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   جمعي از نمايندگان مجلس طرحي را تدوين كرده اند كه بر 
اساس آن كشورهاي همكار امريكا در اعمال تحريم  عليه ايران 
تنبيه مي شوند. بر اساس اين طرح، فروش نفت و گاز ايران به 
كشورهاي موضوع اين قانون به مدت 10 سال از آخرين باري 
كه هر كشور در فهرست كش��ورهاي همكار امريكا در اعمال 

تحريم عليه ايران قرار گيرد، ممنوع مي باشد|صفحه2

بااظهارنظرشوراينگهبانقانوناساسي

CFTبا20ايرادبهمجلس
بازگشت

هشدارغيررسمیمقامهاینظامیپنتاگون
امريکاقادربهپاسخفوری
بهبستنتنگههرمزنیست

13 آبان را ديگر نمي توان تنها 
مهسا گربندي
يك روز سياسي خواند؛ ترامپ   جوان آناين

كه به خي��ال احمقان��ه خود 
مي خواست با فشارهاي اقتصادي مردم ايران را از پاي درآورد، 
عمًا كاري كرد ك��ه 13 آبان 1397 ف��راي همه اختافات 
دروني، به روزي پر ش��كوه براي ايران و ايراني تبديل شود. 
روزي كه نماد مقاومت سياسي – اقتصادي ملت ايران در برابر 
نظام سلطه است و همچون ستاره اي در تاريخ انقاب اسامي 

خواهد درخشيد. 
روز گذش��ته راهپيمايي سراس��ري و عظيم 13 آبان در نقاط 
مختلف كشور با حضور گسترده ملت ايران برگزار شد. در حالي 
كه كاخ سفيد سعي داشت با جنگ رسانه اي و هم زمان كردن 
دور جدي��د تحريم ها با اين روز مردم را از جمهوري اس��امي 
جدا كند، پير و جوان ايراني با شركت در اين مراسم و سردادن 
ش��عار هاي »مرگ بر امريكا«، »مرگ بر اسرائيل« و »مرگ بر 
آل سعود« ضدامريكايي ترين 13 آبان تاريخ را رقم زدند. هم 
قدمي نس��ل هاي اول و چهارم انقاب در كن��ار يكديگر ثابت 
كرد، با گذشت چهل سال و با وجود همه سختي ها، مردم ايران 
همچنان پاي آرمان هاي رهبر كبير انقاب اسامي ايستاده اند و 
فشارهاي امريكا نه تنها از عزم آنان نكاسته، بلكه آنها را مشتاق تر 

و با انگيزه تر كرده است. 
بر اساس مش��اهدات ميداني خبرنگار جوان آناين، 13 آبان 
امسال با حضور سايق مختلف، با ش��كوه تر و پر شورتر از هر 
سال بود. دست نوش��ته ها، پاكاردها و شعارهاي مطرح شده 
همه نش��ان از اوج بغض و نفرت ايرانيان از نظام سلطه داشت. 
شركت كنندگان از هر رنگ، نژاد و مذهبي مصمم شده بودند، 
جواب دندان شكني به قلدري ها و زورگويي هاي اخير ترامپ و 

هم كيشانش بدهند. 
 باحضورمانمش�تمحكم�يبرده�انياوهگويان

امريكاييميزنيم
حانيه سادات مؤمني كه يكي از شركت كنندگان در راهپيمايي 
13 آبان است و ۲9 سال دارد، پرچم مرگ بر امريكا را در دست 
گرفته و آماده شركت در راهپيمايي شده است. او به خبرنگار 
»جوان آناين« مي گويد: »13 آبان تاريخي است كه سه اتفاق 
مهم در آن افتاده و در هر سه اين اتفاقات امريكا دست داشته 
است؛ بنابراين به اينجا آمده ايم تا مشت محكمي بر دهان امريكا 
بزنيم و بگوييم كه دست از دخالت هايش بردارد. از اول انقاب 
تا امروز تحريم هاي مختلفي عليه كشور صورت گرفت و اين 
تحريم ها از سال 90 تشديد شد اما درست در همين زمان بود 
كه ما خودكفا شديم و پيشرفت هاي چش��مگيري داشتيم، 
بنابراين مانور دادن ترامپ براي تش��ديد تحريم ها هم باعث 

نمي شود ما از هدف مان دست برداريم.«
هر دقيقه به جمعيت اضافه مي شود و از تمام خيابان هاي فرعي 
سيل جمعيت مي آيد و به تعداد شركت كنندگان راهپيمايي 
اضافه مي ش��ود. در كنار پي��اده رو مرد جواني به همراه پس��ر 

پنج ساله اش ايستاده. اين آقا كه نامش اكبر خضري است به 
خبرنگار »جوان آناين« مي گويد: »من با پس��رم هر سال به 
راهپيمايي 13 آبان مي آيم تا به امريكا ثابت كنم هميش��ه در 
صحنه و پشت رهبر معظم انقاب هستيم و با حضور حماسي 
خودمان مشتي محكم در دهان ياوه گويان امريكايي و وابستگان 

آن خواهيم زد. «
   خوشحالمهرسالبهتعدادحاضراناينراهپيمايي

اضافهميشود
آقاي تمدن در گوشه اي نشسته و پرچمي مقوايي با شعار »هر 
چه فرياد داريد بر سر امريكا بكشيد« را در دست گرفته. او كه 
تقريباً ۵0 سالش است به جمعيت عظيم جواناني كه براي اين 
راهپيمايي آمده اند نگاه مي كند و به خبرنگار »جوان آناين« 
مي گويد: »معمواً هر سال در اين راهپيمايي شركت مي كنم 
و از ديدن جواناني كه پرش��ور و حال به اينجا مي آيند و هواي 
وطن ش��ان را دارند، لذت مي برم. امروز روز اين جوانان است 
و خوش��حالم كه هر س��ال به تعداد حاضران اين راهپيمايي 
اضافه مي ش��ود.« او ادامه مي دهد: »همس��رم مريض است و 
نمي خواستم امسال در راهپيمايي شركت كنم، اما رفتار ترامپ 
و حرف هاي مفتش باعث شد تصميمم عوض شود و خودم را 

موظف بدانم كه حتماً به اين راهپيمايي بيايم.«
دانش آموزان زيادي در اينجا حضور دارند. سربند ها و پرچم هايي 
كه در دست گرفته اند توجه همه را به خود جلب مي كند. آنقدر 
مراسم باشكوه برگزار شده كه دوربين ها بي وقفه در حال ثبت 
اين لحظات هستند و عكاسان براي عكس گرفتن از سوژه ها 
شش دانگ حواسش��ان را جمع كرده اند كه مبادا صحنه اي از 
چشم شان دور بماند.  چندين غرفه نيز در اطراف خيابان قرار 
گرفته و هر كدام ش��ان با ديگري فرق دارد. بااي يكي از اين 
غرفه ها نوشته شده: »چرا مرگ بر امريكا؟ و بر ديواره هاي آن 

برگه هايي نصب شده كه جنايات امريكا را نمايش مي دهد. «
   نهتحريمونهبدترازآناثريدرماندارد

يكي از دانش آموزان كه مشغول نگاه كردن به اين برگه هاست، 
اسمش نفيسه زلفي است و 1۴ س��ال سن دارد. او به خبرنگار 

»جوان آناين« مي گويد: »من به همراه همكاسي هايم به اينجا 
آمديم تا با حضورمان به امريكا بفهمانيم نه تحريم و نه بدتر از آن 
اثري در ما ندارد و او هيچ كاري نمي تواند انجام دهد. با اينكه ما 
1۴ سال مان است، اما در مقابل امريكاي ظالم مي ايستيم و يك 

مشت خاك پاك كشورمان را به آنها نمي دهيم. «
س��يد ابوالفضل قربان پور، يكي ديگر از نوجواناني اس��ت كه 
در اين راهپيمايي شركت كرده و 13 س��الش است. او درباره 
علت حضورش در اين مراسم مي گويد: »به اينجا آمده ام تا به 
امريكا بفهمانم، ايران با اقتدار مقابل استكبار ايستاده است و 
تحريم هايي كه عليه كشور ما درنظر مي گيرند هيچ اثري ندارد 
و اتحادمان را داريم و با صبر بيشتر آنها را از پاي در مي آوريم. «

مجتبي يعقوبي كه 1۸ سالش اس��ت با همكاسي هايش در 
گوشه اي از اين راهپيمايي پرچم بزرگي را در دست گرفته كه 
روي آن از قول امام خميني )ره( نوش��ته شده است: »امريكا 
دوس��ت نمي خواهد، خدمتگزار مي خواه��د.« او درباره علت 
حضورش در راهپيمايي 13 آبان مي گويد: »در اين عرصه اي 
كه دشمنان به كشور ما هجمه آورده اند، ما بايد حضور داشته 
باش��يم تا پايبندي مان را به نظام نشان دهيم. حضور ما باعث 
نااميدي دش��منان مان مي شود و در ۴0 س��الي كه از انقاب 
گذشته است، هميشه مقاومت مان را نشان داده ايم و از اين به 

بعد نيز همين كار را خواهيم كرد. «
 عليرضا كاظمي هم در ادامه حرف هاي همكاسي اش مي گويد: 
»ما آمده ايم كه ننگ بر استكبار و ننگ بر امريكا را فرياد بزنيم 
تا به گوش همه جهانيان برسد. حتي اگر تحريم ها هم تشديد 
شود اصًا مهم نيست و ما همينطور با اقتدار به راهمان ادامه 
مي دهيم. ذره اي تحريم ها ما را از آرمان ه��ا و اهداف مان دور 
نخواهد كرد و تأثيري بر ما نمي گذارد. ما جوانان آينده س��از 
اين انقاب اسامي هستيم و مانند پدران مان از امريكا برائت 

مي جوييم.«
   اجازهنميدهيمامريكابرايمانتصميمبگيرد

دسته ديگري از دانش آموزان دختر كه چفيه بر دوش شان است، 
حركت مي كنند و پرچم هايي در دست دارند. سما فاحي، يكي 

از همين دانش آموزان اس��ت كه به خبرنگار »جوان آناين« 
مي گويد: »چندين سال پيش دانش آموزان آمدند و جان شان 
را براي دفاع و اس��تقال كش��ور دادند. حاا م��ا آمده ايم كه 
بگوييم به كاري ك��ه آنها كردند ايمان داريم و در مس��ير آنها 
حركت مي كنيم. امريكا هم از حضور ما عصباني مي شود و به 
خيال خودش مي تواند با تحريم ها ما را بترساند. اما هيچ كس 

نمي تواند براي ما تصميم بگيرد. «
كمي جلوتر بنر بزرگي با طرح عكس هاي دار امريكايي روي 
زمين پهن شده است و شركت كنندگان در راهپيمايي آن را لگد 
مي كنند و با زير پا گذاشتن واحد پول امريكا و نماد سلطه خواهي 
اقتصادي اين كشور بر جهان، عزم خود را در مقابله با توطئه هاي 

اقتصادي دشمن به ويژه در حوزه ارزي نشان مي دهند. 
   اتحادمانرابهجهانثابتميكنيم

زهرا صفايي 3۵ س��الش اس��ت. او با لگدكوب كردن بنر دار 
امريكايي به خبرنگار »جوان آناين« مي گويد: »همانطور كه 
امريكا عاقه اي به حضور ايران با اين قدرت ندارد ما نيز عاقه اي 
به وجود دولت اس��تكباري مثل امريكا نداريم. در تاريخ و در 
زمان هاي مختلف نشان داده ش��ده كه اگر مردم با هم باشند 
نه تنها تحريم بلكه بدتر از آن هم نمي تواند اثري در كشور داشته 
باشد. براي همين متحد بودن ما رمز موفقيت ما بوده و هست؛ 
بنابراين به اين راهپيمايي مي آييم و اتحادمان را به جهان ثابت 

مي كنيم. «
   مخالف�تراهپيمايانباتك�رارهرن�وعمذاكرهبا

شيطان
در پايان مراس��م راهپيماي��ي 13 آبان، قطعنام��ه تظاهرات 
سراسري مردم متدين و هميشه در صحنه ايران اسامي قرائت 
شد و بر مخالفت راهپيمايان با تكرار هر نوع مذاكره با شيطان 
تأكيد شد. امسال نيز به رسم سال هاي گذشته مردم كشورمان 
با حضور حماسي و گسترده خود در راهپيمايي روز ملي مبارزه 
با اس�تكبار، يك بار ديگر انزجار و نفرت خود را از مستكبران 
جهان، به خصوص از شيطان بزرگ نش��ان دادند و به سمت 

خانه هاي شان حركت كردند. 

گزارشميداني»جوان«
ازراهپيماييعظيم13آبان

ضدامريکايي ترين  
13 آبان انقاب

رهبرمسلمانانامريكا
معتقداس�تامريكا  سياسي

هرگزدموكراس�ينبودهبلكههميشهبهطبقه
ثروتمندوقدرتمندتمايلداشتهاست.

لوئيس فراخان در سخناني در ميزگرد 13 آبان ۵۸ 
تا 13 آبان 97 در دانش��كده حقوق و علوم سياسي 
دانش��گاه تهران تصريح كرد: امريكا قدرت تحريم 
ايران را دارد اما خداوند نيز قدرت تحريم امريكا را 
دارد. وي افزود: هم اكنون نيز امريكا تحت تحريم 
قرار دارد اما ما به آن تحري��م نمي گوييم بلكه آن 
قضاوتي الهي اس��ت. فراخان ادام��ه داد: امريكا در 
حال از دست دادن سلطه سراسري خود در جهان 
تحت رياس��ت جمهوري دونالد ترامپ است و اين 
افول قدرت را با سرعت وحشتناكي ادامه مي دهد 
چراكه ترامپ عجيب ترين رئيس جمهوري اس��ت 
كه تاكنون مردم به او رأي داده اند. رهبر مسلمانان 
امريكا با اش��اره به آزادي هاي زن��ان در جمهوري 
اسامي ايران تصريح كرد: در انقاب اسامي ايران 
مردان در كنار زنان هس��تند و بانوان آزادند تا حد 
نهايي استعدادشان تحصيل و پيشرفت كنند. وي 
ادامه داد: اين در حالي اس��ت كه در امريكا و اروپا 
زنان به عنوان اس��باب بازي مورد تفريح مردان و 

سوءاستفاده قرار مي گيرند. 
 امريكافقطبرايفريبقولميدهد

رهبر مسلمانان امريكا با اشاره به اينكه ملت ايران 
بايد تاش كند تا بهترين ملت ها باشد، گفت: امريكا 
فقط براي فريب قول مي دهد. وي با اشاره به اينكه 
ملت ايران بايد تاش كند تا بهترين ملت ها باشد، 
گفت: امريكا فقط قول براي فريب مي دهد اما شما 
بايد نمايندگان اتحاد باشيد در اين كشور و خارج از 
اين كشور. فراخان با تأكيد بر لزوم اتحاد مسلمانان 
افزود: امريكا اختافات ما را مي بيند و براي گسترش 
آن نهايت تاش خود را مي كند. رهبر مس��لمانان 
امريكا با طرح اين سؤال كه آيا مي دانيد چرا ترامپ 
نسبت به بن س��لمان درباره قتل جمال خاشقجي 
رفتار نرمي دارد، گفت: آيا شما راجع به 110 ميليارد 
دار تس��ليحاتي كه امريكا به عربس��تان فروخته 
چيزي مي دانيد؟ آيا مي دانيد چند ميليارد اسلحه به 
امارات فروخته شده؟ آيا مي دانيد چرا بن سلمان با 

اسرائيل روابط خوبي دارد و به ديدار نتانياهو مي رود 
و به او به عنوان يك دوست نگاه مي كند؟ وي افزود: 
چطور بن سلمان مي تواند دوست اسرائيل باشد اما 
دوست فلسطيني ها نباشد؟ من در فلسطين بوده و 
با اكثر جنگجويان فلس��طيني ماقات كرده ام. آيا 
مي خواهيد بگوييد فلسطيني ها در كشور خودشان 
به دنبال راه حل دو دولت هستند؟ جايي كه از ساح 
براي دفاع از سرزمين شان محرومند؟فراخان گفت: 
آيا هرگز به عربستان رفته و مشاهده كرده ايد كه با 
ثروت نفتي خود چقدر ساخت و ساز كردند؟ چطور 
مي توانيد به صهيونيس��ت ها لطف داش��ته باشيد 
بدون آنكه درد و رنج فلسطيني ها را ببينيد؟ چگونه 
عربستان سعودي مي تواند دشمن يمن باشد و آنجا 
را بمباران كند؟وي افزود: هم��ه اينها به اين دليل 
است كه تسليحاتي كه عربستاني ها مي خرند، براي 

جنگ عليه اسرائيل نيست. 
 بيشترينترسامريكاازايراناست

لوئيس فراخان در ادامه س��خنان خ��ود در جمع 
دانشجويان دانش��گاه تهران به بيان آياتي از قرآن 
مجيد پرداخ��ت و افزود: به ريس��مان الهي محكم 
بچس��بيد و دچار اختاف و تفرقه نش��ويد و لطف 
خدا را به خاط��ر بياوريد زماني كه با هم دش��من 
شديد و س��پس او قلب هاي شما را متحد كرد. وي 
گفت: پس به لطف خدا با هم برابر و برادر شده ايد، 
شما در نزديكي آتش بوديد و او شما را نجات داد، 
پس خداوند پيام هاي خود را بر شما آشكار مي سازد 
تا شما هدايت ش��ويد. فراخان ادامه داد: اگر جنگ 
شروع شود و آنها به ايران حمله كنند، ايران تسليم 
نخواهد ش��د، ايران با آنان مي جنگ��د و اگر چنين 
شود خاورميانه نابود خواهد شد. وي گفت: امريكا 
و اسرائيل از كشوري كه بيش��ترين ترس را دارند، 
جمهوري اسامي ايران است و اگر ما در برابر آنها 
مقاومت نكنيم براي فرزندان خود چيزي جز مرگ 
و نابودي باقي نخواهيم گذاش��ت. رهبر مسلمانان 
امريكا در پاي��ان تأكيد كرد: به خ��ود قول و تعهد 
بدهيد كه تاش كنيد علقه بين مسلمانان را تقويت 
كنيد. وي در ادامه شعار» مرگ بر امريكا « را به زبان 
فارس��ي بيان كرد و تعدادي از دانشجويان نيز او را 

همراهي كردند. 

رهبرمسلمانانامريكادرتهران:
 امريکا هرگز يك دموكراسي نبوده است

 13 آبان را ديگر نمي توان تنها يك روز سياسي خواند؛ ترامپ كه به خيال احمقانه خود مي خواست با فشارهاي اقتصادي مردم ايران را از پاي درآورد، عمًا كاري كرد كه 13 آبان 1397 وراي همه اختافات دروني، 
به روزي پر شكوه براي ايران و ايراني تبديل شود؛ روزي كه نماد مقاومت سياسي – اقتصادي ملت ايران در برابر نظام سلطه است و همچون ستاره اي در تاريخ انقاب اسامي خواهد درخشيد 

لوئيس فراخان در ميزگرد 13 آبان دانشگاه تهران: امريكا و اسرائيل از 
كشوري كه بيشترين ترس را دارند، جمهوري اسامي ايران است

امريكاهرگزيكدموكراسينبودهاست
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دسيسه فتنه گران در حريم مرجعيت 
آنچه اخيراً در خص��وص يكي از مراجع بزرگوار تقليد از س��وي برخي 
جريان هاي معارض و حام��ي فتنه گران اتفاق افت��اد و منجر به تذكر 
دلس��وزانه آيت اه يزدي ش��د، بهانه اي ش��د كه در زمين��ه تاش و 
دسيس��ه هاي جريان  هاي معارض و واگرا در جهت تأثيرگذاري روي 
ذهن و باور بزرگان و فراز و فرودها در اين عرصه و عكس العمل و واكنش 
فرهيختگان و خواص ويژه كه نقش��ي محوري را در بين مردم دارند، 

مورد واكاوي قرار گيرد. 
واقعيت تلخ تاريخي حاكي از آن اس��ت كه در بس��تر تاريخ شاهد آن 
بوده ايم كه جريان هاي معارض و مقابل با حركت انبيا، ائمه)عليه السام( 
 و مرجعيت در دوران غيبت از طرق مختلف و درصدد تأثيرگذاري در 
ذهن و باور و تغيير محاس��بات و در نتيجه تغيي��ر در عملكرد و رفتار 
شخصيت هايي كه در جايگاه مرجعيت و هدايت مردم قرار داشته اند، 

بوده اند. 
قرآن نمونه هاي زيادي از دسيس��ه هاي مخالف��ان، معارضان، كفار و 
مش��ركان را كه درصدد تأثيرگذاري روی ذهن و باور و رفتار رهبران 
ديني و كساني كه در جايگاه مرجعيت ديني و فكري يا خواص فرهيخته 
بوده اند، براي عبرت گيري ديگران اش��اره مي كند. اش��اره به داستان 
حضرت آدم و تاش ش��يطان در جهت تأثيرگ��ذاري، تاش فرزندان 
يعقوب در جهت نف��وذ روي حضرت يعقوب و چندين م��ورد ديگر از 

نمونه های اين حركت به شمار مي آيد. 
ماجراي تاش جبهه معارض در جهت تأثيرگذاري روي ذهن پيامبر 
اعظم)ص( از جمله موارد مهم است. اين ماجرا نشان مي دهد مخالفان 
حتي از پيامبر هم نگذش��تند و نااميد نش��دند تا چه رسد به ديگران. 
ْتَناَك لََقْد ِكدَتّ تَْرَكُن  جالب اينجاست كه قرآن مي فرمايد: َولَْواَ أَن ثََبّ
إِلَْيِهْم َشْيًئا َقلِيًا؛ اگر تو را ثابت قدم نكرده بوديم نزديك بود اندكي به 
آنها نزديك شوي. از اين آيه و آيه بعد مي توان دو نكته را استفاده كرد؛ 
نكته اول اينكه  قرآن خطاب به پيامبر مي گويد اگر قدرت بازدارندگي 
در تو نبود نزديك بود اندكي به آنها تمايل پيدا كني، يعني كس��اني 
كه در جايگاه رهبري يا مرجعيت هستند، بايد نسبت به جبهه مخالف 
شناخت داشته باشند و داراي اس��تحكام دروني باشند تا تحت تأثير 

قرار نگيرند. 
نكته ديگر اينكه قرآن مي گويد اگر به آنها نزديك مي شدي، عذابت در 
دنيا و آخرت دوبرابر بود. البته بيان اين ماجرا به عنوان هشدار و درس 
عبرت براي همه خواص بوده كه مع ااس��ف تكرار اش��تباهات در اين 
عرصه نشان مي دهد، تاريخ و هشدارها براي خواندن است نه براي عبرت 
گرفتن. ماجراي تاش منافقين، جريان نهضت آزادي و ديگر جريان ها و 
عناصر غير انقابي و ليبرال در جهت تأثيرگذاري روي حضرت امام)ره( 
و واكنش ايشان در برابر اين القائات نش��ان از جديت جبهه مخالف و 

هوشمندي و قدرت عكس العمل امام در برابر دسيسه ها بوده است. 
پرداختن موضوع در عص��ر غيبت و تاش عوام��ل منحرف در جهت 
تأثيرگذاري روي ذهن چهره هاي ذي نفوذ از علما و ديگران و وارد كردن 
لطمات سنگين به جنبش ها و نهضت ها همچون نهضت مشروطيت و 
نهضت ملي ايران و بيان سريال تكراري اشتباهات گذشته نوشتار را به 
درازا مي كشاند لذا داس��تان را وا مي گذاريم و به تكرار سريال در عصر 
انقاب مي پردازيم. ت��اش منافقين براي تأثيرگ��ذاري روي ذهن و 
رفتارآيت اه طالقاني و جدا كردن او از امام و ايجاد يك جريان  موازي و 

واكنش تند آن مرحوم درقبال آنها از مصاديق اين دسيسه هاست. 
چه جريان ها و عناصري آقاي منتظري ش��اگرد و دست پرورده و اميد 
امام)ره(  را به يك چهره منفور و مطرود تبديل نمودند و چرا و چگونه 
اين عناصر قدرت طلب براي دس��تيابي به اهداف سياسي خود، او را از 
هستي ساقط كردند؟ مطالعه كتاب خاطرات جناب آقاي ري شهري و 
مرور سير جريان دردناك آنچه اطرافيان و به ويژه سيد مهدي هاشمي بر 
سر ايشان آوردند دل هر انساني را به درد مي آورد كه تا كي بايد انقاب، 
نظام، اسام و حوزه هاي علميه و ساحت مرجعيت درگير اين ماجراي 

اسف انگيز باشد و چه كساني بايد در اين وادي قرباني شوند. 
در اين مقاله بنا بر دامن زدن به موضوع اخير نيست اما سخن اين است 
كه چرا بايد تاريخ تكرار شود  و چرا بايد اش��تباهاتي كه خواص عصر 
اميرمومنان علي عليه اسام در قبال ايش��ان انجام دادند تكرار شود؟ 
چگونه  عده اي زير نام پيامبر و با ش��عار مردم گرايي در برابر جانشين 
پيامبر ايستادند و مردم را براي جنگ با آن حضرت به صحنه آوردند 
و با هر وس��يله حتي سوءاستفاده از همس��ر پيامبر همه توان خود را 
براي قداست زدايي از امامت و حذف وايت و دين از جامعه به ميدان 
آوردند و چرا در اين عرصه از يك گروه و جمع معدود قدرت طلب، يك 
جناح ساختند و با اعتباربخشي تصنعي خود،  زمينه ساز شكل گيري 
جريان اعتزال و ساكتين با ش��عار ميانه روي شدند كه اين جمعيت با 
سكوت خود باعث تضعيف رهبري شدند و همين است پاسخ موا به 
حارث بن حوط كه بين دو جناح كه يكي بر محور وايت و حق بود و 
ديگري جبهه باطل كه در برابر ولي خدا ايستاده بودند، متحير مانده 
بود و به حضرت عرض كرد تص��ور مي كني من اصح��اب جمل را بر 
باطل مي دانم. حضرت پاس��خ داد تو نگاهت به جلوي پاي توست و به 
افق بااتر نگاه نمي كني، تو حق را نمي شناسي تا اهلش را بشناسي و 
باطل را نمي شناسي تا اهلش را بشناس��ي و تأكيد حضرت بر اين بود 
كه حق و باطل معيار دارد. با لباس و شعار و امثال اينها می توان حق و 
باطل را از هم تفكيك نمود. دردناك تر از اين تحير،  اين بود كه حارث 
گفت: نمي شود من در جبهه اعتزال و ساكتين همچون سعدبن مالك 
و عبداه عمر همانند آنها سكوت كنم. پاسخ حضرت اين بود كه: »سعد 
و ابن عمر نه حق را ياري كردند و نه در برابر باطل ايستادند.« در اين 
ميان هنگامي كه مردان مردي همچون عمار و مالك اشتر و ديگر ياران 
وايت مدار و انقابي علي عليه السام  به اين جماعت عهدشكن زبان 
به اعتراض مي گشودند كه چرا از مقدس��ات سوءاستفاده مي كنيد، با 
حماتي مواجه مي ش��دند كه چرا به صحابه پيامبر توهين مي كنيد؟ 
امروز هم با قصه پرغصه تكرار اش��تباهات تاريخي مواجه هستيم و به 
كساني كه در دفاع حقيقي از حريم مرجعيت تذكر دلسوزانه مي دهند 
آنها را متهم به توهين به مرجعيت مي كنن��د درحالي كه بنا بر عرف 
جاري اگر رئيس جمهور هم بخواهد با مراجع و از جمله آيت اه شبيري 
زنجاني ديدار كنند بايد با تعيين وقت قبلي به محضر مراجع شرفياب 
ش��وند اما اين جماعت نه تنها به اين ع��رف و آداب عمل نكردند بلكه 
مرجع بزرگوار را در تهران به منزلي دعوت و جمعي در خدمت ايشان 
حاضر شدند، عكس گرفته و به بيرون منتقل نمودند. سؤال اينجاست 
كه اگر جلسه خصوصي بوده و دعوت شاگرد و استادي در ميان بوده 
چرا عكس گرفتيد و منتشر كرديد؟ با توجه به اينكه اين واقعه اولين 
و آخرين نخواهد بود، ضرورت ايج��اب مي كند  برخی اطرافيان  دقت 
بيشتري در جهت حفظ حريم مراجع بزرگوار به عمل آورند تا حريم 

آنان هميشه سالم و دور از شائبه بماند. 

علي سعيدي شاهرودي

با اظهار نظر شوراي نگهبان قانون اساسي

CFT با 20 ايراد به مجلس بازگشت

ش�وراي نگهبان قانون اساسي مصوبه مجلس 
درباره پیوس�تن ايران به كنوانس�یون تأمین 
مالي تروريس�م ، را ب�ا 20 ايراد ب�ه خانه ملت 
بازگردان�د، ت�ا نماين�دگان مجلس ب�ار ديگر 
در مع�رض ي�ك تصمی�م ديگ�ر در اي�ن باره 
ق�رار بگیرند. نظر ش�وراي نگهبان ب�ه معناي 
آغاز دوب�اره پروس�ه بررس�ي اي�ن ايحه در 
مجل�س ش�وراي اس�امي و ارج�اع احتمالي 
آن به مجمع تش�خیص مصلحت نظام اس�ت. 
به رغم اينكه در زمان تصويب اين ايحه در مجلس 
برخي از حقوقدانان در خصوص مش��كات جدي 
حقوقي و شرعي در اين ايحه هشدار داده بودند، با 
اين حال برخي اميد داشتند كه فشار دولت از جمله 
جلس��ات مقامات دولتي با اعضاي شوراي نگهبان 
بتواند اين شورا را راضي به تأييد اين ايحه كند.  با اين 
حال عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان 

در توئيتي از رد اين ايحه در اين شورا خبر داد. 
»عباسعلي كدخدايي« همچنين در گفت وگويی با 
ايرنا با توضيحاتي در اين باره گفت: شوراي نگهبان 
در ايحه CFT ايرادات قانون اساسي و خاف شرع 
اعام كرد، همچنين اعضاي ش��ورا مواردي از اين 
ايحه را داراي ابهام مي دانند. وي در پاس��خ به اين 
سؤال كه آيا بيشتر ايرادات شوراي نگهبان محتوايي 
است يا شكلي، يادآور شد: بيشتر ايرادات محتوايي 
است. قائم مقام دبير شوراي نگهبان، ايرادات اين شورا 

نسبت به ايحه CFT را حدود ۲۰ مورد دانست. 
سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ايرادات خود را به اين شورا ارسال كرده است، 

اظهار داشت: بله، اين هيئت به صورت مستقل نظرات 
خود را به ما اعام كرد كه بيشتر ايرادات در مورد عدم 
انطباق با سياست هاي كلي بود كه ما اين ايرادات را 
به مجلس ارجاع داديم. كدخدايي ادامه داد: شوراي 
نگهبان براساس بند ۲ اصل 11۰ قانون اساسي اين 

ايرادات را به مجلس ارجاع داد. 
CFT پاسخ به يك شبهه درباره   بررسي    

البته قبل از اعام رسمي شوراي نگهبان زمزمه هايي 
در خصوص قانوني شدن مصوبه مجلس با تعلل اين 
شورا مطرح شده بود. ريشه اين ادعا نيز به اصل 94 
قانون اساسي برمی گردد كه مي گويد كليه مصوبات 
مجلس شوراي اس��امي بايد به ش��وراي نگهبان 
فرستاده شود و شوراي نگهبان نيز موظف است آن را 
حداكثر ظرف 1۰ روز از تاريخ وصول از نظر انطباق با 
موازين اسام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و 
چنانچه آن را مغاير ببيند، براي تجديد نظر به مجلس 
بازگرداند. در غيراين صورت مصوبه قابل اجراست. 
البته در اين ميان ش��وراي نگهبان مي تواند 1۰ روز 
ديگر نيز از مجلس وقت بگيرد كه به نظر مي رس��د 
شوراي نگهبان در پايان اين مهلت ۲۰ روزه آن را رد 
كرده است. با اين حال برخي از اصاح طلبان مدعي 
هستند كه مهلت مزبور براي شوراي نگهبان قانون 

اساسي پايان يافته است. 
بهرام پارسايي،   عضو فراكسيون اميد در همين باره 
مي گويد: ۲4روز از تصوي��ب CFT مي گذرد. البته 
شوراي نگهبان مي تواند 1۰ روز مهلت بخواهد كه از 
مجلس اين مهلت را خواسته اما اان اين مصوبه قانوناً 
قابليت اجرايي دارد و ديگر مصوبه در اختيار شوراي 
نگهبان نيست. اما به نظر مي رسد كه حساب و كتاب 

برخي نمايندگان در اين باره غلط است. محمد علي 
پور مختار، عضو كميسيون حقوقي وقضايي مجلس 
به خبرنگار جوان مي گويد: شوراي نگهبان دقيقاً در 
مهلت قانوني در خصوص اين مصوبه اظهار نظر كرده 
و تمام مراحل قانوني درباره آن رعايت شده است. وي 
افزود: مهلت شوراي نگهبان در خصوص بررسي يك 
مصوبه دقيقاً از زماني شروع مي شود كه اين مصوبه با 
نامه رسمي رئيس مجلس به شورا ارسال مي شود و نه 
از زمان تصويب و اين در حالي است كه برخي زمان 

تصويب را معيار قرار مي دهند. 
    بررسي مجددCFT در كمیسیون امنیت  

با بازگشت ايحه CFT به مجلس بايد فرآيند رفع 
نواقص و مشكات اين ايحه بار ديگر از نقطه اول 
شروع شود. حش��مت اه فاحت پيش��ه، رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
در همين ب��اره و در گفت و گو ب��ا خبرنگار جوان 
مي گويد: شوراي نگهبان نزديك به ۲۰ ايراد به اين 
ايحه وارد كرده كه بخش مهم��ي از اين ايرادات 
مرتبط با مغايرت آن سياست هاي كلي نظام اباغي 
از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام است. وي 
افزود: ما ت��اش مي كنيم تا در اولي��ن فرصت در 
جلسات كميس��يون امنيت ملي ايرادات فوق را با 
حضور نمايندگان مجمع تشخيص مصلحت نظام 
بررسي كنيم. اما به نظر من تصميم نهايي در اين 
باره در مجمع تشخيص گرفته خواهد شد. رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
ادامه داد: بايد در اين باره تمام شرايط و همچنين 
مصالح كشور مورد دقت قرار بگيرد تا تصميم گيری 

صحيحي صورت بگيرد. 

   ترديد در تصويب مجددCFT  در   مجلس
با اين حال نكته مهم ديگر اين است كه اين ايحه 
بايد بار ديگر در صحن علني مجلس شوراي اسامي 
تصويب شود. اين به معناي اين است كه مسير پر فراز 
و نشيب قبلي در خصوص CFT بايد بار ديگر تكرار 
شود و مشخص نيست كه اين ايحه بار ديگر بتواند 

اين مسير را به سامت رد كند. 
دفعه قبل نمايندگان مجلس شوراي اسامي روز 
يك ش��نبه 15 مهر ماه با الح��اق دولت جمهوري 
اسامي ايران به كنوانس��يون بين المللی مقابله با 
تأمين مالي تروريس��م )CFT( موافقت كردند. در 
اين رأی گيری از مجم��وع ۲71 نماينده حاضر در 
جلس��ه، 143 رأی مواف��ق، 1۲۰ نماينده مخالف 
و پنج نماينده رأی ممتنع به الح��اق ايران به اين 
كنوانسيون دادند. اين ايحه شامل يك مقدمه، ۲8 
ماده و يك پيوست است و بر اساس آن جمهوري 
اسامي ايران الحاق به كنوانسيون بين المللی مقابله 
با تأمين مالي تروريسم را با شروطي پذيرفت. حاا 
برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسامي نيز در 
گفت و گو با جوان درباره اينك��ه اين ايحه بتواند 
مجدداً تأييد نمايندگان مجلس شوراي اسامي را 

بگيرد ابراز شك كرد ه اند. 
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين 
شهر با اشاره به مخالفت بخش زيادي از مجلس 
با تصويب دوب��اره اين ايحه مي گوي��د: در دور 
قبلي برخي اميدواري ها نس��بت ب��ه مؤثر بودن 
سازوكارهای پيشنهاد ش��ده از سوي غرب براي 
دور زدن تحريم هاي امريكا س��بب شد تا برخي 
از نمايندگان با اغم��اض در خصوص ايحه فوق 
برخورد كنند. وي افزود: متأسفانه كم كاری ما در 
خصوص تشريح ابعاد اين ماجرا نتوانست ماهيت 
بي فاي��ده اين س��ازوكار را روش��ن كند. حاجي 
دليگاني گفت: اين بار در گفت و گو با نمايندگان 
متوجه شده ام كه بس��ياري از نمايندگان ديگر 
اميدي به اي��ن راه ح��ل ندارند. ج��واد كريمي 
قدوسي، نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي 
اسامي نيز در گفت و گو با جوان به همين نكته 
اشاره مي كند و مي گويد: بيانيه اخير گروه اقدام 
مالي در خصوص ايران و اقدام��ات مختلفي كه 
ايران براي خروج از ليست سياه بايد انجام دهد 
به خوبي نش��ان مي دهد كه اين طرح از ايرادات 
فراواني برخوردار است. اين نماينده مجلس ادامه 
داد: ليست ايرادات شوراي نگهبان كه حدود ۲۰ 
مورد است، نشان مي دهد كه نواقص اين ايحه 
بسيار بيشتر از آن است كه مجلس بتواند ايرادات 
آن را رفع كند. البته مشكات فوق به مغايرت آن 
با سياست هاي كلي نظام باز مي گردد كه قبًا هم 
مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين موضوع 
هشدار داده بود. احمد اميرآبادی ديگر نماينده 
مجلس نيز در خصوص اين ماج��را بر اين نكته 
تأكيد مي كند كه اين بار مجلس هوشيارانه تر در 
خصوص ايحه فوق تصميم خواهد گرفت و عمل 
اروپايي ها به تعهدات خود در خصوص ايجاد يك 

نهاد مالي جديد را مدنظر قرار خواهد داد. 

 2 طرح ويژه مجلس براي مقابله با تحريم ها
 طرح   تحريم تحريم کنندگان
 نفت ايران تا 10 سال آينده

مجلس شوراي اس�امي به عنوان قانونگذار براي تسهیل اقدامات 
پیشگیرانه دولت طرح ها و پیشنهاداتي را در پیش دارد كه مي توان 
از آنها تحت عنوان آماده باش مجلس براي مقابل�ه با تحريم ها ياد 
كرد؛ طرح هايي كه هر يك به نوبه خود مي تواند اواً از آس�یب هاي 
احتمالي تحريم هاي جديد امريكا جلوگیري كند و از طرفي ديگر، 
قدمي ب�راي مقابله با اقدام�ات خصمانه ترامپ علیه ايران باش�د. 
بر همين اساس جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسامي طرحي را 
تدوين كرده اند كه بر اساس آن كشورهاي همكار امريكا در اعمال تحريم  

عليه ايران تنبيه مي شوند. 
به گزارش فارس، در اين طرح كه داراي چهار بند و يك تبصره اس��ت، 

آمده: 
 1( كليه كش��ورهايي كه به تبعيت از اياات متحده امري��كا از خريد و 
فروش نفت يا هر كااي ديگر از ايران خودداري يا با اعمال محدوديت در 
معامات شهروندان يا دولت متبوع خود با دولت و شهروندان جمهوري 
اسامي ايران در تحريم جمهوري اسامي ايران با امريكا همكاري نمايند، 
كشورهاي همكار امريكا در اعمال تحريم عليه ايران محسوب مي شوند و 

مشمول تنبيهات مقرر شده در اين قانون مي گردند. 
۲( دولت موظف است هر ش��ش ماه يك بار فهرست كشورهاي همكار 
امريكا در اعمال تحريم عليه ايران را به گمركات كشور و مناطق آزاد اباغ 

و از طريق رسانه ها منتشر كند. 
3( از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه واردات كااهاي مصرفي از امريكا و 
كشورهاي همكار امريكا در اعمال تحريم عليه ايران از طريق گمركات يا 

مناطق آزاد ممنوع است. 
تبصره: فروش نفت و گاز ايران به كشورهاي موضوع اين قانون به مدت 1۰ 
سال از آخرين باري كه هر كشور در فهرست كشورهاي همكار امريكا در 

اعمال تحريم عليه ايران قرار گيرد، ممنوع مي باشد. 
از س��وي ديگر جمعي از نمايندگان طرحي را به منظ��ور حذف دار از 
معامات بين المللي در مجلس تهيه و تدوي��ن كردند. نصراه پژمان فر 
با اعام اين خبر گفت كه حذف دار از معامات بين المللي كش��ورمان 

ازجمله اقداماتي است كه بايد هرچه زودتر اجرايي شود. 
در طرح ح��ذف دار كه از ي��ك تعريف، 4۰ بند و يك تبصره تش��كيل 

مي شود، آمده است: 
تعريف: منظور از دار در اين قانون واحد پولي اياات متحده امريكاست. به 

موجب اين قانون كه ۶۰ روز پس از تصويب ازم ااجرا خواهد بود. 
1( هرگونه معامله دولتي و خصوصي با دار ممنوع است. 

۲( دارندگان دار تا تاريخ اجراي اين قانون فرصت دارند دار خود را به كاا 
و ريال يا ساير ارزها تبديل كنند. 

3( از تاريخ اجراي اين قانون هرگونه دار امريكا در ايران در حكم ارز قاچاق 
محسوب مي گردد و دستگاه هاي مسئول موظفند با هرگونه دار مكشوفه 

و نگهدارندگان آن برابر قوانين قاچاق كاا و ارز برخورد نمايند. 
4( وزارت خارجه مكلف است با رايزني مس��تمر و فشرده با كشورهاي 
مختلف به ويژه كشورهايي كه مورد تحريم اياات متحده قرار كرفته اند، 
ايجاد ائتاف جهاني براي تحريم دار و حذف دار از معامات بين المللی 
را پيگيري و گزارش پيش��رفت كار را هر سه ماه به كميسيون اقتصادي 

مجلس شوراي اسامي ارسال كند.
تبصره: اين قانون عطف بماسبق نمی شود لكن قراردادهايي كه پيش از 
تصويب اين قانون منعقد شده و ما بازاي آن دار است، در هنگام تمديد يا 

تجديد مي بايد به ارزهاي ديگر تغيير يابد.
 

 رئیس مجلس شوراي اسامي: 
ترامپ کوچک تر از آن است
 که ايران را به زانو درآورد

مل�ت اي�ران نش�ان خواه�د داد ك�ه ترام�پ كوچك ت�ر 
آورد.  در  زان�و  ب�ه  را  ايرانی�ان  ك�ه  اس�ت  آن  از 
به گزارش ايرنا، علي اريجاني در جلس��ه علني دي��روز مجلس افزود: 
13 آبان به نماد مقاومت ملت ايران در برابر استكبار تبديل شده است و 
همان طوری كه رهبر معظم انقاب روز گذشته سه واقعه مهم )ماجراي 
كاپيتواسيون و مخالفت ش��جاعانه امام، حركت انقابي دانشجويان و 
حركت انقابي دانش آموزان( را توضيح دادند، جلوه اي از مبارزات ملت 
عليه رفتارهاي استكباري امريكا را نشان مي دهد. وي افزود: نزديك به 
8۰ سال اس��ت كه دولت امريكا در امور داخلي ايران دخالت مي كند و 
نمونه هايي از خيانت ها و جنايت ها عليه اين ملت را به وفور شاهد بوده ايم. 
رئيس مجلس خاطرنشان كرد: امريكا مطمئن باشد امروز نيز ملت ايران 
نشان خواهد داد كه آقاي ترامپ كوچك تر از آن است كه بتواند ايران را 
از پاي درآورد، همان طور كه ايرانيان، صدام را تا نابودي تعقيب كردند و 
همان گونه كه آنها تروريست هاي مزدور داعش را تا نابودي تعقيب كردند 
بر جانيان كاخ سفيد، خسران و پشيماني مستولي خواهند كرد. اريجاني 
تأكيد كرد: امروز ملت ها از اخاذي و س��لطه طلبی امريكايی ها به ستوه 

آمده اند و به دنبال خاصي از اين دولت شر هستند. 
اريجاني با اشاره به دسيسه هايي كه از سوي امريكايی ها در سال هاي 
نخست انقاب به اجرا درآمد، گفت: با همه هزينه هايي كه براي انقاب 
نوپاي اسامي داشت ره به جايي نبرد. وي همچنين گفت: رمز توفيقات 
ملت در مقابل حجم ماجراجويی متنوع امريكا شناخت ملت از ظلم و جور 
شيطان بزرگ و اعتماد به تفكر و هدايت هاي امام و توافق در ايستادگي در 
مقابل دشمن بود. وي افزود: گذشت زمان نشان داد كه تصميم و انتخاب 
مردم منطقي و معقول و بسيار پرثمر براي آينده كشور بود؛ تصميمي كه به 
همه متجاوزان ديروز و امروز آموخت كه هركس قصد تجاوز و اشغال خاك 
ايران را داشته باشد، تصميم به نابودي خود گرفته است، چرا كه ملت ايران 
همان قومي را كه صدام را تا مرحله نابودي تعقيب كرد هر متجاوز ديگري 

را نيز معدوم خواهد كرد. 
رئيس مجلس ادامه داد: اكنون آقاي ترامپ همچون صدام قصد ستيز با 
ملت ايران گرفته است. او مي خواهد مستقيماً ملت ايران را مورد ستم و 
شكنجه قرار دهد. او به ستيز با ملت ايران به خصوص كودكان و زنان ايران 
آمده است. وي تصريح كرد: دولت نااهل و غيرمعقول فعلي امريكا اسباب 

تمسخر سياستمداران دنيا شده است. 
عضو ش��وراي عالي امنيت ملي اضافه كرد: ملت ايران با رهبري داهيانه 
حضرت آيت اه خامنه اي با همبس��تگي هرچه بيشتر راه حفظ عزت و 
استقال را پي خواهد گرفت و در اين ش��رايط رعايت وحدت صفوف و 
همگرايي قواي مختلف و جريان هاي سياسي بيش از هر زمان ضرورت 
دارد و اميدواريم در اين ش��رايط حس��اس عقاي جريان هاي مختلف 
سياسي راهبري درستي داشته باشند.  نمايندگان پس از پايان سخنان 

رئيس مجلس، شعار مرگ بر امريكا سر دادند. 
 

نماينده ويژه پوتين به تهران سفر مي کند
الكس�اندر اورنتی�ف، نماينده وي�ژه رئیس جمهوري روس�یه در 
امور س�وريه براي دي�دار و گفت وگو ب�ا دريابان علي ش�مخاني، 
نماين�ده مق�ام معظ�م رهب�ري و دبی�ر ش�وراي عال�ي امنی�ت 
ملي جمه�وري اس�امي اي�ران ام�روز به ته�ران س�فر مي كند. 
به گزارش دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت ملي، گفت وگ��و و رايزني در 
خصوص پيش��برد ابتكارهاي سياس��ي، نظامي و امنيتي مش��ترك و 
همچنين بررس��ي روند همكاري هاي دو و چندجانبه در حوزه مقابله با 
تروريسم و پايان دادن به بحران س��وريه از جمله اهداف سفر اورنتيف 

به تهران است. 

      ايرنا: وزير اطاع��ات در پيامي 13 آبان را ي��ادآور درايت و تدابير 
آگاهی بخش و دورانديشانه امام خميني )ره( به منظور رسوايي و برما 
كردن توطئه هاي ش��يطان بزرگ، امريكاي جنايتكار دانست و تأكيد 
كرد: دسيس��ه امريكايي ها همچون توطئه هاي قبل سرنوش��تي جز 

شكست، رسوايي و سرافكندگي آنها نخواهد داشت. 
     فارس: دبيركل حزب مؤتلفه اس��امي: راه بازگشت اصحاب فتنه 
اين است كه تبري خود را از توطئه امريكا اعام كنند و به دامان ملت 
باز گردند. اين عده تا زمان��ي كه در طرح توطئه امريكا بس��ر مي برند 
هيچ راهي براي بخشش يا نجات از چاهي كه خود را در آن انداخته اند 

متصور نيست. 

ژه
وی

آخونديدادگاهميرودیاشهرداري؟ 
 افش��اني، ش��هردار تهران در حالي كه مدت شهرداري اش به 
يك سال هم نرسيد، بايد برود. او بازنشسته است و با قانون جديد 
منع به كارگيری بازنشستگان، ديگر نمي تواند شهردار باشد. در 
ليست بلندباايي كه شوراي شهري هاي پايتخت براي انتخاب 
شهردار جديد )به عنوان پنجمين شهردار و سرپرست شهرداري 
تهران در يك سال پس از قاليباف( نوشته اند، عباس آخوندي، 
وزير مستعفي مسكن و راه و شهرسازي در صدر است و بيشترين 
تعداد موافق را دارد. اين در حالي است كه در روزهاي گذشته 
خبر رسيد كه تعدادي از نمايندگان پي طرح شكايت از آخوندي 
هستند. حجت ااسام احد آزادي خواه، نماينده مردم ماير در 
مجلس گفته كه »جمعي از نمايندگان درحال تهيه و تنظيم 
ش��كوائيه اي براي عباس آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي 
هستند. اسناد متعددي درباره عملكرد آقاي آخوندي دراختيار 
نمايندگان است كه همين اسناد دليل امضاي طرح استيضاح 
وي توسط بسياري از نمايندگان شد. اسناد را جمع آوری كرده و 
در اختيار قوه قضائيه قرار مي دهيم تا دستگاه قضايي به اتهامات 
مطرح درباره آخوندي رس��يدگي كند؛ امروز مردم ش��كايات 
متعددي از وزارت راه و شهرسازي به خصوص در حوزه مسكن 

دارند كه وزير بايد پاسخگوي آنها باشد.« 
مشكل آخوندي براي شهردار ش��دن البته فقط اين نيست. او 
از افشاني كه به دليل بازنشس��تگي بايد برود، سه سال پيرتر 
است و از مرز بازنشستگي كه ۶۰ سال است، عبور كرده است. 
از همه اين موارد گذشته، يادآوري برف زمستان 9۶ كه دو روز 
همه راه هاي مواصاتي تهران و حتي دو فرودگاه امام و مهرآباد 
را بست، كافي نيست تا روشن شود او نمي تواند شهردار خوبي 
باشد؟! ۲5 سال است دنبال مسكن اجتماعي است و حتي يك 
آجر از آن شروع نكرده است! او چگونه مي خواهد شهر تهران را 

اداره كند؟ از پروژه هاي ناتمام و يا هرگز شروع نشده  مسكن و 
راه جواب اين سؤال روشن است. 

احمد حكيمي پور، دبيركل حزب اراده ملت مي گويد كه »تنها 
دستاورد رويه كنوني شوراي شهر براي انتخاب شهردار جديد 
حاش��يه، خبر و جنجال پيرامون مديريت ش��هري است. « و 
بعد خبر عجيبي مي دهد: »متأسفانه بسياري از اشخاصي كه 
نامشان بين گزينه هاي تصدي ش��هرداري تهران بود، از اين 

موضوع اطاعي نداشتند!«
ازجهانگيريقهرمانتااشتباهجهانگيري!

روزنامه آرمان در سرمقاله خود آورده كه »»حال و روز آقاي 
جهانگيري در كابينه دوم از همان روزهاي اول خوب نبود و 
آن شب كه با چهره خس��ته از دار 4۲۰۰ توماني در صفحه 
تلويزيون پرده برداش��ت در جمعي از همش��هريان كرماني 
نشسته بودم كه به اتفاق گفتند اين تصميم دكتر جهانگيري 
نيست. رنگ رخساره گواهي مي داد از سر ضمير.  و از فرداي 
آن روز نوعي حركت زيركانه از باب اطاع رس��انی به صورت 
جهنده در سايت هاي مختلف از ارز جهانگيري ياد مي كردند. 
ارزي كه نه متعلق به حاج اس��حاق بود و نه س��ر ضمير او در 
لحظه اعام نرخ نش��انه اي از اراده و تصميم او داشت. « چرا 
اين اصرار است كه آن تصميم، تصميم جهانگيري نبود؟ در 
جمات بعدي روشن مي ش��ود چرا مي خواهند جهانگيري 
از اين تصميم تبرئه ش��ود: »ارز جهانگيري كار خود را كرد و 
سرنوشت اقتصاد كشور را در هزار توي نوسانات ارزي آشفته 
ساخت. نرخي كه در همان آغاز بيش از 5۰۰ تومان از قيمت 
آخرين روزهاي ثبات ارزي بود و اين افزايش آغازي شد بر رها 
شدن قيمت ارز تا مرز 19 هزار تومان و قيمت ارز جهانگيري 
به طنز گزنده بازار تبديل شد. مهم نيست چه كسي يا كساني 
و با چه انگيزه خواه مثبت يا خداي ناكرده منفي قيمت ارز را 

4۲۰۰ تومان اعام كردند، اما اين قيمت به نام نامي اسحاق 
جهانگيري در تاريخ اقتصاد كش��ور ثبت شد كه هنوز هم به 
سخره از ارز جهانگيري ياد مي شود. « و در ادامه، سخن گفتن 
صريح از انتخابات 14۰۰ نش��ان مي دهد ك��ه اصاح طلبان 
نگران كانديداي شان در انتخابات رياست جمهوري سال بعد 
هستند:  »آيا جهانگيري در آستانه فصل سرد تحريم ها و تنگ 
شدن فضاي اقتصادي در پي هجمه و هجوم ترامپ به اقتصاد 
كش��ورمان دريادلي مي كند و در حاش��يه مي ماند و آرامش 
كابينه اي را كه در دس��تان نوبخت و واعظي و نهاونديان قرار 
دارد، بر حضور پررنگ خود ترجيح مي دهد يا خروش كويري 
او عزم رفتن را بر قرار ترجيح مي دهد... نمي دانم ارزش ماندن 
دارد يا عطاي آن معاونت را به لقايش ببخشد و خود را مهياي 
رزمي كند كه در سال 14۰۰ زمانه تغيير كليدداری پاستور، 

نوبت آن مي رسد. بسم اه.« 
اما نكته بامزه آنكه همين روزنامه آرمان فرداي شبي كه دار 
4۲۰۰ توماني را جهانگيري اعام ك��رد، تيتر يك خود را در 
حالي با افتخار، به ارز تك نرخي و دار 4۲۰۰ توماني اختصاص 
داد كه كل تيتر روي تصوير بزرگی از اسحاق جهانگيري كار 
ش��ده بود. آن زم��ان اصاح طلبان فك��ر مي كردند تصميم 
فوق العاده ای اخذ ش��ده و تحول اقتصادي به وجود مي آيد و 
اين افتخار را به نام جهانگيري سند زدند. حاا كه روشن شده 
چه فاجعه اي در بازار ارز رقم خورد، مي خواهند بگويند تقصير 
جهانگيري نبود. در اين مسير آنقدر جهانگيري را باا مي برند 
كه در عبارتي كه مي تواند حتي توهين به رئيس جمهور تلقي 
ش��ود، در روزنامه آرمان آمده كه »ظاهراً در دور دوم رياست 
جمهوري آقاي روحاني، نق��ش و جايگاه آقاي جهانگيري تا 
پايان دوره، فعاليت انتخاباتي بود كه مقتدرانه پاسخ رئيسي و 
قاليباف را بدهد و نردباني بشود كه آقاي روحاني با پا گذاشتن 

بر شانه هاي او دوباره كليد پاستور را در اختيار بگيرد. «

     دفاعی

رئیس هیئت  مديره برگزاري رزمايش مشترک 
پدافند هوايي با عنوان »مدافعان آسمان وايت 
۹۷« از برگزاري اين رزمايش از امروز به مدت دو 
روز در گستره بزرگي از آسمان كشور خبر داد. 
به گزارش فارس، اميردريادار حبيب اه سياري، 
رئيس هيئت مديره برگزاري رزمايش مش��ترك 
پدافند هوايي در نشست خبري خود با اعام اين 
خبر گفت: اين رزمايش با حضور قرارگاه پدافند 

خاتم اانبيا)ص(، نيروي هوافضاي سپاه پاسداران 
انقاب اسامي و بخش��ي از نيروي هوايي ارتش 
جمهوري اسامي ايران در گس��تره اي به اندازه 
5۰۰ هزار كيلومترمربع و در بخش هايي از شمال، 
غرب، شرق و مركز كش��ور از امروز آغاز مي شود. 
وي در خص��وص اهداف برگ��زاري اين رزمايش 
تصريح كرد: نيروهاي مسلح ما همواره بايد براي 
دفاع از آب، خاك و آسمان كش��ور آماده باشند 

و در راس��تاي همين حفظ امنيت آسمان ميهن 
اس��امي مان بود كه قرارگاه پدافند هوايي خاتم 
اانبيا)ص( تش��كيل ش��د. عاوه بر آن، نيروي 
هوافضاي سپاه پاس��داران و نيروي هوايي ارتش 

نيز در اين خصوص مسئوليت هايي دارند. 
امير دريادار س��ياري از جمله اه��داف اصلي اين 
رزمايش را ارتقاي سطح توان يگان هاي پدافندي 
عنوان ك��رد و اف��زود: در اين گون��ه رزمايش ها، 

مهارت كاركنان مورد س��نجش قرار مي گيرد و 
تجربيات زيادي از نيروهاي قديمي تر به عناصر 
جوان منتقل مي شود. وي خاطرنشان كرد: تمام 
سامانه هاي حاضر در اين رزمايش بومي هستند 
و اصواً يكي از كاركردهاي چنين رزمايش هايي 
تست مهمات، موشك ها و س��امانه هاي جديد و 
البته س��امانه هايي اس��ت كه ما از گذشته آنها را 

دراختيار داريم. 
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تقريبًا تم�ام مش�ترکان تلفن  هم�راه از تعيين 
تعرفه اپراتورهاي موبايل و نحوه محاسبه ش�ان 
س�ر در نمي آورند. نحوه نامناسب خدمات دهي 
اپراتورها در همين روزهاي اخير هم دردسرهاي 
زيادي براي زائران اربعين ايجاد کرد. آگاهي از هر 
نوع محاسبه تعرفه مکالمه براي مشترکان ضروري 
اس�ت و آنها براس�اس آن قادر ب�ه برنامه ريزي 
و تصميم گيري هس�تند، به خص�وص زماني که 
عازم سفر باشند. اطاع  رساني از تغيير تعرفه ها 
کمترين کاري اس�ت ک�ه بايد توس�ط اپراتورها 
صورت گيرد و عدم اطاع رس�اني اين موضوع، 
اجح�اف در حق مش�ترکان اس�ت. هزينه هاي 
نجومي برخي تعرفه  گذاري  ها ح�اا ديگر فصل 
مشترک اعتراضات تمام مشترکان همراه است. 
به تازگي اپراتوره��اي همراه اول و ايرانس��ل طبق 
ادعاي خودشان به يکسان س��ازي تعرفه هاي خود 
اقدام کرده اند. اما اين به ظاهر يکسان س��ازي براي 
تماس هاي درون  و برون ش��بکه ب��ه افزايش قيمت 

تعرفه های تلفن همراه منجر شده است. 
  يکسان سازي به نفع اپراتورها

به گفته همراه اول، اي��ن روش جديد قيمت گذاري 
موجب سهولت و شفافيت بيشتر در محاسبه هزينه 
مکالمات مشترکان خواهد شد و از مزاياي ديگر اين 
طرح نيز کاهش تعرفه تماس هاي برون شبکه براي 
مش��ترکان دائمي و اعتباري همراه اول است. با اين 
حال مش��خص ش��ده که هر يک از سيمکارت هاي 
دائمي و اعتباري با افزايش قيمت از ۲ تا ۲۲ تومان 
براي مکالمات درون شبکه روبه رو هستند.  در واقع 
افزايش قيم��ت رومينگ اپراتورها موجب ش��د در 
مراس��م اربعين، هزينه تلفن همراه زائران افزايش 
چشمگيري داشته باشد. جالب تر اينکه در وضعيتي 
که در خارج از کش��ور امکان پرداخت هزينه را هم 
نداشتند، تهديد به يک طرفه شدن خط تلفن از سوي 

اپراتورها مي شدند. 
  چه خبر از تخفيف 75 درصدي؟!

