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بن سلمان تمام است

 افشاني شهردار ناکام تهران که چندماه پيش 
بافاصله پس از انتصاب قول داد يک ساله 

گداهاي تهران را جمع کند، رفت و گداها ماندند
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 فراز و فرودهای سقوط يک رژيم دست نشانده  
در گفت وشنود »جوان«  با علی اکبر رنجبرکرمانی

پرسپوليس بدون ملي پوشانش هم برد

کرش: پيشرفت فوتبال ایران را مقابل ونزوئا محک می زنيم

گاردین: فقر در انگليس به مسئله ای شرم آور تبدیل شده است 

ملي پوشانش را در اختيار   ورزشي پرسپوليس در روزي که 
نداشت، 2 بر يک مقابل پيكان به پيروزي رسيد تا سه 
امتياز شيرين را در سرماي ورزشگاه  آزادي کسب کند. 
س��رانجام عصر ديروز س��وت بازي پر ح��رف و حديث 
پرسپوليس و پيكان به صدا در آمد، مسابقه اي معوقه از 
هفته نهم ليگ برتر كه ديروز در شرايطي برگزار شد كه 
هر دو تيم با توجه به روزهاي فيفا، ملي پوش��ان اميد و 
بزرگساانشان را در اختيار نداشتند. پرسپوليس احمد 
نوراللهي و عليرضا بيرانوند را در اردوي تيم ملي داشت و 
سعيد حسين پور و حميدرضا طاهرخاني نيزهمراه تيم 
ملي اميد بودند و بشار رسن نيز به اردوي تيم ملي عراق 
رفته بود تا برانكو در غياب اين بازيكنان كار سختي براي 
چيدن تركيب بازي مقابل پيكان داشته باشد، البته در 
طرف مقابل هم پيكان چهار ملي پ��وش در اردوي تيم 
اميد داش��ت تا مجيد جالي همدرد س��رمربي كروات 

قرمزها باشد. 
هر دو تيم بازي را محتاطانه شروع كردند وبازي در نيمه 
اول بيشتر در نيمه زمين و با پاس هاي اشتباه و حمات 
ناكام دو تيم همراه بود تا تماش��اگران حاضر در آزادي 
تماش��اگر يك نمايش س��رد و بي روح باشند. مهم ترين 
موقعي��ت اين نيمه در دقيقه ۴۲ خلق ش��د و ش��اهين 

ثاقبي روي اشتباه مدافعان پرسپوليس با نوك پا دروازه 
اين تيم را باز كرد تا نيمه اول يك بر صفر به نفع پيكان 

به پايان برسد. 
در نيمه دوم در ش��رايطي ك��ه پيكاني ه��ا كار را تمام 
شده مي دانس��تند، برانكو با چند تغيير تاكتيكي ورق را 
برگرداند. در شرايطي كه نمايش دو تيم طي ۷۰ دقيقه 
هيچ نكته تاكتيكي و هجومي هيجان انگيزي نداش��ت، 
ناگهان همه چيز به سود شاگردان برانكو تغيير يافت و 
آنها ابتدا با گل ديدني كاميابي ني��ا در دقيقه ۷5 بازي 
را به تساوي كش��اندند و چهار دقيقه بعد شوت عليپور 
با اش��تباه ش��يخ ويس��ي، دروازه بان پيكان وارد دروازه 
ش��د تا در نهايت پرس��پوليس با پيروزي ۲ بر يك برد 
مقابل پيكان، سه امتياز دلچس��ب را كسب كند. با اين 

پيروزي پرسپوليس با ۲۰ امتياز و دو بازي كمتر به دليل 
تفاضل گل كمتر نسبت به تراكتورسازي در رده چهارم 

قرار گرفت. 
برانكو در پايان مسابقه به تمجيد از شاگردانش پرداخت تا 
نشان دهد اين پيروزي در روزي كه قرمزها غايبان زيادي 
داشتند، چقدر به آنها چسبيده است: » نيازي نيست كه 
بگويم چقدر راضي و خوش��حالم. واقعاً از بازي بازيكنانم 
لذت بردم. آنها باشخصيت و انگيزه و قلب شان بازي كردند 
و همه از  آنها تمجيد مي كنند. ما با لياقت بازي را برديم و 
با صابت ليگ را ادامه خواهيم داد. قبا هم گفتم انتظار 
دارم كه بازيكنان بعد از فينال آسيا انگيزه بيشتري داشته 
باشند و از هواداران هم تشكر ويژه دارم. ديدند كه وضعيت 
سختي داريم و عذاب مي كشيم، در بازي عقب افتاديم اما 

آنها بازهم حمايت و تشويق مان كردند. «
مجيد جالي، سرمربي پيكان هم اشتباه بازيكنانش را 
كليد پيروزي پرسپوليس عنوان كرد: »هر گلي در فوتبال 
به ثمر مي رسد روي اشتباهات رخ داده در جريان بازي 
است، در اين بازي هم گل با اشتباه داور با گرفتن خطايي 
كه اصًا نبود، به دس��ت آم��د و گل دوم را دروازه بان ما 
اشتباه كرد. اين در حالي بود كه بازيكنان ما خيلي خوب 
و مسلط بودند اما بعضي وقت ها دست شما نيست و خدا 

پرسپوليس را بيشتر دوست داشت. «

کارلوس کرش در نشست خبری پيش از بازی با ونزوئا 
که امشب در قطر برگزار می شود، با انتقاد دوباره از عدم 
حمايت از تيم ملی در راه جام ملت ها، مدعی شد عده ای 
خودش�ان را در راه کمک به تيم ملی به خواب زده اند 
و به دنبال دو دستگی و نفاق در فوتبال ايران هستند. 
سرمربی پرتغالی ايران كه امشب شاگردانش را در دوحه 
به مصاف تيم ونزوئا می فرستد، در نشست خبری پيش 
از اين مس��ابقه، درباره انتخاب اين تيم به عنوان حريف 
تداركات��ی توضيح داد: »علت انتخاب ونزوئا اين اس��ت 
كه اين تيم فوتبال خوب و چش��م نوازی را بازی می كند 

و بازيكنانی تكنيكی و با قدرت و توانايی باا دارد كه عده 
زيادی از آنها در ليگ های اروپايی مشغول فعاليت هستند. 
ضمن اينكه ما می خواستيم پيشرفت فوتبال خودمان را 
در طول يك سال گذشته به خاطر اينكه يك سال پيش با 
اين تيم بازی كرده بوديم، مشاهده كنيم. تيم ملی ونزوئا 
در بازی آخر خود توانس��ت با نتيجه مساوی ديدار خود 
برابر ژاپن را پشت سر بگذارد و بازيكنان با كيفيتی دارد.«
كرش در ادامه باز هم بدون توجه به بحث  ها و مجاداتی 
كه با برانكو انجام می دهد، مدعی ش��د عده ای به دنبال 
نفاق در تيم ملی هستند:»نفاق و دو دستگی كه بعضی   ها 

در تاش برای ايج��اد آن در تيم ملی هس��تند غير قابل 
قبول اس��ت و اين دودستگی باعث شرم اس��ت. البته در 
همين لحظه افرادی هس��تند كه در طول آماده س��ازی 
تيم ملی خوابيده اند. اين فرمول مناس��بی برای قهرمانی 
در جام ملت   ها نيس��ت و ما بازيكنان و مربي��ان حتی با 
در نظر گرفتن اينك��ه داريم به  تنهايی اي��ن كار را انجام 
می دهيم، س��ر ح��د تاش م��ان را هم��ان ط��ور كه در 
برزيل و اس��تراليا و روس��يه انجام داديم به كار خواهيم 
بس��ت و مس��يرمان را با در نظر گرفتن اين امر كه برای 
مردم كارم��ان را انج��ام می دهيم ادام��ه خواهيم داد.«

سرمقاله خود ضمن اشاره   جهان روزنام�ه گاردي�ن در 
به رياضت اقتصادی دولت انگليس نوشت اين سياست به 
فقر بيشتر در اين کشور منجر شده که مسئله ای شرم آور 
اس�ت. همزمان ارتش انگليس برای مقابله با آشفتگی 
پس�ا برگزيت ب�ه حال�ت آماده ب�اش درآم�ده اس�ت. 
در ش��رایطی كه انگلیس خ��ود را برای خ��روج كامل از 
اتحادیه اروپا آماده می كند، ش��رایط اقتص��ادی در این 
كش��ور در وضعیت بدی قرار دارد. گاردین روز دو    شنبه 
درباره افزایش فقر در انگلیس نوشت:  »گزارش فرستاده 
سازمان ملل درباره فقر در انگلیس نشان از تلفات سنگین 
ناشی از ریاضت اقتصادی دولت دارد«. گاردین در ادامه 
نوشت: بیشتر بخش های دولت انگلیس اخیراً با كاهش 
بودجه همراه بوده اند و این اقدام كشور را دچار شکاف و 

آسیب كرده است. همچنین برگزیت )خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا( شرایط اقتصادی را در این كشور بدتر كرده 
است. این مسئله تعجب برانگیز است كه 4 میلیون نفر با 
درآمدی كه ۵۰ درصد كمتر از خط فقر اس��ت، زندگی 
می كنند. پیش بینی »مؤسسه مطالعات مالی« این است 
كه فقر كودكان انگلیسی بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ 
هفت درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر، ارتش انگلیس 
طرح های محرمانه ای برای استقرار نیرو در خیابان های 
سراسر این كش��ور تدوین كرده اس��ت تا با هرج و مرج 
احتمالی ناش��ی از پیامدهای برگزیت » ب��دون توافق « 
مقابله كند. به گزارش روزنامه دیلی میل، این طرح های 
ارتش از سوی یگانی ارائه شده است كه معمواً به پلیس 
مس��تقر در خیابان     ها در مقابله با تهدید تروریسم كمک 
می كند و این بار طرح آن مقابله با شورش های احتمالی 

حاصل از برگزیت بدون توافق اس��ت. برنامه های آنها از 
جمله شامل حفظ نظم عمومی در هنگام توزیع یا ارسال 
دارو به بیمارستان های سراسر این كشور است. با اجرایی 
شدن برگزیت احتمال ذخیره سازی دارو در بریتانیا زیاد 
اس��ت. براس��اس گزارش تایمز، احتمال می رود كمبود 
مواد غذایی و دارویی یکی از اولین تبعات برگزیت برای 
بریتانیا باشد. همچنین روزنامه سان دیروز گزارش داد كه 
مخالفان نخست وزیر بریتانیا تنها به شش مخالف دیگر 
نیاز دارند تا بتوانند روند رأی عدم اعتماد را در پارلمان به 
جریان بیندازند. تعداد 4۲ قانونگذار در حزب محافظه كار 
ترزا می، نخس��ت وزیر انگلیس با قاطعی��ت گفته اند كه 
نامه     هایی برای اعطای رأی عدم اعتماد ارسال كرده اند اما 
در مجموع به 4۸ قانونگذار مخالف نیاز است تا طرح عزل 

»می«  در دستور كار قرار بگیرد. 
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صفحه 5

   موضوع نيش��كر هفت تپه به زودي ختم خواهد شد، اما 
دولت بايد در موضوع واگذاري ها كار اساس��ي انجام دهد و 
پيش از واگذاري شركت ها از اهليت خريداران مطلع باشد و 
شركت ها را به بخش خصوصي واقعي واگذار كند. روزگذشته 
تيمي از كارشناسان وزارت كار به سرپرستي مديركل حمايت 
از اشتغال و بيمه بيكاري عازم هفت تپه خوزستان شدند و 
قرار است در يكي  دو روز آينده حقوق كارگران پرداخت شود

يك ماه بعد از اينكه وزير آموزش و پرورش از ناتواني در مقابله با مافياي 
كنكور سخن گفت،  معاون وي يادآور شد كه براي بقاي كنكور از سوي 
اين مافيا مورد حمله قرار مي گيرد. او گفت كه برخي مدارس با مؤسسات 
كنكور براي برگزاري آزمون هاي پيشرفت تحصيلي همكاري دارند)!( اين 
يعني كاً وزارت آموزش و پرورش به دست مافيا افتاده است و هركس پول 

دارد مي تواند در كنكور موفق شود و اين يعني آپارتايد آموزشي | صفحه 3

جرمي هانت، وزير خارجه انگليس که ديروز به ايران آمد و موگريني، ظريف، عراقچي و شمخاني صفحه ديگري از مثنوي برجام را ورق زدند

 اعتراف به آپارتايد آموزشي
با فشار مافياي کنکور

 تهد ید امنيتی -  اقتصادی 
پرایدساز عليه دولت

كار خودروسازان داخلي كه بيشترين و مسئله دار ترين توليدشان همان پرايد معروف است، به جايي رسيده كه حاا ضرب ااجل براي 
دولت و كشور تعيين و با پول ملت، خود ملت را تهديد مي كنند. دبير انجمن خودروسازان گفت كه  اگر دولت تا دو هفته ديگر قيمت 

خودروهای ما را افزايش ندهد، خط توليد را در جاده كرج متوقف می كنيم و سيل بيكاران روانه جامعه خواهد شد! |  صفحه 12

   اقتصادي

خروج دوفاکتو اروپا از برجام
موگريني ازتعيين زمان سازوکار ويژه مالي برجام طفره رفت

   مسئول سياست  خارجی اتحاديه اروپا که پيش تر وعده داده بود سازو کار مالی ويژه برجام 
قبل از اجرای دور دوم تحريم های امريكا عليه ايران عملی می شود، حاا پس از چند روز از اجرای 
اين تحريم    ها از پاسخ به زمانبندی راه اندازی سازو کار مذکور طفره رفت تا بروکسل عمًا و به 

زبان قانوني به صورت دوفاکتو)درعمل/رويه اي( از برجام خارج شده باشد. از سوی ديگر، معاون 
سياسی وزير امور خارجه کشورمان گفت: هنوز هيچ کشوری حاضر نشده ميزبانی سازوکار مالی 

بين ايران و اروپا را قبول کند و اروپا ناتوان از ثبت کانال مالي  است.  |   صفحات2و 15

شمخانی:
  ايران تصميمات امكان بازگشت

 به پيش از توافق برجام را گرفته است



    قضائی

88498443سرويس  سياسي
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وحدت، كارآمدترين ابزار 
در مقابل سلطه گران

هفته وحدت فرصتى براى طرح یكى از مهم ترین نيازها و دغدغه هاى 
امروز جهان اسام است. 

وحدت و جلوگي��رى از درگيرى ه��اى درونى از نيازه��اى اصلى و 
هميشگى جامعه اس��امى بوده اس��ت كه اكنون به واسطه  شرایط 
خاص جهان اس��ام این نياز بيش از گذشته احساس مي شود. زیرا 
اكنون در برابر وحدت، گروه هاى مختلفى در تاش هستند به علل 
و بهانه هاى متفاوت، وحدت را خدش��ه دار كرده و مسلمين را عليه 
یكدیگر قرار دهند. متأس��فانه در حال حاضر نقشه هاى دشمن در 
ایجاد جنگ و درگيرى در ميان مس��لمانان به دس��ت برخى حكام 
مرتجع و وابس��ته در حال اجراست و اوضاع اس��ف بار یمن، نشانى 

آشكار بر این مدعاست. 
نگاهى به دش��منان وحدت در ميان مس��لمانان نيز روش��ن كننده 
حقایق فراوانى است. دش��منان وحدت مشخصاً كسانى هستند كه 
در جهت هدم اس��ام و صدمه به اصل آن حرك��ت مى كنند. رژیم 
صهيونيستى، امریكا و انگليس در رأس دشمنان وحدت قرار دارند 
و بسيارى از حركت هاى ضد وحدت در داخل و خارج از كشورهاى 
اس��امى را همين كش��ورها رهبرى و مدیریت مى كنند. در دنياي 
اس��ام، درگيري، خونریزي و جنایتي را عليه ملت هاي مس��لمان 
نمي توان یافت كه رد پایي از این مثلث شوم در آن دیده نشده باشد. 
حتى گروه هاى تروریس��تى مانند داعش نيز م��ورد حمایت همين 
مثلث بوده و آنچه تاكنون در كش��ور هاي منطقه از عراق، س��وریه 
گرفته تا افغانستان و پاكستان و... همه و همه نشانه هایي از تحریك 
و مدیریت این گروه ها توس��ط امریكا، رژیم صهيونيستى و انگليس 

عليه كشورهاى مسلمان است. 
دشمنان جهان اس��ام همواره بر طبل تفرقه مى كوبند تا از رهگذر 
آن، سيطره نفوذ خود در ممالك اس��امي را داشته باشند. چرا كه 
شكل گيرى هر مرتبه و س��طحى از وحدت در جهان اسام، موجب 
تهدید منافع و خواسته هاى آنها در جهان اسام مي شود و اصواً با 
جلوگيرى از وحدت است كه آنها مى توانند منافع و خواسته هاى خود 
را در كشورهاى اسامى و در منطقه دنبال كنند. تاش این كشورها 
در مقابله با وحدت را به خوبى مى توان از طریق رسانه هاى وابسته به 
آن ها در نقاط مختلف جهان اسام مشاهده كرد. رسانه هاى وابسته 
به امریكا و انگليس و اس��رائيل تاش مى كنند از هر مسئله اى براى 
ایجاد اختاف و درگيرى و كش��تار ميان مسلمانان استفاده كرده و 
هر نقطه  مش��ترك وحدت آفرین در ميان مسلمانان را مورد هجمه 

قرار دهند. 
در ميان دش��منان وحدت، دست نش��اندگان و حاكمان وابسته در 
منطقه قرار دارند كه از قدرت هاي س��لطه گر خ��ط مى گيرند چرا 
كه وحدت اس��امى، به معنى ریشه كن ش��دن آنها و از ميان رفتن 
توان و قدرت اربابانى است كه استراتژي تفرقه و اختاف در جهان 
اسام سياست خود قرار داده اند. آل سعود و برخى دیگر از خاندان  
فاسد و وابس��ته حاكم در منطقه، نمونه هایى مشخص از دشمنان 
وحدت هستند كه خون مسلمانان در كش��ورهاى مختلف ازجمله 
یمن، س��وریه و عراق از چنگال س��فاك آنها مى چكد. علت اصلى 
دشمنى خاندان  فاسد سعودي با وحدت آن است كه بقاى خویش 
را در حمایت امریكا و انگليس مى بينند و مى دانند كه متحد شدن 
مس��لمانان و تضعيف س��لطه  امریكا و غرب به معنى سرنگونى آنها 

خواهد بود. 
اوج وابس��تگي و اتكا به دش��من و پش��ت كردن به آموزه هاي دین 
مبين اسام را مي توان از اظهارات تحقيرآميز مسئوان امریكایى، 
به خصوص رئيس جمهور ایاات متحده امریكا نسبت به سعودي ها 
كه به صراحت بيان كردند كه حكومت هایى مانند حكومت آل سعود 
به زور امریكا و با حمایت امنيتى و نظامى امریكا بر سر كار هستند و 
اگر امریكا از آنها حمایت نكند این حكومت ها بيش از دو هفته دوام 

نخواهند آورد، درك كرد. 
طبيعى است كه در چنين شرایطى، این حكومت هاى وابسته و ذليل، 
تابع خواس��ت امریكا عمل كرده و براى از ميان بردن وحدت ميان 
مسلمانان، جنگ راه انداخته و طرح عادى س��ازى رابطه با دشمن 
مسلمين یعنى رژیم صهيونيس��تى را دنبال مي كند. ساخت صدها 
مدرسه و تجهيز هزاران مس��جد كه در آنها اندیشه هاى تكفيرى و 
ضد وحدت تدریس مى شود و مغزهاى جوانان مسلمان با افكار ضد 
غلط شستشو و براى گروهك هاى تكفيرى و ضد وحدت نيرو تربيت 
مى شود از جمله اقداماتي است كه آل سعود دست نشانده نظام سلطه 
با صرف ميليارده��ا دار براي جنگ با تفك��ر وحدت آفرین انقاب 

اسامي هزینه مي كند. 
در ميان دشمنان وحدت، كسانى هم قرار دارند كه وابستگى هاى آنها 
باعث شده است امروز مسلمانان این جماعت را با نام شيعه انگليسي 
بشناسند. اینان در ظاهر از امریكا و انگليس و دشمنان اسام تبرى 
مى جویند و رسماً در جهت منافع آنها ش��عارنمى دهند و با دستور 
آنها به كش��ورهاى دیگر حمله نمى كنند و مثل آل سعود یمنى ها 
و سورى ها را كش��تار نمى كنند اما در عمل، نشان داده اند هميشه 
در مس��يري حركت كرده اند كه خواست نظام س��لطه بوده است و 
انگلس��تان نيز به عنوان مهم ترین مركز تبليغاتى و پش��تيباني این 
گروه ها نقش بازي مي كرده اس��ت. در حالى كه هر صدایى از اسام 
ناب و هر شبكه اى كه انعكاس دهنده حقيقت اسام باشد، از سوى 
قدرت هاي رسانه اي دشمن كه پایگاه اصلي آنها در انگليس است با 
شدیدترین تحریم ها و ممنوعيت ها و كارشنكنى ها مواجه مى شود، 
شبكه هاى خبرى و رس��انه اى این جریان هاى انگليسى كامًا مورد 
حمایت غرب قرار دارند و آنها مجوز فعاليت هاى گسترده خود را كه 
ضدیت با مقوله وحدت در جهان اسام است، از این كشورهاى غربى 

به خصوص انگليس دریافت مى كنند. 
نگاهى به وضعيت كنونى جهان اسام به خوبى نشان دهنده  آن است 
كه وحدت به این معنى و ید واحده ش��دن مسلمانان عليه استكبار 
جهانى و دست نشاندگان استعمار از نيازهاى اصلى و اساسى كنونى 
جهان اسام اس��ت. ازاین رو، هفته وحدت فرصت خوبي براي رفع 
ضعف ها و قصورهایى است كه تاكنون در مسير این امر مهم جهان 
اسام رخ داده است تا شاید از رهگذر آن، ملت هاي مسلمان حقيقت 
وحدت را درك كنند و از دسيسه هاي دشمنان قسم خورده اسام 
كه تاكنون موجب عقب ماندگي مس��لمانان نس��بت به كفار شده 

است، آگاه شوند. 

حسن رشوند

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت خودداري 
مسئوان از سخنان مجمل و دو پهلو که ممكن 
اس�ت مورد سوءاستفاده دش�منان قرار گیرد، 
از آنان خواس�ت ک�ه در م�ورد اظه�ارات خود 
دقت کافي روا دارند و در عی�ن حال تأکید کرد 
که نباي�د از اين موارد ب�ه عنوان اب�زاري براي 
وارد آوردن فش�ار ب�ه دولت اس�تفاده ش�ود. 
به گ��زارش اداره كل روابط عمومي ق��وه قضائيه، 
آیت اه آملي اریجاني در جلس��ه مسئوان عالي 
قضایي، ب��ه ابتكار تاریخ��ي حضرت ام��ام)ره( در 
تأسيس »هفته وحدت« اشاره كرد و افزود: زماني كه 
دشمنان ما و جهان اسام دائماً به دنبال تفرقه افكنى 
بودند و سياست اس��تعماري، دامن زدن به انفصال 
و ش��قاق بين امت اس��امي بود، امام امت  بر یك 
حقيقت مهم اصرار كردند. آن حقيقت بزرگ عبارت 
بود از كنار گذاش��تن اختافات به خاطر دستيابي 
به مصلحتي بزرگ تر كه همان حفظ كيان اس��ام 

و مسلمانان بود. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اینكه امروز بيش از هر زمان 
دیگري نس��بت به پيام نوراني امام)ره( و تأسيس 
مهم »هفته وحدت « احس��اس ني��از مي كنيم، به 
نقشه ها و توطئه هاي دشمنان به ویژه امریكا و رژیم 
صهيونيستي براي كشورهاي غرب آسيا اشاره كرد و 
یادآور شد: امروز بزرگ ترین و مهم ترین آرمان هاي 
جهان اس��ام، با وحدت و گردآم��دن حول محور 
اس��ام، پيامبر)ص( و تعاليم نوران��ي آن حضرت 
محقق مي شود و بنابراین باید با تمام قدرت به دنبال 

تحقق این امر بود. 
آیت اه آملي اریجاني با اش��اره ب��ه جنایات رژیم 
صهيونيستي طي ساليان متمادي عليه ملت مظلوم 
فلس��طين، اظهار كرد: در چنين فضایي متأسفانه 
برخي كشورهاي اسامي به صورت پنهان و آشكار 
با دشمنان اس��ام رابطه برقرار مي كنند و این امر 
موجب مي ش��ود كه دش��من به تحقق هدفش كه 
همان چندپاره كردن جهان اس��ام است نزدیك 
شود. رئيس قوه قضائيه همچنين با اشاره به جنایات 

عربستان س��عودي در یمن با پش��تيبانى امریكا و 
برخي كشورهاي اروپایي، گفت: ملت مظلوم یمن 
نيز با دست خالي در برابر فجایع انساني و جنایات 
جنگي بزرگي كه در آنجا ارتكاب مي یابد مقاومت 
كرده اند و آنچه در جهان اس��ام نویدبخش است، 
همين مقاومت ملت هاست كه جمهوري اسامي نيز 
محور آن است واميدواریم خداوند شر مستكبران را 

از سر ملت هاي مظلوم مسلمان كم كند. 
   نمی توانیم مقابل مفاسد اقتصادي تماشاگر 

باشیم
آیت اه آملي اریجاني در بخش دیگري از سخنان 
خود با اش��اره به ادامه برخوردهاي قاطع دستگاه 
قضایي با مفسدان اقتصادي، تصریح كرد: نمي توان 
نشست و تماشا كرد كه عده اي زندگي ميليون ها 
شهروند را كه با سختي هاي فراوان تاش كرده اند 
زندگي متعارفي براي خود فراهم كنند، دستخوش 
منافع دنيوي خ��ود قرار دهند و در ش��رایطي كه 
دش��من با تمام توان در جبهه جن��گ اقتصادي و 
عمليات رواني فعال اس��ت، از تاطمي كه خود در 
بازار به وجود مي آورند سوءاس��تفاده كنند. رئيس 
قوه قضائيه ادام��ه داد: ميليون ها انس��ان به دليل 
اقدامات مفس��دان اقتصادي متضرر مي ش��وند و 
كارگر و كارمند در شرایطي دشوار تاش مي كنند 
زندگي خود را به پيش ببرند تا كساني بگویند 700 
ميليارد تومان رقمي نيس��ت؟ گویي این افراد در 
فضاي دیگري زندگي مي كنن��د و نمي فهمند در 
بستري این سخن را مي گویند كه بخشي از مردم 
با معضل بيكاري دس��ت به گریبانن��د و حتي اگر 
شغلي داشته باش��ند با حقوق ماهي یك ميليون 
و 200 هزار تومان به واسطه سودجویي هاي آنان 
روز به روز ارزش پول شان كمتر و قدرت خریدشان 

كاهش مي یابد. 
   خوش�ايند کش�ورهاي خارجي مدنظر ما 

نیست
رئيس ق��وه قضائيه با بي��ان اینك��ه در محاكمات، 
خوشایند كش��ورهاي خارجي مدنظر ما نيست و 

صرفاً در چارچوب قانون آیين دادرسي خود عمل 
مي كنيم، خاطرنشان كرد: كساني كه از این قبيل 
انتقادات حمایت مي كنند، حركت ش��ان در مسير 
تحقق نقش��ه بيگانگان است. دش��منان با تشدید 
جنگ اقتصادي كه یكي از مهم ترین ساح هاي آن 
همين مفسدان اقتصادي هستند در پي وارد آوردن 
فش��ار به مردمند و طبعاً برخورد دستگاه قضایي با 
مفسدان اقتصادي، مؤلفه ها و محاسبات كار آنها را 
به هم مي ریزد. به همين دليل چنين واكنش هایي 
نسبت به مجازات مفسدان طبيعي به نظر مي رسد. 
آیت اه آملي اریجاني با بيان اینكه برخي كمپين ها 
كه با پول دشمن اداره مي شوند مدعي شده اند نحوه 
محاكمه متهمان براي ما معلوم نبوده است، خطاب 
به آنها اظهار ك��رد: مگر جزیيات ای��ن محاكمه ها 
باید براي شما معلوم باش��د؟ كشور، قانون و قاضي 
دارد و در چارچ��وب موازی��ن قانوني و ش��رعي به 
پرونده ها رسيدگي مي كنيم. اینكه شما نسبت به 
روند محاكمات جهل دارید دليل بر نادرست بودن 

رسيدگي ها نيست. 
رئيس قوه قضائيه با بيان اینكه دس��تگاه قضایي 
تاكنون مس��ير صحيح خود در مبارزه با مفاسد 
اقتصادي را طي كرده و با استجازه اخير از رهبر 
معظم انقاب روند این مقابله س��رعت بيشتري 
یافته اس��ت، برخوردها با مفس��دان اقتصادي را 
در چارچوب قانون و ش��رع و م��ورد تأیيد بخش 
عظيمي از مردم عنوان كرد و افزود: این برخوردها 
با اتقان و اقتدار ادامه خواهد یافت، البته سفارش 
هميشگي من به همه مسئوان قضایي و خصوصاً 
قضات ش��ریف كه در خط مقدم جبهه مقابله با 
مفاسد اقتصادي هستند این اس��ت كه به دقت 
قوانين را رعایت كنن��د و توجه ویژه اي به عدالت 
داشته باشند. نباید به فضاس��ازي هاي رسانه اي 
توجه كرد و تحت تأثير جنجال هاى تبليغاتي قرار 
گرفت بلكه شرع و قانون تنها معيارهایي است كه 
در رسيدگي ها باید مدنظر قرار داد و بدون واهمه 

به اجراي عدالت پرداخت. 

   مسئوان مطلع از پولشويي به قوه قضائیه 
اطاع دهند

آیت اه آملي اریجاني در بخش پایاني سخنان خود 
با تأكيد بر ضرورت همدلي بيشتر بين قوا و مسئوان 
كشور، به وجود دشمنان مشترك اشاره كرد و گفت: 
در شرایطي كه دشمنان نابخردي نظير امریكا داریم 
كه به اروپا مي گوید اگر سه ماه با ما همكاري كنيد 
جمهوري اس��امي مضمحل خواهد ش��د، همگي 
باید در یك مسير و تحت رهبري هاي داهيانه مقام 
معظم رهبري حركت كنيم تا بتوانيم كشور را از بند 
مشكات برهانيم.در چنين شرایطي توقع نيست كه 
برخي مسئوان سخنان مجمل و دوپهلویي بر زبان 
بياورند كه موجب سوءاستفاده دشمنان شود. باید 
حواسمان جمع باش��د در بستري سخن مي گویيم 
كه دشمن حتي از حرف صحيح ما هم سوءاستفاده 
مي كند. در چنين فضایي نباید زمينه سوءاستفاده 
دشمن را فراهم كرد. آیت اه آملي اریجاني افزود: 
اگر پولشویي عظيمي در كشور وجود دارد چرا این 
موضوع را به قوه قضائيه اطاع نداده اید؟ این موضوع 
نيز مانند بحث واردات غيرقانوني خودروهاست كه 
بعد از چند ماه به اطاع قوه قضائيه رس��يد. قانون 
مبارزه با پولشویي در دهه 80 به تصویب رسيده و بر 
اساس آن كساني كه از پولشویي مطلعند موظف به 

اعام آن به مرجع قضایي هستند. 
رئيس قوه قضائيه خاطرنش��ان كرد: نباید س��خني 
گفت و بعد اصاح و بيان كرد كه مقصود چيز دیگري 
بوده است. آیت اه آملي اریجاني با بيان اینكه همه 
مسئوان به ویژه افرادي كه در دولت و در ميدان اصلي 
كارزار حضور دارند باید مراقب اظهارات خود باشند، 
تأكيد كرد: البته نباید برخي اظهارات نيز ابزاري براي 
وارد آوردن فشار به دولت شود. در عين حال معتقدیم 
مسئوان نيز نباید سخناني به زبان بياورند كه مانند 
خنجر به قلب نظام فرو برود. امروز باید از سخنان همه 
ما شميم وحدت احساس شود. اگر اطاعي از وقوع 
جرایم داریم نباید پنهان كاري كنيم، بلكه ازم است 

آن را به مرجع مربوط اعام كنيم. 

رئیس قوه قضائیه: 
مسئوان مراقب باشند ابزار سوءاستفاده دشمن نشوند

هشدار مقامات  تهران به اروپا در ديدار با وزير خارجه انگلیس

 شمخانی: ايران تصمیمات امکان بازگشت 
به پیش از توافق برجام را گرفته است

جرم�ی هان�ت،  وزير ام�ور خارج�ه انگلیس در 
سفری يک روزه به تهران آمد و انتقاد های طرف 
ايرانی در عمل نكردن ب�ه تعهدات برجامی اروپا  
و کش�ورش را شنید.  دبیر ش�ورای عالی امنیت 
ملی در اين دي�دار با بیان اينكه ايران براس�اس 
منافع ملی و مسئولیت های خود تصمیمات ازم 
را در مقابله با رفتار ناشايس�ت امري�كا و امكان 
بازگش�ت به ش�رايط پیش از توافق اتخاذ کرده 
اس�ت، هش�دار داد: هرگونه همراهی ب�ا دولت 
ترام�پ مش�ارکت در جناي�ت امري�كا اس�ت. 
 حدود هفت ماه از خروج یكجانب��ه امریكا از برجام 
)18 اردیبهشت 97( و حدود دو ماه از توافق اعضاي 
1+4 با جمهوري اسامي ایران براي ایجاد كانال مالي 
مي گذرد، اما این تواف��ق همچنان در حد یك بيانيه 
كاغذي باق��ي مانده و حتي هيچ یك از كش��ورهاي 
اروپایي حاضر نشده اند، ميزبان ثبت این توافق كاغذى 
در كشورشان باشند و دو طرف مي كوشند با »گفتار 

درماني« این موضوع را پيش ببرند. 
همين دی��روز بود ك��ه فدریكا موگریني مس��ئول 
سياس��ت خارجي اتحادیه اروپا در پاس��خ به سؤال 
وال اس��تریت ژورنال درباره زمان ایجاد این س��امانه 
گفت: »هر چ��ه زودتر، بهتر اس��ت. « ام��ا وقتي از 
موگریني درباره زمان دقيق اجراي این سازو كار طي 
روزها و هفته هاي آینده سؤال شد، موگریني از پاسخ 
دادن خودداري و تنها به گفتن این نكته اكتفا كرد كه: 
»فعاليت ما و انگليس، فرانسه و آلمان درباره  ساز و كار 

مالي ویژه ادامه دارد و ما از آنها حمایت مي كنيم.«
این سوي ماجرا اما به اذعان سازمان بين المللى انرژي 

اتمي، جمهوري اسامي به همه تعهدات برجامي خود 
عمل كرده است؛ بي آنكه طرف هاى غربي آن گونه كه 
باید به تعهدات برجامي خود عم��ل كنند. مقامات 
دولتي و دستگاه دیپلماسي هم طي این مدت ترجيح 
داده اند، باید و نباید هاي تعهدات اروپایى ها را به آنها 
یادآوري كنند. بدون اینكه هيچ اقدام عملي متقابل 
انجام دهند. قاسمي، س��خنگوي وزارت خارجه هم 
دیروز در نشس��ت هفتگي خود با خبرنگاران درباره 
بى فایده بودن مان��دن ایران در برج��ام گفت: » اگر 
به نقطه اي رس��يدیم كه نامطلوب بود و ماندن ما در 
برجام یا هر تعهد دیگري براي كشور متضمن ضرر 
و زیان بود، حتماً تصميماتي اتخاذ خواهيم كرد كه 
كشور دچار ضرر و زیان نباشد. « در چنين شرایطي 
»جرمي هانت« وزیر خارجه انگليس بامداد دیروز به 
تهران سفر كرد تا درباره مسائل منطقه اي و في مابين 

با مقامات كشورمان مذاكره و رایزني كند.  
   محور مذاکرات هانت و ظريف

هانت در تهران ابتدا به دیدار همتاي خود در وزارت 
خارجه رفت و آن گونه كه پيش بينى مي شد، وزیران 
امور خارجه ای��ران و انگليس در خص��وص روابط و 
مناسبات دوجانبه ازجمله مسائل مرتبط با سازوكار 
مالي اروپا موس��وم ب��ه SPV براي پيش��برد روابط 
اقتصادي و تجاري در چارچ��وب برجام، مهم ترین 
مسائل منطقه و لزوم تسریع در پایان دادن به جنگ 

در یمن گفت وگو كردند. 
از جزیيات این دیدار خبري منتشر نشد، اما آن گونه 
كه مركز دیپلماسي رس��انه اي وزارت امور خارجه، 
گزارش كرده، وزیران امور خارجه جمهوري اسامي 

ایران و انگلي��س در این دیدار ك��ه در محل وزارت 
امور خارجه برگزار شد، جنبه هاي مختلف روابط و 
مناسبات دوجانبه از جمله مسائل مرتبط با سازوكار 
مالي اروپ��ا)SPV( براي پيش��برد روابط اقتصادي 
و تج��اري در چارچوب برجام را م��ورد تبادل نظر و 
گفت وگو قرار دادند. طرفين همچنين در خصوص 
مهم ترین مسائل منطقه اي از جمله لزوم تسریع در 
پای��ان دادن به جنگ در یمن و نيز س��ایر روندهاي 

جاري در منطقه گفت وگو كردند. 
    اقدام ايران نبود، داعش اکنون همس�ايه 

اروپا بود
جرم��ي هانت، وزی��ر ام��ور خارج��ه انگليس پس 
از گفت وگو با ظری��ف، عصر دیروز ب��ا دریابان علي 
شمخاني، نماینده مقام معظم رهبري و دبير شوراي 
عالي امنيت ملي دیدار و پيرامون مهم ترین موضوعات 
دوجانبه، منطقه اي و بين المللى مورد عاقه دو كشوربا 

وي گفت وگو كرد. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي كش��ورمان در این 
دیدار سخنان خود را با چند انتقاد از دولت انگليس 
آغاز كرد. شمخاني با انتقاد از عدم همكاري مناسب 
اتحادیه اروپا در شرایط خروج امریكا از توافق بين 
المللي برجام و نق��ض قطعنامه ش��وراي امنيت 
س��ازمان ملل گفت: مذاكرات هس��ته اي و توافق 
برجام ب��ه ميزباني و تاش اتحادی��ه اروپا صورت 
گرف��ت و نقض آن نيز ب��ه معناي زی��ر پاگذاردن 
حيثيت، اعتب��ار و جایگاه سياس��ي اتحادیه اروپا 
از س��وي امریكاس��ت. جمهوري اس��امي ایران 
باتوجه به انفعال طرف هاي دیگ��ر در برابر گفتار 

و رفتار ناشایس��ت امریكا بر اس��اس منافع ملي و 
مسئوليت هاي خود تصميمات ازم را در مقابله با 
این اقدام و امكان بازگشت به شرایط پيش از توافق 
اتخاذ كرده و سطح فعلي روابط اقتصادي ميان دو 
كشور و تسهيل روابط بانكي در این زمينه رضایت 

بخش نيست. 
وي با انتقاد از مواضع بي پایه برخي كش��ور ها عليه 
سياس��ت هاي منطقه اي ایران و تأكي��د بر جدیت 
كشورمان در مبارزه مستمر با تروریسم اذعان داشت: 
در صورتي كه سياست ها و اقدامات عملي جمهوري 
اسامي و تقدیم دهها ش��هيد در مقابله با تروریسم 
انجام نشده بود، امروز داعش حكومت عراق و سوریه 
را در دست داشت و همسایه اروپا محسوب مي شد. 
ش��مخاني با غيرقابل قبول دانس��تن عدم برخورد 
قاطع دولت انگليس با ش��بكه هاي رسانه اي حامي 
گروه تروریس��تي كه زنان و كودكان ب��ي گناه را در 
اهواز به شهادت رس��اندند خاطرنشان ساخت: این 
انتظار از دولت انگليس وجود دارد كه موضع خود در 
قبال لزوم مقابله با تروریسم و نقض حقوق بشر را به 
صورت شفاف اعام و سياست هاي اعمالي خود را نيز 
مطابق با آن دنبال كند. وي همچنين با انتقاد از رویه 
دولت انگليس در فروش ساح و تجهيزات امنيتي به 
كشور هاي ناقض حقوق بشر مانند عربستان سعودي و 
بحرین خاطرنشان كرد؛ چشم پوشيدن از جنایت هاي 
فجيع كشور هاي متجاوز سعودي و امارات در یمن و 
محاصره اقتصادي مردم مظلوم این كش��ور با هدف 
حفظ منافع اقتصادي، بيانگر اعمال استاندارد دوگانه 
و قابل معامله بودن جان انس��ان ها در نظر مقامات 

كشور هاي اروپایي و امریكاست. 
   اروپا از هويت خود مقابل امريكا 

دفاع کند
شمخاني با اشاره به شكست پي در پي و تحقير آميز 
سياست هاي امریكا و اذنابش در منطقه تصریح كرد: 
هرگونه همراهي با سياست هاي دولت ترامپ از سوي 
برخي كش��ور هاي اروپایي ضمن آنكه بر روابط دراز 
مدت با كشورمان تأثير منفي خواهد داشت موجب 
شكل گيرى نگاه منفي نسبت به آن كشور ها نزد افكار 
عمومي ملت ایران و ملت هاي منطقه به عنوان شریك 
جرم در جنایات امریكا، رژیم صهيونيستي و ارتجاع 
منطقه خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: اگر امریكا 
در مقابل ایران خواس��ته هایش را ب��ه اروپا تحميل 
كند فردا در مناسبات شما با سایر كشور ها هم ورود 
خواهد كرد و اتحادیه اروپا باید نه به خاطر برجام بلكه 
به خاطر دفاع از هویت و اس��تقال خودش جلوي 

زیاده خواهي هاي امریكا را بگيرد. 
 جرمي هانت، وزیر امورخارج��ه انگليس نيز در این 
دیدار با اشاره به مشكات و موانعي كه دولت امریكا 
در مسير مبادات مالي و روابط بانكي پس از برجام 
ایجاد كرده است، بر ضرورت پيگيري و حل و فصل 
مس��ائل پيش رو تأكيد كرد. وي اظهار داشت: اروپا 
مایل به حفظ دستاوردهاي برجام است و در این مسير 
ایده هایى مانند تأسيس سامانه تبادل مالي مستقل از 
امریكا و اقتصاد بدون دار را با جدیت دنبال كرده و در 

تاش مشترك براي عملياتي كردن آن است. 

در آستانه هفته بسیج صورت گرفت
ديدار فرمانده نهاجا با رئیس سازمان بسیج

فرمان�ده نی�روي هواي�ي ارت�ش در آس�تانه س�الروز تش�كیل 
بس�یج مس�تضعفین ب�ه فرم�ان تاريخ�ي حض�رت ام�ام ) ره( 
ب�ا س�ردار غی�ب پ�رور رئی�س س�ازمان بس�یج دي�دار ک�رد. 
به گزارش خبرگزاري بسيج، در این دیدار صميمي امير سرتيپ خلبان 
عزیز نصير زاده فرمانده نيروي هوایي ارتش ضمن گراميداشت یاد و خاطره 
شهداي بسيج و مدافعان حرم، با تجليل از نقش ارزنده بسيج در دفاع از 
آرمان ها و ارزش هاي انقاب اس��امي، هدف از این دیدار را تعامل و هم 
افزایي بيش از پيش نيروهاي مسلح و بهره برداري از ظرفيت هاي عظيم 
انقابي سازمان بسيج ذكر كرد. فرمانده نيروي هوایي در ادامه این دیدار 
در خصوص جلب همكاري سازمان بسيج در زمينه   جذب و استخدام نيرو 
با سردار غيب پرور به تبادل نظر پرداخت. در ادامه رئيس سازمان بسيج 
نيز ضمن ابراز خرسندي از این دیدار، آمادگي كامل سازمان بسيج را براي 

تحقق اهداف دیدار اعام و اوامر ازم را به مبادي ذى ربط صادر كرد. 

يک مقام آگاه خبر داد
مذاكره كننده ارشد ايران با FATF  به خاطر 

تقاضای تابعیت امريکا،  ممنوع الخروج شد
مذاکره کنن�ده ارش�د اي�ران در کارگ�روه وي�ژه اق�دام مال�ي 
FATF و رئی�س مرک�ز اطاع�ات مال�ي و مب�ارزه ب�ا پولش�ويي 
مس�تقر در وزارت ام�ور اقتص�ادي و دارايي، ممنوع الخروج ش�د. 
یك مقام آگاه در گفت وگو با فارس با اع��ام این خبر گفت:  ظاهراً دليل 
ممنوع الخروج شدن ميثم نصيري احمدآبادي این بوده كه وي با حضور 
در كنسولگري امریكا در كش��ور امارات درخواس��ت تابعيت براي خود 
و خان��واده اش كرده اس��ت. همچنين یكي از بس��تگان نزدیك نصيري 
احمدآبادي هم ساكن و تبعه امریكا است. فرد یاد شده مسئوليت پيگيري 
و پياده سازى ضوابط، دستورالعمل ها و مذاكره با مسئوان ارشد كارگروه 
اقدام مالي FATF در داخل كش��ور را بر عهده دارد. FIU یك سازمان 
متمركز، مل�ي و مستقل اس�ت ك�ه مسئوليت دریافت )در ص�ورت كس�ب 
مج�وز، درخواست(، تحليل و بررسي و سپس ارجاع موارد افشایي اطاعات 

مالي ب�ه دس�تگاه هاي م�رتبط را ب�ر عهده دارد. 
بر این اساس، سرپل همكاري اطاعاتي در حوزه هاي مالي با كشورهاي 
خارجي همين نهاد است و در صورت پيوستن ایران به كنوانسيون هاي 
پالرمو و س��ي اف تي نهاد هم��كار همين واحد اطاعات مالي اس��ت. از 
وظایف مركز اطاعات مالي و مبارزه با پولشویي دریافت، تجزیه و تحليل 
گزارش هاي تراكنش هاي مشكوك و سایر اطاعات مربوط به پولشویي، 
جرایم منشأ مرتبط و تأمين مالي تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به 

مراجع ذیصاح است. 

يک نماينده مجلس عنوان کرد
هیئت رئیسه مانع از شفافیت آراي نمايندگان

نماينده مجلس با بیان اينكه هیئت رئیسه مجلس به خصوص رئیس 
آن، مانع شفافیت آراي نمايندگان مي شوند، افزود: ما براي شفافیت 
از هر راهي که رفتیم تیرمان به س�نگ خ�ورد و امیدواريم بتوانیم 
س�دي را که در مقابل ش�فافیت در مجلس وجود دارد، بش�كنیم. 
به گزارش فارس، حسينعلي حاجي دليگاني نماینده مردم شاهين شهر در 
مجلس شوراي اسامي، عصر دیروز در همایش »چالش شفافيت مجلس « 
كه از سوي بسيج دانشجویي دانشگاه شریف برگزار شد، در پاسخ به مطالبه 
دانشجویان درباره حقوق دریافتي از مجلس گفت: بنده حدود 7 ميليون 
و 200 هزار تومان حقوق مي گيرم و حدود 16 ميليون هم بابت اداره دفاتر 
و هزینه هاي این چنينى دریافت مي كنم. وي در ادامه با بيان اینكه هيئت 
رئيسه مجلس به خصوص رئيس مجلس مانع شفافيت آراي نمایندگان 
مي شوند، افزود: ما براي شفافيت از هر راهي رفتيم تيرمان به سنگ خورد 
و اميدواریم بتوانيم سدي را كه در مقابل شفافيت در مجلس وجود دارد، 
بشكنيم. حاجي دليگاني یادآور شد: شكستن این سند جز با استقامت و 
ایستادگي نمایندگان مجلس كه نگرانى از شفافيت ندارند در مجلس و 

جریان دانشجویي در خارج از مجلس، محقق نخواهد شد. 

ايجاد شهرهاي كارآفرين
راهکار رضايي براي مقابله با تحريم ها

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ايجاد شهرهاي کارآفرين و تشكیل 
ايالت هاي اقتصادي را  راهكار مقابله با تحريم هاي ظالمانه امريكا دانست. 
به گزارش ایرنا، محسن رضایي روز گذشته در مراسم اختتاميه هفته 
جهاني كارآفریني با اشاره به جایگاه كارآفریني در آینده اقتصاد جهان، 
افزود: نظریات رشد آینده به جاي آنكه صرفاً بر انباشت سرمایه، نيروي 
انس��اني و فناوري باش��د با پارامتر كارآفریني رقم خواهد خورد. وي 
خاطر نشان كرد: در تمام كشورهایي كه به توسعه رسيده اند، محيط 
كس��ب وكار در كنار كارآفریني، مناسب بوده اس��ت و روابط بانكي و 
اداري، بروكراسي و محيط سياسي و فرهنگي كه فضاي كسب و كار را 
مي سازند، نقش مهمي در توسعه و پيشرفت كشورها ایفا مي كند. دبير 
مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در ایران نيز ما باید به كارآفریني 
و فضاي كسب و كار توجه كنيم، در شرایط كنوني كه در تحریم هاي 
شدید اقتصادي هستيم باید بررس��ي كنيم كه چه نوع مدل و ایده اي 
را براي برون رفت از این شرایط به كار بگيریم. رضایي همچنين گفت: 
تخریب و ناكارآمدى داخلي بازارهاي ما را از حالت تعادل خارج كرده 
است، اما مي توانيم با استفاده از فرصت این تحریم ها از اتكاي به نفت و 
اقتصاد دولتي و ناكارآمدى اداري كه در این سال ها دچار آن بوده ایم، 
رهایي یابيم. وي تأكيد كرد: اگر ناامني هاي اول انقاب و دفاع مقدس 
در دهه اول انقاب روي نمي داد و كارآفریني اطاعاتي در كش��ور راه 
نمي افتاد بزرگ ترین سازمان هاي اطاعاتي و دفاعي را نمي توانستيم 

داشته باشيم.
 رضایي تصریح كرد: اكنون به چند كش��ور مشاوره دفاعي مي دهيم، 
مي توانيم از ای��ن تحریم هاي ترامپ، س��اختارهاي غل��ط اقتصادي 
خودمان را اصاح كنيم. مي توانيم از این تحریم ها مشكات كشور را 
حل كنيم. ما باید در ایران ایالت ه��اي اقتصادي را به وجود بياوریم تا 
ازم نباشد همه مجوزهاي مورد نياز كارآفرینان را حتي براي شهرهاي 
دوردست از تهران صادر كنند. ما باید شهرهاي كارآفرین داشته باشيم. 
نظریه ش��هر كارآفرین را اگر به وج��ود بياوریم از این فش��ار ظالمانه 
امریكا مي توانيم یك فرصت براي دولت به وجود بياوریم. دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفت: كارآفرینان و جوانان و اندیشمندان ما 
مي توانند معجزه دفاع مقدس را در اقتصاد تكرار كنند و در این شرایط 
مي توانيم با كمك كارآفرینان و مراكز دانش��گاهي، خدمت مؤثرى به 

مردم كشورمان انجام دهيم. 

رحیم زیاد علی 
    گزارش 

   ايسنا: معاون ارتباطات و اطاع رساني دفتر رئيس جمهوري برخي 
ادعاها مبني بر استعفاي دكتر ظریف را تكذیب كرد. پرویز اسماعيلي در 
صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: »برخي كانال هاي ارز و سكه اي 
مدعي اس��تعفاي دكتر ظریف ش��ده اند و این بار زحمت شایعه سازان 

سياسي را آنها به دوش گرفته اند!
  میزان: ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در بيانيه اي ضمن محكوميت 
قطعنامه حقوق بش��ري عليه جمهوري اس��امي ای��ران تأكيد كرد: 
جمهوري اسامي ایران بااترین و پرافتخارترین كارنامه موفق مبارزه 

با تروریسم را در داخل و منطقه غرب آسيا دارد. 
   العالم: فرمانده نيروي دریایي ارتش جمهوري اسامي ایران: حضور 
شناورهاي امریكایي به شدت زیر ذره بين ماست و از زمين و هوا رصد 

مي شوند و تمام صحبت هاي شان شنود مي شود. 

حسین وايتی |  فارس



روزگذشته برخي از رس�انه ها به عرصه مجادله 
اهالي قوه مقنن�ه و مجريه درب�اره خداحافظي 
با كنكور تبديل ش�د و در نهايت عبدالرس�ول 
عمادي سرپرس�ت معاونت آموزش متوس�طه 
آموزش و پ�رورش آب پاك�ي »كنك�ور ح�ذف 
نمي ش�ود«، را روي دس�ت كنكوري ه�ا و 
دانش آموزان ريخ�ت و در توضيح اين خبر بيان 
كرد: »يكي از عوامل فشار براي جلوگيري از اعمال 
سوابق تحصيلي، مافياي كنكور است و جو رواني 
در فضاي مج�ازي ايجاد مي كنن�د.« عمادي در 
حالي اينگونه در رسانه ها به »آپارتايد آموزشي« 
اذعان مي كند كه آموزش و  پرورش در جريان عدم 
برخورد با گسترش نفوذ مافياي كنكور در نظام 
آموزشي از س�وي مجلس و افكار عمومي يكي 
از متهمان به شمار مي رود و برنامه هاي اخيرش 
به ايجاد آم�وزش طبقاتي منجر ش�ده اس�ت. 
بعد از اينكه سيدمحمد بطحايي وزير آموزش و  پرورش 
در برابر افكار عمومي از مبارزه با مافياي كنكور اظهار 

عجز كرد، ديروز هم معاون وي ب��ه قدرت مافياي 
كنكور در تعيين تكليف براي نظام آموزشي كشور 
اعتراف كرد و ضمن تأييد تلويحي آپارتايد و تبعيض 
در نظام آموزشي كشور گفت: »وقتي بنده اعام كردم 
كه سهم سوابق تحصيلي براي كنكور 98، 30درصد 
به صورت قطعي است در فضاي مجازي به من حمله 

شد كه به جز جريان مافيا افراد ديگري نبودند.« 
 انفعال در برابر مافيا 

عمادي اضافه كرد: »تأثير مثبت س��وابق تحصيلي 
عماً به معناي حذف سهم سوابق تحصيلي در كنكور 
است.  مؤسس��ات كنكور بيرون از آموزش و  پرورش 
هس��تند، اما مدارس ب��راي برگ��زاري آزمون هاي 
پيش��رفت تحصيلي و آمادگ��ي كنكور ب��ا برخي 
مؤسسات همكاري داشتند و قرار است، اين مسئله 
مورد بررسي قرار بگيرد و هم اكنون كارگروهي در  
آموزش و  پرورش تشكيل ش��ده كه در حال بررسي 

موضوع است تا بدانيم چگونه آن را حل كنيم.«
سرپرس��ت معاون��ت آم��وزش متوس��طه وزارت 

آموزش وپرورش ب��ا تأكيد بر اينك��ه كنكور حذف 
نمي ش��ود، گفت: مؤسس��ات كنك��ور بي��رون از 
آموزش و  پ��رورش هس��تند.  عم��ادي در حالي از 
آموزش و  پرورش در فرآيند اجراي مصوبات شوراي 
س��نجش و پذيرش دانش��جو دفاع مي كند كه اين 
وزارتخانه با وجود امكان برخورد با مؤسسات كنكوري 
و آموزش��ي تا به حال هيچ اقدام عملي در مبارزه با 
فعاليت خزنده آنها در مدارس نداشته است. قاسم 
احمدي اشكي، عضو كميسيون آموزش كشور هم 
در اين باره و در واكنش به اظهارات معاون بطحايي 
گفت: مجوز مؤسس��ات كنكور را آموزش و  پرورش 
صادر مي كند و بايد بررسي شود كه آيا سودي از اين 

مسئله مي برد يا خير. 
 نظام آموزشي طبقاتي 

اين گفته احمدي اش��كي، در حالي بيان مي شود 
كه اي��ن ابهام در م��ورد رويك��رد آموزش و  پرورش 
به مؤسس��ات كنكوري روز به روز ش��دت مي گيرد. 
رويكردي ك��ه در آن از طرف��ي آموزش و  پرورش از 

مافي��اي كنك��ور و مض��رات تنف��س آن ابه اي 
برنامه هاي آموزشي مي گويد و از طرف ديگر در مقام 
عمل و برخورد با آن منفعل عمل مي كند.  در حال 
حاضر خانواده اي كه امكان مالي دارد تا 20ميليون 
براي آموزش دروس كنكوري ب��ه فرزندش هزينه 
مي كند و با آموزش ش��يوه هاي تست زني فرزندش 
را به دانشگاه مي فرستد، اما خانواده اي كه نمي تواند 
اين مقدار را هزين��ه كند، بايد ش��اهد محروميت 
فرزندش از دسترس��ي به فرصت هاي آموزشي در 
دانشگاه هاي برتر كش��ور باش��د. اين مصداق بارز 
تبعيض فاحش و ايجاد نظام آموزشي طبقاتي است 
كه در سال هاي اخير نه تنها با آن برخورد نشده، بلكه 
با خصوصي سازي مدارس به آن دامن هم زده شده 
است.  اگر بنا بر استدال عمادي امكان فني حذف 
كنكور نيست، دس��تكم آموزش و  پرورش مي تواند 
مؤسسات آموزشي را لغو مجوز و به مراجع قضايي و 

انتظامي ذي صاح معرفي كند. 
 ضمان شرعي و اخاقي 

در حال حاضر بس��ياري از ش��بكه هاي تلويزيوني و 
راديويي در تصرف مؤسس��ات آموزشي و كنكوري 
يا به گفته آموزش و پرورشي ها مافياي كنكور است. 
به طوري كه در برخي از اين ش��بكه ها تحت عنوان 
برنامه كارشناسي و بازاريابان اين مؤسسات به عنوان 
كارشناس برنامه به شبكه صدا و سيما دعوت مي شوند و 
در نهايت ثبت نام در مؤسسه آموزشي خاص يا استفاده 
از خدمات آموزشي آن مؤسسه را به عنوان يك نظر 
كارشناسي به  مخاطبان خود تحميل مي كند. اين 
موضوع عاوه بر ضرري كه متوليان تعليم و تربيت به 
آن معتقدند از نظر شرعي و اخاقي نيز مشكل دارد.  
پيش تر وزير آموزش و  پرورش اعام كرده بود، برنامه 
درسي ما را تهديد مي كند و امروز در صحنه مبارزه اي 
قرار داريم كه كارش��ناس و مؤلف كتاب درسي تمام 
مسيرهاي استاندارد را طي كرده تا كنجكاوي و حس 
پرسشگري دانش آموز را تقويت كند، اما بافاصله يك 
مؤسسه غيرحرفه اي كتاب حل المسائل را وارد ميدان 
مي كند و تمام نقشه هايي را كه ما طراحي كرديم تا 
دانش آموز خودش بينديشد و به جواب مسئله برسد، 
نقش برآب مي كند. بطحايي گف��ت: وقتي تبليغات 
حجيم اين مؤسسات خصوصي را مي بينيم، به نظر 
مي رس��د نوعي لجبازي وجود دارد و كتش��ان را در 
آورده اند ب��راي مبارزه با آموزش و پ��رورش. اعتراف 
مي كنم هنوز زورمان به مؤسسات خصوصي در دوره 
متوسطه نرسيده است و هنوز درآمدهاي ميلياردي 

آنها از قبل كنكور و دانش آموزان حاصل مي شود. 
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دخانيات در فهرست اولويت هاي دريافت ارز دولتي!

