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2 کمیسیون شوراها و اجتماعی استفساریه  
قانون منع به کارگیری بازنشستگان را رد کردند

 گزارش میدانی»وطن امروز« از آخرین وضعیت
نرخ انواع ارز یک روز مانده به بازگشت تحریم ها

سخنگوی ش��ورای نگهبان از اعام ۲۰ ایراد 
 شرعی و قانون اساس��ی شورا نسبت به مصوبه 
CFT خب��ر داد. CFT یکی از لوایح چهارگانه 
مرتبط با FATF بود که مهرماه گذشته به رغم 

مخالفت  های گسترده کارشناسان اقتصادی و...

تیترهاي امروز

امیدرامز: ش��اید اصلی     ترین سوالی که پیش از 
دور نهای��ی انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا 
بخ��ش اعظ��م افکار عموم��ی داخلی ای��ران را 
درگی��ر خود کرده بود، این س��وال بود که برای 
ایران، انتخاب دونالد ترامپ جمهوری خواه بهتر 
اس��ت یا هیاری کلینتون دموک��رات؟ اگر چه 
واقعیت انکارناپذیر درباره نظام سیاس��ی آمریکا 
این اس��ت که راهبردهای اصلی ایاات متحده 
بسیار مستحکم      تر از آن است که با انتخاب یک 
رئیس جمهور دس��تخوش تغییر بنیادین شود، 
یعنی برخاف ایران که به واس��طه انتخاب یک 
رئیس جمهور، بسیاری از سیاست های کلی کشور 
تغییر می یابد، در ایاات متحده نه کلینتون، نه 
اوباما، نه ترامپ و نه هیچ رئیس جمهور دیگری 
قادر نبوده و نیست راهبرد خصومت آمیز آمریکا 
در برابر ایران را تغییر دهد، بلکه اختاف آنها تنها 
بر سر شدت و شکل خصومت علیه ایران است. 
اما با این وجود برگزیده ش��دن ترامپ نسبت به 
کلینتون، برای ایران یک تفاوت تاثیرگذار داشت. 
ادامه در صفحه 12

پیام مرادی*: غرب، دس��ت کم در ۲ قرن اخیر 
به واسطه نشاط تمدنی و سیاسی، یک حرکت 
تهاجمی به مناطق دارای اهمیت جهان داشته 
است. بویژه از زمانی که نفت در معادات سیاسی و 
اقتصادی نقش کلیدی پیدا کرد، مناطق نفت خیز 
و نیز شریان های تبادات تجاری در سطح جهان، 
اهداف اصلی دولت های مهاجم غربی بوده  است. 
بررسی الگوی رفتاری استعمارگران غربی نشان 
می دهد در مبانی فکری آنها، میل به جذب منافع 
حداکثری هیچ حد و مرزی ندارد. نادیده گرفتن 
»اس��تقال« ملت ها که به تعبیری »آزادی در 
سطح یک ملت« اس��ت، به شکل گیری روحیه 
استقال طلبی و مقاومت بویژه در منطقه غرب 
آسیا منتهی شده است. به دلیل اهمیت منطقه 
غرب آس��یا و نیز ظرفیت های عظیم کشورمان، 
ای��ران یکی از بزرگ ترین و نخس��تین قربانیان 
سلطه جویی قدرت های غربی بوده است. همین 
امر موجب شده »استقال طلبی« و »مقاومت« 

در برابر سلطه جویی...
ادامه در صفحه 12

 آمریکا در مسیر 
سقوط آزاد

 درآمدی بر 
»نظریه مقاومت«
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تودهنی به ترامپمردم ایران در سراسر کشور با حضور حماسی و بی سابقه در مراسم یوم اه 13 آبان به اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا پاسخ دادند



خواب آمریکایی ها علیه ایران 
تعبیر نخواهد شد

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه 
م��ردم م��ا در صحن��ه حاضر 
هستند و استقال و عزت خود 
را حف��ظ خواهند کرد، گفت: 
آمریکایی ها گفته اند جمهوری 
اس��امی 40 سالگی انقاب را نخواهد دید؛ ولی 
این خواب هیچگاه تعبیر نخواهد شد. به گزارش 
ایس��نا، آیت اه صادق آملی اریجانی در حاشیه 
مراسم ١٣ آبان، اظهار کرد: پیام این راهپیمایی 
برای استکبار جهانی که سرکرده آن آمریکاست، 
این است که مردم بصیر و هوشیار ما در صحنه 
حاضر هس��تند و استقال و عزت خود را حفظ 
خواهن��د کرد و تس��لیم زورگویی های آمریکا و 
اذنابش نخواهند شد. رئیس قوه قضائیه با اشاره 
به ادعای آمریکا  مبنی بر اینکه جمهوری اسامی 
40 سالگی انقاب را نخواهد دید، از این موضوع 
به عنوان خوابی که هیچگاه تعبیر نخواهد شد، 
یاد کرد و گفت: آمریکایی ها گفته اند جمهوری 
اسامی 40 س��الگی انقاب را نخواهد دید ولی 
این خواب هیچگاه تعبیر نخواهد شد و این ملت، 
استوارتر، سرافرازتر و قدرتمندتر به مسیر خودش 
ادامه می دهد. وی یادآور ش��د: آن کسانی که رو 
به افول هس��تند، آمریکا و قدرت های شیطانی 
منطقه اند و همین حاا نیز نش��انه های آغاز این 

افول، روشن است.

انقاب اسامی هرگز تسلیم آمریکا 
نخواهد شد

مشاور فرمانده سپاه پاسداران 
گف��ت:  اس��امی  انق��اب 
پ��روژه  مقاب��ل  ایس��تادگی 
اس��تخفاف نابخشودنی ترین 
گن��اه مل��ت ای��ران از ن��گاه 
تس��نیم،  گ��زارش  ب��ه  آمریکایی هاس��ت. 
حمیدرض��ا مقدم ف��ر پیش از ظه��ر دیروز در 
جمع راهپیمایان ١٣ آب��ان در میدان انقاب 
ارومیه گفت: استخفاف به این معنی است که 
نقاط قوت انقاب اس��امی انکار شده و نقاط 
ضعف آن برجسته س��ازی می شود و همچنین 
برجسته س��ازی نقاط قوت نظام سلطه جهانی 
و القای توهم شکس��ت ناپذیری آن نیز صورت 
دیگری از استخفاف است. وی عنوان کرد: ملت 
ایران با انقاب شکوهمند اسامی خود توانسته 
با روحیه عزت طلبی و استقال طلبی در برابر 
پروژه استخفاف بایستد و از این رو این موضوع 
بزرگ ترین و نابخشودنی ترین گناه ملت ایران 
از نگاه آمریکایی هاس��ت اما م��روری بر تاریخ 
انقاب اس��امی و حوادث خرد و کان جهان 
نشان می دهد به رغم هیاهوی پوچ آمریکایی ها 
پروژه استخفاف در حال شکست خوردن است 
که هم در ایران و هم در سایر نقاط مهم جهان 
از جمله غرب آس��یا می توان ای��ن موضوع را 

مشاهده کرد.

همایش »مجاهدین در غربت« 
برگزار می شود

مراسم بزرگداش��ت مجاهدین در غربت، با 
سخنرانی رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین 
در ش��هر دامغان برگزار خواهد شد. به گزارش 
ف��ارس، همای��ش »مجاهدی��ن در غربت« با 
موضوع شهدای جهان اس��ام روز چهارشنبه 
١۶ آبان با سخنرانی س��ردار غیب پرور رئیس 
س��ازمان بسیج مس��تضعفین برگزار می شود. 
این همایش در ش��هر دامغان و با حضور بیش 
از ۷0 اندیشمند و فرهیخته از ۲۸ کشور جهان 
به همت آس��تان قدس رضوی، مجمع جهانی 
اهل بیت، مجم��ع تقریب مذاهب اس��امی و 
جامعه  المصطفی العالمیه و نیز شرکت مقامات 

لشکری و کشوری برگزار خواهد شد.

قدردانی از برگزار کنندگان 
مراسم باشکوه اربعین

عبدالرضا رحمانی فضل��ی در پیامی ضمن 
قدردانی از آحاد مردم کشور بویژه میهمان نوازی 
مردم اس��تان های ایام و خوزس��تان از تاش 
خالصانه و ارزش��مند عوامل و دست اندرکاران 
برگزاری مراس��م باشکوه اربعین تشکر کرد. به 
گزارش فارس، در بخش��ی از پیام وزیر کش��ور 
آمده اس��ت: اکنون که به فضل و توفیق الهی 
این مراسم معنوی به رغم برخی محدودیت ها 
و ش��رایط و تحوات منطق��ه ای، با همراهی و 
همدل��ی بیش از پیش ۲ ملت ب��زرگ ایران و 
عراق و دولت  های ۲ کش��ور در نهایت امنیت و 
آرامش برگزار ش��د، با تأسی از سیره ارزشمند 
نب��وی و از ب��اب »من لم یش��کر المخلوق لم 
یش��کر الخالق« بر خ��ود ازم می دانم ضمن 
قدردانی از آحاد ملت شریف ایران اسامی بویژه 
میهمان نوازی مردم عزیز استان  های خوزستان 
و ایام، از اهتمام، همکاری و تاش خالصانه و 
ارزشمند تمام عوامل و دست اندرکاران برگزاری 
این مراس��م باشکوه، تش��کر و قدردانی نموده، 
توفیق همگان را از درگاه خداوند قادر متعال در 

ظل توجهات حضرت ولیعصر)عج( خواستارم.

گ�روه سیاس�ی: س��خنگوی ش��ورای 
نگهب��ان از اع��ام ۲0 ایراد ش��رعی و 
 قانون اساس��ی شورا نس��بت به مصوبه 

CFT خبر داد.

CFT یک��ی از لوای��ح چهارگان��ه 

مرتب��ط ب��ا FATF بود ک��ه مهرماه 
گذش��ته به رغم مخالفت  های گسترده 
کارشناس��ان اقتص��ادی و همین ط��ور 
مراجع عظام تقلید در مجلس تصویب 
ش��د. CFT البته قرار ب��ود خردادماه 
گذش��ته در دس��تور کار مجل��س قرار 
گیرد ک��ه به خاطر انتقادات گس��ترده 
و همین طور ابه��ام در نتیجه مذاکرات 
دولت با کش��ورهای اروپایی به مدت ۲ 
ماه مسکوت ماند. غامرضا تاجگردون 
در جلسه علنی ۲0 خردادماه به عنوان 
یکی از متقاضیان مسکوت ماندن ایحه 
الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین 

مالی تروریسم به مدت ۲ ماه، گفت: این درخواست 
با امضای حدود ۵0 نماینده به هیات رئیسه تقدیم 
ش��ده اس��ت. ما با تصویب ٣ ایحه قبلی به نوعی 
همراهی خود را با دنی��ا ثابت کردیم، این ۲ بحث 
تعارض نیست، بلکه می خواهیم وحدتی برای عبور 
از مس��ائل و حل مش��کات بین الملل��ی به وجود 
آید. وی افزود: »پیش��نهاد کردیم این ایحه ۲ ماه 
مس��کوت بماند تا فرصتی برای مذاکره در اختیار 
دیپلمات ها و مسؤوان قرار گیرد، چون اکنون ما در 
مذاکره با اروپایی ها هستیم و هنوز به نتیجه روشنی 
هم دس��ت پیدا نکرده ایم. هن��وز اتفاق جدیدی از 
س��وی اروپایی ها رخ نداده است«. وی افزود: »این 
فرصت را در اختیار دول��ت قرار می دهیم تا حین 
اینکه تضامین ازم را از اروپایی ها برای برجام بگیرد، 
این ایحه نیز مورد بررس��ی بیش��تر قرار گیرد. ما 
می خواهیم وحدت رویه ای در این باره به وجود آید«. 
هرچند در نهایت این مدت ۲ ماهه، چند بار تمدید 
شد تا بااخره ٣ هفته قبل نمایندگان با ١4٣ رای 
موافق، ١۲0 رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع 
۲۷۶ نماینده حاضر در صحن، به عضویت ایران در 

این کنوانسیون رای مثبت دادند.
روز گذشته اما سخنگوی شورای نگهبان نتیجه 
بررسی ٣ هفته ای این مصوبه مجلس در این شورا 
را اعام کرد. کدخدایی با اش��اره به بررسی ایحه 
الحاق دولت جمهوری اسامی ایران به کنوانسیون 
مب��ارزه با تأمین مالی تروریس��م )CFT( ]یکی از 
لوایح FATF[ گفت: این ایحه در جلسات متعدد 
و مکرر ش��ورای نگهبان با حضور تمام اعضا مورد 
بررس��ی قرار گرفته اس��ت. وی با اشاره به نتیجه 
بررس��ی های ش��ورای نگهبان درباره ایحه الحاق 
ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
)CFT(، اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان درباره 
این ایحه ش��امل موارد خاف شرع، خاف قانون 
اساسی و ابهاماتی اس��ت که در نامه ای به مجلس 

شورای اسامی اعام شده است.
قائم مقام دبیر ش��ورای نگهبان در گفت وگو با 
 CFT تس��نیم، ایرادات این شورا نسبت به ایحه
را ح��دود ۲0 مورد دانس��ت و اف��زود: همزمان با 

بررسی مصوبه مجلس درباره ایحه CFT، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نیز این ایحه را بررسی و 

درباره آن اعام نظر کرده است.
کدخدایی اضافه کرد: ایرادات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درباره ایحه CFT را نیز که شامل 
عدم انطباق با سیاست های کلی است، در نامه ای به 

مجلس شورای اسامی ارسال کرده ایم.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان 
کرد: ابهاماتی که به ایحه CFT از سوی این شورا 
وارد ش��ده، به  منزله رد این مصوبه نیس��ت و فقط 
اظهارنظر ش��ورای نگهبان اس��ت و در صورتی که 
مجلس بر مصوبه قبلی  اش اص��رار کند، در نهایت 
این ایحه، جه��ت تعیین تکلیف نهایی به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.
Ŷ CFT اصرار دولت بر تصویب

دولت روحان��ی از زمان ارائه 4 ایحه مرتبط با 
FATF، به صورت جدی پیگیر این بود تا این لوایح 

هر چه زودتر به تصویب برس��ند. پیگیری و اصرار 
مقام��ات دولتی برای تصویب ای��ن لوایح تا جایی 
پیش رف��ت که برخی این گمانه را مطرح کرده  اند 
که احتماا تصویب موارد درخواستی کارگروه اقدام 
ویژه مالی، پیوستی محرمانه از برجام است که باید 
تحت هر ش��رایطی به تصویب برسد. در این راستا 
روحانی حتی لوایح مذکور را در جلسه هماهنگی 
اقتصادی س��ران قوا به تصویب رس��اند و به دنبال 
آن ط��ی نام��ه ای از آیت اه جنتی، دبیر ش��ورای 
نگهبان خواس��ت این ش��ورا نیز لوای��ح چهارگانه 
 CFT را مصوب کند.  از س��وی دیگ��ر، زمانی که
در مجلس به تصویب رس��ید و جهت طی مراحل 
قانونی، در دس��ت بررس��ی ش��ورای نگهبان بود، 
دولت چند نماینده خود را به این ش��ورا فرستاد تا 
اعضای ش��ورای نگهبان را برای تصویب این ایحه 
مجاب کنند. سخنگوی شورای نگهبان ۲۵ مهرماه 
از حضور مع��اون اول رئیس جمهور به همراه وزیر 
امور خارجه و رئیس بانک مرکزی در جلسه شورای 
نگهبان خبر داد. کدخدایی در این باره در حس��اب 
توئیتری خود نوشت: »جلسه امروز شورا با بررسی 
ایحه حفاظت از خاک آغاز شد و در ادامه با توجه 

به درخواست هیات محترم وزیران، نظرات معاون 
اول، وزیر امور خارجه و رئیس بانک مرکزی استماع 
شد. از سوی اعضای شورا نیز سوااتی مطرح شد که 
پاسخ داده شد. مقرر شد در جلسات آتی از نظرات 
دیگر کارشناس��ان نیز استفاده ش��ود«. کدخدایی 
همچنین در توضیح بیش��تر جزئیات این جلس��ه 
در توئیت دیگری نوشت: »اعضای  شورای نگهبان 
برای درک کامل محتوای مصوبات مجلس از نظر 
کارشناسان نیز بهره می گیرند. بی تردید اظهارنظر 
دقیق نیازمند کس��ب آگاهی ازم درباره محتوای 
مصوبات است. جلسه امروز نیز در همین چارچوب 
و بنا به درخواس��ت دولت برگزار شد و البته معیار 

نهایی احکام شرع و اصول قانون اساسی است«.
Ŷ  خواسته مراجع از ش�ورای نگهبان پیرامون

CFT چه بود؟
ایحه ای که روز گذشته توسط شورای نگهبان 
رد ش��د، از معدود لوای��ح و مصوباتی بود که عموم 
کارشناسان و دلسوزان انقاب بر خسارت بار بودن 
و تبعات منفی آن اش��تراک نظر داش��تند. مراجع 
عظام تقلی��د و همین طور جامعه مدرس��ین طی 
ماه  های گذشته بارها و بارها تاکید کردند این لوایح 
بویژه CFT خطرناک اس��ت و تبعات منفی دارد. 
از جمله آیت اه العظمی  ناصر مکارم شیرازی تیرماه 
امسال در دیدار جمع کثیری از اساتید سطوح عالی 
و خ��ارج حوزه علمیه قم، کنوانس��یون FATF را 
یک کنوانس��یون استعماری خواند و گفت: »اخیراً 
مجددا این کنوانس��یون را مطالع��ه کردم، دیدم ٣ 
مطلب در آن روش��ن نیست؛ یکی اینکه می گوید 
منابع مالی تروریست ها باید مسدود شود اما مصداق 
را چه کس��ی تعیین می کند؟ اگ��ر آنها مصداق را 
تعیین کنند حزب اه لبنان را تروریست می دانند 
اما داعش را ن��ه! که قطعاً آنها می خواهند مصداق 
را تعیی��ن کنند«. این مرج��ع تقلید افزود: مطلب 
دومی که باید روش��ن ش��ود این اس��ت که ارباب 
کنوانسیون می خواهند حساب های بانکی را تفحص 
کنند که مبادا به تروریس��ت ها کمکی یا پولشویی 
شده باش��د اما منظور از دیدن حساب ها چیست؟ 
آی��ا هیچ عاقلی این کار را می کند که تمام اس��رار 

مالی اش را در اختیار دشمنانش بگذارد؟! 
وی اظهار داش��ت: نکته دیگر این است 
که باید شفاف سازی شود اگر کسی به 
تعهدات عمل نکرد چه می شود؟ آنچه 
می بینیم این است که اینها تصمیماتی 
برای تضعیف ما می گیرند و می خواهند 
به کش��ورهای مس��تقلی مانن��د ایران 
تحمیل کنند. آیت اه مکارم شیرازی با 
بیان اینکه حرف اصلی آنها این است که 
ما تسلیم آنها باشیم، افزود: می خواهند 
تسلیم آنها باش��یم و قدرتی در مقابل 
آنها نداش��ته باش��یم، اگر کنوانسیون 
FATF را بپذیریم، نوبت حقوق بش��ر 

اس��ت، آن هم اگر پذیرفته شود، نوبت 
به رس��میت  شناختن اس��رائیل است، 
س��پس نوبت این است که ما باید برای 
همه چیز اجازه بگیریم. آیت اه العظمی 
حسین نوری همدانی هم فردای تصویب 
CFT در مجل��س بی��ان کرد: متاس��فانه با وجود 

هشدار بزرگان و دلس��وزان انقاب شاهد تصویب 
این قرارداد عبری، عربی و غربی بودیم که مفاد آن 
با شاخصه  های انقاب منافات دارد. وی با اشاره به 
اینکه این انتظار می رفت که بررسی بیشتری روی 
چنین ایحه ای انجام شود، افزود: ما در این باره بارها 
نظر خود را گفتیم تا در آینده تاریخ قضاوت نکند 
که ما در برابر چنین مساله ای سکوت کردیم. این 
مرجع تقلید تصریح کرد: چگونه می توان قراردادی 
با موضوع مبارزه با تامین منابع مالی تروریس��م را 
امضا ک��رد در حالی که مش��خص کننده مصداق 
تروریست آمریکاست؟! وی بیان کرد: شاهد هستیم 
که آمریکا از یک سو عربستان و رژیم صهیونیستی 
کودک کش را که دائم مشغول کشتار مردم بیگناه 
هس��تند تروریست نمی داند و از سوی دیگر لبنان 
را تروریست معرفی می کند. آیت اه نوری همدانی 
با تاکید بر اینکه نمی توان در کنار هم به اس��ام و 
استکبار گرایش داش��ت، افزود: امیدواریم شورای 
نگهبان با دقت این قرارداد را بررسی کند تا مخالفت 
با شرع و قانون اساسی در آن نباشد. آیت اه یزدی، 
رئیس ش��ورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم نیز ١4 مهرماه گذشته، یک روز قبل از بررسی 
CFT در صح��ن مجل��س، در نام��ه ای خطاب به 

رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسامی درباره 
بررس��ی FATF از آنها خواست کاری نکنند که 
به  زیان مملکت و حاکمیت جمهوری اس��امی و 
در تاریخ کشور نقطه  ضعف مجلس به حساب          آید. 
در نامه آیت اه ی��زدی خطاب به علی اریجانی و 
نمایندگان مجلس آمده بود: »با سام و احترام، با 
توجه به رهنمودها و تذکرات مقام معظم رهبری و 
س��ایر مراجع عظام تقلید قم و نگرانی های اعضای 
محترم جامعه مدرسین که غیر از جلسه حضوری 
که داش��تیم یک جلسه کامل دیگر با یادآوری آثار 
مثبت و منفی آنچه در دس��تور کار روز یکش��نبه 
پانزده��م مهر 9۷ ق��رار دارد برگزار ش��د، متذکر 
می شویم کاری نشود که ضمن مخالفت با مقامات 
ذکرشده، به زیان مملکت و نظام جمهوری اسامی و 
در تاریخ کشور نقطه  ضعف مجلس به  حساب آید«.

سیاسی 0 2

نظام تحریم ها به هم ریخته است
تولیت آس��تان قدس رضوی 
با بی��ان اینکه ما ام��روز در 
مقابل واقعیتی هستیم و آن 
واقعیت این اس��ت که نظام 
است،  به هم ریخته  تحریم ها 
گفت: نباید منتظر برجام اروپایی بمانیم، چراکه 
ملت ایران می تواند کش��ور را با تدبیر، اقتصاد 
مقاومت��ی و روحیه خوب اداره کند. به گزارش 
مهر، حجت ااسام سیدابراهیم رئیسی صبح 
دیروز در مراسم راهپیمایی یوم اه ١٣ آبان ماه 
بیرجند، با اشاره به اینکه دشمنی آمریکا همواره 
وجود داشته و ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: 
استکبار جهانی باید بداند ملت بزرگ ایران در 
مقابل آنها هرگز کوتاه نخواهد آمد. رئیس��ی با 
بیان اینکه مولفه مهم اقت��دار نظام جمهوری 
اسامی ایران مردم همیشه در صحنه هستند، 
گفت: معتقدیم با اتکا به پروردگار متعال، اعتماد 
به نفس و نیروی انس��انی کارآمد باید چشم را 
از بیگانه برداش��ته و به توانایی  های ملت چشم 
بدوزی��م. وی ادامه داد: صدمات��ی که تاکنون 
خورده ای��م به این دلیل بوده که چش��م ما به 
دستان بیگانگان بوده اما باید بدانیم بیگانگان 

برای کسی کاری نکرده و نخواهند کرد.

اولویت دائمی ما 
توان موشکی است

وزیر دفاع با اش��اره به تاثی��ر تحریم ها بر 
رشد فناوری نیرو  های مسلح گفت: از مصادیق 
روش��ن تاثی��ر تحریم ها بر رش��د و توس��عه 
کشور، نیروهای مسلح است، نیروهای مسلح 
قدیمی     ترین مجموعه ای هس��تند که توسط 
آمریکا تحریم ش��دند. به گزارش ایسنا، امیر 
س��رتیپ حاتمی با حض��ور  در برنامه »تیتر 
امش��ب« ش��بکه خبر با اش��اره به ساخت و 
تولید جت جنگنده تم��ام ایرانی کوثر گفت: 
کوثر ب��ه نوعی نس��ل چهارم تج��ارب ما در 
ساخت جنگنده اس��ت، کوثر یک هواپیمای 
ایرانی در تمام ابعاد اس��ت. ب��ال، بدنه، موتور 
هیدرولی��ک و همه مجموعه   های��ی که برای 
یک هواپیما ازم است در داخل ساخته شد و 
بحمداه امروز صاحب یک هواپیمای خوب و 
پیشرفته هستیم. وی درباره اولویت بندی  های 
ای��ن وزارتخانه برای تجهیز نیروهای مس��لح 
گف��ت: اولویت   بن��دی کردیم و موش��ک را با 
تم��ام قوا پیش بردیم و با تمام توان از س��ال 
گذش��ته در بحث  های هوایی تمرکز بیشتری 
کردی��م؛ آنچه برای دفاع نی��از داریم را تامین 
می کنیم و با هیچ کس رقابت نداریم. در هفته 
نیروی انتظامی تجهیزات مورد نیاز آنها را در 
اختیارشان قرار دادیم. امیر حاتمی ادامه داد: 
اولویت دائمی ما توان موشکی ماست. چند ماه 
قبل موش��ک فاتح مبین آزمایش شد؛ قدرت 

هوایی راهبردی اولویت بعدی ماست.

سؤال از ظریف در مجلس اعام 
وصول شد

۲ س��ؤال ی��ک نماین��ده از ظری��ف، وزیر 
ام��ور خارجه در مجلس اعام وصول ش��د. به 
گزارش تسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو 
هیات رئیسه مجلس شورای اسامی، در جلسه 
علنی دیروز مجلس موارد اعام وصول شده را 
اعام کرد. »س��ؤال از وزیر امور خارجه درباره 
عدم موضع گیری نماینده جمهوری اس��امی 
ای��ران در محکومیت نقض حقوق  مس��لمانان 
میانمار و همچنین درباره اقدامات وزارت امور 
خارجه در قبال موضع گیری خصمانه آمریکا و 
کشورهای اروپایی در حمایت از حوادث دی ماه 
9۶« ۲ سؤال س��یدجواد ساداتی نژاد، نماینده 
کاش��ان، آران و بیدگل از ظریف ب��ود که روز 

گذشته اعام وصول شد.

اورنتیف به تهران می آید
نماینده ویژه پوتین در امور س��وریه امروز 
)دوش��نبه( در تهران با علی ش��مخانی، دبیر 
ش��ورای عالی امنی��ت ملی ماق��ات کرده و 
آخرین تحوات سوریه را مورد بحث و بررسی 
قرار می ده��د. به گزارش فارس، »الکس��اندر 
اورنتیف« نماینده ویژه پوتین، رئیس جمهور 
روس��یه امروز در تهران با علی شمخانی، دبیر 
ش��ورای عالی امنیت ملی دی��دار و گفت وگو 
می کند. »لوان جاگاریان« س��فیر روس��یه در 
ته��ران در این باره گفت که اورنتیف امروز به 
تهران سفر می کند. گفت و گو و رایزنی درباره 
پیشبرد ابتکارهای سیاسی، نظامی و امنیتی 
مشترک و همچنین بررسی روند همکاری های 
دو و چندجانبه در حوزه  مقابله با تروریسم و 
پایان دادن به بحران س��وریه از جمله اهداف 
س��فر اورنتیف به تهران اس��ت. »الکس��اندر 
اورنتیف« ۲۸ تیرماه 9۷ نیز سفری به تهران 
داش��ت و با س��عید ایروانی، معاون سیاس��ت 
خارجی و امنیت بین الملل دبیرخانه ش��ورای 
عال��ی امنیت مل��ی دیدار و گ��زارش جامعی 
از گفت وگوهای انجام ش��ده در پی نشس��ت 
روس��ای جمهور فدراسیون روس��یه و ایاات 

متحده آمریکا ارائه کرد. 

شورای نگهبان مصوبه جنجالی مجلس را خاف شرع و قانون اساسی دانستاخبار

CFT ۲۰ ایراد به
اخبار
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سخنگوی سپاه آخرین وضعیت مرزبانان ربوده شده  را تشریح کرد
ناکامی 50 اقدام ترور یستی برای ربودن  مرزبانان در سال گذشته

آمریکای منفور!

ش��ری�ف،  رم�ض��ان  س��ردار 
سخنگوی سپاه آخرین وضعیت 
مرزبانان میرجاوه را تشریح کرد. سخنگوی سپاه 
ظهر روز گذشته در حاشیه مراسم راهپیمایی ١٣ 
آبان در شهرس��تان خرم آباد در جمع خبرنگاران 
درب��اره آخرین وضعی��ت مرزبانان ربوده ش��ده 
میرجاوه اظهار کرد: مرزبان ها در همه دنیا دارای 
احترام خاصی نزد ملت خود هس��تند بویژه اگر 
آن��ان مرزبانان محلی بوده و از کوی و برزن خود 
حفاظت و حراست کنند. به گزارش تسنیم، وی 
خاطرنشان کرد: در منطقه سیستان و بلوچستان 
به دلیل ش��رایط خاص، گروهک های وابسته به 
س��رویس های بیگانه همواره تاش می کنند به 

مرزبانان ما آسیب برسانند. 
پاسداران  س��پاه  سخنگوی 
با بی��ان اینکه گروهک ها در 
طول س��ال گذش��ته بیش 
از ۵0 م��ورد اق��دام جه��ت 
ربودن مرزبان های ما از نقاط 

مختلف مرزی بویژه اسفراوان داشته اند، گفت: با 
این وجود در اکثر آنها موفق به ربودن مرزبان های 
ما نش��ده  بودند. سردار ش��ریف ادامه داد: اکنون 
که این اتفاق ناگوار برای مرزبانان میرجاوه افتاده 
است، سپاه پاس��داران انقاب اس��امی با تمام 
ظرفیت خ��ود از جمله ظرفیت محلی منطقه و 
همچنین قدرت نرمی که در سیستان وبلوچستان 

دارد، این موضوع را بش��دت 
دنبال می کند. وی با اش��اره 
ب��ه س��فر س��ردار پاکپ��ور، 
نیروی زمینی سپاه  فرمانده 
به پاکستان به منظور پیگیری 
وضعی��ت مرزبان��ان رب��وده 
ش��ده، بیان داش��ت: با توجه به روابط نظامی ای 
که س��پاه با پاکس��تان و همین طور مرزبانی این 
کشور دارد، شاهد سفر فرمانده نیروی زمینی به 
پاکستان به منظور پیگیری آخرین تاش ها برای 
روشن شدن وضعیت مرزبانان ربوده شده میرجاوه 
بودیم. سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه به 
لحاظ دیپلماسی نیز س��فر وزیر امور خارجه به 

پاکستان را داشتیم، گفت: آنچه تا اان مشخص 
اس��ت این است که پاکس��تانی ها در زمینه های 
نظامی، دفاعی و امنیتی و همچنین دیپلماسی 
تاش بسیاری در این زمینه کرده اند، ضمن اینکه 
نیروهای نظامی و سیاسی این کشور نیز قول های 
مس��اعدی را ب��رای پیگیری وضعی��ت مرزبانان 
ایران��ی داده اند. س��ردار رمضان ش��ریف تصریح 
کرد: آنچه مش��هود و از قبل برای ما مش��خص 
بود این اس��ت که گروهک های تروریستی ای که 
ای��ن اقدام ناجوانمردانه را انجام داده اند وابس��ته 
به س��رویس های احتماا سعودی هستند، البته 
باید فش��ار ویژه ای به آنها وارد شود و امیدواریم 

درآینده نزدیک این اتفاق بیفتد.

حضرت آیت اه العظمی خامنه ای، 
رهب��ر حکی��م انقاب روز ش��نبه 
در دیدار دانش��جویان و دانش آموزان تصریح کردند 
نشانه های افول آمریکا آشکار شده و افول آمریکا یک 
واقعیت است. رهبر انقاب در این باره تصریح کردند: 
»وضعیت آمریکا را وقتی  که نگاه می کنیم، می بینیم 
ق��درت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به 
افول و رو به زوال اس��ت؛ در طول س��ال ها دائماً  دارد 
کم می ش��ود. آمریکای امروز از آمریکای 40 س��ال 
قبل که انقاب پیروز شد، به مراتب ضعیف تر است؛ 
قدرت آمریکا رو به افول اس��ت؛ نکته مهم این است. 
بسیاری از سیاسیون معتبر دنیا و جامعه شناس های 
معتبر دنیا معتقدند »قدرت نرم« آمریکا فرسوده  شده 
است، در حال از بین رفتن است. قدرت نرم چیست؟ 
قدرت نرم این اس��ت که یک دولتی بتواند خواسته 
خود و نظ��ر خود و عقیده خود را به اطراف بقبواند 
و آنها را اقناع کند به نظر خود، این قدرت در آمریکا 
ام��روز رو ب��ه ضعف کامل و رو به فرس��ودگی کامل 

اس��ت؛ در زمینه های مختلف. حاا زمان دولت اوباما 
ه��م همین جور بود اما زمان این آقا که دیگر به طور 
واضح با او مخالفت می شود، در غالب زمینه هایی که او 
تصمیم می گیرد، در دنیا با او مخالفت می شود. نه فقط 
مخالفت مردمی-که اگر قرار باشد رأی گیری کنند و 
از مردم هر کشوری سؤال کنند، نظرات منفی خواهند 
داد- حتی دولت ها هم که رودربایستی دارند با آمریکا، 
ب��ا او مخالفت می کنند؛ چین مخالفت می کند، اروپا 
مخالف��ت می کند، روس��یه مخالف��ت می کند، هند 
مخالف��ت می کند، آفریقا مخالفت می کند، آمریکای 
اتین مخالفت می کند. قدرت نرم آمریکا رو به افول 
است، رو به سقوط اس��ت. این را من نمی گویم؛ این 
جزو حرف هایی اس��ت که جامعه شناس های مطرح 
دنیا امروز دارن��د این حرف را می زنند. نه فقط اقتدار 
معنوی و قدرت نرم خود آمریکا رو به افول است، بلکه 

حتی لیبرال  - دموکراسی را هم که پایه اساسی تمدن 
غرب است، اینها بی آبرو کردند، دارند بی آبرو می کنند. 
چندین سال قبل از این یک جامعه شناس مطرح دنیا 
گفت وضعیت کنونی آمریکا منتهی الیه تکامل تاریخی 
بش��ر است و بش��ر دیگر از این بااتر نمی تواند برود. 
همان آدم امروز حرفش را پس گرفته، می گوید »نه« 
و آرزو می کند چیزهای دیگری را. حاا صریحاً ممکن 
است نگوید من اشتباه کردم اما حرف های دیگری را 
دارد می زند، درست نقطه مقابل آن حرفی که آن روز 

زده بود. خب! این وضع آمریکاست«.
 نکت��ه قاب��ل تام��ل اینک��ه هفته نامه »تای��م«، در 
جدیدترین ش��ماره خود که روز ش��نبه منتشر شد؛ 
جلد خود را ب��ه افول آمریکا اختصاص داده اس��ت. 
 ای��ن هفته نامه ب��رای ط��رح قابل تامل خ��ود تیتر 
»Beyond Hate« ب��ه معنای منفور و از چش��م 

افتاده را انتخاب ک��رد. این تقارن قابل تامل در کنار 
گزاره های تحلیلی جامعه شناسان غربی درباره وضعیت 
افول آمریکا که در یک سال اخیر شدت گرفته، نشان 
می دهد ماجرای تضعیف و از چشم افتادن آمریکا یکی 

از واقعیاتی است که مورد اعتقاد خواص دنیاست.

امنیت

بازتاب



سرمایهگذاری

قیمت برخی خودروها
بازارکارخانهنوعخودرو
22.492.00036.500.000پراید111
22.790.00032.500.000پراید131
23.400.00032.800.000پراید151

27.570.00038.000.000تیباصندوقدار
30.389.00042.500.000تیبا2

32.944.60052.800.000پژو405
SLX35.105.90056.500.000پژو

34.745.20053.500.000پژو405دوگانهسوز
40.595.70067.000.000پژوپارس

42.481.00076.000.000پژوپارسTU5کاس13
20636.286.00059.000.000تیپ2
20641.942.00071.000.000تیپ5

V820642.763.10071.000.000صندوقدار
LX33.535.40053.000.000سمند
EF734.338.20056.000.000سمند

36.616.00059.500.000سمنددوگانهسوزکاس16
46.989.40077.500.000دنادندهدستی

53.265.800101،000.000دناپاساتوماتیک
20747.128.30087.500.000دندهدستی
20754.361.900109.000.000اتوماتیک
113،062،000201،500،000سرآتوباآپشن
48،956،000100،000،000ساندرودنده
54،644،000114،000،000ساندرواتومات

53،923،400108،500،000تندرپاساتوماتیک
52،000،00087،000،000اچسیکراس
S7104،313،000198،000،000هایما

قیمتهابهتوماناست

قیمت انواع تخم مرغ در بازار

بنا بر اعام س��ازمان مدیریت میادین میوه 
و تره ب��ار ش��هرداری تهران، قیم��ت هر عدد 
تخم م��رغ در ط��رح تنظیم ب��ازار 460 تومان 
است. به گزارش ایرنا، هر شانه تخم مرغ تنظیم 
بازار غیربس��ته بندی 30 عددی به قیمت 13 
ه��زار و 800 تومان )هر ع��دد 460 تومان( و 
بس��ته بندی 30 عددی 14 هزار و 800 تومان 
)هر عدد 493 توم��ان( در میادین و بازارهای 
میوه و تره بار پایتخت عرضه می ش��ود. قیمت 
تخم مرغ بس��ته   بندی 30 عددی شناسنامه دار 
نیز با وزن یکهزار و 500 تا یکهزار و 600 گرم 
معادل 15 هزار و 300 تومان، با وزن یکهزار و 
601 تا یکه��زار و 700 گرم معادل 16 هزار و 
300 تومان و ب��ا وزن یکهزار و 701 تا یکهزار 
و 800 گ��رم مع��ادل 17 ه��زار و 300 تومان 
اعام شده است. برپایه این گزارش، همچنین 
تخم مرغ بسته   بندی 20 عددی 12 هزار تومان، 
15 ع��ددی 8 ه��زار و 900 تومان، 12 عددی 
7ه��زار و 700 تومان، 9 عددی 5 هزار و 800 
تومان و 6 عددی 4 هزار تومان در این میادین 
عرضه می شود. قیمت هر شانه تخم مرغ پوست 
قهوه ای غیربس��ته   بندی 30 عددی نیز در بازار 
روز پایتخت 16 ه��زار و 450 تومان )هر عدد 

548 تومان( اعام شده است.

