طبيعي اش با صدها سال 
عمر را قطع نمي كند بلكه از درخت هاي دست نشان استفاده مي كند يا هيچ 
جاي دنيا با چنين سرعت باايي اقدام به از بين بردن جنگل ها و تبديل آنها به 
مزارع كشاورزي و چراگاه و ويا و شهرك هاي مسكوني نمي كنند. با اين حال 
جنگل هاي شمال ايران با سرعت بي سابقه اي در حال محو شدن هستند و در 

۴0 سال گذشته نزديك به 22درصد مساحت آنها از بين رفته است. 
تمام اين فجايع در شرايطي اتفاق مي افتد كه هم رهبري و هم قانون بر 
حفظ اين سرمايه هاي ملي تأكيد دارند اما در عمل كمترين تاشي از جانب 
هيچ كس به خصوص مسئواني كه از بيت المال حقوق مي گيرند تا حفاظت 

از اين منابع را انجام دهند هم صورت نمي گيرد. 
كافي است سري به سرسبزترين مناطق ايران بزنيم. به استان هاي شمالي و 
به خصوص استان مازندران كه تغيير كاربري اراضي كشاورزي و عرصه هاي 
طبيعي در اين استان از زنگ خطر گذشته و به آژير و بحران مبدل شده و 

بكرترين مناطق، در وضعيت چراغ خاموش بلعيده مي شوند. 
اگر از شهروندان عادی هم بپرس��يد، خواهند گفت كه صاحبان قدرت و 
فرزندانشان و آنها كه خوب مي دانند خأ هاي قانوني كجاست، به همراه 
پولدارها و سلبريتي ها و ويژه خوارها در تغيير كاربري غيرمجاز و ساخت و 
سازها حتي در دست نخورده ترين نقاط مازندران نقش دارند، اما در مقابل 
اين حرف ها مسئوان چنان حرف مي زنند كه گويي هيچ اتفاقي نيفتاده و 

اين تخريب ها توهمي بيش در ذهن مردم نيست. 
طبق قانون منابع طبيعي، روستاهاي موجود در حريم منابع طبيعي جزو 
منابع ملي به شمار مي آيند و كساني كه اين مناطق را تصرف كنند، مصداق 

متجاوز به عرصه ها محسوب مي شوند. 
همچنين طرح خروج دام و واگذاري زمين مابه ازاي خروج دام از عرصه هاي 
جنگلي نيز در برخي مواقع گريبان منابع ملي را گرفته و به اقدامي براي تغيير 
كاربري و ساخت و ساز در عرصه ها مبدل شده است.  برخي زمين هايي كه 
در قالب طرح به دامداران واگذار مي شود، براي اين است كه علوفه كاري 
كنند، اما تغيير كاربري داده مي شوند كه اين مسئله غيرمجاز و غيرقانوني 
است. البته بخشي از اراضي نيز با سند مالكيت به دامدار واگذار و از شمول 
عرصه هاي ملي خارج مي شود و اگر روستايي بخواهد در اين مناطق ساخت 
و ساز كند بايد به بنياد مسكن و كميسيون مربوطه مراجعه و مجوز اخذ كند.  
با اين تفاسير مشكل كار آنجاست كه منابع طبيعي رسماً اعام مي كند پول 
و فرصت ندارد تا اين اراضي را بازپس گيري كند، زيرا هزينه هاي دادرسي و 

كارهاي ديگر بسيار سنگين است و به نوعي براي آنها به صرفه نيست. 
بر اساس مستندات موجود حدود ۳0 تا ۴0 هزار هكتار از عرصه هاي ملي در 
تصرف مردم است و تهيه و اجراي طرح كاداستر و اخذ سند منابع ملي به نام 
دولت مي تواند چاره ساز باشد و در حال حاضر براي 600 تا ۷00 هزار هكتار 
از عرصه هاي ملي طرح كاداستر تهيه و براي 1۳۵ هزار هكتار كاداستر و 

سند تك برگ به نام دولت صادر شده است.  
در استان مازندران هر قدر از ش��رق به سمت غرب حركت كنيم، تغيير 
كاربري هاي غيرمجاز به ساخت و ساز و وياسازي مبدل مي شود چراكه 
قيمت بااي زمين، متناسب نبودن جريمه ها و عدم بازدارندگي سبب شده 

تا طمع براي وياسازي و ساخت و ساز بيشتر شود. 
به هر حال جنگل ها خشك و بيابان مي شوند و در اين آشفته بازار كسي نيست 
تا جوياي حال درختاني شود كه شب مي خوابند و ديگر صبح را نمي بينند.

800زائراوليمهمانستاداجرايي
فرمانامام)ره(درراهپيمايياربعينبودند

س�تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( امسال نيز همانند سال هاي 
گذشته و به شكلي گسترده تر در برگزاري مراسم اربعين حضور داشت 
كه استقرار چندين موكب در مناطق چزابه، شلمچه، مهران، كرباي 
معلي، نجف اشرف و مسير بين اين دو شهر، حمايت از برپايي 35 موكب 
مردمي، فراهم كردن امكانات درماني و دارويي براي 50 هزار بيمار، 
مساعدت در اعزام 800 زائر اولي و تدارك بزرگ ترين پاركينگ  توسط 
اين ستاد براي رفاه حال زائران، از جمله  اين اقدامات به شمار مي رود. 

    
امسال و با راه اندازي پويش »رواديد بهشت«، در قالب 16 كاروان، ۸00 
زائر اولي از مناطق محروم كش��ور از جمله هيرمند، نيمروز و هامون در 
استان سيستان و بلوچستان، شاخن در خراسان جنوبي، احمد فداله در 
خوزستان، بش��اگرد در هرمزگان و مناطق ديگر توسط ستاد اجرايي به 
كربا اعزام شدند.  اين زائران تنها هزينه  ويزا را خودشان پرداخت كردند 
و مابقي مخارج سفر هر زائر معادل 12 ميليون ريال توسط ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( تقبل شد.  مديرعامل بنياد بركت احسان وابسته 
به س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در خصوص چگونگي انتخاب 
اين ۸00 زائر مي گويد: »اين زائران از مناطق محرومي كه طرح توس��عه  
روستايي در آنها اجرايي شده است، انتخاب شدند. جوان بودن، داشتن 20 
تا ۴۵ سال سن و زائر اولي بودن از جمله ماك هاي گزينش اين افراد بوده 
است.« اميرحسين مدني از استقرار سه موكب ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( در مناطق مرزي مهران، شلمچه و چزابه و هم چنين برپايي موكب 
در كربا، نجف و مسير ميان اين دو شهر خبر داده و تأكيد كرد: »در اين 
موكب ها در قالب طرح احسان الحسين، روزانه 20 هزار غذا و حجم قابل 
ماحظه اي آب آشاميدني ميان زائران توزيع شد. هم چنين موكب ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( مستقر در كربا نيز قابليت اسكان ۵ هزار 

زائر را در شبانه روز داشت و به همين تعداد زائر را نيز اطعام مي كرد.«
   اعزام 240 پزشك و بهيار

ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در مراسم پياده روي اربعين به ۵0 
هزار نفر از زائران حسيني، خدمات دارويي و درماني ارائه داد.  مديرعامل 
شركت بركت تل وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در اين 
باره مي گويد: »امسال ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با استقرار 
چهار ايستگاه در ش��هرهاي نجف و كربا، عمود ۸2۸ بين اين دو شهر 
و راه اندازي واحد س��يار ميان مرزهاي چزابه و شلمچه بيش از ۵ هزار 
نفر از زائران اربعين حسيني را ويزيت پزشكي كرد.« دكتر سيدمحمد 
پورحس��يني ادامه مي دهد: »ويزي��ت اين زائران به طور كامل ش��امل 
معاينه توسط پزشك و تجويز و تحويل دارو، كامًا به شكل رايگان انجام 
پذيرفت.« وي از توزيع 1۳0 قلم دارو در اين ايستگاه هاي سامت خبر 
داده و تأكيد مي كند: »1۴0 پزشك، پيراپزشك، پرستار و امداد جهادي 
در اين چهار ايستگاه به شكل داوطلبانه به خدمت رساني مشغول بودند. 
هم چنين 100 بهيار و پزشك نيز با تجهيز به كوله پشتي هاي حاوي دارو 
و ادوات اوليه درماني، در مسير نجف تا كربا در تردد بودند و به 12 هزار 

نيازمند خدمات درماني ارائه دادند.«
قرارگاه جهادي خدمت رساني ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( نيز 
با اعزام نيروهاي جهادي ش��امل پزشكان، پيراپزش��كان و پرستاران در 
10روزه  منتهي به اربعين حسيني به ارائه خدمات به زائران پرداخت.  در 
همين رابطه مسئول قرارگاه جهادي خدمت رساني ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( اقدامات قرارگاه جهادي خدمت رس��اني ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( را به دو بخش متمركز و غيرمتمركز تقسيم كرده و 
مي گويد: »امسال تاش كرديم گروه هاي جهادي فعال در حوزه  سامت 
و درمان را ساماندهي كنيم . در اين راستا، 1۴0 پزشك، پيراپزشك و بهيار 
با كوله پشتي حاوي دارو و در طول مسير پياده روي ميان نجف تا كربا به 
ارائه خدمات درماني به زائران پرداختند.« به گفته محمد ودود حيدري 
تاش اين قرارگاه متمركز بر اين مه��م بوده كه حالت مردمي پياده روي 
اربعين در بخش پش��تيباني هم حفظ شود و در اين راس��تا، از ۴0گروه 

جهادي فعال در عرصه هاي مختلف حمايت شده است.

ازطريقپايانهريلياينچهبرونوروداولينمحمولهدامزندهقزاقستان
نخس�تين محموله دام زنده از كش�ور     گلستان
قزاقس�تان از طري�ق پايان�ه ريل�ي 

اينچه برون وارد كشور شد. 
 مديركل راه آهن ش��مال ش��رق 2 با اعام اين خبر گفت: اين محموله 
نخستين محموله دام زنده است كه از كشور قزاقستان وارد استان گلستان 
مي شود.  محمدرضا قرباني افزود: اين محموله شامل ۴00 رأس گوسفند 
زنده است كه در بدو ورود به گلس��تان پس از گذراندن مراحل قانوني و 
قرنطينه هاي ازم از طريق خطوط ريلي اداره كل راه آهن شمال ش��رق2 
به استان گلستان وارد و در ايستگاه پتروشيمي تخليه شد.  وي ادامه داد: 
در سفري كه هيئت استان گلستان به رياست استاندار به كشور قزاقستان 
انجام شد و تفاهمنامه اي كه بين استانداران گلستان و استاندار منگستائو 
جمهوري قزاقستان امضاء شد يكي از محورهاي تفاهمنامه، توسعه كريدور 
ريلي ايران � تركمنستان � قزاقس��تان بود.  قرباني افزود: در اين نشست 
مقرر شد كه براي گسترش ارتباطات تسهياتي در نظر گرفته و استفاده 
از حوزه ريلي براي مناسبات تجاري تأكيد شد كه در اين راستا نخستين 
محموله دام زنده از طريق حوزه ريلي وارد شد.  وي ادامه داد: خطوط ريلي 
يكي از ارزان ترين، امن ترين و مناسب ترين راه انتقال محموله هاي تجاري 
براي تجار و بازرگانان است كه بازرگاناني كه به واردات دام زنده از كشور 
قزاقس��تان تمايل دارند براي دريافت مجوز مي توانند تقاضاي خود را به 

ادارات دامپزشكي استان ارائه كنند. 

سجاد مرسليمحمدرضا هاديلو

 آب�ان م�اه س�ال 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
گذش�ته ب�ود كه 
معاون اش�تغال و 
خودكفاي�ي كميت�ه امداد اس�تان سيس�تان و 
بلوچستان اعام كرد: »امسال واحد هاي مسكوني 
۶00 مددجوي روستايي به پنل خورشيدي مجهز 
مي ش�ود.« اين موض�وع درحالي بود ك�ه گرم و 
خشك بودن اين اس�تان دركنار سايه انداختن 
خشكسالي هاي دو دهه گذشته، موجب شده است 
مردم منطقه با مشكات معيشتي و تأمين سوخت 
مواجه شوند.  به همين دليل كارشناسان براي رفع 
مشكل سوخت و معيشت مردم منطقه پيشنهاد 
ايجاد پنل هاي خورش�يدي را براي خانوارهاي 
روستايي كه درآمد باايي ندارند، ارائه دادند تا 
درآمد پايدار 20 ساله اي را ايجاد كنند.  حاا و بعد 
از اجرايي ش�دن اين طرح در شمال سيستان و 
بلوچس�تان مديركل كميته امداد اين اس�تان 
مي گويد: »ايجاد پنل هاي خورش�يدي موجب 
ش�ده تا عاوه بر تأمين انرژي م�ورد نياز مردم 
منطقه، هر پنج كيلووات برق توليدي 800 هزار 
تومان درآم�د ب�راي خانواره�ا ايج�اد كند.« 

    
تأمين سوخت مورد نياز دركنار ايجاد يك درآمد 
پايدار براي م��ردم مناطق دورافت��اده و محروم 
سيستان وبلوچس��تان از جمله مسائلي است كه 
همواره مورد توجه مس��ئوان بوده، چراكه اين 
دو نقش مهم��ي در زمينه ادامه س��كونت مردم 
در اين مناطق دارند.  دركنار اين مهم سيس��تان 
و بلوچستان به دليل بهره مندي از تابش مناسب 
خورشيد جزو مناطق مناس��ب براي استفاده از 
پنل هاي خورشيدي است، چراكه متوسط ميزان 
تابش اين استان بين 2 تا 2 هزار و ۳00 كيلو وات 
ساعت بر مترمربع در سال است كه بسيار مناسب 
براي نيروگاه هاي خورش��يدي اس��ت.  به گفته 
كارشناسان، از ش��مال به جنوب اين استان بين 

شهر زاهدان تا منطقه س��رباز كه شامل سراوان 
و خاش نيز مي ش��ود، به طور متوس��ط در سال 
2هزار و۳00 كيلو وات ساعت بر مترمربع تابش 
تخمين زده مي شود كه براي توليد برق از طريق 
پنل هاي خورشيدي تابش بس��يار خوبي است.  
عاوه بر آن مناطقي از قبيل زابل و زهك هم اين 
مزيت را دارند. مرز سيستان و بلوچستان با استان 
كرمان ه��م به دليل ميزان تابش نس��بتاً خوب و 
وجود زمين هاي منابع طبيع��ي، براي راه اندازي 

نيروگاه هاي خورشيدي بسيار مناسب است. 
   تجهيز600 واحد مس�كوني مددجويان

 به پنل هاي خورشيدي 
از آنجا كه يكي از وظايف كميته امداد رفع فقر و 
ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي محرومان است، 
لذا اين مهم موجب شد تا از چند سال قبل طرح 
س��اخت پنل هاي خورش��يدي در مناطق گرم و 
خشك و محروم در استان سيستان و بلوچستان 
كه بهترين ش��رايط را براي اين زيرساخت دارد 

را در دس��توركار خود قرار دهد.  آبان ماه س��ال 
گذش��ته بود كه مع��اون اش��تغال و خودكفايي 
كميته امداد استان سيستان و بلوچستان اعام 
كرد:»امسال واحد هاي مسكوني 600 مددجوي 
روستايي كميته امداد استان به پنل خورشيدي 
مجهز مي شود.« ساخت نيروگاه هاي خورشيدي 
سياست جديد دولت براي كاهش مصرف سوخت 
فسيلي، توليد دي اكسيد كربن و گاز گلخانه اي و 
در نهايت استفاده از مزيت هاي رقابت پذير ساير 
اس��تان هاي بهره مند از نعمت انرژي خورشيدي 
است.  رمضان پودينه با اشاره به اينكه در شمال 
اين استان نصب ۳00 پنل خورشيدي برنامه ريزي 
شده كه در مرحله شناسايي و مطالعات مقدماتي 
قرار دارد، افزود:»نظارت فني بر پ��روژه از زمان 
مكان يابي نيروگاه ه��اي انرژي هاي تجديدپذير 
ش��روع ش��د و اين روند تا اتصال به شبكه توزيع 
و توليد ب��رق ادامه دارد. ش��رايط مح��ل اجراي 
طرح شامل شناسايي فضاي مورد نياز براي يك 

واحد پنج كيلوواتي حدود ۴0 ت��ا 60 مترمربع، 
نصب س��ازه در پش��ت بام مددجوي��ان و اتصال 
به ش��بكه برق منطقه اس��ت.« وي با بيان اينكه 
ميانگين درآم��د ماهانه براي اين ط��رح 600 تا 
۷00 هزار تومان است، ادامه داد:»اين پروژه براي 
خانوارهاي روس��تايي كه امكان سرمايه گذاري 
س��ودآور و ش��غل هايي با درآمد بااتر را ندارند 
يك درآمد پايدار 20 س��اله ايجاد مي كند.« اين 
موضوع موجب شد تا كميته امداد براي تشويق 
افراد عاقه مند تس��هيات خوب��ي را در اختيار 
آنها قرار دهد، به طوري كه پرداخت تس��هيات 
اش��تغال از محل صندوق قرض الحس��نه امداد 
»واي��ت« براي ۳00 نف��ر از مددجوي��ان واجد 
ش��رايط براي اجراي طرح هاي مولد خورشيدي 
)فتولتائيك( پنج كيلووات��ي برنامه ريزي و اجرا 
شد و عاوه بر آن تسهيات ازم به ۵0 مددجوي 
تحت حمايت از محل صندوق اشتغال نيازمندان 
كميته امداد اختصاص ياف��ت.  مديركل كميته 
امداد سيستان و بلوچستان درخصوص اجراي اين 
طرح مي گويد:»با توجه به برنامه ريزي انجام شده 
تاكنون نيروگاه خورش��يدي روستاي »پدگي« 
شهرستان ميرجاوه به مدت 26 روز ۷۸1 كيلووات 
توليد برق داشته و ميزان توليد برق در روستاي 
»علي جان« از توابع شهرس��تان زهك نيز به ۵0 
كيلووات رسيده است.« رضا شهركي مي افزايد: 
»اكنون قرارداد ساخت ۷۸ نيروگاه خورشيدي در 
شهرستان زابل، 12 نيروگاه در شهرستان خاش 
و 10 نيروگاه در شهرستان ميرجاوه منعقد شده و 
همچنين مورد ارزيابي شركت توسعه برق و انرژي 

كميته امداد استان نيز قرار گرفته است.«
اين تسهيات درحالي است كه به گفته شهركي، 
قيمت خريد برق از نيروگاه خورش��يدي خانگي 
با ظرفيت پنج كيلووات ۸00 هزار تومان اس��ت 
كه مي تواند ع��اوه بر تأمين نيازس��وخت براي 

محرومان درآمدزايي خوبي نيز داشته باشد. 

شب هاي سيستان و بلوچستانی ها با پنل هاي خورشيدي روشن مي شود

مهم نيست كدام فرد به عنوان رئيس جمهور امريكا 
معرفي شود؛ دموكرات باش��د يا جمهوري خواه، 
سال هاست كه سياست امريكا عليه تمام دنيا همين 
بوده اس��ت كه هس��ت. قدرت طلبي امريكايي  ها، 
س��تمگري ها و دخالت هاي دولت ش��ان همواره 
خس��ارات زيادي به مردم دنيا وارد كرده اس��ت. 
آنها هرگاه بخواهند با كش��وري وارد صلح ش��وند 
مي شوند و هرگاه بر خاف خواسته هايشان باشد 
زير تمام قراردادها و توافقاتش��ان مي زنند. همان 
اتفاقي كه درباره برجام نيز رخ داد. به رغم اينكه قرار 
بود تحريم ها برداشته شود اما يكباره ترامپ با يكه 
تازي زير تمام اين قراردادها زد و دوباره س��عي بر 
وارد كردن فشارهاي سياسي و اقتصادي بيشتري 
به ايران كرد. چرا كه ايران جزو معدود كشورهايي 
است كه ۴0 سال است زير بار ظلم و زياده خواهي 
امريكا نرفته است. 1۳ آبان ماه هم با توجه به اينكه 
با س��ه رويداد متفاوت تبعيد امام خميني )ره( در 
سال ۴۳، كش��تار دانش آموزان و دانشجويان در 
سال ۵۷ و تسخير انه جاسوس��ي امريكا توسط 
دانشجويان در سال ۵۸ به تاريخ ايران گره خورده 
است، نمادي از آرزوي برباد رفته اين كشور غاصب 
اس��ت. حاا امروز مردم غيور و هوش��يار ايران در 

سراسر كشور به پا می خيزند تا بار ديگر نشان دهند 
ايران هيچ وقت زير بار ظلم امريكا نمي رود و تشديد 

تحريم ها هم اثري بر مردم ندارد. 
   آمادگی استان ها برای بزرگداشت 13آبان

سياس��ت هاي س��تمگرانه، مغرضانه و فريبكارانه 
دولتمردان امريكا، اين كش��ور را ب��ه عنوان نماد 
حاكميت ش��يطاني در افكار عموم��ي جهان قرار 
داده، رفتارهايي كه سبب عصبانيت ملت ها مانند 
آنچ��ه در 1۳ آبان ۵۸ ايران رخ داد، ش��ده اس��ت. 
در اين خصوص فرمانده س��پاه ناحيه امام سجاد 
)ع( قزوين با اش��اره به اينكه مردم اس��تان قزوين 
باشكوه تر از سال هاي گذش��ته در اين راهپيمايي 
شركت مي كنند، مي گويد: »يوم اه 1۳ آبان نماد 
مقاومت و ايستادگي ملت وايت مدار ايران اسامي 
در برابر استكبار جهاني و زورگويان است.« مهدي 
صادق پور مي افزايد: »اين روز يادآور حوادث بسيار 
مهمي است كه در شكل گيري، مقاوم سازي و تداوم 
انقاب اسامي و شكست توطئه هاي پياپي امريكا به 
عنوان نماد كامل امپرياليسم جهاني و نظام سلطه گر 

تماميت خواه، نقش اساسي داشته است.« 
خطيب جمعه اردبيل نيز با اش��اره اينكه امريكا در 
بحث تحريم هاي نفتي شكست خورده است و مردم 