اعتراف به آپارتايد آموزشي با فشار مافياي کنکور
يك ماه بعد از اينكه وزير آموزش و پرورش از ناتواني در مقابله با مافياي كنكور گفت،   معاون وي گفت كه براي بقاي كنكور

 از سوي اين مافيا مورد حمله قرار مي گيرد. او گفت كه برخي مدارس با مؤسسات كنكور براي برگزاري آزمون هاي پيشرفت تحصيلي
همكاري دارند)!( اين يعني عماً وزارت آموزش و پرورش به دست مافيا افتاده است

اولويت قرارگرفتن دخاني�ات در تخصيص ارز 
دولتي و اختص�اص ارز نيمايي ب�ه محصوات 
دخاني آن هم در ش�رايطي كه ب�راي مديريت 
تحريم ه�ا، دارو از ن�ان ش�ب واجب ت�ر ب�ا 
محدوديت هاي�ي مواج�ه ش�ده موضوع�ي 
اس�ت كه اعتراض ج�دي وزارت بهداش�ت را 
ه�م در پ�ي داش�ته اس�ت. جالب ت�ر از همه 
اينك�ه بخ�ش عم�ده اي�ن ارز ب�ه نمايندگي 
شركت هاي دخاني خارجي تعلق گرفته است. 
تحميل هزين��ه۷0 ميليارد توماني درم��ان افراد 
سيگاري به نظام س��امت و همه چالش هايي كه 
اين مسئله براي جامعه ايجاد كرده، مانع از فعاليت 
مافياي دخانيات در كش��ور نشده اس��ت. ردپاي 
پررنگ اي��ن مافيا را مي ت��وان در برهه هاي زماني 
گوناگون مشاهده كرد. از واردات و قاچاق عجيب 
و غريب اين م��اده دخاني گرفته ت��ا صدور مجوز 
توليد شركت هاي چند مليتي دخانيات همچون 
فليپ موريس و معافيت هميشگي از تحريم ها. اما 
با تمام اينها، اختص��اص ارز دولتي به دخانيات آن 
هم در شرايط كنوني ماجرايي كه نشان مي دهد، 
مافياي دخانيات در ايران فراتر از حد تصور قدرت 
دارد! نشانه اش همين كه سخنگوي وزارت بهداشت 
درباره اختص��اص ارز دولتي ب��ه واردات دخانيات 
مي گويد: در اين زمينه اعتراض ش��ديدي كرديم 
از نظر  وزارت بهداشت، اختصاص حتي يك ريال 

تسهيات به دخانيات ضرر دارد. 
 ورود روزانه هزار تريلي سيگار

اكبر سياري، معاون بهداش��تي وزير بهداشت در 
دولت يازدهم درباره آمار عجيب قاچاق س��يگار 
اينگونه اظهار نظ��ر كرده بود: » بن��ده مدعي آن 
هس��تم كه ورود س��اانه يك هزار تريلي سيگار 
قاچاق نيس��ت، قاچاق تعريف و تفسير دارد، زيرا 
چطور مي شود يك هزار تريلي سيگار وارد كشور 

شود و با يك قيمت يكسان در همه ايران به فروش 
برسد و نيروهايي هم كه مسئول مبارزه با قاچاق 
هستند، متوجه نشوند!« همين اظهار نظر كافي 
است تا دريابيم مافياي دخانيات در كشور چگونه 
فعاليت مي كند. افزايش ماليات بر خرده فروشي 
س��يگار هم يك بار در مجلس وتو ش��د تا مبادا 
بازار اين محصوات ضدسامت با چالش مواجه 
شود. در كنار همه اينها تفاهمنامه وزارت صمت 
با شركت فيلپ موريس براي تأسيس كارخانه و 
توليد سيگار را ش��اهد بوديم و حاا اختصاص ارز 
نيمايي به دخانيات! جالب تر از همه اينكه مطابق 
برخي گزارش ها سهم شركت هاي خارجي دخانيات 
فعال در كشورمان از ارز دولتي از سهم شركت ملي 

دخانيات بيشتر است. 
 سهم شركت هاي چندمليتي از ارز نيمايي 
شركت هاي BAT و JTI شركت هاي چندمليتي 

توليد و فرآوري توتون و سيگار هستند كه بيشتر 
از يك دهه اس��ت در ايران به صورت مجاز فعاليت 
مي كنن��د و س��هم قابل توجه��ي از بازار س��يگار 
داخلي را در اختيار دارند.  شركت بي اي تي پارس 
)توليدكننده برند هاي كنت، دانهيل، پالمال، مانتانا( 
يكي از ش��عبه هاي ش��ركت چندمليتي بريتيش 
آمريكن توباكو است كه در ايران فعاليت مي كند. 
بي اي تي بعد از شركت فيليپ موريس )توليدكننده 
برند مالبرو( بزرگ ترين توليدكننده توتون و تنباكو 
و سيگارت در دنياست. شركت بي اي تي پارس از 
سهامداران اصلي بازار دخاني ايران است كه سهم 
قابل توجهي از فروش س��يگار داخلي را در اختيار 
دارد و به دليل در اختيار داشتن منابع مالي فراوان 
و امكاناتي مانند تبليغ مستقيم محصوات )استند 
و قفس��ه نمايش محصوات در خرده فروشي ها( 
توانسته است، سهم خود را در بازار ايران گسترش 

دهد.  اين دو ش��ركت با در اختيار داش��تن سهم 
قابل توجهي از بازار، مقدار قابل توجهي از گردش 
مالي بازار دخاني داخلي را در اختيار دارند و عمده 
درآمد خود را به صورت ارز هاي خارجي از كش��ور 
خارج مي كنند. اين ش��ركت هاي چندمليتي در 
شرايط فعلي اقتصادي كشور، مقادير قابل توجهي 

ارز دولتي و نيمايي نيز دريافت كرده اند. 
 اعتراض و سپس سكوت

ظاه��راً زور وزارت بهداش��ت به مافي��اي دخانيات 
نمي رسد. ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت 
در پاس��خ به س��ؤال درباره اختصاص ارز نيمايي به 
محصوات دخانيات مي گويد: در اين زمينه اعتراض 
شديدي كرديم. از نظر  وزارت بهداشت، اختصاص 
حتي يك ريال تس��هيات به دخانيات ضرر دارد. 
اعتراض وزارت بهداش��ت در اين زمينه انجام شده 
و از  نظر ما هيچ ارزي نباي��د به دخانيات اختصاص 
پيدا كند.   وي درباره قيمت دخانيات نيز مي گويد: 
اقدامات مهمي درب��اره افزايش مالي��ات در زمينه 
دخانيات طي يكي دو سال گذش��ته انجام  شد، اما 
همچنان قيمت دخانيات در ايران نس��بت به ساير 
كشورها كمتر اس��ت. مهم ترين عاملي كه مي توان 
در زمينه س��يگار انجام داد و  مصرف آن را كم كرد، 
افزايش قيمت اس��ت. اكثر افراد از دوران نوجواني 
شروع به سيگار كشيدن مي كنند. بايد توجه كرد كه 
 نوجوانان به علت محدوديت مالي نمي توانند سيگار 
با قيمت باا بخرند. از طرفي دخانيات در خانواده هاي 
فقير بخش زيادي از  هزينه ها را تشكيل مي دهد. هر 
چند آموزش و فرهنگسازي نيز در كاهش مصرف 
دخانيات مهم است، اما هيچ كدام به اندازه افزايش 
قيمت مهم نيست.   حاا به عقربه هاي ساعت نگاه 
كنيد؛  اگر 10دقيقه زمان براي خواندن اين گزارش 
صرف كنيد، در همين 10دقيقه يك نفر ديگر بر اثر 

عوارض ناشي از مصرف سيگار جان مي سپارد. 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

بيژن يانچشمه

  محمد عليخاني رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شورا با بيان 
اينكه سرانجام طلسم پرداخت يارانه بليت اتوبوس شكسته شد، اظهار 
داشت: با پيگيري هاي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، 
پس از چند سال 9/9ميليارد تومان يارانه بليت اتوبوس توسط دولت 
پرداخت ش��د. هر چند رقم آن زياد نيس��ت، ولي بااخره طلس��م آن 

شكسته شد. 
  مديركل دفتر تأمين مسكن و ساختمان كميته امداد از برنامه ريزي 
براي ساخت ۶0 هزار واحد مس��كن براي مددجويان اين نهاد در سال 
جاري خبرداد و گفت: 10هزار مسكن روستايي در 1۴ استان محروم 

كشور با همكاري سپاه در حال ساخت است. 
  وزير آموزش و پرورش از اباغ دستورالعمل تعيين تكليف فعاليت 

مؤسسات آموزشي آزاد در اين هفته خبر داد. 
  سردار ابراهيم كريمي جانشين نظام وظيفه عمومي ناجا در مراسم 
رونمايي از سامانه س��رباز ماهر اظهار داش��ت: از نظر سازمان وظيفه 
عمومي ناجا سامانه س��رباز ماهر فرصت خوبي را فراهم كرده تا از اين 
طريق بتوانيم داشته هاي مهارتي سربازان را بسنجيم و با برنامه ريزي 

مناسب تر از مهارت آنها استفاده كنيم. 
  دستورالعمل نحوه تست صداي منتش��ره از اگزوز وسايل نقليه در 
مراكز معاينه فني، از جمله موضوعات پيگيري شده در »كميته كنترل 
و پايش آلودگي صوتي شهر تهران« است كه به كاهش آلودگي صوتي 

شهر منجر خواهد شد. 
  سرپرست مركز مطالعات معاونت اجتماعي قوه قضائيه گفت: القاي 
ناامني يكي از ابزارهاي جنگ اقتصادي است كه آثار مخربي از جمله 

تضعيف قواي روحي و رواني را به همراه دارد. 
  هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال مقرره و دستورالعمل 
تبديل م��دارس دولتي به هيئ��ت امنايي، اي��ن كار را خاف قانون 

دانست. 

زهرا چيذري
  گزارش  2

افشاني رفت، گداها ماندند
افش�اني ش�هردار ناكام تهران كه چندماه پيش بافاصله پس از 
انتصاب قول داد يك ساله گداهاي تهران را جمع كند، رفت و گداها 
ماندند.  دست به دست شدن مشكات در شهر ميان شهرداري ها 
معضلي شده كه آسيب هاي اجتماعي را هم دربرگرفته است. پاشنه 
آش�يلي كه اگر براي آن فكري اساس�ي صورت نگيرد، شعله هاي 
آن س�اير ايه هاي جامعه را هم در برخواهد گرف�ت و تاش هاي 
ساير نهاد ها را در اين زمينه بي نتيجه باقي خواهد گذاشت. وعده 
شهردار بازنشس�ته مبني بر جمع آوري يك س�اله گداها از سطح 
پايتخت رگه هاي اميد برخورد و ساماندهي با آسيب ها را پررنگ تر 
كرد، اما عمر مديريتي افشاني به تحقق اين وعده مثبت قد نداد. 
حاا از سرپرس�ت جديد پايتخ�ت انتظار مي رود تا اي�ن وعده را 
محقق كند و برخورد با اين آس�يب مهم اجتماعي را كنار نگذارد. 
محمدعلي افشاني شهردار بازنشسته تهران در اولين نشست خبري خود 
وعده داده بود كه »تهران بدون متكدي« تا سال آينده محقق مي شود. 
سخنان شهردار سابق همان موقع مورد توجه شهروندان قرار گرفت. 
وعده اي كه محقق شدن آن در شهر 10ميليوني پايتخت مي توانست 
اين ابرشهر را عاري از اين آسيب كند. كندي در تحقق اين وعده باعث 
شد كه به نتيجه نرسد و اين شهر همچنان شاهد گداها در گوشه كنار 
شهر باشد. گدايي در شهر تهران بحث ديروز امروز نيست؛ سال هاست 

كه اين معضل چهره اين شهر را ناخوشايند كرده است. 
به گفته مس��ئوان، بيش��تر گدايان ش��هر تهران در اين شهر زندگي 
نمي كنند فقط بساط گدايي خود را در شهر و معابر آن گسترده كرده اند. 
شهردار سابق تهران با بيان اينكه از مجموع متكديان تهراني ۷0درصد 
خارجي و تنها 30درصد ايراني هستند و در اين بين 20درصد متكديان 
ايراني هم تهراني نيستند، اعام كرد: يعني 90درصد متكديان پايتخت 
تهراني نيستند. وي مدعي شد كه همه دستگاه ها پاي كار آمده اند، ولي 
در زمان تصدي افشاني بر شهردار كار ها براي ساماندهي متكديان آغاز 

نشد و اين وعده در حد همان وعده دهان پركن باقيمانده است. 
 كليد شهر را با وعده هاي آن به سرپرست شهر دادند !

در چند دهه گذش��ته بار ها تصميم س��ازان و تصميم گي��ران اراده بر 
جمع آوري متكديان كرده ان��د، ولي همواره طرح ه��اي نمادين فقط 
رسانه اي شده و نتيجه اي حاصل نش��ده است و طرح هاي مختلف ابتر 
مانده اند. »شهر متلعق به همه شهروندان است« شعار پيروز حناچي 
اس��ت كه با 1۷رأي فعًا سرپرست شهرداري ش��ده است. اينكه شهر 
متعلق به همه است، يعني همه ش��هروندان بايد در آسايش و آرامش 
از همه مواهب ش��هر اس��تفاده كنند. براي اين منظور بايد براي همه 
شهروندان چه ساكن و چه موقت ارتقاي زندگي شهري صورت بگيرد. 

  شيوه تكدي گري تغيير كرده است 
با گذشت زمان و اجرايي  شدن انواع و اقسام طرح ها، متكديان به روز و 
شيك پوش شده اند و ديگر بيشتر گدايان پول دستي نمي خواهند، بلكه 
به اين افراد مي توان گفت، باند هاي حرفه اي با تغيير شيوه تكدي گري 
مردم را سركيس��ه مي كنند. تجمع اين افراد جلوي اغذيه فروشي ها، 
داروخانه ها و مراكز خدماتي نمونه اي از تغيير رفتار آنهاست. متكديان 
جديد با طلب غذا، پ��ول دارو، پول كرايه براي رفتن به شهرس��تان 
شهروندان را با اصرار مجبور به كمك مي كنند. بسياري از متكديان 
از اتباع و كودكان خارجي همچون پاكس��تاني و بنگادشي هستند 
كه به صورت باندي يا خانوادگي گدايي مي كنند. اين افراد با اجراي 
طرح هاي مبارزه از مكاني به م��كان ديگري كوچ مي كنند، يا در يك 
بازه  زماني ناپديد مي شوند تا اوضاع آرام شود و باز سر و كله آنها پيدا 
مي شود. ازم اس��ت تا با يك حركت جمعي، فرصت تصميم گيري و 
برخورد قاطع با اين افراد سودجو گرفته شود و با فعال ترشدن بخش ها 
و دستگاه هاي مددجويي نيازمندان واقعي شناسايي و با افراد متكدي 

برخورد شود. 
همسويي شهرداري با دولت و مديريت شهري اين مزيت را دارد كه اگر 
ش��هردار اراده كند با معضل گدايان به صورت جدي برخورد مي شود. 
تمامي ظرفيت ها و پتانسيل ها در كنار يكديگر حاضر و آماده هستند 
و فقط با مديريت جديد بايد اقدام ب��ه عمل كنند؛ اقدامي كه مي تواند 
سر منشأ تحول و تغيير بزرگي در شهر به حس��اب  آيد. شهردار آينده 

پايتخت، وعده خوب شهردار سابق را بر زمين باقي نگذارد. 

گراني شير و موادلبنياتي از جمله موضوعات مهم در چند ماه اخير است. 
اين در حالي است كه با افزايش قيمت لبنيات در ماه هاي اخير، مصرف 
سرانه اين محصول به ش��دت كاهش يافته تا جايي كه لبنيات در حال 
خارج شدن از سبد مصرف خانوارهاست. موضوعي كه به تأييد بسياري از 
مسئوان رسيده و همواره در اين باره ابراز نگراني كرده اند.  حال آنكه ادامه 
روند كاهش مصرف لبنيات خانوارها نگران كننده توصيف ش��ده است.   
به رغم آنكه حدود ۶0درصد مردم كشور چاق يا داراي اضافه وزن هستند 
و مصرف غذاهاي چرب و شور نظير فست فودها و نيز موادمضر شيرين 
نظير نوشابه ها در كشور شايع اس��ت، مصرف سرانه شير و فراورده هاي 

آن در كشور روزانه 190گرم در روز است كه از مقدار توصيه شده تقريباً 
250 گرم كمتر است. در ادامه بايد گفت: بيش از 90درصد مردم كشور 
ما كمتر از حد نياز، كلسيم دريافت مي كنند.  با در نظرگرفتن اهميت 
مصرف موادلبنياتي، افزايش بيش از حد قيمت شير و لبنيات در ماه هاي 
اخير صداي اعتراض مردم را بلند كرده اس��ت. حت��ي تصاويري نيز در 
فضاي مجازي منتشر شده كه نش��ان مي دهد، برخي شركت هاي مهم 
محصوات لبني به كوچك ترشدن وزن محصوات لبني اقدام كرده اند، 
بي آنكه نظارت دستگاه هاي ذي ربط وجود داشته باشد.  اما چند روز پيش 
معاون دادستان كل كشور، با اشاره به ورود دادستاني به گراني هاي اخير 

محصوات لبني از تشكيل جلسات متعدد با حضور دستگاه هاي دولتي 
و بخش خصوصي )عوامل توليد و توزيع( براي بررسي اين موضوع خبر 
داد. افزون بر اين روز گذشته ياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات 
حكومتي نيز از تش��كيل 30فقره پرونده تخلف براي شركت هاي لبني 
در سراسر كشور خبر داد. وي به تش��كيل پرونده براي 30 فقره تخلف 
ش��ركت هاي لبني در سراسر كش��ور اش��اره كرد و بيان داشت: براي 
15پرونده حكم صادر شده است و 9شركت لبني به مبلغ 1۷5ميليارد 
تومان جريمه نقدي و به دليل گرانفروشي در حق دولت، محكوم شدند و 

براي سه پرونده حكم برائت و 12پرونده نيز در حال رسيدگي است. 

سايه قانون بر گراني هاي محصوات لبني 

گرمي بازار فريدونکنار
 به کل کشور سرايت مي کند

اسفندماه بود كه خبر تخريب بازار غيرقانوني فروش پرندگان در 
فريدونكنار كه يكي از نگراني هاي محيط زيستي ها بود، منتشر شد. 
اما اكنون بازار پرنده فروشي فريدونكنار جاي بهتر و بزرگ تري بر 
پا شده است. صيادان و پرنده فروشان هم در موقعيت مناسب تري 
پرن�دگان را مي فروش�ند و از اي�ن نسل كش�ي س�ود مي برن�د. 
در بازار فروش پرندگان در فريدونكنار تنها پرنده هاي مناطق فريدونكنار، 
ازباران و سرخه حصار فروخته نمي شود بلكه اين بازار، كل استان مازندران 
را درگير كرده است؛ همين قضيه هم انگيزه و رقابتي را در اين بازار ايجاد 
كرده.  هزينه اجاره دام گاه هاي فصلي 15تا 30ميليون تومان اس��ت كه 
نشان دهنده رونق حواش��ي اين بازار اس��ت. در منطقه فريدونكنار ما با 
شكار و صيد مواجه نيستيم بلكه با يك نسل كشي و گوشت فروشي طرف 
هستيم. حتي هش��دار درباره ش��يوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان هم 
جلوي شكارچيان را نگرفته است. به همين دليل سود بسيار بااست كه 
شكارچيان و فروشندگان در مواجهه با ممنوعيت ها تهديد به اغتشاش 
مي كنند.  اين در حالي است كه ش��وراي تأمين مازندران دي  پارسال با 
حضور فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كشور مصوبه اي را گذراند كه 
براساس آن براي تمامي دستگاه ها در زمينه برچيدن بساط شكار غيرمجاز 
در استان تكليف تعيين كرده بود.  از طرف ديگر، براساس توافقاتي كه  سال 
گذشته اداره محيط زيست مازندران با نمايندگان شكارچيان داشت، عاوه 

بر ساماندهي بازار، قرار شد تورهاي هوايي به طور كامل جمع شوند. 
محيط زيست مازندران قول داده بود كه »100درصد در فريدونكنار قانون 
را اجرا خواهيم كرد؛ اين كار را آغاز كرده ايم و براس��اس قانون، ما ضابط 
قضايي هستيم.« ولي آنچه امروز در مازندران اتفاق مي افتد، نشان مي دهد 
كه قانون به درستي اجرا نشده است.  در منطقه فريدونكنار در زمينه شكار 
پرندگان، سنتي وجود داشته كه خيلي  هم در حال حاضر به آن استناد 
مي شود. به طور نمونه مقامات محلي اين بخش، از شكار و صيد پرندگان 
در اين منطقه دفاع و به ريش��ه تاريخي صيد پرندگان در اين منطقه كه 

معيشت مردم بوده استناد مي كنند. 
مقابله با صيد پرندگان وحشي در شمال كشور چند سالي است كه آغاز 
شده، اما تاكنون هيچ يك از مصوبات و تصميمات مسئوان نتوانسته مانع 
اين كشتار شود. در عوض بي نتيجه بودن برخورد با شكارچيان باعث شده 
صيد پرنده ها به ديگر نقاط كشور هم س��رايت كند و امسال هم دام هاي 
هوايي در تااب شادگان خوزستان برپا شده است.   اينها همه يعني برنامه 
پنج ساله مقابله با ش��كار پرندگان در فريدونكنار با شيب مايم كه  سال 
93 تدوين شده بود، شكست خورده است. صيادها متحدتر شده اند و بازار 
قوي تر و پرندگان مرده هنوز مش��تري دارند.  همه س��اله در فصل سرما 
150گونه از پرندگان، زمستان گذران با جمعيت 1/5 ميليوني به خصوص 
از منطقه س��يبري به تااب و آببندان هاي مازن��دران كوچ مي كنند كه 
طبق برآورد اوليه ساانه حدود 500هزار بال از اين پرندگان با روش هاي 

غيرقانوني شكار مي شود.  

عليرضا سزاوار

نفيسه ابراهيم زاده انتظام
  گزارش  یک

نيره ساري
   تحليل

 سيدمحمد علوي با انتشار اين عكس توئيت كرد: اين مرد در 
سن 19س��الگي همرزم ش��هيد همت بود و در عمليات بيت المقدس 
جانباز شد آن هم از نوع اعصاب و روان. اكنون در آستانه ۶0سالگي تنها 
در بيمارس��تان... از او پرس��يدم آرزويت چي بود، گفت: ازدواج كنم و 

فرزندي داشته باشم. 

 محمدامين ميرزايي توئيت كرد: عباس آخوندي طي يادداشتي 
اعام كرده به دلي��ل اهتمامش در مب��ارزه با مفاس��د ابي كردن كه 
شهردار تهران نشه آخوندي، خودش��و »برهم زننده بساط لفت وليس 
هزاران نفر« عنوان كرده، هيچ گاه پاس��خ مش��خصي به اتهاماتي كه 
متوجهش بوده نداده؛ به طور مثال »پيشنهاد آپارتمان به قضات مبارزه 

با زمين خواري«.

 محمدصالح مفتاح با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: حاج  آقا 
قاسميان در وصف امير اژدري مي گفت: در 25سالگي به جايي رسيد 
كه مثل يك عارف واصل دست پر رفت و امروز ما بايد اميد شفاعت از 
جانب او داشته باشيم. عاش��ق كار جهادي و كمك به محرومان بود... 
مراسم تشييع پيكر جهادگر آس��ماني اميرمحمد اژدري در حسينيه 

شماره 2 جماران.

 حسين دليريان توئيت زد: سؤال: كسي كه رئيس گمرك بوده، 
چطوري تخصص مديريت اقتصاد يك كش��ور رو داشت كه شد وزير 
اقتصاد و حاا بع��د از بركناري از وزارت اقتص��اد، چطوري متخصص 
صنعت نفت شده كه ب. ز منصوبش كرده به عنوان مديرعامل شركت 

ملي نفت ايران! از اين انتصابات بوي چي مياد به نظرتون؟

 مصطفي كمالي زاده توئيت كرد: وقتي براي اولين بار دخترم را 
در كالسكه گذاشتم تا پياده روي كوتاهي در اطراف منزل داشته باشيم، 
تازه فهميدم كه ش��هر ما، چقدر »غيرقابل س��كونت« بوده است. هر 
چند 100متر يكبار، بايد كل كالسكه و بچه را براي عبور از موانع، بلند 

مي كردم. اان مي توانم حال افراد روي ويلچر را بهتر درك كنم. 

 امينه موسوي توئيت كرد: تركان: سقوط دو دهك طبقه متوسط 
به جمع فقرا. درحال حاضر دو دهك به دهك هاي فقير اضافه ش��ده و 
طبقه متوسط از شش دهك به چهار دهك تقليل يافته. بانك ها ساانه 
20درصد به سپرده ها س��ود مي دهند. اين در حالي است كه براساس 
گفته سيف بانك ها تنها ۷درصد س��ود خلق مي كنند و مابقي از محل 

خلق پول تأمين مي شود. 

 علي تقوي با انتشار اين عكس توئيت كرد: حمايت و پشتيباني 
امريكا و برخي كشورهاي غربي از عربستان در جنگ و تجاوز وحشيانه 
به مردم بي دفاع يمن، گوياي اين مدعاس��ت كه حاميان حقوق بش��ر 
امريكايي، عمًا دست عربستان و در رأس آن بن سلمان را در تجاوز و 

وحشي گري باز گذاشته اند. 

فاطمه عرفانيان |  جوان
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در نظر نگرفتن 
هادی غامحسینی
فن�ي،   گزارش   یک اهلي�ت 

مالي و مديريتي 
در خصوصي سازي ش�ركت كشت و صنعت 
نيشكر هفت تپه، در خوزستان اين روزها با 
اعتراض�ات كارگران ب�ه دلي�ل معوقات در 
پرداخت حقوق خبر ساز شده است، اين در 
حالي است كه واگذاري مجموعه هاي دولتي 
اع�م از وزارت اقتص�اد و كار و همچني�ن 
مسئوان محلي دست به دست هم داده اند 
تا سنگي كه به طور مجدد با خصوصي سازي 
نپخت�ه ب�ه چ�اه افتاده اس�ت،در بياورند. 
به گزارش »جوان«، مديريت بنگاه بزرگ كه در 
آن هزاران كارگر فعاليت مي كند و ادامه كار بنگاه 
نقش اساسي در اقتصاد خانوار و مشاغل و صنايع 
وابسته در منطقه دارد، پيچيده تر از آني است كه 
هر ش��خصي بدون برخ��ورداري از اهليت فني، 
مالي و مديريتي بتوان��د آن را ادامه دهد، به ويژه 
آنكه حتي توليدكنندگان قديمي نيز اين روزها 
با ريسك ها و س��رعت تحوات و تغييرات گاهي 

دچار مشكات هستند. 
بلوك صددرصدي سهام شركت كشت و صنعت 
نيشكر هفت تپه شامل ۱۹۴ ميليون و ۷۴۱ هزار و 
۳۳۳ سهم به صورت ۵ درصد نقد و مابقي اقساط 
هشت س��اله در ۳0 آذرماه س��ال ۹۴ به مزايده 
گذاشته شد كه اين مزايده در بازار سوم فرابورس 
به بخش خصوصي واگذار شد. اين ميزان سهام 
متعلق به سازمان گسترش و نوسازي ايران بود كه 
مبلغ سپرده شركت در مزايده آن توسط سازمان 
خصوصي سازي معادل ۶۵ ميليارد و ۶۱۴ ميليون 

و ۱۹۷ هزار و ۳۲۸ ريال تعيين شد. 

در نهاي��ت مالكان ۲۸ و ۳۲ س��اله دو ش��ركت 
پيمانكاري در استان لرستان به نام هاي بازرگاني 
درياي نور زئ��وس و آرياك با پي��ش پرداخت ۶ 
ميليارد تومان توانستند شركت كشت و صنعت 
نيش��كر هفت تپه را با برخورداري از ۲۴ هكتار 

زمين كشاورزي حاصلخيز خريداري كنند. 
بر اساس اطاعات موجود گويا يكي از مالكان به 
دليل بدهي سنگين بانكي در زندان به سر مي برد 
و پس��ران وي نيز هم اكنون متواري هستند. از 
س��وي ديگر مالك خصوصي جديد اين شركت 
رقم بس��يار بزرگي دار نيمايي براي خريداري 
تجهي��زات جديد ب��راي اين ش��ركت دريافت 
كرده است،  اما به جاي خريد تجهيزات اين رقم را 
در خارج از ايران نقد كرده و در بازار آزاد به قيمت 

باا به فروش رسانده است. 
به مح��ض انجام اي��ن واگ��ذاري، س��ن پايين 
خريداران اي��ن مجتمع و اهليت خري��داران از 
سوي برخي نمايندگان مجلس مورد انتقاد قرار 
گرفت به طوري  كه راضي نوري، نماينده ش��هر 
شوش دانيال در مجلس شوراي اسامي نسبت 
به اهليت خريداران ب��ه علي طيب نيا، وزير وقت 

اقتصاد تذكر شفاهي داد. 
در اين ميان با توجه به شرايط اغوا كننده سازمان 
خصوصي س��ازي ب��راي فروش ش��ركت ها بايد 
توجه داش��ت كه امكان دارد برخي از خريداران 
با ريس��ك هاي اقتص��اد ايران و چش��م انداز آن 
چندان آش��نايي نداشته باش��ند و از سر جواني 
اقدام به برداشتن ريس��ك فراوان كنند و وقتي 
خود را از منظ��ر حقوقي و مال��ي درگير خريد 
يك بن��گاه مي كنن��د، در فراين��د اداره بنگاه و 
بازپرداخت اقساط س��ازمان خصوصي سازي و 

هزينه هاي كارگري، س��ازمان تأمين اجتماعي، 
امورمالياتي، بدهي هاي بانكي و. . . با چالش هاي 
جدي مواجه كنند و در عين حال به دليل آنكه 
برخي از بنگاه ها نقش ويژه اي در اقتصاد خانوار 
و صنايع و مش��اغل مرتبط در حوزه جغرافيايي 
استان دارند، چالش هاي امنيتي را نيز براي اين 
مناطق رقم بزنند و دس��تگاه قضايي و انتظامي، 
شوراي تأمين استان و س��اير ارگان ها با زحمت 

مواجه شوند. 
  دول�ت هيچ گاه در موض�وع واگذاري به 

اهليت خريداران توجه نمي كند
در همي��ن رابطه، هداي��ت اه خادم��ي يكي از 
نمايندگان استان خوزستان در مجلس و يكي از 
نمايندگاني كه پيگير موضوع اعتراضات كارگران 
نيش��كر هفت تپه اس��ت، در خص��وص موضوع 
واگ��ذاري اين ش��ركت و فرآيند قانون��ي آن به 
خبرنگار »ج��وان« گفت: واقعيت آن اس��ت كه 
روند واگذاري شركت از منظر قانون و همچنين 
اصل ۴۴درست اس��ت؛ چراكه صنايع در هنگام 
واگذاري كميته اي متشكل از وزير اقتصاد، وزير 
صنعت معدن و تجارت و سازمان خصوصي سازي 
در خصوص ارزش ش��ركت صحب��ت و روي آن 

قيمت گذاري مي كنند. 
وي ادام��ه داد: اگر قرار به واگذاري ش��ركت در 
بورس باشد به صورت بلوك براي كشف قيمت 
به بورس عرضه مي ش��ود و در غير اين صورت از 

طريق مزايده فروخته مي شود. 
اين نماينده مردم خوزستان در مجلس همچنين 
ادامه داد: شركت نيش��كر هفت تپه نيز از طريق 
مزايده واگذار شده است. اگرچه فرآيند واگذاري 
قانوني بوده است، اما سؤال اصلي اين است كه آيا 

اين كار درست اجرا شده يا خير؟ 
خادمي س��پس تصريح كرد: واقعيت آن است 
كه دولت هيچ گاه در موضوع واگذاري به اهليت 
خريداران توج��ه نمي كند و همي��ن موضوع 
باعث مي شود كه پس از واگذاري به علت عدم 
آشنايي خريدار با اين صنعت، همه از واگذاري 
پشيمان ش��وند و هزينه هاي ديگري به دولت 

تحميل شود. 
اين نماينده مجلس سپس خاطرنشان كرد: دولت 
نه فقط اهليت خريداران را در نظر نمي گيرد، بلكه 
در واگذاري ها زير ساخت ها را نيز مهيا نمي كند 
و مش��كات زيادي به وجود م��ي آورد. از طرف 
ديگر، خريداران هم با اين رويك��رد براي خريد 
يك شركت اقدام مي كنند كه پس از خريداري 
با فروش زمين، ساختمان و ماشين آات شركت 
بتوانند پول آن را در جاي ديگ��ر وارد كنند و از 
آن بهره بگيرند. درست همانند آن چيزي كه در 

نيشكر هفت تپه رخ داد. 
   بنگاه ها دست از رقيب كشي بردارند 

وي در ادامه گفت: دولت ما يك دولت ديوانساار 
اس��ت و به معن��اي واقعي با بخ��ش خصوصي 
واقعي و مردمي مش��كل دارد. ام��روز مي بينيم 
كه بانك هاي دولتي به سراغ خريد پتروشيمي 
و ف��واد مي روند و وزارت كار ني��ز كه خود يك 
نهاد تمام دولتي اس��ت، صاحب پتروش��يمي و 
فواد اس��ت. بنابراين مش��خص اس��ت كه اين 
نهاده��اي دولتي از قدرت خود ب��راي زمينگير 

كردن رقبايشان در تجارت بهره بگيرند. 
هدايت اه خادم��ي با تأكيد بر لزوم رس��يدگي 
سريع به مشكات كارگران نيشكر هفت تپه ادامه 
داد: تمامي نمايندگان خوزس��تان در مجلس به 
همراه استاندار خوزستان پيگير موضوع پرداخت 
معوقات كارگران اين شركت هستند و دولت قول 
مساعد براي رفع اين مشكات داده و اميدواريم 
ظرف امروز ت��ا فردا،تمامي مطالب��ات كارگران 

پرداخت شود. 
اين نماينده مجلس در پايان گفت: موضوع نيشكر 
هفت تپه به زودي ختم خواهد شد، اما دولت بايد 
در موضوع واگذاري ها كار اساس��ي انجام دهد و 
پيش از واگذاري ش��ركت ها از اهليت خريداران 
مطلع باش��د و ش��ركت ها را به بخش خصوصي 

واقعي واگذار كند. 
   دولت دست به كار شد 

وزارت اقتصاد كه س��ازمان خصوصي س��ازي از 
مجموعه هاي تابعه اش اس��ت، متولي واگذاري و 
اخذ اقساط و رصد بنگاه واگذاري شده مي باشد 
و همچني��ن وزارت كار ني��ز حل مس��ئله بنگاه 

هفته تپه را در دستور كار قرار داده اند. 
يك مق��ام مس��ئول در وزارت كار در پاس��خ به 
پيگيري خبرن��گار فارس درباره رس��يدگي به 
وضعيت كارگران نيش��كر هفت تپه از سوي اين 
وزارتخانه از دس��تور وزير كار براي رس��يدگي 
س��ريع به اين مس��ئله خبر داد. بر اس��اس اين 
گزارش،  بعد از دس��تور وزير كار، روزگذش��ته 
تيمي از كارشناسان اين وزارتخانه به سرپرستي 
مديركل حمايت از اشتغال و بيمه بيكاري عازم 

هفت تپه خوزستان شدند.

وحيد  حاجی پور

حال قاچاق سوخت و فرار وزارت نفت
وزير نف��ت چند هفته پيش درب��اره ميزان قاچاق س��وخت گفته بود: 
»الحمده از همه مرزها قاچاق سوخت صورت مي گيرد«. اين اظهار نظر 
زنگنه با واكنش هاي مختلفي رو به رو شد كه فارغ از اين واكنش ها، كنار 
كشيدن وزارت نفت از موضوع قاچاق سوخت، موضوع عجيبي است كه 
مديرعامل شركت ملي پخش نيز با تأييد آن، نقش شبكه توزيع سوخت 

را در اين پديده كتمان مي كند. 
به طور كلي شركت هاي پاايش��ي پس از تبديل نفت به فرآورده هاي 
نفتي، محص��وات توليدي خود را در اختيار ش��ركت ملي پخش قرار 
مي دهد و اين شركت با تجميع فرآورده هاي داخلي و وارداتي، آن را در 
جايگاه هاي سوخت و مبادي مصرف توزيع مي كند. وزارت نفت بر اين 
عقيده است كه تأمين سوخت و بنزين مورد نياز مردم تا پمپ بنزين ها 
در اختيار اين نهاد اس��ت و پس از پمپ بنزين، ديگر هيچ مسئوليتي 

شامل حال اين نهاد نمي شود. 
اين هم از عجايب مديريت امروز اين وزارتخانه است كه با جمع آوري 
كارت هاي سوخت و تضعيف زيرساخت هاي مديريت عرضه و مصرف 
بنزين، عامل مهمي شد براي تشديد قاچاق سوخت؛ در دولت گذشته 
براي تكميل زنجيره توزيع درست سوخت ستادي تحت عنوان ستاد 
تبصره ۱۳ تشكيل شد كه نهادي فراسازماني بود و مهم ترين وظيفه آن، 
سامان دادن به توزيع مصرف سوخت و كنترل آن بود كه اين ستاد در 

دولت يازدهم منحل شد تا وزارت نفت وظيفه آن را بر عهده بگيرد. 
وزارت نفت هم ب��ا توجيهات خاصي مانند اي��ن توجيه كه هزينه هاي 
نگه��داري س��امانه كارت س��وخت – ۳0 ميليارد تومان در س��ال – 
كمرشكن است يا بنزين چندنرخي فسادزا است، تصميم گرفت به تاريخ 
حيات كارت هاي سوخت پايان دهد. گرچه وزير نفت با حمايت از كارت 
سوخت، وجود آن را به سود مديريت توزيع و مصرف دانست، اما دو ماه 

بعد، آن را كتمان كرد و از جمع آوري كارت هاي سوخت خبر داد. 
با اين وجود، نمايندگان مجلس ش��وراي اس��امي با اين استدال كه 
حذف كارت سوخت، مصرف بنزين را افزايش خواهد داد و به صعودي 
شدن قاچاق سوخت منجر خواهد شد، به دولت تكليف كردند تا دست 
از تخريب اين زيرساخت بردارد. با اين وجود وزارت نفت اعام كرد براي 
سوختگيري ديگر نيازي به كارت س��وخت نيست و صاحبان اتومبيل 

مي توانند از كارت سوخت جايگاه ها استفاده كنند. 
در چنين شرايطي، كارت هاي سوخت به حاشيه رفتند و از كيف هاي 
پول و مدارك خارج شدند؛ با تشريفاتي ش��دن كارت هاي سوخت و 
حذف سهميه بندي، مصرف سوخت به ش��دت افزايش يافت و از رقم 
۱00 ميليون ليتر در روز عبور كرد. رها كردن مديريت مصرف بنزين 
موجب شد تا خسارات سنگيني به اقتصاد كشور وارد شود و قاچاقچيان 
س��وخت هم از اين وضعيت به طور تمام و كم��ال بهره برداري كنند. 
وزارت نفت هم وقتي با انتقادات روبه رو شد، عنوان كرد آدرس قاچاق 

سوخت را بايد از نهادهاي ديگر پرسيد. 
مشخصاً نگاه وزارت نفت، به وزارت كشور اس��ت كه معتقد است بايد 
روي مرزها كنترل بيشتري داشته باشد، اما هيچگاه به اين مهم اشاره 
نمي كند كه اين وزارتخانه مخالف بزرگ حذف كارت سوخت در آن ايام 
بود؛  اقدامي كه وزارت نفت براي حذف كارت س��وخت كرد به خودي 
خود، قاچاقچيان را خوشبخت كرد و از طرفي ديگر، وارد كنندگان بنزين 
را هم در موقعيت كم نظيري قرار داد. حاا كه دولت به اش��تباه بزرگ 
خود در حذف كارت س��وخت و تضعيف مديريت مصرف سوخت پي 
برده است، اعام كرده كه از ماه آينده ديگر هيچ خودرو و موتور سيكلتي 

بدون كارت سوخت نمي تواند بنزين دريافت كند. 
اگر وزارت نفت همچنان از كارت س��وخت براي مديريت مصرف بهره 
مي برد و با بهانه هاي واهي مانع از ولنگاري مصرف و قاچاق س��وخت 
مي ش��د، قطعاً ميزان مصرف بنزين كمتر از اعداد فعلي بود؛ وضعيت 
فعلي سوخت شدن منافع ملي، حاصل يك اشتباه استراتژيك است كه 
حاا جبرانش در اذهان عمومي به بدترين شكل ممكن ترجمه مي شود. 
مشكل بزرگ مديريت اجرايي كشور آن است كه پيش از هر تصميمي، 
تأمل و انديشه اي وجود ندارد و وقتي يك تصميم به بدترين شكل خود 
اتخاد مي شود، هزينه آن بر گرده مردم و نظام اقتصادي كشور است و 

كسي هم پاسخگوي آن نيست. 
گرچه وزارت نفت عاقه اي ندارد مسئوليت وضعيت فعلي را بر عهده 
بگيرد، اما فراموش نكنيم اواً وزارت نفت مسئول اصلي تأمين و توزيع 
بنزين است و دوماً برچيدن كارت س��وخت، مهم ترين دليل افزايش 

قاچاق سوخت است. 
لطفاً نگوييم »الحمداه حال قاچاق خوب است« !

پيرو درج خبر به نقل از رئيس پليس پايتخت
  سرقتي از خزانه بانك  پاسارگاد

انجام نشده است
ضمن سپاس و تشكر از اقتدار و هوش�ياري پليس آگاهي نيروي 
انتظام�ي جمهوري  اس�امي ايران ك�ه موج�ب دس�تگيري فرد 
خاطي در كشور ارمنس�تان شده اس�ت، به اطاع مي رساند؛ خبر 
س�رقت از خزانه داري بانك  پاس�ارگاد كه به نقل از رئيس محترم 
پلي�س پايتخ�ت در رس�انه ها درج شده اس�ت، صحت ن�دارد. 
سرقت ياد شده از شركتي صورت گرفته است كه خدمات پول رساني 
به دستگاه هاي خودپرداز خارج از شعبه ها را انجام مي دهد و هيچ گونه 
ارتباطي با خزانه بانك  پاسارگاد نداشته و فرد دستگيرشده نيز كارمند 

شركت مذكور بوده است. 
........................................................................................................................

 انتقاد معاون وزير صنعت 
از باتكليفي ۸ طرح فوادي 

معاون وزير صنع�ت خواس�تار اجراي نقش�ه راه معدن ش�د و با 
اش�اره به مطالب�ات وزارت صنع�ت و تج�ارت از ايمي�درو گفت: 
با توج�ه ب�ه اينك�ه اي�ن س�ازمان نق�ش راهنم�ا و لي�در را در 
تعيين تكلي�ف هش�ت طرح ف�وادي داش�ت، متأس�فانه پس از 
گذش�ت س�ال ها هن�وز اي�ن پروژه ه�ا با تكلي�ف مانده ان�د. 
جعفر س��رقيني معاون وزير صنعت در اين مراس��م گف��ت: معدن در 
تحريم ها كمترين آسيب را ديده است و هر چقدر هم كه تحريم قوي تر 
شود، ما تاب آور هستيم. هيچ تحريمي نمي تواند معدن و صنايع معدني 

را از پا دربياورد و ما از پس تحريم ها بر مي آييم. 
وي افزود: صادرات فواد ۱۱درصد به لحاظ وزني و ۲۳درصد به لحاظ 
ارزشي رشد داش��ته و صادرات از مرز يك ميليارد و ۶00ميليون دار 
گذشته است. ظرفيت زنجيره فواد به ۲0۵ميليون تن رسيده كه اگر 

۱00 ميليون تن به آن اضافه شود، وضعيت بهتر خواهد شد. 
وي اف��زود: مطالبات وزارت صمت از ايميدرو بس��يار باا اس��ت و اين 
خواسته ها مدام بايد تكرار ش��ود؛ به اين معنا كه هشت طرح فوادي 
به صورت كامل به بهره برداري نرسيده است و ايميدرو بايد ليدر باشد؛ 
ضمن اينك��ه پروژه هاي نيمه تمام بايد تعيين تكليف ش��ود؛ يعني اين 
پروژه ها سال ها است كه مكتوب مي شوند،ولي تعيين تكليف نشده اند. 
سرقيني همچنين گفت: براي تدوين نقشه راه معدن تمام بخش هاي 
دولتي، خصوصي و حتي خصولتي دخالت داشتند و بايد اجراي آن در 

دستور كار قرار گيرد. 
معاون وزير صنعت با بيان اينكه در دوره كرباسيان به اكتشافات سر و 
سامان داده شد و مهدي آباد به سرانجام رسيد، گفت: مطالبات بايد گفته 

و كار پيش برده شود.

بسيج مسئوان دولتي براي حل مشكل كارگران كشت و صنعت نيشكر هفت تپه 

دولت ناله ني کارگران نيشكر را شنيد
هدايت خادمي نماينده مجلس: طي 2 روز آينده دولت حقوق كارگران را پرداخت خواهد كرد

اي�ران  نفت�ي  ش�ركت مل�ي پخ�ش فرآورده ه�اي 
اع�ام ك�رد، ب�ه منظ�ور جلوگي�ري از قاچ�اق بنزي�ن، 
تصميم ب�ر اين ش�ده ك�ه تحويل بنزي�ن ب�ه خودروها و 
موتورس�يكلت ها، از تاريخي ك�ه متعاقبًا اع�ام خواهد 
ش�د، تنه�ا ب�ا اس�تفاده از كارت س�وخت انجام ش�ود. 
به گ��زارش رواب��ط عموم��ي وزارت نف��ت، مال��كان خودروها و 
موتورسيكلت هايي كه كارت س��وخت خود را گم كرده اند، ازم 
است به ترتيبي كه در رسانه ها توضيح داده خواهد شد، از تاريخ 

شنبه ۳ آذر ماه، حداكثر لغايت ش��نبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت 
به ثبت درخواست خود براي دريافت كارت سوخت جديد اقدام 
كنند. ب��ه منظور تس��هيل در دريافت كارت جديد س��وخت، 
امكان دسترسي به سامانه ثبت مشخصات از طريق اينترنت يا 
تماس تلفني فراهم شده كه نحوه دسترسي و اقدام، از طريق 
رس��انه هاي عمومي و راديو و تلويزيون به اط��اع مردم عزيز 

خواهد رسيد. 
تأكيد مي ش��ود كه براي ثب��ت تقاضاي دريافت كارت س��وخت 

جديد، هيچ مبلغي از متقاضيان توسط شركت ملي پخش دريافت 
نخواهد شد. خاطرنشان مي شود اين اقدام به معناي سهميه بندي و 
افزايش نرخ سوخت نبوده و ازم است هموطنان محترم به شايعات 
بي اساس در اين مورد توجه نفرمايند. بنابراين از زمان فراهم شدن 
امكان تحويل س��وخت با كارت براي عموم دارندگان خودروها و 
موتورسيكلت ها، همانگونه كه گفته شد، از تاريخي كه متعاقباً اعام 
خواهد شد، بنزين صرفاً با ارائه كارت به خودروها و موتورسيكلت ها 

تحويل خواهد شد.

سوختگيري فقط با كارت سوخت
   انرژی

مهران  ابراهيميان

بازار در روزی كه گذشت
قيمت ها در بازار طا و سكه كاهش يافت

 همتي از راه اندازي بازار متشكل ارز 
براي معامله آزاد خبر داد

 2 برنامه عملياتي بانك مرکزي
ارز را دوباره نزولي کرد  

 دو خبر درباره ساماندهي بازار ارز كه يك دستورالعمل جديد بانك 
مركزي به منظور بازگشت ارز هاي صادراتي و ديگري  خبر راه اندازي 
بازار متشكل ارز آزاد باعث شد تا دار در روز گذشته بيش از 600 
توم�ان كاهش يابد و خ�ود را در محدوده 12600 تومان برس�اند. 
به گزارش »جوان« طبق دستورالعمل جديد بانك مركزي به منظور 
بازگش��ت ارز حاصل از صادارت، صادركنندگان تا يك ميليون يورو 
از عرضه ارز در س��امانه نيما معاف ش��دند كه تقريباً اي��ن به معناي 
معاف ش��دن صادر كنندگان بخش خصوصي از عرضه دارهايشان به 
سامانه نيما است.  به اين ترتيب مي توان حدس زد دليل افت شاخص 
بورس كه در روزهاي گذشته ناشي از تعديل قيمت هاي پتروشيمي و 

فوادي ها است براي چه بوده است. 
مهم ترين بخش هاي، بخشنامه »نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات 

به چرخه  اقتصادي كشور« به ترتيب زير است:
- تمامي صادركنندگان كاا و خدمات مكلف به ارائه تعهد بابت برگشت 

ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادي كشور مي باشند. 
- بان��ك مركزي مكل��ف اس��ت صرف��اً ب��راي واردات كاا و خدمات 
صادركنندگاني تخصيص و تأمين ارز كند كه نحوه بازگشت ارز آنها به 

چرخه اقتصادي كشور مطابق ساختار ذيل مشخص باشد. 
 بازگش��ت ارز حاصل از صادرات صادركنندگاني كه مجموع صادرات 
ساانه آنها تا يك ميليون يورو اس��ت: از فروش ارز در »سامانه نيما« 
معاف است. به عاوه مي تواند از ارزهاي صادراتي براي چرخه توليد يا 

تجارت خود به شكل واردات استفاده كنند. 
همچنين مي توانند به صورت مستقيم جهت واردات كاا با تشخيص 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت به واردكنندگان ديگ��ر پس از ثبت 
س��فارش واگذار كند و يا به صورت حواله يا اس��كناس ب��ه بانك ها و 

صرافي هاي مجاز با ثبت در »سامانه نظارت ارز )سنا(« عرضه كند. 
اما صادركنندگان بيش از يك ميليون يورو و تا سه ميليون يورو مكلفند 
۵0 درصد ارز صادراتي را به »سامانه نيما« واگذار كند. هر چند تا سقف 
يك ميليون از فروش ارز در »سامانه نيما« معاف است، اما مابقي ارز را 

بايد به طرق زير به چرخه اقتصاد بازگردانند:
- در ازاي واردات كاا و خدمات مورد نياز چرخه توليد يا تجارت خود 

پس از ثبت سفارش استفاده كند )واردات در مقابل صادرات خود(. 
- به صورت مس��تقيم جهت واردات كاا با تش��خيص وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به واردكنندگان ديگر پس از ثبت سفارش واگذار كند 

)واردات در مقابل صادرات غير(. 
- به صورت حواله يا اسكناس به بانك ها و صرافي هاي مجاز با ثبت در 

»سامانه نظارت ارز )سنا(« عرضه كند. 
 همچنين آن دسته از افرادي كه بيش از ۳ ميليون يورو تا ۱0 ميليون 
يورو صادرات دارند مكلفند ۷0 درصد ارز صادراتي را در »سامانه نيما« 
عرضه كند. اين دسته از افراد حقيقي و حقوقي مانند ديگر صادر كنندگان 

تا سقف يك ميليون از فروش ارز در »سامانه نيما« معاف هستند. 
اما مابقي ارز را بايد به طرق زير به چرخه اقتصاد بازگرداند:

در ازاي واردات كاا و خدمات و هزينه هاي بازاريابي مورد نياز چرخه 
توليد يا تجارت خود پس از ثبت س��فارش اس��تفاده كند )واردات در 

مقابل صادرات خود(. 
اما بيش از ۱0 ميليون دار كه عمدتاً صادر كنندگان مواد پتروشيمي 
و فواد هس��تند، مكلفند ۹0 درصد ارز صادراتي را در »سامانه نيما« 
عرضه كند كه البته تا سقف يك ميليون از فروش ارز در »سامانه نيما« 

معاف است. 
مابقي ارز را بايد به طريق زير به چرخه اقتصاد بازگردانند:

- در ازاي واردات كاا و خدمات و هزينه هاي بازاريابي مورد نياز چرخه 
توليد يا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده كند. 

تبصره: فروش در »سامانه نيما« بيش از درصد مشخص شده در هر يك 
از سه دسته فوق، امكان پذير است. عاوه بر اين، دستورالعمل عبدالناصر 
همتي نيز در يك پست اينستاگرامي نوش��ت: بازار متشكل ارز براي 
معامله آزاد اعم از نقد و حواله با مشاركت بانك ها و صرافي هاي مجاز و 
نظارت و بازارگرداني بانك مركزي در آينده نزديك به طور گام به گام و 

با تمركز بر معامات نقدي راه اندازي خواهد شد. 
متن پيام به ش��رح زير اس��ت: »يكي از دغدغه هاي بان��ك مركزي در 
ماه هاي اخير براي ساماندهي بازار ارز و پاسخگويي به نيازهاي طبيعي 
مردم، راه اندازي يك بازار متشكل ارزي براي معامله آزاد، اعم از نقد و 
حواله اسعار بين المللي توسط كارگزاران )بانك ها و صرافي هاي مجاز( 
بوده است. جلسات متعددي با حضور كارشناسان و صاحبنظران بازار 
ارز و سرمايه و خصوصاً بانك ها و صرافي ها در بانك مركزي تشكيل و 

ابعاد مختلف موضوع بررسي شد. 
در نهايت، در مورد راه ان��دازي بازار معامات آزاد نق��دي و حواله ارز، 
مبتني بر س��ازوكار حراج، با هدف كش��ف قيمت ارز و تسهيل تأمين 
نيازه��اي خدماتي و خرد مردم به جمع بندي رس��يديم. اي��ن بازار با 
مش��اركت بانك ها و صرافي هاي مجاز و نظ��ارت و بازارگرداني بانك 
مركزي در آينده نزديك به طور گام به گام و با تمركز بر معامات نقدي 

راه اندازي خواهد شد. 
صادركنندگان هم مي توانند در چارچوب مقررات اعامي، بخش��ي از 
ارز صادراتي خود را در اين بازار عرضه كنند. اميدوارم اين اقدام موجب 
شفافيت شكل گيري نرخ تعادلي ارز شود و تجربه مفيدي براي معامات 

حواله هاي تجاري در سامانه نيما باشد.«

معاون وزير نفت خبر داد
جزئياتي از دريافت پول نفت ايران از مشتريان

معاون وزير نفت  در امور بين الملل   نفت
توضيحاتي را در مورد دريافت پول نفت از 

مشتريان تشريح كرد. 
اميرحسين زماني نيا در گفت وگو با »ايسنا«، 
با تأكيد بر اينكه جزئيات معافيتي كه امريكا 
به هشت مشتري نفت ايران داده است، هنوز 
روشن نيست، اظهار كرد: امريكايي ها صحبت 
زيادي در م��ورد اين معافي��ت نكرده اند، اما 
اخباري مي ش��نويم مبني بر اينكه پول ها با 
يكسري محدوديت هاي هزينه براي مصارف 
غيرتحريمي مواجه اس��ت، ام��ا به طور كلي 
جزئيات هنوز روشن نيست و مسائل نهايي 
نشده است. وي در مورد پيشنهاد عراق مبني 
بر اينكه پ��ول گاز ايران را ب��ا دينار پرداخت 
كند، گفت: ش��ركت ملي گاز با اين پيشنهاد 
موافق نيس��ت و مذاكرات در جريان اس��ت. 
طبق قرارداد عراقي ها بايد پول گاز را با يورو 
پرداخت كنند. به طور كلي اين مسئله مهمي 

نيست و حل مي شود. 
معاون وزير نفت در ام��ور بين الملل در مورد 
اخباري مبني بر اينكه عراق در ازاي پول گاز 
به ايران اقام بشردوستانه و غذا بدهد، توضيح 

داد: اين حرف درست نيس��ت. البته در اين 
حد درست اس��ت كه عوايد حاصل از فروش 
نفت و احتمااً مناب��ع ديگري كه در خارج از 
ايران مي ماند، بعيد نيست با محدوديت هايي 
براي مصرف مواجه شود و اين فقط محدود 
به اقام انسان دوس��تانه كه ش��امل غذا هم 
مي شود، نيست و چيزهاي ديگري هم شامل 
خواهد شد. زماني نيا در مورد اينكه هند پول 
نفت ايران را به روپيه پرداخت كند نيز توضيح 
داد: اين موضوع توس��ط بانك مركزي دنبال 
مي شود و بحث در جريان است. وي در پايان 
با تأكيد ب��ر اينكه امريكا موفق نش��د ميزان 
صادرات نفت ايران را به صفر برس��اند، اظهار 
كرد: بعد از شش ماه كه مهلت معافيت ها تمام 

مي شود هم موفق نخواهد شد.