تقسیم 35/7 هزار میلیارد تومان 
سود نقدی صنعتی های بورس

میزان انباشته سود تقسیم شده شرکت ها 
به تفکیک 37 صنعت ت��ا پایان مهر 97 برابر 
با 35/7 هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که 
متوس��ط درآمد واقعی شرکت ها برابر با 49/3 
تومان بوده اس��ت. به گزارش فارس، بر اساس 
مس��تندات دریافتی از اداره آمار بورس تهران، 
تطبیق سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها 
در مهرماه نس��بت به شهریور 97 حاکی از آن 
است 6 شرکت با افزایش و 8 شرکت با کاهش 
روبه رو بوده اند و 295 ش��رکت نیز تغییری در 
س��ود و زیان پیش بینی شده خود نداشته اند. 
همچنین سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها 
در پایان مهر97 برابر با 51 هزار و 353 میلیارد 
تومان بود که نسبت به شهریور97 برابر 481/8 
میلیارد تومان کاهش نشان می دهد. بر اساس 
این گزارش در پایان مهرماه متوسط پیش بینی 
سود و زیان خالص شرکت های بورسی به ازای 
هر س��هم برابر ب��ا 34/7 تومان بود. همچنین 
متوس��ط سود نقدی برای هر سهم نیز معادل 

35/3 تومان اعام شده است.

  افت 68/3 درصدی
سرمایه گذاری خارجی

س��رمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و 
معدن کش��ور طی 5 ماه��ه ابتدایی 97 کاهش 
پیدا ک��رد. به گزارش تس��نیم، بر اس��اس آمار 
به دس��ت آمده میزان طرح ه��ای مصوب هیأت 
س��رمایه  گذاری خارجی در طرح  های صنعتی، 
معدنی و تجاری مصوب در 5 ماهه ابتدایی امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد 
تغییری نکرده اس��ت. البته طبق آمار حجم کل 
سرمایه  گذاری در این 32 طرح  1829/8 میلیون 
دار است که این میزان سرمایه  گذاری خارجی 
در 5 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته شاهد افت 68/3 درصدی است.

وزیرجدیداقتصاد:
 دارایی های دولتی را 

اهرم مالی می کنم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختار بانکی برای 
سبک  س��ازی بانک ها باید اصاح ش��ود، گفت: 
دارای��ی دولت اکنون 7 هزار هزار میلیارد تومان 
اس��ت. به گزارش مهر، فرهاد دژپسند در مراسم 
معارفه خود به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با بیان این مطلب اظهار داش��ت: این عزم را در 
مجموع��ه وزارت اقتصاد حس ک��ردم که آماده 
عبور از ش��رایط فعلی هس��تیم. سرمایه انسانی 
خوبی در وزارت اقتصاد نهفته است اما نباید تنها 
به این بسنده کرد. دژپسند افزود: دارندگان کارت 
طایی نباید پشت در وزارت اقتصاد بنشینند. وی 
ادامه داد: یک��ی از برنامه های من اهرمی کردن 
دارایی های دولتی اس��ت که حدود 7 هزار هزار 
میلیارد تومان برآورد می ش��ود که دارایی کمی 
نیس��ت. در این دوره 3 س��اله حداقل باید از 20 
درصد این دارایی به عنوان اهرم اس��تفاده کنیم. 
دژپس��ند با تاکید بر اینکه نبای��د از دارایی  های 
دولت غافل شد، ادامه داد: ما می توانیم در شرایط 
فعلی آنها را به مرحله به روز برسانیم. شرکت  های 
دولتی قابلیت زی��ادی در عبور از بحران و ایجاد 
رش��د اقتصادی دارند. وی افزود: نمی توان تصور 
کرد ش��رکتی که 3 هزار میلی��ارد تومان دارایی 
دارد، نیم درصد بازدهی داشته باشد. آنچه قابل 
واگذاری است، باید واگذار شود و شرکتی هم که 
قابل واگذاری نیست، باید به عنوان یک تکیه گاه 
حداکثر بازدهی را داشته باشد. دژپسند ادامه داد: 
یک بانک و چند شرکت بزرگ را می توانیم واگذار 
کنیم، حال باید از این سرمایه ها برای اهرم کردن 

نقدینگی و رشد سرمایه گذاری استفاده کنیم.

صادرات و واردات چوب آزاد است
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کش��ور با بیان اینکه صادرات و واردات چوب آزاد 
اس��ت، گفت: اگر افرادی بخواهند ب��رای زراعت 
چوب اقدام کنند حمایت می ش��وند اما برنامه ای 
ب��رای خودکفای��ی در این زمین��ه نداریم. خلیل 
آقایی در حاش��یه مراس��م واگذاری محافظت از 
جنگل ها به بخش خصوصی اظهار داش��ت: برای 
حفاظت از جنگل ها و توقف بهره برداری بر اساس 
قانون، از ابتدای اسفند سال 96 همه قراردادهای 
بهره ب��رداری از جنگل های کش��ور ش��امل 110 
قرارداد، خاتمه یافت. وی افزود: در این شرایط که 
بهره برداری از جنگل های کش��ور متوقف شده و  
زراعت چوب بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، 
س��ازمان جنگل ها در قالب قراردادهایی با بخش 
خصوصی، موضوع توسعه زراعت چوب و به طور 
هم زمان حفاظت و صیانت از جنگل ها را در دستور 
کار دارد. آقایی ادامه داد: بر اساس اطاعات موجود 
پس از توقف بهره برداری از جنگل ها میزان قاچاق 

چوب نیز حدود 5 درصد کاهش یافته است.

بیمه قالیبافان با 6۰۰ هزار تومان
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های تولیدکنندگان 
فرش دستباف ایران با اشاره به بیمه تکمیلی و 
بیمه عمر و بازنشستگی گفت: برای ثبت نام در 
این طرح متقاضیان می توانند با پرداخت ماهانه 
50 هزار تومان اق��دام کنند. عبداه بهرامی در 
گفت وگو با تسنیم، درباره بیمه قالیبافان افزود: 
طی هماهنگی هایی که با بیمه تعاون داشتیم قرار 
شد قالیبافان با پرداخت ساانه 600 هزار تومان 
از 3 مزیت بهره مند شوند. بهرامی با بیان اینکه 
این قرارداد شامل بیمه درمان تکمیلی، بیمه عمر 
و بازنشستگی اس��ت، اظهار داشت: همه افرادی 
که از این بیمه اس��تفاده می کنن��د باید کارت 
قالیبافی یا صنایع دستی داشته باشند. به  گفته 
وی، ثبت نام از 10 تا 20 آبان با مراجعه به سایت 
www.taavon.co انجام می شود. برای ثبت نام 
در این طرح متقاضیان با پرداخت ماهانه 50 هزار 

تومان می توانند اقدام کنند. 

بازار

3اقتصاد

گروهاقتصادی: بازار ارز روز گذش��ته آرام ترین روز 
خود در ماه جاری را تجربه کرد. به گزارش »وطن 
امروز«، قرار است صبح امروز تمام تحریم های ایاات 
متحده آمریکا که پس از برجام لغو شده بود بار دیگر 
بازگردد، حتی تحریم های جدیدی هم به موارد قبل 
از اقدام مش��ترک اضافه شدند اما این اخبار تا روز 
گذشته نتوانستند هیچ تاثیری روی قیمت طا، ارز 
و دیگ��ر کااها بگذارند. با وجود اینکه از هفته های 
گذش��ته ش��ایعه ترکیدن قیمت ها پس از اجرایی 
ش��دن مرحله دوم تحریم های آمریکا مطرح شده 
بود و خیلی از سوداگران برای این روز برنامه ریزی 
ک��رده بودند، دیروز بازار ارز آرام تر از روزهای عادی 
بود تا حدی که حتی قیمت دار در ساعاتی از روز 
از قیمت روز گذش��ته خود هم پایین  تر آمد. بنا بر 
مش��اهدات میدانی، بازار فردوس��ی و سبزه میدان 
دیروز ساعات بسیار کم فروغی را پشت سر گذاشتند. 
داان با توجه به فعالیت گسترده صرافی های بانکی 
و دیگر صرافان معتبر دیگر نقشی در بازار نداشتند 
و تنها نظاره گر بودند. داان قیمت هر دار آمریکا 
را بین 14200 تا 14500 تومان، یورو را 16700 و 
پوند انگلیس را 17800 تومان اعام می کردند، البته 
این قیمت ف��روش داان بود و قیمت خرید آنها 
به مراتب و بین 500 تا 1000 تومان پایین تر بود. 

Ŷ هرکارتملی2000دار
شاید اصلی ترین سوالی که در این شرایط مطرح 
باشد این اس��ت که قیمت ارزهای مختلف چگونه 
افزایش پی��دا نکرد؟ دیروز در یک اق��دام بازدارنده، 
بانک مرکزی حجم باایی ارز در اختیار صرافی های 
معتب��ر و بانکی قرار داد ک��ه آنها با فروش این ارزها 
با قیمتی پایین تر از حاشیه بازار، قیمت ها را کنترل 
کرده و به نوعی بشکنند. این شکست بازار در حالی 
رخ داد ک��ه فاصل��ه قیمت ارز در اختی��ار داان و 
نمایندگی های بانک مرکزی بیش از 700 تومان بود. 
بر این اساس دیروز صرافی ها دار را 13800 تومان 
می فروختند که البته این فروش با ش��رایط خاص 
صورت می گرفت؛ اول اینکه کد ملی فرد خریدار در 
سامانه سنا ثبت می شود و نیاز به کارت ملی است، 
موضوع دوم اینکه س��قف خرید هر مشتری 2 هزار 
دار یا معادل آن به ارزهای دیگر اس��ت. این حراج 
ارزی باعث صف های طوانی در برابر صرافی ها شده 
بود. نکته حائز اهمیت اینجاست که این فروش ارز 
نه تنها برای مس��افران و 21 م��ورد خریداران مجاز 
معرفی شده توس��ط بانک مرکزی، بلکه برای تمام 
ش��هروندان متقاضی اس��ت.  البته این نحوه توزیع 

ارز تبعاتی در کنار کنترل قیمت ها داشت، از جمله 
اینکه برخی داان با ایستادن در صف و تنها با ارائه 
کارت های ملی خ��ود دار با قیمت 13800 تومان 
دریاف��ت می کردند و در ب��ازار آزاد آن را بیش از 14 
ه��زار تومان به فروش می رس��اندند. این کار در هر 
ساعت بین 500 تا یک میلیون تومان برای این افراد 

سود دارد. 

Ŷ طاهمارزانشد
دیروز قیمت طا و سکه هم نسبت به روز پیش 
از آن کاهش نسبی را تجربه کرد. بنا بر گزارش ها، 
قیم��ت هر س��که تمام بهار آزادی ط��رح جدید 4 
میلی��ون و 600 هزار تومان یعنی 150 هزار تومان 
کمتر از روز قبلش معامله ش��د. سکه طرح قدیم، 
نیم س��که و ربع سکه  هم به ترتیب 100، 60 و 50 

ه��زار تومان کاهش قیم��ت را تجربه کردند. نکته 
قابل توجه کاهش 200 هزار تومانی هر گرم طای 
18 عیار در ب��ازار دیروز بود که از قیمت 660 هزار 

تومانی به 460 هزار تومان رسید.   
Ŷ فروششمشطاباعاملیتبانککارگشایی

یکی دیگ��ر از اقداماتی که برای کنترل قیمت 
طا ص��ورت گرفت، ایجاد س��اختاری برای حراج 
شمش طا در بانک کارگشایی بود. بر این اساس، 
عرضه ش��مش های طای یک کیلویی از س��اعت 
16 عصر دیروز، در بانک کارگش��ایی انجام ش��د. 
مس��عود سلیمانی، از عرضه ش��مش طا در بانک 
کارگش��ایی خبر داد و گفت: فروش شمش طا به 
روش مزایده ای، عصر امروز )13 آبان ماه( س��اعت 
16 در بانک کارگشایی آغاز شد. مدیرعامل سابق 
بانک کارگشایی افزود: بر این اساس هر فرد حقیقی 
یا حقوقی اگر شمش��ی در اختیار داش��ته باش��د، 
می تواند طبق قانون به بانک کارگش��ایی مراجعه 
کرده و درخواس��ت برگزاری حراج برای فروش آن 
داشته باشد. وی تصریح کرد: بر این اساس یک فرد 
حقیقی تصمیم گرفته امروز 25 کیلوگرم شمش 
طا را در قالب شمش های یک کیلوگرمی به فروش 
برس��اند. سلیمانی ادامه داد: روش فروش بر اساس 
مزایده بوده و قیمت پایه در ساعت فروش شمش ها 

مشخص می شود.
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معارفه

اعتراضبهفروشسهامخودروسازانباقیمتغیرواقعی
ع��ده ای قصد دارند با جوس��ازی 
ارزش سهام ایران خودرو و سایپا را 
کاهش دهند تا آنها را با قیمتی غیرواقعی به فروش 
برس��انند. نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و 
مع��ادن مجل��س در گفت وگو با خانه مل��ت درباره 
زیان ده بودن 2 خودروساز بزرگ کشور اظهار داشت: 
ایران خودرو و س��ایپا با اشتغال زایی مستقیم 100 
هزارنفری و غیرمس��تقیم 200ه��زار نفری 2 گروه 

خودروسازی عظیم به حساب 
می آیند و گردش مالی بسیار 
زیادی در سیستم بانکی کشور 
دارند. وی تصریح کرد: زیان ده 
بودن ایران خودرو و س��ایپا به 
هیچ عن��وان برای م��ن قابل 

قبول نیس��ت، زیرا چندین بار در تحقیق و تفحص 
از این دو گروه خودروس��ازی کشور حضور داشته ام. 
وی با اش��اره به اینکه باید در گام اول یقه س��فیدان 
و تمام مش��اوران مازاد حاضر در خودروس��ازی ها را 
حذف کنی��م، ادامه داد: بانک��داری، زمین خواری و 
باشگاه داری ایران خودرو و سایپا باید متوقف شود. اگر 
قطعه از قطعه ساز به صورت نقدی خریداری شود و 
سود بانکی را حذف کنند، قیمت خودرو 30 درصد 
کاهش پیدا می کند. قاضی پور با اش��اره به اینکه از 
پشت پرده قصد 2 قطعه ساز برای خرید ایران خودرو 
و س��ایپا با قیمت غیرواقعی و ناچیز اطاع داریم و 
اجاره چنین اقدامی را نمی دهیم، اضافه کرد: دولت 
2 خودروساز بزرگ کشور را با قیمت و ارزش واقعی 

و بلوک بندی در بورس به فروش برساند. در همین 
حال محمد اس��ماعیلی فر، معاون مالی واقتصادی 
سازه گستر سایپا با بیان اینکه قیمت پراید همچنان 
21 میلیون تومان اس��ت، گف��ت: قطعات مورد نیاز 
خودروهای CKD تامین ش��ده و خودروس��ازان تا 
پایان س��ال از بابت قطعه نگرانی ندارند. وی افزود: 
قیمت گذاری خودرو بر عهده ستاد تنظیم بازار است. 
اما محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه س��ازان در 
گفت وگو با ایرنا، اظهار داشت: 
دلیل اصل��ی تداوم کس��ری 
قطعات به وضعیت نه چندان 
جالب نقدینگی قطعه س��ازان 
و قیمت ه��ای پایین قطعات 
بازمی گ��ردد. نجفی منش افزود: اکنون طلب صنایع 
قطعه س��ازی از خودروس��ازان به بی��ش از 15 هزار 
میلیارد تومان رسیده اس��ت. وی بیان داشت: برای 
افزایش قیمت قطعات، خواسته این انجمن افزایش 
80 تا 140 درصدی نرخ هاست اما منتظر عملیاتی 
ش��دن قیمت  گ��ذاری جدید خودرو توس��ط دولت 
هستیم. با این حال رضا رضایی، رئیس سابق انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه  های خودرو مدعی است 
کمبود قطعه خودروسازان در ماه  های گذشته، نه تنها 
کمتر نشده بلکه به دلیل تصمیم گیری های نادرست 
بیشتر هم شده است. رضایی پیش بینی کرد به دلیل 
کس��ری قطعه، بین 20 تا 30 ه��زار خودرو در کف 

کارخانه  های خودروسازی خوابیده باشد.

خودرو
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گروهاقتص�ادی:نرخ بیکاری افراد 
10 س��اله و بیشتر نشان می دهد 
12/2 درصد از جمعیت فعال در تابس��تان امس��ال 
بیکار بوده اند که این نرخ نس��بت به مدت مش��ابه 
پارسال افزایش یافته است. به گزارش »وطن امروز«، 
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابس��تان 1397 از 
سوی مرکز آمار نشان می دهد شاخص نرخ بیکاری 
افراد 10 ساله و بیشتر نسبت به تابستان 1396 به 
میزان 0/7 درصد افزایش داش��ته و جمعیت بیکار 
کش��ور با 237 هزار نف��ر افزایش ب��ه 3 میلیون و 
326 هزار نفر رسیده اس��ت. در تابستان امسال به 
میزان 40/9 درصد جمعیت 10 س��اله و بیش��تر از 
نظر اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه شاغان یا 
بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت 
اقتصادی حاکی از آن اس��ت که این نرخ نسبت به 
فصل مشابه در پارس��ال 0/2 درصد افزایش داشته 

اس��ت. جمعیت شاغان 10 س��اله و بیشتر در این 
فصل 23 میلیون و 956 هزار نفر بوده که نس��بت 
به تابس��تان پارس��ال 158 هزار نفر افزایش داشته 
اس��ت. در این مدت بخش خدمات با 49/5 درصد 
بیش��ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و 
در رده های بعدی صنعت با 31/6 درصد و کشاورزی 
با 18/9 درصد ق��رار دارند. نرخ بیکاری جوانان 15 
تا 29 س��اله حاکی از آن اس��ت که 24/9 درصد از 
فعاان این گروه س��نی در تابس��تان 1397 بیکار 
بوده اند.  گفتنی اس��ت از مجموع جمعیت ش��اغل 
کش��ور، طول مدت اشتغال حدود 2میلیون و 146 
ه��زار نفر معادل 9/2 درصد ش��اغان کمتر از یک 
سال و حدود 3 میلیون و 331 هزار نفر معادل 14/2 
درصد بین یک تا کمتر از 3 س��ال است. یافته های 

آماری مرکز آمار ایران از شاخص »مدت اشتغال در 
شغل اصلی« نشان می دهد مدت اشتغال در شغل 
اصلی 17/6 درصد از ش��اغان 3 تا کمتر از 6 سال 
و مدت اش��تغال 15 درص��د بین 10 تا کمتر از 15 
سال بوده است. نتایج این گزارش آماری حاکی از آن 
است که بیشترین طول مدت ماندگاری شغلی یک 
فرد در شغل اصلی بین 3 تا کمتر از 6 سال است که 
17/6 درصد از شاغان را به خود اختصاص می دهد. 
همچنین ماندگاری 14/2 درصد از شاغان در شغل 
اصلی خود، بین یک تا کمتر 3 س��ال و طول مدت 
اشتغال 9/2 درصد از شاغان کمتر از یک سال بوده 
است. ماندگاری درصد کمی از شاغان بیش از 25 
سال در شغل اصلی بوده است. بر این اساس فقط 5 
درصد شاغان از 25 سال تا 30 سال در شغل خود 

ماندگار هستند. بر این اساس از نظر تعداد شاغان 
نیز، مدت اش��تغال حدود 2 میلیون و 146 هزار نفر 
)9/2 درصد( در شغل اصلی خود کمتر از یک سال و 
مدت اشتغال حدود 3 میلیون و 331 هزار نفر )14/2 
درصد( بین یک تا کمتر از 3 س��ال است. از مجموع 
جمعیت شاغل کشور، 4 میلیون و 111 هزار و 736 
نفر )17/6 درصد( بین 3 تا کمتر از 6 سال در شغل 
اصلی خود ماندگار هس��تند. طول مدت اشتغال در 
ش��غل اصلی حدود 3 میلیون و 76 هزار نفر )13/2 
 درصد( بین 6 تا کمتر از 10 سال و طول مدت اشتغال
3 میلی��ون و 505 هزار و 550 نفر )15 درصد( بین 
10 تا 15 س��ال است. 2 میلیون و 311 هزار و 600 
نفر )9/9 درصد( از ش��اغان 15 تا کمتر از 20 سال 
و ی��ک میلیون و 918 هزار و 500 نفر )8/2 درصد( 
نیز بین 20 تا کمتر از 25 سال در شغل اصلی خود 

فعالیت می کنند.

نرخبیکاری12/2درصدشد کار
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وضعیتتولیدبرخیکااهایصنعتی
درصدتغییر5ماهه51396ماهه1397واحدسنجشناممحصول

11/5-482/7545/7هزاردستگاهانواعسواری

10/8-23/926/8هزاردستگاهوانت

1884147327/9دستگاهاتوبوسومینیبوس

8/6-59076464دستگاهتراکتور

8/8-550602/8هزارتنروغنساختهشدهنباتی

264/2256/63هزارتنپودرشوینده

4/4-84/388/3هزارتناستیکخودرو

4/22-300/8314/1هزارتنانواعکاغذ

24/7-288/4382/8هزاردستگاهانواعتلویزیون

12/8-390/6448هزاردستگاهیخچالوفریزر

32/3-213314/8هزاردستگاهماشینلباسشویی

15/2-474/1559/3هزاردستگاهکولرآبی

6-3447/53665/7هزاردستگاهالکتروموتور

18/4-1619/6میلیاردنخسیگارت

93288418/810/8هزارتنفوادخام

افتتولیدبرخیکااهایصنعتی
گ�روهاقتص�ادی:در 5 ماه��ه 
نخس��ت 1397 بخ��ش تولید 
ش��اهد افت تولید بالغ بر 18 محصول صنعتی 
بود. به گزارش »وطن امروز«، در این مدت انواع 
خ��ودرو و لوازم  خانگی ب��ا کاهش تولید روبه رو 

شده  اس��ت. بر این اساس تولید انواع تلویزیون، 
ماشین لباسش��ویی و کولر آبی به ترتیب24/7، 
32/3 و 15/2 درصد کاهش پیدا کرد. همچنین 
تولید انواع س��واری و وانت ب��ه ترتیب 11/5 و 

10/8 درصد افت داشت.

صنعت
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سازمان حج و زیارت اعام کرد
تکمیل اطاعات دارندگان قبوض 

ودیعه گذاری حج

س��ازمان ح��ج و زیارت با ص��دور فراخوان 
عمومی از همه دارندگان قبوض ودیعه گذاری 
حج تمتع دعوت کرد نسبت به تکمیل اطاعات 
خود اقدام کنن��د. به گزارش »وط��ن امروز«، 
س��ازمان ح��ج و زیارت اعام ک��رد: به منظور 
س��اماندهی اولویت ها، اطاع��ات و ارتباطات، 
از همه دارن��دگان قب��وض ودیعه گذاری حج 
تمتع دعوت می ش��ود از صبح روز دوشنبه ۱۴ 
آبان ماه نس��بت به تکمیل اطاع��ات  خود در 
 سامانه رزرو حج سازمان حج و زیارت به نشانی

 https://reserve.haj.ir  اقدام کنند.
 همه دارندگان قب��وض ودیعه گذاری حج 
تمتع ازم اس��ت اطاعات خود را در س��امانه 
یادش��ده تکمیل کنند. ه��دف از این فراخوان 
آن اس��ت که دارندگان قب��وض ودیعه گذاری 
حج، اطاعات ش��خصی خود را در این سامانه 
تکمیل، اصاح و به روز رس��انی کنند تا ضمن 
س��اماندهی کلی اولویت ه��ای باقیمانده برای 
تش��رف، برق��راری ارتباطات بعدی س��ازمان 
حج و زیارت با ایش��ان، اطاع رسانی نسبت به 
اولویت ها، برنامه های آموزشی و توجیهی و ثبت 
تغییرات بعدی احتمالی امکان پذیر شود. گفتنی 
است به تناسب سهمیه تعیین شده در هر سال، 
اولویت های تشرف، به ترتیب اولویت در همان 
سال اعام می شود، بر همین اساس اولویت های 
تشرف به حج سال ۱۳۹۸ بزودی اطاع رسانی 

خواهد شد.

 حرکت 26 هزار زائر پیاده
به سمت مشهد

س��خنگوی جمعیت خدمتگ��زاران زائران 
پیاده امام رضا)ع( گفت: حرکت نزدیک به 26 
هزار زائر پیاده تاکنون در جاده  های این استان 
برای تشرف به حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( 
ثبت ش��ده است. حسین رضایی به ایرنا افزود: 
5 ه��زار و 52۱ نفر از ای��ن تعداد در جاده  های 
منتهی به مشهد و بقیه در دیگر راه  های استان 
به سمت مشهد پیاده روی می کنند. وی اظهار 
داش��ت: پیش از این برای اسکان ۹5 هزار زائر 
پیاده در مشهد، مکان ازم مهیا شده بود که با 
کمک استاندار خراسان رضوی امکانات اسکان 
در این شهر برای ۱۱0 هزار نفر افزایش یافت. 
س��خنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده 
امام رضا)ع( گفت: ۸0 ایس��تگاه پذیرایی در 6 
مس��یر ورودی به مشهد دایر است که امکانات 
خواب شبانه، لباسشویی، کفاشی، آرایشگری، 
حم��ام، نانوایی، تلفن رای��گان، تعمیر موبایل، 
خدم��ات درمان��ی، ماس��اژ درمانی و خدمات 

فرهنگی را به زائران پیاده ارائه می دهد.

 مدیرکل ارتباطات و مراجعات بنیاد شهید و 
امور ایثارگ��ران )هاتف( از کاهش ۱۱ درصدی 
مراجع��ات حضوری و افزای��ش ۱66 درصدی 
ارتباطات اینترنت��ی و الکترونیک ایثارگران با 
بنیاد خبر داد. بهروز بزرگی با تشریح عملکرد 
ارتباط��ات و مراجع��ات بنی��اد ش��هید و امور 
ایثارگران )هاتف( در 6 ماه نخست سال ۱۳۹7 
از کاهش مراجعات حضوری و افزایش ارتباطات 
غیرحض��وری جامعه هدف نس��بت ب��ه 6 ماه 

نخست سال ۱۳۹6 خبر داد.
 دبیر ستاد توسعه  فناوری  های نرم و هویت ساز 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 
اع��ام خبر اه��دای جایزه ب��ه ۳ تولیدکننده 
برتر اس��باب بازی در چهارمین جشنواره ملی 
اس��باب بازی، حامد تاملی را به عنوان نماینده  
ای��ن س��تاد ب��رای داوری آثار معرف��ی کرد. 
سیدمحمدحسین سجادی نیری با ارسال نامه ای 
به مع��اون تولید کانون اعام کرد: »با توجه به 
نقش و جایگاه فناوری در توس��عه اسباب بازی 
و نظر به اعطای جایزه فناوری در دوره  پیشین 
این جشنواره، در این دوره نیز جایزه  فناوری به 

تولیدکنندگان برتر اهدا خواهد شد«.
 معاون توسعه منابع انس��انی شهرداری تهران 
ضمن بازدید از ش��رکت ش��هربان شهر تهران با 
هدف نظارت و بررسی امور حوزه منابع انسانی، بر 
استفاده از ظرفیت  های بانوان در حوزه  های سخت 
ش��هری مانند مأموریت  های ش��هربان، با هدف 
اس��تفاده از رویکردهای زنانه در حل موضوعات 
شهری تاکید کرد. ابراهیم شیخ گفت: از آنجایی 
که چشم انداز ما در مدیریت شهری بویژه با توجه 
به تاکید ش��هردار محترم در جهت ارتقای سطح 
رضایت شهروندان است، یقینا نقش همکاران این 
مجموعه فراتر از نقش عملیات اجرایی خواهد بود، 
به نحوی که تأثیر این نقش در س��اخت قضاوت 
نهایی و عملکرد شهرداری و حتی نظام جمهوری 

اسامی ایران نیز حائز اهمیت است.

خطر جانی برای عابران پیاده
سال هاس��ت که پل های عابر پیاده ای در 2 
محل ابتدای خیابان پیروزی و تقاطع س��ه راه 
ش��کوفه در منطقه ۱۴ نصب شده است اما به 
دلیل برقی نبودن این دو پل عابران پیاده در این 
منطقه که بیشتر زنان، کودکان و افراد سالمند 
هستند به اجبار باید از وسط خیابان برای تردد 
استفاده کنند، چرا که باا رفتن از پله های زیاد 
این پل ها س��خت و برای س��المندان زیان آور 
است. این در حالی است که به همین دلیل در 
ماه های گذشته شاهد چند مورد تصادف عابر 
با خودروهای عبوری در این محدوده بوده ایم. 
چرا ش��هرداری منطقه ۱۴ تهران این پل ها را 
برقی نمی کند. پل هایی که به دلیل برقی نبودن 
آنطور که باید کارآیی ازم را ندارند و مردم برای 
تردد از میان خودروها با مشکل مواجه هستند.
جمعی از اهالی منطقه 14 تهران

 ورود شورا
به ماجرای فوت 2 کارتن خواب

عضو شورای ش��هر تهران با اشاره به اینکه 
شهرداری تهران باید ش��رایط سکونت موقت 
کارگران بی پناه در فصل س��رما را فراهم کند، 
گفت: اواخر هفته گذشته شاهد فوت 2 نفر از 
ش��هروندان بی پناه در پارک استقال تهرانسر 
بودیم. به گزارش تس��نیم، افشین حبیب زاده 
در جریان نودوهفتمین جلس��ه علنی شورای 
اسامی ش��هر تهران در تذکری اظهار داشت: 
موضوع معتادان متجاهر و افراد فاقد س��رپناه 
یکی از معضات اصلی ش��هر تهران است که 
باعث ایجاد چهره ای تاثر انگیز در ش��هر ش��ده 
اس��ت. رئیس کمیته نظارت ش��ورای اسامی 
شهر با بیان اینکه مسؤولیت اجتماعی شهرداری 
ایجاب می کند امکانات ازم برای سکونت موقت 
افراد بی پناه را فراهم آورد، گفت: به رغم چنین 
ضرورتی متاس��فانه اواخر هفته گذشته شاهد 
ف��وت 2 نفر از ش��هروندان بی پن��اه در پارک 
استقال تهرانس��ر بودیم. وی با اش��اره به در 
پیش بودن فصل سرما و کاهش دما در ماه های 
آینده، خاطرنشان کرد: این موضوع بویژه درباره 
کارگران مشغول به کار در بازار تهران که فاقد 
سرپناه هستند نیازمند توجه بیشتر است، لذا 
از شهرداری تهران تقاضا می کنم ضمن توجه 
به این نکته شرایط ازم جهت سکونت موقت 
این کارگ��ران را فراهم کرده و گزارش آن را به 

شورا ارائه کند.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اعام کرد
 برگزاری هفته تهران هوشمند

 از ۱۴آذرماه
مدیرعامل س��ازمان فاوای شهرداری تهران 
با اش��اره به برگزاری هفته تهران هوش��مند از 
چهاردهم تا بیس��تم آذرم��اه گفت: همایش و 
نمایش��گاه بین المللی تهران هوش��مند برای 
دومین سال پیاپی در روزهای ۱۹ و 20 آذرماه 
با حضور متخصصان داخلی و خارجی در برج 

میاد برگزار خواهد شد.
به گ��زارش »وطن ام��روز«، محمد فرجود 
ب��ا بیان ای��ن مطلب گفت: نقش��ه راه ش��هر 
هوش��مند از ایده تا بلوغ، الگوهای مش��ارکت 
ذی نفعان، زیست بوم نوآوری در شهر هوشمند، 
حکمروایی هوشمند و تحول دیجیتال، پایداری 
و زیس��ت پذیری ش��هری و هوشمندس��ازی 
شهری و نهادهای ملی از مهم ترین محورهای 
این همایش اس��ت. مدیرعامل سازمان فاوای 
شهرداری تهران با اشاره به حدود ۳/5 میلیون 
تراکنش بلیت الکترونیک در یک سال گذشته 
گفت: از ابتدای س��ال ۹7 تاکن��ون حدود ۱0 
میلی��ون کارت ص��ادر ش��ده اس��ت و به طور 
متوس��ط 500 هزار تراکنش شارژ روزانه بلیت 
الکترونیک در تهران انجام می ش��ود که باعث 
درآمد یک و نیم میلیارد تومانی ش��هرداری به 
صورت روزانه ش��ده اس��ت. اتوبوسرانی تهران، 
متروی تهران، شهرهای اقماری مثل پاکدشت 
و اسامش��هر، پارکومترها، صن��دوق صدقات، 
اتوبوس رانی ورامین، تاکس��یرانی شهر تهران، 
ش��رکت قطارهای حومه ای تهران و برج میاد 

نیز پذیرنده های کارت بلیت تهران هستند.
وی با اش��اره به اینکه در آین��ده، خدمات 
بیشتری روی سامانه »تهران من« ارائه خواهد 
شد، گفت: در حال حاضر سرویس هایی مانند 
شارژ حساب ش��هروندی، رزرو طرح ترافیک، 
اس��تعام آخرین وضعیت پرونده شهرسازی و 
اس��تعام طرح تفصیلی روی این سامانه قرار 
دارد و بزودی سرویس هایی همچون پرداخت 
عوارض پسماند و نوس��ازی، پارکومتر، شارژ و 
صدور کارت بلیت الکترونیک، رزرو معاینه فنی 
خودرو، ۱۳7، کنترل کیفیت هوا و سرویس های 

شهرسازی به این سامانه اضافه خواهد شد.

نبض جامعه

گ�روه اجتماعی: معاون ام��ور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان با اش��اره به اینکه در حوزه 
دیپلماس��ی جوانان نیاز به مس��ؤول یا اداره 
مش��خصی در وزارت ام��ور خارج��ه داریم، 
گفت: این موضوع سال هاست مغفول مانده 
و به همین دلیل در ماقاتی که با وزیر امور 
خارجه داش��تم این موضوع را به وی منتقل 

کردم. 
به گزارش فارس، محمدمهدی تندگویان 
گف��ت: در حوزه موضوعات بین المللی حوزه 
جوان تا امروز به دلیل اطاعات ناقص حضور 
موفقی نداش��ته ایم که در یک سال گذشته 
برای حل این نواقص اس��ناد گوناگون امضا 

شد. 
وی با بیان اینک��ه در حوزه بین الملل با 
توج��ه به مقدورات موج��ود در این معاونت 

فعالیت چشمگیری داشته ایم، گفت: مشکل اصلی 
ما این است که در حوزه دیپلماسی جوانان نیاز به 
یک مسؤول یا اداره مشخصی در وزارت امور خارجه 
داریم. تندگویان تصریح کرد: متاسفانه دیپلماسی 
جوان��ان در روابط بین المللی کش��ور مغفول مانده 
است و به همین دلیل مذاکراتی با شخص وزیر امور 

خارجه در این زمینه داشته ایم. 
معاون امور جوانان با اشاره به اینکه مجمع جوانان 
جهان اسام حدود ۱5 سال است شکل گرفته، ابراز 
داش��ت: تا امسال ما هیچگاه جایگاه اجرایی در این 
مجمع نداشتیم و تنها به عنوان یک عضو حضور پیدا 

می کردیم.
Ŷ پیشنهاد تشکیل دفتر گردشگران جوان اسام

تندگویان خاطرنش��ان کرد: در سومین مجمع 

جوان��ان جهان اس��ام که در 
اس��تانبول برگزار شد در حوزه 
تعیین  تکلی��ف دبیر مجمع از 
میان 2 کاندیدا، کاندیدای ترک 
انتخاب شد اما از میان ۴ نایب 
رئیس در حوزه بین المللی یک 
عض��و از ایران برگزیده ش��د و 
نایب رئیسی بین المللی هم در 

اختیار ایران قرار گرفت. 
وی با اش��اره به اینکه نهاد 

زیرمجموعه هیات رئیس��ه مجمع برای رسیدگی به 
اسناد راهبردی جوانان نیز شکل گرفته است، گفت: 
امید محدث به عنوان یکی از اعضای این هیات رئیسه 
انتخاب شد. تندگویان با بیان اینکه در سخنرانی خود 

در ای��ن مجم��ع به پیش��نهاد 
ش��کل  گیری دفتر گردشگران 
جوان اس��ام پرداخت، گفت: 
ما پیشنهاد دادیم این دفتر به 
منظور ایجاد ی��ک پایگاه داده 
اطاعات��ی و عملیاتی در حوزه 
بزرگ 5۴ کشور اسامی شکل 
بگیرد و دفتر آن در ایران مستقر 
شود که این پیشنهاد با استقبال 

مواجه شد. 
Ŷ تعیین  تکلیف دستورالعمل امریه سمن ها

معاون امور جوانان در پاسخ به پرسش خبرنگاران 
درباره توافقنامه  شکل گرفته میان ستاد کل نیروهای 
مس��لح و وزارت ورزش و جوان��ان برای بحث امریه 

جوانان فعال در تشکل های مردمی در حوزه 
جوانان، گفت: بندهای توافقنامه را می توانیم 
رس��انه ای کنیم. ما معتقدی��م باید 2 طرف 
ب��ه بندها پایبن��د باش��ند. وی تصریح کرد: 
وزارت ورزش ب��ه عنوان مجری بندهای این 
توافقنامه دس��تاوردهایی داشته و در بخش 
جوان��ان دس��تورالعمل های اجرایی ش��کل 
گرفته اس��ت. تندگویان افزود: بر اساس این 
توافقنامه آموزش های تخصصی مهارت های 
س��ربازی در حوزه ورزش انجام می شود و ما 
پیشنهاد کرده ایم آموزش  مهارت های زندگی 
نیز به عنوان س��ربازمهارت م��ورد توجه قرار 
گی��رد. وی با تاکی��د بر اینک��ه در قبال این 
موض��وع توافق هایی ش��ده اس��ت، گفت: در 
توافقنامه مشخص شده ما می توانیم با توجه 
به شاخص های تعریف ش��ده و سهمیه های 
مشخص برای فعاان تشکل های مردم نهاد در 6 ماه 
پایان س��ربازی امریه بگیریم. تندگویان خاطرنشان 
ک��رد: جمع بن��دی ای��ن مبحث و تعیی��ن  تکلیف 
دستورالعمل امریه س��ازمان های مردم نهاد تا پایان 

آبان ماه انجام خواهد شد.
Ŷ اعطای وام اشتغال زایی

معاون امور جوانان همچنین از اعطای 20 میلیارد 
وام اشتغال زایی تا هفته گذشته به تشکل های فعال 
حوزه جوانان خبر داد. وی درباره تغییر دامنه س��ن 
جوان��ی و آخرین وضعی��ت بررس��ی آن نیز اظهار 
داش��ت: با توجه به مطرح شدن این مساله در ستاد 
ملی جوانان در حال جمع بندی س��ن دامنه جوانی 
هستیم؛ فکر می کنم افزایش سن جوانی تا ۳2 سال 

مورد توافق نهادها قرار گیرد.

