
گزارش جوان آناین از تحریف تاریخ قحطی ایران در شبه رسانه بی بی سی 
بهخاطرچندمشتدارقاتانپدرانتانراتطهیرمیکنید؟

»صد سال پیش در ایران 
محمد صادق عبداللهی

چه خبر بود؟« این سؤالی   جوان آناين
اس�ت ک�ه بی بی س�ی 
فارسی آن را بهانه کرده تا به تاریخ ایران در بازه  1917 
تا 1919 میادی، یعنی سال های پایانی جنگ جهانی اول 
و قحطی بزرگ ایران سرک بکشد. پوشیده نیست که 
شبه رس�انه ملکه محض رضای خدا و از سر دلسوزی 
برای مردمان رنج کش�یده  س�ال های تس�لط نظامی 
بریتانیا بر ایران، ابه ای صفحات تاریخ را نمی جوید. از 
مقدمه آخرین قسمت این سلسله گزارشات، می توان 
ماهیت این دلسوزی تصنعی را متوجه شد. در مقدمه 
می خوانی�م: »جنگ جهان�ی اول بزرگ تری�ن فاجعه 
انسانی یک قرن اخیر در ایران است که گویی از حافظه 
جمعی ایرانیان پاک ش�ده اس�ت اما پس از آن بود که 
مهم  ترین قدم   ها برای شکل گیری یک جامعه شهری و 
 ورود ب�ه عص�ر مدرنیت�ه برداش�ته ش�د .«  ه�دف 
آش�کار اس�ت، رضا خان قل�در ناج�ی م�ردم ایران!

  جابه جا شدن مرزهای تحریف تاریخ!
خاطرات لحظه ب��ه لحظه جنگ جهان��ی اول برای زمین 
تلخی اس��ت. نزدیک به ۸۰۰ میلیون نف��ر، این جنگ را 
تجربه کردند، قریب به 1/3 میلیارد گلوله توپ شلیک شد 
و نتیجه آن جز کشته شدن 17 میلیون نفر چیزی نبود. اما 
همه تلخی های این جنگ، پ��ای ظلمی که به مردم ایران 
رفت، ناچیز می نماید؛ گزارش ها نشان می دهد، جمعیت 
ایران در س��ال 1914 حدود 2۰ میلیون نفر بوده، که در 
سال 1919 به 11 میلیون نفر تقلیل پیدا کرده است، یعنی 
قریب به 1۰ میلیون قربانی روی دست کشوری که اعام 

بی طرفی کرده بود!
بی بی سی فارسی به سراغ تاریخ رفته تا این قتل عام دردناک 
را که پژوهش   ها نشان می دهد در اثر اشغال ایران به دست 
انگلیس��ی    ها رخ داد، روایت کند اما فکر می کنید سربازان 
ملکه، دلیل فوت بیش از 4۰درصد از ایرانیان را چه دانسته 
است؟ جواب خنده دار است: »آنفلوآنزای اسپانیایی« آن 

هم منتقل شده از سربازان روس!
همچنین در قسمت آخر این سلسله گزارش ها که توسط 
»آناهیتا ش��مس « تهیه شده، ش��رایط اجتماعی وقت و 
ناکارآمدی دول��ت ایران مهم  ترین دلیل ش��یوع آنفلوآنزا 
معرفی می شود، در این راس��تا در گزارش آمده است: »...  
روستا  ها بیش��ترین تلفات را داش��تند و محققان، شرایط 
اجتماع��ی را مهم  تری��ن دلیل ب��رای ش��یوع آنفلوآنزای 
اسپانیایی در ایران می دانند...  قحطی، وبا و اعتیاد از یک 
طرف و آنفلوآنزای اسپانیایی از طرف دیگر؛ کشور در اشغال 
نیروهای خارجی بود، دولت مرکزی هم هیچ کنترلی خارج 
از دیوارهای تهران بر کشور نداشت. تعداد کشته شدگان 
آنفلوآنزای اسپانیایی در ایران بر پایه حدس و گمان است، 
برخی آن را یک میلیون و عده ای دیگر بیش از 6 میلیون 

تخمین زده اند .«
جمات فوق می  رساند که این س��رباز وفادار ملکه نه تنها 
خواس��ته اس��ت رضا خان را که با کمک بریتانیا به تخت 
س��لطنت نشس��ت، ناجی ملت ایران نش��ان دهد، بلکه 
می خواهد نق��ش بریتانیا را در این فاجعه بزرگ انس��انی 
کمرنگ کند و آن همه کشته را به گردن شرایط اجتماعی، 

ناکارآمدی دولت و روس   ها بیندازد!

  جان مردم ایران فداي شکم سربازان بریتانیایی
در این گزارش به بزرگ ترین علت مرگ و میر آن سال   ها 
یعنی قحط��ی، تنها در حد یک کلم��ه آن هم، هم ردیف 
 با وب��ا و اعتیاد اش��اره می ش��ود، درحالی ک��ه در کتاب 
 he great famine and genocide in Persia«
1917-1919 « که براساس اسناد وزارت خارجه ایاات 
متحده، منتشر شده است، درباره این سال   ها و فوت بخش 
عظیمی از جامعه ایران می خوانی��م: »بی تردید قحطی 
بزرگ 1917 تا 1919 بزرگ تری��ن فاجعه تاریخ ایران و 
فراتر از تمامی وقایع پیش از آن اس��ت. ]در این قحطی[ 
نزدیک به 4۰درصد جمعیت ایران به س��بب گرسنگی و 
س��وءتغذیه و بیماری های ناش��ی از آن از صحنه روزگار 
محو ش��دند...  با اینکه قحطی بزرگ ایران از بزرگ ترین 
قحطی های دوره معاصر و از بزرگ ترین نسل کشی های 
قرن بیستم است، اما ناشناخته باقی مانده است...  قحطی 
در ابتدا با جنگ و اشغال ایران توسط روسیه و انگلستان 
به وجود آمد و سپس با سیاست های انگلستان اوضاع بدتر 

و قحطی طوانی تر شد .«
دکتر محمد قلی مجد درباره ریش��ه های قحطی در ایران 
و تاش های انگلیس ب��رای انداختن آن به گردن روس   ها 
و عثمانی   ها که ظاه��راً تا امروز نیز ادام��ه یافته، در کتاب 
»قحطی بزرگ« می نویس��د: »ایران زمانی به بزرگ ترین 
فاجعه تاریخ خود دچار آمد که تمام خاک ایران و کشورهای 
همجوارش در شرق و غرب در اشغال نظامی انگلستان بود. 
از همان آغاز، انگلستان، دست به تبلیغات ماهرانه ای زد تا 
مسئولیت و تقصیر فاجعه قحطی ایران را متوجه روس   ها 
و عثمانی   ها کن��د. اما همان طور که گفته ش��د، ترک   ها و 
روس   ها پی��ش از بروز قحطی، ایران را ت��رک کرده بودند. 
عامل اصلی تشدید و طوانی شدن قحطی ای که منجر به 
مرگ میلیون   ها ایرانی شد، سیاست های بازرگانی و مالی 
بریتانیا بود...  شواهد مس��تند ارائه شده نشان می دهد که 
خرید غله در مقیاس وس��یع، برای تأمین آذوقه نیروهای 
انگلیسی در ایران، بین النهرین و جنوب روسیه، بر دامنه 
قحطی در ایران افزوده است. ژنرال دنسترویل، در جایی با 
صراحتی عجیب ضمن اظهار تأسف، به این واقعیت اعتراف 
کرده است که خریدهای غله از سوی انگلیسی   ها منجر به 
کمبود و افزایش قیمت   ها ش��د و در نتیجه به مرگ شمار 
بسیاری از ایرانیان انجامید؛ از این عجیب تر گزارش سرگرد 
داناهو درباره تخلیه شهر مراغه در آستانه شکست ارتش 
انگلستان از ترک   ها در سپتامبر 191۸ است. انگلیسی   ها که 
قبًا مواد غذایی بسیاری خریده بودند، ذخیره غله شهر را 
در شرایط سخت قحطی از میان بردند تا به دست ترک های 

عثمانی نیفتد .«
  ممانعت انگلیس از ورود مواد غذایی به ایران

در کنار خرید غله، ممانعت از ورود م��واد غذایی به ایران 
از دیگر ظلم   هایی است که بریتانیا در حق مردم ایران روا 
داشت. در کتاب »دکتر محمدقلی مجد « در این باره آمده 
اس��ت: »زمانی که قحطی مرگبار ایران را دربرگرفته بود، 
انگلیسی   ها عاوه بر خرید گسترده مواد غذایی، از واردات 
 مواد غذایی از هند و بین النهرین - همسایگان غربی و شرقی 
ایران - جلوگیری می کردند. عاوه بر خلیج فارس، هند و 
بین النهرین نیز در اشغال ارتش انگلستان بود؛ در هند و نیز 
بین النهرین غله کافی وجود داشت، اما ایران که در میان 

آنها قرار داشت، دچار گرسنگی بود .«
  فشارهای اقتصادی بریتانیا بر ایران

از دیگر ادعاهای بی بی س��ی برای پوشاندن نقش انگلیس 
در نسل کش��ی ایرانیان، تأکید بر بی کفایتی دولت در آن 
زمان بود. م��ا در این گزارش در پی کتم��ان وجود برخی 
از نابس��امانی   ها در دولت وقت ایران نیستیم، اما شواهد و 
اسناد نش��ان می دهد بخش عمده ای از این نابسامانی   ها 
اتفاقاً به دلیل دخالت دولت های خارجی به ویژه انگلیس 
در امور داخلی ایران بوده است. درباره دخالت های انگلیس 
و تأثیر سیاست های این کشور بر تشدید قحطی در ایران 
در کتاب »قحطی بزرگ« می خوانیم: »محروم کردن ایران 
از منابع مالی با سیاست انگلستان در محروم کردن ایران 
از منابع غذایی هماهنگ و همراه ب��ود زیرا جنگ کاهش 
ش��دید درآمد بازرگانی خارجی و نیز درآمدهای گمرگی 

را در پی داشت.«
  محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی

در کنار فشارهای اقتصادی، انگلیس با محروم کردن ایران 
از درآمدهای نفتی ضربه  دیگ��ری بر تن بی جان مردمانی 
که با قحطی و تبعات آن دس��ت و پنجه ن��رم می کردند، 
زد. »دکتر محمدقلی مجد « درب��اره این جنایت انگلیس 
می نویسد: »مسدود کردن درآمدهای نفتی ایران تنگنای 
مالی ایران را افزایش داد. شکی نیست که مهم  ترین اقدام 
مالی علیه ایران، محروم کردن این کش��ور از درآمدهای 
نفتی اش بود. زمانی که میلیون   ها ایرانی در گرسنگی به سر 
می بردند، دولت انگلستان و شرکت نفت انگلیس و ایران، 
درآمدهای نفتی ایران را به بهانه های واهی مسدود کردند. 
میزان درآمدهای نفتی ایران طی سال های 1914-1919، 
۸ میلیون پوند بود. این مبلغ حدود 4۰ میلیون دار و در آن 
زمان مبلغی بسیار قابل توجه و تقریباً چهار برابر مجموع 
بودجه ساانه دولت ایران بود. اگر این پول به ایران پرداخت   
می شد، میلیون   ها نفر از مرگ ناشی از گرسنگی و بیماری 

نجات پیدا می کردند .«
   چند می گیرید که اینچنین برای انگلیس گریه 

می کنید؟
از آنچه در باا گذش��ت می توان نتیجه گرفت، اس��تعمار 
پیر از یک س��و با ایجاد کمبود و قحطی و از سوی دیگر با 
سیاس��ت های مالی، ایران را به یتیم خانه ای بدل ساخت 
که بیش از یک سوم جمعیت خود را از دست داد. بدیهی 
است فقر با خود مریضی و هزاران بای دیگر خواهد آورد 
که شرایط را بیش از پیش س��خت می کند، اما باید توجه 
کرد اینها همه معلول هستند و علت اصلی خودکامگی   ها و 
اعمال غیر انسانی و افزون طلبی های بریتانیا و سربازان ملکه 
بود که مردم را به حدی رساند که بر سر تکه ای نان مجبور به 

رقابت و گاه نزاع بودند. 
هرچند این نخستین بار نیست که سربازان ملکه در شبه 
رسانه بی بی سی دست به تحریف تاریخ ایران می زنند اما این 
تحریف دردناک تر، غیر اخاقی تر و غیر انسانی تر از همیشه 
اس��ت، چرا که حرف کشته ش��دن دهها میلیون از اجداد 
ایرانیان در میان اس��ت. جای تعجب است که خبرنگاران 
فارسی زبان این شبکه چطور حاضر شده اند با تاریخ و هویت 
خود به خاطر پول بازی کنند. معلوم نیست این خبرنگاران 
به خاطر چند مشت دار لب فرو بسته اند و اینچنین آب به 

آسیاب قاتان پدران و مادران خود می ریزند!
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نمایندگان مجلس: ظریف را به مجلس مي کشانیم

آقای ظریف یواش! 
دشمن در کمین است

گزارش جوان آناین از تحریف تاریخ قحطی ایران 
در شبه رسانه بی بی سی

به خاطر چند مشت دار  
 قاتان پدران تان  را 

تطهیر می کنید؟

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:  

دومینوي اضمحال 
امريكا شروع  شده است

گفت وگوی »جوان آناین« با پوران درخشنده درباره تحریم دارویی امریکا
همهحرفهایحقوقبشریامریکاییهادرعالمرؤیاست

گفت وگوی » جوان آناین « با رئیس فدراسیون تیراندازی باکمان در پی برگزاری مسابقات قهرمانی تیروکمان ارتش های جهان
شعبانیبهار:مسابقاتسیزمرابراساساستانداردهایجهانیبرگزارمیکنیم

» پ�وران درخش�نده، 
بهنام صدقی

تهیه کننده و کارگردان،   جوان آناين
در واکن�ش ب�ه اعم�ال 
تحریم های ظالمانه و خصمانه دولتمردان امریکایی 
علیه ملت ایران به »جوان آناین« می گوید: »من فکر 
می کنم امریکایی ها که مثًا داعیه دار حقوق بشر در 
جهان خود را معرف�ی می کنند، متأس�فانه در حال 
جنگ اف�روزی با م�ردم و دول�ت ایران هس�تند. «

او درباره تهدی��د مردم ایران از س��وی امریک��ا، گفت: 
»این دیگر چه مدل از حقوق بشر است که داعیه داران 
امریکایی آن، امنیت و آرامش مردم جهان را به مخاطره 
انداخته و همواره ملت ای��ران را تهدید می کنند؟! انگار 
داعیه داران حقوق بشر امریکایی با مردم ایران که هیچ 
گناهی ندارند و هیچ خطایی مرتکب نش��ده اند، مشکل 

داشته و تنها با جان این مردم کار دارند!«

   سران امریکایی، نظام اسامی و ملت ایران را 
نشانه گرفته اند

کارگ��ردان »هیس دختر   ه��ا فریاد نمی زنن��د« درباره 
ادعاهای حقوق بش��ری امریکا بیان داش��ت: »معتقدم 
س��ران امریکایی، نظام اس��امی و ملت ایران را نشانه 
گرفته اند و بر همین مبنا تصمیمات ظالمانه علیه آنان 

وض��ع می کنند. به نظ��رم همه ای��ن حرف های حقوق 
بشری امریکایی   ها در عالم رؤیاست و در واقعیت مشتی 
حرف مفت است! این را می توان از گیر نیامدن دارو و به 
مشکل برخوردن وضعیت مواد غذایی در کشور فهمید. 
آنها تنها شعار می دهند و در عمل کار دیگری می کنند 
و در پس آن دست به تحریم دارویی و غذایی و پزشکی 

و...  می زنند. «
    امریکا فقط به جنگ با دنیا فکر می کند

پوران درخش��نده، در پایان تأکید کرد: »من به عنوان 
یک کارگردان و یک شهروند ایرانی نه تنها از این کمپین 
حمایت می کنم بلکه همیش��ه و در همه حال در مقابل 
ظلم و جور و جفا علیه یک ملت از س��وی دولتی ظالم 
می ایستم. دولتی که تنها به جنگ با دنیا فکر می کند و 
امنیت جهانیان را به خطر انداخته و حقوق بشر را به هیچ 

عنوان رعایت نمی کند. «

قهرمان�ی  مس�ابقات 
وحید صابری 

تیروکم�ان ارتش ه�ای   جوان آناين
جه�ان در حال�ی ب�ه 
میزبانی ارت�ش جمهوری اس�امی ای�ران با حضور 
نظامی�ان کش�ور های چی�ن، روس�یه، اوکرای�ن، 
کره ش�مالی، س�ریانکا، برزیل و ایران در مجموعه 
ورزش�ی آزادی برگزار می ش�ود که این نخس�تین 
قهرمان�ی  مس�ابقات  در  ای�ران   میزبان�ی 
تی�ر و کم�ان ارتش ه�ای جهان به ش�مار م�ی رود. 
غامرضا شعبانی بهار، رئیس فدراسیون تیروکمان کشور 
در گفت وگو با » جوان آناین« درباره برگزاری این دوره 
از رقابت  ها گفت: تیروکمان یکی از ورزش   هایی اس��ت 
که در نظام دنیا زیاد از آن اس��تفاده می ش��ود. برگزاری 
این مسابقات در ایران اهمیت بس��یار باایی دارد، زیرا 
س��یزم، ایران را واجد ش��رایط برگزاری این مس��ابقات 

دانسته است. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه ای��ن مس��ابقات در دو رش��ته 
برگزارمی شود، اظهار داشت: با توجه به جلسات مشترکی 
که با مس��ئوان تربیت بدنی ارتش داش��تیم، قرار شد 
بان��وان و آقایان در دو رش��ته کامپوند و ریک��رو در این 
مسابقات شرکت  کنند، ان ش��اءاه تیم نیرو های مسلح 
ایران از ارتش، س��پاه، نی��روی انتظامی و بس��یج که در 
این مسابقات شرکت می کنند، بهترین نتیجه ممکن را 

کسب می کنند.

رئیس فدراسیون تیروکمان کش��ور همچنین در پاسخ 
به این پرس��ش که آیا در این رقابت   ها کمان��داران تیم  
 ملی شرکت خواهند کرد یا خیر، اظهار کرد: تعدادی از 
کمانداران تیم   ملی در قالب بسیج در این مسابقات حضور 
دارند و نفرات شرکت کننده در این رقابت   ها توسط کمیته  
فنی نیروهای مسلح معرفی شدند . در کل تیراندازان ما 
در سطح ارتش جمهوری اسامی ایران و سایر نیرو های 
مس��لح از آمادگی بس��یار خوبی در این رشته قهرمانی 
برخوردار هس��تند که امیدواریم عناوین برتر را در این 

دوره از مسابقات کسب کنند. 
وی با اش��اره به اینکه هدف اصلی مس��ابقات باا بردن 
روحیه دوستی میان ملت  ها است، اظهار داشت: ورزش 
مقوله فرهنگی و اجتماعی نیس��ت بلکه امروز می توان 
از بعد سیاس��ی هم به آن توجه کرد. می توان به واسطه 
ورزش با کش��ور های دیگر ارتب��اط برقرار ک��رد، قطعاً 
ارتش با این میزبانی خواهان این اس��ت که سطح باای 
دیپلماس��ی دفاعی نیرو های مس��لح ایران را به نمایش 
بگذارد و اینکه امروز بیش از 1۰۰ ورزشکار از شش کشور 
مختلف جهان در ایران حضور دارند نشان از سطح باای 
دیپلماسی دفاعی نیرو های مسلح است. به هر حال ما در 
این دوره سعی کردیم با کمک به ارتش جمهوری اسامی 
ایران این مسابقات را به بهترین وجه برگزار کنیم. هدف 
ارتقای توان جسمانی در راس��تای ارتقای توان دفاعی و 

رزمی ارتش است. 

شعبانی بهار در ادامه افزود: از زمانی که مقرر شد سیزم ، 
میزبانی مس��ابقات تیر و کمان را به ارتش ایران بسپارد 
جلس��ات متعددی امیر س��رتیپ فوادی ب��ا ما جهت 
تعامل و هماهنگی بیش��تر و بهتر در اجرای مس��ابقات 
انجام داد و ما هم وظیفه خود دانس��تیم تا به هر نحوی 
آمادگی خ��ود را اع��ام کنیم و ت��ا پایان مس��ابقات از 
هیچ حمایت��ی دریغ نخواهی��م کرد. س��عی داریم این 
 رقابت   ها بر اساس استانداردهای فدراسیون های جهانی 

برگزار شود. 
رئیس فدراسیون تیروکمان کش��ور در پاسخ به » جوان 
آناین « درباره اینکه برگزاری این مسابقات چه تأثیری 
می تواند در رشته تیروکمان داشته باشد، افزود: ببینید به 
هر حال هر فعالیت ورزشی مورد احترام است. برگزاری 
مسابقات سیزم زمینه ای را فراهم می کند که نیروهای 
مسلح بیش از پیش به این رشته گرایش پیدا کنند. یکی 
از رشته  هایی که همواره مورد استقبال نیروهای مسلح 
بوده ، رشته ورزش��ی تیروکمان است. این رشته ورزشی 
یکی از تأثیرگذار  ترین رشته های ورزشی در بین نیروهای 
مسلح می باشد. اثر گذاری مثبت آن بسیار مشهود است. 
ما تعامل مان با ارتش از قبل بوده و اثرات آن را به وضوح 
دیده ایم. یکی از مهم  ترین تأثیرگذاری این نوع مسابقات ، 
توسعه و همگانی کردن این رشته در سطح کشور است که 
قطعاً برگزاری مسابقات بین المللی در این سطح می تواند 
باعث ارتقا و پیشرفت تیم ملی کش��ورمان خواهد شد. 

   اقتصادي

روند کاهش قیمت ارز تا پایان زمان بسته شدن بازارهای مالی همچنان ادامه یافت و دار کاهش قیمت تا 13هزار و 3۰۰ تومان را نیز تجربه کرد. رقم پایانی برای نرخ سکه در روز گذشته هم 4 میلیون و 1۸۰ هزار تومان بود. بنابراین پیش بینی می شود با توجه به 
نرخ سود بانکی که سپرده گذاری در بانک را نسبت به خرید و فروش ارز و طا توجیه پذیر می کند، اگر اتفاق خاصی نیفتد در آینده نزدیک شاهد ادامه کاهش نرخ ارز و طا و فروش بیشتر آن از سوي سرمایه گذاران این حوزه  خواهیم بود. | صفحه 12

خريد و فروش ارز و سكه ديگر سود ندارد
بانک مرکزی باید با صرافانی که در زمان افت بازار با توقف معامات ارز مانع ادامه کاهش نرخ می شوند، برخورد کند

  افكار عمومي و رسانه ها 
آخوندي را از بهشت راندند

باران موشکي 
 مقاومت   فلسطیني 
بر سر صهیونیست ها

 پزشکان درباره 
 ارزش غذاها هر روز
یک چیز مي گویند

شجاعي:  مادرم فكر 
مي کرد   پنجم شدم

 حناچي 
شهردار تهران شد 
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گفت و گوي »جوان« با دو مدال آور بازي هاي 
پاراآسیایي جاکارتا

  سمیرا ارم: برایم فرق نمي کرد من طا بگیرم 
یا ساره جوانمردی
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همین صفحه

 آنقدر فشار مي آوریم 
تا جان ایراني ها درآید

بومرنگ تحریم«   بولتون دوباره با »
ملت ایران را تهدید کرد

جان بولتون، مشاور امنیت ملي کاخ سفید که در دشمني 
با ملت ایران سنگ تمام گذاشته و مدافع سرسخت 

تحریم ها است، طي سخناني در سنگاپور حرفي را زد که 
یک سیاستمدار انگلیسي درست 100سال پیش در 1918 
براي گرفتن غرامت جنگ جهاني اول از آلماني ها به کار 

برده بود. او گفته بود باید آلماني ها را آنقدر فشار دهیم تا 
| صفحه 15مثل لیمو آب شان درآید
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چهار  ش��نبه 23 آبان 1397 | 6 ربيع ااول 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5515 40 سال پيروزي
 »ما اگر در آن ميدان الهي و در آن صراط مس��تقيم انساني پيروز باشيم، 
اگر تمام عالم هم به ضد ما قيام كنند و ما را هم نابود كنند، ما پيروزيم. « 

)صحيفه نور ج ۱۳ ص ۲۸۸(
سال ها پيش وقتي اين سخنان امام راحل از ذهنمان مي گذشت شايد تصور 
بر اين بود كه منظور آن عزيز سفر كرده پيروزي معنوي است اما اينك در 
آستانه برگزاري جشن  ٤۰ سالگي انقاب اسامي كه خاطرات تلخ و شيرين 
و ٤۰ سال تقابل نظام سلطه به سركردگي شيطان بزرگ را بررسي و مرور 
مي كنيم به اين حقيقت بزرگ مي رسيم كه در تمامي صحنه هاي مقابله با 
مستكبران غربي، بی استثنا نظام اسامي پيروز ميدان بوده و دشمن و جبهه 
متحد »امريكايي، انگليسي، اسرائيلي« مفتضحانه شكست خورده و مجبور 

به عقب نشيني شده است. 
۱ -هدف امريكا از نفوذ در كابينه دولت موقت بازرگان، بازگرداندن ايران به 
دامن امريكا بود اما با تسخير انه جاسوسي ما پيروز شديم و شيطان بزرگ 

شكست خورد. 
۲ -هدف امريكا از حمله مس��تقيم به ايران در صحراي طبس و كودتاي 
موسوم به ش��هيد نوژه مانند ۲۸ مرداد بازگرداندن ايران به دامن امريكا 
بود اما با شكست كودتا و افتضاح طبس ما پيروز شديم و شيطان بزرگ 

شكست خورد. 
۳ -هدف غرب از تحميل جنگ تحميلي به تسليم كشاندن انقاب اسامي 

بود اما ما پيروز شديم و دشمن شكست خورد. 
٤ -هدف ثانوي دشمن از جنگ تحميلي تصرف بخشي از سرزمين ايران 
در چنگال خود و استمرار جنگ بي پايان و حالت نه جنگ، نه صلح مرگبار 
)مثل وضعيت سوريه، لبنان و اردن با رژيم صهيونيستي( و دخالت دائمي 
در امور ايران و امتيازگيري هاي پي  درپي بود اما ما دشمن را از تمام خاك 

خود بيرون رانده و پيروز شديم و دشمن ذليانه شكست خورد. 
۵ -هدف نظام سلطه در طرح خاورميانه جديد تجزيه ايران و تقريباً تمام 
كشورهاي مؤثر در محور مقاومت بود اما ما پيروز شديم و شيطان بزرگ 

شكست خورد. 
۶ -هدف دشمن خصم و جبهه شرارت عبري، غربي، عربي، ايجاد ناتوي 
عربي عليه ايران و جايگزيني جنگ اعراب و ايران به جاي جنگ اعراب و 

اسرائيل بود اما شيطان بزرگ شكست خورد و ما پيروز شديم. 
۷ - هدف نظام س��لطه منزوي كردن ايران در جامع��ه جهاني از طريق 
»ايران هراسي«، »ايران ستيزي« و »ايران گريزي« بود اما ما پيروز شديم 

و دشمن احمق شكست خورد. 
۸ - هدف دشمن غربي از لشكركشی به افغانس��تان و عراق و... راه اندازي 
جنگ بين  تمدني بسترسازي براي بازگرداندن هژمون امريكايي در منطقه 

غرب آسيا بود اما شيطان بزرگ شكست خورد و ما پيروز شديم. 
۹ - هدف نظام س��لطه از راه اندازي جنگ درون تمدني اسامي، نابودي 
تفكر بيداري اسامي و انحراف در تفكر انقابي و ظلم ستيز از طريق ايجاد 
و سازماندهي و تجهيز سازمان هاي تروريستي نظير داعش و القاعده و... 
به منظور »اسام ستيزي«، »اسام گريزي« و »اسام هراسي« در سطح 

جهان بود اما ما پيروز شده و نظام سلطه شكست خورد. 
۱۰ - هدف دشمن غربي در جهان اسام »شيعه ستيزي«، »شيعه هراسي« 
و »شيعه گريزي« در جهان اسام بود اما ما پيروز شديم و شيطان بزرگ 

شكست خورد. 
۱۱ - هدف غرب نظام تك قطبي و ايجاد دهكده جهاني بر محوريت ليبرال 
سرمايه داری و انهدام خانواده و حذف خدا از زندگي بشر بود اما ما پيروز 

شديم و دشمن شكست خورد. 
۱۲ - هدف دشمن از تحريم علمي، عقب مانده نگه داشتن و توسري خور 
نگه داشتن ايران بود اما ما با تس��خير قله هاي علمي در عرصه هاي نانو، 
سلول هاي بنيادي، موشكي، سدسازي، تونل سازي، دارو، پزشكي، هسته اي 

و... پيروز شديم و دشمن شكست خورد. 
۱۳ - هدف دش��من از نفوذ در بدنه دس��تگاه اجرايي، دوقطبي سازي و 
چندپاره سازي سياس��ي و اجتماعي و راه اندازي جنگ هاي فرسايشي 

قوميتي و نژادي بود اما ما پيروز شديم و دشمن شكست خورد. 
۱٤ - هدف دشمن از تحريم هاي ظالمانه مأيوس كردن، نااميدسازي و به 
تسليم كشاندن مردم ايران و ايجاد دوقطبي »ملت/نظام« بود اما ما در مسير 

پيروزي و دشمن در آستانه سنگين ترين شكست تاريخي است. 
و امروز ش��يطان بزرگ كه در سراشيبي افول و فروپاش��ي قرار گرفته با 
راه اندازي خيمه شب بازي و نمايش تحريم هاي جامع و تنگ كردن حلقه 
محاصره از يك سو و استخدام و به ميدان آوردن امپراتوري رسانه اي و مانور 
منافقانه تبليغاتي سعي در فريب و رو در روي نظام قرار دادن مردم ايران و 
القاي اين دروغ به مردم ايران است كه: »هدف تحريم ملت ايران نيست!«، 
»در كنار مردم ايران اس��ت!«، »آماده ادامه مذاكرات است!«، »به دنبال 
توافق جامع است!« و »سپاه پاسداران علت اصلي مشكات ايران است!« 
از سوي ديگر به دنبال كشاندن جنگ به داخل كشور و اجراي سناريوي 
خودتحريمي و تحقق استراتژي فروپاشي از درون و در نهايت جلوگيري از 

برپايي جشن هاي چهلمين سال پيروزي انقاب اسامي است. 
و ما با اطمين��ان مي گوييم كه ملت قهرمان ايران اس��امي از اين گردنه 
صعب العبور نيز با سرفرازي و پيروزي پشت سر گذاشته و اين بار هم شيطان 
بزرگ سخت ترين شكست خود را تجربه كرده و مسير پيروزي نهايي ملت 

سربلند ايران و فروپاشي نظام سلطه هموارتر خواهد شد. 

 سيدعبداله متوليان

رئيس سازمان بس�يج مستضعفين كش�ور با اش�اره به اينكه 
دومينوي اضمحال امريكا شروع ش�ده اس�ت، گف�ت: امريكا 
ببري كاغذي است كه فقط هيمنه پوشالي از آن باقي مانده است. 
به گزارش ايسنا، سردار غامحسين غيب پرور در سومين اجاسيه 
كنگره ملي ۳ هزار ش��هيد اس��تان قزوي��ن عنوان ك��رد: از زمان 
شكل گيري انقاب اسامي تاكنون دشمنان در تاشند ما سراغي 
از شهيدان نگيريم و اثري از ريشه هاي شگرف اسام، قرآن كريم و 
اهل بيت)ع( باقي نماند؛ دشمن به دنبال گسترش اسام امريكايي 

است نه اسام ناب محمدي. 
رئيس سازمان بسيج مستضعفين تأكيد كرد: دشمني دشمنان هر 
روز غليظ تر از قبل مي ش��ود اما به فضل الهي شاهد آن هستيم كه 
نكبت تمامي وجود آنها را فراگرفته اس��ت، امريكا امروز در ضعف 

شديد قرار دارد و به ببري كاغذي تبديل ش��ده كه تنها هيمنه ای 
پوش��الي از آن باقي مانده اس��ت. وي ادامه داد: امريكا انسان هاي 
حقير و پست را در عربستان به عنوان رژيم آل سعود به كار برده كه 
تفاوتي با رژيم منحوس صهيونيستي ندارد و هر دو اهرم هاي امريكا 
هستند اما به يمن پايداري ملت اسام، امريكا مدام در حال شكست 
است. غيب پرور اظهار كرد: دومينوي اضمحال امريكا شروع شده 
است و آينده جهان متعلق به امريكا نيست بلكه به اسام تعلق دارد. 
وي خاطرنشان كرد: دشمنان كور خوانده اند چراكه ما از راه انقاب 
سست نمي شويم و اهل معامله دين خود با دنياي كثيف دشمنان و 

دنياي استكبار نيستيم. 
رئيس سازمان بسيج مس��تضعفين با بيان اينكه اگر نسبت به دين 
خدا، انقاب اسامي، راه شهدا و اهداف بلند آن مؤمن و استوار باشيم 

اين انقاب با قوت ادامه خواهد داشت، عنوان كرد: بهترين راه پايبند 
بودن به انقاب اسامي حركت در راه مستقيم شهداست. وي افزود: 
شهيدان فاتحه خوان نمي خواهند بلكه رهرواني مي خواهند كه پاي 
انقاب اسامي بايستند و آن را با قوت ادامه دهند. رئيس سازمان 
بسيج مستضعفين كشور ابراز كرد: بعد از دوران دفاع مقدس برخي 
به شك افتاده و گفتند دوران ش��هيد و شهادت تمام شده است اما 
خداوند با بازكردن در هاي پيروزی به دست مدافعان حرم نشان داد 
كه اين ش��هدا، ادامه دهنده راه پررهرو شهيدان هستند. غيب پرور 
در پايان خاطرنش��ان كرد: امروز با وجود اوج مش��كات معيشتي 
و اقتصادي ش��اهد پايبندي مل��ت به اه��داف و آرمان هاي انقاب 
اسامي هستيم كه نمونه و س��ند بارز آن حضور گسترده مردم در 

راهپيمايي ۱۳ آبان بود. 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين:  
دومينوي اضمحال امريكا شروع  شده است

 روحاني: مردم بعد از 13 آبان اميدوارتر شده اند

مردم بعد از 13 آبان     دولت 
نس�بت به قبل از 
آن، اميدواري بيشتري پيدا كرده اند، در حالي كه 
قبل از 13 آبان، عده اي تصور مي كردند كه اتفاقات 
خاصي رخ خواه�د داد و همه زندگي مردم به هم 
خواهد ريخ�ت، اما پس از آن روز همه مش�اهده 
كردند ك�ه اين تص�ورات واه�ي و غلط اس�ت. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني رياست جمهوري، 
دكتر روحاني روز گذشته در جلسه شوراي عالي 
اجتماعي كش��ور، اقدامات انجام ش��ده در حوزه 
پيش��گيري و مقابله با آس��يب هاي اجتماعي در 
س��ال هاي اخير را اميدواركننده دانست و اظهار 
داشت: همه دستگاه ها به ويژه وزارت كشور در پي 
تأكيدات مقام معظم رهبري در خصوص مسائل و 
آسيب هاي اجتماعي، با احساس وظيفه بيشتري 
وارد عرصه شده و آمار اقدامات انجام شده، نشان 
مي دهد كه گام هاي بس��يار مه��م و خوبي در اين 
عرصه برداشته شده اس��ت. وي خاطرنشان كرد: 
موضوع آس��يب هاي اجتماعي از مس��ائل بسيار 
حس��اس براي مردم اس��ت و چنانچه آمار بهبود 
شاخص ها در حوزه آسيب هاي اجتماعي به مردم 

منتقل شود، مي تواند براي دلگرم كننده باشد. 
    اميد به آينده را بايد تقويت كنيم

رئيس شوراي عالي اجتماعي كش��ور يادآور شد: 

فناوري ه��اي نوين و دس��تاوردهاي علمي جديد 
در كنار مصائبي كه مي تواند داش��ته باشد، براي 
مردم تس��هيات، امنيت و آرام��ش خاطر ايجاد 
كرده و خانواده ها با استفاده از امكانات ديجيتالي 
و تلفن هم��راه مي توانن��د به راحت��ي از وضعيت 
فرزندان خود آگاهي يابند، ضم��ن اينكه مردم با 
استفاده از اين فناوري ها مي توانند بسياري از امور 
و كارهاي روزمره خود را انجام دهند. روحاني يكي 
از عوامل حاشيه نشيني را مهاجرت از روستا عنوان 
كرد و گفت: امروز س��اكنان روستاها با استفاده از 
فضاي اينترنت و موبايل، صنايع دستي و امكانات 
گردشگري خود را به گردشگران داخلي و خارجي 
معرفي مي كنند و اين فناوري ها ب��ه ابزاري براي 
تثبيت روستاها تبديل شده است و بي ترديد توسعه 
عالمانه و همه جانبه آن مي تواند در رفع مش��كل 
حاشيه نشيني مؤثر باش��د. وي به اهميت تقويت 
اميد به آينده در برخورد با مسائل اجتماعي اشاره 
كرد و اظهار داشت: بدون ترديد اگر اميد به آينده 
نباش��د، ناهنجاري ها و جرايم اجتماعي افزايش 
مي يابد، بنابراين همه به ويژه رسانه هاي اجتماعي 

بايد اميد به آينده را در بين مردم تقويت كنند. 
   مردم بعد از 13 آبان، اميدوارتر شده اند

روحاني خاطرنش��ان كرد: اگر چه امروز مردم به 
واس��طه تحريم با مش��كاتي در حوزه اقتصادي 

و معيشتي مواجه شده اند و مش��كل كساني كه 
حقوق ثاب��ت دارند، مضاعف اس��ت، اما مطمئن 
هستيم كه مشكات سياسي، اقتصادي، اجتماعي 
قابل حل و فصل ب��وده و به فض��ل الهي برطرف 
خواهد ش��د و چنين نيس��ت كه اين مش��كات 
حل ناشدني باش��د، بنابراين بايد نسبت به رفع 
اينگونه مشكات اميدوار باشند. رئيس جمهوري 
خاطرنش��ان كرد: مردم بعد از ۱۳ آبان نسبت به 
قبل از آن، اميدواري بيش��تري پيدا كرده اند، در 
حالي كه قبل از ۱۳ آبان، عده اي تصور مي كردند 
كه اتفاقات خاص��ي رخ خواهد داد و همه زندگي 
مردم به هم خواهد ريخت، اما پس از آن روز همه 
مشاهده كردند كه اين تصورات واهي و غلط است 
و هيچ كدام از ادعاهاي دش��من، ب��ه آن صورتي 
كه انتظار داش��تند، تحقق پيدا نك��رد، بنابراين 
چنين نيس��ت كه تصورات دشمن محقق شده و 

ما ناتوان باشيم. 
   مقابله با آسيب ها نيازمند اقدام اجرايي  
روحاني ب��ا بيان اينكه گاهي بعضي از رس��انه ها و 
روزنامه ها واقعي��ات تلخ را بيش از آنچه هس��ت، 
بزرگ جل��وه مي دهند، اظه��ار داش��ت: اينگونه 
بزرگنمايي  مش��كات و نااميد كردن مردم، ظلم 
بزرگي به مردم اس��ت و همه باي��د در اين زمينه 
هوشيارانه عمل كنند. وي خاطرنشان كرد: مقابله و 

رفع برخي آسيب هاي اجتماعي از جمله فقرزدايي، 
نيازمند اقدامات عملي و اجرايي است كه بايد در 
اين حوزه ب��ا قوت تصميم گي��ري و عمل كرد، اما 
بخش��ي از اين مس��ائل جنبه رواني دارد و ناشي 
از بزرگنمايي برخي از مش��كات دارد كه در اين 
زمينه اگر اميد و نش��اط در جامع��ه افزايش يابد، 
مي تواند در برطرف كردن و پيشگيري از آسيب ها 
تأثيرگذار باش��د به طور مثال چه ايرادي دارد كه 
بخشي از استاديوم ورزشي كه هيچ منافاتي با قانون 
و شرع و مصوبه شوراي عالي انقاب فرهنگي ندارد 
به بانوان اختصاص يابد. وي افزود: مي توان با برخي 
اقدامات كم هزينه ميزان رضايتمندي و خشنودي 
اجتماعي مردم را در جامعه افزايش داد و بايد توجه 
داشت كه با سوء ظن نمي توان با آنها برخورد كرد. 
وي خاطر نش��ان كرد: بايد آمار مربوط به كاهش 
جرايم و آسيب هاي اجتماعي به درستي به مردم 
منتقل شود و چنين آمار دلگرم كننده اي مي تواند 
مردم و جوانان را نسبت به آينده اميدواركند و چه 
بسا انتش��ار آمار مربوط به كاهش طاق مي تواند 
جوانان و خانواده ها را به ازدواج آس��ان و س��ريع 
ترغيب كند. روحاني اضافه ك��رد: امروز بايد همه 
تاش كنيم تا آمار طاق هر چه بيشتر كاهش پيدا 
كند. اگر چه برخي موارد ادامه زندگي براي زوجين 
امكان ناپذير و وقوع طاق ازم به نظر مي رس��د، 
اما تا جايي كه امكان دارد، بايد با مش��اوره و رفع 
مشكات خانواده ها را به ادامه زندگي تشويق كرد، 
چرا كه طاق نه تنها براي زن و مرد بلكه آثار سوئي 

نيز براي فرزندان و جامعه دارد. 
    امر ب�ه معروف و نه�ي از منكر وظيفه اي 

اجتماعي
رئيس جمهوري اقدامات فرهنگ��ي را اولين گام 
در مواجهه با مس��ائل اجتماعي دانس��ت و تأكيد 
كرد: معمواً در فعاليت ه��اي فرهنگي مردم بهتر 
از نهادهاي دولتي عمل مي كنند، بنابراين در اين 
حوزه بايد س��ازمان ها و جمعيت ه��اي مردم نهاد 
اصيل پيشتاز باشند. وي به نقش آموزش و پرورش 
در اصاح كش��ور اش��اره كرد و گف��ت: آموزش و 
پرورش يك��ي از مهم تري��ن نهادهايي اس��ت كه 
مي تواند در اصاح امور كشور بس��يار مؤثر باشد. 
روحاني، »امر به معروف« و »نه��ي از منكر« را به 
عنوان يكي از وظايف اجتماعي و تأثيرگذار براي 
اصاح جامعه مورد تأكيد قرار داد و يادآور شد: اگر 
»امر به معروف« و »نهي از منكر« به درستي سامان 
داده شود، مي تواند از بسياري از منكرات جلوگيري 
كرده و مردم را به انجام رفتارهاي درست تشويق 
كند و معتقدم »امر به معروف« و »نهي از منكر« 
يك وظيف��ه مهم همگاني اس��ت، منتها گاهي به 
درستي مورد استفاده قرار نگرفته و چه بسا نتيجه 

معكوس داشته است. 

عضو فراكسيون نمايندگان وايي: 
تجديدنظر امريكا در اعمال تحريم ها

 از روي ناچاري بود
اگر كش�ورهاي جه�ان از امريكا تبعي�ت نكنند، اقتص�اد امريكا 
در جهان شكس�ت مي خ�ورد، اما متأس�فانه چني�ن اراده اي در 
برخي كشورها نيس�ت و مش�كاتي را براي ما نيز ايجاد مي كند. 
محمدحسين فرهنگي، عضو فراكسيون نمايندگان وايي مجلس در 
گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص تحريم هاي ضدايراني كه 
امريكا عليه ايران وضع كرده اس��ت، اظهار داشت: امريكا نمي تواند در 
حوزه صادرات گاز ايران مانعي را ايجاد كند، زيرا گاز از طريق لوله كشي 
صادر مي ش��ود و امريكا امكاني براي جلوگيري از صادرات گاز ايران را 
در اختيار ندارد. عضو فراكسيون نمايندگان وايي مجلس با بيان اينكه 
نفت و ميعانات گازي با كشتي حمل مي ش��وند، بيان كرد: با توجه به 
اينكه امكان انتخاب جايگزيني براي ايران در دنيا وجود ندارد، بنابراين 
برخي كشورها امكان اين را ندارند كه از تحريم هاي امريكا عليه ايران 
تبعيت كنند، بنابراين امريكا براي اينكه مطمئن بود اين تحريم ها در 
مورد برخي كشورها قابل اجرا نيست، نسبت به برخي كشورها تجديد 
نظر و اعام كرده كه الزامي به تبعيت از تحريم هاي ضدايراني ندارند. 
وي افزود: جهان كنوني، جهاني نيست كه يك كشور بتواند، عليه كشور 
ديگري همه راه ها را ببندد، هرچند انتظار م��ا از دولت ها اين نبود كه 
تا همين اندازه نيز تحت تاثير امريكا قرار گيرند. نماينده مردم تبريز، 
اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اس��امي با بيان اينكه عمده برگ 
برنده امريكايي ها در تحريم ايران اعمال فش��ارهايي اس��ت كه ساير 
دولت هاي جهان به ايران وارد مي كنند، گفت: اگر واكنش منفي جهاني 
به تحريم هاي ايراني وجود داشته باش��د امريكايي ها به شدت آسيب 
مي بينند و بس��ياري از امتيازات خود را در جهان از دس��ت مي دهند، 
همچنين در داخل امريكا نيز مش��كات فراواني ايجاد مي ش��ود. وي 
افزود: اگر بتوانيم براي مقابله با هر موضوعي تدابير ازم خود را داشته 
باشيم، طبيعتاً مي توانيم در زمينه مقاومت برابر تحريم هاي ضدايراني 
موفق شويم. عضو فراكسيون نمايندگان وايي مجلس شوراي اسامي 
در خصوص همكاري هاي ايران و اروپا، گفت: اروپا بايد به لوازم تعهدي 
كه با ايران داشته پايبند باشد، گذر زمان نشان مي دهد كه آيا اروپا قابل 

اتكا است يا خير؟ 
 

بررسی طرح استانی شدن انتخابات 
در کميسيون تدوين  آيين نامه داخلی مجلس

دومين جلس�ه بررس�ي طرح اصاح م�وادي از قان�ون انتخابات 
مجلس ش�وراي اس�امي با حضور يك�ي از حقوقدانان ش�وراي 
نگهبان و غامرضا كاتب به عن�وان طراح اين ط�رح و تعدادي از 
نمايندگان مجلس در كميسيون تدوين آيين نامه داخلي برگزار شد. 
غامرضا كاتب در گفت و گو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص اين 
نشست اظهار داشت: از آنجايي كه نگاه طراحان و نمايندگان مجلس 
شوراي اسامي به بحث اصاح س��اختار انتخابات كش��ور است تا به 
كارآمدي بيشتر مجلس منجر شود، تاش بر اين است تا بتوانيم تفكر 
ملي را در مجلس حاكم كنيم. وي افزود: نمايندگان بايد به مأموريت 
اصلي خود كه بحث نظارت بر اجراي قانون و تقنين است بپردازند و از 
مسائل جزئي و منطقه اي كه رسالت شوراهاي شهر و روستا است پرهيز 
كنند زيرا پارلمان هاي محلي بايد امور محلي را انجام دهند. كاتب ادامه 
داد: اگر مجلس مسير خود را به خوبي طي كند، يقيناً دولت را در مسير 
صحيح قرار مي دهد كه اين شيوه موجب كارآمدتر شدن نظام سياسي، 
اقتصادي و اجتماعي كشور مي شود. نماينده مردم گرمسار در مجلس 
با بيان اينكه استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسامي هزينه هاي 
سياسي انتخاب در بخش هاي نظارتي را كاهش مي دهد، گفت: شوراي 
نگهبان هزينه هاي سنگيني را به دليل وظيفه نظارتي خود مي پردازد، 
همچنين اين شورا در بخش اجرايي انتخابات مجلس نيز با چالش هاي 
جدي مواجه است. عضو فراكسيون مس��تقلين وايي مجلس شوراي 
اسامي بيان كرد: استاني شدن انتخابات مجلس منجر به انتخاب افراد 
برتر و شايسته گزيني مي ش��ود كه در نهايت سبب وحدت و همدلي 
در استان ها مي ش��ود. كاتب اظهار داش��ت: نمايندگان بايد بتوانند با 
همفكري و تعامل از نگاه صرفاً منطقه اي دور شوند و به مسائل ملي و 
استاني توجه بيشتري داشته باشند، اين شيوه امنيت استان ها را تأمين 
و منجر به فراموش نگاه بخشي مي ش��ود، نهايتاً منافع ملي در استاني 
شدن انتخابات مجلس تأمين مي شود، يقيناً با اين شيوه مي توانيم افراد 

شايسته و كارآمدي را در مجلس شوراي اسامي داشته باشيم. 

وزارت اطاعات خبر داد
انهدام 5 باند بين المللی قاچاق مواد مخدر

س�ربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره كل اطاعات آذربايجان 
غربي ب�ا اقدامات اطاعات�ي موفق ش�دند پنج بان�د بين المللی 
قاچ�اق م�واد مخ�در را متاش�ي و بيش از ش�ش تن پيش س�از 
هروئي�ن و 3۸۵ كيلوگرم هروئين فش�رده كش�ف و ضبط كنند. 
به گزارش ميزان، سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره كل اطاعات 
آذربايجان غربي با اقدامات اطاعاتي موفق شدند پنج باند بين المللی 
قاچاق مواد مخدر را متاشي و بيش از ش��ش تن پيش ساز هروئين و 
۳۸۵ كيلوگرم هروئين فشرده كشف و ضبط كنند. مقصد هروئين هاي 
مكشوفه اروپا بوده و پيش س��از هاي هروئين نيز از اروپا بارگيري و در 
پوش��ش ترانزيت از طريق مرز بازرگان وارد كشور ش��ده بود. در اين 
عمليات ه��ا، ۱۱ نفر از عناصر اصل��ي باند هاي قاچاق م��واد مخدر كه 
تعدادي از آن ها از اتباع كش��ور هاي اروپايي هستند، دستگير شدند. 
طي سال هاي اخير چندين باند بين المللی مواد مخدر كه محموله هاي 
كان مواد پيش ساز مواد مخدر را از كشور هاي اروپايي به داخل كشور 
منتقل نموده اند توس��ط س��ربازان گمنام امام زمان )عج( شناسايی و 

كشف شده است. 

توسط برخي نمايندگان كليد خورد
طرح سؤال از ظريف درباره ادعاي پولشويي

امض�ا  نماين�دگان مجل�س در ح�ال جم�ع آوري  برخ�ي 
ادع�اي  درب�اره  خارج�ه  ام�ور  وزي�ر  از  س�ؤال  ب�راي 
هس�تند.  گس�ترده  پولش�ويي  وج�ود  ب�ر  مبن�ي  وي 
به گزارش تس��نيم، برخي نمايندگان مجلس در واكنش به اظهارات 
اخير محمدجواد ظريف درباره آنچه » واقعيت بودن پولشويي گسترده 
در ايران« خوانده، در حال جمع آوري امضا براي سؤال از وي در صحن 

علني مجلس هستند. 
نمايندگاني كه اين خواهان سؤال از وزير امور خارجه هستند، خواهان 
توضيح ظريف درباره ادعاي خود شده اند. ظريف طي گفت وگويي، با 
بيان اينكه، »پولشويي گسترده در كش��ور يك واقعيت است«، گفته 
اس��ت: در ايران خيلي ها از پولش��ويي منفعت مي برند و آنجاهايي كه 
هزاران ميليارد پولشويي انجام مي دهند حتماً آنقدر توان مالي دارند كه 
دهها يا صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي در كشور عليه قوانين 
ضدپولشويي ايجاد كنند. »آنهايي كه هزاران ميليارد تومان پولشويي 
مي كنند آن قدر ت��وان مالي دارند كه دهها ميليارد هزينه فضاس��ازي 
كنند. كل بودجه و حقوق و اجاره نمايندگي هاي وزارت خارجه ۱۱۰۰ 
ميليارد تومان اس��ت، كمتر از بودجه فرهنگي برخي دستگاه ها كه با 
بعض ارگان هاي قدرتمند ارتباط دارند. ما كه نمي توانيم با آن فضاسازي 

مقابله كنيم«.  
 

در شكوائيه اي در 10 بند تهيه شد
شكايت جمعي از نمايندگان

 از آخوندي  
جمعي از نمايندگان مجلس ش�وراي اس�امي ش�كوائيه  10 بندي 
علي�ه وزي�ر س�ابق راه و شهرس�ازي تهي�ه و تدوي�ن كرده ان�د. 
به گزارش خبرگزاري مهر، تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسامي 
شكوائيه اي عليه عباس آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي تهيه كرده اند 
كه قرار است هفته آينده به قوه قضائيه ارسال شود. در متن اين شكوائيه 

آمده است: 
۱- با توجه به اينكه عباس احمد آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي 
بارها قول داده بود و در پي آن رئيس جمهور هم وعده داده بود كه پرونده 
مسكن مهر تا پايان ۱۳۹۶ در دولت يازدهم بسته مي شود، اما آبان ۹۷ 
هم رسيد، هنوز ۳ ميليون واحد مسكن مهر نيمه تمام در سراسر كشور 
باقي مانده، م��ردم با وجود واريز ميليون ه��ا تومان همچنان باتكليف 
هستند، در حالي كه آخوندي با خونسردي اعام مي كند كه با افتخار 
حتي يك مسكن مهر را افتتاح نكردم. مسكن مهر به جاي تكميل طرح 

مزخرف خوانده شد. 
۲- مسئله و مش��كل بعدي مردم در برف تهران در سال ۹۶ پديد آمد 
كه طي آن شاهد بسته ش��دن اتوبان تهران-قم و سردگرداني دو روزه 
مس��افران در جاده بوديم، خيلي از م��ردم مي گفتند اگ��ر بحران يا 
حادثه اي اتفاق افتد، چگونه مديريت مي ش��ود وقتي يك برف ساده 
اتوبان تهران قم را تعطيل ك��رد.  ۳- حادثه قطار مش��هد-تبريز   ٤- 
حادثه هواپيماي تهران ياس��وج   ۵- حادثه كشتي سانچي  ۶- مشكل 
كاميون داران و عدم تهيه اس��تيك و قطعات يدك��ي كاميون داران   
۷- واگذاري احداث بندر چابهار ب��ه هندي ها    ۸- واگذاري كترينگ 
فرودگاه امام خميني ب��ه خارجي ها    ۹- مطرح كردن طرح مس��كن 
اجتماعي و ع��دم افتتاح حتي يك مس��كن اجتماع��ي و ۱۰- خريد 
هواپيماي دسته دوم و عدم نوسازي ناوگان هوايي و در نتيجه افزايش 
حوادث هوايي از ديگر محورهای شكايت نمايندگان مجلس شورای 

اسامی از آخوندی وزير سابق راه و شهرسازی است. 

در زمان جنگ س�ختي هايي براي دولت و 
مردم سوريه وجود داش�ت و امروز از لحاظ 
سياس�ي س�ختي هاي جديدي وجود دارد 
ام�ا همانطورك�ه مقاومت در زم�ان جنگ 
جواب داد، در اين مرحله نيز نتيجه مي دهد.

به گزارش خانه ملت، عل��ي اريجاني، رئيس 
مجلس شوراي اس��امي روز گذشته در ديدار 
هيئت پارلماني سوري گفت: اميدواريم تعداد 
اندك باقيمانده از تروريست ها نيز از بين بروند 

و بازسازي سوريه با سرعت آغاز شود.
رئيس مجلس شوراي اسامي در ادامه با بيان 
اينكه شما از مرحله سختي عبور كرديد، يادآور 
شد: دشمنان كه چند سال پيش مشكاتي را 
براي سوريه ايجاد كردند اين تصور را داشتند 
كه چند روزه كار س��وريه تمام مي شود. حتي 
ي��ك روز يك��ي از وزراي خارجه كش��ورهاي 
منطقه به تهران آم��د و گفت تا چند روز ديگر 
نماز را در مس��جد اموي مي خوانيم كه به آنها 
گفتيم برداش��ت ش��ما از ملت و ارتش سوريه 
اشتباه اس��ت، با اين حال شيطنت كردند. وي 
بر همين اس��اس تصريح كرد: كشورهايي كه 
زماني دنبال اين بودند ك��ه با عمليات نظامي 
اس��تقامت ش��ما را بش��كنند امروز از لحاظ 
سياس��ي فش��ار وارد مي كنند اما به طور كلي 
روال آستانه به خوبي جلو مي رود و اميدواريم 
آنچه به نفع ملت سوريه است تحقق پيدا كند. 
اريجاني ادامه داد: در بعد تدوين قانون اساسي 
اختاف نظرهاي��ی وجود دارد ك��ه بايد آنچه 
مصلحت ملت س��وريه اس��ت تحقق پيدا كند 

كه البته بايد در نظر داشت كار در زمان جنگ 
نظامي سختي هايي داشت و در حال حاضر نيز 
در بعد سياسي به نوع ديگري سختي دارد اما 
بايد دانس��ت كه همان قدر كه مقاومت در آن 
مرحله جواب دارد در اين مرحله نيز مقاومت 

نتيجه مي دهد. 
اريجان��ي همچنين با اش��اره ب��ه همكاري 
اقتصادي و بازسازي س��وريه، عنوان كرد: در 
اين زمينه نيز به دس��تگاه ها توصيه مي كنيم 
تا همكاري جدی تری داشته باشند كه در اين 
خصوص به دستگاه هاي دولتي و اتاق بازرگاني 
و بخش خصوصي ايران براي فعاليت بيش��تر 
توصيه هايي شده است. حسين راغب حسين 
نايب رئيس گروه دوس��تي پارلماني سوريه و 
ايران ضمن تش��كر از ميزباني و دعوت حضور 
در ايران با اش��اره به تحريم هايي كه از س��وي 
حاميان تروريس��م صورت گرفته است، اظهار 
داشت: ملت ايران و سوريه اثبات كردند منادي 
صل��ح و دوس��تي در جهان هس��تند و به رغم 
اينكه از كش��ورهاي خود دفاع كردند در واقع 
با تاريكي مبارزه كردند. وي در ادامه با تأكيد 
بر اينكه هيچ كدام از كشورهايي كه در جنگ 
عليه سوريه حضور داشتند در بازسازي حضور 
نخواهند داشت، يادآور ش��د: بشار اسد اعام 
كرده است كساني در بازسازي سوريه مشاركت 
خواهند كرد كه در زم��ان جنگ در كنار ملت 
سوريه بودند همچنين معتقديم اگر مشاركت 
جمهوري اسامي ايران در جنگ سوريه نبود، 

پيروزي هاي امروز حاصل نمي شد.

س�خنگوي س�ازمان انرژي اتمي ب�ا بيان 
اينك�ه تحريم ه�اي اخي�ر امري�كا نق�ض 
اص�ول و قواع�د بين المل�ل اس�ت، تأكيد 
كرد كه اي�ن تحريم ه�ا قرارموقت�ي را كه 
دادگاه اهه در رابط�ه با تحريم هاي امريكا 
عليه ايران ص�ادر كرد   نيز نق�ض مي كند.

بهروز كمالوندي در گفت وگو با ايس��نا درباره 
تحريم هاي اخير امريكا كه برخي شركت ها و 
افراد مرتبط با سازمان انرژي اتمي را نيز در بر 
مي گيرد گفت: اين تحريم ها از نظر ما و جامعه 
بين الملل غيرقانوني اس��ت و بن��اي اصولي و 

حقوقي بين المللي ندارد. 
اي��ن در حال��ي اس��ت كه ب��ر خ��اف قواعد 
بين الملل��ي امريك��ا ت��اش دارد آنه��ا را به 
كش��ورهاي ديگر نيز تحميل كن��د هر چند 
برخي كشورها گفته اند كه به اين تحريم ها و 

فشارها پايبند نيستند.
 س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي درباره سه 
پ��روژه نيروگ��اه بوش��هر، راديوايزوتوپ ها و 
بازطراحي اراك كه از س��وي امريكا مس��تثنا 
ش��ده اس��ت گفت: چند پروژه اي كه امريكا 
در اين تحريم ها مس��تثنا كرده اس��ت يعني 
نيروگ��اه بوش��هر، تولي��د راديوايزوتوپ هاي 
پايدار در س��ايت ف��ردو و بازطراح��ي راكتور 
اراك پروژه هايي هستند كه كشورهاي چين 
و روسيه مسئوليت آن را به عهده دارند و اين 
كشورها نيز بارها گفته اند كه تحريم هاي امريكا 
را قبول ندارند و اجرا نمي كنند بنا بر اين چه 
اين پروژه ها را استثنا مي كردند چه نمي كردند 

فرق چنداني نداش��ت؛ نه اي��ران و نه چين و 
روس��يه زير بار تحريم و فشار امريكا نخواهيم 
رفت. وي خاطرنش��ان كرد كه » تحريم هاي 
امريكا بيشتر از آنكه تأثير عملي داشته باشد 
جنبه رواني دارد اما با سازوكارهايي كه كشور 
اتخاذ كرده و نيز مكانيس��م هايي كه با اروپا و 
چين و روسيه طراحي مي كنيم با اين تحريم ها 
مقابله مي كنيم.  ما به لحاظ توليد و تكنولوژي 
مشكلي در بخش هسته اي نداريم و كارمان را 
طبق برنامه ريزي انجام شده پيش مي بريم.« 

كمالوندي در ادامه درباره س��ومين نشس��ت 
همكاري ه��اي ايران و اتحادي��ه اروپا كه قرار 
است ۵ و ۶ آذرماه در بروكس��ل برگزار شود، 
اين نشس��ت را »مهم« ارزيابي ك��رد و گفت: 
آقاي صالحي در رأس هيئتي بلندپايه در اين 
نشست شركت خواهند كرد همچنين تعدادي 
از نمايندگان مجلس هيئ��ت ايراني را در اين 

نشست همراهي مي كنند.
 از سوي اتحاديه اروپا نيز آقاي ميگل آرياس 
كانيته، كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا شركت 
خواهند كرد. اين مقام س��ازمان انرژي اتمي 
اضافه كرد: ايران و اتحاديه اروپا در چارچوب 
برجام همكاري هاي گسترده اي در حوزه هاي 
مختلف داشتند كه از آن جمله در حوزه ايمني 
هسته اي است و در همين چارچوب يك مركز 
ايمني هس��ته اي در ايران قرار اس��ت ساخته 
ش��ود. فكر مي كنم در دو س��ال آين��ده روند 
همكاري هاي اي��ران و اروپا هم چن��ان ادامه 

خواهد داشت.