قيمت طا و سكه  در ب�ازار ديروز   بازار
روندي نسبتًا كاهشي داشت كه به گفته 
رئيس اتحاديه فروشندگان و سازندگان 
طا و جواهر تهران، ت�اش بانك مركزي 
براي تأمين ني�از ارزي ب�ازار و همچنين 
كاهش تقاضا ب�راي طا و س�كه به دليل 
وجود انتظار ارزان�ي در آينده نزديك، از 
عوامل اصلي اين كاهش قيمت بوده است. 
ابراهيم محمدولي در گفت وگو با »ايس��نا« 
اظهار كرد: قيمت طا و سكه با كاهش نسبي 
مواجه شد به گونه اي كه هر عدد سكه طرح 
جديد تمام بهار آزادي ۴ ميليون و ۲۳0 هزار 
تومان معامله و سكه طرح قديم نيز ۴ ميليون 
تومان فروخته شد. وي افزود: همچنين نيم 
سكه ۲ ميليون و ۱۵0 هزار تومان، ربع سكه 
يك ميليون و ۲۲0 هزار تومان و سكه گرمي 
۶۶۵ هزار تومان در بازار قيمت داشت. رئيس 
اتحاديه فروش��ندگان و س��ازندگان طا و 
جواهر تهران ادامه داد: قيمت طا نيز روندي 
كاهش��ي داش��ت به گونه اي كه ه��ر مثقال 
طاي ۱۷ عيار ي��ك ميلي��ون و ۶۸0 هزار 
تومان قيمت داشت و هر گرم طاي ۱۸ عيار 

نيز ۳۸۷ هزار و ۸00 تومان فروخته شد. 
محمدولي در رابط��ه با علت كاهش قيمت ها 
اينگونه توضيح داد ك��ه بانك مركزي تاش 
مي كند تقاضاي ب��ازار را تأمين كند و قيمت 
را به كنترل خود درآورد و از س��وي ديگر نيز 
اين روزها تقاضا در بازار به دليل وجود انتظار 
كاهش قيمت ه��ا كمتر شده اس��ت و همين 
مسئله سبب ش��ده تا قيمت طا و سكه روند 
كاهشي به خود بگيرد. وي آينده بازار را اينگونه 
پيش بيني كرد كه اگر مديريت و سياستگذاري 
اقتصادي در بازار ارز ب��ه همين منوال اعمال 
شود و ادامه يابد، آرامش بيشتري بر بازار حاكم 
خواهد ش��د و اميدواريم كه در آينده نزديك 
به جايي برس��يم كه مردم ب��ه راحتي قدرت 

تصميم گيري را در اين بازار داشته باشند.
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   براندازها چه شكلي  هستند؟
يك فعال فضاي مجازي در صفحه شخصي خود در 
توئيتر شكل واقعي برانداز ها را شرح داد. وي نوشت: 
اپوزيسيون قرار نيست در توئيتر نظام را عوض كند 
قرار اس��ت به خيابان بيايد و در خيابان چه شكلي 
پيدا مي كند؟ مردانه اش ري اس��تارت و زنانه اش ش��بيه علينژاد، فحش 
مي دهد، دريده است، آتش مي زند، درگير مي شود، براي هيچ چيز حرمت 

قائل نيست و به استقبال هر نوع ويراني مي رود تا قدرت تغيير كند. 
........................................................................................................................

   اگر مديران ناكارآمد هستند
چرا حقوق نجومي مي گيرند؟

فريد ابراهيمی ط��ي توئيتي درباره اظهارات برخ��ي از اصاح طلبان 
درخصوص واردات مدير خارجي به كش��ور، نوشت: بعد از نعمت زاده 
و حجاريان، پيروز حناچي ش��هردار منتخب اصاح طلبان هم اضافه 
كرده كه ما براي اصاح امور بايد از خارج كشور مدير وارد كنيم. خب 
بزرگوار! اگه قرار باشه مدير از خارج كشور وارد كنيم پس شما داريد 
چه چغندري ميل مي كنيد كه خزانه كش��ور ه��م كفاف حقوق هاي 

نجوميتون رو نميده؟!
........................................................................................................................

   دهقان: 9 مدير سابق بانك مركزي در زندان هستند
محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس طي توئيتي از 
بازداشت حدود 9 مسئول سابق بانك مركزي و وزارت صمت، خبر داد. 
وي نوشت: حدود 9 نفر از مسئوان س��ابق بانك مركزي و تعدادي از 
مسئوان وزارت صمت در زندان هستند و قوه قضائيه بايد كساني كه 
18ميليارد دار ارز كشور، ده ها تن سكه را تضييع كردند و ثروت كشور 

را به يك سوم كاهش دادند، تحت كيفر قانوني قرار دهد. 
........................................................................................................................

   واكنش قاليباف به شهادت جهادگر قرارگاه امام رضا)ع( 
محمد باقر قاليباف شهردار سابق تهران و از فعاان در 
عرصه فقرزدايي در اينستاگرام با انتشار مطلب زير به 
شهادت اميرمحمد اژدري يكي از جهادگران قرارگاه 

جهادي امام رضا)ع( واكنش نشان داد:
انقاب اس��امي ايران در ذات خود انقاب مستضعفان و انقابي براي 
مس��تضعفان اس��ت. امام)ره( اين را بارها و به زبان هاي مختلف براي 
همه تبيين كرد. محروميت زدايي و ت��اش براي بهتر كردن وضعيت 
محرومان، ش��عار و هدفي بود كه در نسل های س��وم و چهارم انقاب، 
عده اي از جوانان آن را با الگوبرداري از امام موس��ي صدر و حاج عبداه 
والي، سردست گرفتند و نتيجه اش را همه مردم در اردوهاي جهادي 
اقصي نقاط كشور ديده اند. اين جوانان دغدغه انساني، اسامي و انقابي 
درست خود را جدي گرفتند و پاي كار مظلومان و مستضعفان كشور 

ايستادند؛ جدي، پيگير، خاق، و خوش اخاق. 
از مي��ان اي��ن جوانان برومند، يكي ش��د س��يدمحمد س��اجدي كه 
1۴ آبان در بازگش��ت از اربعي��ن همراه خانواده در س��انحه رانندگي 
جان به جان آفرين تس��ليم كرد و يكي ش��د اميرمحمد اژدري كه در 
مسير سركشي به پروژه هاي قبلي و برنامه ريزي براي كارهاي جديد، 
زندگي اش را پاي كار جهادي، پاي محروميت زدايي گذاشت. امير را 
از نزديك مي شناختم. امير فرزند بزرگ خانواده بود؛ پسري شاداب، 
پر جنب و جوش، بشاش، انقابي، عاشق اهل بيت)ع( و عاقه مند به 
فعاليت هاي جهادي. از روستاهاي كرمانشاه و اهواز و آبادان و خرمشهر 
تا بندر دير و سيستان و بلوچس��تان پاي كار فقرزدايي و فعاليت هاي 

عمراني و كارآفريني بود. 
همه ما داغدار اين فقدان هستيم و مطمئنيم كه دوستان امير در قرارگاه 
جهادي امام رضا)ع( ياد او را زنده نگه خواهند داش��ت و راهش را ادامه 
خواهند داد. خداوند عالم اجر فعاليت ها و نيت خير اين جوان نيك نهاد 
و همه جوانان برومند حركت جهادي محروميت زدايي را به احسن وجه 
جبران كند و بر سفره نعمت و رحمت خويش متنعم سازد. براي خانواده 
)به ويژه مادر بزرگوار ايش��ان( و دوس��تان داغدار از خداوند متعال صبر 
جميل و اجر جزيل خواهانم. اي  كاش حركت زيبا، انس��اني، اسامي و 
انقابي اين جوانان مورد حمايت همه جانبه نهادهاي مسئول در كشور 
قرار بگيرد و صاحبان اين انقاب، طعم رف��ع محروميت را در همه جاي 

كشور بچشند و عزت و بركت، سر سفره همه رونق داشته باشد.

جمعی از نمايندگان مجلس: 
  سخنان ظريف مغاير منافع ملي 

و خاف شأن يك وزير است 
هيئ�ت  ب�ه  نام�ه اي  در  مجل�س  نماين�دگان  از  جمع�ي 
درب�اره  ظري�ف  پاس�خگويي  خواس�تار  مجل�س  رئيس�ه 
ادعاهاي�ش مبن�ي ب�ر وج�ود پولش�ويي در كش�ور ش�دند. 
 به گزارش فارس، حجت ااسام س��يدناصر موسوي ارگاني نماينده 
مردم فاورجان در مجلس شوراي اسامي در گفت وگو با فارس، از نامه  
جمعي از نمايندگان مجلس به هيئت رئيسه مجلس براي پاسخگويي 

ظريف درباره اظهارات اخيرش درخصوص پولشويي خبر داد. 
وي در همين رابطه عنوان كرد: بر اساس اين نامه، از محمدجواد ظريف 
وزير امورخارجه خواس��ته شده در كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي حاضر شود و نس��بت به اظهارات اخير خود درباره پولشويي 

پاسخگو باشد و توضيحات و مستندات ازم را ارائه كند. 
در بخش��ي از اين نامه خطاب به هيئت رئيس��ه مجلس آمده اس��ت: 
همانگونه كه مس��تحضر مي باش��يد جناب آقاي ظريف وزير محترم 
امور خارجه ايران در مصاحبه اخير خ��ود با يكي از پايگاه هاي خبري 
داخلي عنوان كردند »بااخره پولشويي يك واقعيت در كشور ماست 
و خيلي ها از پولشويي منفعت مي برند. من نمي خواهم اين پولشويي 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.«
 در بخش ديگري از اين نامه آمده است: اينجانبان امضاكنندگان زير 
به عنوان نمايندگان ايران در راستاي سوگندي كه به استناد اصل 79 
قانون اساس��ي در برابر قرآن كريم ياد كرده ايم اين اظهارات را مغاير 
منافع و مصالح ملي و خاف شأن وزيري كه قانوناً عهده دار سياست 
خارجي جمهوري اس��امي ايران اس��ت مي دانيم، لذا درخواس��ت 
رسيدگي به اين اظهارات ناصواب و بي پايه و اساس را طبق ماده 23۴ 

قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسامي داريم.
........................................................................................................................
محمد دهقان دبيركل جمعيت رهپويان شد 

محمد دهقان به عن�وان دبير كل و زه�ره الهيان به عن�وان قائم 
مقام جمعي�ت رهپويان انقاب اس�امي برگزيده ش�دند و مالك 
ش�ريعتي، س�خنگوي قبلي جمعيت نيز در س�مت خود ابقا شد. 
به گزارش فارس، شوراي مركزي جمعيت رهپويان انقاب اسامي در 
نخستين جلسه دوره پنجم فعاليت خود، يك شنبه شب با دستور تعيين 

دبيركل، قائم مقام و سخنگوي اين جمعيت تشكيل جلسه داد. 
در اين جلس��ه پس از ارائه گزارش فعاليت گذش��ته جمعيت توس��ط 
پرويز س��روري، دبير كل دوره چهارم، بررسي ش��اخص هاي ازم براي 
انتخاب اركان اصلي جمعيت و اسامي نامزدهاي مطرح براي احراز اين 
مسئوليت ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در پايان با اكثريت آرا، محمد 
دهقان به عنوان دبير كل و خانم زهره الهيان به عنوان قائم مقام جمعيت 
رهپويان انقاب اسامي برگزيده شدند و مالك شريعتي، سخنگوي قبلي 

جمعيت نيز با اكثريت آرا در سمت خود ابقا شد.

اظهارات مقام�ات اروپاي�ي و همچني�ن وزارت 
امورخارجه نشان مي دهد همه از راه اندازي كانال 
مالي در آينده اي قابل پيش بيني نااميد شده اند. 
به نظر مي رس��د با گذش��ت چندين م��اه از خروج 
يكجانبه امري��كا از برج��ام و مش��كاتي كه براي 
كشور در حوزه هاي گوناگون پديد آمده اروپايي ها 
نتوانسته اند به راه حلي براي اجراي ساز و كارهاي 
قانوني در خصوص حفظ ارتباط مالي با ايران دست 
پيدا كنند به گونه اي كه حتي صداي برخي مدافعان 

داخلی را هم درآورده است. 
از جمله اين افراد مي ت��وان به عباس عراقچي معاون 
سياس��ي وزارت امورخارجه و نماين��دگان مجلس 
شوراي اس��امي اش��اره كرد. حاا در اين شرايط به 
نظر مي رسد هشدارهاي جدي وزارت امورخارجه به 
طرف اروپايي نتوانسته است، انگيزه كافي در آنان به 
منظور بهبود شرايط فعلي ايجاد كند. مذاكرات مداوم 
بين ايران و اروپا و طرف هاي خارجي نيز در اين حوزه 
به نتيجه اي نرسيده و اروپايي ها حتي از پيدا كردن 
كشوري كه بتواند مسئوليت پذيرش دفتر كانال مالي 
را قبول كند نيز عاجز مانده اند. تا قبل از اين اتريش 
قرار بود به عنوان مقر اين كانال مالي مشخص شود، اما 
اين كشور نيز از انجام اين كار انصراف داد. پس از آن 
نيز كشورهاي لوكزامبورگ و بلژيك نيز از اين مسئله 
انصراف دادند. كار به جايي رس��يده است كه معاون 
وزارت خزانه داري امريكا در امور مقابله با تروريسم به 
صراحت به اين نكته اشاره مي كند كه ديگر از وجود 

چنين كانالي در اروپا نگران نيست. 
چنين سيگنالي به وضوح نش��ان دهنده اين است 
كه عمًا كاربرد چنين كانالي تنها مي تواند به موارد 
بسيار جزئي محدود ش��ود كه هيچ فايده اي براي 
ايران نخواهد داش��ت و در طرف مقاب��ل نيز ايران 
براي به كار افتادن اين كانال مجبور است امتيازات 
فراوان��ي را از جمله پذيرش چندين كنوانس��يون 

بين المللي بپذيرد. 
اظهارات ديروز عباس عراقچي در خصوص كانال مالي 
اروپا و ناتواني كشورهاي اروپايي از اجراي آن مهري 
بر تأييد نگراني هايي است كه از چندي پيش در اين 

خصوص وجود داشت. 
SPV نااميدي وزارت خارجه از   

مع��اون وزير ام��ور خارجه روز گذش��ته در همايش 
تحوات منطقه و نظ��ام بين الملل با بيان اينكه اروپا 
خود را متعهد كرد كه راه حل هاي عملي براي تأمين 
خواسته هاي ايران به ويژه در حوزه نفت و امور بانكي 
داشته باشد، اظهار داش��ت: در آخرين بيانيه اي كه 
اروپايي ها در چه��ارم نوامبر امضا كردن��د باز هم بر 
پايبندي به برجام تأكيد و اعام كردند كه ساز و كار 

مالي آنها طراحي شده و به زودي اجرايي مي شود. 
وي با تأكي��د بر اينكه اروپا در اي��ن مدت به لحاظ 
تعهد به اقدامات عملي كم نگذاشته است، تصريح 
كرد: با وجود اين، شش ماه فرصت كمي نيست كه 
آنها نتوانن��د راه حل عملي پيدا كنند و متأس��فانه 
هنوز قادر نيستند SPV را رسماً اعام كنند چراكه 
فش��ارهاي امريكا به اروپا به شدت سنگين است و 
امريكا نه تنها به دنبال آن اس��ت كه SPV شكل 
نگيرد بلكه نمي خواهد بين ايران و اروپا همكاري 

اقتصادي برقرار باشد. 
عراقچي بيان ك��رد: امريكا با تك تك ش��ركت هاي 
اروپايي تماس گرفته و آنان را تهديد به تحريم كرده 
است و اين شركت ها از ترس تحريم هاي امريكا مجبور 

به خروج از ارتباط اقتصادي با ايران شده اند. 
معاون وزير امور خارجه با اشاره به اينكه اروپا حتي 
ناتوان است كه SPV را ثبت كند، تصريح كرد: چه 
اروپا بخواهد با ما بازي كند و چه به دليل فشارهاي 
امريكا و اسرائيل قادر به اجراي تعهداتش نباشد، در 
نتيجه فرقي ندارد و ما با شرايطي مواجه هستيم كه 
اروپايي ها نخواسته يا نتوانسته اند ساز و كار مالي را 

ايجاد كنند. 
وي تأكيد كرد: تكليف ما مشخص است و تا زماني كه 
بقا در برجام منافع ملي ما را تأمين كند، در آن باقي 
مي مانيم و اين مسئله روشن است و با كسي تعارف 
نداري��م اما اروپايي ه��ا بايد بدانند ك��ه اين وضعيت 
نمي تواند پايدار بماند. عراقچي بيان كرد: هزينه هاي 
تحريم امريكا براي ما كم نيست اما ما چون گذشته 
راه خود را پيدا مي كنيم و اين طور نيست كه نتوانيم 
به مسير خود ادامه دهيم و در مقابل دشمنان به زانو 
دربياييم و به دليل تحريم ها دست خود را جلوي آنان 

باا ببريم و تسليم شويم. 
معاون وزير امور خارجه تأكيد كرد: اروپايي ها بدانند 
كه با خروج امري��كا از برجام اعتباري ب��راي اروپا و 
شوراي امنيت باقي نمانده است و چگونه مي توان در 
آينده با آنان مذاكره كرد كه به خاطر منافع يك فرد 

يعني ترامپ اعتبار خود را زير سؤال بردند. 
وي با بيان اينكه اروپايي ها بدانند كه برجام بيش از 
آنكه يك توافق اقتصادي باش��د، يك توافق امنيتي 
است، تصريح كرد: اگر آنان فكر مي كنند كه خاورميانه 

بدون برجام امن تر است، مي توانند امتحان كنند. 

وي با تأكيد بر اينكه حفظ برجام يك مسئوليت براي 
همه اعضاي برجام است، گفت: قطعاً شرايط موجود 
نمي تواند ادامه پيدا كند مگر آنكه اروپا آماده پرداخت 

هزينه و اقدامات جدي براي حفظ برجام باشد.
   وقت كشي اروپايي ها بس است

در اين ميان برخي از نمايندگان مجلس بارها و بارها 
بر اين نكته تأكيد كرده اند كه ادامه اين سياس��ت 
اروپايی ها تنها وقت كشي است و عمًا اين كشورها 
نمي توانند يا نمي خواهند هيچ قدمي در خصوص 
مقابله با تحريم هاي امري��كا بردارند و در اين ميان 
تنها جمهوري اس��امي اس��ت كه مرتباً زير فشار 

قرار مي گيرد. 
محمدجواد ابطحي عضو فراكسيون اصولگرايان وايي 
با اشاره به طواني شدن اجراي مكانيسم مالي اروپا، 
اظهار داشت: چندي پيش ظريف و عراقچي به مجلس 
آمدند و بر اساس وعده ديپلمات هاي اروپايي گفتند 
كه پيش از 13 آب��ان و آغاز دور جدي��د تحريم هاي 

امريكا، راهكار مالي اروپا اجرايي مي شود. 
وي ادامه داد: جاي تأسف است كه امروز مسئوان 
وزارت خارجه ما از زمانبر بودن اجرايي ش��دن اين 

مكانيس��م مالي مي گوين��د و حتي برخ��ي از آنان 
صراحت��اً بيان مي كنند كه مش��خص نيس��ت اين 

مكانيسم مالي از چه زماني اجرا شود. 
عضو فراكسيون نمايندگان وايي مجلس با انتقاد 
از خوش بيني مسئوان وزارت خارجه به اروپايي ها، 
تصريح كرد: اروپايي ها غام حلقه به گوش امريكا 
هستند و بدون اجازه ترامپ آب هم نمي خورند و بر 
اين اساس كامًا مشخص است كه مي خواهند زمان 

را از ما بگيرند. 
ابطحي با تأكيد بر اينكه كش��ورهاي اروپايي تنها به 
دنبال تحقق اهداف اقتصادي خودش��ان هس��تند و 
هيچ گاه ايران را ب��ا امريكا ع��وض نمي كنند، اظهار 
داش��ت: امريكا از منظ��ر مختلف چ��ون اقتصادي، 
سياسي و نظامي بر اروپا سيطره دارد و خيال خامي 

است اگر تصور كنيم اروپا با ما همراهي مي كند. 
 عضو فراكسيون نمايندگان وايي مجلس با اشاره 
به اينكه آزموده را آزمودن خطاست، گفت: ما بايد 
از گذشته درس بگيريم و يادمان نرود كه سگ زرد 
برادر شغاله و اروپايي ها همواره با امريكا عليه ايران 

همراه بوده اند. 
   اروپايي ها هم ديگر زماني اعام نمي كنند

در اين ميان اروپايي ها هم از بيان هر گونه زماني در 
خصوص راه اندازي اين خ��ط مالي طفره مي روند. 
اين در حالي است كه پيش از اين مقامات اروپايي 
با جديت از راه ان��دازي كانال مالي تا اوايل س��ال 
2019 ميادي سخن مي گفتند، اما حاا در پاسخ 
به رسانه ها هيچ زماني در اين باره اعام نمي شود، 
به عنوان مثال فدريكا موگريني كميس��ر خارجي 
اتحاديه اروپا روز گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگار 
وال اس��تريت ژورنال درباره زمان ايجاد اين سامانه 
گفت: »هر چه زودت��ر، بهتر اس��ت.« وقتي وي از 
موگريني درباره زمان دقيق اجراي اين س��ازوكار 
طي روزها و هفته هاي آينده پرس��يد، موگريني از 

پاسخ دادن خودداري كرد. 
مس��ئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپ��ا گفت: 
»فعاليت ما و انگليس، فرانسه و آلمان درباره ساز و 
كار مالي ويژه ادامه دارد و ما از آنها حمايت مي كنيم. 
مشاركت وزراي دارايي سه كش��ور اروپايي در اين 
موضوع بسيار مهم است. آنها سرسختانه مي كوشند 
تا آن را نهاي��ي كنند. من نمي توانم به ش��ما تاريخ 
دقيقي را اعام كنم اما مي توانم بگويم كار در حال 
انجام و در مس��ير مثبت در حال پيش��رفت است. 
مشاركت وزراي دارايي اين سه كشور و ديگر اعضا، 
گام مهمي اس��ت كه من فكر مي كنم زودتر از قبل 
به نتيجه منجر شود.« حاا سؤال اين است كه پاسخ 

دولت در اين باره چيست؟

با اظهارات مقامات اروپايی و وزارت خارجه كشورمان مسجل شد

کانال مالی اروپا فقط یک وقت کشی بود
مهدی  پورصفا

   گزارش

فرمانده ني�روي دريايي ارتش با بي�ان اينكه امريكايي ها 
در خلي�ج ف�ارس، لحظه ب�ه لحظه زي�ر نظر ما هس�تند، 
گف�ت: اكنون آنه�ا حضور معن�اداري در منطق�ه ندارند. 
به گزارش فارس، امير دريادار حس��ين خانزادي فرمانده نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اسامي ايران در گفت وگو با شبكه العالم 
در خصوص حضور نيروهاي امريكاي��ي در منطقه خليج فارس و 
ادعاهاي رئيس جمهور امريكا در اين خصوص گفت: از زماني كه 
ترامپ روي كار آمده، مطالب��ي را در صفحات مجازي و اظهارات 

خود بيان كرده كه اينها به دور از واقعيت است. 
وي افزود: از ابتداي سال جاري آمارها نشان مي دهد امريكايي ها 
و همپيمانانش منطقه خليج فارس را ترك كرده اند و ديگر حضور 

معناداري در منطقه ندارند، البته در گذشته نيز حضور آنها اهميتي 
براي ما نداشت و به جز ايجاد ناامني و ايجاد شكاف ميان كشورهاي 

منطقه، ثمره ديگري نداشتند. 
امير خانزادي ادامه داد: فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: ما به 
نيروهاي خود تأكيد كرده ايم كه مقررات بين المللي درياها به آنها 
تفهيم شود و در عبور و مروري كه ممكن است از منطقه ما داشته 
باشند، به آنها عبور بدون ضرر تفهيم ش��ود و به هيچ عنوان حق 
ندارند از حقوق بين المللي درياه��ا و عبور بی ضرر تخطي كنند و 
حضور آنها به شدت زير ذره بين ماست و از زمين و هوا رصد و تمام 
صحبت هايشان شنود مي شود. اگر در منطقه حضور داشته باشند 
و البته اكنون حضور معناداري در منطقه ندارند، لحظه به لحظه 

زير نظر ما هستند. 
وي در خصوص تاثي��ر تحريم ها بر 
پيشرفت قدرت نظامي ايران گفت: 
تحريم ها هيچ تاثي��ري در اقتصاد و 
زندگي مردم ايران نداشته و در حوزه 
نظامي نيز بايد گفت اگر كش��وري 
مي خواه��د در اين عرصه پيش��تاز 
باشد، بايد خودكفا و مستقل عمل كند و اگر كشوري اينچنين بود 
تحريم ها هيچ تاثيري بر روند كار نخواهد داشت. ما افتخار مي كنيم 
كه تجهيزات و تسليحاتي را اس��تفاده مي كنيم كه ساخته دست 

توانمند جوانان همين كشور است. 

   نيروي درياي�ي از چ�ه تجهيزاتي در آين�ده رونمايي 
خواهد كرد؟

امير خانزادي با اش��اره به دس��تاوردهاي ني��روي دريايي گفت: 
فرآيند ساخت و ساز تجهيزات و ادوات كه سال هاست در نيروي 
دريايي آغاز ش��ده و وزارت دفاع به خوبي از آن حمايت مي كند، 
به صورت سريالي ادوات مورد نياز را در اختيار ما قرار مي دهد اما 
يكي از مهم ترين ابداعات ما، اولين زيردريايي بومي كاس فاتح 
خواهد بود كه طي ماه هاي آينده به نيروي دريايي ملحق خواهد 
شد. فاتح براي تهديدات فرامنطقه اي يك سورپرايز و غافلگيري 
خواهد ب��ود و منتظر الحاق اي��ن زيردريايي به ني��روي دريايي 

جمهوري اسامي باشند.

دريادار خانزادي:  امريكايي ها حضور معناداري در خليج فارس ندارند

رئيس جمهور با اشاره به دشمنی های اياات متحده امريكا و 
غرب عليه ايران تأكيد كرد: بي شك ما با كمك هم و با هدايت 
رهبري و ايثار شما مردم، بيني امريكا را به خاك خواهيم ماليد.

به گزارش فارس، حجت ااسام حسن روحاني روز گذشته در 
جمع مردم پرشور خوي در ورزش��گاه شهيد چمران اين شهر با 
اشاره به توطئه هاي دش��من عليه نظام جمهوري اسامي ايران 
گفت: در اين ايامي كه دشمن مي خواست ملت ايران را از استقال 
و آزادي و مردم سااري پشيمان كند، مردم ايران با قدرت و اقتدار 
در برابر دشمن ايستادگي كردند چون آنها مي خواستند 13 آبان 
را ايران آشفته و روز غم و اندوه مردم ايران ببينند اما مردم ايران 
با مقاومت و ايستادگي خود روز 13 آبان را روز قدرت و ايستادگي 

ملت در برابر دشمنان به نمايش گذاشتند. 
روحاني اظهار كرد: ملت ايران پاس��خ دش��من را در 22 بهمن 
امسال خواهد داد. رئيس جمهور تأكيد كرد: بي شك جمهوري 
اسامي ايران مستقل خواهد ماند و در برابر امريكا هرگز سر فرود 
نمي آورد. كاخ سفيد بداند ملت ايران، غيور و بزرگ بوده و پيرو 
فرهنگ عاشورا و امام حسين)ع( اس��ت و فقط در برابر خداوند 
متعال سر فرود مي آورد و در برابر هيچ قدرتي تسليم نمي شود. 

روحاني با اشاره به اينكه دشمن در مسير ايجاد فشار اقتصادي و 
فشار جنگ رواني بر ملت ايران است، افزود: آنها گمان مي كنند 
در سايه فشار به مردم و قلدري، ملت ايران تسليم مي شود و در 
اين رابطه مردم بايد بدانند كه ايران اسامي در مذاكرات خود به 
عهد خود وفادار بوده اما دشمن در سايه شكست هاي پياپي در 

منطقه به فكر انتقام گيري از ملت ايران است. 
وي تصريح ك��رد: آنها گمان مي كنن��د كه ايران پ��اي امريكا و 
استعمار را از منطقه قطع كرده و اگر شكست خورده اند به خاطر 
مردم ايران بوده است اما اين ايستادگي كل مردم مسلمان بوده 
و در كنار ملت ايران، ملت هاي يمن، س��وريه، عراق، پاكستان و 

افغانستان به فكر استقال و ايمان خود هستند. 

رئيس جمهور گفت: هر زماني كه برادران مس��لمان همسايه از 
ملت ايران كمك بخواهند به آنها كمك مي كند و در اين رابطه 
جمهوري اسامي ايران تاش كرده و اجازه نداده كه داعش در 
منطقه مس��لط ش��ود. ملت ايران مي داند كه دشمن عصباني و 
ناراحت است و احساس شكس��ت مي كند چون به اهداف خود 

نرسيده است. 
وي با تأكيد بر اينكه دشمن بايد اشتباهات خود را تصحيح كند، 
اظهار كرد: اگ��ر امريكا خواهان قطع صادرات نفت ايران اس��ت 
بي شك در اين كار ناكام خواهد ماند و در راه غلط و اشتباه خود 
پيروز نمي شود اما جمهوري اسامي ايران با كمك پروردگار، نفت 

خود را فروخته و با همسايگان رابطه نزديك برقرار خواهد كرد. 
روحاني بيان كرد: خوشبختانه جمهوري اسامي ايران روز به روز 
رابطه خود را با كشورهاي جمهوري آذربايجان، تركيه، عراق و 
ديگر كشورها، مستحكم مي كند و امريكا قادر نيست ارتباط ايران 
را با كشورهاي همسايه تضعيف كند چون ما مسلمان هستيم و 
در كنار هم ايستاده ايم، به خصوص مردم آذربايجان كه مرزبان 
جمهوري اس��امي در تمام مقاطع تاريخي در زمان قبل و بعد 

انقاب اسامي بوده  اند. 
وي با تأكيد بر اينكه مردم ايران بايد با اميدواري كامل به آينده 
ايران نگاه كنند، افزود: بي ش��ك نخواهيم گذاش��ت فشارهاي 

امريكا، صهيونيست ها و ايادي آنها زندگي مردم را با مشكات 
مواجه كنند، البته در ميدان جنگ، س��ختي و مشكات وجود 
دارد اما مردم در برابر كساني كه جنگ اقتصادي بر ملت ايران 

تحميل كرده اند، تسليم نمي شوند. 
روحاني گفت: ب��ه مردم تأكيد مي كنم كه ما در هيچ ش��رايطي 
نخواهيم گذاشت مردم در كااهاي اساسي دچار مشكل عمده 
ش��وند و كااها را با همت و ايثار و كمك مردم توليد و آنچه نياز 

است وارد كنيم، وارد مي كنيم. 
وي افزود: در بحث بودجه سال آينده نيز با برنامه ريزي هايي كه 
شده، كااهاي اساسي با همان قيمت ۴هزارو200 تومان كه وارد 

كرده ايم در سال آينده نيز با همان قيمت وارد مي شود. 
روحاني با ابراز تأسف از اينكه ش��رايط زندگي بر مردم سخت تر 
شده و قيمت اجناس در مسير صعودي بوده است، گفت: تاش 
دولت بر مهار تورم است و اينكه اش��تغال را شبيه سال گذشته 
كند و مي دانيم شرايط سخت تر شده اما مسير پيشرفت نيز آسان 
شده است؛ درست است توليد سخت شده اما صادرات، توليد را 
به حركت درمي آورد. وي در ادامه با اشاره به اينكه امريكايي ها به 
اين فكر هستند كه با فشار چند ماهه مردم ايران را تسليم كنند، 
گفت: آنها ابتدا گمان مي كردند در ارديبهش��ت با تحريم، تمام 
شهرها را به هم مي ريزند، اينها منافقان هستند كه فكر مي كنند 

با فشار چند ماهه به اهداف خود مي رسند. 
روحاني افزود: در اين فشار ظالمانه كه امريكا آغاز كرده همه دنيا 
با آنها مخالف است، حتي اروپا كه متحد امريكاست مخالف اياات 

متحده بوده و مسير كاخ سفيد را محكوم مي كند. 
وي اظهار كرد: تا امروز در دو نوبت جمهوري اسامي ايران، در 
دادگاه بين المللي، امريكا را محكوم كرده و اين يك افتخار بزرگ 
براي حقوقدانان و ديپلمات ها و ملت ايران است. رئيس جمهور 
تأكيد كرد: بي شك ما با كمك هم و با هدايت رهبري و ايثار شما 

مردم، بيني امريكا را به خاك خواهيم ماليد.

روحاني: كااهای اساسی را سال 98 نيز با ارز 4200 تومانی توزيع می كنيم
دولت

   دفاعی



Ûxá«

"̂N̨¹¢Ù"ãìëx̂ «x"»yÄÙ" x̄"ö¢ÚN̨È"yNë"ÖyÚ¡"õx̂ N«x"ãÌ"õáN¶Ý"ãN¦"…Nìä…¦"»áN„"öNëx́ x»" x̄
"» x́áÙ"̂N¦"âàôµ"*1"%+…NÆ"…ìäxá„"ÖáÍ¶Ù"âyNÙ"3"yN¡"¯à "́3." x̄"¸N}·"|x̄ yN‹Ù"ãN¦"…NÆy¦
"ÛáÝyÈ" x̄"õ» x́áNÙ"ãN¦"…NÆy¦"öÙ"öÝ…Ù"ÖyÍ·x"õx̂ N«x"ÛáÝyÈ"01"â»yNÙ" x̄"ö¢ÚN̨È"ãNÌ"óyN¦
"ÛáÝyÈ"»yÄÙ"ÜNìÞ‒Úä"à"46,.,/."záNºÙ"öÝ…Ù"öN̋́»x»"Üìël"ÛáNÝyÈ"à"ÖyÍN·x"õx̂ N«x
"¤́»"ãìëx̂ «x"Î̂N¦"̂å°"ãÌ".044"ÛyN¦l".-"záºÙ"öÔyÙ"õyNä"~ìÙáÍ¶Ù"õx̂ N«x"âáN¶Ý

+…ëyÚÝ"ÓÚµ"Ûl"ãN¦"à"â»áNÚÝ"ã«á¡"~N x̋"â…Në»̂Ð
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"öN¢Ôà»"̂Nªµ"×NìÝ"ÖyNÚøÝx"ãN¦"à"öN¦yì¾"ấ»yNŒ"õx́ "ÒáNŒà"~NëyÀÔ".063,./,5"‚Në́y¡
"x́ "Ûl"»yÄÙ"¯à "́â»"Á̂N°"*."7ãìëx̂ «x"¼ôN¦x"‚ë́y¡" x̄"~N x̋"ÂÕÍÙ"ãìÕµ"ÖáNÍ¶Ù"+…NÆy¦"öÙ
"~„x»̂\"õx̂ N¦"ö}ì¡̂¡"*/"%öNÝ…Ù"ÖyÍ·x"õx̂ N«x"ÛáÝyÈ"01"â»yNÙ&"» x́¿Ð"x̂ N«x"³NÈáÙ"ãN¦
"̂N̨ìÙ"Ûl" x̄"ã¦"ÖáÍ¶Ù"yÄì¢N x̋"à"×Í·x"x̂ «x"ãÌ"…ÞÌ"öÃ̂¹Ù"öÔyÙ"*0"+…Nä…¦"ãN¦"ÖáNÍ¶Ù
"ãìÕÌ"¯à "́öN "̋Á̂°"…Nëy¦"…Ýx…Ý"ãNìëx̂ «x"»yNÄÙ"õx̂ N«x"ãN¦"́»yNÈ"x́ "»áN„"ãN‒ÝyÞfl"+…NÆy¦
"́á-"ã¦"KÒáNÉÞÙ̂ì¾"à"ÒáÉÞÙ"ÒxáNÙx"ãÚä"~ÚìÈ"à" x́…NÉÙ"yë"»x…N¹¡"ÓÙyNÆ"x́ "»áN„"ÒxáNÙx
"|yN̨̋áÙ"à"yä"ËÝy¦"»̆NÝ"ÛxáNÞµ"̂Nä"ã¦"ãNÌ"õ…NÉÝ"âáN«à"Ûx̆ NìÙ"̂N¦"ÓÚ¢NªÙ"†à̂NªÙ
"́áÌ¿Ù"õyä"zyN̨·"ÇìÈ»"|yº”NªÙ"âx̂ Úä"ã¦"» x́»"ö«́y„"yNë"öNÝx̂ ëx"ṍyN}¢µx"à"öNÔyÙ
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  كپي رايت سند ۲۰۳۰ 
براي رسانه هاي مكتوب!

   حسن روانشيد*
تاريخ 140 ساله مطبوعات ايران اين  همه تنشي كه طي پنج ساله 
اخير به خود ديده است را به ياد ندارد! اگرچه تا قبل از انقاب 
اسامي ناچار بود به نظر سانسورچيان سازمان امنيت تن در 
دهد و آنچه آنها ديكته مي كردند را بنويسد كه امروز به بركت 
جمهوري اسامي از اين بند رهاشده تا نفسي تازه كند اما هزينه 
ملزومات مورد نيازش ازجمله چاپ، كاغذ، حق التحرير و توزيع 
و همچنين درآمد قانون��ي اش از محل آگهي هاي دولتي ثابت 
و پايدار بود و نش��ريه اش به تعدادي كه چاپ مي شد از طريق 
مشتركان و دكه ها به فروش مي رفت و آينه دقي به نام برگشتي 
نداشت! سير نزول رسانه هاي مكتوب و رقابت تنگاتنگ آن با 
آناين ها باعث ش��د تا تغييراتي در روند توليد محتوا و توزيع 
داده شود كه با استفاده از مس��اعدت هاي دولت ها در 35 سال 
اول انقاب بتواند روي پاي خود بايس��تد و هزاران نفر از آحاد 
جامعه را در اين زمينه به كار گيرد اما ركود اين رسانه قديمي 
كه بيش از 140 سال عنوان ركن چهارم را يدك كشيده طي 
پنج سال گذشته آنقدر سريع و برق آسا بوده است كه به مديران 
آن فرصت تفكر را نداده تا بتوانند راهي براي جبران مافات بيابند 
كه همچنان باقي بمانند! معاونان مطبوعاتي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامي در 40 سال گذش��ته هركدام به نحوي تصميم 
به پايين كش��يدن فتيله كمك ها گرفتند كه در آغاز به سوي 
يارانه ها رفتند و چون با قشري آبرومند و بزرگ منش كه لقب 
فرهيخته را به همراه داشتند روبه رو بودند خيالشان راحت بود 
كه پيرامون معضات مالي دم برنمي آورند، لذا بر اين اساس جل 
حسن صباح را در كنار قلعه الموت پهن نموده و ابتدا خدمات 
بيمه خبرن��گاران را تقليل دادند و از يارانه ه��ا فاكتور گرفته و 
به سوي حذف كمك هاي ديگر رفتند كه آخرين آنها كاغذ بود. 
در اين مسير شتابان پنج ساله اگرچه صدور مجوزهاي انتشار را 
تس��هيل نمودند تا ميزان دارندگان پروانه از يكهزار به نزديك 
10 هزار برسد كه هر يك از مجوزگيرندگان هستي و نيستي 
خود را صرف راه اندازي دفترودستك نمايند و آنگاه محدوديت 
كمك ها آغاز شود! امروز معلوم نيست با حذف همه مساعدت ها 
در اين زمينه فلسفه حضور معاونت مطبوعاتي در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامي چه دليل موجهي دارد درحالي كه ميخ آخر با 
بخشنامه اي به تابوت رس��انه ها به خصوص از نوع مكتوب آن 
كوبيده مي شود تا آگهي هاي ثبتي و حصر و وراثت كه سرقفلي 
آنهاست از دامنه حقوق حقه اين قشر فرهيخته پس از 70سال 
سابقه قطع شود تا در اختيار رسانه اي خاص قرار گيرد! شايد نياز 
نباشد كه پيامدهاي اين اقدام عجوانه و بدون زيرساخت هاي 
ازم را تشريح كرد، زيرا خيل هزاران بيكار شامل نويسندگان، 
چاپخانه داران، گرافيست ها، زينك سازان و درنهايت موزعين و 
دكه داران در سطح كشور گوياي اين تنشي است كه حاصل يك 

بخشنامه دوخطي مي باشد. 
    *روزنامه نگار پيشكسوت

 عناوين دروغ 
برای شما سخنرانی می كنند!

  معصومه طاهري
 اين روزها كم و بيش از جنگ عليزاده با رسانه هاي فارسي زبان 
عربستان سعودي مطلع هستيم. او تحليلگري است كه در فضاي 
مجازي به جنگ رسانه اي معاند رفته است البته در اين سوي 
مرزها منتقدان محتاطي دارد كه همه حرف ها و پست هاي او را 
نه تنها با ديده احتياط نگاه مي كنند، بلكه حتي اگر حرفش هم 
كامًا درست باشد با ساز مخالف آن را مي نوازند اما او اكنون از 
معدود سربازاني است كه مقابل رسانه هاي عربستان سعودي 
از ايران اينترنش��نال گرفته تا من و تو سينه سپر كرده است و 
تاش مي كند ايرانيان را در داخل و خارج از مرزها به تماشاي 
پشت پرده اين شبكه هاي معاند بنشاند؛ شايد با دنبال كردن 
اينستاگرام او است كه برخي از ما رسانه هاي بيگانه را در خانه راه 
نداده ايم و تازه مي توانيم بفهميم مردم عادي در جنگ رسانه اي 
عربستان چگونه ذبح شده اند. عليزاده با سؤاات فني و تخصصي 
خود دوستان مغرضي همچون برخي چهره هاي سينمايي را كه 
از پشت به ملت خنجره مي زنند به زمين زد و يكه و تنها توانست 
به مردم بگويد ميان آنهايي كه شما را دوست دارند و آنهايي كه 

نقش دوست را بازي مي كنند فرق است. 
رس��انه گاه يك ش��بكه رنگ و لعاب دار تلويزيوني، گاه يك 
روزنامه پرزرق و برق ، گاه يك پس��ت در فضاي مجازي و گاه 
يك متن ساده در شبكه اجتماعي و... اس��ت. هركدام از اين 
رسانه ها مخاطبان خود را به شكلي تحت تأثير قرار مي دهند 
در نتيجه اگ��ر مجهز به س��اح بينش و تحليل نباش��يم به 
سادگي مغلوب مي شويم. يكي از شيوه هاي مهم تاريخي براي 
خنثي سازي حمات شايعه س��ازان و دروغ پردازان و به طور 
كلي سوفسطاييان همان روش قديمي سقراط است با طرح 
سؤال بدون اينكه عصباني شويد مي توانيد دست اين افراد را 
براي مخاطبان رو كنيد. اين افراد مي توانند مانند آن آقا و خانم 
بازيگر پرمدعا زياده خواهاني باش��ند كه با نقش بازي كردن 
منافع شخصي خود را دنبال مي كنند يا ناآگاهاني كه ناخواسته 
به سياهي لشكر دشمن پيوسته اند يا لش��كر واقعي دشمن 
در فضاي مجازي اعم از س��ازمان منافقين، سلطنت طلب ها، 
بهائيان و فرقه هاي ضاله باش��ند كه با هر ش��يوه اي به دنبال 
مس��موم كردن افكار و اذهان عمومي علي��ه نظام جمهوري 
اسامي هستند. چند وقت پيش در س��فري با مرد جاافتاده 
و موجهي همراه ش��ديم كه خود را كارمند بازنشسته وزارت 
اطاعات معرفي كرد و اينكه اكنون آموزش نيروهاي جديد 
وزارت را به عهده دارد. بعد از آنكه توجه ديگران را جلب كرد 
شروع به بدگويي از نظام، انقاب و دست هاي پشت پرده كرد 
كه مردم عادي از آن اطاعي ندارند حتي به تطهير س��اواك 
پرداخت كه چقدر پاك بوده و ب��ه عنوان نيروهاي دولتي آن 
زمان در حقشان اجحاف شده است. چند مسافر هم با هيجان 
حرف هاي او را گوش و سرتكان مي دادند. بعد يكي از مسافران 
گفت چرا خودت را كارمند وزارت اطاعات معرفي مي كني؟ 
مرد كه تازه سخنراني هاي ضدانقابانه اش به اوج رسيده بود 
جا خورد و گفت چون كارمند وزارت اطاعات هستم. مسافر 
گفت من مدتي در ارتش سرباز بودم. اصل اول براي نظاميان 
در هر جاي دنيا حفاظت از اطاعات و مهم ترين ركن آن است 
كه هيچ وقت به كسي نگوييم كجا هستيم و چه پستي داريم. 
اين موضوع درب��اره مأموران وزارت اطاعات بيش��تر صدق 
مي كند. تو اگر واقعاً مأمور وزارت اطاعات بودي هيچ وقت به 
اين راحتي آن هم در آغاز يك گفت وگو اعام نمي كردي. چون 
اين شيوه اي است براي باوراندن تفكرات مسموم به مردمي كه 
اطاعات كافي ندارند و يك غريبه را منبع موثق مي پندارند. 
شايد من هم حرف هايت را همان ابتدا باور مي كردم اگر آنچنان 
محكم به تطهير سازمان مخوف ساواك نمي پرداختي. بعد از 
آن بود كه مرد خودش را جمع و ج��ور كرد.  بياييم بياموزيم 
اسم ها و عنوان ها را ماك تصديق حرف ها قرار ندهيم. اينكه 
بگويند فاني كارشناس اقتصادي اس��ت، سرهنگ است يا 
مأمور وزارت اطاعات  و... معمواً يك ترفند براي فريب است. 
بايد مقابل هرچيزي كه به نظر غيرعادي آمد سؤال طرح كرد 

و به راحتي مقهور اطاعاتي كه مي دهند نشد. 

پوسترهاي جشنواره هاي هنري فجر 
به طور همزمان رونمايي مي شوند

پوستر هاي جشنواره هاي فجر در حوزه هاي مختلف در 
آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقاب به طور همزمان 

رونمايي مي شوند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در آستانه چهلمين سالگرد 
پيروزي انقاب اسامي برنامه ريزي هايي براي رونمايي همزمان 
پوستر هاي جش��نواره هاي فجر در حوزه هاي تئاتر، سينما، 
موسيقي، تجسمي و... در روز ۲5 آذر ماه سال جاري انجام شده 
كه در صورت نهايي شدن تصميم ها اين برنامه اجرايي مي شود 
و در غير اين صورت منتفي خواهد بود.  هم اكنون كارگروه هاي 
مختلفي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي به مناسبت چهلمين 
سالگرد پيروزي انقاب اسامي در بخش هاي مختلف تشكيل 
شده كه بر مبناي آن برنامه هاي مختلفي با محوريت 40 سالگي 

انقاب در جشنواره هاي مختلف فجر اجرا خواهد شد. 

   فرزين ماندگار
نقد به��روز افخمي به ص��ادق هدايت ك��ه اخيراً در 
يك برنامه تلويزيوني انج��ام گرفت واكنش ها و البته 
بازتاب هاي زيادي به همراه داشت و باز هم نشان داد  
برخي مدعيان روش��نفكري برخاف شعارهايي كه 
سر مي دهند نقد برخي چهره ها و جريان هاي ادبي را 

اساساً برنمي تابند. 
بهروز افخمي در سخنانش درباره صادق هدايت روي 
دو ويژگي او دس��ت مي گذارد. يك��ي تحقير زنان در 
آثار او و ديگري همجنسگرا بودن اين داستان نويس. 
درباره مورد دوم پيش از اين سخن به ميان آمده اما 
درباره زن ستيز بودن هدايت اگرچه سخن رفته است 
اما اين صراحت در كام افخمي آن هم در يك برنامه 
تلويزيوني بعضي ها را خوش نيامده است. جالب است 
درباره زن ستيزي هدايت تقريباً اجماع وجود دارد و 

اين حرف زياد تازه اي هم نيست. 
   تحقير زن ايراني و تمجيد از زن اروپايي

درباره زن ستيز بودن او برخي، ريشه هاي روانشناسانه و 
زيست كودكي او را بسيار دخيل دانسته اند. صادق هدايت 
مانند برادران و خواهران ديگر خود به دست دايه، بزرگ 
شد و تربيت يافت. برادرش محمود هدايت درباره دايه 
صادق در صفحه ۲4 كتاب »خودكشي صادق هدايت« 
مي نويس��د:»دايه او زني زش��ت رو، بداخاق، تندخو، 
عبوس و ناسازگار بود... همين دايه او را با خود به گشت 
و گذارهايي مي برد كه چشم كوچولوي ما به يك نعش 
مي افتد. نعش خونين يا به تماشاي جسد متعفن حيواني 
كه دورش يك زنبور پرواز مي كرد... همه ما نس��بت به 
شومي، وازدگي و نحسي دايه او متفق القول هستيم.« زن 
ايراني در داستان هاي هدايت معمواً كثيف، فاسد، هرزه، 
هوس باز و خيانتكار است. اين ويژگي ها را در »عزيزآقا« 
)نام زني است كه در طلب آمرزش گرفتن است( تا »دايه« 
و » لكاته« ي بوف كور مي توان به وض��وح ديد. »علويه 
خانم« هم كه خود نمونه كاملي از نگاه هدايت به يك زن 
ايراني است، بسيار هرزه ، فاسد و شهوتران است كه حتي 
دختر كوچك خود را نيز سه بار به صيغه داده است و به 

دنبال شوهر چهارمي براي اوست!
البته اين نوع نگاه فقط درباره زنان ايراني است، وگرنه 
زنان اروپايي در داستان هاي هدايت )آينه شكسته، 
اسيرفرانسوي، مادلن و... ( هميشه زيبا، باوقار، وفادار 
و قابل احترام هستند و درواقع مي توان گفت مجموع 

اين افكار و ديدگاه هاي هدايت اس��ت كه مورد توجه 
غربي ها و به خصوص انگليسي ها قرار گرفته و درصدد 

بت سازي از وي بر مي آيند. 
   كجاي سخنان افخمي براي شبه روشنفكران 

آزار دهنده بود؟
اما در روزهاي اخير گزيده  اي از مصاحبه »بهروز افخمي« 
كارگردان و برنامه ساز كشورمان، در فضاي شبكه هاي 
اجتماعي منتش��ر ش��ده كه بهانه براي حمله و تسويه 
حس��اب با او را براي جماعت »شبه روش��نفكر« فراهم 
كرده است. بهروز افخمي نزد كساني كه او را از نزديك 
مي شناسند، به عنوان يكي از معدود فيلمسازان ايراني 
است كه به ش��دت با عوالم روش��نفكري آشناست، به 
ش��دت كتاب مي خواند و از جريانات سينمايي، ادبي و 
فلسفي دنيا آگاه است. افخمي به واسطه تسلط بر زبان 
فرانسه، بسياري از داستان هاي مطرح ادبيات دنيا را به 
زبان فرانسه خوانده و چون سال هاست در زمينه اقتباس 

از ادبيات براي سينما تدريس مي كند، به حوزه ادبيات 
كامًا مسلط است.  باش��گاه خبرنگاران پويا در اينباره 
مي نويس��د: افخمي دقيقاً دس��ت روي نكته اي درباره 
هدايت مي گذارد )نسبتاً سربسته( كه بسياري از شارحان 
متون ادبي و كارشناسان ادبيات در غرب، دهه هاست كه 
به آن مشغول هستند، يعني بررسي احواات شخصيه و 
زندگي خصوصي نويسندگان نامدار با هدف ريشه يابي 

عناصر پررنگ در آفريده هاي ادبي اين چهره ها. 
از اين رو در غرب، دهها كتاب و صده��ا، بلكه هزاران 
مقاله درباره زندگي ش��خصي، گرايش ها و تمايات 
دروني نويس��ندگان بزرگ چون اسكار وايلد، ويكتور 
هوگو، نيكاي گوگول، آنتوان چخوف، چارلز ديكنز، 
ارنست همينگوي و... نوشته ش��ده كه تمركز آنها بر 
زندگي خصوصي اين افراد نامدار است.  افخمي هم از 
همين منظر به تمايات همجنسگرايانه هدايت ورود 
مي كند و اينكه دانستن اين گرايش هاي شخصي در 

هدايت، قطعاً ديد جديدي درباره جهان بيني هدايت 
در داستان هايش و عناصر زن ستيزانه ، سياهي و تلخي 

قضاوت او نسبت به زنان به خوانندگان مي دهد. 
   زنان رقت انگيز و نفرت انگيز

بهروز افخمي خود اين سؤال را مطرح مي كند كه چرا 
ش��خصيت هاي زن در آثار هدايت همه بااس��تثنا يا 
نفرت انگيز يا رقت انگيز يا در بهترين حالت »اثيري« 
)وهمي و خيالي( هستند و اينكه چرا در جهان- داستان 
هدايت، »زن« به مفهوم زميني، واقعي و عيني)با همه 
محسنات و معايب يك زن معمولي( نداريم. به واقع، 
افخمي از منظر دفاع از جنس »زن« در برابر قلم سياه و 
تند هدايت عليه زنان اين فكت را درباره هدايت مطرح 
مي كند. كما اينكه در مطالعه آثار هدايت، حتي يك 
رابطه نرمال و عادي و بس��امان ميان زن و مرد ديده 
نمي شود و در آثار هدايت حتي يك عشق »سالم« و 
»طبيعي« بين دو غيرهمجنس ديده نمي شود و همه 
اين نوع روابط به نتايج تراژيك ختم مي شود. مضاف 
بر اينكه هدايت نه تنها هيچ گاه تشكيل خانواده نداد، 
بلكه چند باري هم قبل از خودكشي منجر به مرگ در 
پاريس، در دوران اول اقامت در زمان دانشجويي هم بر 
سر رابطه با دختر صاحبخانه دست به خودكشي زد. به 
بيان ديگر، خود هدايت هم هيچ گاه نتوانست يك رابطه 
سالم و طبيعي با جنس »زن« داشته باشد. بگذريم از 
اينكه »خانواده« در آثار هداي��ت همواره يك مفهوم 
جهنمي است كه قهرمان داستان در آن نابود مي شود. 
اين ديدگاه هاي تراژيك به »خانواده«، »زن« و... قطعاً 

ريشه در نژندي هاي دروني او داشت. 
اما در كمال تعجب، همان كساني كه از روي يك نوع 
»غربزدگي« كم عمق و سطحي و حتي »بازاري« به 
منتقد و طعن كننده فرهنگ ايراني و اسامي تبديل 
ش��ده اند و خود را »آزادانديش« و »آزاديخواه« يا در 
يك كام »ليب��رال« مي خوانند، به واس��طه مطرح 
ش��دن يك نكته فني در نقد ادبي ك��ه اتفاقاً در دفاع 
از جايگاه وااي »زن« صورت گرفته است، اينچنين 
به افخمي مي تازند. قطعاً بخش عمده كساني كه اين 
انتقادات و حمات را صورت مي دهند، حتي به خود 
زحمت ديدن اظهارات كامل افخمي را هم ندادند، اما 
صرفاً به خاطر تسويه حساب سياسي، آتشباز كام و 
قلم خود را براي ترور و تخريب يكي از باسوادترين و 

پرمطالعه ترين فيلمسازان ايراني تنظيم كرده اند. 