تندگویان: بر اس�اس توافقنامه شکل 
نیروه�ای  کل  س�تاد  می�ان  گرفت�ه 
مس�لح و وزارت ورزش و جوانان برای 
بح�ث امری�ه، آموزش ه�ای تخصصی 
مهارت های س�ربازی در ح�وزه ورزش 
انجام می شود و ما پیش�نهاد کرده ایم 
آموزش  مهارت های زندگی نیز به عنوان 

سربازمهارت مورد توجه قرار گیرد
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پل ارتباطی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد

افزایش دامنه سن جوانی تا 32 سال
اعطای 20 میلیارد وام اشتغال زایی به تشکل های فعال در حوزه جوانان

گ�روه اجتماعی: رئیس ش��ورای 
ش��هر تهران گف��ت: بر اس��اس 
استعام های انجام شده بیشتر گزینه های شهرداری 
تهران تا بازنشستگی ۳ سال فرصت دارند و بنده نیز 

۴ سال دیگر بازنشسته می شوم.
 به گزارش فارس، محس��ن هاشمی در حاشیه 
نودوهفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران، ری 
و تجریش اظهار داش��ت: اعضای ش��ورای شهر بر 
اساس تعهدی که به شهردار دارند حداکثر تاش 
خود را می کنند که شهردار تثبیت شود. وی گفت: 
در مجلس شورای اسامی نیز با درخواست اعضای 
شورای شهر تهران استفس��اریه ای در کمیسیون 
اجتماعی مجلس در حال پیگیری است که شهردار 
ته��ران و ش��هرداران کانش��هرها را از قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان مستثنا کند. رئیس شورای 
ش��هر تهران گفت: کمیس��یون اجتماعی مجلس 
ش��ورای اسامی نیز به این موضوع می پردازد و در 
صورتی که این استفساریه در کمیسیون رای مثبت 
بگیرد انتخاب ش��هردار به تعویق می افتد و در غیر 
ای��ن صورت 5 نفر نهایی را برای انتخاب ش��هردار 
معرفی خواهیم کرد. هاش��می خاطرنش��ان کرد: 
از سازمان امور اس��تخدامی نیز افرادی را که برای 
شهرداری تهران کاندیدا بودند استعام کردیم که 
اکثرا بیش از ۳ س��ال فرصت داشتند و خود بنده 
نیز ۴ سال تا بازنشستگی وقت دارم. وی در پاسخ 
به پرس��ش دیگری مبنی بر اینکه انتخاب شهردار 
حزبی و سیاسی شده است، گفت: انتخاب شهردار 

حزبی و سیاس��ی نیست و 
با طمأنینه  اعضای ش��ورا 
انتخاب ش��هردار  در حال 

هستند.
Ŷ شهردار تهران می رود

ع��اوه ب��ر ای��ن عضو 
مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس، بررسی 
طرح استفساریه قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
را اقدامی بیهوده دانس��ت و تاکید کرد این طرح با 
رای منفی مجلس مواجه می شود و شهردار تهران  
به طور قطع  باید تغییر کند. قاسم میرزایی نیکو در 
واکنش به اظهارنظری مبنی بر اینکه تغییر مدیران 
ش��هری به مردم آسیب می رساند، گفت: بی تردید 
اعمال تغییرات در مدیریت ش��هری به شهرداری 
پایتخت آسیب رسانده است. نماینده مردم دماوند 
و فیروزکوه افزود: تش��تت آرا در شورای شهر یکی 
دیگر از مواردی اس��ت که باعث تضعیف مدیریت 
ش��هری در پایتخت شده است، این در حالی است 
که اعضای شورا باید برای انتخاب شهردار به سرعت 
شاخص بندی کرده و با استفاده از ظرفیت نیروی 
جوان و نخبه کشور به یک گزینه مناسب برای اداره 
این شهر برسند و در این باره به سفارش هیچ حزب 

و گروهی هم توجه نکنند. 

عضو کمیسیون شوراها 
خاطرنش��ان  مجل��س  در 
کرد: نتیجه بررس��ی طرح 
استفس��اریه قانون منع به 
بازنشس��تگان  کارگی��ری 
درباره تعیین تکلیف شهردار 
تهران نیز منف��ی خواهد بود، چرا که اقدامی که در 
مجلس صورت گرفت و استثنایی که برای شهردار 
تهران مطرح ش��ده است، به اصل این قانون خدشه 
وارد می کند، بنابراین هر پیش��نهادی در این باره یا 
سایر بخش  ها بعد از این در صحن رای نخواهد آورد و 
به طور قطع شهردار تهران تغییر خواهد کرد، ضمن 
اینکه اگر جلسات کمیسیون ها هم برگزار نشود به 
دلیل اینکه فرصت تعیین شده تا اجرای این قانون به 
اتمام می رسد، زمانی برای بررسی این استفساریه در 

مجلس و شورای نگهبان باقی نخواهد ماند.
Ŷ  مخالفت  2 کمیسیون شوراها و اجتماعی

این در حالی اس��ت که در لحظات آخر تنظیم 
این گزارش سایت نماینده در خبری نوشت: »طرح 
استفساریه مستثنا شدن شهردار تهران از قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان از سوی اعضای کمیسیون 
ش��وراها رد ش��د«. اصغ��ر س��لیمی، س��خنگوی 
کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان 

این مطلب افزود: طرح استفساریه قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشس��تگان برای شهردار تهران در 
جلس��ه این کمیسیون مورد بررس��ی قرار گرفت. 
نماینده مردم سمیرم در مجلس در ادامه با اشاره به 
متن استفساریه اظهار داشت: سوال این استفساریه 
این بود که آیا همچنان که معاونان رئیس جمهور 
طبق قانون از قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
استثنا شده اند، شهردار تهران نیز مستثنا می شود؟ 
وی ب��ا بی��ان اینکه در این جلس��ه الویری، رئیس 
ش��ورای عالی اس��تان ها نیز حضور داشت، گفت: 
اعضای کمیس��یون در جریان رأی گی��ری با این 
طرح استفساریه مخالفت کردند و شهردار تهران را 
هم ردیف معاونان رئیس جمهور ندانستند، از این رو 
طبق نظر کمیسیون، شهردار تهران نباید از قانون 

منع به کارگیری بازنشستگان مستثنا شود.
عاوه بر این نایب رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس از بررس��ی طرح استفساریه تبصره یک 
قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان در جلسه 
دی��روز این کمیس��یون خبر داد که ب��ا ۱5 رای 
مخال��ف و ۳ رای موافق کلیات این استفس��اریه 

رای نیاورد.
محمدرضا بادامچی با تشریح جلسه کمیسیون 
اجتماعی مجلس گفت: »طرح استفساریه تبصره 
یک قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستور 
کار کمیسیون بود که پس از بحث و بررسی با ۱5 
رای مخالف و ۳ رای موافق، کلیات این طرح رای 

نیاورد و در نهایت شهردار تهران رفتنی شد«.

2 کمیسیون شوراها و اجتماعی استفساریه  قانون منع به کارگیری بازنشستگان را رد کردندگزارش 2
مخالفت مجلس با مستثنی شدن شهردار تهران

هشدار پلیس درباره قمارآناین آژیر

گروه اجتماعی: رئیس پلیس فتای تهران نس��بت به عضویت افراد 
بویژه نوجوانان در سایت های شرط بندی و قمار آناین هشدار داد. 

س��رهنگ تورج کاظمی در این باره به ایس��نا گفت: متأس��فانه 
در سال های گذش��ته فعالیت سایت های آناین شرط بندی و قمار 
افزایش داشته است. این سایت ها بیشتر و در مراحل اولیه هزینه ای 
را از کاربر دریافت نکرده و تنها با ایجاد یکسری امکانات و همچنین 
وعده ها سعی در جذب مخاطب و کاربران اینترنتی دارند. وی با بیان 
اینکه متأسفانه بعضی افراد پرطرفدار در فضای مجازی نیز اقدام به 
تبلیغ چنین سایت هایی می کنند، تصریح کرد: بیشترین مخاطب این 
سایت ها نیز افراد نوجوان و کم سن و سال هستند، چرا که همان طور 
که گفته ش��د  بیشتر پیشنهادهای اغواکننده و تحریک آمیز باعث 
گرایش جوانان و نوجوانان به س��مت و سوی این سایت ها می شود. 
کاظمی با بیان اینکه س��ازوکار بس��یاری از این سایت ها به گونه ای 
است که بازیکن از یک مرحله ای به بعد امکان پیروزی ندارد، افزود: 

در یک مورد یکی از ش��کات مبلغ یک میلیارد و ۸0 میلیون ریال 
در بازی ش��رط بندی با رقبای مجازی از دست داد که در تحقیقات 
کارآگاهان پلیس فتا مشخص شد مدیر این سایت با اغفال کاربران با 
پیشنهادهای جالب و اعام تعدادی برنده به مبلغ کم و حتی واهی 
درصدد تشویق و ترغیب کاربران بااخص جوانان و نوجوانان به سمت 

و سوی این سایت ها بودند.
رئیس پلیس فتای پایتخت با بیان اینکه متاس��فانه بیشتر این 
س��ایت ها منشاء داخلی نداش��ته و طراحان و مدیران این سایت ها 
در خ��ارج از کش��ور فعالیت دارند، گفت: همین امر بازگش��ت پول 
به مالباختگان را با دش��واری هایی روبه رو می کند. وی با هش��دار به 
خانواده ها و شهروندان تصریح کرد: یکی از ویژگی های فضای مجازی 
نبود مرز جغرافیایی است و مالکان سایت و درگاه ها در راستای نیل 
به اهداف سوء و مال اندوزی دست به اقدامات فریبکارانه و اغوا کننده 
می زنن��د تا با تطمیع کاربران و هدای��ت آنان با وعده های توخالی و 

پیشنهادهای گمراه کننده از کاربران کاهبرداری کنند که در همین 
باره ازم است والدین نظارت بیشتری بر فرزندان خود و تراکنش های 
بانکی آنها داشته باشند و خود نیز براحتی کارت بانکی خود را به آنها 
ندهند. کاظمی افزود: برخی از این س��ایت ها نیز با شیوه فیشینگ 
اطاعات کارت های بانکی کاربران را کپی کرده و مدتی بعد اقدام به 

تخلیه تمام وجوه نقد داخل آن می کنند.

رئیس سامانه بهداشت 190 وزارت بهداشت خبر دادسامت

معدوم  سازی بیش از 91 تن مواد غذایی فاسد
رئیس س��امانه  گروه اجتماعی: 
بهداش��ت ۱۹0 وزارت بهداشت 
گف��ت: بیش از ۹۱ تن انواع مواد غذایی فاس��د، 
غیر قابل مصرف و تاریخ مصرف گذش��ته در پی 
تماس  های مردمی با سامانه بهداشت ۱۹0 در 6 

ماه اول سال ۱۳۹7 معدوم شد. 
به گ��زارش فارس، مح��راب آق��ازاده اظهار 
داش��ت: س��امانه بهداشت ۱۹0 نس��بت به اخذ 
اخبار و ش��کایات مردمی اهتمام ورزیده و ضمن 
پاسخگویی، مشاوره و راهنمایی تماس گیرندگان، 
نس��بت به ثبت 50 هزار و ۴۸5 خبر و ش��کایت 
اقدام کرده و تاکن��ون به بیش از ۹۹ درصد این 

اخبار و شکایات رسیدگی 
رئی��س  اس��ت.  ش��ده 
بهداش��ت ۱۹0  س��امانه 
ادام��ه  بهداش��ت  وزارت 
داد: بیش��ترین شکایت ها 
از ح��وزه تحت پوش��ش 

دانش��گاه  های علوم پزشکی مشهد )۱2 درصد(، 
شهید بهش��تی )۱2 درصد(، ایران )۱0 درصد(، 

و  درص��د(   ۱0( ش��یراز 
اصفه��ان )7 درصد( بوده 
و به ترتیب از ش��هرهای 
تهران، مش��هد، ش��یراز، 
اصفهان، کرج، قم، تبریز، 
ی��زد، کرم��ان و قزوی��ن 
 بیش��ترین تم��اس و ش��کایت در س��امانه ثبت

 شده است. 

وی بیان کرد: ش��کایت از اماکن مس��کونی 
دارای فعالی��ت غیرمجاز و غیربهداش��تی با ۱5 
درص��د، اغذیه فروش��ی و س��اندویچی ۹ درصد 
و نانوایی ه��ا نیز با ۹ درص��د، در صدر اخبار این 
سامانه قرار گرفتند.  رئیس سامانه بهداشت ۱۹0 
وزارت بهداش��ت تصریح کرد: ۳ درصد شکایات 
منجر به کش��ف، جمع آوری و معدوم  سازی ۹۱ 
هزار و ۳5۸ کیلوگرم انواع کااهای آسیب رسان 
)شامل مواد غذایی فاسد، تاریخ مصرف گذشته و 
غیرقابل مصرف( به مصرف کننده شد، جنسیت 
تماس گیرن��دگان نیز  7۳ درص��د آقایان و 27 

درصد خانم ها بوده  است.

کوتاه و گویا

آوای شهر
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گروه سیاسی: مراسم ملی مردم ایران برای ابراز انزجار 
علیه استکبار و آمریکا، دیروز برای سی ونهمین بار در 
سراسر ایران برگزار شد. 39 سال از اقدام دانشجویان 
انقابی در تس��خیر سفارت آمریکا در تهران گذشته 
و ایران اس��امی ح��اا وارد چهلمین س��ال پس از 
تسخیر انه جاسوسی و حذف حضور رسمی آمریکا 
از خاک خود ش��ده اس��ت. به گزارش »وطن امروز«، 
امسال با توجه به انتخاب تعمدی 13 آبان برای زمان 
بازگشت تحریم  های ضدایرانی از سوی دولت آمریکا، 
مردم ایران با شعورتر و باشورتر و با انگیزه بیشتر در 
راهپیمایی ضداس��تکباری و ضدآمریکایی 13 آبان 
ش��رکت کردند. دیروز در سراس��ر ایران دانشجویان، 
دانش آم��وزان و م��ردم انقابی در مراس��م  های ویژه 
ضدآمریکایی شرکت کردند. دیروز روز نمادین مبارزه 
با آمریکا در ایران بود و امسال شاید بیشتر از سال  های 
اخیر روحیه و انگیزه ضدآمریکایی مردم ایران بیشتر و 
نمایان      تر شده است. این انگیزه و روحیه ضدآمریکایی 
در راهپیمایی ها و مراس��مات 13 آبان کاما مشهود 
بود. مردم، دانش��جویان و دانش آموزان انقابی ایران 
صبح دی��روز  یکش��نبه 13 آب��ان 97 در حالی که 
بتازگی رخت سیاه عزای اباعبداه الحسین)ع( را از تن 
درآورده بودند؛ به رس��م 39 سال گذشته در مراسم 
ضدآمریکایی 13 آبان ش��رکت کردند و نشان دادند 
درس ظلم ناپذیری و استکبارس��تیزی سیدالشهدا را 
بخوبی آموخته   اند. مردم سراسر ایران دیروز با حضور 
حماس��ی و گس��ترده خود در راهپیمایی روز مل�ی 
مب�ارزه با اس�تکبار یک بار دیگر انزجار و نفرت خود را 
از مستکبران جهان بویژه از شیطان بزرگ نشان دادند. 
مردم، دانشجویان و دانش آموزان در تهران نیز ضمن 
بزرگداشت یوم اه سیزدهم آبان راهپیمایی گسترده 
خود را از صبح دیروز با حضور در مقابل انه جاسوسی 
س��ابق آمریکا آغاز کرده و ضمن سردادن شعارهای 
»م�رگ ب�ر آمری�کا«          ، »م�رگ ب�ر انگلی�س«          ، »م�رگ 
بر اس�رائیل«، »مرگ بر استکبار« و »هی�ه�ات من�ا 
ال�ذل�ه« فریاد ظلم ستیزی را در پایتخت طنین انداز 
کردند. حضور اتحادیه و تش��کل های دانشجویی در 

راهپیمایی دیروز بسیار چشمگیر بود. 
حضور مردم ایران در راهپیمایی یوم اه 13 آبان 
بسیار چشمگیرتر و قابل توجه تر نسبت به سال های 
گذش��ته بود. این موضوع بویژه در تهران نمود قابل 
توجهی داشت به گونه ای که تمام خیابان های منتهی 
به انه سابق جاسوسی آمریکا از ساعتی قبل از شروع 
مراس��م مملو از جمعیت بود. این حضور حماس��ی 
در شرایطی ش��کل گرفت که ترامپ 13 آبان را روز 
بازگش��ت تحریم های ایران عنوان ک��رده بود. بدون 
تردید حضور حماس��ی مردم بی ارتب��اط با اقدامات 
ضدایرانی آمریکا علیه ای��ران نبود و مردم به صورت 
قابل توجهی نسبت به سیاست های آمریکا علیه ایران 

اعتراض کردند.
نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی هم با پایان 
دادن به جلس��ه خود در مجلس به جمع راهپیمایان 
یوم اه 13 آبان پیوس��تند. بر اساس اعام اریجانی 
نشس��ت خانه ملت ب��ه منظور حض��ور نمایندگان 
مجلس شورای اسامی در راهپیمایی یوم اه 13 آبان 
س��اعاتی زودتر پایان یافت که به موجب آن، وکای 
ملت به خیل عظیم راهپیمایان پیوستند. محمدرضا 
عارف، رئیس فراکسیون امید به همراه احمد مازنی، 
حسین محجوب و چند تن دیگر از اعضای فراکسیون 
امید از نمایندگان حاضر در تجم��ع 13 آبان بودند. 
همچنین سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین، 
محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان، دهقان نماینده 
طرقبه، کریمی قدوس��ی نماینده مشهد، حسینعلی 
حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و تعدادی دیگر 
از نماین��دگان از حاضران در ای��ن راهپیمایی بودند. 
شرکت کنندگان در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار 
جهانی در خیابان های منتهی به س��اختمان سفارت 
س��ابق آمریکا در تهران موس��وم به انه جاسوس��ی 
حضور یافته بودند و با در دس��ت داش��تن بنرهایی 
حاوی جم��ات مقام معظم رهب��ری بر ممنوعیت 
هرگونه مذاکره با شیطان بزرگ          ، آمریکا تاکید کردند. 
شرکت کنندگان با حمل بنر مزین به این جمله رهبر 
معظم انقاب »جنگ نخواهد شد/ مذاکره نخواهیم 
کرد« حمایت خ��ود را از نفی مذاکره با آمریکا اعام 
کردند. انبوه جمعیت در راهپیمایی تهران به گونه ای 
بود که خیابان های آیت اه طالقانی، ش��هید سپهبد 
قرنی، شهید مفتح و سایر خیابان های فرعی منتهی به 
محل ساختمان سابق سفارت آمریکا مملو از جمعیت 

بود. 
Ŷ  از دار زی�ر پای مردم تا واکس زدن کفش روی

پرچم آمریکا
ش��رکت کنندگان تهرانی در مراس��م یوم اه 13 
آبان روز گذشته بنر بزرگ منقش به عکس های دار 
آمریکا را زیر پای خود لگدکوب کردند. جمعیت انبوه 
ش��رکت کننده در این مراسم با لگدکوب کردن دار، 
واحد پول آمریکا و نماد سلطه خواهی اقتصادی این 
کش��ور بر جهان، عزم خود را در مقابله با توطئه  های 
اقتصادی دشمن بویژه در حوزه ارزی و پیگیری اقتصاد 
مقاومتی اعام کردند. همچنین مردم تهران با حضور 
در راهپیمایی گسترده سیزده آبان با به آتش کشیدن 

پرچم آمریکا، انگلیس و عروسک نمادین ترامپ نفرت 
و انزجار خود را نسبت به مستکبران بویژه آمریکای 
جنایتکار نشان دادند. انبوه مردم تهران با شعارهای 
خود وقاحت دولتمردان این کشور را محکوم کردند. 
ش��رکت کنندگان در این مراس��م همچنین با حمل 
پاکاردهای��ی ب��ا مضمون جمل��ه ای از رهبر معظم 
انقاب اس��امی مبنی بر وقیح      تر و بی ادب      تر ش��دن 
آمریکایی ها از وقاحت س��اکنان کاخ سفید و کنگره 
آمریکا اعام انزجار کردن��د. یادآوری تاکیدات مکرر 
رهبر معظم انقاب درباره خوشبین نبودن به مذاکره 
با آمریکا به دولتمردان از دیگر حواش��ی روز گذشته 
مراس��م یوم اه 13 آبان بود. شرکت کنندگان در این 
مراس��م با در دست داشتن نوش��ته   هایی با محتوای 
س��خنان بنیانگذار جمهوری اس��امی ایران و رهبر 
معظم انقاب، نظر خود را درباره گفت وگو و تفاهم با 
آمریکا به دولتمردان کشورمان اعام کردند. حاضران 
در این مراس��م که از خیابان های اطراف به س��مت 
ساختمان سابق سفارت آمریکا- انه جاسوسی- در 
حرکت بودند، پاکاردهایی حمل می کردند که روی 
آن از قول امام خمینی نوشته شده بود: »آمریکا دوست 
نمی خواهد، خدمتگزار می خواهد«. همچنین بنرهای 
دیگری در دس��ت شرکت کنندگان در مراسم یوم اه 
13 آبان به چشم می خورد که اعام مکرر خوشبین 
نبودن ب��ه مذاکره با آمریکا را از س��وی مقام معظم 
رهبری یادآور شده بود. واکس زدن کفش راهپیمایان 
روی پرچم آمریکا و اس��رائیل غاص��ب با هزینه » 3 
م��رگ بر آمریکا«، به آتش کش��یدن و عبور از روی 
پرچم این کشورها، برگزاری کارگاه دشمن شناسی و 
غرفه کودکان از دیگر موضوعات قابل توجه در جریان 
برگ��زاری راهپیمایی 13 آبان ب��ود. غرفه یادآوری 3 
واقعه ماندگار در 13 آبان در س��ال های مختلف هم 

یکی از قسمت های پرمخاطب راهپیمایی بود.
سرلش��کر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه 

پاس��داران انقاب اس��امی، در س��خنرانی مراس��م 
راهپیمایی روز 13 آبان در تهران اظهار داشت: تاریخ 
40 س��اله انقاب اسامی پر از حوادث مهمی مانند 
امروز اس��ت که با اندک تأمل و ژرف نگری می توانیم 
دس��ت پرقدرت الهی در غلبه بر مش��کات را شاهد 
باشیم و با دیدن پیروزی های بزرگ به آینده امیدوار 
باش��یم.  وی با اش��اره به حوادثی که در 13 آبان رخ 
داده اس��ت، گفت: نخستین  حادثه در 13 آبان سال 
43 اتف��اق افت��اد که در آن ش��اه ملعون با دس��تور 
مستشاران آمریکایی، دستور تبعید حضرت امام)ره( 
به ترکی��ه را صادر کرد و پس از آن چند س��ال بعد 
حادثه دیگری رخ داد که منجر به ش��هادت جمعی 
از دانش آموزان ش��د اما در آبان سال 58 و با تسخیر 
انه جاسوسی آمریکا شاهد خفت و خاری آمریکا در 
مقابله با حرکت حق طلبی مردم ایران بودیم. فرمانده 
کل سپاه با اشاره به حوادثی که در 13 آبان سال 58 
رخ داد، خاطرنشان کرد: در آن ایام دانشجویان پیرو 
خط امام)ره( که تحمل حرکت های دولت لیبرالی که 
در آن روز سرکار بود و قصد ارتباط گیری پشت صحنه 
با آمریکا را داشت، نداشتند، تصمیم به تظاهرات علیه 
سیاس��ت های آمریکا در مقابل سفارت آن کشور در 
ته��ران گرفتند ام��ا تعداد محدودی از دانش��جویان 
دانشگاه های تراز اول تهران  از برنامه ریزی برای تسخیر 
سفارت آمریکا خبر داشتند. سرلشکر جعفری ادامه 
داد: براساس برنامه ریزی قبلی همان تعداد محدود از 
دانش��جویان به صورت خودجوش به سفارت آمریکا 
حمله کردند تا اینطور جلوه داده شود که این تصمیم 
از دل جمعیت گرفته ش��ده و دانشجویان با توکل به 
خدا توانستند تمام دیپلمات های آمریکایی را دستگیر 
کنند. این حرکت با تأیی��د قاطع حضرت امام)ره( و 
پس از آن حمایت مردم روبه رو شد تا جایی که تبدیل 
به انقاب دوم ملت ایران ش��د. وی با بیان اینکه اگر 
آمریکایی ها در ایران می ماندند، انقاب ما بدون تردید 

هرگز 40 سال عمر نمی کرد، تصریح کرد: آنها به طور 
مستقیم حرکت هایی را در ایران هدایت می کردند و 
برخی مسؤوان از سر سادگی یا انحراف فکری تصور 
می کردند با رابطه با آمریکا به جایی می رسند اما از آن 
روزی که دیپلمات ها و جاسوس های آمریکایی از ایران 

رفتند شاهد پیشرفت های مختلف در کشور بودیم.
Ŷ 13 آبان هیمنه آمریکا فرو ریخت

فرمانده کل س��پاه در بخش دیگری از س��خنان 
خود 13 آبان را روز فروریختن هیمنه و سلطه آمریکا 
در سراس��ر دنیا دانس��ت. وی در این باره گفت: 13 
آبان روزی اس��ت که هیمنه پوشالی آمریکا در ایران 
شکس��ته شده و اگر بساط جاسوس��ی آنها در ایران 
جمع نمی شد، انقاب ما به 40 سالگی نمی رسید و 
عناصر داخلی و غربگرا در همان دهه های اول، انقاب 
را با شکس��ت مواجه می کردند. سرلش��کر جعفری 
اف��زود: امروز پس از 40 س��ال از آغ��از این حرکت 
ضداستکباری افول قدرت آمریکا به واقعیت مورد نظر 
صاحب نظران تبدیل شده است. وی در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به موضع گیری مسؤوان در 
سال 58 نسبت به تس��خیر انه جاسوسی آمریکا، 
اظهار داش��ت: در آن ایام برخی مس��ؤوان به ظاهر 
انقابی ما از این حرکت به وحش��ت افتادند و با آن 
مخالفت می کردند. بعضی دیگر هم مخالف بودند اما 
بعدها مخالفت خ��ود را بروز دادند. در این بین تنها 
اندکی از مس��ؤوان انقابی م��ا و در رأس آنها رهبر 
معظم انقاب با این حرکت انقابی بش��دت موافق 
بودند و با حضور ایش��ان در انه جاسوس��ی آمریکا 
ارتباط عاشقانه و عمیق جوانان با رهبر انقاب شکل 
گرفت که در س��ال های دفاع مقدس نیز تقویت شد. 
فرمانده کل س��پاه در بخش دیگری از سخنان خود 
با اش��اره به شکست های آمریکا از ملت ایران در 40 
سال گذشته، گفت: به یاری خدا و مردم آخرین حربه 
دش��من یعنی جنگ اقتصادی و عملیات روانی هم 

به شکس��ت می انجامد و ما امروز شاهد از بین رفتن 
ابزار تحریمی آمریکا علیه ایران هستیم، البته باور این 
نکته به خصوص با این فضایی که در داخل و خارج 
از کش��ور وجود دارد قدری س��خت است اما نگاهی 
به اظهارنظر کارشناسان آمریکایی باور آن را برای ما 

آسان می کند.
Ŷ 3 بر صفر آمریکا را شکست دادیم

شکس��ت 3 بر صفر آمری��کا از ای��ران در عراق 
بخش جالب توجه دیگری از س��خنان فرمانده کل 
سپاه بود. سرلشکر جعفری با اشاره به اظهارنظرهای 
اندیش��کده ها و کارشناس��ان آمریکایی درباره افول 
قدرت این کشور، عنوان کرد: بر اساس این گفته ها، 
آمریکایی ها تمایلی به تقابل نظامی با ایران ندارند و 
این یعنی ترس از ق��درت حزب اه و توان بازدارنده 
جمهوری اسامی. در جای دیگری یکی از مشاوران 
سابق ترامپ گفته است آمریکایی ها در انتخابات اخیر 
در ع��راق 3 بر صفر از ایران شکس��ت خوردند، زیرا 
هر سه موقعیت اصلی دولت عراق امروز در اردوگاه 
ایران قرار دارد. همچنین رسیدن به ثبات در سوریه 
بدون ایران ممکن نیس��ت و هرگون��ه تاش برای 
س��اقط کردن جمهوری اسامی دیوانگی است. وی 
ادامه داد: وزارت دفاع آمریکا نیز اخیرا طی اباغیه ای 
به واحدهای نظامی این کشور هرگونه ترویج و نشر 
اخبار توانمندی های نظامی ایران را برای جلوگیری از 
تضعیف روحیه نیروهایش ممنوع کرده است. فرمانده 
کل س��پاه با بیان اینکه آنچه در 40 س��ال گذشته 
دیدیم شکست های بزرگی است که آمریکایی ها از 
ایران خوردند، گفت: ما در طبس ش��اهد شکس��ت 
بزرگ آمریکایی ها بودیم که البته چند ماه قبل از آن 
اطاعاتش به دست دانشجویان پیرو خط امام افتاده 
بود و آنها گروگان ها را در سراس��ر کش��ور پراکنده 
کرده بودند تا آمریکا را در نقشه خود ناکام بگذارند. 
همچنین در جنگ 8 س��اله تمام ابرقدرت ها مقابل 

ایران ایس��تادند اما از ما شکس��ت بزرگی خوردند و 
آمریکایی ها بعدها مجبور ش��دند صدام را از سر راه 

خود بردارند.
سرلش��کر جعفری افزود: آمری��کا در برنامه های 
خاورمیانه جدید و توس��عه اس��رائیل هم شکس��ت 
خورده و امروز اسرائیل در سرزمین محدود فلسطین 
از انبوه موشک های حزب اه و حماس وحشت دارد. 
آمریکا در سوریه هم از جبهه مقاومت شکست خورد 
و اگر قطعا این آمادگی ملت ایران نبود چنین فتحی 
حاصل نمی شد. با وجود آنکه داعش با حمایت آمریکا 
در عراق توسعه پیدا کرد، اگر مقاومت مردمی مردم 
عراق و درس هایی ک��ه از ملت ایران گرفتند، نبود؛ 
معلوم نبود امروز چه بر سر عراق آمده بود. امروز هم 
در ماجرای یمن برای جلوگیری از رس��وایی بیشتر 
عربستان خائن را جلو انداختند و برای نجات خود و 
عربستان در حال تاش هستند. وی خاطرنشان کرد: 
آمریکایی ها همچنین درباره ایجاد ناامنی در ایران در 
س��ال های 78 و 88 به شکس��ت خود اقرار کردند و 
در دی ماه س��ال گذش��ته نیز به دخالت و شکست 
طرح ه��ای خود در ایران اعتراف کردند. فرمانده کل 
سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
آمریکایی ه��ا و متحدان منطقه ای آنها تمام حربه ها 
را علی��ه ملت ای��ران آزموده اند،گفت: امروز آنها تنها 
به جنگ اقتصادی امید دارند. بررسی شکست های 
آمریکا نشان دهنده آن است که توصیه آمریکایی ها 
برای تحریم ایران با ادامه مقاومت مردم و مسؤوان 

شکست می خورد.
سرلشکر جعفری ادامه داد: ما از اقرارهای آمریکا به 
شکست، شاهد افول تدریجی آن هستیم. باید به این 
واقعیت پی ببریم که با تجربه ای که از شکست های 
آمریکا و پیروزی جبهه مقاومت اسامی به دست آمده 
است، مقاومت تنها راه غلبه بر دشمنان ستمگر است 
و به یاری خدا غلبه ملت ایران بر تحریم های اقتصادی 
هم نزدیک است. وی خطاب به رئیس جمهور آمریکا 
گف��ت: آقای ترامپ! هرگز ای��ران را تهدید نکن زیرا 
ناله های پر از وحشت سربازان شما در طبس و ملوانان 
آمریکایی و انگلیسی در خلیج فارس شنیدنی است. 
خود بهتر می دانید روزانه چه تعداد از کهنه سربازان 

شما بر اثر افسردگی خودکشی می کنند.
Ŷ  تأکید بر لزوم حفظ روحیه استکبارستیزی در

قطعنامه مراسم 13 آبان
در پایان مراس��م روز گذش��ته، قطعنامه پایانی 
تظاهرات سراس��ری مردم ایران به مناسبت یوم اه 
13 آب��ان قرائت ش��د. در ای��ن بیانیه آمده اس��ت: 
استکبارس��تیزی یک��ی از مهم ترین ش��اخصه های 
انقاب اس��امی و نزاع بین اس��ام و کفر است که 
هرگز مح��دود به زمان خاصی نبوده و نیس��ت، لذا 
کم��اکان با عم��ل به وظیفه دین��ی و انقابی خود، 
این مبارزه مقدس را تا نابودی کامل نظام س��لطه و 
خوی استکباری دولت سلطه جو و استعمارگر آمریکا 
به عنوان کامل ترین مصداق استکبار ادامه خواهیم 
داد. این بیانیه می افزاید: خروج عهدش��کنانه آمریکا 
از برجام و تشدید سیاست های خصمانه سردمداران 
جنایت پیش��ه ام الفس��اد ق��رن علیه نظ��ام مقدس 
جمهوری اس��امی ایران با تحمیل جنگ خاص از 
نوع روانی- رس��انه ای، اقتصادی و عملی علیه ملت، 
بار دیگر دش��من شماره یک و غیرقابل اعتماد بودن 
طاغوت اعظم، آمریکای پلی��د را اثبات نمود که در 
همین رابط��ه با تبعیت از مواضع حکیمانه مقتدای 
عظیم الشأن عزیزتر از جان مان، مخالفت قاطع خود 
با تک��رار هر نوع مذاک��ره و در هر موض��وع با رژیم 
عهدشکن و شیطان صفت آمریکا را اعام می داریم. 
در این بیانیه آمده است: با الهام از رهنمودهای گهربار 
مقام معظم رهبری مدظله العالی ازمه عزت و حفظ 
اس��تقال کش��ور را اتکا به توانمندی های داخلی و 
شرط غلبه بر تنگناهای معیشتی کنونی تحمیل شده 
از سوی شیطان بزرگ آمریکا را جامه عمل پوشاندن 
به معنای واقعی کلم��ه به اقتصاد مقاومتی در همه 
ابعاد دانس��ته و اقدامات عملی مسؤولین ذی ربط در 
این رابطه را قاطعانه خواستاریم. در بخش دیگری از 
این بیانیه تاکید شده است: با همان روحیه، صابت و 
ایستادگی 40 ساله در برابر 40 سال توطئه و دسیسه 
طاغوت اعظم، آمریکای جهانخوار علیه نظام اسامی 
و به شکست انجامیدن دشمن شماره یک بشریت، بار 
دیگر با استعانت از خداوند قادر متعال، لحظه شناسی 
و تمرکز بر ترفند رذیانه اخیر مصداق اتَم استکبار 
آمریکا و جنگ تحمیلی از نوع خاص روانی- رسانه ای، 
اقتصادی و عملی از جمله تحریم های ظالمانه اخیر را 
با شکست مفتضحانه ای دیگر مواجه و ان شاء اه تعالی 
سرافرازانه از این پیچ تاریخی عبور خواهیم کرد. در 
این بیانیه تصریح شده است: شکستن هیمنه پوشالی 
طاغوت اعظم آمری��کای جهان خوار در وقوع انقاب 
دوم و تس��خیر عزت آفرین انه جاسوس��ی شیطان 
ب��زرگ را ارج نهاده و بار دیگر ب��ر ضرورت عمل به 
وظیفه دس��ت اندرکاران تعلیم و تربیت اعم از وزارت 
عل��وم، تحقیقات و فن��اوری و آموزش وپ��رورش در 
اختصاص بخش��ی از محتوای کتب درسی به اسناد 
درس آموز انه جاسوس��ی آمریکای پلید را مطالبه 

جدی خود اعام می داریم.