اريجاني در ديدار هيئت پارلماني سوري:
دشمنان سوريه به فشار سياسي رو آورده اند

سخنگوي سازمان انرژي اتمي:
تداوم همكاري هاي هسته اي ايران با اروپا

      خبر



محقق�ان و متخصصان هر روز درباره س�ود و 
زيان موادغذايي نظر ت�ازه اي دارند كه گاهي 
نظرات قبلي آنها را به طور كامل نقض مي كند؛ 
 يك روز مي گويند كلس�ترول تخم مرغ براي 
س�امتي مضر اس�ت و روز ديگر آن را مفيد 
اعام مي كنن�د! يك ع�ده مي گوين�د براي 
سامتي بايد روزي س�ه ليوان شير بنوشيد و 
گروهي ديگر لبنيات را عامل سرطان و پوكي 
اس�تخوان معرف�ي مي كنند! بعض�ي وقت ها 
از فواي�د نم�ك مي گوين�د و بعض�ي وقت ها 
از مضرات�ش! اما  اي�ن هم�ه تناقض گويي آيا 
نش�انه اي از اين اس�ت كه براي همه انسان ها 
نمي ت�وان نس�خه اي واح�د پيچي�د ي�ا ب�ه 
كارتل ه�اي اقتص�ادي و ش�ركت هاي بزرگ 
موادغذايي و تأمين مناف�ع آنها بازمي گردد؟ 

سامت براي اغلب افراد موضوع مهمي است به 
همين خاطر پزشكان و پژوهشگران اين حوزه به 
يكي از گروه هاي مرجع اجتماعي تبديل شده اند 
و م��ردم با وجود هم��ه اي��ن تناقض گويي هايي 
كه در اين حوزه وج��ود دارد، همچنان به حرف 
اين افراد اعتماد مي كنند. اما با تم��ام اينها، اگر 
به س��راغ افرادي با طول عمر بيشتر از 100سال 
برويد، اغلبش��ان در محيط هاي روستايي به دور 
از مراقبت ه��اي خ��اص پزش��كي و توصيه هاي 
بهداشتي متناقش متخصصان زندگي مي كنند 

و اتفاقاً سالم تر هم هستند!
اما افرادي كه در طول عمرش��ان گوش به زنگ 
توصيه ه��اي پزش��كي و آخرين دس��تاوردهاي 
علمي در اين زمينه هستند، خيلي وقت ها سردر 

گم مي شوند چراكه پزش��كان و پژوهشگران هر 
از چند گاهي نظرش��ان درباره فواي��د و مضرات 
خوراكي ها عوض مي ش��ود و وقتي دقيق تر نگاه 
مي كنيد، متوجه مي شويد گفتمان غالب حوزه 
سامت به منافع اقتصادي ش��ركت هاي بزرگ 
نزديك تر است و گروه ديگري كه كمتر نظراتشان 
به رسانه ها راه مي يابد و عمومي مي شود، حرف ها 
و توصيه هايشان منافع كارتل هاي موادغذايي و 
همچنين كارتل هاي دارويي را تأمين نمي كند! 
چيزي شبيه به حاش��يه رانده شدن متخصصان 

طب سنتي در كشور خودمان. 
 كلسترول تخم مرغ خوب است!

تا همين يكي دو سال پيش همه تصور مي كردند 
كلس��ترول تخم مرغ آثار بيماركنن��ده اي برجا 
مي گذارد و براي س��امت باي��د در خوردن اين 
پروتئين كوچ��ك احتياط كرد اين مس��ئله كه 
تخم مرغ سرشار از كلس��ترول مي باشد، درست 
است. يك تخم مرغ بزرگ آب پز ۲1۲ ميلي  گرم 
كلس��ترول ارائه مي كند كه ۷1درص��د از مقدار 
مصرف توصيه شده روزانه براي اين ماده را تأمين 
مي كند.  با اين وجود، پژوهش هاي جديد نشان 
داده اند كه كلسترول غذايي اثر اندكي بر كلسترول 
خون دارد. كلس��ترول غذايي براي بيشتر مردم 
با خطر بيماري قلبي مرتبط نيس��ت و س��طوح 
كلسترول كلي يا كلسترول بد )LDL( را افزايش 
نمي دهد. در حقيقت، مص��رف تخم مرغ ممكن 
است س��طوح كلس��ترول خوب )HDL( را نيز 
بهبود ببخش��د. افزون بر اين، نتايج دو مطالعه با 
حضور بيش از 100هزار بزرگسال سالم نشان داد 
كه مصرف يك تخم  مرغ كام��ل در روز با افزايش 

خطر بيماري قلبي مرتبط نبوده است. 
اين در حالي اس��ت كه بس��ياري از م��ردم و به 
خصوص پا به سن گذاشته ها به خاطر نگراني از 
مضرات اين ماده غذاي��ي، آن را  با تمام منافعش 
كنار گذاش��ته اند. در حالي كه تخم مرغ مي تواند 
جايگزين مناسبي براي گوشت باشد و به خاطر 

قيمت پايين تر در دسترس تر است. 
جالب اينجاست همزمان با تغيير نگاه پژوهشگران 
درباره تخم مرغ، خبرگزاري هاي دنيا در گزارشي 
از پيرزن 103س��اله انگليس��ي راز طول عمر و 
سامتش را از وي پرس��يدند و او پاسخ داد: »من 
روزي يك تخم مرغ خام و ي��ك تخم مرغ آب پز 
مي خ��ورم و خيلي هم به حرف پزش��كان توجه 

نمي كنم!«
 لبنيات پرچرب و كاهش وزن!

تحقيق��ات جديد درب��اره لبني��ات پرچرب نيز 
گوياي آن است كه چربي اين لبنيات اثر سويي بر 
گرفتگي عروق قلب ندارد و در اين موارد از لبنيات 

كم چرب مفيد تر است. 
پژوهش هاي ص��ورت گرفته نش��ان مي دهد كه 

مصرف لبنيات كامل ي��ا پرچرب در مقايس��ه با 
انواع كم چرب، حتي مي تواند در كاهش احتمال 
افزايش وزن و ديابت مفيد باشد. بنابراين بسياري 
از كارشناسان سامت دچار ترديد شده اند كه آيا 
همچنان به توصيه مصرف لبنيات كم چرب و برتري 

دادن آنها به انواع كم چرب ادامه بدهند يا نه!
مطالعه اي كه در س��ال ۲01۶ انجام شد، ارتباط 
ميان مصرف لبنيات، نوع لبنيات مصرفي و احتمال 
سندروم متابوليك را مورد آزمايش و بررسي قرار 
داد. محققان دريافتند، بين مصرف لبنيات پرچرب 
و احتمال س��ندروم متابولي��ك، ارتباط معكوس 
وجود دارد، اما اين ارتباط در مورد لبنيات كم چرب 
مشاهده نشد. پژوهشگران نتيجه گرفتند، توصيه به 
اجتناب از لبنيات كامل و پرچرب براساس اطاعات 

جمع آوري شده، پشتوانه  علمي ندارد. 
 نقش شير در سرطان و پوكي استخوان!

جالب تر از همه اينكه، پزشكاني معتقد به مصرف 
لبنيات هس��تند و توصيه مي كنند براي سامتي 
روزي سه ليوان شير بنوشيد اما برخي مي گويند اين 
حرف صرفاً با پولي كه كارخانجات لبني به مؤسسات 
پژوهشي مي دهند، ممكن ش��ده است! گروهي از 
پزش��كان هم وجود دارند كه ش��ير را عاملي براي 
بروز انواعي از بيماري ها معرفي مي كنند.  پزشكان 
طرفدار رژيم غذايي گياهي از جمله پژوهشگراني 
هستند كه نگاه بدبينانه اي به لبنيات دارند، آنچنان 
كه آن را عاملي براي پوكي اس��تخوان ي��ا ابتا به 
سرطان به ش��مار مي آورند. دكتر فورمن، پزشك 
امريكايي معتقد است نوش��يدن شير گاو با امراض 
قلبي، برخي از انواع س��رطان، ديابت و حتي پوكي 
استخوان در انسان ها مرتبط است كه اينها بسياري 
از بيماري هايي هس��تند كه صنع��ت لبنيات ادعا 

مي كند محصواتش از آنها جلوگيري مي كند!
محتواي بااي پروتئين حيواني شير، در حقيقت 
باعث مي شود تا كلسيم از بدن جدا شود. بر طبق 
يك آناليز شواهد از دانشكده پزشكي هاروارد، شير 

از پوكي استخوان جلوگيري نمي كند.
به گفته وي، بررسي ها نشان مي دهد كشورهايي 
كه جذب كلس��يم كمت��ري دارند )فق��ط 300 
ميلي گرم در روز( نسبت به كشورهايي كه ميزان 
مصرف كلس��يم بااتري دارند، كمتر در معرض 
شكستگي هاي استخوان كفل هستند )كه نشاني از 
پوكي استخوان  است(. اين پزشك امريكايي معتقد 
است شما تمام كلسيم مورد نياز بدنتان را مي توانيد 

از گياهاني همچون بادام،  كلم و... تأمين كنيد. 
همين ماجرا درباره چربي هاي اشباعي همچون 
دنبه يا مضرات و فوايد چاي نيز مطرح مي شود، 
اما واقعيت ماجرا چيس��ت؟ آيا پشت پرده اين 
تناقض گويي ها كارتل هاي اقتصادي هستند و 
شركت هاي توليدكننده به دنبل پنهان كردن 
واقعيات براي فروش بيشتر و بروز بيماري هاي 
بيش��تر هس��تند تا چرخ هاي صنعت شان به 
چرخش در بيايد، يا اينها بخشي از پويايي علم 
است؟ پاسخ به اين سؤال هر چه كه باشد يك 
موضوع روشن است؛ اينكه هميشه هم نمي توان 
به نتايج تحقيقات پزشكي و توصيه هاي پزشكان 

اعتماد كرد. 
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 جبران كمبود معلم از طريق اضافه تدريس معلمان!

پزشکاندربارهغذاهاهرروزيکچيزميگويند
به تازگي گفته شده »روزي سه ليوان شير ضروري است« صرفاً يك پروپاگانداي كارخانجات لبني است و دليل علمي ندارد و تازه لبنيات سرطان زاست! 

همچنين مي گويند كلسترول تخم مرغ برخاف باور قبلي زيان ندارد. اين پزشکان فردا چه مي گويند؟!

دول�ت در حالي ط�رح معلم�ان تمام وقت را 
به اس�تناد س�ند تحول به تصويب رس�انده 
و ب�راي تصوي�ب راه�ي مجل�س ك�رده كه 
پنج س�ال اس�ت طرح رتبه بندي معلمان را 
متوقف نگه داش�ته اس�ت. معل�م تمام وقت 
نسخه خارجي و تحميلي براي كمبود نيروي 
آموزش و پرورش است. به بيان ديگر، تصويب 
طرح معل�م تم�ام وق�ت نش�ان مي دهد كه 
س�ازمان برنامه و بودجه به اين نتيجه رسيده 
كه جبران كمبود معل�م در آموزش و  پرورش 
از طري�ق اضاف�ه تدريس معلمان ش�اغل به 
صرفه تر از ساير روش هاي استخدامي است. 

وقتي قس��مت هاي مختلف عملك��رد دولت در 
قبال آموزش و پرورش را در سال هاي اخير كنار 
ه��م مي گذاريم تصوي��ري كه نمايان مي ش��ود 
نشان مي دهد، آموزش و پرورش در عمل اولويت 
دولت نيس��ت و همواره در اين س��ال ها س��عي 
داشته هزينه هاي آن را از بودجه عمومي كشور 

كاهش دهد. 
خصوصي س��ازي م��دارس در قال��ب توس��عه 
مشاركت ها و واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان 
مدارس غيردولتي در همين راستا صورت گرفت. 
از طرفي ع��دم تخصيص بودجه مناس��ب براي 
دانشگاه فرهنگيان، تأخير در انعقاد قراردادهاي 
اس��تخدامي دانش��جو معلمان، كاهش ظرفيت 
پذيرش دانشگاه فرهنگيان، جذب معلم از طريق 
برگزاري آزمون مي��ان فارغ التحصيان س��اير 
دانشگاه ها و برگزاري دوره كوتاه مدت آموزشي 
با هزينه ش��خصي پذيرفته ش��دگان در آزمون 
اس��تخدامي تكه هاي پازلي هس��تند كه تصوير 
رويكرد دولت ب��ه آموزش و پ��رورش را تكميل 

مي كنند. 
اما از وقتي كه  اعام شد بالغ بر 95درصد بودجه 
آموزش و پرورش صرف حقوق و مزايا مي ش��ود، 
كاهش اين هزينه هم در دس��توركار دولت قرار 

گرفت. 

 ت��رك پس��ت نظ��ارت از س��وي
آموزش و پرورش!

بعد از توس��عه مدارس غيردولتي، تأمين كادر 
آموزشي اين مدارس نيز خارج از قاعده تربيت 
معلم برعهده مدارس ق��رار گرفت و در نهايت 
مجتب��ي زيني ون��د، رئيس س��ازمان مدارس 
غيردولتي اعام كرد، آم��ار دقيقي از معلمان 
مدارس غيردولتي در دس��ت نيست.  به بيان 
ديگر آموزش و پرورش در تأمين نيروي انساني 
مدارس نه تنها خارج از قانون عمل كرده بلكه 
جايگاه نظارت خود را هم از دست داده است و 
معلوم نيست مدارس براساس كدام استاندارد 
رأس��اً اقدام به كارگيري معل��م مي كنند، اما 
آموزش و پرورش سرخوش از اينكه تا حدودي 
از بار مالي حقوق و مزاياي معلمان كاس��ته به 
همين جا هم اكتف��ا نكرد و در نهايت نس��خه 
معلم تمام وقت را رو كرد تا هم كمبود معلم را 
جبران كند و هم مجبور نباشد براي بازسازي 
و احياي زيرساخت هاي تربيت و تأمين معلم 

هزينه كند. 

 نسخه دردافزاي معلم تمام وقت 
در پيش نوي��س م��اده ۷ ايح��ه موس��وم ب��ه 
»رتبه بندي معلمان« آمده  است كه »با اجراي 
نظام رتبه بندي، معلمان تمام وقت واحد آموزشي 
هستند كه عاوه بر تدريس، به انجام فعاليت هاي 
مرتبط با امور آموزشي و پرورشي دانش آموزان 
و پژوه��ش مي پردازند.« اينك��ه تعريف ماده ۷ 
تا چه اندازه منطبق بر همان مفهومي اس��ت كه 
س��ند تحول بنيادين از »معلم تمام وقت« ارائه 
كرده و آنها را مانند مدرسان دانشگاه مدنظر قرار 
مي دهد، موضوعي اس��ت كه جزئيات بيشتر آن 

بعد از تصويب اين ايحه مشخص خواهد شد. 
اس��بق  وزي��ر  حاجي باباي��ي،  حميدرض��ا 
آموزش و پرورش و رئيس فراكس��يون فرهنگيان 
مجلس معتقد است: طرح معلم تمام وقت برداشت 
نادرستي از سند تحول بنيادين است.  وي گفت: 
در برنامه شش��م توس��عه لزوم اجراي رتبه بندي 
معلمان در طول اج��راي برنامه تصريح و تصويب 
ش��ده و دولت موظف اس��ت ايحه را به مجلس 
ارائه دهد.  رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم 

توسعه كشور بيان كرد: همزمان با رونمايي سند 
تحول، طرح رتبه  بندي معلم��ان نيز تدوين و در 
هيئت دولت تصويب شد كه مراحلي از اجراي آن 
در سال 9۲ طي شده بود و نياز است در حال حاضر 

نيز اهتمام جدي براي اجراي آن به عمل آيد. 
 معلم كارمند نيست!

حاجي باباي��ي گفت: به نظر مي رس��د طراحان 
معلم��ان تمام وق��ت ي��ك روز ني��ز در كاس 
درس معل��م نبوده اند و س��ختي كار معلمان را 
درك نكرده اند، مگر معلم مي تواند 30س��اعت 
و44س��اعت تدريس كند؛ تدريس كار سخت، 
حساس و طاقت فرسايي است. اجراي اين طرح 
پيامدي به جز فرسايش جسمي و روحي معلمان 
ندارد.  وي تأكيد كرد: اشتباه برداشت طراحان 
طرح معلم تمام وقت را بايد با اجراي رتبه بندي 
معلمان تصحيح كرد، در طرح رتبه بندي معلمان 
كه يكي از نقاط روشن س��ند تحول بنيادين در 
آموزش وپرورش اس��ت، معلم��ان و فرهنگيان 
هم تراز هيئ��ت علمي دانش��گاه ها در چهار رده 
مربي، دانش��يار، اس��تاديار، اس��تاد رتبه بندي 
مي ش��وند و حقوق و مزاياي آنه��ا نبايد كمتر از 
80درصد هيئت علمي دانش��گاه ها باشد، با اين 
نگاه و با اجراي اين طرح معلم س��اعاتي را مانند 
اساتيد دانشگاه ها به تحقيق و پژوهش و مطالعه 
در حيطه كاري خ��ود در دفتري ك��ه منطبق با 
فعاليت اساتيد در دانشگاه ها در اختيار دارند، به 
روزآمد كردن اطاعات خود مي پردازد نه اينكه 
44ساعت بي وقفه در كاس تدريس كنند، اين 

برداشت اشتباه محض است . 
حاجي بابايي تأكيد كرد: دولت ايحه رتبه بندي 
را هرچه س��ريع تر به مجلس ارائه كند، مجلس 
نيز از تم��ام ظرفيت هاي خود ب��راي تصويب و 
اجراي رتبه بندي معلمان براس��اس طرحي كه 
مبتني بر س��ند تحول بنيادين تدوين شده بود، 
استفاده خواهد كرد تا بتوانيم مرجعيت معلمان 
را براساس آنچه شأن و شايسته آنهاست، محقق 

سازيم. 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 عطيه همت�ي توئيت كرد: م��ن نمي فهمم چرا ي��ك برنامه 
تلويزيوني وقتي مي خواد بگه خيلي صريح و متفاوته اولين اتفاقي 
كه توش ميفته ردكردن خط قرم��ز حجاب تلويزيونه!؟ اان بدون 
توقف با رد كردن خط قرمز پوش��ش تلويزيوني نشون داد خيلي 
صريح و متفاوته؟ يا صرفاً يه ژسته! اين اجازه رو به برنامه هاي ديگه 

هم ميدن؟!

 س�يدراضيه حس�يني توئيت كرد: مشخص نيس��ت، عملكرد 
حناچي چطور باشه، اما مردم تهران و حتي ايران، علي الحساب به خاطر 

دفع باي بزرگي به اسم آخوندي يه قربوني بدهكار هستن. 

 رسول شکري نيا با انتشار اين عکس توئيت كرد: در سالگرد 
زلزله كرمانشاه با تاش شبانه روزي جهادگران در بسيج، سپاه، كميته 
امداد و بنياد مسكن دهها هزار واحد مسكوني در شهرهاي زلزله ساخته 
و تحويل مردم داده ش��ده اس��ت، اما چرا زبان رس��انه اي ما نمي تواند 
اين همه تاش را هنرمندانه ش��رح دهد؟ دردي است كه بايد برايش 

چاره جويي اساسي كرد. 

 افسران با انتشار اين عکس توئيت كرد: مردم سرپل ذهاب بعد از 
يك سال و با ورود به دومين زمستان بعد زلزله، هنوزم توي چادر زندگي 

مي كنند. دولت تا كي قراره خودش رو به خواب بزنه؟!

  

 نويد با انتش�ار اين عک�س توئيت كرد: مرگ دس��ته جمعي 
اك پشت ها در ساحل روس��تاي درك. در روزهاي اخير اشه حدود 
35اك پشت دريايي در آب هاي ساحلي روستاي درك در شهرستان 

كنارك كشف شده است. 

 علي بازگشا توئيت كرد: امروز كه قيمت شير يك ليتري به 5 
هزار تومان رسيده است! مطمئناً وضعيت تغذيه خانواده ها وخيم تر از 
قبل مي شود. سرانه مصرف لبنيات با اين قيمت هاي عجيب ماست و 
شير به شدت كمتر از گذشته خواهد شد. من از مسئولي كه برايش 
ماهانه 150- ۲00 تومن اصًا مهم نيس��ت انتظ��ار پيگيري ندارم! 

شما چطور؟!

نيره ساري

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
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هزارحرفنگفتهپيرمرد،بيانتظارپاسخ!
پيرمرد طبس�ي: يه دانه گوجه فرنگي ت��وي مملكتتون ۷00 تومن 

شده 
وزير جهاد كشاورزي: خب! 
پيرمرد: گوش مي كني يا نه؟! 

وزير: خب! 
پيرمرد: همه آفاق پر از فتنه و شر مي بينم/ اين جهان را پر از خوف و 
خطر مي بينم/ دختران را همه جنگ است با مادر/ پسران را همه بدخواه 

پدر مي بينم 
و در نهايت پيرمرد دستي به ش��انه هاي آقاي وزير مي زند و مي  گويد: 

»خود دانيد و مملكت تان!« 
هر چند كه شايد بهتر باشد، اين كليپ را از آخر به اول ديد، چراكه همه 
حرف در همان برخورد آخر پيرمرد خاصه مي ش��ود، اما در كل يك 

كليپ است و هزاران حرف و سخن!
يك: حضور مس��ئوان در بين مردم يكي از روش هاي ستودني است 
كه قطعاً بايد ادامه دار باشد، چراكه يكي از رسالت هاي مهم مسئوان با 
مردم بودن، همراهي و محبت به مردم و برخورد درست و صحيح با آنان 
است، اما قطعاً نبايد فراموش كرد صرف حضور و مواجهه كافي نيست 

بلكه نحوه اين مواجهه قابل اهميت است!
دوم: سؤال از آقاي وزير؛ ش��نيده ايم كه مي گويند آنچه را براي خود 
مي پسنديد براي ديگران هم بپسنديد! اصًا مردم و مسئوان نه! شما 
باش و فرزندت، شما باش و پدرت! خب خب گفتن هاي متناوب در بين 
صحبت هاي كسي شيوه اي درستي اس��ت؟! اگر شما بودي از اين نوع 

برخورد چه استنباطي مي كردي؟ 
سوم: پيرمرد طبس��ي بعد از »خب – خب« گفتن هاي آقاي وزير، گويا 
نااميدتر از آنچه كه هس��ت، مي ش��ود و با ناتمام گذاشتن درد دل هايش، 
بي معطلي دستي به شانه هاي وزير مي زند و از جمله »مملكت تان« استفاده 

مي كند، بي آنكه احساس تعلق خاطر از گفته هاي وي برداشت شود. 
چهارم: نكته ديگر اين اس��ت كه پيرمرد طبس��ي حتي منتظر پاسخ 
آقاي وزي��ر هم نمي ماند. او هم مي داند مش��كات ام��روز جايي براي 

پاسخ هم ندارد!
پنجم: »خب خب« وزير را برخي از س��ر تكبر و برخي از س��ر انفعال 

مي دانند؛ برخي هم به خاطر صبوري حجتي!
شش�م: گفتم كه الف، گفت دگر هيچ مگو/ در خانه اگر كس اس��ت 

يك حرف بس است!

تجربهتلخگتوند،اينباردرهراز
س�د هراز در نزديکي منطقه »عمارت« مراحل پاياني ساخت خود 
را مي گذراند. عمليات س�اخت اين س�د در ارزيابي محيط زيست 
با مش�کل مواج�ه ش�د و مس�ئوان س�اخت اي�ن س�د، متعهد 
ش�دند كه دو س�ال بعد از انتق�ال پس�ماندها از اين محل، س�د را 
آبگي�ري كنند، اما تح�وات كنوني خب�ر از ماجرايي ديگ�ر دارد. 
در همي��ن زمينه »دكتر يداه يوس��في« عضو هيئت علمي دانش��گاه 
مازندران معتقد است: »به دليل ورود شيرآبه هاي زباله به رود هراز، فاجعه 
زيست محيطي شديدي پس از آبگيري سد هراز به وقوع مي پيوندد كه 

مي تواند به عنوان بمب خبري در آينده منعكس شود.«
با توجه به اينكه در مديريت منابع آبي شمال كشورمان اقدام درست و 
علمي انجام نشده، يك نمونه از اين مديريت ناموفق سدهايي است كه 
در س��طح مازندران احداث مي كنند. مطالعاتي پيش از انقاب اسامي 
براي سد هراز انجام شد و در آن زمان گفتند كه احداث اين سد در اين 
منطقه از لحاظ اصولي درست نيس��ت.   در سال هاي گذشته زباله شهر 
آمل در جاده هراز نرسيده به جنگل اليمستان تخليه مي شد كه به دليل 
مشكات زيست محيطي، ديگر در اين منطقه زباله تخليه نمي كنند. اين 
مكان مدتي است كه  به گلخانه تبديل شده و در نهايت زباله شهر آمل در 

اطراف روستاي شاه زيد جاده هراز تخليه مي شود. 
مشكل از اينجا شروع مي شود كه شيرآبه هاي زباله ها به رود هراز مي ريزد. 
يعني هنوز براي بخش دفن زباله هيچ اقدام درستي صورت نگرفته، اما 

قرار است سد هراز در همين منطقه احداث شود. 
اگر اين سد آبگيري شود، آب ذخيره شده پشت آن منشأ آلودگي است 
و در آينده با آبگيري اين س��د قطعاً اخبار مشكات زيست محيطي آن 
در تمام دنيا به عنوان يك بمب خبري فاجعه محيط زيس��تي منعكس 
مي شود. پيشرفت فيزيكي سد هراز و هزينه اي كه تاكنون براي آن صرف 
شده اس��ت، نبايد به بهاي آلودگي آب و خطرات آن براي سامت مردم 
تمام شود. به گفته كارشناسان، بايد براي مدتي عمليات احداث سد را 
متوقف كرد و در ابتدا براي مكان دفن زباله تدبيري بينديشند و بررسي 
كنند از لحاظ آمايشي چه منطقه اي براي تخليه زباله مناسب تر است كه 
در مرحله بعد روند سدسازي را ادامه دهند؛ چراكه اگر روند كنوني ادامه 
پيدا كند، باي جان انسان ها مي ش��ود و از سوي ديگر بار مالي سنگين 

هزينه سدسازي برجاي مي گذارد. 
به تازگي رضا اردكانيان، وزير نيرو پس از بازديد از سد مخزني هراز اعام 
كرد كه »وضعيت خوبي در سد هراز پيش مي رود و كار به روال در حال 
اجراست. تاش داريم با حمايت دولت، نمايندگان مجلس و نماينده مردم 
آمل در مجلس و پشتيباني سازمان برنامه و بودجه تأمين منابع مالي براي 
سد هراز سرعت بگيرد«؛ اما در حالي كه وزير نيرو از ادامه روند ساخت 
س��د صحبت مي كند كه هنوز اقدامات ازم براي جابه جايي پسماندها 

صورت نگرفته است. 

زهرا چيذري
  گزارش  یک

عليرضا سزاوار

  رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اختافات پيش آمده در 
تفسير زمان اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان گفت: آخرين 

روزي كه بازنشستگان براي ترك خدمت فرصت دارند، 15آذر است. 
  فوق تخصص جراحي پاستيك با اشاره به اينكه نظارت بر تبليغات 
غيرقانوني جراحي هاي زيبايي در فضاي مجازي كافي نيست، گفت: 
متأسفانه اغلب اين جراحي ها توسط كس��اني انجام مي شود كه حتي 

آشنايي با اصول و تكنيك هاي ساده جراحي هم ندارند. 
  دبيرعلمي بيست و هشتمين كنگره چشم پزشكي ايران با اشاره به 
موضوع ژن درماني براي مشكات مادرزادي بينايي گفت: با استفاده از 
برخي ويروس ها مي توان اختال ژني منجر به نابينايي را برطرف كرد. 
  در يكصدمين جلسه علني شوراي ش��هر تهران تعيين نرخ جديد 
بازديد از باغ پرندگان در قالب ايحه اصاحي در صحن علني شوراي 
شهر تهران بررسي شد. اعضاي ش��وراي شهر تهران مصوب كردند كه 
قيمت بازديد از فاز اول و دوم باغ پرندگان ۲3هزار تومان و قيمت بازديد 

از فاز يك 8هزار تومان و بازديد از فاز دو نيز 15هزار تومان باشد. 
  مع��اون اداره كل امور اداري و تش��كيات وزارت آموزش و پرورش 
گفت: در طرح معلم تم��ام وقت، حق التدريس به ص��ورت 18درصد 
فوق العاده ويژه در حقوق محاسبه مي شود كه با توجه به سابقه معلمان 

بين ۲80 تا ۶00هزار تومان است. 
  وزير رفاه گفت: ۶0درصد خانوارهاي ايراني كه داراي پدران خارجي 
هس��تند در س��ه دهك پايين قرار دارند، بيش از ۷0درصد آنها فاقد 
هرگونه پوش��ش بيمه اي بوده و وضعيت تحصيل كودكانش��ان بسيار 

نامناسب است. 
  مديركل فرهنگي و هنري آموزش و پرورش با بيان اينكه ۲0درصد 
دانش آموزان تحت پوشش كانون هاي فرهنگي و تربيتي هستند، گفت: 

نمايشگاه دائمي توليدات دانش  آموزان در كانون ها، ايجاد مي شود. 

حناچي شهردار تهران شد 
افکارعموميورسانهها

آخونديراازبهشتراندند
 در رده بندي نهايي از ميان دو گزينه تصدي كرس�ي ش�هرداري 
تهران، به رغ�م آنکه فضا تا ح�دود زيادي به نفع وزير مس�تعفي 
دولت رق�م خ�ورده بود، ب�ا فش�ار اف�کار عموم�ي و بولدكردن 
ناكارآمدي ه�اي وي، پي�روز حناچي ب�ا انتخ�اب 11رأي اعضاي 
شورا پايتخت به عنوان ش�هردار منتخب چهاردهم انتخاب شد.   
تا ساعت هاي اوليه آغاز به كار شوراي پنجم براي انتخاب شهردار، بسياري 
از رسانه ها و شبكه هاي مجازي آخوندي را با رأي باا به عنوان گزينه نهايي 
از ميان دو نامزد عنوان كردند. هر چند در اين ميان نيز رسانه هايي وجود 
داشتند كه مخالفت خود را به انتخاب و بازتاب رأي 1۶نفر از اعضاي شورا به 
وزير مستعفي در سرتيتر هاي صفحه اول خود اعام كردند. اعضاي شوراي 
اسامي شهر تهران در جلسه علني روزگذشته شورا از ميان دو گزينه عباس 
آخوندي و پيروز حناچي، ش��هردار جديد را انتخاب كردند. در رأي گيري 
كه توسط هيئت رئيسه انجام شد، پيروز حناچي 11 رأي و عباس آخوندي 
10 رأي كسب كرد.  انتخاب نشدن آخوندي در شوراي پنجم به رغم نگاه 
حزبي به انتخاب شهردار از ميان دو گزينه فردي را برگزيده تا بلكه در عمر 

باقيمانده شورا بتواند از عملكرد خود دفاع كند. 
  پيروز حناچي كيست؟

پيروز حناچي 54 سال دارد و معاون سابق شهرسازي و معماري شهرداري 
تهران اس��ت. وي در رش��ته معماري در دانش��گاه تهران تحصيل كرده 
است. مطابق اخبار منتش��ره تخصص وي مرمت شهري و باز زنده سازي 

شهرهاست. 
از ديگر سمت هاي قبلي حناچي، معاونت معماري و شهرسازي وزير راه در 

دولت اول حسن روحاني است. 
پس از انتخاب شهردار توسط اعضاي شورا، وزير كشور بايد گزينه معرفي 

شده را تأييد و حكم انتصاب او را صادر كند. 
وي پيش از اي��ن، معاون فن��ي و عمراني ش��هرداري تهران ب��ود كه با 
روي كارآمدن افشاني در شهرداري تهران، ايرج معزي سكان دار معاونت 

فني شد و حناچي به معاونت شهرسازي كوچ داده شد. 
محمدعلي نجفي، اولين ش��هردار اصاح طلبان به عل��ت ابتا به بيماري 
استعفا كرد. سيدمحمدعلي افشاني دومين شهردار منتخب مشمول قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان شد و از بهشت رفتني شد. حناچي پس از 
14ماه حضور در مديريت جديد شهري به بهشت مي رود. اين در حالي است 

كه تاكنون سه شهردار و دو سرپرست براي تهران انتخاب شده است. 

محت�واي ب�ااي پروتئين 
حيواني ش�ير، در حقيقت 
باعث مي ش�ود تا كلس�يم 
از بدن جدا ش�ود. بر طبق 
ي�ك آنالي�ز ش�واهد از 
دانشکده پزشکي هاروارد، 
ش�ير از پوكي اس�تخوان 
جلوگي��ري نم�ي كن��د
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نشس�ت ش�وراي عالي كار عصر روز گذشته 
به رياس�ت وزي�ر جدي�د تع�اون، كار و رفاه 
اجتماعي و با حضور نمايندگان تش�كل هاي 
كارگ�ري و كارفرماي�ي برگ�زار مي ش�ود. 
جلس�ه اي كه اگرچه با هدف جب�ران قدرت 
خري�د كارگ�ران برگ�زار ش�د، اما در نهايت 
خروجي خاصي به نفع اقشار كارگري نداشت. 
همزمان با نوسانات شديد نرخ ارز، پيامد هاي اين 
اتفاق در حوزه اقتصاد بيش از پيش خود را نمايان 
كرد كه يكي از مهم ترين پيامد ه��اي اين اتفاق 
كاهش ش��ديد قدرت خريد طبقه كارگر جامعه 
بود؛ طبقه اي كه ميزان حقوق و دس��تمزد آن بر 
پايه تورم سال گذشته پرداخت مي شود، اما جهش 
شديد قيمت ها به واسطه نوسانات ارزي، عماً اين 

دستمزد را به مبلغي ناچيز تبديل كرده است. 
از همين روس��ت كه نماين��دگان كارگري اين 
روز ها تاش زيادي را به كار بس��ته اند تا بتوانند 
ساير ش��ركاي اجتماعي را نس��بت به افزايش 
دستمزد كارگران اقناع كنند. پيشنهاد بازنگري 
دس��تمزد كارگران ب��راي اولين ب��ار در تيرماه 
مطرح شد؛ همان زمان كه بسياري از بازار هاي 
داخلي از خودرو و مس��كن گرفته تا دار و طا 
تحت تأثير نوسان نرخ ارز باا و پايين مي رفت و 
متعاقب آن اين نوسانات شديد، بر قيمت اقام 
خوراكي و ضروري خانوار ها نيز تأثير مستقيمي 
گذاشت. اين نوس��انات تا جايي پيش رفت كه 
نفس معيش��ت خانوار هاي كارگري به ش��ماره 
افتاد. آن زم��ان اصرارهاي طبق��ه كارگر براي 
تشكيل جلس��ه ش��وراي عالي كار براي جبران 
قدرت خريد كارگران به دليل اس��تيضاح وزير 
كار بي نتيجه ماند و س��رانجام نخستين جلسه 
جدي شوراي عالي با حضور شريعتمداري عصر 
روز گذشته برگزار ش��د، روندي كه البته به نظر 
مي رسد نتيجه خاصي نداشت و گويا از ابتدا نيز 

قرار نبود تغييري در حقوق و دستمزد كارگران 
در سال جاري صورت پذيرد. 

   افزايش حقوقي در كار نيست
در همين ارتباط اصغر آهني ها، عضو هيئت مديره 
كانون عالي كارفرمايان مي گويد كه بحثي براي 
افزايش حقوق كارگران در س��ال جاري مطرح 
نيست و حتي افزايش دستمزد براي بار دوم در 

يك سال منع قانوني دارد. 
آهني ها در »ايرنا« در همين خصوص ادامه داد: 
اين موضوع در دو جلسه قبلي شوراي عالي كار 
بحث شده و با توجه به ماده 41 قانون كار، امكان 
دوبار افزايش حقوق در سال را نداريم و از همين 

رو، افزايش حقوق از دستور كار خارج شد. 
وي با اش��اره به اينك��ه براي توجه به معيش��ت 
كارگران در كميت��ه مزد، بحث ه��اي متفاوتي 
شد، افزود: از آنجا كه هيچ صورت جلسه اي درباره 
افزايش حقوق و دس��تمزد وجود ن��دارد و حتي 
نمايندگان كارگري نيز بحثي براي افزايش حقوق 

نداشتند و تنها مورد، بحث كمك بوده است. 
  عقب افتادگي مزدي كارگران

يك ميليون و۲۶۰ هزار تومان شد
اين عقب نشيني وزارت كار از افزايش دستمزد 
كارگران متناس��ب با تورم، در حالي اس��ت كه 
فرامرز توفيقي، نماينده كارگران در شوراي عالي 
كار مي گويد كه بر اساس آخرين محاسبات انجام 
شده 800هزار تومان عقب افتادگي دستمزد كه 
به تصويب گروه هاي س��ه جانبه در كارگروه مزد 
شوراي عالي كار رسيده بود هم اكنون تبديل به 

يك ميليون و 260 هزار تومان شده است. 
توفيقي سپس افزود: جامعه حقوق بگير كارگران 
جدا از ملت نيستند و افزايش اقام خوراكي روي 
سبد معيشت آنها اثر گذاشته است. براي ما جاي 
تعجب است كه در روز معارفه وزير كار صحبت از 
افزايش دس��تمزد كارمندان و پرداخت در فيش 

حقوقي آبان ماه آنها مي كند. مگر كارمندان دولت 
متولي و مسئول ندارند. واقعاً جاي تعجب است كه 
هر كس وزير مي شود از وام دادن به بازنشستگان، 
خدمت كردن ب��ه كارمندان دولت، بهزيس��تي 
مي گويد، اما كلمه اي درباره كارگران نمي گويد. 
توقع ما همين اس��ت، جز اين ه��م نمايندگان 
كارگران توقع ندارند. امروز بررسي مي كنيم كه 

معيشت 40ميليون كارگر چه خواهد شد. 
  دولت براي افزايش حقوق كاركنان 

و كارگران چقدر بودجه دارد؟
در همين حال محمدرض��ا پورابراهيمي، رئيس 
كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد كه برآورد 
ما اين است كه حدود بيش از 100 هزار ميليارد 
توم��ان منابع ريالي از محل تس��عير ن��رخ ارز با 
احتساب اعمال س��هم كااي اساس��ي، اعمال 
تحريم، اعمال سهم صندوق توسعه ملي و وزارت 

نفت به دست دولت بيايد. 
وي با تأكيد ب��ر اينك��ه در بدبينانه ترين حالت 
اين عدد ريالي قابل تأمين اس��ت، اظهار داشت: 
البته اگر تحريم ميزان فروش نفت ما را كاهش 
دهد، اين عدد كمتر مي شود، در بخش هاي ديگر 
پيش بيني مي ش��ود كه سهم ناش��ي از در آمد 
مالياتي يا مجموعه ه��اي ديگر با حفظ وضعيت 
فروش نفت يك فاكتور پيشرو در ساير مؤلفه هاي 
درآمدي كشور است، افزايش يابد، در بودجه اين 
عدد به اين معنا است كه ما مي توانيم حقوق ها و 

مستمري هاي بازنشستگان را افزايش دهيم. 
عضو شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
گفت: قرار است مجلس، مركز پژوهش ها و ديوان 
محاسبات روي اين مسئله گزارشي تهيه كند تا 
امسال از اين محل اقداماتي انجام دهيم و سال 
آينده بتوانيم روشي پيش��نهاد كنيم كه دولت 
بتواند از محل تسعير ارز و ما به التفاوت به شكلي 

افزايش حقوق ها را داشته باشد. 

پور ابراهيمي تأكيد كرد: از آنجايي كه تغيير نرخ 
ارز كه باعث تورم شده است، بايد بتواند بخشي از 
قدرت خريد جامعه را پوشش دهد، بنابراين بايد 
مستمري افراد تحت پوشش، حقوق كارمندان، 
بازنشس��تگان و مجموعه اي ك��ه تحت حمايت 
هستند و سهم بيمه خدمات بيمه اي افزايش يابد. 
اين نماينده مجلس در خصوص درصد افزايش 
حقوق ها در س��ال آينده گفت: نمي توانيم براي 
افزاي��ش حقوق ها درص��دي را اع��ام كرد، اما 
مي ت��وان گفت كه مي��زان قاب��ل توجهي يعني 
حدود 100 ميليارد تومان منابع ريالي وجود دارد 
كه چند درصد آن براي س��ازمان هاي حمايتي، 
بيمه ها و حق��وق بازنشس��تگان و كارمندان در 

جدول توزيعي اختصاص مي يابد. 
   روش محاسبه دستمزد را تغيير دهيد

يكي از مشكات ش��وراي عالي كار و همچنين 
دولت، در كشف حداقل دستمزد نيروي كار در 
ايران روش محاسبه دستمزد است. از نظر نحوه و 
روش كشف دستمزد اين است كه عموماً قيمت 
پول در س��ال هاي مختلف را بر اساس شاخص 
بهاي كااه��ا و خدمات مصرف��ي )CPI( مورد 
محاس��به قرار مي دهند و هزينه معيشت خانوار 
و نيروي كار در تعيين دستمزد مورد توجه قرار 
نمي گيرد، به همين دليل اس��ت كه با گذر زمان 

شاهد كاهش قدرت خريد نيروي كار هستيم. 
  435هزار تومان سال 9۲ با يك ميليون 

كنوني برابري مي كند
از طريق سامانه محاسبه گر تورم بانك مركزي 
و بر اساس آمار رس��می مندرج در سايت بانك 
مركزی متوجه مي شويم كه هر 435هزار تومان 
در فروردين ماه س��ال 92 با يك ميليون تومان 
در مهرماه سال 97 برابري مي كند كه مشخص 
است محاسبه كنندگان حداقل دستمزد نيروي 
كار عمدتاً محاس��بات كمي اينچنيني را مد نظر 
قرار مي دهند و در حقيقت ش��اهد فقير تر شدن 
ني��روي كارهس��تيم. در عين حالي كه ش��اهد 
كاهش ارزش پول در گذر زمان هستيم، محاسبه 
حداقل دستمزد صرفاً بر اساس تورم و شاخص 
بهاي كااها و خدمات مصرفي )CPI( و ناديده 
گرفتن هزينه هاي معيشت كار صحيحي نيست 
و تصميم گي��ران و سياس��تگذاران در رابط��ه با 
حداقل دستمزد بايد روش هايي را كه در دهه  هاي 
گذشته به كار مي گرفتند، تغيير دهند، زيرا نهاد 
خانواده و توليد با اينگونه محاسبات مورد تهديد 

قرار گرفته است.
  نبايد اميدي داشت

بنابراين به توجه به نتايج جلس��ه شب گذشته 
شوراي عالي كار و همچنين گفته هاي نماينده 
كارفرمايان در خصوص غير قانوني بودن افزايش 
حقوق كارگران، به نظر مي رسد كه تاش ها براي 
افزايش حق��وق كارگران به در بس��ته خورده و 
كارگران حداقل در س��ال جاري نبايد اميدي به 
بهبود وضعيت معيشتي خود داشته باشند. شايد 
تنها كور سوي اميد در اين خصوص موضوع سبد 
حمايتي دولت باشد كه آن هم در شرايط فعلي 
به برخي اقشار خاص تحت پوشش بهزيستي و 
كميته امداد اختصاص خواهد يافت. بس��ته اي 
كه حداكثر ارزش آن 300 هزار تومان است و در 
صورت تخصيص به كارگران در آينده، بعيد است 

دردي از آنها دوا كند. 

بهناز قاسمی

عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو: 
 تأمين مواد اوليه 

چالش اصلي قطعه سازان خودرو است 
ماه هاست كه قطعه سازان با نيمي از ظرفيت خود كار مي كنند. آنها 
تأمين به موقع مواد اوليه را دليل كاهش توليد مي دانند و خواستار 
راهكارهاي جديد دولتمردان براي خروج از اين چالش هس�تند. 
مدير عامل گروه قطعه س�ازي عظ�ام مي گويد: ع�دم تأمين مواد 
اوليه براي توليد قطعه موجب ش�ده بس�ياري از خودروها بدون 
قطعه در انبار ه�ا دپو ش�وند و با تغيي�ر راهكار ه�اي تأمين مواد 
اولي�ه، مي توانيم درجنگ اقتص�ادي فعلي پيروز ميدان باش�يم. 
به گفته فعاان بازار سال 97 سخت ترين سال براي خودروسازان بود، با 
آغاز تحريم ها از مرداد ماه و خروج شركاي خارجي مشكات اين صنعت 
يكي پس از ديگري نمايان ش��د. اكنون درشرايطي كه خودروسازان از 
كمبود سرمايه در گردش و پايين بودن قيمت خودرو سخن مي گويند، 
قطعه س��ازان نيز از مش��كات توليد و تأمين مواد اوليه خبر مي دهند. 
برگزاري نمايشگاه قطعات خودرو از روز دوش��نبه فرصت مناسبي به 
وجود آورد تا فعاان صنعت قطعه از مشكاتشان پرده بردارند. هرچند كه 
تاش مي كنند همچنان از خودروسازان دفاع كنند و پايين بودن قيمت 
خودرو را به عنوان يكي از معضات صنعت قطعه سازي مي دانند. مدير 
عامل گروه قطعات خودرو عظام، از توليد قطعه با نيمي از ظرفيت بنگاه 
توليدي ش��ان خبر مي دهد و مي گويد: درخواست ما از دولتمردان اين 
است كه در جنگ اقتصادي كمك و در كنار ساير بخش هاي حاكميتي 
و نظارتي ب��راي جلوگيري از عدم توقف توليد در صنعت قطعه س��ازي 
تاش كنند. هم اكنون مش��كاتي را در چرخه تأمين مواد اوليه داريم 

كه اميدواريم حل شود. 
غامرضا مرتضوي مي افزايد: اگر راهكارهاي مناسبي براي حمايت از 
قطعه سازان در نظر گرفته نشود، ممكن است در تأمين مواد اوليه مورد 
نياز خود براي توليد دچار مشكل شوند، اين در حالي است كه ما 1500 
ميليارد تومان براي خطوط توليد خود كار كرده ايم و در سال 97 برخي 
از خطوطي در اين صنعت به بهره برداري مي رسد كه مي تواند ارزبري را 
كاهش دهد. اين در حالي است كه برخي از قطعات خودرو براي توليد 

صرفه اقتصادي ندارد. 
   انتقال دانش فني ساخت برخي قطعات خودرو به ايران

عضو انجمن س��ازندگان قطعات خودرو مي گويد: اگرچه اكنون موانع 
زيادي پيش روي توليد قطعه در ايران وجود دارد، اما تاش شده تا در 
توليد قطعات خودرو، بومي سازي و انتقال دانش فني مدنظر قرار گيرد. 
اين در حالي اس��ت كه در ماه هاي اخير با ترك خودروسازان خارجي، 
تاش شده تا همكاري ها با خودروس��ازان داخلي بيشتر شود و تأمين 
بازار نيز به خوبي صورت گيرد. به گفته مرتضوي، البته ما امكان خريد 
قطعات از تأمين كنندگان اصلي را نداريم، اما تمام تاشمان اين است 
كه توليد متوقف نشود؛ بنابراين از ساير تأمين كنندگان خريد مي كنيم، 
پس بايد راهكارهاي اجرايي متناسب با اين شرايط را در نظر گرفته و 
مطابق با قواعد جنگي، جنگ اقتصادي را راهبري كنيم. البته بايد اين 
را در نظر گرفت كه هم اكنون ما با 50 درصد ظرفيت اصلي خود مشغول 
به كار هستيم،بنابراين اگر فضا مساعد باشد، حتماً تاش خواهيم كرد 

تا با ظرفيت حداكثري كار كنيم. 
همچنين محسن كرباس��چي، عضو ديگر انجمن س��ازندگان قطعات 
خودرو نيز معتقد است: هم اكنون 17 ميليون خودرو در كف خيابان ها 
تردد می كنند كه عمدت��اً آنها توليد ايران بوده و ني��از به تأمين قطعه 
دارند. بنابراين نياز به توزيع قطعات داريم كه در ش��رايط كنوني اين 
نياز احساس مي ش��ود كه بتوانيم كااي خود را به صورت مستقيم و 
بدون واسطه عرضه كنيم. وي مي گويد: ما براي دو بازار اصلي كشور كه 
يكي بازار خودروسازان و ديگري تأمين قطعات يدكي مورد نياز مردم 
است، نيازمند تأمين قطعه هستيم، بنابراين يكي ديگر از رسالت هاي ما 
حمايت و پشتيباني از مصرف كننده نهايي است كه استفاده كنندگان 
قطعات خودرو هس��تند، پس بايد به دور از داان و محتكران بتوانند 
قطعات مورد نياز خود را تأمين كنند؛ براي همين شبكه نمايندگي هاي 

فروش بايد ايجاد مي شد كه اين كار صورت گرفته است. 
كرباسچي نيز گفت: در شرايط س��ختي كه آن طرف آب خيلي تاش 
مي كنند تا چرخه توليد كشور را متوقف كنند، پس بايد از صنعتگران و 
توليدكنندگان حمايت كرد تا بتوان قطعات با قيمت مناسب و كيفيت 
مطلوب به دست مصرف كنندگان برسد، اين در حالي است كه در اين 
بازار تقلب هم وجود دارد و اين دردآور اس��ت؛ چراكه به لحاظ ايمني، 
مشكات زيادي را ايجاد مي كند. اين در حالي است كه با شروع تحريم 

عظام در بازار فعال شده تا احتكار صورت نگيرد.

رشد ۴۰۰ برابري قيمت قير طي ۱۷ سال
مديرعام�ل ش�ركت س�اخت و توس�عه زيربناه�اي حمل ونقل 
بابي�ان اينكه طبق بررس�ي ها از س�ال ۱3۸۰ تاكن�ون قيمت قير 
4۰۰ برابر شده اس�ت، گفت: با توجه به رويكرد اجتماعي تمايل به 
حمل ونقل ريلي نسبت به حمل ونقل جاده اي در كشور كمتر است. 
به گزارش »ايلنا«، خيراه خادمي معاون وزير راه و شهرسازي با بيان 
اينكه متأسفانه كشور ما يك كشور با محوريت مد حمل ونقل جاده اي 
اس��ت، گفت: با وجود اينكه توس��عه ريلي در اين چند س��ال با رش��د 
چشمگيري همراه بوده است و در حال حاضر 3300 كيلومتر ريل در 
حال اجراست، با اين حال آمار نشان مي دهد تمايل به استفاده از ريل 
در كشور پايين است. خادمي بابيان اينكه 7800 كيلومتر جاده شامل 
از بزرگراه، آزادراه و جاده اصلي در كشور در حال اجراست، اظهار كرد: 
چاره اي جز تأمين ايمني حمل ونقل جاده اي نداش��ته و بايد توس��عه 
جاده ها را بيش از اين مقدار انجام دهيم. وي با تأكيد بر اينكه در حال 
حاضر تنها 18 هزار كيلومتر بزرگراه و آزادراه در كش��ور ساخته شده 
اظهار كرد: براي رس��يدن به ميزان مطلوب از جاده بايد حداقل طول 
جاده هاي بزرگراهي و آزادراهي كشور از اين مقدار به دو برابر افزايش 
يابد؛ يعني معادل 36 هزار كيلومتر برسد تا بتوان 75 درصد باري را كه 
در جاده ها جابه جا مي شود در مسير به صورت ايمن حركت داد. خادمي 
با اشاره به اينكه 2220 كيلومتر آزادراه در كشور وجود دارد كه با هزينه 
گزافي احداث ش��ده اند، افزود: بايد اولويت در نگه��داري اين آزادراه ها 
باشد، زيرا درگذشته هرساله 35 ميليون تن آسفالت ريزي براي احداث 
جاده هاي جديد صورت مي گيرد،  با اين حال به دليل گراني قير حجم 

آسفالت ريزي به 15 ميليون تن در سال رسيده است. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود با يادآوري اينكه طي 17 سال گذشته 
قيمت قير 400 برابر شده است، گفت:با وجود آنكه اين افزايش قيمت براي 
توليدكنندگان و صادركنندگان اتفاق خوبي محسوب مي شود، ولي براي 
دستگاه هاي مرتبط با احداث مانند شركت ساخت يا سازمان راهداري 
يك چالش جدي محسوب مي ش��ود. خادمي با تأكيد بر اينكه در حال 
قيمت قير از سال گذشته تاكنون 3/5 برابر شده است، گفت: در سال 80 
قريب به سه الي چهار توليدكننده قير در كشور وجود داشت، با اين حال 
امسال طبق آمار 25 شركت توليدكننده قير در كشور فعال هستند كه 
جاي بسي خرسندي است، زيرا باعث رقابتي شدن بازار و افزايش كيفيت 
و صادرات در اين صنعت خواهد شد. خادمي افزود: ما حركت جايگزيني 
آسفالت و قير را با رويه هاي بتني در پروژه هاي آزادراهي آغاز كرده ايم تا 
حجم مصرف آسفالت كاهش يابد، زيرا اعتقاد راسخ داريم كه استفاده از 

چندايه آسفالت به ضرر منافع ملي است. 
........................................................................................................................
صادرات 2ميليارد داري چدن، آهن و فواد

ص�ادرات چ�دن، آه�ن و ف�واد ب�ا رش�د 4۸ درصدي نس�بت 
ب�ه س�ال گذش�ته ب�ه ۲ ميلي�ارد و ۸۶ ميلي�ون دار رس�يد. 
به گزارش »ايسنا«، طي شش ماهه نخست سال جاري، چدن، آهن و 
فواد در حجم 4 ميليون و 829 هزار تن به ارزش 2 ميليارد و 86 ميليون 
دار صادر شده است كه اين ميزان از نظر وزن 15 درصد و از نظر ارزش 
48 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته رشد را نشان مي دهد. 
اين گزارش حاكي از اين است كه در نيمه نخست سال 96 اين كاا به 
ميزان 4 ميليون و 181 هزار تن به ارزش يك ميليارد و 409 ميليون 
دار به كش��ورهاي مختلف جهان صادر ش��ده بود. بنابراين گزارش، 
همچنين يك ميليون و 836 هزار تن انواع محصوات س��راميكي به 
ارزش 267 ميليون دار از گمركات سراسر كشور صادر شده است كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از حيث وزن 27 درصد و از حيث ارزش 
16 درصد افزايش داشته است. همچنين صادرات محصوات سراميكي 
در مدت مشابه سال گذش��ته به يك ميليون و 446 هزار تن به ارزش 

230 ميليون دار رسيده است. 
........................................................................................................................

ادامه افزايش قيمت نفت سنگين ايران
طبق جديدترين گزارش ماهانه اوپك توليد نفت ايران در اكتبر سال 
ميادي جاري به 3 ميليون و ۲9۶ هزار بشكه در روز رسيد و همزمان 
قيمت نفت س�نگين ايران حدود ۱/7 دار در هر بشكه گران شد. 
به گزارش »ايس��نا«، گزارش اوپك بر مبناي آمار منابع ثانويه نش��ان 
مي دهد توليد نفت ايران در ماه ميادي گذش��ته به 3 ميليون و 296 
هزار بشكه در روز رسيد كه 156 هزار بشكه در روز در مقايسه با توليد 

3/452 ميليون بشكه در روز در سپتامبر كاهش داشت. 
طبق آمار منابع ثانويه، مجموع توليد اوپك كه متش��كل از 15 كشور 
است در اكتبر 32 ميليون و 90 هزار بش��كه در روز بود كه 127 هزار 
بشكه در روز نس��بت به ماه پيش افزايش داشت. توليد نفت در امارات 
متحده عربي، عربستان سعودي، ليبي و آنگوا افزايش يافت، در حالي 

كه توليد عاوه بر ايران، در ونزوئا، كويت و نيجريه كاهش داشت. 
در اكتبر ارزش س��بد نفتي اوپك براي دومين ماه متوالي افزايش يافت 
و ب��ا 2/21 دار يا 2/9 درصد افزاي��ش ماه به ماه ب��ه 79/39 دار در هر 
بشكه رسيد كه بااترين ميانگين قيمت ماهانه از اكتبر سال 2014 بود. 
قيمت ها در نيمه اول اكتبر تحت تأثير نگراني ها نسبت به كمبود عرضه 
نفت جهاني تقويت شد، اما شاخص قيمت نفت اوپك در نيمه دوم اكتبر 
افت چش��مگيري پيدا كرد كه منعكس كننده برطرف ش��دن نگراني ها 
نسبت به كمبود عرضه در بحبوحه نشانه هاي عرضه كافي به بازار، حاشيه  
سود ضعيف تر پاايش و ذخاير بااتر نفت به خصوص در امريكا بود. قيمت 
نفت سنگين ايران در اكتبر 77/04 دار در هر بشكه بود كه1/76 دار يا 
2/3درصد در مقايسه با 75/28 دار در سپتامبر افزايش داشت. ميانگين 
قيمت نفت سنگين ايران از ابتداي امسال تاكنون 69/59 دار در مقايسه 

با 50/08 دار در مدت مشابه سال ميادي گذشته بوده است. دولت 2 برابر سال۹۶ خود را در حوزه 
»اوراق مالي « مقروض كرده است

عض�و كميس�يون برنام�ه و بودج�ه مجل�س گف�ت: دول�ت 
ح�دوداً دو براب�ر س�ال 9۶ اق�دام ب�ه انتش�ار اوراق ك�رده 
اس�ت.  دول�ت  بدهكارتر ش�دن  موج�ب  ام�ر  اي�ن  ك�ه 
حميدرضا حاجي بابايي در گفت وگو با »مه��ر« در خصوص واگذاري 
دارايي هاي مالي در هفت ماهه س��ال 97 گفت: واگذاري دارايي هاي 
مالي شامل انواع اوراق مالي اسامي و ساير دارايي هاي مالي است كه در 
هفت ماهه اول سال 1397 بالغ بر 321/640 ميليارد ريال تحقق يافته 
كه اين رقم 88 درصد مصوب قانون بودجه سال 1397 در اين دوره و 

179 درصد عملكرد بودجه سال 1396 در دوره مشابه است. 
كاهش وابستگي بودجه به نفت در شرايطي عنوان مي شود كه وابستگي 
دولت به دارايي هاي مالي ناشي از بدهي نقدي است كه از سوي كارشناسان 
به عنوان آينده فروشي تعريف مي شود، اگر چه دولت ايجاد بازار بدهي در 
بخش مالي كشور را تأمين مالي از محلي غير از استقراض از بانك مركزي 
و چاپ پول عنوان مي كرد اما اثر نهايي فش��ار بر بازار بدهي به چاپ پول 
و اس��تقراض از بانك مركزي منتج مي ش��ود، به ويژه آنكه دولت متعهد 
شده است كه اوراق مالي را پيش از پرداخت حقوق كارمندان تسويه كند.  
در همين راستا حاجي بابايي گفت: دولت حدوداً دو برابر سال 96 اقدام به 
انتشار اوراق كرده كه اين امر موجب بدهكارتر شدن دولت است. وي اظهار 
داشت: پرداختي اعتبارات تملك دارايي هاي مالي شامل بازپرداخت اصل 
اوراق مالي اس��امي، تعهدات بين المللي و ساير اقام در هفت ماهه اول 
سال 1397 بالغ بر 106/780 ميليارد ريال است كه اين رقم 60 درصد 
مصوب اين دوره و 85 درصد عملكرد مشابه سال 1396 مي باشد. عضو 
كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: پرداختي اعتبارات هزينه اي در هفت 
ماهه اول سال 1397 بالغ بر 553/ 599/ 1 ميليارد ريال است كه اين رقم 
91 درصد مصوب قانون بودجه س��ال 1397 در اين دوره و 121 درصد 

عملكرد آن در دوره مشابه سال 1396 است.

