
دشت 3 امتیازی استقال در هوای بارانی اهواز

اس�تقال تهران با 
پیروزی مقابل همنام 
خوزستانی خود در آخرین بازی هفته سیزدهم 
لیگ برتر با سه پله صعود در جایگاه ششم جدول 
رده بندی قرار گرفت . ش�اگردان وینفرد ش�فر 
دیشب با تک گل روح اه باقری در هوای بارانی 
اهواز پیروز زمین را ت�رک کردند تا به وضعیت 
خود در ج�دول رده بندی سرو س�امان دهند. 
دو تیم همنام لیگ برتر در حالی عصر دیروز به مصاف 
هم رفتند که پیش از همه چیز بارندگی های چند روز 
گذشته اهواز بازی را تحت تأثیر خود قرار داده بود . 
ش��دت بارندگی در طول بازی نیز به حدی بود که 
زاهدی فر، داور مسابقه مجبور به ایجاد وقفه در دقیقه 
39  بازی شد.  با این حال استقال تهران بازی را بهتر 
و روا ن تر از میزبان خوزستانی شروع کرد و می توانست 
حتی در دقایق ابتدایی بازی به دو گل هم دست پیدا 
کند اما بی دقتی مهاجمان و عکس العمل های خوب 
دروازه بان استقال خوزس��تان مانع نتیجه گیری 
شاگردان شفر شد . استقال در دقیقه 29 مزد بازی 
رو به جلو و جسورانه خود را گرفت و توسط روح اه 
باقری به گل رسید.  بعد از توقف اجباری بازی که با 
اعتراض استقالی های تهران همراه بود، بازهم این 
آبی های پایتخت بودند که بر بازی تسلط داشتند و 
با کنترل بهتر توپ و میدان به عنوان تیم پیروز راهی 

رختکن شدند. 

شروع نیمه دوم برای خوزستانی  ها با شوک همراه 
بود. مصدومیت ایمان مبعلی باعث تعویض او شد 
تا عمًا قدرت استقال خوزستان در میانه میدان 
کمتر شود. اما حتی این تغییر اجباری هم نتوانست 
برای استقال تهران چندان مفید باشد و بازی بیشتر 
در میانه می��دان و زد و خورده��ای بازیکنان با هم 
دنبال شد، به گونه ای که داور مجبور به استفاده چند 
باره از کارت زرد شد که سهم تهرانی  ها دو کارت و  

خوزستانی  ها یک کارت بود. 
استقال خوزستان بی برنامه تر از آنی نشان می داد 
که توان برتری در بازی را داش��ته باش��د و همین 
مسئله فرصت را به شاگردان شفر داد که بازهم بر 
توپ  و میدان مسلط ش��وند اما آنها هم در تکمیل 
حرکات رو به جلوی خود با مشکل روبه رو بودند تا 
بازهم مشکات شفر و آبی پوشان در امور تاکتیکی 
خود نمای��ی کند. ب��دون تردید اگر دی��روز تیمی 
به جز استقال خوزستان مقابل آنها قرار می گرفت 
اس��تقال راحت بازی نمی کرد، خوزستانی  هایی 
که نه کادر فنی ثابتی دارند و نه سر وسامانی و بعد از 
کسر شش امتیاز محرومیت از سوی فیفا حال و روز 
خوبی ندارند . خوزس��تانی  ها اگر دیروز دروازه بانی 
به نام گروسیان را نداشتند بدون تردید با نتیجه ای 
س��نگین تر می باختند اما به هر ح��ال باختند تا با 
وضعیتی بدتر از هفته های گذشته در انتهای جدول 

رده بندی جا بگیرند. 
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قیمت:500تومان

رئیس جمهور در اجاسیه وحدت 
اسامي به نکته بسیار مهمي اشاره 
کردند که تس��لیم ش��دن نه تنها 
خیانت به امروز است که خیانت 
به نسل هاي آینده ایران نیز هست. 
اصواً این انگاره روش��نفکرانه که 
گذش��تگان هر چه کرده اند به ما 
ربطي ندارد و آیندگان نیز هرچه 
خواهند کرد به ما مربوط نیست و 
ما باید در زمان حال زندگي کنیم، 
انگاره اي شعاري است. قطعاً عملکرد گذشتگان از جهت حفظ 
یا افول عزت و غرور ملي بر شخصیت و قضاوت نسل هاي بعدي 

مؤثر خواهد بود. 
قضاوت درباره حال، توسط نس��لي که در آن زندگي مي کند، 
هم بسیار مناقشه برانگیز است هم با جزئیات بیان می شود اما 
گذشت زمان قضاوت را صریح، بي تأمل و کلي مي کند. جزئیات 
و مس��ئله هاي حال در آینده مورد توجه قرار نمي گیرد، بلکه 
صرفاً تصمیماتي که غرور ملي، تمامی��ت ارضي و عزت ملي را 
خدشه دار یا تقویت کرده است، مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
شاید مهم ترین برداشت از سخن رئیس جمهور »خیانت ذهني« 
به نسل هاي آینده باشد، آیندگان نباید از اقدامات ما احساس 
حقارت کنند یا لعن خود را نثار ما نمایند. همانگونه که ما امروزه 
اقدامات قاجاریه در تجزیه کشور را نوعي درگیري ذهني و خیانت 
به غرور ملي ایرانیان مي دانیم. چرا هیچ کس در ایران امروز ذره اي 
براي فتحعلي شاه حق و ش��عور قائل نیست که حتماً حکمتي 
داشته است که بخشي از ایران را واگذار کرده است؟ چرا کسي 
دفاع نمي کند که او حق داشته عهدنامه ترکمنچاي را بپذیرد؟ 
چرا کسی نمی گوید اگر نمي پذیرفت باید تبریز و تهران را نیز 
تحویل روس ها مي داد. شاید آن روز به او گفته اند اگر عهدنامه 
ترکمنچاي و گلستان را نپذیری، باید به زودي تبریز و تهران را 
تقدیم نمایي و او دفع افسد کرده باشد. اما امروز آنگونه قضاوت 
نمي کنیم و جزئیات را مدنظر قرار نمي دهیم. در فضاي عمومي 
کشور فقط فتحعلي شاه متهم اس��ت و از دهها دست اندرکار و 
هزاران رزمنده و کشته در دو طرف رود ارس خبری نیست. او به 
هر دلیل آن دو عهدنامه را پذیرفته باشد، امروز مورد تأیید ما 
نیست و وي را به بي عرضگي، ناایقي، زن  بارگي، عقب ماندگي 
و دهها صفت سلبي دیگر متهم می کنیم. ما امروز از واگذاري 
هرات به خود مي پیچیم اما هرگز نمي پذیریم که اگر هرات را 
واگذار نمي کرد، انگلستان بوشهر و شیراز را تصرف مي کرد. لذا 
تا مرز فحاشي به محمدشاه و ناصرالدین شاه پیش مي رویم و 
لعن و نفرین خود را نثار آنان مي کنیم و این را براي خود حق 
مي دانیم. در مثالي دیگر امروز کسي نمي گوید سقوط اصفهان 
و تسلیم شاه سلطان حسین در س��ال 1134 قمري با هدف 
 کاهش کشتار مردم و پایان مس��المت آمیز جنگ و محاصره 
9 ماهه اصفهان بود بلکه آنان را ناای��ق، بي عرضه و خائن به 

وطن معرفی مي کنیم. 
اصواً ایرانیان امروز از دوران 230ساله صفویه فقط شاه عباس 
را مي شناسند. چرا؟ چون غرور ملي خود را در گسترش و حفظ 
قلمرو، یکپارچگي ایران، بناهاي اس��امي و تمدني، گسترش 

تشیع، تجارت بي نظیر و... مي دانند. 
بقیه در صفحه 2

نسل ما و قضاوت آيندگان
سر مقاله

عبداه گنجي

مدیرمسئول

گفت وگوي »جوان« با مسلم معین، مسئول 
سازمان فضاي مجازي بسیج 

قانون صدور چک اصاح و اباغ شد

  قیمت واقعي دار 8هزار تومان است

دادستان تهران خبر داد

بسيج ساانه 8 هزار 
طرح محروميت زدايي 

اجرا مي كند

بازداشت مديرعامل 
»عظيم خودرو« با ۷۰۰ 

ميليارد تومان بدهي

چک برگشتي همه 
حساب هاي صادرکننده را 

مسدود مي کند

فارین پالیسي: 
تلگرام دار را 

باا نگه داشته است

 تکيه   بسيج  
 در فضاي مجازي 

صرفا روي توان داخلي است
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 سالروز تشکیل بسیج مستضعفین 
به فرمان امام خمیني)ره( گرامي باد

رهبر انقاب در دیدار مسئوان نظام، مهمانان کنفرانس وحدت و قشرهاي مختلف مردم:

امريکا غلط مي کند که ملت ايران را تهديد کند

  رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز یک شنبه قرارداد ۶00 صفحه ای 
شروط و اقدامات ازم برای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را تصویب کردند

  تا پایان سال 2020 انگلیس همچنان در اتحادیه اروپا باقی می ماند اما قدرتش 
محدودتر از قبل خواهد بود

   سردار حسین سامي در مراسم تجدید میثاق 25 هزار نفر از 
فرماندهان و بسیجیان نخبه سپاه محمد رسول اه)ص( تهران 
با امام)ره(: تاریخ 40 ساله انقاب اسامي به خوبي ژرف اندیشي 
امام)ره( در تشکیل بسیج را نشان داد. بسیج فرمول عبور نظام 
و انقاب از همه سختي ها شد و در برابر دشمنان نظام و انقاب 
صف کش�ید، زماني که همه قدرتمندان عالم تصمیم گرفتند، 
انقاب را با شکس�ت مواجه کرده و به تمام جهان ثابت کنند، 
بدون اتکا به قدرت هاي بزرگ نمي توان حکومت تشکیل داد، 

این بسیج بود که این نظریه شوم را باطل کرد |  صفحه 2

سردار سامي، جانشین فرمانده کل سپاه: 

 بسيج فرمول عبور نظام
 از همه سختی هاست

با قدرت بسيج مي توان در اقتصاد هم پيروز شد

اروپا 4۰ دقيقه ای انگليس را طاق داد!

رئیس سازمان بسیج سازندگي در گفت وگو با »جوان« : در 
پنج سال گذشته 150 هزار واحد کوچک اقتصاد مقاومتي 
ایجاد کرده ایم که در هر واحد یک تا دو نفر اشتغال دارند. 
یعني در این 150 هزار واحد ب��راي250 تا 300 هزار نفر 

اشتغالزایي صورت گرفته است

روحانی در کنفرانس وحدت اسامی:

 تسليم شدن 
مقابل امريکا خيانت 
به نسل های آينده است
 صفحه 5
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رهبر انقاب در ديدار مسئوان نظام، مهمانان كنفرانس وحدت و قشرهاي مختلف مردم: 
   خبر یک 

88498443سرويس  سياسي
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مقاومت، نجات بخش منطقه اسامي
رهبر معظم انقاب  اسامي در بياناتشان در سالگرد مياد پيامبر اكرم )ص( 
و امام جعفر صادق )ع(، گسترش جريان مقاومت و روحيه  بيداري اسامي 
در منطقه را به عنوان يك نمونه، نتيجه حركت در مسير هدايت اسام و 
قرآن دانستند و گفتند: »علت اينكه قدرتمندان مستكبر دنيا و در رأس آنها 
امريكاي جنايتكار و شيطان بزرگ به منطقه غرب آسيا حساس هستند، 
روحيه اقبال به اسام و بيداري اسامي در ميان ملت هاي منطقه است ... 
علت اصلي دستپاچگي امريكا و متحدانش و ياوه گويي ها و اقدامات ظالمانه 
و جنايت آميز آنها، ايستادگي و مقاومت ملت هاي مسلمان در منطقه است 
كه اين مقاومت حتماً نتيجه خواهد داد. « معظم له همچنين خطاب به 
روشنفكران و علماي ديني تأكيد كردند: »هرچه مي توانيد حركت بيداري 
اسامي و مقاومت را در منطقه تقويت كنيد، زيرا تنها راه نجات منطقه، 
گسترش اين تفكر و روحيه اس��ت. « اكنون در سي امين سالگرد صدور 
آخرين پيام امام راحل عظيم الشأن )ره( به مناسبت هفته بسيج -كه يكي 
از راهبردي ترين پيام هاي واپسين سال عمر بابركت آن عزيز سفركرده 
است- بايد تأملي داشته باشيم در نسبت مفاهيم بسيج و مقاومت و نسبت 

آن با آينده جهان اسام. 
از ويژگي هاي بي بديل انقاب اس��امی، تكيه آن ب��ر نيروي عظيم و 
دائماً در حال جوشش مردمي است، به گونه اي كه سرمايه اجتماعي، 
چه در مقطع حدوث و چ��ه در مرحله بقا، در نظام و انقاب اس��امي 
بروز و ظهور داش��ته اس��ت. در اين ميان نمي توان تدبير داهيانه امام 
راحل عظيم الشأن را در شكل گيري عنصر »بس��يج« به عنوان جلوه 

نقش آفريني مردم در حفظ و تعالي انقاب اسامي ناديده گرفت. 
هرچند در دهه اول عمر انقاب اس��امي، ضرورت هاي زمانه س��بب 
ش��ده بود اين عنصر بي همتا در حوزه دفاع مقدس منحصر شود، اما 
گذر زمان چندبعدي و جامع بودن اين جريان انساني را ثابت كرد. در 
آخرين هفته بسيج در عمر پربركت حضرت امام و پس از پايان جنگ 
تحميلي بود كه برخي خام انديش��انه از پايان مأموريت بسيج و لزوم 
انحال آن س��خن به ميان مي آوردند. بااين ح��ال حضرت روح اه در 
پيامي كه به مناسبت هفته بسيج س��ال 1367 صادر كردند، با تأكيد 
بر اينكه كار و مأموريت بسيج به پايان نرسيده است و بسيج بايد مثل 
گذش��ته و باقدرت و اطمينان خاطر به كار خود ادامه دهد، فرمودند: 
»بايد بس��يجيان جهان اس��ام در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسامي 
باشند و اين شدني است، چراكه بسيج تنها منحصر به ايران اسامي 
نيست، بايد هسته هاي مقاومت را در تمامي جهان به وجود آورد و در 
مقابل شرق و غرب ايستاد. ش��ما در جنگ تحميلي نشان داديد كه با 
مديريت صحيح و خوب مي توان اسام را فاتح جهان نمود. شما بايد 
بدانيد كه كارتان به پايان نرس��يده اس��ت، انقاب اسامي در جهان 

نيازمند فداكاري هاي شماست. «
بدين ترتيب روشن شد كه در دومين دهه از عمر انقاب اسامي، بسيج وارد 
حيطه جديدي از مأموريت شده است كه آن هم جهان اسام يا به عبارتي 
عمق راهبردي جمهوري اسامي ايران است. به بيان زيباي رهبر معظم 
انقاب اسامي حضرت امام خامنه اي، »ملت هاي مسلمان عمق استراتژيك 
نظام جمهوري اسامي اند. « تأكيد امام راحل عظيم الشأن روي شكل گيري 
هسته هاي مقاومت در تمامي جهان ازآن رو بود كه شكل گيري بسيج تجربه 
گران قيمت و كارآمدي را در اختيار نظام جمهوري اسامي ايران قرار داد 
كه اين تجربه مي توانست در بيرون مرزهاي جغرافيايي ايران اسامي نيز 

پيش برنده گفتمان اسام ناب محمدي )ص( و انقاب اسامي باشد. 
بستر موفقي كه اين تجربه در افق برون مرزي و جهاني روي آن مستقر شد، 
رابطه قلبي و ايماني ميان ملت مسلمان ايران و ملل مسلمان و مستضعف 
جهان بود. در سطح جهان اسام و جهان مستضعفين، بسيج با مفهومي 
خاص عجين و هم راس��تا مي ش��ود كه عبارت اس��ت از عمق راهبردي 
)Strategic depth(. بر اساس الگوي راهبردي و تجربه سه دهه گذشته 
مي توان گفت امتداد انقاب اسامي در بيرون مرزهاي سرزميني ايران، 
ظرفيت بي نظيري را رقم مي زند كه پيش برنده آرمان ها و اهداف اسام 

ناب محمدي )ص( است. 
نيم نگاهي به تحوات منطقه غرب آس��يا در چند دهه گذشته، ابعاد 
گوناگون كارآمدي اي��ن عمق راهبردي انقاب اس��امي را آش��كار 
مي سازد. درست همان زمان كه جريان ارتجاع وابسته به نظام سلطه 
به دنبال آشتي با غده سرطاني صهيونيسم در منطقه بود، گروه هاي 
كوچك مقاومت اسامي با الهام گيري از گفتمان انقاب اسامي، مسير 
پايداري و مبارزه اسامي را برگزيدند و چنان به بالندگي رسيدند كه 
در جنگ هاي متعدد، افسانه شكست ناپذيري رژيم اشغالگر قدس را 
بر باد دادند.  تأثير چنين روندي بر تحوات راهبردي منطقه تا حدي 
اس��ت كه امروز از محوري به عنوان »محور مقاومت« ياد مي شود كه 
مناسبات و طراحي هاي سلطه گران اس��تكباري و اذناب آنها را بر هم 
مي زند. اكن��ون، مي توان گفت بس��يج بار ديگر در مي��دان تحوات 
منطقه واردش��ده و بازيگر اصلي اين صحنه اس��ت. جوانان مجاهد و 
شهادت طلب عراقي، لبناني، سوري، پاكستاني، افغانستاني، يمني و 
... با الگوگيري از اين يادگار ام��ام راحل )ره( با كم ترين امكانات، اما با 
ايمان حداكثري به ميدان آمده و ابتكار عمل را در دس��ت گرفته اند.  
رهبر معظم انقاب چندي پيش بر ترويج و تبيين »نظريه مقاومت« 
تأكيد كردند. در مقابل سلطه پذيري، س��ازش پذيري و تسليم معنا و 
مفهوم مي يابد. توصيه راهبردي معظم له ترويج اين نظريه به صورت 
نظري و عملي است، به گونه اي كه به چارچوبي براي »گفتمان سازي«، 
»شبكه سازي« و »جريان سازي« مقاومت در برابر نظام سلطه نه تنها 
در جغرافياي ايران اسامي، بلكه در قلمرو حضور همه ملت هاي آزاده 
جهان تبديل ش��ود. به نظر مي رس��د در صورت جهاد جوانان انقابي 
مي توان شاهد ظهور جريان جهاني مردمي مقاومت در سراسر گيتي 
بود كه منافع سلطه گران در تمام اين كره خاكي به مخاطره افكنده و 

معادات بين المللي را به سود مستضعفين تغيير دهند. 
اگر امروز فرهنگ شهادت طلبي در هر كوي و برزني از عراق ساري و 
جاري است، نبايد فراموش كرد كه حشدالشعبي پيروز ميدان مبارزه 
با تكفير، بسيج مستضعفين را الگوي خود قرار داده است. آنچه جوانان 
مدافع حرم را از اقصي نقاط جهان اس��ام براي دفاع از اسام ناب در 
مقابل اسام جعلي و امريكايي به ش��ام كشاند، »گفتمان مقاومت« و 
»فرهنگ و تفكر بسيجي« اس��ت كه از دوران دفاع مقدس براي ما به 

يادگار مانده است. 
اگر امروز مردم كشور ما، در كمال نشاط و آرامش پيروزي بر تروريسم 
تكفيري را پش��ت س��ر گذارده اند، مي دانند كه امنيت امروزش��ان را 
مديون جان فشاني بس��يج و بسيجي هس��تند و روش مقاومت است 
كه تومار تكفير و تروريس��م را در منطقه در هم مي پيچد، كما اينكه 
بايد به انتظار روزي نشست كه ريش��ه هاي فاسد صهيونيسم و سلطه 

مستكبران را بخشكاند. 

محمدجواد اخوان

 امريكا غلط مي كند   ملت ايران را تهديد كند

در خجسته سالروز مياد پيامبر رحمت و هدايت 
حضرت رسول اكرم)ص( و حضرت امام صادق)ع(، 
صبح ديروز مسئوان نظام، ميهمانان شركت كننده 
در سي و دومين كنفرانس وحدت اسامي، سفراي 
كشورهاي اسامي و جمعي از قشرهاي مختلف مردم 

با رهبر معظم انقاب اسامي ديدار كردند. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت اه خامن��ه اي در اين ديدار، 
تنها راه س��عادت و رستگاري بش��ريت را تبعيت از 
دين اسام و نور قرآن دانستند و با اشاره به گسترش 
روزافزون بيداري اسامي و روحيه مقاومت در ميان 
ملت های مسلمان و دستپاچگي امريكا و متحدانش 
از اين پديده مبارك، گفتند: انقاب اسامي به عنوان 
يك الگو، به بركت 40 سال مقاومت و ايستادگي ملت 
ايران اكنون به ش��جره طيبه و تناوري تبديل شده 
است كه تهديدها و حركات خباثت آميز امريكا و رژيم 
صهيونيستي همچون گذشته تأثيري نخواهد داشت 
و قطعاً با شكست مواجه خواهد شد. ايشان در ابتداي 
سخنان خود با تبريك س��الروز مياد نبي رحمت 
حضرت محمد)ص( و حضرت امام صادق)ع(، پيامبر 
اسام را خورشيد فروزاني خواندند كه خداوند متعال 
آن را در دوران جهل و فريب جاهليت، به بشريت اعطا 
كرد و آن حضرت با دين آسماني اسام و كتاب نوراني 
قرآن، زمينه فاح و رستگاري بشريت را فراهم كرد. 
     ه�راس قدرت ه�ا از بي�داري ملت ه�ای 

اسامي  
رهبر انقاب اسامي با اشاره به نياز مستمر بشريت 
به رحمت و هدايت و نور پيامبر اسام)ص(، افزودند: 
انس��ان ها امروز نيز به دليل حضور قدرت ها و ظلم 
ناشي از اعمال مجرمانه آنها و جهل و فريب و نبود 
عدالت، گرفتار انواع مشكات و سختي ها هستند 

كه تنها راه رهايي از اين رنج ها، پاسخگويي به دعوت 
نبي مكرم اس��ام)ص( و حركت در مسير هدايت 
اس��ام و قرآن اس��ت. حضرت آيت اه خامنه ای، 
گسترش جريان مقاومت و روحيه بيداري اسامي 
در منطق��ه را به عنوان يك نمون��ه، نتيجه حركت 
در مسير هدايت اس��ام و قرآن دانستند و گفتند: 
علت اينكه قدرتمندان مستكبر دنيا و در رأس آنها 
امريكاي جنايتكار و شيطان بزرگ به منطقه غرب 
آسيا حساس هستند، روحيه اقبال به اسام و بيداري 
اس��امي در ميان ملت های منطقه است. ايشان با 
اشاره به هراس قدرت ها از بيداري ملت های اسامي، 
خاطرنش��ان كردند: در هرجايي كه اسام بر دل و 
جان مردم مسلط شده، استكبار سيلي خورده است 
و ما جداً معتقديم استكبار بار ديگر در اين منطقه از 
بيداري اسامي سيلي خواهد خورد. رهبر انقاب 
اسامي خطاب به روشنفكران و علماي ديني تأكيد 
كردند: هرچه مي توانيد حركت بيداري اسامي و 
مقاومت را در منطقه تقويت كنيد، زيرا تنها راه نجات 

منطقه گسترش اين تفكر و روحيه است. 
    نصيح�ت ب�ه ح�كام برخي كش�ورهاي 

اسامي
حضرت آيت اه خامنه اي همچنين خطاب به حكام 
برخي كشورهاي اسامي گفتند: نصيحت ما به شما 
اين است كه به وايت اسام برگرديد و تحت »وايت 
اه« قرار گيريد زيرا »وايت امريكا و طاغوت« براي 
شما فايده اي نخواهد داشت. ايشان با اشاره به برخي 
كشورهاي منطقه كه به جاي تبعيت از اسام و قرآن 
از امريكا پيروي مي كنند، خاطرنشان كردند: امريكا 
بنا بر طبع اس��تكباري خود، اين كشورها را تحقير 
مي كند و همان گونه كه همه ديدند، رئيس جمهور 
ياوه گوي امريكا، حكام سعودي را به »گاو شيرده« 

تشبيه كرد. رهبر انقاب اسامي اين گونه تحقيرها 
را توهين به مردم عربستان و به ملت های مسلمان 
منطقه خواندند و افزودند: برخي حكام اسامي در دو 
حركت جنايت آميز در فلسطين و يمن، همراهِ امريكا 
شده اند اما قطعاً پيروزي با مردم فلسطين و با مردم 
يمن خواهد بود و امري��كا و دنباله روهاي آن در اين 

قضايا شكست خواهند خورد. 
    ضعف رژيم صهيونيستي روزافزون است

حضرت آي��ت اه خامنه ای، ق��درت امريكا و رژيم 
صهيونيس��تي را در منطقه به مرات��ب ضعيف تر از 
قبل دانستند و گفتند: رژيم صهيونيستي چندين 
سال پيش، بعد از 33 روز، در مقابل حزب اه لبنان 
شكست خورد، دو سال بعد در مقابل فلسطيني ها، 
تنها ۲۲ روز دوام آورد كه اين مدت در جنگ بعدي 
غزه، تبديل به هشت روز شد و هفته پيش در مقابل 
مقاومت فلسطين، بعد از دو روز، شكست را متحمل 
شد كه همه اين موارد نشان دهنده ضعف روزافزون 
رژيم صهيونيستي است. ايش��ان با اشاره به سنت 
تخلف ناپذير الهي مبني بر ياري ملت هايي كه با اتكا 
به خداوند در مقابل قدرت ها ايستادگي مي كنند، 
خاطرنش��ان كردند: در يم��ن نيز با وج��ود همه 
سختي ها و جنايت هايي كه مردم اين كشور از جانب 
آل سعود و همراهانش و دولت پشتيبان آنها يعني 
امريكا متحمل مي شوند، اما قطعاً پيروزي با ملت 
يمن و انصاراه خواهد بود. رهبر انقاب اس��امي، 
پيروزي ملت فلس��طين را بر اس��اس سنت الهي 
قطعي برشمردند و افزودند: علت اصلي دستپاچگي 
امريكا و متحدانش و ياوه گويي ها و اقدامات ظالمانه 
و جنايت آميز آنها، ايستادگي و مقاومت ملت های 
مس��لمان در منطقه اس��ت كه اين مقاومت حتماً 

نتيجه خواهد داد. 

    امريكا و رژيم صهيونيستي غلط مي كنند 
ايران را تهديد كنند

حضرت آيت اه خامنه اي با اشاره به مقاومت 40 ساله 
ملت ايران با وجود همه سختي ها و فشارها، تأكيد 
كردند: امريكا و رژيم صهيونيستي غلط مي كنند كه 
ملت ايران را تهديد كنند. ايشان با اشاره به شكست 
سياست هاي تهديد و تحريم امريكا در قبال جمهوري 
اسامي ايران، گفتند: ملت ايران به بركت مقاومت و 
در سايه ايمان به خداوند و اعتقاد به وعده های الهي، 
در برابر همه توطئه ها همچون كوه ايستاد و امروز، 
نظام اسامي و ملت ايران شجره طيبه اي است كه روز 
به روز بر پيشرفت و توانايي آن افزوده مي شود و اين، 
يك نسخه پيشرفت براي دنياي اسام است. رهبر 
انقاب اسامي در پايان، وحدت و يكدلي و يك زباني 

را تنها راه غلبه دنياي اسام بر توطئه ها دانستند. 
    روحاني: گاوچران ها و شترس�وارها به هم 

رسيدند
پيش از سخنان رهبر انقاب اسامي، آقاي روحاني 
رئيس جمهور با بيان اينكه رسول خدا)ص( در برابر 
همه انسان ها متواضع بود، افزود: پيامبر)ص( حق 
بزرِگ تاريخي بر گردن هم��ه از جمله جامعه زنان 
دارد چرا كه ب��راي زنان حِق نظ��ر و رأی قائل بود، 
در حالي كه اين حق حت��ي در اروپا تا قرن پيش به 
رسميت شناخته نمي شد. روحاني مدينه النبي را 
الگوي جامعه اسامي دانست و گفت: اگرچه كفار، 
پيامبر)ص( را تكفير، و ايشان و يارانشان را تحريم 
و محاصره اقتصادي كردند، اما پيامبر)ص( همه اين 
سختي ها را تحمل كرد و خم به ابرو نياورد. رئيس 
جمهور افزود: امروز نيز عده اي با شعار تكفير، جامعه 
و منطقه را ناامن، و به نام اسام و قرآن، جان و امنيت 
و ناموس و آثار تمدني را نابود كرده اند. وي تاش های 
مستكبران براي ناامن كردن منطقه به وسيله مزدوران 
تكفيري و همچنين وارد كردن فشار به ملت بزرگ 
ايران از راه تحريم را ناكام دانست و گفت: نژادپرستان 
فريبكار در منطقه، روزانه مردم فلسطين را قتل عام و 

مردم يمن را بمباران مي كنند. 
رئيس جمهور با اشاره به همكاري افراطيون مسيحي 
و افراطيون يهودي و افراطيون مس��لمان، با كنايه 
گفت: چگونه ش��د كه گاوچران ها و شترسوارها به 
هم رس��يدند و امروز اين همه ظلم و ستم بر مردم 
روا مي دارند؟ روحاني مشكل دشمنان با جمهوري 
اسامي را بحث هسته اي و برجام ندانست و افزود: 
حرف آنها اين است كه ما هر كاري در منطقه كرديم 
شما چش��م هايتان را ببنديد؛ آنها مي گويند اگر به 
مردم عراق ظلم كرديم، در افغانستان به سلطه خود 
ادامه داديم، مردم سوريه را به كشتار و بي خانماني 
كشانديم، در ش��مال افريقا ناامني به وجود آورديم 
و تكفيري ها را در منطقه مسلط كرديم، شما چيزي 
نگوييد و س��كوت كنيد. رئيس جمهور افزود: آنها 
مي خواهند ايران همچون سال های قبل از انقاب 
اسامي عمل كند و از مظلومان منطقه حمايت نكند 
اما جمهوري اسامي با تبعيت از پيامبر اسام)ص(، 
از تكفير و تحريم قدرت ها هراس ندارد. روحاني گفت: 
همسايگان را برادران خود، و امنيت منطقه را امنيت 
خود مي دانيم و دست برادري و دوستي به سمت همه 

مسلمانان دراز مي كنيم.  

سخنگوي وزارت كشور اعام كرد
صدور حكم شهرداران 

در انتظار نظر صريح وزارت اطاعات
وزارت كش�ور ت�ا كن�ون در تمام�ي اع�ام نظره�ا و تصميمات 
م�ر  رعاي�ت  حق الن�اس،  از  صيان�ت  راس�تاي  در  خ�ود 
قان�ون را س�رلوحه كار خ�ود داش�ته و موض�وع ص�دور 
حك�م ش�هرداران ني�ز از اي�ن قاع�ده مس�تثنا نيس�ت. 
به گزارش ايسنا، س��يد سلمان ساماني، س��خنگوي وزارت كشور در 
اين زمينه اظهار كرد: مطابق قانون وظايف مشخصي براي شوراهاي 
اسامي شهر، وزارت كشور و ساير نهادهاي مسئول تعيين شده است، 
كه هر كدام مي بايست در زمان خود به درستي اجرا شود. قطعاً بررسي 
گزينه ها و انتخاب فردي كه بتواند سياست هاي شوراي شهر در اداره 
امور شهري را اجرايي سازد، با شوراي شهر است. لكن قانونگذار براي 
اطمينان از رعايت چارچوب هاي قانوني در تصميمات شوراها، مراجعي 
مثل وزارت كش��ور، وزارت اطاعات و هيئت ه��ای تطبيق مصوبات 

شوراها را مسئول دانسته و وظايفي را براي آ نها تعيين كرده است. 
وي افزود: آيين نامه اجرايي ش��رايط احراز تصدي س��مت ش��هردار 
مصوب 1377 هيئت وزيران، مستند قانوني براي بيان شرايطي است 
كه پس از احراز آن، فرد پيشنهادي، تصدي سمت شهرداري را برعهده 
خواهد گرفت. در اين راس��تا؛ احراز هر يك از اين ويژگي ها بر اساس 
نظريه دستگاه مسئول محقق مي ش��ود؛ به عنوان نمونه برخورداري 
از مدرك تحصيلي دانش��گاهي با گرايش های مشخص شده در زمره 
شرايط تعيين شده اي است كه مرجع صالح براي تأييد آن صرفاً وزارت 

علوم است.
 در خصوص صاحيت هاي عمومي فرد نيز مطابق قانون صرفاً وزارت 
اطاعات مي بايس��ت اعام نظر نمايد كه تاكنون وزارت اطاعات در 
پاسخ به اس��تعام به عمل آمده براي ش��هرداران پيشنهادي تهران، 
مش��هد، يزد، كرمانشاه و رشت اعام نظر رس��مي نداشته است كه از 
الزامات صدور حكم اس��ت. قائ��م مقام وزير كش��ور در امور مجلس و 
هماهنگي استان ها خاطرنشان كرد؛ وزارت كشور در خصوص صدور 
احكام شهرداران، ضمن احترام به تصميمات تمامي شوراهاي كشور، 
پس از جمع بندی نظر دستگاه هاي مس��ئول و دريافت بامانع بودن 
انتصاب فرد از سوي وزارت اطاعات، نظر نهايي خود را اعام و احكام 
مربوط را صادر مي نماي��د كه كماكان پيگير اخ��ذ نظر صريح وزارت 

اطاعات در اين خصوص هستيم. 
سخنگوي وزارت كش��ور تأكيد كرد: وزارت كشور همچنانكه از احراز 
شرايط قيد شده در قانون چشم پوشی نخواهد كرد، حتي يك لحظه 
در صدور حكم براي فردي كه داراي شرايط قانوني است تأخير نخواهد 

داشت. 

دبيركل جمعيت جانبازان: 
افول تئوري هاي اصاحات 

ناكارآمدي خود را نشان داد
اف�ول تئوري ه�اي تصميم س�ازان اصاح�ات در گ�ذر زم�ان 
ناكارآم�دي خ�ود را بيش�تر نش�ان مي ده�د ك�ه اظه�ارات 
حجاري�ان ب�ه وض�وح اي�ن زمينگي�ري را مي ت�وان حت�ي 
دي�د.  او  گروه�ي  نق�د درون  و  نگراني هاي�ش  اب�راز  در 
مجتبي شاكري، دبيركل جمعيت جانبازان انقاب اسامي در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص شانه خالي كردن اصاح طلبان 
در اشتباهات دولت اظهار كرد: اكنون رودررويي جريان اصاح طلب، 
كارگزاران و اعتداليون پنهان نمانده اس��ت و حتي به صحن مجلس 
و فراكسيون ها كشيده شده اس��ت. وي ادامه داد: البته بنده به نظرم 
مي رسد آ نها از شيوه بازيگري سياسي استفاده مي كنند كه در نهايت 
به منافع مشتركشان برسند و در انتخابات مجلس آينده دوباره دعوا 
و تعارض هاي خود را به نقطه مش��ترك به پازلي برگردانند كه بتواند 
به رأی دهندگان ارائه دهند، به نظر من نبايد صحنه سازی هايی از اين 
دست را جدي گرفت چراكه آنان براي توجيه بدنه و هواداران خود اين 

چنين رفتار مي كنند.
 دبيركل جمعيت جانبازان انقاب اسامي در خصوص اظهارات اخير 
حجاريان اظهار كرد: من فكر مي كنم افول تئوري هاي تصميم سازان 
اصاحات در گذر زمان ناكارآمدي خود را بيش��تر نشان مي دهد كه 
اظهارات حجاريان به وضوح اي��ن زمينگيري را مي توان حتي در ابراز 
نگراني هاي��ش و نقد درون گروه��ي او ديد و به معن��اي واقعي آچمز 
ش��دن را در راهبرد اين جريان مي توان ماحظه كرد. وي ادامه داد: 
البته انديشه ورزان حوزه سياست ارتباط چنين وضعيتي را در داخل 
با رسوايي ليبرال دموكراس��ي در غرب بي ارتباط نمي بينند. جريان 
اصاح طلب بدون مباني فكري فلسفي مشخص و صرفاً با بزرگنمايي 
چند واژه به جنگ نظام ديني رفتند و اين حركت براي هوشمندان و 

اهل خرد تا حدي آشكار بود كه حركتي بي فرجام را رقم زدند. 

نسل ما و قضاوت آيندگان
ادامه از صفحه يک 

امروزه كسي س��ؤال نمي كند در زمان كدام شاه صفويه مردم گرسنه 
بودند يا در فقر و تنگدس��تي زندگي مي كردند. آنچه مهم است اينكه 
كدام توانسته است موجب افتخار و غرور نس��ل امروز و فرداي ايران 
باش��د. اصواً آيندگان تسليم ش��دن نس��ل هاي قبل خود را به هيچ 
دليل نمي پس��ندند. هيچ حجتي را جز ايس��تادن تا مرز كشته شدن 
نمي پذيرند. به تعبير مقام معظم رهبري اگر س��لطان حسين صفوي 
از اصفهان بيرون مي آمد و با افغان ها مي جنگيد و در آن جنگ كشته 
مي ش��د، حتي اگر اصفهان نيز بعد از كشته شدن وي سقوط مي كرد 

امروز مورد سرزنش سلسله نسل ها نبود. 
قطعاً آيندگان نيز درباره »نس��ل جمهوري اس��امي« بدون توجه به 
جزئيات قضاوت خواهند كرد. ممكن اس��ت درب��اره جنگ تحميلي 
۲۲0هزار اسم شهيد فراموش ش��ود. همت، باكري، رضايي، كاظمي، 
خرازي، قاليباف، جعفري و... فراموش ش��وند اما ايس��تادگي ايران و 
رهبري ام��ام در تاريخ خواهد مان��د. درباره منازعه ام��روز ما با غرب 
بدترين چيزي كه مي تواند در تاريخ آيندگان مورد مطالعه و قضاوت 
قرار گيرد، اين است كه نسلي بعد از 40 سال مقاومت براي شكم و رفاه 
بهتر )كه آن هم تضمين نيست( تسليم شدند. عزت و استقال  و غرور 
ايرانيان را برای نان بزرگ تر فروختند و دست از استقال طلبي خود با 
هدف لذت گرايي برداشتند و در مقابل آن آبنباتي هم دريافت نكردند. 
آيندگان جز عزت، استقال و تماميت ارضي كشور همه چيز را نسبت 
به ما فراموش خواهند كرد، همانگونه كه ما درباره گذشتگان صرفاً با 
اين سه گزاره قضاوت مي كنيم و دهها اقدام كوچك و بزرگ سلبي و 
ايجابي را مدنظر نداريم. عظمت ۲30ساله دولت صفوي در يكپارچگي 
ايران به نام تشيع انجام شد و تا بر دين و جهاد و محوريت علماي تراز 
اول تشيع اصرار داش��تند موفق بودند اما وقتي به رفاه، خوشگذراني، 
زن بارگي، حرمسرا و... مش��غول ش��دند، از درون تهي گرديدند و به 
دست خود عظمت ۲30ساله را تسليم يك گروه چريكي ياغي كردند 
كه بويي از تمدن و فرهنگ نبرده بودند. تاريخ قابل تكرار و معلم همه 
ماست. امروز را برای آينده ننگين ثبت نكنيم. امروز در شعب ابوطالب 
بودن پيامبر)ص( براي ما افتخار است و اگر پيامبر در نقطه مقابل قرار 

مي گرفت شايد امروز از او و از مسلماني ما خبري نبود. 

      مه�ر: روابط عمومي شوراي نگهبان با صدور بيانيه اي به مناسبت 
هفته بسيج ابراز اميدواري كرد منش و روش بسيج كه آيينه تمام نماي 
فرهنگ ناب و انقابي نگاه به درون و توجه به توانايي هاي فرزندان اين 
مرز و بوم بوده و به ش��هادت تاريخ چهار دهه  اخير، همواره دس��تمايه  
گشايش و عبور از بحران ها بوده اس��ت، باز هم به مانند گذشته مورد 
عنايت مصادرنشينان و ذي ربطان امور جاريه  كشور به ويژه دولتمردان 

سياسي و اقتصادي جمهوري اسامي قرار گيرد. 
      تس�نيم: حس��ينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين ش��هر در 
مجلس شوراي اسامي از تقديم طرح اس��تيضاح وزير امور خارجه به 

هيئت رئيسه پارلمان در روز سه شنبه هفته جاري خبر داد. 

ژه
وی

 ميراثدوران»همهی��كطرفومنیك 
طرف«!

عبداه گنجي، مدير مس��ئول روزنامه جوان در كانال ش��خصي 
خود نوشته است: » كنايه و تمسخر اصولگرايان براي برخي بچه 
حزب اللهي ها نوعي پرستيژ دانايي و پز استقال شده است.   پس 
از اشباع شدگی در  اين  تمسخر، به كس��اني مي رسيم كه دنبال 
زدن آخرين سنگرند. به نام عدالتخواهي كساني پيدا مي شوند كه 
در انقابي بودن جلوتر از رهبر و در عدالتخواهي جلوتر از علي )ع( 
و در تقس��يم بندی انتصابي-انتخابي جلوتر از تجديدنظرطلبانی 
هستند كه جاي وطن كرده اند.«  در روزهاي اخير انتشار نامه اي 
منسوب به جنبش عدالتخواه دانشجويي خطاب به رهبري موجي 
از انتقادات به اين تش��كل را موجب شده اس��ت. نكته جالب اين 
ميان در كن��ار ذوق زدگی اصاح طلبان و براندازان از انتش��ار اين 
نامه، نوشته اينستاگرامي يكي از مسئوان اسبق جامعه اسامي 
مهندسان است. رضا هادي زاده نوش��ته كه »از بچه هاي شوراي 
دانشجويي عدالتخواه تهران بود و خبر داد كه نامه اخير اين مجمع 
كودتاي دبير احمدی نژادی اين تش��كل بوده... مي گفت اين آقا 
بدون رأی گيری از اعضا و خاف اساسنامه اين نامه را زده و ما هم 
از رسانه ها فهميديم...« به نظر مي رسد در روزهاي آينده خبرهاي 

بيشتري در مورد اين نامه بشنويم. به نظر می رسد  اين منش بيش 
از آنكه رويكرد عدالتخواهی باشد، ناشی از همان ميراثی است كه 

مدعی بود»همه يك طرف و من يك طرف« هستم. 

  قياسمعالفارقایرانوعربستانازنگاه
شمسالواعظين

ماشاءاه شمس الواعظين، روزنامه نگار اصاح طلب در گفت وگويي 
در مورد قتل جمال خاشقجي، روزنامه نگار عربستاني توسط دولت 
سعودي نكات جالب توجهی بيان كرده است. او در مورد بحث آزادي 
مطبوعات مي گويد: »قياس ايران و عربستان قياس مع الفارق است. 
آزادي مطبوعات در عربستان س��عودي فضاي وحشتناكي دارد. 
اگر يك روزنامه نگار عربس��تاني درباره ماجراي خاشقجي چيزي 
بنويسد، آن روزنامه به چاپخانه نمي رس��د، خود آن روزنامه نگار 
هم به خانه نمي رسد!« بخش ديگري از صحبت هاي او هم مؤيد 
همين فضاي بسته رسانه اي در عربستان است، وقتي خاشقجي را 
روزنامه نگاری متعهد به كشور و دولتش معرفي مي كند، اما به خاطر 
اختافات جزئی خيلي فجيع به قتل مي رسد: »جمال خاشقجي 
شخصيتي بود كه به كشورش مؤمن بود و منافع كشورش را پاس 
مي داشت و به پادشاه عربستان س��عودي عاقه داشت. من او را از 

نزديك مي ش��ناختم. اگر در حضور او به پادشاه عربستان اهانت 
مي كرديد، به شدت ناراحت مي ش��د. خاشقجي خواستار اصاح 
امور بود و يك منتقد بسيار نرم بود اما با او چنين معامله اي كردند... 
خاشقجي خيلي مسئله داشت نسبت به اين انتخاب )انتخاب بن 
سلمان به وليعهدي عربس��تان( و معتقد بود انتخاب بن سلمان 
به وليعهدي، براي عربستان مشكل ايجاد مي كند... او به دستگاه 
قدرت در عربستان سعودي نزديك بود... در بسياري از مصاحبه هاي 
مشتركي كه من و او در كنار هم مي نشستيم، او برخورد تندي با 
ايران مي كرد. با ايران مسئله داشت... ولي آدم وزيني بود و تقريباً 
دوستدار شيعه بود. خيلي مخالف شيعه نبود.« نكته جالب ديگر 
آنكه شمس الواعظين مي گويد: »بن سلمان گفته بود من اگر 50 
سال حكومت كنم، خاورميانه را تبديل به اروپا مي كنم. ولي او اگر 
۲00 سال ديگر هم سلطنت كند، قاتل خواهد بود. يعني عنوان 
قاتل هميشه سايه به سايه او را تعقيب خواهد كرد و من معتقدم 
»هيئت بيعت« در عربستان س��عودي ممكن است تصميماتي 
اتخاذ كند كه اين لكه ننگ را از پيشاني پادشاهي عربستان پاك 
كند. « اين در حالي است كه رسانه هاي اصاح طلب سال گذشته از 
اصاحات بن سلمان خيلي ذوق زده بودند و او را آغازگر اصاحات 

در عربستان مي دانستند. 

      بسیج

جانشين فرمانده كل سپاه در اجتماع فرماندهان 
و بس�يجيان نخبه سپاه محمد رس�ول اه)ص( 
تهران ب�زرگ گفت: بس�يج باطل الس�حر تمام 
فتنه ه�اي دش�منان علي�ه انقاب اس�امي و 
فرمول عب�ور نظ�ام از همه س�ختی ها اس�ت. 
به گزارش مهر، سردار حسين سامي صبح ديروز در 
تجديد ميثاق ۲5 هزار نفر از فرماندهان و بسيجيان 
نخبه سپاه محمد رسول اه)ص( تهران با امام)ره( 
طي س��خناني با بيان اينكه تاريخ 40 ساله انقاب 
اسامي به خوبي ژرف انديشي امام)ره( در تشكيل 
بسيج را نشان داد، گفت: بسيج فرمول عبور نظام و 
انقاب از همه سختي ها شد و در برابر دشمنان نظام 
و انقاب صف كشيد، زماني كه همه قدرتمندان عالم 
تصميم گرفتند، انقاب را با شكست مواجه كرده و به 

تمام جهان ثابت كنند، بدون اتكا به قدرت هاي بزرگ 
نمي توان حكومت تشكيل داد، اين بسيج بود كه با 
تبعيت از امام )ره( و رهبري اين نظريه شوم را باطل 
كرد، بسيج باطل السحر تمام فتنه هاي دشمنان عليه 

انقاب اسامي است. 
وي گفت: دش��من به خوبي مي داند، عبور از بسيج 
ناممكن است و اين شجره طيبه تسخيرشدني نيست، 
دشمن هرچه تاش كرد، تا با تهاجم سنگين فرهنگي 
بسيجيان را از حمايت از دين خدا دور و از رهبر عزيز 
جدا كند، نتوانست. شايعه كرد، ابهام آفريد، تا جوانان 
را نسبت به افتخارات خود دچار ترديد كند، اما موفق 
نشد، چرا كه بسيج هرگز تسليم دشمن نمي شود و 
شهداي بسيج ثابت كردند كه تنها در جست وجوي 
رضوان الهي هس��تند. س��امي، ادعاهاي امريكا را 

اباطيل خواند و افزود: امروز رهبر عظيم الشأن انقاب 
اسامي شجره طيبه بسيج را هدايت مي كند، امروز 
بسيجيان دش��من را متفرق كرده و ابزارهاي او را از 
خاصيت انداخته و انتخاب گزينه نظامي را منتفي 
كرده اند. وي با بيان اينكه اگر دشمن از گزينه نظامي 
اس��تفاده نمي كند به دليل اين است كه نمي تواند، 
گفت: ش��ما بس��يجيان رمز بقا، جاودانگي، عزت، 
كرامت و شرف اين امت نه تنها در ايران كه در سراسر 
جهان اسام هستيد و سربندهاي جهاد كه امروز بر 
سر مبارزان جوان در كشورهاي اسامي بسته شده 

است، يادگار سربندهاي دفاع مقدس است. 
جانش��ين فرمانده كل س��پاه با بيان اينكه تنها راه 
س��عادت ما از جهاد عبور مي كند، افزود: دش��من 
نيازمند شكست هاي بيشتر و ما نيازمند پيروزي هاي 

بيشتر هستيم، امروز دشمن اقتصاد ما را هدف قرار 
داده است اما ما تجربه داريم كه در هر نقطه اي در برابر 
دشمن ايستاديم، قدرتمندتر شديم، زماني كه به ما 
تهاجم نظامي كردند، قدرت دفاعي ما جهاني ش��د 
و توانستيم، به درجه اي از قدرت نظامي برسيم كه 
در برابر هر قدرت بزرگ نظامي بايستيم. وي اضافه 
كرد: اگر دشمن هوس حمله به ما داشته باشد او را 
تعقيب كرده و شكستي ابدي براي او رقم خواهيم زد. 
سامي با بيان اينكه با قدرت بسيج مي توان در زمينه 
اقتصادي نيز پيروز شد، گفت: براي رفع محدوديت ها 
بايد با فقر جنگيد تا دشمن را مأيوس كرد، بسيجيان 
عصاره هويت اس��امي و انقابي هستند و هر كجا 
هر خطري باشد و هر مشكلي براي مردم بروز كند 

بسيجيان در آنجا حاضر هستند. 

جانشين فرمانده كل سپاه: 
بسيجفرمولعبورنظامازهمهسختیهاست



زندانيان چ�ك با ۹هزار و ۳۰۰ نفر بيش�ترين 
گروه محكومان غيرعمد را به خود اختصاص 
داده اند و دومي�ن رتب�ه ورودي پرونده هاي 
حقوقي به قوه قضائيه مربوط به چك است. حاا 
قانون صدور چك اصاح توسط رئيس جمهور 
به وزارت ام�ور اقتص�ادي و داراي�ي و بانك 
مركزي اباغ ش�د. بخش�ي از اي�ن تغييرات 
شامل پيش بيني چك الكترونيك، ثبت آني 
گواهي عدم پرداخت در بانك مركزي و ارسال 
گواهي به آدرس صادر كننده، مسدود سازي 
هرگونه حس�اب صادركننده در همه بانك ها 
تا 24 ساعت و نيز صدور فوري اجراييه توسط 
دادگاه تنه�ا با ارائه يك درخواس�ت اس�ت. 
مطابق اظهارنظر مسئوان دستگاه قضا، دعاوي 

مربوط به چ��ك، دومين خواس��ته دادگاه هاي 
حقوقي كش��ور اس��ت ك��ه تنه��ا ۱۷ميليون و 
۲۰۰هزار فقره چك برگشتي در سال ۹۶ وجود 
داشت و پنجمين مانع جدي فضاي كسب و كار 
از نظر بنگاه هاي اقتصادي، چك برگشتي است. 
مشكل ديگر به ضعف زمان دادرسي برمي گردد 
كه به گفته كارشناس��ان به صورت ميانگين دو 
سال زمان براي رسيدگي به پرونده هاي مطالبات 
چك ازم است. به دنبال همين دغدغه ها بود كه 
اصاح قانون چك روي ميز بهارس��تاني ها قرار 
گرفت و در نهايت اصاح��ان قانون صدور چك 

چند روز پيش توسط رئيس چمهور اباغ شد. 
  مشكات كلي قانون چك قديم 

نبود امكان استعام آني وضعيت اعتباري ميزان 

تعهدات و سوابق چك برگشتي صادركننده براي 
گيرنده چك به وسيله پيامك، اپليكيشن موبايل 
و...، ضع��ف نظ��ارت و كنترل بان��ك مركزي بر 
فرآيند صدور چك، عدم تقارن اطاعات گيرنده و 
صادركننده چك به دليل نبود نظام اعتبارسنجي 
و در نهايت هزينه دادرس��ي باا ك��ه در بخش 
تجديدنظر و اجراي حكم و وكي��ل كه تقريباً به 
۲۰درصد مبلغ چك مي رسد، از مشكات حوزه 

»قانون چك« است. 
  پيش بيني چك الكترونيك

حسب متن قانون اصاح قانون صدور چك طبق 
تبصره اي كه به ماده يك قانون صدور چك الحاق 
شده است، قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب 
مورد، راجع به چك هايي كه به شكل الكترونيكي 

)داده پيام( صادر مي شوند نيز ازم الرعايه است. 
بانك مركزي مكلف اس��ت ظرف مدت يك سال 
پس از ازم ااجرا شدن اين قانون، اقدامات ازم 
درخصوص چك هاي الكترونيكي )داده پيام( را 
انجام داده و دستورالعمل هاي ازم را صادر كند. 