 صادق هدايت در بي بي سي 
نكته ديگر درباره صادق هدايت، نيست انگاري و پوچ گرا بودن اوست. افكار نيهيليستي هدايت را دوستان و 
عاقه مندان به او همچون پرويز ناتل خانلري، م. ف. فرزانه، احمد فرديد و... نيز انكار نكرده و بر آن مهر تأييد 
مي زنند. هدايت زندگي و هس��تي را بي هدف و احمقانه مي داند و در بيشتر داستان هاي او صحبت از مرگ، 
خودكشي و بن بست در ادامه زندگي است.  هدايت در دوران اوليه نويسندگي خود، فرد ناشناخته اي بوده كه به 
قول خودش جلز و ولز مي كرده تا رمضاني كتابفروش، كتاب هايش را پشت شيشه مغازه اش بگذارد، اما به يكباره 
راديو بي بي سي در برنامه اي به معرفي او و داستان هايش پرداخته و هدايت را شهره  شهر مي كند. انگليسي ها 
كه افكار و آثار مخرب و ضدايراني و ضداسامي او را كشف مي كنند در راديوي خود بي بي سي مشغول مطرح 
كردن وي مي شوند و اجراي اين نقشه را دوس��تان نزديك هدايت، يعني مجتبي مينوي و مسعود فرزاد به 
عهده داشتند.  در كتاب آشنايي با صادق هدايت، مي خوانيم:نظر خود هدايت در اين باره همه چيز را روشن 
مي كند:»دست راستي و به خصوص چپي ها معلوم شد كه گوش شان به راديو لندن است، چراكه از فرداي اين 
سخن پراكني، قد و نيم قد، همه جلوم عشوه آمدند و نگاه پرافتخار و اسرارآميز بِِهم انداختند.... من كه جلز ولز 

مي كردم رمضاني معلوماتم را پشت شيشه دكانش بگذارد، يك شبه شدم نويسنده شهير مشهور آفاق!«
درباره صادق هدايت اين مسئله وجود دارد كه غربي ها خيلي براي بت كردن او در ادبيات ايران تاش كردند و 
درباره او مبالغه هاي زيادي روا داشتند اما واقعيت اين است كه هدايت اگرچه به لحاظ ادبيات توانمندي هايي از 
خود نشان داده اما به هيچ عنوان نمي توان گرايش هاي انحرافي و ضد فرهنگي او را ناديده گرفت. گرايش هايي 
كه موجب رنجش هر ايراني منصف و وطن دوستي مي شود. اروپايي ها و دنباله روهاي شبه روشنفكر آنان در 
ايران از هدايت بتي ساخته اند كه كسي جرئت نقد آن را نداشته باشد ولي به نظر مي رسد نقد چهره هاي ادبي و 

رويكردهاي آنان بديهي ترين حق ناقدان منصف به شمار مي آيد و نمي توان آن را ناديده گرفت.

دريچه

 هاله شبه روشنفكران 
دور تاریكی های هدایت

 نگاهي به واكنش ها و بازتاب هاي 
يك اظهارنظر درباره صادق هدايت

بهروز افخمي در س�خنانش درباره 
ص�ادق هداي�ت روي دو ويژگي او 
دست مي گذارد. يكي تحقير زنان 
در آثار او و ديگري همجنسگرا بودن 
اين داستان نويس. درباره مورد دوم 
پيش از اين سخن به ميان آمده اما 
درباره زن ستيز بودن هدايت اگرچه 
سخن رفته است اما اين صراحت در 
كام افخمي آن ه�م در يك برنامه 
تلويزيوني بعضي ها را خوش نيامده 
است. جالب است درباره زن ستيزي 
هدايت تقريباً اجم�اع وجود دارد و 
اين ح�رف زياد تازه اي هم نيس�ت
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88498481ارتباط با ما

   صغري خيل فرهنگ
ش�هيد مصطفي حس�يني از شهرستان 
لنگ�رود اس�تان گي�ان پي�ك يك�ي از 
گردان هاي لشكر 25 كربا بود كه در سن 
18 سالگي حين رس�اندن آخرين پيام به 
همرزمانش به شهادت رسيد.  مصطفي در 
عمليات رمضان پيام فرمانده را به جمعي 
از رزمندگان رس�اند ت�ا از خاكريز پايين 
بيايند و در تيررس مس�تقيم گلوله هاي 
دشمن نباشند، اما خود در اين راه شهيد 
شد و فرمانده اش لحظه آسماني شدن او 
را به ثبت رساند.  با جس�ت وجوهايي كه 
انجام داديم، س�ردار محمدجواد اسامی 
فرمانده گردان و برادر شهيد حسيني را 
يافتيم تا در گفت وگو با ما روايتگر ايثار و 
ازخودگذشتگي اين شهيد 18 ساله دفاع 

مقدس باشند. 
      

شهيد مصطفي حس�يني در عمليات 
رمض�ان پي�ك گردان�ي بود كه ش�ما 
فرمانده اش بوديد. چطور شد ايشان را 

به عنوان پيك انتخاب كرديد؟
آشنايي من با آقا مصطفي به تشكيل تيپ كربا 
برمي گردد. اين تيپ بعداً به لشكر 25 كرباي 
مازندران تبديل ش��د. تيپ ما قبل از عمليات 
طريق القدس تشكيل ش��د. من از بنيانگذاران 
اين تيپ بودم كه در عملي��ات طريق القدس، 
بيت المق��دس و فتح المبي��ن حضور داش��ت. 
فرمانده تيپ هم برادر مرتضي قرباني بود. ايشان 
به من و به ديگر فرماندهان گردان ها مأموريت 
داد نيروهايي را كه تازه ب��ه منطقه اهواز آمده 
بودند در گردان خودمان س��ازماندهي و آماده 
عمليات كنيم. به طور طبيعي گردان هايي كه 
در عمليات متعددي شركت مي كردند، بخشي 
از نيروهاي خود را از دس��ت مي دادند. به ويژه 
اينكه معمواً مأموري��ت نيروها 45 يا 60 روزه 
بود و در پايان هر عمليات، دوره نيروها به پايان 
مي رس��يد و عده اي هم در هر عمليات شهيد، 

اسير يا جانباز مي شدند. 
نيروهاي جديد مورد نظر ما حدود 4 كيلومتري 
جاده اهواز- خرمشهر در يك هنرستان مستقر 
بودند. در سازماندهي براي هر گردان يك نفر را 
به عنوان پيك انتخاب كرديم كه مهم بود. چون 
پيك بايد آدمي هوشيار و زرنگ و شجاع باشد. 
رانندگي موتورسيكلت و خودرو تا راندن تانك 
و نفربر و حتي قايق را بلد باش��د و ضمن اينكه 
آموزش مي ديد بايد آمادگي قبلي هم داش��ته 
باشد. مهم تر اينكه جان بركف هم باشد، چون 
يك زماني امكان داش��ت فرمانده در وضعيتي 
دش��وار به او پيامي بس��پرد و او مجبور بود از 
ميدان مين يا كمين يا از زير آتش دشمن عبور 
كند. به هر حال وقتي قرار بر تعيين پيك شد، 
اعام كردم چه كسي آمادگي دارد پيك گردان 
شود. تعدادي س��ؤال كردند كار پيك چيست 
و چه خصوصياتي بايد داش��ته باشد؟ من هم 
با صراحت هم��ه اينها را گفت��م. جالب بود كه 
چهار،  پنج نفر اعام آمادگي كردند. بعد با همه 
آنها صحبت كردم. به اصطاح مصاحبه گرفتم 
تا بهترينش��ان را انتخاب كنم. يك��ي ديگر از 
ويژگي هاي پيك كه يادم رفت بگويم اين بود كه 
بايد قدرت شنوايي و انتقال مطالبش خوب باشد 
تا همان چيزي را كه به او گفتيم دقيق به مقصد 
برساند. عشق و عاقه به جهاد و سابقه حضور در 
جبهه و خيلي موارد ديگر مورد نظر قرار گرفت 
تا از ميان آن داوطلبان ايشان را انتخاب كردم. 
اين را ه��م بگويم كه آقاي مصطفي حس��يني 
اغر بود و قد بلندي داشت. خاصه او به عنوان 

پيك گردان انتخاب شد و چون پيك با فرمانده 
زياد ارتباط دارد، موجب آش��نايي بيشترمان 
شد. آشنايي من با شهيد مصطفي حسيني در 

جريان عمليات رمضان رقم خورد. 
همانطور كه از يك پيك انتظار داشتيد، 
شهيد حسيني توانست انتظارات شما 

را بر آورده كند؟
بله. ابتدا بگويم در مواقع��ي نياز بود ما محافظ 
داش��ته باش��يم. به عنوان مثال تخريبچي ها 
يا بي س��يمچي ها در عمليات نمي توانس��تند 
از خودش��ان دف��اع كنند چ��ون از كارش��ان 
بازمي ماندند. فرماندهي هم گاهي اينگونه بود. 
لذا محافظ به معناي امروزي منظورم نيس��ت. 
مدتي كه ش��هيد حس��يني را به عنوان پيك 
انتخاب كرده بودم، احس��اس رضايت داشتم 
و خوب از پس كار برمي آمد. ش��وخي نيست؛ 
شدت فشار آتش دشمن به خصوص در عمليات 
هجومي آن هم در شرق بصره به دليل آمادگي 
دشمن زياد بود. در رمضان بصره عراق به طور 
جدي در معرض تهديد ما ب��ود. بعثي ها همه 
امكانات خود را در اين منطقه بسيج كرده بودند 
تا مانع سقوط بصره شوند. منطقه هم يك دشت 
باز و به اصطاح كفي بود و عراقي ها بر اس��اس 
تجربه هاي قبلي حت��ي درختچه هاي كوتاه و 
خار مغيان را هم پاكس��ازي ك��رده بودند. در 
عمليات رمضان ما عمًا خاكريز نداشتيم. همه 
جا را دشمن خاكريز زده بود. وقتي ما خودمان 
را پش��ت خاكريز آنها مي رسانديم ديگر محال 
بود بتوانند آن را از ما پس بگيرند. براي همين 
نيروهاي قوي و آموزش ديده بعثي در خطوط 
مقدم مس��تقر مي ش��دند تا مقاومت بااتري 
داش��ته باش��ند، اما وقتي اينها مي شكستند، 
ديگر تمام بود و امكان پيشروي براي ما تا عمق 
عقبه خطوط دشمن وجود داشت. در عمليات 
رمضان هم نيروهاي ويژه شان آنها را در خطوط 
اول مستقر كردند؛ آن هم در كانال كه تيربارها 
را مي گذاشتند و به قول ما تراش مي زدند. اگر 
خوابيده و س��ينه خيز راه مي رفتي ب��از مورد 
اصابت گلوله قرار مي گرفتيم. گلوله هاي تانك 
و توپخانه و هليكوپتر هم از باا مي باريد. واقعاً 

فشار آتش دشمن خيلي زياد بود. حاا با همين 
شرايط اگر موقعيتي پيش مي آمد كه ازم بود 
كسي فرماني ببرد و اقدامي بكند، يعني همان 
كار پيك، به قول ش��هيد چمران مرد از نامرد 
شناخته مي شد. اين شرايط براي هر پيكي يك 
آزمون س��خت بود كه ببينند چند مرده حاج 
است. آقا مصطفي از اين آزمون سربلند بيرون 
آمد. واقعاً ش��جاع بود و نمي ترسيد و من كامًا 

از او راضي بودم. 
نحوه شهادت آقا مصطفي چطور بود؟ 
چه ش�د كه در آن ش�رايط از شهادت 

ايشان عكس گرفتيد؟
يك روز س��اعت 6-5 صبح بود ك��ه تحركات 
دشمن شروع شد. به سمت ما شليك مي كردند 
و جلو مي آمدند. هم نفربرها و هم تانك ها آرايش 
دقيق نظامي گرفته بودند و اين باعث مي ش��د 
اگر يك تانك مورد هدف قرار گرفت، تانك هاي 
ديگر بكوبند و جلو بيايند. عده اي از رزمندگان 
پشت خاكريز مانندي براي دفاع مقابل دشمن 
جمع ش��ده بودند. توپخانه را هم آماده شليك 
كرده بوديم تا مانع پيش��روي دش��من شود و 
منتظ��ر بوديم ت��ا هواپيما و هليكوپت��ر هم از 
آسمان ما را پشتيباني كنند. در اين ميان آقاي 
حسيني كه پيك بود را اعزام كردم تا به بچه ها 
بگويد از روي خاكريز پايين بيايند تا در معرض 
ديد دشمن قرار نگيرند. همين كه رفت پيغام را 
برساند دشمن اطراف خاكريز را مورد هدف قرار 
داد. گلوله هاي دش��من به كمر خاكريز اصابت 
كرد و چند نفر به شهادت رسيدند. تركشي هم 
به سر آقا مصطفي خورد و من او را در حال دست 
و پا زدن و غرق در خون دي��دم. يك لحظه به 
دلم افتاد كه از اين صحنه عكس بگيرم. صحنه 
بسيار عجيبي بود. پيكرش را از خاكريز پايين 
كشيديم و نيروهاي مربوط آمدند و پيكر شهدا 

را به عقب جبهه منتقل كردند. 
  مرتضي حسيني، برادر شهيد

آق�اي حس�ينی كم�ي از خانواده تان 
بگوييد. 

ما ش��ش برادر و دو خواهر از خانواده اي بوديم 
كه از نظر اقتصادي وضعيت ضعيفي داش��ت. 
پدرمان ابت��دا در كارخانه چاي كار مي كرد كه 
شغل دائمي نبود. وقتي نياز داشتند از او استفاده 
مي كردند و هر روز ممكن بود كه بگويند ديگر 
سر كار نيا. چون كار نداريم و معمواً هم شش 
ماه از سال كار نداشت. بعد از مدتي پدرمان در 
اداره برق به عنوان سيم بان مشغول به كار شد. 
چون پدرم عاشق كار بود. هر كاري كه از دستش 
برمي آمد انجام مي داد. اينطور نبود كه منتظر 
دستور رئيس يا مسئولي باشد. حتي اگر كاري 
به عهده ديگري ب��ود و او تعلل مي كرد را انجام 
مي داد و اين حتي موجب اعتراض ديگران شده 

بود. پدرم يك ماه مانده به زمان بازنشستگي بر 
اثر سانحه اي كه هنگام كار روي تيربرق رخ داد 
به رحمت خدا رفت. مادرم��ان مي گويد بابا به 
اهل بيت)ع( ارادت زيادي داشت و به رزق حال 

خيلي اهميت مي داد. 
خود شما هم در جبهه هاي دفاع مقدس 

حضور يافتيد؟
وقتي جنگ تحميلي شروع شد من و مصطفي 
با هم راهي جبهه ش��ديم. ابتدا من در جنوب 
بودم و مصطفي در كردس��تان بود. در عمليات 
بيت المقدس حضور داش��تم كه مجروح شدم 
و برگشتم. بعد مصطفي از كردستان به جنوب 
رفت. دوباره من با همان وضع جانبازي به رغم 
مخالفت پزشكان به جنوب رفتم كه يك هفته 
در قرارگاه��ي در جندي ش��اپور اه��واز بودم. 
دوباره مجبور شدند مرا در بيمارستان اميركبير 
اراک بستري كنند كه به درخواست خودم به 
بيمارس��تان ش��هر خودمان منتقل شدم. بعد 
از مدتي دوباره اعزام ش��دم و در پادگان شهيد 
بهشتي اهواز، مصطفي را ديدم. او ابتدا به آمدنم 
اعتراض كرد و گفت چرا پي��ش مادر نماندي، 
اان هنگام برداشت محصول چاي است و او به 
كمك تو نياز دارد. گفتم چون شنيدم عمليات 
نزديك است، آمدم. خاصه مدتي ما هر دو برادر 

كنار هم در منطقه جنوب بوديم. 
در عمليات رمضان با هم بوديد؟

در اين عمليات مصطفي زودتر اعزام شده بود. 
بعد از او من هم به پادگان شهيد بهشتي اهواز 
رفتم و او را ديدم. اما با هم در يك گردان نبوديم. 
بعد از گذش��ت حدود يك ماه اعام كردند كه 
قرار اس��ت عمليات رمضان انجام شود. اسامي 
گردان ها را اان ب��ه ياد ندارم ام��ا گرداني كه 
مصطفي در آن بود به عنوان گردان خط شكن 
انتخاب ش��د و گرداني كه من بودم پش��تيبان 
ش��د. قبل از اعزام به خط براي شروع عمليات 
مصطفي پي��ش من آمد و گفت ما خط ش��كن 
هس��تيم و احتمااً يكديگر را ديگر نمي بينيم. 
وسايل من پيش شما باش��د. هر وسيله اي كه 
داشت از قبيل ساعت، تسبيح، كفش كتاني و 
يك سري لباس را به من داد گفت اينها را نگه 
دار، احتمااً من شهيد مي شوم. گفتم ان شاءاه 
پيروز مي شويم و با يكديگر خداحافظي كرديم. 
او در همين عمليات شهيد شد. اتفاقاً فرمانده 
گردان وي از لحظه ش��هادت مصطفي عكس 
گرفته بود. برادرم 23 رمضان س��ال 61 در 18 

سالگي به شهادت رسيد. 
چط�ور از ش�هادت برادرت�ان باخب�ر 

شديد؟ 
من در منطقه عملياتي نزديك درياچه بوارين 
بودم كه قرار شد به عقب برگرديم. در همان جا 
برخي دوستان به من گفتند مصطفي مجروح 
شده است. گفتم مجروح ش��ده يا شهيد؟ بعد 
به آنها گفتم كه خود مصطفي قبل از عمليات 
وس��ايل همراهش را به من داد و گفت من در 
اين عمليات ش��هيد مي ش��وم. اما با اطمينان 

نمي گفتند كه شهيد شده است. 
وقتي به اهواز برگشتم ابتدا به بيمارستان هاي 
شهر رفتم اما خبري از مصطفي نبود. به معراج 
ش��هدا رفتم، آنجا هم نبود. مي دانستم بعد از 
هر عملياتي مدتي طول مي كشد تا هر گردان 
آمار گيري كند و اس��امي ش��هدا، جانبازان و 
اس��را مش��خص و اعام ش��ود لذا به شهرمان 
لنگرود برگشتم. سپاه لنگرود هم هيچ خبري 
از مصطفي نداش��ت. يك هفته اي گذشت تا از 
س��پاه آمدند و خبر ش��هادت مصطفي را به ما 
دادند. بعد هم پيكر مصطفي را آوردند و ديدم 

همان لباس شب عمليات را بر تن دارد.

سردار محمدجواد اسامي در گفت وگو با »جوان« روايتگر ايثارگري پيك گردانش شهيد مصطفي حسيني مي شود 

پيكي كه پيام آور شهادت شد

مدتي كه شهيد حسيني را به عنوان 
پيك انتخاب كرده بودم، احس�اس 
رضايت داش�تم و خ�وب از پس كار 
برمي آمد. ش�وخي نيس�ت؛ شدت 
فش�ار آتش دش�من به خصوص در 
عملي�ات هجومي آن هم در ش�رق 
بصره به دليل آمادگي دش�من زياد 
بود. در رمضان بصره ع�راق به طور 
ج�دي در مع�رض تهدي�د م�ا بود
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گفت وگو
گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد محمد علي قزلباش

 محمدعلی همان يك جفت جورابش را
 براي كمك به جبهه  فرستاد

  فريده موسوي
چندي پيش كه به ديدار معصومه عاشري مادر شهيد علي قزلباش رفتيم و گفت وگو 
با ايشان را نيز منتشر كرديم، متوجه ش�ديم خانواده قزلباش دو شهيد به نام علي 
قزلباش دارند! از مادر شهيد در خصوص دومين علي پرسيديم كه گفت: محمدعلي 
پسرعموي پسرم بود كه در فاميل او را علي صدا مي كرديم. به همين خاطر خيلي ها 
فكر مي كنند خانواده ما دو شهيد به نام علي قزلباش دارد. فرصت را غنيمت شمرديم 
و با هماهنگي مادر شهيد علي قزلباش گفت وگويي نيز با ربابه صحبتي مادر شهيد 
محمدعلي قزلباش ترتيب داديم؛ شهيدي كه سال 66 و در 15 سالگي آسماني شد.

گويا در اقوامتان شهيد زياد داريد؟ 
بله، علي قزلباش، پس��رم محمدعلي قزلباش، 
پس��رعموي ديگرش��ان داوود قزلباش و... از 
شهداي اين فاميل هس��تند. در خانواده ما هم 
جوان ها انقابي و جبهه اي بودند هم پدرانشان. 
به اين ترتيب از ميان رزمنده هاي اين خانواده 

چندين شهيد و جانباز تقديم شد. 
پسرتان چند سال داشت كه به جبهه 

رفت؟
عل��ي )محمدعل��ي( متولد س��ال 1351 بود. 
س��ال 66  فقط 15 س��ال داش��ت كه تصميم 
گرفت به جبه��ه برود. از نظر م��ن كه مادرش 
بودم، هن��وز خيلي كوچك بود. پيش��م آمد و 
گفت مي خواهد ب��ه جبهه برود. ج��ا خوردم. 
س��ال قبلش پسرعموي پس��رم، علي قزباش، 
شهيد شده بود. مخالفت كردم و گفتم تو هنوز 

ديپلمت را نگرفته اي. بمان حداقل ديپلم بگير 
بعد برو. ضمناً همسر و ديگر پسرم هم در جبهه 
بودند. همين را به او گفتم كه آنها جبهه هستند 
و ما سهممان را به جنگ ادا كرده ايم. تو بمان 
بزرگ تر كه شدي برو، اما پسرم اصرار داشت كه 
به جبهه برود. مي گفت جنگ كوچك و بزرگ 
ندارد. امام فرموده در راه خدا قيام كنيد و من 
هم مي خواهم به حرف رهبرم عمل كنم. علي 
مخفيانه دست توي شناس��نامه اش برده بود. 
تاريخ تولدش را روي كپي شناسنامه بزرگ تر 
كرده بود. من هم وقتي ديدم اين همه ش��وق 
دارد، قبول كردم، اما به ش��رطي كه در جبهه 
درسش را ادامه بدهد. چشم گفت و راهي شد. 
در هم�ان اولي�ن اع�زام به ش�هادت 

رسيد؟
پسرم اول سه ماه آموزشي رفت. بعد چند روز 
مرخصي بود تا اينكه زمان اعزامش��ان رسيد. 
روزي كه مي رفت گفت قول مي دهم س��ه ماه 
ديگر برگردم. برگش��ت اما روي دس��ت مردم 
و درون يك تابوت. از نظر م��ن علي به قولش 
عمل كرد. گفته بود س��ه ماه ديگر برمي گردم 

و برگشت. 
در چه عملياتي به شهادت رسيد؟

سال 66 در عمليات بيت المقدس2 به شهادت 
رسيد. اين پسر فكر و ذهنش پيش رزمنده ها 

بود و عاقبت هم خودش در لباس يك رزمنده 
شهيد شد. يادم است وقتي كه سنش به جبهه 
قد نمي داد، م��ن برايش يك جف��ت جوراب 
خريده بودم، اما نديدم كه آنها را بپوش��د. يك 
بار پرسيدم: »علي جان چرا جوراب ها را پايت 
نمي كني؟ چرا آنها را نمي پوشي؟« گفت: »شما 
چه كار به جوراب هاي من داريد؟ نتوانستم آنها 
را بپوشم.« خاصه آن روز جواب درستي به من 
نداد. بعدها فهميدم همان يك جفت جوراب را 

براي كمك به جبهه ها فرستاده است. 
به نظر شما چه عواملي باعث مي شد تا 
نوجوان هايي مثل علي در آن سن كم 
بصيرت ازم را براي حضور در جبهه ها 

داشته باشند؟
علي از نس��لي بود كه در مس��جد بزرگ شده 
بودند. پسرم از كوچكي در تعمير مسجد امام 

خميني فعالي��ت مي كرد. به آنج��ا مي رفت و 
داوطلبانه كار مي كرد. عل��ي از همان كودكي 
اهل مس��جد و نماز بود. به نماز شب و تاوت 
قرآن خيلي اهميت مي داد. حضور در مسجد، 
خواندن نماز و انس با قرآن باعث ش��د كه اين 
جوان ها زود مرد شوند و بصيرت زيادي داشته 

باشند. 
چه خاطره اي از محمدعلي در ذهنتان 

ماندگار شده است؟
وقت��ي عل��ي درس مي خوان��د، از مدرس��ه 
مي خواس��تند آنها را به مشهد ببرند. مبلغي از 
هزينه سفر را هم از دانش آموزان مي گرفتند. 
آن موقع خيل��ي وضعمان خوب نب��ود. با اين 
وج��ود به عل��ي گفت��م هزينه س��فرت را من 
مي دهم. قب��ول نكرد. گف��ت مادرجان خودم 
كار مي كنم و هزينه سفر را جور مي كنم. همين 
كار را كرد و با دستمزد خودش به پابوس امام 
رضا)ع( رفت. اين پس��ر طبع بلندي داش��ت. 
بعدها از همرزمانش ش��نيدم ك��ه توي جبهه 
مخفيانه پوتين همرزمان��ش را واكس مي زد، 
لباس هايشان را مي شست و كارهاي همرزمانش 
را مخفيانه انجام مي داد. دوستانش مي گفتند ما 
وقتي علي شهيد شد متوجه كارهايش شديم. 
پسرم با گلوله اي كه به پيشاني اش اصابت كرد، 

به شهادت رسيد.



آيا همه آدم هاي ناآگاهي كه در گذشته به 
ما آسيب زدند -و اگر ما آگاه بوديم احساس 
نمي كرديم آسيب خورده ايم- همان صداي 
ضبط شده عروس��ك نبودند كه آن لحظه 
اختيار و آگاهي اي نداشتند؟ من شش ساله 
بودم كه معلم اول ابتدايي به شدت مرا كتك زد و همه جاي 
تن مرا كبود كرد. چرا همچنان من اين خاطره را در ذهن 
خود نگه داشته ام و آن معلم را نبخش��يده ام؟ براي اينكه 
قضاوت من همچنان ذهني است و تصور مي كنم كه آن فرد 
آگاه بوده است. فكر من اين است كه هركسي لباس معلمي 
بپوشد يعني آگاه اس��ت. تصور من اين است كه هركسي 
لباس پدري و مادري بپوشد واقعاً پدر و مادر است. تصور 
من اين است كه هركسي لباس برادري و خواهري بپوشد 
واقعاً برادر و خواهر است. تصور من اين است كه هركسي 
لباس همكاري يا رياستي بپوشد واقعاً همكار و رئيس است، 
در حالي كه من مي توانم اين بينش را در خودم تغيير دهم 
و بپذيرم كه اگر من در شش س��الگي آن كتك را از معلم 
خود خوردم آن كسي كه مرا كتك زد معلم من نبود، بلكه 
يك فرد ناآگاه بود. فرض من اين است كه او آگاه بوده و بعد 
دچار تضاد مي شوم كه پس چرا من كتك خورده ام؟ ريشه 

همه نبخشيدن هاي ما به اين تضاد دروني برمي گردد كه 
ما اول فرض مي كنيم كه با يك ف��رد آگاه طرف بوده ايم و 
بعد ش��روع مي كنيم به محاكمه او و اين محاكمه معلوم 
است كه پرونده اش هيچ وقت بسته نخواهد شد چون اين 
پرونده، پرونده تضادهاست و پرونده تضاد براي هميشه باز 
خواهد بود، در حالي كه اگر من به اين بينش برسم كه با 

يك فرد ناآگاه مواجه بوده ام چه درباره خودم و چه درباره 
ديگران به راحتي مي توانم موض��وع را فراموش كنم و اين 
همه گذش��ته دردناك براي خود ترسيم نكنم. اگر من به 
اين بينش برسم كه اگر در حق پدر و مادرم جفا كردم اين 
جفا از ناآگاهي من بود اين همه خود را سرزنش نمي كنم 
-البته اگر پدر و مادرم در قيد حيات باش��ند من در صدد 
جبران برمي آيم- و خودم را مي بخشم. اگر پدر و مادر من 
نتوانستند مرا خوب تربيت كنند، اگر پدر و مادر من مرا در 
كودكي يا نوجواني يا جواني آزار دادند من مي توانم به اين 
بينش برسم كه آنها اگر آگاه بودند مرا آزار نمي دادند و خوب 
تربيت مي كردند. شريك من كه سر من كاه گذاشت اگر 
عميقاً آگاه بود آيا سر من كاه مي گذاشت؟ آن كاهبرداري 
از آگاهي مي آيد يا ناآگاهي؟ آيا مي شود عميقاً آگاه بود و به 
كسي خيانت كرد؟ همه ناآگاهي ها عميقاً ريشه در نوعي 
خواب زدگي و گيجي و منگي دارد. حتي اگر فرد خودش را 
بسيار هشيار و زرنگ بداند اما در حقيقت او منگ و گيج و 
ناآگاه است و اگر شما بتوانيد آن ايه ظاهري زرنگي را كنار 
بزنيد و آن عجز و ناآگاهي و منگي و گيجي طرف مقابل را 
ببينيد در آن صورت يك عمر خودتان را به خاطر موضوعي 

كه در گذشته اتفاق افتاده رنج نمي دهيد.

88498471سبك زندگي
سه ش��نبه 29 آب��ان 1397 | 12 ربي��ع ااول 1440 || روزنامه جوان |  شماره 85520

   محمد مهر
اگر ردپاي بسياري از غم ها، فشردگي ها و افسردگي هاي درون ما را 
بگيريد به گذشته مي رسيد. مي بينيد ما از گذشته در حال جمع آوري 
حسرت ها، غم ها و خشم ها هستيم. انگار كه قاب ما در اين چيزها 
گير كرده اس�ت: »اگر من عقل 20 س�ال پيش را داشتم فان و فان 
نمي كردم. اگر م�ن مثل امروز فك�ر مي كردم اين رش�ته را انتخاب 
نمي كردم. اين آدم را براي شراكت انتخاب نمي كردم. با اين خانم يا 
آقا ازدواج نمي كردم. بچه دار مي شدم يا بچه دار نمي شدم، كم بچه دار 
مي شدم، زياد بچه دار مي شدم. چرا فاني فان روز آن حرف را به من 
زد؟ چرا دوستانم به من خيانت كردند؟ چرا من هيچ چيزي نشدم؟ 
چرا به هيچ تشخصي نرسيدم؟ چرا پول كافي براي زندگي به دست 
نياوردم؟ چرا جواني نكردم؟ چرا نتوانستم به آرزوهايم برسم؟ و...« 
مي بينيد؟ اين فكرها م�ا را در درون آزار مي ده�د و مچاله مي كند 

و اگر دقت كنيد مي بينيد ريش�ه همه اين فكره�اي آزاردهنده به 
گذش�ته ما برمي گردد. درون من مثل دادگاهي اس�ت كه هر لحظه 
تشكيل مي ش�ود. يك قاضي حي و حاضر و ش�بانه روزي هم كه به 
استخدام من درآمده اس�ت، يا بهتر اس�ت بگويم من به استخدام 
او درآمده ام و اين قاضي ش�بانه روزي هر لحظه آماده اس�ت كه مرا 
متهم و بافاصله محكوم كند. مثًا در عرض پنج ثانيه جلسه دادگاه 
تشكيل و رأي صادر مي ش�ود، قاضي مي آيد و مي گويد تو چرا اين 
شغل به دردنخوِر پول نساز را براي زندگي ات انتخاب كردي؟ فكرت 
كجا بود روزي كه سراغ اين شغل مي رفتي؟ هنوز اين جمله از دهان 
قاضي بيرون نيامده چكش يا پتك خ�ود را روي ميز فرود مي آورد 
و حكم محكوميت من صادر مي ش�ود. هنوز حك�م قبلي من صادر 
نشده دوباره س�ر و كله قاضي پيدا مي ش�ود، دوباره جلسه دادگاه 
تشكيل مي شود؛ قاضي مي پرسد تو چرا اينقدر بي عرضه هستي؟ 

چرا ديروز نتوانستي از حق خودت جلوي رئيست دفاع كني؟ هنوز 
من به خودم نجنبيده ام كه دوباره پتك قاضي روي ميز فرود مي آيد 
و حكم محكوميت من صادر مي شود، يا مثًا قاضي - ذهن من- آن 
فردي كه شش ماه پيش آن حرف تهديدكننده يا تحقيركننده را به 
من زده احضار مي كند و از او مي پرسد كه تو چرا آن روز فان حرف 
را به اين آدم زدي و آن آدم هم دايل و مستندات خود را نزد قاضي 
مطرح مي كند يا با قاضي وارد جدال مي شود يا قهقهه مي زند. يك 
جمله قاضي مي گويد و يك جمله هم آن فرد و بااخره جلسه دادگاه 
با بوق يك ماشين وسط ترافيك يا افتادن ليوان روي زمين يا صداي 
همسرم كه سه بار از من خواسته چاي مي خواهي يا نه، نيمه تمام رها 
مي شود، اما طولي نمي كشد كه من بعد از شنيدن آن بوق يا صداي 
شكستن ليوان يا يك پاسخ كوتاه به همس�رم وارد پرونده اتهامي 

ديگري مي شوم. 

   جاي نشتي روح كجاست؟
چندي پيش يكي از دوس��تانم اي��ن متن را از 
يك نويسنده خارجي كه تمرين بسيار خوبي 
در اين زمينه است برايم فرس��تاده بود. به اين 
متن توجه كنيد: »فقط براي هفت روز در دفتر 
خاطرات روزانه خودت هرآنچه را كه بيشترين 
زمان تو را مي گيرد يادداشت كن. در مورد چه 
چيزي بيش از هم��ه خيالباف��ي مي كني، در 
كجاست كه انرژي تو راحت تر و بيشتر جريان 
پيدا مي كند و فقط با تماشا كردن اين به مدت 
هفت روز و يادداش��ت كردن آنه��ا در دفترت، 
مي تواني ويژگي اساس��ي خودت را پيدا كني. 
و اين يافتن، نيمي از پيروزي اس��ت. شناخت 
اين دشمن به تو قدرتي عظيم مي بخشد و آنگاه 
بخش دوم بسيار ساده است: اينك از آن هشيار 
باش. وقتي كه دشمن حمله مي كند، واكنش 
نشان نده، فقط تماشايش كن. گويي كه چيزي 
بر روي پرده نمايش حرك��ت مي كند و ربطي 
به تو ندارد. اگ��ر بتواني وارس��ته و بدون تأثير 
بماني، ناگهان انرژي عظيمي رها مي شود كه در 
دش��من تو موجود بود، آن انرژي كه همه روزه 
به آن دش��من مي دادي. تو به آن آب مي دادي 

و آن را تغذيه مي كردي. اگر كسي به آن اشاره 
مي كرد، تو عصباني مي شدي و به هر راه ممكن 
از آن محافظت مي كردي. به روش هاي مختلف 
آن را توجيه مي كردي. اينك فقط آن را تماشا 
مي كن��ي. تمامي آن انرژي به س��ادگي تخليه 
مي شود. احساس تجديد حيات مي كني. تمامي 

وجودت ناگهان تازه مي شود. 
آن وقت به سراغ دشمن شماره دو برو، دشمن 
شماره سه، زيرا بايد كار تمامش��ان را بسازي. 
روزي كه هيچ دشمني در ذهنت نداشته باشي، 
چنان وقار و چن��ان زيبايي خواهي داش��ت و 
چنان انرژي عظيمي ك��ه همچون هزاران گل 

شكوفا مي شود.«
   خيال هايي كه واقعيت مي پنداريم

 واقعيت آن اس��ت كه آن گفته رسول اه)ص( 
َك نَْفَس��َك الَِّتي بَْيَن َجْنَبْيَك  كه »أَْعَدي َعُدِوّ
/ دشمن ترين دش��منان تو همان نفسي است 
كه در درون تو قرار دارد« يك واقعيت ملموس 
است، اما زماني انسان مي تواند متوجه اين امر 
شود، يعني عميقاً متوجه شود كه دشمن ترين 
دش��منان انس��ان در درون خود او قرار دارد و 
زماني مي تواند با دش��من درون جدال كند كه 
بتواند خودش را زير نظر بگي��رد. من تا زماني 
كه خواس��ته ها و ترس هايم را زي��ر نظر نگيرم 
نمي توانم متوجه ماهيت واقعي آنها شوم. مثًا 
فرض كنيد شما صبح از خواب بيدار مي شويد 

و اولين فكري كه به ذهنتان مي رسد اين است 
كه باز مي خواه��م بروم ب��ه آن اداره لعنتي، يا 
اولين فكري كه به ذهنتان مي رس��د اين است 
كه چرا دي��روز فاني آن حرف را ب��ه من زد و 
نظاير آن. شما فكر مي كنيد در طول روز از اين 
فكرها چندين نمونه به ذهنتان خطور مي كند. 
اگر صادق باشيم احتمااً هزاران مورد را رصد 
خواهيم كرد، زنجيره اي كه اواً طواني است 
و درثاني مثل بند نافي ك��ه دور گردن جنين 
پيچيده ش��ده دور ذهن ما پيچيده شده است 
و خفه مان مي كند، اما درواق��ع اين زنجيره را 
با وجود طواني و پيچيده بودنش مي توان در 
چند الگوي تكرارشونده خاصه كرد؛ يعني اگر 
من در طول روز خودم را زير نظر بگيرم مي بينم 
كه مثًا يك چهارم يا يك سوم فكرهاي داخل 
سر من از الگوي تكرارش��ونده قضاوت مي آيد. 
متوجه مي شوم كه من در طول روز بارها و بارها 
در حال قضاوت هستم. مثًا من اول صبح يك 
سرباز را مي بينم كه در ميدان محله ما ايستاده 
و طلب كمك مي كند. ب��دون اينكه به او توجه 
كنم و كمكي به او كرده باشم سريع او را قضاوت 
مي كنم. فكر مي كنم سرباز نيست، بلكه لباس 
س��ربازي پوش��يده كه باورپذير باشد و ملت را 
فريب بدهد و اين فكر پيوند مي خورد به اينكه 
اگر من بمي��رم هم حاضر نيس��تم چنين كنم 
و از لباس س��ربازي براي گدايي و فريب مردم 
استفاده كنم. توجه كنيد اين فكر دوم روي فكر 
اول ايستاده است و از آن تغذيه مي كند، آن هم 
در شرايطي كه شما فكر اول خود را يك واقعيت 
محتوم پنداشته ايد و فكر دوم را بر فرض واقعي 
بودن فكر اول برافراشته ايد. در ادامه فكر سوم 
هم مي آيد: چرا جوان هاي ح��اا اينقدر تنبل 
ش��ده اند و حال كار كردن ندارند؟ اصًا از كجا 
معلوم آن كس��ي كه لباس س��ربازي پوشيده 
معتاد نباشد؟ مي بينيد؟ به همين راحتي من 
دچار اين توهم مي شوم كه درباره يك واقعيت 
حرف مي زنم، در حالي كه همه اين سلس��له و 
زنجيره اي كه تشكيل شده با يك فكر آغاز شده 
اس��ت، اما اگر من حلقه هاي اين زنجيره را زير 
نظر نگيرم متوجه نمي ش��وم كه با اينكه 500 
فكر در سر من رفت و آمد كرده و از اين حلقه به 
آن حلقه پريده ام، اما در حقيقت يك فكر بيشتر 
نبوده است و آن هم قضاوتي بوده كه درباره يك 

فرد در اول صبح انجام داده ام. 
   حضور مشاهده گر، ش�رط رسيدن به 

الگوهاي فكري
شما توجه كنيد كه منشأ بس��ياري از افكار ما 
در چند الگوي مش��خص و تكرارشونده است: 
من قضاوت مي كنم، من مقايسه مي كنم، من 
منفي بافي مي كنم و... به يك معناي وس��يع تر 
من در تماس ب��ا آن چيزي كه واقعاً هس��ت و 
وجود دارد نيستم، بلكه با يك ذهنيت دارم به 
آنچه در بيرون مي گذرد ن��گاه مي كنم و دچار 
اين وهم مي ش��وم كه من در ارتباط با واقعيت 
هستم، اما ش��ما زماني متوجه خواهيد شد كه 
در واقعيت حضور نداش��ته ايد و در حقيقت در 
تماس با ذهنيت خود قرار داشته ايد كه بتوانيد 
الگوهاي تكرارشونده ذهنتان را به عينه ببينيد، 
اما شما نمي توانيد به اين الگوها پي ببريد، مگر 
اينكه در هر فكري كه در سرتان وجود دارد يك 
حضور مشاهده گر هم داش��ته باشيد و ببينيد 
كه اكنون چه فكري در سر شما مي جوشد، آن 
وقت مي توانيد افكار خود را دسته بندي كنيد و 

به الگوهاي مشخصي در اين باره برسيد.

چطور مي توانيم الگوهاي فكري مان را رصد كنيم؟
جدال با دشمن درون

سبك مراقبت

منشأ بسياري از افكار ما در چند 
الگوي مش�خص و تكرارش�ونده 
اس�ت: من قض�اوت مي كنم، من 
مقايس�ه مي كنم، من منفي بافي 
مي كنم و... به يك معناي وسيع تر 
من در تماس با آن چيزي كه واقعًا 
هست و وجود دارد نيستم، بلكه 
با يك ذهني�ت دارم ب�ه آنچه در 
بي�رون مي گ�ذرد ن�گاه مي كنم

ريش�ه همه نبخش�يدن هاي م�ا به اين 
تضاد دروني برمي گردد كه ما اول فرض 
مي كنيم كه با يك فرد آگاه طرف بوده ايم 
و بع�د ش�روع مي كنيم به محاكم�ه او و 
اين محاكمه معلوم اس�ت كه پرونده اش 
هيچ وقت بسته نخواهد ش�د چون اين 
پرون�ده، پرونده تضادهاس�ت و پرونده 
تضاد ب�راي هميش�ه ب�از خواه�د بود

سبك نگرش

جعبه سياه توقف در گذشته و مچاله شدن در مشت غم ها و افسردگي ها را باز كنيد

عبوركنازگذشتهدردناكوغمانگيزت

سؤال را يك بار ديگر مطرح مي كنيم: چرا من، 
خود و ديگران را نمي توانم ببخشم كه اين همه 
گذشته دردناك و پر از حسرت و كاش و غم 
براي خود نتراشم؟ دكتر محمدجعفر مصفا، 
مولوي شناس در كتاب »رابطه« يك استعاره 
دقيق و زيبايي در اين باره مطرح مي كند كه مي تواند كليد 
حل اين موضوع باشد. او در اين كتاب -نقل به مضمون- 
مي گويد فرض كنيد كيتي در داخل يك عروسك وجود 
دارد كه وقتي لمسش مي كني به شما فحش مي دهد. مثًا 
مي گويد: آشغال عوضي بي شعور! در مهماني اين عروسك 
بساط خنده شده است. هر كسي فشارش مي دهد عروسك 
مي گويد آشغال عوضي بي ش��عور! همه هم مي خندند و 
بساط تفريح مي شود. سؤال اين است كه چرا اين توهين 
آشكار و اين كلمات به كسي برنمي خورد؟ چرا كسي سرخ 
و سفيد نمي شود؟ چرا فشار خون كسي باا نمي رود؟ چرا 
همه با اين قضيه راحت برخورد مي كنند و نه تنها راحت 
برخورد مي كنند بلكه بساط خنده و تفريح هم شده است؟ 
براي اينكه همه پيش خودشان مي گويند عروسك است 
ديگر، منظوري كه ندارد، پدركشتگي اي كه با من ندارد، 
آگاه كه نيس��ت چه چيزي مي گويد. طوط��ي وار صدايي 
ضبط شده است و به محض اينكه پوست عروسك را لمس 
مي كني به صورت خودكار شروع مي كند به فحش دادن. 
حاا يك لحظه به اين فكر كنيد كه در خيابان كسي كه به 
تو مي گويد آشغال عوضي بي شعور -مثاً حواست نبوده و 
ماشينت خورده به آينه ماشين طرف- آيا آن آشغال عوضي 
بي شعور همان صداي ضبط ش��ده آن عروسك نيست؟ 
ممكن است كه شما بگوييد نه! آن عروسك است و اين آدم؛ 
اما پرسش اين است كه اگر آن فرد آگاه بود چنين حرفي 
به شما مي زد؟ پس چه فرقي اس��ت ميان يك عروسك 

كه از سر ناآگاهي فحش مي دهد با كسي كه آگاهي در او 
وجود ندارد. باز سؤال را مطرح مي كنيم: آيا عروسك آگاه 
است؟ پاسخ منفي است. عروسك آگاه نيست و آن فحش 
و كلمات كه از دهان او خارج مي شود آگاهانه نيست. سؤال 
را ادامه بدهيم: آيا آن مرد آگاه است؟ پاسخ منفي است. اگر 
آن مرد آگاه بود، به جاي اينكه به شما اين فحش ها يا بدتر 
از آنها را بگويد، به شكل منطقي تر برخورد مي كرد. پس او 
آگاه نيست. پس چرا وقتي اين كلمات از زبان آن فرد ناآگاه 
بيرون مي آيد شما به هم مي ريزيد؟ در حالي كه وقتي از 
زبان عروسك طرح مي شود به هم نمي ريزيد؟ اگر آگاهي را 
از پشت لفظ بيرون بكشيم و برداريم، آيا جز همان صداي 
ضبط شده و شرطي شده چيزي باقي مي ماند؟ آيا جز اين 
است كه ذهن آن مرد كه به شما فحش مي دهد يك ذهن 

شرطي شده و عادت كرده اس��ت و او نه از سر آگاهي كه از 
سر عادت و شرطي شدگي آن حرف ها را بر زبان مي آورد و 
جز اين است كه عروسك هم از سر شرطي شدگي-دكمه 
را فشار بده تا من به تو فحش دهم- عملكرد مشابهي دارد؟ 
در واقع آن مرد فرقي با يك عروسك ندارد، همچنان كه 
عروس��ك يك ابزار و آلتي بيش نيست، آن مرد هم كه در 
خيابان به شما فحش مي دهد ابزار و آلتي در دست عادت ها 
و شرطي شدگي هاي خودش است. پس چه ضرورتي دارد 
كه من از يك فرد ناآگاه و شرطي شده برنجم؟ چه فرقي بين 
يك ديوانه كه عقل خود را از دست داده با يك فرد عصباني 
وجود دارد؟ او هم در آن لحظه عقل خود را از دس��ت داده 
است و نمي داند كه چه مي گويد بنابراين همانطور كه من از 

يك ديوانه نمي رنجم چرا بايد از يك فرد ناآگاه برنجم؟ 

علت اينكه بس�ياري از م�ا در پروژه مان براي تغيير با شكس�ت مواجه مي ش�ويم و 
نمي توانيم تغييري در عادت ها، رفتارها و ذهنيت هاي خ�ود پديد بياوريم به اين جا 
برمي گردد كه ما كمتر خود را به صورت يك جريان متصل مي بينيم. به عبارت ديگر 
ما مثل يك پازل بزرگ هستيم كه هر روز يك تكه از اين پازل را به دست مي گيريم، 
بنابراين به تصويري واقعي از آنچه هستيم نمي رسيم. مثًا من يك روز تكه اي پازل 
را به دست مي گيرم: »من عصباني هستم.« دو هفته ديگر يك تكه ديگر را به دستم 
مي گيرم: »من بسيار زود نسبت به رخدادهاي بيرون تحريك پذيري نشان مي دهم.« 
اما چون اين دو تكه از پ�ازل را كنار هم قرار ن�داده ام، نمي توانم بي�ن آن تكه يعني 
»عصبانيت« و قطعه ديگر يعني »تحريك پذيري از بيرون« ربط برقرار كنم. يا مثًا من 
يك روز متوجه مي شوم كه ريشه دردهاي من به خاطر خواسته هاي ذهني من است، 
اما دقت نمي كنم كه ببينم چرا من در سيطره خواسته هايم هستم، يا اين خواسته ها 
دقيقاً كجا ساخته مي شود. يا مثًا يك روز تكه اي از پازل را دست مي گيرم كه مربوط 
به ترس هاي من است، اما نمي توانم به تصوير درستي از ترس هايم برسم، يعني مثًا 
ببينم كه امروز من از فان واقعه و رخداد ترسيدم، فردا از چيزي ديگر، پس فردا باز 
ترس در يك محدوده ديگر سراغ من آمد، اما نمي توانم اين تصويرها را يك كاسه كنم 

و ببينم آن تصوير كلي كه ترس هاي مرا مي سازد چيست. 

اگ�ر دق�ت كني�د مي بينيد ريش�ه همه 
فكره�اي آزاردهن�ده ب�ه گذش�ته م�ا 
برمي گ�ردد. درون م�ن مث�ل دادگاهي 
است كه هر لحظه تشكيل مي شود. يك 
قاضي حي و حاضر و ش�بانه روزي هم كه 
به اس�تخدام من درآمده اس�ت، يا بهتر 
است بگويم من به استخدام او درآمده ام 
و اين قاضي ش�بانه روزي هر لحظه آماده 
است كه مرا متهم و بافاصله محكوم كند

چراوقتييكعروسكبهتوناسزاميگويدنميرنجي؟

اگرآدمهاعميقاًآگاهبودندآيابهتوآسيبميزدند؟

اين يك س��ؤال بنيادين و مهم اس��ت كه از 
خودمان بپرسيم اساس��اً ما چرا در گذشته 
متوقف هستيم؟ چرا درون من دادگاه شده 
است و هر لحظه حكم محكوميت خودم يا 
ديگران را مي خواهم در آن صادر كنم؟ چرا 
درون من ش��بيه راهروهاي دادگاه ها و كانتري ها 

شده است؟
ممكن اس��ت بگوييد گذش��ته دس��ت از س��ر من 
برنمي دارد، چ��ون نمي توانم خودم ي��ا ديگران را 
ببخش��م؛ مثًا به خاطر اينكه نتوانسته ام شغل نان 
و آب داري براي خودم و خان��واده ام تدارك ببينم 
نمي توانم خودم را ببخشم. يا به خاطر اينكه ازدواج 
موفقي نداشتم و با وجود هشدار خانواده و اطرافيان 
با پس��ر يا دختري ازدواج كردم كه شايسته ازدواج 
با من نبود نمي توانم خودم را ببخش��م، يا فاني را 
نمي توانم ببخش��م، چون به من خيان��ت كرد و از 
اعتماد من سوء اس��تفاده كرد. نمي توانم برادرم يا 
ناظم مدرسه را به خاطر كتك هايي كه به من مي زد 
ببخشم. نمي توانم رئيس��م را ببخشم چون حق و 
حقوق مرا آنطور كه بايد نداد. ش��ما مي توانيد اين 
فهرست را همينطور ادامه بدهيد. اما باز اين سؤال 
باقي خواهد ماند كه بسيار خب! پذيرفتيم كه ريشه 
اين همه غم و درد و حسرت در گذشته است، از آن 
سو هم پذيرفتيم كه ريشه توقف من در گذشته به 
خاطر اين است كه من نتوانسته ام خودم يا ديگران 
را ببخشم. باز اين سؤال مهم باقي مي ماند كه چرا 
من نمي توانم خودم يا ديگران را ببخش��م. به نظر 
مي رسد كه اين سؤال جعبه س��ياه كل داستان ما 
باشد و اگر ما بتوانيم اين جعبه سياه را باز كنيم از 
توقف در گذش��ته و در نتيجه اين همه دردتراشي 

براي خودمان رها شويم. 

چرادرگذشتهمتوقف
هستيمونميتوانيم

ببخشيم؟



جمهوری اسامی فقط چند سال است که در محاصره 
اقتصادی قرار دارد، در حالی که ما تقریباً از اول انقاب و 
به طور مشخص از بعد از ماجرای گروگان گیری گرفتار 
محاصره اقتصادی ش��دیم تا به امروز. با وجود محاصره 
اقتصادی چهل س��اله و جنگ تحمیلی هش��ت ساله 
سازندگی بی نظریری در کشور شده که در هیچ دوره از 

تاریخ ایران سابقه نداشته است. 
درآمدی ك�ه از تولید نفت بدس�ت می آمد، 

صرف چه مسایلی   می شد؟
عمده درآمد ایران خرج خرید اس��لحه از امریکا   می شد. 
یعنی ما بخش عم��ده ای از نفتمان را ب��ه جهان غرب، 
مخصوصاً امریکا و شرکت های امریکائی می فروختیم و 
داری را که می گرفتیم دوباره به امریکا می دادیم و اسلحه 
می خریدیم. کسی که اهل اقتصاد است می داند که این چه 
جور معامله ای است. بخشی را هم برای خرید موادغذائی و 
سایر کااهای مصرفی می دادیم و عماَ چیزی برای توسعه 
باقی نمی ماند. در زمان پهلوی دوم ما30 میلیون جمعیت 
داش��تیم و از نظر موادغذای��ی حدود80درصد به خارج 
وابسته بودیم. مثا در آن دوره قسمت اعظم گندم مصرفی 
ایران از خارج وارد   می شد در حالی که چندین سال است با 
جمعیت نزدیک به70 میلیون از نظر تولید گندم خودکفا 
ش��ده ایم. در س��ال هائی هم که ناچاریم از خارج گندم 
بخریم، در مقایسه با تولید ملی مان بسیار میزان ناچیزی 
است. ضمناً از یاد نبریم که این کار  ها در فاصله ای انجام 
شده اند که کشور ما40 سال اس��ت که در تحریم به سر 
می برد و دچار مشکات جهانی و اقتصادی بوده است. یکی 
از شاخص های توسعه، امید به زندگی است. در سال57، 
یعنی آخرین سال سلطنت پهلوی، امید به زندگی برای 
مردان ایران زیر60 س��ال )حدود 54 سال( بوده و امروز 
امید به زندگی در ایران برای مردان باای70 )حدود 76 
سال( است. برنامه های شاه به قدری غلط بود که کارگزاران 
نظام شاهنشاهی هم از آنها انتقاد می کردند. صحبت های 
عبدالمجید مجیدی )رئیس س��ازمان برنامه و بودجه(، 
صفی اصفیا) رئیس س��ازمان برنامه  و  بودجه(، هوشنگ 
نهاوندی) وزیر علوم(، امیرعباس هویدا)نخس��ت وزیر( 
و خیلی های دیگر را ک��ه بخوانید، می بینید که چقدر به 

سیاست های محمدرضا انتقاد می کردند. 
گوی�ا وام  های�ی را هم ب�ه دولت ه�ای غربی 

می داده اند؟
بل��ه، در آن دوران به انگلس��تان ی��ک وام کان دادند. 
همین طور به انورس��ادات. وام دادن از جیب یک ملت 
فقیر و بدبخت توسعه نیافته و گرسنه به کشوری مثل 
انگلستان، چیزی جز مزدوری است؟ سلطنت طلب   ها 

می پرسند که شاه چرا س��قوط کرد؟ به همین دایل. 
همان موق��ع هم مردم ای��ران می گفتند ت��و چرا چند 
میلیارد به انگلس��تان وام می ده��ی، در حالی که وضع 

کشور خودمان این جور است؟ 
با توجه به اینكه شما سیاست حقوق بشری 
كارتر را عامل سقوط رژیم پهلوی نمی دانید، 
بفرمایی�د زمینه ه�ای داخلی س�قوط رژیم 

پهلوی كدامند؟
به نظر م��ن مهم  ترین عامل داخلی س��قوط ش��اه، نه 
وابس��تگی او به خارج بود، نه غلط بودن سیاس��ت های 
اقتصادی و نه حتی اختناق و فشار. این  ها دایل بعدی 
بودند. عامل اصلی س��قوط رژیم پهلوی عامل فرهنگی 
بود. تضاد فرهنگ حاکم یا فرهنگی که رژیم شاهنشاهی 
تبلیغ می کرد با فرهنگ مل��ی و دینی و هویت تاریخی 
ملی ایران فوق العاده زیاد بود و همین عامل، مردم ایران 
را روز به روز از شاه و رژیم شاهنشاهی دورتر و دورتر  کرد. 
 گیریم که این فرضیه غلط را بپذیریم که وضع اقتصادی 
مردم ایران خوب بوده اس��ت. سئوال این است که پس 
چرا علیه رژیم شاه قیام کردند؟ مهم  ترین دلیلش همین 
مسئله ای است که به آن اش��اره کردم. مردم می دیدند 
نظامی س��رکار اس��ت که گوئی با هویت ملی ایرانی   ها 
س��رجنگ دارد. اصًا در انقاب ای��ران زمینه داخلی، 
زمینه خارجی را س��اخت و نه برعک��س. زمینه داخلی 
باعث شده بود که خارجی   ها نتوانند آن وضع را تحمل 
کنند. در یک نقطه مهم جهان، کشوری را که با 2500 
کیلومتر مرز با اتحادجماهیرشوروی، انقابی شده بود را 
که نمی شود نادیده گرفت. شش ماه بود که همه کار  ها 
در ایران خوابیده بود. عاوه بر اینکه چند ماه بود که نفتی 
صادر نشده بود آن هم در آن برهه که جهان به نفت ایران 
وابسته بود. اان وابس��تگی جهان به نفت ایران خیلی 
کمتر از آن موقع است. به هر حال این وضعیت برای غرب 
غیرقابل تحمل بود و باید می نشستند و درباره این قضیه 

فکری می کردند که کردند. منظورم گوادلوپ است. 
بدنیست به نمونه   هایی از تضاد فرهنگی رژیم 

پهلوی اشاره بفرمایید؟
حتما قضیه جش��ن هنر شیراز را ش��نیده اید. در جشن 
هنرش��یراز ماجرائی اتفاقی افتاد که سفیر انگلستان به 
شاهنشاه گفت که اگر چنین نمایشنامه ای در لندن هم 
اجرا   می شد، انقاب   می شد. در آن روز  ها هنوز بحثی هم 
از انقاب در بین نبود، ولی شما ببینید که مردم متدین را 
در ماه رمضان چقدر خشمگین کردند که حتی سفیران 
امریکا و انگلیس هم به ای��ن نمایش انتقاد  کردند. برای 
انگلیسی   ها و امریکایی   ها که این چیز  ها مسئله ای نبود، 

ولی ببینید قضیه چقدر حاد بود که این  ها هم اعتراض 
می کردند. گوئی محمدرضا پهلوی آمده بود کارهائی را 
انجام بدهد که مردم ایران را از دست خودش خشمگین 
کند و مورد نف��رت مردم ایران قرار بگی��رد. من چه آن 
موقع که جوان بودم و به کارهای ش��اه نگاه می کردم و 
چه حاا که به عنوان م��ورخ، آن دوره را مرور می کنم، 
همیشه این شعر فردوس��ی یادم می آید که، « چو تیره 
ش��ود مرد را روزگار/ همه آن کند که اش نیاید به کار«. 
شاه هر کاری می کرد به ضرر خودش بود و تیشه به ریشه 

خودش می زد. 
اشاره كردید كه مهم  ترین عامل سقوط رژیم 
شاه عنصر فرهنگی بود. می دانیم برنامه های 
فرهنگ�ی ای�ران را از زمان رضاش�اه به بعد 
خارجی   ها طراح�ی می كردن�د، بنابراین آیا 
نمی شود علت سقوط رژیم پهلوی را دست كم 

تا حدودی به خارجی   ها نسبت داد؟
رضاشاه و محمدرضا شاه انگار مأموریت داشتند که با دین 
اسام مبارزه کنند. آنها به رغم شعارهای ملی گرایانه ای 
که می دادند، حتی با هویت ملی هم سر ستیز داشتند و 
هر دو کلنگ برداشته بودند و تیشه به ریشه هویت ملی 

ایران می زدند. 
از جمله برنامه هایشان هم تغییر سبک زندگی 

مردم بود. 
برخاف س��نت هایی ملی و اس��امی ایران، شیوه های 
زندگی امریکایی مثل آزادی رابطه پسر و دختر تبلیغ   
می شد و رادیو و تلویزیون و رسانه   ها وظیفه این تبلیغ را 
به عهده داشتند. یکی از نمودهای برجسته استقال یک 
کشور استقال فرهنگی است. آیا محمدرضا شاه پهلوی 
در برابر خارجی   ها شخصیت فرهنگی مستقلی داشت؟ به 
خاطر دارم پادشاه مالزی به لندن رفته بود و مهمان ملکه 
الیزابت بود. روزنامه  ها عکسی از پادشاه مالزی و همسر 
و دخترش در کاخ سلطنتی انگلستان انداخته بودند. آن 
عکس را پیدا کنید و ببینید که همس��ر و دختر پادشاه 
یک کشور وابس��ته به بلوک غرب  � مالزی در آن روز  ها 
مثل حاا نبود  � با حجاب کامل در کاخ سلطنتی انگلیس 
نشسته اند. در همان زمان محمدرضا پهلوی و ملکه اش 
فرح پهلوی و دخترهایش هم در کاخ باکینگهام با ملکه 
ماقات داش��تند. س��ر و وضع این  ها را هم در عکس  ها 
ببینید. خاندان پهلوی و به تبع آنه��ا دولتمردان رژیم 

پهلوی اساساً شخصیت مستقل فرهنگی نداشتند. 
ب�ه مذه�ب اش�اره كردید. ع�اوه ب�ر خود 
محمدرض�ا پهلوی ك�ه به مذهب�ی بودنش 
پافش�اری داش�ت، س�لطنت طلب   ها ه�م 

رضا پهلوی بچه عیاش�ی ب�ود كه پول 
كان بادآورده ای به دستش رسیده بود 
و در محیط آزاد و مرفه امریكا بهترین 
زندگی را داش�ت و دلیلی نمی دید كه 
پادشاه بش�ود و دنبال دردسر بگردد. 
ول�ی آن ق�در دورش جم�ع ش�دند و 
بادش كردند تا بااخ�ره از دوره جوانی 
و خوش�گذرانی ك�ه گذر ك�رد، تحت 
تأثیر یک ع�ده چاپلوس ك�ه ابد او را 
اعلیحضرت خط�اب كردن�د، باورش 
ش�د كه می تواند در ایران مؤثر باش�د
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 فراز و فرودهای سقوط یک رژیم دست نشانده 
در گفت وشنود »جوان«  با علی اكبر رنجبركرمانی

 تاریخ برای سلطنت طلبان 
امیدی را رقم نمی زند

می گویند اتفاقًا چون او یک فرد مذهبی 
بود به تسریع سقوط خود كمک كرد. 