به رغم تاش نمايندگان كارگران:

پرونده افزايش حقوق كارگران تا آخر سال بسته شد

با وج�ود ممنوعيت ثبت س�فارش و واردات 
انواع خودروهاي س�واري به كشور، ترخيص 
آن دس�ته از خودروهاي�ي ك�ه در گذش�ته 
اظهار شده و تشريفات گمركي خود را انجام 
داده اند، همچنان ادامه دارد و مهرماه امسال 
نيز 7۸۱ خودروي س�واري وارد شده اس�ت. 
به گزارش »ايرنا«، بررسي جداول آماري گمرك 
نشان مي دهد كه در نيمه نخست امسال با توجه 

به مهلت قانوني، 13 هزار و 642 دستگاه خودرو 
به ارزش داري 395 ميليون و 986 هزار و 197 
دار و ارزش ريالي 15 هزار و 995 ميليارد و 704 
ميليون ري��ال )1599 ميليارد و 970 ميليون و 
400 هزار تومان( خودرو وارد كشور شده است. 

پس از يك ماه از پايان مهل��ت قانوني ترخيص 
خودرو، در مهرماه امس��ال ني��ز 781 خودرو به 
ارزش 22 ميلي��ون و 611 ه��زار و 933 دار از 

منطقه وي��ژه اقصادي ارگ جدي��د بم، گمرك 
ش��هيد باهنر، غرب تهران و معاون��ت واردات و 
ترانزيت تهران وارد ش��د. خودروه��اي وارداتي 
مهرماه 1397 از مبدأ شش كشور جمهوري كره، 
عمان، امارات متحده عربي، آلمان، انگلستان و 
ژاپن بوده كه بيشترين تعداد مربوط به جمهوري 

كره با 450 دستگاه خودروي سواري است. 
همچنين عمان با 170 دس��تگاه خ��ودرو، امارات 

متحده عربي با 135 خودرو، آلمان با 17 دس��تگاه 
خودرو، انگلستان با هفت دستگاه و ژاپن با دو دستگاه 
خودروي سواري در رتبه هاي بعدي واردات خودرو 
در مهرماه 1397 هس��تند. يكي از مسئوان روابط 
عمومي گمرك جمهوري اسامي گفت: پس از توقف 
ثبت س��فارش خودرو، مجوز جديدي براي واردات 
صادر نش��ده و ناظران در بخش هاي مختلف تاش 

مي كنند تا تخلفي در اين زمينه انجام نشود.

ترخيص خودروها از گمرك همچنان ادامه دارد    کار

ب�ا وج�ودي كه  از   خبر م�اه  هف�ت 
راه اندازي س�امانه ثبت حقوق و دستمزد در 
كش�ور مي گذرد، مع�اون رئيس جمهور براي 
چندمي�ن بار خب�ر داد ك�ه هن�وز اطاعات 
كاركنان قواي مقننه و قضائيه در سامانه ثبت 
حقوق و دستمزد، بارگذاري نشده است. عدم 
همراهي دستگاه هاي اجرايي با وجود علم به 
ضرورت ثب�ت اطاعات نمي توان�د چن�دان 
توجي��ه ق�اب�ل قب�ول�ي داش�ته باش�د. 
به گزارش»مهر« جمشيد انصاري، رئيس سازمان 
اداري و استخدامي كش��ور، در خصوص آخرين 
وضعيت س��امانه ثبت حقوق و دس��تمزد اظهار 
داشت: در تاريخ 2 مهرماه سال جاري تصويبنامه 
هيئت وزيران در خصوص الزام همه دستگاه ها به 
ثبت و بارگذاري اطاعات مربوط به پرداخت هاي 

آنها صادر شد. 
وي افزود: س��ازمان اداري و اس��تخدامي كشور 
موظف شده است گزارش مربوط به ثبت اطاعات 
دستگاه هاي مختلف را به هيئت وزيران گزارش 
كند. تاكنون تمامي اطاعات ثبت شده در سامانه 
حقوق و مزاياي مربوط به دس��تگاه هاي اجرايي 

درون قوه مجريه بوده است. 
انصاري گفت: با توجه به دستور صادره از سوي 
رئي��س مجلس ش��وراي اس��امي در خصوص 
ثبت و بارگذاري پرداخت هاي مجلس ش��وراي 
اسامي و نيز پيگيري سازمان بازرسي كل كشور 
براي ثب��ت و بارگذاري اطاع��ات مربوط به قوه 
قضائيه، اميدواريم سريعاً ساير قوا و دستگاه هاي 
اجرايي هم اطاعات خ��ود را وارد كنند تا امكان 
دسترسي مردم به اطاعات پرداخت هاي مديران 

سريع تر فراهم شود. 
ثبت و ضبط اطاعات خود يك نوع پيشگيري از 
فساد به شمار مي رود كه با نگاهي به پايگاه داده 
به سهولت مي توان متوجه اتفاقات مثبت يا منفي 
شد و در صورت وقوع مفسده ريشه ها و تنه و شاخ 
و برگ اين فساد را كشف و عليه آنها اقدام قانوني 

و قضايي كرد. 
عدم همراهي دستگاه هاي اجرايي با وجود علم به 
ضرورت ثبت اطاعات، نمي تواند چندان توجيه 
قابل قبولي داش��ته باشد، چه بس��ا كه خود اين 
دستگاه ها از جمله قوه قضائيه پيگير بسته شدن 
راه هاي واريز حقوق هاي نجومي و خارج از عرف 

نيز بوده اند.

 اطاعات قواي مقننه و قضائيه 
هنوز در سامانه حقوق ثبت نشده است
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  جدال توئيتري ظريف و پمپئو

محمد ج��واد ظري��ف وزي��ر امورخارجه در 
توئيترش خطاب به پمپئو نوشت: »وزير پامپئو 
آن قدر وقاحت دارد كه تهديد مي كند با صدمه 
زدن به مردم عادي ايران، جرم عليه بشريت 
مرتكب مي ش��ود، بعد به رس��انه ها بابت انعكاس سخنان خودش 
حمله مي كند. او بايد يا مسئوليت سخنانش را بپذيرد يا از كارهايي 
كه امريكا انج��ام مي دهد تبري  جويد. نمي ت��وان يك بام و دو هوا 

داشت.«
اين توئيت واكنش��ي به توئيت متقابل وزير امورخارجه امريكا بود كه 

مصاحبه نشريه نيوزويك را به چالش كشيده بود. 
پمپئو در توئيت خود نوشته بود: شرم بر فيك نيوزويك كه به ظريف 
براي دروغ پراكني كمك مي كند. حقيقت اين اس��ت امريكا هيچ گاه 

غذا و دارو را تحريم نكرده و نمي كند. 
اينها مس��تثنا هس��تند، همان طور كه تراكنش هاي مال��ي مرتبط با 

نيازهاي انساني مستثنا هستند. 
وزير امور خارجه امريكا در اين توئيت به مصاحبه چند روز گذش��ته 
روزنامه نيوزويك با وي اشاره داش��ت. پمپئو در اين مصاحبه مدعي 
شد، به نفع ايران است به خواسته هاي امريكا گوش دهد، اگر نه مردم 
اين كشور تاوان آن را خواهند پرداخت. اگر ايران مي خواهد مردم اين 

كشور بتوانند زندگي كنند، به خواسته هاي امريكا تن دهد. 
وزير امور خارجه كش��ورمان در توئيتي در مقابل اين مصاحبه تأكيد 
كرده بود: درس��ت مثل يمن، آق��اي پمپئو ايران را مس��ئول عواقب 
تحريم هاي غيرقانون��ي امريكا- كه مانع دسترس��ي م��ردم ايران به 
س��رويس هاي بانكي براي غذا و دارو شده اس��ت- قلمداد مي كند. ما 
طبيعتاً به رغم تاش هاي امريكا اينها را براي مردم خود فراهم خواهيم 
كرد، ولي امريكا بايد براي جنايات عليه بشريت عليه مردم ايران و يمن 

مؤاخذه شود. 
.....................................................................................................................

  در اردوگاه اصاح طلبان چه خبر است؟
يك فعال فضاي مج��ازي در توئيتر درباره انتخ��اب پيروز حناچي 
به عنوان شهردار تهران، نوش��ت: فقط براي من عجيبه كه چطور 
حناچي كه تو مرحل��ه قبل رأي كمت��ر از آخوندي داش��ت براي 
شهرداري تهران انتخاب شد؟ براي شمام عجيبه؟ دقيقاً يكي بگه 

در اردوگاه اصاح طلبان چه خبره؟

وزير دفاع: 
ايران به اقدام هر متجاوزي در عرصه فضا 

پاسخي پشيمان كننده مي دهد
عرصه فضا ام�روز در انحصار دش�منان نيس�ت و اي�ران به 
چن�ان اقت�داري دس�ت يافت�ه اس�ت كه اگ�ر متج�اوزي 
اقدام�ي از خ�ود نش�ان ده�د ب�ا چن�ان پاس�خي مواج�ه 
مي ش�ود ك�ه از ك�رده خ�ود پش�يمان خواه�د ش�د. 
به گزارش مهر، امير سرتيپ حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح با حضور در جمع هاديان و مسئوان سياسي نيروهاي مسلح 
كه به ميزباني معاونت سياسي س��ازمان عقيدتي سياسي وزارت 
دفاع و با حضور حجت ااس��ام س��عيدي رئي��س دفتر عقيدتي 
سياسي فرماندهي معظم كل قوا، رؤساي عقيدتي سياسي ارتش، 
وزارت دفاع و معاونان سياسي نيروهاي مسلح برگزار شد، مسئوان 
سياسي نيروهاي مس��لح را فرماندهان جنگ روشنگري در عصر 
حاضر دانست و گفت: مسئوان سياسي نيروهاي مسلح در مقابل 
اربابان نفاق و دروغ و استبداد و استكبار هوشياري و بيداري را به 
ارمغان مي آورند. وي با اشاره به عصر حاضر به عنوان عصر ارتباطات و 
اطاعات، فضاي امروز جامعه جهاني را فضاي استبداد و انحصار رسانه 
دانست و افزود: رساندن يك پيام واقعي و صحيح و روشنگري در اين 
فضا به كاري بسيار سخت و پيچيده مبدل شده است و هاديان سياسي 

در اين حوزه نقش خطيري را بر عهده دارند. 
امير حاتم��ي با بيان اينكه دش��من در فضاي امروز ب��ه دنبال محقق 
نمودن دو مأموريت داخلي و بين المللي براي تضعيف و ساقط كردن 
نظام اسامي است، گفت: نظام سلطه به س��ركردگي امريكا با ايجاد 
يأس و نااميدي، ناكارآمد نشان دادن دولت و نظام اسامي و همچنين 
ائتاف با كشورهاي منطقه و ۳۰ كشور جهان به دنبال شكست اقتدار 
جمهوري اسامي ايران برآمد اما به حول و قوه الهي نه تنها در فضاي 
كشور شكاف ايجاد نشد بلكه اتحاد و انسجام ملي بيش از هر دوره بر 
فضاي كشور مستولي اس��ت و راهپيمايي گسترده و باشكوه ۱۳ آبان 
امسال گواه اين موضوع است. وي با اشاره به دستاوردهاي دفاعي كشور 
در شرايط تحريم ۴۰ ساله بيان كرد: عرصه دفاعي كشور كه همواره در 
تحريم همه جانبه و با كارشكني هاي نظام سلطه در رسيدن به فناوري و 
دانش در عرصه هاي گوناگون با مشكات عديده روبه رو بوده است، امروز 
در حوزه هوافضا، رزم زميني، دريايي و ارتباطات و رادارها به حد بااي 

بازدارندگي فعال و به يكي از قدرت هاي جهاني تبديل شده است. 
امير سرتيپ حاتمي در پايان تأكيد كرد: پيشرفت هاي صنعت دفاعي 
و نيروهاي مسلح در ش��رايط كنوني با تدابير حكيمانه فرمانده معظم 
كل قوا، اتكا ب��ر ظرفيت هاي داخل��ي و توان دانش��مندان متخصص 
صنعت دفاعي محقق ش��ده و اين در حالي اس��ت كه ساير بخش هاي 
كشور شرايطي به مراتب آسان تر از ش��رايط دفاعي و نظامي را دارند و 
مي توانند با توجه به بهره برداري صحيح از ظرفيت هاي عظيم كشور بر 

مشكات فائق آيند.
.....................................................................................................................

عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي:
 اروپا در دور زدن تحريم ها 
كمكي به ايران نخواهد كرد

عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به اينكه قرار 
نيست اروپا به ما در دور زدن تحريم ها كمك كند، گفت: ايجاد مكانيسم 
مالي براي آن است كه بانك ها و شركت هاي اروپايي جريمه نشوند. 
محمدجواد جمالي در گفت وگو با مهر، با اش��اره به طواني ش��دن 
اجراي مكانيس��م مالي اروپا، اظهار داش��ت: اروپا به شدت به امريكا 
وابسته است و اين مس��ئله يكي از دايل اصلي تعلل آنها در اجرايي 
كردن اين مكانيسم مالي اس��ت. وي ادامه داد: به دليل سيطره دار 
و سوئيفت مورد نظر امريكا بر اغلب سيس��تم هاي مالي دنيا، ايجاد 
يك مكانيسم مالي جديد در اقتصاد بين المللي از نظر فني فرآيندي 
سخت و زمانبر است. عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي مجلس با 
بيان اينكه اروپا نمي تواند به اين سادگي سازوكار مالي جديدي را در سطح 
بين الملل اجرايي كند، تصريح كرد: بايد بپذيريم كه اروپا متحد ما نيست 
و قطعاً براي اجرايي شدن هر چه سريع تر اين مسئله بايد از چانه زني هاي 

ديپلماتيك بهره گرفت. 
جمالي با تأكيد بر اينكه بنده فكر نمي كنم كه اروپا در دور زدن تحريم ها 
به ايران كمك كند، گفت: اروپا با ايجاد يك مكانيس��م مالي جديد به 
دنبال آن است كه سپري براي شركت ها و بانك هاي خودش ايجاد كند 
تا مشمول جريمه نشوند. عضو هيئت رئيس��ه كميسيون امنيت ملي 
مجلس با اش��اره به اينكه دور زدن تحريم ها مكانيسم خاص خودش 
را دارد، تصريح كرد: جمهوري اس��امي س��ال ها در تحريم است و با 
بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي و بهبود ارتباطات در سطح منطقه و 

بين الملل مي توانيم از اين مقطع هم عبور كنيم.

»پولش�ويی در كش�ور م�ا ي�ك واقعيت اس�ت و 
كس�انی كه ه�زاران ميلي�ارد توم�ان پولش�ويی 
می كنن�د، به راحت�ی ده ه�ا ميلي�ارد ه�م ب�رای 
مخالفت با پولش�ويی هزينه می كنند« اين ادعا را 
نه اپوزيسيون خارج از كش�ور كه رئيس دستگاه 
ديپلماس�ی كشور عنوان كرده اس�ت؛ ادعايی كه 
البته با استقبال و ذوق زدگی ضدانقاب و پادوهای 
رسانه ای دش�منان در خارج از كش�ور همراه شد. 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در سخناني عجيب 
به بحث پولش��ويي و مش��كل آن در نظ��ام جمهوري 
اسامي در گفت و گو با سايت حامی دولت )خبرآناين( 
پرداخت و گفت: »بااخره پولش��ويي يك واقعيت در 
كشور ماس��ت و خيلي ها از پولشويي منفعت مي برند. 
من نمي خواهم اين پولش��ويي را به جايي نسبت دهم 
اما جاهايي كه هزاران ميليارد پولشويي مي كنند حتماً 
آنقدر توان مالي دارند كه ده ها و صدها ميليارد هزينه 
تبليغات و فضاسازي كنند.« وي مدعی شد: »كساني 
كه يك قلم معامله ش��ان ممكن است ۳۰هزار ميليارد 
باشد فضاسازي كرده اند. آنها مي توانند بودجه وزارت 
خارجه را هزينه يك قلم فضا سازي شان كنند. مجموع 
بودجه داري و ريالي وزارت امور خارجه ۱۱۰۰ميليارد 
تومان است، يعني كمتر از بودجه برخي دستگاه هاي 
فرهنگي كه با ارگان هاي قدرتمند كشور ارتباط دارند 
و ما نمي توانيم با آن فضاسازي مقابله كنيم.« ظريف اما 
بافاصله يادآوري كرد كه قصد ندارد دستگاه خاصي را 
متهم به فضاسازي عليه تصويب لوايح مبارزه با پولشويي 
كند: »من هيچ دستگاهي را متهم نمي كنم. من افرادي 
را كه در اين قضيه منافع دارند، پشت القاي اين تصورات 
مي دانم.« اظهارات ظريف با پوشش گسترده رسانه اي 

در شبكه هاي ضدانقاب روبه رو شد. 
بي بي سي فارس��ي در گزارشي با اش��اره به اظهارات 
ظريف نوشت: »قطبي ش��دن فضا و ابراز مخالفت ها 
با اين كنوانسيون پس از اظهارات علني آيت اه علي 
خامنه اي، رهبر ايران در مخالفت با اين كنوانس��يون 
تش��ديد ش��د. آيت اه خامنه اي به دنبال جنجال در 
مجلس ش��وراي اس��امي و اعتراضات ب��ه متن اين 
كنوانس��يون با مخالفت با اي��ن كنوانس��يون ابتدا از 
نمايندگان خواس��ت آن را تصويب نكنند و يك طرح 
ملي را جايگزين كنند اما چند هفته بعد دفتر او اعام 
كرد كه با تغيير ديدگاه رهبري، نمايندگان مي توانند 
به وظيفه خود عمل كنند و هر طور كه ازم مي دانند 
تصميم بگيرند.« راديو فردا نيز در گزارشي اين مطلب 
را اعترافي بزرگ در خصوص مش��كل حاد پولشويي 
در اي��ران و به خصوص اس��تفاده برخ��ي از نهادهاي 
داخل نظام از اين موضوع دانس��ت. با اين حال برخي 
نمايندگان هم به نقد سخنان ظريف پرداختند و آن را را 

موجب سوء استفاده طرف هاي خارجي دانستند.
   ظريف بايد برای پاسخگويی به مجلس بيايد

 علي اكبر كريمي نماينده مردم اراك و عضو كميسيون 
اقتص��ادي مجلس ش��وراي اس��امي در گفت وگو با 
فارس درباره اظهارات اخير وزير امور خارجه كش��ور 
در خصوص پولشويي اظهار داش��ت: قانون مبارزه با 
پولشويي در كش��ور ما سال هاست كه تصويب شده و 
قانون كامل و جامعي است. وي افزود: وظيفه دولت به 
عنوان مجري قانون اين بوده كه مصاديق پولشويي را 
شناسايي كرده و آنها را به دست مراجع قضايي براي 
مجازات بس��پارد و اگر بنابر گفته آق��اي ظريف هنوز 
حجم گسترده اي از پولشويي به زعم او در كشور وجود 
دارد اين نشان دهنده كوتاهي دولت در اجراي قانوني 
اس��ت كه براي اين منظور تصويب ش��ده است. عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: سال هاي سال 
است در اجراي اين قانون و حتي قبل از تصويب مبارزه 
با پولشويي بر اساس ضوابط و دستورالعمل هايي كه ما 
درباره فعاليت شركت ها و مقررات سختگيرانه اي كه 
براي بحث پولشويي داش��تيم اين مقررات در كشور 

جاري و ساري اس��ت و اگر مصداقي براي اين موضوع 
آقاي ظريف س��راغ دارد وظيفه او بوده كه به مراجع 
مربوطه اطاع رساني نمايد و البته وظيفه كلي دولت 
هم اين اس��ت كه با موضوع پولشويي مبارزه كند؛ اگر 
خأ و خللي هم در اين خصوص وجود دارد اين كوتاهي 
دولت در اجراي قانون و مقررات است. وي در خاتمه 
ضمن انتقاد از اظهارات ظريف وزير امور خارجه كشور 
عنوان كرد: به نظر من بايد روي اين موضوع دقت شود 
و ما قطعاً در مجلس اين موضوع را پيگيري و از آقاي 
ظريف هم سؤال خواهيم كرد كه اين موضوع را شفاف 
كند و بگويد مصاديق پولشويي چه بوده و توضيح دهد 

كه ما هم با اين موضوع آشنا شويم. 
   ديروز خزانه خالي، امروزپولشويي! 

همچني��ن حجت ااس��ام عليرض��ا س��ليمي عضو 
كميس��يون آموزش و تحقيق��ات و نماين��ده مردم 
محات در مجلس شوراي اسامي با اشاره به اظهارات 
محمدجواد ظريف وزير امورخارج��ه مبني بر وجود 
پولش��ويي گس��ترده در ايران گفت: از اين اظهارنظر 
تعجب ك��ردم و براي او متأس��فم. وي اف��زود: به نظر 
مي رس��د وزيرخارجه كش��ورمان بايد وزين، دقيق  و 
مس��تدل  موضع گيري كند تا موجب سوءاس��تفاده 
دشمنان و كش��ورهاي متخاصم نشود. نماينده مردم 
محات در مجلس ش��وراي اس��امي تصري��ح كرد: 
اظه��ارات عجيب و غري��ب ظريف بارها تكرار ش��ده 
اس��ت، چراكه هنگام حضور او در دانشگاه تهران، وي 
به قدرت نظامي امريكا اشاره كرده بود و بمب هاي اين 
كشور را موجب تخريب زياد در كشورمان دانسته بود 
و اين كارش هنگام بررسي برجام در راستاي اقدامات 
سياسي دولت تلقي شده و به نظر مي رسد او در راستاي 
منافع سياسي دولت اظهارنظر مي كند، اما بهتر است 
وقتي خسته اس��ت چيزي نگويد. وي از وزيرخارجه 
كشورمان خواست به جاي اظهارنظر غيرمستدل، به 
شبهات منتقدان در خصوص FATF پاسخ دهد، در 
حالي كه او در خانه ملت به صراحت به نمايندگان گفت 
كه با تصويب FATF در كشورمان هم ضمانتي براي 
خروج ايران از ليست سياه وجود ندارد.  عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس با تأكيد بر اينكه اظهارات 
ظريف و برخي دولتمردان فقط به دنبال ايجاد ترس 
در فضاي عمومي و بين مردم هنگام بررس��ي برخي 
پروژه هاس��ت، گفت: اين عمليات رواني متأسفانه در 
دستوركار برخي مس��ئوان قرار گرفته است، چراكه 
در آس��تانه تعيين تكليف CFT و FATF هستيم. 
وي خاطرنش��ان كرد: هنگام بررس��ي برجام، برخي 
مسئوان عنوان مي كردند كه خزانه خالي است و حاا 
هم هنگام بررسي CFT عنوان مي كنند پولشويي در 

ايران گسترده است. 
   ادعاي ظريف تهمتي بزرگ به نظام است 

احمد اميرآب��ادي، نماينده قم و عضو هيئت رئيس��ه 
مجلس ش��وراي اس��امي نيز با اش��اره به اظهارات 
محمدجواد ظريف، وزير ام��ور خارجه مبني بر وجود 
پولش��ويي گس��ترده در ايران، گفت: مطالبي كه در 
سايت خبرآناين به وزير امور خارجه منتسب شده و 
بسياري از شبكه هاي معاند نظام هم در سطح گسترده 
پوشش داده اند، اگر صحت داشته باشد بايد براي وزير 
خارجه كشور متأسف باش��يم. وي با بيان اينكه آقاي 
ظريف، عضو هيئت وزيران جمهوري اس��امي ايران 
است، تصريح كرد: ايش��ان بگويد اگر پولشويي انجام 
مي شود، كجا انجام مي شود؟ مگر پولشويي در بانك ها 
انجام نمي شود؟! ايشان در هيئت وزيراني حضور دارد 
كه رئيس بانك مركزي و وزير اقتص��اد حضور دارند. 
طبق قانون اساس��ي اعضاي هيئت وزيران مسئوليت 
مشترك دارند و بايد پاسخگو باشند. اميرآبادي ادامه 
داد: آقاي ظريف اگر چنين اطاعي داشته، آيا نبايد به 
رئيس جمهور يا قوه قضائيه يا مجلس و دستگاه هاي 
نظارتي اعام مي كرد؟! وي با اش��اره به وجود قوانين 
مرتبط با پولش��ويي در كش��ور و وجود مركزي براي 
مبارزه با پولشويي در وزارت اقتصاد، گفت: آقاي ظريف 

بگويد پس اين مراكز و قوانين چه كار مي كنند؟  
   آقاي ظريف به جاي تهمت كاش در مذاكرات 

مستحكم بوديد
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسامي هم در 
گفت وگو با فارس گفت: اتهامات آقاي ظريف به مخالفان 
FATF در ادامه مسير همان اتهامات آقاي روحاني به 

منتقدان برجام اس��ت و بهتر بود آقاي ظريف به جاي 
اين اظهارات، استحكامش را در مذاكرات نشان مي داد 
تا امروز اينگونه نباشد كه ما همه امتيازات را بدهيم و 
هيچ امتيازي دريافت نكنيم. احمد عليرضابيگي افزود: 
اظهارات آقاي ظريف ادامه راه ناصوابي است كه آقاي 
روحاني آن را مي پيمود و مخالفان خودش را بي سواد، 
بي شناس��نامه  و... خطاب مي كرد. وي ادامه داد: امروز 
آقاي ظريف متوجه نيس��ت كه اينگونه اظهاراتش به 
آبروي ملي لطمه مي زند و منتق��دان خود را در داخل 
آدم هايي كه مرتكب پولشويي و فس��اد مالي شده اند، 
مورد خطاب قرار مي ده��د كه حتماً باي��د از اين نوع 
ادبياتش استفسار كند. افرادي كه در راه استقال اين 
كشور جانفشاني هاي زيادي را كرده اند، امروز توسط 
آقاي ظريف مورد اتهامات مالي قرار مي گيرند. نماينده 
مردم تبريز اظهار داشت: ما چنين عادتي نداريم كه به 
آقاي ظريف چنين حرف هايي را بزنيم و در پاسخ به وي 
از اينگونه ادبيات ها استفاده كنيم كه به وي اتهام بزنيم 

اما از يك ديپلمات چنين گفتاري در قبال منتقدانش 
پسنديده نيست. عليرضا بيگي خاطرنشان كرد: انتظار 
اين بود كه آقاي ظري��ف به جاي اينگون��ه اظهارات، 
استحكام خود را در مذاكرات نش��ان مي داد كه امروز 
مذاكرات به مرحله اي نمي رسيد كه وزير امورخارجه ما 
همه امتيازات را بدهد و هيچ امتيازي به دست نياورد. 
وي در پايان گفت: متأسفانه ديپلماسي خارجي ما آنقدر 
هول بود و در مذاكرات عجله داشت كه به تذكرات رهبر 
انقاب هم توجه نكرد و از س��ر عجله، وارد قراردادي 
شدند كه اس��اس آن قرارداد را طرف مقابل هم قبول 
ندارد كه قراردادي وجود داشته و مي گويد ما كه آن را 
امضا نكرده ايم و در مرحله بعد ما بسياري از امتيازات را 
واگذار كرديم و آقاي ظريف معتقد است كه در مقابل 
اين امتيازات، سايه جنگ از س��ر كشور برداشته شده 
است و امروز هم ما بر سر قبري گريه مي كنيم كه معلوم 

نيست توي آن مرده اي باشد يا خير.
   با دس�ت خود راه نق�د و دف�اع از FATF را 

مسدود نكنيد
واكنش ه��ا به اظه��ارات وزير ام��ور خارج��ه البته به 
نمايندگان محدود نشد. جمعي از كارشناسان مالي در 
نامه اي به ظريف به وي هشدار دادند به دست خودتان 
راه نقد و دفاع فني از FATF را مسدود مي كنيد. در اين 
نامه با ابراز نگراني شديد درباره سوءاستفاده دشمنان 
ايران از اظهارات ظريف درباره پولشويي در نشست آتي 
FATF، آمده اس��ت: كدام يك از مفاد اكشن پلن كه 

مورد اعتراض مخالفان است اساساً ربط فني به تقويت 
مبارزه با پولشويي دارد؟ در اين نامه آمده است: اخيراً 
ويدئويي از فرمايشات جنابعالي نشر يافته است كه در 
آن مخالفان تسريع در تكميل اكشن پلن FATF را به 
دو بخش دارندگان نيت خوب و بد تقسيم فرموده ايد و 
ضمن اعام رسمي وجود پولشويي در ايران- براي اولين 
بار به عنوان وزير خارجه- از صرف صدها ميليارد تومان 
براي فضاسازي عليه مبارزه با پولشويي سخن گفته ايد. 
درباره اين اظهارات گزاره هايي فني به ذهن نگارندگان 

مي رسد كه ذيًا تقديم مي گردد:
۱- همكاران شما در وزارت خارجه، در مورد اظهاراتي 
بسيار سطح پايين تر از فرمايش شما آن هم در سطح 
كارشناسي، مخالفان را به بي ماحظگي متهم مي كنند 
و از دستاويز قرار گرفتن احتمالي اين اظهارات توسط 
نمايندگان امريكا، ش��وراي هم��كاري خليج فارس 
يا آرژانتي��ن در پلنري بع��دي FATF اظهار نگراني 
مي كنند. چگونه تأييد وجود پولشويي آن هم توسط 
وزير خارجه جمهوري اسامي ايران آن هم بدون اشاره 
به اقدامات بسيار مثبت بانك مركزي در حوزه مبارزه 
با پولشويي دس��ت كم در همين چند ماه اخير مورد 

سوءاستفاده نمايندگان دول فوق الذكر در پلنري بعدي 
قرار نخواهد گرفت؟

٢- بدون وجود ادله سخن از تحت حمايت بودن بخشي از 
كمپين مقابله با تسريع تكميل اكشن پلن توسط دارندگان 
گردش هاي مالي چند ده هزار ميليارد توماني فرموده ايد. 
در واقع از اين به بعد در هر بحث حول FATF بايد بخش 
مهمي از گفتار مخالفان بر اثبات ي��ك امر عدمي- عدم 
وابستگي به پولشوها!- بگذرد. در اين فضا هرگز بحث فني 
شكل نمي گيرد. حضرتعالي بيش از هر كسي از ضربه و 
ضرر اظهار نظرهاي غيركارشناسي در موافقت يا مخالفت 
با اكشن پلن FATF مطلعيد. پس چرا با دست خودتان 
راه نقد و دفاع فني را مي بنديد و موضوع را به س��طوحي 

نازل و غير قابل اثبات سوق مي دهيد؟
۳- كدام ي��ك از مفاد اكش��ن پلن كه م��ورد اعتراض 
مخالفان اس��ت اساس��اً ربط فني به تقوي��ت مبارزه با 
 FIU پولشويي دارد؟ گزارش دهي مس��تقل خارجي
ايران به طرف خارجي )كه مورد اعتراض مخالفان است(

كمكي به حل موضوع پولشويي در حوزه ريال مي كند؟ 
به خصوص كه عماً با توجه به ناترازي وضعيت ايران در 
FATF نسبت به كش��ورهايي چون امارات، در عمل 

نمي توان به پاس��خ دهي FIU خارجي به FIU طرف 
ايراني هم اميدي داشت. كدام يك از مواد CFT كه مورد 
اعتراض مخالفان است ربطي به پولشويي پيدا مي كند؟ 
ماده ٦ ربطي به مبارزه با پولشويي دارد؟ سازوكار ماده 
۱٢ )با توجه به ناترازي پيش گفته( در عمل كمكي به 
مبارزه با پولشويي گروه هاي تروريستي در ايران خواهد 
كرد؟ عضويت در اگمونت چه حسني براي فرآيند مبارزه 
با پولشويي دارد؟ در عمل هيچ يك از موارد مورد اعتراض 
مخالفان ربطي به تقويت مبارزه با پولشويي ندارد كه حاا 

پولشوها! بنا باشد اعتراض آنها را تأمين مالي كنند. 
۴- آيا در مورد يكي از بندهايي ك��ه واقعاً به مبارزه با 
پولشويي كمك مي كرده از كس��ي اعتراضي شنيده 
ايد؟ اعم از كنترل انتقاات نقد، كنترل تراكنش هاي بر 
خط و مانند آن؟ آيا هرگز حتي يك بار و در يك رسانه 
كسي از مخالفان مطرح كرده است كه في المثل نبايد 
FIU قدرتمند وجود داشته باشد؟ در همين دو هفته 

اخير اساسا بدون ارتباط انگيزش��ي معنادار با اكشن 
پلن FATF بانك مركزي در اقدامي ستودني سقف 
تراكنش روزانه روي POS را ٥۰ ميليون تومان اعام 
كرد و با جديت براي اجراي آن ايستاد. آيا هرگز در اين 
مورد كه به معناي واقعي كلمه يك شاهراه پولشويي و 
فساد را مي بندد )به خصوص در حوزه تبديل ريال به 
ارز( حتي يك كلمه يك نفر از مخالفان تسريع اكشن 

پلن FATF مخالفتي كرده است؟
٥- از موارد اكشن پلن FATF به تفسير دوستان شما 
)و برخاف نص صريح دس��ت كم بياني��ه عمومي اخير 
FATF( تنها سه مورد باقي مانده است و الباقي تصويب يا 

اجرا شده. كدام يك از سه مورد باقي مانده عمًا ارتباطي 
فني با مبارزه با پولشويي دارد؟ CFT؟! كدام يك از مواد 
تغيير يافته در اصاح بندهايي از قانون مبارزه با پولشويي 
كمكي به مبارزه روي زمين با پولش��ويي مي كند؟ ابد 

تغيير تركيب شوراي عالي مبارزه با پولشويي!
در پايان اين نامه آمده است: به گمان نگارندگان، مقام 
شامخ وزارت خارجه بايستي در صف نخست دفاع از 
منافع ملي و ممانعت از تنزل پرونده هاي حساس كشور 
به دوقطبي هاي نازل رسانه اي باشد. همچنين بايد در 
اظهارات خود دقت و مراقبت نمايد تا زحمات ارزشمند 
همكاران ايش��ان در هر پلنري دچار خدشه و ضعف 
نگردد. مع ااسف اظهارات حضرتعالي در گفت وگوي 
مورد اشاره غيركارشناسي، خارج از منافع ملي و قطعاً 
برخاف انگيزه هميشه مثبت شما براي اتحاد ايرانيان، 
تشديد كننده دوقطبي هاي غيرفني بر سر يك پرونده 
كامًا فني است. اميد اس��ت كه در اظهارات رسانه اي 
بعدي نس��بت به اصاح فرمايشات منتش��ره از خود 

محبت ازم را مبذول فرماييد. 

آقای ظريف يواش! دشمن در كمين است
نمايندگان مجلس: ظريف را به مجلس مي كشانيم

   گزارش  یک

اياات متحده امريكا طي ماه اخير در سند موسوم به »راهبرد 
ملي مبارزه با تروريسم« بار ديگر جمهوري اسامي ايران را 
حامي تروريس�م معرفي كرده اس�ت. در ابتداي اين گزارش 
كش�ور امريكا با تهدي�دی به ن�ام »گروه هاي تروريس�تي 
افراط گراي اس�امي« معرفي ش�ده اس�ت: »ما همچنان با 
تهديدات ايران، يعني مهم ترين حامي دولتي تروريس�م، از 
طريق شبكه جهاني عوامل ايران و حمايت جاري اين كشور 
از مجموع�ه اي از گروه هاي تروريس�تي، روبه رو هس�تيم.« 
همچنين در اين س�ند با تأكيد بر اينكه راهب�رد »امريكا در 
وهله اول« به معني »امريكاي تنها« نيست، تصريح مي شود 
امريكا ب�راي مقابله ب�ا »تهديد گروه هاي تروريس�تي مورد 
حمايت ايران« و »تروريسم راديكال اسامي« خواهان جذب 
حمايت و گسترش نقش ش�ركاي بين المللي خود مي باشد. 
اس��ناد اينچنيني را »دفتر مبارزه ب��ا تروريس��م و افراط گرايي 
خش��ونت آميز« به عن��وان يك��ي از ادارات وزارت ام��ور خارجه 
اياات متحده تهيه و گردآوري مي كند؛ اداره اي كه مدعي است 
تاش هاي خود را جه��ت ارتقاي همكاري هاي ضد تروريس��م 
حكومت فدرال اي��اات متح��ده امريكا با دولت ه��اي خارجي 
هماهنگ كرده و در ارتقا، همكاري و اجراي سياس��ت هاي ضد 
تروريستي اياات متحده امريكا شركت مي كند. اين اداره بارها 
مجموعه اسنادي را در اتهام افكني عليه جمهوري اسامي ايران 
گردآوري و منتش��ر كرده است و اعمال بس��ياري از تحريم هاي 
ضدايراني عليه كش��ورمان با ادعاي تروريس��ت زا ب��ودن رفتار 
بين المللي ايران ناشي از اقدامات همين اداره است. در واقع اياات 
متحده امريكا براي پيشبرد اهداف صرفاً سياسي خود براي فشار 
به كشورهاي مستقلي مانند ايران سازمان عريض و طويلي نظير 
»دفتر مبارزه با تروريسم و افراط گرايي خشونت آميز« را تاسيس 
كرده تا بتواند اسناد حقوقي و سياسي ازم را براي اعمال فشار به 

كشور مورد هدف مقدمه سازي كند. 

    ابزاري ويژه براي تأمين منافع امريكا
»تروريست« خواندن نظام سياسي كش��ورهاي مستقل توسط 
امريكا از ابزارهايي است كه اين كشور بعد از جنگ جهاني دوم با 
هدف تغيير رفتار و حتي تغيير ساختار حاكميتي كشورها به كار 
گرفته است؛ امريكايي ها با همين ابزار تاش كرده اند حلقه تحريم 
و فشارهاي بين المللي عليه جمهوري اسامي ايران را تنگ تر و 
كش��ورمان را به تس��ليم در برابر خود وادار كنند. استفاده از اين 
واژه آنقدر براي امريكايي ها اهميت دارد كه در اس��ناد مختلفي 
كه در قالب برنامه هاي س��اانه و راهبرد از سوي مراكز دولتي و 
غير دولتي اين كشور منتشر مي ش��ود، تروريست خواندن ساير 
كشورها محور قرار مي گيرد. به عنوان نمونه هفته گذشته، آخرين 
راهبرد اياات متحده جهت مبارزه با تروريسم بر خروجي سايت 
كاخ س��فيد قرار گرفت. اين سند سه دس��ته تروريسم را شامل 
»تروريسم افراطي اس��ام گرا، تروريس��م مورد حمايت ايران و 
ديگر اشكال تروريسم افراطي« معرفي مي كند و ايران را به عنوان 
»اصلي ترين كش��ور حامي تروريسم« و تهديدي خطرناك براي 

منافع اياات متحده مورد تصريح قرار داده است. 
   سندي براي تهمت افكني

»دفتر مبارزه با تروريسم و افراط گرايي خشونت آميز« اگرچه در 
سند مورد اشاره مهم ترين اهداف راهبردي دولت اياات متحده را 
»راهبرد مبارزه با تروريسم« در عبارتي مانند »كاهش قابل توجه 
ظرفيت انجام عمليات تروريس��تي در داخل خاك اياات متحده 
يا عليه منافع خارجي اين كش��ور«، »از بين بردن منابع قدرت و 
پش��تيباني مورد اتكاي تروريس��ت ها«، »كاهش توان گسترش 
افراط گرايي، جذب و س��ازماندهي به منظور ارتكاب خشونت در 

خاك اياات متحده«، »ايجاد آمادگي و محافظت از ش��هروندان 
امريكايي در برابر حمات تروريستي از طريق ارتقاي امنيت مرزها 
و اعمال قانون« و »ايفاي نقش جدي تر از س��وي شركاي دولتي، 
بخش خصوصي و خارجي در پيش��گيري و مبارزه با تروريس��م« 
عنوان مي كند اما هدف اصلي اين سند معرفي كردن ايران به عنوان 
بزرگ ترين دولت حامي تروريسم اس��ت. در اين سند تاكتيك ها 
جهت دستيابي به اهداف مورد نظر دولت امريكا »دور نگه داشتن 
تروريس��ت ها از منابع مالي، م��واد و تجهيزات مورداس��تفاده«، 
»نوس��ازي و تركيب مجموعه  وس��يع تري از ابزاره��ا و اختيارات 
به منظور مقابله با تروريسم و حفاظت از خاك امريكا« و »حفاظت از 
زيرساخت هاي اياات متحده و ارتقاي آمادگي در اين زمينه« است. 
امريكايي ها در حالي مدعي ترين كش��ور براي مبارزه با تروريسم 
هستند كه طبق آمار و اسناد متقن بين المللي بيشترين لشكركشي 
را به كشورهاي ديگر داش��ته اند و بيشترين تلفات غيرانساني را از 

جوامع بش��ري گرفته اند، البته ابزار قرار دادن »تروريست« براي 
زيرپاگذاشتن استقال كشورها بعد از حوادث مشكوك ۱۱ سپتامبر 
٢۰۰۱ اوج گرفت تا جايي كه امريكا در واكنش به اين حادثه اين بار 

به افغانستان لشكركشي كرد و بعد از آن به عراق حمله ور شد. 
  مال روزافزون امريكا از استقال ايران

سند مورد اش��اره با دايل دم دس��تي ايران را به جهت حمايت 
از ش��بكه اي از عوامل و گروه هاي منطقه اي ك��ه تهديدهايي را 
در منطقه  غرب آس��يا متوجه منافع اياات متحده مي كنند، به 
حمايت از تروريسم متهم مي كند و در ادامه حزب اه لبنان را به 
عنوان اصلي ترين متحد منطقه اي ايران معرفي مي كند. مسئله 
قابل تامل اينك��ه گردآورندگان اين س��ند، حاميان حزب اه در 
خاك اياات متحده را از جمله  مهم تري��ن تهديدات پيش روي 
اياات متحده به شمار آورده اند. اين سند همچنين سپاه پاسداران 
انقاب اس��امي را بازوي منطقه اي اي��ران جهت تأمين، تجهيز 
و آموزش نيروهاي حزب اه و ديگ��ر گروه هاي مورد حمايت آن 
كشور در بحرين، عراق، سوريه و يمن، معرفي كرده كه مي تواند 
با استفاده از عوامل خود در سراس��ر جهان، منافع و حتي خاك 
اياات متحده را با تهديد مواجه نماي��د. در توضيح تاكتيك هاي 
مبارزه با تروريس��م، ذيل بخش »دور نگه داشتن تروريست ها از 
منابع مالي، مواد و تجهيزات مورد استفاده«، ايران به استفاده از 
تروريسم به عنوان يك ابزار سياست خارجي متهم شده است كه از 
شبكه هاي مشروع و قانوني مالي و تجاري، جهت حمايت مخفيانه 
از گروه هاي موردحمايت استفاده مي كند. سند امروز امريكايي ها 
درباره تروريسم در قياس با س��ندهايي كه در سال هاي ٢۰۰٦ و 
٢۰۱۱ منتشر شده داراي »ثبات ساختار« بيشتري است. آنچه 
بايد مورد توجه قرار بگيرد اين مسئله است كه در جاي جاي اين 
سند نام ايران به كار رفته كه نش��ان دهنده اين مسئله است كه 
امريكا از رويارويي با ايران ناتوان است و همچنان ايران را مهم ترين 

تهديد عليه منافع خود مي داند. 

گزارش  2

 بزرگ ترين حامی تروريسم ايران را متهم به اقدامات تروريستی می كند!

مال 40 ساله امريكا از استقال ايران

   احمد عليرضابيگي   عليرضا  سليمی   احمد اميرآبادی   علي اكبر كريمي
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"~ƒx́à"̂º·"êåÐl
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جذاب ترین قسمت مسابقات تیراندازی 
پاراآس�یایی فینال ایرانی بین س�اره 
جوانمردی بود و سمیرا ارم. پرچمداران 

افتتاحیه و اختتامیه این رقابت ها.
مسابقه جذابی بود. واقعاً از آن لذت بردم. آن قدر 
که یک لحظه نگاه کردم دیدم به تیر آخر رسیدم. 
مي دانس��تم زیاد تیر زدم اما فک��ر نمي کردم به 
تیر آخر رسیده باشم. نگاهی به سیبل انداختم، 
گفتم هر چه خدا بخواهد. نگرانی نداشتم. طا و 
نقره این مس��ابقه برای ایران بود. پس چه فرقی 
مي کرد من مي بردم یا س��اره. بی هیچ استرسی 
دستم را باا بردم و با آرامش پایین آوردم و ماشه 
را کشیدم و ش��لیک کردم به نقره بازی ها و یک 
لحظه با خودم گفتم ای کاش هر سه سکو برای 

ایران بود؛ طا، نقره و برنز .
چ�ه چی�زی س�میرا ارم را به س�مت 

تیراندازی کشاند؟
تمرکز و حس شجاعت که برای کشیدن ماشه و 
تیر زدن مرا ترغیب کرد به این سمت بروم. قبل از 
آن جایی ندیده بودم ولی روز اول که رفتم و بچه ها 
را در حال تیراندازی دیدم، خیلی خوش��م آمد. 
همه در حس و حال خودشان بودند و بی تفاوت 
به اطراف داشتند از تیر زدن لذت مي بردند. البته 
استعدادش را هم داش��تم چون ساح که دست 
گرفتم، زدم توی خال س��یاه و س��ه م��اه بعد در 

مسابقات کشوری سوم شدم.
با تفنگ شروع کردید، چه شد که سر 

از تپانچه درآوردید؟
ناخواسته و اتفاقی. تیم استان فارس یک تپانچه زن 
کم داشت. گفتند بیا. گفتم من یک بار هم تپانچه 
دس��ت نگرفته ام. گفتند ما یار کم داریم و من هم 
رفتم. سال 92 بود. کس��انی که تیر زدنم را دیدند، 
گفتند تو پدیده هس��تی. چطور کسی که تا حاا 
تپانچه دست نگرفته این قدر خوب تیر مي زند. در 
آن مسابقات از 400، 327 زدم. همان شد که همه 
گفتند تو به درد تپانچه مي خوری و تفنگ کار نکن. 

و خیلی زود به تیم ملی رسیدی.
اواخر س��ال 93 در لیگ کشوری شرکت کردم و 
طای انفرادی و تیمي  گرفتم، در آزاد کش��وری 
هم نقره گرفتم و در کمتر از یک سال به تیم ملی 
دعوت شدم. بعد از آن آقای امیری، مربی تیم ملی 
به ش��یراز آمد برای یاد دادن تکنیک. در عرض 
یکی دو روز تکنیک ها و نکات ریزی را به من یاد 
داد که هرگز نمي دانس��تم و توانستم با همان دو 
روز آموزش، نمره ام را از 340 به 370 برسانم. در 
حالی که حداقل ش��ش ماه تا یک سال برای 20 

نمره ارتقا، تمرین و البته استعداد ازم است.
اولین اعزام س�میرا ارم به مس�ابقات 

جهانی با اتفاقات خوبی همراه بود.
جهان��ی کرواس��ی 2015 نخس��تین مس��ابقه 
برون مرزی بود که اعزام ش��دم و عاوه بر کسب 

دو طا و سهمیه پاراالمپیک 2016 به همراه عالیه 
محمودی و س��اره جوانمردی، )سکوهای اول تا 
سوم( رکورد جهان را هم زدیم. سپس در جهانی 
2015 استرالیا نقره گرفتم و در مسابقات جهانی 
2016 آلمان هم در انفرادی و تیمي  چهارم شدم.
پس چرا در پاراالمپیک ریو موفقیتی 

به دست نیامد؟
پاراالمپیک مسابقه مهمي  اس��ت اما من خیلی 
س��ریع به این رقابت ها رس��یده بودم و به عنوان 
یک ورزشکار هنوز تجربه کافی را برای شرکت در 
رقابت هایی با این سطح نداشتم. هنوز به پختگی 
ازم نرس��یده بودم و با وجود آنک��ه در تمرینات 
قبل از مسابقه خیلی خوب بودم، فشار مسابقات 
اجازه نداد آن طور که باید تیراندازی کنم. نه اینکه 
حریفانم خیلی قوی تر یا متفاوت تر از مسابقات 
جهانی باش��ند؛ نه. من با همه آنها در مسابقات 
جهانی رقابت کرده بودم و طا گرفته بودم اما اسم 
پاراالمپیک خیلی بزرگ بود و من کوچک تر از آن 
که بتوانم با این بزرگی مقابله کنم و همین فشار 
روی رکوردم تأثیر گذاشت و نتوانستم فینالیست 
شوم ولی تجربه خوبی به دس��ت آوردم و آن قدر 
بزرگ شدم که آقای امیری اجازه داد در تپانچه 

50 متر هم شرکت کنم.

و بعد از ری�و، روند خوب گذش�ته بار 
دیگر دنبال شد.

بله. بعد از آن در مسابقات جهانی، امارات، کرواسی 
و قهرمانی جهان و مسابقات جهانی 2017 شرکت 
کردیم. در امارات در هر دو رشته تپانچه خفیف 
10 متر و 50 متر به طای تیمي  دست یافتیم. در 
کرواسی هم موفق به کسب طای تیمي  تپانچه 
10 متر و 50 متر شدیم و من رکوردهای خوبی 
زدم. این ب��ار امتیازها از 600 ب��ود و من 535 و 
541 زدم. ای��ن برای من که تازه تپانچه دس��ت 
گرفته بودم خیلی خوب بود )به اندازه آنهایی بود 
که 10 سال است کار مي کنند.( بعد از آن راهی 

مس��ابقات قهرمانی جهان ش��دیم که هر چهار 
سال یک بار برگزار مي ش��ود و سطح آن حتی از 
پاراالمپیک هم بااتر است و من در آن رقابت ها 
با امتیاز 554، رکورد جهان را که 10 سال دست 
کره ای ها بود، زدم و سهمیه مستقیم پاراالمپیک 

2020 توکیو را گرفتم .
پس طبیعی بود که ب�ا این موفقیت ها 

دنبال طای جاکارتا باشید.
در جاکارتا اوضاع کمي  پیچیده ش��د. به دایلی 
اینجا نتوانستیم خوب تمرین کنیم. هوای جاکارتا 
گرم و شرجی و خیلی آزاردهنده بود. عاوه بر آن، 
غذاهایی که سرو مي شد مناسب ما نبود و مشکل 
گوارشی پیدا کرده بودم. شب مسابقه 50 متر اصًا 
شرایط جسمي  خوبی نداشتم. به سختی توی خط 
رفتم و اجازه ندادم رکوردم کم شود و 531 زدم 
اما مسابقه که تمام ش��د، آمدم بین تماشاگران 
دراز به دراز افتادم. دیگر چشم هایم از سردرد باز 
نمي شد. فشارم هم افتاده بود اما بافاصله باید به 
فینال50 متر مي رفتم. دکتر باای سرم آمد و آب 
قند داد تا بتوانم فینال را بزنم. همه جا را س��فید 
مي دیدم و این روی کارم تأثیر زیادی گذاش��ت. 

کمي  هم بدشانسی آوردم و ششم شدم.
اما در فینال 10 متر نه فقط موفق به کسب 

مدال شدی که رکوردزنی هم کردی.
بله، تقویتی زدم و تحت نظر پزشک بودم و راحت 
رفتم فینال 10 متر و رکورد آسیا را هم زدم. 569 
با 16 تا X(  X 10 به این معناس��ت که 16 تا 10 
مرکز خورده(. در فینال خیلی راحت بودم. یا من 
طا مي بردم یا س��اره جوانمردی ک��ه در هر دو 
ص��ورت، دو مدال برای ایران به دس��ت مي آمد و 
هیچ چیزی بهتر از این نبود. آقای امیری همیشه 
مي گفت شخصیت شما باید طوری شکل بگیرد که 
بتوانید قشنگ ترین چیزهایی که دارید را ببخشید. 
در مسابقه من تیر به تیر با تمام وجود مي جنگم 
اما گاهی، مثل فینال جاکارتا، وقتی هر دو مدال 
برای شماست، از اینکه نقره مي گیرید اصاً ناراحت 
نیستید و خوشحال هم هستید چون طا از دست 
نرفته و در واقع از این دست به آن دست شده و من 
آن قدر بدون استرس تیر زدم که یک آن به خودم 
آمدم دیدم تیر 23 هستم و یک تیر دیگر دارم. پس 
راحت دستم را باا بردم، پایین آوردم و آخرین تیر 

را هم زدم که نقره را به دنبال داشت.
حاا باید برای پرچمداری در اختتامیه 
آماده مي شدی. این چه حسی داشت؟

خیلی لذت بخش بود. من دو بار توانس��تم پرچم 
کش��ورم را باا ببرم. یک بار با رفتن روی سکو و 
یک بار با به دس��ت گرفتن پرچم ایران عزیزم در 
اختتامیه. این کار مسئولیت شما را بیشتر مي کند. 
باید خیلی بیشتر حواس تان به رفتارهایتان باشد. 
افتخار کمي  نبود که به دست آورده بودم. از کسب 

هر مدالی شاید لذت بخش تر.

گفتم هر چه خدا بخواهد. نگرانی 
نداشتم. طا و نقره این مسابقه برای 
ایران بود. پس چه فرقی مي کرد من 
مي بردم یا ساره. بی هیچ استرسی 
دستم را باا بردم و با آرامش پایین 
آوردم و ماشه را کشیدم و شلیک 
کردم به نقره بازی ها و یک لحظه با 
خودم گفتم ای کاش هر سه سکو 

برای ایران بود؛ طا، نقره و برنز

باورش سخت است که در این مدت کوتاه آن قدر خوب با 
شرایط کنار آمده باشی.

 خب واقعاً سخت است. در یک لحظه زندگی تان به طور کل تغییر مي کند 
اما چاره ای نبود. حاا دیگر این زندگی من بود. باید تصمیمم را مي گرفتم. 
باید انتخاب مي کردم. یا گوشه نشینی و انزوا را در پیش مي گرفتم یا مثل 
همه آدم های دیگر زندگی مي کردم؛ با اندکی تفاوت و سختی بیشتر. کار 
ساده ای نبود؛ لگنم شکسته بود، دستم آسیب دیده بود، نخاعم آسیب 
دیده بود اما از س��ال 93 کار درمانی را ش��روع کردم. باید با خودم کنار 

مي آمدم. اتفاقی بود که افتاده بود. نمي شد همه عمر ماتم گرفت.
برای شروع زندگی تازه به ورزش رو آوردی؟

خب من قبل از آن اتفاق هم ورزش مي کردم. والیبال بازی می کردم، 
البته به صورت تفریحی. بعد از آن خواس��تم والیبال را ادامه بدهم اما 
پزشک اجازه نداد. گفتند این ورزش برای قطع نخاعی ها مناسب نیست 
و به ستون فقرات آنها آسیب بیشتری مي زند. پس باید رشته دیگری 
را انتخاب مي کردم. از زمان دبیرس��تان که آمادگی دفاعی داش��تیم، 
تیراندازی را دوست داشتم. البته در ش��هر ما امکانات این ورزش برای 
معلولین نبود. برای همین از ش��هریور 95 تپانچه دست گرفتم. چون 
ابعاد تفنگ بزرگ بود و حمل آن برایم سخت و دشوار، به همین خاطر 

تپانچه دست گرفتم. 
فکر مي کردید در نخستین مسابقه قهرمان کشوری اول 

شوید؟
برای رسیدن به این موفقیت راه سختی را طی کردم. حضور در مسابقات 
با شرایط جسمي  من کار ساده ای نبود. از زنجان به تهران پرواز نداشت. 
با قطار هم نمي توانستم بروم چون مس��افت زیادی را باید تا ایستگاه 
طی مي کردم. پس مجبور بودم با اتوبوس بروم که سوار و پیاده شدنم 
و همچنین طی مسافتی به این طوانی خیلی سخت بود. حتی مجبور 
بودم نشسته پله های اتوبوس را باا و پایین بروم اما خب توانستم همه آن 
سختی ها را تحمل کنم و از تیر زدنم لذت ببرم. بیشترین لذت را زمانی 
حس مي کردم که تیر مي زدم. دیگر هیچ چیز دیگری حس نمي کردم 
که چطور رسیدم یا حتی زمان چطور مي گذرد. فقط از تیر زدن و اجرای 

تکنیکم لذت مي بردم.
ارتباط برقرار ک�ردن با جامع�ه جدیدی که ب�ه آن قدم 

گذاشته بودی سخت نبود؟
ما یک مجموعه در شهر خودمان داریم به اسم تیم شهر که برای ورود به 
آن باید یک پروسه ای را طی مي کردم تا وارد تیم شهر زنجان بشوم. آنجا 
بچه ها رقیه شجاعی را بدون اینکه بدانند ویلچری است و با آنها تفاوت 
دارد قبول کردند. این روحیه خوبی به من مي داد. شاید در جمع های 
دیگر خیلی راحت نبودم ام��ا بین آنها خیلی راحت بودم. خودش��ان 
پیشنهاد مي دادند که تیر بزنیم. جمع صمیمي  و خوبی بود که باعث شد 
احساس غریبی نکنم و کم کم پیشرفت کنم به طوری که وقتی رئیس 
هیئت تیراندازی تاش من را دید، سالن را برایم رایگان کرد. در حالی 
که هیئت تیراندازی با هیئت جانبازان و معلوان دو مقوله کاماً جداست 

و مي توانست کمکی نکند.
چه ش�د که تپانچه را کنار گذاش�تی و تفنگ به دس�ت 

گرفتی؟
شهر ما امکانات ازم را نداشت. از طرفی حمل تفنگ برایم سخت بود اما 
سرمربی تیم ملی گفت پوزیشن من برای تفنگ خوب است و تأکید کرد 
هر کاری سختی خودش را دارد و من سمت تفنگ رفتم و بعد از دو ماه 

تمرین، در مسابقات آزاد کشوری اول شدم .
مس�یر موفقیت را خیلی خوب ط�ی ک�ردی و در اولین 

مسابقات برون مرزی سهمیه پاراآسیایی گرفتی.

 بانوی نقره اي تپانچه ایران در پاراآسیایی جاکارتا 
در گفت وگو با »جوان«:

پرچمداری کاروان ایران افتخار بزرگی است

 برایم فرق نمي کرد 
 من طا بگیرم 

یا ساره جوانمردی
رفته بود برای طای بازی های آسیایی جاکارتا اما در یک فینال 

دنيا حيدري
      گفت وگو

ایرانی بدون هیچ دغدغه ای تیر آخر را ش�لیک کرد چراکه 
مي دانست هر دو مدال برای کشور عزیزش ایران است؛ هم 
طا، هم نقره. برایش فرق نمي کرد این طا به او مي رسد یا به ساره جوانمردی. مهم بود که هر 
دو مدال به ایران مي رسید. پس آرام و بی هیچ دغدغه ای دستش را باا برد، پایین آورد و تیر 
آخر را زد به نقره بازی های آسیایی جاکارتا؛ مدالی که تاکید مي کند برایش کم از طا نیست.

یک سانحه مسیر زندگی اش را تغییر داد. همه چیز از یک تصادف ناگوار در 
شميم رضوان
      گفت وگو

بهمن 92 شروع شد. نه فقط خواهر و برادرش، که پاهایش را هم از دست داده 
بود. اتفاقی تلخ که مي توانس�ت برای همیش�ه فاصله ای عمیق بین رقیه 
شجاعی و زندگی بیندازد اما قطع نخاع شدن و زندگی روی ویلچر هم نتوانست ارتباط او با زندگی را قطع 
کند. او خیلی زود انتخابش را کرد و این انتخاب انزوا و گوشه نشینی نبود. کمتر از دو سال بعد از آن اتفاق 
ناگوار، رقیه ش�جاعی برگی تازه در زندگی خود باز کرد و خیلی زود با به دس�ت گرفتن تفنگ و کس�ب 
گردن آویز طای بازی های پاراآسیایی جاکارتا نشان داد که خواستن توانستن است و هیچ اتفاقی نمي تواند 
زندگی انسان را تغییر دهد اگر خودش نخواهد. رقیه شجاعی در کمتر از پنج سال از اتفاقی که سرنوشتش 
را تغییر داده بود، در نخستین حضورش در رقابت های پاراآسیایی طا گرفت و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

 گفت وگوی »جوان« با رقیه شجاعی 
تفنگدار طایي ایران دربازی های پاراآسیایی جاکارتا

برای لذت بردن تیر مي زنم نه براي تغییر شرایط

 مادرم فکر مي کرد 
پنجم شدم!