اردبيل اين را به خوبي مي دانند و گول تبليغات پوچ 
امريكا را نمي خورند مي گويد: »مقاومت ملت امروز 
نتيجه داد و امريكا مجبور شد از تحريم كل نفت ايران 
و به صفر رساندن صادرات آن عقب نشيني كند.« 
آيت اه سيدحسن عاملي با اشاره به اينكه امريكا 
در چند روز مانده به 1۳ آبان كه مي بيند امكان ندارد 
صادرات نفت ايران صفر شود، فعاً هند و كره جنوبي 
را استثنا كرده اس��ت، مي افزايد: »اگر گاز ايران به 
تركيه قطع شود، يك فاجعه رخ مي دهد و لذا تركيه 
نيز تقاضاي معافيت كرده است. اگر گاز ايران به عراق 
قطع شود اكثر نيروگاه هاي برق عراق كه براي آنها 
بسيار حياتي است، تعطيل مي شود. به همين جهت 
عراق نيز تقاضاي معافيت كرده است و اين سلسله 
معافيت ها  ادامه دارد. همچنين مهم تر اينكه آنها از 
محروم كردن ايران از »جامعه جهاني ارتباطات مالي 
بين بانكي« نيز عقب نشيني كردند چون ديدند اروپا 
در س��از و كار مالي خود به دنبال ايجاد يك فرآيند 
جديد براي مبادله ب��ا ايران بر آم��ده به نحوي كه 
جايگزين سوئيفت شود و جايگاه بين المللي سوئيفت 
را بشدت متزلزل مي كند.« امريكا به رغم تاش هاي 
چهل ساله در مقابل اس��تقامت مردم سراسر ايران 
در حال عقب نشيني است. اين نيز دليلي ندارد جز 

اينكه طي اين چهل سال جوانان ايراني با تمام توان 
تاش كردند و رهنمودهاي مقام معظم رهبري را با 
جان و دل پيش بردند. اتفاقي كه امروز باعث شده 
است كه كش��ورهاي اطراف به ادامه ارتباط با ايران 

نياز داشته باشند. 
   سراسر ايران يكصدا مي شوند

با اين تفاسير 1۳ آبان امسال روزي است كه بايد 
فريادها رساتر از گذش��ته با شعار مرگ بر امريكا 
همراه ش��ود. اين را امام جمعه رش��ت مي گويد 
و با اش��اره به نقش دانش آم��وزان در اين رويداد 
مي افزايد: »دانش آموزان در توسعه و رشد كشور 
نقش آفرين بوده و آموزش و پرورش بايد در تربيت 
آنها و پشتوانه سازي براي نظام اهتمام ويژه داشته 
باشد.« آيت اه رس��ول فاحتي با اشاره به اينكه 
دانش آموزان گياني به دنبال رهنمودهاي مقام 
معظم رهبري در اين روز شركت مي كنند و مشت 
محكمي بر دهان امريكا مي زنن��د بيان مي كند: 
»مبازره با اس��تكبار جهاني و دف��اع از مظلوم از 
اهداف و آرمان هاي مهم انقاب اس��امي است و 
نسل جديد ما اين را به خوبي مي دانند و نسبت به 

سياست هاي ظالمانه امريكا آگاه هستند.«
ي��وم اهه 1۳ آب��ان، ي��ادآور حماس��ه ها، ايثارها و 
فداكاري ه��اي دانش آموزان عزيز كش��ور اس��ت و 
مردم هوشيار استان اصفهان نيز همزمان با سراسر 
كشور در اين راهپيمايي عظيم شركت مي كنند و 
باري ديگر وحدت و همدلي مردم ايران را به سراسر 
دنيا نشان مي دهند. حجت ااسام سيدمحمدباقر 
عبادي، نماين��ده مردم شهرس��تان هاي بيرجند، 
درميان و خوسف در مجلس شوراي اسامي نيز با 
بيان اينكه امريكا هر روز درصدد آسيب رساندن به 
اس��تقال، آزادي و جمهوري اس��امي ايران است 
بيان مي كند: »مردم خراسان جنوبي در راهپيمايي 
1۳ آبان شركت مي كنند و يكصدا فرياد مي زنند و به 
همه كشورها بيدارباش مي دهند.« در حال حاضر 
تمام تدابير براي اين راهپيمايي بزرگ در استان هاي 
كشور انديشيده شده و برنامه منظمي هم براي تردد 
مردم در نظر گرفته شده است. امروز روزي است كه 
بايد تمام مردم از سراسر استان هاي كشور يكصدا در 
مقابل ظلم و ستمگري امريكا بايستند و يك بار ديگر 
نشان دهند سياست هاي ظالمانه امريكا نمي تواند به 

وحدت و اتحاد ايراني نفوذ كند.

13 آبان ي�ادآور حوادث بس�يار 
مهمي اس�ت كه در شكل گيري، 
مقاوم سازي و تداوم انقاب اسامي 
و شكست توطئه هاي پياپي امريكا 
به عنوان نماد كامل امپرياليس�م 
جهاني و نظام س�لطه گر تماميت 

خواه، نقش اساسي داشته است
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13 آبان نماد شكست استكبارمقابل ايران است

غريوفريادجوانانونوجوانانسراسرکشور
برسرشيطانبزرگ

اجراي20کيلومترطرحهايآبوفاضاب
دراستانزنجان

امس�ال تاكنون بي�ش از 20 كيلومتر     زنجان
اصاح و بازسازي ش�بكه آب، اجراي 
خطوط انتقال آبرس�اني و توسعه شبكه آب در ش�هرهاي استان 

زنجان اجرايي شده است. 
مديرعامل شركت آب و فاضاب استان زنجان با اعام اين خبر گفت: در 
سال جاري 1000 متر مكعب به حجم مخازن آب شهرهاي استان افزوده 
شده و وارد مدار بهره برداري قرار گرفته است.  عليرضا جزء قاسمي افزود: 
امسال از لحاظ اجراي طرح هاي عمراني نسبت به زمان مشابه در سال 
گذشته عملكرد معاونت مهندسي و توسعه شركت آب و فاضاب استان 
زنجان بهتر بوده و با توجه به زمان باقيمانده از سال نيز احتمال مي روند 
اين روند بيشتر قابل لمس باشد.  وي ادامه داد: براي سال جاري 2۷ هزار 
متر مكعب مخزن آب در دست اقدام بوده و به مدار بهره برداري شهرهاي 
استان مي رسد.  اين مسئول گفت: حفر ۳ حلقه چاه و تجهيز ۳ حلقه چاه 
ديگر نيز از جمله اقدامات شركت آب و فاضاب استان زنجان در زمينه 
آبرساني به شهرهاي استان در سال جاري مي باشد.  مديرعامل شركت 
آب و فاضاب استان زنجان به احداث و توسعه شبكه جمع آوري فاضاب 
به طول بيش از 1۷ كيلومتر در شهرهاي استان نيز اشاره كرده و گفت: 
امسال 21 هزار متر مكعب نيز به حجم تصفيه خانه هاي فاضاب استان 
افزوده خواهد شد.  جزء قاسمي افزود: امسال ۴۳0 ميليارد ريال اعتبار 
براي اجراي طرح هاي عمراني آب و فاضاب در استان زنجان تصويب 
شده است كه از اين ميزان بيش از 22۴ ميليارد ريال به طرح هاي ملي 
و با ويژگي استاني اختصاص يافته است.  اين مسئول ادامه داد: از جمع 
تخصيص و اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي مصوب قانون بودجه 

سال 9۷ بيش از ۳00 ميليارد ريال تخصيص داده شده است. 

13 آبان با سه رويداد متفاوت تبعيد امام خميني )ره( در سال 43، كشتار 
دانش آموزان و دانش�جويان در س�ال 57 توس�ط ايادی رژيم پهلوی و 
تسخير انه جاسوسي امريكا توسط دانش�جويان در سال 58 به تاريخ 
ايران گره خورده است كه هر يك ريش�ه در ستمگري ها و دخالت هاي 
دولتمردان امريكا عليه مردم ايران دارد. امسال نيز به رغم توافق دولت 

سابق امريكا در خصوص برجام، ترامپ با يكه تازي زير اين توافقات زد 
و سياست ستمگري امريكا عليه تمام دنيا را رو كرد و 13آبان امسال را 
روز بازگشت همه تحريم ها يی اعام كرد كه به لغو آنها متعهد بودند. از 
همين رو امروز 13 آبان مردم هوشيار و بيدار ايران از سراسر استان هاي 
كشور به پا می خيزند تا بارديگر بر استكبارس�تيزی خود تأكيد كنند.

88498441سرويس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك

حميدرضا نيك عهد | جوان



با تخصيص نيمي از منابع 1/5 ميليارد داري 
صندوق توسعه براي اشتغال در ۹ماهه گذشته 
از اجرای طرح از 1۲۶هزار و 5۰۹ طرح ارس�ال 
ش�ده به بانك ها 51 هزار و ۴۹۴ طرح تأييد و 
تسهيات به ۴5  هزار و ۲۴ طرح پرداخت شد. 
به گزارش مهر، طرح دولت ويژه اشتغال روستايي 
و عش��ايري و همچني��ن س��رمايه در گ��ردش 
واحده��اي توليدي بهمن ماه س��ال گذش��ته با 
پرداخت تس��هيات يارانه دار، با اختصاص 1/5 
ميليارد دار از منابع صندوق توس��عه ملي آغاز 
ش��د تا با تخصيص مرحله اي منابع اين صندوق 
به چهار مؤسسه عامل مجري طرح و تلفيق منابع 
داخلي بانك ها در مجموع معادل ريالي 1۲ هزار 
ميليارد تومان براي اشتغال روستايي و عشايري 
اختصاص يابد.  اما از مجموع منابع 1/5 ميليارد 
داري صندوق توسعه ملي تاكنون 5۰ درصد از 
اين منابع يعني معادل ريالي ۷5۰ ميليون دار )۳ 
هزار ميليارد تومان( به چهار مؤسسه عامل مجري 
طرح اشتغال روس��تايي يعني بانك كشاورزي، 
بانك توس��عه تعاون، صندوق كارآفريني اميد و 

پست بانك اختصاص يافته است. 
طبق قانون اين چهار مؤسس��ه عامل نيز مكلف 

بودند معادل منابع تخصيصي از صندوق توسعه 
ملي را از منابع داخلي خود در اجراي اين برنامه 
اختصاص دهند؛ بنابراين در مرحله نخس��ت، از 
بهمن ماه سال گذش��ته تاكنون ۶ هزار ميليارد 
تومان براي پرداخت تس��هيات ب��ه طرح هاي 

داراي توجيه اقتصادي و اشتغالزا تخصيص پيدا 
كرده است. 

  تأييد 51۴ هزار و ۹۴ طرح براي پرداخت 
تسهيات

ب��ر اس��اس اطاع��ات دريافت��ي از آخري��ن 

گزارش گيري عملكرد برنامه اشتغال روستايي 
و عشايري در بازه زماني ۹ ماهه بهمن ماه سال 
گذشته تا پنجم آبان امس��ال، تعداد ۲۴5 هزار 
و ۶۸۳ طرح از س��وي متقاضيان براي دريافت 
تس��هيات اش��تغال به دس��تگاه هاي اجرايي 
ارسال شده اس��ت كه پس از ارجاع طرح ها به 
كميته هاي فني، از اين مي��زان در نهايت 1۲۶ 
هزار و 5۰۹ طرح در كميته ه��اي فني تأييد و 
به مؤسسات عامل ارسال شد و تاكنون 51 هزار 
و ۴۹۴ طرح اشتغالزا براي پرداخت تسهيات 
مصوب شد كه مبلغ كل تسهيات پرداختي به 
اين طرح ها ۶ هزار و ۶۸5 ميليارد و ۶۰۰ ميليون 

تومان است. 
از مجموع51۴ هزار و ۹۴ طرح  اشتغال مصوب به 
ارزش ۶۶۸5 ميليارد توم��ان، تعداد قراردادهاي 
منعقد شده بين مؤسسات عامل با متقاضيان ۴۷ 
هزار و ۲۴۳ طرح به ارزش 5۳۴5 ميليارد و ۲۰۰ 

ميليون تومان بوده است.
 همچنين از تعداد كل قراردادهاي منعقد شده، 
تس��هيات ۴5 هزار و ۲۴ طرح ب��ه مبلغ ۴۴۲1 
ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان نيز پرداخت شده 

است. 

در حالي كه تنها مجوز افزايش قيمت محصوات 
لبني در مرداد ماه امس�ال از س�وي كارگروه 
تنظيم بازار اعام شد، بر اس�اس جديدترين 
آماره�اي رس�مي در آبان م�اه قيم�ت انواع 
محصوات لبني نس�بت به سال گذشته بيش 
از 5۲درصد و طبق قيمت هاي درج شده روي 
قيم�ت محصوات بي�ش از 1۰۰ درص�د گران 
ش�ده اس�ت كه اين اقدام غيرقانون�ي بوده و 
به گفت�ه س�ازمان حماي�ت مصرف كنندگان 
و توليدكنن�دگان ۹ پرون�ده تخل�ف ب�زرگ 
ش�ركت هاي لبني در همين زمينه به سازمان 
تعزي�رات حكومت�ي ارس�ال ش�ده اس�ت. 
 دبير انجمن لبني كشور كاهش ورودي شيرخام 
به كارخانه ه��ا، تحقق نيافت��ن وعده هاي دولتي 
براي افزاي��ش قيمت و گراني ظ��روف لبنيات را 
بهانه كرده و معتقد اس��ت كه بايد دامداران شير 

خود را به آنها بدهند. 
بر اس��اس جديدترين آمار منتش��ر شده از سوي 
بانك مركزي در هفته منتهي به چهارم آبان ماه 
امس��ال، قيمت انواع محصوات لبن��ي در قالب 
شش محصول اصلي 5۲/۲ درصد نسبت به هفته 
مشابه سال قبل، افزايش قيمت را تجربه كرده  كه 
البته اين ميزان در هر يك از محصوات بيش از 
۲۲ درصد تا بااي ۷۴ درصد متفاوت بوده است. 
اين وضعيت در حاليست كه محصوات لبني جزو 
كااهاي گروه يك به شمار رفته و هرگونه تغيير و 
افزايش قيمت آنها بايد با مصوبه كارگروه تنظيم 
بازار باش��د و آخرين مصوبه اي��ن كارگروه براي 

افزايش قيمت محصوات لبني پرمصرف شامل 
شير، ماست و انواع پنير در سوم مردادماه امسال 
منتشر و اباغ شده است. با اين حال تقريباً هيچ 
يك از كارخانه هاي توليدكننده اين محصوات 
اين نرخ ه��ا را رعايت نمي كنند و هر ماه ش��اهد 
افزايش قيمت بخش��ي از اين محصوات در بازار 
هس��تيم؛ به نحوي كه قيمت ها از ۲۰۰۰ تومان 
س��ال گذش��ته به حداقل ۴۰۰۰ تومان افزايش 
يافته است.  اين افزايش قيمت ها در حالي در بازار 
لبنيات اتفاق افتاده ك��ه هيچ مجوزي بابت آن از 
سوي كارگروه تنظيم بازار به غير از اباغيه سوم 

مرداد ماه صادر نشده است. 
  به وظايفمان عمل كرديم اما...

البت��ه محمدحس��ن موحدن��ژاد، مدي��ركل 
بازرسي ويژه س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان ب��ا تأكيد ب��ر ازم ااجرا بودن 
قيمت گذاري ه��ا تأكي��د كرده بود ك��ه متعاقب 
افزايش غيرقانوني قيم��ت محصوات پرمصرف 
لبني )شير، ماست و پنير( توسط برخي واحدهاي 
لبني طي روزهاي اخير، اين س��ازمان در حيطه 
وظايف ذاتي و نظارتي خود به مس��ئله ورود پيدا 
كرده و وظيفه قانوني خود را انجام داده است، اما 
اين وظايف قانوني هيچ تأثيري روي قيمت هاي 

درج شده محصوات لبنياتي نداشته است. 
 به گونه اي كه در راستاي تبيين ضرورت رعايت 
ضوابط و انجام اقدامات ارش��ادي، عاوه بر انجام 
مكاتبات متع��دد با واحدهاي لبن��ي با همكاري 
و هماهنگ��ي ديگر دس��تگاه هاي ذيربط و انجام 

گشت هاي مشترك ويژه بازرسي، ضمن ورود به 
موضوع گرانفروشي محصوات لبني، با واحدهاي 
متخلفي كه محصوات خود را بدون مجوز گران 

كرده اند نيز برخورد شده است. 
به گفته او در اين ارتباط از ابتداي امسال پرونده 
تخلف ۹ ش��ركت لبني به دليل گرانفروش��ي و 
تمكين نكردن از ضواب��ط اباغي و بي اعتنايي به 
اقدامات ارش��ادي، با مجموع ارزش تخلف انجام 
شده بيش از 1۴۳ ميليارد ريال براي رسيدگي و 
برخورد قانوني ازم به سازمان تعزيرات حكومتي 
ارسال شده، ولي ظاهراً دريافت جريمه هدف بوده، 

نه توقف افزايش قيمت ها!
  مشكل كجاست ؟ 

دبير انجم��ن لبني كش��ور با بيان اينك��ه توليد 
ش��يرخام در واحدهاي سنتي دچار مشكل شده 
است، گفت: در برخي شركت هاي لبني ورودي 

شيرخام تا 5۰ درصد كاهش يافته است. 
باكري اف��زود: بنابراين آن ميزان ش��يري كه از 
اين واحدهاي سنتي در اختيار ماست بندي ها و 
واحدهاي لبني سطح شهرها و شهرستان ها قرار 
مي گرفت، در حال حاض��ر از واحدهاي صنعتي 

تأمين مي شود. 
ظاهراً گراني هاي اخير باعث شده تا مردم به جاي 
خريد از كارخانه هاي لبنياتي به خريد سنتي روي 
بياورند تا بتوانند حداقل به جاي خريد شيرهاي 
برندهاي معروف از ش��يرهاي با غلظت بيش��تر 
و بدون شير خش��ك و با قيمت ارزان تر استفاده 
كنند. هر چند تمايل تبديل شير به شيرخشك از 

سوي برخي كارخانجات لبنياتي به دليل امكان 
صادرات آن نيز در بر هم خ��وردن تعادل در بازار 

مصرف لبنيات بي تأثير نبوده است. 
با اين حال باكري گفت: دعوا بر س��ر شيرخشك 
نيست، اين بحث انحرافي است كه مطرح شده و 
اان اصاً بحث سر شيرخشك نيست، ضمن اينكه 

شيرخشك جدا از صنعت لبني نيست. 
وي همچنين درباره اينكه گفته مي شود افزايش 
قيمت شيرخام يكي از دايلي است كه باعث شده 
بحث كمبود اين كاا مطرح شود، افزود: هر زمان 
كه بحث افزايش قيمت ش��يرخام مطرح بود ما 
اعام كرديم كه مخالفتي نداريم، ضمن اينكه با 

قيمت 1۴۴۰ تومان نيز مخالف نبوديم. 
دبير انجمن لبني كش��ور با اشاره به اينكه قيمت 
شيرخام نيز در دوم مردادماه امسال 15۷۰ تومان 
تعيين ش��د، گفت: كارخانجات ب��زرگ در حال 
حاضر شيرخام را حداقل ۲۲۰۰ تومان خريداري 
مي كنند، ضمن اينكه كارخانجات كوچك حتي 
ممكن است ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان هم براي اين 

كاا بپردازند. 
وي اف��زود: كارخانه ه��ا مدتي تحم��ل كردند تا 
دس��تگاه هاي مربوطه رس��يدگي كنن��د. وقتي 
سه ماه گذشته و هيچ دس��تگاهي اقدامي انجام 
نداده است، كارخانجات نمي توانند صبر كنند تا 

ورشكست شوند. 
وي تصريح ك��رد: در حال حاض��ر نيز هر قيمتي 
را كه تصويب مي كنن��د، مي دهيم، ما را بي دليل 
متهم نكنند، دولت تقصير خودش را گردن صنايع 
نيندازد، منوط بر اينكه متناس��ب ب��ا آن قيمت 

فرآورده ها افزايش يابد. 
  دولت به وعده هايش عمل نكرد

دبير انجمن لبني كش��ور با بيان اينكه رسيدگي 
نك��ردن دس��تگاه هاي مس��ئول ب��ه وضعي��ت 
كارخانجات لبني موجب افزايش قيمت لبنيات 
ش��ده اس��ت، گفت: وزارت جهاد زيربار امضاي 

قرارداد تحويل شير به كارخانجات نمي رود. 
رضا باك��ري در گفت وگو با مهر درب��اره افزايش 
چش��مگير قيم��ت فرآورده هاي لبن��ي در بازار 
اظهار داشت: كارخانجات لبني از دوم مردادماه 
۹۷ به بعد مرتباً با س��تاد تنظيم بازار، س��ازمان 
حمايت، رياس��ت جمهوري و وزارت صنعت در 
حال مكاتبه هس��تند و با آنان مطرح كرده اند كه 
تأثير تغيير و تحوات ارزي كشور روي مواد اوليه، 
بس��ته بندي و... چقدر است. مسئوان نيز مرتب 
قول رس��يدگي و تأمين داده اند، اما اين وعده ها 

تاكنون به نتيجه اي نرسيده است. 
وي اضافه كرد: برخي تأمين كنندگان مواد اوليه 
ما از جمله پتروش��يمي ها نيز عنوان مي كردند 
كه م��ا قيمت ه��ا را ب��ه حالت منطقي س��ابق 
برمي گردانيم؛ چراكه قيمت ظروف بسته بندي 
۶۰۰ توم��ان و در برخي م��وارد، حدود 1۰۰۰ 
تومان افزاي��ش يافته اس��ت. كارخانجات هم 
منتظر محقق ش��دن اين وعده ه��ا بودند، اما 

تاكنون اتفاقي رخ نداده است.  
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فشار شيري دولت و كارخانجات لبنی به مردم 
  گراني لبنيات حاصل بر هم خوردن تعادل در اين بازار است كه شامل سوءاستفاده كارخانجات لبنياتي، گراني ظروف

افزايش تمايل تبديل شير به شير خشك و اقبال مردم به لبنيات هاي سنتي است

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

۴۵هزار طرح اشتغال روستايي تسهيات گرفتند

امسال همه کااها افزايش قيمت داشتند

   گزارش 2

   خبر

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوات پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185امپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوادآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

5679168كارخانجات قندقزوين 
91327سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
4768141گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوادخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوادكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

28848650سيمان بهبهان 
4632103پشم شيشه ايران 
6478143ايران مرينوس 
81718پارس خودرو

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پاسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايام 
6184115پارس سرام 

8106149اميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني اماح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

قيمت مرغ دوباره پر كشيد
با آزاد ش�دن صادرات مرغ، دوب�اره قيمت اين محص�ول در بازار 
مصرف افزايش يافت و به مرز هر كيلوگرم 11 هزار تومان رس�يد، 
درحالي كه بر اس�اس مصوبه كارگروه تنظيم ب�ازار حداكثر قيمت 
اين محصول در بازار نبايد از ۸ هزار و 1۷5 تومان بيش�تر باش�د. 
به گزارش تس��نيم، قيمت هركيلوگرم مرغ گرم ديروز در كش��تارگاه 
۹۷۰۰ تومان، پخش ۹۹۰۰ تومان، خرده فروشي1۰ هزار و ۸۰۰ تومان، 
خرده فروشي مرغ ش��مال 1۰ هزار و ۳5۰ تومان و قيمت عمده مرغ 

كشتار شمال در ميدان بهمن ۹۴5۰ تومان است. 
قيمت هر كيلوگرم سينه مرغ با كتف 1۹ هزار تومان، سينه بدون كتف 
۲۰ هزار تومان، فيل��ه مرغ ۲1هزار تومان مرغ درش��ت تهران ۹۸۳۰ 
تومان، مرغ بدون آنتي بيوتيك 11 هزار و ۹5۰ تومان و جوجه تازه 11 

هزار و ۹5۰ تومان است. 
بنابراين گزارش، بر اساس اعام كارگروه تنظيم بازار، حداكثر قيمت 
مرغ گرم در بازار نبايد بيش��تر از ۸1۷5 تومان در بازار به فروش برسد 
و در صورتي كه نرخ آن بيشتر ش��ود، شركت پشتيباني امور دام، ملزم 
به كنترل قيمت ها است، اما مرغداران حداقل قيمت منطقي مرغ را با 

توجه به افزايش هزينه هاي توليد بيش از ۹۰۰۰ تومان مي دانند. 
قيمت جهاني هركيلوگ��رم مرغ بيش از ۲ دار ي��ا به عبارتي بيش 
از ۳۰ هزار تومان اس��ت. ادام��ه اين روند و ص��ادرات بي رويه باي 
گوجه فرنگي را بر سر مرغ مي آورد.  بنابر اعام وزير جهاد كشاورزي 
حدود يك ميليون تن گوجه فرنگي ظرف مدت دو ماه از كشور خارج 
شد، در حالي كه كل توليد گوجه فرنگي كشور 5 ميليون تن است كه 
اين به معني آن اس��ت كه ظرف مدت محدود، يك پنجم كل توليد 

كشور صادر شد. 

