
 

شــرکت آب و فاضاب شــیراز در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با 
ارزیابی کیفی )فشرده(، خرید و اجرای خط انتقال 600 م م جی آر پی حد فاصل مخزن دو کوهک 
تا مجتمع خلیج فارس، به شماره 200971032000030 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولــت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد 
مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند، تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/8/12 می باشد.
موضوع: خرید و اجرای خط انتقال 600 م م جی آر بی حد فاصل مخزن دو کوهک تا مجتمع خلیج فارس

1- محل اجرا: شــهر شــیراز 2- مدت اجرا: 12 )دوازده( ماه شمســی. 3- محل اخذ 
اســناد مناقصه و عودت مدارک و مســتندات تکمیل شده سامانه ســتاد )سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت( 4- برآورد اولیه: 25/365/724/658 ریال 5- تاریخ انتشار 
فراخوان در سامانه ســتاد: 97/8/12  6- تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه و 
اســناد ارزیابی کیفی: ساعت 11/00 صبح مورخ  97/8/12  7- تاریخ نهائی فروش 
اسناد مناقصه و اســناد ارزیابی کیفی: تا ساعت 16:00 روز شــنبه مورخ 97/8/19     
8- تاریخ نهائی عودت اســناد مناقصه و اســناد ارزیابی کیفی تکمیل شده 
توسط مناقصه گر: ساعت 16:00 صبح روز دوشنبه مورخ  97/9/5 9- تاریخ بازگشایی 
پاکت ها: راس ســاعت 9:00 صبح روز سه شــنبه مورخ  97/9/6  10- به مدارکی که فاقد 
امضاء مشــروط، مخدوش و مدارکی کــه بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شــود 
مطلقــا ترتیب اثر داده نخواهد شــد.11- مناقصه به صورت یک مرحلــه ای با ارزیابی کیفی 
برگزار و اعتبار آن از محل اعتبار طرح های تملک دارایی های ســرمایه ای )عمرانی( می باشــد. 
پرداخت بر اســاس هر نوع ابزار مالی که دولت تخصیص دهد از جمله اوراق مشارکت اسامی، 
اســناد خزانه اســامی، وجه نقــد و... صورت می گیرد. 12- مبلغ تضمین شــرکت در 
مناقصه: 1/269/000/000 ریال می باشــد که بایســتی به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش 
واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی شرکت ارائه گردد.13- قیمت اسناد: 500/000 ریال 

14- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد درج شده است.
،www.abfa-shiraz.com وب ســایت جهت اطاعات بیشــتر آگهــی ارزیابی کیفــی *
www.setadiran.ir ،http://iets.mporg.ir ،http://www.nww.ir می باشد.

بــا توجه به اباغیه ســازمان صنعت معدن و تجارت به شــماره 41/33345 مورخ 93/10/30 
در خصــوص الزام بکارگیری ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(، مناقصات مربوط 
به معامات بــا اعتبار منابع عمرانی، معامــات مندرج در آیین نامه فعالیت ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت، منحصرا در بستر ســامانه ستاد انجام خواهد پذیرفت. لذا ضروری است، در 
سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir نیز عضویت داشته و پیشنهاد خود را از طریق 
این ســامانه اعام نمایند. اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام 85193768 و 88969737
 www.setadiran.ir :اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه ستاد

بخش »ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر« موجود است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/12        تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/13

شرکت آب و فاضاب شیراز

فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 

یک مرحله ای
 به شماره 200971032000030 

مورخ 97/7/29
نوبت دوم

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضاب شیراز

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/4/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب 
رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی 
10100473895 به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آریا نیک روش 
به شناســه ملی 10104097062 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پارسا 
پاستیک سهامی خاص به شماره ثبت 58291

  و شناسه ملی 10101033498 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/08/01 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: آقای حســین جعفری با کد ملی 5209435385 
به نمایندگی از موسســه توســعه انرژی پایوران با شناســه ملی 

10100362762 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد رجب پور 
با کد ملی 0901063800 به نمایندگی از شــرکت مجتمع کشت و 

صنعت فردوس با شناسه ملی 10101265667 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالعلی تاجی اشــکفتکی با کد 
ملــی 4621414216 به نمایندگی از شــرکت کفش نوید بهمن با 

شناســه ملی 10102247860 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای 

وحیــد بیگدلی با کد ملی 4285721708 به نمایندگی از شــرکت 
صنایع معدنی شــهاب ســنگ با شناســه ملی 10101278928 

به ســمت عضو هیئت مدیره و آقای عباســعلی قاسمی با کد ملی 
0839081456 به نمایندگی از شــرکت پیام طبیعت البرز با شناسه 

ملی 10260315725 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 

کلیه قراردادهای شرکت تا سقف 1000 میلیون ریال )100 میلیون 
تومان( با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت را تنفیذ نموده 

و کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت ازجمله چک، سفته، بروات و 

قراردادهــا با امضاء ثابت مدیرعامــل و امضاء متغیر یکی از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و سایر نامه های اداری با امضاء 

مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سروش امید پارسیان
 سهامی خاص به شماره ثبت 348051 و شناسه ملی 10103961479 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1396/10/30 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت 
سرمایه گذاری توسعه اعتماد به شناسه ملی 10102683475 
به نمایندگی علی مرشدی زعیم به شماره ملی 0491954018 
بــه عنوان رئیس هیئت مدیره- شــرکت امید توســعه پادنا به 
شناســه ملی 10320760889 به نمایند‹ی علیرضا آقامحمد 
به شــماره ملی 0070007101 به عنــوان نائب رئیس هیئت 
مدیره- شــرکت پویا توســعه اطلس به شناســه ملی 10320 
763537 به نمایندگی ابوالفضل خوش لهجه صدق به شــماره 
ملــی 0075950367 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد 
تعهدآور از قبیل چــک، برات، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل 
و یکی از اعضاء به همراه مهر شــرکت، و در غیاب مدیرعامل با 
امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر 
اوراق  اداری نیــز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280953(

آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد راد 
سهامی خاص به شماره ثبت 424999 

و شناسه ملی 10320768001 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1396/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال به شــرح زیر انتخــاب گردیدند: 
شــرکت توســعه اقتصاد راد )ســهامی خاص( به شناسه ملی 
10320768001 بــه نمایندگی آقای علی مرشــدی زعیم به 
شــماره ملی 0491954018 به عنوان رئیــس هیئت مدیره 
شرکت توسعه سروش خلیج فارس )سهامی خاص( به شناسه 
ملی 10320764960 به نمایندگی آقای ابوالفضل خوش لهجه 
صدق به شــماره ملی 0075950367  به عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره 3- شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد )سهامی 
عام( به شناســه ملــی 10102683475 بــه نمایندگی آقای 
علیرضا آقامحمد به شــماره ملی 0070007101 عنوان عضو 
هیئت مدیره. امضا کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل چک، 
برات، قراردادها با امضــاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه 
مهر شــرکت، و در غیاب مدیرعامــل با امضای دو نفر از اعضاء 
متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر و ســایر اوراق اداری نیز با 

امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280954(

آگهی تغییرات شرکت امید توسعه پادنا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 423753 

و شناسه ملی 10320760889
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1395/2/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شــرح زیر 
انتخاب گردیدند: -شرکت سروش گستر هیرسا با شناسه 
ملــی 10320760019 بــه نمایندگی آقــای محرمعلی 
آهی نــژاد با کد ملــی 2200173709 بــه عنوان رئیس 
هیئت مدیره- شــرکت تدبیرگســتر تات با شناسه ملی 
10320764980 به نمایندگی آقای رضا بهمن آبادی با کد 
ملی 0793106180 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره- 
شــرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان با شناسه ملی 
10102681999 بــه نمایندگی آقای مصطفی علی پور با 
کد ملی 2279522632 به عنــوان عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل- کلیه اوراق و اســناد تعهــدآور از قبیل چک، 
برات، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به 
همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر 

از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)280950(

آگهی تغییرات شرکت بنیان گستر کاوا 
سهامی خاص به شماره ثبت 423479 

و شناسه ملی 10320760023
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1396/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
شرکت توسعه اقتصاد راد به نمایندگی علی مرشدی زعیم 
به شــماره ملی 0491954018 به عنوان رئیس هیئت 
مدیره و شــرکت امید توسعه پادنا به نمایندگی ابوالفضل 
خوش لهجه صدق به شــماره ملــی 0075950367 به 
عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری 
توسعه اعتماد به نمایندگی محسن حاجی زاده به شماره 
ملــی 4324062137 بــه عنوان عضو هیئــت مدیره و 
مدیرعامــل. امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل 
چــک، برات، قراردادها و... با امضــاء مدیرعامل و یکی از 
اعضــاء به همراه مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با 
امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر 
و ســایر اوراق اداری نیز با امضــای یکی از اعضا همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)280951(

آگهی تغییرات شرکت توسعه سروش خلیج فارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 424551 

و شناسه ملی 10320764960

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه 
اقتصاد راد به شناســه ملــی 10320768001 به نمایندگی 
ابوالفضــل خوش لهجه صدق به شــماره ملی 0075950367 
به عنوان رئیس هیئت مدیره و شــرکت امید توســعه پادنا به 
شناسه ملی 10320760889 به نمایندگی علیرضا آقامحمد 
به شــماره ملی 0070007101 به عنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره و شرکت ســرمایه گذاری توسعه اعتماد به شناسه ملی 
10102683475 به نمایندگی علی مرشــدی زعیم به شماره 
ملی 0491954018 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل 
و یکی از اعضاء به همراه مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با 
امضای دو نفر از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر 
اوراق اداری نیــز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280952(

آگهی تغییرات شرکت پویا توسعه اطلس 
سهامی خاص به شماره ثبت 424339 

و شناسه ملی 10320763537 
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بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1397/07/09 سرمایه شرکت از مبلغ 1100000000 ریال به مبلغ 
30000000000 ریال منقســم به 3000000 سهم 10000 ریالی 
بــا نام از طریق مطالبات حال شــده افزایش یافتــه و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شرح یاد شــده اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280955(

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
254038 و شناسه ملی 10102944443 

پژمانفر خبر داد 
طرح مجلس

 برای مقابله 
با حمات سایبری
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رهبر انقاب در جمع پرشور دانش آموزان و دانشجویان تاکید کردند

سازشکاران بدانند
آمریکا رو به افول است

غربی ها از درک و تحلیل معجزه  راهپیمایی اربعین عاجزند

* اینکه اکنون می گویند تحریم ها، اقدامی جدید بر ضد ایران است، در واقع کاه گذاشتن بر سرخود 
و یا ملت آمریکا است زیرا موضوع تحریم از ابتدای پیروزی انقاب اسامی وجود داشته است.

* در چالش ۴۰ ساله آمریکا و ایران حقیقت مهمی وجود دارد که گاهی از دیده ها پنهان می ماند 
و آن اینکه، طرف پیروز در این چالش، جمهوری اسامی ایران و طرف مغلوب، آمریکا بوده است.

ایران  * امروز تنها کشوری که آمریکا کوچک ترین نقشی در تصمیمات آن ندارد، جمهوری اسامی 
است و این، به معنای شکست آمریکا است.

 * در جنگ اقتصــادی نیز آنچه اتفاق افتاده، بر خاف خواســت آمریکا اســت زیرا حرکت
 به سمت خودکفایی و تولید در داخل، سرعت گرفته و امروز صدها گروه فعال از جوانان خوش فکِر 

دانشگاهی مشغول فعالیت ها و کارهای مهمی در کشور هستند.
* آمریکایی ها گاهی می گویند با ملت ایران مشکلی نداریم و تحریم ها علیه مردم نیست بلکه با 
دولت ایران دچار چالش هستیم اما این یک دروغ فضاحت بار است چون دولت ایران بدون ملت 
کاره ای نیست و آنها با حضور و اراده ملت دشمنند.                                                          صفحه۳

* مراســم افتتاح خط تولید انبوه و تحویل دهی 
نخستین جت جنگنده تمام ایرانی کوثر به ارتش 

جمهوری اسامی در اصفهان برگزار شد.
* جت جنگنــده کوثر یک هواپیمای شــکاری 
رهگیر اســت و ماموریت آن پشتیبانی نزدیک از 
حوزه رزم زمینی بوده و قابلیت مانور بسیار باایی 

را داراست.

* از قابلیت های این جنگنده  نصب انواع موشک ها 
و بمب های مورد نیاز صحنه رزم  ســازگار با دیگر 

تجهیزات و ساح های ساخت داخل است.
* طراحی و ساخت این جنگنده  بومی قابلیت توسعه 
در مدل های دیگــر را دارد که با اســتفاده از توان 
تخصصی نیروی هوایی ارتش، دانشــگاه ها و مراکز 
علمی ساخته شده است.                      صفحه۳

یک استراتژیست آمریکایی:   

دولت ترامپ با تحریم ایران
مردم آمریکا را مجازات می کند

* با تولید یک میلیارد مترمکعــب در روز، ایران به 

جمع تولیدکنندگان میلیاردی گاز در جهان پیوست.

* اعتراض تهران به آنکارا درباره توقف سوخت رسانی 

به هواپیماهای ایرانی.

* تشــکیل پرونده برای 9 شــرکت لبنی به دلیل 

گران فروشی.

* برگ جدیدی از ناکارآمدی برجام در رفع تحریم ها.

* افزایش خزنده قیمت مرغ در روزهای اخیر.      صفحه۴

در پی تنش تجاری با چین اتفاق افتاد  

18 هزار کارگر آمریکایی جنرال موتورز
در آستانه اخراج

* فرانس پرس: ارتش نیجریه با تحریک رژیم سعودی 

شیعیان این کشور را می کشد.

* پیونگ یانــگ: آمریــکا تحریم ها را لغــو نکرد، 

فعالیت های هسته ای را از سر می گیریم.

* 87 هزار پناهنده ســوری از لبنان به خانه هایشان 

بازگشتند.

* تــرور پدر معنوی طالبان در پاکســتان با ضربات 

متعدد چاقو.                                    صفحه آخر

جنگنده تمام ایرانی کوثر به تولید انبوه رسید

پهپاد انصاراه 
پایگاه  هوایی
 ملک خالد 
در خاک عربستان را 
بمباران کرد
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صفحه2

ایران و آمریکا
نمودار تغییر

 در موازنه قدرت
رویترز: ایران در هر صورت
نفت خود را صادر می کند

صفحه2

خبر ویژهیادداشت روز

* تنها عاملی که می تواند اروپایی ها را وادار کند تا اختاف آنها با آمریکا وارد فاز عملی شود، خروج مرحله ای 
ایران از برجام و متناسب با اقدامات اروپا برای تامین منافع اقتصادی ایران است.

* اروپایی ها تاکنون مطمئن شــده اند که ایران از برجام خارج نمی شــود و همچنان به تعهدات برجامی خود 
پایبند است، برای همین دلیلی نمی بینند که برای راضی کردن ایران، خود را در مقابل آمریکا بگذارند.

* ســفیر فرانسه در آمریکا  ضمن هشــدار درباره تبعات خروج آمریکا از برجام می گوید: » ما همواره این را 
گفته ایــم و به آمریکایی ها هم عنوان کرده ایم که اگر ایرانی ها ایــن توافق را ترک کنند، می خواهیم چه کار 
کنیم؟« همین طور که از اظهارنظر این مقام اروپایی مشخص است، تنها ترس جدی اروپا، خروج ایران از برجام 
است و همین موضوع تنها راه ایران برای ایجاد فشار به اروپا برای راه اندازی کانال مالی است.        صفحه۱۱

گزارش خبری تحلیلی کیهان

خروج ایران از برجام 
تنها راه فعال سازی کانال مالی اروپا

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 
آن وقت که

 80 میلیارد 
 باا کشیدید

نگران سامتی 
خود نبودید ؟! 
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شیخ ااسام: 
اصاح طلباِن 
پشیمان 
در تسخیر
 انه جاسوسی 
»هیچ کاره« بودند

2



اخبار كشور
صفحه 2

یک شنبه    ۱۳ آبان ۱۳۹۷
2۵ صفر ۱۴۴۰ - شماره 22۰۴2

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* عده ای در دولت و خارج از دولت تا توانستند سر راه اربعین امام حسین)ع( 
ســنگ اندازی کردند. به رغم کارشــکنی های دولتی ها و فرصت طلبی عده ای 
ســودجو مراسم اربعین امام حسین)ع( در کشــور عراق با شکوه هرچه تمام 

برگزار شد.
0912---3114

* چه قدر بدبخت اند کسانی که کشور را معطل انتخابات کنگره آمریکا کرده اند 
و منتظرند دموکرات ها در انتخابات مجلس این کشور رأی بیاورند.

0912---3104
* آقای رئیس جمهور ادعا می کردند می شــود با سیاست با آمریکا تنش زدایی 
کرد و با مذاکره دشمنی آمریکایی ها را کاهش داد. ولی به رغم مذاکره و دادن 

امتیازهای نقد امروز آمریکا هارتر شده است.
0918---5411

* همان کسانی که نقد پیامبر اکرم)ص( را مجاز می دانند توصیه ناصحانه یک 
فقیه برجســته به یک مرجع تقلید را بهانه قرار داده و جنجال به پا کرده اند. 

گویا سیاسی کاری و پلشتی این جماعت تمامی ندارد.
0918---8060

* مدعیان اصاحات تا چند روز قبل در رســانه های زنجیره ای شان حرفی از 
مرجعیت و علما نمی زدند و بعضا به این بزرگان اهانت می کردند حال چه شد 

این طیف معلوم الحال نگران شأن مرجعیت شده اند؟!
021---7472

* اگر پســت و مســئولیت در این دولت آب و نان نــدارد پس چرا بعضی ها 
برای ماندن در قدرت دســت و پا می زنند. شــهردار فعلی تهران چرا خود را 

کنار نمی کشد؟
0936---2162

* در تاریخ 97/8/10 دو روز بعد از اربعین حســینی وارد مهران شــدیم نبود 
مدیریت و رها کردن زائرین اربعین حســینی بــه حال خود کاما هویدا بود. 
سالهای گذشته با مدیریت جهادی شهرداری تهران دکتر قالیباف و مسئوان 
دلســوز، ترمینال برکت مملو از اتوبوس ها برای انتقال زائران با قیمت مصوب 
بود ولی متأسفانه امسال شاید تعداد اتوبوس ها به 100 دستگاه در این ترمینال 
نمی رسید و آنها نیز بعضا با قیمت 2 برابر نسبت به انتقال زوار اقدام می کردند. 
قیمت مصوب اتوبوس معمولی تهران 90، 120 تا 200 هزار تومان و بیشتر بود! 

خدا نگذرد از کسانی که تعمدا دست به چنین رفتاری زده باشند.
زاهدان 7924--- 0912 و طاهری و فرهادی
* چرا وزارت امور خارجه ســفیر کشــور نیجریه را احضار نمی کند تا مراتب 
اعتراض کشــورمان به کشــتار وحشیانه عزاداران حســینی)ع( را به صورت 

رسمی اعام کند؟
0903---8419
* تشــکر و قدردانی گروهی از نمایندگان مجلس از آقای آخوندی وزیر راه و 
شهرســازی در حالی است که ایشان مســکن مهر را مزخرف دانسته و قدمی 
برای مسکن دار شدن افراد خانه به دوش برنداشت. چنین نمایندگانی مطمئن 
باشــند دود این فراموش کردن مردم و توجه محض به جناح بازی به چشــم 

خودشان خواهد رفت.
0911---3704
* تشــکر نمایندگان از وزیر ناایقی که جز افزایش 50 درصدی بهای مسکن 
و اجاره نشینی ثمری نداشته، شبیه برجامی است که همه مشکات حتی آب 

خوردن ما را حل کرد!
021---2085

* دولتی با شعار بی نیاز کردن مردم از دریافت یارانه بر سر کار آمد ولی اکنون 
مردم بســیاری غیر از همان مبلغ یارانه چیزی برای امرار معاش ندارند؟! در 
حالی کــه برخی نجومی بگیران نمی داننــد 37، 57 میلیون دریافتی خود را 

چگونه هزینه کنند تا تمام شود!
0911---3530
* بــرای اولین بار برای دریافت وام 5 میلیون تومانی ضروری فرهنگیان اقدام 
کردم. ســامانه، بنده را به عنوان دارای اولویت دریافت وام نپذیرفت، اما پس 
از آن، متاســفانه جمله ناامیدکننده این بود که منتظر دریافت منابع و تامین 
بودجه باشــید! چرا قبل از اینکه اقدام به تامین منابع بکنند به مردم وعده ای 

می دهند که مدت ها بر زمین خواهد ماند؟!
034---6612
* ســخنگوی حزب کارگزاران گفته به جای افشانی شهردار تهران کاندیدایی 
نداریم! چون همه بازنشســته اند! کســی نیســت به اینها بگوید پس چرا ایام 
انتخابــات از وفور نیروهای کارآمد به رقیبانتان فخر می فروختید؟! زمســتان 

رفت و...
0933---2977

* وزارت بهداشــت تعرفه نوردرمانی را که مربوط به مریضی پوست می باشد 
یکباره 200 درصد گران کرده است. با این افزایش قیمت سرسام آور بسیاری 
از افراد جامعه از درمان کردن خود منصرف می شوند. چرا مسئوان امر متوجه 

عواقب و پیامدهای سوء تصمیم های خود نیستند؟
مقیسه

* از شورای شهر تهران درخواست می شود مشکل متروی بسیج، شهید محاتی، 
مولوی که سال گذشته راه اندازی شد را حل کنند تا حجم ترافیک و استفاده 
از وسایل شخصی و مشکات رفت و آمد مردم در این مسیر پرتردد به حداقل 
برسد... آیا به علت اختاف و لجبازی است که مسیر راه اندازی شده قریب یک 

سال است تعطیل شده است؟!
7811---0912 و 2846---0910 ، 4516---0910

* روزنامه هایــی که راهپیمایی بیش از 20 میلیونی غیرمنقطع نجف - کربا، 
کاظمین - کربا، مســّیب - کربا و ... را به تصویر نکشــیدند به آرمان امام 

حسین)ع( جفا کردند!
0919---2557

* یکی از مقام های وزارت بهداشت مردم را به استفاده بیشتر از لبنیات توصیه 
کرد! بعد از آن شاهد 30-20 درصد افزایش قیمت لبنیات شدیم! از مسئوان 
وزارت بهداشت و دیگر مسئوان درخواست می شود هیچ گاه توصیه به استفاده 
بیشتر نفرمایید توصیه به کم مصرف کردن کنید !... توصیه کنید مردم با توجه 
به عوارض متعدد هورمون مرغ و ... تا می توانید کم از گوشــت مرغ و غذاهای 
فست فود، سوسیس و ... استفاده کنید بروید به سمت غذاهای قدیمی سنتی!
0918---2588

* از اتحادیه نانوایان، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و ... مصرانه درخواست 
می شود درباره کیفیت و پخت انواع نان ها به ویژه نان لواش که بیشترین مصرف 
عام را دارد، نظارت و راهکارهای عملی و علمی ویژه و جدی داشــته باشــند 
تا خطراتی که به ســبب استفاده از مواد شیمیایی، جوهر قند و جوش شیرین 
در آنها می شــود حذف شوند. متاســفانه اکثر نانوایی ها از مواد خطرناک فوق 

استفاده می نمایند.
6263---0938 ، 6960---0936 ، 2842---0910و پیام های کوتاه

* اختــاف پلیس راهور و دفاتر ثبت اســناد درمورد پرداخت هزینه در زمان 
تعویض پاک و ثبت مالکیت در دفاتر ثبت اسناد به اینجا ختم شد که هرکدام 
به طور جداگانه مبلغی بیش از 150 هزار تومان از مشتریان دریافت می کنند!
0919---5276
* اقدامات پیشگیرانه جرائم اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد مثا درمورد 
بورس نفت ســازوکاری باید صورت پذیرد که منافع ملی را درخطر نیندازد و 

از فساد نفتی جلوگیری کند.
021---0129
* 12 درصد به کرایه تاکسی ها افزوده شد که دربرابر رشد بیش از 200 درصدی 
قیمت اکثر کااها و خدمات ناچیز است. زمانی که به این افزایش اندک کرایه ها 
معترض می شویم عنوان می کنند طبق قانون فقط یک بار در طی سال می توان 
به کرایه ها اضافه کرد درحالی که در طی ســال بارها شاهد افزایش قیمت در 
دیگر محصوات به خصوص محصوات وابسته به سازمان های دولتی بوده ایم!
021---3075

* در طی 7 ماه گذشــته چندین بار محصوات  لبنی گران شــده است! مگر 
قانون نحوه افزایش قیمت ها را مشــخص نکرده اســت؟ چرا برخورد جدی با 
متخلفان نمی شود؟ حذف لبنیات از سبد خانواده ها نشأت گرفته از بی توجهی 

دولتمردان برای تامین حداقل ترین خواسته مردم است.
021---2263

محمد ایمانی

1- از سیزده آبان 1343 تا سیزده آبان 1397، پنجاه و چهار سال فاصله است. مأموران 
رژیم شاه در این روز، امام خمینی را به خاطر اعتراض به کاپیتواسیون دستگیر و به دستور 
آمریکا به ترکیه تبعید کردند. اما دومینوی شکست های آمریکا از همان روز به حرکت درآمده 
است. آمریکا یک دهه بعد از کودتای 28 مرداد 32 خود را فعال مایشاء می انگاشت و به همین 
دلیل درصدد برآمد برای مصونیت تمام عیار اتباع خود در ایران، کاپیتواسیون را تحمیل کند. 
رژیم شاه با اطاع از اینکه آیت اه خمینی بنا دارد علیه واگذاری کاپیتواسیون سخنرانی 
کند، پیغام قابل تاملی به امام دادند که ســند ارتجاع و انحطاط رژیم است: »آمریکا از نظر 
قدرت در موقعیتی است که هرگونه حمله به آن، به مراتب خطرناکتر از حمله به شخص اول 
مملکت است. آیت اه خمینی اگر این روزها بنا دارند نطقی ایراد کنند باید خیلی مواظب 
باشند که به دولت آمریکا برخوردی نداشته باشد که خیلی خطرناک است و با عکس العمل تند 
و شدید آنان مواجه خواهد شد. دیگر هرچه بگویند، حتی حمله به شاه، چندان مهم نیست«!

2- حضرت امام در سخنرانی تاریخی که به تبعید ایشان در روز 13 آبان 1343 به ترکیه 
انجامید، به پیغام رژیم بی اعتنایی کردند و فرمودند »قانونی را به مجلس بردند که در آن تمام 
مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هایشان، با کارمندهای فنی شان با کارمندان اداری شان، با 
خدمه شان از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از سگ های آمریکا 
پست تر کردند. چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، از او مؤاخذه می کنند؛ اگر شاه 
ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، مؤاخذه می کنند. چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه 
ایران را زیر بگیرد، بزرگ ترین مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد. آقا من اعام خطر 
می کنم، ای ارتش ایران من اعام خطر می کنم،  ای سیاسیون ایران من اعام خطر می کنم«.
3- پانزده سال بعد، در حالی که هنوز 9 ماه از پیروزی انقاب اسامی نگذشته بود، روز 
13 آبان، رویداد مهم دیگری را در خود نهفته داشت؛ تسخیر سفارت آمریکا که شدید تر از 
25 ساله قبل از انقاب، کانون مداخله و خرابکاری علیه ملت ایران شده بود. پناه دادن و عدم 
استرداد شاه، حمایت از گروهک ها برای براندازی و عملیات نافرجام طبس و همچنین سابقه 
انجام کودتا پس از نهضت ملی شدن نفت، همگی این اتفاق نظر را به وجود آورده بود که هر 
چند دیکتاتور دست نشانده ساقط شده، اما کانون اصلی تداوم استبداد، همچنان مشغول 
شرارت علیه انقاب است. هنگامی که انه جاسوسی به تسخیر دانشجویان پیرو خط امام 
در آمد، حضرت امام اقدام آنها را انقاب دوم و بزرگ تر از انقاب اول ارزیابی کردند. انتشار 
تدریجی ده ها جلد اسناد مداخله و خیانت و جنایت، به هنگام بودن این اقدام را تایید کرد. 
تسخیر انه جاسوسی واکنش حداقلی یک ملت به 38 سال ظلم و تحمیل و شرارت آمریکا 
بود. هر چند جاسوسان با اغماض آزاد شدند اما آمریکا به تعهدات قرارداد الجزایر عمل نکرد.

4- سیزده آبان، »نشانگر«ی دقیق در »نمودار« تقابل آمریکا با ایران است. در این 54 
ســال هر چه پرونده ناکامی های آمریکا قطور تر شده، ملت ایران قدرتمند تر شده و عمق 
راهبردی و حوزه های پیروزی خود را در چهارگوشه منطقه وسعت بخشیده است. عراق و 
ســوریه و لبنان و فلسطین و یمن هر کدام، نقطه عطفی در این نمودار بزرگ است. به یک 
معنا آغاز شکست سطوت و هیبت ابرقدرتی آمریکا، تسخیر انه جاسوسی بود. اگر تعریف 
»قدرت« را امکان پیشبرد اراده با وجود موانع بدانیم، باید پرسید جمهوری اسامی 40 سال 

قبل کجا بود و اان کجاست، و آمریکا کجا بود و اان کجا ایستاده است؟
5- آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم )1945 میادی( یکی از دو ابرقدرت پیروز بود 
که کوشید غرب آسیا را قبضه کند. ایاات متحده 45 سال بعد، با فروپاشی شوروی و بلوک 
شــرق، احساس کرد ابرقدرت علی ااطاق دنیاست. بنابراین در کمتر از یک دهه بنا را بر 
تاجگذاری برای اعام پادشــاهی دنیا گذاشت و به افغانستان و سپس عراق حمله کرد تا 
نقشه »خاورمیانه جدید« را روی زمین پیاده کند. اما این نقشه با وجود موفقیت های اولیه 
پیش نرفت، بلکه تحوات، 180 درجه خاف مقاصد آمریکا نقش بست و کاخ سفید را چنان 
از ابهت انداخت که نوکرانی مثل وزیرخارجه مقبور عربســتان )سعود الفیصل( آمریکا را 
به خاطر شکست فاجعه بار و »تقدیم عراق به ایران در سینی طایی« شماتت کردند. آمریکا 
در این جنگ 7هزار میلیارد دار خسارت دید. این خسارت، به بدهکاری 21 هزار میلیارد 

داری دولت آمریکا ختم شده است.
6- آیا این زنجیره شکست ها اتفاقی است؟ اگر انقاب اسامی نبود، چنان شکست هایی 
رقــم می خورد؟ در حالی که حتی روس ها در اثر انقاب های رنگی در اقمار خود و حتی در 
مسکو، منفعل بودند، آیا می توان جز ایران را عامل تعیین کننده در مغلوبه شدن »جنگ جهانی 
چهارم« )استراتژی صهیونیسم مسیحی( قلمداد کرد؟ چه کسی نگذاشت عراق و سوریه و 
لبنان و فلسطین از حلقوم آمریکا و اسرائیل پایین برود؟ چگونه است که آمریکایی ها مجبور 
می شوند کنسولگری خود را در بصره تعطیل کنند و دزدکی به بغداد سفر کنند اما - به رغم 
میل آل سعود و آل یهود و آمریکایی ها- 20 میلیون دلداده  امام حسین علیه السام، مانور 
خیره کننده اقتدار و امنیت را از نجف تا کربا برگزار می کنند؟ شاخص برای سنجش جا به جایی 

معادات قدرت، از این روشن تر؟
7- شکاف عمیق میان روند تحوات و انتظارات آمریکا، رو به تزاید آمده است. آمریکا 
بر اساس روحیه فرعونی، به کمتر از سلطه و غارت وکاپیتواسیون راضی نیست -چنانکه 
رژیم عربستان را گاو شــیرده می نامد- اما از سوی دیگر، هر روز ناتوان تر از قبل، رقابت 
جدیدی را می بازد. آخرین بار این ناکامی را در جنگ سوریه و شکست در تعیین پارلمان و 
دولت جدید عراق دیدیم. با این نگرش روندی، سادگی )یا اغواگری( بود اگر کسانی تلقی 
یا تلقین کردند که آمریکا با مذاکره و دادن برخی امتیازها از خر شیطان پایین می آید. او با 
استقال و موجودیت ملت ایران مشکل دارد، همچنان که ِصرف مستقل و مقتدر بودن ما، 
هیبت زورگویانه آمریکا را به هم می زند. صاحبان برخی نگرش های ارتجاعی چند سال قبل، 
مقارن مذاکره گفتند تابلوهای معروف به »صداقت آمریکایی« را جمع کنید تا مذاکره پا بگیرد 
اما خباثت آمریکا پس از توافق در همان دولت اوباما عود کرد، چنانکه آقای روحانی اخیرا 
گفت »آمریکا از همان ابتدا به اجرای تعهداتش در برجام وفادار نماند. متعاقباً دولت فعلی 

آمریکا به بهانه های واهی با نقض تعهدات خود، از این توافق خارج شد«.
8- بالندگی انقاب اسامی به بستن منافذ نفوذ است و گرنه در نگاه راهبردی، تهدید 
نخ نمای تحریم، در چهار دهه گذشته، به فرصت پیشرفت تبدیل شده است. به یاد دارید 
جــان هانا مقام آمریکایی 28 مهر88 در گفت و گو با لس آنجلس تایمز گفته بود »مطمئنًا 
پیامی که از گردهمایی اخیر فعاان اپوزیسیون -که بین آنها افراد نزدیک به سران جنبش 
ســبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید هرچه شدیدتر اعمال شود؛ تحریم 
ضعیــف یا تدریجی، فقط به رژیم امکان می دهد که خود را با وضعیت جدید تطبیق دهد. 
آنها گفتند برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک  وارد شود که فلج کند و نه به 
صورت واکسن..«. از این نظر، دولت ترامپ در حالی که می کوشید نقشه سوخته »تحریم های 
فلج کننده« را احیا کند، با رفتار 8 ماه گذشته عما ظرفیت وارد کردن شوک را تخلیه و تا 

حدود زیادی ما را واکسینه کرد.
9- آمریکایی ها به ویژه در 8 ماه گذشته به زعم باطل خود کوشیدند از تحریم به عنوان 
ابزار شوک و فلج کردن ایران استفاده کنند. اما در حالی که می خواستند 13 آبان را اوج فشار 
روانی-تحریمی خود قرار دهند، اکنون عمده بار این فشار تخلیه شده و ملت و دولت ما، نگرانی 
تقریبا صفری نسبت به هدفگذاری آمریکا دارند. البته دولت و سایر دستگاه ها مسئولیت دارند 
برای به صفر رساندن آثار تحریم )بلکه تبدیل تهدید به فرصت( بکوشند، چنانکه در دوران 
دفاع مقدس و پس از آن، تحریم را تبدیل به فرصت های بزرگ سازندگی و رهایی از برخی 
وابستگی های اقتصادی کردیم. در عین حال عما نقشه اصلی دشمن شکست خورده است.
10- بدعهدی و تحریم، ملت ما را متحد تر می کند؛ و این برخاف راهبرد تقرقه است. 
هدف پروژه برجام از نگاه آمریکا و اروپا، فقط مهار برنامه هسته ای ایران نبود بلکه از نگاه 
متوهم آنها، این فرآیند، آغازی برای ضعف ناشــی از تفرقه و تغییر در رفتارهای راهبردی 
ایران بدل از تغییر ساختار بود. برخی تحلیل گران می گویند رویکرد طلبکارانه تر، دریده تر 
و تهاجمی تر ترامپ، خاف پروژه کلی غرب بود و برخی دیگر برآنند که به شهادت اعتراف 
نزدیکان ترامپ، تیم او آگاهانه استراتژی ارعاب را برای نشاندن حریف پای میز مذاکره و 
گرفتن امتیاز به اجرا گذاشت. نیکی هیلی اخیرا فاش کرد »در راستای سیاست مرد دیوانه، 
همواره ترامپ را تند مزاج، ترسناک و غیر قابل پیش بینی به تصویر می کشیدم. همین چین 
را واداشت تحریم  علیه کره شمالی را در شورای امنیت بپذیرد«. اما هر چه باشد، این رویکرد، 

رشته های فریب را پنبه می کند.
11- دو طیف سهل اندیش و ماموریت دار، زمانی نه چندان دور برای رونق بخشیدن به 
مذاکره و توافق با شیطان بزرگ، خباثت صهیونیست ها را برجسته می کردند و میان آنها 
با آمریکا فاصله می گذاشتند. مدتی هم کوشیدند حساب اروپا را از آمریکا و اسرائیل جدا 
کنند. اما دست اروپا به ویژه با شرارت های چند ماه اخیر )حمایت از گروهک های تروریستی 
و جوسازی علیه دیپلمات های دولت جمهوری اسامی( رو شده است. آنها مجبورند در مقابل 
اعام رسمی »بازگشت همه تحریم های معلق شده در برجام«از سوی آمریکا، موضع عملی 
قاطع بگیرند اما به جای صــاف کردن بدهی های برجامی معوقه، اتهام افکنی و طلبکاری 
می کنند. بازگشت تحریمهای تعلیق شده در برجام، خبر جدیدی نیست اما آزمون روشنی 

را متوجه اروپا می کند.
12- وزیران خارجه و دارایی آلمان، انگلیس و فرانســه در بیانیه ای به همراه خانم 
موگرینی گفته اند »ما عمیقا از بازگشــت تحریم های ایاات متحده به دلیل خروج آن از 
توافق متاسفیم«. آنها حتی عهدشکنی آمریکا را محکوم هم نکردند و قطعنامه اعتراضی 
درباره نقض قطعنامه 2231 به شورای امنیت نبردند. طبق همین بیانیه، درباره کانال مالی 
ویژه مبادات )مبادله نفت با کاا بدون پرداخت پول( نیز دغدغه مهم شان، تامین با ثبات 
نفت و گاز مورد نیاز و پایین نگاه داشتن قیمت است. به یاد داشته باشیم چند سال قبل به 
هنگام اختاف روسیه و اوکراین درباره نرخ گاز صادراتی به اروپا و توقف صادرات، اروپایی ها 
گفتند این اقدام وسط زمستان کشنده اروپا، آغاز جنگ جهانی سوم است! تامل برانگیز 
اینکه اروپا برای تامین همین احتیاج راهبردی خود، دو شرط »راه اندازی دفتر در تهران« 
)برای مقاصد ضدامنیتی( و »تصویب ملحقات FATF« را هم مطرح می کند. ما از تحریم 
هیچ دغدغه ای نداریم بلکه آن را فرصتی برای تحرک بیشتر و گسیختن رشته های وابستگی 
اقتصادی می دانیم. اما باید مراقب »فریب«، »نفوذ دشمن در لباس شریک« و »خنجر از 

پشت« بود و در نقشه دشمن برای خود تحریمی وارد نشد.

ایران و آمریکا
نمودار تغییر در موازنه قدرت

یادداشت روز

تسلیت به همکار
با نهایت تاسف و تألم مطلع شدیم همکارمان آقای عباس کاویانی در غم از دست 
دادن یکی از نزدیکان خود به سوگ نشسته است. ضمن تسلیت به ایشان برای آن 

مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزو داریم.

خبر ویژه
رویترز: ایران در هر صورت
نفت خود را صادر می کند

خبرگزاری رویترز با اشــاره به تحریم های نفتی آمریکا نوشت ایران در هر حال 
نفت خود را صادر می کند.

این خبرگزاری می نویسد: کسب اطاع دقیق از میزان صدور نفت خام ایران و 
آمار دقیق نفتکش هایی که نفت خام ایران را به گوشه و کنار جهان ارسال می کنند؛ 
امروز به یک راز بدل شــده اســت. منابع نفتی می گویند؛ کشتی هایی که نفت خام 
ایران را حمل می کنند؛ سیستم ردیابی خود را خاموش می کنند تا ردیابی نشوند. به 
همین علت نمی توان یک اطاع درست و یک جمع بندی صحیح از صدور نفت ایران 
داشت. به گفته همین منابع؛ مشکل دیگر در این زمینه این است که؛ معلوم نیست 

آیا خریداران نفت ایران حقیقتاً از تهدیدهای آمریکا می ترسند یا نه.
انتظار می رود با شروع تحریم نفتی؛ نفت بیشتری برای ذخیره سازی وارد انبارها 

شود. به همین دلیل نمی توان پردازش کامپیوتری صحیحی در این زمینه داشت.
دولت »ترامپ« دارد همه تاش خود را می کند تا پس از قطع جریان نفت ایران به 
بازار؛ قیمت جهانی نفت خام باا نرود. اینجا هم یک مشکل اساسی بروز می کند. ایران 
اگر هم موفق شود نفت خود را صادر کند؛ مسلماً در این زمینه شفاف سازی نخواهد کرد.
دامنه شک و شبهات در مورد اینکه ایران بعد از آغاز تحریم ها تا چه میزان نفت 

خواهد فروخت؛ بس فراخ است.
یک شــرکت داده پردازی اطاعات موسوم به »کپلر Kpler« در پاریس در این 
زمینه توضیح می دهد: »طی چند روز گذشته، حدس و گمانهایی پیرامون میزان صدور 
نفت خام ایران در نیمه اول اکتبر مطرح شده است و این رقم بین 1 تا 2/2 میلیون 

بشکه در روز برآورد شده است. مسلماً این میزان، رقمی است باا.«
داده پــردازی »ریفینیتیو آیکون دیتــا Reinitiv Eikon data« تحت نظر 
»رویترز« هم می گوید که ایران در ســه هفته اول اکتبر روزانه 1/55 میلیون بشکه 
نفت صادر کرده اســت که این رقم نســبت به 1/33 میلیون بشکه در روز که در دو 

هفته اول همین ماه دیده شده بود بااتر است.
یکــی از منابعی که صادرات نفت را ردیابی می کند نیز برآورد کرده اســت که 

ایران در نیمه اول اکتبر به میزان 1/8 میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است.
یک منبع مشابه دیگر نیز این رقم را تا 22 اکتبر به میزان 1/65 میلیون بشکه 

در روز تخمین می زند.
یکی دیگر از مشــکات کار؛ تطابق ها و تنظیمات برنامه کار نفتکش هاست که 
هفته به هفته تغییر می کند. این مسئله، محاسبه میزان صادرات نفت خام ایران را 
دشوار می کند. البته امروز ماهواره هم به کمک آمده است. منتها همچنان کار ردیابی 

نفتکشها یک کاری است دشوار.
نفتکش هایی که نفــت خام ایران را بارگیری و جابجــا می کنند؛ اغلب اوقات 
سیگنال AIS خود را خاموش می کنند. سیگنال AIS یک سیستم ردیابی خودکار 
کشتی هاست. این نفتکشها فقط وقتی گیرنده AIS خود را روشن می کنند که مراحل 
پایانی ســفر آنهاســت و در راه رسیدن به مقصدند. این کار از سال 2012 آغاز شده 
است. بنابراین نمی توان تاریخ ورود؛ و یا حتی ساعت دقیق ورود کشتی به اسکله و 
نیز زمان دقیق تخلیه بار را ثبت کرد. با ارسال ایمیل به »شرکت ملی نفت ایران« و 
»شرکت ملی نفتکشهای ایران« از آنها تقاضا شد که در این مورد توضیح بدهند اما 

هر دو از پاسخ دادن امتناع کردند.
به هر حال جلوی ایران را نمی توان گفت. ایران برنامه ریزی کرده که به بعضی از 
مشتریان خود شامل هند و چین نفت بفرستد تا آنها را مصرف نکنند؛ بلکه ذخیره 
کنند. با این حساب، باز هم نمی توان اندازه گیری کرد چه میزان نفت وارد بازار خواهد 
شد. نفت خامی که ذخیره می شود؛ عموماً برای سنجش میزان نفت موجود در بازار 
محاســبه نمی گردد. یک منبع آگاه در ایران گفته اســت: »ما حتی به خاطر اینکه 
موجودی نفت مان در آن کشورها حفظ شود؛ به آنها نفت خواهیم داد ما این کار را 

برای چین هم انجام خواهیم داد.«
اروپا دیگر نمی تواند

دو دوزه بازی کند
موضع صریح دولت آمریکا درباره بازگشت تحریم هایی که طبق برجام قرار بود 

معلق شوند، راه دو دوزه بازی اروپایی ها را بست.
دولت آمریکا دیروز اعام کرد از روز دوشنبه تمام تحریم های نفتی و بانکی ایران 

را که طبق برجام معلق کرده بود، باز می گرداند.
این موضوع در کنفرانس تلفنی استیو منوچین وزیر دارایی و مایک پومپئو وزیر 

خارجه آمریکا با خبرنگاران مطرح شد.
استیو منوچین، وزیر دارایی آمریکا گفت دولت آمریکا در نظر دارد بیش از 700 
فرد حقیقی یا حقوقی را تحریم کند، از جمله، چندین بانک و سازمان و خطوط هوایی 
و کشتیرانی. او همچنین گفت سوئیفت که تسهیل کننده بین المللی مبادات بانکی 

است، هم مشمول تحریم های آمریکا خواهد شد.
یادآور می شود ترامپ 18 اردیبهشت از برجام خارج شد و بازگشت بسیاری از 
تحریم ها را اعام کرد؛ بدین ترتیب عمده بار روانی و اقتصادی تحریم ها در هشــت 
ماه گذشته تخلیه شده است. اما در عین حال صراحت آمریکا مبنی بر بازگرداندن 

تحریم ها، اروپایی ها را که در این هشت ماه به رغم تعهدات برجامی، یکی به نعل و 
یکی به میخ زده اند، در بوته آزمون واقعی قرار می دهد.

آنها طبق برجام معتقد بوده اند با تحریم ها مقابله کنند و اکنون که آمریکایی ها 
بر بازگشــت تحریم های معلق در برجام اصرار دارند، اروپایی ها باید به صراحت و در 
قول و فعل اعام کنند که مقابل همین تحریم ها می ایســتند. آنها پس از هفت ماه 
وقت کشی اخیراً اعام کرده اند راه اندازی مکانیسم دور زدن تحریم ها برای مبادله کاا 
یا نفت ایران را به شکل »نمادین« همزمان با بازگشت تحریم ها انجام می دهند اما 

راه اندازی عملی آن را به حداقل دو ماه دیگر موکول کرده اند!
اخاص امام و رهبری

نواقص مدیران فشل را جبران کرده است
یک پژوهشــگر تاریخ معاصر، تحوات اخیر در منطقه را معجزه و امداد غیبی 

ارزیابی کرد.
عبداه شــهبازی در یادداشتی نوشت: من اهل تظاهر به دین و معنویت و این 
چیزها نیستم. اگر اعتقادی و باوری دارم، درست یا غلط، برای خودم است. در بحث ها 
هم سعی می کنم حرفم مستند و عقل پسند باشد، یعنی قابل محک زدن برای هر 
کسی با هر باوری، و متوسل نشوم به تعابیر دینی و استفاده از آنها به نفع نظراتم. اگر 

بخواهم، تبحر و سوادش را ندارم.
ولی در این چهل ساله چیزهایی دیده ام که خیلی عادی نیست. مدیریت فشل 
باید همان دهه اول انقاب مملکت را تحویل می داد به مدعیان و می رفت دنبال کارش. 
نظرات بعضی مدیران زمان جنگ را که اان آدم می بیند، و »نبوغ«شان را در 60-70 
سالگی، که باید سنین بلوغ و پختگی و نظریه پردازی و انتقال تجربه به نسل جدید باشد، 
حیران می شود که اینان در 30-20 سالگی چگونه جنگ و مملکت را اداره می کردند.
امام راحل معنویت و اخاصی داشت که موتور انقاب و نظام بود. این اخاص 
و معنویــت را، که در آدم اعتماد و یقین به موفقیت ایجاد می کرد، در منش و رفتار 
رهبری می بینم. البته دلم می خواهد که خیلی چیزها عوض شود و خیلی کارها بشود 
در جهت کارآمد کردن اوضاع ولی نمی شود. درمقابل، آن اخاص را که می بینم یقین 

پیدا می کنم که روزی خواهد شد و نباید ناامید بشوم و ببرم.
در این سال ها اتفاقات عجیب و غیرعادی کم نبوده. وقتی رفتیم سوریه برای حفظ 
تمامیت ارضی این کشور، کسی موفقیت ما را پیش بینی نمی کرد. به عکس، بسیاری 
از داخلی ها، حتی درمیان چهره های برجسته نظام، مخالف بودند و دست کم متلکی 

می گفتند. ولی خب، دیدیم که شد. موفق شدیم و خیلی عجیب بود.
همین چند ماهه دو نمونه دیدیم: یکی ماجرای  خاشقجی که اتفاق خیلی غیرقابل 
محاسبه ای بود. نمی خواهم شور کنم قضیه را، ولی شبیه به »امداد غیبی« و »معجزه« 
بود. دیگری، هو شدن تلویزیون ایران اینترنشنال، و به تبع آن بی بی سی فارسی و من و تو 
و متاشی شدن تیم قوی رسانه ای که جمع کرده بودند و برنامه های بزرگی داشتند.
فکر می کنم سیاست فقط همین محسوسات و حساب و کتا ب های عادی نیست. 

یک چیزهایی هم هست که در محاسبات مان درک نمی کنیم.
بازی روحانی با خاتمی

و تذکر چند نکته
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت محل جدیدی را در اختیار رئیس  دولت اصاحات 

قرار می دهد.
واعظی در گفت وگو با ایلنا، در پاســخ به این سوال که در چند روز اخیر شاهد 
بودیم دفتر ســیدمحمد خاتمی از وی گرفته شد و طبق قانون این وظیفه دولت ها 
اســت که برای روسای جمهور پیشین محلی را به عنوان دفتر در نظر بگیرد، دولت 
دراین باره چه اقدامی می کند، گفت: بله این وظیفه ماست، با بنده هم در این مورد 
صحبت شده است. حجت ااسام مجید انصاری دراین مورد صحبت کرد و من گفتم 

حتما طبق قانون این کار را انجام خواهیم داد.
وی تاکید کرد: از آنها خواسته ایم که جایی را پیدا کند و هر مکانی را که خودشان 
بخواهند ما در اختیارشان خواهیم گذاشت. اگر محل خاصی را درنظر داشته باشند و 
بخواهند اجاره کنند ما مشکل خاصی نداریم. دولت هرآنچه که قانون مشخص کرده 

با نظر خودشان، اجرایی می کند. 
واعظی در پاسخ به این سوال که آیا آقای خاتمی می تواند دفتری در محل نهاد 
ریاســت جمهوری داشته باشد، گفت: خودشان عاقه ای ندارند که به اینجا بیایند و 

ایشان هم مثل بقیه روسای جمهور می خواهند دفتری برای مراجعان داشته باشند.
برخی کارشناسان مطلع می گویند موضع واعظی، ادامه مشی چند سال گذشته 
روحانی در زمینه ســردواندن خاتمی و اصاح طلبان است و روحانی بهتر از هرکس 
می دانــد که اگر به طیف فعال در فتنه بیش از اندازه میدان بدهد، موی دماغ خود 
وی می شوند و گستاخی و طلبکاری بیشتری خواهند داشت؛ چنانکه همین اخیرا 
عبداه ناصری مشاور خاتمی مدعی شده روحانی 3 درصد بیشتر رای نداشت و ما 

او را رئیس جمهور کردیم.
اما صرف نظر از این گمانه زنی، باید به سیاسی کارانی مثل واعظی تذکر و توجه داد 
که تکلیف قانونی برای در اختیار گذاشتن دفتر در خدمت روسای دولت های قبلی، 
شامل عناصر فتنه گر و برانداز و یاغی علیه قانون و اسامیت و جمهوریت نمی شود و 

گرنه ابد باید به بنی صدر خائن هم دفتر کار بدهند!!
از طرف دیگر اگر قرار بود آشــوبگران قانون شــکن در ســال 88 با سردمداری 
امثال خاتمی )و یا حمایت آمریکا و انگلیس و اسرائیل و دار های سعودی( موفق به 
تعطیلی انتخابات و غلبه با زور شوند، هرگز نوبت ریاست جمهوری روحانی و ریاست 

دفتری واعظی نمی رسید. 
جرم خاتمی در میان سران فتنه از همه سنگین تر است چراکه او بارها در محافل 
خصوصی اصاح طلبان تصریح کرده که ادعای تقلب در انتخابات دروغی بیش نبوده 
است. بنابراین جای واقعی برای خاتمی، صندلی محاکمه و مجازات است نه گرفتن دفتر.

روحانی به جای بازخواست مدیران خود
فقط از آنها انتقاد می کند!

عضو شورای سیاستگذاری اصاح طلبان، دولت با بی انگیزگی کار می کند و مجلس 
نیز در تأیید کابینه روحانی مقصر است.

علی صوفی در گفت وگو با روزنامه آرمان و در پاســخ این ســؤال که »چرا در 
شــرایطی که ناکارآمدی برخی از مدیران و وزرای دولت محرز شده است، اما دولت 
در این زمینه دچار تعلل و بی تصمیمی شده است؟« گفت: در شرایط کنونی نوعی 
بی انگیزگی در شخص رئیس جمهور و معاون اول ایشان مشاهده می شود. آقای روحانی 
و جهانگیری در اغلب سخنرانی های خود از ضعف و بی انگیزگی مدیران دولت انتقاد 
می کنند و عنوان می کنند که انگیزه مدیران دولت باید افزایش پیدا کند و مدیران 

ضعیف باید از دولت بروند.
وی افزود: به نظر می رســد این یک نوع بدعت جدید در فضای سیاســی ایران 
اســت که مدیران ارشد دولت به جای اینکه مدیران زیرمجموعه خود را بازخواست 
کنند و از آنها بیان کاری بگیرند این مسئله را به رسانه ها می کشانند و در رسانه ها 
از مدیران خود انتقاد می کنند. بدون شک اگر مدیری از انگیزه کافی برخوردار نیست 
یا کارنامه موفقی نداشــته است باید بدون اتاف وقت توسط مدیران ارشد دولت و 
شخص رئیس جمهور عزل و مدیری با انگیزه بیشتر به جای وی به کار گرفته شود. 
در نتیجه طرح ضعف مدیران دولت در فضای رسانه ای کشور هیچ توجیه مدیریتی 
و عقایی ندارد. یکی از مهم ترین وظایف یک مدیر بررسی مدیران زیرمجموعه خود 
است که آیا مدیران مجموعه در این زمینه کاری تاش و تعهد ازم را دارند یا خیر. 
در نتیجه ضعف یا قوت یک مدیر به صورت مســتقیم به مدیر باادستی آن ارتباط 
پیدا می کند. هنگامی که یک مدیر کارآمدی ازم را ندارد باید توسط مدیر باادستی 

خود عزل و مدیر جدیدی به کار گرفته شود.
این وزیر دولت اصاحات افزود: نکته دیگر اینکه هنگامی که این اتفاق رخ داد 
باید آن را رســانه ای کرد و رســانه ای کردن این موضوع قبل از این کار هیچ توجیه 
منطقی ندارد. به نظر می رسد دولت تاش می کند کشور و مدیران خود را در رسانه ها 

مدیریت کند.
در شرایط کنونی در شخص آقای روحانی نیز انگیزه وجود ندارد و ایشان دچار 
بی انگیزگی شده است. متأسفانه این بی انگیزگی در بقیه اعضای دولت نیز مشاهده 
می شود. به عنوان مثال در شرایطی که مردم با بحران های متعددی و از همه مهم تر 
بحران اقتصادی و معیشتی مواجه هستند رئیس جمهور، معاون اول و یا وزرا با مردم 
صحبت نمی کنند. شرایط به شکلی جلو می رود که برخی از سیاست های دولت در 
زمینه اقتصادی در جامعه بحران ایجاد می کند. با این وجود هیچ کدام از اعضای دولت 

در این باره با مردم صحبت نمی کند.
صوفی معتقد است: این اتفاق نادری است که در دولت های گذشته تاریخ انقاب 
رخ نداده و تنها در دولت آقای روحانی مشــاهده می شــود. در دولت های گذشــته 
مســئوان تاش می کردند در مقاطع بحرانی جامعــه را آرام کنند و با گفت وگو و 
تشریح چالش های پیش رو مردم را نسبت به آینده آگاه کنند. این در حالی است که 
چنین رویکردی در دولت حسن روحانی مشاهده نمی شود و دولت در این زمینه با 

نقصان جدی مواجه شده است.
در حالی که اصاح طلبان در ســال 96 از کابینه پیشــنهادی روحانی حمایت 
می کردند و از مجلس می خواستند به آنها رأی بدهد، صوفی گفت: نمایندگان مجلس 
در شرایطی به مدیران انتخابی حسن روحانی رأی اعتماد دادند که انتقادات زیادی 
نسبت به این انتخاب ها وجود داشت و کارشناسان نسبت به انتخاب این افراد هشدار 
داده بودند. در چنین شرایطی انتظار این بود که مجلس به این وزرای انتخابی رأی 
ندهد. این در حالی است که نمایندگان مجلس نه تنها به وزرا رأی دادند، بلکه رأی 
نجومی دادند. شرایط به شکلی بود که وزیری که گمان می کرد با 150 رأی یا یک 
رأی حداقلی وارد کابینه می شود به یکباره با رأی نجومی 250 نفره مواجه شد و در 
یک شــرایط آرمانی وارد کابینه شد. این مسئله نشان می دهد که رأیی که مجلس 
به وزرای کابینه داده واقعی نیست و نتیجه روابط پنهانی و زد و بندهای پشت پرده 
است که به »رأی فروشی« و خریداری رأی در مجلس معروف شده است. در نتیجه 
مجلس در انتخاب مدیران ناکارآمد با دولت شریک است و به اندازه آقای روحانی که 

چنین مدیرانی را انتخاب کرده مقصر است.

گفت و شنود

پیاده!
گفت: ترامپ برای ترســاندن ایران، تصویری از خود را منتشــر 

کرده که روی آن نوشته شده  »تحریم ها در راهند«! 
گفتم: خب، که چی؟!

گفــت: می خواهد بگوید که دیگر کار جمهوری اســامی ایران 
تمام است!

گفتم: اوا که تحریم ها لغو نشــده بود که دوباره از راه 
برسد! ثانیا، اآن چهل سال است که آمریکا قصد براندازی 
جمهوری اســامی ایران را دارد ولــی تاکنون هیچ غلطی 

نتوانسته است بکند.
گفت: همه شــواهد هم نشــان می دهد که طی این چهل سال، 
ایران همه ســاله قدرتمند تر و آمریکا هر سال ضعیف تر از سال قبل 

شده است.
گفتم: شــخصی کنار میدان آزادی گدایــی را دید که 
می گفت؛ می خواهم به کرج بروم ولی پول کرایه ماشین ندارم! 
بعد از چند سال دوباره او را دید که همانجا ایستاده و همان 
حرف را تکرار می کند! گفت؛ مردک! اگر پیاده هم رفته بودی 

تا حاا چند بار دور کره زمین را طی کرده بودی!

مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپــا و وزرای خارجه 
بیانیه ای  در  اروپایــی  تروئیکای 
مشــترک نســبت بــه اعمال 
تحریم های بیشــتر آمریکا علیه 

ایران ابراز تاسف کرد!
فدریکا موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیــه اروپا و وزرای خارجه 
تروئیکای اروپایی )انگلیس، فرانســه و 
آلمان( در واکنش به اعمال تحریم های 
بیشتر آمریکا علیه ایران بیانیه مشترکی 

منتشر کردند.
در ابتدای این بیانیه آمده است: از 
اعمال مجدد تحریم های ایاات متحده 
که اقدامی اســت در سایه خروج اخیر 

آنها از برجام، عمیقاً متأسفیم.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید 
شده است: ایران باید کماکان به برجام 

پایبند باشد.
در بخش دیگری از بیانیه فوق آمده 
است: به عنوان طرف های برجام، ما به 
کار روی حفاظــت از کانال های مالی 
میان خود و ایران و ادامه صادرات نفت 

و گاز این کشور، متعهدیم.
به گــزارش فــارس، موگرینی و 
وزرای خارجه آلمان، سوئد و دانمارک 
در گفت وگوی تلفنی با ظریف با تأکید 
بر تعهد خود برای حفظ کانال های مالی 
با ایران اعام کردند که ســازوکار ویژه 
مالی اروپا ظرف روزهای آینده رســما 

ثبت و آغاز به کار می کند.
بی عملی اروپا

تکرار ادبیات کلی و مبهم و شعار 
زده بدون ارائه تضمین های مشــخص 
درباره مواخذه آمریکا در شورای امنیت 
و نحــوه مقابله با تحریم هایی که عما 
برجام را از بین می برد، همچنان مشکل 
اروپایی ها در ادعای پایبندی به برجام 

است.