اين در حالي اس��ت که به گفته مديرعامل شرکت 
ارتباطات زيرساخت » پيشرفت 98 درصدي اجرای 

پروژه فيبر نوري ايام به مرز مه��ران و تکميل آن، 
افزاي��ش دو براب��ري لينک هاي ارتباط��ي، تقويت 
مس��يرهاي مرزي در داخل کشور، افزايش ظرفيت 
س��يگنالينگ بين المللي، بهينه س��ازي مسيرهاي 
ارتباطي و کنترل ۲4 س��اعته بر کيفيت شبکه« از 
جمله اقدامات و خدمات دهي به کاربران بود.  صادق 

عباس��ي ديگر تس��هيات در نظر گرفته شده اين 
شرکت را »ارائه سرويس MPLS براي اپراتورهاي 
تلفن همراه با 75 درصد تخفيف براي تس��هيل در 
رومينگ و نيز اعمال تعرفه هاي سابق به مقصد عراق 
با وجود افزايش نرخ ارز« دانسته بود که بيشتر از اينکه 

شامل حال زائران باشد به کام اپراتورها شد. 

  گمشده در هياهوي تورم
در مجموع، اپراتورهاي اصلي تلفن همراه تغييراتي 
را در تعرف��ه مکالم��ه و بس��ته هاي اينترنت اعمال 
کرده اند که هرچند کاهش قيم��ت هم در آن ديده 
مي شود، اما افزايش قيمت کلي و به تبع آن افزايش 
درآمد اپراتورها در آن مش��خص اس��ت. همزماني 
اين افزايش قيمت با رش��د قيمت ديگر محصوات 
و خدمات در کشور چندان س��روصدايي به پا نکرد. 
صحبت از آزادسازي تعرفه ها آن هم هنگام افزايش 
تعرفه ها، نشانگر تمايل رگواتور به حمايت از منافع 
اپراتورهاس��ت.  رگواتوري در مورد اين تعرفه هاي 
جديد مخالفتي نک��رده، اما مع��اون رگواتوري در 
مصاحبه اي گفته  اس��ت اين تغييرات سقف تعيين 
شده قيمت براي اپراتورهاست و قيمت ها از اين بيشتر 
نمي تواند باشد، اما تنها دو روز بعد از اين اظهارنظر، 
يک مقام ديگ��ر رگوات��وري از تدوين پيش نويس 
آزادس��ازي تعرفه خدمات بازارهاي هم��راه و ثابت 
خبر داد.  نگاهي به نحوه سياستگذاري در عرصه بازار 
موبايل نشانگر آن است که عمدتاً سنگيني حمايت 
مقررات گذار به س��مت و س��وي حماي��ت از منافع 

بازيگران بازار بوده تا مشترکان. 
  در حسرت آزادسازي فعاليت اپراتوري

رگواتوري مدت هاس��ت آماري از ميزان ش��کايت 
مش��ترکان از اپراتوره��ا را اع��ام نک��رده و به رغم 
درخواس��ت رس��مي هم آماري از ميزان ش��کايات 
اپراتورها از ش��رکت هاي فعال در اين عرصه منتشر 
نشده است.  آزادس��ازي تعرفه ها، حرکتي مؤثر در 
زمينه حرکت به س��مت بازار آزاد و ب��دون دخالت 
دولت است، اما پيش از اين آزادس��ازي بايد زمينه 
آزادسازي فعاليت اپراتوري نيز فراهم شود.  شرايط 
بازار تلفن همراه و اينترنت ايران اين گونه اس��ت که 
تعداد محدودي اپراتور ب��ازار را در اختيار دارند. در 
اين شرايط که با کمک رگواتور ايجاد شده، حذف 
تعرفه ها به سود مشترکان نيست، چراکه اپراتورهاي 
اندک موجود با افزايش تعرفه ها به طور کامل منتفع 
خواهند بود و هيچ بازيگر ديگ��ري نيز براي تعادل 

بخشيدن به اين فضا وجود ندارد. 
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آخرين حکايت مشکات ساکنان سيستان در گفت وگو با »جوان« مطرح شد
زابل؛ كلكسيوني از مصائب و مشكات مسكوت مانده

غيب شدن زباله هاي ايراني، واردات زباله هاي افغاني
روزانه 5۰ هزار تن زباله توليد مي کنيم که سر از بازيافت درنمي آورند

اپراتور شفاف در دسترس نيست
نحوه تعيين تعرفه اپراتورها صداي مشترکان تلفن همراه را براي چندمين بار درآورد

آنگونه که بايد و ازم است، درد و رنجشان فرياد 
زده نمي شود و حتي در مقابل برخي رسانه هاي 
حامي دولت با ادعاي تحقيقات محلي اقدام به رد 
آمارهاي مربوط در حوزه افراد بي شناسنامه منطقه 
سيستان هم مي کنند. ساکنان منطقه، پنج شهر 
شمالي سيستان و بلوچس�تان را کلکسيوني از 
مصائب و مش�کات مي دانند ک�ه اينحل باقي 
مانده است. از طبيعت نامهربان سراسر غبار آلود 
گرفته تا بيکاري و فقدان ش�غل و نيز ساده ترين 
مشکات مثل گازرساني و تأمين سوخت در فصل 
سرما که باعث شده روز به روز بر تعداد روستاهاي 
خالي از سکنه افزوده شود. افراد باقي مانده هم به 
دليل کهولت سن به همان مبلغ اندک کميته امداد 
بسنده کرده و به دليل ميهن پرستي و حفظ خاک 
آبا و اجدادي ترجيح دادند در همان روستاها باقي 
بمانند. مرزداران و مرزنش�ينان سيستاني اين 
روزها سختي ها را به جان خريدند، شهر و ديار خود 
را ترک نکردند تا شايد طرح هاي بزرگ به اجرا در 
آيد و آينده اي درخشان براي منطقه رقم بخورد. 
»آقاي نماينده به جاي درياچ��ه اروميه، هيرمند و 
هامون را دريابيد«، »ايران فقط تهران نيست«، »ما 
گاز نداريم، آب نداريم، هوا نداريم، شغل نداريم، حتي 
رس��انه هم نداريم«، »چرا اين شهرها بايد محروم و 
محل تبعيد باشد؟!« اين بخش هايي از گفته هاي يک 
شهروند ساکن منطقه سيستان است که در گفت وگو 
با »جوان« پنج شهر ش��مالي اين منطقه را از جمله 
هيرمند، هامون، زهک، نيمروز و زابل کلکسيوني از 

مشکات ا ينحل مي داند. 

  وعده بر زمين مانده دولت
علي مايي مي گويد: فصل سرما است اما مردم حتي 
نفت هم ندارند، طبق وعده دولت قرار بود تا مهر 97 
گاز به منطقه سيس��تان بيايد، اما تاکنون اين اقدام 
اجرايي نشده است. خشکسالي و بيکاري و طوفان 
و غيره بسياري از مردم منطقه را مجبور به مهاجرت 

براي امرار معاش به ساير مناطق کشور کرده است. 
  بيکاري معضل بزرگ ساکنان

اين شهروند توضيح مي دهد: کارخانه که هيچ حتي 
کارگاه ه��اي توليدي هم براي اش��تغال خرد وجود 
ندارد. همه مي دانند که پيشه اصلي مردم سيستان 

از ديرب��از فعاليت هايي بوده که به طور مس��تقيم و 
غيرمستقيم با درياچه هيرمند و هامون ارتباط داشته 
از جمله کشاورزي، دامپروري، صيادي و مانند آنها، 
اما با خشکي درياچه ها اين فعاليت ها نيز از منطقه 
رخت بربست و جاي خود را به برخي کارهاي ديگر 
از جمله فعاليت هاي غيررسمي مرزي داد که آن هم 
پس از انسداد مرز توسط ديوار امنيتي به طور کلي 
تعطيل شده اس��ت. در عوض نماينده مردم شهر به 
جاي رفع مشکات مردم شهر خود دغدغه درياچه 

اروميه دارد. 
نامايمتي طبيعت با ساکنان سيستان 

طبيعت نامهربان سيستان و مشکات ريزگردها در 
9 ماه از سال جزو ديگر مشکاتي است که اين شهروند 
به آن اشاره مي کند و در ادامه تأکيد دارد: ما برابر حد 
مجاز ريزگرد داريم در حالي که همواره از خوزستان و 

مشکات آنها در اينباره سخن گفته مي شود. 
  گورخواب هاي بي پناه 

مايي که خود از کارمندان دانشگاه شهر زابل است در 
ادامه به تعداد زياد گورخواب هاي شهرهاي سيستان 
اش��اره مي کند. گورخواب هايي که ب��ه دليل وجود 
نداشتن گرمخانه ها به خصوص براي بانوان کم کم 
شهر را مبتا به معضات اجتماعي هم کرده است. از 
سوي ديگر مديريت درستي هم در کمپ هاي ترک 

اعتياد براي آقايان وجود ندارد. 
  عشاير بي شناسنامه 

دکتر ناصر چاري، هيئت علمي دانش��گاه سيستان 
ديگر فردي است که در گفت وگو با »جوان« به معضل 
بي شناسنامه ها اشاره مي کند و مي گويد: جمع کثيري 
از اين بي شناسنامه ها مربوط به پرونده گروه عشايري 
در سال 64 است که حتي به رغم پرداخت يک ميليون 
تومان به پزشکي قانوني، اما همچنان شناسنامه اي 
ندارند. از آنجايي که تردد نيز براي آنها ممکن نيست، 
زنان مجبور به روي آوردن به دستفروشي و شغل هاي 
کاذب شدند. اين عضو هيئت علمي بيکاري را معضل 
بزرگ ساکنان ش��هر مي داند و معتقد است هکتار 
هکتار زمين به دليل تأمين نشدن آب با استفاده باقي 
مانده است. شايد اگر مسئوان فرياد مردم سيستان 
را بشنوند روستاها خالي از سکنه نشود و محروميت از 

اين شهرها فاصله بگيرد. 

در ح�ال حاضر تنه�ا زباله هاي عفون�ي و خاص 
در دني�ا س�وزانده مي ش�وند و بخ�ش عظيمي 
از زباله ه�ا به ص�ورت بازيافت ب�ه چرخه حيات 
بازمي گردند. اين در حالي است که فقط 7 درصد 
از زباله توليدي کش�ورمان بازيافت مي شود. در 
چنين شرايطي براي اينکه کارخانه هاي بازيافت 
ايران�ي بيش�تر از قبل تعطي�ل نش�وند، ناگزير 
شده ايم از کشورهاي همس�ايه زباله وارد کنيم. 
بر اساس آمار ارائه ش��ده، روزانه 5۰ هزار تن زباله در 
کشورمان توليد مي شود که اين ميزان توليد پسماند 
در ايران، سه برابر استاندارد جهاني است. در حالي که 
متوسط توليد روزانه زباله در جهان براي هر نفر بين 
۲5۰ تا ۳۰۰ گرم اس��ت، اما هر فرد ايراني متوسط 
روزانه 6۰۰ گرم زباله توليد مي کند. اين  آمار براي هر 
فرد در شمال تهران به هزار و ۲۰۰ گرم مي رسد که 

تقريباً چهار برابر استاندارد جهاني است. 
  رانت ها و انحصارگرايي  ها

به گفته مديرکل دفتر آب و خاک س��ازمان محيط 
زيس��ت » ايران تنها امس��ال از کش��ورهاي عراق، 
افغانستان و کش��ورهاي کوچک ش��مال ايران ۲5 
هزار تن زبال��ه براي بازيافت وارد کش��ور کرده تا در 

کارخانه ها بازيافت شود، چون خوراک زباله گيرشان 
نمي آيد.« علي مريدي، عل��ت واردات کاغذ باطله، 
شيشه نوش��ابه، قوطي هاي پاستيکي و اين دست 
زباله ها را از کش��ورهايي چون عراق، افغانس��تان و 
قزاقس��تان فقدان مديريت درس��ت زباله  مي داند و 
معتقد است: »خوراک زباله به کارخانه ها نمي رسد 
و زيرس��اخت ها، رانت ها و انحصارگرايي شهرداري 
از جمله عواملي اس��ت که اجازه نمي دهد بازيافت 
زباله ها در کش��ور به صورت جدي دنبال شود تا هم 
ايجاد اش��تغال کند و هم محيط زيست را از چنبره 

کثيف زباله ها نجات دهد.«
  تعطيلي نيمي از واحدهاي بازيافتي

از سوي ديگر بيش از 5۰ درصد از ۲۰۰ واحد بازيافتي 
زباله موجود درکش��ور تعطيل ش��ده اند. البته براي 
بازيافت بهينه بايد تفکيک مناسب در مبدأ صورت 
گيرد، اما متأسفانه در کشورمان کمتر از 1۰ درصد 

تفکيک زباله در مبدأ صورت مي گيرد. 
يکي از مهم تري��ن اين عوامل »بازيافت دس��تي« و 
غيرماش��يني اس��ت. در حال حاضر اکثر زباله هاي 
توليدي کشور در محل هاي جمع آوري زباله انباشته 
مي شوند و پس از انباش��ت، عمل بازيافت به دست 

افرادي که با نام »زباله گرد« شناخته مي شوند، انجام 
مي شود. به طور نمونه ساانه 4۰۰ هزار تن کاغذ در 
کشور مصرف مي ش��ود و تنها بازيافت ۲5 درصدي 
آن موجب مي شود تا يک ميليون و 7۰۰ هزار اصله 

درخت از قطع نجات پيدا مي کنند. 
حدود 4۰۰ تن از ميزان توليد روزانه زباله متعلق به 
پسماند هاي بيمارستاني است. از سال 1۳8۳ وزارت 
بهداش��ت، بيمارس��تان ها را موظف به جمع آوري 
و تفکيک زباله ه��اي توليدي خود کرده اس��ت، اما 
همچنان ش��هرداري زباله هاي توليدي بسياري از 
بيمارس��تان ها را بدون تفکيک زباله هاي عفوني و 
غيرعفوني جمع آوري مي کند. ميزان توليد پسماند 
بيمارستاني هم به ازاي هر تخت 1/5تا ۳ کيلوگرم 
اس��ت. البته از 8 هزار و 4۰۰ تن زبال��ه توليدي در 
ته��ران، حدود 9۰ تن آن پس��ماند بيمارس��تاني و 
45۰ تن آن نيز پس��ماند پزشکي اس��ت. البته کل 
پسماند بيمارس��تاني در کش��ور 4۰۰ تن است که 
بين 1۰ تا ۲5 درصد پس��ماند بيمارستاني عفوني 
و خطرناک است. خوش��بختانه اکثر بيمارستان ها 
به دستگاه بي خطرساز پس��ماندهاي عفوني مجهز 
شده اند، اما هنوز بيمارستان هايي هستند که در اين 

زمينه تخلف مي کنند و زباله هاي آلوده شان را بي اثر 
نمي  کنند. بنابراين تجهيز همه بيمارستان هاي کشور 
و استفاده از دستگاه هاي پيشرفته بايد در دستور کار 

قرار گيرد. 
  قانوني براي اجرا نشدن

در خاورميانه پيش��رفته ترين سيستم بازيافت زباله 
در شارجه امارات است. ش��ارجه در مدت 1۰ سال 
توانسته 7۰ درصد زباله توليدي خود را بازيافت  کند. 
ايران براي رسيدن به ميزان بازيافت بيشتر، نيازمند 
ايجاد سياست هاي جديدي است. تحول در ميزان 
توليد زباله، مديريت تفکيک و تکنولوژي ازم براي 
تبديل زباله به انرژي ي��ا کااي جديد از نمونه هاي 
اين سياست ها هستند. در مجموع، تقويت همه اين 
عوامل در کنار عوامل فرهنگي، آموزش��ي و فردي 
مي تواند تغييري در ميزان بازياف��ت زباله در ايران 
ايجاد کند.  س��اانه 16 ميليون تن زباله در کش��ور 
در زير خاک دفن مي شود و تنها ۲ درصد دفن ها به 
صورت بهداشتي است.  متأسفانه ۲۰ ميليون تن زباله 
در سال مي تواند 16 ميليون مترمکعب آب را آلوده 
کند. البته در سال 8۳ قانون مديريت پسماند تصويب 
شد، اما در مقام اجرا ضعف هايي وجود داشته است. 

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

يا رد محتواي هيچ کدام از آنها نيست. 

سوش�يانس با انتش�ار اين عکس توئيت کرد: نمايش��گاه کتاب 
اصفهان و افول فرهنگي! کتاب هاي صادق هدايت در غرفه انتش��ارات 
مس��جد مقدس جمکران! مديران انتش��ارات يا کتاب هاي هدايت را 

نخوانده يا شأن مسجد جمکران را نمي دانند. 
........................................................................................................................

زهراهاب توئيت کرد:  هر خانواده اي ديدم که تعداد بچه هاش��ون زياد، 
خوشحالن. مخصوصاً اگه ديدت نس��بت به دنيا و زندگي غيرسختگيرانه 
باشه. سختگيرانه باشه مثل غالب قشر متوسط ما، هر چقدرم دريافت کني، 

حس مي کني کمه!
........................................................................................................................

سهند ايرانمهر با انتشار اين عکس توئيت کرد: امل حسين بر اثر سوءتغذيه 
شديد در اردوگاه آوارگان يمني درگذشت. صوت العرب با چاپ اين دو عکس 
نوشته: سه سال پيش، يونيسف اتفاقي پوستري را به گفته امل حسين اختصاص 
داده بود. قبل عيد پدر امل  براي او گوشواره مي خرد و او به پدر مي گويد، بگذار آن 

را اان ببندم کسي چه مي داند شايد عيد آمد و من نبودم.
........................................................................................................................

ميثم تمار با انتش�ار اين عکس توئيت کرد: همرزم چمران بود، 
پايش را ابتداي جنگ در جبهه جا گذاشته بود. هشت سال با همان يک 
پا راننده بولدوزر بود تا پايان جنگ و 1۳ آبان 97 آمده بود تا باز هم مرگ 

بر امريکا بگويد. همينقدر شاداب و سرحال.
........................................................................................................................

حجاب با انتشار اين عکس توئيت کرد: قشنگي 1۳آبان فرياد مرگ 
بر امريکا از زبان آينده سازان ايران اسامي است که نسل به نسل نفرت از 

دشمني هاي امريکا عليه مردم ايران را فراموش نمي کنند.
........................................................................................................................

عسگري با انتشار اين عکس توئيت زد: محمد بااخره پر کشيد؛ 
محمد الريفي، 1۲ ساله که در سال ۲۰14 در بمباران خانه شان در غزه 
توسط اسرائيل دچار آسيب نخايي و تنفسي شديد شده بود. بعد از چهار 
سال زندگي سخت در نهايت ساعاتي پيش به شهادت رسيد. پدر، برادر 

و چهار پسرعموي محمد در همان انفجار کشته شده بودند!
........................................................................................................................

علي سيستاني با انتشار اين عکس توئيت کرد: نتيجه برگزاري اين 
همايش ها براي مردم زابل چه بوده؟! دستاوردش رو هم بگيد لطفاً.

........................................................................................................................

س�يدمهدي با انتش�ار اين عکس توئيت کرد: زين��ب کوچولو، 
کوچک ترين شهيد اربعين نيجريه.

اكبر محمودي

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

  طبق آخرين گزارش مرک��ز پژوهش هاي مجلس، حدود ۳ ميليون 
و ۳7۰ هزار خانوار روستايي و عشايري در سطح کشور از هرگونه بيمه 

بازنشستگي و از کارافتادگي محرومند. 
   سخنگوي سازمان مديريت بحران کشور از احتمال وقوع سياب 
در پنج اس��تان از امروز خبر داد و گفت: براي کاهش خسارات وارده، 
هموطنان نکات احتياطي را رعايت و در مناطق مستعد وقوع سياب از 

نزديک شدن به آن مکان خودداري کنند. 
   سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه اي خطاب به مديران کل 
بيمه  اي سراسر کشور، شيوه نامه اجراي دادنامه هيئت عمومي ديوان 

عدالت اداري را در خصوص احتساب سوابق بيمه شدگان اباغ کرد. 
   مديرکل فرآورده هاي غذايي و آش��اميدني سازمان غذا و دارو بيان 
کرد: ميزان نيترات در برخي مناطق بااتر از حد مجاز بود، اما س��موم 

باقي مانده روي همه محصوات توليدي بااتر از حد مجاز نيست. 
   معاون وزير راه و شهرسازي تأکيد کرد: سند محور راه آهن تهران- 
تبريز به نام دولت است و در صورت توافق، تمام اختيارات به شهرداري 

واگذار مي شود و مشکلي نيست. 
   رئيس سازمان نوسازي ش��هر تهران گفت: ۲ هزار هکتار زمين در 
مناطق مختلف شناسايي کرده ايم که در اختيار بازآفريني شهري قرار 

مي گيرد. 
   رئيس شوراي ش��هر تهران گفت: بر اساس اس��تعام هاي صورت 
گرفته، گزينه هاي شهرداري تهران اکثراً تا بازنشستگي سه سال فرصت 

دارند و بنده نيز چهار سال ديگر بازنشسته مي شوم. 
   مديرکل دفتر امور مراکز ش��بانه روزي توانبخشي بهزيستي اظهار 
کرد: تا پايان سال 95 بيش از ۳۲5 هزار نفر مستمري بگير تحت حمايت 
بهزيستي بوده و از سال گذشته تاکنون با احتساب افراد مجهول الهويه و 

فاقد سرپرست به 57۰ هزار نفر افزايش يافته است. 
   عضو شوراي شهر تهران با اشاره به اينکه سه معاونت در شهرداري 
تهران فاقد مصوبه قانوني است، گفت: فقط شش پست معاون شهردار 
به تصويب مراجع ذي صاح رس��يده، لذا ح��ذف معاونت هاي مذکور 
و ادغام وظاي��ف و مأموريت ه��اي آنها در حد حداکثر ش��ش معاونت 

ضروري است. 
   زهرا اعظم نوري، عضو شوراي ش��هر تهران اعام کرد: شهرداري تا 
اول آبان 1۰6 ميليارد از محل قطع درخت درآمد داشته که بيشترين 

قطع درخت مربوط به منطقه يک است. 
   سخنگوي س��ازمان غذا و دارو در واکنش به اخبار مطرح مبني بر 
پيش��نهاد چيني ها براي توليد دارو در منطق��ه آزاد چابهار گفت: هر 
کشوري که بخواهد در ايران به صورت توليد مشترک در حوزه دارو و 
تجهيزات پزشکي اقدام کند بايد بر اساس ضوابط فني و قانوني سازمان 

غذا و دارو پيش برود. 
   مجموعه برج مياد تهران همزمان با شهادت امام حسن مجتبي)ع(، 
امام رضا)ع( و رحلت رسول اکرم)ص( در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه 

16 و 17 آبان ماه تعطيل است. 

۷۵ درصد نان ها غني مي شود
غذاي�ي  صناي�ع  و  تغذي�ه اي  تحقيق�ات  انس�تيتو  رئي�س 
کش�ور گف�ت: بي�ش از 75 درص�د نان ه�ا ب�ه ج�ز س�نگك 
مي ش�وند.  غن�ي  آه�ن  و  فولي�ك  اس�يد  ب�ا  اي�ران،  در 
هدايت حسيني افزود: آرد نان ها از جمله لواش، بربري و تافتون از سال 86 
تاکنون با آهن و اسيد فوليک غني مي شوند که در نتيجه آن، ميزان کمبود 

آهن و اسيد فوليک در افراد جامعه کاهش يافته است. 
وي اظهار داشت: البته آردي که در نان سنگک استفاده مي شود غني شده 
نيست؛ در واقع حق انتخاب به مردم داده شده است زيرا برخي افراد تمايل 
به مصرف نان غني شده ندارند. حس��يني تصريح کرد: غني سازي آرد با 
افزودن آهن به عنوان ماده معدني و اسيد فوليک به عنوان ويتامين از جمله 
اقدامات انجام شده براي تأمين ريزمغذي هاي مورد نياز مردم است؛ زيرا 
کمبود آهن از جمله شايع ترين موارد کمبود ريزمغذي ها در تمام گروه هاي 

سني است که سعي شده با افزودن آن به آرد، جبران شود. 
وي در مورد نان هاي غني شده با سبوس گفت: ميزان سبوس نان لواش و 
بربري به علت سفيدتر بودن آرد، بيشتر است و در سنگک سبوس کمتري 
مصرف مي شود. رئيس انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور 
تصريح کرد: سبوس در بهبود عملکرد دستگاه گوارش تأثير بسزايي دارد 
و در واقع سبوس گندم حاوي مقادير زيادي فيتات است که جذب اماح 
دو ظرفيتي مانند آهن، روي، کلسيم وعده غذايي را کاهش مي دهد و براي 
جلوگيري از کمبود آهن، س��بوس را به طور کامل جدا کرده و سپس در 
فرآيند غني سازي آهن و ساير ريزمغذي هاي از دست رفته به آرد اضافه 
مي شود. بر اساس نتايج بررسي مصرف مواد غذايي در کشور، سرانه روزانه 
مصرف نان ۳۲۰ گرم است، اين مقدار حدود ۳4 درصد انرژي و 4۰ درصد 
پروتئين مورد نياز روزانه را تأمين مي کند. به همين دليل، نان به عنوان يک 
حامل مناسب براي غني سازي با ريزمغذي ها به ويژه آهن و اسيدفوليک 

درنظر گرفته شده است. 
با تدوين برنامه ملي غني س��ازي آرد، آردهاي خبازي غني شده با آهن و 
اس��يدفوليک، حداقل ۳۰ درصد نياز بدن به آهن و اسيد فوليک را تأمين 

مي کنند. 

نيره ساري
  گزارش  3

ابراهيم مشيریان
  گزارش  2

اولويت خدمت در تعليق 
 انتخاب شهردار براي کانشهر تهران به چالش بزرگ اصاح طلبان تبديل 
شده است به گونه اي که در انتخاب سکانداران شهر تاکنون اعضاي شوراي 
پنجم نتوانسته اند، موفق شوند. انتخاب هاي سليقه اي و سياسي تاکنون 
کار به جايي نبرده است با اين حال رئيس شوراي شهر تهران معتقد است 
انتخاب سومين شهردار تهران در يک سال اخير با فرايندي حزبي و سياسي 

روبه رو نخواهد بود. 
 اين اظهارنظر جاي تأمل دارد؛ چراک��ه تاکنون دو انتخاب صورت گرفته 
از ميان هم حزبي هاي شوراي کنوني بوده است. ناکارآمدي و شکست در 
اداره شهر تهران هم خود گوياي انتخاب هاي سياسي براي سمت اجرايي 
شهرداري تهران است. حاا ش��وراي پنجم براي چندمين بار است که  با 
پايان کار اجباري افشاني دس��ت به انتخاب جديدي می زند؛ انتخابي که 

کارشناسان معتقدند اگر بازهم سياسي باشد به بن بست خواهد رسيد. 
 از سوي ديگر محسن هاشمي در مورد انتخاب شهردار تهران اعام کرد: 
اعضاي شورا بر تعهد خود به شهردار تهران اصرار داشته و تاش حداکثري 
دارند که مديريت شهري تثبيت شود. براين اساس بحث اصاح قانون منع 
به کارگيري بازنشستگان با استثنا قرار دادن وضعيت شهردار تهران و چند 

کانشهر ديگر در مجلس در حال پيگيري است. 
 اينکه شوراي شهر مصر است تا دقايق پاياني شهردار فعلي را به هرقيمتي 
حفظ کند خود گواه اين نکته است که نگاه سياس��ي در شوراي شهر به 
صورت عيني موج مي زند؛ اما رئيس ش��ورا بنابر وظاي��ف خود حاضر به 
پذيرش اين نکته نيست که سنگيني کفه سياسي کفه خدمات را در اين 

دستگاه عمومي برهم خواهد زد. 
متأسفانه نبود تخصص ش��هري و مورد نياز براي مديريت شهري در دو 
انتخاب اخير نيز حاشيه هاي سياسي شوراي پنجم را پررنگ تر کرده است؛ 

حاشيه هايی که تبعات آن را شهروندان مي پردازند. 
 رفتار سياسي اين شورا و منتخبان مديريت شهري به دستگاه شهرداري 
نيز لطمه زيادي زده است که همگان و به خصوص کارشناسان بر برآيند 

کم کاري در دوره جديد اتفاق نظر دارند. 
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در مراس�م پيش ف�روش يك ش�ركت ليزينگ 
خواننده اي كه دعوت شده بود با دستكاري شعري 
معروف از يك خواننده مي خواند: »عش�قم اين 
روزها هواي تو هوامو بد كرده، . . . عشقم باور كن، 
120 روز كاري مي شه يك زخم كاري !. . كفره ولي 
مي گم، تحويل 120 روزه، گناه من بود و بلند فرياد 
مي زند: تيووووولي يعنييي تحوي�ل فوري . . .« 
اما اين خواننده ك�ه احتمااً براي خوش�امد 
مدير شركت مذكور ش�عر را تغيير داده بود، 
نمي دانس�ت كه اي�ن خوش�مزگي روزي به 
خود جنبه واقعي�ت و تلخ�ي خواهد گرفت 
و زخ�م كاري تحوي�ل ندادن ه�اي بي�ش 
از يكس�ال مردم را ش�اكي مي كن�د و مردم 
ب�ا قرار داده�اي يك طرف�ه در بازاره�اي 
ش�به انحصاري خودروه�اي داخل�ي هم به 
گونه اي ثبت ن�ام مي كنن�د كه ن�ه مي دانند 
چ�ه زمان�ي تحوي�ل مي گيرند و ن�ه مطمئن 
هستند كه همان خودرو را تحويل مي گيرند ! 
عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران دو هفته 
پيش با اش��اره به پرونده هاي مفت��وح پيش فروش 
خودرو در دادستاني تهران از بيش از 1000 ميليارد 
تومان پرونده ش��ركت هاي وارد كننده اي خبر داده 
بود كه حداقل 8500 نفر از آنها به دليل پيش فروش 
خودرو شاكي هستند.  شركت آرمان پرشين پارس 9 
متهم، 920 شاكي و100 ميليارد تومان بدهي دارد، 
در پرونده ش��ركت عظيم خودرو 20 شاكي، 200 
ميليارد تومان بدهي وجود دارد، ش��ركت داتيس 
خودرو، 82 ش��اكي، رامك خودرو، 3 متهم و 115 
ش��اكي و حدود 6 هزار پيش فروش خودرو و داراي 
119 ميليارد تومان بدهي تنها بخشي از اين تخلفاتي 
است كه شكايت آنها در قوه قضائيه ثبت شده است 
و دادس��تان ته��ران از آنها نام برده اس��ت. جعفري 

دولت آبادي با طرح اين س��ؤال كه چه كسي بايد بر 
شركت هاي ليزينگ نظارت كند، تصريح كرده بود: 
چرا بايد شركت هاي خودرو اين گونه بي محابا خودرو 
پيش فروش و مردم را گرفتار و نهايتاً آنها براي وصول 
طلبشان تجمع كنند. وي پرونده هاي پيش فروش 
خودرو را دومين تجربه تلخ كشور بعد از مؤسسات 
مالي عنوان كرده و گفته بود: پليس و دادس��تان ها 
بايد وقتي با آگهي هاي پيش فروش خودرو مواجه 
مي شوند، به س��راغ آنها بروند و مجوزها را بررسي 
كنند؛ چراكه شركت هاي ليزينگ طبق قانون بايد 

از بانك مركزي مجوز بگيرند. 
به نظر مي رسد، داس��تان شركت هاي پيش فروش 
تمام نشدني است و يكي از دلمش��غولي هاي وزير 
جديد بايد حل مش��كل كس��اني باش��د كه براي 
خريد خودرو هايي مانند تيوولي كه زماني به قول 
واردكننده اش فوري ب��وده اما هنوز خودروي خود 
را دريافت نكرده اند. برنامه ريزي كند و در عين حال 
مراقب تعهدات شركت هاي خودرويي داخلي هم 
باش��د كه مدعي توليد داخل هستند، اما از قطعات 
چيني اس��تفاده مي كنند. يك كارش��ناس حوزه 
خودرو در اي��ن باره مي گويد: داي��ل عدم تحويل 
خودروها بر گردن س��ازمان ها و نهاد هاي ذيربط و 
همچنين كم كاري ها در شبكه حمل و نقل كشور 
است، اما هيچ جا مديران اين شركت در اطاعيه ها  
توضيح ندادند كه چرا اول پيش فروش كردند، بعد 

اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو كردند. 
 اين كارشناس مي افزايد: برخي از اين شركت ها در 
اطاعيه هاي قبلي از مشتريان خواسته، در صورتي 
كه نمي توانند ب��راي دريافت خ��ودرو صبر كنند 
مي توانند انصراف دهند و پول خود را پس بگيرند 
كه ظاهراً تعدادي نيز انصراف داده اند. در حالي كه 
اين خودرو ها با قيمت 4200 تومان ثبت سفارش 

شده اند و با انصراف اين تعداد خودرويي كه حدود 
120 ميليون تومان ارزش داشته اكنون در بازار آزاد 

حدود 300 ميليون تومان مي فروشند. 
    وضعيت مشابه براي خودروهاي داخلي 

 طبق صورت هاي مالي اظهار ش��ده، ايران خودرو 
به عنوان بزرگ ترين خودروس��از كش��ور تا پايان 
شهريور امسال زيان 2 هزار و 56۷ ميليارد توماني 
را به ثبت رس��اند، حال آنكه كل سرمايه ثبتي آن، 
يك هزار و 530ميليارد تومان است. بنابراين نسبت 
زيان اين شركت به سرمايه اش، عدد ۷/ 1 درصد را 
نش��ان مي دهد، يعني زياني بيش از كل س��رمايه 
ثبت شده است. سايپا نيز طبق آنچه به بورس اظهار 
كرده، در شش ماه ابتدايي امس��ال بيش از 2 هزار 
و 900 ميليارد تومان زيان حاص��ل كرده و اين در 
حالي است كه س��رمايه ثبتي اين شركت، حدود 
3 هزار و 930 ميليارد تومان است. اگر اين عدد را 
نصف كنيم، مشخص مي شود نسبت زيان دومين 
خودروساز بزرگ ايران نيز از 50 درصد سرمايه اش 
بااتر است؛ بنابراين س��ايپا هم مشمول ماده 141 
قانون تجارت شده و ورشكسته است.  اين در حالي 
اس��ت كه تنها در همين چند ماه، دو خودرو س��از 
10 هزار خودرو و ب��راي زمان نامعلوم پيش فروش 
كرده اند. وضعي��ت موجود بازار خ��ودروي داخلي 
وضعيتي قرمز اس��ت كه بايد در آن از سوي بانك 
مركزي و وزارت صمت تصميماتي س��خت مشابه 

تصميمات بانك ها گرفت. 
 در همين باره فرهاد نيكزاد، دبير شوراي عالي بسيج 
تجار و فعاان اقتصادي كشور در گفت وگو با »جوان« 
گفته است: بازار خودرو به رغم ظاهري كه دارد چه در 
بخش واردات و چه در بخش موسوم به توليد داخلي 
دچار نوعي شبه انحصار است كه در آن اجازه فعاليت 
به ش��ركت هاي كوچك داده نمي شود. وي با اشاره 

به مش��كات بخش خودروهاي وارداتي مي افزايد: 
در بخش پيش فروش هاي قبل از ثبت س��فارش يا 
خودروهاي كه در داخل مونتاژ مي شوند، كاماً حق با 
مردم است،  ولي نوع قراردادهايي كه اين شركت ها در 
سايه كم كاري نهاد هاي نظارتي تنظيم شده، مردم به 

حق خود نمي رسند. 
نيكزاد خاطر نش��ان مي كند: متأس��فانه برخي 
از اين ش��ركت هاي پيش فروش، خري��داران را با 
تأخيرهاي مكرر، ترغيب ب��ه انصراف مي كنند تا 
بعد از آن خودروها را از گمرك ترخيص و با قيمت 
دو برابر بفروشند. وي با بيان اينكه اين نوع برخورد 
با مردم منجر به نارضايتي از نظام مي شود، گفت: 
فضاي انحصاري موجود در بازار خودرو به گونه اي 
است كه همين نوع رفتارها باعث باا رفتن قيمت 

خودروهاي داخلي هم شد. 
 10 هزار خودرو در گمرك و 10 هزار شاكي 

دبير شوراي عالي بس��يج تجار و فعاان اقتصادي 
كشور با اش��اره به تحقيقات صورت گرفته در بازار 
خودروي كشور گفت: بانك مركزي وظيفه نظارت 
بر پيش فروش ش��ركت هاي وارد كنن��ده و داخلي 
را دارد. وي ادامه داده اس��ت: هم اكنون حدود 10 
هزار خودرو در انبارهاي گمرك اس��ت كه تقريباً 
معادل آن نيز پرونده قضايي و شاكي موجود است و 
سؤالي كه مسئوان بايد جواب بدهند اين است كه 
چرا اين خودرو ها از بندر شهيد رجايي و منطقه آزاد 
اروند ترخيص نمي شود؟ نيكزاد با اشاره به ضرورت 
تصميم هاي جدي در بازار خودرو با روي كار آمدن 
وزير جدي��د صنعت، معدن و تجارت گفته اس��ت: 
اكنون كه ارز اين خودروها به كشورهاي شيخ نشين 
رفته چرا بايد در گمركات خاك بخورد و پرونده هاي 

قضايي در دادگاه ها تشكيل شود ؟ 
وي با اش��اره به وجود مافيا در ب��ازار خودرو گفت: 
بازار بزرگي ك��ه گردش مال��ي ان حداقل 20 و در 
برخي سال ها تا 1000 هزار ميليارد تومان برآورد 
شده حتماً داراي منافذ فساد اس��ت كه دادستان 
تهران به درستي به آن اش��اره كرده اند. وي با طرح 
اين سؤال كه چرا بايد با وجود توانمندي هاي توليد 
قطعات داخل بازار لوازم يدكي و حتي خودرو سازان 
از كااه��اي چيني و ب��ه تازگي تركيه اي اش��باع 
شود،گفت: دست هاي پشت پرده اي كه قدرت دارند 
و به دنبال صندلي هاي شركت هاي وابسته به صنعت 
خودرو سازي هستند، اجازه پا گرفتن شركت هاي 

خودرو سازي كوچك را نمي دهند. 
نيكزاد ب��ا اش��اره ب��ه پيش ف��روش خودرو هاي 
ش��ركت هاي داخلي خاطر نش��ان كرده اس��ت: 
البت��ه طب��ق تحقيقات يك خ��ودرو ب��ا حداقل 
اس��تانداردهاي موجود حدود 8 ت��ا 10 هزار دار 
اس��ت كه با قيمت هاي فعلي ح��دود 90 تا 100 
ميليون قيم��ت مي خورد.بنابراين نمي توان فقط 
يك طرفه از خودرو سازان انتظار پايين نگهداشتن 
قيمت خودرو را داشت. در عين حال بازار خودرو 
نياز به يك هم انديش��ي جامع دارد و مس��ئوان 
بايد اين موضوع را بپذيرن��د. وي در ادامه به بانك 
مركزي درباره نح��وه پيش ف��روش خودرو هاي 
داخلي نيز هشدار داده و افزوده است: بايد مراقب 
پيش فروش هاي خودرو سازان داخلي بود و از سوي 
ديگر وزير جديد بايد خودرو سازان داخلي كوچك 

را نيز احيا و انحصار دو خودرو ساز را بشكند.

وحید حاجی پور

توهم اصاح طلبان در بورس نفت 
منتقدان عرضه نفت در ب��ورس دو گروه هس��تند؛ گروهي كه نظرات 
كارشناسي و دايل منطقي را براي عدم كارآيي اين روش عنوان مي كنند 
كه اين نظرات، در جلسات مختلف و حتي مناظرات مورد بحث و بررسي 
قرار مي گيرد. گروه دوم اما با نگاهي سياس��ي به عرضه نفت در بورس 
معتقدند كه  اين روش محصول فشار گروه ها و نهادهاي حاكميتي براي 
منافعي خاص است. گروه نخست، استدال هاي كارشناسي و نقدهاي 
خود را به طور كارشناسي مطرح مي كنند كه عمدتاً نگاه سياسي ندارند 
و متعلق به بخش كارشناسي صنعت نفت هستند؛ مديران اسبق و سابق 
مديريت امور بين الملل در اين گروه جاي دارند كه با تس��لط كامل به 
موضوع استراتژيك معامات نفتي چه به صورت فيزيكي و چه به شكل 
فيوچر، نقدها و راهكارهاي خود را مطرح مي كنن��د و مدافعان عرضه 
نفت در بورس نيز، به تبادل نظر و بحث تخصصي در اين باره مي پردازند. 
جالب اينجاست كه پايگاه اين مناظرات دو طرفه، نهادهاي دانشجويي 
و رسانه هاي اصولگرا هستند و كمتر رسانه اصاح طلبي حاضر به انتشار 
نظرات مدافعان عرضه نفت در بورس بوده است. البته چند گزارش سعي 
كرده است ديدگاه هر دو گروه را منعكس كند، اما دفاع رسانه هاي اصولگرا 
براي عرضه نفت در بورس، اين ذهنيت را ايجاد كرد كه نفتي شدن بورس، 
محصول شكاف حاكميت و دولت است كه در نهايت، نظر حاكميت به 
كرسي نشست. در چنين فضايي، گروه دوم صداي خود را بلندتر كردند 
و نوشتند كه بورس نفت خواسته دولت نيست و »كاسبان تحريم«، قصد 
دارند با ورود به حوزه تجارت نفت سودهاي كاني به جيب بزنند و دولت 
مجبور به انجام اين كار شده است. براي پاسخ به اين توهم بايد گفت كه 
حضور بخش خصوصي در تجارت نفت، در برنامه هاي توسعه اي سوم و 
ششم آمده است و چيز جديدي نيست كه با يك دستور شبانه ظهور كرده 
باشد. برخي ديگر عرضه نفت در بورس را محصول سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي دارد كه از اباغ اين سياست ها سه سال مي گذرد و اگر قرار بود 
دولت به اين سياست ها در حوزه فروش نفت عمل كند، بايد بسيار زودتر 

از امروز، به سمت بورس نفت حركت مي كرد. 
اما مهم ترين مس��ئله اي كه در اي��ن باره مطرح مي ش��ود، ظهور بابك 
زنجاني هاي جديد و برگشت به دوران كاسبي اس��ت؛ در پاسخ به اين 
ادعا نيز بايد گفت عرضه نفت در بورس از مكانيزم هايي تبعيت مي كند 
كه ش��فاف و صريح است، درس��ت برخاف پرونده بابك زنجاني كه با 
يك مصوبه متولد شد. با اين وجود، گفته مي شود چون نام شركت ها و 
خريداران محموله نفتي اخير در بورس محرمانه باقي مانده است پس 
خبري از شفافيت نيست. چنين ادعايي هم در نوع خود جالب است، زيرا 
اين قاعده بورس اس��ت كه نام خريداران محرمانه مي ماند، مادامي كه 
خريدار خود بخواهد نام خود را اع��ام كند؛ البته چنگ زدن به چنين 
استدالي، نشئت گرفته از عدم ش��ناخت گروه هاي سياسي از ماهيت 
بورس است. كس��اني كه معتقدند دولت اعتقادي به اين روش ندارد و 
براي اجرايي كردن آن تحت فش��ار گرفته است، سخنراني هاي اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور را براي يكبار هم كه شده مرور كنند 
و بخوانند كه معاون اول، تأكيد بسياري براي اجرايي كردن عرضه نفت در 
بورس داشت و آن را راهكاري دانست كه مي تواند صادرات نفت ايران را 
تضمين كند. البته اين رسانه در نقد سخنان جهانگيري يادداشت مفصلي 
را منتشر كرد و همچنان بر موضع سابق خود ايستاده است، اما متأسفانه 
نگاه سياسي با برچسب اصاح طلبي براي الصاق بورس نفت به خواسته 
نهادهايي جز دولت، جرياني را خلق كرده است كه استدال هايش نه فني 
است و نه كارشناسي. تنها يك برداشت سطحي و سياسي است از چيزي 

كه حتي به مباني آن نيز آشنا نيستند. 
اما جالب ترين ش��نيده اي كه دهان به دهان مي ش��ود آن اس��ت كه 
وزارت نفت براي تس��ويه ص��د در صد ارزي براي ب��ورس نفت تأكيد 
داشته است كه جريان هاي فشار، تسويه 20 درصد پول نفت را تبديل 
به تسويه ريالي كرده است؛ قطعاً دسترس��ي رسانه هاي اصاح طلب 
و شبه دولتي به وزارت نفت بيشتر از رس��انه هاي ديگر است ولي اگر 
نمي خواهند يا نمي توانند اي��ن موضوع را به ش��كلي دقيق پيگيري 
كنند، بايد بدانند از قضا وزارت نفت در طرح پيشنهادي خود خواستار 
تس��ويه كامل محموله ها به صورت ريالي بود كه در جلسه سران قوا، 
اين خواسته وزارت نفت با مخالفت همراه شد و سهم تسويه ريالي به 
20 درصد كاهش يافت. از س��وي ديگر، وزارت نفت به حدي شرايط 
را براي خريداران بورسي راحت گرفته است كه جذابيت فراواني براي 
خريداران ايجاد كرده مانند استفاده از شاخص نفت خام سبك ايران 
به مقصد مديترانه كه يك يارانه 4 داري را براي خريداران نفت ايجاد 

كرده است كه البته اين مورد، تنها يكي از اين جذابيت هاست. 
خاصه آنكه از اين دست استدال هاي سطحي در بلندگوي رسانه هاي 
همسو با دولت بسيار شنيده مي شود كه سعي دارند عرضه نفت در بورس 
را يك گلوگاه فساد معرفي كرده و به دولت سايه يا حاكميت نسبت دهند، 
در حالي كه اين خواسته، خواسته خود دولت است و اگر نقدي وارد است 
بايد ابتدا به پاستور نشانه رفت. اين رس��انه اصولگرا همچنان به نقدهاي 
خود در باره عرضه نفت در بورس وفادار است، اما به رسانه هاي اصاح طلب 
توصيه مي شود اواً درباره موضوع تخصصي فروش نفت ابتدا كمي تحقيق 
كنند و در مرحله بعد با دريافت جزئي��ات دقيق تر و آگاهي از روند عرضه 
نفت در بورس، نظرات خود را منتشر كنند تا دچار خطاهاي فاحشي نشوند. 
كشاندن بورس نفت به مباحث سياسي و مواردي غيرواقع موجب مي شود 
صداي كارشناس��ي و فضاي مناظرات در اب��ه اي اختافات و توهمات 

سياسي محو شده و همه چيز به سمت حاشيه پيش رود.

 بانك ها از موضوع
 فعاليت هاي تخصصي خود خارج شده    اند
دولت از امكان ادغام براي كاهش 

هزينه هاي جاري بهره ببرد
وزير اقتصاد در حال�ي به بنگاه�داري بانك ها انتق�اد وارد كرده 
اس�ت كه خود دولت بزرگ تري�ن بنگاهدار و كارفرم�ا در اقتصاد 
ايران به ش�مار مي رود، اي�ن در حالي اس�ت ك�ه وي مي تواند در 
اولي�ن گام در ش�رايطي ك�ه وزارتخانه ه�اي بازرگان�ي و صنعت 
و مع�دن ادغ�ام و وزارتخانه صمت تش�كيل شده اس�ت، حداقل 
بانك های صنعت و معدن، توسعه صادرات و صادرات را ادغام كند. 
به گزارش »جوان«، بنگاهداري دولت آنق��در حجمش قابل ماحظه 
است كه بودجه شركت هاي دولتي و وابس��ته به دولت تقريباً هر سال 
۷0درصد بودج��ه كل كش��ور را در بر مي گيرد و بدهي ه��اي دولت و 
بنگاه هاي دولتي يكي از ريشه هاي اصلي مشكات بخش بانكي و كاهش 
ارزش ريال است و ذيل هر وزارتخانه انبوهي از شركت هاي تابعه وجود 
دارد كه در انواع و اقسام رشته ها و حوزه هاي مختلف اقتصادي فعاليت 
دارند )فعاليت هايي كه مردم عادي يا همان بخش خصوصي حقيقي 
مي توانند آنها را به سهولت انجام دهند، اما به دليل قبض امكانات توسط 
دولت و نهاده��اي ديگر عمًا عموم مردم نقشش��ان در اقتصاد در حد 

نيروي كار يا انجام فعاليت هاي تجاري بسيار كوچك است(. 
در اين ميان، در ش��رايطي كه تاريخ نشان داده است به دايل سياسي 
و جناحي و گروهي دولت ها نمي توانند از بنگاهداري خارج شوند يا در 
عمل ميل و اعتقادي براي اين كار ندارند، انتظار مي رود حداقل دولت 
براي كاهش مخارج و فروش دارايي هاي مازادش )جهت تأمين بودجه 
و جلوگيري از توليد كسري بودجه و توليد بدهي( حداقل از ابزار ادغام 
بهره ببرد به طور نمونه در حالي كه وزارتخانه هاي بازرگاني و صنعت و 
معدن ادغام شده است مي توان بانك هايي كه در همين راستا پيش از 
اين تشكيل شده اند، ادغام شوند و بانك توسعه صادرات در بانك صنعت 
و معدن ادغام شود و مديريت سهام دولت در بانك صادرات نيز به بانكي 

كه در اثر ادغام تشكيل مي شود، ارائه شود. 
در چنين حالت��ي هزينه هاي جاري تا حد زي��ادي كاهش مي يابد و با 
فروش دارايي هاي مازاد بانكي چون توسعه صادرات مي توان سرمايه 
بانك صنعت و معدن را افزايش داد و حتي از امكانات س��هام دولت در 
بانك صادرات نيز براي تقويت سرمايه بانك ادغامي بهره برد، مثال فوق 
نمونه اي است كه دولت مي تواند بررسي كند، اما دولت بسياري شركت 
مش��ابه دارد كه مي تواند حداقل به منظور كاهش هزينه هاي جاري و 

تقويت سرمايه از ابزار ادغام بهره ببرد. 
اگر نگاهي به ساختار و تركيب بنگاهداري دولت بيندازيم مي بينيم كه 
هر يك از بانك هاي تخصصي و توسعه و حتي تجاري دولتي از طريق 
گروه هاي مالي و سرمايه گذاري، ش��ركت ها و هلدينگ هاي مشابه با 
ديگر بانك هاي دولت دارند، اين در حالي اس��ت كه بانك ها به ش��كل 
اسمي تخصصي و توسعه اي دولتي هستند و از طريق گروه هاي مالي 
و س��رمايه گذاري ها فعاليت هاي تجاري مشابه با س��اير بانك ها انجام 
مي دهند، به طور نمونه طي سال هاي اخير بس��ياري از بانك ها انواع و 
اقسام نهاد مالي را تشكيل داده اند كه مجوزشان را از سازمان بورس اخذ 
مي كنند و از طريق جذب سپرده هاي مردم منابع قابل ماحظه اي براي 

سرمايه گذاري تجميع مي كنند. 
به ط��ور نمون��ه در زير گ��روه عم��ده بانك ه��ا فعاليت هاي��ي چون 
ساختمان سازي، ليزينگ و واسپاري، بيمه و سهامداري ديده مي شود 
و جالب آنكه عمده اين فعاليت ها هيچ ربطي با نام و اساسنامه و موضوع 
فعاليت بانك ها ندارد. از س��وي ديگ��ر امروزه ش��اهد كپي برداري از 
كشورهاي خارجي در نهادسازي مالي هستيم به طوري كه به يكباره 
شاهد رش��د قارچ گونه شركت هاي س��رمايه گذاري، تأمين سرمايه و 
صندوق سرمايه گذاري هس��تيم كه هر يك از بانك ها در تشكيل اين 
ش��ركت ها ورود داش��ته اند و با جذب منابع و نقدينگي از طريق اين 
نهادهاي مالي كه مجوزشان را از سازمان بورس اخذ مي كنند در انواع 
بازارها اعم از بانك، بورس و كاا ورود مي كنند. در اين ميان اين پرسش 
مطرح مي شود كه كدام نهاد و مجموعه باادستي از بزرگ تر شدن هر 
چه بيشتر دولت بايد جلوگيري كند و تا كي قرار است شاهد بزرگ تر 
شدن دولتي باشيم كه در عين داشتن انبوهي از دارايي كه اخيراً وزير 
اقتصاد حجمش را ۷هزار ه��زار ميليارد تومان ب��رآورد كرد، افزايش 
بدهي ها و كسري بودجه هاي س��اانه هم دارد. دولت ها تعهدي براي 
كنترل بودجه و مخارج هزينه ش��ان نداش��ته و بدهي را براي مردم و 

دولت هاي آينده به يادگار مي گذارند. 
در ادامه از سازمان برنامه و بودجه و همچنين وزير جديد اقتصاد انتظار 
مي رود ضمن دنبال كردن مقوله بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل امور 
جهت ورود مردم در فعاليت هاي اقتصادي حداقل با ادغام مجموعه هايي 
در دولت كه فعاليت مشابه انجام مي دهند، هزينه هاي جاري دولت را 
به حداقل رسانده و با فروش اموال و دارايي هاي مازاد زمينه پرداخت 
بدهي يا افزايش سرمايه بخش هايي را كه ضرورت دارد دولت در آنجا 

فعاليت كند، فراهم آورد. 
همچنين بايد دانس��ت كه اقتصاد بخش واقع��ي و حقيقي ) توليدي( 
ايران زير دس��ت و بال بخش غير واقعي و مالي چ��ون بانك ها، بورس، 
صندوق هاي بازنشستگي، بيمه و. . . له شده است و بايد امروز وزير اقتصاد، 
رؤس��اي بانك مركزي و س��ازمان برنامه بودجه و بورس اوراق بهادار و 
بيمه به اين مهم پاس��خ دهند كه چرا به رغم توليد صدها هزار ميليارد 
تومان نقدينگي در سال ، كاا در اقتصاد متناسب با رشد نقدينگي توليد 

نمي شود و مشكل اصلي بخش توليد ايران كجاست؟

هادی غامحسینی

تغيير در تحويل خودروهاي سايپا
ش�ركت س�ايپا ب�ه نمايندگي ه�اي ف�روش خ�ود اع�ام 
خري�د  ب�ه  اق�دام  ك�ه  مش�ترياني  از  دس�ته  آن  ك�رد 
بگيرن�د.  تحوي�ل  اتوماتي�ك  س�اينا  كرده ان�د،  كويي�ك 
به گزارش »تس��نيم«، براس��اس تصميم جديد ش��ركت سايپا به 
نمايندگي هاي فروش آن دس��ته از مش��ترياني كه اقدام به خريد 
كوييك كرده اند مي توانند س��اينا اتوماتيك تحوي��ل بگيرند و آن 
دسته از مشترياني كه تيبا دوگانه س��وز ثبت نام كرده اند، بايد تيبا 

دريافت كنند.