کلمه مذهبی معنای مبهم��ی دارد. مذهبی به چه 
کسی می گویند؟ به نظر بنده مذهبی کسی است که 
مقید به اوامر و نواهی شرعی باشد. صرف لقلقه زبان 
که کس��ی بگوید من به خدا ایمان دارم و به عنوان 
تش��ریفات، گاهی در صحبت هایش اسمی از ائمه 
ببرد یا به صورت تشریفاتی در روز اعیاد قربان و فطر 
و غدیر آئین سام برگزار کند، این که مذهبی بودن 
نیست. رفتارهای شخصی محمدرضا پهلوی را در 
خاطرات اسداه علم، وزیردربار و یارغار شاه بخوانید. 
همین ط��ور از بعضی از گزارش��های دیپلمات   ها و 
مش��اهدات فراوان افراد کامًا بر می آید که او اصواً 
از نظر اخاقی فرد فوق العاده فاس��د و پلیدی بوده 
است. فقط یک مثال س��اده می زنم که پادشاه یک 
کشور اسامی، همزمان با زنان متعدد، حتی زنان 
شوهردار رابطه داشته است. یک دیپلمات امریکائی 
این موضوع را به خارج گزارش کرده است. اسداه 
علم هم شرح عیاشی هایشان را نوشته است. این که از 
نظر اخاق. از نظر شرب مسکرات هم که عکس های 
متعددی از او هست. پادشاهان سعودی اگر هم از این 
کار  ها بکنند، دست کم عکسش را در روزنامه   ها چاپ 
و احساسات دینی مردم کشور خودشان را جریحه دار 
نمی کنند، ولی برای شاه و خانواده اش اصاً مهم نبود 

و کتمان نمی کردند. 
 مقصودشان این اس�ت كه او چون رأفت 
داش�ت مردمی كه تظاه�رات می كردند 

را نكشت. 
آیا در15 خرداد42 یا 17 شهریور مردم را نکشت؟ آیا 
در آن دوران اعدام های متعدد نداشتیم؟ شاهنشاه 
آریامهر موقعی از ایران رفت که به او ثابت ش��د که 
با کشتن چیزی درست نمی شود. اصًا نوع انقاب و 
رهبری آن به گونه ای بود که در این اواخر حتی نیازی 
به درگیری رو در رو هم نبود. تصور کشوری را بکنید 
که تمام بانک هایش نه برای یک روز و دو روز که ماه   ها 
تعطیل  بودند. تمام مدرسه   ها و دانشگاه   ها هم همین 
طور. در چنین ش��رایطی اصًا ازم نیست مردم به 
خیابان بیایند و تظاهرات کنند و ش��عار بدهند. در 
خانه هایش��ان هم که می نشس��تند و کاری هم که 
نمی کردند، رژیم سقوط می کرد. اعتصاب حتی به 
نهادهای امنیتی و نظامی و پلیسی شاه هم کشیده 
بود و این اواخر سربازان که از پادگان   ها فرار می کردند 
هیچ، بسیاری از افسران و درجه داران هم سرکارشان 
حاضر نمی شدند و رژیم عمًا از بین رفته بود. رژیم 
با این وضعیت می خواست چه کار کند و چه کسی را 
بکشد؟ موقعی که به شاه ثابت شد که دیگر با کشتن 

چیزی درست نمی شود، گذاشت از مملکت رفت. 
سلطنت طلبان تشكیل كنفرانس گوادلوپ 
و آمدن هایزر به ای�ران را از جمله عوامل 
سقوط رژیم پهلوی می دانند. شما چقدر 

با این نظر موافق هستید؟
در روزهای اوج گیری انقاب، شاه دیگر نمی توانست 
در برابر رهبری انقاب و مردم به پا خاسته ایران تاب 
بیاورد. لذا وقتی به سران کشورهای غرب ثابت شد 
که دیگر نگه داشتن این شاه امکانپذیر نیست و هر 
قدر که او را نگه دارند، ممکن است به ضرر خودشان 
تمام شود و شوروی برای ورود به ایران مستمسک 
پیدا می کند و ایران ممکن است به دامن بلوک  شرق 
بیفتد، در گوادلوپ جلسه تشکیل دادند و به شاه که 
مزدور خودش��ان بود گفتند از کشورت برو بیرون، 
چون ما دیگ��ر نمی توانیم تو را نگ��ه داریم. اما یک 
 Robert( پادشاه مستقل چرا باید به حرف  هایزر
Hyser( و امثالهم گوش بدهد و از ایران برود؟این 

پادشاه قدرتمند مذهبی مستقل چرا باید به توصیه 
هایزر در به در دنبال کس��ی بگردد ک��ه زودتر او را 
نخس��ت وزیر کند و بعد هم از ایران ف��رار کند؟ اگر 
ش��اه آدم مس��تقلی بود توی گوش هایزر می زد و 
می پرسید تو چه کاره هس��تی که به من می گوئی 
برو؟ من پادش��اه این کشور هس��تم. بدیهی است 
که شاه مستقل نبود. از طرفی اگر خاطرات هایزر، 
سولیوان و نقل قول های افسران ایران در آن زمان، 
مخصوصاً فرماندهان نیروی هوایی را که بیش��تر با 
هایزر در تماس بوده اند بخوانید، بس��یار متأس��ف 
خواهید ش��د، چون اوضاع آن روزهای ش��اه بسیار 
رقت بار و وابس��تگی و عجز او در برابر امریکا کامًا 
معلوم است. در واقع عملکرد امریکایی ها را باید در 
سه مرحله خاصه کرد:نخست احساس ناتوانی در 
برابر فشار مردم انقابی و مصالحه ناپذیر،مرحله بعد 
تاش برای آلترناتیو سازی و درنوبت آخرتسلیم در 
برابر خواست ملت و نهایتاً رضایت دادن به رفتن شاه. 
به این مراحل باید دقیقا دقت شود تا در نتیجه گیری، 

دچار اشکال و اشتباه نشویم. 
عده ای از س�لطنت طلبان با انكار ضعف 
محمدرضا در برابر غرب، معتقدند چون 
امری�كا با س�ران جدید حكوم�ت ایران 
به توافق رس�یده بود، تصمی�م به حذف 

پهلوی گرفت. 
آیا سندی هم دارند که به توافق رسیده بودند؟ همه 
اسنادی که از سفارت امریکا به دست آمده منتشر 

شده است. مذاکرات دیپلمات   ها و مأموران سیاسی 
امریکا در تهران ب��ا به اصطاح ع��ده ای از رهبران 
اپوزیسیون موجود است. آیا س��ندی برای مذاکره 
با یک عنصر کلیدی انقاب و به تفاهم رس��یدن با 
او دارند؟ اگر دارند این سند را رو کنند. آدم همین 
طوری که نمی تواند حرف بزن��د و بگوید این  ها به 
تفاهم رسیدند. از آذر ماه57 که مشخص شده بود که 
شاه ماندگار نیست، امریکا ئی   ها برای کسب اطاعات 
و آگاهی از اوضاع، با بعضی از چهره های اپوزیسیون 
ایران تماس داشتند. آنها خودشان هم نوشته اند که 
فانی آمد و این حرف   ها زده ش��دند. اگر هم نگفته 
باشند، در اسناد منتشر شده است. با چه کسانی؟ با 
کسانی که نوعاً طرفدار سیاست امریکا بودند و اگر هم 
وابسته نبودند، حداقل برای امریکا قابل  قبول بودند. 
از جمله جریان های ملی و ملی مذهبی ها. همان  ها 

هم می گفتند دیگر نمی شود شاه را نگه داشت. 
وضعی�ت روحی ای�ن آدم تا چ�ه حد در 

سقوط وی موثر بوده است؟
محمدرضا آدم بس��یار ترس��وئی بود. نمونه اش25 
مرداد32 اس��ت که کودتای شاهنشاهی شکست 
خورد و مصدق فرمان برکناری خودش را نپذیرفت و 
شاه با عجله و با سر و وضعی نامرتب زنش را برداشت 
و از ایران فرار کرد. وقتی هواپیمای این  ها در فرودگاه 
بغداد به زمین نشست، یک لباس درست و حسابی 
به تن شاه و ملکه ایران نبود. شاه بسیار آدم بزدل و 
ترسوئی بود. حتی در قضیه15 خرداد42 هم علم و 
بعد  ها فردوس��ت، قضیه ترس و بزدلی او را گزارش 
کرده و نوشته اند که آدم قوی ااراده ای نبود. در این 
اواخر قدرت تصمیم گیری را هم از دست داده بود، 
چون مرض اعاجی گرفته بود که کسی جز خودش 

هم از آن خبر نداشت. 
از چه روی پس از چهل س�ال ب�ار دیگر 
س�رویس های اطاعات�ی و جاسوس�ی 
انگلیس، امری�كا و اس�رائیل تصمیم به 

احیاء جریان سلطنت طلب گرفته اند؟
از اوایل قرن بیستم تا پایان این قرن، یعنی از1910 
ت��ا2000، در کل این صد س��ال، تع��داد زیادی از 
رژیم های سلطنتی در گوش��ه و کنار جهان سقوط 
کردند. در آسیا چین، ائوس، کامبوج، افغانستان، 
در اروپا امپراتوری های روس��یه، عثمانی، اتریش � 
مجارس��تان، آلم��ان، ایتالیا، یونان، یوگس��اوی، 
بلغارستان، آلبانی، در آفریقا اتیوپی، در خاورمیانه 
عربی، یمن و مصر و آخرین نظام شاهنش��اهی ای 
که در قرن بیستم سقوط کرد نظام ایران به عنوان 
قدیمی   ترین نظام شاهنشاهی جهان بود. این همه 
نظام س��لطنتی از اول تا آخر قرن بیس��تم سقوط 
کردند، ولی هرگز اتفاق نیفتاد که این س��لطنت   ها 
دوباره اعاده بش��وند. در ایران هم تاریخ هرگز اعاده 
یک خاندان را نش��ان نداده است. خاندان صفوی با 
آن همه قدرت و عظمت و نفوذش که حتی ش��ایع 
شده بود که این س��لطنت به دولت امام زمان)عج( 
متصل خواهد شد، رفت. بعد هم که قاجار آمد و رفت. 
بنابراین در ایران هیچ خاندانی اعاده نشده. در جهان 
هم رژیم ساطنتی ای اعاده نش��ده است. بنابراین 
تاریخ برای س��لطنت طلبان امیدی را رقم نمی زند. 
از نظر شرایط اجتماعی و سیاسی هم باید زمینه ای 
وجود داشته باشد و سلطنت باید مقبولیتی داشته 
باش��د. آیا مردم ایران در حال حاضر در تدارک یک 
رژیم سلطنتی هستند و می خواهند ولیعهد سابق 
را بیاورند و پادش��اه کنند؟ چنین چیزی را هم که 

مشاهده نمی کنیم. 
بی رغبت�ی رضاپهلوی در ده�ه اول پس 
از انقاب نسبت به س�لطنت معلول چه 

عواملی بود؟
یکی از اقوام رضا پهلوی به نام احمدعلی انصاری...  

پسرخاله فرح. 
بله، آدم مذهبی و اهل نماز و اجتناب از کبائر بود و 
مدت های طوانی امین و مش��اور مالی رضا پهلوی 
بود. ببینید که از این بچه چ��ه چیزهائی را تعریف 
کرده اس��ت. البته رضا پهلوی هم هرگز جوابش را 
نداده اس��ت. رضا پهلوی بچه عیاش��ی بود که پول 
کان بادآورده ای به دستش رسیده بود و در محیط 
آزاد و مرفه امریکا بهترین زندگی را داشت و دلیلی 
نمی دید که پادشاه بشود و دنبال دردسر بگردد. ولی 
آن قدر دورش جمع شدند و بادش کردند تا بااخره 
از دوره جوانی و خوشگذرانی که گذر کرد، تحت تأثیر 
یک عده چاپلوس که ابد او را اعلیحضرت خطاب 
کردند، باورش شد که می تواند در ایران مؤثر باشد. 
این اولین و بهترین حالت قضیه اس��ت. حالت دوم 
این است که آنجا امریکاس��ت و CIA فعال است و 
همه آدم هائی را که که احتمال دارد روزی به دردش 
بخورند به کار می گیرد. منظورم از به دردبخور بودن 
این نیست که مثًا امید دارد که رضا پهلوی به ایران 
برگردد، بلکه از او به عنوان یک عامل جنگ  روانی و 
تبلیغاتی و اهرم فشار و امثالهم استفاده می کند. حاا 
تصورش را بکنید که CIA بتواند رضا پهلوی را آن 
قدر بزرگ کند که تبدیل به یک مسئله بشود. مگر 
چقدر می تواند از او برای اعمال فشار استفاده کند؟ 
ضمن اینکه مخالفان دیگر ایران به قدری ضعیف و 
نحیف و فاقد پایگاه ملی و مردمی شده اند که هیچ 
یک از آنها نتوانستند در طول این چهل سال خودی 
نش��ان بدهند. نه جبهه ملی، نه سازمان تروریستی 
مجاهدین ک��ه می دانید چقدر منفور م��ردم ایران 
است و CIA می داند که این س��ازمان و امثال آن 
اصًا در ایران جایگاهی ندارند. همین طور چپ   ها و 
کمونیست   ها نتوانستند در میان ملت ایران پایگاهی 
را به دست بیاورند. CIA در مقایسه با آنها تشخیص 
داده که باز وضع رضا پهلوی بهتر از آنهاست و حاا 
به عنوان اهرم فش��ار و جنگ  روانی و با این امید که 
ممکن اس��ت روزی به دردی بخ��ورد، او را به بازی 

گرفته  است. 
با تش�كر از فرصتی كه در اختی�ار ما قرار 

دادید.

  فریدخت صادقی
نزدی�ک ب�ه چهلمی�ن س�الروز انق�اب ش�كوهمند 
اس�امي، واكاوي عل�ل س�قوط محمدرضاپهل�وي را 
به هن�گام و ضرروري س�اخته اس�ت. گفت وش�نود با 
محق�ق ارجمن�د جن�اب علي اكب�ر رنجب�ر كرمان�ي 
نیز با همین رویك�رد انج�ام گرفته اس�ت. امید آنكه 
عاقه مندان به تاری�خ انقاب را مفی�د و مقبول افتد.

   
بهتر اس�ت در ابت�دا با س�ؤال اصل�ی بحثمان 
گفت وگو را آغاز كنیم. به اعتقاد شما زمینه های 
سقوط پهلوی به چند مرحله تقسیم می شود و 

چه دایلی دارد؟
همه زمینه   ها و علل سقوط شاه را به نظر من باید در داخل 
ایران جست وجو کرد. بسیاری از تحلیگران شاید آگاهانه و 
شاید هم ناآگاهانه، این موضوع را این گونه تحلیل می کنند 
که سقوط ش��اه ش��اید در نتیجه عملکرد بد او و به دایل 
داخلی نبوده و دایل خارجی هم داش��ته اس��ت، از جمله 
سیاست حقوق بش��ر کارتر را در این زمینه مثال می زنند. 
تحلیلگران قدری منصف تر هم می گویند که س��قوط شاه 
دایل داخلی هم داشته است. اما به نظر من اگر به آخرین 
نطق شاه که از رادیو و تلویزیون آن زمان پخش شد مراجعه 
کنید، خیلی راحت به زمینه   ها و علل سقوط او پی می برید. 
در آن نط��ق می گوید که م��ن قبول دارم که درگذش��ته، 
اش��تباهاتی رخ داده اند و متعهد می ش��وم که اشتباهات 
گذشته تکرار نشوند. مردم ایران! ش��ما علیه ظلم و فساد 
قیام کرده اید و من صدای انقاب ش��ما را ش��نیدم. او که 
اعتراف می کند که زمینه انقاب داخلی است. همین نطق 
شاه بهترین دلیل بر این این است که انقاب زمسنه و علل 
و اس��بابش داخلی بوده م ربوط به عملکرد شاه بوده است. 
بعد  ها البته فرافکنی می کند و در کتاب » پاسخ به تاریخ « 
ادعاهای زیادی را مطرح می س��ازد، ولی باز هم ادعاهایش 
مبهم اس��ت. و در هیچ جا مثل سلطنت طلب های امروزی 
صریحا ادعا نمی کند که او را خارجی   ها بردند، بلکه گوشه و 
کنایه می زند که مثًا سفیر انگلیس یک روز آمد و به من این 
جوری گفت. همه این  ها هم حرف های بیهوده و فرافکنی 
اس��ت. نمی خواهد قبول کند که شکس��ت خورده است و 
می خواهد به توهم توطئه دامن بزند، چون ابد به فکر آینده 
بچه هایش هم هس��ت که بااخره یک روز مثل این روز  ها 
عده ای پیدا بشوند و حرف های دروغی بزنند به این امید که 
حاا نسل اول انقاب دیگر نیست و بتوانند در نسل جوان که 

دوره نکبت بار پهلوی را ندیده اند، تأثیر بگذارند. 
در سالیان اخیر عده ای از سلطنت طلبان وانمود 
كردند ك�ه دولت های آمری�كا و انگلیس زمینه 
ساز سقوط پهلوی شده اند. درباره این انگاره چه 

دیدگاهی دارید؟
بله عده ای از سلطنت طلب   ها امروز روی این نکته پافشاری 
می کنند که شاه را امریکا و انگلیس و اسرائیل از بین بردند و 
علتش هم این بود که او در برابر آنها ایستاد و دم از استقال 
و این جور حرف   ها  زد که البته استدال بسیار خنده داری 
است. سیاست حقوق بشر کارتر از نظر من مطلقاَ نقشی در 
سقوط محمدرضا نداشت. قبل از هر چیزی اجازه بدهید از 
قول دیپلمات های امریکائی و آگاه به مسائل ایران در روزهای 
 Henry(انقاب مطلبی را بخوانم. شاید نام هنری  پرشت
Percht( یا پرکت را شنیده باشید. او از زمستان1356 تا 

سال1359،یعنی از قبل از انقاب تا دو سال بعد از پیروزی 
انقاب مس��ئول مس��تقیم میز ای��ران و متخصص   ترین و 
آگاه   ترین فرد در مورد سیاس��ت های امری��کا درباره ایران 
بود. او درباره سیاست های حقوق بشری کارتر در قبال شاه 
می گوید:»فکر می کنم وقتی کارتر انتخاب شد، نگرانی ها ی 
ش��اه هم بیش��تر ش��د. اما هرچند رئیس جمهور کارتر در 
مبارزات انتخاباتیش از حقوق بشر و ممانعت از فروش بی رویه 
تسلیحاتی صحبت کرده بود، واقعاً قصد نداشت این برنامه   ها 
را اجرا کند. در واقع او اصًا دلش نمی خواس��ت برای ایران 
مشکلی پیش بیاید. کارتر، سولیوان را که یک آدم واقع بین و 
دیپلمات کامًا حرفه ای بود، به عنوان سفیر به ایران فرستاد 
تا به ش��اه اطمینان بدهد که امریکا همچنان حامی اوست. 
پیش از آنکه سولیوان به ایران برود، کارتر در ماقاتی به او 
گفت که نمی خواهد در ارتباط با حقوق بشر، هیچ فشاری به 
شاه وارد شود. کارتر می خواست امریکا همان روابط گذشته 
را با شاه داشته باشد. « به نظر من همین چند جمله به اندازه 
یک کتاب گویاست و جواب کسانی را می دهد که معتقدند 
سیاست حقوق بش��ری کارتر باعث و بانی انقاب اسامی 

ایران بود. چنین چیزی واقعیت ندارد. 
برخی معتقدن�د دوران قبل، ب�ه خاطر فروش 
باای نفت بهتری�ن دوره ایران بوده اس�ت. در 
اینجا سؤال پیش می آید كه چرا مردم كشوری 
كه چنین وضعیت خوبی دارند، یكمرتبه دست 

به چنین انقابی می زنند؟
ما هم همین سئوال را از طرفداران نظام سلطنتی و کسانی 
که می گویند آن دوره خیلی عالی بوده می پرسیم که ایران 
چه مردم نادانی دارد که در یک دوره طائی عالی و در شرایط 
اقتصادی بسیار مطلوب علیه آن شرایط قیام می کنند. آیا 
این اصًا قابل  قبول است که مردمی در رفاه زندگی کنند 
و کشورش��ان هم رو به ترقی باش��د و ضد همان نظام قیام 
کنند. واقعیت این است که تمام برنامه های اقتصادی شاه 
به گفته همه تحلیلگران اقتصادی آگاه، حتی در درون نظام 

سلطنتی، به شکست انجامیده بود. 
چطور؟ یعنی در فروش نفت...  

آن روز  ها باا  ترین صادرات نفت را داشتیم و روزی6 میلیون 
بشکه نفت صادر می کردیم. جمعیت ایران حدودا30ً الی35 
میلیون نفر بود. البته عده ای می گویند که ما آن روز نفت را 
بشکه ای7 و نهایتا10ً دار می فروختیم و امروز70،60 دار 
می فروشیم و یادشان نمی آید که دار هم یک پول جهانی 
و دچار تورم است. در آن روز تورم جهانی به این شکل نبود. 
بنابراین در آن موقع ایران از لحاظ تولید ثروت وضع بسیار 
خوبی داش��ت، اما این ثروت کجا خرج   می ش��د؟ آیا همه 
روس��تاهای ایران که اان برق دارند، در آن زمان داشتند؟ 
جاده های روستائی این قدر توس��عه پیدا کرده بودند؟ آیا 
راه آهن تا این میزان توس��عه پیدا کرده بود؟ این همه سد 
ساخته شده بود؟ در حالی که روستا  ها امروزه با وجود همه 
مشکات و محاصره چهل ساله اقتصادی کشور،آب و برق 
و تلفن و گاز و پوش��ش اینترنتی دارند و در کش��ور چنین 
پیش��رفت   هایی حاصل ش��ده اند. بعضی   ها تصور می کنند 

در واقع عملكرد امریكایی ها را باید 
در س�ه مرحله خاصه كرد:نخست 
احساس ناتوانی در برابر فشار مردم 
انقابی و مصالحه ناپذیر،مرحله بعد 
تاش برای آلترناتیو سازی و درنوبت 
آخرتس�لیم در برابر خواس�ت ملت 
و نهایتًا رضایت دادن به رفتن ش�اه
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تولید رنگ های خوراکی ضدسرطان 
محقق�ان دانش�گاه تبری�ز ب�ا اس�تفاده از عصاره  تمش�ک 
ب�ا خاصی�ت ضدس�رطانی ب�ه فرمواس�یون تولی�د رن�گ 
خوراک�ی دس�ت یافتن�د ک�ه از آن می ت�وان ب�رای رنگ دار 
ک�ردن و غنی  س�ازی م�واد غذای�ی و دارویی اس�تفاده کرد.
دکتر رضوان شاددل، دانش آموخته مقطع دکتری علوم و صنایع 
غذایی دانشگاه تبریز، عصاره  تمشک را سرشار از ترکیبات زیست 
فعالی موسوم به »آنتوسیانین« دانست و افزود: ترکیبات آنتوسیانینی 
موج��ود در عصاره  می��وه تمش��ک دارای خواص ضدس��رطانی، 
ضدالتهابی، بهبوددهنده  قدرت بینایی، تنظیم  کنندگی قند خون، 
بهبوددهنده  سیستم دفاعی بدن و کاهش دهنده  استرس است اما 
این ترکیبات در ش��رایط محیطی، پایداری پایینی دارد و خواص 

دارویی، طعم، رنگ و ارزش غذایی خود را از دست می دهد. 
وی ادامه داد: بر این اس��اس در این طرح ب��ا بهره گیری از فناوری 
ریزپوشانی موفق شدیم ضمن برطرف کردن این عیب، ریزپوشینه  

پودری حاوی عصاره  تمشک را تولید کنیم.
شاددل با بیان این که در سال های اخیر تمایل به استفاده از ترکیبات 
رنگی طبیعی در محصوات غذایی افزایش یافته است، خاطرنشان 
کرد: از ریزپوش��ینه  تولید ش��ده در این طرح می ت��وان به  عنوان 
رنگ دانه  طبیعی به  جای رنگ دانه های مصنوعی مضر استفاده کرد. 
به عاوه مدت  زمان انبارداری این محصول نیز نسبت به عصاره  آن 
افزایش  یافته است. مجری طرح، آنتوسیانین ها را بزرگ ترین گروه 
رنگ دانه های محلول در آب در قلمرو گیاهان دانست و اظهار کرد: 
این ترکیبات مس��ئول ایجاد خصوصیات رنگ��ی برخی از گل ها و 
میوه ها هستند و می توانند به  عنوان رنگ های طبیعی در سامانه های 
غذایی و دارویی مورد اس��تفاده قرار گیرند ام��ا ناپایداری رنگی و 
طعمی این ترکیبات تحت تأثیر عوامل��ی همچون PH حال ها، 
دما، اکس��یژن و نور، اس��تفاده از آنها را با محدودیت مواجه کرده  
است. فناوری ریزپوش��انی ضمن حفاظت آنتوسیانین ها از فساد، 
موجب می شود که ترکیبات مذکور در مکان های بالقوه جذب  شده 
و استفاده از آنها بیشترین بازدهی غذایی و دارویی را در پی داشته 
باشد. شاددل به بیان نحوه  سنتز و ارزیابی امولسیون پرداخت و گفت:  
در طرح حاضر سعی شده با سنتز یک امولسیون، پایداری عصاره  
تمشک سیاه افزایش یابد، به نحوی  که بتوان از آن برای غنی سازی 
آب میوه های لیموناد و آب  پرتقال استفاده کرد. برای این منظور از 

دو نوع پلیمر زیستی ژاتین و صمغ عربی استفاده شد.
به گفته وی نتایج به  دست  آمده از آزمون ها حاکی از افزایش حدود 
24 درصدی پایداری ترکیبات آنتوسیانین پس از 60 روز نگهداری 

در دمای 37 درجه سانتی گراد است.
----------------------------------------------

ساخت نمونه های تیتانیومی هوافضا 
پژوهش�گران دانش�گاه محق�ق اردبیل�ی ب�ا هم�کاری 
پژوهش�گرانی از دانش�گاه های ک�وچ ترکی�ه و صنعت�ی 
س�هند تبریز و ب�ا به کارگی�ری روش نوین متال�ورژی موفق 
ب�ه س�اخت نمونه ه�ای آزمایش�گاهی م�واد مهندس�ی از 
جن�س تیتانی�وم و دارای خ�واص بهبودیافت�ه ش�دند.
در این کار پژوهشی، به همت مهدی شاهدی اصل و همکارانش، با 
به کارگیری این فرآیند پیشرفته که با اعمال همزمان دما و فشار روی 
ذرات پودر تیتانیوم ریخته شده، در قالب گرافیتی در مدت زمان به 
نسبت کوتاه صورت گرفت، امکان ساخت نمونه های تیتانیومی با 
چگالی نسبی باا و خواص مکانیکی مناسب در مقایسه با روش های 
س��نتی فراهم آمد. نتایج به دس��ت آمده گویای آن بود که دمای 
تفجوشی تأثیر چشمگیری بر خواص محصول داشت، به  گونه ای که 

بهترین نتیجه در دمای ۱200 درجه سانتی گراد به دست آمد.
بر اساس این گزارش، امروزه همگام با پیشرفت دانش و فناوری، نیاز 
به مواد مهندسی با خواص ویژه در کاربردهایی که تحت تنش های 
گرمایی و مکانیکی باا ق��رار دارند، افزایش یافته اس��ت. از جمله 
این ویژگی ها می توان به چگالی پایین، اس��تحکام باا، مقاومت به 
خوردگی، پایداری گرمایی، چقرمگی باا و سازگاری با بدن انسان 
اشاره کرد. از این رو، تیتانیوم برای ساخت قطعات گوناگون در صنایع 
هوافضا، هسته ای، نظامی، فرآوری مواد شیمیایی و پزشکی به شکل 
گسترده ای به کار می رود. از سوی دیگر فناوری های نوین ساخت 
و تولید بر پایه متالورژی پودر نه تنها به سبب تکرارپذیری فرآیند، 
بلکه به دلیل قابلیت بهتر کنترل شکل و اندازه دانه ها در ریزساختار 
نهایی قطعه مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. بنابراین فرآیند ساخت 
قطعات تیتانیومی بهتر است به شکل سریع و در دماهای پایین به 
انجام برسد که بهره گیری از روش نوین تفجوشی پاسمای جرقه ای 

به خوبی این هدف را پشتیبانی می کند.

دستاورد ایراني

بازنگری تمام دروس پزشکی
معاون آموزشی وزیر بهداشت از بازنگری تمام دروس 
رش�ته پزش�کی عمومی تا پایان س�ال ۹۷ خبر داد.

باقر اریجانی در نشست مدیران مراکز مطالعات و توسعه 
آموزش اظهار کرد: مراکز مطالعات می توانند پیش��ران 
توسعه آموزش باشند و با شبکه ای که وجود دارد، اساتید 
و دانش��جویان عاقه مند را برای آشنایی با تکنیک های 
جدید آموزشی به هم متصل کنند. مراکز مطالعات باید 
طرح تحول و نوآوری آموزش پزشکی را در دانشگاه ها اجرا 
کنند. وی در ادامه از طراحی سند توسعه علمی مناطق 
آمایشی برای پنج سال آینده خبر داد و گفت: بخشی از این 
کارها انجام شده است و با وجود اینکه حوزه های مختلف 
کمتر به وحدت نظر می رسند اما اکنون حوزه های درمان، 
آموزش و... به این نتیجه رسیده اند که باید بدانیم چقدر 
نیروی متخصص نیاز داریم. این کار در رشته های جدید 
سخت تر است و در حال استخراج آمار میزان نیروی انسانی 

در حوزه های جدید هستیم.
اریجانی بیان کرد: دانش��گاه ها در حال طراحی س��ند 
توسعه منطقه ای در پنج س��ال آینده هستند و باید 70 
درصد نیروهای متخصص خود را در منطقه خودش��ان 
تربیت و جذب کنند و وقتی بدانند در پنج س��ال آینده 
چه میزان نیرو نی��از دارند، یک موافق��ت اصولی یک جا 
دریافت می کنند. وی در ادامه به راه اندازی مراکز سنجش 
آموزش پزشکی در مناطق آمایشی اش��اره کرد و گفت: 
خوش��بختانه برگزاری آزمون ها به صورت الکترونیکی 
ش��ده و امیدواریم بتوانیم تمامی امتحانات را به صورت 

الکترونیک برگزار کنیم.

خبر

تصمیم ه�ای جنجال�ي وزارت عل�وم ب�رای 
دریافت پول بیشتر از دانش�جویان، از مهرماه 
۹5 شروع شد. از آن زمان تاکنون تحصن هاي 
اعتراضي افزای�ش یاف�ت. ورودی های جدید 
اولی�ن تصویرش�ان از دانش�گاه، صحن�ه 
اعتراض�ات س�ال باایی ه�ا ب�ه موضوع�ات 
صنف�ی مث�ل قان�ون س�نوات و مش�کات 
خوابگاهی است. این در حالي است که آمارها 
حاکي از درآمد رو به رش�د دانشگاه هاس�ت.

وزارت علوم میزان شهریه دانشجویان کارشناسی 
شبانه را بر عهده دانشگاه گذاشته است و حداقل 
و حداکثری ب��رای آن رعای��ت کرده ام��ا برخي 
دانشگاه ها هر س��ال به صورت تصاعدی شهریه ها 

را افزایش می دهند.
در بحث آموزش مش��کل این اس��ت که بعضی از 
درس ها سالی یک بار ارائه می شود و این کار باعث 
می شود که دانشجو در به پایان رسیدن تحصیاتش 

دچار مشکل شود. دانشجو چه گناهی کرده که به 
دلیل عدم برنامه ریزی های درس��ت دانشگاه هم 
باید تحصیل کند و هم باید پول بدهد و هم هزینه 

سنوات پرداخت کند.
  منابع مختلف درآمدي

ماجرا فقط به سنوات پولي مربوط نیست و درآمد 
دانشگاه ها بسیار متنوع اس��ت. درآمد دانشگاه ها 
به طور کلی به پنج دس��ته تقسیم می شود که این 

منابع درآمدزا برای هر دانشگاه متفاوت است.
درآمد حاص��ل از خدمات آموزش��ی و فرهنگی، 
خدمات رفاهی دانش��جویی، خدمات پژوهشی و 
تحقیقاتی، خدمات رفاهی دانش��جویی و درآمد 
حاصل از فروش سایر خدمات از جمله مهم ترین 

موارد هستند. 
کافی است گشتی در دانشگاه ها زده شود و افزایش 
اخذ هزینه های دانشجویی با دایل مختلف از کارت 
دانشجویی گرفته تا هزینه در اختیار دادن فایل یک 

پایان نامه با مبالغ متفاوت دیده شود.
  فقط درآمد حداکثري

طبق گزارش »دفتر برنامه، بودجه و تش��کیات 
وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری« مدل س��ازی 
بودجه ای یک دانشگاه براساس هزینه های دانشگاه 
نسبت به دانشجو است و دانشگاه ها در سال های 
اخیر موظف هس��تند حداق��ل ۱۵ درصد بودجه 
خ��ود را از محل درآمد های اختصاصی به دس��ت 
آورند. تأکی��د وزارت علوم به وی��ژه از محل انجام 
پروژه های تحقیقاتی و پژوهش های مختلف است 
اما دانشگاه ها به این حد بسنده نمي کنند و درآمد 
حداکثري را در نظر دارن��د. هیچ ایرادي هم ندارد 
ولي به شرط اینکه خدمات دهي به دانشجویان به 

شرط جیب بري از آنها تمام نشود.
پیش از این رئیس دانشگاه تربیت مدرس در همین 
زمینه گفته بود »در طرح تحول راهبردی دانشگاه، 
پیش بینی شده طی پنج سال آینده بتوانیم با رشد 

درآمدهای دانش��گاه، ۵0 درصد بودجه خود را از 
محل غیردولتی تأمین کنیم.به گفته محمدتقي 
احمدیان همچنین در راستای تنوع فرمت آموزشی؛ 
»آموزش الکترونیک،  آموزش پیوس��ته، آموزش 
غیررسمی،  آموزش های حرفه ای و نیمه حضوری 
باید مورد توجه قرار گی��رد تا برای همه مخاطبان 
فرصت آموزش ایجاد ش��ود و امکان درخش��ش و 

کسب درآمد نیز برای دانشگاه ایجاد شود.«
  کتابخانه هم منبع مالي است

در واقع دانشگاه هاي کشور به جاي کشف و شکار 
فرصت ه��ای بین المللی و داخل��ي در زمینه هاي 
علمي و پژوهش��ي، تمرکز خود را ب��ر درآمدزایي 
کوتاه مدت گذاش��ته اند. مش��کل این درآمدزایي 
نادیده گرفتن آینده و فشار بیشتر به دانشجویان 
اس��ت. به طور نمونه ثبت نام دانشجو در کتابخانه 
هزینه ای ندارد، با این حال اگر دانشجویی کتابی 
را از کتابخانه بگیرد اما در م��دت دو هفته قانونی 
کتاب را تحویل ندهد، باید جریمه پرداخت کند. 
یکی دیگر از هزینه های دانشجویی درباره حذف 
دروس اس��ت. در آیین نامه های آموزشی، توضیح 
خاصی مربوط به دانشجویان شبانه نیست اما یک 
ماده الحاقی وجود دارد که درباره دانشجویان شبانه 
است که می گوید هنگام نام نویسی در هر نیمسال 
تحصیلی، پرداخت شهریه بنابر تعرفه های هیئت 
امنای دانشگاه الزامی است اما موردی که در حال 
 حاضر اعتراض بس��یاری از دانشجویان را به دنبال 

داشته، افزایش تصاعدی شهریه ها است.
  برابري خدمات و درآمد

آماره��ا نش��ان مي ده��د 9۱درص��د اعتراضات 
دانشگاهي پیرامون مس��ائل غیرسیاسی )صنفی 
و آموزشی( است. به طور مثال 36درصد اعتراضات 
مربوط به مس��ائل خوابگاه، 23درصد مش��کات 
سلف و ۱4درصد دریافت شهریه از دروس جبرانی 
است، پس رد پای مشکات مالی در همه حوزه ها 

برای دانشجویان قابل  لمس است.
اعتراضات دانشجویی با عقب نشینی میلی متری 
وزارت علوم از قانون س��نوات فروکش کرده اما به 
نظر نمی رسد سیاس��ت گذاران بنای تغییر رویه 
داشته باشند. آیا باید همچنان منتظر حاشیه سازی 
طرفداران دانش��گاه پولی در وزارت علوم باشیم؟ 
برنامه دانشجویان برای حفاظت از قانون اساسی 
و عدالت آموزش��ی چه خواهد بود؟ درآمدسازي 
دانش��گاه ها مفی��د اس��ت ام��ا خدمات دهي به 

دانشجویان هم باید در همان سطح باشد.

 عليرضا سزاوار
    گزارش یک 

در س�ال  »حمای�ت از کااي ایراني« این س�تون را به 
تحقیقات و پروژه هاي عملیاتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ایم که وجه ممی�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشکي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترین بخ�ش حمایت 
دانشگاهي از کااي ایراني اس�ت که اگر به طور کامل و 
صحیح عملیاتي شود نقش بي بدیلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همین زمینه پذیراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در این ستون هستیم. 

وزارت بهداشت ظرفیت های پذیرش دانشگاه آزاد را افزایش داد

تکلیف واحدهای منحل شده علمی کاربردی باید مشخص شود
700 دانشجو در آستانه اخراج

بهم�ن م�اه س�ال گذش�ته، رئیس جمهوري 
مصوبه ش�ورای عالی اداری درباره ممنوعیت 
پذی�رش دانش�جو توس�ط مراک�ز مج�ری 
آموزش ه�ای علم�ی  کارب�ردی وابس�ته ب�ه 
دس�تگاه های اجرایی را اباغ ک�رد. از آنجایي 
که ای�ن اق�دام ب�دون هی�چ برنام�ه منظمي 
بود، مش�کات دانش�جویان هم ش�روع شد.

با اباغ این مصوبه 300 مرک��ز علمی کاربردی از 
پذیرش دانشجو محروم شدند. اجراي این مصوبه 
ش��وراي عالي اداري موجب ش��د صدها استاد و 

کارمند بیکار و هزاران دانشجو باتکلیف شوند.
البته پیش از اب��اغ این مصوبه و پ��س از آن هم 
تعدادي از واحدهاي جامع علمي کاربردي از جمله 
واحد تیبا، واحد ۵ و... به دایلي غیرمنطقی نظیر 
فقدان نمازخانه آقایان، نب��ودن کیفیت آموزش، 
عدم مهارت اساتید و... منحل شده و کد مدرسی 

اساتید آن غیرفعال شده بود. 
به عبارت دیگر جدا از مصوبه اي که ادامه فعالیت 
دانشکده هاي جامع علمي کاربردي وابسته به دولت 
را متوقف مي کرد،  نبود کیفیت در آموزش، تخلفات 
رخ داده در دانشگاه ها و... موجب انحال دانشگاه و 

توقف در پذیرش دانشجو شده است.
  دور از رسالت 

عضو کمیس��یون آموزش مجلس ه��م تعطیلی 
واحد های دانش��گاهی علمی کاربردی را به علت 
کیفیت پایین اقدامی درس��ت دانس��ت و گفت: 

این دانش��گاه از مسیر خود خارج ش��ده. آیا سایر 
دانشگاه ها نمی توانند اقداماتی که امروز دانشگاه 
علمی کاربردی انجام می  دهد را انجام دهند، پس 
با این ش��رایط چه نیازی به چنین دانشگاهی در 
کشور است. داوود محمدی با اش��اره به تعطیلی 
مراکز علمی و کاربردی، اظهار کرد: این دانشگاه در 
بدو تأسیس و شروع کار خود اهداف مشخصی را 
دنبال می کرد، ولی امروز شاهد هستیم که کامًا از 
رسالت خود دور افتاده و مانند سایر دانشگاه  ها در 

پی اعطای مدرک برآمده است.
محمدی افزود: البته تعطیلی بدون مطالعه و بررسی 
دانشگاه های علمی کاربردی نیز اقدام اشتباهی به 

شمار می آید که باید تعطیلی واحد ها نیز با دقت 
و بر اس��اس دلیل و منطق باشد. برای تعطیلی هر 
مرکز آموزش عالی نیاز است شاخص های علمی 
مد نظر باشد و واحد ها بر اساس همین شاخص  ها 

تعیین تکلیف شوند.
عضو کمیس��یون آموزش، تحقیق��ات و فناوری 
مجلس با بی��ان اینکه بهت��ر اس��ت وزارت علوم 
واحد های تعطیل شده دانشگاه   علمی کاربردی که 
تعداد آن 600 واحد عنوان شده را هرچه سریع تر 
تعیین تکلیف کند، اظهار کرد: واگذاری این واحد ها 
به مراکز تحقیقاتی تصمیم خوبی است که البته در 
این باره با وزارت علوم وارد گفت وگو خواهیم شد. 

  انحال بدون مقدمه
پیش از این هم معاون اداری مالی دانشگاه علمی 
کاربردی، ورود این دانشگاه به مقطع کارشناسی 
ارشد را اشتباه دانس��ته بود و معتقد بود این رویه 
باعث شد از مسیراصلی خود خارج شود به نحوی 
که هم اکنون 700 دانشجو در آستانه اخراج قرار 

گرفته اند .
  شانه خالي کردن از مسئولیت

البته این اولین و آخرین واحدي نبود که در سال 
گذشته به دایل مختلف منحل شد و دانشجویان 
آن با مش��کات عدی��ده اي مواجه ش��دند بلکه 
دانشجویان واحد ۵ دانش��گاه علمي کاربردي هم 
س��ال گذش��ته و بدون خبر و اطاع قبلي متوجه 
شدند که دانشگاهشان تعطیل شده و براي ادامه 

تحصیل باید به واحد دیگري منتقل شوند.
نگاهي به وضعیت نابسامان دانشجویان واحدهاي 
منحل شده دانشگاه جامع علمي کاربردي نشان از 
بي توجهي مسئوان این دانشگاه، شانه خالي کردن 
آنها از مسئولیت شان و عملکرد بسیار ضعیف شان 

در مدیریت این مجموعه بزرگ دانشگاهی دارد.
 در حالي که بخش آموزش واحدهاي منحل شده 
مي توانس��تند پیش از انحال این موض��وع را به 
دانشجویان اعام و س��ازمان مرکزي هم پیش از 
آغاز ترم تحصیلي جدید اقدام به انحال واحدها 
کنند. اکنون با پیگیري ه��اي مجلس باید هر چه 

زودتر وضعیت دانشجویان مشخص شود.

حسين اعایي
   گزارش 2

تکلیف پزشکی های آزاد روشن شد
در نتیجه تمهیدات ایجاد شده در دانشگاه 
آزاد درصد محدودی از دانشجویان متقاضی 
رشته های علوم پزش�کی هنوز باقی  مانده 
که احتمااً در پذیرش ه�ای بعدی وضعیت 
آنها م�ورد بررس�ی ق�رار خواه�د گرفت.

به طور کلی اکثر دانشجویان باتکلیف ثبت نام 
کردند و در حال حاضر س��ر کاس های درس 
نشسته و تحصیل خود را در رشته های مختلف 

پزشکی و پیراپزشکی آغاز کردند.
در همین راس��تا معاون آموزشی دانشگاه آزاد 
از تعیی��ن تکلیف وضعیت اغلب دانش��جویان 
متقاضی ورود به رش��ته های علوم پزش��کی و 
پیراپزش��کی این دانش��گاه خب��ر داد و گفت: 
در ح��ال حاض��ر کمت��ر از ۱000 نف��ر از این 
دانشجویان تعیین تکلیف نشده اند که وضعیت 
این دانشجویان نیز در نیمسال دوم تحصیلی 

روشن خواهد شد.
  غالب دانشجویان ثبت نام کردند

دکتر علیرضا رهایی، ضمن اعام این مطلب به 
تشریح آخرین وضعیت دانشجویان باتکلیف 

رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد پرداخت 
و افزود: خوشبختانه با ظرفیت خوبی که برای 
رشته های علوم پزشکی در این دانشگاه باز شد 
و همچنین اضافه ظرفیتی که وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی به دانش��گاه آزاد در 
خصوص رش��ته های پزش��کی اختصاص داد، 

غالب دانشجویانی که متقاضی ورود به رشته های 
پزشکی و پیراپزشکی بودند ثبت نام کردند.

دکتر رهای��ی همچنین ظرفی��ت پذیرش در 
رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه 
آزاد برای سال جاری را 3۵00 نفر عنوان کرد 
و گفت: دانشگاه آزاد حدود 3هزار ظرفیت باز 

برای پذیرش در این رشته ها در اختیار داشت، 
اما مجدداً وزارت بهداشت حدود ۵00 ظرفیت 
دیگر نیز به ظرفیت ه��ای موجود اضافه کرد و 

تقریباً مشکل اغلب دانشجویان رفع شد.
  بسیاری از مسئوان برکنار شدند

پنج واحد دانش��گاه آزاد اس��امی در مهرماه 
سال جاری مجوز پذیرش در برخی رشته های 
علوم پزشکی و پیراپزش��کی را نداشتند و این 
امر مش��کاتی را برای متقاضیان ورود به این 
رش��ته ها ایجاد کرد. دانش��گاه آزاد هم مدعي 
است این مش��کل با همکاری وزارت بهداشت 
حل ش��د و آن پنج واحد دانشگاهی توانستند 
مجوز پذیرش در رشته هایی نظیر داروسازی، 
پزشکی و دندانپزش��کی را اخذ کنند و تقریباً 
دانشجویان متقاضی در همه رشته ها به تناسب 

ظرفیت های موجود پذیرش شدند.
در پی تخلف برخی واحدهای دانشگاهی برای 
پذیرش بیش از ظرفیت دانش��جو بسیاری از 
مسئوان این واحدها از س��مت خود برکنار و 

افراد جدیدی جایگزین آنها شدند.

ابراهيم مشيریان
   گزارش3

 معتمدی هم
 اعتقادی به بازنشستگی ندارد

برخ�اف رویه وزارت عل�وم که بر ضرورت اس�تفاده 
از توانمندی های اعض�ای هیئت علم�ی تأکید دارد، 
رئیس دانش�گاه امیرکبی�ر چنین اعتقادي نداش�ته 
و اص�رار ب�ه دای�ره بس�ته اس�اتید قدیم�ي دارد.
در تمام دانش��گاه هاي جهان با توجه به اینکه هر س��ال 
تع��دادی از اعضای هیئ��ت علمی به مجموعه اس��تادان 
دانشگاهی اضافه می شوند، باید ش��رایطی فراهم شود تا 
اساتید جوان در کنار اساتید باتجربه از ظرفیت های علمی 

خود استفاده کنند.
   رویه آقای رئیس

رئیس دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با تأکی��د بر اینکه من 
اعتقادی به بازنشستگی به ویژه در حوزه علمی ندارم، گفت: 
با توجه به اینکه اعتقادی به بازنشستگی در حوزه علمی به 
ویژه بازنشستگی اساتید در دانشگاه ها ندارم اما بنا بر قانون 
باید آن را اجرا کنیم. البته ممکن اس��ت به لحاظ اداری با 
اجرای قانون وضعیت فعالیت آنها تغییراتی داشته باشد 
ولی از لحاظ خدمت هر اندازه که افراد باتجربه تر باش��ند 
خدمات بیش��تری را می توانند به جامعه دانشگاهی ارائه 
کنند. به گفته معتمدی، »رویه من در دانشگاه امیرکبیر به 
این صورت است که اساتید و دانشجویان بیش از گذشته 
بتوانند از تجربه، توانمندی و علم اساتید بازنشسته به ویژه 

اساتید پیشکسوت در حوزه علمی استفاده کنند.«
   موضع متفاوت وزارت علوم

این در حالي اس��ت که پیش از این وزیر علوم بر ضرورت 
اس��تفاده از توانمندی ه��ای اعض��ای هیئ��ت علمی در 
فعالیت ه��ای مختلف تأکید داش��ت. با توجه ب��ه اینکه 
هر س��ال تعدادی از اعض��ای هیئت علمی ب��ه مجموعه 
استادان دانشگاهی اضافه می شوند، باید شرایطی فراهم 
شود تا اس��اتید جوان در فضای فرهنگی قرار گرفته و از 
ظرفیت های علمی خود در مدیریت فرهنگی اس��تفاده 
کنند.به تازگي وزیر علوم به ضرورت حضور جدی اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها در فعالیت های فرهنگی تأکید کرد 
و گفت: »در حوزه معاونت های فرهنگی دانشگاه ها باید از 
توانمندی های اعضای هیئت علمی به ویژه اعضای هیئت 
علمی جوان بهره بگیریم و با توجه به اینکه هر ساله تعدادی 
از اعضای هیئت علمی جوان به مجموعه دانشگاهی کشور 
اضافه می شوند، بنابراین ازم است این استادان جوان در 
فضای فرهنگی قرار بگیرند و از بایدها و نبایدهای ظرفیت 
علمی در زمینه مدیریت فرهنگی مطلع باشند. بنابراین 
باید این اساتید را به تجربیات اعضای هیئت علمی قدیمی 
تجهیز کنیم.« این در حالي است که تا همین اواخر برخی 
دانشگاه ها مش��کات بودجه ای را برای جذب بورسیه ها 
مطرح و سنگ اندازي مي کردند. حال آنکه بر اساس روال 
همیشگی برای استخدام افراد جدید همیشه در دانشگاه ها 
۱0 درصد بودجه اختصاص داده می شود و  بر همین اساس 

نباید در این زمینه مشکلی داشته باشند.
همچنین مجلس نیز برای افرادی که جدید جذب می شوند 
تا آخر سال اعتبار متمرکز در نظر گرفته و دانشگاه موظف 

به استفاده در همان ردیف بودجه اي است.

نگاه

درآمد دانشگاه ها از طریق دانشجویان هر سال بیشتر مي شود 
دست بلند دانشگاه ها در جیب دانشجويان



نام ِگلفشان را كمتر كسي ش��نيده است، يا اگر 
شنيده باش��ند هم بيش��تر اين پديده را متعلق 
به اس��تان سيستان و بلوچس��تان مي دانند. اين 
نيز درحالي است كه گلس��تان هم از اين جاذبه 
شگفت انگيز برخوردار اس��ت و نام سه گلفشان 
استان نيز در فهرست ميراث ملي كشور به ثبت 
رسيده است. گلفش��ان ها همانند آتشفشان هاي 
كوچكي هس��تند ك��ه از دهانه آنها آب ش��ور به 
همراه گل رس و گاز با فشار و غلظت خاصي خارج 
مي ش��ود و دور تا دور آنها را رس��وبات مي گيرد. 
رس��وباتي كه خ��ود حكاي��ت از اي��ن دارند كه 
سال هاست اين پديده كم نظير در استان گلستان 
رخ مي دهد و كمتر كسي از آن خبردار شده است. 
پديده اي كه نه تنها به عنوان يكي از جاذبه هاي 
گردشگري استان شناخته مي ش��ود و مي تواند 
گردشگران بس��ياري را در صورت اطاع رساني 
به سمت اس��تان بكش��اند، بلكه به اين دليل كه 
بوميان معتقدند اين گل ها خواص درماني دارند 
و مي توانند مشكاتي همچون دردهاي مفصلي، 
س��تون فقرات و س��فتي مفاص��ل، بيماري هاي 
عصبي، تنگي ع��روق و انقباض��ات عضاني را تا 
حدودي درمان كنند، به عن��وان ظرفيتي براي 

توسعه توريست درماني هم شناخته مي شوند. با 
اين حال در گمنامي اين پتانسيل هاي گردشگري 
طبيعي و سامت، تنها اين بوميان هستند كه از 
اين امكانات بهره مند مي ش��وند. در حال حاضر 
استان ساحلي گلس��تان 1500 جاذبه تاريخي 
و فرهنگ��ي دارد كه مض��اف بر اي��ن جاذبه ها از 
ظرفيت هاي ِگلفش��ان ها هم برخوردار اس��ت و 
مي تواند بر تعداد گردش��گران خارجي و داخلي 
كه از اين مناطق بازديد مي كنند؛ بيافزايد. ازم به 
ذكر است كه در استان گلستان سه گلفشان فعال 
هستند كه شامل گلفش��ان »قارنيارق« در شرق 
گميش��ان، »نفتليجه« در شمال شرق گميشان 
و »اينچه« در كنار ت��ااب اينچه برون كه همگي 
با خروج گاز، آب حاوي كلريد سديم و مواد نفتي 

آروماتيكي همراه هستند. 
  ظرفيت هاي ناشناخته ارزآور ِگلفشان

در حال حاضر كارشناس��ان معتقد هس��تند كه 
گلفشان هاي اس��تان گلس��تان به اين دليل كه 
كاني  های با ارزش��ي نظير ي��د را از اعماق زمين 
به سطح هدايت مي كنند به لحاظ اقتصادي نيز 
داراي ارزش هستند و مي توان بخشي از يدها را 
هم استخراج كرد. ازم به ذكر است كه قيمت هر 

كيلو از اين ماده ارزشمند در سال هاي اخير بين 
25 تا 65 دار در نوسان بوده و با توجه به صادرات 
ساانه آن مي توان به ارز مناسبي هم دست يافت. 
البته اين به اين معنا نيست كه بايد تمام يد منطقه 
را اس��تخراج و صادر كرد. چراكه با چنين كاري، 
جاذبه منطقه هم از دست مي رود. اكنون در بين 
سه گلفشان استان، ِگلفشان نفتليجه به تازگي به 

دليل افزايش س��طح يد در حوضچه آب به رنگ 
بنفش تغيير يافته است. اتفاقي بي نظير كه به طور 
قطع چشم هر گردشگري را به خود خيره مي كند 
و مس��ئوان بايد با معرفي و برنامه ريزي كامل، 
گردشگران را از هر سو به سمت ِگلفشان نفتليجه 
هدايت كنند. در اين خصوص عباس پيرمراديان، 
عضو هيئت رئيس��ه جامعه حرفه اي راهنمايان 
گردشگري كش��ور با اش��اره به مزاياي ورود هر 
گردشگر خارجي به كشور مي گويد: »طبق آمار 
سازمان جهاني گردش��گري، هر گردشگر قريب 
به يك هزار و 500 دار به كشور مقصد مي برد.« 
بنابر اين ب��ا معرفي چني��ن جاذبه هايي عاوه بر 
اينكه مي توان به توسعه گردشگري كشور كمك 
كرد، مي توان به اقتصاد و اشتغال منطقه هم كمك 
بزرگي كرد. در اين خصوص معاون سرمايه گذاري 
و تأمين منابع اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دس��تي و گردش��گري گلس��تان به اهميت اين 
عارضه طبيعي در جذب گردشگر اشاره مي كند و 
مي گويد: »ساماندهي ِگلفشان و آب گرم ها يكي از 
برنامه هاي جدي و محوري ستاد اقتصاد مقاومتي 
گلستان است اما تاكنون اقدامي براي رونق بخشي 

اين مناطق در استان انجام نشده است.«
مجيد رحماني با تأكيد بر اينكه س��ازمان ميراث 
فرهنگي آماده هر نوع حمايتي از سرمايه گذاران 
اين بخش اس��ت،  ادام��ه مي ده��د: »اگر بخش 
خصوصي عاقمند ب��ه س��رمايه گذاري در اين 
بخش ها باش��د به ط��ور كامل از آن ه��ا حمايت 
مي كنيم اما تاكنون پيشنهادي براي فعاليت در 

اين بخش توسط آنها ارائه نشده است.«
  صنعتي كه با عنصر يد به حركت در مي آيد

با اينك��ه در س��نوات گذش��ته كارشناس��ان به 
ارزش ه��اي تفريح��ي و تفرج��ي و درمان��ي 
ِگلفشان هاي گلس��تان اش��اره كرده اند اما نبود 
س��رمايه گذاري در حوزه اكوتوريسم سبب شده 
تا امكان به��ره وري كافي از اين اتف��اق كم نظير 
فراهم نش��ود. عاوه بر اين هومن هاديان معاون 
امور مع��ادن و صنايع معدني س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت گلس��تان نيز با اشاره به خواص 
اين ماده معدني و فرصت هايي كه براي اس��تان 
فراهم مي كند،  تأكي��د مي كند: »حداقل 24 نوع 
ماده يددار در جهان وجود دارد و اين ماده معدني 
در صنايع داروسازي، صنايع پتروشيمي، ساخت 
داروهاي ضدعفوني كننده دامي و مواد شيميايي 

مورد استفاده قرار مي گيرد.«
 اي��ن ماده معدني در س��اخت اس��يد اس��تيك، 
كائوچو، رنگدانه، مواد آلي، توليد فلزات با خلوص 
باا، مكم��ل غذايي، اس��تيك اتومبيل، صنايع 
هوافضا و الكتروني��ك نيز به كار م��ي رود. با اين 
تفاسير ضروري اس��ت هرچه سريع تر مسئوان 
با اطاع رساني مناسب، سرمايه گذاران را به اين 
س��مت هدايت كنند و فرصت بهره مندي از اين 
ماده و جاذبه ارزش��مند را چه به لحاظ صنعتي و 

چه به لحاظ گردشگري فراهم كنند.