اروپا در اقدامی مســبوق به سابقه 
در مقابل تحریم های ضدایرانی آمریکا 
صرفا به ابراز تاسف بسنده نموده است. 
با این وصف و به طریــق اولی، انتظار 
مقابله عملی با تحریم های آمریکا کاما 

بیهوده است.
موگرینــی صراحتا  پیش  چندی 
اعام کرد که »منافــع اروپا در حفظ 
برجام همراســتا با منافع آمریکاست«. 
موگرینی همچنین در اظهارنظری دیگر 
تاکید کرد که »در موضوع موشــکی و 
قدرت منطقه ای ایران، با آمریکا هم نظر 
هســتیم«. این اظهارات در کنار دیگر 
اظهارات مقامــات اروپایی درخصوص 
عدم تضمین به ایران درخصوص اجرای 
تعهدات برجامی، نشان دهنده این است 
که اروپا در کنار آمریکا تصمیم دارد تا 
با مذاکرات فرسایشــی و طوانی مدت، 
ضمن تعلیق اقتصــاد ایران،- به خیال 
خام خود- برجام های بعدی )در حوزه 
موشکی، منطقه ای، حقوق بشر و...( را 

نیز کلید بزند.
رژیم ترامپ!

وزارت امور خارجه در آستانه اعمال 
مجدد تحریم های آمریکا بیانیه ای صادر 

کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: 
رژیم ترامپ در ادامه قانون شــکنی ها و 
قلدرمآبی های آشکار خود پایان دوره به 
اصطاح تنفس شش ماهه برای اجرایی 
شدن کامل تحریم هایی که این رژیم در 
روز هشتم ماه می  با خروج غیرقانونی 
از برجام مجددا علیه کشــورمان وضع 
کرده بود را اعام کرد. این اقدام اگرچه 
به لحاظ عینی و عملی نسبت به دوره 
شــش ماهه اخیر تبعات منفی اندکی 
برای اقتصــاد ایران بــه دنبال خواهد 
داشــت، اما برای رژیم حاکم بر آمریکا 
یک ســقوط اخاقی و سیاسی بزرگ 

محسوب می شود.
متاسفانه وزارت خارجه در اقدامی 
تأمل برانگیز از تعبیر رژیم ترامپ به جای 

دولت آمریکا استفاده کرده است.
این رویکــرد منفعانه در حقیقت 
بزک چهره کریه استکبار و ایجاد دوگانه 
دروغین »آمریکای خوب- ترامپ بد« 
اســت. این در حالی است که دشمنی 
آمریکا با ملت ایران در دوره ترامپ هیچ 

تفاوتی با دوره اوباما ندارد.
تمسخر ترامپ

»دونالــد ترامــپ« رئیس جمهور 
آمریکا، روز جمعه بعد از اعام بازگشت 
تحریم ها علیه ایران عکسی در توئیتر 
منتشر کرد که روی آن نوشته شده بود 
»تحریم ها در راهند؛ 5 نوامبر«. نوشته 
روی عکس، از یک مجموعه تلویزیونی 

آمریکایی اقتباس شده بود.
کاربــران فضای مجــازی توئیت 
آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ«،  »دونالد 

علیه ایران را به باد سخره گرفتند. 
یکی از کاربران نوشت:ترامپ فکر 
می کند در حال اجرای شوی تلویزیونی 

است.
یکی دیگر از کاربران فضای مجازی 
عکسی از ترامپ با این پیام منتشر کرد: 
اثبات اینکه پــول نمی تواند اخاقیات، 
طبقــه اجتماعــی، احترام، شــرافت، 

وجدان، شخصیت و اعتماد بخرد.
کاربر دیگری نوشــت: وقتی یک 
دلقــک را انتخاب می کنــی، باید یک 

سیرک را انتظار داشته باشی.
یکی دیگر از کاربران فضای مجازی 
نوشت: وقت آن اســت که به زباله دان 

انداخته شوی.
اســبق  معاون  نفیو«،  »ریچارد 
وزیر خارجه آمریکا که یکی از اعضای 
مذاکره کننده این کشور با ایران بود هم 

به توئیت ترامپ اعتراض کرد.

وی نوشــت: »این موضــوع واقعا 
مشمئز کننده اســت. من برای مدتی 
تحریم های  مســئول  مستقیم  به طور 
ایــاات متحده علیه ایران بودم. من به 
توســعه، طراحی و کاربرد آنها افتخار 
می کنم. امــا از آن لذت نمی برم. انجام 
چنین کاری غم انگیز و تاسف آور است 
و هزینه های انسانی بسیار جدی در پی 

دارد. لطفا این را جدی بگیرید.«
بدون پیروزی

نیویــورک تایمــز بــا  اشــاره به 
تحریم های جدید آمریــکا علیه ایران 
نوشــت: این تحریم ها بخشی از عاقه 
ترامپ به استفاده از ابزارهای اقتصادی 
است تا به اهداف سیاست خارجی خود 
برسد ولی تحریم ها علیه روسیه، ونزوئا 
و کره شمالی پیروزی های چندانی برایش 

نداشته است.

با صدور بیانیه ای مشترک از سوی موگرینی و تروئیکای اروپایی 

اروپا در واكنش به تحریم های آمریکا علیه ایران
ابراز تأسف كرد!

وزیر امور خارجه در هجدهمین 
نشســت وزرای خارجه در آنتالیا، 
پیشنهاد افزودن »اقتصاد آبی« به 
عنوان حوزه جدید همکاری گروه 

D8 را مطرح کرد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
به منظور شرکت در هجدهمین اجاس 
وزرای امور خارجه هشت کشور در حال 
توسعه موسوم به )D8( جمعه شب وارد 

آنتالیای ترکیه شد.
ظریف در هجدهمین نشست وزرای 
خارجه گروه D8 در آنتالیا طی اظهاراتی 
ضمــن قدردانی از دولــت ترکیه برای 
میزبانی این نشست، عنوان کرد: گروه 
D8 در طــول مدت زمــان دو دهه به 
تدریج به بستری ارزشمند برای ارتقای 

همکاری های اقتصادی موثر بین اعضای 
آن تبدیل شد.

وی ادامــه داد: اقدامــات تجاری 
یکجانبــه، تحرکات تافــی جویانه و 
تحریم های اقتصــادی می تواند اقتصاد 
جهانــی را دچــار اختــال کــرده و 
همکاری های گسترده چندجانبه را در 
زمانی که به شدت نیاز به آن احساس 
می شــود، تحت الشــعاع قرار دهد. در 
چنین شرایطی، بیش از هر زمانی برای 
مــا ضرورت دارد تــا چندجانبه گرایی 
اقتصــادی و بازرگانــی را از جمله در 
چارچوب هایی نظیــر گروه  D8، ارتقا 

و تقویت کنیم.
وزیــر امور خارجه افــزود: ارزش 
مجموع حجم تجارت بین کشورهای 

گروه D8 بالــغ بر 100 میلیارد دار 
بوده و متوسط نرخ رشد ساانه نیز 6 
درصد است. با این حال، هدف تجارت 
داخلی بین اعضای گروه مزبور، 500 
میلیارد دار است که دستیابی به این 
هدف نیازمند تسهیات مناسب است.
ظریف خاطرنشــان کرد: با توجه 
 ،D8 به آنکه بســیاری از اعضای گروه
کشورهای ســاحلی به شمار می آیند، 
تمایل دارم تا اضافه کردن »اقتصاد آبی« 
به عنوان یکی دیگر از حوزه های همکاری 

را پیشنهاد دهم.
به گــزارش فارس، کشــورهای 
ایران، ترکیه، بنگادش، مصر، مالزی، 
اندونزی، نیجریه و پاکستان عضو این 

سازمان هستند.

در هجدهمین نشست وزرای خارجه در آنتالیا مطرح شد
 D8 پیشنهاد ظریف برای افزودن »اقتصاد آبی«  به عنوان حوزه جدید همکاری گروه

نماینده تهران در مجلس هفتم 
و سفیر سابق ایران با اشاره به این 
که برخی از مدعیان اصاحات از 
پشیمان  جاسوسی  انه  تسخیر 
شده اند گفت: این افراد در تسخیر 

انه جاسوسی کاره ای نبودند.
حسین شیخ ااسام در گفت و گو 
با تسنیم درباره انگیزه های دانشجویان 
از این کار اظهار داشت: دانشجویان به 
دنبال این بودند از کودتایی شبیه 28 

مرداد جلوگیری کنند.
»دانشجوی مســلمان پیرو خط 
امام« ادامه داد: همه  دانشجویان تسخیر 
انه بااستثنا اعتراف می کنند که اگر 
امام پشت این قضیه نبود، این تسخیر، 
تسخیر نمی شد. مثل تسخیرهایی که 
دیگر چپ ها انجام داده بودند. امام ابتدا 
دستور دادند تحقیق کنید که اینها که 
هستند و وقتی برایشان مسجل شد 
که این دانشجویان بدون وابستگی به 

احــزاب و گروه های خاصی این کار را 
انجام دادند پشتیبانی کردند.

شــیخ ااســام اظهار داشــت: 
دانشــجویانی که امروز از اقدام شــان 
پشیمان هســتند در مقابل حرکت 
امام، جایــگاه تعیین کننده ای ندارند 
و هیــچ کاره بودنــد. در ماجرای انه 
جاسوســی اگــر حضرت امــام جلو 
نمی آمدند و ملت پشتیبانی نمی کردند، 

به جایی نمی رسید.

شیخ ااسام:
اصاح طلباِن پشیمان در تسخیر انه جاسوسی »هیچ کاره« بودند



اخبار كشور

واکنش مجری »ثریا« 
به انتقاد علی مطهری از این برنامه

در پی انتقاد علی مطهری از قسمت اخیر برنامه »ثریا« به دلیل نقد 
برجام، مجری و تهیه کننده این برنامه یادداشتی را منتشر کرد.

محسن مقصودی، با بیان اینکه »از نماینده دولت بعید نیست، ولی 
از نماینده مردم انتظار دیگری می رود« نوشت: ثریا بارها )بیش از چهار 
بار( از موافقان برجام به ویژه اعضای تیم مذاکره کننده در وزارت خارجه 
و همچنین مسئوان وقت بانک مرکزی جهت حضور در برنامه دو طرفه 
دعوت کرده است که عزیزان نپذیرفته اند. آخرین بار در دو سالگی برجام 
برنامــه ثریا مناظره ای دو طرفه با حضور یکی از منتقدان جوان برجام و 
مدیر مسئول روزنامه شرق برگزار کرد، که متاسفانه به دلیل خالی بودن 
دست مدافعان برجام در مناظره و بازتاب های گسترده آن، وزارت خارجه 
در اقدامــی عجیب و تاریخی اقدام به صدور بیانیه علیه برنامه ثریا نمود. 
پس از آن بیانیه، ثریا مجددا دو بار از آقای عراقچی و ســایر اعضای تیم 
مذاکره کننده جهت حضــور در برنامه ای دو طرفه دعوت کرد که نهایتا 
جناب آقای عراقچی اعــام کردند که فقط در صورتی در برنامه حضور 
می یابند که برنامه یک طرفه و تنها با حضور ایشان باشد! التفات فرمودید 

چه کسانی دنبال برنامه یک طرفه هستند! 
مجری ثریا تصریح کرد: برخی به دنبال این هســتند که بحث و نقد 
درخصوص برجام را مانند »نقد کردن هولوکاست در اروپا« ممنوع کنند 
تا هیچ کس جرات نقد و بررســی برجام را نداشــته باشــد! حال جالب 
اســت که یک نماینده مجلس به جای دعوت از دولتمردان برای حضور 
در گفت وگوهای دو طرفه، به صدا و ســیما فشار می آورد که حتی اجازه 
ندهد منتقدان در یک برنامه حاضر شــوند و حرف بزنند. این را بدانید، 
تقریبا همه منتقدان برجام وقتی دعوت می شــوند اصــرار دارند که از 
مســئوان هم کسی حاضر بشود، هر چند در یک سال اخیر پیدا کردن 

کسانی که از برجام دفاع کنند بسیار سخت شده است...
اعتراض سازندگان یک سریال آمریکایی 

به سوءاستفاده ترامپ
ســازندگان ســریال تلویزیونــی »بازی تــاج و تخت«، نســبت به 
سوءاســتفاده دونالد ترامپ از پوستر و شــعارهای تبلیغاتی این سریال 
برای مقاصد خود، اعتراض کردند. این اعتراض که طی بیانیه ای از سوی 
شرکت HBO تهیه کننده سریال یاد شده صورت گرفت، توسط نشریه 

معروف »هالیوود ریپورتر« انتشار یافت. 
دونالد ترامپ روز جمعه، عکسی از خود را در رابطه با شروع دور تازه 
تحریم ها علیه ایران منتشر کرد که به سبک و سیاق پوسترهای سریال 
یاد شــده اســت. بر این عکس به تقلید از شــعار معروف سریال »بازی 
تخت و تاج« که »زمســتان از راه می رســد«، نوشته شده: »تحریم ها از 

راه می رسند.«
خبرگزاری فرانســه نیز در توصیف عکس دونالد ترامپ بر پوستری 
شــبیه به پوستر ســریال »بازی و تاج و تخت« نوشــته، این کلمات بر 
تصویــری از رئیس جمهوری آمریکا با پس زمینه ای مه آلود حک شــده 

است که احتماا نشانه ای است از دود ویرانه های یک نبرد دیپلماتیک.
قابــل ذکر اینکه پیش از این نیز کارشناســان مســائل سیاســی، 
عاقه دونالد ترامپ را به اســتفاده از نمایش های سینمایی و تلویزیونی 
مورد  اشــاره قرار داده بودند، به ویــژه اینکه ترامپ پیش از تصدی مقام 
ریاست جمهوری آمریکا، بیشــتر به عنوان یک شومن در افواه عمومی 
شناخته شده بود. او طی ســال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ میزبان یک شوی 
 NBC در شــبکه )he Apprentice( »تلویزیونــی به نام »کارآموز
بود. همچنین بازی او در نقش بسیار فرعی رئیس یک هتل در نیویورک 
)کــه کاریکاتوری از نقش واقعی خودش بود( در فیلم »تنها در خانه ۲: 
گمشده در نیویورک«، نیز از دیگر فعالیت های به اصطاح هنری دونالد 
ترامپ بوده اســت. به خاطر همه اینها در پیاده روی مشاهیر هالیوود یک 
ســتاره به وی اختصاص داده شــد ولی بارها این ستاره سنگی توسط 
معترضان و مخالفان ترامپ تخریب شد تا حدی که بحث جمع آوری آن 

از سوی مسئوان شهر لس آنجلس پیش آمد.
اعتراف مدیرعامل گوگل 

به تعرضات جنسی مدیران این شرکت
بــه دنبال اعتصــاب هزاران تــن از کارکنان شــرکت »گوگل« در 
۴۰ کشــور جهان، مدیرعامل این شــرکت مهم اینترنتی و رایانه ای در 
کنفرانسی که نشــریه نیویورک تایمز برگزار کرد، اعتراف کرد گوگل از 

استانداردهای خود به شدت نزول کرده است!
اعتراف »سوندرا پیچایی« )مدیرعامل هندی تبار »گوگل«( واکنشی 
بــود به اقدام هزاران تن از کارکنان گوگل که پنجشــنبه اول نوامبر در 
اعتراض به سکسیسم و تعرض های جنسی مدیران این کمپانی، از دفاتر 

خود بیرون آمدند و دست از کار کشیدند.
سازمان دهندگان این اعتصاب، مدیران »گوگل« را متهم کردند که 
مزاحمت های جنســی علیه کارکنان زن به راه انداخته اند. مدیر اجرایی 
گوگل چند روز پیش اعام کرده بود که ۴۸ نفر از مدیران گوگل در دو 
سال گذشــته به خاطر تعرض و مزاحمت جنسی اخراج شده اند. پیش تر 
نشــریه نیویورک تایمز مــوارد زیادی از آزار و اذیت جنســی کارکنان 
»گوگل« را فهرســت کرده و نوشته بود که مدیران این شرکت سعی در 

اپوشانی موضوع دارند.
یکــی از دایل اعتصاب کارکنان »گوگل« در روز اول نوامبر، پخش 
خبــری پیرامون »اندی رابین«، بنیان گذار سیســتم عامل اندروید بود. 
رابین در ســال ۲۰۱۴ از »گوگل« رفت اما نیویورک تایمز فاش کرد که 
او در اصل به خاطر تعرض جنســی از شــرکت کنار گذاشته شد اما ۹۰ 

میلیون دار هم به عنوان بازخرید به او پرداختند!!

صفحه 3
یک شنبه    ۱3 آبان ۱3۹۷

۲۵ صفر ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۲

مستشاران آمریکایی 
پس از انقاب لباس جنگ پوشیدند

سیدروحاهامینآبادی
در قســمت های پیشین سلسله نوشــتارهای » از کاپیتواسیون تا تسخیر انه 
جاسوســی « ابتدا به تعداد مستشــاران آمریکایی حاضر در ایران در برهه پیش از 
تصویب کاپیتواسیون تا پیروزی انقاب اسامی اشاره کرده و تاثیر حضور و نفوذ این 
مستشــاران در اقتصاد و ارتش ایران را بررسی کردیم، بر اساس مستندات نشان داده 
شد که این مستشــاران سیاست خود را ورشکست کردن اقتصاد ایران، وام دادن به 
پهلوی و حکومت کردن در ایران نه به عنوان مستشــار که کارفرما قرار داده بودند و 

این سیاست افتان و خیزان تا روز پیروزی انقاب اسامی ادامه داشت. 
در این روزها تاش مستشاران و فرماندهان عالی رتبه نظامی آمده از واشنگتن 
بــه تهران برای تکرار رویدادهای مرداد ۱33۲ برای حفظ شــاه ناکام ماند و انقاب 

اسامی به پیروزی رسید.
در بخش پایانی این سلســله یادداشــت ها به این خواهیم پرداخت که سفارت 
آمریکا پس از پیروزی انقاب اســامی چگونه در تاش بوده است روند گذشته را با 
نام و عنوانی دیگر حفظ و آن را تداوم بخشد، به تعبیر دیگر می توان گفت مستشاران 
آمریکایی شاه پس از انقاب لباس جنگ پوشیده و به یاری گروهک تجزیه طلب در 
کردســتان و صدام در عراق رفتند و یک نبــرد بی امان اقتصادی علیه ملت ایران را 

هدایت کردند.
تاشبراینفوذازطریقناسیونالیستهایمیانهرو!

پس از بازگشــت امام خمینی)ره( به میهن اســامی در روز ۱۲ بهمن ۱3۵7، 
مهندس مهدی بازرگان به پیشــنهاد شورای انقاب از ســوی بنیانگذار جمهوری 
اسامی به سمت نخســت وزیری دولت موقت و بدون در نظر گرفتن وابستگی های 
حزبی وی منصوب شد. با این وجود بازرگان اکثریت اعضای کابینه را از نهضت آزادی 
و دوستان و هم مسلکان خود برگزید هم مسلکانی که امید آمریکا برای جریان یافتن 

نفت ایران به غرب پس از پیروزی انقاب بودند.
نگاهی به اســناد انه جاسوسی نشان از آن دارد که دولت آمریکا که از پیروزی 
انقاب شوکه شده بود برای نفوذ در سیستم جدید راهی بهتر و مقبول تر از حمایت 

همه جانبه از دولت موقت و شخص بازرگان نمی دید.
در یک ســند سری به تاریخ شهریور ۱3۵۸ از ســاندرز به نیوسام آمده است؛ 
»دولت آمریکا روابط تازه ای را براســاس ضوابط دولــت موقت برقرار کرده که مثل 
گذشته استوار و محکم نیست ولی دوستانه و همکاری طلبانه است...با توجه به احتیاج 
ایــران به قطعات یدکی...ما باید مســئوانه عمل کرده و بــازرگان را قدرت دهیم و 
مطمئن باشیم که در آینده در ارتش دوستانی خواهیم داشت که می توانند معضات 

سیاسی مملکت را راهگشا باشند.«
در ســندی دیگر که به تشریح سیاست های بلندمدت آمریکا در ایران پرداخته 
می خوانیم »ما به دنبال روی کار آمدن دولتی میانه رو در ایران هســتیم، دولتی که 
ناسیونالیست های مخالف مذهب آن را اداره کنند و در ضمن تا قبل از استقرار دولت 
جدید ما می توانیم طریق نفوذ در ایران را امتحان کنیم، بایستی یک موقعیت توام با 

اطمینان و احترام در ایران را رواج دهیم.«
این اسناد به خوبی نشان دهنده سیاست آمریکا در برهه ماه های ابتدایی پیروزی 
انقاب اســامی است؛ »تکیه بر میانه روی دولت موقت و انتخاب این دولت به جای 

جریان وابسته به امام خمینی که سرسخت و ضدآمریکایی است.«
برای تشریح اسناد مرتبط با تاش آمریکا برای نفوذ در دولت های پس از انقاب 
فرصت مبسوطی نیاز هست، به بخشی از این اسناد طی یادداشتی در شماره ۹ آبان 

۱3۹۴ روزنامه کیهان پرداخته ایم و عاقمندان می توانند به آن مراجعه کنند.
دومینویتجزیهطلبیپسازپیروزیانقاب!

آمریکا پس از پیروزی انقاب اسامی به این نتیجه رسید که دیگر نمی تواند روند 
گذشته را به آن صورتی که بود یعنی حضور مستشاران آمریکایی در مصادر کلیدی 
کشور دنبال کند، این مستشاران در روزهای منتهی به پیروزی انقاب هر چه داشتند 
و توانستند را برداشته با اولین پرواز از کشور خارج شدند ولی از اولین لحظات خروج 
آنان از کشــور توطئه ها توسط ســفارت آمریکا در تهران دنبال شد و یکی از اولین 

توطئه ها » تجزیه طلبی« در پوشش »خودمختاری« بود.
در این مختصر فرصت بررسی اسناد مرتبط با »تجزیه طلبی در کردستان« نیست 
و تنها به این بسنده می کنیم که کردستان بخش عظیمی از اسناد انه جاسوسی را به 

خود اختصاص داده است، این مجموعه از اسناد مشتمل بر دو کتاب است. 
کتاب اول حاوی یک جزوه پژوهشــی از سازمان سیا تحت عنوان »نظری کلی 
بر مسئله کردها« است. مابقی کتاب اول اسناد بخش سیاسی جاسوسخانه در رابطه 
با اوضاع کردستان می باشد و اسناد قبل و بعد از انقاب را در بر می گیرد.کتاب دوم 
تماماً اســناد عملیاتی سازمان سیا می باشد و قسمت اعظم آن از اسناد رشته رشته 

شده به دست آمده است. 
رجوع به اســناد انه جاسوســی ایــن واقعیت را به وضوح نشــان می دهد که 
شخصیت های تاثیرگذار در این غائله با آمریکا در ارتباط بوده و این قدرت شیطانی در 
تاش بوده است که از ارتباطات این شخصیت ها برای رسیدن به اهدافی که تجزیه 

کردستان محوری ترین آن اهداف بوده است بهره گیرد.
تحریکصدامبرایحملهبهایران!

اســنادی که در سال ۲۰۱3 از حالت محرمانه خارج شد نشان می دهند آمریکا 
پیش از آغاز جنگ تحمیلی با تحریک صدام به اشــغال جزایر ســه گانه طرح تجزیه 
ایران را کلید می زند، براساس این اسناد »دو ماه بعد از تسخیر انه جاسوسی کارتر 
رئیس جمهور وقت آمریکا دستور تحریک پنهانی صدام به  اشغال جزایر ابوموسی، تنب 

بزرگ و تنب کوچک را صادر کرده بود.«
بی بی ســی ضمن بررسی اســناد محرمانه آمریکا از جمله گزارش های هفتگی 
برژینســکی به کارتر درباره جزایر سه گانه ایرانی می نویسد: برژینسکی روز 3۰ آذر 
۱3۵۸ )۲۱ دســامبر ۱۹7۹( به کارتر می نویسد که باید بخشی از خاک ایران مانند 
جزایر سه گانه را  اشغال کرد تا جمهوری اسامی دچار »تحقیر طوانی مدت« شود و 

گروگان ها را آزاد کند، ولی پیشنهادش رد می شود.
دو هفتــه بعد در روز ۱۴ دی ۱3۵۸ )۴ ژانویه ۱۹۸۰( برژینســکی در گزارش 
هفتگی خود به کارتر می نویســد:  » ... شما گفتید که ما باید عراق را به تصرف سه 

جزیره تشویق کنیم. این دستورالعمل به وزارت امور خارجه فرستاده شده است.«
مرحوم آیت اه هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه ۲ مهر ۱36۱ تهران 
نیز دست به یک افشاگری بزرگ زده و می گوید »تهدید جداسازی خوزستان از ایران 
تهدیدی بود که قبل از این )موقعی که ما می گفتیم شاه باید برود و غیر از رفتن شاه 
هیچ چیز را قبول نداریم( آمریکایی ها کرده بودند. آمریکایی  ها در مذاکرات رســمی 
که با مسئولین انقاب کردند گفتند شما چه خیال می کنید؟ حاا اگر اصرار کردید و 
ما رفتیم و نتوانستیم اینجا را حفظ کنیم، پس فردا ایران تجزیه می شود و خوزستان 
و آذربایجان و سیستان، هر یک را یکی می برد و باز هم تّکه بزرگش متعلّق به  ماست. 
این متِن حرف مأمور آمریکایی بود که آن روز می گفت و اشاره ای به  طرح آینده شان 

کرده بود.«
خاطرات سران رژیم بعث عراق نیز نشان می دهد که صدام پیش از تسخیر انه 
جاسوسی و زمانی که با مقامات دولت موقت در حاشیه اجاس غیرمتعهدها در کوبا 
مشــغول مذاکره برای بهبود روابط بود همزمان طرح حمله به ایران برای جداسازی 
خوزســتان آن چنانکه آمریکایی ها پیش از آن انقاب اسامی را با آن تهدید کرده 
بودند را در ســر می پروراند، در این جنگ چنان چه در شــماره گذشته این سلسله 

نوشتارها اشاره شد صدام از کمک های اطاعاتی آمریکا نهایت استفاده را برد.
در پایان ضروری است به این نکته مهم  اشاره کنیم که میزان مداخات آمریکا 
در ایران به مواردی که گفته شــد یعنی تحریک ضدانقــاب برای تجزیه طلبی در 
کردستان و بخش های حساس کشــور در روزها و ماه های نخست پیروزی انقاب، 
تشــجیع صدام برای حمله به ایران برای جداســازی خوزستان از کشور و شکستن 
کمر انقاب با از دســت رفتن درآمدهای نفتی و نیز تاش برای نفوذ در دولت های 
پس از انقاب خاصه و محدود نمی شــود، بررسی این مداخات مثنوی هفتاد من 
کاغذ می طلبد و تنها به این بســنده می کنیم که کلید باغ سیب و گابی در دستان 
دولتمردان آمریکا نیســت، آمریکا زمان شاه که با مستشاران خود بر ایران حکومت 
می کرد نتوانســت اقتصاد ایران را سر و سامانی دهد و حضور این مستشاران تنها به 
ورشکستگی اقتصادی منتهی گردید، این مستشاران اطاعات نظامی ایران را نیز پس 
از انقاب در اختیار صدام و دیگر دشــمنان ایران قرار دادند و چهار دهه است که با 
تحریم اقتصادی آمریکا تاش دارد محاســبات مسئولین جمهوری اسامی را تغییر 
دهد، بی شک راه حل مشکات در یک کلمه خاصه می شود و آن »استقال« است، 
با مقاومت، اتکای به داشته ها و نیروی خود و در یک کام »اقتصاد مقاومتی« می توان 

دشمن را در اهداف خود ناکام گذاشت.

اخبار ادبی و هنری

حضرتامامخمینــی)ره(: آنها که خــواب آمریکا را 
می بینند، خدا بیدارشان کند.

هدیه به خوانندگان

استقامت پیامبر)ص( در انجام رسالت الهی
امام علی)ع(: »... همان گونه که سنگینی رسالت برعهده 
او قرار داده شــد، با تمام قدرت به انجام آن پرداخت و به 
فرمانت قیام کرد و به سرعت در راه رضا و خشنودی ات گام 
برداشت و حتی یک قدم هم عقبگرد نکرد و اراده محکمش 

سست نشد.«
نهج الباغه- خطبه ۷۲

پای درس علی)ع(

کربــا بهشــت روی زمین من و ســاحل وادی ایمن 
همه آزادیخواهان عالم اســت. در کنگره ای که عظمت اش 
میلیون ها دل را به تســخیر کشیده و وسعت آن به وسعت 
دل همه محبان و آزادمردان عالم بشــریت اســت، زیارت 
مرقد مطهر و منور حضرت حســین بن علی)ع( و فرزندان 

آل پیامبر)ص( آرام بخش دل عاشقان است.
 زیــارت این حرم، تقرب به بارگاه خون خداســت. در 
میان انسان های بی قرار و در این کنگره عظیم شیعی، تنها 
آرزویم حضور در حرم موای آزادگان است و در سرمستی 
و بی تابی آن، بی اختیار نفس می زنم. به من گفته اند: زیارت 
آداب و رســومی دارد و غسل و جامه نو به تن کردن نشانی 
از آن دارد اما زیارت این حرم و بارگاه چنین آداب و رسومی 
نمی شناسد. با همین سر و روی غبارآلود که نشان خستگی 
راه دارد، می خواهــم خود را بــه حرم نزدیک کنم اما امواج 
توفانی مشتاقان و محشر دوستان حضرت حسین بن علی)ع( 
مرا در شعاعی دورتر از آنچه فکر می کنم متوقف می کند و 

حسرت زیارت ضریح شش گوشه را بر دل می گذارد. 
بــه من گفته اند: دعا در زیر قبه و بارگاه حرم به اجابت 

می رسد و مگر می شود پا به حرم بگذارم؟
مشکلی نیست همین جا که هستم، نگاهم را از همین 
دور دســت ها به گنبد و بــارگاه موا مــی دوزم و به خود 
می گویم این حسین اســت که جان ها را صیقل می دهد و 

شاید مورد لطف و عنایتش قرار بگیرم.
 اینجا کسی هست که مرا ببیند، همو که مرا با خوبان 
عالم همراه کرده است. همین جا دست ها به سوی آسمانند و 
گاه هم به نشانه ادب و عرض ارادت روی سینه قرار می گیرد. 
به راســتی اینجا، آسمان دل ها، عجب بارانی شده اند و 
امید دارند دعایشــان به هدف اجابت نزدیک شود و پاداش 
زیارت ها که رحمت الهی است، ذخیره روز قیامت آنان باشد. 
زیارت حضرت حســین بن علی)ع( محبوب ترین عمل 

اســت و خدای بزرگ، ثاراه را بســیار خاطر خواه است و 
بی شک زائرش را مهمان خود می داند. آنان را مورد لطف و 
رحمت خود قرار می دهد و به وجود آنان مباحات می کند. 

کربا قبله دل هاست خدا می داند...
***

صحنه های عاشــقی و دلدادگی در اربعین و کربا کم 
نیست. به هر جا که نگاهم می افتد معنای عشق به گونه ای 
دیگر تفسیر می شود. عشق حضور زائرین با هر ملیت و زبان 
که تنها از ابه ای نوحه هایشــان واژه زیبای حسین)ع( را 
متوجه می شوم گویای این حقیقت است. همه جای کربا 
و بین الحرمین کانون حضور دسته های بزرگ عزاداری است 
که از باب القبله وارد حرم می شوند و ساعتی بعد خود را به 

حرم حضرت عباس می رسانند. 
هر چه در کربا می مانم دل کندن از  این شهر و گنبد 
و بارگاه دو حرم کبریایی اش برایم ســخت تر می شود. شاید 
این آخرین ســفر و زیارت من و این آخرین نگاهم به این 
حرم باشــد. با خود که خلوت می کنم، می گویم: بی عشق 
حسین)ع( من هیچ و پوچم. در این فکرم اگر او مرا از درگاه 

کبریایی خود براند کجا بروم و چه کار  کنم؟...
برایم سخت است اگر دســت های نیازم خالی بماند و 
حاجت روا نشــوم و موا نگاهی به من نداشــته باشد و با 

دستان خالی از این شهر خارج شوم.
 خداحافظی با مردم این شــهر که چند روزی در خانه 
و کاشــانه آنان بیتوته کرده ام و بر ســر سفره احسان آنان 
نشسته ام و این همه مهر و محبت را به زائران روا داشته اند، 

برایم سخت و جانفرساست.
شاید روزگارم به سر آید و دیگر زائر این حرم و خیمه گاه 
و یاران وفادار حســین)ع( نباشم و خود را در بین الحرمین 

نبینم.
کربا برایم حرم امن دلدادگی است، خدا می داند.

یکاربعینعاشقی)۱۵(

تقرب به بارگاه خون خدا
محمدخامهیار

مراســمافتتاحخطتولیدانبوهوتحویلدهیاولینجت
جنگندهتمامایرانیکوثربهارتشجمهوریاســامیایران
دیروز)شــنبه(باحضورفرماندهکلارتــشووزیردفاعو
پشتیبانینیروهایمسلحدرشــرکتهواپیماسازیایران

)هسا(دراصفهانبرگزارشد.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی وزارت دفاع اعام کرد: جت جنگنده 
کوثــر در آئین 3۱ مرداد روز صنعت دفاعی با حضور رئیس جمهوری 
اسامی ایران و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد که 
در واقع یک هواپیمای شکاری رهگیر است که مأموریت آن پشتیبانی 
نزدیک از حوزه رزم زمینی بوده و قابلیت مانور بسیار باایی را داراست.

متخصصــان صنایع هوایی توانســته اند تجهیــزات الکترونیکی 
پیشــرفته ای را برای این هواپیما، طراحی و نصــب کنند و از دیگر 
قابلیت های این جنگنده نصب انواع موشــک ها و بمب های مورد نیاز 
صحنه رزم بوده و به گونه ای طراحی و ساخته شده   که با دیگرتجهیزات 

و ساح های ساخت داخل سازگاری کامل دارد.
ایــن هواپیمای تمام ایرانی و بومی صرفا به دســت متخصصین 
داخلی و با بهره گیری از دانــش و فناوری های بومی بویژه در بخش 
موتور و سیستم های الکترونیک در داخل کشور ساخته شد و در تولید 

آن وابستگی به هیچ کشوری وجود ندارد.
توســعه و طراحی و ساخت این جنگنده بومی قابلیت توسعه در 
مدل های دیگر را دارد و این کار بزرگ با اســتفاده از توان تخصصی 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران، دانشگاه ها، مراکز علمی و 

شبکه همکاران دفاعی صورت گرفته است.
یکــی از نقاط قوت این هواپیما اویونیک نســل چهار بودن این 
هواپیماســت که متخصصین صنایع هوایی وزارت دفاع توانستند با 
دست یابی به این فناوری گام بلندی را نسبت به هواپیماهای مشابه 
آن بردارند که با توجه به استقرار و نصب سیستم های پیشرفته کار را 

برای خلبان نیروی هوایی به مراتب راحت می کند.
با ســاخت هواپیمای جنگنــده کوثر، ۱6 و نیــم میلیون دار 

صرفه جویی ارزی صورت گرفته است.
جمهوری اســامی ایران با ســاخت هواپیمــای ایرانی کوثر به 
دستاوردهای زیادی در حوزه صنعت هوایی دست یافت که از جمله 
آن می توان در بخش غیرنظامی از دستاوردهای بی شمار آن استفاده 
کرد و بــه صنعت هواپیمایی غیرنظامــی در تأمین برخی قطعات و 

نگهداری کمک کرد.
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در آییــن افتتاح خط 

تولیــد انبوه و آیین تحویل دهی اولین جت جنگنده تمام ایرانی کوثر 
به ارتش، اظهار داشــت: ســاخت و تولید جت جنگنده تمام ایرانی 
کوثر بــا همکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اســامی ایران اوج 
هنرنمائی فرزندان رشــید ملت ایران در صنعت دفاعی اســت که با 
وجود تحریم های دشــمنان، ضمن رفع یکی از حیاتی ترین نیازهای 
هوائی کشور، دســتاورد راهبردی جدیدی را در حوزه رزم هوایی به 
عنــوان هدیه به محضر مبارک فرمانده معظــم کل قوا حضرت امام 
خامنه ای»مدظله العالی« ، ملت شریف ایران اسامی و نیروهای مسلح 

تقدیم کرده است.
سرتیپ امیر حاتمی بیان کرد: تولید این جت جنگنده پیشرفته 
و بومی در واقع نماد عینی اســتکبار ستیزی و مقابله با زیاده خواهی 
نظام ســلطه به رهبری شــیطان بزرگ آمریکاست که متخصصین 
صنعت دفاعی کشــور توانســتند با همکاری مشــفقانه و صمیمانه 
متخصصین نیروی هوایی ارتش از موانــع علم و فناوری عبور کرده 
و به منظور کاهش اثرات تحریم های دشمنان در بخش های مختلف 
به ویژه در حوزه صنایع هوایی و همچنین ارتقاء هر چه بیشــتر توان 
دفاعی نیروهای مسلح قدم مهمی را در نوسازی ناوگان هوایی ارتش 

جمهوری اسامی بردارند.

ازکاپیتواسیونتاتسخیرانهجاسوسی–قسمتپایانی

جنگندهتمامایرانیکوثربهتولیدانبوهرسید

معظم رهبر العظمیخامنــهای آیتاه حضرت
انقاباسامیصبحدیروز)شــنبه(درآستانه۱۳
آبانروزملیمبارزهبااســتکباردردیدارهزاراننفر
ازدانشآموزانودانشجویانباتجلیلازحضورپرمعنا
وعظیممردمدر»رزمایشبینظیر،توصیفناپذیرو
شگفتیسازاربعین«،سهحادثه۱۳آباِن۵۷،۴۳و۵۸
رانشــانههاییازچالشعمیقومستمرملتایرانو
آمریکاخواندندوبااشــارهبهشکستشیطانبزرگ
درتحققهدفاصلیتوطئههای۴۰ســالاخیرآن
یعنیبازگشتبهسیطرهدورانرژیمستمشاهیدر
ایرانتأکیدکردند:افولآمریکابهواقعیِتمورداجماع
صاحبنظرانمعتبرجهانتبدیلشــدهامادرسوی
دیگــراینچالش،ملتایرانباانگیزه،روحیهوکارو
تاشجوانانعزیزش،آیندهایدرخشانوبهمراتب

بهتررادرپیشدارد.
رهبر انقاب اسامی در ابتدای سخنانشان با تبریک به 
همه کســانی که توفیق حضور در  حرکت پرشور اربعین را 
داشتند، گفتند: غربی ها از درک و تحلیل این پدیده فوق العاده 
عاجزند، آنها چند سال در قبال حرکت عظیم اربعین »توطئه 
سکوت« را به کار گرفتند اما امسال مجبور شدند مقداری به 
آن بپردازند البته با تحلیل های خصمانه و غلط و باهت آمیز.
ایشــان با تأکید بر اینکه سرچشــمه فیاض راهپیمایی 
اربعین، غربی ها و رســانه های آنها را دســتپاچه کرده است، 
گفتند: رســانه های غربــی همچون رادیــو انگلیس ادعای 
حکومتی بودن این مراســم عظیم را مطرح کردند اما کدام 
دولت می تواند ۱۰ تا ۱۵ میلیون انسان را در مسافتی حداقل 

۸۰ کیلومتری، پیاده به حرکت درآورد؟
رهبر انقاب اســامی خاطرنشــان کردند: اگر بر فرض 
محــال هم قبول کنیم که جمهوری اســامی ایران و دولت 
عراق عامل شکل گیری چنین حرکت عظیمی بوده اند، این 
یک معجزه است و  غربی ها هم اگر می توانند چنین حرکت 

بی نظیری را راه بیندازند.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای تأکید کردند: حرکت 
بی نظیــر اربعین، جز با عشــق و ایمان و جوشــندگی خون 
شهیدان واا مقام شکل نمی گیرد و هیچ عامل دیگری قادر به 

برپایی چنین عظمتی نیست.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه حرکت اربعین سال 
به سال عظیم تر و بهتر خواهد شد، از پذیرایی و میهمانداری 
محبت آمیز دولت و ملت عراق و شخصیت های صاحب نظر و 

سیاسی این کشور قدردانی کردند.
حضرت آیت اه العظمی خامنــه ای در بخش دیگری از 
ســخنان خود با اشاره به ســه حادثه روز سیزده آبان که به 
نحوی مرتبط با آمریکا اســت، گفتند: حادثه اول در ســال 
۱3۴3 مربوط به تبعید امام خمینی)ره( در پی اعتراض ایشان 
به ایحه کاپیتااسیون یا همان مصونیت اتباع آمریکایی در 
ایران بود. حادثه دوم به کشــتار دانش آموزان و نوجوانان به 
دســت رژیم آمریکایی پهلوی در سال ۵7 مربوط می شود و 
در حادثه سوم که در سال ۱3۵۸ اتفاق افتاد، انه جاسوسی 
آمریکا به دست دانشجویان تســخیر شد که در واقع سیلی 

متقابل ملت ایران به آمریکا بود.
ایشان این سیلی خوردن و تحقیر آمریکا را نتیجه قدرتی 
دانستند که انقاب اسامی به مردم داد و افزودند: مجموعه این 
ســه حادثه نشان دهنده چالش میان ایران و آمریکا است که 
این چالش در طول ۴۰ سال گذشته ادامه داشته و آمریکایی ها 

در آن از انواع تحرکات و دشمنی ها استفاده کرده اند.
رهبر انقاب اســامی، »حمله به طبــس«، »تحریک 
صــدام برای جنگ با ایران«، »حمله موشــکی به هواپیمای 
مسافری« و »حمله به سکوهای نفتی« ایران را نمونه هایی از 
»جنگ نظامی« آمریکا در این چالش چهل ساله برشمردند و 
خاطرنشان کردند: یکی دیگر از تحرکات آمریکایی ها در این 
۴۰ ســال، استفاده از »جنگ اقتصادی« است و اینکه اکنون 
می گویند تحریم ها، اقدامی جدید بر ضد ایران است، در واقع 
کاه گذاشــتن بر سر خود و یا ملت آمریکا است زیرا موضوع 

تحریم از ابتدای پیروزی انقاب اسامی وجود داشته است.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای یکی دیگر از ابزارهای 
آمریــکا در چالش ۴۰ ســاله با ایران را اســتفاده از »جنگ 
رسانه ای« دانستند و گفتند:  جنگ رسانه ای آمریکا به معنای 
دروغ پراکنی، فتنه انگیزی، ترویج فســاد و تحریک افراد از 
ابتدای انقاب اسامی وجود داشــته است که البته امروز با 

استفاده از فضای مجازی، شیوه های آن جدیدتر شده است.
ایشان در جمع بندی این بخش از سخنانشان خاطرنشان 
کردند: در چالش ۴۰ ســاله آمریــکا و ایران حقیقت مهمی 
وجــود دارد که گاهی از دیده ها پنهــان می ماند و آن اینکه، 
طرف پیروز در این چالش، جمهوری اســامی ایران و طرف 

مغلوب، آمریکا بوده است.
رهبر انقاب اسامی در بیان دلیل این موضوع افزودند: 
هــدف اصلی آمریکا در ۴ دهه اخیر ســیطره مجدد بر ایران 
بود اما با وجود همه تاشها و توطئه ها، نتوانسته است به این 

هدف دست پیدا کند.
حضرت آیت اه العظمی خامنــه ای تأکید کردند: امروز 
تنها کشوری که آمریکا کوچکترین نقشی در تصمیمات آن 
ندارد، جمهوری اسامی ایران است و این، به معنای شکست 

آمریکا است.
ایشان هدف اصلی آمریکا از تحریک صدام برای تحمیل 
جنگ هشــت ساله به ایران، شکســت و بی آبرو کردن نظام 
اسامی در دنیا، برشمردند و تأکید کردند: ایران در جنگ های 

دویست سال گذشته همواره شکست خورده بود اما در جنگ 
۸ ســاله توانست طرف مقابل را شکست دهد و یک وجب از 

خاک کشور به دست بیگانه نیفتد.
رهبر انقاب اســامی، هدف آمریــکا از جنگ و تحریم 
اقتصادی در طول چهل ســال گذشته را فلج کردن و عقب 
نگه داشتن کشور دانستند و افزودند: در جنگ اقتصادی نیز 
آنچه اتفاق افتاده، بر خاف خواست آمریکا است زیرا حرکت 
به سمت خودکفایی و تولید در داخل، سرعت گرفته و امروز 
صدها گروه فعال از جوانان خوش فکِر دانشــگاهی مشــغول 

فعالیت ها و کارهای مهمی در کشور هستند.
ایشان سپس به شــرایط آمریکا در جهان اشاره کردند و 
افزودند: در یک نگاه وسیع تر، قدرت و اقتدار و هیمنه آمریکا 
در دنیا، رو به افول و زوال اســت و آمریکای امروز به مراتب 

ضعیف تر از آمریکای چهار دهه قبل است.
رهبر انقاب اســامی با  اشــاره به اذعان بســیاری از 
سیاسیون و جامعه شناسان معتبر دنیا مبنی بر فرسوده شدن 
و از بین رفتن »قدرت نرِم« آمریکا گفتند: قدرت نرم آمریکا 
به معنای »اقناع و قبواندن نظر خود به کشــورهای دیگر«، 
اکنون در ضعیف ترین موقعیت ممکن قرار دارد و بخصوص از 
زمان روی کار آمدن رئیس جمهور فعلی آمریکا نه تنها ملت ها 
بلکه دولت های اروپا، چین، روســیه، هند، آفریقا و آمریکای 

اتین نیز با تصمیم های آمریکا صراحتاً مخالفت می کنند.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای خاطرنشــان کردند: 
اکنون نه تنها اقتدار معنــوی و قدرت نرم آمریکا رو به افول 
است بلکه اقدامات رئیس جمهور عجیب و غریِب فعلِی آمریکا، 
»لیبرال دموکراسی« را نیز که پایه تمدن غرب است، بی آبرو 

کرده است.
ایشــان با  اشاره به سخنان چندین سال قبل یک محقق 
معروف دنیا مبنی بر اینکه وضع کنونی آمریکا، »نقطه نهایی 
تکامل تاریخی بشــر اســت«، گفتند: همین جامعه شناس، 
اکنون سخنان قبلی خود را پس گرفته و مطالبی بیان می کند 

که نشانگر ضعف و افول آمریکا و لیبرال دموکراسی است.
رهبــر انقاب اســامی، »قــدرت ســخت« آمریکا در 
زمینه هــای نظامی گری و اقتصاد را نیــز رو به افول خواندند 

و افزودنــد: آنها ابــزار نظامی دارند اما به علت افســردگی، 
ســردرگمی و تردید سربازانشــان مجبورند از سازما ن های 
جنایتکاری نظیر بلک واتر برای تحقق اهدافشان در کشورهای 

دیگر کمک بگیرند.
ایشــان بدهی افسانه ای آمریکا و کســری بودجه ۸۰۰ 
میلیارد داری این کشور در سال جاری را از نشانه های روند 
زوال اقتصادی آمریکا برشمردند و خاطرنشان کردند: آنها این 
واقعیات را با ظاهرســازی و شعار می پوشانند اما در زیر این 

زرق و برق، افول اقتصادی مشهود است.
حضــرت آیــت اه العظمــی خامنه ای با جلــب توجه 
کشــورهای منطقه به واقعیت افول آمریکا افزودند: کســانی 
که به پشتیبانی آمریکا حاضرند مسئله فلسطین را به کلی به 
فراموشی بسپارند، متوجه باشند که آمریکا حتی در منطقه 
خودش هم رو به زوال است اما ملت های این منطقه و حقایق 

آن، زنده و پابرجا هستند.
رهبر انقاب اســتمرار روحیه استقال طلبی در جوانان 
ایــران با هــر تفکر و رفتار را از دیگر نشــانه های شکســت 

آمریکا دانســتند و افزودند: آنها با همه تــاش امپراطوری 
خبری و رسانه ای خود نتوانســته اند احساس تنفر و روحیه 
استقال طلبی و مقاومت در مقابل بیگانگان سلطه طلب را در 
جوانان این سرزمین از بین  ببرند، به گونه ای که نسل جوان 
کنونی از لحاظ انگیزه ایســتادگی و مقاومت اگر از نسل اول 

انقاب جلو نباشد حتماً عقب نیست.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای با  اشاره به رسوخ روحیه 
اســتقال طلبی جوانان ایرانی در کشــورهای دیگر افزودند: 
مردم و جوانان عراقی، سوری، لبنانی، افغانستانی، پاکستانی و 
کشورهای دیگر به علت سیطره طلبی و اهانت های آمریکا از 
آن متنفر هستند اما مقامات آمریکایی ناتوان از درک علل این 

تنفر، آن را از چشم ما می بینند.
رهبر انقاب اسامی در همین زمینه افزودند: آمریکایی ها 
ما را تهدید می کنند و پیغــام می دهند که اگر جوانان فان 
کشور به نیروهای ما یا طرفداران ما حمله کنند ایران را مقصر 
می دانیم اما ما می گوییم شــما غلط می کنید ایران را مقصر 
می دانیــد بلکه باید به اقدامات تنفــر برانگیز خودتان در آن 

کشورها نگاه کنید.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای با یادآوری افول آمریکا 
به کســانی که به ســازش با آمریکا گرایش دارند، افزودند: 
بیهوده نقشــه بی اساس و بی پایه نکشــید، زوال آمریکا یک 

واقعیت است.
ایشان عوامل افول شیطان بزرگ را بلندمدت و مربوط به 
عملکرد سلطه طلبانه آن در طول تاریخ این کشور دانستند و 
تأکید کردند: براساس سنت الهی، آمریکا محکوم است که از 

صحنه قدرت جهانی زایل بشود.
رهبر انقاب پس از ترسیم اوضاع آمریکا به عنوان یکی 
از دو طرف چالش عمیق و مستمر آمریکا- ایران خاطرنشان 
کردند: در ســمت دیگر این چالش می تــوان بدون مبالغه و 
بزرگنمایی نشانه های پیشرفت و قوی تر شدن را در طول ۴۰ 

سال اخیر مشاهده کرد.
ایشــان حضور فعال صدها گروه جوان، خوش استعداد، 
مبتکر و با همــت را در زمینه های مختلف فکری- عملی و 
فناوری، نشانه آشکار حرکت جدی جمهوری اسامی در روند 

استقال صنعتی و سیاسی خواندند و افزودند: این جوانان به 
فکر رئیس شدن و وزارت و وکالت نیستند و این پدیده مبارک 

ادامه خواهد یافت.
ســخنان رهبر معظم انقاب در جمــع دانش آموزان و 
دانشجویان با چند توصیه به جوانان ادامه یافت که اولین آنها 

فراموش نکردن دشمنی با آمریکا بود.
ایشان هوشیاری در مقابل فریب و لبخند دروغین دشمن 
را ضروری خواندنــد و یادآوری کردنــد: آمریکایی ها گاهی 
می گویند با ملت ایران مشکلی نداریم و تحریم ها علیه مردم 
نیســت بلکه با دولت ایران دچار چالش هستیم اما این یک 
دروغ فضاحت بار اســت چون دولت ایران بدون ملت کاره ای 

نیست و آنها با حضور و اراده ملت دشمنند.
رهبر انقاب در پاســخ به این ســؤال که ایســتادگی و 
دشمنی ملت ایران با آمریکا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، 
افزودند: وقتی آمریکا ســیطره جویی خــود را کنار بگذارد 
می شــود با او مانند دیگر کشورها تعامل کرد اما این مسئله 
بعید است چون ذات استکبار، سلطه جویی و سیطره طلبی 

است.
دومین توصیــه حضرت آیت اه العظمــی خامنه ای به 

جوانان، »ترویج و تبیین نظریه مقاومت« بود.
ایشان نظریه »مقاومت در مقابل دشمن قوی پنجه« را هم 
در مقــام نظر هم در جایگاه عملی، نظریه ای متقن و صحیح 
خواندند و افزودند: جوانان در محیط های مختلف هدف اصلی 
استکبار یعنی سلطه طلبی را تبیین کنند تا ضرورت و صحت 

نظریه مقاومت، به خوبی نمایان و درک شود.
رهبر انقاب افزودند: از نظر عملی نیز ما مقاومت را حق 
جوانان عراقی، سوری، لبنانی، کشورهای شمال آفریقا، شبه 
قــاره و دیگر مناطق می دانیم و تقویــت این جریانها تقویت 

نظریه مقاومت است.
توصیه آخر حضرت آیت اه العظمی خامنه ای به جوانان 
عزیز ایران، »احساس مســئولیت در قبال موضوع پیشرفت 

کشور« بود.
ایشان، »الگوی اسامی ایرانی پیشرفت« در پنجاه سال 
آینده را که برای پخته شــدن و تکمیــل در اختیار صاحب 
نظران قرار گرفته، برنامه ای فکر شــده برشمردند و افزودند: 

جوانان خود را بخشــی از این نقشــه وسیع ۵۰ ساله بدانند 
و برای ایفای نقش براســاس مقتضیات زمان در عرصه های 

علمی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آماده باشند.
رهبر انقاب قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای 
نفتی را از دغدغه های همیشگی خود و اقتصاددانان خواندند 
و جوانان مؤمن و اهل فکــر و عمل را به ارائه راه حل در این 

زمینه دعوت کردند.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای با  اشاره به اینکه مدل 
پیشــرفت ایران از الگوهای توســعه غربی اخذ نشده است، 
افزودند: ما از دانش و فناوری روز حداکثر استفاده را می بریم 
اما می دانیم که مدل های غربی برخاف زرق و برق ظاهری، 
باطنی مشکل آفرین دارند و کشورهای مختلف را با دشواری 

و بدبختی روبرو کرده اند.
ایشان همت جوانان برای حل مسائل را نیاز اصلی کشور 
خواندند و تأکید کردند: جوانان بدون »ترس و تنبلی« ابتکار و 
نوآوری را سر لوحه تاش خود قرار دهند و با غیرت و تعصب 
ملی، وظایفشــان را در پیشرفت و ســعادت و افتخار ملت و 

امنیت کشور ایفا کنند.
رهبر انقاب مســئوان را نیز به جــدی گرفتن جوانان 
پرانگیزه و اســتقبال واقعی از آنان فراخواندند و گفتند: گاه 
دیده شــده که برخی دستگاه های ذی ربط به کارهای خوب، 

برجسته و راهگشای جوانان کمک نمی کنند.
رهبر انقاب اســامی در جمع بندی سخنانشان تأکید 
کردند: بدون تردید آینده کشــور درخشان و به مراتب بهتر 
از امروز است و اگر ملت با همین روحیه و انگیزه پیش برود، 
ایران عزیز در آینده ای نه چندان دور به اوجی می رســد که 
در تعامات جهانی دســت برتر را داشته باشد و جوانان، این 
پیشرفت عظیم را که به برکت اسام و انقاب ایجاد می شود 

تجربه کنند.
پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، آقایان محمدصابر 
باغخانــی و مرتضــی عزیــزی نماینــدگان دانشــجویان و 
دانش آمــوزان با بیان نظــرات و دیدگاه های خــود بر لزوم 
ایســتادگی در مقابل توطئه های استکبار با روحیه انقابی و 

تکیه بر ظرفیت های جوانان کشور تأکید کردند.

رهبرانقابدرجمعپرشوردانشآموزانودانشجویانتاکیدکردند

سازشکاران بدانند
آمریکا رو به افول است
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تیتر

تیتر

سخنرانی
به مناسبت فرا رسیدن 28 صفر سالروز رحلت جانگداز پیامبر 
عالیقدر اســام)ص( و شهادت ســبط اکبر حضرت امام مجتبی)ع( و 
شــهادت حضرت امام رضا)ع( از شب 21 صفر تا پایان ماه بعد از اقامه 
نماز در مســجد سیدالشــهدا)ع( واقع در نارمک خ گلبرگ نرسیده به 
تقاطع دردشــت مجلس عزاداری برپاست و دانشمند محترم

حجت ااسام  والمسلمین فرقانی  خراسانی 
افاضه می فرمایند.

ااحقر سیدمحمدجواد پیشوایی
 امام جماعت مسجد سیدالشهداء)ع( نارمک

قیمت )به تومان(نوع سکه
4/550/000سکه تمام طرح جدید
4/350/000سکه تمام طرح قدیم

2/280/000نیم سکه
1/260/000ربع سکه

680/000گرمی
426/400هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
14/656دار
16/841یورو
18/705پوند

2/753لیر ترکیه
3/989درهم امارات

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت کارخانه نوع خودروردیف
)ریال(

قیمت بازار 
)ریال(

224.920.000360.000.000پراید 1111
227.900.000325.000.000پراید 2131
234.000.000328.000.000پراید 3151
275.700.00038.000.000تیبا صندوقدار4
303.890.000425.000.000تیبا 52
329.446.000512.000.000پژو 6405
7SLX 351.059.000565.000.000پژو
347.452.000530.000.000پژو 405 دوگانه سوز8
405.957.000670.000.000پژو پارس9

10 TU5 پژو پارس
424.810.000760.000.000کاس 13 

206362.860.000590.000.000 تیپ 112
206419.420.000695.000.000 تیپ 125
206427.631.000705.000.000 وی 8 صندوقدار13
14LX 335.354.000530.000.000سمند
15EF7 343.382.000550.000.000سمند
366.160.000595.000.000سمند دوگانه کاس 1616
469.894.000760.000.000دنا17
532.658.000985.000.000دنا پاس18
207471.283.000875.000.000 دنده19
207543.619.0001.080.000.000 اتوماتیک20

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/8/۱2

یک استراتژیست ارشد آمریکایی با اشاره به 
ترامپ  دولت  گفت:  آمریکا  تحریم های  بازگشت 
خود را در وضعیت دشواری یافته است که چگونه 
ایرانی ها را بدون آسیب زدن به مصرف کنندگان 

آمریکایی تنبیه کند.
ناکامی آمریکا برای فشــار آوردن به ایران روز به روز 
بیشتر می شود، بر اساس آنچه طی روزهای گذشته اعام 
شــده آمریکا برای هشت کشور معافیت هایی در زمینه 
خرید نفت از ایران قرار داده و احتمال می رود این فهرست 

باز هم گسترده تر شود. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، پایگاه خبری بلومبرگ 
گزارش داده بود که هشت کشور شامل ژاپن، هند و کره 
جنوبی معافیــت خواهند گرفت، این معافیت ها به این 
کشورها اجازه خواهد داد با وجود تحریم ها همچنان به 

خرید نفت ایران ادامه دهند.
تحلیلگران متعددی روز جمعه گفتند کره جنوبی، 
هنــد و ژاپن احتمالی تریــن دریافت کنندگان معافیت 
هستند در حالی که چین، امارات متحده عربی و ترکیه 
نیز احتماا معافیت دریافت می کنند. تحلیلگران بیان 

کردند احتماا تایوان نیز معافیت خواهد گرفت.
تحلیلگران روز جمعه همچنین از سنگاپور، عراق، 
یونان، هلند، انگلیس و ایتالیا به عنوان دریافت کنندگان 

احتمالی معافیت نام بردند.
طبــق برآورد »اس اند پی گلوبال پاتس«، هشــت 
واردکننده بزرگ نفت و میعانات ایران در 9 ماه نخست 
سال 2018 شامل چین )665 هزار بشکه در روز(، هند 
)576 هزار بشکه در روز(، کره جنوبی )160 هزار بشکه 
در روز(، ترکیه )160 هزار بشــکه در روز(، ایتالیا )143 

هزار بشکه در روز(، امارات متحده عربی )126 هزار بشکه 
در روز(، ژاپن )113 هزار بشــکه در روز( و اسپانیا )92 

هزار بشکه در روز( بوده اند.
کوین بوک، مدیر اجرایی شرکت »کلیر ویو انرژی« 
در ایــن باره گفت:  حتی کشــورهایی که واردات نفت 
ایــران را به صفر رســانده اند ممکن اســت در نهایت 

معافیت بگیرند.
قیمت نفت به دنبال افزایش قابل توجه تولید جهانی 
و همچنین نگرانی ها نســبت به ریزش اخیر بازار سهام 
جهانی که باعث کندی اقتصادی شده و به تقاضا برای 
نفت لطمه زده اســت، روز جمعه کاهش چشــمگیری 
پیدا کرد؛ اما قیمت نفت در اوایل اکتبر به بااترین حد 
در چهار سال گذشته صعود کرده بود و علت اصلی این 
افزایش، نگرانی ها نسبت به این بود که تولیدکنندگان 
بزرگ جهان نتوانند افت صادرات نفت ایران پس از آغاز 

اجرای تحریم ها را به طور کامل جبران کنند.
بر همین اساس، مارشال گیتلر، استراتژیست ارشد 
در »ACLS Global« گفــت: دولــت ترامپ خود را 
در وضعیت دشــواری یافته است که چگونه ایرانی ها را 
بدون آســیب زدن به مصرف کنندگان آمریکایی تنبیه 
کند. مردمــی که به دولت فعلی آمریــکا رای داده اند 
خودروهــای بزرگ یا کامیون دارند و قیمت بااتر نفت 
و کاهش قیمت محصول، به محبوبیت ترامپ در میان 

این عده کمک نمی کند.
قیمت بنزیــن آمریکا که تا روز جمعه 2/764 دار 
در هر گالن بود تنها 14 ســنت نسبت به میانگین ماه 
گذشته کاهش نشان داد اما بیش از 24 سنت بیشتر از 

میانگین سال گذشته بود.