 مردم ایران در سراسر کشور با حضور حماسی و بی سابقه در مراسم یوم اه  13 آبان 
به اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا  پاسخ دادند

تودهنی به ترامپ
  سرلشکر محمدعلی جعفری: 13 آبان هیمنه پوشالی آمریکا در ایران شکسته شده 

و اگر بساط جاسوسی آنها جمع نمی شد، انقاب به 40 سالگی نمی رسید
نما

سردار سامی:  ترامپ خودش گفت ایران می تواند در 12 دقیقه خاورمیانه را کنترل کند
س�ردار حسین سامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاس�داران انقاب اسامی، شامگاه شنبه با حضور در 
برنامه تلویزیونی »نگاه یک«  طی س�خنانی  اظهار داش�ت:  13 آبان روز باشکوهی برای ملت ایران است، 
آمریکایی ها پس از موج جدید تحریم ها هم مجبور ش�دند 8 کشور خریدار نفت ایران را از تحریم معاف 
کنند که جلوه کوچکی از پیروز ی ملت ایران است، پس از 40 سال نبرد سهمگین، امروز ملت و نظام ایران 
در ارتفاع رفیعی نسبت به دشمنان قرار گرفته است. وی اضافه کرد: دشمنان سعی کردند ما را در انزوای 
سیاسی قرار دهند اما امروز خود آنها منز وی هستند. با اینکه ترکیه عضو ناتو است، در حال زاویه گرفتن 
از آمریکاست و آمریکا با چین هم  وارد جنگ اقتصادی شده است، صادرات نظامی خود به پاکستان را قطع 
کرده و اتحادیه اروپایی هم در روابط خود با آمریکا دچار تردید شده و جهان بتدریج در حال متحد شدن 
در مقابل آمریکاس�ت. جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آمریکا بتدریج 
رو  به زوال اس�ت و منطق سیاس�ی خود را از دست داده است، آمریکایی ها می خواستند از طریق تحریم 
اقتصادی ما را تس�لیم سیاس�ی کنند. امروز بعد از 40 سال، تحریم و جنگ 8  ساله، کشور ایران عاوه بر 
اینکه در جبهه های وسیع با آمریکا در حال جنگ  بوده، به پیشرفت هایی دست  یافته که می تواند فشارهای 
اقتصادی ناش�ی از تحریم را نیز دفع کند. جانش�ین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: ما امروز به قدرتی برای 
ارائه قدرت  مؤثر در مقابل قدرت هایی مانند آمریکا رسیده ایم. خود ترامپ گفت ایران در عرض 12 دقیقه 
می تواند خاور میانه را کنترل کند.  اگر بخواهیم، در مدت کوتاهی آنها را در خاورمیانه مدیریت می کنیم اما 
همان مقدار از دامنه های قدرت ما که آشکار است، نشان می دهد قدرت ما توانایی حمله به  منافع حیاتی 

دشمنان را دارد. 

نما
طنین شعار »مرگ بر آمریکا« در بهارستان 

نمایندگان مجلس شورای اسامی روز گذشته با شعار مرگ بر آمریکا در صحن علنی خانه ملت انزجار خود را 
از استکبار جهانی اعام و اجرای تحریم های جدید علیه ایران را محکوم کردند. ریاست روز گذشته پارلمان 
بر عهده علی اریجانی بود.  رئیس مجلس شورای اسامی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد که قریب به 

80 سال است دولت آمریکا در امور داخلی ایران دخالت می کند. 
علی اریجانی، رئیس مجلس ش�ورای اسامی در جلسه علنی روز گذشته در نطق پیش از دستور خود با 
اش�اره به فرا رسیدن یوم اه 13 آبان، گفت: 13 آبان به نماد مقاومت ملت ایران در برابر استکبار بدل شده 
و همان طور که رهبر معظم انقاب روز گذش�ته 3 واقعه مهم را درب�اره این ایام توضیح دادند، چه ماجرای 
کاپیتواسیون و ماه ها مخالفت شجاعانه امام با آن حرکت، چه انقاب دانشجویان و چه حرکت دانش آموزان، 
هر کدام جلوه ای از مبارزات ملت علیه رفتارهای استکباری آمریکا را نشان می دهد. وی افزود: قریب به 80 
سال است که دولت آمریکا در امور داخلی ایران دخالت می کند و نمونه ای از انواع خیانت ها و جنایت ها علیه 
ملت ایران در آن به وفور دیده می شود. رئیس مجلس با بیان اینکه کودتای آمریکا علیه دولت ملی مصدق با 
اختاف افکنی داخلی بین سیاسیون و پول پاشی به مزدوران و بهره جستن از خائنان شکل داده شد، اظهار 
داش�ت: آمریکا، حکومت دیکتاتوری وابس�ته به شاه را برای چند دهه بر ملت ایران تحمیل کرد و ماشین 
شکنجه و خفقان ساواک را برای کنترل مبارزان با کمک CIA و موساد راه اندازی کرد. در پناه این سفاکی ها 
بر ثروت ملی ایران بویژه نفت تسلط یافتند و آن را برای چند دهه به یغما بردند و حتی منابع نازلی که باید 
در ازای نفت به ایران می پرداختند، سیاهه هایی از هزینه مستشاران آمریکایی که چند ده هزار نفر بودند، 

ارائه می کردند. عاوه بر این عما فرماندهی بر ارتش در دست آنها بود.
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1- نثر ادبی نه یکی از 7 هنر اس��ت و نه اعتبارش 
در حد و اندازه  پژوهش یا تحقیق  ادبی یا نقد ادبی 
اس��ت. در واقع ارزش و اعتبار هر چیزی به واسطه  
آثاری اس��ت که در آن زمینه تولید ش��ده است؛ 
تولیدی که طبعاً پش��توانه ایجاد می کند و همین 
پش��توانه خود س��بب اعتبار آن رشته  تخصصی 
می شود. مثًا خط یا خوشنویسی چرا در ایران در 
حد هنر اعتبار و ارزش پیدا کرده است؟ به واسطه  
اینک��ه پش��توانه دارد و کمی��ت و کیفیتش قابل 
تبیین، تش��خیص و نیز قابل تدریس است. البته 
نثر ادبی را به یک اعتبار در نوش��ته های عرفانی، 
دینی، تاریخی و ادبی قدی��م که به عنوان »متون 
ادبی« مشهورند، می توان پیدا کرد یا در نوشته های 
ادبی و نامه هایی که از بزرگان و نویس��ندگان عهد 
صف��وی و قاجار، خاصه در دوره  بازگش��ت ادبی و 
مش��روطه ثبت شده اس��ت، ردیابی کرد اما اینها 
به تنهایی نام نثر ادبی به خود نگرفته و نمی گیرند؛ 
حتی اگر نثرهایی باشند که به صورت ادبی نوشته 
ش��ده باش��ند. در واقع نثر ادبی را به نوعی یکی از 
نویسندگان رمانتیک معاصر به  نام محمد حجازی 
بنا نهاد؛ اگرچه ممکن اس��ت پیش از او کس��ی یا 
کسانی نوشته هایی شبیه به او داشته و آنها را ثبت 
کرده باش��ند. محمد حجازی، داستان نویس بود و 
در نوشتن نثرهای عاشقانه و رمانتیک تبحر داشت 

ام��ا آثار او، با همه  ش��هرت و اعتباری که در زمان 
خودش کسب کرده بود، نزد نویسندگان حرفه ای 
ما بی اعتبار است یا از اعتبار و ارزش ادبی چندانی 
برخوردار نیس��ت. بعد از حجازی نیز نثرهای ادبی 
در کتاب هایی که بیشتر نامه های عاشقانه بود، از 
طرف افراد مختل��ف در قالب کتاب های متعدد و 
متنوع، با طرح هایی که اینک نوس��تالژیک شده، 
منتش��ر ش��د. در این میان، احمدرض��ا احمدی 
شاعر هم »نثرهای روزانه« نوشت و نادر ابراهیمی 
داس��تان نویس هم کتاب��ی درآورد ب��ا نام »چهل 
نامه  عاش��قانه برای همس��رم« و... تا اینکه بعد از 
انقاب اس��امی، این شیوه  نوشتن بار دیگر رونق 
پیدا کرد؛ رونقی چش��مگیرتر و فراگیرتر، ش��امل 
نثره��ای ادبی، فلس��فی، اجتماع��ی، دینی، آینی 
و نیز همچنان عاش��قانه و گاه به ش��یوه   نامه های 
عاش��قانه. و دیگر اتفاق در این عرصه، تصمیم به 
چاپ 100 گزینه  نثر ادبی از 100 نویس��نده بود 
)به موازات چاپ 100 گزینه  اش��عار از 100 شاعر 
از انتش��ارات تکا( که رخ نداد )به سبب رفتن وزیر 
و نبود بودج��ه!(  و به  جایش با چاپ 30 کتاب از 
آن 100کتاب موافقت ش��د؛ تا اینکه سال 1386 
آن 30 گزینه  نثر ادبی از 30 نویسنده، به انتخاب 
عبدالرحیم سعیدی  راد منتشر شد؛ نثرهای ادبی از 
افرادی که  اغلب ش��ان شاعر بودند! مانند: محمود 

حکیمی، جال رفیع، یوسفعلی میرشکاک، احمد 
عزیزی، سیدمهدی ش��جاعی، ضیاءالدین خالقی، 
سیدضیاءالدین شفیعی، محمدرضا مهدیزاده، مریم 

سقاطونی، عبدالرحیم سعیدی راد و... .
بعدها نیز بعضی از این افراد، کار نوشتن و چاپ 
نثر ادبی را پی گرفتند و بس��یاری دیگر نیز به این 

جمع پیوستند و کار نثر ادبی رونق و باا گرفت.
محمدرضا مهدیزاده، احمد عزیزی و سیدمهدی 
ش��جاعی تقریباً 3 تن از پیشکسوتان در حوزه  نثر 
ادبی بودند که به طور مشخص و پیگیر و حرفه ای، 
از بع��د از انقاب، در کار نوش��تن و چاپ این گونه 

آثار بودند.
2- نثرهای ادبی محمدرضا مهدیزاده فراز و نشیب 
دارد، آنق��در که گاه در ح��د یک نثر ضعیف ادبی 
نزول می کند و گاه نیز در حد یک ش��عر س��پید 
خوب رو به باا دارد؛ شعرهای سپیدی که ابه ای 
نثرهای��ش بوده و باید آنها را با حوصله اس��تخراج 
کرد. دس��ته ای دیگر از نثرهایش نیز از پراکندگی 
رنج می برن��د، یعنی گاه نثری اس��ت از مجموعه  
توصیف ها و ترکیب های شاعرانه و غیرشاعرانه ای 
که بی هیچ نخ تسبیحی کنار هم ردیف شده اند. بر 
این اس��اس، بسیاری از نثرهای او مطولند و حشو 
و زاید بس��یار دارند و البته در مقابل آن، هس��تند 

نثرهایی که سرشار از ایجازند.
موضوعات��ی که محمدرضا مهدیزاده دوس��ت 
دارد در نثرهایش از آنها بگوید، بیشتر عاشقانه اند؛ 
عاشقانه هایی برای معشوق، برای همسر، برای پدر 
و مادر و فرزند و دوستان و نیز نثرهایی که می توان 
آنها را جزو نثرهای دفاع مقدسی قرار داد، زیرا برای 
ش��هدا، رزمندگان، جانبازان و آزادگان به طور عام 
نوشته و گاهی نیز به طور خاص برای رزمنده و آزاده 
و شهیدی خاص که از او نام می برد. نثرهای آیینی 
نیز بخش دیگری از نثرهای محمدرضا مهدیزاده 
را تش��کیل می دهد؛ نثرهایی برای شهادت و تولد 
14  معصوم)ع( و بزرگان دین، خاصه شهدای کربا 
بویژه امام حسین)ع( و امام علی)ع( و امام رضا)ع( 
و حضرت فاطمه)س( و حضرت مهدی)عج(. البته 
این همه در کل نثرهایش پراکنده است. محمدرضا 
مهدیزاده 6 مجموعه  شعر دارد، 4 ترجمه  داستان 
و 7 مجموع��ه  نثر ادبی با نام های: »نامه ای به تو«، 
»لحظه های درنگ«، »روی بال های دریا«، »آرام تر 

از خ��واب درختان«، »تو را دوس��ت دارم«، »عطر  
تو را تاوت می کنم«، »چقدر برای عاش��ق  شدن 
وقت کم اس��ت« و یک گزینه  نثرهای ادبی با نام 
»سنگ ها برایت آواز می خوانند« که انتشارات تکا 

آن را چاپ کرده است.
3- مجموعه  نثر ادبی »چقدر برای عاش��ق  شدن 
وقت کم اس��ت« محمدرضا مهدیزاده، نثرهای از 
سال 1390 تا 1393 را دربرمی گیرد؛ نثرهایی که 
در سال 1395 در 150 صفحه و توسط انتشارات 

بال سو منتشر شده  است.
نثرهای این مجموعه ش��امل 71 نثر ادبی است 
که نام چند نثر اول آن چنین اس��ت: پرچین های 
فاصله، به اس��تقبال باران، خوش به حال بهار، ترانه  
عاش��قی، کلمه های عاش��ق، بهانه میاور، تقصیر تو 
نبود، موج های بی ق��رار، آواز ناتمام و... نام هایی که 
کم وبی��ش خواننده  این مطلب را ب��ا نوع مضامین 
نویسنده آشنا می کند. در نخستین  نثر ما با مضمون 
»فاصل��ه« روبه رو هس��تیم و نویس��نده بی  آن که 
انسجامی به نوش��ته  خود بدهد، از هر جایی حرف 
می زند و از هرچیزی س��خن می گوید که به صورت 
مجرد و به تنهایی فاصله را تداعی می کند؛ فاصله ای 
که نویسنده نمی تواند در آن حس باورپذیری را در 
مخاطب بیدار کن��د و او را تحت تاثیر قرار دهد. در 
واقع پراکندگی در ابتدا همه  چیز نثر را ویران کرده، 

چه رسد به حس باورپذیری! 
»چه کلمه هایی که می توانس��تیم در کنار هم 
بنش��انیم و برای هم غزلی تازه بگوییم اما نگفتیم 
)»اما نگفتیم«، حش��و و زاید اس��ت، چون بدون 
آن هم معن��ی تغییری نمی ک��رد(، چه گل هایی 
که می توانس��تیم دسته دس��ته بچینیم و به دست 
هم بدهیم ام��ا ندادیم! )باز هم��ان     آش و...(، چه 
روزهایی که می توانس��تیم کنار پنجره بایستیم و 
عبور یگدیگر را از کوچه های آفتاب عشق به تماشا 
بنشینیم اما ننشس��تیم. می توانستیم بی مضایقه 
بگوییم دوس��تت  دارم، می توانس��تیم آغوش مان 
را به روی شمش��ادهای قدبلن��د گیان باز کنیم، 
می توانستیم آسمان را با همه  ماه و ستارگانش به 
پای هم بریزیم اما نخواستیم، این غرور لعنتی، این 

آینه های دو رو به ما راست نگفتند...«.
آخر کار هم می رسد به غرور لعنتی و به همین 
سادگی نثر را دنبال می کند که در واقع آب  بستن 

مطلق به نثر است!
4- در ابت��دا گفتیم که نثرهای مهدی��زاده فراز و 
نش��یب بس��یار دارد؛ آن از نش��یبش و این هم از 
فرازش که نثری شاعرانه است و تضاد درونی انسان 

را به شکل و زبان خود بیان کرده است:
»بعض��ی ش��ب ها آنق��در ش��فاف و زالم که 
درونم پیداس��ت و می توانی دریایی را که در قلبم 
جری��ان دارد، ببینی و س��لول هایی که تو را فریاد 
می کنند، دانه  دانه بش��ماری. می توانی روی همه  
اس��تخوان هایم گل سرخ بکاری. می توانی خاصه  
کهکشان را به  تماش��ا بنشینی و گاهی هم آنقدر 
مبه��م و گل آلودم که هیچ کس با من عکس��ی به 
یادگار نمی گیرد و ماه و ستارگان بی اعتنا از کنارم 

رد می شوند«.
نثری که در ادامه می توانست روی همین تضاد، 
طرح و ش��کل و س��اختار کار خود را پیاده کند و 
در کن��ار این تضادها، ش��اعرانگی خود را خاقانه 
بیافریند اما نویس��نده  ما به راه دیگر رفته است! با 

این همه این سطرهای زیبا را در خود دارد: 
»بعضی شب ها آ نقدر شفاف و زالم که درونم  

پیداست«. 
»می توانی روی همه  اس��تخوان هایم گل سرخ 

بکاری«. 
»گاهی آنقدر مبهم و گل آلودم که هیچ کس با 

من عکسی به یادگار نمی گیرد«.
و چند س��طر و جمله  زیبا و ش��اعرانه  دیگر از 
دیگر نثرهای کتاب »چقدر برای عاشق  شدن وقت 

کم است« محمدرضا مهدیزاده:
»من از دش��ت های س��بز ازل آم��ده ام و بوی 

فرشته می دهم«.
»با درختان جوانه می زنم و س��بز می ش��وم، با 
رودها از میان رویاهای��م می گذرم تا به خانه  دریا 
برسم، با جاده ها راه می روم و می دوم، با خورشید 
به آرزوهای ساده  تو می تابم و همه  اینها شکل دیگر 

زندگی است«.
و این هم نثری با تخیلی قدرتمند:

»از اول ت��ا آخر این ج��اده را هزار بار پیمودم، 
ام��ا فقط یک بار به ابرهای خاکس��تری و بار دیگر 
به جنگلی که درختانش خش��ک شده بودند و بار 
سوم به ستاره ای که قلبش را شکسته بود، رسیدم. 

هیچ کدام نشانی تو را نمی دانستند«.

وارش گیان�ی: ب��رای ما »غ��زل«، تنها یک قالب 
ش��عری نیس��ت که دارای مضامی��ن و محتوای 
عاش��قانه باش��د؛ غزل به  نوعی هوی��ت و اصالت 
فرهنگ عاشقانه و مبین عرفان ما است؛ غزلی که 
در دوره های گوناگون فراز و نش��یب هایی داش��ته 
تا اینکه در دوره  مش��روطه، به واسطه  تنی چند از 
شاعران انقابی آن دوره، جایگاه و قالبی برای بیان 
مس��ائل اجتماعی و سیاسی ش��د و از آن پس ما 
شاهد »غزل اجتماعی« هم شدیم؛ نوعی غزل که 
تا امروز ه��م رد پایش را می ت��وان دنبال کرد اما 
این رد پا امروز کمرنگ ش��ده، چرا که در جهتی 
دیگر رشد پیدا کرده است. یعنی ما دیگر معمواً 
غزل های اجتماعی صرف کمتر داریم و اگر داریم، 
آن را خالی از ش��عار و به ش��عر نزدیک تر کرده یا 
با صداهای دیگر هماهنگش کرده ایم؛ غزلی که از 
این دوصدایی کیفیتی دیگر و حالی دیگر می گیرد 
و متفاوت با غزل های دی��روز، نوع دیگری از غزل 
را ارائه و نش��ان می دهد؛ مانند غزل های عاشقانه- 
سیاسی یا عاشقانه- اجتماعی یا عاشقانه- فلسفی 

و...
غزل حتی بعد از جریان و انقاب ادبی نیما که 
همه  قالب های کهن را به س��ایه کشانده بود، کم  و 
بیش پابرجا بود، تا اینکه از زیر س��ایه  خود جریان 
نیمایی و به واس��طه  پش��توانه  عظیمی که داشت، 
دوباره سر برآورد و عنوان »غزل نو« به خود گرفت 
و شاعران بزرگی را به عرصه رساند؛ عنوانی که امروز 
برای خود زیرمجموعه های متعددی پیدا کرده است.

بعد از انقاب نیز شاعران، بیشترین استقبال را از 
غزل نشان دادند و باز در این عرصه شاعران خوبی 

ظهور کرد.
»به��ار خ��واب«، مجموع��ه  غزل��ی اس��ت از 
محمدحس��ین نجفی 32 س��اله ب��ا 22 غزل که 
انتش��ارات حرفه ای شهرس��تان ادب آن را در بهار 

1396 و در 96 صفحه به چاپ رسانده است.
محمدحسین نجفی شاعر شناخته شده ای نیست 
و این خوب است که ناشری خوشنام و مشهور سعی 
در چاپ آثار جوانانی دارد که صاحب اس��تعدادند. 
خوب اس��ت ش��اعران جوان نیز قدر این نعمت را 
بدانند و بدانند که ش��اعران دهه ه��ای 60 و 70 و 
شاید 80 با ناشران س��خاوتمندی روبه رو نبودند و 

کارشان به زحمت چاپ می شد.
دارای  نجف��ی  محمدحس��ین  »بهارخ��واب« 
غزل ه��ای معمواً 6 و 7 و 8 بیتی اس��ت که بدش 

نمی آید در چند غزل وزن های بلند را نیز تجربه کند 
و بیازماید. مضامین و محتوا و مفاهیم غزل های این 
دفتر نیز متنوع است؛ برای عاشورا و شهدای عاشورا 
چند شعر، برای شهدای دفاع مقدس- به طور ویژه یا 
کلی- چند شعر، برای مادر چند شعر و شعرهایی نیز 

برای عید و بهار و باران دارد.
نگاه جزئی نگر شاعر در نخستین  غزل مخاطب 
را جذب می کند؛ ش��اعری که ان��گار قصد ندارد با 
کلیات و کلی گویی مخاطب را خسته کند. او در این 
غزل با جان عاطفی و نگاه عاش��قانه  بی توقع خود، 
ممنون کسی است که با او از سپیده و صبح حرف 
می زند؛ کسی که با او از امید می گوید و مشق های 
شب روزگار را همچون صبح خط می زند. تشبیه ها 
آنقدر صمیمانه و رنگارنگ است که سادگی را نفس 
می کشد. بهتر اس��ت مابقی حرف های این غزل را 

خود بشنوید:
»ممنون دم از سپیده، دم از صبحدم زدی

ممنونم از دمیدن خورشید دم زدی
ممنون که مشق های شب روزگار را
ای صبح در نگاه تو جاری! قلم زدی

ممنونم از تو، از تو که این خاطرات را
در متن بدترین لحظاتم رقم زدی

از پیش من چه زود، چنان رود رد شدی
ممنون که چند ثانیه با من قدم زدی«

ب��ه  گاه  جزئی نگ��ری ش��اعر در غ��زل 
جزئی نگاری هم تبدیل می شود و شاعری با 
ای��ن میزان از نگرش ه��ای ملموس و جزئی، 
می توان��د در ش��عر نیمایی یکی از ش��اعران 
موفق باشد. تازگی نگاه و شادابی زبانش نیز 
مرا بیش��تر به این رای رس��اند که او تنها در 
غزل دارد افاعیل عروضی را تنظیم می کند و 
قافیه ها و ردیف ها را سرجای شان می گذارد، 
در صورت��ی که دارد رهات��ر از این چارچوب 
عم��ل می کند، پس در عمل نیز باید توانایی 
این کار را داش��ته باشد. شاعری که در غزل 
اینگونه در شادابی خود منظم است، بی شک 
در ش��عر نیمایی نظم و انضب��اط دقیق تر و 

بهتری خواهد داشت:

»بی تو در خویشم اگر سر به  هوایم باران!
دلت آیا نگرفته  است برایم باران!

پنجه را قوت آن نیست که این پنجره را
رو به دیدار تو زیبا، بگشایم باران!

نیستم دیگر آن کودک، آن کودک شاد
کودکی کن تو برایم، تو به جایم باران!

آه شرمنده گرفتارم و دیری  است که نیست
فرصتی تا به سراغ تو بیایم باران!
تا در آوار تو آواره ترین باشم من

چه کسی، ها! چه کسی کرده دعایم باران!
آمدی بردی ام از خویش به آن شب، شب دور

می بری با خودت امشب به کجایم باران!
از کدامین شب دیجور نمی دانم کی
تا به امروز نکرده ست رهایم باران«

می بینید که نشانه های دلبستگی خود را به نیما 
در پایان با جمله ای که نیما آن را تکرار کرده است، 

ابراز می دارد: »کدامین شب دیجور«.
س��ادگی و روانی و گاه شوریدگی ناب در ابیات 
اشعار عاشورایی او، توأم با تعریفی که از غزل هایش 

داده ایم، این گونه اشعارش را نیز شنیدنی می کند:
»من کی ام؟ این نوحه خوان، ها! کیس��ت رویارو 

مرا؟
من به خاک و خون کشیدم خویش را یا او مرا؟

از جگرگاه من است این یا از آن دیگری ست؟
ریخته ست این خون سرخ این گونه بر پهلو مرا...«

عاطفه ای پررنگ با تصویرسازی های ساده  رئال و 
واقعی، به عاوه  آن جزئی نگری تقریباً همیشگی اش، 
شاعر را اغلب بی نیاز می کند از تخیات رنگارنگ و 
تصویرس��ازی های تو در تو، چرا که او در اینچنین 

 بودنش موفق است:
»یک  مشت غزل در چمدان سفرم ریخت
مادر که دلش آب شد و پشت سرم ریخت

برگشتم از آنجا و دلم پیش کسی ماند
 با آمدنم اشک، غرور پدرم ریخت
آری همه  شوکت ایاتی یک  مرد

تا گفت »خدا یار تو باشد پسرم« ریخت
آخر چه کسی بود که از اول عمرم

آه این  همه دل، این  همه دل دور و برم 
ریخت؟...«

به نظر من، ش��عرهایی که در وزن های 
جدید س��اخته می ش��وند، در پی فضایی 
تازه اند تا جان اثر را دیگرگونه و تازه کنند 
اما وزن های بلند، دست  و پا گیرند و محل 
حرف های مصنوعی، چرا که ش��اعر برای 
س��اختن یک  مصراع بلند باید بیش از هر 
چیز تمرک��ز خود را روی درس��ت و غلط 
بلندی آنها بگ��ذرد و این جز از راه آگاهانه 
ش��عرگفتن نمی آید. نجفی در وزنی بلند 
آنقدر حواسش جمع وزن و قافیه است که 
»ژالی« را قافیه می کند؛ قافیه ای نامانوس 
که از بس به گوش ناآشناست، نزد مخاطب 
پذیرفتن��ی نخواهد بود؛ قافی��ه ای که باید 
زنگی برای جاافتادگی مطلب باشد، موجب 
پراکندگی مطلب شده است! در واقع شاعر 

ناخوداگاه در پی بیرون رفت از چارچوب وزن و قافیه 
اس��ت که دست به این کار زده اس��ت، چرا که در 
این وزن بلند، هر یک بیت، 2 بیت است و به جای 2 

قافیه، یک قافیه می خواهد.
دومین  نشانه  گرایش ش��اعر به شعر نیمایی از 
همین انتخاب وزن بلند نیز آشکار می شود، چرا که 
او این غزل را بر وزن زیبا و مشهور »افسانه«ی نیما 

ساخته است؛ البته یک بیتش، 2 بیت است! 
اگر چه وزن افس��انه تا حدی از فروتر رفتش در 
کاستی ها کاسته اس��ت اما در هر حال این بلندی 
وزن، اغلب ابیات را سست و مصنوعی و نثری منظوم 

کرده است:
»خسته ام از سکوتی که جاری  است، یاد روزی 

که در خانه بودی
روزگاری که در خانه می خورد، صبح ها شانه بر 

دار قالی
نمره هایم همه افت کرده، دیگر اکنون نپرس از 

من، از بیست
بیست هایی که آن را کسی نیست تا بگوید که 

عالی ا ست، عالی  است
وقتش آیا نشد بازگردی؟ روشنابخش هر خانه، 

مادر!
خانه روشن نخواهد شد آخر، بی تو خورشید! با 

نور ژالی
)ژال��ی همین چراغ هایی اس��ت که ب��ا گاز کار 
می کنند و در قسمت مشعل آن پارچه ای توری مانند 

بسته می شود(.
خواستم پایان حرف را با شعری ناب از شاعر به 
پایان برم، دیدم انگار ش��اعر شعرهای خوبش را در 
ابه ای غزل هایی که تا نیمه  کتاب رس��یده اند، جا 
داده و شعرهای تقریباً خوب و نه چندان خوبش را 
در قسمت دوم دفتر. ناگزیر شعر پشت جلد کتاب را 

می آورم که از نظر من چنان هم...!:
»رسید فصل دعاهای مستجاب از تو

پر از شکوفه شد امشب بهارخواب از تو
تو غنچه های جنونی، من آنکه می گیرد

هزار جام لبالب شراب ناب از تو
تو حسن مطلع نوری که دیده خواهد شد

هر از هزاره فقط لحظه ای شهاب از تو
وضو گرفتی و بعد از تو با پرستوها

نشست و گفت چه با آب و تاب، آب از تو
و بعد گریه و دیدم به آسمان بردند

فرشته های مقرب گل و گاب از تو«.
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یادداشتی بر مجموعه  نثر ادبی »چقدر برای عاشق شدن وقت کم است« اثر محمدرضا مهدیزاده

فرازهای زیبا 
در نشیب های ناشکیبا!

یادگاری نویسی بر اثر هنری
شکوفه های شبانگاه

رضا شیبانی: نام کتاب »شکوفه های شبانگاه« 
است؛ اثر محمدمهدی عبداللهی. در همان روی 
جلد در توصیف اثر نوشته شده است: مجموعه 
»ش��عر  آیینی«. و به همین قناعت نشده و باز 
نوشته اند: »با مقدمه اساتید شعر  آیینی«... این 
همه توصی��ف و توضیح، آیا ب��رای یک کتاب 
شعر گردآوری شده، اضافی نیست؟... آیا اینکه 
)اساتید( شعر  آیینی بر چیزی مقدمه بنویسند، 
بر اعتبار کتاب می افزاید. بگذریم که اساسا کلمه 

)اساتید( غلط دستوری است!
ما این روزها بش��دت در حال ویران کردن 
آثار ماندگار با خط خطی و یادگاری نویس��ی 
هس��تیم. همه مظاهر هنرمان مثل دیوارهای 
مسجد امام در اصفهان است که پر است از جای 
میخ و جاکلیدی، آن هم به رسم یادگاری. صد 
البته اگر یک مجموعه شعر خوب هم گردآوری 
کنیم، باید خط خطی شده اش را تحویل جامعه 

بدهیم. 
در واقع »شکوفه های شبانگاه« مجموعه ای 
است از شعرهای بالنسبه خوب اما اصرار شاعر 
ب��ه ارائه آن در قالبی نامتعارف و پر از مقدمه و 
امضا و یادگاری، بسیار از شأن اثر کاسته است. 
در واقع در فضای توصیه زده ش��عر امروز، این 
گمان برای شاعران پیش آمده است که اثرشان 
نیاز ب��ه تایید بیرونی دارد ک��ه به هیچ عنوان 
پسندیده نیست. این شعر است که باید سخن 

بگوید!
همین رویکرد حاشیه نویسی و توضیح نویسی 
بر شعر در تک تک اشعار مجموعه نیز ادامه پیدا 
کرده اس��ت. شاعر شأن تک تک اشعارش را با 
زبانی روزنامه ای )و نه بیانی شاعرانه و متناسب با 
روح یک مجموعه شعر( در آغاز هر شعر نوشته 
اس��ت. این قطعا در ذه��ن مخاطب به ماهیت 
شاعرانه برداش��ت او از اثر لطمه می زند و او را 
از فاز ش��عری بیرون می افکند. به این عناوین 

نگاهی کنید تا مقصود مرا دریابید:
- در سوگ جان باختگان فاجعه خونبار منا 1
- در سوگ جان باختگان فاجعه خونبار منا2

- ادای دین��ی برای مظلومیت ش��هید بزرگوار 
آیت اه شیخ باقر النمر و محکومیت آل سعود 

ملعون
و.... 

چنانک��ه ماحظه می کنید بار بس��یاری از 
ای��ن جم��ات و گزاره ها را می ت��وان بر دوش 
نامگذاری های ظریفانه گذاشت. چه لزومی دارد 
در عنوان بندی یک شعر وظیفه خود بدانیم که 
آل سعود را هم لعن کنیم. بله آل سعود ملعون 
است اما قرار نیست در مجالی شاعرانه که باید 
به نامگذاری و معرفی اثر اختصاص یابد چنین 
به اطال��ه کام بپردازیم و اثر را فدای س��خن 
خارج از چارچوب شعر کنیم. تازه همه این لعن 
و نفرین ها وظیفه و رسالت شعر است و باید در 

متن شعر به آن پرداخت. 
البته چنانکه گفتم ش��عر این مجموعه به 
خودی خود، بالنس��به راضی کننده اس��ت اما 
ش��اعر یک گرفتاری عم��ده دارد. گرفتاری در 
موضوع! من مخالف شعری نیستم که موضوع 
ویژه داش��ته باش��د اما مخالفم و سرس��ختانه 
نی��ز مخالفم با ش��عری که ب��ه در و دیوار یک 
موضوع خ��اص بخورد و نتواند از منزلگاهی به 
منزلگاه دیگر برسد. این بای خانمان سوز که 
جشنواره ها و نهاد های شعرنشناس به جان شعر 
و شاعری افکنده اند و آن را در حصار مناسبت ها 
و موضوع ه��ا افکنده اند، جنایت در حق ادبیات 
است. مگر شهریار شاعر مسلمان انقابی نبود؟ 
دیوان سال های پایانی عمر او جز برای انقاب 

نیست اما کجا مناسبتی و موضوع زده بود؟
نفس اش��عار آقای عبداللهی البته برای بار 
چندم می گویم که پر بدک نیست. مثا رجعت 

آاله از شعرهای خوب این مجموعه است:
تجسم سفر عشق بی تو آسان نیست

ش��بی به س��ردی شب های س��رد هجران 
نیست

تمام خاطره ها را به باد خواهم داد
اگر چه همدمی امشب شبیه باران نیست

اما نباید از گفتن این نکته اساسی فروگذار 
بود که عبداللهی مانند اغلب ش��اعران معاصر 
طبع��ی گرفت��ار در مضامی��ن تک��راری دارد. 
خاطرات باران، آینه بی غبار، زخم خوردن چشم 
غزل، به تماشا نشستن ستارگان و... همه اینها را 
آنقدر در شعر معاصر شنیده ایم و خوانده ایم که 
دیدن چند بیت از چنین مضامینی کافی است 
که از خواندن و شنیدن شعری منصرف شویم. 

مثا وقتی شاعر می گوید:
غروب ظلمت فرعونیان به سر آمد

هیچ بر ادبیات نیفزوده است و مشغول ارتزاق 
از گنجینه مضمون های قدیمی است. اولین بار 
کس��ی ظلم فرعون را به غروب ظلمت تشبیه 
کرده و هزاران نفر پ��س از او و علی الخصوص 
در سال های اخیر که شعر انقابی رواج دارد، از 
این گنجینه استفاده کرده و تا آخرین قطره آب 
پارچه این مضمون را چکانده اند؛ دیگر لطافتی 
باقی نمانده تا کس��ی از آن حظی ببرد. چنین 
است که باید ش��اعر طرحی نو بزند و سخنی 

تازه بگوید. 