نهادهاي نظارتي كم كاري مي كنند 
 افزايش ۷۵ درصدي قيمت
 موتورسيكلت هاي هندي

عضو هيئ�ت مديره انجم�ن موتورس�يكلت ايران با بي�ان اينكه 
نهاده�اي نظارت�ي ك�م كاري مي كنن�د، گف�ت: نمايندگي ه�اي 
ف�روش موتورس�يكلت هاي داخل�ي گرانفروش�ي مي كنن�د. 
ابوالفضل حجازي در گفت وگو با ايسنا از افزايش تا ۷5درصدي قيمت 

موتورسيكلت هاي به اصطاح هندي در بازار ايران خبر داد. 
وي اظهار كرد: با توجه به افزايش قيمت در بخش هاي مختلف از جمله 
مواد اوليه و نيز افزايش قيمت دار بايد بدانيم كه مواد مورد نياز خارجي 
بين سه تا چهار برابر و مواد داخلي تا دو برابر افزايش قيمت داشته اند 
و در مجموع قيمت موتورس��يكلت بايد حداكثر تا س��ه برابر از ابتداي 
سال جاري افزايش داشته باش��د و ارقام بيش از اين منطقي نيست و 

نيازمند ورود نهادهاي نظارتي است. 
وي ادامه داد: بخش��ي از علت افزاي��ش قيمت به دليل رش��د قيمت 
مواد اوليه است و بايد بدانيم كه هر ورق فوادي از قيمت 1۶۰۰ تومان 
به ۴۶۰۰ تومان افزايش داشته و قيمت ارز نيما نيز تا دو برابر رشد كرده 

و ۴۰۰۰ تومان به حدود ۸۰۰۰ تومان رسيده است. 
عضو هيئت مديره انجمن موتورس��يكلت ايران با اش��اره به اينكه در 
حال حاضر توليدكنندگان داخلي ب��ه دليل نبود تقاضا صرفاً با 1۰ تا 
15درصد ظرفيت واقعي توليد مي كنند، گفت: در سال 1۳۹5، ۸۰۰ 
هزار دستگاه، در س��ال 1۳۹۶، 1۷۰ هزار دستگاه و در نيمه نخست 
سال جاري صرفاً حدود 1۰۰ هزار دس��تگاه موتورسيكلت در كشور 

توليد شده است. 
عضو هيئت مديره انجمن موتورس��يكلت ايران با بيان اينكه تنها 
در مورد موتورسيكلت هاي خاص شاهد افزايش قيمت هاي تا ۷5 
درصدي در بازار ايران هستيم، تصريح كرد: شاهد افزايش تعدادي 
از موتورهاي خاص از جمله موتورهاي هندي در بازار ايران هستيم 
و قيمت آنها بعضاً از 1۶ ميلي��ون تومان به ۲۴ تا ۲۸ ميليون تومان 
افزايش يافته است و عامان توزيع با خريد اين مدل موتورسيكلت 
آنها را با قيمت هاي بااتري به قشر جوان و سرمايه دار كه مشتری 
خريد هستند، مي فروشند و شاهد ايجاد بازار دالي در اين بخش 

هستيم. 
حجازي در مورد ورود نهاده��اي نظارتي و ذيصاح ب��راي برخورد با 
عاماني كه موتورس��يكلت ها را با رقم هايي باات��ر از قيمت واقعي به 
فروش مي رسانند نيز يادآور شد: متأس��فانه در اين رابطه ضعف هاي 
نظارتي وجود دارد و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
و ساير سازمان هايي كه در اين خصوص مسئول هستند بايد با متخلفان 

و سودجويان برخورد كنند. 

 
قيمت نفت با اعطاي معافيت از تحريم ايران 

يك درصد سقوط كرد
پ�س از اينك�ه اياات متح�ده اع�ام ك�رد هش�ت كش�ور را 
موقت�ًا از تحريم ه�اي اي�ران مع�اف ك�رده اس�ت، قيم�ت نفت 
در پاي�ان معام�ات هفتگ�ي بازاره�ا ي�ك درص�د س�قوط 
ك�رد و س�قوط هفت�ه گذش�ته خ�ود را ب�ه ۶ درص�د رس�اند. 
به گزارش رويت��رز، در پايان معامات روز جمع��ه، مايك پمپئو، وزير 
خارجه امريكا اين تصميم امريكا را در كنفرانسي تلفني اعام كرد. اين 
معافيت ها به خريداران بزرگ نفت ايران اجازه مي دهد پس از اجرايي 
ش��دن تحريم هاي امريكا از روز دوش��نبه، همچنان ب��ه واردات نفت 
خود از اين كش��ور ادامه دهند.  قيمت پيش خريد هر بشكه نفت خام 
نيمه سنگين تگزاس غرب امريكا، دابليوتي آي، 55 سنت يا ۰/۸۶ درصد 
سقوط كرد و در ۶۳/1۴ دار بسته ش��د.  قيمت پيش خريد هر بشكه 
نفت خام برنت، بنچ مارك بين المللي نفت خام ۶ سنت نسبت به قيمت 

بسته شده روز قبل خود افت كرد و به ۷۲/۸۳ دار رسيد. 

 معافيت مشروط عراق 
از تحريم هاي واشنگتن عليه ايران

مقام هاي عراقي اعام كردند كه امريكا ادامه واردات گاز و برخي 
كااهاي ديگ�ر از ايران را براي بغ�داد پس از اعم�ال تحريم هاي 
جديد عليه ته�ران به صورت مش�روط با مانع دانس�ته اس�ت. 
سه مقام عراقي به رويترز خبر دادند كه امريكا به عراق اجازه داده بعد از 
اجرايي شدن تحريم هاي واشنگتن عليه بخش نفت تهران، همچنان به 

واردات گاز، برق و مواد غذايي ادامه دهد.  
اين مقامات كه عضو هيئت وزراي ناظر بر فعاليت هاي انرژي هس��تند 
گفتند كه اين معافيت به شرطي به عراق داده شده كه براي پرداخت 
به ايران از دار امريكا استفاده نكند. تحريم هاي امريكا عليه ايران در ۴ 

نوامبر اجرايي مي شوند.
يك مقام اين هيئت وزرا گفت: وزارت دارايي عراق حس��ابي در يك 
بانك دولتي باز كرده تا بغداد پول واردات از ايران را با دينار عراقي به 
اين كشور پرداخت كند.   مقامات بانك مركزي در ماه آگوست اعام 
كردند كه اقتصاد عراق از نزديك وابسته به ايران است، بنابراين بغداد 

از واشنگتن خواسته اجازه دهد برخي از تحريم ها را ناديده بگيرند. 
عراق محصواتي حياتي مث��ل گاز براي نيروگاه هاي برق، از كش��ور 

همسايه اش ايران وارد مي كند.

در  خان�وار  مصرف�ي  خدم�ات  و  كاا  ت�ورم  ن�رخ 
مش�ابه  م�دت  ب�ه  نس�بت  س�ال  نخس�ت  م�اه  ش�ش 
1۷/5 درص�د افزاي�ش داش�ته اس�ت.  س�ال گذش�ته 
بر اساس آمار بانك مركزي شاخص بهاي كااها و خدمات مصرفي 
در مناطق شهري ايران )ش��اخص تورم( در ش�هريورماه 1۳۹۷ به 
عدد 1۴1/۹ رسيد كه نسبت به ماه قبل معادل ۶/1 درصد افزايش 
داشت. شاخص مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳1/۴ 
درصد افزايش يافت. طي ش��ش ماه اول سال جاري شاخص بهاي 
كااها و خدمات مصرفي نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل معادل 
1۷/5 درصد افزايش داشته اس��ت. ميزان تورم در 1۲ ماه منتهي 
به شهريورماه 1۳۹۷ نسبت به 1۲ ماه منتهي به شهريورماه 1۳۹۶ 
معادل 1۳/5 درصد اس��ت.  در ش��هريورماه 1۳۹۷، شاخص بهاي 

گروه خوراكي ها و آشاميدني ها نسبت به ماه قبل معادل ۶/۴ درصد 
افزايش داشت. 

شاخص بهاي گروه دخانيات نس��بت به ماه قبل معادل 5/1 درصد 
افزايش يافت.  شاخص بهاي گروه پوشاك و كفش نسبت به ماه قبل 

معادل ۷/5 درصد افزايش داشت. 
شاخص بهاي گروه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها نسبت به 
ماه قبل با افزايشي معادل 1/5 درصد همراه بود. افزايش فوق در اثر 
باا رفتن شاخص بهاي گروه هاي »ارزش اجاري مسكن شخصي« 
و »اجاره بهاي مسكن غيرش��خصي« ه�ر يك معادل 1/۴ درصد و 
تعميرات و خدمات ساختماني 5 درصد بوده است. در مقايسه با ماه 
مشابه سال قبل شاخص بهاي گروه مسكن، آب، برق و گاز و ساير 

سوخت ها معادل 1۲/۳ درصد افزايش داشته است. 

 ش��اخص بهاي گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد اس��تفاده در خانه 
نسبت به ماه قبل معادل 11/۹ درصد افزايش داشت.

 شاخص بهاي گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزايشي 
معادل ۲/۹ درصد مواجه شد.  شاخص بهاي گروه حمل و نقل نسبت 
به ماه قبل معادل 1۴/۶ درصد افزايش نشان داد.  گروه ارتباطات نيز 

نسبت به ماه قبل معادل 15/1 درصد گران شد. 
همچنين ش��اخص بهاي گروه تفريح و امور فرهنگي نسبت به ماه 

قبل معادل 15/1 درصد افزايش يافت. 
گروه تحصيل هم نسبت به ماه قبل معادل ۰/۶ درصد افزايش داشت 
و شاخص بهاي گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل ۶/۸ 
درصد افزايش يافت و بااخره شاخص بهاي گروه كااها و خدمات 

متفرقه نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل ۹/۲ درصد مواجه شد.



  برانک�و نيم�ه 
دنيا حيدري
    گزارش

نخست را واگذار 
كرد. اگرچه اين 
به معناي پايان كار نيست، اما كار او را در ادامه 
سخت تر كرده است. حاا همه اميد پروفسور 
به آزادي اس�ت، به ورزش�گاهي ب�ا 100 هزار 
هواداري كه مي توانند اميد را به او و شاگردانش 
تزري�ق كنند، اميد ب�راي بازگش�ت دوباره و 
جبران نتيجه. آزادي حاا همه اميد پرسپوليس 
ب�راي دس�تيابي ب�ه نخس�تين جام اس�ت. 
 بازي مي توانس��ت با نتيجه اي متفاوت به پايان 
برس��د. با نتيجه اي ج��ز باخت 2 ب��ر صفر اگر 
پرسپوليس همان تيم هميشگي بود، به خصوص 
در نيمه دوم، اما آن بازي منطقي سرخپوشان که 
بدون شک مهم ترين عامل موفقيت اين تيم در 
ليگ قهرمانان آسيا بود، در اين بازي ديده نشد. 
برانکو براي برد رفته بود. اين را عملکرد شاگردان 
او در نيمه نخست به خوبي نشان مي داد، نه فقط 
احتياطي براي کسب حداقل امتياز در کار نبود 
که يورش ها به دروازه کاشيما به قدري پرتعداد 
و جدي بود ک��ه ژاپني ها خود ني��ز تصورش را 
نمي کردند. پرس��پوليس همان دقايق نخس��ت 
مي توانست ضربه اي کاري به گوزن ها وارد کند 
اگر ارسال خوب نعمتي را عليپور قدر مي دانست، 
دقيقه پنجم بازي همه چيز به سود پرسپوليس 
مي ش��د و کار ميزبان س��خت، ام��ا بزرگ ترين 
نقطه ضعف پرس��پوليس که بي دقت��ي در زدن 
ضربات پاياني اس��ت و هدر دادن موقعيت هاي 

خوب در اين بازي هم يقه تي��م برانکو را گرفت 
تا نماينده ايران با دس��ت خالي کاشيما ساکر را 
ترک کند و خبرگزاري فرانس��ه در گزارش اين 
بازي بنويسد که پس��ران برزيلي، کاشيما آنتلرز 
را بر قله فينال ليگ قهرمانان آس��يا قرار دادند و 
AFC هم در واکنش به شکست پرسپوليس در 

ژاپن بنويسد که کاشيما نيمي از راه قهرماني را 
طي کرده است. 

    
ژاپني ها حمات خوب و تند و تيزي انجام دادند. 
البته اين طبيعي بود، چراکه آنها از بازي خانگي 
برد مي خواس��تند. با اين حال کاشيما آن تيمي 
نبود که جان کره اي ها را براي رسيدن به فينال 
به لب رس��انده بود. شکس��ت اين تيم حتي در 
کاشيما ساکر کار س��ختي نبود اگر پرسپوليس 
در نيمه مربي��ان همان تيم هميش��گي بود، اما 
درست برخاف نيمه نخس��ت، ياران برانکو در 
نيمه دوم عملکردي کامًا غيرمنتظره داشتند و 
مقهور برنامه هاي حريف شدند. سامورايي ها در 
نيمه دوم با مهار بشار رسن و منشا، مانع تغذيه 
خط حمله پرسپوليس شدند و به خوبي ارتباط 
خط هافبک پرس��پوليس را با خط حمله قطع 
کردند تا از تعداد و ش��دت حمات پرسپوليس 
کاس��ته ش��ود. برنامه ديگر ميزبان رفتن روي 
اعصاب بازيکنان پرسپوليس بود که زود از کوره 
در مي روند. برنامه اي که ب��ه خوبي جواب داد و 
منجر به اخراج سيامک نعمتي در آخرين دقايق 
بازي ش��د و مي رفت تا ش��جاع را هم در همين 

مسير قرار دهد. البته اش��تباه برانکو در تعويض 
احمد نورالله��ي هم کمک ش��اياني به پيروزي 
سامورايي ها کرد. بازي دادن به اميد عاليشاه که 
هنوز به مرز آمادگي نرس��يده، يعني هدر دادن 
فرصت هاي طايي دقايق پاياني بازي که کنترل 
آن بعد از گل نخس��ت از دس��ت پرسپوليس در 
رفته بود، به طوري که ي��اران برانکو ديگر حتي 
در مهار توپ هاي حريف و پاسکاري هم آن نظم 
هميشگي را نداشتند و بيش��تر احساسي بازي 
کردند. همين مسئله هم باعث شد کاشيما گل 
دوم را در عين ناباوري و صدالبته شانس��ي وارد 

دروازه بيرانوند کند. 
    

برانکو از نتيجه رقم خورده راضي نيست. او هنوز 
هم بر اين باور است که تيم او مي توانست برنده 
ميدان باش��د، اما داور اين فرصت را گرفت: »از 
داوري نااميد هستم. داور مي توانست يک ميليون 
سوت بزند، اما من به دو نمونه از اين اشتباهات 
اشاره مي کنم که مي توانست براي ما مفيد باشد. 
داور بايد بازيکن حريف را اخراج مي کرد، اما اين 
کار را نکرد. اشتباهاتي که داور داشت در نتيجه 

بازي تأثيرگذار بود.« 
البته نمي ت��وان منک��ر نامهربان ب��ودن داور با 
پرس��پوليس بود. داور چيني بارها بر خطاهاي 
مشهود سامورايي ها چشم بست، خطاهايي که 
مي توانست موقعيت هاي مهمي براي پرسپوليس 
باشد، خصوصاً که يکي از نقطه ضعف هاي کاشيما 
روي ضربات ايستگاهي اس��ت. شايد مهم ترين 

صحنه اين ب��ازي، گل دوم نماينده ژاپن بود که 
در موقعيتي مشکوک به آفس��ايد به ثمر رسيد، 
اما داور اعتقادي به اين مس��ئله نداشت. اگرچه 
نصيرزاده و فناي��ي بر اين باور هس��تند که گل 
دوم آفسايد نبوده، اما حس��ين عسگري رئيس 
پيشين کميته داوران و همچنين داوود رفعتي 
رئي��س دپارتمان داوري اي��ران و برخي ديگر از 
کارشناسان داوري چون حيدر سليماني بر اين 
باورند که داور مي توانس��ت گل دوم را آفس��ايد 

اعام کند. 
    

حاا همه چيز به آزادي بستگي دارد. ياران برانکو 
هم مثل او اميدوارند. سرمربي سرخپوشان تأکيد 
مي کند پيروزي در ديدار برگشت با اين شرايط 
کار بسيار سختي است، اما معتقد است که تيمش 
مي تواند با حمايت هواداران دس��ت به هر کاري 
بزند. منش��ا هم مي گويد هدر رفتن موقعيت ها 
آنها را عصب��ي کرده بود، اما تأکي��د مي کند که 
در آزادي جبران خواهند کرد. سيدجال نيز با 
عذرخواهي از هواداران پرسپوليس تأکيد مي کند 
که آنها خود را براي بازي برگشت آماده مي کنند. 
با وجود اينکه بازيکنان پرسپوليس اميدوارانه از 
جبران در راند دوم مي گوين��د، اما همانطور که 
برانکو هم تأييد مي کند، نمي توان منکر اين بود 
که سرخپوشان کار سختي در آزادي دارند و شايد 
اگر به قول ادموند بزيک آنها در کاشيما ساکر به 
آب و آتش مي زدند، حاا ش��رايط برايش��ان در 

آزادي کمي راحت تر بود. 

از استعفا نترسيد
استعفاي چند رئيس فدراسيون از سمت هاي خود در چند روز گذشته 
ورزش ايران را تحت تأثير قرار داده اس��ت. با اينکه بسياري از مديران از 
استعفا گريزانند و به شدت از آن مي ترسند، اما بايد به آنها يادآور شد کنار 
رفتن از مس��ئوليتي که توانايي انجامش را ندارند، نه تنها ناراحت کننده 
و ترسناک  نيس��ت، بلکه ثمرات زيادي هم براي مديريت کان کشور و 

بااخص براي ورزش ايران دارد. 
بازنشستگي و عدم کارايي ازم دايلي هستند که در اين روزها باعث شده 
چند نفر از رؤساي فدراسيون ها قيد ادامه حضورشان پشت ميز رياست 
را بزنند. ناکامي مطلق کشتي ايران در رقابت هاي جهاني ديگر راهي جز 
رفتن براي رسول خادم باقي نگذاشت. رئيس مستعفي فدراسيون کشتي 
پس از آنکه نتوانست با بي مهري ها عليه اين رشته مبارزه کند، بعد از نتايج 
ضعيف تيم هاي آزاد و فرنگي در بوداپست نامه استعفايش را نوشت تا نشان 
دهد چسبيده به صندلي رياست نيست. از سوي ديگر چند رئيس ديگر از 
جمله رؤساي فدراسيون هاي هندبال، جودو و... بااخره از قانون تمکين 
کردند و از جمله مديران بازنشسته اي بودند که رفتند تا مديران نسل بعدي 

جايگزين آنها شوند. 
رفتن اين افراد را بايد به ف��ال نيک گرفت. ورزش ما سال هاس��ت که از 
شيفتگان رياست ضربه  می خورد، مديراني که به هيچ وجه از موضع شان 
کوتاه نمي آيند، خ��ود را بهترين مدي��ران دنيا مي دانن��د و براي حفظ 
سمت شان دست به هر کاري مي زنند. بررسي عملکرد فدراسيون هاي 
ورزشي و نتايج تيم هاي تحت پوشش آنها کار سختي نيست. متأسفانه 
سوءمديريت ها بارها به ضرر تيم هاي مختلف تمام شده و در آخر نيز رؤسا 

نه استعفا داده اند، نه توبيخ شده اند و نه عذرخواهي کرده اند. 
به همين خاطر است که بايد قدر تحوات اخير مديريتي را دانست و اميدوار 
بود که سايرين نيز به خودشان بيايند، همان هايي که يا بازنشسته اند يا عمًا 
سودي به حال فدراسيون هاي متبوعشان ندارند و فقط يک صندلي مهم 
را اشغال کرده اند و براي آنکه از روي آن بلند نشوند، حتي اتفاقات داخلي را 

به خارجي ها راپورت هم مي دهند!
حميد درخش��ان و عليرضا رحيمي، دو رئيسي که قانون منع استفاده از 
بازنشسته ها شامل حالشان مي شد، روز گذشته و البته با تأخير استعفايشان 
را اعام کردند تا شايد س��اير رؤساي بازنشس��ته نيز  تمکين از قانون را 
بياموزند و دست از لجاجت بردارند. البته در بين رؤساي باقي مانده هنوز 
هستند نفراتي که بايد به قانون احترام بگذارند و آن را به ورزشکارانشان 
هم بياموزند. انتظار مي رود آنها نيز همانند رحيمي و درخشان از استعفا 
نترسند و اجازه دهند مديران جوان عنان کار را به دست بگيرند. به غير از 
موضوع بازنشسته ها بايد به بحث ناکارآمدي مديران نيز توجه ويژه شود. در 
شکست يک تيم تنها ورزشکار مقصر نيست و عاوه بر کادر فني، مديريت 
نيز بايد پاسخگو باشد. با اين حال نتايج ضعيف چند فدراسيون مدال آور 
حاکي از آن است که آنها هم به هوا و فکر تازه نياز دارند. نبايد فرصت ها را از 

دست داد و منتظر نابودي کامل رشته هاي موفق بود. 
تأثيرات استعفاي خودجوش به مراتب بيشتر از برکناري است. مديري که 
خودش بهتر از هر کسي مي داند ديگر توانايي ازم را ندارد و ادامه حضورش 
آينده ورزش را به خطر مي اندازد بايد قبل از اينکه کار از کار بگذرد، نامه 
استعفايش را بنويسد تا هم حرفه اي بودنش را ثابت کند و هم حسن نيتش 
را. با وجود اين، اغلب آقايان رئيس چنان به پست و مقامشان دل مي بندند 
که تا پاي نابودي تيم هاي ملي هم پيش مي روند، اما استعفا بي استعفا. 
احترام به مردم و تمکين از قانون بايد الگوي مديران ورزشي باشد. تنها در 
اين شرايط است که مي توان انتظار داشت رؤساي بازنشسته يا ناکارآمد به 

شکل خودجوش فرصت را به سايرين بدهند. 