شوکه شدم. همه مي آمدند تبریک 
مي گفتند و گریه مي کردند اما من 
فقط ن�گاه مي کردم. خوش�حال 
بودم که موفق شدم اما نتوانستم 

عکس العملی نشان دهم

برای رس�یدن به ای�ن موفقیت 
راه س�ختی را طی کردم. حضور 
در مسابقات با ش�رایط جسمي 
 من کار س�اده ای نبود. از زنجان 
به تهران پرواز نداش�ت. با قطار 
ه�م نمي توانس�تم ب�روم چون 
مسافت زیادی را باید تا ایستگاه 
طی مي کردم. پ�س مجبور بودم 
با اتوبوس بروم که س�وار و پیاده 
شدنم و همچنین طی مسافتی به 

این طوانی خیلی سخت بود

مهر 96 در جام جهانی کرواس��ی سهمیهR2 )ایس��تاده( پاراآسیایی را 
گرفتم؛ تقریباً کمتر از یک سال بعد از شروع تمریناتم. آن زمان مسابقات 
40 تیر برگزار مي شد. اولین مسابقه من بود، تجربه کم و استرس زیادی 
داشتم. چادر مسابقات هم وسیله گرمایشی نداشت اما توانستم از 40 تیر 
400 بزنم و لب مرز حد نصاب ورودی را بگیرم اما پنجم و حذف شدم ولی 
در مسابقات سوم فروردین امارات راهی فینال شدم. همه چیز خوب بود 
و نفر اول بودم اما با یک اشتباه حذف شدم. خیلی ناراحت شدم و گریه 
کردم چون مي توانستم نفر اول بشوم اما اشتباه کردم. خودم اشتباه کردم. 

همان جا اما با خودم عهد کردم که در پاراآسیایی جبران کنم.
چطور ش�د که در امارات ب�رای اولین بار R3 )نشس�ته، 

درازکش( هم زدی؟
قرار نبود در R3 شرکت کنم اما گفتند رئیس هیئت اسمم را رد کرده و 
باید تیر بزنم. فقط یک هفته فرصت تمرین داشتم اما سهمیه مسابقات 
جهانی کره را گرفتم. در آن مسابقات برای نخستین بار در R2، 60 تیر 

زدم. بعد از آن هم در مسابقات جهانی کره ششم شدم.
تص�ور مي ک�ردی در نخس�تین حض�ورت در بازی های 

پاراآسیایی طا بگیری؟ 
در جاکارتا داورها که مرا دیدند، گفتند دوباره گریه نکنی. گفتم نه، آمدم 
برای جبران و برای کسب موفقیت نه گریه کردن و خدا را شکر توانستم 
نتیجه زحمات خودم و مربیانم را بگیرم و قهرمان شوم. حاا به توکیو 

2020 و طای پاراالمپیک فکر می کنم.
اما چرا درR3  نتوانستی موفقیت R2 را تکرار کني و طا 

بگیری؟ 
خب  من در شهرستان شرایط تمرین در درازکش را ندارم.R3  به سیبل 
الکترونیکی نیاز دارد و من مجبورم سیبل را عوض کنم که قدرتش را 
ندارم و کسی هم نیس��ت که این کار را انجام دهد. به خاطر همین در 
درازکش زیاد تمرین نداشتم. در جاکارتا هم بدون تمرین شرکت کردم. 
در اردو هم بنا به صاحدید مربی تمرین نداشتم و همه تمرکزم روی 

ایستاده  R2  بود.
در جاکارتا انتظار چه مدالی را از خودت داشتی؟

اصًا به این چیزها فکر نمي کردم. هر کس��ی دوست دارد برای کشورش 
افتخارآفرینی کند اما من آن لحظه فقط از تیر زدنم لذت مي برم. به هیچ 
کس هم توجهی ندارم. اینکه چه مي کند و چطور تیر مي اندازد. انگار در 
سالن تنها هستم. فقط فکر تیر زدن و اجرای درست تکنیک هایم هستم.

چه شد که مادرتان فکر کرد در جاکارتا پنجم شدید؟
چون نفر پنجم رفته بودم مادرم فکر کرده بود پنجم شدم و وقتی فهمید 

قهرمان شدم و طا گرفتم خیلی خیلی خوشحال شد.
چهارمین طای کاروان ایران را گرفت�ه بودی. مدالی که 
در رنکینگ و رده بندی کاروان تأثیر بسزایی داشت. چرا 

شادی نکردی؟
ش��وکه ش��دم. همه مي آمدند تبریک مي گفتند و گریه مي کردند اما 
من فقط نگاه مي کردم. خوش��حال بودم که موفق ش��دم اما نتوانستم 

عکس العملی نشان دهم. 
این موفقیت تغییری در شرایط رقیه شجاعی ایجاد کرد؟

من برای گرفتن امتیاز تیراندازی نمي کنم و مدال نمي گیرم. قبل از هر 
چیز از خدا مي خواهم جنبه موفقیت را بدهد. اینکه بعد از کسب طا، 
تغییری در رفتارم ایجاد نشود. بعد از آن، هیچ توقعی از کسی ندارم و 
البته به همان اندازه هم دوست ندارم کسی توقعی از من داشته باشد. 
همه سعی ام را مي کنم اما هیچ توقعی ایجاد نمي کنم و قولی نمي دهم 
ولی همه تاشم را برای کس��ب موفقیت مي کنم و امیدوارم موفقیت 

بعدی المپیک 2020 باشد.



نگاه
نفس دفاع مقدس حماسه است
 نيازي به حماسه سازي نيست

 غامحسين بهبودي
چند روز پي��ش خبرن��گار ايران��ي يكي از 
شبكه هاي بيگانه در خصوص شهيد فهميده 
مطلبي منتشر كرده بود كه سر و صداهايي 
نيز به دنبال داش��ت. جان كام اين بود كه 
حسين فهميده در جريان نبرد تن و تانك به 
شهادت نرسيده است. شهادتش طور ديگري 

بوده و حماسه سازي صورت گرفته است!
اينكه بغض و نفرت باعث مي شود هرازگاهي 
يك ايراني نما به افتخارات كش��ورش پشت 
پا بزند حرف تازه اي نيس��ت. آدم از اصطاح 
»حماس��ه س��ازي« حرصش مي گيرد! ياد 
فيلم هاي هالي��وودي مي افتد كه به ش��كل 
مجازي دس��ت به خلق حماس��ه مي زنند و 
قهرمان پروري مي كنند!آنه��ا اگر نياز دارند 
براي توجيه آدمكشي هايشان در ويتنام، كره 
يا افغانستان حماسه سازي كنند، ما كه در يك 
جنگ نابرابر هشت سال تمام در برابر شرق و 
غرب ايستاديم چه نياز به اين ترفندها داريم؟ 
از شهيد فهميده ش��روع كنيم. در نوجوان 
بودنش كه شكي نيست. تنها 13 سال داشت 
كه در اولين روزهاي جنگ در كوت ش��يخ 
خرمشهر به شهادت رس��يد. حاا خودش 
اهل كجا بود؟ آبادان، خرمش��هر، ماهشهر 
يا يك��ي ديگر از ش��هرهاي خوزس��تان كه 
نزديك به منطقه جنگي هس��تند؟ حسين 
آقا اهل ك��رج بود و مح��ل زندگي اش چند 
صد كيلومتر ب��ا جبهه هاي جن��گ فاصله 
داش��ت اما اين نوجوان كم س��ن و سال در 

آن شرايط خطير، وسط جنگ، در چند ده 
متري عراقي ها چه مي كرده است؟ به حتم 
براي تفريح به خوزس��تان جنگ زده نرفته 
بود. رفته بود از كشور و مردمش دفاع كند. 
آيا حضور داوطلبانه يك نوجوان كم سن و 
سال در جبهه اي كه صدها كيلومتر از محل 

زندگي اش فاصله داشت، حماسه نيست؟
اگر بخواهيم ب��ه حماس��ه هاي رخ داده در 
جنگ تحميلي نگاه كنيم، ليست بلند باايي 
پيش روي م��ان قرار مي گيرد ك��ه كتاب ها 
براي نگارشش ازم است. مهدي طحانيان 
را يادمان است؟ همان نوجواني را مي گويم 
كه در دل اردوگاه هاي مخوف بعثي، شرط 
مصاحبه با خبرنگار هندي را رعايت حجابش 
بيان كرد. طحانيان كه در تلويزيون جمهوري 

اسامي ايران اين حرف ها را نمي زد. مقابل 
دوربين بيگانه ها و زير باتوم و اسلحه بعثي ها 
شجاعت و ايمانش را به رخ عالم مي كشيد. 
آيا شجاعت اين نوجوان در آن شرايط بغرنج 

عين حماسه نيست؟
روايت شجاعت و حماسه آفريني رزمندگان 
از ديدگاه دش��من چيز عجي��ب و نادري 
نيس��ت كه تنها به يك ي��ا دو مورد خاص 
منحصر شود. در كتاب »ويراني دروازه هاي 
شرقي« نوشته وفيق سامرايي كه از افسران 
اطاعاتي ارتش بعث بود ب��ه نكته جالبي 
در خص��وص ش��جاعت يك رزمن��ده كم 
سن و س��ال ايراني برمي خوريم. اين افسر 
عراقي كه به رغم خصومتش با صدام اظهار 
مي دارد هنوز انديشه هاي ملي گراي و پان 
عربيسم دارد، در كتابش ناچار مي شود به 
شجاعت يك نوجوان ايراني اعتراف كند. او 
مي نويسد:در اوايل سال 1982 رويدادي 
رخ داد كه هرگز از ذهنم پاك نشده است. 
هنگامي كه من در قرارگاه مقدم فرماندهان 
در اس��تان ميس��ان بودم، يكي از افسران 
اطاعات لشكر دهم با من تماس گرفت و 
راجع به سرسختي يك اسير ايراني با من 
سخن گفت و اظهار داشت كه سرانجام او را 
خواهم كشت. من از او خواستم دست نگه 
دارد. خود را به آن لشكر در منطقه امامزاده 
عباس واقع در منطقه دزفول رساندم و از او 
خواستم تا وضعيت را روشن كند. او گفت 
اي��ن اس��ير روي تصوير ص��دام آب دهان 

ريخته است. دس��تور دادم تا آن اسير را به 
پناهگاه افس��ر اطاعات احضار كنند. او را 
نزد من آوردند. يك بچه 12 س��اله بود! به 
او گفتم چرا اين كار را كردي؟ گفت ش��ما 
والدين من را در خرمشهر كشتيد. سپس 
به طرف عكس صدام روي ديوار رفت و بار 

ديگر روي آن آب دهان انداخت. 
واقعيت اين است كه نفس دفاع يك ملت با 
دس��ت خالي در برابر ارتشي مجهز شده به 
تسليحات غرب و ش��رق، عين يك حماسه 
است، بنابراين كليتي كه خودش يك حماسه 
كم نظير است، نيازي به حماسه سازي ندارد. 
لحظه به لحظه اين مقطع تاريخي، مملو از 
حماسه آفريني ش��يران روز و زاهدان شبي 
است كه قصه قهرماني ها و پهلواني هايشان 
نه فقط ب��راي ملت ايران ك��ه قابليت طرح 
و مان��دگاري در تاري��خ را دارد. ه��ر بار كه 
بخواهيم نگاهي به جنگ تحميلي بيندازيم، 
آمارها پش��ت س��ر هم رديف مي ش��وند و 
حماس��ه ها و قهرماني ها را فري��اد مي زنند. 
آيا ش��هادت 36 هزار دانش آموز چيزي جز 
حماسه است؟ يا مقاومت 34 روزه خرمشهر 
در مقابل لشكرهاي زرهي دشمن را چيزي 
جز حماسه بايد گفت؟ دفاع مقدس خودش 

يك حماسه است. 
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لحظه به لحظه مقطع تاريخي دفاع 
مقدس، ممل�و از حماس�ه آفريني 
شيران روز و زاهدان شبي است كه 
قصه قهرماني ها و پهلواني هايشان 
نه فقط براي مل�ت ايران كه قابليت 
طرح و مان�دگاري در تاريخ را دارد

 احمد محمدتبريزي
در دنياي ش�لوغ و پر تراكم فضاي مجازي، 
عكس هاي سيدحس�ين آملي به ن�اگاه به 
چشم آمد و دل خيلي ها را برد! جانباِز قطع 
نخاع مقاومي كه دياليز مي ش�ود و در تمام 
لحظاتش همسرش حضور دارد و عكس هاي 
عاشقانه شان در كنار هم تركيبي زيبا ساخته 
است. آملي سال 1363 در مريوان كردستان 
قطع نخاع شد و چند ساعت بعد برادرش در 
عمليات فاو به شهادت رسيد. همسر ايشان، 
رقيه احمدي نيز خواهر شهيد است و لحظات 
عاش�قانه و زيبايي در كنار سيد دارد. خانم 
احمدي كه مي گويد شيريني  زندگي در كنار 
سيد را با هيچ چيز ديگري عوض نمي كند، 
در گفت وگ�و ب�ا »ج�وان« زيباي�ي زندگي 
با ي�ك جانباز قط�ع نخاع را بي�ان مي كند. 

آشنايي شما و سيد از چه طريقي اتفاق 
افتاد و داس�تان زندگي مشتركتان از 

كجا شروع شد؟
سيد با برادرم همرزم بود و همديگر را از زمان 
جنگ مي ش��ناختند. آقاي آملي سال 1363 
جانباز ش��د و يكي از برادرهايم سال 1366 به 
شهادت رس��يد. ارتباط خانوادگي با همديگر 
داشتيم و به خانه هاي هم رفت وآمد مي كرديم. 
ايشان سال 1373 به خواستگاري ام آمد و چند 

سال بعد ازدواج كرديم. 
پس زماني كه از ش�ما خواس�تگاري 

كردند جانباز بودند؟ 
بله، وقتي بحث خواس��تگاري پي��ش آمد من 
دبيرستاني بودم. اوايل خيلي موضوع را جدي 
نگرفتم ولي بعد ديدم ايش��ان از طريق مادر و 
خواهرشان پيگير خواستگاري هستند. چنين 
مواردي معمواً با مخالف��ت خانواده ها روبه رو 
مي شود. خودم س��يد را قبول كرده بودم ولي 
خانواده ام مخالف بودند. بااخره به سختي قبول 
كردند تا ما با هم ازدواج كنيم. به دليل مخالفت 
خانواده، سه سال طول كش��يد به سيد جواب 
مثبت بدهيم. س��ال 1376 با هم عقد كرديم. 
آقاي آملي از سال 1363 قطع نخاع شده بود و 
يك پايش را هم از دست داده بود. بعداً در سال 
1388 به خاطر ديابت آن يكي پاي سيد را هم 

قطع كردند. 
شما مي دانستيد ازدواج با يك جانباز 
سختي هايي دارد. با چه هدفي با ايشان 

ازدواج كرديد؟
من تمام اينها را پذيرفته بودم و خيلي دوس��ت 
داش��تم با يك جانباز و خصوصاً شخص ايشان 
ازدواج كنم. اوايل چون به كارهايشان وارد نبودم 
كمي برايم سخت بود. تجربه  نداشتم و بلد نبودم 
چطور به كارهاي يك جانباز برسم. با اينكه آن 
اوايل اذيت ش��دم ولي بعد از مدتي كارها را ياد 
گرفتم و هيچ مشكلي نداشتم. اان خيلي زندگي 

خوبي داريم و از زندگي مان راضي هستيم. 
براي كساني كه از بيرون نگاه مي كنند 
شايد زندگي تان سخت و عجيب باشد. 
اگر خودت�ان بخواهي�د زندگي تان را 

توصيف كنيد چه مي گوييد؟
زندگي  ما براي هيچ شخصي قابل درك نيست. 
حتي يكي ديگر از همسرهاي جانبازان قطع 
نخاع هم نمي تواند زندگي م��ان را درك كند. 
شرايط هر جانباز با جانباز ديگر فرق مي كند. 
افراد عادي كه اص��ًا نمي توانند درك كنند. 
برخي از دوس��تان خودمان مي گويند ش��ما 
چطور زندگي مي كنيد كه من به آنها مي گويم 
ما هم مثل س��اير مردم جامعه زندگي خيلي 

خوبي داريم. 

مثل س�اير مردم ام�كان حضورتان در 
اماكن عمومي وجود دارد؟ 

آقاي آملي از س��ال 1381 به بعد بيماري هايش 
ش��دت پيدا ك��رد. در همين س��ال مش��كات 
كليوي اش شروع شد و ما س��ال 1386 به آلمان 
رفتيم. كليه و مثان��ه ايش��ان را درآوردند و اان 
امكان رفتن به برخي مكان ها برايمان وجود ندارد. 
مسافرت مي رويم ولي خيلي كم و معدود برايمان 
پيش مي آيد تفريحاتي مثل رفت��ن به جنگل و 
پارك داشته باشيم. آقاي آملي دائم بيمارستان 
اس��ت و در س��ال چهار يا پنج بار براي درمان به 
تهران مي آييم و حداقل يك ماه بستري هستند. 
زندگي مان بيشتر به اين شكل مي گذرد. خانه هم 
كه هستند يك روز در ميان براي دياليز مي روند 
و عمًا جايي نمي رويم. مث��ًا اگر بخواهيم براي 
سفري به مشهد برويم حداقل از چند روز قبل بايد 
با بيمارستان هاي آنجا هماهنگ كنم تا در زمان 
مش��خصي براي دياليز برويم. زماني كه در سفر 
هستيم يك روز در ميان بايد دياليز شوند. هر جايي 
كه بخواهيم برويم بايد با مراكز درماني براي دياليز 
هماهنگ كنيم. اين دياليز كردن كمي كارمان را 

مشكل كرده است. 
اجازه بدهيد سؤال از سختي هاي زندگي 
با يك جانباز را طور ديگري مطرح كنم. 
همين هماهنگي براي دياليز يا محدوديت 

در سفر و جابه جايي سخت نيست؟
باور كنيد اصًا برايم سخت نيست. من  اين موارد 
را به چشم سختي نگاه نمي كنم. شايد من دوست 
داشته باشم يك ش��ب خانه خواهرم بمانم، ولي 
خودم را از قيد اين كارها رها كرده ام. اخاق خوب 
آقاي آملي تم��ام اين چيزها را جب��ران مي كند. 
ايشان آنقدر شوخ طبع و خوش صحبت هستند كه 
اصًا آرزو نمي كنم كاش مثًا امشب خانه يكي از 
اقوام بودم. چنين آرزوهايي برايم بي معناست. من 

يك افق بااتري را نگاه مي كنم. 
يعني وجود ايشان تمام اين خأها را پر 

مي كند؟
باور كنيد همينطور است. آقاي آملي جسم شان 
مجروح است ولي روح شان بيمار نيست بلكه كامًا 
سالم و زيباست. ايشان روح بس��يار بزرگي دارد. 
همه مي گويند هر كس ديگري جاي آقاي آملي 
بود آنقدر بانشاط نمي ماند. به قدري روحيه  شان 
بااس��ت كه فكر نمي كنيد با كس��ي كه بدنش 
مجروحيت دارد زندگ��ي مي كنيد. زندگي مان با 
وجود چنين روحيه اي كامًا عادي اس��ت و هيچ 

تفاوتي با ديگران ندارد. 

آقاي آملي اي�ن روحيه ب�اا را از كجا 
مي آورند؟

ايشان انسان باايماني است. سيد هم كه هستند 
و خدا توجه ويژه اي به او كرده است. ما هر چه 
داريم از خدا و اهل بيت)ع( داريم و مديون خون 
شهدا هستيم. انس��ان اگر بخواهد فقط به دنيا 
نگاه كند شايد خيلي زود خسته شود و بُِبرد ولي 
اگر هدف بااتري داشته باشد و آن دنيا را نگاه 

كند بايد از دنيا بُِبرد و ما هم از دنيا بريده ايم. 
زندگي ب�ا آقاي آملي چ�ه ارزش هاي 
افزوده اي براي زندگي تان داش�ته كه 
فكر كنيد اگر با ايشان آشنا نمي شديد 
به اين ارزش ها دست پيدا نمي كرديد؟

من احساس مي كنم اگر با يك فرد ديگر ازدواج 
مي كردم اصًا در اين مس��ير قرار نمي گرفتم. 
چند روز پيش حال ايشان خيلي بد شد و من 
خيلي گريه مي كردم، يكي از دوستان گفت تو 
چرا اينقدر گريه مي كني؟ گفتم اگر آقاي آملي 
نباشد هدف من سد مي شود و ديگر نمي توانم 
خدمت كنم. گفتم من به خاط��ر خودم گريه 

مي كنم نه آقاي آملي. احساس مي كنم در نبود 
ايش��ان آن راه باريكه اي كه من را وصل كرده 
بسته مي شود. هميشه دعا مي كنم خدا عمري 

باعزت به ايشان بدهد. 
پ�س زندگي تان ش�يريني هاي خاص 

خودش را دارد؟
دقيقاً، اصًا ش��يريني ها و احساس اين زندگي 
قابل بيان و توصيف نيست. واقعاً زبانم از بيانش 
قاصر اس��ت. بايد زندگي روزمره مان را ببينيد 
تا متوجه منظورم شويد. همس��ران جانبازان 
زندگي ويژه اي دارند و هر كدام شان يك سبك 

زندگي خاص دارند كه اتفاقاً خيلي زيباست. 
ي�ك روز زندگي مش�تركتان چگونه 

سپري مي شود؟
سيد سحرخيز اس��ت و صبح ها زود از خواب 
بلند مي ش��ود. برنامه هاي خودش را دارد كه 
دوس��ت ندارد بازگو ش��ود. صبحانه را با هم 
مي خوريم و اگر بخواهيم براي دياليز برويم كه 
با هم مي رويم و برمي گرديم. ما بايد هميشه 
كنار هم باش��يم و نمي توانيم لحظه اي از هم 
جدا شويم. يا من بايد خانه باشم يا ايشان بايد 
همراهم باشد. ماش��ين مان را طوري طراحي 
كرده ايم ك��ه آقاي آملي بتوان��د داخلش قرار 
بگيرد. صندلي هايش را برداشته و تخته كوبي 
كرده ايم و سيد با همان تختش داخل ماشين 
مي رود. هر جا مي خواهم بروم بايد آقاي عاملي 
باشد و هر جا آقاي عاملي مي خواهد برود بايد 
من باش��م. چون ما نمي تواني��م جايي برويم 
مهمان زياد داريم و دوستان ، اقوام و همرزمان 
سيد به خانه مان مي آيند. آقاي آملي بيشتر از 
فاميل، دوست و رفيق دارد و دوستانش زياد به 

سيد سر مي زنند. 

تا به حال به ش�ما گفته ان�د زندگي با من 
سخت است و ش�ما برويد به زندگي تان 

برسيد؟
اوايل مي گفت و بعد كه ديد من سماجت دارم و به 
خودش چس��بيده ام ديگر نمي گويد. آدم راهي را 
انتخاب مي كند بايد تا انتها پاي مسير و اعتقادش 
بايستد. آدم بايد ايمان، صبر و استقامت داشته باشد. 
وقتي ايمان باش��د خدا صبر هم مي دهد و موجب 
مي شود  در همان راه بماند. هر كس هدفي دارد و 
وقتي وارد يك زندگي شدي بايد تا انتهايش باشي. 
من چنين عقيده اي دارم و زماني كه سيد را انتخاب 
كردم تا آخرش هم خواهم ماند. به قول معروف خدا 

يكي و يار هم يكي. 
خيلي از جوانان با كوچك ترين مشكلي 
زندگي شان از هم مي پاشد و رفيق نيمه 
راه مي شوند. شما براي غلبه بر مشكات 

به اين جوانان چه توصيه اي مي كنيد؟
جوانان آن دوره با جوانان اي��ن دوره فرق كرده اند 
و هدف ها تفاوت دارد. زندگ��ي و زمانه تغيير كرده 
است. من تمام كارها را به تنهايي انجام مي دهم و 
هيچ كمك حالي ندارم. اگر خدمتكار مرد بيايد من 
معذب هستم و اگر خدمتكار زن باشد سيد راحت 
نيست. من خانه تنها هستم و مثاً اگر بخواهم ايشان 
را حمام كنم به سختي حمامش مي كنم ولي باز اين 
سختي ها برايم شيريني هاي خاص خودش را دارد. 
چطور مي شود به مرحله ايثار و فداكاري 

در زندگي مشترك رسيد؟
من هميش��ه حضرت زهرا)س( و اه��ل بيت)ع( 
را س��رلوحه زندگ��ي ام ق��رار داده ام. اينكه چطور 
همسرداري، مادري و وايتمداري كرده اند برايم 
الگوست. وقتي مي بينم حضرت زهرا)س( چطور 
پشتيبان و يار و ياور اميرالمؤمنين)ع( بود پس اين 
الگوي زيبا را سرلوحه زندگي ام قرار مي دهم. گاهي 
جوانان به دنبال الگو در زندگي ش��ان مي گردند و 
واقعاً چه كساني بهتر از اهل بيت)ع( درس زندگي به 
ما مي دهند. ان شاءاه خداوند به همه جوانان كمك 

كند به هدف حقيقي شان در زندگي برسند. 
آقاي آملي از دفاع مقدس و همرزمانشان 

با شما صحبت مي كنند؟
اان چون وضع بيماري ش��ان شديدتر شده كمتر 
صحبت مي كند ولي دوستانش��ان ك��ه مي آيند و 
صحبت شان گل مي كند درباره آن روزها صحبت 
مي كنند. سيد هنوز آن حال و هوا را دارد. چند روز 
پيش كه يكي از مسئوان بنياد به خانه مان آمده 
بود سيد به ايشان  گفت من يك بسيجي هستم و 
كار به چيز ديگري ندارم.  گفت من همان بسيجي 
سال 63 هستم و كار ندارم چه كسي چه كار خواهد 
كرد. آقاي آملي به تجمات ديگران كاري ندارد. ما 
يك زندگي خيلي ساده داريم و  از زندگي مان راضي 
هس��تيم. آقاي آملي همان روحيه را از دهه 60 با 

خودش به دهه 90 آورده است. 
 درباره ش�هادت تا به حال با شما صحبت 

كرده اند؟
بله،گاهي صحب��ت مي كند. گاه��ي خواب هايي 
مي بيند و با من درب��اره اش صحبت مي كند. چند 
وقت پيش به من گفت به احتمال زياد رفتني باشم. 
خيلي تودار است و درباره چنين مسائلي به سختي 
حرف مي زند ولي اش��اره هايي مي كند كه اگر من 
رفتم تو مقاوم باش. اصًا از ش��هادت و رفتن ترس 
ندارد و آرامش خاصي دارد. ايمان و مصمم بودنش 

وجه بارز شخصيتش است. 
بزرگ ترين آرزوي همسرتان چيست؟

ايش��ان خيلي دوس��ت دارد رهبر را ماقات كند. 
قبًا در يك زمان چند دقيق��ه اي و خيلي كوتاه با 
رهبر ديدار داشته اس��ت. آقاي آملي هيچ توقعي 
ندارد و هيچ چيزي نمي خواهد و فقط دوست دارد 

رهبر را ببيند. 

همسر جانباز سيدحسين آملي در گفت وگو با »جوان« از تلخي و شيريني هاي زندگي با يك جانباز قطع نخاع مي گويد

زيبايي هاي زندگي مشترك ما قابل وصف نيست

ما باي�د هميش�ه كن�ار هم باش�يم و 
نمي توانيم لحظه اي از هم جدا شويم. 
يا من بايد خانه باش�م يا ايش�ان بايد 
همراهم باش�د. ماش�ين مان را طوري 
طراحي كرده ايم كه آقاي آملي بتواند 
داخلش قرار بگيرد. صندلي هايش را 
برداشته و تخته كوبي كرده ايم و سيد 
با همان تختش داخل ماش�ين مي رود
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پياده روي اربعين ام��روز در صورت يك قرار 
عاشقي ظاهر شده اس��ت، چون آدم ها را از 
محاس��بات معمول زندگي كه در آنها قبض 
و اندوه و استرس وجودشان را فرا مي گيرد، 
خارج مي كند. اينكه مي بينيم انسان تا چه 
اندازه مي توان��د مهربان باش��د و به همنوع 
خود بدون هيچ چشمداش��تي خدمت كند 
حال آدم ها را خوب مي كن��د. در واقع ما در 
پياده روي روز اربعين آن روي سكه آدمي را 
مي بينيم، آن رويي كه در قالب زندگي ذهني 
كمت��ر ديده ايم، بنابراين عش��ق، اميدواري 
و آرامشي عميق در وجود ما پديدار مي شود. 
در اربعين انس��ان به چش��م مي بيند كه آن 
بيت حافظ ص��ورت عيني به خ��ود گرفته 
اس��ت: »هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد 
به عش��ق/ ثبت اس��ت بر جريده عالم دوام 
ما« انس��ان ها در اي��ن روز مي بينند كه اگر 
قلب يك انسان به عش��ق زنده شود ديگر از 
ميرايي رهيده اس��ت و به مانايي مي رس��د. 
امام حسين )ع( دلش به عش��ق زنده شد و 
مصداق آيه شريفه »خدا آنها را دوست دارد 

و آنها خدا را.« بنابراين، اينكه انسان به چشم 
خود مي بيند كه وقتي كسي در راه خداوند 
جانبازي مي كند چنين فردي جانش چطور 
زنده مي شود و نام و يادش براي هميشه در 
جريده عالم مي ماند انگيزه و اميدواري است 
براي كساني كه مي خواهند در اين راه قدم 
بردارند. البته منظور از اي��ن جاودانگي اين 
نيس��ت كه في المثل نام من در اين سو و آن 
سو برده ش��ود كه اگر چنين شوقي در قلب 
من باش��د اتفاقاً دال بر خودخواهي و منيت 
است. منظور اين است كه خود فرد به مانايي 
مي رسد حتي اگر گمنام باشد، اما در درون 
خود به آن عشق حقيقي دست مي يابد و آن 
عشق مثل چشمه اي گوارا جان او را سيراب 

مي كند. 
هر گامي كه انس��ان در اين مسير برمي دارد 
اگرچ��ه ظاهراً به پاي جس��م اس��ت، اما در 
حقيقت به پاي عش��ق است. عشق است كه 
مي برد. اما چشم باطن آدمي اگر بيدار شود 

متوجه اين حقيقت مي ش��ود. چنان كه آن 
عارف معروف گفته اس��ت: »به صحرا شدم 
عشق باريده بود و زمين  تر شده بود. چنانكه 
پاي به برف فرو شود به عشق فرو شدم.« اين 
همان معرفت دروني است كه انسان در پس 
اين ظاهر بتواند به آن معناي دروني دس��ت 
يابد. چشم هاي بسياري هس��تند كه باران 
يا برف را فقط باران و برف مي بينند يا بهتر 
است بگوييم باران يا برف را هيچ مي بينند و 
اصًا نمي بينند، اما يكي هم پيدا مي شود كه 
باران يا برف را عش��ق مي بيند و مي گويد به 

صحرا شدم عشق باريده بود. 
در اينجا هم عش��ق راهب��ري مي كند. چرا 
عش��ق در كربا موج مي زند به خاطر اينكه 
عش��ق در آنجا در خالص تري��ن، زيباترين، 
بي غل و غش تري��ن وجه خود ظاهر ش��ده 
اس��ت. ش��ما توجه كنيد كه عش��ق چطور 
مي تواند خالص تري��ن وجه خ��ود را بيابد. 
آنجا كه عاشق تمام هس��تي، هويت، بودن، 
تعلقات و اعتبارات خود را نزد معشوق ببازد 
و يكسره او شود. بگويد من نباشم اما تو باش. 
اگر عاشقي به معشوق خود بگويد من نيمي 
از خ��ودم را به تو مي دهم ام��ا نيمي را براي 
خود نگه مي دارم معلوم است كه عشق هنوز 
صورت حقيقي و كامل خود را نزد او نيافته 
است. او هنوز به خود مي انديشد و به اندازه اي 
كه به خود و تعلقات خود مي انديشد بين او و 
معشوق فاصله مي افتد، اما فاصله ها چه زماني 
به طور كامل بين عاشق و معشوق برداشته 
مي شود؟ زماني كه عاشق، يكسره معشوق 
مي ش��ود، يا به عبارت ديگر عاشق خود را از 
ميان برمي دارد و تمام آن حائل ها و پرده هايي 
كه بين عاشق و معشوق بوده به واسطه آن از 
ميان برداشتِن خود از بين مي رود. اين است 
كه امام حسين)ع( مي تواند سپهساار قافله 
عشق ش��ود و اين قافله اي كه در روز اربعين 
مي بينيم در واقع به دنبال سپهساار خود راه 
افتاده اند. ما برف و باران مي بينيم و آنها عشق. 
ما صحرا مي بينيم اما آنها باغ هاي مصفا را در 

صحرا و بيابان تفتيده مي يابند. 
ام��ا احتمااً اين پرس��ش براي بس��ياري از 
كس��اني كه در پياده روي اربعين ش��ركت 
مي كنند پيش آيد كه اگر انس��ان مي تواند 
اينگونه بامحبت و ايثارگر باش��د، اگر انسان 
اينگون��ه مي تواند ب��ه همنوع خ��ود بدون 
چشمداشت خدمت ، ياري و دستگيري كند، 
اگر انسان مي تواند اين چنين ديگري را عين 
خود ببيند، چرا اين نوع صفات و س��جاياي 
برجسته صرفاً معطوف به يك زمان يا مكان 
خاص باش��د. اينكه گفته مي شود »كُلّ يوٍم 
عاشورا و كُلّ أرٍض كربَا« )همه روزها عاشورا 
و همه زمين ها كرباست( از اين نظر مي تواند 
بسيار معنادار باشد. امام حسين )ع( فقط در 
روز اربعين يا در روز عاش��ورا يا در ماه محرم 
امام من نيست، اگر امام حسين )ع( امام من 
است؛ يعني امام حسين)ع( در كل سال امام 
من است و امام حسين)ع( در همه مكان ها 
امام من است، نه اينكه امام حسين)ع(  فقط 
در حسينيه ها، تكايا و هيئت ها امام من باشد. 
اين يعني امام حسين )ع( در بازار، مدرسه، 
دانشگاه، خانه و... هم امام من است و اين به 
آن معناست كه من مي توانم در همه مكان ها 
و در هم��ه زمان ها با خود بررس��ي كنم كه 

چقدر شبيه امام حسين)ع( هستم. 

آياحسين)ع(راهميشهودرهمهجاامامخودميدانيم؟
عاشقينصفهونيمهنميشود
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تو هر لحظه مي تواني آغازي داشته باشي

 آغاز بدون آزادي و انتخاب 
معناي اصيلي ندارد

دوباره به آن عبارت اوليه 
»انس��ان  برگردي��م: 
مي تواند هر لحظه آغاز 
داشته باش��د، به حكم 
اينكه آزاد آفريده شده 
است.« واقعيت آن است كه آغاز بدون 
آزادي و انتخاب معناي اصيلي ندارد. 
كسي مي تواند آغاز داش��ته باشد كه 
عميقاً متوج��ه آزادي دروني و قدرت 
انتخاب خود ش��ود. انس��اني كه اسير 
عادات و شرطي شدگي هاي بي شمار 
درون خ��ود اس��ت اصواً احس��اس 
نمي كند كه آزاد است. شايد به تعارف 
بگويد كه بله من حق انتخاب دارم، اما 
حقيقتاً خود را موجودي مجبور بداند. 
يعني عادت هايي در چنين انس��اني 
رخنه كرده كه نمي تواند آنها را متوقف 
كند و آن عادات چن��ان قدرت باايي 
دارند كه با وجود اينكه فرد از داشتن 
چنان عاداتي رنج مي برد، اما نمي تواند 
آنها را در درون خود متوقف سازد. مثل 
معت��ادي كه مي داند چق��در آن ماده 
تخديركنن��ده ب��راي او و زندگي اش 
ويران كننده است، مي داند كه آن ماده 
تخديركننده زندگي او را به يغما برده، 

مي داند لذتي كه از مصرف آن ماده به 
او دس��ت مي ده��د در واق��ع صورت 
ديگري از درد اس��ت، ام��ا نمي تواند 
جلوي عادت خود بايس��تد، بنابراين 
احس��اس مي كن��د آن عادت بس��يار 
قوي تر و بزرگ تر از اوست. اين به خاطر 
چيست؟ به خاطر آن است كه من هنوز 
نپذيرفته ام كه موجودي آزاد هستم و 
حق انتخاب دارم، يعني اينطور نيست 

كه چون جامعه فان عادت را در من 
پديد آورده چون خانواده من از كودكي 
مرا چنين ياد داده كه هميش��ه رابطه 
من با زندگ��ي رابطه يك ترس��يده با 
موجودي مهيب و ترسناك باشد من 
حق نداشته باشم كه به اين الگوهاي 
شرطي شده نگاه دوباره اي بيندازم. در 
واقع انس��اني كه آزادي دروني خود را 
نمي پذيرد در درون خود مستقر نيست 

و 

نمي تواند نگاهي به درون خود بيندازد. 
چنين انس��اني كه نمي تواند به درون 
خود نگاه بين��دازد چطور مي تواند هر 
لحظه آغاز داشته باشد، چون مبدأ اين 
آغاز در بيرون كه نيست. مبدأ اين آغاز 
براي انسان در درون خود او قرار دارد و 
اگر انسان مي خواهد به اين آغاز برسد 

راهي جز درون نگري ندارد. 

 چگونه باران مي تواند دوباره به آغاز خود برسد؟
وضعيت ما ش��بيه باراني اس��ت كه از ابره��ا پايين مي آيد و ب��ا عوارض و 
ويژگي هاي زمين يكي مي شود. يعني با گل و اي زمين آميخته مي شود و 
مي بينيد آن لطافت و زيبايي و گوارايي اوليه اش از دست مي رود. چرا؟ به 
خاطر اينكه وقتي اين باران در آسمان بود با لطافت و زيبايي و گوارايي خود 
يكي بود، اما وقتي س��فر خود را آغاز مي كند و به زمين مي آيد در زمين به 
عوارض زمين از خاك، سنگ، پسماندها و... برمي خورد و از آنها تأثير مي پذيرد و در نهايت 
مي بينيم كه از اصل خود دور مي افتد. مي بيني��د همان آب حاا در كانال فاضاب بوي 
بدي به خود گرفته است. در حالي كه چند دقيقه يا چند ساعت پيش در اوج لطافت خود 
بود، اما بشارت و خبر خوب اين اس��ت كه همين باران آميخته با گل و اي، شوري ها و 
اماح و... دوباره مي تواند به يك آغاز برسد. با چه؟ آفتاب و نور بر جان خسته اين آب هاي 
گل آلود مي تابد و اصل را به جايگاه اصلي خود برمي گردان��د و دوباره اصل آن آب ها به 
آسمان مي رود و آن گاه باز به آن لطافت و زيبايي و گوارايي مي رسد.  نوع زندگي امروز ما 
و چرخه هايي كه در آن قرار مي گيريم بي شباهت به همين ابرهايي نيست كه در چرخه 
آميختگي با زمين و عوارض آن قرار مي گيرند و آن ناخالصي ها به صورت عارضه در آنها 

پديدار مي شود، اما به محض اينكه آن آب هاي آلوده در معرض تابش آفتاب قرار مي گيرند 
آن جان و گوهر اصلي از  آن ناخالصي ها بركنده مي شود و دوباره شكل حقيقي خود را باز 
مي يابد. ما هم در زندگي ناچار هس��تيم كه به برخي امور مش��غول شويم، حرف هايي 
مي زنيم كه ما را كدر مي كند. رنجشي در ما ظاهر مي شود. مثًا مي خواهيم همان اول 
صبح از اين سوي خيابان به آن س��و برويم. روي خط عابر پياده هستيم، ولي راننده اي 
چنان پايش را روي گاز مي گذارد كه نزديك است ما را زير بگيرد. خودمان را به زحمت 
كنار مي كشيم و پشت سر راننده داد و بيداد مي كنيم. يك دقيقه بعد چنان كدر شده ايم 
كه انگار همان آدم يك دقيقه پيش نبوديم. در طول روز رفتارهايي مي كنيم كه آن گوهر 
شفاف اول صبح را كدر مي كند. كارهايي مي كنيم كه ممكن است غفلت زا باشند. وقتي 
ما به محاسبات كاري مشغول مي شويم، وقتي مثًا در چرخه سود و زيان قرار مي گيريم 
و به اين فكر مي كنيم چطور مي توانيم به سود بيشتر برسيم يا مثًا من با خود حساب و 
كتاب مي كنم كه چه كنم تا بتوانم از ديگران جلو بزنم و در محاس��بات خود به تدريج 
اخاق را فراموش مي كنم، عين همان ابر هستم كه در آغاز بسيار شفاف، گوارا و خوشبو 
بودم، حاا به تدريج در جريان يكي شدن با عوارض زمين كدر و بدبو مي شوم و آن كيفيت 

ناب اوليه خود را از دست مي دهم. چاره چيست؟ چطور مي توانم دوباره آغاز شوم؟

 چه زماني انسان متوجه آزادي دروني 
خود مي شود؟

از اينجا مي توان متوجه شد شرط آغاز 
دوباره براي انس��ان چيست؟ گفته شد 
انساني مي تواند آغاز دوباره داشته باشد 
كه عميقاً متوجه آزادي دروني و به تبع 
آن حق انتخاب خود باشد، اما پرسش 
اين اس��ت كه: »چه انس��اني مي تواند متوجه آزادي 
دروني خود شود؟« انس��اني كه از عادت ها، شرطي 
ش��دگي ها، وهم هاي درون��ي، خيال ه��ا، گمان ها و 
الگوهايي كه غربال نشده و از جامعه و ديگران گرفته، 
رها شده باش��د و به عبارت ديگر نگاهي محققانه به 

آنچه اكنون در درون او انباشته شده بيندازد.
 مثل اي��ن مي ماند كه م��ن از كودك��ي و در تاريكي 
چيزهايي را از ديگران گرفته ام و در خانه ام گذاشته ام، 
فكر نكرده ام اين چيزهايي كه در تاريكي از ديگران 
گرفته ام واقعاً ب��ه كار من مي آيد يا ن��ه؟ حاا بزرگ 
شده ام و مي بينم اصاً جايي براي من در خانه نيست و 
به هر سو كه مي خواهم قدم بگذارم يك مانعي در برابر 
من ظاهر مي شود. مي خواهم به چپ بروم يك چيزي 

به پاي من مي خورد و مانع مي شود. 
مي خواهم به راس��ت ب��روم چيز ديگري به دس��تم 
مي خورد و اجازه حركت را از م��ن مي گيرد. من در 
محاصره الگوهاي فكري و ش��رطي شدگي هايي كه 
در تاريكي در درون خود انباش��ته ام گرفتار شده ام. 

مي بينم حتي جا براي نفس كش��يدن من هم وجود 
ندارد، يعني من وقتي نگاه مي كنم به طول روزي كه 
طي شده و حاا به شب رس��يده ام مي بينم كه چند 
نفس هشيارانه و سبكبال نكشيده ام، چند نفس كه 
عميقاً حس كنم كه زندگي در م��ن جريان دارد نه 
اينكه زندگي در بيرون از من باش��د. وقتي صادقانه 
نگاه كرده ام متوجه شده ام من آنقدر چيزهاي عجيب 
و غريب و موانع چش��مگير در درون خود انباشته ام 
كه جا براي نفس كشيدن من هم وجود ندارد، يعني 
نفس من مدام به آن چيزها مي خورد و آزادانه در من 
نمي گردد، چه برس��د به اينكه من بتوانم با شادماني 
و مسرت عميق در درون خود س��ير كنم و اين سو و 
آن سو بروم، اما پرس��ش اين است كه چه عاملي اين 
وضعيت را پديد آورده اس��ت؟ ناآگاهي و حركت من 
در تاريكي باعث شده از هر كسي چيزي بگيرم و در 
درون خود انباش��ته كنم، بي آنكه آنها از غربال يك 

آگاهي عميق گذشته باشد. حال آغاز براي انسان به 
اين معناست كه من بتوانم نگاه دوباره اي به همه آن 
چيزهايي كه در درون خود انباشته ام بيندازم. تصور 
مي كنم كه صورت مس��ئله تا حد زي��ادي مي تواند 
شفاف و واضح ش��ود. من زماني مي توانم آغاز داشته 
باشم كه به درون خودم نگاه كنم، آغاز من در بيرون 

من نيست.
 آغاز م��ن در درون من اس��ت، وقتي دوب��اره به آن 
اصل درون خود كه زير عادت ها، ش��رطي شدگي ها 
و ناآگاهي هاي من اس��ت دفن شده، برمي گردم. من 
زماني مي توانم آغاز شوم كه اول از همه دست به يك 
آواربرداري بزنم. استعاره »گنج در زير خرابه هاست« 
به بهترين صورت اين معنا را توضيح مي دهد. واقعيت 
همين است كه گنج هميش��ه در خرابه هاست و اگر 
كسي طالب گنج درون خود اس��ت اول از همه بايد 
در ويرانه حضور پيدا كند و بعد ه��م آرام آرام يك به 
يك آن ويراني ها را كنار بزند. خود حقيقي او در زير 
آن ايه عادت ها حضور دارد. مثل يك طفل معصوم 
كه زير آوار مانده است. مثل يك آينه كه زير زنگارها 
گرفتار ش��ده اس��ت. چرا ما نمي توانيم آغاز داشته 
باشيم؟ براي اينكه نمي خواهيم به آن چيزهايي كه 
در ما به عنوان عادت ها رخنه كرده اند نگاه دوباره اي 
بيندازيم. حقيقت آن است كه »من حقيقي« من در 
»من كاذب« من حضور دارد، مثل حضور آينه در زير 

زنگارهايش. 

آيدينتبريزی
پدرمنبيماريقلبيدارد،اماچهارسالاستپشتسرهمپيادهروياربعينميرود.
اويكبارعملجراحيقلِببازانجامدادهوچندبارعملآنژيو،يكيدوبارهمبالن.
اينيعنياودرمحاسباتروزمرهمردمانروزگارمايكآدمازكارافتادهاست،اماپدر
بااينوضعيت،چهارسالاستكهبهزيارتموايشامامحسين)ع(ميرود.سالاول
مامقاومتميكرديمچونپدراصرارداردكهتنهابرودوكسيهمبااوهمراهينكند.
البتهماهمگرفتارزندگيهايخودمانهستيميادرستتربگويمترجيحميدهيم
خودرادرزندگيگرفتاربيابيم،اماحتياگرهمميخواستيمهمراهيكنيماودوست
داردتنهاباشد.اواينسفررابهيكسفردرونيهمتبديلكردهاست.سالهاياولما
نگرانبوديم،امادرعينحالميدانيمكهاگرپدربخواهدكاريانجامدهددرنهايت
كسيكهبايدكوتاهبيايدماهستيم.اماچرااووامثالاوكهكمنيستنداينگونهدلبسته
پيادهروياربعينهستند؟پيادهروياربعينبهيكقرارعاشقيتبديلشدهاستوما
حسميكنيماينپيادهرويواينزيارت،چقدرپدرراسبكونرمميكند.مثلكسي
كهقرارميگذاردتامحبوبومعش�وقخودراببيندووقتيدركناراوقرارميگيرد

انگاردنيارابهاودادهاندديگرچيزيازايندنيانميخواهد.

آغازبدونآزاديوانتخابمعناياصيلي
ندارد.كسيميتواندآغازداشتهباشدكه
عميقاًمتوجهآزاديدرونيوقدرتانتخاب
خودشود.انسانيكهاسيرعاداتوشرطي
شدگيهايبيشماردرونخوداستاصواً
احس�اسنميكندكهآزاداست.شايدبه
تعارفبگويدكهبلهمنحقانتخابدارم،
اماحقيقتًاخودراموجوديمجبوربداند

آغازمندردرونمناست،وقتيدوباره
بهآناصلدرونخودك�هزيرعادتها،
ناآگاهيه�اي و ش�دگيها ش�رطي
م�ناس�تدف�نش�ده،برميگ�ردم

محمدمهر
چنديپيشعب�ارتزيباييازدكت�رابراهيمي
ديناني،فيلسوفمعروفايرانيدر»ُدرسخن«كه
مجموعهايازجماتقصارايشاناستخواندم
كهبسياربرايمنش�يرينبود.جملهكوتاهاين
انديشمنداينگونهبود:»انسانبهحكماينكهآزاد
اس�تهرلحظهميتواندآغازيداشتهباشد«اما
پرسشايناستكهانسانچگونهميتواندآغاز
داشتهباش�د؟وچراآغازهاييكهماميخواهيم
شكلبدهيمبهسرعترنگوبويكهنگيبهخود
ميگيرند؟چرانميتوانيمآغ�ازكنيمومقدمات

يكآغازچيست؟
  

 وقتي از آغاز سخن مي گوييم درباره 
چه حرف مي زنيم؟

آغاز يعني چه؟ آغاز يعني رس��يدن به آن نقطه 
كه از آنجا ش��روع كرده ايم. مثًا مي گوييم آغاز 
سال، يعني يك مبدأيي بوده، ابتدايي بوده به نام 
آغاز سال، ما از آنجا شروع كرده ايم و اينك به ماه پنجم 
يا ششم يا هشتم سال رسيده ايم، آغاز سال يعني طبق 
تقويم روز اول سال، يكم فروردين هر سال را آغاز سال 
مي ناميم. يا مثًا اگر ساعت كاريمان هر روز هشت صبح 
شروع مي شود آن ساعت را آغاز روز كاريمان مي ناميم يا 
آغاز سال تحصيلي را اول مهر مي دانيم. روشن است كه 
همه اين آغازها، آغازهاي اعتباري و قراردادي هستند. 
همچنان ك��ه مثًا در برخ��ي از فرهنگ ها و كش��ورها 
مي بينيم كه في المثل آغاز س��ال نو در زمستان است يا 

آغاز سال تحصيلي در ايامي ديگر. 
پس وقتي درباره آغاز سخن مي گوييم درباره يك مبدأ 
حرف مي زنيم. حال پرس��ش اين اس��ت كه آغاز انسان 
كجاست؟ اگر تقويم و زمان را ماك و معيار قرار دهيم 
مي گوييم هر انس��اني از يك روز آغاز ش��ده است. مثًا 
من 40 سال پيش در فان روز آغاز شدم، شما 30 سال 
پيش در فان روز و فان ماه آغاز شديد. كودك من سه 
سال پيش آغاز شده است، اما آيا اين آغاز انسان است؟ 
اگر اينگونه باشد انس��ان يك آغاز بيشتر ندارد و آن هم 
روز تولد اوس��ت. پس اينكه يك انديش��مند مي گويد 
انسان هر لحظه مي تواند آغاز داش��ته باشد اين آغاز به 

چه معناست؟
اگر دقت كنيد ما وقتي از صبح بيدار مي شويم در متن 
هياهوي مسائل و چالش هايي كه يا واقعاً وجود دارند يا 
موهومي هستند قرار مي گيريم و به رنگ آنها درمي آييم. 
يعني به رنگ مسئله درمي آييم چنان كه انگار ما آفريده 
شده ايم به خاطر اينكه با آن مس��ئله درگير باشيم. اين 
آميختگي با مسائل آرام آرام ما را در سياه چاله قوي خود 
فرو مي بلعد و نهايتاً ما به رنگ آن مس��ئله درمي آييم و 
هويت ذهني مربوط به آن مسئله را هم پديد مي آوريم. 
من وقتي صب��ح از خانه بي��رون مي رفتم ح��ال خوبي 
داشتم. از ذهن روش��ن و ش��فافي برخوردار بودم و در 
پيوند صميمي با هر آنچ��ه دور و برم بود قرار داش��تم. 
مثًا نگاهي به درخ��ت جلوي خانه م��ان انداختم و در 
صميميتي مح��ض گفتم چه درخ��ت فوق العاده اي! يا 
وقتي كودكي در حال رفتن به مهدكودك به من لبخند 
زد جواب لبخند او را دادم و برايش شكلك درآوردم، يا 
بوي نان هاي نانوايي را خيلي خوب ح��س كردم، يا به 
آسمان نگاه كردم و از بازي ابر و آفتاب شگفت زده شدم. 
اين كيفيت ها در من بود. حاا بعد از چند ساعت وقتي 
ذهن من درگير يكسري از مسائل شده است يا عصر كه 
به خانه برمي گردم تحت تأثير مسائلي كه روي سر من 
ريخته شده، احساس مي كنم همه چيز بوي ماندگي و 
كهنگي به خود گرفته است. احساس مي كنم كه من با 
آن آسمان و ابر و آفتاب هيچ نسبتي ندارم، در حالي كه 
صبح درك و دريافت ديگري داش��تم. صب��ح من با آن 
كودك بافاصله رابطه برقرار كردم، در حالي كه اكنون 
از كنار چندين كودك گذشته ام، اما متوجه حضور آنها 
نشده ام. متوجه آن نس��يم مايمي كه روي صورت من 
مي وزد نشده ام، در حالي كه صبح كامًا در پيوند با اين 
عناصر قرار داشتم. حاا من مي خواهم دوباره به آن حال 
خوب برگردم. دوباره آغاز شوم. دوباره به آن صميميت 
و سادگي و ذهن شفاف برگردم. چه كار مي توانم انجام 

دهم كه دوباره آغاز شوم؟
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 حبس از 6 ماه تا يك سال 

برای تغییر غیرقانونی پاک
تغيير غيرقانوني و مخدوش كردن پاك خودرو و حتي موتورس��يكلت 
از جمله جرائمي است كه در سال هاي اخير به ويژه در شهرهاي بزرگ 
افزايش يافته اس��ت. بي شك همه ما مش��اهده كرده ايم اين پاك هاي 
ماش��يني را كه هنگام عبور از دوربين هاي زوج و فرد ب��ه انواع مختلف 
ترفندها مخدوش مي ش��ود و حتي بعضاً ديده ش��ده كه برخي افراد با 
دستكاري هاي حرفه اي اقدام به تغيير چند روزه پاك خودرو مي كنند. 
حاا سؤال اين است كه قانون به تخلف اين افراد رسيدگي مي كند و آيا 

اصًا مبحثي در اين زمينه در نظر گرفته شده است يا خير؟ 
پاسخ مثبت است. طبق ماده 720 قانون مجازات اسامي »هر كس ارقام 
و مشخصات پاك وسايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاورزي را تغيير 
دهد يا پاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق كند يا براي آن 
پاك تقلبي به كار برد يا چنين وسايلي را با اعام به تغيير يا تعويض پاك 
تقلبي مورد اس��تفاده قرار دهد و همچنين هر كس ب��ه نحوي از انحا در 
شماره شاسي، موتور يا پاك وسيله نقليه موتوري يا پاك هاي موتور و 
شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز 
از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج 

كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.«
بر اس��اس اين ماده، هر نوع تغيير ارقام و مشخصات پاك وسايل نقليه 
موتوري، الصاق پاك وس��يله نقليه موتوري ديگر، ب��ه كار بردن پاك 
تقلبي، تغيير شماره  شاسي، تغيير شماره موتور و تغيير پاك موتور بدون 
كسب مجوز قانوني جرم مي باشد و براي مرتكب آن مجازات شش ماه تا 

يك سال حبس تعيين شده است. 
اما موضوعي كه از س��وي برخي حقوقدان ها مطرح ش��ده اين است كه 
آيا مخدوش كردن پاك خودرو توس��ط افراد به هر منظور جرم اس��ت 

يا تخلف؟ 
اين افراد معتقد هستند وقتي سخن از قتل و صدمات غيرعمدي ناشي از 
تخلفات رانندگي مي شود، اين عنوان هاي مجرمانه جزو جرائم به معني 
خاص و واقعي كلمه به ش��مار مي رود ولي عنوان هاي��ي مانند رانندگي 
بدون پروانه يا تغيير و مخدوش كردن پاك وسيله نقليه به عنوان تخلف 
رانندگي شناخته ش��ده و تعريف قانوني پيدا مي كنند، نه جرم ناشي از 
تخلف رانندگي. اين قبيل از رفتارها از نظر ش��دت قابل مقايس��ه با قتل 
و صدمات بدني ناشي از رانندگي نيستند، بنابراين رفتاري مانند دست 
بردن در پاك خودرو را بايد جزو تخلفات صرف رانندگي محسوب كنيم 
نه جرائمي كه از رانندگي ناشي مي ش��ود. به عبارت ديگر، جاي عنوان 
مخدوش كردن پاك خودرو در قانون مجازات اسامي نيست و بايد در 
قوانين خاص راهنمايي و رانندگي پيش بيني شود. در واقع بايد گفت  ايراد 
قانون مجازات اسامي اين است كه بين جرائم ناشي از تخلفات رانندگي 
با تأكيد بر قتل ها و صدمات بدني غير عمدي ناشي از رانندگي و تخلفات 
صرف رانندگي مث��ل رانندگي بدون پروانه يا تخلف��ات مربوط به پاك 
خودرو تمايزي از نظر سياست جنايي و قانونگذاري كيفري قائل نشده و 

مرز ميان اين دو دسته عنوان هاي مجرمانه را ناديده گرفته است. 
به طور كلي بايد بين فردي كه براي مثال به منظور اس��تفاده از طرح زوج 
و فرد به وسيله ماژيك پاك اتومبيل خود را تغيير مي دهد با فردي كه به 
خريد و فروش پاك تقلبي به شكل باندي و شبكه اي عمل مي كند، تفاوت 
قائل شد، زيرا فردي كه با ساختن پاك تقلبي كسب و كار راه انداخته، يك 
بزهكار حرفه اي است و ما نمي توانيم چنين ش��خصي را با فردي كه براي 

مثال به دليل طرح زوج و فرد پاك را مخدوش مي كند، مقايسه كنيم. 

مهلت شكايت كیفري در مورد چك بامحل
براي شكايت كيفري دارنده  بايد ظرف شش ماه از تاريخ چك به بانك 
مراجعه نمايد، در غير اين صورت موضوع قابل تعقيب كيفري نيست 
و از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت هم شش ماه فرصت دارد كه 
شكايت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد، بديهي است چنانچه ظرف 
اين مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقيب 

كيفري نخواهد بود. 

مجازات تهديدكننده به قتل
طبق ماده 669 قانون مجازات اس��امي، هركس ديگري را به هر نحو 
به قتل يا ضررهاي نفسي و شرافتي يا مالي يا به افشاي سري نسبت به 
خود يا بستگان او تهديد كند، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا 
تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را كرده يا نكرده باشد، به مجازات شاق 

تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. 

تفاوت قصور با تقصیر در مباحث پزشكي 
قصور به معناي كوتاهي است يعني فردي وظايف قانوني خود را انجام 
ندهد. در قصور پزشكي نوعي غفلت وجود دارد و از روي سهو رخ مي دهد 
اما در تقصير پزشكي نوعي عمد نهفته است و اراده قبلي در آن دخيل 
اس��ت و ش��امل مصاديقي چون بي احتياطي، بي مبااتي و... است كه 
قانون آن را خطاي جزايي مي داند. بيشتر شكايات بيماران يا اطرافيان 
آنها از پزش��كان در خصوص »خطا در تش��خيص«، »بي احتياطي« و 
»بي  مبااتي در معالجه و درمان بيماران« يا »مراقبت هاي بعد از عمل 
جراحي« است. برابر قانون، تخلف هاي پزشكي شامل سهل انگاري در 
انجام وظيفه،رعايت نكردن موازين علمي، شرعي و قانوني،افشا كردن 
اسرار و نوع بيماري، انجام اعمال خاف شئون پزشكي، جذب بيمار از 

طريق تبليغات گمراه كننده و فريفتن بيمار است. 

 انتقال مال به ديگري 
به قصد فرار از اداي ِدين، حبس دارد

اگر فرِد مديون اموال خود را به قصد فرار از اداي ِدين به ديگري منتقل 
كند؛ به طوري كه باقيمانده مال كفاف ِدين را ندهد، اين عمل مستوجب 
حبس و جزاي نقدي خواهد بود. مطابق م��اده 22 قانون نحوه اجراي 
محكوميت هاي مالي، تمامي محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و 
زيان ناشي از جرم، رد مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي 

نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود. 
از طرف ديگر م��واد مختلفي از قوانين به بيان حك��م معامله صوري يا 
معامله با قصد فرار از اداي دين پرداخته اند. از همين رو ماده 2۱ قانون 
مذكور بيان داش��ته، انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون 
با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي ك��ه باقيمانده اموال براي پرداخت 
ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش 
يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي ش��ود و در 
صورتي كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد، در حكم 
شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، 
مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم 
به از محل آن استيفا خواهد شد. ماده 2۱۸ قانون مدني نيز حكم معامله 

صوري را كه باطل است، بيان داشته است. 

 جريمه ۳۰ هزارتوماني
 براي تعقیب كنندگان خودروهاي امدادي

قانونگذار براي پيش��گيري از چنين حوادثي اين رفتار در رانندگي را 
تخلف محس��وب كرده و مبلغ ۳0 هزار تومان جريمه براي رانندگان 

تعقيب كننده خودروهاي امدادي در نظر گرفته است. 