نظرســنجی جداگانه رویتــرز و بلومبرگ در هفته 
گذشــته حاکی از آن بود که اعضای اوپک، تولید نفت 
خــود را در اکتبــر به باای حد از اواخر ســال 2016 
رســاندند اما فیلیپ فاین، تحلیلگر ارشد بازار در گروه 
»پرایس فیوچرز« معتقد است آمریکا با صدور معافیت 
نشان می دهد که در حال حاضر نفت کافی در بازار برای 

جبران افت عرضه ایران وجود ندارد.
واردات هند از ایران به صفر نمی رسد

در همین جهت، سانجیو سینگ، رئیس  هیئت مدیره 
شرکت ایندین اویل )بزرگ ترین پاایشگر نفت هند( در 
مصاحبه با »اس اند پی گلوبال پاتس« گفت چشم انداز 
اینکه پاایشگاه های هندی خرید نفت ایران را به صفر 

برسانند غیرواقع گرایانه است. 
وی اعــام کرد احتمال اینکه واردات نفت ایران به 
صفر برسد، بسیار اندک است و این شرکت با وجود این 
حقیقت که تحریم ها از روز دوشــنبه اجرایی می شوند، 
برای خرید محموله های نفت ایران در ماه میادی جاری 

ثبت سفارش کرده است. 
رئیس  هیئت مدیره شــرکت ایندین اویل گفت: ما 
قویا بر این باوریم که اگر نفت ایران از بازار جهانی حذف 
شود، بازار حداقل برای مدتی دچار بی ثباتی خواهد شد. 
شخصا تصور نمی کنم هند بتواند خرید نفت از ایران را 

متوقف کند. 
پیش از اظهارات رئیس  ایندین اویل، اکونومیک تایمز 
به نقل از منابع آگاه گزارش کرده بود که هند به شرط 
اینکه پاایشگاه هایش میزان خرید نفت ایران را مجموعا 
35 درصد در ســال مالی 2019-2018 نسبت به سال 
مالی گذشته کاهش دهند، معافیت دریافت خواهد کرد.

طبق گزارش پاتس، صادرات نفت ایران به هند در 
ســپتامبر به 600 هزار بشکه در روز رسید اما در اکتبر 
به 500 هزار بشکه در روز کاهش یافت و انتظار می رود 

این میزان صادرات در نوامبر حفظ شود.
روسیه به تجارت با ایران ادامه می دهد

همچنین، الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه نیز 
به »فایننشیال تایمز« گفت مسکو به گسترش تجارت 
نفت ایران پس از مهلت روز دوشنبه آمریکا برای اجرای 

تحریم ها ادامه می دهد. 
وی ادامه داد: مسکو از ایران برای مقابله با تحریم های 
نفتی آمریکا حمایت خواهد کرد. روســیه بدنبال ادامه 
تجارت نفت ایران پس از آغاز تحریم ها است.وزیر انرژی 
روسیه گفت: تجارت با ایران همچنان ادامه خواهد یافت 
و مسکو تحریم های آمریکا را غیرقانونی می داند. روسیه 
نیز در شرایط تحریم ها زندگی می کند و تحریم هایی را 
که به صورت یکجانبه و بدون تصویب سازمان ملل متحد 

وضع شده اند را به رسمیت نمی شناسد.
در ادامه این واکنش ها به ناکامی تحریم های آمریکا، 
عبدالناصر همتی، رئیس  کل بانک مرکزی کشــورمان 
نیز اعام کرد: امروز بر همگان مســجل شد که آمریکا 
در تحریم کامل نفت ایران و به صفر رساندن آن، ناکام 

مانده است.
وی در صفحه شــخصی خود در فضای مجازی از 
ناکامی آمریکا درخصوص تحریم نفتی ایران نوشت: بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران که در ماه های اخیر ذخایر 
ارزی خود را به حد مطلوب رسانده، متناسب با شرایط 
در حال تغییر، حتی در شرایط بسیار نامحتمل به حداقل 

رساندن صادرات نفت، برنامه متناسب با آن را دارد. 

یک استراتژیست آمریکایی: 

دولت ترامپ با تحریم ایران 
مردم آمریکا را مجازات می کند

به گفته سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
۹ پرونده تخلف بزرگ شرکت های لبنی در زمینه گرانفروشی 

به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
به گزارش ایســنا، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی 
بانک مرکزی در هفته منتهی به چهارم آبان ماه امسال، قیمت انواع 
محصوات لبنی در قالب شــش محصول اصلی، 52/2 درصد نسبت 
به هفته مشابه سال قبل، افزایش قیمت را تجربه کرده  که البته این 
میزان در هر یک از محصوات بین 22 تا بااتر از 74 درصد متفاوت 

بوده است.
این وضعیت در حالی اســت که محصوات لبنی جزو کااهای 
گروه یک به شــمار رفته و هرگونــه تغییر و افزایش قیمت آنها باید 
بــا مصوبه کارگروه تنظیم بازار باشــد و آخرین مصوبه این کارگروه 
برای افزایش قیمت محصوات لبنی پرمصرف شــامل شیر، ماست و 
انواع پنیر در ســوم مرداد ماه امسال منتشر و اباغ شده است. با این 
حال تقریبا هیچ یک از کارخانه های تولیدکننده این محصوات این 
نرخ ها را رعایت نمی کنند و هر ماه شاهد افزایش قیمت بخشی از این 

محصوات در بازار هستیم.
البته آمار رســمی منتشر شــده بانک مرکزی نیز گویای همین 
مسئله است و نشان می دهد که تقریبا همه محصوات لبنی افزایش 
قیمت را تجربه کرده اند. بر اساس این آمار پنیر غیر پاستوریزه با 22/4 
درصد، کمترین افزایش قیمت را نسبت به هفته مشابه سال قبل از 
این بررسی و ماست پاستوریزه با74/7 درصد، بیشترین افزایش قیمت 

را نسبت به همین بازه زمانی تجربه کرده است.
این افزایش قیمت ها در حالی در بازار لبنیات اتفاق افتاده که هیچ 
مجوزی بابت آن از سوی کارگروه تنظیم بازار به غیر از اباغیه سوم 

مرداد ماه، صادر نشده است.
البته محمدحســن موحدنژاد؛ مدیرکل بازرســی ویژه سازمان 
حمایــت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چند روز پیش با  اشــاره 
به این که لبنیات پرمصرف در زمره کااهای گروه یک مصوبه ســتاد 
هدفمندسازی یارانه ها قرار گرفته است، گفته بود که هرگونه تغییر 
و افزایش قیمت کااهای لبنی منوط به تصویب کارگروه تنظیم بازار 
اســت و واحدهای صنفی باید نسبت به درج و نصب برچسب قیمت 

و صدور فاکتور اقدام کنند.
وی با تاکید بــر ازم ااجرا بــودن قیمت گذاری ها، تاکید کرده 
بود که متعاقب افزایش غیرقانونی قیمت محصوات پرمصرف لبنی 
)شیر، ماست و پنیر( توسط برخی واحدهای لبنی طی روزهای اخیر، 
این ســازمان وظیفه قانونی خود را انجام داده اســت؛ به گونه ای که 
در راســتای تبیین ضرورت رعایت ضوابط و انجام اقدامات ارشادی، 
عاوه بر انجام مکاتبات متعدد با واحدهای لبنی با همکاری و هماهنگی 
دیگر دســتگاه های ذیربط و انجام گشت های مشترک ویژه بازرسی، 
ضمن ورود به موضوع گران فروشــی محصــوات لبنی، با واحدهای 
 متخلفی که محصوات خود را بدون مجوز گران کرده اند نیز، برخورد

 شده است.
به گفتــه او در ایــن ارتباط از ابتــدای امســال پرونده تخلف 
9 شــرکت لبنــی به دلیل گران فروشــی و عدم تمکیــن از ضوابط 
اباغــی و بی اعتنایــی بــه اقدامات ارشــادی، با مجمــوع ارزش 
تخلف انجام شــده بیــش از 143 میلیــارد ریال برای رســیدگی 
 و برخــورد قانونــی ازم بــه ســازمان تعزیرات حکومتی ارســال

 شده است

سازمان حمایت اعام کرد
تشکیل پرونده برای ۹ شرکت لبنی 

به دلیل گران فروشی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای 
به رئیس مجلس، اقدام مجلس برای الزام بانک 
مرکزی به اســتفاده از پیام رســان جایگزین 

سوئیفت را ضروری دانست. 
به گزارش خبرگزاری فارس، در بخشــی از نامه 
این نهاد سیاست پژوهی آمده است: یکی از ابزارهای 
در دسترس آمریکا که اثرگذاری تحریم ها را افزایش 
می دهد، سیســتم سوئیفت است. آمریکا از این ابزار 
راهبردی جهت رصد و شناســایی مبادات ایران با 
کشــورهای خارجی استفاده می نماید و با تهدید به 
تحریم و قطع دسترســی ایران به آن، سعی دارد در 
مبادات بین المللی کشور اختال ایجاد کند. در چنین 
شرایطی، چه ایران در سوئیفت بماند و چه دسترسی 
کشور به این سیستم قطع شود، انجام مبادات بانکی 
از طریق سوئیفت به زیان کشور بوده و آسیب پذیری 

جمهوری اسامی ایران را افزایش می دهد.
شــبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه خود 
افزوده اســت: ایران به عنوان کشوری که بیشترین 
آســیب را از ســوئیفت دیده، در این زمینه تدبیری 
نیندیشیده و اقدامی در دستور کار قرار نداده است. 
حتی پس از توافــق برجام، بانک مرکزی همواره به 
دنبال بازگشت به سیستم سوئیفت بوده است؛ حال 

درخواست یک نهاد سیاست پژوهی از مجلس:

بانک مرکزی به استفاده از سیستم جایگزین سوئیفت ملزم شود

آنکه اســتفاده از این پیام رســان، در سال های 90 و 
91 و پس از قطع دسترســی ایــران به آن، ضربات 

جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد آورد. 
این نهاد سیاست پژوهی در نامه خود تصریح کرده 
اســت: حال که مجددا بحث تحریم سوئیفت مطرح 
شده و کنگره آمریکا نیز در نظر دارد با تصویب قانونی، 
دسترسی ایران به سیستم سوئیفت را برای همیشه 

قطع کند، ضروری است مجلس شورای اسامی نیز 
با یک اقدام متقابل و هوشمندانه در قالب یک طرح 
قانونی، بانک مرکزی را موظف به راه اندازی و استفاده 
از پیام رســان جایگزین ســوئیفت در مبادات مالی 

بین المللی با کشورهای جهان نماید.
شــبکه تحلیلگــران اقتصاد مقاومتــی در نامه 
خود افزوده اســت: در تیرماه امســال، یک فوریت 

چنیــن طرحی تحت عنوان »راه اندازی و اســتفاده 
از پیام رســان های مالی جایگزین سوئیفت و انعقاد 
پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی« 
در مجلس شورای اسامی به تصویب رسید و جهت 
اعام نظر به کمیسیون اقتصادی سپرده شد؛ اما این 
کمیسیون به دلیل نواقصی، با آن مخالفت کرد. مقرر 
شده است گزارش کمیسیون مذکور در روز یکشنبه 
13 آبــان ماه همزمان با آغــاز دور دوم تحریم های 
آمریکا، در صحن مجلس ارائه شود تا نمایندگان نظر 

نهایی خود را در مورد آن اعام کنند.
بررسی ها نشــان می دهد در صورتی که مجلس 
شورای اســامی و نمایندگان محترم با کلیات این 
طــرح مخالفت نکنند، این امــکان وجود دارد که با 
تمرکز بر بخش »راه اندازی و استفاده از پیام رسان های 
مالی جایگزین ســوئیفت«، طرح مذکور اصاح شده 
و بهبــود یابد و به عنوان یک اقدام ضد تحریمی، به 

قانون تبدیل شود.
امید اســت مجلس شورای اسامی با اتخاذ این 
تصمیم راهبردی، قدمی بلند در جهت بی اثر کردن 
تحریم های آمریکا و مقاوم سازی اقتصاد کشور بردارد 
 و نقــش خود را در این شــرایط خطیر به درســتی

 ایفا کند.

با آزادشدن صادرات مرغ، دوباره قیمت این محصول در بازار 
مصرف افزایش یافت و به مرز هر کیلوگرم ۱۱هزار تومان رسید. 

بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، قیمت هرکیلوگــرم مرغ گرم روز 
گذشته  در کشتارگاه 9 هزار و 700 تومان، پخش 9 هزار و 900 تومان، 
خرده فروشــی 10 هزار و 800 تومان، خرده فروشی مرغ شمال 10 هزار 
و 350 تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن 9 هزار 

و 450 تومان بوده است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم سینه مرغ با کتف 19 هزار تومان، سینه 
بدون کتف 20 هزار تومان، فیله مرغ 21 هزار تومان، مرغ درشت تهران 
9 هــزار و 830 تومان، مرغ بدون آنتی بیوتیک 11 هزار و 950 تومان و 

جوجه تازه 11 هزار و 950 تومان قیمت خورده است. 
در اطاعیه اتحادیه مرغداران گوشــتی خطاب به اعضا  آمده است 
که قیمت های اعامی فوق نرخ استعامی بوده و اعضا می توانند با توجه 
به فاکتور خرید رسمی و با احتساب 10 درصد سود اقدام به فروش نمایند.

اعام این قیمت ها در شــرایطی رخ داده که بر اساس اعام کارگروه 
تنظیم بازار، حداکثر قیمت مرغ گرم در بازار نباید بیشتر از هشت هزار 
و 175 تومان در بازار به فروش برســد. در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم 
مــرغ در بازار دو هزار و 650 تومان بااتر از حداکثر نرخ مصوب تنظیم 
بازار است اما وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در آخرین بخشنامه خود 
به گمرک آورده بود به  پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، صادرات گوشت 
مرغ و احشاء آن اعم از سرد، گرم و منجمد بامانع است. قیمت جهانی 
هرکیلوگرم مرغ بیش از دو دار یا به عبارتی حدود 30 هزار تومان است 
ادامه این روند و صادرات بی رویه، بای گوجه فرنگی را بر سر مرغ می آورد، 
چراکــه صادرات گوجه فرنگی نیز پیــش از این با توجه به افزایش  نرخ 
ارز، کاهش ارزش پول ملی و به صرفه بودن صادرات، این محصول را در 
حجم زیادی از کشور خارج کرد و باعث خالی شدن بازار از این محصول 
و گرانی گوجه شــد. گفتنی است، هفته گذشته نیز نسبت به فاصله دو 
هزار تومانی نرخ فروش مرغ در بازار با قیمت مصوب نیز گزارشی منتشر 
کــرده بودیم. هفته قبل قیمت هرکیلوگرم مرغ در بازار 10 هزار و 200 
تومان بود. در همین جهت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با  اشاره 
به این که براساس سرمایه گذاری صورت گرفته و هزینه های مرغداری ها 
باید قیمت هر کیلوگرم مرغ نهایتا 10 هزار تومان باشــد، اظهار داشت:  
برخی از التهابات در بازار مرغ ناشی از سیاه بازی است که سعی می شود 

با عرضه مرغ به بازار رفع شود. 
وی با بیان این که نباید فراموش کرد مســئله کامیون داران آسیب 
جدی به صنعت مرغداری کشــور وارد کرد، افزود: مسئله کامیون داران 
باعث شد بخشی از ذخایر مرغ داخل کشور مصرف شود. باید توجه کرد 
که در انتقال مرغ تاخیر ایجاد شد و بطور مثال برای جبران تاثیر10 روز 
عقب افتادگی در تامین مرغ باید حدود 50 روز زمان صرف شود تا تعادل 

به بازار بازگردد و اقداماتی برای تعادل بازار انجام شد.

افزایش خزنده قیمت مرغ
 در روزهای اخیر

گروه اقتصادی-
3/5 سال پس از اجرای برجام، دستاورد تقریبا 
هیچ آن هر روز از زبان یکی از مســئوان دولت 
شنیده می شــود تا نشان دهد موفقیتهای کشور 
در برابر تحریم های غرب، تنها از راه مقاومت به 

دست آمده است.
ماجرای برجام و نقشی که در بهبود شرایط اقتصادی 
کشــور و عبور از تحریمها داشته، در طول 3 سال و نیم 
گذشــته همواره مورد ادعای دولت بوده اســت. با این 
حال در این مدت بارها از زبان مسئوان و مدیرکل های 
دولت، اذعان شــده که این توافق عما دستاوردی برای 

کشور نداشته است.
روز گذشته هم سخنگوی صنعت برق ایران در پاسخ 
به ســؤالی درخصوص اینکه با اعمال تحریم های جدید 
ادعایــی آمریکا، چه رخدادی بــرای صنعت برق پیش 
می آید، گفت: در بحث تحریم ها، گشــایش خاصی قبل 
از این نبوده که اان بگوییم مسیر خاصی را می خواهند 

ببندند. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمودرضا حقی فام 
معاون هماهنگی توزیع شرکت مادرتخصصی توانیر در 
حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران 
اظهار کرد: روی مباحث مالی و انتقال ارز، همواره مسائلی 
داشته و داریم که با هماهنگی بانک مرکزی مشکات را 

طرح و پیگیری می کنیم.
اعتراف دولتمردان

البتــه پیش از این معــاون اول رئیس جمهور، وزیر 
خارجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس ســتاد پیگیری 

برجام، رئیس سازمان انرژی اتمی و... به دستاورد تقریبا 
هیچ برجام، به عنوان بزرگترین پروژه دولت روحانی برای 

حل مشکات کشور، اذعان کرده بودند.
معروفترین اظهار نظر در این رابطه از ســوی سیف، 
رئیس سابق  بانک مرکزی اعام شد که در سال 95 در سفر 
به آمریکا اعام کرد »برجام تاکنون تقریباً هیچ دستاورد 

اقتصادی برای تهران در بر نداشته است«.
اســحاق جهانگیری، معــاون اول رئیس جمهور هم 
تیرماه امســال با اذعان به دســتاورد تقریبا هیچ برجام 
گفت: »محدودیت های بانکی از سال 90 وجود داشته و 
تاکنون برطرف نشــده است و مبادات بانکی ما همواره 
با هزینه همراه بوده که برای حل این مســئله به دنبال 

راهکارهایی خواهیم بود«.
عراقچی، رئیس ســتاد پیگیری برجام هم گفته بود 
»تحریم ها روی کاغذ برداشــته شده اما هنوز عما همه 
آنها برداشــته نشده که مقداری به دلیل شرایط است و 
مقداری به دلیل شــیطنت آنها و ایرادات زیادی هست 

که ما هم اعتراضات مفصلی به طرف مقابل کرده ایم«.
صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی هم اذعان کرد 
که »آمریکا در ظاهر وانمود می کند به وظیفه اش عمل 
کرده اســت اما در خفا و پشت پرده نه تنها کاری انجام 
نداد بلکه ســعی کرد همه چیز را به بن بست بکشاند«. 
این موارد تنها بخشی از اظهارات مسئوان دولت درباره 

ناکارآمدی برجام است.
غروب آفتاب تابان برجام!

این اظهارات درباره عاقبت برجام در حالی بیان شده 
که قبل از امضای توافق با گروه1+5، دولت و رسانه های 

زنجیره ای حامی او هر روز از دستاوردهای عجیب و غریب 
آن رونمایی می کردند.

رئیس جمهــور برجام را فتح الفتــوح و آفتاب تابان 
دانســته و گفته بود برای به ثمر نشستن گابی برجام 
صبر ازم اســت؛ امیدی که بعد از 3/5 ســال انتظار بر 

باد رفته است.
رســانه های زنجیرهای هم فــردای توافق برجام با 
تیترهایی همچون »خورشــید درخشان شد«، » توافق 
تاریخی«، »گشــایش طایی در وین«، »پیروزی بدون 
جنــگ«، »جهان تغییر کرد«، »28 میلیارد دار دارایی 
بــاز می گردد«، » غوغای توافق« و... به رقص و پایکوبی 
پرداختند. اما بعد از آشکار شدن ناکارایی برجام، برخی 
بزرگان این رسانه ها اعتراف کردند که بزک برجام از سوی 

آنان هدفدار بوده است.
در برابــر این نگاه غربگرای تشــنه مذاکره، گروهی 
بودند که با اتکا به آرمان های انقاب اســامی، همواره 
اظهار می کردند مذاکره به تنهایی کارگشا نیست و باید 
با تأکید بر توانمندی داخلــی، به محکم کردن اقتصاد 
درونزا پرداخت تا عما بسیاری از فشارهای خارجی بی اثر 
شــود و در صورت نیاز به مذاکره، از موضع قدرت وارد 
گفت وگو شــد و در آن صورت هم متناسب با امتیازاتی 
که طرف غربی می دهد، گام برداشت. این شیوه برخورد 
باعث می شود تحریمها عما کارایی خود را از دست بدهد.

اما جریان غربگرا هیچ کدام از این اصول را در پیش 
نگرفت و اقتصاد درونزا را به هوای گفت وگو با غرب عما 
رها کرد. آنگاه کشور را ناچار به نشستن پای میز مذاکره 
نمود و همان ابتدای کار همه تعهدات خود را انجام داد.

شکست تحریمها
در ادامه آمریکایی ها در برخورد با این اقدامات دولت 
ترجیح دادند از برجام خارج شوند و همزمان تحریمهای 
جدیــدی را علیه ایران تدارک دیدند. اما باز هم جمعی 
از اصاح طلبان به جای پذیرفتن بدعهدی آمریکا، تاش 
کردند تحریمهای جدید آمریکا را ویران کننده جلوه دهند 
و اعام کردند که باید با دولت آمریکا به طور مســتقیم 

وارد مذاکره شد.
با مخالفت رهبری با مذاکره مستقیم با دولت ترامپ، 
این تیر هم به سنگ خورد و ایشان اعام کردند که باید 
در برابر زیاده خواهی آمریکا متحد شد و محور برنامه ها 
را هم طرح های دولت اعام کردند و به همه ارکان نظام 

دستور دادند با دولت همکاری کنند.
پس از مخالفت بــا مذاکرات جدید و توجه به توان 
داخلی، آمریکا ناچار شد از تحریمهای خود عقب نشینی 
کند و به 8 کشور عمده خریدار نفت ایران معافیت بدهد، 
چرا که معلوم شــد به این راحتی امکان حذف ایران از 
بازار جهانی انرژی وجود ندارد. برخی کشــورهای دیگر 
هم خواستار دریافت معافیت شده اند که احتماا بر تعداد 

هشت کشور اولیه خواهد افزود.
بنابراین همان طور که سخنگوی صنعت برق اذعان 
کرده، پس از برجام گشــایش خاصی در بحث تحریم ها 
ایجاد نشده بود که با تحریم های جدید آمریکا آن اتفاقات 
مثبت مســدود گردد. بنابراین راه مقابله با این تحریمها 
همچنــان اتکا به توان داخلی، همکاری با کشــورهای 
میانه رو و همســایگان منطقه ای و اســتقامت در برابر 

زیاده خواهی آمریکاست.

برگ جدیدی از ناکارآمدی برجام در رفع تحریم ها

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی گفت: 
سازمان هواپیمایی ایران، بابت عدم سوخت رسانی 
به هواپیماهای ایرانی، اعتراض خود را به ترکیه 

اعام کرد. 
مقصود اسعدی  سامانی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس،  درباره جزئیات عدم سوخت رسانی به هواپیماهای 
ایرانی در فرودگاه ترکیه،  اظهار داشت: طبق موافقتنامه 
دو جانبه بین ایران و ترکیه هفته ای 200 پرواز شامل 
100 پرواز شرکت های ایرانی و 100 پرواز شرکت های 
ترکیه ای بین دو کشــور برقرار است و البته این رقم 
در برخی هفته ها و با توجه به فصل ســفر و استقبال 
مسافر، کم و زیاد می شود اما ساانه 2/5 میلیون ایرانی 
به ترکیه سفر می کنند.وی ادامه داد:  ارتباط مناسبی 
بین دولت های دو کشور برقرار است و ترکیه هم اعام 
کرده که از سیاست های تحریمی آمریکا بر علیه ایران 

تبعیت نمی کند  اما متاسفانه شرکت سوخت رسانی که 
در این کشور به شرکت های هواپیمایی ایرانی سوخت 
ارائه می کند، فقط در قالب یک  پست الکترونیکی، بدون 
هیچ توضیحی اعام کرده اســت که از ابتدای نوامبر 
امسال قادر به ارائه سوخت به شرکت های هواپیمایی 
ایرانی نیســت. شرکت سوخت رسان ترکیه ای در نامه 
خود به شــرکت های هواپیمایی اشــاره ای به موضوع 

تحریم ها نکرده است.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی افزود: در این 
راستا سازمان هواپیمایی ایران مراتب اعتراض رسمی 
خود را به ســازمان هواپیمایی ترکیه بابت عدم ارائه 
ســوخت توسط شرکت سوخت رسان ترکیه ای اعام 
کرد. انتظار داریــم با پیگیری هایی که در حال انجام 
است مشکل رفع شود. قطعا توقع داریم که با توجه به 
ارزش افزوده برقراری پروازها بین دو کشور، این مشکل 

که شرکت سوخت رسان ترکیه ای ایجاد کرده هرچه 
سریع تر رفع شود.گفتنی اســت، فرودگاه ترکیه روز 
جمعه از ارائه سوخت به برخی شرکت های هواپیمایی 
ایرانــی خودداری کرده و این اقدام موجب لغو یکی از 

پروازهای شرکت هواپیمایی ایرانی شده است. 
 با این حال برخی منابع آگاه در صنعت حمل ونقل 
هوایی معتقد هســتند با آغاز به کار رسمی فرودگاه 
جدید شــهر استانبول ترکیه، اغلب شرکت ها در حال 
تــدارک برای انتقال به این فــرودگاه بزرگ و جدید 
ظرف سه ماه آینده و تخلیه فرودگاه آتاتورک هستند.

شرکت سوخت رسان  ترکیه ای نیز یکی از همین 
شــرکت ها اســت که با اعام لزوم تســویه حساب 
شــرکت های هواپیمایی، خود را برای این جابه جایی 
آماده می کنــد، حال این شــرکت از ارائه خدمات و 
سوخت دهی به یک شرکت هواپیمایی ایرانی که بدهی 

باایی به این مجموعه دارد و پیشــتر نیز هشدارهایی 
در این زمینه دریافت کرده بود ، امتناع کرده و ظاهراً 

این مورد ارتباطی به تحریم ایران ندارد.
در همیــن حال مدیــر روابط عمومی ســازمان 
هواپیمایی کشــوری گفت: هیچ وقفه ای در پروازهای 
ایران و ترکیه به دلیل ارائه سوخت، ایجاد نخواهد شد. 
به گزارش روابــط عمومی ســازمان هواپیمایی 
کشــوری ، رضا جعفــرزاده افزود: با توجــه به روابط 
تنگاتنگ ایران و ترکیه و موافقت نامه هوایی امضا شده 
بین دو کشــور، پروازهای دو طرف به جهت سوخت 
متوقف نخواهد شد و موضوع تأمین سوخت هواپیماها 
در دســت پیگیری است. طبق موافقتنامه امضا شده 
بین دو ســازمان هواپیمایی کشــوری ایران و ترکیه، 
هفته ای 100 پرواز برای هر طرف در نظر گرفته شده 

که همچنان در حال انجام است.

زمستان امسال درحالی ایران آماده تولید روزانه حدود یک 
میلیارد مترمکعب گاز می شــود که نه تنها نیازی به واردات از 
ترکمنســتان ندارد بلکه نیاز عراق و ترکیه را هم به طور کامل 

تامین خواهد کرد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، ظرفیت تولید گاز ایران با احتساب فازهای 
به بهره برداری رسیده پارس جنوبی و تولید زودهنگام پنج فاز جدید این 
میدان مشــترک با قطر، میادین حوزه زاگرس جنوبی، شمال شرق ایران 
و گازهای همراه نفت به مرز یک میلیارد مترمکعب در روز رسیده است. 
بنابراین در زمستان امسال ایران نه تنها نیازی به واردات از ترکمنستان 

ندارد بلکه نیاز عراق و ترکیه را هم به طور کامل تامین خواهد کرد. 
از سوی دیگر با تکمیل پرونده توسعه پارس جنوبی، ساخت پاایشگاه 
گاز بیدبلند خلیج فارس، طرح استحصال اتان فاز 12 پارس جنوبی و طرح 
استحصال اتان پاایشگاه پارسیان ظرفیت تولید روزانه گاز ایران تا سال 
آینده از مرز یک میلیارد و 100 میلیون مترمکعب عبور می کند که جایگاه 
ایران را پس از آمریکا و روســیه به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ گاز 

جهان تثبیت می کند.
بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی گاز ایران، سال گذشته مجموع 
تولید تجمعی گاز شــیرین و پاایش شده کشــور حدود 230 میلیارد 
مترمکعــب بوده که برآوردها نشــان می دهد که بــا بهره برداری تمامی 
طرح های در دست اجرای تولید و پاایش گاز این ظرفیت تا سال آینده 

از مرز 300 میلیارد مترمکعب می گذرد.
همزمان با افزایش ظرفیت تولید گاز ایران، ظرفیت انتقال گاز شیرین 
کشــور به حدود 260 میلیارد مترمکعب رسیده است. هم اکنون وسعت 
شــبکه خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز ایران بیش از 36 هزار کیلومتر 
و تعداد تاسیســات تقویت فشار گاز هم 81 ایستگاه بوده که پیش بینی 
می شود امسال با بهره برداری از طرح های جدید خط لوله وسعت این شبکه 

گاز به بیش از 37 هزار کیلومتر برسد.
گفتنی است، جمهوری اســامی ایران هر چند با در اختیار داشتن 
بیش از 33/5 تریلیون مترمکعب، با سبقت از کشورهایی همچون روسیه 
و آمریکا بزرگ ترین ذخایر متعارف گاز جهان را در اختیار دارد اما با وجود 
اعمال گاه و بیگاه تحریم های خارجی، موتور توسعه صنعت گاز هیچگاه 
متوقف نشده است.در حال حاضر ایران بزرگ ترین تولیدکننده گاز منطقه 
غرب آسیاست و بزرگ ترین شبکه انتقال گاز منطقه خاورمیانه را در اختیار 
دارد و در حوزه تولید ســومین و در حوزه انتقال گاز هم پس از آمریکا، 
روسیه و کانادا چهارمین شبکه بزرگ انتقال گاز جهان را در اختیار دارد.
همچنین با افزایش پایداری شبکه گاز، از دو سال گذشته تاکنون هم 
به دلیل اختاف حســاب ایران و ترکمنستان و سپس قطع صادرات گاز 
این کشــور عما ایران از واردات گاز ترکمنستان بی نیاز شده و هم اکنون 
صرفا ســوآپ گاز همسایه شمال شرقی در راستای توسعه تجارت گاز و 
ارتقای نقش کشــور در تبدیل به هاب گازی منطقه انجام می شود. نباید 
از یاد برد که افزایش ظرفیت سوآپ گاز ترکمنستان هم در شرایط فعلی 

نفع فراوانی برای ایران دارد.

با تولید یک میلیارد متر مکعب در روز
 ایران به جمع تولید کنندگان میلیاردی  گاز 

در جهان پیوست

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی خبر داد

اعتراض  تهران به آنکارا درباره توقف  سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی
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افقی:
1- متاسفانه نرخ سرانه این امر مهم فرهنگی در کشورمان 
بســیار پایین است 2- اثری از اســتاد محمود فرشچیان- 
شاعری که قبل از فردوسی بر نظم شاهنامه همت گماشت 
3- ایالتی مسلمان نشــین در کشــور هندوســتان- واژه 
قرآنی به معنی بدون شــک و تردید- تکیه کام درویشان 
4- نشــان مفعول بی واســطه- بندری تجــاری و مهم در 
شمال کشور فرانسه- مرکز استان خوزستان 5- آفریدن و 
بوجود آوردن- شــب روستایی- شهری که سلمان والی آن 
شــد- با تاب خود روزآفرین می شــود 6- امام خمینی)ره( 
آن را رمز پیروزی انقاب برشمرده اند- شکستنی قهرمانان 
بزرگ ورزشــی در میدان مسابقات 7- باد مایم- رفتن به 
مکان مقدس- رهاوردی از ســفرهای زیارتی 8- سازوبرگ 
 زین اســب- پایتخت ســابق کشــور ژاپن- زمان زودگذر

 9- ســنگریزه- عروسی پاکستانی ها- میدان نبرد- عامت 
جمع 10- یک قســمت از شــش قسمت هر چیز- شهری 
 کــه در ماه های اخیر میزبان خیل کثیر جهانگردان اســت
 11- یکی از پربیننده ترین شــبکه های صداوسیما- نوعی 
 اســانس برای شــیرینی پزی ها- شهری در کشــور ایتالیا
 12- نخستین بانوی فیزیکدان ایران و بنیانگذار اولین رصدخانه 
 فیزیک خورشیدی- سوره ای در قرآن کریم- حالت و کیفیت
 13- دست شکسته بر گردن می شود- ستون بدن- سرباز 
نیــروی دریایی- مادر عــرب 14- راز نهان- زبانی چرب و 
شــیرین و باطنی تلخ دارد- مرکز جزیره اوکیناوا در ژاپن 
15- منطقه خوش آب وهوا- درختی بلند و جنگلی که مصرف 

دارویی دارد- ساح کاشتنی.

عمودی:
1- بیماری خطرناک و خاموشی که سکته های قلبی و 
مغزی را به دنبال دارد- بنیانگذار حوزه علمیه نجف 
که فقهی بزرگ در جهان تشیع است 2- مسجدی 
مقدس در قلب قاهره- از نان های سنتی و پرمصرف 
3- مرغ سعادت- از نام های خداوند- مظهر پاکی در 
طبیعت 4- آهنگ و ملودی- شبکه ای در سیما- از 
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حروف الفبای یونانی 5- نوعی پســوند- مروارید 
چشم- کتاب مشهور ابوعلی سینا در طب- غامی 
و بندگــی 6- واحد اندازه گیــری ولتاژهای زیاد 
الکتریکی- نقاش و حکاک قرن نوزده فرانسه- عدد 
معروف هندسی 7- اصل و نسب- می گویند رنگ 
عشق اســت- از ویژگی های انسان مومن 8- رود 
بزرگ کشور ســوئیس- نوعی ساز- ضمیر اشاره- 
تکرارش نام نوعی غذاست 9- مهم ترین و اصلی ترین 
بخش یک نهاد- فاصله ها- آخرین سوره قرآن کریم 
10- شهری در استان همدان- سنگی که از دانه های 
آتشفشان شکل می گیرد- از واحدهای منسوخ شده 
وزنی 11- بتی در زمان جاهلیت- شاعر و نویسنده 
بزرگ فرانسوی که شــاهکاری چون بینوایان در 
کارنامه خود دارد 12- از تقسیمات بزرگ جغرافیای 
طبیعی- طبیعی دان مشــهور انگلیسی که نظریه 
تکامل انسان او موردانتقاد فراوان است 13- فیلمی 
از علیرضا داودنژاد- خــوردن آن اعان جنگ با 
خداوند اســت- یک حرف وســه حرف- پیشوند 
شب و روز 14- از گرفتنی های در دعوا- همان روز 
جمعه است- فقط یک نگاه 15- سوره ای در قرآن 
کریم - پیامبر اکرم صلی اه علیه وآله می فرمایند؛ 
این دو قرین یکدیگرند اگر یکی از آنها برود دیگری 

را با خود خواهد برد.

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/4/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای سهراب امیرسرداری کدملی 0031131662 
به عنــوان رئیس هیئــت مدیره، آقــای ایرج خســروپناه کدملی 
0038659281 بــه عنوان نایب رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل 
و خانم جمیلــه کاظم آبادی فراهانی کدملــی 0032311249 به 
نمایندگی از شــرکت رنگ آفرین شناسه ملی 10100516139 به 
عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و تعهدات 
و اوراق بهادار و سفته ها و چکها با امضای آقای سهراب امیرسرداری 
بــا کد ملی 0031131662 رئیس هیئــت مدیره به تنهایی و یا به 
اتفاق آقای ایرج خسروپناه با کد ملی 0038659281 مدیرعامل و یا 
خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی با کد ملی 0032311249 یا آقای 
غامرضا ســمیع پور با کد ملی 0049487760 مسئول امور مالی 
شرکت با مهر شــرکت معتبر و قانونی است. درغیاب آقای سهراب 
امیرسرداری،  امضای سه نفره آقای ایرج خسروپناه مدیرعامل باتفاق 
آقای غامرضا ســمیع پور و خانم جمیله کاظم آبادی فراهانی با مهر 

شرکت نیز معتبر و قانونی می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع رنگ ها 
و تینرهای دریایی سهامی خاص به شماره ثبت 

۱۱۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵8۰۱۱۱ 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/7/4 و تأییدیه 
اداره کل تعــاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران به شــماره 
962/15/301858 مورخ 96/10/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
سید آرش فرهی با کد ملی 0061436526 به سمت رئیس هیئت 
مدیــره و غامرضا لطفی قراملک با کد ملی 1380846471 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی شاه خلیلی با کد ملی 
0060185082 به ســمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند. 
آقای علی ســعادتی مقدم با کد ملی 0828113432 به سمت 
مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب گردید. مقرر شد چک ها و 
اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضا ثابت 
آقای علی ســعادتی مقدم )مدیرعامل( و آقای سید آرش فرهی 
)سمت رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر و در غیاب آقای 
سید آرش فرهی )سمت رئیس هیئت مدیره(، آقای غامرضا لطفی 
قراملک )ســمت نایب رئیس هیئت مدیره( معتبر خواهد بود و 
اوراق عادی با امضا آقای علی سعادتی مقدم )مدیرعامل( و مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگران
 حمل و نقل بین المللی آبادان به شماره ثبت 

۳۴۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰8۰۳۹۰۵

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

اســتناد صورتجلسه مجمع  به 
عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
ذیل  تصمیمــات   1397/4/27
اتخاذ شــد - ایــرج مقدمی به 
کــد ملــی 1551750511 به 
مدیره  هیئــت  رئیس  ســمت 
و آناهیتــا مقدمی بــه کد ملی 
ســمت  بــه   0067428223
نایــب رئیــس هیئــت مدیره 
و گیتــا مقدمــی به کــد ملی 
0931542065 به سمت عضو 
هیئــت مدیره و امیــر مقدمی 
به کــد ملــی 0938801651 
)خــارج از اعضاء هیئت مدیره( 
به سمت مدیرعامل برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند. - حق 
امضــا اســناد و اوراق تعهدآور 
کلیــه  انعقــاد  همچنیــن  و 
قراردادهــای شــرکت با امضاء 
ایرج  آقای  رئیس هیئت مدیره 
دارای  مهر شــرکت  با  مقدمی 
اعتبــار می باشــد و نامه هــای 
اداری بــا امضا مدیرعامل آقای 
امیــر مقدمی)خــارج از اعضا( 
همراه با مهر شــرکت یا رئیس 
هیئت مدیره آقای ایرج مقدمی 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
- جابر شــهبازی بــه کد ملی 
ســمت  بــه   1671693663
بــازرس اصلی و نیمــا صفارنیا 
به  به کد ملی 2721552805 
ســمت بازرس علی البدل برای 
انتخاب  مالی  مدت یک ســال 
گردیدند. -روزنامه کثیراانتشار 
کیهان جهــت درج آگهی های 
شــرکت انتخــاب گردیــد. - 
ترازنامه و حســاب سود و زیان 
شــرکت منتهی به ســال مالی 

1396 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات 
شرکت راه و 

ساختمان هلیله 
سهامی خاص به 

شماره ثبت ۴۳۵۴6 
و شناسه ملی 
۱۰۱۰۰88۹۰۷۳

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

قدرتمند  و  جاه طلب  اسطوره  »زئوس« 
یونان باستان است که نماد خدای خدایان 
و زمین شناخته می شود.  و خدای آسمان 
اسطوره ای که در تئاتر نیز حضور پررنگی 
یافته و نمایش های متعددی با محوریت آن 

اجرا شده است.
 یکی از این نمایشنامه ها، ماجرای نبرد پرومته 
با زئوس است. زئوس که ابتدا حاکم عدالت خواه 
جهان اســت، به خاطر قدرت مطلق و بی انتهای 
خود، اســیر هوای نفســش می شــود و تصمیم 
می گیرد نســل انسان را از بین ببرد، اما اسطوره 
دیگری به نام پرومته روبروی او می ایستد و بشریت 

را نجات می دهد. 
ماجرای زئوس، اسطوره ای که ابتدا عادل بود 
و بعد ظالم شــد، شباهت بسیار زیادی به برخی 
از اهالی تئاتر و همچنین نمایش های ســال های 

اخیر در ایران دارد. 
چــه بســیار هنرمندانــی که با شــعارهای 
روشــنفکرانه و عدالت خواهانــه پا به این عرصه 
گذاشــتند، اما رفته رفته خود را مالک بی چون و 
چرای تئاتر دانستند و برای خودشان حقی فراتر 
از دیگران قائل بودند. برخی از آنها، با اینکه حتی 
از حمایت های دولتی برخوردار بوده اند و به دلیل 
همین پشــتیبانی ها، گاهی دو نمایش را به طور 
همزمان روی صحنه می برند، اما باز هم ژســت 
مخالفت و اپوزیســیون می گیرند. این روزها نیز 
نمایش هایی روی صحنه می رود که شــعارهایی 
چون خیر و حق می دهنــد، از آزادی و آزادگی 
می ســرایند و داســتان هایی درباره فرودستان و 
پابرهنگان را ترسیم می کنند، اما خودشان نماد 
بی عدالتی و انحصارگرایی شده اند؛ در مکان هایی 
که ســایر هنرمندان تئاتر امکان حضور در آنها 
ندارنــد، روی صحنه می روند و قیمت تماشــای 
آنها به گونه ای اســت که میزبان اشراف و طبقات 
فرادست هستند. به همین دلیل هم لقب این گونه 
نمایش ها را »تئاتر  اشرافی« یا به اصطاح غربی، 

تئاتر اکچری گذاشته ایم.
بازیگرانی که »کاا« شدند

عاوه بر قیمت باای بلیت و همچنین انتخاب 
مکان های مجلل، حضور بازیگران گران قیمت و 

با دستمزدهای نجومی نیز از دیگر ویژگی های 
تئاتر اشــرافی اســت. نمایش هایی که بازیگران 
حرفــه ای تئاتــر را نادیده می گیرنــد و تنها از 
چهره های مشهور سینما استفاده می کنند تا با 
اســتفاده از شهرت آنها، به سود بیشتری دست 
یابند. چهره های مشــهوری که برای حضور در 
این نمایش ها، دستمزدهایی گزاف و نامتعارف 
نسبت به دستمزد سایر بازیگران تئاتر را دریافت 

می کنند.
به همین مناســبت، پــای درد دل یکی از 
هنرمندان قدیمی تئاتر کشور نشستیم تا نظرات 
وی را درباره حضور بازیگران مشــهور ســینما 
و بــه اصطاح ســلبریتی ها در تئاتر و همچنین 

نمایش های  اشرافی بدانیم.
ســیاوش طهمورث در گفت وگو با گزارشگر 
روزنامه کیهان، ابتدا به یادداشــت وزیر ارشاد در 
فضای مجازی درباره این گونه نمایش ها  اشــاره 
می کند و می گوید: » اینکه وزیر ارشاد در نوشته 
خودش از کلمه »اکچری« اســتفاده کرد قابل 
انتقاد است. ما باید حافظ فرهنگ خودمان باشیم 
و بهتر است اصطاحات زبان دیگری را وارد زبان 
خود نکنیم. جای ســؤال است که چرا این مقام 

مسئول کلمه »اشرافی« را به کار نمی برد؟«
ایــن بازیگر درباره حضور بازیگران مشــهور 
سینما در نمایش های اشرافی، نظرش را این گونه 
بیان می کند: »من هیچ مشــکلی با حضور این 
بازیگــران در تئاتر ندارم؛ به نظرم همه می توانند 
در این عرصه کار کنند، چه به عنوان بازیگر و چه 
به عنوان کارگردان، به شرطی که واقعا بازیگری 
و کارگردانی کنند. البته اکثر این بازیگران افراد 
با  استعدادی هستند، اما وقتی به تئاتر می آیند 
تبدیل به کاا می شوند. اینکه هر کسی روی صحنه 
راه بــرود و اطوار بیایــد و چند دیالوگ بگوید را 
نمی توان تئاتر دانست؛ بلکه باید تئاتر ایجاد شود. 
کدام یــک از این افراد نمایش را تبدیل به تئاتر 
کرده اند؟ وقتی یک بازیگر نمی تواند یک نمایشنامه 
را به تئاتر تبدیل کند و به خاطر شــهرتش روی 
صحنه می آید، تبدیل به یک »کاا« می شود. این 
بازیگران در اصل به خودشــان خیانت و توهین 
می کنند که به خاطر مقداری پول بیشتر، تبدیل به 

تئاترهای گران قیمت، چرا و چگونه اجرا می شوند؟ 

کاا شدن بازیگران و مرگ فرهنگ در تئاتر اشرافی 
آرش فهیم  قسمت پایانی

* عاوه بر قیمت باای بلیت و همچنین انتخاب مکان های مجلل ، حضور بازیگران گران قیمت و با 
دستمزدهای نجومی نیز از دیگر ویژگی های این تئاتر اشرافی است. نمایش هایی که بازیگران حرفه ای تئاتر 

را نادیده می گیرند و تنها از چهره های مشهور سینما استفاده می کنند تا با استفاده از شهرت آنها، به سود 
بیشتری دست یابند.

* سیاوش طهمورث بازیگر سینما و تئاتر: نمی توان در مکانی 
 اشرافی یک نمایش را اجرا کرد و دم از فقر و عدالت زد! چه 

کسانی در آن مکان به دیدن این نمایش می روند؟

کاا می شوند. من متأسفم برای آنها و دلم برایشان 
می سوزد و خواهش می کنم که این کار را نکنند.«

طهمورث با  اشاره به یکی از نمایش های اشرافی، 
تأکید می کند: »نمی توان در مکانی اشــرافی یک 
نمایــش را اجرا کرد و دم از فقر و عدالت زد! چه 
کسانی در آن مکان به دیدن این نمایش می روند؟ 
شهرام کرمی مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی که 
شخصیت قابل احترام و هنرمند ارزنده ای است، 
در واکنش به اجرای یکی از نمایش های  اشرافی 
گفته که به تهیه کننــده اباغ کرده ایم که دیگر 
از این کارها نکند، وگرنه توقیفش می کنیم! من 
نمی فهمم این حرف ها یعنی چه؟ مثل این می ماند 
که به یک قاتل بگوییم اگر بار دیگر دست به قتل 
بزند او را مجازات می کنیم. این نوع نمایش ها نیز 
قاتل هنر مملکت هستند و جامعه را به اضمحال 

می برند.«
این بازیگــر درباره نقش مدیران در به وجود 
آمدن این مسئله در تئاتر نیز می گوید: »من مقصر 
اصلی را مســئولین می دانم. هنرمندان گاهی به 

خاطر مشــکات مالی یا عقده های دورنی یا هر 
مسئله دیگری ممکن اســت که پایشان بلغزد، 
اما کسی که مســئولیت اداره عرصه فرهنگی را 
برعهده می گیرد، نباید تا این حد  اشــتباه کند. 
ما هیچ وقت مسئول هنری نداشته ایم که وقتی 
این موقعیت را برعهده می گیرد مدتی تأمل کند 
ببیند برنامه ای برای این عرصه دارد یا نه؟ اگر هم 
بدون این تأمل مسئولیت را قبول کردند اشکالی 
ندارد، قدمشــان روی چشم! وقتی که مسئولیت 
را پذیرفتنــد باید ببینید در کجای این هنر قرار 
داریم و به کجا می خواهیم برویم. اگر مبدأ و مقصد 
خود را بشناسیم، آن وقت در این مسیر می توانیم 
برنامه ریزی کنیم. در غیر این صورت، نمی توان در 

فرهنگ و هنر مدیریت کرد.«
خطری برای هویت تئاتر

تئاتر  اشرافی، بیش از آنکه از جنبه فرهنگی 
حائز اهمیت باشــد و به عنوان یــک نوآوری و 
دستاورد جدید در هنر کشورمان شناخته شود، 
نوعی تجارت و فعالیت اقتصادی تازه به حســاب 

می آید. به طوری که این گونه نمایش ها، تبدیل 
به یک کارزار اقتصادی شــده اند که با ترکیبی از 
بازیگران چهره  سرمایه گذار، میزبان سرمایه دار، 
سینمایی و تعامل خاص آنها، یک پروژه اقتصادی 
را جلو می برند و هر یک به سهم خود می رسند. 
فعل و انفعالی که در نهایت به هویت اصلی تئاتر 

لطمه وارد می کند. اما چگونه؟
جواد محرمی، کارشناس فرهنگی در گفت وگو 
با گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »نگرانی اصلی 
درباره آنچه به عنوان تئاتر اشرافی از آن یاد می شود 
این است که گرایش هایی جدی برای تبدیل کردن 
تئاتر از هنری که تقریبا همه طبقات توان ارتباط 
برقرار کردن با آن را دارند به هنری که صرفا یک 
طبقه خاص بتواند مخاطب آن باشد وجود دارد. 
وقتی این جریان خزنده مهار نشود به طور طبیعی 
طی چند سال تبدیل به جریان اصلی خواهد شد 
چرا که دیگر این پول و ســرمایه است که حرف 
اول را می زند و هر کس که نتواند در این شرایط 
با سرمایه رقابت کند کنار زده می شود. اینجا دیگر 

هنر، دانش و اندیشه نیست که حکمرانی می کند 
بلکه سرمایه، محور کار تئاتر قرار می گیرد. شما 
ببینید درباره یکی از این نمایش ها دقیقا کســی 
پشت کار قرار دارد که یک مسئول دولتی است و 
به رانت دولتی و پول و سرمایه دولتی وصل است. 
این آقا به وســیله پول می تواند سلبریتی هایی با 
دنبال کننده باا در فضای مجازی را جذب کار کند 
و همان ها نیز برای این نمایش تبلیغ می کنند و 

فروش را تضمین می نمایند.«
وی با  اشــاره به اســتفاده از متون غربی در 
نمایش های  اشــرافی، بیان می کنــد: »طنز تلخ 
ماجرا آنجاست که برای اجرای این گونه نمایش ها 
معموا آثــاری که در نقد ســرمایه داری و نگاه 
طبقاتی به جامعه نوشته شده اند دستمایه کار قرار 
می گیرند، اما ثروتمندان به تماشای آنها می آیند و 
مدتی را با شادی می گذرانند. حتی یکی از بانیان 
چنین نمایش هایی از عوامل برخی اتفاقات مالی در 
شبکه نمایش خانگی و ورود سرمایه های مشکوک 
به سینماســت و امروز هم تئاتر را هم به همین 

سرمایه های مشکوک آلوده می کند.«
منابع غربی درخدمت تئاتر  اشرافی

اما مبنا قــرار دادن ادبیات و منابع غربی در 
نمایش های اشرافی چه ایرادی دارد؟ 

جواد تمدنی، کارشــناس تئاتر در گفت وگو 
با گزارشــگر روزنامه کیهــان، می گوید: »رهبر 
انقاب در دیدارهای مختلف و در ســخنانی که 
به تئاتر اشاره داشــته، بارها تأکید فرموده اند که 
برای اجــرای نمایش بهتر اســت از منابع ادبی 
و فرهنگی خودمان اســتفاده شــود. کتاب هایی 
مثــل منطق الطیر، مثنوی معنوی و... اما یکی از 
ویژگی ها منفی نمایش های  اشرافی، استفاده آنها 
از متون غربی است. مشکل این است که در این 
هجمه فرهنگی که جوانان ما در معرض تهدیدات 
فرهنگی قرار دارند، استفاده از منابع غربی، هر چند 

معروف و زیبا اما سؤال برانگیز است.«
وی در ادامــه می افزاید: »تئاتر به عنوان یک 
کاای فرهنگــی باید در دســترس عموم مردم 
باشــد. نمی تــوان به این بهانه کــه یک نمایش 
دارای تهیه کننده یا سرمایه گذار خصوصی است 
و باید بازگشت سرمایه داشته باشد، بلیت هایی با 

قیمت نجومی را عرضه کند. این نوع نمایش ها با 
ارزش های فرهنگی و بــه ویژه با تأکیدات رهبر 
معظم انقاب اســامی مبنی بــر توزیع عادانه 

امکانات و ثروت کشور، تناقض آشکار دارد.«
وی همچنین اشــاره می کند: »وظیفه دولت 
و مرکز هنرهای نمایشــی است تا تمهیداتی را 
برای کنترل چنین نمایش هایی بیندیشد. چون 
نمایش های  اشرافی به ویژه با حاشیه هایی که در 
پی دارند به صنعت تئاتر آســیب می زنند. فقط 
کافی است، روحیه یک هنرمند جوان یا دانشجوی 
تئاتــر را در نظر بگیرید که وقتی با ارقام نجومی 
مرتبط با چنین نمایش هایی مواجه می شــوند و 
وضعیت خود را با آن نمایش ها مقایسه می کنند، 

تا چه حد سرخورده می گردند.«
به نظر می رسد که در این وانفسای پرهزینه 
بــودن فعالیت در برخی از رشــته های هنری 
به ویژه ســینما، هنرهای میدانی و کم هزینه تر 
همچــون تئاتــر می توانند مجالــی برای ذوق 
آزمایی هنرمندان جوان باشد که متأسفانه این 
روزها تئاتر اشرافی تبدیل به یک تهدید برای این 

عرصه شده است.
 در پایــان این گزارش، بار دیگر باید به مقاله 
به یادماندنی ســید شــهیدان اهل قلم، شهید 
ســیدمرتضی آوینی درباره تئاتر مراجعه کرد که 
چه نیکو، راهنمای این عرصه است: »تئاتر شرق 
مي تواند با رجعت به سوابق تاریخي و ملي خویش 
زنده بماند و در این طریق، پیش از هر چیز باید 
عنان تقلید را از گردن باز کند و زنجیرهاي رعب 
و شــیفتگي به غرب را از دســت و پاي خویش 
بردارد. معرفت نسبت به تئاتر غرب و سیر تحولي 
که پیموده اســت مقدمه خود آگاهي ماست، اما 
این معرفت باید از منظر تفکر مستقل ما حاصل 
آیــد نه از آن طریق کــه غربیان خود خویش را 
معرفي کرده اند... هنر نمایش اگر ریشه در خاک 
فرهنگ و ادب این مرز و بوم بدواند، عرصه هاي 
دیگري نیز براي ادامه حیات خواهد یافت، چنان 
که در سال هاي آغازین پیروزي انقاب اسامي 
و جنگ تحمیلي چنین شد و گروه هاي نمایشي 
خودپرورده اي از میان مردمان پایین دســت سر 

برآورد.«

شــرکت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابــر آئین نامه اجرایی بند 
ج مــاده 12 قانون برگزاری مناقصات نســبت بــه ارزیابی کیفی 
مناقصه گران واجد شــرایط جهت دعوت به مناقصه به شــرح زیر 

اقدام نماید.
1- شرح مختصر موضوع مناقصه: ساخت، نصب و راه اندازی 
پست کامپکت در سایت ایستگاه راه آهن تهران که در سامانه ستاد 

با شماره 200974829000002 ثبت گردیده است.
2- مدت و محل اجرا: مدت اجرا 4 ماه بوده و محل اجراء طبق 

اسناد مناقصه می باشد.
3- شــرکت کنندگان در فراخــوان می بایســت همزمــان پروانه 
بهره بــرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گواهی صاحیت 

ایمنی از وزارت تعاون، کار و امور رفاه اجتماعی داشته باشند.
4- مهلت و نحوه دریافت اســناد ارزیابــی کیفی: متقاضیان 
می توانند حداکثر تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 97/8/23 با مراجعه 
 www.setadiran.ir به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی
و با پرداخت مبلغ 300/000)ســیصد هزار(ریــال از طریق لینک مربوط در 

سامانه فوق، اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند.
کلیه فرآینــد برگزاری مناقصــه بجز تحویل پــاکات الف مربوط 
به تضامین شــرکت در فرآیند ارجاع کار در ســامانه مذکور انجام 
می پذیرد لذا ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

در سامانه فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی، نسبت به اخذ 
آنها اقدام نمایند.

5- مهلت و نحوه ارسال اســناد تکمیل شده: حداکثر تا 
ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 97/9/10 از طریق سامانه فوق

6- هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
7- قیمت ها متناســب با کاای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه 

گردد.
8- مدت اعتبار ضمانت  های شــرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه 
می باشــد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید 

می باشد.
پس از ارزیابی کیفی، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز 
ازم را کسب نموده باشــند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق 

سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آمد.
9- اطاعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در 

سامانه:
مرکز تماس: 41934 -۰21

 دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

م الف 2735

تجدید آگهی دعوت به ارزیابی کیفی
 فراخوان عمومی مناقصه شماره ۹۷-۳۲-۳

اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن ج.ا.ا

حراج اموال توقیفی
 شرکت فرآورده های لبنی گلدشت

توجه:
برای شرکت در مزایده تودیع سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی به میزان ده درصد قیمت پایه می باشد.

جهت کسب اطاعات بیشتر با تلفن ۰5144228831 تماس حاصل فرمائید.

مرحله ردیف
مبلغ بدهی نام مودیمزایده

میزان کاربریمتراژنشانیمورد مزایده )ریال( 
مالکیت

وضعیت 
ملک

قیمت پایه 
)ریال(

حراج1
شرکت 

فرآورده های لبنی 
گلدشت

20/076/000/000

عرصه و اعیان 
ششدانگ پاک 

ثبتی 1/275 فرعی 
از 12 اصلی بخش 

3 سبزوار

سبزوار- جاده 
تهران- کیلومتر 
5 مقابل روستای 

خسروگرد
متصرف ششدانگصنعتی23000

ندارددارد

م الف273۰

اداره امور مالیاتی شهرستان سبزوار بنا بر اختیارات حاصل از مقررات آئین نامه اجرائی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم اصاحیه مصوب 
1390/03/23 وزرای محترم دادگستری و امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به منظور وصول بدهی مالیاتی شرکت فرآورده های لبنی گلدشت اموال توقیفی با 
مشخصات ذیل که در بازداشت اداره وصول و اجرای مالیات های سبزوار می باشد را با برگزاری حراج راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/08/30 
به فروش برســاند. لذا از متقاضیان شــرکت در مزایده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید به منظور کسب اطاعات بیشتر و دریافت برگ 
شــرایط شرکت در حراج از تاریخ انتشــار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1397/08/24 به نشانی سبزوار خیابان عطاملک شمالی اداره امور 

مالیاتی سبزوار اداره 72-19 واحد ارزیابی و فروش اموال توقیفی مراجعه نمایند.