پنجره

رضا خندان

نگاهی به مجموعه  غزل »بهارخواب« محمدحسین نجفی

غزل های جزئی نگر



11 منطقه

جال چراغی*: طی روزهای گذشته تحواتي در گستره منطقه 
غرب آسیا )خاورمیانه( رخ داد که همگی نشان از وجود توطئه ها  
و تبانی هایی شوم علیه فلسطین و محور مقاومت است. به نظر 
مي رسد فاز اجراي مرحله دوم این عملیات در قالب طرح موسوم 
ب��ه »معامله قرن« در واقع از دوم اکتبر که جمال خاش��قجی، 
روزنامه نگار  منتقد عربستان سعودی، وارد کنسولگری عربستان 
سعودی در شهر استانبول ترکیه شد و دیگر از آن خارج نشد، 
کلید خورده باش��د. خاشقجی از آمریکا به لندن رفت و سپس 
از آنجا راهی اس��تانبول شد تا با گرفتن سندی از کنسولگری 
کش��ورش بتواند با زنی ترکیه ای  ازدواج کند. در این باره برخی 
منابع خبری از روزهای نخس��ت ناپدید ش��دن خاشقجی این 
گمانه زني را مطرح کردند که س��ازمان های  جاسوسی آمریکا 
و رژیم صهیونیس��تی از سفر خاشقجی و توطئه طراحی  شده  
علیه او مطلع بوده اند  و حتی رسانه های آمریکایی فاش کردند 
که س��ازمان س��یا فایل های صوتی را در اختیار دارد که در آن 
مقام هاي ارش��د عربستان س��عودی به نیروهای خود دستور 

داده اند  خاشقجی را به قتل برسانند.
بنابرای��ن با توجه به داده های  موج��ود، احتمال بی اطاعی 
سازمان های  امنیتی آمریکایی و صهیونیستی از کلیت این ماجرا 
بعید به نظر می رسد . پس از رسانه ای شدن قتل خاشقجی به 
دست 15 نیروی اطاعاتی و امنیتی عربستان در کنسولگری 
این کش��ور در اس��تانبول، موجي ش��دید از حمات رسانه ای 
علیه عربستان سعودی و خاصه محمد بن سلمان،  ولیعهد این 
کش��ور آغاز شد. به  گونه ای  که وی برای رهایی از این تنگناي 
بی س��ابقه ، به تلویح و به تصریح، از مقامات کشورهاي دیگر از 
جمله مقام هاي ترکیه خواست این موضوع را به نحوي فیصله 
دهند، به طوري که حتی بن سلمان  در کنفرانس سرمایه گذاری  
موس��وم به »داووس صحرا« در ریاض زبان به ستایش از قطر 
گش��ود، کشوري که از س��ال 2017 آن را دشمن خود قلمداد 
کرده و با تش��کیل ائتافی از کش��ورهای عربی آن را به اتهام 
حمایت از تروریس��م تحت محاصره ش��دید قرار داده اس��ت. 
تا جایی که برخی رس��انه های عربی از ناخرس��ندی »محمد 
بن زاید « ولیعهد امارات متحده عربی که الگوی بن س��لمان  در 
طرح هاي سیاس��ي و اقتصادي به شمار  می رود ، از این اظهارات 
بن س��لمان درباره قطر خبر دادند. در این راستا،  روز سه شنبه  
افشاگر اخبار پشت پرده دربار پادشاهی عربستان سعودی که 
در شبکه اجتماعی توئیتر با نام مستعار »مجتهد« به افشاگری 
می پردازد ، فاش کرد بن سلمان،  عادل الجبیر )وزیر امور خارجه( 
را به قطر فرستاده تا با تمیم بن حمد آل ثاني )امیر قطر( دیدار 
و از او بخواهد برای فیصله دادن به پرونده خاشقجی نزد ترکیه 

میانجیگری کند اما قطری ها الجبیر را به 
 صورت  توهین آمی��ز  از فرودگاه بازگردانده 
و پ��س از آن نی��ز بن س��لمان،  خالد بن 
فیص��ل )امیر مکه( را راهی دوحه کرد که 
قطري ها به وی نیز ج��واب منفی دادند . 
بنابراین از یک س��و رجب طیب اردوغان 
با به کارگیری کارآمد رسانه های ترکیه و 
با همگامي شبکه تلویزیوني الجزیره قطر 
و با ارائه اطاع��ات »قطره چکانی« درباره 

قتل خاشقجی، بن سلمان  را بشدت تحت فشار فزاینده قرار داده 
اس��ت و رژیم صهیونیستي نیز البته، این فشارها را مصادره به 
مطلوب مي کند و از سوی دیگر بن سلمان  تحت فشار رسانه های 
جهانی قرار دارد و اهداف و آمال خود را برای تکیه زدن بر تخت 

پادشاهی بر باد  رفته می داند .
در این باره کنش��گری های سیاس��ی اخی��ر مقامات رژیم 
صهیونیستی در منطقه نیز در پیوند با این موضوع شایان ارزیابی 
و توجه اس��ت. تل آویو این روزها از فضاي موجود در سایه قتل 
خاشقجي و تحت فشار قرار گرفتن عربستان سعودي، بخوبی  
بهره برداري مي کند و حتي ای��ن گمانه زني قوت مي گیرد که 
رژیم صهیونیس��تي اگر در قتل خاشقجي دست نداشته باشد، 
دس��ت کم از این طرح بي اطاع نبوده است. به هر حال، اکنون 

دربار عربس��تان بشدت تحت فشار قرار دارد و به نظر مي رسد 
رژیم صهیونیس��تی به  همراه  آمریکا و قدرت های  غربی چون 
انگلیس بر شدت این فشارها علیه عربستان سعودی افزوده اند 
تا در جهت بس��تن پرونده فلسطین و فیصله دادن به موضوع 
تشکیل کشور فلس��طین در چارچوب مرزهاي سال 1967 یا 
طرح معامله قرن بیشترین همکاري را با صهیونیست ها داشته 
باشد. بازگش��ت احمد بن عبدالعزیز ، برادر پادشاه عربستان که 
براي رسیدن به س��مت پادشاهي داراي اولویت است، از لندن 
به ریاض نیز در این بستر قابل ارزیابی است، زیرا این گمانه زنی  
قوت می گیرد  که محور ترامپ، کوش��نر و 
نتانیاهو با همراهی ابی صهیونیس��ت در 
غرب، برادر سلمان بن عبدالعزیز  را از لندن 
به ریاض فرستاده اند تا بن سلمان  و دربار را 
تحت بیشترین فشار ممکن در جهت دادن 
دادن امتیازهاي بیشتر مالي و همراهي براي 
اجرایي کردن طرح معامله قرن قرار دهند تا 
به این ترتیب رژیم صهیونیستي با استفاده 
از فضاي موجود علیه عربس��تان، موضوع 
فلسطین را به طور  کلی و بدون تشکیل کشور مستقل فلسطین 
فیصله دهد و سفر پیاپي مقام هاي این رژیم به کشورهاي عربي 

نیز در این چارچوب قابل ارزیابي و تحلیل است.
Ŷ  اه�داف پی�دا و پنهان س�فر مقامات صهیونیس�ت به 

کشورهای عربی
هدف اصلي سفر چند روز اخیر مقامات رژیم صهیونیستی به 
کشورهای عربی چون عمان، قطر، امارات و بحرین را می توان در 
این چارچوب ارزیابی کرد که این رژیم برای دور زدن ماحظات 
کش��ورهاي عربي درباره تشکیل کشور مستقل فلسطیني به 
پایتختي قدس ش��رقي یا به پایتختي روستاي ابودیس تاش 
می کند . به این معنا که بر اساس طرح صلح عربي، کشورهاي 
عربي زماني اس��رائیل را به رسمیت خواهند شناخت و روابط 

دیپلماتیک ب��ا آن برقرار خواهند کرد که تل آویو با تش��کیل 
کشور مستقل فلسطین به پایتختي قدس شرقي موافقت کند. 
بر اساس طرح معامله قرن رژیم صهیونیستي با همکاري جرد 
کوشنر )مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ( و محمد بن سلمان 
)ولیعهد عربستان س��عودي( قرار اس��ت کش��ور فلسطین به 
پایتختي روستاي ابودیس در اطراف قدس تشکیل شود اما به 
نظر مي رسد برخي کشورهاي عربي راضي به همراهي با تل آویو 
در این باره نیستند یا دست کم ماحظات و خواسته هایي در این 
خصوص دارند. از این رو، رژیم صهیونیستي درصدد است بدون 
اعطای کوچک ترین امتیاز به فلس��طیني ها، کشورهاي عربي 
و حتي بن س��لمان را وادار به همکاري کند. به نظر مي رس��د 
اس��رائیل در این باره با اتخاذ سیاست موسوم به »تحمیل امر 
واقع« )در برابر عمل انجام ش��ده قرار دادن دیگران( خواس��ته 
اس��ت پیش شرط کشورهاي عربي را براي همراهي با آن، تهي 
از مفهوم کند و تأکید و تعمد مقام هاي رژیم صهیونیس��تي بر 
علني کردن سفرهاي خود به چند کشور عربي نیز در این بستر 

قابلیت ارزیابي دارد.
 نتانیاهو تاش مي کند بدون عمل به خواس��ته کشورهاي 
عربي، با س��فر خود و اعضاي کابینه اش به این کشورها آنها را 
در برابر عمل انجام ش��ده قرار دهد و بدین معنا، بدون اعطای 
امتیاز به آنها، روابط دیپلماتیک با این کش��ورها برقرار کند. از 
این رو است که گمانه زني مي شود مقامات رژیم صهیونیستی 
طی روزهای آینده به کش��ورهای دیگر عضو شورای همکاری 
خلیج ف��ارس چون قطر نیز س��فر کنند تا به  نوعی سیاس��ت 
»تحمیل امر واقع« را که سیاست موفق در زمینه شهرک سازي 
و مصادره زمین هاي فلسطیني ها بوده است، در قبال کشورهاي 

عربي منطقه نیز به کار گیرند و به اهداف خود برسند. 
هدف اسرائیل این است تا کشورهاي عربي را در برابر عمل 
انجام شده قرار دهد و آنها نیز به طور رسمي اسرائیل را به رسمیت 
بشناس��ند. در این باره »ایدی کوهین« خبرنگار اسرائیلی که با 

موساد همکاری دارد در صفحه توئیتر خود با انتشار ویدئویی از 
سفر شیمون پرز در سال 1996 به دوحه، از قطری ها خواسته 
است از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر  اسرائیل به گرمی استقبال 
کنند، همان گونه  که پیش از این از ش��یمون پرز، نخست وزیر  
پیشین اسرائیل استقبال کردند. در این چارچوب بود که یوسف 
بن علوی )وزیر خارجه عمان( در کنفرانس امنیتی منامه گفت: 
»شاید زمان آن فرا رسیده است که با اسرائیل )همچون دیگر 
کشورها( رفتار شود. اسرائیل یک کشور حاضر در منطقه است 

و همگ��ی ما این را درک می کنیم «. پیش 
از این نیز روزنامه یدیعوت آحارانوت نوشته 
بود که بحرین در حال انجام گفت وگوهایی  
پنهانی با اس��رائیل با هدف اعام برقراری 
روابط علنی بین 2 ط��رف و فراهم کردن 
مقدمه سفر بنیامین نتانیاهو به منامه است. 
همچنین در این ب��اره مقامات آمریکا 
براي کمک به نتانیاه��و تحرکاتی را آغاز 
کرده اند .  پیش از این منابع صهیونیس��تی 
گ��زارش دادن��د که قرار اس��ت این هفته 
»جیس��ون گرینبات« نماینده آمریکا در 

امور صلح خاورمیانه، عازم تل آویو  ش��ود. بر اساس گزارش های  
منتش��ر شده، هدف از این سفر گفت وگو  درباره مسائل مربوط 
به معامله قرن اعام  ش��ده  است. افزون بر این،  همزمان با سفر 
بنیامی��ن نتانیاهو به عمان، جان بولتون )مش��اور امنیت ملی 
ترامپ( به آذربایجان سفر و با مقامات این کشور گفت وگو  کرد. 
این گمانه زنی  مطرح است که وی با مقام هاي آذربایجان درباره 
ایران و فلس��طین گفت وگو  کرده باشد، بنابراین نکات و اهداف 
مربوط به تحرک مقامات آمریکایی و صهیونیستی در منطقه را 

می توان اینگونه خاصه کرد:
نخس��ت، اس��رائیل با اتخاذ سیاس��ت »تحمیل امر واقع« 
)در عم��ل انجام  ش��ده  قرار دادن دیگران( از موضوع تش��کیل 

کش��ور فلسطین عبور کرده و بدون عمل کردن به پیش شرط  
کش��ورهای عربی برای برقراری رابطه دیپلماتیک و با استفاده 
از ش��رایط کنونی برخی کش��ورها همچون عربستان در حال 
برقراری روابط دیپلماتیک با آنهاست، زیرا عمان یکی از 6 عضو  
شورای همکاری خلیج فارس است که سال هاست به عنوان  یک 
کش��ور میانجی در عرصه منطقه ای  و بین المللی  عمل کرده و 
سفر نتانیاهو به مس��قط در حالی است که اسرائیل و عمان با 
یکدیگر روابط دیپلماتیک ندارند و عمان اسرائیل را به رسمیت 

نمی شناسد .
دوم، تل آویو درصدد ارسال پیام به ریاض و تحت فشار قرار 
دادن عربستان سعودی و به طور  مشخص محمد بن سلمان  است. 
رژیم صهیونیستی تاش می کند  با بهره برداری  از شرایط موجود 
برآمده از قتل خاشقجی، ریاض را تحت فشارهای بیشتری قرار 
دهد تا از ماحظات احتمالي خود درباره تشکیل کشور فلسطین 
به پایتختي قدس شرقي یا حتي روستاي ابودیس چشم پوشي 
کند و براي خروج از تنگناي فشارها با تل آویو همکاري کند. به 
نظر مي رسد ترامپ و جرد کوشنر در این طرح به یاري نتانیاهو 
شتافته اند، زیرا بازگشت احمد بن عبدالعزیز  )برادر سلمان پادشاه 
عربستان( از لندن به ریاض- که براي پادشاهي در اولویت قرار 
دارد- با تضمین هاي آمریکا و انگلیس به معناي اعمال فشار بر 

محمد بن سلمان قلمداد مي شود.
س��وم، نتانیاهو با سفر به عمان در واقع  به  نوعی این پیام را 
مخابره کرد که گذشته از کشورهایی چون امارات، بحرین، قطر، 
عربستان، مصر و اردن حتی عمان به  عنوان  کشوری بی طرف  و 
معتدل از عادی سازی روابط با تل آویو  استقبال می کند و اسرائیل 
در واقع روند علني کردن عادي س��ازي روابط دیپلماتیک را با 

همه کشورهاي عربي آغاز کرده است.
چهارمین نکته درباره س��فر مقام هاي رژیم صهیونیس��تي 
به کش��ورهاي عربي منطقه این اس��ت که این سفرها با هدف 
فراهم کردن بستر برگزاری اجاس ژانویه آینده در واشنگتن با 
حضور 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر و اردن 
انجام شد. احتمال مي رود رژیم صهیونیستي به  عنوان دهمین 
شرکت کننده در کنار آمریکا در این نشست حاضر شود تا درباره 
جزئیات طرح معامله قرن و تش��کیل ائتافي مش��ابه »ناتوي 

عربی« توافق کنند.
پنجمین نکته این است که نتانیاهو با سفر به عمان پیامي 
را به جمهوري اسامي ایران و چه بسا سوریه ارسال کرده باشد، 
زی��را عمان برای هر دو طرف )اس��رائیل و ایران( به  عنوان  یک 
میانجی صادق و قابل اعتماد شناخته می شود ، بنابراین احتمال 
دارد نتانیاهو در آس��تانه اعمال دور جدید 
تحریم هاي آمریکا علیه ایران با مقام هاي 
عمان گفت وگو کرده باشد و پیامي را نیز 

به ایران داده باشد.
شش��مین نکت��ه مي توان��د مرتبط با 
دور جدید تحریم ه��اي آمریکا علیه ایران 
باشد، با این درون مایه که نتانیاهو از عمان 
خواسته است در جهت همراهي تحریم ها 
علیه ایران اقدام کند و روابط تجاري خود با 

جمهوري اسامي ایران را قطع کند.
نکته دیگر درباره س��فر مقام هاي رژیم 
صهیونیستي به کشورهاي دیگر این است که برخي گمانه زني ها 
حاک��ي از ای��ن خواهد بود که این س��فرها براي نجات محمد 
بن س��لمان از تنگن��اي کنوني به  علت قتل خاش��قجي انجام 
می شود. به این معنا که صهیونیست ها تاش مي کنند افکار و 
اذهان عمومي و رسانه ها را از موضوع خاشقجي به موضوع هاي 
دیگ��ر جنجالي منح��رف کنند که این گمانه زن��ي با توجه به 
فرصت طلب بودن صهیونیست ها بعید به نظر مي رسد؛ آنچه از 
صهیونیست ها معروف است؛ این است که از تنگناها و مشکات 
دیگر کشورها براي رس��یدن به اهداف نامشروع خود استفاده 

مي کنند.
*تحلیلگر مسائل سیاسي و رسانه

پویان ش�ریعت: انبوه رس��انه های امروز حوزه خبررس��انی و 
عملیات روانی را به تلفن های همراه نیز گسترش داده اند و به 
عبارت دقیق تر کار به مرحله ای رسیده که دیگر امکان سانسور، 
کنترل انتشار خبر و بسیاری دیگر از مؤلفه ها از دستان دولت ها 
و حاکمیت ها خارج ش��ده است. این مس��أله در کشور ما که 
همواره در معرض تبلیغات و عملیات روانی انبوهی از دشمنان 
قرار داشته و دارد، بسیار خودنمایی می کند و تبدیل به مولد 
بسیاری از معضات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز 
شده اس��ت. در این بین که کنترل منبع معاند انتشاردهنده 
خبر و محتوای ناسالم و دروغی که به دست مخاطب می رسد، 
ممکن نیس��ت، ارتقای سطح آگاهی مخاطب و مصون سازی 
وی حلقه مفقودی است که اگر درباره آن فعالیت های مؤثری 
انجام شود، می تواند در برابر هجمه های مسموم خبری دشمن 
مقاومت کند. در این میان نقش نخبگان، افراد مشهور و مؤثر 
در جامعه نیز بس��یار حائز اهمیت اس��ت که البته این عارضه 
در کش��ور ما در میان این قش��ر هم وجود داش��ته و به عاوه 
اصرار افراد مشهور یا سلبریتی ها به اظهارنظر های غیراصولی 
در حوزه هایی که در آن صاحیت ندارند، مسأله انتشار اخبار 
ناصحیح را تش��دید می کند. یکی از مصادیق روشن این مورد 
در موضوع رامین حسین پناهی تروریست عضو گروهک کومله 
دیده شد که پس از دستگیری با حکم دادگاه به اعدام محکوم 
شد. در این باره حمایت برخی چهره های  مشهور هنری از رامین 
حسین پناهی مؤید گزاره فوق است. موضوع سارو قهرمانی نیز 
یکی دیگر از نمونه های این مس��أله است. سارو قهرمانی هم 
یکی دیگر از اعضای کومله بود که چند ماه قبل از اعدام رامین 
حس��ین پناهی در یک درگیری خیابانی با مأموران امنیتی به 
هاکت رس��ید. بعد از اعام خبر کشته شدن سارو قهرمانی 
شبکه بی بی سی فارسی در یک تماس تلفنی با شخصی که به 
عنوان یکی از اقوام قهرمانی معرفی شد موج خبری جدیدی را 
آغاز کرد. اما با کمی دقت می توان به جعلی بودن این تماس 

تلفنی پی برد          . این ف��رد با وجود اینکه خود را از اقوام نزدیک 
فرد کشته شده معرفی کرد اما بارها نام سارو قهرمانی را اشتباه 
عنوان کرده و او را آس��و و چند بار آش��و خطاب می کند که 
در نهایت با دخالت مجری اشتباه خود را اصاح می کند. این 
موج رسانه ای در حالی ادامه پیدا کرد که چندی بعد از انتشار 
خبر کشته شدن سارو قهرمانی، یکی از چهره  های سرشناس 
با ارس��ال پس��تی در صفحات اجتماعی مدعی می شود سارو 
قهرمانی شهروندی عادی و کارگر رستوران آنها بوده است که 
البته بعد از انتش��ار اسناد و روش��ن شدن حقیقت این فرد از 
موض��ع خود کوتاه آمده و تلویحاً تقصیر را به گردن کس��انی 
می اندازد که اطاع رس��انی درست نکرده  اند. در ادامه جنجال 
رسانه ای پیرامون سارو قهرمانی بسیاری از رسانه ها به نقل از 
خانواده این شخص عنوان می کنند که او در بازداشتگاه  و تحت 
شکنجه جان خود را از دست داده است. با وجود آنکه بسیاری 
از رس��انه ها به نقل از خانواده فرد کشته شده مدعی می شوند 
که هیچ اثری از گلوله در بدن این ش��خص نبوده و ش��کنجه 
عامل مرگ او بوده اس��ت،  رسانه ای دیگر روایتی جدید ارائه 
می کند          ؛ روایتی که  با آنچه تاکنون عنوان شده بود در تناقض 
بوده و بخش   هایی از حقیقت روشن می شود. اعتراف رسانه ها 
به درگیری س��ارو قهرمانی با مام��وران امنیتی هر چند همه 
واقعیت را پوشش نمی دهد اما برای مخاطب سرنخی است که 
به حقیقت ماجرا پی برده و با کمی جست وجو و تعمق در این 
خبرها به اصل موضوع  و واقعیت خبر دست یابد.  مساله ای که 
به عنوان بخشی از سواد رسانه ای محسوب می شود و مخاطب 
بای��د قبل از پذیرش یک خبر یا گزارش با کنار هم قرار دادن 
اطاعات و ارزیابی آن به دور از هوچی گری و شانتاژ رسانه ای 
به آن دست یابد. یکی از فاکتور  های مهم سواد  رسانه ای بررسی 
منبع و رس��انه ای اس��ت که اقدام به انتشار یک خبر می کند          . 
منب��ع و راوی خبر یکی از فاکتور   هایی اس��ت که با بررس��ی 
س��وابق و جریان فکری و سیاس��ی آن می توان به حقیقت یا 

دروغ بودن یک خبر پی برد. مرگ حاتم مرمضی نمونه دیگری 
اس��ت که انتشار خبر آن باعث ایجاد موج رسانه ای و تشویش 
اذهان عمومی ش��د. اما منبع خبر چه کسی بود؟ شخصی به 
نام فیصل مرمضی! فیصل مرمضی، پسر عموی حاتم مرمضی  
یکی از اعضای گروهک تروریستی و ضدایرانی و تجزیه طلب 
است که  در راستای تجزیه ایران و جدا  سازی استان خوزستان 
و ضمیمه کردن آن به یک کش��ور عربی تاش می کنند. این 
جریان تجزیه طلب طی دهه  های گذش��ته کارنامه سیاهی را 
از خود به جا گذاش��ته  اند          .  فیصل مرمضی مرجع و منبع خبر 
کشته ش��دن حاتم مرمضی در زندان بود. فردی  که رسما و 
به صورت کاما آشکار با پرچم جعلی تجزیه      طلبان تصاویری 
را از خود منتش��ر کرده اس��ت. با بررسی ارتباطات منبع خبر 
می توان ابعاد دیگری از فعالیت فیصل مرمضی را نیز مشاهده 
کرد. در شرایطی که انتشار تصاویر وی با پرچم تجزیه      طلبان 
خود گویای ماهیت این عنصر ضد انقاب است با کمی دقت 
می توان به فعالیت و ارتباط وی با شبکه  های سعودی نیز پی 
برد. فیصل همواره به عنوان یکی از کارشناسان ضد ایرانی در 
شبکه  های تلویزیونی عربستان سعودی جایگاه ثابتی داشته و 
به صورت پیوسته در شبکه های وابسته به ریاض و وهابیت در 
راستای تخریب ایران و ایجاد تفرقه میان قومیت ها بویژه مردم 
خوزستان تاش می کند. انتشار خبر عضویت حاتم مرمضی در 
داعش و به هاکت رس��یدن وی در بحران تروریستی سوریه 
باعث ش��د برخی رسانه  های فارس��ی زبان که با ایجاد موجی 
فراگیر به دنبال هدایت افکار عمومی به سوی خبر کذب کشته 
ش��دن مرمضی در زندان  های ایران بودند، مشی خود را تغییر 
داده و ب��ا رها کردن اخبار مربوط به مرمضی س��کوت اختیار 
کنند. اما تغییر خط خبری رسانه های بیگانه نه تنها به اینجا 
ختم نشد بلکه جریان رس��انه ای ضد انقاب با یک چرخش 
ناگهانی اقدام به انتشار عکس  های مرمضی با لباس داعش در 
سوریه کرد. اقدامی که در نوع خود خط بطان بر همه اخبار 

جعلی منتشر شده از سوی آنها بود. این در حالی است که پس 
از افش��ای حقیقت درباره مرمضی کاربران فضای مجازی در 
قبال سکوت و اقدام چرخشی ضد انقاب مطالب جدیدی را با 
هشتگ »مرمضی یک داعشی« در فضای مجازی منتشر کرده 
و با ایجاد موج جدیدی اعتراض خود را به رسانه  های فارسی زبان 
و ضد انقاب و سوءاستفاده آنها از عدم آگاهی مخاطب اعام 
کردند. یکی از فاکتور  های سواد رسانه ای سنجش اعتبار راوی و 
منبع خبر است که در این نمونه به فیصل مرمضی اشاره شد. 
وابستگی وی به شبکه ها و جریان  های سلفی وهابی  و حضور 
مداوم او در تلویزیون  های سعودی  به عنوان منبع، خود بیانگر 
این حقیقت است که عضویت حاتم مرمضی با توجه به جریان 

فکری و سوابق  این شخص امری عادی تلقی می شود.
آنچه مس��لم است رس��انه  های وابس��ته به سرویس  های 
اطاعاتی خارجی و بویژه رسانه  های فارسی زبان مخالف ایران 
طبق مشی اباغی از سوی کارفرمای خود، همچنان در آینده 
نیز اقدام به ش��انتاژ رسانه ای و جوسازی خواهند کرد اما مهم 
این است که جامعه با تجربه و آگاهی کامل نسبت به ماهیت 
این رس��انه ها و اهداف پش��ت پرده آنها، مرعوب سناریو  سازی 
سرویس  های امنیتی نشده و با باا بردن سطح سواد رسانه ای 
جامعه  در برابر اهداف این رسانه ها که ایجاد التهاب و تشنج در 

جامعه و افکار عمومی است، ایمن      تر عمل کرده و تاثیرپذیری 
از این رسانه ها را به حداقل برسانند. مهم     ترین فاکتور  های سواد 
رسانه ای را که مخاطب باید به آن توجه کند، می توان در چند 
بند خاصه کرد. شاخص   هایی که هر کدام به تنهایی می تواند 
همچون پادزهری در قبال ویروس مهندسی افکار عمومی عمل 

کرده و توان هدایت را از دشمن بگیرد. 
الف- یک پیام رسانه از کجا و چه منبعی ارسال می شود؟ 

ب- رس��انه ای که اقدام به انتش��ار یک پیام می کند از کجا و 
چگونه تامین مالی می شود؟

ج- برخ��ورد یک رس��انه با ی��ک خبر صرفا خبری اس��ت یا 
سلسله وار به یک موضوع می پردازد؟ 

د- چرا یک رسانه با حجم عظیم هزینه  های مالی زمان زیادی 
را به یک موضوع اختصاص می دهد؟

اینها مواردی اس��ت که تفکر و تحقیق در هر کدام از آنها 
می تواند مخاطب را به سرمنش��أ تغذیه یک رس��انه رسانده و 
در نهایت می تواند ماهیت اغلب اخبار منتش��ر شده از سوی 
رسانه  های ضد انقاب را افشا کند. اگر نگاهی کوتاه به اقدامات 
و عملیات روانی دشمن در این بستر داشته باشیم به روشنی 
می توان به چگونگی سوءاستفاده دشمن از این نقاط علیه مردم 

و کشور ایران پی برد. 
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اجراي فاز دوم »معامله قرن« با بهره برداري اسرائیل از پرونده خاشقجي

توافق پنهان

چگونگی عملیات روانی دشمن در خأ ناآگاهی مخاطب 
رسانه  ابزار اقدام علیه امنیت ملی

بر اس�اس ط�رح معامله ق�رن رژیم 
ب�ا هم�کاري ج�رد  صهیونیس�تي 
کوشنر )مشاور ارش�د و داماد دونالد 
ترامپ( و محمد بن س�لمان)ولیعهد 
عربستان س�عودي( ق�رار اس�ت که 
کشور فلسطین به پایتختي روستاي 
ابودیس در اطراف قدس تشکیل شود

اس�رائیل با اتخاذ سیاست موسوم به 
»تحمیل ام�ر واق�ع« )در برابر عمل 
انج�ام ش�ده ق�رار دادن دیگ�ران( 
خواسته است پیش شرط کشورهاي 
عربي را ب�راي همراهي با آن، تهي از 
مفهوم کند و تأکید و تعمد مقام هاي 
رژیم صهیونیس�تي ب�ر علني کردن 
س�فرهاي خود به چند کشور عربي 

نیز در این بستر قابلیت ارزیابي دارد
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در کنار پایتخت، کهن ش��هری به ن��ام دماوند 
وج��ود دارد که به جهت آب وهوای مس��اعد مورد 
توجه شهرنشینان واقع ش��ده و برخی افراد به هر 
قیمتی با یک کلنگ و چند کیسه سیمان اقدام به 
ساخت وساز در آن می کنند؛ هر کلنگی که به زمین 
می خورد، زخمی است بر پیکر دماوند که نیازمند 
التیام از سوی مسؤوان است. به گزارش فارس، این 
روزها با گرفتاری ها و دل مشغولی هایی که در زندگی 
شهرنشینان وجود دارد، داشتن کلبه و سرپناهی که 
بتواند فرد را برای ساعاتی از زندگی ماشینی و پر از 
دود و ترافیک کانشهرها دور کند جزو خواسته های 
اکثر افراد است. مسلماً ذهن هر خواننده ای با تصور 
مناظر بکر، زیب��ا و خوش آب وهوای دماوند به این 
سمت س��وق می یابد که سری به این منطقه بزند 
و با یک حساب سرانگشتی بتواند قطعه زمینی در 
این بهش��ت زیبا خریداری کند اما موضوع تنها به 
خرید زمین ختم نمی ش��ود. شهرستان دماوند از 
آن دس��ت مناطقی است که با توجه به آب وهوای 
مساعد و نزدیکی به پایتخت، نقطه هدف بسیاری 
از افراد بویژه س��اکنان کانشهرها شده و می توان 
گفت مورد هجوم ساخت وساز قرار گرفته است. با 
توجه به مطالعات انجام شده، شهرستان دماوند از 
لحاظ ساخت وساز مورد هجمه قرار گرفته و به دلیل 
همین ساخت وس��ازهایی که س��یر غیرمجاز را در 
پیش گرفته، این شهرستان با بحران بی آبی ناشی 
از حفر چاه مواجه ش��ده اس��ت که می توان گفت 
آس��یب ناشی از این ساخت وسازها بسیار بیشتر از 

عواید آن است. 
Ŷ  بیماری ساخت وساز غیرمجاز به جان دماوند

افتاده است
مجید صف��ری، فرماندار شهرس��تان دماوند از 
ساخت وس��از غیرمجاز به عن��وان یک بیماری که 
به جان این شهرس��تان افتاده نام برده و می گوید: 
ساخت وساز غیرمجاز و تفکیک اراضی کشاورزی و 
باغ��ات، دماوند را نابود می کن��د، از این رو به همه 
دستگاه های متولی تأکید می شود تمام توان خود را 
برای جلوگیری از این معضل به کار گیرند. فرماندار 
دماوند نگاه خود به این شهرس��تان را توسعه این 
شهرستان، کشاورزی و گردشگری آن عنوان کرد و 
اظهار داشت که مطالعات 30 نقطه گردشگری در 
این باره به پایان رسیده است. بنا به گفته صفری، 

دماوند با توجه به موقعیتی که دارد از نظر وسعت 
سرزمینی سومین شهرستان و از نظر جمعیت رتبه 
سیزدهم را در استان تهران دارد اما به دلیل موقعیت 
جغرافیایی نگاه ویژه ای به این شهرستان وجود دارد. 

مهاجرت به شهرس��تان دماوند موضوعی مشهود 
اس��ت، به طوری که بر اس��اس سرش��ماری سال 
95، رش��د بعد خانوار در این شهرس��تان 3 درصد 
و متوسط رش��د جمعیت 4/5 درصد بوده که این 

ام��ر به معنای مهاجرپذیر بودن و به تبع آن ایجاد 
نقاط بحرانی است. به عبارتی، مهاجرپذیری باعث 
ش��ده ساخت وساز در دماوند به یک فاجعه تبدیل 
و از لحاظ مصرف آب دچار معضل ش��ود. بر اساس 
اظهارات فرماندار این شهرس��تان، عمق چاه ها به 
بیش از 80 متر رسیده است، در حالی که باغ شهر 
بودن دماوند باید حفظ می ش��د. البته در این میان 
در کنار ساخت وسازهای غیرمجاز، تخریب آنها نیز 
توس��ط نهادهای مربوطه انجام می شود اما به نظر 
می رس��د جلوگیری از ساخت وساز بسیار مؤثرتر و 

معقول تر از تخریب است. 
در این باره حس��ن ابراهیمی بس��ابی، دادستان 
عموم��ی و انقاب اس��امی شهرس��تان دماوند از 
تخریب 670 مورد ساخت وساز غیرمجاز از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون در این شهرس��تان خبر داد. 
وی همچنین اش��اره ای به تخری��ب 30 هکتار از 
ساخت وسازهای غیرمجاز در مهرماه سال جاری در 
منطقه وادان دماوند که در این راستا 2 شهرک به 
70 واحد غیرمجاز تقسیم شده بود داشت و گفت: 
مطمئن��اً جلوگیری از ساخت وس��ازهای غیرمجاز 
یکی از سیاس��ت ها در این شهرس��تان است و به 
طور قاطع و جدی با عوامل و متخلفان آن برخورد 
می شود. عاوه بر این متأسفانه پدیده زمین خواری 
نیز از مواردی اس��ت که ه��ر از گاهی به وضوح در 
شهرستان دماوند قابل مشاهده است؛ زمین هایی 
دولتی که مورد سوء استفاده سرمایه گذاران بخش 
خصوصی قرار می گیرد و در نهایت به ساخت وساز 

غیرمجاز ختم می شود. 
نعم��ت اه ترک��ی، رئی��س س��ازمان مدیریت 
و برنامه ری��زی اس��تان تهران هم در نشس��تی به 
سوءاستفاده بخش خصوصی از زمین 700 هکتاری 
در این شهرستان اش��اره و عنوان کرد: در حاشیه 
جاده تهران-فیروزکوه، دولت زمینی با تسهیات 
اعتب��اری به بخش خصوص��ی داد اما ای��ن فرد با 
انجام خیابان کشی زمین را به شهرک هشت بهشت 
تبدیل کرد و تنها چیزی که در آن دیده نمی شود 
گوش��ه ای از بهش��ت اس��ت. وی از این کار تحت  
عنوان زمین خ��واری قانونی نام برد و افزود: زمینی 
را که خودمان به اسم سرمایه گذاری واگذار کردیم 
شهرک درست کردند و نگهبانی برای آن گذاشته اند 
تا کسی وارد نشود که این موارد باعث تأسف است. 

زمین های دولتی که مورد سوء استفاده سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار می گیرد!

ساخت 15 هزار بنای غیرمجاز در دماوند

نما
ساخت بناهای غیرمجاز بدون رعایت مقررات 

محمدجواد حشمتی مهذب، معاون قضایی دادستان کل کشور در سفری که تیرماه سال جاری به شهرستان 
دماوند داش�ت از س�اخت 15 هزار بنای غیرمجاز بدون رعایت مقررات در این شهرستان خبر داد و گفت: 
دماوند به دلیل آب وهوای مس�اعد و نزدیکی به تهران با هجوم ساخت وسازهای غیرمجاز مواجه است. بر 
اساس آمار، سال 96 بالغ بر 1500 بنای غیرمجاز در دماوند قلع و قمع و تخریب شد اما همان طور که پیش تر 
بیان شد، متولیان امر باید از لحظه ای که نخستین کلنگ به زمین می خورد، ورود کنند تا پس از ساخت به 
دنبال رسیدگی و تخریب نباشند، چرا که عاوه بر نیروی انسانی حجم بسیاری از سرمایه و تولیدات نیز هدر 
می رود. از یک سو حفر چاه های غیرمجاز به منظور دسترسی به آب شرب با ایجاد مشکل برای تأمین آب 
ساکنان دائمی و از سوی دیگر تاش برای دریافت انشعابات غیرمجاز گاز و برق، همه و همه فقط برای مصرف 
افراد خوش نشین نه تنها کمک کننده نیست، بلکه عاوه بر سایر موارد، حجم وسیعی از ترافیک و آلودگی 
را در روزهای پایانی هفته برای شهرستان دماوند به ارمغان می آورد و به این معناست که ساخت وسازهای 
غیرمجاز نه تنها دردی از شهرستان دماوند دوا نمی کند، بلکه زخمی نیز بر پیکر آن می افزاید که درمانش 
دش�وار خواهد بود؛ این در حالی اس�ت که همه می دانیم »پیش�گیری بهتر از درمان است«. در این زمینه 
زحمات و تاش  نهادها و دستگاه های متولی را نمی توان نادیده گرفت اما مسلماً عدم اجرای درست قانون در 
زمینه ساخت وساز ما را با حجم وسیعی از بناهای غیرمجاز و تبعات ناشی از آن روبه رو می کند. یقیناً نظارت 
دقیق تر برخی مسؤوان درباره حفظ اراضی بسیار حائز اهمیت است و هرگونه قصور در این زمینه تخلف 
محسوب می شود که نتیجه آن تشکیل پرونده و رسیدگی توسط مقامات قضایی است. این موضوع که چه 
میزان از بناها و دیوارکشی های غیرمجاز در شهرستان دماوند تخریب شده حائز اهمیت است اما مهم تر آن 
است که ببینیم مسؤوان این شهرستان تا چه میزان هوشیار بوده و از انجام ساخت وسازهای غیرمجاز در 

ابتدای کار جلوگیری کرده اند، چرا که مسؤوان چشم و گوش و امین مردم هستند. 