علي تقي نژاد* 

 رابطه حقوقي 
 ديوان عدالت اداري با شوراي نگهبان

هر ك��دام از نهادهاي حقوقي نظام جمهوري اس��امي اي��ران، داراي 
زيرساخت ها و امكانات ويژه جهت ايفاي نقش محوله در چارچوب قانون 
اساسي يا قانون عادي هستند و ارتباط آنها با يكديگر به واسطه وظايف و 
اختياراتشان، وسيع يا محدود يا حتي در حد صفر است. به عنوان مثال، 
رابطه حقوقي مابين مجلس و شوراي نگهبان،  به جهت تصويب مصوبات 
و بررسي آن بسيار مستمر،  سريع، گاهي اوقات فوري و فوق العاده است، 
اما برخي نهادها چنين رابطه اي با هم ندارند. شوراي نگهبان طبق قانون 
اساسي داراي وظايف مشخصي است كه برخي از آنها جزو وظايف اصلي 
آن نهاد محترم شمرده مي شود، برخي نيز وظايف فرعي تلقي مي گردد؛ 
اينكه فرعي گفته مي شود، بدين معنا نيست كه شورا در قبال آن تعهدي 
ندارد و ازم نيس��ت اقدامي انجام بدهد، بلكه درجه  اهميت و اولويت 
وظايف شورا، در سه وظيفه اصلي )نظارت شرعي و قانوني بر قوانين و 
مقررات، تفسير اصول قانون اساسي و نظارت بر انتخابات( ختم مي شود 
و مابقي وظايف،  بستگي به شرايط و اقتضاي زماني نظام حقوقي دارد، 
ازجمله: حضور و عضويت در برخي مراسم ها و شوراها، حضور در مراسم 
تحليف رئيس جمهور، حضور ضروري در مجلس ش��وراي اس��امي، 
عضويت در ش��وراي بازنگري قانون اساس��ي، عضويت يكي از فقها در 

شوراي موقت رهبري و... 
ازم اس��ت ابتدائاً با نگاه كلي به قانون اساسي متذكر شويم با توجه به 
محتوا و مفهوم اصل 4 قانون اساسي، اين اصل، به نوعي ماوراي اصول 
قانون اساسي شمرده مي شود كه مقرر مي دارد:»كليه قوانين و مقررات 
مدني، جزايي، مال��ي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياس��ي و 
غير اينها بايد بر اس��اس موازين اسامي باش��د. اين اصل بر اطاق يا 
عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و 
تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است.« لذا اواً مقررات 
دولتي از جمله اساسنامه هاي هيئت وزيران نيز بايد از لحاظ شرعي و 
قانون اساسي به ش��وراي نگهبان فرستاده ش��ود، ثانياً مصوباتي كه از 
لحاظ ش��رعي ايراد دارند، تنها فقهاي شورا صاحيت رسيدگي به آن 
را دارند و اغير. از آنجايي كه »هر كسي« مي تواند نسبت به مصوبات 
قوه  مجريه اظهارنظر كند، اگر چنانچه مشاهده كرد محتواي ماده اي 
يا تبصره اي با ش��رع مقدس مغايرت دارد، مي تواند جهت ابطال آن به 
ديوان عدالت اداري شكايت كند. جايگاه ديوان در قانون اساسي،  ذيل 
اصول ۱70 و ۱7۳ تعريف ش��ده و در هيچ يك از اصول مذكور، اشاره  
مستقيمي به رابطه ديوان با شوراي نگهبان نشده است، لذا بايد به قانون 

عادي رجوع كنيم. 
1- قانون تش�كيات و آيين دادرس�ي ديوان عدال�ت اداري، 

مصوب 1392/3/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام
تبصره 2 ماده ۸4 و م��اده ۸7 قانون مذكور به ترتي��ب مقرر مي دارد: 
»هرگاه مصوبه مورد ش��كايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي 
رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال 
مي شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي و هيئت هاي 
تخصصي ازم ااتباع اس��ت. م��اده ۸7- در صورتي ك��ه مصوبه اي به 
لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رس��يدگي مطرح باشد، موضوع 
جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود. نظر فقهاي شوراي 
نگهبان براي هيئت عمومي ازم ااتباع است.« مطابق اين مقرره قانونی 
اواً راجع به تش��خيص مغايرت مصوبات با موازين شرعي، ديوان هيچ 
صاحيتي در اين زمينه ندارد و جهت استعام شرعي، بايد به فقهاي 
شوراي نگهبان فرس��تاده ش��ود. ثانياً معناي ازم ااتباع دانستن اين 
است كه نظر فقهاي شورا، فصل الخطاب است و بايد براساس آن رأي 

صادر شود. 
2- آيين نامه چگونگي اداره جلس�ات هيئت عمومي و هيئت 

تخصصي، مصوب 1393/11/4 رئيس قوه قضائيه
رابطه حقوقي مابين شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري، در دو جا  از اين 
متن حقوقی محسوس است: بند »و« ماده )۱5( و ماده )۳۳(. بند »و« 
ماده )۱5( مقرر مي دارد: »در مواردي كه در جريان رسيدگي به موضوع 
در هيئت تخصصي، اعام مغايرت مصوبه با شرع نيز واصل شود، مراتب 
ابتدا به رئيس ديوان منعكس مي شود تا مراتب مغايرت يا عدم مغايرت 
مصوبه موضوع درخواست ابطال با شرع، از شوراي نگهبان استعام شود. 
پس از وصول نظريه شوراي نگهبان، پرونده به هيئت تخصصي مربوط 
اعاده و ارجاع مي شود تا حسب مورد اتخاذ تصميم ازم به عمل  آيد.« با 
خيلي مسامحه مي توان اين بند را پذيرفت، با اين توضيح كه تنها شش 
نفر فقيه شوراي نگهبان  بايد نظرشان را راجع به مغايرت يا عدم مغايرت 
مصوبه با شرع مقدس اعام نمايند، ولي اينجا »نظريه شوراي نگهبان« 
ذكر شده است، اما در ماده )۳۳( به درس��تي به اين امر اشاره شده:»در 
مواردي كه درخواس��ت ابطال مصوبه اي در هيئت تخصصي به لحاظ 
مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرار گرفته و هيئت تخصصي نيز به استناد 
نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول 

اعتراض موضوع بند »ب« ماده )۸4( قانون نخواهد بود.«
*پژوهشگر پژوهشكده شوراي نگهبان 

»اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني و مردان 
خارجي« اين خبري بود كه هفته گذشته توسط 
يكي از اعضاي هيئت دولت در سطح رسانه ها 
مطرح شد؛ ايحه اي كه توسط دولت ارائه شد تا 
به واسطه آن به اصطاح گره كور تابعيت تا حدي 
باز شود؛ تاش مثبتي كه البته پيش از اين نيز 
توسط نمايندگان ملت در مجلس طي دوره هاي 
مختلف گام هايي براي آن برداشته شده بود اما 
هر بار از مجلسي به مجلس ديگر منتقل مي شد 
بي آنكه نتيجه اي داش�ته باش�د، دليل آن هم 
عدم اتفاق نظر اهل حقوق در اينباره بود، حتي 
آخرين بار طرح مصوب مجلسي ها در سال 91 به 
دليل مغايرت با اصل 75 قانون اساسي )بار مالي 
حاصل از اجراي طرح( توسط شوراي نگهبان رد 
شد. هر چند بايد گفت اين ايحه گامي مثبت 
براي رفع دغدغه هزاران مادر ايراني اس�ت اما 
همچنان برخي نقدهايي را در اين زمينه مطرح 
مي س�ازند. برخي حقوقي هاي مجلس چندان 
اميدي به ثمر رسيدن اين ايحه ندارند و معتقد 
هستند اين قانون موارد امنيتي چون تابعيت 
مضاعف را به دنبال دارد اما در مقابل هس�تند 
كس�اني كه مي گويند تابعيت اي�ن افراد ذاتي 
نبوده و اكتسابي محس�وب مي شود كه همين 
تابعي�ت اكتس�ابي داراي محدوديت اس�ت و 
موارد امنيتي به دنبال آن وجود نخواهد داشت. 
يكي از موضوعات مهمي كه هم��واره بحث هاي 
فراواني را با خود به همراه داش��ته وضعيت صدور 
شناس��نامه براي افرادي اس��ت كه از مادر ايراني 

و پدر خارجي متولد مي ش��وند. آم��ار جالبي هم 
در اين زمينه به دس��ت آمده كه ب��ر مي گردد به 
آمار گيري س��ال گذش��ته وزارت رفاه از زناني كه 
ازدواج فراملي داش��تند. به گفت��ه احمد ميدري، 
معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه حدود ۱4 هزار و 
6۱۸ كد ملي از س��وي زنان ارسال شد و بر اساس 
اين خوداظهاري آنها 49 هزار و 96 فرزند داشتند 
كه فاقد شناس��نامه بودند. اين درحالي بود كه در 
سرشماري وزارت كشور، عدد به دست آمده رقمي 
كمتر از 7 هزار نفر را نش��ان مي داد. اين مسئله به 
كنار كه همين خوداظهاري صرف��اً در برگيرنده 
مادراني است كه در جريان ارسال پيامك وزارت 
رفاه قرار گرفتند،يعني بي شك اين آمار بيشتر از 
اين هم خواهد بود. اما چه كساني مي توانند تابعيت 

ايران را دريافت كنند؟
  قانون تابعيت در ايران 

مطابق بند 2 ماده 976 قانون مدني ايران »كساني 
كه پدر آنها ايراني اس��ت اعم از اينك��ه در ايران يا 
درخارجه متولد ش��ده باش��ند، ايراني محس��وب 
مي شوند«. براساس اين بند كسي كه پدرش ايراني 
است، ايراني مي ماند. )در هر كجا از كره خاكي كه 
به دنيا بياي��د( به عبارتي ديگر حق��وق بين الملل 
خصوصي ايران اعطاي تابعيت از طريق سيس��تم 
خون را به واسطه مادر نمي پذيرد. اين يعني طفل 
متولد ش��ده از پدرخارجي و م��ادر ايراني، ايراني 
محسوب نمي شود اما تا زماني كه فرد به سن ۱۸ 
سالگي نرس��يده مي تواند با همان گواهي تولد از 
مزاياي تحصيل و اشتغال استفاده كند،يعني گواهي 

وادت براي اين افراد شناسنامه محسوب مي شود. 
سال هاست كه هم دولت و هم مجلس تاش هايي 
در اين زمينه داشته اند تا بتوانند موضوع تابعيت 
به فرزندان مادران ايراني را حل كنند اما هر بار به 
بن بست خورده اس��ت و در آخرين مرحله هم در 
سال 9۱ به دليل مغايرت با اصل 75 قانون اساسي 

توسط شوراي نگهبان رد شد. 
  ايحه جديد دولت 

اكنون س��ال ها از مطرح ش��دن موض��وع اعطاي 
تابعيت ب��ه فرزندان اين زنان مي گ��ذرد و مجدداً 
پيش نويس ايحه قانوني »تعيين تكليف تابعيت 
فرزندان حاص��ل از ازدواج زنان ايران��ي با مردان 
خارجي« مطرح شده است. براساس اين ايحه كه 
در هيئت دولت تصويب شده است، فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ايراني با م��ردان خارجي مي توانند 
به تقاض��اي مادر ايران��ي خود به تابعي��ت ايراني 
درآيند. همچنين طبق آنچه اعضاي هيئت دولت 
گفته اند» به فرزندان حاصل از ازدواج هاي فراملي 
در خاك ايران تابعيت داده شود و حتي آنهايي كه 
متولد ايران نيستند به شرط اينكه بتوانند به زبان 
فارس��ي تكلم كنند، تابعيت ايران داده شود.« به 
گفته محمد شريعتمداري، وزير تعاون كار و رفاه 
اجتماعي تصويب اين ايحه اقدامي با اهميت براي 
برخورداري اين كودكان از حقوق اجتماعي، حق 
اقامت پايدار آنها، رفع تبعي��ض بين اين كودكان 
و س��ايرين، افزايش علق��ه اين افراد و س��رزمين 
مادري اس��ت. اين كودكان معمواً در شرايط فقر 
به سر مي برند، داراي مشكات معيشتي هستند 

و در معرض انواع آسيب هاي اجتماعي قرار دارند. 
تصويب اين ايح��ه زمينه اي مناس��ب را فراهم 
خواهد كرد كه با همكاري و انسجام دستگاه هاي 
مس��ئول و همراهي فعاان مدني و سازمان هاي 
مردم نهاد، وضعيت اين گروه از كودكان سرزمين 
ما بهتر شود.  حاا قرار است، اين مصوبه به صورت 
ايحه براي اصاح قانون فعلي ب��ه مجلس برود. 
ملك شاهي، رئيس كميس��يون حقوقي و قضايي 
مجلس از اولويت دار بودن بررسي اين ايحه خبر 
داده است. بايد ديد نظرات حقوقي هاي مجلس در 

اينباره چيست؟!
  معضل تابعيت مضاعف 

محمدعلي پورمختار از اعضاي كميسيون حقوقي 
مجلس شوراي اسامي درباره ايحه مطرح شده 
توس��ط دولت به »جوان« مي گويد: مش��ابه اين 
موضوع بارها در مجلس مطرح ش��ده است اما به 
دليل نقدهاي موجود اتفاق نظري حاصل نمي شود 
و اقبالي در اينباره وجود ندارد. پورمختار به معضل 
تابعيت مضاعف اشاره كرده و توضيح مي دهد:در 
بس��ياري موارد احتمال اين مي رود كه فرد بعد از 
مدتي كشور را ترك كند و درمقابل ترك تابعيت 
نكند و همي��ن باعث تابعيت مضاعف مي ش��ود؛ 
موضوعي كه خ��ود يك معضل اس��ت و مي تواند 
مشكات امنيتي را به دنبال داشته باشد؛ چه بسا 
كه افراد با كارت با اقامت موقت چنين مش��كلي 

نداشته باشند. 
  تابعيت اكتسابي متقاضيان 

محمد دهقان نقندر ديگر عضو كميسيون حقوقي 
و قضايي مجلس شوراي اسامي از جمله افرادي 
اس��ت كه مي گويد از مجلس هفتم پيگير چنين 
خواس��ته بحقي براي فرزندان مادران ايراني بوده 
اس��ت. وي در اينباره به »جوان« مي گويد: طبق 
آنچه از محتواي ايحه بر مي آيد فرزندان مادران 
ايراني و پ��دران خارجي تا قبل از ۱۸ س��الگي به 
درخواست مادر مي توانند به تابعيت ايران در آيند 
و بعد از ۱۸ س��الگي نيز در صورتي كه مادر تقاضا 
نكرده باشد و اينها هنوز شناسنامه ايران نداشته 
باشند، با تقاضاي خود به تابعيت ايران در مي آيند.  
وي حتي در پاسخ به موضوع تابعيت مضاعف هم 
اش��اره مي كند و با ادله حقوقي توضيح مي دهد: 
تابعيت اين افراد »ذاتي« نيس��ت و »اكتس��ابي« 
محسوب مي ش��ود، چراكه به تقاضاي مادر يا به 
تقاضاي فرد به تابعيت در مي آيند. همين تابعيت 
اكتس��ابي داراي يكس��ري محدوديت است، لذا 
نگراني هاي رايج در مورد اتباع ايراني براي دريافت 
تابعيت مضاعف وجود نخواهد داش��ت. همچنين 
با توجه به ايحه ارائه شده از س��وي دولت موارد 
امنيتي و بار مالي مطرح ش��ده از س��وي شوراي 
نگهبان نيز منتفي مي شود.  اكنون بايد ديد بعد از 
سال ها با اصاح قانون تابعيت، معضل باتكليفي 
تابعيتي به خاطر مادر ايران��ي و پدر خارجي رفع 
خواهد شد و مجلسي ها خواهند توانست دغدغه 

هزاران مادر ايراني را مرتفع سازند؟!

نقدي حقوقي بر پويش هاي اجتماعي »چهارشنبه هاي سفيد« و »دوربين ما اسلحه ما« از سوي مسيح علي نژاد
پويش ضد اخاق، ضد حقوق است

گامي دوباره براي اصاح يك قانون
حل »باتكليفي تابعيتي« فرزندان مادر ايراني و پدر خارجي بار ديگر در مسير خانه ملت قرار گرفت

آزادي پوشش يكي از آزادي هايي است كه رابطه  
آن با مسئله  حجاب در اسام بحثي مفصل است و 
توجيهات خاص خود را دارد اما ترويج بدحجابي 
و تشويق به بدحجابي به نوعي با آزادي پوشش 
بيگانه است و در هيچ نظام حقوقي اي در دنيا از 
پويشي كه اخاقي نيست، حمايت نمي شود؛ چه 
آنكه تمامي نظام هاي حقوق��ي در دنيا هر چند 
نظامي اخاقي يا ديني- مذهبي نباش��ند، خود 
را مكلف به مراعات و حماي��ت از اخاق جامعه 
مي دانند. در بن��د )2( ماده )۱0( كنوانس��يون 
اروپايي حقوق بش��ر نيز يكي از محدوديت هاي 
مهم آزادي ه��ا بحث »اخاقيات مردم« اس��ت. 
بر هيچ كس پوشيده نيست كه بدحجابي ها در 
ايران ريشه در آزادي پوش��ش ندارد بلكه ريشه 
در تروي��ج بي عفت��ي و تبديل ك��ردن بانوان به 
كااهاي جنس��ي دارد. تغيير توج��ه مردان در 
دهه  90 نس��بت به زنان و نگاه جنسي به زنان و 
آمار خيانت و تجاوزهاي جنسي به نيكي روايتگر 
آن است كه هر چند آزادي پوشش بايد در جامعه 
رعايت شود، اما اينكه دختران ايراني و زنان ايراني 
تشويق شوند تا پوششي تحريك آميز و پوششي 
كه مناسب حضور در خيابان نيست داشته باشند، 
به هيچ وجه نمي تواند پويشي اجتماعي يا امري 
اخاقي تلقي گ��ردد. در كش��ورهايي همچون 
انگلس��تان و اياات متحده  امريكا و بسياري از 
كشورهاي اروپايي پوشش زنان بسيار از پوشش 
برخي زنان ايراني مناس��ب تر اس��ت و هر چند 
الزامي به پوشيدن موي س��ر وجود ندارد اما در 
عين حال، پوشش عموم جامعه اينطور نيست كه 
بخش زيادي از زنان جامعه با پوششي در جامعه 
حاضر شوند كه پوششي تحريك آميز است. فارغ 
از پويش اجتماعي »چهارشنبه هاي سفيد«، به 

پويش »دوربين ما اسلحه ما« رسيديم. 
در اين پويش كه به نوعي چالش و درگيري هاي 
اجتماعي ميان اقشار جامعه را افزايش مي دهد، 
دختران مكلف هستند تا از كس��اني كه به آنها 
تذكر مي دهند، فيلم بگيرند و اين فيلم را منتشر 

كنن��د. در اين مطلب، مي خواهي��م به اين نكته 
اشاره كنيم كه آيا اقدامات خانم مسيح علي نژاد 
و اش��خاص همراه با اين پويش ها كاري قانوني 

است يا خير؟ 
در خصوص اشخاصي كه صوت يا تصوير يا فيلم 
ديگري را ب��دون رضايت وي انتش��ار مي دهند 
به نظر مي رس��د كه نظام حقوقي م��ا در فصل 
جرائم رايانه اي ذيل بخش پنجم قانون مجازات 
اس��امي )تعزيرات( تدابيري را انديشيده است 
كه هر چند كافي نيس��ت ليكن قابليت انتساب 
به انتشاردهندگان فيلم يا صوت و تصوير بدون 
رضاي��ت ش��خص را دارد. م��اده )745( قانون 
مجازات اس��امي مقرر كرده اس��ت هر كس به 
وسيله  س��امانه هاي رايانه اي يا مخابراتي صوت 
يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار 
ديگري را بدون رضايت او ج��ز در موارد قانوني 
منتش��ر كند يا در دس��ترس ديگران قرار دهد، 
به نحوي كه منجر به ض��رر يا عرفاً موجب هتك 
حيثيت او ش��ود، به حبس از 9۱ روز تا دو سال 
يا جزاي نقدي از 5 ميلي��ون ريال تا 40 ميليون 

ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. در اين 
ماده قانوني توجه به انتش��ار ص��وت يا تصوير يا 
فيلم خصوصي يا خانوادگي اشخاص شده است 
كه در صورتي كه بدون رضايت آنها منتشر شود 
به نحوي كه موجب ضرر شخص گردد يا موجب 
هتك حيثيت شخص شود، مجازات شخصي كه 
اين انتشار را انجام داده است حبس از 9۱ روز تا 
دو سال يا جزاي نقدي يا هر دو مجازات است كه 

به تشخيص قاضي بستگي دارد. 
به نظر مي رسد انتش��ار فيلم ها و تصاوير تحت 
عنوان پويش دوربين ما اس��لحه م��ا، ذيل اين 
عنوان مي گنجد و بنابراين مي توان خود خانم 
مس��يح علي نژاد و عاقه مندان به اين پويش ها 
را تحت اي��ن عن��وان پيگيري ك��رد؛ چه آنكه 
اش��خاصي كه اقدام به تذكر مي كنند، رضايتي 
به انتشار فيلم و تصوير خود ندارند و همچنين 
با توجه به انتشار گسترده  اين فيلم ها و تصاوير 
مي توان صدق عنوان ضرر را تصديق كرد. البته 
اشاره  مختصري مي كنم كه به نظر مي رسد اين 
ماده داراي اشكال است و شايسته بود قانونگذار 

انتشار فيلم و تصوير ش��خص را بدون رضايت 
جرم انگاري مي كرد، به اي��ن جهت كه با توجه 
به گس��ترش ش��بكه هاي مجازي ممكن است 
بس��ياري از اش��خاص تمايلي به انتشار تصوير 
خود نداشته باش��ند و لزوم احراز ضرر ازم به 
نظر نمي رسد، هر چند  رفتن آبروي يك شخص 
و ُشهره ش��دن او مي تواند مصداق ضرر معنوي 

تلقي گردد. 
گذشته از مسئله  انتشار تصاوير، مسئله  ديگري 
كه به لحاظ حقوقي قابليت پيگيري دارد، بحث 
معاونت در جرمي اس��ت كه در قانون مجازات 
اسامي پيش بيني شده است. ماده )6۳۸( قانون 
مجازات اسامي تشكيل دهنده جرم عدم رعايت 
حجاب شرعي است. به موجب اين ماده هر كس 
علناً در انظ��ار عمومي و معاب��ر تظاهر به عمل 
حرامي نمايد، عاوه ب��ر كيفر عمل به حبس از 
)۱0( روز تا دو ماه يا تا )74( ضربه شاق محكوم 
مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي ش��ود 
كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست ولي عفت 
عمومي را جريحه دار مي نمايد، فقط به حبس 
از )۱0( روز ت��ا دو ماه يا تا )74( ضربه ش��اق 
محكوم خواهد شد. تبصره اين ماده مقرر كرده 
اس��ت زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و 
انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از )۱0( روز 
تا دو ماه يا از )50( هزار تا 500 هزار ريال جزاي 
نقدي محكوم خواهند شد. خانم مسيح علي نژاد 
اقدام به تحريك ، تش��ويق و ترغيب به ارتكاب 
جرم مي نمايند و به نظر مي رس��د اين مس��ئله 
تحت قالب معاونت در جرائ��م قابليت پيگيري 

و انتساب دارد. 
فارغ از اين مس��ائل به نظر مي رسد پويش هاي 
اجتماعي بايد پويش هايي باش��ند كه در جهت 
پيش��رفت امور باش��ند و پويش هايي كه عمًا 
منجر به درگيري و چالش و به اختاف انداختن 
ميان اقشار جامعه مي شوند، نمي توانند به لحاظ 

حقوقی پويش هاي مورد حمايتي باشند. 
*مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقي

محمد مهاجري*
  نکته حقوقی

ماشيني را كه براي تعمير به نمايندگي برده شده است،  
اگرنمايندگي به آن صدمه بزند، چه بايد كرد؟

حسب ميزان خسارت وارده مي توان به مرجع قضايي صالح )شوراي 
حل اختاف يا دادگاه( مراجعه و مطالبه خس��ارت كرد. اگر خسارت 
وارده تا 20 ميليون تومان باشد  بايد به شوراي حل اختاف محل اقامت 
خوانده مراجعه كرد. مطالبه خس��ارت بيش از اين مبلغ در صاحيت 
دادگاه است كه دادخواست آن بايد از طريق دفاتر خدمات قضايي به 

ثبت برسد. 
آيا ش�اكي و مدع�ي خصوص�ي مطابق قان�ون آيين 

دادرسي مفهومي يكسان دارند؟
خير. شاكي كس��ي اس��ت كه تعقيب دعوی را مي خواهد، اما مدعي 
خصوصي كسي است كه ضرر و زيان ناشي از جرم را مطالبه مي كند. 

آيا اعام مفق�ودي چك به دروغ، ب�راي جلوگيري از 
پرداخت آن مجازات دارد؟

مطابق ماده ۱4 قانون صدور چك، دارنده چك مي تواند عليه كس��ي 
كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خاف ادعايي كه 
موجب عدم پرداخت شده است ثابت گردد دس��تور دهنده عاوه بر 
مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت تمامي خسارات وارده 
به دارنده چك محكوم خواهد شد. ماده 7 قانون صدور چك نيز بيان 
مي نمايد هر كس مرتكب بزه صدور چك بامحل گردد به شرح ذيل 

محكوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ۱0 ميليون ريال باشد 

به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد. 
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ۱0 ميليون ريال تا50 ميليون 

ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد. 
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از50  ميليون ريال بيشتر باشد به 
حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت 
دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادركننده چك اقدام به 
صدور چك هاي بامحل كرده باش��د، مجموع مبالغ مندرج در متون 

چك ها ماك عمل خواهد بود. 
در هر حال  بايد با انجام اقدامات درست و بجا ضمن وارد نمودن ايرادات 
موجه در خصوص اينكه پرداخت پول منوط به دريافت خدمات مورد 

نظر بوده است در مرجع صالح اقدام نمود. 

نیره ساری
  گزارش  یک
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بلا توجله بله فراخلوان رهبلر انقلاب اسلامي 
مبني بلر بررسلي و تحليلل پيش نويلس الگوي 
اسلامي- ايراني پيش رفلت؛ روزنامله جوان در 
سلسلله يادداشلت هايي بله تبييلن ايلن الگو و 
مفاهيلم و واژگان منلدرج در آن پرداخته اسلت. 
همان گونه که در الگوي اباغ شده مشخص است؛ سه 
حوزه مباني، ارزش ها و راهبردها در اين الگو مورد بحث 
قرار گرفته است که قس��مت مباني، خود در عناويني 
چون خداشناس��ي، جهان شناس��ي، انسان شناسي، 

دين شناسي و... تقسيم شده است. 
اگر به پيش نويس الگوي اسامي- ايراني پيشرفت در 
بخش مباني جهان ش��ناختي آن نظر بيفکنيم، چهار 

محور اساسي ذکر شده است که عبارتند از:
۱- جهان با عوالم غيب و شهودش، سرشت توحيدي 
دارد و مرات��ب روحاني، مادي، دني��وي و اخروي اش، 
پيوس��ته در مس��ير تکامل و تعالي به س��وي خداوند 

است. 
۲- نظام علّي- معلولي بر جهان حاکم اس��ت. جهان 
مادي در طول عالم ماوراس��ت و عوام��ل مؤثر در آن 

منحصر به علل مادي و طبيعي نيست. 
۳- جهان محل عمل و آزمايش و بستر تکامل و تعالي 
يا س��قوط معنوي اختياري انسان اس��ت و بر اساس 
س��نت هاي الهي به کردارهاي آدميان واکنش نشان 

مي دهد. 
۴- خداون��د جه��ان م��ادي را در خدمت انس��ان که 
امانتدار و آبادکننده آن است، قرار داده که در صورت 
بهره برداري کارآمد و عادان��ه، تأمين کننده نيازهاي 

او است. 
از ميان چهار بند فوق مباني نظري و ريش��ه فلسفي- 
اسامي تفکر مدنظر انقاب اسامي و الگوي نامبرده 
در دو حوزه نخس��ت بررس��ي و به آن پرداخته شده و 
دو بند ديگر در يادداش��تي ديگر مورد بررس��ي قرار 

مي گيرد. 
  اعتقاد به غيب و شهود؛ مرز ميان کفر و دين

ش��ايد مهم ترين وجه تماي��ز ميان هستي شناس��ي 
توحيدي و س��اير نگاه ها، اعتقادي اس��ت که در اين 
جهان بيني به ماوراي ماديات و اصطاحاً غيب وجود 
دارد. در بررس��ي واژگان قرآن��ي، »غي��ب« در مقابل 
»ش��هادت« قرار دارد و به معني ام��ري فراتر از عالم 
احساس و ماده است که با حواس فيزيکي قابل درک 
نيست و ادراک آن نيازمند ابزارهايي غير حسي است. 
عامه طباطبايي در تفسير الميزان در بررسي واژه غيب 
در قرآن مي نويسد: »غيب و شهادت دو معناي نسبي 
هستند؛ يعني يک ش��ئ واحد ممکن است نسبت به 
چيزي غيب و نسبت به چيز ديگري شهادت باشد. اين 
بدان سبب است که موجودات، خالي از حدود نيستند 

و از حدود خود جدا و منف��ک نمي گردند،بنابراين هر 
چيزي که داخل در حدود و احاطه چيز ديگري باشد، 
براي او شهادت اس��ت چون مشهود ادراک آن است و 
اگر خارج از حّد او باشد براي او غيب خواهد بود؛ زيرا 

مشهود ادراک او نيست.« 
همچنين حضرت آيت اه جوادي آملي در تفسير آيه 
»يؤمنون بالغيب« که همان ابتداي سوره بقره مشخص 
مي کند کتاب قرآن تنها براي کساني قابل بهره برداري 
اس��ت که ايمان به غيب دارند. ضمن تش��ريح مفهوم 
غيب بر اين موضوع تأکيد مي نمايد که اگر کس��ي به 
اصول کلّي دين که غيب است، مؤمن و معتقد نباشد، 
کافر است؛ خواه اصًا غيبي را قبول نداشته باشد، مثل 
ماديين يا غيِب في  الجمله را قبول دارند و نه بالجمله 

را مثل مشرکين. 
پس در ن��وع نگاه هستي شناس��انه اولي��ن مردي که 
ميانه موحدان و غيرموحدان ايجاد مي شود، ايمان به 

حقايقي ما براي عالم مادي است؛ چراکه ماديون غيب 
را انکار نموده و خصوصاً در مکاتبي که در عصر حاضر 
به عنوان مادي گرايي و ماترياليس��م مي شناسد تنها 
تأکيد و تکيه بر ابزارهاي حسي بوده و و خارج کردن 
هر آنچه غير محسوس اس��ت از دايره هستي و وجود 
پذيرفته شده اس��ت. طبيعتاً هر آن کس که به جهاني 
فراتر از محسوس��ات اعتقاد ندارد، قاعدت��اً ابزارهاي 
شناخت غير از حواس ادراکي موجود را نيز به منظور 

کشف حقايق و توضيح چيستي عالم انکار مي نمايد. 
اما در تفکر اسامي و قرآني عقل و قلب دو ابزار مهم در 
اختيار انسان هستند که به وسيله آنها مي تواند غيب را 

درک نمايد و به حقيقت آن پي ببرد. 
درس��ت همين نقطه بود که در تفکر مدرن انش��قاق 
شناختي نسبت به هستي شناسي پيش از مدرن و پس 
از آن ايجاد نمود. قبل از اس��تياي مدرنيته در غرب 
اعتقاد به غيب نيز در ميان اروپايي��ان امري پذيرفته 
بود و مخالفان آن در اقليت بودند. کما اينکه در يونان 
باستان غالباً پيروان مکاتب عقلي و برهاني دست باا 
را داش��تند و مادي گرايان اقليت به حساب مي آمدند 
و اين مس��ئله در دوره هاي بعدي غرب تا قرون وسطا 
نيز ادامه داشت. اما نوع نگاه مدرن تمام آنچه فراتر از 
عالم محسوس و قابل ادراک با ابزارهاي پوزيتيويستي 
بود را در دايره خرافات و افسانه ها جاي داد يا حداکثر 
آن را مقواتي غير قابل ش��ناخت دانس��ت که تاش 
براي ش��ناخت آنها بيهوده بوده و نسبتي با پيشرفت 

جامعه ندارد. 
توجه دادن الگوي اسامي- ايراني پيشرفت به موضوع 
غيب به عنوان محور و نخستين کليدواژه مفهومي ذيل 
هستي شناسي انقاب اسامي برگرفته از همين آيات 
قرآن است؛ در واقع در اين نوع نگاه، محوريت با انسان 
متقي است و قرآن شرط تقوا را ايمان به غيب مي شمرد 
که با ابزار شناخت مختص خود که عقل و قلب است - 

نه حس و تجربه- قابل دستيابي است. 
  مصاديق غيب

گرچه شيعه معتقد است مقدرات اصلي هستي به طور 
کلي در عالم غيب رقم مي خورد اما به طور خاص و از 
ميان مقوات غيبي يا غيرمش��هود؛ قرآن کريم چند 
مورد را به کرات و به عنوان مباني اعتقادي تشيع مورد 
تأکيد قرار داده اس��ت. بااترين وج��ودي که در اين 
ميان به آن توجه داده شده است وجود خداوند متعال 
است که گرچه با ابزار محسوس و مستقيم قابل رؤيت 
نيست و فراتر از ادراک حسي بشري است؛ لکن آنچنان 
حضور مسلمي در چارچوب تفکر اسامي در زندگي 
انسان دارد که امام حس��ين)ع( در دعاي عرفه چنين 
مي فرمايد: »هي��چ وقت تو غيب نب��وده اي تا نيازمند 

دليلي باشي تا بر وجودت دالت نمايد.«

وحي، دومين مصداق غيب است که در چارچوب هستي 
ش��ناختي اس��ام قرار دارد. گرچه از ابتدا و نيز برخي 
متأخران اسامي در خصوص ماهيت وحي به عنوان يک 
حقيقت غيبي از ناحيه خداوند متعال تشکيک نموده 
و آن را در سطح يک »تجربه بشري« تنزل داده اند اما 
همانطور که گفته شد در نظام بينش اسامي انکار وحي 

به منزله انکار غيب و مصداق کفر است. 
ديگ��ر وجودي ک��ه به رغ��م حض��ور، داراي غيبت و 
ش��ناختش نيازمند ابزار عقل و ش��هود اس��ت وجود 
بزرگوار حض��رت صاحب اامر )ع��ج اه تعالي فرجه( 
است. کما اينکه در روايتي از امام صادق )ع( ايمان به 
قيام حضرت امام عصر )ع��ج اه( از مصاديق ايمان به 

غيب شناسانده شده است. 
 ايمان به مائک��ه الهي؛ عقاب و ثواب ني��ز در قرآن و 
س��نت از جمله مصاديق مهم ايمان به غيب برشمرده 

شده اند. 
در نهايت ايمان به قيامت و حقيقت بهش��ت و جهنم 
نيز از مصاديق مهم ايمان به غيب شناخته شده است 
و حتي ذيل همان آيات نخس��ت سوره بقره در تبيين 
ايمان به غيب امام باقر )ع( چنين تفسير مي نمايند که 
»)مؤمنان کساني هس��تند که( تصديق مي کنند روز 

حشر و نشر را و وعده و وعيد را.«
همچني��ن در برخي رواي��ات ايمان به رجع��ت نيز از 

مصاديق ايمان به غيب شمرده شده است. 
  جهان پيوسته در تکامل مستمر است

اگر بخواهيم از چهار اصل اساسي در فلسفه صدرايي 
نام ببريم، مي تواني��م به »اصالت وج��ود« ، »وحدت 
تش��کيکي وجود«، »حرک��ت جوهري« و »اش��تداد 
وجود« اشاره کرد. اين چهار اصل، منظومه و چارچوب 
معرفتي ماصدرا را تشکيل مي دهد و منطق ويژه اي 
در شيوه استدالي حکمت متعاليه ايجاد کرده است. 
سه اصل نخست در اين فلس��فه در واقع مقدمه فصل 

چهارم هستند. 
در حرکت جوهري ماصدرا طبيعت عين سيان بوده 
و »حرکت« ، ذاتي آن اس��ت. ماصدرا بر اين اعتقاد 
است که سيال بودن طبيعت مستمر و اشتدادي است. 
در واقع عالم طبيعت يک امر واحد مستمر است که از 
خوِد فروتر به خوِد برتر مي رسد مانند بالغ شدن کودک 
و به نو جواني و کمال رسيدن. در اثر حرکت اشتدادي 
عناصر، گياهان پديدار مي شوند و در اثر تکامل حيوان، 
انسان پديدار مي شود. انواع يا مراحل مختلف طبيعت، 
بلوغ هاي متعدد يک وجود اس��ت و همانگونه که کل 
طبيعت بلوغ هاي مختلف دارد، ماصدرا براي انسان 
هم سه نوع بلوغ جسماني، عقلي و معنوي قائل است. 

اعتقاد به چني��ن حرکت مس��تمري البت��ه پيش از 
ماصدرا نيز در نظرات فيلس��وفاني چون اخوان الصفا 

ضلرورت بحلث عليلت آنجا مشلهود 
مي گردد که از پربسامدترين موضوعات 
کام و فلسفه اسلامي در ادوار مختلف 
بوده است. اصل عليت با بسياري ديگر از 
اصول بنيادين فکري پيوند خورده است
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به طور کلي وظايفي برعهده ماست؛ هم ما به عنوان دولت 
و حکومت، هم ما به عنوان يک فرد مسلمان اما اين وظايف 
يک مبناي فکري دارد. خصوصيت تفّکر اسامي و مکتب 
اسامي و ديني اين است. اگر از اين بحث مي کنيم که بايد 
آزادي باشد يا انتخاب و اختيار در جامعه براي مردم وجود 
داشته باشد يا هر يک از سياست هاي عمومي و کلّي را مورد 
بحث قرار مي دهيم، براي هر کدام از اينها مبنايي وجود دارد. 
اگر از ما بپرسند چرا مردم بايد حق رأي داشته باشند، يک 

استدال فکري و منطقي پش��ت سرش وجود دارد؛ معلوم 
است چرا. همه آنچه در زمينه برنامه ريزي ها، خطوط اصلي 
برنامه ها را تشکيل مي دهد، يک سر اين برنامه هاي اصلي 
وصل است به آبشخور انديشه اسامي، جهان بيني اسامي، 
تلّقي و برداشت اسامي که اين ايمان ماست، اعتقاد ماست، 
دين ماست؛ بر اساس آن برداشت و آن تلّقي است که وظايف 
خودمان را مش��ّخص مي کنيم و مي خواهيم به آنها عمل 
کنيم. آن مبناي فکري چيست؟ به طور کوتاه و خاصه از 

اينجا بايد شروع کنيم و ببينيم که آن خطوط اصلِى تلّقي 
و بينش اس��ام از کائنات، از عالم و از انسان چيست. البته 
اين مخصوص اسام هم نيس��ت. همه اديان - اگر تحريف 
نشده باش��ند - در مبناي صحيح و ريش��ه اصلِى خودشان 
همين بينش را دارند. اساِم سالم و دست نخورده و مّتکي 
به منابع متقن، در اختيار ماست. بقيه اديان ممکن است اين 

خصوصيات را نداشته باشند. 
بيانات در ديدار کارگزاران نظام 79/9/12

جهان بيني اسامي، ريشه تعيين رفتار حکومت 

محمدحسنصادقپور
تحليل

و ابن مس��کويه نيز موجود است و پيش از طرح 
مبحث حرکت جوهري، معتقد بودند:»آخِر هر 
نوع ب��ه اوِل نوع بعد، چون ام��ري واحد متصل 

است.«
اما صدرالمتألهين، ضمن اينکه عالم را واحدي 
مس��تمر برمي ش��مرد که از خوِد فروتر به خوِد 
عالي تر مي رسد؛ مبدأ و مقصد حرکت را يکسان 
مي داند. اي��ن حرکت اس��تمراري در دو قوس 
نزولي و صعودي دوار تعريف مي شود و به نقطه 
وحدت ميل مي نمايد. اين حرکت مس��تمر در 
ادبيات صدراي��ي، حرکت اس��تکمالي ناميده 

مي شود که در آن کون و فساد راه ندارد. 
  حاکميت نظام علي- معلولي بر جهان

اصل عليت در واقع بر منطق��ي دالت دارد که 
حس��ب آن هر معلول نيازمند به علتي است و 
ازمه اين امر، آن اس��ت که معلول بدون وجود 
علت محقق نگردد و به عبارتي هيچ موجودي 
نيست که صفت معلوليت داشته باشد و بي علت 
به وجود آمده باشد. اين اصل در نگاه معتقدانش 
نه فقط در عالم ماده بلکه بر تمام هستي احاطه 
دارد و اساس��اً بدون عليت امکان شناخت هيچ 

پديده اي نيست. 
ضرورت بحث عليت آنجا مشهود مي گردد که از 
پربسامدترين موضوعات کام و فلسفه اسامي 
در ادوار مختلف بوده است. اصل عليت با بسياري 
ديگر از اصول بنيادين فکري پيوند خورده است 
و موضوعاتي همچون اختيار الهي، حکمت الهي، 
اعجاز، اختيار انسان، س��نت هاي الهي و حتي 

وحدت وجود به آن گره خورده است. 
به همين دليل هم هس��ت که علي��ت از جمله 
اموري اس��ت که متفک��ران در آن اختاف نظر 
دارند و حتي برخ��ي منکر اين اصل ش��ده اند. 
گروهي ديگر آن را صرفاً در عالم ماده پذيرفته اند 

و برخي آن را جزو بديهي��ات و از اوليات ادراک 
مي دانند که بر همه عوالم احاطه دارد. 

معتقدان ب��ه اصل عليت معتقدند ب��ا انکار اين 
اصل، همه آگاهي ه��ا و قوانين علمي و روابط از 
هم مي پاشند و اساساً هيچ حقيقتي قابل تأييد 
يا انکار نخواهد بود. برخي منکران اين اصل نيز 
مي کوش��ند با ذکر برخي مصاديق، عليت را در 
اصل حاضر امري غيرضروري براي وجود جهان 
و رخدادهاي آن بدانند. اين قانون غالباً توسط 
فاس��فه اس��امي جزو »بديهيات« برشمرده 
شده اس��ت. آيت اه جوادي آملي در خصوص 
اصل عليت مي فرمايد: »قانون عليت قابل اثبات 
يا قابل نفي نيست؛ چراکه هر استدالي نيازمند 
مقدمات است و بين مقدمات و نتيجه، بايد ربط 
وجود داشته باش��د و نه اتفاق و بخت. مقدماِت 
اس��تدال، علِت تامه اي نتيجه هستند لذا هر 
استدالي براي اصل عليت مستلزم استفاده از 

خود اين اصل است.«
در قرآن نيز آيات فراوان��ي مرتبط با عليت و اثر 
آن در نظام طبيعت به کار رفته است. همچنين 
ائمه اطهار در روايات به اين اصل اشاره نموده اند 
و هر چيز را قائ��م به خدا به عن��وان علت العلل 
تصور نموده اند )کل ش��ئ قائم به( يا )کل شئ 

في سواه معلول.( 
با اين وجود برخي گروه هاي مسلمان از جمله 
اشاعره که تاش دارند علِت باواسطه هرشيء 

را ذات خداوند بدانند، با اص��ل عليت به عنوان 
يک اصل پيوس��ته مخالفت هاي��ي ورزيده اند. 
اين مخالفت منحصر به اش��اعره در اهل سنت 
نيس��ت و حتي برخي متفکران شيعه از جمله 
برخي اصحاب مکتب تفکي��ک، اين اصل را به 
دايل ياد ش��ده برنمي تابند. حتي برخي ديگر 
از اصوليون نيز با اين توجيه که نمي تواند اراده 
آدمي را توجيه  و راه به »جب��ر« مي برد؛ با اين 

اصل مخالفت کرده اند. 
همچنين برخي از فاسفه غربي مفاد اصل عليت 
را به درس��تي فهم نکرده اند )مفاد آن اين است 
که هر موجودي نيازمند به علت است( و از اين 
روي به گمان خودشان در برهاني که بر اساس 
اصل عليت براي اثبات وجود خداي متعال اقامه 
شده مناقش��ه کرده اند و طبق اصل مزبور خدا 
هم بايد آفريننده اي داشته باشد، غافل از اينکه 
موضوع اصل عليت موجود به طور مطلق نيست 
بلکه موجود معلول است و چون خداي متعال 
معلول نيس��ت نيازي هم به عل��ت و آفريننده 

نخواهد داشت. 
در ميان دانشمندان علوم غربي نيز گروه زيادي 
خصوصاً در چند دهه اخير با توسل به نظريات 
جديد فيزيک کوانت��وم و مخصوصاً اصل »عدم 
قطعيت« که توس��ط هايزنبرگ تشريح شد، به 

انکار اين اصل پرداخته اند. 
هايزنبرگ خاص��ه پژوهش هاي��ش را در يک 
جمله چنين آورد: »تم��ام آزمايش ها محکوم 
به قوانين مکانيک کوانتوم هس��تند و مکانيک 
کوانتوم نيز اصل عليت را نقض مي نمايد؛ پس 
قانون عليت معتبر نيس��ت!«. جالب اينجاست 
که فرد مذکور خود در اس��تدالش از مقدمه و 
نتايجي اس��تفاده کرده اس��ت که پذيرش آنها 
مس��تلزم قبول علي��ت ميان مقدم��ه و نتيجه 
هس��تند! ضمن اينکه بس��ياري از دانشمندان 
غربي نيز درصدد پاس��خ به اين ابهام برآمده و 
عدم قطعيت را حاصل شناخت ناقص ما از همه 
ابعاد و متغيرهاي طبيعت مي دانند و جالب تر 
آن که حتي هايزنبرگ که خ��ود به عنوان پدِر 
معنوي منکراِن عليت مورد استناد ايشان است؛ 
در يک سخنراني پيرامون اصل قطعيت در سال 
۱9۳0 چنين مي گويد: »اگر در يک زمان تمامي 
اطاعات مربوط به يک سيستم را بدانيم؛ ممکن 
اس��ت بتوانيم بدون ابهام رفتار فيزيکي را براي 
آينده پيش بيني کنيم«. عاوه بر همه اينها بايد 
تأکيد کرد در اين ميان سفسطه اي رخ داده است 
و آنچه از اصل عدم قطعيت )ولو درحالي که آن 
را فاقد اشکال بدانيم( به معني عدم قطعيت در 
امکان پيش بيني رويدادهاست و نه عدم قطعيت 
در وجوِد علت. به عبارتي علت را نمي شناسيم نه 

اينکه علتي وجود ندارد. 
تأکيد بر اصل عليت به عنوان يکي از محورهاي 
»هستي شناس��ي« در هندسه معرفتي ايراني- 
اس��امي در واق��ع مي کوش��د تا ضم��ن بيان 
اهميت و ضرورت اين اصل در تعيين و حجيت 
معرفت شناسي، آن را صائب در همه ابعاد هستي 
اعم از جهان مادي و غيرمادي بداند. اين مسئله 
خود سبب مي ش��ود جهت گيري مشخصي در 
نگرش به نظام هستي داشته باش��يم و نه تنها 
در تفکر بلکه حتي در پژوهش هاي تجربي نيز 
س��وگيري منطقي ناش��ي از اصل عليت، فلش 
راهنما براي پيش��برد علوم نوين مي تواند قرار 
گيرد. بدين سان که پژوهش��گر معتقد به اين 
اصل خواه��د پذيرفت در مواجه��ه با پديده ها، 
وجود حتمي و ضروري علت را مي توان جويا شد. 
اين اصل نه تنها در علم بلکه در همه ابعاد زندگي 
حتي »هنر« نيز تجلي يافته و هنِر »علت جو« را 
از هنِر تصادفي که برخي روايت هاي پسامدرن 

به سمت آن رفته اند، متمايز مي سازد. 
  خاصه سخن

چنانکه در مطلب فوق مشاهده مي شود، اصل 
عليت مبنايي براي ش��ناخت جهان در فلسفه 
صدرايي و به طور کلي قرائت فلسفي و کامي 
از اس��ام بوده و ظاهراً اين نگرش مبنا در همه 
حوزه هاي زيرس��اختي بينش الگوي پيشرفت 
اس��امي- ايراني لحاظ شده اس��ت . به عبارتي 
با تعمق ب��ر تأکيدات اين الگوي پيش نويس��ي 
مي توان ح��دس زد. نوع جهان بين��ي و قرائت 
انس��ان از جهان در الگوي يادشده، جهان بيني 
معرفت��ي صدرايي اس��ت و برخ��ي قرائت هاي 
ناهمگون آنتالوژيک )هستي شناس��انه( را نفي 

مي کند. 
ضمن اينکه مشخص شدن رويکرد فکري رسمي 
انقاب اسامي مي تواند حوزه فلسفي- کامي 
فکري و آش��فتگي و بي نظريه بودن در مسائل 
مبنايي را کاهش دهد، اما همي��ن جا بايد اين 
سؤال را نيز مطرح س��اخت که آيا آنچه به قول 
مسئول مرکز الگوي اسامي- ايراني پيشرفت 
مبني بر صدها هزار نفر س��اعت کار فکري که 
توسط انديشمندان اسامي روي اين الگو انجام 
شده است؛ حاصل آزادانديشي و مشارکت همه 
گروه هاي فک��ري و رويکردهاي مبنايي معتقد 
به حوزه معرفتي انقاب است يا صرفاً گفتمان 
و هم افزايي حاميان گفتمان صدرايي منتج به 
توافق بر اين هندسه فکري شده است؟ انتشار 
مستندات بحث هاي صورت گرفته در اين زمينه 
مي تواند ياريگر باش��د،چراکه در صورت مطرح 
نشدن چنين مسائلي در س��طح همه تفکرات 
و نحله هاي فکري قطعاً پس از تثبيت اين الگو؛ 
نقدهاي فراواني از س��وي چني��ن جريان هايي 
به الگوي ياد ش��ده صورت خواهد گرفت که به 
باتکليفي آن و رها ش��دن به دليل عدم توافق 
يا حداقل مشارکت خواهد انجاميد. به عبارتي 

جنگ اول به از صلح آخر است. 

در قلرآن آيات فراوانلي مرتبط با 
عليت و اثلر آن در نظلام طبيعت 
بله کار رفتله اسلت. همچنيلن 
ائمه اطهار در روايلات به اين اصل 
اشلاره و هر چيز را قائم به خدا به 
عنوان علت العللل تصور نموده اند 

اصل عليت مبنايي براي شلناخت 
جهلان در فلسلفه صدرايلي و 
به طلور کللي قرائلت فلسلفي و 
کامي از اسلام بوده و ظاهراً اين 
نگلرش مبنلا در همله حوزه هاي 
زيرساختي بينش الگوي پيشرفت 
اسلامي- ايراني لحاظ شده است



  بوشهر: مديركل ثبت احوال استان بوش��هر از ثبت ۴ هزار و ۴۵۴ 
مورد ازدواج از ابتداي امسال تا پايان مهرماه در استان بوشهر خبر داد. 
اسكندر پاساار همچنين با اشاره به تعداد وادت در استان گفت: در 
آمار ثبت وقايع حياتي استان بوش��هر طي سال جاري، 11هزار و 707 
مورد وادت ثبت شده كه از اين رقم تعداد وادت پسران 6 هزار و 10۵ 

مورد و وادت دختران هم ۵ هزار و602 مورد بوده است. 
  زنجان: مدير عامل ش��ركت آب و فاضاب استان زنجان گفت: در 
سال جاري تاكنون 100 فقره انشعاب مشتركان با عمر بااي 1۵ سال 
در شهر هاي شهرس��تان ايجرود استاندارد سازي و تعويض شده است. 
عليرضا جزء قاس��مي افزود: در اين مدت 22۵ فقره كنتور آب نيز كه 
دچار خراب��ي يا خط��ا در اندازه گيري بود تعويض ش��د. براي تعويض 
كنتورهاي خراب در ش��هرهاي زرين آباد و حل��ب ۵۵0 ميليون ريال 
و براي استاندارد سازي انش��عابات مشتركان ۵70 ميليون ريال اعتبار 

هزينه شده است. 
  سيستان و بلوچستان: هزار تن علوفه و خوراك دام تا طي هفته 
آينده براي دامداران و عشاير سيستان و بلوچستان فرستاده مي شود. 
رئيس سازمان امور عشايري كشور گفت: با توجه به خشكسالي هاي اخير 
در اين استان تأمين علوفه از نيازهاي ضروري عشاير و دامداران است. 
كرمعلي قندالي افزود: با اين شرايط بايد روش تغذيه دام ها را تغيير داده 
و به مصرف كنستانتره روي آورد. وي همچنين يكي از نيازهاي ضروري 
عشاير را تأمين آب عنوان كرد و گفت: با مصوبه هيئت دولت ۵0 ميليارد 

تومان براي تأمين آب عشاير كشور اختصاص يافته است. 

آايندههاازبيننميروند
ازشهريبهشهرديگرمنتقلميشوند!

عاقه به باران و برف در وجود تك تك ايراني هاست. اين امر را مي توان در 
متون ادبي و شعرهاي شعراي بزرگ هم به خوبي لمس كرد، اما وضعيت 
اقليمي اين كش��ور مثل كشورهاي اروپايي نيس��ت كه تقريباً در تمام 
فصول سال بارش هايي را داشته باشد. بنابراين اكثر بارش ها در فصولي 
اتفاق مي افتد كه هوا سردتر است. پاييز، بهار و بيشتر از همه زمستان. اما 
چند سالي است كه ديگر سرما نويد بارش ها نيست. به خصوص با كاهش 
نزوات آسماني، اين آاينده ها هس��تند كه جاي برف و باران را گرفته 
و بر سر شهر و روستاها مي بارند. كافي اس��ت كمي به عقب برگرديم، 
يعني آن روزهايي كه هواي اكثر استان هاي كش��ور پاك و عالي بود و 
فقط تهران داشت درگير آاينده ها مي شد. در آن زمان تصميم گرفتند 
براي جلوگيري از افزايش آلودگي ها كه متهم اولش هم خودرو ها بودند، 
بخشي از محدوده پرتردد شهر را به نام »طرح ترافيك« نامگذاري كنند 
تا در مدت زماني كه اين محدوديت ها اعمال مي شود، مسئوان بتوانند 
تصميمات درس��تي براي كنترل و مهار آاينده ها اتخ��اذ كنند. زمان 
به س��رعت مي گذش��ت و هيچ اتفاقي رخ نمي داد تا اينكه شرايط بدتر 
شد و اين بار بخش ديگري به اين محدوده اضافه شد و نامش را »زوج و 
فرد« گذاشتند. البته نبايد فراموش كرد كه به موازات پايتخت شهرهاي 
صنعتي هم حاا اسير آاينده ها شده بودند. محدوديت تردد به صورت 
زوج و فرد هم ب��راي اين بود كه آلودگي ها بي��ش از آن افزايش نيابد تا 
مسئوان بتوانند تصميمات درستي براي مهار اين معضل اتخاذ كنند. 
روزها و ماه ها از پي هم آمدند و رفتند و ب��از هم اتفاقي رخ نداد تا اينكه 
محدوديت تردد خودروها به صورت زوج و فرد تا دِر منازل رس��يد و هر 
چند روز يكبار كل شهر هم تعطيل شد. تعطيل شد تا مسئوان بتوانند 

تصميمات درستي براي مهار آاينده ها اتخاذ كنند!
حاا ديگر براي همه عادي ش��ده بود كه از خانه خارج شوند و ببينند 
تنفس برايشان سخت است. عادي شده بود كه تا عصر منتظر بمانند تا 
مسئوان چند سازمان و نهاد عريض و طويل، جلسه اي را به نام كميته 
اضطرار آلودگي هوا تشكيل دهند و ببينند چه كساني فردا در اين هوا 
خواهند مرد و چه گروه هايي بايد تعطيل ش��وند. البته اين اتفاق ديگر 
محدود به پايتخت نبود و بسياري از استان ها و به خصوص شهرهايي كه 
روزگاري به خاطر آب و هواي دل انگيز زمستاني شان شهره خاص و عام 
بودند را هم درگير كرده بود.  مردم به يك نتيجه رسيده بودند و اينكه 
آاينده ها از بين نمي روند بلكه در بي خيالي و نبود مديريت در اين باره، 
به وسيله باد از شهري به شهر ديگر منتقل مي شوند و دليل اين ادعا هم 
همين بس كه با وارونگي هوا و افزايش آاينده ها در هر شهر و روستايي، 

مسئوان مي گفتند: بايد منتظر وزش باد يا بارش باشيم!
امسال هم سرما از راه رسيد تا ثابت كند مسئوان امر هيچ تدبيري براي 
اين معضل نينديشيده اند و باز هم بايد منتظر آاينده هايي باشيم كه 
شهر را به تعطيلي بكشانند و بعد هم در انتظار باد و باران زانوهايمان را 
بغل كنيم و در گوشه اي بنشينيم.  بحث آاينده ها و زندگي دشوار در 
اين شرايط مختص يك شهر و دو شهر نيست و امروز مي توان ادعا كرد 
تمام استان هاي كشور در فصول سرد درگير آن شده اند. اما دردناك تر 
از خود آاينده ها حرف هاي تكراري مس��ئوان اس��ت كه از چند روز 
ديگر به كرات خواهيم ش��نيد. حرف هايي كه يكي ريش��ه را در بنزين 
غيراستاندارد دانس��ته و خودروهاي غيراس��تاندارد را دليل اين امر و 
ديگري موتورسيكلت ها را گناهكار اصلي معرفي مي كند. مسئول بعدي 
از صنايع آاينده در مجاورت شهر ها ناله سر مي دهد و همينطور چرخه 
ادامه پيدا مي كند تا قصور پليس در توقف خودروهاي آاينده، كمبود 
فضاي سبز، ضعف سامانه حمل و نقل شهري و خودروهاي تك سرنشين 

و... اينجا همه گناهكارند به غير از مدير بي برنامه و حراف!

دربافتهايفرسودهكرجتسهيلدرجمعآوريزباله
سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداري     البرز
ك�رج ب�ا اش�اره ب�ه مش�كات در فرآيند 
جمع آوري زباله در بافت فرس�وده كرج، از تسهيل در اين فرآيند خبرداد. 
اصغر نصيري با اشاره به حساسيت هاي اين سازمان در خصوص جمع آوري 
زباله هاي سطح ش��هر، گفت: در حال حاضر خيابان يا كوچه اي در شهر 
وجود ندارد كه زباله هايش جمع آوري نش��ود.  وي ب��ا تأكيد بر اهميت 
خدمات رساني به شهروندان در حوزه خدمات شهري، ادامه داد: ممكن 
است كيفيت جمع آوري زباله در همه مناطق يكسان نباشد اما ما تاش 
مي كنيم ارائه خدمات به سمت عادانه اي پيش برود.  سرپرست سازمان 
مديريت پسماند شهرداري كرج با اشاره به اينكه فرآيند جمع آوري زباله 
در مناطق حاشيه اي و بافت فرسوده كرج با مشكات بيشتري در مقايسه 
با ساير مناطق مواجه است، گفت: طي تعاماتي كه با پيمانكاران انجام 
 شده ارتقاي كيفيت خدمات رساني در مناطق كم برخوردار در اولويت قرار 
دارد.  نصيري توزيع عادانه خدمات را موجب افزايش تعامل شهروندان 
در حوزه خدمات شهري دانست و تصريح كرد: نبايد اجازه دهيم ساكنان 
مناطق كم برخوردار از خدمات عادانه شهرداري سرخورده شده و احساس 
كنند برخي شهروندان در مقايسه با آنها شهروندتر هستند.  وي همچنين 
تأكيد كرد: بايد نياز شهروندان مناطق مختلف در حوزه خدمات شهري 
اولويت بندي شود تا بر اساس آن طرح هاي مختلف تعريف و اجرايي شود. 