در مطلب حاضر نویسنده با بررسی چیستی 
غیرت و دیدگاه اسام درباره اهمیت و نقش این 
صفت و خصوصیت برتر انسانی، به نمونه هایی از 
اسام)ص(  گرامی  در سیره رسول  غیرت ورزی 

پرداخته است.
نوشتار حاضر از فصلنامه فرهنگ کوثر شماره 

68 انتخاب شده است.
***

غیرت چیست؟
غیرت در لغت، به معنای نفرت انسان از مشارکت 
دیگران در امور مورد عاقه اش است)1( به عبارت دیگر، 
غیرت به معنای دفاع از چیزی محبوب در برابر هرگونه 
دســتبرد و تجاوز است. سرچشمه این واکنش انسان 

ممکن است حمیت، تعصب و تغیر باشد.
در تعریف اصطاحی غیرت، اختاف چندانی بین 
نخبــگان علم اخاق وجود ندارد. آنچه در زیر می آید، 

برخی از همین تعاریف عالمان علم اخاق است.
مااحمد نراقی می گوید: »غیرت از شرایف ملکات و 
فضایل صفاتی است که آدمی نگاهبانی کند دین خود را 
و عرض خود و اواد و اموال خود را، و از برای محافظت 
و نگاهبانی هر یک، طریقه ای است که صاحب غیرت 

و حمیت، از آن تجاوز نمی کند.«)2(
عامه طباطبایی در تفســیر المیزان گفته است: 
»غیرت عبارت است از دگرگونی انسان از حالت عادی 
و اعتدال؛ به طوری که انســان را برای دفاع و انتقام از 
کسی که به یکی از مقدساتش- اعم از دین، ناموس و 
یا جاه و امثال آن- تجاوز کرده، از جای خود می کند. 
این صفت غریزی، صفتی است که هیچ انسانی به طور 
کلی از آن بی بهره نیست. پس غیرت یکی از فطریات 
آدمی است و اسام هم دینی است که براساس فطرت، 
تشــریع شــده و آن امور فطری را تعدیل می کند. آن 
تعدادش را که در حیات بشــر ازم و ضروری اســت، 
معتبر و واجب می سازد و آنچه غیرضروری است، حذف 

نموده، از اعتبار می اندازد.«)3(
آن عالم وارســته در جای دیگر می نویسد: »اوا، 
اسام مســئله غیرت و تعصب را باطل معرفی نکرده، 
بلکه اصــل آن را حفظ نموده؛ زیرا غیرت ریشــه در 
فطرت انسان دارد و اسام هم دین فطرت است؛ ولی 
در جزئیات آن، دخالت کرده و فرموده است: آن قدر از 
غیرت و تعصب که مطابق با فطرت است، حق، و شاخ 

و برگی که اقوام به آن داده اند، باطل است.
ثانیــا، همین ودیعه فطری- یعنی غیرت- را از هر 
سویی به سوی خدای متعال برگردانیده و سپس موارد 
بسیاری را در یک قالب که همان توحید می باشد، ریخته 
اســت. به عبارت واضح تر، هــر جا که تعصب ورزیدن 
خداپسندانه باشد، باید تعصب ورزید و هرجا که موجب 

خشنودی خدا نباشد، نباید غیرت ورزید.«)4(
شهید مطهری در توضیح سخن علی)ع( که فرمود: 
»انسان شریف و غیور، هرگز زنا نمی کند.«)5( می نویسد: 
»غیرت یک شــرافت انسانی و یک حساسیت انسانی 

نسبت به پاکی و طهارت جامعه است.«)6(
وی در جای دیگر در پاسخ به اعتراض کنندگان به 
غیرت می نویسد: »پیشنهاد اینکه انسان به عنوان مبارزه 
با خودخواهی، غیرت را کنار بگذارد، درست مثل این 
است که پیشنهاد شود غریزه عاقه به فرزند - به طور 
کلی مطلق حس ترحم و عاطفه انســانی- را به عنوان 
اینکه یک میل انسانی است، ریشه کن نماییم؛ در صورتی 
که این [غیرت] یک میل نفســانی در درجات پایین 
حیوانی نیست؛ بلکه یک احساس عالی بشری است.«)7(
از آنچه گذشت، به دست می آید که غیرت به معنای 
نگاه مسئوانه و نگهبانی آگاهانه از حریم دین، خانواده، 

قانون و کشور است.
ریشه غیرت

در مورد ریشــه غیرت نیــز دیدگاه های مختلفی 
وجود دارد: حضرت علی)ع( ریشه غیرت را شجاعت)8(، 
مااحمــد نراقی شــجاعت و قوت نفــس)9(، عامه 
طباطبایی فطرت)10(، و شهید مطهری احساس و عاطفه 

بشری)11( می دانند.
غیرتمندترین پیامبر

با نگاه به تاریخ بشریت، به خیل عظیم غیرتمندانی 
برمی خوریم کــه در رأس آنان سلســله انبیای الهی 
و امامــان معصوم)ع( قرار دارند. بــدون تردید غیرت 
پیامبران خدا پرتوی از غیرت الهی اســت که در میان 
جوامع انســانی به ثمر نشسته اســت. آنگاه نوبت به 
انسان های پاک، مؤمن و فرهیخته ای می رسد که از آغاز 
تاریخ تاکنون در صف غیرتمندان جای گرفته و در این 
مسیر خطرزا، ایفای وظیفه و ادای مسئولیت کرده اند. 
این نوشتار از میان این سلسله به غیرتمندی آخرین 

پیامبر الهی می پردازد.
 اندازه غیرت رســول خــدا )ص( چقدر بود؟ این 
سوالی است که پاسخ آن در کلمات گهربار خود رسول 
خدا )ص( آمده اســت. آن حضرت در وصف غیرتش 
فرمــود: »کان ابی ابراهیم غیورا، و انا اغیر منه...؛ پدرم 
ابراهیم خلیل بسیار غیرتمند بود و من از او غیرتمندتر 

هستم....« )12(
برجسته ترین شاگرد پیامبر؛ یعنی علی )ع( نیز در 
وصف غیرت رســول خدا )ص( فرمود: »کان النبی ا 

صفحه ۶
یک شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ 

۲۵ صفر۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۲
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سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
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اسوه ده صفت نیک
عن ابی عبداه )ع( قال:  »ان اه تعالی خص رسوله  بمکارم ااخاق، 
فامتحنوا انفسکم فان کانت فیکم فاحمدواه عزوجل وارعبوا الیه فی 
الزیاده منها، فذکرها عشره: الیقین، والقناعه، والصبر، والشکر، والحلم، و 

حسن الخلق، و السخاء، و الغیره، والشجاعه، والمروه«
امام صادق، نقل کرده اند که خدای تعالی پیغمبر خود رســول  خدا)ص( را 
به اخاق نیکو و صفات پسندیده ممتاز گردانید. پس شما خود را امتحان کنید، 
اگر از آن اخاق کریمه و صفات نیک چیزی در شما بود، حمد و سپاس خدا را 
به جای آورده، از خداوند بخواهید تا آن صفات را در شــما بیفزاید. پس حضرت 
این ده صفت نیک را بیان فرمود: 1- یقین 2- قناعت 3- صبر و برداری 4- حلم 
و خویشــتن داری 5- شکر و سپاسگزاری 6- حسن خلق 7- سخاوت 8- غیرت 

9- شجاعت 10- و مروت و جوانمردی. )1(
____________________

1- بحاراانوار، ج 66، ص 368

معجزه شق القمر
پیامبر اکرم)ص( در حجر اســماعیل نشســته بود و قریش با هم گفت وگو 
می کردنــد و به یکدیگر می گفتند: محمد ما را عاجــز کرده، نمی دانیم چه کار 
کنیم؟ بعضی از آنها گفتند: برخیزید برویم از او بخواهیم که عامتی در آسمان 
به ما نشان دهد، زیرا سحر در آسمان اثر نمی کند. پس به سوی رسول اکرم)ص( 
آمدند و گفتند: ای محمد! اگر تو ساحر نیستی، عامتی را در آسمان به ما نشان 
بده! چون ما می دانیم که ســحر در آسمان اثر نمی کند. حضرت فرمود: این ماه 
شب چهارده را می شناسید و می بینید؟ گفتند: آری. حضرت فرمود: آیا می خواهید 
عامت شما، این ماه بدر باشد؟ گفتند: بلی. حضرت با انگشت مبارک به ماه اشاره 
کرد. ماه دو نیمه گردید و از هم جدا شد. سپس گفتند: دو نیمه ماه را به جای 
خود برگردان. حضرت دوباره با یک دســت مبارکش به یک نیمه ماه و با دست 
دیگر به آن نیمه اشــاره کرد و آنها نزدیک هم شــدند و به هم چسبیدند و ماه 
کامل شد و در جای خود قرار گرفت. مشرکین باز هم )از سر کوردلی خود تاب 
پذیرش این معجزه را نیاوردند و( گفتند: برخیزید. سحر محمد)ص( در آسمان 
هم اثر کرد. خداوند متعال درباره »شــق القمر« و عکس العمل ناشایست قریش 
این آیات را نازل فرمود: »اقتربت الســاعه وانشــق القمر، و ان یروا آیه یعرضوا و 
یقولوا سحر مستمر« )قمر - 1 و 2( آن ساعت نزدیک گردید و ماه شکافته شد 
و اگر مشرکین نشانه ای و معجزه ای چون شق القمر ببینند، روی برمی گردانند و 

می گویند: این سحر کامل است.)1(
_____________________

1- بحاراانوار، ج 17، ص 355

عدم نفوذ شیطان در پیامبران
پرسش:

آیا شیطان یا به تعبیر دقیق تر ابلیس می تواند در پیامبران نفوذکند؟ 
اگر نمی تواند ترک اولی توسط پیامبران چه معنایی دارد؟

پاسخ:
شــیطان در دشمنی با انســان ها، هیچ تخفیفی به آنها نمی دهد و تا نهایت 
ممکن تاش خود را برای انحراف انســان ها به کار می برد، حتی وسوسه او برای 

پیامبران نیز وجود دارد.
امام صادق)ع( می فرمایند: »ابلیس نزد موسی بن عمران آمد در حالی که او 
با خدا در مناجات بود، فرشته ای به شیطان گفت: چه امیدی در او داری که در 
حال مناجات با پروردگارش اســت؟ ابلیس گفت همان را که از پدرش آدم امید 

داشتم. )أمالی الصدوق، ص 667(
و در قرآن نیز صریحاً از وسوســه ای که شــیطان نسبت به حضرت آدم)ع( 

داشت، سخن آمده است.
فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک ا یبلی 
شیطان او را وسوسه کرد و گفت: ای آدم آیا تو را به رخت خلود و سلطنتی که 

کهنه نمی شود راه بری بکنم؟ )طه-120(
و اینکه شیطان مخلصین را استثناء می کند، به معنای عدم وسوسه آنها نیست. 
شیطان می گوید: قال رب بما اغویتنی ازینن الهم فی الرض و ا غویتنهم اجمعیت 
* اا عبادک منهم المخلصین گفت: »پروردگارا! چون مرا گمراه ســاختی، من 
نعمتهای مادی را( در زمین در نظر آنان زینت می دهم، و همگی را گمراه خواهم 

ساخت، مگر بندگان مخلصت را
و در اینجا عباد مخلص، از اغوا استثناء شده اند. یعنی شیطان هرگز نمی تواند 
آنها را از ایمان باز دارد و امام صادق)ع( در بیان معنای این آیه می فرمایند: معنی 
اینکه بر آنها تسلط ندارد این است که نمی تواند آنها را دوست کفر و دشمن ایمان 

سازد.)معانی اأخبار، ص 158(
البته مخلصین در مقابل وسوسه های شیطان، عکس مقصود شیطان را محقق 
می سازند. چرا که شنیدن ندای شیطان، آنها را متوجه این معنا می سازد که خواسته 

شیطان چیست و آنها راه درست را باز می شناسند:
أن الذین اتقوا اذا مســهم طائف من الشــیطان تذکروا فــاذا هم مبصرون 
پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان شوند، به یاد )خدا( می افتند 

و )در پرتو یاد او، راه حق را می بینند و( ناگهان بینا می گردند. )اعراف-201(
همچنین شــایان ذکر اســت که پیامبران با توجه به داشتن درجات عالی 
اخاص و تقوا، کمترین تأثیر را از شیطان می پذیرند و هرگز گناهی از آنها دیده 
نمی شود. هر چند ممکن است آن عزم بسیار عالی را نداشته باشند و دچار ترک 
اوایی شوند و باید دقت کنیم که ترک اوای پیامبران در حدی است که اگر ما 
بدانجا برسیم، خود را در قله های عالی تقوا خواهیم دید. مثًا قرآن حضرت یونس 
را مذمت می کند که خوب صبر نکرد و رفتن از میان قومش ترک اولی بود. این 
نکته زمانی برای ما خوب روشن می شود که بدانیم مطابق روایات، حضرت یونس 
حدود سی سال قومش را انذار کرد )بحاراأانوار، ج10، ص 88( و تنها دو نفر به 
او ایمان آوردند. یعنی آنچه قرآن بی صبری می خواند، در منظر ما، صبری بسیار 
عظیم بوده اســت. پس ترک اوای پیامبران، با زشتی هایی که از ما سر می زند، 

فرسنگ ها فاصله دارد.
بنابراین وقتی شــیطان به صراحت آیه قرآن اظهار عجز و ناتوانی در اغوای 
مخلصین می کند به طریق اولی نمی تواند بر پیامبران نفوذ کند و آنان را در مسیر 

اغوای خود قرار دهد.

ضرورت خودسازی
 در پرتو تمسک به قرآن و اولیای خدا

)بدان ای سالک راه خدا!( عزیزا! از خواب گران برخیز و این امراض گوناگون 
را با قرآن و حدیث عاج کن و دســت تمســک به حبل اه متین الهی  و دامن 
اولیای خدا زده! پیغمبر خدا این دو نعمت بزرگ را برای ما گذاشت که به واسطه 
تمسک به آنها از این گودال ظلمانی طبیعت خود را نجات دهیم و از این زنجیرها 
و غل ها خاصی پیدا کنیم و به سیره انبیا و اولیا متصف شویم. خدا نکند انسان 
پیش از آنکه خود را بسازد جامعه به او روی آورد و در میان مردم نفوذ شخصیتی 

پیدا کند، که خود را می بازد و خود را گم می کند. )1(
_____________________

1- شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی)ره(، ص 343

 اندازه غیرت رسول خدا )ص( چقدر بود؟ این سؤالی است که پاسخ 
آن در کلمات گهربار خود رسول خدا )ص( آمده است. آن حضرت در 

وصف غیرتش فرمود: پدرم ابراهیم خلیل بسیار غیرتمند بود 
و من از او غیرتمندتر هستم.

وقتی افراد با دیدن رنگ باختن ارزش ها و حاکم شــدن ضدارزش ها، 
جمله هایی چون: »به من ربطی ندارد، وظیفه من نیست، من چه کاره ام 
و ...« را بر زبان می آورند؛ اگر جامعه، به چنین سرنوشــتی دچار شــود، 
فرجام نامبارکی در انتظار آن خواهد بود. رسول خدا)ص( رواج بی دینی را 

مهم ترین با و مصیبتی می داند که به سراغ این گونه جوامع می آید.

با نگاهی به روایات مربوط به بی غیرتی، درمی یابیم که این صفت رذیله، چنان 
مورد خشم و انزجار پیشوایان معصوم)ع( بوده که برخی از آن بزرگواران، 
فرمان جنگ و ســتیز با بی غیرتان را صادر کرده اند. این سخن قاطعانه و 
انعطاف ناپذیر رسول خدا)ص( یکی از همین روایات نورانی است:»خدای 

متعال بینی کسی را که )به حریم خویش( غیرت نورزد، قطع می کند«.

پی نوشت ها:
1- مجمع البحرین، ج3، ص 432.         2- معراج السعاده، ص 
164.      3- تفســیرالمیزان، ترجمه ســیدمحمدباقر موسوی 
همدانــی، ج 4، ص 280.       4- همــان، ص 674 )بــا اندکی 
تغییــر(.       5- غررالحکــم و دررالکلــم، ص 259، ح 5534؛ 
مستدرک الوســائل، ج14، ص 331.      6- مسئله حجاب، ص 
64.      7- همان، ص 62.    8- غررالحکم و دررالکلم، ص 259، 
ح 5527.     9- معراج السعاده، صص 163 و 164.    10- ترجمه 
تفســیرالمیزان، ج4، ص 674.       11- مسئله حجاب، ص 64.      
12- وسائل الشــیعه، ج20، ص 154، ح 25288.      13- 
المحجه البیضاء، ج 5، ص 303.     14- خصال، شیخ صدوق، ج1، 
ص313.     15- فروغ ابدیت، ج1، ص 184؛ سیره رسول خدا، 
رسول جعفریان، ج1، ص 169.       16- سیره رسول خدا، ج 1، 
ص 503.         17- سقیفه، عامه سیدمرتضی عسکری، ص 156.          
18- وسائل الشــیعه، ج 20، ص 154، ح 25289.       19- 
مستدرک الوسائل، ج 14، ص 234؛ بحاراانوار، ج 68، ص 342. 
در بعضی منابع به جای کلمه »النفاق« واژه »الجفاء« آمده است. 
)ر.ک: بحاراانوار، ج 100، ص 250، ح44(.       20- کنزالعمال، 
ج 3، ص 386، ح 7070.         21- سفینه البحار، ج1، ص 63.          
22- اصول کافی، ج 2، ص 216.       23- المحجه البیضاء، ج 
5، ص 303.        24- غررالحکم و دررالکلم، ص 69، ح 981.         
25- اصول کافی، ج 5، ص 59، ح 10؛ وسائل الشیعه، ج 16، ص 
144، ح 21194.       26- علم اخاق اسامی، ج1، ص 325.        
27- کنزالعمــال، ج3، ص 385، ح 7067. 28- بحاراانوار، ج 
97، ص 74، ح 14.      29- وسائل الشــیعه، ج 16، ص 122.          
30- مستدرک الوسائل، ج 11، ص 99.     31 و 32- بحاراانوار، 
ج 76، ص 116.      33- مــن ایحضره الفقیه، ج3، ص 444.    
34- وسائل الشــیعه، ج 20، ص 237، ح 25525؛ اصول کافی، 
ج 5، ص 536، ح 4.     35- بحاراانــوار، ج 100، ص 248، ح 
33.       36- تفسیر نمونه، ج3، ص 42، به نقل از تفسیر المنار.      
37- غیرتمندی و آســیب ها، محمود اکبری، ص 60، به نقل از 

رسالت خواص، سیداحمد خاتمی، ص 137.

غیرتوغیرتمندیدرسیرهرسولاکرم)ص(
سیدعلی نقی میرحسینی

یغضب للدنیا، فاذا اغضبه الحق لم یعرفه احد و لم یقم 
لغضبه شیء حتی ینصر له )13(؛ پیامبر اکرم )ص( چنان 
بود که هیچ گاه برای امور دنیوی خشــمگین نمی شد 
ولی اگر به خاطر حق به خشــم می آمد، هیچ کس او 
را نمی شــناخت و هیچ چیز او را آرام نمی کرد تا داد 

آن را بستاند.«
با کمترین تامل در تاریخ اسام و نگاه گذرا به حیاث 
پربار آن بزرگوار، میزان و ابعاد دیگری از غیرتمندی و 
غیرت ورزی پیامبر روشن می شود. در ذیل، چند برگ 

از تاریخ  زرین آن حضرت را می خوانیم: 
1- غیرت، دلیل رهایی از اسارت

از امام باقر )ع( نقل شــده کــه فرمود: جمعی از 
اسیران دشــمن را به حضور رسول خدا )ص( آوردند. 
آن حضرت بنا به صاح و مصلحت، دستور اعدام آنها 
را صادر کرد؛ ولی از آن جمع، یکی از آنان را آزاد کرد. 
وی که از رفتار پیامبر)ص( به شگفت آمده بود، پرسید: 

چرا مرا آزاد کردی؟ 
پیامبر خدا)ص( فرمود: جبرئیل به من خبر داد که 
تو دارای پنج خصلت هستی که خدا و رسولسش آنها 
را دوست دارند، آن خصلت های پنج گانه عبارتند از: 1. 
غیرتمندی برای همسر و خانواده: 2. سخاوت؛ 3. نیک 

خلقی؛ 4. راستگویی؛ 5. شجاعت.
وقتی که آن اسیر این مطلب را شنید، به حقانیت 
دین پیامبر)ص( یقین کرد و اســام آورد و با تاش و 
ایثار توانســت خود را به مراتب باای ایمان برساند. او 
ســرانجام، در یکی از جنگ ها در رکاب پیامبر اسام 

شهد شهادت نوشید )14(
 2- غیــرت، عامــل حضــور در پیمــان 

حلف الفضول
شرکت و حضور آن رسول غیرتمند در اوان جوانی 
در پیمــان »حلــف الفضول« که یــک پیمان دفاعی 
مربوط به زمان جاهلیت بود نیز نشــانگر غیرت دینی 
و اجتماعی آن حضرت اســت. این پیمان برای دفاع از 
مظلومان جامعه منعقد شد. علت پیدایش این پیمان 
آن است که 20 سال قبل از بعثت، مردی وارد مکه شد. 
در دستش متاعی بود که قصد فروش آن را داشت. فرد 
زورگو و ستمگری به نام »عاص بن  وائل« آن را خرید،  

ولی پولش را نپرداخت. مشاجره بین آن دو باا گرفت 
و ناله مرد مالباخته بلند شد. از همان لحظه، جمعی از 
جوانان غیرتمند شــهر با دیدن این حادثه تلخ، پیمان 
بستند تا حقوق مظلومان را از ستمگران بستانند. یکی 

از آن جوانان غیرتمند، رسول اکرم )ص( بود. )15(
3- غیرت، منشا غزوه بنی قینقاع

تاریخ اسام و دفتر زندگانی پر بار رسول اکرم)ص( 
از صحنه های غیرت و غیرت ورزی آن حضرت و سایر 
مسلمانان آکنده است. یکی از این صحنه ها، غزوه بنی 
قینقاع است. »قینقاع«، نام طایفه ای از یهودیانی است 

که در مدینه زندگی می کردند.
 یک روز، بانوی مسلمانی در بازار بنی قینقاع نشسته 
بود. یک یهودی، پایین پیراهن وی را بدون اینکه متوجه 
شود، به باا سنجاق کرد. وقتی آن زن برخاست، قسمتی 
از بدنش آشکار شد. یهودیان  حاضر با خنده  های خود 
به مسخره کردن آن زن مسلمان پرداختند. فریاد آن 
زن مسلمان بلند شد. از آنجا که این کار، نوعی تحقیر 
و دهن کجی به عفت مســلمان محسوب می شد، یکی 
از مسلمانان غیرتمند، به آن یهودی حمله کرد و او را 
کشــت. یهودیان حاضر نیز به آن مرد مسلمان هجوم 
بردند و او را به شهادت رساندند. این، آغاز بروز جنگ 

»بنی  قینقاع« شد.)16(
4- غیرت، عامل تبعید ستمگران

حکم ابن ابی العاص )پدر مروان و عموی عثمان( بعد 
از فتح مکه، به ظاهر مســلمان شد. روز پیامبر )ص(، 
در یکی از حجره هایش با حضرت علی )ع( نشسته بود. 
حکم از شــکاف در به داخل آن حجرْهً می نگریســت 
و دزدانه به ســخنان پیامبــر)ص( و دیگر افراد داخل 
حجره گوش می کرد. پیامبر)ص( که متوجه شده بود، 
بــه حضرت امیر )ع( فرمود: برو او را بیاور. آن حضرت 
بیرون آمد و گوش حکم را مثل بز گرفت و کشید و او 

را به داخل برد. پیامبر )ص( بعد از لعنت کردن حکم، 
او را به طائف تبعید کرد. او در عصر خلیفه اول و دوم 
نیز در تبعید بود، ولی در زمان خلیفه سوم و با وساطت 

وی به مدینه بازگشت. )17(
ایمان، نشانه غیرتمندی

از منظر رســول خــدا)ص( »ایمــان مهم ترین و 
برجســته ترین عامت و نشــانه غیرتمندی است. آن 
حضرت در کام کوتاه و پرمعنایی به این مطلب چنین 
اشاره کرده است: »ان الغیره من اایمان؛ همانا غیرت 
از ایمان است«. )18( و نیز در جای دیگر فرمود: »الغیره 
من اایمان و البداء من النفاق؛ غیرت، نشــانه ایمان و 

فحاشی و بددهنی، عامت نفاق است«. )19(
در اسام، اولین گام، ایمان است. اولین سخنی که 
یک تازه مســلمان باید بر زبان جاری کند، سخنی در 
باب ایمان و پذیرش دین مبین اسام است. از نزدیکی 
و قرابت میان ایمان و غیرت، می توان به اهمیت غیرت 
و غیرت ورزی نیز پی  برد. مومن غیرتمند،  مایه عزت و 
افتخار اســت. عاوه بر اینکه این گونه افراد را دیگران 
دوست دارند، خدای متعال نیز دوست دارد. در این مورد 
رسول خدا )ص( فرمود: »ان اه تعالی یحب من عباده 
الغیور؛ به راســتی که خدای متعال از میان بندگانش، 

غیرتمندان را دوست دارد«. )20(
شناخت غیرتمندان

انسان های غیور با افراد بی تفاوت و بی درد و آسایش 
طلب، تفاوت هایی دارند. با توجه به ویژگی هایی،  می توان 
آنها را از یکدیگــر تفکیک و جدا کرد. غیرتمندان در 
مقابل بدعت ها و گناهان حساسیت دارند. در سرپوش 
نهادن انحرافات و کجروی ها- به ویژه انحرافات دینی و 
ناموسی- اهل گذشت، معامله و مسامحه نیستند و برای 
خنثی سازی بدعت و بدعتگزاران همواره می کوشند؛ ولی 
بی غیرتان بی درد، در چنین مواردی خودشان را به درد 
سر نمی اندازند و به سادگی از کنار بدعت ها می گذرند و 
برای توجیه رفتار خود، عبارت ناصحیح »عیسی به دین 
خود و موســی به دین خود« را به کار می برند. رسول 
خدا )ص( مخالف این نوع فکر و اندیشه است و هر نوع 
تایید گناهکاران را مددرســانی در جهت نابودی دین 
برمی شمارد. در این مورد،  امام صادق )ع( از آن حضرت 

نقل کرده اســت: من تبسم فی وجه مبتدع فقد اعان 
علی هدم دینه؛ کسی که به صورت فرد بدعتگزار تبسم 
کند، به نابودی و تباهی دینش کمک کرده است«. )21(

اقسام غیرت
حــال که از منظر رســول اعظــم )ص(، با چهره 
غیرتمندان آشــنا شدیم، مناســب است که به اقسام 

غیرت نیز اشاره کنیم.
1. غیرت ناموسی 

یکــی از مهم ترین وظایف انســان های غیرتمند، 
محافظت از ناموس و حریم خانواده اســت. به عبارت 
دیگر، یکی از مهم ترین چیزهایی که منجر به تباهی و 
آسیب دیدن ناموس افراد می شود،  حضور نابه جای زنان 
و دختران در کوچه ها و خیابان هاست. هر چند امروزه 
این پدیده، »تساوی حقوق زن و مرد« نامیده می شود 
و مخالفت با آن جرم است،  اما این حقیقتی انکارناپذیر 
اســت که حضور غیر ضروری زنان و دختران، آن هم 
با پوشش نامناســب، در انظار عمومی، سبب گمراهی 
و انحــراف خود و دیگــران و در نتیجه موجب عذاب 
اخروی می شــود. به عبارت دیگر، هر گام آنان همانند 
تیر سهمگین و زهرآلودی است که بر قلب افراد جامعه 

نشانه می رود.
2. غیرت و تعصب دینی

در جملــه ای کوتاه، غیــرت و تعصب دینی به این 
معناس که انســان، دین و دیانــت را به عنوان چیزی 
محبــوب و مورد عاقه خود به حســاب آورد و آنگاه 
از حریــم آن دفاع کند و در مقابل حرمت شــکنان و 
متجاوزان به آن بایســتد. به عبــارت دیگر، تا غیرت 
دینی نباشــد، نه امر به معــروف و نهی از منکر معنا 
می یابد و نه دفاع از دین، حفظ حدود الهی، محافظت 
از حــال، دوی از از حرام، مبارزه با گناه و بدعت و... 
مفهوم پیدا می کنند. با توجه به این نکته اساسی است 
که امیرمومنان )ع( فرمود: »...فاذا حضرت بلیه فاجعلوا 
اموالکم دون انفسکم،  و اذا نزلت نازله فاجعلوا انفسکم 
دون دینکم،  و اعلموا ان الهالک من هلک دینه و الحریب 
من حرب دینه)22(؛ آنگاه که حادثه ای پیش آمد، اموالتان 
را ســپر جانتان قرار دهید و در حفظ آن بکوشید؛ اما 
اگر حادثه ای پیش آمد که دینتان در معرض خطر قرار 
گرفت،  جانتان را فدای دینتان ســازید؛ زیرا کسی که 
دینش از بین برود، نابود است و غارت زده کسی است 

که دینش به غارت برود«.
آن امــام همام، رســول خــدا)ص( را بــه عنوان 
الگــوی »غیرت دینــی« معرفی کــرده، می فرماید: 
»پیامبراکــرم)ص( چنان بود که هیــچ گاه برای امور 
دنیایی خشم نمی کرد، اما اگر برای حق خشم می کرد، 
کسی او را نمی شناخت و چیزی او را آرام نمی کرد.« )23(

نیــز آن حضرت بعد از نکوهش و باطل دانســتن 
تعصبات ضد ارزشی، تنها تعصب دینی را می ستاید: » ان 
کنتم ا محالْهً متعصبین، فتعصبوا لنصرْهً الحق و اغاثْهًًْ 
الملهــوف؛ )24( اگر از تعصب ورزیدن ناگزیرید، پس در 
یاری کردن حق و دادخواهی از ستمدیده، تعصب ورزید.
نیــز آن حضرت، ارزش و جایــگاه غیرت دینی را 
از زبان رســول خدا)ص( این گونه بیان می کرد: »امرنا 
رســول اه ان نلقی اهل المعاصی بوجوه مکفهرهً )25(. 
رســول خدا ما را مامور ســاخت که با روی گرفته و 

خشمگین با اهل معصیت برخورد کنیم.«
اکنــون که غیرت و تعصب دینی؛ یعنی ســکوت 
نکــردن درمقابل گناهان، ایــن همه ارزش دارد، پس 
زیبنده است که دربرابر ارتکاب گناهان سکوت نکنیم؛ 
زیرا »مقتضای غیرت دینی اســت که در حفظ آن از 
بدعت هــای بدعتگزاران و ادعــای باطل کنندگان آن 
بکوشــیم و کســانی را که از دین برگردند )مرتدین(، 
قصاص کنیم و اهانت و سبک شمردن دین و شبهات 

منکران را دفع و رد نماییم و در ترویج و نشــر احکام 
دین تاش کنیم و در بیان حال و حرام دین ســعی 
بلیغ نموده، در امر به معروف و نهی از منکر مســامحه 

نکنیم«.)26(
3- غیرت منفی و زیانبار

می توان غیرت را به دو بخش مثبت و منفی تقسیم 
کرد. غیرت مثبت، یعنی استفاده و بهره برداری صحیح از 
این صفت ارزشمند؛ اما غیرت منفی، آن است که انسان 
غیرتش را در جاهایی که نیاز نیست، به کار گیرد؛ مثا 
شخصی زن و فرزندش را به سبب سوءظن و بدگمانی 
تحت فشار قرار دهد و این عمل خود را غیرت بنامد.

نبایــد از یاد برد که افــراط و تفریط در هر کاری، 
ناپسند و ناکارآمد است و چه بسا نتیجه معکوس درپی 
داشته باشــد. از این رو، برخی از روایات، حساسیت، 
سوءظن و غیرت بی جا را محکوم و ناپسند دانسته اند 

که ازجمله می توان به روایات زیر اشاره داشت:
پیامبر بزرگوار اسام فرمود: »من الغیرْهً ما یحب اه 
و منها ما یکره اه، فاما ما یحب فالغیرْهً فی الریبْهً و اما 
ما یکره فالغیرْهً فی غیر الریبه)27(، غیرتی وجود دارد 
که خدا دوست دارد و غیرتی نیز هست که دوست 
ندارد. غیرتی که خدا آن را دوســت دارد، غیرت در 
ریبه و شک است؛ و غیرتی که دوست ندارد، غیرت 
نشان دادن در جایی اســت که ریبه و شک وجود 

نداشته باشد.«

نتیجه رواج بی غیرتی
غیرت، حکم سیستم دفاعی بدن را دارد که هرگاه 
به عللی از بین برود، دین و دیانت با تمام ارزش هایش 
آسیب جدی می بیند؛ زیرا بی غیرتی و بی تفاوتی دربرابر 
بدعتگزاران و کسانی که درصدد مخدوش کردن فرهنگ 
دینی هستند، زمینه جرئت و جسارت به گناه را بیشتر 
می کنــد و موجب زدودن ارزش ها در ســطح جامعه 
می شود. امام صادق)ع( از پیامبر خاتم)ص( نقل می کند 

که آن حضرت خطاب به مردم فرمود:
»چه می کنید زمانی که زنان تان فاسد و جوانان تان 
فاسق شوند و شما امر به معروف و نهی از منکر را ترک 

کرده باشید؟«
سوال شد: یا رسول اه! آیا چنین چیزی خواهد شد؟
فرمود: »آری، بلکه بدتر نیز خواهد شــد.« سپس 
فرمود: »چه خواهید کرد آنگاه که امر به منکر کنید و 
نهی از معروف؟« ســوال شد: آیا چنین چیزی خواهد 

شد؟ 
فرمود: »بله، بدتر از آن هم خواهد شــد«. و سپس 
پرسید: »چه می کنید آنگاه که معروف را منکر و منکر 

را معروف بدانید؟«)28(
ناگفته پیداســت که متاســفانه، امروز به سبب رواج 
بی تفاوتی ها و بی غیرتی ها، برخی از ارزش ها وارونه شده اند. 
حجاب و عفاف از هر سو، مورد هجوم قرار می گیرد و غیرت 
و تعصب دینی و ناموســی، خشونت و بربریت محسوب 
می شود. بسیاری از فســادها و گناهان، رونق یافته اند و 
آشکارا انجام می شوند. نه تنها برخی افراد از رونق و گرمی 
بازار گناهان ناراحت نمی شوند، که بسیاری از فاسدان و 

بدعتگذاران، تشویق و ترغیب نیز می شوند!
زمینه بی غیرتی

وقتــی افراد با دیدن رنگ باختن ارزش ها و حاکم 
شــدن ضدارزش ها، جمله هایی چون: »به من ربطی 
ندارد، وظیفه من نیســت، من چــه کاره ام و ...« را بر 
زبان می آورند؛ اگر جامعه، به چنین سرنوشــتی دچار 
شود، فرجام نامبارکی در انتظار آن خواهد بود. رسول 
خــدا)ص( رواج بی دینــی را مهم ترین با و مصیبتی 
می داند که به سراغ این گونه جوامع می آید. آن حضرت 
فرمود: »ان اه عزوجل لیبغض المومن الضعیف الذی 
ا دیــن له فقیل و ماالمومن الضعیف الذی ا دین له؟ 
قال الذی اینهی عن المنکر)29(؛ به راستی که خداوند به 
مومن ضعیفی که دین ندارد، بغض می ورزد. گفته شد: 
مومن ضعیفی که دین ندارد، کیست؟ فرمود: کسی که 

نهی از منکر نمی کند.«
فرجام بی غیرتی

1- مورد غضب خدا قرار گرفتن
از پیامبر خاتم)ص( روایت شــده اســت: »ان اه 
لیبغض من یدخل علیه فــی بیته فایقاتل)30(؛ همانا 
خداوند مبغوض می دارد آن کســی را که بیگانه ای [با 

زور] وارد خانه اش شود و او با آن بیگانه نجنگد«.
دچار خشم خداوند شدن، آثار نامطلوب اخروی و 
دنیوی دارد و می تواند انسان را دچار سوءعاقبت کند 

و او را برای همیشه از سعادت محروم سازد.
2- لعن و قتل بی غیرت

پیامبر اســام)ص( مردانی را که به عفت و پاکی 
دختران و همسرانشان بی تفاوتند، »بی غیرت« نامیده 

و آن را لعن کرده و قتل آنان را روا داشته است.)31(
در حدیث دیگر، بعد از ســوگند به خدای متعال، 
خاطرنشان شده است که: چند نفر، از جمله »بی غیرت«، 

به علت نداشتن غیرت وارد بهشت نمی شوند...)32(
3- نوید آتش جهنم

طبق فرموده رسول خدا)ص( نه تنها افراد بی غیرت 
به بهشــت نمی روند، بلکه حتی بوی آن به مشامشان 
نمی رســد. »همانا بوی خوش بهشت، از فاصله پانصد 
ســال به مشام می رسد، ولی به مشــام عاق  والدین و 

بی غیرت نمی رسد«. )33(
4- رفتار خصمانه با بی غیرتان

با نگاهی به روایات مربوط به بی غیرتی، درمی یابیم 
که این صفت رذیله، چنان مورد خشم و انزجار پیشوایان 
معصوم)ع( بوده که برخی از آن بزرگواران، فرمان جنگ 
و ستیز با بی غیرتان را صادر کرده اند. این سخن قاطعانه 
و انعطاف ناپذیر رسول خدا)ص( یکی از همین روایات 
نورانی اســت: »جدع اه انف من ایغار من المومنین 
والمســلمین)34(؛ »خدای متعال بینی کسی را که )به 
حریم خویش( غیرت نورزد، قطع می کند« و نیز فرمود: 

»... و ارغم اه انف من  ایغار)35(؛ و خداوند بینی بی غیرت 
را به خاک می مالد.«

راستی، برخورد چنین قاطعانه با بی غیرتان، به چه 
دلیل است؟ 

راز این خشم مقدس و رفتار قاطعانه این است که 
وقتی کسی دچار بی غیرتی شد، دارای صفات منفی و 
نابخشودنی می شود و بهترین راه اصاح چنین فردی، 
ستیز با اوســت؛ زیرا چنین کسی با در پیش گرفتن 
بی غیرتی، سبب خشم خدای متعال را فراهم کرده است.

درمان بی غیرتی
بی غیرتی و بی تفاوتی، درواقع نوعی بیماری روحی 
و روانی است که مانند دیگر امراض، قابل درمان است. 
شکوفاسازی غیرت، بهترین نسخه درمان این بیماری 
اســت. افراد بی غیرت با تمرین و آگاهی، می توانند به 
شکوفاسازی غیرت از دست رفته خویش بپردازند. در 
حکایت زیر، ماحظه می کنید که چگونه رسول خدا، 

غیرت جوان عرب را برمی انگیزد:
جوانی خدمت رســول خدا)ص( آمد و عرض کرد: 
ای پیامبر خــدا! آیا به من اجازه می دهید زنا کنم؟ با 
گفتن این ســخن، فریاد مردم بلند شــد و از گوشه و 
کنار به او اعتراض کردند؛ ولی پیامبر با خونســردی و 
مایمت فرمود: نزدیک بیا. جوان نزدیک تر آمد و در برابر 
پیامبر نشست. حضرت با محبت از او پرسید: آیا دوست 
داری با مادر تو چنین کنند؟ گفت: نه، فدایت شــوم! 

پیامبر ادامه داد: همین طور مردم نیز راضی نیستند با 
مادرشان چنین شود. آنگاه حضرت فرمود: آیا دوست 
داری با دختر تو چنین کنند؟ جوان گفت: نه، فدایت 
شوم! حضرت فرمود: همین گونه مردم درباره دخترانشان 
راضی نیستند. سپس حضرت از جوان پرسید: آیا این 
کار را برای خواهرت می پســندی؟ جوان مجددا انکار 
کرد. جوان در حالی که شدیدا از سوال خود پشیمان 
شــده بود، از پیامبر خواست تا در حقش دعا کند. آن 

حضرت دست بر سینه او گذاشت و چنین دعا کرد:
»خدایا! قلب او را پاک گردان و گناه او را ببخش و 

دامان او را از آلودگی به بی عفتی نگاه دار«.
می بینیم که پیامبر)ص( با تحریک و شکوفاسازی 
غیرت آن جوان، او را از عمل زشــت پشیمان ساخت؛ 
بــه نحوی که از آن پس، منفورتریــن کار در نزد آن 

جوان »زنا« بود.)36(
پیامبر و رد تساهل و تسامح

شــاید برخی بپرســند: آیا بهتر نیست گناه افراد 
بی غیرت را نادیده بگیریم و با آنان به گونه محبت آمیز 
رفتــار کنیم؟ به عبارت دیگر چرا در برخورد با آنها از 

شیوه تساهل و تسامح استفاده نمی کنیم؟
در این مورد به گستردگی، شأنیت و پیام گناه باید 
توجه کرد. برخی گناهان فردی که از روی جهل، خطا، 
نسیان و... انجام می شود، قابل عفو و گذشتن است. از 
گناهان بزرگتر نیز در مرحله اول می توان با تساهل و 
تسامح برخورد کرد، اما با گناهی که همه جامعه را تحت 
تاثیر قرار می دهد و دیگران را به سوی خود می کشاند و 
یا کلیت دین و نظام را تهدید می کند، چگونه می توان 

با تسامح و تساهل از کنار آن گذشت؟

شایسته اســت در این زمینه نیز گذری بر کام و 
سیره رسول خدا)ص( کنیم. رسول خدا با اهل کفر، نفاق 
و بدعتگزاران، به شیوه تساهل و تسامح رفتار نمی کرد. 
احتجاجاتی که از آن حضرت به دست ما رسیده، گویای 

این انعطاف ناپذیری است. به این نمونه توجه کنید:
جمعی از نمایندگان قبیله ثقیف، خدمت پیامبر)ص( 
آمدند و گفتند: با سه شرط با شما بیعت می کنیم: نماز 
نخوانیم، بت هایمان را با دســت خود نشکنیم و اجازه 
دهید تا یک سال بت ات را عبادت کنیم. پیامبر)ص( 
فرمود: »دینی که در آن رکوع و ســجود نباشــد، به 
کار نمی آید. اما اگر شــما شکســتن بت ها را با دست 
خودتان دوســت ندارید، ما این کار را انجام می دهیم. 
در مــورد عبادت بت ات نیز هرگز چنین اجازه ای به 

شما نمی دهم.« )37(
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صفحه ۷
یک شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ 

۲۵ صفر۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۲

حسن شایانفر)محقق( سیمین دخت وحیدی)شاعر(محمد مهدی سیار)شاعر(مرحوم شهریار)شاعر(علی محمد مؤدب )شاعر(علیرضا قزوه)شاعر(حبیب اه معلمی)شاعر(شهید احمد زارعی)شاعر(حمید سبزواری)شاعر( نصراه مردانی )شاعر(مهرداد اوستا )شاعر( صلواتیان)نویسنده و تصویرگر(محمد علی گودینی)نویسنده(امیر حسین فردی)نویسنده( مسعود شجاعی طباطبایی)کاریکاتوریست(شهید رسول کاظم نژاد)عکاس(ابوالفضل عالی)گرافیست(

ای نـام تو بهتریــن سرآغـاز
بی نام تو، نامـه کی کنـم بـاز
ای یــاد تـو مونــس روانــم
جـز نـام تـو نیسـت بر زبانم
ای کار گشای هر چه هستند
نام تـو کلیـد هـر چه بستند 

)نظامی(
   کســانی که تاریخ هزاره ادب پارســی را مطالعه کرده و با 
هنر شعر که اصیل ترین و بزرگ ترین سرمایه ملی ایران و ایرانیان 
اســت مانوس و محشورند، هرگز حاوت خوانش تحمیدیه های 
فاخر و باشــکوه بزرگان شعر و ادب پارســی را از یاد نمی برند. 
تحمیدیه هایی چون: »ای نام تو بهترین سرآغاز/ نظامی«، »به نام 
خداوند جان و خرد/ فردوسی«، »ملکا ذکر تو گویم،که تو پاکی و 
خدایی/ سنایی«، »آفرین جان آفرین پاک را/عطار«، »ای خدا این 
وصل را هجران مکن/ موانا«، »پشتم قوی به فضل خدایست و 
طاعتش/ ناصرخسرو«،»به نام خداوند جان آفرین،حکیم سخن در 
زبان آفرین/ سعدی«، »دا بسوز که سوز تو کارها بکند/ حافظ«، 
»به نام چاشــنی بخش زبان ها،حاوت سنج معنی در بیان ها/ 
وحشی بافقی«، »تا کی به تمنای وصال تو یگانه/ شیخ بهایی«، 
»به نام آنکه جان را فکرت آموخت/شــیخ محمود شبستری«، و 

»ای بر سریر ُملک ازل تا ابد خدا/ شهریار«.
   امروز اما به شهادت بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران، 
در مجموعه  اشعار برخی شاعران معاصر به ندرت با توحیدیه های 
عمیق و فاخری از جنس توحیدیه های باا روبرو می شــویم. از 
همین رو، با دریغ و تاسف باید گفت که شعر توحیدی و نیایشی 
حلقه گمشده شعر دینی و آیینی روزگار ماست. برای اثبات این 
ادعا کافی است تاملی اجمالی در هزاران هزار دفتر شعری که در 
طول سال های بعد از انقاب از سوی شاعران چاپ و منتشر شده 
است، داشته باشیم. دفاتری که در پیشانی نوشت اکثر آنها - به 
جز مواردی معدود - به شعری در تسبیح و ستایش ذات اقدس 

پروردگار بر نمی خوریم.
»بندگی« کن تا که سلطانت کنند

   آری، »توحید«، گوهری اســت که در شعر آیینی شاعران 
روزگار ما در حاشیه قرار گرفته و با کمال تاسف جای خود را به 
غالی گری داده اســت. در حالی که شعر اصیل دینی و آیینی ما 
پیش و بیش از هر چیز باید ُمبلغ توحید و یکتاپرستی باشد، چون 
شعار کلیدی و محوری اسام و عصاره همه تعالیم قرآنی چیزی 
جز »ا اله اا اه« نیست. این یک انحراف بزرگ است. حقیقت 
تلخی است که با حقیقت محمدی و آموزه های قرآنی و وحیانی 
سازگاری ندارد. ما به عنوان شاعرانی که رسالت تبلیغ دین و آیین 
محمدی را به دوش می کشــیم نباید از صراط مستقیم »توحید 
و یکتاپرســتی« منحرف شــویم. اگر در مسیری غیر از این گام 
برداریم، بدون تعارف مصداق»خسر الدنیا و ااخره« خواهیم بود. 
   وقتی ما بر این سفره نورانی می نشینیم، باید ادب و آداب هم 
سفره بودن با خاندان رسالت را رعایت کنیم. ادب حکم می کند که 
ما از بزرگان دینی پیروی کنیم و پیروی از آنان امکان پذیر نیست 
مگر با تبیین سیره عملی آنان. با استثناء همه بزرگان دینی - قبل 

از هر چیز - بندگان صالح خدا بودند و در مسیر بندگی حضرت 
حق گام بر می داشتند. ما نیز اگر خود را ُمحب و دوستدار خاندان 
رسالت می دانیم باید از آن ذوات مقدس درس »بندگی« بیاموزیم.
   اولین چیزی که در بررسی و کنکاش زندگی خاندان رسالت 
)علیهم السام( و بزرگان دینی توجه انسان را به خود جلب می کند، 
این است که راز رستگاری و سربلندی آنان چیزی جز »بندگی« 
حضرت حق نیســت، و مگر نه این اســت که گفته اند: »بندگی 
کن تا که سلطانت کنند«. از همین رو، راز عظمت و بزرگی این 
انســان های کامل را باید در عبودیت، تهذیب نفس، جهاد اکبر و 

تقوای ایشان جست وجو کرد.
   دیلمی در »ارشــاد القلوب« آورده است: »روایت شده که 
خداوند تعالی در برخی از نوشــته ها و کتبش می گوید:  ای فرزند 
آدم! من حیات نامیرا هستم؛ در چیزهایی که بدان فرمان داده ام 
اطاعتم کن تا تو را زنده نامیرا قرار دهم. ای فرزند آدم! من به چیزی 
می گویم: باش! پس می باشد، اطاعت مرا در آنچه فرمانت دادم بکن 
تا تو را چون خود قرار دهم و به چیزی بگویی: باش! پس باشد.«
)نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۲۵۹، موسسه آل البیت، 

قم، ۱۴۰۸ ه ق( 
   »ابــو بصیر« نیز به نقل از امام باقر)ع( می گوید: »از جمله 
دعاهــای امیر المؤمنین )ع( این بود: ای خدای من! همین عّزت 
مــرا بس که بنده توام، و همیــن افتخار مرا بس که تو پروردگار 
منی. ای خدای من! همان گونه که من دوست دارم تو از آن منی، 

پس مرا به آنچه دوست داری موّفق بدار.«
)الحکم الزاهرْهً، ترجمه انصاری، ص ۴۸۸، ح ۱3۵۲.(

جان مایه سعادت و رستگاری
   آری، عبودیت و بندگی خداوند سبحان، اصل و ریشه تمام 
کرامات بزرگان عالم و جان مایه سعادت و رستگاری انسان است. 
کســی که به مقام بندگی برسد، قلبش از حجاب های ظلمانی و 
شــیطانی رهایی می یابد و راه بــاروری و بالندگی برایش هموار 
می شــود، و به توفیقاتی دســت پیدا می کند کــه دیگران از آن 
توفیقات محرومند. از همین روســت که عارف وارسته »خواجه 

عبداه انصاری« گفته است: 
» الهی! اگر یکبار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من.«
   یکی از دایل دور افتادن از اصل »توحید« در شعر آیینی 
برخی شــاعران امروز - هر چند گفتن اش ممکن است به مذاق 
بعضی ها خوش نیاید - افتادن در دایره دور و تسلسِل »روزمرگی« 
و »جشنواره زدگی« است. مِن شاعر، امروز دنبال کسی می گردم 
که متاع ام را بر او عرضه کنم و او به قیمت خوب خریدارش باشد. 
در این داد و ستد صد در صد خواست مشتری مهم است. اینکه 
او چه می خواهد و چه می پسندد؟ شاعر نیز برای اینکه تاشش 

بی مزد نماند، کاایی را عرضه می کند که مشــتری پسند است، 
یعنی »آنچه شما خواسته اید!«.... و تو خود حدیث ُمفصل بخوان 

از این ُمجمل!
برخی از ما فراموش کرده ایم که خواهان و مشتری اصلی شعر 
آیینی خدا و خاندان رسالت اند و پیش و بیش از هرکسی تایید و 
رضایت آنان باید مدنظر شاعر باشد. وقتی مشتری خداست، چشم 
داشــتن به پسند دیگران و صله خواستن از غیر خدا کار مقبولی 
نیســت. اگر شاعر با خلوص نیت در این راه گام بردارد، به یقین 
صله خود را از حضرت کریم و سلسله کرامت دریافت خواهد کرد، 

چنانکه حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی می فرماید:
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که خواجـه خود روش بنده پروری داند

   با توجه به مقتضیات زمانه و نیاز جامعه به درک عمیق تر و 
اصیل تر از دین و برای اینکه شعر آیینی ما از دایره تکرار و تقلید 

می توان به مقام بندگی حضرت حق نائل گردید؟ آیا این مقام در 
انحصار معصومین است یا انسان های عادی هم می توانند در این 
مســیر طی طریق کنند و به حریم بندگی حضرت پروردگار راه 
پیدا کنند؟ پاســخ این سؤال روشن است. طبق آموزه های قرآنی 
و وحیانی، فلسفه آفرینش انسان و عالم خلقت چیزی جز بندگی 
حضرت حق نیســت و همه انســان ها با تهذیــب و تزکیه نفس 
می توانند به مقام بندگی نایل گردند. دیگر آنکه ۱۲۴ هزار پیامبر 
برای هدایت انسان و دعوت او به یکتاپرستی و آموختن »ادب و 
آداب« بندگی مبعوث شــده اند. به گفته قرآن، ازمه رسیدن به 
مقام بندگی، نیایش و ستایش ذات اقدس پروردگار است: »َسَبَّح 
اَواِت َوَما فِي اْلَْرِض َوُهَو الَْعِزیُز الَْحِکیُم.« آنچه در  ــمَ ِ َما فِي الَسّ ِهَّ
آسمان ها و آنچه در زمین است همه تسبیح خدا می گویند؛ و او 

شکست  ناپذیر و حکیم است!
»توحیداندیشی«

 جان مایه سبک زندگی اسامی 
   عبادت به معنای اظهار بندگی، عالی ترین و زیباترین جلوه 

ما باید هم قبله و هم قبیله شاعران بصیری چون دعبل، کمیت، 
فرزدق و هاتف اصفهانی باشیم و شعرهای آیینی ما باید شعرهای 

روشنی از جنس شعر زیر باشد:
که یکي هست و هیچ نیست جز او

وحـــده ا الــــه اا هــــو
   امروز رســالت ما به عنوان شــاعران آئینی این اســت که 
همچون دعبــل، کمیت و فرزدق به افق های جامع تری از حوزه 
دین و معرفت بنگریم و به تبیین ســیره عملی خاندان رسالت 
بپردازیم. شعر آیینی باید آیینه تمام نمای معارف حقه قرآنی و 
حقایق انسان ساز توحیدی باشد. امروز رسالتی بااتر از این برای 
ما شــاعران آیینی متصور نیست که با تعمق و تدبر در سیرت و 
باطن دین، به تبیین سیره عملی خاندان رسالت )علیهم السام ( 
و آموزه های انسان ساز قرآنی و وحیانی بپردازیم و ساحت مقدس 
دیــن و آیین را از گزند تحریف و آلوده شــدن به آفت خرافه و 

گزافه حفظ کنیم.
   زمان آن رســیده است که با بهره گیری از میراث ماندگار 
پیامبر خاتم)ص(- قرآن و عترت - از مدح و منقبت صرف فاصله 
بگیریم و همچون شاعران صدر اسام بر مسند  پیام  رسانی تکیه 
بزنیم و در این ساحت مقدس به دنبال ترویج حکمت های دینی 
و احیای مکارم اخاقی باشــیم. به عبارت دیگر باید با به تصویر 
کشیدن سیره عملی بزرگان دین، از زبان شعر برای سوق دادن 
اقشار مختلف جامعه به »سبک زندگی اسامی« استفاده کنیم.

   جان کام آنکه شــعر آئینی ما باید رسانه ای برای معرفی 
گوهر و جوهر دین و آیینه ای برای تماشــای ســیمای »انسان 
کامل« باشد. انسانی که از رهگذر »یکتاپرستی« و »بندگی« به 
کمال می رسد. مکتبی برای انسان سازی و جامعه سازی. چرا که 
از منظر اســام ، شــعر فاخر پرتویی از شعور نبوت است و تنها 
به زبان آوری، صنعتگری، خیــال پردازی و ارزش های هنری و 
احساسی محدود نمی شود، بلکه راهنمای مخاطبان خود به صراط 
مستقیم راستی و درستی، بیداری و رستگاری، توحید، عبودیت 

و اخاق اسامی است.
   برای آنکه حق مطلب را ادا کرده باشم، پایان این نوشتار را 
ُمزین می کنم به سه نمونه فاخر، ارجمند و قابل تامل از غزل های 
توحیدی شــاعران معاصر. غزل هایی از »مریم ســقاطونی« و 
»قربان ولیئی«. به امید آنکه به همت بلند شاعران اصیل آیینی 
ســرا، در آینده نزدیک شــاهد زایندگی و بالندگی بیش تری در 

این عرصه باشیم.
۱

خدا وقتی نخواهـد، عمـر دنیا سر نخواهد شـد
گلـوی خشک صحرایـی به باران تر نخواهد شد
و تا وقتـی نخواهـد برگـی از کاجـی نمی افتـد
و باغـی از هجـوم داس ها پـرپـر نخواهـد شـد
خـدا وقتـی نخواهـد دانه ای کوچک تـر از باران
گلـی بـاارونـده مثـل نیلـوفــر نخواهـد شـد
و کرم کوچکی... پروانه ای زیبا... و کوهی سخت،
عقیـق و شیشـه و آیینـه و مـرمـر نخواهد شد
خدا وقتی بخواهد، می شود... وقتی نخواهد، نه...

گلـی بازیچـۀ طوفـان غارتگــر نخواهـد شـد
خدا وقتی بخواهد، غیر ممکن می شود ممکن
ولـی وقتـی نخواهـد، واقعاً دیگر نخواهد شـد

۲
تــو آرزوی منی، بــا تو قلب من زنده ســت
و بــا وجود تــو دنیــای من فروزنده ســت
به عشــق توســت درختــان و ابــر پربارند
بــه لطف توســت اگر آفتاب بخشنده ســت
بــه اذن توســت اگــر رودها روان هســتند
و رودخانــه و دریــا اگــر خروشنده ســت
بــه شــوق دیــدن روی تــو بــاد می گردد
نســیم هم به هــوای تو از گل، آکنده ســت
تــو مهربانــی  دل انگیــز  وصــف  بهــار، 
جهــان ز رایحه ات... باغی از گل خنده ســت
کســی که عشــق تو در دل ندارد آدم نیست
و مثــل خار و خســی در هوا پراکنده ســت
انســانی آرزوی  همــه  منتهــای  تــو 
کســی که از تو جدا می شــود سرافکنده ست
دلــی که فارغ از عشــق تو اســت می میرد
به یاد توســت اگر قلب عاشــقان زنده ست...

)مریم سقاطونی(
3

بــاران بــه مهربانــِی تــو فکر کرده اســت
دریــا بــه بی کرانــِی تــو فکر کرده اســت
این آســمان کــه چرخ زنان دور می شــود
یــک دم به بی مکانــِی تو فکر کرده اســت
این کــوه، این تمرکِز ســنگیِن ســهمناک
قطعــا بــه لن ترانــِی تــو فکر کرده اســت
ایــن برگ در طــراوِت تو غوطــه می خوَرد
ایــن ُگل بــه ارغوانــِی تو فکر کرده اســت
پیداست این شب، این شِب گسترده تا به غیب
یــک روز در نهانــِی تــو فکر کرده اســت
خوانی گشــوده خاک و یقین دارم این زمین
چنــدی بــه میزبانِی تــو فکر کرده اســت
می جوشــد از زمین و زمان شــورِ زیســتن
هســتی بــه زندگانِی تــو فکر کرده اســت
پویــای ســاکنا همه ســو را گرفته اســت
روحــم کــه در روانــِی تو فکر کرده اســت
مجنونــم ایــن دقیقه و مجنون ترین شــود
جانــی کــه در معانــِی تو فکر کرده اســت
هــم تــو بــه بی کرانِی مــن فکر کــرده ای
هم مــن به بی کرانــِی تو فکر کرده اســت
گم بودگی سرشــِت بهشــتیِن آدمی ســت
انســان به بی نشــانِی تــو فکر کرده اســت
چوپانــم و خــراِب مناجــات و عفــو کــن
کاهی بــه کهکشــانِی تو فکر کرده اســت

)قربان ولیئی(

بیرون بیاید و جانی دوباره بگیرد، زمان آن رســیده اســت که با 
بهره گیری از منابع اصیل دینی همچون قرآن، نهج الباغه، صحیفه 
سجادیه و... در حوزه شعر آیینی از منزل صورت )مدح و منقبت( به 
منزل سیرت )معارف و حقایق دینی( هجرت کنیم و با رونمایی و 
پرده برداری از حقیقت محمدی)ص(، پرچم »توحید« را دیگر بار 
در آسمان شعر آیینی به اهتزاز در آوریم. زیرا »شرک« چیزی جز 
دمیدن در تنور »صورت پرستی« و غفلت از »ترنم یکتایی« نیست:

بت پرستـی گـر بمانـی در ُصـَور
صورتـش بگـذار، در معنـی نگـر

   کسی که به مقام بندگی می رسد، در محبوب و معبود خویش 
فانی می شود و جز در مسیر »توکل« گام بر نمی دارد. و اما چگونه 

خاکســاری و فروتنی در برابر خدا است. آفرینش هستی و بعثت 
پیامبران برای عبادت است. خداوند در قرآن می فرماید: َوَما َخلَْقُت 
الِْجَنّ َواإنَس إِا لَِیْعُبُدوِن؛ )سوره ذاریات، آیه ۵6( هدف از آفرینش 
هستی و جن و انس، عبادت خداوند است. رسالت همه پیامبران 
توحیدی نیز دعوت مردم به پرســتش خداوند بوده است: َولََقْد 
ْهً َرُســواً أِن اْعُبُدوا اهَ َواْجَتِنُبوا الّطاُغوَت. )سوره  بََعْثَنا فِی ُکِلّ اَُمّ

نحل، آیه36(
   بنابراین اولین درس مکتب آل اه، درس»عبودیت و بندگی« 
اســت که باید عامل به آن باشیم و خدای نکرده از سر شیفتگی 
و شیدایی محض در مدح و منقبت بزرگان دینی شعری نگوییم 
که باعث خشــم پروردگار و وهن اهل بیت )علیهم السام( شود. 