ادامه از صفحه اول
تفاوت کلیدی ترامپ و کلینتون 
و تاثیر آن بر نحوه کنش آمریکا در قبال ایران در این 
بوده اس��ت که ترامپ در مقایس��ه با کلینتون »چهره 
عریان ش��ده ای« از آمریکا را به نمایش می گذاشت و 
ش��اید همین موضوع تنها مزی��ت ترامپ بر کلینتون 
نه تنها برای ایران بلکه برای بس��یاری از کشورها بوده 
اس��ت. پیش بینی می شد سیاس��ت ورزی وحشیانه تر 
او بی��ش از هر زمان دیگری ب��ه اعتبارزدایی از آمریکا 
در سطح جهان بینجامد. در مقابل، پیروزی کلینتون 
بدون تردید می توانس��ت موجب افزایش نرم فشارها 
علیه ایران)و روسیه( شود؛ کما اینکه در طول 37 سال 
بعد از پیروزی انقاب نیز همواره شدیدترین تحریم ها 
علیه ایران در دوره دموکرات ها رقم خورده اس��ت. به 
عنوان مثال می توان به تحریم  های داماتو در دوره بیل 
کلینتون و تحریم های اقتصادی موسوم به فلج کننده 
زمان اوباما اشاره کرد. عاوه بر پیش بینی های داخلی، 
»یوهان گالتونگ« جامعه شناس مش��هور نروژی که 
س��ابقه پیش بینی ح��وادث مهمی نظیر »فروپاش��ی 
شوروی« و »11 سپتامبر« را در کارنامه دارد نیز قبل 
از انتخ��اب ترامپ در مصاحبه با نش��ریه »مادربورد« 
پیش بینی کرده ب��ود »انتخاب ترام��پ روند کاهش 
قدرت آمریکا را تس��ریع خواهد کرد«. 22 ماهی که از 
دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ می گذرد، نشان 
می دهد این پیش بینی درس��ت از آب درآمده و سبک 
سیاست ورزی و منش اخاقی دونالد ترامپ به عنوان 
نماینده تمام عیار ایاات متحده، این کشور را در جهان 
منزوی کرده است؛ شرایطی که با فساد اخاقی، مسائل 
اقتصادی و مالیاتی، دیکتاتوری او در دولت فدرال و کاخ 
سفید)که منجر به اخراج و استعفای 20 نفر از معاونان 
و مش��اوران او طی 22 ماه از آغاز ریاست جمهوری او 
ش��ده(، عدم ثبات نظر در مس��ائل مختلف داخلی و 
توافق��ات بین المللی و درنهایت خ��روج یک طرفه از 
معاه��دات بین المللی نظیر برجام، توافقنامه پاریس و 
نقض قطعنامه 2231 و قوانین تجارت جهانی، به وجود 
آمده است. البته روند کاهش افول قدرت ایاات متحده 
در حوزه نرم)رسانه ای و فرهنگی(، نیمه سخت)مالی و 
اقتصادی( و س��خت )نظامی( مح��دود به دوره ترامپ 
نیست و می توان شدت این افول را از زمان جرج بوش 
و شکس��ت حمله نظامی آمریکا به عراق و افغانستان 
و شکست سیاس��ت های این کشور با ایجاد داعش در 
غرب آسیا و در مقابل جبهه مقاومت با وجود هزینه 7 
هزار میلیارد داری، احساس کرد. افول و زوال قدرت 
و هیمنه آمریکا نسبت به 4 دهه گذشته بخش مهمی 
از بیانات شنبه رهبر معظم انقاب در دیدار دانشجویان 
و دانش آم��وزان نیز بود. کاهش توان اقناع و قبواندن 
نظ��ر خود به دیگر کش��ورها که ژوزف ن��ای از آن به 

عنوان »قدرت نرم« ی��اد می کند و همچنین کاهش 
اعتماد کشورها )اعم از کشورهای غرب اروپا به عنوان 
همراهان همیش��گی سیاست های آمریکا و همچنین 
چین، روسیه، آمریکای اتین و آفریقا( واقعیتی است 
که هم مش��اوران مقامات آمریکای��ی و هم تحقیقات 
اندیشکده های این کشور و هم نتایج نظرسنجی های 
معتبر ب��ر آن صحه می گذارد. چن��دی پیش بود که 
»ریچارد نفیو«، معم��ار تحریم های آمریکا علیه ایران 
در زمان اوباما درباره لزوم تغییر اس��تراتژی تحریم ها 
به دلیل عدم همراهی س��ایر کشورها با سیاست های 
تحریمی آمریکا در دانشگاه کلمبیا سخنرانی کرد. این 
وضعیت درباره راهبردهای نظامی آمریکا در سال های 
گذشته از جمله در قبال سوریه نیز صادق بوده است. 
بنا بر نظرات »یوهان گالتونگ« هر دو نش��انه سقوط 
آمریکا از جایگاه ابرقدرتی، یعنی انزوای آمریکا در قبال 
دوستان و متحدان همیشگی و همچنین تنهایی ایاات 
متحده جهت پیش��برد اهداف نظامی خود، هم اکنون 
رقم خورده اس��ت. اخیرا نیز گاردین با انتش��ار نتایج 
نظرس��نجی موسس��ه معتبر گالوپ از کاهش اعتماد 
جامعه جهانی متشکل از 134 کشور نسبت به دولت 
آمریکا خبر داد. بر اساس این نظرسنجی که اوایل سال 
2018 میادی انجام ش��ده، در دوره ترامپ فقط 30 
درصد از جامعه آماری متش��کل از مردم 134 کشور 
جهان نظر مطلوبی نسبت به آمریکا دارند که این میزان 
18 درصد کمتر از زمان باراک اوباما و پایین ترین میزان 
اعتماد از زمان جنگ دوم جهانی )آغاز سلطه گری این 
کشور( است. در 65 کشور از 134 کشور جامعه آماری، 
م��ردم دنیا، آمریکا را دیگر به عنوان اصلی ترین قدرت 
جهان قبول ندارند. ضمن اینکه همین چند هفته پیش 
بود که »فرانسیس فوکویاما« تئوریسین نظریه »پایان 
تاریخ« که در دهه 90 و پس از فروپاش��ی ش��وروی، 
لیبرالیس��م را نقطه پایانی تکامل ایدئولوژیک بش��ر و 
جهانی ش��دن اندیشه لیبرال- دموکراسی را به عنوان 
آخرین نوع حکومت بشری قلمداد می کرد، در مصاحبه 
با نشریه »نیواستیت من« با اذعان به شکست لیبرال- 
دموکراسی و نئولیبرالیسم، گفته بود: »سوسیالیسم باید 
برگردد«. ع��اوه بر این آمریکا در بعد اقتصادی نیز با 
بحران جدی روبه رو اس��ت و بدهی ملی این کشور در 
س��ال 2018 رکورد 20 تریلیون دار را رد کرد. به هر 
حال واقعیت های جهانی نشان از افول قدرت آمریکا در 
همه ابعاد سخت، نیمه سخت و نرم دارد. آنچه در این 
راستا اهمیت می یابد، مطابق آنچه رهبر معظم انقاب 
فرمودند، اوا حفظ روحیه مقاومت و ثانیا تاش برای 
علنی کردن شکس��ت ها و روند افول استکبار جهانی 
است که س��عی دارد در یک جنگ رسانه ای شکست 
خود را پیروزی و پیروزی جمهوری اسامی را شکست 

جلوه دهد.

ادامه از صفحه اول
... یک��ی از ش��اخصه های حرکت انقابی 
مردم ایران در بهمن 57 باش��د. اکنون پس از گذشت 4 دهه، 
ایران به عنوان یک الگوی موفق »مقاومت« شناخته می شود. 
از س��وی دیگر با وجود توفیق نسبی جریان حامی مقاومت در 
تحقق اهداف خود، جریان دومی هم در س��طح نخبگان و هم 
در میان توده های مردم به سازش با آنچه »قدرت های جهانی« 
می نامد، اعتقاد دارد. چالش میان »نظریه مقاومت« و »نظریه 
س��ازش )تعامل(«، از پیش از انقاب وجود داش��ته و با شدت 
و ضعف تداوم یافته اس��ت. به نظر می رس��د با توجه به تجربه 
انباشته ش��ده این س��ال ها و بویژه »جوانمرگ« شدن برجام، 
امکان بیشتری برای تبیین »نظریه مقاومت« وجود دارد که باید 
توسط نخبگان پیگیری شود. به صورت خاصه می توان چند 

محور اساسی برای نظریه مقاومت مطرح کرد.
1- چارچ��وب گفتمانی نظریه مقاومت مبتن��ی بر »منطق و 
عقانیت انقابی« است؛ درست نقطه مقابل »منطق و عقانیت 
ابزاری و مادی« که سازش با غرب را تئوریزه می کند. نباید اجازه 
داد عده ای با شعار »عقانیت«، باور های انقابی و انگیزه مقاومت 
را استحاله کنند. تجربه برجام نشان داد تعامل منفعانه با غرب 

در بلندمدت مصداق بارز بی عقلی است.
2- نمی توان منکر این واقعیت شد که »مقاومت« هزینه دارد اما 
باید پذیرفت در بلندمدت، هزینه سازش از مقاومت بیشتر است 
که مرور مصادیق آن قبل و بعد از انقاب اسامی کار سختی 
نیس��ت. به همین ترتیب می توان ادعا کرد منافع »مقاومت« 

تضمین شده و منافع »سازش«، غیرواقعی و مقطعی است.
3- در »نظریه مقاوم��ت«، دولت ها و ملت ها باید در تعامات 
جهان��ی نقش فعاانه ایفا کنند. یک��ی از مصادیق ایفای نقش 
فعاانه ب��ه چالش کش��یدن دولت های جنایتکار در س��طح 
جهان و ایجاد »جبهه جهانی مقاومت« اس��ت. باید از مواجهه 
منفعانه خودداری کرد و اصطاحا همواره »باید توپ در زمین 
حریف باشد«. ایستادن در جایگاه پرسشگری و مطالبه گری از 
دولت ه��ای غربی به جای تاش برای پاس��خ دادن به اتهامات 
غیرواقعی آنها، باید دس��تور کار دس��تگاه دیپلماسی، فضای 
رسانه ای و مجموعه های مردمی باشد. در مقابل، جریان حامی 
سازش، همواره خود را در جایگاه پاسخگویی نسبت به اتهامات 

وارده از س��وی دولت های متخاصم می بیند؛ رویکردی که در 
نهایت به پرداخت هزینه های کان و عدم دریافت منافع واقعی 

منجر می شود.
4- در نظری��ه مقاوم��ت، مواجه��ه ب��ا قدرت ه��ا مبتن��ی بر 
»تهدیدزدایی« است، در حالی که حامیان سازش »تنش زدایی« 
را تبلیغ می کنند؛ سیاستی که همواره به ضد خود تبدیل خواهد 
شد. وقتی سیاست اعامی کشور »تنش زدایی« باشد، ناخودآگاه 
دشمن را تحریک می کند برای گرفتن امتیازات بیشتر از شما، 
بر تنش ها بیفزاید. در نظریه مقاومت مساله اساسی تهدیدزدایی 

و کمتر کردن نقاط آسیب جدی است.
5- راهکار همیشگی جریان حامی سازش برای رفع مشکات 

کش��ور، »تقلیل گرایی در آرمان ها« و عقب نشستن از حقوق 
قانونی و مش��روع برای کس��ب رضایت و تعامل با غرب است. 
س��ازش نوعی »ارتجاع« در آرمان هاست. در مقابل اما راهکار 
»نظریه مقاومت« برای رفع مش��کات کش��ور، »بازتعریف« 
و »بازس��ازی« نهادها، رویه ها و قوانین برای حرکت پرشتاب 
به س��مت آرمان ها، با تکیه بر ظرفیت ه��ای درونی، کارآمدی 
و اس��تحکام داخلی اس��ت. »درون زایی و برونگرایی« یکی از 
ش��اخصه های اساسی »نظریه مقاومت« اس��ت که منافع آن 
تضمین شده و نمونه های موفق آن در طول تاریخ قابل مشاهده 
است. نوسازی نظام ضمن پایبندی به حاکمیت، درست نقطه 
مقاب��ل تفکر ارتجاع در آرمان ه��ا برای نیل به اهداف مقطعی 

است.
* دبیر تشکیات اتحادیه انجمن های اسامی دانشجویان مستقل

درآمدی بر »نظریه مقاومت« دیدگاه

نگاه
آمریکا در مسیر سقوط آزاد
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کتاب

آغاز پخش »مینو« از سوم آذر 
در شبکه یک سیما

س��ریال تلویزیون��ی »مینو« 
امیرمهدی  ب��ه کارگردان��ی 
از س��وم آذرماه  پوروزی��ری 
هر ش��ب روی آنتن ش��بکه 
 ی��ک م��ی رود. به گ��زارش 
»وط��ن ام��روز«، تازه ترین محصول س��ریال 
س��ازمان هنری- رس��انه ای اوج با نام »مینو« 
از ش��نبه 3 آذر هر ش��ب از شبکه یک سیما 
پخش خواهد شد. سریال 27 قسمتی »مینو« 
در بوس��تان وایت، آبادان، خرمشهر، شهرک 
سینمایی دفاع مقدس و شهرک سینمایی غزالی 
تصویربرداری شده و با پایان یافتن مراحل فنی 
آماده نمایش از رس��انه ملی است. »مینو« به 
کارگردانی امیرمهدی پوروزیری و تهیه کنندگی 
مه��دی همایونف��ر، روایتی از عاش��قانه ای در 
تابس��تان و پاییز در زمان آغاز جنگ تحمیلی 
است که داستان آن در ماه های منتهی به اشغال 
خرمش��هر می گذرد. عباس غزالی، س��یاوش 
طهمورث، محمود پاک نیت، پروانه معصومی، 
سلمان فرخنده، مهدیه نس��اج، مالک سراج و 
ش��یوا ابراهیمی برخی بازیگران این مجموعه 

تلویزیونی هستند. 

شاگرد آیت اه جوادی آملی 
به »شوکران« می آید

حجت ااس��ام دکتر حمید 
ش��ورای  عض��و  پارس��انیا، 
فرهنگ��ی  انق��اب  عال��ی 
برجس��ته  ش��اگردان  از  و 
میهمان  جوادی آملی،  آیت اه 
 چهاردهمین برنامه »شوکران« است. به گزارش 
»وطن ام��روز«، چهاردهمین قس��مت برنامه 
تلویزیون��ی »ش��وکران« پ��س از ی��ک هفته 
تعطیل��ی به دلیل همزمانی با ایام س��وگواری 
اربعین حس��ینی، دوش��نبه ۱۴ آبان با حضور 
حجت ااس��ام دکتر حمید پارس��انیا، رئیس 
شورای حوزوی شورای عالی انقاب فرهنگی از 
شبکه ۴ سیما پخش می شود. پارسانیا متولد 
۱337 در مش��هد، متفکر و نظریه پرداز فلسفه 
علوم اجتماعی، استاد علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی 
و از برجسته ترین شاگردان آیت اه جوادی آملی 
است. از تألیفات وی می توان »علم و فلسفه«، 
»حقیقت و دموکراسی«، »سکواریسم، مبانی 
معرفتی و س��یمای اجتماعی سکواریس��م و 
معنوی��ت«، »جامعه شناس��ی معرفت و علم«، 
»پلورالیسم: زمینه های عقیدتی و اجتماعی«، 
»هفت موج اصاحات: نسبت تئوری و عمل«، 
»هستی و هبوط« و »عرفان و سیاست« را نام 
برد. »شوکران« محصول مشترک حوزه هنری 
و ش��بکه ۴ سیما به تهیه کنندگی علی قربانی 
است که دوشنبه ها حوالی ساعت 2۱ روی آنتن 
می رود و بازپخش آن نیز روزهای سه شنبه ۱٠ 

صبح و جمعه ساعت  ۱۴ است.

توضیح انتشارات جمکران درباره 
عرضه کتاب های »صادق هدایت«

محمد حسنی، مدیر انتشارات 
کتاب جمکران درباره چرایی 
عرض��ه آثار ص��ادق هدایت 
در غرف��ه این انتش��ارات در 
نمایش��گاه کت��اب اس��تانی 
اصفه��ان توضیحات��ی داد. به گ��زارش فارس، 
محمد حسنی، مدیر انتشارات کتاب جمکران 
درباره عرضه کتاب های »ص��ادق هدایت« در 
غرفه این انتشارات در نمایشگاه استانی اصفهان 
اظهار داشت: مجموعه انتشارات کتاب جمکران 
در حال شکل گیری و رش��د است و البته این 
ش��کل گیری با تعداد نیروی اندک��ی در حال 
اجراست، در واقع با ستاد کوچکی امور مربوط 
به انتش��ارات را پیگیر هس��تیم. در این مسیر 
برخی از امور را برون س��پاری کردیم، البته نه 
تمام نمایشگاه ها، بلکه در تعدادی از نمایشگاه ها 
به صورت نمایندگی حاضر می شویم و نمایشگاه 
مهمی چون نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را 
رأسا شرکت می کنیم. در برخی نمایشگاه های 
کتاب اس��تانی به این دلیل که نیروی چندانی 
نداریم، فردی را به نمایندگی از انتش��ارات که 
او را معتبر می دانیم معرفی کرده و این فرد آثار 
ما را عرضه می کند. البته او شناخته شده است 
اما در نمایش��گاه کتاب استانی اصفهان که در 
حال برگزاری اس��ت ظاهرا فردی که کار را به 
او سپرده بودیم و البته سابقه همکاری با ناشران 
معتبری را داش��ت، بیمار شده و به جای خود، 
کار را به فرد دیگری س��پرده ب��ود که او نیز با 
شیطنت آثار صادق هدایت را در غرفه جمکران 
عرضه کرد. انگیزه این فرد هنوز مشخص نیست 
اما برای ساعاتی کتاب های این نویسنده در کنار 
س��ایر کتاب های جمکران در قفس��ه ها چیده 
ش��د، در حالی که هر فرد کم اطاعی می داند 
انتش��ارات مذهبی و انقابی ب��ا صادق هدایت 
سنخیتی ندارد. دوستان انتشارات پس از بروز 

این شیطنت به سرعت مساله را حل کردند.

»تاریخ مستطاب آمریکا«
 چاپ دوازدهمی شد

چاپ دوازدهم کتاب پرفروش 
تاریخ مس��تطاب در آس��تانه 
۱3 آبان توس��ط نشر شهید 
کاظم��ی روانه بازار ش��د. به 
گ��زارش »وطن امروز« کتاب 
»تاریخ مس��تطاب آمریکا« در 3 س��رفصل با 
موضوعات تأس��یس آمریکا و فض��ای داخلی 
آن، سیاس��ت های آمریکا در عرصه بین المللی 
و سیاس��ت های آمریکا در قبال ایران، با زبانی 
طنز به قل��م دکتر صادق کوش��کی به همراه 
کاریکاتورهای��ی از مازیار بیژنی به روایت تاریخ 
آمریکا می پردازد. در تولید محتوای این اثر سعی 
شده پژوهش کاملی صورت گیرد به طوری که 
عاوه بر کوش��کی از مشورت دکتر فؤاد ایزدی 
و عباس س��لیمی نمین نیز بهره برده است. در 
بخش��ی از مقدمه این کتاب می خوانیم: تاریخ 
ایاات متحده آمریکا خیلی جدی است! آنقدر 
جدی که حتی بخش ها و قسمت های شوخی 
آن هم جدی است! )تعجب نکنید! آنهایی که 
تاریخ را می شناسند، می دانند قسمت هایی از 
تاریخ هر جایی شوخی است! یعنی همه جای 
یک تاریخ نمی تواند جدی باشد! مثا ساختن 
مناره با کله مردم کرمان توسط آغامحمدخان 
قاجار به نظر شما شوخی نیست؟( و طبیعی 
اس��ت ش��وخی کردن ب��ا این تاریخ بس��یار 
جدی، کار ساده ای نیست! چون آمریکایی ها 
بر خ��اف ظاهرش��ان بی��ش از ح��د مجاز 
جدی اند! کتاب تاریخ مستطاب به قلم دکتر 
محمدصادق کوش��کی و با کاریکاتورهایی از 
مازیار بیژنی توسط انتشارات شهید کاظمی 
در 228 صفح��ه و با قیم��ت 2٠ هزار تومان 

روانه بازار شد.

تجدید چاپ »بمو« پس از ۱۸ سال
کت��اب »بم��و« نوش��ته اصغر 
کاظم��ی خاطرات شناس��ایی 
و  قصرش��یرین  منطق��ه 
س��رپل ذهاب با تغییر جلد به 
چاپ دوم رسید. به گزارش مهر، 
کتاب »بمو« خاطرات شناسایی منطقه قصرشیرین 
و سرپل ذهاب حاصل پژوهش اصغر کاظمی درباره 
جزئیات مقطعی از تاریخ جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران )اس��فند ۱3۶۱ تا آب��ان ۱3۶2(، به  روایت 
۱٠ ت��ن از فرماندهان و رزمندگان  ایرانی اس��ت 
که س��وره مهر آن را روانه بازار کتاب کرده است. 
ای��ن کتاب در 5 فصل تدوین ش��ده و دربردارنده 
تعداد قابل توجهی  عکس و کروکی و نقشه رنگی 
مختلف از عملیات ها و مناطق عملیاتی  است. احمد 
استادباقر، حسین اه کرم، محمد جوانبخت، احمد 
کوچکی، مصطفی موسوی، محرم قاسمی، جعفر 
جعفرولی زاد، حسین دمیرچی، علی صیادشیرازی و 
مهدیقلی رضایی کسانی هستند که این خاطرات 
را روایت کرده اند. گفتنی اس��ت کتاب »بمو« در 
سال ۱38٠ به عنوان کتاب سال جمهوری اسامی 

ایران برگزیده شد.

برنامه های ویژه آستان قدس 
برای ماه صفر

برنامه ه��ای آس��تان ق��دس 
رض��وی در دهه آخ��ر صفر 
تش��ریح ش��د. ب��ه گ��زارش 
حجت ااسام  »وطن امروز«، 
رئیس  گنابادی ن��ژاد،  حجت 
ستاد مناس��بت های ویژه آستان قدس رضوی 
اظهار داش��ت: برنامه های ستاد دهه آخر صفر 
در گس��تره حرم مطهر، مشهد مقدس، ملی و 
بین المللی برنامه ریزی  شده است. وی با اشاره 
به اینکه برنامه »خیمه امت« یکی از برنامه های 
ابتکاری معاونت تبلیغ��ات حرم مطهر رضوی 
برای اجرای مراسم سوگواری اقوام مختلف در 
دهه آخر صف��ر در حرم رضوی اس��ت، افزود: 
برگ��زاری  برنامه های ویژه زائران پی��اده اردو و 
آذری زب��ان از جمله بخش های »خیمه امت« 
اس��ت. ویژه برنام��ه »زنان فاطمی س��وگواران 
رضوی« نیز از دیگر بخش های »خیمه امت« 
اس��ت که در رواق حضرت زه��را)س( برگزار 
می شود و تولیدات محتوایی در 72 عنوان و ۱۱ 
زبان را ارائه می کند. گنابادی نژاد اظهار داشت: 
دبیرخانه کان��ون خادم یاری زائ��ر و زیارت در 
مشهد مقدس فعالیت خود را آغاز کرده است 
و۴3 هزار نفر از شهروندان و مجاوران حضرت 
رضا)ع( در مش��هد تاکنون برای خدمت رسانی 
به زائ��ران اع��ام آمادگی کرده ان��د. وی بیان 
کرد: قرارگاه فرهنگی زائران پیاده برنامه ریزی 
کرده اس��ت تا حداقل یک سال با زائران پیاده 
امام رض��ا)ع( تعام��ل داش��ته باش��د. 2 هزار و 
5٠٠ مبل��غ، خدمات فرهنگی را در محورهای 
این قرارگاه پش��تیبانی می کنند. گنابادی نژاد 
بیان داشت: تش��رف زائران پیاده اهل سنت با 
حضور هزار نفر از استان های آذربایجان غربی، 
کردستان، خراس��ان رضوی، خراسان شمالی و 
خراس��ان جنوبی را نیز برای چندمین سال در 

دهه پایانی صفر خواهیم داشت.

گروه فرهنگ و هنر: ش��ب تسخیر انه جاسوسی 
آمریکا، بهانه ای ش��د تا جمعی از ش��اعران مطرح 
کش��ورمان دور هم جمع شوند تا »هر چه فریاد« 
داش��تند را بر س��ر آمریکا بکش��ند! این برنامه که 
نخستین بار دوازدهم آبان ماه سال ۱395 در موسسه 
شهرستان ادب برگزار شده بود، امسال نیز همچون 
سال های گذشته با هدف پاسداشت شهیدان مبارزه 
با اس��تکبار و آمریکا برگزار شد. شبی که شاعران 
سرش��ناس کش��ورمان درباره آغاز دوران افول این 
امپراتوری ش��عر خواندند و از ظلم این کش��ور به 
جهانیان انتقاد کردند. به گ��زارش »وطن امروز«، 
قاس��م صرافان نخستین ش��اعری بود که ترانه ای 
درباره دوروی��ی سیاس��تمداران آمریکایی خواند، 
ترانه ای که پیش از این در قالب نماهنگ »آزادی« با 
صدای حامد زمانی منتشر شده بود: »پاک می کنن 
اشکاتو تا باور کنی شادی/ گاهی اسیرت می کنن با 
اسم آزادی/ تو روز روشن با سیاها عکس می گیرن/ 

شب ها که مستن، آدمایی گشنه می میرن...«.
Ŷ  جهان ها را شهیدان پاسبانند

پونه نکویی، س��راینده مجموعه شعر »۶۴۱٠ 
روز تنهایی«، ترانه ای خواند که به موضوع ش��لیک 
ناو آمریکایی به مسافران بی گناه هواپیمای ایرباس 
ایران��ی می پرداخت و خطابی بود به وجدان خواب 
نظامیان آمریکایی: »بیدار شو، وجدان خواب آلود، 
خام��وش کن موج نظامی رو/ قل��ب هواپیما پر از 
بچه اس، اجرا نکن این تلخ کامی رو...«. یوس��فعلی 
میرش��کاک، شاعر پیشکسوت و منتقد ادبی نیز از 
دیگر ش��عرای حاضر در این محفل بود که 2 شعر 
سیاس��ی- اجتماعی خواند. در بخش هایی از یکی 
از این اش��عار آمده اس��ت: »اگر مردی وطن را تن 
مینگار/ وطن مرگ اس��ت، مرگ��ت را نگه دار/ مگو 
مصر و عراق و شام گفته است/ گو وابینی به مردی، 
خام گفته اس��ت/ وطن مرگ است و مرد از مرگ 
زاده است/ کس��ی کو زنده می ماند پیاده است/ در 
این راهی که خیل رفتگانند/ جهان ها را ش��هیدان 

پاسبانند...«.

Ŷ کاشفان با کشتی ها و شراب به آمریکا رفتند
مهدی جهاندار، ش��اعر اصفهانی که مجموعه 
»عش��ق س��وزان اس��ت« را منتش��ر کرده است، 
س��روده ای علیه اس��رائیل خواند: »دوش��ادوش 
گاوهای نُه من ش��یر/ پشتاپش��ت موش��ک های 
میش��کا و موش��کا/ مگر چند س��ال از 25 سالت 
گذشته/ که این همه دست و پا می زنی...«. دومین 
ش��عر جهاندار، س��روده ای ض��د دغل کاری های 
دیپلماتیک غرب و آمری��کا بود: »نوروز را پیامک 
تبریک می زنند!/ از پش��ت، دشنه در شب تاریک 
می زنند/ دندان به هم فشرده و خنجر در آستین/ 
علی محمد  دیپلماتیک می زنن��د...«.  لبخندهای 
مودب، ش��اعر نیز ابتدا از توطئه های آمریکا علیه 
کشورمان گفت: »آمریکا از راه دور این همه تاش 
می کند بر کش��ور و منابع و افکار ما تس��لط یابد 
ام��ا اهل فکر ما به ان��دازه ازم به آن نمی پردازند 
و این مایه تأسف است«. سروده این شاعر نیز در 
قالب س��پید، به موضوع کشف آمریکا و سرکوب 
بومی های این سرزمین اش��اره داشت: »کاشفان 
با کش��تی ها و ش��راب به آمریکا رفتند/ و مست 
کردند/ از کوه هایش باا رفتند/ موهای س��رخش 
را تراشیدند/ پوست سرخش را کندند...«. مرتضی 
امیری اس��فندقه، ش��اعر و مدرس ادبی��ات هم از 
»حق خوری های آمریکا در عرصه جهانی، در یمن 
و عراق و دیگر کشورها« انتقاد کرد و زیاده خواهی 
و تکبر و خاف و تخلف و اخاقیاتی از این دست 
را »خصل��ت آمریکای��ی« دانس��ت و توضیح داد: 
»کسی که نفس اماره بر او حکمفرماست، اخاقش 
آمریکایی است، حتی اگر شناسنامه ایرانی داشته 
باش��د و شعار »مرگ بر آمریکا« هم بدهد و خود 
را مق��دس بداند«. این ش��اعر و م��درس ادبیات، 
روایت واره »دارم خجالت می کشم از اینکه انسانم« 

را برای عاقه مندان ادبیات خواند.
Ŷ !...آمریکا درون خانه ماست

علیرضا رجبعلی زاده، ش��اعر اهل کاش��ان نیز 
بخشی از منظومه ضدآمریکایی خود را خواند: »...

فسرده آتشت را همچو نقشی می توانم خواند آری بر 
جبین امروز/ شکسته است آینه بی دادی ات منشور 
منفورت/ جهان خوارا، جهان خوردی و خارت باد...«. 
مصطفی محدثی خراسانی شاعر نیز چند دوبیتی 
ضدآمریکای��ی خواند: »گهی از راس��ت دام و دانه 
ماست/ گهی از چپ س��رش بر شانه ماست/ کجا 
گرد جهان می گردی  ای دل/ که آمریکا درون خانه 
ماست«. حسنا محمدزاده، شاعر کاشانی نیز شعری 
ضدآمریکایی خواند: »...از دفتر مش��قت بجوشان، 
خون گل��وی ک��ودکان را/ باید بلرزان��د کتابت، با 
فصل هایش یادها را...«. محمدحسین ملکیان، شاعر 
اصفهانی نیز سروده ای برای شهید حججی خواند 
که با این بیت آغاز می شد: »تصور کن تو در سنگر 
و داعش در کمین باش��د/ تصور کن جهانت شکل 
یک میدان مین باشد.../ تصور کن کسی که می برد 
با خود تو را شمر است/ تصور کن برادر کربا شاید 

همین باشد...«.
Ŷ یاوه های یزید دوران جواب دارد

می��اد عرفان پور نیز که بتازگ��ی برنده جایزه 
قیصر امین پور شده است، شعری رجزگونه خطاب 
به دشمنان ایران و انقاب خواند: »که نقشه انتقام 
از ای��ن انق��اب دارد/ به مرگ روش��ن کنش که 
دنیا حس��اب دارد/ رجز بخوان میهن سلحش��ور و 
قهرمانم/ که یاوه های یزید دوران ج��واب دارد...«. 
اعظم س��عادتمند نیز س��روده ای درب��اره آمریکا و 
جنگ افروزی های این کش��ور خوان��د: »هر زمان 
که آسمان ابری اس��ت اما بمب می بارد/ شهرها از 
بوی خردل از س��کوت و س��رفه لبریزند/ هر کجا 
که مرگ بازی جانش��ین خاله بازی هاست/ دختران 
ش��ادمان از خواب دیگر برنمی خیزن��د...«. عباس 
احمدی، شاعر و طنزپرداز نیز سروده ای طنز خطاب 
به آمریکا خواند که با این ابیات آغاز می شد: »ای از 
گزارش و ز خب��ر خنده دارتر/ هر کار تو ز کار دگر 
خنده دارت��ر/ چیزی نبوده بهر ت��و از گریه پدر/ بر 
روی نعش سرد پسر خنده دارتر/ ای کودتاچی همه 

اعصار،  ای یو اس!...«.

Ŷ !برق دندان جرج پسر
افس��انه غیاثوند، ش��عری نیمای��ی خواند که 
آن را در دوران نام��زدی ج��رج ب��وش پس��ر برای 
ریاس��ت جمهوری س��روده بود: »من جرج هستم/ 
با دو چش��م/ برای نگاه کردن/ به دوربین هایی که 
فقط مرا نمایش می دهند/ و چهار دست/ که دندان 
حسن نیتم را / دوباره برق بیندازد...« علی داوودی 
هم سروده ای نیمایی درباره سقوط برج های دوقلو و 
جنگ های آمریکا در منطقه خواند که با این سطرها 
آغاز می شد: »برجی فرو می ریزد/ طبقه طبقه پایین 
می آی��د/ تا کف خیابان/ آنجا که ش��عارها دس��ت 
مردم را باا بردند/ و دس��تبندها را نشان سگ های 
پلیس می دهند/ سقفی بتنی فرو می افتد در مصر/ 
میلگردی بر ستون فقرات سوریه...«. محمدحسین 
نعمتی، شاعر نیز س��روده سپید خود را خواند که 
قبا به صورت دکلمه ای همراه با موسیقی منتشر 
ش��ده بود: »چگونه رهایت کنم/ مگر تو رها کردی 
دست عروسکت را/ وقتی به میهمانی عروس های 

دریایی می رفت...«.
Ŷ دشمن سرخ و سیاه و زرد

حسن صنوبری، شاعر نیز ترانه ای ضدآمریکایی 
با موضوع نژادپرستی ایاات متحده و جنگ طلبی 
این کشور خواند که با این ابیات آغاز می شد: »سرخا 
رو کش��تن، زردا رو کشتن/ س��یاها رو تیکه تیکه 
کردن/ طبیعیه، چون بی رگ و رنگن/ دشمن سرخ 
و س��یاه و زردن/ گفته بودن که شهر فرنگه/ گفته 
بودن که خیلی قشنگه/ اما نه شهره اینجا نه کشور/ 
آمریکا انگار موزه جنگه...«. آخرین ش��اعری که در 
دومین ش��ب ش��عر »هر چه فریاد« به شعرخوانی 
پرداخت، محمدرضا طهماس��بی بود با سروده ای 
علیه بی عدالتی و ظلم آمریکا در جهان: »زمانه ای 
است که منشور سازمان ملل/ تپانچه ای است که بر 
صورت جهان زده اند...«. در این برنامه همچنین از 
تازه ترین اثر موسیقایی ضدآمریکایی شهرستان ادب 
با عنوان »پایان آمریکا« با خوانندگی »بهرام پاییز« 
و آهنگسازی »امیرحسین سمیعی« رونمایی شد. 

امی��ر دژاکام معتقد اس��ت نظام 
آپارتای��دی در تئاتر ایران ش��کل 
گرفته؛ ش��رایطی ک��ه در آن نژاد پول��دار بر بی پول 
غلب��ه کرده اس��ت. به گ��زارش مهر، امی��ر دژاکام، 
نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر با انتقاد از وضعیت 
فعلی تئاتر عنوان کرد: روزگار عجیبی در تئاتر ایران 
فرارسیده است، یک اثر نمایشی با 3 یا ۴ بازیگر و در 
حالی که باید در سالنی کوچک تر و نزدیک به مخاطب 
اجرا شود وارد سالن اصلی می شود و نمایشی با 2٠ 
تا 25 بازیگر و یک ارکس��تر موسیقی باید در سالن 
چهارسو اجرا شود. روزگار، روزگار پول درآوردن شده 

و متاسفم که نمایش ایران حافظه کوتاه مدتی دارد 
و به ناگهان یک بخش از تئاتر را حذف می کند. ۴٠ 
س��ال روی صحنه های تئاتر بوده ام و حاا باید وارد 
بازی ای شوم که از ابتدا در آن بازنده ام. من نه سرمایه 
ی��ک میلیارد تومانی دارم و ن��ه آثارم که مضامینی 
اجتماع��ی و مردمی دارند س��ود چند میلیاردی به 
دست می آورند که تهیه کننده ای حاضر به انتخاب 

کار من ش��ود. وی در پایان تاکی��د کرد: آپارتاید در 
تئاتر ایران ش��کل گرفته که به جای سفیدپوست و 
سیاه پوست، شاهد غلبه نژاد پولدار بر بی پول در آن 
هس��تیم. نژاد پولدار می تواند یک شبه تاار وحدت 
را ب��رای اجرا در اختیار بگیرد، بیلبوردهای اصلی را 
 داشته باشد و بازیگران مطرح را با پرداخت دستمزد 
باای ش��ان وارد کار خود کن��د و من به عنوان یک 

کارگردان مولف شرایط خیلی سختی برای کار دارم. 
این واقعیت این روزهای تئاتر ما اس��ت و من نیز از 
هیچ کسی گله ندارم، سعی می کنم با تولید و اجرای 

کارهای کوچک، خود را در صحنه تئاتر نگه دارم.

تلویزیون

وطن امروز  شماره 2576  دوشنبه 14 آبان 1397

مجله فرهنگی- هنری »کیوسک« 
خ��ود  قس��مت  تازه تری��ن  در 
س��راغ نق��د و بررس��ی وضعیت ش��بکه نمایش 
خانگ��ی رفت. در این برنامه س��عید خندق آبادی 
مدیرعامل موسسه هنرهای تصویری سوره حوزه 
هنری، محمدتقی فهیم منتقد سینما و سیدامیر 
پروین حسینی تهیه کننده سینما و نمایش خانگی 
حضور داشتند. به گزارش »وطن امروز«، در بخشی 
از این برنامه احس��ان عبدی پور، مجری برنامه با 
اشاره به اولین سریال های تولیدشده برای شبکه 
نمایش خانگی که عمری ۱2 ساله دارد، از آزمون 
و خطاهایی که در این مسیر اتفاق افتاده، پرسید 
که پروین حسینی در پاس��خ به این سوال گفت: 
متاسفانه یک ایراد مدیریتی در کل بخش فرهنگ 
کش��ور وجود دارد و آن فقدان ش��جاعت اس��ت. 
مدیران نمی توانند پای اس��تراتژی  های خودشان 
بایستند. در گذشته استراتژی ها تکلیفش مشخص 

بود و نتیجه داشت. 
Ŷ  مدیری که ب�ه جای نمایش خانگی، دغدغه

تئاتر دارد!
در ادام��ه این بحث خندق آبادی گفت: ش��ما 
تی��راژ »قهوه  تلخ« و »س��اخت ای��ران« را با هم 
مقایسه کنید، قهوه تلخی که 2 تا 3 میلیون تیراژ 
داشت به چند رسیده است؟ عدم حمایت وزارت 
ارشاد باعث این اتفاق شده است. وقتی ما فیلمی 
را در شبکه نمایش خانگی منتشر می کنیم، فردای 
آن روز لینک دانلود فیلم در تمام سایت ها موجود 
است. از طرفی دیگر شبکه  های ماهواره ای چندین 
بار فیل��م را پخش می کنند. ی��ا وجود کپی  های 
غیرقانونی در سراسر شهرها که همه این عوامل در 
مجموع نشان می دهد این حوزه متولی مشخصی 

ن��دارد. حتی وقتی با رئیس 
ستاد صیانت از محصوات 
فرهنگی ک��ه همان رئیس 
موسسه رسانه های تصویری 
می گیریم  تماس  هس��تند 
و می گوییم ف��ان فیلم در 
خیاب��ان انق��اب در ح��ال 

فروش اس��ت، می گوید: پول پلی��س را پرداخت 
نکردی��م و پلیس ب��رای مقابله با این اف��راد از ما 
حمایت نمی کند! سوال من این است بودجه ستاد 
صیانت در کجا خرج شده است؟ در غربت نمایش 
خانگی همی��ن بس که مدیرکل آن دغدغه تئاتر 

دارد و از جنس نمایش خانگی نیست.
Ŷ سریال هایی که فقط قسمت اول آنها خوب است

محمدتقی فهیم در ادامه این بحث افزود: من 
فکر می کنم این بحث را باید به 2 بخش تقس��یم 
کرد؛ بخش اول آن مربوط به مدیریت می ش��ود 
که به آن اشاره ش��د ولی بخش دیگر آن مربوط 
ب��ه تولیدکنندگان این آثار اس��ت ک��ه کارهای 
کم کیفیتی تولید می کنند. برخی از سریال ها در 
این حوزه فقط قسمت اول و دوم شان خوب است 
و پ��س از آن دیگر کیفیتی ندارند. در صورتی که 
قس��مت اول و دوم این س��ریال قابل دفاع بوده و 
کم کاری نکرده  اند اما از قسمت سوم به بعد فقط 
به فکر خالی کردن جیب مصرف کننده هستند. 