  ثبت آني گواهي عدم پرداخت
طبق اي��ن اصاحي��ه و قان��ون جدي��د، هرگاه 
وجه چك به علتي كه در قان��ون آمده پرداخت 
نش��ود، بان��ك مكلف اس��ت بنا بر درخواس��ت 
دارنده چ��ك غيرقابل پرداخت ب��ودن آن را در 
سامانه يكپارچه بانك مركزي فوراً ثبت كند و با 
دريافت كدرهگيري و درج آن در گواهينامه اي 
كه مش��خصات چ��ك و هويت و نش��اني كامل 
صادركننده در آن ذكر ش��ده باشد، علت يا علل 
عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضا، مهر و به 

متقاضي تسليم كند. 
  مسدود سازي هرگونه حساب صادركننده
ماده ۵ اي��ن اصاحيه كه به قان��ون چك  الحاق 
شده است نيز تصريح دارد، بعد از ثبت غيرقابل 
پرداخت بودن يا كس��ري مبلغ چك در سامانه 
يكپارچه بانك مرك��زي، اين س��امانه مراتب را 
به صورت برخط ب��ه تمام بانك ها و مؤسس��ات 
اعتباري اطاع مي دهد پس از گذشت ۲۴ساعت 
تمامي بانك ها و مؤسسات اعتباري حسب مورد 
مكلفند تا پيش از رفع س��وء اث��ر از چك، چهار 
اقدام را نسبت به صاحب حس��اب اعمال كنند. 
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت 
بانكي جديد؛ ب- مسدودكردن تمامي حساب ها 
و كارت هاي بانكي و ه��ر مبلغي كه صادركننده 
تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد 
به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعامي از 
س��وي بانك مركزي؛ ج- عدم پرداخت هرگونه 
تسهيات بانكي يا صدور ضمانتنامه هاي ارزي يا 
ريالي و د- عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا 

ريالي از جمله اين موارد است. 
هر چند كه برخي معتقد هس��تند اعمال برخي 
محدوديت ه��ا در قانون چك، آم��ار چك هاي 
برگشتي را بيشتر مي كند، اما بايد ديد با اصاحات 
جديد اعتبار از دست رفته چك به عنوان يك سند 

تجاري برخواهد گشت يا خير؟! 
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دادستان تهران خبر داد
بازداشت مديرعامل »عظيم خودرو« با ۷۰۰ ميليارد تومان بدهي

هجوم کانتری به »تنگه تكاب« از وراي قانون
رئيس سازمان محيط زيست شخصاً و برخاف قانون، اسناد باادستي يك منطقه مهم حفاظت شده را به بخش خصوصي واگذار كرد

چك برگشتي بافاصله همه حساب هاي 
صادركننده را مسدود مي كند

قانون صدور چك اصاح و اباغ شد

 دادس�تان ته�ران از بازداش�ت مديرعامل 
عظي�م خ�ودرو ب�ه هم�راه ف�ردي ديگ�ر 
در اي�ن پرون�ده خب�ر داد و گف�ت ك�ه اين 
پيش ف�روش  خ�ودرو  4ه�زار  ش�ركت 
ك�رده و 7۰۰ميلي�ارد توم�ان بده�ي دارد. 
 عباس جعفري دولت آبادي از بازبودن ۱۷پرونده 
پيش فروش خودرو خبر داد و گفت: دو متهم در 
رابطه با اين پرونده، بازداشت شدند و اين شركت 
صرفاً ۱۵۰فقره مجوز پيش فروش خودرو داشته، 
ولي متأس��فانه حدود ۴هزار پيش فروش انجام 
داده و ۷۰۰ميليارد تومان شكات مطالبه دارند و 

۲۰۰ ميليارد تومان هم اموال متهمان است. 
دادس��تان تهران افزود: در بخش ش��ركت هاي 
ليزينگي و فروش خودرو با مشكل مواجه هستيم؛ 
چراكه اف��رادي فراتر از اختي��ارات خود خودرو 
پيش فروش مي كنن��د در حالي ك��ه اتومبيلي 

وجود ندارد. 
  مفتاح رهنورد ۱4۰۰ شاكي دارد

وي اف��زود: ش��ركت مفت��اح رهن��ورد ۱۴۰۰ 
ش��اكي دارد، متهم مدعي اس��ت كه به شكات 
س��ود پرداخت كرده ولي بعضاً ش��كات تكذيب 

مي كنند. 
جعفري دولت آبادي تأكيد كرد: پرداخت س��ود 
توسط شركت هاي پيش فروش خودرو و ليزينگ 

ممنوع اس��ت و مردم بايد توجه داش��ته باشند 
و بدانند كه پ��ول را فقط بايد به ش��ركت هايي 
كه مجوز رس��مي دارند، بدهن��د و اگر بخواهند 
سود بگيرند، مشكاتي كه اكنون رخ داده پيش 

مي آيد. 
وي يادآور ش��د: هر نوع فعاليت پولي در رابطه با 
ش��ركت هاي پيش فروش خودرو ممنوع است و 

اين شركت ها فقط مي توانند خودرو را اگر مجوز 
خريد و فروش داش��ته باش��ند تعهد كنند، ولي 
نمي توانند س��ود پرداخت كنند؛ چراكه مضاربه 

كان است و اخال تلقي مي شود. 
جعفري دولت آبادي يادآور ش��د: شركت عظيم 
خودرو پرونده ديگري را ه��م دارد كه در يكي از 

نواحي است كه بايد با يكديگر ادغام شود. 

  عراقچي به دادگاه رفت
جعفري دولت آبادي در پاسخ به سؤالي در مورد 
پرونده معاون ارزي س��ابق بان��ك مركزي گفت: 
پرونده عراقچي و متهم س��اار آقاخ��ان با صدور 
كيفرخواست به دادگاه ارسال شده است. در همين 
رابطه يكي ديگر از مس��ئوان گفته است، دادگاه 

عراقچي به صورت علني برگزار خواهد شد. 
وي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده ش��هرام 
جزاي��ري نيز تصريح ك��رد: كيفرخواس��ت اين 
پرونده هفته گذش��ته صادر ش��ده و ب��ه دادگاه 

ارسال خواهد شد. 
  2۵ كيفرخواس�ت براي متهم�ان ارزي 

صادر شده است
جعف��ري دولت آب��ادي ب��ا اش��اره ب��ه ص��دور 
كيفرخواس��ت برخ��ي از متهم��ان ارزي ك��ه 
ظرف يك ماه اخير دستگير ش��ده اند،  گفت: از 
۱۴۶متهمي كه ظرف يك ماه اخير و در رابطه با 
ارز دستگير شده اند، ۲۵ كيفرخواست صادر شده 
و به زودي در نوبت محاكمه قرار خواهند گرفت 
كه از اين اف��راد، تعدادي با وثيقه آزاد ش��دند و 

حدود صد و اندي نيز در بازداشت هستند. 
دادستان تهران گفت: اين دستگيري ها مؤثر بوده 
و اين كار ادامه خواهد داشت تا ارز به قيمت واقعي 
خودش برسد كه مورد تأييد بانك مركزي است. 

رئيس س�ازمان محيط زيس�ت در تصميمي 
خودس�رانه و بدون طي روند قانوني، با طرح 
گردشگري »تنگه تكاب« در منطقه حفاظت  
ش�ده »خاييز« بدون ارزيابي، موافقت كرده 
اس�ت. اين تصميم برخاف قانون اساس�ي و 
س�ند ملي محيط زيست، در س�كوت خبري 
گرفت�ه ش�ده و بخش�ي از يك منطق�ه مهم 
حفاظت شده را به بخش خصوصي واگذار كرده 
است. با اين موافقت، در منطقه حفاظت شده 
خاييز كه زيس�تگاه پلن�گ، كاراكال و ديگر 
گونه هاي حمايت شده اس�ت، خطر تخريب 
طبيعت و زيس�تگاه جان�وران وج�ود دارد. 
منطقه حفاظت ش��ده خاييز با مس��احتي بيش از 
33هزار هكتار در س��ال ۱3۷۷به عن��وان منطقه 
حفاظت ش��ده، ثبت ش��د. اين منطق��ه در فاصله 
۱۵كيلومتري بهبهان است و در حوزه جغرافيايي 

استان هاي خوزستان و كهكيلويه و بويراحمد قرار 
دارد كه  هر نوع ساخت و س��از در مناطق چهارگانه 
محيط زيست ممنوع است. از س��وي ديگر، اجراي 
هر پروژه اي در مناطق مختلف كشور بايد همراه با 
انتشار گزارش ارزيابي زيست محيطي آن روي پرتال 
سازمان حفاظت محيط زيست صورت گيرد.  طرح 
گردشگري در منطقه حفاظت شده با هدف ساخت 
۱۴۰واحد ويا از دو سال پيش مطرح شد، اما عمليات 
ساخت و ساز از اواخر سال گذشته آغاز كه با اعتراض 
فعاان محيط زيس��ت از س��وي اداره كل حفاظت 

محيط زيست كهكيلويه و بويراحمد متوقف شد. 
با اجراي طرح گردشگري و وياسازي در »منطقه 
حفاظت شده خاييز«، شوراي هماهنگي تشكل هاي 
محيط زيس��تي و منابع طبيعي خوزستان عليه 
كانتري به دادستان كل كشور اعام جرم كردند و 
بر مبناي نقشه هايي كه يكي از اعضاي اين تشكل 

مشاهده كرد، عيسي كانتري با ساخت ۵۶واحد 
ويايي، رستوران و بسياري از ديگر سازه ها در اين 
منطقه حفاظت شده موافقت كرده كه بولدوزرهاي 
سرمايه گذار از ۱3ماه پيش در اين منطقه در حال 

تخريب طبيعت هستند. 
در پي اطاع تش��كل هاي محيط زيستي و منابع 
طبيعي اس��تان خوزس��تان از ص��دور اين مجوز 
غيرقانوني توسط عيسي كانتري، اين تشكل ها در 
آبان  امسال نامه اي به دادستان كل كشور نوشتند 
و با مراجعه به دادستاني از شخص رئيس سازمان 

حفاظت محيط زيست شكايت كردند. 
اعضاي اين تشكل خواستار رسيدگي دادستان كل 
كشور به تخلف عيس��ي كانتري در صدور مجوز 
ساخت  و ساز در اين منطقه حفاظت شده هستند 
كه در نامه اي به مديران كل حفاظت محيط زيست 
دو اس��تان خوزس��تان و كهكيلوي��ه و بويراحمد 

هم اباغ ش��ده است.  ش��كايت از شخص عيسي 
كانتري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
دولت دوازدهم در دادستاني كل كشور ثبت شده 
و دادستاني اعام كرده كه ش��اكيان بايد منتظر 

دستورات دادستاني كل كشور باشند. 
اخذ مجوز ساخت  و ساز در اين منطقه حفاظت شده 
نيازمند تهيه و ارائه »طرح مديريت جامع پسماند« 
و »اخ��ذ مجوز از ش��وراي توس��عه و برنامه ريزي 

خوزستان« است. 
كانتري همچنين از مصوبه هيئت وزيران مبني 
بر ممنوعيت مطلق ايجاد شهرك و شهرك سازي 
در مناطق چهارگانه محيط  زيست نيز فراتر رفته و 
مقررات مربوطه را زير پا گذاشته است. جالب اينكه 
وي، همواره از زاويه يك منتقد به تخريب و ويراني 
محيط زيست ايران اظهارنظر كرده و به نقش مخرب 

صنايع و كشاورزي انتقاد داشته است. 

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. 

  مجتبي آزاد با انتش�ار اين عكس توئيت زد: وزن طبيعي 
كودك پنج س��اله بين ۱۷تا۲۰كيلوگرم هست و وزن اين كودك 
يمني پنج ساله پنج كيلوگرم، معادل وزن يك پسر پنج ماهه هست. 

بلند بگو مرگ بر امريكا مرگ بر آل سعود.

  سعيد عنايتي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: دردهاي 
من جامه نيستند تا ز تن در آورم/ چامه و چكامه نيستند تا به رشته  
س��خن درآورم/ نعره نيس��تند تا ز ناي جان برآورم/ دردهاي من 

نگفتني دردهاي من نهفتني است. قيصر امين پور

  احسان رفعتي توئيت كرد: به نظرم اين روش جديد هم خوب 
است، دستتان درد نكند. هميني كه همه چي را كوچك تر عرضه 
مي كنند. كوچك تر، نازك تر، كمتر. بهترم هست، كمتر مي خوريم 
براي تناسب انداممان هم خوب اس��ت كه چي زياد بخوريم. خير 

سرمان مشغوليم به مقاومت.

  مجي�د قرباني با انتش�ار اي�ن عكس توئيت ك�رد: توي 
اين ش��هر همونقدر كه بعضيا براي مخارج بيمارس��تان بچه شون 
مجبورن كليه ش��ون رو بفروش��ن، دغدغه بعضيا ه��م جرم گيري 
دندون سگ و گربه شونه؛ اونم با دستگاه... ) زندگي توي اين شهر 

يعني بدبختي(

  مرجان حاج رحيمي با انتش�ار اين عك�س توئيت كرد: 
ديوار خانه معين التجار يا همان خانه شيخ خزعل اهواز فروريخت 
و سبب آس��يب به دو خودروي پارك ش��ده زير آن شد. اين خانه 
معين التجار يا شيخ خزعل از بناهاي قاجاري است كه در خيابان 
 ۲۴مت��ري اهواز واقع ش��ده و در تاري��خ ۲۰آب��ان ۱3۷۷ به ثبت 

رسيده بود. 

  مارال با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: س��الگرد ازدواج: 
۱۷ربيع ااول ۱38۷ روز ش��هادت: ۱۷ربي��ع ااول ۱3۹۲ در روز 
مياد برترين مخلوق عرش و فرش، پيوند زميني اش را آس��ماني 

كرد... شهيدمحمودرضا بيضايي.

    مرتضي گل پ�ور با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: امش��ب 
در مت��رو خيلي ه��ا رو ديدم ك��ه دخ��ل روزان��ه رو جم��ع ميزدن، 
بس��اط و جمع مي ك��ردن و تا روزي ديگ��ر، روزگاري ديگ��ر. دمتون 
 گرم؛ دلتون خ��وش؛ تنتون س��الم. درد و باتون به س��ر مختلس��ا و 

رانت خوارا.

بيژن يانچشمه 

عليرضا سزاوار
  گزارش  2 

مسئوان يك شب بي خانماني را 
تجربه كنيد !

هواي سرد و باراني، حيات افراد كارتنخواب و بي خانمان را در جاي جاي اين 
شهر تهديد مي كند. سوز سرما و نداشتن سرپناه اين روزها بيشتر از زمان  هاي 
ديگر اين افراد را كه از جنس ما هستند در تنگناي بيشتري قرار داده است. 

 پناه بردن به آغوش مرگ و دس��ت و پنجه زدن با سختي  هاي روزگار براي 
افرادي كه در شهر آواره هستند از يك سو چهره كالبدي شهر را نازيبا كرده 
و از سوي ديگر نشان از آن دارد كه دستگاه هاي متولي فقط شعار حمايت از 

اين افراد را سر مي دهند. 
اين افراد به دايل مختلف دچار آس��يب اجتماعي شده اند و در شهري كه 

متعلق به همه شهروندان است از سهم خود بي بهره مانده اند. 
بودجه هاي كان براي آسيب  هاي اجتماعي و دستگاه هاي متولي در نظر 
گرفته مي ش��ود و هر از گاهي صحبت از س��اماندهي آنان كه غذاي گرم و 
مكان مناسب براي گذراندن ايام سخت ندارند، می شود ولي در كل اين افراد 
بي خانمان همچنان در شهر ۱۲ميليوني بي خانمان باقي و آواره مانده اند و  
وجود گرمخانه ها و ساير مددسراها كفاف اين افراد را نمي دهد. هويت اين افراد 
در ميان هياهوي شهري گم شده است. در تاريكي شب در فضاهاي بي دفاع 
شهري از دورريختني  هاي من و شما براي خود سرپناهي موقت ساخته اند، 
آنان را مي توان در همه جاي شهر، ش��مال و جنوب،  اتوبان ها  و بزرگراه ها، 
زيرپل ها و خانه هاي متروكه مشاهده كرد كه به كمترين امكانات قانع هستند، 

اما دريغ از همين امكانات كم !
نبود زبان و فهم مشترك ميان دستگاه هاي متولي و مسئوان، اقدامات صورت 
گرفته را ابتر باقي گذاشته است، تا آنجا كه اين معضل هر ساله تكرار مي شود و 
سوژه رسانه ها شده و با تغيير فصل، باز هم به دست فراموشي سپرده مي شود.  
در كش و قوس مديريت جديد شهري، اين انتظار از شهرداري كه شعار خود 
را »شهر براي همه شهروندان« قرار داده است، رسيدگي و ساماندهي به اين 
افراد را در اولويت امور خود قرار داده و با سركشي مستقيم و نظارت سيستمي 
امور اين شهروندان را دنبال مي كند تا در اين فصل نزول رحمت،  جان عده اي 
به دليل كم كاري و ناكارآمدي برخي به خطر نيفتد.  اين ش��هر ظرفيت و 
پتانسيل پناه  دادن به چندين هزار بي خانمان از جمله كودكان، نوجوانان و 
زنان را دارد، ولي نبود مديريت، كار را به جايي رسانده است كه با گذر از كوچه 
و خيابان ها شاهد اين افراد بي پناه هستيم.  بعضاً  مشاهده مي شود كه برخي 
دستگاه هاي مسئول فقط از دور نظاره گر امور هستند و دستي بر آتش دارند و 
وظيفه خود را فراموش كرده اند. اينكه مدعيان حقوق شهروندي و حقوق عامه 
هم وظيفه رسيدگي و رصد اين معضات را دارند، امري بديهي و فراموش شده 
است و مسئوان به اين معضات، كم توجهي نشان مي دهند. در حالي كه 
اولويت ها در كشور ما فراموش شده يا جاي خود را به ساير مسائل حاشيه اي 
داده اند.  در پايان كوچ دادن اين افراد از يك گوشه شهر به گوشه ديگر شهر 
و پاك كردن صورت مسئله، دردي از اين درماندگان حل نخواهد كرد. بايد 
توجه كنيم كه همه ما مقصر اوضاع نابسامان در حوزه افراد بي خانمان هستيم 
و صد البته مسئوان متولي بيشتر از ديگران مقصر هستند كه خود را به خواب 
زده اند. همين مسئوان اگر يك روز اين اوضاع را تجربه كنند، خواهند فهميد 

كه هيچ كاري براي اين شهروندان انجام نداده اند. 

نيره ساري
  گزارش  یک

جوابيه آموزش و پرورش به يادداشت »جوان«
والدين مسئول جلوگيری از تخلفات 

مالی مدارس هستند !
با توجه به مطلب من��درج در آن روزنامه به تاري��خ ۹۷/8/۱3 با عنوان 
»حس��اب دفتر مدارس فعال تر  مي گردد« پاس��خ دفتر وزارتي وزارت 

آموزش و پرورش جهت تنوير افكار عمومي به استحضار مي رساند؛
با توجه به اصاح فرآيند دريافت و پرداخت وجوه مربوط به فعاليت  هاي  
فوق برنامه در مدارس دولتي آموزش و پرورش در جهت شفاف سازي، 
ارائه گزارش  هاي  فصلي و مورد نياز به انجمن اوليا و مربيان مدرس��ه و 
اطاع از ميزان دريافتي و هزينه كرد در هر يك از سرفصل  هاي  هزينه اي 
تعيين  شده و در واقع مديريت بهينه وجوه دريافتي كه مدارس براساس 
ضوابط و مق��ررات تعيين ش��ده مجاز ب��ه دريافت هس��تند؛ يادآوري 
مي ش��ود موفقيت يا عدم موفقيت اين روش به همكاري اولياي محترم 
دانش آموزان بس��تگي دارد كه بايد در طول س��ال تحصيلي و خصوصاً 
ايام ثبت نام از پرداخت هرگونه وجهي به ويژه وجوه نقدي به مسئولين 
مدارس دولتي خ��ودداري كنند و هر وجهي كه اعام مي ش��ود، تنها از 
طريق فرآيند حس��اب يكپارچه صورت پذيرد تا ضمن مشخص شدن 
نوع فعاليت و مبلغ مربوط به تنها حساب قانوني مدرسه نزد بانك عامل 
واريز شود و در سامانه حسابداري مدرسه درج و ضبط گردد و چون اين 
سامانه در بستر فناوري اطاعات اس��ت، هرگونه نقل و انتقال و ورود و 
خروج منابع از حساب مدرسه براساس مفاد آيين نامه مالي مدرسه بايد 
صورت پذيرد كه قابليت رهگيري نيز براي آن پيش بيني گرديده است و 
امكان نگهداري در حساب بانكي به غير از حساب اصلي ميسر نمي شود، 
بنابراين داش��تن يا افتتاح هرگونه حس��اب ديگري نزد بانك ها تخلف 
محسوب مي گردد و عمًا امكان وجود حس��اب دفتري ديگري متصور 
نيس��ت، اما اينكه »بايد هرگونه وجهي به حساب خزانه كل كشور واريز 
گردد« نيز كامًا مغاير مقررات تعيين شده است، زيرا تنها درآمدهايي به 
حساب خزانه واريز مي شود كه به موجب مفاد قانوني در مجلس شوراي 
اسامي تصويب، توسط شوراي نگهبان تأييد و از سوي رياست محترم 
جمهوري اباغ شود. فعاليت  هاي  فوق برنامه در داخل هر يك از مدارس 
كه تابع شرايط اجتماعي اقتصادي و منطقه اي است، هيچ الزام و مصوبه 
قانوني ندارد كه به حساب خزانه دولت واريز گردد و ماه ها نياز به انتظار 

برگشت آن باشد. 
جوان: در يادداشت »جوان« بر لزوم نظارت بيشتر بر عملكرد مدارس در 
زمينه اخذ پول از والدين به عناوين مختلف تأكيد شده بود. اين يادداشت 
همچنين راه اندازي حساب يكپارچه مدارس را نافي اخذ پول اجباري از 
والدين ندانسته بود. در عين حال »جوان« ايجاد اين حساب را عامل رونق 
اقدامي با عنوان »حساب دفتري دوم« معرفي كرد كه در حال حاضر هم 
در برخي مدارس در جريان است. بخش ديگري از مطلب »جوان« تأكيد 
كرده، پولي كه از سوي مدارس از والدين اخذ و به حساب يكپارچه واريز 
مي ش��ود تا زماني كه روال اداري را طي كند و دوباره مدرسه بتواند آن را 
از حساب مزبور برداشت كند، مشمول مرور زمان مي شود و به سرنوشت 
سرانه ها دچار مي شوند. عاوه بر اينكه ممكن است سليقه آموزش و پرورش 
با مدارس در تخصيص اين دست درآمده ها متفاوت باشد. بنابراين مدارس 
براي تأمين هزينه هاي جاري خود،  به جاي اينكه تا زمان بازگشت پول از 
حس��اب يكپارچه صبر كنند  با ايجاد يا تقويت حساب دوم دفتري كه در 
معرض نظارت هيچ بازرسي قرار نمي دهند از جيب والدين، مدارس را اداره 
مي كنند. در نهايت نيز ايجاد حساب يكپارچه مدارس را رسميت بخشيدن 
به فرآيند اخذ پول از والدين دانست، اما در جوابيه دو صفحه اي آموزش و 
پرورش به اين يادداشت نيم ستوني، بعد از آوردن قوانين حوزه مالي اداره 
مدارس، رد و بدل هر گونه پول خارج از فرآيند اين حساب را تخلف دانسته و 
به جاي مسدودكردن مسيرهاي بروز اين تخلف از سوي مدارس، والدين را 
مسئول جلوگيري از اين تخلف دانسته است آن هم بدون توجه به اين نكته 
كه گوشت فرزندان خانواده ها زير دندان مدارس است و كمتر خانواده اي 
حاضر مي شود با خودداري از اجراي خواسته هاي مدارس، جايگاه فرزند 
خود را در مقابل اولياي مدارس و س��اير دانش آم��وزان متزلزل كند؛ اين 
جوابيه همچنين از پاسخ به ساير ابهامات مطرح شده در خصوص حساب 

يكپارچه مدارس در يادداشت »جوان« صرفنظر كرده است. 
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هادی  غامحسینی

 سازمان برنامه و بودجه اتاق رويارويي 
با خزانه داري امريكا و تحريم را به پا كند

 بودجه ريزي عملياتي اولين گام
براي تقابل با تحريم

در مي�ان مجموعه هاي دولتي س�ازمان برنامه و بودج�ه به همراه 
مجموعه ه�اي تابع�ه و مش�تقاتش تش�ابه بيش�تري ب�ه وزارت 
خزان�ه داري امريكا در ح�وزه كارك�رد و وظايف و س�اختار دارد 
از اي�ن رو با توج�ه به ات�اق جنگ�ي ك�ه در وزارت خزان�ه داري 
امريكا علي�ه ايران ب�ه راه افتاده اس�ت، انتظار مي رود س�ازمان 
برنام�ه و بودجه كش�وري ك�ه در دولت ه�اي مختل�ف متهم به 
سياس�ي كاري در هداي�ت و تخصي�ص مناب�ع بودج�ه اي و غير 
بودجه اي به اس�تان هاي خاصي اس�ت، برنامه و اس�تراتژي براي 
جنگ اقتص�ادي و تحريم ه�اي ناعادان�ه امري�كا طراحي كند. 
به گزارش »جوان«، گاهي اين نقد مطرح مي ش��ود كه در دولت هاي 
مختلف، سازمان برنامه و بودجه كشوري به س��ازمان برنامه و بودجه 
استاني تبديل مي شود و هر يك از سازمان هاي برنامه و بودجه استان ها 
كه ضريب نفوذ خود را س��ازمان برنامه و بودجه كل كشور بيشتر كرده 
و مركز تصميم گيري و تخصيص منابع بودجه اي و غير بودجه اي را در 
اختيار مي گيرند، منابع كشور را به سمت و س��وي استان هاي مد نظر 

خود گسيل مي دهند. 
در اين بين،  بنا ب��ه تحليل برخي از اس��اتيد اقتصاد تك��رر اين اتفاق 
در س��ازمان برنامه و بودجه كشوري موجب شده اس��ت كه كشور در 
حوزه هاي مختلف مورد آسيب هاي جدي قرار بگيرد كه وجود بيش از 
600هزار ميليارد تومان پروژه نيمه كاره و بدهي هاي بيش از 600هزار 
ميليارد توماني مجموعه دولت و شركت هاي دولتي و خالي شدن برخي 
از مناطق جغرافيايي از سكونت تنها بخش��ي از اشكال در مغز اقتصاد 

دولتي و نفتي ايران يعني سازمان برنامه و بودجه كشوري است. 
در ش��رايطي امري��كا وزارت خزانه داري خود را ب��ه مركز هدايت 
جنگ اقتصادي عليه ايران تبديل شده اس��ت كه به نظر مي رسد 
»سازمان برنامه و بودجه كش��وري« در ايران نيز بايد براي تقابل 
براي حمات اقتصادي امريكا آمادگي داشته باشد و اتاقي به اين 
منظور ايجاد كند، هر چند كه كارشناس��ان و اساتيد علم اقتصاد 
سازمان برنامه و بودجه كشوري را گاهي مجموعه اي سياست زده 
عنوان مي كنند كه به تخصيص نامت��وازن منابع بودجه عمومي و 
شركت هاي دولتي و بانك ها، صندوق هاي بازنشسستگي، بيمه ها 
و بازار سرمايه، صندوق توسعه ملي به مناطق جغرافيايي و استان ها 

در كشور انجاميده است. 
   آشنايي با وزارت خزانه داري امريكا

 )U. S. Department of the Treasury( وزارت خزانه داري امريكا
يكي از نهادهاي اجرايي دولت امريكاست كه براي تضمين امنيت مالي 
اين كشور در سال ۱۷۸۹ تأسيس شده اس��ت. اين وزارتخانه امور ماليه 
دولت فدرال امريكا را از طريق جمع آوري ماليات ها، پرداخت هزينه ها، 
مديريت امور پولي همچون انتش��ار اوراق قرضه، س��كه و اس��كناس و 
مديريت حس��اب هاي بانكي دولت و بدهي هاي عمومي را بر عهده دارد. 
همچنين مسئوليت كاركرد و حفاظت از سامانه هاي مختلف ازم براي 
زير ساخت هاي مالي امريكا و نيز مش��اوره دادن به رئيس جمهور در باره 

مسائل مالي و اقتصادي بر عهده اين وزارتخانه قرار دارد. 
سازمان برنامه و بودجه كشوري درتقابل با تحريم هاي ناعادانه و ظالمانه 
امريكا عليه اقتصاد ايران بايد نقش اساسي را ايفا كند، اما اين امر مستلزم 
آن است كه ببينيم س��ازمان مذكور كه زير نظر مستقيم رئيس جمهور 
اس��ت و رئيس��ش معاون رئيس جمهور مي باش��د، به همراه مشتقات و 
مجموعه هاي تابعه اش همچون مركز آمار ايران، س��ازمان نقشه برداري 
كشور، س��ازمان هدفمندس��ازي يارانه ها، مركز پژوهش هاي توسعه و 
آينده نگري، دبيرخانه هيئت امناي صندوق توسعه ملي، شوراي اقتصاد، 
شوراي عالي آمار، شورايعالي نقشه برداري، شورايعالي آمايش سرزمين و 
سازمان برنامه و بودجه در 3۱ استان كشور چقدر در ريل منطقي و علمي 
و كارشناسي حركت مي كنند و توانايي اش در تقابل با اقدامات تحريمي 

امريكا چقدر است. 
  آسيب هايي كه دستپخت سازمان برنامه و بودجه است

صرف نظر از اينكه برخي از كارشناسان علم سياست بودجه ريزي هاي 
غير عملياتي در سازمان برنامه و بودجه را در انحرافات حوزه سياست 
مؤثر مي دانند، به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، تكرر بودجه نويسي هاي 
غير عملياتي و نامشخص بودن هزينه تمام ش��ده كار در دستگاه ها و 
بودجه هاي جاري فوق العاده باا در بخش دولت، نوس��ان هاي ارزي 
ناش��ي از بودجه ريزي غلط و افزايش بهاي ارز با ه��دف تأمين منابع، 
وجود بيش از 600هزار ميليارد تومان پروژه نيمه كاره، جهش كسري 
بودجه و بدهي هاي دولت و ش��ركت هاي دولتي به بيش از 600هزار 
ميليارد تومان و تضعيف پيوسته پول ملي و توليد تورم، در نظر نگرفتن 
مقوله آمايش سرزمين در تأسيس بنگاه هاي اقتصادي در استان ها، 
توزيع نامناب ثروت ومنابع مالي و غير مالي در ميان استان ها كه منجر 
به مهاجرت و خروج بس��ياري از مردم از استان ها و خالي شدن برخي 
از مناطق جغرافيايي ايران از سپر انس��اني و برقراري امنيت و انتقال 
اطاعات شده است و موارد كان و قابل ماحظه اي از اين دست ضعف 

سازمان برنامه و بودجه كشور را به منصه ظهور مي رساند. 
  سازمان برنامه و بودجه، كشوري عمل كند 

در اين بين به اعتقاد كارشناس��ان اقتصادي، وقت آن رسيده است كه 
حداقل درشرايط كنوني كه امريكا در حوزه اقتصاد و تحريم تيغ را از 
رو براي اقتصاد ايران كشيده است، انقابي در سازمان برنامه و بودجه 
كشوري رخ دهد كه ايجاد تحول در اين سازمان عريض و طويل مهم 
مي تواند به انقاب در حوزه اقتصاد بينجامد منتها ايجاد تحول مستلزم 
آن اس��ت كه اين مجموعه و تمامی مجموعه هاي تابعه و استاني اش 
اقدام به ش��فافيت به اولي درجه ممكن بكند؛ چراكه هنوز در كش��ور 
خيلي ها اصًا نمي دانند نقش و وظيفه و مأموريت س��ازمان مهمي با 
عنوان برنامه و بودجه كشوري در اقتصاد و سياست و در كل كشور  داري 

و حكومت داري چيست ؟
ريشه هاي شكل گيري س��ازمان برنامه و بودجه فعلي به سال ۱3۱6 
باز مي گردد، ب��ه منظور هماهنگ كردن فعاليت ه��اي عمراني و لزوم 
تهيه برنامه هايي براي رش��د اقتصادي و اجتماعي كش��ور در س��ال 
۱3۱6 هجري شمسي شوراي اقتصادي تشكيل شد. در ۱۷ فروردين 
سال ۱3۲۵ به موجب تصويبنامه هيئت وزيران هيئتي به نام هيئت 
تهيه نقشه اصاحي و عمراني كشور تش��كيل شد. هيئت دولت پس 
از دريافت گزارشات ارائه شده از س��وي اين هيئت در مرداد ماه سال 
۱3۲۵ تصويب كرد؛ براي رس��يدگي به برنامه هاي ارائه شده از سوي 

وزارتخانه ها، هيئت جديدي به نام هيئت عالي برنامه تشكيل شود. 
تغيير و تح��وات در مجموعه اي ب��ا موضوع برنام��ه و ماليه و تأمين 
و تخصي��ص منابع براي توس��عه ادامه داش��ت ت��ا اينك��ه در دولت 
يازدهم ش��ورايعالي اداري در يكصد و ش��صت و هش��تمين جلس��ه 
م��ورخ ۱3۹3/۹/۱۲ به منظور ايج��اد وحدت مديريت و انس��جام و 
يكپارچه سازي س��اختار س��ازماني ازم در اجراي اصول ۱۲6و ۱۲۴ 
قانون اساسي جمهوري اس��امي با احيا و تشكيل سازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشور و استان ها موافقت كرد. متعاقباً اين شورا در يكصد 
و هفتاد و شش��مين جلس��ه مورخ ۲/ ۵/ ۱3۹۵با توجه به اختيارات 
اصل ۱۲6 قانون اساسي، به منظور س��ازماندهي و انسجام بخشي به 
مأموريت ها و وظاي��ف مربوط به حوزه هاي امور اداري و اس��تخدامي 
و برنام��ه و بودجه تصويب كرد: وظايف رئيس جمه��ور در امور برنامه 
و بودج��ه در قالب س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور توس��ط »معاون 

رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور« اداره شود.

منطق�ه ۵ ته�ران ك�ه هم�واره بااتري�ن 
ميزان معامات و رش�د قيمت مس�كن را به 
خ�ود اختص�اص داده، در تح�وات تورم�ي 
بازار مس�كن نق�ش اصل�ي را ايف�ا مي كند. 
به گزارش »ايسنا«، روند قيمت مسكن در منطقه 
۵ تهران طي ماه هاي اخير حاكي از رش��د متداوم 
ماهانه است و با وجود اينكه گران ترين منطقه تهران 
محسوب نمي شود، رشد آن همواره بااتر از ميانگين 
شهر تهران بوده است. منطقه ۵ در مهرماه امسال 
۱0۵ درصد افزايش قيمت نسبت به ماه مشابه سال 
قبل را تجربه كرد و اين در حالي است كه متوسط 
رشد قيمت مسكن ش��هر تهران ۸3 درصد بود. در 
هفت ماهه امسال منطقه ۵ به ترتيب ۴۷، ۵3، 63، 
۷۲، ۸۲، ۹۲ و ۱0۵ درصد افزايش قيمت را تجربه 
كرده اس��ت. اين در حالي است كه رشد قيمت اين 
منطقه منجر به كاهش معامات آن نشده است؛ به 
طور مثال سهم معامات اين منطقه از ۱3 درصد در 
شهريورماه به ۱۵ درصد در مهرماه رسيده كه علت 
اصلي آن به تقاضاي س��فته بازانه و خريد به قصد 
س��رمايه گذاري مربوط مي ش��ود. طبق بررسي ها 
محله هاي اكبات��ان، آپادانا و پون��ك در منطقه ۵، 
فرمانيه در منطقه ۱، س��عادت آب��اد در منطقه ۲، 

نياوران در منطقه ۱، گيشا در منطقه ۲ و ستارخان 
و م��رزداران در منطقه ۵ به ترتي��ب محبوب ترين 

محله هاي شهر تهران محسوب مي شوند. 
قيمت مس��كن در ش��هر تهران به ط��ور كامل از 
توان متقاضيان واقعي خارج شده است. قيمت ها 
۸3 درص��د افزايش يافت��ه و اين در حالي اس��ت 
كه معام��ات 3۲ درصد كاهش يافته اس��ت. در 
ش��رايط كنوني برخي معتقدند سقف تسهيات 
۱60 ميليون توماني خريد مس��كن ديگر جوابگو 
نيس��ت و اين رقم بايد افزايش يابد. در اين زمينه 
رئيس كل بانك مركزي اعام كرده كه مطالعاتي 
را براي اصاح تس��هيات مس��كن در دستور كار 
قرار داده است. اما در خصوص پيش بيني وضعيت 
آينده بازار مسكن، كارشناسان معتقدند كه بازار 
مسكن با توجه به سرعت رش��د تورم آن در نيمه 
دوم سال آينده وارد ركود خواهد شد. از سوي ديگر 
كاهش قيمت دار باعث شده بعضي كارشناسان 
پيش بيني كاهش تا 30 درصدي قيمت مسكن در 
پايان سال جاري را ارائه كنند،اما تجربه نشان داده 
قيمت اسمي مسكن هيچ گاه كاهش نيافته، بلكه با 
توجه به جهش هاي ادواري وارد ركود شده و سپس 
توان تقاضا متناسب با قيمت ها اصاح شده است. 

عليم يارمحمدي، عضو هيئت رئيسه كميسيون 
عمران مجلس مي گويد: كاهش قيمت مسكن در 
ماه هاي آتي بسيار ضعيف و غيرممكن است. اقتصاد 
ايران همواره افزايش قيمت ها را تجربه كرده و به 
نظر نمي رسد كه قيمت مسكن نيز از اين موضوع 
مستثني باشد. بهترين سياست و راهكار، محدود 
كردن تاطمات نرخ بازار مسكن و ثابت نگهداشتن 
قيمت در شرايط كنوني است. پس از آن مي توان با 
اعمال سياست هاي مالي فضا را براي افزايش توان 

خانوارها جديد خريد مسكن فراهم كرد. 
همچنين رئيس اتحاديه مش��اوران اماك تهران 
مي گويد: به اعتقاد من هر نوع اظهارنظر در خصوص 
كاهش يا افزايش قيمت مسكن به نفع مردم نيست. 
اگر قيمت مسكن كاهش يابد، ما آن را به فال نيك 
مي گيريم، اما كساني كه چنين مطالبي را مطرح 
مي كنند، باي��د اين موضوع را ه��م در نظر بگيرند 
كه بازار مسكن تابع عرضه و تقاضا است، در عين 
حال از بازارهاي ارز، طا، بورس، حامل هاي انرژي 
و برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي در حوزه توليد 

و عرضه مسكن تأثير مي پذيرد. 
به گفته مصطفي قلي خسروي، اگر برنامه هاي وزير 
جديد راه و شهرسازي مؤثر بيفتد، مي توان انتظار 

داشت بازار مسكن در ريل مناس��بي قرار گيرد و 
عرضه و تقاضا به تعادل برسد. 

به گزارش »ايسنا«، بر اساس اعام بانك مركزي 
از تحوات بازار مس��كن ش��هر تهران در مهر ماه 
۱3۹۷ متوس��ط قيمت خريد و ف��روش يك متر 
مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق 
بنگاه هاي معامات ملكي شهر تهران ۸6/۱ ميليون 
ريال است كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتيب 6/۴ و ۸3/۵ درصد افزايش نش��ان 
مي دهد. همچنين تعداد معامات آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران در مهرماه سال ۱3۹۷ به ۹/۴ 
هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۹/۵ و3۲/3 درصد 
كاهش نشان مي دهد. شرايط موجود حاكي از آن 
است كه بازار مسكن به سمت ركود تورمي پيش 
مي رود و با توجه به رشد ۲۵0 درصدي دار و ۲3۷ 
درصدي سكه، خود را با آن تطبيق مي دهد. البته 
كارشناسان معتقدند مسكن ظرفيت رشد بيش از 
اين را دارد و هرچه قيمت آن بااتر برود، ركودش 
عميق تر مي شود؛ با اين وجود، آمار گوياي آن است 
كه به دليل انتظارات تورمي، قيمت اسمي مسكن 

در مسير صعود قرار دارد.

كدام منطقه تهران پيشتاز تورم در بازار مسكن است؟     مسکن    کار

اتفاقات عجيب در بازار لوازم خانگي
بازار ل�وازم خانگ�ي روزهاي عجيب�ي را مي گذران�د؛ از باارفتن 
قيم�ت دار ت�ا ممنوعي�ت واردات؛ ماجراي�ي ك�ه باعث ش�ده 
قيم�ت لوازم خانگي به نس�بت پارس�ال چندبرابر ش�ود؛ جالب 
اينجاس�ت ك�ه كس�به اي�ن ب�ازار مي گوين�د افزاي�ش قيم�ت 
ل�وازم خانگ�ي ايران�ي به مرات�ب بيش�تر از خارجي هاس�ت. 
به گزارش »تسنيم«، اتفاقاتي كه در چند ماه گذشته در اقتصاد ايران رخ 
داد، باعث شد تا نه تنها بازار دچار تكانه و افت و خيز شود، بلكه اتفاقاتي 
را رقم زد كه ب��راي خيلي ها چندان منطقي به نظر نمي رس��د؛ يكي از 
اين اتفاقات در ب��ازار لوازم خانگي افتاد؛ آنجايي ك��ه به گفته برخي از 
فروش��ندگان لوازم خانگي در بازار، رش��د قيمتي لوازم خانگي ايراني 
كه قطعاً تأثير ارز در قيمت گذاري آن ب��ه مراتب كمتر از لوازم خانگي 

خارجي وارداتي است، بيشتر از قيمت لوازم خانگي خارجي است. 
بازار امين حضور را ش��ايد بت��وان بازار اصل��ي لوازم خانگ��ي در تهران 
ناميد؛ بازاري كه نوسانات قيمت ارز در ماه هاي اخير و ممنوعيت واردات 
لوازم خانگي در كشور از اوايل سال جاري، قيمت لوازم خانگي را به شدت 
تحت تأثير قرار داده ت��ا جايي كه برخي از مغازه داران و كس��به اين بازار 
مدعي اند به واسطه افزايش قيمت لوازم خانگي و كاهش قدرت خريد مردم 
از يك سو و از سوي ديگر نبود كاا به دليل ممنوعيت واردات، بازار لوازم 
خانگي به قدري كساد و راكد شده كه تعداد قابل توجهي از مغازه دارها و 
حتي نمايندگي هاي لوازم خانگي در سه راه امين حضور مجبور به بستن 
مغازه هاي خود شده اند. اين موضوع را خيلي از كسبه اين بازار مي گويند و 
يكي يكي آدرس مغازه هايي را كه در همين مدت بسته اند، نشان مي دهد؛  
از نمايندگي بزرگ بوش تا مغازه هاي كوچك تر كه نتوانس��ته اند در اين 
وضعيت دوام بياورند. يكي يكي پاس��اژهايي را نشان مي دهند كه فقط 
مغازه هاي جلويي آنها باز است و مابقي بسته شده و در اين شرايط وضعيت 

كاسب هايي كه مغازه هايشان اجاره است، از همه بدتر. 
يكي از نمايندگي هاي فروش لوازم خانگي خارجي مي گويد: اوضاع بازار 
لوازم خانگي به قدري خراب است كه مشتري هاي ما به دليل نوسانات 
قيمتي و به خاطر كاهش توان خريد، تمايلي به خريد ندارند؛ مثاً ماشين 
لباسش��ويي را در همين مدت از 3 ميليون تومان ب��ه ۷ ميليون تومان 
رسيد يا بفروشيم. يا ظرفش��ويي كه تا يك ماه پيش ۴ ميليون و ۸00 
هزار تومان بود، اان ۹ ميليون قيمت خورده است. خب در اين شرايط 
اوضاع ما چطور بايد باشد؟ بيشتر از ۱0 روز است كه ما هيچ جنسي را 
فاكتور نكرديم. او مي گويد: اين وضعيت براي ما هم عذاب آور اس��ت، 
چون ۸0 درصد مش��تري هاي ما خانواده هايي هستند كه براي تأمين 
جهيزيه و لوازم اوليه زندگي شان به بازار آمده اند، ولي وقتي قيمت ها را 
مي بينند، دست خالي از مغازه بيرون مي روند؛ جالب اينجاست كه اغلب 
تصور مي كنند مغازه دارها قيمت را باا مي برند و مي گويند چطور وقتي 
قيمت دار باا مي رود، شما قيمت ها را باا مي بريد،  ولي حاا كه پايين 
آمده، قيمت ها كم نمي شود؟ در حالي كه در بازار لوازم خانگي خارجي، 
عمده افزايش قيمت ها به دليل ممنوعيت واردات لوازم خانگي و نبود 
جنس در بازار است. اان فروش��نده اي كه جنس خارجي مي فروشد، 
موجودي انبارش را مي فروشد؛ براي همين هم هست كه نه تنها قيمت 
يك جنس از يك برند در تهران و شهرستان متفاوت است، بلكه در همين 

بازار هم مغازه به مغازه، قيمت يك جنس متفاوت است.
......................................................................................................................................

آغاز ثبت نام كارت سوخت از امروز
ثبت نام مال�كان خ�ودرو  و موتورس�يكلت فاقد كارت س�وخت 
از ام�روز س�اعت ۸ به ص�ورت الكترونيك�ي در س�امانه خدمات 
دول�ت هم�راه و اپليكيش�ن خدم�ات دول�ت آغ�از مي ش�ود. 
به گزارش »ايسنا«، شركت ملي پاايش و پخش فرآورده هاي نفتي در 
اطاعيه اي اعام كرد ثبت نام مالكان خودرو  و موتورسيكلت فاقد كارت 
سوخت از فردا ساعت ۸ به صورت الكترونيكي در سامانه خدمات دولت 
همراه به نش��اني www. mob. gov. ir و اپليكيشن خدمات دولت 
همراه، با نصب آن در گوشي هاي هوشمند تلفن همراه در دسترس عموم 
قرار مي گيرد. در اين اطاعيه آمده است: ورود به سامانه هاي اينترنتي 
براساس آخرين رقم شماره سمت راس��ت تلفن همراه مالكان خودرو، 
انجام و از فردا با شماره ۹ آغاز مي شود. در هيچ يك از مراحل ثبت نام چه 
به صورت حضوري در دفاتر پليس +۱0 و چه به صورت اينترنتي، نيازي 
به ارائه رمزهاي كارت هاي بانكي نيس��ت. بر اس��اس اين گزارش، اين 
شركت پيش از اين، از قطعي ش��دن بازگشت كارت سوخت خبر داد و 
ضرب ااجل ۲۱ روزه اي را از سوم تا ۲۴ آذرماه براي ثبت نام كارت سوخت 
المثني براي مالكاني كه فاقد كارت س��وخت هستند، تعيين كرده بود. 
به طور كلي س��ه روش را براي ثبت نام كارت س��وخت المثني معرفي 
شده است؛ روش نخس��ت ثبت نام مالكان خودرو يا موتور سيكلت فاقد 
كارت سوخت با مراجعه حضوري به دفاتر پليس+۱0 بود كه از شنبه 3 

آذرماه با ارائه مدارك ازم طبق ضوابط جاري آغاز شد. 
 روش دوم مراجع��ه ب��ه س��امانه خدم��ات دول��ت هم��راه ب��ه نش��اني 
 www. mob. gov. ir و ورود به گزينه درخواست كارت سوخت المثني 
و ثبت اطاعات اس��ت كه اين س��امانه از ۵ آذرماه در دسترس عموم قرار 
مي گيرد و ثبت اطاعات در اين سامانه رايگان است. روش سوم نيز دريافت 
و نصب رايگان اپليكيشن خدمات دولت همراه و ورود به گزينه درخواست 
كارت س��وخت المثني از فرداست. نس��خه هاي Android و IOS اين 

اپليكيشن از چهار منبع قابل دريافت است:
)mob. gov. ir( سامانه خدمات همراه دولت   

)iranapps. ir(ايران اپس   
)cafebazaar. ir( كافه بازار   

)appstore. ir( اپ استور   
بر اساس اين گزارش، خودروهاي نو شماره، داراي كارت سوخت بوده 
و كافي اس��ت مالكان آنها براي دريافت كارت س��وخت خود به دفاتر 

پست مراجعه كنند. 
......................................................................................................................................

نرخ تورم ساانه به 15/6 درصد رسيد
براساس گزارش مركز آمار، در آبان ماه ١٣٩٧ درصد تغيير شاخص 
كل نس�بت به ماه مش�ابه س�ال قبل ٩/٣4 درصد مي باشد و نرخ 
تورم ١2 ماه�ه منتهي به آبان م�اه ١٣٩٧ به ١۵/6 درصد رس�يد. 
به گزارش مركز آمار ايران، ش��اخص قيمت كل براي خانوارهاي شهري 
كشور در آبان ماه ۱3۹۷ به عدد ۱۴۷/3 رسيد كه نسبت به ماه قبل 6/۲ 
درصد افزايش نشان مي دهد. درصد تغيير شاخص كل براي خانوارهاي 
شهري كشور نس��بت به ماه قبل ۵/3۴ درصد است كه نسبت به ماه قبل 
)۴/3۲درصد( ۱/۲ واحد درصد افزايش داش��ته است. در آبان ماه ۱3۹۷ 
عدد شاخص كل به ۱۴۷/۸ رسيد كه نسبت به ماه قبل 6/۲ درصد افزايش 
نشان مي دهد. در اين ماه درصد تغيير ش��اخص كل نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 3۴/۹درصد مي باشد؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين 
3۴/۹درصد بيشتر از آبان ۱3۹6 براي خريد يك »مجموعه كاا و خدمات 
يكسان« هزينه كردند كه نسبت به اين اطاع در ماه قبل )3۲/۸ درصد( 
۱/۲ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به آبان 
ماه ۱3۹۷ به 6/۱۵ درصد رسيد كه نس��بت به همين اطاع در ماه قبل 
)۱3/۴ درصد( ۲/۲ واحد درصد افزايش نشان مي دهد. شاخص قيمت در 
گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه قبل۴/۱ 
درصد و در گروه عمده »كااهاي غير خوراكي و خدمات« ۲درصد افزايش 
نشان مي دهد. درصد تغييرات قيمت در ماه جاري نسبت به آبان ماه ۱3۹6 
براي اين دو گروه به ترتيب 3/۵0 و ۲۹درصد مي باشد. شاخص قيمت كل 
براي خانوارهاي شهري كشور در آبان ماه ۱3۹۷ به عدد ۱۴۷/3 رسيد كه 
نسبت به ماه قبل 6/۲درصد افزايش نشان مي دهد. درصد تغيير شاخص 
كل نسبت به ماه مشابه سال قبل 3۴/۵ درصد است كه نسبت به ماه قبل 

)3۲/۴ درصد( ۱/۲ واحد درصد افزايش داشته است.