رضا اسماعیلی

بازگشت به »توحید اندیشی« در شعر آیینی
به مناسبت فرا رسیدن 28 صفر، سالروز رحلت پیامبر مکرم اسام)ص(

شاعری در حسرت پرواز
ناهید زندی پژوه

اشاره:
هشتم آبان، سالروز درگذشت شاعر انقابی 
دکتر قیصر امین پور بود. به دلیل کمبود صفحه، 
نتوانستیم یادی از این شاعر ارزنده کنیم. این 

هفته اما، سطوری را به وی اختصاص دادیم. 
به مناسبت سالگرد درگذشت زنده یاد دکتر 
قیصر امین پور، شاعر بزرگ و محقق توانا بیایید 
با هم گلگشتی داشته باشیم در باغستان معرفت 

شخصیت و ابعاد اشعارش.
شــأن و منزلت ادیبانــه و آکادمیک دکتر 
امین پور در ســایه شخصیت شــاعرانه او قرار 
داشت؛ به عبارتی اشعارش المثنی شخصیت و 
شخصیتش آینه شعرش بود. قیصر استعداد ناب 
خداداده ای بود که در همان اوان جوانی نشان داد 
که می تواند برای آینده فرهنگ و ادبیات کشور 

افتخاراتی بزرگ بیافریند.
او از زمــره شــاعرانی بــود کــه کمتر در 
دسترســند اما بیشــتر در دل ها می نشینند. 
قیصر شــاعری بود بزرگتر از شــعرهایش و به 
تعبیر خودش، آنقدر ساده لوح نیست که مبالغه 
دوستانش را در زبان بازی و طرح اندازی اش باور 
کند. لیک دوستانش هم آنقدر ساده نیستند که 
تماشای رندانه او را باور نکنند و نشستن در منظر 

بلند و اشراقی او را ساده تلقی کنند.
اگر قبول داشــته باشیم که شــعر آمیزه 
شعور و شــور و زبان و زالی است؛ قیصر یک 
قطعه شــعر مجســم بود. شــعری در حرکت 
بدون ایستایی. مظلومیت امین پور غریب وارگی 
شعر فارســی بود که غمی داشت همچو موانا 
در شکایت نی و مکاشــفه ای چو نیما یوشیج. 
شــعر قیصر عرصه مشــاع هر کسی است که 
شعر می خواند. البته اشعارش در انحصار طبقه 
خاصی نیست؛ زبان شعریش حلقه پیوند طبقه 
فرهیخته و طبقه عادی جامعه است و این حاصل 
هوشــیاری شگفت او بود. او از معدود شاعرانی 
 بود که چنانکه می اندیشــید زندگی می کرد و 

می سرود.
اشعارش به شکل حیرت آوری جهان فلسفی، 
اجتماعی و عاشقانه اش را منعکس می کند و به 
تماشا می گذارد. طرح موجز و فشرده و در عین 
حال عمیق و وســیع پرسش های خلفی، نگاه 

حافظانه او را به جهان نشان می دهد.
شــعر قیصر جهان روحانی و معنوی را به 
دنیای مادی و زمینــی پیوند می زد. به جرات 
می تــوان ادعا کرد که هیچ شــاعری در دوران 
معاصر به اندازه او دغدغه تناســب و تعادل فرم 
و محتوا چه در زندگی و چه در شعر را نداشت. 
در اشــعارش، مفاهیم و مضامین، اشیا و واژه ها 
یکی و یگانه شده اند. او از تسلط خود بر زبان و از 
قابلیت های جادویی آن برای بیان مفهوم استفاده 
نمی کــرد. دردها و دغدغه هایــش را به جامه 
واژگان می آراست و این کلیدی ترین راز تمایز 
شعر او با شعر دیگر شاعران است که با توانایی 

و اشــراف بر زبان، تاش در مضمون پردازی و 
تصویرسازی دارند:

خط می خورد در دفتر ایام نامم
فرقی ندارد بی تو غیبت یا حضورم

در حسرت پرواز با مرغابیانم
دکتر قیصر امین پور هرگز در دام جریان های 
تندرو و رادیکال نوآورانه شعر ایران نیفتاد و در 
عین حال هیچکس نتوانســت شعر او را سنتی 
و ارتجاعی بخواند. بــه عبارت دیگر، حرکت و 
تکامل شــعری او چنان منطقی و محتاطانه و 
پرحوصله صورت گرفت که شعرش را از هرگونه 
انحراف از نرم پذیرفته شعری روزگارش مصون 

نگه داشته است:
خسته ام از آرزوها، آرزوهای شعاری

شوق پرواز مجازی، بال های استعاری
لحظه های کاغذی را روز و شب تکرار کردن

خاطرات بایگانی، زندگی های اداری
به گفته دکتر محمدرضا روزبه: »شعر قیصر 
در طی ده های 7۰ و ۸۰ نقطه اعتدالی هشیارانه 

احساس می کنم که کمی دیر است
دیگر نمی توانم هر وقت خواستم

در بیست سالگی متولد شوم
تجربه هــای قیصــر در دو کتــاب »گلها 
همه آفتاب گردانند« و »دســتور زبان عشق« 
نشــانه هایی از یک آرامش اســت. دستور زبان 
عشــق، روایت های کوتاهی اســت از عشق و 
نومیــدی، صلح و جنگ، بیــم و امید، یاس و 

دلتنگی با سایه سنگینی از دل شوره و تردید:
ما می خواستیم اما دنیا نمی خواست

جای امنی برای عاشقا باشه
کتــاب »گلهــا همــه آفتابگردانند« خود 
حکایت گر تأمات عرفانی شاعر نسبت به هستی 
است و حرکت نگاه شاعر از سطح هستی به شطح 
آن. قیصر اختــاف ظاهری گلها که خود نماد 
واقعیــت دیگری قرار گرفته اند را نمی بیند و به 
ذات و درون آنها نظر می اندازد و در آن پرده آنها 
را وجودی واحد می بیند که هدف واحد- رسیدن 
به آفتاب- آنها را به وحدت رسانده است. البته 

شــیفته اش پاک و پالوده می شد. واژه برای او 
وســیله نبود بلکه خود زندگی، خود درد، خود 
عشق و سرانجام خود مرگ بود. آری قیصر معمار 
واژه هــا بود. کلمات در پاکی و زال جان او رام 

و لطیف می شدند.
مهم تریــن اثــر تحقیقی قیصــر امین پور 
»ســنت و نوآوری در شعر معاصر« کتابی است 
خواندنی و از زوایایی بسیار بدیع و تأمل برانگیز. 
نثر کتاب دلپذیر به وســعت نگاه قابل ماحظه 
و اســتنباط های بکر شاعر، سخت داویز است. 
چاپ و نشر این کتاب نمایانگر احاطه او بر زبان 

فارسی و ادبیات کاسیک معاصر بود.
البته نفوذ دانش های ادبی و علمی قیصر در 
شکل گیری بعضی از اشعارش مثل »اخوانیه« و 
»راز زیبایی« نقش داشته است. دکتر امین پور 
کاشف فروتن معنی است و پیش از آنکه به لفظ 
بیندیشد به معنا نگریسته است. زیباترین سروده 
قیصرـ به نظر نگارنده این سطور- به لحاظ معنی 

در این سروده مشهود است.
عمری به جز بیهوده بودن سرنکردیم

تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم
در خاک شد صد غنچه در فصل شگفتن

ما نیز جز خاکستری بر سر نکردیم
بی دست و پا تر از دل خود کس ندیدیم...

یکی از جنبه های شاخص محبوبیت قیصر 
امین پــور در میان همــگان، فروتنی و ادب و 
خوشــرویی و صبوری و صمیمیت و صداقتش 
بود و از این رو اشعارش روزبه روز به حد کمال 
نزدیک تر می شــد. قیصر و اشــعارش به پایه و 
مایه ای از محبوبیت و مقبولیت توأمان دســت 
یافته بود که سالها کســی را یارای رسیدن به 
آن نبــود. او بزرگ تر از آن بود که در چارچوب 
تنگ و محدود تقســیم بندی های رایج ادبی و 
سیاسی بگنجد. ایشان در طول هشت سال پس 
از تصادف، با آن همه درد و رنج، آرام و مهربان 
ساخت و هرگز لب به شکوه نگشود. آنچه مسلم 
است مرگ هشت سال با او مدارا کرد به خاطر 
مهربانی، بخاطر شعرش و بخاطر زندگی. بااخره 
سه شنبه هشتم آبان سال ۱3۸6 نقطه پایان این 
جست وجو و تکاپوی پایان ناپذیرش بود. زنده یاد 
دکتر قیصر امین پور در دومین روز از دومین ماه 
به دنیا آمد و هشتمین روز از هشتمین ماه سال 

به دیار حق شتافت. به قول خودش:
خسته از درهای بسته، خسته از چشم انتظاری

عاقبت پرونده ام را، با غبار آرزوها
خاک خواهد بست روزی، باد خواهد برد، باری

روی میز خالی من، صفحه باز حوادث
در ستون تسلیت ها، نامی از ما یادگاری

»یاد و خاطره اش گرامی باد«
منابع:

۱. »الفبا«، ماهنامه داخلی مرکز آفرینش های ادبی 
حوزه، شماره هفتم، مرداد و شهریور ۸۴.

۲- »الفبا«، ماهنامه داخلی مرکز آفرینش های ادبی 
حوزه، شماره ۲۰، مهر و آبان ۸6.

3- گرجی، مصطفی؛ میری، افســانه، بررســی و 
تحلیل مجموعه اشعار قیصر امین پور، کتاب ماه ادبیات، 

شماره ۲۲، بهمن ۸7.
۴- یوسف نیا، ســعید، آیه های آینه های ناگهانی، 

ماهنامه ادبیات و فلسفه، آذر ۸7.

بود بین دو قطب ســنت گرا و سنت گریز شعر 
امــروز، نه گرفتار کهن گرایی قصیده ســازان و 
غزل پــردازان قدمایی بود و نه دچار افراط گری 
جریان های موســوم به دهه 7۰ و ۸۰ و پست 

مدرن.«
از مهم ترین ویژگی های شــخصیتی قیصر 
آزادمنشی و بلندطبعی بود. مثل خیلی ها آزمند 
و آلوده وسوسه های شبه شاعرانه نشد. میل به 
شــهرت و خودنمایی و دیگر آفتها که همواره 
دامنگیر شــاعران بوده و هســت. لذا از رهگذر 
همین خصلت ها اسیر جاذبه نام و مقام آکادمیک 
و مزایای آن نشــد نه به امتیاز و ارتقاء اندیشید 
و نه در پی کتاب سازی های کاذب رفت و نه در 

مجاری اداری و تجاری شعر و ادب گم شد.
قیصــر رباعی هــا، دوبیتی هــا، غزلهــا و 
نیمایی هایــی دارد که حــال و هوای انقاب و 
جنگ داشــتند که دارای صبغــه ایدئولوژیک 
بودند. در اوایل انقاب و جنگ، شعری سیاسی، 
اجتماعی و آرمانگرا داشت می توان گفت او در 
ایــن دوره تحول و تولــدی دوباره یافت و قدم 
به قلمروهای تازه تری نهاد. در نوســروده های 

قیصرگاه به سوررئالیستی مایم برمی خوریم:

گل آفتابگردان ســمبل سالکی قرار گرفته که 
بی قرار برای رســیدن به معشــوق است و گویا 
می خواهد که تمام عمــر خویش را در همین 
راه ســپری کند. در فراز پایانی شعر اگرچه گل 
آفتاب گردان به خورشید- معشوق- نرسیده اما 
وقتــی به خود می نگرد می بینــد که مبدل به 

آفتاب شده است.
در »ترانه آبی ســفید« امین پور سرخوش 
و سرشــمار به وحدتی عارفانه با هستی رسیده 
و ناگهان همه چیــز را زیباتر می بیند و با همه 

خویشاوند است، از سنگ گرفته تا انسان.
دوست داری بی محابا مهربان باشی

تازه می فهمی مهربان بودن چه آسان است
با تمام چیزها از سنگ تا انسان 

قیصر در حیطه غزل دستاوردهای درخشانی 
بجا گذاشــت و کوشــید که مفاهیم اجتماعی 
انسانی را به رنگی شدیدا عاطفی در قالب مرسوم 
غزل عرضه کنــد. چنانچه تعدادی از غزل های 
مجموعه »تنفــس صبح« و غزل های مجموعه 

»آینه های ناگهانی« از این دست است. 
اشــعار دکتر امین پور اگر شیوا و شیرین و 
دلنشین بود به خاطر آن بود که در صافی جان 

 »بــرادر انگلســتان«، اولین رمان بلند 
علیرضا قزوه، یک دوگانۀ روایی- داســتانی 
اســت که با وجــود تم و درونمایۀ ســاده 
و سرراســتی کــه دارد، به دلیــل انتخاب 
هوشمندانۀ پیرنگ و طرح واره ای جذاب، به 
رمانی سرشار از پیچیدگی، تعلیق و غافلگیری 
بدل شده اســت و عیناً همین دوگانگی در 
ایجاد فضایی ســوررئال برای بیان و روایت 
داســتانی رئال، بر خاقیت هــای ادبی آن 

افزوده است. 
 داستان به رغم سادگی، پیچیدگی های 
ازم برای درونمایۀ یک رمان را داراست و با 
وجود برجسته سازی در حل معمای زندگی 
یک شخصیت، به روایت زندگی خود راوی و 
دیگر شخصیت ها نیز پرداخته است. اما سبک 
و تکنیک خاص نویسنده )راوی( در پیگیری 
آن معما )معمای دیوانگی اسماعیل- دوست 
دوران کودکی و نوجوانی اش( از میان متون 
و روایت های مختلــف، همراه با گذر پیاپی 
زمان از گذشته به حال و از تهران تا لندن، 
بر اشتیاق خواندن این رمان ]سیصد و هشتاد 
صفحــه ای[ می افزاید که با نگاهی تلطیف 
شده با نماد سازی و خیال پردازی به وقایع 
سیاسی- اجتماعی برهه ای از تاریخ معاصر 
ایران پرداخته و از میان کوپه های قطاری که 
میان خواب و بیداری از مشــهد تا مسکو و 
از مرداد ۱33۲ تا مذاکرات هسته ای را طی 
می کند، برخی از وقایع تاریخی این برهه را 

به خوبی به تصویر می کشد. 
 وقایعی همچــون انقاب و تاطم های 
پیــش و پــس از آن، جریــان منافقین و 
ناآرامی هایی که می خواستند به راه بیاندازند، 
جریان کردســتان و شهید چمران و وقایع 
هشت سال جنگ تحمیلی. اما پیش از همه 
واقعۀ کودتای ۲۸ مرداد به عنوان سرآغازی 
معنادار بر بخش مهمی از تاریخ متاطم این 
دوران و درس هــا و تجربه هــای گرانبهایی 
که می توان برای وقایع سیاسی- اجتماعی 
امروز همچون مذاکرات هسته ای، پیوستن 

به FATF و... گرفت.
پیش از این علیرضا قــزوه را به عنوان 
شاعر می شناختیم. شاعری که چه در غزل ها 
و دو بیتی ها و چه در سروده های سپیدش، 
در کنــار درونمایۀ آیینی- مذهبی، همواره 
نگاهی اعتراضی به برخی از تعاریف و تحاریف 
تاریخی، از جمله ریاکاری ها و سیاه بازی ها 
درجنگ تحمیلی نیز داشته است. آدم هایی 
که از راه ویا و جادۀ شــمال به جبهه های 
جنگ می رفتند۱و از خیابان تا نخلستان۲ و 
در آتش شبلی3 اشقان دلخسته ای که تشنۀ 

صافی و صداقتند.
 در »بــرادر انگســتان« امــا، به عنوان 
نخســتین رمان این شــاعر انقاب و دفاع 
مقــدس، ماجــرای کودتای ۲۸ مــرداد به 
عنوان نمادی از مداخات بیگانگان- به ویژه 
انگلستان- پایه و مبنای روایت این داستان 
می شود. داستان دیوانگی اسماعیل و قربانی 
شدن نسل ها و ملت ها. داستانی عبرت آموز 

دوگانه ای روایی- داستانی 
نگاهی به رمان »برادر انگلستان«

کــه دایل بدبینی و بی اعتمادی به غرب را 
باز می نماید و با شــواهدی معتبر از تاریخ 
معاصر نشان می دهد که چگونه و چرا انقاب 
اسامی ۱3۵7 نقطۀ عطفی شد برای رهایی 
و رســتاخیز اقــوام و ملت ها از بیش از یک 
قرن سلطه و استیای غرب. از اینکه شرق 
را نادیده انگاشــته و با تحریف و دستکاری 
تاریخ، شرقی ها را موش آزمایشگاهی خود 
پنداشــته اند.از نقش هایی که بازی کرده و 

خنجرهایی که فرود آورده اند؛ 
»می رویم به کوپۀ بعدی؛ تمام فامیل ها 
و آشــناها جمع شده اند در یک تاار بزرگ 
تئاتر در لندن. ردیف جلو ماه لقا و گل عنبر 
و بچه هایش نشسته اند همراه با عمو جان و 
تمام پســر عمو ها و دختر عمو ها. آقاجان و 
مادر جان هم از راه می رسند و همه شان را 
تک تک به ملکه انگلستان معرفی می کنم 
و ملکه می رود می نشــیند کنار ماه لقا. بعد 
در همــان صحنۀ تئاتر ناگهان اســماعیل 
پیدایش می شــود همراه باجوانی هم سن و 
سال خودش که بعد می فهمم همان الیاس 
اســت و دختری که نامش را ســمیره صدا 
می زنند. بازیگران تئاتر همین سه نفرند. از 
همه بیشتر ملکه خوشش می آید و بعد زن 
عمو پا می شود، به جای دست زدن، می کوبد 
به سینه اش و بلند بلند عمو جان و ملکه را 

نفرین می کند!«۴
 اســماعیل، دوســت و همبازی دوران 
کودکی و نوجوانی راوی، سرنمونی از همین 
تاریخ دستکاری شده است. از پدر و مادری 
که خود از قربانیان کودتا بودند جدا می شود 
و کودکی را نزد زنی تنها- مه لقا- می گذراند. 
در نوجوانی به تهران می آید و یکسال پیش 
از انقاب همزمان از یک شکست عشقی و 
از مأموران سازمان امنیت شاه می گریزد، به 
لندن می رود و مدتی بعد در حالی که هوش 
و حواس از ســرش پریده و هذیان می گوید 
بازمی گردد و در یک آسایشــگاه بســتری 
می شود و ســرانجام »این سال های آخرهر 
ســال فقط دندان های اسماعیل افتاد، فقط 
موهای اسماعیل ریخت، فقط اسماعیل اغر 
شد، و هرگاه که به ماقاتش رفتیم چمباتمه 
زد و سیگار کشید و سیب های زرد و نرم را 
بی دندان گاز زد. دســت آخر هم اسماعیل 

دود شد و رفت.«۵
 در میان متن ها و نامه های مختلفی که 
راوی برای حل معمای دیوانگی اســماعیل 
بدست می آورد، یک نام بیش از همه تکرار 
می شــود؛ الیاس. الیاسی که با شاه مخلوع 
فالوده و مخلوط می خورد، با همدستی صدام 
در پمپ بنزین نیاوران جنگ براه می اندازد 

و برای بانوی مکرمۀ کربا دسیســه چینی 
می کند. روایت داستان، بیش از همه روایت 
یافتن الیاس است و دلیل دیوانگی اسماعیل. 
اما الیاس هم خود نمــادی میان نمادهای 
بیشمار است و در آخر مشخص می شود که 
او نیز خود، یکی دیگر از قربانیان همین تاریخ 
دستکاری شده و اعتماد به بیگانگان است؛ 
 »شاید اگر اسماعیل زنده بود و حال و 
روز الیاس و این اسماعیل جوان را می دید، 
آن همه متن دست نویس را که جای جایش 
بــه الیاس بد گفته و جا به جا گفته برایم از 
رویش فتوکپی پُر ســرعت بگیرید تا الیاس 
با همکاری ناتو آن را از کشــور خارج نکند، 
همه را پاره می کرد و دور می انداخت. حتی 

دین و اعتقادات مذهبی برایشان دستاویزی 
برای مال اندوزی و حق خوری بوده است و 
آنها که برعکس، بی هیچ منت و ادعایی پای 
عقایدشان ایستاده و در راه دفاع از انقاب و 
آرمان ها از نفس و وانفسا گذشته اند. گذشته 
از این، آشنایی نویسنده با فرهنگ های بومی 
و مثل های عامیانه بر شیرینی اثر افزوده است 
و دانش او از آداب و رســوم اقوام مختلف و 
مراسم گوناگون از تعزیه خوانی و زورخانه تا 
شعر و موسیقی نواحی مختلف، بر طراوت و 

تازگی اثر بی تأثیر نبوده است. 
 بــا این همه، ابهــام در برخی جزئیات 
و رویدادهای به ظاهر ســاده، قدری از این 
طراوت و تازگی می کاهد. برای مثال مشخص 
نمی شــود چگونه الیاس یا پسرش شمارۀ 
راوی را بدســت آورده و برایــش پیام هایی 
شــبیه به نوشته های اسماعیل می فرستند. 
هرچند اشــاره می شــود که پســر در امور 
کامپیوتر و از کار انداختن سایت ها تبحر دارد 
یا در مورد سفر به انگلستان، معلوم نیست 
چرا و چگونه به ســخنرانی در دانشــگاه یا 
مصاحبه در سفارت دعوت می شود و موضوع 
این سخنرانی یا مصاحبه چیست. با این حال، 
همان گونه که گفته شد، خاقیت نویسنده 
در تلفیق دو سبک برای ارائه ای خیال انگیز 
از واقعیت های داستانی و هوشمندی اش در 
ارائۀ دوگانه ای روایی- داستانی در قالب رمان 
و خلق اثر، تا بدآن حد جذابیت و کشش دارد 
که با وجود برخی ابهامات جزئی، خللی در 
روند خوانــش و بازآفرینی اثر نزد مخاطب 
پدید نیاید و در پایان چشــم اندازی که از 
میان خیال انگیــزی وخاقیت های ادبی و 

هنری ، خود را بازمی نماید؛ 
...ناگهان مأمور قطار سر می رسد. دست بر 
شانه ام می گذارد می گوید: »چرا خوابیده ای 
عالی جناب؟ چــرا مانــده ای؟ همه پیاده 
شده اند از این قطار.« چشم هایم را می مالم. 
می پرســم: »اینجا کجاست؟«... بعد می رود 
و من می مانم با یک عالمه یادداشــت های 
پخش و پا در کوپه. بعد می نشینم و هی فکر 
می کنم به قیافۀ کسی که شبیه مأمور قطار 
بود. دوباره اسم ها را مرور می کنم، آدم ها را... 
ناگهان به یاد اسماعیل می افتم، پسر الیاس... 
چقدر چشم هایش شبیه مأمور قطار بود. بلند 
می شوم و در کوپه را باز می کنم و در راهروی 
قطار داد می زنم: »کجایی اســماعیل؟ های 

اسماعیل! اسماعیل!«7
پی نوشت:

۱- منظومه »موا ویا نداشت« ۱366
۲- مجموعــه شــعر »از خیابــان تــا 

نخلستان« ۱36۸
3- مجموعه شعر »شبلی و آتش« ۱373

۴- »برادر انگلستان«، چاپ دوم ۱3۹7، 
صص 3۴۲- 3۴۱

۵- همان، صص 333
6- همان، صص 366

7- همان، صص 37۴- 373
فرزاد میرحمیدی

با همــان حال بدش ابد دســت الیاس را 
می گرفت و روی هم را می بوسیدند و همدیگر 

را حال می کردند.«6
 اگــر چه نویســنده در تکنیک روایت 
میان متن های گوناگون، نگاهی هم به نقد 
ادبی پسامدرن و جایگزینی متن به جای اثر 
داشته است، با این حال زبان ادبی در »برادر 
انگلستان« بیشتر به اثری مدرن شبیه است 
تا متنی پسامدرن و نماد پردازی های آن، هم 
با متون پسامدرن و هم با رئالیسم اجتماعی 
یکه و عریــان-و غالباً تقلیــدی از ادبیات 
ادبیات مارکسیســتی دهه های  روس- در 
۴۰- 3۰ خورشیدی ایران متفاوت است. از 
سوی دیگر نشانه هایی از هر دو سبک در این 
دوگانۀ روایی- داستانی به چشم می خورد و 
ابتکار نویســنده در تلفیق این دو، همراه با 
بازنمودی خیال انگیــز از برهه ای از تاریخ 
معاصر؛ بر جذابیت و عمق نمادها و تصاویر 

ارائه شده می افزاید. 
 شــخصیت پــردازی و واکاوی درونی 
شــخصیت ها واقعی و شفاف است و جهت 
گیری های ایدئولوژیک در شخصیت پردازی 
دیده نمی شــود. تقریباً از هــر نوع تیپ و 
شخصیتی در رمان یافت می شود؛...از آنها که 
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صفحه 8
 یک شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ 

۲۵ صفر۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۲

یک شهید، یک خاطره

منصور ایمانیقافلۀ شوق )۲۵(

- ابتدا خودتان را معرفي بفرمایيد.
بنــده غام عباس جعفری جانباز 70 درصد 
شیمیایی هستم، تحصیاتم فوق دیپلم است و 
دارای 3 دختر و یک پسر هستم، تا کنون 9 بار 
در میدان های جنگی دفاع مقدس مجروح شدم. 
- درباره روزهای شروع جنگ برایمان 

بگویيد؟ 
هنگامی که شیپور جنگ به صدا درآمد دوران 
مدرسه را پشت سر می گذاشتم و در کنار تحصیل 
درس در روزهای تعطیل به پدر کمک می کردم، 
ما در کوی طالقانی روستای ولی آباد دزفول ساکن 
بودیم، جنگ که آغاز شد امام خمینی)ره( دستور 
به بســیج شدن مردم دادند، من هم اول جنگ 

وارد بسیج شدم.
- در جبهه چه فعاليت هایی داشتيد؟

در ابتــدا که وارد جنگ شــدیم بنده جزء 
نیروی پیاده بــودم و در گردان های مختلف به 
عنوان نیروی تک تیرانداز یا آرپیجی زن خدمت 
می کردم و در کنار برادران بســیجی، سپاهی و 
ارتشــی حضور داشتم و همین طور ادامه دادم.

بنده در بیشتر عملیات های جنوب غرب حضور 
داشتم، از سال 61 تا 63 در عملیات های غربی 
بودم؛ ولی در عملیات های جنوبی حضور نداشتم، 
چراکه همزمان شده بود با عملیات های مناطق 
غربی و در واقع جزء نیروهای پیاده و ویژه بودم. 
دوره هایــم را در گیان غرب گذراندم و چریک 
شــدم. تا اینکه در سال 63 با توجه به تخصصی 
که داشــتم وارد بخش مهندسی شدم. تخصص 
من فنی و راننده دستگاه سنگین بودم؛ البته به 
عنوان تعمیرکار دستگاه و تاسیس خاکریز شروع 
بــه کار کردم و به مرور جزء یکی از معاون های 
گروهان مهندسی شدم و در عملیات های مختلف 

شرکت کردم.
- بعد از جنگ به چه کارهایی مشغول 

شدید و اکنون چه می کنيد؟
مشــغول مطالعه بوده ام؛ دنبال درمان نیز 
هســتم. سال 71 به بعد جانباز غیر شاغل شدم 
و اان بازنشســته هســتم و زیرزمین خانه ام را 
تبدیل به یک موزه جنگ کرده ام، خودم مبتکر 
آن هستم و با عنایت الهی این کار را انجام دادم.
به مســئوان پیام داده بودم که محلی را به 
من بدهید که موزه بزنم تا وقتی جوانان از جلوی 
این موزه عبور می کنند صحنه نبرد رزمندگان و 
سربازان جانفشان امام خمینی)ره( را ببینند. اما 
پس از گذشــت سه سال، هیچ کمکی از سوی 
مسئولین نشــد. من هم ناراحت بودم. به یکی 
از مســئوان گفتم؛ من فقط از شما یک مکان 
می خواهم و قصدم نشان دادن جانفشانی سربازان 

امام راحل)ره( به نسل های بعدی و زنده کردن 
یاد و خاطره آن دوران است؛ ولی دائم در جواب 
می گفتند چطور می خواهی اینکار را انجام دهی؟ 
گفتم به شــما نشان خواهم داد. به همین دلیل 
از فروردین امســال خودم دست به کار  شدم و 
زیرزمین خانــه ام را تبدیل به یک موزه کردم. 
در ابتــدای کار کاه و چفیــه  خودم را در موزه 
گذاشتم به این معنا که وقتی کار سخت می شد 
مردم ایران با همین کاه پاستیکی از رزمندگان 
پشتیبانی می کردند، کم کم ماکت توپ و تانک و 
دستگاه موشک انداز درست کردم. من این کارها 
را به کمک خدا و به وســیله چوب و فلز انجام 

دادم و در موزه قرار دادم.
 بعــد آمدم دیدم موزه باید نیروی دریایی و 
هوایی داشته باشد، فکر کردم که نمی شود نیروی 
زمینی روی دریا به سوی مقصد برود؛ لذا چند 
ماکت هواپیما برای دشمن درست کردم به این 
معنا که دارد به ما ضربه می زند و سپس ماکت 
خلیج فارس و یک طناب برای تنگه هرمز درست 
کردم که به صورت ماشینی پایین می آید به این 
معنی که بعد از امر رهبر انقاب در صورت نیاز 
بسته خواهد شد، سپس با نقاشی ناوی را در تنگه 
هرمز قرار دادم که رزمنده ها دارند به سمت هدف 

پیش می روند.
- آیا فعاليت دیگری نيز داشته اید؟

به عشق خدا و خون شهدا و البته گفتار رهبر 
معظم انقاب بود که  توانســتم کارهای دیگری 
انجام دهم که یک نمونه آن کاشت درخت برای 
مردم بود.نزدیک به 300 نهال کاشتم که مردم 
از سایه آن اســتفاده کنند. خیلی ها از این کار 
من تعجب کردند و دو سه بار هم این درخت ها 
طعمه آتش قرار گرفتند اما بنده اقدام به اصاح 
آنان کردم، حتی اگر گنجشکی در سایه بنشیند 

لذت می برم.
یک طرح ضد گلوله را هم ابداع کردم اما آن 
هم پشتیبانی نشــد. این طرح را می شود برای 
ضد گلوله کردن برجک و ماشین استفاده کرد تا 
امنیت نیروها افزایش یابد؛ ولی متأسفانه بعضی از 
مسئولین نمی خواهند از دیگران حرفی بشنوند.

- در عمليات بدر هم حضور داشتيد؟
بله. گاهی صدا و سیما فیلم ها یا برنامه های 
خاف واقع درباره جبهه و جنگ می ســازد. به 
عنوان مثال مدتی قبل شــخصی در یک برنامه 
تلویزیونی در شــبکه دو گفت: ما با مشت و لگد 
توانســتیم در عملیات بدر پیروز شویم. در این 
لحظه بود که تلویزیون را خاموش کردم، چون 
ما در عملیات بدر با سختی بسیار توانستیم پیروز 
شویم، عملیات آبی- خاکی بود، به همین دلیل ما 

جانبازی که زیرزمین خانه اش 
موزه است

جانبازان شيميایی ما، گمنام ترین و سربلند ترین قهرمانان جبهه های دفاع مقدس هستند. آنها هر روز، زندگی در ميان شعله های آتش 
را تجربه می کنند. جانبازان داور ما در هر جبهه ای از جبهه های مقدس ردپایی از خود گذاشته اند که آثار آنها را در تمامی جبهه های غرب 
و جنوب می توان دید. آنها گاه در ابه ای کوه های سر به فلک کشيده کردستان به جست وجو و دفاع مشغول می شدند و گاه در ميان 
امواج خروشان کارون و اروند، در پی دیار دلدار، تن به طوفان دریا سپرده اند، که حکایتشان یک تاریخ حادثه را در برابر ما آشکار می کند.
اگر چه بسياری از مجاهدان این دیار، پاداش شجاعتشان را از خدای سبحان گرفته اند و به مقام شهادت نایل آمدند، اما اگر به دقت 
به جاده زندگی نگاه کنيم، سوارانی را می بينيم که هم چنان چااک و چابک به سمت نور در حرکتند و بيرق فتح و پيروزی و نوید ظهور 

موایمان را در دست پرقوتشان به اهتراز در آورده اند.  
    هنوز راه همان است و مرد بسيار است                    خبر دهيد که اهل نبرد بسيار است

جایگاه جانبازان در کام رهبری نيز این گونه نقش بسته که: »جانبازان و مجروحان عزیزمان که واقعاً تجسم فداکاری هستند، شهيدان 
زنده اند، شما جانبازان به معنای واقعی کلمه »شهيد« هستيد، صبر و استقامت جانبازان موجب سربلندی و افتخار اسام است.«

جانباز 70 درصد شيميایی غام      عباس جعفری از دزفول، قهرمانی از خيل جانبازان غيور و سرافراز کشورمان است که با وجود صدمات 
ناشی از جراحات شيميایی برای ماندگاری ایثار، فداکاری و حفظ کيان ميهن اسامی مان موزه ای خانگی و جذاب با خاطراتی به وسعت 

هشت سال دفاع جانانه و مقدس ایران در خانه خویش برپا کرده است.
موزه ای که ثمره  عشق بازی با خاطرات یکی از رزمنده های دیروز و جانباز سرافراز اما پردرد امروز این مرز و بوم است.

زیرزمينــی که هم به خود و هم به دیگران قصه  تکراری، قدیمی  ولی همچنان با اهميت امنيت را یادآوری می کند. آقای غام عباس 
جعفری از نيروهای بازنشســته سپاه، از راز و رمز این موزه برایم گفت؛ جالب بود، بعد از این همه سال هنوز هم که هنوز است با نگاهی 

امنيتی به ماجرا نگاه می کرد و به سختی لب به سخن باز می کرد.
 روی دیوار زیرزمين همه چيز دیده می شد از تقدیرنامه ها و نقشه جنگی گرفته تا پوتين و چند مدل مين، پرچم ایران و پرچم سبز 
»علی ولی اه« و البته عکس رفيق شهيدش که روی دیوار نقش بسته بود و مدام اسمش را زمزمه می کرد. در ادامه روایت گری اش تصاویری 
را که از شهدا جمع کرده بود نشانم می دهد و می گوید: »ما را با خمينی می شناختند« خاصه اینکه از تمام جماتش عشق و عاقه  خدمت 

به وطن را به راحتی می شود فهميد و درک کرد.
صفحه فرهنگ مقاومت این هفته به اســتان خوزستان شهر دزفول شهري که »بلد الصواریخ« لقب گرفت به سراغ جانبازی رفت که 
بســيار ساده و خودمانی به نظر می رسد، انگار خيلی وقت است که او را می شناسيم. چقدر بی غل و غش حرف می زند. یک دنيا آرامش 
و اطمينان دارد. حرف هایش برایم تازگی داشــت. چنان با آرامش سخن می گویدکه گویی کوچک ترین غبار اندوهی، خاطرش را نيازرده 
است. شمرده و متين و حساب شده!...                                                                                                     سّیدمحمدمشکوهً الممالک

به موازات جادۀ خرمشهر - اهواز، خط قطار کشیده اند. بعثی های عراقی در یورش اول شان که تا پنج کیلومتری 
اهواز آمده بودند، بیشتر از 100 کیلومتر از ریل های این خط را کندند و تمام ایستگاه های بین راهی را منفجر 
کردند. توی زردقناری همه حواسم به بیرون بود تا خطوطی را که زمان جنگ، در آنجاها مستقر بودیم، بار دیگر 
ببینم. جبهۀ ُدِبّ َحردان، طّراح، امام زاده و ایســتگاه »آب تیمور«، بیش تر از یک ســال خط آفندی و دفاعی ما 
بودنــد. در دورۀ بنــی صدر، قریب پنج ماه توی خط ُدّب حردان، پشــت یک خاکریز خیمه زده بودیم و دریغ از 
یک قدم پیشروی. با فرار بنی صدر و آمدن دولت شهید رجائی، نفس تازه ای به جبهه ها داده شد و عملیات های 
بزرگی مثل »ثامن اامه«، »فتح المبین« و »بیت المقدس«، پشت سر هم در جنوب شکل گرفت. شکست حصر 

آبادان و آزادی خرمشهر با همین حمله ها بود که به دست آمد. 
به کیلومتر 70 جاده اهواز رســیده بودیم. این را تابلوی »ایســتگاه حســینیۀ« راه آهن به من می گفت. در 
عملیات رمضان، خط ما همین جا بود. از این ایستگاه، با دسته دیده ور خاطره ها داشتم. دلم می خواست بعد از ۲۸ 
سال حسینیه را یک دل سیر تماشا کنم. البته نمی توانستم قافله را به خاطر دل خودم نگه دارم. فقط توی دلم 
می گفتم؛ کاش ماشین اینجاها را آهسته تر براند. ولی زردقناری از دل من خبر نداشت و به میل خودش می رفت! 
برای دیدن بیرون، به بغل دستی ام تنه می زدم و سنگینی ام را رویش می انداختم. روی پاهایم بلند می شدم و سرم 
را از پنجره بیرون می بردم تا چیزی را از دســت ندهم. با این حال تماشــای حسینیه بیشتر از چند لحظه طول 
نکشــید. بغل دســتی ام از روی کنجکاوی، هر چند لحظه نگاهم می کرد. طاقت نیاورد و علت جنب و جوشم را 

پرسید. برایش از خاطرۀ ایستگاه حسینیۀ سال 61 گفتم:
حدودا دو ماه بعد از عملیات کربای 3 )بیت المقدس( و آزاد شــدن خرمشــهر، فرمانده هان قرارگاه مرکزی 
کربا، عملیات رمضان را به عنوان کربای ۴ طراحی کردند. قرار شــد عملیات در ســه یا چهار محور اجرا شود؛ 
یکیش غرب جادۀ اهواز بود، یکی شــمال کانال ماهی و آن یکی هم شــمال شرقی بصره. ایستگاه حسینیه جزِء 
یکی از همین محورها بود. ماه رمضان بود و نام عملیات را از این ماه مبارک گرفته بودند و اسم رمزش »یا صاحب 
الزمان« بود. بیســت و دوم تیر 61 بود که 150 گردان از نیروهای ارتش و ســپاه و بسیجی، از این سه محور به 
عراقی ها حمله کردند. نیروها با روحیه ای که از عملیات بیت المقدس و مخصوصا آزادی خرمشهر گرفته بودند، به 
دشمن یورش بردند. دستۀ ما هفده ماه می شد که توی جبهه بود و تجربه خوبی از جنگ داشت. خط ما آن روز 
جلوی ایستگاه حسینیه بود. یادم هست یگان پشتیبانی یکی از لشکرهای عملیاتی، درست روبه روی خاکریز ما، 

فرهنگ مقاومت-
تاریخ دوران دفاع مقدس، دریای بیکرانه ای است که هر چه در آن جست وجو کنیم، باز هم به افراد، 
خاطرات و ماجراهای ناب و ناگفته ای دست می یابیم. سیف اه موایی، یکی از اولین افرادی است که در 

اولین روز جنگ تحمیلی، به طور داوطلبانه در منطقه حضور یافت. 
وی در ابتدای این مصاحبه، خودش را این گونه معرفی کرد: من سیف اه موایی متولد 133۲ تهران 
هستم و سال 50 وارد ارتش شدم. عنوان تک تیرانداز ممتاز را کسب کردم و دوره های نظامی ویژه را به 
اضافه امور پزشکی مخصوص جنگ ، شناسایی و بحران را توسط نیروهای آمریکایی برای جنگ ویتنام 
دیدم. خوشبختانه قبل از اعزام به ویتنام، این جنگ تمام شد. به همین دلیل هم من را به لشکر زرهی 

9۲ اهواز فرستادند و در آنجا سرپرستی درمانگاه را برعهده گرفتم. 
موایی درباره پیوستن خود به انقاب اسامی گفت: در سال 5۴ با فداییان اسام آشنا و با نیروهای 
انقابی وارد تعامل شدم. ساواک نیروی زمینی ارتش متوجه ارتباط من با این نیروها شد، به همین دلیل 
هم بارها بازداشــت شــدم. درحالی که باید درجه ستوان دوم را دریافت می کردم اما به خاطر ارتباطم با 
نیروهای انقابی، من را خلع درجه کردند. حتی یک بار با یکی از افسران آمریکایی درگیر شدم. عرصه 
بر بنده به قدری تنگ شد که 10 دی سال 55 از ارتش فرار کردم. تا زمان انقاب مجبور بودم مخفیانه 
زندگی کنم. یک بار هم در حال انتقال به زندان قصر بودم که در راه آهن گریختم. در دوران انقاب، به 
شهرهای مختلف سفر می کردم و هم به مردم آموزش نظامی می دادم و هم مجروح ها را درمان می نمودم. 
19 بهمن 57 عضو انتظامات کمیته شــدم. دو بازوبند به من دادند؛ یکی عکس امام خمینی)ره( داشت 
و یکی هم تصویر قرآن بود که زیرش نوشته شده بود انتظامات انقاب اسامی. تا ۲۲ بهمن همراه سایر 
مردم، شــبانه روز به جنگ با رژیم شــاه مشــغول بودم. درگیری ها از زندان قصر فیروزه شروع شد و در 

پادگان جی پایان یافت.
وی ادامه داد: سال 5۸ به اهواز رفتم و سرپرست درمانگاه لشکر 9۲ ارتش شدم. به درخواست فرمانده 
کمیته استحفاظی و فرمانده کمیته صحرا به نیروهای این دو کمیته آموزش نظامی می دادم. موقع درگیری ها 
در غرب کشور، وقتی شهید چمران به پاوه رفت من هم به طور داوطلبانه به کردستان رفتم. البته تا به 
آنجا رسیدم، جنگ تمام شد. به همین دلیل هم با گردان 165 پیاده به روانسر رفتم و آنجا مستقر شدم 
و به بیماران و مجروح ها رسیدگی می کردم. پس از بازگشت به اهواز، تحت تعقیب ضدانقاب قرار گرفتم 
و حتی خانواده ام را هم تهدید کردند. به همین دلیل هم از فرمانده لشکر خواستم به تهران منتقل شوم 

اما موافقت نشد. به همین دلیل هم 15 شهریور 59 از ارتش استعفا دادم.
وی در ادامه به ماجرای رفتنش به جبهه پرداخت و گفت: اواخر شــهریور بود که در رادیو اعام شد 
که منقضی های خدمت ســربازی در سال 56 فراخوانده شدند و مرخصی های نیروهای نظامی لغو شده 
است. با توجه به اینکه سال ها نظامی بودم، فهمیدم که معنی این فراخوان این است که به زودی جنگ 
شروع خواهد شد. این شد که به منطقه برگشتم. ابتدا فرمانده گردان، اجازه ورود نداد اما فرمانده لشکر 
ســرهنگ ملک نژاد نامه نوشــت که باید از من استفاده شود. روز 31 شهریور با یک آمبوانس، به طرف 
کوشک حرکت کردیم. به یاد دارم که جلوی پادگان حمید ایستاده بودیم که دیدیم هواپیماهای عراقی 
درحال هجوم هستند. من چون اطاعات کافی داشتم می دانستم مرز متشنج است و به آنجا رفتم اما اگر 

سایر جوانان کشور نیز اطاع داشتند خود را برای دفاع به مرز می رساندند. 
موایی ادامه داد: تا غروب به اهواز رسیدم. در آنجا 1۲0 نفر رزمنده و ۲7 نفر سرباز حضور داشتند. 
همان شــب مجروح شدم و بیهوش به بیمارســتان انتقال یافتم. می خواستند من را در بیمارستان نگه 
دارند اما به زور خودم را دوباره به اهواز رساندم. ۲6 مهر هم شیمیایی شدم که اولین شیمیایی محسوب 

می شوم. در طول جنگ، حدود 10 بار مجبور شدم.
وی دربــاره روزهــای ابتدای جنگ هم گفت: در روزهایی که تعداد نیروها بســیار اندک بود، تاش 
می کردیم تا حداقل چند نارنجک به سمت متجاوزان پرتاب کنیم یا گلوله ای به سمتشان شلیک شود. 
چون اگر تکانشان نمی دادیم، فکر می کردند که جلویشان کسی نیست. حتی برخی در داخل دستور می 
دادند که نباید مقاومت کنیم و باید تانک ها را داخل پادگان برگردانیم! به یاد دارم که فرمانده لشکر گفت 
که اگر بخواهید این کار را کنید باید از روی جنازه من رد شوید. آن ها هم گفتند، رد می شویم! خاصه 
ما نگذاشتیم و تانک ها را به سمت دشمن حرکت دادیم. روزهای سختی را گذراندیم. اما حداقل جلوی 

سقوط آبادان و اهواز را گرفتیم. تازه بعد از سه ماه و نیم، نیروهای دیگر به خط آمدند.
موایــی درباره فضــای روزهای آغاز جنگ هم بیان کرد: رفاقت های مــا در آنجا به گونه ای بود که 
گویی هزار سال با هم دوست بودیم. وقتی آخرین حرف های یک نفر را می شنیدیم و بعد شهید می شد، 
حرف هایش همیشه در ذهنمان می ماند. خیلی ها در روزهای آغاز جنگ به شهادت رسیدند. یکی از افراد 

مشهوری که قرار بود به عنوان راهنما با وی همراه شوم و شهید شد، حسین علم الهدی بود.
وی درباره آخرین حضورش در خط گفت: در جنگ تن به تن در چذابه از کمر مجروح شدم و دیگر 

نتوانستم مثل سابق کار کنم. تا چهار ماه در پشت جبهه ماندم. تا اینکه بااخره به تهران برگشتم.
موایی درباره زندگی خود در دوران پس از بازگشت از جبهه هم توضیح داد: سال 6۴ با نوه آیت اه 
ما آخوند همدانی ازدواج کردم و حاصل این ازدواج سه پسر بود. متأسفانه سال ۸0 همسرم به سرطان 
مبتا شد و سال ۸۲ درگذشت. هر چه داشتم هزینه درمان همسرم کردم و بعد از آن دچار وضعیت مالی 
بدی شدم. به همین دلیل هم مجبور شدم بچه ها را که سه تا پسر کوچک بودند به روستای آبا و اجدادی 
خودم ببرم و مدتی را در آنجا بگذرانم. در این سال ها نیز زندگی دشوار و سختی را دارم. عوارض دوران 
جنگ و بیماری و ناراحتی جسمانی یک طرف، ناتوانی و فقر مالی هم از طرف دیگر. حتی مدتی هم که 
ســهام عدالت دریافت می کردم، امروز قطع شــده است. این روزها هم در منزل هستم، گاهی چیزهایی 

می نویسم، گاهی نیز شعر می گویم. 

هم مداح خوبی بود و هم قاری خوب. یک روز در جلســه ای که غامعلی هم حضور داشــت، 
چراغ ها خاموش شد و من مشغول ذکر مصیبت بودم. از دروازۀ کوفه می خواندم. حال خوبی بود، 

تا رسیدم به اینجا که گفتم: »سر بریدۀ حضرت امام حسین)ع( بر باای نیزه قرآن می خواند.« 
 یک دفعه صدای غامعلی را از گوشۀ مجلس شنیدم که قرآن می خواند. او همان آیه ای را که 

سر بریدۀ امام حسین)ع( خوانده بود، با لحن حزینی تاوت کرد. 
صدای گریه شدید جمعیت بلند شد. 

خاطره ای از شهيد غامعلی ترابی همت آبادی 
راوی: سيد محمد رستگار

یه نوجوان 16 ساله بود از محله های پـایین 
شهـر تهـران چـــون بابا نـداشت خیـلی بـد 
تـربیت شـده بـود؛ خـودش می گـفت: گنـاهی 
نشد کـه من انجام ندم. تا اینکه یه نـوار روضه 
حضرت زهـرا)س( زیر و رویش کرد، بلند شد 
اومد جبـهه یه روز به فـرمانـده مون گفـت: من 
از بچگی حـــرم امـام رضا علیـه السـام نرفتم 
می ترسم شــهید بشم و حرم آقا رو نبینم یک 

گفت و گو با جانباز ۷۰ درصد شیمیایی
 غام عباس جعفری

از درگیری
 با افسر آمریکایی 

تا حضور داوطلبانه 
در جبهه

سیف اه موایی
 رزمنده داوطلب 

پل زدیم و وقتی موشک دشمن می خورد این پل 
زیر آب می رفت و خیلی ها به همین علت غرق 
شدند، این شخص می گفت من 300 عراقی را در 
این عملیات اسیر کردم! در صورتی که نیروهای 
عراقی با دست بسته سنگر می ساختند و اگر یک 
لحظه حواســت نبود به نیروهای خودی صدمه 
وارد می کردنــد، آن هاخیلی محکم بودند و خدا 

آنها را از بین برد.
- چطور شد که جانباز شدید؟ مقداری 

از نحوه مجروحيت خود را بگویيد؟
در عملیات بدر در سال 63 به طور سطحی 
شیمیایی شدم، یک ترکش به بدنم اصابت کرد؛ 
اما زیاد اذیت نشدم، دوباره برگشتم و مدتی در 
غرب در مرز پاوه بودم، سپس برگشتم جنوب در 
عملیات والفجر ۸ شرکت کردم، در این عملیات 
دستم ترکش خورد، در بیمارستان بستری شدم؛ 
اما مجدد در این عملیات شرکت کردم، شیمیایی 
شــدم، هم سوختم و هم چشم هایم را از دست 

دادم؛ ولی کم کم بهبودی یافتم.
- آرزوی شهادت را داشتيد؟

هیچ وقت به خــدا گله نکردم؛ بلکه هر چه 
کــه خدا برایم رقم زده را پذیــرا بودم، با اینکه 
از دوســتان شهیدم عقب مانده ام تأسف زیادی 
نمی خورم، مهم این است که اگر شهید نشدیم 
باید باشــیم و از بقیه مردم دفاع کنیم، اگر قرار 
باشد همه شهید شوند اسام از بین می رود. من 

در جنگ هر اتفاقی را می دیدم می نوشتم.
- چرا وقتی حرفی از جنگ می شــود 
نسل شما از معنویت جبهه صحبت می کند؟

همرزمان ما خالصانه در معرکه های جنگی 
حاضر می شــدند، به یاد دارم یکی از بچه ها در 
عملیات بدر بحث می کرد، گفتم مگر می شــود 
بچه مسلمان بحث کند؟! اینقدر برایم تعجب آور 
بود.نیروهای همرزمم برای من بهترین نیروهای 
دنیا هســتند؛ چراکه بنده از بقیــه همرزمانم 
کوچک تر بودم، من شــاگردی بــودم در کنار 
بزرگان. در جنگ فرماندهان برجسته ای داشتم، 
ماننــد حاج احمد پالزوان، ناصر نادبی زاده، حاج 
احمد حبشی، حاج حسن جالی، شهید حاجی 
پور، کماسی و شهید محمدرضا خیری نژاد که از 

اینها خیلی درس گرفتم.
- قبل از آزادی خرمشهر مجروح شدید 

یا بعد از آن؟
من در عملیــات والفجر۸ هنگام گرفتن فاو 
مجروح شدم و هنگام عملیات خرمشهر در غرب 

نزدیک مریوان بودم.
- از مریوان و فضــای عملياتی حاکم 

برایمان بگویيد؟
کســانی که در آنجــا بودنــد خالصانه کار 
می کردند، به این معنا که وقتی می رفتی عملیات 
و به ســنگر برمی گشتی ماحظه می کردی که 
کفش ها واکس زده شــده، ظروف شسته شده 
و رفقایت غــذا و چای را آمــاده کرده اند، آنها 
همزمان با لباس های خــود لباس های دیگران 
را هم می شستند. حقیقتا غیر رضای خدا هیچ 
چیز دیگری نبود و هر چه داشتند با هم تقسیم 

می کردند.

- خاطرات دیگری از دوران دفاع مقدس 
دارید؟

یک بار در جنوب اذیت شــدم رفتم بهداری 
بیمارســتان امام خمینی)ره( دیدم جوانی روی 
تخت اســت و یک دست و یک پا برعکس قطع 
و شکمش هم پاره بود، و با این حال می خندید، 
وقتی گفتم درد نداری؟ گفت سام! او دانشجوی 

کاشان بود.
در کردستان همسنگری داشتم به نام مجید، 
بچــه اصفهان بود و کوچکتر از من. روزی گفت 
جعفری فردا عروســی برادرم اســت و می رود 
کامیاران اصفهان. گفتم نمی روی؟ گفت نه. اما 
روز بعد دیدم دارد وســایلش را جمع می کند. 
گفتم چرا چنین می کنی؟ گفت برادرم دیشب 
سر پست شهید شده و مجبورم جنازه اش را ببرم.

در عملیــات والفجر ۸ قســمتی بود برای 
سنگربانی، دیدم ماشین آب رسانی دارد می آید، 
به حاجی پور گفتم معرفی نامه بده تا آب بیاوریم، 
گفت برو بگو حاجی گفته، رفتم و به راننده گفتم، 
تا اســم حاجی را آوردم، راننده هرچقدر که آب 
می خواســتیم به مــا داد و زمانی که رابطه این 
جریان را از شهید حاجی زاده پرسیدم در جواب 

به من گفت این رمزی بین من و خدایم است.
مورد دیگر اینکه شهید محمدرضا خیری نژاد 
برادر شهید و جانشین گردان بود، او اهل دزفول 
بــود و در عملیات های گردکــش و والفجر 10 

شــرکت داشــت؛ اما در عملیاتی که قرار بود از 
طرف مریوان به سمت خیران برویم چند نفری 
همراه با فرمانده گردان حاج احمد حبشی برای 
شناسایی رفتیم، تا اینکه ایشان گفت من جلسه 
دارم و اینجا بایســتید، من کیسه خواب و غذا 
برایتان می فرســتم؛ اما فراموش کرد این کار را 
بکند، و قرار شد ما چند نفر روی برف بخوابیم، 
مجبور شدیم از گونی های موجود در سنگر های 
عراقی استفاده کنیم، نفری دو تا گونی گیرمان 
آمد، پلنت کشیدیم که بخوابیم؛ اما من ساعت 1۲ 
شب در اثر سرما  گریه ام گرفت، بدنم هم از فرط 
سرما خشک شده بود؛ لذا رفیقم گونی خودش را 
به من داد و خود با یک گونی خوابید. صبح روز 
بعد وقتی حاج احمد حبشی آمد ناراحت شد و ما 
را که دید گفت: یادم رفت و معذرت خواهی کرد.

ما رفتیم قرارگاه دیدیم شهید خیری نژاد دارد 
صحبت می کند، چون سردمان بود رفتیم داخل 
چادر. دیدم شهید خیری نژاد می گوید: برادران، 
بسیجیان و رزمندگان وقتی نمی دانید برای چه 
آمده اید من به داخل سنگرم می روم و هر کسی 
هم می خواهد برود راحت از قرارگاه خارج شود، 

دیگر گله ندارد که! ایشان همان حرفی را زد که 
امام حسین)ع( در کربا به یارانش فرمود. فردای 
آن روز در خود منطقــه عراق عملیات کردیم. 
ساعت 9 از حاجی عکس گرفتم، او به من گفت: 
برو بولدوزر را از عقب بیاور، وقتی برگشتم ساعت 
5 بود، دیدم حاجــی روی ورق پلنت خوابیده! 

بچه ها گفتند رفته  روی مین و شهید شده....
- در حال حاضرکه در ســوریه جنگ 
داریم دلتان می خواهد به آنجا برای جنگ 

بروید؟
بنــده چند بــار برای شــرکت در جنگ با 
داعشی های تروریســت اقدام کرده ام، حتی از 
فرمانده سپاه استان نامه گرفته ام و همین حاا 
هم همه وسایلم در کیفم آماده است؛ ولی فرمانده 
تیپ به دلیل مجروحیت نگذاشت بروم؛ لذا آن 

نامه را در باای موزه گذاشتم.
- برای داشتن روحيه شهدا چه کارهایی 

باید انجام بگيرد؟
باید خدا را در نظر بگیریم، مســیر شهدا را 
پیش بگیریم، کار شــهدا را فراموش نکنیم و به 

سیره و روش رزمنده ها آشنایی پیدا کنیم.
- آیا تا به حال شــده که در اثر فشار 
اظهار  در جبهه ها  از حضور  مجروحيت ها 

پشيمانی کنيد؟
من برای کسی نرفتم، تنها برای خدا رفتم؛ 
البته برای کسانی که هدف های مختلف داشتند 
بله، چنین بوده اســت. چون امام خمینی)ره(، 
رهبر کبیر انقاب تشخیص دادند که مردم باید 
از کشور دفاع کنند، همه ما وظیفه خود دانستیم 

در جبهه ها حضور پیدا کنیم.
- اگر قرار باشــد مشکات ایثارگران 
در شرایط فعلی به طور کامل مرتفع شود 
خواسته شما از مسئولين مربوطه چيست؟

برخــی از مســئولین محترم بــه جانبازان 
رســیدگی می کنند؛ ولی در مقابل عده ای اعتنا 
نمی کنند و همه چیز را فراموش کرده اند، اگر آنها 
بخواهند به پیروزی نهایی برسند نباید خداوند را 
فراموش کنند. ما در جبهه می گفتیم اگر از دژ 
باشــی و خدا را فراموش کنید از بین می روید و 
اگر نخ مو باشید و با خدا باشید پیروز خواهید بود.

- با توجه به اینکه شــما از مشکات 
اعصاب و روان رنج می برید، رفتار خانواده 

با شما چگونه است؟
بچه ها مرا تحمل می کنند؛ چراکه مشکات 
جنــگ را بر دوش می کشــم؛ البته هنگامی که 
ناراحت می شوم به موزه می روم. من اهل مادیات 
نیستم، این در صورتی است که می توانم مادیات 
زیادی برای خود فراهم کنم؛ اما خدا را شــاکر 
هســتم که فرزندان خوبی بــه من عطا کرده و 

پسر برومندی که در حال خدمت به اسام است.
- مهم ترین آرزویتان چيست؟

مهم ترین آرزویم ظهور امام زمان)عج( است. 
بعد اینکه دانشجویان و جوانان بتوانند خط شهدا 
را ادامه دهند و خدا را فراموش نکنند، مسئولین 
محترم هم به فکر مردم باشند؛ چراکه در برخی 

از روستا ها مردم با شکم گرسنه می خوابند. 
- تلخ ترین خاطره شما از جبهه چيست؟

اینکه در بیمارســتان بقایی بستری بودم و 
خونریزی شــدیدی داشتم؛ اما نمی دانستم چه 

بایی بر سرم خواهد آمد.
- تلخ ترین حادثه ای را که در جبهه با 

چشم دیدید چيست؟
دیدیم که در حال عملیات نصف بدن شخصی 
موجــود نبود و یا در باای لودر می دیدی دو پا 
هست اما تن نیست، در تانک می دیدی شخصی 
هست؛ اما نمی دانستی جسد هست یا خیر، بعضی 
موارد می دیدیم فرماندهان درخشانی بودند که 
قد و قامت ورزیده ای داشتند و نگذاشت بولدوزر 
و تانک روی مین برود و حال به یک متر تبدیل 
شده اند. وقتی شهید خیری نژاد شهید شد فرمانده 

او گفت، مرا شکســتی و در عملیات والفجر10 
تنها گذاشتی.