وقت��ی ش��بکه نمای��ش 
ب��ه  هدایت��ش  خانگ��ی 
س��متی اس��ت که مرکز 
پول س��ازی تلقی می شود 
تا جایی که سرمایه گذاران 
فک��ر  تهیه کنن��دگان  و 
اگر س��رمایه ای  می کنند 
وارد ای��ن حوزه کنند باید 2 برابرش را در بیاورند، 
نمایش خانگی محملی می شود برای کاه گذاشتن 

سر مصرف کننده!
Ŷ  کدام فیلم بیش از سایرین در نمایش خانگی

فروخت؟
خندق آبادی در ادامه با اشاره به کاهش شدید 
تیراژ آثار س��ینمایی راه یافته به ش��بکه نمایش 
خانگی گفت: کس��ی که وارد این حوزه می شود 
تمام تاشش را می کند فیلم او دیده شود و مورد 
پسند مخاطب باشد. پس این افت تیراژ به سبب 
عدم مدیریتی اس��ت که در این حوزه وجود دارد. 
تیراژ کم ش��ده، چون مخاطب با این قیمت دیگر 
دی وی دی نمی خ��رد. مث��ا »هزارپا« اگر س��ال 
گذشته وارد شبکه نمایش خانگی می شد، باای 
یک میلیون نس��خه از آن تولید می شد ولی اان 
با این قیمت دی وی دی مطمئنا بیش��تر از 5٠٠ 
هزار تا از آن تولید نمی ش��ود. در ۶ ماهه نخست 
امسال »اتاری« پرفروش ترین فیلم شبکه نمایش 

خانگی بوده است. معموا تیراژها و فروش  های باا 
مربوط به فیلم  های طنز است و بااترین تیراژ ما تا 
به حال فیلم سالوادور بوده با تیراژ حدود 7٠٠ هزار 
دی وی دی. وی افزود: افزایش قیمت دی وی دی به 
۱٠ هزار تومان، تیش��ه ای بود به ریشه خودمان و 
مقصر وزارت ارش��اد است. وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��امی می توانس��ت از وزارت بازرگانی بخواهد 
مقوا را با ارز دولتی به ما بدهند یا برای وارد کردن 
پلی کربنات برای تولی��د دی وی دی از ارز دولتی 
استفاده کنند تا این افزایش قیمت و به دنبال آن 

ریزش مخاطب را نداشته باشیم.
Ŷ  چرا نظ�ارت حوزه هنری بر ش�بکه نمایش

خانگی کمتر است؟
عبدی پور در ادامه این برنامه با اشاره به اینکه 
چرا حوزه هنری با وجود اینکه با اکران فیلم هایی 
همچون »گش��ت ارش��اد ۱« و »هزارپا« مشکل 
داش��ته اما در زمان خرید رایت فیلم ها، موسسه 
»هنرهای تصویری س��وره« نفر اول صف خرید 
بوده، پرس��ید. سوالی که خندق آبادی اینگونه به 
آن پاس��خ داد: موسس��ه هنرهای تصویری یک 
موسسه خودگردان است. ما از ردیف  های بودجه 
ح��وزه هیچ دریافت��ی نداریم. آق��ای حمزه زاده، 
رئیس س��ازمان س��ینمایی حوزه هن��ری به ما 
گفتند اولویت  های م��ا در حوزه، نمایش خانگی 
نیس��ت، اگر می توانید خودتان این موسس��ه را 
بچرخانی��د ای��ن کار را بکنید ام��ا بدانید حوزه 
نمی توان��د بودجه ای به ش��ما اختصاص دهد. ما 
برای اینکه بتوانیم از فیلم  های ارزش��ی حمایت 
کنیم مجبوریم چندتا فیلم تجاری هم بخریم تا 
از درآم��د حاصل از این فیلم ها بتوانیم فیلم  های 

ارزشی و دفاع مقدسی را حمایت کنیم.

در تازه     ترین قسمت برنامه کیوسک مطرح شد

با این وضعیت شبکه نمایش خانگی، هزارپا هم نمی فروشد
اتاری پرفروش ترین فیلم 6 ماه نخست 97 در شبکه نمایش خانگی

گایه های یک پیشکسوت هنر نمایش از وضعیت امروز تئاتر
تئاتر ایران دچار نظام آپارتاید شده است!

گزارش

تئاتر

برگزاری دومین شب شعر ضدآمریکایی در شهرستان ادب 

یاوه های یزید دوران جواب دارد!

رویداد
خبر
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کیوسک
توتو اسپورت

یووه هرگز این چنین نبوده است!
موندودپورتیوو

واکنش عالی!
اسپورت

بازی های لیگ را اینگونه می بریم
آ.اس

وینیسیوس خوش یمن

اتفاق عجیب؛ کاشیما قبل از 
پرسپولیس در تهران

کاش��یما روز شنبه با پرسپولیس در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا بازی کرد و طبق تقویمی 
که از س��وی جی لیگ در اختیارشان قرار داده 
شده، باید سه شنبه ) فردا( مقابل کاشیوا ریسول 
در لی��گ داخلی ژاپن به می��دان بروند. بعد از 
این دیدار، کاشیمایی ها مستقیما قرار است با 
چارتر از شهر توکیو پایتخت ژاپن راهی تهران 
شوند. این در حالی است که سرخپوشان تهرانی 
امروز به دوبی می رسند و سپس تا چهارشنبه 
در باش��گاه ایرانیان 2 جلس��ه تمرین خواهند 
داشت. روز چهارشنبه نیز به تهران بازمی گردند 
که با این حساب، احتماا کاشیمایی ها زودتر 
از پرسپولیس میزبان در فینال برگشت راهی 

تهران خواهند شد.

درخواست اعضای مجمع کشتی
برای برگزاری جلسه انتخاب سرپرست

نایب رئیس فدراسیون کش��تی با اشاره به 
برگزاری جلسه با تعدادی از روسای هیات های 
استانی گفت: روسای هیات های استانی کشتی 
خواس��تار برگزاری جلس��ه فوق العاده مجمع 
فدراسیون برای انتخاب سرپرست هستند و با 
توجه به هماهنگی فدراسیون با وزارت ورزش 
ان ش��اءاه بزودی مجمع فوق العاده فدراسیون 

برگزار خواهد شد.
حمید بنی تمیم در گفت وگو با ایسنا، درباره 
برگزاری جلس��ه تعدادی از روسای هیات های 
اس��تانی با او و تصمیمات اتخاذ ش��ده در این 
جلس��ه اظه��ار کرد: تع��داد 6 تن از روس��ای 
هیات های استانی کشتی به نمایندگی از دیگر 
روسای هیات های استانی در فدراسیون کشتی 
حاضر و خواستار این شدند که مجمع فوق العاده 
فدراس��یون کش��تی برای تعیین سرپرس��ت 
فدراسیون با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان 

برگزار شود.
نایب رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: 
بر اس��اس ماده 10 تبصره یک و 2 اساسنامه، 
تعیین سرپرست با نظر اعضای محترم مجمع 
فدراس��یون کشتی اس��ت و بر همین اساس و 
طبق قانون نیز روسای هیات های استانی این 
درخواس��ت را داش��تند که مجمع فدراسیون 
کشتی هر چه سریع تر برگزار شود تا در فاصله 

21 ماه مانده تا المپیک، کشتی ضربه نخورد.
وی با تاکید بر همکاری و همدلی مسؤوان 
وزارت ورزش با فدراسیون کشتی گفت: وزارت 
ورزش تاکنون نقش بزرگی در ادامه جو آرام و 
دور از تنش در کش��تی کشور داشته و همواره 
سعی کرده کاما بر اساس قانون و در راستای 
نظر اعضای مجمع و بزرگان کشتی گام بردارد 

که این امر قابل تحسین است.
بنی تمی��م درب��اره زمان برگ��زاری مجمع 
فدراسیون کشتی گفت: قطعا با وزارت ورزش 
هماهنگی های ازم در ای��ن باره انجام خواهد 
ش��د تا در اسرع وقت و هر چه سریع تر مجمع 
فوق العاده فدراس��یون با توجه به درخواس��ت 
اعض��ای مجمع برگزار و نس��بت ب��ه انتخاب 

سرپرست فدراسیون کشتی اقدام شود.
گفتن��ی اس��ت رس��ول خ��ادم، رئی��س 
فدراسیون کشتی هفته گذشته از سمت خود 
اس��تعفا کرد و این اس��تعفا با موافقت وزارت 

ورزش روبه رو شد.

آرزوی موفقیت سرمربی تیم ملی 
کرواسی برای برانکو

س��رمربی تیم ملی کرواس��ی ب��رای برانکو 
ایوانکووی��چ در فینال لیگ قهرمان��ان آرزوی 

موفقیت کرد و عملکرد وی را ستود.
از نق��ل  ب��ه  و  ایس��نا  گ��زارش   ب��ه 
 sportske.jutarnji، زاتکو دالیچ، سرمربی 
کرواس��ی در جام جهانی روسیه توانست با این 
تیم به نایب قهرمانی در جام جهانی دست یابد. 
او بعد از بازگش��ت از تعطیات خ��ود از کانادا 
ب��ه واراژدین، در صحبت هایی درباره مس��ائل 

مختلفی صحبت کرد.
دالیچ درباره حضور پرس��پولیس در فینال 
لیگ قهرمانان با برانکو ایوانکویچ گفت: عملکرد 
برانکو در تیم خود بسیار خوب بوده و اان هم 
که به فینال لیگ قهرمانان رسیده است. او 5 
بازیکن خود را از دست داده بود و بدون اینکه 
بازیکن جدیدی را به خدمت بگیرد، توانست 
پرسپولیس را به فینال لیگ قهرمانان بیاورد. 
این موفقیت تاریخی اس��ت. من می دانم این 
چه دس��تاورد بزرگی اس��ت چون خودم هم 
حض��ور در فین��ال لیگ قهرمانان را 2 س��ال 
پیش با العین داش��تم. برانکو از شهر واراژدین 
اس��ت و من هم از شهر واراژدین نایب قهرمان 

جام جهانی شدم.
دالیچ در پاسخ به این سوال که ممکن است 
برانکو با قهرمانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
از او جل��و بزند، گفت: من ب��رای برانکو آرزوی 
موفقیت می کنم. دوست دارم او از عملکرد من 
در لیگ قهرمانان جلوتر بزند و بهترین نتیجه را 

بگیرد. واراژدین به برانکو افتخار می کند.

فرصت طایی فینال
پرونده »زمین ثالث« بسته می شود؟

این روزها فوتبال ایران با رسیدن پرسپولیس 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا به تب و تاب افتاده 
و نوع��ی نگاهی ملی به ای��ن ورزش تاثیرگذار در 
جامعه شکل گرفته است. در این بحبوحه فوتبالی 
در کش��ور، آن س��وی مرزه��ا در کوااامپور در 
مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا هیاهوی انتخابات 
ریاس��ت جدید AFC وجود دارد و همه منتظر 
رقابت 2 طیف بزرگ هس��تند؛ در یک سوی این 
رقابت شیخ سلمان، رئیس کنونی AFC به همراه 
متحدانش مثل قطر و ایران قرار دارد و در س��وی 
دیگر عادل عزت، کاندیدای س��عودی ها به همراه 

متحدانش مثل امارات و بحرین حضور دارد.
Ŷ  مشت محکم به دهان سعودی ها در کنگره

AFC

 AFC اتفاقات اخیر در آخرین جلسه کنگره
که چهارش��نبه گذشته رخ داد تا حدودی نتیجه 
انتخابات پیش رو برای ریاست AFC را مشخص 
کرد. در این کنگره همه چش��م ها به س��خنرانی 
شیخ سلمان دوخته شد؛ وقتی اعام کرد که 42 
رای از 47 رای را در انتخابات پیش رو همراه خود 
دارد. این حرف  های رئیس AFC مشت محکمی 
به دهان س��عودی ها بود، چون آنها با استفاده از 
دارهای نفتی از 6 ماه گذشته تاش های زیادی 
کردند تا عادل عزت را رقیب جدی شیخ سلمان 
جل��وه دهند و با رش��وه و حتی سوءاس��تفاده از 
بیت اه برای خودشان یارکشی کنند تا به رویای 

پوچ خود برای ریاست AFC برسند.
Ŷ  AFC ایران به رؤیای عربستان برای ریاست

پایان داد
نکته اینجاست که انتخاب شیخ سلمان برای 
ایران امری بسیار مثبت بوده و یکی از دایل اصلی 
اعتماد جمعی به شیخ سلمان، نواب او بوده است. 
علی کفاشیان، نایب رئیس فدراسیون کشورمان و 
نایب رئیس AFC با سابقه حضور سال ها در این 
س��ازمان بین المللی تاش زیادی کرده اس��ت تا 
رای اعتماد به ش��یخ سلمان داده شود و می توان 
او را یکی از عوامل اصلی برنده ش��دن زودهنگام 

شیخ سلمان در این انتخابات دانست.
Ŷ فواید روی کار آمدن شیخ سلمان برای ایران

 AFC انتخاب دوباره شیخ سلمان به ریاست
می تواند فواید بس��یاری برای ایران داشته باشد. 
نخس��تین و مهم ترین آن این اس��ت که دس��ت 
عربس��تان از ریاست AFC کوتاه می شود، چون 
هدف عربستان از ریاست AFC فشار به ایران و 
قطر در زمینه ورزش بود. دومین فایده این اتفاق 
امتیازگیری اس��ت، چراکه علی کفاشیان برای 4 
سال دیگر به عنوان نایب رئیس AFC ابقا خواهد 
شد و حتی این مرد بحرینی قول داده است افراد 

بیشتری از ایران در AFC کرسی داشته باشند.
Ŷ  نگاه مثبت هواداران فوتبال به شیخ سلمان

به خاطر پرونده سرخابی ها
پرون��ده بدهی  2 باش��گاه بزرگ اس��تقال و 
پرسپولیس در AFC حتی تا مرز محرومیت آنها 
در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا پیش رفته بود 
اما با رایزنی شیخ سلمان و فرصت دادن او به این 
2 باش��گاه در نهایت به خیر و خوش��ی حل شد. 
این کمک شیخ سلمان به سرخابی ها باعث شده 
هواداران فوتبال از رئیس AFC ذهنیت مثبتی 
داش��ته باش��ند و از او در تهران استقبال گرمی 

خواهد شد.
Ŷ امتی�از گرفت�ن از شیخ س�لمان در تهران 

و پایان »زمین بی طرف«
 موضوع زمی��ن بی طرف امری اس��ت که در
3 سال گذشته سعودی ها به دایره لغت فوتبال با 
بهانه های واهی عدم امنیت وارد کردند. عربستان 
در این 3 س��ال با بهانه جویی های مختلف موفق 
ش��ده در رقابت ه��ای لی��گ قهرمانان آس��یا در 
رویاروی��ی با نمایندگان کش��ورمان بازی ها را به 
زمین بی طرف بکش��اند. حضور پرس��پولیس در 
فینال لیگ قهرمانان آسیا شیخ سلمان را به تهران 
کشانده که این بهترین فرصت برای نشان دادن 
امنیت در ورزشگاه های کشورمان مقابل چشمان 
بااترین مقام AFC است تا به توهم سعودی ها 
پای��ان دهی��م و پرونده »زمین بی ط��رف« برای 

همیشه بسته شود.

قیمت بلیت بازی پرسپولیس- کاشیما 
آنتلرز اعام شد

قیمت بلی��ت ب��ازی پایانی لی��گ قهرمانان 
2018 آسیا که در روزهای گذشته گمانه زنی های 
مختلفی درباره آن مطرح ش��ده بود، اعام شد. به 
نقل از س��ایت رسمی باشگاه پرسپولیس، قیمت 
بلیت بازی برگش��ت پرسپولیس- کاشیما آنتلرز 
تعیین و اعام ش��د. بر این اس��اس، بلیت جایگاه 
برای بازی پایانی لیگ قهرمانان 2018 آس��یا که 
برای نخس��تین بار در تهران برگزار خواهد ش��د، 
ب��ه ارزش 80 هزار تومان عرضه می ش��ود. بلیت 
روب��ه روی جای��گاه 50 هزار توم��ان خواهد بود و 
بلیت سکوهای پشت دروازه و طبقه دوم که بخش 
اعظم بلیت فروشی این مسابقه را شامل می شود، 
به قیم��ت 30 هزار تومان ارائه می ش��ود. گفتنی 
اس��ت دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان 2018 
آسیا از ساعت 18:30 دقیقه روز شنبه 19 آبان ماه 
1397 در ورزش��گاه آزادی برگ��زار خواهد ش��د.

گزارش اخبار

مه�دی طاهرخانی: نه! هیچ چیز تمام نش��ده که 
این تازه آغاز ماجراجویی اس��ت. بگذارید ژاپنی ها 
جشن ش��ان را در  ورزشگاه 30 هزار نفری بگیرند، 
بگذارید حری��ف، کارمان را تمام ش��ده بداند. ما 
می دانیم در رگ تاک چه خبر اس��ت. برچس��ب 
کم کاری ممنوع. این بچه ها شبیه دونده ای بودند 
که قبل از خط ش��روع، پای ش��ان را چند طناب 
ضخیم بسته بود؛ یکی همان بند محکمی بود که 
طارمی و  طاهری به پای شان گره زدند، اولی طمع 
کرد و دومی جعل. اولی آنقدر معرفت نداشت که 
دست کم  به واسطه سوغات نحسش از آناتولی، یک 
فصل اضافه تر بماند، دومی هم یک سال است که 
می خواهد در نشست خبری بگوید مقصر کیست! 
بند دیگر را همان هایی بستند که پیشنهاد ترکیه، 
کرواسی و لهس��تان، پای شان را لرزاند و هوش از 
سرشان پراند؛ اینچنین رفقا را برهنه پا به تیغستان 

فرستادند جویندگان دار!
اما دونده بی توجه به همه بندها تا سنگر آخر 
جلوت��ر از همه دوید. پایکوبی در خاکریز ژاوی و 
بغداد خیلی از خودی ها را ترساند و پشت شان را 
لرزان��د که مبادا دونده تیرخ��ورده جام را بگیرد. 
آنان ش��نبه صبح، نان بدخواهی صبحانه خود را 
به چای گرم کاش��یما زدند  و جشن گرفتند که 

سرانجام توان دونده تمام شد.
فیلم های زیادی از مدارس که بچه ها در حال 
تماشای بازی هس��تند، منتشر شد اما یکی شان 
متف��اوت ب��ود. پرس��پولیس گل دوم را خورد و 
طرف��داران رقی��ب که روزهای تلخی را با ش��فر 
پشت سر می گذرانند، چنان شادمانه خوشحالی 
می کردند که نشان می داد دونده چگونه رقیب را 
عاصی کرده اما نکته مهم تر نگاه مغموم هواداران 
خ��ودی ب��ود؛ آنهایی که تیم برانکو و پس��رانش 
وظیفه دارند هفته بعد، دنیا را برای شان باز سرخ 

سرخ کنند.
قصه م��ا با آنان متفاوت اس��ت. در توکیو در 
فاصله 45 دقیقه مانده به بازی، ورزش��گاه خالی 
بود چون آنجا انرژی ش��ان  را می گذارند برای 90 
دقیق��ه بازی و خبری از حضور 5 س��اعت زودتر 
نیس��ت چون می دانند هر لحظه ای برسند بلیت 
در جیب، جای ش��ان را محفوظ نگ��ه می دارد و 
مثل اینجا نیست حتی بلیت یک میلیون تومانی 
هم بخری و باز به  خاطر حضور دیگران، جایی در 

استادیوم نداشته باشی.
قص��ه ما ب��ا آنان متف��اوت اس��ت؛ آنجا همه 
چی��ز از جنس دیگری اس��ت ام��ا نکته کلیدی 
ماجرا همینجاس��ت: اینجا س��رزمین دور از دو 
دو تا چهارتاس��ت. اینجا اص��ول فوتبال ناگهان 
 تغییر می کند. قصه س��کوها متفاوت است. اینجا

5 ساعت زودتر می  آیند چون همیشه به معجزه 
و بازگشت اعتقاد دارند.

شنبه پیش رو، صبحانه را براحتی در خانه با 
خانواده بخورید، ناهار را با دوس��تان در کافه اما  
ش��ام را بگذارید کنار جام. تاری��خ را ورق بزنید، 
آخرین ب��ار که جام تا آزادی آم��د و از فرودگاه 
ف��رار کرد همان نبرد عجی��ب حجازی و جوبیلو 
بود. 8 س��ال قبلش نیس��ان ژاپن همین سرقت 
را با تیم پروی��ن کرد. خب ابد ژاپنی ها آمده اند 
تا برای س��ومین ب��ار این کار را انج��ام  دهند. از 

لح��اظ ریاضی بل��ه. از لحاظ تجربی ه��م بله. از 
حیث انسانی هم تقریبا همه شاخص ها می گوید 

ژاپنی ها جام را می برند.
پس حاا ب��اور کنید ش��رایط معجزه فراهم 
اس��ت. انتخاب با خودت��ان. 2 گل در 90 دقیقه 
و بع��د وقت ه��ای اضافه ی��ا 3 گل در همان 90 
دقیقه. س��خت است اما شدنی. دشوار است مثل 
شبی که بارسا 4 گل در پاریس خورد  و در بازی 
برگش��ت معجزه را معنی کرد. مثل رم که 4 گل 
در بارسلون خورد و در خاکش کامبکی تاریخی 
زد. بل��ه! رویابافانه اس��ت مثل نیم��ه دوم فینال 

استانبول بین میان و لیورپول.
خاکریز آخر اس��ت، دو تیر در حوالی قلبت جا 
خوش کرده، هوادار کوچکت در مدرس��ه ش��اهد 
پایکوبی همکاسی اش است که فقط نایب قهرمان 

شدن پرسپولیس، التیام بخش زخم هایش شود.

6 غایب نس��بت به ترکی��ب اصلی فصل قبل 
داری. اول 4 ت��ا ب��ود؛ طارمی، امیری، فرش��اد و 
محرمی. بعد ش��د پنج تا ب��ا مصدومیت ماهینی 
و اینک با اخراج س��یامک شده شش تا! 6 از 11 
می شود چند درصد؟ مهم نیست. کتاب ریاضی، 
دفتر فیزیک، مبانی انسان شناس��ی همه و همه 
می گویند ژاپنی ها باز هم جام را از اینجا می برند. 
اینه��ا قبا رای به حذف بارس��ا و رم و قهرمانی 
میان داده بودند. حق با آنان است اما نه مطلقا، 
نه همیشه. برای دعای باران می روی؟ بی ایمانی 
اگ��ر چترت را نب��ری. قصه خودفریبی نیس��ت؛ 
بله! م��ا بهترین هواداران دنی��ا را نداریم. تیم ما 
لژیونره��ای بهتری از حریف ن��دارد. اندوخته ما 
صفر است و رقیب 2 گل پیش اما درهای معجزه 
همیشه باز اس��ت، 99 درصد ایمان داریم و یک 

درصد شانس.

هنوز مأموریت پسران برانکو و قهرمانی آسیا به پایان نرسیده

شما برمی گردید، ما می دانیم

رئال پس از چند بازی ناکامی بااخره رنگ 
پیروزی در الیگا را دید. پیروزی با چاش��نی 
خوش شانس��ی؛ انگار ک��ه با رفت��ن لوپتگی، 

بدشانسی هم از رئال جدا شده باشد.
پیروزی رئال مادری��د بر وایادولید البته که 
با ش��انس همراه بود. پس از 2 ضربه بازیکنان 
وایادولی��د که به تیر افق��ی برخورد کرد، رئال 
روی یک اتفاق به گل اول رسید و گل دوم نیز 
با پنالتی حاصل شد اما اگر در تجزیه و تحلیل  
شکس��ت های رئال با لوپتگی نمی توانس��تیم 
فاکتور بدشانس��ی را به عنوان مهم ترین دلیل 
عن��وان کنیم، حاا هم نبای��د پیروزی رئال با 

سواری را تنها متوجه خوش شانسی بدانیم.
س��واری تصمیماتی گرفت که در نهایت 
ب��ه کار رئال آمدند. برخ��ی از آنها همان هایی 
بودند که در زم��ان حضور لوپتگی فقدان آنها 
حس می شد. برای شروع می توان به اعتمادی 
که سواری به وینیسیوس داشت اشاره کنیم.

 زمانی که بازی بدون گل دنبال می ش��ود، 
س��واری، وینیس��یوس را به جای گرت بیل 
وارد زمین کرد. 20 دقیقه حضور او در زمین، 
بیش��تر از تمام دقایقی بود که وینی در زمان 
لوپتگ��ی تجربه ک��رده بود. از روی ش��انس، 
تصادف یا هر چه که دوس��ت دارید اس��مش 
را بگذارید، روند بازی با وینیسیوس در زمین 
عوض شد؛ تعویض او کاما تعیین کننده بود.

س��واری به دلیل کار کردن با وینیسیوس 
در تیم دوم رئال،  ش��ناختی کامل از این پدیده 

برزیلی داش��ت. او بخوبی می دانست که وینی 
چه کیفیت��ی دارد و چه چیزهایی با حضورش 
در زمین به سود رئال تغییر می کند؛ ستاره ای 
که بوی گل می دهد و با هر حرکت او به سمت 
دروازه می توان انتظار یک موقعیت گل داشت. 
ای��ن را وایادولید با تمام وج��ودش درک کرد. 
ملیا نیز چند روز پیش به این باور رسیده بود.

دومین تصمیم درست سواری که لوپتگی 
از آنها غفل��ت می کرد، بازی دادن به مدافعان 
کناری تخصصی به جای کارواخال و مارس��لو 

بود. اودریوسوا و رگیلون، جانشین کارواخال 
و مارسلوی مصدوم شدند و خوش درخشیدند. 
بویژه رگیلون که بارها با س��انترهای خطرناک 
خود ایج��اد موقعیت کرد. در زم��ان لوپتگی 
بارها ش��اهد بودیم که در غی��اب کارواخال و 
مارسلو، او به جای میدان دادن به اودریوسوا 
و رگیل��ون، ب��ه بازیکنانی فرص��ت می داد که 
پس��ت تخصصی آنها جای دیگری بود. او تنها 
یک بار در غیاب مارسلو به رگیلون میدان داد 
که آن هم بازی با زسکا در مسکو بود؛ دیداری 

که رئال یک بر صفر شکست خورد.
 تصمی��م بع��دی، نیمکت نش��ین ک��ردن 
ایس��کو بود. بازیکنی ک��ه چندی پیش و پس 
از بهب��ودی از جراح��ی آپاندیس ب��ه میادین 
بازگش��ت و عجیب اینک��ه لوپتگی خیلی زود 
او را وارد ترکی��ب اصل��ی ک��رد. 60 دقیق��ه 
برابر لوانته، 58 دقیق��ه برابر ویکتوریا پلژن و 
90 دقیق��ه مقابل بارس��ا، در حالی که کاما 
مشخص اس��ت که ایسکو هنوز به فرم قبل از 

جراحی خود برنگشته است.
س��واری اما در حالی که ب��ازی بدون گل 
بود، کاس��یمیرو را از زمین بیرون کشید و نیم 
ساعت به ایسکو میدان داد. کاسیمیرو تا لحظه 
تعویض، از بهترین های زمین بود ولی نیاز رئال 
یک تغیی��ر هجومی تر بود و ایس��کو به همین 
دلیل وارد زمین ش��د. ورود او پیغامی بود برای 
س��ایر بازیکنان که تیم نیاز به گل دارد و باید 
هجومی تر بازی کنند. ایسکو در بازی با ملیا نیز 
استراحت کرده بود و با همین روند، رفته رفته 

به روزهای خوبش باز خواهد گشت.
 تصمیماتی که سواری اتخاذ کرد و لوپتگی 
در دوران حضورش نسبت به آنها بی توجه بود، 
در نهایت بردی ش��یرین و حیاتی را برای رئال 
به ارمغان آورد. س��وای خوش شانسی رئال در 
بازی با وایادولید، نمی توان و نباید از تصمیمات 
س��واری بی توج��ه عبور کرد. اگر ش��ما بلیت 
بخت آزمایی خریداری نکنید، نمی توانید انتظار 

برنده شدن هم داشته باشید.

وقتی لوپتگی نخواست و ندید
سواری؛ غیرمنتظره شاید مثل زیدان!

خبر
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گروهبینالملل: وزارت خارجه در عربستان سعودی 
همواره یکی از پست  های کلیدی در این پادشاهی به 
شمار می رفته است. تغییرات عموما در سعودی بسیار 
کند و به ندرت بود، زیرا خاندان س��عودی با تقسیم 
قدرت میان عموزاده ها اداره می ش��د و چالش  های 
درونی بخش  های مختلف ای��ن خانواده هیچگاه از 
دیوارهای آهنی س��عودی به بی��رون درز نمی کرد، 
البته توئیت  هایی که با نام مستعار »مجتهد« منتشر 
می ش��ود بعضا تمام معادات درون��ی این خاندان 
را برای عموم افش��ا می کند          . همانطور که اشاره شد 
وزارت خارجه سعودی جایگاه ویژه ای در دیپلماسی 
بین الملل��ی این رژی��م دارد و پی��کان برخورد  های 
بین المللی سعودی است. سفرا عموما از میان افراد 
نزدیک انتخاب می شوند و شاهد آن هستیم که برادر 
ولیعهد به عنوان سفیر در آمریکا مشغول به کار است. 
در انگلیس          ، روسیه          ، فرانسه          ، آلمان و کانادا نیز وضع 
به همین منوال است و حتی چین و ژاپن هم از این 
شرایط مستثنا نیستند.  نباید فراموش کرد که وزارت 
خارجه عربس��تان عمری تقریبا 38 ساله دارد. این 
وزارتخانه سال 1980 فعالیت عصر نوین خود را آغاز 
کرده است و در تاریخ رژیم سعودی از زمان تاسیس 
آن در س��ال 1930 تاکنون ش��اهد 5 دوره وزارتی 
بوده     ایم ک��ه طوانی     ترین دوران متعلق به س��عود 
الفیصل بود. فیصل را می توان معمار وزارت خارجه 
جدید عربستان دانس��ت و مبدل شدن سعودی به 
ی��ک محور عربی مدیون ایده  های فیصل بود که در 
پیرنستون درس خوانده بود و قتل پدرش در نهایت 
شانس او را برای سیاستمدار شدن هموار کرد. فیصل 
در تیرماه 1394 یعنی تابستان 2015 در 75 سالگی 
جان  باخت تا زمام عمور به عادل الجبیر داده شود. 
الجبیر به ماش��ین ش��ایعه پراکنی علیه جمهوری 
اس��امی ایران          ، دولت س��وریه و هم��کاری با رژیم 
اسرائیل شهرت دارد اما در ماجرای قتل خاشقجی 
او همانطور که از حجم جنایت مشخص است قادر 

نیست فضای عمومی بین المللی را که علیه عربستان 
اس��ت مدیریت کند یا از حجمه این حمات بکاهد 
به همین منظور گمانه زنی ها مبنی بر درخواس��ت 
او ب��رای ماندن در قدرت و خواس��ت بن س��لمان 
ب��رای تعویض وی هر روز قوت بیش��تری می گیرد. 
برخی س��ایت  های خبری و رس��انه های اجتماعی 
اعام کردند »عادل الجبیر« وزیر خارجه عربستان 
سعودی برکنار شده اس��ت. طبق اعام این منابع، 
»خالد بن س��لمان« پسر پادشاه عربستان جایگزین 
الجبیر در وزارت خارجه این کشور شده و قرار است 
الجبیر عهده دار یک پس��ت عالی در این وزارتخانه 
شود. تاکنون منابع رسمی در عربستان سعودی این 
خبر را تایید نکرده اند. عادل الجبیر در آوریل 2015 

به  عنوان وزیر خارجه برگزیده شد و پس از »ابراهیم 
بن عبداه السویل« دومین وزیر خارجه در عربستان 
سعودی اس��ت که از خاندان آل سعود نیست. خالد 
بن س��لمان، برادر تنی »محمد بن سلمان« ولیعهد 
است که در آوریل گذشته به عنوان سفیر این کشور 
پادشاهی در ایاات متحده معرفی شد. همانطور که 
اشاره شد فشارها بر بن سلمان رو به افزایش است و 
به نظر می رسد همانطور که مجتهد بتازگی عنوان 
ک��رده، انتظار م��ی رود بزودی ش��اهزادگان، تجار و 
بزرگان و شاید برخی شیوخ و اندیشمندان برجسته 
آزاد شوند که این اقدام اولین شکست بن سلمان در 
مقابل فشارهای خاندان سعودی و گامی برای کاهش 
تنش به ش��مار می رود. این فعال توئیتری سعودی 

که بیش از 2 میلیون دنبال کننده در فضای مجازی 
دارد و اطاعاتی که ارائه می کند، بسیار مورد اعتماد 
است، پیش تر از خبرهایی مبنی بر وجود اختافات 
و بحث و جدل شدید میان بن سلمان و نمایندگان 
خاندان حاکم در سرزمین حرمین شریفین خبر داده 
بود به طوری که خاندان حاکم، بن س��لمان را میان 
2 گزینه »ت��رک ولیعهدی و تضمین عدم پیگرد و 
ادامه بقا در مناصب« یا »خلع و برکناری اجباری« 
مخیر گذاشته بودند. روزنامه القدس العربی از آزادی 
ش��اهزاده خالد بن طال، برادر ولید بن طال در روز 
جمعه خب��ر داده ب��ود. وی از ابتدای س��ال جاری 
می��ادی در زن��دان بود، همچنین به ش��اهزادگان 
اج��ازه دیدار و نشس��ت با یکدیگر که در گذش��ته 
ممنوع بود، داده شده اس��ت. این روزنامه آورده بود 
که گش��ایش جدید در این چارچوب که بن سلمان 
کنترل و س��یطره خود بر اوضاع را از دس��ت داده و 
نیز در راستای تمایل پدرش ملک سلمان برای ایجاد 
گش��ایش و نیز اجرای خواسته های آمریکا برای در 
امان ماندن از تحریم های این کش��ور به سبب ترور 
جمال خاشقجی، قرار دارد. خاطرنشان می شود یک 
رسانه غربی گزارش داده بود دولت آمریکا فهرستی 
از خواسته  های خود را از ولیعهد سعودی آماده کرده 
اس��ت که این فهرست از طریق وزیر خارجه و جرد 
کوش��نر، مش��اور و داماد ترامپ به مقامات سعودی 
اباغ شده است. براساس این فهرست، عربستان باید 
هرگونه فعالیت دیپلمات  های سعودی در آمریکا را 
پیش از انجام آن به اطاع دستگاه  های امنیتی آمریکا 
برساند و آنها را لحظه به لحظه از تحوات مربوط به 
این فعالیت ها آگاه کند. به نوشته تکنیکال ریپورت، 
این فهرست همچنین از عربس��تان می خواهد که 
فرمان عفو عمومی همه مخالفان عربس��تانی مقیم 
خارج را صادر و همه مسؤوانی را که در فعالیت  های 
امنیتی علیه مخالفان حکومت عربستان در خارج از 

مرزهای این کشور دست داشته    اند، برکنار کند.

نما
انتقامرژیمآلخلیفه

ازجنبشمسالمتآمیزبحرینیها
 حکم تبرئه شیخ سلمان 
به حبس ابد تبدیل شد!

گ�روهبینالملل:  درحالی که تنه��ا 20 روز به 
برگزاری انتخابات فرمایشی در بحرین باقی مانده 
و مردم و مخالفان حکومت از هیچ کوشش��ی 
در جهت تحریم انتخابات تا اصاح قانون دریغ 
نمی ورزن��د، دادگاه بحرین ب��ا لغو حکم تبرئه 
صادره برای شیخ علی سلمان، دبیرکل جریان 
ملی - اس��امی الوفاق، به عن��وان بزرگ ترین 
جریان اپوزیس��یون ش��یعه، او را به حبس ابد 
محکوم کرد. طبق این گزارش، چهارمین جلسه 
دادگاه تجدیدنظر شیخ علی سلمان و 2 نماینده 
س��ابق پارلمان بحرین از فراکسیون الوفاق به 
نام های حس��ن سلطان و علی ااسود، به اتهام 
جاسوسی برای قطر، روز گذشته برگزار شد و 
دادگاه حکم تبرئه شیخ علی سلمان و 2 متهم 
دیگر را لغو و آنها را به حبس ابد محکوم کرد. 
دولت بحرین این 3 نفر را به جاسوسی برای قطر 
در جریان مشارکت در مذاکرات مربوط به حل 
بحران این کشور در چارچوب راهکار سیاسی 
قطر و آمریکا، متهم کرده اس��ت. پس از صدور 
حکم حبس ابد براي ش��یخ علي سلمان که از 
سال 2014 بازداشت شده، موجي از حمایت و 
همبستگي با این افراد در بند ایجاد شده است. 
جمعیت الوفاق بحرین در صفحه توئیتر خود 
نوشت: »تیم وکای مدافع گواهی میانجیگران 
و کارشناس��ان را ارائه دادند و در پی آن حکم 
تبرئه صادر شد اما نظام اصرار دارد محاکمه را 
به مزایده سیاسی منتقل کند تا از مردم صبور 
بحری��ن که به جنبش مردمی مس��المت آمیز 
خود برای رسیدن به دموکراسی و آزادی ادامه 
می دهند، انتقام بگیرد«. شیخ حسین الدیهی، 
معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در پیام 
توئیتری نوشت: »زمانی که شیخ علی سلمان 
بازداشت شد، همه ناظران بر این باور بودند که 
واقعیت سیاس��ی در بحرین وارد تونل تاریکی 
شده است و پس از گذشت سال ها از بازداشت 
وی همه جهانیان فهمیدند که اوضاع سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی بحرین در حال بدتر شدن 
اس��ت و راه درس��ت، تبرئه اوست«. همچنین 
رضی الموسوی، دبیرکل سابق جمعیت »وعد« 
در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: »درود بر شیخ 
علی سلمان. او مرد موضع گیری های ملی است 
که خواستار گفت وگو و مذاکره برای حل بحران 
سیاس��ی بحرین اس��ت. او همچنین به دنبال 
ایجاد راه های ارتباطی است. او به تعهدات خود 
پایبند بوده و به دنب��ال راه حلی برای خروج از 
بحران هاس��ت.« رژیم بحرین فعاان سیاسی 
مخالف را در پی مش��ارکت در گفت و گوهایی 
ک��ه به منظور پای��ان دادن به بح��ران بحرین 
در اوای��ل س��ال 2011 و در چارچ��وب طرح 
آمریکایی - قطری برای دس��تیابی به راه حل 
سیاس��ی انجام شد به جاسوس��ی برای دوحه 
متهم کرد. مخالفان اعام کردند حمدبن عیسی 
آل خلیفه، پادش��اه بحرین نی��ز در جریان این 
گفت وگوها شرکت داشت و رایزنی ها با اطاع او 
انجام شد. شیخ حسین الدیهی، معاون دبیرکل 
جمعیت الوفاق بحرین گفت حمد بن جاس��م 
آل ثانی، وزیر خارجه سابق قطر هنگام برقراری 
تماس با دبیرکل الوفاق همراه شاه بحرین بوده 
است. این اتهامات به تماس های تلفنی استناد 
می کند که سال گذشته بعد از بروز اختاف 4 
کشور عربی با قطر بخش هایی از آن تقطیع و 
از طریق تلویزیون رسمی بحرین منتشر شد. 
هیات منصفه از دادگاه خواست مکالمات ضبط 
شده به صورت کامل پخش شود اما دادگاه این 
خواسته را عملی نکرد. گزارش کمیته مستقل 
حقیقت یاب بحرین که از سوی شاه این کشور 
تشکیل شد تاکید می کند تماس ها با وساطت 
قطر برای حل و فصل درگیری های سیاسی در 
بحرین برقرار شد. در واقع، صدور حکم حبس 
مادام العمر برای دبیرکل جمعی��ت الوفاق آن 
هم پ��س از تبرئه وی از اتهام��ات، حاوی این 
پیام اس��ت که از یک سو نظام آل خلیفه بدون 
هیچ عقب نشینی از مواضعش اصرار بر برگزاری 
انتخاب��ات دارد و در عین ح��ال هیچ مانعی را 
بر س��ر راه برگزاری آن تحم��ل نخواهد کرد. 
انتخابات روز 24 نوامبر در حالی بناست برگزار 
ش��ود که از سویی با تحریم معارضه و از دیگر 
سو با امضای عریضه ای مردمی کاما نامشروع 
قلمداد می شود اما اصرار آل خلیفه بر انجام آن 
در سایه پشتگرمی حکومت به آمریکا )با وعده 
حمایت از معامله ترامپ درباره مساله فلسطین( 
از یک سو و محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی 
از دیگر س��و صورت خواهد گرف��ت. فراموش 
نمی شود در انقاب 14 فوریه2011 آل خلیفه 
تنها در شرایطی موفق شد مخالفان را سرکوب 
کند که عربس��تان رس��ما در این کشور نیرو 
پیاده کرد و ضمن اش��غال بحری��ن، مبارزان و 
م��ردم را به خاک و خون کش��ید. درحالی که 
موافقت آل خلیفه با سفر شیخ عیسی قاسم به 
لندن نیز با هدف دور کردن ایش��ان از بحرین 
در ای��ام انتخابات ص��ورت گرفت، صدور حکم 
حبس مادام العمر برای  شیخ علی سلمان هم 
هیچ تفسیر و البته توجیهی جز انتخابات ندارد.