با اينكه رئيس جمهور امريكا بسيار تاش كرد تا 
تحريم هاي اقتصادي را يك ابزار براي زمينگير 
كردن آني اقتصاد اي�ران معرفي كند به گواه 
وضعيت فعلي اقتصاد و همچنين مشاهدات 
رس�انه هاي بيگان�ه و حت�ي خود دش�منان 
وضعي�ت آن گون�ه نب�ود كه رئي�س جمهور 
امريكا و كابينه اش ترس�يم كرده بودند، البته 
هر چند نش�انه هاي خروج اقتص�اد ايران از 
تك محصولي بودن هويدا شده است، اما كتمان 
نمي شود كه مردم نسبت به گراني هاي اخير 
انتقادات�ي دارند كه به ش�رط تقوي�ت توليد 
و نظ�ارت اين نيز قابل برطرف ش�دن اس�ت. 
به گزارش »جوان«، رئيس جمهور امريكا به همراه 
دستگاه سياست خارجه و وزارت خزانه داري اش از 
آغاز تحريم ها عليه ايران يك غول به تمام معني 
س��اخته بودند تا جايي كه اين تصور ايجاد ش��ده 
بود، اولين روز تحريم روز زمينگير ش��دن اقتصاد 
ايران است حال روزها از تحريم مي گذرد و اقتصاد 
و بازار ها در كنار تحريم هاي اعمالي مسير خود را 
طي مي كند و به نظر مي رسد مردم ايران به دليل 
آنكه ۴0 سال در تحريم هاي ظالمانه غربي ها قرار 
دارند كه ش��ديدترين آنها مربوط به دهه ۹0 بود 

حداقل در حوزه رواني تحريم ها ايزوله شده اند. 
   ابزاري به نام تلگرام

با اين وجود، تاش هاي دشمن براي شكست ايران 
در جنگ اقتصادي دچار يك تغيير بزرگ شده است 
و استفاده از ابزارهاي نوين مانند تلگرام در دستور 
كار قرار گرفته اس��ت. فارين پاليسي در گزارشي 
ويژه به اين موضوع پرداخته و نوشته است: »ممكن 
است تلگرام در نهايت منجر به سقوط روحاني شود. 
اين نرم افزار در مركز مسئله سقوط بهاي پول ملي 
ايران قرار دارد و نقش مهمي در افزايش غيرطبيعي 

قيمت دار در ايران داشته است. 
معامله گران مالي حرفه اي ايران از تلگرام به طور 
فزاينده اي ب��راي بهره برداري از عدم ش��فافيت 
بازار سياه اس��تفاده مي كنند تا س��ود خود را به 
بهاي زيان مشتريان ايراني و همچنين نارضايتي 
دولت ايران افزايش دهند. اين نرم افزار به عنوان 
يكي از شبكه هاي اجتماعي يا پيام رسان و به  طور 
خاص، با استفاده از اخباري كه در »كانال« هاي 
آن منتشر مي شود و اجازه مي دهد اطاعات به 
دست هركس��ي كه عضو آن كانال شده برسد، 
تبديل به يكي از منابع قابل اطمينان اخبار براي 
ايرانيان شده و جاي رس��انه هاي دولتي و حتي 

روزنامه هاي مستقل را گرفته است. 
هنگامي  كه اوايل س��ال جاري، ريال وارد مسير 

شوم خود ش��د، معامله گران ارز شروع به ايجاد 
صدها كانال در تلگرام كردندو بافاصله هرگونه 
تغييراتي را در قيمت دار اعام نمودند و بازارها 
و مشاوره تجاري بيشتري را براي روزهاي آينده 
ارائه دادند. ايرانيان به شكلي وسيع به اين كانال ها 
پيوسته اند � بعضي كانال ها بيش از ۲ميليون عضو 
دارد � كه خودشان تبديل به نيرويي مي شوند كه 

مي توانند بر نرخ ارز تأثيرگذار باشند. 
اما اينكه ريال غالباً ارزان تر از آن چيزي كه بايد 
باش��د، ارزش گذاري مي ش��ود، نتيجه حدس و 
گمان و پيش بيني اس��ت؛ ازجمله اثرات روحي 
تبليغات، چه از دول��ت اياات متح��ده و چه از 
سوي كانال هاي تلگرام در ايران. مقامات ايراني 
مدت زمان كوتاهي است كه اين موضوع را درك 
كرده اند؛ اما تاكنون، هنوز ه��م مداوم اطاعاتي 
كه به همان اندازه اخبار جعلي توليدشده توسط 

دشمنان مؤثر است، در ايران بازنشر مي شود. 
دولت ايران هرگونه اقدامي را كه مي تواند صورت 
مي دهد تا ارزش ريال را تضمين كند. بر اس��اس 
تحليل هاي تعدادي از اقتصاددانان ايران، مباني 
اقتصادي نشان مي دهند كه دار بايد حدود ۸ تا 
۹ هزار تومان ارزش گذاري و معامله شود. اين نرخ 
همان نرخي است كه سيستم رسمي مبادله ارز 
خارجي آناين NIMA - كه معامله گران ارز و 
همچنين عمده صادركنندگان و واردكنندگان، 
معام��ات كان انج��ام مي دهن��د - تماي��ل به 
ارزش گذاري ريال در آن سطح دارد. اخيراً سياست 
بانك مركزي محدود كردن استفاده از كارت هاي 
اعتباري ريالي است كه معامله گران ارز از آنها براي 
خريد مبالغ بزرگ دار استفاده مي كنند.  هنگامي  
كه اوايل سال جاري، ريال وارد مسير شوم خود 
شد، معامله گران ارز شروع به ايجاد صدها كانال 
در تلگرام كردند و بافاصله هرگونه تغييراتي را 
در قيمت دار اعام كردند و بازارها و مش��اوره 
تجاري بيشتري را براي روزهاي آينده ارائه دادند. 
ايرانيان به شكلي وسيع به اين كانال ها پيوسته اند 
� بعضي كانال ها بيش از دو ميليون عضو دارند � 
كه خودشان تبديل به يك نيرويي مي شوند كه 

مي توانند بر نرخ ارز تأثيرگذار باشند.«
   سقوط 6۰۰ توماني قيمت دار و يورو 

حوزه ارز يكي از بخش هايي بود كه طي ماه هاي 
اخير تاطم قابل ماحظه اي را تجربه كرد، اما اين 
روزها به رغم آنكه تحريم ه��اي امريكا عليه ايران 
اعمال شده است، روزهاي آرامي را سپري مي كند، 
به طوري كه نرخ دار كه سقف ۲0 هزار تومان را 
نيز در مقطع��ي زد، هم اكنون در ب��ازار در كانال 

۱۲هزار تومان معامله مي شود تنها در اواخر هفته 
اخير قيم��ت دار در حدود 600ت��ا ۸00 تومان 
كاهش داشت و به محدوده ۱۲هزار و ۱00تومان 
رسيد. همچنين هر يورو كه در اوايل هفته گذشته 
۱۵هزار تومان فروخته مي شد، اواخر هفته به بين 

۱3 هزار و ۷۷۵ تومان نزول كرد. 
   موقعيت خاص ايران از نظر جغرافيايي

واقعيت آن اس��ت كه از نظر جغرافيايي اقتصاد 
ايران موقعيت خاصي در دنيا و منطقه خاورميانه 
دارد و شركاي تجاري ايران بسيار متعدد و متنوع 
مي باش��ند به طوري كه با عقب نشيني تعدادي 
از ش��ركت هاي خارجي از بازار اي��ران اينگونه 
نيس��ت كه جايگزين در پوش��ش هاي مختلف 
وجود نداشته باشد، در عين حال دنياي كنوني 
دنيايي نيس��ت كه به س��ادگي بتوان اقتصادي 
همچون ايران را كه مزيت هاي متعدد و متنوع 
و ارزش افزوده هاي قابل ماحظه براي پيشرفت 

دارد،تحريم كرد. 
   اقتصاد ايران ديگر تك محصولي نيست

 گفتن��ي اس��ت ك��ه اقتص��اد اي��ران اگ��ر چه 
تك محصولي معرفي مي ش��ود، اما واقعيت اين 
است كه رشته ها و حوزه ها و بخش هاي مختلف 
ديگ��ري در اقتصاد وج��ود دارد ك��ه نمي توان 
همچون گذش��ته اقتصاد ايران را تك محصولي 
ناميد، در عين حال وابس��تگي ايران به بازارهاي 
جهاني آنقدري نيست كه بتوان با يك تحريم آن 
را زمينگير كرد،  از س��وي ديگر، اگر تحريم هاي 
نفتي و مال��ي محدوديت ش��ديدي ه��م براي 
ايران ايج��اد كند، مزاياي جدي��د و فرصت هاي 
جديدي را نيز براي كشور ايجاد مي كند؛ چراكه 
وابستگي بودجه كش��ور به نفت از دير باز مزمت 
شده است از س��وي ديگر طي ۴0 سال گذشته 
به موازات تحريم ها دانشگاه هاي ايران به تربيت 
دانشجوياني در رش��ته ها و شاخه هاي اقتصادي 
تربيت كرده اس��ت كه همچون گذشته با خروج 
اش��خاص حقيقي و حقوقي از بازار ايران مشكل 

جدي براي اقتصاد پيش نخواهد آمد. 
   مشاهدات بي بي سي از بازار 

همچني��ن »جيمز انديل«خبرنگار س��رويس 
جهاني شبكه »بي بي س��ي« در گزارشي درباره 
س��فر به ايران و نظر م��ردم اين كش��ور درباره 
تحريم هاي امريكا تصريح كرد، ايراني ها آنقدرها 

هم درباره تحريم ها نگران نيستند. 
خبرنگار ارشد مسائل ديپلماتيك سرويس جهاني 
شبكه »بي بي سي« با س��فر به ايران و حضور در 
بازار بزرگ تهران، نظر مردم اين كشور را درباره 

تحريم هاي امريكا عليه ايران را جويا شده است. 
با نگاهي به گزارش ويدئوي��ي »جيمز انديل« 
براي اين شبكه غربي يك موضوع به روشني قابل 
رؤيت است و آن، تأكيد مردم ايران بر ايستادگي 
در برابر تحريم ها و خونسردي توأم با توانمندي 

آنها در برابر فشارهاي امريكا است. 
يك م��رد ميانس��ال ايران��ي به خبرنگار ارش��د 
بي بي سي گفت: »ما براي بيش از 3۵ سال است 

كه مورد تحريم قرار گرفته ايم«. 
يك ايراني ديگر هم درب��اره تحريم هاي امريكا 
گفت: اي��ن تحريم ه��ا در قياس ب��ا تحريم هاي 
گذشته امريكا عليه ايران، جديد نيست و »چيزي 
تغيير نكرده اس��ت«.  جيمز انديل در بخش��ي 
از اي��ن گزارش گف��ت: »ما ب��راي فيلمبرداري 
به بازار ب��زرگ در تهران آمدي��م، همانطور كه 
مي بينيد، تجارت س��ر پا و س��رزنده است، واقعاً 
همه چيز هس��ت، همه در حال فروش هر آنچه 
فروشنده اش هستند، از قبيل فرش و زيورآات 
ارزان و بدليجات مي باشند. اينجا به نظر مي رسد 
كه تجارت در حال رونق گرفتن اس��ت و ش��ما 
نخواهيد فهميد كه اين بخ��ش از جهان تحت 

شديدترين تحريم هاي امريكا قرار دارد«. 
وي افزود: »البته اگر شما بيرون از اين بازار )بازار 
بزرگ تهران( را ن��گاه و با تاجران صحبت كنيد، 

شاهد برخي نگراني ها خواهيد بود«. 
يك��ي از ايراني ها در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار 
انگليس��ي درباره اين نگراني ه��ا گفت: »تجارت 
من در حال حاضر، سرعت كمتري از قبل دارد، اما 
اگر تحريم ها وجود نداش��ت، سرعت تجارت من 
بيشتر مي شد«.  خبرنگار »بي بي سي« در ادامه 
گزارش خود از بازار تهران افزود: »به طور خاص 
فروشندگان فرش مي دانند، مقادير قابل توجهي 
از صادرات محص��وات آنها به خارج از كش��ور، 
سخت تر خواهد شد. افراد ديگري هم هستند كه 
درباره نوسانات نرخ ارز نگراني دارند، ارز ريال در 
اينجا باا و پايين مي رود و اين سبب نگراني هاي 

واقعاً زيادي مي شود«. 
يكي از فروشندگان و فعاان فرش به اين خبرنگار 
غربي گفت: »با توجه به تحريم ها، بهاي )كااها( 
تغيير مي كنند و قيمت ها باا مي روند. ارزش تومان 
در حدود ۴0 تا ۵0 درصد نوسان پيدا كرده است«.  
جيمز انديل درباره مشاهدات و گفت و گوهايش 
با مردم ايران گفت: »اگر شما از مردم اينجا سؤال 
كنيد، ش��ما چقدر درباره )تحريم ه��اي امريكا و 
اثراتش( نگراني داريد؟ آنها در حالي كه به نشانه 
ناچيز شمردن تحريم ها شانه شان را تكان مي دهند، 
در پاسخ مي گويند كه »مي دانيد موضوع چيست، 
ما قبا هم از تحريم ها نجات يافتيم و احتمااً باز 
هم نج��ات خواهيم يافت«.  يك ش��هروند ايراني 
به خبرنگار بي بي س��ي گفت: »اگر شما به اقتصاد 
ايران نگاه بكنيد، ما در حال حاضر همه چيز توليد 
مي كنيم و چيزهاي زيادي را هم صادر مي كنيم. ما 
خودمان نيازهايمان را برطرف مي كنيم«.  جيمز 
انديل در آخر گزارش خ��ود مي گويد: »در اينجا 
)در ايران( نوعي انعطاف پذيري و توانمندي توأم 
با خونسردي وجود دارد و مردم آنقدرها هم نگران 
نيستند. آنها قدري دلواپس هستند، اما آنقدر هم 

نگران نيستند«. 
انتش��ار اين گزارش در حالي صورت گرفته كه 
هفته گذشته خبرنگار شبكه »الجزيره انگليسي« 
مستقر در تهران هم درباره »عزم ايران و چين« 
براي عبور از فش��ارهاي ض��د ايران��ي امريكا و 
»زمستان تحريم ها« گزارشي منتشر كرده بود. 

   اشكاات قابل حل وجود دارد
در پايان بايد عنوان داش��ت كه اقتص��اد ايران از 
تك محصولي بودن خارج شده است و به يك اقتصاد 
تحريم ناپذير تبديل  شده است يا حداقل تحريم هاي 
پيش��ين نمي تواند براي اقتصاد مشكات جدي 
ايجاد كند، اما اين نقد هم وجود دارد كه اشكاات 
فني و ساختاري در اقتصاد وجود دارد كه با برطرف 
كردن آن مي توان به ركود تورمي فائق آمد و اثرات 

تحريم را به حداقل ممكن رساند.

فارين پاليسي: تلگرام دار را باا نگه داشته است
تلگرام به روحانی برای رئيس جمهور شدن كمك كرد اما حاا عليه او شده است

  گزارش   یک



روحانی در کنفرانس بین المللی وحدت اسامی:

تسلیم شدن مقابل امریكا خیانت به نسل های آینده است
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در راسـتـاي اجــراي قـانـون منـع بـه کـارگیــري بـازنشســتگان، 
رئیس جـمهـوري و رئیــس  دفتـر او بـا اسـتعـفـاي جمـعــي از 
مقـامــات و منصـوبان نهـاد ريـاســت جمهـوري مـوافقـت کـردنـد. 
به گزارش ايسنا، بر اين اس��اس حس��ن روحاني رئيس جمهور با استعفاي مسيح 
مهاجري از نمايندگي رئيس جمهور در دانش��گاه مذاهب اسامي، علي يونسي از 
س��مت دس��تياري رئيس جمهور در امور اقوام و اقليت ها و اكبر تركان از مشاورت 

رئيس جمهور در احياي بافت هاي فرسوده موافقت كرد. 
محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهوري نيز با اس��تعفاي س��يدرضا اكرمي از 
سمت مشاورت رئيس دفتر رئيس جمهور، علي جنتي از سمت مشاورت رئيس دفتر 
رئيس جمهور، بهمن حسين پور از سمت معاونت تش��ريفات دفتر رئيس جمهور، 
محسن محبي از سمت رياس��ت مركز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري، 
فريدون وردي نژاد از سمت مش��اور رس��انه اي رئيس دفتر رئيس جمهور و خليل 
معظم زاده از سمت معاونت پشتيباني و منابع انساني نهاد رياست جمهوري موافقت 
كرد. شهيندخت مواوردي دستيار رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي نيز 
كه خود را پيش از اين يك ب��ار بازخريد كرده بود، در راس��تاي اجراي قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان، با صدور نامه اي خطاب به رئيس جمهوري، كناره گيري 

خود را از حضور در دولت اعام كرد. 
بر اساس قانون منع به كارگيري بازنشستگان مصوب دوم مردادماه ۱۳۹۷ مجلس 
شوراي اسامي، به كارگيري بازنشستگان دولتي در همه مناصب به جز جايگاه هاي 
رؤساي س��ه قوه، معاون اول رئيس جمهور و نواب رئيس مجلس و اعضاي شوراي 

نگهبان، وزرا و نمايندگان و معاونان رئيس جمهور ممنوع است.

با اجراي قانون منع به کارگیري بازنشستگان
۱۰ مقام از نهاد رياست جمهوري رفتند

بررسـي صاحیت، شايسـتگي و رأي سه مرحله 
و مكانیسـم در هر انتخابات هسـتند که شوراي 
نگهبـان بـر اسـاس حداقـل قوانیـن صاحیت 
افراد را بررسـي مي کنـد اما هیچ معیـار و قانوني 
را بـراي تأيیـد شايسـتگي هاي يك فـرد ندارد. 
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در قسمت 
چهل و چهارم برنامه »ب��دون توقف« در خصوص مقوله 
مهندسي انتخابات از سوي شوراي نگهبان گفت: انسان 
جايزالخطاس��ت و گاهي ممكن اس��ت اعضاي ش��وراي 
نگهبان در بحث تأييد صاحيت ها دچار اش��تباه شوند، 
لذا اگر اشتباه قابليت جبران داشته باشد بايد به سرعت 
اصاح شود و در صورت عدم جبران نيز مي توان حداقل 
توبه ك��رد  ، بنابراي��ن جانبداري بي اس��اس از يك طيف 
سياس��ي و ردصاحيت ح��زب مقاب��ل كاري عامدانه و 

تخلفي بزرگ محسوب مي شود. 
وي با اش��اره به انتخابات س��ال ۸۸ اظهار كرد: انتخابات 
اين سال ش��يرين بود كه عده اي با خطا و تخلف آن را به 
كام مردم تلخ كردند. همچنين اگر شوراي نگهبان قصد 
مهندس��ي در فرآيند انتخابات ۸۸ را داش��ت، در بررسي 
صاحيت ها به آساني مي توانست از كانديدا شدن برخي 

افراد مانند موسوي و كروبي جلوگيري كند. 
سخنگوي ش��وراي نگهبان در خصوص تشكيل كميته 
صيانت از آرای مردم در سال ۸۸ اظهار كرد: در اصل ۹۹ 
قانون اساسي اجازه نظارت و بررسي بر انتخابات تنها بر 
عهده شوراي نگهبان و وزارت كشور گذاشته شده است 
و هيچ اصل قانوني به تش��كيل كميته اي با اين محوريت 

حكم نداده است. 
در همين راستا طبق قانون تنها نمايندگان مشخص شده 
حق نظارت بر صندوق هاي رأي را دارند و تشكيل كميته 
صيانت از آرای مردم مش��روعيت و اعتبار قانوني ندارد. 

كدخدايي در پاس��خ به اين س��ؤال كه در صورت تخلف 
از سوي شوراي نگهبان چه  كسي پاسخگو است، عنوان 
كرد: تمام ساختارهاي اداري و سياسي كشور داراي يك 
مرحله نهايي و مقامي ارشد اس��ت به گونه اي كه اگر در 
حق ف��ردي بي عدالتي صورت گرفته باش��د، مي تواند از 
طريق مراجع مربوطه دادخواهي كند اما در رابطه با تخلف 
اعضاي شوراي نگهبان، قوه قضائيه مسئول رسيدگي به 

تخلفات اعضاست. 
وي تصريح كرد: مجمع تش��خيص مصلحت نظام نيز در 
تأييد تصميمات شوراي نگهبان نقش دارد، البته بايد به 
اين نكته توجه كرد كه قانون نظم عمومي ايجاب مي كند 
كه سلس��له وظايف در كش��ور به يك نهاد يا مرجعي كه 

عهده دار تصميم نهايي باشد، ختم شود.
كدخدايي بيان كرد: بررس��ي صاحيت، شايس��تگي و 
رأي س��ه مرحله و مكانيس��م در هر انتخابات هس��تند 
كه ش��وراي نگهبان بر اس��اس حداقل قوانين صاحيت 
افراد را بررس��ي مي كند اما هيچ معي��ار و قانوني را براي 
تأييد شايس��تگي هاي يك فرد ندارد، لذا ماك انتخاب 
افراد تنها بر اساس رأي اس��ت كه اين امر ضمانت كننده 

شايستگي هاي يك كانديدا نيست.

 كدخدايي: بررسي صاحيت ها 
بر اساس حداقل قوانين است

   گزارش

   نامه اي که اگر فرماندار کالیفرنیا مي نوشت... 
چندروز پيش ام��ام جمعه بهاب��اد در نامه اي 
خطاب به فرمانده نيروي انتظامي اين شهر از 
اينكه مأم��وران راهنماي��ي و رانندگي بدون 
ماحظه به جايگاهش، وي را به علت تخطي از 
قوانين رانندگي جريمه كردند، قدرداني كرد. اميرحسين ثابتي در 
اينس��تاگرام خود درباره نامه تش��كر امام جمعه بهاب��اد به فرمانده 
راهنمايي  و رانندگي ش��هرش، نوش��ت: كافي بود اين نامه به زبان 
انگليسي و به جاي امام جمعه بهاباد مثًا توسط فرماندار كاليفرنيا 
نوشته مي شد تا امروز در صدر اخبار دنيا قرار بگيرد و در همين ايران 
خودمان دست به دست در شبكه هاي اجتماعي بچرخد كه  اي خدا 

چقدر آنها از ما مسلمان تر هستند و از اين حرف ها... 
چند نفر از ما حزب اللهي ها كه درباره خطاهاي فاحش امام جمعه رشت 
و ايام و... به درستي در فضاي رسانه به آنها تاختيم، اين كار ارزشمند 
امام جمعه بهاباد را به گوش مردم خواهيم رساند؟ تا اين قبيل كارها از 

استثنا به قاعده و فرهنگ عمومي تبديل شوند؟
........................................................................................................................

   هر جا که نیاز به ايثار است، بسیجي آنجاست
محمدباقر قاليباف عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و از فرماندهان 
دوران دفاع مقدس به مناسبت هفته بسيج، در صفحه اينستاگرام خود 
ضمن انتشار عكس بسيجي جهادگر اژدري كه اخيراً در جريان فعاليت 
جهادي در سانحه رانندگي درگذشت، نوش��ته است: بسيجي عاشق 
مردم است و در حال خدمت، هر جا كه نيازي به »حضور« هست، هرجا 
كه نيازي به »ايثار« هست، بسيجي آنجاست؛ آنجا مي تواند شلمچه و 
فاو باشد يا روستاهاي محروم سيس��تان و بلوچستان يا حوالي دمشق 
يا مناطق زلزله زده كرمانشاه يا اطراف مجلس بعد از حمله تروريستي. 

بسيجي فرزند امام )ره( و وايت است و عاشق ملت. 
بسيجي هر جا »جهاد« هس��ت، حضور دارد و جهاد ادامه دارد. هفته 
بس��يج بر همه جهادگران عرصه هاي مختلف خدم��ت مبارك، ياد و 
خاطره شهداي بس��يج هميش��ه پاينده و ايام عزت و بركت ايثارگران 

بسيج مستدام. 
........................................................................................................................

   انتقاد ضرغامي از عدم آشنايي بسیاري از مديران با فضاي 
مجازي

سيدعزت اه ضرغامي عضو شوراي عالي فضاي مجازي و رئيس اسبق 
رسانه ملي در صفحه اينستاگرام خود نوشت: ضرب المثل »مار نوشتن 
و مار كشيدن« معروف است. آن مرد با سواد هر چه تاش كرد تا مردم 
را قانع كند كه »مار« آن چيزي است كه او نوشته، ولي آنان ادعاي مرد 
شياد كه مار را كشيده بود باور داش��تند! فضاي مجازي عرصه رقابت 
نابرابر اين دو رويكرد اس��ت، به همين دليل معتقدم نخبگان و فعاان 
مجازي بايد در هر دو بخش كارآمد و تأثيرگذار باشند. بارها به مسئوان 
محترم قضايي يادآوري كرده ام كه گزارش هاي آماري صرف براي اقناع 
افكار عمومي مفيد نيس��ت. در حالي كه مخالفان با انتخاب و انتش��ار 
سوژه هاي خاص عاطفي و انس��اني، بخش زيادي از عملكرد دستگاه 
قضايي را زير سؤال مي برند. امروزه »سواد مدرن« آشنايي با زبان فضاي 
مجازي است. متأسفانه بسياري از مديران عالي رتبه و تصميم گيران ما 
از اين حيث بي سوادند و خودشان هم نمي دانند كه اين جهل مركب، 

آنان را دائماً مقهور »مارگيران حرفه اي« مي كند. 
........................................................................................................................

   کاش نیشكر هفت تپه هم تیم فوتبال بود!
 شاهدا هادي در توئيتي نوشته: ش��ايد اگر دولت ليبرال مي توانست از 
شركت نيش��كر  هفت تپه هم به اندازه دو تيم پرسپوليس و استقال، 
استفاده ابزاري و سياس��ي و تبليغاتي كند، اين شركت را به راحتي، با 
قراردادي مشكوك و شرايطي سهل انگارانه به بخش خصوصي واگذار 

نمي كرد. 
........................................................................................................................

   شهرداري طاعون زده!
عيسي شفائي در توئيتي نوشت: بعد از قاليباف انگار شهرداري تهران 
را طاعون زده، در صورتي كه تا روز دوشنبه هفته جاري خبري از حكم 
حناچي نشود، اعضاي شوراي شهر تهران فرايند انتخاب شهردار جديد 

تهران را رقم خواهند زد.
........................................................................................................................

   تفاوت دو جوان حزب اللهي
 فريد ابراهيمي نوشته: يه جوون حزب اللهي، زن، بچه، درس و كار رو رها 
كرده رفته س��وريه مي جنگه، يه بار پيش رهبر نرفته ولي نگرانه حرف 
رهبر زمين نمونه. يه جوون حزب اللهي ديگه كه هرسال پيش رهبر نطق 
مي كنه، امسال يه روز رفته كن سولقون اردوی جهادي، نامه مي نويسه 

به رهبری كه بيا درباره عملكرد ۳۰ساله توضيح بده!
........................................................................................................................

   بازار پاکستان را دريابیم
مهدي مهرپور در توئيتي نوشته: از واردات ۵۷ميليارد داري پاكستان 
سهم ايران زير يك ميليارد دار اس��ت. آنها كااهايي مانند نفت، گاز، 
بنزين، پتروش��يمي، تير آهن، فواد و... وارد مي كنن��د در همه اينها 
صادركننده ايم به جاي توجه به اروپا، ب��ازار ۵۷ميلياردي را دريابيم. 

پاكستان عمران خان فرصتي براي دور زدن تحريم هاست.

تهـران روز شـنبه میزبان همايـش وحدت 
اسامي بود؛ همايشـي که با حضور مقامات 
عالـي رتبـه کشـوري و لشـكري هر سـال 
همزمان با فرارسیدن سالروز وادت پیامبر 
اسـام)ص( برگـزار مي شـود تـا مرهمـي 
باشـد بر توطئه هاي دشـمنان اسـام براي 
تفرقـه در جهان اسـام که نمـود اصلي آن 
گروهك داعش اسـت. ايـن همايش میزبان 
شـخصیت هاي بزرگـي از جهان اسـام هم 
بود که هر کدام راهكارهاي خود را براي حل 
مشـكات فعلي جهان اسـام بیان کردند. 
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اط��اع رس��اني دفت��ر 
رياس��ت جمهوري، دكتر روحاني در كنفرانس 
بين المللي وحدت اسامي، اولين گام در اتحاد را 
به رسميت شناختن يكديگر و رسميت داشتن 
تمام مذاهب اس��امي دانس��ت. وي با تأكيد بر 
اينكه نبايد مذهب جاي دين را تنگ كند، تصريح 
كرد: به نام ش��يعه و س��ني، نمي توان به دنبال 

تصرف مناطق اسامي بود. 
روحاني با بي��ان اينكه مس��تكبران نمي خواهند 
مسلمانان، موحد و متحد باش��ند، اظهار داشت: 
امروز رژيم صهيونيس��تي ظل��م و جنايت بزرگي 
به مردم فلس��طين روا مي دارد و امريكا آنگاه كه 
سفارتخانه خود را به قدس ش��ريف منتقل كرد، 
بيش از هميشه، ظلم خود را نسبت به مسلمانان 

آشكار كرد. 
اينان تصور مي كنند، با يك تابلو و تغيير ساختمان 
مي توانند قدس ش��ريف را از مسلمانان، فلسطين 
عزيز و جهان اسام بگيرند. بي ترديد چنين تصوري 

اشتباه و خطاست. 
   حاضريم از عربستان در برابر ابرقدرت ها 

دفاع کنیم
رئيس جمهور در ادامه سخنان خود بيگانه اتكايي 
را از بزرگ ترين اش��تباهات توصيف كرد و اظهار 
داش��ت: 4۵۰ميلي��ارد دار هديه دادن��د و بيش 
از ۱۰۰ميليارد دار اس��لحه خري��داري كردند تا 
امريكا امنيت  آنها را تضمي��ن كند، در مقابل اين 
اقدامات كس��اني كه آنها را تاراج كردند صراحتاً 
گفتند شيرگاو شيرده را مي نوش��يم و مي بريم و 
اگر نباشيم شما دو هفته امنيت نخواهيد داشت. 
حداقل از ارباب خود بخواهيد تا احترام ظاهري را 
حفظ كند و توهين هاي مس��تمر را از ارباب خود 
نپذيريد. شما چه نيازي به امريكا داريد كه منابع 

خود را به آنها هديه مي دهيد. 
روحاني تصريح كرد: ما با همه توان حاضريم 
از منافع مردم عربستان در برابر تروريست ها 
و ابرقدرت ها دفاع كني��م، همانطوري كه به 
كمك مردم عراق، س��وريه، افغانستان و يمن 
ش��تافتيم در مقابل اقدامات خود نيز از شما 
نمي خواهيم كه 4۵۰ميلي��ارد دار بپردازيد 
و به ش��ما اهانت هم نمي كنيم و شما را برادر 

خود مي خوانيم.
 رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه جمهوري اسامي 
ايران، ملت ه��اي منطقه و مردم مك��ه و مدينه را 
برادر خود مي داند، اظهار داش��ت: از سخن ناروا و 
ناحقي كه در گوش شما زمزمه كرده اند، نترسيد و 
مطمئن باشيد كه ايران و اسام، هراسي ندارد. بايد 
از ابرقدرت ها، جانيان و خائنين بترسيد. ما برادر و 

در كنار شما هستيم. 
رئيس جمهور خاطر نش��ان كرد:  اي كاش حادثه 
استانبول رخ نمي داد و انساني قطعه قطعه نمي شد 
و اين باعث ش��رم براي ما مسلمانان است كه شما 

مردم مظلوم يمن را هر روز بمباران مي كنند. 
دكتر روحاني با طرح اين سؤال كه برخورد، جنگ 
و درگيري امروز ما با غرب و در رأس آن امريكا بر 
سر چيست؟ گفت: س��خن در يك كلمه است آيا 
آزادي براي غرب و بردگي براي ديگران يا آزادي 
براي هم��ه؟ منطق پيامبر)ص( و اس��ام، آزادي 
انسان ها و جوامع انساني و ملت ها و امت اسامي 
بوده است اما آنچه امروز امريكا از منطقه و جهان 

مي خواهد، بردگي است و اختاف ما، اختاف بر 
سر آزادي و بردگي است. 

    هدف امريكا در منطقه حفظ غده سرطاني 
است

دكتر روحاني يكي از آثار شوم، پس از جنگ جهاني 
دوم را تشكيل غده سرطاني در منطقه خاورميانه 
دانست و گفت: تش��كيل اين غده سرطاني بر اين 
مبنا بود كه غرب مدعي ب��ود كه به ملت ها و حتي 
به دولت هايي كه بسياري از آنها دست نشانده شان 
بود اعتماد ندارد و بايد قدرت دست نش��انده خود 
را در منطقه مس��تقر كند كه صددرصد گوش به 
فرمانشان باشد و منافع غرب را در منطقه حساس 

خاورميانه تضمين كند. 
رئيس جمهور خاطر نش��ان كرد: چطور يك رژيم 
جعلي به نام اس��رائيل در منطقه تش��كيل شد و 
چطور ملت بزرگ و تاريخي فلسطين از خانه هاي 
خود رانده و آواره شدند و س��اليان دراز مورد قتل 
و غارت صهيونيس��ت ها در منطقه قرار گرفتند؟ 

مشكل كجاست؟ 
روحاني تأكيد كرد: اگر امريكا به برخي كشورهاي 
منطق��ه راس��ت مي گوي��د و اعتم��اد دارد، چرا 
مي گويد حف��ظ رژيم فان كش��ور را براي امنيت 
رژيم صهيونيس��تي ازم دارد. اي��ن س��خن بدان 
معناست كه همه چيز در منطقه در گرو يك مسئله 
مي چرخد و آن حف��ظ صهيونيس��ت ها و قدرت 
ظالمانه آنها در منطقه است و در اين راستا هر كاري 
هم بكنند، آزاد هستند چراكه قبل از تشكيل رژيم 
مجعولي به نام اس��رائيل، امريكا و انگليس ابتدائاً 

براي خود حق وتو ايجاد كرده اند. 
   با وحدت مي توان بر امريكا 
و رژيم صهیونیستي پیروز شد

رئيس جمه��ور با تأكيد ب��ر اينكه در برابر نقش��ه 
غرب و در رأس آنها امريكا مسلمانان دو راه بيشتر 
ندارن��د، گفت: يا باي��د از هويت ديني، اس��امي 
و تبعيت از پيامبر و اس��ام دس��ت برداريم و در 
برابر غرب و امريكا سر تس��ليم فرود بياوريم و به 
آرمان، دين، سعادت، نس��ل هاي آينده اين مرز و 
بوم خيانت كنيم تا آسوده و راحت زندگي كنيم و 
همه دروازه هاي اسام را براي امريكا گشوده نگه 
داريم و براي جنايت��كاران تاريخ فرش قرمز پهن 
كنيم يا آنكه ب��ا همه توان و ق��درت در برابر ظلم 
و جور، بايس��تيم و دس��ت از پيامبر)ص(، قرآن و 

اس��ام برنداريم. دكتر روحاني تصريح كرد: ما از 
جمع آنهايي كه در برابر اسام دست به دست هم 
دادند و شمشيرهاي خود را به رخ اسام كشيدند، 
نمي ترسيم و اين روزهاي سخت بر ايمان و تسليم 

ما در برابر حق مي افزايد. 
رئيس جمهور با بي��ان اينكه امروز دنياي اس��ام 
تنهاست و بايد مسلمانان دست به دست هم بدهند، 
گفت: بي ترديد با وح��دت و يگانگي مي توانيم در 
مقابل امريكا و رژيم صهيونيستي به پيروزي برسيم 
و در اتحاد جهان اسام بخشي از بار مسئوليت بر 
دوش انديشمندان، فرهيختگان، علما و صاحبان 

قلم و بيان است. 
    ملت فلسطین اجازه عملي شدن توطئه 

معامله قرن را نخواهد داد
اين همايش يك مهمان ويژه از سرزمين فلسطين 
هم داشت. اس��ماعيل هنيه رئيس دفتر سياسي 
جنبش حماس اين مهمان وي��ژه بود كه از طريق 

ويدئو كنفراس در اين همايش صحبت كرد. 
رئيس دفتر سياسي جنبش حماس با تشكر از ايران 
براي برگزاري اين همايش گفت: از ايران و آيت اه 
سيدعلي خامنه اي به خاطر برگزاري اين كنفرانس 
قدرداني مي كنم كه آرزو ها و بشارت هاي زيادي با 

خود به همراه دارد. 
هنيه تأكيد كرد: بايد هر گونه روند عادي س��ازي 
روابط در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و 
ورزشي با دشمن اسرائيلي جرم دانسته شود و ملت 
فلسطين در هر كجا كه باش��د، هرگز اجازه عملي 

شدن توطئه معامله قرن را نخواهد داد. 
رئيس دفتر سياس��ي حم��اس با اش��اره به طرح 
خيانتكارانه و توطئه آميز معامله قرن دونالد ترامپ 
رئيس جمهوري امريكا گف��ت: ترامپ هيچ حقي 
ندارد كه حتي يك وجب از خاك فلس��طين را به 

دشمن )صهيونيست ها( بدهد. 
وي افزود: مسئله فلس��طين در مرحله خطرناكي 
به سبب ادامه پروژه صهيونيستي براي حذف آن 
به سر مي برد، دشمن صهيونيستي راهبرد و طرح 

خود عليه قدس را اجرا مي كند. 
هنيه با بيان اينكه هرگونه طرحي براي عادي سازي 
روابط با رژيم اشغالگر قدس محكوم است، افزود: 
بايد هر گونه روند عادي سازي روابط در زمينه هاي 
اقتصادي، سياس��ي، فرهنگي و ورزشي با دشمن 

اسرائيلي جرم دانسته شود. 

وي افزود: تم��ام تاش ه��ا براي يهودي س��ازي 
سرزمين فلس��طين، هيچ چيزي از حقايق تاريخ 
و جغرافيا را تغيي��ر نخواهد داد، ترامپ هيچ حقي 
ندارد كه حتي يك وجب از خاك فلس��طين را به 

دشمن )صهيونيست ها( بدهد. 
  وحدت در گرو تداوم مقاومت 

در میدان است
همچنين در اين همايش شيخ نعيم قاسم معاون 
دبيركل حزب اه لبنان گفت: اشغالگري فلسطين 
توسط رژيم صهيونيستي براي ناتوان كردن ما در 
منطقه و تس��ليم در برابر غربي هاس��ت؛ اسرائيل 
پروژه اي است كه امريكا مي خواهد در منطقه اجرا 
كند، تمام برنامه هاي اي��اات متحده حول محور 

اجراي معامله قرن است.
وي ادامه داد: فلس��طين يك كش��ور محوري در 
منطقه بوده و قدس محور فلس��طين اس��ت. اگر 
مي خواهيم به هدف خود برسيم بايد در مقابل آنها 

گرد هم آمده و مقاومت كنيم. 
نعيم قاس��م تأكيد كرد: فلس��طين تجزيه ناپذير 
است، قدس و كرانه غربي يكي اس��ت، ما در كنار 
ملت فلسطين هس��تيم و هر گونه س��ازش را رد 
مي كنيم. اين سرزمين مقدس است و تقدس قابل 

تقسيم نيست. 
معاون دبيركل حزب اه لبنان اظهار كرد: وحدت 
در گرو تداوم مقاومت در ميدان اس��ت، با وحدت 
پيروز مي ش��ويم و معادله قدرتمن��دي را در برابر 
دشمنان امت اسام پايه ريزي و تحكيم مي كنيم. 

   وحدت عاج جهان اسام است
مولوي عبدالحميد اس��ماعيل زه��ي، امام جمعه 
اهل س��نت زاهدان نيز در اين هماي��ش به بيان 
نكاتي درباره راهكارهاي تحقق وحدت پرداخت و 
گفت: در شرايطي دور هم جمع شده ايم كه جهان 
اسام با مشكات بسياري از جمله تفرقه و اختاف 
دست و پنجه نرم مي كند. مسلمانان با تحقيرهاي 
بسياري مواجه هستند و يكي از علل اصلي آن عدم 

آسيب شناسي مشكات است. 
وي افزود: كشورهايي همانند عراق، سوريه و يمن 
آباد بودند اما اان دچار مشكات بسياري شده اند. 
ما قرآن و پيامبر اسام را دارا هستيم كه مي توانند 
محور وحدت ما باش��ند. امريكايي ها، چيني ها و 
اروپايي ها از چنين نعماتي بهره مند نيستند ولي 
متأسفانه ما نتوانسته ايم از اين محورهاي وحدت 

به خوبي استفاده كنيم. 
امام جمعه اهل سنت زاهدان با بيان اينكه متأسفانه 
توجه زيادي به قرآن در ميان مس��لمانان نش��ده 
است، تأكيد كرد: يكي از دايل مشكات مسلمانان 
همين فاصله گرفتن از دين اس��ت. انديشمندان 
جهان اسام بايد چاره انديش��ي كنند كه همه به 

اسام و قرآن عظيم الشأن بازگرديم. 
مول��وي عبدالحمي��د اظهار ك��رد: وحدت عاج 
جهان اس��ام اس��ت و بايد همه تاش ها را براي 

آن انجام داد. 
   تا ريشه هاي اختاف سوزانده نشود

شعار وحدت به جايي نمي رسد
همچنين در اي��ن همايش پيام آي��ت اه مكارم 

شيرازي خطاب به اين همايش قرائت شد. 
در اين پيام با اشاره به اشتركات وسيع فرق مختلف 
اسامي آمده است: تشكيل همايش وحدت بسيار 
خوب اس��ت ولي تا ريش��ه هاي اختاف سوزانده 
نش��ود ش��عار وحدت به جايي نمي رس��د. هرگاه 
پيروان مذاهب اختافات را كنار بگذارند مي توانند 
برادروار دس��ت به دس��ت هم دهن��د و درمقابل 

دشمنان بايستند. 
دشمنان ما دائماً از هر ابزاري مخصوصاً دروغ هاي 
رس��وا و تهمت ه��اي ناجوانمردان��ه اس��تفاده 
مي كنند. ما هرگ��ز نبايد اخبار مرب��وط به خود 
را از رسانه هاي دش��من بگيريم، بلكه بايد آن را 
از منابع موثق دريافت كنيم ك��ه در اين صورت 
بس��ياري از بدبيني ها از بي��ن خواهد رفت. ازم 
است از يكديگر فاصله نگيريم و جلسات مشترك 
ميان علما و دانش��مندان مذاهب در طول سال 
تشكيل شود. ديدار حضوري بسياري از مشكات 

را برطرف مي كند. 
   راه خداوند مستقیم است

نوري المالكي نخس��ت وزير پيش��ين ع��راق در 
كنفرانس وحدت اس��امي كه در س��الن اجاس 
س��ران برگزار ش��د، گفت: بايد در كنار هم تاش 
كنيم ت��ا در راه خدا باش��يم، چراك��ه راه خداوند 

مستقيم است. 
وي ادام��ه داد: ما دو راه بيش��تر نداريم؛ نخس��ت 
متوس��ل ش��دن به خدا و مهم ترين مس��ئله امت 
اسامي را كه همان فلسطين است مورد توجه قرار 
دهيم و راه دوم اينكه فلسطين را فراموش كنيم كه 

در اين صورت دنياي خود را از دست مي دهيم. 
المالكي افزود: آنچه امروز ش��اهديم اين است كه 
برخي كش��ور ها به دنب��ال عادي س��ازي روابط با 
اسرائيل هستند كه نشان دهنده خطر بزرگي است. 
استعمار غربي تاش مي كرد موجوديتي ديگر در 
جهان اسام ايجاد كند، براي اينكه مسلمانان را در 

محاصره قرار دهد. 
وي در پايان تصريح كرد: ش��اهد آن هس��تيم كه 
اسرائيل و همپيمانانش به جمهوري اسامي ايران 
كينه مي ورزند، زي��را ايران مانع رس��يدن آنها به 

اهدافشان شده است.

پیشنهاد يك نماينده
۲۵كشور تحت تحريم امريكا و غرب 

»باشگاه تحريمي ها«را تشكيل دهند 
عضو فراکسـیون نماينـدگان وايي 
مجلس گفت: بیش از ۲5 کشور جهان 
مورد تحريم امريكا هستند که با ايجاد 
باشـگاه تحريمي ها مي توانند تهديد 
تحريم را به فرصتي بزرگ تبديل کنند. 
به گزارش مهر، محمدعلي پورمختارعضو 
فراكس��يون نماين��دگان وايي مجلس 
با انتقاد شديد از طواني ش��دن اجراي مكانيس��م مالي اروپا، اظهار 
داشت: مقام معظم رهبري پس از خروج امريكا از برجام، خط و مشي 
ارتباط با اروپا را تعيين كردند و فرمودند كه م��ا به اروپايي ها اعتماد 
نداريم و بايد از آنان تضمين عملي گرفته شود. وي ادامه داد: متأسفانه 
چندين ماه از وعده اروپايي ها براي ايجاد سازوكار مالي گذشته است 
اما آنان اقدامات عملي ازم را در اين راس��تا انجام نداده اند و پرواضح 
است كه اين سازوكار مالي را هيچ گاه اجرا نمي كنند. عضو فراكسيون 
نمايندگان وايي مجلس تصريح كرد: اروپايي ها وقت كشي  مي كنند 
تا ايران را پاي ميز مذاكره تس��ليم با امريكا و همچنين پيوس��تن به 

كنوانسيون هاي ذلت آوري چون CFT بكشانند. 
پورمختار با تأكيد بر اينكه وزارت خارجه ما بايد سفت و سخت تر عمل 
و اروپا را وادار به اجراي تعهداتش كند، تصريح كرد: ما نبايد اميدي به 
اروپا داشته باشيم و بايد به دنبال تنظيم روابطمان با كشورهاي ديگر به 

ويژه كشورهاي آسيايي و همسايه باشيم. 
وي با اشاره به اينكه بالغ بر ۲۵ كش��ور جهان در تحريم امريكا و غرب 
هستند، گفت: اين كشورها مي توانند »باشگاه تحريمي ها« را تشكيل 
دهند و با تقويت تباداتشان يك قطب بزرگ اقتصادي و سياسي عليه 
امريكا و كشورهاي همراه با امريكا تشكيل دهند و به نوعي تهديد تحريم 

را به فرصتي بزرگ تبديل كنند.

تشـكیل اين غـده )رژيم 
صهیونیستي(سـرطاني بر 
اين مبنا بود که غرب مدعي 
بود که به ملت ها و حتي به 
دولت هايـي که بسـیاري 
از آنها دست نشانده شـان 
بـود اعتمـاد نـدارد و بايد 
قدرت دست نشـانده خود 
را در منطقـه مسـتقر کند 
کـه صددرصـد گـوش به 
فرمانشـان باشـد و منافع 
غرب را در منطقه حسـاس 
خاورمیانـه تضمیـن کند

   چهره ها



  زيبا احمدي
از وقتي شهرس�تان س�يروان در مهرم�اه 1391 
تأسيس ش�د تمام حرف ها در رابطه با تبديل اين 
شهرس�تان به قط�ب كش�اورزي ايام ب�ود. اين 
شهرستان در دامنه كوه هاي سربه فلك كشيده 
سيوان، مانش�ت، قارنگ و چرمين قرار گرفته و 
داراي آب و هواي بس�يار مطل�وب، طبيعتي زيبا 
و حدود جغرافيايي مناس�ب، مراتع بكر و دست 
نخورده و اراضي ممتاز كشاورزي است كه رودخانه 
سيروان و سيمره در آن جريان دارند. اما حاا و با 
گذشت شش سال يكي از طرح هاي بزرگ آبرساني 
در اس�تان ايام كه ب�ه پروژه عظيم آبرس�اني به 
زمين كش�اورزي در شهرستان س�يروان مربوط 
مي شود، حتي به نيمه هم نرسيده و بخش زيادي 
از كشاورزي منطقه را تحت الشعاع قرار داده است. 

    
تبديل بخش به شهرستان درتاريخ 91/6/19براساس 
قول رئیس جمهور وقت در دور سوم سفرهاي استاني 
به اس��تان ايام در هیئ��ت دولت تصويب ش��د كه 
درتاريخ 91/7/23 كار فرمانداري شهرستان سیروان 
آغاز شد. بعد از آن تعداد 12نمايندگي درشهرستان 
به مديريت ارتقا پیدا كرد و12اداره هم تأسیس شد.  
در آن زمان، مسئوان قول دادند با تبديل سیروان به 
شهرستان اقداماتي از جمله رونق كارهاي كشاورزي، 
افزايش ساخت وسازها تا 40درصد و گازرساني و ديگر 

خدمات سرعت بیشتري مي گیرد. 
   ديم ها در انتظار آبياري قطره اي

 از جمله قول هايي كه مردم را به شدت دلگرم كرد، 
بحث تبديل سیروان به قطب كشاورزي بود كه قرار 
شد طرح آبرس��اني به زمین هاي اين شهرستان در 
كمترين زمان انجام شود.  يكي از طرح هاي بزرگ 
آبرساني در اس��تان پروژه عظیم آبرساني به زمین 
كشاورزي در شهرستان سیروان است.اين پروژه كه 

قرار بود در س��ه فاز در سطح 
وس��یعي مزارع ديم سیروان 
را تحت پوش��ش آبیاري قرار 
دهد، در سال 92 كلنگ زني 
شد ولي به دلیل كمبود منابع 
مالي تاكن��ون نزديك به 40 
درصد در فاز اول پیش��رفت 
فیزيكي داش��ته  و براي بقیه 
كارها و فازه��ا هم هنوز هیچ 
برنامه اي وجود ندارد.  با انجام 
كامل اي��ن طرح بی��ش از 3 
هزار هكتار از اراضي مستعد 
منطقه به ش��بكه هاي مدرن 
آبیاري مجهز و با الگوي كشت 

بیش از ۸۵ درصد باغات مستعد منطقه به اراضي آبي 
تبديل مي ش��وند.  در همین رابطه رئیس سازمان 
جهاد كشاورزي ايام با بیان اينكه تاكنون در فاز اول 
اين پروژه حدود 30 تا 40 درصد پیشرفت فیزيكي 
داشته و اعتبار امس��ال اين پروژه ۵ میلیارد تومان 
است، مي گويد:»اين طرح بیش از 11 روستا را تحت 
پوشش قرار خواهد داد و با بهره برداري از اين طرح 
قطعاً شاهد كم شدن مهاجرت از روستاهاي سیروان 
و مهاجرت معكوس خواهیم بود.« سیدمحمد تراب 
میري ادام��ه مي دهد:»افزايش اراضي كش��اورزي 
از ديم به صورت آبي در دس��تور كار قرار دارد و در 
آينده اي نزديك میزان اراضي آبي اس��تان به 200 
هزار هكتار و تولیدات استان به يك میلیون تن در 

سال مي رسد.«
البته معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي نیز 
بیان مي كند:»در حال حاضر طرح هاي مختلفي در 
حوزه آب و خاك كشاورزي ايام در حال اجراست 
كه مي توانند تحولي بزرگ در استان ايجاد كنند اما 
براي تكمیل و بهره برداري از فاز اول پروژه آبرساني 
به زمین هاي سیروان 21 میلیارد تومان اعتبار مورد 
نیاز اس��ت.« علي مراد اكب��ري مي گويد:»در بحث 
شبكه اعتبارات ملي تأمین آب نداريم ولي در بحث 
شبكه ها براي توزيع آب در داخل مزرعه كه شامل 
آبیاري تحت فش��ار مي ش��ود قول مي دهم در اين 

خصوص كمك كنم.«
وي ادامه مي دهد:»قرار شد استاندار ايام نیز مبالغي 
را براي اين پروژه هم در سال 97 و هم 9۸ پیش بیني 
كند كه بتوانیم در پايان سال 9۸ حداكثر و در نیمه 
اول سال 99 اين پروژه را مورد حمايت و توجه قرار 
دهیم.« شهرس��تان س��یروان با توجه به وضعیت 
جغرافیايي و ش��رايط آب و هوايي، يكي از مناطق 
مستعد براي احداث و توسعه باغات است،به همین 
دلیل توسعه باغات در اين شهرستان از اولويت هاي 
برنامه جهاد كش��اورزي است.  
اين شهرس��تان داراي 12 هزار 
و 413 هكتار اراضي آبي و ديم 
است كه ساانه زير كشت انواع 
محصوات كشاورزي از جمله 
گندم، جو، برن��ج، خیار، عدس 
و... م��ي رود. همچنین س��طح 
باغ��ات اين شهرس��تان حدود 
4۸۵ هكتار اس��ت كه س��اانه 
نزديك ب��ه 2 ه��زار و 4۵0 تن 
انواع میوه از جمله ان��ار، انگور 
و... از س��طح باغات شهرستان 
سیروان برداش��ت و روانه بازار 

مصرف مي شود.