خطر بازار خودرو كمتر از مؤسسات مالي نيست

زخم كاري پيش فروش در بازار انحصاري خودرو 
 دبير شوراي عالي بسيج تجار و فعاان اقتصادي كشور: اجازه ندادن فعاليت به خودروسازهاي كوچك تر 

و وجود 10 هزار خودرو در گمرك و 10 هزار شاكي در قوه قضائيه نشانه بي تدبيري در بازار انحصاري خودرو است

مهران ابراهیمیان
   گزارش یک

مديرعامل ش�ركت توزيع برق استان تهران 
از وج�ود ۹0 ه�زار انش�عاب غيرمج�از در 
اس�تان تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر 
از مش�تركان خانگي، صنعتي، كش�اورزي، 
تجاري و آزاد، ۳۸2 ميليارد تومان طلب داريم. 
»حاجي رضا تيموري« در حاش��يه هجدهمين 
نمايش��گاه بين المللي صنعت برق ايران با بيان 
اينكه در س��طح اس��تان ته��ران 20 م��گاوات 
انرژي خورش��يدي، 50 مگاوات انرژي گازسوز، 
4/5 مگاوات بيوگاز و 3/ 3 مگاوات زباله س��وز و 
همچنين ۷۷/8 مگاوات نيروگاه توليد پراكنده 
نصب شده اس��ت، اظهار كرد: با توج��ه به اينكه 
پنل هاي خورش��يدي پاك ترين انرژي را توليد 
مي كنن��د، برنامه ريزي هاي متع��ددي را براي 

توس��عه اين انرژي در نظر داريم. وي با تأكيد به 
اين مسئله كه بايد بخش خصوصي مورد حمايت 
قرار گيرد، عنوان كرد: ازم اس��ت تا براي توليد 
انرژي تجديدپذير به سرمايه گذاران زمين داده 
ش��ود و ادارات ذيربط همكاري ه��اي ازم را با 

سرمايه گذاران داشته باشند. 
مديرعامل ش��ركت توزيع برق استان تهران در 
خصوص بدهي مش��تركان به اين شركت گفت: 
در حال حاضر از مش��تركان خانگ��ي، صنعتي، 
كش��اورزي، تجاري و آزاد، 382 ميليارد تومان 
طلب داري��م و بايد گفت كه س��اانه حدود 95 

درصد مطالبات وصول مي شود. 
وي با تأكيد بر اين مس��ئله كه س��اانه 1300 
ميليارد تومان برق در اس��تان ته��ران به فروش 

مي رس��د، اظهار كرد: در حال حاض��ر 90 هزار 
انشعاب غيرمجاز در استان تهران وجود دارد كه 
براي جلوگيري از برق دزدي اقداماتي همچون 
استفاده از كارشناسان حقوقي، بازديد اكيپ هاي 
فني و استفاده از كارت هاي خودنگهدار در نظر 

گرفته شده است. 
تيموري با بيان اينك��ه در حال حاضر 30 درصد 
شبكه هاي توزيع موجود در استان تهران فرسوده 
است، ادامه داد: نياز است كه دولت توجه ويژه اي 
به اين مسئله داشته باشد، هر ميزان از عوارضي 
كه دولت دريافت مي كند در اختيار شركت توزيع 
قرار گيرد مي توانيم در توس��عه و اصاح شبكه 
هزينه كنيم. وي در پاس��خ به سؤال ي مبني بر 
عملكرد شركت هاي اس��تان تهران براي نصب 

نيروگاه ه��اي تجديدپذير ابراز كرد: بر اس��اس 
مصوبه هيئت دولت، وزارتخانه ها، مؤسس��ات و 
شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي 
بر اساس ليستي كه وزارت نيرو اعام كرده بايد 
طي دو سال حداقل 20 درصد مصرف برق خود 
را از انرژي هاي تجديدپذير تأمين كنند. او افزود: 
بر اس��اس مصوبه هيئت دولت اگر در اين مدت 
يعني از شهريور 1395 تا ش��هريور 139۷ اين 
موضوع محقق نش��ود، وزارت نيرو بايد بر اساس 
نرخ تضميني برق كه از نيروگاه هاي تجديدپذير 
خريداري مي كند، از اين دس��ته مشتركان پول 
دريافت كند كه متأسفانه بر اساس آمار تاكنون 
هي��چ اداره اي حتي يك كيلووات ب��رق را از اين 

طريق توليد نكرده است.

90 هزار انشعاب غيرمجاز برق در استان تهران
   نیرو
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   مطهري عاشق مواهب برجام

احمد اميرآب��ادي فراهاني عضو هيئت رئيس��ه 
مجلس ش��وراي اس��امي طي توئيتي درباره 
اظهارات علي مطهري درمورد س��رمايه گذاري 
ش��ركت هاي خارجي، نوش��ت: مطهري عاشق 
مواهب برج��ام. آقاي مطهري بااي��ن مطلب يا ترام��پ را هنوز خوب 
نشناخته يا از بده بستان هاي منطقه چيزي نمي داند يا تعريف ديگه اي 
از سرمايه گذاري دارد، هرچي هس��ت آدم بايد خيلي ساده باشد كه 

اينگونه فكر كند. 
علي مطهري پيش از اين گفته بود: اگر كل نظام يكپارچه و متحد بود و از 
مواهب برجام مانند سرمايه گذاري شركت هاي خارجي استفاده مي كرد، 

ترامپ هم نمي توانست به آساني از آن خارج شود. 
........................................................................................................................

   آخوندي بهترين گزينه براي شهرداري تهران است!

يك فعال رس��انه اي درباره كانديداتوري عباس آخوندي وزير س��ابق 
وزارت راه و شهرسازي براي شهرداري تهران، نوشت:  آخوندي بهترين 

گزينه براي شهرداري تهران است. 
آخوندي با همون دس��ت فرمون كه در وزارت راه و شهرسازي داشت 
توي شهرداري پيش بره مردم خيلي زود خواهند فهميد شهر بزرگي 
مثل تهران مدير جهادي مي خواهد نه يك سرمايه دار پشت ميزنشين... 

بگذاريد مردم تجربه كنن. 
........................................................................................................................

   اگر  انقاب اسامي نمي شد... 
يك فعال فضاي مجازي طي توئيتي درباره چرايي به وجود آمدن انقاب 
اسامي نوشت: اگه انقاب اسامي نمي شد اان تو ريخته شدن خون 

مردم يمن و فلسطين شريك بوديم. 
اگه انقاب اسامي نمي شد به موجب كاپيتواسيون برده غرب بوديم. 
اگه انقاب اس��امي نمي ش��د اان بايد با ويزا مي رفتيم سيس��تان و 
خوزستان و خراسان. اگه انقاب اسامي نمي شد، ايران جاي 31 استان 

كمتر از 10 استان داشت. 
........................................................................................................................

   آقاي روحاني هنوز براي جبران دير نيست
امير سياح فعال رس��انه اي در توئيتر درباره شكست برجام و افزايش 
توليد داخل��ي خطاب به روحاني، نوش��ت: با وجود هم��ه متلك ها و 
توهين ها به منتقدان برجام، از شكست برجام و ضايع شدن روحاني 

ناراحت شدم. 
خدا كند ايش��ان عبرت بگيرد و به جاي عجز و التماس به اروپا، 
دس��تش را به س��وي كارآفرين های ايران��ي دراز كن��د و موانع 
س��رمايه گذاري و توليد را بردارد، هنوز دير نشده و مي تواند اين 

پنج سال را جبران كند. 
........................................................................................................................

   علت معافيت از تحريم خريداران نفت ايران
منصور اميني فعال رس��انه اي ط��ي توئيتي درب��اره علت معافيت 
از تحريم نفتي ايران توس��ط امريكا، نوش��ت: امريكا از اقناع هند و 
كره جنوبي براي عدم خريد نفت ايران عاجز مانده و مجبور ش��ده 

است از تحريم معافشان كند. 
مقدمات بازشدن سوئيفت روس��يه نيز فراهم شده است. اگر دولت با 
كمك دو قوه ديگر در مسير صحيح اقتصاد مقاومتي قدم بردارد، ظاهراً 

تحريم هاي 13 آبان ترامپ شوآفي بيش نخواهد بود.

عضو مجلس خبرگان رهبري:
عصبانیت ها از کم کاری مسئوان است

عض�و مجل�س خب�رگان رهب�ري گف�ت: عصبانيت مل�ت از 
كم كاري هاست وگرنه امريكا نمي تواند براي ملت  ما گردن كلفتي 
كن�د چراكه آنه�ا يك ب�ار در جن�گ تحميل�ي خوار ش�دند. 
آيت اه سيدهاشم بطحايي، عضو مجلس خبرگان رهبري در گفت وگو 
با تسنيم، با اشاره به اعمال تحريم هاي جديد امريكا، گفت: انصافاً كشور 
ايران يك كشور قدرتمند، اقتصادي و شامل انواع منابع درآمدي است 
كه نفت، گاز و پتروش��يمي از منابع اين درآمدهاست. همچنين ايران 
در منطقه، كشوري منحصر به فرد و چهار فصل است كه از هر فصلي 

مي تواند درآمدزايي داشته باشد. 
وي با اشاره به افزايش نرخ تورم در ماه هاي اخير، گفت: آقاي روحاني 
دم از كنترل تورم مي زند، امروز تورم با سرعت طوفان درحال پيشروي 
است و قيمت اقام غذايي به شدت افزايش يافته است. سؤال اين است 
كه با توجه به اينكه درآمد در زمينه هاي زي��ادي وجود دارد چرا تورم 

كنترل نمي شود. 
آي��ت اه بطحايي با اش��اره ب��ه نارضايتي م��ردم از ش��رايط موجود، 
اظهار داش��ت: توقع ملت از مسئوان به مراتب بيش��تر است. مردم از 
كم كاري مسئوان بيشتر از رژيم امريكا مي ترسند و عصبانيت ملت از 
كم كاري هاست وگرنه امريكا نمي تواند براي ملت  ما گردن كلفتي كند 

چراكه آنها يك بار در جنگ تحميلي خوار شدند. 
نماينده تهران در مجلس خبرگان رهبري در ادامه تصريح كرد: من از 
مسئوان كشور خواهش مي كنم اگر نمي توانيد، مسئوليت قبول نكنيد 
چراكه بايد در قيامت پاسخگو باشيد. وظيفه دولت و اقتصاددانان اين 
است كه دست از بي تفاوتي سهل انگاري و پشت ميز نشستن بردارند 
و به داد مردم برسند كه اگر خدايي ناكرده اين انقاب آسيب ببيند به 

خاطر مسئوان امروز اين نظام خواهد بود.

دولت امريكا كه از ماه ها قبل براي 13 آبان امسال 
روزشمار تهديد و جنگ رواني راه انداخته بود كه 
دور دوم تحريم ه�ا باز مي گردد و چنين مي ش�ود 
و چن�ان، دو روز زودت�ر ب�ه اس�تقبال بازگش�ت 
تحريم ه�ا رف�ت و اع�ام ك�رد از روز 13 آب�ان 
وضعيت تحريم ها ب�ه قبل از برج�ام بازمي گردد. 
مردم ايران همان زمان هم جدي نگرفتند. برجام 
چ�ه تغيير محسوس�ي در زندگي م�ردم به وجود 
آورده بود كه حاا قرار باش�د اوضاع تغيير كند؟! 
روز گذش��ته 13 آب��ان ب��ود؛ روزي ن��ه به اس��م 
بازگشت تحريم ها« بلكه مثل همه سال هاي  »روز 
گذشته از انقاب اس��امي روزي براي فرياد نفرت 
ملت ايران از دولت امريكا؛ روزي به اسم »مرگ بر 
امريكا«؛ فريادي كه از تهران تا تمامي مراكز استان ها 
و تا شهرهاي ديگر ايران زنجيره اي از وحدت ملي 
برابر كارشكني هاي مداوم دولت امريكا عليه اراده 
ملت ايران در دهه هاي متوالي؛ از سرنگوني دولت 
قانوني مصدق در دهه 30 تا بره��م زدن برجام در 
دهه 90؛ اين ميانه هم هر روزمان از دشمني امريكا 
نس��بت به ما سرش��ار بوده اس��ت. راهپيمايي روز 
گذشته در سراسر ايران اعام موضع ديگرباره ملت 
ايران عليه امريكا بود؛ اعام آنكه در برابر بازگشت 

تحريم ها چه خواهيم كرد؛ ما ايستاده ايم. 
   اگر سفارت امريكا باقي مي ماند

انقاب به 40 سال نمي رسيد
سرلش��كر محمدعلي عزيز جعفري فرمانده كل سپاه 
پاسداران سخنران ويژه مراسم گراميداشت 13 آبان 
در تهران و در مقابل انه جاسوس��ي امريكا بود. وي با 
اش��اره به رويدادهاي مهمي كه در 13 آبان رخ داده، 
گفت: در 13 آبان 58 شاهد استقرار يك دولت ليبرال 
و موقتي بوديم كه با ارتباط هاي پش��ت صحنه اي كه 
امريكايي ها با آنها گرفته بودند، مش��غول توطئه و به 
انحراف كشيدن انقاب اسامي بودند. جوانان انقابي 
در دانشگاه ها و مسلمانان پيرو خط امام تحمل ديدن 
چنين حركت خطرناك و منحرف كنن��ده انقاب را 
نداشتند. با طبقه بندي بس��يار باا قرار بر اين شد كه 
تظاهراتي از خيابان ش��هيد طالقاني به س��مت انه 
جاسوس��ي انجام گيرد كه فقط تع��داد محدودي از 
دانشجويان و مسئوان اين دانشگاه ها با سازماندهي ای 
كه شده بود، مي دانستند قرار است به انه جاسوسي 
حمله شود. سرلشكر جعفري با اشاره به اتفاقات روز 13 
آبان 58 و به اسارت درآوردن ديپلمات هاي امريكايي 
گفت: در همان لحظات اول اين حركت با تأييد بسيار 
قاطع حضرت امام)ره( مواجه شد و مردم به دنبال تأييد 
حضرت امام خميني)ره( ب��ا حضور در همين محل از 
حركت دانشجويان پشتيباني كردند و اين تبديل به 
انقاب دوم ملت ايران ش��د. اگ��ر امريكايي ها در اين 
انه جاسوسي باقي مي ماندند بدون ترديد انقاب ما 
عمر 40 ساله نمي كرد و در همان دهه اول انقاب كار 
انقاب تمام بود. وي با تأكيد ب��ر اينكه از 13 آبان 58 
ديگر ديپلمات، جاسوس و انه امريكايي كه بتواند عليه 
انقاب توطئه كند نداريم، اظهار داشت: از همان روز 
شاهد پيشرفت هاي مختلف در كشور بوديم، هر چند 
امريكايي ها بعد از آن اقدامات گس��ترده اي در خارج 
كشور در دست اقدام و اجرا داشتند و هنوز هم اين كار 
را ادامه مي دهند اما تفاوت بس��يار زيادي است زماني 
كه آنها در داخل كشور تحت عنوان سفارت و فعاليت 
ديپلماتيك برنامه ريزي كنند يا اينكه در خارج كشور 

بتوانند چنين كارهايي را انجام دهند. 
   نظاميان امريكا 

عاقه اي به درگيري با ايران ندارند
سرلش��كر جعفري خطاب به جوانان گف��ت: اگر در 
13 آبان سال 58 بساط انه جاسوسي امريكا جمع 
نمي ش��د امريكا اين ش��يطان بزرگ مي توانست با 
هدايت مستقيم عناصر داخلي و حمايت مستقيم از 
ليبرال ها و تكنوكرات هاي غرب گرا در همان دهه اول 
انقاب اسامي را با شكست مواجه كند. اين موضوع 

قابل توجه و تأمل اس��ت براي آنها كه امروز به دنبال 
مذاكره و ارتباط با امريكا هستند. 

سرلش��كر جعفري اضافه كرد: برخي از مس��ئوان به 
ظاهر انقابي ما از تس��خير انه جاسوسي به وحشت 
افتاده بودند و با ادامه اين حركت مخالف بودند و توصيه 
مي كردند كه گروگان ها آزاد شوند و امريكايي ها به انه 
جاسوسي شان بازگردند. بعضي از آنها اين اعتقاد را در 
دلشان نگه مي داش��تند و آن را ابراز نمي كردند، البته 
بعدها در مواضع و بياناتشان ظهور و بروز داده شد. تنها 
اندكي از مسئوان انقابي ما و در رأس آن مقام معظم 
رهبري بودند كه با اين حركت انقابي به شدت موافق 
بودند و با حضور خودشان در روزهاي اول اشغال انه 

جاسوسي از اين حركت انقابي حمايت كردند. 
فرمانده كل سپاه پاسداران با اشاره به آنكه اين روزها 
شاهد بروز نش��انه هاي اسقاط ش��دن ابزار تحريمي 
امريكا عليه ايران و اقرار صاحبنظ��ران غربي به افول 
قدرت پوش��الي امريكا هس��تيم، گفت: باور اين نكته 
قدري س��خت اس��ت. كم و بيش همه ما تحت تأثير 
جنگ رسانه اي دش��من هس��تيم اما اگر به اظهارات 
كارشناس��ان غربي گوش فرا دهيم ب��اور اين موضوع 
آسان خواهد بود. وي با اشاره به برخي از اظهارنظرات 
مراكز و انديشكده هاي غربي و امريكايي در مورد افول 
قدرت امريكا در جهان بيان داش��ت: نشريه امريكايي 
فارين پاليسي مي گويد بعد از آخرين ارزيابي پنتاگون 

از توان نظامي ايران س��ران نظامي امريكا عاقه اي به 
درگيري با ايران ندارن��د. محترمانه اين يعني ترس از 
حزب اه و قدرت دفاعي ايران اس��امي. يك س��ايت 
خبري ديگ��ر به نام ميدل ايس��ت مانيت��ور مي گويد 
نيروي دريايي س��پاه با اتكا به تاكتيك هاي نامتقارن 
خود بارها امريكايي ها و انگليسي ها را در خليج فارس 

تحقير كرده است. 
فرمانده كل س��پاه پاس��داران در اين باره اضافه كرد: 
انديش��كده امريكايي مديريت بح��ران در خاورميانه 
مي گويد قدرت منطقه اي اي��ران در دوران جمهوري 
اسامي هرگز گس��ترده تر از اان نبوده است و اعراب 
پاسخي براي موشك ها و نيروي دريايي ايران ندارند. 

مش��اور س��ابق ترامپ پس از انتخابات عراق و رقابت 
انقاب اسامي با امريكا مي گويد ايران در عراق سه بر 
صفر امريكا را شكست داد، چون هر سه موقعيت عراق 

در حال حاضر در اردوگاه طرفدار ايران است. 
سرلشكر جعفري افزود: وزير پيشين امريكا نوشته اي 
دارد كه مي گويد تهديد ايران حقارت محض است و در 
آن آورده است گمان اينكه بتوانيد ايراني ها را با تهديد 
مجبور به كاري كنيد حماقت محض است. آنجا منطقه 
ايران است. رسيدن به ثبات در سوريه بدون همكاري 
با ايران و ديگ��ر بازيگران در منطقه ممكن نيس��ت. 
پنتاگون اخيراً اباغي��ه اي به واحدهاي نظامي امريكا 
در منطقه صادر كرده است با اين مضمون كه از ترويج 
و نشر هر گونه اخبار در مورد توانمندي هاي ايران در 
بين سربازان امريكايي جلوگيري ش��ود تا تأثيري بر 
روحيه آنها نگذارد. اينها اظهارات مقامات، كارشناسان 

و محققان امريكايي  است. 
   شكست هاي پي درپي امريكا

فرمانده كل سپاه به شكست هاي پي در پي امريكا برابر 
ايران از جمله در واقعه طبس و جنگ تحميلي هشت 
ساله اش��اره كرد و در ادامه شكس��ت هاي مفتضحانه 
امريكا در منطقه گفت: شكست در اجراي برنامه هايي 
كه به قول خودشان در خاورميانه جديد مي خواستند 
اجرا كنند از جمله توسعه اسرائيل غاصب از رود نيل 
تا فرات ج��زو برنامه هاي امريكا و نظام اس��تكبار بود. 
شكست بعدي در سوريه بود كه داعش را درست كردند 
و مصائب و مشكات را براي ملت سوريه به وجود آوردند 
اما در برابر جبهه مقاومت اسامي شكست خوردند و 
اقرار به شكست را از زبان خودشان شنيديم. قطعاً اگر 
آمادگي ملت ايران نب��ود چنين پيروزي هايي نصيب 
انقاب اسامي، جبهه مقاومت و ملت ايران نمي شد. 
فرمانده كل سپاه پاسداران شكست هاي بعدي امريكا 
را در عراق و يمن دانست و تأكيد كرد: همه مي دانند 
در جنگ يمن محور اصلي امريكاس��ت و عربستان را 
جلو انداختند و اين روزها به دنبال نجات خودش و اين 

سعودي هاي خائن از جنگ يمن است. 
   شكست امريكا در ايجاد آشوب هاي 

داخلي در ايران
سرلشكر جعفري افزود: امريكا با همه برنامه ريزي هايي 
كه براي ايج��اد ناامني در ايران انجام داد شكس��ت 
خورد. اوج آن در توطئه هاي س��ال 78 بود و بعداً به 
روشني به آن اقرار كردند، در فتنه 88 هم نيرو آموزش 
دادند و برنامه ريزي كردند و شكست خوردند. در دي 
ماه س��ال قبل باز اقرار به دخالت كردند و تابس��تان 
امسال نيز اصًا برنامه آنها ش��كل نگرفت. اينها هم 
شكس��ت هاي پي در پي بود كه انجام مي گرفت. وي 
ادامه داد: بررسي روند شكست هاي پي در پي امريكا 
در برابر ايران و مقاومت اس��امي و ق��درت مردمي 
انقاب اسامي بيانگر آن است كه توطئه هاي امريكا 
در رابطه با تحريم اقتصادي به ياري خداوند و با ادامه 
مقاومت آگاهانه مردم و مسئوان ما شكست  خواهد 
خورد. تجربه شكست هاي پي در پي امريكا گوياي اين 
حقيقت است كه راهبرد مقاومت و ايستادگي در برابر 
نظام سلطه تنها راه غلبه بر دشمنان شكست خورده 
اس��ت و از آنجا كه ملت ايران با عزمي راسخ اين راه 
برگرفته از نهضت پرشور حسيني را به ياري خداوند 
ادام��ه مي دهند غلبه بر جنگ اقتصادي و شكس��ت 

پروژه تحريم ايران نيز نزديك خواهد بود. 
سرلشكر جعفري خطاب به امريكا و رئيس جمهور اين 
كشور گفت: آقاي ترامپ هرگز ايران را تهديد نكن زيرا 
هنوز ناله هاي پر از وحشت نظاميان امريكايي در طبس 
شنيدني است و هنوز ناله هايي از سر ترس ملوانان شما 
و دوستان انگليسي تان در آب هاي خليج فارس شنيدني 
است و خود بهتر مي دانيد كه روزانه چه تعداد از كهنه 
سربازان ش��ما در جامعه امريكا دس��ت به خودكشي 
مي زنند از افسردگي و وحشتي كه در جبهه هاي جنگ 
به آنها دست داده است. پس ما را تهديد نظامي نكنيد 

و از تهديد نظامي نترسانيد.

فرمانده كل سپاه در جمع راهپيمايان تهرانی 13آبان:

سفارت امریکا اگر می ماند، عمر انقاب به 40سال نمی رسید
   گزارش

در قطعنام�ه پايان�ي راهپيمايي 13آبان با اش�اره ب�ه خروج 
عهدش�كنانه امري�كا از برج�ام و تش�ديد سياس�ت هاي 
خصمان�ه علي�ه اي�ران، تأكيد ش�ده اس�ت: مخالف�ت قاطع 
خ�ود را ب�ا تك�رار ه�ر ن�وع مذاك�ره و در ه�ر موض�وع ب�ا 
رژيم عهدش�كن و ش�يطان صفت امري�كا اع�ام مي داريم. 
قطعنامه تظاهرات سراسري مردم متدين و هميشه در صحنه ايران 
اس��امي به مناس��بت يوم اه 13 آبان »روز ملي مبارزه با اس��تكبار 
جهاني« در پايان مراسم قرائت ش��د. متن كامل اين قطعنامه بدين 
شرح است: شكر و سپاس خداوند قادر متعال به پاس توفيق الهي 40 
سال مقاومت، ايستادگي و صابت سرافرازانه در برابر 40 سال پيشه 
و ترفند نظام سلطه با محوريت طاغوت اعظم امريكاي سلطه جو و به 
شكست  كشاندن و انزواي 40 ساله ش��يطان بزرگ، اينكه در آستانه 
چهلمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقاب اسامي و غلبه حق بر باطل 
و سام و درود به روح ملكوتي احياگر اسام ناب محمدي صل اه عليه 
و آله و بنيانگذار نظام مقدس اسامي، حضرت امام خميني رضوان اه 
عليه دمنده روح جهاد و استكبارستيزي در كالبد ملت سلحشور ايران 
اسامي و با تأكيد بر تعطيل نا پذير و نش��ئت گرفته از تعاليم ديني و 
آموزه قرآني بودن استكبارستيزي، ما شركت كنندگان در تظاهرات 
ضداستكباري يوم اه 13 آبان ماه با نداي ملكوتي اه اكبر/ خامنه اي 

رهبر و شعار هميشه زنده مرگ بر امريكا اعام مي  داريم:
1- استكبارستيزي يكي از مهم ترين شاخصه هاي انقاب اسامي 
و نزاع بين اسام و كفر است كه هرگز محدود به زمان خاصي نبوده 
و نيس��ت، لذا كماكان با عمل به وظيفه ديني و انقابي خود، اين 
مبارزه مقدس را تا نابودي كامل نظام س��لطه و خوي اس��تكباري 
دولت سلطه جو و اس��تعمارگر امريكا به عنوان كامل ترين مصداق 

استكبار ادامه خواهيم داد. 
2- خروج عهدشكنانه امريكا از برجام و تشديد سياست هاي خصمانه 
سردمداران جنايت پيشه ام الفساد قرن عليه نظام مقدس جمهوري 

اس��امي ايران با تحميل جنگ خ��اص از نوع رواني- رس��انه اي، 
اقتصادي و عملي عليه ملت، بار ديگر دشمن شماره يك و غيرقابل 
اعتماد بودن طاغوت اعظم، امريكاي پليد را اثبات نمود كه در همين 
رابطه با تبعيت از مواضع حكيمانه مقتداي عظيم الشأن عزيزتر از 
جانمان، مخالفت قاطع خود با تكرار هر نوع مذاكره و در هر موضوع 

با رژيم عهدشكن و شيطان صفت امريكا را اعام مي داريم. 
3- با الهام از رهنمودهاي گهربار مقام معظم رهبري مد ظله العالي 
ازمه عزت و حفظ استقال كشور را اتكا به توانمندي هاي داخلي 

و شرط غلبه بر تنگناهاي معيش��تي كنوني تحميل شده از سوي 
شيطان بزرگ امريكا را جامه عمل پوشاندن به معناي واقعي كلمه 
به اقتصاد مقاومتي در همه ابعاد دانسته و اقدامات عملي مسئوان 

ذي ربط در اين رابطه را قاطعانه خواستاريم. 
4- با همان روحيه، صابت و ايستادگي 40 ساله در برابر 40 سال 
توطئه و دسيس��ه طاغوت اعظم، امريكاي جهانخوار بر عليه نظام 
اسامي و به شكس��ت انجاميدن دشمن ش��ماره يك بشريت، بار 
ديگر با اس��تعانت از خداوند قادر متعال، لحظه شناسي و تمركز بر 

ترفند رذيانه اخير مصداق اتم استكبار امريكا و جنگ تحميلي از 
نوع خاص رواني- رسانه اي، اقتصادي و عملي از جمله تحريم هاي 
ظالمانه اخير را با شكس��ت مفتضحانه اي ديگر مواجه و ان شاء اه 

تعالي سرافرازانه از اين پيچ تاريخي عبور خواهيم كرد. 
5- استمرار حمايت از ملل تحت س��تم امريكاي سلطه جو و رژيم 
جعلي و كودك كش صهيونيس��تي را وظيفه ديني و انساني خود 
دانسته و پش��تيباني همه جانبه مس��ئوان محترم نظام از جبهه 

مقاومت در برابر خوي استكباري نظام سلطه را خواهانيم. 
6- ازمه بالندگي بيش از پيش نظام اس��امي با دس��تاوردهاي 
بي بديل 40 سال گذشته را عدم دلبستگي به قدرت هاي پوشالي و 
عهدشكن و استفاده حداكثري از توانمندي هاي بالقوه نسل جوان، 
پويا، خاق و انقابي دانسته و اهتمام مسئوان در تحقق اين مهم 

را مصرانه خواهانيم. 
7- شكستن هيمنه پوش��الي طاغوت اعظم امريكاي جهانخوار 
در وق��وع انق��اب دوم و تس��خير عزت آفرين انه جاسوس��ي 
شيطان بزرگ را ارج نهاده و بار ديگر بر ضرورت عمل به وظيفه 
دس��ت اندركاران تعليم و تربيت اعم از وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري و آموزش و پرورش در اختصاص بخشي از محتواي كتب 
درسي به اسناد درس آموز انه جاسوسي امريكاي پليد را مطالبه 

جدي خود اعام مي داريم. 
8- غلبه بر دشمن ددمنش و به شكست انجاميدن جنگ تركيبي 
تحميلي امريكاي سلطه جو مستلزم حفظ روحيه استكبارستيزي 
تمامي مسئوان تحت زعامت مقتداي عظيم الشأن امت اسامي 
مي باش��د كه ضمن فراخوان تمامي مديران نظام اسامي براي 
عمل به اين وظيف��ه ديني و انقابي، آمادگي ت��ا پاي جان خود 
براي اطاعت محض از فرامين و رهنمودهاي گهربار و حكيمانه 
امام المسلمين، مقام معظم رهبري، حضرت آيت اه العظمي امام 

خامنه اي مدظله العالي را اعام مي داريم.

در قطعنامه پاياني راهپيمايي سراسري يوم اه 13 آبان تأكيد شد
مخالفت قاطع با تكرار هر نوع مذاكره با امريكا

بیانیه

رضا دهشيری |  جوان

  حضور چهره هاي اصاح طلب و اصولگرا 
روز گذشته جلسه مجلس شوراي اسامي زودتر به پايان رسانده شد تا نمايندگان 
مجلس امكان شركت در راهپيمايي 13 آبان را داشته باشند. سيدحسين نقوي 
حسيني نماينده ورامين، محمدمهدي زاهدي نماينده كرمان، دهقان نماينده 
طرقبه، كريمي قدوس��ي نماينده مشهد، حس��ينعلي حاجي دليگاني نماينده 
شاهين شهر و تعدادي ديگر از نمايندگان از حاضران در اين راهپيمايي بودند. 
همچنين در اقدامي قابل توجه، محمدرضا عارف رئيس فراكسيون اميد به همراه 
محمد صادقي، احمد مازني، محمدعلي وكيلي، حسين محجوب و چند تن ديگر 
از اعضاي اين فراكسيون از نمايندگان حاضر در اين تجمع استكبارستيزانه بودند. 
در اين مراسم همچنين حسين شريعتمداري، محمدعلي افشاني )شهردار تهران( 

و حجت ااسام قمي، رئيس سازمان تبليغات اسامي حضور داشتند.
 دار زير پاي تهراني ها

مردم تهران در راهپيمايي 13 آبان بنر بزرگ منقش به عكس هاي دار امريكا را زير 
پاي خود لگدكوب كردند. جمعيت انبوه شركت كننده در اين مراسم با لگدكوب 
كردن دار، واحد پول امريكا و نماد سلطه خواهي اقتصادي اين كشور بر جهان، 
عزم خود را در مقابله با توطئه هاي اقتصادي دشمن به ويژه در حوزه ارزي و پيگيري 
اقتصاد مقاومتي اع��ام كردند. پيش از اين رهبر انقاب خواس��تار حذف دار از 

مبادات تجاري شده بودند و برخي كشورها هم از اين اقدام استقبال كردند. 
  آتش زدن پرچم امريكا، اسرائيل و عروسك ترامپ

مردم تهران با حضور در راهپيمايي گس��ترده 13 آبان با آتش كشيدن پرچم 
امريكا، انگليس و عروس��ك نمادين ترامپ نفرت و انزجار خود را نس��بت به 
مقامات امريكايي نشان دادند. ش��ركت كنندگان در مراس��م ديروز با حمل 
پاكاردهايي با مضمون جمله اي از رهبر معظم انقاب اسامي مبني بر وقيح تر 
و بي ادب تر ش��دن امريكايي ها از وقاحت ساكنان كاخ س��فيد و كنگره امريكا 

اعام انزجار كردند. 

 يادآوري تأكيدات رهبري در بدبيني به مذاكره با امريكا
شركت كنندگان در مراسم روز ملي مبارزه با استكبار جهاني پاكاردهايي حمل 
مي كردند كه در آن از قول امام خميني آمده بود: »امريكا دوست نمي خواهد، 
خدمتگزار مي خواهد.« همچنين بنرهاي ديگري در دست شركت كنندگان 
در مراسم يوم اه 13 آبان به چشم مي خورد كه اعام مكرر خوشبين نبودن به 

مذاكره با امريكا را از سوي مقام معظم رهبري يادآور شده بود. 
 واكس زدن كفش روي پرچم امريكا و رژيم صهيونيستي

در مراسم راهپيمايي ديروز كه با حضور چهره هاي مختلف سياسي و نمايندگان 
مجلس هم همراه بود، دانش��جويان با برپايي غرفه ه��اي مختلف فرهنگي به 
شركت كنندگان خدمات رساني كردند. واكس زدن كفش راهپيمايان روي 
پرچم امريكا و اسرائيل غاصب با هزينه » 3 مرگ بر امريكا«، به آتش كشيدن و 
عبور از روي پرچم اين كشورها، برگزاري كارگاه دشمن شناسي و غرفه كودكان 
از بخش هاي مختلفي بود كه در راهپيمايي ديروز شاهد بوديم. غرفه يادآوري 
س��ه واقعه ماندگار در 13 آبان در س��ال هاي مختلف هم يكي از قسمت هاي 

پرمخاطب راهپيمايي ديروز بود. 
 طومار عليه گره زدن نان و آب ملت به لوايح امريكايي

انبوه جمعيت مردم تهران كه ديروز 13 آبان در ويژه مراسم روز ملي مبارزه با 
استكبار جهاني حضور يافته بودند، طومار تهيه شده از سوي خانواده هاي شهدا 
را امضا كردند. امضا كنندگان در اين طومار ضمن ابراز نگراني از آينده انقاب و 
كشور نسبت به »گره زدن نان و آب ملت به لوايح امريكايي« هشدار دادند و با 
تأكيد بر اينكه وعده الهي محقق خواهد شد، خواستار برخورد قاطع با آن دسته 
از مسئوان و نمايندگان مجلسي شدند كه به ملت ايران دهن كجي مي كنند. 

  راهپيمايان خارجي در تهران!
يكي از حاشيه هاي مراسم امسال در تهران حضور اتباع و دانشجويان خارجي 

در بين مردم تهران و سردادن شعار مرگ بر امريكا بود.

حاشيه های راهپيمايي 13 آبان
نمای  نزدیک
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   سجاد مرسلي
همين چند روز پيش بود که بعد از بارش هاي 
شديد باران در برخي استان ها، سياب هايي 
به راه افتاد و مثل هميش�ه با به جا گذاشتن 
خساراتي، موجب ش�د مسئوان حرف هاي 
هميش�گي را بزنن�د و م�ردم ه�م درگي�ر 
مش�کات پيش آمده، روزگارشان را سپري 
کنند. سيل اخير در تمام استان هاي شمالي 
و غرب�ي خس�اراتي به هم�راه داش�ت و در 
اس�تان لرس�تان هم به ۲۵۰ خانه روستايي 
خس�ارت زد اما نکته حائز اهميت اين است 
که بسياري از اين خسارات قابل پيشگيري 
اس�ت و ش�ايد با کمتري�ن هزينه بت�وان از 
بيش�ترين آس�يب ها جلوگيري کرد. کاري 
که هيچ وقت در دس�تور کار مس�ئوان امر 
قرار نمي گي�رد و آنها ترجي�ح مي دهند بعد 
از وقوع حادثه به نشست هاي خبري و ارائه 
آمار از ميزان خسارات و تلفات بسنده کنند. 

    
وقتي بارش باران در اس��تان لرس��تان ش��روع 
شد، همگان خوب مي دانس��تند که اين ميزان 
باران حتماً خساراتي هم در پي خواهد داشت. 
بارش هاي��ي که سيل آس��ا ش��د و در خرم آباد 

به عنوان مرکز اس��تان و روس��تاي هاي بخش 
مرکزي آن موج��ب طغيان آب و وارد ش��دن 
س��ياب به خانه ها ش��د.  س��يل به ۲۵۰خانه 
روس��تايي در خرم آب��اد، پلدختر، رومش��کان، 
چگني، دلف��ان، سلس��له، اليگ��ودرز و دورود 
خس��ارت وارد کرد و بعد از چند س��اعت مردم 

ماندند و صدمات ناشي از بارش ها. 
  بي خيال�ي مس�ئوان ب�ه طرح ه�اي 

آبخيزداري
با اينکه بارها و بارها اعام شده با ايروبي نهرها و 
گذرگاه آب ها مي توان از وقوع بسياري از حوادث 
جلوگيري کرد، اما باز هم با هر باراني بايد شاهد به 
راه افتادن آب در کوچه و خيابان هاي شهرها باشيم.  
ردپاي عوامل در بروز سياب به خوبي مشخص 
است؛ مواردي که مي توانست با اقدامي مناسب 
در سال هاي گذشته يا پيش از بارندگي هاي پاييز، 
با برطرف کردن خطر آنها، مانع از ورود س��ياب 
به درون روستا شود.  اگر به روستاهايي که دچار 
سيل شده اند سري بزنيم، به خوبي مي توان فهميد 
که سياب جاري ش��ده در مراتع و جنگل هاي 
باادست روستا در مسير رودخانه اي فصلي جريان 
مي يابد. مس��يري که در آن خبري از طرح هاي 
آبخيزداري براي جلوگيري از بروز سياب ديده 
نمي شود. در خرم آباد و روستاهاي اطرافش هم 
درخت هاي بلوط قرباني سياب شده اند و شدت 

جريان آب خاک زير پاي آنها را شسته است. 
اهميت طرح هاي آبخيزداري را در اين حوادث 
مي توان مش��اهده کرد؛ جايي که با احداث يک 

يا دو بند مي شد از شدت يافتن جريان آب باران 
جلوگيري کرد و سياب را با کمترين سرعت و 
در مسير مناسب هدايت کرد.  در روستاي »سالي 
بزرگ« سيل خسارات بيشتري به جاي گذاشته 
است و آب به درون خانه مردم طغيان کرده است. 
اهالي روستا مي گويند سياب از باادست روستا 
جريان يافته و به درون روس��تا راه يافته است. 
کانال هاي با عرض کم در مس��ير سياب ديده 
مي شود که قطعاً براي هدايت آب ناشي از سياب 
مناسب نيستند و دستگاه هاي ذيربط در تاش 
براي وسيع کردن کانال هاي جريان آب و جبران 

خسارت وارد شده به مردم هستند. 
  ساخت وسازها در مسيل ها

ترس اکثر روستانش��ينان لرس��تان اين است 
که اگر بارش اخير که آنقدره��ا هم قوي نبود 
اين همه خرابي به جاي گذاشت، اگر در طول 
پاييز و زمستان، بارش هاي بزرگ تر و بيشتري 
صورت بگيرد چه بايي به سرشان خواهد آمد.  
به عنوان مث��ال در جايي که س��ياب جريان 
يافته در بستر رودخانه فصلي منجر به ريزش 
جاده شده اس��ت؛ موضوعي که مردم روستا را 
نگران کرده که مبادا در بارش هاي بعدي جاده 
دسترسي به روستا تخريب و راه ارتباطي مردم 

قطع ش��ود.  موضوع چندان پيچي��ده به نظر 
نمي رس��د؛ زمين هاي باغات به س��مت حريم 
رودخانه پيشروي کرده اند و بستر رودخانه نيز 
از قطعات بزرگ سنگ پاکسازي نشده است. در 
چنين شرايطي وقوع کمترين بارش نيز منجر به 
پر شدن بستر رودخانه و شسته شدن ديوارهاي 
اطراف خواهد شد. شايد با يک اقدام به موقع در 
ايروبي بستر رودخانه و همکاري مردم روستا 
در آزادسازي حريم آن، مي ش��د از وارد شدن 
خس��ارت به جاده جلوگيري کرد.  در روستاي 
»ده باقر« هم سيل به خاطر کامل نشدن يک 
کانال که به منظور مهار سيل  در حال ساخت 
است به وقوع پيوسته است.  کانال هدايت آب 

روستا که از ميان روستا و در همجواري با خانه 
اهالي روس��تا مي گذرد تا انتها تکميل نش��ده 
و س��ياب به هم��راه گل و اي و ش��اخه هاي 
شکس��ته ش��ده به درون کانال جريان يافته و 
در نهايت در بخش نيمه کاره کانال خس��ارت 
به بار آورده است.  دهيار روستا از پيگيري هاي 
متعدد براي تکميل کان��ال و کمبود اعتبارات 
دس��تگاه ها براي تکميل آن مي گويد و يادآور 
مي ش��ود که اين پيگيري ها هنوز نتيجه نداده 
اس��ت. در نهايت همه به اين نتيجه مي رسند 
که تنه��ا راه حل کوتاه مدت ايروبي و وس��يع 
کردن کانال هدايت آب روس��تا است؛ راه حلي 
که هر چند موقتي است اما دس��ت کم از بروز 
خس��ارت در بارش بعدي جلوگيري مي کند.  
در استان لرستان هم مانند بسياري از مناطق 
ديگر ايران، پوشش درختي به شدت تخريب و 
بخش زيادي از مساحت حوضه آبريز به اراضي 
کشاورزي تبديل شده اس��ت که اين موضوع 
باعث افزايش توليد رواناب و سياب مي شود.  
در همين رابطه مديرعامل شرکت آب منطقه اي 
لرستان مي گويد: » شرايط توپوگرافي و شيب 
تند و کوهس��تاني حوضه آبريز، فيزيوگرافي و 
شکل حوضه که گرد و داراي آبراهه هاي کوتاه 

و هم ش��کل و هم اندازه اس��ت باعث مي شود 
رواناب هاي توليد ش��ده در يک زم��ان کوتاه و 
به طور همزمان ب��ه خروجي هاي حوضه هاي 
آبريز واقع در روستاهاي بخش جنوبي از جمله 
سالي بزرگ، ده باقر، تکانه و. . . برسند و سيابي 

وحشتناک ايجاد شود.« 
رضا ميرزايي با بيان اينکه ش��دت بارش ها به 
گونه اي بوده که در زمان��ي کوتاه بخش عمده 
بارش ها تبديل به رواناب ش��ده اس��ت، ادامه 
مي دهد:»ش��رايط زمين شناسي حوضه آبريز 
جنوب ش��رقي خرم آباد و وجود س��ازندهاي 
ريزدانه و نفوذناپذير کشکان نيز مزيد بر علت 
توليد رواناب و بروز سياب بوده است.« البته 
نباي��د فراموش کنيم که طي س��ال هاي اخير 
اهالي روستاهاي منطقه به طور غيرمجاز اقدام 
به تصرف و تجاوز به بس��تر و حريم مس��يل ها 
کرده و بخش زيادي از منازل مسکوني دقيقاً 
در داخل بس��تر و حريم مسيل ها ساخته شده 
اس��ت که اين وضعيت س��بب مي ش��ود با هر 
بارندگي و وقوع س��يابي در مع��رض تهديد 
گيرند.  هر چند يک ب��ار ديگر بايد تأکيد  قرار 
کرد ک��ه مناس��ب ترين راه عاج مش��کات، 
انجام اقدامات آبخيزداري مناس��ب مکانيکي 
و بيولوژيکي در قس��مت علي��اي حوضه آبريز 
اس��ت، اما باز هم بايد اعام ک��رد که همه اين 
اتفاقات و حوادث و پيش��نهادها، مثل دفعات 
گذشته به دست فراموشي سپرده مي شوند تا 

بارش بعد و حوادث بعد. 

  سيد احمد هاشمي اشکا
وقتي اخباري در مورد مهاجرت روستاييان 
از شهرها منتشر مي شود، ابتدا بايد ديد که 
علت اصل�ي اين کار چيس�ت و چرا گروهي 
عطاي زندگ�ي در خاک پ�دري را به لقايش 
مي سپارند و راهي حاشيه شهرها مي شوند. 
بر اساس بررسي هاي صورت گرفته مشخص 
شده اس�ت که روستاييان بيش�تر به خاطر 
مش�کات اقتصادي از منطقه و سکونتگاه 
اصلي خ�ود فاصله مي گيرن�د و در مجموع 
نقش عوام�ل دافعه روس�تايي در مهاجرت 
از روستا به ش�هر بيشتر از س�اير عوامل به 
خصوص عامل جاذبه ش�هري است. همين 
عوامل باعث ش�ده نرخ مهاجرت در استان 
اردبي�ل ه�م در ح�ال تغيي�ر باش�د و طي 
سال هاي اخير تعداد مهاجران وارد شده به 
استان اردبيل برابر با ۵6هزار و 141 نفر باشد 
که 31 هزار و 466 نفر در محدوده اس�تاني 
جابه جا شده اند يعني شعاع مهاجرتي آنان 
داخل اس�تاني بوده اس�ت و حدود 11 هزار 
نفر از روستاها به شهرها مهاجرت کرده اند. 

    
اردبيل به عن��وان يکي از اس��تان هاي بزرگ 
به س��بب برخ��ورداري از جمعيت ب��اا، آمار 
باايي از حاشيه نش��يني را در خود جاي داده 
است که اين معضل مي تواند بستري مناسب  
براي گس��ترش و رش��د روزافزون بسياري از 

آسيب هاي اجتماعي فراهم سازد. 
در اين ميان يکي از دايل تش��ديد اين اتفاق، 
ک��وچ و مهاج��رت ناگهاني روستانش��ينان به 
ش��هرهاي کوچک و حاشيه ش��هرهاي بزرگ 
مي باشد که يکي از دايل افزايش حاشيه نشيني 
در س��ال هاي اخير تماي��ل روزاف��زون مردم 
روستانش��ين به مهاجرت به ش��هرها و تجربه 
زندگي شهري اس��ت.  همين موضوع مي تواند 
آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي ديگري را به 
بدنه اقتصاد کشور وارد کند که در پي مهاجرت 
روزافزون روس��تاييان به ش��هرهاي کوچک و 
بزرگ عاوه بر تش��ديد معضل حاشيه نشيني، 

مسئله فقر نيز تشديد مي شود. 
  اردبيل و مهاجرت هاي درون استاني

چندي پيش و بر اساس مطالعاتي که روي تعداد 
مهاجران وارد ش��ده به اس��تان اردبيل صورت 

گرفت، مشخص شد اين تعداد برابر با ۵6 هزار 
و 141 نفر بوده است که 31 هزار و 466 نفر در 
محدوده استاني جابه جا ش��ده اند يعني شعاع 

مهاجرتي آنان داخل استاني بوده است. 
در همين رابطه رئيس سازمان برنامه و بودجه 
اس��تان اردبيل با بيان اينکه مهاجران داخل 
استانی س��هم قابل توجه ۵6 درصدي از کل 
مهاج��ران را در برگرفته ان��د، مي گويد: »اين 
مس��ئله گوياي اين واقعيت اس��ت که الگوي 
غالب مهاجرتي استان، الگوي مهاجرت درون 

استاني بوده است.«
داود شايقي نرخ مهاجران وارد شده ساکن در 
مناطق روستايي استان را 17 درصد عنوان و 
تصريح مي کند: »اين موضوع حاکي از آن است 
که جاذبه شهري استان براي مهاجران بيشتر 
از مناطق روستايي بوده اس��ت. البته از تعداد 
31 ه��زار و 466 نفر مهاجران داخل اس��تان 
يکهزار و 9۰۰ نفر بين شهرستاني و به مقصد 
نقاط روستايي اس��تان اردبيل بوده است که 
اين ميزان نيز مي تواند براي راه اندازي اشتغال 
روس��تايي و پررونق س��ازي مناطق روستايي 
اس��تان به جهت برخورداري از پتانسيل هاي 

طبيعي و نوين مثمرثمر باشد.«
وقتي اقدامات مسئوان را در شکوفايي روستاها 
و حف��ظ روستانش��ينان در مناطق س��کونت 
پدريشان مرور مي کنيم به طرح هايي مي رسيم 
که خوب شروع شدند اما هرگز به نتيجه هاي از 
پيش تعيين شده نرسيدند. در سال هاي گذشته 

دولتي ها براي بهبود و افزايش جمعيت روستايي 
و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرهاي 
کوچک و ب��زرگ، جرياني را با عن��وان »طرح 
هادي« روستايي به راه انداختند تا شايد مردم 
کم سواد و کم تجربه در امور شهري و کانشهري 
به اندک خدمات در اختيار قرار داده شده تحت 
عنوان طرح هادي قانع شوند و ماندن را به رفتن 
ترجيح دهند.  با اينکه اين طرح در ابتدا و به زعم 
بسياري از مردم و مس��ئوان قرار بود پربازده 
باشد و در 37 هزار روستاي کشور تدوين و اجرا 
شود يا در حال اجرا  باشد، اما باز هم با اين اوضاع 
ش��اهد تداوم مهاجرت روس��تاييان به مناطق 
ش��هري در ازاي اندک مهاج��رت معکوس در 

مناطق روستايي هستيم. 
روستاهاي استان اردبيل به خاطر برخورداري 
از پتانسيل هاي بالقوه طبيعي، گردشگري و گاه 
نوين ظرفيت هاي بس��ياري در راستاي ايجاد 
انبوه مش��اغل مرتبط با حوزه هاي روس��تايي 
همچ��ون دام��داري، کش��اورزي، باغداري، 
گردشگري و صنايع دس��تي دارند که در اين 
زمينه بسياري از توليدات روستاهاي استان با 
عنوان محصوات توليد داخل به منظور مصرف 

داخلي به بازار عرضه مي شود. 
محصوات کش��اورزي و باغي نمونه بارز اين 
توليدات مي باش��د که هم اکنون خوشبختانه 
اس��تان اردبيل با به کارگيري متدهاي روز در 
حوزه کشاورزي و سعي بر پياده سازي اصاح 
الگوي کشت و اصاح نژاد دام توانسته عاوه بر 
پاسخگويي به نياز داخل استان و حتي کشور 
به تقاضاي کشورهاي ديگر نيز نظر مساعدي 

داشته باشد. 
  باز ه�م نيازمن�د برنامه ري�زي جديد 

هستيم
برخاف تصور عمومي که زرق و برق ش��هري 
را عاملي مهم در مهاجرت روستاييان به شهر 
مي دانند، بررس��ي حاضر، نق��ش دافعه هاي 
روس��تايي را تعيين کننده تر دانس��ته است و 
به نظر مي رس��د که مهاجران روستا به شهر، 
در اثر دافعه هاي روس��تايي است که مجذوب 
جوامع شهري مي شوند نه اينکه جوامع شهري 

في نفسه مجذوب کننده باشند. 
بر همين اس��اس نبود زيرساخت هاي مناسب 
جهت ايجاد و توسعه اشتغال مبتني بر صادرات و 

عدم رقابت پذيري محصوات و خدمات ارائه شده 
در  مناطق روس��تايي از جمله اي��ن چالش ها 
مي باشد که هم اکنون برخي از روستاهاي ما با 

اين مسئله بزرگ درگير هستند. 
همچنين مديريت ضعيف در  زمينه تنوع بخشي 
به اشتغال روستايي، نبود برنامه ريزي در  زمينه 
کاهش ضايعات محصوات کشاورزي، توزيع 
ناعادانه مناب��ع و بودجه در بين جمعيت هاي 
ساکن در  مناطق شهري و روستايي و مواردي 
چند از اين دست از ديگر مواردي است که بايد 
به صورت کارشناسي  شده به دنبال برنامه ريزي 

براي آن و برطرف سازي آنها بود. 
معاون اداره کل امور روس��تايي و ش��وراهاي 
اس��تانداري اردبيل مي گويد: »بعد از تصويب 
اختصاص مقدار مشخصي تسهيات به توسعه 
پايدار روستايي در کش��ور در سال 96 استان 
اردبيل نيز س��هم 346 ميليارد توماني از اين 
بودجه و اعتبارات داش��ت به ط��وري که بعد 
از معرف��ي طرح هاي مختلف در س��ه رس��ته 
مشخص قرار بر اين است تا ۵ هزار و 774 نفر 
از مردم روستاهاي استان اردبيل وارد چرخه 

اشتغال شوند.«
مس��عود يگانه با بيان اينکه از مجموع ۲ هزار و 
7۵ طرح معرفي و ثبت شده در سامانه کارا 188 
طرح به تصويب رس��يده و تسهياتي دريافت 
کرده اند، ادامه مي دهد:»اي��ن تعداد طرح ها با 
پرداخت حدود 1۰۰ ميليارد تومان و مجموع 
اشتغالزايي ۲ هزار و 3۵1 نفر فعاليت خود را به 
صورت رسماً در روستاهاي استان آغاز کرده اند. 
بر اساس برنامه ريزي توس��عه پايدار روستايي 
که در سال 96 طراحي و چينش شده بود، سه 
چالش اساسي در روستاهاي کشور احصا گرديد 
که اين سه چالش در اشتغال، محيط زيست و 

چالش آب خاصه مي شود.«
اين مسئول با تأکيد بر برنامه ريزي در راستاي 
حل مشکات اشتغال و چالش هاي احصا شده 
در روستاهاي کش��ور مي گويد: » در راستاي 
اين مسائل و مش��کات بايد يک برنامه ريزي 
اساس��ي طراحي مي ش��د تا بتوان به توسعه 
پايدار روستايي در کش��ور دست يافت که در 
اين زمينه درآمدزايي دهياران و افزايش درآمد 
دهياري ها جزو اولويت هاي برنامه نظام توسعه 

کشور مي باشد.«

سهم 17درصدی مهاجرت از روستا در اردبیل
از ۵6هزار و 141مهاجرت انجام گرفته در اردبيل، 31هزار و 466مورد درون استانی بوده است که 17درصد آن را روستاييان تشکيل می دهند

اردبیل
اين شماره:

لرستان

بع�د از تصوي�ب اختص�اص مق�دار 
مشخصي تسهيات به توسعه پايدار 
روستايي در کشور در سال 96 استان 
اردبيل نيز سهم 346 ميليارد توماني از 
اين بودجه و اعتبارات داشت به طوري 
که بعد از معرفي طرح هاي مختلف در 
سه رسته مشخص قرار بر اين است تا 
۵ هزار و 774 نفر از مردم روستاهاي 
استان اردبيل وارد چرخه اشتغال شوند

طي سال هاي اخير اهالي روستاهاي 
منطقه به ط�ور غيرمجاز اق�دام به 
تص�رف و تجاوز ب�ه بس�تر و حريم 
مس�يل ها ک�رده و بخش زي�ادي از 
من�ازل مس�کوني دقيق�ًا در داخل 
بس�تر و حريم مس�يل ها س�اخته 
ش�ده اس�ت که اين وضعيت سبب 
مي ش�ود ب�ا ه�ر بارندگ�ي و وقوع 
سيابي در معرض تهديد قرار گيرند

|6| روزنامه جوان |  شماره 5509  1440 صف��ر   26  |  1397 آب��ان   14 دوش��نبه 

i ran@javanOnl ine. i r

 سیل در لرستان قابل پیشگیری است
اگر مسئوان بخواهند!



وادي کتاب
نگاهی متفاوت به جنگ با مروري به کتاب »امدادگر کجایی؟« 

رزمندگاني که به جاي اسلحه 
کوله امداد داشتند

  احمد محمدتبریزی
»در کنار هر رزمنده ای که اسلحه به دست 
می گیرد و می جنگد ی��ک امدادگر با کوله 
امداد باید باش��د تا در وق��ت نیاز، زخمش 
را پانس��مان کند، او را به دوش بکش��د و از 
مح��ل درگیری و خط��ر دور کن��د...« این 
نخستین جمات حاج علی عچرش در کتاب 
»امدادگر کجایی؟« است. او در این کتاب 
که به قلم ش��یوای معصومه رامهرمزی به 
نگارش درآمده خاطراتش از زمان کودکی 
تا دوران حضور در دف��اع مقدس به عنوان 

یک امدادگر را روایت کرده است.
کت��اب »امدادگ��ر کجایی؟« ب��ا روزهای 
کودکی راوی در آبادان و بازی های کودکانه 
در بهمنشیر و محله کشتارگاه آغاز می شود. 
شروعی جذاب از زندگی سنتی کودکانی پر 
شر و شور که جز بازی در کنار همدیگر چیز 
دیگری بلد نبودند. بازی هایی که رفته رفته 
از آنها مرد می ساخت و آماده حضورشان در 

جامعه می کرد. 
کتاب با گذر از روزهای تلخ سینما رکس و 
روزهای شیرین پیروزی انقاب به روزهای 
پرالتهاب جنگ می رسد. عچرِش جوان در 
اورژان��س کار می کند و خب��ر حمله عراق 
به ایران ش��وکه اش کرده است: »نفهمیدم 
نماز را چطور خوان��دم، یعنی عراق این قدر 
گس��تاخ ش��ده بود که بعد از شکس��ت در 
ماجرای خلق عرب دنب��ال درگیری مرزی 

باشد؟!«)ص100(

با شروع رس��می جنگ هواپیماهای عراقی 
مرتب به آب��ادان حمله می کردند. عراقی ها 
برای پیشروی عجله داشتند و فکر می کردند 
در کمتر از یک هفته می توانند خرمش��هر 
را اش��غال کنن��د. عچرش به هم��راه دیگر 
امدادگران، مجروحان را به بیمارستان های 
خرمشهر می بردند. آرام و قرار از مردم شهر 
رفته بود و در این میان امدادگران در کنار 
نیروهای نظامی مهم ترین نقش را داشتند.

یکی از جذاب تری��ن بخش های کتاب پیدا 
کردن یک مجروح عراقی در پل نو اس��ت. 

عچرش به هم��راه امیر هوی��زاوی در حال 
انتقال مجروح عراقی روی برانکارد هستند 
که نگاه عچرش به ش��ماره پوتین س��رباز 
عراقی می افتد. شماره پای او 45 و هم اندازه 
پای عچرش بود. حاا ای��ن امدادگر ایرانی 
برای رفتن به منطقه پوتی��ن مورد نیازش 
را تأمین کرده ب��ود. مجروح عراق��ی را به 
بیمارس��تان منتقل کرده بودند و عچرش 
می دانست او دیگر به این پوتین نیاز ندارد. 