شيوا نوروزي

اميد پرسپوليس به تقاص شکست در آزادی
باخت برانکو و شاگردانش در راند اول فينال مقابل كاشيما

نگاهي به مسابقات وزنه برداري قهرماني جهان 2018
تيم جوان و کم ستاره ايران 
سکوي جهاني مي خواهد

رقابت ه�اي وزنه ب�رداري قهرمان�ي جه�ان از ام�روز ب�راي 
كش�ورمان آغ�از مي ش�ود و حس�ين س�لطاني در دس�ته ۷۳ 
كيلوگ�رم به عن�وان اولي�ن نماين�ده اي�ران روي تخته م�ي رود. 
از امريکا تا ترکمنستان، از قهرماني تا تاش براي دفاع از عنوان قهرماني؛ 
اين حکايت پوادمردان کشورمان است که به عش��ق آباد رفته اند تا در 
رقابت هاي وزنه برداري قهرماني جهان ش��رکت کنن��د. برخاف دوره 
قبل اين بار تيم کشورمان در غياب ستاره هايش و با تيمي جوان که تنها 
سهراب مرادي را به عنوان چهره شاخص در ترکيب خود مي بيند، راهي 
مسابقات شده است و برخواه و شاگردانش کار سختي براي تکرار قهرماني 

پيش رو دارند. 
   دفاع از عنوان قهرماني با تيم ناقص

مسابقات جهاني ترکمنستان اولين آزمون جدي محمدحسين برخواه به 
عنوان سرمربي تيم ملي بزرگساان است. برخواه که مدال برنز قهرماني 
جهان را در ويترين افتخاراتش دارد، حاا با هشت وزنه بردار به ترکمنستان 
رفته تا شاگردانش از عنوان قهرماني سال گذشته در امريکا دفاع کنند. 
سال گذشته بود که تيم کشورمان با پنج نشان طا، سه نقره و شش برنز 

به عنوان قهرماني دست پيدا کرد. 
سهراب مرادي )سه مدال طا در دس��ته 94 کيلوگرم( و علي هاشمي 
)دو طا و يک برنز در دس��ته 105 کيلوگرم(، کيانوش رستمي )نقره 
يک ض��رب 85 کيلو(، بهداد س��ليمي )نقره يک ض��رب و برنز مجموع 
دسته 105+کيلوگرم(، ايوب موس��وي )دو مدال برنز دسته 94 کيلو( 
و سعيدعلي حسيني )دو مدال برنز دسته 105+ کيلوگرم( مدال آوران 

کشورمان در امريکا بودند. 
يک س��ال بعد در حالي ايران به عنوان مدافع قهرماني به اين مسابقات 
رفته که در عش��ق آباد اوضاع فرق مي کند و وزنه برداري کش��ورمان با 
يک ترکيب متف��اوت و وزنه برداراني که اکثراً جوان هس��تند، پا به اين 
رقابت ها گذاشته است. سه وزنه بردار کش��ورمان در روزهاي آخر مجوز 
شرکت را پيدا نکردند تا ايران با حضور هشت وزنه بردار و ترکيبي ناقص 
به اين رقابت ها برود. حسين سلطاني)۷۳ کيلوگرم(، عارف خاکي)89 
کيلوگرم(، س��هراب مرادي و امير حقوقي)9۶ کيلوگرم(، علي هاشمي 
و رضا بيرانوند)102 کيلوگرم(، محمدرضا براري)109 کيلوگرم( و علي 
داوودي)109+ کيلوگرم( وزنه برداران اعزامي ايران به   رقابت هاي جهاني 
2018 هستند که از روز يک شنبه 1۳ آبان ماه کار خود را آغاز مي کنند. 
هرچند تيم کشورمان با ترکيب ناقص و جوان شده به ترکمنستان رفته، 
اما محمدحس��ين برخواه، س��رمربي تيم ملي وزنه برداري معتقد است 
ايران مي تواند روي س��کو قرار بگيرد. برخواه به خبرگزاري ايسنا گفته 
است: »خيلي اميدواريم، حتي با وجود ناقص بودن تيم مي توانيم يکي از 
سکوهاي قهرماني را به دست بياوريم. البته شانس قهرماني مان با توجه به 
ناقص بودن تيم کم شده، چون تيم چين با قدرت در اين مسابقات حاضر 

شده است، اما فکر مي کنم بتوانيم يکي از سکوها را به دست بياوريم.«
    ستاره های غايب

وزنه برداري کشورمان نسبت به دوره گذشته در مسابقات امسال غايبان 
سرشناسي دارد. بهداد سليمي، نايب قهرمان دوره گذشته پس از کسب 
مدال طاي بازي هاي آسيايي جاکارتا از تيم ملي وزنه برداري خداحافظي 

کرد تا يکي از غايبان بزرگ مسابقات جهاني ترکمنستان باشد. 
 سيدعلي حسيني هم که سال گذش��ته پس از هشت سال محروميت 
در جهاني امري��کا روي تخته رفت و دو مدال برنز کس��ب کرد، به دليل 
مصدوميت در مسابقات ترکمنس��تان غايب است. ديگر چهره شاخص 
غايب مسابقات جهاني 2018، کيانوش رستمي است، وزنه بردار دسته 
89 کيلوگرم کشورمان که پس از ناکامي در کسب مدال بازي هاي آسيايي 
و حاشيه هايي که به دليل تمرينات جداگانه داشت در اردوهاي تيم ملي 
براي مسابقات جهاني شرکت نکرد تا به صورت اتوماتيک از ترکيب ايران 

براي حضور در ترکمنستان خط بخورد. 
سهراب مرادي، علي هاشمي و محمدرضا براري تنها چهره هاي شاخص 
وزنه برداري در رقابت هاي جهاني ترکمنستان هستند. مرادي و هاشمي 
که در سال گذشته قهرمان جهان شده بودند، اميدهاي اصلي کشورمان 

براي کسب مدال در جهاني 2018 هستند. 
   اولين نماينده ايران امروز روي تخته مي رود

حس��ين س��لطاني، اولين نماينده ايران در جهاني ترکمنس��تان است 
که امروز روي تخته مي رود. رقابت 11 وزنه بردار گروه )A( دس��ته ۷۳ 
کيلوگرم امروز از ساعت 18:۳0 به وقت تهران برگزار مي شود و سلطاني 
با رکورد ورودي ۳۳۶ کيلوگرم به همراه کارنس کومينگز امريکايي در 
رده آخر جدول قرار دارند. بيشترين رکورد ورودي متعلق به ژيانگ شي 

از چين با رکورد ورودي ۳48 کيلوگرم است. 
سلطاني جوان که تنها 19 سال دارد براي نخستين بار حضور در قهرماني 
بزرگساان جهان را تجربه خواهد کرد. اين وزنه بردار در روزهاي پاياني 

به ترکيب اعزامي کشورمان به مسابقات جهاني اضافه شد. او چند 
روز پيش در قهرماني جوان��ان ايران وزنه زد، ام��ا پس از اينکه 
مشخص شد سه وزنه بردار ايران نمي توانند به مسابقات جهاني 
بروند، سلطاني هم مسافر ترکمنستان شد. کادر فني در مسابقات 

جهاني روي امتياز س��لطاني حس��اب کرده تا به تيم براي کسب 
سکو کمک کند. نايب قهرمان جوانان جهان 2018، نايب قهرمان 

نوجوانان جهان 201۶، قهرمان جوانان آسيا 2018 و نفر سوم جوانان 
آسيا 201۷، عناوين وزنه برداري است که امروز در اولين تجربه اش روي 

تخته مي رود. 

سعيد احمديان
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 جريمه کردم تا به خودتان بياييد
بعد از اينکه شفر حضور در مراسم سالگرد منصور پورحيدري را براي 
تمام بازيکنان اجباري و در پايان اين مراس��م در جلسه با بازيکنان به 
صورت کامًا محکم و قاطع براي آنها صحبت کرد، اين بار نوبت فتحي 
بود که از بازيکنان تيم��ش بابت نتايج ضعيف ابت��داي فصل توضيح 
بخواهد. فتحي که جمعه شب در پايان جلسه با اعضاي هيئت مديره، 
20 درصد از قرارداد بازيکنان و کادر فني را کس��ر کرده بود، ديروز به 
محل تمرين اس��تقال رفت و کامًا جدي با بازيکنانش صحبت کرد. 
صحبت هاي مديرعامل اس��تقال خطاب به بازيکنان تيمش اين بود: 
»شما را جريمه کردم تا به خودتان بياييد و بدانيد در استقال فرصت 
هيچ اشتباهي نداريد. برويد، بجنگيد و تاش کنيد. اگر بتوانيد نتيجه 
را عوض کنيد، من 10 درصد از اين جريمه را مي بخش��م. هواداران با 
تمام نداري ها به استاديوم مي آيند، آنها گناه دارند. اين هوادار نمي تواند 
هر بازي، نتيجه نگرفتن تيمش را ببيند. بايد بيشتر تاش کنيد تا همه 

اين نتايج را فراموش کنند.«

خادم جانشين خادم!
در حالي که وزارت ورزش پس از گذش��ت  چند روز از استعفاي 
رسول خادم ديروز به صورت رسمي موافقت  خود را با اين استعفا 
اعام کرد، به ميان آمدن نام چند چهره نام آشنا براي جانشيني 

خادم در فدراسيون نشان از عزم جدي وزارت براي انتخاب رئيس جديد دارد.
ديروز محمدرضا داورزني، معاون توس��عه ورزش قهرماني وزارت اعام کرد طي يکي، دو روز آينده 
تکليف کشتي مشخص مي شود. وي گفت: »اميدوارم شاهد تحوات مثبتي در کشتي باشيم.« در 
اين ميان اما برخي خيلي زود دست به کار شده اند تا 
بتوانند نظر مساعد وزارت ورزش را براي نشستن 
به جاي خادم جلب کنند. حسن رنگرز، عباس 
جديدي، عليرضا دبير و چند چه��ره ديگر از 
جمله اين نفرات هس��تند. با اين حال و به رغم 
اين سروصداها نام افراد ديگري نيز به ميان آمده 
که به نظر مي رسد از شانس بااتري براي تصدي 
رياست فدراس��يون ورزش اول کش��ور برخوردار 
باشند. نفراتي چون عليرضا حيدري، نايب رئيس چند 
سال قبل فدراسيون که به خاطر اختاف با رسول 
خادم ترجيح داد، کنار برود و مهم تر از او، اميررضا 
خادم که البته در پس��ت هاي مختلف مديريتي 
تجربه کار داش��ته و ناگفته پيداست که از تمام 
گزينه هاي نامبرده به وزارت ورزش نزديک تر است. 
بنابراين مي توان از همين ح��اا به صورت تقريبي 
عنوان کرد که جانشين خادم، خادم است. مردي که 
بايد ديد سياست هاي برادرش را در پيش مي گيرد يا 

اينکه کشتي را وارد فاز جديدي مي کند.

 رحيمي و درخشان استعفا دادند
 با نزديك شدن 

حامد قهرماني
  بازتاب 

به 24 آبان ماه 
ديگ�ر  ح�اا 
بازنشسته هاي شاغل در ورزش كشور بيشتر 
از هر زمان ديگري به رفت�ن و خداحافظي با 
مي انديش�ند. رياست ش�ان  پس�ت هاي 

در حالي که پيش از اين، رؤساي فدراسيون هاي 
قايقران��ي، ناش��نوايان 
و س��ه گانه با اس��تعفاي 
زودهن��گام قانون مداري 
خ��ود را ب��ه رخ هم��ه 
کش��يدند و خيلي راحت 
کن��ار رفتند، دي��روز هم 
اختي��ار فدراس��يون هاي 
هندب��ال و ج��ودو پس از 
کش و قوس هاي فراوان به 
سرپرستان موقت سپرده 
ش��د. البته هنوز تکليف 

برخي فدراس��يون هاي ديگر از جمله واليبال و 
فوتبال مشخص نيس��ت. اين در شرايطي است 
که وزارت ورزش هنوز هم نمي خواهد به صورت 
رس��مي نام رؤساي فدراس��يون هايي را که بايد 
بروند، اعام و آنه��ا را وادار به اس��تعفا کند. در 
چنين ش��رايطي برخي ش��يطنت ها و رساندن 
اخبار داخلي به فدراسيون هاي بين المللي نيز در 

اين مسئله بي تأثير نبوده است. با اين حال ديروز 
عليرضا رحيمي از رياست فدراسيون هندبال کنار 
رفت و جاي خود را موقتاً به رمضانعلي دولو داد. 
بعد از رحيمي نوبت به محمد درخش��ان رئيس 
فدراسيون جودو بود تا بااخره بعد از تعارف هاي 
زياد از س��مت خود کنار برود و ج��اي خود را به 
صورت موقت ب��ه عمادی به عنوان سرپرس��ت 

موقت فدراس��يون جودو  بدهد. درخش��ان بعد 
از اس��تعفا گفت: »ناراحتم که از ج��ودو فاصله 
مي گيرم، اما خوشحالم که در فضايي آرام استعفا 
دادم. هر کمکي از دستم بربيايد، انجام مي دهم. 
به مسئوان اتحاديه جودوي آسيا و فدراسيون 
جهاني هم گفته ام که اين قانون مصوب کش��ور 

است و بايد از آن تمکين کنيم.« 

فريدون حسن
  چهره 
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"ãNN¦"» x́»"öNN«́y„"yNNë"öNNÝx̂ ëx"ṍyNN}¢µx"à"öNNÔyÙ"|yNN̨̋áÙ"à"yNNä"ËÝy¦"»̆NNÝ"ÛxáNNÞµ"̂NNä
"»̆NNÝ"âáNN¶Ý̂ ä"ãNN¦"àx"ãNNÌ"öNNÔxáÙx"ãNNìÕÌà"́áNNÌ¿Ù"õyä"zyNN̨·"ÇNNìÈ»"|yº”NNªÙ"âx̂ NNÚä
"|óyNNÉ¢Ýx"à"ÓNNÉÝ"~NN̋̂åÃ"̆NNìÝ"à"⁄NNÔyƒ"Ły”NNÆx" x̄"àx"|yNN}Ôy©Ù"ãNNìÕÌà"⁄NNÔyƒ"Ły”NNÆx
"õáNNµ»"†̂NN-" x̄"ÓNN}È"ÒyNN̋"ËNNë"ÛyNNÙ¯" x̄"́áNNÌ¿Ù"ÒxáNNÙx"́»"̂NNÑë»"̂NNììÀ¡"²áNNÝ"̂NNä"à
"~NN x̋á„́»"ãNN¦"óxà"…NNëyÚÝ"ãNNvx́ x"öNNvyøÈ"ÖyNNÉÙ"ãNN¦"́yNN̨µx"~NN x̋á„»x»"ãNNÚìÚł"ãNN¦"́yNN̨µx
"%".061öNNÔyÙ"~NNìÙáÍ¶Ù"õx̂ NN«x"âáNN¶Ý"ÛáNNÝyÈ"0à"5"»xáNNÙ&"»áNNÆ"öÙ"~NNÆx»¯y¦"ãNNÔ"ÖáNNÍ¶Ù"
"õx̂ NN«x" x̄" x́̂ NNÃ"́áNN±ÞÙ"ãNN¦"ÒxáNNÙx"|́áNNŒ"ÓNNÙyÌ"ÖôNNµx" x̄"ãNNìÕµ"ÖáNNÍ¶Ù"õ x́»"»áNN„"+1
"ÖyÍNN·x"õx̂ NN«x"ÛáNNÝyÈ"01"â»yNNÙ&"» x́»"öNN\́ »"x́ "~NNÄä"ãNN«́»"õ̂NNë̆¹¡"¸NN}·"×NNÍ·
"%.061"öNNÔyÙ"~NNìÙáÍ¶Ù"õx̂ NN«x"âáNN¶Ý"ÛáNNÝyÈ".3"â»yNNÙ"à"x+Ö+Å"/-â»yNNÙ"à"öNNÝ…Ù"
"ãNNÌ"õáNN¶Ý"ãNN¦"ÜNNë»"õx»x" x̄" x́̂ NNÃ"â̆NNìÑÝx"yNN¦"âáNN¶Ý̂ ä"ãNN¦"õ̂NNÑë»"ãNN¦"ÒyNNÙ"ÒyNNÉ¢Ýx"+2
"̶NNÆ"ã«́»"õ̂ë̆¹¡"|x̄ yNN‹Ù"{NN«áÙ"…NNÆy}Ý"öNNÃyÌ"ÛáNNë»"~NN„x»̂\"õx̂ NN¦"ÒxáNNÙx"â…NNÝyÚìÈy¦
"ÛáÝyÈ"/."â»yNNÙ&"»áNNÆ"öNNÙ"|x̄ yNN‹Ù"à»"̂NNä"yNNë"ã¦"ÖáNNÍ¶Ù"ÂNNºÝ"Ò»yNN¹Ù"õ…NNÉÝ"õx̆ NN«"yNNë
"¯à "́öNN "̋~NNÕåÙ" x̄"¸NN\"ÒxáNNÙx"|́áNNŒ"ãNN‒ÝyÞfl"+3"%.061öNNÔyÙ"~NNìÙáÍ¶Ù"õx̂ NN«x"âáNN¶Ý
"ãNNÉìƒà"³NNë»á¡"yNNë"ãNNÔ"ÖáNNÍ¶Ù"~NNÉÃáÙ"ãNN¦"œáNNÞÙ"Ûx…NNÝ̄ " x̄"ãNNìÕµ"ÖáNNÍ¶Ù"õ»x̄ l"»áNNÆ"ãNNvx́ x
"õx̂ «x"âáNN¶Ý"ÛáNNÝyÈ"0"â»yNNÙ.â̂º}¡&"+»áNN¦"…NNäxá„"ãNNìÕµ"ÖáNNÍ¶Ù"ßNN̋á¡"ÓNNìÄÌ"öNNÃ̂¹Ù"yNNë

%.061öNNÔyÙ"~ìÙáÍ¶Ù
"âyÐ»x»"Öá "̋ã}¹Æ̂¢Ã»̂ë…Ù""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/3/1"7ÂÔx"Ö
̂åªÙô̋x"Ûy¢̋̂åÆ"õ̂¢̨Ð»x»""%öÈáÉ·&öÙáÚµ

"×vyÚłà"~̋xá„»x»à"ö̋́»x»"~Èà"¼ô¦x"öåÐl
"öÔy¦"â»x̄ ̂ìÙ"õ»yä"7ã¦

"/./,/,64"7â…Ýà̂\"ã̋ôÌ
".37--"~µy "̋.064,.-,6"‚ë́y¡"ã}ÞªÍë"¯à "́ã¦"7öÐ…ì̋ "́~Èà

"öÄë̂Æ"â̆Ú·"7Ûyäxá„
""öÔy¦"â»x̄ ̂ìÙ"õ»yä"7â…Ýxá„

"̂åNNªÙô x̋"õ̂¢NN̨Ð»x»"ÓÌ̂NN¢Ã»"×ìÕNN̨¡"ö¢NN x̋á„»x»"ÛyNNäxá„"ãNN¦"{NNÕ-"ãNN}Ôy©Ù"7ã¢NN x̋á„
"â…NNë»̂Ð"²yNN« x́"̂åNNªÙô x̋"ÁôNN¢„x"ÓNN·"õx́ áNNÆ"ã}¹NNÆ"ãNN¦"öÐ…ìNN̋ "́~NNå«"ãNNÌ"â»áNNÚÝ
""́»"ãNN¦"yNNÞ¦"â…NNÝxá„"Û»áNN¦"ÛyÍNNÚÔx"ÒáNNå‹Ù"~NNÕµ"ãNN¦"à"â…NNÆ"ÜNNìì¹¡"öÐ…ìNN̋́"~NNÈà"à
"{¡x̂ Ù"öNNÝ…Ù"öNN̋́»x»"Üìvl"ÛáNNÝyÈ"4/"â»yNNÙ"̆NNëá‹¡"ãNN¦"à"âyÐ»x»"́á¢NN̋»"à"ÛyNNäxá„"~NN x̋á„
"öåÐl̂ NNªÝ"‚NNë́y¡" x̄"â…NNÝxá„"yNN¡"»áNNÆ"öÙ"öåÐĺ yNNª¢Ýóx"̂NNì§Ì"…NNëx̂ « x̄"öNNÍë"́»"~NN¦áÝ"ËNNë
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دربي خودروسازان   در هفته پنجم ليگ واليبال
هفته پنجم ليگ برتر واليبال در حالي امروز برگزار مي شود که در مهم ترين 
بازي سايپا به مصاف پيکان مي رود. در س��اير بازی ها، شهرداري تبريز 
ميزبان خاتم اردکان است، پيام مشهد و شهروند اراک سومين بازي اين 
هفته را در مشهد برگزار مي کنند. شهرداري ورامين به مصاف شهرداري 
اروميه می رود،  عقاب نهاجا با کاله مازندران روبه رو مي شود و شهرداري 

گنبد نيز ميزبان تيم جوان درناي اروميه است. 
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زن ج�وان معت�ادي ك�ه ب�ا همدس�تي دو زن همس�ايه اش بان�د 
س�رقت از مانت�و فروش�ي ها را تش�كيل داده ب�ود ب�ه دام افت�اد. 
به گزاش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده همزمان با شكايت مرد مغازه داري 
درباره س��رقت تعدادي مانت��و از مغازه اش در ش��رق تهران از س��وي مأموران 

كانتري 128 تهران نو آغاز شد. 
ش��اكي گفت: مغازه مانتو فروش��ي در حوالي خيابان نيروي هوايي دارم. امروز 
تعدادي مش��تري به مغازه ام مراجعه كردند كه بعداً متوجه ش��دم تعدادي از 
مانتوهاي مغازه ام سرقت شده اس��ت. در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه 
ادامه داشت مأموران با چند شكايت مشابه روبه رو شدند كه همگي حكايت از 
اين داشت سارقان كه سه زن جوان هستند فروشگاه هايي را در حوالي تهران نو 
و نيروي هوايي كه فاقد گيت كنترلي و تجهيزات ايمني اس��ت براي س��رقت 

انتخاب مي كنند. 
بررسي دوربين هاي مداربسته و تحقيقات ميداني نشان داد سه سارق به بهانه 
خريد مانتو وارد مغازه ها مي ش��وند و دو نفر از آنها فروش��نده را سرگرم كرده و 
سردسته باند كه زن درشت اندامي حدوداً 43 ساله است در فرصت مناسب چند 

مانتو سرقت و زير چادرش پنهان مي كند و از فروشگاه خارج مي شود. 
مأموران در گام بعدي با بررسي آلبوم متهمان سابقه دار سردسته باند را كه چند 
سابقه سرقت در پرونده اش ثبت شده بود شناسايي كردند. مأموران همچنين 
دريافتند زن جوان مدتي قبل به جرم سرقت از فروش��گاه روانه زندان شده اما 
اخيراً آزاد شده و با دو زن ديگر اقدام به تشكيل باند سرقت از مانتو فروشي هاي 
شرق تهران كرده اس��ت. بنابراين مأموران مخفيگاه متهم را شناسايي و وي را 

دستگير كردند. 
متهم در بازجويي ها به جرم خود اعتراف كرد و گفت: من مطلقه و معتاد به مواد 
مخدر هستم. وقتي از زندان آزاد  شدم با دو زن همسايه كه 34 و 39 ساله هستند 
اين باند را تشكيل دادم. همسايه ها هم مثل من مطلقه و معتاد بودند كه به همين 

دليل قبول كردند با من سرقت كنند. 
وي ادامه داد: ما معمواً هر دو روز يك بار عصر ها به دو فروشگاه شلوغ در شرق 
تهران كه ضعف هاي امنيتي پيش��گيرانه سرقت داش��تند، مي رفتيم و سرقت 
مي كرديم و روزهاي پنج ش��نبه و جمعه هم كه ش��لوغ تر بود به چند فروشگاه 
دستبرد مي زديم . همدستانم حواس فروش��ندگان را پرت مي كردند و من هم 
از فرصت استفاده مي كردم و پنج  تا شش  مانتو سرقت مي كردم و از مغازه خارج 

مي شدم و همدستانم نيز دقايقي بعد از فروشگاه خارج مي شدند. 
پس از سرقت هر مانتو را به قيمت 80 تا 90 هزار تومان به مالخري مي فروختيم 

و با پول آن شيشه و هرويين مي خريديم و مصرف مي كرديم. 
سرهنگ رس��ول بهرامي، رئيس كانتري 128 تهران نو با اعام اين خبر گفت: 
متهم با قرار قانوني روانه زندان ش��د و تاش براي دستگيري همدستان متهم 

ادامه دارد. 
 