- نظرتان راجع به شهدای مدافع حرم 
چيست؟

آن هــا نیروهایی همطــراز رزمندگان دفاع 
مقدس هســتند و گویی پا به پای آنها رفته اند؛ 
از همه چیز خود گذر کردند، در مادیات نیستند، 
نیت و هدفشان رضای الهی است و فقط به دنبال 

شهادت هستند.
-در حال حاضر هم به دنبال شــهادت 

هستيد؟
بله! به نوعی از قافله جا مانده ام و امیدوارم به 

فیض شهادت نائل شوم. 
- صحبت پایانی

نکته مهم این است که در دفاع مقدس جهاد 
ســازندگی و نیروهای مهندسی رزمی زحمت 
بسیاری کشیدند. سنگرسازان بی سنگری بودند 
که در نهایت خطر ممکن بود هر لحظه به شهادت 
برســند، اما از کار شانه خالی نمی کردند. دیگر 
اینکه در هنگامه شلیک آرپی جی نیروی عراقی، 
نیروی ما به کار خودش ادامه می داد و می دیدی 
که بسیاری از رزمنده ها هنگام شهادت، سرش از 

ایســتگاه صلواتی زده بود و موقع افطار، روزه دارها می آمدند و افطار می کردند. تنش جدا می شد.
ازدحامی می شد. چند لحظه قبل که از روبرویش رد شدیم، هر چه نگاه کردم، 
اثری از خاکریز و ســنگر ندیدم. ۲۸ سال می گذشت و روی زمین های منطقه، 
تغییرات زیادی انجام داده بودند. بعضی از جاها رفته بود زیر کشــت، خیلی از 
قســمت ها شده بود جاده و نخلســتان و کانال آب. هم سفرم  پرسید: »عملیات 

چه طور بود، کجاها را گرفتید؟«

روضه را با قرائت قرآن 
کامل کرد

مریم عرفانيان
وعده امام رضا)ع( به یک شهید

۴۸ ساعته به من مرخصی بدین برم حرم امام  رضـا 
 علیـه السام زیارت کنم و بـرگـردم... اجازه گرفت 
و رفت مشهـد... دو سـاعت تـوی حـرم زیارت کرد 
و برگشت جبهه. توی وصیت نامه اش نوشته بود: در 
راه برگشت از حـرم امـام رضـا)ع(، توی ماشین 
خواب حضرت رو دیدم آقا فرمود: حمید! اگـــر 
همین طور ادامه بدهی خودم میام می برمت... یه 
قبری برای خودش اطراف پـادگان کنده بود... نیمه 
شبا تا سحر می خوابید داخل قبر گـریه می کـرد و 

می گفت: یا امام رضا)ع(منتظر وعده ام، آقاجان 
چشم به راهم نذار... تـوی وصیت نامـه ساعت 
شهـادت، روز شهادت و مکان شهادتش رو هم 
نوشته بود، شهید که شد، دیدیم حرفاش درست 
بوده، دقیقا تـوی روز، ساعت و مکانی شهید شد 

که تو وصیت نامه اش نوشته بود!
خاطره ای از شهيد حميد محمودی 
راوی: حاج مهدی سلحشور
 همرزم شهيد



ورزشی

سرویس ورزشی-
پرسپولیس نماینده فوتبال ایران دیدار رفت فینال 
لیگ قهرمانان آسیا را با نتیجه دو بر صفر به نماینده 
ژاپن واگذار کرد تا برای رســیدن بــه جام قهرمانی 
چشم انتظار بازی برگشــت و برتری با اختاف 3 گل 

باشد.
دیدار رفــت هفدهمین دوره رقابت هــای فوتبال لیگ 
قهرمانان آسیا از ساعت ۹:۳۰ دقیقه دیروز شنبه بین تیم های 
کاشیما آنتلرز و پرسپولیس در ورزشگاه کاشیما آنتلرز برگزار 
شد که این بازی با برتری ۲ بر صفر تیم ژاپنی به پایان رسید.

پرســپولیس در این دیدار با ترکیــب: علیرضا بیرانوند، 
سید جال حسینی )کاپیتان(، شایان مصلح، محمد انصاری، 
شجاع خلیل زاده، کمال کامیابی نیا، احمد نوراللهی)۷۰ امید 
عالیشاه(، بشار رسن، ســیامک نعمتی، گادوین منشا و علی 

علیپور به میدان رفت.
در این دیدار پرســپولیس نیمه اول را بسیار خوب آغاز 
کرد و در همان ابتدای بازی تا آستانه باز کردن دروازه حریف 
نیز رفت ولی به گل نرســید تا بازی در نیمه اول با تســاوی 

بدون گل به پایان رسید. 
در نیمه دوم،پرسپولیس چهره ۴۵ دقیقه اول را نداشت 
و در همان ابتدای نیمه تحت تاثیر فشار حمات حریف قرار 
گرفت تا اینکه در دقیقه ۵۷ دروازه این تیم باز شــد. پس از 
دریافت گل باز هم حمات کاشیما ادامه داشت و این تیم در 
دقیقه ۶۹ به گل دوم خود نیز دست یافت. گل دوم کاشیما را 
سرجینهو به ثمر رساند تا برای پنجمین بازی پیاپی در لیگ 

قهرمانان آسیا گلزنی کرده باشد.
پس از دریافت گل دوم حمات احساســی پرسپولیس 
تهدیــدی روی دروازه میزبان ایجاد نکرد و ســیامک نعمتی 

نیز در وقت تلف شــده با دریافت کارت زرد دوم اخراج شــد 
و بازی برگشت را از دست داد. پرسپولیس برای قهرمانی در 
آســیا احتیاج به یک پیروزی قاطع در تهران دارد.پیروزی با 
اختاف یک گل دردی از پرسپولیس دوا نمی کند. در صورت 
پیــروزی ۲ بر صفر بازی به وقت اضافه خواهد کشــید و هر 
برد با اختاف ۲ گل دیگر کاشــیما آنتلرز را قهرمان آســیا 
خواهد کرد. بازی برگشــت روز شنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۸:۳۰ 

در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
آماری که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعام کرد

بافاصله پس از پایان بازی آمار نهایی این دیدار از سوی 
سایت کنفدراسیون فوتبال اعام شد. بر اساس این اعام تیم 

کاشیما در ۵۵ درصد از زمان بازی صاحب توپ و میدان بود 
و برتری نسبت به تیم پرسپولیس تنها ۵ درصد بود. در تعداد 
پاس های رد و بدل شده هم تیم کاشیما بهتر عمل کرد. البته 
با این وجود تیم پرســپولیس به خصوص در نیمه اول بهتر 
بازی کرد و حتی موقعیت های خوبی برای گلزنی داشــت که 

از آنها بهره نبرد.
پرســپولیس در نیمه دوم در ایجاد موقعیت اصا خوب 
عمــل نکرد و دو گلی هم که خورد روی تبحر تیم حریف در 
موقعیت طلبی بود. توپ ها در شرایطی وارد دروازه پرسپولیس 
شد که در محوطه هجده قدم برتری عددی با تیم پرسپولیس 
بود. جالب اینکه در این بازی هر دو تیم در شــوت به سمت 

چارچوب برابر بودند و از شوت های زده شده توسط بازیکنان 
دو تیم دو شوت در چارچوب بود.

بــه هر صورت با همه اتفاقات بــازی رفت دو بر صفر به 
سود تیم کاشیما خاتمه یافت و حاا تیم پرسپولیس برای به 
دســت آوردن جام نباید گل بخورد و سه بار هم دروازه تیم 

حریف را باز کند.
برانکو: تا آخرین لحظه برای قهرمانی می جنگیم

برانکو ایوانکوویچ ســرمربی پرســپولیس در کنفرانس 
خبری پس از دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ آسیا در 
جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: باید این پیروزی را به حریف 
خودمان، کاشیما تبریک بگویم ولی در عین حال، نسبت به 
داوری که در این بازی انجام شــد ایراد داریم و این امر ناامید 

کننده بود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره دلیل اعتراض به 
داوری ادامه داد: یک کارت قرمز در اوایل بازی باید به حریف 
داده می شد و در یک صحنه دیگر هم موقعیت صد درصد با 
خطا از بازیکن ما گرفته شــد، سوت های زیادی می توانست 
برای ما زده شــود که این اتفاق نیفتاد. همه این موارد روی 
عملکرد تیم ما تاثیرگذار بــود. ما در این بازی موقعیت های 
خوبی به ویژه در ابتدای بازی به دست آوردیم که می توانست 
نتیجه بازی را تغییر داده و حتی پیروزی را برای ما رقم بزند.

برانکو در پاسخ به ســواات خبرنگاران درباره این که با 
چنین نتیجه ای تا چه میزان به بازی برگشــت امیدوار است، 
عنوان کــرد: در تهران و ورزشــگاه آزادی ۸۰ هزار نفر از ما 
حمایت می کنند و هیچ چیــز غیرممکنی وجود ندارد. بازی 
خیلی سختی در پیش است اما همچنان می خواهیم قهرمان 
آسیا بشویم پس از تاش دست نمی کشیم. تا آخرین لحظه 

برای هدفی که داریم به اتفاق هوادارانمان می جنگیم.

انصاری فرد بااخره با ناتینگهام قرارداد بست
کریم انصاری فرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که بعد از جام جهانی 
تاکنون بدون تیم باشــگاهی فعالیت می کرد، بااخره با دریافت مجوز کار 
خــود، قرارداد خود را با تیم ناتینگهام تا ســال ۲۰۲۰ امضا کرد. قرارداد 
مهاجم ۲۸ ســاله ایرانی با ناتینگهام یک و نیم ساله است. این بازیکن در 
تیم قبلی خود برای المپیاکــوس گلزنی کرد و با این تیم عملکرد خوبی 
داشت و در نهایت بعد از فسخ قرارداد، راهی ناتینگهام شد. ناتینگهام این 
هفته باید با تیم باای جدولی شــفیلد یونایتد بــازی کند و باید ببینیم 
این بازیکن می تواند وارد ترکیب آیتور کارانکار در ناتینگهام شود یا خیر. 
انصاری فرد مهاجم لژیونر تیم ملی ایران پس از پیوســتن به ناتینگهام در 
نشســت خبری حاضر شد و گفت: واقعا خوشحالم و افتخار می کنم که از 
حاا عضوی از باشــگاه بزرگ ناتنیگهام فارست هستم. می خواهم بهترین 
بازی ها را برای تیمم به نمایش بگذارم و در این راســتا صددرصد توانم را 
به کار خواهم گرفت. وی اضافه کرد: بی صبرانه در انتظار بازی برای تیمم 
هستم. می دانم که لیگ انگلیس یکی از بزرگ ترین و بهترین لیگ هاست و 
مسابقات بسیار نزدیک و رقابتی است. به همین خاطر کار سخت می شود 
اما من آماده ام در هر تمرین و بازی ســخت تاش کنم و برای تیمم موثر 

باشم. باید شرایط ایده آل داشته باشم تا برای تیمم به میدان بروم.
سیدجال: هواداران خودشان را 

برای روزی بزرگ آماده کنند
کاپیتان پرســپولیس معتقد اســت با حمایت هوادارانشان می توانند 
نتیجه بازی رفت را جبران کنند. سیدجال حسینی، کاپیتان پرسپولیس 
پس از شکست تیمش اظهار کرد: کاشیما خوب بود و بازیکنان ما زحمت 
کشیدند. نیمه دوم فینال مانده و ما حمایت هوادارانمان را داریم تا بتوانیم 
یک بازی سخت را به خوبی تمام کنیم. او درباره داوری این دیدار و نمایش 
کاشــیما گفت: داوری ها تحت تاثیر جو ورزشگاه بود. با این حال بازیکنان 
ما خیلی تاش کردند. برنامه حریف، اســتفاده از ضدحمات بود و روی 
این تاکتیک خوب کار می کرد. با این وجود، با اینکه می توانستیم تدافعی 
بازی کنیم اما از همان دقیقه اول تهاجمی بازی کردیم. متاســفانه دو گل 
بد خوردیم اما ان شــاءاه با کمک هوادارانمان نتیجه بازی رفت را جبران 
کنیم. کاپیتان پرسپولیس در پایان خطاب به هواداران این تیم بیان کرد: 

از هوادارانمان می خواهم که خودشان را برای یک روز بزرگ آماده کنند.
قضاوت فغانی، سخندان و منصوری در جام ملت ها

رئیــس  دپارتمان داوران فدراســیون از قضــاوت علیرضا فغانی، رضا 
سخندان و محمدرضا منصوری در مسابقات جام ملت های ۲۰۱۹ امارات 
خبر داد. داود رفعتی در این باره گفت: حضور علیرضا فغانی، رضا سخندان 
و محمدرضا منصوری در مسابقات جام ملت های ۲۰۱۹ امارات یک افتخار 
دیگر برای ورزش کشور و جامعه داوری محسوب می شود. مسابقات جام 
ملت های آسیا از ۱۵ دی ماه لغایت۱۲ بهمن ماه به میزبانی امارات برگزار 
می شــود که برای اولین بار در این رقابت ها ۲۴ تیم حاضر هستند و در ۶ 
گروه ۴ تیمی به رقابت با هم خواهند پرداخت. تیم ملی فوتبال کشورمان 

در گروه D با تیم های عراق، ویتنام و یمن همگروه است.
فتحی: تا من هستم شفر هم هست

سرپرست باشــگاه استقال بعد از نشســت هیئت مدیره این باشگاه 
گفت: تا زمانی که من در استقال هستم شفر هم خواهد بود. امیرحسین 
فتحی درباره حذف اســتقال از جام حذفی گفت: من به سهم خودم و به 
نمایندگی از باشــگاه استقال و هیئت مدیره این باشگاه از هواداران عزیز 
عذرخواهی می کنم و دســت تک تک آنها را می بوسم و امیدوارم روزهای 
خوبی را با ما ببینند.وی  اضافه کرد: من امروز دستور دادم تا هفته ای یکبار 
تمرینات استقال به روی تماشاگران باز باشد تا هواداران بتوانند از نزدیک 
بازیکنان را ببینند و نحوه تمرین کردن بازیکنان را نظاره کنند. سرپرست 
باشــگاه اســتقال در پایان و درباره وضعیت شفر گفت: باشگاه استقال 
تماما حمایت خود را از شفر اعام می کند. او دوساله قرارداد دارد و تا من 

هستم، او هم هست.

حدیث دشت عشق

به یاد بسیجی شهید»علی اکبراینانلو«
»اکبربااجا«ی محل، رشید جبهه نبرد

بسیجی شــهید »علی اکبر اینانلو« سال 
۱۳۴۳  متولد شد. او در جبهه های غرب کشور 
حضوری فعال داشت، پس از چهار ماه حضور 
در جبهه و در دومین مرحله اعزام، ۲۲ فروردین 
سال ۶۲ در عملیات والفجر یک درشمال فکه 
به شهادت رسید و جاویدااثر شد. شهید علی 
اکبر اینانلو همراه باشهید »مهدی الهی«، یکی از 

بچه محلی هایش در تاریخ ۱۳۶۱ راهی جبهه شدند. علی اکبر برای مرخصی به 
کرج برگشته بود که به او خبر دادند این دوست هم رزمش در عملیات والفجر 
مقدماتی به فیض شهادت نائل گردیده. با اینکه از مرخصی علی اکبر چندروزی 
باقی مانده بود از شدت ناراحتی ساکش را بست و با خانواده خداحافظی کرد 
و گفت: من نمی توانم در کرج باشم و حال خانواده مهدی را ببینم و دوباره به 
جبهه بازگشت. پیکر مطهراین شهید در آخرین عملیات تفحص در منطقه فکه 

پیدا شد و ۲۵ مهر ماه سال ۱۳۹۴ بعد از ۳۰ سال به وطن بازگشت.

از روز  مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان 2018 
چهارشنبه هفته گذشته در عشق آباد ترکمنستان آغاز 
شده اســت. تیم ملی ایران نیز با هدایت محمدحسین 
برخواه برای شرکت در این مسابقات از روز گذشته وارد 

این کشور شده است.
بر همین اساس امروز)یکشنبه( حسین سلطانی در گروه 
A مسابقات دسته ۷۳ کیلوگرم به عنوان نخستین نماینده  ایران 
به روی تخته می رود. ســلطانی با رکورد ورودی ۳۳۶ کیلوگرم 
به همراه کارنس کومینگــز در رده آخر جدول این گروه قرار 
دارد. بیشترین رکورد ورودی در این دسته متعلق به ژیانگ شی 
از چین با رکورد ۳۴۸ کیلوگرم است. رقابت گروه A دسته ۷۳ 
کیلوگرم ساعت ۱۸:۲۵ امروز به وقت ایران برگزار خواهد شد. 
تیم ملی وزنه برداری ایران، قهرمان سال گذشته جهان در حالی 
قدم در میدان جهانی می گذارد که در مسیر آماده سازی اتفاقات 
ریز و درشــتی را پشت سر گذاشــت و در نهایت هم برخاف 
انتظارات با لشکری ناقص به جنگ غول های وزنه برداری جهان 
می رود. بعد از بازی های آســیایی، تیم ملی بافاصله تمرینات 
خود را برای حضور در مســابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۸ از سر 

گرفت از همان ابتدا عنوان شــد تیم ایران قرار است با ترکیب 
کامل در مسابقات جهانی شرکت کند و به دنبال دفاع از عنوان 
قهرمانی سال گذشته خود است اما در همان ابتدا نبودن برخی 
مهره های اصلی تیم نگرانی هایــی را ایجاد کرد تا اینکه هفته 

گذشته اعام شد سه وزنه بردار ایران حق وزنه زدن ندارند.
برنامه رقابت نمایندگان ایران به شرح زیر است: 

* حسین سلطانی)گروه Aدسته ۷۳ کیلوگرم( / ۱۳آبان، ساعت 
۱۸ و ۳۰ دقیقه

* عارف خاکی)گروه A دســته ۸۹ کیلوگرم(/ ۱۵ آبان، ساعت 
۱۳

* ســهراب مرادی و امیر حقوقی)گروه A دسته ۹۶ کیلوگرم/ 
۱۶ آبان، ساعت ۱۶(

* علی هاشمی و رضا بیرانوند)گروه A دسته ۱۰۲ کیلوگرم/ ۱۷ 
آبان، ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه(

* محمدرضا براری)گروه A دســته ۱۰۹ کیلوگرم / ۱۸ آبان، 
ساعت ۱۶(

* علی داودی)گروه A دسته ۱۰۹+ کیلوگرم/ ۱۹ آبان، ساعت 
)۱۶

رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان از امروز برای ایران آغاز می شود

معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت: امروز و فردا تکلیف فدراسیون 
کشتی مشخص می شود.

محمدرضا داورزنی درتازه ترین صحبت های خود در مورد اســتعفای رســول خادم از ریاست فدراسیون کشتی اظهار 
کرد: ظرف امروز و فردا تکلیف کشــتی مشــخص می شود. همه  می خواهیم شــاهد حضور قدرتمند تیم های ورزشی در 
مسابقات باشیم و منافع ملی برای ما اهمیت دارد. امیدوارم  تغییرات باعث شود شرایط بهتر شود. همه تاش می کنیم تا در 
المپیک ها و مسابقات پرچم ایران به اهتزار درآید و طبیعی است این دغدغه ها برای همه است و امیدوارم شاهد تحوات 

مثبت در کشتی باشیم و در المپیک و بازی های آسیایی بعدی شاهد عملکرد بهتری از این رشته باشیم.
داورزنی در مورد روســای بازنشسته فدراسیون ها گفت: خواستیم با یک تیر دو نشان بزنیم. می خواهیم ضمن احترام 
به الزامات بین المللی قوانین داخلی را به موقع انجام دهیم. روز شنبه سرپرست هندبال معرفی شد و باید بافاصله ثبت نام 
آغاز شود. برای جودو هم سرپرست جدید معرفی شد. از زحمات درخشان و رحیمی و سایر روسای بازنشسته فدراسیون ها 
تشکر می کنم و باید از ظرفیت این عزیزان خوب استفاده کنیم. کسی که طبق قانون بازنشسته هست می تواند در اتاق فکر 
کنار فدراسیون باشد. رحیمی در طول خدمت خود زحمات زیادی برای هندبال کشیده و درخشان هم  بعد از بازگشت به 
جودو دوباره در این رشته طایی شدیم. داورزنی در پاسخ به این سؤال که آیا گرشاسبی، مدیرعامل پرسپولیس بازنشسته 
اســت و قرار است در مورد ایشان وزارت ورزش تصمیمی بگیرد، گفت: اجازه دهید هیئت مدیره پرسپولیس در این مورد 
اظهار نظر کند. فعا تمام تمرکز ما برای دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان است. اجازه دهید هفته آینده کار این تیم در 

آسیا تمام شود بعدا ان شاءاه هیئت مدیره تصمیم می گیرد.

داورزنی: امروز و فردا تکلیف فدراسیون کشتی مشخص می شود

کاشیما با دو گل برزیلی فاتح نبرد اول شد

شروع خوب و پایان تلخ در بازی رفت فینال آسیا
ورزشگاه آزادی آخرین امید پرسپولیس برای رسیدن به قهرمانی

صفحه ۹
یک شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

۲5 صفر ۱44۰ - شماره ۲۲۰4۲

اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان درنظر 
دارد تا نسبت به برگزاری مناقصه پروژه احداث خانه تکواندو 
شهرستان مریوان و واگذاری به پیمانکار واجدشرایط مطابق 
قانون برگزاری مناقصات و عقد قرارداد برمبنای فهارس بها 
ســال 1397 اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای 
حداقل رتبه 5 و بااتر در زمینه ابنیه در ســامانه ساجات و 
ظرفیت آزادکاری دعوت می شــود از تاریخ 97/08/9 نسبت 
به دریافت اســناد مناقصه از ســامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.
1- موضوع مناقصه: احداث خانه تکواندو شهرستان مریوان

2- نام و نشانی کارفرما: گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان واقع در خیابان پاسداران 

مجموعه ورزشی استقال
3- محل اجرای پروژه: شهرســتان مریــوان میدان نوروز 

شهرک بهاران فاز دو جنب سالن رزمی
4- مبلغ و نوع تضمین: دو میلیارد و سیصدوده میلیون ریال 
و فقط ضمانت نامه بانکی معتبر )صادره توســط بانک ها و 
موسســات مالــی دارای مجوز بانک مرکــزی( موردقبول 

می باشد.

5- محل و آخرین زمان جهت اخذ اســناد مناقصه: سایت 
ستاد ایران

6- زمــان و محل تحویل فقط ضمانت نامه: تا ســاعت 14 
روز چهارشــنبه مورخ 97/08/30 دبیرخانه اداره کل ورزش 

و جوانان.
7- زمان و محل پیشــنهاد قیمت: پیشنهاد قیمت در سامانه 
ستاد ایران بایستی تا ساعت 18 روز 30 آبان ماه ثبت گردد.
8- زمان و مکان بازگشــایی پاکت های پیشنهادی: ساعت 

10 صبح روز پنجشنبه 97/09/1 دفتر مدیریت اداره کل.
9- مدت زمان اجرای پروژه: 24 ماه شمسی.

10- برآورد ریالی پروژه: براســاس فهارس بها سال 97 و 
آخرین شاخص های اباغی 46/132/729/930 ریال.

11- پیمانکارانــی کــه دارای قرارداد با ایــن اداره کل با 
پیشــرفت فیزیکی زیر 90% درصد می باشند حق شرکت در 

این مناقصه را ندارند.
12- مدت اعتبار پیشــنهادات 3 ماه بوده و این اداره کل در 

قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
»هزینه درج آگهی 

به عهده برنده مناقصه می باشد.«

اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی استان
»آگهی دعوت به مناقصه یک مرحله ای عمومی«

آگهی حصر وراثت
آقای اکبر شهرت محمدی نام پدر: محمدحسین بشناسنامه 1178 صادره 
از اراک درخواستی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که شادروان مرحوم محمدحســین شهرت محمدی بشناسنامه 4 51 
صــادره اراک در تاریخ 95/5/13 در )اراک( اناج اقامتگاه دائمی خود فوت 
ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی با مشــخصات فوق الذکر 2. فرج محمدی 
ف محمد حسین ش.ش 908 ص اراک 3. بهزاد محمدی ف محمدحسین 
ش ش 1390 ص اراک )فرزنــدان ذکــور متوفــی( 4. مریم محمدی ف 
محمد حســین ش ش 21 ص اراک )فرزند اناث متوفی( واغیر به شــرح 

دادخواست تقدیمی کاسه 970386/14/97 تحت نظر می باشد.
اینک با انجام تشــریفات قانونــی مراتب مزبور را در یــک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و 
هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره ۲ شهرستان اهواز

مفقودی
 ســند 3 برگ ســفید کمپانــی موتورســیکلت رود وین به شــماره 
 0135N2D901989 پاک               برنگ آبی مدل 94 به شماره موتور
و شــماره شاســی N2D***135N9402548 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

۵۸۸
۵۸۴۶۹

مشخصات محکوم له: نام: جاسم نام خانوادگی: جالی فر  نام پدر: عبدالرضا
نشانی محل اقامت: خوزستان - اهواز - اول کمپلو کوی 15 خرداد نبش خ 6

مشخصات محکوم علیه: نام: مرتضی  نام خانوادگی: محتشمی منش
ــ  نشانی محل اقامت: خوزستان - اهواز پردیس روبروی پیام نور مجتمع باران بلوک 31 واحد 5  نام پدر:ـ 

محکوم به:
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 47/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/7/30 یعنی تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت اجرای حکم مبلغ 727/500 ریال بابت هزینه دادرسی و در حق خواهان صادر می دارد بعاوه نیم عشر دولتی.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه ۱۲
شورای حل اختاف اهواز )۲4۳ سابق(
هدیه نیسی

محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه:
1- ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اا به 
درخواست محکوم له بازداشت می شــود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری 
محکوم علیــه از اعام کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
نشانی: اهواز - کمپلو - نبش ناصرخسرو شمالی

شماره اجرائیه: ۹۷۱۰۴۲۶۹۴۴۰۰۰۰۹۵اجرائیه
شماره پرونده: ۹۶۰۹۹۸۶۹۴۴۰۰۰۳۹۸

آگهی اباغ
خانم بی بی ســلطان حیدریه زاده فرزند حاجی ســیدمحمدرضا به شناسنامه 
10240 صادره از یزد عیال مرحوم آقای ســیدمحمود حیدریه زاده بدینوسیله 
به اطاع می رساند در اجرای تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصاحی قانون 
ثبت بهای یک هشتم اعیانی ششدانگ پاک 7681 واقع در بخش 23 یزد 
که متعلق به شماســت طبق نظریه کارشناسی دادگســتری میبد به میزان 
1/500/000 ریال رایج جمهوری اســامی ایران تعیین گردیده اســت و به 
حســاب ســپرده این اداره ازطرف مالک فعلی واریز گردیده است. بنابراین 
جهــت وصول مبلغ فوق به این اداره مراجعــه و چنانچه مدعی تضییع حق 
خویش نســبت به مبلغ یاد شده می باشد ظرف مدت یک ماه پس از انتشار 
آگهی می توانید به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی خویش را به 
این اداره ارائه نمایید. درصورت فوت خانم بی بی ســلطان حیدریه زاده وراث 
وی می توانند با در دست داشتن مدارک قانونی و گواهی حصر وراثت جهت 
دریافت مبلغ نسبت به سهم اارث خود به این اداره مراجعه و یا طرح دعوی 

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان میبد نمایند.
هادی بیکی ده آبادی

آگهی مناقصه نوبت دوم
نام و نشــانی مناقصه گذار: استان بوشهر- شهرســتان کنگان- شهر بندر 

سیراف- شهرداری
موضوع مناقصه: زیرسازی و آسفالت و جدول کاری و موزائیک فرش کوچه ها و 

معابر شهر سیراف و اجرای کانال به طول 50 متر
تاریخ آگهی نوبت اول 97/8/9 و نوبت دوم 97/8/13

تاریخ فروش اسناد مناقصه: از تاریخ 97/8/12 تا مورخه 97/8/15
تاریخ و محل تحویل پیشــنهادات: شهرداری بندر سیراف امور قراردادها از 

97/8/19 تا مورخه 97/8/30 در ساعات اداری
تاریخ بازگشایی اسناد: مورخه 97/9/3 ساعت 12 ظهر

شرح مختصری از کار: زیرسازی و آســفالت کوچه ها معابر سیراف به مساحت 
13000 متــر مربع، جدول گذاری به طول 1500 متــر، بتن فرش کوچه ها به همراه 
مش گذاری به مســاحت 2000 مترمربع، اجرای موزائیک فرش به مساحت 300 متر 

مربع اجرای کانال بتنی مسلح با  مشخصات نقشه به طول 50 متر
برآورد اولیه: 7/440/911/549 ریال

مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 372/045/577 ریال به شــماره حساب 
0102381058006 بانک صادرات شعبه سیراف با ضمانت نامه بانکی معتبر به نام 

شهرداری بندر سیراف
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
رتبه: 5 رشته راه و داشتن گواهینامه صاحیت پیمانکار

*** هزینه چاپ آگهی به عهده پیمانکار می باشد.
روابط عمومی شهرداری بندر سیراف

برابر رأی شماره 139760326034000711، مورخه 1397/7/10 هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک همدان منطقه دو تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای فریدون رضائی فرزند محمد 
به شــماره شناسنامه 1038 صادره از همدان. در ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 40 متر 
مربع تحت پاک 175/10028 اصلی واقع در همدان حومه بخش دو خریداری مع الواســطه از 
طریق مزایده اجرای احکام دادگســتری همدان محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماهه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/7/28                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/13
موسی حنیفه
 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه دو همدان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ 
قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

م الف 2929

فدراســیون جهانی وزنه برداری به چهار نفر از ۷۹ ورزشــکاری که نمی توانند در مسابقات جهانی2018 
شرکت کنند، اجازه وزنه زدن داد.

در حالی که فدراسیون جهانی وزنه برداری )IWF( به ۷۹ وزنه بردار اجازه نداد در مسابقات جهانی ۲۰۱۸ شرکت کنند 
اما ناگهان هیئت اجرایی فدراسیون جهانی تصمیم گرفت برای چهار وزنه بردار استثنا قائل شود. در جلسه هیئت اجرایی 

با یک رای مخالف، به چهار وزنه بردار کشور میزبان یعنی ترکمنستان اجازه داده شد در مسابقات جهانی شرکت کنند.
این رای هیئت اجرایی برخاف قوانین فدراســیون جهانی است و قوانین IWF به وضوح اعام کرده فقط ورزشکاران 
واجد شرایط می توانند در مسابقات جهانی شرکت کنند. اما اکنون از ۷۹ ورزشکاری که نتوانستند دوره سه ماهه خود را 
به عنوان ورزشکار فعال در لیست آنتی دوپینگ کامل کنند، چهار نفرشان که از وزنه برداران ترکمنستان هستند، مستثنی  

و به لیست نهایی اضافه شدند.
هر چند که این چهار نفر در گروه A اوزان خود قرار ندارند و شانسی برای کسب مدال نخواهند داشت اما طبق قانون 
نباید اجازه شــرکت در مسابقات جهانی به آنها داده می شــد. عمرگلی هاندریف  )گروه C دسته ۶۱ کیلوگرم(، پیرگلی 
پیرگلیف و عزت بیک مردویف )گروه C دســته ۸۹ کیلوگرم( و اویز اویزف )گروه B دسته ۱۰۲ کیلوگرم ( نفراتی هستند 

که اجازه حضور در مسابقات جهانی به آنها داده شد.
تیم ایران به همین دلیل که ســه وزنه بردار آن ) علیرضا ســلیمانی، محمد زارعی و همایون تیموری(  دوره سه ماهه 
خودرا کامل نکرده بودند، اجازه حضور در مسابقات جهانی را نداشتند و از این رو تیم ایران با ترکیب ناقص و هشت نفره 

در مسابقات جهانی شرکت کرد.

بازی در مسابقات جهانی وزنه برداری! پارتی 

به موجب پرونده اجرائی کاسه 9300157 مورد وثیقه اول: نسبت به ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان طبقه دوم به مســاحت 138/20 متر مربع که مقدار 8/17 متر مربع از آن مســاحت 
بالکن است پاک 1660 فرعی مفروز و مجزی شده از 194 از 4 اصلی به انضمام ششدانگ 
پارکینگ پاک 1658 به مســاحت 18/27 متــر مربع واقع در طبقه همکف واقع در حومه / 
بخش یک همدان که به قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن مالکیت دارند با حدود و مشــخصات: شماًا در 9 قسمت که 
قســمتهای دوم و ششم شرقی و چهارم و هشتم غربی اســت به طول های 1/22 و 0/27و 
2/02 و 0/27 و 3/64 و 0/27 و 1/95 و 0/27 و 1/17 متــر پنجره و دیواریســت به فضای 
خیابان 12 متری و محوطه اشــتراکی جلو آپارتمان شرقًا اول بطول 1/03 متر دیواریست به 
فضای پاک 195 فرعی دوم به طول 5/45 متر دیوار به دیوار پاک مذکور سوم که جنوبی 
اســت به طول 3/05 متر چهارم به طول 2/85 متر پنجم که شمالی است به طول 3/05 متر 
درب و دیواریســت به راه پله اشــتراکی ششم به طول 4/65 متر دیوار به دیوار پاک مجاور 
مرقوم جنوبًا در ســه قسمت که قســمت دوم قوسی است به طولهای 3/15 و 4/25 و 3/49 
متر پنجره و دیواریست به محوطه اشتراکی غربًا در 9 قسمت که قسمتهای دو و شش جنوبی 
و هشــت و چهار شــمالی است به طولهای 1/30 و 0/65 و 5/81 و 0/65 و 2/22 و 0/65 و 
2/25 و 2/40 نرده و پنجره و دیواریســت به فضای خیابان 12 متری سقف با کف آپارتمان 
پشــت بام و کف با سقف آپارتمان طبقه اول پاک 1659 فرعی مشترک و تابع قانون مدنی 
اســت حدود پارکینگ شــماًا به طول 3/48 متر درب و دیواریست به محوطه اشتراکی جلو 
آپارتمان شــرقًا اول به طول 4/20 متر به راه پله اشــتراکی دوم به طول 1/05 متر تحتانی 
دیوار به دیوار به راه پله اشــتراکی )این قســمت پیش رفتگی به زیر آپارتمان طبقه همکف 
می باشــد( جنوبًا به طول 3/48 متر تحتانی دیوار به زیــر آپارتمان مذکور غربًا اول به طول 
1/05 متــر تحتانی دیوار به دیوار پارکینگ 1657 فرعی دوم به طول 4/20 متر به پارکینگ 
مزبور فاصل خط فرضی است قســمتی از سقف آن با کف آپارتمان طبقه اول پاک 1659 
فرعی و سقف قســمت پیش رفتگی با کف طبقه همکف مشترک و تابع قانون مدنی است. 
ذیل ثبت 46709 صفحه 396 دفتر 273 ثبت و سند مالکیت به نام آقای علی ظفری صادر و 
تسلیم گردیده است که طبق نظریه کارشناس رسمی به مبلغ 9/000/000/000 ریال ارزیابی 

شده است، دارای پارکینگ است.
مورد وثیقه دوم:

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه اول به مساحت 136/20 متر مربع که مقدار 2/94 متر 
مربع از آن مساحت بالکن است پاک 1659 فرعی مفروز و مجزی شده از 194 از 4 اصلی به 
انضمام ششــدانگ پارکینگ پاک 1657 به مساحت 17/61 متر مربع واقع در طبقه همکف 
واقع در حومه / بخش یک همدان که به قدر الســهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات 
طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن مالکیت دارند با حدود و مشخصات: شماًا 
در 9 قســمت که قسمتهای دوم و ششم شــرقی و چهارم و هشتم غربی است به طول های 
1/22 و 027 و 2/02 و 0/27 و 3/64 و 1/95 و 0/27 و 1/95 و 0/27 و 1/17 متــر پنجــره 
و دیواریســت به فضای خیابان 12 متری و محوطه اشــتراکی جلو آپارتمان شرقًا اول بطول 
1/03 متر دیواریســت بــه فضای پاک 195 فرعی دوم به طــول 5/45 متر دیوار به دیوار 
پاک مذکور ســوم که جنوبی اســت به طول 3/05 متر چهارم به طول 2/85 متر پنجم که 
شمالی اســت به طول 3/05 متر درب و دیواریست به راه پله اشتراکی ششم به طول 4/65 
متر دیوار به دیوار پاک مجاور مرقوم جنوبًا در ســه قســمت که قسمت دوم قوسی است به 
طول های 3/15 و 4/25 و 3/49 متر پنجره و دیواریســت و نرده اســت به محوطه اشتراکی 
غربًا در 9 قســمت که قسمتهای دو و شش جنوبی و هشت و چهار شمالی است به طولهای 
1/30 و 0/40 و 5/81 و 0/40 و 2/22 و 0/40 و 2/25 و 0/40 و 2/40 پنجره و دیواریســت 
به فضای خیابان 12 متری ســقف با کف آپارتمان طبقــه دوم پاک 1660 فرعی و کف با 

سقف آپارتمان طبقه همکف و پارکینگها و راه رو اشتراکی مشترک و تابع قانون مدنی است 
حدود پارکینگ شــماًا اول به طول 1/64 متر دیوار پخی است به خیابان 12 متری دوم به 
طول 2/38 متر درب و دیواریست به محوطه اشتراکی جلو آپارتمان شرقًا اول به طول 4/20 
متر به پارکینگ پاک 1658 فرعی فاصل خط فرضی است دوم به طول 1/05 متر دیوار به 
دیوار پارکینگ مذکور این قســمت پیش رفتگی به زیر آپارتمان طبقه همکف می باشد( جنوبًا 
به طول 3/48 متــر تحتانی به زیر آپارتمان مذکور فوقانی به دیوار آپارتمان مرقوم غربًا اول 
به طول 1/05 متر تحتانی دیواریست به خیابان 12 متری دوم به طول 3/05 متر دیواریست 
به خیابان مزبور قســمتی از سقف آن با کف آپارتمان طبقه اول پاک 1659 فرعی و سقف 
قسمت پیش رفتگی با کف طبقه همکف مشترک و تابع قانون مدنی است. ذیل ثبت 39000 
صفحه 294 دفتر 214 ثبت و ســند مالکیت به نام آقای علی ظفری صادر و تســلیم گردیده 
است که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگســتری به مبلغ 8/500/000/000 ریال ارزیابی 

شده است. مورد وثیقه سوم:
مورد وثیقه سوم:

ششــدانگ یکدستگاه آپارتمان طبقه همکف به مساحت 67/70 متر مربع پاک باقیمانده 194 
فرعی مفروز و مجزی شده از 97 از 4 اصلی واقع در حومه / بخش یک همدان که به قدرالسهم 
از عرصه و ســایر مشــاعات و مشــترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن 
مالکیت دارند با حدود و مشخصات: شماًا به طول 6/96 متر تحتانی به زیر پارکینگهای 1657 
و 1658 فرعی فوقانی دیواریست به پارکینگ پاکهای مزبور شرقًا اول بطول 1/05 متر فوقانی 
دیواریست به راه پله اشتراکی تحتانی آن جزء پارکینگ 1658 فرعی محسوب است دوم به طول 
3/05 دیوار و درب به راه پله مزبور ســوم که شــمالی است به طول 3/05 متر دیواریست به راه 
پله مزبور چهارم به طول 4/65 متر دیواریست به دیوار پاک 195 فرعی جنوبًا به طول 10 متر 
درب و پنجره و دیواریست به محوطه اشتراکی غربًا اول به طول 7/70 متر پنجره و دیواریست 
به خیابان 12 متری دوم به طول 1/05 متر فوقانی دیواریست به خیابان مزبور تحتانی آن متعلق 
به پارکینگ 1657 فرعی اســت سقف آن با کف آپارتمان طبقه اول 1659 فرعی و قسمتی از 
کف با سقف پارکینگها مشترک و تابع قانون مدنی است. ذیل ثبت 48146 صفحه 53 دفتر 285 
ثبت و سند مالکیت به نام آقای علی ظفری صادر و تسلیم گردیده است و طبق نظریه کارشناس 
رســمی دادگستری به مبلغ 3/100/000/000 ریال ارزیابی شده است موارد وثیقه فوق مجتمع 
ســه طبقه با کاربری مسکونی و بصورت سه واحد آپارتمانی تفکیک شده و مجزا است، اسکلت 
ســاختمان آجری و قدمت بنا باای 20 سال می باشد، امتیازات مجتمع شامل آب و گاز و برق 
می باشد به نشــانی همدان، کوی متخصصین، خ پرستو، نبش کوچه عندلیب، پ 79 می باشد، 
که برابر گزارش کارشــناس منتخب طبقه همکف در اختیار مستاجر و طبقات فوقانی در اختیار 
مالک اســت می باشد برابر ســند رهنی 105419 - 89/12/28 دفترخانه 2 در رهن بانک ملت 
قرار دارد. پاک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 97/8/30 در اداره اجرای اسناد 
رســمی همدان واقع در بلوار ســعیدیه باا )جنوبی( از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 
از مبالغ ارزیابی شــروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. ازم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیــز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مســترد خواهد شــد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده 
 تعطیل رســمی گردد، مزایــده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد.                                                                       تاریخ انتشار: 97/8/13
فاطمه فریادرس
3168م الف معاون اداره اجرای اسناد رسمی همدان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مورد رهن کاسه ۹۳۰۰۱5۷

محمود محمدی
تیم فوتبال پرســپولیس بازنده دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا شد تا از 
حاا همه چشم انتظار بازی برگشت باشند؛ دیداری که شنبه هفته آینده ۱۹ آبان 

ماه مقابل دیدگان حداقل ۸۰ هزار تماشاگر برگزار می شود.
با توجه به شکست دو بر صفر در بازی رفت، پرسپولیس در دیدار برگشت باید 
با اختاف سه گل به برتری برسد تا برای نخستین بار فاتح جام قهرمانی باشگاه های 

آسیا شود؛ جامی که آخرین بار، ۲۷ سال قبل پاس توانست آن را باای سر ببرد.
پیش از بازی تصور می شد که پرسپولیس کار سختی برابر کاشیما دارد اما روند 
بازی در دقایق ابتدای حکایت از برتری نسبی پرسپولیس داشت. حادثه ویژه بازی 
در همان ابتدای کار یعنی دقیقه چهار رقم خورد، جایی که علی علیپور می توانست 
بــا یک بغل پای مطمئن دروازه میزبان را باز کند ولی نبود تجربه و دقت کافی در 
زدن ضربه آخر، موجب شد پرسپولیس از رسیدن به گل محروم شود؛ گلی که برای 

بازی برگشت ارزش باایی داشت.
تا دقیقه ۲۰، به جای آنکه فشار روی تیم پرسپولیس باشد، متوجه کاشیما بود 
و به همین علت هم روی هر ارســال – به ویژه کرنرها - نظم خط دفاعی این تیم 

به هم می ریخت.
اما با گذشت زمان و تسلط بازیکنان کاشیما روی توپ و میدان، فوتبال تاکتیکی 
این تیم تازه خودش را نشــان داد، هر چند کاشیما مجالی پیدا نکرد که در همان 

نیمه اول به گل برسد.
در نیمه دوم با افت شــدید بدنی پرســپولیس و تعویض اشتباه برانکو)بیرون 
کشــیدن احمد نورالهی و آمدن امید عالیشاه( فشار کاشــیما روی دروازه نماینده 
فوتبال ایران بیشتر شد. نتیجه این فشار مضاعف، کار فوق العاده لئو سیلوا در دقیقه 
۵۷ بود. او بر خاف تصور بازیکنان پرسپولیس، به جای آنکه توپ را به جناح راست 
تیم خودش ببرد به عمق خط دفاعی زد و با شوتی دقیق دروازه بیرانوند را باز کرد.

با توجه به افت بدنی بازیکنان، شــاید منطقی تر آن بود که پرسپولیس بعد از 
این گل بازی را می بست، یعنی بازیکنان به صورت فشرده مقابل خط دفاعی تجمع 
می کردند تا حداقل با یک گل خورده ژاپن را ترک کنند ولی برانکو این کار را انجام 
نداد. او غافل از تغییر تاکتیک تیم مهمان با همان روش نیمه اول به بازی ادامه داد 

تا تیمش گل دوم را هم دریافت کند.
کادرفنی کاشــیما با آگاهی کامل از ضعف فنی شایان مصلح، تمام برنامه های 
هجومی خود را به ســمت چپ خط دفاعی پرسپولیس برد، آنقدر از این سمت به 

دروازه بیرانوند فشار آورد تا در نهایت به دو گل برسد.
نماینده ژاپن با فوتبال منظم خود می توانســت به گل سوم هم برسد اما این 
گونه نشد تا امیدهای پرسپولیس برای بازی برگشت زنده بماند. در بازی برگشت کار 
برای پرسپولیس سخت است ولی با برطرف نمودن اشتباهات تاکتیکی و بهره مندی 

از حمایت هزاران تماشاگر می توان به برتری برابر کاشیما خوش بین بود. 
اگر بازی رفت به خوبی از ســوی مربیان پرســپولیس آنالیز شود، آنها متوجه 
می شــوند که خط دفاعی کاشــیما آنقدرها هم که تصور می شد، نظم نداشت. در 
۲۰ دقیقه ابتدایی بازی دیروز، با هر ارسال بازیکنان پرسپولیس خط دفاعی حریف 
آشفته می شد و اگر تیزهوشی نفراتی مثل علیپور بود، پرسپولیس به گل هم می 

رسید.
سرعت انتقال توپ از دفاع به حمله نزد بازیکنان ژاپنی بااست؛ حداقل خیلی 
بااتر از بازیکنان ماست. اگر حمات پرسپولیس در بازی برگشت بی هدف و به قول 
معروف کور باشد، احتمال باز شدن دروازه بیرانوند است که در این صورت باید رسما 

با رویای فتح جام پس از نزدیک به سه دهه خداحافظی کرد. 
پس پرسپولیس برای بردن بازی برگشــت و در نهایت قهرمانی در آسیا، اول 
از همه باید احساسات را کنار بگذارد و یک فوتبال با برنامه و منطقی را به نمایش 
بگذارد. با برنامه یعنی اینکه در درجه اول اولویتش بســته نگه داشــتن دروازه اش 
باشــد و بعد از آن تمام تمرکــزش را روی گرفتن میانه میدان و اجرای برنامه های 
هجومی اش بگذارد. برنامه های هجومی می تواند شــامل ارسال  از جناحین، ضربات 
شــروع مجدد و فشار بر عمق خط دفاعی حریف برای رسیدن به گل باشد. تردید 
نباید داشــت که اگر پرسپولیس  زود به گل برسد، کارش برای زدن گلهای دوم و 

سوم راحت تر می شود.

کارهایی که باید پرسپولیس 
برای فتح جام انجام دهد!

ضربه آزاد

اعضای تیم ملی کاراته ایــران برای حضور در 
رقابت های قهرمانی جهان بامداد دیروز تهران را به 

مقصد مادرید اسپانیا ترک کردند.
بیســت و چهارمین دوره رقابت هــای کاراته قهرمانی 
جهان ســه شنبه ۱۵ آبان ماه با حضور ۱۱۱۷ کاراته کا از 
۱۴۰ کشور جهان به میزبانی اسپانیا در سالن »ویزینک« 

شهر مادرید آغاز می شود. 
اعضــای تیم ملی کاراته ایران در دو گروه بانوان و آقایان و در چهار بخش کاتا و کومیته تیمی و انفرادی صبح دیروز 

تهران به مقصد رم ایتالیا ترک کرد و پس از توقفی کوتاه راهی مادرید شد. 
ترکیب تیم اعزامی کشورمان بدین شرح است: بازیکنان بخش کومیته تیمی و انفرادی مردان: ذبیح اله پورشیب، امیر 
مهدی زاده، هامون درفشــی پور، بهمن عســگری، سجاد گنج زاده، علی اصغر آسیابری، مهدی خدابخشی، صالح اباذری، 

سامان حیدری. بازیکنان بخش کاتا تیمی و انفرادی مردان: علی زند، ابوالفضل شهرجردی و میاد دلیخون.
بازیکنان بخش کومیته تیمی و انفرادی بانوان: پگاه زنگنه ، فاطمه چااکی، رزیتا علیپور، حمیده عباســعلی و ســارا 

بهمن یار.
بازیکنان بخش کاتا تیمی و انفرادی بانوان: الناز تقی پور، نجمه قاضی زاده، شادی جعفری، فاطمه صادقی)انفرادی(.

محســن آشوری، دبیر فدراسیون و مدیر ســازمان تیم های ملی به عنوان سرپرست تیم مردان و افسانه باقری، نایب 
 رئیس  بانوان به عنوان سرپرســت تیم ملی بانوان و مســعود رهنما به عنوان مشــاور فنی تیم فوق را همراهی می کنند. 

رقابت های کاراته قهرمانی جهان طی روزهای ۱۵ تا ۲۰ آبان ماه برگزار خواهد شد.

سفر تیم ملی کاراته به اسپانیا برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان



قتل با اسلحه شکاری
ســاری – خبرنگار کیهان: مدیرکل پزشــکی قانونی مازندران از قتل پسر 

جوان ۲۵ ساله با اسلحه شکاری در بابل خبر داد. 
عباسی افزود: جوان ۲۵ســاله براثر شلیک اسلحه شکاری در بابل به قتل 
رسید.وی با بیان اینکه معاینات و کالبدشکافی روی جسد این فرد جوان انجام 

شد، افزود: پرونده برای رسیدگی به دادگستری مازندران ارسال شد.
سرقت اینترنتی

زاهدانـ  خبرنگار کیهان: سرپرست فرماندهی انتظامی زابل گفت: با تاش 
پلیس فتا عامان برداشت غیرمجاز یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریالی از حساب 

یک شهروند در »زابل« شناسایی و دستگیر شدند.   
ســرهنگ منصور قزاقی، افزود: کارشناسان پلیس فتا پس از بررسی دقیق 
اظهارات مالباخته و ســرنخ های به جامانده، متهم را که متصدی یک فروشگاه 
لوازم خانگی اســت، شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر کردند.  وی اضافه 
کــرد: متهــم در بازجوئی های به عمــل آمده در مواجهه با ادله و مســتندات 
دیجیتالی به دســت آمده به برداشت غیرمجاز با همکاری شریک خود اعتراف 
کرد.  وی با  اشاره به دستگیری همدست متهم بیان کرد: متهمان در این پرونده 
که مالک یک فروشگاه لوازم خانگی هستند در غفلت مالباخته هنگام خرید با 

ایجاد رمز دوم اقدام به برداشت غیرمجاز کردند. 
مرگ 3 مسافر

سوادکوه – فارس: رئیس جمعیت هال احمر سوادکوه از کشته  شدن یک 
مرد و دو زن در تصادف کامیون با پراید در منطقه سر چمن فیروزکوه خبر داد. 
وحید متانی، با بیان اینکه جراحات و صدمات شــدید حادثه  دیدگان براثر 
برخورد ســواری پراید با یک دستگاه کامیون تانکر منجربه فوت راننده خودرو 
پراید و دو نفر از سرنشــینان آن در دم شد، افزود: پس از رهاسازی و قراردادن 
در کیســه جسد، جنازه ها تحویل مقامات مسئول شــد و دو نفر از مصدومان 
خودرو پراید توسط اورژانس ۱۱۵ گدوک به بیمارستان امام خمینی فیروزکوه 

انتقال داده شدند.
رد رشوه

ســرویس شهرستانها: رئیس بازرسي اســتان بوشهر از صحت عمل مامور 
وظیفه شناس سروان علی صیادنیا و رد رشوه ۱۰میلیون ریالي خبر داد. 

سرهنگ »ســیداحمد موسوی« اظهار داشــت: مامور انتظامی شهرستان 
جم حین رســیدگي به پرونده واژگوني یک دســتگاه خودرو پیشــنهاد رشوه 
۱۰میلیــون ریالي را رد کرد.وی گفت: راننده خودرو قصد داشــت با پرداخت 
رشوه صورتجلسه حادثه واژگونی را تغییر دهد تا بتواند از شرکت بیمه خسارت 

دریافت کند.
قاچاق گازوئیل

مراغــه – فارس: فرمانده انتظامی مراغه گفت: ۵۰ هزار لیترگازوئیل قاچاق 
درشهرستان مراغه کشف و ضبط شد. 

رضا اصانی فر، گفت: این مقدار ســوخت با تاش ماموران مبارزه با قاچاق 
کاا از یک محل دپو در حاشــیه شهر کشف و ضبط شده است.وی افزود: افراد 
ســودجو این مقدار گازوئیل را در ســه مخزن ذخیره و قصد داشتند آن را به 
مناطق مرزی کشــور انتقال دهند که با شناسایی محموله مورد نظر و ورود به 
موقع از انتقال آن جلوگیری شد.وی اضافه کرد: در این زمینه یک نفر متخلف 
دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده است.اصانی فر، ارزش 

محموله کشف شده را بیش  از یک میلیارد ریال اعام کرد.
آتش در جنگل

ســاری – تسنیم: بخشــدار امامزاده عبداه آمل گفت: آتش سوزی جنگل 
منطقه سنگ درکا بخش امامزاده عبداه مهار شد. 

ســیدعلی علوی اظهار داشت: با سهل انگاری مســافران با ایجاد آتش دو 
درخــت در منطقه جنگلی ســنگ درکا دچار حریق شــد.وی ادامه داد: این 
حریق گســترش پیدا کرد و به بخشی از این منطقه آسیب رساند.علوی افزود: 
خوشــبختانه با ورود آتش نشانی شهرداری امامزاده عبداه، نیروهای مردمی و 
امدادی این آتش مهار شد. شناسایی دقیق خسارت این حریق در دست بررسی 

است.
قاچاق چاقو

اراک – خبرگزاری صدا و ســیما: رئیس  پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
اســتان مرکزی گفت: محموله چاقوهای قاچاق در محورهای مواصاتی استان 

مرکزی کشف شد.
حســینی افزود: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاا و ارز آگاهی استان در 
تحقیقاتي از تردد یک دستگاه کامیون حامل کاای قاچاق در سطح محورهای 
مواصاتی استان باخبر شده و بافاصله برنامه ریزي ازم برای شناسایی و توقیف 
آن  را آغاز کردند.وی با  اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شد، ادامه 
داد: مأموران در بازرســي از کامیون توقیفی موفق به کشف محموله چاقو، فاقد 

مدارک معتبرگمرکی به ارزش دومیلیارد ریال شدند.
طوفان در زابل

زاهدان – ایســنا: معاون استاندارسیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه زابل 
گفت: طوفان و شــرایط بحرانی در منطقه سیستان باعث شد نه تنها مدارس 
در تمامی مقاطع تحصیلی بلکه ادارات وسازمان های دولتی، دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی اســتان تعطیل اعام شوند و فقط مراکزخدماتی، درمانی و امداد 

رسانی به دلیل شرایط بحرانی در آماده باش به سر برند.
غامرضــا گنجی، افزود: تعداد کل بیمارانی کــه به مراکزخدمات درمانی، 

اورژانس و بیمارستان ها مراجعه کرده اند ۸۵ نفر بوده اند.
وی ادامه داد: ازتعداد کل بیماران مراجعه کننده، ۳۱ نفر بستری و ۵4 نفر 

بصورت سرپایی درمان شده اند.
نجات2 شناور

بوشهر – باشگاه خبرنگاران جوان: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
گفت: دو شناور مفقود شده یدک کش و بارج در پایش هوایی پیدا شد. 

ســیاوش ارجمندزاده، با  اشاره به مفقود شــدن یدک کش مونا 7 و بارج 
تکاور۲ اضافه کرد: این دو شناور که بر اثر وزش طوفان و مواج شدن خلیج فارس 
ناپدید شده بودند به مرکز جست وجو و نجات دریایی بوشهر اطاع رسانی شد.

وی با بیان اینکه شناور ناجی ۱۸ در کنار دو شناور مفقودی یافته شده پهلو 
گرفته است تصریح کرد: این شــناورها به سبب خرابی ژنراتور و از کار افتادن 
موتور اصلی دچار اضطرار شدند و از شش نفر سرنشین این شناورها چهار نفر به 
سبب وضعیت نامساعد جسمانی با لنج عبوری به بندر عامری انتقال داده شدند 
و دو نفر سرنشین دیگر با تاش ناجی ۱۸ به سامتی به  لنگرگاه منتقل شدند.

صفحه 10
یک شنبه 1۳ آبان 1۳۹۷

۲۵ صفر 1۴۴0 - شماره ۲۲0۴۲
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

رستوران  یک  غذای  در  گوشت  یافتن 
مخصوص گیاهخواران در تایلند سرنخ وقوع 

یک جنایت وحشتناک بود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، اوایل 
این هفته هنگامی که مشــتریان یک رستوران 
مخصوص گیاهخــواران در تایلند در غذای خود 

تکه های گوشــت یافتند، نمی دانستند سرنخ چه جنایت وحشتناکی را بدست 
آورده اند. شکایت آنها از مسئوان محلی به دلیل پخت گوشت در یک رستوران 
مخصوص گیاهخواران پرده از یک جنایت هولناک برداشــت. تحقیقات انجام 
شــده مشخص کرد که گوشت پیدا شــده در داخل غذا نه تنها گوشت خوک 
یا گاو نبوده بلکه در واقع گوشــت انسان بوده است.ماموران پلیس تایلند حین 
تحقیقات متوجه خون پاشیده شــده روی دیوار و همچنین تکه های گوشتی 
شــدند که روی زمین افتاده بود. بدتر از آن ماموران پلیس جسد یک مرد ۶۱ 
ســاله را در داخل مخزن یک فاضاب پیدا کردند. در تحقیقات بعدی مشخص 
شد که فردی که جسد او در رستوران پیدا شده یکی از مشتریان دائم رستوران 
بوده اســت. “پراســیت اینپاتوم” آخرین بار در ۲۱ اکتبر به همراه برادرش در 
این رســتوران در حالی که سرگرم مصرف مشروبات الکلی بودند، دیده شدند. 
بنا به گزارش رســانه های محلی ظاهرا این مرد با صاحب رســتوران درگیری 
لفظی پیدا کرده و در این درگیری این مرد ۶۱ ساله دچار جراحت شدید شده 
و جانش را از دســت داده بود.طی این درگیری ســر این مرد به جسم سختی 
برخــورد کرده و همچنین او در ۶ نقطه از شــکم و پاهایش مورد اصابت چاقو 
قرار گرفته بود. پس از وقوع این قتل ظاهرا صاحب رستوران با تکه تکه کردن 
بدن او و خوراندن آن به مشــتریان قصد داشــت تا از شر جسد مقتول خاص 
شــود. هنوز از سرنوشت برادر مقتول که با او در رستوران حضور داشته خبری 
منتشر نشده است. مشــخص نیست آیا مشتریان رستوران از گوشت بدن این 

مرد خورده بودند یا خیر.

پخت 
گوشت انسان 
در رستوران 
گیاهخواران! 