شمالغربكشوردرمشگينشهراحداثمنحصربهفردترينزيپاين
منحصر به فردترين زيپ اين شمالغرب     اردبيل
كشور با اعتبار بالغ بر 10 ميليارد ريال 
در شهر اهرود مشگين شهر در استان اردبيل كلنگ زني شد و تا 
پاي�ان فروردين م�اه س�ال 98 ب�ه بهره ب�رداري خواهد رس�يد. 
ولي ملكي نماينده مردم شهرستان مشگين ش��هر در مجلس شوراي 
اسامي در اين باره گفت: با توجه به اينكه اهرود در مسير گردشگري 
قرار دارد و هر س��اله ش��اهد حضور گردش��گران زيادي است كه براي 
كوهنوردي به س��بان مي رون��د و نيز وج��ود آب هاي گ��رم معدني 
قوتورسويي و شابيل در اين منطقه، توس��عه و ايجاد مراكز تفريحي و 
ورزش هاي هيجاني ضروري به نظر مي رس��يد.  وي افزود: امروز شاهد 
كلنگ زني زيپ اين س��ه خطه اهرود با س��رمايه گذاري و مشاركت 
شهرداري اهرود هستيم كه مي تواند نقش زيادي در جذب گردشگر 
داشته باشد.  وي در مورد زمان بهره برداري اين زيپ اين گفت: اگر هوا 
مساعد باشد بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده بعد از انتخاب پيمانكار 
تا پايان فروردين ماه سال آينده اين زيپ اين به بهره برداري خواهد رسيد 
و اگر هوا نامساعد باش��د به طور قطع تا پايان خردادماه به بهره برداري 
خواهد رسيد.  فرماندار مشگين شهر نيز در همين رابطه گفت: اين طرح 
گردش��گري با اعتبار بالغ بر 10 ميليارد ريال كه 2 ميليارد ريال آن از 
منابع داخلي تخصيص يافته اجرا مي شود و براساس هدف گذاري هايي 
كه انجام شده تا س��ال بعد اين پروژه تكميل و به بهره برداري مي رسد.  
اكبر صمدي در مورد آخرين وضعيت پروژه احداث مدرسه شبانه روزي 
اهرود نيز بيان كرد: اين پروژه با جديت تمام توسط نوسازي مدارس در 
حال اجرا بوده كه از بيش از 80 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار است 
و با اعتباري كه امسال تخصيص يافته حدود 10 ميليارد ريال براي بحث 
محوطه سازي، نازك كاري، انش��عابات آب، برق و گاز اختصاص يافته 
اميدواريم اين پروژه به زودي تكميل شود.  وي تصريح كرد: اين مدرسه 
تا دهه مبارك فجر امسال و نهايتاً سال تحصيلي آينده مورد بهره برداري 
قرار گرفته و دانش آموزان اهرود و روستاهاي اطراف با توجه به اينكه 

اين مدرسه شبانه روزي است از ظرفيت آن بهره مي برند. 

كتابخانهعموميندارد12شهرچهارمحالوبختياري
   چهارمحال و بختياري 52 كتابخانه نه�ادي و 13 كتابخانه 
مشاركتي در سطح استان چهارمحال 
و بختياري وجود دارد و 12 ش�هر اس�تان فاقد كتابخانه هستند. 
فرهاد خليل مقدم مديركل كتابخانه هاي عمومي چهارمحال و بختياري 
با اعام اين خبر گفت: تعدادي از شهرها به تازگي از روستا به شهر تبديل 
شده اند و بنا به نامه وزير فرهنگ و ارشاد اسامي براي ايجاد 9 كتابخانه 
در اين شهرها برنامه ريزي شده اس��ت.  وي ادامه داد: از فرمانداران اين 
مناطق درخواست ش��ده اس��ت تا از مكان هاي دولتي بدون استفاده، 
براي ايجاد كتابخانه دستور ازم را در صورت امكان صادر كنند.  خليل 
مقدم، با اشاره به فعاليت ۵2 كتابخانه نهادي در استان، تصريح كرد: از 
اين تعداد 9 كتابخانه در روستاها و ۴3 كتابخانه در شهرها فعال است.  
مديركل كتابخانه هاي عمومي چهارمحال و بختياري افزود: 13 كتابخانه 
مشاركتي در استان است و سرانه فضاي فيزيكي كتابخانه هاي استان 
به ازاي هر 100 نفر، 2/80 س��انتي متر اس��ت كه از لحاظ نرم كشوري 
كتابخانه هاي استان وضعيت مطلوبي دارند.  وي با اشاره به اهداي900 
ميليون ريال كمك نقدي و غيرنقدي خيران به كتابخانه هاي عمومي 
استان، اظهار داشت: انجمن خيران كتابخانه ساز در استان فعال است و 

چندين مجموعه كتابخانه اي استان به همت خيران ايجاد شده است. 

مشكات مردم رودبار و كهنوج كه 
لوله گاز سراسري به كوچه هايشان 
رسيده بيش�تر از مناطق فاقد گاز 
سراس�ري اس�ت. آنها كه سال ها 
چش�م به راه رس�يدن اين لوله ها 
بوده ان�د ح�اا پولي ب�راي خريد 
انشعاب گاز و هزينه هاي لوله كشي 

در منازلشان ندارند

محمدرضا هاديلو

چند سالي مي شود 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

ك�ه ن�ام درياچه 
ارومي�ه  ب�ر س�ر 
زبان ها افتاده اس�ت. درياچه اي كه در گذشته 
لق�ب بزرگ تري�ن درياچ�ه داخل�ي اي�ران،  
بزرگ تري�ن درياچ�ه آب ش�ور خاورميان�ه و 
ششمين درياچه بزرگ آب شور دنيا را به خود 
اختصاص داده ب�ود و حاا مس�ير زوال را طي 
مي كند.  به رغم اين كه زمستان و بهار هرسال 
كارشناس�ان محيط زيس�ت خبرهاي مسرت 
بخشي در خصوص افزايش سطح آب درياچه را 
ارائ�ه مي دهند، اما با هر تابس�تان مش�كات 
شديدتر از س�ال قبل باز مي گردد.  از همين رو 
محققان اردبيلي به تازگي طي پژوهش هايي كه 
انجام  دادند توانس�تند به فناوري  بارورسازي 
ابرها دست يابند.  اتفاقي كه مي تواند درياچه 
ارومي�ه را از خط�ر زوال حتم�ي نج�ات دهد. 

    
روزگاري بود كه مي ش��د در درياچه اروميه قايق 
س��واري كرد. اما حاا عمق اين درياچه به قدري 
كاهش يافته اس��ت كه منابع آبي آن توان حمل 
قايق را هم به راحتي ندارند و روز به روز از سطح 
آب آن نيز كاسته مي ش��ود. معضلي كه به گفته 
كارشناسان در اثر عوامل مختلفي چون مديريت 
ناصحيح، برداشت بي رويه، افتتاح سد در حوضه 
آبريز، تجاوز كشاورزان و ايجاد چاه هاي بي رويه در 
مزارع اطراف و مسائلي از اين دست به وجود آمده 
است. از همين رو چند سالي است كه بحث احياي 
درياچه مطرح شده است. چراكه با خشك شدن 
آن نه تنها يكي از جاذبه هاي طبيعي و مهم ايران 
از دست مي رود، بلكه معضلي به نام ريزگردهاي 
نمكي هم در استان به وجود مي آيد. مسئله اي  كه 

زندگي را براي بوميان منطقه غيرممكن مي كند. 
بنابراين كارشناسان از هر راهي كه توانستند طي 
اين  س��ال ها بحث احياي درياچه را پيش بردند، 
 با اين حال به رغ��م اين كه با هر زمس��تان و بهار 
به دلي��ل افزايش بارندگي ها س��طح آب درياچه 
باا مي آمد ام��ا بوميان منطقه خ��وب مي دانند 
كه اين ش��رايط پايدار نبوده و تابس��تان دوباره 
وضعيت به حالت قبلي و حتي بدتر بر مي گردد. از 
همين رو چند سالي مي شود كه بحث بارورسازي 
ابرهاي محدوده درياچه اروميه مطرح شده است. 
مسئله اي كه شايد خيلي دور از ذهن باشد و حاا 

به كمك محققان اردبيلي تحقق يافته است. 
   درياچه اروميه نجات مي يابد

در ح��ال حاض��ر محقق��ان اردبيلي ب��ه فناوري 
بارورس��ازي ابرهاي حوضه درياچه اروميه دست 

يافته اند. فناوري كه حدود 78 سال در سطح دنيا 
قدمت دارد و حاا محققان اردبيلي با بومي سازي 
آن مي خواهند شرايط را براي بارورسازي ابرهاي 
محدوده درياچه اروميه فراهم كنند. موضوعي كه 
نه تنها معضل زوال درياچه اروميه را به طور كلي 
برطرف مي كند، بلكه آن طور ك��ه انتظار مي رود 
مي توان با بهره مندي از اين فناوري بحث كش��ت 
ديم و آبي را ه��م دوباره در اين اس��تان به جريان 
انداخت. مس��ئله اي كه طي س��ال هاي اخير اين 
سؤال را پيش روي مس��ئوان قرار داده بود كه آيا 
مي توان همچون گذشته در مزارع اطراف درياچه به 
كشاورزي پرداخت يا بايد براي حفظ آن كشاورزي 
را به طور كامل حذف كرد. موضوعي كه ممكن بود 
موجي از بيكاري را ب��راي مردم منطقه رقم بزند و 
نمايندگان بسياري نيز در همين رابطه در مجلس 

شوراي اسامي نسبت به ممنوعيت فعاليت هاي 
كشاورزي دست به اعتراض زدند. حاا اين فناوري 
آمده است تا معضل خشكسالي را براي هميشه از 
سر درياچه اروميه كنار بزند. در اين خصوص مجري 
طرح »ژنراتور زميني دوكاره يا سامانه الكترونيك 
بارور كننده زميني ابرها« با اشاره به اينكه مي توان 
با بارورسازي ابرها معضل درياچه اروميه را برطرف 
كرد، تأكيد مي كند: »تاكنون توانسته ايم چند مورد 
ژنراتور بارورسازي ابرها را اختراع كنيم كه معمواً 
نيم ساعت بعد از فعال كردن دستگاه، ابر مي تواند 
يك و نيم ساعت افزايش بارش را داشته باشد.« به 
گفته اين محقق اين دستگاه ذرات يديد نقره را به 
واسطه گرماي مشعل و دود توسط دستگاه به هوا 
تزريق مي كند و همين موضوع منجر به بارور شدن 
ابرها مي شود. محمدرضا افرنگ ادامه مي دهد: »بر 
اساس مطالعات انجام شده بارورسازي ابرها به روش 
ژنراتورهاي زميني و هوايي در ابتداي حوضه هاي 
آبريز رودخانه هاي غرب و جن��وب غرب درياچه 
مي تواند راهكار مناسبي براي خروج از بحران زوال 

درياچه اروميه در كنار ديگر راهكارها باشد.«
ازم به ذكر است كه بر اس��اس آزمايشات متعدد 
پژوهش��گران، عمليات بارورس��ازي ابرها موجب 
جلوگيري از بارش تگرگ شده و نمي گذارد خسارتي 
هم از اين جهت به مزارع و مناب��ع غني خاك وارد 
ش��ود. درحال حاضر براي نجات درياچه اروميه از 
بحران خشكسالي آن طور كه محققان عنوان مي كند 
به ۴00 دس��تگاه ژنراتور زميني نياز است تا تمام 
ابرهاي آسمان درياچه اروميه بارور شود. اتفاقي كه 
بايد با برنامه ريزي مسئوان در راستاي رفع مشكات 
اين حوزه انجام ش��ود. البته مسئوان همچنان تا 
برگشت شرايط به روزهاي پرآبي درياچه اروميه بايد 

برنامه هاي احيايي درياچه را پيش ببرند.

 محققان اردبيلی با ژنراتورهای بارورسازی ابرها 
به احيای درياچه اروميه اميد می دهند

زماني كه دول��ت دوازدهم ب��ر روي كار آمد هم 
خودش مي دانس��ت اولويت هايش چيست و هم 

مردم درد جامعه را به خوبي لمس كرده بودند. 
ش��ايد اولين اقدام دولت بايد در حوزه اش��تغال 
مي ب��ود. جايي ك��ه ميليون ه��ا ج��وان منتظر 
نشسته اند تا نقش خود را در اقتصاد كشور و به تبع 
آن تأمين نيازهاي خود و خانواده شان ايفا كنند. 

بنابر اين اولين چالش دولت سروسامان دادن به 
اين وضعيت بود و بعد از آن بايد اقتصاد و معيشت 
مردم را در رتبه دوم اين چالش قرار داد. هر چند 
انتظار مي رفت تيم اقتصادي دولت كارهاي خود 
را در مناطق و اس��تان هاي كم برخ��وردار زودتر 
شروع كند، اما گذر زمان نشان داد اين تيم برنامه 
خاصي ب��راي تغيي��ر وضعيت ن��دارد.  بر همين 
اساس اواسط سال گذشته بود كه نماينده مردم 
جيرفت و عنبرآباد در مجلس ش��وراي اسامي 
وجود مشكات و گرفتاري هاي مردم كرمان در 
حوزه اقتصاد را مد نظر قرار داده و گفته بود: »اين 
مس��ئله به ويژه در مناطق جنوبي استان بيش از 
ديگر مناطق نمايان و حتي بحراني است بر همين 
اس��اس تيم اقتص��ادي دولت باي��د در خصوص 

معيشت مردم اقدام اساسي و جدي را كند.«
يحي��ي كمالي پ��ور ب��ا اش��اره ب��ه ظرفيت ها و 
پتانسيل هاي استان كرمان متذكر شد: »شمال، 
مركز و جنوب استان مسائل و مشكات خاصي 

دارند كه هر ك��دام از آنه��ا در جاي خ��ود قابل 
پيگيري و بررسي مي باشد به عنوان مثال در مركز 
و شمال استان مشكل آب را داريم كه استان را با 
مشكات زيادي رو به رو مي كند كه در اين راستا 
دولت در زمينه طرح انتق��ال آب از درياي عمان 

بايد اهتمام ويژه اي داشته باشد.«
وي با تأكيد بر اينكه منابع ناپايدار كش��اورزي و 
فصلي درآمد مردم جنوب اس��تان كرمان است، 
خاطر نشان كرد: »بر همين اساس حمايت و خريد 
از محصوات مردم در بحث كشاورزي به منظور 
توسعه صنعت مي تواند كمك شاياني به كشاورزان 
كند به نظر بنده اگر به كشاورزي اين منطقه كمك 
شود و در كنار آن نيز بخش صنعت هم ورود پيدا 
كند و همچنين هر دو بخش ب��ا يكديگر فعال و 
همگام ش��وند درصد اعظمي از مش��كات مردم 

منطقه جنوب كرمان بر طرف خواهد شد.«
   مردم پول انشعاب ندارند 

وقتي ي��ك س��ال از حرف ها و درخواس��ت هاي 
نماينده مردم جيرف��ت و عنبرآب��اد در مجلس 
شوراي اسامي گذش��ت و ديد هيچ كاري انجام 
نش��د، اين بار در مرداد ماه س��ال ج��اري بود كه 
كمالي پور از رنج بردن جمعيتي حدود يك ميليون 
نفر در هفت شهرس��تان جنوبي استان كرمان به 

خاطر كمبود امكانات آموزشي خبر داد. 
وي بزرگ ترين خواس��ته مردم جن��وب كرمان 

را اس��تقال اداره كل آم��وزش و پرورش جنوب 
كرمان برشمرد و گفت: »از آخرين منطقه جنوب 
كرمان تا مركز استان 6۵0 كيلومتر فاصله است 
كه با توجه به گستردگي اين منطقه و بعد مسافت 

نيازمند استقال كاري در اين حوزه هستيم.«
وي با بي��ان اينكه يك ه��زار و ۴22 روس��تا در 
شهرس��تان هاي جيرفت و عنبرآباد وجود دارد، 
تأكيد كرد: »مدارس عش��ايري و ش��بانه روزي 
روس��تاهاي جنوب كرمان با مش��كات زيادي 
مواجه اس��ت كه اگ��ر كمك خيران نباش��د اين 

مدارس تعطيل مي شود.«
اين مش��كات و كمبودها در حالي به جاي خود 

باقي هستند كه حاا از جنوب كرمان خبر مي رسد 
همزمان با سرد شدن هوا هفت شهرستان جنوب 
كرمان با مش��كل جدي در زمينه تأمين كپسول 
گاز مواجه شده اند. مناطقي كه اكثر آنها به شبكه 
سراسري گاز هم وصل نيستند.  از هفت شهرستان 
جنوبي استان كرمان كه سال ها در انتظار اتصال 
به شبكه سراسري گاز هس��تند، امسال فقط دو 
شهرس��تان كهنوج و رودبار جنوب به اين شبكه 
وصل شده اند و مردم پنج شهرستان ديگر همچنان 
بايد گاز مورد نياز را از طريق خريد كپسول تأمين 
كنند.  ولي مشكل از زماني بيشتر شد كه پس از 
اتصال اين دو شهرستان، سهميه ارسال كپسول به 
جنوب كرمان كاهش يافت و اين روزها همزمان با 
سرد شدن هوا و شب هاي وحشتناك كوير، يكي 
از دغدغه هاي اصلي مردم شهرستان هاي فاقد گاز 
شهري، ساعت ها در صف هاي شلوغ گاز ايستادن، 

براي دريافت يك كپسول گاز است. 
مش��كات مردم رودب��ار و كهنوج ك��ه لوله گاز 
سراسري به كوچه هايشان رسيده بيشتر از مناطق 
فاقد گاز سراسري است. آنها كه سال ها چشم به راه 
رسيدن اين لوله ها بوده اند حاا پولي براي خريد 
انشعاب گاز و هزينه هاي لوله كشي در منازلشان 
را ندارند.  اما مردم اين مناطق كه سال ها به دليل 
خشكسالي و كاهش توليد محصوات كشاورزي 
با مشكات اقتصادي بي شماري روبه رو بوده اند از 
رسيدن لوله گاز به شهر هايشان خوشحال نيستند 
و فقط از اين مي نالند كه چرا كس��ي صدايشان 
را نمي ش��نود و آيا با كاهش چش��مگير سهميه 
توزيع كپسول در اين دو شهر، دولت مي خواهد 
مردم را تحت فشار قرار دهد تا به هر نحو ممكن 
پول انش��عاب را واري��ز كنند؟ مردم��ي كه رنگ 

رخساره شان خبر مي دهد از سر درون. 
شايد اگر دولتي ها حرف هاي احمد حمزه نماينده 
پنج شهرستان جنوبي استان كرمان را كه حدود 3 
ماه پيش با اشاره به مشكات بخش كشاورزي در 
جنوب كرمان گفت: »بايد شرايط ويژه براي جنوب 
استان در اين زمينه در نظر گرفته شود.« شنيده 

بودند، مي فهميدند شرايط ويژه يعني چه!
به هرحال كار اصلي مردم جنوب اس��تان كرمان 
دامداری و كشاورزي است و با بروز خشكسالي هاي 
اخير در اين منطقه بايد شرايط ويژه براي جنوب 
استان ديده شود.  مردم از نداري ها يشان مي گويند 
و نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس و نماينده 
مردم زرند در مجلس خواستار تسريع روند اتصال 
شهرستان هاي جنوبي كرمان به شبكه سراسري 
شده. مسئولي كه بدون شناخت درد مردم باز هم 
به ارائه آمار بسنده كرده و گفته: »هم اكنون پوشش 
گاز در كرمان 66 درصد است در حالي كه اين نرم 
در كشور 90 درصد مي باشد!« البته فرماندار رودبار 
جنوب هم با اشاره به سرد ش��دن هوا و مشكات 
مردم، از كاهش ۴00 تني سهميه گاز جنوب كرمان 
خبر داده و مي گويد: »استقبال مناسبي از شبكه 
گاز سراسري به دليل افزايش هزينه ها براي اتصال 
خانگي نش��ده و به همين دليل تقاض��ا در جنوب 

كرمان براي كپسول هاي گاز بااست.«
تقاضاهايي كه فقط اعام مي شود و هيچ اقدامي 

در جهت رفع كمبود كپسول گاز نمي شود.
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جنوبكرماندرآتشبيگازيميسوزد
 از 5شهرستان جنوب كرمان، لوله گاز سراسری به رودبار كهنوج رسيده 

اما مردم پولی برای خريد انشعاب گاز و هزينه های لوله كشی در منازلشان ندارند

با تبريز 2018 انجام شد
رشدورودگردشگرانخارجي
بهآذربايجانشرقي

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي     آذربايجان شرقي
و گردشگري آذربايجان شرقي از رشد 
ورود گردشگران خارجي به آذربايجان شرقي در سال جاري خبر داد. 
مرتضي آبدار با بيان اينكه حوزه گردش��گري آذربايجان شرقي با وجود 
مشكات اقتصادي كشور رش��د قابل توجهي داشته است، اظهار كرد: 
رويداد تبري��ز 2018 موجب قرار گرفتن تبريز و آذربايجان ش��رقي به 
عنوان مس��ير جديد در كنار مسيرهاي سنتي ش��ده، به طوري كه در 
سال جاري براساس آمار احصا شده از مراكز گردشگري و اقامتي شاهد 
رشد 17 درصدي ميزان گردشگران ورودي و افزايش تورهاي گردشگري 
خارجي نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوديم.  وي در مورد آمار ورود 
گردشگر داخلي به استان گفت: در 6 ماهه اول سال گذشته 3 ميليون و 
100 هزار گردشگر وارد استان شدند كه اين رقم در 7 ماهه سال جاري 
با ۴2 درصد رشد به ۴ ميليون و ۴02 هزار نفر رسيد.  آبدار ادامه داد: در 
مورد گردشگران خارجي نيز، در 6 ماهه اول سال گذشته ۴20 هزار نفر 
وارد استان شدند كه اين رقم در 7 ماه نخست امسال با 17 درصد رشد 
به ۴93 هزار نفر افزايش يافته است.  مديركل ميراث فرهنگي استان در 
اين خصوص تأكيد كرد: از ميان ۴93 هزار گردشگر ورودي خارجي كه 
از مسيرهاي مختلف اعم از زميني، هوايي، ريلي و شهرهاي مرزي وارد 
استان شدند، براساس آمار احصا شده از مراكز اقامتي استان، 98 هزار 
و 600 نفر يعني معادل 20 درصد از گردش��گران ورودي به استان، در 
اين مراكز اقامت داشته اند.  آبدار در ادامه از افزايش 11 درصدي اشغال 
تخت هاي هتل ها و 2۵ درصدي هتل آپارتمان ها به دليل رويداد تبريز 
2018 خبر داد و افزود: ميزان اش��غال تخت هتل ها در س��ال گذشته 
61درصد بود كه امسال به 68 درصد و در هتل آپارتمان ها از 68 درصد 
به 8۵ درصد رسيده است.  وي خاطرنشان كرد: ميانگين اشغال تخت 
هتل هاي آذربايجان شرقي در 6 ماهه اول سال گذشته 6۴/۵ درصد بود 

كه اين رقم در مدت مشابه سال جاري به 76 درصد ارتقا يافته است. 

رئيس سازمان برنامه و بودجه خبرداد
پيگيرياتصالاسامشهربهخط۳مترويتهران

موضوع اتصال اسامشهر به خط 3 متروي     اسامشهر
تهران و معرفي شهرداري اسامشهر به 
عنوان مجري اين طرح، در نخستين جلسه هيئت دولت مطرح مي شود. 
محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه بودجه در 
نشست مشتركي كه جهت پيگيري و رفع مشكات شهرستان اسامشهر 
با حضور فرماندار و شهردار اسامشهر و همچنين محسن عليجاني و علي 
نوبخت دو نماينده مردم تهران، اسامشهر، ري، شميرانات و پرديس در 
مجلس شوراي اسامي برگزار ش��د، با عنوان كردن اين مطلب گفت: 
پس از اخذ مصوبه هيئت دولت، سازمان برنامه و بودجه نيز شهرداري 
اسامشهر را مجري متروي اسامشهر قلمداد خواهد كرد و اين موضوع 
در بودجه سال آينده كشور لحاظ خواهد شد.  وي تصريح كرد: تكميل 
بيمارستان ۴00 تختخوابي، اجراي فازهاي جديد طرح فاضاب شهري 
اسامشهر و برخي موضوعات مطرح شده، توسط فرماندار شهرستان نيز 
در روند توزيع اعتبارات جديد در اولويت خواهند بود.  رئيس س��ازمان 
برنامه و بودجه همچنين بر ضرورت تأمين اعتبارات ازم براي احداث 
۴ باب مدرسه جديد در روستاهاي اسامشهر تأكيد كرد. در اين جلسه 
مسعود مرسلپور فرماندار شهرستان اسامش��هر، با تشريح مهم ترين 
مسائل و مشكات عمده شهرس��تان اظهاركرد: با توجه به همجواري 
شهرستان اسامشهر با ش��هر تهران و رفت و آمد روزانه چند صد هزار 
نفری به تهران، يكي از درخواست هاي مهم مردم اسامشهر اتصال اين 
شهرستان به خط 3 متروي تهران است.  وي با بيان اينكه از سال 89 و با 
تصويب شوراي عالي ترافيك، متروي اسامشهر در بودجه كشور داراي 
رديف اختصاصي بوده و شهرداري تهران نيز به عنوان مجري طرح تعيين 
شده است، تأكيد كرد: براس��اس توافقات صورت گرفته قرار است تا در 
صورت طي مراحل قانوني و تصويب هيئت دولت، شهرداري اسامشهر 

به جاي شهرداري تهران مجري اين طرح معرفي شود. 

گويي مش�كات كرمان و به خصوص جنوب اين اس�تان پايان پذير نيست. 
همين يكس�ال پيش بود كه نماينده م�ردم جيرفت و عنبرآب�اد در مجلس 
شوراي اسامي اقتصاد و معيشت مردم را دومين چالش عمده كشور عنوان 
كرد و مدعي شد كه اين مسئله در حوزه استان كرمان بيشتر نمايان است و به 
ويژه در مناطق جنوبي كه از جاهاي ديگر بحراني تر است بر همين اساس تيم 
اقتصادي دولت بايد در خصوص معيشت مردم اقدام اساسي و جدي را مد نظر 

قرار دهند. بعد از گذشت يكسال يعني در مرداد ماه سال جاري بود كه همان 
نماينده گفت: هفت شهرستان جنوبي استان كرمان با جمعيت يك ميليون 
نفر از كمبود امكانات آموزش�ي در اين منطقه رنج مي برند. و حاا گزارش ها 
حكايت از كمبود كپسول گاز در هفت شهرستان جنوب كرمان دارد. اتفاقي 
كه به خاطر سرد شدن هوا مردم اين منطقه را با چالش بزرگي مواجه كرده و 
مهم تر اين كه اكثر اين شهرستان ها به شبكه سراس�ري گاز وصل نيستند. 

88498441سرويس  شهرستان

سيداحمد هاشمي اشكا
   گزارش يك



رئيس هيئ�ت مديره اتحاديه م�رغ تخم گذار 
اس�تان تهران با بي�ان اينكه در ح�ال حاضر 
بيم�اري آنفلوآنزاي فوق حاد تنها در اس�تان 
اصفهان گزارش شده است، گفت: عدم انتقال 
و كمبود دان دليل افزايش نرخ تخم مرغ است. 
به گزارش مهر، قيمت تخم  مرغ طي روزهاي اخير 
با افزايش چش��مگيري در بازار مواجه بوده است 
و ديروز مديرعامل شركت پشتيباني امور دام از 

توزيع تخم مرغ تنظيم بازاري خبر داد. 
گزارش هاي ميداني نشان مي دهد قيمت هر عدد 
تخم  مرغ در مراكز خرده فروش��ي به حدود ۷۵۰ 
تا ۸۰۰ تومان رس��يده و هر شانه از اين محصول 
نيز ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش مي رس��د، به 
گفته فروش��ندگان، قيمت ه��ر كارتن تخم مرغ 
طي روزهاي اخير ح��دود ۱۵هزارتومان افزايش 

داشته است. 
در همين زمين��ه، ناصر نبي پ��ور، رئيس هيئت 
مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران با بيان 
اينكه قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ در  مرغداري 
ميانگين بين ۸۲۰۰ تا ۸۳۰۰ تومان است، اظهار 
داش��ت: دليل اين مس��ئله عدم انتقال و كمبود 
دان اس��ت، مرغداران به س��ختي مي توانند دان 

تهيه كنند. 

وي اضاف��ه كرد: اين مس��ئله باعث ش��ده توليد 
تخم مرغ دچ��ار افت ش��ود، به عن��وان مثال در 
واحد توليدي ما، توليد اي��ن محصول بين ۱۰ تا 
۱۵ درصد كاه��ش يافته، اين درحاليس��ت كه 
مرغداران پول نهاده ها را ني��ز پرداخت كرده اند، 
اما به دليل مش��كاتي كه با كاميون داران پيش 

آمده، حمل و نقل انجام نمي شود و دان به موقع به 
مرغداري ها نمي رسد. 

نبي پور با اش��اره به اينكه مگر مسئله حمل و نقل 
سخت است كه دولت آن را حل نمي كند، گفت: 
متأس��فانه كاميون داران را با مرغ��داران رو به رو 

كرده اند و اين مسئله به توليد آسيب مي زند. 

وي درب��اره اينك��ه چ��را به رغم اينكه مش��كل 
حمل و نقل بسياري از بخش ها حل و فصل شده 
است، اما مشكل حمل دان همچنان ادامه دارد، 
توضيح داد: موضوع اينجاس��ت كه دولت مسئله 
كرايه كاميون داران را حل نكرده و در حال حاضر 
اين مش��كل بين مرغدار، كاميون دار و باربري ها 
نمود يافته اس��ت، در حالي كه دول��ت بايد آن را 

حل مي كرد. 
نبي پور با بيان اينكه قبًا براي حمل ۱۵ تن نهاده 
حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان از مرغداران 
هزينه اخذ مي شد، گفت: هم اكنون اين مبلغ بيش 
از دو برابر شده و به بيش از ۴ ميليون تومان رسيده 
است كه پرداخت چنين كرايه حملي، هيچ توجيه 

اقتصادي براي ما ندارد. 
وي درباره توزيع تخم مرغ تنظيم بازاري نيز افزود: 
اين كار چيزي را حل نمي كند، بحث اصلي توليد 
داخل است ما مشكلي در توليد نداريم و اگر كمبود 

دان رفع شود توليد به روال سابق برمي گردد. 
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه مش��كل 
اصلي ع��دم برنامه ريزي اس��ت، تصري��ح كرد: 
مسئوان هنوز نمي دانند مسئله عرضه و تقاضا در 
تعيين شرايط بازار نقش دارد و فكر مي كنند همه 

چيز را مي توان با زور حل كرد. 

ب�ا گذش�ت 13 آب�ان و آغ�از م�وج دوم 
تحريم هاي امريكا، ب�ازار ارز و س�كه نه تنها 
دچار نوس�ان نش�د، بلكه طي دو روز گذشته 
ب�ا كاه�ش محسوس�ي ني�ز روب�ه رو ش�د. 
به گزارش »جوان«، براساس گزارش هاي ميداني 
روز گذش��ته روند كاهش قيمت ارز كه از دو روز 
گذشته آغاز ش��ده، همچنان ادامه يافت و حتي 
برخي از صرافان نيز پيش بيني ورود دار به كانال 
۱۲ هزار تومان را داشتند. همين اتفاق باعث شده 
بود كه داان و صرافان طي دو روز گذش��ته به 
خاطر واهمه از ضرر و زي��ان از خريد و فروش ارز 
خ��ودداري كنند. موضوعي كه به نظر مي رس��د 
بانك مركزي بايد به آن ورود كند و با صرافاني كه 
در زمان افت بازار با توقف معامات مانع از ادامه 

كاهش نرخ ارز مي شوند، برخورد كند. 
تا لحظه تنظيم اين گزارش، قيمت دار در بازار 
تهران به رق��م ۱۳۳۰۰ تومان رس��يد، اما جالب 
اينجا بود كه همزمان با افت شديد قيمت ارز آن 
هم بر خاف پيش بيني ه��ا در خصوص افزايش 
نرخ آن پس از ۱۳ آبان، تع��داد زيادي از داان 

و واس��طه هاي خرد طي دو روز گذش��ته در بازار 
حضور نيافت��ه بودند و خيابان فردوس��ي يكي از 
روزهاي خلوت خود را طي شش ماه گذشته پشت  

سر گذاشت. 
همچنين در سبزه ميدان و خيابان فردوسي هم 
واسطه گران كمتري زمزمه وار پيشنهاد خريد و 
فروش دار زير قيمت صرافي را مطرح مي كردند 
و معدود واس��طه گران حاضر در بازار نيز از نبود 

مشتري گايه داشتند. 
  دايل كاهش حضور داان ارزي در بازار

برخي كارشناس��ان ارزي، سه دليل را در كاهش 
حضور واس��طه گران خ��رد بازار مط��رح كردند؛ 
اولين دليل از نظ��ر آنها كاهش حض��ور تقاضا و 
به خصوص خ��روج تقاضاي افراد ع��ادي از بازار 
بود. اين موضوع موجب شده است مراجعاني كه 
به سوي واس��طه گران براي تهيه دار مي رفتند 
كاهش پيدا كنند و درآمد روزانه اين گروه كاهش 
پيدا كند. واس��طه گران از خ��ود داري ندارند و 
درآمد آنها وابسته به سودي است كه از جابه جايي 
دار ميان افراد عادي و معامله گران بزرگ به دست 

مي آورند. 
دومين دليلي كه از نظر فعاان در كاهش فعاليت 
معامله گران خرد تأثير داشته است، برخوردهاي 
پليس با داان و صرافان غير مجاز طي چند وقت 
اخير است. البته واسطه ها در برابر اين برخوردها 
معمواً مصونيت بيشتري دارند؛ چراكه در بيشتر 
اوقات ارزي را با خود حمل نمي كنند كه مشمول 

جريمه هاي سنگين شوند. 
دليل س��ومي كه برخي فعاان آن را در كاهش 
تعداد واسطه گران مؤثر دانستند، ايجاد معافيت 
نفتي براي هشت كش��ور و همچنين لغو تحريم 
تعدادي از بانك هاي ايراني در اين خصوص بود. 
اتفاقي كه گفته مي ش��ود تأثير رواني بر بازار ارز 

گذاشته است. 
اين ش��رايط در حالي بود ك��ه فعاان ب��ازار ارز 
همچنان بر عرضه و تزريق ارز با هدف كنترل بازار 
از سوي دولت تأكيد داشتند و آن را ابزاري مؤثر 
براي بهبود وضعيت بازار ارز مي دانستند. از نظر 
آنها ارز بازارساز با اشكال مختلف عرضه توانسته از 
يكسو مانع ثبت نوسانات افزايشي در بازار شود و 

از سوي ديگر، قيمت را به سطوح پايين تر هدايت 
كرده اس��ت. عاوه بر اين گروه��ي ديگر عرضه 
و فروش ش��مش هاي طا در بانك كارگش��ايي 
را از عوامل كاهش نوس��ان در بازار طا و س��كه 
دانس��ته اند. گروه ديگري بر عرضه حواله درهم 
تكيه داشته اند و عده ديگري بر عرضه خرد برخي 
صرافي ه��اي دولتي و خصوص��ي به عنوان عامل 

كاهشي قيمت تكيه مي كنند. 
  شايعاتي كه بر بازار تأثير مي گذارد

بازار س��كه و طا نيز همچون ب��ازار ارز روزهاي 
آرامي را پشت س��ر مي گذارد و قيمت هر قطعه 
سكه بهار آزادي روز گذشته تا ۴ ميليون و ۳۳۰ 
هزار تومان نيز قيمت گذاري ش��د و با قيمتي در 

همين حول و حوش روز كاري را به پايان برد. 
صرافان مي گويند در حال��ي قيمت ها اين روزها 
باا و پايين مي شود كه معامله جدي چنداني در 
بازار صورت نمي گيرد. يكي از فعاان اين بازار در 
خصوص وضعيت خريد و فروش سكه در شرايط 
كنوني گفت: اين روزها كمتر كسي سكه مي خرد 
يا تن به فروش مي دهد، آينده بازار در هاله اي از 
ابهام است و خبرهايي به سرعت در بازار مي پيچد 

كه تأثير خود را به شكل آني نشان مي دهد. 
وي گف��ت: به عن��وان مث��ال برخ��ي مي گويند 
سكه هاي جديد قرار است ضرب ش��ود و به اين 
ترتيب قيمت سكه هاي ضرب شده سال ۱۳۸۶ 
دستخوش تغيير مي ش��ود، اما به سرعت معلوم 
مي ش��ود اين خبرها مبنايي ندارد. گزارش هاي 
ميداني از بازار سكه نيز نشان مي دهد بسياري از 
صرافان خريد و فروش سكه را متوقف كرده اند و در 
پاسخ به اين درخواست ها مي گويند سكه اي براي 

فروش نداريم و خريد سكه نيز در كار نيست. 
برخي تحليل ه��ا دالت ب��ر آن دارد كه خريد و 
فروش بر قيمت هايي توافق��ي صورت مي گيرد. 
كشتي آراي، فعال بازار طا و سكه نيز عامل رشد 
قيمت ها را افزايش قيمت دار اعام كرده است. به 
گفته وي مهم ترين عامل نوسان قيمت سكه اين 

روزها تغييرات نرخ ارز است. 
ديروز قيمت سكه تمام بهار آزادي در بازار تهران 
به ۴ميليون و ۳۳۰ هزار تومان رسيد. در بازار آزاد 
هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي ۲ ميليون و ۱۹۰ 
هزار تومان، ربع س��كه يك ميلي��ون و ۲۱۰ هزار 
تومان و هر قطعه س��كه گرمي ۶۸۰ هزار تومان 
فروخته مي شود. هر گرم طاي ۱۸عيار هم ۴۰۵ 
هزار تومان ارزش گذاري شده است، ضمن آنكه 
هر اونس طا در بازارهاي جهاني با قيمت ۱۲۰۷ 

دار معامله مي شود.
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خريد و فروش ارز و سکه  ديگر سود ندارد
بانک مركزی بايد با صرافانی كه در زمان افت بازار با توقف معامات ارز مانع ادامه كاهش نرخ می شوند، برخورد كند

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

مشكل حمل خوراك قيمت  هر عدد تخم مرغ را به ۸۰۰ تومان رساند!
   گزارش 2

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 
28926سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

799144742قندشيرين خراسان 
3587183سايپاآذين 

4097195قندنيشابور
8068384ملي كشتوصنعت ودامپروري پارس

8763417فيبرايران 
6389304پارس الكتريك 

3724177سرمايه گذاريصنعت نفت  
595082826ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 

4781227شهدايران 
3918186ايران تاير

2601123ايران ياساتايرورابر
2496118صنايع كاغذسازي كاوه 

3048143توليدمحورخودرو
3368158سراميك هاي صنعتي اردكان 

2397112سيمان هگمتان 
2969138صنايع استيكي سهند

139264بانك تجارت
2809127سرمايه گذاري اعتبارايران

3016136شيشه همدان 
6172278شيشه وگاز

13373600صنايع خاك چيني ايران 
12368550قنداصفهان 

7029312ذغال سنگ نگين ط بس 
4236187قندثابت خراسان 

4415194فرآورده هاي نسوزپارس 
2706118كاشي سعدي 

2845124فوادآلياژيايران
200587فرآورده هاي نسوزآذر

3963169كويرتاير
137358فنرسازي زر

6190260بورس اوراق بهادارتهران
166569كمك فنرايندامين 

138557بانك تجارت
204384سيمان مازندران 

192279سرمايه گذاري آتيه دماوند
291311196سيمان بهبهان 

239598بيمه آسيا
178873چرخشگر
3132127سايپاشيشه 

346121390معدني دماوند
4929197پشم شيشه ايران 

6480253توسعه معدني وصنعتي صبانور
103039بين المللي توسعه ساختمان

7115263داده گسترعصرنوين-هايوب
2800100بين المللي محصوات پارس 

3761125ريخته گري تراكتورسازي ايران 
4012128كيميدارو

4954156توسعه معادن روي ايران 
345701067فرآوري موادمعدني ايران 

215865نيرومحركه 
100230سيمان شرق 

303789صنعتي بهشهر
6684195فرآورده هاي تزريقي ايران 

4599134مهندسي نصيرماشين 
135039سايپا

183653داروسازي كوثر
326594كشاورزي ودامپروي مگسال 

31670888نفتسپاهان
8163228ايران ترانسفو

6120170پارس سرام 
148841صنايع ريخته گري ايران 

251268صنايع آذرآب 
5752152 سالمين 

179047رينگ سازي مشهد
202953مهركام پارس 

6479166كارخانجات قندقزوين 
11024281باما

5275134نيروترانس 
5305128سيمان غرب 

254060كارخانجات توليدي شيشه رازي 
122328سيمان دورود

388187گروه صنعتي بارز
385186داده پردازي ايران 

432295سيمان بجنورد
5853128گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

295664توسعه شهري توس گستر
291660حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

5124105امپ پارس شهاب 
9507190پارس دارو

9767193مس شهيدباهنر
123224پاسكوكار

7140136صنايع پتروشيمي كرمانشاه
189434 ايران دارو

264147سرمايه گذاري سپه 
380064توليدي چدنسازان

98516سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
242439س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

323752صنعتي آما
7960127صنايع جوشكاب يزد
9966154داروسازي ابوريحان 

184228سيمان تهران 
139221ماشين سازي اراك 

133120سايپا
7925119پاكسان 

110516گروه بهمن 
7985115اميران

591085مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
9635134فراورده هاي نسوزايران 

261736رادياتورايران 
114315سيمان كردستان

10841140فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
10116129حمل ونقل بين المللي خليج فارس

709890پتروشيمي فجر
8762106پاايش نفت اصفهان

11912144سيمان قائن 
237728سرمايه گذاري ملي ايران 
15243179كنترل خوردگي تكين كو

554464توسعه معادن وفلزات 
503858گسترش نفت وگازپارسيان

532361درخشان تهران 
132015سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

644673سيمان فارسنو
238627پمپ سازي ايران 

204223سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
513357قندمرودشت 

501955پتروشيمي آبادان 
202622توريستي ورفاهي آبادگران ايران

346437سيمان اروميه 
37248397سپنتا

581862فوادمباركه اصفهان
169218پست بانك ايران

395842گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
648366پاايش نفت تهران

524052ملي سرب وروي ايران 
403140صنايع كاشي وسراميك سينا

933492پتروشيمي مبين
256625سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

540146صنايع پتروشيمي خليج فارس
710660كاشي پارس 

310324كارت اعتباري ايرانكيش
395228فنرسازي خاور

246017 پگاه آذربايجان غربي 
162611سرمايه گذاري توكافواد)هلدينگ 

177412توليدي كاشي تكسرام 
448330افست 

150710بانك كارآفرين 
1032066فوادخوزستان

255615سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
823648كال سيمين 

813447داروسازي زاگرسفارمدپارس
929452پتروشيمي مبين

16369گروه داروي يبركت
14578ليزينگ خودروغدير

1751896سيمان سفيدني ريز
1664891پرداخت الكترونيك سامان كيش

14788بيمه پارسيان
325017سرماآفرين 
31745152معادن بافق 

380318سرمايه گذاري شفادارو
1332263پاايشنفتبندرعباس

1307761بهپرداختملت

 هشدار شركت ملي پخش 
درباره خريد و فروش كارت سوخت

اي�ران  نفت�ي  فرآورده ه�اي  پخ�ش  مل�ي  ش�ركت 
س�وخت  كارت ه�اي  از  احتمال�ي  سوءاس�تفاده  درب�اره 
ك�رد.  ارائ�ه  را  توضيحات�ي  جايگاه ه�ا  در  ش�خصي 
به گزارش تسنيم، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي درباره خريد 
و فروش كارت هاي هوشمند سوخت شخصي از طريق فروش كارت و 
سپس تقاضاي صدور كارت المثني اعام كرد: با توجه به ظرفيت هاي 
سامانه هوشمند سوخت، امكان اس��تفاده همزمان از دو كارت وجود 

ندارد. 
اين اطاعيه مي افزايد: براي صدور كارت هوش��مند س��وخت المثني 
جديد ابتدا بايد كارت سوختي كه مفقودي آن اعام شده است، ابطال 

شود و سپس فرآيند صدور كارت جديد آغاز مي شود. 

شريعتمداري دستور حذف مديران دوشغله  را 
از مجموعه وزارت كار صادر كرد

محم�د ش�ريعتمداري، وزي�ر تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي 
نخس�تين دس�تور خ�ود ب�راي ح�ذف مدي�ران چن�د ش�غله 
در وزارت تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي را ص�ادر ك�رد. 
به گزارش تسنيم، براساس اين دستور، سيدتقي نوربخش، مديرعامل 
س��ازمان تأمين اجتماعي و جمش��يد تق��ي زاده، مديرعامل صندوق 
بازنشستگي كش��وري مأموريت يافتند نسبت به اجراي دستور حذف 
مديران چندشغله سازمان هاي تابعه خود ظرف هفت روز كاري اقدام 
كرده و استعفاي اين مديران از هيئت مديره شركت هاي تابعه سازمان 

تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري را اجرايي كنند. 

 وصول ماليات بر ارزش افزوده
 19/8 درصد رشد كرد

نخس�ت  نيم�ه  در  مرك�زي  بان�ک  گ�زارش  طب�ق 
 19/8 اف�زوده  ارزش  ب�ر  مالي�ات  وص�ول  س�ال جاري، 
درص�د نس�بت ب�ه م�دت مش�ابه س�ال قب�ل رش�د ك�رد. 
به گزارش فارس، بر اس��اس آمار بانك مركزي از وضعيت درآمدهاي 
مالياتي دولت در شش ماه نخست س��ال جاري بالغ بر ۱۲هزار و ۸۷۰ 

ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده وصول شد. 
اين ماليات نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ بالغ بر ۱۹/۸ درصد رشد دارد. 
با اين وجود نتوانسته رقم مصوب شش ماهه )۱۶ هزار و ۳۵۰ ميليارد 

تومان( را محقق كند و ۳هزار و ۴۸۰ ميليون تومان كمتر وصول شد. 
كل درآمد مصوب ماليات بر ارزش افزوده در قانون بودجه امس��ال ۳۲ 
هزار و ۹۰ ميليارد تومان بوده است. همچنين در شش ماه سال گذشته 
۱۰ هزار و ۷۵۰ ميليون تومان ماليات بر ارزش افزوده وصول شده بود. 

 
 سيگاري ها در نيمه نخست سال

 ۲۵۰ ميليارد تومان ماليات دادند
ب�ر اس�اس آم�ار بان�ک مرك�زي، در ش�ش ماه نخس�ت س�ال 
ج�اري 250 ميليارد توم�ان ماليات بر فروش س�يگار اخذ ش�د. 
به گزارش فارس، در شش ماه نخست سال جاري ۲۵۰ ميليارد تومان 

ماليات بر فروش سيگار اخذ شد.
 طبق آمار بانك مركزي، ماليات بر فروش سيگار ۲۹/۷ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزايش را نش��ان مي دهد. به ترتيب در شش 
ماهه سال ۹۵- ۹۶ نيز بالغ بر ۱۵۰ميليارد تومان و ۱۹۰ ميليارد تومان 

درآمد كسب شده بود. 
ميزان مصوب شش ماهه ماليات بر فروش سيگار ۲۷۰ ميليارد تومان 
است و رقم مصوب كل س��ال ۵۳۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده 

است. 

 مصرف 36۵ ميليون متر مکعبي گاز 
در بخش خانگي با ورود موج سرما

س�خنگوي ش�ركت مل�ي گاز اي�ران گف�ت: ب�ا ورود م�وج 
س�رما ب�ه كش�ور در دو ي�ا س�ه هفت�ه اخي�ر مص�رف گاز 
در بخ�ش خانگ�ي ب�ه 365 ميلي�ون مت�ر مكع�ب رس�يد. 
به گزارش فارس، مجيد بوجارزاده، با اشاره به ورود موج سرما به كشور 
در هفته هاي اخير گفت: مصرف گاز خانگي با ورود اين موج به ميانگين 
۳۶۵ ميليون متر مكعب در روز رسيد كه دو سه هفته اخير اين رقم بين 

۳۴۰ تا ۳۶۵ ميلون متر مكعب در نوسان بود. 
سخنگوي شركت ملي گاز ايران با اشاره به مصرف گاز در بخش صنعتي 
و نيروگاهي گفت: در بخش صنعتي مص��رف گاز به ۱۱۷ ميليون متر 
مكعب رسيده است كه در سال گذشته در اين بخش به طور ميانگين 

حدود ۱۰۰ ميليون متر مكعب گاز مصرف مي شد. 
وي همچنين با اش��اره به مصرف گاز در بخ��ش نيروگاهي نيز گفت: 
مصرف گاز در اي��ن بخش به ۱۵۰ ميليون متر مكعب در روز رس��يده 
است.  اين مقام مسئول با اشاره به اينكه وضعيت صادرات گاز در شرايط 
ايده آلي است، گفت: انتظار داريم مصرف كنندگان گاز در بخش خانگي 
نهايت ايمني را به كار برند تا مشكلي براي خود و خانواده شان به وجود 
نيايد.  بوجارزاده از مصرف كنندگان گاز خانگي تقاضا كرد كه در مصرف 

گاز صرفه جويي كنند. 

دار به حاشيه مي رود
 روزنامه وال استريت ژورنال گزارش داد: تعداد كشورهايي كه به 
دنبال از بين بردن وابس�تگي خود به دار امريكا هستند در حال 
افزايشاست  و روسيه در اين مسير قدم هاي خوبي برداشته است. 
به گزارش راشاتودي، روزنامه وال اس��تريت ژورنال امريكا گزارش داد 
كه تعداد كشورهايي كه به صورتي فعال در حال رفتن به سمت از بين 
بردن وابس��تگي خود به دار امريكا هس��تند، در حال افزايش است  و 
روسيه به جمع كشورهايي پيوسته اس��ت كه در اين مسير به صورت 

جدي پيش مي روند. 
بنا به آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي روسيه هم اكنون سهم 
دار از ذخيره ارزي مردم روس و شركت هاي اين كشور از ۳۷ درصد در 

سال ۲۰۱۶ به ۲۶ درصد در ماه سپتامبر سال جاري رسيده است. 
در عين حال اين آمار نشان مي دهد سهم دار از درآمدهاي صادراتي 
روسيه در سه ماهه دوم سال جاري از ۸۰ درصد در پنج سال گذشته به 

۶۸ درصد رسيده است. 
ديميتري دولگين، كارشناس بانك ING مي گويد: افزايش مبادات 
تجاري با كشورهاي آس��يايي به خصوص چين يكي از الگوهاي موفق 
در حذف دار از مبادات تجاري كش��ورها و اقتصاد آنهاست. در حال 
حاضر سهم ارزهاي ملي در مبادات روسيه با چين از چهار سال گذشته 
تاكنون چهار برابر ش��ده و به ۱۹ درصد كل مبادات تجاري دو جانبه 

آنها رسيده است. 
در واقع روند فزاينده اعمال تحريم ها عليه روسيه كه غالباً توسط امريكا 
اعمال مي شوند، روسيه را به سمت اجراي طرح كاهش وابستگي به دار 
كه از سوي واديمير پوتين، رئيس جمهور اين كشور دنبال مي شود، 

سوق داده است. 
آنگونه كه به نظر مي رسد دور بعدي تحريم هاي امريكا عليه اين كشور، 

نظام مالي روسيه را هدف قرار خواهد داد. 

عضو كميس�يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با اش�اره به اينكه س�هام عدالت 13 
ميليوني جهانگي�ري كاغذي اس�ت، گفت: 
اعام چنين نرخ هايي جز باا بردن مطالبات 
و ايجاد توقع در م�ردم نتيجه ديگري ندارد. 
به گ��زارش خانه مل��ت، غامعلي جعف��رزاده 
ايمن آب��ادي در واكن��ش به اظهارات اس��حاق 
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور كه به تازگي 
گفته ارزش سهام عدالت ۱۳ ميليون تومان است، 
اظهار داشت: شايد روي كاغذ براي ارزش سهام 
عدالت اتفاقي افتاده باشد، منكر آن نمي شويم، 
اما اعام چنين نرخ هايي و عدم پرداخت س��ود 
به سهام عدالت نتيجه اي ندارد.  عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأكيد كرد: با 
توجه به اينكه اعام چنين نرخ هايي جز باا بردن 
مطالبات و ايجاد توقع در م��ردم نتيجه ديگري 
ندارد، از دولتي ها خواهش مي كنم مس��تندات 
ادعاي خود را براي اطاع مردم در روزنامه هاي 
كثيراانتشار منتشر كنند.  نماينده مردم رشت 
در مجلس دهم گفت: ارزش س��هام عدالت بايد 

در مجامع آنها به تصويب برس��د و صورت هاي 
مالي شفاف داشته باشند؛ بنابراين بايد مستندات 
ادعاي رش��د ۱۴ ميليون سهام عدالت منتشر تا 
مشخص شود كه واقعا چنين رشدي داشته اند 
يا خير.  وي با اشاره به اينكه مجامع سودده سهام 
عدالت امكان توزيع س��ود ندارند، بيان داشت: 
تقريباً اكثر كارخانه ها مشمول سهام عدالت زيانده 
شده اند، اما افزايش ارزش سهام عدالت طبيعي 
اس��ت؛ چراكه ارزش افزوده آنها به اين معنا كه 
قيمت زمين و دستگاه هايشان افزايش يافته است.  
جعفرزاده ايمن آبادي با تأكيد بر اينكه كارخانه ها 
و مجامع سهام عدالت امكان پرداخت سود ندارد، 
توضيح داد: به تناسب افزايش ارزش دارايي هاي 
اين مجامع آنها زيانده شده اند و نمي توانند سودي 

پرداخت كنند. 
  اين نماينده مجل��س تأكيد كرد: اگ��ر ما بايد 
از افزايش ارزش س��هام عدالت ب��ه ۱۳ ميليون 
چنين برداشت كنيم كه سود پرداختي به مردم 
افزايش مي يابد بايد گفت خير همچنين اتفاقي 

نمي افتد. 

سهام عدالت 13 ميليوني جهانگيري كاغذي است
      خبر

آزادراه ته�ران – ق�م ب�ا هدف ارتقاي س�طح 
فن�ي و ايمن�ي و افزاي�ش خدم�ات ج�اده اي 
واگ�ذار مي ش�ود.  بخ�ش خصوص�ي  ب�ه 
به گزارش سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، 
محمدرض��ا زماني��ان مدي��ركل دفتر نظ��ارت بر 
بهره برداري آزاد راه هاي اين س��ازمان با اعام اين 
خبر گفت: براي ارتقاي سطح كيفي، فني و ايمني 
آزاد راه هاي دولتي موجود و از طرفي محدود بودن 
منابع اعتباري دولت، وزارت راه و شهرس��ازي بر 
اساس قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و 
ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي 
و پولي كشور، واگذاري بيش از ۱۳ آزادراه دولتي را 
در قالب طرح بهسازي، نگهداري و بهره برداري در 
دستور كار خود قرار داده است.  وي افزود: در اين 
جهت فراخوان شناسايي سرمايه گذار تأمين مالي 
براي آزادراه ته��ران- قم به عنوان يك��ي از آزادراه 
دولتي انجام شده و پس از طي تشريفات اداري، در 
نهايت، تفاهمنامه تأمين منابع مالي به ميزان ۲ هزار 
ميليارد ريال با سرمايه گذار منتخب تنظيم و مبادله 
شد و انتظار مي رود با توجه به مصوبه اخذ شده از 

هيئت وزيران در اين خصوص، ظرف دو ماه آينده 
قرارداد مشاركت نيز تنظيم و مبادله شود.  زمانيان 
با اشاره به اهداف اجراي اين طرح خاطر نشان كرد: 
اين اقدام با هدف افزايش درآمد آزادراه هاي دولتي و 
به موازات آن تأمين منابع مالي در جهت ارتقاي فني 
و ايمني و همچنين افزايش سطح خدمات جاده اي 
براي كاربران و استفاده كنندگان از آزادراه ها اجرايي 
مي شود.  وي همچنين در خصوص فرآيند واگذاري 
آزادراه هاي دولتي به بخش خصوصي افزود: پس از 
انجام مطالعات بهسازي و شناسايي نيازهاي فني و 
ايمني آزادراه ها و تعيين مبالغ اعتباري مورد لزوم، 
در نهايت بر اين اس��اس، مصوبه هيئت وزيران به 
منظور جذب سرمايه گذار اخذ و فرايند شناسايي و 
انتخاب سرمايه گذار انجام مي پذيرد.  مديركل دفتر 
نظارت بر بهره برداري آزادراه ها در خصوص طول 
دوره مش��اركت و مدت زمان در اختيار گذاشتن 
آزادراه هاي دولتي به بخش خصوصي اظهار داشت: 
بهره برداري و نگهداري آزادراه ها تا زمان مستهلك 
شدن سرمايه گذاري اوليه به همراه سود مصوب در 

اختيار طرف مشاركت خواهد بود. 

آزادراه تهران- قم خصوصي مي شود

رضا دهشيری| جوان



 به نظر مي رس�د 
سعيد احمديان

    گزارش
ش�دن  خ�ارج 
از  ملي پوش�ان 
شبکه هاي اجتماعي و مصاحبه نکردن  با رسانه ها 
در اعتراض به عملي نشدن وعده هاي حمايتي 
وزارت ورزش، تاکتيک اشتباهي است که تنها 
راه ارتباطي هواداران با ملي پوشان را بسته است. 
جنگ سرد وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال دوباره 
باا گرفته، آن هم در روزهاي سرد پاييزي پايتخت. 
دلخوري هايي که دوباره سر باز کرده تا در آستانه 
جام ملت هاي آسيا از يک سو فدراسيون نشينان و از 
سوي ديگر وزارت نشينان شمشيرها را عليه هم از 
رو ببندند. هر چقدر مهدي تاج و مسعود سلطاني فر 
در عکس هاي دو نفره شان سعي کنند همه چيز را 
عادي جلوه دهند، اما بي شک پشت اين خنده ها 

حکايت چيز ديگري است. 
   اين ملي پوش حرف نمي زند!

تعج��ب نکني��د، ام��ا پس لرزه هاي اي��ن جنگ 
س��رد را اين روزها در تمرينات تي��م ملي فوتبال 
مي توانيد مش��اهده کنيد، جايي که ملي پوشان 
تصميم گرفته اند در اعتراض به بي توجهي هايي 
که مي شود، خودش��ان را ممنوع المصاحبه کنند 
و راه س��کوت را در پيش بگيرند. مانند ديروز که 
در دومين روز متوال��ي در جريان تمرين هاي تيم 
ملي براي بازي دوستانه پنج ش��نبه با ترينيداد و 
توباگو، هيچ کدام از بازيکنان و کادر فني تيم ملي 
حاضر به مصاحبه با رسانه ها نشدند.  البته اين آغاز 

ماجرا نبود و ملي پوشان اعتراض ش��ان را ابتدا از 
شبکه هاي اجتماعي آغاز کردند و برخي از آنها مانند 
مهدي طارمي، رامين رضائيان، محمدرضا خانزاده، 
مرتضي پورعلي گنجي و امير عابدزاده صفحاتشان 
را در اينستاگرام غيرفعال کردند و برخي ديگر نيز 
پست مشترکي با اين متن »خارج از دسترس« را در 
اينستاگرام منتشر کردند. در ادامه هم عدم مصاحبه 
ملي پوشان حلقه هاي زنجيره اي اعتراض رسانه اي 
ملي پوش��ان را تکميل کرد تا ثابت شود که پشت 

پرده خبرهايي در جريان است. 
   احترام و حمايت مي خواهند، نه پاداش 

پس از اين اتفاقات همزمان بود که برخي از رسانه ها 
س��کوت و عدم مصاحب��ه ملي پوش��ان را به عدم 
پرداخت پاداش جام جهاني رب��ط دادند و عنوان 
کردند بازيکنان تيم ملي با توجه به اينکه پاداشي 
پس از بازگشت از روسيه به حسابشان واريز نشده، 
گايه دارند و خواسته اند اينطور اعتراض شان را به 
گوش مسئوان فدراسيون برس��انند. با اين حال 
برخي منابع هم با رد اي��ن موضوع عنوان کرده اند 
که حرکت اعتراضي ملي پوشان ارتباطي به پاداش 
ندارد و آنها به چنين مسائلي فکر نمي کنند. به گفته 
اين منابع، ملي پوشان نسبت به بي توجهي هايي که 
به تيم ملي مي شود، انتقاد دارند و خواهان احترام 
گذاشتن به ش��أن و جايگاه تيم ملي هستند. اين 
منابع مي گويند ملي پوشان حرف شان اين است که 
در فاصله کمتر از دو ماه مانده تا جام ملت هاي آسيا 
تمام مسئوان بايد پاي کار بيايند و قول هايي را که 

براي حمايت از تيم ملي داده اند، عملي کنند. 
اميرحسين حسيني، مدير رسانه اي تيم ملي فوتبال 
هم ديروز در حاش��يه تمرين که همچنان با روزه 
سکوت ملي پوشان همراه بود، در واکنش به تصميم 
ش��اگردان کرش اينطور توضي��ح داد: »بازيکنان 
ترجيح مي دهند صحبت نکنند، به همين خاطر 
از مردم و رس��انه ها عذرخواهي مي کنند، اما آنها 
حرف هايي دارند که در آينده نزديک مطرح خواهند 

کرد!«
    گله از وعده هايي که عملي نشد

البته بخش��ي از اعتراض خاموش ملي پوشان به 
بي توجهي هايي که به فوتبال مي ش��ود، ريش��ه 
در ابري شدن روابط فدراسيون فوتبال و وزارت 
ورزش دارد. منابع نزديک به ک��رش در اين باره 
معتقدند بازيکنان تيم مل��ي مي خواهند صداي 
اعتراض ش��ان را به وزارت ورزش برسانند. کرش 
در توافقنامه سه ماه پيش اعام کرده بود تا آبان 
به فدراسيون فرصت مي دهد که خواسته هايش را 
برآورده کند. يکي از شرط هاي او هم اين بود که 
تيم ملي در اولويت برنامه هاي فدراسيون باشد، 
اما اان توجهي به تيم ملي نمي شود و نگاه ملي 
معطوف به ديگر تيم هاست، در شرايطي که تيم 
ملي همچنان با کمبود امکانات و تدارک مناسب 

مواجه است. 
در اين باره شنيده مي شود، در حالي که تنها کمتر 
از دو ماه به آغاز جام ملت ه��ا باقي مانده، وزارت 
ورزش 2/5 ميلي��ون دار وعده داده ش��ده براي 

آماده سازي تيم ملي را پرداخت نکرده است تا با 
توجه به کمبود منابع مالي در فدراسيون، تيم ملي 
براي بازي با ونزوئا در قطر هم بودجه اي در بساط 
نداشته باشد. اگر تقبل هزينه هاي اقامت تيم ملي 
از طرف قطري ها نبود، شايد اين بازي تدارکاتي 

تيم ملي هم لغو مي شد!
   م�ردم قربان�ي اعتراض ملي پوش�ان به 

وزارت
با اين حال روزه سکوت بازيکنان و کادر فني تيم 
ملي فوتبال در شرايطي است که عدم مصاحبه با 
رسانه ها و خارج شدن از ش��بکه هاي اجتماعي، 
تنها راه ارتباطي ملي پوشان را با هواداران بسته 
اس��ت. البته انتقاد از عدم رسيدگي به تيم ملي، 
يکي از حقوق شاگردان کرش است و مسئوان 
ورزش براي تحقق رؤياي 40 س��اله قهرماني در 
آسيا نبايد از هيچ حمايتي دريغ کنند، اما به نظر 
مي رسد آنها راه اعتراض شان را اشتباهي انتخاب 
کرده اند. اينکه ملي پوشان و کادر فني در اعتراض 
ب��ه وزارت ورزش يا پرداخت نش��دن پاداش، راه 
ارتباطي خود را با مردم قطع کنند به هيچ عنوان 
نمي تواند پذيرفتني باشد، به خصوص که هواداران 
همواره با حضور در ورزشگاه ها و بازي هاي ملي 
حمايت شان را از تيم ملي نشان داده اند و به نظر 
مي رسد در اين ميان آنها قرباني شده اند، قرباني 
اختافات فدراس��يون و وزارت که منجر به عدم 
تحقق وعده هاي مسئوان براي آماده سازي تيم 

ملي شده است. 