هر روز جنگ برای مردم خرمشهر و آبادان 
به اندازه صدها سال طول می کشید. دشمن 
که برنامه های��ش برای اش��غال چند روزه 
خرمشهر به هم ریخته بود با شدت بیشتری 
شهر را می کوبید: »به نظرم 22 روز از جنگ 
می گذش��ت، ولی س��رعت حوادث خیلی 
بیش��تر از این حرف ها بود. انگار سال ها از 
جنگ می گذش��ت. خرمش��هر دیگر شبیه 
یک ماه قبل نبود. از آن شهر زیبا و خرم تنها 
یک ویرانه به جا مانده بود و هر روز خرابی ها 

بیشتر می شد.«)ص141(
با اشغال خرمشهر روزهای سخت حاج علی 
عچرش و دیگر اهالی جنوب هم از راه رسید. 
آنها که مانده بودن��د و مقاومت می کردند 
مجبور به مهاجرت شدند. مردم شهر خانه 
و کاشانه شان را از دس��ت داده بودند ولی 
همچنان امید و مقاومت درونش��ان زنده 
بود. در آن روزهای س��خت، آنها که مجرد 
بودند در نهایت سادگی ازدواج می کردند 
و زندگی مشترک شان خیلی راحت شروع 
می شد. عچرش و دوس��تانش هم زندگی 
مشترکش را در همان روزهای جنگ شروع 
می کردند و خطبه عقد برخی هایش��ان را 

امام می خواند.
رفته رفته روزهای سخت پر کشید و روزهای 
فت��ح و پیروزی س��ر رس��ید. عملیات هاي 
فتح المبین و بیت المقدس نخس��تین این 
لحظات برای تم��ام مردم ای��ران و به ویژه 
مردم جنوب بود. م��ردم با م��رور زمان به 
خانه هایشان برمی گشتند و زندگی شان به 
روال قبل برمی گشت. با عملیات های بزرگ 
بعدی مث��ل والفجر 8 و کربای5 ش��رایط 

جنگ به سمت آتش بس پیش رفت.
»امدادگ��ر کجای��ی؟« یک��ی از بهتری��ن 
نمونه های خاطره نگاری دف��اع مقدس به 
شمار می رود که از س��وی انتشارات مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده 
اس��ت. کتاب پر از جزئیات ریز و درشت از 
روزهای جنگ اس��ت که به خوبی خواننده 
را در موقعیت ه��ای مکانی و زمانی حوادث 
قرار می دهد. ما در کتاب به زیبایی با سختی 
و مصائب کار یک امدادگر در جنگ آش��نا 
می ش��نویم و تازه آنجا متوجه می ش��ویم 
امدادگران چ��ه نقش مه��م و تأثیرگذاری 
در جنگ داشته اند. کاری سخت که کمتر 
به چش��م آمده و حت��ی در روزهای جنگ 
بس��یاری متوجه اهمیت و س��ختی هایش 
نبودند. عچرش و دیگر امدادگران در کوران 
نبرد با دشمن جانباز ش��دند و بارها توسط 

دشمن مورد هدف قرار گرفتند.
رامهرمزی با وسواس و مهارت و هنرمندی 
تصویری واض��ح و روش��ن از روزهای قبل 
و بعد جنگ تصویر کرده اس��ت. »امدادگر 
کجایی؟« به خوبی دس��ت خواننده اش را 
می گیرد، از کوچه پس کوچه های آبادان رد 
می کند و همراه با یک امدادگر به خرمشهر 

و مناطق جنگی می برد.
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با اشغال خرمش�هر روزهای سخت 
حاج عل�ی عچ�رش و دیگ�ر اهالی 
جن�وب ه�م از راه رس�ید. آنها که 
مان�ده بودند و مقاوم�ت می کردند 
مجبور ب�ه مهاجرت ش�دند. مردم 
ش�هر خان�ه و کاشانه ش�ان را از 
دس�ت داده بودن�د ول�ی همچنان 
امید و مقاومت درونش�ان زنده بود

  صغري خیل فرهنگ
مهدي طحانی�ان، آزاده و جانباز دفاع مقدس 
اس�ت که در اوایل جواني به اس�ارت دش�من 
بعثي درآمد. مردم ایران او را براي مصاحبه اش 
در دوران اس�ارت ب�ا خبرنگار خان�م هندي 
مي شناسند. همان جواني که با جثه کوچکش 
مقابل چش�م مأم�وران بعثي ابت�دا خبرنگار 
بي حجاب را وادار ب�ه رعایت حجاب کرد، بعد 
هم با پاسخ هاي کوبنده خود نقشه بعثي ها را 
نقش برآب کرد. به گفته رئیس سازمان بسیج 
دانش آموزی، در راس�تاي برنامه س�اانه این 
سازمان مبني بر معرفي یک الگوي تربیتي به 
دانش آموزان، امسال طحانیان به عنوان الگوي 
تربیتي در مدارس معرفی می شود و قرار است 
خود ایشان هم به میان دانش آموزان برود و از 
خاطراتش بگوید. او اکنون بازنشسته وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است. حاصل 
همکامي  ما را با این آزاده سرافراز مي خوانید. 

نوجواني و جواني شما چگونه شکل گرفت 
که با سن کم داوطلبانه راهي جبهه شدید 

و آن گونه هم استقامت کردید؟
نوجواني و جواني ما به میمن��ت پیروزي انقاب 
اس��امي  و رهبري حضرت امام به گونه اي شکل 
گرفت که عش��ق و عاقه داش��تیم هر طور شده 
به اسام و نظام جمهوري اسامي  خدمت کنیم 
و در این راه به رغم داش��تن سن کم آماده هر نوع 
فداکاري و ایثار هم بودیم. همیشه دنبال این بودیم 
از هر روزنه اي که باز مي شد استفاده کنیم و کاري 
انجام دهیم، عاشق حضور در عرصه هاي اجتماعي 
و سیاسي بودیم. وقتي شجره طیبه بسیج شکل 
گرفت، ما که دلبسته اسام و انقاب بودیم براي 
عضویت در آن اقدام کردیم و من با عاقه و عشق 
وارد بسیج شدم. همه زندگي ام وقف بسیج شد و در 
دوره هاي مختلف آموزشي آن شرکت مي کردم و 
به اردوهاي آموزشي مي رفتم. آن زمان دانش آموز 
کاس دوم راهنمایي بودم، وضعیت درسي من هم 
خوب بود اما بیش از درس به کارهاي فرهنگي و 
اجتماعي بسیج مي پرداختم. بار خیلي از کارهاي 
بسیج را به دوش مي کش��یدم و گاهي هم لطمه 
درسي مي خوردم اما مسئله اصلي و اولویت براي 
من حفظ انقاب بود و کمتر به درس و مدرسه فکر 
مي کردم. به هر حال نوجواني و جواني ما این گونه 
گذشت. براي همین وقتي جنگ تحمیلي آغاز شد 

در همان سن 14، 15 سالگي عازم جبهه شدم.
چه سالي به جبهه اعزام شدید؟

من متولد 1345 و به روایتي 1346 هستم. سال 
61 بود که براي عملیات فتح المبین اعزام شدیم.

معمواً آن زم�ان مانع اع�زام افراد در 
سن شما مي شدند. چطور با اعزام شما 

موافقت کردند؟
بله حق با شماست. افراد داراي کمتر از 18 سال 
س��ن را نمي گذاش��تند که به جبهه بروند، براي 
اعزام من هم موانعي وجود داشت و ابتدا موافقت 
نمي کردند اما من چون در بسیج فعال بودم و مرا 
مي شناختند و مي دانستند که مي توانم مثمر ثمر 
باشم، به عبارتي »ما مي توانیم« را ما همان زمان 
اثبات کرده بودیم، مسئوان مرا امتحان کرده و 
شناخته بودند و من توانس��ته بودم آنها را مجاب 
کنم که از عهده کارهاي جبهه و فعالیت هاي مورد 

نیاز جبهه برمي آیم.
مسئولیت شما در جبهه چه بود؟

در عملیات فتح المبی��ن تک تیرانداز بودم. در آن 
عملیات گردان ما پشتیبان بود یعني خط شکن 
نبودی��م، گردان هاي دیگر عم��ل مي کردند و ما 
در صورت ض��رورت باید وارد عملی��ات آفندي 
مي شدیم. بعد از انجام عملیات فرماندهان گفتند 

عملیات دیگري هم در پیش است، هر کس دوست 
دارد، مي تواند بماند، اجباري نیست چون معمواً 
بعد از هر عملیات، نیروهاي عمل کننده به مرخصي 
مي رفتند. من هم ماندم تا در عملیات بعدي هم 
شرکت کنم. چند روزي در پادگان بودیم تا اینکه 
براي انجام عملیات در منطقه دارخوین و کارون 
مستقر شدیم و سرانجام در شب دهم اردیبهشت 
61 اولین مرحله عملیات بیت المقدس شروع شد و 
من در مرحله سوم این عملیات در 19 اردیبهشت 

به اسارت درآمدم .
نحوه اسارت شما چگونه بود؟

ما در ابتدا خوب پیش��روي داشتیم و رزمندگان 
اسام به رغم اینکه آتش دشمن شدید بود و زمین 
و آس��مان را دربر گرفته بود و مي توانم بگویم که 
جهنمي  از ساح هاي مختلف را روي ما مي ریختند 
اما ما همچنان پیش��روي مي کردیم، اگرچه این 
شدت پیشروي نسبت به دو مرحله قبلي عملیات 
کند بود. دشمن هم تحت فشار شدید بود چون در 
دو مرحله قبلي شکست خورده بودند. این بود که 
بعثي ها هم همه توان خ��ود را براي جلوگیري از 
پیشروي نیروهاي ما به کار گرفته بودند. ما تا صبح 
مقاومت کردیم، وقتي هوا روشن شد آتش دشمن 
شدیدتر شد و عده زیادي از همرزمانم به شهادت 
رسیدند، عده کمي  باقي ماندیم. وضعیت طوري 
ش��د که من تنها ماندم. اان مجال توضیح همه 
آن وقایع نیست. من در یک منطقه به تنهایي تا 
شب به سر بردم که بعثي ها براي پاکسازي منطقه 
آمدند و من را به بصره منتق��ل کردند. آنجا یک 
اردوگاه موقت درست کرده بودند که اسرا را مدتي 
در آن نگه مي داش��تند. کتک مي زدند، بازجویي 
مي کردند، مصاحب��ه مي گرفتند، اس��تخبارات 
عراق مي آمد و گزارش تهیه مي کرد و سرانجام به 

اردوگاه هاي اصلي اسرا مي بردند.
پ�س خاط�رات تل�خ و ش�یرین زیادي 

دارید؟!
بااخره دوره اسارت پر از خاطره است. ابتدا اردوگاه 
نوجوانان و جوانان از بزرگساان جدا نبود، بعدها 
براي بهره برداري بیشتر تبلیغاتي از اسرا، ما را به 
اردوگاه جداگانه اي بردند. ش��اید مي ترسیدند ما 
راه هاي مقاومت در برابر آنها را از بزرگس��اان یاد 
بگیریم یا فک��ر مي کردند اگر ی��ک اردوگاه ویژه 
نوجوانان و جوانان داش��ته باشند بهتر مي توانند 
از آن استفاده تبلیغاتي کنند. خدا شاهد است من 
مقاومتي که از سوي اسراي نوجوان و جوان مقابل 
دشمنان بعثي دیدم بسیار دور از انتظار و بي نظیر 
بود. گاهي اسرا براي اقامه نماز جماعت یا برگزاري 

مراسم دعا چنان مقاومت مي کردند که بعثي ها به 
ستوه مي آمدند و چاره اي جز پذیرش درخواست ما 
نداشتند. حتي نتوانستند تماشاي تلویزیون خود 
را بر ما تحمیل کنند. شاید در خیلي از اردوگاه ها 
توانستند این کار را انجام دهند اما در 9 سال اسارت 
ما، موفق نشدند تلویزیون به ما بدهند. به دلشان 
ماند که ما یک رکعت نمازمان را فرادا بخوانیم و به 
جماعت نخوانیم. ما تا آخر دوره اسارت، نمازها و 
دعاهاي جمعي خودمان را داشتیم و این به برکت 
استقامت و ایستادگي همان نوجوانان و جوانان بود. 
مجموعه خاطرات من در کتاب »سرباز کوچک 
امام« به قلم خانم فاطمه دوس��ت کامي  منتشر 
شده اس��ت که امام خامنه اي عزیز هم تقریظي 

بر آن نگاشتند.
از آن مصاحبه مع�روف با خبرنگار خانم 
بگویید ک�ه همان زم�ان بازتاب جهاني 
گس�ترده اي داش�ت و براي همیشه در 

تاریخ انقاب اسامي  ثبت شد.
من به خاطر جثه کوچکي که داش��تم بیشتر در 
چش��م آنها بودم. بااخره دشمن طمع کرده بود 
که از ما اس��تفاده تبلیغاتي مورد نظر خودش را 
بکند، خیلي هم تدارک دیده بودند، صبح یک روز 
اسارت که از خواب بیدار شدیم دیدیم نیروهاي 
استخبارات از پیرهاي کارکش��ته بعثي آمدند و 
س��ریع ما را به محوطه اردوگاه بردند، هدف آنها 
این بود که به جهان اعام کنند که ایران رزمنده 
ندارد، مردم ایران مخالف جنگ هستند و به جبهه 
هم نمي آیند لذا حکومت ایران کودکان را فریب 
مي دهد و آنها را به میدان جنگ مي کشاند. براي 
همین هم از خبرنگار ه��اي خارجي دعوت کرده 
بودند تا به اردوگاه ما بیاین��د و از ما که نوجوان و 
جوان بودیم در راستاي اهداف رژیم صدام فیلم و 
مصاحبه بگیرند و پخش کنند که به برکت ایمان 

و روحیه عالي رزمندگان موفق نشدند و ما اجازه 
ندادیم آنها از حضور ما سوءاستفاده کرده و خوراک 
تبلیغاتي علیه نظام اسامي  تهیه کنند، بلکه علیه 
رژیم بعث هم تمام شد. واقعاً حرکتي غرورانگیز 
بود که با آن س��ن کم هیچ هراس��ي از نظامیان 

بعثي نداشتیم.
چطور شد شما را براي مصاحبه انتخاب 

کردند؟
اتفاقاً نیروهاي بعثي نمي خواستند خبرنگار ها با 
من مصاحبه کنند. این واقعه بعد از یک س��ال و 
چند ماه از اس��ارت من اتفاق افتاد. در این مدت 
مأموران اردوگاه مرا کاماًَ مي شناختند و از روحیه 
من باخبر بودند. مي دانس��تند به اصطاح از من 
نمي توانند آنچه مورد نظرش��ان است را بشنوند. 
براي همین به من گفتند جلوي چشم خبرنگاران 
نباشم و من در گوشه اي ایس��تاده بودم و تماشا 
مي کردم. آنها با برخي مصاحبه گرفتند و تقریباً 
پایان کارشان بود که من پیش دوستانم آمدم. آن 
خانم خبرنگار هندي تا مرا دید برگشت و اصرار 

کرد که با او مصاحبه کنم. اتفاقاً س��رهنگ بعثي 
هم مخالفت کرد اما خبرن��گار هندي اصرار کرد 
و او پذیرفت. وقتي خواست مصاحبه کند گفتم 
مسئله اي نیست اما ش��ما اول باید حجاب تان را 
درست کنید تا من با شما مصاحبه کنم بعد هم آن 
شعر را خواندم که »اي زن به تو از فاطمه این گونه 
خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب 
است.« ابتدا نمي خواست زیر بار حرف من برود اما 
وقتي اصرار و سماجت مرا دید، چاره اي ندید، یک 
ساري )روسري زنان هندي( از کیفش بیرون آورد 
و بر سر گذاشت، من هم حاضر به مصاحبه شدم. 

چه سؤالي از شما پرسید؟
ابتدا گفت صدام حسین آدم بشردوستي است و 
دلش خیلي براي ش��ما بچه ها مي سوزد و دوست 
دارد شما را آزاد کند تا سر درس و زندگي تان بروید 
اما رهبرتان آقاي خمین��ي گفته اصًا این بچه ها 
براي ما نیس��تند و ایراني نیس��تند. از من پرسید 
نظر شما چیس��ت؟ من هم با توجه به شرایط آن 
روز و خفقاني که وجود داشت و مواردي که بارها 
به ما گوشزد کرده بودند که در مصاحبه ها باید چه 
بگویید و چه نگویید، به هر حال ما اس��یر دشمن 
بودیم اما خودم را به خدا سپردم و با خودم گفتم 
اگر جواب این سؤال را ندهم تا عمر دارم پشیمان 
خواهم شد و خودم را نمي بخشم. ابتدا به او گفتم 
اواً این سؤال ش��ما سیاسي اس��ت و ما به سؤال 
سیاس��ي جواب نمي دهیم.  ثانیاً ایش��ان رهبر ما 
هستند، ما اطاع نداریم که امام این حرف را زده 
یا نه، اما اگر این حرف را زده باشد اصًا مسئله اي 
نیست، او صاحب اختیار ماست، رهبر ماست و هر 
چه گفته اند حتماً درست است. بعد سؤال دیگري 
پرسید که شما با چه انگیزه اي به جبهه  آمدید و اان 
در اسارت به سر مي برید که در پاسخ گفتم انگیزه 
من حفظ اسام بود و براي اینکه اسام در خطر بود 
و ما وظیفه خودمان دانستیم که از اسام خودمان 
دفاع کنیم. مجدداً س��ؤال کرد شما مي خواهید 
آتش بس یا صلح بش��ود؟ من مي دانستم که اینها 
یعني درخواس��ت آتش بس یا صلح حیله دشمن 
است که مي خواهد خود را صلح طلب معرفي کند 
براي همین گفتم ما آتش بس نمي خواهیم، ما فقط 
پیروزي حق علیه باطل را مي خواهیم. این بود که 
نه تنها به اهداف خود از این مصاحبه نرسیدند بلکه 

علیه آنها هم تمام شد.
شنیدم قرار است زندگي و سیره تربیتي 
شما امسال به دانش آموزان معرفي شود. 
چه کنیم تا فرهنگ دفاع مقدس به نسلي 
که نه انقاب را دیده است و نه دوران دفاع 

مقدس را، انتقال داده شود؟
م��ا در دوران انقاب اس��امي  هی��چ تجربه اي 
نداش��تیم و هزاران راه نرفته را رفتیم و در زمان 
جنگ هم همین طور بود. هر کدام از این مسیر ها 
امروز مي تواند چراغ راه و هدایت باشد. ما اعتقاد 
داریم »َکلَِمُة اَلِ ِهَي الُْعلَْیا/ ندای خداس��ت که 
مقام بلند دارد«. این آیین و اسام ماست که برتر 
است. رزمندگان ما که ایثار کردند مرهون مکتب 
تربیتي اسام هس��تند. ما باید از این سرمایه ها 
و از این یادگاري هاي جنگ تا هس��تند استفاده 
کنیم. ما باید با فرماندهان، رزمندگان، ایثارگران، 
جانب��ازان، آزادگان و خانواده ه��اي آنان به ویژه 
خانواده هاي شهدا که سینه هایشان مملو از خاطره 
و هزاران حرف ناگفته اس��ت همنش��ین شویم. 
باید برنامه هایي داشته باش��یم که دانش آموزان 
ما مکرر با آنها دیدار داش��ته باشند چراکه اینها 
خودشان نمونه هاي عملي و عیني ایثار و مقاومت 
هستند. بچه ها باید با آنها همراه و همنشین شوند 
تا فرهنگ دفاع مقدس را بي کم و کاست و به طور 
مستقیم از میان روایات و خاطرات آنها استخراج 

کرده و درک کنند .

گفت وگوي »جوان« با مهدي طحانیان، آزاده اي که در اسارت جهاني شد 

اسرايدانشآموزافسراناستخباراترابهستوهميآوردند

خان�م خبرن�گار هن�دي ت�ا م�را دی�د 
برگش�ت و اصرار کرد که ب�ا او مصاحبه 
کنم. اتفاقًا س�رهنگ بعثي هم مخالفت 
کرد اما خبرن�گار هندي اصرار ک�رد و او 
پذیرف�ت. وقتي خواس�ت مصاحبه کند 
گفتم مسئله اي نیس�ت اما شما اول باید 
حجاب تان را درس�ت کنید تا من با شما 
مصاحبه کنم بعد هم آن شعر را خواندم که 
اي زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، 
ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است
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  محمد مهر
احتمااً تا ح�اا تصاوي�ر آدم هاي�ي را ديده ايد ك�ه در ترافيك جاده 
ش�مال حاضر ش�ده اند كف جاده چادر بزنند، يعني كه جاده شمال به 
يك پاركينگ تبديل ش�ده اس�ت. ديده ايد آدم هايي كه وسط جاده 
نشسته اند و سفره انداخته اند، انگار نه انگار كه اين جاده كاركردهاي 
ديگري دارد. اين كار به يك معنا خش�ونت ورزي و شكنجه دادن خود 
است. اين چه شمال رفتني است؟ با اين حال بياييد نه از زاويه تحليل 
ذهني كه از يك رويكرد همدانه به اين داس�تان نگاه كنيم، از چشم 

آدم هايي كه يك راه دو سه ساعته را 15 ساعته و بيشتر رفته اند، اين 
يعني آدم هايي با وجود اينكه احتمال مي دادند در ترافيك خواهند ماند 
اما ترجيح داده اند كه به طبيعت بروند. مي شود اينجا اين سؤال را مطرح 
كرد كه چرا با وجود اين همه خش�ونت ورزي با خود، طبيعت اين همه 
خواستگار دارد؟ ابد چيزي در اين طبيعت وجود دارد، چون مطابق با 
اصل سود و زيان انسان در محاس�بات خود اين موازنه را وارد مي كند. 
درست است كه ما مي توانيم بگوييم كس�اني كه با اين همه مشقت به 
شمال مي روند كس�اني هس�تند كه عمًا درگير چالش هاي زندگي از 

جمله زيستن در فضاهاي تنگ آپارتمان ها هستند، مي توانيم موضوع را 
به فقدان امكانات نشاط اجتماعي در شهر ربط بدهيم. حتي اگر همه اين 
موارد هم درست باشد باز سؤال است كه ابد در طبيعت چيزي وجود 
دارد كه اين افراد حاضر مي شوند با همه زحمات و حاشيه هايي كه در 
رفتن به سمت طبيعت با آن مواجه هستند همه آن حواشي را به جان 
بخرند. به عبارت ديگر اگر ما بدانيم كه در طبيعت چه چيزي وجود دارد 
كه ما را به آرامش مي رساند شايد بتوانيم فضاي درون خود را به گونه اي 

مديريت كنيم كه ما نيز به آن درجه از آرامش برسيم. 

 در طبيعت مثل بيماري باشيد كه خود را 
به دست پزشك مي سپارد

حال پرسش اين است كه من اين همه 
هزينه مي كنم و وق��ت مي گذارم به 
طبيعت بروم تا به آرامش برسم چطور 
مي توانم بهره ام را از طبيعت باا ببرم؟ 
مثل اين است كه شما راه مي افتيد و 
كلي راه مي رويد و رنج سفر را به خود هموار مي كنيد 
تا به محضر يك عزيز يا اس��تادي در ش��هري ديگر 
برسيد، اما به محض اينكه به آنجا مي رسيد خوابتان 
مي گيرد، يا حواستان به جاي آن كه پيش آن عزيز يا 
استاد باشد مي رود سراغ چيزهايي ديگر. يا خواب و 
بيدار هستيد و مثًا به جاي آن كه از استاد بهره مند 
ش��ويد به گچبري هاي خان��ه او ن��گاه مي كنيد، يا 
حواستان به اين است كه فرش خانه او چند گره دارد. 
اگر در طبيعت حضور مي يابيد تا آنجا كه مي توانيد 
هشيار بمانيد. يعني اگر پذيرفته ايد كه دو روز يا سه 
روز ب��ه دل طبيعت س��فر كنيد اج��ازه ندهيد كه 
مشغوليات شهر دوباره شما را از طبيعت دور كند. 
برخي فقط جسمش��ان را به س��فر مي برن��د و در 
دس��ترس بودن و در تماس و آناين ب��ودن باعث 
مي شود كه آنها چيزي از حضور در طبيعت نفهمند. 
پس كس��ي كه همچنان در جنگل و كنار دريا و در 
دشت در حال كار كردن است و با اينجا و آنجا تماس 

مي گيرد يا اگر هم تماس نگيرد نگران كسب و كار 
است از خود بايد بپرسد كه پس براي چه به طبيعت 
آمده است. پس وقتي به طبيعت مي رويد تا آنجا كه 
مي توانيد آنجا باش��يد، مثل بيماري كه نزد پزشك 
رفته است خودتان را به دست هاي آن پزشك حاذق 
يا جراح بسپاريد تا درد و بيماري شما مرتفع شود. 
مثل بنا يا طرح ساختماني كه خود را براي ساخت يا 
مرمت دست يك معمار هنرمند سپرده است خودتان 
را به دست طبيعت بس��پاريد، آنجا باشيد و آگاهانه 
حضور داشته باشيد تا آن مرمت ها و جراحي ها روي 
روان شما صورت گيرد. تا آنجا كه مي توانيد از حواس 
خود كمك بگيريد تا ذهن، شما را جاي ديگري نبرد. 
مثًا وقتي كنار دريا مي رويد بر حس شنوايي خود 
مي توانيد تمركز يابيد، ص��داي موج هايي كه جلو 
مي آين��د و در ادامه مي ش��كنند مي تواند ش��ما را 
همچنان در اتصال با طبيعت نگ��ه دارد. از حواس 
امسه خود بهره ببريد و بدون كفش روي ماسه هاي 
نرم ساحل راه برويد، از بينايي تان بهره ببريد و نگاه 
كنيد كه اگرچه همه موج ها شبيه به هم هستند، اما 
در واقع هيچ موجي دقيقاً شبيه موج ديگري نيست 
و هر لحظه دريا امضاي تازه اي روي موج ها مي گذارد، 
همچنان كه درخت روي هر برگ خود امضايي تازه 
و متفاوت گذاشته است. درك عميق اين تازگي در 

تازه شدن حال انسان هم اثرگذار است. 

 تجرب�ه زندگي بدون ه�راس از تغيير 
شكل ها

در جنگل متوجه مي شوم كه زندگي و 
مرگ كن��ار هم چقدر مس��المت آميز 
همسايگي مي كنند، بدون اينكه ترس، 
واهمه و اضطرابي در ميان باشد. درخت 
پير خش��ك مي شود، مي ش��كند و به 
زمين مي افتد و آرام آرام ش��روع مي كند به تجزيه 
ش��دن و دوباره به همان خاكي برمي گردد كه از آن 
برخاسته است. مي بينيم كه در جنگل، تغيير شكل ها 
رانده نمي شود، بلكه به آغوش كشيده مي شود. در 
جنگل هراس��ي از تغيير ش��كل وجود ندارد، چون 
موجودات ه��ر آن با آن چيزي كه هس��تند زندگي 
مي كنند، اگر كودكند با كودكي شان هستند و اگر 
جوان هستند با جواني شان هستند و اگر كهنسالند 
با آن پيري و فرتوتي هستند و در برابر اين تغييرات 
مقاومت نمي كنن��د. نه درخت پي��ر تاش مي كند 
دوباره به جواني برگردد و نه درخت جوان مي هراسد 
كه يك روز پير مي شود، چون اين ترس آنها را از آن 

بودن حقيقي جدا مي سازد. 

 »هيچ فشاري« در طبيعت براي »شدن« 
وجود ندارد

وقت��ي در طبيعت دقيق ن��گاه كنيد 
مي بيني��د كه »هي��چ فش��اري« در 
طبيعت براي »ش��دن« وجود ندارد 
چون هم��ه چيز ب��ر »م��دار بودن« 
مي چرخد. البته رشد وجود دارد، غوره 
رشد مي كند و از ترشي به شيريني مي رسد. درخت 
رشد مي كند و از يك نهال كوچك و ظريف به يك 
درخت پهناور تبديل مي شود اما رشد يك چيز است 
و فشار براي بزرگ بودن چيزي ديگر. گل كوچك كه 
در گوشه اي از جنگل روييده همان قدر اهميت دارد 
كه ي��ك درخت بس��يار بزرگ و كس��ي به كس��ي 
فخرفروشي نمي كند. هيچ وقت آن گل كوچك در 
مقام مقايسه با درختان پهناور برنمي آيد وگرنه آن 
گل كوچك را افس��رده حال مي ديدي��م. وقتي در 
طبيعت درنگ مي كنيد مي بينيد يك رهاشدگي در 
اجزاي طبيعت در جريان است. هر كسي آمده است 
كار خ��ود را بكند. باد نمي گويد من جنگل باش��م، 
مي آيد و از س��ر درختان عبور مي كن��د و مي رود. 
جنگل هم فكر نمي كند ك��ه مثًا كاش به جاي باد 
بودم. در واقع شما در طبيعت چيزي به نام »كاش/ 
حسرت« را نمي بينيد، بنابراين غمي هم وجود ندارد. 
غم كجا زاده مي ش��ود؟ كاش اينطور نمي ش��د. اما 
طبيعت نمي گوي��د »كاش«، طبيع��ت آنچه را كه 

هست زندگي مي كند. 
از طرف ديگر طبيعت به ما ي��اد مي دهد كه چطور 
مي تواند هر چيزي در جاي خود به كار گرفته شود. 
چطور مي شود يك كار تيمي بي نقص را به ثمر رساند. 
در طبيعت اگر دقت كنيم مي بينيم كه يك مجموعه 
پروژه اي را پيش مي برد و پروژه رشد يك پروژه تيمي 
است نه فردي، مثًا درست است كه يك درخت رشد 
مي كند يا ميوه اي مي رسد، اما آن درخت يا آن ميوه 
ماحصل همكاري مجموعه اي به نام نور، هوا، گرما، 
س��رما، خاك و آب و... اس��ت. درواقع طبيعت به ما 
مي گويد حال خوب در يك شكل وسيع تر بستگي به 
درك و همكاري متقابل دارد، اتفاقي كه گاه به ندرت 
در جوامع انساني روي مي دهد، از اين روست كه ما 

تمايل به گريز از اين روابط داريم.

 كاردشتی كه ويادشت شد
حدود 10 سال پيش بود. ما تعريف كاردشت 
را بسيار ش��نيده بوديم و مي گفتند كه چنين و 
چنان اس��ت. يك روز دل مان را به دريا زديم و 
رفتيم كاردشت را ببينيم اما كاردشت آن قدر 
بزرگ ش��ده بود كه اجازه نمي داد كاردشت را 
ببينيم. يعنی اولين بار كاردش��ت فرض كنيد 
چند خانه روستايی بوده است. روستاييانی در 
آنجا زندگی مي كردند و هر آنچه بود طبيعت و 
درخت و جنگل و مناظر طبيعی مسحوركننده 
بود. يك آدم شهری بلند ش��ده بود و رفته بود 
كاردشت و ديده بود كه چقدر اين كاردشت 
زيباس��ت. اين آدم ش��هری به اندازه كافی پول 
و نف��وذ و امكانات هم داش��ته اس��ت. رفته بود 
50 درخت را قطع كرده و ي��ك ويای زيبا در 
اين كاردش��ت س��اخته بود. هفته بعد افتتاح 
اين ويا اين آدم بانفوذ و پول��دار رفقايش را به 
ويايش دعوت كرده بود و رفقايش هم به ويا 
آمده و از ديدن مناظر طبيعی كاردشت حيرت 
كرده بودند و به آن آدم بانفوذ گفته بودند ما هم 
هس��تيم. يعنی ما هم مي خواهيم. خاصه آنها 
هم بسته به نفوذشان هر كدام 50 تا 100 درخت 
ديگر را هم قطع كرده بودند و وياهايش��ان را 
ساخته بودند. يك س��ال بعد وقتی مي رفتی به 
كاردش��ت مي ديدی كه كاردشت تبديل به 
ويادشت شده است و ويادش��تی ها به دنبال 
اين هستند كه چه زمانی يك آخر هفته گيرشان 
مي آيد تا بروند يك جای دور طبيعت را ببينند. 
حاا همان ويادش��تی هايی كه نف��وذ بااتری 
دارند اين بار در يك جای ديگر همين پروژه را 
جلو مي برند. يعنی يك جای بك��ر ديگر را پيدا 
مي كنند و وياهای ديگری در آنجا مي سازند. 
بعد روز افتتاح ويا، رفقا و دوست هايش��ان هم 
مي آيند و مناظر بكر آنج��ا را مي بينند و چون 
آنها هم دل دارند دل ش��ان مي خواهد آنها هم 
ويا داشته باش��ند و به اين ترتيب اين تسلسل 
ادامه پيدا مي كند. تا كی؟ تا زمانی كه طبيعت 

نابود شود.
 در جهنم را چه كسانی باز مي كنند؟

حاا اجازه بدهيد اين داستان را به اول برگردانيم. 
به آنجا كه يك آدم شهری مي رود به كاردشت 
و به آن همه منظره طبيعی ن��گاه مي كند و به 
وجد مي آيد. پول و منابع هم دارد ولی به صورت 
نوه خودش نگاه مي كند. انگار كه دارد آينده را 
مي بيند. زبانه ای در درون او شعله ور مي شود كه 
اينجا اگر بش��ود آدم يك ويا بسازد نمي ميرد 
ولی آن من عاقل او مي گويد خ��ودت را فريب 
ن��ده، آدم اينجا هم مي مي��رد. وانگهی تو امروز 
اينجا يك ويا بس��ازی پس��ر عم��ه ات خبردار 
شود از تو صاحب نفوذتر و پولدارتر است. او هم 

مي آيد اين جا ويا مي س��ازد. فانی هم كه ما 
دس��ت در دماغ مان كنيم انگار كه دوربين های 
مداربسته اش همه جا نصب ش��ده زود خبردار 
مي شود و او هم دوست دارد اين جا صاحب ويا 
شود. آن مرد ش��هری به آن درختان و به آوای 
پرندگان نگاه مي كند، به آن نس��يم خنكی كه 
از سرش��اخه های درختان عبور مي كند، به آن 
مه زيبا خيره مي شود، به آن صدای خروس كه 
اول صبح در روس��تا پيچيده است و با خودش 
مي گويد لعنت به من اگ��ر دِر جهنم را به روی 

اينجا باز كنم.
اجازه بدهيد به آدم هايی فكر كنيم كه خريدنی 
نيستند. آدم های اصيلی كه رشوه پذير نيستند، 
آدم هايی ك��ه در ادارات مختلف ب��ا پول اندك 
كار مي كنند، اما اجازه دست اندازی به طبيعت 
را نمي دهند. ف��رض كنيم در هم��ه ادارات ما 
آدم هايی باشند كه نش��ود تحت هيچ شرايطی 
آنها را خريد، نه ش��عاری و منافق گونه كه واقعاً 
اخاق مدار باشند، به منافع جمعی و منافع ملی 
فكر كنند، به حق الناس نگاه كنند، آنها به اين كه 
طبيعت حق نسل های فرداست نگاه كنند. اجازه 
بدهيد كه فكر كنيم آن آدم ش��هری ذی نفوذ و 
ثروتمند دِر جهنم را به روی خودش باز مي كند 
اما ادارات و سازمان و نهادهای ما به هيچ عنوان 
اجازه نمي دهند ك��ه او طبيعت را تصرف كند و 
به خاطر ويايش درختان را قطع كند. آن آدم 
ذی نفوذ از اين اداره ب��ه آن اداره مي رود تا اين 
رئيس يا معاون را بخرد و وسوسه ش��ان كند اما 
آن آدم ها خريدنی نيستند، بنابراين طبيعت هم 

نفس مي كشد.
 فكر مي كنيم تخم دوزرده هستيم

ما چرا طبيعت را از نفس انداخته ايم؟ به خاطر 
اين كه فكر مي كنيم ما تخم دوزرده و متفاوت 
هس��تيم. به خاطر اين كه فك��ر مي كنيم چون 
پول داريم مي توانيم صاحب همه چيز باش��يم، 
اما گمان نمي كنيم كه اي��ن حس تخم دوزرده 
بودن ماس��ت كه اين همه ويرانی را به بار آورده 
است. فكر نمي كنيم كه كار ما در ساختن ويا 
در مناطق بكر ب��ا كار بچه ای كه وقتی ش��اخه 
گلی را مي بيند مي خواهد از ريش��ه بكند هيچ 
فرقی ن��دارد. اگر آن كار بچگانه اس��ت اين كار 
بچگانه تر است. چطور مي ش��ود كه ما بچه مان 
در يك مهمانی گل ميزبان را از ريش��ه بكند و 
بياورد جلوی ما، سرخ و سفيد مي شويم و كلی 
احساس ش��رمندگی مي كنيم و از ميزبان عذر 
مي خواهيم و بچه م��ان را دعوا مي كنيم كه چرا 
اين كار احمقانه را انجام داده است، اما وقتی ما 
اين همه درخت را از ريشه برمي كنيم احمقانه 
نيس��ت؟ جلوی ميزبان خجالت نمي كشيم كه 

اين همه درخت را از ريشه برمي كنيم.
اگر كمي  منص��ف بوديم مي ديديم كه افس��ار 
نفس ما پاره شده اس��ت، چه آن كسی كه پول 
و نف��وذ دارد و طبيعت را وي��ران مي كند و چه 
آن كه خريدنی و به راحتی قابل خريد و فروش 
اس��ت و هر دو در كنار هم قرار مي گيرند تا اين 
همه ويرانی در طبيعت ش��كل بگيرد. اگر كمي  
تأمل مي كرديم، مي ديديم همه ما مصداق آن 
ابيات س��عدی هس��تيم كه: »يكی بر سر شاخ، 
بن می بريد/ داوند بستان نگه كرد و ديد/ بگفتا 
گر اين مرد بد می كند/ نه با من كه با نفس خود 
می كند« اگر دقت كنيم خواهي��م ديد كه اين 
ريشه درختان نيس��ت كه ما از جا برمي كنيم. 
ما در واقع داريم ريش��ه خودمان را مي كنيم. ما 
طبيعت را عريان نمي كنيم، ما خودمان را از همه 
فضايل اخاقی و انس��انی عريان مي كنيم، اين 
جانداران نيستند كه در طبيعت مجبور به كوچ 
مي شوند يا جان مي دهند، اين ما هستيم كه از 
نور به ظلمات كوچ مي كنيم و روح انسانی است 

كه در ما جان مي دهد و به ميرايی مي رود.

طبيعت از تخم دوزرده بودن ما به ستوه آمده است!
کاردشت هایی که با خودخواهی ما 

ویادشت مي شود

سبك رفتار

م�ا چ�را طبيع�ت را از نف�س 
انداخته ايم؟ به خاطر اين كه فكر 
مي كنيم ما تخم دوزرده و متفاوت 
هس�تيم. به خاط�ر اين ك�ه فكر 
مي كنيم چون پول داريم مي توانيم 
صاحب همه چيز باشيم، اما گمان 
نمي كنيم كه اين حس تخم دوزرده 
بودن ماست كه اين همه ويرانی را 
به بار آورده اس�ت. فكر نمي كنيم 
ك�ه كار م�ا در س�اختن وي�ا در 
مناطق بكر با كار بچه ای كه وقتی 
ش�اخه گلی را مي بيند مي خواهد 
از ريش�ه بكند هيچ فرق�ی ندارد

سبك فراغت

تماس واقعي با عناصر طبيعت مي تواند انرژي حيات را دوباره به جان ما برگرداند

»طبيعت« حال ما را خوب مي كند چون نقاب ندارد

 آيدين تبريزی
در خيابان قدم مي زنم و به آثار هنری كه شهرداری از درختان خشكيده آفريده است 
نگاه مي كنم. ظاهراً زيبا هس�تند. اين درختان بی بار و برگ و شاخه در واقع تنه های 
درختانی هستند كه خشكيده اند. حاا شهرداری آنها را رنگ كرده است و تكه های 
كوچك كاشی را به تنه آنها چس�بانده و منجوق دوزی شان كرده و باای سرشان هم 
برای اين كه ما از ديدن س�ر بی كاه مانده درخت غمگين نشويم انه مثلثی پرنده را 
چسبانده است تا ما متوجه نش�ويم كه يك درخت ديگر هم در اين شهر غيب شده 
است. در واقع ما از عناصر زيبايی برای پوشاندن يك زشتی استفاده كرده ايم. اما سؤال 
اين است كه آيا اين كار و رفتار قابل دفاع است؟ ما به جای اين كه اجازه ندهيم درختان 
خشك شوند مي آييم درختان خشك شده را تزئين مي كنيم. مثل قبايل كشوری كه 
مي آيند در يك روز خاص اسكلت مرده هايشان را از قبر بيرون مي كشند، كت و شلوار 

تن شان مي كنند تا مرده هايشان هم در آن روز در كنارشان باشند!

وقتي در طبيعت دقيق نگاه كنيد مي بينيد 
ك�ه »هي�چ فش�اري« در طبيع�ت براي 
»ش�دن« وجود ندارد چون هم�ه چيز بر 
»مدار بودن« مي چرخد. البته رشد وجود 
دارد، غوره رش�د مي كند و از ترش�ي به 
شيريني مي رسد. درخت رشد مي كند و 
از يك نهال كوچك و ظريف به يك درخت 
پهناور تبديل مي ش�ود اما رشد يك چيز 
است و فشار براي بزرگ بودن چيزي ديگر

 چرا طبيعت ما را آرام مي كند؟
حتي اگر ما آگاه نباشيم و به ش��كل يك عادت حضور در طبيعت را تجربه كنيم 
يعني واقعاً آن گونه كه بايد و شايد آن حالت رازگونگي طبيعت را لمس نكنيم و 
مثًا از حضور در جنگل فقط جوجه كباب و آتش روشن كردن و بگو و بخندها و 
صداي موزيك ماشين براي ما برجسته شود و در شكوه يك درخت يا حتي يك 
برگ يا حشره حيران نشويم و در زيبايي يك طلوع يا غروب از پشت دريا مبهوت 

نمانيم، اما در طبيعت چيزي وجود دارد كه ما را آرام مي كند. بي قرارترين و ناخوش ترين 
آدم ها هم وقتي به دريا نگاه مي كنند انگار دلشان آرام مي شود. وقتي در زيبايي باشكوه 
جنگل در بازي مه با سرشاخه هاي درختان خيره مي شوند، وقتي به غروب و طلوع آفتاب 
نگاه مي كنند، حتي اگر در آن نگاه كردن صداي ذهن و محاسبات شهر هم تداخل هاي 
بسياري را انجام دهد بي بهره نمي مانند و هماني نيستند كه در يك چارديواري هستند. با 

اين همه باز سؤال اين است كه در طبيعت چه چيزي وجود دارد كه ما را آرام مي كند؟

 طبيعت ماسك نمي زند و نقش بازي نمي كند
نس��بت ها، قواعد و قانون هايي كه در طبيعت 
وجود دارد اعتماد ما را به طبيعت جلب مي كند، 
نسبت هايي كه شما مي توانيد روي آنها حساب 
باز كني��د، در حالي كه اين تناس��ب ها گاه در 
روابط انساني وجود ندارد و حال آدم ها را خراب 
مي كند. مثًا ش��ما مي خواهيد برويد خري��د اما مطمئن 
نيستيد كه بازار رفتار منصفانه اي با شما خواهد داشت يا نه. 
آيا در بازار كااي اصل را به ش��ما خواهند فروخت يا به نام 
اصل جنس تقلبي نصيبتان خواهد ش��د؟ اين ترديدها در 
روابط ما با ديگران وجود ندارد؟ مي خواهيد با خواستگارتان 
روبه رو ش��ويد، اما اطمين��ان خاطر نداريد ك��ه آيا او خود 
واقعي اش را نشان خواهد داد، يا نه، با ده ها و صدها ماسك 
جلو خواهد آمد. مي خواهيد يك شيشه عسل به قيمت 100 
هزار تومان بخريد و فروش��نده قس��م مي خورد كه عسل 
طبيعي اس��ت اما نمي دانيد واقعاً به آن قس��م و برچسب 
مي توانيد اعتم��اد كنيد يا نه. مي خواهيد با يك ش��ركتي 
قرارداد ببنديد اما نمي دانيد كه شركت مقابل در نهايت به 
تعهدات خود پايبند خواهد بود يا نه. اين نگراني ها در روابط 
انس��اني از كجا مي آي��د؟ از اين جا ك��ه ما باره��ا و بارها با 
انسان هايي مواجه شده ايم كه آنچه نشان مي دهند نيستند 
يا حتي خودمان در زمره همين انسان ها هستيم. در واقع 
بس��ياري از آدم ها به جاي اينكه يك من باش��ند بسته به 
موقعيت هاي مختلف ده ها و صدها و هزاران من هستند و 
مي توانند به راحتي نقش بازي كنند، مثل بازيگري كه در 
كمد لباس هايش انواع ماسك ها را دارد و مي تواند به راحتي 
در قالب آن ماسك ها فرو برود، اما ما عميقاً در طبيعت حس 
مي كنيم كه با يك پديده بدون ماسك مواجه هستيم. يعني 
اگر چيزي زبر است مي دانيم كه با لمس ما نرم نخواهد شد 
و اگر چيزي نرم اس��ت با لمس ما زبر نخواهد شد. اگر يك 
مولتي ميلياردر در برابر دريا بايستد دريا با او همان خواهد 
بود كه با كسي كه يك اسكناس هزار توماني هم در جيب 
ندارد. سلطان و گدا براي او فرق نمي كند. اينطور نيست كه 
دريا ب��راي آن مولتي ميلي��اردر فرش قرمز په��ن كند يا 
موج هاي ويژه و صداهاي خاص را براي او كنار بگذارد و مثًا 
به آن آدم بيچاره كه مي رسد موج هايش را جمع كند يا گدا 
را بيرون كند. جنگل هم اينگونه است و دشت هم اينگونه 
است. شما عميقاً حس مي كنيد كه هيچ كدام از اين پديده ها 
ماسك بر چهره نمي زنند. اين است كه شما وقتي به طبيعت 
مي رويد مي توانيد خودتان را رها كنيد و نيازي نداريد كه 
براي دريا نقش بازي كنيد در حالي كه در روابط شهري ما 
اغلب در حال نقش بازي كردن هس��تيم و خود واقعي مان 
نيس��تيم. يعني جلوي رئيس��مان كه هس��تيم يك طور 
مي نش��ينيم و رفتار مي كنيم كه با نشس��ت و برخاست با 
همكارمان فرق مي كند و اگر بدانيم رئيسمان عزل شده و 
ديگر كاره اي نيست رفتارمان با او دوباره عوض مي شود، اما 
طبيعت اينگونه نيست، براي اينكه به تجربه براي ما ثابت 
ش��ده كه طبيعت نقش بازي نمي كند، يعني اگر رود است 
فقط رود است و صدايش و قواره هايش و اندازه اش به همان 
رود مي خورد و اگر دريا اس��ت فقط درياست و صدايش و 

اندازه اش و قواره هايش به يك رود مي خورد. 

وقتي در جنگل حضور پيدا مي كنيد نگاه كنيد كه چگونه برگ ها 
در پيوس��تگي با هم مجموعه اي بزرگ را ش��كل داده اند. يك 
جنگل در واقع يك برگ است چون يك برگ در درون خود يك 
جنگل را دارد و يك جنگل به آن بزرگي در واقع يك برگ بيشتر 
نيس��ت، چون اگر همين يك برگ از موجوديت جنگل گرفته 
شود و برگ نباشد جنگل هم نخواهد بود. وقتي من متوجه شوم كه جنگل به 
آن بزرگي در واقع يك برگ است احتمااً به اين نتيجه مهم در زندگي خواهم 
رسيد كه من يك گام بيشتر نيستم و زندگي يك لحظه بيشتر نيست، آن هم 
همين گام و همين لحظه است، چون اگر دقيق نگاه كنيم متوجه مي شويم كه 
زندگي هميشه در اين گام و در اين اكنون وجود دارد و اگر اين گام و اين اكنون 

و اين لحظه نباشد در واقع زندگي اي هم وجود ندارد. 

تمرين تنيدگي 
كثرت و وحدت 
در طبيعت
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تدبير تعديل مهريه در برابر سرکشي سکه!
در آخرین اقدام، مجلس طرحي را در دستور کار قرار داده که مطابق آن ۱۴ سکه به عنوان معيار محاسبه مهریه در محاکم قضایی تعيين شود

88498440سرويس اجتماعي

پيش بينی شده رئيس دستگاه قضا می تواند 
با ص�دور مجوز ب�رای اف�رادی ک�ه به دليل 
مهری�ه در زندان هس�تند به تناس�ب تورم 
و درآمد آنه�ا، پرداخ�ت مهری�ه را تعدیل 
کند. همچنين در این طرح پيش بينی ش�ده 
افرادی ک�ه می خواهن�د در آین�ده ازدواج 
کنند با توجه به ش�رایط فعلی ۱۴ سکه بهار 
آزادی را به عن�وان مهری�ه در نظ�ر بگيرند 
 که ای�ن جایگزین م�اده 29 قان�ون حمایت 

خانواده می شود

از طرح همسان س��ازي مهريه با درآمد گرفته تا کاهش سقف مهريه 
تدابيري است که نتايج همفکري قوه قضائيه، ستاد ديه و مجلس بوده 
اس��ت. حاا هم در آخرين اقدام مجلس طرحي را در دستور کار قرار 
داده که مطابق آن ۱۴ سکه به عنوان معيار محاسبه مهريه در محاکم 
قضايی تعيين شود. اين طرح اما موافقان و مخالفاني را در برابر خود 
به صف کرده است؛  موافقاني که نگران آسيب هاي اجتماعي ناشي از 
رشد آمار زندانيان هستند و مخالفاني که در اين بين به حفظ حق و 

حقوق زنان هم توجه دارند.
آن طور که ابوالفضل ابوترابی، عضو کميسيون قضايی و حقوقی مجلس 
شورای اس��امي  مي گويد چندين هزار نفر به دليل بدهی مهريه در 
زندان هس��تند به همين دليل نمايندگان به دنبال اين هستند که با 

تدوين طرحی تعداد زندانيان مهريه کاهش يابد.
  طرح مجلس براي کاهش مهریه خانم ها

عضو کميس��يون قضايی و حقوقی مجلس درباره اين طرح اين گونه 
توضيح داده اس��ت: در اين طرح پيش بينی شده رئيس دستگاه قضا 
می تواند با صدور مجوز برای افرادی که به دليل مهريه در زندان هستند 
به تناسب تورم و درآمد آنها، پرداخت مهريه را تعديل کند. همچنين در 
اين طرح پيش بينی شده افرادی که می خواهند در آينده ازدواج کنند 
با توجه به شرايط فعلی ۱۴ سکه بهار آزادی را به عنوان مهريه در نظر 

بگيرند که اين جايگزين ماده 29 قانون حمايت خانواده می شود.
وی درباره نح��وه دريافت اين مي��زان مهريه در محاک��م قضايی هم 
مي گويد: اگر خانمی برای دريافت ۱۴ سکه به محاکم قضايی مراجعه 
کند می تواند به طور مستقيم به اجرای احکام دادگستری مراجعه کند 
و فرآيند دادرسی حذف می ش��ود و اگر مرد از پرداخت مهريه امتناع 

ورزد به مجازات حبس محکوم می شود.
اين نماينده مجلس تأکيد مي کند: در اين طرح ثبت مهريه بيش از ۱۴ 
سکه برای خانم ها محفوظ است و اگر خانمی خواست جدا شود بايد 
آن را در بخش اجرايی سازمان ثبت اسناد و اماک به اجرا گذارد تا مرد 
ممنوع الخروج و از برخی خدمات اجتماعی محروم ش��ود، اما زندانی 

نمی شود تا مهريه را بپردازد.
  حداکثر توان پرداخت زندانيان مهریه

ريشه هاي طرح مجلس براي کاهش مهريه قابل پيگيري در محاکم 
قضايي را بايد در اتفاقات چند ماه اخير و رش��د بي سابقه قيمت سکه 

پيدا کرد. 
در شش ماهه سال جاری، تعداد محکومان مهريه، رشد ۴۰ درصدی 
داشته اس��ت. بحران به جايي رس��يد که رئيس قوه قضائيه ۱۴ مهر 
با صدور بخش��نامه ای به رؤس��ای کل دادگستری ها دس��تور داد تا 
پرونده های مرتبط با پرداخ��ت مهريه را به صورت خ��ارج از نوبت و 
بدون تعيين وقت رس��يدگی به همراه درخواست تعديل محکومان، 

بررسی کنند.
ديدار هيئتی از دادس��تانی ته��ران با محکومان پرداخ��ت مهريه در 
زندان های اس��تان تهران به ارائه پيش��نهادهای متفاوت در رابطه با 
پرداخت مهريه منجر ش��د. در اين ديدار، وضعيت پرداخت مهريه و 
مهلت تأديه بررسی و مشخص شد: ۸۶ درصد  توانايی پرداخت اقساط 
تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در ماه،  از ۵۰۰ تا يک ميليون ۱2/۵ درصد و 
از يک ميليون به باا نيم درصد عنوان شد و در واقع محکومان زندانی 

حداکثر پولی که می توانند پرداخت کنند، يک ميليون تومان است.
معاون رئيس قوه قضائيه در رابطه با تأثير نوسانات اقتصادی بر وضعيت 
پرداخت مهريه از سوی محکومان مشمول مي گويد: بر اساس عرف 
در کشور مهريه برای اينکه ارزش خود را در سال های پس از ازدواج 
حفظ کرده و زن را تأمين کند، از طريق س��که تأمين می شود. وقتی 
قيمت سکه عوض شد، تعادل و بعد مالی و عقد نکاح تغيير کرد. برخی 
از خانم ها اعمال حق خواستند که همين مسئله باعث شده برخی از 

مردان دچار عسر و حرج شوند.

به گفته رئيس کل دادگاه های عمومی و انق��اب تهران هم اکنون با 
افزايش قيمت سکه طای بهار آزادی آمار پرونده های دعاوی خانواده 
افزايش پيدا کرده و فقط در تهران طی چهار ماه نخس��ت امس��ال با 
افزايش 2۶۰ درص��دی پرونده های تعديل پرداخت اقس��اط مهريه 
مواجه بوده ايم. بنا بر اعام مديرعامل ستاد ديه کشور بر اساس آخرين 
آمار هم اکنون ۴۱9۰ زندانی مهريه در زندان های کش��ور هستند که 

اين رقم طی سه سال دو برابر شده است.
اسداه جوايي مديرعامل ستاد ديه هم در اين باره گفته بود: معيار 
۱۱۰ س��که که در قانون آمده اس��ت با توجه به وضعيت اقتصادی و 
معيشتی مردم همخوانی ندارد و به همين دليل با همکاری نمايندگان 

مجلس در حال بازنگری در اين موضوع هستيم.
همه اينها در کنار يکديگر منتج به اين شد که وقتي اوضاع اقتصادي از 
کنترل خارج شده تنها راهکار باقي مانده براي کاهش زندانيان مهريه 

کاهش سقف مهريه براي پيگيري قضايي تا ۱۴ سکه است.
  محاسبه مهریه به نرخ زمان عقد 

معصومه ابتکار مع��اون رئيس جمهوری در امور زن��ان و خانواده در 
واکنش به طرح هاي مطروحه درباره کاهش سقف مهريه معتقد است: 
در بازنگری قانون مهريه بايد عدالت و تعادلی که مد نظر شرع است در 

نظر گرفته شود چراکه مهريه پشتوانه زنان است.
به گفته وي مهريه در س��نت و در موازين ش��رعی ما به عنوان يکی 
از ش��روط عقد و يکی از الزاماتی اس��ت که خانواده ها ب��رای ازدواج 

فرزندانش��ان مورد توجه قرار مي دهند. عاوه بر اين مهريه در قرآن 
کريم به عنوان نش��انی از صداقت همسر اس��ت و به آن صداق گفته 
می ش��ود که از اين زاويه مهريه يک پايه مهم برای تش��کيل خانواده 

تلقی می شود.
معاون رئيس جمهوری در امور زنان و خانواده ضمن اظهار تأس��ف از 
رقابت ها و چشم و هم چش��می های خانواده ها تأکيد مي کند: همين 
مسائل موجب شده تا مهريه شکل ناس��المی به خود بگيرد به طوری 
که حتی عدد و رقم آن عجيب ش��ده است. اين موضوع در بسياری از 
خانواده ها موجب ش��ده مردان مهريه های س��نگينی را بپذيرند و با 
مشکل مواجه شوند در حالي که اصل مهريه، انسانی و اخاقی است اما 
نحوه ای که از سر ناآگاهی مورد بهره برداری طمع ورزانه قرار می گيرد 

نادرست است.
معاون رئيس جمهوری در امور زنان و خانواده تأکيد مي کند: با توجه 
به اينکه زندگی مشترک برای زنان دارای سختی ها و فشارهايی است، 
مهريه يک نوع پشتوانه اس��ت و برای زنان طرفيت دارد و در مواردی 
ممکن است بازدارنده باشد و مانع طاق و سوءاستفاده های ديگر در 
خانواده شود؛ بنابراين برای بازنگری در مهريه بايد اين جنبه ها را در 

نظر گرفت.
پيش��نهاد خانم معاون در اين زمينه اما محاس��به مهري��ه بر مبنای 
قيمت سکه زمان عقد است و مي گويد: در مورد مهريه صحبت هايی 
شده اس��ت، اما با اين حال هنوز قانون تغيير نکرده است، به نظر من 
ايده آل ترين سطح تغيير قانون مهريه اين است که بايد سکه به قيمت 
روزی که مهريه تعيين می ش��ود )تاريخ عقد(، داده شود. نبايد تغيير 
قيمت سکه بار س��نگينی بر دوش خانواده ها بگذارد. راهکار منطقی 
تغيير قوانين مهريه تعديل آن است، چراکه تغيير شديد قيمت سکه 
قابل محاس��به نيس��ت. نمی خواهم در مورد موضوع تنصيف اموال 

اظهارنظر کنم.
  شتاب زده عمل نکنيم !