پس از به قتل رسیدن یک دختر نوجوان 
۱3 ساله بر سر »اختاف طبقاتی« در یکی از 
ایالت های جنوبی هند، پلیس این کشور از 
افزایش نگرانی ها نســبت به خشونت های 
مربوط به طبقات مختلف اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته مردی از ایالتی 
در هند که مدعی است طبقه اجتماعی بااتری دارد، پس از آنکه دختر نوجوانی 
از قبول این برتری های اجتماعی سرباز زد، او را گردن زد.پلیس هند با اذعان به 
اینکه قتل این دختر به شدت وحشیانه صورت گرفته، اعام کرد متهم دستگیر 
شده و تحقیقات ازم در حال انجام است. خشونت های اجتماعی از سال ۱۹۸۹ 
میادی تاکنون در هند رواج دارد.در نظام اجتماعی پیچیده هند افراد بر اساس 
“کاست ها” یا طبقات مختلف اجتماعی طبقه بندی شده و کاست  های پایین تر که 
به عنوان »دالیت« شناخته می شوند، از محروم ترین طبقات اجتماعی در هند به 
شمار می روند. دالیت ها در جامعه هند اغلب به دلیل تبعیض و سوءاستفاده های 
نظام مند حق تحصیل و اشتغال خود را از دست می دهند.کارشناسان می گویند 
به رغم قوانین متعدد و احکام دادگاهی که سعی در فراهم آوردن شرایط یکسان 
برای این افراد داشــته، تعصبات عمیق و ریشــه دار در جوامــع هند بارها مانع 
پیشرفت آنان شده اســت.طبق آمارهای اداره ملی جرم هند، تعداد کل جرایم 
علیه طبقات اجتماعی پایین  تر در سال ۲۰۱۶ میادی بیش از 47هزار مورد بوده 
است. به گفته یک محقق جنایات علیه زنان در خشونت های طبقات اجتماعی در 
بســیاری موارد این اقدامات به عنوان »جرایم معمولی« گزارش می شوند و تنها 
۵ تا ۸ درصد از این جرایم به عنوان جرایم مربوط به اختاف طبقات اجتماعی 
مطرح می شود.در اوایل ســال جاری میادی )۲۰۱۸(، دیوان عالی کشور هند 
ماده ای مهم از قوانین مربوط به جرایم طبقات اجتماعی را تغییر داد. طبق این 
قانون پلیس نمی تواند شخصی را که به جرم خشونت علیه افراد طبقات پایین تر 

جامعه متهم شده است، بافاصله دستگیر کند. 

نگرانی ها نسبت 
به خشونت های 

قومی در هند

یک جزیره کوچک در شــمال ژاپن به 
شکل مرموزی ناپدید شده است.

این جزیره که »اســامبه هاناکیتا کوجیما« 
نام دارد، در ســال ۱۹۸7 کشف و به قلمرو ژاپن 
افزوده شده بود. ارتفاع متوسط این جزیره کوچک 
از سطح آب حدود ۱/4 متر بود و تا پیش از این از 

دماغه شمالی ترین جزیره ژاپن یعنی هوکایدو دیده می شد، اما مدتی است که 
دیگر در آن منطقه دیده نمی شود.یکی از مسئوان مرزبانی ژاپن به خبرگزاری 
فرانسه می گوید بعید نیست عناصر طبیعی این جزیره را تخریب کرده باشند. 
وی می گوید با ناپدید شــدن این جزیره آب های ســرزمینی ژاپن نیز به مقدار 
بسیار کمی تغییر می کند.ژاپن معموا روی جزایر کوچک خود حتی در دورترین 
نقاط ســرمایه گذاری می کند زیرا از آنها به عنوان پایگاه هایی برای حراست از 
آب های سرزمینی خود بهره می برد. در این میان جزیره مرجانی اوکینوتوری در 
یکی از اقصی نقاط اقیانوس آرام، برای این کشور اهمیت بسیاری دارد.ژاپن بر 
سر مالکیت چند جزیره کوچک با همسایگان خود از جمله کره جنوبی و چین 
اختاف دارد.اما این کشور در مجموع بیشتر به جای آنکه جزیره گم کند، شاهد 
پیدایش جزیره بوده اســت. در سال ۲۰۱۵ یک خشکی به شکل باریکه ای به 
طول ۳۰۰ متر در نزدیکی سواحل هوکایدو پدیدار شد. در سال ۲۰۱۳ نیز یک 
جزیره آتشفشــانی در فاصله حدود هزار کیلومتری جنوب توکیو و در نزدیکی 
جزیره دیگری سر از آب برآورد و مساحت آن همچنان در حال افزایش است.

یک جزیره 
در ژاپن 
گم شد

خوراک انگواس یا همان بچه مارماهی 
غذای گرانقیمتی است که مزه خاصی ندارد، 

اما با این حال طرفداران زیادی دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، انگواس 
یا همان بچه مارماهی به زبان اســپانیایی ها یکی 
از گران قمیت ترین غذاهایی اســت که مردم این 

کشــور به آن بسیار عاقمند هســتند و علت این همه توجه مشتریان به این 
غذای نه چندان خوش ظاهر و طعم را کســی نمی داند. به گفته مردم اسپانیا 
این غذا در گذشته های دور به عنوان غذایی برای خوک ها استفاده می شد، اما 
به مرور زمان به یک غذای گرانقیمت و اکچری در رســتوران های این کشور 
مورد استفاده قرار گرفت که مردم عادی کمتر به سراغ آن می روند و بیشتر نظر 
ثروتمندان را به خود جلب کرده است.اکنون قیمت این غذا ۱۲۰۰ یوروست و 
در رســتوران های شیک و بزرگ سرو می شود. این خوراکی با وجود این قیمت 
باا طعم خاصی هم ندارد. »رادریگو گارسیا فونسکا« که یک سرآشپز اسپانیایی 
در رستوران مادرید است، گفت: خود من برای چنین غذایی هیچ وقت اینقدر 
هزینــه نمی کنم، چرا که نه مزه جالبــی دارد و نه ظاهر زیبایی، به عقیده من 

حتی کاهو در برابر این خوراکی خیلی بهتر است!

غذایی قیمتی 
که مزه خاصی 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی شماره ۴۴۷۵۵/پ ر پ همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران ندارد!
هواپیمائی جمهوری اسامی ایران »هما« 

)تأمین نیروی انسانی(
هواپیمائی جمهوری اسامی ایران در نظر دارد نسبت به انتخاب 
پیمانکاران ذیصاح پس از ارزیابی کیفی و برگزاری مناقصه اقدام نماید.

1- نوع مناقصه: عمومی- یک مرحله ای )فشرده(
2- مناقصه گزار: هواپیمایی جمهوری اسامی ایران به آدرس تهران- 

فرودگاه مهر آباد- ادارات مرکزی »هما«
3- موضوع مناقصه: انجام کلیه امور به شرح ذیل در برخی از بخش ها 
امام خمینی)ره( و  ادارات مرکزی تهران، فرودگاه  و واحدهای مستقر در 

برخی شعب »هما« در شهرستانها
- امور مربوط به پذیرش، محاسبه و کنترل اسناد بیمه درمانی کارکنان

- خدمات آموزشی و کمک آموزشی
- کلیه امور خدماتی، تاسیساتی و برقی مربوط به مرکز تفریحی، فرهنگی 

»هما« در شهرستان رامسر
- ارائه کلیه خدمات مربوط به مجموعه استخر و سونای مرکز تفریحی، 

فرهنگی و ورزشی »هما«
- انجام بخشی از امور مربوط به خدمات بازرگانی از قبیل فروش بار و 
مسافر و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص »هما« در ادارات مرکزی 

مهرآباد، شعبه اردبیل و بندرعباس
- انجام خدمات مربوط به کنترل پرواز- دیسپچر و سایر امور مرتبط با 

آن به تشخیص »هما«
- انجام کلیه امور مربوط به محاسبه و کنترل و رسیدگی به اسناد مالی و 

سایر امور مرتبط با آن به تشخیص »هما«.
- انجام کلیه امور مربوط به محاسبه و بررسی قیمت تمام شده و سایر 

امور مرتبط با آن به تشخیص »هما«.
در  مستقر  کارکنان  امور  مجموعه های  به  مربوط  امور  کلیه  انجام   -
ایستگاه های امام خمینی)ره(، مهرآباد و شعبه مشهد و سایر امور مرتبط 

با آن به تشخیص »هما«.
همایش ها،  و  مراسم  برگزاری  تشریفات،  به  مربوط  امور  کلیه  انجام   -
شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، تهیه و تأمین اقام تبلیغاتی، 
به  آن  با  مرتبط  امور  سایر  و  محیطی  تبلیغات  امور  انجام  و  هماهنگی 

تشخیص »هما«.
- انجام کلیه امور مربوط به فعالیت در اتاق استریل و انجام امور دفتری 
مرکز  در  طبی  تشخیص  آزمایشگاه  به  مربوط  امور  همچنین  بایگانی  و 

پزشکی هوایی و سایر امور مرتبط با آن به تشخیص »هما«.

4- مدت قرارداد: یک سال شمسی )از 97/10/1 لغایت 98/9/30(
مهرآباد-  فرودگاه  تهران-  پیشنهادات:  ارائه  و  خرید  محل   -5
ادارات مرکزی »هما«- ساختمان پشتیبانی- واحد امور پیمان و رسیدگی 

پشتیبانی اطاق 301- تلفن های تماس: 46624145- 46624430
6- نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان می توانند جهت دریافت 

اسناد مناقصه به هر یک از طریق ذیل اقدام نمایند.
الف: از تاریخ 97/8/13 لغایت روز یکشنبه مورخ 97/8/27 طی ساعات 
اداری )ساعت 9 صبح الی 15 بعدازظهر( با در دست داشتن معرفی نامه 
به همراه کپی برابر اصل گواهی نامه صاحیت پیمانکار در رسته تامین 
نیروی انسانی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فیش واریزی 
بانکی به مبلغ 100/000 ریال به حساب سیبا شماره 0105705989006 
بانک ملی ایران به نام شرکت هواپیمائی جمهوری اسامی ایران اقدام 

نمایند. )پنج شنبه ها تعطیل می باشد(
http://iets.mporg.ir ب- از طریق شبکه اطاع رسانی اینترنتی

7- مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 
97/9/10

8- تاریخ و محل گشایش پاکات: ساعت 11 صبح روز دوشنبه 
مورخ 97/9/26 در اطاق جلسات ساختمان پشتیبانی

9- میزان تضمین فرآیند ارجاع کار: برابر  1/927/643/000ریال 
)به شرح مندرج در بند 7 برگ شرایط(

10- میزان تضمین انجام تعهدات: ȅ10 مبلغ پیشنهاد قیمت
سایت  طریق  از  مناقصه  اسناد  تهیه  به  نسبت  که  مناقصه گرانی   -11
)http://iets.mporg.ir( اقدام می نمایند می بایست در زمان ارائه 
پیشنهادات مالی، کپی برابر اصل گواهینامه صاحیت پیمانکار در رسته 
از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به  انسانی صادره  تامین نیروی 
واحد امور پیمان و رسیدگی ارائه نمایند. در غیر این صورت از پذیرش 

پیشنهادات خودداری خواهد شد.
توضیحات:

- رعایت کلیه شرایط عمومی و خصوصی مندرج در اسناد مناقصه الزامی 
است.

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 http://iets.mporg.ir  به سایت بیشتر  اطاعات  برای کسب   -

مراجعه گردد.

م الف 2659

سرویس شهرستانها: 
فرمانده انتظامي اســتان فارس از کشف شش هزار و 68۱ کیلوگرم 
انواع موادمخدر در مهر ماه ســال جاري خبــر داد و گفت: این میزان 
کشفیات نسبت به مدت مشابه ســال قبل، 23۱ درصد افزایش داشته 

است. 
ســرتیپ »احمد علي گودرزي« افزود: ماموران انتظامي فارس در راســتاي 
مقابلــه با موادمخــدر و برخورد با ســوداگران و قاچاقچیان و بــا انجام اقدامات 
شــبانه روزي و اطاعاتي در مهر ماه ســال جاري، ۸7 دســتگاه خودرو سبک و 

سنگین حامل مواد مخدر را در محورهاي مواصاتي شناسایي و توقیف کردند.
وي با اشاره به انهدام پنج باند مواد مخدر طي این مدت، افزود: در این راستا 
یک هزار و ۶7۸ متهم شامل قاچاقچي، معتاد، حمل کننده، نگهدارنده دستگیر و 

یک هزار و ۵۳4 فقره پرونده تشکیل و به مراجع قضائي ارسال شده است.
ســرتیپ گودرزي گفت: از ابتداي ســال جاري تاکنون بالغ بر ۳۰ تن مواد 
مخدر در اســتان کشف شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد 

افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری سه سارق 
مســلح که دو و نیم کیلوگرم طا را از یک طافروشی در شهر اصفهان 

سرقت و متواری شده بودند، خبر داد. 
ســرتیپ»مهدی معصوم بیگــی« گفت : حــدود ۲۰ روز پیــش کارآگاهان 
پلیس آگاهی اصفهان از ســرقت دو کیلو و ۵۰۰ گرم طا از یک طافروشــی در 
شــهر»اصفهان« مطلع شــدند و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار 

قراردادند.
وی افزود: در بررسی های به عمل  آمده مشخص شد سه سارق مسلح با صورت 
پوشیده وارد یک طافروشی شده  و پس از ضرب  و جرح فروشنده طاها را سرقت 

و متواری شده اند.
وی اضافه کرد: کارآگاهان موفق شــدند هر سه سارق را که غیربومی بودند 
شناسایی و با اعزام سه اکیپ عملیاتی در سه شهر مختلف آنها را دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه سارقان طاهای مسروقه را به مبلغ شش 
میلیارد ریال به یک مالخر در اســتان تهران فروخته بودند، بیان داشــت : کلیه 
حســاب های سارقان مسدود و یک دستگاه سواری پارس و یک کامیونت ایسوزو 

که از فروش طاها خریداری شده بود نیز توقیف شد.

محموله  سه  گمرک  ماموران 
را قبل  نوع تریاک  از  مواد مخدر 
از ترانزیت به اروپا توقیف کردند. 
به گزارش خبرگــزاری فارس از 
تبریز، مامــوران گمرک بازرگان طی 
ســه عملیات موفق به کشف بیش از 

۵۱ کیلوگرم تریاک شدند.
یاب گمرک   تیم سگ های مواد 
جمهوری اسامی ایران اخباری مبنی 
بر جاســازی مواد مخــدر در چندین 
محمولــه صادراتی دریافــت و برای 
شناسایی و کشف این محموله ها اعزام 

شدند.
در محمولــه اول ۹ کیلو و ۵۰۰ 
گرم شــیره تریــاک به طرز بســیار 
ماهرانه ای لفاف پیچ شده و با پوشش 
ادویــه و کاربــن در داخــل لولــه و 
قوطی های پروفیل و کف یک دستگاه 
دیزی ساز صادراتی جاسازی شده بود 
که توســط ماموران گمرک کشف و 

ضبط شد.
در محمولــه دوم ۳۲ کیلوگــرم 

تریاک در داخل چهار دســتگاه تنور 
نانوایــی کــه در حال خــروج از مرز 
بازرگان بود شناســایی و کشف شد. 
به دنبال این کشــفیات جاسازی ۱۰ 
کیلوگرم تریاک به روش مشــابه در 
داخــل لوله و پروفیل یک دســتگاه 

پخت نان شناسائی و توقیف شد.
مقصد این سه محموله کشورهای 
اتریش، آلمان و انگلستان بوده است. 
تمام مواد مخدر کشــف شده در این 
ســه عملیات همراه با مســتندات و 
کااها پس از تنظیم صورتجلســه در 
اختیار پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا 

قرار گرفته است.
ازم بــه ذکر اســت کــه برخی 
تجاری  محموله هــای  راننــدگان  از 
صادراتی، وارداتی و ترانزیتی با وجود 
اینکه از جاسازی انواع مواد مخدر در 
بوده اند،  بی اطــاع  محموله ها  داخل 
در خارج از مرزها به اتهام جاســازی 
مواد مخدر شناسایی و به حبس های 

طوانی مدت محکوم شده اند.

خوزســتان  انتظامی  فرمانده 
گفت: چهار سارق مسلح که جمعه 
شب یک پلیس وظیفه را در اهواز 
صحنه  از  و  رســانده  شهادت  به 
با تاش ماموران  متواری شــدند 

انتظامی اهواز دستگیر شدند. 
ســرتیپ حیــدر عبــاس زاده در 
گفت و گــو با ایرنا اظهار داشــت: محل 
اختفــاء ایــن ســارقان در یکــی از 
کار  با  اهــواز  شهرســتانهای همجوار 
کارشناسی و تخصصی پلیس شناسائی 
و در کمتر از پنج ســاعت این سارقان 

دستگیر شدند. 
وی اضافــه کــرد: دو نفــر از این 
ســارقان از ناحیه گردن و بازو جمعه 
شب توسط پلیس مجروح شده بودند. 
وی ادامه داد: پلیس تحقیقات خود را 

از این سارقان آغاز کرده است. 
خوزســتان  انتظامــی  فرمانــده 

همچنین اظهار داشــت: جمعه شــب 
مامــوران  دقیقــه  و ۳۰  ســاعت۲۱ 
کانتری ۲7 حین گشــت زنی به یک 
دســتگاه خــودروی پــژو 4۰۵ و یک 
دستگاه پراید پاک مخدوش مشکوک 
شده که دستور ایست را صادر کردند. 
عباس زاده، افــزود: پس از توقیف یکی 
از خودروهــا چهار سرنشــین خودرو 
بافاصله به ســمت ماموران تیراندازی 
کردند که با آتش متقابل پلیس روبرو 
شدند.وی اظهار داشت: در این درگیری 
سرباز وظیفه »مهرزاد خیری« به درجه 
رفیع شهادت نائل و ستوان دوم »ابراهیم 
عبیات« نیز به صورت سطحی مجروح 
شد. وی ادامه داد: در این درگیری سه 
نفر ازسارقان مسلح مجروح که یکی از 
آنان در صحنه درگیری دستگیر شده و 
دو دســتگاه خودروی سرقتی توقیف و 

ابزارسرقت از آنان هم کشف شد.

کشف 6 تن و 681 کیلو موادمخدر در فارس

سارقان طافروشی اصفهان دستگیر شدند

توقیف محموله مواد مخدر 
در گمرک بازرگان

شهادت مامور انتظامی 
در درگیری با سارقان مسلح

رئیس  هال احمر شهرستان های مینودشت و گالیکش گفت: واژگونی اتوبوس مشهد - ساری در شرق 
گلستان 32 مصدوم برجای گذاشت. 

محمدرضا ایستری در گفت و گو با ایرنا گفت: این حادثه در حد فاصل شهرهای گالیکش و مینودشت و در محدوده 
روستای پرسه سو حدود ساعت شش صبح روز شنبه رخ داد.

وی افزود: ۳۲ مصدوم این حادثه به وســیله آمبوانس های اورژانس ۱۱۵ و هال احمر شهرستان های مینودشت و 
گالیکش به بیمارستان های فاطمه الزهرا)س( مینودشت و شهید مطهری گنبد انتقال یافتند.

به گفته ایستری سه نفر از مصدومان که پس از واژگونی اتوبوس، در داخل آن گرفتار شده بودند با تاش نیروهای 
امدادی هال احمر نجات یافته و به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس  هال احمر شهرســتان های مینودشــت و گالیکش به نقل از پلیس راه مینودشت علت این حادثه را انحراف 
اتوبوس از جاده به سمت راست و شانه خاکی جاده اعام کرد.

واژگونی اتوبوس در شرق گلستان با 32 مصدوم

معاون شــهردار تهران با اشاره به اینکه تهران 8 
میلیــون و 600 هزار نفر جمعیت دارد، گفت: جمعیت 
در نظر گرفته شده برای تهران با وجود منابع آبی ۱0 

میلیون نفر است.
به گزارش فارس، پیروز حناچی در نشست خبری با بیان 
اینکه بر اساس قانون شهرداری ها یکی از وظایف کمیسیون 
ماده ۱۰۰ کنترل تخلفات ساختمانی است، گفت: در ۶ ماهه 
سال ۹7، ۲4۰ جلسه در کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل شده 
و 4 هزار و 7۳4 فقره رأی صادر شــده اســت. این عامت 
خوبی نیســت نباید این حجم از تخلفات را در شــهر تهران 

داشته باشیم.
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری تهران، گفت: 
ارتقا و تکمیل ســامانه کمیسیون ماده ۱۰۰ برقراری لینک 
با اداره حقوقی، کنترل اولیه پرونده ها و آموزش شهروندی از 

موضوعاتی است که در این حوزه مورد توجه قرار می گیرد.
حناچی درباره اداره کل معماری و ساختمانی شهرداری، 
گفت: افزایش کیفیت زیست پذیری موضوع مورد توجه است 
و همچنین باید به معلوان در تمامی ســطوح توجه کنیم. 
جامعه ما فقط ۳ تا ۵ درصد معلول ندارد، فراتر از این موضوع 
اســت و حدود ۳4 الی ۳۵ درصد است که در این دسته باید 
زنان و مردان ســالخورده یا خانمی که با کالسکه کودکش 
می خواهد حرکت کند بتواند در فضای مناسب ســازی شده 
زندگی کند و این موضوع یعنی ارتقای کیفیت ساخت وساز. 
وی با بیان اینکه هویت معماری و منظر شهر مورد توجه 
قرار گرفته اســت، گفت: یکی از کارها توجه به نما و هویت 
مساجد به جهت معماری است ما کشور شناخته شده ای در 

معماری هستیم و باید در این موضوع تاش کنیم. 
وی همچنیــن به موضوع طــرح تفصیلی و طرح جامع 
تهران اشاره کرد و گفت: ضوابط طرح تفصیلی در برخی جاها 
که خأ دارد تهیه و تکمیل شــده است و همچنین تدوین 

برنامه ساماندهی در دستور کار است. 
حناچی به اراضی ذخیره شهری در طرح تفصیلی اشاره 

کرد و گفت: کنترل این اراضی در دستور کار است. 
معاون شــهردار تهران در بخش دیگر سخنانش، گفت: 
اخیراً در کمیســیون ماده ۵ مناسب سازی میدان محمدیه، 
منیریه و بهارستان در دســتور کار قرار دارد و به جهت باا 

بردن کیفیت این میادین قرار است اقداماتی صورت گیرد. 
وی همچنین با تأکید بر این موضوع که ضوابط برج باغ ها 
متوقف شــده است، گفت: هدف حفظ باغات است و باید به 

توسعه باغات توجه کنیم. 
حناچی همچنین از تهیه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ خبر 
داد و گفت: این طرح به شــورای شهرسازی فرستاده شده و 

در دبیرخانه است و امیدواریم به زودی به تصویب برسد.
معــاون شــهردار تهــران همچنین به نوســازی بافت 
فرسوده اشــاره کرد و گفت: تفاوت این دوره با دوره قبل این 
است که به موضوعات صرفاً کالبدی نگاه نمی شود و در حوزه 
اجتماعی و اقتصادی هم وارد شده ایم همانند بازبینی محله 
سیروس که قرار است با تغییر الگو یک طرح جدید ایجاد و 

در کمیسیون ماده ۵ به تصویب برسد. 
وی همچنین به موضوع بافت تاریخی شهر تهران  اشاره 
کــرد و گفت: در اواخر دوره مدیریت ســابق به این موضوع 
توجه شــده است، شاید اگر چند دهه قبل تر به این موضوع 

پرداخته می شد تهران جور دیگری بود. 

سخنگوی شورای اسامی شــهر تهران گفت: با 
توجه به بررسی استفساریه مستثنی شدن شهرداران 
از قانون منع به کارگیری بازنشستگان در کمیسیون 
اجتماعی مجلس شــورای اســامی فرایند انتخاب 

شهردار چند روز به تعویق افتاد.
بــه گزارش فــارس، علی اعطــا در جمــع خبرنگاران 
دربــاره جلســه هم اندیشــی صبــح دیــروز درخصــوص 
فراینــد انتخاب شــهردار گفت: بنــا بر برنامــه زمانبندی 
که اعام شــده بود ۱۲ آبــان باید پنج نفــر از گزینه های 
 نهایــی شــهرداری تهران مشــخص و برنامه خــود را ارائه 

می دادند. 
وی افــزود: در این جلســه به این نتیجه رســیدیم که 
دو ســه روز فرایند انتخاب شــهردار را به تعویق بیندازیم تا 
استفساریه مستثنی شدن شهرداران کانشهرها از قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان در کمیسیون اجتماعی مجلس 

مطرح شود و پس از آن تصمیم گیری کنیم.
ســخنگوی شورای شــهر تهران گفت: نهایتاً در جلسه 
هم اندیشــی به این نتیجه رســیده ایم که این پیشــنهاد را 

بپذیریم و فرایند انتخاب شهردار به تعویق بیفتد. 
وی گفت: نهایتاً رأی گیری درخصوص انتخاب ۵ گزینه 
نهایی شــهرداری تهران اتفاق نیفتاد و اگر استفســاریه در 
مجلس شورای اسامی و کمیســیون اجتماعی رأی بیاورد 
شهردار مستثنی می شود و کًا فرایند انتخاب شهردار متوقف 

خواهد شد.
اعطا گفت: اگــر مهلت قانونی به اتمام رســید طبیعتاً 
سرپرســت انتخاب می کنیم تا پس از آن شهردار را انتخاب 

کنیم.
سخنگوی شورای شــهر تهران گفت: اگر در کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسامی استفساریه مستثنی شدن 
شــهرداران رأی نیاورد، سه شــنبه ۱۵ آبان در جلسه علنی 

شورای شهر تهران رأی گیری خواهد شد و پنج نفر انتخاب 
می شوند.

وی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه آیا شــهردار 
درخصوص به تعویق افتادن فرایند انتخاب شــهردار جدید 
با اعضای شــورا تماس گرفته اســت، گفت: این طور نبوده 
اســت بلکه تعویق فرایند انتخاب شهردار به پیشنهاد چند 
تن از اعضای شــورای شهر تهران بوده است و با شهردار نیز 

هماهنگی های ازم در این خصوص انجام شده است.
اعطا درباره انتشار لیســتی از سوی سازمان امور اداری 
و اســتخدامی کشور مبنی بر بازنشســته بودن چند تن از 
گزینه های پیشنهادی شــهرداری تهران، گفت: این نامه در 
چند روزی که تعطیل بوده اســت منتشر شده و با توجه به 
اینکه اطاعات بعضی از افراد به سازمان مربوطه ارسال نشده 
بود، بنابراین ســازمان امور استخدامی اسامی که مدارکشان 

کامل بوده است بررسی کرده اند. 

سخنگوی شورای شهر خبر داد 

فرایند انتخاب شهردار به تعویق افتاد

بــه گفته حناچی، در حال حاضر مناطق تاریخی تهران 
وضعیت ثابتی ندارد و باید در طرح تفصیلی متناسب با بافت 

تاریخی موضوعاتی دیده شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین 
در پاسخ به شهردار شدنش، گفت: البته کسی از آینده خبر 
ندارد وظیفه تشــخیص در این دوره با شوراست با توجه به 
مشــکاتی که در شهر تهران اســت با سر به سمت این کار 

نمی رویم اما در نهایت شورا تصمیم گیر است.
وی در پاســخ به پرسشــی مبنــی بر اینکــه ضوابط 
بلندمرتبه ســازی اباغ نشده اســت، گفت: به عنوان مثال 
بخش شمالی پاسکو در حال مقاوم سازی است و هنوز برای 
ساختمان فرو ریخته تصمیم نهایی گرفته نشده است شاید 
تعداد طبقات همانند قبل باشد یا احتمااً از سطح و سطوح 

آن کاسته شود.
معاون شــهردار تهران درباره تخلفات ایجاد شده درباره 
پــروژه ایران مال در منطقــه ۲۲ گفت: در نقطه صفر پروژه 
نیســتیم مبنای ما برای تشخیص تخلف پروانه ای است که 
صادر شــده اســت اگر نســبت به پروانه صادر شده تخلف 
باشــد آن را به کمیسیون می فرستیم در حال حاضر پرونده 
ایران مال در کمیســیون ماده ۱۰۰ است و هنوز رأی صادر 

نشده است.
به گفته حناچی، در این پروژه یک میلیون و ۶۰۰ هزار 

مترمربع پروانه ســاخت صادر شده و تاکنون یک میلیون و 
۲۰۰ هزار مترمربع ســاخت انجام شده است اگر تشخیص 
دهیم تخلف صورت گرفته اجازه ادامه ساخت داده نمی شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ به 
این پرسش که نجفی شهردار سابق تهران بخشنامه ضدفساد 
صادر کرده بود و ممنوعیت فروش هولوگرام را گذاشته بود، 
گفت: شــهرداری و شورا فشار زیادی را تحمل می کنند این 
موضوع چیزی نیســت که طی یک سال از بین برود حداقل 
به یک دوره ۵ ســاله نیاز دارد. در برنامه ســوم شــهرداری 

هدف گذاری های ازم در این زمینه صورت گرفته است.
حناچــی همچنین به ایحه منابع پایــدار که از دولت 
برای اولین بار خارج شده اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر 
در مجلس اســت و فردا در کمیسیون شورا به آن پرداخته 

می شود.
وی همچنین دربــاره فرونشســت های مختلف زمین 
در تهران، گفت: برداشــت بی رویه از ســفره های زیرزمینی، 
قنات های تهران، آثــار باقی مانده از زلزله های قدیمی، عبور 
زیرســاخت های شهری مثل مترو از دایل فرونشست زمین 

در تهران است. 
به گفته معاون شهرســازی و معماری شهرداری تهران، 
اطاعات دقیقی از زیر ســطح شــهر تهران تا عمق ۶ الی 7 

متری بیشتر اطاع نداریم. 

معاون شهردار:

تهران گنجایش 10 میلیون جمعیت را دارد

رشت- خبرنگار کیهان:
۱00 هزار تن غات در سیلوها و انبارهای بندرانزلی 

منتظر دریافت مجوز برای ورود به کشور است.
این مطلب را مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان گیان 
عنوان و اظهار داشــت: در حال حاضــر بندر انزلی ظرفیت 
نگهداری ساانه بیش از یک میلیون تن غات را دارد که این 
میزان تا پایان ســال به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن افزایش 
می یابــد، اما با این وجود هنــوز 4۹ درصد از ظرفیت فعلی 
این بندر بااســتفاده مانده که علت اصلی آن طوانی شدن 
زمان ماندگاری کاا در اماکن بندری به دلیل کندی صدور 
مجوزهای ازم توسط برخی سازمان ها است.حسین چراغی 
افزود: طبق بررسی های انجام شده میانگین مدت ماندگاری 
غات در اماکن بندرانزلی، ۶۰ روز اســت که این میزان ۲۰ 
روز بیشــتر از سایر بنادر در استان همجوار است که این امر 
زیان بســیاری به صاحبان کاا وارد کرده که نهایتا بر قیمت 

نهایی کاا تاثیر می گذارد.

با تماس سه تن از شهروندان با مرکز فوریت های 
پلیسی مبنی بر اصابت گلوله های ساچمه ای به سر و 
دســت خود و ایجاد جراحت، موضوع در دستور کار 

کانتری ۱63 ولنجک قرار گرفت.
به گزارش پلیس پیشگیری تهران بزرگ، با بررسی فنی 
و میدانی پلیس، مشــخص شــد نوجوانی ۱۵ ساله از بالکن 
طبقه 7 یک برج مســکونی با یک تفنگ ساچمه ای اقدام به 
تیراندازی به ســمت عابران کرده است.به استناد تحقیقات 
پلیســی، پدر و مادر این نوجوان تک فرزند شــاغل بوده و 
وی به ناچار ســاعاتی از روز را به تنهایی سپری می کند. این 
نوجوان بنــا بر اظهاراتش عاقه زیادی به بازی های رایانه ای 
دارد و روزانه 4 ســاعت مشــغول بازی های رایانه ای خشن 
و جنگی اســت و تمایل داشــته در واقعیت موضوع بازی ها 
را اجــرا کند، با همین انگیزه با اســلحه پدرش به ســمت 
عابــران تیراندازی کرده است.ســرهنگ محمدباقر قدم زاده 
رئیــس  کانتری ۱۶۳ ولنجک با بیــان اینکه پرونده پس از 
تکمیل، برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام محترم قضایی 
خواهد شــد، بیان داشت: والدین مســئول رفتار کودکان و 
نوجوانان خود هستند و توصیه می شود با کنترل و مدیریت 
آنان از نهادینه شــدن خشــونت در آنان پیشگیری کنند و 
حتی اامکان فرزندان خود را تنها نگذارند و  اشیاء خطرناک 

را از دسترس آنان دور کنند.

دادســتان عمومی و انقاب مرکز سیســتان و 
شهرستان  سابق  فرماندار  بازداشــت  از  بلوچستان 

چابهار به جرم اخذ رشوه خبر داد.
حجت ااســام علی موحدی راد افزود: این فرد به دلیل 
اخذ رشــوه بیش از ۳ میلیارد ریال حدود ۲۰ روز است که 
در بازداشــت به ســر می برد.وی ادامه داد: متهم هم اکنون 
در زندان زاهدان می باشــد و بررســی روند قضایی پرونده 
وی نیز در حال انجام است.شــایان ذکر است فرماندار سابق 
شهرستان ویژه چابهار در زمان تصدی علی اوسط هاشمی بر 
اســتانداری سیستان و بلوچستان به عنوان معاون سیاسی و 
اجتماعی فرمانداری ویژه ایرانشــهر منصوب شد و در نهایت 
با ارتباطاتی که با بدنه اصاح طلبان اســتان داشت توانست 
حکم فرمانداری ویژه شهرســتان مهم و بندری چابهار را در 
دولت دوازدهم دریافت کند.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی 
عصرهامون؛ دهم مهرماه گذشــته خبری منتشر شد که بر 
اساس آن رسانه ها مدعی شده بودند فرماندار ویژه شهرستان 
چابهار به دلیل بیماری از ســمت خود اســتعفا کرده که با 

موافقت استاندار وقت نیز همراه شده است.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از 
تصادف مرگبار کامیون با عابرپیاده خبر داد. 

به گزارش تسنیم، ســرهنگ احسان مؤمنی گفت: صبح 
دیروز در مســیر شــرق به غرب بزرگراه آزادگان، قبل از پل 
صنیع خانی، عابرپیاده )مردی حدوداً ۶۵ ساله( بر اثر تصادف با 
کامیون به علت شدت جراحات وارده جان باخت. مؤمنی افزود: 
این تصادف دقیقاً زیر پل هوایی عابرپیاده رخ داد که نشــان از 
بی توجهی عابرپیاده به استفاده از پل هوایی بود به همین علت 

عابرپیاده در این تصادف ۱۰۰ درصد مقصر شناخته شد.

100هزار تن غات 
در انتظار ورود به کشور

شلیک نوجوان به عابران 
با تقلید از بازی های رایانه ای

بازداشت فرماندار سابق 
چابهار به اتهام اخذ رشوه

متوفی ۱00 درصد مقصر شناخته شد
تصادف مرگبار کامیون با عابرپیاده



اخبار كشور

درمکتب امام

آغوش انقاب باز است اما ...
آغوش كشــور و انقاب هميشــه براى پذيرفن همه كساى كه قصد خدمت و 

آهنگ مراجعت داشــته و دارند گشوده اســت وى نه به قيمت طلبكارى آنان از 

همه اصول، كه چرا مرگ بر آمريكا گفتيد! چرا جنگ كرديد! چرا نسبت به منافقن 

و ضدانقابيون حكم خدا را جارى مى كنيد؟ چرا شعار نه رقى و نه غرى داده ايد؟ 

چرا انه جاسوى را اشغال كرده ايم و صدها چراى ديگر.
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صفحه 11
یک شنبه 1۳ آبان 1۳۹۷

۲۵ صفر 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۴۲

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
آن وقت که 80 میلیارد باا کشیدید

نگران سامتی خود نبودید؟! 
سرویس سیاسی- 

مدیر مسئول روزنامه »قانون« از ابر بدهکاران کان بانکی روز گذشته در صفحه نخست این روزنامه در قالب یک آگهی 
به شکلی مضحک و مبتذل به متلک پراکنی علیه قوه قضائیه و مظلوم نمایی درباره خود پرداخته است. وی مدعی شده که 
حضورش در اوین موجب تشدید بیماری اش شده است اما توضیح نداده زمانی که 80 میلیارد تومان پول بی زبان بیت المال 

را به عنوان وام می گرفت، نگران گیر کردن این لقمه بزرگ در گلو و به خطر افتادن سامتی خود نبود؟!
گفتنی است علیرضا نکویی مدیر مسئول روزنامه قانون 80 میلیارد تومان از بانک سرمایه وام گرفته و یکی از ابر بدهکاران 
بانکی است که هیچ اراده ای برای برگرداندن پول نداشته و مطالبه بانک در این زمینه نیز موجب اوقات تلخی و عصبانیت وی 
شده که در نهایت با ورود قوه قضائیه به پرونده وی منجر شده است. جالب اینکه همین مفسد اقتصادی در روزنامه تحت 
عنوان »قانون« به طور روزانه به انتشار گزارش درباره مفاسد اقتصادی پرداخته و قوه قضائیه و نهادهای نظارتی را بدلیل 

عدم برخورد جدی با مفسدین مقصر اصلی در اختاس ها و مفاسد اقتصادی کشور معرفی می کند!
تکرار اتهامات دانمارک علیه ایران در روزنامه دولت !

روزنامه ارگان دولت ایران در یادداشــت سرمقاله دیروز خود با عنوان »ضرورت پیگیری قاطع در قضیه دانمارک« به 
تکرار اتهامات این کشور علیه جمهوری اسامی پرداخت و نوشت: »اگر هیچ مسئله ای و هیچ ارتباطی میان فرد دستگیر 
شده با شهروندان ایرانی وجود نداشته است، در این صورت دولت باید قاطعانه برخورد کند و نسبت به تبلیغات ضدایرانی 
برخی از کشورهای اروپایی واکنش نشان دهد. ولی حتی اگر چنین باشد، در یک نکته تردیدی نیست و آن وجود ظرفیتی 
در ما است که می توانند این گونه برنامه ها را علیه ایران طراحی و اجرا کنند.از سوی دیگر اگر چنین ارتباطاتی بوده که به 
طور قطع خارج از اطاع مسئولین کشور است، در این صورت باید یک اقدام جدی و قاطع انجام داد تا ریشه این رفتارهای 
خودســرانه سوزانده شود. تجربه گذشته در قضیه قتل های زنجیره ای نشان داد که در مواردی نیروهای خودسر کارهایی 
می کنند که دود آنها به چشم حکومت و مسئولین می رود. برای حل این مسئله باید قاطع و بدون کوچک ترین اغماض و 

نیز با شفافیت نسبی برخورد کرد.«
گفتنی است که خوش باوری دولتمردان و جریان حامی دولت به پروژه موهومی به نام »کانال تجاری با اروپا« یا همان 
»برجام اروپایی« باعث شده که دستگاه دیپلماسی ما آشکارا چشم بر شرارت ها و خباثت های اروپایی ها علیه کشور ببندند 
و حتی به تکرار این اتهامات علیه کشورمان بپردازند که همین امر موجب تحریص و تحریک بیشتر آنها به سناریوسازی 

علیه منافع ملی ایران شده است. 
مدیران دولت بی انگیزه و برای پایان کار روزشماری می کنند!

»روزنامه آرمان« در یادداشتی به نگاه تشریفاتی دولت به مردم پرداخته و نوشت: »»بحران ناکارآمدی«. این کلید واژه ای 
است که این روزها  گریبان دولت حسن روحانی را گرفته است. به نظر می رسد روحانی در یک دایره تنگ گزینش مدیران 
قرار گرفته که به صورت جبری تنها این مهره ها را در یک پازل از پیش تعیین شده جابه جا می کند. مدیرانی که اغلب از 

انگیزه کافی و خاقیت و نوآوری بی   بهره هستند و روزشماری می کنند که دوران وزارت آنها به پایان برسد.«
در ادامه این یادداشــت آمده است: »براســاس وعده های روحانی به حامیان انتخاباتی اش دولت دوازدهم می بایست 
ادامه دهنده رویکرد مثبت دولت یازدهم می بود. این در حالی اســت که دولت دوازدهم به وضعیتی برای حســن روحانی 
تبدیل شده که نه راه پیش دارد و نه راه پس و تنها خود را در ایه های پسین دولت پنهان کرده تا نقایص و ضعف ها برای 

افکار عمومی آشکار نشود.«
این نوشته می افزاید: »نکته جالب اینکه همه روسای جمهور ایران در زمانی که به ریاست جمهوری دست پیدا می کنند 
داعیه تاریخ سازی و امیرکبیر شدن دارند اما پس از گذشت چهار و در نهایت هشت سالی که از دوران مدیریت آنها می گذرد 

مشخص می شود که تا تاریخ سازی فاصله زیادی دارند و در مقابل پاسخ های زیادی دارند که باید به تاریخ بدهند.«
گفتنی است این دولت همان دولتی است که در چهارساله ابتدایی نیز شاهد آن بودیم با این وجود روزنامه های زنجیره ای 
به شدت از رئیس جمهور در انتخابات اردیبهشت سال گذشته حمایت و منتقدین که همین گفته های این روزهای روزنامه های 

زنجیره ای را بهتر و مستدل تر می گفتند را به باد ناسزا گرفته و مورد تخریب قرار دادند.
ماجرای تسخیر انه جاسوسی، سیاست خارجی را گروگان گرفت!

روزنامه همشهری به مناسبت سالروز تسخیر انه جاسوسی با ابراهیم اصغرزاده مصاحبه کرد. این در حالی است که 
اصغرزاده از عناصر تندروی مدعی اصاحات است که چندی پیش در اقدامی تأمل برانگیز به خاطر حضور در تسخیر انه 

جاسوسی اعام پشیمانی کرد و از آمریکایی ها نیز عذرخواهی نمود!
اصغرزاده در این مصاحبه گفت:»دامنه اثر گروگانگیری در ســفارت تا مدت ها سیاســت خارجی کشور را به گروگان 
گرفت«. وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: »من بارها گفته و نوشته ام که اعتمادسازی و تعامل با غرب ضرورت 

اجتناب ناپذیر برای تامین امنیت ملی است«.
گفتنی است برخاف ادعای اصغرزاده مبنی بر تبعات منفی تسخیر انه جاسوسی، این اقدام عما کشور را به سمت 
اســتقال پیش برد و امید آمریکایی ها برای اینکه ایران را همچنان در چنبره قدرت شــان نگه دارند، ناامید کرد و پل های 

ایران  و آمریکا را که به شکل یک سویه به سمت منافع آمریکا سنگینی می کرد، تخریب کرد.
رهبر معظم انقاب- 8 آبان 1387- فرمودند: »دانشجویان ما این حرکت بزرگ   ]تسخیر انه جاسوسی[ را انجام دادند. 
آمریکائی ها هنوز دل پرِی خودشان را نسبت به این حرکت پنهان نمی کنند. متأسفانه در داخل کشور هم یک عده آدم های 
پشــیمان، آدم های خســته، آدم های هوسی که با هوس، حرکتی را انجام می دهند، بعد دنبال زندگی راحت خودشان که 
می گردند، هوس هایشــان عوض می شــود از بین همان جوان های آن روز، آن کار را تخطئه کردند و تخطئه می کنند! اما 
بدانید، کارِ بسیار بزرگی بود. همان طور که امام فرمودند، از انقاب اول بزرگ تر بود؛ چون فرو ریختن هیمنه سلطه  آمریکائی 

و استکبار آمریکائی در ایران و در جهان بود«.
دلیل ناکارآمدی دولت عدم استفاده از اختیارات است 

نه کمبود اختیارات
روزنامه حامی دولت اعتماد دیروز در مصاحبه ای مدعی شــد که »قوه مجریه در کشــور کمتر از 20 درصد اختیارات 
دارد و بدیهی است که در همین حد می توان از او انتظار داشت«]![ این اما تمام ماجرا نبود و این روزنامه در همین شماره 
در یادداشــتی خاطرنشان کرد که »به اعتقاد بسیاری از حامیان همیشگی این دولت، عمده ناکارآمدی ها و ضعف ها نه از 
جهت کمبود اختیارات که ناشی از ندانم کاری ها و کم کاری ها و در بسیاری موارد عدم استفاده از اختیارات قانونی مسئوان 

و مدیران است.«
این روزنامه در یادداشتی نوشت: »قوانین ما در حوزه اختیارات قوه مجریه در طول سه دهه گذشته هیچگاه تیغ تغییر 
و تحول شامل حالش نشده و افرادی که می خواهند پا در رقابت های ریاست جمهوری بگذارند از آن بی اطاع نبودند... روی 
ســخن در این نوشــته با کسانی ]است[ که در این زمینه وقتی به چون و چرای دولت حسن روحانی می رسیم به توجیه 
میزان اختیارات از قدرت متوســل می شوند. ازم نیست به دوستان یادآور شوم که روحانی چندین دوره نماینده مجلس 
شورای اسامی بوده و سال ها در مرکز مهمی مانند شورای عالی امنیت ملی و... مسئولیت داشته است و علی ااصول او باید 
با سطر سطر قانون اساسی آشنا باشد. بر این اساس میزان اختیارات چیزی نیست که بگوییم کمتر یا بیشتر شده است.«

»همه کسانی که مسئولیت می پذیرند و ردای ریاست جمهوری را به تن می کنند بر اساس همین قانون سکان قوه مجریه را 
به دست می گیرند، نمی توانند پیش از شروع کار قول و قراری بگذارند و در بین کار بگویند ما اختیارات نداریم. حال می خواهد 
هاشمی رفسنجانی و خاتمی باشد یا احمدی نژاد و روحانی. وقتی صحبت از عمل به وعده ها به میان می آید در صورتی عذر 
کمبود اختیارات می تواند توجیه پذیر باشد که قانون تغییر کرده و طبق قانون جدید اختیارات قوه مجریه و رئیس جمهور 
کاهش پیدا کرده باشد. آیا بعد از سال 68 تا امروز قوانین ما با چنین تغییراتی رو به رو شده است؟ پاسخ روشن است: خیر.«

مقایسه عملکرد آخوندی و نیکزاد
اعتماد نوشــت: »به اعتقاد بسیاری از حامیان همیشگی این دولت، عمده ناکارآمدی ها و ضعف ها نه از جهت کمبود 
اختیارات که ناشــی از ندانم کاری ها و کم کاری ها و در بســیاری موارد عدم استفاده از اختیارات قانونی مسئوان و مدیران 
است. مثال ها و موارد در این زمینه انگشت شمار نیست و مقایسه برخی عملکردهای وزرا و مدیران با نیاکانشان که با همین 
قوانین و اختیارات کارکردهای موفقی داشته اند، بحث را ملموس تر می کند. اینکه وزیری یا مسئولی پس از یک سال که از 

حادثه زلزله گذشته سرکشی به خانه های نیمه تمام نکرده مربوط به کمبود اختیارات نیست. 
گفته می  شــود وزیر قبلی در مورد مشــابهی هر 10 روز از کارهای در حال انجام بازدید می کرده و به همین جهت 
حتی زودتر از موعد مقرر پروژه ها به بهره برداری می رســید. این گونه موارد هنوز زبانزد و در خاطره جمعی مردم هســت 
و مقایســه می کنند. حتما در نظام اجرایی ما  اشــکاات جدی ساختاری هست و عملکرد خوب دولت می توانست همین 
نارســایی ها را هم رفع کند، ولی کم کاری و ناکارآمدی مدیران و فرســودگی اراده مسئوانی که با روال پیرسااری حاکم 
 بر تشــکیات اجرایی دســت از سر وزارتخانه ها و شهرداری ها و ادارات دیگر برنمی دارند را نباید با کمبود اختیارات دولت 

توجیه کرد.«
گفتنی است، بهانه کمبود اختیارات دولت از ترفندهای طیف حامی دولت و مدعیان اصاحات برای پوشاندن نابسامانی های 
ناشی از سوءمدیریت دولت روحانی است که یادداشت فوق با غیر قابل توجیه خواندن این دستاویز، ناکارآمدی ها و ضعف های 
دولت را نه به دلیل کمبود اختیارات که ناشی از ندانم کاری ها و کم کاری ها و در بسیاری موارد عدم استفاده از اختیارات 

قانونی مسئوان و مدیران می داند. البته یادآور می شود که همین طیف خود را تضمین روحانی هم می دانستند.
اعتماد در بخشی از یادداشت خود، به مقایسه عملکرد عباس آخوندی، وزیر ناکارآمد و مستعفی راه و شهرسازی دولت 
روحانی و علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت دهم در سرکشی به خانه های در حال ساخت در مناطق زلزله زده پرداخته. 
از همین زاویه گفتنی است که اگر آخوندی پس از یک سال که از حادثه زلزله گذشته سرکشی به خانه های نیمه تمام نکرد، 

در عوض درباره ایرانشهری و نوروز و دریانوردی در روزنامه مدعی اصاح طلبی قلمفرسایی می کرد!
توجیه تراشی های تازه نماینده لیست امید برای عهدشکنی آمریکا

روزنامه شــرق در بخشــی از همان گزارش مذکور به نوشته ای پرداخته که توسط نماینده تهران در مجلس دهم در 
فضای مجازی منتشر شده است.علی مطهری )البته نه در قالب شخصیت حقوقی خود که باید وکیل مردم باشد بلکه به 
نیابت از وکیل دولت( در نوشتارش آورده است که »مذاکره و توافق برجام که از ابتدا تا انتهای آن با نظر رهبری انجام شد 
 اشتباه نبود بلکه  اشتباه بعد از توافق انجام شد که بخشی از نظام به خاطر جنگ قدرت و احیانا منافع اقتصادی مصمم به 

اجرا نشدن برجام بود...«!!
این نماینده طیف موسوم به اصاح طلب اخیرا در حاشیه صحن علنی در جمع خبرنگاران وقتی از او درباره شکست 
برجام پرسیده شد گفته بود که بروید از آنها که روی موشک شعار نوشتند بپرسید. یعنی او به عبارتی دلیل شکست برجام 
را این دانســته بود. تاسف انگیز است که نماینده لیســت امید پس از توجیه تراشی برای عهدشکنی آمریکا این بار هم به 
خاف گویی پرداخته است. در این باره ذکر همین نکته کافی است که چند هفته پس از این افاضات نماینده لیست امید 
رئیس جمهور در سفر به نیویورک و در پاسخ به سؤالی درباره رابطه موشک و سرانجام برجام گفت که مگر موشک در متن 

برجام آمده که باعث نقض برجام شود.
این سخنان مطهری یعنی اینکه آمریکا عهدشکنی نکرده بلکه این ایران بوده که با عملی که نافی توافق بوده است باعث 
شکست آن شده. این خوش خدمتی نماینده مجلس دهم برای ترامپ این بار هم در این معنا ظاهر شده که اگر از مواهب 

برجام بهره مند نشدیم دلیلش نه بدعهدی غرب بلکه جنگ قدرت در داخل است!
خوب است این نماینده برای اثبات این نکته که این بار دیگر این حرف ها را نه برای خاطر رضایت حزب خاص بلکه 
براساس واقعیت گفته بیاید و مصادیق این جنگ قدرت را نام برده و بگوید چگونه جنگ قدرت در داخل توانست از همان 
ابتدای کار )یعنی از زمان صفر شروع اجرای برجام در 26دی( روی هیئت حاکمه وقت آمریکا )اوباما و دولتش( و هم چنین 
هیئت حاکمه کنونی آمریکا )ترامپ و نوچه هایش در دولت آمریکا( این قدراثرگذار باشند که بتوانند مانع آمریکا در اجرای 
تعهداتش باشند! چرا که آمریکا از همان روز نخست بسیاری از تعهداتش را انجام نداد و این چنین که مطهری مدعی شده 

یعنی همه چیز از منتقدان برجام آب می خورد!!
ضمنا او مدعی شده که تمام روند توافق زیرنظر رهبری بوده است. کافی است برای پی بردن به صداقت این نماینده 
خطوط قرمزی که رهبر معظم انقاب تعیین کردند و حتی خطوط قرمز تعیین شده توسط مجلس نهم و شورای عالی 

امنیت ملی مطالعه شود. 

گزارش خبری - تحلیلی کیهان

خروج ایران از برجام 
تنها راه فعال سازی كانال مالی اروپا

ســخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران 
پیاده امام رضا)ع( از ورود 5025 زائر پیاده 
تا روز شنبه به مشهد خبر داد و گفت: 16 
کاروان از مسیر گناباد و 35 کاروان نیز از 
مســیر قوچان به سمت مشهد در حرکت 

هستند. 
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حسین 
رضایی ، گفت: دیروز 19 کاروان متشکل از 688 

نفر وارد مشهد شدند.
وی ادامه داد: 35 کاروان با بیش از پنج هزار 
زائر از مســیر قوچان در مسیر مشهد در حرکت 
هستند و این زائران که از استان های مازندران و 
لرستان به سمت مشهد حرکت کرده اند، توسط 
مردم شهرهای قوچان و شیروان پذیرایی می شوند.
وی با بیان اینکه از مسیر گناباد 16 کاروان 
با تعداد بیش از شــش هزار و 500 نفر زائر پیاده 
نیز در مســیر مشهد هستند، افزود: با مساعدت 

شورا و شهرداری مشهد ظرفیت 10 هزار اسکان 
به ظرفیت قبلی اســکان ما افزوده شد و در حال 

حاضر بــرای 95 هزار زائر پیاده امکان اســکان 
فراهم شــده و تا 110 هزار نفــر را نیز آمادگی 

پذیرایی داریم. رضایی گفت: همچنین 193 محل 
اسکان توسط خدمه جمعیت خدمتگزار زائر پیاده 
امام  رضا)ع( برای کل زائران آماده شده است که 
نیروهای خدماتی ما در حال آماده سازی این اماکن 

برای زائران هستند.
به گزارش تســنیم ، با نزدیک شــدن ایام 
28 صفر ســالگرد رحلت پیامبر عظیم الشــان 
اســام حضرت محمد)ص(، شهادت امام حسن 
مجتبی)ع( و 29 صفر ســالگرد شــهادت امام 
رضا)ع( خیل عظیم دوســتان اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع( از اقصی نقاط میهن اسامی با پای 
پیاده در حال عزیمت به ســمت مشهدمقدس 

هستند.
در مسیر پیاده روی زائران امام رضا)ع( آستان 
قدس رضوی و اداره کل اوقاف اســتان خراسان 
رضوی با برپایی موکب هایی از این زائران پذیرایی 

می کنند.

ورود بیش از 5 هزار زائر پیاده به مشهد

اولین جلد از کتاب خاطرات دســتیار و 
مشاور عالی فرمانده کل قوا رونمایی شد. 

به گزارش تسنیم، دیروز از جلد اول کتاب تاریخ 
شفاهی سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی، دستیار 
و مشــاور عالی فرمانده کل قوا، با نام »از سنندج تا 
خرمشهر« رونمایی شد.این کتاب در 607 صفحه 

تنظیم و حــاوی خاطرات و تجربیات سرلشــکر 
صفوی پیش از آغاز رسمی جنگ تحمیلی تا مقطع 
آزادسازی خرمشهر در عملیات الی بیت المقدس 
است.کتاب تاریخ شفاهی سرلشکر صفوی، به همت 
مرحوم اردستانی رئیس سابق مرکز اسناد و تحقیقات 

دفاع مقدس سپاه تهیه و تدوین شده است.

نماینده مردم مشهد می گوید که با این 
طرح که تاکنون 136 امضا دارد، فضای مجازی 
نیز به مثابه خاک ایران خواهد بود و نیروهای 
به  مسلح موظف هستند که حمله سایبری 
با  را  ایران  زیرساخت های جمهوری اسامی 

اقدام متقابل پاسخ دهند.
136نماینــده مجلس با امضای طرحی حمله 
سایبری به زیرساخت های حیاتی جمهوری اسامی 
ایران را به منزله حمله به خاک جمهوری اسامی 
ایران تلقی کرده و نیروهای مسلح را موظف به اقدام 
به مقابله کردند. متن کامل ماده واحده طرح »مقابله 

با حمله سایبری احتمالی آمریکا به زیرساخت های 
حیاتی جمهوری اسامی ایران« به این شرح است: 
»در صورت حمله سایبری آمریکا به زیرساخت های 
حیاتی و حساس جمهوری اسامی ایران که موجب 
قطع خدمات رسانی به مردم و ضرر و زیان به کشور 
شود، این حمله به منزله حمله به خاک جمهوری 
اسامی ایران تلقی شده و نیروهای مسلح باید اقدام 

به مقابله کند«.
حجت ااســام نصراه پژمانفر نماینده مردم 
مشــهد و رئیس کمیته فضای مجازی مجلس به 
عنوان طراح این طرح اظهار داشــت: هرچند همه 

ما به تهدیدات پوشــالی آمریکا پی برده ایم اما باید 
تمامــی اقدامات ازم را برای مقابله بکار بگیریم تا 
حتــی آمریکایی ها نتوانند با جنگ روانی فضا را به 

نفع خود و علیه ملت ایران دگرگون کنند.
نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: یکی 
از تهدیدات آمریکا، تهدید سایبری است که اعام 
کردند اینترنت ایــران را در معرض قطعی و خلل 

قرار خواهیم داد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در این 
طرح تأکید شده است که فضای سایبری کشور در 
حکم خاک کشــور تلقی می شود و همان طور که 

در مقابل تعرض به خاک ایران مقابله خواهیم کرد، 
در صورت تعرض به فضای سایبری نیز این تعرض، 
تعرض به خاک کشور قلمداد شده و نیروهای مسلح 
در صورت تعرض آمریکا به مرزهای سایبری کشور 
وظیفه دارند دفاع ســایبری و اقدام به مقابله انجام 
دهند. پژمانفر اظهار داشت: این طرح هشداری به 
آمریکاســت که بداند نباید ایران و ایرانی را تهدید 
کند و همچنین بداند که جمهوری اسامی در مقابل 
تهدیدات آمریکا ساکت نمی نشیند و برای مقابله به 
مثل شدیدتر برنامه ریزی می کند تا منافع آمریکا را 

در تمام دنیا به خطر بیندازد.

رئیس  فراکســیون امید مجلس تصریح 
کرد: راه فائق آمدن در برابر تحریم های ظالمانه 
دولت آمریکا علیه ملت عزیز ایران تکیه بر 
ظرفیت های داخلی و بازگشت به برادری های 

دوران انقاب است.
محمدرضا عارف نماینده مردم تهران و رئیس 
 فراکسیون امید مجلس شورای اسامی در صفحه 
شــخصی خود درباره  تحریم های ظالمانه آمریکا 

علیه ایران مطلبی منتشر کرد که متن آن به شرح 
زیر است:راه فائق آمدن در برابر تحریم های ظالمانه 
دولت آمریکا علیه ملت عزیز ایران و سیاست های 
کاخ ســفید، تکیه بر ظرفیت های داخلی، تقویت 
همبستگی ملی، بازگشــت به برادری های دوران 
انقــاب، رفع ســو  ءتفاهم ها، اعتماد بــه جوانان، 
میدان داری نخبگان و همراهی همه جریانات سیاسی 

با دولت و دیپلمات های سختکوش نظام است.

عارف:
راه فائق آمدن بر تحریم های ظالمانه آمریکا

تکیه بر ظرفیت های داخلی است

رونمایی از کتاب»از سنندج تا خرمشهر«

که  است  گفته  ذوالنور  حجت ااسام 
طرح شفافیت آراء و فعالیت نمایندگان به 
196 امضا رسیده و معاونت قوانین مجلس 
هم عدم مغایرت این طرح را با آیین نامه 

داخلی مجلس تایید کرده است.
حجت ااسام مجتبی ذوالنور در گفت وگو 
با خبرگزاری مهر درباره آخرین وضعیت طرح 
شفافیت آراء و فعالیت نمایندگان اظهار داشت: 

این طرح به 196 امضا رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح از هیئت رئیسه 
مجلس به معاونت قوانین ارجاع شده و در حال 
بررسی در این معاونت اســت، ادامه داد: طرح 
شفافیت آراء و فعالیت نمایندگان پس از بررسی 
در معاونت قوانین مجلس، در نوبت بررسی در 

صحن علنی قرار می گیرد.
عضو فراکسیون نمایندگان وایی مجلس 
دربــاره نظــر معاونت قوانین مجلس نســبت 
به این طرح، اظهار داشــت: مــا در این زمینه 

پیگیری هایی را انجــام دادیم و تاکید معاونت 
قوانین مجلس هم این است که طرح شفافیت 
آراء و فعالیت نمایندگان هیچ منافاتی با آیین نامه 
 داخلی مجلس و همچنین قوانین باادســتی

 ندارد.
ذوالنور با اشــاره به اینکه متاسفانه چندی 
پیش صرفا 59 نفر از وکای ملت با فوریت طرح 
شفافیت آرای نمایندگان موافقت کردند، گفت: ما 
در حال انجام رایزنی هایی با نمایندگان هستیم تا 

این بار به امضاهای خود پایبند باشند و این طرح 
حائز اهمیت در مجلس رأی بیاورد.