در حال حاضر طرح هاي مختلفي 
در حوزه آب و خاك كش�اورزي 
ايام در حال اجراست كه مي توانند 
تحولي بزرگ در استان ايجاد كنند 
اما ب�راي تكمي�ل و بهره برداري 
از ف�از اول پ�روژه آبرس�اني به 
زمين هاي س�يروان ۲1 ميليارد 
تومان اعتب�ار مورد نياز اس�ت

   سجاد مرسلي
چند س�الي اس�ت درباره وضعيت جنگل ه�اي بلوط 
اس�تان فارس و حال خراب آنها مي گويند. حدود دو 
س�ال پيش هم كارشناس�ان از احتمال خشك شدن 
۷۵ درصد از اين جنگل ها خبر دادند كه خشكس�الي 
و آف�ت، علت اصل�ي آن عنوان ش�ده ب�ود. حاا هم 
ش�نيده مي ش�ود با وجود تدابير كنترلي و مراقبتي 
كه منابع طبيعي فارس براي جنگل هاي بلوط اس�تان 
انج�ام داده، خشكس�الي و آفت سوس�ك چوبخوار 
بخش عظيم�ي از اين جنگل ها را خش�كانده اس�ت. 

    
دشت »برم« بزرگ ترين دشت بلوط ايران و زيستگاه گوزن 
زرد ايراني است. منطقه اي كه درختانش همه بلوط است و 
در 30 كیلومتري شرق كازرون و در مسیر كازرون به شیراز 
واقع ش��ده اس��ت. اين منطقه جنگلي با ارتفاع متوسط از 
1۵00 متر تا 2400 متر قسمتي از رشته كوه هاي زاگرس 
جنوب غربي بوده و يكي از بخش هاي متراكم جنگل هاي 

بلوط زاگرس را در خود جاي داده است. 
آفت هاي ناش��ي از خشكس��الي و قطع درخت��ان، براي 
جنگل هاي بلوط فارس خط و نش��ان مي كشند هر چند 
منابع طبیعي تاش مي كند از بلوطستان حفاظت كند، 
اما حال و روز خراب اين جنگل ها حكايت از كافي نبودن 

برنامه ها براي زنده نگه داشتن اين جنگل ها دارد. 
  كوير پشت درهاي فارس

استان فارس نیز طي چند سال گذشته با خشكسالي شديد 
مواجه بوده و در اين بین آسیب هايي نیز متحمل شده است 
ازجمله خشكي باغات و تأثیر در عرصه هاي منابع طبیعي 
كه در برخي بخش هاي اين حوزه خسارات به حدي است 

كه از آن به عنوان بحران ياد مي شود. 
وقوع خشكسالي در عرصه هاي منابع طبیعي و جنگل ها 
باعث تش��ديد در تأثیرگذاري آفات درختان شده است و 
اين عرصه ها را با خطر مواجه ك��رده كه در اين خصوص 
جنگل هاي بلوط اس��تان فارس به خص��وص در كازرون 
طي مدت گذشته با اين مشكات در حال دسته و پنجه 

نرم كردن است. 
آفت هايي مث��ل سوس��ك هاي چوبخوار، زغالي ش��دن 
درختان و خشكیدگي درختان از جمله موضوعاتي است 
كه عرصه هاي مناب��ع طبیعي اس��تان را تهديد مي كند.  
درد جنگل هاي فارس براي امروز و ديروز نیس��ت. سال 

۸۵ كه اولین نش��انه هاي خش��كیدگي درختان بلوط در 
حوزه زاگرس مش��اهده شد در همان س��ال نیز آثاري از 

خشكیدگي درختان بلوط در اين استان گزارش شد. 
در همان زمان با مشاهده اولین نشانه هايي از آفت زدگي 
جنگل هاي دش��ت برم مركز تحقیقات كشاورزي، منابع 
طبیعي و دانشگاه شیراز برنامه اي مدون را تدوين كردند و 
تمام تاش خود را پیرامون مهار اين پديده به كار گرفتند.  
با تحقیقات انجام شده مشخص شد تأثیرات منفي اقلیمي 
و خشكسالي در گسترش آفت سوسك چوبخوار، برگخوار 
و بیماري زغالي اثر گذاشته و اين امر منجر به افزايش اين 

آفات شده است. 
اما متأسفانه كار خاصي براي مهار آفت ها صورت نگرفت 
و همه چیز به امان خدا سپرده ش��د تا با تغییرات دمايي 

اوضاع  روبه راه شود. 
البته منابع طبیعي اس��تان فارس هم ب��ا همكاري ديگر 
ارگان ها نسبت به قطع درختان آفت زده، سوزاندن درختان 
آلوده، جمع آوري آنها از منطقه و قرق صد درصدي درختان 
بیمار و كشیدن سیم خاردار اطراف اين درختان براي مهار 

آن اقداماتي را انجام داد. 
به گفته مديركل منابع طبیعي استان فارس، از سال91 
آثاري از برگش��ت درختان و كنترل اين آفت ها مشاهده 
شده است، اما نكته تأس��فبار اين بود كه طي اين سال ها 
حدود 26 هزار هكتار از جنگل هاي دشت برم به اين سه 
بیماري مبتا ش��ده كه میزان آلودگي از ۵ درصد تا ۸۵ 

درصد بوده است. 
با توجه به اينكه اس��تان فارس، استاني كوهستاني است 
اين جنگل ها در ش��یب كوه از فرسايش خاك جلوگیري 
مي كنن��د از اين رو باي��د براي حف��ظ و نگه��داري آنها 
تاش كرد،زيرا جلوگی��ري از افزايش ريزگردها، افزايش 
رطوبت زايي و تثبیت كربن از ديگ��ر مزاياي جنگل هاي 

زاگرس است. 
با اين حال و در ش��رايطي كه محیط زيس��ت ارزش يك 
درخت بلوط را 200 هزار دار برآورد مي كند اما در استان 
فارس تعداد زيادي از اين درختان را با شخم زدن از بین 

مي برند تا 1/۵ تن گندم در يك هكتار برداشت كنند. 
به عقیده كارشناسان اگر روند تخريب جنگل هاي زاگرس 
به همین شكل ادامه داشته باشد در آينده فارس به سمت 
بیاباني ش��دن پیش م��ي رود و آن وقت نمي ت��وان براي 

جلوگیري از ورود كوير به استان اقدامي انجام داد.

 سوسك چوبخوار 
جنگل هاي فارس را بيابان مي كند

 انارستان ها، ظرفيت 3هزارساله 
و ناشناخته مازندران
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  مينا محمدي
3هزار سال است كه باغداران مازندراني انار مي كارند 
و سود ناچيزي دريافت مي كنند، چراكه به رغم كيفيت 
مطلوب و ارگانيك بودن محصول، اما هنوز پاي صنايع 
تبديلي، فرآوري و بس�ته بندي انار به اين اس�تان باز 
نش�ده اس�ت. از اين رو انار باغس�تان هاي مازندران 
بدون هيچ تغييري به استان هاي اطراف صادر مي شود 
و تمام ارزش افزوده و س�ود حاصل از ف�رآوري آن به 
همان استان ها مي رسد، بنابراين ازم است مسئوان 
با ورود به اين موضوع، اين مش�كل باغ�داران را براي 
هميش�ه برطرف كنند و توس�عه باغات را رقم بزنند. 

    
باغداران مازني ش��بانه روز از انارستان هايشان مراقبت  و 
بهترين میوه ها را در فصل پايیز و زمس��تان از باغاتش��ان 
برداش��ت مي كنند. با اين حال به رغم تمام اين تاش ها و 
مراقبت ها براي دستیابي به میوه هاي مطلوب و بازارپسند، 
 در نبود صنايع بس��ته بندي، فرآوري و تكمیلي در استان، 
بخش قابل توجهي از س��ودي كه بايد نصیبشان شود، به 
استان هاي اطراف مي رسد. همان استان هايي كه دسترنج 
مازني ها را وانت وانت در ازاي مبلغ ناچیزي دريافت و بعد از 
بسته بندي و فرآوري به مبلغ قابل توجهي به ديگر مناطق 
كشور صادر مي كنند. اين هم درحالي است كه قدمت تولید 
انار در مازندران به حدود 3 هزار سال قبل مي رسد و هنوز از 

صنايع اولیه و ثانويه محروم است. 
  قطب انار مازندران محروم از صنايع تبديلي

شهرس��تان بهش��هر به عنوان قطب تولید ان��ار مازندران 
ش��ناخته مي ش��ود و بیش از 11 هزار هكتار باغ انار دارد 
و هر س��اله حدود 11 هزار تن ياقوت سرخ به ارزش 220 
میلیارد ريال از اين باغ ها برداش��ت مي ش��ود. مدير جهاد 
كشاورزي شهرس��تان بهشهر با اش��اره به تنوع تولید انار 
در باغات اس��تان مي گوي��د:»2۸ گونه ان��ار در مازندران 
كشت مي شود كه 16 گونه آن شامل لمسري، انار ملس، 
شیرين، كابدار، پوست سفید، انارترش خزري و انار سیاه 
مي شود.« خلیل حقیقي با اش��اره به نبود صنايع تبديلي 

در اس��تان  ادامه مي دهد:»بخش��ي از انار هاي تولید شده 
به كارخانه هاي صنايع تبديلي س��اير استان ها ارسال و به 
كنس��انتره و رب انار تبديل مي شود و باغداران نیز بخشي 
را به صورت سنتي به رب انار و لواشك تبديل مي كنند.« 
با اين تفاس��یر بخش عمده س��ود حاصل از تولی��د انار در 
مازندران نصیب س��اير استان ها مي ش��ود. وي با اشاره به 
اينكه انار تولیدي اين شهرستان ارگانیك و عاري از سم و 
كود است، مي افزايد:»براي معرفي انار بهشهر تاكنون شش 
جشنواره برگزار ش��ده و فرآورده هاي اين میوه بهشتي از 
قبیل انار تازه، آش انار، رب انار و غذا هاي محلي در آن را به 
نمايش گذاشته ايم.« با اين حال هنوز اين استان از يك واحد 
صنايع تبديلي هم محروم است. حقیقي با اشاره به اينكه 
ايجاد صنايع تبديلي در استان ضرورتي انكارناپذير است و 
ايجاد صنايع تبديلي گامي براي كاهش ضايعات است، بیان 
مي كند:»با توجه به اينكه 60 درصد از انار بهشهر به صورت 
تازه خوري مصرف مي ش��ود، 40 درص��د مابقي به صورت 
سنتي به رب انار و دون انار محصوات ديگري كه به صورت 
سنتي به دست مي آيد تبديل و بخشي هم صادر مي شود. از 

همین رو سود كمي عايد روستايیان مي گردد.«
  سودي كه كام داان را شيرين مي كند

با اين تفاسیر مي توان گفت بیشتر سود حاصل از تولید انار 
و حتي فرآوري سنتي آن توسط روستايیان نصیب تجار 
و واسطه ها مي ش��ود، بنابراين براي توسعه فعالیت هاي 
باغداري در استان اين وظیفه متولیان است كه به ايجاد 
و توسعه صنايع تبديلي فرآوري در اس��تان توجه كنند. 
اتفاقي كه نه تنها منجر به افزايش تولید و توس��عه باغات 
مي ش��ود، بلكه با افزايش درآمد روستايیان و اشتغالزايي 
آنها جلوي مهاجرت هم گرفته مي شود و روستاها خالي از 
سكنه نمي شود. ازم به ذكر است در حال حاضر به گفته 
خنجري، فرماندار بهشهر يك س��رمايه گذار براي ايجاد 
واحد فرآوري در استان اعام آمادگي كرده است كه بايد 
با حمايت از ورود چنین سرمايه گذاراني به توسعه باغات و 
رونق كشاورزي منطقه كمك كرد. در غیر اين صورت فقط 

اين كام داان است كه شیرين مي شود. 

 سيروان شهرستان شد
 اما قطب كشاورزي نه!
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"õx́ áÆ"ã "̋à"~̨ì¦"ấyÚÆ"³Ú¢‹Ù"//.."ã}¹Æ"64-665-/2.---0-0"ã̋ôÌ"â…Ýà̂\
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88498481ارتباط با ما

 صغري خيل فرهنگ 
س�ازمان بسيج س�ازندگي در س�ال 1379 
بر اس�اس تدابير مقام معظم رهب�ري براي 
ش�كوفايي اس�تعدادهاي ذخيره ش�ده در 
جوان�ان تأس�يس ش�د. اي�ن س�ازمان ب�ا 
ه�دف اس�تفاده از ني�روي نش�اط جوانان 
براي س�ازندگي كش�ور در اوق�ات فراغت 
فعاليت هاي خ�ود را آغاز كرد و با گذش�ت 
سال ها از فعاليتش به چنان رشد و بالندگي 
رسيد كه به گفته سردار نعمان غامي امروز 
حدود يك ميليون جهادگر در قالب اردوهاي 
جهادي به مناطق مختلف كش�ورمان اعزام 
مي شوند. به مناس�بت پنجم آذرماه سالروز 
تشكيل بسيج مس�تضعفين گفت و گويي با 
س�ردار نعمان غامي رئيس سازمان بسيج 
س�ازندگي انجام دادي�م ت�ا از فعاليت هاي 
يك�ي از نام آش�ناترين و تأثيرگذارتري�ن 
بداني�م.  بيش�تر  بس�يج  س�ازمان هاي 

هنوز براي برخي از خوانندگان جوان ما 
اين سؤال مطرح است كه اساساً فلسفه 
تشكيل سازمان بسيج سازندگي چه 

بود؟ 
بسيج سازندگي يك نهاد انقابي و مولود سپاه و 
بسيج است كه مستقيماً با موافقت مقام معظم 
رهبري و فرماندهي كل قوا ايجاد ش��ده است. 
جاي اين نهاد در همان زماني كه وزارت جهاد 
سازندگي در وزارت كش��اورزي ادغام شد و به 
نوعي فعاليت هاي جهادي در عرصه سازندگي 
و كشاورزي كمرنگ ش��د احساس مي شد. لذا 
ب��راي اينكه حرك��ت خدمت رس��اني مردمي 
به ويژه جوانان به مردم مناط��ق محروم تداوم 
يابد، بسيج س��ازندگي در ارديبهشت سال 79 
تش��كيل ش��د. روز به روز هم فعاليت هاي آن 
در خدمت رس��اني به مردم با توجه به استقبال 
جوانان و اقش��ار مختلف مردم گس��ترش پيدا 
كرد. يكي از كاركرد هاي بسيج سازندگي بحث 
خدمت رس��اني و محروميت زدايي با استفاده 
از نيرو و ظرفيت هاي مردمي در س��طح كشور 
اس��ت كه عامل افزايش حجم فعاليت هاي آن 
شده اس��ت. به طوري كه از سال 1379 تا اان 
به طور ميانگين، س��اانه 8 هزار طرح كوچك 
محروميت زداي��ي و خدمت رس��اني در نق��اط 
محروم كشور انجام شده است. اين طرح ها شامل 
آبرساني، كمك به ساخت مسجد، ساخت خانه 
عالم، ساخت درمانگاه و هر چيزي مي شود كه 

نياز يك منطقه محروم است. 
نيروهاي جهادي چگونه س�ازماندهي 
مي شوند؟ بر اساس تخصص، عاقه نيرو 

يا منطقه محل زندگي؟
اكنون ساانه يك ميليون نفر از جوانان كشور در 
قالب اردوها و گروه هاي جهادي به نقاط مختلف 
كشور مي روند و خدمت رساني مي كنند. نكته 
مهم ساختارمند ش��دن اين گروه ها و جوانان 
اس��ت. اكنون گروه هاي جهادي يك تش��كل 
ارزشمندي شده اند كه مقام معظم رهبري هم 
در اجتماع بزرگ 100 هزار نفري مهرماه امسال 
در ورزش��گاه آزادي، به نيك��ي از اين مجموعه 
ياد كردند. 11 ه��زار گروه جهادي در كش��ور 
سازماندهي شده كه با هدايت بچه هاي دلسوز 
جهادي در حوزه هاي تخصصي اقش��ار بسيج 
مشغول خدمت رس��اني و نقش آفريني مستمر 
هس��تند. مث��ل گروه هاي جه��ادي تخصصي 
پزشكي، تخصصي كشاورزي، تخصصي عمران، 
حقوقدانان، تخصصي دانش آموزي، تخصصي 
دانش��جويي، جامع��ه زنان در همه قش��ر هاي 
بيس��ت و دوگانه بس��يج اين گروه هاي جهادي 

شكل گرفته و روز به روز هم توسعه پيدا مي كند. 
جالب است كه بگويم در تركيب اين گروه هاي 
جهادي، افراد داراي م��درك تحصيات عالي 
كارشناسي ارشد و دكتري يا دانشجويان دوره 
دكتري و كارشناسي ارشد در رشته هاي مختلف 
حضور دارند و مشغول خدمت رساني هستند. 
مخصوص��اً در موضوعات اقتص��ادي و اقتصاد 
مقاومتي نيروهاي متخصص زيادي داريم. در 
همين رزمايشي كه در مهرماه برگزار شد طي 
35 روز 8 هزار و 600 گروه جهادي براي پاسخ 
به فراخوان هماهش»رابط��ه تحريم اقتصادي 
و جنگ رواني دش��من« به صحنه آمدند. البته 
تهديد و جنگ اقتصادي موضوع جديدي نيست؛ 
از اين نوع تهديده��ا از ابتداي انق��اب تا اان 
وجود داشت. اساساً خودكفايي كشور در برخي 
زمينه ها از دس��تاوردهاي همي��ن تحريم ها و 

تهديدها و جنگ اقتصادي بوده است. 
س�ردار غيب پرور به مناس�بت هفته 
بسيج اعام كردند كه بسيج به توليد 
انرژي خورش�يدي ورود مي كند؛ اين 
مورد هم به كار هاي جهادي برمي گردد؟ 
كًا چه برنامه هايي براي هفته بس�يج 

پيش بيني شده است؟
بسيج مهندسين با همكاري بسيج سازندگي در 
حوزه انرژي خورشيدي وارد عمل شده و ساخت 
نيروگاه هاي خورشيدي را شروع مي كند. قرار 
است در مرحله اول 3 هزار واحد كوچك انرژي 
خورش��يدي و نيروگاه كوچ��ك 5 كيلوواتي با 
همكاري وزارت نيرو احداث ش��ود كه برنامه و 
بودجه آن پيش بيني شده اس��ت. اين يك كار 
جديد است كه بس��يج به آن ورود كرده است. 
براي هفته بس��يج نيز در ادامه همان رزمايش 
خدمت كه در ش��هريورماه شروع ش��د 6 هزار 
گروه جهادي از مجموع 11 هزار گروه جهادي 
ما حداقل به م��دت 15 روز در مناطق محروم 
مشغول فعاليت خواهند بود كه ممكن است در 
هفته بسيج افزايش هم داشته باشد. در برنامه 
اقشار مختلف بسيج هم پيش بيني شده هر قشر 
كار اساسي و شاخصي را در اين هفته انجام دهد؛ 
به عنوان مثال بسيج كارمندي 800 ميز خدمت 
را با هدف پاسخگويي مس��ئوان دستگاه هاي 

اجرايي در نقاط محروم راه اندازي مي كند.
همچنين با هدف توس��عه اقتص��اد مقاومتي 
برپايي300 نمايشگاه عرضه محصوات خوراكي 
و خانگي را در نقاط مختلف كشور با مشاركت 
توليدكننده ه��اي كوچك توانمن��د خواهيم 

داشت. در بحث شعار س��ال هم كه حمايت از 
كااي ايراني است، كار مش��تركي بين بسيج 
مهندسين، بسيج دانش آموزي و بسيج كارگري 
انجام مي گيرد تا 30 هزار دانش آموز براي آشنا 
ش��دن با فرهنگ كار و نقش تولي��د و مصرف 
كااي ايراني از واحدهاي توليدي و كارخانه ها 
بازديد كنند و 1500 مدير واحدهاي توليدي 
هم با حضور در مدارس حداقل براي 300 هزار 
دانش آموز در باره اهميت توليد و مصرف كااي 
ايراني سخنراني كرده و به گفت وگو بنشينند. 
برگزاري مسابقات دانش آموزي نيز در اين حوزه 
پيش بيني شده است. در حوزه پزشكي هم يك 
هزار پزش��ك در هزار مس��جد به ارائه خدمات 

درماني رايگان اقدام خواهندكرد. 
كم�ك ب�ه محروم�ان و خدم�ت در 

مناطق محروم يا توس�عه اين مناطق 
كم و بيش م�ورد توجه هم�ه دولت ها 
در همه كشورهاس�ت. حتي س�من ها 
ي�ا ان جي او ها يا نهاده�اي مردمي هم 
كم و بي�ش در كش�ورهاي ديگر براي 
اين امور تشكيل مي ش�ود. گروه هاي 
جهادي بس�يج چه تفاوتي با آنها و چه 

دستاوردهايي براي كشور دارد؟
كاري كه اان در بستر گروه هاي جهادي انجام 
مي شود در حقيقت برخاسته از انگيزه ايماني و 
الهي و جوشش دروني جوانان انقابي ماست. 
در اين نگاه خدمت به مردم عبادت است، ارزش 
اس��ت، موجب تقرب به خداوند اس��ت، ضمن 
آنكه از عاقه به مردم محروم و مستضعف هم 
نشان دارد. اين حركت از متن ارزش هاي الهي 
و ديني برخاسته است تا با حل مشكات مردم، 
موجبات سعادت دنيوي و اخروي فرد جهادي 
را هم فراهم كند. نيروي جهادي معتقد است 
اين كار نوعي خودس��ازي است. يعني اين نوع 
خدمت رساني هم دس��تاوردهاي فردي براي 
نيروي جهادي و هم دس��تاوردهاي اجتماعي 
براي كش��ور دارد. ضمن آنكه كادرسازي هم 
صورت مي گيرد. واقعاً دستاوردهاي فراواني براي 
كشور دارد كه نمي توان همه آنها را برشمرد. به 
عنوان مثال با اين كار بسياري از مناطق محروم 
شناس��ايي مي ش��وند، دس��تگاه هاي مختلف 
اجرايي كش��ور هماهنگ مي شوند، بسياري از 
مناطق كشور توسعه مي يابند، مشاركت مردمي 
در حل مشكات كشور افزايش مي يابد. برخي 
برنامه هاي ما بلندمدت است. يكي از برنامه هايي 
كه با تدبير سردار غيب پرور رئيس سازمان بسيج 
داريم اين است كه گروه جهادي ما براي مدت 

پنج سال در يك منطقه جغرافيايي به صورت 
متناوب مستقر مي شود تا ظرفيت هاي منطقه 
را با كمك مردم همان منطقه براي رسيدن به 
يك نقطه پيشرفت و توسعه به كار گيرد. يعني 
يك منطقه مح��روم به منطقه توس��عه يافته 
تبديل مي ش��ود. اي��ن ديگر صرفاً ي��ك اقدام 
خدمت رساني مش��خص و معلوم مثل ساخت 
يك مسجد، يك مدرسه يا يك درمانگاه نيست، 
بلكه كمك به توسعه كلي منطقه است. ممكن 
است يك واحد خيريه ايجاد كنيد كه فقط غذا 
بدهد، يا يك واحدي فقط خدمات درماني ارائه 
دهد اما هدف اين گروه هاي جهادي توسعه و 
پيشرفت همه جانبه يك منطقه است. البته بايد 
تأكيد كنم كه اين گروه ه��ا در عرض و موازي 
دستگاه هاي ديگر دولتي و حاكميتي نيستند 
بلكه در ط��ول آنه��ا و در امتداد آنه��ا فعاليت 
مي كنند. اين مدل مختص جمهوري اسامي 
ايران است. بس��يج امتداد دستگاه هاي دولتي 
است. با آن دستگاه ها تعامل دارد كه بسيار مهم 
است. مثًا بسيج اصناف ما با طرح »يك كاسب، 
يك دانش آموز« از ظرفيت كسبه براي حمايت 
از دانش آموزان استفاده مي كند كه كار جديدي 
است كه در هيچ جا اجرا نمي شود. اين رويكرد 
منحصر به ايران و دس��تاورد نهادهاي انقاب 

اسامي است. 
بس�يج نهادي با ابعاد مختلف اس�ت. 
يكي از ابع�اد خدمات اي�ن نهاد عاوه 
بر بع�د محروميت زدايي و س�ازندگي 
كه به عهده بس�يج س�ازندگي است، 
بعد اجتماعي بسيج است كه اتفاقًا در 
س�ال هاي اخير بيش از گذشته مورد 
تأكيد ق�رار گرفته اس�ت. از جمله در 
بح�ث مقابله با آس�يب هاي اجتماعي 
هم بس�يج ورود پيدا كرده اس�ت. در 
اين خصوص مي خواهي�م مصداقي از 

خدمات بسيج را بيان كنيد. 
اينكه مقام معظم رهبري مي فرمايند بس��يج 
نس��خه ش��فابخش ب��راي انق��اب در هم��ه 
حوزه هاس��ت يك واقعيت اس��ت. همين جا از 
مس��ئوان محترم دولتي مي خواهم كه بيش 
از گذشته به ظرفيت هاي بس��يج توجه داشته 
باش��ند و از آن براي حل مس��ائل و مشكات 
استفاده كنند. بسيج بارها آمادگي خود را براي 
تعامل با دول��ت در اين خصوص اع��ام كرده 
اس��ت. يكي از حوزه هايي كه مي توان بيش از 
اين از ظرفيت بس��يج اس��تفاده كرد، مقابله با 
آسيب هاي اجتماعي اس��ت. حاا من به چند 
نمونه اش��اره مي كنم. در يك مورد با مديريت 
فرمانده پايگاه بس��يج و همكاري يك پزشك 
متخصص روي موضوع اعتياد در يك روستا كار 
شد. طي كمتر از دو سال 80 نفر از اهالي روستا 
كه اعتياد داشتند، موفق به ترك آن شدند و آن 
روستا به يك روستاي پاك تبديل شد. اين يك 
نمونه اس��ت كه مي تواند در جاه��اي ديگر هم 
تكرار شود. يا در موردي ديگر يك گروه جهادي 
در سال جاري در يك محله، هشت معتاد را مورد 
حمايت خودش قرار داد و براي آنها پس از ترك 
اعتياد اش��تغالزايي كرد. اين حركتي بود كه با 
همكاري بسيج سازندگي انجام شد. از اين موارد 
در سراسر كشور زياد داريم. ما سال گذشته روي 
325 محله و شهر تمركز داشتيم اان اين رقم 
به 456 رسيده است كه باز قابل افزايش است. 
بسيج بر اساس يك مدل مشخص با به كار گيري 
ظرفيت نيرويي خود در حل مشكات مربوط به 
زيرساخت هاي مناطق محروم و حاشيه نشين ها 
نقش آفريني كرده است. ما 1350 پروژه كوچك 
در محات حاشيه شهرها داريم كه با حمايت 

گفت وگوي »جوان« با سردار نعمان غامي، رئيس سازمان بسيج سازندگي
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در سال 95 واكسيناسيون 14 ميليون 
قطع�ه طي�ور بوم�ي را علي�ه بيماري 
نيوكاسل در سطح كشور طي سه روز با 
استفاده از نيروهاي بسيجي در بااترين 
كيفيت انجام داديم ك�ه يك ركورد در 
جهان ب�ود. مش�ابه آن ه�م در زلزله 
كرمانشاه رخ داد كه بسيج با به كارگيري 
15 هزار نيروي س�ازمان يافته و ايجاد 
دو ق�رارگاه خدمت رس�اني، عهده دار 
حل مسائل همه روس�تاهاي زلزله زده 
اعم از پيگي�ري مش�كات آب و برق 
و اس�كان موقت و ديگر خدمات ش�د
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قرارگاه محروميت زدايي سپاه در حال اجراست 
تا مشكات زيرساختي اين محات را حل كنيم. 
در بحث آموزش و اش��تغالزايي ما ورود بس��يار 

جدي داريم. 
همكاري دس�تگاه هاي ديگ�ر به ويژه 
دولتي ها با ش�ما چگونه اس�ت؟ چقدر 
تمايل دارند از ظرفيت بسيج در انجام 
وظايف خودشان استفاده كنند؟ تعامل 

شما با آنها چگونه است؟
مجموعه بس��يج متعلق به نظام است. جداي از 
ساختار حاكميت نيست. بسيج سازماني مردمي 
است كه استعداد و ظرفيت مردمي را در خدمت 
نظام و مردم به كار مي گيرد. دستگاه ها معمواً 
در انجام وظايف خود متكي به امكانات و نيروي 
انس��اني خودشان هستند، اما بس��يج متكي به 
نيروهاي عظيم مردمي اس��ت ك��ه مي تواند به 
كمك همه دستگاه ها برود. لذا معتقديم كه بايد 
در تعامل نزديك با دس��تگاه هاي ديگر باشيم. 
همه ما معتقديم كه باي��د بهترين خدمت را به 
مردم ارائه دهيم و اين زماني ميس��ر خواهد بود 
كه دستگاه ها از كارآمدي ازم برخوردار باشند. 
با به كارگيري ظرفيت هاي مردمي، كارآمدي هر 
دستگاهي افزايش مي يابد كه به خدمت رساني 
بيش��تر و بهتر مي انجامد. بنابراين تعامل ميان 
بس��يج و دس��تگاه هاي ديگر و حمايت از آنها و 
استفاده آنها از ظرفيت بس��يج مي تواند اهداف 
دستگاه ها را سريع تر محقق كند. به عنوان مثال 
در سال 95 واكسيناس��يون 14 ميليون قطعه 
طيور بومي را عليه بيماري نيوكاس��ل در سطح 
كشور طي سه روز با استفاده از نيروهاي بسيجي 
در بااترين كيفيت انجام داديم كه يك ركورد 
در جهان بود. مش��ابه آن هم در زلزله كرمانشاه 
رخ داد كه بسيج با به كارگيري 15 هزار نيروي 
سازمان يافته و ايجاد دو قرارگاه خدمت رساني، 

عهده دار حل مسائل همه روستاهاي زلزله زده 
اعم از پيگيري مش��كات آب و برق و اس��كان 
موقت و ديگر خدمات ش��د و توانست ركوردي 
را در حل مشكات در آن مقطع از خود برجاي 
بگذارد. هركجا از ظرفيت بس��يج استفاده شد 

بيشتر موفق بوده اند. 
در بحث ارائه تسهيات و اعطاي وام كه 
شنيدم شما هم در اين زمينه اقداماتي 
را انجام مي دهيد؛ بايد بگويم كه برخي 
از مردم ما تمكن مالي دارند و مي توانند 
در زمينه هاي مختلف س�رمايه گذاري 
كنن�د ام�ا اطاع�ات ازم ب�راي يك 
سرمايه گذاري مطمئن را ندارند. در اين 

زمينه شما چه برنامه اي داريد؟
نكته اي كه به آن اش��اره كرديد كامًا درس��ت 
اس��ت. بس��ياري از مردم منابع و امكانات ازم 
براي ش��روع كاره��اي كوچك را دارن��د، اتفاقاً 
هر كار اقتصادي كوچك كه ب��ا منابع مردم راه 
بيفتد و متكي به وام هاي با نرخ سود باا نباشد، 
پايداري و ماندگ��اري بيش��تري دارد و مقابل 
بحران هاي اقتصادي و چالش هاي بازار بيش��تر 
مقاومت مي كند. ما معتقديم اگر بتوانيم خدمات 
مشاوره اي و آموزش س��رمايه گذاري به مردم را 
افزايش دهيم و توانمندي ه��ا و مزيت هاي آن 
را بشناسيم و روي مزيت ها كار كنيم به تكميل 
زنجيره توليد و تحق��ق اقتصاد مقاومتي كمك 
كرده اي��م و اين مي تواند موجب بارورتر ش��دن 
اقتصاد كشور ش��ود. بس��يج در اين زمينه هم 
تجربه خوبي دارد و هم آمادگي ازم را دارد تا با 
معرفي الگو هاي موفق سرمايه گذاري، هدايتگر 
سرمايه هاي مردم در مسير درست توليد به جاي 
دالي و واسطه گري باشد و اين را ما در دستور 

كار خود قرار داده ايم. 
در جايي خواندم بسيج 300 هزار شغل 
ايجاد كرده است؛ اين امر چگونه محقق 

شد؟
بسيج نهادي است كه عشقش خدمت به مردم 
در هر حوزه اي اس��ت. در جن��گ اقتصادي هم 
خودش وارد عرصه ش��د. در پنج سال گذشته 
150 هزار واحد كوچك اقتصاد مقاومتي ايجاد 
كرده ايم كه در هر واحد يك تا دو نفر اش��تغال 
دارند. يعني در اين 150 ه��زار واحد براي250 
تا 300 هزار نفر اشتغالزايي صورت گرفته است. 
جزئي��ات اين كار و ش��غل هاي ايجاد ش��ده در 
سايت ها و فضاي مجازي و در همايش ها معرفي 
و تشريح شده است. با تجربه اي كه در اين حوزه 
داريم و انگي��زه اي كه براي تأمي��ن منابع براي 

اش��تغالزايي داريم اميدوارم در آينده با تعامل 
بيشتر دستگاه ها كارهاي بزرگ تري در عرصه 

اقتصاد مقاومتي انجام دهيم. 
معم�واً نهاده�اي انقاب�ي در عرصه 
اجرايي خوب عمل مي كنند اما عملكرد 
آنه�ا بازتاب زي�ادي در جامع�ه ندارد. 
اين نقص در سازمان شما هم مشاهده 
مي شود؛ چرا كار رسانه اي ازم را انجام 

نمي دهيد؟
حق با شماست. ما در همين رزمايش سراسري 
خدمت كه چند ماه اخير برگزار شد تا حدودي 
اين كار را با هدف الگو سازي و نه تبليغاتي شروع 
كرديم. ما بايد الگو ها را معرفي كنيم. برنامه ريزي 
شده تا در هفته بسيج امسال هم 70 مستند از 
كارهاي فاخر بسيج در عرصه اقتصاد مقاومتي را 
پخش كنيم تا مردم با اين دستاوردها بيشتر آشنا 
شوند. در هفته بسيج همچنين اعزام 6 هزار گروه 
جهادي را براي خدمت رساني به مناطق محروم 
خواهيم داشت. احداث 3 هزار واحد نيروگاهي 
كوچك 5 كيلو واتي در روستاها را آغاز مي كنيم، 
1350پروژه كوچك محروميت زدايي در كشور 
را افتتاح مي كنيم و شاهد بهره برداري از 3 هزار 
واحد جديد خرد خانگي خواهيم بود؛ البته بايد 
بگويم كه در حال حاضرحدود 11 هزار تقاضاي 

مشابه در سامانه ما ثبت شده است. 
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در يك م�ورد با مديري�ت فرمانده 
پاي�گاه بس�يج و هم�كاري ي�ك 
پزش�ك متخص�ص روي موض�وع 
اعتياد در يك روس�تا كار شد. طي 
كمت�ر از دو س�ال 80 نف�ر از اهالي 
روس�تا كه اعتياد داش�تند، موفق 
به ترك آن ش�دند و آن روس�تا به 
ي�ك روس�تاي پ�اك تبديل ش�د



88498471سبك زندگي
|| روزنامه جوان |  شماره 85523  1440 ربی��ع ااول   18  |  1397 آذر   5 دو ش��نبه 

    شکوفه شيباني
از جمله لذت بخش ترين تجربه هاي بش�ري، تجربه رهايي است. نگاه 
کنيد به حجم آثاري که درباره آزادي و رهايي نوش�ته يا آفريده شده 
است، چه در حوزه ذهن و روان، چه در حوزه جامعه، سياست و فرهنگ 
و چه در رمان ها و داس�تان ها و ش�عر و به طور کلي ح�وزه هنر. معلوم 
مي ش�ود که يکي از مهم ترين درگيري ها و اصطکاک ه�اي دروني ما 
احس�اس دربند و گرفتار بودن از يک س�و و ميل به آزادي و رهايي از 

سويي ديگر است. وقتي به اين نتيجه برسي که آزاد نيستي و دربند و 
قيد افکار و رفتارهاي غلط خود قرار گرفته اي، احساس ناخوشايندي 
به شما دست مي دهد. خو گرفتن به رفتار و افکار مزاحم و زائد، شکل 
اعتيادگونه دارد، يعني اواً پرتکرار است و انس�ان با ردگيري عادات 
خود مي بيند که به کرات يک رفتار را مرتکب مي شود و ارتکاب به آن 
رفتار هم جنبه وس�واس گونه به خود گرفته اس�ت. درثاني آن عادت، 
لذت کاذبي مي آفريند که به سرعت رنگ درد به خود مي گيرد - يعني 

اگرچه در ايه اول و سطحي ممکن است يک لذت آني ايجاد کند اما زير 
آن لعاب شيرين به سرعت حجم قابل توجهي از درد و تلخي به پيشواز 
فرد مي آيد - و در نهايت احساس مي کنم نمي توانم آن رفتار را در خود 
متوقف کنم، يعني قدرت آن رفتار از من بيشتر است. اينها سه مشخصه 
برجسته در عادت هاي سوئي اس�ت که ما را گرفتار مي کند و هر کس 
مي تواند رفتارهاي خود را با اين مش�خصه ها تطبيق بدهد و ببيند آيا 

گرفتار اين رفتارهاي قالبي، تکرارشونده و دردآور شده است يا نه؟

بر سر عادت ها کاه مي گذاريم يا بر 
سر خودمان؟

عوامل مختلفي مي تواند در شيوع 
يک رفت��ار يا فکر نادرس��ت که به 
شکل عادت درآمده دخيل باشد. 
يک��ي از دايل مهم ش��کل گيري 
عادت ها توسل به يک رفتار عادتي 
براي کاهش اس��ترس و اضطراب است. به طور 
مثال کسي که عادت به هله هوله خوردن داشته 
باشد در واقع رفتار او پاسخي است براي کاهش 
اس��ترس در مقابل يک فکر مزاحم ناخوشايند و 
دوست نداشتني. فکر کردن به يک مشکل قديمي 
و حل نش��ده براي او دردآور اس��ت، نمي تواند با 
موضوع به وج��ود آمده کن��ار بياي��د، بنابراين 
سريع ترين راه حل براي دور زدن اين افکار مزاحم، 
رفتن س��ر يخچال و خوردن تنقات و هله هوله 
است. مشغول بودن فرد به خوردن باعث مي شود 
عم��ق درد و ناراحتي خود را نفهم��د و بار ديگر 
مفري مي شود براي فرار از ناخوشايندها. به دنبال 
اين رفتار استرس او به طور موقتي کاهش مي يابد، 
اما در واقع مس��ئله به طور موقتي کمي به عقب 

رانده مي شود. 
گاه��ي عادت ه��ا از آن جهت س��ر از زندگي ما 
درمي آورن��د که باعث کمتر انديش��يدن ما و در 
نهايت سرعت بخشيدن به فعاليت هاي روزمره مان 
مي شوند. به طور مثال هر وقت مشکلي بين زن 

و شوهر به وجود مي آيد مرد خانه به جاي اينکه 
بيايد و مش��کل را با همس��رش مطرح کند و در 
جهت ايجاد يک راه حل منطقي بکوشند، از زير 
بار اين مهم شانه خالي مي کند چراکه بايد وقتي 
براي آن بگذارد و از يکسري کارها دست بکشد و 
اين رويه به يک عادت رفتاري تبديل شده است. 
در واقع از مسئله به شکل يک عادت مي گذرد و 
حتي به آن هم فکر نمي کند، چون مقداري زمان 

را از دست مي دهد. 

 اگر شادي عميق دروني حاضر باشد، 
لذت آني کنار مي رود

توجه کنيم يکي ديگر از علت هاي 
تشکيل عادت ها و دوام آوري آنها به 
تکرارش��ونده  سلس��له  ش��کل 
لذت بخ��ش بودن آن اس��ت. پس 
توجه کنيم که چطور ما شادماني 
عميق دروني را کنار مي گذاريم و لذت هاي گذرا 
را جايگزين مي کنيم. در حقيقت وقتي چشم ما 
به سمت شادي عميق دروني بسته باشد، راهي 
نمي ماند جز اينکه براي خود لذت توليد کنيم. از 
طرفي متأس��فانه رفتارهاي عادت گونه به مرور 
زمان اي��ن پتانس��يل را دارند که ب��ه رفتارهاي 
وسواس��ي تبديل ش��وند چراکه ما نسبت به آن 
عادت رفت��اري يا فکريمان ناآگاه هس��تيم و در 

جهت رفع آن اقدامي نمي کنيم. 

 مرز ميان اعتياد رفتاري و رفتار نرمال کجاست؟
پس عادت ها در ما ريشه هاي قوي تري مي يابند، چون ما از در انکار 
وارد مي شويم. وقتي تو و من نپذيريم که در جنبه هايي از زندگي به 
اعتياد رس��يده ايم آن وقت قبول نخواهيم کرد که معتاد هستيم. از 
طرفي متأس��فانه هنوز وقتي س��خن از اعتياد به ميان مي آيد افکار 
عمومي جامعه ما صرفاً يک گون��ه از اعتياد را که آن هم مصرف مواد 
مخدر است به رسميت مي شناسند و چون هيچ وقت مواد مصرف نکرده اند خودشان 
را از هر گونه اعتيادي مص��ون و مبرا مي دانند، در حالي که اگ��ر دقيق تر به خود و 
رفتارهايمان نگاه کنيم متوجه مي شويم در معرض دهها عادت تکرارشونده رنج آور 
قرار گرفته ايم که يا به ش��کل بارزي رنج آن عادت ها را حس مي کنيم يا اطرافيان 

متوجه مي شوند يا آن رنج را به شکل خفيفي تجربه مي کنيم. 

اگر مي خواهيد ببينيد چقدر درگير عادت ها ش��ده ايد يا نه، ببينيد که چقدر 
رفتارهايتان را به صورت آگاهانه و با حضور انجام مي دهيد. اين يکي از مهم ترين 
نشانه هايي است که مي تواند مرز ميان عمل آگاهانه و شرطي شده و عادت گونه 
را روشن سازد. مثًا نگاه کنم ببينم که آيا رفتن من به محل کار آگاهانه است يا 
نه، شکل يک عادت تکراري را به خود گرفته است. نشانه روشن دست ماست. 
چقدر تو آگاهانه در رفتار کاري و ش��غلي ات حضور داري؟ عادت ها پوشش به 
ظاهر زيبايي مي ش��وند براي نديدن واقعيت ها، براي در اکنون نبودن و براي 
حضور نداشتن. پس اگر مي خواهيد که اين نقاب از چهره شما برداشته شود و 
هماني باشيد که هس��تيد، عادت هاي غلط خود را بشناسيد و در جهت حذف 
آن اقدام کنيد. مهم خواستن شماست و مهم ديدن درست و به موقع تان براي 

حل مسئله است. 

   مي خواهيم با بپربپر مسئله را حل کنيم
همه ما مي توانيم اين تمرين را نه فقط با سوسک 
که با هر چيز آزاردهنده اي که در طول روز تجربه 
مي کنيم انجام دهيم. تجارب طول روز را در نظر 
بگيريد. اين تجارب مي تواند هر چيزي باشد. مثًا 
رفته ايد فروش��گاه و متوجه مي شويد که ناگهان 
در طول چند روز قيمت بطري شير نزديک به دو 
برابر شده است. اين يک شوک آزاردهنده است. 
هنوز از خواب بيدار نشده ايد که متوجه چکه چکه 
کردن آب از سقف مي ش��ويد. شب مي خواهيد 
بخوابيد و متوجه مي ش��ويد که همس��ايه واحد 
کناري نصف ش��ب يادش��ان افتاده دکوراسيون 
منزل را تغيير دهند. آنها مبلمان خود را غيژ غيژ 
روي اعصابتان جابه جا مي کنند. هر سوژه اي که 
شما را آزار مي دهد در نظر بگيريد. اولين چيزي 
که ذهن ش��رطي ش��ده در اين مواقع پيشنهاد 
مي دهد، چيست؟ همان پيشنهادي است که به 
آن زني که سوس��ک بالدار روي لباسش نشسته 
مي دهد: تا آنجا که مي تواني دس��تپاچه ش��و، تا 
آنجا که مي تواني داد بزن و بپر بپر کن تا مسئله 

حل شود. 
اغلب م��ا از اين ش��يوه ها براي حل مس��ئله مان 
اس��تفاده مي کنيم، يعني بدون اينکه بخواهيم 
به سوسک) مس��ئله( دس��ت بزنيم مي خواهيم 
با بپر بپر، سوس��ک )مس��ئله( را جابه جا کنيم، 
اما کمتر کس��اني هس��تند که بخوانند سوسک 
)مسئله( را بگيرند و به بيرون هدايت کنند. قيمت 
5 هزار توماني يک بطري شير با داد و بيداد من در 
فروشگاه و احياناً فحاشي به مديران و مسئوان، 
پايين نخواهد آمد. يعني اگر ش��ما در يک دست 
خود بطري شير را بگيريد و در دست ديگرتان يک 
دوربين باشد که به موازات فحاشي برچسب قيمت 
بطري شير را هم نمايش دهد مي بينيم که قيمت 
بطري شير با داد و بيداد شما هر اندازه هم که باا 
باشد پايين نمي آيد. پس قيمت شير چه زماني 
پايين مي آيد؟ قيمت ش��ير زماني پايين مي آيد 
که شما همان کاري را کنيد که آن پيشخدمت با 
سوسک انجام داد، يعني صاف سراغ مسئله رفت. 
مثًا درباره مثال بطري شير شما و هم محله اي ها 
و همشهريهايتان مي توانيد تصميم بگيريد يک 
هفته شير نخريد، با اين تصميم فروشگاه نارضايتي 
شما را به صورت عملي- و نه يک رفتار هيجاني 
روي هوا - به توليدکنندگان منتقل خواهند کرد 
و آنها مجبورند براي کاس��تن از ضررهاي بيشتر 

قيمت بطري شير را پايين بياورند. 
  اگر داد زدن بي فايده اس�ت پس چرا داد 

مي زنم؟
اما س��ؤال اين اس��ت: با وجود اينکه من مي دانم 
داد کش��يدن در فروش��گاه بابت افزايش قيمت 
بطري ش��ير قيمت آن پايين نمي آي��د چرا اين 
کار را انجام مي دهم؟ پاس��خ را در مثال سوسک 
مي توان پيگي��ري ک��رد. در آنجا ه��م آن خانم 
مي داند که با بپ��ر بپر نمي تواند مس��ئله را حل 
کند اما به خود دلداري مي دهد که احتمال دارد 
بپر بپر باعث فاصله گيري بيش��تر سوس��ک از او 
ش��ود. اينجا هم آدم ها مي خواهند به نوعي خود 
را دل��داري دهند که همچن��ان زنده اند و قدرت 
واکنش دارند، مث��ًا همچن��ان مي توانند داد و 
بيداد کنند. چرا آنها چني��ن گزينه اي را انتخاب 
مي کنند؟ به خاطر اينکه احساس مي کنند تحقير 
شده اند، بنابراين دست به قدرت نمايي مي زنند 
و سهل الوصول ترين و آني ترين راه قدرت نمايي 

چيست؟ ايجاد سروصدا. 
اما اين در حقيقت فريبي بيش نيس��ت. در واقع 
ما در اينجا با آدم هاي آم��وزش نديده اي مواجه 
هس��تيم که همچنان ب��ا الگوهاي خ��ام رفتار 
مي کنند. تصور ما همچنين بر اين است که ما در 
مسابقه »صداي چه کسي کلفت تر است؟« شرکت 
کرده ايم. شايد اين مسابقه در زندگي نياکان ما در 
چند قرن پيش کارآيي هايي هم داشته، اما امروز 
مي دانيم حتي اگر مراد قدرت نمايي باشد با چنين 
رفتارهايي به جايي نخواهيم رسيد، اما چرا با اين 
همه دچار اشتباهات ويران کننده اي مي شويم؟ 
پاسخ اين اس��ت که ما به سرعت با احساس هاي 
منفي که در ما بيدار مي ش��ود يکي مي ش��ويم و 

قدرت کنشگري خود را از دست مي دهيم. 
  خريدن يا نخريدن تو کنش�گرانه باشد، 

داد و بيداد نخواهي کرد
توجه کنيد فرد وقتي برچس��ب بطري ش��ير را 
مي خواند و متوجه مي ش��د قيمت بطري ش��ير 
بسيار باا رفته، اگر از قدرت کنشگري برخوردار 
بود چه اتفاقي مي افتاد؟ او مي گفت اکنون من با 
اين رويداد چه مي توانم بکنم؟ در واقع کنشگري 
برخاف واکنشگري منفعانه نيست. مثًا فرد با 
خود مي گفت من مجبور نيستم با اين قيمت شير 
بخرم پس نمي خرم. مي توانم براي يک هفته يا دو 
هفته ماده غذايي ديگري را جايگزين کنم يا اينکه 
مي توانم از طريق اهرم هايي که دارم مثل رسانه 
يا مقاومت در برابر خريد ي��ا. . . صداي خود را به 
گوش مسئوان و مديران برسانم و اصًا بر فرض 
من هيچ کدام از اين گزينه ها را در اختيار ندارم، 
مثًا نه مديران توجهي به اين امر دارند نه رسانه 
و نه اينکه در جامعه وح��دت رويه اي وجود دارد 
که وقتي کمپيني راه مي افتد واقعاً شهروندان از 
خريد کاايي که بي جهت قيمت باايي پيدا کرده 
خودداري کنند. فرض کنيد که من آنقدر هم به 
يک بطري شير نياز دارم که اگر آن را شب نخورم 
بدنم از کار مي افتد. خب با فرض همه اين موارد 
من چه کار مي کنم. من آن بطري شير را مي خرم 
اما چون خودم انتخاب کرده ام که آن بطري شير 
را بخرم بنابراي��ن داد و بي��داد راه نمي اندازم. در 
واقع من آن بطري ش��ير را نه از سر استيصال و 
واکنش��گري و انفعال که از سر انتخاب مي خرم، 
چون اگر نخورم مي ميرم، بنابراين به لوازم انتخاب 

خود کامًا واقف هستم و مي دانم چه مي کنم. 
  ما آموزش انتخاب رفتار در موقعيت هاي 

دشوار را نديده ايم
انرژي زيادي از ما در ط��ول روز به هدر مي رود 
و ما دچار مس��موميت فضاي درون مي شويم، 
به خاطر اينکه خ��ود را در جايگ��اه يک قرباني 
مي يابيم. اگر پيش از هر واکنشي به امکان هاي 
متعددي که در سر راهمان وجود دارد عميقاً فکر 
کنيم و به سرعت با موقعيت يکي نشويم در آن 
صورت شادي بسيار زيادي به زندگي مان خواهد 
آمد. هر پيشامدي ولو ناخوش��ايند با الگوهاي 
واکنشي شرطي ش��ده راه به جايي نمي برد، اما 
چون بس��ياري از ما آدم ها در اي��ن باره آموزش 
نديده ايم فک��ر مي کنيم اگ��ر در موقعيت هاي 
دشوار هر چقدر بيشتر دستپاچه و نگران شويم و 
رفتارهاي هيجاني بيشتري از ما سر بزند بيشتر 
به حل مسئله نزديک خواهيم بود، در حالي که 
اگر شما عميق تر فکر کنيد مي بينيد اتفاقاً جاي 
رفتار خونسردانه، منطقي و همراه با انتخاب، در 

موقعيت هاي دشوار زندگي است. 

کنشگرانه رفتار کنيم نه منفعانه
 با بپـر بپـر

 سوسک از روي لباستان نمي رود!