بازادعايخندهدارواگذاريسرخابيها
اظهارات ديروز وزير ورزش در خصوص به جريان افتادن دوباره پروژه 
خصوصي سازي دو تيم پرهوادار فوتبال پايتخت نشان از طرح و برنامه اي 

جديد در اين مورد دارد.
پيش از اين عادت کرده بوديم که به راه افتادن اين بازي را فقط زمان 
نزديک شدن به انتخابات يا گرفتن رأي اعتماد شاهد باشيم، اما گويا قرار 
است اين بازي با افکار عمومي تبديل به رويه هميشگي وزارت ورزش 

دولت تدبير و اميد شود.
مسعود سلطاني فر اميدوار است بحث واگذاري سرخابي هاي پايتخت 
تا پايان سال جاري مجوز بگيرد، براي اين آرزو و هدف هم دايلي دارد 

که در نوع خود قابل تأمل است.
اول از همه اينک��ه اين روزها فوتبالي ها به ه��ر دري مي  زنند تا خود را 
جداي از دولت معرفي کنند. اين تاش ها با حرف هاي ديروز وزير عمًا 
خنثي مي شود، چراکه فوتبالي که حتي براي قرارداد با اسپانسرهايش 
هم محتاج دولت اس��ت و تيم ملي اش ب��راي برپايي اردو و مس��ابقه 
تدارکاتي 2/5 ميليون دار از دولت کمک مي گيرد، اگر دولتي نيست 

پس چه عنوان ديگري مي  توان روي آن گذاشت؟
جداي از اين، موضوع بسيار مهمي که تکليف خيلي مسائل را مشخص 
مي کند، جايي است که به حرف هاي وزير دقت مي کنيم، آنجايي که 
مي گويد تمام بدهي اش��خاص حقيقي و حقوقي هر دو باشگاه تعيين 

تکليف و پرداخت شده است.
حاا سؤال اينجاست که چطور سلطاني فر چنين ادعايي دارد، در حالي 
که همين حاا ش��کايت هاي خارجي و پرونده هاي مفتوحي براي دو 
باشگاه وجود دارد که از نمونه هاي آن مي توان به شکايت اخير پروپيچ 
عليه استقال اشاره کرد. از وزير محترم ورزش بايد پرسيد چگونه وقتي 
به سوءمديريت 20 ساله در اين دو باشگاه معترف هستيد، به جاي اينکه 
يقه مديران فاس��د و ناکارآمد قبلي  را بگيرد و از آنها حساب بخواهيد، 

بدهي هاي مالياتي پرسپوليس و استقال را پرداخت کرده ايد؟
 بايد از جناب وزير پرس��يد چگون��ه به همين راحت��ي اين بدهي هاي 
ميلياردي و چند برابر شده را از جيب بيت المال پرداختيد يا حتي براي 
منتفي شدن محروميت اين دو باشگاه از حضور در ليگ قهرمانان آسيا 

پرونده سازي کرديد؟
خيلي راحت مي توان از خصوصي سازي استقال و پرسپوليس صحبت 
کرد، چون همه خوب مي دانيم مثل هميشه فقط و فقط در حد همين 
حرف ها باقي مي ماند و هيچ اتفاقي هم رخ نمي دهد. نه دولت مي تواند از 
درآمدي که از قبل اين دو تيم عايدش مي شود، بگذرد و نه پرسپوليس 
و استقال توانايي اين را دارند که با بزرگ ترين سرمايه داران   روي پاي 

خود بايستند و چشم به بودجه شيرين دولت نداشته باشند.
اينکه وزارت ورزش با بيان دوباره اين موضوع برخاف ديگر برهه هاي 
تاريخي به دنبال چه هدفي است، بايد منتظر ماند و ديد. شايد در اين 
بين به دنبال بقاي مديران بازنشسته منصوب خود در دو باشگاه باشد، 
اما آنچه مسلم اس��ت اينکه همه مي دانيم خصوصي سازي استقال و 
پرسپوليس امري دست نيافتني است و بيشتر به بازي هاي سياسي و 
تبليغاتي براي عده اي خاص و زماني خاص مي ماند. البته همانطور که 
گفتيم به نظر مي رسد ديگر نبايد در اين خصوص منتظر زمان و مکان 
خاصي بود، چراکه مي توان اين ادعا را هميشه و از هر مسئولي در حوزه 

مديريت کان ورزش شنيد و تنها به آن خنديد. 

فريدون حسن

تاکتيکاشتباهيدرروزهايابري
حاشيه اي بر پشت کردن ملي پوشان فوتبال به رسانه ها و مردم در اعتراض به بي توجهي هاي مسئوان

دولتي يا غيردولتي، مسئله اين است
اصرارازوزارتانکارازرؤسا

موضوع بازنشستگي رئيس فدراسيون فوتبال در حالي روز گذشته 
دوباره خبرساز شد که وزارت ورزش مديران اين فدراسيون را مشمول 
قانون مصوب مجلس ش�وراي اس�امي مي داند، اما بازنشسته هاي 
س�اکن خيابان س�ئول، فدراس�يون فوتب�ال را همچن�ان نهادي 
غيردولتي تلقي مي کنن�د. عاوه بر اين، انتش�ار اخبار ضد و نقيض 
در خصوص تهديد جدي فيفا و  اي اف س�ي در رس�انه هاي مختلف 
منتش�ر ش�د و بحث تعليق فوتبال ايران دوباره س�ر زبان ها افتاد. 

   تکليف مشخص است
ش��نبه هفته آينده مهلت قانوني تعيين ش��ده براي اس��تعفاي مديران 
بازنشسته شاغل در نهادهاي دولتي به پايان مي رسد، اما هنوز چند رئيس 
فدراسيون براي بقا در سمت خود پافشاري مي کنند. هفت رئيس بازنشسته 
فدراسيون هاي ورزشي )قايقراني، ورزش هاي ناشنوايان، چوگان، هاکي، 
ورزش هاي س��ه گانه، هندبال و جودو( تاکنون صندلي رياست را تحويل 
داده اند. در اين بين رؤساي فدراس��يون هاي واليبال، کاراته و فوتبال نيز 
بازنشسته هستند. با اتمام مسابقات جهاني کاراته، فرجي به زودي استعفا 
مي دهد و احمد ضيايي رئيس فدراس��يون واليبال نيز پس از بازگشت از 
سفر سوئيس نامه استعفايش را امضا مي کند. علي رغبتي، مديرکل دفتر 
برنامه ريزي و نظارت وزارت ورزش در گفت وگ��و با مهر به موضع وزارت 
ورزش در خصوص فدراسيون فوتبال اشاره کرد و گفت: »در نشستي که 
اعضاي هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال با رئيس مجلس داشتند، اريجاني 
تأکيد کرده قانون منع به کارگيري بازنشسته ها شامل فدراسيون فوتبال 
هم مي شود. در واقع مجلس اين فدراسيون را از ديگر فدراسيون ها تفکيک 
نکرده است. مجموعه ورزش هم مصوبات مجلس را اعمال مي کند. وزارت 
ورزش قانون اباغي رئيس جمهور را به تمام فدراسيون ها و  به کل رؤسا و 
مديران ورزش اباغ کرده است و کساني که مشمول اين قانون مي شوند 

بايد به آن عمل کنند.«
   قانون براي همه

معاون مالي و پش��تيباني وزارت ورزش نيز صراحتاً فدراسيون فوتبال را 
مشمول قانون بازنشسته ها عنوان کرد. در روزهايي که تاج و ساير مديران 
بازنشسته فدراسيون فوتبال براي بقا در مسئوليت هاي خود شبانه روزي 
تاش مي کنند، مديران وزارت ورزش در مصاحبه هاي مختلف به اجراي 

قانون در اين فدراسيون تأکيد دارند.
 ژاله فرامرزيان در گفت وگو با فارس در خصوص اين موضوع اظهار داشت: 
»برخي از فدراسيون ها نفرات بازنشسته خود را رسماً معرفي کرده اند. ما 
اتمام فعاليت را )26 آبان( را اعام کرده ايم. فدراسيون ها نهادهاي عمومي 
غيردولتي هستند. قوانين مربوط به شرايط اداري و استخدامي نهادهاي 
غيردولتي بايد از قوانين کلي دستگاه هاي اجرايي پيروي کند. ما به تمام 
فدراس��يون ها و مجموعه وزارت ورزش اباغ کرده اي��م و پايان مهلت را 
گفته ايم. بعد از موعد مقرر امکان فعاليت نيست و جرم محسوب مي شود. 
با اين حال هنوز 30 فدراس��يون که به آنها اعام ش��ده اسامي را بدهند، 
جواب رسمي به ما نداده اند.« معاون مالي وزارت ورزش به چالش دولتي يا 
غيردولتي بودن فدراسيون فوتبال اشاره کرد و گفت: »همه فدراسيون ها 
در ليست نهادهاي عمومي غيردولتي ثبت شده اند. برايمان فرقي نمي کند 
اسم شخص چيست و در کدام فدراس��يون است. همه فدراسيون ها يک 
اساسنامه دارند. اساسنامه فدراس��يون فوتبال هم مصوبه هيئت وزيران 
است، چون در ليست نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دارد و بايد قانون 
را اجرا کند. اين قانون شامل حال همه است و کسي مستثنا نيست. حاا 
چطور مي خواهند تفسير کنند و اگر بناست استفساريه بگيرند، مي توانند 

جواب بگيرند و اقدام کنند.«
   چوب تعليق

طالقاني، عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال نيز در گفت وگو با مهر ادعا 
کرد شيخ سلمان اخطاري جدي به جهانگيري معاون اول رئيس جمهور 
در خصوص آينده فوتبال ايران داده است: »شيخ سلمان رئيس اي اف سي 
در جلسه اي که با آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري داشت به 
صراحت و مستقيم گفت در صورت دخالت دولت در تصميمات فدراسيون، 
فوتبال ايران تعليق خواهد شد. اينکه آيا آقاي اينفانتينو رئيس فيفا هم 
چنين حرفي زده اس��ت را نمي دانم. همه چيز روش��ن است. فدراسيون 
فوتبال يک نهاد غيردولتي است و شامل قانون منع به کارگيري بازنشسته ها 
نمي شود. هنوز با بخش حقوقي مجلس در حال مذاکره هستيم تا مدارک و 

مستندات را در اختيارمان قرار دهند.« 

شيوا نوروزي

کاراتهبهنگاهمهربانانهوحمايتينيازدارد
 موفقيت تيم مل��ي کاراته در رقابت هاي 
جهاني اس��پانيا حاصل تاش هاي چند 
ساله اي اس��ت که به ثمر نشس��ت. اين 
تيم ش��امل نفراتي اس��ت که چند سال 
پيش به مس��ابقات جهاني فرانسه رفتند 
و مقام سوم را کسب کردند. سه قهرماني 
متوالي در کوميته تيمي حاصل اعتماد به 
ملي پوشان باانگيزه اي است که حاا تجربه 
زيادي دارند. خوشبختانه کاراته کشورمان 
در مسير پيشرفت قرار دارد، اما بايد براي 
تداوم موفقيت ها به دو نکته مهم توجه کرد؛ پشتوانه سازي و حمايت 
از ملي پوش��ان. نفرات فعلي نياز به پش��توانه دارند تا در آينده جوانان 
ديگري بتوانند جايگزين آنها ش��وند. از طرفي بچه هاي تيم ملي براي 
حضور در تمرينات تمام زندگي خود را مي گذارند و تمام وقت در اختيار 
تيم ملي هس��تند، در صورتي که اغلب آنها مشکات معيشتي دارند. 
انتظار مي رود مسئوان چاره اي براي دغدغه هاي زندگي مدال آوران 
بينديشند تا کاراته کاران بدون دغدغه تمام تمرکز خود را معطوف به 
تمرين و مدال آوري کنند. در چنين شرايطي قطعاً آنها در مبارزات خود 
نيز بهتر عمل مي کنند. ضمن اينکه اينها همان کساني هستند که پرچم 
کشورمان را به اهتزاز درآوردند و اين وظيفه ماست که از آنها حمايت 
ازم را داشته باشيم. اگر از آنها حمايت نکنيم قطعاً در آينده به مشکات 
عديده اي برمي خوريم، چراکه نگاه ما به المپيک و هدفمان موفقيت در 
اين بازي هاست. شايد تيم ملي کاراته براي درخشش در توکيو نيازمند 
تغييراتي باش��د، به همين خاطر بايد جواناني را تربيت کنيم تا پس از 
المپيک جايگزين تيم فعلي باشند و آينده کاراته ايران را تضمين کنند. 
در حقيقت اين رشته مدال آور نيازمند نگاه مهربانانه مسئوان است. 
حمايت از ملي پوش��ان و کمک به آنها کار سختي نيست و تشکيات 
ورزش با مبلغي که به يک يا دو بازيکن فوتبال داده مي شود، مي تواند 
کل مش��کات معيش��تي و دغدغه هاي روزمره کاراته را برطرف کند. 
بي شک تداوم موفقيت هاي کاراته در گرو حمايت ها و برنامه ريزي هاي 

مسئوان است. 

استقالوپرسپوليسواگذارميشوند
مسعود سلطاني فر، وزير ورزش و جوانان گفت: »در حال برنامه ريزي 
هستيم و اميدواريم تا پايان س��ال مجوز واگذاري دو باشگاه استقال 
و پرس��پوليس را بگيريم. خوش��بختانه تمام بدهي  اشخاص حقيقي 
و حقوقي هر دو باش��گاه تعيي��ن تکليف و پرداخت ش��ده و در بخش 
بدهي هاي مالياتي هم با شفافيت و طي شدن مراحل قانوني به سرعت 
جرائم سنگين  مالياتي برجامانده از سوءمديريت هاي 20 سال گذشته 

در حال حل و فصل شدن است.«

جوانگراييدروزنهبرداريمعلوان
بابک محم��دي، رئي��س انجمن وزنه ب��رداري معلوان گف��ت: »بعد 
از بازي ه��اي پارالمپي��ک 2020 توکيو تي��م وزنه ب��رداري معلوان 
با جوانگرايي تغيي��ر خواهد کرد و اي��ن مربوط به تمام اوزان اس��ت. 
استعدادهاي خوبي در مس��ابقات قهرماني کشور در رده سني زير 25 
سال شناسايي شدند. در حال حاضر وزنه برداران خوبي در تمام وزن هاي 
اين رده سني داريم که مي توانند جانشينان خوبي براي قهرمانان فعلي 

وزنه برداري کشورمان باشند.«

برخواهعمديدرکارنداشتهاست
محسن بيرانوند، دبير فدراسيون وزنه برداري در خصوص اتفاقي که در 
جريان مسابقات قهرماني جهان براي براري افتاد و منجر به پاره شدن 
پرده گوش اين وزنه بردار شد، گفت: »برخواه انسان اخاق مداري است 
و به هيچ عنوان اي��ن موضوع عمدي نبوده اس��ت. حرکت ضربه زدن 
س��رمربي تيم به صورت وزنه بردار در دنيا مرس��وم است، حتي گاهي 
خود وزنه بردار چنين درخواستي را از مربي دارد. بنابراين با اطمينان 
مي گويم که س��رمربي تيم ملي به هيچ عنوان عمدي در کار نداش��ته 
است، ضمن اينکه بافاصله عذرخواهي کرده و پيگير وضعيت براري 

هم بوده است.«

 
تمرينات تيم ملي         بازتاب
بس��کتبال اي��ران 
هفته آينده آغاز مي ش��ود و ش��اگردان مهران 
ش��اهين طبع خود را براي برگزاري دو جدال 
حساس با اس��تراليا و فيليپين آماده مي کنند. 
پنجره پنجم رقابت ه��اي انتخابي جام جهاني 
2019 ب��ه زودي آغ��از مي ش��ود و تي��م ملي 
کش��ورمان روزهاي 9 و 12 آذرم��اه به مصاف 
حريف��ان خ��ود م��ي رود. ب��ا توجه ب��ه اينکه 
آس��مانخراش ها برابر ژاپن شکست خورده اند، 
پيروزي در دو بازي پيش رو سرنوشت ساز است. 
اي��ن در ش��رايطي اس��ت ک��ه بح��ث غيبت، 
مصدوميت و نارضايتي برخي ملي پوشان تيم 

ملي را با چالش هاي زيادی مواجه کرده است. 
البته هنوز ليست نهايي اعام نشده، اما به نظر 
مي رس��د کادر فني براي غلبه بر مش��کات و 
چالش ها کار س��ختي در پيش داش��ته باشد. 
استفاده از بازيکنان دورگه موضوعي است که 
پيش از اين با واکنش بازيکن��ان ايراني مواجه 
شده بود، اما رئيس فدراسيون بر اجرايي شدن 

اين موضوع تأکيد کرده است. رامين طباطبايي 
در گفت وگو با مهر استفاده از بازيکنان دورگه را 
مزيت خواند: »اينکه شرايطي فراهم شود تا از 
بازيکناني که ساکن ايران نيستند اما به خاطر 
ايراني بودن يکي از والدينشان، دورگه به حساب 
مي آيند در ترکيب تيم ملي استفاده کنيم، اصًا 
بد نيس��ت. ضمن اينکه در رش��ته هايي مانند 

فوتب��ال و هندبال نيز ش��اهد چنين موضوعي 
هس��تيم. بر اين اس��اس و با توجه به سياست 
فدراسيون بس��کتبال مبني بر استفاده از تمام 
ظرفيت ها، از ماه ها پيش جذب و به کارگيري 
بازيکنان دورگه را در دس��تور کار قرار داديم. 
البته اين موضوع به منزله استفاده قطعي از اين 
بازيکنان نيست.« طباطبايي به ادامه تاش ها 
براي مذاکره با آرون گرامي پور و مايک رستم پور 
اش��اره کرد و گفت: »ق��رار نيس��ت موفقيت 
بسکتبال در گرو اس��تفاده از بازيکنان دورگه 
باشد. تصميم براي به کارگيري بازيکنان دورگه 
به منزله ضعف بازيکنان فعلي نيست. ما صرفاً 
مي خواهيم ش��رايط ب��راي اس��تفاده از تمام 
ظرفيت ها مهيا ش��ود. گرامي پور و رس��تم پور 
بازيکنان دورگه اي هستند که پيگير وضعيت 
آنها براي حضور در اردوي پيش روي تيم ملي 
هستيم. البته نظر و تصميم نهايي براي استفاده 

از آنها با اعضاي کادر فني است.«

دورگههاعصايدست
تيممليبسکتبال!
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برخوردگرمستارههايفرانسهباهواداران
در روزهايي که تمرينات تيم ملي فوتبال پش��ت درهاي بس��ته انجام 
مي شود و آقايان ملي پوش صحبت با رس��انه ها و مردم را بنا بر دايل 
واهي پرداخت نش��دن پاداش جام جهاني تحريم کرده  اند، تماش��اي 
تصاوير و برخورد گرم ستاره هاي تيم ملي فوتبال فرانسه با هواداران اين 
تيم بسيار جذاب و ديدني است. ستاره هايي که در همان جام جهاني 
که بازيکنان ايران در مرحله گروهي اش حذف شدند به مقام قهرماني 
رسيدند، اما هيچ گاه خودش��ان را براي هواداران نگرفتند و از آنها فرار 
نکردند. تماش��اي تصوير س��تاره هايي چون امباپه در کن��ار هواداران 
حتماً درس هاي زيادي دارد. به لبخند رضايت ستاره تيم ملي فرانسه 
و هواداران توجه کنيد تا معناي واقعي حرفه اي بودن در فوتبال و راه و 
رسم مردم داري و برخورد با آنها را به درستي درک کنيد، هرچند که 

ستاره هاي فوتبال ايران هنوز فاصله زيادي با اين رفتارها دارند.

غامرضا دباغيان 

کارشناس کاراته

افتخارشکست2استادبزرگشطرنجبرايعلينسب
بانوي ش��طرنج باز ايراني با درخش��ش در رقابت ه��اي قهرماني  

بانوان جهان شگفتي س��از ش��د. او تاش مي کن��د در آينده به 
موفقيت هايش تداوم ببخشد. مبينا علي نسب در رقابت هاي جهاني روسيه با غلبه بر حريفانش 
به دور سوم راه يافت و تاريخ ساز شد. علي نسب در گفت وگو با ايسنا شرايطش را در اين دوره 
از رقابت ها تشريح کرد: »خوشحالم که توانستم دو استاد 
بزرگ مطرح )اليزابت پتز آلماني و مونيکو س��وکو 
لهستاني( را شکس��ت دهم و اولين ايراني باشم 
که به مرحله س��وم اين مس��ابقات مي رسد. با 
توجه به اينکه حريف دور اولم بازيکن مطرحي 
بود و در مسابقات قبلي هم فوق العاده ظاهر 
ش��ده بود، ش��انس صعودم را از مرحله اول 
50 - 50 مي دانستم، اما خدا را شکر توانستم او 
را شکست دهم و به دور بعد راه يابم. در مرحله 
سوم هم با ماريا موزيچوک، قهرمان سابق بانوان 
جهان که اوکرايني اس��ت، بازي داش��تم. دور 
اول با مهره س��فيد برتري خيلي زيادي داشتم، 
اما متأس��فانه نتوانس��تم برتري خود را به برد 
تبدي��ل کنم و بازي مس��اوي ش��د. در دور 
دوم هم با مهره س��ياه با نتيج��ه 1/5 بر 
0/5 مقابل او شکست خوردم و حذف 
شدم.« ملي پوش شطرنج کشورمان 
بابت موفقيت��ش 8 هزار دار جايزه 

دريافت کرد. 

مدالالمپيکميخواهم،نهشهرت!
       وزنه برداری قهرمان وزنه برداري 
جهان اميدوار است 
در توکيو نيز روي سکو برود و مدال المپيک را به 
گردن بياويزد. علي هاشمي در مسابقات جهاني 
2018 براي دومين بار مدال طاي دنيا را از آن خود 
کرد. او حاا تاش مي کند تا در بازي هاي المپيک 
به هدفش برسد: »متأسفانه س��ال قبل که براي 
اولين بار به مدال طاي جهان رس��يدم، خيلي ها 
گفتند علي هاشمي به خاطر محروميت 9کشور 

مدعي توانسته به اين مدال برسد و رکوردهايش 
پايين است. آنها مي خواستند مدال مرا بي ارزش 
کنند، اما امسال ثابت کردم که هم سال قبل و هم 
امسال شايسته قهرماني در جهان بودم. من هدف 
خودم را دارم و دنبال اين نيستم که اسمم مطرح 
شود و معروف شوم. هدف نهايي من المپيک است 
و براي آن ت��اش مي کنم. ک��ارم را طوري پيش 
مي برم که به اميد خدا انتهاي آن به مدال المپيک 

ختم شود.«
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"öNNÈáÉ·"âyÐ»x»".-3"ã}¹NNÆ" x̄"ấ»yNNŒ".064,-1,/3"•́áNNÙ"64-664--.-2--210
" x̄""./51"à".-"K"/.6"K//."K//3"K/0-"»xáNNÙ"ãNN¦"x…Þ¢NN̨Ù"ãNN¦"ÖáNNÍ¶Ù"ãNNìÕµ"ÖáNNÍ¶Ù
".2"â»yNNÙ"ãNN¦"â̂NNº}¡"à»"öNNÈy¶Ôx"ÛáNNÝyÈ"à"|́yNN‹¡"ÛáNNÝyÈ" x̄""1-0"â»yNNÙ"à"öNNÝ…Ù"ÛáNNÝyÈ
"ÛáNNÝyÈ" x̄""2.6"à"/"K40"K.65"K0-0"K2.2"»xáNNÙ"à"yNN¦́ "Ûà…NN¦"öNNÍÝy¦"|yNNìÕÚµ"ÛáNNÝyÈ" x̄
"½NNÕ}Ù"*."~NN„x»̂\"ãNN¦"ÛyÐ…NNÝxá„"öNNÞÙyø¡"~NNìÙáÍ¶Ù"̂NN¦"×NNÍ·"öNNÝ…Ù"öNN̋́»x»"ÜNNìvl
"231,6/0,-0-"½NNÕ}Ù"*/"öNNëy©µx"|ôìåNN̨¡"ÓNNŒx" x̄"â…NNÝyÙ"~NN¦y¦"ÒyNNë́"1,-6.,/-5,115
"̂ì„y¡"|́yNN̨„"~¦y¦" x̄"ÒyNNë "́"1,6/0,430,024"½NNÕ}Ù"*0"́yNN±¢Ýx"»́áNNÙ"»áNN "̋~NN¦y¦" x̄"ÒyNNë́
"•́áNNÙ"~NN x̋á„»x»"×NNë…É¡"‚NNë́y¡"~NNëyÀÔ"".061,4,.6"•́áNNÙ"»x» x́̂ NNÈ"…ìNN̋́̂ "̋ x̄"õ»yNN¡"́»
"…NNŒ́»1/"¿NN„yÙ"ãNN¦"³NNë»á¡"ÛyNNÙ "̄~NNëyÀÔ"".064,.,0-"‚NNë́y¡" x̄"ÜNNìÞ‒Úä"à"".064,.,/6
"à"ãNNÉÕ¹¢Ù"öNN̋́»x»"õyNNä"ãNNÞë̆ä"ÖyNNÚøÝx"ãNN¦"|ôìåNN̨¡"»áNN̋"à"ÓNNŒx"ãNN¦"~}NN̨Ý"ãÝóyNN̋
"ãNN¦"Ö̆NNÕÙ"ãNNÔ"ÖáNNÍ¶Ù"ÛyNNäxá„"yNNÞÚł"…NNÆy¦"öNNÙ"ãNNÔ"ÖáNNÍ¶Ù"ÇNN·"́»"ÓNNìÌà"ãNNÔyÌáÔx"ÇNN·
"́»"̂NNì„y¡"|́yNN̨„"ãNN¦"ÖáNNÍ¶Ù"ãNN¦"œáNN¦̂ Ù"öNN̋́»x»"õyNNä"ãNNÞë̆ä"|àyNNÄ¢Ôx"ãNN¦"yNNÙ"³NNë»á¡
"öNNÙ"ãNNÔ"ÖáNNÍ¶Ù"ÇNN·"́»"…NNÆy¦"öNNÙ"×NNÍ·"õx̂ NN«x"ÛyNNÙ¯"yNN¡".064,.,0-"‚NNë́y¡" x̄"ãNNë»y¡
"ãNNìÕµ"ÖáNNÍ¶Ù"â…NNåµ̂¦"öNNvx̂ «x"õyNNä"ãNNÞë̆ä"̆NNìÝ"à"x̂ NN«x"ÇNN·"̂NNªµ"×NNìÝ"~NN„x»̂\"+…NNÆy¦
"œáNNÞÙ"öNN¦yì¾"×NNÍ·"õx̂ NN«x"K×NNÍ·"Û»áNN¦"öNN¦yì¾"ãNN¦"ãNN«á¡"yNN¦"~NN x̋"öNNåë…¦"+…NNÆy¦"öNNÙ
"ãìvx̂ «x"öNN¹Èxà"¼ôNN¦x"yNNë"KãNNÔ"ÖáÍ¶Ù" x̄"{NN̋yÞ¢Ù"ÜNNìÙy¡"¿NN„x"yNNë"̂NN}¢¹Ù"ÜNNÙył"öNNÃ̂¹Ù"ãNN¦
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"́yNNª¢Ýx" x̄"¸NN\"¯à́"â»"Á̂NN°"yNN¡"»»̂NNÐ"öNNÙ"¤́»"́yNNª¢Ýóx̂ ì§Ì"…NNëx̂ «" x̄"öNNÍë"́»"öNNÝ…Ù
"õx̂ NN«x"…NN·xà"|́áNNŒ"ÜNNëx"̂NNì¾"́»"+»»̂NNÐ"Öx…NNÈx"ãNNìvx̂ «x"»yNNÄÙ"õx̂ NN«x"ãNN¦"~}NN̨Ý"öNNåÐl
"Öx…NNÈx"öNNëx̂ «x"ãNNÞë̆ä"ÒáNNŒà"à"ãNNìvx̂ «x"ÒáNNÔ…Ù"õx̂ NN«x"ãNN¦"~}NN̨Ý"|x́ ̂NNÉÙ"ÇNN}-"ÖyÍNN·x

"+»áNNÚÝ"…NNäxá„
""Ûx̂å¡"~Ôx…µ"öëyøÈ"³Ú¢‹Ù"öÈáÉ·"öÙáÚµ"âyÐ»x»".-3"ã}¹Æ"¸ìv́ "|..-,6262/

*****************************************************************
öåÐl
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هش�ت عض�و ي�ك ش�بكه س�رقت ك�ه در نق�اط مختل�ف 
ته�ران اق�دام ب�ه س�رقت مي كردن�د بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ كارآگاه قاسم دست خال، رئيس 
پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: اعضاي اين باند بيشتر 
اقدام به سرقت خودروهاي پرشيا، مگان و اپتيما و منازلي كه امنيت 
كافي نداش��تند، مي كردند. وي ادامه داد: متهم��ان كه همگي از 
مجرمان سابقه دار هستند داراي سابقه سرقت در شهرهاي كرج و 
همدان هم هستند. سرهنگ دست خال گفت: در بازرسي از مخفيگاه 
متهمان مقدار زيادي از اموال سرقتي كشف شده است و تحقيقات 

بيشتر از متهمان در اداره يكم پليس آگاهي تهران جريان دارد.

 دستگيري دوباره
 8 دزد سابقه دار

رئيس پليس آگاهي تهران گفت: ۷۰ درصد پرونده هاي كاهبرداري 
در حال رسيدگي در پليس آگاهي مربوط به كشاندن افراد به پاي 
دس�تگاه خودپرداز ب�ه بهانه واريز پول به حسابش�ان اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار عليرضا لطفي با هشدار به شهروندان 
گفت: براي انتقال پول به حساب آنها، هيچ نيازي به مراجعه به پاي 
دستگاه خودپرداز نيست و هرگونه تماس از سوي افراد ناشناس و 
طرح موضوعاتي مثل برنده شدن در قرعه كشي برنامه هاي مختلف 
راديويي و تلويزيوني يا معرفي خود به عنوان مأمور خريد ارگان های 
مختلف دولتي و نظامي و درخواست براي مراجعه به پاي دستگاه 

خودپرداز براي دريافت پول، قطعاً كاهبرداري است.

هشدار پليس درباره افزايش 
كاهبرداري از طريق خودپردازها

فرمانده انتظامي شهرس�تان خدابن�ده از غرق ش�دن چوپان 
2۰ ساله در آب بند يكي از روس�تا هاي اين شهرستان خبر داد. 
س��رهنگ علي تقي لو گفت: اين حادثه در آب بند روستاي چنگور 
شهرس��تان خدابنده اتفاق افتاد و مأموران پليس بعد از حضور در 
محل متوجه شدند چوپان 20 ساله در آب بند روستا غرق شده است 

كه جسد وي خارج شد و تحقيقات در اين باره جريان دارد.

مرگ چوپان در آب بند

دو پسر موتورسوار در شهرستان آبادان با شليك گلوله هدف 
قرار گرفته و كشته شدند. 

سرهنگ محس��ن تقي زاده، فرمانده انتظامي آبادان به ايسنا گفت: 
ساعت 3:00 بامداد 21 آبان ماه دو جوان موتورسوار در جاده ساحلي 
اروند صغير در جزيره مينو در حال حركت بودند كه توسط افرادي كه 
در يك خودروي پژو بودند مورد تيراندازي قرار گرفتند. وي افزود: يكي 
از اين دو نفر در دم جان باخت و فرد ديگر پس از انتقال به بيمارستان 
فوت شد. سرهنگ تقي زاده گفت: تحقيقات در اين باره جريان دارد. 

قتل 2موتورسوار با شليك گلوله

سرپرست پليس آگاهي استان البرز گفت: با تاش مأموران، سارقان 
مسلح طافروش�ي، قبل از اجراي نقش�ه خود دستگير شدند. 
سرهنگ محمد نادربيگي گفت: درپي دريافت خبري مبني بر نقشه 
سرقت مسلحانه توسط يك باند پنج نفره در منطقه 45 متري گلشهر 
موضوع به صورت ويژه در دستوركار مأموران پليس آگاهي استان البرز 
قرار گرفت.  وي اضافه كرد: تحقيقات در اين زمينه انجام شد و بعد از 
چندين روز، كار اطاعاتي روي عناصر اين باند، س��ركرده باند سرقت 
شناسايي شد و طي چندين عمليات ضربتي، تمامي اعضاي باند دستگير 
شدند.   نادربيگي خاطرنشان كرد: در بازرسي از مخفيگاه متهمان يك 
قبضه ساح كمري، تيرجنگي و دو دستگاه خودرو كشف شد. متهمان 
پس از دستگيري، به نحوه چگونگي تدارك و آماده سازي براي سرقت 

مسلحانه طافروشي در ايام تعطيات اخير اعتراف كردند. 

 دستگيري سارقان مسلح
 قبل از سرقت طافروشي

45درصد از 546 س�ارق و مالخ�ري كه روز 
گذشته پليس تهران آنها را مقابل خبرنگاران 
به نمايش گذاشت مجرمان سابقه دار بودند. 
55 درصد بقيه حاا نامشان در ليست مجرمان 
ثبت شده است كه معمواً پس از آزادی دوباره 
مرتكب جرم می شوند. تجربه اجراي طرح هاي 
گاه و بيگاه پليس نشان داده است كه اين افراد 
به محض آزادي دوباره اعمال مجرمانه شان 
را تكرار مي كنند. تبهكاران امروز به خوبي 
دريافته اند كه مجازات زندان فرصتي براي 
آموختن و عضويت در ش�بكه هاي بزرگ تر 
سرقت است تا مجالي براي تنبيه و پشيماني 
آنها. هر چند رئيس پليس تهران از عملياتی 
ش�دن طرح ه�ای محله مح�ور خب�ر داده 
ام�ا آنچه از محله های ش�هر خبر می رس�د 
نگران�ی درب�اره افزاي�ش سرقت هاس�ت. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا، صبح ديروز س��ردار 
رحيمي رئيس پليس تهران صب��ح ديروز در 
حاش��يه اجراي هجدهمين مرحله طرح رعد 
در جمع خبرن��گاران حاضر ش��د و گفت: »در 
4۸ ساعت گذشته پليس مبارزه با مواد مخدر و 
پيشگيري تهران بزرگ اقدامات گسترده اي در 
خصوص برخورد با سارقان، مالخران، قاچاقچيان 
مواد مخ��در و قاچاقچي��ان كاا انج��ام داد و 
54۶ سارق و مالخر را دستگير كردند. در همين 
خصوص 25۸ حكم قضايي اجرا شد و اين افراد 
به 1234 فقره سرقت اعتراف كردند كه تاكنون 
۶ هزار و ۷۶1 فقره اموال مسروقه از آنها كشف 
و ضبط شده است. همچنين 2۷5 خرده فروش 
مواد دستگير و از آنها ۸0 كيلو انواع مواد مخدر 
كشف و ضبط شده است. 340 معتاد متجاهر 
جمع آوري و دو باند توزيع كننده مواد مخدر نيز 

منهدم شده است.«
  45درصد بازداشتي ها سابقه دار هستند

وي در ادامه گفت: » پليس مبارزه با مواد مخدر 
تهران بزرگ همچنين در يك ماه گذش��ته با 

كش��ف و ضبط يك تن و 223 كيلو انواع مواد 
مخدر، هشت باند توزيع كننده مواد را منهدم 
كرده اس��ت و 50 قاچاقچي عمده را شناسايي 
و دستگير كرده اند.« س��ردار رحيمي در ادامه 
با اشاره به انهدام 32 باند سرقت گفت: »در اين 
طرح ۸5 درصد مالباختگان شناسايي شدند و 
اموال مكش��وفه بعد از اجراي اين طرح به آنها 
تحويل داده خواهد شد. همچنين 45 درصد افراد 
دستگير شده داراي سابقه قبلي بوده و 55 درصد 

افراد نيز براي اولين بار دستگير شده اند.«
   كاهش موبايل قاپي در تهران

رئيس پليس تهران بزرگ در خصوص اجراي 
طرح هاي ويژه براي كاه��ش موبايل قاپي در 
س��طح ش��هر تهران گفت: »به غير از اجراي 
طرح هاي رعد، طرح هايي به ص��ورت ويژه و 
كانتري محور و محله محور شروع شده است 
و هر كانتري طرح هايي را متناسب با نوع جرم 
در آن محل اجرا مي كند. خوشبختانه در حال 
حاضر وضعيت موبايل قاپي در س��طح ش��هر 

تهران كمتر شده اس��ت و با اجراي طرح ها به 
نتايج مثبتي رسيده ايم.«

   پاسخ به »جوان«
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما، در خصوص 
اينكه با تغيير و جابه جايي ش��هردار تهران آيا 
اختالي در مأموريت پليس ايجاد نمي  ش��ود 
گفت: »پلي��س همكار ش��هرداري اس��ت و 
همكاران در شهرداري هميشه از ظرفيت هاي 
پليس در طرح هاي عمراني و انضباط بخشي 
استفاده مي كنند. هر فردي به عنوان شهردار 
چه در تهران و چه در آم��اده همكاري با آنها 
هستيم و اثبات كرده ايم تمام توان خود را براي 
شهري امن، منضبط و پيش��رفته با عمران و 
آباداني گذاشته ايم. خط مشي پليس مشخص 
است و تنها در راستاي فرماندهي كل قواست 

بنابراين مسئوليت ما نيز جزء اين نيست.«
   هشدار به داان ارز

همچنين سردار رحيمي در ادامه در خصوص 
دستگيري داان ارزي گفت: »طي اطاعيه 

بانك مرك��زي كه در نقاط ميدان فردوس��ي، 
خيابان سبزه ميدان و منوچهري زده شده بود 
و در آن خريد و ف��روش ارز در خيابان ممنوع 
شده بود، چنانچه كسي در اين مكان ها اقدام به 
خريد و فروش ارز مي كرد مرتكب جرم مي شد، 
طي چهار مرحله عملي��ات در اين محدوده ها 
130 دال ارزي دس��تگير و با حكم قضايي به 
زندان اعزام شدند.« رئيس پليس تهران بزرگ 
در خصوص توقف اجراي »طرح كاهش« نيز 
گفت: »انجام معاينه فني اقدامي ازم و ضروري 
است و براي سامت مردم و ايمني خودروها 
بسيار ازم است، اما بايد به گونه اي امكانات آن 
فراهم باشد كه براي مردم ايجاد دردسر نكند. 
در ابتداي اجراي طرح كاه��ش كه خودروها 
براي دريافت معاينه فني به اين مراكز مراجعه 
مي كردند با حجم بسياري از خودروها مواجه 
بوديم، از همين رو تصميم گرفتيم براي معاينه 
فني فرصتي را در اختيار خودروها قرار دهيم تا 

با كاهش صف ها مواجه شويم.«

 كانتري های پایتخت  براي اجراي 
طرح هاي محله محور عملياتي  شده اند

كيف هاي سنتي، كفش هاي سنتي، ساعت 
و جا قلمي منبت كاري و يك هاونگ س�نتي 
چيده شده روي يكي از ميزهاي حياط پليس 
آگاهي وسايلي بود كه ما را به سمت خودشان 
كشاند. وقتي سؤال كرديم سرهنگ بخشنده 
در جواب گفت اي�ن اقام ب�راي حمل مواد 
مخدر بوده است كه با كمك پليس فرودگاه 
امام و اداره پست كش�ف و ضبط شده است. 

وي در ادامه گف��ت: »دو ع��دد هاونگ كه در 
ديواره داخلي آن 3 كيلو حش��يش جاسازي 
ش��ده بود براي انتقال به كش��ور قطر كش��ف 
ش��د. همچنين تعدادي دمپايي ه��اي زنانه و 
كتاني هاي مردانه كه در كف آنها بسته هاي يك 
گرمي و دو گرمي ترياك و حشيش جاسازي 
شده بود نيز به كمك اداره پست كشف و ضبط 
ش��د اما افراد با هويت جعلي اقدام به پس��ت 

اين اقام كرده بودند كه ت��اش پليس براي 
شناسايي و دستگيري آنها ادامه دارد.«  وي در 
خصوص تعدادي بذرهاي گل نيز گفت: »اين 
بذرها كه به صورت نر و ماده بسته بندي شده 
بودند، افراد با كاش��تن آن در گلدان و پرورش 
آنها بعد از مدتي به ماده مخدر گل مي رسيدند 
كه توهمي شش برابر حشيش دارد. اين بذرها 
نيز كشف و ضبط شد.«  سرهنگ بخشنده در 

ادامه به تعدادي كيف دخترانه و زنانه س��نتي 
اشاره كرد و گفت: »اين كيف ها به خاطر جنسي 
كه دارند توانايي خوب��ي در جذب مواد مخدر 
دارند. متهمان قصد خارج كردن اين كيف ها را 
داشتند تا در كشورهاي ديگر در ابراتورهاي 
خاص اين مواد را خارج و چند برابر قيمت در 
ايران بفروش��ند اما با هش��ياري همكاران در 

فرودگاه امام دستگير شدند.«

 ادامه فرار كاليفرنيايي ها
 از آتش سوزي مهيب

تاش 4 هزار مأمور آتش نش�اني براي مهار آتشي كه از شش روز قبل 
ش�هرهاي ايالت كاليفرني�اي امري�كا را به خاكس�تر تبديل مي كند 
همچنان ناكام مانده اس�ت. براس�اس آخرين آمار اين آتش س�وزي 
مهيب تاكن�ون 44 نف�ر را به كام مرگ كش�انده، ش�مار بس�ياري را 
ناپديد و هزاران نفر را مجبور به ترك محل زندگي ش�ان كرده اس�ت. 
اين آتش سوزي از پنج شنبه هفته گذشته همزمان با وزش بادهاي شديد گرم 
و خشك شروع به پيشروي در شهرهاي مختلف ايالت كاليفرنيا كرد و حاا 
رئيس جمهور امريكا اين حادثه را فاجعه اي ملي اعام كرده است. اين حادثه 
چند شهر از جمله پراداياز شهري در شمال كاليفرنيا را به خاكستر تبديل كرده 
است. در حالي كه چهار هزار آتش نشان همچنان در تاش براي مهار آتش 
هستند تيم هاي امداد ميان خاكسترهاي شهرهاي سوخته به دنبال اجساد 
احتمالي افرادي هستند كه ميان آتش گرفتار شده اند. آنگونه كه گزارش شده 
تاكنون بيش از ۷هزار و يكصد خانه مسكوني و ساختمان هاي ديگر در آتش 

سوخته و هزاران نفر ناگزير به فرار به مناطق دور از آتش شده اند.

گفت وگو با متهمان

حمل مواد درپوشش صنايع دستي

مش�كات روحي و رواني كه افراد در دوران كودكي دچار آن مي ش�وند 
اگ�ر درمان نش�ود احتم�ال دارد در دوران بع�دي زندگي ب�ه عقده هاي 
روان�ي و كينه ه�اي قديم�ي تبدي�ل و گاه به حادث�ه اي ناگ�واري منجر 
ش�ود. پس�ر جواني به خاط�ر همي�ن كينه ه�اي قديمي دوس�ت دوران 
دبيرس�تاني اش را ب�ه قت�ل رس�انده و جس�دش را آت�ش زده اس�ت. 
او ب�ه زودي در دادگاه كيف�ري ي�ك اس�تان ته�ران محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه سوم خردادماه امسال بود كه مأموران پليس در 
جريان گم شدن ناگهاني پسر جواني قرار گرفتند و تحقيقات خود را به دستور 

قاضي دشتبان، بازپرس شعبه دهم دادسراي امور جنايي تهران آغاز كردند. 
آنطور كه خانواده نويد به پليس اعام كرد پسر 25 ساله شان آن شب با يكي از 

دوستانش قرار ماقات داشته و بيرون رفته و ديگر به خانه برنگشته است. 
در حالي كه تحقيقات براي شناسايي دوست نويد ادامه داشت پسر جواني به اداره 
پليس مراجعه كرد و گفت يكي از دوستانش به نام اردشير در مهماني شبانه اي 
مدعي شده كه نويد را به قتل رسانده است. وي گفت: همراه دوستانم و اردشير 
در مهماني شبانه شركت كرده بوديم. همگي مست بوديم كه اردشير گفت: چند 
شب قبل يكي از دوس��تانش را به نام نويد به قتل رسانده است. وقتي به حالت 
عادي برگشتيم او منكر شد و گفت شوخي كرده اما من كنجكاو شدم و درباره 
نويد تحقيق كردم كه متوجه شدم او از دوستان اردشير است و چند روزي است 
ناپديد شده اس��ت.  بدين ترتيب مأموران اردشير را به عنوان مظنون بازداشت 
كردند. متهم ابتدا مدعي شد كه از سرنوشت نويد بي خبر است، اما وقتي مورد 

بازجويي فني قرار گرفت به جنايتي آتشين اقرار كرد. 
وي گفت: من لباس فروشي دارم و نويد هم از دوستان دوران مدرسه ام بود. آن 
زمان او خيلي مرا اذيت مي كرد و هميشه به من زور مي گفت. از او كينه به دل 
داشتم اما دوستي ام را ادامه دادم تا اينكه به خاطر همين كينه قديمي تصميم 
گرفتم او را به قتل برسانم.  آن شب او را به بهانه تفريح سوار خودروي پدرم كردم 
و شروع به دور زدن كرديم. پس از اينكه با هم ش��ام خورديم به طرف فرودگاه 
امام خميني حركت كرديم. در نزديكي فرودگاه با او درگير شدم و با چاقو او را 
به قتل رساندم. پس از قتل با بنزيني كه همراه داش��تم جسد او را آتش زدم و 
بعد هم جسد سوخته را دفن كردم تا رد پايي از خودم باقي نگذارم اما درنهايت 
خون دوستم دامن مرا گرفت و گرفتار شدم.  پس از اعتراف متهم، مأموران جسد 
مقتول را كشف كردند. پس از درخواست قصاص از سوي اولياي دم و تحقيقات 
تكميلي قاضي دشتبان كيفرخواست متهم را صادر كرد. بدين ترتيب متهم به 

زودي در دادگاه يك كيفري استان تهران محاكمه مي شود. 

 قاتل كينه جو
 به زودي محاكمه مي شود

 بي تفاوتي نسبت به درمان بيماري هاي رواني
 منجر به حوادث خونين مي شود

دو مرد جوان با سابقه كيفري، متهم 
به دستبرد لباس هاي چند ميليون 
توماني از مزون لباس در شمال شهر 
تهران بودن�د. گفت و گ�وي زير با 
يكي از آنها به نام افش�ين اس�ت. 

چند سال داري؟ 
35 سال.

متأهلي؟
بله.

شغلت چيست؟
خريد و فروش. هر خريد و فروشي را 

انجام مي داديم لباس، ماشين و... . 

از اتهامت بگو. 
ب��ا همدس��تي دو نفر از دوس��تانم 
مزون لباس هاي مجلسي در قلهك 
و خيابان ه��اي اط��راف را زير نظر 
مي گرفتيم. يكي رد مي زد و ديگري 
س��رقت مي كرد. يك نفر مالخر هم 
داشتيم كه لباس ها را نصف قيمت 

خريداري مي كرد. 
چطور دستگير شديد؟

روزي كه سرقت كرديم كلي لباس روي 
صندلي هاي خودروي 405 بود. پليس 

به ما مشكوك شد و دستگير شديم. 

جواني با قدي بلند و هيكلي ورزيده، متهمي بود كه ما 
را به سمت خودش كشاند و فهميديم او در رشته بوكس 
و مسابقات استاني صاحب طا است. او به خاطر طلب 
8۰۰ هزار تومان! با قمه سراغ دوست بدهكارش رفته 
و در محل قرار شش دس�تگاه خودرو از جمله سراتو، 
2۰6 و... را در محل�ه پاس�داران تخريب كرده اس�ت. 

چند سال داري؟
25 سال.

سابقه داري؟
سه بار كه همگي براي درگيري بوده است. يكبار شش ماه 

و بار ديگر يك سال و آخرين بار نيز يكسال و نيم. 
شغلت چيست؟

در نمايشگاه ماشين كار مي كنم.
از حادثه اي كه به خاطرش دستگير شدي بگو؟

يكي از دوس��تانم ۸00 هزار تومان دستي گرفت، اما 
هر بار طلبم را مي خواس��تم طف��ره مي رفت تا اينكه 
يك شنبه شب در كوچه اي در پاسداران قرار گذاشتيم 
تا طلبم را بگيرم. وقتي س��ر قرار رفتم متوجه ش��دم 
فريب خورده ام و از او و پول خبري نيس��ت. به همين 
دليل عصباني ش��دم و با قمه اي كه دستم بود شش 
خودروي پارك شده در كوچه را از جمله سراتو و 20۶ 

و... را تخريب كردم. 
چند شاكي داري؟

14 شاكي.

سرقت از مزون لباس هاي مجلسي درگيري و تخريب 6 دستگاه خودرو براي 800 هزار تومان!



ایده ایجاد ارتش واحد اروپایی هنوز خام و فقط 
لقلقه زبان فرانس�وی ها اس�ت اما رئیس جمهور 
امری�کا دس�ت بردار نیس�ت و هم�ه هیب�ت و 
هویت مردم و مقامات فرانس�وی را صرف رشته 
توئیت های تند و توهین آمیزش کرده اس�ت. در 
مقابل رئیس جمهور فرانسه برای احتراز از شخصی 
ش�دن جنگ میان او و ترام�پ در مصاحبه ای با 
س�ی ان  ان و با لحنی دیپلماتیک دوب�اره بر ایده 
ارتش مستقل و همین طور اس�تقال بیشتر در 
برابر دار تأکید کرد و از طرف دیگر وزیر دارایی 
و اقتصاد فرانس�ه از لزوم ایجاد امپراتوری اروپا 
به عن�وان رقیب چی�ن و امریکا س�خن گفت تا 
15 س�ال بعد از تنش عدم همراهی فرانسه ژاک 
شیراک با امریکای جورج بوش، دوباره از شکافی 
عمیق میان پاریس و واش�نگتن رونمایی شود. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که دو روز پیش 
در پاریس مهمان رئیس جمهور فرانسه بود، در ادامه 
دیپلماسی توئیتری خود نوشت: »امانوئل ماکرون 
پیشنهاد ایجاد ارتش خاص اروپا برای حفاظت در برابر 
امریکا، چین و روسیه را داده است اما این آلمان بود 
که در جنگ جهانی اول و دوم به فرانسه حمله کرد. 
خب اوضاع برای فرانسه چطور پیش رفته بود؟ اگر 
امریکا وارد جنگ جهانی اول و دوم نمی شد، آنها باید 
در پاریس شروع به یادگیری زبان آلمانی می کردند. 