نماینده مردم قــم درباره ضرورت تصویب 
این طرح، بیان کرد: با تصویب طرح شــفافیت 
آراء و فعالیت نمایندگان، ســامانه جامعی تهیه 
و به صــورت آنایــن آرا و فعالیت نمایندگان 
در آن ثبــت می شــود و مــردم می تواننــد از 
 میــزان فعالیت نمایندگان خــود در مجلس 

آگاه شوند.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت 
که آمریکا با تهدید به مجازات ســوئیفت، 
مالی جهانی، کشورهای  پیام رسان  سیستم 
اروپایی را هم بــر ضد خود در کنار هم قرار 

می دهد و حکومت دار را تهدید می کند.
به گزارش مهر به نقل از نیویورک تایمز، آمریکا 
بی سروصدا سیستم مالی جهان را به یک امپراطوری 
مخفی تبدیل کرد. دولت آمریکا از قدرت دار و تاثیر 
آن بر سازمان های مبهم، نظیر سرویس پیام رسان 

مالی سوئیفت، استفاده کرد.
نیویــورک تایمز نوشــت: در ۴ نوامبر، ایاات 
متحده آماده می شــود در ادامه تصمیم خود برای 
خروج از توافق هســته ای ایران، تحریم های جدید 
ضدایرانی را افزایش دهد. این تحریم ها، پیام رسان 
مالی جهانی را هم شامل می شود و بنابراین دولت 
ترامپ به ســوئیفت که یک شــرکت خصوصی با 
پایگاهی در بروکســل است، فشــار خواهد آورد تا 
دسترسی بانک های ایرانی به شبکه خود را قطع کند. 
سوئیفت مانند اداره پستی جهانی برای بانک های 
جهــان عمل می کند و برای طیف گســترده ای از 
تراکنش های بین المللی، سیستم  پیام رسان امنی 
فراهم می کنــد... اگر دولت ترامپ با این برنامه به 
پیش برود، عواقب جــدی ای هم گریبان گیر خود 
آمریکا خواهد شــد. این کار تاثیرگذاری آمریکا بر 
معماری مالی جهان را تضعیف خواهد کرد و قدرت 
تاثیرگذار او بر متحدان و رقیبان را کاهش خواهد داد.
این روزنامه آمریکایی نوشــت: جک لئو که از 
2013 تــا 2017 به عنوان وزیر خزانه داری آمریکا 
خدمــت کرد، دو ســال پیش هشــدار داد که در 
صورتی که آمریکا از قدرت مالی ســوئیفت و دار 
اســتفاده ابزاری کند، کشورهای مختلف به دنبال 
جایگزینی برای آنها خواهند گشــت. وزیر خارجه 
آلمان، هیکو ماس، اخیرا تهدید کرده است که دقیقا 
همین کار را بکند. در مقاله ای که در روزنامه مالی 
آلمانی، هندلزبات، منتشر شد، او پیشنهاد داده بود 
که اروپا کانال مالی بین المللی خود و معادل اروپایی 
سوئیفت را راه اندازی کند. آنگا مرکل، صدراعظم 
آلمان، تا حدودی از این پیشنهاد عقب نشست، اما 
او هم گفته است که اروپا نمی تواند به آمریکا تکیه 
کند و باید سرنوشت خود را در دست خود بگیرد. 
سیاســت گذاران آلمانی و اروپایی در حال بررسی 
جایگزینی برای ســوئیفت هســتند و می خواهند 
راه های دیگری برای جدا کردن بانک های اروپایی 

از بازارهای مالی آمریکا پیدا کنند.

سرویس سیاسی -
در صورتی که ایران بخشــی از تعهدات 
برجامی خود را اجرا نکنــد، آنگاه اختاف 
اروپا و آمریکا در مورد ایران مشهود و عملی 
می شــود و اروپا متوجه می شود که تعلل در 
دادن امتیازهای اقتصادی وعده داده شــده 
هزینه زا است و می تواند تاش 12 ساله آنها 
برای جلوگیری از ایران هسته ای را در معرض 

نابودی قرار دهد.
پس از خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی 
اعام کردند که به شرط پایبندی ایران به مفاد برجام، 
بخشی از عواید اقتصادی برجام را در اروپا از طریق 
یک کانال مالی و بسته پیشنهادی تضمین می کند.
 علیرغم وعده مسئولین اروپایی، از زمان خروج 
آمریکا از برجام، این کشــورها نتوانسته اند حضور 
شــرکت های اروپایی در ایــران را تضمین کنند و 
شرکت هایی مانند توتال، ایرباس، پژو، رنو و...که با آب 
و تاب فراوان به ایران آمده بودند، پس از اعام خروج 
ترامپ از برجام، ایران را ترک کردند. عاوه بر عدم 
تضمین باقی ماندن شرکت ها در ایران، کانال مالی 
وعده داده شده اروپایی ها نیز تاکنون به راه نیفتاده 
اســت و اگرچه قرار است این کانال مالی به زودی 
راه اندازی شود، اما این اقدام همچنان با تاخیر همراه 

شده است و حتی مشخص نیست پس از راه اندازی 
تا چه میزانی جنبه عملیاتی به خود بگیرد. اما علت 

این تعلل اروپایی ها چیست؟
واقعیت این اســت که مهم ترین تحریم های 
اعمالــی علیه ایران، تحریم هــای ثانویه آمریکا به 
خصوص در بخــش بانکی اســت. درواقع هزینه 
ســنگین نادیده گرفتن تحریم هــای ثانویه بانکی 
آمریکا برای بانک ها و موسســات مالی اروپا بسیار 
سنگین است و آمریکا با تهدید به قطع دسترسی 
آنها از نظام مالی آمریکا، آنها را از همکاری با ایران 
می ترساند، به همین دلیل جرارد آراد، سفیر فرانسه 
در آمریــکا می گوید: »بانک ها آنقــدر از تحریم ها 
می ترســند که نمی خواهند کاری با ایران داشته 
باشــند«. حتی دکتر ظریف که پیش از این اعتقاد 
داشت، بدون وجود تحریم ها و قطعنامه های شورای 
امنیت تحریم های آمریکا بی معنا خواهد بود، اکنون 
علت تاخیر در راه اندازی کانال مالی اروپا را فشارها 
و تحریم های آمریــکا می داندو این موضوع بیانگر 
اهمیت تحریم های آمریکا بــرای نظام مالی اروپا 
است. بنابراین اروپایی ها که مطمئن شده اند ایران 
به برجام پایبند است، عما انگیزه باایی برای مقابله 
با آمریکا و پذیرش ریسک های اقتصادی آن ندارند 
و حتی کشورهای اروپایی هنوز برسر میزبانی این 

سازوکار مالی به توافق نرسیده اند، بنابراین درپی 
آن هستند تا با اقداماتی کانال مالی خود را منطبق 
با شرایط آمریکا اجرایی کنند. این موارد باعث شده 
تا اروپایی ها راه اندازی و اجرای کانال مالی خود برای 
ایران را اوا مشروط به اجرای الزامات fatf در ایران 
کنند تا بتوانند با استفاده از ظرفیت های ایجادشده 
براساس برنامه اقدام fatf، با ایران به صورت کانالیزه 
و در چارچوب تحریم های آمریکا تعامل کنند، ثانیا 
همزمان با طرح عنوان کانال مالی از ایران می خواهند 
در سایر موضوعات مورد چالش خود با آمریکا مذاکره 
کنند تا اهداف آمریکا نیز برآورده شود و ثالثا اجرای 
عملیاتی کانال مالی خــود را از ترس تحریم های 
آمریکا دائما بــه تاخیر می اندازند و حتی برخی از 
دیپلمات های آنها به ایران پیشنهاد می دهند برای 
حفظ برجام تا آخــر دوره اول ترامپ صبر کند تا 
 شاید با عدم انتخاب مجدد ترامپ، شرایط متفاوتی 

شکل بگیرد.
بنابراین آنچه از مجموعه رفتارهای اروپا می توان 
نتیجه گرفت این است که کشورهای اروپایی تاکنون 
در قبال عدم ایجاد منافع اقتصادی برای ایران هیچ 
هزینه ای متحمل نشده اند و حتی پس از حدود 6 ماه 
از اعام خروج ترامپ از برجام هنوز اقدام عملی قابل 
توجهی برای ایران انجام نداده اند. به نظر می رسد تنها 

عاملی که می تواند اروپایی ها را وادار کند تا اختاف 
آنها با آمریکا وارد فاز عملی شود، خروج مرحله ای 
ایران از برجام و متناســب با اقدامــات اروپا برای 
تامین منافع اقتصادی ایران است. اروپایی ها تاکنون 
مطمئن شده اند که ایران از برجام خارج نمی شود و 
همچنان به تعهدات برجامی خود پایبند است، برای 
همین دلیلی نمی بینند که برای راضی کردن ایران، 
خــود را در مقابل آمریکا بگذارند اما در صورتی که 
ایران بخشی از تعهدات برجامی خود را اجرا نکند، 
آنگاه اختاف اروپا و آمریکا در مورد ایران مشــهود 
و عملی می شود و اروپا متوجه می شود که تعلل در 
دادن امتیازهای اقتصادی وعده داده شده هزینه زا 
است و می تواند تاش 12 ساله آنها برای جلوگیری 
از ایران هسته ای را در معرض نابودی قرار دهد، به 
همین دلیل سفیر فرانسه در آمریکا ضمن هشدار 
درباره تبعات خروج آمریکا از برجام می گوید: »ما 
همواره این را گفته ایم و به آمریکایی ها هم عنوان 
کرده ایــم که اگر ایرانی ها این توافق را ترک کنند، 
می خواهیم چه کار کنیم؟« درواقع همین طور که 
از اظهارنظر این مقام اروپایی مشــخص است، تنها 
ترس جدی اروپا، خروج ایران از برجام است وهمین 
موضوع تنها راه ایران برای ایجاد فشار به اروپا برای 

راه اندازی کانال مالی است.
عضو فراکسیون نمایندگان وایی تشریح کرد

آخرین وضعیت طرح شفافیت آراء و فعالیت نمایندگان در مجلس

نیویورک تایمز همچنین نوشته است که تحریم 
سوئیفت توسط ایاات متحده، اشتباه بزرگی خواهد 
بود. اگر اتحادیه اروپا نتواند به آمریکا تکیه کند، به 
سوی توسعه کانال های پرداخت خود پیش می رود. 
ممکن اســت این کار سال ها به طول بینجامد، اما 
نتیجه نهایی می تواند آمریکا را منزوی کند. نه تنها 
کشورهای اروپایی، کشــورهای دیگر هم ترجیح 
می دهند به سیســتم مالی اروپا بپیوندند، چراکه 

سیستم اروپایی با پشتوانه اجرای قوانینی کار می کند 
که به صورت عمومی تبیین شده اند و مانند سیستم 
مالی جهانی امروزی که تحت حاکمیت آمریکایی 
اســت که هر روز غیرقابل  پیش بینی تر می شــود، 
نیست. سیاستمداران اروپایی از دیرباز با حسادت 
به قدرت دار ایاات متحده نگریسته اند. آنها حاا 
فرصت مناسبی برای تبدیل یورو به رقیبی جدی، 

در اختیار دارند.

نیویورک تایمز:
تحریم های ضدایرانی سلطه دار را تهدید می كند

معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان گفت: قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان صراحتی در به کارگیری جوانان 

ندارد.
محمدمهدی تندگویان با بیان اینکه قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان صراحتی در به کارگیری 
جوانان ندارد اما هدف قانونگذار ایجاد تحولی در این 
حوزه بوده است، به ایسنا گفت: اگر قرار باشد فردی 
که ســال ها در منصبی دولتی مشغول به کار بوده 
است اما هنوز بازنشسته نشده را جایگزین فردی با 
»شرایط سنی« مشابه کنیم، تحولی رخ نخواهد داد.
تندگویان افزود: با این شــیوه جایگزینی، به 
طوریکه جوانان در پست های اجرایی قرار نگیرند، 
دیگر نیازی به وضع قانون جدید نداشتیم. بنابراین 
انتظار داریم افرادی که در آســتانه بازنشســتگی 
قرار دارند یا در مدت کمی به این ســن می رسند 
را جایگزین افراد بازنشســته فعلی نکنند. در حال 
حاضر نه درشــهرداری، نه استانداران بازنشسته و 
نه حتی چهار وزیری که تغییر کردند اراده ای برای 
به کارگیری جوانان دیده نمی شود. این درحالیست 
که انتظار داشــتیم دولت با رویکــرد جوانگرایی 
افرادی مانند آقای جهرمی را به عنوان وزرای جدید 

معرفی کنند.
وی با  اشاره به تفاوت آمار مشموان این قانون 
بین سازمان بازرسی کشور و سازمان امور استخدامی 
توضیح داد: هنوز در مورد تعداد این افراد به نتیجه ای 
نرسیدیم به طوریکه سازمان امور استخدامی تعداد 
این افراد را 220 نفر و سازمان بازرسی کشور 2200 

نفر اعام کرده است.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان درباره نحوه نظارت بر اجرای قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان نیز گفت: نهادهای باادستی 
موظف هستند تا بر نحوه اجرای این قانون نظارت 
کنند. هم مجلس شورای اسامی و هم دیوان عدالت 
اداری دو نهادی هستند که قدرت نظارت بر اجرای 
این قانون را دارند. نهادهای نظارتی در کشــور کم 
نیستند اما معاونت ساماندهی امور جوانان به عنوان 
بخش کوچکی از دولت نمی تواند بر نحوه اجرای این 

قانون در دستگاه های دیگر نظارت کند.

تندگویان:
قانون منع اشتغال 

بازنشستگان صراحتی 
در به کارگیری جوانان 

ندارد

همه ما در هر شبانه روز موّظفیم اهل حساب و محاسبه باشیم، براي اینکه بهترین 
سرمایه را که عمر است داریم مي دهیم،باید ببینیم در برابر این سرمایه، چیزي گرفتیم 
یا نگرفتیم؛این وظیفه هر روزه ماست. در روایات ما هم هست که ائمه)علیهم السام( 
فرمودند: »لیس مّنا َمن لم یحاِسب نفسه«]1[ کسي که اهل حساب نباشد از ما نیست، 
براي اینکه این سرمایه یعني عمر را دارد مي دهد باید ببیند چه چیزي به دست آورده. 

معامله با خدا؛ معامله ای پرسود
در قرآن کریم هست که هر کاري کنید،خدا مي بیند، پیامبر مي بیند: »ُقِل اْعَمُلوا 
َفَسَیَري اّه َعَملَُکْم َوَرُسولُُه َوالُْمْؤِمُنوَن«]2[ در سوره مبارکه حشر مي فرماید همه شما 
َمْت  مراقب باشید ببینید چه کردید )یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اَهّ َولَْتنُظْر نَْفٌس َما َقَدّ
لَِغٍد(؛  ای کسانی که ایمان آورده اید از )مخالفت( خدا بپرهیزید و هرکس باید بنگرد 
که برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده ]3[ قرآن به ما فرمود عمر، سرمایه است، 
شما با این سرمایه یا خرید و فروش کنید یا اجاره بدهید، باأخره انسان زمیني که 
دارد، خانه اي که دارد،مالي که دارد،یا مي فروشد و استفاده مي برد یا اجاره مي دهد، 
یکي از این دو کار را باید بکند.آنهایي که شهید شدند،خرید و فروش کردند، ماها که 
توفیق شهادت نداشتیم، باید اجاره بدهیم؛ باأخره این سرمایه عمر را یا انسان باید 
مستقیماً بفروشد، فرمود: )إَِنّ اهّ اْشَتَري ِمَن الُْمْؤِمِنیَن أَنُْفَسُهْم َوأَْمَوالَُهم( کذا و کذا 
بعد فرمود: )َفاْسَتْبِشُروا بَِبْیِعُکُم الَِّذي بَایَْعُتم بِِه(]۴[ به شما بشارت بدهم یک معامله 
خوبي است براي اینکه چه معامله اي بهتر از این که آن خریدار، عوض و معّوض،هر 
دو را به آدم مي دهد.کدام معامله خوب است ؟معامله اي که آدم چیزي را بدهد و نفع 
ببرد که این خوب خوب است، اما اگر چیزي را بدهد به کریمي و آن کریم چیزي 
اضافه کند و همان را به آدم برگرداند، از این بهتر دیگر چیست؟ خدا عوض و معّوض 
هر دو را به ما برمي گرداند نه اینکه عوض را بگیرد، جان ما را بگیرد که کجا ببرد؟! 

بلکه جان ما را به ما مي دهد؛ از این معامله بهتر؟! 
عاقبت  معامله  با شیطان

اگر کسيـ  خداي ناکردهـ  با شیطان معامله کرد، او آنقدر خائن است که عوض 
و معّوض، هر دو را مي برد،نه اینکه سر آدم کاه بگذارد،نه اینکه آدم ضررکند. یک 
وقت است کسي فرشي دارد، به کسي مي فروشد، او فریب مي دهد این فرش را ارزان 
از آدم مي خرد؛او باأخره عوضي داد و لو کم، اما معّوض را گرفت، ولی اگر فریبکار 
بود، عوض و معّوض هر دو را می گیرد.شیطان مطابق آیه سوره مبارکه »اسراء« به 
خدا عرض کرد من سواري مي خواهم: )َأَْحَتِنَکَنّ ُذِرّیََّتُه(]5[ »احتنک« یعني َحنک و 
تحت حنک او را گرفت، این سوارکارهاي مسلّط حنک و تحت حنک اسب را می گیرند 
و دهنه مي زنند.شیطان گفت من چنین کاري مي کنم، من سواري مي خواهم. اگر 
کسي با شیطان معامله کرد،شیطان عوض و معّوض )هر دو( را مي برد، نه اینکه سر 

آدم کاه بگذارد،آن وقت انسان مي شود بنده او،هر چه او گفت باید اطاعت کند.
وجود مبارک حضرت امیر)ع( در آن نامه اي که براي دربار معاویه نوشت فرمود 
خیلي ها مي روند در میدان جنگ جانباز مي شــوند اما از خانواده ما اگر کسي رفت 
دو دســتش را داد، خدا دو بال فرشته به او مي دهد مي شود جعفر طّیار]6[ فرمود ما 
با دیگران فرق مي کنیم. بنابراین اگر کسي سرمایه اي دارد، باید تجارت کند،کسي 
خانه اي، زمیني دارد یا باأخره این زمین یا خانه را مي فروشــد استفاده مي کند یا 
اجاره مي دهد،غیر از این نمي شود؛ آنها که رفتند شهید شدند، با بیع معامله کردند؛ 
ما که توفیق شهادت نداشتیم باید اجاره بدهیم؛ این اجاره همان است که در قرآن 
کریم فرمود که ما به اینها اجر مي دهیم]7[ اجر و اجرت به کسي مي دهند که عقد 
اجاره دارد، اجاره بدهیم یعني چه؟ اگر کسي خانه خود را به دیگري اجاره داد یعني 
چه؟ یعني آ ن مستأجر باید از آن استفاده کند، نه صاحب خانه؛ ما اگر وقتمان را به 
خداي سبحان اجاره دادیم این یعني چه؟ یعني هر چه او مي خواهد باید انجام بدهیم 
نه هر چه خودمان مي خواهیم واین معني محاسبه است؛ آن وقت آدم راحت است.

 چه کسي خوشحال تر از کسي که هر روز دارد سود مي برد؟ آنهایي که نه خرید 
و فروش کردند،نه اجاره دادند، چیزي در دستشان نیست، شما جوان هایي که هستید، 
ورزش کنید، تماشا کنید، لّذت ببرید اما به اندازه تأمین سامت تان. یک وقت است 
کسي بیست سال مي دود، بعد از بیست سال از او سؤال بکنید که چه دارید، میوه 
کار خودش را به شما نشان مي دهد، مثل یک درخت؛ این درخت بیست سال تاش 
و کوشش مي کند شب و روز زمستان ها کمتر، تابستان ها و بهار بیشتر، بعد از بیست 
سال از این درخت سؤال بکني چه چیزي داري، میوه اش را در مي آورد مي گوید این.
 یک وقت است انسان بیست سال تاش و کوشش مي کند،بعد از بیست سال 
یک آدم قراضه مي شود،مثل یک اتوبوس و میني بوس که بیست سال تاش مي کند 
بعد از بیست سال یک آهن قراضه است، او میوه ندارد، یک وقت است یک جوان، 
بیست سال درس مي خواند مثل شجره طوباست که میوه دارد،یک وقت یک جوان 
بیست سال بازي مي کند بعد از بیست سال یک دیسک کمر و یک دردسر دارد. از آن 
جواني که حاا یا نظامي است یا انتظامي است یا دانشجوست یا طلبه است یا کاسب 
اســت باأخره در راه صحیح قدم برداشت، اگراز او سؤال بکني که محصول بیست 
سال شما چیست مي گوید خدمات اجتماعي من این است حاا یا علمي یا نظامي یا 
غیره خدمتي کردم. اگر از درخت سؤال کني تو چه کردي درخت حرفي براي گفتن 

دارد مي گوید من هر چه کردم به پاي خودم ریختم، ریشه خودم را تقویت کردم.
اگر بار خار است خود کشته اي 

در ســوره مبارکه بقره فرمود: کساني که خدمت مي کنند )َمَثُل الَِّذیَن یُنِفُقوَن 
أَْمَوالَُهْم اِبِْتغاَء َمرضاِت اّه( یا ســایر خدمات )تَْثِبیَتاً ِمْن أَنُْفِســِهْم(]8[ یعني این کار 
خیري که مي کنید درســت است که دیگري هم استفاده مي کند، اما در اصل نفع 
اصلی اش به خود شــما بر می گردد.شــما اگر آب ریختید به پاي این غنچه گلتان، 
منظره براي شما، ارزشش براي شما، معّطر بودن براي شماست، البته عابري که از 
کنار منزل شما مي گذرد شاّمه او هم معّطر مي شود، او هم استفاده مي کند اما یک 
فایده اندک است، هر کار خیري که انسان براي دیگري بکند، براي دیگري خانه و 
مدرسه و درمانگاه و بیمارستان بسازد، اساس این خیر، تثبیت موقعیت خودش است 
مثل اینکه در منزل خودش درخت خوبي کاشت،دیگري از منظره اش بهره مي برد، 
لذا در ســوره مبارکه اسراء فرمود هر کار خیري که کردي براي خودت کردي: )إِْن 
أَْحَسنُتْم أَْحَسنُتْم أَنُفِسُکْم( این »ام«،»ام« اختصاص است و اگرـ  خداي  ناکرده 
ـ کســي کار بدي کرد )َوإِْن أََسأْتُْم َفلََها(]9[ آن هم براي خودت است، هیچ کس به 
دیگري بد نمي کند، اگر کسي در درون خانه خود یک چاه بدبویي حفر کرد، در تمام 
شبانه روز خودش در زحمت است،البته گاهي هم شاّمه عابرین را آسیب مي رساند.

بعدها سراینده هاي ما گفتند:
اگر بار خار است خود کشته اي وگر پرنیان است خود رشته اي]10[

مردم مشغول دو کار هستند.خیلي از شماها شاید این درخت هاي پرتیغ جنگلي 
را دیدید که در عربي به آن مي گویند قتاد؛ این درخت هیچ میوه اي ندارد مگر تیغ، 
هر چه هم به او بیشتر آب دهید، تیغ هایش تیزتر است، حرف این سراینده این است 
که »اگر بار خار اســت« تیغ محصول کار شماست »خود کشته اي«، پرنیان همین 
ابریشم است »اگر پرنیان است خود رشته اي« یا انسان مشغول رشته پرنیاني است 
یا آبیاري آن درخت پرتیغ است، این معني محاسبه است که مي گویند انسان باید 
حســاب هایش را بررسي کند ببیند که آیا خرید و فروش کرده مثل شهدا)رض( یا 
مثل جانبازان که بخشي را خرید و فروش کردند که حشرشان با اولیاي الهي است،اگر 

نشد، اجاره.اما اگر آدم نه بیع بکند نه اجاره، آن وقت اجري نمي برد.  
بیانات حضرت آیت اه جوادي آملي )دام ظله(

 در جلسه درس اخاق؛ 91/4/22 
مرکز اطاع رسانی اسرا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر چه كنی به خودكنی

خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود. 
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پژمانفر خبر داد

طرح مجلس برای مقابله با حمات سایبری



پهپاد انصاراه پایگاه هوایی ملک خالد
در خاک عربستان را بمباران کرد

ارتش و کمیته های مردمی یمن با پهپاد »قاصف 1«، 
پایگاه هوایی»الملک خالد« سعودی ها واقع در خاک 

عربستان را بمباران کردند.
یــگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن دیروز 
اعــام کردند این بار به پایگاه هوایــی »الملک خالد« در 
»خمیس مشیط« واقع در »عسیر« حمله کرده اند. به گفته 
منابعی در این یگان، پهپاد »قاصف 1«، بامداد دیروز به این 

پایگاه هوایی که به آشــیانه جنگنده های متجاوز به یمن 
تبدیل شــده و جنگنده های سعودی از این پایگاه به سوی 
یمن پرواز می کنند، حمله کرده و با موفقیت آن را هدف قرار 
دادند. این عملیات با موفقیت انجام شده و تنها چند ساعت 
پس از سخنان سخنگوی ائتاف سعودی مبنی بر هدف قرار 
دادن مقر استقرار یگان پهپادی و موشک های بالستیک یمن 
در پایگاه هوایی »الدیلمی« در صنعا، صورت گرفته است.

پیونگ یانگ: آمریکا تحریم ها را لغو نکرد
فعالیت های هسته ای را از سر می گیریم

کره شــمالی با صدور بیانیه ای هشدار داده در 
صورتی که آمریکا تحریم ها علیه این کشــور را لغو 
نکند، پیونگ یانگ سیاست تقویت زرادخانه هسته ای 

خود را از سر خواهد گرفت.
در بیانیه کره شمالی که روز گذشته از سوی مدیریت 
مؤسســه مطالعات آمریکای وزارت خارجه این کشور ارائه 
شد،آمده است: »چنانچه آمریکا به رفتار متکبرانه خود ادامه 

دهد، کره شــمالی نیز به سیاست »پیونگ جین« مبنی بر 
رویکرد توسعه همزمان اقتصادی و هسته ای بازمی گردد.«

 کره شمالی در این بیانیه با لحنی منتقدانه اعام کرده، 
آمریکا تصور می کند با تکرار شعار »تحریم و اعمال فشار« 
به خلع ســاح هسته ای شبه جزیره کره نائل می شود حال  
آنکه ما در برابر چنین ایده ساده لوحانه ای، غیر از خندیدن 

واکنشی نداریم.«
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

وکیل ســابق دونالد ترامپ در مصاحبه ای تازه برخی از 
اظهارات زشت و نژادپرســتانه رئیس جمهور آمریکا علیه 
سیاه پوستان را افشا کرده و گفته وی معتقد است کشورهایی 

که رهبرشان سیاه پوست باشند چاه مستراح هستند!
ترامپ بارها در محافل خصوصی قبل و بعد از ریاست جمهوری 
تمایات نژادپرستانه خود را بروز داده است. »اوماروسا مانیگو نیومن«، 
مشاور سیاه پوست سابق کاخ سفید هم در کتاب جدید خود با نام 
»روانی: روایت یک کارمند داخلی از کاخ سفید ترامپ« نوشته بود 
فایل هایی صوتی از ترامپ در اختیار دارد که نشان می دهد او بارها 
از الفاظ نژادپرستانه استفاده کرده است. این در حالی است که ترامپ 
پیشتر مدعی شده بود چنین فایل های صوتی وجود خارجی ندارند. 
وی حتی »اوماروســا« را یک انسان »حقیر« و همچنین »سگ« 
خوانده بود! اوایل امســال نیز ترامپ با این افشاگری روبرو شد که 
قبا کشورهای آفریقایی را با لفظ »چاه مستراح« توصیف کرده است!

حــاا »مایــکل کوهن« وکیل ســابق ترامــپ روز جمعه در 
گفت وگویی اعام کــرده رئیس جمهور آمریکا پیش از پیروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری هم حرف های نژادپرستانه می زده است. 
وی در این مصاحبه به تعدادی از اظهارات نژادپرستانه ترامپ درباره 
سیاهپوستان پیش از ورود به عرصه سیاسی  اشاره کرده است. به گفته 
وی ترامپ یک بار بعد از مشاهده حضور جمعیت اکثرا سفیدپوست 
در یکی از تجمع های حمایتی اش، گفت : »سیاهپوستان بیش از حد 
احمق هســتند که بخواهند به من رای دهند.« به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، »کوهن« در ادامه گفته: زمانی که نلسون ماندا، رهبر 
فقیــد و مبارز آفریقای جنوبی فوت کرد، دونالد ترامپ گفته: »یک 
کشور را نام ببرید که به وسیله یک شخص سیاهپوست اداره می شده 
و به چاه مســتراح تبدیل نشده باشد.« وکیل شخصی سابق ترامپ 
در ادامه سخنانش گفته: »زمانی که من و ترامپ در دهه 2000 به 
شیکاگو می رفتیم، در مسیر رفتن از فرودگاه به هتل از یک مسیر 
کثیف که به نظر می رسید مکان زندگی خافکاران باشد عبور کردیم. 
ترامپ در این لحظه به من گفت که فقط سیاه پوســتان می توانند 
اینگونه زندگی کنند.« وی همچنین گفت ترامپ پیشــتر در زمان 
پخش فصل اول برنامه تلویزیونی »کارآموز« به او گفته بود که هرگز 
اجازه نخواهد داد یک آفریقایی-آمریکایی در این برنامه پیروزشود. 

خطاب به وکیل سابقش
ترامپ: سیاه پوستان آمریکایی باید احمق باشند

که به من رای بدهند

سرویس خارجی-
خبرگزاری »فرانس پرس« طی گزارشی راجع به 
وحشیگری نظامیان نیجریه علیه شیعیان این کشور 
نوشته: کارشناسان معتقدند روند سرکوب ها علیه 
شیعیان نیجریه که به تحریک سعودی انجام شده 

مظلومیت این اقلیت را بیشتر نمایان کرده است.
وحشیگری نیروهای رژیم نظامی نیجریه تمامی ندارد. 
از سال 94  شمسی که نزدیک به 2000 نفر را در اربعین 
حسینی)ع( به خاک و خون کشیدند تا اربعین سال 97، 
بارها ارتــش و دولت این رژیم که به شــدت تحت نفوذ 
سعودی ها هستند، به شــیعیان مظلوم این کشور هجوم 
برده اند که نتیجه آن صدها شــهید و مجروح بوده است. 
اربعین امسال نیز راهپیمایی اربعین شیعیان در نیجریه با 
یورش ارتش و نیروهای امنیتی مواجه شــد که براساس 
گزارش رسانه ها و جنبش اسامی شیعیان نیجریه حدود 

49 نفر شهید و بیش از 400 نفر دستگیر شدند.
حاا »فرانس پرس« طی گزارشی از این شیعه کشی 
ارتش نیجریه نوشته: »سرکوب ها علیه شیعیان نیجریه که 
به تحریک مقامات تحت حمایت عربستان سعودی انجام 
شده مظلومیت این اقلیت را بیشتر نمایان کرده است.« این 
خبرگزاری در ادامه به نقل از »ابراهیم موسی« سخنگوی 
جنبش اسامی نیجریه  نوشــته: »شیعه بودن در دولت 
کنونی بوهاری به منزله تحت آزار و اذیت قرار گرفتن است. 

فرانس پرس: ارتش نیجریه با تحریک رژیم  سعودی شیعیان این کشور را می کشد

در مقایسه با دولت های گذشته نیجریه شیعیان در دولت 
بوهاری به شدت از تبعیض نژادی رنج می برند به گونه ای که 
این اقلیت اجازه ندارد براساس باورهای خود حتی خدا را 
بپرستند... نیروهای نظامی و پلیس نیجریه در سه مناسبت 
جداگانه در کمتر از یک هفته اخیر شــیعیانی که سرگرم 
برگزاری مراســم مذهبی بوده و خواستار آزادی رهبرشان 
که در بازداشت پلیس به سر می برند شدند را مورد حمله 
و تیراندازی مستقیم قرار دادند. عفو بین الملل ضمن تایید 
آمار قربانیانی که از ســوی جنبش اســامی منتشر شده 
است اعام کرد در پی تیراندازی نیروهای نظامی نیجریه 
به شیعیان دست کم 45 نفر از این اقلیت مذهبی مسلمانان 
جان خود را از دست داده اند.«در بخش دیگری از گزارش 
فرانس پرنس می خوانیم: »در مناطق مسلمان نشین شمال 

نیجریه، جنبش اسامی مسلمانان در قبال جنبش سلفی ها 
موســوم به ازاله که همزمان با تاســیس جنبش اسامی 
تشکیل شــد دارای اعضای کمتری است. ازاله از نزدیکان 
ریاض و ابوجا است و شبکه تلویزیونی ماهواره ای آنان اغلب 
به اتخاذ مواضع و سخنان تند علیه شیعیان می پردازد.ازاله از 
سوی عربستان سعودی راه اندازی شده و تاکنون مساجد و 

مدارس زیادی در سراسر نیجریه ساخته است.«
براساس این گزارش  شماری از اعضا و کارمندان دولت 
عضو جنبش ازاله هستند و روابط نزدیکی با عربستان دارند و 
گروهی دیگر نیز در دولت با استفاده از منابع دولتی به جنگ 

مذهبی علیه کسانی می روند که آنها را مرتد می شمارند.
از ســوی دیگــر، مقامــات نظامی و ارتــش نیجریه 
به منظور تاش برای توجیه کشــتار شــیعیان ویدئویی از 

دونالــد ترامــپ رئیس جمهور آمریکا منتشــر کردند که 
در آن ترامــپ می گویــد: نظامیان آمریکا به آن دســته 
از مهاجــران آمریکای مرکزی که به ســوی آنان ســنگ 
پرتاب کننــد تیراندازی می کنند. جان اگیم ســخنگوی 
وزارت دفاع نیجریه مدعي شــد: آنها نه تنها اینکه سنگ 
پرتــاب می کردند بلکه بمب های دست ســاز، قمه و چاقو 
در دســت داشتند که داشــتن چنین چیزهایی به منزله 
مسلح بودن آنان است. این در حالی است که سازمان عفو 
بین الملل می گوید: »شواهدی قوی وجود دارند که پلیس 
و سربازان نیجریه ای با ساح های خودکار به مصاف اعضای 
جنبش اسامی رفته اند.« این سازمان به کارگیری ساح های 
 مرگبار توســط پلیس و ارتش نیجریه را »غیرقابل قبول«

 خوانده است.

18 هــزار نفر از کارکنان بزرگترین شــرکت 
تجاری  تأثیر جنگ  تحت  آمریکا  خودروســازی 

»دونالد ترامپ« علیه چین، از کار بیکار می شوند.
همانطــور که کارشناســان پیش بینــی می کردند، 
بازخوردهای جنگ تجاری رئیس جمهور آمریکا علیه چین 

و دیگر کشورها، در حال آشکار شدن است.
ترامپ که کا این طــور وانمود می کند همه جهان 
به کمک های آمریکا احتیــاج دارند، تاکنون بر کااهای 
چینی به ارزش 250 میلیــارد دار، تعرفه وضع و اعام 
کرده است که بر همه کااهای صادراتی چین به آمریکا، 
که ارزش مجموع آن،500 میلیارد دار می شــود، تعرفه 

وضع خواهد کرد.
اما، این قلدر مآبی  ها و بلوف ها زمانی از رئیس جمهور 
آمریکا سر زده می شــود که خود جامعه آمریکا آمادگی 
و ظرفیــت اجرای این سیاســت ها را ندارد؛ طبق برخی 
گزارش ها در آمریکا، دولت این کشور در حال حاضر 21 
تریلیون و 500 میلیــارد دار بدهی دارد و عاوه بر آن، 
اقتصاد این کشور، خصوصا در بخش اشتغال، به واردات از 

کشورهای خارجی وابسته است.

حــال،  هــر  در 
سیاست های  بازخورد 
ترامپ در حال آشکار 
شــدن است؛ »جنرال 
موتورز« که بزرگترین 
شــرکت خودروسازی 
به  اســت،  آمریکا  در 
خاطر جنــگ تجاری 
میــان این کشــور و 
مشکات  دچار  چین، 
عدیده مالی شده است. 

به همین خاطر، صاحبان جنرال موتورز به  18 هزار کارمند 
و کارگر خود »پیشنهاد« بازخرید داده اند.

مســئوان جنرال موتورز کارکنان بخش  های اداری، 
بازاریابــی و فروش خود در آمریکا، کانادا و حتی مکزیک  
را در معرض این درخواســت گذاشته و از آنها خواسته اند 
در ازای دریافت مبلغ بازخرید، به روند همکاری دو طرفه 
پایان  دهند.کارشناســان بر این باورند که جنگ تجاری 
بین آمریکا و چین و اعمال تعرفه روی واردات آلومینیوم 

مشــکات  آغازگــر 
خودروســازان  عظیم 
بوده است. آمارها نشان 
می د هد در حال حاضر 
بــه 50 هزار  نزدیک 
نفــر در آمریکا، کانادا 
و مکزیک برای جنرال 

موتورز کار می کنند.
که  صورتــی  در 
ترامپ  سیاســت های 
ادامه پیــدا کند، طی 
ماه ها و ســال های آتی، آمریکا با اتفاقات مشــابه جنرال 

موتورز در سایر شرکت ها نیز مواجه خواهد شد. 
دست های باز چین

دولت چین در حال حاضر بیش از گذشته، می تواند 
دست به اقدامات متقابل علیه آمریکا بزند. در سال گذشته، 
کسری تراز تجاری آمریکا در برابر چین، به رقم بی سابقه 
375 میلیارد دار رسیده بود. همین کسری بزرگ، ترامپ 
را عصبانی کرده و او را واداشته که به اصطاح جلوی روند 

غلبه اقتصادی چین را بگیرد.
اما، همان طور که گفته شد، چین اکنون قدرت انتخاب 
دارد و زمانی کــه ترامپ اعام کرد همه کااهای چینی 
را به ارزش 550 میلیارد دار، مشــمول تعرفه می کند، 
وزارت خارجــه چین نیز در واکنــش به تصمیم ترامپ، 
اعــام کرد »دقیقــا به همان میــزان« بافاصله به اجرا 

گذشته خواهد شد.
البته، ناگفته نماند، رئیس جمهور آمریکا نشان داده که 
معموا هر چه را می گوید، به اجرا می گذارد؛ ترامپ اخیرا 
اعام کرده که قصــد دارد با همتای چینی خود مذاکره 
کند و اگر این مذاکره به نتیجه نرســد، بر بقیه کااهای 
وارداتــی از چین، تعرفه وضع کند. با توجه به این خیزی 
که ترامپ برداشته، از هم اکنون مشخص است که برنامه 

او به اجرا درمی آید.
اما، اجرای این سیاســت، یک چیز است و پیامدهای 
آن برای اقتصاد آســیب دیده آمریکا، چیز دیگر. تحوات 
ماه ها و ســال های آتی نشــان خواهد داد که آیا جهان با 
سرپنجه های ترامپ خواهد جنگید و یا این آمریکا است 

که بااخره مجبور می شود مقابل جهان سر خم کند.

در پی تنش تجاری با چین اتفاق افتاد

18 هزار کارگر آمریکایی جنرال موتورز
در آستانه اخراج

منابع فلسطینی با اشاره به سفر هیئت  مصری 
به نوارغــزه، از احتمال آتش بس میان حماس و 
رژیم صهیونیســتی خبر داده و می گویند این 
توافق موجب شکســته شدن محاصره غزه نیز 
خواهد شد. این منابع می گویند صهیونیست ها 
ممکن است لغو محاصره غزه را به پایان راهپیمایی 
هفتگی بازگشــت که در غزه برگزار می شود، 
مشــروط کنند که در صورت وقوع این رویداد، 

پیروزی بزرگی برای فلسطینی ها خواهد بود.
منابعی در جنبش حماس از »پیشــرفت ملموس 
روند توافق آتش بس« میان گروه های فلســطینی و 
رژیم صهیونیستی خبر داده و گفته اند، این مذاکرات با 

نظارت مصر و سازمان ملل پیش می رود.
به گــزارش خبرگزاری قدس، یــک منبع آگاه از 
حماس که نخواســت نامش فاش شود، در این رابطه 

گفته: »آنچه تاکنون 
توافقاتــی  داده  رخ 
اســت که با نظارت 
مصر و سازمان ملل 
بدســت آمده و در 
همین راستا نیکای 
مادینف فرســتاده 
طی  ملل  ســازمان 
روزهای آتی به غزه 

سفر می کند تا مذاکرات آتش بس با حضور وی نهایی 
شــود. پایگاه خبــری عربی 21 نیز در ایــن رابطه از 
دســتیابی به جزئیات این توافقات خبر داده است. در 
ایــن گزارش این پایگاه خبری آمده: »یکی از توافقات 
انجام شــده افزایــش حقوق کارکنان غزه اســت که 
شامل حال کارمندان حماس و تشکیات خودگردان 

افزایش  می شــود. 
صیادی  مســاحت 
به  غزه  در ســاحل 
20 مایل و استمرار 
ورود سوخت به غزه 
جهت تامین نیازهای 
نیــروگاه تولید برق 
ایــن باریکه از دیگر 
شده  انجام  توافقات 
اســت.«همچنین پروژه های آبرسانی، آب و فاضاب و 
برخی دیگر از طرح ها از سوی سازمان ملل قرار است 
به زودی در غزه آغاز شود. طرح دیگری نیز در زمینه 
کاریابی برای 50 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی در نظر 
گرفته شده است. درباره راهپیمایی بازگشت نیز توافق 
شده که به مانند راهپیمایی این هفته در مرزهای غزه 

بدون درگیری ادامه یابد. گفتنی اســت تظاهرات روز 
بازگشــت در جمعه گذشــته فقط 32 مجروح داشت 
حال آنکــه معموا این اعتراض ها تا بیش از 100 نفر 
مجروح بر جای می گذاشــت. به اعتقاد کارشناســان 
این راهپیمایی های هفتگی که با ارسال بادبادک های 
آتش زا، صهیونیســت ها را به خاک سیاه نشانده بود، 
تاثیــر زیــادی در امتیازگیری فلســطینی ها خواهد 
داشــت. در همین رابطه، »خلیــل الحیه« عضو دفتر 
سیاســی حماس تاکید کرد: »تاش ها برای شکستن 
محاصره غزه در حال نهایی شــدن است...تاش های 
مصــر، قطر و ســازمان ملل برای شکســت محاصره 
غزه به مراحل پایانی رســیده اســت.« این مقام ارشد 
حماس جزئیات بیشتری ارائه نکرد اما به نظر می رسد 
 ســخنان وی به نهایی شــدن روند آتش بس مربوط

 باشد. 

آغاز رایزنی ها برای رفع کامل محاصره غزه با میانجیگری مصر

پدر معنوی گروه تروریســتی طالبان به دست 
افراد ناشناس در پاکستان و با ضربات متعدد چاقو، 

به قتل رسید.
دیروز »موانا سمیع الحق« پدر معنوی طالبان و رهبر 
»جمعیت علمای اسام شاخه سمیع الحق« در منزلش واقع 
در منطقه »بحریه تاون« شهر »راولپندی«  به قتل رسید.

به گزارش فارس، سمیع  الحق زمانی که خدمتکارش 
را برای خرید شیر، به خارج از منزل فرستاد و در خانه تنها 
ماند، هدف حمله قرار گرفت. مهاجمان ناشــناس با وارد 

آوردن ضربات متعدد چاقو، او را به قتل رساندند.
پلیس پاکســتان در گزارش اولیه خود، اعام کرد که 
این حادثه، تروریستی نبود و عامان این جنایت، به علت 
خصومت شخصی وی را کشته اند. با توجه به گزارش پلیس، 

پرونده این قتل احتماا پیگیری نخواهد شد.
در همین حال، »حامد الحق« فرزند »سمیع الحق«، 
مشارکت وی در مذاکرات صلح افغانستان را یکی از دایل 

ترور او دانست.
حامد الحق اظهار داشت: پدرم سعی داشت افغانستان 

را از ســلطه آمریــکا 
خارج کند و مقدمات 
با  مذاکــره طالبــان 
را  افغانســتان  دولت 
فراهم سازد.وی افزود: 
دولت  ارکان  برخــی 
برخی  و  افغانســتان 
پاکســتانی  مقامات 
موانا  میانجیگری  با 
در  الحــق  ســمیع 
مذاکرات صلح مخالف 

بودند و این امکان وجود داشت برای ترور وی توطئه چینی 
کنند. به همین خاطر، این موضوع را به ســرویس امنیت 

پاکستان موسوم به »آی اس آی« اطاع داده بودم.
موانا حامد الحق تاکید کرد: به ســازمان اطاعات و 
سرویس امنیت پاکستان درباره در خطر بودن جان پدرم 
اطاع رسانی کرده بودم، اما موانا سمیع الحق عاقه ای به 

حضور محافظان در اطراف خود نداشت.

تدابیر  افزود:  وی 
امنیتی اطراف مدرسه 
جامعه حقانیه افزایش 
یافته بــود، اما موانا 
سمیع الحق برای سفر 
به راولپندی فقط یک 
خدمتکار شخصی را با 
خود به همراه می برد و 
از محافظ خبری نبود.
موانا سمیع الحق 
مدیر مدرسه »جامعه 
حقانیه« و بســیاری از رهبران طالبان از جمله »ما عمر« 
رهبر سابق طالبان افغانستان، در این مدرسه درس خوانده 
بودند. بنابراین، وی نفوذ زیادی بین طالبان افغانســتان و 
پاکســتان داشــته و از او به عنوان پدر معنوی طالبان نام 

برده می شده است.
موانا سمیع الحق در دیدار با هیئت علمای افغانستان 
و »عمر زاخیلوال« سفیر این کشور در پاکستان، خواستار 

مذاکره مســتقیم با طالبان، بــدون حضور آمریکا و حتی 
مقامات پاکستانی شده بود.

وی اعام کرد حاضر اســت مقدمات مذاکره با طالبان 
را فراهــم کند و این مذاکره باید در یک مکان مخفی، در 

کشوری ثالث انجام شود.
درگیری میان طالبان و داعش

عناصر دو گروه تروریســتی طالبان و داعش در وایت 
»ننگرهار« واقع در شــرق افغانستان، با هم درگیر شدند. 
به گزارش خبرگــزاری بین المللی قرآن، تیپ 201 ارتش 
افغانســتان با صــدور بیانیه ای، اعام کــرد، این درگیری 
امــروز)12 آبــان( در روســتای »زاوا« واقــع در منطقه 
»خوگیانی« به وقوع پیوست و طی آن، 18 تروریست وابسته 

به طالبان و سه عضو داعش کشته شدند.
چنــد روز قبل هم دو گروه مذکور در وایت »کنر« با 

هم درگیر شده بودند.
بــه گفته منابع محلی، در ایــن درگیری ها، نیروهای 
اشغالگر آمریکایی جانب داعش را می گیرند و مواضع طالبان 

را هدف قرار می دهند.

ترور پدر معنوی طالبان در پاکستان با ضربات متعدد چاقو

مقامات لبنانی از بازگشت حدود 87 هزار 
آواره سوری به کشور خود از ماه جوای )تیر( 

تاکنون خبر داده اند.
مقامــات لبنانــی اعام کردنــد، بــا توجه به 
هماهنگی هــای به وجود آمده میــان آنها و مقامات 
دمشــق، بیش از 87 هزار آواره سوری داوطلبانه به 

کشور خود بازگشتند.

براساس بیانیه اداره کل امنیت عمومی لبنان، افراد 
مذکور طی مدت آوارگی، از تسهیات فراهم شده این 

نهاد بهره مند می شده اند.
دولت لبنان قبا اعام کرده بود، شمار پناهندگان 
سوری که از زمان آغاز جنگ داخلی این کشور در سال 
2011 به لبنان آمده اند، به حدود یک میلیون و 500 
هزار نفر می رسد. این در حالی است که سازمان ملل 

تعداد این افراد را کمتر از یک میلیون برآورد می کند.
بازگشت آوارگان سوری به میهن، به تنهایی نشان 
می  دهد که اوضاع در ســوریه در حال عادی شــدن 
است و مردم این کشور کم کم باید پیروزی نهایی بر 

تروریست ها را جشن بگیرند.
سایر رویدادها

* گروه تروریستی »جبهه النصره« در »ادلب«، 

تحقیقات گسترده ای را درباره چگونگی درز اطاعات 
مربوط به فعالیت های شیمیایی خود آغاز کرده است.
* کردهای مســلح موسوم به »یگان های مدافع 
خلق« در شمال ســوریه اعام کردند که پنج عضو 
»ارتش آزاد« را کشتند. ارتش آزاد تحت حمایت ترکیه 
قرار دارد. آنکارا اعام کرده، طی روزهای آتی، به همراه 
ارتش آزاد، در شرق فرات، دست به عملیات می زند.

87 هزار پناهنده سوری از لبنان به خانه هایشان بازگشتند

رسانه های صهیونیستی جزئیات تازه ای از چگونگی سفر 
نتانیاهو به عمان را منتشر و اعام کرده اند، مقدمات این سفر 
8 ماه پیش از آن مهیا شــده بود و موساد نقش اصلی را در 

شکل گیری این سفر برعهده داشت.
سفیر اخیر نخست  وزیر رژیم صهیونیستی به عمان که اخیرا صورت 
گرفت همچنان به عنوان یکی از خبرهای غیر منتظره به شمار می رود، 
چرا که برای نخستین بار نتانیاهو رسما و جلوی دوربین های خبرنگاران 
از یک کشور عربی حاشــیه خلیج فارس دیدار می کرد. این در حالی 
اســت که این کشورها با رژیم صهیونیســتی روابط رسمی نداشته و 
بنابراین، این دیدار تاشی در جهت عادی سازی روابط اعراب و رژیم 

صهیونیستی قلمداد می شود. 
اما گزارش های تازه نشان می دهد مقدمات دیدار نتانیاهو از عمان 
از ســال 2017 آماده شده بود. یک رسانه صهیونیستی گزارش داده 
نخســت وزیر این رژیم غیر از دیدار اخیر با مقام های عمان، چند ماه 

پیش هم با وزیر خارجه این کشور دیدار کرده بود.
 به گــزارش فارس، کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیســتی روز 
جمعه گزارش داده »بنیامین نتانیاهو«، 8 ماه قبل از ســفر اخیرش 
به »مســقط«، به صورت محرمانه با »یوسف بن علوی«، وزیر خارجه 

عمان دیدار کرده بود. 
رســانه صهیونیستی همچنین اعام کرده این دیدار در ماه فوریه 
)بهمن( انجام شده و »یوسی کوهن«، رئیس  سازمان جاسوسی موساد 
مقدمات آن را فراهم کرده اســت. خود »کوهن« هم در آن جلســه 
حضور داشــت. یک مقام ارشد رژیم صهیونیســتی هم گفته در آن 
سفر نتانیاهو و وزیر خارجه عمان درباره ایران و روابط میان دو طرف 
گفت وگو کردند. طبق این گزارش ، تماس ها میان رژیم صهیونیستی 
و عمان در آوریل)فروردین( 2017 زیر نظر موســاد آغاز شده بود، اما 
دیدار نتانیاهو و بن علوی)وزیر خارجه عمان( در فوریه، آغاز مرحله ای 
بود که ســطح این تماس ها را از دیدار میان مقام های ارشد دو طرف 

به دیدارهایی در سطح سیاسی ارتقاء داد.
به گزارش کانال 10رژیم صهیونیستی »پیشرفت هایی از همین نوع 
بود که موجب شد دیدار اخیر نتانیاهو با »سلطان قابوس«، پادشاه عمان 
میسر شوند.« کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرده 
تمامی تماس ها میان این رژیم و آمریکا در حالی انجام شــده اند که 
هیچ یک مراتب را به دولت آمریکا اطاع نداده اند. طبق گزارش رسانه 
صهیونیستی، نتانیاهو چند بار در روزهای اخیر گفته اسرائیل به زودی 
دیدارهای مشابهی هم با مقام های سایر کشورهای عربی خواهد داشت 
که این رژیم با آنها روابط دیپلماتیک ندارد. باراک راوید، خبرنگار کانال 
10 تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره در توئیترش نوشته: »انتظار 
می رود یکی از این کشورها بحرین باشد که مقام های آن در روزهای 

اخیر مواضع مثبتی در قبال اسرائیل گرفته اند.«
واکنش موسسه فتوای عمان

در همین حال موسســه فتوای عمان در نخســتین واکنش نهاد 
مذهبی این کشور به سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم  اشغالگر 
به عمان، بر جایز نبودن عادی ســازی روابط با دشــمن صهیونیست 
تاکید کرد. شیخ امین الصوافی، دبیر فتوای دفتر مفتی اعظم عمان در 
صفحه توئیتر خود در پاســخ به پرسشی درخصوص موضعش درباره 
عادی ســازی روابط با دشمن صهیونیست و ایجاد روابط رسمی با آن 

نوشت: » عادی سازی روابط به معنای به رسمیت شناختن است. 
تا زمانی که از عبارت دشمن صهیونیست استفاده می کنیم، چگونه 
می توانیم دشمن را به رسمیت بشناسیم!!! افزون بر این، صهیونیست ها 
می خواهند مســلمانان و عرب ها را به سمت به رسمیت شناختنشان 
بکشــانند و همان طور که مشخص اســت، در مقابل هیچ کاری برای 
آنان نخواهند کرد.« این فتوا چند ســاعت پس از پخش یک گزارش 
تلویزیونی از شبکه کان اسرائیل صادر شد. در این گزارش تلویزیونی 
خبرنگاران اسرائیلی در حال پرسه زدن در عمان هستند و نظر مردم 
این کشور را درخصوص روابط با اسرائیل پس از سفر اخیر نخست وزیر 

اسرائیل به عمان جویا می شوند.
جنبش کرامت عربستان نیز اقدام اخیر برخی از کشور های عربی را 
نادیده گرفتن مردم فلسطین و مبارزه آنان برای آزادسازی سرزمینشان 
دانست. معن الجربا، دبیرکل جنبش کرامت عربستان -)جنبش مخالفان 
نظام عربستان(- با انتشار بیانیه ای اقدام اخیر برخی از کشورهای عربی 
و حوزه خلیج فارس را در عادی سازی روابط با رژیم  اشغالگر و نادیده 
گرفتن درد و رنج مردم فلسطین و مبارزه بی وقفه آنان برای آزادسازی 

خاکشان از دست رژیم غاصب محکوم کرد.

رسانه های انگلیسی از وقوع آتش سوزی و شنیده شدن 
صدای چند انفجار در نزدیکی ســفارت عربستان در خیابان 

»چسترفیلد مایفر« لندن خبر دادند.
 شــدت این آتش ســوزی به حدی بود که 40 نیروی آتش نشان 
به مکان حریق اعزام شــدند. اداره آتش نشانی لندن اعام کرده هیچ 
اطاعی درباره علت آتش سوزی ندارند ولی تحقیقات برای شناسایی 
عامل این حادثه آغاز شده است. برخی شاهدان عینی گفته اند صدای 
چند انفجار پی در پی را شــنیده اند. چند روز قبل نیز اعضای اتحادیه 
روزنامه نگاران ملی انگلیس در مقابل ســاختمان سفارت عربستان در 
لندن برای بزرگداشــت یاد جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقدی که 
در کنسولگری سعودی در اسامبول به طرز فجیعی کشته شد، تجمع 

کرده بودند.
برخی تحلیلگران معتقدند، آتش ســوزی و انفجار مقابل سفارت 
انگلیس می تواند از سوی منتقدان قتل خاشقجی صورت گرفته باشد. 
سعودی ها این منتقد عربستانی را داخل کنسولگری خود در اسامبول 

با اره برقی تکه تکه و داخل اسید ذوب کردند!

جزئیات تازه از چگونگی 
دیدار نتانیاهو با پادشاه عمان

حمله افراد ناشناس
 به سفارت عربستان در لندن

ویران شو ای دنیا، که توان سیر کردن کودکی هفت ساله 
را نداری!

سرت را به مرگ »خاشقجی« گرم کرده اند تا سر کودکان بی گناه 
را زیر خاک کنند، تو که خود اســتاد فریب و فریبکاری هستی! پس 

چگونه است که به این راحتی فریب می خوری؟
ســه ســال آوارگی »امل« و خانواده اش در کوه و بیابان تو را بس 

نبود؟ حقا که حریص و دهن داری.
بد اربابانی بر خود برگزیده ای، اینها نمی گذارند آب خوش از گلوی 
کســی پایین برود، هم پیمانان شیطان را جمع کرده ای و دارالمجانین 

ساخته ای؟
با وجود دیوانه ای که ادعای کدخدایی دنیا را دارد؛ هر اتفاق شوم و 
ناگواری که بیفتد جای تعجب نیست. یک برج عاج نشین که صفرهای 
جلوی اعداد حساب های مالی اش به سختی قابل شمارش و به صورت 
لحظه ای در حال افزایش اســت؛ معنی گرسنگی را می فهمد؟ یا دل 

سنگش برای کودکی می سوزد؟
شکمت بترکد بن سلمان، لقمه های به خون آغشته کودکان دنیا 
حناق بشــود و راه گلویت را ببندد، عروســک خیمه شب بازی به این 

فربهی و کودنی ندیده بودیم.
بر دیوانگان حرجی نیست اما شما که ادعای عرب پرستی تان گوش 
عالم را کر کرده چرا زبانتان خشکیده؟ اینها که زیر پای شما در حال 
جان دادن هستند عربند. آی اتحادیه »عرب« تو چرا خفقان گرفته ای؟

»یونیســف« گزارش هایت را بگذار در کوزه و آبش را بخور؛ وقتی 
نمی توانی برای 400 هزار کودک یمنی که به علت سوء تغذیه در آستانه 
مرگ هستند کاری بکنی. وقتی نتوانستی از ابتدای جنگ علیه یمن 
در سال 2015 میادی تاکنون جلوی کشته و یا زخمی شدن 6 هزار 

کودک را بگیری؛ چرا درت را تخته نمی کنی؟
اف بر تو دنیا، که از هر طرف که می رویم به دیوان و ددانی می رسیم 
که خون بی گناهانی را در شیشــه می کنند. و اف بر ما، بر بشــری که 
صبح تا شــب از واژه های دهان پرکــن عدالت و حق و... دم می زند و 
مدام مکارم اخاق و ارزش های اجتماعی لقلقه زبانش است ولی توبره 
عملش خالی تر از هیچ است. لبخند امید »امل حسین« دختر هفت ساله 
یمنی برای همیشه بر روی لبانش خشکید؛ مادرش اشک بار نگران دیگر 
فرزندانش است، اما این لکه ننگ و سیاه بر تارک بشریت آخرالزمانی 
خواهد نشســت تا تاریخ گواهی دهد که گرگ صفتانی در لباس آدمی 
چگونه با ادعای واهی حقوق بشر تمام حقوق بشریت را لگدمال کردند. 
خدایا وقت آن نرسیده که آدمیت را از دست موجودات دوپایی که 

در ظاهر انسان می نامندشان نجات دهی؟ 
وقت آن نرسیده منجی ات را برای آزادی نوع بشر بفرستی؟

آه، شاید هنوز وجدان های دردمندمان به حد نصاب نرسیده است؟

غروب »امل« و خشم و درد 
در سینه های عدالتخواهان

فاطمه زورمند

نکته