ته�ران  ش�مال  در  خان�ه اش  پش�ت بام  از  پزش�كي  م�رد 
باخ�ت.  ج�ان  و  ش�د  پ�رت  پايي�ن  ب�ه  مرم�وزي  ط�رز  ب�ه 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 10:35  صبح روز پنج شنبه دهم آبان ماه مأموران 
كانتري ش��هرك غرب با تماس زني از س��قوط مرگبار مرد ميانسالي با خبر و 
راهي محل ش��دند.  مأموران در محل حادثه كه آپارتمان مسكوني در يكي از 
خيابان هاي شهرك غرب بود با جسد مرد 67 ساله اي روبه رو شدند كه به طرز 
مرموزي از پشت بام خانه اش به پايين پرت شده بود. همسر مرد فوت شده گفت: 
من و همسرم هر دو پزشك هستيم. دقايقي قبل از حادثه او براي هواخوري به 
پشت بام رفت كه ناگهان صداي هولناكي به گوشم رسيد. وقتي به بيرون نگاه 
كردم، ديدم شوهرم به پايين پرتاب ش��ده و جان باخته است. همزمان با ادامه 
تحقيقات درباره اين حادثه جسد پزشك ميانسال براي انجام آزمايش هاي ازم 

به پزشكي قانوني فرستاده شد. 

پنج�ره  شيش�ه  ك�ردن  تميي�ز  هن�گام  14 س�اله اي  دخت�ر 
خانه ش�ان از طبق�ه چه�ارم ب�ه پايي�ن س�قوط ك�رد و ج�ان باخ�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 13:11  بعد از ظهر روز پنج ش��نبه دهم آبان ماه 
مأموران كانتري فلسطين با تماس شهروندي از سقوط مرگبار دختر نوجواني 
با خبر و راهي محل ش��دند. مأموران در محل حادثه با جسد دختر 14 ساله اي 
روبه رو شدند كه از پنجره خانه شان در طبقه چهارم ساختمان مسكوني به پايين 
سقوط كرده و به كام مرگ رفته است. بررسي ها حكايت از اين داشت دختر فوت 
شده در حال تمييز كردن شيشه پنجره خانه شان بوده كه پايش سر خورده و به 

پايين سقوط كرده است. 

سارق مانتوهاي شرق پايتخت 
به دام افتاد 

  مرگ مشكوك پزشك 
بررسي مي شود 

 مرگ دلخراش
 دختر 14 ساله 

سازمان بهداش��ت جهاني اعتياد 
به بازي هاي رايانه اي را در دس��ته 
مشكات سامت روان سال 2018 
عنوان كرده است. بي شك اين نوع 
بازي ها بر جس��م و ذه��ن افراد به 
ويژه كودكان و نوجوانان تأثير گذار 

است. 
 ام��روزه بازي ه��اي رايانه اي يكي 
از محبوب تري��ن بازي ه��ا بي��ن 
نوجوانان اس��ت كه بخش اعظمي 
از س��رگرمي هاي امروزي آنان را 

شامل مي شود. 
بر اس��اس يك گزارش بين المللي در جهان 65 درصد از خانواده ها 
يكي از اعضاي نوجوان شان به طور ميانگين حداقل سه ساعت در 

هفته به بازي هاي رايانه اي مشغول هستند. 
تحليل هاي صورت گرفته نش��ان مي دهد ارتباط مستقيمي بين 
اعتياد به بازي هاي اكشن رايانه اي و ارتكاب رفتارهاي خشونت آميز 
وجود دارد. اين نوع اعتي��اد تأثيرات قابل توجه��ي در رفتارهاي 
نوجوان در خانواده، مدرس��ه و محيط هاي اجتماعي مي گذارد و 
وي را اس��ير توهمات واهي مي كند كه منتج ب��ه توليد هيجانات 
كاذب مي كند كه روح ماجراجويي و رفتارهاي پرخاشگرانه را در 

وي مي پروراند. 
نظريه همنشيني افتراقي كه از نظريات مهم در علم جرم شناسي 
اس��ت بر اين نكته تأكيد دارد كه افراد تأثير بسياري از همنشيني 
با يكديگر به نسبت مدت زماني كه در كنارهم هستند، مي گيرند. 
امروزه نظ��ر به اينكه خانواده ها به مانند س��ابق همنش��يني هاي 
خانوادگي ندارند و فضاي مجازي جايگزين آن شده و محتواهاي 
آن همنشين اعضاي خانواده ها شده است بحث همنشيني افتراقي 

مجازي را مي توان مطرح كرد. 
بازي هاي رايان��ه اي نيز يكي از اين همنش��يني ها ب��ا كودكان و 
نوجوانان شده است كه خطرات بسياري را بدنبال دارد كه مهمترين 
آن اختاات ناشي از آن است )game disording( كه در جهان 

تهديدي براي سامت افراد به ويژه نوجوانان محسوب مي شود. 
زماني كه در بعضي خانواده ها زمان گفت و گو ها بين يكديگر و نيز 
زمان حضور والدين بااخص پ��دران در محيط خانه كاهش يافته 
است فرزندان گرايش بيش��تري به دنياي مجازي پيدا كرده اند و 
همنشيني با آن را برگزيده اند و قطعاً از آن تأثير پذير خواهند شد. 
نظارت و كنترل بيش��تر بر فرزندان، جايگزيني تفريحات سالم و 
ورزش و همراه ب��ودن با آنان و دورك��ردن فرصت هاي جرم قطعاً 
از مؤلفه هايي است كه خشونت ورزي متأثر از اعتياد به بازي هاي 

رايانه اي را از آنان دور خواهد كرد. 

پس�ر جوان�ي در ش�مال ته�ران ب�ا تأثي�ر از بازي ه�اي 
رايان�ه اي چن�د ش�هروند را از بالك�ن خانه ش�ان ه�دف 
گلول�ه تفن�گ س�اچمه اي ق�رار داد و زخم�ي ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، روز پنج شنبه 10 آبان ماه مأموران كانتري 163 
ولنجك با تماس شهروندي از زخمي شدن سه عابر پياده با شليك تفنگ 
ساچمه اي با خبر و راهي محل شدند. بررسي ها نشان داد سه شهروند در 
حال عبور از خيابان بوده اند كه با اصابت گلوله هاي تفنگ ساچمه اي از 

ناحيه سر و دست زخمي شده اند. 
مأموران در بررس��ي فني و ميداني دريافتند نوجواني 15 ساله از 
بالكن طبقه هفت يك برج مسكوني با يك تفنگ ساچمه اي اقدام به 

تيراندازي به سمت عابران كرده است. 
 تحقيقات بعدي پليس��ي حكايت از اين داش��ت اين نوجوان تك 
فرزند بوده و پدر و مادرش ش��اغل و به ناچار س��اعاتي از روز را به 
تنهايي سپري مي كند و بنا بر اظهاراتش، عاقه زيادي به بازي هاي 
رايانه اي دارد و روزانه چهارس��اعت مش��غول بازي هاي رايانه اي 
خشن و جنگي است و تمايل داش��ته در واقعيت موضوع بازي ها 
را اجرا كند و با همين انگيزه با اس��لحه پدرش به س��مت عابران 

تيراندازي كرده است. 
سرهنگ محمدباقر قدم زاده، رئيس كانتري 163 ولنجك با بيان 
اينكه پرونده پس از تكميل، براي سير مراحل قانوني تحويل مقام 
محترم قضايي خواهد شد، گفت: والدين مسئول رفتار كودكان و 
نوجوانان خود هستند و توصيه مي شود با كنترل و مديريت آنان 
از نهادينه شدن خشونت در آنان پيشگيري كنند و حتي اامكان 
فرزندان خود را تنها نگذارند و اش��ياء خطرناك را از دسترس آنان 

دور كنند. 

شليك به عابران به سبك 
بازي هاي رايانه اي 

یادداشت 

دو  هولن�اك  حادث�ه اي  در  ك�ه  بوكس�وري  م�رد 
دخت�ر جوان�ش و پ�در زن و م�ادر زن�ش را ب�ه قت�ل 
رس�انده ب�ود، آخري�ن جزئي�ات ماج�را را ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، متهم كه مرد 47 ساله اي به نام كمال است 
نيمه شب سه شنبه 24 مهر ماه امس��ال به خاطر اينكه همسرش از 
خانه قهر كرده بود در اقدامي هولناك دو دختر 19 و 17 ساله اش و 
پدر زن و مادر زن 79 و 70 ساله اش را به قتل رساند. پس از اين حادثه 
اولياي دم براي قاتل درخواست قصاص دادند و پزشكي قانوني هم 
صحت روحي و رواني متهم را هنگام حادثه تأييد كرد. متهم صبح 
ديروز براي بازجويي به دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد و با 

اظهار پشيماني به جرم خود اقرار كرد. 
گفت وگو با متهم 

روي صندلي نشسته است. گاهي سرش را پايين مي گيرد و گاهي هم 
به در و ديوار خيره مي شود. وقتي درباره حادثه از او سؤال مي كني 
اشك از چشمانش جاري مي شود و گريه امانش نمي دهد. به گفته 
خودش دخترانش را خيلي دوست داشته و از كشتن آنها پشيمان 

است، اما با گريه مي گويد كه پشيماني فايده اي ندارد. 
با همسرت اختاف داشتي ؟ 

بله اختاف داشتم. 
چرا طاق ندادي ؟ 

او چهار سال قبل به خاطر اختاف خانوادگي كه داشتيم از من جدا 
شد اما دقيقاً چهار روز بعد داخل پاركي با من قرار گذاشت و گفت 
طاقت دوري دخترانش را ندارد و دوباره رجوع كرد و با هم ش��روع 

به زندگي كرديم. 
شما همسرت را كتك مي زدي ؟ 

من همسرم را دوست داش��تم اما درگيري هم داشتيم و گاهي هم 
او مرا كتك مي زد. چون او ورزش كنگ فو مي رفت و مي توانست از 

خودش دفاع كند. 
چه شد كه از خانه قهر كرد و رفت ؟ 

دقيق نمي دانم، اما هفت روز قبل از حادث��ه او همراه دخترم براي 
شركت در جلس��ه اولياي مربيان به مدرس��ه رفت. وقتي دخترم 
برگش��ت تنها بود و گفت مادرش به خانه مادر بزرگش رفته است. 

20 يا 30 بار با او تماس گرفتم اما جواب نداد تا جايي كه دخترم گفت 
بي خيال باش��م و ديگر با مادرش تماس نگيرم. بعد از اين به خانه 
مادرش رفتم اما آنجا نبود كه بعداً فهميدم به خانه برادرش در كرج 
رفته است، اما مادر و پدرش به من نگفتند. دوست داشتم او به خانه 
برگردد و براي اينكه او را برگردانم حدود 3 هزار پيام به گوشي اش 

فرستادم اما همسرم جوابي نداد. 
چرا مرتكب قتل شدي ؟ 

حرف هاي مادر زنم مرا عصباني كرد. 
چه گفت ؟

آن شب قصد داشتم به ش��مال بروم به همين خاطر دخترم براي 
اينكه تنها نباش��ند از مادر بزرگ و پدر بزرگش خواست پيش آنها 
بياين��د. وقتي به خانه ما آمدند از مادر زنم س��ؤال كردم همس��رم 
كجاس��ت كه جواب بدي داد و مرا عصباني كرد و احس��اس كردم 
به آخر خط رسيده ام كه تصميم گرفتم به زندگي خودم و اعضاي 
خانواده ام پايان بدهم. از طرفي هم آن شب 40 عدد قرص خورده 
بودم كه حالم خيلي بد بود و تصميم گرفتم آنها را مس��موم كنم و 
همگي بميريم. من خودم از ش��ير موز آلوده خوردم اما بدن من به 
قرص ها عادت داشت. وقتي هم مرتكب قتل شدم بيش از 300 عدد 
قرص خوردم و رگ دستم را با چاقو زدم تا به زندگي ام پايان بدهم 
كه برادرم زنگ خانه ام را زد و مرا منصرف ك��رد و بعد هم با هم به 

اداره پليس رفتيم. 
اان چه حسي داري ؟

به خاطر قتل دخترانم خيلي پشيمانم. 

آخرين جزئيات قتل 4 عضو يك خانواده 

سرهنگ كيوان ظهيري
رئيس پليس پيشگيري 
تهران بزرگ
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  خشونت نوجوانان  
و بازي هاي رايانه اي

م�رد جوان�ي كه مته�م اس�ت همس�رش را از 
داخ�ل كامي�ون ب�ه بي�رون پ�رت ك�رده و به 
قتل رس�انده اس�ت در دادگاه ادع�ا كرد »من 
همس�رم را نكش�تم، او خودكش�ي ك�رد.« 
به گزارش خبرنگار ما، رس��يدگي به اين پرونده از 
24 خرداد س��ال 94 همزمان با شكايت خانواده اي 
از دامادش��ان به اتهام قتل دخترش��ان از س��وي 
كارآگاهان جنايي شهرس��تان پاكدشت آغاز شد. 
نخس��تين بررسي ها نش��ان داد آن روز زن جواني 
به نام پ��ري از داخل خودروي خاور ش��وهرش به 
طرز مرموزي در حوالي مي��دان پارچين به داخل 
خيابان پرت ش��ده و به كام مرگ رفته اس��ت. در 
حالي كه ش��وهر زن جوان مدعي بود همس��رش 
خودش را از ماش��ين به بيرون پرت و خودكش��ي 
كرده است، خانواده زن جوان از دامادشان به اتهام 

قتل شكايت كردند. 
 مادر پ��ري گف��ت: شش س��ال قب��ل بهن��ام به 
خواستگاري دخترم آمد و با هم ازدواج كردند. آنها 
زندگي خوبي نداشتند و هميشه با هم درگير بودند. 
روز حادثه پ��ري خانه ما بود كه ش��وهرش او را به 
شدت كتك زد و بعد هم به زور او را سوار خودرواش 
كرد و همراه پسر پنج ساله اش به نام ايمان از خانه ما 
رفتند. چند ساعت بعد تماس گرفت و گفت دخترم 
خودكش��ي كرده و در بيمارس��تان بستري است. 
وقتي بر بالين دخترم حاضر شدم او در كما بود، اما 
من يقين دارم كه او دخترم را به قتل رسانده چون 
نوه ام ايمان به من گفت كه پ��درش، مادرش را به 

شدت داخل خودرو كتك زده است. 
بدين ترتيب بهنام به اتهام قتل همسرش بازداشت 
ش��د و قاضي پرونده پ��س از تحقيق��ات تكميلي 
كيفرخواس��ت متهم را صادر كرد و پرونده را براي 
رسيدگي به ش��عبه 10 دادگاه كيفري يك استان 

تهران فرستاد. 
صبح ديروز متهم براي محاكمه به شعبه 10 دادگاه 
كيف��ري منتقل ش��د. در ابتداي جلس��ه نماينده 
دادس��تان پس از خواندن كيفرخواس��ت خواهان 
صدور حكم قانوني براي متهم ش��د. در ادامه پدر 
و مادر مقتول براي دامادش��ان درخواست قصاص 
كردند و گفتند حاضرند تفاضل ديه او را پرداخت 

كنند. 
مادر مقتول گفت: بهنام مرد عصباني بود و هميشه 

دخترم را كتك مي زد. روز حادثه قرار بود آنها شام 
خانه ما باش��ند تا اينكه دخترم به خاطر موضوعي 
عصباني شد و سيلي به صورت پسرش زد. پس از 
اين بهنام به طرف دخترم حمله كرد و او را كتك زد 
و بعد هم به زور دست او را گرفت و به داخل ماشين 
برد و گفت امشب تكليف دخترم را روشن مي كند. 
به دنبال آنها رفتم و سعي كردم او را منصرف كنم 
و براي شام بمانند اما او دخترم و نوه ام را با خودش 
برد. نيمه هاي ش��ب با من تم��اس گرفت و گفت 
دخترم خودش را از ماشين به بيرون پرت كرده و 
در بيمارستان بستري است. به او گفتم كار خودت 
را كردي و او هم در جواب من گفت بله اگر مي تواني 
ثابت كن. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن 
اس��ت پري خودكشي كرده باش��د، گفت: دخترم 
خيلي معتقد بود و هميشه به آينده خوشبين بود 
به همين دليل امكان ندارد او خودكشي كرده باشد. 
وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري كه چرا پري 
از شوهرش جدا نشد، گفت: ما در خانواده مان رسم 

جدايي نداريم و به طاق فكر نمي كنيم. 
در ادامه وكي��ل اولياي دم نيز گف��ت: طبق نظريه 
پزشكي قانوني شكستگي هاي عميقي در قسمت 
چپ بدن پري وجود داش��ته اس��ت در صورتي او 
هنگام سوار بر خودرو قسمت چپ بدنش به سمت 
شوهرش بوده است كه حكايت از اين دارد از سوي 
ش��وهرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته اس��ت. 
همچنين پسر مقتول هم در تحقيقات پليسي گفته 
است كه شاهد درگيري پدر و مادرش بوده است به 

همين سبب براي متهم درخواست قصاص دارم. 
س��پس متهم در جايگاه قرار گرفت و باانكار قتل 
همسرش گفت: من همسرم را نكشتم او خودكشي 
كرد. ما با هم اخت��اف داش��تيم و روز حادثه هم 
مشاجره كرديم اما مشاجره ما خيلي طول نكشيد 
و او ساكت شد. ما در راه صبحانه خريديم و در حال 
حركت بودم كه او س��رش را به در تكيه داده بود. 
وقتي در ميدان پيچي��دم ناگهان زنم خودش را از 
ماشين به بيرون پرت كرد به طوريكه من متوجه 
نش��دم چطور در را باز كرد. وي ادام��ه داد: من با 
برادر همسرم اختاف داش��تم چون او هميشه در 
زندگي ما دخالت مي كرد. در ادامه وكاي مدافع 
متهم از وي دفاع كردند و در پايان هم قضات براي 

تصميم گيري در اين خصوص وارد شور شدند. 