سبک نگرش سبک رفتار

مرز ميان رفتار آگاهانه و اعتيادهاي رفتاري کجاست؟

شما معتاد به عادت ها شده ايد
   محمد مهر 

اين داس�تانک را در يکي از ش�بکه هاي اجتماعي مي بينم که جالب توجه است: »در يک 
رستوران، سوس�ک ناگهان از جايي پر مي زند و روي لباس يک خانم مي نشيند. آن خانم 
از روي ترس ش�روع به فرياد زدن مي کند. او وحش�ت زده بلند مي شود و سعي  مي کند با 
پريدن و تکان دادن دست هايش سوسک را از خود دور کند. واکنش او مسري بوده و افراد 
ديگر سر ميز هم وحشت زده مي شوند. بااخره آن خانم موفق مي شود سوسک را از خود 
دور کند. سوسک پر مي زند و روي خانم ديگري نزديکي او مي نش�يند. اين بار نوبت او و 
افراد نزديکش مي شود که همين حرکت ها را تکرار کنند! پيشخدمت به سمت آنها مي دود 
تا کمک کند. در اثر واکنش هاي خانم دوم، اين بار سوس�ک پر مي زند و روي پيشخدمت 
مي نشيند.  پيشخدمت محکم مي  ايستد و به رفتار سوسک بر روي لباسش نگاه مي کند. 
زماني که مطمئن مي شود، سوس�ک را با انگش�تانش مي گيرد و به خارج رستوران پرت 
مي کند. در حالي که قهوه ام را مزه مزه مي کردم، شاهد اين جريان بودم و ذهنم درگير اين 
موضوع شد. آيا سوسک باعث اين رفتار عصبي شده بود؟اگر اينطور بود، چرا پيشخدمت 
دچار اين رفتار نشد؟ چرا او تقريبًا به ش�کل ايده آلي اين مسئله را حل کرد، بدون اينکه 
آشفتگي ايجاد کند؟ اين سوسک نبود که باعث اين ناآرامي و ناراحتي خانم ها شده بود، 

بلکه عدم توانايي خودشان در برخورد با سوسک موجب ناراحتي شان شده بود.«

اگ�ر مي خواهي�د ببينيد چق�در درگير 
عادت ه�ا ش�ده ايد ي�ا ن�ه، ببيني�د که 
چقدر رفتارهايت�ان را به صورت آگاهانه 
و با حض�ور انجام مي دهيد. اي�ن يکي از 
مهم ترين نش�انه هايي است که مي تواند 
مرز ميان عمل آگاهانه و ش�رطي ش�ده 
و عادت گونه را روش�ن س�ازد. مثًا نگاه 
کن�م ببينم ک�ه آيا رفت�ن من ب�ه محل 
کار آگاهان�ه اس�ت ي�ا ن�ه، ش�کل يک 
ع�ادت تک�راري را به خود گرفته اس�ت

 در باغ س�بزي که به س�رعت، جهنم سوزان 
مي شود

 اگر دقت کنيد در بسياري از عادت ها اين الگو کار 
مي کند، يعني نمي توانم آن عادت را متوقف کنم، از 
طرف ديگر عادت در آغاز دِر باغ سبز را به من نشان 
مي دهد، اما به سرعت اين دِر باغ سبز به يک جهنم 
سوزاننده تبديل مي شود، در حالي که من نمي توانم 
آن در جهنم را که اول شکل رؤياگونه اي داشته به روي خود 

ببندم. 
اگر مي خواهيد آبي روي اين آتش بپاشيد- کاري که اغلب ما 
انجام نمي دهيم و با فرافکني و توجيه عمًا بنزين روي اين 
آتش مي پاشيم و به نفع جهنم درونمان کار مي کنيم- مهم 
آن است که شخصاً متوجه اين رفتارهاي پرتکرار و دردآور 
شويد. اين نکته را دست کم نگيريد. خيلي ها ممکن است 
بگويند من عادت هاي ناپسند خود را که شکل اعتيادگونه به 
خود گرفته مي بينم اما در واقع اگر شخص با خود روراست 
باشد و بيشتر خود را واکاوي کند مي بيند که اينطور نيست، 
بلکه هنوز بيماري رواني يا ذهني خود را نپذيرفته است، مثل 
کسي که اعتياد خود به سيگار يا مواد را نپذيرفته و مي گويد 
من سيگاري نيستم بلکه تفنني سيگار مي کشم و هر وقت 
هم بخواهم مي توانم اين س��يگار کش��يدن تفنني را کنار 
بگذارم، يا مثًا کس��ي که به رفت وآمد با خودروي شخصي 
چنان عادت کرده که کوچک ترين مس��افت ها را هم بايد با 
خودرو برود، وقتي به او مي گوييم تو ماشين زده شده اي و 
به ماشين ش��خصي ات اعتياد پيدا کرده اي، انکار مي کند و 
مي گويد نه! من هر وقت بخواهم مي توانم اين عادت را کنار 
بگذارم. فعًا در اين مود يا حالت هستم اما اين رفتارم کامًا 
در حوزه اس��تحفاظي خودم قرار دارد و مي توانم به راحتي 

کنترلش کنم.  

تا بيماري را نپذيريم، درمان نخواهيم شد
پس يک نکت��ه مه��م در درم��ان عادت هاي 
تکرارش��ونده دردآور، پذي��رش اس��ت. بدون 
پذيرش راه ما به کجا خواه��د رفت؟ مثل اين 
مي ماند که کس��ي مي خواهد روي او جراحي 
صورت بگيرد اما بدن خ��ود را در اختيار جراح 
نمي گذارد. کسي که مي خواهد روي او جراحي صورت گيرد 
اول از همه بايد بدن خود را در اختيار جراح بگذارد. نمي شود 
آدم عاقه مند باشد که روي او جراحي صورت بگيرد اما از 
جايش تکان نخورد. اولين قدم براي اينکه به خودت تکاني 
بدهي اين است که اساساً بپذيري که اين تو هستي که بايد 
بر رويت جراحي صورت گيرد. تو حتي اگر همه کساني که 
بايد روي آنها جراحي قلب صورت بگيرد يعني ميليون ها آدم 
را به جراح معرفي کني تا جراح��ي روي آنها صورت بگيرد 
مسئله تو حل نخواهد شد، يعني بروي به جراح بگويي من 
اين همه آدم را فرستادم که تو جراحي کني. پس مسئله من 
حل است؟ او به تو خواهد گفت: ميلياردها آدم را هم که نزد 
من بفرس��تي تا خودت را تيغ جراحي من نسپاري حال تو 
خوب نخواهد ش��د، اما ما اصرار داريم براي اين که قلبمان 
خوب شود تعداد افراد بيشتري که نياز به جراحي قلب دارند 
به جراح معرفي کنيم. ديده ايد که مي گوييم: خب بله ولي 
امروز همه گرفتار اين عادت هستند. به کسي مي گوييم: چرا 
داري دزدي مي کني؟ مي گويد: همه دزدي مي کنند. چرا 
دروغ مي گويي؟ خب اين روزها همه دروغ مي گويند. چرا 
قانون را زير پا مي گذاري؟ همه قانون را زير پا مي گذارند. اين 
يعني ما مي خواهيم همه بيماران را به بيمارستان بفرستيم 
و آخرين نفري باشيم که به بيمارستان مي رود، البته ما حتي 
همه را هم به بيمارستان بفرستيم باز به بيمارستان نخواهيم 

رفت. اگر بيمار بودن خود را نپذيريم. 

اين چند مرحله را در رهايي از عادت ها طي 
کنيد

اگر ش��ما هم از آن دسته آدم هايي هستيد که 
مي خواهيد از عادت هاي غلط رها ش��ويد بايد 
نسبت به مراحل تغيير آگاهي داشته باشيد. در 
اينجا يک نگاه اجمالي به اين مسير انداخته و 
توصي��ه مي کنيم براي کس��ب نتيج��ه بهتر 
مخصوصاً در رابطه با عادت هاي نهادينه شده و سخت با يک 

روانشناس هم صحبت شويد. 
مرحله اول و بس��يار حياتي، درون نگري است. اين مرحله 
بس��يار مهم و نيازمند نگاه تيزبين و آگاهانه شماست. شما 
در اين مرحله قرار است عادت نادرس��ت خود را شناسايي 
کنيد. مثًا من هرگاه بي حوصله مي شوم تلويزيون را روشن 
مي کنم. يا هر گاه نظر من با مدير شرکتمان همخواني ندارد 
و اوضاع در محل کار به خوبي پي��ش نمي رود در خانه داد و 
بيداد راه مي اندازم. در واق��ع در اين مثال نپذيرفتن نظرات 
مدير براي شما عاملي مي ش��ود براي راه اندازي داد و بيداد. 
در اين مرحله سعي کنيد وقت گذاشته و درون نگري درست 
و عميقي از رفتارها و افکار خود داشته باشيد. اين مرحله از 
آنجا مهم است که خود متوجه مي شويد عمق مسئله در چه 
حدي است و وقتي نس��بت به آن آگاهي کسب کنيد تغيير 
برايتان موضوعي جدي مي شود، بنابراين عواملي که باعث 

راه اندازي عادات مي شود را بشناسيد. 
مرحله بعدي آن است که به زنجيره شکل دهي رفتار يا افکار 
عادتي خود توجه کنيم. در واقع مس��ير ش��کل دهي رفتار را 
بررسي مي کنيم. مثًا دانش آموزي که در مدرسه متوجه آنچه 
که معلم مي گويد نمي شود، به خانه مي آيد و شروع به پرخوري 
مي کند و همين عامل باعث اضافه وزن و چاقي او مي شود.  در 
مرحله بعدي وقتي ما نسبت به شکل دهي رفتار آگاه شديم، 
از ارائه پاس��خ جلوگيري مي کنيم. در واقع رفتار عادتي خود 
را ش��ناخته و عمل خود را در مقابل آن عامل محرک ديده و 

بنابراين از پاسخ دادن به آن جلوگيري مي کنيم. 
اما مرحل��ه آخر جايگزين��ي رفتار مناس��ب در برابر عادات 
غلطمان اس��ت که همان پاسخ جايگزين اس��ت. مثًا اگر 
بي حوصلگي شما باعث مي شود که به سمت موبايل برويد 
و يک وبگ��ردي نابجا انجام دهيد، به ج��اي اين عادت غلط 
رفتار مناسب تر و از روي آگاهي بيش��تر را جايگزين کنيد، 
يعني مي توانيد حتي موبايل را انتخاب کنيد، اما اين حس 
و دريافت را داشته باشيد که آگاهانه سراغ موبايل مي رويد، 
يعني پيش از آنکه س��راغ موبايل برويد در پاسخ به يک نياز 
است که سراغ موبايل مي رويد، نه اينکه خود رجوع به موبايل 
به تنهايي يک هدف مي شود. دقت مي کنيد؟ در واقع فرق 
است ميان کس��ي که س��راغ موبايل مي رود چون از پيش 
تصميم گرفته مثًا معني يک اصطاح را دريابد يا بخش��ي 
از پژوهش خود را در يک س��ايت خارجي زبان دنبال کند با 
کسي که اساساً موبايل براي او تبديل به يک هدف شده است 

و برنامه و نقشه از پيش طراحي شده اي ندارد. 
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گم شدن مطالبات زنان در غبار شاخص هاي عدالت جنسيتي

88498440سرويس اجتماعي

 مطالبات�ي نظي�ر بيم�ه زن�ان خان�ه دار يا 
سياست هاي حمايتي از مادران شاغل براي 
كمك به افزاي�ش جمعيت ام�وري ملموس 
براي اكثريت جامعه زنان است كه همچنان 
بر زمين مانده است. در اين بين چه تدبيري 
بهتر از تعيين شاخص هاي عدالت جنسيتي 
مي تواند گروه زنان فعال سياسي را راضي و 

ساير اقشار زنان در جامعه را سرگرم كند؟

تصويب شاخص هاي عدالت جنسيتي خروجي تنها جلسه ستاد 
ملي زن و خانواده در دولت هاي يازدهم و دوازدهم بود كه اسفند 
ماه سال گذشته بعد از چند س��ال تأخير برگزار شد. ششمين و 
آخرين جلسه ستاد ملي زن و خانواده در ارديبهشت ماه سال 92 
برگزار شده بود و دستور كارش حذف تمام موازي كاري هايي بود 
كه در حوزه هاي مختلف در زمينه فعاليت هاي امور بانوان وجود 
داشت و بنا بود اين ستاد تمام فعاليت هاي مختص زنان را از روي 

كاغذ به ميدان عمل بياورد. 
 در آخرين جلسه ستاد ملي زن و خانواده بنا بود كميته تخصصي 
توانمندس��ازي، كارآفريني و اش��تغالزايي زن��ان و خانواده ذيل 
شوراي عالي اشتغال تصويب شود. همچنين تصويب كليات طرح 
بيمه زنان خانه دار و تش��كيل جلسه كارگروه تخصصي به منظور 
بررس��ي نحوه اجرايي ش��دن طرح بيمه زنان خانه دار و افزايش 
مدت مرخصي زايمان براي مادران از شش ماه به 9 ماه و در نظر 
گرفتن دو هفته مرخصي ب��راي همسرانش��ان و تصويب برنامه 
اجرايي طرح ملي آموزش زوج هاي جوان از ديگر نتايج اين جلسه 
بود، اما خروجي جلسه اين ستاد در دولت دوازهم تنها به تعيين 

شاخص هاي عدالت جنسيتي محدود شد. 
  تعبي�ر عدال�ت جنس�يتي از منظ�ر جهان بيني ه�اي 

متفاوت
اصطاحات تس��اوي، عدالت و براب��ري بر حس��ب رويكردهاي 
مختلف علمي از قبيل سياست، اخاق، اقتصاد و... معاني مختلفي 
پيدا مي كنند. هر نوع برداشت از واژگان تساوي، عدالت و برابري 
جنسي، به ديدگاه »انسان شناسي« موجود، بستگي دارد. تفسير 
انسان از واژگان مذكور، منوط به نوع جهان بيني است كه اختيار 
مي شود. »جنس��يت«، مهم ترين ديدگاهي اس��ت كه در تفسير 

واژگان تساوي و عدالت تأثيرگذار است. 
در نگاه به جنس��يت دو ديدگاه متفاوت وجود دارد؛  يك ديدگاه 
كه مي گويد جنسيت هيچ نقش��ي در اصل انسانيت ندارد، يعني 
موجب نقص و كمال يا ش��دت و ضعف در انسان بودن نمي شود؛ 
با وجود اين، جنسيت در حقوق و وضع قوانين تأثيرگذار است و 
موجب تفاوت حقوقي مي ش��ود و در ديدگاه ديگر جنسي�ت ن�ه 
تنها در اص�ل انس�انيت، بلكه در مسائل حق�وقي ني�ز تأثيرگذار 

نيس��ت. ديدگاه اسامي به جنس��يت با ديدگاه نخست مطابقت 
دارد اما ديدگاه هاي فمينس��يتي موافق برابري زن و مرد در همه 
امور و حقوق هستند. با اين مقدمه شايد اصلي ترين سؤال در برابر 
تصويب شاخص هاي عدالت جنسيتي چيستي اين مفهوم باشد. 
عدالت جنسيتي از آن دست مفاهيمي است كه پيش از پرداختن 
ب��ه آن نياز تعريف��ي جامع و بر اس��اس ارزش ه��ا و پاردايم هاي 
اجتماعي هر جامعه اي اس��ت همچنانكه جوام��ع غربي عدالت 
جنسيتي را در برابري ميان زن و مرد در تمامي امور مي دانند، اما 
نگاه اسام به مسائل جنسيتي ميان مرد و زن از جنس نگاه برابري 
نيست و از جنس نگاه عدالت محور است. واژه »عدالت«  در لغت به 
معناي قرار گرفتن هر چيز در جاي خود معنا شده و شايد بهترين 
مفهوم براي نگاه به امور زن��ان و مردان نگاهي از همين دس��ت 
باش��د كه با عنايت به فطرت و ويژگي هاي ذاتي و در نظر گرفتن 
تفاوت هاي ميان زن و مرد عدالت را در سياستگذاري نسبت به آنها 
كه در احكام ديني متجلي مي ش��ود رعايت كرده است. اما اينكه 
منظور از عدالت جنسيتي منظور شده در ماده 101 برنامه ششم 
توسعه چيست و آيا اين مفهوم پوششي بر مفهوم معمول برابري 
جنسيتي مورد پذيرش در جوامع غربي اس��ت يا خير موضوعي 
است كه پاسخ به آن مي تواند ابعاد اين ماجرا را بهتر روشن كند. 

  برابري فرصت ها و حق انتخاب
سوسن باستاني، معاون بررسي هاي راهبردي معاونت امور زنان و 
خانواده، در پاسخ به اين سؤال كه هدف از تصويب عدالت جنسيتي 
در برنامه ششم توسعه چيست مي گويد: ماده 101 قانون برنامه 
ششم توسعه تمامي دستگاه هاي اجرايي را موظف به تحقق اهداف 
مندرج اسناد باادستي مي كند. در اصول دهم، بيستم و بيست و 
يكم قانون اساسي جمهوري اس��امي، سند چشم انداز 20 ساله، 
سياست هاي كلي برنامه ششم و سياست كلي برنامه خانواده به 
منظور مشخص نمودن شاخص هاي اصلي عدالت جنسيتي مبني 
بر تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي 
و قانوني زنان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده زنان 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. از طرفي هدف هم در واقع اعمال 
رويكرد عدالت جنسيتي بر مبناي اصول اسامي در سياست ها، 
برنامه ها و طرح هاي دس��تگاه ها و بررس��ي تصميم ها بر اس��اس 

شاخص هاي اباغيه ستاد زن و خانواده است. 
در اين راستا معاونت كه محل اس��تقرار دبيرخانه ستاد ملي زن 
و خانواده اس��ت، متولي برگزاركننده جلسات و ارزيابي و تطبيق 
سياست ها، برنامه ها و طرح هاي دستگاه ها و رصد آنهاست. براي 
عملياتي كردن اين مأموريت ما در ابتدا سلسله نشست هايي را با 
نمايندگان دستگاه ها برگزار كرديم عاوه بر اينكه اسناد باادستي 
در هشت محور آموزش، خانواده، بهداشت، مشاركت اجتماعي و 
سياسي بررسي شده بود، دس��تگاه هاي متولي هر كدام از موارد 

ذكر شده دعوت شدند. 
در همين حين اس��ناد باادستي نيز بررسي ش��د و يك سلسله 
ش��اخص هاي اصلي در مرحله اول در س��طح ملي ب��ا همكاري 
دستگاه ها تهيه شدند. در مرحله بعدي نيز ما تمامي اين دستگاه ها 
را در سه مرحله جمع آوري كرديم كه هر دستگاهي بايد در جريان 

شاخص هاي پيشنهادي دستگاه ديگر نيز وجود داشت. 
معاون بررس��ي هاي راهبردي معاونت امور زنان و خانواده معتقد 
است تصويب شدن طرح عدالت جنس��يتي بدان معنا نيست كه 
هيچ يك از اصول اين طرح تا به حال در كش��ور اجرا نشده است. 
با توجه به اينكه حدود 20 سال از عمر آن مي گذرد اما متأسفانه 
تاكنون براي شاخص سازي آن و اعام شاخص ها اقدامي صورت 
گرفته بود، لذا معاونت ام��ور زنان و خان��واده در اولين گام خود 
درباره اين مصوبه اقدام به بسط مفهومي اين موضوع كرده است 
كه براساس ماده ها و لوايح اين مصوبه، اين شاخص ها با تأكيد در 
»برابري فرصت ها و حق انتخاب« مبتني بر موازين اسامي صورت 
گرفت كه در واقع همين موضوع مهم ترين مس��ئله اين مصوبه و 

معاونت است. 
باس��تاني تأكيد مي كن��د: در اين رابطه هر دس��تگاهي بس��ته 
ب��ه مأموريت ها و وظاي��ف خود متول��ي تعيين و پيش��نهاد اين 
شاخص هاس��ت تا در س��تاد مطرح ش��ود. هر دس��تگاهي بنا به 
مأموريت هاي خود وظايفي را برعهده دارد كه ترجيح ما اين است 
كه دس��تگاه ها با توجه به مأموريت هاي خود، ش��اخص هايي كه 
منجر به بحث عدالت جنسيتي مي شود را اجرا كنند لذا به همين 
دليل اميد ما اين است كه تا پايان برنامه ششم بتوانيم با توجه به 
توان و برنامه هاي هر دستگاهي يك تغييري در وضعيت زنان يا 

مردان )بسته به شاخص ها( ايجاد كنيم. 
به گفته وي در جلسه تصويب شاخص هاي عدالت جنسيتي كه 
با حضور نمايندگان دس��تگاه هاي مختلف دولت��ي و معاون قوه 
قضائيه برگزار شد حدود 29 ش��اخص تصويب شد كه قرار است 

اين شاخص ها به دستگاه ها براي اجرا اباغ شود. 
  سرگرمي تازه اي به نام عدالت جنسيتي

حاا به جامعه بازگرديم؛ جامعه اي متش��كل از زنان و مردان كه 
تركيب جمعيتي برابري دارند و هريك در جايگاه خود مش��غول 
ايفاي نقش هايي هس��تند كه پذيرفته اند. ش��اخص هاي عدالت 
جنسيتي عنوان برجسته اي اس��ت كه مي تواند جلب توجه كند 
به خصوص اگر اين مس��ئله با پوش��ش رسانه اي س��اعت ها كار 
كارشناسي و برگزاري جلس��ات متعدد همراه باشد و حتي پاي 
عالي ترين مقام اجرايي كش��ور يعني رئيس جمهور را هم به اين 

ماجرا باز كند.
 اي��ن يك��ي از تكنيك ه��اي رس��انه اي مهمي اس��ت ك��ه براي 
برجسته سازي اهداف مورد تأكيد سياس��تگذاران و از آن مهم تر 
ارجاع توج��ه و تمركز جامع��ه مخاطبان از مطالب��ات و وعده ها 
به اموري اس��ت كه به رغم داش��تن ظرفيت رس��انه اي باا براي 

برجسته سازي در عمل فاقد ارزش دروني هستند. 
ماجراي تعيين شاخص هاي عدالت جنس��يتي در حالي صورت 
مي گيرد كه دولت های يازدهم و دوازدهم به رغم سرمايه گذاري 
عظيم روي زنان براي پركردن سبد رأي و به دست آوردن كرسي 
رياس��ت جمهوري بس��ياري از وعده هاي خود در اي��ن حوزه را 
عملي نكردن��د؛  وعده هايي همچون به كارگيري زنان در س��طح 
وزير! اين در حالي اس��ت ك��ه زنان حامي دولت ب��ا تصور حضور 
س��ه وزير زن در كابينه پاي صندوق هاي رأي آمدند. گذشته از 
فعاان سياسي زن زنان در س��طوح اجتماعي متوسط و پايين تر 
هم مطالباتشان برآورده نشده اس��ت. مطالباتي نظير بيمه زنان 
خانه دار يا سياس��ت هاي حمايتي از مادران شاغل براي كمك به 
افزايش جمعيت اموري ملموس براي اكثريت جامعه زنان است 
كه همچنان بر زمين مانده است. در اين بين چه تدبيري بهتر از 
تعيين شاخص هاي عدالت جنس��يتي مي تواند گروه زنان فعال 

سياسي را راضي و ساير اقشار زنان در جامعه را سرگرم كند؟

فاصله زنان پرده نقره اي از واقعيت
 جامعه ايراني از نگاه اعتقادی 

از لباس و پوشش فاصله گرفته است
بازنمايي زنان در س��ينماي ايران يكي از موضوعاتي است كه روز به روز 
چالش برانگيزتر مي شود. فارغ از پوشش و آرايش هاي غليظ و نامتعارف 
بازيگران زني كه روي پرده نقره اي ق��رار مي گيرند و خواه ناخواه الگويي 
از رفتار و پوش��ش به مخاطب خود ارائه مي كنند نقش هاي اين زنان نيز 
كمتر با واقعيت آنان در جامعه همخواني دارد به همين خاطر هم اس��ت 
كه مخاطب نمي تواند با اين زنان همذات پنداري كند و خودش را جاي 
آنها بگذارد. سينماي ايران مدت هاست يا براي گيشه كار مي كند يا براي 
جشنواره هاي بين المللي فيلم مي س��ازد كه اولي كمدي هاي سخيف و 
دومي فيلم هاي س��ينمايي ژانر نكبت را به تصوير مي كشد. در فيلم هاي 
كمدي اغلب با زناني نامتعادل و بعضاً س��بك مغز با رفتارهاي س��خيف 
مواجهيم كه دس��ت به هر كاري مي زنند تا مخاط��ب را بخندانند و در 
ژانر نكبت با زناني كه در اوج فاكت گرفتار شده اند و نهايت اين فاكت 
هم هيچ نقطه اميد و روش��ني را به تصوير نمي كشد. اين در حالي است 
كه سينما ظرفيت مناسبي براي اميدبخش��ي به جامعه و ارتقاي سطح 

فرهنگ مردم دارد. 
نتايج »بررسي تغييرات در بازنمايي مفاهيم زن، دينداري، پوشش و رفاه 
در س��ينماي يك دهه اخير)1۳9۵- 1۳۸۵(« با نتايج قابل تأملي همراه 
است. بر اس��اس جامعه آماري اين پژوهش در س��ينماي يك دهه اخير، 
تقريباً فيلمي را نمي توان سراغ گرفت كه شرايط مطلوب اوضاع اجتماعي 
و اقتصادي كشور را تصوير كرده باشد و فيلم ها عمدتاً نسبت به وضعيت 
جامعه ابراز نگراني كرده و هشدار داده اند. بر اساس يافته هاي اين پژوهش 
به نظر مي رسد به صورت كلي در اين بازه زماني زنان نقش هاي كارآمدتر، 
منشأ اثر و مستقل بيشتري )در اجتماع و مشاغل( را برعهده گرفته اند و روند 
قدرت گرفتن زنان در نقش هاي اجتماعي و شغلي در جامعه - بر اساس 
بازنمايي شان در فيلم ها- محسوس است. در اين شرايط، با خروج زنان از 
خانه و پذيرش نقش هاي اجتماعي و شغلي، نظام خانواده و خانواده دچار 
تزلزل شده و مردان هنوز نتوانسته اند در به تعادل رساندن نظام خانواده، 

پس از خروج زنان از خانه، به همسرانشان ياري رسانند. 
مانا دشتگلي هاشمي پژوهشگر اين پروژه مي گويد: فيلمسازان معتقدند 
جامعه ايراني با تأكيد بر زنان لباس را به عنوان پوشش در نظر مي گيرد و 
نه حجاب و بر اس��اس اين رويكرد، جامعه ايراني از نگاه اعتقادی از لباس 
و پوشش فاصله گرفته است. روند فيلم هاي يك دهه اخير نشان مي دهد 
در بحث بازنمايي دين و دينداري، جامعه ايراني به سمت دين شخصي و 
فردي در حال حركت است و نمايش مستقيم نمادهاي مذهبي و ديني و 
اعمال مذهبي، كم كم جاي خود را به بازنمايي ارزش هاي اخاقي و انساني 
داده است. ش��يوه بازنمايي زنان در سينما و همچنين معيارهاي انتخاب 
بازيگر مدت هاست از سوي خود اهالي سينما هم مورد انتقاد قرار گرفته 
است، چيزي شبيه اس��تفاده از بازيگران زن خارجي براي نمايش تصوير 
بي حجاب آنها يا انتخاب بازيگران مرد براي ايفاي نقش زن كه نمونه هايش 
را بارها در فيلم هاي كم��دي ديده ايم و بازي ارژن��گ اميرفضلي در فيلم 
ازانيا يكي از جديدترين نمونه هاي اين ترفند اس��ت؛ س��ريالي كه گويا 
قرار نيست تمام شود. اين در حالي است كه سينماي يك كشور نيازمند 
بازنمايي حقايق در كن��ار ارائه راهكار و پ��رورش و روحيه اميد و حركت 
است؛ چيزي كه نه در كمدي هاي مبتذل ديده مي شود و نه در فيلم هاي  

جشنواره پسند ژانر نكبت!

زن، آن گونه كه بايد باشد
اگر بدانيم كه زنان در تعيين شخصيت و سرنوشت جامعه نقش اساسي 
دارند و هرگونه اخاق و منش و شخصيتي پيدا كنند، تأثير مستقيم 
و ماندگار بر فرزندان و همسرانش��ان مي گذارند، زن و مرد دس��ت به 
دست هم مي دهيم تا براي رسيدِن جامعه به افق هاي متعالي، نسبت 
به جايگاه زنان نهايت هوشياري را به صحنه آوريم. كتاب زن، آن گونه 
كه بايد باشد، قدمي در راس��تاي فهم جايگاه زن و خانواده است. اين 
كتاب مجموعه چند س��خنراني از اصغر طاهرزاده اس��ت كه در آنها 
از زواياي مختلف موضوع زن و خانواده مورد بررس��ي قرار گرفته، به 
اضافه مجموعه سؤال و جواب هايي كه در مورد ازدواج از ايشان شده 
است.  نقطه ضعفي كه در بعضي از خواهران و برادران متدين به چشم 
مي خورد، نشناختن جايگاه لذات حال با محرم خود است، به طوري 
كه با روحيه اي مقدس مآبانه نسبت به آن بي توجه هستند. در اين كتاب 
سعي شده است آفات چنين روحيه اي بررسي و تحليل شود و اينكه 
اگر موضوع درست ديده شود نه تنها هيچ تنافي با سلوك ديني ندارد، 
بلكه موجب نشاط در انجام واجبات نيز مي شود. از نكاتي كه متأسفانه 
دشمنان دانا و دوستان نادان به آن دامن مي زنند موضوع عدم مشورت 
با زنان است و رواياتي را نيز به عنوان نمونه مطرح مي كنند. نويسنده 
در بحث »مشورت با زنان« با دعوت ما به آيات قرآن و تدبّر در آنها، ابتدا 
به خوبي روشن مي كند، محال است از نظر ارزش و رسيدن به كمال، 
ذره اي بين زن و مرد تفاوت باشد و سپس به جايگاه روايات پرداخته  
است تا معلوم شود اگر خاس��تگاه روايات درست روشن گردد نه تنها 
كوچك ترين تحقي��ري در آنها براي زنان نخواه��د بود، بلكه برعكس 
آن روايات حساسيت جايگاه زنان را براي داشتن بستري مناسب در 
امر تربيِت فرزند مد نظر دارند. زيبايي »خدمت« به جاي »قدرت« از 
نكات دقيقي اس��ت كه كتاب در بحث »زن؛ قدرت يا خدمت؟« بدان 
پرداخته تا حجاِب »ارادة معطوف به قدرت« كه شاخصه   فرهنگ غربي 
است، جايگاه حساس زن را ناديده نگيرد و ما از بصيرت بزرگي كه بايد 
نسبت به زنان در نظام هستي داشته باشيم محجوب گرديم؛ بصيرتي 
كه رسول خدا)ص( در سخن خود ما را بدان آگاه كردند كه »ُحِبَب إِلَي 
ِمَن الُدنْيا ثََاٌث، الِنَساُء َو الِطيُب َو ُجِعلَْت ُقَرُة َعيِني فِي الَصَاِة«؛ محبت 
سه چيز از دنيا به قلب من افتاده است، زنان، عطر و قرار داده شده است 

نور چشم من در نماز. 
در بحث »عوامل بحران خانواده و راه برون رفت از آن« س��عي شده با 
دقت در مشكاتي كه فرهنگ مدرنيته براي خانواده ايجاد كرده، ابتدا 
موضوع موشكافي شود سپس با نقد پيش��نهادهايي كه بدون در نظر 
گرفتن آفات فرهنگ مدرنيته، مي خواهند نظام خانواده از دست رفته را 
به آن برگردانند، احياي خانواده را با عبور از مدرنيته مد نظر قرار دهد. 
با اينكه موضوعات بحث شده بيشتر مربوط به زنان است ولي گويا به 
همان اندازه كه زنان بايد در شرايط جديد تعريف درستي از خود داشته 
باشند تا تعريف فرهنگ مدرنيته از زن بر روح و روان آنها غالب نشود، 
مردان نيز بايد متوجه باشند در شرايط جديد ضروري است موقعيت 
زنان را درست ارزيابي كنند وگرنه يا هنوز چشم در گذشته اي دارند 
كه قابل برگشت نيست يا چيزي را درباره  زنان مي پذيرند كه فرهنگ 

ظلماني مدرنيته بر آنها تحميل كرده است.

مريم زاهدي 

اسناد باادستي در حوزه زنان و خانواده كم نداريم؛ اسناد محكم و متقني همچون منشور حقوق 
و مسئوليت هاي زن در جمهوري اسامي ايران يا سياست هاي كلي خانواده اباغي مقام معظم 
رهبري كه اگر اجرايي شوند تقريباً همه مسائل حوزه زنان و خانواده را پوشش مي دهند. با وجود 

اين اما مديران حوزه زنان كشور چه در مجلس و چه در دولت ترجيح مي دهند به جاي تمركز بر 
اجرايي كردن اين اسناد خودشان دوباره از نو شروع كنند و طرح ها و لوايح تازه اي را به تصويب 
برسانند. ايحه حمايت از زنان در برابر خشونت يا مباحث مرتبط با عدالت جنسيتي و ساعت ها 

كار كارشناسي براي تعيين مصاديق عدالت جنسيتي موضوعاتي از اين قبيل هستند. حاا 
آنطور كه معصومه ابتكار معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده خبر داده است، محورها 
و شاخص هاي اصلي عدالت جنسيتي در جلسه اي با معاون فرهنگي قوه  قضائيه تصويب شد.

زهرا چیذری
  گزارش  

آغاز برقراري عدالت جنسيتي  در عسلويه!
اقدام نمايشی آقای وزير در آغاز كار

محمد ش��ريعتمداري وزير 
س��ابق وزارت صمت و وزير 
ت��ازه تع��اون، كار و رف��اه 
اجتماعي   در يكي از نخس��تين حكم هايي كه نوش��ت و 
امضا كرد به سراغ بحث شيرين عدالت جنسيتي رفت تا از 
اين قافله عقب نماند و پوشش رسانه اي خاص اين ماجرا 
هم تأييد ديگري بر بهره گي��ري از نظريه هاي بازنمايي و 
برجسته سازي از سوي آقاي وزير است. در اين خبر آمده 
است: »آگهي استخدام شركت »توسعه پليمر پادجم« در 
عسلويه با دستور محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي براي رعايت عدالت جنسيتي اصاح شد.« 
آگه��ي قبلي دعوت به همكاري ش��ركت توس��عه پليمر 
پادجم در عسلويه، فقط براي داوطلبان مرد تعريف شده 
بود كه با توجه به سياس��ت هاي اباغي وزير تعاون، كار 
و رف��اه اجتماعي در عدالت جنس��يتي، در آگهي جديد، 
ثبت نام ب��راي همه داوطلب��ان مرد و زن واجد ش��رايط 
علمي و تخصصي و اولويت جذب داوطلبان بومي اعمال 

شده است. 
شركت پتروشيمي جم كه از ش��ركت هاي زيرمجموعه 

شستاس��ت، در آگهي پيش��ين دعوت به همكاري براي 
جذب نيرو در 19 رشته تحصيلي كرده بود كه 10 رشته 

تحصيلي فقط مختص جنسيت مرد اعام شده بود. 
در آگهي جديد اين مس��ئله لحاظ و عدالت جنسيتي در 
همه 19 رشته تحصيلي براي مرد و زن برقرار شده است. 
شركت توس��عه پليمر پادجم )س��هامي خاص( به عنوان 
مجري طرح توليد محصوات پتروشيمي، توسط شركت 
پتروشيمي جم در سال 1۳94 تأسيس شد. اين شركت 
در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در بندر عس��لويه 

استقرار دارد. 
شايد در نگاه اول انتخاب عنوان پرطمطراق اصاح آگهي 
استخدام براي اجراي عدالت جنسيتي جذاب جلوه كند 
اما وقتي متوجه مي شويم اين شركت در بندر عسلويه قرار 
دارد بهتر به نمايشي بودن چنين رفتارهايي پي مي بريم. 
نكته حائز اهميت اينجاس��ت ك��ه اگر بنا باش��د وزارت 
تع��اون،  كار و رفاه اجتماعي در زمين��ه عدالت اجتماعي 
گامي بردارد آيا اين كار نمي تواند با نظارت بهتر بر بخش 
خصوصي و ش��ركت ها و كارگاه هاي خصوصي كه بدون 
بيمه و با پرداخت حداقل حقوق به دختران و زنان فعاليت 

می كنند، كارش را آغاز مي كرد؟
هرچند اس��تخدام زنان بومي منطقه بندر عس��لويه در 
ش��ركت پتروش��يمي مي تواند اقدام مثبتي تلقي شود و 
با عدالت جنسيتي جور اس��ت اما  كدام خانم شرايط كار 
در منطقه اي صنعتي همچون بندر عس��لويه را دارد؟ آيا 
يك خانم متأهل مي تواند براي م��دت طواني از خانه و 
خانواده جدا و براي انجام تعهدات خود در عسلويه حاضر 
شود؟ بديهي است كه ش��رايط خاص كار در مكان هايي 
همچون بندر عسلويه چندان مناسب خانم ها نيست و بر 
مبناي معناي عدالت در قرار گرفت��ن هر چيز در جايگاه 
خود، كار كردن در پتروشيمي بندر عسلويه براي خانم ها 
چندان مناسب به نظر نمي رسد. در برابر اين اما با عنايت 
به گستره كاري وزارت تعاون،  كار و رفاه اجتماعي آقاي 
وزير مي تواند در ساير استخدام ها به ويژه در مشاغلي كه 
تناسب بيش��تري با ويژگي هاي جسمي و روحي خانم ها 
دارد عدالت جنسيتي را اعمال كند و از همه مهم تر نظارت 
بيشتري بر بخش خصوصي صورت بگيرد؛  بخشي كه در 
آن خيلي وقت ها زنان و دخت��ران را به عنوان نيروي كار 

ارزان قيمت به كار می گيرند.

کبری فرشچی
     نگاه



مي گويند اتفاقًا چون او يك فرد مذهبي 
بود، به تسريع سقوط خود كمك كرد... 

من بخشي از صحبت هاي ش��اه را كه در سال50 در 
تخت جمشيد بيان كرد برايتان نقل مي كنم تا ببينيد 
شاه چگونه رسماً ضديت خود را با اسام نشان مي داد: 
»من اعام مي دارم كه ما خاندان پهلوي هيچ عشق 
ديگري جز ايران نداريم و هيچ شوري جز بزرگي ايران 
نداريم و هيچ وظيفه اي جز خدمت به كش��ور و ملت 
نمي شناسيم.« شاه در اين بيانات خود هيچ اشاره اي 
به اسام و تعهد براي پيش��برد قوانين آن نمي كند. 
پس از اين س��خنراني هم تاريخ رس��مي كش��ور از 
هجري به شاهنشاهي تبديل مي شود. بعد هم برنامه 
جشن هنر شيراز و امثالهم آن وضعيت فاجعه بار را در 
كشور ايجاد  كرد. مردم وقتي اين عملكرد حاكميت 
را ديدند مصمم شدند وضعيت را تغيير دهند. عاوه 
بر اين در دوره محمدرضا ش��اه، ساواك، ژندارمري، 
ارتش و... هر چه توانستند كشتند و كوتاهي نكردند. 
به دلي��ل ش��كنجه ها، تبعيدها و زندان ه��اي دوره 
شاه، اين رژيم در س��طح جهاني به عنوان يك رژيم 
س��فاك معروف بود. حتي ش��اه هيچ احترامي براي 
مذهبيون قائل نبود و در مورد دس��تگيري هاي 15 
خ��رداد مي گويد: انقاب��ي كه خمين��ي عليه دولت 
من و عليه رفرم ارضي راه انداخت، در قم خواس��تند 
انقاب كنند و عليه شاهنش��اه و عليه خميني دسته 
راه انداختند. مسلمان هاي ماركسيست معلوم نيست 
از چه منبعي پول گرفته اند. بعد مي گويد زدم آنها را 
داغون كردم و پدرشان را درآوردم و يك سري فحش 

ركيك مي دهد. 
اوج تبعيدها و شكنجه ها و زندان توسط 
رژي�م پهلوي، مرب�وط به چه س�ال هايي 

مي شود؟
اوج اين مس��ائل از س��ال 50 به بعد بود ولي تيمور 
بختيار هم بعد از 28 مرداد 32 دس��ت به كارهاي 
وحشيانه اي زد. اساساً ساواك در تمام دنيا به عنوان 
يك س��ازمان مخوف معروف بود. مس��ئله مذهبي 
بودن شاه هم حرف عجيبي اس��ت و با هيچ يك از 
رفتارهاي شاه جور درنمي آيد. حداقل فساد اخاقي 
و سياسي شاه از روي اسناد باقيمانده كامًا مشهود 
اس��ت. آزادي و بي بندوباري گس��ترده در س��طح 
كشور، از كاباره ها و س��ينماها تا فاحشه خانه ها كه 
قابل انكار نيس��تند. چطور رئيس مملكتي مذهبي 
است و چنين اوضاعي در كش��ور وجود دارد؟ ابداً 
جور درنمي آيد. اگ��ر مصاديقش را خواس��تيد به 
يادداش��ت هاي علم مراجعه كني��د. نكته عجيب 

اينكه تقريباً در اغلب صفحات كتاب دو، س��ه هزار 
صفحه اي علم از فحشا و عياش��ي هاي شاه و فرح و 
درباري ها ياد شده است. مثًا يك بار فرح براي يك 
هفته مي رود مسكو و شاه به علم مي گويد: براي يك 
هفته سرخر نداريم. برويم جايي كه راحت باشيم و 
به كيش مي روند و يكي دو روز را با چند زن ايراني 
مي گذرانند. بعد ش��اه از علم مي پرسد كه دوستان 
خارجي ما نيامدند؟ علم ج��واب مي دهد كه دارند 
با هواپيماي اختصاصي از فرانس��ه مي آيند. ش��اه 
مي پرسد: خلبان ها نمي گويند اين زن ها چه كساني 
هستند كه با هواپيماي اختصاصي آنها را مي آوريم؟ 
عل��م مي گويد: مي دانن��د، ولي به روي خودش��ان 
نمي آورند! البته اين مسائل فقط مربوط به شاه نبود 
حتي يك بار محمدرضا به فرح اعتراض مي كند كه 
تو چرا با مردهاي متعددي رابطه داري و فرح جواب 

مي دهد كه آدم اختيار خودش را هم ندارد؟ 
از م�وارد فس�اد اي�ن خان�دان ب�ه چ�ه 

نمونه هايي مي توان اشاره كرد؟
اسناد و مدارك بسيار زيادي در مورد مفاسد رژيم 
پهلوي موجود است. فساد مالي، فساد اخاقي، فساد 
اعتقادي، فساد سياسي. براي هر يك از اينها اسناد 
و مدارك زيادي وجود دارد و تصور من اين است كه 
اثبات فساد همه جانبه خاندان پهلوي خيلي ساده 
است و خود شاه هم حتي اين مسئله را اعام كرد. 
ولي اگر مصاديق مدنظر شما هستند، در بحث فساد 
مالي، اين خاندان در طول دوران سلطنت شان ثروت 
هنگفتي را از كشور خارج كردند. رضاخان معروف 
به رضاخ��ان ميرپن��ج در ابت��داي كودتايش هيچ 
مال و اموالي نداش��ت اما روزي كه از كشور بيرون 
رفت، با معياره��اي آن روز ميليون ها تومان پول و 
عتيقه داش��ت و صدها هزار هكت��ار زمين از مردم 
چپاول كرده بود كه اسناد و مداركش هست. شرح 
مبسوط كشتار ها و ظلم هاي او هم كه در تاريخ ثبت 
شده است. در مورد پس��رش هم همين طور است. 
رقم هاي بس��يار باايي از ثروت شاه، از 15 ميليارد 
تا 30 ميليارد دار ت��ا عتيقه جات عجيب و غريب و 
كاخ هاي متعدد در خارج از كش��ور و اموال ديگري 
كه از كشور خارج كردند يا در دوره اي كه در ايران 
بودند كاخ هايي  س��اختند و خرج هايي كه كردند و 

سرمايه هايي را كه به باد دادند، فراوانند. 
با توجه به وابس�تگي هاي رژي�م پهلوي 
به قدرت ه�اي بيگان�ه، زمينه هاي وقوع 

انقاب را از اين جنبه تحليل كنيد. 
محمدرضا پهلوي را كه از روز اول خارجي ها آوردند 

و س��ر كار گذاش��تند. يعني اين طور نبود كه مثًا 
مجلس و ملت ايران رأي داده و گفته باش��ند كه او 
شاه بشود يا مثًا بگوييم ش��وراي سلطنتي در كار 
بوده و چنين مجلسي او را منصوب كرده است. در 
دوراني كه متفقين مملكت را اش��غال كرده بودند 
نظر شان اين بود كه در ايران جمهوري اعام كنند 
و س��لطنت را بردارند، علي الظاهر نماينده انگليس 
مي گويد كه رژيم سلطنتي براي حفظ منافع ما در 
ايران مناسب تر است. لذا بافاصله پس از استعفاي 
پدر، محمدرضا را مي آورند و او در مجلس سوگند 
ياد مي كند. پس از آن هم وقتي در سال 32 كودتا 
شد امريكايي ها شاه را دوباره به مملكت برگرداندند. 
براي همين هم بعد از كودتاي 28 مرداد وقتي كه 
ش��اه به ايران برمي گردد، اولين كاري كه مي كند 
فرستادن تلگرام تشكر براي آيزنهاور است. در نتيجه 
محمدرضا خود را همواره مديون امريكا مي دانست و 
تا آخر هم نوكر امريكا بود. در كتاب »يادداشت هاي 
علم« آمده كه شاه به صراحت مي گويد به هر چه كه 
امريكا و انگليس مي گويند عمل كنيد. در موردي 
علم به ش��اه مي گويد كه قربان! از طرف نيكس��ون 
يادداشتي آمده و مواردي را دستور داده اند كه انجام 
بشود. شاه مي گويد درباره اين مسائل قبًا صحبت 
كرده بوديم و قرار بود به شكلي كه توافق كرده ايم 
عمل شود. اين نامه ديگر چيس��ت؟ علم در پاسخ 
مي گويد: قربان! ش��ما كه مي دانيد شيشه عمر ما 
به دست آنهاست. ديگر چرا چانه مي زنيد؟ شاه هم 

مي گويد پس هر چه مي گويند، بشود. 
با اي�ن تفاصيل در س�قوط رژي�م پهلوي 

عامل خارجي وجود ندارد؟
قطعاً نه. اتفاق��اً يكي از موارد نادر در دنياس��ت كه 
ش��رق و غرب براي حفظ س��لطنت پهلوي متحد 
بودند. در دوره پيش از انقاب، جهان دو قطبي بود 
و معمواً بين دو قدرت شرق و غرب بر سر حمايت 
از حكومت ها رقابت وجود داشت اما در مورد ايران، 

شرق و غرب متحد بودند. 
ام�ا س�لطنت طلب ها معتقدن�د چ�ون 
محمدرضا مثل پدرش در برابر قدرت هاي 
بزرگ قد علم كرده و نخواسته بود به آنها 
باج دهد، امري�كا و انگلي�س زمينه هاي 

سقوط حكومت وي را فراهم كردند. 
بدون دليل و سند حرف زدن كه كاري ندارد. استدال 
بايد منطقي باش��د. به چه دليلي امريكا يا انگليس يا 
هر دولت ديگري بايد خواس��تار س��قوط س��لطنت 
پهلوي مي بودند؟ آيا منافعشان به خطر افتاده بود؟ 

يكي از موارد نادر در دنياست كه شرق 
و غ�رب ب�راي حفظ س�لطنت پهلوي 
متحد بودن�د. در دوره پيش از انقاب، 
جه�ان دو قطبي بود و معم�واً بين دو 
قدرت شرق و غرب بر س�ر حمايت از 
حكومت ها رقابت وجود داش�ت اما در 
مورد ايران، شرق و غرب متحد بودند
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آيا ايران مناف��ع امريكا و انگلي��س را در جاهاي 
ديگر تهديد مي كرد؟ آيا رژيم ش��اه در برابر آنها 
ايستاده بود؟ حتي يك مورد هم نداريم كه رژيم 
ش��اه در برابر قدرت هاي ديگر ايس��تاده باش��د، 
بلكه حت��ي موقعي ك��ه درآمد نف��ت ايران يك 
مقدار ب��اا مي رود، بافاصله ب��راي جلوگيري از 
ورشكس��تگي دولت هاي اروپايي در كشورهاي 
ديگر به آنه��ا وام مي دهد. اس��ناد زيادي وجود 
دارد كه نش��ان مي ده��د امريكايي ه��ا در ايران 
هر كاري كه مي خواس��تند، مي كردن��د. به چه 
دليل نمايندگان ايران كاپيتواسيون را تصويب 
كردند؟ به اين دليل كه بر اساس آن هيچ كس در 
ايران حق نداشته باشد به يك امريكايي اعتراض 
كند. از آن گذش��ته آيا امريكا و انگليس انقاب 
اسامي را مي خواستند؟ عاوه بر اين چطور شد 
كه يك مل��ت همه با هم قيام كردن��د؟ در تاريخ 
انقاب ه��اي دنيا اي��ن موضوع كه بي��ش از 80 
درصد از مردم به مي��دان بيايند و همگي يكصدا 
بگويند مرگ بر رژيم حاكم، بي نظير است. چنين 
چيزي در هيچ انقابي ديده نشده است. به جرئت 
مي توانم بگويم80 درص��د آدم هايي كه توانايي 
اين را داش��تند كه به خياب��ان بيايند- فرتوت ها 
و مريض ها و بچه ها را كن��ار مي گذاريم - آمدند 
و همگي گفتند مرگ بر ش��اه. اين طور نبود كه 
يك عده بگويند مرگ بر ش��اه و يك عده بگويند 
زنده باد ش��اه. اينها نكات مهمي هس��تند و بايد 
كساني كه چنين ادعايي مي كنند جواب بدهند 
كه به چه علت در روز عاشوراي سال 57 از ميدان 
امام حس��ين تا ميدان آزادي، تمام جمعيتي كه 
آمده بودند يكصدا گفتند بگو مرگ بر شاه؟ اين را 
كه من نمي گويم. حتي خود شاه هم با هلي كوپتر 
رفت و اين منظره را ديد. واقعاً س��لطنت طلبان 
استدال هايشان خيلي بي مبنا و بي معني است. 
پس ب�ه چ�ه عل�ت امريكايي ه�ا در 
كنفران�س گوادلوپ با خروج ش�اه از 

ايران موافقت مي كردند؟
امريكا تصورش اين بود كه افكار عمومي ايران 
به شدت عليه ش��اه تحريك شده، بنابراين ازم 
است ش��اه مدتي بيرون از مملكت باشد تا فضا 
مقداري آرام شود. حتي اگر هم ازم شد اشكالي 
ندارد، كودتا و بعد از آن جمهوري اعام مي كنيم 
اما رئيس جمهور را خودمان انتخاب مي كنيم. 
البته بعد كه دولت ملي مس��تقر ش��د، ش��اه را 
برمي گرداني��م. آنها تصميم گرفتند ش��اه برود 
كه بختيار جاي او را بگيرد. ح��ال بر فرض كه 
انگليس و امريكا و قدرت هاي ديگر گفته  باشند 
شاه برود. آيا آنها مي خواستند جمهوري اسامي 
تأس��يس ش��ود؟ اينكه منطقي نيس��ت. از آن 
گذشته اگر آنها مي خواستند جمهوري اسامي 
تأسيس شود، پس چرا از همان روز اول مقابل 
اين انقاب ايس��تادند و حتي ي��ك روز به اين 
انقاب فرصت نفس كش��يدن ندادن��د؟ امريكا 
از صبح روز 23 بهمن برنامه اش را براي سقوط 

جمهوري  اسامي  ايران آغاز كرد. 
نخستين شيوه امريكايي ها براي ضربه 

زدن به انقاب ايران چه بود؟
1 � با تبليغ اينكه حاكمان جديد ايران بنيادگرا، 
مرتجع و ضدتمدن هستند. امريكايي ها اصطاح 
بنيادگرا براي ايران را در دنيا باب كردند. 2 � در 
همان ماه هاي اول پيروزي انقاب، در كنگره شان 
قطع نامه اي را تصويب كردند كه در ايران قانون 
حاكميت ندارد، حقوق  بش��ر رعايت نمي شود و 
بيخود و بي جهت آدم ها را مي كش��ند. بعد ايران 
را محكوم و تحريم كردند. 3 � از تجزيه طلب هاي 
آذربايج��ان، تركمن صح��را و... حمايت كردند. 
همه اين اتفاق��ات قبل از گرفتن س��فارت روي 
داد. 4 � كل حركت هاي م��ا را در دنيا محدود و 
برايمان مش��كاتي را ايجاد كردند. 5 � شاه را به 
امريكا بردند. البته ليست بلندباايي از كارهاي 