پول ناتو را می دهید یا نه. «
ساعاتی بعد ترامپ در توئیتی دیگر نوشت: مشکل این 
است که امانوئل ماکرون با میزان پایین محبوبیت 26 
درصدی و همچنین نرخ بیکاری 10درصدی مواجه 
اس��ت. او تاش می کند موضوع را عوض کند. هیچ 
کشوری بیشتر از فرانسه ملی گرا نیست، با مردمی 
سرافراز و با شرافت. پس فرانسه را دوباره بزرگ کن...  
ترامپ قبل از این دو توئیت سعی کرده بود سران 
جهان را خطاب قرار دهد و نوشته بود: تازه از فرانسه 
بازگش��ته ام و دس��تاوردهای زیادی در دیدارم با 
رهبران جهان حاصل ش��د. هرگز آسان نیست که 
این حقیقت را مطرح کنیم که باید با امریکا رفتار 
منصفانه ای داشت، که اینطور نبوده است، هم در 

بحث نظامی و هم تجاری. 
رئیس جمهور امریکا ادامه داده بود: ما بخش بزرگی 
از هزینه    ها را برای حفاظت نظامی از سایر کشور   ها 
پرداخت می کنی��م، صد   ه��ا میلی��ارد دار. صد   ها 
میلیارد دار هم در تعامل با همین کشور   ها در حوزه 
تجاری از دس��ت می دهیم. به آنها گفت��ه ام که این 

وضعیت نمی تواند ادامه یابد. اکنون و همیشه، رفتار 
غیرمنصفانه مضحکی در قب��ال ایاات متحده بوده 
اس��ت.  ترامپ با بیان اینکه یا باید به ایاات متحده 
امریکا پول پرداخت کنند یا خودش��ان از خودشان 
محافظت کنند، افزوده بود: پول های هنگفتی صرف 
حفاظت از دیگر کشور   ها می شود و ما چیز جز کسری 
تجاری و ضرر به دست نیاوردیم. اان زمان آن است 
که این کش��ورهای بس��یار ثروتمند به امریکا بابت 
محافظت ارتش پول بدهند یا خودشان کار حفاظت را 

انجام دهند...  تجارت هم باید آزاد و منصفانه باشد! 
 البته انتقاد ترامپ از فرانسه حتی قبل از سفر به فرانسه 
شروع به انتقاد از اعضای اروپایی ناتو و فرانسه کرده 
بود. بهانه او برای این انتقاد، س��خنان رئیس جمهور 
فرانس��ه در جریان یک مصاحبه رادیویی در توجیه 
ضرورت تش��کیل یک »ارتش واقعی اروپایی« بود 
که گفته بود: »در برابر روسیه که با ما هم مرز است و 
نشان داده که می تواند یک تهدید باشد، باید اروپایی 
داشته باشیم که به تنهایی و بدون وابستگی به ایاات 
متحده قادر به دفاع از خود است.« ماکرون تصریح 
کرده بود: »ما باید از خودمان در برابر روسیه، چین و 
حتی ایاات متحده دفاع کنیم.« ترامپ هم شامگاه 
۹ نوامب��ر )1۸ آبان( همزمان ب��ا ورودش به پاریس 
برای ش��رکت در مراسم صد س��الگی پایان جنگ 
جهانی اول، در حس��اب توئیتری خود نوش��ته بود: 
»ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه به تازگی پیشنهاد 
داده اس��ت که اروپا ارتش خود را تش��کیل دهد تا 
بتواند از خود در مقابل امریکا، چین و روس��یه دفاع 

کند. بسیار توهین آمیز اس��ت. بهتر است اروپا ابتدا 
سهم عادانه خود را در ناتو بپردازد؛ سهمی که امریکا 
آن را به مق��دار زیادی تأمین می کن��د.«  در نهایت 
طی حضور ترامپ در فرانس��ه ماکرون هم از فرصت 
استفاده کرد و در سخنرانی خودش در طاق نصرت 
پاریس » ناسیونالیسم « را » خیانتی به میهن پرستی « 
دانست که انتقادی آشکار از دونالد ترامپ بود که ماه 
گذشته خود را فردی » ناسیونالیست « معرفی کرد نه 
» گلوبالیست.« فرانسه در راستای عملی کردن ارتش 
مستقل اروپایی طرح »ابتکار واکنش اروپایی« را که 
بر اساس آن همکاری های فرماندهی های ارتش های 
اروپایی برای کنش یا واکنش س��ریع در زمان ازم 
افزایش می یابد مطرح کرده اس��ت و آلمان، بلژیک، 
دانمارک، اس��پانیا، پرتغال، استونی، هلند و بریتانیا 

آن را پذیرفته اند. 
 واکنش ماکرون

»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه در تازه    ترین 
واکنش خود به توئیت ه��ای ترامپ در گفت وگو با 
»فرید زکریا« در شبکه »سی ان ان « با اقرار به اینکه 
کشورهای اروپایی تاکنون در ارائه جایگزینی برای 
دار امریکا شکست خورده اند و بیش از حد به واحد 
پول امریکایی وابس��ته هس��تند، تأکید کرد: »این 
مس��ئله برای من موضوع حفظ حاکمیت اس��ت. 
بنابراین می خواهم در همکاری بس��یار نزدیک با 
نهادهای مالی مان، در س��طح اروپا و با تمام شرکا 
این قابلیت را ایجاد کنیم که وابس��تگی کمتری به 
دار امریکا داشته باشیم.« ماکرون تأکید کرد: »این 

بدان معنی نیس��ت که به رقیب تبدیل شویم. اما 
من تصور می کنم برای ثبات نظم جهانی، نیازمند 
یک واحد پولی ق��وی نظیر دار هس��تیم اما باید 
جایگزین هایی نیز داش��ته باشیم. یورو باید یکی از 
این جایگزین    ها باشد و این بدان معنی است که ما 
باید ساختارهای مالی خود و همچنین تأمین مالی 
بازیگران اقتصادی مان در سطح منطقه یورو را ارتقا 
بخشیم.« رئیس جمهور فرانسه در بخش دیگری از 
این مصاحبه گفت:» اگر بعد از جنگ جهانی دوم ما 
به حضور امریکا برای امنیت مان نیاز داشتیم، من 
تصور می کنم که حاا زمان آن فرا رس��یده تا اروپا 

حاکمیت خود و امنیت خود را بسازد.«
رئیس جمهور فرانسه، همزمان تأکید کرد که »چنین 
اقدامی به هیچ عنوان علیه امریکا انجام نمی شود، اما 
آنچه اروپا باید انجام دهد ایجاد قابلیت و استقال برای 
خود به منظور حفاظت از خود است. به همین دلیل 
است که من موضوع س��رمایه گذاری در حوزه های 
دفاعی را مطرح ک��رده ام...  و به همین دلیل اس��ت 
که می خواهم یکچارچگی بیش��تری در داخل اروپا 

ایجاد کنم.« 
ماکرون در پای��ان گفت که »به منظ��ور ایجاد یک 
اروپای واقع��ی، باید این پیام به مردم مجارس��تان، 
لهس��تان، فناند و تمام نقاط اروپا رسانده شود که 
روزی اگر با مسئله ای مواجه شوند و حتی اگر روزی 
مورد حمله قرار گیرند، اروپا آن نهادی است که از آنها 
حفاظت خواهد کرد.« فرانسه می گوید کشورهای 
اروپایی برای تضمین دف��اع از خود باید یک نیروی 
نظامی مشترک تشکیل دهند.   از سوی دیگر برونو 
لومر، وزیر دارایی و اقتصاد فرانسه گفت: اتحادیه اروپا 
باید قدرت خود را در سراسر جهان به نمایش بگذارد 
تا از صلح حمایت کرده و از محیط زیست نیز دفاع 
کند.  لومر در مصاحبه با روزنامه آلمانی هندلزبات 
گفت: اروپا باید به یک امپراتوری تبدیل شود، درست 
همان طور که چین هس��ت و به همان گونه ای که 
امریکا هست اما یک امپراتوری صلح  آمیز که به رشد 
سبز تکیه دارد، نه مثل چین یا امریکا که از توافق آب 

و هوایی پاریس بیرون آمده. 
وی در پاس��خ به این س��ؤال که چرا از واژه جنجالی 
» امپراتوری « استفاده می کند، گفت: اشتباه برداشت 
نکنید، من درباره یک امپراتوری صلح آمیز صحبت 
می کنم که یک کشور قانونی است. من از این واژه برای 
افزایش آگاهی استفاده می کنم به این خاطر که جهان 

فردا توسط قدرتمندان شکل خواهد گرفت. 
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همزمان با تأکید پاریس بر ارتش مستقل اروپایی و کاهش وابستگی به دار
ترامپ: نبودیم، فرانسوی    ها باید آلمانی می آموختند 

مقاومت فلسطینی    گزارش  یک
 400 ب�ا ش�لیک 
موشک به مناطق مرزی غزه، به تجاوز اسرائیلی    ها 
پاس�خ داد. در حالی ک�ه کابینه امنیت�ی رژیم 
صهیونیستی تشکیل جلسه داده، حماس هشدار 
داده اگر جنگنده های اسرائیلی به حمات هوایی 
ادامه دهند، شهرهای بزرگ جنوب اسرائیل از 
جمل�ه اش�کلون، بئرش�بع و اش�دود را ه�م 
 موش�ک باران خواهن�د ک�رد؛ ش�هر    هایی که 
جمعی�ت آنه�ا ب�ه 200 ه�زار نف�ر می رس�د. 
به گزارش »جوان« عملیات یک    شنبه شب نیرو    هاي 
وی ژه  اسرائیلی در خان یونس که به شهادت هفت نفر 
از اعضای گردان های القسام از جمله یک فرمانده 
فلسطینی منجر شد، آتش بس رژیم صهیونیستی 
با حماس را هوا کرد. جنبش مقاومت فلس��طینی 
ابتدا روز دو    شنبه با ش��لیک دهها موشک، تجاوز 
اس��رائیلی    ها را پاس��خ داد که با حم��ات متقابل 
جنگنده های رژیم صهیونیس��تی به غ��زه مواجه 
ش��د. جنگنده های رژیم صهیونیس��تی دو    شنبه 
شب با تشدید حمات خود، مقر شبکه تلویزیونی 
ماهواره ای »ااقصی « متعلق به حماس را هدف قرار 
داد که در نتیجه ساختمان مزبور کاماً تخریب شد. 
جنگنده های رژیم صهیونیستی همچنین در ادامه 
حمات خود، به یک هدف در منطقه »الساطین « 
در »بی��ت اهیا« حمل��ه کردند که در اث��ر آن دو 

فلسطینی دیگر نیز شهید ش��دند. پاسخ مقاومت 
فلسطینی موش��ک باران س��نگین شهرک های 
مناط��ق جنوبی اس��رائیل بود که گفته می ش��ود 
از زمان جن��گ 2014 غزه با رژیم صهیونیس��تی 
بی س��ابقه بوده اس��ت. س��خنگوی ارت��ش رژیم 
صهیونیس��تی صبح دیروز سه شنبه  اعام کرد که 
گروه های مقاومت فلسطینی در واکنش به حمات 
جنگنده های اسرائیلی، بیش از 400 فروند موشک 
و راکت به سمت ش��هرک های صهیونیست نشین 
در مناطق مرزی نزدیک غزه ش��لیک کرده اند که 
بر اس��اس گزارش رادیو عبری،۸5شهرک نشین 
و نظامی صهیونیس��ت زخمی شدند. برخی منابع 
اسرائیلی هم کشته شدن  سه صهیونیست را تأیید 
کرده اند. ش��دت حمات موشکی به حدی بود که 
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی تشکیل جلسه 
داد. س��ه س��اختمان چند طبقه در شهرک های 
صهیونیست نش��ین »نِتیووت « و »عس��قان « بر 
اثر برخورد مس��تقیم راکت های مقاومت به طور 
کامل نابود شده اند. منابع خبری همچنین دیروز 
تصاویر اصابت یک موش��ک ضد تانک مقاومت به 
یک اتوبوس حامل نظامیان صهیونیست در اطراف 
شهرک »سدیروت « را منتشر کردند. گفته می شود 
حماس عامدانه این اتوبوس را بعد از پیاده ش��دن 
مس��افران هدف قرار داده تا در عین قدرت نمایی، 
نش��ان دهد خواس��تار تصاعد بحران نیست اما با 

تشدید حمات جنگنده های رژیم صهیونیستی به 
غزه و تخریب کامل مقر شبکه تلویزیونی ماهواره ای 
»ااقصی«، مقاومت فلس��طینی نسبت به تشدید 
بحران به صهیونیس��ت    ها هش��دار داد. ابو عبید، 
سخنگوی خبری جنبش حماس هشدار داده اگر 
جنگنده های اس��رائیلی به حمات هوایی خود به 
غزه ادامه دهند، شهرهای بزرگ جنوب اسرائیل از 
جمله اشکلون، بئرشبع و اشدود را هم موشک باران 
خواهند کرد؛ ش��هر    هایی که جمعیت آنها به 200 
هزار نفر می رسد. حسام بدران، عضو دفتر سیاسی 
جنبش حماس نیز گفت، اگر نخست وزیر اسرائیل 
خواهان پایان دادن به درگیری های خشونت آمیز 
کنونی است باید آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ خود 
را برکنار کند. وی گفت حماقت لیبرمن این است 

که باعث این تنش و درگیری شده است. 
 تنها مقابله با 100 موشك

»آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ و »گادی آیزنکوت« 
رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی به همراه 
دیگر مقام��ات امنیت��ی و نظامی اس��رائیل از روز 
دو    شنبه چندین جلسه برای ارزیابی برگزار کرده اند. 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر این رژیم نیز بعد 
از مشورت های امنیتی چهار س��اعته  با لیبرمن و 
آیزنکوت ضمن ارائه چراغ سبز به ارتش برای تشدید 
حمات به غزه، تصمیمات عملیاتی برای مقابله با 
گروه های مقاومت گرفته است. تل آویو از شامگاه 

دو    ش��نبه ضمن تقویت نیروهای پیاده، تجهیزات 
نظامی مضاعفی را برای ت��دارک حمله ای جدید 
به غزه گسیل کرده و برخی منابع ، وقوع رویارویی 
جدید بین مقاومت فلسطینی و رژیم صهیونیستی را 
بعید نمی دانند. این در حالی است که اسرائیلی    ها تا 
همین چند روز قبل به واسطه مصر در حال مذاکره 
برای دستیابی به توافق آتش بس با حماس بودند. 
شاخه نظامی حماس پیامی به زبان عبری خطاب 
به شهرک نشینان صهیونیست ساکن »عسقان « 
صادر کرده  و خواستار این ش��ده که به پناهگا ه     ها 
بروند. در این پیام آمده است: » ارتش رژیم اشغالگر 
از این شهر برای حمله به ما استفاده می کند و ما به 
این اقدام پاسخ خواهیم داد؛ بهتر است تا حد ممکن 
از ش��هر فاصله بگیرید.«  دیروز آژیر خطر بار    ها در 
شهرک های صهیونیست نشین نزدیک به نوارغزه 
به صدا درآمد و روزنامه صهیونیس��تی »یدیعوت 
آحارونوت « گزارش کرد شهرک نش��ینان زیادی 
در حال ترک خانه های خود از شهرک های مجاور 
غزه هستند و هتل های »ایات « برای استقبال از 
3هزار شهرک نشین آماده می ش��وند. سخنگوی 
رژیم صهیونیستی گفته که سامانه پدافند موشکی 
کوتاه برد این رژیم ک��ه گنبد آهنین نام دارد، فقط 
توانسته 60 فروند موشک شلیک شده را رهگیری 
و سرنگون کند. برخی منابع اسرائیلی دیگر ضمن 
تأیید اینکه س��امانه های پدافن��دی گنبد آهنین 
توفیق چندانی در متوقف کردن حمات موشکی 
از غزه نداشته، گفته اند این سامانه فقط توانسته اند 
با 100فروند از آنها مقابله کنند. شائول موفاز، وزیر 
جنگ پیشین رژیم صهیونیستی نوشت:»...  قدرت 
بازدارندگی ما از بین رفته است و ما دیگر راهبردی 
نداریم و این حماس است که دس��تور کار را وضع 
می کند.« موتی یوِگو، عضو کمیته امور خارجی و 
نظامی پارلمان رژیم صهیونیستی نیز در واکنش 
به ناکارآمدی روشی که ارتش برای مقابله با پاسخ 
موشکی مقاومت درپیش گرفته، اذعان کرد: باید 
حقیقت را بگوییم. بیش از آنکه حماس از ما بترسد، 
دولت اسرائیل و ارتش از حماس می ترسد. پیش از 
این، به نوشته وبگاه روزنامه »یدیعوت آحارونوت « 
»آویگدرو لیبرمن« وزیر جنگ ]رژیم[ اس��رائیل 
با بیان مخالف��ت اکثریت اعض��ای کابینه امنیتی 
با حمله س��نگین به غزه گفته بود: »برای حصول 
توافق با حماس راهی وجود ندارد و بدون وارد کردن 
سنگین     ترین حمله، قادر به بازگرداندن آرامش در 
غزه نخواهیم بود. «رونن مانلیس، سخنگوی ارتش 
این رژیم با اع��ام توقف مذاکره ب��ا میانجی های 
بین المللی درخص��وص توافق آتش ب��س در غزه 
گفت: »حماس 20 هزار فروند راکت و موشک در 
اختی��ار دارد«. وی همچنین اع��ام کرد که چند 
شناور دریایی متعلق به حماس را در نزدیکی ساحل 

غزه منهم کرده اند. 

  گزارش  2

ISI روابط عمران خان با تهران گروگان
ش��عارهاي انتخاباتي عمران خان که الگوي زندگي و حکومتي خود را با 
منش و روش امام خمیني)ره( عنوان کرد، براي بازیگران داخلي و منطقه اي 
پاکستان نگران کننده نشان داد. پس از پیروزي در انتخابات نیز نخست وزیر 
جدید پاکستان بر رویکرد الگوپذیري از امام خمیني)ره( و تقویت مناسبات 
با تهران تأکید کرد و انتظار مي رفت در اولین اقدام خارجي به تهران سفر 
کند. دولت سایه پاکستان و به ویژه ایه هاي وهابي ISI که پیوند با عربستان 
و سیاست هاي منطقه اي آن را اولین اولویت خود مي دانند، دست به کار 
شدند. یک برنامه ریزي دقیق اطاعاتي با تکیه بر ظرفیت و انگیزه هاي اشرار 
جنوب شرق ایران که عقبه هماهنگ شده اي با ISI و مناطق قبایلي دارند، 
اشرار وابسته به ریگي معدوم که ماهیت و هدایت کامل آن با سعودی  ها بود، 
براي اجراي گروگانگیري در میرجاوه انتخاب شد. صاح الدین فاروقي از 
عناصر دست دوم عبدالمالک ریگي براي این منظور از سوي ISI انتخاب و 
پس از موفقیت در گروگانگیري از پاسگاه مرزي ایران در مرز پاکستان، با 
پوشش اطاعاتي ISI گروگان ها را به سمت کانشیرو در نزدیکي گردجنگل 
منتقل و سپس به منطقه دالبندین که شرایط کوهستاني دارد، بردند تا 
هرگونه عملیات ویژه رهایي گروگان ه��ا یا اقدامات پهپادي را غیرممکن 
کنند. هدف این اق��دام ISI برهم زدن محاس��بات و رویکرد عمران خان 
براي مناس��بات با تهران اس��ت و بدیهي اس��ت که تا حل شدن مشکل 
گروگانگیري مرزبانان ایراني، سفر وي با استقبال تهران روبه رو نمي شود 
و عمًا عمران خان به دلیل مشکات ریشه دار اقتصادي در سبد سعودي 
 ISI گرفتار خواهد ماند و س��فر وي به ریاض نیز با همین هدایت ماهرانه
انجام شده است. در واقع ISI مرحله جدیدي از راهبردهاي منطقه اي را در 
یک هماهنگي جدید با عربستان و امریکا آغاز کرده تا به جز گروگان  گرفتن 
روابط خارجي عمران خان، در حوزه افغانستان نیز گام هاي جدیدي را به 
اجرا بگذارد. مهم ترین اقدام ISI که اخیراً شاهد بودیم، با کشتن سمیع  الحق 
و با بازوي نیروه��اي حکمتیار و با نام داعش انج��ام گرفت و دلیل آن نیز 
مخالفت سمیع الحق با عربستان و عدم شرکت در اجاس صلح ریاض بود 
که همزمان با نشست ژنو براي یمن به وقوع پیوست، چراکه سمیع الحق با 
اقدامات تروریستي و داعشي کردن افغانستان و هرج و مرج منطقه اي که 
اولویت سیاست هاي امریکا در شرایط فعلي است، مخالفت کرد. حکمتیار 
و حزب اس��امي وي که بخش عظیمي از نیروهاي طالبان و فرماندهان 
آن را تشکیل مي دهند، عنصر اصلي طرح ویژه ISI و امریکا در افغانستان 
هستند. اگر طالبان در مسیر مطلوبیت هاي امریکا و مذاکرات حرکت نکند، 
یک کودتاي متکي بر حکمتیار که به شکل مشکوکي و با هماهنگي امریکا 
از سال گذشته وارد صحنه افغانستان شده، مراحل پس از مذاکره با طالبان 
را مدیریت خواهد کرد.  روابط خارجي عمران خان با تهران و افق نزدیک 

تحوات افغانستان در گروگان ISI است که باید از سایه خارج شود. 

15 آبروداری »بولتون « برای بن سلمان
مقام�ات ترکی�ه 40 روز اس�ت ب�ا اس�تناد ب�ه م�دارک و فایل های 
صوتی به دس�ت آمده، مقامات ارش�د ریاض را مس�ئول قتل جمال 
خاشقجی می دانند، اما امریکا و برخی کش�ور    های اروپایی به دنبال 
آبروداری برای ولیعهد عربس�تان هس�تند ت�ا از بار فش�ار علیه او 
بکاهند. جان بولتون، مش�اور امنیت ملی کاخ س�فید در س�خنانی 
مدعی ش�د که نوار صوتی که مربوط به قتل جمال خاش�قجی است، 
اش�اره ای به دس�ت داش�تن محمد بن س�لمان در قت�ل وی ندارد. 
در شرایطی که بسیاری از مقامات جهان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
سعودی را مسئول قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی در 
کنسولگری عربستان در اس��تانبول می دانند، امریکایی    ها منکر هرگونه 
دست داشتن بن سلمان در این پرونده هستند. به گزارش بلومبرگ، جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا روز سه     شنبه در گفت وگو با خبرنگاران 
درباره نوار صوتی مربوط به قتل جمال خاشقجی گفت:»من خودم این نوار 
صوتی را گوش نداده ام اما کسانی که آن را گوش داده اند، تأکید دارند که 
این نوار صوتی هیچ اشاره ای به دست داشتن محمد بن سلمان، در این قتل 
ندارد.« بولتون همچنین گفت:»دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا بر لزوم 

فاش کردن تمامی جزئیات این پرونده تأکید دارد.«
جان بولتون که مخالف سرسخت ایران اس��ت، حمایت های گسترده ای 
را از سعودی    ها دارد و اخیراً در س��خنانی مدعی شده بود که برای مقابله 
با سیاست های ایران باید از ائتاف عربستان حمایت کرد. هرچند شواهد 
به دست آمده از کنس��ولگری عربستان در اس��تانبول نشان می دهد که 
بن سلمان شخصاً پشت این ماجرا قرار داشته است، اما مقامات دولت امریکا 
چشم خود را روی این مسئله بس��ته اند و حاضر به پذیرفتن آن نیستند. 
پیش از این دونالد ترامپ با استقبال از بیانیه سعودی    ها مبنی بر بی اطاعی 
ریاض از این جنایت، گفته بود که واشنگتن برای مقابله با تحرکات ایران 
در منطقه به عربستان سعودی نیاز دارد. آبروداری امریکا برای سرپوش 
گذاشتن بر اقدامات ولیعهد عربستان در کشتن روزنامه نگار منتقد سعودی، 
در حالی است که چند روز پیش رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
اعام کرده بود که آنکارا نوار صوتی قتل خاشقجی را در اختیار کشورهای 
امریکا، فرانسه، عربستان و چند کشور دیگر قرار داده است. رئیس جمهور 
ترکیه روز سه     شنبه بار دیگر با اشاره به جنایت قتل خاشقجی که از قبل 
برنامه ریزی شده بوده، گفت:»این دستور از مقامات باای سعودی صادر 
شده بود اما اینکه خادم حرمین شریفین چنین کاری انجام دهد را اصًا 
نمی توانم بپذیرم«. رئیس جمهور ترکیه بار    ها از ریاض خواس��ته عامان 
قتل خاشقجی را به ترکیه تحویل دهد تا در این کشور مجازات شوند اما 

سعودی    ها با این درخواست موافقت نکرده اند. 
 پاریس در زمین سعودی 

فرانسه هم به عنوان متحد عربس��تان س��عودی که حاضر به توقف فروش 
تسلیحات به عربستان نش��د، گفته مقامات ترکیه را رد کرده است. ژان ایو 
لودریان، وزیر خارجه فرانسه روز دو    شنبه در اظهاراتی دریافت مدارک قتل 
خاشقجی از س��وی ترکیه را تکذیب کرد. این اظهارات واکنش تند مقامات 
آنکارا را در پی داشته است. به گزارش روزنامه ینی شفق، چاووش اوغلو با بیان 
اینکه انتقادات فرانسوی     ها از اظهارات اردوغان، عبور کردن از خط قرمز بود، 
گفت:»وزیر خارجه فرانس��ه پا را از گلیم خود فراتر گذاشت، اما باید صحبت 
کردن درباره یک رئیس جمهور را یاد بگیرد«. وی با تأکید بر صحت اظهارات 
اردوغان، توضیح داد:»من می دانم که سازمان اطاعات ما، تمام یافته     ها )از قتل 
خاشقجی( از جمله فایل صوتی و متن آن را در تاریخ 24 اکتبر به درخواست 
سازمان اطاعات فرانسه، در اختیار آنها قرار داده است«. وزیر خارجه ترکیه با 
بیان اینکه مدارک قتل خاشقجی را در اختیار کشورهای مختلفی قرار داده اند، 
اتهامات ژان ایو لودریان علیه اردوغان را گستاخی توصیف کرد. وزیر خارجه 
ترکیه با متهم کردن فرانسه به زدوبند با عربستان سعودی برای مسکوت کردن 
پرونده قتل خاشقجی، تأکید کرد که به دنبال هرگونه توافق محرمانه پاریس 
و ریاض خواهند گشت. فرانسه یکی از حامیان عربستان سعودی در منطقه 
است که با فروش تسلیحات به این کشور درآمدهای هنگفتی را کسب کرده 
است و همین مسئله سبب شده فرانسوی    ها از انتقاد کردن از سیاست های 
ریاض خودداری کنند. در هفته های اخیر مقامات و رسانه های غربی خواستار 
برکناری بن سلمان از قدرت شده اند و از کش��ورهای غربی خواسته اند برای 
تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی، تحریم    هاي اقتصادی علیه این کشور 
اعمال کنند؛ چیزی که تاکنون در عمل اتفاق نیفتاده است و غربی    ها همچنان 

به حمایت های خود از ولیعهد سعودی ادامه می دهند. 
  بن سلمان در منگنه 

به رغم حمایت ه��ای غربی    ها از ولیعهد س��عودی، فش��ارهای داخلی و 
بین المللی برای برکناری بن سلمان از قدرت تشدید شده است. مخالفان 
عربس��تانی خواستار اداره کش��ور توسط ش��اهزاده احمد بن عبدالعزیز، 
برادر پادشاه کنونی شدند. به گزارش خلیج آناین، گروه های اپوزیسیون 
عربستانی روز سه     ش��نبه در نخس��تین بیانیه  خود اعام کردند از اینکه 
شاهزاده احمد بن عبدالعزیز بر مسند پادشاهی عربستان برای یک دوره 
انتقالی یک ساله تکیه بزند، حمایت می کنند تا در مرحله بعد مردم در مورد 
سرنوشت خود تصمیم گیری کنند. گروه های اپوزیسیون عربستان اعام 
کردند که دلیل این حمایت این اس��ت که شاهزاده احمد به نجات کشور 
تمایل دارد و به دنبال رسیدن به حکمرانی نیست و در نقض  حقوق بشر 
در دوره های پیشین دخیل نبوده است. روزنامه فایننشال تایمز هم دیروز 
به نقل از مسئوان غربی نوشت:»محمد بن سلمان در معرض تهدید قرار 
دارد و در داخل خاندان حاکم تاش     هایی برای کاهش قدرت و اختیارات 
او به خاطر پرونده قتل جمال خاش��قجی وجود دارد«. بنا بر این گزارش، 
»مسئوان غربی محمد بن سلمان را جوانی گستاخ و تشنه قدرت می دانند 

که برای سیطره بر کل کشور و منطقه تاش می کند.«

نشانه هاي ماهواره اي بن بست در مذاکرات
پيونگ يانگ- واشنگتن 

تصاویر ماهواره ای نش�ان می دهد که کره ش�مالی ب�ه این نتیجه 
رس�یده اس�ت که امریکا به رغم ادعا ب�رای حل بح�ران اتمی در 
ش�به جزیره کره، جدی نیس�ت. تصاویر ماه�واره ای جدیدی که 
از کره ش�مالی منتشر شده اس�ت، نش�ان می دهد پیونگ یانگ 
پایگاه ه�ای موش�کی مخفیان�ه ای را اح�داث ک�رده اس�ت. 
با گذش��ت پنج ماه از دیدار تاریخی دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، رؤسای 
جمهور امریکا و کره شمالی نشانه های این مذاکرات آشکار شده است. کره 
شمالی که پیش از این برای نشان دادن حسن نیت در حل بحران اتمی این 
کشور برخی سایت های هسته ای اش را برچیده بود اکنون به دنبال ادامه برنامه 
موشکی خود است. به گزارش سی ان ان، تصاویر ماهواره ای جدید از مکان یابی 
13مرکز عملیاتی مخفی موشک  های بالستیک در کره شمالی خبر می دهد. 
این تصاویر نشان می دهد پیونگ یانگ به رغم مذاکره با امریکا و دادن وعده 
به این کشور برای توقف برنامه هس��ته ای و موشکی اش، برنامه موشک های 
بالستیک را پیش می برد. بر اساس بررسی تحقیقاتی اندیشکده مرکز مطالعات 
استراتژیک و بین المللی در واشنگتن، کره شمالی دست کم 13 پایگاه مخفی 
در اختیار دارد که در آنها موشک  های بالستیک نگهداری می شود. بر اساس 
گزارش منتشر شده این اندیشکده، در عین حال این احتمال وجود دارد که 
عاوه بر این 13 سایت، هفت مرکز دیگر نیز در کره شمالی مشغول فعالیت 
باشد که پیونگ یانگ آنها را مخفی نگه داشته  است. ویکتور چا، رئیس برنامه 
کره شمالی در این اندیشکده امریکایی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: »به 
نظر نمی رسد که این مراکز بسته شده باشند.« در گزارش این نهاد آمده است: 
»اگر قرار باشد یک توافق کامل و قابل راستی  آزمایی با کره شمالی به  دست 
آید، قاعدتاً این مراکز، سایت      هایی هستند که باید اعام و عاری از ساح شوند. 
کره شمالی می تواند از این پایگاه  ها، برای عملیات هرگونه موشک بالستیک، از 

موشک  های کوتاه  برد تا موشک  های قاره  پیما، استفاده کند.«

باران موشكی مقاومت فلسطينی بر سر صهيونيست ها
مقاومت فلسطینی با 400 موشک شهرک های صهیونیست نشین را هدف قرار داد

هادیمحمدی

آنقدر فشار مي آوريم تا جان ايراني ها درآيد 

ی�ک هفته پ�س از اج�رای دور جدی�د تحریم های امری�کا علیه 
ایران و درحالی که مقامات واش�نگتن مدعی هستند که اقدامات 
بشردوستانه را از قانون تحریم   ها اس�تثنا کرده اند، جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در دش�منی با ایران سنگ تمام 
گذاش�ته اس�ت، احس�اس درونی خود را نش�ان داد و دیروز در 
س�خنانی مدعی ش�د که »باید آنقدر به ایرانی   ها فش�ار بیاوریم 
تا مثل لیمو آب ش�ان درآی�د.« بولتون در حالي از فش�ار بر ایران 
س�خن مي گوید که نگران�ي از افزای�ش قیمت نفت و بازگش�ت 
بومرنگ تحریم هاي ایران به اقتصاد امریکا باعث شده واشنگتن 
از سیاس�ت صفرک�ردن صادرات نف�ت ایران عقب نش�یني کند.
به گزارش »جوان«، به رغم مخالفت متحدان امری��کا از اعمال دور جدید 
تحریم   ها علیه ای��ران و گرفتن معافیت   ها برای ادام��ه خریدهای نفتی از 
ایران، مقامات واش��نگتن همچنان بر تشدید فش��ار   ها علیه تهران اصرار 
دارند. جان بولتون که حامی سرسخت اعمال تحریم   ها علیه ایران است، 
بار دیگر در سخنانی در سنگاپور با بیان اینکه امریکا اعمال تحریم   ها را به 
طور قابل توجهی تشدید می کند، مدعی شد:»هدف امریکا از همان اول این 
بود که صادرات نفت ایران به صفر برسد. نیت ما این است که آنها ]ایران[ را 
به سختی تحت فشار قرار دهیم همانطور که انگلیسی   ها می گویند آنقدر 
فشارشان بده که مثل لیمو آب شان دربیاید.« به گزارش خبرگزاری رویترز، 
اصطاحی که جان بولتون درباره ایرانی   ها به کار برده اس��ت، 100 س��ال 
پیش از این از سوی اریک کیدز، سیاستمدار انگلیسی در سال 1۹1۸ مورد 
استفاده قرار گرفته بود. کیدز این اصطاح را بعد از جنگ جهانی اول برای 
پرداخت غرامت از سوی آلمان به متفقین به کار برد و گفت که »آلمانی    ها 
باید هر یک پنی را بدهند و باید آنقدر به آلمانی    ها فشار بیاوریم که مثل لیمو 
آب شان درآید.« بولتون در ادامه سخنان خود مدعی شد:»همین اان هم 
ایرانی   ها راه   هایی را پیدا کرده اند تا تحریم های نفت و بازارهای مالی را کنار 
بزنند.« به ادعای بولتون، »بیشتر کشورهای اروپایی در مورد برجام  یا دست 
به انکار می زنند و یا عصبانی هستند و خیلی از آنها اان هم پذیرفته اند که 
توافقی وجود ندارد و بقیه هم به این نقطه می رس��ند«. بولتون همچنین 
مدعی شد:»ما معتقدیم که دولت ایران تحت فشار واقعی است و نیت ما این 
است که آنها را تحت فشار سختی قرار دهیم«. ادعاهای بولتون علیه ایران 
در شرایطی است که دولت امریکا بعد از خروج از برجام کارزاری همه  جانبه 
برای اعمال فشار علیه ایران به راه انداخته و در تاش است کشورهای دیگر 
را به حمایت از تحریم های یکجانبه علیه ملت ایران فرابخواند اما متحدان 
واشنگتن از این مسئله خودداری کرده اند و برای ادامه خرید نفت از ایران، 
از واشنگتن معافیت گرفته اند. دولت امریکا به عنوان بخشی از این کارزار، 
کار گروهی مشترک همراه با رژیم صهیونیستی تشکیل داده که هدف آن 
تحریک به اغتشاش و ناآرام کردن ایران است. شواهد متعدد همچنین حاکی 
است حمایت از تجزیه طلبی و ناآرام کردن مرزهای ایران در رأس برنامه های 

ضد ایرانی کاخ سفید قرار دارد. 
  ظریف:صادرات نفت به صفر نمی رسد 

هرچند مقامات امریکایی مدعی هس��تند که به مرور زمان، صادرات نفت از 
ایران را به صفر می رسانند اما مقامات ایران می گویند که امریکا در این سیاست 
شکست خورده است. محمدجواد ظریف در گفت وگو با روزنامه قطری العربی 
الجدید تأکید کرد:»درست اس��ت که امریکا قدرت اقتصادی زیادی دارد اما 
به رغم نگرانی برخی شرکت    ها تمام کش��ورهای جهان مخالف تحریم های 
امریکا هستند. ما پیش  از این گفتیم که امریکا نمی تواند صادرات نفت ایران را 
به صفر برساند و این همین چیزی است که به دست آمد و به دست می آید«. 
ظریف گفت:»طبیعتاً تحریم    ها تأثیرات اقتصادی به دنبال دارند اما بر سیاست 
ما تأثیری نگذاشته است و دور دوم تحریم    ها چیز جدیدی نداشت. ما نتایج 
تحریم    ها را از شش ماه پیش یعنی از زمان خروج امریکا از برجام و بلکه از اکتبر 
گذشته وقتی که فعاان اقتصادی فهمیدند دونالد ترامپ این تصمیم را اتخاذ 
می کند، لمس کردیم. از آن زمان تبعات آن روی اقتصاد تأثیر گذاشت و مردم را 
هدف قرار داد و امریکایی    ها امید داشتند که این فشار موجب  شود ملت به دولت 

فشار بیاورد تا سیاستش را تغییر دهد و یا حتی تمام نظام را تهدید کند.« 
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   محمدصادق عابديني
نگاه صنوف سينمايي كه بدنه سينماي ايران 
را تش�كيل مي دهن�د، مي تواند نقش�ه راه 
مناسبي براي س�ينماي ايران باشد. صنوف 
س�ينمايي در ن�گاه دولتي به س�ينما كمتر 
اجازه بروز و فعاليت داشته اند و اين به عنوان 
نقطه ضعف سينماي ايران شناخته مي شود. 
طبق آنچه وزير ارش�اد وع�ده داده تا پايان 
اين هفته جانش�ين محمدمهدي حيدريان 
به عنوان رئيس سازمان سينمايي مشخص 
مي شود. »جوان« در گفت و گو با سه چهره از 
صنوف مختلف سينما خواسته هاي آنها را از 
رئيس آتي سازمان سينمايي جويا شده است. 

    رئيس جديد تا 26 آبان مي آيد 
سیدعباس صالحي در حاش��یه جشنواره فیلم 
كوتاه ته��ران در جمع خبرنگاران در پاس��خ به 
اينكه »چه كس��ي قرار اس��ت در سمت رئیس 
س��ازمان س��ینمايي قرار بگیرد؟«، گفت: من 
هنوز نمي توانم جواب قطعي به ش��ما بدهم اما 
تا پايان هفته يا 26 آبان ماه قطعي خواهد شد و 
كسي را كه سكاندار سینماي ايران خواهد شد، 

مشخص مي كنیم. 
صالحي درباره عل��ت به تعويق افت��ادن اعام 
جايگزين توضیح داد: اين مسیري كه با فاصله 
اتفاق افتاد به اين علت است كه وقتي قانون منع 
به كارگیري بازنشستگان اباغ شد، فرصت دو 
ماهه اي به وجود آمد كه چون مهندس حیدريان 
بازنشس��تگي زودتر از موعد داش��تند در حال 
گفت وگو بوديم كه آيا كساني كه بازنشستگي 
زودتر از موعد دارند مي توانند از منظر حقوقي 
دوباره به كار گرفته شوند يا خیر. بعد كه روشن 
شد اين امكان وجود ندارد، ما درصدد برآمديم 

به دنبال جايگزين باشیم. 
    تا كار دست صنوف نباشد

اتفاقي نمي افتد
منصور لش��كري قوچاني تهیه كننده س��ینما، 
در گفت و گو با »جوان« با تأكید بر اينكه هیچ 
انتظاري از مديران س��ینمايي ندارد، مي گويد: 
واقعیت اين اس��ت كه س��ینماي ما دچار يك 
س��ردرگمي اس��ت. تا زماني كه من به عنوان 
تهیه كننده منتظر باشم كه وزارت ارشاد براي 

سینما كاري كند، هیچ اتفاقي نخواهد اتفاد. 

لشكري قوچاني مي گويد: صنوف سینمايي بايد 
بر اس��اس تخصص، ضوابط و مقررات سینما را 
تدوين و در تعامل با وزارت ارشاد آن را به صورت 
آيین نامه اجرايي كنند تا روند كار در سینما و 

ضوابط آن مشخص شود. 
تهیه كننده كوچه بي ن��ام، مي افزايد: اين تفكر 
غلط سینماي ايران اس��ت كه همیشه منتظر 
است تا مديري از راه برس��د و براي سینما كار 
كند، اما متأسفانه اين اتفاق هر سال رخ مي دهد 
و منتظر اين هستیم كسي سركار بیايد و كاري 
براي ما انج��ام دهد. وي با بیان اينكه رؤس��اي 
س��ازمان س��ینمايی از اينكه صنوف سینمايي 
قدرت بگیرند واهمه دارن��د، مي گويد: هر وقت 
هم رئیس سازمان سینمايي سراغ صنوف رفته 

صرفاً براي سیاسي كاري بوده است. 
تهیه كننده قاتل اهلي، ادامه مي دهد: واقعیت 
س��ینما اين است كه مديران س��ینمايي بدون 
داشتن تفكر و سواد صنفي و صرفاً با نگاه قبیله اي 
باعث ريزش صنوف شده اند و به جاي اينكه بین 
اصناف سینما پیوند ايجاد كنند، آنهارا از هم دور 
كرده اند. لشكري قوچاني در نهايت مي گويد: اگر 
صنوف سینمايي قدرت بگیرند، روند تولید شكل 

مي گیرد و چراغ سینما روشن مي شود. 
    رئيس سازمان سينمايی

فكري براي بخش خصوصي كند 
قربان محمدپور، كارگردان سینما در گفت و گو 
با »جوان« توجه به بخ��ش خصوصي را يكي از 
خواسته هاي اصلي فعاان سینما عنوان مي كند 
و مي گويد: سازمان سینمايي بايد دست بخش 
خصوصي را باز بگ��ذارد تا با ج��ان گرفتن اين 
بخش، سینماي ايران از دولتي بودن خارج شود. 
محمدپور ادامه مي دهد: اان سینماي ما كامًا 
دولتي است و مش��كات متعددي جلوي پاي 

بخش خصوصي قرار دارد. 
اين كارگردان با تأكید بر اينكه بحث دستمزد 
بااي بازيگران سینما يكي از معضاتي است كه 
بخش خصوصي با آن روبه رو اس��ت، مي افزايد: 
دستمزدهاي باا باعث ورشكستگي سینما شده 
و از هر 120 فیلم 9 تاي آنها حتي پول تبلیغ و 

چاپ پوستر را هم درنمي آورند. 
كارگردان سام بمبئي، با اش��اره به اينكه اگر در 
هالیوود يا بالی��وود بازيگري فیلمش نفروش��د، 
دس��تمزدش به ش��دت كاهش پی��دا مي كند، 
مي گويد: اما در ايران برعكس است، ما بازيگراني 
داريم كه چند فیلم پشت س��ر هم بازي كرده اند 
و هیچ كدام فروش نداش��ته اما دس��تمزد بازيگر 
به جاي اينكه كاهش پیدا كند، افزايش داش��ته 
است. وي توضیح مي دهد: اان بازيگران سینما 
دستمزدهاي بااي 800 میلیون تا يك میلیارد 
تومان را درخواست مي كنند و براي همین تولید 
در بخش خصوصي به شدت سخت شده است و 70 
درصد از هزينه ساخت فیلم به دستمزد بازيگران 
تعلق مي گیرد. محمدپور، مي گويد: رئیس سازمان 
سینمايي بايد فكري براي قانونمند شدن دستمزد 
بازيگران در نظر بگیرد تا بخش خصوصي سینما 

توان ادامه فعالیت داشته باشد. 
    رئيس سازمان سينمايي از جنس سينما 

باشد
جعفر گودرزي، نايب رئی��س انجمن منتقدان 
و نويسندگان س��ینمايي ايران در گفت و گو با 
»جوان«، مي گويد: مهم ترين ش��اخصه رئیس 
سازمان س��ینمايي بايد اين باش��د كه خودش 
از سینما باشد و جنس س��ینما را بشناسد و به 
اصطاح اهالي سینما »كوبیده سینما را خورده 
باش��د.«  گودرزي، مي گويد: رئیس س��ازمان 
س��ینمايي بايد تولی��د و نمايش در س��ینما را 
بشناسد و در اين روند در كنار سینماگران باشد.  
اين منتقد ادامه مي دهد: زماني كه سینماگران 
رئیس سازمان س��ینمايي را در كنار خودشان 
ببینند يعني اتفاق خوبي براي س��ینما افتاده و 

همین باعث دلگرمي شان مي شود. 
گودرزي تأكید مي كند: رئیس سازمان سینمايي 
بايد به صنوف اين اطمین��ان را بدهد كه من از 
شما هستم و با ش��ما همراهم، به غیر اين حس 
اگر به وجود بیايد خودش براي س��ینما ايجاد 
مانع مي كند. نايب رئیس انجم��ن منتقدان با 
بیان اينكه رئیس سازمان سینمايي بايد به فكر 
معیشت اهالي سینما باشد، مي گويد: هم اكنون 
طیف عظیمي از سینماگران بیكار هستند، بايد 
صندوقي براي حمايت از س��ینماگران بیكار به 
وجود بیايد تا در اين ش��رايط بد اقتصادي آنها 
از حداقل رف��اه برخوردار ش��وند. وي در پايان 
تصريح مي كند: هر چقدر به صنوف سینمايي بها 
داده شود، سینما در مسیر درست تري حركت 
مي كند و حضور دولت به عنوان نهاد بااسري در 
امور سینمايي كمرنگ تر مي شود، زيرا خطوط 
قرمز و چارچوب فعالیت مش��خص ش��ده و هر 

بخش كار خودش را انجام مي دهد. 
»جوان« در روزهاي آينده، موضوع انتظار اهالي 
سینما از رئیس س��ازمان س��ینمايي را دنبال 

خواهد كرد.

انتظارات اهالي سينما از رئيس آتي سازمان سينمايی در گفت وگو با »جوان«

رئيستازهاگرمیتواند
سينمایسردرگمرانجاتدهد

    محمدصادق عابديني
رضا علي�دادي مع�اون توس�عه و فن�اوري رس�انه ب�ا بيان 
اينكه در پانزدهمي�ن اجاس سراس�ري فناوري رس�انه از 
11 محص�ول ممتاز ايران�ي در حوزه فناوري رس�انه رونمايي 
مي ش�ود، اس�تفاده از خاقي�ت و توانمن�دي متخصص�ان 
داخلي را راهي براي عبور از تحريم ه�اي امريكا عنوان كرد. 
در آس��تانه برگزاري پانزدهمین اجاس سراسري فناوري رسانه 
كه محل��ي براي عرضه آخرين پیش��رفت هاي علم��ي و فناوري 
متخصصان صداوسیما و شركت هاي دانش بنیان در فناوري رسانه 
است، معاون رسانه ملي به بیان موفقیت هاي اين سازمان در كاهش 

وابستگي به خارج از كشور پرداخت. 
علیدادي با اشاره به رونمايي 11محصول ممتاز و خاقانه، گفت: 
بیش از 160 محصول نوآورانه به پانزدهمین اجاس سراس��ري 
فناوري رسانه ارائه شد كه از بین آنها 47 محصول برگزيده شد و 
در نهايت در اختتامیه اين اجاس و با حضور دكتر علي عسكري، 
رئیس رسانه ملي، 11 محصول ممتاز يا خاقانه معرفي مي شود. 

علیدادي افزود: در جريان برگزاري چهاردهمین اجاس سراسري 
فناوري رسانه، بازديدكنندگاني از ABU داشتیم و امسال هم در 

اجاس پانزدهم حضور خواهند داشت. 
معاون توس��عه و فناوري رس��انه با بیان اينك��ه نگراني خاصي از 
تحريم ها نداريم و در صنعت رس��انه تاش زيادي شده است كه 
وابسته به شركت هاي داخلي باشیم، تصريح كرد: از سال 1391 
كه تحريم هاي سنگیني علیه كشور اعمال شد، تمام فرستنده هاي 
تلويزيوني ديجیتال در كشور طراحي شده و اين فرستنده ها در 

2هزار و 500 نقطه از 7هزار نقطه كشور نصب شده اند. 
وي افزود: با تاش مهندس��ان داخلي و شركت هاي دانش بنیان، 
پیچیده تري��ن و حس��اس ترين تجهی��زات فرس��تنده و گیرنده 
ديجیتال را تولید مي كنیم. علیدادي خاطرنش��ان كرد: امسال و 
براي نخستین بار در 40 سال گذش��ته در كنفرانس و نمايشگاه 
IBC آمس��تردام هلند كه محل تجمع صاحبان صنايع رسانه و 

برودكس��تردهاي برتر دنیاس��ت حضور پیدا كرديم و دو طرح و 
محصول ملي ايراني در اين نمايشگاه ارائه و با اقبال بازديدكنندگان 
مواجه شد. معاون توسعه و فناوري رسانه به محورهاي برگزاري 
پانزدهمین اجاس سراسري فناوري رس��انه اشاره كرد و گفت: 
امسال در نشست هاي تخصصي سه نفر از استادان برتر و مطرح 
برودكس��ت دنیا حضور پیدا مي كنند. همچنی��ن میهماناني از 
كشورهاي هلند، فرانس��ه، انگلس��تان، فناند، هند و مالزي در 
پانزدهمین اجاس سراسري فناوري رسانه حضور خواهند يافت و 

مطالب مهمي درباره مسائل روز دنیا ارائه خواهند كرد.

فيلمي درباره خاشقجي به جشنواره مقاومت می آيد

حكمت 20 
از لغزش جوانم��ردان بگذريد، چه 

اينكه كسی از آنها نیست كه بلغزد 

جز آنك��ه خدايش دس��ت گیرد و 

بلندش سازد.

مسعود كوثري در نشست خبري جشنواره »نشان دهخدا« :
مشكات اقتصادي جايزه نشان دهخدا را ارزان تر كرد

     سيدمرتضي ذاكر
برگزيدگان جشنواره »نش�ان دهخدا« با توجه به تحوات 
اقتصادي در كش�ور جوايزش�ان از س�كه به مي�زان ريالي 
كاهش يافت چراكه تا س�ال گذشته سه س�كه به برگزيده 
اهدا مي شد و امسال 8ميليون تومان وجه نقد اهدا مي شود. 
مسعود كوثري در نشست خبري جشنواره نشان دهخدا درباره 
جزئیات اين جشنواره اظهار داشت:  ما به زودي شاهد برگزاري 
چهارمین جشنواره از نش��ان دهخدا ويژه علوم انساني خواهیم 
بود. الواح برگزيدگان اين جشنواره توسط وزراي ارشاد، علوم و 

كار به امضا رسیده است. 
وي با بیان اينكه دبیرخانه ثابت جشنواره در دفتر انتشارات 
مستقر است، ابراز داشت: اولین دوره سه ساله برگزار شد اما 
از آن پس جشنواره به شكل س��اانه از مهر ماه سال گذشته 
تا سال جاري را مورد بررس��ي قرار مي داد. كتاب ها پاايش 
اولیه شد و 575 اثر وارد دور داوري ها شدند، البته همه اين 

آثار توسط اساتید دانشگاه نوشته نشدند، بنابراين از مجموع 
ورودي هاي اولیه بیش��تر از نیمي از آثار متعلق به اس��اتید 
هستند و باقي آنها توسط نويسندگان و محققان علوم انساني 
نوشته شده اس��ت. به گفته رئیس انتشارات علمي فرهنگي 
62 اثر طي س��ه مرحله داوري ش��دند و به مرحله نهايي راه 
يافتند. ارزشیابي اين آثار بر اساس 100 نمره بود و هر فردي 
اگر حداقل هاي ازم را به دست مي آورد اثرش واجد شرايط 
مي ش��د، بنابراين از میان 62 اثر 16 اثر برگزيده و شايسته 
تقدير شناخته شدند كه س��ه اثر برگزيده و 13 اثر شايسته 
تقدير هستند. در ادامه قرار اس��ت جايزه قلم برتر به يكي از 

اساتید باسابقه ايران در حوزه علوم انساني تخصیص يابد. 
در كنار آن نهاد كتابخانه هاي عمومي كش��ور و موسسه خانه 
كتاب هدايايي را براي برگزيدگان در نظر گرفته اند و آن خريد 
كتاب آثار برگزيدگان اس��ت. وي درباره وضعیت تألیف آثار در 
میان اعضاي هیئت علمي گفت: ارزيابي كلي بنده بر اس��اس 

وصول آثار است. 
در حوزه علوم انساني بخش خصوصي فعالیت هاي خوبي آغاز 
كرده و در برخي حوزه ها از نشر دانشگاهي پیشي گرفته است. 
عدم فرصت كافي اس��اتید موجب ش��ده آثار دانشگاهي علوم 
انس��اني كاهش يابد و اغلب آثار مربوط به افراد خارج از حوزه 
دانشگاه باشد اما دلیل دوم به انتشارات دانشگاهي برمي گردد 
كه به نظرم نیاز ب��ه بازنگري دارن��د و در كیفیت طراحي جلد 
و نحوه توزيع بايد بازنگري كنند. اين باعث مي ش��ود اس��اتید 

كارهايشان را به ناشران خصوصي بسپارند.

حاشيه هاي مستند »راه طي شده« پيش از رونمايي
 نظر مشاور رئيس جمهور 

درباره مستندسازي مستقل! 
 مشاور رئیس جمهور كه چندي پیش و با افزايش ناكامي هاي دولت در حوزه هاي 
مختلف اقدام به پاك كردن عناوين مسئولیت هاي دولتي خود در توئیتر كرده بود 

همچنان جزو پرمشغله هاي فضاي مجازي محسوب مي شود. 
اين مسئول دولتي اخیراً در توئیتر درباره يك مستند تاريخي ابراز نظر كرده است: 
»مستندهايي كه اخیراً با واسطه يا بي واسطه توسط موسسه اي خاص درباره وقايع 
و شخصیت هاي انقاب و جمهوري اسامي ساخته مي شود مي تواند در فضايي به 

دور از حب و بغض و مطلق انگاري بررسي و نقد شود.«
آشنا در حالي تلويحاً از مستندي كه هنوز رونمايي نشده به عنوان مستندي وابسته 
به موسسه اي خاص ياد كرده كه وي اخیراً در مراسم روزنمايي مستندي در وزارت 
كار و تأمین اجتماعي ش��ركت كرده كه كارگردان آن علناً از چگونگي س��فارش 
گرفتن ساخت آن توضیحاتي ارائه كرده بود. مس��تند »راه طي شده« آخرين اثر 
مستند علي ماقلي پور از تولیدات مركز مستند سوره و مركز آفرينش هاي فرهنگي 
و هنري بسیج است. نام اين مستند كه با عنوان »راه طي شده« تولید شده از عنوان 
يكي از مهم ترين كتاب هاي مهندس بازرگان به همین نام گرفته شده است. اين 
مستند قرار است طي مراسمي از ساعت 15:30 روز سه شنبه 29 آبان ماه در تاار 
سوره حوزه هنري واقع در خیابان سمیه، بین خیابان حافظ و نجات اللهي رونمايي 
شود. مرحوم مهندس بازرگان نخست وزير دولت موقت ايران پس از پیروزي انقاب 
اسامي در سال 1357 بود كه با تسخیر انه جاسوسي امريكا توسط دانشجويان 

پیرو خط امام در سال 58 از سمت خود استعفا كرد.

مهلت ثبت نام نهمين جشنواره عمار 
تمديد شد

بر اس�اس اعام دبيرخانه جش�نواره مردمي فيلم عمار، 
مهلت ثبت نام نهمين دوره اين رويداد سينمايي تا پنجم 
آذر و تحويل آثار به دبيرخانه تا 10 آذر تمديد شده است. 
به گزارش »جوان« بر اساس اعام دبیرخانه جشنواره مردمي 
فیلم عمار، مهلت ثبت نام نهمین دوره اين رويداد سینمايي تا 
پنجم آذر و تحويل آثار به دبیرخانه تا 10 آذر تمديد شده است. 
در بخش رقابتي اين جشنواره نیز كه شامل فیلم هاي سفارشي 
و فراخوان دبیرخانه مي ش��ود، فیلمسازان و متقاضیان شركت 
مي توانند آث��ار خ��ود را در بخش هاي »فیلم«، »نق��د، مقاله و 
پژوهش هاي سینمايي« و »فیلم ما« ثبت و حداكثر تا پنج روز 
پس از آن به دبیرخانه جش��نواره ارسال كنند. همچنین عاوه 
بر قس��مت رقابتي، دو بخش فراخوان معرفي سوژه و فراخوان 
مردمي نیز به نهمین جشنواره عمار اضافه شده و افراد، گروه ها و 
تشكل هاي فرهنگي- مردمي مي توانند در اين بخش ها مشاركت 
داشته باشند. نهمین جشنواره مردمي فیلم عمار، ششم تا 16 

دي ماه 97 در سینما فلسطین تهران برگزار مي شود. 
.........................................................................................................
آغاز فصل جديد »خندوانه« از 30 آبان

فص�ل جدي�د برنام�ه »خندوان�ه« از 30 آبان م�اه روي 
آنتن ش�بكه نس�يم خواه�د رف�ت و فص�ل دوم برنامه 
»قاچ« نيز پخش خ�ود را از س�وم آذرماه آغ�از مي كند. 
به گزارش فارس، طبق هماهنگي هاي انجام شده، فصل ششم 
»خندوانه« در س��ه روز چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه پخش 
مي شود و فصل دوم »قاچ« كه از مشتقات برنامه »خندوانه« 

است نیز روزهاي شنبه تا سه شنبه روي آنتن مي رود. 
سیدعلي احمدي تهیه كننده اين دو برنامه درباره رويدادهاي 
جديد فصل جديد »خندوانه« و »قاچ« بیان كرد: خندوانه مانند 
قبل ساختار خود را حفظ خواهد كرد و میزبان افراد سرشناس 
در هر حوزه خواهد بود. عاوه بر اين، لیگ ادابازي هم در اين 
فصل از خندوانه برگزار مي شود. در اين فصل از برنامه »قاچ« نیز 
عاوه بر حضور رامبد جوان، جناب  خان و نیما شعبان نژاد، شاهد 
استندآپ كردن برگزيدگان دو مسابقه خنداننده شو هستیم. 
همچنین بخش »بدانگاه« كه فرصتی براى انتقال مفاهیم علمی 
و تجربی در حوزه هاى مختلف و موجب ارتقاى سطح زندگی 

است، به هر دو برنامه اضافه خواهد شد. 
.........................................................................................................
راه اندازي اتاق فكر يهوديان- مسلمانان 

در آلمان
در ات�اق فك�ر يهودي�ان- مس�لمانان ك�ه ب�ه زودي 
رژي�م  نژادپرس�تي  ريش�ه  مي ش�ود،  راه ان�دازي 
صهيونيس�تي و اسام هراس�ي بررس�ي خواه�د ش�د. 
به گزارش فارس، مس��ئوان انجمن يهودي ارنست لودويگ 
ارلیش به همراه مس��ئوان انجمن اس��امي ابن  س��ینا، در 
آينده اي نزديك اتاق فكر يهوديان- مس��لمانان را راه اندازي 
خواهند كرد. قرار است مسائل اجتماعي و سیاسي آلمان در 
اين اتاق فكر مورد بررسي قرار  گیرد. در آلمان برنامه هايي براي 
ايجاد يك »اتاق فكر« براي يهوديان و مسلمان وجود دارد. با 
اين وجود، جو فرانك مديرعامل انجمن ارنست لوديگ ارلیش 
در كنگ��ره يهوديان در برلین گفت: به دلی��ل كمبود بودجه، 

نتوانستیم امسال اين اتاق فكر را تأسیس كنیم. 
با اين حال، او امیدوار است كه در نیمه اول سال 2019، براي 
تأسیس اين اتاق فكر اقداماتي انجام شود. به گفته فرانك، اين 
اتاق فكر برنامه ريزي شده، براي تحقیق در حوزه اجتماعي و 
سیاسي تاسیس مي ش��ود و اولین  بار ايده آن، توسط انجمن 
ابن سینا داده شده است. هر دو انجمن در لیست سازمان هاي 
آموزش��ي مهم آلمان ق��رار دارند. ب��ه زودي گروه هايي براي 
ش��كل گیري اين اتاق فكر تشكیل مي ش��وند كه وظیفه آنها 
برنامه ري��زي براي كار اين اتاق فكر اس��ت. همه كس��اني كه 
مي خواهند در اين اتاق فكر حضور داشته باشند، مي توانند از 

طريق اين گروه ها فعالیت خود را آغاز كنند. 
.........................................................................................................
پايان دوبله سريال كره اي »جونگ ميونگ«

سريال كره اي افسانه »جونگ ميونگ« به زودي از شبكه 
5 سيما پخش مي شود. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي ش��بكه 5 سیما، 
اين سريال تاريخي محصول 2015 كره جنوبي به كارگرداني 
سنگ هو كیم است كه در 50 قسمت به مدير دوباژي علیرضا 

باشكندي براي شبكه 5 سیما دوبله شده است. 
در خاصه داستان سريال كره اي »جونگ میونگ« آمده است: 
»جونگ میونگ« دختري شش يا هفت س��اله فرزند ملكه و 
امپراطور بزرگ در كشور كوچك جوسان زندگي مي كند. او 
در چند دهه شاهد تغییرات سیاسي و نظامي كشور خود است 
و در تمام اين س��ال ها با وجود خطرات بسیار، تاش مي كند 
تا كشورش را در شرايط دش��وار جنگ با كشورهاي ديگر و از 

اختافات داخلي نجات دهد. 

نويد پارسا      ديده بان 

   مصطفي شاه كرمي
مسئوان جش�نواره بين المللي فيلم مقاومت از دريافت 
فيلمي با عنوان »خاشقجي تنها نيست« خبر دادند كه به 
خاطر مس�ائل امنيتي مشخص نيست س�ازندگان آن چه 
كساني هستند. از سوي ديگر يك فيلمساز امريكايي كه 
متقاضي حضور در جشنواره مقاومت بوده، به خاطر فشار 
مسئوان امريكايي مجبور به انصراف از جشنواره شده است. 
به گزارش »جوان« احس��ان كاوه مس��ئول كمیته اجرايي 
بین الملل جش��نواره فیلم مقاومت با اش��اره به اينكه دنیا 
با بلندگوهاي بزرگش تاش مي كند، توج��ه همگان را به 
خود جلب كند تا صداي مظلومان عالم شنیده نشود، اظهار 
داشت: فیلمي با عنوان »خاش��قجي تنها نیست« براي ما 
ارسال شده كه متأس��فانه به خاطر مس��ائل امنیتي بدون 
شناسنامه به دست ما رسیده و ما نمي دانیم اين فیلم از كدام 
كشور است و س��ازندگان آن چه كساني هستند. اما از آنجا 
كه اين فیلم كیفیت بس��یار خوبي دارد آن را در جشنواره 
نمايش خواهیم داد. امسال ما از 98 كشور دنیا فیلم داشتیم 
و از چهار قاره دنی��ا داور داريم. همچنین كنفرانس ويژه اي 
با حضور مدعوين س��وري خواهیم داش��ت و امیدوارم اين 
جشنواره، جش��نواره اي باش��د كه منظم و با قدرت برگزار 
مي شود و بتواند صداي مظلومان را به گوش همگان برساند، 
سپس كامران ملكي مدير بخش كارگاه هاي انتقال تجربه 
سینماي مقاومت گفت: كش��ور ما عمدتاً با تعدد جشنواره 
سینمايي رو به رو است، البته هر كدام از اين جشنواره ها با 
منظور خاصي برگزار مي شوند، لیكن در مجموع همه اين 
جشنواره ها براي زنده نگه داشتن سینماست اما جشنواره 
فیلم مقاومت براي احی��اى آرمان هاي دفاع مقدس برگزار 
مي شود. اين جشنواره براي ايجاد گفتمان درباره اتفاقاتي 
است كه در س��ال هاي نه چندان دور در اين كشور رخ داده 
و جان هايي براي حفظ اين خاك و آرمان هايش فدا شدند، 
به همین خاطر بايد احترام خاصي براي اين جشنواره قائل 
شد. از همه دوستان مي خواهم كه كمك كنند تا فیلم هاي 
دفاع مقدس تنها به عنوان يك كاا براي جوري جنس فیلم 

هايمان نباشد. 
در ادامه سیدمهدي جوادي مدير بخش برنامه ريزي جشنواره 
گفت: اين جش��نواره بیشتر از جنبه س��ینمايي يك رويداد 
گفتماني اس��ت. يكي از كارهاي اصلي اين جش��نواره ايجاد 
شبكه سازي بین فیلمسازان آثاري با موضوعات مقاومت است. 
جشنواره مقاومت فارغ از يك جشنواره تكنیكال، يك جشنواره 
انقابي با رويكردي فراملي اس��ت. جش��نواره فیلم مقاومت 

حقوق بشري ترين جشنواره اي است كه در دنیا برگزار مي شود. 
يكي از كاركردهاي اصلي جشنواره مقاومت فضاسازي براي 
حضور چهره هاي مختلف انقابي است و به همین علت تاش 
كرده كه در شهرهاي مختلف برگزار شود و از تهرانیزه كردن 
جشنواره جلوگیري كند. ما با مشكل عرضه سینمايي و آثاري 
با محوريت مقاومت در جهان روبه رو هس��تیم و امیدواريم با 
اين جشنواره و سیاس��ت هاي آن بتوانیم مقابل اين حركت 
ناجوانمردانه قدمي برداريم. سعیدمحمد حسیني مدير بخش 
اسام هراسي و ايران ستیزي در سینماي غرب، خاطر نشان 
كرد: همانطور كه مي دانید دش��منان كش��ور ما، همواره در 
عرصه سینما تاش مي كنند ايران و ايراني را با چهره ديگر به 
دنیا معرفي كنند كه نمونه بارز آن فیلم سینمايي 300 است. 
سینماي غرب عمدتاً تاش مي كند بغض خود را از ايران در 
آثار خودش به تصوير بكشد. خاكريزهاي ما در سینماي دفاع 
مقدس بسیار جلوتر از آن است كه بخواهند چهره ايران را در 
دنیا خراب كنند اما با اين حال بايد تاش كنیم در اين عرصه 

نیز رو به جلو حركت نمايیم. 
در ادامه اين نشس��ت يزدان عش��یري مدير روابط عمومي 
جش��نواره محل اكران فیلم ها را س��ینما فلسطین و عصر 
تجربه اعام كرد و افزود: براي اولین بار فیلم هاي مس��تند 
م��ورد داوري مردمي ق��رار مي گیرند كه اين خبر بس��یار 
امیدبخشي است. حدود 20 نشست در بخش هاي مختلف 
جشنواره خواهیم داشت و در تاشیم نشست نقدوبررسي 
براي فیلم ها داشته باشیم. عشیري در پايان بیان كرد: كشور 
ما عاوه بر تحريم هاي اقتصادي و سیاسي و بانكي و دارويي 
و... شامل تحريم ديگري هم مي شود كه تحريم فرهنگي و 
رسانه اي است. به طور مثال يكي از آثاري كه براي حضور در 
جشنواره مقاومت از كشور امريكا انتخاب شده بود، به خاطر 
فشارهايي كه توسط كشور امريكا به او وارد شده بود، مجبور 

شد از حضور در اين جشنواره انصراف بدهد.

واقعي��ت س��ينما اي��ن اس��ت كه 
مديران س��ينمايي بدون داش��تن 
تفكر و س��واد صنف��ي و صرفًا با 
ن��گاه قبيل��ه اي باع��ث ري��زش 
صنوف ش��ده اند و به جاي اينكه 
بين اصناف س��ينما پيوند ايجاد 
كنند، آنه��ارا از ه��م دور كرده اند

رونمايي از 11 محصول ايراني در حوزه فناوري رسانه 
معاون رسانه ملي: با توانمندي ايراني از تحريم ها عبور مي كنيم

فرزين ماندگار     مستند

    منصور لشكري قوچاني    جعفر گودرزي    قربان محمدپور