همسرم را نكشتم ، خودكشي كرد 



تكان های ناش�ی    گزارش  یک
قت�ل جم�ال  از 
خاش�قجی، روزنامه ن�گار منتقد س�عودی در 
كنسولگری عربس�تان در تركیه، آرام آرام در 
حكومت عربستان در حال نمایان شدن است. 
شاهزاده خالد بن طال، برادر ولید بن طال كه 
نوامب�ر ۲۰۱۷ به اتهام فس�اد ب�ه حكم محمد 
بن سلمان بازداشت شده بود، روز جمعه آزاد شد 
و حاا هم منابع سعودی از آزادی تدریجی سایر 
شاهزادگان، تجار و علمای سعودی خبر می دهند 
كه طی یك س�ال گذش�ته به دس�تور محمد 
بن سلمان دستگیر ش�ده بودند. رئیس جمهور 
تركیه در تازه      تری�ن موضع گیری خود گفته كه 
دستور قتل جمال خاشقجی از عالی      ترین سطح 
در حكومت عربستان صادر شده اما ملك سلمان 
از ش�بهه ارت�كاب ای�ن جنایت خارج اس�ت. 
به گزارش »جوان«، ش��بكه های اجتماعی دیروز 
ویدئوی ورود شاهزاده احمد بن عبدالعزیز تنها برادر 
تنی و زنده ملک سلمان به ریاض را منتشر كردند 
كه صد     ها شاهزاده و مقام بلندپایه سعودی را نشان 
می دهد كه تا پای پله های هواپیما به اس��تقبال او 
رفته اند. احمد بن عبدالعزیز كه تا همین چند هفته 
قبل به دلیل انتقادهای تند از محمد بن سلمان از 
بازگش��ت به ریاض بیم داشت، سه شنبه شب قبل 
در حالی وارد ریاض ش��د كه دهه 70 عمر خود را 

می گذراند. سطح استقبال از او در فرودگاه ریاض در 
حالی كه بسیاری از شاهزادگان به دست بوسی رفته 
بودند، گمانه زنی     ها را درباره تغییر و تحوات جدی در 
عربستان تشدید كرده است. روز جمعه هم شاهزاده 
خالد بن ط��ال برادر ولی��د بن ط��ال آزاد و همه 
ممنوعیت های مربوط به نشست      ها و دیدارهایش 
با شاهزادگان سعودی برداشته ش��د، شاهزاده ای 
كه از ژانویه سال 2017 به دستور محمد بن سلمان 
در بازداش��ت بود. خالد بن طال جزو تجاری بود 
كه به همراه 200 ش��اهزاده و تاجر عربس��تانی در 
هتل ریتزكارلتون چند هفته در بازداشت حكومت 
عربس��تان بود . بن س��لمان از او خواس��ته ب��ود از 
دارایی هایش چشم پوشی كند، درخواستی كه خالد 
هیچ گاه آن را نپذیرفت و بازداش��ت را ترجیح داد. 
عاوه بر آزادی خالد، منابع سعودی دیروز از آزادی 
تدریجی سایر شاهزادگان، تجار و علمای سعودی 
خبر دادند كه طی یک سال گذشته به جرم مخالفت 

یا تأیید نكردن محمد بن سلمان زندانی شده اند. 
   آغاز تنفس مصنوعی بن سلمان

ناظ��ران هم��ه ای��ن تح��وات را نش��ان دهنده 
خارج شدن كنترل اوضاع از دست بن سلمان 33 
ساله می دانند، روندی كه قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی جرقه آن را زده است. 
روزنامه لبنانی البناء به نقل از یک منبع بلندپایه 
اروپایی نوشت كه طبق برنامه هماهنگ شده بین 

لندن و واشنگتن، محمد بن س��لمان به زودی از 
وایتعهدی در حكومت س��عودی ساقط و احمد 
ولیعهد و محمد بن نایف جانشین ولیعهد می شود. 
البناء نوش��ت: به گفته یک منب��ع آگاه اروپایی، 
بن سلمان غرق ش��ده و چیزی نمانده عربستان 
هم با او غرق شود؛ تاش های نتانیاهو هم، به رغم 
كاهش فرصت ها، تنفس مصنوعی برای بن سلمان 
است. البناء نوشت: به رغم دشواری مأموریت احمد 
بن عبدالعزیز، فرصت برای این شاهزاده سعودی 
بسیار مناسب است. منبع اروپایی در گفت وگو با 
این روزنامه لبنانی با اش��اره به اینكه عربستان با 
مأموریت احمد بن عبدالعزیز مراحل مهم و جدی 
را پیش رو دارد، اظهار داشت: انتظار می رود نقشه 
مشترک لندن و واشنگتن با پشتیبانی شاهزاده 
احمد بن عبدالعزیز، برادر ملک سلمان و آخرین 
فرزند بنیانگذار عربستان از بین هفت برادر سدیری 
آماده اجرا باشد و طی س��اعات یا هفته پیش رو 
ش��اهد اتفاقات تازه ای در دایره سیاسی حكومت 
عربستان باشیم. روزنامه القدس العربی چاپ لندن 
نیز نوشت كه به نظر می رسد شاهزاده های برجسته 
سعودی بعد از اینكه محمد بن سلمان آنها را تحت 
كنترل شدید قرار داده و نشست های میان آنها را 
ممنوع كرده بود حاا برای تبادل نظر درباره آینده 
عربس��تان و س��لطنت بتوانند با یكدیگر ماقات 
و دیدار داشته باشند. ش��اهزاده ریم، دختر ولید 

بن طال، شاهزاده میلیاردر سعودی طی دو روز 
گذشته مجموعه عكس      هایی از عموی خود یعنی 
خالد بن طال با مضمون » خدا را سپاس به خاطر 
سامتی ات « منتشر كرد. او عكس      هایی از برادرش 
خالد و پسرش در بیمارستان منتشر كرد و نوشت: 
خدا شما را حفظ كند. شاهزاده محمد بن خالد نیز 
دو تصویر از پدر و مادرش با این جمله منتشر كرد 

» خدا را شكر به خاطر سامتی اش.«
   تیر خاص اردوغان

»نیویوركر « در مطلبی به گمانه زنی درباره تحوات 
داخلی عربستان سعودی در واكنش به قتل جمال 
خاش��قجی منتقد و روزنامه نگار سعودی پرداخت 
و پیش بینی ك��رد كه منفعل ب��ودن دونالد ترامپ 
رئیس جمهور امریكا در قبال اتهام دس��ت داشتن 
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در این جنایت و در 
عین  حال، تمایل بسیاری از شاهزادگان زخم خورده 
س��عودی برای انتقام جویی از وی نشانگر آغاز دوره 
جدید و پرمخاطره ای برای خاندان س��لطنتی و در 
نهایت عربستان سعودی است. همزمان، فشار     ها برای 
اعتراف به دستور قتل خاشقجی در باا     ترین سطوح 
سیاسی عربستان در حال تشدید شدن است. رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور تركیه جمعه شب در 
یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست نوشت: می دانیم 
مرتكبان قتل در بین 1۸ بازداش��تی در عربس��تان 
هس��تند و همچنین می دانیم این اف��راد به منظور 
اجرای اوامر صادره به آنها به تركیه آمدند و خاشقجی 
را كش��تند و كش��ور را ترک كردند. رئیس جمهور 
تركیه افزود: ما نهایتاً می دانیم كه این دستور از سوی 
عالی      ترین سطح در دولت عربستان صادر شده اما در 
عین حال افزود هرگز احساس نكردیم ملک سلمان، 
پادشاه عربستان این دستور را داده باشد. وی گفت: 
براساس این داده هیچ دلیلی نمی بینم بگویم ملک 
سلمان دس��تور قتل او را صادر كرده باشد و قتل او 
را بیانگر سیاست رسمی عربستان نمی دانم و از این 
رو پنداش��تن اینكه قتل خاشقجی مشكلی بین دو 
كشور ایجاد می كند، تصور غلطی است. همچنین 
بیش از 100 ش��خصیت صاحب نام بین المللی در 
عرصه های ادبی، هنری، رسانه ای و جامعه مدنی در 
نامه ای سرگشاده از آنتونیو گوترش، دبیركل سازمان 
ملل خواستند تحقیقات مستقلی درباره قتل جمال 
خاش��قجی آغاز كند. در این نامه آمده اس��ت: قتل 
وحشیانه یک روزنامه نگار در خاک بیگانه نقض آشكار 
حقوق بشر و افزایش نگرانی درباره سركوب مخالفان 
عربستان است كه ریاض طی سال های اخیر تعدادی 
از آنها را از جمله نویسندگان، روزنامه نگاران و فعاان 
حقوق بشری در یک حمله كوبنده علیه آزادی بیان 
بازداشت كرده است. هنرمندان در این نامه از گوترش 
خواستند، تحقیقات مستقلی درباره مسئله خاشقجی 
داشته باشند، به ویژه اینكه مسئوان تركیه می گویند 
درخصوص قطعه قطعه كردن جس��د او به دس��ت 

گروهی از قاتان سعودی ادله و شواهدی دارند.

 یک رس�انه امریکایی گ�زارش داده گروهی 
از سیاس�تمداران ایران س�تیز چه در داخل و 
چه بیرون از دول�ت ترامپ، بع�د از فهمیدن 
اینکه راهب�رد تحریمی امریکا با فش�ارهای 
وعده  داده  ش�ده فاصله زی�ادی دارد، ناامید 
ش�ده اند. با این ح�ال رئیس جمه�ور امریکا 
دست از لفاظی خود برنداشت و در سخنرانی 
خود در جمع حامیانش در ایالت »ویرجینیای 
غربی« به تمجی�د از اق�دام غیرقانونی و ضد 
ایرانی دولتش در زمینه بازگرداندن تحریم     ها 
پرداخت و البته دوباره دعوت به توافقی نو کرد. 
ان بی س��ی نیوز به نق��ل از پنج منب��ع آگاه بامداد 
     شنبه با بیان اینكه مش��اور امنیت ملی كاخ سفید 
و سیاس��تمداران دیگری كه خواستار اعمال فشار 
حداكثری علیه ایران بودند از عقب نش��ینی های 
دولت امریكا در اجرای تحریم     ها دلس��رد شده اند،  
نوش��ت: جان بولتون، مش��اور امنی��ت ملی كاخ 
س��فید و عده ای دیگر از سیاستمداران همسو با او 
خواس��تار آن بودند كه كمتری��ن معافیت     ها برای 
اعمال تحریم های بخش نفت ایران در نظر گرفته 
شود.  دولت ترامپ از چند ماه پیش گفته بود ازم 
است تمامی كش��ور    ها كل واردات نفت از ایران را 
متوقف كنن��د، در غیر این صورت ب��ا تحریم های 
امریكا مواجه خواهند ش��د. اما بااخ��ره »مایک 
پمپئو«، وزیر خارجه امری��كا در كنفرانس خبری 
روز جمعه اعام كرد هشت كشور از معافیت های 
تحریم��ی در اجرای تحریم     ها برخ��وردار خواهند 
ش��د.  به عاوه، دولت امری��كا روز جمعه از موضع 
قبلی خود مبنی بر قطع ارتباط ایران با س��وئیفت 
عقب نشست. »استیو منوچین«، وزیر خزانه داری 
امریكا گفت دولت این كشور در حال تهیه فهرستی 
از بانک های ایرانی است كه ارتباط شان با سوئیفت 
قطع خواهد شد. او به رغم این اذعان كرد اجازه داده 
خواهد شد برخی از مبادات مالی ایران از طریق این 
سامانه انجام شود.   واشنگتن اگزماینر روز پنج  شنبه 
گزارش داده بود جان بولت��ون برنامه اولیه خود را 
برای قرائت بیانیه ترامپ درباره تحریم های ایران 
لغو كرده و در مراسم روز جمعه حاضر نخواهد شد.  
واشنگتن اگزماینر دلیل این موضوع را به سرخورده 
ش��دن او از نرم ش��دن مواضع دولت ترامپ برای 
اجرای تحریم     ها علیه ایران نسبت داده بود. بولتون 
در جلسه رونمایی از تحریم های ایران حاضر نبود.  

یک سخنگوی ش��ورای امنیت ملی امریكا درباره 
دیدگاه های ج��ان بولتون در خص��وص تحریم     ها 
اظهارنظر نكرد و به ان بی سی نیوز گفت: »ما درباره 
رایزنی های داخل��ی اظهارنظ��ر نمی كنیم.« این 
برداشت كه دولت ترامپ از راهبرد فشار حداكثری 
علیه ایران عقب نشسته، متحدان ترامپ در كنگره را 
هم خشمگین كرده است.  لیندسی گراهام، نماینده 
جمهوریخواه امریكا از نحوه اجرای تحریم     ها علیه 
ایران انتقاد كرد و گفت: »امریكا بایس��تی در برابر 
حكومت ایران محكم بایس��تد.« وی در بیانیه ای 
گفت: »من نیز همانند همكارانم از مدارا در خصوص 
تحریم های ایران نگرانم.« تد كروز، دیگر نماینده 
جمهوریخواه امریكایی ه��م در بیانیه ای از اعطای 
معافیت های تحریمی به هشت كشور و عدم قطع 
ارتباط ایران با سوئیفت ابراز نگرانی كرد.  او نوشت: 
»من چش��م به راه این هس��تم كه با همكارانم در 
كنگره، به صورت فراحزبی همكاری كرده و قانونی 
را برای تضمین فشار حداكثری علیه ایران تصویب 
كنیم.« این در حالی است كه »مایک پمپئو«، وزیر 
خارجه و »استیو منوچین«، وزیر خزانه داری امریكا 
روز جمعه در جمع خبرن��گاران اعام كرده بودند 
تمامی تحریم های رفع شده ذیل برجام علیه ایران 

از روز دو    شنبه احیا خواهند شد. 
    هم لفاظی هم دعوت به توافق نو

رئیس جمهور امریكا قبل از آنكه برای سخنرانی به 

ایالت ویرجینیای غربی برود، با صدور بیانیه ای درباره 
بازگشت تحریم ها مدعی شد: »امریكا همچنان آماده 
حصول به یک توافق نو و جامع تر با ایران اس��ت اما 
تا آن زمان تحریم های تاریخی ما با تمام توان باقی 
خواهند ماند.« دونالد ترامپ لفاظی اش را حتی در 
آستانه سوار شدن به هواپیما به مقصد »ویرجینیای 
غربی« ر    ها  نكرد و گفت : »تحریم     هایی بسیار جدی 
هستند. خیلی شدید هستند. تشدید هم خواهند 
ش��د. همان طور كه می دانید تحریم     ها علیه ایران 
در حال شروع شدن هس��تند و ایران ضربه بزرگی 
می خورد.« ترامپ همچنین بامداد روز      ش��نبه به 
وقت تهران در سخنرانی در میان تجمع انتخاباتی 
هواداران��ش در ویرجینیای غربی بدون اش��اره به 
عقب نش��ینی از مواضع قبلی اش درب��اره به صفر 
رس��اندن نفت ایران گفت : »من امریكا را از توافق 
هسته ای فاجعه بار و یک طرفه ایران خارج كردم و 
همین امروز ما همه تحریم     هایی را كه بر اساس آن 
توافق وحشتناک برداشته شده بودند، دوباره اعمال 
كردیم. ما حاا سفت وسخت     ترین تحریم     ها را علیه 

رژیم فاسد ایران داریم.«
   آغاز قریب الوقوع سازوكار مالی اروپا 

فدری��كا موگرینی، مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادی��ه اروپ��ا و وزرای خارجه آلمان، س��وئد و 
دانم��ارک در گفت وگوی تلفنی جمعه ش��ب با 
وزی��ر امور خارجه كش��ورمان با تأكی��د بر تعهد 

خود ب��رای حفظ كانال های مالی ب��ا ایران اعام 
كردند كه سازوكار ویژه مالی اروپا ظرف روزهای 
آینده رس��ماً ثبت و آغاز به كار می كند.  عاوه بر 
این در گفت وگ��و با وزیر ام��ور خارجه دانمارک 
همچنین طرفین در خصوص ادعای اخیر پلیس 
آن كش��ور مبنی بر انجام عملیات تروریستی در 
دانمارک گفت وگ��و كردند.  وزیر ام��ور خارجه 
كش��ورمان با رد ای��ن ادعاهای واه��ی، به تاش 
آش��كار رژیم صهیونیس��تی برای تخریب روابط 
ایران و كشورهای اروپایی و از بین بردن ابتكارات 
اروپا برای حفظ برجام اشاره و آمادگی كشورمان 
را برای همكاری با مقام��ات امنیتی دانمارک به 
منظور روشن س��ازی ابعاد مختلف این دسیسه 
و كش��ف حقیقت اعام ك��رد.  ظری��ف در عین 
حال مس��ئولیت دولت دانمارک را برای تعقیب 
و دس��تگیری عوامل گروهک تروریس��تی كه به 
دخالت در حمله تروریس��تی اهواز اعتراف كرده 
و مسئولیت آن را پذیرفته اند، یادآور شد و اقدام 
دولت دانمارک را برای حمایت از این افراد به رغم 
اذعان صریح به مس��ئولیت عملیات تروریستی 

اخیر در اهواز غیرقابل قبول دانست. 
   تایوان امیدواربه معاف شدن 

رس��انه های تایوانی ش��ركت دولت��ی نفت این 
كش��ور درباره مش��مول ش��دن تایوان در زمره 
دریافت كنندگان معافی��ت امریكا از تحریم های 
نفتی ایران اب��راز امیدواری كرده  اند.  به نوش��ته 
پایگاه »تایوان نیوز«، شركت دولتی نفت تایوان 
)CPC Corporation( اع��ام كرده كه 
هنوز به این شركت اطاعاتی درباره اینكه مشمول 
كشورهای معاف شده از تحریم های نفتی امریكا 
علیه ایران است، نرسیده اس��ت.  شركت دولتی 
نفت تایوان ابراز امیدواری كرده كه مشمول این 
معافیت از تحریم     ها ش��ود و انج��ام چنین كاری 
توس��ط امریكا را »اقدامی مثبت« خوانده است.  
در گ��زارش »تایوان نیوز« آمده اس��ت: »تایوان 
تقریباً همه نیاز گاز و نفت خود را از كش��ورهای 
خارجی وارد می كند.« بنا بر اعام شركت دولتی 
نفت تایوان، سال گذشته 4 میلیون بشكه نفت از 
ایران وارد شده كه این رقم معادل 2/۸6درصد از 
مجموع كل واردات نفتی تایوان بوده اما در سال 
جاری با توجه به تحریم ه��ای امریكا، این رقم به 

نصف كاهش خواهد یافت. 
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سيدرحيماری

یأس موافقان »تحریم حداکثری« از اثربخشی تحریم های امریکا
ان بی سی نیوز از ناامیدی بولتون از امکان تحریم کامل نفتی روایت کرد

مخالفان بن سلمان تحت فشار قتل خاشقجی تدریجاً در حال آزاد شدن هستند

زلزله زیرپوستی در حكومت عربستان

  گزارش  2

 »تاج و تخت« ترامپ
 در گرو تحریم ایران

مایک پمپئو و اس��تیو منوچین، وزرای خارجه و خزانه داری امریكا، روز 
جمعه دوم نوامبر در یک كنفرانس مطبوعاتی تلفنی ش��ركت كردند تا 
ش��روع دور جدید تحریم های امریكا علیه ایران را از تاریخ پنجم نوامبر 
اعام كنند؛ تحریم     هایی كه طبق برجام از س��ه س��ال قبل معلق شده 
بودند و حاا دولت امریكا قصد بازگرداندن آنه��ا را دارد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریكا، كمی بعد بیانیه و پیام توئیتری را منتشر كرد تا او هم 
در اعام بازگشت تحریم     ها مشاركت داشته باشد و به نوعی موضع و برنامه 
خود را در قبال بازگشت تحریم     ها بیان كرده باشد كه مجموعه ای از تكرار 
ادعاهای قبل علیه ایران و انتظار بی پاسخش برای انجام دور جدیدی از 
مذاكرات با ایران بود. در این میان، تصویری بیش از هر چیز مورد توجه 
افكار عمومی قرار گرفته كه ترامپ در صفحه توئیتری خود منتشر كرده 
و در آن عكس خود را با الهام از مجموعه تلویزیونی »بازی تاج و تخت « و 

این پیام منتشر كرده است: »تحریم     ها در راهند؛ 5 نوامبر.«
این تصویر به جای اینكه از سوی افكار عمومی جدی گرفته شود، مورد 
تمس��خر قرار گرفته و كاربران در ش��بكه های اجتماعی از آن به عنوان 
دس��تمایه ای برای بیان حمات تند علی��ه ترامپ اس��تفاده كرده اند. 
»كیفرخواس��ت در راه است«، »مولر در راه اس��ت« و »استیضاح در راه 
است« از جمله همین موارد اس��ت كه كاربران با تمسخر ترامپ یادآور 
ش��رایط او در برابر روند تحقیقات رابرت مولر، ب��ازرس تحقیقات ویژه 
مداخات روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریكا، شده اند 
و اینكه بركناری او از ریاس��ت جمهوری امریكا محتمل است. در واقع، 
تمس��خر آن پیام توئیتری بیش از هر چیز به دلیل اشتباه عجیب خود 
ترامپ است كه از وایت واكر    ها یا كاراكتر منفی آن سریال الهام گرفته و 
به همین جهت هم یكی از كاربر    ها پرس��یده: »آیا باید كسی به او بگوید 
كه وایت واكر    ها آدم های بدی بودند؟« شروع تحریم     ها در حالی به این 
صورت با تمس��خر ترامپ شروع ش��ده كه به نظر می رسد دولت ترامپ 
نتوانست به وعده خود برای شروع دور جدیدی از سخت     ترین تحریم     ها 
علیه ایران عمل كند؛ وعده ای كه ترام��پ و یارانش مثل پمپئو یا جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی امریكا، از زمان خارج شدن از برجام عمل به 
آن را تكرار كرده اند. به جای عمل به این وعده، پمپئو و منوچین در آن 
كنفرانس تلفنی دور جدید تحریم     ها را با دو عقب نشینی قابل توجه اعام 
كردند. عقب نشینی اول مربوط به تحریم نفتی ایران می شود كه به جای 
عمل به وعده اولیه به صفر رساندن صادرات ایران، پمپئو معافیت هشت 
كشور از تحریم های نفتی را اعام كرده كه برخی از آنها مثل چین، هند 
و كره جنوبی مشتریان عمده نفت ایران هستند. مورد دوم معامله بانكی 
با ایران از طریق سوئیفت اس��ت كه برخاف وعده قبلی، حاا منوچین 

تخفیف     هایی را در این زمینه اعام كرده است. 
هر دو مورد آشكارا عقب نشینی دولت ترامپ از وعده  قبلی برای اجرای 
بیشترین سطح تحریم بر ایران است و این موضوع آن قدر روشن است كه 
این دولت مجبور به توجیه شده است. همان گونه كه رویترز گزارش كرده؛ 
منوچین و برخی از مخالفان تحریم های شدید امریكا علیه ایران دو دلیل 
عمده را برای مخالفت خود مطرح كرده اند. دلیل نخست عدم همراهی 
اتحادیه اروپا، چین و روسیه با امریكا در این دور از تحریم     ها است كه به 
نظر این طیف در دولت امریكا، این موضوع می تواند بر اصرار به تحریم های 
حداكثری تأثیر منفی گذاش��ته و حتی موجب انزوای امریكا در سطح 
بین الملل شود. منوچین و همفكرانش معتقدند كه می توان با عقب نشینی 
و كاهش سطح تحریم     ها امید به همراهی برخی از این كشور    ها را داد تا 
امریكا دچار انزوا نشود. عاوه بر این، منوچین و همفكرانش نگران راهكار 
مالی جایگزین سوئیفت هستند كه اتحادیه اروپا وعده انجام آن را داده 
و می تواند موجب ایجاد مسیر ارتباطات مالی مستقل از نفوذ دار امریكا 
شود. در واقع، این طیف ترس از آن دارند كه با اصرار بر حذف كامل ایران 
از سوئیفت در عمل اتحادیه اروپا به سمت گزینه جایگزین سوق داده شود 
كه می تواند در درازمدت منجر به تضعیف سلطه دار در بازارهای جهانی 
ش��ود. خبرگزاری رویترز، در این مورد نظر یكی از س��خنگویان وزارت 
خارجه فرانسه را نقل كرده كه گزینه مالی جایگزین برای اروپا اهمیتی 
بیش از مناسبات مالی با ایران دارد و اروپا با این گزینه به دنبال حمایت از 
شركت     ها و مؤسسات مالی و اقتصادی خود در معامات بین الملل است. 
از سوی دیگر، باید به واقعیت بازار جهانی نفت توجه كرد كه اصل به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران تنها به صورت شعار قابل بیان است اما جایی 
در بازار نفت ن��دارد و در نهایت هم، دولت امریكا مجبور ش��ده به عمده 
خریداران نفت تخفیف های تحریمی بدهد. به نظر می رسد كه ترامپ با 
وجود انتشار آن پیام توئیتری نظر این طیف را در دولت خود قبول كرده و 
اجازه داده نظر آنها در كنفرانس تلفنی به عنوان سیاست اجرایی دولتش 
برای شروع تحریم     ها اعام ش��ود. در مقابل، بولتون و تندرو    هایی مثل 
سناتور لیندسی گراهام و تد كروز از این تصمیم ترامپ سرخورده شده اند 
و به گزارش تارنمای واشنگتن اگزامایر، بولتون آن قدر سرخورده بود كه 
حاضر نشد طبق برنامه قبلی همراه با پمپئو و منوچین در كنفرانس تلفنی 
شركت كند تا بیانیه ترامپ را قرائت كند. این طیف امید زیادی به هیاهوی 
ترامپ برای شروع دور جدید تحریم     ها داشتند اما واقعیت این است كه 
شروع تحریم     ها تا اینجای كار با تمسخر كاربران در شبكه های اجتماعی، 
عقب نش��ینی از وعده های اولیه و تردید    ها در انجام شدید     ترین سطح از 