علی کرد عضو کميس��يون اجتماعی مجلس اما با محاسبه مهريه بر 
مبنای قيمت سکه زمان عقد مخالف است و مي گويد: تعيين مهريه 
به منظور تضمين امنيت خانم ها يکی از اصول انسانی است که نبايد 
به راحتی از کنار آن گذش��ت، ضمن اينکه هر اندازه مهريه خانم ها را 
بااتر ببريم قطعاً ارزش اجتماعی متضمن آرامش آنها را ارتقا داده ايم، 
از سوی ديگر مهريه تنها اهرم فش��ار برای بقای خانواده ها و توجه به 

منزلت خانم ها است.

از نگاه وي نحوه محاس��به مهريه نبايد به گونه ای باش��د که مردها از 
اين حق برخوردار ش��وند که در هر شرايطی به راحتی همسران خود 
را رها کرده يا طاق دهن��د. کرد تأکيد مي کند: بی ترديد محاس��به 
مهريه بر مبنای قيمت س��که زمان عقد با وجود مشکات اقتصادی 
موجود اقدامی برخاف منطق، قانون، وجدان و شرع است، بنابراين 
در کميسيون اجتماعی بايد اين موضوع به گونه ای مطرح شود که از 

جايگاه و حقوق خانم ها که در رأس خانواده ها قرار دارند، دفاع شود.
اين نماينده مجلس تأکيد مي کند: قطعاً محاسبه مهريه بايد بر مبنای 
اقدامی کارشناس��انه صورت بگيرد و نبايد در اين زمينه ش��تاب زده 
عمل شود تا به نتيجه ای منتهی ش��ود که آرامش خانواده ها را دربر 

داشته باشد.
حسن لطفي ديگر عضو کميس��يون اجتماعي مجلس نيز با تأکيد بر 
اينکه از موافقان ساماندهي مهريه است در عين حال مي گويد:  معتقدم 
بايد درباره موضوع مهريه اقدامات کارشناسی شده ای انجام شود با اين 
تفس��ير که حقوق زنان هم بايد در اين رابطه حفظ شود و ساماندهی 
موضوع مهريه نبايد به گونه ای باشد که بهانه ای برای سوءاستفاده گران 
ش��ود تا افرادی که ميلی به ادامه زندگی ندارند به بهانه سهل بودن 

پرداخت مهريه اقدام به جدايی کنند.
سلمان خدادادي رئيس کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسامی 
اما معضل ش��دن مس��ئله مهريه را ناش��ي از کم کاري دستگاه هاي 
فرهنگي مي داند و با انتقاد از بی توجهی دستگاه های فرهنگی نسبت 
به اشاعه اين فرهنگ اشتباه در کشور تأکيد مي کند: تاکنون نهادهای 
فرهنگی در اين رابطه قصور داش��ته اند که نتيجه آن تعيين مهريه بر 
مبنای س��ال ميادی و شمسی تولد فرد بوده اس��ت و در مقابل اين 
بدعت گذاری اشتباه پيوسته دس��تگاه های فرهنگی سکوت کرده اند 
و حتی رسانه ملی با اين س��طح از کارمند و بخش های مختلف گامی 
در جهت فرهنگس��ازی برای ممانعت از ترويج اين فرهنگ برنداشته 
اس��ت، همچنين افراد صاحب تريبون نيز در اين مورد روش��نگری 
نکرده اند، تا جايی که در شرايط کنونی خانواده های مذهبی هم با اين 
مشکل مواجه شده اند، بنابراين اشاعه اين فرهنگ اشتباه در جامعه 
محصول بی توجهی دس��تگاه های فرهنگی بوده که گريبان جامعه را 

گرفته است.
  هيچ زني تا زماني که مش�کل نداشته باش�د مهریه اش را 

طلب نمي کند
مصطفي اقليما م��ددکار اجتماعي اما از وراي قان��ون به ماجرا نگاه 
مي کند و مي گويد:  با اش��اره به آمار طاق ه��ای توافقی و آمارهای 
انجمن علمی مددکاران اجتماعی ايران بيش از ۷۰ درصد طاق ها 
توافقی اتفاق می افتد و اين در حالی اس��ت ک��ه ۷۰ درصد از زنان 
برای رهايی از وضعيت آش��فته زندگی از حق )مهريه( خود گذشت 

می کنند.
از نگاه وي پيشنهاد پرداخت سکه به نرخ روز عقد از طرف مسئوان به 
هيچ عنوان قانونی و منطقی نيست و دولت ها و مسئوان نمی توانند 
دخالتی در اين موضوع داشته باش��ند چراکه ازدواج يک قرارداد دو 
نفره ميان زن و مرد اس��ت و آنها درباره اين مس��ئله با يکديگر توافق 

مي کنند.
اقليما معتقد اس��ت با توجه به افزايش قيمت سکه به دليل نوسانات 
نرخ ارز، نرخ اقام و هزينه های ديگر نيز افزايش داش��ته و زنان بايد 
بعد از طاق متناسب با نرخ روز مايحتاج زندگی شان را تأمين کنند. 
همچنين زنان مطلقه با عنايت به فضاي فرهنگي جامعه با مشکات 
متعددي دس��ت و پنجه نرم مي کنند و اغلب اوقات يا امکان ازدواج 
مجدد ندارند ي��ا ناگزيرند با مردان مطلق��ه ازدواج کنند در حالي که 
چنين محدوديت هايي براي مردان وجود ندارد. از س��وي ديگر هيچ 
زنی تا زمانی که مشکلی وجود نداشته باشد مهريه خود را از همسرش 

طلب نمی کند.

مهريه پيشکش مرد به زن است
استاد ش��هيد مرتضي مطهري در کتاب نظام حقوق زن در اسام درباره 
مهريه اينگونه مي نويسد: »مرد هنگام ازدواج يک »پيشکشی« تقديم خود 
زن می کند و هيچ يک از والدين حقی به آن پيشکشی ندارند. زن در عين 
اينکه از مرد پيشکشی دريافت می دارد، استقال اجتماعی و اقتصادی خود 
را حفظ می کند. اواً به اراده خود ش��وهر انتخاب می کند نه به اراده پدر يا 
برادر. ثانياً در مدتی که در خانه پدر اس��ت، همچنين در مدتی که به خانه 
شوهر می رود کسی حق ندارد او را به خدمت خود بگمارد و استثمار کند. 
محصول کار و زحمتش به خودش تعل��ق دارد نه به ديگری و در معامات 

حقوقی خود احتياجی به قيمومت مرد ندارد.«
از نگاه استاد، مرد از لحاظ بهره برداری از زن، فقط حق دارد در ايام زناشويی 
از وصال او بهره مند شود و مکلف است مادامی که زناشويی ادامه دارد و از 
وصال زن بهره مند می شود، زندگی او را در حدود امکانات خود تأمين کند.

اسام با پذيرش چنين نگاهي زناشويی را بر اين اساس بنيان نهاده است. در 
قرآن کريم هم آيات زيادی هست که تأکيد مي کند مهر زن به خود زن تعلق 
دارد نه به ديگری. مرد بايد در تمام مدت زناشويی عهده دار تأمين مخارج 
زندگی زن ش��ود و در عين حال درآمدی که زن تحصيل می کند و نتيجه 
کار او، به شخص خودش تعلق دارد نه به ديگری. مهر با حيا و عفاف زن يک 
ريشه دارد. زن به الهام فطری دريافته است که عزت و احترام او به اين است 

که خود را رايگان در اختيار مرد قرار ندهد و به اصطاح شيرين بفروشد.
اس��تاد مطهري در رابطه با فلس��فه مهريه تأکيد مي کند: زن در مرد تأثير 
فراوان داشته است. تأثير زن در مرد از تأثير مرد در زن بيشتر بوده است. مرد 
بسياری از هنرنمايی ها و شجاعت ها و داوری ها و نبوغ ها و شخصيت های 
خود را مديون زن و خودداری های ظريفانه زن اس��ت، مديون حيا و عفاف 
زن است. زن هميش��ه مرد را می س��اخته و مرد اجتماع را. آنگاه که حيا و 
عفاف و خودداری زن از ميان برود و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر ش��ود، 
اول به زن مهر باطله می خورد و بعد مرد مردانگی خود را فراموش می کند و 
سپس اجتماع منهدم می شود. همان قدرت زنانه که توانسته در طول تاريخ 
شخصيت خود را حفظ کند و به دنبال مرد نرود و مرد را به عنوان خواستگار 
به آستان خود بکشاند، مردان را به رقابت و جنگ با يکديگر درباره خود وادارد 
و آنها را تا سرحد کشته شدن ببرد، حيا و عفاف را شعار خود قرار دهد، بدن 
خود را از چشم مرد مستور نگه دارد و خود را اسرارآميز جلوه دهد، الهام بخش 
مرد و خالق عشق او باشد، هنرآموز و شجاعت بخش و نبوغ آفرين او واقع شود، 
در او حس »تغّزل« و ستايشگری به وجود آورد و او به فروتنی و خاکساری و 
ناچيزی خود در مقابل زن به خود ببالد، همان قدرت می توانسته مرد را وادار 

کند که هنگام ازدواج عطيه ای به نام »مهر« تقديم او کند. 
از نگاه استاد مطهري مهر ماده ای است از يک آيين نامه کلی که طرح آن در 
متن خلقت ريخته شده و با دست فطرت تهيه شده است. وي با اشاره به اين 
آيه قرآن کريم »َو آتُوا اَلِنساَء َصُدقاتِِهَن نِْحلًَة« مي نويسد: يعنی کابين زنان 
را که به خود آنها تعلق دارد )نه به پدران يا برادران آنها( و عطيه و پيشکشی 

است از جانب شما به آنها، به خودشان بدهيد.
قرآن کريم در اين جمله  کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است:

اواً با نام »صُدقه« )به ضم دال( ياد کرده اس��ت نه با نام »مهر«. صدقه از 
ماده صدق است و بدان جهت به مهر صداق يا صدقه گفته می شود که نشانه 
راستين بودن عاقه مرد است. بعضی مفسرين مانند صاحب کّشاف به اين 
نکته تصريح کرده اند؛ همچنان که بنا به گفته راغب اصفهانی در مفردات 
غريب القرآن علت اينکه صَدقه )به فتح دال( را صدقه گفته اند اين است که 
نشانه صدق ايمان است. ديگر اينکه با ملحق کردن ضمير )ُهَن( به اين کلمه 
می خواهد بفرمايد که مهريه به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر؛ مهر مزد 
بزرگ کردن و شير دادن و نان دادن به او نيست. سوم اينکه با کلمه »نحله« 
کامًا تصريح می کند که مهر هيچ عنوانی جز عنوان تقديمی و پيشکشی 
و عطيه و هديه ندارد. در اس��ام اين آيين منسوخ شد و پدر زن حق ندارد 
مهر را مال خود بداند، هرچند هدف و منظورش اين باشد که آن را صرف 
و خرج دختر کند. اين خود دختر است که اختيار آن مال را دارد که به هر 
نحو بخواهد مصرف کند. در روايات اسامی تصريح شده که اين گونه مهر 
قرار دادن در دوره اساميه روا نيست. قرآن تصريح می کند که مهر عنوانی 
جز عطيه و پيشکشی ندارد. به عاوه، اسام قوانين اقتصادی خود را آنچنان 
تنظيم کرده که مرد حق هيچ گونه بهره برداری اقتصادی از زن ندارد. در اين 

صورت چگونه می توان مهر را به عنوان قيمت زن ياد کرد؟

اين مطالبه اصًا مطالبه نبود!
انگار رفته رفته درهاي ورزشگاه ها به روي زنان هم باز مي شود و آن طور که 
مازيار ناظمی مدير روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در صفحه شخصی 
خود در توييتر خبر داده، قرار است در بازی برگشت فينال جام باشگاه های 

آسيا جايگاهي براي حضور زنان در ورزشگاه آزادي در نظر گرفته شود.
اينکه آيا حضور زنان در ورزشگاه آزادي براي تماشاي مسابقات فوتبال مردان 
بايد باشد يا خير؟ بحث ما نيست. حتي اگر در برخي بازي ها همانند دربي ها 
با آماده باش اورژانس مواجه باشيم و  آمار مصدوميت و مراجعه به پايگاه هاي 
اورژانس به 3۵۰ نفر هم برسد. احتمااً خانم هايي که قرار است براي تماشاي 

فوتبال مردان به ورزشگاه بروند فکر اين جاي ماجرا را کرده اند. 
اينکه چرا خانم ها براي تماشاي بازي هاي ورزشکاران خانم اين همه مشتاق 
نيستند و دلشان مي خواهد بازي هاي فوتبال آقايان را ببينند هم موضوع 
بحث ما نيست. اصل ماجرا بر سر اين است که آيا اصواً حضور خانم ها در 
ورزشگاه براي تماشاي فوتبال آقايان از کجا آغاز شد و از کي به يک مطالبه 
تبديل شد بحث ماست. شايد تا چند سال پيش هيچ کس چنين موضوعي 
را نشنيده بود يا حتي به آن فکر هم نمي کرد. فهرست چالش هاي زنان را 
که تهيه مي کرديد چنين مطالبه اي حتي از سوي دختران جوان دانش آموز 
و دانشجو هم مطرح نشده بود. مطالبات آنها بيشتر حول محور اشتغال و 
ادامه تحصيل و تسهياتي که در اين مسير نياز دارند سير مي کرد و زنان 
سن و سال دارتر هم به دنبال آن بودند تا شرايط مناسب تري براي اشتغال 
و نقش آفريني به عنوان مادر و همسر داش��ته باشند. مطالباتي همچون 
بيمه زنان خانه دار يا تس��هيات براي مادران شاغل داراي فرزند زير پنج 
س��ال. دولت يازدهم اما وقتي در تحقق وعده هايش به زنان ناکام ماند به 
دنبال راهکاري ب��راي انحراف افکار عمومي  از اي��ن ماجرا بود و به همين 
خاطر موضوع حضور زنان در ورزش��گاه ها به عنوان مطالبه نيمه جامعه 
برجسته سازي شد. اين ماجرا در سال هاي پاياني دولت يازدهم به اوج خود 
رسيد و حاا اين مطالبه در حال به سرانجام رسيدن است تا بدانجا که يک 
بار حضور زنان در استاديوم آزادي براي تماشاي مسابقات مقدماتي جام 
جهاني را داشتيم و حاا بناست تا جايگاهي هم براي آنان در نظر گرفته شود 
و فينال جام باشگاه هاي آسيا را در ورزشگاه آزادي تماشا کنند. حاا شايد 
بيش از همه مسئوان و نمايندگاني که به دنبال تحقق چنين مطالبه اي 
بودند نگران به ثمر رسيدن تاش ها و جريان سازي رسانه اي شان باشند. 
حاا با تحقق اين ماجرا زنان دوباره به ياد مطالبات اساسي شان مي افتند؛ 

 مطالباتي همچون بيمه،  اشتغال و...

مريم زاهدی 

کبري فرشچي 

حکایت گرفت�ن مهریه اي ک�ه روزگاري ن�ه مي دادند و ن�ه مي گرفتند این روزها ب�ه یکي از 
مناقشه برانگيزترین چالش هاي اجتماعي تبدیل شده است. پيشينه دردسرهاي مهریه براي 
مردان از زماني آغاز شد که خانم ها تصميم گرفتند مهریه شان را بگيرند! همين مسئله برخي از 
 مرداني که هنگام ازدواج زیر بار مهریه هاي نجومي  رفته بودند را پشت ميله هاي زندان کشيد. 

این بار اما ماجراي اصلي بر سر سرکش ش�دن افزایش قيمت سکه است. چالش این روزهاي 
مهریه در کنار فرهنگ سازي و مهریه هاي باا به حکایت اوضاع و احوال اقتصادي و کاهش ارزش 
پول ملي بازمي گردد که سکه را باا و بااتر کشيده و حاا مرداني که پيش از این براي پرداخت 
مهریه هاي 500 سکه اي و بيشتر دچار مشکل مي شدند حاا و با سکه حدود 5 ميليون توماني 

براي پرداخت ۱۱0 سکه هم مشکل دارند. روي دیگر این سکه اما زناني هستند که مهریه حق 
شرعي شان محسوب مي شود اما به واسطه التهابات اقتصادي نخستين راه حلي که براي مواجهه 
با رشد سه برابري زندانيان مهریه طي دو سال اخير و به خصوص رشد قابل تأمل این افراد در 
ماه هاي اخير به ذهن دست اندرکاران مي رسد چيزي نيست جز طرح هایي براي تعدیل مهریه. 

زهرا چیذری
  گزارش  

اقدام�ات  مهری�ه  موض�وع  درب�اره  بای�د 
کارشناسی شده ای انجام ش�ود با این تفسير که 
حقوق زنان ه�م باید در این رابطه حفظ ش�ود و 
ساماندهی موضوع مهریه نباید به گونه ای باشد 
که بهانه ای برای سوءاستفاده گران شود تا افرادی 
که ميلی به ادام�ه زندگی ندارند به بهانه س�هل 

بودن پرداخت مهریه اقدام به جدایی کنند
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رهنمود

با استفاده از ظرفیت نخبگان   
مرزهای اکتشاف را توسعه دهیم

  در قرون اخیر، سهم ما در جلو بردن مرزهای 
دانش بسیار کم بوده اس��ت و باید با استفاده از 
ظرفیت باای نخبگان جوان کش��ور، مرزهای 

اکتشاف و دانش جهانی را توسعه دهیم. 
  حضرت آیت اه خامن��ه ای گفتند: جوانان 
باید با مطالعه تاریخ، از دوران تلخ ۲۰۰ س��اله 
قبل از پیروزی انقاب اسامی که به دلیل بی 
اعتنایی به اس��تعداد  ها و نخبگان، کشور دچار 
عقب ماندگی ش��د، مطلع ش��وند و قدر دوران 

کنونی را بدانند. 
بیانات رهبر انقاب در جمع نخبگان – مهر ۹۷

خودرو

فناوری

پنل های خورشیدی سقفی باتری خودرو را شارژ می کنند
یک شرکت خودروس��ازی قصد دارد با 
به کارگیری پنل های خورش��یدی در 
خودروهای برقی و بنزینی باتری های 
خودرو را ۳۰ تا ۶۰ درصد ش��ارژ کند. 
پنل ه��ای خورش��یدی س��قفی را به 
خودروهای برقی و بنزینی خود اضافه 
می کند. این اق��دام در جهت کارآمدی 
بیش��تر خودرو  ه��ا انج��ام می ش��ود. 
یکپارچه سازی پنل های خورشیدی با 
خودرو  ها در مراحل بعدی شامل اضافه کردن سقف های متحرک نیمه شفاف با قابلیت جمع آوری 
انرژی خورش��یدی است. این س��قف های خورش��یدی عاوه برافزایش کارآمدی از انتشار گازهای 
گلخانه ای در طیفی از خودرو  ها می کاهند. به کارگیری این پنل  ها به طور مستقیم باتری را شارژ می کند 
و از حجم کار موتورهای احتراق داخلی )ICE( نیز می کاهد. این فناوری در ۳ مرحله توسعه می یابد. 
در مرحله اول پنل های سیلیکونی خورشیدی به طور انبوه تولید می شوند و روی سقف های استاندارد 
خودروهای هیبریدی به کار می روند. این پنل  ها می توانند روزانه ۳۰ تا ۶۰ درصد یک باتری را شارژ 
 کنند. در مرحله دوم پنل های نیمه شفاف به خودروهای مجهز به موتور احتراق داخلی افزوده می شود.
 پنل  ها باتری اصلی خودرو را شارژ می کنند. در مرحله سوم پنل های خورشیدی در ساختار خودرو 

یکپارچه می شود. 

ابداع بازوبند هوشمند برای تشخیص تشنج های صرع
پژوهش��گران هلن��دی، نوع��ی بازوبند 
هوش��مند اب��داع کرده اند ک��ه می تواند 
حمات ناش��ی از صرع را تشخیص  دهد.  
تش��نج   هایی که هنگام خواب شبانه رخ 
می دهند، می توانند بسیار خطرناک باشند. 
کسانی که به صرع یا مشکات روانی مبتا 
هستند، در یکی از پنج شرایط خطرناکی 
قرار دارن��د که منجر به مرگ می ش��وند. 
پژوهشگران راهی برای تشخیص و واکنش 
به این گونه تشنج   ها یافته اند. آنها نوعی بازوبند هوشمند ابداع کرده اند که می تواند نشانه های تشنج 
شدید را تشخیص دهد و با کسانی که مسئول مراقبت از بیمار هستند، تماس بگیرد.  این بازوبند از یک 
حسگر ضربان قلب و یک حسگر حرکتی تشکیل شده و می تواند عاوه بر تشخیص تکان خوردن ناشی 

از تشنج، ضربان قلب باا و غیرمعمول را نیز شناسایی کند.  
-----------------------------------------------------------------------
تولید پارچه های گرمکن با کمک چاپگرهای ۳بعدی الکترونیکی

پژوهش��گران یک��ی از ش��رکت های 
دانش بنیان چاپگرهای الکترونیکی سه 
بعدی را برای چاپ مدارهای الکترونیکی 
انعطاف پذیر تولی��د کردند و به گفته آنها 
با استفاده از این دس��تگاه عاوه بر تولید 
سنسورهای فش��ار، این محققان موفق 
به ساخت پارچه های گرمکنی شدند که 
استفاده از آن، افراد را از لباس های ضخیم 
در س��رما بی نیاز می کند. علی قره خانی، 
مدیر تحقیق و توسعه این شرکت دانش بنیان طراحی و ساخت انواع ربات   ها را زمینه تحقیقاتی این 
شرکت عنوان کرد و گفت: پرینترهای تولید شده در این شرکت، پرینترهای الکترونیک چاپی است 
که با استفاده از آن می توان مدارهای الکترونیکی را پرینت و تولید کرد. این دستگاه به گونه ای طراحی 
شده است که مدارهای الکترونیکی را نه تنها بر روی بردهای سخت، بلکه می توان بر روی سطوح نرمی 
چون لباس، طلق های کاربردی در خودرو و سنسورهای فشار تولید کرد. ما با استفاده از این قابلیت 
توانستیم گرمکن صندلی خودرو را تولید کنیم، ضمن آنکه سنسور فشار نرم را با فرآیند پرینت، تولید 

کردیم. به گفته وی سنسورهای فشار در وسایل جدید خانگی استفاده می شود.  

پزشکی

ابداع

 امکان تشخیص آلزایمر 
با اسکن ساده چشم

شواهد روز افزون نشان از ارتباط قوی بین بیماری 
آلزایمر و نازک شدن ش��بکیه چشم دارد که بدین 
وس��یله احتمااً می توان با یک اسکن ساده چشم، 

بیماری آلزایمر را در مراحل اولیه تشخیص داد. 
در طول چند سال گذشته، بسیاری از محققان به 
دنبال یافتن راه های شناسایی بیماری آلزایمر در 
مراحل اولیه و قبل از شروع عائم عمده آن بوده اند. 
تحقیقات نشان می دهد که عائم مشخصی از زوال 
در شبکیه چش��م می تواند نش��انگر زوال سیستم 
عصبی باشد. تحقیقات جدید نش��ان می دهد که 
بیماری آلزایمر در عرض چند ثانیه با اس��تفاده از 

اسکن غیرتهاجمی چشم قابل تشخیص است. 
ای��ن زمینه تحقیق به واس��طه یک ن��وع جدید از 
تکنول��وژی تصویرب��رداری غیرتهاجم��ی به نام 
 )OCTA(آنژیوگرافی توموگرافی وابستگی نوری
به شکل پرشتاب توس��عه یافته است. این فناوری 
جدید اجازه می دهد تا پزشکان به سرعت، تصاویر 
با وضوح باا که جریان حجمی خون داخل چشم را 

نشان می دهد، تولید کنند. 
نتای��ج اولی��ه نش��ان داد ک��ه چندین نش��انگر 
زیس��تی)بیومارکر( در اف��راد مبتا ب��ه آلزایمر، 
از جمله نازک ش��دن یک ایه ش��بکیه و کاهش 
رگ های خونی ش��بکیه، وج��ود دارد. مهم تر از 
همه این که تغییرات در بیماران مبتا به اختال 
شناختی خفیف مشاهده نشد و این نشان می دهد 
که بررسی چشم ممکن است راه خوبی برای تمایز 
بین مراحل اولیه آلزایمر و زوال شناختی مرتبط 

با سن باشد. 

تحقق رؤیای راه رفتن افراد فلج
پژوهشگران با استفاده از تحریک الکتریکی رویای 
راه رفتن دو فرد فلج را برآورده ساختند. دو مرد که در 
حوادث جداگانه صدمه دیده و بیش از شش سال فلج 
بودند، با کمک پالس های الکتریکی که پژوهشگران 
بر روی ستون فقراتشان وارد کردند، توانستند برای 
مدت زمان کوتاهی با عصا روی پاهای خود ایستاده و 
راه بروند. پزشکان بر این باورند که زمانبندی پالس   ها 
با سیگنال های حرکات طبیعی که از مغز بیماران 
ارسال می شود هماهنگ بود و این بسیار مهم بود. 
به نظر می رس��د که این پالس   ها اعصاب را تحریک 
می کند و سبب بهبود عملکرد عضات می شوند. در 
بسیاری از آسیب های طناب نخاعی بخش کوچکی 
از اعصاب باقی می ماند، اما س��یگنال   هایی که آنها 
حمل می کنند برای رسیدن به اندام های حرکتی و 
یا حمایت از وزن بدن فرد ضعیف هستند. قسمتی 
از دستگاه عصبی مرکزی که در درون کانال نخاعی 
یعنی مجرایی که از روی هم قرار گرفتن مهره   ها به 
وجود آمده  اس��ت قرار دارد، نخاع ن��ام دارد. نخاع، 
نخاع ش��وکی یا طناب نخاعی، طناب سفید رنگی 
به طول تقریبا ۴۵ سانتی متر است که از سوراخ پس 
سری)Foramen magnum( تا سطح نخستین 
یا دومین مهره کمری امتداد می یابد. س��وراخ پس 
سری، سوراخی بزرگ در استخوان پشت سری است 
که مغز و نخاع در آنجا به یکدیگر متصل می شوند. از 
برجستگی کمری به پایین، نخاع شوکی باریک شده 
و ناحیه مخروط انت  هایی که دربرگیرنده بخش های 

خارجی طناب نخاعی است ایجاد می گردد. 

پژوهش

بهبود وضعیت بیمار » هیدروسفالی « با یک حسگر پوستی!
پژوهشگران یک حسگر پوستی چسب مانند توسعه داده اند که می تواند سبب بهبود وضعیت بیماران 
» هیدروسفالی « شود. اکثر مردم هنگام سردرد، به سرعت یک قرص مصرف می کنند اما برای افراد مبتا 
به هیدروسفالی که یک بیماری بالقوه خطرناک است، یک سردرد می تواند نشانه یک مشکل جدی باشد. 
اکنون پژوهشگران موفق به توسعه یک حسگر پوستی چسب زخم مانند شده اند که می تواند سبب بهبود 
وضعیت بیماران » هیدروسفالی « شود. این حسگر قابل انعطاف است و با اندازه گیری دما و میزان انتقال 
گرما بدن کاربران به آنها اطاع می دهد که چه میزان مایع مغزی نخاعی در شانت بیماران هیدروسفالی 
جریان دارد. این حسگر پوستی بیماران هیدروسفالی را قادر می سازد تا در عرض پنج دقیقه پس از قرار 
دادن آن بر روی پوست خود از میزان جریان مایع مغزی نخاعی در شانت خود آگاه شوند. پژوهشگران 
این حسگر را با موفقیت بر روی ۵ فرد بزرگسال مبتا به هیروسفالی آزمایش کردند. یک باتری قابل شارژ 
بسیار کوچک در داخل این حسگر تعبیه شده است. این حسگر مجهز به بلوتوث است بنابراین می تواند 
به گوشی هوشمند متصل شده و داده   ها را از طریق یک برنامه اندروید برای گوشی ارسال کند. این یک 
وسیله پوشیدنی با یک حالت خاص و مفید است که نیاز بیماران هیدروسفالی را برآورده می سازد. تاکنون 

  مترجم: علی طالبیهیچ شخصی موفق به توسعه چنین حسگری نشده است. 
ابزاره�ای چاپ�ی س�ه بعدی ارزان و 
به راحتی قابل تنظی�م، مکمل فناوری 
کمک�ی مانن�د اعض�ای مصنوع�ی یا 
بطری ه�ای داروی »هوش�مند « ک�ه 
می توانن�د مص�رف روزان�ه ی دارو را 
به بیم�اران ی�ادآوری کنند هس�تند. 
اما این قطعات پاس��تیکی الکترونیکی 
نیستند، به این معنی که نمی توانند رصد 
کنند چگون��ه مورد اس��تفاده ی بیماران 

قرار گرفته اند. 
امروزه مهندس��ان ابزار چاپی سه بعدی 
ن��د نح��وه ی  س��اخته اند ک��ه می توا
استفاده ش��دن خود را ردیاب��ی و ذخیره 
کند؛ ب��دون اس��تفاده از باطری ی��ا ابزار 
الکترونیک��ی. درعوض این سیس��تم از 
روشی موس��وم به »پراکنش برگشتی« 
اس��تفاده می کند که از طریق آن، قطعه 
می توان��د اطاع��ات را با س��یگنال های 
برگشتی که توسط آنتن مخابره شده اند 

به اشتراک بگذارد. 
جنیفر منکف، استاد دانشکده ی پل جی. 
الن می گوی��د »ما عاقه مندی��م با چاپ 

س��ه بعدی فناوری کمکی در دس��ترس 
بس��ازیم، اما راهی س��اده برای شناخت 
چگونگی اس��تفاده ی آن توس��ط مردم 
نداریم. آیا می توانیم روشی بی سیم پیدا 
کنیم که بتواند روی پرینترهای موجود 
در بازار چاپ ش��ود و به این اب��زار اجازه 
دهد خودش اطاعات را جمع آوری کند؟ 
این چیزی است که ما در این مقاله نشان 

دادیم امکانپذیر است.«
این گروه قبًا اش��یای چاپی س��ه بعدی 
که بدون اب��زار الکترونیکی ب��ه اینترنت 
بی سیم وصل می شوند ساخته است. این 
قطعات کامًا پاستیکی می توانند وقتی 
مواد شوینده تمام می شود متوجه شوند 
و س��پس به صورت آنای��ن آن را دوباره 

سفارش دهند. 
این پژوهشگران ابتدا مشکل پایش را مهار 
کردند. سیستم هایشان در مطالعات قبلی 
حرکت را در یک جه��ت ردیابی می کرد 
که به خوبی برای س��طح مواد شوینده ی 
خشک ش��ویی یا اندازه گیری سرعت باد 
یا آب کار می ک��رد؛ اما آنه��ا اکنون نیاز 
به ساخت اش��یایی داش��تند که بتوانند 

حرکتی دوطرفه مثل باز و بسته شدن در 
بطری قرص را پایش کنند. 

ویکرام اییر دیگر محقق این گروه، می گوید 
»ما آخرین بار چرخ دنده ای داشتیم که در 
مس��یری یک طرفه می چرخی��د. وقتی 
مایع از طریق چرخ دنده جریان می یافت 
کلیدی را به س��مت پایین می فشرد تا به 
آنتن تماس برقرار شود. امروز ما دو آنتن، 
یکی باا و یکی پایین داریم که می توانند 
با کلیدی به متصل ب��ه یک چرخ دنده در 
تماس باشند. پس بازشدن در بطری قرص 
می تواند چرخ دن��ده را در جهتی حرکت 
دهد که کلید را برای برق��راری تماس با 
یکی از دو آنتن فش��ار می دهد و س��پس 
بسته شدن در بطری می تواند چرخ دنده 
را در جهت عکس حرکت دهد و کلید را به 

سمت آنتن دیگر فشار دهد.«
این پژوهشگران همچنین می خواستند 
شی چاپی س��ه بعدی بس��ازند که بتواند 
اطاعات مصرف��ی خ��ود را در حالی که 
به اینترنت متصل نیست ذخیره کند. به 
این منظور آنها قلم انس��ولینی را انتخاب 
کردند که بتواند مصرف خود را پایش کند 

و وقتی که دارد تمام می ش��ود سیگنال 
مخابره کند. 

این ابزاره��ای تنها نمونه ه��ای اولیه ای 
هس��تند ک��ه نش��ان دهند م��واد چاپی 
س��ه بعدی می توانند مس��یر دوطرفه را 
تشخیص دهند و داده   ها را ذخیره کنند. 

منکوف می گوید چال��ش بعدی پذیرش 
این ایده   ها و فشرده کردن آنها خواهد بود 
به گونه ای که بتوان آنها را در بطری های 
قرص، اندام مصنوع��ی و قلم های واقعی 

جاسازی کرد. 
او می گوید »این سیستم تصویری واقعی 
از آن چه دارد اتفاق می افتد به ما می دهد. 
مثًا حاا راهی برای ردیاب��ی این که آیا 
 e-NABLE م��ردم دارن��د از دس��تان
استفاده می کنند و اگر استفاده می کنند 
چطور استفاده می کنند نداریم. در نهایت 
آن چه که من میل دارم با این داده   ها انجام 
دهم این است که پیش بینی کنم آیا مردم 
عاقه مند به استفاده از ابزاری خواهند بود 
که مبتنی براین است که آنها چطور دارند 

از آن استفاده می کنند، یا نه. «
منبع:ساینس دیلی

روبات
روبات خال دندانی که با انرژی لیزر کار می کند!

محقق��ان روباتی به ان��دازه یک خال 
دندان ساخته اند که با کمک انرژی لیزر 
روشن می شود و می تواند فعالیت  هایی 
مانن��د رصد محصوات کش��اورزی را 
انجام دهد. یک مگس روباتیک به اندازه 
خال دندان ساخته شده که با کمک 
لیزر روشن می شود و می تواند به زودی 
انقابی در حوزه ه��ای مختلف ایجاد 
کند. این روبات های کوچک می توانند 
فعالیت های وقت گیری مانند رصد محصوات کشاورزی و انتشار بوی گاز در ساختمان را انجام دهند. 
برای فعال شدن روبات ها، اشعه  هایی نامرئی از لیزر به سمت روبات تابیده می شود. اشعه های لیزر 
به سمت پنل های فتوولتائیک تابیده می شوند که به باای روبات متصل شده اند. این پنل  ها انرژی 
خورشیدی را به الکتریسیته تبدیل می کنند. محققان روبات مذکور را با الهام از حشرات ساخته اند. 

  مترجم: رضا محمدی
محققان پزشکی نخستین نمونه از داروی 
بیوالکتریک را ساخته اند: قطعه ی بی سیم 
زیس�ت تخریب پذیر و قابل کاش�ت که 
نوزایی عصبی را تسریع می کند و ترمیم 
عصب آسیب دیده را بهبود می بخشد. 
دانش��مندان و مهندس��ان علم م��واد در 
نورث وسترن و جراحان مغز و اعصاب در 
دانشگاه واش��نگتن- قطعه ای ساخته اند 
که پالس های منظم الکتریکی به اعصاب 
جنبی آسیب دیده در موش   ها پس از عمل 
جراحی ارسال می کند که نوزایی اعصاب 
در پاهای این موش   ها را تسریع می کند و 
سطح بهبود نهایی قدرت و کنترل ماهیچه 
را افزایش می دهد. این قطعه ی بی سیم با 
ابعادی به اندازه ی س��که و ضخامت کاغذ 
به مدت تقریب��اً دوهفته ت��ا زمانی که به 
صورت طبیعی به بدن جذب شود فعالیت 

می کند. 
در حالی که این ابزار هنوز بر روی انس��ان 
آزمایش نشده است یافته   ها نوید می دهند 
که در آینده به صورت گزینه ی درمانی برای 
بهبود بیماران آسیب دیده ی عصبی به کار 
رود. عمل اس��تاندارد برای موارد نیازمند 

جراحی این است که برای کمک به بهبود 
از تحریک الکتریکی در حین عمل جرای 
استفاده شود؛ اما پزشکان تا به امروز فاقد 
ابزاری بوده اند که این ام��کان افزوده را در 
زمان های مختلف فرایند بهبود و درمان به 

طور دائمی ارائه دهد. 
آن   ه��ا قطع��ه ای ن��ازک و انعطاف پذی��ر 
طراحی کرده و ساختند که حوالی عصب 
آسیب دیده قرار می گیرد و قبل از این که به 
صورت کامًا بی ضرر به بدن جذب شود در 
زمان های مشخصی از روز امواج الکتریکی 

ساطع می کند. این قطعه به صورت بی سیم 
از سوی فرستنده ای خارج از بدن که بسیار 
شبیه شارژر تلفن همراه عمل می کند تغذیه 
و کنترل می شود. راجرز و گروهش در کل 
فرایند توس��عه و آزمای��ش روی جانوارن 
همکاری نزدیکی با گروه دانشگاه واشنگتن 

داشتند. 
س��پس محققان این قطعه ی بیوالکتریک 
را روی موش   های��ی ک��ه آس��یب دیدگی 
عصبی داشتند مطالعه کردند. این عصب 
سیگنال   هایی باا و پایین پا  ها می فرستد 

و زردپی   ها و ماهیچه های پش��ت ساق   ها و 
پا را کنترل می کند. آنها از این قطعه جهت 
تأمین یا عدم تأمین تحری��ک الکتریکی 
یک س��اعته در روز برای موش   ها به مدت 
یک، سه یا شش روز اس��تفاده می کنند و 
سپس بهبود آنها در ده هفته ی بعد را زیر 

نظر می گیرند. 
راج��رز و همکاران��ش با تغیی��ر ترکیب و 
ضخامت مواد این قطع��ه می توانند تعداد 
دقیق روز  هایی که قطعه در بدن می ماند تا 
جذب شود کنترل کنند. نسخه های جدید 
می توانند هفته   ها در ب��دن بمانند و امواج 
الکتریکی تولید کنن��د. توانایی این قطعه 
برای تجزیه شدن جای جراحی دوم برای 
زدودن قطعات تجزیه نش��ده را می گیرد و 
از همین رو خط��رات جنبی برای بیماران 

را از بین می برد. 
این پژوهش همچنین نشان داد این قطعه 
می تواند به صورت تنظیم کننده ی موقت 
ضربان قل��ب، رابط نخ��اع و دیگر جاهای 
تحریکی بدن مورد استفاده قرار گیرد. این 
یافته   ها کاربردی وس��یع فراتر از سیستم 

عصبی جانبی را نشان می دهند. 
منبع:ساینس دیلی

داروی بیوالکتریک برای ترمیم عصب آسیب دیده ساخته شد

روز
ویر 

تص

محققان نانوسامانه ای طراحی کردند که قادر است مانع از ایجاد یا پیشرفت پاتولوژی 
بیماری های سیستم عصبی از قبیل پارکینسون و آلزایمر شود. در این  بین بیماری های 
آلزایمر و پارکینسون را می توان به عنوان حاد  ترین بیماری های عصبی صعب العاج 
به ش��مار آورد. دکتر دینا مرش��دی، دانش��یار پژوهشگاه ملی مهندس��ی ژنتیک و 
زیست فناوری، بیماری پارکینسون را دومین بیماری رایج در بین سالمندان پس از 
آلزایمر خواند و افزود: مطالعات حاکی از آن است که بیش از ۲. ۶ درصد از افراد باای 
۸۵ سال به بیماری پارکینسون مبتا هستند. با توجه به افزایش نرخ ابتا به این گونه 

بیماری ها، یافتن روش درمانی-پیشگیری مناسب بسیار حائز اهمیت است. ازاین  رو، 
فرموله کردن داروهای جدید و همچنین یافتن راهی برای رساندن دارو به سلول هدف، 
به یکی از جدید  ترین مباحث در حوزه زیس��ت فناوری پزشکی و نانوزیست فناوری 
تبدیل شده است. در نانوس��امانه طراحی ش��ده، نانولیپوزوم   ها نقش نانوحامل های 
دارویی را بازی می کنند. استفاده از نانولیپوزوم   ها به عنوان نانوحامل موجب می شود 
 تا نه تنه��ا خاصیت آنتی اکس��یدانی دارو در حی��ن انتقال کاهش پی��دا نکند، بلکه 

بهبود نیز یابد.

پیشگیری و درمان بیماری های سیستم عصبی  با نانوسامانه   ها 

ساخت چاپگرهای 3 بعدی با قابلیت خود ردیابی



  هرمزگان: معاون صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي 
و گردشگري هرمزگان گفت: از ابتداي سال تاكنون صادارت محصوات 
صنايع دستي استان يك ميليون و ۸۲۰ هزار دار ارزآوري داشته است. 
س��هراب بناوند افزود: اين محصوات از گمركات اس��تان به كشور هاي 
حاشيه خليج فارس، تركيه و برخي كشور هاي اروپايي صادر شده و شامل 
محصوات س��فالي، حصيري، شيش��ه اي و خوس  دوزي بوده است. در 
حال حاضر بيش از ۶۸ هزارنفر در زمينه توليد صنايع دستي در هرمزگان 

شناسايي شدند كه مشغول به فعاليت هستند. 
  گيان: مديرعامل شركت آب منطقه اي استان گيان گفت: 54 رودخانه 
جاري داخل حوزه گيان داريم كه مي توانيم با احداث س��دهاي متفاوت 
تهديدات را خنثي كنيم. كاظم لطفي با اشاره به احداث 14 سد در استان 
افزود: سد فومن ساخته شد و به بهره برداري رسيد و سد ماهادي آستارا با 
۲۰ درصد پيشرفت، سد استيكي كرگانرود تالش، سد شفارود با 44 درصد 
پيشرفت، سد ماسال، سد صومعه سرا با 3۰ درصد پيشرفت، سد اسك، 
سدفخرآباد رشت با 5۰ درصد پيشرفت، سدبيجار با ۸۸ درصد پيشرفت، 
سدباغبانان لنگرود با ۸۰ درصد پيشرفت، سد پل رود براي رودسر و املش با 

۶۸ درصد پيشرفت پس از تكميل يكي پس از ديگري آبگيري مي شود. 
   كرمانشاه: معاون گردشگري استان كرمانش��اه از برنامه ريزي براي 
ساماندهي مسافر كاشانه هاي استان خبر داد. كيكاوس جليليان با اشاره به 
افزايش روزافزون تعداد مسافر كاشانه ها در سطح استان، گفت: هيچ كدام 
از مسافر كاشانه هاي كرمانشاه تاكنون مجوز فعاليت دريافت نكرده اند و 
تمامي آنها به صورت غيرمجاز مشغول به فعاليت هستند. بنابر اين در حال 
حاضر آمار دقيقي از تعداد مسافر كاشانه هاي فعال در سطح استان وجود 
ندارد. وي افزود: در طرح ساماندهي مسافر كاشانه هاي استان درجه بندي، 

قيمت گذاري، نظارت و بازديد مستمر را از اين واحدها اجرا خواهيم كرد. 
  يزد: پايگاه امداد و نجات كمربند غربي ميبد در زميني به مس��احت 
۲۰ هزار مترمربع و زيربناي 5۰۰ مترمربع با مشاركت بخش خيري ايجاد 
شده اس��ت. در اين پايگاه كه مجهز به درمانگاه، امكانات امداد سرپايي و 
استراحتگاه براي خدمات رساني به مسافران و رانندگان است، پنج امدادگر 

به صورت داوطلبانه مشغول به فعاليت هستند.

در مهر شهر خراسان جنوبي      كمبود ۷۴ كاس درس 
مدي�ركل نوس�ازي، توس�عه و تجهيز     خراسان جنوبي
م�دارس خراس�ان جنوبي با اش�اره به 
تحصيل 3 هزار و ۵۰۰ دانش آموز در مهرشهر خبر از كمبود ۷۴ كاس 

درس در اين منطقه خبرداد. 
 محمدرضا بيكي در مراس��م كلنگ زني مجتمع آموزشي امام رضا)ع( 
در مهرش��هر بيان كرد: در اين قس��مت از ش��هر بيش از 3 هزار و 5۰۰ 
دانش آموز تحصيل مي كنند.  وي از وجود 7 هزار و 1۹4 واحد مس��كن 
مهر در مهرشهر خبر داد و افزود: بخش اعظمي از ساكنان اين منطقه را 
مهاجريني تشكيل مي دهند كه از روستاها مهاجرت كرده اند.  بيكي با 
بيان اينكه ۲۰1 كاس درس در مسكن مهر كمبود داشتيم، ادامه داد: 71 
كاس درس به همت مردم و دولت ساخته شده است.  مديركل نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي افزود: همچنين 5۶ كاس درس 
در دست اجراست.  وي از كمبود 74 كاس درس در مهر شهر خبر داد و 
اظهار كرد: اميد است بتوانيم كمك آستان قدس رضوي را در ديگر نقاط 
مهرشهر و استان داشته باشيم.  بيكي با اشاره به تحصيل بيش از 1۶۰ هزار 
دانش آموز در استان بيان كرد: از اين تعداد 15 هزار نفر پيش دبستاني 
هستند.  مديركل نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي از 
فعاليت 1۰ مدرسه غير انتفاعي در اس��تان خبر داد و افزود: با توجه به 

شرايط اقتصادي استان، مدارس غير انتفاعي پايداري زيادي ندارند. 

موزه هاي گلستان افتتاح سيستم هاي حفاظتي و الكترونيكي 
همزمان با هفته پدافند غير عامل مركز     گلستان
سيس�تم هاي حفاظتي و الكترونيكي 
موزه هاي اس�تان گلس�تان با حضور رئيس اداره بازرس�ي و امور 
حقوق�ي س�ازماني پدافن�د غي�ر عام�ل كش�ور افتت�اح ش�د. 
مديركل ميراث فرهنگي استان در اين خصوص گفت: يكي از بخش هاي 
حائز اهميت در اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
گلستان در حوزه پدافند غير عامل موزه هاي استان در راستاي حفاظت 
الكترونيك و فيزيكي اشياء فرهنگي است.  ابراهيم كريمي افزود: اين اداره 
كل سعي كرده است تجهيزات موزه هاي استان را در راستاي استاندارد سازي 
حوزه پدافندي پيش ببرد و با توجه به آن كه مخزن اشياء فرهنگي استان 
در موزه باستان شناسي مستقر است و اين مكان از شرايط ويژه تر برخوردار 
بوده به همين منظور بر آن شديم كه سيستم هاي حفاظتي و الكترونيكي 
اين مجموعه به روز رساني شود.  وي تصريح كرد: با توجه به ارزش بسيار 
بااي اشياء فرهنگي در موزه هاي سطح استان سعي كرده ايم سيستم هاي 
حفاظتي و الكترونيكي به روز و پيش��رفته اي را در اين مجموعه ها ايجاد 
كنيم.  مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گلستان 
به اعتبار هزينه شده در اين سيستم ها اشاره كرد و گفت: براي تجهيز و نصب 
سيستم هاي حفاظتي و الكترونيكي اعتباري بالغ بر ۶ ميليارد و 4۰۰ ميليون 

ريال از محل اعتبارات ملي هزينه شده است. 

تشكيل مي شود  ستاد جشنواره زمستاني سرعين 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و     اردبيل
گردشگري استان از تشكيل ستاد جشنواره 
زمستاني سرعين در معاونت گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي خبرداد. 
نادر فاحي گفت: لزوم ايجاد نمايش��گاه دايمي صنايع دس��تي در شهر 
سرعين باعث شد تا تصميمات ازم در اين زمينه اتخاذ شود و اين نمايشگاه 
از ابتداي سال آينده در اين شهر برپا مي شود.  وي تصريح كرد: مخاطبان 
جشنواره سرعين بايد خارج از استان باشد تا بتوانيم ميزان تأثيرگذاري 
آن را در جذب گردشگر به حداكثر برسانيم.  فاحي در خصوص آخرين 
وضعيت روس��تاي تاريخي كنزق نيز بيان كرد: از محل زيرساخت هاي 
اعتباري براي جاده روستاي كنزق و همچنين از محل اعتبارات ميراث 
فرهنگي براي اس��تحكام غارهاي تاريخي اعتباري در نظر گرفته ش��ده 
است.  در اين جلسه همچنين فرماندار سرعين تأكيد كرد: اقدامات اداره 
كل ميراث فرهنگي در توسعه گردشگري در استان اردبيل به ويژه احياي 
روستاي تاريخي كنزق سرعين ستودني است.  حسن حسن پور گفت: طرح 
هادي روستاي كنزق در حال نهايي شدن است اما اين طرح قابل تغيير 
است و اميدواريم بتوانيم نظرات كارشناسان و انتظارات مردم در اين زمينه 
تأمين شود.  فرماندار سرعين ادامه داد: تأكيد استاندار اردبيل بر برگزاري 
جشنواره زمستاني سرعين و قابليت هاي اين شهرستان باعث شده تا اين 

جشنوراه را امسال با توان بيشتر و برنامه ريزي بهتر انجام دهيم. 

سنبل آبي به عنوان 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

يك�ي از گياه�ان 
شناور بومي مناطق 
گرمسيري امريكاي جنوبي شناخته مي شود كه 
به دليل سرعت در رشد، تكثير و مخاطراتي كه به 
دليل جذب فلزات سنگين و كاهش اكسيژن در 
آب دارد، سامت انسان و محيط زيست را به خطر 
مي اندازد. از همين رو هر س�اله ميليون ها دار 
صرف مقابله با اين گياه در كش�ورهاي مختلف 
مي شود. گياهي كه اين روزها به استان گيان راه 
يافته و در كنار تهديداتي همچون خشكسالي، 
محيط زيست اس�تان را با مشكل جدي مواجه 
كرده اس�ت. در حال حاضر كارشناسان ضمن 
نگراني از س�رطان زا بودن اين گي�اه از به صدا 
درآم�دن زنگ خطري براي حي�ات تااب هاي 
اس�تان و آبزي�ان آن هش�دار مي دهن�د. 

    
گياه سنبل آبي كه نام ديگر آن اركيده آبي است؛ 
گياهي آبزي و ش��ناور از خان��واده غافيان بومي 
مناطق گرمس��يري امريكاي جنوبي به حس��اب 
مي آيد كه در آب هاي ش��يرين زندگي كرده و در 
خارج از زيس��تگاه خود به عنوان گياهي مهاجم 
شناخته مي ش��ود. از همين رو با توجه به سرعت 
تكثير اين گياه در آب هاي ش��يرين كش��ورهاي 
مختلف كارشناس��ان محيط زيست سازمان ملل 
متحد، اين گياه را به عنوان مهم ترين گياه مهاجم 
آبزي دنيا معرفي مي كنند كه تنوع زيستي بسياري 

از كشورهاي دنيا را با خطر مواجه كرده است. 
سنبل آبي با برگ هاي گس��ترده، ضخيم، براق و 
تخم مرغي شكل 1۰ تا ۲۰ سانتي متري كه به اندازه 
يك متر در ارتفاع باا تر از سطح آب رشد مي كند، 
داراي ريشه هاي ارغواني سياه و ساقه راست است 

و ۸ تا 15 گل جذاب را بر روي خود دارد. از همين رو 
توجه مردم بسياري را به خود جلب كرده است و 
اين ناآگاهي آنها در خصوص خطرات گسترش گياه 

منجر به انتشار آن در مناطق مختلف شده است. 
در همين راستا نيز اين گياه در سال هاي گذشته 
وارد تااب هاي اس��تان گي��ان، به  وي��ژه تااب 
بين الملل��ي انزلي، ت��ااب عينك رش��ت و چند 
آب بندان استان شده است و به عنوان خطري براي 

حيات تااب هاي استان شناخته مي شود. 
   جمع آوري 3۰ تن سنبل آبي 

گفته مي ش��ود كه در برخي از ش��هرهاي استان 
گيان همچون شهر رشت س��نبل آبي به عنوان 
گياهي زينتي فروخته  و در بين م��ردم رد وبدل 
مي شود. اين نيز در حالي است كه جابه جايي اين 
گياه باعث رشد و تكثير آن در تمام محيط هاي آبي 

استان مي شود و خطري هم  رديف استنشاق گاز 
خردل براي محيط زيس��ت و به تبع براي ساكنان 
اس��تان دارد. در اين رابطه رئي��س اداره حفاظت 
محيط زيست آستارا با تأييد مطالب فوق مي گويد: 
»اين علف هرز با قدرت بااي پاايش محيط، فلزات 
سنگين نظير جيوه و سرب را از فاضاب واحدهاي 
صنعتي جذب مي كند، از همين رو نگهداري آن 
براي تزئين منزل و مغازه، مضر و سرطان زاست.« 
محمدرضا روش��ني با اش��اره به اينكه مهم ترين 
دليل تكثير و انتقال سنبل آبي در برخي استان ها 
فروش آن است، ادامه مي دهد: »اين گياه از طريق 
بذر، ساقه و افتادن در طبيعت رشد مي كند و بايد 
براي ريشه كني آن محيط زيست را به طور مرتب 
پايش كرد.« در همين راستا ازم به ذكر است كه 
چندي پيش اداره حفاظت از محيط زيست آستارا 

نزديك به 3۰ تن سنبل آبي را از آبگير سفير اميد 
اين استان جمع آوري كرده است. 

   برهم خوردن اكوسيستم با سنبل آبي
آن طور كه كارشناسان مي گويند، هر گياه سنبل 
آبي هزاران دانه در سال توليد مي كند و دوام برخي 
دانه ها تا ۲۸ سال هم مي رسد و همين موضوع باعث 
مي شود در برخي مناطق، جمعيت اين گياه طي دو 
هفته، حدود دو برابر  شود. مسئول گروه مردم نهاد 
همياران طبيعت آستارا با تأييد اين موضوع بيان 
مي كند: »سنبل آبي به دماي هواي پايين حساس 
است و در زمستان دوام نمي آورد، اما در تابستان  
گل هاي زيبايي مي دهد. س��نبل آبي كه از طريق 
حمل و نقل دريايي وارد حوضه آبي كشور ما شده، 
در صورت كنترل نش��دن، درياچه ه��ا، تااب ها و 

بركه ها را به طور كامل پوشش مي دهد.« 
مريم توش��ه ادامه مي ده��د: »اين گي��اه به طور 
چشمگيري جريان آب را كاهش مي دهد، باعث 
افزايش تعرق آب تا ۸۰ درصد مي شود و همچنين 
جلوي رس��يدن اش��عه نور خورش��يد به گياهان 
و موجودات آب��زي را مي گي��رد.« از همين رو به 
عنوان عاملي مضر براي محيط زيس��ت شناخته 
مي ش��ود. يونس رنجكش، فرماندار آستارا نيز در 
اين رابطه تأكيد مي كند: »گياه سنبل آبي باعث 
بر هم خوردن اكوسيستم منطقه مي شود و هيچ 
كوتاهي در اين زمينه قابل قبول نيست و مسئوان 
دس��تگاه هاي متولي بايد اقدامات جدي در اين 
زمينه انجام دهن��د.« در حال حاض��ر 11 عامل 
محيط زيست اس��تان گيان را مورد تهديد قرار 
مي دهد كه سنبل آبي يكي از آنهاست و پاكسازي 
كامل آن 15 سال زمان نياز دارد. از همين رو هر 
روزي كه مسئوان در راس��تاي حذف آن تأخير 

كنند، مي تواند بر حجم مشكات بي افزايد.