  سيستان و بلوچستان: شهيد »حاج حسين كيخا« جانباز ۷0 درصد 
سيستان و بلوچستان پس از ۳2 سال تحمل درد و رنج ناشي از جراحات دفاع 
مقدس روز يك شنبه به كاروان شهدا پيوست.  عباس پااش مدير كل بنياد 
شهيد و امور ايثارگران سيستان و بلوچستان افزود: اين جانباز ۷0 درصد پس 
از ۳2 سال زندگي بر روي ويلچر هنگامي كه به عنوان نماينده اداره كل بنياد 
شهيد استان براي شركت در مراسم گراميداشت خبرنگار شهيد »محسن 
خزايي« به مشهد عزيمت كرده بود بر اثر سرما خوردگي شديد و عفونت ريه 
در بيمارستان مشهد مقدس بستري شد، اما با وجود تاش پزشكان شهد 

شيرين شهادت را نوشيد و به جمع ياران شهيدش پيوست. 
  خراس�ان جنوبي: معاون هماهن��گ كننده س��پاه انصارالرضا)ع( 
خراس��ان جنوبي گفت: 120 كارگاه اقتصاد مقاومت��ي و صنايع تبديلي 
طي هفته بسيج در خراسان جنوبي به بهره برداري مي رسد.  حميدرضا 
برات زاده افزود: طي هفته بسيج در خراسان جنوبي 2 هزار و 500 برنامه 
در قالب 40 برنامه محوري و شاخص اجرايي مي شود كه از مهم ترين آن ها 
مي توان به افتتاح طرح هاي عمراني و محروميت زدايي و كارگاه هاي اقتصاد 
مقاومتي اشاره كرد.  به گفته وي در طول هفته بسيج در خراسان جنوبي ۹ 

پروژه محروميت زدايي با اعتبار ۹00 ميليون تومان افتتاح مي شود. 
   الب�رز: رئيس شركت آب و فاضاب روستايي البرز از جمع آوري 500 
انشعاب غير مجاز در روستاهاي استان البرز خبرداد و افزود: حدود 50 هزار 
مشترك غير مجاز در روستاهاي البرز وجود دارد كه بيشتر در ويا ها و خارج 
از بافت قرار دارند.  عبدالحسين حسن زاده افزود: نظارت شوراها در اين زمينه 
مي بايست پررنگ تر شود تا شاهد گسترش انشعاب هاي غير مجاز در روستا ها 
نباشيم.  وي ادامه داد: بايد فرهنگ سازي كرد و تا زماني كه انشعاب غير مجاز 

وجود دارد مشكات در بخش آب هاي زيرزميني بيشتر مي شود. 
  ايام: رئيس پليس راه ايام گفت: طرح جريمه خودروهاي فاقد معاينه 
فني در ايام آغاز شده و مبلغ جريمه نيز 50 هزار تومان است.  سرهنگ 
رضا همتي زاده اظهار داشت: از 26 آبان ماه طرح برخورد با خودروهاي فاقد 
معاينه فني در استان همزمان با سراسر كشور شروع شده است.  وي افزود: 
بر اساس آيين نامه راهنمايي و رانندگي، رانندگي با وسيله نقليه اي كه برگه 
معاينه فني نداشته باشد ممنوع است، شرايط معاينه فني خودرو بر اساس 
قانون جديد شرايط معاينه فني خودروها در سال ۹۷ خودروهاي تا 4 سال 

ساخت نيازي به برگه معاينه فني ندارد.

 گراميداشت هفته بسيج
 با اجراي 289 برنامه شاخص در بام ايران

فرمانده س�پاه حضرت قمر بني هاش�م)ع( از اجراي ه�زار و 240 
برنامه به مناسبت فرارسيدن هفته بس�يج در استان چهارمحال 

و بختياري خبر داد. 
سردار علي محمد اكبري با بيان اينكه رسالت پاسداري بر عهده بسيج 
هم قرار دارد، گفت: تش��كيل بسيج 20 ميليوني در س��ال 58 نشان از 
آينده نگ��ري و تيزبيني حضرت ام��ام خميني )ره( بود. بس��يج زماني 
تشكيل ش��د كه چندان اثري از جنگ نبود اگرچه قائله هاي زيادي در 
ايران وجود داشت ولي امروز از بركات بسيج نه تنها جمهوري اسامي، 
بلكه تمام دنيا از تفكر و روحيه بسيجي بهره مند هستند.  وي تاريخچه 
تشكيل بسيج را به آغاز خلقت و مربوط به تمام انبياء الهي دانست و افزود: 
تشكيل بسيج از بدو خلقت حضرت آدم )ع( بوده، چون رسالت پيامبران 
بسيج مردم به سمت اهداف الي اه بوده است.  سردار اكبري به مقابله 
با ظلم و ستم به عنوان يكي از وظايف بسيجيان اشاره كرد و گفت: اگر 
نگاهي به سابقه 40 ساله تشكيل بسيج بياندازيم مي بينيم هر جايي كه 
نياز به حضور آنها بوده، چه دفاع از مرزهاي ايران و چه دفاع از حرم آل اه 
هميشه در صحنه بودند. بسيج و مردم ما مظهر ايستادگي بوده اند، چرا 
كه ما بسيج را از مردم و مردم را از بسيج جدا نمي دانيم.  وي، تصريح كرد: 
براساس فرمايشات رهبر معظم انقاب اسامي، هركسي دل در گرو نظام 
مقدس جمهوري اسامي دارد، بسيجي است؛ ولو عضو بسيج نباشد. در 
حال حاضر به هر نقطه اي از اين كشور مراجعه كنيم، حتي در دورترين 

روستاهاي كشور نيز ثمرات كار بسيج قابل مشاهده است. 
   اجتماع بزرگ بسيجيان برگزار مي شود

فرمانده س��پاه حضرت قمربني هاش��م)ع( چهارمح��ال وبختياري از 
برگزاري اجتماع بزرگ بس��يجيان در 5 آذرماه خب��ر داد و بيان كرد: 
همزمان با آخرين روز از هفته بسيج اجتماع بزرگ بسيجيان در مصلي 
بزرگ امام خميني)ره( شهركرد برگزار مي شود و در فضاي مجازي نيز 
هشتك هاي بسيج امين و خدمت گذار منتشر مي شود.  اكبري با اشاره 
به اينكه سپاه بدون بسيج و بسيج بدون سپاه معنايي ندارد، افزود: بسيج 
در بعدهاي متعدد دفاعي مثل دوران هش��ت ساله دفاع مقدس حضور 
داشت، هم اكنون نيز يكي از طرح هاي آنها گشت هاي محله محور است 
كه باعث ايجاد امنيت بيشتر در محله هاي شهر مي شود.  فرمانده سپاه 
حضرت قمي بني هاشم )ع( با بيان اينكه در هر بحراني كه نياز باشد اولين 
كساني كه وارد ميدان مي شوند بس��يجيان هستند، تصريح كرد: يكي 
از مأموريت هاي بسيج تكميل كار دولت است و اگر نياز باشد به عنوان 
نيروهاي تكميلي وارد عمل مي شوند.  وي با تأكيد بر اينكه در نگه داري 
از ارزش هاي ديني و مذهبي بسيجيان پيشرو هستند، اضافه كرد: اكثر 
كس��اني كه در زمينه نوآوري و علم آفريني فعاليت مي كنند بسيجيان 
هستند. همچنين بسيج اقتدار نظام جمهوري اسامي ايران و كشور را 
فراهم كرده است و مي بينيم در كشورهاي حوزه مقاومت از روحيه و تفكر 
بسيجي الگوبرداري شده است.  فرمانده سپاه حضرت قمي بني هاشم )ع( 
در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برنامه هاي پيش بيني شده 
براي هفته بسيج در چهارمحال و بختياري، گفت: يك هزار و 240 برنامه 
براي اين هفته در نظر گرفته شده است كه 28۹ مورد از اين برنامه هاي 
شاخص هستند.  وي با بيان اينكه هفته بسيج از 2۹ آبان ماه آغاز و تا پنجم 
آذرماه امسال ادامه دارد، بيان كرد: روزهاي اين هفته با عناويني از جمله 
بسيج، فرهنگ و مسجدمحوري، بسيج، اقتصاد مقاومتي، خدمت رساني و 
سازندگي، بسيج، اقتدار دفاعي و امنيتي، بسيج، معنويت و انتظار، بسيج، 
جهاد كبير و استكبارستيزي، بسيج، جهاد روشنگري و تبيين و در نهايت 

بسيج، و چند سال افتخار نام گذاري شده است. 

براي كاوش هاي باستاني در ربع رشيدي      انعقاد تفاهمنامه 4 جانبه با آلماني ها 
فرهنگ�ي  مي�راث  مدي�ركل    آذربايجان شرقي
آذربايجان شرقي از انعقاد تفاهمنامه 
چهار جانبه براي كاوش هاي باستان شناسي در مجموعه تاريخي و 

باستاني ربع رشيدي خبر داد. 
مرتضي آبدار گفت: مجموعه باس��تاني و تاريخي ربع رشيدي نيازمند 
توجه پژوهشگران بين المللي است و در اين زمينه تفاهمنامه مشترك 
چهار جانبه بين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، 
شهرداري تبريز، دانشگاه هنر اس��امي تبريز و مؤسسه آلماني منعقد 
شده است.  وي افزود: مؤسسه آلماني با تكنولوژي و تجهيزات جديد و 
به روز در اين مجموعه حضور يافته و كار باستان شناسي را آغاز كرده اند و 
طبق توافق صورت گرفته در طي 28 ماه اقدامات اساسي كاوش ها انجام 
شود.  وي ادامه داد: براي انجام و روند پيشرفت اين پروژه يك  ميليارد و 
600 ميليون تومان سازمان ميراث فرهنگي اعتبار اختصاص داده و 500 
ميليون تومان نيز شهرداري متقبل شده است.  رئيس سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود با اشاره به طرح ها و برنامه هاي در دست اجراي سازمان 
ميراث فرهنگي يادآور شد: از لحاظ گردش��گري و بوم گردي اقدامات 
مناسبي در روستاها انجام گرفته و در اين راستا نرم افزاري توليد گرديده 
است كه تمام اطاعات مربوط به اقامت با تمامي جزئيات را در اختيار 
گردشگران قرار مي دهد.  آبدار افزود: همچنين كارهاي مقدماتي پرونده 
ثبت جهاني جنگل هاي ارسباران آغاز شده و در حال پيگيري است و در 

كنار آن كار مرمت مسجد حسن پادشاه نيز آغاز شده و احيا مي گردد. 

 در محات مختلف اصفهان برگزارمي شود      »مدار سامتي« به صورت مويرگي
رئي�س اداره توس�عه فرهن�گ س�امت     اصفهان
ش�هرداري اصفهان از اج�راي ويژه برنامه 
»مدار سامتي« در 20 محله شهر اصفهان از 26 آبان الي 15 آذرماه خبر داد. 
فريناز توائيان گف��ت: ويژه برنامه »مدار س��امتي« با هدف باا بردن 
سطح آگاهي عمومي شهروندان در رابطه با انواع بيماري هاي غير واگير 
و پيشگيري از آنها در 20 محله شهر اصفهان اجرا خواهد شد.  وي هدف 
از اجراي اين ويژه برنامه را افزايش آگاهي عمومي شهروندان در رابطه 
با موضوعات س��امت محور عنوان كرده و افزود: با توجه به روند رو به 
افزايش بيماري هاي غيرواگير در اصفهان و ض��رورت توجه به آن و در 
جهت افزايش آگاهي شهروندان نسبت به انواع بيماري هاي غيرواگير 
و پيشگيري از آنها مقرر ش��د تا ويژه برنامه »مدار سامتي« به صورت 
مويرگي در محات مختلف سطح شهر برگزار شود.  رئيس اداره توسعه 
فرهنگ سامت ش��هرداري اصفهان در رابطه با بخش هاي متنوع اين 
برنامه گفت: اجراي تئاتر در حوزه سامت، موسيقي، استندآپ كمدي، 
برپايي نمايشگاه با غرفه هايي شامل پايش قد و وزن، فشارخون، مشاوره 
تغذيه و ارائه مش��اوره مربوط به بيماري هاي مخت��ص بانوان از جمله 
بخش هاي اين ويژه برنامه خواهد بود.  توائيان خاطرنشان كرد: با توجه 
به قرار گيري روز جهاني ايدز در بازه زمان اجراي اين برنامه، غرفه آشنايي 
با بيماري ايدز نيز در بخش نمايشگاهي اين برنامه گنجانده شده است. 

كهگيلوي�ه و بويراحم�د از جمل�ه مناطقي از 
كش�ور به ش�مار مي رود كه بااتري�ن ميزان 
جن�گل را به خ�ود اختص�اص داده اس�ت به 
ط�وري كه طب�ق آمارها 53درصد مس�احت 
اين استان را جنگل تش�كيل مي دهد. با اين 
حال از آنجا كه بنا ب�ه دايل مختلفي از جمله 
قطع و آتش س�وزي و با خشكسالي در معرض 
خطر هستند لذا اين مشكات موجب شده تا 
بحث احياي جنگل ها به طور جدي در دستور 
كار مسئوان اين استان قرار بگيرد؛ موضوعي 
كه موجب شد تا روز گذش�ته مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري كهگيلوي�ه و بويراحمد 
با اش�اره ب�ه كاش�ت بي�ش از 2200 هكتار از  
مراتع اين استان، از احياي 4هزار هكتار ديگر 
از جنگل ه�ا و مراتع اين اس�تان خب�ر دهد.  

    
اس��تان كهگيلوي��ه و بويراحمد ي��ك ميليون و 
۷22 هزار و 800 هكتار عرصه جنگلي و مرتعي 
دارد كه از اي��ن ميزان ۹۹۹ ه��زار و 100 هكتار 
جنگل و ۷2۳ هزار و ۷00 هكتار نيز مرتع است 
كه معادل 8۷ درصد آن جزو منابع ملي اس��ت. 
 با وجود اينكه 5۳درصد مس��احت اين اس��تان را 
جنگل تش��كيل مي دهد، اما برخي مش��كات و 
بي توجهي ها طي س��ال هاي اخير موجب شده تا 
40 هزار هكتار از اراضي جنوب و جنوب غربي اين 
استان رو به بياباني شدن رفته و حتي جزو مناطق 
بياباني مطرح ش��ود.  عضو هيئت علمي دانشگاه 
ياسوج در تأييد اين موضوع مي گويد:» 40درصد 
از گونه ه��اي گياهي موجود در كش��ور مربوط به 
كهگيلويه و بويراحمد اس��ت.« عزيزاه جعفري 
مي افزايد: » 28 درصد از مجموع ۷ هزار و 500گونه 
گياه در كشور نيز در اين اس��تان مي رويد.« وي با 
بيان اينكه از مجموع 2 ه��زار و 100گونه گياهي 
در اين اس��تان 4۷0 گونه آن دارويي است، ادامه 
مي دهد: » از هر پنج گونه گياه��ي در كهگيلويه 

و بويراحمد يك گونه آن كاربرد دارويي دارد.« به 
گفته وي، در حالي كه در كشور ۷25 گونه و در قاره 
اروپا 800 گونه دارويي وجود دارد تنها در منطقه 
حفاظت شده دنا حدود يكهزارو 250 گونه گياهي 
شناسايي شده كه اين ميزان حدود 16 درصد كل 

گياهان دارويي در كشور است. 
   احياي مراتع و جنگل ها 

از آنجا كه حفظ جنگل ها و مراتع به عنوان يكي 
از مهم ترين آموسيستم هاي حياتي براي انسان و 
س��اير موجودات از اهميت دوچنداني برخوردار 
است لذا اين مهم موجب شده تا مسئوان منابع 
طبيع��ي و آبخي��زداري كهگيلوي��ه و بويراحمد 
گام هاي خوبي در اين زمين��ه بردارند.  مديركل 
منابع طبيعي و آبخيزداري كهگيلويه و بويراحمد 
با بيان اينكه ت��ا كنون بي��ش از 2200 هكتار از 
اين مراتع احيا ش��ده اس��ت، مي گويد: » اين در 
حالي است كه تا پايان امسال نيز 4هزار هكتار از 
جنگل ها و مراتع اين استان احيا مي شود.« طرح 

احياي جنگل ها و مراتع استان از ابتداي مهر ماه 
آغاز و تا پايان اسفندماه ادامه مي يابد.  غامحسين 
حكمتيان اصل مي افزايد:» در راس��تاي اجراي 
اين طرح، 2ميليارد و ۷00 ميليون تومان از محل 
صندوق توسعه ملي اختصاص داده شده است.« 
عاوه بر اين اقدامات قرار است در 1500 هكتار نيز 
حفاظت، قرق، بذرپاشي و كودپاشي انجام  شود و 
در طرح احيا نيز درختاني همچون بادام در جنگل 
كاشته مي شود.  اين در حالي است كه تا كنون ۳4 
هزار و 200 هكتار از مراتع اين استان زير كشت 
گياهان دارويي آنغوزه و باريجه رفته است.  از هر 
هكتار گياه دارويي آنغوزه 100 كيلوگرم شيرابه 
برداشت مي شود كه 80 ميليون ريال درآمد براي 
بهره برداران دارد و بخش اعظم شيره توليد شده 
به كشورهايي نظير هند، كشورهاي حوزه خليج 
فارس و كشورهاي اروپايي صادر مي شود.  تنگ 
سرخ، تل گاه، سرداب، مله شوره و كاكان از جمله 
مهم تري��ن مناطق احي��اي مراتع با اس��تفاده از 

گياهان دارويي به شمار مي روند. 
  عوامل تهديدكننده مراتع و جنگل ها

در حال حاضر چراي بيش از حد دام ها، بيماري 
رو به گس��ترش خش��كيدگي درخت��ان بلوط و 
آتش سوزي جنگل ها و مراتع از جمله مهم ترين 
چالش ه��اي منابع طبيع��ي اس��تان كهگيلويه 
وبويراحمد به ش��مار م��ي رود ك��ه نيازمند رفع 
مي باش��د.  گودرز باقري فرد، مع��اون فني اداره 
كل مناب��ع طبيع��ي و آبخي��زداري كهگيلويه و 
بويراحمد با اش��اره ب��ه اينكه يكي از مش��كات 
مراتع و جنگل هاي اس��تان چ��راي بيش از حد 
است، مي گويد:» هم اكنون تعداد دام هايي كه در 
مراتع اين استان تعليف مي كنند دو برابر ظرفيت 
مراتع اس��ت چراكه درحال حاض��ر كهگيلويه و 
بويراحمد داراي 552 هزار هكتار مرتع و 2ميليون 
و 100 هزار واحد دامي است.« در اين ميان وقوع 
آتش س��وزي نيز يكي از عوامل مهم از بين رفتن 
جنگل ها در اين منطقه اس��ت.  بر اساس برآورد 
كارشناسان، آتش س��وزي جنگل ها و مراتع ملي 
اين استان از سال 1۳85 تا پايان سال 1۳۹5 بالغ 
بر 8هزار و ۷00 هكتار از مناب��ع ملي بر اثر وقوع 
۹52 مورد آتش سوزي از بين رفته است.  هچنين 
85هزار هكتار از جنگل هاي بلوط اين استان دچار 
خشكيدگي شده است كه بخشي از خشكيدگي 
درختان بلوط اين استان ناشي از بيماري زغالي 
بوده و عامل ثانويه كه سبب گسترش آن مي شود 
نيز سوسك چوب خوار است.  اين در حالي است 
كه از مجم��وع اين 85 هزار هكتار خش��كيدگي 
جنگل هاي بلوط كهگيلوي��ه و بويراحمد ميزان 
آلودگ��ي در ۳2 هزار هكت��ار ك��م، در 15 هزار 
هكتار متوسط و در ۳۷ هزار هكتار نيز زياد است 
كه در برخي مناطق اين اس��تان ش��امل دشتك 
سي س��خت، خائيز كهگيلويه، گناوه گچساران و 
بوستان باش��ت كانون هاي آلوده به خشكيدگي 

مشاهده مي شود.

 احياي جنگل هاي كهگيلويه و بويراحمد 
با 4هزار هكتار جنگلكاري

در بين س�ه گلفش�ان گلستان، 
ِگلفش�ان نفتليجه ب�ه تازگي به 
دليل افزايش سطح يد در حوضچه 
آب ب�ه رنگ بنفش تغيي�ر يافته 
اس�ت. اتفاقي بي نظير كه به طور 
قطع چشم هر گردش�گري را به 
خود خيره مي كند و مس�ئوان 
بايد با معرفي و برنامه ريزي كامل، 
گردشگران را از هر سو به سمت 

ِگلفشان نفتليجه هدايت كنند
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گلفشان گلستان درمان می كند
تغيير رنگ ِگلفشان نفتليجه به بنفش به عنوان ظرفيتي ناشناخته 

 

براي توسعه صنعت، گردشگري و توسعه توريست درماني گلستان

 برگزاري جشنواره بين المللي 
فرهنگ اقوام در گنبدكاووس     

مس�ئول كميته هماهنگي جش�نواره     گلستان
بين المللي فرهنگ اقوام در گنبدكاووس 
گفت: 308 نفر براي اجراي موسيقي آييني در جشنواره بين المللي 

فرهنگ اقوام گنبدكاووس حضور دارند.
مري��م آق آتاباي افزود: دومين جش��نواره بين المللي فرهن��گ اقوام در 
گنبدكاووس از 4 تا ۷ آذر ماه امس��ال در سالن المپيك اين شهرستان با 
حضور استان هاي مختلف كشور و مهماناني از كشورهاي جهان برگزار 
خواهد ش��د.  وي يادآور شد: اين جشنواره ش��امل خانه هاي روستايي و 
عشايري، غرفه هاي صنايع دس��تي، غرفه هاي فروش سوغات شهرهاي 
مختلف كشورمان و اجراي موسيقي و آداب و رسوم آييني است.  رئيس 
ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردش��گري گنبدكاووس خاطر نشان 
كرد: امسال برگزاري اين جش��نوارۀ با هفته وحدت تقارن دارد و تاش 
داريم با برنامه هاي ش��اد و آييني اقوام مختلف اي��ن وحدت و همدلي را 
در گنبدكاووس با حضور گروه هاي مختلف انس��جام دهيم.  وي افزود: 
تاكنون 20 گ��روه از اقوام مختلف اعام آمادگي كردن��د كه از اين تعداد 
۷گروه از استان گلستان و 1۳ گروه از استان هاي آذربايجان شرقي، بوشهر، 
چهارمحال وبختياري، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، 
خوزستان، س��نندج، مازندران و غيره در قالب ۳08 نفر در گنبدكاووس 
اجراي موسيقي و آداب و رسوم آييني خواهند داشت.  آق آتاباي گفت: 
24سياه چادر و خانه هاي بوم گردي از استان هاي كرمانشاه، ايام، اصفهان، 
يزد، گلستان، چهارمحال و بختياري و ساير استان ها در اين جشنواره برپا 

خواهد شد كه از اين تعداد 5 خانه بوم گردي و 1۹ سياه چادر است.

 5 هزارعنوان برنامه هفته بسيج 
در استان بوشهر اجرا مي شود

فرمانده س�پاه امام صادق )ع( استان     بوشهر 
بوشهر از اجراي 5 هزار برنامه شاخص 

در هفته بسيج در استان بوشهر خبر داد. 
سردار علي رزمجو گفت: انقاب اس��امي در 40 سالگي با عزت و اقتدار 
و شكوه هر چه تمام تر بر امواج پرتاطم دش��من موج سواري مي كند و 
ويژگي هاي انقابي بودن را ب��ه تمام دنيا صادر كرده اس��ت.  وي افزود: 
در ش��رايط خاص امنيتي و دفاعي كشور بس��يج با تمام توان در مقابل 
توطئه هاي دش��من با اقتدار ايس��تاده و انواع تهديدها را خنثي مي كند 
و همه كساني كه مخالف استكبار هس��تند ويژگي هاي خود را از بسيج 
دريافت مي كنند.  وي اظهار داشت: دفاع بس��يج از خاكريزهاي انقاب 
اسامي در ش��رايط مختلف براس��اس نوع تهديدهاي دشمن طراحي و 
توانسته تاكنون با فرهنگ بسيجي نقشه هاي دشمن را نقش برآب كند.  
فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر ادامه داد: امروز مردم سلحشور، 
شهادت طلب و وايت مدار استان بوشهر براي دفاع از دين و تماميت ارضي 
كشور همواره در صحنه هاي مختلف حاضر هستند و در مقابل تهديدها 
و تحريم ها ايستاده اند.  رزمجو بيان كرد: رويكرد بسيج عاوه بر آمادگي 
دفاع همه جانبه از ارزش هاي انقاب، خدمت به مردم است و در اين ارتباط 
كارهاي عام المنفعه قابل توجهي در مناطق محروم و دورافتاده استان انجام 
شده است.  فرمانده سپاه امام صادق )ع( استان بوشهر يادآور شد: سپاه 
امام صادق)ع( استان بوشهر پارسال 625 واحد مسكوني با همكاري كميته 
امداد ساخته و به مددجويان زير پوشش اين نهاد تحويل شده است.  به 
گفته وي، همچنين امسال قرارداد هزار واحد مسكوني با همكاري كميته 

امداد و استانداري بوشهر منعقد شده كه تحويل مددجويان مي شود. 

 شركت 222 ناشر كشوري 
در نمايشگاه بزرگ كتاب سمنان 

مديركل فرهنگ و ارش�اد اس�امي     سمنان
اس�تان س�منان از تخصي�ص 350 
ميليون تومان يارانه خريد كتاب به مخاطبان نمايشگاه بزرگ كتاب 

اين استان خبر داد. 
حجت ااسام فضيلت گفت: نمايشگاه بزرگ كتاب اين استان در 150 
غرفه 11 تا 16 آذرماه و با حضور 222 ناشر كشوري در شاهرود برگزار 
مي شود.  وي از حضور 10 ناشر اس��تاني در نمايشگاه امسال خبر داد 
و افزود: كتب ارائه شده در نمايشگاه امسال با ۳0 درصد تخفيف ارائه 
مي شود كه 20 درصد آن از طريق ارائه بن كتاب و 10 درصد نيز از طريق 
ناشران ارائه مي شود.  مديركل فرهنگ و ارشاد اسامي استان سمنان با 
اشاره به همزماني اين نمايشگاه با هفته كتاب و كتابخواني از پيش بيني 
20 عنوان برنامه به مناس��بت اين هفته در اس��تان خب��ر داد و گفت: 
40جشن كتاب در چهل ش��هر با حضور چهل نويسنده، اجراي طرح 
كتاب گردي و بازديد از كتابخانه هاي عمومي و كتابفروشي هاي سطح 
شهر، تجليل از ناشران، مؤلفان و نويس��ندگان برتر استان، رونمايي از 
تازه هاي نشر، عرضه كتاب با تخفيف 20 درصدي در هشت كتابفروشي 

شهرهاي سمنان و شاهرود و... از جمله اين برنامه هاست.

ِگلفشان گلستان را كمتر كس�ي مي شناس�د. اتفاقي نادر كه به شكل 
مخروط هاي كوچك آتشفشاني از جنس گل يا ماسه رخ مي دهد و چشم 
هر بيننده اي را به خود خيره مي كند. ظرفيتي كه هم مي تواند گردشگري 
باشد و هم به توسعه توريست درماني كمك كند؛ با اين حال آنچنان كه 
بايد طي اين  سال ها به آن توجه نشده اس�ت. البته در بين سه گلفشان 

گلستان، درياچه لفشان نفتليجه به تازگي به دليل يد بسيار باا در اين 
منطقه به رنگ بنفش تغيير يافته و مي توان ادعا كرد كه جاذبه اي ديگر 
در منطقه ايجاد شده است. با اين حال در گمنامي اين ظرفيت اين تنها 
بوميان هستند كه از خواص درماني و جاذبه هاي زيبايي آن بهره مي برند. 
ظرفيتي كه مي تواند به توس�عه گردشگري گلستان كمك بزرگي كند. 

88498441سرويس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك

محمدرضا سوري
   گزارش 2

خبرگزاری ايرنا

ِ



تهدید امنیتی -  اقتصادی یک پرایدساز علیه دولت 
دبیرانجمنخودروسازان:اگردولتتادوهفتهدیگرقیمتخودروهایماراافزایشندهد،خطتولیدرادرجادهکرجمتوقفمیکنیم

وسیلبیکارانروانهجامعهخواهدشد!

تاارشیشهاي
تغییرقیمتآخرینقیمتنامشرکت

3467165شيشههمدان
156674صنايعريختهگريايران

2630122نوردآلومينيوم
2277103فرآوردههاينسوزآذر

2869126كارخانجاتتوليديشهيدقندي
14879636آسانپرداختپرشين

6715277سيماناصفهان
917093605قندشيرينخراسان

6527247پارسسرام
3479131ايرانارقام

5127189موتورسازانتراكتورسازيايران
8824315صنايعجوشكابيزد

8926318ايرانمرينوس
253484سيمانهگمتان

4473144آهنگريتراكتورسازيايران
328993صنايعاستيكيسهند
146641ليزينگخودروغدير

6985191فرآوردههايتزريقيايران
234860بيمهآسيا

8178174كارتنايران
385881توليديگرانيتبهسرام

6032120سالمين
471092كشتيرانيجمهورياساميايران

11692220شهد
6958120پارسالكتريك

318853سايپاشيشه
364548دادهپردازيايران
695990داروسازياكسير

207226نيرومحركه
321522گروهستوسعهصنعتيايران
18876128شركتارتباطاتسيارايران

152010سرمايهگذاريپرديس
10805سيمانكردستان

1551971پارسخزر
15056سيمانشاهرود

1005637پارسدارو
1170041سيمانقائن

17145رينگسازيمشهد
35546نساجيبروجرد

3547448سپنتا
1524912داروسازيسينا

1898612گروهصنعتيپاكشو
90563دشتمرغاب

13390گروهصنايعبهشهرايران
17510ايركاپارتصنعت

1-7996اميران
1-6217سيمانفارس

-53551همكارانسيستم
6-9673فوادخراسان
3-4631بهنوشايران

8-10165جامدارو
-102319سيمانخاش

13-11504خدماتانفورماتيك
5-4320بيسكويتگرجي
8-5987داروسازيفارابي

6-3413سيمانايام
15-8397پاكسان

74-37684فرآوريموادمعدنيايران
3-1389سرمايهگذاريصنعتومعدن

16-6645توليدمواداوليهداروپخش
10-4063صنايعكاشيوسراميكسينا

30-11398داروپخش)هلدينگ
17-5800پارسسويچ

14-4636امپپارسشهاب
4-1273سيماندورود

13-3504تراكتورسازيايران
53-13131بهپرداختملت

81-17349سيمانسفيدنيريز
97-20057سازهپويش

39-8009گلتاش
37-7483فروسيليسايران

8-1600سرمايهگذاريبوعلي
19-3710سرمايهگذاريشفادارو

دبیرانجمنخودروسازاندولترامتهمبهبرداشت
خافش�رعازجی�بس�هامدارانخودروس�ازان
کردوباتهدی�دامنیت�یتعطیلکردنخ�طتولید
کارخانههایخودروسازی،برایگرانکردنخودروها
بهدولتفرص�تدوهفت�هایداد!رویدیگرماجرا
ایناس�تکهیک»پرایدس�از«کهیک�یازضعیف
ترینخودروهایتاریخخودروسازیایرانراتولید
میکند،س�واربرعرش�هاینخودرو،کشورودولت
راتهدیدامنیت�ی-اقتصادیمیکن�د!واقعادولت
تاچهح�دبایدمنفعلوضعیفباش�دک�هیکفرد
بتواندباچنینتهدیدسنگینیدولتراخطابکند.
روز گذشته همزمان با انتش��ار خبر غیررسمی افزایش 
قیمت خودرو تا 5 درصد از حاش��یه بازار، خبر رس��ید 
که گران��ی قیم��ت  خ��ودرو در انتظار دس��تور رئیس 
جمهور اس��ت. پیش از این نیز قطعه س��ازان در نامه ای 
به رئیس جمهور نوش��ته بودند که صنعت قطعه س��ازی 
کشور در شرایط حادی به سر می برد و بحران حاضر در 
صورت عدم اقدام عملی و عاجل مس��ئولین به زودی به 
دلیل بیکاری وسیع پرس��نل این صنعت و توقف تولید 
به فاجعه ای جبران ناپذیر و زیان بار برای اقتصاد کش��ور 
و امنیت ملی تبدیل خواهد ش��د که اثرات خسارت بار 
اجتماعی آن گریبانگیر ملت و مسئولین می گردد. آنها 
خواستار تس��ویه طلب هایش��ان از خودروسازان شده 
بودند. این اظهارات در حالی صورت می گیرد که به گفته 
کارشناس��ان از مهمترین دایل گرانی ها در سال های 
اخیر به سوءمدیریت ها و دخالت های دولت در مدیریت 
خودروسازها بازمی گردد و در چنین شرایطی باید تولید 
داخل کمک  حال مردم باش��د نه اینکه فش��ار روانی به 
جامعه را باا برده و تهدید امنیتی را برای تحمیل گرانی 
در دستور کار قراردهند. اگرچه افزایش قیمت مواد اولیه 
و قطعات منجر به افزایش قیمت نهایی خودروها ش��ده 
اما اگر خودروسازان مدعی تولید در داخل هستند این 
افزایش قیمت ها باید معقول باشد نه آنکه قیمت ها را به 
5 درصد کمتر از قیمت بازار برسانند زیرا همین روش و 
ایده افزایش قیمت نیز به دلیل وجود بازار شبه انحصاری 
خارج از انصاف بوده و خودروس��ازانی ک��ه با پول مردم 
همچنان کاسبی می کنند قادر خواهند بود گرانی های 

متعدد دیگری را به مردم تحمیل کنند. 
طبق وعده قبلي، قرار بود ش��نبه ش��ب در جلسه اي با 
حضور وزیر صنعت و تجارت، تغیی��رات قیمت خودرو 

تعیین تکلیف ش��ود اما روز گذش��ته، تا لحظه تنظیم 
خبر هیچ خبر موثقي از این جلس��ه منتش��ر نشد، جز 
خبري که در فضاي مجازي دست به دست شد، مبني 
بر افزایش قیمت خودرو تا 5 درصد کمتر از حاشیه بازار. 
به عبارت دیگ��ر چنانچه این خبر صحیح باش��د، رضا 
رحماني نیز به بهانه حفظ اشتغال و حمایت از صنعت 
داخلي، با خودروسازان همسو شده و با افزایش قیمت 
موافقت کرده اس��ت. فعاان بازار معتقدند: در گذشته 
قرار بود خودروس��ازان قیمت خودرو را در حاشیه  بازار 
کنترل کنند که نه تنها خلف وع��ده کردند، بلکه با این 
تصمیم آزادانه مي توانند قیمت هایشان را به قیمت هاي 
نجومي حاش��یه بازار برس��انند، بدون اینکه از س��وي 
س��ازمان حمایت یا هر مرجع دیگري مورد بازخواست 

قرار گیرند. 

هشدارنعمتبخشبهمتولیانصنعتخودرو
 انتشار خبر افزایش قیمت خودرو تا 5 درصد زیر قیمت 
بازار در شرایطي است که  احمد نعمت بخش، دبیر انجمن 
خودروس��ازان ایران در گفت وگو با »جوان« از آن اظهار 
بي اطاعي کرده  و مي گوید: »در جلس��ه ش��نبه ش��ب 
حضور نداشتم، اما هشدار مي دهم اگر تا دو هفته  آینده با 
افزایش قیمت خودرو موافقت نشود تولید خودرو در جاده 
مخصوص کرج را متوقف می کنیم و س��یل بیکاران روانه 

جامعه خواهند شد!«
وی مي افزاید: »از اس��فند 94 تا ش��هریور 97 به دستور 
شوراي رقابت، قیمت خودرو 12/5 درصد افزایش داشته 
است. در حالي که  تمام مواد اولیه در این سه سال بیش 
از 15۰ درصد گران شده است به عنوان مثال آلومینیوم 

بیش از 277 درصد گران شده است.«

وي مي گوید: »شریعتمداری وزیر سابق صنعت و تجارت 
ما را از دست شوراي رقابت که خودروهای زیر 45میلیون 
تومان را بررس��ی می ک��رد نجات داد اما اکن��ون گرفتار 
بوروکراس��ي بلند باایی در وزارت صنعت ش��ده ایم.اول 
اینکه تمام خودروهای تولیدی ،اعم از 45 میلیون تومان 
و بااتر و حتی س��واری وانت باید براساس پروسه جدید 
تعیین قیمت ش��وند. دوم اینکه   ابتدا سازمان حمایت با 
بررسي دایل افزایش قیمت ها، رأي صادر مي کند، رأي آن 
به کمیته خودرو که متشکل از سه نماینده وزیر مي باشد 
ارسال مي شود و اگر در این مرحله مورد تأیید قرار بگیرد 

رأي به ستاد تنظیم بازار مي رود.«
وی تصریح کرد : »وزیر سابق صنعت از ترس اینکه افزایش 
قیمت ها به گردن او نیفتد تا روزهاي پایاني وزارتش تغییر 
قیمت خودرو را به تعویق انداخ��ت. اکنون رأي افزایش 

قیمت ها در ستاد تنظیم بازار متوقف شده   و رحماني، وزیر 
صنعت براي تأیید نهایي اقدام عملی انجام نداده است.«

 نعمت بخش با اشاره به زیان دو خودروساز داخلي در شش 
ماهه نخست امس��ال مي افزاید: »5 هزار میلیارد تومان 
سایپا و ایران خودرو در شش ماهه امسال زیان داشته اند. 
به اعتقاد من دولت دستش را در جیب سهامداران کرده 
است وشرعا مدیون سهامداران دو شرکت است!  براساس 
قانون برنامه پنجم توسعه، اگر دولت قیمت کاایي را زیر 
قیمت بازار تعیین کند باید به تولیدکنندگان کمک زیان  
بدهد. این در حالي است که دولت براي پرداخت یارانه ها  
به زحمت می افتد ، چه برس��د به اینکه به خودروسازان 

کمک کند.«
 نعمت بخش مي گوید: »تولید ما به یک س��وم رسیده و 
پیش فروش هاي خودروها توسط داان خریداري شده 
در انتظار تحویل هستند تا بار دیگر قیمت ها را درحاشیه 

بازار افزایش دهند.«
کیفیتپایینناشيازسرکوبقیمتهاست

 دبیر  انجمن خودروس��ازان مدعی است که پایین بودن 
کیفیت خودروها ناشي از سرکوب قیمت خودرو توسط 
دولت اس��ت  و مي گوید: »به دلیل پایین بودن قیمت ها، 
قطعه سازان از تولید قطعات با کیفیت، عاجزند  و ناچارند 
از کیفیت قطعه کم کنند تا هزینه شان افزایش نیابد. اگر 
متولیان صنعت به دنبال جلب رضایت مش��تري هستند 
باید با افزایش قیمت خودرو موافقت و ما را در تولید خودرو 
با کیفیت یاري کنن��د.« نعمت بخش به گ��زارش بانک 
مرکزي مبني بر افزای��ش 56 درصدي قیمت خوراکي ها 
اشاره مي کند و مي افزاید: »دولت قوت مردم را رها کرده و 

به خودروسازي گیر مي دهد!«
همچنین رئی��س انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی  از 
نامه ارس��الی قطعه س��ازان به رئیس جمهور خبر داده و 
می گوید : پیش��نهاد ما تعیین قیمت رسمی خودرو در 
حد 5 درصد پایین تر از نرخ های حاش��یه بازار است، در 
این صورت تقاضای واس��طه گری و دالی از بازار خودرو 
خارج شده و ش��اهد تعدیل قیمت ها در بازار آزاد خودرو 

نیز خواهیم بود.
محمدرضا نجفی منش م��ی افزای��د : »وضعیت صنعت 
قطعه سازی به شدت وخیم اس��ت و اگر در روزهای آتی 
فکری برای آن نشود با مشکات اساسی در کاهش تولید 
و بیکاری گسترده پرسنل شاغل در واحدهای قطعه سازی 

مواجه خواهیم شد.«
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بهناز قاسمی
  گزارش



 40 روز مانده تا 
دنيا حيدري
    گزارش

ج�ام ملت هاي 
آسيا، اما اوضاع 
چندان جالب نيست. تيم ملي دو فيفادي را 
به دليل نداش�تن ديدار تدارکاتي از دست 
داده و حاا بعد از ب�ازي با بوليوي در دومين 
فيفادي عصر امروز ساعت ۱۸:۳0 در دوحه 
م�ي رود.  ونزوئ�ا  مص�اف  ب�ه  قط�ر 
تيمي که در مقدماتي جام جهاني)منطقه امريکاي 
جنوبي( از مي��ان 10 تي��م در رده آخر ايس��تاد. 
اين سومين مصاف تيم ملي با ونزوئاست. پيشتر 
تيم ملي اي��ران، 10اس��فند س��ال 80 و در زمان 
مربيگري برانکو در شهر کازابانکا، ونزوئا را در جام 
ال جي با گلزني خزيراوي يک بر صفر شکست داده 
بود. تيم ملي ايران، 22 آبان سال گذشته در دومين 
مصاف خود با ونزوئا نيز به پي��روزي يک بر صفر 
دست يافت و حاا تيم نخس��ت آسيا در شرايطي 
براي س��ومين مرتبه با ونزوئا روبه رو مي شود که 
انتظار م��ي رود اين روند موفقيت آمي��ز ادامه پيدا 
کند، هرچند که دومين حريف تدارکاتي تيم ملي 
در راه جام ملت هاي آس��يا، بازي هاي زيادي براي 
اين ديدار دوستانه درآورده که مهم ترين آن سر باز 
زدن از برگزاري اين ديدار تدارکاتي در ايران بود. در 
حالي که ايران ميزبان بسياري از تيم هاي ورزشي 
دنياست، اما مسئوان ونزوئا مدعي شدند که به 
دليل داشتن بازيکناني با تابعيت امريکا نمي توانند 

در ايران بازي کنن��د، چراکه خ��وردن مهر ايران 
در پاس��پورت اين بازيکنان براي آنها دردسرساز 
مي شود. مسئله اي که اگرچه قابل قبول نيست، اما 
زمينه برگزاري بازي در قطر را فراهم کرد، آن هم در 
شرايطي که فدراسيون فوتبال به گفته آقايان آه در 
بساط نداشته   و قطري ها هزينه هاي ايران را تقبل 
کرده اند. موضوعي که نارضايتي ملي پوش��ان را به 

دنبال داشته است. 
    شأن تيم ملي را پايين آوردند

بازي با ونزوئا که آمار و نتايج آن نشان مي دهد از 
بوليوي نيز ضعيف تر است نارضايتي هاي بسياري 
را به دنبال داشته است. منتقدان هميشگي کرش 
معتقدند مرد پرتغالي نيمکت تيم ملي جرئت بازي 
با تيم هاي بزرگ را ندارد، اما نارضايتي ملي پوشان 
حکايت از ناتواني فدراسيون در تدارک ديدارهاي 
بهتر دارد، به طوري که مسعود شجاعي، کاپيتان 
تيم ملي تأکيد مي کند شأن تيم ملي با اين نوع نگاه 
بسيار پايين آمده است: »اوضاع تيم خوب است و 
مثل هميشه تمرينات را باانگيزه ادامه مي دهيم. ما 
پيراهن تيم ملي را بر تن داريم و با تمام توان براي 
موفقيت آن مي جنگيم، اما خاصه کام اين است 
که احترام تيم ملي نگه داشته نمي شود. آقايان بايد 
يادشان باشد که وظيفه شان نسبت به ما چيست. 
اين تيم ملي کش��وري اس��ت که مي خواهد وارد 
مرحله و امتحان سختي ش��ود، اما اين تيم يتيم 
است. در دو جام جهاني اخير 20 ميليون دار پول 

به اين فوتبال آمده، در حالي که به زور بايد زمين 
و لباس بگيريم و به دنبال بازي دوستانه باشيم. آيا 
اين شايس��ته تيم اول رنکينگ آسياس��ت؟ ما هر 
روز براي تيم ملي مي جنگيم تا بتوانيم پس از۴0 
سال قهرمان جام ملت ها شويم، در حالي که بدون 
حمايت مسئوان به اين مس��ابقات مي رويم. اين 
در شأن ايران است که قطر براي ما بازي دوستانه 
برگزار کند و هزينه هايمان را بدهد؟ براي عراق هم 

اين اتفاق نمي افتد.« 
کريم انصاري فرد، لژيونر تيم مل��ي نيز با تأکيد بر 
برگزاري بازي هاي دوستانه بهتر گفته است: »ما 
تيم اول آسيا هستيم و همه انتظار قهرماني دارند. به 
نظرم بايد وجهه ما حفظ شود. اگر با تيم هاي بهتري 
بازي مي کرديم، تيم ها با ذهنيت ديگري مقابل ما 
حاضر مي شدند. حرف بزنيم فکر مي کنند پاداش 
مي خواهيم، در حالي که اينطور نيس��ت. دو بازي 
فيفادي ما حرام شد. مي توانيم با تيم هاي بهتري 
بازي کنيم، اما قطر براي ما بازي دوس��تانه برگزار 
مي کند. اين شايسته تيمي است که قهرماني آسيا 

را مي خواهد؟!
    بي ستاره و پرلژيونر

رافائ��ل دودامل ک��ه در حضور دو س��اله اش روي 
نيمکت ونزوئا صعود 17پله اي اين تيم در رنکينگ 
فيفا را براي اين تيم به ارمغان آورده براي مصاف با 
تيم نخست قاره آسيا ترجيح داده تنها دو بازيکن از 
ليگ داخلي اين کشور دعوت کند و ديگر نفرات اين 

تيم همگي لژيونر هستند که از بين آنها مي توان به 
ساامون روندون، مهاجم و همبازي سابق سردار 
آزمون در روبين کازان اشاره کرد. بازيکني که سابقه 
بازي در زنيت را هم دارد و دو، سه فصلي است که 
در ليگ برتر انگليس و ترکيب وست برومويچ بازي 
مي کند. ويلکرخوره آنجل دفاع وسط احمد گروژني 
و هم تيمي مياد محمدي، رافائا رامو گلر 28 ساله 
آپوئل قبرس که سابقه بازي کنار قوچان نژاد را دارد. 
خوان پابلو آنور و آدالبرتو پناراندا بازيکنان مااگا و 
شاغل در اليگا و همچنين به جان موريلو از توندا 
پرتغالي اشاره کرد که قابليت بازي در وينگر راست 
و چ��پ را دارد و نقش کلي��دي در افکار تاکتيکي 

سرمربي ونزوئا بازي مي کند. 
    موفق در ديدارهاي دوستانه

ونزوئا برخاف تيم ملي ايران، ديدارهاي تدارکاتي 
خوب و پرتعدادي را برگزار کرده است. اين تيم در 
ماه هاي اخير پنج بازي دوستانه داشته که با دو برد، 
دو شکست و يک تساوي به پايان رسيده اند. ياران 
رافائل 2 بر يک به کلمبيا باختند. 2 بر صفر پاناما را 
شکست دادند. ۴ بر 2 برابر باسک شکست خوردند. 
امارات را 2 بر صفر از س��د راه برداشتند و چند روز 
قبل از مصاف با ايران نيز با ژاپن به تساوي يک- يک 
دس��ت يافتند. نتايج قابل قبولي که هواداران اين 
تيم را به حضوري موفق در کوپا دل ري امريکا در 
)2019( و همچنين صعود به جام جهاني 2022 

اميدوار کرده است.

تيم ملي قرباني باا رفتن پرچم استقال طلبي 
فدراسيون فوتبال!

فدراسيون فوتبال روزهاي عجيب و سختي را تجربه مي کند، روزهايي که از 
يک طرف گروهي از مديرانش مشمول قانون منع به کارگيري بازنشستگان 
مي شوند و بايد بروند اما مقاومت مي کنند، از طرف ديگر هم مديران اين 
مجموعه بايد هم و غم شان را روي آماده سازي تيم ملي فوتبال در رده جام 
ملت هاي آسيا بگذارند، به خصوص که قرار است براي قهرماني بعد از چهار 
دهه در امارات دورخيز کنيم.  شرايط تيم ملي فوتبال در آستانه بازي امشب 
با ونزوئا  اما گوياي اين است که مديران بازنشسته فدراسيون با رهايي تيم 
ملي در اين روزهاي سخت، صندلي شان را محکم چسبيده اند و حاضر به 
تمکين از قانون نيستند و تمام فکر و ذکرشان را روي پيدا کردن راهي براي 
ماندن گذاشته اند. مسئله اي که سبب شده شاگردان کرش به امان خدا رها 
شوند و پيش از اعزام به قطر براي بازي تدارکاتي امشب به گفته خودشان 
با شرايط سختي دست و پنجه نرم کنند. شرايطي که سبب شده يک هفته 
دندان روي جگر بگذارند و با تحمل مشکات مقابل رسانه ها روزه سکوت 
بگيرند، اما در نهايت پيش از پرواز ملي پوشان به دوحه، سکوت آنها شکست. 
از کرش گرفته تا انصاري فرد و شجاعي در مصاحبه هايي که روي خروجي 
خبرگزاري ها رفت از مشکاتي صحبت کردند که تيم ملي با آن دست و 
پنجه نرم مي کند، آن هم در شرايطي که خيلي ها تصور مي کردند همه 
چيز در کمپ شماره 2 تيم ملي در مجموعه ورزشي آزادي به کام کرش و 

شاگردانش است. 
اما عمق مشکات فوتبال در آستانه رفتن به جام ملت ها زماني مشخص 
مي ش��ود که تيم ملي براي رفتن ب��ه قطر پول کافي نداش��ته و به گفته 
ملي پوشان اين قطري ها بودند که هزينه اردوي سه روزه و پول پرواز تيم 

ملي را به دوحه متقبل شد ه اند! 
چنين مصائبي براي تيمي که مي خواهد قهرمان آس��يا ش��ود و طلسم 
ناکامي ها را بعد از چهار دهه بشکند، نتيجه بي توجهي مسئواني است 
که جلوي دوربين ها از حمايت ويژه از تيم ملي براي جام ملت ها صحبت 
مي کنند، هرچند نوک انتقادات از سوي ملي پوشان به سوي وزارت ورزش 
است، اما چنين وضعيتي که تيم ملي حتي هزينه پرواز و هتل را ندارد نتيجه 
مستقيم بي توجهي مديران فدراسيون فوتبال است. مديراني که اين روزها 
به جاي تاش براي رايزني در جهت حل مشکات و تأمين امکانات مورد 
نياز تيم ملي فوتبال، تمام انرژي و توان خود را مقابل اجراي قانون گذاشته اند 
و هوش و حواس شان به تيم ملي و مشکاتي که کرش و شاگردانش با آن 

دست و پنجه نرم مي کنند، نيست. 
بدون شک ناکامي فوتبال در جام ملت ها با توجه به شرايط سختي که تيم 
ملي در حال حاضر تجربه مي کند، دور از انتظار نيست. نه مسئوان وزارت 
ورزش و دولت، بلکه اين مديران فدراسيون فوتبال هستند که بايد پاسخگو 
باشند. مهدي تاج در حالي اين روزها از اينکه به دليل بازنشستگي فدراسيون 
را ترک نکرده و با ماده و تبصره هايي ماندني شده سرخوش است که به جاي 
تاش براي حل مشکات تيم ملي فوتبال و تأمين هزينه هاي مالي اين تيم، 
روي ماندن غيرقانوني ديگر بازنشسته هاي فدراسيون تمرکز کرده است، آن 

هم با اين استدال که فدراسيون فوتبال غيردولتي است. 
شايد به خاطر همين غيردولتي خواندن فدراسيون فوتبال است که تاج 
اين روزها برخاف چند ماه پيش از وزارت ورزش تقاضاي کمک نمي کند و 
براي حل مشکات مالي فدراسيون چاره اي نمي انديشد. اين طبيعي است، 
دولت وقتي مي بيند با وجود دادن بودجه به يک فدراسيون، مسئوان اين 
نهاد پيش خارجي ها خودشان را مستقل از دولت نشان مي دهند و پاي فيفا 
را به کشور باز مي کنند تا در صورت فشار براي استعفا به دليل بازنشستگي، 
فوتبال کشور را با تعليق روبه رو کنند، چندان رغبتي براي کمک وعده داده 

شده به فوتبال نداشته باشد. 
با توجه ب��ه اين وضعي��ت، فدراس��يون فوتبال مس��ئول اصلي تأمين 
هزينه هاي تيم ملي و ساير امور جاري فدراسيون است. فدراسيوني که 
ادعاي استقال دارد و منکر بودجه دولتي به رغم دريافت رديف بودجه 
30ميلياردي در طول سال مي شود، بايد خودش نيز امروز هزينه هاي 
تيم ملي را تأمين کند، کاري که البته امروز در آن مانده تا تيم ملي با اعانه 
قطري ها براي بازي امشب با ونزوئا آماده شود و هزينه استقال طلبي 
فدراسيون را کرش و شاگردانش مي دهند. تيمي که پس از نتايج نسبتاً 
خوب در جام جهاني، امروز ب��راي حضور در جام ملت ها با چالش هايي 
روبه رو است که شانس هاي قهرماني اش را هر روز کمتر و کمتر مي کند. 
مسئله اي که مسئوليت مستقيم آن بر گردن مهدي تاج و همکارانش در 
فدراسيون فوتبال است، مديراني که با ايستادگي مقابل قانون و ادعاي 
مستقل بودن از دولت، امروز وارد جنگ با مجلس و وزارت ورزش شده اند 
و برابر اجراي قانون منع به کارگيري بازنشستگان مقاومت مي کنند تا 

دود آن به چشم تيم ملي فوتبال برود. 

سعيد احمديان

امشب سومين مصاف با ونزوئا
بار برگزاري ديدار تدارکاتي ايران بر دوش همسايه!