فشار بر ایران همراه شده است.
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  سفارت ایران به فارسی زبانان مشاوره می دهد 
سفیر ایران در لندن گفت كه این سفارتخانه وكیل مجربی را برای مشاوره 
حقوقی به كاركنان شبكه های فارسی زبان مستقر در انگلیس كه قصد 
قطع همكاری با این ش��بكه     ها را دارند، در نظر گرفته است. به گزارش 
فارس، حمید بعیدی نژاد در صفحه توئیترش نوشت: »با افشای وابستگی 
شبكه های فارسی زبان مس��تقر در انگلیس به ویژه ایران اینترنشنال، 
برخی از كاركنان در تماس با سفارت در لندن، از تهدیدات حقوقی توسط 

این شبكه     ها در صورت قطع همكار ی     ها ابراز نگرانی كرده اند.«
-------------------------------------------------------------

  نگرانی تل آویو از افزایش جمعیت مصری    ها در سینا
 رسانه های رژیم صهیونیستی فاش كردند دولت عبدالفتاح السیسی برای 
اجرای طرح راهبردی بزرگی در سینا تاش می كند كه اجرای آن تا سال 
2027 میادی طول می كشد. روزنامه یدیعوت آحارانوت در این باره نوشت 
مصر برای افزایش جمعیت ساكنان سینا تا شش برابر تاش می كند تا به 
3 میلیون و 500 هزار نفر در س��ال 2027 میادی برسد تا امكان اسكان 
۸میلیون مصری تا سال 2052 میادی فراهم شود. یرون فریدمن تحلیلگر 
امور عربی روزنامه یدیعوت درباره این طرح هشدار داده و تأكید كرده است 
این طرح ممكن است به معضل امنیتی بزرگی برای اسرائیل تبدیل شود، به 
ویژه در سایه پایبند نبودن مصر به هیچ یک از مفاد توافقنامه صلح با تل آویو 

كه یكی از مهم  ترین این بند    ها این بود كه سینا عاری از ساح باقی بماند. 
-------------------------------------------------------------

  رزمایش ضد ایرانی 6 كشور عربی در مصر 
نیروهای شش كشور عربی برای انجام یک مانور نظامی به نام » سپر1 « 
در مصر گرد آمده اند. مانوری كه در آن نیروهای زمینی، هوایی و دریایی 
عربستان س��عودی، مصر، امارات متحده عربی، كویت، بحرین و اردن 
شركت دارند. به باور كارشناس��ان هدف این مانور روشن است؛ ایجاد 
اتحادی نظامی در برابر جمهوری اس��امی ایران. امریكا در تدارک این 
مانور نقش محوری داشته است. روزنامه » ااهرام«، نزدیک به دولت مصر 
و چاپ قاهره، نوشته است كه عملیات » سپر عربی 1 « بزرگ ترین مانور 

عربی است. لبنان و مراكش به عنوان ناظر در این مانور شركت دارند. 
-------------------------------------------------------------

  بحرین دستور سفر بعدی نتانیاهو  است
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد از س��فر به عمان حاا قصد دارد به 
بحرین برود.  به گزارش ایسنا،  ش��بكه 10 اسرائیل از قول ژنرال یوسی 
كوهن، رئیس سازمان اطاعات اس��رائیل )موساد( گزارش داد، مقصد 
بعدی نتانیاهو بحرین است، به ویژه اینكه خالد بن احمد، وزیر خارجه این 

كشور توئیت     هایی را منتشر و از نتانیاهو حمایت كرده است. 
-------------------------------------------------------------

  وزیر دفاع تركیه: محال است از ادلب خارج شویم
وزیر دفاع تركیه تأكید كرد كه خروج نیروهای این كشور از ادلب سوریه 
محال است. خلوصی آكار، وزیر دفاع تركیه در واكنش به آغاز گشت زنی 
تركیه و امریكا در منبج گفت: ما از حفظ تمامیت ارضی سوریه و عراق 
و وحدت سیاسی این دو كشور حمایت می كنیم و هرگز اجازه تشكیل 
» گذرگاه تروریستی « در ش��مال این دو كشور را نمی دهیم. وی گفت: 
امریكا بین س��ال های 2014 و 2015 اعام كرد كه ب��ه وجود داعش 
در منبج با تكیه كردن بر یگان های مداف��ع خلق كرد پایان خواهد داد 
و یگان های مدافع خلق ك��رد را خارج خواهد كرد ام��ا به وعده هایش 
پایبند نماند. بعدا نقش��ه راه و اصول امنیتی در این باره ایجاد ش��د. به 
نوشته روزنامه الشرق ااوس��ط، آكار درباره ادلب گفت: حدود 3/5 تا 4 
میلیون نفر در ادلب زندگ��ی می كنند و هرگونه حمله ای موجب رفتن 
آنها به سمت مرزهای تركیه می شود ما نمی گوییم از این مردم استقبال 
نمی كنیم اما تحمل بار سنگین این آوارگان برای تركیه دشوار است برای 

همین با حمله نظام سوریه به این استان مخالفت كردیم. 

ترور موانا سمیع الحق در راولپندی پاکستان
مخالف سازش طالبان با امریكا حذف شد

موانا س�میع الحق، رهبر جمعیت علمای اس�ام پاکستان که به 
رهبر معنوی طالبان مشهور است، جمعه شب در منزل شخصی اش 
با ضربات چاقو به دست افراد ناشناس کشته شد. سمیع الحق که 
خواهان خروج نیروهای امریکایی از افغانس�تان و مخالف سازش 
طالبان با واشنگتن بود، زمانی ترور شد که امریکا در ماه های اخیر 
مذاکراتی را برای آوردن طالبان به پای میز مذاکره داش�ته است. 
گروه طالبان كه در سال های اخیر دو تن از رهبران خود را از دست داده، 
این بار مهم  ترین حامی معنوی خود را از دست داد. موانا سمیع الحق، 
رهبر جمعیت علمای اسام پاكستان و رئیس دارالعلوم حقانیه جمعه 
شب در یک حمله مسلحانه در شهر راولپندی پاكستان كشته شد. به 
گزارش العالم، حامد الحق، فرزند سمیع الحق گفت: »درحالی كه پدرم 
در منزل استراحت می كرد با ضربات چاقو هدف حمله افراد ناشناس 
قرار گرفت و قبل از رس��یدن به بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان 
باخت. راننده وی كه برای انجام كاری از منزل خارج ش��ده بود پس از 
بازگش��ت دیده كه پدرم غرق در خون است.« منابع محلی می گویند، 
وی هنگامی كه محافظان و همراهانش برای رسیدگی به برخی امور به 
خارج از منزل رفته بودند هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته است. 
اان صاحب مدرسه حقانیه كشته ش��ده و طالبان بزرگ ترین حامی 
معنوی خود را از دست داده است. نقش سمیع الحق و مدرسه حقانیه 
در تربیت و تجهیز فكری گروه طالبان در پاكس��تان و افغانستان مهم 
بوده است و بسیاری از رهبران طالبان از جمله ماعمر در این مدرسه 
درس خوانده اند، بنابراین اكنون طالبان این پش��توانه  خود را از دست 
داده است. هیچ گروهی مسئولیت ترور سمیع الحق را به عهده نگرفته 
است. عمران خان، نخست وزیر پاكستان كه برای یک سفر رسمی در 
چین به سر می برد این حمله را محكوم كرده و دستور داده كه تحقیقات 
در این باره انجام شود.  به گزارش اسپوتنیک، گروه طالبان در اعامیه ای 
كشته شدن سمیع الحق را دسیسه دشمنان اسام خوانده است. طالبان 
در این اعامیه،  برای قاتان موانا سمیع الحق از خداوند سزا و رسوایی 
بزرگ خواسته اما درباره اینكه او چرا و به دست چه كسانی ترور شده، 
چیزی نگفته است. به گزارش خبرگزاری آوا، انتشار خبر مرگ موانا 
سمیع الحق بسیاری از مردم را در افغانستان خشنود كرد زیرا مردم او 
را پدر معنوی طالبان و توجیه گر مبانی شرعی ترور، انتحار و جهادی 

می دانستند كه شاگردانش در افغانستان انجام می دادند. 
   مخالف سازش با واشنگتن 

سمیع الحق بار     ها جنگ طالبان در افغانستان را تأیید كرده و راه حل پایان 
دادن به جنگ را گفت وگوی مستقیم طالبان با امریكا دانسته بود؛ درست 
همان موضعی كه گروه طالبان در حال پیگیری آن است و از مذاكره با 
دولت افغانستان خودداری كرده و مس��تقیماً با امریكا مذاكره می كند. 
این قتل درحالی صورت گرفته اس��ت كه امریكا تاش ه��ای تازه ای را 
به كار گرفته است كه گروه طالبان را به پای میز مذاكره بكشاند. موانا 
سمیع الحق از طالبان در افغانستان به ش��دت حمایت می كرد و مانند 
رهبران طالبان خواس��تار برقراری امارت اس��امی و خ��روج نیروهای 
امریكایی از افغانس��تان بود. به گزارش بی بی سی، »در این اواخر با تمام 
تهدیداتی  كه دولت های افغانستان و امریكا از ناحیه سمیع الحق حس 
می كردند، با او در تماس بودند و خواهان جلب حمایتش برای روند صلح 
دولت افغانس��تان با گروه طالبان بودند؛ تاشی كه گفته می شود چراغ 
سبزی از سوی سمیع الحق دریافت نكرد.« اگر قتل سمیع الحق ربطی 
به تاش های صلح در افغانستان داشته باشد، نقش��ی را كه این فرد در 
چالش آفرینی و ذهنیت دهی طالبان برای حاضر نشدن به پای میز مذاكره 
داشته است، از بین برده است. از سوی دیگر، فیض محمد زاند، كارشناس 
مسائل سیاسی روز       شنبه در گفت وگو با رادیو آزادی گفت كه سمیع الحق 

خواهان تأمین منافع پاكستان در مذاكرات صلح افغانستان بود.

 ترامپ: احتمال شكست جمهوریخواهان 
در انتخابات منتفی نیست

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امری�کا اذعان کرد که جمهوریخواهان 
ممکن اس�ت در انتخابات میان دوره ای کنگره امری�کا در چند روز 
دیگر شکست خورده و احتمااً کنترل مجلس نمایندگان امریکا را 
از دست بدهند. نتیجه نظرسنجی     ها هم این مسئله را تأیید می کند. 
دونالد ترامپ جمعه شب طی سخنانی در تجمعی در ایالت ویرجینیای غربی 
از بابت اینكه احتمال سر و كار داشتن با اكثریت دموكرات بعد از انتخابات 
میان دوره ای كنگره وجود دارد، اظهار ناراحتی كرد، اما در عین حال تاش 
كرد حامیانش را آرام  كند. ب��ه گزارش پایگاه هیل، ترامپ درباره ش��انس 
پیروزی دموكرات  ها برای به دست گرفتن كنترل مجلس نمایندگان امریكا 
گفت:»این اتفاق می تواند بیفتد. ما خیلی خوب داریم كار می كنیم و در سنا 
واقعاً خوب كار می كنیم اما ممكن است این اتفاق بیفتد.« او تأكید كرد:»شما 
می دانید چه كاری باید انجام دهید، می دانید من در كل زندگی ام چه چیزی 
را می گویم؟ درباره آن نگران نباشید، من آن را حل خواهم كرد. آیا این معنی 
می دهد؟ من آن را حل خواهم كرد.« این اذعان كم سابقه ترامپ به چنین 
احتمالی در حالی مطرح می شود كه پیش بینی كننده های انتخابات می گویند 
دموكرات  ها شانس خوبی در پیروز ش��دن برای مجلس نمایندگان امریكا 
دارند و جمهوریخواهان در موضعی هس��تند كه می توانند كنترل مجلس 
سنا را حفظ كنند. دموكرات  ها برای بازپس گیری كنترل مجلس نمایندگان 
به 23 كرسی دیگر نیاز دارند و برخی پایگاه های پیش بینی كننده انتخابات 
از پیروزی دموكرات  ها در رقابت ب��رای مجلس نمایندگان امریكا حمایت 
كرده اند. ترامپ پیش از این گفته بود كه او در صورت شكست جمهوریخواهان 
هیچ مسئولیتی نخواهد داشت زیرا نمی تواند برای هر كاندیدای جمهوریخواه 
مجلس نمایندگان امریكا در تجمعات ش��ركت كن��د. ترامپ گفت:»من 
نمی گویم دموكرات  ها نمی توانند پیروز شوند. شاید آنها رقابت های زیادی 
دارند و م��ن نمی توانم هر جایی بروم.« ترام��پ همچنین در صحبت های 
قبل از آن نیز گفته بود كه جمهوریخواهان در رقابت های مربوط به مجلس 
نمایندگان امریكا وضعیت خیلی خوبی دارند، اما او نسبت به رقابت برای سنا 
خوش بین تر است. اظهارات ترامپ درحالی است كه نتیجه نظرسنجی    ها هم 

حاكی از پیشتازی دموكرات    ها در انتخابات میان دوره ای كنگره است.
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   جواد محرمي
 محسن علي اكبري در حال تهيه سريالي است 
كه ابتدا نامش انقاب دوم بود و مطرح مي شد 
كه موضوع آن درباره تس�خير انه جاسوسي 
اس�ت اما نام آن ب�ه »نف�وذ« تغيير ك�رد و در 
حال حاضر ب�ه كارگرداني جواد ش�مقدري در 
حال فيلمبرداري اس�ت. به بهانه روز 13 آبان 
و تحريم هاي ت�ازه اي كه ترام�پ عنوان كرده 
در اين روز آنها را كليد مي زند با اين سينماگر 
گفت  وگويي كرده ايم ك�ه در ادامه مي خوانيد. 
جا دارد از روند س�اخت س�ريال نفوذ 
به كارگرداني جواد شمقدري برايمان 

بگوييد. كار به كجا رسيده است؟ 
بايد بگويم كه نفوذ پس از گذش��ت 40سال جزو 
نادرترين سريال هايي است كه با نگاه استراتژيك 
در سیما ساخته مي ش��ود و قرار است حرف هاي 
كان نظام را بزند. س��ريال »نفوذ« به كارگرداني 
جواد شمقدري چهار سال فقط در بحث تحقیق 
و پژوهش وقت برده اس��ت. جا دارد از رسانه ملي 
تش��كر كنم، هر چند دير اما به هر ح��ال پس از 
40سال اين اتفاق خوش يمني است و ان شاءاه 
كه تداوم داشته باشد و ما شاهد مجموعه هاي ديگر 
از ديگر فیلمسازان مان در راستاي معرفي چهره 
واقعي امريكا به مردم دنیا باش��یم اما كار سختي 
است. اينكه بتوانیم افكار عمومي كشورهايي مثل 
خود امريكا را متقاعد كنیم كه در حال جاسوسي 
در كش��ور ايران بودند و اصًا بح��ث ديپلماتیك 
مطرح نبوده است، موضوع مهمي است، البته به 
دلیل كم كاري مجموعه ه��اي فرهنگي واقعیت 
اين موضوع حتي به بخشي از نسل جوان در كشور 
خودمان هم درست منتقل نشده است. من كارهاي 
تاريخي زيادي س��اخته ام نظیر »مريم مقدس«، 
»اصحاب كهف« و »غیاث الدين كاشاني« ولي كار 
تاريخ معاصر خیلي سخت تر است. متأسفانه شايد 
خیلي از مسئوان ما حتي مديران كار كشته صدا و 
سیما هم توجیه نیستند كه آدم هايي كه به سفارت 
ورود كردند اغلب در قید حیات هستند و مردم و 
ديگران آن مقطع را حس كرده اند و ما بايد تصوير 
را به قدري زنده و دقیق بسازيم كه باور آنها به هم 
نريزد و در راستاي باور همان افراد و جامعه اي كه 

پويا و فعال است، باشد. 
امروز خیابان ه��اي تهران را ش��ما ببینید كه با 
سال هاي 58- 57 متفاوت اس��ت، حتي لباس 
پوشیدن ها، گريم ها و اكساس��وار هاي صحنه و 

خانه و... اين كار را خیلي پیچیده مي كند كه نیاز 
به حمايت هاي ويژه دارد؛ ويژه تر از يك كار شهري 
و حتي يك كار تاريخي. در كار تاريخي تكلیفت 
روشن اس��ت، ش��ما مي رويد در كار تاريخي در 
شهرك س��ینمايي غزالي، دوربین را مي گذاريد 
و عناصري كه خودت آماده كرده اي را مي چیني 
ولي كار تاريخ معاصر خیلي مش��كل تر اس��ت. 
ما اان كه در لوكیش��ن گنبد هس��تیم و داريم 
فیلمبرداري مي كنیم به ش��دت مشكل داريم و 
اين حمايت بیش از پیش رسانه ملي را مي طلبد 
كه بیش��تر از آنچه دوس��تان فكر مي كنند بايد 
باش��د. برخي مديران فكر مي كنن��د داريم يك 
سريال مي سازيم و تمام اما اين طور نیست؛ اين 
يك ايدئولوژي اس��ت كه قرار است در قالب يك 

سريال مطرح شود. 
ب�ا توج�ه ب�ه ش�عارها و راهبردهايي 
كه درب�اره اين موضوع وجود داش�ته 
است، چقدر همراهي و همدلي از سوي 

مسئوان در اين باره ديده مي شود؟
پس از گذشت هش��ت ماه بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس تنها نهادي است كه پس 
از رسانه ملي قرار است به كمك ما بیايد. همچنان 
همكاري و همراهي نشده، من دوست دارم نگاه به 
اين سريال صرفاً نگاه به يك س��ريال نباشد. نگاه 
بايد به يك مس��تند صد درصد تاريخي در قالب 
يك ملودرام باشد. براي كارمندان سفارت امريكا 
بايد بازيگر از خارج كشور بیاوريم، نه بازيگر گران 
ولي اين هم نمي ش��ود كه بازيگري كه مي خواهد 
نقش ويلیام سالیوان س��فیر امريكا را بازي  كند، 
ايراني باشد با لهجه امريكايي كه بگويم سعي كن 
اين نقش را خوب بازي كن. در سريال هاي گذشته 
اين اتفاق افتاد اما نتیجه منفي بود، چون قرار است 
يك بازي س��نگین اس��تراتژيك را مطرح كنیم. 
اين يكسري ش��اخصه دارد كه آن هم باورپذيري 
كاراكتر هاست يا براي نقش هاي سايت كبكان بايد 

بازيگر امريكايي بیاورم كه براي مخاطب باورپذير 
باش��د، البته با وجود هزينه ها و وضعیت اان ارز، 
هزينه ای سنگین است كه نیازمند همراهي هستیم 
به ما كمك بدهن��د و در واقع اينگونه نش��ود كه 
بگويند اين هم كار خوبي درنیامد چون خیلي از 
كارها بوده كه به دايل مختلف مردم با آن خوب 
ارتباط برقرار نكردند و علت را هم كه مي پرس��یم 
حق مي دهیم، مثًا اين بازيگر ايراني را شما 10 بار 

آورديد؛ يك بار كارتر شده، يك بار ريگان و... 
مخاطب هم حق دارد و از من فیلمساز توقع دارد 
آنچه مي توانم بهتر كار كنم و بهترين تصوير را 
ارائه بدهم كه امیدوارم در سريال نفوذ با همراهي 
بیش از پیش مديران رسانه ملي بتوانیم يك كار 

فاخر ارائه بدهیم. 
سريال شما كي به رسانه ملي مي آيد و 

كارش به اتمام مي رسد؟
بخش هايي از كار مانده و شايد تا شش ماه آينده 
طول بكشد و... اگر بخواهند براي بهمن ماه برسد، 
مجبوريم بخش هايي از اين سريال را نگیريم و 
اين لطمه به كار مي زن��د و ما نمي خواهیم براي 
اولین بار كه قرار اس��ت موضع استراتژيك نظام 
مطرح مي شود، ناقص گرفته بشود كه اگر مجبور 
شويم شايد تا همان 2/5ماه آينده كار را به اتمام 

برسانیم و براي آنتن آماده كنیم. 
به سينماي ما در بحث استكبارستيزي 

چه نمره اي مي دهيد؟
صفر و تمام. متأسفانه بخشي از سینماي ما دارند به 
سمت و سوي استكبار مي روند. استكبارستیزي كه 

هیچ، خودشان دارند مي شوند مستكبر. 
چرا اين اتفاق افتاد؟ 

برخي از هنرمندان انقابي يا فوت كردند يا از دور 
خارج شدند. آن عده كمي هم كه مانده اند آنقدر 
در فشار و مضیقه كار مي كنند كه در واقع نفسي 

برايشان نمي ماند. 
و اين مس�ئوليت ش�ما را سنگين تر 

مي كند؟
درست اس��ت، ما خودمان بعد از سه سال آمديم 
و خودمان هم داريم حذف مي ش��ويم، البته من 
خودم را هنرمند و نیروي انقاب��ي نمي دانم اما 
مي بینم بچه هايي هستند كه دغدغه مندند و حرف 
براي گفتن دارند ولي كسي به آنها میدان نمي دهد 
و برخي هم كه از ذهن ها فراموش شده اند، ضمن 
اينكه افرادي از اين جنس هم بودند كه به دلیل 
بي توجهي مديران وابسته و دلداده فرهنگ غرب 

از مسیر اصلي منحرف شدند. 
اينها دارد صدمه مي زند؟

بله. همین طور اس��ت، يعني آمدند فیلمس��از 
ارزش��ي ما را صدا زدند گفتند بیا برو در فرانسه 
يك فیلم با اين موضوع براي ما كار كن، آن بنده 
خدا هم از بی��كاري مي رود و مس��یرش عوض 
مي شود و مس��یري كه از ابتداي انقاب آمديم 
عوض كردند؛ مديران وابسته اي كه در جاهايي 
حضور دارند و نمي گذارند بچه هاي ارزش��ي ما 
كار كنند. سینماي ما و س��ینماگران ما قابلیت 
مواجهه با هالیوود را دارند و اينكه ما فكر كنیم در 
هنر و فیلمسازي در توان مان نیست پاسخ اينها 
را بدهیم، فكري اشتباه و گمراه كننده است. ما 
به راحتي مي توانیم تاثیرگذاري خودمان را در 

فرهنگ و هنر دنیا به اثبات برسانیم.