امريكايي ها را مي شود برشمرد. 
گويا نظام اسامي جديد بعد از پيروزي 
انقاب  هم، قصد قطع رابطه با امريكا را 

نداشته است.
ابداً دنبال اي��ن ماجراها نبودي��م، بلكه قدم به 
قدم اين عملكرد امريكا بود كه مردم ايران را به 
اينجا رساند كه چنين كاري را انجام دهند، و اا 
حتي در هفته هاي اول پس از پيروزي انقاب، 
گروه هاي ماركسيس��تي رفتند كه به س��فارت 
امريكا حمله كنند ولي پاسداران كميته رفتند و 

از سفارت امريكا محافظت كردند. 
اينها ن�كات مهمي هس�تند كه ديده 

نمي شوند... 
البته كسي كه نمي خواهد ببيند، نمي بيند و اا 
واضح است. از آن طرف مي بينيم كه امام دستور 

مي دهند كس��ي حق ندارد به س��فارتخانه اي 
حمله كند. از طرف ديگر ماحظه مي كنيد كه 
در كشور هيچ اقدامي عليه امريكايي ها صورت 
نگرفت و هيچ يك از امريكايي ها مورد حمله يا 
ضرب  و  ش��تم قرار نگرفتند. هر كس كه رفت، 
رفت و هر كس هم خواس��ت، ماند. كس��ي كه 
در سفارت بود، همان جا ماند و كساني هم كه 
بيرون بودند، ماندند. اينها نكات بسيار ظريفي 
هستند و كس��ي كه بخواهد بفهمد، مي فهمد. 
كس��ي هم كه نمي خواهد بفهم��د، چه كارش 

مي شود كرد؟
وضعيت شخصيتي و روحي محمدرضا 
چقدر در سقوط حكومتش مؤثر بوده 

است؟
در س��ال57 چند اتفاق دس��ت به دس��ت هم 
دادند. 1 - علم ُمرد كه خيلي عنصر مؤثري بود. 
2- ارنست پرون قبًا ُمرده بود. 3 - دولت امريكا 
براساس مسئله حقوق  بشري كارتر سركوب ها 
را به شدت س��ابق تأييد نمي كرد. 4 - مشكات 
اقتصادي در مملكت به وج��ود آمده بود. البته 
من اعتقاد ندارم كه مش��كات اقتصادي عامل 
انقاب شد ولي به هر حال مشكات اقتصادي 
به وجود آم��ده بود. 5 - مردم آگاه ش��ده و قيام 
كرده بودن��د و امام هم محكم ايس��تاده بودند. 
6 - در درون خ��ود حكومت هم اختافاتي بروز 
كرده و نسبت به رژيم بي اعتمادي به وجود آمده 
بود و اعوان و انصار شاه ديگر مثل قبل انگيزه اي 
براي دفاع از رژيم شاهنشاهي نداشتند، لذا شاه 
مي گويد تا روزي كه اوضاع و احوال عادي بود، 
اينها هر كاري كه دلش��ان خواس��ت كردند اما 
به محض اينكه اوضاع خراب شد- فحش ركيكي 

مي دهد- پول ها را برداشتند و فرار كردند. 
گفته مي شود كه محمدرضا مثل پدرش 
اقتدار كافي را براي اداره كشور نداشته 

است. 
بل��ه، از لحاظ ش��خصيتي و روح��ي خيلي آدم 
ضعيف النفسي بود. درباره اين موضوع مي توانيد 
به كتاب  »شكست ش��اهانه« مراجعه كنيد كه 
آن را يك روان شناس امريكايي نوشته كه چند 
سالي با شاه رفت و آمد داشته و مشاوره مي داده 
و درب��اره روحيات ش��اه مطالعه كرده اس��ت. او 
مي گويد ش��اه آدم ضعيف النفسي بوده و قدرت 
تصميم گيري نداشته اس��ت. حتي علم شخصاً 
بارها به صراحت با شاه صحبت مي كند و مي گويد 
كه اوضاع خوب نيس��ت و بايد به فكر باشي. اين 
دولت، دولت مناس��بي نيس��ت و يك س��ري از 
گرفتاري ها را بايد درس��ت كرد. ي��ك مقدار در 
مورد س��اواك صحبت مي كن��د. حتي در جايي 
مي گويد تا زماني كه اين دولت بهايي امريكايي 
فراماسون- منظورش هويداست- سر كار هست، 
»نه از تاك نش��ان ماند و نه از تاك نش��ان .« شاه 
يك مرتبه ب��ه فكر مي افتد و مي پرس��د: »يعني 
مي گويي ي��ك روزي م��ا را خائ��ن مي دانند؟« 
علم در 10، 20 سال آخر در نگهداري سلطنت 
پهلوي خيلي تأثير گذار بود. همين طور چند نفر 
ديگر مثل دكتر ايادي كه همه اينها در سال 57 

از دور شاه پراكنده مي شوند. 
رضا پهلوي در مصاحبه اي گفته پدرم 
وقتي از كش�ور خ�ارج ش�د بيش از 
62 ميليون دار با خ�ودش نبرد. اين 
مس�ئله چقدر با مس�تندات تاريخي 

مطابقت دارد؟
او در س��ال 57 چه كاره بود و چه نقشي داشته 
و اصًا چه كس��ي به او گفت كه م��ا داريم 62 
ميليون دار را از اين كش��ور بي��رون مي بريم؟ 
حرف اي��ن آدم اعتب��ار ن��دارد. دوم اينكه مگر 
ثروت پ��درش فقط همان پولي ب��ود كه همراه 
خود برد؟ اينها سال هاي س��ال پول هايشان را 
در بانك هاي خارجي س��پرده گذاري كردند و 
ثروت اينها خيلي بيشتر از اين حرف هاست. به 
عاوه طبق اسنادي كه كم  و  بيش به دست بانك 
مركزي ما رسيده )البته تمام اسنادي نيستند 
كه در اختيار ما هستند(، شاه مبلغ 20 ميليارد 
دار از كشور خارج كرده اس��ت. حتي يك بار 
كارتر در قضيه بيانيه الجزاير كه قرار بود امريكا 
تمام اموال ايران را پس بدهد، مي گويد: ما بايد 
48 ميلي��ارد دار به ايراني ه��ا بدهيم. هرچند 
طرف هاي مذاكره كننده امريكايي با حيله ها و 
ترفندهايي فقط 20/8 ميليارد را به ايران پس 
دادند. به نظ��رم اصًا نبايد ب��ه حرف هاي رضا 
پهلوي اعتنا ك��رد. بايد از او پرس��يد كه تو اين 
حرف را بر اساس چه اس��نادي مي زني؟ چون 
ما سند داريم كه پدرت چند ده ميليارد دار از 

كشور خارج كرده است. 
به چه علت س�رويس هاي جاسوسي 
امريكا و انگليس و اس�رائيل بعد از 40 
سال در تاش هستند سلطنت پهلوي 

را احيا و تطهير كنند؟ 
اواً دشمنان انقاب به هر شكلي كه بتوانند به اين 
نظام ضربه بزنند عمل مي كنند و كاماً هم طبيعي 
است. دوم اينكه اينها فكر مي كنند مي توانند نسل 
جوان را نسبت به انقاب بي انگيزه و بي تفاوت و 
حتي به نوعي مخالف نظام كنند و به اين ترتيب 
سودش را ببرند. البته به نظر من صددرصد اشتباه 
مي كنند. ممكن است كه مردم به دايلي از وضع 
موجود ناراضي باشند ولي معني اش اين نيست 
كه به حكومت امريكايي ها رضايت خواهند داد. 
قطعاً اشتباه مي كنند كه تصور مي كنند امريكا 
مي تواند آلترناتيو جمهوري اسامي باشد. اينها 
تخيل و توهم است و امريكايي ها هيچ گاه نتيجه  

نخواهند گرفت. 
با تش�كر از فرصتي ك�ه در اختيار ما 

گذاشتيد. 

امريكا تص�ورش اين بود ك�ه افكار 
عمومي ايران به ش�دت عليه ش�اه 
تحريك ش�ده، بنابراين ازم است 
ش�اه مدتي بيرون از مملكت باشد 
تا فض�ا مق�داري آرام ش�ود. حتي 
اگر هم ازم ش�د اش�كالي ن�دارد، 
كودت�ا و بعد از آن جمه�وري اعام 
مي كني�م ام�ا رئيس جمه�ور را 
خودمان انتخاب مي كنيم. البته بعد 
كه دولت ملي مس�تقر ش�د، شاه را 
برمي گردانيم. آنها تصميم گرفتند 
شاه برود كه بختيار جاي او را بگيرد

  سميرا پارسا
بح�ث و فح�ص پيرام�ون عل�ل و زمينه ه�اي 
چهلمي�ن  آس�تانه  در  دوم  پهل�وي  س�قوط 
از  اس�امي،  ش�كوهمند  انق�اب  س�الگرد 
اولويت ه�اي تاريخ پژوه�ي معاص�ر در اي�ن برهه 
اس�ت. گفت وگويي كه ب�ا مبارز و محق�ق ارجمند 
جناب دكتر ج�واد منص�وري پي�ش رو داريد نيز 
از همي�ن روي انجام گرفته اس�ت. امي�د مي بريم 
كه محقق�ان و عاقه مندان را مفي�د و مقبول آيد. 

  
طبعًا پرسش آغازين ما در اين گفت وشنود، 
دس�ته بندي عوام�ل روي كارآم�دن و نيز 
براندازي سلس�له پهلوي است. شما در اين 

باره چه ديدگاهي داريد؟
بسم اه الرحمن الرحيم. خاندان پهلوي بر اساس يك 
طرح انگليسي و كودتايي كه توسط انگليس طراحي 
شد، در س��ال 1299 روي كار آمدند. اين خاندان در 
دوره سلطنت خود عملكرد بسيار مسئله داري داشتند 
به طوري كه ملت ايران از جه��ات متعدد مخالف اين 
خاندان بود و در هر فرصتي تاش مي كرد عليه اقدامات 
اين خان��دان عمل كن��د، از جمله در زمينه مس��ائل 
اقتصادي، اجتماعي، ديني و حتي در ابعاد خارجي. به 
هر تقدير تا سال 1340 رژيم پهلوي توانست به نحوي 
اين مخالفت ها را كامًا سركوب كند و بر اوضاع مسلط 
شود اما از سال 41 به بعد شرايط تغيير كرد. با توجه به 
آگاهي هايي كه مردم به دست آورده بودند و تحوات 
بين الملل��ي و افزايش نقش رس��انه هاي بين المللي و 
مهم تر از همه نقش رهبري امام كه از سال هاي 41، 42 
خود را نش��ان داده بود، عمًا صحنه مبارزات سياسي 
كشور با گذش��ته اش تفاوت پيدا كرد تا اينكه در يك 
روند تحولي، اين تحوات به س��ال 56 رسيد. در سال 
56 حركت مردم ايران اوج مي گيرد و رژيم شاه تصور 
مي كند مثل گذشته مي تواند اين حركت را به  راحتي 
س��ركوب كند اما هر اقدامي كه انجام مي دهد، عمًا 
حضور و شدت مخالفت مردم بيشتر مي شود به گونه اي 
كه در شهريور 57 تقريباً كنترل اوضاع از دست رژيم 
خارج مي شود و كشور به تدريج به سمت انقاب حركت 
مي كند. به نظر من پاسخ به اين سؤال را كه »چرا رژيم 
پهلوي سقوط كرد؟« را مي توان در متن سخنان خود 

شاه پيدا كرد. 
منظورت�ان ازآخري�ن س�خنراني، هم�ان 
مصاحبه اي اس�ت ك�ه از تلويزي�ون پخش 

شد؟
بله، شاه در اين س��خنراني مي گويد وضعيت موجود 
اس��تقال مملكت را به خطر انداخته است. بعد هم 
مي گويد: »من آگاه هس��تم كه به ن��ام جلوگيري از 
آش��وب و هرج  و  مرج ام��كان دارد كه اش��تباهات و 
اختناق گذشته تكرار شود اما من به نام پادشاه شما 
كه س��وگند خورده ام تماميت ارض��ي اين مملكت، 
وحدت ملي، مذهب شيعه  اثني عشري را حفظ كنم، 
بار ديگر در برابر ملت ايران س��وگند خ��ود را تكرار 
مي كنم و متعهد مي ش��وم كه خطاهاي گذش��ته و 
بي قانوني و ظلم و فساد تكرار نشود، بلكه خطاها از هر 
نظر جبران شود. من نيز پيام انقاب شما ملت ايران 
را شنيدم. من حافظ سلطنت مش��روطه هستم كه 
موهبتي الهي است كه از طرف ملت به پادشاه تفويض 
شده است و آنچه را كه شما براي به دست آوردنش 
قرباني داده ايد، تضمين مي كنم. تضمين مي كنم كه 
حكومت ايران در آينده بر اساس قانون، عدالت و اراده 
ملي و به دور از اس��تبداد و ظلم و فساد باشد. من در 
اينجا از آيات عظام و علماي اعام كه رهبران روحاني 
و مذهبي جامعه و پاس��داران اس��ام و به خصوص 
مذهب شيعه هس��تند تقاضا دارم با راهنمايي هاي 
خود و دعوت مردم به آرامش و نظم براي حفظ تنها 
كشور ش��يعه جهان بكوش��ند. من از رهبري فكري 
جوانان مي خواهم تا با دعوت آنان به آرامش و نظم، 
راه مبارزه اصولي براي برقراري يك دموكراسي واقعي 
را همواره كنند. در اين لحظات تاريخي بگذاريد همه 
به ايران فكر كنيم و بدانيم كه در راه انقاب ايران عليه 
استعمار، ظلم و فساد من در كنار شما هستم و براي 
حفظ تماميت ارضي، وحدت ملي و حفظ شعارهاي 
اسامي و برقراري آزادي هاي اساس��ي و پيروزي و 
تحقق خواست ها و آرمان هاي ملت ايران همراه شما 
خواهم بود.« اين متن در واقع به روش��ن ترين وجه، 
دليل انقاب ايران را بيان مي كند. يعني شاه مي گويد 
اعتراف مي كنم كه وابسته، فاس��د، ظالم و بي قانون 
بوده ايم، خاندان سلطنتي در اين فساد نقش داشته و 
حتي به صراحت ضديت خودشان را با اسام در اشكال 

مختلف بيان كرده و به مردم نشان داده اند. 
طبعاً در سقوط اين سلسله، شما اولويت را به 
زمينه هاي داخلي مي دهيد. از منظر شما اين 

زمينه ها كدامند؟
يكي ضديت اين خاندان و رژيم با اسام بود. دوم فساد 
گسترده اين خانواده در همه زمينه ها و سوم وابستگي 
شديدشان به خارجي ها و چهارم سركوب و خشونتي 
كه در برخورد ب��ا مخالفان داش��تند. در كل وضعيت 
موجود كشور برخاف منافع ملي بود و حيثيت ما زير 
چكمه هاي امريكا و انگليس از بي��ن مي رفت و منافع 
كشور توسط دش��منان ما غارت مي شد. طبعاً تحمل 
اين وضعيت براي مردم ايران بسيار زجرآور بود و اتفاقاً 
اينكه ش��عار اصلي مردم ايران در آن دوران استقال، 
آزادي، جمهوري اسامي بود، بهترين دليل بر اين است 
كه مردم با تحليل عميق به اين نتيجه رسيده بودند كه 
بخش عمده اي از مشكات شان ريشه در سلطه خارجي 
و وابستگي رژيم دارد و براي تغيير اين وضعيت، اولين 
گام به دست آوردن استقال است. مردم با شعار آزادي، 
خواستار نفي استبداد داخلي بودند و با شعار جمهوري 
اسامي، نوع حكومت مورد نظرشان را انتخاب كردند. 
عاوه بر اينكه شعار »نه شرقي نه غربي« هم به معناي 

نفي سلطه شرق و غرب بود. 
برخاف ديدگاه ش�ما، عده اي بر اين باورند 
ك�ه محمدرض�ا پهلوي ب�ه مذهب�ي بودن 
خود پافشاري داشت. س�لطنت طلب ها هم 
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مس��كن به عنوان يك كااي اقتصادي شناخته 
مي ش��ود كه تأثير بس��يار زيادي ب��ر روي ديگر 
بخش ه��اي اقتص��ادي كش��ور دارد. از همين رو 
تعادل بين عرضه و تقاضا و نوس��انات س��اخت و 
ساز مس��كن در اين بخش عاوه بر اينكه نيازمند 
توجه ويژه مسئوان است، نيازمند وجود نيروي 
كار، پايين بودن نرخ تورم، مناس��ب بودن قيمت 
زمين و فضاي آرام بازار در ساخت و ساز و تأمين 
مصالح ساختماني هم هست. تقاضاي مردم براي 
تأمين مسكن و ساخت و ساز واحدهاي مسكوني 
در كش��ور به عنوان نياز خانوارها براي سكونت و 
تقاضا به عنوان داش��تن دارايي است. اما به گفته 
كارشناسان اين دغدغه در چهارمحال و بختياري با 
وجود ركودي كه بر صنعت ساختمان سازي حاكم 
است هرچند به تعادل نسبي عرضه و تقاضا رسيده 
اما قيمت رهن و اجاره خانه به ميزان قابل توجهي 
افزايش يافته و س��بب ناهنجاري هاي��ي در بازار 
مسكن شده است.  با اين وجود برخي كارشناسان و 
فعاان اين حوزه در حالي كه رشد قيمت مسكن در 
ماه هاي اخير را غيرمنطقي مي دانند اما چندان به 
كاهش قيمت زمين و مسكن دست كم تا يك سال 
آينده خوشبين نيستند و بر اين باورند كه وضعيت 
فعلي تا دو س��ال آينده همچنان بر بازار مس��كن 

حكمفرما باشد. ازم به ذكر است كه قيمت مسكن 
در برخي از نقاط استان بااي 40درصد هم رشد 
داشته است. رئيس اتحاديه صنف مشاوران اماك 
شهرستان شهركرد در همين خصوص مي گويد: 
»طي ماه هاي اخير شاهد رشد 50درصدي قيمت 
مسكن در شهركرد بوده ايم و با اين وضعيت اميدي 
به كاهش قيمت ها نيست.« محمد رئيسي با اشاره 
به تأثير مس��تقيم نرخ ارز بر بازار مسكن، تصريح 
مي كند: »افزايش قيم��ت دار بر بازار مس��كن 
رابطه مستقيم داشته و متأسفانه در حال حاضر 
اين امر موجب ش��ده بازار مس��كن راكد شود.« 
وي ادامه مي دهد: »قيمت مسكن نسبت به دوره 
مشابه خود در سال گذشته بطور ميانگين 40 تا 
50 درصد افزايش داش��ته است به طوري كه اين 
افزايش در حاشيه شهر حدود 10 درصد و در مركز 

شهر به 50 درصد نيز مي رسد.«
  كاهش محسوس خريد و فروش ملك

افزاي��ش قيمتي ك��ه تأثير آن فق��ط روي خريد 
و فروش ملك نب��وده و اجاره نش��ين ها هم متاثر 
كرده است. رئيس اتحاديه صنف مشاوران اماك 
شهرستان شهركرد با اشاره به قيمت رهن و اجاره 
در اين شهرستان، اظهار مي كند: »نرخ اجاره بها 
در شهركرد از 300 هزار تومان تا 2 ميليون تومان 

است و اكنون قيمت رهن در برخي نقاط به 100 
ميليون تومان هم مي رس��د.« رئيس��ي با اشاره 
به رغبت مردم براي س��اخت و س��ازهاي جديد، 
مي افزايد: »با وجود شرايط نابسامان اقتصادي و 
افزايش قيمت دار مردم ميل به س��اخت و ساز 
دارند اما با قوانيني كه ش��هرداري و سازمان نظام 
مهندس��ي تعيين كرده با موانع بسياري از قبيل 

اخذ پروانه ساخت مواجه هستند.« يك فعال حوزه 
مسكن و مشاور اماك در شهركرد نيز مي گويد: 
»هرچند افزايش ن��رخ تورم باعث گران ش��دن 
بسياري از كااها و خدمات از قبيل مسكن شده اما 
از آنجاكه قدرت خريد مردم كاهش يافته معامات 
خريد و فروش مسكن به كندي انجام مي گيرد.« 
علي محمدي مي افزايد: »طي يك ماه اخير هيچ 
معامله اي در خص��وص خريد و فروش مس��كن 
نداشتم و تنها چند قولنامه رهن و اجاره خانه در 
بنگاه به ثبت رس��يد.« مدير مسكن و ساختمان 
اداره كل راه و شهرسازي چهارمحال و بختياري 
نيز در همين خصوص مي گويد: »به طور متوسط 
در كشور به ازاي هر 105 خانوار، 100 خانه وجود 
دارد كه اين رقم در استان به ازاي هر 101 خانوار، 
100 خانه است.« محس��ن حيدري با بيان اينكه 
چهارمحال و بختياري تنها استان كشور است كه 
واحد مس��كن مهر بدون متقاضي ندارد، تصريح 
مي كن��د: »در اين اس��تان در طرح مس��كن مهر 
بيش از 22 هزار واحد مس��كن احداث شد.« وي 
مي افزايد: »بر اساس بررسي هاي كارشناسي اداره 
كل راه و شهرسازي استان، در سال 84 حدود 77 
درصد مردم و در سال 92 حدود 67 درصد مردم 
مالك مس��كن بودند.« به گفته وي، در سال 84 
ميانگين مسكن به هزينه هر خانوار 25/7 درصد و 

در سال 92 اين هزينه 30/9 درصد بود. 
  مسكن مازاد و خالي از سكنه وجود ندارد

مطابق بررسي هاي انجام ش��ده مسكن در سبد 
خانوار مردم استان در سال 94 حدود 31 درصد 
هزينه ها را تشكيل مي داد و شاخص توان پذيري 
خانه دار شدن مردم 10 سال اس��ت، اين را مدير 
مس��كن و س��اختمان اداره كل راه و شهرسازي 
چهارمحال و بختياري مي گويد و ادامه مي دهد: 
»حدود 2 هزار هكتار بافت فرس��وده و ناكارآمد 
ش��هري در 18 ش��هر اس��تان شناس��ايي و در 
كميسيون ماده 5 شهرداري هاي به تصويب رسيده 
است.« حيدري با بيان اينكه سكونت در مناطق 
حاشيه اي و س��كونت گاه غيررس��مي در استان 
صفر اس��ت، مي افزايد: »متناس��ب با درخواست 
شهروندان در مناطق بافت فرسوده و سكونت گاه 
غيررسمي براي نوسازي بافت فرسوده تسهيات 
پرداخت مي شود.« وي با بيان اينكه مسكن مازاد 
و خالي از سكنه در اس��تان وجود ندارد، تصريح 
مي كند: با توجه به موقعيت توپوگرافي چهارمحال 
و بختياري كه توسعه ش��هري را با مشكل زمين 
روبه رو كرده، قيمت زمين در اس��تان گران است. 
كارشناس مسئول بهسازي مسكن اداره كل بنياد 
مسكن انقاب اسامي چهارمحال و بختياري نيز 
اظهار مي كند: »بنياد مسكن انقاب اسامي براي 
احداث و نوسازي مسكن در شهرها و روستاها تا 
200 ميليون ريال تسهيات پرداخت مي كند.« 
مهدي قاس��مي مي افزايد: »س��ال گذشته 461 
متقاضي نوسازي و بهس��ازي مسكن در استان از 

اين اداره كل تسهيات دريافت كردند.«

  آذربايجان شرقي: عضو كميس��يون فرهنگي مجلس با بيان اينكه 
ورود هر گردشگر به ايران معادل فروش 30 بشكه نفت است، گفت: تا زماني 
كه پاي بخش خصوصي به بوم گردي باز نشود رشد و رونق آن اك پشتي 
خواهد بود.  محمداسماعيل سعيدي با بيان اينكه ورود هر گردشگر به ايران 
معادل فروش 30 بشكه نفت است، افزود: بوم گردي يكي از راه هاي تقريباً 
ارزان و كم خرج براي رونق گردشگري است اما به گفته مسئوان اكنون 
صرفاً 600 واحد بوم گردي در سراسر كشور وجود دارد در حالي كه بايد تا 

پايان برنامه ششم توسعه به 2 هزار واحد برسند. 
  س�منان: رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
شهرستان شاهرود گفت: هشتمين جش��نواره سفر به زيستگاه زاغ بور با 
استقبال 4 هزار گردشگر برگزار شد.  حميدرضا حسني با بيان اينكه اين 
جشنواره 2 روزه در روستاهاي گيور و دزيان بخش بيارجمند شاهرود برگزار 
شد، افزود: گردشگران بسياري از استان هاي همجوار به ويژه تهران، خراسان 

رضوي و گلستان در اين جشنواره حضور يافتند. 
  ايام: مديرعامل شركت آب و فاضاب ايام گفت: 40 درصد آب شرب 
مردم شهر ايام از چشمه گل گل تأمين مي شود.  افشين مظاهري اظهار 
داشت: چشمه گل گل در روزهاي باراني كدر مي شود كه براي سامتي و 
بهداشت از پمپاژ آن خودداري مي كنيم.  وي با بيان اينكه آب نزديك به 40 
درصد آب شهر ايام از چشمه گل گل تأمين مي شود، افزود: در پي مكاتبات 

و كسب اعتبارهاي ازم براي بهبود سرچشمه آب گل گل هستيم. 
  خوزستان: معاون حفاظت و بهره برداري از منابع آب سازمان آب و برق 
استان خوزستان از پيشرفت 80 درصدي سد باارود انديمشك به منظور 
توسعه كشاورزي اين شهرستان مي شود.  حميدرضا لشكري در آئين افتتاح 
اداره منابع آب شهرستان انديمش��ك عنوان كرد: پيشرفت سد باارود در 
حدود 80 درصد است كه با بهره برداري از اين طرح، ميزان برخورداري اراضي 

كشاورزي انديمشك از اين اداره به حدود 40 هزار هكتار خواهد رسيد.

 سيستان و بلوچستان
پايتخت وحدت ايران

اس��ام، جهانيان را به صلح و هم بستگي 
دعوت مي كند و اين يگانگي، سنگ بنيان 
اسام بود كه توانست آن را طي چهارده 
قرن، در برابر عوامل بنيان شكن نگاه دارد. 
در تاريخ پرفراز و نشيب اسام، تفرقه و دو 
دستگي ميان مذاهب و ملت هاي اسامي، 
از مسائل پيچيده و بنيان برافكِن جوامع 
اسامي بوده و همين عامل، خسارت هاي 
مادي و معنوي جب��ران ناپذيري بر پيكر 

امت واحده اسامي وارد كرده است. 
بعد از انقاب اسامي، وضعيت ارتباط ش��هروندان با اديان و مذاهب 
مختلف در ايران كامًا تغيير كرد و بخصوص برادران و خواهران شيعه و 
سني به خوبي متوجه شدند كه در يك تعامل و آرامش و اتحاد مي توانند 
در كنار يكديگر زندگي و به داد و ستد بپردازند.  شايد اوج اين اتحاد و 
تعامات را بتوان در استان وسيع سيستان و بلوچستان مشاهده كرد. 
جايي كه علماي شيعه و سني اش بارها تأكيد كرده اند وحدت مربوط 
به يك هفته و يك سال نيست و اين وحدت هميشگي است و به هيچ 
عنوان هم گسستني نيست.  هر چند گروهي از شهروندان فكر مي كنند 
نظريه وحدت بعد از شروع حكومت جمهوري اسامي در ايران شكل 
گرفته و به اجرا در آمده اما جالب است بدانيم، ايده شكل گيري جريان 
وحدت براي اولي��ن بار پيش از انقاب و به پيش��نهاد حضرت آيت اه 
خامنه اي )مدظله العالي( و در زماني كه ايشان در ايرانشهر تبعيد بودند 
در سيستان و بلوچستان مطرح و اجرا ش��د. مسئله اي كه موجب شد 
استان سيستان و بلوچستان را به عنوان پايتخت وحدت ايران اسامي 
معرفي و براي هميش��ه در تاريخ ماندگار كند.  علت اين امر هم فاصله 
ميان 12 ربيع اأول كه سالگرد وادت پيامبر اكرم )ص( بنا بر روايات 
أهل سنت تا 17 ربيع اأول كه تاريخ وادت رس��ول اكرم )ص( بنا بر 
روايات موجود در شيعه است، مي باشد كه بهانه اي شد تا مسلمانان در 

اقصي نقاط ايران و جهان اين هفته را گرامي بدارند. 
در حال حاضر ساكنان منطقه سيستان و بخشي از جمعيت شهرستان 

زاهدان اهل تشيع بوده و منطقه بلوچستان اكثراً سني مذهب اند. 
اما از ديرباز مردم اين منطقه به رغ��م تفاوت هاي مذهبي و قومي كه با 
يكديگر داش��ته اند، با صلح و صفا و صميميت در كنار يكديگر روزگار 
گذرانده اند و اين تفاهم و همزيستي مسالمت آميز همچنان ادامه دارد. 
به همين دليل سيستان و بلوچس��تان همواره به عنوان مركز وحدت 
شناخته شده است. جايي كه شهروندانش با پيوندهاي خانوادگي و با 
وحدتي مثال زدني كنار يكديگر زندگي آرام و با تعأملي دارند و امروز و 
در سالگرد تولد 40 سالگي انقاب اسامي ملت ايران با اتحاد و همدلي 
و با لطف و عنايت پروردگار و تحت رهبري حضرت آيت اه خامنه اي 

روزبه روز بر عزتش افزوده مي شود. 
اما نكته حائز اهميت اين است كه وحدت ش��يعه و سني مختص يك 
هفته نيست و هفته وحدت را بايد فرصتي جهت تحكيم پايه هاي وحدت 
امت اسامي در نظر داشت.  آنچه كه سيس��تان و بلوچستان را به مهد 
اتحاد تبديل كرده، نداشتن اختاف، عدم توهين به يكديگر و احترام به 
مقدسات و آرمان ها از سوي شيعه و سني است كه وحدت را محكم تر و 
پايبند تر كرده است.  هر چند، سال هاست كه دشمنان در صدد برهم زدن 
آرامش مسلمين سيستان و بلوچستان هستند و براي رسيدن به هدف 
شومشان از هيچ تاشي دريغ نكرده اند اما با گذري بر پهناورترين استان 
ايران مشخص مي شود كه مردم شيعه و س��ني سيستان و بلوچستان 
همواره پرچم دار وحدت بوده و هستند و با پيروي از منويات امام راحل 
)ره( و رهبر معظم انقاب با چنگ زدن به ريسمان وحدت اسامي الگوي 
شايسته اي براي مسلمانان جهان شده اند. همچنين برگزاري برنامه هاي 
مشترك آنها مهر تأييدي است بر اين ادعا. برنامه هايي همچون برگزاري 
مراسم جشن شيعيان و سني ها، نشس��ت علما و انديشمندان، محافل 
انس با قرآن، شب شعر، كارگاه هاي آموزشي با محوريت موضوع وحدت، 
نشست دانشجويي و ديدار با طاب حوزه هاي ديني و خانواده شهدا كه 

بخشي از برنامه ها به شمار مي آيند. 
به هرحال وحدت شيعه و س��ني به اين معني نيست كه آنها به تغيير 
اعتقادات خود بپردازند بلكه با كنار گذاشتن مسائل تفرقه افكن و با تكيه 
بر مشتركاتش��ان، مبناي زندگي را تعامل با يكديگر با تكيه بر مسائل 
مربوط به اسام و نيازهاي جهان اسام در نظر مي گيرند. يعني دقيقاً 

آنچه كه در سيستان و بلوچستان رقم مي خورد.

دي ماه برگزار مي شود      همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در اراك 
سرپرست س�ازمان س�رمايه گذاري و  مشاركت هاي مردمي شهرداري اراك   مركزي
از برگزاري همايش فرصت هاي س�رمايه گذاري در اراك خبر داد. 
مهاجراني سرپرست سازمان س��رمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي 
شهرداري اراك گفت: مقدمات و پيگيري هاي مورد نياز براي برگزاري 
اين همايش در حال انجام اس��ت.  وي ب��ا بيان اينكه تع��دادي پروژه 
سرمايه گذاري در اراك مورد مطالعه و امكان سنجي قرار گرفته افزود: 
براي تهيه طرح جامع فرصت هاي سرمايه گذاري اراك با اساتيد دانشگاه 
ارتباط برقرار ش��د و با تشكيل جلس��ه هاي متعدد شرح خدمات طرح 
مذكور به صورت كامًا كارشناس��ي تهيه ش��ده اس��ت.  وي ادامه داد: 
همايش فرصت هاي سرمايه گذاري اراك يكي از برنامه هاي اين سازمان 
است، در اين همايش از سرمايه گذاران كشوري دعوت خواهد شد و با 
برنامه ريزي هاي انجام شده پيش بيني مي ش��ود با برگزاري اين برنامه 
گام مؤثري در جذب سرمايه گذاران در پروژه هاي اراك برداشته شود.  
سرپرست سازمان سرمايه گذاري و مش��اركت هاي مردمي شهرداري 
اراك افزود: با تعدادي هولدينگ معتبر سرمايه گذاري مذاكره شده كه در 
روزهاي آينده براي بازديد از پروژه ها به شهر اراك سفر خواهند كرد و در 
صورت موافقت مراحل قانوني براي همكاري انجام خواهد شد.  مهاجراني 
خاطرنشان كرد: تعدادي پروژه خرد شهري از جمله رستوران، شهربازي 
سرپوشيده پاركي و... نيز به عنوان پروژه هاي سرمايه گذاري تعريف و در 

روزهاي آينده فراخوان جذب سرمايه گذار منتشر مي شود.

بوي نامطبوع مسير فرودگاهي      عزم ملي براي رفع مشكل كانون انتشار 
رفع مشكل كانون انتشار بوي نامطبوع  در مسير اتوبان تهران- قم به فرودگاه    اسامشهر
امام خمين�ي)ره( يك عزم ج�دي و ملي هم�ه جانبه ني�از دارد. 
مديركل محيط زيس��ت اس��تان ته��ران گف��ت: براي رفع مش��كات 
زيست محيطي به وجود آمده در اين منطقه بايد اقدامات بلند مدت و كوتاه 
مدتي انجام شود، تا كانون هاي انتشار اين بوي نامطبوع از بين برود، بوي 
متصاعد شده در اين اتوبان تهران –قم در شان نظام جمهوري اسامي 
ايران نيست.  كيومرث كانتري با اشاره به اقدامات انجام شده، تأكيد كرد: 
تعدادي از واحدهاي توليدي، صنعتي و دامداري كه به عنوان كانون هاي 
انتش��ار بوي نامطبوع در منطقه شناخته ش��ده اند، با ايجاد و راه اندازي 
سيستم هاي تصفيه فاضاب خود تا حد زيادي از منابع ايجاد آلودگي را 
از بين برده اند.  وي افزود: براي سازمان محيط زيست هيچ مايه مباهات 
نيس��ت كه، پرونده زيس��ت محيطي براي واحدي توليدي تشكيل و به 
دستگاه قضايي ارسال شود اما انتظار داريم كه توليد كنندگان و صاحبان 
حرف و مشاغل در چهارچوب قانون نس��بت به انجام فعاليت هاي خود 
اقدام نمايند.  مديركل محيط زيست استان تهران تصريح كرد: واحدهاي 
صنعتي و دامپروري موجود در منطقه به رغم مشكات اقتصادي موجود 
و مس��ائل مختلفي كه با آنها درگير هس��تند، در زمينه احداث تصفيه 
خانه هاي فاضاب و رفع مشكات زيست محيطي اقدامات خوبي انجام 
داده اند.  كانتري تصريح كرد: سازمان محيط زيست براساس قانون هيچ 
وظيفه اي ندارد كه به واحدهاي توليدي و صنعتي بگويد كه چه كار كنند، 
اما توليد كنندگان وظيفه دارند كه براساس استاندارهاي زيست محيطي، 

خروجي فاضاب و پسماندهاي توليدي خود را كنترل نمايند.

 مهيا ب�ودن تمامي 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
شرايط براي پرورش 
ان�واع آبزي�ان در 
آذربايجان غربي از جمله عواملي است كه سبب 
ش�ده تا اين اس�تان به مهم ترين قطب در اين 
زمينه تبديل شود، موضوعي كه اين امكان را به 
اين منطقه داده تا عاوه بر تأمين نياز آبزيان در 
استان و كشور، گوشه چشمي نيز به صادرات 
داشته باشند. موفقيت در اين زمينه در سايه 
ايجاد مركز بازس�ازی و ذخاير ژنتيكی در اين 
استان موجب شد تا مسئول مركز بازسازی و 
ذخاير ژنتيكی ش�هيد كاظمی پلدشت با بيان 
اينكه در مركز پرورش ماهيان گرمابی پلدشت 
۶ ميليون قطعه بچه ماهی استخوانی تكثير و 
پ�رورش می يابند، اع�ام كن�د: »پيش بينی 
مي شود امس�ال يك ميليون دار ارزآوری از 
صادرات ماهی نصيب توليدكنندگان ش�ود.«

    
آذربايجان غرب��ي با توليد س��اانه اف��زون بر 17 
ه��زار تن ان��واع آبزيان و ص��ادرات آن به س��اير 
اس��تان ها و كشورهای همس��ايه رتبه اول توليد 
اين محصول را در بين اس��تان های غيرساحلی 
كشور به خود اختصاص داده است. در حال حاضر 
420 مرك��ز و مزرعه تكثير و پ��رورش آبزيان در 
اس��تان وجود دارد. همچنين استحصال بيش از 
60 تن شاه ميگوی دراز آب ش��يرين از سد ارس 
و صادرات آن بع��د از عمل آوری به كش��ورهای 
اروپاي��ی، راه اندازی پن��ج مركز تكثي��ر ماهيان 
سردآبی و بچه ماهيان گرمابی و بومی، ايجاد 25 
مركز توليد ماهيان زينتی در استان با پيش بينی 
توليد بيش از 60 ميلي��ون قطعه انواع بچه ماهی 
و تخم چش��م زده با ه��دف تأمين نياز اس��تان و 
صادرات به استان های ديگر از جمله برنامه هايي 
است كه در س��ال هاي گذشته در اين حوزه روي 

داده اس��ت. همچنين افزايش اشتغال در بخش 
شيات و آبزيان در اس��تان به 2 هزار و 400 نفر 
جزو برنامه های حوزه شيات در آذربايجان غربی 
است كه با تكميل تأسيس��ات زيربنايی مجتمع 
بزرگ س��ردآبی آغ چای در چايپ��اره با ظرفيت 
توليد 400 تن ماهی قزل آا و اش��تغالزايی برای 
100 نفر ديگر نيز ايجاد خواهد شد. عاوه بر اين، 
با حمايت از بخش صيد و صيادی در 11 تعاونی 
صيد و صيادی و بيش از 10گروه صيادی در منابع 
آبی استان با اشتغالزايی بيش از يك هزار نفر در 

سطح استان فعال است. 
  تنوع توليدات در مركز ژنتيكی پلدشت

بازسازی و ذخاير ژنتيكی از جمله اهدافي به شمار 
مي رود كه نقش مهمي در حفظ و تنوع انواع آبزيان  
دارد؛ موضوعي كه موجب شده تا در بيشتر مراكز 
اس��تان هايي كه در زمينه پرورش ماهي صاحب 
مقام و رتبه هستند، ايجاد شود. نگهداری مطلوب 

از ذخاير ژنتيكی آبزيان و حفظ تنوع زيستی آنان 
به عنوان سرمايه های ملی با استفاده از روش های 
زيست فناوری از مهم ترين اهداف ايجاد بانك ژن و 
بانك اطاعاتی ذخاير ژنتيكی كشور است. از طرفی 
جمع آوری نمونه های بيولوژيك گونه های مختلف 

آبزيان، آماده سازی و نگهداری بلندمدت آن، ثبت 
ژنتيكی گونه های در معرض تهديد و در حال انقراض 
و استفاده از تكنيك های زيست فناوری برای حفظ، 
بقا و مديريت گونه های آبزی از جمله ديگر وظايف 
بانك ذخاير ژنتيكی است كه در اين ميان مي توان از 
آذربايجان غربي به عنوان يكي از مهم ترين قطب ها 
در اين زمينه نام برد كه در سال هاي اخير اقدامات 
خوبي را در زمينه ايجاد بازسازی و ذخاير ژنتيكی 
ماهيان انجام داده است. اين اس��تان به لحاظ دارا 
بودن منابع غنی آبی رتبه اول تكثير و توليد آبزيان 
را دارد؛ موضوعي كه موجب شده تا با ايجاد مركز 
بازسازی و ذخاير ژنتيكی شهيد كاظمی پلدشت 
به يكي از مهم ترين مركز پرورش ماهياني از جمله 
فيتفاك، بيكت، آمور و كپور معمولی از جمله انواع  
بچه ماهی های اس��تخوانی پرورشی تبديل شود.  
مس��ئول مركز بازس��ازی و ذخاير ژنتيكی شهيد 
كاظمی پلدشت مي گويد: »مركز تكثير و پرورش 
ماهيان گرمابی شهيد كاظمی پلدشت بزرگ ترين 
مركز تكثير انواع ماهيان اس��تخوانی در اس��تان 
اس��ت كه اين بچه ماهی ها در منابع آبی استان و 
ش��مال غرب كشور رهاسازی می ش��وند.« محمد 
مقدم مي افزايد: »در اين مركز پرورش ماهيان گرم 6 
ميليون قطعه بچه ماهی استخوانی تكثير و پرورش 
می يابند.« وي ادامه مي دهد: »اين بچه ماهی ها در 
221 منبع آبی و اس��تخرهای پرورشی رهاسازی 
می شوند كه حفظ و بازس��ازی ذخاير منابع آبی از 
اهداف رهاسازی بچه ماهيان است.« اين در حالي 
اس��ت كه 6هزار و 200 تن انواع ماهی از اين مركز 
صيد و به بازار سراسر كشور عرضه می شود. اين مهم 
موجب شده تا ساانه انواع آبزيان توليدی در كنار 
تأمين نياز داخل كشور به كش��ورهای همسايه از 
جمله تركيه، عراق، جمهوری نخجوان و ارمنستان 
صادر  شود و پيش بينی می ش��ود امسال صادرات 

ماهی يك ميليون دار ارزآوری داشته باشد.

 ارزآوري یک میلیون داري صادرات ماهی 
با ایجاد مرکز ذخایر ژنتیکی آذربایجان غربي

 حجت ااسام و المسلمین 
علیرضا خادم الذاكرين
استاد دانشگاه

برخي کارشناس�ان و فعاان حوزه 
مس�کن در حال�ي که رش�د قیمت 
مسکن در ماه هاي اخیر را غیرمنطقي 
مي دانند اما چندان به کاهش قیمت 
زمین و مسکن دستکم تا یک سال 
آینده خوش�بین نیس�تند و بر این 
باورند که وضعیت فعلي تا دو س�ال 
آین�ده همچنان ب�ر بازار مس�کن 
حکمفرما باشد. ازم به ذکر است که 
قیمت مسکن در برخي از نقاط استان 
بااي 40درصد هم رشد داشته است

جم�ع آوری نمونه های بیولوژیک 
گونه ه�ای مختلف آبزی�ان، ثبت 
ژنتیکی گونه های در معرض تهدید 
و استفاده از تکنیک های زیست 
فناوری برای حفظ، بقا و مدیریت 
گونه های آب�زی از جمله وظایف 

بانک ذخایر ژنتیکی است
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 ركود بر سر بازار مسكن چهارمحال و بختياري 
سنگيني مي كند

افزایش قیمت ها هم نتوانست بازار مسکن را به حرکت در آورد

 دستاوردهاي انقاب 
به مردم اطاع رساني شود    

در ش�رايطي كه دشمن با اس�تفاده از     بوشهر
فضاي مجازي براي ضربه زدن به انقاب 
در درون و بيرون كشور يارگيري مي كند، بايد با راه اندازي كاروان و 
زنجيره رسانه اي دستاوردهاي انقاب را به مردم اطاع رساني كنيم. 
فرمانده س��پاه امام صادق )ع( استان بوش��هركه به مناسبت هفته بسيج 
سخنراني مي كرد گفت: خدمات برجسته و قابل توجه زيادي در مدت 40 
سال گذشته در اقصي نقاط كشور ارائه شده كه بايد به نحو مطلوبي در جامعه 
منعكس شود.  سردار علي رزمجو افزود: رسانه هاي مختلف نبايد نسبت به 
انعكاس خدمات و دستاوردهاي انقاب اسامي در كشور كوتاهي كنند 
بلكه در مقابل جنگ رسانه اي دشمن بايد با قلم شيواي خود نسبت به بيان 
خدمات انقاب اقدام كنند.  وي ادامه داد: قرارگاه محروميت زدايي استان 
بوشهر تاكنون 780 ميليارد ريال اعتبار در اين بخش هزينه كرده است اما 
رسانه ها كمتر به خدمات و طرح هاي اجرا شده در اين بخش پرداخته اند.  
وي درباره قرارگاه پيشرفت و آباداني س��پاه امام صادق )ع( استان بوشهر 
اظهار داشت: اين قرارگاه سه دهستان محروم استان شامل دهرود، كبگان و 

بوالخير را شناسايي و اقدام به تأمين نيازهاي اوليه اين مناطق كرده است.

 893 واحد مسكن مهر اردبيل
در چرخه تكميل قرار دارد

893 واحد مسکن مهر در استان اردبیل     اردبیل
وارد چرخه تکمیل و بهره برداري شده 
اس�ت که پیش بیني  مي کنیم س�ال آینده به ش�کل کامل تمامي 

واحدهاي مسکن مهر به سرانجام برسد. 
معاون بازآفريني شهري و مسكن راه و شهرسازي استان اردبيل با اعام اين 
خبر گفت: براساس عقد توافق در استان اردبيل ساخت 41 هزار و 378 واحد 
مسكن مهر را در اولويت قرار داده بوديم كه از اين تعداد 40 هزار و 485 واحد 
تاكنون تكميل و افتتاح شده است.  شهرام باباخاني با بيان اينكه پروژه هاي 
افتتاح شده به شكل كامل و با بهره مندي از خدمات عمومي شامل آبرساني، 
گازرساني، برق رساني و آسفالت محوطه به متقاضيان تحويل داده شده 
است، افزود: تنها 893 واحد از مساكن مهر كه عمده آن مربوط به واحدهاي 
نكونام است باقي مانده كه اميدواريم پيمانكار با عمل به تعهدات خود هرچه 
سريع تر اين پروژه را تكميل و تحويل متقاضيان دهد.  وي ادامه داد: به رغم 
عقد قرارداد با پيمانكار و به دليل افزايش قيمتي كه در ماه هاي اخير رخ داد 
پيمانكار نتوانست به تعهدات خود عمل كند و ما نيز مجبور شديم نسبت به 
لغو قرارداد با پيمانكار قبلي و عقد قرارداد با پيمانكار جديد اقداماتي را انجام 
دهيم تا هرچه سريع تر اين 893 واحد تكميل و تحويل همشهريان شود.  
باباخاني از ساخت هشت باب مسجد و همچنين ساخت مدارس در اين 
مجموعه هاي مساكن مهر خبر داد و بيان كرد: با همكاري نوسازي مدارس 
و مشاركت خيران ساخت مدرسه همچنان ادامه دارد و براي سال  تحصيلي 
آينده مدارسي در مساكن مهر اردبيل، نمين، خلخال و مشگين شهر آماده 
بهره برداري خواهند شد.   معاون بازآفريني شهري و مسكن راه و شهرسازي 
استان اردبيل در مورد آخرين وضعيت مسكن و افزايش قيمت رخ داده در 
اين حوزه تصريح كرد: البته افزايش قيمت مسكن، زمين و اجاره بها در حد 
پايتخت نبوده ولي در اردبيل نيز افزايش قيمتي در اين حوزه رخ داده اما 

چندان محسوس و چشمگير نبوده است. 

اختصاص 18 هكتار از باغات آستان قدس رضوي 
براي استفاده بانوان 

هم  زمان با فرارس�يدن اي�ام مياد با     خراسان رضوي
سعادت پيامبراكرم )ص( و امام جعفر 
صادق )ع( حدود 18 هكتار از باغ بزرگ امام رضا )ع( تبديل به باغ 

اردوگاه »نجمه خاتون« براي استفاده بانوان شد. 
سرپرس��ت مركز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوي گفت: نشاط 
آفريني و اميدبخشي براي بانوان، تربيت محوري و رشد و اعتاي معرفتي، 
فرهنگي و مهارتي بانوان با تكيه ب��ر مباني ديني، تكميل نقش مادري و 
همسري بانوان و آميختگي فرهنگ و اقتصاد در برنامه هاي ويژه بانوان و 
خانواده از جمله سياست هاي اصلي و محوري ايجاد اين باغ اردوگاه ويژه 
بانوان بوده است.  فاطمه دژبرد با بيان اينكه اين اردوگاه بخشي از باغ بزرگ 
امام رضا)ع( در تقاطع بلوار خيام و طوس است افزود: اين مركز ضمن فراهم 
كردن فرصت براي ايده پردازي بان��وان، به دنبال حمايت از ايده هاي نو و 
خاق بانوان و پشتيباني از آنها در جهت پرورش و تكميل و پياده سازي 
آنهاست.  وي ادامه داد: اين مركز همچنين متولي پيشبرد تحقيقات و 
پژوهش هاي كاربردي در كس��ب و كارهاي خاق فرهنگي ويژه بانوان 
است.  سرپرست مركز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوي ايجاد 
مركز خاقيت و نوآوري بانوان، نمايشگاه و بازار خاقيت و نوآوري بانوان، 
مركز راهنمايي و مشاوره بانوان، بوستان كتاب و انديشه، مركز آموزش، 
نمايشگاه مفاخر جريان ساز فكري فرهنگي و اقتصادي بانوان، نمايشگاه 
سبك زندگي بانوي ايراني، بوستان زن و خانواده و گلستان نونهاان را از 

جمله بخش هاي مختلف اين باغ اردوگاه معرفي كرد. 

بازار مسکن اسیر رکود اس�ت. نه خبري از خرید است و نه کسي مي خواهد 
ملکش را به فروش برساند. معضلي که به یک شهر و دو شهر محدود نمي شود و 
حاا تمام چهارمحال و بختیاري را درگیر خود کرده است. این در حالي است که 
کارشناسان حوزه مسکن معتقد بودند با افزایش قیمت ها مالکان تمایل بیشتري 

به فروش پیدا مي کنند و رونق به این بازار بر مي گردد. اما اکنون قیمت مسکن در 
برخي نقاط استان به بااي 50 درصد هم رسیده است، اما باز نه فروشنده اي براي 
رونق بخشیدن به این بازار  هست و نه با این افزایش قیمت ها کسي قدرت خرید 
مسکن دارد. معضلي که به طور قطع نیازمند رسیدگي جدي متولیان است. 