کام بک سوئيسي طومار بلژيک را پيچيد
ساوت گيت: کين بهترين گلزن جهان است

انگليس و س��وئيس نيز به جمع تيم هاي صعودکننده به نيمه نهايي ليگ 
ملت ها پيوستند. در ادامه بازي هاي ليگ ملت هاي اروپا سه شيرها با گذشتن 
از سد کروات ها روند رو به رشد خود با ساوت گيت را حفظ کردند و سوئيسي ها 
هم در شبي باشکوه برد شيريني را مقابل بلژيک در خانه به دست آوردند تا 

صعودي مقتدرانه را تجربه کنند. 
    برد سوئيسي

کام بک شاگردان واديمير پتکوويچ پيروزي بزرگي را نصيب سوئيسي ها کرد. 
تيم ملي سوئيس براي صدرنشيني در گروه دوم راهي جز شکست بلژيک 
نداشت. با اين حال دو گل زودهنگام مهمان، سوئيس را به دردسر انداخت، 
اما برد 5 بر 2 ميزبان بر بلژيک ثابت ک��رد روزهاي خوبي در انتظار فوتبال 
سوئيس است. 9 امتيازي شدن سوئيس، پتکوويچ سرمربي اين تيم را به وجد 
آورد: »اين پيروزي خيلي شيرين است، ولي نمي خواهم تا آخر سال همه از 
ما فقط راجع به اين پيروزي سؤال کنند. ما از جام جهاني به اين طرف هرگز 
در تيم ملي شاهد فضاي منفي نبوده ايم. جام جهاني باعث شد دنيا به قدرت 
تيم ملي سوئيس پي ببرد و اين تيم در سطح جهاني براي خود اعتباري قابل 
توجه به دست آورد.« در آن سوي ميدان، روبرتو مارتينس هيچ توجيهي براي 
عملکرد ضعيف بازيکنان بلژيک نداشت، اما مغرور شدن بازيکنانش را رد کرد: 
»نمي توانم اين شکست را درک کنم و دليلي منطقي براي آن بياورم. بسيار 
ناراحت هستيم که در چنين ديداري تن به شکست داديم، آن هم با وجود 
برتري که در ابتداي اين بازي داشتيم. اين ديدار بايد به ما درس بزرگي بدهد 
و در بازي هاي آينده با تمرکز بااتري پا به ميدان بگذاريم. بايد اشتباهات خود 
را بشناسيم و از تکرار آنها در آينده بپرهيزيم. اين را قبول ندارم که غرور باعث 
شکست ما شد. در کارهاي دفاعي خوب ظاهر نشديم و سوئيس توانست روي 

ضدحمات ضربه سنگيني به ما بزند.«
     خوش يمني ومبلي

بازي در ورزش��گاه ومبلي باز هم ب��راي گرت س��اوت گيت و بازيکنانش 
خوش يمن بود، چراکه اين بار تيم ملي کرواس��ي با شکست لندن را ترک 
کرد. ديدار حساس انگليس و کرواسي در حالي يک شنبه شب برگزار شد 
که پيروز اين ميدان به نيمه نهايي اروپا صعود مي کرد. جالب اينکه سه شيرها 
نيز مثل سوئيس از شکست پيروزي ساختند. برد 2 بر يک سفيدپوشان را 
هفت امتيازي کرد و جواز صعودشان امضا شد. سرمربي انگليس در پايان 
مسابقه با افتخار از عملکرد ش��اگردانش صحبت کرد: » ما انگليس جديد 
نيستيم و همان انگليس سابق هستيم. به عملکرد تيم ملي انگليس در سال 
2018 افتخار مي کنم. مدت ها بود استاديوم ومبلي را اينگونه نديده بودم. من 
احساس مي کنم که ما در نيمه اول نسبت به نيمه نهايي جام جهاني بيشتر 
تحت کنترل بوديم، اما  توانستيم جريان مسابقه را باز و موقعيت سازي کنيم. 

بازيکنان انگليس به سيستم تيم اعتقاد پيدا کرده اند.«
 ساوت گيت همچنين هري کين، زننده گل برتري انگليس را بهترين گلزن 
جهان خواند و گفت: »صادقانه بگويم که کين بهترين گلزن جهان است. او 
پنالتي زن و رهبر تيم من محسوب مي شود. کين هميشه منتقدان خود را 
به سکوت واداشته و عملکرد باثباتي در تيم ملي دارد. با اين حال آنچه من از 
بازي کين دوست دارم، اين است که فقط به فکر گلزني نيست و در کار تيمي 

هم بازي خوبي را به نمايش مي گذارد.«
    اعتراف تلخ

س��رمربي کرواس��ي در اعترافي تلخ، انگليس را مس��تحق برد و صعود به 
نيمه نهايي اروپا عنوان کرد. زاتکو داليچ با اشاره به ناتواني بازيکنانش در 
حفظ نتيجه گفت: »به انگليس براي بردي که شايس��ته اش بود و صعود 
به دور بعد تبريک مي گويم. ما در نيمه دوم بهتر ش��ديم. ناراحت نيستم و 
به تيم خودم افتخار مي کنم. فکر مي کنم انگليس قبًا در جام جهاني هم 
نشان داد که انتظارات را باا برده است. آنها واقعاً تيم جواني هستند و بسيار 
سريع، مسئله اي که در فوتبال مدرن بس��يار مهم است. فقط مي توانم به 
دستاوردهايمان در س��ال 2018 افتخار کنم. ما کشور کوچکي هستيم و 
هنوز تجهيزات و زيرساخت هاي دسته اولي نداريم. با همه اين محدوديت ها 
به نتايج بزرگي رسيده ايم. نايب قهرمان جهان ش��ديم و بازيکنانم بايد به 

دستاوردهاي خودشان افتخار کنند.«

شيوا نوروزي

بقاي مديران بازنشسته فوتبال
 يعني تخلف از قانون!

 مديران بازنشسته فدراسيون فوتبال اگر در 
سمت هاي خود باقي بمانند، طبق قانون 
متخلف محسوب مي ش��وند. در جلسه اي 
هم که رئيس مجلس با مسئوان فدراسيون 
فوتبال داشت به صراحت اعام کرد چون 
فدراسيون ها نهادهاي عمومي غيردولتي 
هس��تند، مش��مول اين قانون مي شوند و 
باي��د از آن تبعيت کنند. فدراس��يون هم 
دس��تگاه اجرايي اس��ت، از طرفي بودجه 
دولتي هم مي گيرد. بنابراين طبق ماده 5 
قانون خدمات کشوري، دستگاه اجرايي محسوب مي شوند. آنها   بودجه 
دولتي هم مي گيرند و هر کس��ي در اين دو قانون قرار بگيرد نيز ش��امل 
قانون مي شود. در گذشته هم وزارت ورزش و جوانان و هم فدراسيون ها 
سعي داشتند در مجلس خود را مؤسسه عمومي غيردولتي تصويب کنند 
که در اين خصوص ايحه دادند و در مجلس هم تصويب شد. اکنون اين 
دستگاه هاي اجرايي نهاد عمومي غيردولتي هستند، اما غيردولتي خالص 
نيستند. در اساس��نامه اي که در دولت تصويب شد که با اين موضوع نيز 
تناقض دارد، آنها نهادي غيردولتي هستند و ديگر نهاد عمومي به شمار 
نمی آيند. غيردولتي ها شامل اين قانون نمي ش��وند، اما چون خودشان 
پيشنهاد داده بودند نهاد  عمومي غيردولتي باشند، قانون شامل حالشان 
مي شود. اين موضوع در قانون منع به کارگيري بازنشسته ها نيز آمده که 
نهادهاي عمومي غيردولتي مانند ش��هرداري ها، کميته ملي المپيک و 
فدراسيون ها شامل قانون هستند. نظر ديگر در اين قانون دربرگيري تمام 
ارگان ها، دستگاه ها يا نهادهايي است که از بودجه دولتي استفاده مي کنند، 
حتي اگر به طور کامل خصوصي باشند، اما اگر بودجه اي دريافت کنند، 
شامل اين قانون مي شوند.مديران  فدراسيون فوتبال بايد در اين خصوص 
زودتر اقدام مي کردند. نمي شود فدراسيوني را که زير نظر فيفا قرار دارد و 
در کشوري است که معمواً طبق اساسنامه مقررات ملي کشور هم حفظ 
مي شود، به قوانين احترام نگذاشت. حاا اگر تناقضي در دو قانون وجود 
داشته باشد، قوانين داخلي يا بين المللي را اصاح مي کنند که متأسفانه 
اين کار صورت نگرفت. اگر فيفا روي اين موضوع پابرجاست بايد پيشنهاد 
يا طرحي به دولت يا مجلس مي دادند که از اين قانون خارج مي شدند. خود 

نمايندگان هم مي توانستند اين کار را انجام بدهند. 

 شهرداري ورامين 
از صدر ليگ واليبال پايين نمي آيد

هفته هش��تم ليگ برتر واليبال با تداوم صدرنش��يني تيم شهرداري 
ورامين پيگيري شد. در رقابت هاي اين هفته؛ شهرداري ورامين 3 بر 
صفر درناي اروميه را شکست داد، خاتم اردکان در يک بازي نفسگير که 
پنج ست طول کشيد 3 بر 2 شهرداري گنبد را برد، سايپا 3 بر يک از سد 
کاله مازندران گذشت، پيام خراس��ان در سه ست متوالي مقابل فواد 
سيرجان پيروز شد، شهرداري اروميه 2 بر 3 به شهروند اراک باخت و 

شهرداري تبريز هم 3 بر يک مقابل عقاب نهاجا به برتري رسيد. 

بس��کتبال ايران 
حامد قهرمانی
شرايط خاصي را      بسکتبال

تجرب��ه مي کند. 
تمرينات تيم ملي آغاز شده، اما دو ستاره تأثيرگذار 
و بزرگ تيم در کنار بقيه نيستند. حامد حدادي 
اي��ن روزه��ا در کي��ش بس��ر مي ب��رد و صمد 
نيکخواه بهرامي هم به دنبال يافتن تيم باشگاهي 
است و در تمرينات حضور ندارد. اين وضعيت را 
بگذاريد کنار بلبشوي حاکم بر فدراسيون و عدم 
تدبير درس��ت اوض��اع تيم ملي ت��ا بهتر متوجه 
شرايط شويد. اوضاع اما وقتي فاجعه بارتر مي شود 
که بدانيم تيم ملي بايد 9 آذر م��اه در ملبورن به 

مصاف استرالياي آماده برود و سه روز بعد از آن نيز 
در مانيل بايد برابر فيليپين قرار بگيرد. البته اين دو 
بازي، دو ديدار برگش��ت هم در ته��ران خواهد 
داش��ت، اما در ح��ال حاضر پي��روزي در اين دو 
مس��ابقه از نان ش��ب هم براي بس��کتبال ايران 
واجب تر است، چراکه عدم نتيجه گيري يعني از 

دست دادن فرصت صعود به جام جهاني بسکتبال 
و از دس��ت دادن اين فرصت يعن��ي رويارويي با 
حريفي به نام اردن در مرحله شانس مجدد، اردني 
که همه خوب مي دانند با آن تيم سال هاي قبل 
تفاوت هاي فاحشي دارد و به هيچ عنوان نمي توان 
به سادگي از سد آن گذشت. شاگردان شاهين طبع 

کار سختي در پيش دارند، به خصوص در ديدار 
اول مقابل اس��تراليا. بس��ياري بر اين باورند که 
شکس��ت اين تيم غيرممکن اس��ت، اما هستند 
کس��اني که مي گويند اس��تراليا آنطور که تصور 
مي شود، دست نيافتني نيست و مي توان اين تيم 
را شکست داد. آنها تنها يک بازيکن در NBA دارند 
و مي توان از عهده شان برآمد. البته در اين ميان 
بايد به اين نکته توجه کرد که شرايط کنوني تيم 
ملي ايران به گونه  اي نيست که بتواند از پس اين 
تيم ها برآيد، مگر اينکه در فرصت اندک باقيمانده 
تحول��ي اساس��ي را در تي��م ش��اهين طبع و 
برنامه هايش شاهد باشيم تا بسکتبال ايران بتواند 
دوباره در قاره کهن قدعلم کند و در بين بزرگان 
دنيا حضور داشته باشد. بسکتبال روزهاي سخت 
و دشواري را پيش رو دارد، روزهايي که با آينده اين 
رشته گره خورده و مي تواند اين رشته را به قهقراي 

دهه هاي گذشته ببرد.

روزهاي سخت
 در انتظار بسكتبال
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 مافياي فوتبال پشت مصاحبه نود با رئيس فيفا!
نمايندگان مجلس همچنان سفت و سخت پاي اجراي قانون منع به 
کارگيري بازنشستگان در ورزش ايستاده اند و معتقدند که مهدي تاج 
هم به رغم ماده اي که گفته مي شود به او فرصت ماندن مي دهد، بايد 
برود. يکي از نمايندگان مجلس حتي مصاحبه پخش نشده برنامه نود 
با اينفانتينو را يک مصاحبه سفارشي براي فشار به دولت و مجلس به 
بهانه تعليق فوتبال در صورت ماندن مديران بازنشس��ته فدراس��يون 
فوتبال عنوان کرده اس��ت. سيداحس��ان قاضي زاده هاشمي با انتشار 
ويدئوي مصاحبه فردوس��ي پور با رئيس فيفا نوش��ته است: »مافياي 
فوتبال براي حفظ پست، دس��ت به چنين مصاحبه سفارشي با عادل 
فردوسي پور مي زند و آنها اينگونه قانون کشورشان را مورد تعرض قرار 
مي دهند. از وزير ورزش انتظار مي رود تبيين کند که براساس قوانين 
بين الملل تمامي قوانين داخلي کشورها محترمند، کمااينکه قوانين 
زيادي اينگونه  هستند. نمايندگان مجلس آمادگي مذاکره با مقامات 
فيفا جهت حل مشکل را دارند، زيرا آقاي تاج نشان داد ايشان راه حل 

مشکل نيست، بلکه خود جزئي از مشکل است.«

اميدوار رضايي

نماينده سابق  مجلس

ارتش بنا به خط مي شود
وقتي رفت، گفت ک��ه ديگر او را در کش��تي نخواهيم ديد. تقريباً 

فريدون حسن
همين طور هم بود، رفت شهريار و با باشگاه  و کشتي گيران گمنام   چهره 

سرشاخ شد و آنها را تمرين داد. صبر کرد و شايد بيشتر آموخت  تا 
حاا در بازگشتش با يک محمد بناي ديگر روبه رو شويم. اين  محمد بنا به طور حتم با محمد بنايي 

که در سال هاي گذشته مي شناختيم، تفاوت هاي زيادي دارد. محمد بنا 
بازگشته تا به قول خودش مجبور نباشد در فاصله نزديک به المپيک 
بازگردد. همين نشانه تغيير اساسي در آقاي خاصي کشتي ايران 
است. او مي دانست که دير يا زود بازمي گردد و قطعاً براي اين روزها 
برنامه داشت. حاا و در فاصله دو سال تا المپيک مي گويد، نمي دانم 
چقدر مي مانم 10 روز يا 10 س��ال، ولي ما خ��وب مي دانيم که تا 

اوضاع اينگونه باشد، محمد بنا هم بااي سر تيم ملي کشتي 
فرنگي خواهد بود. جالب اينکه او نفرات خاص خودش را 

دارد، درست مثل تمام س��رمربيان تيم هاي ورزشي. 
وقتي نام محمد بنا به عنوان سرمربي تيم ملي کشتي 
فرنگي اعام شد همه منتظر سوريان و نوروزي بودند 
و خيلي هم طول نکش��يد ت��ا آقاي خاص رس��ماً 
بازگشت آنها را فرياد بزند. به عنوان کشتي گير يا 
کمک تفاوتي نمي کند، محمد بنا ارتش خودش را 
دورش جم��ع مي کند. خانه کش��تي اين روزها 
ش��اهد بازگش��ت ستاره هاست، س��تاره هايي 
متفاوت تر از س��ال هاي قبل. شايد محمد بنا 
اين بار ديگر شبانه روزش را در خانه کشتي 
س��پري نکند. به هر حال اوضاع نسبت به 

چند سال قبل فرق کرده است.

قاسم پور طلسم طاي کشتي را شكست
       کشتی تيم کشتي 
امي��د  آزاد 
ايران با کسب يک مدال طا و چهار برنز 
به مقام س��وم رقابت هاي زير 23 سال 
قهرماني جهان دست يافت. در حالي که 
در رقابت هاي اخير جهاني در رده هاي 
مختلف کشتي )آزاد و فرنگي( هيچ کدام 
از کش��تي گيران کش��ورمان موف��ق به 
حضور در فينال نش��ده بودن��د، کامران 
قاسم پور کشتي گير آزادکار 86 کيلوگرم 
اميد کشورمان صبح ديروز با غلبه بر تمامي 

رقبا، طلسم  کش��تي ايران را شکست و موفق به 
حضور در فينال و کسب عنوان قهرماني و مدال 
طا شد. پيش از کسب اين مدال ارزشمند نويد 
زنگن��ه در 7۴ کيلوگرم، ايم��ان صادقي در 61 
کيلوگرم، حسين ش��هبازي در 92 کيلوگرم و 
امين طاهري در 125 کيلوگرم موفق به کسب 
مدال برنز شده بودند تا ايران با اين مدال و کسب 
105 امتياز و صعودي پنج پله اي نسبت به سال 
گذشته به مقام سوم مسابقات قهرماني اميدهاي 
جهان برسد. روسيه و گرجستان در اين رقابت ها 

اول و دوم شدند.



88498435سرويس  حوادث14

نداشتن مهارت كنترل خشم يكي از آس�يب هايي است كه منجر به بروز 
بسياري از اعمال مجرمانه مي شود. بي توجهي مدارس و كانون هاي خانواده 
به اين موضوع مهم س�بب مي ش�ود كه افراد در زندگي هاي مشترك هم 
نتوانند خشم خود را كنترل كنند و دست به كارهايي بزنند كه هرگز قابل 
جبران نباشد. در پرونده اي كه روز گذش�ته در دادگاه كيفري يك استان 
تهران بررسي شد داماد خانواده برادر همسرش را به خاطر رفتاري كودكانه 
به قتل رسانده بود كه حاا با رضايت اولياي دم از مرگ فاصله گرفته است. 
به گزارش خبرنگار ما، سيزدهم دي  سال 94 مأموران كانتري ابوسعيد از قتل 
پسر 19 ساله به نام مجيد در منزل خواهرش باخبر و راهي محل شدند. شواهد 
نشان مي داد مقتول در جريان درگيري با ضربه چاقو از سوي شوهر خواهرش 
به قتل رسيده است. بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني عامل قتل كه در محل 
حضور داشت بازداشت شد. او با اقرار به جرمش در خصوص انگيزه قتل گفت: 
»مجيد به حرفم گوش نكرد او را به خاطر بيماري نوزادم كشتم. « متهم در شرح 
ماجرا گفت: »روز حادثه من و همسرم در خانه بوديم و قرار بود برادر همسرم 
از شهرس��تان به خانه ما بيايد. نزديك ظهر مجيد آمد و بعد از كمي استراحت 
همسرم براي خريد از خانه بيرون رفت. من ماندم و مجيد. بعد از رفتن همسرم، 
مقتول به اتاق خواب رفت و از ادكلن هايي كه همسرم روي ميز آرايشش چيده 
بود به خودش زد. از آنجائيكه فرزندم چند ماه بيش��تر نداشت و بيماري تنگي 
نفس داشت از او خواستم ادامه ندهد اما او بي تفاوت به كارش ادامه داد. « متهم 
در خصوص قتل گفت: »لحظاتي گذش��ت و دوباره به مقتول تذكر دادم، اما او 
اصرار داشت كه ادكلن ها را روي لباس��ش امتحان كند همين شد كه عصباني 
شدم و با هم درگير شديم. در آن درگيري ناخواسته دست به چاقو شدم و يك 

ضربه به قفسه سينه اش زدم. باور كنيد قصد كشتن نداشتم.«
با اقرارهاي متهم و بازس��ازي صحنه جرم پرونده بعد از صدور كيفرخواست به 
شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرس��تاده شد. در اولين جلسه 
محاكمه متهم بنا به درخواست اولياي دم به قصاص محكوم شد. اين حكم در 
شعبه 19 ديوان عالي كشور تأييد شد و در آستانه اجرا قرار داشت كه اولياي دم 
به خاطر نوه ش��ان – فرزند متهم – با پرداخت 100ميلي��ون تومان ديه اعام 
گذشت كردند.  به اين ترتيب متهم روز گذشته بار ديگر از جنبه عمومي جرم 
پاي ميز محاكمه قرار گرفت و در آخرين دفاعش گفت: »كارگر چاپخانه بودم و 
در اين سالها بيكار شدم. اين چند سال حبس مرا به انداز كافي تنبيه كرد و حاا 
به خاطر اشتباهي كه كردم پشيمانم. از اولياي دم كه فرصت زندگي دوباره به من 
بخشيدند، ممنونم و از همسرم نيز كه در اين سالها مرا ترك نكرد، تشكر مي كنم. 
از دادگاه مي خواهم هرچه زودتر مرا آزاد كنند تا اين س��الها را براي خانواده ام 
جبران كنم. « در پايان هيئت قضايي متهم را با احتساب روزهاي بازداشت به سه 

سال حبس محكوم كرد. به اين ترتيب متهم به زودي آزاد خواهد شد. 

 داماد خطاكار 
به زندگي بازگشت

يكي از موضوعات�ي كه به ش�كل گيري قتل هاي خانوادگ�ي بين زوجين  
منجر مي شود ادعاي خيانت از س�وي يكي از زوجين است. در پرونده اي 
ك�ه روز گذش�ته در دادگاه كيف�ري ي�ك اس�تان تهران بررس�ي ش�د 
ادعا مي ش�ود ك�ه متهم اصلي آن كه همس�ر مقتول اس�ت كه از كش�ور 
گريخته اس�ت، اما همدس�ت او جزئيات قت�ل را براي دادگاه ش�رح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، اواخر سال 92 مأموران پليس پايتخت از مرگ مشكوك 
مرد 35 س��اله به نام رضا در يكي از بيمارستان هاي ش��هر باخبر و راهي محل 
شدند.  با انتقال جسد به پزشكي قانوني در بررسي هاي اوليه مشخص شد شب 
قبل زن جواني همراه خواهرزاده اش، شوهرش را به خاطر مسموميت دارويي به 
بيمارستان رسانده بود اما مرد جوان به خاطر شدت مسموميت فوت كرده است. 
تحقيقات ادامه داشت تا اينكه بنا به گزارش پزشكي قانوني مشخص شد رضا 

به خاطر مصرف غير عمدي قرص برنج فوت كرده است. 
به اين ترتيب پرونده با موضوع قتل عمد در دس��تور كار پليس قرار گرفت و در 
اولين گام از تحقيقات كارآگاهان دريافتند كه همس��ر آن م��رد به نام مهتاب 
همراه دختر 13 ساله اش به كشور كانادا متواري شده اند. با اين فرضيه تحقيقات 
قوت گرفت تا اينكه خواهرزاده همسر مقتول به نام عاطفه كه شب حادثه همراه 
مقتول به بيمارستان رفته بود، بازداشت شد. او در همان مراحل اوليه بازجويي 
به قتل شوهر خاله اش اعتراف كرد و گفت: »خاله ام با مرد غريبه اي رابطه داشت. 
او وقتي فهميد شوهرش از اين موضوع باخبر شده است از من خواست در قتل 
رضا او را كمك كنم. اين گذشت تا اينكه شب حادثه طبق نقشه وقتي به خانه 
مقتول رفتم خاله ام مقداري قرص برنج در داخل آب پرتقال ريخت و به شوهرش 
خوراند. رضا بعد از خوردن آبميوه حالش بد شد كه بافاصله او را به بيمارستان 

رسانديم اما بي فايده بود.«
در حاليكه همسر مقتول به اتهام مباش��رت در قتل تحت تعقيب مأموران قرار 
دارد، خواهرزاده وي به اتهام معاونت در قتل روانه زندان شد و پرونده بعد از كامل 
شدن تحقيقات به شعبه هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 

صبح ديروز زن جوان از زندان اعزام ش��د و مقابل هيئت قضايي همان ش��عبه 
به رياست قاضي توكلي قرار گرفت. بعد از اعام رس��ميت جلسه، اولياي دم با 
پرداخت ديه اعام گذشت كردند س��پس متهم در جايگاه قرار گرفت و خاف 
اظهاراتش با انكار قتل گف��ت: »از اختاف خاله ام با ش��وهرش باخبر بودم اما 
نمي دانستم شب حادثه، خاله ام آب پرتقال را مسموم به قرص برنج كرده است 
و قصد كشتن شوهرش را دارد. حاا او در كانادا با فرزندش زندگي مي كند و من 

گرفتار شدم.« در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

اجراي طرح هاي مستمر پليس براي برخورد با 
مجرمان هنوز نتوانسته مانع از ارتكاب جرم و 
امن شدن پايتخت شود. اين را از سابقه دار بودن 
بيش�تر اين مجرمان بازداشت ش�ده مي توان 
فهميد. آنگونه كه س�ردار حس�ين رحيمي، 
فرمانده پليس پايتخت روز گذشته اعام كرد 
در پنجمين مرحله از طرح مبارزه با سرقت كه 
مأموران پليس تهران آن را اجرا كرده اند 90 نفر 
از  184 متهم بازداشت شده قبًا سه يا شش بار 
به اتهام سرقت بازداشت شده و به زندان افتاده 
بودن�د. متهم�ان بازداش�ت ش�ده در جريان 
تحقيقات به 3هزار فقره سرقت اعتراف كرده اند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار رحيمي روز گذشته 

جزئيات بيشتري از اجراي اين طرح را در اختيار 
خبرنگاران قرار داد. او توضيح داد: »اين طرح از 
ابتداي هفته گذش��ته به اجرا درآمد و با تاش 
همكاران  184 سارق س��ابقه دار دستگير شدند 
و در تحقيقات ب��ه 3 هزار فقره س��رقت اعتراف 
كردند.« س��ردار رحيمي ادامه داد: »45 باند كه 
به اشكال مختلف اقدام به سرقت منازل، خودرو، 
موتورس��يكلت و محموله مي كردند نيز در اين 
طرح منهدم ش��دند. 90 نفر از س��ارقان سابقه 
دس��تگيري دارند كه بخش زي��ادي از آنها بين 
سه تا ش��ش بار در زندان بودند. حدود 40 نفر از 
آنها براي نخستين بار بازداشت شدند. « وي در 
توضيح دس��تگيري دو باند س��ارقان مسلح هم 

گفت: »اعضاي اين باند پنج نفره دنبال س��رقت 
از يك بانك و طافروش��ي بودند كه پيش از هر 

اقدامي بازداشت شدند.«
دستگيري باند سارقان شمال شهر

رئيس پليس تهران با اش��اره به دستگيري اين 
باند افزود: »باند 11 نفره اي كه در منازل شمالي 
تهران دس��ت به س��رقت مي زدند و اغلب دار، 
ارز و دارايي هاي باارزش را س��رقت مي كردند، 
بازداش��ت ش��دند كه به 17 فقره سرقت منزل 
اعتراف كردند.« سردار رحيمي درباره بازداشت 
كيف قاپ هاي خش��ن كه به صورت وحش��يانه  
اقدام ب��ه زورگيري مي كردند، گف��ت: »دو نفر 
از خانم هايي كه توس��ط اين كيف قاپ ها مورد 

سرقت و زورگيري قرار گرفتند به كما رفتند.«
متاشي شدن باند 7 نفره كاهبرداري

رئيس پلي��س پايتخت از متاش��ي ش��دن باند 
هفت نفره كه اقدام به كاهبرداري مي كردند خبر 
داد و گفت: »اعضاي اين باند به بهانه برنده شدن 
در مسابقات، افراد را به پاي عابربانك كشيده و كل 
حساب فرد را خالي مي كردند، حتي بين مالباختگان 
پزشك، خلبان و مهماندار نيز وجود داشت. در ميان 
مالباختگان مهماندار هواپيمايي بود كه همه پولي 
كه بابت 25 سال خدمت به دست آورده بود را در اين 

كاهبرداري ها از دست داده بود.«
LEZ اجراي طرح

رئيس پليس پايتخت درب��اره اجراي اين طرح 
گفت: »با توجه به مشكاتي كه براي اخذ معاينه 
فني وجود داشت، چند مرحله از اجراي اين طرح 
به تعويق افتاد اما از س��وم آذر به بعد دوربين ها 
اقدام به اعمال قانون مي كنند و خودروهايي كه 
از تاريخ توليد آنها چهار سال مي گذرد بايد براي 

اخذ معاينه فني اقدام كنند. «
دستبرد به خزانه بانك

رئيس پليس پايتخ��ت از دس��تگيري اعضاي 
باندي خب��ر داد كه اق��دام به س��رقت از خزانه 
بانك پاس��ارگاد واقع در ميردام��اد كرده بودند.  
س��ردار رحيمي گفت: اعضاي اين باند پنج نفره 
بودند كه سردس��ته باند، خزانه دار بانك بود كه 
وي پس از سرقت به ارمنس��تان گريخت، اما با 
هماهنگي  پليس اينترپل در ارمنستان بازداشت 
و به ايران منتقل شد. سردار رحيمي گفت: بيش 
از 7/5 ميليارد تومان از اموال سرقتي بانك از وي 

و اعضاي باند كشف شد.

اعتراف 184 سارق به 3 هزار سرقت
مرحله پنجم از طرح برخورد با سارقان در پايتخت اجرا شد
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 بازداشت عامان شهادت
 همسر فراری مقتول در كانادا  2 مأمور پليس

همدست او پاي ميز محاكمه

فرمانده انتظامي ش�رق اس�تان تهران از وق�وع يك مورد 
آدم ربايي نافرجام با حضور به موقع پليس در دماوند خبر داد. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��ردار عبدالرضا ناظري گفت: س��اعت 
هفت صبح روز گذشته به مأموران پليس دماوند خبر رسيد افرادي 
قصد ربودن دختري را مقابله يك مدرسه دخترانه دارند. وي ادامه 
داد: با حضور پليس مش��خص ش��د چند مرد جوان با راننده يك 
سرويس مدرسه درگير ش��ده و قصد ربودن دختر 14 ساله اي را 
داشتند كه با مداخله به موقع پليس چهار نفر دستگير و به كانتري 
بخش رودهن انتقال داده شدند.  س��ردار ناظري تصريح كرد: در 
تحقيقات پليس مشخص شد اين افراد به منظور انتقام جويي در 

پي اختافات گذشته قصد اين آدم ربايي را داشتند. 

 پليس دماوند 
آدم ربايان را ناكام گذاشت

با تاش مأموران پليس فتای شهرس�تان س�اوجباغ، زن 
27ساله اي كه اقدام به هك حساب هاي بانكي كاربران كرده 

بود شناسايي و دستگير شد. 
 سردار عباسعلي محمديان، فرمانده انتظامي استان البرز با اعام 
اين خبر گفت: در پي مراجعه يكي از شهروندان به پليس فتای 
شهرستان ساوجباغ و درخواست رسيدگي به شكايتش مبني بر 
برداشت غير مجاز 66 ميليون تومان  از حسابش، پيگيري موضوع 
در دستور كار مأموران قرار گرفت.  وي افزود: در بررسي پرينت 
حساب مالباخته محرز شد كه وجوه به حساب بانكي كه متعلق 
به يك خانم است واريز و سپس مبلغ واريزي به حساب هاي ديگر 
منتقل شده است.  س��ردار محمديان گفت: حساب مذكور به 
اضافه ساير حساب هايي كه پول به آنها واريز شده بود مسدود و 
مشخص شد كه شماره حساب مربوط به يكي از شعب بانك ها در 
استان گلستان است، بنابراين بافاصله مأموران با دريافت نيابت 
قضايي به استان اعزام شدند.  فرمانده انتظامي البرز بيان كرد: 
با اقدامات فني و اطاعاتي مأموران منزل نامبرده را شناسايي 
و متهم را دستگير و به پليس فتا شهرستان ساوجباغ منتقل 
كردند.  س��ردار محمديان خاطرنش��ان كرد: متهم كه به اتهام 
پولش��ويي تحت تعقيب مراجع قضايي اس��تان گلستان است 
به جرم خود مبني بر برداش��ت غير مج��از 300ميليون تومان 
از حساب بانكي ش��هروندان به صورت اينترنتي اعتراف و اقرار 
كرد كه پس از هك كردن حس��اب هاي بانكي تعداد زيادي از 
شهروندان در سراس��ر كش��ور، به منظور عدم رديابي با افتتاح 
حساب هاي بانكي در شعب مختلف به نام اعضاي خانواده اش، 
وجوه واريزي به حسابش را به حساب هاي مذكور انتقال داده و 

آنها را صرف نوسازي و تعمير منزلش مي كرد.

هكر 27 ساله به حساب 
مشتريان دستبرد می زد

دو مرد شرور كه در جريان دو حادثه جداگانه دو مأمور پليس را 
در استان هرمزگان به شهادت رسانده بودند، بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار عزيزاه ملكي، فرمانده انتظامي استان 
هرمزگان گفت: يكي از متهمان از اشرار سابقه دار و قاچاقچي مواد 
مخدر است كه سال 93 س��توان يكم »اصغر حيدري« از مأموران 
انتظامي پاسگاه سرني ميناب را به شهادت رساند. وي ادامه داد: 
مأموران پليس در جريان بررسي هاي خود سرانجام مخفيگاه وي 
را در شرق استان شناسايي و او را بازداشت كردند. از مخفيگاه متهم 
دو قبضه اسلحه كاش و 197 فش��نگ جنگي كشف شد. سردار 
ملكي گفت: متهم در بازجويي ها به درگيري مسلحانه و به شهادت 
رساندن ش��هيد حيدري با انگيزه حمل مواد مخدر اعتراف كرد. 
متهم همچنين به قتل يكي از ساكنان اين منطقه اعتراف كرده و 
تحقيقات براي شناسايي جرائم بيشتر او در جريان است.  فرمانده 
انتظامي استان هرمزگان ادامه داد: مأموران پليس همچنين در 
جريان بررسي هاي خود موفق ش��دند عامل شهادت استواريكم 
»محمود جعفري« را كه سال 72 در منطقه هشتبندي اتفاق افتاده 
بود، بازداش��ت كنند. وي گفت: متهم در بازجويي ها به درگيري 

مسلحانه و شهادت مأمور پليس اعتراف كرده است. 

مردي كه 10سال قبل در جريان يك نزاع مرگبار مرتكب قتل 
شده و به مالزي گريخته بود روز گذشته در تهران بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، 
مع��اون جنايي پلي��س آگاه��ي تهران ب��زرگ گف��ت: متهم 
تابستان سال 91 در جريان يك نزاع مرتكب قتل شد و پس از آن 
راهي شهر كوااامپور در كشور مالزي شد و در اين مدت زندگي 
مخفيانه اي داش��ت. وي ادامه داد: كارآگاهان پليس در جريان 
تحقيقات خود روز گذش��ته متوجه ش��دند كه متهم به تهران 
بازگشته است كه او را بازداشت كردند. وي گفت: تحقيقات بيشتر 

از متهم 33 ساله در اداره دهم پليس آگاهي تهران جريان دارد.

بازگشت قاتل فراري از مالزي

15 ساعت زندگي دختر شيشه اي  با جسد مادرش
اعتي�اد دروازه ورودي به دنياي تبهكاري اس�ت. 
افراد معتاد ن�ه تنها هميش�ه در مع�رض خطر و 
آس�يب هاي روحي و جس�مي قرار دارن�د بلكه 
اعضاي خانواده آنها هم از اين آس�يب ها بي بهره 
نيس�تند. تازه ترين پرونده جنايي ك�ه روي ميز 
بازپ�رس ويژه قتل تهران گش�وده ش�ده مربوط 
به قتل زن ميانس�الی كه در يك�ي از خيابان هاي 
شمالي تهران در درگيري با شوهر معتادش مقابل 
چش�مان دختر نوجوانش به قتل رس�يده است. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��اعت 16 روز يك ش��نبه 
27 آبان ماه قاضي س��يد س��جاد منافي آذر، بازپرس 
ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأموران كانتري 105 سنايي از قتل زن ميانسالي در 
خانه اش در خيابان سربداران حوالي خيابان مطهري 
با خبر و همراه تيم��ي از كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي راهي محل شدند. 
تيم جنايي در محل حادثه كه زي��ر زمين بزرگي در 
ساختمان چهار طبقه هشت واحدي بود با جسد زن 
55 ساله اي روبه رو شدند كه با اصابت بيش از 20 ضربه 
چاقو به قتل رسيده بود. بررسي ها نشان داد مقتول 
شب قبل به دست شوهر قبلي اش در مقابل چشمان 
دخترش به قتل رسيده و قاتل پس از حادثه در را روي 
دخترش از بيرون قفل كرده و از محل گريخته است 
تا اينكه 15 ساعت پس از حادثه دختر جوان موضوع 

را به اداره پليس خبر مي دهد. 

يكي از مأموران كانتري گفت: ساعتي قبل دختري 
تلفني با پليس تماس گرفت و گفت كه پدرش مرتكب 
قتل مادرش شده و در را روي آنها قفل كرده و از محل 
گريخته اس��ت. با اعام اين خبر به سرعت به محل 
حادثه رفتيم كه متوجه ش��ديم در زير زمين قفل و 
دختر نوجوان هم داخل خانه حبس شده است . وقتي 

در را باز كرديم با اين صحنه هولناك روبه رو شديم.
  صبح ديروز دختر نوجوان كه 15 س��اعت با جس��د 
مادرش زندگي كرده بود براي تحقيق به دادس��راي 
امور جنايي منتقل ش��د. روي صندلي نشسته است. 
لحظاتي به خواب مي رود و لحظاتي بعد چشمانش را 
باز مي كند. چه در خواب و چه در بيداري آرام و قرار 
ندارد. دست و پايش را به شدت تكان مي دهد. رنگ و 
رويش زرد است و چشمان از حدقه بيرون زده است. از 
اين صندلي به آن صندلي مي رود و حال خوبي ندارد. 
وقتي به سؤاات جواب مي دهد گاهي بلند بلند گريه 
مي كند و گاهي هم با صداي بلند مي خندد و لحظاتي 
هم سكوت مي كند و حرفي نمي زند. درست نمي دانم 
به چه فكر مي كند و در دلش چه مي گذرد، اما آنچه 
روشن است هنوز توهم شيشه او را رها نكرده است. با 
ديدنش دل هر انساني را به درد مي آورد چون مانند 
دختران ديگ��ر آرزويي ندارد و ش��ايد هم اان ديگر 
معني آرزو را نمي دان��د. آرام روي صندلي كناريش 
مي نشينم و با پرس��يدن نامش ماجراي زندگي اش 

را جويا مي شوم. 

گفت وگو با متهم
خودت را معرفی كن و بگو چندسال داری؟ 
مهتاب هستم اما اان دقيق نمي دانم 18 سال 

دارم يا 19 سال.
معتادي ؟ 

بله، شيشه مصرف مي كنم. درست يادم نيست اما 
فكر كنم پنج يا شش سال قبل دوستي داشتم كه 
به خانه ما مي آمد و من هم به خانه آنها مي رفتم. او 
مرا تشويق كرد شيشه مصرف كنم و معتاد شدم . 

خانواده ات خبر داشتند ؟ 
پدر و مادرم از هم جدا زندگي مي كردند. پدر در 

زير زمين ساختمان مان زندگي مي كرد و مادرم 
در طبقه دوم زندگي مي كرد، اما بهر حال پدر و 
مادرم متوجه شدند و پدرم دو بار هم مرا به كمپ 

برد و ترك كردم اما دوباره آلوده شدم. 
چقدر درس خواندي ؟ 

سوم راهنمايي معتاد شدم و به همين دليل ترك 
تحصيل كردم. 

پول شيشه را چگونه تهيه مي كردي ؟ 
وضع مالي پدرم خوب بود. آن س��اختماني كه 
در آن زندگي مي كرديم مال پدرم بود كه چند 

واحدش را اجاره داده بود. 
پدر و مادرت چرا با هم اختاف داشتند ؟

پدرم معتاد بود. او اول ترياك مصرف مي كرد، اما 
بعد شيشه اي شد كه با هم اختاف پيدا كردند. 

درباره درگيري آن شب توضيح بده ؟ 
آن شب خانه پدرم بودم كه مادرم به زير زمين 
آمد و خواس��ت مرا پيش روانپزش��ك ببرد كه 
همراه او نرفتم و بعد با پدرم درگير ش��د. پدرم 
چاقوي بزرگي برداشت و مادرم را كشت و بعد 

هم در را قفل كرد و رفت. 

چرا مانع درگيري آنها نشدي ؟ 
مي خندد. درگيري آنها به من ربطي نداشت اگر 

دخالت مي كردم من هم شريك جرم بودم. 
ارتباطت با مادرت چطور بود ؟ 

خوب نبود. اصًا پدر و مادرم را دوست نداشتم. 
چرا همان شب به پليس خبر ندادي ؟ 

نمي خواستم دخالت كنم. 
چرا 15 ساعت بعد با پليس تماس گرفتي ؟ 

چون خس��ته ش��ده بودم و داخل خانه زنداني 
شده بودم. 

به من مي گفتند »ممل امريكايي«
يكی از سارقان دستگير شده  مرد جواني است كه دوستانش او را 
به خاطر قهرماني هايش در بوكس »ممل امريكايي« صدا مي زنند. 
اما مرد جوان از اين قهرماني قصد داشت براي سرقت از طافروشي 
و بانك ها در مركز تهران استفاده كند كه هنوز شروع به كار نكرده 

بود كه بازداشت شدند. 
 ورزشكاري يا ورزشكار صدايت مي كنند؟

كلي مدال و رتبه كشوري و اس��تاني دارم. 25 سال قبل در رشته 
بوكس قهرمان شدم. از آنجائيكه عاقه زيادي به ممل امريكايي 
داشتم و عشق درگيري و گنده اتي داشتم همه به من لقب ممل 

امريكايي داده بودند. 
چرا به فكر سرقت مسلحانه افتادي؟

درگيري را دوست دارم به همين خاطر در درگيري ها مرا صدا مي كنند 
تا آنها را كمك كنم. اين شد كه با افرادي آشنا شدم كه پيشنهاد سرقت 

مسلحانه دادند. برايم هيجان داشت به همين خاطر قبول كردم. 
چرا نقشه تان بي نتيجه ماند؟

روزي كه داخل قهوه خانه نشس��ته بوديم و داش��تيم نقش��ه 
سرقت ها را مرور مي كرديم يكي از آشنايان ما را لو داد. 

دست  شفاي يك مالخر !
متهم ديگ��ر را به خاطر خريد اموال س��رقتي دس��تگير كرده 
بودند. بعدها معلوم شد او بدون تخصص بيماري ها را هم درمان 
مي كند! اما تا به حال شاكي نداشته است. اين سارق در جريان 
كاهبرداری های زيادی هم نقش داشته و توانسته به شيوه های 
مختلف مردم را فريب داده و پول زيادی به جيب بزند. هرچند 
خودش ادعا می كند برای خيلی از جرائمی كه مرتكب ش��ده 

پولی دريافت نكرده است.
گويا سابقه داري، براي چه بوده است؟

جعل ويزاي ايتاليا، انگليس و فرانسه. 
از كار درمان بيماري ها بگو. 

شش س��ال قبل خواب پدرم را ديدم. بعد از آن بود كه دس��تم 
ش��فا ش��د!! افراد بيمار را ش��فا مي دهم و 10 س��ال آدم ها را 

مي كنم! جوان 
در قبال اين كار پول مي گيري؟

خير تا حاا شاكي هم ندارم. 
چند تا مشتري داشتي؟

روزي 20 تا 30 نفر، مشتري هايم مرا به ديگران معرفي مي كردند. 

كيف قاپ هاي بي رحم
اين متهم و همدس��تانش نيز با ايجاد رعب و وحشت به هيچ 
رهگذري رحم نمي كردند و از هر كس��ي در هر شرايط كه بود 
كيف قاپي مي كردند. او باعث شده بود دو زن راهي بيمارستان 

شوند. 
100 مورد سرقت داري. همه آنها مربوط به تهران است؟

بله، همه سرقت ها در كوچه و خيابان هاي پايتخت بود. 
سابقه هم داري؟

بله. به خاطر اذيت و آزار پس��ر بچه بازداش��ت ش��دم و بعد از 
سه س��ال حبس، خانواده آن پس��ر بچه با گرفتن پول رضايت 

دادند و آزاد شدم. 
از صدمه به آن دو زن بگو. 

خب وقتي در خيابان سوژه مناسب مي ديدم به شرايط او توجهي 
نمي كرديم همه فكرمان زدن كيف بود. يكي از آنها بچه بغل بود 
كه وقتي كيف��ش را قاپيديم از ترس روي زمي��ن افتاد. بعدها 

فهميدم در بيمارستان بستري شده است. 
آيا ناراحت نشدي؟

)سكوت متهم(



به رغ�م حمایت های رئیس جمه�ور امریکا برای 
اپوشانی دس�ت داش�تن ولیعهد عربستان در 
قتل جمال خاش�قجی، قرار اس�ت فایل صوتي 
دستور مستقیم بن س�لمان براي قتل خاشقجي 
منتش�ر ش�ود. یک روزنام�ه  ترکیه ای ب�ا بیان 
اینکه فایل های صوتی قت�ل روزنامه نگار منتقد 
س�عودی به زودی در رس�انه    ها منتشر می شود، 
تأکید کرد ک�ه کار ولیعهد س�عودی دیگر تمام 
ش�ده و با س�ر به زمی�ن خواهد خ�ورد و به رغم 
حمایت های دونالد ترامپ، عصبانیت دو سناتور 
تعیین کنن�ده امریکایی از اقدامات بن س�لمان 
نشان می دهد که استارت پایان ولیعهد سعودی 
حداق�ل در کنگره امری�کا کلید خورده اس�ت. 
پس از آنكه س��ازمان س��یا تأیید ك��رد كه محمد 
بن س��لمان، ولیعهد عربستان ش��خصاً دستور قتل 
جمال خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد س��عودی را 
صادر كرده است، فشارهای بین المللی علیه ولیعهد 
سعودی افزایش یافته اس��ت. مقامات و رسانه های 
تركیه كه در دو ماه گذشته اس��ناد و شواهد زیادی 
علیه مقامات ارشد ریاض در ماجرای خاشقجی ارائه 
داده اند، این بار قصد دارند این اسناد را علنی كنند. 
روزنامه »ینی ش��فق « روز دو   ش��نبه در یادداشتی 
اعام كرد كه فایل های صوتی قتل جمال خاشقجی 
در هفته جاری در دسترس عموم قرار می گیرد. در 
ابتدای این یادداشت با اشاره به اینكه احتمااً روند 
انتش��ار بخش های این فایل های صوتی به صورت 
»قطره چكانی« از دو   ش��نبه شب آغاز ش��ود، آمده 
اس��ت:» مذاك��رات بین المللی درب��اره این جنایت 
هولناک، سازمان دهی، تداركات و عامان آن ایجاب 
كرده كه مدارک جدید ارائه شود. امروز یا این هفته، 
محتمل    ترین زمان برای این امر است«. ینی شفق قویاً 
احتمال داد فایل    هایی كه قرار است منتشر شود شامل 
مباحثات بین قاتان خاشقجی، مكالمات آنها با ریاض 
بعد از اجرای جنایت، گفت وگو   هایی كه اثبات می كند 
محمد بن سلمان مستقیماً دستور اجرای این قتل را 

داده، نقش س��ازمان های اطاعات مصری و اماراتی 
در این حادثه و اطاعاتی كه كارشناسان اطاعاتی 
صهیونیست یا امریكایی در اختیار داشتند، می شود. 
این روزنامه با بیان اینكه انتش��ار فایل های صوتی از 
حادثه قتل خاشقجی، »زلزله ای در كاخ آل سعود« 
به پا خواهد كرد، نوشت:»بار   ها گفته شده است كه 
محمد بن سلمان در پس این جنایت است، شخصاً 
دس��تور اجرای آن را صادر ك��رده و محمد بن زاید، 
ولیعهد ابوظبی نیز شریک این جرم است. اما دیگر 
نمی توان ولیعهد سعودی را با چنین اپوشانی    هایی 
نجات داد«. ینی شفق در پایان با حیاتی دانستن هفته 
جاری برای تمام طرف های درگیر در این مس��ئله، 
نوشت:»اگر تركیه شروع به انتشار فایل های صوتی 
كند، س��رآغازی بر پایان محمد بن س��لمان خواهد 
بود. اگر هم دولت س��عودی بعد از تمام این شرایط، 
او را از ولیعهدی كنار نگذارد، ضرر بزرگی را به عنوان 
یک كشور متحمل می ش��ود.« در هفته های اخیر 
انتقادهای جهانی از دست داشتن بن سلمان در قتل 
خاشقجی افزایش یافته است و مقامات ریاض سعی 
كرده اند ب��ا برخی تحركات در منطق��ه، توجه افكار 

عمومی را از این مسئله منحرف كنند اما موفقیتی 
كسب نكرده اند. مقامات و رسانه های غربی خواهان 
بركناری ولیعهد سعودی از قدرت هستند و برخی 
محافل سیاس��ی در داخل عربستان هم سعی دارند 
برادر پادش��اه را به ولیعهدی انتخاب كنند.  از سوی 
دیگر، مقامات امریكایی هم خواهان مقابله جدی با 
ولیعهد سعودی هستند. رند پل، سناتور امریكایی 
یک   شنبه شب گفت:»شواهد قاطعی وجود دارد كه 
نشان می دهد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در 
قتل خاش��قجی » دخیل « بوده است و دولت امریكا 
نمی توان��د آن را پنهان كند«. رند پ��ل در گفت وگو 
با فاكس نیوز تأكی��د كرد:»همانطور ك��ه می دانید 
خالد بن سلمان، سفیر عربستان در امریكا با جمال 
خاشقجی تماس داش��ت و به او گفت كه اوضاع رو 
به راه است و او می تواند بدون آسیب به كنسولگری 
برود«. گرچه سعودی    ها تماس شاهزاده خالد با جمال 
خاشقجی را تكذیب می كنند، اما رند پل گفت:»خب 
برادر ولیعهد عربستان این تماس را برقرار كرد، ما هم 
اطاعات دیگری داریم كه احتمااً تماس تلفنی این 
مقام را به ولیعهد مرتبط می كند. معتقدم ش��واهد 

قاطعی از دست داشتن ولیعهد سعودی وجود دارد و 
ما نمی توانیم پنهانكاری كنیم. اینكه دونالد ترامپ هم 
اخیراً درباره تحریم برخی از سعودی    ها سخن گفته 
است، باید بگویم كه اعمال تحریم در واقع تظاهر به 
انجام كاری، بدون آن است كه واقعاً كاری انجام شده 
باشد. اكثر این افراد در زندان هستند اما ولیعهد نه.« 
همچنین لیندسی گراهام، دیگر سناتور امریكایی هم 
به شدت ولیعهد عربستان را بابت نقش احتمالی اش 
در قتل خاش��قجی مورد انتقاد ق��رار داد و با دیوانه 
خواندن بن س��لمان گفت كه او »قدرت ویرانگر « در 
خاورمیانه اس��ت. البته گراهام به متحد استراتژیک 

بودن عربستان براي امریكا تأكید كرد. 
 حمایت های ترامپ

درحالی كه همه شواهد حاكی از دست داشتن مستقیم 
محمد بن س��لمان در قتل روزنامه نگار منتقد سعودی 
است اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریكا نمی خواهد 
این مس��ئله را بپذیرد. روزنامه واشنگتن  پست دیروز 
در گزارشی نوش��ت:»روز پنج  ش��نبه دادستان ریاض 
در اظهاراتی تاش كرد ولیعهد عربس��تان را از تمامی 
اتهام��ات مبرا كند. ترام��پ به جای رد این س��رپوش 
گذاش��تن، همس��و با این حركت گام برداشته است. 
همچنین وزارت خزانه داری امریكا تنها علیه ۱۷ نفر از 
مظنونان رده پایین سعودی تحریم    هایی اعمال كرده و 
نقش محمد بن سلمان و دیگر مقامات ارشد اطاعاتی را 
نادیده گرفته است«. روزنامه واشنگتن پست بر اساس 
ارزیابی اطاعات افشا شده توس��ط این روزنامه، اعام 
كرد:»ما اكنون دریافته ایم كه دونالد ترامپ به رغم اینكه 
سازمان سیا در نتایج تحقیقات خود دریافته است كه 
محمد بن سلمان دستور قتل خاشقجی را صادر كرده 
است، از او حمایت می كند.« ترامپ تنها كسی بود كه از 
بیانیه ریاض كه دست داشتن مقامات سعودی در قتل 
خاش��قجی را رد كرده بود، حمایت كرده است. ترامپ 
حتی بدون انتقاد از ولیعهد سعودی، مدعی شده بود كه 
نباید به عربستان فشار آورد چرا كه واشنگتن برای مقابله 

با تحریكات ایران در منطقه به ریاض نیاز دارد. 
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کار وليعهد تمام است
روزنامه ترکیه: به زودي فایل صوتي دستور مستقیم بن سلمان براي قتل خاشقجي منتشر مي شود و او با سر به زمین خواهد خورد. کار او تمام است

مس�ئول سیاست     گزارش  یک
خارج�ی اتحادیه 
اروپا که پیش تر وعده داده بود سازو کار مالی ویژه 
برجام قبل از اج�رای دور دوم تحریم های امریکا 
علیه ایران عملی می شود، حاا پس از چند روز از 
اجرای این تحریم    ها از پاسخ به زمانبندی راه اندازی 
س�ازو کار مذکور طفره رفت تا بروکسل عمًا و به 
زبان قانوني به صورت دوفاکتو)درعمل/رویه اي( از 
برجام خارج شده باش�د. از س�وی دیگر، معاون 
سیاس�ی وزیر امور خارجه کشورمان گفت: هنوز 
هیچ کشوری حاضر نشده میزبانی سازوکار مالی 
بین ایران و اروپا را قبول کند؛ اتریش و لوکزامبورگ 
قبول نکردن�د و اروپا ناتوان از ثبت SPV اس�ت. 
»فدری��كا موگرینی « مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا روز چهار    ش��نبه در آغاز نشست وزرای 
خارجه اروپایی در بروكس��ل درباره س��ازو كار ویژه 
مالی بین ایران و اروپا در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار 
وال استریت ژورنال درباره زمان ایجاد این سامانه به 
گفتن اینكه »هر چه زودتر، بهتر است«  بسنده كرد 
تا نشان داده باشد امیال دونالد ترامپ و مشاورانش 
مهم  تر از حقیقت اتحادیه اروپاست. موگرینی ضمن 
خودداری از پاسخ درباره زمان دقیق اجرای این سازو 
كار طی روز    ها و هفته های آینده ، گفت: »فعالیت ما 
و انگلیس، فرانسه و آلمان درباره ساز و كار مالی ویژه 
ادام��ه دارد و ما از آنها حمایت می كنیم. مش��اركت 
وزرای دارایی س��ه كش��ور اروپای��ی در این موضوع 
بسیار مهم است. آنها سرس��ختانه می كوشند آن را 
نهایی كنند. من نمی توانم به ش��ما تاریخ دقیقی را 
اعام كنم اما می توانم بگویم كار در حال انجام و در 
مسیر مثبت در حال پیشرفت است. مشاركت وزرای 
دارایی این سه كشور و دیگر اعضا، گام مهمی است كه 

من فكر می كنم زودتر از قبل به نتیجه منجر شود.« 
موگرینی همچنین گفت: »برای ما مهم است كه به 
همه چالش     ها و شرایط پیچیده ای كه ناشی از رفتار 
ایرانیان در خاک اروپا یا منطقه است، بپردازیم.« وی 
در عین حال از توافق هسته ای با ایران حمایت كرد. 