گفت  وگوی »جوان« با تهيه كننده سريال »نفوذ« با موضوع تسخير انه جاسوسي 

 تاش مي كنيم پخش »نفوذ« را 
به دهه فجر برسانيم

  محمد صادقي
بع�د از درخواس�ت كارگردان س�ريال »س�رزمين كهن« 
ب�راي پخ�ش اي�ن مجموع�ه توقي�ف ش�ده در ش�بكه 
نمايش خانگ�ي، احد آزادي خواه س�خنگوي كميس�يون 
فرهنگ�ي، انج�ام اي�ن كار را نش�ان دهنده تاثي�ر عميق 
س�ليقه در تصميم�ات دانس�ت و ب�ا آن مخالف�ت ك�رد. 
پنج سال از توقف پخش سريال »سرزمین كهن« مي گذرد و اين 
سريال به يكي از معدود مجموعه هاي تلويزيوني تبديل شده 
اس��ت كه تكلیف پخش آن به خاطر حساسیت هاي قومیتي، 
هنوز مش��خص نیس��ت. كمال تبريزي، كارگردان »سرزمین 
كهن« در اظهار نظري درباره پخش اين سريال مي گويد: »در 
مورد »س��رزمین كهن« هم ظاهراً مديران تلويزيون همچنان 
مشغول رايزني براي پخش آن هستند! ولي به نظر من نتیجه 
ازم را به دايل واضحي نخواهند گرفت و بهترين گزينه براي 
پخش اين سريال در حوزه س��یما، شبكه نمايش خانگي است 
كه سوءتفاهمات را برطرف مي كند و پس از آن فازهاي دوم و 
سوم مي تواند از سیما پخش و ادامه پیدا كند.« اما حاشیه سازي 
سريال »سرزمین كهن« باعث حساسیت مجلس شده است و 
نمايندگان شهرهاي لر نشین صراحتاً خواستار عدم پخش اين 
سريال هستند، براي همین اظهارات كمال تبريزي براي عرضه 
»سرزمین كهن« در شبكه نمايش خانگي، واكنش سخنگوي 
كمیس��یون فرهنگي را در پي داشته اس��ت. احد آزادي خواه، 
نماينده ماير مي گويد: »از آنجا كه دستگاه هاي فرهنگي بايد 
در يك مسیر حركت كنند نبايد يك فیلم توقیف شده را مجاز 

به نمايش از يك درگاه فرهنگي دانست و از پخش آن از درگاه 
فرهنگي ديگر جلوگیري كرد چراكه اين اتفاق فرهنگي نیست 

و نشان از تاثیر عمیق سلیقه در تصمیمات دارد.«
آزادي خواه تأكید مي كند: »اگر قرار اس��ت نمايش يك فیلم 
سبب تنش اجتماعي ش��ود، مهم نیس��ت از چه رسانه اي به 
نمايش گذاشته خواهد شد چراكه در نهايت اين اتفاق خواهد 
افتاد، ضمن آنكه اين كار نشان مي دهد مسئوان رسانه ملي 
قدرت حل مشكلي ساده را نیز ندارند و از زير بار آن شانه خالي 

مي كنند.«
پیش از اين نیز استفاده از ش��بكه نمايش خانگي به عنوان راه 
فرار از بار مسئولیت حقوقي در سازمان صداوسیما مطرح شده 
بود و تهیه كننده برنامه تلويزيوني »كاه قرمزي« بعد از آنكه 
از نظر مالي با سازمان به مشكل خورد و پخش كاه قرمزي در 
مقطعي متوقف شد، پیشنهاد كرد اين مجموعه در فضاي شبكه 

نمايش خانگي عرضه شود.

 نگهداري حيوانات به جاي فرزند
گوشه اي از آسيب فرهنگي برخي بازي هاي موبايلي است 

انقاب بازي هاي موبايلي در ارائه سبك زندگي به بچه ها

حكمت 12 
ضعیف ترين مردم كس��ى است كه 

از يافتن دوس��تان ناتوان اس��ت و 

ناتوان تر از او كسى است كه دوستان 

به دست آورده را از دست بدهد.

در پانزدهمين جشنواره فيلم مقاومت انجام مي شود
نكوداشت مرحوم كاسه ساز و حضور فعال زنان فيلمساز

    مصطفي شاه كرمي
نكوداش�ت هنرمند فقيد، متعهد و انقاب�ي زنده ياد حبيب اه 
كاسه ساز، معرفي وحيد يامين پور به عنوان مدير بخش گفتمان 
فرهنگي و همچني�ن رقابت 1۰ اثر از فيلمس�ازان زن ايراني در 
پانزدهمين دوره جش�نواره بين المللي فيلم مقاومت از جمله 
تازه ترين اخبار مرتبط با اين جش�نواره اس�تراتژيك اس�ت. 
به گزارش »جوان« س��تاد برگزاري اين رويداد جهاني در نظر دارد 
همزمان با آيین گش��ايش اين جش��نواره در پنجم آذر ماه، برنامه 
نكوداشت مرحوم كاسه ساز هنرمند فقید سینماي مقاومت و دفاع 
مقدس را برگزار نمايد. زنده ياد كاسه ساز يكي از سینماگران پركار 
و زحمتكش و تاثیرگذار در عرصه س��ینماي دفاع مقدس اس��ت. 
همچنین مرحوم كاسه ساز سابقه دبیري جشنواره فیلم دفاع مقدس 
را هم در كنار خدمات ارزنده و كارنامه غني اش بر عهده داشته است. 
كاسه ساز كه در رشته  فیلمنامه نويس��ي از دانشكده سینما و تئاتر 
دانشگاه هنر فارغ التحصیل شده سال هاي زيادي از عمرش را در راه 

ارتقاي سطح سینماي ايران صرف كرد و در اين مدت، آثاري مانند 
ريسمان باز، ارابه مرگ، اخراجي ها، پروانه اي در مه، كنار رودخانه و 
مزرعه پدري از وي به يادگار مانده است. وي عاوه بر تهیه كنندگي، 
فیلم سینمايي »كارناوال مرگ« را در مقام كارگردان جلوي دوربین 

برد كه مؤسسه تصوير شهر يكي از تهیه كنندگان آن بود. 
كاسه ساز همچنین سوابق اجرايي مختلفي مانند مديريت تولید و 
پشتیباني امور سینمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي، مديرعامل 
انجمن س��ینماي انقاب و دفاع مقدس، عضويت در هیئت مديره  
انجمن س��ینماي جوان ايران، عضويت در ش��وراي عالي جوانان، 
عضويت در هیئت مديره  شهرك سینمايي دفاع مقدس و... را تجربه 
كرده بود. خبر ديگر اينكه در بخش مس��ابقه ملي، جش��نواره فیلم 
»مقاومت« میزبان 10 فیلم  سینمايي، كوتاه و مستند از 9 فیلمساز 
زن مي باشد. آثار سینماگران زن پانزدهمین دوره از جشنواره فیلم 
»مقاومت« در بخش مسابقه ملي عبارتند از: »خشاب هاي خالي« 
سمیه ذاكري خطیر، »باز هم س��كوت« راضیه سراجي، »درياچه 
ماهي« مريم دوستي، »كنجان چم« ياسمن نصرتي، »مستوره« الهام 
هادي نژاد، »خانه پنجم« و »پنج شنبه« رضوانه فتحي، »ويايي ها« 
منیر قیدي، »اركیده در آتش« شكوفه گودرزي و »مادر« ماريا ماوتي. 
اين آثار در مسابقه فیلم هاي سینمايي، كوتاه و مستند بخش مسابقه 

ملي جشنواره بین المللي فیلم »مقاومت« رقابت مي كنند. 
آخرين خبر در رابطه با اين جشنواره بین المللي اين است كه وحید 
يامین پور طي حكمي از سوي محمد خزاعي دبیر پانزدهمین دوره 
جشنواره جهاني فیلم مقاومت براي مديريت بخش گفتمان فرهنگي 

اين رويداد سینمايي انتخاب شده است.

 آثار برگزيده جشنواره تئاتر مقاومت
اجراي عمومي می شوند

ه�م ان�ديش�ي  نشس�ت  در 
ش�ان�زدهم�ين جش�ن�واره 
تئات��ر مقاوم�ت توافق ش�د 
برگزي�ده  نمايش ه�اي  ك�ه 
مقاوم�ت  تئات�ر  جش�نواره 
ب�ا حماي�ت مرك�ز هنره�اي 
نمايش�ي اجراي عمومي شوند. 

نشست هم انديشي شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت با حضور امیر نصیربیگي 
دبیر شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، شهرام كرمي مدير مركز هنرهاي نمايشي، 
نصراه قادري قائم مقام جشنواره تئاتر مقاومت و مهدي حاجیان مدير بخش امور 
جشنوار تئاتر فجر برگزار شد. اين نشس��ت با هدف هم افزايي و بررسي راهكارهاي 
موجود جهت تعامل بیشتر مركز هنرهاي نمايشي با جشنواره تئاتر مقاومت در مركز 
هنرهاي نمايشي برگزار شد. در اين نشست توافق هايي درباره نحوه حمايت مركز 
هنرهاي نمايشي از شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت صورت گرفت كه يكي از اين 
موارد تعهد اين مركز براي اجراي عمومي نمايش هاي برگزيده شانزدهمین جشنواره 
تئاتر مقاومت بود. كرمي ضمن اشاره به جايگاه پراهمیت جشنواره تئاتر مقاومت، اين 
جشنواره را آوردگاه حضور هنرمندان برجسته دانست و گفت: اين جشنواره همواره 
هنرمندان قابل اعتنايي را به تئاتر كشور معرفي كرده است. وي افزود: ظرفیت هاي 
موجود در مجموعه تئاتر شهر، براي میزباني از جشنواره تئاتر مقاومت آماده است 
و در اين مورد سالن هاي قشقايي، سايه، چهارس��و و تاار حافظ در طول برگزاري 

جشنواره تئاتر مقاومت میزبان نمايش هاي اين جشنواره خواهند بود.

 سريال »مينو« 
از خرمشهر مي گويد

سريال تلويزيوني »مينو« به كارگرداني اميرمهدي  
پور وزيري از سوم آذر ماه هر شب روي آنتن شبكه 

يك مي رود. 
تازه ترين محصول سريال سازمان هنري رسانه اي اوج با نام 
»مینو« از شنبه سوم آذر هر شب از شبكه يك سیما پخش 
خواهد شد. سريال 27 قس��متي »مینو« در بوستان وايت، 
آبادان، خرمشهر، شهرك س��ینمايي دفاع مقدس و شهرك 
سینمايي غزالي تصويربرداري شده و با پايان يافتن مراحل 

فني آماده نمايش از رسانه ملي است. 
»مینو« به كارگرداني امیرمهدي پوروزيري و تهیه كنندگي 
مهدي همايونفر، روايتي از عاشقانه اي در تابستان و پايیز در 
زمان آغاز جنگ تحمیلي است كه داس��تان آن در ماه هاي 

منتهي به اشغال اين شهر مي گذرد. 
.......................................................................................................

دونالد سلمان در حوزه هنري
نمايش�گاهي از آثار كاريكاتور س�يد مس�عود شجاعي  
طباطباي�ي ب�ا عن�وان »دونالد س�لمان« و ب�ا مضامين 
استكبارس�تيزي و مهاج�رت ام�روز افتتاح مي ش�ود. 
نمايش��گاه »دونال��د س��لمان« ب��ا 85 اث��ر در دو بخ��ش 
استكبارستیزي و آموزش گام به گام مهاجرت از اين هنرمند 

از امروز در گالري ابوالفضل عالي برگزار خواهد شد. 
آيین گشايش اين نمايش��گاه س��اعت 15 امروز در گالري 
ابوالفضل عالي خواهد بود كه تا 23 آبان برقرار است. عاقه  
مندان براي حضور در آيین گشايش و بازديد از اين نمايشگاه 
مي توانند در زمان ياد ش��ده به حوزه هنري واقع در خیابان 

سمیه، نرسیده به پل حافظ مراجعه كنند. 
.......................................................................................................
راه اندازي فرهنگسراي موقت مقاومت 

سازمان فرهنگي- هنري ش�هرداري تهران به مناسبت 
روز ملي مبارزه با اس�تكبار جهان�ي ويژه برنامه هايي را 
در قالب »فرهنگسراي موقت مقاومت« برگزار مي كند. 
فرهنگسراي موقت مقاومت از 15 بخش تشكیل شده است 
كه از جمله آن مي توان به نمايشگاه »كتاب هاي مقاومت«، 
ويژه برنام��ه »نامه هاي مقاومت«، مس��ابقه  نامه نويس��ي 
دانش آموزان ب��راي دانش آموزان فلس��طیني، بحريني و 
يمني و دبیركل س��ازمان ملل متحد درب��اره تحريم هاي 
ظالمانه امريكا، نمايشگاه كاريكاتور و تصويرسازي »حقوق 
بش��ر امريكايي«، نماي��ش محیطي، توزيع س��ربندهاي 
انقابي ام«، نمايشگاه تصويرسازي »تاريخ مستطاب  »من 
امريكا«، بخش ويژه شناخت و معرفي شهداي مدافع حرم، 
پخش كلیپ هاي ترويج فرهنگ مقاومت در غرفه »صوت 
مقاومت«، معرفي كتاب هاي تقريضي مقام معظم رهبري 
براي دانش آموزان و بس��تري براي معرفي فرهنگسراها و 

برنامه هايشان براي دانش آموزان اشاره كرد. 
.......................................................................................................

 راديو نمايش
به استقبال 13 آبان رفت

نماي�ش راديوي�ي تس�خير و تول�د ب�ه كارگردان�ي 
مهين فردنوا، ام�روز از رادي�و نمايش پخش مي ش�ود. 
نماي��ش راديويي تس��خیر و تولد را سیدحس��ن حس��یني 
نوشته كه به ماجراي تسخیر انه جاسوسي امريكا به دست 
دانشجويان مي پردازد. در اين نمايش راديويي، هنرمنداني 
چون سیما خوش چش��م، مهدي نمیني مقدم، رويا فاحي، 
ناهید مسلمي، س��ینا نیكوكار و زهره مجابي به ايفاي نقش 
مي پردازند. »تسخیر و تولد« به تهیه كنندگي شها نیساري، 
صدابرداري رض��ا طاهري و افكت��وري محمدرضا قبادي فر 

امروز ساعت 18:45 روي آنتن راديو نمايش مي رود. 
.......................................................................................................

 فروش آثار ايراني 
در حراجي كريستي 

در م�اه آب�ان آث�ار هنرمن�دان ايران�ي در مهم تري�ن 
و قديمي تري�ن حراج ه�اي هن�ري دني�ا ب�ا قيم�ت 
1۴ميلي�ارد توم�ان ب�ه ف�روش رس�يد.  بي�ش از 
به گزارش »مه��ر«، روزهاي ابتدايي آب��ان، روزهاي گرمي 
براي آثار تجسمي ايران در شهر لندن بود زيرا در اين دو روز 
آثار هنرمندان ايراني در مهم ترين و قديمي ترين حراج هاي 
هنري دنیا عرضه شده و بیش از 14میلیارد تومان )2میلیون 
و 605هزار و 125 پوند( به فروش رسیدند. در همین روزها 
هنر هنرمندان ايران��ي معاصر در خ��ارج از مرزهاي ايراني 
سه بار در حراج هاي كريستیز، بونامز و ساتبیز در بااترين 
جايگاه ق��رار گرفت. آثار هنرمن��دان ايران��ي در مهم ترين 
حراج هاي لندن، 30درصد از كل ف��روش اين حراج ها را به 
خودش��ان اختصاص دادند تا بازهم در رتبه يك فروش آثار 

هنري كشورهاي خاورمیانه بايستند.

محمد صادقي     ديده بان 

   فرزين ماندگار
گزارش ها از رش�د بازي هاي موبايلي ويژه خردس�اان در 
خانواده ها حكايت دارد اما ناآگاهي خانواده ها از آسيب هاي 
فرهنگي اين پديده مسئله اي نگران كننده محسوب مي شود. 
در ايران 24میلیون و 700 هزار نف��ر كاربر بازي هاي موبايلي 
داريم ك��ه 64 درصد آن را م��ردان و مابق��ي را گیمرهاي زن 
تشكیل داده اند. نوجوانان 12 تا 19 ساله با 35درصد، بیشترين 
سهم را بین گیمرهاي موبايلي ايراني دارند اما سهم كودكان و 
خردساان در اين میان در حال افزايش است؛ گروه سني ای كه 
حساس ترين دوره در يادگیري و جذب آموزش هاي فرهنگي 
به شمار مي رود. همراه با رشد گوشي هاي موبايل در خانواده ها 
بازي هاي موبايلي بیش از پیش در میان خانواده ها مشتري پیدا 
كرده و به ويژه بازي هاي ويژه خردساان به شكلي كامًا نرم و 
نامحسوس در حال باز كردن جاي خود هستند. آمارها نشان 
مي دهد درآمد ساانه بازار بازي هاي موبايلي در ايران در سال 
گذش��ته از مرز 229میلیارد تومان فراتر رفته و به سرعت در 
حال ارتقاست. در اين میان اما به نظر مي رسد هنوز مسئوان 
فرهنگي و تربیتي و خانواده ها به آسیب هاي مخرب اين پديده 
در خردساان آنطور كه بايد حساس نشده اند چراكه اطاعات 

ازم درباره آن از سوي رسانه ها ارائه نمي شود. 
يك روانش��ناس كودك درباره اثرات مخرب بعضي بازي هاي 
رايانه اي معروف به بازي آرايشگري به باشگاه خبرنگاران جوان 
مي گويد: از آنجا كه در اين بازي ها دختران س��بك و س��یاق 
فرهنگ ديگري را مي بینند، به نظر مي رسد كودكان از فضاي 
زندگي واقعي بی��رون مي آيند و به نوع��ي در فرهنگ ديگري 
زندگي مي كنند. حاا در آن فرهنگ از ريزترين مس��ائل مثل 
لباس گرفته تا آرايش و طراحي ناخن وجود دارد، صحنه هايي 
هم از فضاي زندگي دوستانه، گردش، تفريح و به نوعي پارتي 
در اين بازي ها وجود دارد، حتي آموزش پوش��اندن و انتخاب 
لباس براي حیوانات نیز هست. اگر قرار است دختري خردسال 
آموزش ببیند، چرا آموزش پوش��اندن يا انتخ��اب لباس براي 
كودك آينده اش نباش��د. چرا از حاا آموزش تهیه لباس براي 
حیوانات را مي دهند؟! جالب تر اينك��ه طراحي خانه و ارتباط 
اجتماعي در همه اين بازي ها متناسب با فرهنگ ديگري است 
كه به نوعي فرهنگ غربي را ب��راي بچه هاي ما ترويج مي كند. 
اين نوع آموزش ها عاوه بر تغیی��ر ظاهر، بلوغ زودرس را براي 

بچه هاي ما در پي خواهد داشت. 
 مريم اش��رف ش��كل گیري زندگي خودمحور در شخصیت 

ك��ودكان را يكي ديگر از آس��یب هاي اين بازي ه��ا مي داند: 
»زندگي پر از فراز و نشیب است. در بازي هاي قديمي كه به 
خاله بازي معروف بود، كودكان مي آموختند وقتي با يكديگر 
دعوا مي كنند چه جايي گذشت كنند و چه جايي حقشان را 
بگیرند. كجا فرمانبردار باش��ند و كجا مديريت كنند اما همه 
اين محاس��ن در بازي هاي اينچنیني گرفته مي شود. وقتي 
بچه ها بر اس��اس اين بازي ها خودمحور مي شوند، در زندگي 
آينده شان اگر با مشكلي روبه رو شوند به سرعت كم مي آورند. 
در فرهنگ و مذهب ما توكل كردن امري مهم اس��ت؛ اينكه 
بتواني پذيراي واقعیت باشي، حتي امروز در فرهنگ غرب هم 
هوش معنوي توضیح داده مي شود و مي گويند افرادي موفق تر 
هستند كه به لحاظ معنوي قوي باشند ولي در اين بازي ها با 
تمركز بر خودمحوري، معنويت از كاربر گرفته مي شود. اين 
حق بچه هاست كه بتوانند دنیاي واقعي را تجربه كنند اما در 

اين باز ي ها همه چیز مجازي است.«
به اعتقاد اين روانشناس به نوعي بچه ها مصرف گرا مي شوند. 
برخي مادر ها گزارش مي كنند از وقتي بچه شان طراحي خانه 
را بازي كرده، چند میلیون هزينه كرده اند تا كل اتاقش را مثل 
آن بازي درآورند. تا كي بچه ها مي توانند از خريد لذت ببرند؟ 
آيا وقتش نیست يك دختر نوجوان از تولید كردن هم لذت 
ببرد؟ در اين نوع بازي ها اين كار هم از بچه ها گرفته مي شود. 
نیازي نیست بچه  پنج ساله به آرايش كردن فكر كند آن هم 
در حد زياد. در اين بازي ها روابط پنهان را آموزش مي دهند، 
مثًا در مسیر دانش��گاه يا در قسمت خاصي از مهماني شما 
به ش��خص خاصي نزديك مي ش��وي و با او ارتب��اط برقرار 
مي كني. به نوعي راه دررو ها را به بچه ها آموزش مي دهند. 
هم خانواده ها بايد آگاهي داشته باشند و هم در مدارس بايد 

پیامد  اين بازي ها بازگو شود. 

براي كارمندان سفارت امريكا بايد 
بازيگر از خارج كشور بياوريم، نه 
بازيگر گران ولي اين هم نمي شود 
ك��ه بازيگ��ري ك��ه مي خواه��د 
نق��ش ويلي��ام س��اليوان س��فير 
امريكا را بازي  كند، ايراني باش��د

واكنش سخنگوي كميسيون فرهنگي به يك سريال توقيف شده
نمي شود »سرزمين كهن« جايي مجاز و جايي ديگر غيرمجاز باشد

    سینما