»سنبل آبي« روزگار تااب هاي گيان را سياه كرده است
 سنبل آبي به دليل زيبايي وصف ناپذير به عنوان يكي از گياهان زينتي خريد و فروش مي شود 

كه با جذب فلزات سنگين و كاهش اكسيژن آب، سامت انسان و محيط زيست را به خطر مي اندازد

جدا از تردد ساكنان شهر ش��يراز كه موجب شده 
است اين شهر در بيشتر مواقع با ترافيك سنگين 
خودروه��ا خصوصاً نوع تك سرنش��ين آن مواجه 
شود حضور دائمي گردش��گران داخلي و خارجي 
نيز ازجمله دايلي اس��ت كه س��بب گره خوردن 
ترافيك در اين شهر شده اس��ت.   به همين دليل 
برخي كارشناسان تنها راه عاج ترافيك را اجراي 
طرح ترافي��ك و زوج و ف��رد در محدوده هايي كه 
تردد زياد اس��ت عنوان كردند، ام��ا به دايل نبود 
شرايط و زير ساخت ها  اين طرح در شيراز اجرايي 
نشد،چراكه به گفته برخي از كارشناسان پليس، 
اجراي چنين طرحي به انبوهي از زيرس��اخت ها 
همچون مس��يرهاي اتوب��وس تن��درو، دوربين، 
پاركينگ هاي پرشمار در نقاط مختلف شهر به ويژه 

ورودي منطقه طرح ترافيك و... نياز دارد.  از آنجا 
كه طبق تازه ترين برآوردها، نزديك به 7۰۰ هزار 
دستگاه خودرو و بيش از 1۲۰ هزار موتورسيكلت 
در شيراز تردد مي كنند، لذا براي مديريت تردد اين 
تعداد وسايل نقليه ازم به اجراي دو موضوع يكي 
اعمال شديد قانون براي هنجارشكنان ترافيكي در 
خيابان ها و ديگر استفاده از همه ابزار در دسترس 

براي اصاح رفتار ترافيكي شهروندان بود. 
   گس�ترش حمل ونقل عموم�ي تنها راه 

عاج ترافيك 
چند سال قبل بود كه مديران شهري شيراز اعام 
كردند براي مديريت ترافيك ش��هري نياز است 
سيستم حمل ونقل عمومي با جديدترين روش ها 
در اين ش��هر ايجاد ش��ود، لذا در جلسات بعدي 

مش��خص ش��د ايجاد خطوط تراموا و استفاده از 
اتوبوس هاي تندرو تنها راه عاج حل گره ترافيكي 
شيراز اس��ت.  اين مهم باعث شد قرارداد ساخت 
سيستم حمل ونقل عمومي تراموا )واگن برقي( با 
مشاور داخلي اين طرح منعقد شود و پيمانكار آن 
طراحي مسير را آغاز كند و از آنجا كه اين مهم تا 
بهمن پايان مي يابد،بنابراين پس از آن بي درنگ 

عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد. 
معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري شيراز با 
تأييد اين موضوع مي گويد:»براي ساخت تراموا 
دو مسير از سوي مش��اور طراحي مي شود كه در 
مجم��وع 3۰ درصد آن به مناطق گردش��گري و 
صنعت توريسم ش��يراز اختصاص دارد و مابقي 
سهم قس��مت هاي كم برخوردار اين شهر شامل 

مجموعه زنديه، ح��رم مطهر ش��اهچراغ )ع( به 
سمت خيابان شاهزاده قاسم تا استاديوم ميانرود 
خواهد بود.« مجتبي زوربخش با اشاره به اينكه در 
ساخت تراموا افزون بر بهره گيري از مشاور داخلي 
از مشاوران خارجي نيز به دليل انتقال دانش آنها 
استفاده خواهد شد، مي افزايد:»عمليات اجراي 
تراموا س��ريع خواهد بود و به طور متوسط حدود 
يك پانزدهم مترو براي اين كار زمان و هزينه نياز 
است، البته نياز به جا به جايي تأسيسات در مسير 
تردد تراموا نيز هست كه اين كار هزينه هايي را در 
پي دارد.« اين درحالي است كه به گفته مديران 
شهري ش��يراز درصورت موفقيت آميز بودن اين 
طرح، طي پنج س��ال آين��ده 1۰۰ كيلومتر خط 

تراموا در شيراز احداث خواهد شد. 
از آنجا كه امكان اس��تفاده از خط��وط تراموا در 
تمامي مناطق شهر ش��يراز امكانپذير نيست، لذا 
اين مهم موجب شد تا ايجاد خطوط اتوبوس هاي 
تندرو نيز در دستور كار مديران شهري قرار گيرد.  
معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري ش��يراز 
با تأييد اين مهم مي گويد:»همچنين دو مس��ير 
اتوبوس هاي تندرو )BRT( در شيراز پيش بيني 
ش��ده كه خط يك آن ب��ه ط��ول 17 كيلومتر از 
ايستگاه مترو شاهد تا پايانه شهيد طباعي زاده و 
خط دوم نيز به طول 11كيلومتر از ميدان احسان 

تا پايانه استقال امتداد دارد.«
زوربخش مي افزايد:»براي خط يك BRT شيراز 
حدود ۲4دس��تگاه و ب��راي خ��ط دو آن نيز 3۶ 
دستگاه اتوبوس پيش بيني شده كه با بهره برداري 
از اين خطوط ۶۰ اتوب��وس در اين خطوط مورد 

استفاده شهروندان قرار مي گيرد.«
اين درشرايطي است كه س��ال گذشته به منظور 
سهولت در امر حمل ونقل عمومي ۲۸5 دستگاه 
اتوبوس خريداري شد كه امس��ال اين اتوبوس ها 
به شهر اضافه مي شود. همچنين عاوه بر آن قرار 
است تا پايان امسال قرارداد خريد ۲۰۰ دستگاه 
اتوبوس ديگر نيز منعقد شود.  دركنار اين امكانات 
كه نقش مهمي در سهولت حمل ونقل عمومي در 
شيراز و جلوگيري از ترافيك دارد هم اكنون اجراي 
سامانه مديريت مكانيزه ناوگان اتوبوسراني درون 
شيراز در حال انجام اس��ت و تاكنون اين سامانه 
روي 3۰۰دستگاه اتوبوس نصب شده كه به دليل 
اجراي كامل اين س��امانه نظارت بر اتوبوس هاي 
درون شهري شيراز به طور كامل هوشمند خواهد 
شد، به طوري كه در حال حاضر زيرساخت اين كار 
در حال انجام است و در كمتر از دوماه ديگر شاهد 

تحولي نوين در اين زمينه خواهيم بود. 

پخت 8۴ تن  آش  به مناسبت 28 صفر در شيراز  
    فارس امسال ۸۴ هزار كيلو  آش سبزي به مناسبت ۲۸ صفر با همراهي و 
مش�اركت خيران و ش�هروندان در قال�ب يك فعالي�ت مردمي 

غيردولتي در شيراز طبخ مي شود. 
مدير گروه فرهنگي مذهبي كميل شيراز گفت: مردم اين كار را به عشق رسول اه )ص( انجام مي دهند 
و براي مش��اركت در پخت  آش هيچگونه اجباري وجود ندارد .  وي افزود: 1۹ سال پيش پخت  آش 
صلواتي با حجم 11۰ كيلوگرم با مش��اركت مردم در شيراز آغاز ش��د و اكنون حجم آن به ۸4 هزار 
كيلو افزايش يافته است.  مدير گروه فرهنگي مذهبي كميل شيراز با اشاره به اينكه سال گذشته اين 
هجمه به مراسم پخت  آش ۲۸ صفر در شيراز وارد بود كه چرا هزينه آن را صرف زلزله زدگان كرمانشاه 
نمي كنيد، تصريح كرد: ما امانتدار مردمي هستيم كه پول خود را نذر پخت  آش سبزي در ۲۸ صفر 

كرده اند و بنابر اين نذر حتي نمي توان حليم پخت يا اين پخت را در روز ۲۹ صفر انجام داد . 

فعاليت های عمرانی بی سابقه در چابهار طی۴سال گذشته
فعاليت هاي عمراني و هزينه هاي زيرساخت هاي انجام شده طي ۴ سال     سيستان وبلوچستان
گذشته در بندر چابهار در تاريخ 3۵ ساله ساخت بندر بي سابقه است. 
مديركل بنادر و دريانوردي اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان با اعام اين خبر و با اشاره به موقعيت 
اس��تراتژيك بندر چابهار و نقش آن در تعامات اقتصادي و تجاري منطق��ه اي و بين المللي گفت: 
چابهار بندري مهم و مسيري كم هزينه براي دسترسي كشورهاي منطقه به يكديگر بوده و سرمايه 
گذاري هاي عمده اي توسط س��ازمان بنادر و دريانوردي در ايجاد زيرس��اخت هاي بندري و تأمين 
تجهيزات اس��تراتژيك تخليه و بارگيري صورت گرفته است.  وي افزود: بندر چابهار به عنوان اولين 
بندر كشور در جذب اپراتور خارجي و اتصال سه كشور طي توافقنامه اي بنام چابهار است.  آقايي ادامه 
داد: ظرفيت هاي ايجاد شده در بندر شهيد بهشتي چابهار اقتصاد كشور را به ديگر كشورهاي پيراموني 

پيوند خواهد داد كه نمونه بارز اقتصاد مقاومتي است. 
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گره كور ترافيك شيراز با تراموا باز مي شود

افزايش تخليه و بارگيري كاا در بندر بوشهر 
مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر     بوشهر
از افزاي�ش رش�د ۲ درص�دي تخليه و 
بارگيري كاا نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بندر بوشهر خبر داد. 
 سياوش ارجمندزاده گفت: در ش��ش ماه نخست امسال، 45 هزار و 533 
تي. ايي. يو )واحد شمارش( كانتينر در بندر بوشهر تخليه و بارگيري شده 
است.   وي با اشاره به افزايش تخليه و بارگيري كاا در بندر بوشهر افزود: 
1/4 ميليون تن كاا در نيمه نخست امسال در اين بندر تخليه و بارگيري 
شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزايش دارد. مديركل بنادر 
و دريانوردي استان بوشهر ادامه داد: در اين مدت 57 ميليون تن كاا نيز 
در بندر خارگ تخليه و بارگيري شده است.  ارجمندزاده همچنين با اشاره 
به اينكه در نيمه نخست امسال، 15/۶ ميليون تن كاا در عسلويه تخليه 
و بارگيري شده است، تصريح كرد: بيش از ۹۸ درصد اين كاا ها مربوط به 
بارگيري يعني صادرات بوده است.  وي، با بيان اينكه بندر بوشهر در تخليه و 
بارگيري كانتينر جايگاه دوم را بين بندر هاي كشور دارد، يادآور شد: با افتتاح 
اسكله و ترمينال كانتينري مجتمع بندري نگين بوشهر ظرفيت تخليه و 
بارگيري كانتينر در بندر بوشهر بيش از دو برابر مي شود.  مديركل بنادر و 
دريانوردي استان بوشهر اجراي مجتمع بندري نگين را يكي از طرح هاي 
مهم بندري بوشهر دانست و بيان كرد: اين طرح به عنوان پس كرانه بندر 
بوشهر محسوب مي ش��ود و در ارائه خدمات بندري به فعاان اقتصادي و 
بازرگانان نقش تأثيرگذاري خواهد داشت.  ارجمندزاده افزود: براي رقابت با 
كشورهاي همجوار در جهت صادرات كااها بايد با برنامه و به روز باشيم اگر 

بخواهيم به صورت سنتي با بازارجهاني رقابت كنيم، عقب خواهيم ماند. 

 همايش استاني ياوران وقف در اراك 
برگزار مي شود

مديركل اوقاف و امور خيريه اس�تان     مركزي
مركزي از برگزاري همايش اس�تاني 
ي�اوران وق�ف ب�ه مناس�بت ده�ه وق�ف در اراك خب�ر داد. 
 حجت ااسام حسين داوري گفت: از 15 تا ۲4 آبان ماه به عنوان دهه 
وقف نامگذاري شده كه به همين مناسبت برنامه هاي ويژه اي در سطح 
بقاع متبركه و موقوفات اس��تان اجرا خواهد ش��د.  وي افزود: برگزاري 
همايش استاني ياوران وقف، برگزاري همايش روحانيون و ياوران وقف 
در هفت شهرس��تان خمين، شازند، س��اوه، خنداب، تفرش، محات و 
فراهان، برگزاري مراسم عزاداري رحلت حضرت رسول)ص( و شهادت 
امام حسن مجتبي)ع( و امام رضا)ع( در سطح 3۰ بقعه متبركه بخشي از 
اين برنامه هاست.  مديركل اوقاف و امور خيريه استان مركزي برگزاري 
1۰ محفل انس با قرآن كريم در بقاع متبركه، غبارروبي، عطرافش��اني 
و گلباران مزار ش��هدا در اماكن مذهبي، ديدار با خانواده ش��هدا، ديدار 
با نمايندگان مجلس، دي��دار با نماينده ولي فقيه در اس��تان را از ديگر 
برنامه هاي پيش بيني شده به مناسبت اين ايام برشمرد و ادامه داد: افتتاح 
امامزاده حليمه خاتون)س( در شهرس��تان تفرش، برگزاري همايش 
تخصصي فرهنگيان، نخبگان و دانش��گاهيان محات، عطرافش��اني و 
گلباران مزار شهدا در امامزاده محمد عابد)ع(، عيادت از بيماران سرطاني 
و... از ديگر برنامه هاي قاب��ل اجرا در دهه وقف اس��ت.  به گفته وي در 
مجموع بيش از ۶5 عنوان ويژه برنامه همزمان با دهه وقف در استان اجرا 
خواهند شد.  داوري با اشاره به ثبت ۲5 وقف جديد در سال جاري گفت: 
ميزان ارزش موقوفات ثبت شده در حال ارزش گذاري است.  وي افزود: 
تاكنون بيش از 5 هزار و ۲۰۰ موقوفه در نقاط مختلف استان مركزي به 
ثبت رسيده است.  مديركل اوقاف و امور خيريه استان مركزي با اشاره به 
اجراي طرح بنياد توسعه و عمران موقوفات كشور بيان داشت: در راستاي 
اجراي اين طرح در حال حاضر يك هزار و 4۰۰ هكتار زمين زيركشت 
مكانيزه محصوات كشاورزي قرار دارد كه اشتغالزايي بيش از ۲ هزار نفر 

را به صورت مستقيم و غيرمستقيم به دنبال داشته است. 

با حمايت آستان قدس رضوي
 800 هزار زائر اولي 

به زيارت امام رضا)ع( نائل شدند
بي�ش از ۸۰۰ ه�زار نف�ر از محرومان     خراسان رضوی
سراسر كشور طي سال جاري از سوي 
آستان قدس رضوي براي اولين بار به زيارت امام هشتم نائل و در 
اين مجموعه پذيرايي ش�ده اند و آس�تان موظف به ارائه بهترين 
خدمات ب�ه مهمانان حض�رت رض�ا )ع( در دهه آخر صفر اس�ت. 
حجت ااسام  والمسلمين سيد ابراهيم رئيس��ي توليت آستان قدس 
رضوي با اشاره به سه مأموريت اصلي آس��تان قدس رضوي گفت: اين 
مأموريت ها در تمام استان ها براساس آنچه مقام معظم رهبري مشخص 
كرده اند ش��امل انجام كار فرهنگي، رسيدگي به مس��ئله محرومان و 
نيازمندان و توجه به موضوع زيارت اس��ت.  وي با بي��ان اينكه اقدامات 
ارزشمندي براي ساخت زائرسراها در مش��هد انجام شده تا محرومان 
و مستضعفان نيز بتوانند به زيارت بروند، ادامه داد: با اين اقدام صنعت 
مسكن را فعال و اش��تغال خوبي ايجاد شده است.  توليت آستان قدس 
رضوي با تأكيد بر اينكه مس��ائل اقتصادي بايد به يك حركت جهادي 
تبديل شود، تصريح كرد: با روند روزمره گره ها باز نمي شود چون دشمن 
مي خواهد موفقيت هاي كشور را در حوزه اقتصادي متوقف كند.  رئيسي 
با بيان اينكه ۸۰۰ هزار محروم از سراسر كشور با حمايت آستان قدس 
رضوي به زيارت امام هشتم نائل ش��ده اند، گفت: كساني كه در مسير 
اربعين گام بر مي دارند يا با پاي پياده به سمت حرم مطهر رضوي حركت 
مي كنند، امكان تردد با وسيله نقليه را دارند اما نگاه عاشقانه عاشق به 
معشوق حكم مي كند كه پياده اين مس��ير را طي كنند.  عضو مجلس 
خبرگان رهبري با تأكيد بر اينكه حضور ميليوني زائران در دهه آخر صفر 
در مشهد مقدس به دنبال اربعين و با همان ويژگي ها و خصوصيات؛ يعني 
دلدادگي ميزبان با حضور مهمان است، ادامه داد: مردم براي پياده روي به 
سمت مضجع نوراني حضرت رضا)ع( از پياده روي اربعين الگو گرفتند.  
وي افزود: مردم خراسان و مشهد در طول تاريخ داراي روحيه ميزباني و 
صفا بوده اند و همه بايد تاش كنند در ميزباني دهه آخر صفر بهترين ها 

را به مهمانان عالي قدر حضرت رضا)ع( ارائه كنند. 
   بهترين خدمات به زائران ارائه مي شود

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: به بركت وجود مقدس 
حضرت رضا)ع( در ح��رم مطهر رضوي، بايد اين م��كان مقدس همه 
اضطراب هاي فكري، اخاقي، اجتماعي و اقتصادي را از دل ها بزدايد. 

رئيسي با اشاره به نقش حلقه هاي فكري، معرفتي و پاسخگويي به سؤاات 
در به آرامش رس��يدن زائران، تصريح ك��رد: در محضر مقدس حضرت 
رضا)ع( بايد سازوكارهايي كه اضطراب و نگراني  هاي زائران و مجاوران 
را رفع كند، ايجاد شود.  وي خاطرنشان كرد: حرم مطهر رضوي جايگاه 
ايجاد س��كينه و آرامش اس��ت كه با انواع ابزارهايي كه حضرت رضا)ع( 
زمينه هايش را در اختيار ما قرار داده است، بايد اين مهم صورت بگيرد.  
عضو مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: بايد به نام امام رضا)ع( ميليون ها 
خدمت در سراسر كشور اتفاق بيافتند و از كار مردم گره گشايي كرد كه 
اين كار شدني است؛ امروز اين حركت با توسعه مفهوم خدمت، خادم و 
مخدوم آغاز شده است.  وي با بيان اينكه زيارت امام رضا)ع( و نورانيت 
ايشان همواره مانند خورش��يد مي تابد، گفت: بايد ميزباني و خدمت در 
آستان قدس رضوي توسط كس��اني كه مي خواهند خدمت فرهنگي، 
رفاهي، اجتماعي و اقتصادي ارائه كنند را وظيفه خود بدانيم و كاري كنيم 
كه زيارت با معناتر شده و معرفت، بصيرت، خدمتگزاري و گره گشايي 
از زندگي مردم افزون شود.  توليت آستان قدس رضوي تأكيد كرد: هيچ 
گاه نبايد در خدمتگزاري و گره گشايي آرام بگيريم، حرم مطهر رضوي 
جايگاهي اس��ت كه مي تواند اضطراب ها را رفع كند تا همه مشكات به 
سكينه و آرامش براي زائر تبديل شود و خداوند متعال اين امكان را در 
اختيار ما قرار داده است.  وي افزود: امروز مشكات اجتماعي وجود دارد 
اما ما هم مي توانيم به نام امام رضا)ع( در هرجا هس��تيم اقداماتي انجام 
دهيم كه در رفع اضطرابات جامعه و ايجاد آرامش اثر داشته باشد.  رئيسي 
تصريح كرد: امسال بايد دهه آخر صفر مشهد با سال گذشته متفاوت باشد 
كه با توسل به وجود مقدس حضرت رضا)ع( بايد تاش كنيم در حوزه 
مسائل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با خدمتگزاري به زائران در همه 
سطوح از زائران با گويش ها، س��ايق و اقليم هاي مختلف، زيارت آنها را 

تبديل به يك زيارت خاطره انگيز توأم با آرامش كنيم.

ش�هر ش�يراز به دليل توريس�تي بودن در طول س�ال همواره عاوه بر 
ش�هروندان خود پذيراي گ�روه زيادي از مس�افران داخل�ي و خارجي 
است؛موضوعي كه به ش�دت نياز اين ش�هر را به داش�تن يك سيستم 
حمل ونقل عمومي گسترده و منظم آشكار مي س�ازد.  از آنجا كه داشتن 
سيستم حمل ونقل عمومي يكي از خدمات شهرداري ها براي جابه جايي 
ايمن، ارزان، قابل دسترس و راحت ش�هروندان به شمار مي آيد، اهميت 

اين موضوع باعث شد تا روزگذشته معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
شيراز از طراحي مسير تراموا در اين شهر تا بهمن ماه امسال خبر دهد و 
 )BRT( اعام كند:»عاوه بر راه اندازي تراموا دو مسير اتوبوس هاي تندرو
در شيراز پيش بيني شده كه خط يك آن به طول 17 كيلومتر از ايستگاه 
مترو شاهد تا پايانه شهيد طباعي زاده)فلكه قصردشت( و خط دوم نيز به 
طول 11كيلومتر از ميدان احسان تا پايانه استقال)عادل آباد( امتداد يابد.«
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در شرایطی که این روزها انتقاد زیادی از افزایش 
قیمت خودرو وجود دارد یك مقام مس�ئول در 
صنعت خودرو با بیان اینكه قطع�ات موردنیاز 
خودروهاي CKD تأمین ش�ده، وع�ده داد: تا 
پایان س�ال از این بابت نگراني نخواهیم داشت 
و قیمت پراید همچنان ۲۱ میلیون تومان است. 
محم��د اس��ماعيلي فر در گفت وگو ب��ا مهر گفت: 
سيستم اقتصادي و صنعت خودروسازي در سال 
۱۳۹۱ هم بحران مش��ابهي را پشت سر گذاشته، 
ولي بدنه اقتصادي كان كشور آنقدر قوي است كه 

بتواند اين بحران ها را پشت سر بگذارد. 
وي با بي��ان اي��ن مطلب ك��ه قطع��ات مورد نياز 
خودروهاي تعهد ش��ده به مش��تريان تأمين شده 
 CKD است، افزود: قطعات مورد نياز خودروهاي
تأمين شده است و تا پايان سال از اين بابت نگراني 
نخواهيم داش��ت؛ ضمن اينكه بخ��ش عمده اي از 

تعهدات قبلي  را نيز انجام خواهيم داد. 
اس��ماعيلي فر با بيان اين مطلب كه اگر بخش��ي 
از اين تعه��دات باقي بماند، خودروس��از با تبديل 
محصول رضايت مش��تري را فراه��م خواهد كرد، 
افزود: خوشبختانه از نظر انجام تعهداتمان در گروه 
سايپا مشكلي براي تأمين قطعات داخلي نداريم، 
اما از آنجايي كه هدف  اصلي تداوم فعاليت هاست، 
بنابراين از دولت مي خواهي��م در اين مقطع براي 
تأمين نقدينگي در كنار خودروسازان باشد؛ چراكه 
اعتقاد داريم اين مشكات مقطعي است و بي شك 
برطرف خواهد ش��د. اين نخس��تين بار نيست كه 
دچار تحريم و نامايمتي شده ايم، پس مي توانيم 

بگوييم سيستم اقتصادي مان براي اين مشكات 
مقاوم شده است. 

اين مقام مسئول در صنعت خودروسازي با تأكيد 
بر اينكه خودروس��ازان براي انجام تعهداتش��ان 
برنامه ريزي كرده اند، اف��زود: براي حفظ رضايت 
مش��تريان برنامه ريزي ازم انجام شده، به شرط 
آنك��ه دولت بتواند تف��اوت قيمت حاش��يه بازار 
را مديريت كن��د؛ چراكه قيمت خ��ودرو در بازار 
خارج از دست خودروساز اس��ت.   اسماعيلي فر 
با ي��ادآوري اين مطل��ب كه خ��ودروي پرايد در 
كارخانه همچنان به قيم��ت ۲۱ ميليون تومان 

فروخته مي ش��ود، گفت: زماني ش��وراي رقابت 
قيمت ها را تعيين مي كرد و اكنون س��تاد تنظيم 
بازار اين وظيف��ه را به عهده گرفته اس��ت؛ پس 
بنگاه هاي توليدي و خودروساز نقش چنداني در 
تعيين قيمت ها ندارند.  اين مسئول مالي صنعت 
خودروسازي افزود: در حال حاضر پرايد به قيمت 
۲۱ ميليون تومان به فروش مي رسد كه در واقع 
۲۱ ميليون تومان آن براي خودروساز و بقيه مبلغ 
مربوط به عوارض، بيمه و ش��ماره گذاري است. 
يعني در واقع اگر به قيمت ارز روز حساب كنيم، 
خودروساز براي هر پرايد، حدوداً هزار و ۲۰۰ دار 

دريافت مي كند. حال آنكه ارزان ترين خودروي 
دنيا يعني تاتاي هن��د، 4 هزار و ۵۰۰ دار قيمت 
دارد. خودرويي كه هيچ كدام از آپشن هاي پرايد را 

ندارد و بسيار ابتدايي است. 
 راه هاي دور زدن تحریم ها

وي با يادآوري ظرفيت هاي فعلي در بدنه زنجيره 
تأمين و ش��ركت هاي بزرگ گفت: بايد بتوانيم از 
اين ظرفيت ها به خوبي استفاده كنيم. هنگامي كه 
بحث تحريم و مشكات اقتصادي مطرح مي شود، 
مشكل اصلي پيش روي صنايع، تأمين نقدينگي 
براي تأمين قطعات داخلي اس��ت؛ چراكه راه هاي 
زيادي براي دور زدن تحري��م و مقابله با آن وجود 
دارد.  اس��ماعيلي فر با گايه از مشكات داخلي و 
تأثير بيش��تر آنها بر صنعت خودروسازي نسبت 
به تحريم ه��اي خارجي گفت: بانك ه��ا روزبه روز 
فشارش��ان را بيش��تر مي كنند؛ اگر تم��ام عوامل 
اجرايي مثًا گمرك، سيستم بانكي، پتروشيمي ها 
و فواد با خودروس��ازان همكاري داش��ته باشند، 
تحريم هاي بين المللي كار چنداني از پيش نخواهد 

برد. 
اس��ماعيلي فر با تأكيد بر ضرورت همدلي دولت و 
صنايع داخلي با يكديگر افزود: به عنوان يك شركت 
بزرگ خودروس��ازي زنجيره تأميني هستيم كه با 
۵۰۰ قطعه ساز قرارداد مي بنديم كه خوشبختانه 
در بحث هاي ارزي به فهم مش��تركي رسيده ايم، 
اما مش��كات مربوط به تأمي��ن نهاده هاي داخلي 
كه ارتباطي با تحريم ندارد، بلكه فشارهاي داخلي 

است، تا حدودي كار را دشوار مي كند. 

در حالي که در تابس�تان امس�ال ۲۳۷ هزار 
نفر به جمعیت بیكاران کش�ور اضافه ش�ده، 
وزی�ر کار، تع�اون و رف�اه اجتماع�ي رش�د 
س�رمایه گذاري در کش�ور و اس�تمرار رشد 
اقتص�ادي را دو راه ایج�اد ش�غل در جامعه 
مي د اند و معتقد است: اگر ۷۷0 هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاري خارجي در ایران صورت 
بگیرد، مي توانی�م 0/8 درصد ن�رخ بیكاري 
را در س�ال به  طور متوس�ط کاه�ش دهیم. 
رفع بح��ران بيكاري يك��ي از مس��ئوليت هاي 
ش��ريعتمداري در وزارت كار اس��ت. محم��د 
شريعتمداري در شرايطي به اين وزارتخانه آمده 
كه س��رمايه گذاري خارجي در بخش صنعت و 
معدن كش��ور كه سهم بس��زايي در ايجاد شغل 
دارد؛ طي پنج ماهه امسال كاهش يافته و نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته شاهد افت 68/۳ 
درصدي است. حال در چنين ش��رايطي وي از 
لزوم رشد سرمايه گذاري در كش��ور و استمرار 
رشد اقتصادي س��خن مي گويد و معتقد است: 
صيانت از اش��تغال موجود در گرو ادامه حيات 
عزتمند بنگاه هاي توليد و كارآفرينان است. در 
سال ۱۳۹7، ۲7ميليون و ۳87 هزار نفر جمعيت 
فعال كشور اعام شد كه نسبت به سال قبل7۱۲ 
هزار نفر افزايش داش��ته، يعني نرخ مش��اركت 
4۱/۱ درصد به بااترين حد خود در س��ال ۹7 

رسيده است. 

وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي با بيان اينكه دو 
راه بيشتر براي ايجاد اش��تغال در كشور وجود 
ندارد، مي افزايد: يك راه رشد سرمايه گذاري در 
كشور و ديگري استمرار رشد اقتصادي است. اگر 
77۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري خارجي 
در ايران صورت بگيرد، مي توانيم ۰/8 درصد نرخ 
بيكاري را در سال به طور متوسط كاهش دهيم. 

  اباغ طرح استاد شاگردي
وي درب��اره ايج��اد فرصت هاي ش��غلي جديد 
مي گويد:  اش��تغال برون داد اقتصاد ملي ايران 
اس��ت و ما با اجازه رهبري امكان برداشت ۱/۵ 
ميلي��ارد دار از صندوق توس��عه مل��ي را براي 
اشتغال روستايي داشتيم كه نيمي از آن در قالب 
طرح هاي اشتغالزايي مصرف شده است. 4۲۰۰ 
ميليارد توم��ان نيز در قالب اعتب��ار براي ايجاد 

شغل هاي جديد هزينه شده است. 
وي تأكيد مي كند: هر چن��د حفظ فرصت هاي 
شغلي يك امر ضروري اس��ت، اما در اين ميان 
كارفرمايان هم به حمايت ني��از دارند و در اين 
زمينه پيشنهادي را به دولت خواهيم داد تا موانع 
توليد در زمينه تأمين نقدينگي، مواد اوليه، تأمين 
اجتماعي و ماليات برطرف شده و از كارآفرينان 
حمايت هاي ازم را داش��ته باشيم. اگر واحدي 
نتواند به فعاليت خود ادام��ه دهد، كاركنان آن 
واحد مي توانند از بيمه بيكاري اس��تفاده كنند؛ 
از اين رو براي تغيي��رات در زمينه بيمه بيكاري 

پيشنهاداتي را به دولت ارائه خواهيم كرد. 
وي مي گويد: نوع��ي از اش��تغال هاي زودبازده  
وجود دارد كه به رشد اقتصادي متصل نيست، 
اما قابليت انجام دارد. بايد طرح استاد-  شاگردي 
انجام ش��ود كه اين يك قدم به جلو اس��ت. در 
اين طرح به كارگاه هاي تولي��دي دو تا۵۰ نفره 
مي گوييم كه يك ش��غل با قوانيني سهل ايجاد 
كنيد و فردي را آموزش دهيد و بعد از يك سال 
كه از افراد آموزش ديده استفاده كرديد، اگر آنها 
خواس��تند مي توانند به كار خود ادامه دهند. از 
۳/۵ ميليون واحد صنفي يك سوم هم كه بتواند 
يك  ميليون شغل ايجاد كند، بسيار خوب است. 
من بخشنامه اين موضوع را صادر و به استان ها 

اباغ كردم. 
ش��ريعتمداري با اش��اره به اينكه دولت با يك 
مشكل ارز مواجه شده، تصريح مي كند: همواره 
بيان مي كنند كه بحران ناكارآمدي وجود دارد. 
انگار كه ما تا دي ماه س��ال ۹6 با مغزهايمان سر 
كار مي آمديم، ام��ا از آن به بعد مغ��ز خود را در 
خانه مي گذاشتيم. اين همان دولت است. اتفاقي 
افتاده و نبايد با طرح موضوع بحران ناكارآمدي 
دل مردم را خالي كنيم. عام��ل برون زايي وارد 
كشور شده كه بايد رفع كنيم، اما معكوس عمل 
مي كنيم. در ش��رايطي كه در بحران هس��تيم، 
گروه هاي اجتماع��ي بايد كنار هم بايس��تند و 
راست و چپ مشكل را كنار بگذارند، زيرا اكنون 

يك دش��من واحد وجود دارد. هدف دشمن نيز 
فقيرتر كردن ملت ايران است. 

  نرخ بیكاري ۱۲/۲ درصد شد
 همچني��ن طبق آخري��ن آمار مرك��ز ايران در 
تابستان ۹7، جمعيت شاغان ۱۰ ساله و بيشتر 
در اين فصل ۲۳ ميليون و ۹۵6 هزار نفر بوده كه 
نسبت به فصل مشابه س��ال قبل ۱۵8 هزار نفر 

افزايش داشته است.
 بررسي اش��تغال در بخش هاي عمده اقتصادي 
نش��ان مي دهد كه در تابس��تان ۱۳۹7، بخش 
خدمات با 4۹/۵ درصد بيشترين سهم اشتغال 
را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي 
بخش هاي صنعت با ۳۱/6 درصد و كشاورزي با 

۱8/۹درصد قرار دارند. 
بررس��ي نرخ بيكاري افراد ۱۰ س��اله و بيش��تر 
نشان مي دهد كه ۱۲/۲ درصد از جمعيت فعال 
)شاغل و بيكار(، بيكار بوده اند. روند تغييرات اين 
نرخ حاكي از آن است كه اين شاخص نسبت به 
تابس��تان ۱۳۹6 به مي��زان ۰/7 درصد افزايش 
داش��ته اس��ت و جمعيت بيكار كش��ور با ۲۳7 
هزار نفر افزايش به ۳ ميلي��ون و ۳۲6 هزار نفر 

رسيده است. 
در تابس��تان ۱۳۹7، ب��ه مي��زان 4۰/۹ درصد 
جمعيت ۱۰ س��اله و بيش��تر از نظ��ر اقتصادي 
فعال بوده اند، يعني در گروه شاغان يا بيكاران 
قرار گرفته اند. بررس��ي تغييرات نرخ مشاركت 
اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به 
فصل مشابه در سال قبل )تابستان ۱۳۹6( ۰/۲ 

درصد افزايش داشته است. 
جمعيت شاغان ۱۰ ساله و بيشتر در اين فصل 
۲۳ ميليون و ۹۵6 هزار نفر بوده كه نس��بت به 
فصل مش��ابه س��ال قبل ۱۵8 هزار نفر افزايش 
داش��ته است. بررس��ي اش��تغال در بخش هاي 
عمده اقتصادي نش��ان مي دهد كه درتابستان 
۱۳۹7، بخش خدمات با 4۹/۵ درصد بيشترين 
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در 
مراتب بعدي بخش هاي صنعت با ۳۱/6 درصد و 

كشاورزي با ۱8/۹ درصد قرار دارند. 
نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاكي از آن 
اس��ت كه ۲4/۹ درصد از فعاان اين گروه سني 
در تابستان ۱۳۹7 بيكار بوده اند. بررسي تغييرات 
فصلي نرخ بي��كاري اين افراد نش��ان مي دهد، 
اين نرخ نس��بت به فصل مش��ابه در س��ال قبل 
)تابستان۱۳۹6( ۰/8 درصد افزايش يافته است. 
بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي دهد كه در 
تابس��تان ۱۳۹7، ۱۰ درصد جمعيت شاغل، به 
دايل اقتصادي )فصل غي��ركاري، ركود كاري، 
پيدا نكردن كار با ساعت بيشتر و...( كمتر از 44 
ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار 
اضافي بوده اند. اين در حاليست كه 4۱ درصد از 
شاغان ۱۰ ساله و بيشتر، 4۹ ساعت و بيشتر در 

هفته كار كرده اند. 
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پیشنهاد اصاح قانون بیمه بیکاری به دولت
وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح کرد  بهناز قاسمی

  گزارش  یک

قطعات خودروهاي CKD تأمین شد

پرايد همچنان ۲۱ميليون تومان

امريکايی ها فهميدند که نفت ايران قابل جايگزيني نيست
نماین�ده س�ابق ای�ران در اوپ�ك ب�ا اش�اره به معاف ش�دن 
هش�ت کش�ور از تحری�م نفت�ي ای�ران گف�ت: کش�ورهاي 
صاح�ب نف�ت اع�م از اوپك�ي و غیر اوپكي ق�ادر ب�ه افزایش 
س�طح تولید به می�زان م�ورد انتظ�ار ب�راي جایگزیني نفت 
ای�ران نیس�تند و امریكایي ه�ا نی�ز به این ب�اور رس�یده اند. 
به گزارش تس��نيم محمد علي خطيبي افزود: اين توليد كنندگان 
سرجمع طي سه ماهه سوم سال جاري ميادي تنها موفق به افزايش 

سطح توليد به ميزان 8۰۰ هزار بشكه در روز شدند. 
وي ادام��ه داد: مجموع افزايش توليد نفت اعض��اي اوپك در مدت 

سه ماهه اخير تنها ۳6۰ هزار بش��كه در روز بوده است، در حالي كه 
ايران روزانه ۲ ميليون و 8۰۰ هزار بشكه نفت و ميعانات گازي صادر 

مي كند. 
نماينده سابق ايران در اوپك گفت: توليدكنندگان غيراوپكي نيز در 
اين بازه زماني موفق به افزايش سطح توليد به ميزان ۳۰۰ تا 4۰۰ 

هزار بشكه در روز شدند. 
وي افزود: كشورهايي كه قرار بود جايگزين نفت ايران شوند به رغم 
اينكه گفته بودند به جاي يك بش��كه نفت ايران حاضرند دو بشكه 
نفت اضافه كنند پس از چند ماه براي همگان به وضوح مشخص شد 

كه توانايي اين كار را ندارند. 
خطيبي بيان داشت: مجموع كشورهاي عضو اوپك و غيراوپك در 
سه ماهه سوم سال به رغم تمامي تاش ها از توليد يك ميليون بشكه 
نفت در روز باز ماندند، در حالي كه برنامه توليد تمامي اعضاي اوپك 
به جز ايران، ونزوئا و همينطور كشورهاي غير اوپكي به خصوص 

روسيه در اين مدت به راه بوده است. 
نماينده سابق ايران در اوپك يادآور شد: ميزان توليد اعضاي اوپك و 
غير اوپك به هيچ وجه جايگزين ۲ ميليون و 8۰۰ هزار بشكه اي نفت 

ايران نخواهد بود و امريكايي ها نيز به اين باور رسيده اند. 

   گزارش 2

   انرژی

تاار شیشه اي
تغییر قیمتآخرین  قیمت نام شرکت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوات پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185امپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوادآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

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

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوادخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوادكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

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

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پاسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايام 
6184115پارس سرام 

8106149اميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني اماح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

 مشکلي كه تولید كننده 
جرئت طرح آن را ندارد!

جفا به توليد كنندگان تنها به دريافت سريع ماليات و مشكات تأمين 
اجتماعي منتهي نمي شود. حتي مشكات باا رفتن نرخ ارز و در نتيجه 
افزايش قيمت تمام شده و كاهش قيمت توليد هم جزيي از مشكات 
است. با اين حال توليد كنندگان داخلي با مشكلي بزرگي مواجهند كه 
همچون خاري در گلوست و كسي جرئت طرح اين موضوع را ندارد و  اي 
كاش ا اقل سران سه قوه براي چنين مشكل بزرگي چاره اي بينديشند، 
چون بسياري از توليدكنندگان كه با كمبود تأمين سرمايه مواجهند با 
مشكلي كه در اين سال ها ُمد شده است بسياري ورشكست شده يا به 

زودي ورشكست مي شوند. 
حتي خود نگارنده نيز به دليلي كه در ادامه مشخص خواهد از انتشار نام 
خود داري كرده ام با اين حال اميدوارم كه طرح اين مسئله گره كوري كه 
اكنون در دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي به وجود آمده و عاملي 

براي فشار به بخش خصوصي شده باز شود. 
در حال حاضر خيل��ي از همكاران توليدكننده ب��ا تريبون هايي كه در 
اتحاديه ها و تشكل ها در دس��ت دارند معمواً به مسائل كلي از قبيل 
موارد گفته ش��ده و مش��كات ديگري مانند بي برنامگ��ي و تغييرات 
متوالي مقررات، بختكي به نام قوانين فرسوده كار و بيمه، ماليات هاي 
بي دليل، دخالت خيلي از ارگان ها و نهادها در كاري كه تخصص ندارند 

اشاره مي كنند. 
اما آنچه اين روزها بخش خصوصي مولد را كه به نوعي محصواتشان 
به بخش هاي عمومي و دولتي عرضه مي ش��ود با مشكات جدي تري 

روبه رو كرده است. 
  مشكلي به نام »بودجه نداریم ولي، محصول مي خواهیم«! 

اينجانب به عنوان مدير مجموعه از بخش هاي فروش و امور مالي گزارش 
گرفتم. در مجموعه اي كه حدود ۵۰ نفر كارگر و حقوق بگير داريم بيش 
از ۳ ميليارد تومان طلب از شهرداري، بانك ها و چند نهاد و ارگان داريم 
كه جنس داده ايم و پ��ول آن را نمي دهند و با هر بار مراجعه اين جمله 
تكراري را مي شنويم: » حق با شماست، اما بودجه نداريم .« مشكل به 

وه از خود مجموعه مقامات و بدقولي هايشان است. 
مگر قرار نيس��ت كه چرخ توليد در ش��رايط تحريم حداقل بر اساس 
توانمندي هاي داخلي بچرخد ؟ مشكات فعلي بيش از آنكه مربوط به 
شناور بودن نرخ ارز وابسته باشد به شرايطي وابسته است كه بدنه دولت 

به توليدكنندگان تحميل مي كند. 
در حالي كه به كرات مديران بلند پايه بر رفع موانع كس��ب و كار تأكيد 
مي كنند و خود دولت و نهادهاي مختلف نياز به كااهاي توليد داخل 
دارند، اما تخصيص منابع به توليدات داخلي در اولويت هاي چندم است 
و واي به روزي كه چنين مطالبه اي از سوي بخش خصوصي پيگيري 
شود و توليد كننده بخواهد بر اساس مفاد قرارداد مطالبه خود را طلب 

كند. در چنين شرايطي بايد قيد فروش محصوات را بزند. 
مگر مي ش��ود بعد از چند س��ال با مراجعه به ش��هرداري به جاي پول 

اجناس، تراكم يا زمين گرفت و با آن محصول ساخت ؟ 
نگارنده البت��ه منكر وج��ود صنعتگرنما ه��ا، تج��ار، عافيت طلبان و 
فرصت طلباني نيست كه تابع جهت وزيدن باد بوده و با هر موج به دنبال 
رانت هستند، اما اگر قرار اس��ت از پيچ تحريم و گرفتاري هاي موجود 
بگذريم راه حل اين نيست كه محصول صنعتگر را بگيريم و بعد از چند 

سال همچنان بگوييم بودجه نيست ؟ 
پس اين همه ارقام در بودجه هاي سنواتي كه هر سال افزايش مي يابد 
براي چ��ه منظوري ت��ورم را به جامع��ه تحميل مي كن��د ؟ و چرا بايد 
محصوات خارجي در ارجحيت انتخاب و تس��ويه حس��اب باشد ؟ به 
نظر مي رسد نهاد هاي نظارتي بايد درباره ريشه اين معضاتي كه كمتر 

جرئت بيان آن وجود دارد، بيشتر ورود كنند. 
نام محفوظ 

افزايش ۱۰۰ درصدي قیمت آهن 
مردادم�اه م�اه امس�ال همچن�ان حكای�ت از افزای�ش قیم�ت 
آه�ن و میلگ�رد نس�ب ب�ه م�دت مش�ابه در س�ال گذش�ته 
دارد، به نحوي ک�ه در ای�ن ب�ازه زمان�ي قیم�ت تیرآه�ن  8۱/۷ 
درص�د و میلگ�رد آج�دار ۱06/9 درص�د گ�ران ش�ده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، همچنين تيرآهن نم��ره ۱8 افزايش ۵8/۱ درصدي 
و ميلگرد س��اده نمره 8 افزايش ۱۰6/6 درصدي را در مرداد ماه امسال به 
خود اختصاص داده است. براساس اين گزارش عاوه بر قيمت آهن ساير 
كااهاي اساسي هم با رشد قابل توجه قيمت ها روبه رو شده است، بر همين 
اساس قيمت موز 84 درصد، گوشت گوسفندي ۳۲/۲ درصد، ذرت داخلي 

44/6درصد، برنج ۵8 درصد و تخم مرغ 44/۹درصد رشد يافته است. 

صعود ۸ پله اي ايران در رده بندي اقتصادهاي 
بزرگ دنیا با وجود ۴۰ سال تحريم

اقتص�اد ای�ران از رتب�ه ۲6 اقتص�اد جه�ان قب�ل از انق�اب 
ب�ه رتب�ه هجده�م در دوران پ�س از انق�اب رس�یده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، يك كارش��ناس ارشد مس��ائل اقتصادي گفت: ايران 
اسامي به رغم تمامي تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي طي چهار دهه 
اخير از سوي استكبار جهاني به سركردگي امريكا از رتبه ۲6 اقتصاد جهان 

قبل از انقاب به رتبه هجدهم در دوران پس از انقاب رسيده است. 
ساسان شاه ويسي كه در مصاحبه با راديو سخن مي گفت، افزود: گزارش 
س��ازمان هاي بين المللي طي يك ماهه گذشته ظرفيت قدرت اقتصادي 

ايران را در سطح تراز پانزدهم و شانزدهم اقتصاد جهان مطرح مي كند. 
وي همچنين اظهار داش��ت: اتفاقاتي كه در دوران پس از انقاب در كشور 
افتاده بسيار متفاوت از دوران قبل از انقاب است.  اين كارشناس ارشد مسائل 
اقتصادي گفت: صادرات روزانه نفت ايران در دوران قبل از انقاب 6 ميليون 
بشكه و نرخ متوسط هر بشكه نفت نيز ۲۵ تا ۳۰ دار بوده است.  وي افزود: 
ايران در 4۰ سال قبل با سه بشكه نفت مي توانست يك اونس طا خريداري 
كند كه امروز با ۱۵ بش��كه نفت همان يك اونس طا را خريداري مي كند.  
شاه ويسي تصريح كرد: اگر درآمدهاي نفتي كشور به ميزان صادرات قبل از 
انقاب يعني 6 ميليون بشكه در روز مي بود و تحريم ها، فشارها، بايكوت ها و 
مسدود كردن اموال در ميان نبود تازه مسئوان با يك پنجم درآمدهاي نفتي 
قبل از انقاب به عاوه خسارت هاي وارده هشت  ساله جنگ تحميلي مملكت 
را اداره مي كردند. وي گفت: اندازه قابليت اقتصادي كشور با وجود اين، بيش 
از چهار برابر نس��بت به قبل از انقاب افزايش يافته است. جمعيت كشور 
امروز دو و نيم برابر قبل از انقاب است و درآمدهاي ايران قبل از انقاب ۵۰ 
ميليارد دار در سال بود كه اين درآمد براي ۳6 ميليون نفر جمعيت هزينه 
مي شد.  شاه ويسي ضمن اش��اره به اينكه از اين ميزان جمعيت ۳۲ تا ۳۵ 
درصد در شهرها و بقيه در روستاها ساكن بودند، گفت: اين نسبت در دوران 
پس از انقاب معكوس شد يعني 68 تا 7۰ درصد در شهرها و بقيه در مناطق 
روستايي ساكن هستند.  وي اضافه كرد: تعداد ش��هرهاي ايران در دوران 
قبل از انقاب كمتر از ۳۰۰ شهر و اين نس��بت در دوران پس از انقاب به 
تعداد يكهزار و 7۰ شهر رسيده است.  اين كارشناس ارشد مسائل اقتصادي 
اظهار داشت: شهرهاي بزرگ در دوران قبل از انقاب ۱۵ شهر و اين تعداد 
در دوران پس از انقاب به عدد ۵۰ شهر افزايش يافته است.  وي ادامه داد: 
تعداد يك كانشهر در دوران قبل از انقاب به ۱۵ كانشهر در دوران پس از 
انقاب رسيده است.  شاه ويسي يادآور شد: تاش هاي صورت گرفته به رغم 
تمامي فشارهاي بيروني و محدوديت هاي بين المللي دوران انقاب در تمامي 
حوزه ها به خصوص توسعه و آباداني كشور به هيچ وجه قابل مقايسه با دوران 

قبل از انقاب نيست. 

علی پوردهقان| جوان

وارده



 استقال در حالي 
سعيد احمديان

    گزارش
ام�روز در هفت�ه 
يازدهم ليگ برتر 
مقابل ماشين س�ازي تبريز ق�رار مي گيرد که 
آبي ها ب�راي فرار از بحران و نزديک ش�دن به 
بااي جدول تنها به دنبال پيروزي هس�تند. 
در روزهايي که تمام نگاه ها روي بازي برگش��ت 
فينال ليگ قهرمانان در تهران است، هفته يازدهم 
ليگ برتر که پنج شنبه گذشته آغاز شده بود، امروز 
هم ادامه پيدا مي کند. البته مسابقات ليگ از جمعه 
بار ديگر به محاق تعطيلي مي رود تا تيم ملي که 
براي جام ملت ها آماده مي شود، سومين مرحله 
اردوي آماده سازي اش را آغاز کند و در دهه سوم 
آبان ماه و در روزهاي فيفا در دو بازي تدارکاتي به 

مصاف تيم هاي ترينيداد و  توباگو و ونزوئا برود. 
   برد و تنها برد

در ادامه هفته يازدهم ليگ برتر امروز استقال در 
تبريز مهمان ماشين سازي است. آبي ها در حالي 
به تبريز رفته اند که پس از شکست مقابل سايپا و 
حذف از جام حذفي در مرحله يک هشتم نهايي 
روزهاي بحراني را تجرب��ه مي کنند، به خصوص 
که در ليگ هم ش��اگردان شفر نتايج قابل قبولي 
نگرفته اند تا کنار رفتن از جام حذفي ش��رايط را 
وخيم تر کند. در چنين ش��رايطي استقال تنها 
در ليگ برتر اين فرصت را دارد که اعاده حيثيت 

کند. البته فاصله 12 امتيازي آبي پوشان با تيم هاي 
بااي جدولي سبب شده کار سختي در ادامه ليگ 
براي قرار گرفتن در جمع مدعيان داشته باشند. 
استقال در شرايطي آماده بازي با ماشين سازي 
مي شود که با 14 امتياز از 10 بازي در رده هفتم 
ليگ قرار دارد. عملکردي نااميدکننده که باعث شد 
هواداران آبي پوشان در پايان بازي با سايپا که به 
حذف استقال از جام حذفي انجاميد با شعارهاي 
تند و تيز خود نارضايتي ش��ان را از نتايج ضعيف 

استقال به گوش بازيکنان و کادر فني برسانند. 
اين در حالي اس��ت که با توجه به روند صعودي 
آبي ها با ش��فر در پايان فصل گذش��ته، هواداران 
اس��تقال در فصل جديد روي تيم شان به عنوان 
يک مدعي قهرماني حساب باز کرده بودند. با اين 
حال حذف از جام حذفي و رده هفتم ليگ، شفر را 

در شرايط سختي قرار داده است. 
پس از اي��ن نتايج باش��گاه هم وارد عمل ش��د و 
بازيکنان و کادر فني را با جريمه اي 20 درصدي 
روبه رو کرد تا در آس��تانه بازي با ماشين سازي با 
وارد کردن شوک از ادامه اين روند جلوگيري کند. 
فتحي، مديرعامل اس��تقال که شنبه به تمرين 
آبي ها رفته بود با بازيکنان اتمام حجت کرد تا آنها 
با اين روش به دنبال عبور از روزهاي بحراني شان 
باش��ند. البته او وعده مي دهد که اس��تقال اين 
روزها را پشت س��ر مي گذارد و به روزهاي خوب 

خود بازمي گردد: »بازيکنان و کادر فني هم خيلي 
ناراحت هستند. فقط مي توانم همين را بگويم که ما 
تاش مي کنيم در ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا 

جايگاه واقعي استقال را نشان دهيم.«
  بحران پشت بحران

با وجود اين، تصميم مديريت اس��تقال براي 
جلوگي��ري از رون��د نزول��ي تيم چن��دان هم 
بي هزينه نبود و اعت��راض دو بازيکن اصلي تيم 
به ميزان جريمه 20 درصدي سبب شد تا آبي ها 
در آستانه بازي با ماشين سازي با بحران جديدي 
روبه رو شوند. البته فتحي، مديرعامل استقال 
هرگونه درگيري با روزبه چش��مي و فرش��يد 
اس��ماعيلي را در جريان تمرين شنبه تکذيب 
و عنوان کرد که اين اخبار س��اخته و پرداخته 
رسانه هاس��ت. با اين حال خط خوردن اين دو 
بازيکن از ليست بازي با ماشين سازي شائبه ها 
درباره اين درگيري را تقويت کرده، مس��ئله اي 
که سبب شده ش��فر دو بازيکن اصلي تيمش را 
در هفته يازدهم و مقاب��ل رقيب تبريزي اش به 

همراه نداشته باشد. 
با تمام حاشيه ها و بحران هايي که استقال با آن 
درگير است، ش��فر تأکيد کرده که در بازي امروز 
مقابل ماشين س��ازي تنها به دنبال برد است، به 
خصوص که نتيجه اي به غير از پيروزي مي تواند 
فاصله اس��تقال با صدر جدول را بيش��تر و کار 

آبي پوشان را براي رسيدن به جمع تيم هاي مدعي 
س��خت تر کند. به همين خاطر اس��تقال که در 
آخرين بازي اش در ليگ مقابل سپاهان شکست 
خورده براي بازگشت به جاده پيروزي چاره اي جز 

قرباني کردن ماشين سازي ندارد. 
  70 روز است که نباخته اند

در س��وي ديگر ماشين س��ازي تبريز ه��م مانند 
استقال، هفته گذشته با شکست مقابل داماش 
گيان از دور رقابت هاي جام حذفي کنار رفت تا 
مسابقه امروز نبرد دو تيم حذف شده از جام حذفي 
باشد. ماشين سازي که پس از به بن بست خوردن 
با فيروز کريمي در هفته هاي اخير رضا مهاجري را 
روي نيمکت خود مي بيند، با 10 امتياز از 10 هفته 
گذشته از ليگ در رده دوازدهم جدول رده بندي 

قرار گرفته است. 
با نشستن مهاجري روي نيمکت ماشين سازي و 
به رغم حذف از جام حذفي، اين تيم در رقابت هاي 
ليگ در پنج هفته گذشته شکست ناپذير بوده و سه 
مساوي و دو برد کسب کرده است. آخرين شکست 
اين تيم در ليگ به هشتم شهريور  و مقابل تراکتور 
در دربي تبريز برمي گردد و پس از آن، شاگردان 
مهاجري در 70 روز گذش��ته باختي نداشته اند. 
روندي که نش��ان مي دهد آبي ها که براي فرار از 
بحران تنها به برد مي انديش��ند، عص��ر امروز کار 

سختي برابر ماشين سازي پيش رو دارند. 

صعود تاريخي بانوي شطرنج  باز ايراني
علي نسب به دور دوم مسابقات جهاني

 صعود کرد
مبينا علي نسب برای اولين بار به دور دوم رقابت هاي قهرماني بانوان 

شطرنج باز جهان راه يافت. 
مبينا علي نسب روز گذشته با تساوي در بازي دوم دور نخست مسابقات 
قهرماني بانوان جهان مقابل اليزابت پتز آلماني به دور دوم اين رقابت ها 
صعود کرد.  او پيش از اين در بازي اول دور نخست مقابل اين شطرنج باز 
آلماني به برتري رسيده بود و با مجموع 1/5 امتياز به دور دوم صعود کرد.  
اين اولين صعود بانوان شطرنج ايران به دور دوم رقابت هاي قهرماني بانوان 
جهان است.  مسابقات شطرنج قهرماني بانوان جهان 201۸ از 11 آبان  تا 
دوم آذر ماه به ميزباني روسيه در شهر خانتي مانسيسک در حال برگزاري 
است.  مبينا علي نسب، شطرنج  باز 1۸ ساله بابلي پرافتخارترين ورزشکار 
بانوي مازندراني است که در ورزش شطرنج براي کشور ايران بارها افتخار 
کسب کرده است. او قهرمان مسابقات شطرنج غرب آسيا )زون 3/1( شد و 

به جام جهاني 2017 شطرنج راه يافت. 
علي نسب پيش از اين با اشاره به اينکه قهرماني و نايب قهرماني مسابقات 
آسيايي و جهاني رده سني زير 1۶ س��ال را در اختيار دارد، گفته بود: »با 
قهرماني در مسابقات غرب آسيا سهميه جهاني مسابقات جهاني رده سني 
بزرگساان را گرفتم. البته هيچ تجربه اي از حضور در اين رده سني رقابت ها 
ندارم. اولين بار است که سهميه مسابقات جهاني رده سني بزرگساان 
را گرفته ام و تاش مي کنم تا بتوانم حضوري موفق داش��ته باشم.«  اين 
ش��طرنج باز با بيان اينکه زير نظر مربي ارمنس��تاني تمريناتش را دنبال 
مي کند، خاطرنشان کرده بود: »بايد براي مسابقات جهاني خيلي بيشتر 

تمرين کنم تا بتوانم نتيجه  خوبي بگيرم.« 
۶4 بازيکن از کشورهاي مختلف، برگزارکننده مسابقات شطرنج قهرماني 
زنان جهان هستند. مسابقات شطرنج قهرماني جهان در بخش بانوان هر دو 
سال يک بار برگزار مي شود. علي نسب سال گذشته  حضور در رقابت هاي 
قهرماني غرب آسيا )تهران( صاحب س��هميه مسابقات جهاني شد. اين 
شطرنج باز کش��ورمان با مجموع 7/5 امتياز و کسب عنوان نخست، اين 
س��هميه را دريافت کرد.  در دوره گذشته مسابقات قهرماني زنان جهان 
و از ميان شطرنج بازان ايران، سارا خادم الشريعه موفق به کسب سهميه 
شده بود.  مبينا علي نسب تنها نماينده ايران در مسابقات امسال شطرنج 
زنان جهان است. وي که ريتينگ 2205 جهان را در اختيار دارد، بر اساس 
قرعه کشي انجام شده در دور نخست به مصاف »اليزابت پتز« از آلمان رفت. 
اين شطرنج باز آلماني با ريتينگ 2513 در مسابقات جهاني حاضر خواهد 

شد. وي در دوره پيش مسابقات، حريف آتوسا پورکاشيان بود. 

مأموريت آبي ها براي فرار از بحران در تبريز
 استقال امروز در هفته يازدهم ليگ برتر به مصاف ماشين سازي مي رود

اميد پرسپوليس به کام بکي ديگر
برانکو: فينال تهران آخرين بازي عمر ماست

شکس�ت در ژاپ�ن تجرب�ه تلخ�ي ب�ود، ام�ا هن�وز ي�ک ران�د 
ديگ�ر مان�ده و پرس�پوليس امي�دوار ب�ه جب�ران ماف�ات 
اس�ت، کاري ک�ه پيش�تر ني�ز باره�ا انجام�ش داده اس�ت.
 پرسپوليس در يک هش��تم نهايي همين رقابت ها بود که بازي نخست 
برابر الجزيره  را 3 بر 2 واگذار کرد تا کارش در ديدار برگشت سخت شود. 
ديداري که نيمه نخس��ت آن بدون گل به پايان رسيد، اما در نيمه دوم 
نوراللهي گلزني کرد که زحمت او با گل حريف برباد رفت تا سيدجال 
در نقش س��وپرمن گل پيروزي تيمش را در دقيقه ۸9 به ثمر برساند و 
عامل صعود به يک چهارم شود. در اين مرحله نيز پرسپوليس بازي رفت 
را يک بر صفر به الدحيل واگذار کرد و در ديدار برگشت هم يک گل از 
حريف خورد تا کار صعود سخت  شود، اما در ادامه ياران برانکو بازي را 3 بر 
يک بردند. در نيمه نهايي هم اگرچه پرسپوليس بازي رفت را يک بر صفر 
برد، اما در برگشت يک گل از حريف خورد تا داستان بار ديگر تکرار شود. 
شاگردان برانکو اما در يک کام بک ديگر با گل سيامک نعمتي و تساوي 
مقابل السد فيناليست شدند و حاا در فينال، سرخپوشان بار ديگر بازي 
نخست را به حريف واگذار کرده اند و منتظر بازي برگشت و کام بکي ديگر 

هستند که اين تيم را به نخستين جام ليگ قهرمانان آسيا برساند. 
  