 عراقچی: اروپا ناتوان است
 معاون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه كش��ورمان در 
همایش تح��وات منطقه و نظ��ام بین الملل ضمن 
تشریح روند مذاكرات هسته ای ایران با ۱+5 و سپس 
با ۱+4 به مذاك��رات عمان كه در پش��ت صحنه به 
مذاكرات مستقیم ایران و امریكا منجر شد اشاره كرد 
و گفت: در آن مذاكرات امریكایی    ها قبول كردند بدون 
تعلیق غنی سازی و استفاده از حق غنی سازی مذاكره 
كنند. در ادامه مذاكرات ژنو در س��ال 92 این بحث 
مطرح شد و امریكا گفت بدون تعلیق غنی سازی و با 
غنی سازی حاضر به مذاكره هستند. از نزدیک شاهد 
ش��وک به اروپایی    ها بودم و مجبور بودند مذاكرات 
با ایران را بپذیرن��د. یكی از آنها به ش��دت عصبانی 
شد و ش��اید روی 80 درصد آن خط كشیده بود. دو 
كش��ور دیگر اما خیلی مقاومت نكردند و در نهایت 
با اكراه پذیرفتند ایران غنی س��ازی داشته باشد. در 
ادامه مذاكرات مواضع اروپایی     ها سخت تر از مواضع 
امریكا بود و در نهایت كه توافق به دست آمد وزارت 
خزانه داری امریكا و اوفک شروع به بدقلقی كردند، در 
حالی كه اروپایی    ها س��عی كردند از مزایای تعامل با 

ایران استفاده كنند. 
وی با اشاره به خروج امریكا از برجام بالعكس دوره های 
قبل اظهار ك��رد: اروپایی    ها در این مرحله س��فت و 
سخت ایستادند و با اقدام امریكا مخالفت كردند. ابتدا 
ترامپ تمامی تاشش را كرد ما را در موضعی قرار دهد 
خودمان از برجام خارج شویم اما این اتفاق نیفتاد. بعد 

سراغ كنگره رفت اما اروپایی    ها در كنگره امریكا ابی 
كردند و كنگره تصمیم به خ��روج از برجام نگرفت. 
ترامپ بعد از آن وارد مذاكرات دوجانبه با اروپایی    ها 
شد اما آنجا هم مقاومت كردند و در نهایت ترامپ جز 

اینكه رأساً از برجام خارج شود، راهی برایش نماند. 
عراقچی تأكید كرد: در دولت ترامپ قویاً معتقد بودند 
كه امریكا در برجام ضرر كرده و امتیازات زیادی داده 
بدون اینكه امتیازی بگیرد به ویژه مواضع منطقه ای 
ایران و سیاس��ت های ضد استعماری تغییر نكرده و 
فروش نفت هم ادامه دارد از این رو از برجام خارج شد.  
معاون ظریف در ادامه تصریح كرد: از وقتی امریكا از 
برجام خارج شد اروپا تاش كرده است خواسته های 
ایران در حوزه های مختلف از جمله نفت و بانک تأمین 

شود و تا اان به طور جدی به كار ادامه دادند. 
عراقچی گفت: ب��ه لحاظ مواضع سیاس��ی، اروپا در 
این شش ماه كم نگذاش��ته اما این مدت كم نیست 
كه نتوانند اقدامات عمل��ی را پیدا كنند و هنوز قادر 
نیستند SPV را رسماً اعام كنند كه یكی از دایل 
آن فشار امریكا است كه بس��یار سنگین بوده است. 
امریكایی    ها هر كشوری كه SPV در آن مستقر شود 
یا بانک    هایی را كه با آن كار كند تهدید كرده اند. با این 
حال اروپایی    ها تاش شان را متوقف نكرده اند. اما هنوز 
هیچ كشوری حاضر نش��ده میزبانی این ساز و كار را 
قبول كند. اتریش و لوكزامبورگ قبول نكردند و اروپا 

ناتوان از ثبت SPV است. 
معاون وزیر امور خارجه خاطرنش��ان كرد: چه اروپا 
نخواهد با ما كار كند و در حال بازی با ما باشد و چه 
بخواهد و قادر نباشد، در نتیجه فرقی نمی كند. نتیجه 
این است كه اروپایی     ها یا نخواستند یا نتوانستند كاری 
انجام دهند. اما ما تا زمانی كه باقی ماندن در برجام به 
نفع كشور باشد در آن می مانیم و اگر این نباشد ماندن 

در برجام فایده ای ندارد. اگر تا اان ماندیم به این دلیل 
است كه در ابعاد سیاس��ی و اقتصادی ماندن به نفع 
ماست. در حال حاضر شرایط مطلوبی است اما این 
حتماً پایدار نخواهد ماند و اروپایی     ها باید بدانند این 
وضعیت نمی تواند به این شكل ادامه پیدا كند.  وی 
ادامه داد: هزینه تحریم برای ایران كم نیست اما ما در 
نهایت راه خود را پیدا خواهیم كرد. آنها باید بدانند 
كس��ی در ایران به خاطر تحریم های امریكا دس��ت 
خودش را ب��اا نمی برد. اان اجم��اع جهانی به نفع 
ماست و همه اعتراف دارند كه برنامه هسته ای ایران 
صلح  آمیز است و سیزده گزارش آژانس سند حقانیت 
ایران است كه به تعهداتش پایبند بوده است. ان شاءه 
اگر انسجام داخلی كه محل بحث است باشد بهتر از 

گذشته با مسائل كنار خواهیم آمد. 
وی با بیان اینكه اروپا باید مراقب صدمات و فشار    های 
تحریم های امریكا به شركت    ها و كشورهای اروپایی 
باش��د، تصریح كرد: چند مقام اروپای��ی به خود من 
گفتند كه بعد از برجام فهمیدیم چقدر به دار وابسته 
هستیم و ش��ركت های ما به جای دستور گرفتن از 
دولت های ش��ان از وزارت خزانه داری امریكا دستور 
می گیرند و اینكه امریكا می گوید همه پش��ت اراده 
او بایس��تند برای اروپایی    ها قابل قبول نیس��ت. در 
جلساتی در كمیسیون مشترک كه مقامات اروپایی 
به مقامات امریكایی می گفتند خروج شما )امریكا( 
از برجام اعتباری برای ما و شورای امنیت نمی گذارد 
چرا كه خروج امریكا نقض قطعنامه 223۱ است.  وی 
گفت: بنابراین اگر اروپایی     ها كوتاه بیایند حاكمیت، 
اعتبار و امنیت آنها زیر س��ؤال می رود. اگر اروپا فكر 
می كند منطقه غرب آسیا بدون برجام امن تر است 
می تواند امتحان كند. منطقه ما كلكسیونی از مسائل 
و مشكات دارد. آیا اروپا تحمل موج جدید تروریسم 
و مهاجرت و شروع بحران هسته ای را دارد! بی شک 
هزینه از بین رفتن برجام برای اروپا بیش از امریكاست.  
عراقچی در پایان تأكید كرد: اگر اروپا تصور می كند 
برجام برای حاكمیت و امنیت و اعتبارش مهم است 

باید آماده پرداخت هزینه برای آن باشد. 
  نشست اروپایی ساز و کار مالی برجام

اروپایی    ها عاوه بر وعده ظاهراً  فعًا خود را مشغول 
بررسی و مذاكره حمایت از برجام نشان داده اند. در 
همین مسیر هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست 
خارجی اتحادی��ه اروپا صبح دو    ش��نبه به وقت وین 
جلس��ه ای را با مقامات خارجه انگلس��تان، آلمان و 
فرانسه با هدف بررسی س��از و كار ویژه مالی برجام 

برگزار كرد. 
خبرنگار وال استریت ژورنال خبر داده كه هدف از این 
دیدار بررسی ساز و كار ویژه مالی اتحادیه اروپا برای 
حفظ تعامات مالی با ایران ذیل توافق هسته ای وین 
بوده است. این در حالی است كه رایزنی درباره برجام 
یكی از محورهای مذاكرات سفر روز گذشته جرمی 
هانت، وزیر خارجه انگلستان به كشورمان بوده است. 
برخی كارشناس��ان معتقدند كه مأموریت فعلی كه 
امریكا به اروپا داده است، گیر انداختن ایران در مسیر 
مذاكره كش��دار و وعده دروغین حمایت دادن است 
تا ایران ضمن حفظ تعه��دات برجامی و عدم خروج 
متقابل از این توافقنامه، زیر ضرب تحریم    ها كم كم 

نرم شده و آماده امتیازدهی شود.

  گزارش  2

دستوِر کارهای هانت در تهران
مقامات ارشد غربی در رفتاري هوشمند و برنامه ریزي شده، معمواً به 
تهران سفر نمي كنند و بیشتر از مقامات درجه 2و3 در دیپلماسي با تهران 
بهره  مي گیرند. به ویژه انگلیسي ها كه در رؤیاي بازگشت دوران طایي 
نفوذ و سیطره پنهان عصر پهلوي رفتار متكبرانه خود را حفظ كرده اند 
و امیدوارند با شبكه وسیع باقیمانده ماسون هاي شان و دل باختگان به 
غرب رویكردهاي سیاست داخلي و خارجي تهران را در مسیر مطلوب 
خود قرار دهند، متفاوت تر از بقیه اروپایي ها عمل مي كنند. سفر جرمي 
هانت به تهران بافاصله پس از سفر به ریاض كه با هدف پیشبرد راهبرد 
جدید غربي در یمن و ممانعت از شكست و رسوایي در جنگ جنایتكارانه 
و كشتار و ویراني چهارساله و بي نتیجه آنها صورت مي گیرد با دو هدف 
و یک چماق همیشگي دنبال مي شود. انگلیسي ها همیشه در اروپا و در 
كنار امریكا، یک حق ویژه براي خود در قبال سیاست هاي غربي در مورد 
ایران قائل بوده اند و خود را پیشران اصلي معرفي كرده اند و امروز اروپا در 
یک نگاه خوشبینانه، در بازی اجرای تعهدات غربی در برجام به بن بست 
نزدیک می شود و كاسبان برجام در تهران و معماران مذاكره روی منافع 
ملي و قدرت ملي، پاسخي براي مردم ایران ندارند و دیپلماسي اعتماد 
به غرب با بحران روبه رو است. اروپایي ها پس از ماه ها وعده و وعید براي 
باقي  ماندن در تعهدات برجام در قبال مناسبات اقتصادي و مالي با تهران 
از زبان موگریني اعام كرده اند كه تاریخي ب��راي اجرایي كردن طرح 
خود ندارند و احتمال تعدیل در اجراي تعهدات برجامي ایران بیش از 
پیش قوت گرفته است. انگلیسي ها با سفر جرمي هانت با یک دستور كار 
ماهرانه، ترجمه تعهدات صددرصدي ای��ران را با پیوند زدن به معاهده 
پاریس! و طرح سیاسي مش��كوک و تحمیلي یمن گره زده اند تا قبل از 
دادن هرگونه قولي براي اجرای تعهدات برجامي اروپایي، بازهم در مسائل 
منطقه اي و حقوق بشري با چماق جاسوسان دستگیر شده انگلیسي و 
معاهده پاریس با محتواي تخریب اقتصاد ایران، امتیاز دریافت كنند. حال 
آنكه انگلیسي ها در ابتدایي ترین تعهدات براي پرداخت بدهي به تهران 
تا امروز بهانه جویي كرده و حاضر نیس��تند از راهبرد پلكاني و تدریجي 
امتیازگیري براي قبول تعهدات خود دس��ت بردارن��د. جرمي هانت با 
حضور در تهران با یک مصاحبه از روز قبل از سفر به تهران برنامه ریزي 
شده، با امنیتي كردن مسئله هسته اي ایران و بي ثبات دانستن سیاست 
منطقه اي ایران و ضرورت آزادي جاسوسان انگلیسي و مشروط كردن 
وظایف بدیهي اروپا به امتیازهاي جدید از تهران، تحت عنوان تعهدات 
صددرصدي، قصد دارد س��ه هدف بزرگ را محقق كن��د. ابتدا اینكه از 
احتمال كاهش و تعدیل اجراي تعهدات برجامي جلوگیري كند، ثانیاً 
اینكه براي نجات آل سعود و بن سلمان و پروژه امریكایي- اسرائیلي در 
یمن، همراهي ایران در نشست سیاسي سوئد را جلب نماید و ثالثاً اینكه 
اجراي تعهدات اروپایي برجام را منوط و در پیوند با مسائل منطقه اي و 
حقوق بشري! و مهمتر از همه باقي ماندن اقتصاد ایران در گروگان غربي- 
اروپایي با تعهدپذیري هاي گوناگون تهران معرفي كند. این باج خواهي 
انگلیسي كه یک گستاخي مستمر انگلیسي است، با وعده هاي جدید، 
به لیبرال هاي به بن بست رسیده داخلي هم دس��تاویزي خواهد داد تا 
سیاست انتظار در قبال اروپا را براي افكار عمومي داخلي، حفظ كرده و 

فرصت جدیدی براي تنفس سیاسي خود پیدا كنند. 
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 ش�اه س�عودی: جامعه بین الملل برنامه هس�ته ای ایران را 
متوقف کند

شاه سعودی در مراسم افتتاحیه دور جدید مجلس شورای عربستان، 
درباره سیاس��ت های داخلی و خارجی این كشور س��خنرانی كرد و با 
تكرار اتهامات خود علیه ایران، خواس��تار توقف برنامه  هسته ای ایران 
شد. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربس��تان روز دو   شنبه بدون اشاره 
به پرونده قتل جمال خاش��قجی، روزنامه نگار س��عودی مقیم امریكا، 
به مسائل كشورهای یمن، فلسطین، س��وریه، عراق و ایران پرداخت. 
به گزارش الجزیره، سلمان گفت:»عربس��تان به مقابله با افراطی گری 
و تروریس��م ادامه می دهد و نقش رهبری و توسعه بخش��ی خود را در 
منطقه به منظور افزایش فرصت های س��رمایه گذاری دنبال می كند. 
همچنین تاش های خود برای حل بحران های منطقه را ادامه خواهد 
داد. مسئله فلسطین اولویت ماست تا زمانی كه ملت فلسطین به تمامی 
حقوق قانونی خود دست یابند«. سلمان بن عبدالعزیز همچنین مدعی 
شد: »ایران به دخالت در امور داخلی كشورهای منطقه عادت كرده و 
برای آشوب طلبی و ویرانی در منطقه تاش می كند، از جامعه بین الملل 
می خواهیم كه برنامه های هسته ای ایران را متوقف كند و فعالیت های 

تهدیدآمیز آن علیه امنیت و ثبات را متوقف سازد.«
------------------------------------------------------

 تداوم درگیری معترضان » جلیقه زرد « و پلیس فرانسه
درگیری های جدید و سراسری معترضان » جلیقه زرد « با پلیس فرانسه 
ابعاد تازه ای گرفته و به تعداد مجروحان افزوده شده است. این معترضان 
به افزایش بهای سوخت و كاهش قدرت خریدشان در دوران ماكرون 
اعتراض دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعداد مجروحان از 400 
مجروحی كه دولت فرانسه پیش تر در روز     شنبه اعام كرده بود، افزایش 
یافته است. برخی معترضان قول داده اند در روزهای آتی هم به اعتراض 
خودشان ادامه دهند. به گفته پلیس،  حدود 4۶ هزار تن یک   شنبه در 
دومین روز اعتراضات شركت داشتند و روز     شنبه هم حدود 300 هزار 
تن به خیابان    ها آمدند. همچنین در دومین روز اعتراضات باز هم زد و 

خورد با پلیس گزارش شد. 
------------------------------------------------------
 روس�یه: مذاکره درباره جزایر کوریل به معنی واگذاری آنها 

به ژاپن نیست
روس��یه اعام كرد كه مذاكرات پیش رو برای ح��ل اختافات با ژاپن 
بر س��ر جزایر مورد مناقش��ه لزوماً به معنای چشم پوشی مسكو از آنها 
نیست. به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، دیمیتری پسكوف، سخنگوی 
كرملین اعام كرد:»اگر س��ؤال این اس��ت كه این مذاكرات به معنای 
بازگشت خودكار برخی جزایر به ژاپن است مطمئناً پاسخ آن نه است. 
« چندی قبل شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در دیدار با وادیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه در سنگاپور بر تسریع مذاكرات درباره جزایر مورد 
مناقشه و اعامیه ۱95۶ توافق كردند. رئیس جمهور روسیه به تازگی 
برای همكاری با ژاپن برای حل مس��ائل پیچیده از جمله درباره جزایر 
كوریل اعام آمادگی كرده است. روسیه و ژاپن بر سر چهار جزیره در 
اقیانوس آرام موسوم به جزایر كوریل با یكدیگر اختاف دارند؛ اختافی 

كه ریشه آن به چندین دهه پیش برمی گردد. 
------------------------------------------------------

 نگرانی غرب از پایگاه نظامی روسیه در کوبا
احتمال راه ان��دازی پایگاه های نظامی روس��یه در كوبا موجب نگرانی 
و اضطراب غرب شده است. روزنامه دیلی اس��تار گزارش داد: احتمال 
راه اندازی پایگاه های نظامی روسیه در كوبا موجب نگرانی و اضطراب 
غرب شده است. كشور های غربی نگرانند كه این تصمیم مسكو واكنشی 
به تهدید ترامپ رئیس جمهور امریكا به خروج این كشور از پیمان منع 
استفاده از موشک های كوتاه و میان برد باشد. كشور های غربی بر این 
باورند ك��ه تحریم های امری��كا و خروج احتمالی واش��نگتن از پیمان 
موشكی، مسكو را به سمت گس��ترش همكاری های نظامی با هاوانا و 
حتی امكان ایج��اد پایگاه نظامی در جهت اس��تقرار رادار و واحدهای 
اطاعاتی در خاک كوبا س��وق می دهد. براس��اس این گزارش، س��فر 
رسمی رئیس جمهور كوبا به مسكو و دیدار با وادیمیر پوتین و برخی 

سیاستمداران این كشور دلیلی بر این نگرانی شده است. 

 توقف کابینه نتانیاهو در مرز سقوط
وزی�ران آم�وزش و دادگس�تری رژیم صهیونیس�تی از اس�تعفای 
خود صرف نظر کردند ت�ا کابینه بنیامین نتانیاهو ب�ه کار خود ادامه 
دهد ام�ا تحلیلگ�ران معتقدند دول�ت کنونی رژیم صهیونیس�تی 
ش�کننده خواه�د ب�ود و خط�ر س�قوط همچن�ان وج�ود دارد. 
 س��رهنگ »نفتالی بنت «، وزیر آموزش و سرهنگ »آیلت شاكد«، وزیر 
دادگستری رژیم صهیونیس��تی روز دو    ش��نبه اعام كردند از استعفا از 
كابینه این رژیم منصرف ش��ده اند. بنت و شاكد در بیانیه مشترک خود 
گفتند: »اگر نخست وزیر درباره نّیات و تمایاتش جدی است، پس ما از 
خواسته های سیاسی خود دست برمی داریم تا كمک كنیم اسرائیل دوباره 
پیروز شود.« بنت همچنین اضافه كرد: »بهتر است نتانیاهو من را در عرصه 
سیاسی شكست بدهد تا اینكه اسماعیل هنیه )رهبر حماس( اسرائیل را 
در میدان جنگ شكست دهد.« در ادامه این بیانیه مشترک، تأكید شد: 
»اسرائیل از پیروز ش��دن بازماند...  ما محدودیت بعد از محدودیت ]بر 
فعالیت های ارتش[ اعمال كردیم...  س��ربازان ما از وكای ارتش بیشتر 
می ترسند تا از یحیی سنوار )مسئول حماس در غزه(. ما از شكست دادن 
دشمن، به فقط مهار كردن آنها رسیدیم...  چیزی كه نخست وزیر به عنوان 
مسئولیت می داند، دشمن آن را تعلل برداشت می كند. بدتر اینجاست 
كه فكر كردیم راه حلی برای تروریس��م وجود ندارد.« ش��اكد سپس با 
اظهارات تندتری نسبت به نتانیاهو گفت: »بر كسی پوشیده نیست كه 
نتانیاهو نمی خواست ما در دولتش باشیم، به رغم اینكه ما خود را شركای 
ایدئولوژیک طبیعی او می دانستیم ولی او انتقام جویی های شخصی را به 
منافع سیاسی ترجیح می دهد«. به دنبال ناكامی رژیم صهیونیستی در 
حمله اخیر به نوار غزه و اعام آتش بس میان دو طرف كه به اس��تعفای 
آویگدور لیبرمن منجر شد، بعد از استعفای »آویگدور لیبرمن« كابینه 
ائتافی نتانیاهو از اكثریت خارج شد ولی سرهنگ »نفتالی بنت « وزیر 
آموزش این رژیم به او پیش��نهاد كرده بود كه به جای لیبرمن، س��مت 
وزارت جنگ را نیز برعهده بگیرد. نتانیاهو روز جمعه با بنت جلسه ای برای 
مذاكره در این موضوع برگزار كرد اما توافقی حاصل نشده بود. استعفای 
لیبرمن و خروج حزب وی )اس��رائیل بیتونا( از ائت��اف كابینه نتانیاهو 
باعث شد تعداد كرس��ی های ائتاف وی از ۶۶ كرسی در پارلمان به ۶۱ 
كرسی كاهش یابد. این در حالی است كه پارلمان این رژیم در مجموع 
۱20 كرسی دارد و این یعنی اكثریتی بسیار شكننده. خروج هر كدام از 
دیگر احزاب حاضر در ائتاف نتانیاهو )كوانو، خانه یهودی، شاس و اتحاد 
یهودیت توراتی( پایان كابینه او را رقم خواهد زد.  در حال حاضر، با انصراف 
این دو وزیر از استعفا و باقی ماندن حزب »خانه یهودی « به رهبری بنت در 
ائتاف كابینه نتانیاهو، فقط »موشه كهلون « وزیر دارایی این رژیم و رهبر 
حزب »كوانو« خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام است. نتانیاهو نیز 
طی سخنرانی در كمیته امور خارجی و نظامی كنست با »غیرمسئوانه« 
خواندن تصمیم هر وزیر یا حزبی برای سرنگون كردن كابینه و شكستن 
ائتاف، مدعی شده بود این مسئله در چنین برهه زمانی-امنیتی خاص، 
فقط به نفع حماس و مقاومت در غزه است. پیش از این »روی فولكمن« 
رئیس هیئت پارلمانی حزب »كوانو« در كنست گفته بود كه چه بنت 
و شاكد استعفا بدهند و چه ندهند، انحال كابینه و انتخابات زودهنگام 
در فلسطین اشغالی اجتناب ناپذیر است زیرا كابینه نتانیاهو مدت هاست 
عملكرد و فعالیتی نداشته است. از سوی دیگر، یک عضو پارلمان رژیم 
صهیونیستی با غیرقابل اجتناب خواندن انتخابات زودهنگام در فلسطین 
اشغالی، تأكید كرد كه كابینه نتانیاهو برای مدت هاست كه هیچ فعالیت 
و عملكردی نداشته است.  »روی فولكمن« رئیس هیئت پارلمانی حزب 
»كوانو« روز دو    ش��نبه در یک مصاحبه رادیویی گف��ت هر چقدر هم 
كه بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی تاش كند بازهم 
نمی تواند مانع برگزاری انتخابات زودهنگام ش��ود زیرا كابینه وی دیگر 

عملكردی ندارد و باید هرچه سریع تر منحل شود. 

واکنش مثبت انصاراه به درخواست نماینده 
سازمان ملل در امور یمن

پس از اظهارات نماینده ویژه سازمان ملل برای امور یمن در نشست 
شورای امنیت، رهبران انصاراه اعام کردند حاضرند برای پیشبرد 
روند صلح حمات موشکی و پهپادی را علیه عربستان متوقف کنند. 
»محمد علی الحوثی«رئیس كمیته عالی انق��اب یمن گفت كه یمن در 
راستای حمایت از صلح و از بین بردن هرگونه بهانه ائتاف سعودی برای 
ادامه تجاوزاتش، این آمادگی را دارد كه همه عملیات نظامی خود از جمله 
موشكی و پهپادی را متوقف كند. وی بامداد دو    شنبه در بیانیه ای اعام كرد 
كه »اگر ائتاف سعودی صلح می خواهد، ما آماده توقف عملیات نظامی خود 
در همه جبهه     ها هستیم.« رئیس كمیته عالی انقاب یمن افزود: »نماینده 
ویژه سازمان ملل در امور یمن خواستار توقف حمات موشكی و پهپادی 
یمن شده است و ما هم از تاشش برای برقرای صلح حمایت می كنیم. « این 
مواضع انصاراه ساعتی پس از نشست شورای امنیت درباره سازمان ملل 
مطرح شد. در این نشست مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل به 
یمن گفت: درگیری     ها در یمن ادامه دارد و رو به وخامت است، شهر الحدیده 
مركز این جنگ است و به همین دلیل ما به شدت از گزارش های اخیر برای 
توقف خش��ونت     ها در جبهه های مختلف این شهر استقبال می كنیم. وی 
تأكید كرد: ما باید از تحرک بین المللی مثبتی كه درباره یمن ایجاد شده، 
بهره ببریم. من به شدت معتقدم كه این فرصت در زمان سرنوشت سازی برای 
دستیابی به یک سازش سیاسی جامع در یمن به وجود آمده است. گریفیتس 
اظهار كرد: من از تمامی رهبران جهان كه خواستار توقف درگیری     ها در یمن 
شده اند، تشكر می كنم. نباید هیچ گونه اقدام تهدیدآمیزی برای از سرگیری 
درگیری     ها انجام شود. من به عنوان میانجی معتقدم كه هیچ چیز نباید مانع 
از فرصت گفت وگو و مذاكره شود. فرس��تاده ویژه سازمان ملل به یمن در 
ادامه تأكید كرد: وضعیت شهر الحدیده به شدت شكننده و بی ثبات است 
و ما نیاز داریم كه اقدامات فوری در خصوص این شهر در پیش گرفته شود. 
این مسئول سازمان ملل نسبت به مطالبات اخیر همه طرف     ها به ویژه دولت 
مستعفی، جنبش انصاراه و نیز ائتاف عربی ابراز خوش بینی كرد و گفت: 
سازمان ملل به تاش های خود در حل این درگیری     ها ادامه می دهد. وی 
افزود: با افزایش توجه های بین المللی به بحران یمن، همه طرف های درگیر 
در این كشور باید به تاش برای دستیابی به راه حلی سیاسی در این كشور 
پایبند باشند. در همین حال، دولت سوئد از كویت خواست، هیئت یمن را 
برای حضور در مذاكرات صلح به این كشور منتقل كند. »منصور العتیبی« 
نماینده دائم كویت در سازمان ملل چند روز پیش در نشست شورای امنیت 
درباره یمن از آمادگی كویت برای ارائه حمایت لجستیكی به منظور تضمین 
مشاركت طرف های یمنی در دور جدید مذاكرات صلح خبر داد. پیش از این 
قرار بود مذاكرات صلح در شهریورماه در ژنو برگزار شود كه با مانع تراشی 
عربستان سعودی این نشست برگزار نشد و عربستان به هواپیمای ُعمانی 
جهت انتقال هیئت انصاراه از صنعا به ژنو ، اجازه پرواز و فرود در فرودگاه 

صنعا را نداد و در روند مذاكرات مانع تراشی كرد. 
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   محمدصادق عابديني
س�ورنا س�تاري مع�اون علم�ي و فن�اوري 
رئيس جمهور در مراسم آغاز به كار پانزدهمين 
اجاس سراسري فناوري رس�انه، نوآوري را 
چالش دولت و صداوسيما عنوان كرد و گفت: 
انگار هميش�ه دولت ها با ن�وآوري مخالفند، 
چون حقوق بگيره�ا امكان ريس�ك ندارند. 
پانزدهمین اجاس سراس��ري فناوري رسانه از 
صبح ديروز در مركز همايش هاي صداوسیما آغاز 
به كار كرد تا آخرين فناوري هاي بومي در حوزه 
رسانه و برودكست)صداوسیما( به نمايش درآيد. 
اين اجاس پاس��خي به تحريم هاي يك س��ويه 

امريكا علیه ايران است. 
  آغاز به كار نمايشگاه فناوري هاي ايراني

 صب��ح دي��روز مرك��ز همايش هاي س��ازمان 
صداوسیما میزبان نمايشگاه بزرگي از تولیدات 
داخل��ي در حوزه فناوري رس��انه ب��ود. در اين 
نمايش��گاه كه همزم��ان با اجاس سراس��ري 
فناوري رسانه برپا شده، آخرين تولیدات فني در 
حوزه رسانه كه حاصل تاش متخصصان داخلي 

است، عرضه شده است. 
پانزدهمین اجاس سراس��ري فناوري رسانه با 
شعار»توانمندي ايراني، رس��انه جهاني« تاش 
دارد وابستگي ايران را در زمینه فناوري هاي حوزه 
رسانه به واردات خارجي كاهش دهد؛ موضوعي 
كه با تحريم هاي امريكا علی��ه ايران، اهمیت آن 
بیش از گذشته شده اس��ت و نمايشگاه تولیدات 
ايراني نیز بر خودكفايي در تأمین زيرساخت هاي 

فني رسانه ملي تأكید دارد. 
   25سال تاش براي خودكفايي 

محمد فهمي، دبیر اجاس فناوري رس��انه در 
مراس��م آغاز به كار اين اجاس، گفت: »امسال 
شعار اجاس »توانمندي ايراني، رسانه جهاني« 
انتخاب شد، چراكه رسانه اي مثل صدا و سیما به 
هیچ عنوان نمي تواند فقط يك رسانه منطقه اي، 
محلي يا كشوري باشد. حجم بااي تولیدات ما، 
مستلزم اين است كه صدا و سیما بتواند در بحث 
زير ساخت ها و فناوري رسانه، خود را در رقابت 
با خارجي ها تقويت كند. 25سال است به كمك 
محققان، پژوهش��گران و جوان��ان در اين حوزه 
تاش كرده ايم و امروز صنعت رس��انه به نقطه 

غرورآفرين خود رسیده است.«
فهمي با اش��اره به حضور80 ش��ركت ايراني در 
نمايشگاه دس��تاوردهاي رس��انه، افزود: »براي 

تش��ويق ش��ركت هاي اس��تارت آپي، ايده ه��ا و 
طرح ه��اي خاقان��ه، دو بخ��ش ديگ��ر هم به 
نمايشگاه اضافه ش��د. بخش ايده و طرح را سال 
گذش��ته داش��تیم و بیش از 160 ايده و طرح به 
اجاس رسیده كه از اين ايده ها 47 ايده برگزيده 
و ممتاز بودند و صداوس��یما براي اولین بار براي 
شركت هاي اس��تارت آپي فضاي اختصاصي در 

نمايشگاه صنعت رسانه اختصاص داده است.«
   فناوري نيازمند جوان نوآور است 

س��ورنا س��تاري مع��اون علم��ي و فن��اوري 
رئیس جمه��وري، س��خنران مراس��م افتتاحیه 
پانزدهمین اجاس فناوري رس��انه در سخناني 
با انتق��اد از خروجي دانش��گاه هاي اي��ران گفت: 
»ما دانش��گاه هاي متعددي داريم و از نظر تعداد 
فارغ التحصی��ان معادل امريكا دانش��جو تربیت 
مي كنیم اما كسي نگفت كه چه مشكلي از جامعه 
را حل كرده است. پول هاي دولتي را تزريق كرديم، 
اما به كار حوزه پژوهشي و حل مسئله نیامد. خیلي 
فرق است بین اينكه پول دولت را خرج كنیم يا پول 

كارآفرين به پروژه بیايد.«
س��تاري با نقد عملكرد دولت و صداوسیما در 
زمینه نوآوري، تأكید كرد: »نوآوري پايه اقتصاد 
دانش بنیان است. با چنین اقتصادي مي توانیم 
جوانان با اعتماد به نفس و خاق تربیت كنیم كه 
دنیا را عوض كنند. اگر محیط درست و شرايط 
محیطي براي تولید محتوا و دانش فراهم باشد، 
پول هم به دس��ت مي آيد. اينكه بخواهیم كار و 
اشتغال درست كنیم، مي گويیم پول مي خواهد 
و طرح و ابتكاري نداشته باشیم، فايده ندارد. آن 
چیزي كه در اقتصاد دانش بنیان اهمیت دارد، 

ذهن آدمي است.«
وي با تشكر از سازمان صداوسیما براي پرداختن 
به فناوري رس��انه، گفت: »فناوري ن��رم در واقع 
قدرت نرم ماست و اگر با همین روال پیش رويم 
ش��اهد اتفاق هاي خوبي خواهیم بود. آنچه اين 

بچه ها را سرپا نگه مي دارد. همین محیط همكاري 
است كه طي آن بتوانیم بازارها را در اختیار آنها 
قرار دهیم. اگر بخواهیم بچه هايمان را در اينجا 
نگه داريم بايد به او اكوسیستم بدهیم. سرمايه آن 
چیزي نیست كه در جیب اين بچه هاست بلكه آن 

چیزي است كه در ذهن آنهاست.«
معاون رئیس جمهور، با اش��اره به هجمه دشمن 
علیه ايران، تصريح كرد: »دنیا امروز تمام داشته ها 
و اعتقادات ما را هدف قرار داده است. پس ما بايد 
در حوزه پیام نوآورانه ح��رف جديد و قالب هاي 
جديد و س��اختار جدي��د مطرح كنی��م و تمام 
پتانسیل مان را به كار بگیريم تا با مخاطب ارتباط 
عمیق تري داش��ته باشیم. ما پیش��رفت خوبي 
داشته ايم و امروز در حوزه پیام و حوزه فني با سه 

دهه قبل قابل مقايسه نیستیم.«
   دوره پوست اندازي رسانه است 

حمید شاه آبادي، معاون صدا سازمان صداوسیما 
در سخنراني مراسم افتتاحیه پانزدهیمن اجاس 
فناوري رس��انه گفت: »به طور طبیعي وقتي به 
گذش��ته راديو نگاه مي كنیم، مي بینیم از راديو 
زغالي و عب��ور از آنالوگ به ديجیت��ال، امروز به 
راديو اينترنتي رسیده ايم. راديو روزي صرفاً براي 
اطاع رساني و موسیقي اس��تفاده مي شد و اان 

حوزه پیام رساني است.«
ش��اه آبادي ادامه داد: »واقعیت اين اس��ت امروز 
اتفاقات بزرگي در حوزه راديو قابل پیاده س��ازي 
است، مشروط بر اينكه دست ما براي انتقال پیام 
به مخاطب بازتر باش��د. اگر فق��ط خودمان را با 
موج FM بهینه كنیم، راهي به جايي نمي بريم. 
ما نیازمند يك اتاق فكر جدي در حوزه تحوات 
رس��انه براي راديو هس��تیم. امروز بس��یاري از 
تحقیقات نش��ان مي دهد برخي از رس��انه هاي 
ديگر آينده شان رو به افول است و حتي به نقطه 
بالغه خودش��ان هم نرس��یده اند اما آينده راديو 
آينده برتري از امروز است چراكه نگاه ما به حوزه 
محتوا يك نگاه نو و بر اساس نیاز هاي مخاطب و 
مدل هاي جهاني است. اگر اين كار را نكنیم، ذهن 

مخاطب ما در گذشته خود مي ايستد.«
   HD شدن شبكه هاي تلويزيون

در حاش��یه برپايي نمايش��گاه فناوري رسانه، 
رضا علیدادي معاون فناوري و توس��عه رسانه 
صداوسیما برپايي اين نمايشگاه را نشانه شكست 
تحريم ها علیه كش��ورمان عنوان كرد و گفت: 
»اقتدار علمي و فني شركت ها و مجموعه هاي 
حوزه صنعت رس��انه به قدري است كه قابلیت 
محدودس��ازي ن��دارد، ممك��ن اس��ت روند را 
آهس��ته تر كند اما قدرت آنها را بیشتر مي كند 
و اقتدار آنها را باا مي برد، چون ما كه به عنوان 
حاكمیت فعالیت مي كنیم  مجبورمان مي كند 

بیشتر به سمت آنها برويم.«
 HD علیدادي همچنین در پاسخ به سؤالي درباره
شدن شبكه هاي تلويزيوني، گفت: »شبكه هاي 
تلويزيوني يك، دو و سه در آينده HD مي شوند.« 
معاون سازمان صداوسیما، در گفت و گو با »مهر« 
دلیل كند بودن روند HD ش��دن ش��بكه هاي 
تلويزيوني را عدم تخصیص بودجه از سوي دولت 
عنوان كرد. پانزدهمین اجاس فناوري رسانه تا 
روز 30 آبان ماه در مركز همايش هاي بین المللي 

صداوسیما برپاست.

گزارش »جوان« از آغاز به كار پانزدهمين اجاس فناوري رسانه

 »نوآوري« چالش مشترک دولت
و رسانه ملی است

جيم كري بازيگ�ر امريكاي�ي كه چندي پيش نقاش�ي ای 
درباره اصاب�ت يك بمب مزين به پرچ�م امريكا به اتوبوس 
بچه ه�اي يمني را كش�يده ب�ود در مصاحب�ه اي از دايل 
خود ب�راي مخالفت ب�ا ترامپ و فلس�فه خ�ود در اهميت 
ن�دادن ب�ه عواقب اي�ن مش�ي جس�ورانه س�خن گفت. 
جیم كري كمدين و ستاره هالیوود در مصاحبه اي از احساسش 
درباره سیاست، رياست جمهوري ترامپ و اينكه چرا مخالفت و 
مبارزه با او امري واجب است سخن گفت.  دوستداران سینما اگر 
در سال هاي اخیر دنبال كننده جیم كري در توئیتر بوده باشند 
يا اخبار و حواش��ي مربوط به او را دنبال كرده باشند از مواضع 
سیاس��ي و جهت گیري هاي خاص او خبر دارند. كري مخالف 
تمام عیار رئیس جمهور كنوني امريكا و سیاس��ت هاي اوست. 
او ضديت خود را نه فقط با جمات آتش��ین كه با نقاشي هاي 
حساس��یت برانگیزش نیز ابراز مي كند، با اين حال تمام افراد 
نزديك به او ب��ا اين مدل ابراز عقیده موافق نیس��تند. كري در 
اين باره در مصاحبه خود با وب سايت ولتوره گفته است: خیلي 
جالب است! من از وقتي كه شروع به چرخیدن در توئیتر كردم 
به دردسر افتاده ام، چون صادق و روراست هستم و اين بدترين 

چیز در توئیتر است!
جیم كري در بخش ديگري از مصاحبه تند خود گفت: ترامپ فكر 
مي كند تنها راه انجام دادن كارها لگد زدن به صورت شماست و 
وقتي زخم هاي شما شروع به خوب ش��دن مي كنند او فرصت را 
مغتنم ش��مرده دوباره اين كار را انجام مي دهد. ترامپ مرد بدي 
است! او تمام تجارت هايي را كه در آن دخیل بوده به ورشكستگي 

رسانده است و چه كسي فكر مي كند كه اين ورشكستگي براي ما 
و مملكت ما اتفاق نمي افتد؟ چه از لحاظ مالي و چه از نظر اخاقي! 
اين كاري است كه او انجام مي دهد و براي همین او را مانند يك بچه 
مي بینم. كري همچنین تأكید كرد: بیشتر از هر چیزي رياكاري 
مايك پنس معاون رئیس جمهوري حالم را خراب مي كند. صورت 
او دو روترين چیزي است كه تاكنون ديده ام و به قدري پريشانم 
مي كند كه باورم نمي شود. اين بازيگر ادامه داد: ترامپ مي گويد 
فردي مذهبي و مسیحي است و اين گفته اش حال من را خراب 
مي كند، چراكه تمام توهین ها، خودخواهي ها و حرف هاي زشت 
او و تمام كارهاي مصیبت باري كه انجام داده است يادم مي آيد كه 

انگار مانند فرو كردن میخي در صلیب حضرت مسیح است. 
با اين وجود جیم كري تاش دارد در اين باره كمي احتیاط هم 
به خرج دهد. او توضیح داده است: فعًا اكانت توئیترم را به يكي 
از دستیارانم داده ام تا مبادا ساعت 3 صبح يكي از آن توئیت هاي 

بي پروا بزنم! درست مثل رئیس جمهوري!

 سريال خوب »حوالي پاييز«
تحت الشعاع بازيگر لبنانی قرار گرفت

حكمت 26 
هیچ ك��س چی��زى را در دل نهان 

ننمود، مگر آنكه در سخن نابجايى 

كه از دهانش مى پرد يا در صفحات 

چهره اش هويدا مى شود.

تحقير و توهين به شركت كننده برنامه دستپخت توسط كارشناس و مجري آن
مردم اين »دستپخت« را داوري می كنند!

   سيدمرتضي ذاكر
كارشناس برنامه دستپخت كه ظاهراً خيلي در نقشش فرو رفته 
بود وقتي خواس�ت بد بودن غذاي يكي از شركت كننده هاي 
برنامه را به او بگويد به جاي رعايت شأن انساني شركت كننده 
و البته آبروي رس�انه ملي، با اس�تفاده از الفاظي توهين آميز 
بيشتر از دس�تپخت، ش�خصيت وي را رس�مًا لگدمال كرد. 
يكي از كارشناس��ان برنامه دس��تپخت كه از ش��بكه يك سیما و در 
پرمخاطب ترين ساعت روي آنتن شبكه مي رود هنگامي كه مي خواست 
نظرش را در مورد دستپخت يكي از بانوان شركت كننده در آن برنامه 
اعام كند ضعیف بودن نتیجه تاش وي را بهانه روانه ساختن الفاظي 
كرد كه پیش از داوري يك برنامه تلويزيوني تداعي كننده بددهاني، 
فحاشي و استخفاف شخصیت خانم ش��ركت كننده بود. كارشناس 
برنامه دستپخت خطاب به شركت كننده اي كه غذايش مورد پسند و 
تأيید وي نبود، با چهره اي درهم رفته و البته غرق در تفرعن مي گويد: 
»ش��ده اگر چیزي به ش��ما مي گويم چند ثانیه فكر كنید و آن را از 

ذهنتان خارج كنید، قطعاً اگر س��طل زباله داشتم غذاتون رو منتقل 
مي كردم به سطل زباله.« سپس اين كارش��ناس خطاب به آن خانم 
شركت كننده، مي پرسد: »شما قبًا اين غذا رو درست كرده بودين؟« 
شركت كننده در پاسخ به كارشناس برنامه با حالتي شرمنده مي گويد: 
نه. كارشناس دستپخت مجدداً با حالتي سرشار از تفرعن مي گويد: 
»لطفا از اين به بعد هم اصًا درست نكنید اين غذا رو چون واقعاً بد... 
دوست ندارم اين جمله رو بگم اما اگر قراره من بد بشم و شما پیشرفت 

بكنید، هیچ ايرادي ندارد... افتضاح، افتضاح و افتضاح!«
اين استخفاف و تخريب كردن شخصیت يك شهروند خانم مقابل 
انظار میلیون ها بیننده ب��ا میدانداري مج��ري و كارگردان برنامه 
دستپخت تكمیل مي شود و وي نیز با حالتي سرشار از اشمئزاز رو 
به دوربین مي گويد: »غذا رو بلد نیستین بپزين 100 امتیاز بدين 
اين جمات رو اصًا نشنويد. وقتي چیزي بلد نیستید، دست باا، 
بلد نیستم؛ يكي اين رو به من ياد بده. دستور بدم 100 تا ازتون كم 
بشه« و اين همه تحقیر و توهین با اين جمله شركت كننده كه: »آقا 
آدمیزاده! اشتباه پیش میاد« در مقابل میلیون ها بیننده تلويزيوني 
پايان مي پذيرد. اين رفتار ناشايست و زشت در حالي رخ مي دهد كه 
سیدوحید حسیني كارگردان و مجري برنامه تلويزيوني دستپخت 
مدعي است: »كسي را نداريم كه برنامه اي مشابه ما ساخته باشد... 
پربیننده بودن باعث شده كه شبكه آنتن ثابتي به برنامه ما بدهد... 
و اين خیلي مهم اس��ت كه تلويزيون بهترين آنتن��ش را به ما داده 
اس��ت.« ظاهراً س��لطنت بي چون و چراي برخي برنامه س��ازان و 
حرمت شكني هاي پي در پي مجريان و... نهايتاً به عادي سازي چنین 

رفتارهايي در تلويزيون خواهد انجامید.

 ابراز بي اطاعي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
از پول هاي جمع آوري شده نيكي كريمي

سكوت خانم بازيگر ادامه دارد  
كارش�ناس مس�ئول رواب�ط عموم�ي كان�ون پ�رورش فك�ري ك�ودكان و 
نوجوانان درب�اره تفاهمنامه اين مركز ب�ا نيكي كريمي توضيحات�ي ارائه داد. 
كیان جوادي كارشناس مسئول روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
درباره تفاهمنامه اين مركز با نیكي كريمي بازيگر سینما به منظور كمك به زلزله زدگان 
كرمانشاه، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: طبق تفاهم با خانم كريمي قرار 
شد تا يك ساختمان در سرپل ذهاب كه توسط ايشان اجاره شده است، در اختیار ما قرار 
بگیرد و ما بتوانیم به مدت دو سال از اين ساختمان براي انجام فعالیت هاي خود استفاده 
كنیم. وي افزود: بخشي از س��اختمان كانون به دلیل زلزله سال گذشته تخريب شده و 
بايد مورد بازسازي قرار بگیرد و نیاز داشتیم مكاني را به طور موقت در اختیار بگیريم تا 

كودكان و نوجوانان بتوانند از اين فضاي موقت استفاده كنند. 
جوادي اظهار كرد: عاوه بر اين، قرار است خانم كريمي يك خودرو به عنوان كتابخانه 
سیار در مناطق زلزله زده را خريداري كنند و در اختیار ما قرار دهند. كارشناس روابط 
عمومي كانون در ادامه درخصوص هزينه هاي جمع آوري ش��ده توسط نیكي كريمي 
بیان كرد: ما در جريان پول هايي كه توسط ايش��ان جمع آوري شده قرار نداريم و صرفاً 
اين تفاهمنامه براي كمك به كودكان و نوجوانان زلزله زده كرمانشاه بین كانون و نیكي 
كريمي منعقد شده است. استاندار كرمانش��اه در مصاحبه اي راديويي درباره پول هاي 
جمع آوري شده توسط سلبريتي ها گفته بود: »ما در جريان فعالیت برخي هنرمندان و 
شخصیت ها از جمله علي دايي، نرگس كلباسي و صادق زيباكام كه كمپین جمع آوري 
كمك هاي مردمي راه اندازي كرده بودند، هس��تیم اما در اين میان نیكي كريمي با ما 

هیچ گونه ارتباطي براى هماهنگي هزينه كرد اين پول ها نداشته است.«

 زندگي حضرت علي)ع( و فاطمه زهرا)س(
در قاب »مهر و ماه«

روايت زندگي حضرت علي)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س( در 
قاب »مهر و ماه«جديدترين آثار علي بحريني، هنرمند نقاش 
بوشهري به همت سازمان بسيج هنرمندان و با حضور جمعي 
از هنرمندان عصر روز يك شنبه در حوزه هنري رونمايي شد. 
اين آثار شامل 20 اثر با موضوع امام علي)ع( و حضرت فاطمه 
زهرا)س( از تولد تا شهادت است و در اندازه هاي 120 در 80 
س��انتي متر اس��ت و از تكنیك رنگ و روغن ب��راي تولید آنها 
استفاده شده اس��ت. علي بحريني، هنرمند باس��ابقه استان 
بوش��هر متولد اول فروردين 1349 بوده و بازنشسته سازمان 
تبلیغات اسامي اس��ت. اين هنرمند از سال 68 هنر نقاشي را 
به صورت حرفه اي آغاز و در سال 85 آموزشگاه هنري چشمه 

را تاسیس كرده است.
اين نقاش دشتس��تاني قريب به 30 سال اس��ت كه به صورت 
حرفه اي نقاشي مي كشد و تاكنون 18 نمايش��گاه انفرادي در 
استان بوشهر و حدود 11 نمايشگاه انفرادي در سراسر كشور برپا 
كرده است. وي همچنین در 25 نمايشگاه گروهي نقاشي حضور 
داشته است. اين نمايشگاه از 27 آبان تا 17 آذر همه روزه به  جز 

روز هاي تعطیل از ساعت 9 تا 18 برپا خواهد بود. 
.........................................................................................................

اكران »سرو زير آب« از چهارشنبه 
فيلم هاي »س�رو زير آب« در گ�روه آزادي و »آس�تيگمات« 
30 آب�ان اك�ران مي ش�وند.  در گ�روه ب�اغ كت�اب از 
قرارداد اكران فیلم رامب��د جوان و كمال تبريزي ثبت ش��د. 
غامرضا فرجي س��خنگوي ش��وراي صنفي نماي��ش درباره 
خروجي ديروز اين شورا به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، 
گفت: فیلم هاي س��ینمايي »س��رو زير آب« در گروه آزادي و 
»آستیگمات« در گروه باغ كتاب از چهارشنبه 30 آبان اكران 

مي شوند. 
وي افزود: قرارداد فیلم سینمايي »بمب يك عاشقانه« در گروه 
ماندانا بعد از »واي آمپول« و »مارموز« بعد از »آس��تیگمات« 
در گروه باغ كتاب و »قانون مورفي« بعد از »پاستاريوني« در 

گروه استقال ثبت شد. 
 .........................................................................................................

 نمايشگاه مطبوعات در سال آينده
برگزار مي شود؟

مع�اون مطبوعات�ي وزارت فرهن�گ و ارش�اد اس�امي 
درباره دايل برگزار نش�دن نمايش�گاه مطبوعات امسال 
و وضعي�ت برگ�زاري آن در س�ال آين�ده توضي�ح داد. 
محمد سلطاني فر درباره برگزار نشدن بیست و ششمین نمايشگاه 
مطبوعات كشور به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: امسال موضوع 

صرفه جويي در هزينه ها از اولويت هاي اصلي ما بود. 
امسال س��ال اقتصادي خوبي براي ما و رس��انه ها نیست و به 
همین دلیل به اين فكر كرديم كه نمايش��گاه مطبوعات يك 
هزينه سنگین براي اين معاونت و رس��انه ها به دنبال خواهد 
داش��ت و به درخواس��ت مديران مس��ئول براي برگزاري آن 

مردد شديم. 
وي افزود: از مديران كل ارش��اد در اس��تان ها، مديران دولتي 
و خصوصي هم نظرس��نجي كرديم. مديران ارشاد 26 استان 
مخالف برگزاري نمايشگاه مطبوعات بودند و تعداد چشمگیري 
از مديران دولتي و خصوصي هم به برگزار نشدن آن رأي دادند، 
با اين حال امیدواران��ه به تاش خود براى حل مش��كات در 

سال هاى آينده ادامه مى دهیم. 
 ...........................................................................................................

وقتي ستارخان مدل نقاشي مي شود
هنرمند نق�اش تبريزي و خال�ق تابلوي س�تارخان گفت: 
اولي�ن تمرين�م را از نقاش�ي س�تارخان آغ�از ك�رده ام 
كه در واقع دلي�ل اصلي نقاش ش�دن من س�تارخان بود. 
به گزارش ايسنا، صابر بقال اصغري در آيین بزرگداشت سالروز 
وفات س��تارخان و رونمايي از تابلوى نقاشي س��تارخان ادامه 
داد: در دوره اي ديگر با س��نگ ها تابلويي خلق كردم كه چهره 
ستارخان را دربرگرفته و در موزه مشروطه ماندگار شد كه باز 

هم نتیجه عاقه ام به مجاهدان مشروطه بود. 
اين هنرمند ح��وزه نقاش��ي با بی��ان اينكه همیش��ه از بابت 
رسیدن روز 25 آبان كه متعلق به سالگرد وفات ستارخان  فرا 
است دلم مي گرفت كه چرا به اسطوره ها و قهرمانانمان ارزش 
نمي دهیم، گفت: خوش��بختانه امس��ال به همت كمیسیون 
فرهنگي ش��وراي ش��هر و با همكاري ش��هرداري و اداره كل 
ارتباطات و امور بین الملل، به خاطر يك تابلوي نقاشي، مراسم 

باشكوه برگزار شد. 
وي با بیان اينكه در دوران جديد ش��هرداري هنر و هنرمندان 
جايگاه ويژه اي در مجموعه ش��هرداري پی��دا كرده اند، گفت: 
آقاي ش��هردار مديراني انتخاب كرده اند كه با روي گش��اده با 
هنرمندان برخورد مي كنند، حتي اگر منجر به نتیجه هم نشود 
با احترام و تكري��م با هنرمندان س��خن مي گويند كه اين كار 

بسیار ارزشمند است.

    ديده بان نويد پارسا

   فرزين ماندگار
 تصاوي�ر و ويدئوهاي�ي ك�ه اخي�راً از بازيگر مس�يحي 
س�ريال »حوالي پاييز « در فضاي مجازي منتش�ر شده 
اين س�ؤال را پيش مي آورد ك�ه آيا بهتر نب�ود به جاي 
بازيگر مسيحي از بازيگري مس�لمان استفاده مي شد. 
به طور عادي نوع پوش��ش و س��بك زندگي مس��یحیان با 
مسلمانان لبنان تفاوت دارد و همین تفاوت ها باعث مي شود 
كه حضور بازيگر زن مس��یحي در مجالس رقص يا پوشش 
غربي براي مس��یحیان زياد عیب و ايراد محسوب نشود اما 
براي جامعه مس��لمانان اين موضوع جور ديگري تفس��یر 
مي شود، ضمن اينكه در همین ايران خودمان و در خوزستان 
عرب هاي زيادي زندگي مي كنند و پی��دا كردن بازيگر زن 
عرب نمي تواند كار دشواري باش��د. اساساً فرهنگ و سبك 
زندگي كش��ورهايي چ��ون عراق ب��ه فرهنگ م��ا ايراني ها 
نزديك تر است و تفاوت هاي زندگي عادي آنان كمتر قابلیت 
سوژه ش��دن را دارد. در جهان عرب بازيگران مسلماني كه 

مقید به رعايت موازين اسامي باشند كم نیستند. 
مسئله و مشكل اصلي در رابطه با بازيگران غیرمسلمان اين 
است كه پس از حضور در آثار ايراني تصاوير، آثار و ويدئوهايي 
كه پیش از اين در آنها ايفاي نقش كرده اند و با فرهنگ ايراني 
و اسامي مغايرت دارد به طور انبوه در فضاي مجازي دست 
به دست مي شود و برخي رسانه هاي داخلي نیز كه رويكرد 

زرد دارند به موضوع دامن مي زنند. 
سعید پرويني تهیه كننده مجموعه حوالي پايیز در ارتباط 
با تصاوير و ويدئوهاي منتشر ش��ده با مضمون رقاصه بودن 
بازيگر س��ريال حوالي پايیز اينگونه واكنش نشان مي دهد: 
»بايد بگويم رقاص كس��ي اس��ت ك��ه پول مي گی��رد و در 
فیلم ها و فضا هاي مختلف مي رقصد اما »آن ماري سامه« 
بازيگر مطرح لبناني اس��ت كه در ش��بكه المنار )كه شبكه 
شناخته شده و موجهي است( بازي كرده است. دوستان ما كه 
در لبنان كار فرهنگي انجام مي دهند، ايشان را به ما معرفي 
كردند و به جرئت مي توانم بگويم خانم »آن ماري سامه« 
در میان بازيگراني كه كانديداي اين نق��ش بودند، زندگي 
سالم و بي حاشیه تري داشت. وي در برنامه تلويزيوني مشابه 
خندوانه كه مسابقه لباهنگ بوده اس��ت، شركت كرده و با 
توجه به شرايط فرهنگي كشورش رفتار كرده است. اگر كسي 
از بازيگران دنیاي عرب، شناخت داشته باشد، قطعاً مي داند 
كه آن ماري سامه جزو كم حاشیه ترين هاست و سريال هاي 

بسیاري براي فلسطین و... بازي كرده است.«
تمايل به كارگیري بازيگران لبناني در آثار سینمايي و تلويزيوني 

پايیز خاصه  ايراني به »آن ماري س��امه« و مجموعه حوالي 
نمي شود. دارين حمزه بازيگر ديگري بود كه در تعدادي از آثار 
سینمايي ايراني نقش آفريني كرده بود و چند سال پیش شرح 
كیفیت حضورش در منزل يكي از فیلمس��ازان ايراني از زبان 
خودش سوژه رسانه ها ش��د. حمزه در بخشي از اين گفت وگو 
به بازگويي خاطره اي از شركت در مهماني يكي از كارگردانان 
ايراني كه با وي كار كرده است، پرداخت. او با اشاره به اينكه در 
سینماي ايران بايد پوشش متناسب را رعايت مي كرده، از زماني 
گفته كه براي حضور در مهماني يك كارگردان با همان پوششي 
كه بیرون از آن استفاده مي كرده حاضر شده! »كارگردان ايراني 
مورد نظر شام خوشمزه اي تدارك ديده بود و من نیز با پوشش 
كامًا اسامي- مشابه پوششي كه جلوي دوربین داشتم- در 
مهماني حاضر ش��دم. وقتي ديدم پوش��ش بانوان داخل خانه 
آزادانه اس��ت و خودم مانند پیرزن ها)خنده( لباس پوشیده ام 
تعجب كردم. حمزه در فیلم ه��اي ايراني، تولدي ديگر، كتاب 
قانون، سي و سه روز و شكارچي شنبه ايفاي نقش كرده  است. 

او چند س��ال پیش در فیلم��ي غیراخاقي به ن��ام »هتل 
بیروت« ايفاي نقش كرد و نمايش اين فیلم در لبنان باعث 
شد تا حمزه براي همیشه از فهرست انتخاب كارگردان هاي 

ايراني خط بخورد. 
اين بازيگر در مصاحبه با ش��بكه MTV لبنان، ضمن ابراز 
پش��یماني از حضور در اين فیلم غیر اخاقي گفت: »پس از 
ايفاي نقش در اين اثر، ديگ��ر نمي توانم در فیلم هاي ايراني 

حضور پیدا كنم و از اين مسئله بسیار ناراحتم.« 
دارين حمزه در پاسخ به اين سؤال كه آيا باز هم در فیلم هاي 
غیر اخاقي حضور خواهید يافت؟ گفت: »يك بار اين كار را 
تجربه كرده ام و محال است دوباره اين تجربه را تكرار كنم.« 
پیش از اين نیز برخي كارگردان هاي ايراني براي س��اخت 
فیلم هاي خود در لبنان از بازيگراني استفاده كرده بودند كه 

بعداً مشخص شد در لبنان، مانكن بوده اند.

س��تاری: دني��ا ام��روز تم��ام 
داش��ته ها و اعتق��ادات م��ا را 
هدف ق��رار داده اس��ت. پس ما 
باي��د در ح��وزه پي��ام نوآورانه 
حرف جديد و قالب هاي جديد 
و س��اختار جديد مط��رح كنيم

جيم كري، ستاره بازيگري امريكا: 
اقدامات ترامپ مانند فرو كردن ميخ در صليب مسيح است

    سینما