88498441سرويس  شهرستان

خاطره حسین زاده
   گزارش يك



در حالي ك�ه پيوس�تن ايران ب�ه معاه�ده آب و 
هوايي پاريس تبديل به يك چالش بزرگ شده، 
بررس�ي هاي تعهدات اي�ران ب�راي عضويت در 
اين معاهده از يك خطر ب�زرگ حکايت می كند. 
به گزارش »جوان«، موافقتنامه تغيير اقليم پاريس كه 
در سال 2015 و در جريان جلسات ساانه كنوانسيون 
تغيير اقليم س��ازمان ملل متحد به تصويب رس��يد، 
بعد از پيم��ان نه چندان موفق كيوتو تهيه ش��د و به 
دنبال كاهش انتش��ار دي اكس��يد كربن در اتمسفر 
كره   زمين است. بر اساس اين سند، دي اكسيد كربن 
به عنوان مهم ترين گاز گلخانه اي انسان ساخت و عامل 
گرمايش زمين و به دنبال آن تغيير اقليم كره  زمين 
معرفي شده اس��ت.  جمهوري اس��امي ايران هم با 
تأييد تعهدات خود براي پيوستن به اين معاهده در 
دولت، در صدد اس��ت تا اين معاهده را به تأييد ساير 
دستگاه هاي ذيربط برس��اند. اين در شرايطي است 
كه دولت به نقدهاي اساسي وارد شده به اين معاهده 
پاسخ روشني نمي دهد. بر اساس گزارش هاي منتشر 
شده، قبل از تصويب موافقتنامه پاريس، كشورهاي 
عضو كنوانسيون تغيير اقليم س��ازمان ملل متحد، 
برنامه هاي ملي مشاركت مد نظر )INDC( خود را 
براي كاهش انتشار دي اكس��يد كربن انسان ساخت 
ارائه كردند. هدف از اين كار بررسي امكان تحقق عدم 
افزايش بيش از دو درجه اي دماي كره  زمين نسبت به 
پيش از دوره صنعتي شدن بود. كشورهاي مختلف با 
ارائه برنامه هاي دلخواه، ميزان تمايل خود براي كاهش 
انتش��ار دي اكس��يد كربن را ارائه كردند. جمهوري 
اسامي ايران نيز با ارائه سند مشاركت ملي مدنظر، به 

دبيرخانه كنوانسيون در اين امر مشاركت كرد. 
  تعهد ايران چيست؟

ايران پذيرفته اس��ت براي اجراي تعه��دات 52/5 

ميلي��ارد دار )معادل ح��دوداً 500 ه��زار ميليارد 
تومان( هزينه كند كه بر اس��اس گزارش س��ازمان 
محيط زيست معادل كاهش 7/2 درصدي از حجم 
اقتصاد كشور است. در س��ند INDC، منابع مالي 
تأمين اين هزينه نيز ذكر شده كه بررسي آنها نشان 
مي دهد به هيچ وجه شرايط تأمين اين هزينه هنگفت 
را ندارند. اين منابع شامل صندوق ملي محيط زيست، 
يارانه هاي انرژي، كمك هاي بين المللي و مشاركت 
بخش خصوصي است. بررس��ي هاي صورت گرفته 
نشان مي دهد صندوق ملي محيط زيست موجودي 
كافي براي اين امر را ندارد؛ قطع يارانه هاي انرژي نيز 
در شرايط فعلي به معني فشار بيشتر بر مردم خواهد 
بود. در مورد كمك هاي بين المللي هم عاوه بر مانع 
تحريم هاي بانكي تجربه شكست خورده اي در پيمان 
كيوتو )CDM( وجود دارد كه نشان از ناكارآمدي در 
دريافت اين منابع است و نتيجتاً بخش هاي مورد نظر 
در زمينه كاهش انتشار، جذابيت كافي براي جذب 

منابع بخش خصوصي را دارا نيستند. 
در مورد تحريم ها هم همين مشكل وجود دارد و شايد 
پيچيده تر هم باشد؛ چراكه تحريم هاي ايران چند ايه 
و به بهانه هاي مختلف تصويب شده است. حال اينكه 
انتظار رفع آنها آن  هم در قالب موافقتنامه پاريس دور 
از ذهن است. به نظر مي رسد ارائه تعهدات مشروط 
بايد به صورت قابل ارزيابي ص��ورت گيرد. به عنوان 
مثال درخواس��ت مبل��غ مش��خصي از منابع مالي 
100 ميليارد داري ذكر ش��ده در مورد كمك هاي 
كشورهاي توسعه  يافته به كشورهاي در حال  توسعه 
مي توانس��ت داراي ش��فافيت بيش��تري باشد و در 
صورت عدم حصول اين منابع، جمهوري اس��امي 
ايران، منطق محكم ت��ري براي عدم دس��تيابي به 

تعهدات خود دارد. 

  روس ها و امريکايي ها چه كردند؟
از هم��ان ابتدا به دليل مش��خص نبودن بس��ياري 
از رويه هاي داخ��ل متن موافقتنامه، كارشناس��ان 
نسبت به اجراي آن خوش بين نبودند؛ چراكه مفاد 
آن برخاف منافع بس��ياري از كش��ورهاي دارنده 
منابع نف��ت و گاز بود و اين كش��ورها ب��راي اجراي 
آن باي��د از خير مزي��ت اقتصادي خ��ود يعني نفت 
و گ��از مي گذش��تند. در اين ش��رايط كاهش توليد 
دي اكس��يد كربن به معن��ي كاه��ش بهره مندي از 
منابع فسيلي خدادادي مانند نفت، گاز و زغال سنگ 
به عنوان مهم ترين پيش��ران هاي صنع��ت و اقتصاد 
است، لذا طبيعي است كشورهاي دارنده اين منابع و 
كشورهايي كه فاقد اين منابع هستند در دو سوي اين 
رقابت براي پذيرش يا رد اين پيمان قرار گيرند و دو 
قطبي، بر اساس منافع و مزيت هاي ملي خود تشكيل 
دهند. اتحاديه اروپا كه كمترين ميزان منابع فسيلي 
را در اختيار دارد به شدت به دنبال همگرايي جهاني 
براي كاهش استفاده از نفت و گاز در جهان است. در 
طرف ديگر كشورهاي دارنده اين منابع كه عموماً به 
دنبال رشد اقتصادي با استفاده از اين منابع در صنايع 
خود هستند، اين پيمان را مانع توسعه اقتصادي خود 
مي دانند. از اين ميان دونالد ترام��پ در نطق اعام 
خروج امريكا از موافقتنامه پاريس گفت پيوستن به 
اين معاهده بين المللي موجب از دست رفتن صدها 
هزار فرصت شغلي در صنايع اتومبيل سازي، معدن، 
كشاورزي و غيره خواهد شد. به عبارت ديگر مي توان 
گفت ترامپ منافع ملي امريكا كه از منابع سرش��ار 
زغال سنگ و صنايع وابسته به آن و نفت سرشار اين 
كشور تأمين مي شود را نسبت به نظريات تأييد نشده 

در اولويت قرار داده است. 
به گزارش اداره اطاعات انرژي امريكا، كشور روسيه 

بزرگ تري��ن توليدكننده نفت خام جهان اس��ت )با 
احتساب ميعانات گازي(. همچنين روسيه دومين 
كشور جهان در توليد گاز طبيعي است و ذخاير بسيار 
قابل توجهي از زغال سنگ در اين كشور وجود دارد. 
اقتصاد روسيه به شدت وابسته به هيدروكربن هاست 
و درآمدهاي نفت و گاز بيش از يك سوم درآمدهاي 
بودجه فدرال را شامل مي ش��ود. در اين شرايط بايد 
گفت، روسيه در بين كشورهاي دارنده منابع فسيلي 
دسته بندي مي شود و بررسي واكنش هاي اين كشور 
نس��بت به موافقتنامه پاريس مي توان��د نكات قابل 

توجهي داشته باشد. 
روسيه جزو كشورهاي امضاكننده موافقتنامه پاريس 
در مجمع سازمان ملل متحد بود و با اين كار موافقت 
ابتدايي خود را اعام كرده، اما تاكنون به طور رسمي 
به موافقتنامه پاريس ملحق نشده است؛ چراكه اين 
معاهده تاكنون به طور رس��مي در دوماي روس��يه 
تصويب نشده و بر اساس خبرهاي منتشر شده قرار 
است تا سال 2019 بررسي هاي كارشناسي مورد نياز 

روي ابعاد آن صورت پذيرد. 
 پوتين: استدال ها قوي نيست

همچني��ن واديمير پوتين، رئيس جمهور روس��يه 
در مصاحبه با ش��بكه CNBC امريكا مدعي ش��د 
پايه هاي علمي گرمايش زمين كه به دي اكسيد كربن 
نسبت داده مي ش��ود، به اندازه كافي محكم نيست 
و اين موضوع نيازمند بررس��ي هاي بيشتري است. 
از طرفي وي معتقد بود ك��ه موافقتنامه پاريس در 
بلند مدت براي اقتصاد روسيه كه بر اساس نفت و گاز 

و زغال سنگ شكل گرفته خطرناك خواهد بود. 
اين تعلل روسيه را مي توان هوشمندي اين كشور در 
مواجهه با موافقتنامه پاريس دانست؛ چراكه با اين كار 
منتظر عكس العمل ديگر كشورهاست تا هزينه هاي 
احتمالي برهم زدن موافقتنامه پاريس بر دوش آنها 
باشد. از طرفي به دليل منابع عظيم فسيلي روسيه 
ازجمله نفت و گاز و زغال سنگ، نياز به بررسي هاي 
كارشناسي براي پيوستن هوشمندانه به موافقتنامه 
پاريس نمي توان��د با انتقاده��اي بين المللي روبه رو 
ش��ود. چون تمامي كش��ورهاي جهان به وابستگي 
اقتصاد روسيه به درآمدهاي حاصل از منابع فسيلي 

اشراف دارند. 
در اين شرايط و در حالي كه جمهوري اسامي ايران 
در مجموع ذخاير نفت و گاز رتبه نخس��ت دنيا را در 
اختيار دارد، عجله مس��ئوان دولت��ي در تصويب و 
الحاق جمهوري اسامي به موافقتنامه پاريس عجيب 
به نظر مي رسد، چون بر اساس متن موافقتنامه هيچ 
محدوديت زماني براي پيوس��تن به اين موافقتنامه 
وجود ندارد.  اين در حاليست كه سند مشاركت ملي 
)NDC( جمهوري اسامي در موافقتنامه پاريس 
كه حاوي تعهدات ايران در اين معاهده است كه براي 
بررسي كارشناسي در اختيار مجلس شوراي اسامي 
قرار نگرفته است. همچنين بر اساس مصاحبه هاي 
صورت گرفته توسط مسئوان سازمان محيط زيست، 
قرار است محتواي سند NDC همان سند ارائه شده 
 )INDC( به كنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل
پيش از موافقتنامه پاريس باشد. اين در حالي است 
كه مفاد سند INDC داراي اشكاات عمده اي است 
و اجراي آن مشكات فراواني براي توسعه اقتصادي 

كشور در دهه هاي آينده به وجود خواهد آورد. 
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تعهد 53 ميليارد داري ایران  به معاهده پاریس 
بدون یك دار پول!

امريکا از معاهده پاريس خارج شد و روسيه نيز به طور رسمی به آن ملحق نشده است اما ايران برای انجام 
تعهدات خود به اين معاهده شتاب می كند!

  گزارش  یک

بزرگ ترین ریزش قيمت نفت رقم خورد
قيم�ت نف�ت روز جمع�ه ح�دود ۸ درص�د اف�ت داش�ت و ب�ه 
پايين تري�ن رك�ورد در بي�ش از ي�ك س�ال گذش�ته س�قوط 
ك�رد و هفتمين كاه�ش هفتگي متوالي خ�ود را به ثبت رس�اند. 
به گزارش رويترز، به��اي معامات آتي نفت برن��ت 3/80 دار يا 6/1 
درصد كاهش يافت و در 58/80 دار در هر بش��كه بسته شد. در طول 
معامات جمعه، نفت برنت تا م��رز 58/41 دار كه پايين ترين قيمت 
از اكتبر سال 2017 بود، عقب نش��يني كرده بود.  بهاي معامات آتي 
وس��ت تگزاس اينترمديت امريكا با 4/21 دار ي��ا 7/7 درصد كاهش، 
در 50/42 دار در هر بشكه بسته ش��د كه پايين ترين قيمت از اكتبر 
س��ال 2017 بود.  برنت براي كل هفته 11/3 درصد و وس��ت تگزاس 
اينترمدي��ت 10/8 درصد كاهش نش��ان داد ك��ه بزرگ ترين كاهش 

هفتگي از ژانويه سال 2016 بود. 
عرضه نفت به خصوص از سوي توليدكنندگان امريكايي سريعتر از تقاضا 
رشد كرده و انتظارات براي اشباع عرضه در بازار را تقويت كرده است. در 
برابر تحوات اخير، پيش بيني مي شود اوپك كاهش توليد خود را پس 

از ديدار رسمي اعضاي اين گروه در ششم دسامبر آغاز كند. 
اما اين تصميم تأثي��ري در توقف ريزش قيمت نف��ت از ابتداي نوامبر 
تاكنون نداشته و بهاي معامات نفت به مدت هفت هفته متوالي كاهش 
پيدا كرده است و در مسير ثبت بزرگ ترين كاهش ماهانه از اواخر سال 
2014 تاكنون قرار دارد.  از س��وي ديگر، جنگ تجاري ميان امريكا و 
چين كه بزرگ ترين اقتصادها و مصرف كنندگان نفت در جهان هستند، 

تأثير منفي خود را روي بازار نفت گذاشته است. 
به گفته فيليپ فاين، تحليلگر گروه »پرايس فيوچرز«، بازار انتظار دارد 
رشد اقتصادي آهسته ش��ود و مذاكرات تجاري ميان امريكا و چين به 
خوبي پيش نرود. بازار باور ندارد كه اوپك بتواند به سرعت براي جبران 

كندي رشد تقاضا عمل كرده و توليدش را كاهش دهد. 
عربستان سعودي در واكنش به تقاضاي ضعيف، پنج شنبه گذشته اعام 
كرد ممكن اس��ت براي مجاب كردن اوپك براي كاهش گروهي 1/4 

ميليون بشكه در روز توليد، ميزان عرضه خود را كاهش دهد. 
با اين حال ترامپ روشن كرده كه نمي خواهد قيمت نفت افزايش پيدا 
كند و بس��ياري از تحليلگران تصور مي كنند عربستان سعودي براي 
مقاومت در برابر درخواست هاي ساير اعضاي اوپك براي كاهش توليد، 

تحت فشار امريكا قرار خواهد گرفت. 

فشار امریكا به عراق براي توقف واردات برق
دولت امري�کا در ح�ال اعمال فش�ار به عراق اس�ت ت�ا از ادامه 
واردات ب�رق و گاز از اي�ران توس�ط اين كش�ور جلوگي�ري كند. 
به گزارش وال استريت ژورنال، امريكا در حال اعمال فشار بر عراق است 
تا از تداوم همكاري هاي اين كش��ور در حوزه انرژي با ايران جلوگيري 
كند.  امريك��ا قصد دارد تا ش��ركت هاي امريكاي��ي و برخي متحدين 
منطقه خود نظير عربستان را جايگزين ايران در بازار انرژي عراق كند 
و از طرفي موانع جدي بر سر همكاري هاي اقتصادي بغداد � تهران به 

وجود بياورد. 
اين اقدام بخشي از هدف گس��ترده تر امريكا براي فاصله انداختن بين 
ايران و عراق و كاهش نفوذ تهران در اين كشور عربي است. ايران و عراق 
1458 كيلومتر مرز مشترك دارند و با توجه به اينكه اكثر جمعيت عراق 
را شيعيان تشكيل مي دهند، روابط بسيار نزديكي نيز از اين مسير بين 

دو كشور شكل گرفته است. 
به رغم آنكه عراق يك��ي از بزرگ ترين توليدكنندگ��ان نفت در جهان 
محس��وب مي ش��ود، اما براي تأمين برق و گاز مردم خود به شدت به 

ايران وابسته است. 
در طول تابستان گذشته و با قطع ش��دن مقطعي صادرات برق ايران 
به عراق، شهرهاي بزرگ اين كش��ور نظير بصره با خاموشي گسترده 

روبه رو شدند. 

دار با مدیریت بازار پایين تر هم خواهد آمد
عضو س�ابق كميس�يون برنامه و بودج�ه مجلس گفت: اگ�ر بازار 
ارز به درس�تي مديريت ش�ود و اجازه خ�روج س�رمايه، واردات 
كااه�اي لوكس، انج�ام س�فرهاي تفريح�ي و ريخت وپاش هاي 
ارزي داده نش�ود، طبيعي اس�ت كه قيم�ت ارز كاه�ش مي يابد. 
جعفر قادري در گفت  وگو با فارس درباره رون��د كنوني نرخ ارز و ثبات 
قيمت آن توضيح داد: افزايش ناگهاني قيمت ارز، واقعي نبود و بيشتر 
ناشي از انتظارات تورمي و رها شدن بازار ارز بود و اين طبيعي است كه 

اگر بازار ارز كنترل و مديريت شود، مشكلي رخ نخواهد داد. 
وي اضافه كرد: در حالت عادي 50 ميليارد دار صادرات نفتي و 50 ميليارد 
دار صادرات غيرنفتي داريم كه جمعاً 100 ميليارد دار خواهد بود، نيازهاي 
ارزي ما براي واردات بيش از 50 يا 60 ميلي��ارد دار نخواهد بود، يعني اگر 
بازار ارز به درستي مديريت شود، اجازه خروج سرمايه داده نشود و اجازه وارد 
كردن كااهاي لوكس، انجام س��فرهاي تفريحي و ريخت وپاش هاي ارزي 

صادر نشود، طبيعي است كه قيمت ارز كاهش مي يابد.
قادري با تأكيد بر اينكه قيمت يك دار نبايد بيشتر از 10 هزار تومان 
باش��د، گفت: زماني كه اين ولنگاري ها و رهاسازي ارزي رخ مي دهد و 
دولت سياست هاي بازار آزاد را دنبال مي كند، طبيعي است كه نرخ ارز 
به صورت جهش��ي افزايش مي يابد و به بااتر از نرخ معمول و متداول 
خود مي رس��د.   عضو سابق كميس��يون برنامه و بودجه مجلس افزود: 
سياست هاي اقتصاد آزاد مربوط به كش��ورهايي است كه اقتصادشان 
متأثر از اين حساسيت ها، تنش ها و بحران ها نيست، ضمن آنكه تحريم 
نيستند، كشوري كه درگير جنگ اقتصادي و سياسي  است، نمي تواند 
بازار خود را رها كند تا  هر كسي خواست بتواند در اين بازار جوان بدهد 
و يك روز نقدينگي  را به بازار ارز بكش��اند و روز ديگر به بازار مسكن و 
سكه ببرد و به اين شكل بازارها را به هم بريزد و از اين افزايش قيمت ها 
و ايجاد نوسان در بازار، س��ودجويي كند.  اين اس��تاد دانشگاه درباره 
پيش بيني ثبات قيمت ارز در كشور  بيان كرد: اين بستگي به آن دارد كه 
آيا مي توانيم نفتمان را بفروشيم يا خير، بخش عمده اي از ارزي كه در 

داخل تأمين مي شود، حاصل از صادرات نفت است . 
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رشد ۱۹ درصدي توليد فواد ایران
طبق گزارش انجمن فواد جهان )ورلد اس�تيل(، توليد فواد خام 
6۴ كشور عضو اين گروه در اكتبر سال 2۰1۸ به 156/6 ميليون تن 
رسيد كه 5/۸ درصد در مقايسه با اكتبر سال 2۰1۷ رشدرا  نشان داد. 
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش ورلد استيل، توليد فواد خام ايران 
در اكتبر سال 2018 با 10/6 درصد افزايش نسبت به اكتبر سال 2017، 
به 2/07 ميليون تن رسيد. توليد ايران در 10 ماهه سال ميادي جاري، 
20/590 ميليون تن بود كه در مقايسه با 17/303 ميليون تن در مدت 

مشابه سال 2017، به ميزان 19 درصد افزايش را نشان داد. 
در ميان ساير توليدكنندگان، توليد فواد چين در اكتبر سال 2018 با 
9/1 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 82/6 ميليون 
تن رسيد. ژاپن 8/6 ميليون تن فواد توليد كرد كه 4/5 درصد كاهش 
نسبت به اكتبر سال 2017 داش��ت. توليد هند در همين مدت با 0/4 
درصد افزايش به 8/8 ميليون تن و كره جنوبي با 3/5 درصد رشد، به 6/2 
ميليون تن رسيد.  در اتحاديه اروپا توليد فواد خام فرانسه در اكتبر، با 
3/5 درصد كاهش نسبت به اكتبر سال 2017 به 1/3ميليون تن رسيد، 
اما در همين مدت توليد ايتاليا با 1/1 درصد افزايش به 2/3 ميليون تن 

رسيد. توليد اسپانيا نيز با 7/4 درصد كاهش 1/3 ميليون تن بود. 

 ایرادات اوليه بيمه تكميلی کاميونداران
 رفع شد

مديركل دفتر حمل و نقل كااي س�ازمان راه�داري و حمل و نقل 
جاده اي از تشکيل كميته مشترك بين نماينده رانندگان كاميون 
و بيمه تکميلي براي شناس�ايي و رفع مشکات در اين حوزه خبر 
داد و گفت: اي�رادات اوليه بيم�ه تکميلي كاميونداران رفع ش�د. 
 غامحسين دغاغله در گفت وگو با فارس، درباره پيگيري رفع مشكات 
بيمه تكميل��ي رانندگان كاميون اظهار داش��ت:  س��ازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي تاش كرده است موضوع »بيمه تكميلي« راننده ها 
را با توجه به ش��رايط و وضعيت راننده ها  به دقت دنبال كند.  وي ادامه 
داد: در اين حوزه كانون انجمن هاي صنفي شركت هاي حمل و نقل بار 
كشور، فرايند كار را دنبال كرد، با يكي از شركت هاي بيمه )آتيه سازان 
حافظ( قرارداد منعقد ش��د و اين قرارداد در مرحله اول شامل راننده و 
همسر وي مي شود.  دغاغله  ادامه داد: تاكنون 707 هزار نفر از راننده ها 
و همسران آنها براي بيمه تكميلي ثبت نام كرده و مشمول بيمه تكميلي 
شده اند.  مديركل دفتر حمل و نقل كااي سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي افزود: در مرحله اول فعًا راننده و همسر وي مشمول اين طرح 
شده و موضوع فرزندان راننده ها هنوز به نتيجه نرسيده است، ضمن آنكه 
رانندگان درخواست داشته اند، پوشش هاي اين بيمه تكميلي افزايش 

يابد كه ما موضوع را به شركت بيمه منتقل كرده ايم. 

کسري درآمد کارگران ميليونی شد
نماين�ده كارگ�ران در ش�وراي عال�ي كار ب�ا اش�اره ب�ه اينک�ه 
تا ام�روز كاهش ق�درت خريد دس�تمزد از م�رز ي�ك  ميليون و 
2۰۰  ه�زار توم�ان ه�م فرات�ر رفت�ه و ديگ�ر زم�اِن وق�ت تلف  
كردن نيس�ت، گف�ت: يک�ي از خواس�ته هاي كارگ�ران افزايش 
دس�تمزد اس�ت ك�ه ي�ك خواس�ته  صددرص�د ج�دي اس�ت. 
فرامرز توفيقي، نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار در گفت وگو با 
تسنيم، درباره آخرين وضعيت »ترميم دستمزد« كارگران گفت: هم در 
جلسه شوراي عالي كار و هم در كميته دستمزد كه داشتيم درخواست 

تشكيل جلسه فوري شوراي عالي كار را ارائه كرديم. 
وي ادامه داد: از دوشنبه مجدداً پيگيري هاي خود را انجام خواهيم داد، اگر 
كسي نخواهد سهم خود را در كاهش قدرت خريد كارگران بپذيرد حتماً 
اعام مي كنيم.  وي تأكيد كرد: تا امروز كاهش قدرت خريد دستمزد از 
مرز يك ميليون و 200 هزار تومان هم فراتر رفته و ديگر زماِن وقت تلف 
كردن نيست.  توفيقي يادآور شد: كميته دستمزد، كميته علمي و مشورتي 
شوراي عالي كار است و با دستور همين شورا نيز تشكيل جلسه مي دهد، 
لذا محاسبات اين كميته »بايد« مورد توجه قرار گيرد و در كوتاه ترين زمان 
ممكن اجرايي شود.   وي درباره روند رو به رشد افزايش قيمت ها گفت: 
فرض محال بگيريم كه قيمت دار كاهش هم پيدا كند؛ در آن ش��رايط 
مطالبه اجتماعي بايد اين باشد كه سطح عمومي قيمت ها با همان سرعتي 
كه رشد كرده، كاهش يابد، ولي آيا افرادي كه لحظه به لحظه قيمت دار 
را چك مي كردند و قيمت هاي پيش��نهادي را لحظه به لحظه هماهنگ 
با افزايش قيمت ارز افزايش مي دادند، ح��اا با كاهش نرخ ها قيمت ها را 
كاهش خواهند داد؟ در صورت تثبيت كاهش نرخ ارز كه البته در شرايط 
فعلي به هيچ وجه امكانپذير نيست، چقدر زمان براي كاهش قيمت ها نياز 
است؟ آيا واقعاً فروشنده ها به كاهش نرخ رضايت مي دهند؟ واردكننده اي 
كه با نرخ هاي بااتر كاا وارد كرده است با چه  نرخي بايد كاا را به فروش 
برساند؟ صادركننده اي كه با هزينه هاي افزايش  يافته، كاا را صادر كرده 

با چه  نرخي بايد ارز را به بازار عرضه نمايد؟

بازار اوراق تسهيات خزان شد
بررس�ي ب�ازار اوراق تس�هيات مس�کن نش�ان مي ده�د ب�ا 
توجه به كاهش پوش�ش دهي تس�هيات مس�کن ب�ه 1۷درصد 
ارزش مل�ك ب�راي وام ۹۰ ميليون�ي، بس�ياري از متقاضي�ان 
خري�د مس�کن تمايل�ي ب�ه اس�تفاده از اي�ن اب�زار ندارن�د. 
به گزارش مهر، بر اس��اس اعام ش��ركت فرابورس اي��ران، در 20 روز 
نخست آبان ماه امس��ال، تنها يك ميليون و 300 هزار برگه تسهيات 
مسكن به ارزش 77 ميليارد و 700 ميليون تومان خريد و فروش شده 
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر حجم 10 درصد و از نظر 
ارزش معاماتي، 29 درصد كاهش داشته است كه نشان دهنده كاهش 
تمايل خريداران مس��كن به اس��تفاده از اوراق تسهيات مسكن براي 
خريد واحد مسكوني است.  در معامات فرابورس، هر برگه تسهيات 
مس��كن همچنان در كانال زير 60 هزار تومان باقي ماند، به گونه اي كه 
برگه هاي اوراق تسهيات مسكن صادره در فروردين و ارديبهشت 96 
)تسه 9601 و تس��ه 9602( 56 هزار و 111 تومان تا 56 هزار و 500 
تومان خريد و فروش ش��د.  برگه هاي اوراق تسهيات مسكن صادره 
در مرداد سال گذشته )9605( نيز در رقم 57 هزار و 800 تا 58 هزار 

تومان معامله شد. 

از س�وي ش�ركت  برآورده�اي ص�ورت گرفت�ه  طب�ق 
توزي�ع برق ته�ران ب�زرگ، س�اانه 1۰۰ ميليارد توم�ان براي 
بهينه س�ازي و نوس�ازي ش�بکه ب�رق ش�هر ته�ران هزين�ه 
مي ش�ود. عاوه بر اي�ن به ط�ور ميانگين ه�ر س�ال 1۰۰ هزار 
مش�ترك جديد به مش�تركان ش�هر ته�ران اضافه مي ش�ود 
ك�ه ب�راي تأمي�ن ب�رق و توس�عه ش�بکه ب�رق ته�ران بين 
1۰۰ تا 15۰ ميلي�ارد تومان س�رمايه گذاري ص�ورت مي گيرد. 
به گزارش ايس��نا، در حال حاضر 4 ميليون و 370 هزار مش��ترك 
در تهران وجود دارد كه در اين بين مشتركان صنعتي بزرگ ولتاژ 
اوليه 401 اشتراك، مش��تركان اداري – تجاري ولتاژ اوليه 2086 
اش��تراك و مش��تركان منابع آب ش��رب ولتاژ اوليه 102 اشتراك 
را شامل مي ش��ود، در اين بين سهم مش��تركان خانگي و كسبه 3 
ميليون و 882 هزار 763 اشتراك و ساير مشتركان نيز 254 هزار 

و 477 اشتراك است. 
مقدار پيك بار در تهران 4159 مگاوات تخمين زده شده كه سهم 
صنايع بزرگ 250 مگاوات، س��اختمان هاي اداري 890 مگاوات و 
سهم تأمين منابع آب شرب 40 مگاوات ثبت شده، عاوه بر اين ساير 
مشتركان 2409 مگاوات و سهم تلفات شبكه 570 مگاوات تخمين 
زده شده، اما در بخش ساختمان هاي اداري برنامه ريزي براي كاهش 

200 مگاوات به صورت غيرهمزمان صورت گرفته است. 
در اين ميان تلفات برق در شهر تهران از سال 1392 كه حدود 10 
درصد بود، اكنون به 6/8 درصد رسيده و اين در شرايطي است كه در 
فصل تابستان كه ميزان مصرف افزايش مي يابد تلفات طبيعي شبكه 
نيز افزايش مي يابد. در همين راستا چندي پيش حسين صبوري، 
مديرعامل شركت توزيع برق تهران از سرمايه گذاري ساانه حدود 
120ميليارد تومان براي نوسازي شبكه توزيع برق به منظور كاهش 

تلفات برق تهران خب��ر داد و افزود: اين س��رمايه گذاري به منظور 
ارتقاي تأسيسات شبكه برق و كاهش تلفات صورت مي گيرد. 

وي با بيان اينكه كاهش تلفات برق ش��هر تهران يكي از برنامه هاي 
مهم صنعت برق اس��ت، گفت: بر اس��اس برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته قرار ش��ده تا ميزان تلفات ش��بكه توزيع برق تهران به 6/4 

درصد برسد. 
براي تأمين ب��رق پايتخت عاوه بر س��رمايه تدابي��ر متعددي نيز 
انديش��يده مي ش��ود تا تأمين برق با مشكلي مواجه نش��ود، لذا از 
هم اكنون تدابير براي تابس��تان س��ال آينده آغاز ش��ده و عاوه بر 
كارهاي فرهنگ س��ازي در حوزه مديريت مص��رف تدابير ديگري 
همچون توسعه و بهينه سازي ش��بكه مديريت و كاهش بار، تغيير 
ساعات ادارات دولتي و تعويض 5 ميليون امپ دستگاه هاي دولتي 

با امپ هاي ال اي دي در نظر گرفته شده است. 

سالی100هزارمشترکجدیدبرقدرتهراناضافهمیشود    انرژی



 حساس ترين مسابقه 
 سعید احمدیان 

    گزارش
هفته سيزدهم ليگ 
برتر با تساوي بدون 
گل پرسپوليس و تراکتور به پايان رسيد، آن هم 
در روزي که کري خواني ها و شعارهاي هواداران، 
سکوهاي ورزشگاه آزادي را پرتنش کرده بود. 
پرس��پوليس – تراکتور، حس��اس ترين مس��ابقه 
ديروز ليگ برتر بود. مس��ابقه اي که در سال هاي 
اخير هم��واره با حساس��يت هاي زي��ادي همراه 
بوده، از کري خواني هاي تماشاگران دو تيم بر سر 
پرطرفدارترين تيم تا شعارهاي قوميتي و سياسي 
که در برخي از مسابقات دو تيم سر داده مي  شود. به 
همين خاطر هم بود که ديروز پيش از شروع مسابقه 
س��ردار رحيمي، رئيس پليس پايتخت نسبت به 
هرگونه شعار تفرقه افکنانه در بازي پرسپوليس و 
تراکتور هشدار داد تا حساب کار دست تماشاگران 

بيايد. 
   پرچم هايي که تنش زا شد

س��ردي هوا و بارندگي هم سبب نش��د تا مسابقه 
پرسپوليس و تراکتور پرتماشاگر نباشد و با وجود 
شرايط بد جوي 40 هزار تماشاگر ديروز به آزادي 
آمدند تا از نزديک حس��اس ترين مس��ابقه هفته 
سيزدهم را تماشا کنند. مانند مسابقه هاي قبل اين بار 
هم تنش ها و درگيري ها از همان پيش از مسابقه از 
روي سکوها آغاز شد، جايي که برخاف توصيه هايي 
که شده بود برخي تماشاگران دو تيم با شعارهاي 

تندي از خجال��ت يکديگر درآمدند ت��ا کارگردان 
تلويزيوني مسابقه مجبور شود در بخشي از زمان 
بازي صداي ورزشگاه را براي بينندگان تلويزيوني 
ببندد. يکي از جنجالي ترين تنش هاي روي سکوها، 
به خاطر تشويق کاشيما حريف پرسپوليس در فينال 
ليگ قهرمانان توسط هواداران تراکتور بود، مسئله اي 
که واکنش شديد پرسپوليسي ها را به همراه داشت. 
 عاوه بر اين، تماشاگران تراکتور با آوردن پرچم هاي 
متعدد ژاپن به ورزش��گاه هم اين حساسيت ها را 
بيشتر کردند تا مانند مسابقات قبلي دو تيم باز هم 
روي سکوها خبري از آرامش نباشد و بدون توجه 
به اتفاقاتي که در جريان مسابقه مي افتاد، هواداران 
دو تيم شعارهايي از دو سوي ورزشگاه به سوي هم 

حواله مي کردند. 
   مسابقه داغ در روز سرد

با وجود تنش هاي روي س��کوها، مسابقه در زمين 
بازي هيجان انگيز بود تا تماشاگراني که به ورزشگاه 
آمده بودند، سرماي هوا را احساس نکنند و بارها در 
طول مسابقه از جايشان نيم خيز شوند. نيمه اول را 
تراکتور با محمد تقوي که جان تازه اي گرفته و البته 
با ستاره هاي نامدارش بهتر از پرسپوليس آغاز کرد و 
با توجه به برتري هافبک هاي تراکتور در ميانه زمين، 
تبريزي ها زمان بيشتري از بازي را در اختيار داشتند. 
در ادامه پرسپوليس توانست از زير فشار خارج شود 
و رو به جلو بازي کند و با موقعيت سازي روي دروازه 
فروزان به دنبال رس��يدن به گل باشد. جدي ترين 

موقعيت نيمه هم براي قرمزها ثبت شد، اما ضربه 
ايستگاهي بشار رسن در دقايق پاياني نيمه اول را 
فروزان با يک شيرجه ديدني دفع کرد تا اين نيمه با 

تساوي بدون گل دو تيم به پايان برسد. 
نيمه دوم را هرچند شاگردان برانکو هجومي تر آغاز 
کردند، اما در ادامه باز هم اين تراکتور بود که توانست 
ميانه زمين را در اختيار بگي��رد و هافبک هاي اين 
تيم توپ را بهتر در زمين به گردش در بياورند و در 
دقيقه60 هم به گل برسند، اما داور مسابقه به نشانه 
آفسايد گل احسان حاج صفي را نپذيرفت تا همچنان 
بازي با تساوي بدون گل دنبال شود. مسابقه در ادامه 
سريع و جذاب دنبال ش��د، اما استحکام دفاعي دو 
تيم که اجازه نفوذ به مهاجمان را نمي داد، سبب شد 
تا دروازه هاي بيرانوند و ف��روزان تا پايان 90 دقيقه 
بسته بماند و پرسپوليس و تراکتور در يک مسابقه 
جذاب و پرهيجان با تساوي بدون گل به کارشان 

پايان دهند. 
   بهتر بوديم

برانکو پس از تساوي ش��اگردانش معتقد است که 
بازيکنانش براي پيروزي تمام تاش شان را کرده اند: 
»بازي امروز يک بازي بزرگ و يک دربي بود و همه 
دربي ها سخت است. ما مي خواستيم برنده شويم، 
اما تراکتورسازي نش��ان داد لياقت بااي جدول را 
دارد و تيم خوبي است. با اين سه ملي پوش، آنها از 
کيفيت باايي برخوردارند و ساختار خوبي مرکب 
از بازيکنان باتجربه دارند. تاش��مان را کرديم، اما 

نش��د و هيچ گله اي از بازيکنانم ندارم. آنها واقعاً در 
شرايط خيلي سختي بازي مي کنند. بازي قبلي با 
پيکان را شاهد بوديد و ديديد که امروز چقدر انرژي 

مصرف کردند.«
همچنين  محمد تقوي، مرب��ي اي که تراکتور با او 
توانس��ته در ليگ هجدهم به جمع مدعيان ليگ 
اضافه شود پس از بازي از شاگردانش تمجيد کرد 
و گفت: »ما روي زمين بازي مي کنيم، اما در نيمه 
اول باران شرايط را سخت کرده بود. ما در نيمه دوم 
نشان داديم که تيم بهتري هستيم و جريان بازي 
را کنترل کرديم و مقابل فيناليس��ت آسيا نمايش 
خوبي داش��تيم. روي گلي که زديم و داور آفسايد 
گرفت، نمي توانم نظري بدهم چون در هر شرايطي 
داور حق دارد. قول داده بوديم که هواداران از بازي ما 

لذت ببرند که اين کار را هم کرديم.«
   نتايج ساير بازي ها

هفته سيزدهم ليگ برتر روز ش��نبه هم با انجام 
يک مس��ابقه ديگر پيگيري ش��د و ذوب آهن در 
اولين مسابقه اي که عليرضا منصوريان را به عنوان 
س��رمربي روي نيمکت خود مي ديد مقابل پارس 
جنوبي يک بر صفر شکست خورد تا بحران اين تيم 
ادامه داشته باشد.  در ديگر مسابقه هفته سيزدهم 
ديروز س��ايپا و پديده به مصاف هم رفتند که اين 
ديدار با نتيجه يک بر صفر به سود پديده به پايان 
رس��يد تا ش��اگردان گل محمدی دوباره به صدر 

جدول برگردند. 

بههوشنباشيممثلآرژانتينيهاميشويم
درست است که حرکت سيدجال و مس��عود شجاعي، کاپيتان هاي دو 
تيم پرسپوليس و تراکتورسازي پيش از بازي ديروز را بايد ستود، اما اين 
حرکت آنها نشان از وخيم تر شدن اوضاع فرهنگي و اخاقي روي سکوهاي 

ورزشگاه ها در مسابقات ليگ فوتبال دارد. 
دو کاپيتان پيش از بازي ديروز با هم قرار گذاش��تند اگر شعارهاي قومي 
و قبيله اي و توهين هاي بازي هاي قبلي دو تيم تکرار ش��د، دست از بازي 
بکشند و تيم هايشان را از زمين بيرون بياورند. اين اقدام ستودني است، اما 
چيزي از وظايف کميته اخاق و کميته انضباطي فدراسيون فوتبال و حتي 

نقش باشگاه ها با پسوند فرهنگي را کم نمي کند.
امروز ديگر کار از کري خواني و رجزخواني بين هواداران تيم ها گذشته و 
عماً شاهد هستيم که حتي منافع ملي نيز زير پا گذاشته مي شود، به عقايد 
و قوميت ها توهين مي شود و به راحتي همه چيز زير سؤال مي رود. امروز 
شاهد آن هستيم که در درگيري هاي لفظي بين هواداران تيم ها کار به زد 
و خورد و بعضاً قتل کشيده مي شود، اتفاقي که اصًا در شأن تماشاگران 
فوتبال ايران نيست. حال سؤال اينجاست که کجا و چه ارگاني بايد جلوي 
اين افسارگسيختگی را بگيرد. اتفاقاتي که وحدت ملي را نشانه رفته و حاا 
جنبه فرافوتبالي هم پيدا کرده است. جالب اينکه اين اتفاقات در روزهايي 
رخ مي دهد که کيلومترها آن طرف تر و درست در آن سوي کره زمين شاهد 
زد و خورد و بي اخاقي هايي هستيم که در نوع خود بي سابقه است. امروز 
ما تصاوير ناآرامي هاي بوئنوس  آيرس در جريان بازي دو تيم ريورپاته و 
بوکاجونيورز را مي بينيم و متعجب مي شويم،  اما از اين غافل هستيم که اگر 

دير بجنبيم خود نيز ظرفيت رسيدن به اين وضعيت را داريم.
شنيدن خبر کشته شدن هواداران فوتبال در چند نقطه از کشور، آن هم به 
سبب کل کل فوتبالي امروز بسيار ناراحت کننده است، اما اگر قرار بر تکرار 
باشد، آن وقت است که خيلي زودتر از آنچه تصورش را مي کنيم با حوادث 

ديدار دو تيم بزرگ آرژانتين روبه رو مي شويم.
اينکه تصور کنيم بايد به فرهنگ سازي روي بياوريم، اقدامي درست است، 
اما بايد توجه داشت که اتفاقات ريز و درشت امروز ديگر با فرهنگ سازي حل 
و فصل نمي شود. فرهنگ سازي بايد براي نسل بعد صورت گيرد، اما آنکه 
امروز وحدت ملي ما را به اسم حمايت از تيم هاي فوتبال نشانه گرفته بايد با 
اقدامي عاجل، ضربتي و محکم سر جايش نشاند. البته اين اتفاق نمي افتد، 
مگر اينکه ارگان هاي ذي ربط از نهادهاي امنيتي گرفته تا کميته هاي مربوط 
در فدراسيون فوتبال و باشگاه ها وارد ميدان شوند و با متخلفان در هر لباس و 

رنگي بدون کوچک ترين اغماضي برخورد کنند.
امروز که با خيال راحت رسوايي فوتبال آرژانتين را به تماشا نشسته ايم و 
تصاوير آن را مي بينيم، نبايد فراموش کنيم که در فوتبال خودمان نيز با 
همين بحران در مقياس کوچک آن روبه رو هستيم و اگر دنبال رفع و رجوع 
آن نباشيم، آن وقت ديري نمي پايد که تصاوير رسوايي ما نيز روي سايت ها 
قرار مي گيرد. البته با اين تفاوت که فوتبال آرژانتين اينقدر ظرفيت دارد که 
بتواند به لحاظ فني و تکنيکي بعد از اين بحران ها و رسوايي ها دوباره خود را 
سرپا کند، اما فوتبال مثاً حرفه اي ما با کوچک  ترين تلنگري از هم خواهد 

پاشيد و چيزي از آن باقي نخواهد ماند.
حرکت سيدجال و شجاعي را بايد به فال نيک گرفت، براي بيدار شدن 
مسئوان و حتي تماشاگران و هواداران تيم ها، هواداراني که بر اين باوريم 
خارج از محيط فوتبال به واقع با هم برابر و برادرند، اما بايد اين دو فاکتور مهم 

را در ميدان فوتبال و روي سکوهاي ورزشگاه ها نيز نشان دهند.

فريدون حسن

پرسپوليس-تراکتورفقطگلنداشت
ذوب آهن با منصوريان هم باخت، پديده به صدر برگشت 

سوپرکاسيکوي برگشت هم جنجالي شد
شبشرمآورفوتبالدربوئنوسآيرس

اگر دو هفت��ه پيش بارش ش��ديد باران ب��ازي رفت سوپرکاس��يکو 
ريورپاته و بوکاجوني��وز را به تعويق انداخت، اين ب��ار حمله هواداران 
خش��مگين ريورپاته به اتوبوس بازيکنان بوکا بازي برگشت را هم به 

تعويق انداخت. 
تمام تصوراتي که از دربي هاي فوتبال در اروپا و آس��يا داريد، فراموش 
کنيد. مفهوم واقعي دربي را بايد در آرژانتين جس��ت وجو کرد، در بين 
هواداران بوکاجونيورز و ريورپاته، دو تيمي که نبردشان در فوتبال دنيا 
به سوپرکاسيکو مشهور است، پر از خش��م و نفرت و البته نبردي که 
بوي خون مي دهد. بوکا نماينده قشر کارگر و فرودست است و آن سو 
ريورپاته ملقب به ميليونرها نماينده قشر س��رمايه دار، موضوعي که 
باعث شده رويارويي کارگر و سرمايه دار در فوتبال هم خودش را اينطور 

ديوانه وار نشان دهد. 
حاا شما تصور کنيد اين دش��منان خوني در فينال جام باشگاه هاي 
امريکاي جنوبي به هم رسيده باشند، در جام ليبرتادورس تا دستتان 
بيايد که لقب جنگ جهاني سوم گذاش��تن براي اين مسابقه از سوي 
رسانه ها پربيراه هم نيست. در حالي دو تيم قرار بود شنبه شب در بازي 
برگشت با هم روبه رو شوند که مصاف دشمنان قديمي در مسابقه رفت 
با تساوي 2– 2 به پايان رس��يده بود و همه چيز براي تعيين قهرمان 
امريکاي جنوبي به بازي دوم کشيده شده بود. مسابقه اي که جنگ دو 
تيم پيش از بازی شروع شد، جايي که به جاي بازيکنان، هواداران دو تيم 
با همان نفرتي که نسبت به هم دارند، استقبال خونيني از هم داشتند. 

   استقبال با سنگ
ورزشگاه مونتومنتال ريورپاته شنبه ش��ب ميزبان سوپرکاسيکوی 
برگشت بود، اما قبل از آنکه سوت آغاز مسابقه زده شود پايان آن اعام 
شد، آن هم پس از اينکه هواداران ريورپاته با سنگ و چوب به اتوبوس 
بازيکنان بوکاجونيورز که قرار بود وارد ورزش��گاه شوند، حمله کردند. 
پيش از مس��ابقه بود که بازيکنان بوکاجونيورز در مس��ير ورزشگاه با 
هواداران خش��مگين ريورپاته رو به رو شدند و به رغم حضور نيروهاي 
امنيتي، اتوبوس حامل اين تيم با س��نگ و اشياي ديگر استقبال شد. 
پليس براي مهار آنها از گازهاي اشک آور استفاده کرد، اما متوجه نبود 
اين کار به بازيکنان بوکا آسيب مي رساند، چون شيشه هاي اتوبوس بر 

اثر پرتاب سنگ شکسته بودند. 
بازيکنان بوکا بعداً گفتند که بر اثر استنشاق گاز فلفل به شدت آسيب 
ديده اند، آن هم درست اندکي پيش از شروع مهم ترين بازي فصل  شان. 
شدت حمله به اتوبوس بوکا به حدي بود که راننده  اتوبوس بعد از ماجرا 
در گفت وگو با رسانه هاي محلي گفت که در جريان حمات از هوش 
رفته است. حمله به اتوبوس بوکاجونيورز باعث شد دو بازيکن بوکا از 
جمله پابلو پرز از ناحيه چشم به شدت مصدوم شود که تصاوير وي به 
سرعت در رس��انه هاي جهان بازتاب پيدا کرد. البته پس از اين اتفاق 
کنفدراسيون فوتبال امريکاي جنوبي که ابتدا قرار بود بازي را با يک 
س��اعت تأخير برگزار کند، آن را يک روز به تأخير انداخت تا 70 هزار 
تماشاگري که از ساعت ها قبل در ورزش��گاه مونتومنتال جمع شده 
بودند پس از خروج از اس��تاديوم نيز با هم درگير شوند و پليس براي 
متوقف کردن هواداران عاوه بر گاز اشک آور از گلوله هاي پاستيکي 
استفاده کرد، آن هم در شب عجيبي که 56 تماشاگر آشوبگر بازداشت 

شدند. 
   شرم آور بود

اتفاقات تلخ بازي برگش��ت فينال جام ليبرتادورس بازتاب زيادي در 
بين اهالي فوتبال داشت. کارلوس توز، س��تاره آرژانتيني بوکا که در 
حمله هواداران ريورپاته آس��يب ديده اس��ت، گفت: »شرم آور است. 
اين را ش��خصاً مي گويم. اگر کسي از من ش��کايتي کند آن را خواهم 
پذيرفت، اما دقيقاً چه کار مي کنند، ش��رم آور اس��ت. دو بازيکن بوکا 
راهي بيمارستان ش��دند و يکي ديگر دچار مسموميت شد، من نيز با 
گاز اشک آور مسموم شدم. آنها اصرار داش��تند بازي برگزار شود. اگر 
هواداران ما اين جنجال را به راه انداخته بودند بازنده اعام مي شديم 
و ريورپاته جام را به خانه مي برد. از ناحيه چشم دچار آسيب شده ام و 

حس بدي دارم، زيرا اين فينال به ميدان جنگ تبديل شد.«

ماني سعيدي

وسايلاستانداردنيازروزژيمناستيک
 موفقيت س��عيدرضا کيخا در رقابت هاي 
جام جهاني ژيمناستيک و کسب مدال برنز 
اين رقابت ها که يک گام در کسب سهميه 
المپيک بود، نش��ان از ظرفيت بااي اين 
رشته ورزشي در کشورمان دارد که با توجه 
بيشتر مي توان به موفقيت هاي بيشتري نيز 
دس��ت پيدا کرد. اين موفقيت از اين بابت 
ارزشمند است که رشته ژيمناستيک يکي 
از رشته هاي پرمدال در المپيک است که 
در مجموع 54 مدال در اين رش��ته توزيع 
مي شود و سرمايه گذاري و مدال آوري در اين بخش مي تواند به باا رفتن 
رنکينگ کشورمان در المپيک کمک کند. البته ژيمناستيک در سال هاي 
اخير گام هاي بلندي براي موفقيت در رقابت هاي بين المللي برداشته که 
اميدواري ها به موفقيت اين رشته را باا برده است. پيش از مدال برنز کيخا 
در جام جهاني در رقابت هاي المپيک جوانان آرژانتين هم توانستيم براي 
اولين بار مدال کسب کنيم، مدالي که پايه ورزش ما را قوي تر خواهد کرد 
تا بتوانيم با توجه به اين پشتوانه ها در رده هاي سني بزرگساان هم اين 
مدال آوري  را در آينده شاهد باش��يم. با توجه به اينکه ژيمناستيک يک 
رشته پايه و مادر است با سرمايه گذاري در اين رشته، قطعاً توانمندي ها در 
رشته هاي ديگر هم باا خواهد رفت، به خصوص که فدراسيون جهاني از 
ايران به عنوان يک کشور خاق و نوآور در ثبت حرکات ژيمناستيک ياد 
مي کند و اين مرهون برنامه ريزي و حمايت هاي فدراسيون ژيمناستيک 
و وزارت ورزش است. با توجه به هدفگذاري هاي صورت گرفته، اردوهاي 
متمرکز در آکادمي ژيمناستيک برگزار مي شود که دغدغه هاي تمريني و 
اسکان ورزشکاران را برطرف مي کند.  در کنار اين امکانات با توجه به اينکه 
استانداردهاي وسايل ورزشي ژيمناستيک تغيير کرده و باا رفته، نياز به اين 
داريم که وسايل جديد با استانداردهاي جديدي تهيه کنيم تا ملي پوشان 
روي وسايل استاندارد تمرين کنند، به خصوص اختافي که در وسايل 
زمان تمرين و مسابقه در حال حاضر وجود دارد، توانمندي هايشان را براي 
اجراي حرکات کاهش خواهد داد. اگر اين امکانات سخت افزاري در کنار 
تاش هاي کادر فني فراهم شود، ژيمناستيک مي تواند نتايج درخشان تري 

در مسابقات بين المللي کسب کند. 

رونالدورکورد49سالهراشكست
کريستيانو رونالدو تمام نشدني است. فوق ستاره پرتغالي يوونتوس با 
گلزني مقابل اسپال در رقابت هاي س��ري آ ايتاليا رکوردي ديگر به نام 
خود ثبت کرد. رونالدو در 32 سالگي تاکنون 9 گل در 13 مسابقه براي 
يووه به ثمر رسانده که از 49 سال گذشته تاکنون بي سابقه بوده است. 
آخرين بازيکني که موفق به ثبت اين رکورد شد، پيترو آناستازي بود 

که در فصل 69 -  1368 اين رکورد را ثبت کرده بود.