چهرهها
رئیسجمهورباروس:

 استقرار پایگاه آمریکا در لهستان
موجب واکنش باروس و روسیه می شود
الکس��اندر لوکاش��نکو، رئیس 
جمهور باروس اظهار داشت 
استقرار احتمالی پایگاه نظامی 
آمریکا در لهستان، باروس و 
روسیه را مجبور می کند نوعی 
پاسخ دهند که در نتیجه زیرساخت های نظامی 
اضافی در قلمرو باروس مس��تقر خواهد ش��د. 
لوکاشنکو گفت: من به وزیر خارجه لهستان گفتم 
ما نمی خواهیم با ش��ما بجنگیم، به همین دلیل 
پایگاه های نظامی بیشتری ایجاد نمی کنیم. اگر 
غیر از این باشد، ما و روس ها مجبور خواهیم شد 
پاسخ بدهیم، به این معنی که ما مجبور خواهیم 
شد چیزی برای ایستادن در برابر شما قرار دهیم.

اوباما، ترامپ را متهم به ایجاد ترس  و 
وحشت کرد

سه شنبه انتخابات میان دوره ای 
کنگره آمریکا برگزار می شود. 
این انتخابات در حالی اس��ت 
که فض��ای دوقطبی در ایاات 
متحده بشدت افزایش یافته و 
گفته می ش��ود گروه های قدرت تاش می کنند 
نتیجه این انتخابات را به سود خود تغییر دهند. 
نظرسنجی ها از پیروزی حزب جمهوری خواه خبر 
می دهد. جمهوری خواهان به رهبری دونالد ترامپ 
اگر در این انتخابات پیروز شوند قادر خواهند بود 
در تمام کانون های ق��درت از دموکرات ها پیش 
بیفتند. در همین حال پیش از این و در سپتامبر 
گذشته باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا 
گفته بود ترامپ این کشور را با ایجاد فضای ترس 
و وحش��ت اداره می کند. اوباما در یک سخنرانی 
درباره انتخابات کنگره، اعام کرده بود: خطرات 
در این انتخابات بیش از هر زمان دیگری اس��ت. 
من اینجا هستم که یک پیام ساده به شما بدهم؛ 
شما باید رای بدهید، زیرا دموکراسی ما وابسته به 
آن است. اما طی روزهای گذشته رئیس جمهوری 
سابق آمریکا در تجمع انتخاباتی در میامی و در 
راس��تای حمایت از کاندیداهای دموکرات گفت: 
جمهوری خواهان سربازان شجاع ما را برای انجام 
یک مانور سیاس��ی در مرزها از خانواده های خود 
دور می کنند. اوباما همچنی��ن  برای حمایت از 
»آندره د گیلوم«، نخس��تین نامزد رنگین پوست 
فرمان��داری ایالت فلوریدا و نی��ز برای حمایت از 
»بیل نلسون« سناتور دموکرات و فضانورد سابق 
که به دنبال انتخاب مجدد اس��ت،  به این ایالت 

سفر کرد. 

روند پیوستن ترکیه به اروپای واحد 
کندتر از قبل می شود

»منف��رد وبر« سیاس��تمدار 
سوسیال مس��یحی آلمان و 
کاندیدای ریاست کمیسیون 
اروپا در گفت وگ��و با روزنامه 
بیلد ام زونتاگ اظهار داش��ت: 
در صورتی که به عنوان ریاس��ت کمیس��یون 
اروپا انتخاب شوم، روند مذاکرات با ترکیه درباره 
عضوی��ت در اتحادیه اروپای��ی متوقف خواهد 
ش��د. وی که قرار اس��ت اواس��ط هفته جاری 
کاندیداتوری خود را به طور رسمی اعام کند، 
ضمن ابراز تمایل نسبت به تداوم مناسبات اروپا 
با آنکارا خاطرنش��ان کرد: تداوم روابط اتحادیه 
اروپایی و ترکیه از گزینه های مورد تایید ما بوده 
و این مس��یر را ادامه خواهی��م داد اما توجه به 
این نکته ضرورت دارد که استمرار در مناسبات 
دوجانبه به این معنی نیست که ترکیه از شرایط 
اروپایی برخوردار اس��ت. بای��د پذیرفت این دو 
موض��وع کام��ا از یکدیگر مجزاس��ت. وبر در 
نظر دارد پس از دیدار روز چهارش��نبه با »ژان 
کلود یونکر« رئیس کنونی کمیسیون اروپا در 
هلسینکی، پایتخت فناند و تبادل نظر با وی، 
کاندیداتوری خود را برای احراز پس��ت ریاست 
کمیسیون اروپا به صراحت اعام کند. گفتنی 
است »الکس��اندر استاب« نخس��ت وزیر سابق 
فناند از دیگ��ر کاندیداهای احتمالی پس��ت 

ریاست کمیسیون اروپاست.

امیر قطر کابینه اش را ترمیم کرد
»تمیم بن حمد آل ثانی« امیر 
قطر دستور ترمیم کابینه این 
کشور را صادر کرد. بر اساس 
این دستور، »عیسی بن سعد 
الجفالی النعیم��ی« به عنوان 
وزیر دادگستری، »عبداه بن عبدالعزیز بن ترکی 
السبیعی« به عنوان وزیر محیط زیست، »علی بن 
احمد الکواری« به عنوان وزیر تجارت و صنعت، 
»یوسف بن محمد العثمان فخرو« به عنوان وزیر 
توسعه اداری و کار و امور اجتماعی و »سعد بن 
شریده الکعبی« به عنوان وزیر امور انرژی تعیین 
شدند. همچنین بر اساس این دستور، »حسن 
بن لحدان الحس��ن المهندی« به عنوان رئیس 
دادگاه استیناف و »مسعود بن محمد العامری« 
به عنوان مش��اور رئیس دفت��ر معاون امیر قطر 

انتخاب شدند.
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گ�روهبینالملل: کره ش��مالی به 
آمری��کا هش��دار داده اس��ت در 
صورتی که تحریم های اقتصادی ش��دید علیه این 
کش��ور را پایان ندهد، به ش��کل جدی بازگشت به 
سیاست های س��اخت ساح هس��ته ای را بررسی 
خواهد کرد. در بیانیه ای که وزارت خارجه کره شمالی 
منتش��ر کرده، آم��ده اس��ت: در صورتی که آمریکا 
مواضع خود را درباره تحریم ها علیه کره شمالی تغییر 
ندهد، پیونگ یانگ دوباره سیاست های گذشته خود 
را در پیش خواهد گرفت.   کره شمالی سال ها سیاست 
توس��عه موازی توانمندی های هس��ته ای همراه با 

توسعه اقتصادی را دنبال کرده است. 
آوریل امسال، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 
با اش��اره به ایج��اد »فضای جدی��د تنش زدایی و 
صلح« در ش��به جزیره کره، اع��ام کرد تحقیقات 
هس��ته ای این کشور تکمیل شده است و کشورش 
بر »بنای اقتصاد سوسیالیستی« تمرکز خواهد کرد 
اما در نشس��ت ژوئن در س��نگاپور، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون بیانیه خلع 
ساح هسته ای کره شمالی را امضا کردند. البته پس 
از آن به علت پافشاری واشنگتن بر حفظ تحریم ها 

علیه کره شمالی تا زمان خلع ساح هسته ای کامل 
و قابل راستی آزمایی این کشور و اقدام پیونگ یانگ 
در محکوم کردن این درخواس��ت های گانگستری 
واش��نگتن، پیش��رفت های چندانی در این مسیر 
حاصل نشده است. این نخستین بار در سال جاری 
میادی است که کره ش��مالی در بیانیه ای تصریح 
می کند قصد دارد در صورت لغو نش��دن تحریم ها، 
آزمایش های موش��کی بالس��تیک و اتمی را از سر 

بگی��رد. در بیانیه وزارت خارجه کره ش��مالی آمده 
است: بهبود روابط با ادامه تحریم ها همخوانی ندارد. 
تنها کاری که باید در این مس��یر انجام داده شود، 
پاس��خ مقتضی به آمریکاست. انتش��ار این بیانیه، 
جدیدترین نشانه ناامیدی پیونگ یانگ از واشنگتن 
اس��ت. ماه گذش��ته رس��انه دولتی کره شمالی در 
تفسیری طوانی آمریکا را به »بازی دوگانه« متهم 
و ب��ه طور ضمنی از ترامپ برای اظهارنظرهایش با 

هدف منصرف کردن س��ئول ب��رای لغو تحریم ها 
علیه پیونگ یانگ انتق��اد کرد. کره جنوبی و آمریکا 
درباره برنامه های خلع س��اح هسته ای شبه جزیره 
کره اختاف نظرهایی دارن��د. کره جنوبی با تعامل 
با کره ش��مالی- که ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
آن را به علت برنامه های هس��ته ای و موش��ک های 
بالس��تیکی اش تحریم کرده است- موافق است، در 
حالی  که آمریکا تأکید دارد تا زمان عملی شدن همه 
تعهدات کره شمالی درباره خلع ساح هسته ای که 
در سنگاپور متعهد شده است، باید تحریم ها علیه 
این کش��ور حفظ ش��ود. طبق این گزارش، پس از 
این تهدید جدی پیونگ یانگ نسبت به واشنگتن، 
رسانه ها گزارش دادند کره جنوبی و آمریکا مانورهای 
مش��ترک نظامی متداول خود را دوش��نبه از س��ر 
خواهن��د گرفت. این مانورهای نظام��ی از ماه مه و 
در راس��تای توافق خلع ساح هسته ای شبه جزیره 
کره متوقف شده بودند. بر اساس گزارش خبرگزاری 
یونهاپ، مانورهای »برنامه تمرینات دریایی کره« 2 
هفته ب��ه طول می انجامد. این گزارش حاکی از آن 
است که آمریکا و کره جنوبی تا سپتامبر سال آینده 
میادی 24 دور از این مانورها را برگزار خواهند کرد.

درسایهسیاستعهدشکنیوتکرارتحریمهایآمریکا
کرهشمالیتهدیدبهازسرگیریبرنامههاینظامیاشکرد

شبهجزیره

شکستسنگینائتافسعودیدرساحلغربییمن15کشتهدرجنایتجدیدآمریکادردیرالزور
گروهبینالملل: ائتاف آمریکایی 
مدع��ی مب��ارزه ب��ا داع��ش در 
جدیدترین جنایت خود در سوریه، شهرک هجین 
در استان حومه شرقی دیرالزور در شرق این کشور 
را بمباران ک��رد و در جریان آن، 15 غیرنظامی را 
به خاک و خون کش��ید که بیش��تر آنها را زنان و 
کودکان تشکیل می دادند. همچنین تعداد زیادی 
در این حمات زخمی شدند. آنها در منازل نزدیک 
به مس��جد خالد بن ولید در شهرک هجین ساکن 
بودند. پیش تر دمشق اعام کرده بود جنگنده های 
ائتاف ضد داعش در اکتبر گذش��ته دس��ت کم 3 
بار ش��هرک هجین را با خمپاره های حاوی فسفر 
س��فید که جزو ساح های ممنوعه است، بمباران 

کرده اند. گروه موس��وم به »دیده بان حقوق بش��ر 
س��وریه«- وابس��ته به معارضان- نیز تصریح کرد 
نیروهای ائتاف آمریکایی در شدیدترین حمات 
توپخانه ای و هوایی خود از دهم اکتبر مناطقی در 
آخرین پایگاه داعش در استان دیرالزور را هدف قرار 
دادند. همچنین طی چند هفته  گذشته گروه های 
باقیمان��ده داعش طی حماتی ش��دید موفق به 
گسترش مناطق تحت کنترل کرد در شرق فرات 
ش��دند. وزارت دفاع روسیه ماه گذشته تاکید کرد: 
تعلل آمریکایی ها و نیروهای همپیمان با آنها موجب 
شد تروریس��ت ها  کنترل کامل نوار واقع در طول 
ش��رق رودخانه فرات واقع در حد فاصل 2 شهرک 

هجین و السوسه را به دست بگیرند. 

گروهبینالملل:سخنگوی ارتش 
یمن در گفت وگو با خبرگزاری 
سبا اعام کرد تمام تاش  های دشمن برای نفوذ 
در ساحل غربی به رغم پشتیبانی هوایی و دریایی 
با شکس��ت مواجه ش��د و صدها نفر از نیروهای 
آن کش��ته و زخمی شدند. سرتیپ یحیی سریع 
در این ب��اره تصریح کرد: در این عملیات و هنگام 
شکست پیشروی های دشمن در 2 جبهه »کیلو 
16» و »المط��ار« در س��احل غربی طی روزهای 
جمعه و ش��نبه، 113 نفر از متجاوزان و مزدوران 
کشته و 156 نفر دیگر از جمله برخی سرکردگان 
آنها زخمی شدند، همچنین 69 زره پوش منهدم 
ش��د. وی خاطرنشان کرد این آمارها اعم از تعداد 

کشته ش��دگان و مجروحان آمار اولیه است که به 
بیمارستان الجمهوری در عدن رسیدند؛ در حالی 
که ده ها کشته و زخمی در بیمارستان  های المخا  
و الخوخه هستند و اجساد برخی دیگر از آنها در 

میدان نبرد روی زمین باقی مانده است. 
وی همچنی��ن اظهار داش��ت: صده��ا نفر از 
عناصر دش��من از جبهه نبرد پا به فرار گذاشتند؛ 
خبرها حاکی از فرار بیش از 250 نفر از نیروهای 
ائتاف به سمت الخوخه است و هنوز جسد ده ها 
نفر روی زمین باقی مانده است. سخنگوی ارتش 
یمن خاطرنش��ان کرد که خطوط دفاعی ما قوی 
و منس��جم اس��ت و نیروهای ما از برتری نظامی 

میدانی برخوردار هستند.

یمنسوریه

بنسلمانعادلالجبیررابرکنارخواهدکرد؟

وزیر دوره گذار
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قاب روز
تهران - راهپیمایی 13 آبان

عکس:   آنا

بازار

گزارش

گ�روه اقتص�ادی: دار و یورو رس��ما از مبادات 
رس��می ایران و هند حذف می ش��ود و قرار است 
پیمان پولی دوجانبه نفتی برای 2 کشور به وجود 
آید. ب��ه گزارش تایمز آو ایندی��ا، ایران و هند در 
حال نهایی کردن جزئیات مکانیزمی هستند که 
به دهلی نو اجازه می دهد تمام پول ایران را به ارز 
هندی پرداخت کند.  با اعطای معافیت 180 روزه 
از تحریم های نفتی ایران توس��ط آمریکا به هند 
قبل از اجرایی شدن تحریم ها از روز دوشنبه، هند 
و ای��ران جزئیات مکانیزمی را نهایی می کنند که 
ب��ه دهلی نو اجازه می دهد تمام پول ایران را با ارز 
هندی در ی��ک بانک در هند پرداخت کند. هند 
ترتیب پرداخت این پول را در حسابی در بانک »یو 
سی  او« می دهد. این بانک دسترسی بین المللی 
ندارد، بنابراین در برابر تحریم ها آسیب پذیر نیست. 
قب��ا هم این اتفاق افتاده ب��ود اما در مورد قبلی 
پرداخت های نفتی تقس��یم می شدند، 45 درصد 
به روپیه در بانک یوس��ی او پرداخت می شد و 55 
درص��د به یورو. این بار ایران کل مبلغ را به روپیه 
دریافت می کند و انتظار می رود تهران از این پول 
برای واردات کاا از هند اس��تفاده کند. این یعنی 
اگر بانک های ایرانی از سیستم پرداخت سوئیفت 
حذف شوند، هند همچنان می تواند پول واردات 
نف��ت را پرداخت کند. دور دوم تحریم ها عاوه بر 
بخش انرژی، کشتیرانی، کشتی سازی و بخش های 
مالی را هم هدف قرار داده است. برایان هوک، یک 
مقام ارشد آمریکایی به روزنامه نگاران اطمینان داد 
کشورهایی که به واردات نفت ایران ادامه می دهند 
باید یک حساب تضمینی باز کنند: »حساب های 
تضمینی برای کشورهایی باز می شود که نیاز به 
ادامه واردات نفت ایران دارند. این حس��اب ها ارز 
ای��ران را قبول نمی کنند و اجازه نمی دهند ایران 
هیچ درآمدی از فروش نفت داشته باشد. هر زمانی 
که ایران نفت بفروشد این پول در حساب تضمینی 
در بانک کشور وارد کننده ذخیره می شود و ایران 
باید آن را خرج کند«. وی اضافه کرد: »ما شدیدا 
این کشورها را تشویق می کنیم تا مطمئن شویم 
ایران ای��ن پول را برای خرید های بشردوس��تانه 
هزینه می کند. آمریکا از نزدیک این حساب ها را 
کنترل می کند. برخاف دولت قبلی ما مطمئن 
می شویم که این پول صرف فعالیت های غیرقانونی 
نمی شود و این حساب ها نشتی ندارند. ما از نزدیک 
با این کش��ورها کار می کنیم ت��ا خرید و فروش 

کااهای بشردوستانه تضمین شود«.
Ŷ هند با توقف واردات نفت ایران کنار نمی آید

رئیس شرکت نفت هند گفت دورنمای صفر 
شدن واردات نفت خام ایران توسط پاایشگاه های 
هن��د غیرواقعی اس��ت. اگر چه این ش��رکت که 
بزرگ ترین گرداننده نفت در هند اس��ت واردات 
نفت خام از ایران را کاهش داده اما به گفته سانجیو 
سینگ، احتمال صفر شدن کل واردات نفت ایران 
خیلی کم اس��ت. او اضافه کرد ش��رکتش به رغم 

اجرایی شدن تحریم های آمریکا در روز دوشنبه، 
محموله های نفتی ایران را برای این ماه سفارش 
داده است. سینگ گفت: »ما شدیداً اعتقاد داریم 
اگر ای��ران از بازار جهانی خارج ش��ود، ثبات بازار 
حداقل برای مدتی از بین می رود. من شخصا فکر 
نمی کنم هند بتواند با توقف واردات نفت ایران کنار 
بیاید«. این مقام اجرایی هند ادامه داد: شرکت نفت 
هن��د از ماه اکتبر واردات نفت خام خود را از ایران 
کمی کاهش داده تا واشنگتن آن را از تحریم های 
ایران معاف کند. در واقع روزنامه هندی ایکانامیک 
تایمز دیروز گزارش داد که این معافیت به شرطی 
به هند داده ش��ده که پاایشگاه های هند واردات 
نفت خ��ام از ایران را در س��ال مال��ی 2018-19 
نسبت به سال قبل 35 درصد کاهش دهند. طبق 
گزارش های رسیده محموله های صادراتی نفت خام 
ایران به هند در ماه سپتامبر به 600 هزار بشکه در 
روز می رسید، ولی در اکتبر به 500 هزار بشکه در 
روز کاهش یافت. انتظار می رود مقدار واردات در 

ماه جاری هم همین قدر باشد.
Ŷ  آمریکا باور کرد نفت ایران قابل جایگزینی

نیست
نماینده س��ابق ایران در اوپک با اشاره به معاف 
شدن 8 کشور از تحریم نفتی ایران گفت: کشورهای 
صاحب نفت اعم از اعضای اوپک و غیراوپک قادر به 
افزایش س��طح تولید به میزان مورد انتظار جهت 
جایگزینی نفت ایران نیستند و آمریکایی ها نیز به 
این باور رسیده اند. محمدعلی خطیبی افزود: این 
تولید کنندگان س��رجمع طی 3 ماهه س��وم سال 
جاری میادی تنها موفق به افزایش سطح تولید به 
میزان 800 هزار بشکه در روز شدند. وی ادامه داد: 
 مجموع افزایش تولید نفت اعضای اوپک در مدت

 3 ماهه اخیر تنها 360 هزار بشکه در روز بوده، این 
در حالی اس��ت که ای��ران روزانه 2 میلیون و 800 
هزار بش��که نفت و میعان��ات گازی صادر می کند. 
نماینده سابق ایران در اوپک گفت: تولیدکنندگان 
غیراوپکی نی��ز در این بازه زمانی موفق به افزایش 
س��طح تولید به میزان 300 تا 400 هزار بش��که 
در روز ش��دند. وی افزود: کش��ورهایی که قرار بود 
جایگزین نفت ایران شوند به رغم اینکه گفته بودند 
به جای یک بشکه نفت ایران حاضرند 2 بشکه نفت 
اضافه کنند، پس از چند ماه برای همگان به وضوح 
مشخص شد که توانایی این کار را ندارند. خطیبی 
بیان داش��ت: مجموع کش��ورهای عض��و اوپک و 
غیراوپک در 3 ماهه سوم سال به رغم تمام تاش ها 
از تولید یک میلیون بش��که نفت در روز باز ماندند، 
این در حالی اس��ت ک��ه برنامه تولید تمام اعضای 
اوپ��ک جز ایران و ونزوئا و همینطور کش��ورهای 
غیراوپکی بویژه روس��یه در این م��دت به راه بوده 
اس��ت. نماینده س��ابق ایران در اوپک یادآور شد: 
میزان تولید اعضای اوپک و غیر اوپک به هیچ وجه 
جایگزین 2 میلیون و 800 هزار بشکه ای نفت ایران 
نخواهد بود و آمریکایی ها نیز به این باور رسیده اند.

حذف یورو بعد از دار 
هند همه پول نفت ایران را با روپیه پرداخت می کند

هشدار نایب رئیس کمیسیون کشاورزی نسبت به بی تفاوتی به خرید تضمینی گندم
کمبود گندم موجب افزایش قیمت نان می شود

گندم

بودجه

تأکید معاون پیشین بانک مرکزی بر تنظیم بودجه سال آینده با رویکرد انقباضی
عدم همگرایی تیم اقتصادی، نقطه ضعف بزرگ دولت

معاون پیش��ین بان��ک مرکزی اظه��ار کرد: 
اصاح��ات اقتصادی در مقایس��ه ب��ا اصاحات 
اجتماعی و فرهنگی آس��ان تر اس��ت به شرطی 
که سیاس��ت های صحیح و همگرا اتخاذ ش��ود، 
همچنین دولت نیز برای رسیدن به اهداف خود 
باید در برخی رفتارهایش تجدیدنظر کند. حیدر 
مستخدمین حس��ینی در گفت وگو با ایلنا درباره 
برنامه ه��ای تعیین ش��ده از س��وی رئیس بانک 
مرکزی مبنی بر افزایش قدرت پول ملی و کاهش 
ت��ورم گفت: در حوزه  اقتصاد مکانیزمی به عنوان 
»نشد« نداریم، برای اینکه مدل های مختلفی برای 
ایفای نقش اقتصادی در راس��تای اهداف تعیین 
ش��ده وج��ود دارد و از تکنیک ها و تاکتیک های 
اقتصادی مختلفی برای رس��یدن به این اهداف 
استفاده می شود. وی  با بیان اینکه نباید در اقتصاد 
جزیره ای عمل شود، گفت: سیاست های مالی و 
بودجه ای دولت در کنار سیاس��ت های تعرفه ای 
برای واردات و سیاس��ت های پولی بانک مرکزی 
و ش��ورای پول و اعتبار می تواند نتایج مطلوب و 
مثبتی داش��ته باشد. این کارش��ناس اقتصادی 
متذکر ش��د: متاسفانه یکی از نقاط ضعف دولت 
که از روز اول ش��اهد آن بودی��م عدم همگرایی 
تیم اقتصادی آن اس��ت. اصاحات اقتصادی در 
مقایسه با اصاحات اجتماعی و فرهنگی آسان تر 
است به شرطی که سیاست های صحیح و همگرا 
اتخاذ شود، همچنین دولت نیز برای رسیدن به 
اهداف خود باید در برخی رفتارهایش تجدیدنظر 
کند. مستخدمین حسینی با بیان اینکه دولت باید 
این سیاس��ت ها را سال ها پیش اعمال می کرد تا 
امروز می توانس��تیم در برابر تحریم ها ایستادگی 
کنیم، گفت: با توجه به ش��رایط کنونی اقتصاد، 

سیاس��ت های مالی، پولی و تعرف��ه ای خاصی را 
باید اعمال کرد که در صورت استفاده در گذشته 
امروز می توانستیم به نتایجی بهتری برسیم. حاا 
که دولت از این ابزارها اس��تفاده نکرده باید نقش 
خود را فعال تر کند و در تصمیم سازی ها، بخش 
خصوصی و کارشناسان را مشارکت دهد، هرچند 
باید تصمی��م نهایی را خود اتخ��اذ کند. معاون 
پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به 
ایحه بودجه سال پیش رو گفت: با توجه به اینکه 
حجم نقدینگی کشور تقریبا 1700 هزار میلیارد 
تومان است، می تواند طی زمان تورم زا باشد و اگر 
دولت در تنظیم بودجه با کس��ری مواجه باشد، 
ت��ورم و حجم نقدینگی را تش��دید خواهد کرد، 
بنابراین دولت بای��د هزینه های جاری را کاهش 
دهد هرچند با نگاهی که از دولت س��راغ داریم، 
بعید به نظر می رسد چنین رویکردی داشته باشد. 
وی اضافه کرد: دولت نباید بودجه را انبس��اطی 
تنظیم کند چون هنوز وضعیت نقدینگی مشخص 
نیس��ت و در اقتصاد رهاست، باید در این بودجه 
راهکاره��ای جذب آن به س��مت تولید و عناصر 
تولیدی را به کار بگیرد. بنابراین دولت باید بودجه 
انقباضی تنظیم کند و هزینه های کان و جزئی 
خود را مدیریت کند تا در شرایط تحریم، بودجه 
متعادل باشد. وی یادآور شد: با وجود آنکه نزدیک 
به دوس��وم بودجه دولت را شرکت های دولتی به 
خود اختصاص می دهند اما در س��ال های اخیر  
مجلس نسبت به آن بی تفاوت بوده و اصا به آن 
نپرداخته است. چون این هزینه ها می تواند حجم 
نقدینگی و نیز کسری بودجه را تحت تاثیر قرار 
دهد و ازم اس��ت که امسال به این بخش نهفته 

رسیدگی شود.

نایب رئیس کمیس��یون کش��اورزی مجلس 
گفت: در صورتی که قیمت خرید تضمینی گندم 
مناسب نباشد این محصول از مبادی غیرقانونی 
از کش��ور خارج می ش��ود و با قیمت بااتری در 

کشورهای اطراف به فروش 
می رسد. جال محمودزاده 
در گفت وگو ب��ا خانه ملت، 
درباره تاخیر دولت در اعام 
قیمت خرید تضمینی گندم 
اظهار داش��ت: فصل کشت 

در حال به پایان رسیدن است اما تاکنون دولت 
اقدام به اعام قیمت خرید تضمینی گندم نکرده 
و ای��ن موضوع معضات بس��یار بزرگی را برای 
کشاورزان گندم کار ایجاد کرده است. نایب رئیس 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه کشاورز باید با توجه 
به قیمت اعام ش��ده از سوی دولت تصمیم به 
کشت یا عدم کشت گندم بگیرد، گفت: در حال 
حاضر ب��ه دلیل تغییرات ن��رخ ارز قیمت تمام 
شده محصوات تولیدی کشور افزایش داشته و 
به صورت میانگین هزینه تولید هر کیلو گندم 
ح��دود یکه��زار و 500 تومان اس��ت.  نماینده 
مردم مهاباد در مجلس شورای اسامی با اشاره 
به اینکه حداقل قیمت گندم با احتس��اب سود 

باید یکهزار و 800 تومان اعام ش��ود، ادامه داد: 
با توجه به نرخ ارز، قیمت جهانی هر کیلو گندم 
حدود 2 ه��زار و500 تومان اس��ت، در صورت 
افزایش450 تومانی قیمت گندم در مقایس��ه با 
سال گذشته شاهد اختاف 
ح��دود 700 تومانی قیمت 
ای��ن محصول در کش��ور با 
ب��ازار جهانی هس��تیم. این 
نماینده م��ردم در مجلس 
ش��ورای اس��امی ب��ا بیان 
اینکه اگ��ر دولت حداقل ها را برای بخش گندم 
در نظر نگیرد موجب کاهش تولید این محصول 
اس��تراتژیک و مورد نیاز کشور می شود، تصریح 
کرد: در صورتی که قیمت خرید تضمینی گندم 
مناسب نباشد این محصول از مبادی غیرقانونی 
از کش��ور خارج می ش��ود و با قیمت بااتری در 
کشورهای اطراف به فروش می رسد. نایب رئیس 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
ش��ورای اسامی در پایان با تاکید بر اینکه عدم 
اعام قیمت مناس��ب خرید تضمینی منجر به 
قاچاق گندم و کاهش تولید در کشور می شود، 
خاطرنش��ان کرد: کمبود گندم در کشور باعث 
افزایش قیمت نان یا پرداخت یارانه بیشتر توسط 

دولت برای کنترل قیمت ها می شود. 

آب و هوا

سمناناردبیل

ساریاراک

زنجانابوموسی 31

12
8

19

4
1

شیرازاهواز

شهرکرداصفهان

سنندجارومیه

کرجبندرعباس

قمبجنورد

قزوینایام

گرگانتبریز

کرمانشاهبیرجند

کرمانبوشهر

رشت

زاهدان

یاسوج

یزد

همدانخرم آباد

مشهدتهران

3

3
17
7
4

19
21

6
5

7

9
11
2

4
11
9
11
-2
7
2
5
4
4

8
12

3

4
7

10

9
26
14
15
31
34
22
11

11
13
16
23

8
20
16
13
9
17
8
13
12
18

13
18

15

10

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

12
21 10/

 اذان ظهر:   غروب آفتاب:              
 اذان مغرب:         نیمه شب شرعی: 

طلوع آفتاب:   اذان صبح فردا:  

11:48
17:24

5:05

17:05
23:05

6:31

افق تهران

روزنامه سیاسی ، فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی
صاحب امتیاز: مهرداد بذرپاش

   مدیرمسؤول: محمد آخوندی     سردبیر: رضا شکیبایي

نشانی : خیابان انقاب اسامي، بین حافظ و خیابان ولیعصر)عج(  
کوچه سعید، پاك 9

روابط عمومي: 66413792       تحریریه: 66413783       
نمابر: 66414137    پیام گیر:  66413942  

سازمان آگهي ها: 61086163   پیامک:  10002231  
    info@vatanemrooz.ir  : پست الکترونیک

چاپ: شرکت رواق  روشن مهر

تقویم امروز
 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد
وجود 90 هزار انشعاب غیرمجاز 

برق در استان تهران

مدیرعام��ل ش��رکت توزیع برق اس��تان 
تهران از وجود 90 هزار انش��عاب غیرمجاز در 
استان تهران خبر داد. »حاجی رضا تیموری« 
در حاش��یه هجدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنع��ت برق ای��ران، با بیان اینکه در س��طح 
اس��تان تهران 20 مگاوات انرژی خورشیدی، 
50 م��گاوات ان��رژی گازس��وز، 4/5 مگاوات 
بی��وگاز و 3/3 مگاوات زباله س��وز و همچنین 
77/8 م��گاوات نی��روگاه تولید پراکنده نصب 
ش��ده اس��ت، اظهار ک��رد: با توجه ب��ه اینکه 
پنل های خورشیدی پاک ترین انرژی را تولید 
می کنن��د برنامه ریزی ه��ای متع��ددی برای 
توس��عه این انرژی در نظر داری��م. وی درباره 
بدهی مشترکان به این شرکت گفت: در حال 
حاضر از مشترکان خانگی، صنعتی، کشاورزی، 
تجاری و آزاد، 382 میلیارد تومان طلب داریم و 
باید گفت که ساانه حدود 95 درصد مطالبات 
وصول می شود. وی با تاکید بر این مساله که 
س��اانه 1300 میلیارد تومان برق در اس��تان 
تهران به فروش می رس��د، اظهار کرد: در حال 
حاضر 90 هزار انش��عاب غیرمجاز در اس��تان 
تهران وجود دارد ک��ه برای جلوگیری از برق 
دزدی اقداماتی همچون استفاده از کارشناسان 
حقوقی، بازدید اکیپ های فنی و اس��تفاده از 
کارت ه��ای خودنگهدار در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. تیموری با بیان اینک��ه در حال حاضر 
30 درصد شبکه های توزیع موجود در استان 
تهران فرسوده است، ادامه داد: نیاز است دولت 
توجه ویژه ای به این مس��اله داشته باشد، هر 
میزان از عوارضی ک��ه دولت دریافت می کند 
در اختیار شرکت توزیع قرار گیرد، می توانیم 
در توسعه و اصاح شبکه هزینه کنیم. وی با 
اش��اره به برنامه های انجام شده برای مدیریت 
مصرف برق در فصل تابس��تان گفت: اصاح 
تعرفه  با هدف کاهش مصرف، اجباری کردن 
کاهش 30درصدی صنایع باای یک مگاوات 
مصرف، تغییر ساعات اداری، 4 ساعته کردن 
چاه های آب کش��اورزی، کنترل بار روشنایی 
معابر و پارک ها و سرویس کولرهای آبی جزو 
برنامه های مدیریت مصرف در نظر گرفته شده 
است که اگر این برنامه ها اجرایی شود معادل 
351 م��گاوات از پی��ک بار اس��تان را کاهش 

خواهیم داد.

Ŷ  اش�غال قس�متي از مناطق جنوبي ایران از
س�وي آلمان در جریان جن�گ اول جهاني- 

1293 ش
Ŷ  افتتاح نخستین نمایشگاه بین  المللي کتاب

تهران- 1366ش
Ŷ  درگذش�ت حبی�ب اه عس�گراوادی          ، از

مبارزان اول نهضت اسامی- 1392ش
Ŷ  مرگ »جیمز ماکسول« فیزیکدان معروف

و بنیانگذار قوانین نور و الکتریسیته- 1879م
Ŷ  تولد »ویل دورانت« نویسنده، فیلسوف و

مورخ شهیر آمریکایي- 1885م
Ŷ  پایان جنگ »صدساعته« میان مصر و رژیم

صهیونیستي- 1956م
Ŷ  - محکومیت صدام به اع�دام با چوبه دار

2006م
Ŷ  درگذشت »جرج جرداق« نویسنده، شاعر

و نمایش�نامه        نویس مس�یحی، مؤلف کتاب 
اامام علی صوت العداله اانسانیه- 2014 م

خبر

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریکا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

14000

16600

17600

3990

-

-

2200

2850

-600

-300

-800

70

-

-

200

150

-

10/5

11500

-
-

-

-

-500

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

78/62
76/05

-
-

68/62-

تغییر قیمت )تومان( سکه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

4500000

4600000

2300000

1250000

-

-100000

-200000

-50000

-50000

-

-

460000

-

1218  )دار(
14/71 )دار(

-

-200000

-

-

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

182918/6
9116/2

8101/5

-0/29
-0/16

-0/20

135805/3
359311/6

166841/6

-0/33

-0/21

-0/22

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیکی ژاپن
بورس شانگهای
5756/9بورس استرالیا

-
-
-

26488

21185

2529
-

کام نور

هر کس به معروف امر کرد، پشتوانه 
نیرومند مؤمنان است و آن کس که از 

زشتی ها نهی کرد، بینی کافران ]منافقان[ 
را به خاك مالید.

امام علی )ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
853

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-14/28

ح.  ایران دارو
فرآورده هاي  تزریقي  ایران

ابراتوار داروسازي  دکتر عبیدي
ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس 

نوسازي  و ساختمان  تهران
سیمان  کرمان

داده پردازي  ایران
گسترش  صنایع  و خدمات  کشاورزي

نیروکلر

6324

59990
5784

2392

3898

3395
4705

5556

9/78
7/17

5
4/99

4/96

4/93

4/88

4/86

4/85

کاشي  سعدي
ح. سیمان کردستان

ح. سرمایه گذاري نورکوثر ایرانیان 
ح. حفاري شمال

پارس  سرام   
بین المللي  توسعه  ساختمان 

تامین  ماسه  ریخته گري
معدني  دماوند 
صنعتي  بهشهر 

2390

175

297
2275

5659

968

4376
26583

2648

-9/79

-5/71

-5/52
-4/99

-4/91

-4/91

-4/88

-4/65