 برانکو فقط به برد مي انديش��د، آن هم بردي که صعود را در پي داشته 
باشد، يعني به جبران مافات در آزادي، کاري که شاگردانش پيشتر هم 
انجام داده اند. براي او و يارانش غيرممکن وجود ندارد. برانکو اين را بارها 
بعد از پايان بازي در کاشيما ساکر چشم در چشم به شاگردانش گفته 
است: »هيچ جايي براي کوتاه آمدن از اين هدف نيست. براي رسيدن به 
اين نقطه خيلي تاش کرديم. با کمک هم و حمايت هواداران به اينجا 
رسيديم، اما هميشه به دنبال هدف بزرگ تري بوديم. يک تک بازي در 
پيش داريم و قرار نيست متوقف شويم. هواداران ما منتظر يک بازي خوب 
و البته يک نتيجه خوب هستند. تا اينجا هم کارهاي زيادي انجام داده ايم 
که از نظر بسياري غيرممکن بود، ولي براي ما غيرممکني وجود ندارد. ما 
با تمام وجود و تمرکزمان مي رويم تا براي اين بازي تاش کنيم. حاا بايد 

در تهران طوري مسابقه بدهيم که انگار آخرين بازي عمر ماست.«
 اين تمام آن چيزي است که برانکو مي خواهد، جبران نتيجه در آزادي 
و به گونه اي با شاگردانش در خصوص آن حرف مي زند که اين هدف 
ملکه ذهن آنها ش��ود: »ما 2 بر صفر بازي را در خارج از خانه باختيم. 
وقتي به ژاپن آمدم، از من سؤال شد چطور به فينال آسيا رسيده اي؟ 
موضوع اين اس��ت که اان ما با دو گل عقب هستيم، اما بازگشت مان 
امکانپذير است. در تهران مي توانيم نتيجه مورد عاقه خودمان را به 

دست آوريم.«
 برانکو اما براي رسيدن به هدفش بايد شاگردانش را از لحاظ روحي- رواني 
آماده کند. کاري که پروفسور ثابت کرده به خوبي آن را بلد است: »بازيکنان 
کاشيما آنتلرز در زمين خود هم بازي را با ترس و لرز آغاز کردند و اگر علي 
عليپور از دو قدمي دروازه اين تيم موفق به گلزني مي ش��د، نتيجه طور 
ديگري رقم مي خورد. در بازي برگشت هم قطعاً ژاپني ها از جوي که در 
ورزشگاه آزادي حاکم است، خواهند ترسيد. شما بايد آنقدر بازي را خوب 
و تهاجمي آغاز کنيد که حريف حتي فرصت نکند از محوطه جريمه خود 

بيرون بيايد.«
 برانکو يک حامي ديگر هم براي موفقيت در اين بازي دارد و او کس��ي 
نيست جز زاتکو داليچ، سرمربي کرواسي در جام جهاني روسيه که براي 
سرمربي پرسپوليس آرزوي موفقيت مي کند: »برانکو خيلي خوب کار 
کرده، آن هم در شرايطي که پنج بازيکن اصلي خود را از دست داده، اما با 
همين شرايط به فينال رسيده است. اميدوارم در آخرين بازي هم موفق 

شود، چون استحقاق آن را دارد.« 
حاا مي توان اميد را در چهره تک تک ش��اگردان برانکو ديد، به طوري 
که بيرانوندي که بعد از دريافت دو گل از سامورايي ها اشک مي ريخت 
حاا براي آنها خط و نشان مي کشد: »نمي خواهيم اين شانس بزرگ  را 
در تهران از دست بدهيم. براي قهرماني مي جنگيم و اجازه نمي دهيم 

هوادارانمان ناراحت راهي خانه هايشان شوند.«

دنيا حيدري

 نبايد وارد بازي ژاپني ها شويم
 براي سومين بار به دام ژاپني ها افتاديم و 
با رفتن به سبک فوتبال حريف، نتيجه را 
واگذار کرديم. بازي رفت فينال يک مسابقه 
اس��تراتژيک بود. برانکو ب��ازي با تيم هاي 
عربي را ياد گرفته، اما بازي با تيم هاي نژاد 
زرد ش��رايط خاصي دارد که براي مربي و 
بازيکنان ما ناشناخته است. ژاپني ها فوتبال 
ما را خوب مي شناسند، به همين دليل است 
که بارها ايران را حتي در آزادي شکس��ت 
داده اند. آنها به سرعت فوتبال اضافه کرده اند 
و فوتبال را از سرعت معمولي خارج مي کنند. در اين حالت اگر سرعت اضافه 
بازي را کم کنيم مي توانيم با آنها مقابله کنيم، اما اگر بخواهيم همپاي آنها 
پيش برويم و وارد اين سرعت اضافه شويم در دامي که برايمان پهن کرده اند، 
مي افتيم و مي بازيم، درست مثل بازي رفت، چراکه بازيکنان در اين سرعت 
اضافه تمرين نکرده اند و کوچينگ نشده اند. پرسپوليس در کاشيما ساکر در 
نيمه نخست انرژي زيادي سوزاند، به طوري که مربي آنها بعد از بازي گفت 
بعد از فوتبال سرعتي، نيمه نخست منتظر تغيير شرايط بوديم. اين همان 
چرخش فيزيولوژيکي بدن بازيکنان ما بود که در فوتبال انفجاري ژاپن به 
شکست منجر شد و برانکو بايد براي بازي برگشت فکري به حال آن کند تا 
اسير يکي ديگر از اين انفجارهاي ژاپني نشود. اگر وارد بازي ژاپني ها شويم، 
شکست مي خوريم. ما بايد اين تيم را به سبک خودمان بياوريم. ما فوتبال 
خاص خودمان را داريم. وقتي توپ دست ماست، اگر حريف پرس کند، 
بلد نيستيم توپ را انتقال بدهيم و در اين مواقع توپ را به جلو مي فرستيم. 
زماني هم که حريف توپ را از ما مي گيرد، ما براي پس گرفتن توپ بازي 
نمي کنيم، يعني مثل اروپايي ها برنامه خاصي براي اين گونه مواقع نداريم. 
از طرفي وقتي توپ را مي گيريم، نمي توانيم از تجمع دفاعي خارج شويم و 
با توپ بازي کنيم، در نتيجه يک شبه ضدحمله مي زنيم. شدت فوتبال ما 
پايين است و نبايد فوتبال را با شدت باا بازي کنيم، چون بدن هيچ کدام از 
بازيکنان ما براي اين فوتبال جواب نمي دهد. کاشيما در گلزني ابزار خوبي 
دارد، اما در دفاع ضعيف و آسيب پذير است. بايد اول به گل نخوردن فکر 
کنيم. چيدمان خط دفاعي پرسپوليس هم خوب جواب نداد. مثاً در دفاع 
چپ بازيکني که حضور دارد، مهره تکنيکي اين پست نيست و تعداد لو 
دادن توپ بااست. پرسپوليس اگر در اين خط به دنبال استحکام بيشتر 

است بايد فکري به حال هافبک خود کند. 

 بهترين شروع رئال پس از ۶۱ سال
سانتياگو سواري شروع خوبي به عنوان سرمربي رئال مادريد داشته است. 
سرمربي آرژانتيني دو ديدار نخست خود با سفيدپوشان را با دو پيروزي به 
پايان رساند و هيچ گلي دريافت نکرد که اين آمار قابل توجهي است. او بهترين 
شروع را در ميان سرمربيان رئال مادريد در ۶1 سال اخير به ثبت رساند. در 
آن زمان نيز يک سرمربي آرژانتيني به نام لوئيس کارنيگليا چنين رکوردي 
را به ثبت رسانده بود. سواري  می گويد: »بايد تمرين و تاش بيشتري کنيم 
و تا پايان بجنگيم. دوست دارم بازي ها را با نتيجه  7 بر صفر به پايان برسانم، 
اما فوتبال چيز ديگري است. بايد نظم، تعهد، جديت، جنگندگي و روحيه 

ورزشکاري داشته باشيد تا بتوانيد پيروز شويد.«

رسوايي بزرگ در انتظار پاري سن ژرمن
روزنامه آلماني اشپيگل در گزارشي از رسوايي بزرگ در پاري سن ژرمن 
سخن به ميان آورد.اين روزنامه مدعي شد اتحاديه فوتبال اروپا تحقيقات 
فوق سري و محرمانه اي را درباره باشگاه پاري سن ژرمن انجام داده و به اين 
نتيجه رسيده که آنها در پرونده جذب نيمار و امباپه قواعد پاک مالي را 
رعايت نکرده اند. در صورتي که اين اتهام ثابت شود، ممکن است اين تيم از 
ليگ قهرمانان اروپا کنار گذاشته شود يا اينکه اجازه فعاليت در پنجره هاي 

نقل و انتقاات به آنها داده نشود. 

سوارز فرشته نجات بارسا
بارسلونا در زمين رايووايکانو تا مرز شکس��ت پيش رفت، اما در دقايق 
پاياني با دو گل دمبله و سوارز موفق ش��د پيروزي شيرين 3 بر 2 خود 
را جشن بگيرد. والورده، سرمربي آبي و اناري ها به نقش سوارز و غيبت 
مسي اشاره کرد و گفت: »قطعاً ضعف هايي در دفاع داريم که بايد برطرف 
شود، ولي سه گل زديم و سه امتياز کسب کرديم که مهم تر از دريافت دو 
گل بود. اينطور نيست که سوارز بدون مسي بهتر بازي مي کند. وقتي لئو 

در زمين است، سطح بازي ما باا مي رود .«

 دو هفت��ه پس از 
 مانی سعيدی
   بازتاب 

پاي��ان س��ومين 
المپي��ک  دوره 
جوان��ان در آرژانتين، اصغر رحيمي سرپرس��ت 
کاروان ايران در اين رقابت ها ديروز در يک نشست 
خبري عملکرد ورزش��کاران کشورمان را تشريح 
کرد. کاروان ورزشي کشورمان که با 49 ورزشکار 
در 17 رشته ورزشي به بوينس آيرس رفته بود در 
پايان با کسب هفت مدال طا، سه نقره و چهار برنز 
و 17 پله صعود بين 20۶ کشور در رده هفتم قرار 
گرفت. نتايجي که به گفته رحيمي خيره کننده 
بود: »اينک��ه بااتر از کش��ورهايي مانند امريکا و 
فرانسه، جزو هفت کش��ور قرار بگيريم، مهم بود. 
تقريب��اً مي دانس��تيم در چه رش��ته هايي مدال 

مي گيريم، اما ورزشکارانمان در برخي رشته ها فراتر 
از انتظار بودند. فوتس��ال فرات��ر از انتظار بود و در 
قايقراني و دووميداني هم به مدال نزديک شديم.« 
با اين ح��ال مهم ترين دغدغه اي ک��ه پس از اين 
موفقي��ت مطرح ش��ده، حف��ظ رون��د صعودي 
مدال آوران المپيک جوانان براي مدال آوري شان 
در المپيک بزرگساان بود، به خصوص که از 11 

مدال آور دو دوره گذش��ته المپي��ک جوانان تنها 
کيميا عليزاده بود که توانست در ريو به موفقيت 
برسد. حاا هم اين نگراني وجود دارد که نتوان از 
ظرفيت ورزشکاران موفق در المپيک جوانان در 
المپيک هاي آينده و به خصوص المپيک 2024 
استفاده کرد.   در همين راستا، سرپرست کاروان 
ايران در المپيک جوانان 201۸ در پاسخ به سؤال 

»جوان« که چه ضمانتي وجود دارد اين جوانان به 
المپيک هاي بعدي برس��ند، اينطور توضيح داده 
است: »اين موضوع دغدغه ما نيز هست. بايد روي 
اين ورزشکاران س��رمايه گذاري ش��ود تا آنها در 
المپيک 2024 بدنه کاروان ايران را تشکيل  دهند. 
پس از پايان مسابقات اين خواسته را با کميته ملي 
المپيک و وزارت ورزش در ميان گذاشتيم. بايد با 
فدراسيون ها هم جلسه داشته باشيم تا اين جوانان 
حفظ شوند، به خصوص که چهره هاي شاخصي 
داشتيم مانند همين وزنه برداري که مي تواند در 
بزرگساان هم موفق باشد. در ژيمناستيک مدال 
تاريخي گرفتيم و در قايقراني و دووميداني هم تا 
رده چهارم باا آمديم که نتيجه خوبي بود. بايد همه 
کمک کنند تا اين نتايج با حض��ور اين بچه ها در 
المپيک بزرگساان نيز تکرار شود. در اين زمينه 
مي خواهيم پيشنهاد بدهيم که بودجه ای جداگانه 
براي فدراس��يون ها در جهت حفظ م��دال آوران 

المپيک جوانان در نظر گرفته شود.«

دغدغه مان حفظ مدال آوران 
المپيک جوانان است
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پيراهن شماره 400 براي آقاي شماره 7
مهاجم پرتغالي يک رکورد ديگر به نام خودش ثبت کرد تا همچنان يکي از 
بهترين هاي جهان فوتبال باشد. کريس رونالدو در بازي يوونتوس – جنوا 
تک گل تيمش را به ثمر رساند، گلي که او را به 400 گل زده در ليگ هاي 
مختلف اروپايي رسانده است. مهاجم پرتغالي بهترين روزهايش را در تورين 
سپري مي کند. با اينکه هوادارانش در رئال انتظار جدايي او را نداشتند، اما 
درخشش کريس در يووه نشان داده که اين بازيکن تصميم درستي گرفته 
است. البته رونالدو در چهار بازي نخست خود با پيراهن بانوي پير گلي به 
ثمر نرساند، اما رفته رفته موتور گلزني اش روشن شد تا به مهره  کليدي 
يوونتوس تبديل شود. رونالدو در شش فصل حضور در منچستريونايتد ۸4 
گل در ليگ برتر زد و 311 گل هم در اليگا براي رئال مادريد به ثمر رساند. 
او حاا در س��ري آ نيز پنج بار دروازه حريفان ايتاليايي را باز کرده است. 
رسيدن به رکورد 400 گل زده آنيلي، رئيس راه راه پوشان را بر آن داشت تا 

پيراهن شماره 400 را به بازيکن پرتغالی اهدا کند. 

جال چراغپور

کارشناس فوتبال

IOC مشکلي با  رفتن بازنشسته ها ندارد
 IOC حاشيه دبيرکل کميته ملي المپيک اب��راز اطمينان کرد       
مشکلي با رفتن مديران بازنشسته ندارد. پس از تصويب 
قانون منع استفاده از مديران بازنشسته با توجه به اخباري که برخي ها از ايران مخابره 
کرده بودند، کميته بين المللي المپيک نسبت به رفتن رؤساي بازنشسته فدراسيون ها 
حساس شد و از مس��ئوان ورزش کشورمان توضيح خواست. 
شاهرخ ش��هنازي در گفت وگو با ايسنا از توضيح قانع کننده 
کميته به اين نه��اد بين المللي صحبت ک��رد: »IOC به 
صورت شفاهي از ما در اين مورد سؤال کرده بود و ما هم به 
آنها نامه اي رسمي ارسال کرديم مبني بر اينکه قانون منع 
به کار گيري بازنشس��ته ها را مجلس ايران تصويب 
کرده و يک قانون کلي و عمومي در کشور ايران 
اس��ت و فقط مربوط به ورزش نيست، بلکه در 
تمام دستگاه هاي دولتي اجرا مي شود. مطلع 
ش��ديم IOC هم قص��د دارد به تمام 
فدراسيون هاي جهاني اعام کند که 
اين قانون مصوبه مجلس ايران است 
و بحث برکناري رؤس��اي فدراس��يون ها 
مطرح نيست.« پيش از اين، اخباري مبني 
بر تعليق فدراسيون هايي که رؤساي آنها به 
دليل بازنشستگي استعفا مي دهند در رسانه ها 
مطرح شده بود، اما اقدام بموقع و شفاف سازي 
کميته ملي المپيک اجازه نداد منفعت طلبان 

به هدف خود برسند.« 

۱۱2 مدال جهانی کشتی در 5 سال
ب��ا کناره گيري رس��ول        کشتی
خ��ادم پ��س از نتاي��ج 
ضعيف کشتی در جهانی مجارستان،  انتقادها از رئيس 
مستعفي به اوج خود رس��يده، اما نگاهي به کارنامه او 
نش��ان مي دهد که تيم هاي ملي کش��تي در 55 ماه 
رياست خادم افتخارات زيادي کسب کرده اند. خادم 
نزديک به پنج سال سکان مديريت ورزش اول ايران را 
به دست داشت و در اين مدت مدال هاي زيادي براي 
کشتي کشورمان کسب شد. کشتي ايران در اين مدت 
در تمامي رده هاي سني در رقابت هاي قهرماني جهان 

به مقام قهرماني رسيد؛ 32 مدال طا، 32 مدال نقره و 
4۸ مدال برنز در مس��ابقات جهاني به دس��ت آمد و 
تيم هاي ايران هشت بار قهرمان جهان و به ترتيب شش 
و پنج بار هم به مقام دوم و سوم رسيدند. ضمن اينکه 
بهترين نتيجه کاروان ورزش��ي اي��ران در بازي هاي 
آس��يايي در دو دوره 2014 و 201۸ توسط کشتي به 
دست آمد و تيم کشتي آزاد نايب قهرمان المپيک ريو 
شد. در مدت زمان رياس��ت خادم در مجموع هشت 
قهرماني، هفت  نايب قهرماني و پنج سومي جهان در 

رده هاي سني مختلف کسب شد. 
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رئي�س پليس فت�اي ته�ران بزرگ 
درب�اره كاهبرداري در س�ايت هاي 
قم�ار آناي�ن و ش�رط بندي گفت: 
متأس�فانه در س�ال هاي اخي�ر ب�ا 
افزايش  فعاليت س�ايت هاي آناين 
ش�رط بندي و قم�ار كاهب�رداری 
به اين ش�يوه افزايش يافته اس�ت. 
س��رهنگ ت��ورج كاظمي گف��ت: اين 
س��ايت ها عمدت��اً و در مراح��ل اوليه 
هزينه اي را از كاربر دريافت نكرده و تنها 
با ايجاد يكس��ري امكانات و همچنين 

وعده ها سعي در جذب مخاطب و كاربران اينترنتي دارند. 
 بيشترين مخاطب اين سايت ها نيز افراد نوجوان و كم سن و سال هستند؛ عمدتاً 
پيش��نهادهاي اغواكننده و تحريك آميزي باعث گرايش جوانان و نوجوانان به 
سمت و سوي اين سايت ها مي شود كه پس از ثبت نام و عضويت در اين سايت ها 

و شركت در بازي هاي شرط بندي مبالغي را در قمار آناين باخته اند. 
وي با بيان اينكه سازوكار بسياري از اين سايت ها به گونه اي است كه بازيكن از 
يك مرحله اي به بعد امكان پيروزي را ندارد، افزود: در يك مورد يكي از شكات 
مبلغ يك ميليارد و 80ميليون ريال در بازي ش��رط بندي ب��ا رقباي مجازي از 
دست داد كه در تحقيقات كارآگاهان پليس فتا مشخص شد مدير اين سايت با 
اغفال كاربران با پيشنهادهاي جالب و اعام تعدادي برنده به مبلغ كم و حتي 
واهي درصدد تشويق و ترغيب كاربران بااخص جوانان و نوجوانان به سمت و 

سوي اين سايت ها هستند. 
به گفته وي ط��راح و مدير اين س��ايت ها در خ��ارج از كش��ور فعاليت دارند 
 كه همين موضوع بازگش��ت پول ب��ه مالباختگان را با دش��واري هايي روبه رو 

مي كند. 
وی همچنين درباره كاهبرداري با ربات هدايت كننده به صفحات شبيه سازي 
شده بانك افزود:  بر اساس پروندهاي رسيده به اداره پليس كاهبرداران ابتدا 
اقدام به تهيه ربات يا اپليكيشن ارائه دهنده خدمات مختلفي از جمله افزايش 
فالوور، دوس��ت ياب، صيغه ياب، ردياب، دوربين لخت كن و... كرده به نحوي 
كه پس از نصب برنامه به منظور فعالس��ازي اپليكيش��ن از كاربر درخواس��ت 
واري��ز مبلغ اندك��ي )معم��واً 2000 توم��ان ( و ارجاع به صفحه فيش��ينگ 
مي كند. اين ربات هاي راه اندازي ش��ده عمدتاً ارجاع به درگاه وجود نداش��ته 
و مس��تقيماً اطاعات و رمز كارت طي چن��د مرحله از كاربر اخذ ش��ده و در 
 تمامي موارد پيغام صوري )عدم ارتباط با بانك( يا تراكنش ناموفق نشان داده 

مي شود. 
همچنين در بسياري از موارد، مجرمان اقدام به تبليغ ربات يا اپليكيشن هاي 
جعل��ي در كانال هاي پ��ر بازديد ش��بكه هاي اجتماعي به خص��وص تلگرام و 
اينس��تاگرام، )با چند صد هزار عضو( كرده و به اين ترتيب برنامه مورد نظر در 
 معرض ديد و دسترس تعداد بسيار زيادي از كاربران نرم افزارهاي اجتماعي هدف 

قرار مي گيرد. 
رئيس پلي��س فتا ته��ران گفت: ب��ا عناي��ت به اهمي��ت موض��وع و افزايش 
چشمگير اين قبيل اپليكيش��ن ها، به منظور ارتقاي س��طح عمومي وآگاهي 
كاربران و پيش��گيري از جرائم اين حوزه اطاع رس��اني از طريق رس��انه ملي 
 و ش��بكه اجتماعي داخل��ي و خبرگزاري ه��ا و روزنامه ها در دس��تور كار قرار 

گرفته است. 

زن جواني كه به اته�ام قتل غير عمد م�رد معتادي محك�وم به پرداخت 
ديه شده بود در جلس�ه دادگاه مدعي ش�د كه توان پرداخت ديه ندارد. 
به گزارش خبرنگار ما، فروردين سال 95، مأموران كانتري 140 باغ فيض جسد 
مرد جواني را در محدوده بزرگراه اشرفي اصفهاني، خيابان امام رضا)ع( كشف 
كردند. با انتقال جسد به پزشكي قانوني و تشخيص هويت مشخص شد جسد 
متعلق به جوان 33 ساله به نام فرهاد است كه بر اثر اصابت جسم تيز به ناحيه 
گلو كشته شده است. به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد و در 

اختيار شعبه هشتم دادسراي ناحيه 27 تهران قرار گرفت. 
در اولي��ن گام از تحقيق��ات كارآگاهان با بررس��ي فهرس��ت مكالمات تلفني 
مقتول، زن جواني به نام ش��هرزاد را بازداش��ت كردند. متهم گفت: »وقتي با 
فرهاد آشنا ش��دم، نمي دانستم او معتاد به مواد مخدر اس��ت. از آنجائيكه يك 
بار در زندگي شكس��ت خورده بودم وقتي در دوران نام��زدي فهميدم معتاد 
است، خواستم از ازدواج با من منصرف ش��ود اما قبول نكرد. سر اين موضوع با 
هم اختاف داش��تيم تا اينكه روز حادثه در حاليكه مواد مخدر خريده بود به 
خانه ام آمد. با ديدن مواد عصباني شدم و خواس��تم خانواده اش را با خبر كنم 
كه مانع شد و باهم درگير ش��ديم. در آن درگيري فرهاد دست به چاقو شد به 
 همين خاطر براي دفاع از خودم  خواستم چاقو را از دستش بگيرم كه ناخواسته 

او زخمي شد.«
با اقرارهاي متهم و بازسازي صحنه جرم وي روانه زندان شد و پرونده به شعبه 
دهم دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده ش��د. متهم در اولين جلسه 
رسيدگي به پرونده بعد از آخرين دفاع از قتل عمد تبرئه و به اتهام قتل غيرعمد 
به پرداخت ديه محكوم شد. اين رأي به ديوان عالي كشور فرستاده شد و با تأييد 
اين حكم متهم با نوشتن نامه اي مدعي شد توانايي پرداخت ديه را ندارد. به اين 
ترتيب متهم روز گذشته در همان ش��عبه به رياست قاضي قربان زاده بار ديگر 
پاي ميز محاكمه قرار گرفت و با اعام اين درخواس��ت سه شاهد از طرف وي 

گواهي دادند كه او توانايي پرداخت ديه را ندارد. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

کاهبرداری در سایت های 
شرط بندی و قمارآناین

 پرداخت دیه 
براي قتل غيرعمد مرد معتاد 

پس�ر جواني كه متهم است چهارسال 
قب�ل ط�ی درگي�ري مرتك�ب قت�ل 
شده است با ش�هادت يكي از شاهدان 
براي دومين بار به اتهام قتل بازداشت 
ش�د. متهم بار اول قت�ل را انكار كرده 
بود و با گذاش�تن وثيق�ه 200 ميليون 
تومان�ي از زن�دان آزاد ش�ده ب�ود . 
به گ��زارش خبرنگار ما، ش��امگاه چهارم 
مهر س��ال 93 بود ك��ه مأم��وران پليس 
باتم��اس تلفن��ي كاركنان بيمارس��تان 
الغدير در ش��رق تهران از مرگ مشكوك 
پس��ر جواني با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران در بيمارس��تان با جس��د پس��ر 
27 ساله اي به نام آرش روبه رو شدند كه 
با اصابت جسم تيزي به شاهرگ گردنش 
به قتل رسيده بود. بررس��ي ها نشان داد 
مقتول لحظاتي قبل همراه پسر دايي  اش 
با چند پس��ر جوان درگير شده اند كه در 
جريان آن آرش به قتل مي رس��د و پسر 

دايي وي هم به شدت زخمي مي شود. 
با اع��ام خبر قتل پس��ر ج��وان بازپرس 
جنايي همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. 
مأموران در نخستين گام از پسر دايي مقتول 
تحقيق كردند. وي گفت: همراه پسر عمه ام 
در يكي از خيابان هاي شرقي تهران در حال 
رفتن ب��ه خانه مان بودي��م. خيابان خلوت 
بود كه سرنش��ينان دو موتور سيكلت كه 
چند نفري بودند راه ما را سد كردند. يكي 
از پس��ران جوان از آرش س��ؤال كرد، شما 
برادر احمد هستي كه آرش هم گفت بله. 
با گفتن بله آرش آنها پياده ش��دند و پسر 
عمه ام را كتك زدند كه بافاصله به كمك 
آرش رفتم و با چاق��وي يكي از آنها زخمي 
شدم . درگيري ادامه داشت كه يكي از آنها 
با چاقو ضربه اي به گ��ردن آرش زد و آرش 
هم در حالي كه غرق در خون نقش بر زمين 
شده بود نام او را فرشيد صدا زد كه مشخص 
بود او را مي شناسد. پس��ران موتور سوار به 
س��رعت از محل گريختند و رهگذران هم 
ما را به بيمارس��تان منتقل كردند اما پسر 

عمه ام فوت كرد. 
بدين ترتيب مأموران فرشيد را شناسايي و 
پس از چند روز بازداشت كردند. مأموران 
همچني��ن در بازرس��ي از خان��ه متهم 

لباس هاي خوني پيدا كردند كه نش��ان 
م��ي داد وي در حادثه درگي��ري خونين 

حضور داشته است. 
متهم در بازجويي ها قت��ل آرش را انكار 
كرد و مدعي شد كه مقتول را نمي شناسد. 
بنابراين متهم در تاريخ 11 بهمن  سال 93 
با گذاشتن وثيقه 200 ميليون توماني از 

زندان آزاد شد. 
  بر ما شدن راز قتل پس از 4 سال 

در حالي كه چهار سال از حادثه گذشته بود 
و تحقيقات همچنان درباره اين حادثه ادامه 
داشت، پسر جواني به اداره پليس رفت و راز 
قتل آرش را بر ما كرد. وي گفت: چهار سال 
قبل فرشيد با من تماس گرفت و گفت آرش 
را با چاقو زخمي كرده است. او به من گفت 
درباره وضعيت جسمي آرش تحقيق كنم و 
به او خبر بدهم. وقتي به او گفتم آرش فوت 
كرده مرا تهديد كرد كه درباره اين موضوع 
با كسي حرفي نزنم و من هم از ترس تا اان 
حرفي نزدم. وي ادامه داد: من در اين مدت 
عذاب وجدان داش��تم و هر شب مقتول به 
خوابم مي آمد و از من مي خواست واقعيت را 
بر ما كنم كه تصميم گرفتم و به اداره پليس 

آمدم تا اين راز را بر ما كنم. 
  دس�تگيري دوباره مته�م به قتل 

پس از 4 سال
بدين ترتي��ب مأموران دوباره دس��ت به 
تحقيقات تخصصي زدن��د و به مداركي 
دس��ت پيدا كردند ك��ه حكاي��ت از اين 
داشت فرشيد، قاتل اس��ت. مأموران در 
بررسي هاي تخصصي متوجه شدند خون 
روي لباس هاي متهم با خون مقتول يكي 
است. از طرف ديگر متهم در بازجويي ها 
ادعا كرده بود كه ش��ب حادث��ه در خانه 
نامزدش بوده در صورتي كه در تحقيقات 
از نامزد وي مش��خص ش��د متهم فقط 
دقايقي از ش��ب آنجا بوده اس��ت و كه با 
ساعت درگيري متفاوت است. همچنين 
معلوم ش��د پس��ر دايي مقتول كه شاهد 
عيني حادثه بوده متهم را به عنوان قاتل 
شناسايي كرده است. بنابراين مأموران به 
دستور بازپرس ش��عبه چهارم دادسراي 
امور جنايي تهران فرشيد را به اتهام قتل 
براي دومين بار بازداشت كردند. تحقيقات 

از متهم ادامه دارد. 

س�ارق س�ابقه داري ك�ه ب�ه عن�وان مأم�ور پلي�س از 
ش�هروندان اخ�اذي مي ك�رد در آخري�ن ايس�تگاه ب�ه 
دام افت�اد. مته�م قبل از اي�ن 20 ب�ار روانه زندان ش�ده بود. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مردي به اداره پليس رفت و از 

مرد مأمور نمايي به اتهام اخاذي شكايت كرد. 
ش��اكي در توضيح ماج��را گفت: س��اعت 1:30 بام��داد مورخه 
12مهرماه امس��ال ب��ا خودروام در خيابان فردوس��ي به س��مت 
داروخانه اي در حال حرك��ت بودم كه مرد موتور س��واري به من 
نزديك شد و دس��تور توقف داد. وقتي از او موضوع را سؤال كردم 
مدعي ش��د كه مأمور پليس و به خودروی من مشكوك است و از 
مركز گزارش شده خودروي مرا بازرسي كند. او خودروام را بازرسي 
كرد و مداركم را نيز ديد اما به م��ن گفت كه بايد همراه او به اداره 

پليس بروم تا آنجا بررسي بيشتري شود. 
وقتي به او گفتم عجله دارم و خواهش ك��ردم مرا رها كند به من 
گفت هر چقدر پول در كارت عاب��رم دارم به كارت او منتقل كنم 
و بعد ه��م ب��روم. از آنجايي كه ب��راي تهيه داروي م��ادرم عجله 
داش��تم ناخواس��ته قبول كردم و به همراه او به عابربانكي رفتيم 
و مبلغ 550 هزار تومان ب��ه كارتش واريز كردم. م��رد مأمور نما 
پس از اينكه پول به كارتش واريز ش��د با سرعت از محل دور شد 
 كه فهميدم او مأمور پليس نب��وده و با اين ترفن��د از من اخاذي 

كرده است. 
با طرح اين ش��كايت پرون��ده به دس��تور بازپرس دادس��را براي 
رس��يدگي در اختيار كارآگاهان اداره پنجم پلي��س آگاهي قرار 
گرفت. مأموران در نخس��تين گام دوربين هاي مداربس��ته محل 
حادثه را مورد بازبيني قرار دادند. بررسي دوربين ها نشان داد مرد 
مأمور نما كه مصطفي نام دارد از سارقان سابقه دار و حرفه اي است 
كه بيش از 20 بار به اتهام جعل عناوين و س��رقت دستگير و روانه 

زندان شده است. 
بدين ترتيب با شناس��ايي تصوي��ر مصطفي از س��وي مالباخته، 
 كارآگاه��ان وي را 17 مهرم��اه در مخفيگاه��ش دس��تگير 

كردند. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس ب��ه جرم خود اعتراف كرد. وي 
درباره شيوه سرقت و اخاذي گفت: هميشه سوار بر موتورسيكلتم 
در خيابان ها دور دور مي كردم و خودروهايي را  كه اقدام به پخش 
موس��يقي با صداي بلند مي كردند يا خودروهايي  را كه همراهان 
آنها حجاب مناسبي نداشتند،  انتخاب مي كردم و به عنوان مأمور 

ضابط قضايي از آنها اخاذي مي كردم. 
سرهنگ كارآگاه احمد نجفي، معاون مبارزه با سرقت هاي خاص 
پليس آگاهي تهران بزرگ، با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش 
تصوير متهم از سوي بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه 34 تهران 
گفت: با توجه به سوابق متهم در ارتكاب سرقت هاي مشابه، اعتراف 
صريح وي به دهها فقره سرقت تحت پوشش مأمور به صورت پياده 
و با استفاده از موتور سيكلت مشكي رنگ در مناطق مختلف شهر 
تهران به خصوص مركز ش��هر و به منظور شناسايي ديگر جرائم 
ارتكابي از تمامي ش��كات و مالباختگاني كه موفق به شناس��ايي 
تصوير متهم شدند دعوت مي شود تا جهت پيگيري شكايات خود 
به نشاني اداره پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ در خيابان وحدت 

اسامي مراجعه كنند. 

آذربايج�ان  در  پنج س�اله اي  بچ�ه  پس�ر 
باخ�ت.  ج�ان  تراكت�ور  از  س�قوط  اث�ر  ب�ر  غرب�ي 
 معاون اجتماعي انتظامي استان آذربايجان با اعام اين خبر گفت: 
مأموران پليس شهرستان ماكو با تماس تلفني شهروندي از مرگ 
مشكوك پسر بچه پنج ساله اي در روستاي پير احمد با خبر و راهي 

محل شدند. 
بررسي هاي پليسي نشان داد كودك پنج ساله كه سوار بر تراكتور 
در ح��ال حركت بوده ب��ه پايين س��قوط كرده و پ��س از برخورد 
 با چرخ هاي تراكتور به ش��دت زخم��ي و به بيمارس��تان منتقل 

شده است. 
س��رهنگ اس��داه مالكي افزود: مأموران دريافتن��د اين كودك 
 پ��س از انتقال ب��ه بيمارس��تان ب��ر اثر ش��دت جراح��ات فوت 

كرده است. 

تص�ادف كاميون كش�نده با ي�ك دس�تگاه خودرو س�واري 
پراي�د در اس�تان اي�ام چهار كش�ته ب�ر ج�اي گذاش�ت. 
به گزارش تسنيم، رئيس پليس راه ايام گفت: اين تصادف خونين 
عصر ديروز در محور ايام به شباب بين يك دستگاه كاميون كشنده 
دانگ فنگ و خودروي سواري پرايد رخ داد كه در جريان آن چهار نفر 

به كام مرگ رفتند. 
سرهنگ رضا همتي زاده افزود: علت حادثه تجاوز به چپ كاميون 

كشنده دانگ فنگ اعام شده است. 

مرگ دلخراش کودك 5 ساله 
بر اثر سقوط از تراکتور 

 4 کشته در تصادف 
کاميون و پراید در ایام 

 دستگيري مأمور نما 
براي بيست  و  یکمين بار !

مرد جوان محكوم به قصاص ك�ه در درگيري به هواخواهي 
از عمويش مرتكب قتل ش�ده بود پ�س از نقض حكمش در 
ديوان عال�ي كش�ور در دادگاه گفت عمويش قاتل اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، بيست و هش��تم تير س��ال 91، مأموران 
پلي��س پايتخ��ت از مرگ مش��كوك پس��ر 22 س��اله ب��ه نام 
 كاوه در يك��ي از بيمارس��تان هاي ش��هر باخب��ر و راهي محل 

شدند. 
شواهد نش��ان مي داد كاوه در جريان نزاع دس��ته جمعي بر اثر 
اصابت چاقو مجروح شده و بعد از انتقال به بيمارستان به علت 
شدت جراحات و خونريزي فوت كرده است. با انتقال جسد به 
پزش��كي قانوني در تحقيقات از ش��اهدان حادثه مشخص شد 
عامل قتل فريدون 22 ساله است كه بعد از حادثه متواري شده 
است. به اين ترتيب كارآگاهان پليس در روند تحقيقات توانستند 
وي را چند روز بعد از حادثه شناس��ايي و دستگير كنند. متهم 
در همان بازجويي هاي اوليه با اقرار به جرمش گفت: »عمويم با 
برادر كاوه به خاطر انگشتر سرقتي كه با هم از رهگذري سرقت 
كرده بودند اختاف داشتند. روز حادثه با چند نفر از دوستانم 
در پارك نشسته بوديم كه متوجه درگيري آنها در گوشه اي از 
پارك شديم. بافاصله خودم را به آنها رساندم كه كاوه با ديدن 
من با چوب حمله كرد. آنجا بود كه براي دفاع از خودم دست به 

چاقو شدم و با ضربه اي او را كشتم.«

بعد از اقرارهاي متهم پرونده كامل و به شعبه دوم دادگاه كيفري 
يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه محاكمه متهم 
بعد از درخواست قصاص از س��وي اولياي دم خاف اظهاراتش 
قتل را انكار كرد و گفت ضربه اي به مقتول نزده است. در پايان 
هيئت قضايي با توجه به اعتراف��ات متهم در مراحل بازجويي و 
مدارك موجود در پرونده وي را به قصاص محكوم كرد. اين حكم 

به ديوان عالي كشور فرستاده شد كه متهم با نوشتن ايحه اي 
به حكم صادره اعتراض كرد. بعد از اعتراض متهم عموي وي با 
مراجعه به ديوان عالي كشور خود را قاتل معرفي كرد و مدعي 

شد برادرزاده اش در قتل نقشي نداشته است. 
بعد از اظهارات عموي متهم رأي صادره نقض و پرونده به دادگاه 
كيفري ارجاع داده ش��د. به اين ترتيب دادگاه دستور بازداشت 
عموي متهم را صادر كرد اما با فرار وي برادرزاده او بار ديگر پاي 
ميز محاكمه قرار گرفت و ادعا كرد بي گناه است. هيئت قضايي 
بعد از آخرين دفاع متهم بار ديگر براي وي حكم قصاص صادر 
كردند كه اي��ن بار نيز حكم صادره نقض و به ش��عبه هم عرض 

فرستاده شد. 
بنابراين پرونده صبح دي��روز روي ميز هيئ��ت قضايي يكي از 
ش��عبات دادگاه كيفري يك اس��تان تهران قرار گرفت و در آن 
جلس��ه متهم گفت: »قبول دارم در بازجويي ها به قتل اعتراف 
كرده ام اما باور كنيد عمويم قاتل اس��ت. « متهم در ادامه گفت: 
»روز حادثه با چاقو به دس��ت مقتول ضربه زدم و همان لحظه 
مقتول با چوب به سرم ضربه زد و بيهوش روي زمين افتادم. بعد 
از ساعتي كه به هوش آمدم، فهميدم مقتول فوت كرده و ديگران 
قتل را گردن من انداختند. در آن حادثه عمويم قمه داشت و او 

بود كه با ضربه قمه مقتول را كشت.«
در پايان هيئت قضات جهت صدور رأي وارد شور شد. 

متهم به قتل: عمویم قاتل است 

دو س�ارق كه به منزل�ي دس�تبرد زده بودند 
براي ف�رار از دس�ت مأم�وران، صاحبخانه و 
ام�ا  گرفتن�د  گ�روگان  را  همس�ايه اش 
ب�ا ش�ليك مأم�وران زمينگي�ر ش�دند. 
به گ��زارش خبرن��گار م��ا، بام��داد روز جمعه 
11 آبان م��اه مأموران كانت��ري 128 تهران نو با 
تماس تلفني شهروندي از تردد مشكوك دو پسر 
جوان داخل كوچه در شرق تهران با خبر و راهي 

محل شدند. 
مأموران در محل اعام ش��ده با دو پس��ر جوان 
كه در حال پرس��ه زدن بودند روبه رو شدند و به 
آنها دستور ايس��ت دادند، اما دو پس��ر جوان به 
سرعت از محل فرار كردند. پس از اين مأموران 
به جست وجوي خود ادامه دادند تا اينكه ساعتي 
بعد از داخل خانه اي صداي كمك خواهي مردي 
را ش��نيدند كه مي گفت: » آي دزد«. در چنين 
شرايطي مأموران به سرعت خودشان را به محل 
مورد نظر رساندند كه مشاهده كردند دو سارق 
فراري كه ساعتي قبل موفق به فرار شده بودند به 
خانه دس��تبرد زده و براي اينكه به راحتي موفق 
به فرار ش��وند صاحبخانه را گ��روگان گرفته اند. 
در حالي يكي از س��ارقان قمه بزرگي زير گلوي 
صاحبخان��ه ق��رار داده بود و س��ارق ديگر هم با 
چاقوي بزرگي او را تهديد مي ك��رد مأموران به 

دو سارق دستور ايست دادند و از آنها خواستند 
گروگان را رها كرده و تس��ليم شوند، اما سارقان 
با ديدن مأموران همراه گ��روگان به داخل خانه 
بازگش��تند و با تهديد قتل گ��روگان از مأموران 
خواس��تند تا راه را براي فرار آنها باز كنند. متهم 
گروگانگير كه خود را در دام مأموران گرفتار ديد 
براي فرار قمه اش را به طرف مأموران پرتاب كرد 
و در اين لحظه گروگان از فرصت استفاده و از دام 

آنها فرار كرد. 
در همين لحظه س��ارق چاقو بدست كه متوجه 
شد گروگان از دس��ت آنها گريخته است يكي از 
همسايه ها كه با صداي متهمان از خانه اش بيرون 
آمده بود با چاقو گروگان گرفت و دوباره مأموران 

را تهديد كرد. 
در حالي كه متهمان ب��ا گروگان گرفتن نفر دوم 
قصد فرار از پشت بام را داشتند يكي از مأموران 

با استفاده از قانوني به كار گيري ساح، پاي متهم 
گروگانگير را هدف ق��رار داد و با يك تير دو پاي 
او را زخمي كرد. بدين ترتيب دو متهم با شليك 

پليس زمينگير شدند و به دام افتادند. 
پس از اين متهم زخمي به بيمارستان و همدست 

وي به كانتري 128 تهران نو منتقل شد. 
مته��م در بازجويي ها ب��ا اعتراف ب��ه جرم خود 
گفت: ما چند خانه را براي سرقت زاغ زني كرده 
بوديم كه مأموران از راه رسيدند و مجبور به فرار 
شديم. پس از فرار از طريق بالكن خانه اي كه اول 
سرقت كرده بوديم وارد خانه ديگري شديم كه 
صاحبخانه متوجه ما ش��د و درخواس��ت كمك 
كرد و ما هم براي اينكه موفق به فرار شويم او را 
گروگان گرفتيم، اما دوباره مأموران راه ما را سد 
كردند. ما دو نفر را گ��روگان گرفتيم، اما باز هم 
موفق به فرار نشديم و در نهايت با شليك مأموران 

دستگير شديم. 
سرهنگ بهرامي، رئيس كانتري 128 تهران نو با 
بيان اينكه متهمان براي تحقيقات فني در اختيار 
كارآگاهان اداره ششم پليس آگاهي پايتخت قرار 
گرفتند، گفت: در بازرسي از متهمان مقداري طا 
و جواهر، پول، ادوات سرقتي از قبيل پيچ گوشتي ، 
ديلم و همچنين يك قبضه چاقوی س��اخي و 

ساطور كشف و ضبط شد. 

شليك پليس سارقان گروگانگير را زمينگير کرد 
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راز قتل پسر جوان 
پس از 4 سال 

بر ما شد 



كاهش قابل توجه    گزارش  یک
نظام�ی  حض�ور 
امریکا در خلیج فارس، مقام های نظامی پنتاگون 
را درباره توانایی امریکا برای رویارویی با ایران 
نگران كرده اس�ت. منابع نظامی می گویند در 
سناریوی احتمالی بی ثباتی در جریان عبور در 
تنگه هرمز، چندی�ن ماه طول خواهد كش�ید 
واشنگتن به تجمیع نیروی ازم برای اقدام نظامی 
احتمالی علیه ایران دست بزند، به همین دلیل، 
فرماندهی مركزی امریکا در خاورمیانه، خواستار 
تقویت مناب�ع نظامی در منطقه ش�ده اس�ت. 
به گزارش »ج��وان«، در حالی ك��ه دولت ترامپ 
از روز 13 آبان ماه اعم��ال دور دوم تحریم   ها علیه 
ایران را بعد از خروج از توافق هسته ای شروع كرده، 
مقام های نظامی امریکا به واشنگتن پست گفته اند 
كه احتمال رویارویی نظامی با ایران به دلیل افزایش 
تنش   ها در حال افزایش اس��ت. همین مقام   ها در 
عین حال تأكید می كنند ك��ه كاهش قابل توجه 
ادوات نظامی امری��کا در خاورمیانه و به خصوص 
خلیج فارس، توانای��ی امریکا را ب��رای رویارویی 
نظامی با ایران كاهش داده است. پنتاگون در دوره 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ، به عنوان بخشی از 
استراتژی بازترسیم اولویت های امنیت ملی، دست 
به كاهش نیروهای نظامی در منطقه زده اس��ت؛ 
اس��تراتژی كه هدف آن حركت به س��مت رقابت 
نظامی با چین و روسیه یا آن چیزی است كه جیمز 
ماتیس، وزیر دفاع آن را »رقابت قدرت های بزرگ« 
می خواند. جیمز ماتیس در سند » استراتژی دفاعی 
ملی « امریکا كه آن را در ژانوی��ه 2018 رونمایی 

كرد، چین و روسیه را دو قدرت »تجدیدنظرطلب « 
خواند و هرچند تأكید كرد كه در استراتژی جدید 
به »كمپین برای تعقیب تروریست   ها«  ادامه خواهد 
داد ولی تصریح كرد:» اكنون این رقابت قدرت های 
بزرگ است كه در نقطه تمركز امنیت ملی ایاات 
متحده قرار گرفته اس��ت نه تروریس��م.«  حاا به 
فاصله 10 م��اه از اعام این اس��تراتژی، مقام های 
نظامی امریکا درباره تبعات این تمركز بر تضعیت 
موقعیت نظامی امریکا در خلیح فارس و خاورمیانه 
هشدار می دهند. مقام های نظامی پنتاگون روزنامه 
واشنگتن پس��ت گفته اند كه از ماه مارس 2018 
)اس��فند 1396( تا كنون، امری��کا نه تنها هیچ ناو 
هواپیمابری در منطقه نداشته ، بلکه شمار زیادی 
از آتش بارهای موشك پاتریوت و همچنین تعداد 
زیادی از جنگنده های تهاجمی پیشرفته از جمله 
جنگنده های پیشرفته اف22 خود را از منطقه خارج 
كرده است. به گفته آنان، از زمان خروج ناو هواپیمابر 
تئودور روزولت از خلیج فارس و انتقال آن به شرق 
آسیا، امریکا هیچ ناو هواپیمابری در خاورمیانه ندارد 
كه این طوانی    ترین زمانی است كه طی سال های 
اخیر، خاورمیانه از ناوهای امریکا خالی بوده است. 
هرچند ژنرال ایرل براون، س��خنگوی فرماندهی 
مركزی امریکا گفت��ه كه امریکا قادر اس��ت »هر 
موقع و هرجایی بخواهد به سرعت شمار زیادی از 
نیروهای خود را تجمیع كند « ولی مقام های نظامی 
كه نام آنها فاش نشده معتقدند كه در هر سناریوی 
احتمال��ی رویارویی با ایران در ص��ورت اخال در 
هرمز(، امریکا برای  جریان تجاری جهانی )از تنگه 
تجمیع نیروه��ای خود برای رویاروی��ی، به ماه   ها 

وقت نیاز دارد. در حالی كه از روز 13 آبان ماه دولت 
ترامپ رس��ماً همه تحریم   هایی برداشته شده بر 
اساس توافق هسته ای را بازگرداند، مقام های نظامی 
امریکا هشدار داده اند كه در چنین فضایی احتمال 
رویارویی با ایران تش��دید شده اس��ت. یك مقام 
امریکایی می گوید: » حاا كه ما به لحاظ اقتصادی 
و دیپلماتیك در حال فشار آوردن به آنها هستیم، 
درمورد اینکه واكنش احتمالی ایران چه خواهد بود، 

اطمینانی وجود ندارد.«
    1000 قایق و1000 مین

كاهش حضور نظامی امری��کا در خلیج فارس در 
شرایطی است كه توانایی نظامی دریایی ایران در 
منطقه طی س��ال های اخیر افزایش چشمگیری 
داشته است. برآورد مقام های امریکایی این است 
كه ایران طی كمتر از یك هفته قادر اس��ت هزار 
مین در دریا مستقر كند، در حالی كه بسته شدن 
تنگه هرمز، به تعداد بس��یار كمتری از این تعداد 
مین نیاز دارد. این تنها بخش��ی از توانایی دریایی 
ایران اس��ت. به گفته منابع نظامی امریکا، ایران 
حداقل هزار قایق تندرو مس��لح كوچك دارد كه 
از آنها برای ایجاد هراس میان كشتی های جنگی 
امریکا استفاده می كند. همین هفته قبل بود كه 
اندكی بعد از حضور ژنرال ج��وزف ووتل، رئیس 
س��تاد فرماندهی مركزی ایاات متحده، روی ناو 
یو اس اس اسکس در خلیج فارس، قایق های تندرو 
سپاه پاسداران رژیم ایران در مقابل این ناو جنگی 
و نیز ناو جنگی دیگری به نام یو اس اس راش��مور 
حركت كردند. هرچند كاپیتان »جری او-لین « 
گفته كه عملیات قایق های ایرانی ایمن و حرفه ای 

بوده ولی اگر به طرف ناو اسکس حركت می كردند، 
خطرآفرین    می شدند. او گفته است كه این قایق    ها 
معمواً به ناو   ها نزدیك می ش��وند و عکسبرداری 
می كنند و ما با بلندگو، آنها را از ایجاد خطر برحذر 
می داریم. به رغم روایت مثب��ت فرمانده امریکا از 
رویداد هفته قبل، شبکه خبری ان بی سی گزارش 
كرده كه قایق ه��ای ایرانی به مان��ور خود اطراف 
كشتی های امریکایی ادامه دادند حتی زمانی كه 
اسکس اعام خطر كرد. كاپیتان برایان ماتی افزود 
كه یکی از ملوانان نیروی دریایی سپاه پاسداران 
س��اعاتی قبل پیامی تهدیدآمی��ز مخابره كرده و 
هشدار داده بود كه اگر اسکس همچنان به پرواز 
هلیکوپترهای خود بر فراز قایق های ایرانی ادامه 

دهد، آنها به آن شلیك خواهند كرد. 
   تردید درباره توان پاسخ

مقام های نظامی امری��کا از جمل��ه پاتریك ریدر، 
س��خنگوی س��تاد ارت��ش امری��کا می گویند كه 
یکپارچگی و توانایی افزایش نیروهای امریکا برای 
آمدن به منطقه، امکان بازدارندگ��ی در برابر ایران 
ایجاد كرده اس��ت ولی مقام های امریکایی هشدار 
می دهند كه توانایی و دقت موشك های شلیك شده 
در البوكمال، توانایی امریکا را با پرسش روبه رو كرده 
است. به نوشته واشنگتن پست هیچ كدام از مقام های 
امریکا درباره توانایی برای پاس��خ به موش��ك های 
بالستیك ایران كه تعداد آنها 2 هزار ارزیابی شده، ابراز 
اطمینان نمی كنند. مار ا كارلین، مقام سابق پنتاگون 
كه حاا در جان هاپکینز تدری��س می كند، گفته 
است: » تصمیم ترامپ برای خروج از برجام، ریسك 

رویارویی نظامی را تشدید كرده است.«

همزمان ب�ا اج�رای گس�ترده    ترین رزمایش 
ناتو بعد از جنگ س�رد که به مثابه واکنش�ی 
به ابررزمایش اخیر روس�یه و چین به حساب 
می آید، ملوانان ن�او فرمانده�ی امریکایی با 
صدای یک هواپیمای شناسایی ساخت دوران 
ش�وروی که در ارتفاع پایین پ�رواز می کرد ، 
غافلگیر شدند تا روسیه توان خود را در حوزه 
رصد تحریکات رقیب بار دیگر به رخ کشیده 
باش�د. از س�وی دیگر، یک رزمناو هسته ای 
روس�یه مجهز به موش�ک انداز وارد آب های 
دریای بارنتز ش�د ت�ا نیروه�ای غربی حاضر 
مانور، اضطراب حضور رقیب را عمًا احساس 
کنن�د. در چنی�ن ش�رایطی رئیس جمه�ور 
روس�یه در پیامی به مناس�بت صدمین سال 
تأس�یس    اداره اصلی اطاعات روسیه درباره 
اقدامات برخی کش�ور   ها برای تغیی�ر موازنه 
اس�تراتژیک در جهان هش�دار داده اس�ت.

 به گزارش »جوان«، تفنگ��داران نیروی دریایی 
امری��کا در نزدیکی س��واحل نروژ ب��رای گرفتن 
یك عکس دس��ته جمعی روی عرش��ه كش��تی 
گرد هم آمده بودند كه عبور ی��ك توپولف 142 
از باای سرش��ان عیش ش��ان را ناقص گذاشت. 
یکی از این تفنگداران دریایی درباره این مهمان 
ناخواس��ته گفت: »این یك جنگنده  شناس��ایی 
گشت زنی نیروی دریایی روسیه است كه به دوران 
جماهیر شوروی تعلق داش��ت.«  روسیه تاكنون 
صریحاً چند بار نارضایتی خود را نسبت به مجموعه 
مانوره��ای Tridemt Junsture ناتو ابراز 
كرده و حاا ناتو تاش دارد با بزرگ ترین مانور   های 

انجام شده از زمان پایان جنگ سرد، توانایی خود 
را محك بزند و به زعم خود زهرچشمی از روس ها 
بگیرد اما روس    ها كه قباً هشدار داده بودند كه این 
مانور دو هفته ای بدون پاس��خ باقی نخواهد ماند، 
چشم شان با این چیزها كه نمی ترسد هیچ ، آماده 

غافلگیر كردن رقیب هستند. 
 بر اس��اس گزارش وزارت دفاع روسیه، دو فروند 
توپول��ف 142 بی��ش از 12 س��اعت ی��ك پرواز 
برنامه ریزی ش��ده انجام دادند.  چندین كشور از 
جمله سوئد، تركیه و كشورهای حوزه بالتیك در 
سال های اخیر نسبت به نقض حریم هوایی توسط 
روسیه شکایت كرد ه  اند كه طبعاً گوش مسکو به این 
حرف   ها بدهکار نیست. در واقع برد رسانه ای بیشتر 
غربی   ها فضا را طوری ترسیم می كند كه روس   ها 
ماهیت مهاجم را دارند و اخبار رسانه های روسی 
در مورد توقف پروازهای نات��و در مرزهای غربی 
خود گم می شود.  وزارت دفاع روسیه روز     شنبه در 
آخرین بیانیه  خود هم درخواست مشابهی از امریکا 
و متحدانش داشت كه البته به نوشته خبرگزاری 
»اسپوتنیك « تاكنون به درخواست های روسیه 
مبنی بر توقف پروازهای امریکا توجهی نشده است.   
در همین رابطه وبگاه اطاع پروازی »پلین ریدار « 
از پرواز شناس��ایی هواپیمای »آر سی 135 « ناتو 
نزدیك مرز »كالینینگراد « خبر داد.   بر این اساس، 
یك پهپاد »آركیو -4 بی هاوک« نیز در مهرماه در 
مناطق مرزی كالینینگراد، لنینگراد و پس��کوف 

پروازهای شناسایی انجام داد.   
در همین حال روس   ها طیف گسترده ای از جواب   ها 
را در برابر میل ناتو به گسترش به شرق طراحی و 

اجرا می كنند. به عنوان نمونه هفته گذشته مسکو 
برنامه های خود را برای انجام آزمایش های موشکی 
در مرزهای غربی اش اعام كرد. در همین ارتباط 
وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه ای اعام كرد یك 
رزمناو هسته ای موشك انداز روسی موسوم به پییر 
لوگراند متعلق به ناوگان شمال روسیه روز     شنبه 
به منظور انجام تمرینات رزمی وارد دریای بارنتز 
شد تا در تمرینات دفاع ضدهوایی و ضدزیردریایی 
شركت كند.  در واقع سخنان پوتین نشان می دهد 
كه روس   ه��ا به تح��ركات ناتو در ای��ن منطقه نه 
به عنوان اقدامات معمول آمادگی نظامی بلکه به 
گفته پوتین به عنوان »اقدامات تحریك آمیز« برای 
تغییر موازنه  استراتژیك در جهان نگاه می كنند و 
در پی جواب متناسب هستند. »وادیمیر پوتین « 
رئیس جمهور روسیه در پیامی به مناسبت صدمین 
 )GRU(سال تأسیس    اداره اصلی اطاعات روسیه
ضمن تمجید از نقش سازمان های اطاعاتی این 
كشور در مقابله با تروریسم در سوریه درباره تعداد 
رو به گس��ترش درگیری    ها و تنش    ها در جهان و 
اس��تفاده از اقدامات تحریك آمیز و دروغ  گویی    ها 
به منظور تغییر موازنه های استراتژیك هشدار داد 
و نقش سازمان های اطاعاتی را در چنین مواقعی 

نقشی بسیار كلیدی و مهم خوانده است. 
سخنان پوتین زمانی معنای روشن تری می یابد كه 
به تهدید اخیر امریکا به خروج از پیمان موشك های 
میان  برد بالستیك توجه كنیم كه ناتو در توجیه این 
تهدید به عهدشکنی، روس   ها را به بدعهدی در این 

پیمان متهم كرده است. 
 مانور و تهدید اخیر یا پرواز ه��ای ایذایی ناتو در 

مرزهای غربی روس��یه هرچن��د در ظاهر نوعی 
قدرت نمایی غرب در برابر توان نظامی و امنیتی 
روسیه است اما یك روی دیگر هم دارد كه همانا 
تمرین برای جب��ران ضعف   هایی اس��ت كه ناتو 
در مواجهه با روس��یه حتی خود ب��ه آن معترف 
است. مجله »دیفنس نیوز« نوشت: یان بروكس، 
رئیس س��تاد بین المللی نظامی نات��و اعام كرد 
كه در صورت درگی��ری اعضای ناتو با روس��یه، 
كشورهای اروپایی با مسائل جدی در حمل ونقل 
تکنیك آات و واحدهای نظامی مواجه خواهند 
ش��د. به گفته وی، از نقطه نظ��ر نظامی، حركت 

نیرو   ها به حد كافی سریع نخواهد بود. 
یك مقام نظام��ی امریکایی به ای��ن مجله گفته 
اس��ت: »اگر نتوانیم به نیروی تأمین لجستیکی، 
قطار   ها و كشتی ها، دسترس��ی پیدا كنیم، فاقد 
پتانسیل رقابت با ابرقدرت   ها خواهیم بود. وجود 
این نوع نیرو   ها برای اجرای عملیات بزرگ مقیاس 

ضروری است.«  
   تغییر موازنه در شرق

 غرب تنها امیدوار به تغییر موازنه به نفع خود در 
برابر روسیه نیست، در  شرق دور امریکا هم آخرین 
تحوات از جمله مانور قریب الوقوع امریکا و ژاپن 

نشان از همین هدف البته در برابر چین دارد. 
رس��انه های ژاپنی گزارش كردن��د كه مقام های 
نظامی ژاپن و امریکا در ماه ژانویه برای نخستین 
بار و در محل ساختمان وزارت دفاع ژاپن، اقدام 
به برگزاری یك رزمایش از طریق شبیه س��ازی 
به منظور دفع حمله فرضی چین به جزایر مورد 

مناقشه بین ژاپن و چین كرده اند.
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مجتبیباستان*

رزمایش ناتو زیر چتر شناسایی روسیه رفت
عبور غافلگیرکننده توپولف142 برفراز ناو فرماندهی امریکا

هشدار غیر رسمی مقام های نظامی پنتاگون

امریکا قادر به پاسخ فوری به بستن تنگه هرمز نیست

 پیامد های چهارساله 
تجاوز نظامی عربستان به یمن

در فروردین ماه 1394 عربستان با پشتیبانی امارات، بحرین ،كویت و 
قطر،سودان، اردن، مصر و حمایت ویژه امریکا و رژیم صهیونیستی به 
بهانه های واهی در یك حمله نظامی تح��ت عنوان »عاصفه الحزم« به 
مردم مظلوم و بی دفاع یمن حمله كرد و این حمله تاكنون خسارت های 
زیادی را به این كشور مظلوم وارد كرده اس��ت. این در حالی است كه 
محور عربی ، غربی و عبری همچنان تا امروز این حمله را ادامه داده اند. 
صرف نظر از توصیف چگونگی این حمله متجاوزانه و وحشیانه ، اگر از زاویه 
نگاه حقیقت بین و بشردوس��تانه به آن بنگریم بی شك این تجاوز برای 
عربستان و هم پیمانانش دستاوردی جز رسوایی و ذلت به همراه نداشته 

است كه به صورت مختصر و موجز به بخشی از آنها اشاره می شود:
1-  بدعت گذاری در تجاوز و حمله یك كشور مسلمان به كشور مسلمان 

دیگر در دوران حساس كنونی بدون دایل محکمه پسند بین المللی.
2-ائتاف س��ازی جهت حمله چند كش��ور تا بن دندان مسلح به مردم 
مظلوم و بی دفاع یمن كه ابزار دفاعی آنها نسبت به ساز و برگ نظامی 

متجاوزان بسیار ناچیز است. 
3-نمایان شدن چهره كریه آل سعود در همکاری با رژیم صهیونیستی 
در این جنگ به گونه ای كه برای بسیاری از كشورهای مسلمان واضح 
است كه دیگر عربستان مانند گذشته داعیه جبران شکست های اعراب از 

صهیونیست ها را ندارد و به سمت عادی سازی روابط در حركت است. 
4-تاش برای متاشی كردن و پا نگرفتن یمن واحد، چراكه یمن قوی و 
متحد در فضای ژئوپلتیك نزدیکش، می تواند فضای اقتصادی خصوصاً 
انتقال منابع ان��رژی را در دریای س��رخ ، خلیج ع��دن و تنگه راهبردی 
باب المندب به مخاطره بیندازد. چنانچه یمن به قسمت های كوچك تری 

تبدیل شود، تسلط وكنترل عربستان بر آن بیشتر می شود. 
5-رژیم سعودی در یمن قصد ادامه این جنگ را دارد و ادامه این جنگ 

باعث كشتار و قتل عام مردم مسلمان و مظلوم و بی دفاع خواهد شد.
طبق آمار رسمی یکی ازسایت های معتبر یمن به نام »المركز القانونی 
للحقوق والتنمیه« تاكن��ون بیش از 15هزارنفر كش��ته و23هزار نفر 
مجروح شده اند. رژیم س��فاک س��عودی باید روزی تاوان و پاسخ این 

جنایات را به افکار عمومی دنیا و مسلمانان جهان بدهد. 
6-بازكردن پای بیگانگان و اعتقاد به حضور آنان برای برقراری امنیت 
در منطقه. رژیمی كه امنیت عاریتی برای خودش ایجاد كرده وكامًا 
وابسته استکبار جهانی خصوصاً امریکای جنایتکار است. این رژیم دیگر 
نمی تواند داعیه دار مركزیت جهان اسام باشد زیرا یکی از مبانی متعالی 
اسام ناب، مبارزه با استکبار و دفاع از مظلوم است. همه می دانند حمله 

ناهمتراز آل سعود به یمن با پشتیبانی امریکا انجام شده است. 
7-هویدا است كه ملك سلمان و پسرش به دنبال حذف رقبای سیاسی 
خود از صحنه بوده اند به همین خاطر جنگ یمن را به راه انداختند تا 
اقدام به بازسازی قدرت در آل سعود نمایند. این رؤیا نه تنها محقق نشده 

بلکه این به دلیل مقاومت یمنی ها نیز آشفته تر شده است. 
8-عربستان به دلیل جایگاه لرزان مردمی و سیستم سنتی و پادشاهی 
بدوی خود، به ش��دت نگ��ران تأثیرپذیری مردم كش��ورش خصوصاً 
ش��یعیان و دیگر ملل عرب از مدل انقابی یمنی ها است، با تمام قوا به 
دنبال پیروزی در این جنگ است. در صورتی كه این نظام غیرمردمی و 
غیردموكراتیك به یکی از نقاط ضعف عربستان در انظار عمومی جهان 

تبدیل شده است. 
9- ملت های مختلف خصوصاً مسلمانان پی برده اند كه این حمله برای 
چپاول منابع نفت و گاز و نیز تسلط بر دومین تنگه راهبردی جهان یعنی 
تنگه باب المندب است.تقریباً 6 درصد تجارت جهانی از مسیر این تنگه 

عبور می كند. 
10-تاش برای ایجاد ناتوی عربی از رهاورد جنگ یمن، كه این موضوع 
نیز یکی از توطئه های دیگری است برای  توسعه قدرت نامشروع خود 
در منطقه و نیز زمینه ای برای همراه كردن دیگر كشورهای عربی كه 

تاكنون در این زمینه توفیقی برایش حاصل نشده است. 
11-كمك ه��ای م��ادی و معنوی رژیم س��عودی به تروریس��ت های 
تکفیری بر كسی پوشیده نیس��ت زیرا این رژیم طی سال های اخیر به 
دلیل شکست های پیاپی در كشورهای عربی س��وریه ، عراق و لبنان، 
جایگاه سیاسی و اس��تراتژیك خودرا در منطقه از دست داده است به 
همین خاطر تاش می كند از رهگذر یك پیروزی سریع در یمن، توازن 

استراتژیك خود را در منطقه باز یابد. 
12- نیابت داشتن رژیم آل سعود از استکبار جهانی)امریکا و رژیم صهیونیستی( 

برای مقابله با مقاومت اسامی در یمن بر كسی پوشیده نیست. 
13-كمیته مردمی انقاب یمن وانصاراه می تواند به زنجیره پیروزی های 
جبهه مقاومت و انقاب اسامی در منطقه بیفزاید و این نکته یعنی حضور 
محور مقاومت درنزدیك مرزهای رژیم سعودی، بهمین دلیل این رژیم تا 

استقرار سیستم ونظام وابسته به خود در یمن به حمله ادامه می دهد. 
14-رهاورد دردناک این حمله ، عاوه بر كش��تار غیرنظامیان در یمن 
برای آل سعود عبارت است از ش��یوع بیماری های مختلف از جمله وبا 

برای میلون     ها مسلمان یمنی. 
15-شریك استراتژیك عربستان در حمله به یمن كشور امارات است 
كه برای توسعه و گس��ترش نفوذ خود در منطقه جنوب غرب آسیا به 
دنبال غارت و چپاول در یمن است. نقش امارات اگر بیشتر از عربستان 

نباشد یقیناً كمتر هم نیست. 
نتیجه اینکه آل س��عود و متحدانش بعد ازگذشت چهارسال نه تنها به 
اهداف خود در یمن نرسیده اند بلکه با مقاومت مردم یمن بینی این رژیم 

سفاک به فرموده مقام معظم رهبری به خاک مالیده خواهد شد. 
*دانشجوی دكتری مدیریت راهبردی

وزارت خارجه عراق در اقدامی کم س�ابقه از 
امریکا به خاطر آنچه دخالت در مسائل داخلی 
این کشور خوانده است، انتقاد کرده و خواستار 
حذف توئیت ض�د ایرانی س�فارت امریکا در 
بغداد ش�ده اس�ت که در آن نس�بت به عدم 
مداخله ایران در امور عراق تأکید ش�ده بود. 
در شرایطی كه امریکا سعی دارد با مداخله در امور 
سیاسی عراق، نفوذ ایران در این كشور را كاهش 
دهد و جای پای خود را مستحکم كند اما عراقی    ها 
نسبت به مداخات واشنگتن هشدار می دهند. به 
گزارش اس��پوتنیك، احمد محجوب، سخنگوی 
وزارت امور خارجه عراق روز یك   شنبه در واكنش به 

بیانیه اخیر سفارت واشنگتن در بغداد درباره ایران 
تأكید كرد:»عراق دخال��ت در امور داخلی به ویژه 
مسائل مربوط به اصاح ساختار و وضعیت نیروهای 
امنیتی خود را كه تحت فرماندهی نخست وزیر و 
فرمانده كل نیروهای مس��لح است، نمی پذیرد.« 
سخنگوی وزارت امور خارجه عراق توئیت سفارت 
امریکا در عراق درباره ایران را ناس��ازگار با قواعد و 
عرف دیپلماتیك خوانده و از این سفارتخانه خواسته 
است از تکرار چنین كاری در آینده خودداری كند.  
انتقاد وزارت امور خارجه عراق، پس از یك توئیت 
سفارت امریکا در بغداد صورت گرفت كه در آن از 
ایران خواسته شده به حاكمیت دولت عراق احترام 

بگذارد و دس��ت به خلع س��اح، انحال و ادغام 
شبه نظامیان شیعه یا حشدالشعبی بزند. 

سفارت امریکا در عراق در روزهای اخیر در توئیتر 
خود پیام    هایی را در این ارتباط و بازگشت تحریم    ها 
منتشر كرده است. توئیت مورد نظر هنوز در توئیتر 
س��فارت امریکا موجود اس��ت اما وزارت خارجه 
عراق خواهان حذف آن شده است. این تحركات 
امریکا در حالی انجام شده كه رئیس جمهور این 
كش��ور در روزهای اخیر دور جدی��د تحریم   ها را 
علیه ایران امضا كرده اس��ت و ت��اش می كند با 
همکاری ش��ركای خود، ایران را تحت فشار قرار 
دهد. امریکا گروه بسیج مردمی عراق موسوم به 

حشدالشعبی را وابسته به ایران معرفی می كند 
و سعی دارد مانع قدرت گیری این گروه در عراق 
شود زیرا امریکا از تشکیل حزب اه دوم و طرفدار 
ایران در منطقه نگران اس��ت. مقامات عراقی در 
سال های اخیر بار   ها از كمك های ایران برای مقابله 
با تروریست های داعش و بیرون راندن آنها از عراق 
تقدیر كرده اند. تاش های امریکا درحالی اس��ت 
كه دولت و پارلمان جدید عراق تقریباً ساختار ضد 
امریکایی دارد و مخالف مداخات واش��نگتن در 
این كشور است. مقامات ارشد حشدالشعبی بار   ها 
از دولت امریکا خواس��ته اند خاک عراق را ترک 

كنند وگرنه به زور متوسل می شوند.
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  تظاهرات علیه برنامه كاهش حقوق بازنشستگی در تل آویو
صد    ها نفر در تل آویو، پایتخت رژیم  صهیونیس��تی روز      شنبه در اعتراض 
به برنامه كاهش حقوق  بازنشس��تگی ب��ه خیابان     ها آمدن��د. به گزارش 
جروزالم پست، در پی برنامه كاهش حقوق  بازنشستگی، صد    ها نفر از افراد 
سالمند خیابان های تل آویو را مسدود كردند. آنها با خود پاكارد    هایی را 
حمل می كردند كه روی شان نوشته ش��ده بود:»یك میلیون بازنشسته 
خواهان عدالت هستند«. برنامه كاهش حقوق بازنشستگی در حالی مطرح 
می شود كه پیش تر در سرزمین های اشغالی، چندین تظاهرات علیه فساد 

مالی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برگزار شده بود. 
-------------------------------------------------------------

  رزمایش شبیه سازی شده ژاپن و امریکا علیه چین
رسانه های ژاپنی گزارش كردند كه مقام های نظامی ژاپن و امریکا درماه 
ژانویه برای نخستین بار و در محل ساختمان وزارت دفاع ژاپن، اقدام به 
برگزاری یك رزمایش از طریق شبیه سازی به منظور دفع حمله فرضی 
چین به جزایر مورد مناقش��ه بین ژاپن و چی��ن كرده اند. خبرگزاری 
كیودوی ژاپن گزارش كرد، هدف از این رزمایش شبیه س��ازی شده، 
تمرین دفاع ارتش ژاپن از این جزایر مورد مناقش��ه كه در ژاپن با اسم 
جزایر سنکاكو و در چین با اسم دیائویو شناخته می شود در مقابل حمله 
نظامی چین بوده است و در این رزمایش فرض شده كه این حمله نظامی 
چین از طریق كشتی     هایی در ظاهر قایق ماهیگیری انجام خواهد شد. بر 
اساس این گزارش، مقام های نیروی دریایی امریکا در این شبیه سازی 
شركت كرده اند و این اولین رزمایشی بوده كه تاكنون با موضوع دفاع از 

جزایر سنکاكو برگزار شده است. 
-------------------------------------------------------------

  فعاان اقتصادی انگلیس خواهان برگزیت دوم شدند 
بیش از 50 تن از رهبران تجاری در نامه ای خواستار رأی گیری دوباره درباره 
برگزیت شدند. به گزارش روزنامه گاردین، در این نامه هشدار داده شده 
است كه برنامه های كنونی مورد گفت وگو توسط لندن و بروكسل بر سر 
تجارت بدون محدودیت و هزینه اضافی شکست خورده است. از حامیان 
اصلی رأی گیری دوباره درباره برگزیت می توان به جیمز دانت، رئیس سایت 
فروش آناین كتاب در انگلیس به نام واترستون و جاستین كینگ، رئیس 
پیشین سینزبوریس، یکی از فروش��گاه های زنجیره ای خرده فروشی در 
انگلیس اشاره كرد. در این نامه آمده است:»اكنون با یك برگزیت سخت و 
مخرب مواجه هستیم كه در رأی گیری 2016 مدنظر نبود. ما معتقدیم كه 

آخرین فرصت باید در یك رأی گیری مردمی به ملت بریتانیا داده شود.«
-------------------------------------------------------------
  اردوغان: تركیه هرگز الحاق كریمه را به رسمیت نمی شناسد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تركیه تأكید كرد كه تركیه هرگز الحاق 
كریمه به روسیه را به رسمیت نشناخته و در آینده نیز نخواهد شناخت. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیك، اردوغان روز یك    شنبه گفت:»تركیه 
از توافق بر س��ر پایان دادن به درگیری های موجود در شرق اوكراین در 
چارچوب قوانین بین المللی و از طریق برگزاری مذاكرات حمایت می كند. 
تركیه امیدوار است درگیری    ها در ش��رق اوكراین هر چه زودتر از طریق 

دیپلماتیك و صلح  آمیز حل و فصل شود«.

 فرود موشک نقطه زن انصاراه 
بر سر مزدوران سعودی

چند روز پس از اینکه مقامات نظامی و دیپلماتیک امریکا اعام کردند 
جنگ یمن باید در عرض یک ماه پایان یابد نه تنها هیچ نشانه ای از 
پایان جنگ در یمن دیده نمی شود بلکه درگیری ها تشدید شده  است. 
در حالی که عربستان سعودی و امارات حمات خود را در سواحل غربی 
تشدید کرده اند نیروهای انصاراه با موشک نقطه زن مواضع متجاوزان 
را هدف قرار دادند که بر اثر آن بیش 100 مزدور سعودی کشته شدند. 
یگان موش��کی ارتش و كمیته های مردمی یمن از ش��لیك یك فروند 
موشك هوشمند و بالستیك »بدر پی1 « به سوی مقر نیروهای ائتاف 
سعودی و مزدوران تحت فرمان آن در ساحل غربی خبر داد. یك منبع 
آگاه در یگان موش��کی یمن اعام كرد كه این موش��ك با دقت باا به 
هدف اصابت كرد و ش��مار زیادی كش��ته و زخمی از نیروهای ائتاف 
سعودی برجای گذاش��ت. وی افزود كه پس از این عملیات، حالتی از 
ترس و وحشت بر نیروهای متجاوز به یمن حاكم شده است. در همین 
حال، »یحیی سریع« س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن در بیانیه ای 
نتیجه عملیات نیروهای ارتش و كمیته های مردمی این كش��ور را در 
س��احل غربی تش��ریح كرد. در این بیانیه آمده اس��ت كه در پی دفع 
حمات متجاوزان و مزدوران به س��احل غربی توسط نیروهای ارتش 
و كمیته های مردمی یمن 113 تن از متجاوزان و مزدوران به هاكت 
رسیده و 156 نفر نیز زخمی شدند. س��خنگوی نیروهای مسلح یمن 
در این بیانیه از انهدام 69 دستگاه خودروی زرهی و نظامی دشمن در 
س��احل غربی و فرار بیش از 250 تن از متجاوزان و مزدوران به سمت 
»الخوخه « در الحدیده خبر داد. تشدید درگیری      ها در سواحل غربی در 
حالی صورت می گیرد كه شش روز قبل وزیر دفاع و خارجه امریکا اعام 
كردند جنگ یمن باید در عرض 30 روز پایان یابد اما در طول شش روز 
گذشته درگیری     ها شدیداً به ویژه در اطراف شهر الحدیده تشدید شده 
است. شهر بندری الحدیده در سواحل غربی یمن واقع است و اهمیت 
استراتژیك زیادی دارد. این شهر مهم  ترین مسیر دسترسی انصاراه به 
دریا محسوب می شود. بیش از عربستان این امارات است كه به دنبال 
اشغال این ش��هر بندری اس��ت. چند ماه قبل ابوظبی با حمایت های 
گسترده غرب عملیات سنگینی را برای اش��غال این بندر آغاز كرد اما 
با بن بس��ت مواجه شد. حاا به نظر می رس��د امارات تاش می كند در 
مهلت تعیین شده 30 روز الحدیده را تصرف كند. عزیز راشد، جانشین 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در گفت وگو با المیادین گفت: تشدید 
حمات در ساحل غربی به درخواست امریکا صورت می گیرد. پیشرفت 
ساح نیروی هوایی یمن باعث شده پایگاه های دشمن به شکل دقیق در 
تیررس نیروهای ما باشد. وی افزود: ائتاف عربی از چند سال پیش ادعا 
می كند كه در ساحل غربی پیشروی داشته اما این مسئله درست نیست. 
پیش تر شبکه اسکای نیوز عربی مدعی شد، مزدوران وابسته به دولت 
مستعفی یمن مورد حمایت ائتاف متجاوز عربی به سركردگی عربستان 
در پی درگیری با حوثی      ها )انصاراه( ورودی جنوبی ش��هر الحدیده و 

تقاطعی بین خیابان الخمسین و الکیلو 16 مسلط شده اند. 
    انتقاد آكسفام از انگلیس

مؤسسه آكس��فام با اعام اینکه پروژه های امدادرسانی تحت حمایت 
مالی این نهاد در یمن مکرراً هدف بمباران های هوایی ائتاف سعودی 
قرار می گیرند، از دولت انگلیس به دلیل حمایت و تأمین تسلیحاتی به 
عربستان انتقاد كرد. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت گزارش داد، ماه ژوئن 
حمات ائتاف س��عودی یك درمانگاه مهم برای مقابله با وبا را در شهر 
عبس، استان حجه یمن هدف گرفت و این در حالی بود كه این ائتاف 
متجاوز پیش تر از فعالیت آن مطلع ش��ده بود. م��اه آوریل، این جت      ها 
همچنین یك سیستم آبرسانی را كه زندگی دست كم 6 هزار تن را تحت 
تأثیر قرار داد، هدف گرفتند. این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد كه یمن 
یکی از بایای انس��انی فاجعه بار در قرن بیست و یکم را تجربه می كند. 
تونی پیرس، رئیس آكس��فام در پی جلس��ه كمیته توسعه بین المللی 
مجلس عوام تأكید كرد: از طرفی امدادرسانی انگلیس یك كمك حیاتی 
است. از طرف دیگر، بمب های انگلیس به تشدید جنگ كنونی می انجامد 
كه هر هفته بابت درگیری      ها جان انسان های بی شماری را می گیرد و مایه 
بیماری و گرسنگی انسان های زیادی است. او با اشاره به سیاست لندن 
در قبال یمن كه آن را » غیرمسئوانه و غیرمنسجم « دانست، تأكید كرد: 
فروش تس��لیحات كنونی انگلیس به ریاض منجر به از بین رفتن مواد 
غذایی،  بیمارس��تان      ها و خانه      ها و همچنین برنامه      هایی شده است كه 

تحت حمایت مالی مالیات دهندگان انگلیسی است.

حکم انگلیسی آل خلیفه برای رهبران الوفاق 
دادگاه تجدیدنظ�ر بحرین روز یک    ش�نبه حکم حبس ابد ش�یخ 
علی س�لمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، با ادعای جاسوسی 
ب�رای قط�ر بزرگ ترین گ�روه ش�یعه این کش�ور را تأیی�د کرد. 
چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر »شیخ علی سلمان « دبیركل جمعیت 
اسامی الوفاق ملی و دو نماینده پیشین پارلمان بحرین از فراكسیون 
الوفاق به نام های »حسن سلطان « و »علی ااسود « روز یك    شنبه برگزار 
شد و عاوه بر دبیركل، حکم تبرئه این دو نماینده پیشین پارلمان نیز لغو 
و هر سه نفر به حبس ابد محکوم شدند.  به گزارش شبکه خبری لبنانی 
المیادین، جمعیت الوفاق بحرین در بیانیه ای ضمن محکوم كردن حکم 
حبس ابد برای »شیخ علی سلمان « دبیركل این جمعیت اعام كرد: این 
حکم تنها بر پایداری و صبر مردم این كشور می افزاید.  رژیم آل خلیفه 
ژوئن 2015 شیخ علی سلمان، دبیركل جمعیت الوفاق بحرین، را به اتهام 
آنچه اهانت به وزارت كش��ور بحرین و تحریك مردم برای قانون شکنی 
عنوان شد، به چهار سال زندان محکوم كرد و بعد از تیره شدن روابط با 
قطر ادعای جاسوسی وی برای این كشور هم به پرونده اش اضافه شد. 
در میان این تراژدی س��ركوب مردم بحرین و سکوت غرب معاون وزیر 
امور خارجه انگلیس روز یك    ش��نبه با صدور بیانیه ای، نس��بت به حکم 
دادگاه بحرین برای شیخ »علی س��لمان « دبیر كل جمعیت »الوفاق « 
ابراز نگرانی كرد و افزود كه او حق دارد علیه حکم دادگاه اعتراض كند. 
این در حالی است كه نفوذ انگلیس بر رژیم آل خلیفه بر كسی پوشیده 
نیست و كوچك    ترین تصمیمات این دولت جعلی از طرف محور لندن، 
ریاض و واشنگتن چك و تأیید می ش��ود. با اینکه لندن و گاه امریکا در 
طی این سال    ها جز به ابراز نگرانی كار نکرده است و هیچ اقدام تنبیهی در 
دستور كار محور فوق وجود ندارد و این ابراز نگرانی را باید در قالب بازی 

پلیس خوب و بد تلقی كرد.

محمد زمانی
      گزارش2
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   محمدصادق عابديني
» به جاي بچه دار شدن، حيوان نگه داريد« اين 
توصيه اي است كه كارشناس شبكه »من و تو« 
به بينندگان اين ش�بكه ارائه مي دهد؛ سبك 
زندگي اي ك�ه در آن همدم ش�دن با حيوانات 
خانگي بر بچه دار شدن ارجحيت دارد، نه تنها 
در ش�بكه هاي فارس�ي زبان ماهواره اي بلكه 
در ش�بكه هاي اجتماعي نيز توصيه مي شود. 
سايت هاي فروش حيوانات هم از مزاياي بودن 
حيوان در خانه عكس و مطلب منتشر مي كنند 
اما س�لبريتي هاي وطني يك گام جلوتر رفته 
و در س�بك زندگي، با حذف زندگي مشترك، 
سعي كرده اند با نگه داشتن حيوان، جاي خالي 
يك خانواده واقعي را در زندگي خود پر كنند. 

   سلبريتي ها مبلغان نگهداري از حيوان 
تصاوير س��لبريتي هاي ايراني در كن��ار حیوانات 
خانگي كه اغلب شامل سگ يا گربه است، به وفور 
در شبكه هاي اجتماعي منتش��ر مي شود. اغلب 
اين تصاوير متعلق به كساني است كه يا تشكیل 
خانواده نداده ان��د يا زندگي شكس��ت خورده اي 
را تجربه كرده ان��د. در قیاس ب��ا بازيگران مجرد 
سینما كه تصاوير بغل كردن سگ و گربه را منتشر 
مي كنند، اف��راد متأهل كمتري ديده مي ش��وند 
كه عاقه وافرش��ان را به حیوانات در معرض ديد 
همگان بگذارن��د و در عوض آنهاي��ي كه خانواده 
دارند، معمواً تصوير با فرزند را بر عكس گرفتن با 
سگ يا گربه ترجیح داده اند، البته هستند افرادي 
كه با وجود داشتن همس��ر، از فرزندآوري طفره 
رفته و خود را با س��گ و گربه س��رگرم كرده اند. 
فرهاد آئیش جزو اين دسته است. آئیش چندي 
پیش در برنامه تلويزيوني»من و ش��ما« در پاسخ 
به اين س��ؤال كه چ��را هیچ وقت بچه دار نش��ده 
می گويد: من گربه دارم و بچه ندارم! قبًا ش��عار 
مي دادم كه دلیلي ندارد با اين شرايط يك نفر ديگر 
را هم به دنیا اضافه كنیم، اما حاا مي گويم كه من 
از مسئولیت مي ترسم و ش��ايد براي اين باشد كه 

هیچ گاه پدر نشده ام. 
اما اي��ن ترويج زندگي بدون بچه و همدم ش��دن 
با حیوانات چه تاثیر س��وئي بر جامعه اي دارد كه 
نگاه الگومدارانه اي به س��لبريتي ها دارد؟ جعفر 
باي محقق و پژوهشگر آسیب هاي اجتماعي در 
گفت و گو با »باش��گاه خبرنگاران جوان« در اين 
باره مي گويد: »اين فرهنگ جايگزيني حیوانات 
به جاي فرزندآوري و مشروعیت بخشیدن به آن 

چراغ هاي بدي را روشن كرده اس��ت كه اگر ما و 
نظام آموزش��ي به آن اهمیت ندهیم، بايد منتظر 
آسیب هاي جبران ناپذيري باشیم كه گريبانگیر 
كل جامعه مي ش��ود. اين تهدي��د در حال حاضر 
در هنرمندان و بازيگران نمود كرده است و شايد 
خیلي زودتر از آنچه فكرش را بكنیم، بتواند بنیان 

جامعه را به سمت نابودي بكشاند.«
نگه داشتن حیوان خانگي رهاورد سبك زندگي 
غربي است كه در میان سلبريتي هاي آنجا رواج 
دارد. كمتر بازيگر يا چهره شناخته شده غربي را 
مي توان پیدا كرد كه حیوان خانگي نداشته باشد، 
حتي ملكه پیر بريتانیا هم بیش از 70 سال است 
كه سگ نگه مي دارد، ولي اين عاقه به داشتن 
حیوان، آيا باعث ش��ده اين چهره ها از تشكیل 

خانواده دور شوند؟
   ببر و شير هم جاي فرزند را نمي گيرد

مايك تايسون، قهرمان سابق بوكس جهان و چهره 
جنجالي كه در زمینه ورزش و موسیقي فعالیت 
دارد، در كنار نگهداري از س��ه توله ببر سفید كه 
وي را جزو خاص ترين سلبريتي هاي امريكايي در 

نگهداري حیوان كرده، پدر هفت فرزند است. 
جرج كلون��ي، بازيگر سرش��ناس هالی��وود هم 
كه داس��تان نگهداري از يك خوك ب��زرگ با نام 
»مكس« وي را از نظر نگه داشتن حیوانات خاص 
متمايز از بسیاري از همكارانش كرده بود، بعد از 
اينكه خیلي دير ازدواج كرد به فكر فرزند داشتن 
افت��اد و خیلي زود صاحب دو فرزند ش��د. كلوني 
سال گذشته و در سن 56 سالگي پدر دختري به 
نام »اا« شد. ماني گريفیث، بازيگر زن هالیوودي 
سال هاست از يك شیر آفريقايي نگهداري مي كند 
ولي اين حیوان باعث نشده گريفیث به فكر بچه دار 
ش��دن نباش��د و حاصل چهار بار ازدواج وي سه 

فرزند است. 
پاريس هیلتون 37 س��اله، س��لبريتي پرحاشیه 
امريكايي از چندين سگ كوچك به عنوان حیوان 

خانگي نگهداري مي كند. وي ك��ه اين روزها در 
حال برنامه ريزي براي مراسم عروسي اش است، 
در گفت و گويي تأكید كرده دوس��ت دارد تعداد 
زيادي فرزند داشته باشد، همان طور كه خودش 
در خانواده اي بزرگ رش��د كرده اس��ت. هیلتون 
مي گويد: حداق��ل دو فرزند مي خواه��م و قطعاً 

مي خواهم اولین فرزندم دختر باشد. 
از زماني ك��ه ويلیام و هري دو نوه پس��ري ملكه 
انگلیس ازدواج كرده اند، كمتر تصاويري از آنها 
با حیوانات خانگي در رس��انه ها منتش��ر ش��ده 
است. با اينكه 11 حیوان توسط خاندان سلطنتي 
بريتانیا نگهداري مي شود اما آنها ترجیح مي دهند 
اگر عكس��ي در رس��انه ها از اين خانواده منتشر 
مي شود، چهره هاي شاد پدرهايي باشد كه يكي 
از آنها صاحب سه فرزند شده و ديگري كه چند 
ماهي است ازدواج كرده و در انتظار به دنیا آمدن 

فرزندش در بهار آينده است. 
   نگاه متفاوت به نگهداري حيوانات 

نگه داش��تن حیوان خانگي به جزئي از س��بك 
زندگي غربي تبديل ش��ده اس��ت، به طوري كه 
طبق نظرسنجي مؤسسه فلكس��ین، 54 درصد 
از صاحب��ان حیوانات خانگي كه بی��ن 21 تا 30 
س��ال س��ن داش��ته اند، عنوان كرده اند داشتن 
حیوان خانگي را به داشتن بچه ترجیح مي دهند. 
فلكسین اعام كرده است افراد شركت كننده در 
اين نظرس��نجي علت عاقه به داشتن حیوان را 
سخت بودن نگهداري از كودك و هزينه هاي بااي 
فرزند داشتن عنوان كرده اند اما در مقابل، مخالفان 
اين نظريه نیز وجود دارند كه بچه دار ش��دن را به 
نگه داش��تن حیوان ارجحیت مي دهن��د و آن را 
بخشي از نیاز بیولوژيك انسان مي دانند. به گفته 
آنها، انسان نیز مانند حیوانات نیاز به تولیدمثل و 

بقاي نسل دارد. 
اما در ايران به راستي نگهداري از حیوان ارزان تر 
از بچه دار شدن است؟ سال گذشته و پیش از باا 
رفتن ناگهاني قیمت ارز، گزارش هايي در رسانه ها 
درباره رقم هاي نگهداري حیوانات خانگي منتشر 
ش��د. در يكي از اي��ن گزارش ها به نق��ل از يكي 
از صاحب��ان حیوانات خانگي هزين��ه نگهداري 
گربه بین 800هزار تا ي��ك میلیون تومان اعام 
و هزينه هربار واكسیناسیون هم 60 هزار تومان 
بیان شده اس��ت. در گزارش��ي ديگر نیز هزينه 
نگهداري از سگ 350هزار تومان و قیمت خريد 
لباس مخصوص براي اين حیوانات بین 300 تا 
700 هزار تومان نوشته شده است. با اين تفاسیر 
كساني كه در ايران از حیوان نگهداري مي كنند، 
هزينه اي بااتر از نگهداري از فرزند براي حیوانات 

خود متقبل مي شوند. 
نگهداري از س��گ اگر در غرب به معناي ناتواني 
در پرداخت هزينه هاي بچه داري باشد، در ايران 
به عن��وان نش��انه اي از تغییر فرهن��گ زندگي و 
تمايز جويي اجتماع��ي ديده مي ش��ود؛ اقدامي 
كه مي تواند به آينده كش��ور از بعد نیروي انساني 
ضربه بزند. به نظر مي رس��د ب��راي جلوگیري از 
آس��یب جدي تر اين فرهن��گ غیربومي، حداقل 
مي توان با وضع قوانیني بازدارنده، زندگي سگي 
س��لبريتي ها به عنوان فرهنگ ترويج داده نشود 
و در بعد اجتماعي رفتارهايي مانند سگ گرداني 

براي عاقه مندانش هزينه بردار شود.

 زندگي مجردي 
در آغوش سگ و گربه هاي فانتزي

سلبريتي ها همدم شدن با سگ و گربه را تبليغ مي كنند

 تهيه كننده برنام�ه »ثريا« درباره انتق�ادات علي مطهري 
گفت: نمي دان�م چطور اي�ن انتقادها مطرح مي ش�وند در 
حالي ك�ه بارها از ايش�ان و اعض�اي گروه مذاك�ره كننده 
دعوت كرده ايم به برنام�ه »ثريا« بيايند اما ب�ه ما گفته اند 
در ي�ك ص�ورت مي آيي�م ك�ه منتق�دي دعوت نش�ود. 
»ثريا« برنامه اي گفت وگومحور است كه روزهاي چهارشنبه ساعت 
23 روي آنتن شبكه يك س��یما مي رود و هر بار به يك موضوعي 
مي پردازد. چالش و انتقاد گونه هاي اصلي برنامه سازي است كه در 
»ثريا« رعايت مي شود، همان طور كه در گذشته برخي از مسئوان 
و مديران تاب انتقادات درست و منطقي اين برنامه تلويزيوني را 
نیاوردند كما اينكه برنامه هايي مثل »روايت مردم« هم كه گزارش 
میداني حقیقي از مشكات مردم ايران است را نیز تحمل كردند 
و انتقادهاي تندي علیه صداوسیما داشتند. اين بار علي مطهري 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسامي نسبت به برنامه 
هفته گذشته برنامه »ثريا« كه با حضور حجت ااسام غامرضا 
قاسمیان اس��تاد حوزه و دانشگاه و س��یدمصطفي خوش چشم 
تحلیلگر و كارشناس سیاست خارجه در مورد الزامات و چالش هاي 

مبارزه با استكبار پخش شد، انتقاد تندي داشت. 
محس��ن مقصودي مج��ري و تهیه كنن��ده برنام��ه »ثريا« در 
واكنش��ي كه در صفحه مجازي خودش نس��بت به اين انتقاد 
نش��ان داد، نوش��ت: مرقومه آقاي علي مطهري را در خصوص 
نقد برنامه »ثريا« در رس��انه ها خواندم و بس��یار تعجب كردم. 
از يك نماينده دولت زدن چنین حرف هايي بعید نیس��ت ولي 
از فردي كه در كرس��ي نمايندگي مردم اس��ت انتظار ديگري 
مي رود. نمي دانم چطور اين انتقادها مطرح مي شوند در حالي 

كه بارها از ايشان و اعضاي گروه مذاكره كننده دعوت كرده ايم 
به برنامه »ثريا« بیايند اما به ما گفته اند در يك صورت مي آيیم 
كه منتقدي دعوت نشود، ما هم نپذيرفتیم، چون ماهیت برنامه 
ما گفت وگوهاي كاربردي چالشي و دو طرفه است نه اينكه يك 
مقام مسئولي يك طرفه درباره اتفاقات اظهارنظر كند. مصداق 
بارز آن سیدعباس عراقچي عضو ارشد تیم مذاكره كننده بود كه 

نپذيرفتند در صورت حضور منتقد به »ثريا« بیايند. 
وي درباره انتقاد علي مطهري از برنامه »ثريا« مي افزايد: اتفاقاً به 
جاي انتقاد از علي مطهري اين درخواست را داريم كه او و ساير 
نمايندگان از »ثريا« دفاع كنند كه درب��اره مهم ترين موضوع 
سیاست خارجه ايران كه حداقل در 40 سال اخیر چنین اتفاقي 
نیفتاده است دهها برنامه گفت وگومحور تهیه كرده است، تازه 
بايد وارد میدان شوند و به دو طرفه بودن و كاربردي تر شدن اين 
گفت وگوها كمك كنند. ما حرف مان اين است كه وقتي از اعضاي 
گروه مذاكره كننده و برخي از نماين��دگان دعوت كرده ايم و به 

دايلي نیامده اند ديگر اين انتقادها محل سؤال است.

 هاليوود يك روايت جعلی ديگر مي سازد
اين بار رسوايي نئوكان ها در پرونده »ايران گيت«

حكمت 13 
هنگام��ی ك��ه مقدم��ات نعمت ها 

به ش��ما روى آورد، ادام��ه آن را به 

واسطه كمی ش��كرگزارى از خود 

دور نسازيد.

انتقاد نقوي حسيني به بيانيه دولت عليه صداوسيما

نماينده مردم ورامين در مجلس ش�وراي اس�امي نسبت 
به بيانيه اخير شوراي اطاع رس�اني دولت عليه صداوسيما 

واكنش نشان داد. 
به گزارش تس��نیم، همه چیز از جايي ش��روع مي شود كه استاد 
رحیم پور ازغدي به عنوان كارشناس در برنامه »جاذبه« شبكه افق 
حضور پیدا كرد و نسبت به كیفیت خدمات رساني در پیاده روي 
اربعین نكاتي را مطرح ك��رد كه مورد انتقاد دول��ت قرار گرفت. 
دبیرخانه شوراي اطاع رس��اني دولت بیانیه اي علیه صداوسیما 
منتشر كرد و بس��یاري از تبلیغات تلويزيوني را كه به حمايت از 
اقدامات دولت در زمینه راهپیمايي اربعین حسیني انجام شده بود 
ناديده گرفت. متأسفانه در برخي از رسانه ها هم اين موضوع را به 
چشم يك سوژه ديدند و شروع به حاشیه پراكني كردند تا زمینه 
روشن و شفاف تعامل دولت و صداوس��یما را تیره و تار كنند اما 
صداوسیما با رويكردهايي كه در مناظره هاي تلويزيوني و اخبار 
و اطاع رساني و حتي پوشش برنامه هاي مربوط به دولت داشته 
نش��ان داده با رفتار رس��انه اي حرفه اي به دور از جناح بازي هاي 

سیاسي، اهداف خودش را پیش برده و هیچ مقاصدي غیر از منافع 
ملي را مدنظر قرار نداده اس��ت. اينها بخشي از نظر كارشناسان و 
منتقداني بوده كه در جاي خودش هم نسبت به برخي اقدامات 
رسانه ملي نقد داشته اند اما در اينجا اعتقاد دارند دولتمردان بايد 

سعه صدر بیشتري به خرج مي دادند. 
اما سیدحس��ین نقوي حسیني هم نس��بت به بیانیه اخیر شوراي 
اطاع رس��اني دولت علیه صداوسیما واكنش نش��ان داد و گفت: 
»مطالبي در اين بیانیه است كه آدم را واقعاً متأسف مي كند چراكه 
اين نوع مطالب را گاهي از رس��انه هاي بیگانه مثل صداي امريكا و 
بي بي سي فارسي مي شنويم و انتظار نداشتیم اطاع رساني دولت هم 
با همان ادبیات علیه صداوسیما هجمه وارد كند. مگر صدا و سیما 
چه كار كرده است؟ اگر در جايي نقدي وجود داشته آن را بیان كرده 
آيا اين اشكال دارد؟ وقتي اين راهپیمايي میلیوني و عظیم صورت 
مي گیرد انتظار اين است شأن، ش��خصیت و احترام زائران حفظ 
شود. اين نماينده مجلس با بیان اينكه يكي از زائران مي گفت هنگام 
بازگش��ت اتوبوس هاي زيادي بودند اما كسي را سوار نمي كردند، 
گفت: يك دالي مي آمد و مي گفت اگر فان اندازه پول بدهید، سوار 

مي كنیم! چرا بايد چنین سیستم و بي نظمي هايي باشد؟
نقوي حسیني با تأكید بر اينكه دوستان نبايد برآشفته شوند كه چرا 
ضعف ما را مي گويید، افزود: يكي از رسالت هاي رسانه اين است كه 
اشكاات را هم بگويد تا رفع شوند، از اين رو به جاي آشفته شدن 
اشكاات را رفع كنند. وقتي متن بیانیه را ديدم تعجب كردم كه چرا 
درباره صداوسیما اين طور سخن گفته شده و مورد اهانت قرار گرفته 
است تا اعتماد عمومي به رس��انه ملي را زير سؤال ببرند و مردم به 

سمت رسانه هاي خارجي سوق داده شوند.

با اعام حضور در جشنواره فجر
شهبازيان برنامه هاي اركستر ملي را معرفي كرد 
مدير هن�ري و رهبر دائم اركس�تر مل�ي ايران برخ�ي از برنامه ه�اي آينده 
اي�ن مجموعه تح�ت نظر بني�اد فرهنگ�ي- هنري رودك�ي را معرف�ي كرد. 
به گزارش مهر، فريدون شهبازيان مدير هنري و رهبر دائم اركستر ملي ايران در حاشیه 
تمرين اين مجموعه براي اجراي كنسرت »وداع« با اشاره به ورود فعالیت هاي اين اركستر 
به سومین سال فعالیت بیان كرد: اركستر ملي ايران روز 27 مهر ماه سال 97 وارد سومین 
سال فعالیت خود شد و در نگاهي كلي به فعالیت هاي اين چند سال مي توان گفت ما در اين 
دو سال بیش از 25 اجرا داشتیم و بیش از 100 قطعه موسیقي اجرا كرديم. اين آهنگساز 
و نوازنده افزود: ما در اين مدت با هفت خواننده متفاوت روي صحنه رفتیم  و مهمان هفت 
شهرستان با اجراي برنامه هاي مختلف بوده ايم. در عین حال در كشورهاي آذربايجان و 
روس��یه هم به اجراي برنامه پرداختیم كه همه اين برنامه ها با استقبال خوب مخاطبان 
مواجه شد. رهبر اركستر ملي ايران درباره برنامه هاي پیش روي اركستر ملي ايران توضیح 
داد: در پنج ماهي كه تا پايان سال مانده اس��ت پنج اجراي جديد خواهیم داشت كه در 
برنامه اي با عنوان »شِب حسین علیزاده« آثار او را اجرا خواهیم كرد. شهبازيان ادامه داد: 
»شِب روح اه خالقي« و »شِب علي تجويدي« را هم داريم و يك شب به خوانندگي حسین 
علیشاپور برنامه اي را اجرا مي كنیم. ما همچنین تصمیم داريم آثار فردين خلعتبري را هم 
در يكي از شب هاي اسفند اجرا كنیم. در بهمن ماه هم كه طبق معموِل هر سال در جشنواره 
موسیقي فجر براي دو شب روي صحنه مي رويم. شهبازيان در پايان گفت: ما در اين دو سال 
از جواناني استفاده كرده ايم كه همه بدون استثنا فارغ التحصیل يا دانشجوي رشته موسیقي 
هستند و شايد اركستر ملي ايران جوان ترين اركستري باشد كه در كشورمان وجود دارد 
و از اين نظر هم به خودم مي بالم و هم لذت مي برم كه اين جوانان در كنار يكديگر اين قدر 

متمركز و خوب به اجراي برنامه مي پردازند.

سريالي درباره كشف حجاب اجباري 
زنان در دهه 20

تهيه كننده س�ريال »از ياده�ا رفت�ه« از احتمال پخش 
اين س�ريال كه ب�ا موضوع كش�ف حجاب اجب�اري زنان 
در ده�ه 20 س�اخته مي ش�ود در س�ال آينده خب�ر داد. 
»علي اكبر تحويلی��ان« در گفت وگو با ف��ارس، درباره زمان 
پخش اين سريال گفت: زمان قطعي پخش اين سريال هنوز 
مشخص نشده است و اين احتمال وجود دارد تا پخش سريال 
به سال آينده موكول شود. مس��ائل پخش مربوط به مديران 
صداوسیماس��ت و ما فقط بخ��ش تولید را انج��ام مي دهیم. 
هنوز مشغول مراحل تدوين و صداگذاري هستیم و تا تدوين 
تمام نشود به مسائل ديگر فكر نمي كنیم. »از يادها رفته« به 
كارگرداني بهرام بهرامیان و تهیه كنندگي علي اكبر تحويلیان 

از شبكه يك سیما پخش خواهد شد.
......................................................................................................... 

17 فيلم در بخش »عماد مغنيه« 
جشنواره مقاومت 

در اس�امي 17 فيل�م مس�تند بخ�ش »عماد مغني�ه« در 
پانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم مقاومت اعام شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي جشنواره بین المللي 
فیلم مقاومت، بخش »عماد مغنی��ه« از بخش هاي زيرمجموعه 
مسابقه بین الملل جشنواره فیلم مقاومت است كه جايزه ويژه آن 
به فیلم هاي مستند و سینمايي با موضوع مقاومت مردم فلسطین، 
مدافعان حرم و داعش تعل��ق مي گیرد. پانزدهمین جش��نواره 
بین المللي فیلم مقاوم��ت به همت بنیاد فرهنگ��ي روايت فتح، 
انجمن س��ینماي انقاب و دفاع مقدس با همكاري سازمان ها و 
مراكز مختلف فرهنگي و اجتماعي كشور به دبیري محمد خزاعي 

از پنجم تا نهم آذر ماه سال جاري در تهران برگزار مي شود. 
.........................................................................................................

 ايحه جديد قانون مطبوعات
 و خبرگزاري ها در راه مجلس

در  خبرگزاري ه�ا«  و  مطبوع�ات  »قان�ون  ايح�ه 
11۸ م�اده ت�ا چن�د روز ديگ�ر ب�ه مجل�س تقدي�م 
مي ش�ود. اي�ن ايح�ه حاص�ل ح�دود س�ه س�ال كار 
در دو كميس�يون فرهنگ�ي و لواي�ح دولت بوده اس�ت. 
به گزارش فارس، »حسین انتظامي« دستیار ارشد وزير فرهنگ 
و ارشاد اسامي مطلبي با عنوان »ايحه جديد قانون مطبوعات 

و خبر گزاري ها در راه مجلس« نوشته است. 
در بخشي از متن اين نوشتار آمده: مهم ترين ويژگي اين ايحه، 
رژيم افتراقي آن اس��ت، يعني احكام خاص ب��راي ركن چهارم 
دموكراسي. در حال حاضر مديران مسئول رسانه ها و روزنامه نگاران 
بايد هم به قانون مطبوعات مسلط باشند و هم به ساير قوانین از 
جمله قانون مجازات اس��امي زيرا ممكن است جرمي از طريق 
مطبوعات واقع ش��ود. 12 بند در ماده 6 قان��ون فعلي به حدود 
مطبوعات اشاره كرده و در بعضي مواد ديگر نیز جرم انگاري شده 
است، به عاوه دهها ماده از ساير قوانین اما در قانون جديد فقط 
براي پنج مورد، جرم انگاري شده است: هتك حرمت، نقض حريم 
خصوصي، اهانت به مقدسات و جريحه دار كردن عفت عمومي، 
انتش��ار مطلب علیه امنیت ملي يا نظم عمومي و افش��اي اسناد 
محرمانه دولتي. مجازات هر يك هم در همین قانون آمده است. 
ساير موارد، تخلف محسوب مي شوند كه رسیدگي به آنها صرفاً 
در اختیارات كمیس��یون رس��انه ها )جايگزين هیئت نظارت بر 
مطبوعات( است. ساير ويژگي هاي عمده ايحه جديد عبارتند از: 
فربه شدن فصل حقوق مطبوعات، الزام مالكیت رسانه به صورت 
شخص حقوقي، تعريف دقیق پايگاه خبري، پايگاه اطاع رساني 
و خبرگزاري و تفاوت هاي آنها، مدني تر شدن تركیب كمیسیون 
رس��انه ها، تغییرات در هیئت منصفه و حذف مجات تخصصي 

دانشگاهي از شمول اين قانون. 
.........................................................................................................

اجراي »اُپراي عشق« از نيمه آذرماه
سرپرس�ت گروه تئات�ر عروس�كي آران از آماده س�ازي 
نهايي ب�راي ب�ه اج�را رس�اندن »اُپ�راي عش�ق« خبر 
داد و گف�ت: اي�ن نماي�ش ب�ا موض�وع زندگ�ي ش�يخ 
صنع�ان، نيم�ه آذر م�اه اجرايش را آغ�از خواه�د كرد. 
بهروز غريب پور كه اين روزها مشغول آماده سازي و به سرانجام 
رساندن نمايش اپراي عشق است، به فارس گفت: اان مراحل 
ضبط و ساخت آهنگ و موس��یقي را طي مي كنیم و قرار است 
كار براي نیمه آذر و دي ماه روي صحنه باشد. همچنین در حال 
نهايي كردن ساخت عروس��ك  هاي نمايش و لباس ها هستیم. 
دكور نمايش نی��ز به طور موازي درحال آماده ش��دن اس��ت. 
موس��یقي نمايش هم به زودي نهايي خواهد ش��د. غريب پور 
يادآور ش��د: به زودي تمرينات را پس از اتمام مراحل ساخت 
دكور، لباس ها و عروسك ها و موسیقي آغاز خواهیم كرد. اُپراي 
عروسكي »عشق« برگرفته از داستان شیخ صنعان )طواني ترين 
حكايت كتاب منطق الطیر عطار( است و بنیاد فرهنگي و هنري 
رودكي و معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامي براي 

تولید اين اُپراي عروسكي حمايت كرده اند.

نوید پارسا      دیده بان 

  مصطفي شاه كرمي
ش�بكه امريكايي نتفليكس توليد فيلم »آخرين چيزي 
كه او مي خواس�ت« درب�اره پرون�ده »اي�ران گيت« يا 
هم�ان قضي�ه م�ك فارلي�ن را در امريكاي جنوب�ي 
كلي�د زده و ب�ن افل�ك كارگ�ردان فيل�م ضدايران�ي 
آرگ�و نق�ش اول م�رد اي�ن فيل�م را ب�ازي مي كن�د. 
چند وقتي است كه دي ريس كارگردان زن سیاهپوست، تولید 
و ساخت فیلم س��ینمايي با عنوان اولیه »آخرين چیزي كه او 
مي خواس��ت« را با محوريت قضیه مذاكره مك فارلین مقابل 
دوربین برده است؛ فیلمي كه با اس��امي ديگري مثل پرونده 
»ايران گیت« يا رس��وايي »كنترا گیت« در امريكا ش��ناخته 
مي شود و آن را با همكاري ش��بكه نتفلیكس امريكايي مقابل 
دوربین برده اس��ت. دي ريس از »بن افلك« و »آن هاتاوي« 
دو بازيگر هالیوودي براي ايفاي نقش در چهارمین فیلم بلند 

كارنامه اش كه مضموني سیاسي دارد، استفاده مي كند. 
فیلم »آخرين چیزي كه او مي خواس��ت« اقتباسي سینمايي 
از رمان سیاسي، پیچیده و مهیج با همین نام است كه توسط 
»جوان ديديون« نوشته شده و فیلمنامه اقتباسي اين اثر را نیز 
ماركو ويالوباس نوشته است. برخي منابع خبري از سفارشي 
بودن اين فیلم از سوي طیفي از جمهوريخواهان تندرو يا همان 

نئوكان هاي امريكايي خبر مي دهند. 
اتفاقات و داس��تان اين كتاب در میانه ده��ه 80 میادي رخ 
مي دهد و در مورد فردي به ن��ام النا مك ماهان، يك خبرنگار 
روزنامه واشنگتن پست است كه پس از اينكه از شغلش استعفا 
مي كند تا مراقب پدر بیمار و در حال مرگ خود باشد، متوجه 
مي ش��ود به نحوي وظیفه و نقش پدرش به عنوان يك دال 
اس��لحه مرتبط با دولت امريكا در امريكاي مركزي را به ارث 
برده است. اوضاع زماني براي النا مك ماهان جدي تر مي شود 
كه درگیر ماجراي ايران- كنترا يا ماجراي مك فارلین در دهه 
80 میادي مي شود؛ برنامه اي كه در دوره رياست جمهوري 
ريگان به اجرا درآمد. طبق مدعاي اي��ن اثر، دولت امريكا در 
دوران جنگ تحمیلي عراق علی��ه ايران به طور غیرقانوني به 
ايران ساح مي فروخته و پول حاصله از آن را براي حمايت از 
گروهي تحت عنوان »شورشیان كنترا« كه علیه دولت وقت 
مستقر در كشور نیكاراگوئه بوده ارسال مي كند. در واقع در اين 
فیلم سه گروه درگیر ماجرا هستند؛ گروه اول امريكايي ها به 
عنوان مذاكره كننده با ايران و فروش��نده ساح به آنها، گروه 
ديگر جمهوري اسامي ايران به عنوان خريدار پنهاني ساح از 
امريكا و در نهايت گروه سوم كه شورشیان نیكاراگوئه با عنوان 
گروه كنترا است كه در حال مبارزه با دولت قانوني وقت اين 

كشور به رياست دانیل اورتگا هستند و امريكا پول حاصل از 
فروش ساح به ايران را با عنوان كمك براي آنها ارسال مي كند. 
صرف نظر از اطاعات كلي درباره فیلم »آخرين چیزي كه او 
مي خواست«، توجه و تذكر چند نكته حائز اهمیت است. نكته 
اول اينكه وقتي قرار است شبكه امريكايي نتفلیكس به سفارش 
نئوكان هاي تن��درو و جنگ طلب اثري را بس��ازد كه يكي از 
طرف هاي اصلي و درگیر ماجرا جمهوري اسامي باشد ناگفته 
پیداس��ت كه بايد منتظر فیلمي سرش��ار از اتفاقات مجعول 
تاريخي اما با رن��گ و لعاب هالیوودي باش��یم كه مهم ترين 

ايراني بودن آن است.  شاخصه اش، وجه ضد 
ديگر نكته قابل اعتنا اينكه قرار است نقش اول فیلم »آخرين 
چیزي كه.. .« را بن افلك بازي كن��د. بن افلك كارگردان فیلم 
»آرگو« است. وي در كنار جرج كلوني تهیه كننده آرگو سعي 
كردند با تش��بث به انواع دروغ هاي ش��اخدار و قدرت تخیل 
امپريالیستي موضوع تسخیر انه جاسوسي امريكا در ايران را 
به شكلي روايت كنند كه در خدمت تقويت هژمون متوهمانه 
امريكا باشد. در واقع اين دو سعي كردند با پوشاندن يك پوستین 
وارونه و فیك بر قامت انقاب دوم كشورمان)بنا بر فرموده امام 
خمیني)ره(( در سال 1358، هم نوكري خودشان را به ابي هاي 
قدرت و فعال در پشت پرده سیاست امريكا اثبات كنند و هم 
كینه و عقده امريكايي ها نسبت به ايراني ها را نشان بدهند. نكته 
قابل توجه ديگر در مورد اين اثر دي ريس، كارگردان آن است كه 
اواً يك زن و ثانیاً برحسب اتفاق، يك سیاهپوست است. براي 
نئوكان هايي كه با سیاس��ت هاي نژادپرستانه و ضدمهاجرتي 
ترامپ مورد تنفر بسیاري از مردم امريكا قرار گرفته اند و ساخت 
اين اثر توسط يك زن »سیاهپوست« كه مورد حمايت آشكار 
جمهوريخواهان تندرو و جنگ طلب قرار گرفته مي تواند قماري 
باشد كه آنها خودشان را پیشاپیش برنده آن مي بینند. سال هاي 
زيادي است كه سینماي غرب با سردمداري هالیوود سعي در 

تخريب وجهه تاريخي و معاصر ايران اسامي دارد. 

تصاويـر سلبـريتي هـاي ايرانـي 
در كنار حيوانات خـانگـي اغلب 
ــت كه يا  ــاني اس ــق به كس متعل
ــد  ــواده نداده انـ ــكيـل خان تش
ــت خـورده اي  ــي شكس يا زندگ
ــد ــه كــــرده انـ را تــجـــرب

پاسخ مجري برنامه »ثريا« به انتقادات علي مطهري     موسیقی