رئالبااوجفاصلهدارد
رئال مادريد با نمايشي ضعيف مقابل ايبار تن به شکست سنگين 3 بر 
صفر داد تا حتي با سواري، س��رمربي جديدش هم تغييري در روند 
نزولي کهکشاني ها حاصل نشود. رئال بعد از چند هفته موفق با سواري 
ش��نبه ش��ب باز هم باخت تا دوباره با بحران روبه رو ش��ود. شاگردان 
سواري در برابر ايبار نمايشي کامًا ضعيف، بي روحيه و نااميدکننده را 
ارائه دادند. با اين حال سرمربي رئال هنوز بر اين باور است که مشکات 
تيمش حل شدني هستند. س��واري مي گويد: »شکست سنگيني را 
متحمل شديم. بايد اعترام کنم که رئال هنوز با روزهاي اوجش فاصله 
زيادي دارد. ما مشکات زيادي داريم، اما بخش زيادي از اين مشکات 

رفع شدني و قابل حل هستند.«

دمبلهفرشتهنجاتبارسا
بازي ب��زرگ هفته س��يزدهم رقابت ه��اي اليگا با تس��اوي تيم هاي 

اتلتيکومادريد و بارسلونا به پايان رسيد.
بارسا در اين ديدار خوش شانس بود که متحمل دومين باخت متوالي 
نشد و در دقيقه 90 با گلزني دمبله از شکست گريخت. ارنستو والورده، 
سرمربي بارسا پس از کسب نتيجه تساوي با تمجيد از مهاجم فرانسوي 
تيمش گفت: »دمبله اعتماد به نفس دارد. او توانايي شوتزني با هر دو پا 
را دارد و از استعداد باايي برخوردار است. حضور اين بازيکن در زمين 

بازي به ما چيزهاي زيادي مي دهد.«

سي وهفتمين دوره         بازتاب
مسابقات قهرماني 
کشتي آزاد بسيج، گراميداش��ت هفته بسيج با 
شناخت تيم هاي برتر در رامسر به کار خود پايان 
داد. در اين رقابت ه��ا که ب��ه ميزباني مجموعه 
ورزشي شهيد چمران رامس��ر برگزار شد، 170 
کش��تي گير در 10 وزن از استان هاي مختلف به 
رقابت پرداختن��د که در پايان تيم هاي اس��تان 
تهران، شهيد بلباسي مازندران  و تهران بزرگ  به 
ترتيب مقام هاي اول تا سوم را از آن خود کردند. در 
پايان اين مسابقات که با همکاري سپاه کرباي 

استان مازندران، ناحيه مقاومت سپاه رامسر، اداره 
ورزش و جوانان شهرستان رامسر و هيئت کشتي 
رامسر برگزار ش��د، کاپ اخاق مسابقات به تيم 
اس��تان بوش��هر تعلق گرفت. ابوالفضل قلي پور، 
مع��اون ورزش قهرمان��ي س��ازمان بس��يج در 

گفت وگويي کوتاه با »جوان« در خصوص برگزاري 
اين مس��ابقات گفت: »اين مس��ابقات در سطح 
نوجوانان با حضور 18 تيم برپا ش��د. نکته جالب 
توجه حضور 12 ملي پوش در اوزان مختلف بود که 
باعث باا رفتن سطح مسابقات شد.« قلي پور هدف 

اصلي برپايي اين مسابقات را گراميداشت هفته 
وحدت و همچنين بزرگداشت هفته بسيج عنوان 
کرد و افزود: »يکي ديگ��ر از اهداف اصلي مان در 
برپايي اين رقابت ها بزرگداش��ت شهداي مدافع 
حرم در خان طومان بود، به همين خاطر در مراسم 
افتتاحيه اين مس��ابقات که با حضور امام جمعه 
رامسر و مسئوان بلندپايه کش��وري و لشکري 
انجام ش��د از س��ه خانواده ش��هيد مدافع حرم 
خان طومان تجليل به عمل آمد که بس��يار مورد 
توجه قرار گرفت.« وي با اشاره به اهميت حضور 
بسيج در سطح اول ورزش کشور گفت: »شناسايي 
استعدادهاي ناب در اين مسابقات از اهداف ماست 
که مي تواند به آينده ورزش کشور کمک شايان 
توجهي کند، چراکه بر اين باوري��م مي توانيم با 
استعداديابي درست و پرورش آنها در محيط سالم 
بسيج به آينده ورزش کش��ور و پربارتر شدن آن 
کمک کنيم، کاري که تاکنون انجام داده ايم و بعد 

از اين هم انجام خواهيم داد.«

تجليل از خانواده شهدای 
خان طومان

تهرانقهرمانکشتی
بسيجکشور

8849843213سرويس ورزشي |  1440 ربي��ع ااول   18  |  1397 آذر   5 | روزنامه جوان |  شماره 5524 دو  ش��نبه 

حكمخادميامامرضا)ع(دردستانانصاري
تعجبي نداش��ت که محم��د انص��اري را در قامت خادم ح��رم حضرت 
ثامن الحجج)ع( ببينيم. انصاري بازيکن خوش اخاق و محجوب پرسپوليس 
همزمان با سالروز وادت باسعادت حضرت رسول)ص( حکم خادمي خود 
را از توليت آستان قدس رضوي تحويل گرفت تا افتخاري ديگر به افتخارات 
منحصر به فردش به عنوان يک فوتباليست مقيد، بااخاق و متعهد اضافه 
کند. انصاري با دريافت اين حکم، پ��اداش اخاق مداري و تعصب خود را 
دريافت کرد تا الگويي براي ساير فوتباليست هاي ايران باشد، به خصوص 
جوانان و نوجواناني که تازه به دنياي اين رشته پرحاشيه پا گذاشته اند و اگر 
نتوانند راه خود را به درستي پيدا کنند، معلوم نيست سر از چه جاهايي 
درآورند. انصاري الگوي مناسب و کمياب اين روزهاي ورزش کشور است 

که اميدواريم بيش از اين ديده شود.

مهدي علیزاده

کارشناس ژيمناستيک

شمشيربازکويتيحاميآرمانفلسطين
در اي��ام هفت��ه وح��دت و مي��اد پرس��عادت حض��رت رس��ول 
اک��رم)ص( و در روزهاي��ي ک��ه مس��لمين جه��ان زير ي��ک پرچم 
 واحد و ب��ه دور از تعصبات قومي، قبيل��ه اي و مذهبي گ��رد آمده اند 

 شنيدن خبر خودداري شمشيرباز کويتي از رويارويي با نماينده رژيم غاصب صهيونيستي بسيار غرورانگيز و 
مسرت بخش بود. عبدالعزيز الشطي، شمشيرباز کويتي در مسابقات جهاني 

سوئيس از مصاف با حريفي از رژيم کودك کش غاصب بيت المقدس 
امتناع کرد. او دليل اين کارش را اداي احترام به مس��لمانان جهان و 
حمايت از مردم مظلوم فلسطين عنوان کرد. اقدام قابل توجه شمشيرباز 
کويتي نشان از آن دارد که روحيه حمايت از مظلوم و ظالم ستيزي تنها در 

ورزشکاران ايران اسامي خاصه نشده و هر ورزشکار مسلمان و معتقدي 
داراي اين روحيه بزرگ و پهلوانانه است، آن هم در روزهايي 

که جهان اسام متحد و يکصدا بر سر استکبار جهاني 
فرياد مي زند و براي مبارزه با رژيم اشغالگر قدس 

و امريکا نداي اتحاد سر مي دهد. در روزهايي 
که رهبر معظم انقاب اسامي با انتقاد 

صريح و بي پرده از بعضي دولت هاي 
اسامي که به جاي توکل به خدا به 
امريکا و رژيم صهيونيستي متوسل 
ش��ده اند، ديدن اين روحيه از يک 
ورزشکار مسلمان بارقه اميدي است 

که مي تواند به ادامه اي��ن راه کمک 
شايان توجهي کند.

درخششکيخاباکسبمدالبرنز
س��عيدرضا کيخ��ا، 
ملي پوش ژيمناستيک 
ايران موفق به کسب مقام سومي رقابت هاي جام 

جهاني اين رشته در کوتبوس آلمان شد.
کيخا که با صعود به مرحله نهايي وسيله خرك 
حلقه از جمع 44 ورزشکار پرقدرت اين رشته 
کاري بزرگ انجام داده بود، در پايان رقابت هاي 
اين وس��يله با کس��ب 15/133 امتي��از بعد از 
ژيمناس��ت هاي چين تايپه و چي��ن در جايگاه 
سوم جهان ايس��تاد و مدال ارزش��مند برنز را 

بر گردن آويخ��ت. برنز کيخا نخس��تين مدال 
کشورمان در راه کسب سهميه المپيک 2020 
است. مسابقات جام جهاني آلمان اولين مرحله 
از رقابت هاي کس��ب س��هميه المپيک توکيو 
بود که با موفقيت براي ژيمناس��تيک ايران به 

پايان رسيد.
کيخا پي��ش از صعود به فينال و کس��ب مدال 
برنز، يک حرکت نيز به نام خود ثبت کرد که از 
سوي کميته فني مسابقات در رده D حرکات 

ژيمناستيک ثبت شد.

حامد قهرماني
  چهره 
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̊ سرگردانی يË زن پايان خوش کابو
 õك��ه ت��ا كن��ون مقدم��ات آزاد õزو¤ نيك��وكار الب��رز
صده��ا زندان��ö بده��كار را فراه��م ك��رده و در ش��} ازدوا¤ 
 öدخترش��ان، ب��ا پرداخ��ت دي��ه ج��ان ي��ك ج��وان اعدام
را نج��ات دادن��د، پ��س از انتش��ار گ��زارش س��رگردانö يك 
زن و ك��ودك يتيم��ش، ب��ه ي��ارõ زن بö پن��اه ش��تافتند 
و ب��راõ او خان��ه اõ ب��ا وس��ايل زندگ��ö تهي��ه كردن��د. 
گ��زارش زندگ��ö پ��ر ف��راز و نش��ي} اي��ن زن از دفت��ر 
دادس��تان ك��ر¤ ب��ه رس��انه ها رس��يد و ب��ا انتش��ار اي��ن 
خب��ر، نيك��وكاران الب��رزõ ب��راõ رف��³ نيازه��اõ اي��ن زن 

پيش��قدم ش��دند.

 طوفانö كه بö خبر وزيد
خ��ودش می گوي��د: 35 س��اله ام. همس��رم كارگر ي��ك كارگاه دو 
زندگ��ی ب��ود و مس��تأجر بودي��م. كارفرم��ا ب��رای ف��رار از تعه��د 
بيم��ه گاه��ی او را اخ��راج می ك��رد و دوب��اره ب��ه كار می گرف��ت. 
ب��ه همي��ن دلي��ل وديعه مس��كن ناچي��زی برايم��ان باق��ی مانده 
ب��ود و ناچ��ار ب��ه پرداخ��ت اج��اره بودي��م. از زندگ��ی كن��ار او 
و پس��ر كوچك��م راض��ی ب��ودم ت��ا اينك��ه او ب��ر اث��ر بيم��اری 
كليه هاي��ش را از دس��ت داد و در اوج جوان��ی ناچ��ار ب��ه اه��دای 
ي��ك كلي��ه ب��ه همس��رم ش��دم، ام��ا اي��ن پاي��ان س��ختی هايم 
نب��ود. ن��وروز 88 همس��رم ب��ر اث��ر س��كته قلب��ی ب��رای هميش��ه 
ترك م��ان ك��رد و اي��ن آغ��از س��رگردانی و تنهاي��ی م��ن ب��ود.

زن ج��وان ب��ا صداي��ی غمگي��ن و لبخن��دی تل��خ ادام��ه داد: پدر 
پي��رم ه��م ك��ه مس��تأجر ب��ود، بدبي��اری آورد. او ه��م اثاثي��ه اش 
را جم��³ ك��رد و ب��ه خان��ه م��ن آم��د. مان��ده ب��ودم ب��ا غ��م از 
دس��ت دادن همس��رم، يتيم��ی ك��ودك 3 س��اله ام و پ��دری ك��ه 

Mج��ز م��ن پناه��ی نداش��ت و نگران��م ب��ود چه كن��م
او ب��ا اش��اره ب��ه óش��ه م��وش كوچك��ی در كن��ار اتاق��ش 
می گوي��د: از كمك ه��ای كميت��ه ام��داد بهره من��د ش��ديم. ام��ا 
ب��ه توصي��ه ي��ك ف��رد دلس��وز تصمي��م گرفتي��م ب��ه ش��هر بابل 
بروي��م ت��ا مخارج م��ان كمت��ر باش��د. ب��ه اي��ن ترتي��ب پرون��ده ما 
در كميت��ه ام��داد الب��رز بس��ته ش��د. اما ب��ه خاطر ش��رايß آب و 
هواي��ی ش��مال كش��ور و ت��ك كلي��ه بودن��م، آنج��ا دوام نياورديم 
و ب��ه ك��رج برگش��تيم. اي��ن روزگار خ��وش م��ن اس��ت. آن روزها 
در پ��ارك چ��ادر زدي��م و ش��ورای ش��هر ك��رج به م��ن اج��ازه داد 
ت��ا در خان��ه ای ك��ه ق��رار ب��ود در ط��رح تعري��ض خياب��ان اصل��ی 
خ��راب ش��ود، ب��ه ط��ور موق��ت زندگ��ی كن��م. خان��ه ای ك��ه آب، 
ب��رق، گاز و حت��ی دي��وار حي��اœ نداش��ت، ام��ا فق��ß س��قفی بود 
ك��ه م��ا را از س��رگردانی و در ب��ه دری نج��ات داد. خان��ه ای ك��ه 
ت��ا صب��ح از حمل��ه س��گان ولگ��رد و ص��دای جوي��دن موش ه��ا 
آس��ايش نداش��تيم ام��ا هم��ان س��قف ريخت��ه و ديواره��ای 

نم��ورش پن��اه جانم��ان ب��ود.
زن ب��ا تأس��ف ادام��ه داد: ح��دود 3 س��ال در ي��ك فروش��گاه، كار 

ك��ردم ام��ا تعدي��ل ني��رو ش��د و م��ن بي��كار ش��دم. ب��ه همي��ن 
خاط��ر ب��ه واح��د سرپرس��تی دادس��رای ك��رج مراجعه ك��ردم تا 
از دادس��تان ب��رای حماي��ت از ايت��ام تح��ت پوش��ش سرپرس��تی 

كم��ك بگيرم.
 حمايت مدعö العموم

زن ج��وان ب��ا غ��م و ان��دوه ادام��ه می ده��د: ب��ا حماي��ت 
دادس��تان الب��رز ه��ر م��اه مبلغ��ی ب��رای تهي��ه مايحت��اج 
ض��روری زندگ��ی در اختي��ارم ق��رار می گي��رد. او ف��ردی را ب��رای 
رس��يدگی ب��ه وضعي��ت پس��رم و تحصي��ل وی مأم��ور ك��رده ت��ا 
بچ��ه از تحصي��ل ب��از نمان��د. اما اي��ن روزه��ا لحظات پرهراس��ی 
را می گذراني��م. چ��را ك��ه ط��رح تعري��ض خياب��ان در ح��ال 
اج��را اس��ت و باي��د اي��ن خان��ه ه��م تخري��ب ش��ودL خان��ه ای 
ك��ه مس��كونی نب��ود ام��ا پناهگاه��م ش��د. آج��ر آج��ر اي��ن خانه 
قص��ه تنهاي��ی و بی كس��ی م��را می دان��د پ��ای رفت��ن از اينج��ا را 

ن��دارم و نمی دان��م چ��ه سرنوش��تی در انتظ��ارم اس��ت.
ان��دوه عميق��ی ب��ر چه��ره زن س��ايه انداخت��ه اس��ت. ب��ه آرام��ی 
می گوي��د: ي��ك روز ك��ه از مح��ل كار برگش��تم س��گ های 
ولگ��رد دور پس��رم جم��³ ش��ده بودن��د. هراس��ان دوي��دم و 
پس��رم را پش��ت خ��ودم پنه��ان ك��ردم ام��ا يك��ی از س��گ ها 
ب��ه م��ن حمل��ه ور ش��د و گازم گرف��ت. هن��وز ج��ای اي��ن زخ��م 
باق��ی اس��ت. ام��ا نمی دان��م اگ��ر همي��ن س��اختمان مخروب��ه و 
ديواره��ای شكس��ته را ه��م از دس��ت بده��م ب��ر س��ر پ��در پي��ر و 

Mك��ودك يتيم��م چ��ه خواه��د آم��د
 دست هايö كه اميد ب”شيدند

دس��ت های پرس��خاوت زوج نيك��وكار الب��رزی ب��ار ديگ��ر س��ايه 
س��ار انس��ان درمان��ده ای ش��د ك��ه حس��رت داش��تن س��قفی 
ب��رای زندگ��ی، هم��ه آرزوی او و ك��ودك يتيم��ش ب��ود. ب��ا 
انتش��ار گ��زارش س��رگردانی زن ج��وان، پ��در س��الخورده و فرزند 
يتيم��ش و فراخ��وان از نيك��وكاران سراس��ر كش��ور، در كمت��ر از 
چن��د س��اعت كاب��وس درب��ه دری اي��ن زن ج��ای خ��ود را ب��ه 

رpياي��ی خ��وش و باورنكردن��ی داد.
  نيكوكاران پيشقدم شدند

در مي��ان تماس ه��ای تلفن��ی مردمی، بيش از همه بازنشس��تگان 
حاض��ر ب��ه كمك ه��ای مال��ی ب��ه زن بی پن��اه ش��دند. آنه��ا ك��ه 
خ��ود ش��رايß س��ختی دارن��د، ب��ا درك وضعي��ت اي��ن زن حاضر 
بودن��د بخش��ی از حق��وق ماهان��ه خ��ود را ب��ه وی و فرزن��دش 
اه��دا كنن��د. چن��د نيك��وكار ني��ز اع��ام كردن��د حاضرن��د در 
ازای نگه��داری پ��در ي��ا م��ادر پيرش��ان ي��ك واح��د مس��كونی 
مس��تقل و حق��وق مناس��بی ب��رای اي��ن زن در نظر بگيرن��د. اين 
موض��وع در فض��ای مج��ازی ني��ز بازت��اب گس��ترده ای داش��ت و 
مدي��ران كانال ه��ا و س��ايت های خب��ری ب��ا انتش��ار گ��زارش از 

هموطن��ان درخواس��ت كم��ك و ي��اری كردن��د.
õسبقت زو¤ نيكوكار البرز 

زوج نيك��وكار الب��رزی ك��ه باره��ا مقدم��ات آزادی زنداني��ان 
بده��كار را فراه��م كرده ان��د و چن��دی قب��ل اع��ام كردن��د 
قص��د دارن��د مqسس��ه ای ب��ه نام "ف��ردوس بري��ن" ب��رای حمايت 
از زن��ان بی سرپرس��ت،كودكان مح��روم از تحصي��ل، بيم��اران 
نيازمن��د و زنداني��ان بده��كار راه ان��دازی كنن��د ب��رای حماي��ت 

از اي��ن زن از ديگ��ر نيك��وكاران س��بقت گرفتن��د.
 "ر.ف" نيك��وكار بی ادع��ا در حال��ی ك��ه حاض��ر به افش��ای نامش 
نيس��ت، پ��س از اطاع از سرنوش��ت اي��ن زن و ك��ودك يتيمش 
نماين��ده خ��ود را ب��ه دادس��تانی فرس��تاد و ب��ا پرداخ��ت ي��ك 
فق��ره چ��ك بانك��ی به مبل��½ 40 ميلي��ون توم��ان ق��رارداد اجاره 
ي��ك واح��د آپارتم��ان 2 خواب��ه در مي��دان اس��تاندارد ك��رج را 
ب��ه طرفي��ت اي��ن مqسس��ه منعق��د ك��رد. وی همچني��ن اع��ام 
ك��رد مqسس��ه " ف��ردوس بري��ن "كلي��ه هزينه ه��ای خري��د 
ل��وازم ض��روری خان��ه و اثاثي��ه من��زل آنه��ا را ب��ا افتخ��ار ب��ر 
عه��ده می گي��رد. "ر. ف" ضم��ن تش��كر از هم��كاری و همراه��ی 
ش��اكرمی دادس��تان ك��رج و فاضلي��ان ريي��س كل دادگس��تری 
اس��تان الب��رز در اي��ن ب��اره گف��ت: ب��ه عن��وان رئي��س هي��أت 
مدي��ره اي��ن مqسس��ه حماي��ت از ك��ودكان يتي��م و انس��ان های 
گرفت��ار را و°يف��ه خ��ود می دان��م و خوش��حالم كه همس��رم نيز 
در اي��ن آزم��ون اله��ی همراه��م اس��ت و تردي��د ندارد. بی ش��ك 
همراه��ی مس��wولين قضاي��ی اي��ن ش��هر در معرف��ی نيازمن��دان 

واقع��ی و آس��يب دي��دگان م��ی توان��د در پيش��گيری از جرايم و 
امني��ت ش��هروندان موث��ر باش��د.

 دعوت به كار زن درمانده
مدي��ر منطق��ه ي��ك فروش��گاه های زنجي��ره ای رف��اه اس��تان 
الب��رز ني��ز در جاي��گاه معن��وی ي��ك نيك��وكار، ب��رای كم��ك ب��ه 

اي��ن زن و رف��³ نيازه��ای وی اع��ام آمادگ��ی ك��رد.
"عل��ی خ��اری" پ��س از اط��اع از ش��رايß زندگ��ی اي��ن خان��واده 
نيازمن��د، وی را ب��رای انج��ام مصاحب��ه ب��ه يك��ی از ش��عبه ها 
ف��را خوان��د و پ��س از مذاك��ره ب��ا اي��ن زن اع��ام ك��رد ب��زودی 
مقدم��ات ب��ه كارگي��ری او در نزديكتري��ن ش��عبه ب��ه مح��ل 

س��كونت جدي��دش فراه��م می ش��ود. 
 دغدغه مدعö العموم

حاج��ی رض��ا ش��اكرمی دادس��تان عموم��ی و انق��اب اس��تان 
الب��رز ضم��ن قدردان��ی از اق��دام ب��ه موق��³ م��رد نيك��وكار 
ا°ه��ار ك��رد: پرون��ده زن ج��وان در داي��ره سرپرس��تی اي��ن 
ح��وزه مط��رح اس��ت و پ��س از بازدي��د از مح��ل زندگ��ی آنه��ا 
متوج��ه وضعي��ت نگ��ران كنن��ده زندگ��ی او و ك��ودك يتيم��ش 
ش��ديم. دادس��تانی فرات��ر از مس��wوليت های قانون��ی ب��ا به��ره 
از حمايت ه��ای نيك��وكاران ك��ه س��رمايه های اي��ن ش��هر 
هس��تند ب��ه وضعي��ت زندگ��ی ايت��ام تح��ت پوش��ش رس��يدگی 
می كن��د و ام��روز ب��ه هم��ت زوج نيك��وكار ب��ار س��نگينی از 

دوش م��ردم نگ��ران اي��ن ش��هر برداش��ته ش��د و خوش��حاليم كه 
"ر.ف" ب��ار ديگ��ر ب��رای رف��³ نيازه��ای اي��ن خان��واده نيازمن��د 
 از ديگ��ر نيك��وكاران پيش��ی گرف��ت. در س��ايه هم��ت اي��ن زوج 
مس��wوليت پذي��ر، مش��كات زنداني��ان بده��كار و خانواده ه��ای 
گرفت��ار ب��دون حاش��يه ح��ل ش��ده اس��ت. همچني��ن در ادام��ه 
پيگيری ه��ا ب��ا مدي��ركل كميت��ه ام��داد اس��تان الب��رز ني��ز 
مكاتب��ه ش��د ت��ا پرون��ده مددجوي��ی اي��ن زن و فرزن��د صغيرش 
بازگش��ايی ش��ود و تح��ت پوش��ش كميت��ه ام��داد ق��رار گيرن��د. 
ه��ر چن��د ممك��ن اس��ت اي��ن فرآين��د ني��از ب��ه زم��ان داش��ته 

باش��د ت��ا روال اداری آن ط��ی ش��ود.
 شادõ يك معجزه

زن ج��وان در پوس��ت خ��ود نمی گنج��د. ب��ه ش��كرانه دعاه��ای 
مس��تجاب ش��ده اش ب��ر خ��اك س��جده می زن��د. پس��رش ب��ا 
ناب��اوری كلي��د اتاق��ش را در دس��ت م��ی فش��ارد ت��ا مب��ادا ب��اد 
و ب��اران روزگار از او بگي��رد. هم��ه دني��ای كودك��ی او بی اس��باب 

ب��ازی و ب��ازی س��پری ش��ده ب��ود.
ام��روز ش��ادی ميهم��ان قلب م��ان ش��ده اس��ت. ش��ادی ب��ه 
س��امان رس��يدن ي��ك زندگ��ی آش��فته در انته��ای يك��ی از 
خيابان ه��ای همي��ن ش��هر ك��ه از كن��ارش می گذش��تيم و از 
آن ب��ی خب��ر بودي��م. غفلت��ی ك��ه می توانس��ت ب��ه به��ای ج��ان 

ي��ك زن تنه��ا و كودك��ی يتي��م تم��ام ش��ود ...

 به همت موسسه Hفردوس برين" 
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سارقاني كه با وس�ايل سرقتي عكس س�لفي مي گرفتند و در صفحه 
اينستاگرامشان به اشتراك مي گذاشتند به دام افتادند. 

به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مردي ب��ه اداره پليس رفت و در توضيح 
سرقتي كه از خانه اش ش��ده بود، گفت: همراه خانواده ام شام بيرون بوديم. 
نيمه هاي شب وقتي به خانه برگشتيم همه وسايل خانه بهم ريخته بود كه 
حكايت از اين داشت سارقان به خانه ام دستبرد زده اند. پس از بررسي خانه ام 
متوجه شدم وس��ايل قيمتي و تمام طاها و پول هايمان كه داخل كمد نگه 
مي داشتيم سرقت شده است.  با طرح شكايت تيمي از مأموران پليس آگاهي 
به دستور قاضي احمد زاده، بازپرس شعبه سوم دادسراي ويژه سرقت وارد عمل 
شدند.  مأموران در نخستين بررسي ها با شكايت هاي مشابهي روبه رو شدند 
كه حكايت از اين داشت سارقان باند چند نفري هستند كه به خانه ويايي و 

آپارتمان هاي طبقه اول و دوم دستبرد مي زنند.  
در حالي كه تحقيقات براي شناسايي س��ارقان ادامه داشت يكي از شاكيان 
سرنخ متهمان را در اختيار مأموران قرار داد. شاكي گفت: چند روز قبل خانه ام 
مورد دستبرد قرار گرفت. سارقان همه اموال قيمتي ام را سرقت كردند كه در 
ميان اموال سرقتي فندك با ارزش و گرانقيمتم نيز بود. روز گذشته در حال 
بررس��ي صفحه هاي اينس��تاگرام بودم كه ديدم مرد جواني در صفحه اش با 
فندك گرانقيمتم عكس گرفته و به اشتراك گذاشته است.  پس از اين مأموران 
بررسي هاي تخصصي خود را آغاز كردند و موفق ش��دند پسر جوان را به نام 
كامبيز شناسايي و بازداشت كنند. كامبيز در بازجويي ها به سرقت با همدستي 
سه نفر از همشهريانش اعتراف كرد. به اين ترتيب مأموران سه عضو ديگر باند را 

دستگير كردند. تحقيقات از متهمان به دستور قاضي احمد زاده ادامه دارد.

 سلفي سارقان 
 با لوازم سرقتي در اينستاگرام

تحقيقات درباره مرگ غم انگيز س�تاره، دختربچه 9 ساله 
كه ب�ا تقليد از ي�ك فيلم هن�دي و حلق آويز ك�ردن خود 
به زندگي اش پاي�ان داده بود ب�ا حضور پ�در و مادرش در 
دادس�راي امور جناي�ي ته�ران وارد مرحله تازه اي ش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۹ روز چهارشنبه سي ام آبان ماه 
امسال مأموران پليس از مرگ مشكوك دختر بچه ۹ ساله اي در 
درمانگاه ش��هرك رضويه در جنوب تهران با خبر و راهي محل 
شدند. بررسي ها حكايت از اين داش��ت دختر ۹ ساله اي به نام 
ستاره لحظاتي قبل از فوت همراه مادرش در حال تماشاي فيلم 
هندي بوده است كه پس از پايان فيلم به اتاقش رفته و با تقليد 
از قهرمان هندي خودش را حلق آويز می كند تا به زندگي دوباره 
برگردد.  همزمان با ادامه تحقيقات صبح روز شنبه پدر و مادر 
دختر ۹ ساله براي تحقيق به دادسراي امور جنايي رفتند.  پدر 
ستاره گفت: همسرم معتاد به شيشه بود و در اين مدت دو بار 
او را براي ترك به كمپ برديم. او ب��ه خاطر اعتيادش عصباني 
بود و با دخترم بد اخاقي مي ك��رد. آن روز هم من فكر مي كنم 
اصًا دخترم فيلم هندي نديده ك��ه از قهرمان آن تقليد كند و 
احتمال مي دهم به خاطر بد اخاقي هاي همسرم به زندگي اش 
پايان داده است و به همين سبب درخواست تحقيقات درباره 
مرگ دخترم را دارم.  مادر ستاره هم گفت: آن روز ماهواره فيلم 
هندي نمايش مي داد كه من و دخترم و پسر كوچكم در حال 
تماشاي آن بوديم. پس از پايان فيلم دخترم به اتاقش رفت و من 
هم با تلفن همراهم در فضاي مجازي گشت مي زدم كه متوجه 
كوبيدن صداي پايي از اتاق شدم. وقتي وارد اتاق شدم با صحنه 

هولناكي روبه رو شدم و... 
تحقيقات درباره اين حادثه به دستور بازپرس جنايي ادامه دارد. 

 خودکشی ستاره
 با شیشه ای بودن مادرش 
وارد مرحله جديدی شد

اعضاي بدن مأمور پليس كه هنگام انجام وظيفه در سانحه 
رانندگي مجروح و س�پس به مرگ مغزي مبتا ش�ده بود 

بيماران نيازمند اهدا شد.  به 
سرهنگ كاووس محمدي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
استان فارس گفت: س��توان دوم نصير ضرغامي، مأمور پليس 
راه سعادت شهر هنگام اعزام به مأموريت و رسيدگي به تصادف 
در گردنه ش��هيدآباد بر اثر برخورد با يك دس��تگاه خودروي 
عبوري مصدوم و دچار مرگ مغزي شد.  وی ادامه داد: بعد از 
آن با رضايت خانواده اش  اعضاي بدن وي در بيمارستان نمازي 

شيراز به بيماران نيازمند اهدا شد.

 پلیس فداکار
 زندگي بخشید

سرقت مسلحانه  از مشتريان سايت ديوار
اس�تفاده از س�ايت هاي فضاي مجازي براي 
خريد و فروش كاا مزاياي بس�ياري دارد كه 
مهم تري�ن آن صرفه جويي در وقت اس�ت. 
بسياري از ش�هروندان به جاي اينكه كااي 
خودشان را براي فروش در فروشگاه هاي شهر 
عرضه كنند ترجيح مي دهند در خانه بنشينند 
و آن را در يكي از سايت هاي معتبر مجازي به 
فروش برسانند. اين موضوع اما ممكن است 
با خطرهايي هم همراه باش�د؛ چراكه ممكن 
اس�ت خيلي از تبهكاران خودش�ان را جاي 
مش�تري جا زده و اقدام به س�رقت يا حتي 
قتل كنن�د. مثل دو مج�رم س�ابقه دار كه با 
پرسه در سايت ديوار، گوشي هاي گرانقيمت 
مشتريان را با نقشه اي از پيش طراحي شده 
س�رقت مي كردند. دو متهم كه مراد و حميد 
ن�ام دارن�د و ه�ر دو 34 س�اله و از مجرمان 
سابقه دار هستند بار ديگر بازداشت شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، سريال سرقت هاي مراد 
و حميد از مرداد ماه امسال به جريان افتاد. مراد 
كه از مجرمان سابقه دار در س��رقت خودرو در 
شهرستان بهارس��تان و مدتي بود كه از زندان 
آزاد شده و به فكر شيوه اي جديد براي سرقت 
بود. او اگ��ر به همان ش��يوه هاي قبلي مرتكب 
سرقت خودرو مي شد خيلي زود مأموران پليس 
به سراغش مي آمدند و او را دستگير مي كردند. 
او سرانجام فكر تازه اي به سرش زد و براي انجام 
آن به سراغ دوستش حميد رفت و نقشه اش را با 
او در ميان گذاشت. حميد بعد از شنيدن نقشه 
مراد با آن موافقت كرد و آنها از همان روز شروع 
به اجراي نقشه ش��ان كردند و شش��م آبان ماه 
موفق شدند اولين س��رقت خود را با موفقيت 

انجام دهند. 
از س��وي ديگر مردي كه گرفتار م��راد و حميد 
ش��ده بود براي طرح ش��كايت خ��ودش را به 
كانتري ۱40 باغ فيض رس��اند و ماجرا را شرح 
داد. او گفت: سارقان بعداز سرقت گوشي تلفن 
همراهم كه 20 ميليون تومان قيمت داش��ت با 
يك خودروي تيباي س��فيد رنگ از محل فرار 
كردند. او توضيح داد: براي فروش گوشي تلفن 
همراهم به س��ايت ديوار آگهي دادم. بعد از آن 
مردي تماس گرفت و بع��د از توضيحاتي كه از 

گوش��ي دادم گفت كه قصد خريد دارد. او براي 
اطمينان 300هزار تومان به حسابم واريز كرد و 
ساعت هفت غروب براي تحويل گرفتن گوشي 
با او در دهك��ده المپيك قرار گذاش��تم. وقتي 
س��ر قرار رفتم دو مرد 34 س��اله با يك تيباي 
س��فيدرنگ س��ر قرار آمدند. بعد از آن يكي از 
آنها اسلحه كشيد و گوش��ي ام را از من گرفت. 
بعد هر دو س��وار ماشين شان شدند و به سرعت 
فرار كردند. بعد از مطرح شدن شكايت پرونده به 
دستور بازپرس شعبه هشتم دادسراي ناحيه 34 
تهران، براي رسيدگي به اداره يكم پليس آگاهي 
تهران فرستاده شد. كارآگاهان پليس در اولين 
گام با بررس��ي دوربين هاي مداربس��ته محل، 
شماره پاك خودرو را به دس��ت آورده و مالك 
آن را شناس��ايي كردند. او گفت: من از ماجراي 
سرقت خبر ندارم. چند روز قبل خودروي خودم 
را براي فروش به يك نمايش��گاه در شهرستان 
بهارستان س��پرده ام. در حالي كه بررسي ها در 
جريان بود سرقت مشابهي به پليس گزارش شد. 
در تحقيقات كارآگاهان معلوم شد كه سارقان 

اين بار با يك خودروي پژو 405مرتكب سرقت 
شده و از محل گريخته اند. كارآگاهان در بررسي 
شماره پاك اين خودرو متوجه شدند كه مالك 
اين سواري هم مدتي قبل خودروي خود را براي 
فروش در همان نمايشگاه به امانت گذاشته است. 
بعد از به دست آمدن اين سرنخ كارآگاهان متوجه 
شدند پسر صاحب نمايشگاه مجرم 34 ساله اي به 
نام مراد است كه بارها به اتهام سرقت بازداشت 
شده و به زندان افتاده بود و اواخر سال گذشته 
بعد از طي ك��ردن دوران محكوميتش از زندان 
آزاد شده بود. وقتي عكس مراد به شاكيان پرونده 
نشان داده شد آنها او را به عنوان يكي از سارقان 
شناسايي كردند. در شاخه ديگري از تحقيقات 
كارآگاه��ان پليس ب��ا اطاعاتي كه به دس��ت 
آورده بودند محل تردد م��راد را تحت نظر قرار 
داده و 28 آبان ماه او را حوالي نمايشگاه پدرش 
بازداش��ت كردند. مراد در اولين بازجويي ها به 
سرقت از دو ش��اكي و سرقت مش��ابه ديگري 
اعتراف كرد و همدست 34 ساله اش حميد را هم 
به پليس معرفي كرد كه او هم چند ساعت بعد در 

شهرستان بهارستان بازداشت شد. 
مراد در توضيح س��رقت ها گفت: من در سرقت 
خودرو مه��ارت دارم، اما با اين ح��ال مأموران 
پليس مدام من را بازداش��ت مي كردند. بعد از 
آن بود كه فكر تازه اي به س��رم زد. با همدستي 
حميد به سراغ س��ايت ديوار رفتيم و كساني را 
كه گوشي گرانقيمت براي فروش گذاشته بودند 
شناسايي مي كرديم. بعد از جلب اعتماد آنها با 
واريز مقداري پول با خودروهايي كه فروشندگان 
در نمايش��گاه پدرم به امانت گذاشته بودند سر 
قرار مي رفتيم و با تهديد اسلحه مرتكب سرقت 
مي شديم. گوشي ها را هم به مالخر در شهرستان 
بهارستان به نصف قيمت مي فروختيم و با پول 
آن مواد تهي��ه مي كرديم و با اج��اره ويايي در 

شمال تفريح مي كرديم كه بازداشت شديم. 
س��رهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون 
مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: تحقيقات براي شناس��ايي جرائم بيشتر 
متهمان در اداره يكم پليس آگاهي تهران بزرگ 

در خيابان وحدت اسامي جريان دارد. 

گفت وگو با كامبيز سر دسته باند
سابقه داري ؟ 

نه، ما هيچ كدام سابقه نداريم. 
چه شد كه باند سرقت را تشكيل دادي ؟ 

ما چهار نفر دوست بوديم و همشهري هستيم. بيكار بوديم به تهران آمديم و اين 
باند را از دو ماه قبل تشكيل داديم. 

در اين مدت به چند خانه دستبرد زديد ؟ 
حدود 8 تا ۱0 خانه. 

موضوع عكس هاي اينستاگرام چه بود ؟ 
ما صفحه اينستاگرام داشتيم و هر جا كه اموال با ارزشي سرقت مي كرديم با آن 
عكس مي گرفتيم و براي فخر فروشي براي دوستانمان مي فرستاديم و گاهي 
هم با اموال سرقتي گرانقيمت مانند ساعت هاي گرانقيمت يا همان فندك با 
ارزش عكس مي گرفتيم و براي دختران مورد عاقه مان مي فرستاديم و ادعا 

مي كرديم پولدار هستيم. 
چقدر از اموال سرقتي گيرتان آمد ؟ 

بعضي از اموال را به دختران مورد عاقه مان هديه مي داديم و بقيه را مي فروختيم 
و پول آن را به حساب مشتركي كه داشتيم واريز مي كرديم اما پول زيادي نيست 
چون بيشتر پول ها را خرج مي كرديم. بعضي وقت ها هم به كاهدون مي زديم. مثًا 
يه بار تعداد زيادي سنگ قيمتي سرقت كرديم كه مشخص شد تقلبي هستند. 



ش�ایعه کودتا در گوش�ه و کنار کاخ پادش�اهی 
س�عودی پیچیده اس�ت و منابع آگاه از تشدید 
شرایط امنیتی در درباره پادشاهی خبر می دهند؛ 
تحواتی که نشان می دهد حتی اگر کودتایی رخ 
ندهد اما شبح خاشقجی سایه ای از بی اعتمادی و 
ترس بر تاج و تخت محمد بن سلمان افکنده است. 
فعال توئیتری عربس��تان که به » مجتهد « معروف 
است از تحرکات امنیتی در اطراف دفتر سلطنتی 
بعد از ترک کشور از سوی محمد بن سلمان در اولین 
سفر خارجی از زمان جنایت قتل جمال خاشقجی 
پرده برداش��ت. مجتهد که به انتش��ار اطاعات از 
باا   ترین هرم قدرت در عربس��تان معروف است و 
بعضاً هم صحت این اخبار و اطاعات ثابت می شوند، 
توئیت کرده که آنچه در اطراف دیوان سلطنتی رخ 
داده به دلیل برخی هرج و مرج    ها و سردرگمی    ها در 
بین مقامات آل سعود اس��ت. وی فاش کرده است، 
این تحرکات امنیتی در اطراف دفتر سلطنتی بعد 
از ترک کشور از س��وی محمد بن سلمان به مقصد 
کشورهای دیگر انجام گرفته است. مجتهد افزود: 
تعداد زیادی از کسانی که قرار بود همراه بن سلمان 
در اجاس سران گروه ۲۰ شرکت کنند سفرشان 
را لغو کرده و ب��ه منظور کنترل بر اوض��اع به دفتر 
سلطنتی بازگشته اند. در این راستا تحرکات امنیتی 
در نظر گرفته شده و تجهیزات نظامی بیشتری در 
اطراف دفتر سلطنتی و کاخ العوجا مستقر شده اند. 
محافظان امنیتی از فرودگاه بازگردانده ش��ده و به 
آنها گفته ش��ده به حمایت از ملک سلمان پادشاه 
عربستان و دفتر س��لطنتی بپردازند و به جای آن 
شرکت های امنیتی جهانی وظیفه حمایت از ولیعهد 
را برعه��ده می گیرن��د و کاخ احم��د بن عبدالعزیز 
برادر کوچک تر ملک س��لمان نیز تح��ت مراقبت 

صددرصدی است. 
»محمد بن س��لمان « ولیعهد عربس��تان سعودی 
روز جمعه در امارات بود، که اولین س��فر خارجی 
او از زم��ان به قتل رس��یدن »جمال خاش��قجی« 
روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان 

در استانبول به شمار می رود. 
ولیعهد عربس��تان همچنین قرار است به آرژانتین 

س��فر کند تا در نشس��ت »گروه ۲۰« ب��ا رهبران 
کشورهای این گروه در آرژانتین رو در رو شود. این 

نشست قرار است روز جمعه آتی برگزار شود. 
 خروج بن س��لمان از عربس��تان همراه با تحرکات 
گسترده امنیتی همراه بوده است. مجتهد در توئیت 
دیگری آورده اس��ت، ۲۰ خ��ودروی جیپ نظامی 
مجهز به توپ ۵۰ میلیمتری، دوربین های دید در 
شب و اشعه مادون قرمز در اطراف کاخ و قصر العوجا 
مستقر ش��ده اند. این فعال توئیتری معروف فاش 
کرده است، ولیعهد س��عودی بعد از اخباری مبنی 
بر اینکه اقداماتی در داخل خاندان سلطنتی برای 
کودتا علیه او در جریان است این تدابیر امنیتی را 

لحاظ کرده است. 
وی خاطرنشان کرد: بن سلمان دستور اتخاذ تدابیر 
امنیتی استثنایی را داده و به نیروهای گارد سلطنتی 
در الشرقیه و الغربیه تا ریاض دس��تور داده تا مانع 
وقوع کودتا در صورت اعام آن از س��وی شاهزاده 
احمد بن عبدالعزیز ش��وند. احم��د بن عبدالعزیز 
در نوامب��ر ۲۰17 )آذر 1396( و س��اعاتی پیش از 
بازداشت 11 نفر از ش��اهزادگان توسط بن سلمان، 

موفق به خروج از عربستان سعودی شد. 

وی که برادر ناتنی ملک س��لمان و عضو ش��ورای 
عالی خانواده سلطنتی عربستان سعودی است ماه 
گذشته )مهرماه( مقابل معترضان به اقدامات ریاض 
در یمن و بحرین، از اقدامات شاه و ولیعهد سعودی 
اعام برائت کرد. احمد بن عبدالعزیز حدود دو هفته 
قبل با تضمین ه��ای امنیتی انگلی��س و امریکا به 
ریاض برگش��ت. مجتهد در ادامه توئیت های خود 
نوشت، تصور می شود اگر او اقدام به اعام عزل ملک 
سلمان کند فوراً 9۵ درصد از خاندان سلطنتی با او 
در منزلش بیعت می کنند. مجتهد خاطرنشان کرد، 
نظارت های ش��دیدی روی کاخ احمد وجود دارد 
چراکه درخواست    هایی برای تعیین جانشین دیگری 
به جای محمد بن س��لمان و حمای��ت از ولیعهدی 
احمد بن عبدالعزیز در داخل کاخ سلطنتی مطرح 

شده است. 
  همدستی رژیم صهیونیستی با سعودی   ها 

برای سرکوب مخالفان
روزنامه صهیونیستی هاآرتص افش��ا کرد که یک 
شرکت اسرائیلی ابزارهای جاسوسی برای تعقیب 
مخالفان و فعاان عربس��تانی در اختیار حکومت 

سعودی قرار داده است. 

ای��ن روزنامه ف��اش کرد که ش��رکت س��ایبری و 
جاسوسی اس��رائیلی ان اس او )NSO( مذاکراتی 
برای فروش پیش��رفته    ترین ابزارهای جاسوسی با 
سعودی   ها برگزار کرده که با آنها به راحتی می توانند 
به گوشی های همراه مخالفان در داخل و خارج این 
کش��ور نفوذ کرده و مکالم��ات و تماس های آنها را 

استراق سمع کنند. 
این مذاکرات چند ماه پی��ش از اوجگیری اقدامات 
»محمد بن س��لمان « ولیعهد عربستان علیه آنچه 
مبارزه با فساد در داخل این کشور می نامید، صورت 

گرفته است. 
هاآرتص افزود: توافق های اصلی ریاض با این شرکت 
اسرائیلی در سال ۲۰17 در یکی از هتل های شهر 
وین پایتخت اتریش بوده ک��ه »عبداه الملیحی« 
از چهره ه��ای نزدیک به رئیس س��ازمان اطاعات 
عربستان و ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان 
اطاعات و »ناصر القحطانی« دیگر مسئول سعودی 
از طرف عربس��تان و یکی از مس��ئوان ش��رکت 
اس��رائیلی )NSO( و یک بازرگان اس��رائیلی در 
آن حضور داش��ته اند. این ش��رکت در سال ۲۰17 
جاسوس افزار موس��وم به »پگاس��وس 3 « را ارائه 
کرده بود که به تلفن های همراه نفوذ و بدون اطاع 
کاربر، آن را هک و از او جاسوسی می کرد. طرف های 
اسرائیلی در جلس��ه خود با س��عودی   ها در وین از 
القحطانی خواس��ته اند با خرید یک دستگاه آیفون 
جدید، ش��ماره جدید را به آنها بده��د و بافاصله 
توانسته اند به این گوشی نفوذ کرده و صدا، تصویر 
و اطاعات آن را هک و ثبت کنند. هاآرتص افش��ا 
کرد که اسرائیل در سال های گذش��ته بدافزار   ها و 
جاس��وس ابزارهای س��اخت خود را برای تعقیب و 
جاسوسی از مخالفان، فعاان سیاسی و اجتماعی 
و حقوق بشری در اختیار کشورهای حاشیه خلیج 

فارس قرار داده است. 
رژیم صهیونیس��تی از ارائه خدم��ات اطاعاتی و 
جاسوسی به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
برای مبارزه با مخالفان شان، به منظور عادی سازی 
روابط با این کشور   ها و نیل به اهداف خود استفاده 

می کند. 
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جو سنگین امنیتی در کاخ پادشاهی سعودی
همزمان با سفر خارجی محمد بن سلمان نگرانی از کودتا تشدید شده است

پس از کش و قوس های ف�راوان درباره خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا، سرانجام رهبران 27 
کشور عضو اتحادیه روز یك    شنبه در نشست 
ویژه، قرارداد ۶۰۰ صفحه ای شروط و اقدامات 
ازم برای خ�روج انگلس�تان از اتحادیه اروپا 
و همچنین قرارداد تجارت ب�ا لندن در دوران 
»پس�ابرگزیت« را تصویب کردند؛ توافقی که 
به رغم هم�ه اختافات و جنجال    ه�ا تصویب 
آن تنها 4۰ دقیقه طول کش�ید و به چهار دهه 
عضوی�ت انگلیس در اتحادیه پای�ان داد. این 
توافق باید به تصویب پارلمان انگلیس برسد 
که بیش�تر نمایندگانش مخالف آن هس�تند. 
به رغم مخالفت های گسترده برای خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا موس��وم به »برگزیت«، دو طرف 
ب��ه جدای��ی از یکدیگر ت��ن دادند. در نشس��ت 
فوق العاده ای که روز یک    شنبه برای بررسی این 
مسئله برگزار ش��ده بود، رهبران ۲7 کشور عضو 
اتحادیه اروپا، در مدت کوتاه 4۰ دقیقه ای موافقت 
خود را با توافقنامه 6۰۰ صفحه ای خروج انگلیس 
از اتحادیه و همچنین بیانیه ۲6 صفحه ای ضمیمه 
آن حول آینده روابط تجاری اعام داش��تند. به 
گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از توافق نهایی 
برگزیت، اختافاتی بین اسپانیا و انگلیس بر سر 
جبل الطارق وجود داش��ت که پس از 11 ساعت 
بحث و بررس��ی سرانجام اعام ش��د که توافقات 
ازم حاصل شده اس��ت تا آخرین مانع بر سر راه 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هم برداشته شود. 
۵88 صفحه از این توافق مربوط به روند خروج و 

تعهداتی است که انگلیس باید در این دوره رعایت 
کند و ۲6 صفحه در ارتباط با روابط دوجانبه ۲6 

کشور عضو اتحادیه اروپا با لندن است. 
به گزارش اکونومیک تایمز، بر اساس این توافق، 
بر سر مسائل مالی، حقوق ش��هروندی و مسئله 
ایرلند شمالی توافق شده اس��ت. همچنین بعد 
از روز خروج یعنی ۲9 مارس، ۲1 ماه دوره گذار 
تعیین خواهد ش��د که به معنای دوره  ای پیش از 
دوره پسابرگزیت است. در دوره گذار که تا پایان 
س��ال ۲۰۲۰ به طول خواه��د انجامید، انگلیس 
همچنان در اتحادیه اروپا باقی می ماند اما قدرتش 
محدودت��ر از قبل خواهد بود. به گزارش ش��بکه 
ان بی س��ی نیوز، بر اس��اس این تواف��ق، انگلیس 
برای خروج از اتحادیه باید 39میلیارد یورو )۵۰ 

میلیارد دار( به اروپا پرداخت کند. 
س��ران اتحادیه اروپ��ا در ش��رایطی پیش نویس 
توافق برگزیت را در نشس��ت بروکس��ل تصویب 
کردند که بیش��تر نمایندگان در پارلمان بریتانیا 
با توافق کنونی مخالفند. توافق ب��ا اروپا، مرحله 
نهایی محسوب نمی ش��ود چرا که مجلس عوام 
انگلیس هم باید تا پیش از روز برگزیت در تاریخ 
۲9 مارس ۲۰19 این توافق را تأیید کند. بسیاری 
از نمایندگان مجلس عوام هشدار داده اند که از این 
توافق حمایت نخواهند کرد. به گزارش بی بی سی، 
در صورتی که ش��رایط مورد قبول اتحادیه اروپا 
به تصویب پارلم��ان بریتانیا نرس��د، دولت ترزا 
می، نخست وزیر انگلیس ناچار خواهد بود برای 
تصحیح برخی مفاد مورد نظر پارلمان به سرمیز 

مذاکره بازگردد یا خروج انگلیس بدون دستیابی 
به توافق بر سر روابط آتی با اتحادیه اروپا صورت 
گیرد. حدود 9۰ نفر از نمایندگان هم حزبی  »می« 
با طرح او مخالفند. ترزا م��ی  در ماه های اخیر از 
سوی هم حزبی های خود تحت فشار بود و حتی 
اخباری مبنی ب��ر برکناری وی از س��وی حزب 

محافظه کار شنیده    می شد. 
  روز غمبار اروپا و انگلیس 

به رغم تواف��ق انگلی��س و اتحادیه اروپا بر س��ر 
جدایی از یکدیگر، اما م��وج انتقاد    ها از این توافق 
تاریخی گسترده بود. به گزارش روزنامه گاردین، 
بوریس جانسون، وزیرخارجه سابق انگلیس که 
به دلیل اختاف بر س��ر نحوه خروج انگلستان از 
اتحادیه اروپا، چند ماه پیش اس��تعفا کرد، دیروز 
در کنفرانس ح��زب »اتحادطلب��ان دموکرات « 
گفت: »لندن با این توافق اش��تباه تاریخی انجام 
داد که طی آن به یک اقتصاد نیمه کلونی اتحادیه 
اروپا تبدیل خواهد ش��د. اگر ما جلوی این راه را 
نگیریم به س��مت آن چیزی خواهی��م رفت که 
بروکسل می خواهد، یعنی یک دولت ماهواره ای«. 
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا با تراژدی 
خواندن این توافق گفت:»آیندگان از این روز به 
عنوان روزی غمبار یاد خواهند کرد.« به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانس��ه گفت:»امروز نه روز ش��ادمانی اس��ت و 
نه روز عزا، ام��روز روز انتخاب ی��ک ملت دارای 
حاکمیت است، امروز روز عزت و مسئولیت جمعی 
ماست«. مارک روته، نخست وزیر هلند برگزیت را 

نوعی شکس��ت برای هر دو طرف توصیف کرد و 
گفت:»هیچ کس برنده نیست. همه بازنده ایم اما 
این توافق یک مفاهمه قابل قبول است که به خانم 
می  فرصتی برای دستیابی به راه حل داده است«. 
همچنی��ن دونالد تاس��ک، دبیر اجاس س��ران 
اتحادیه در بروکسل گفت:»هیچ کس دلیلی برای 
خوشحالی نخواهد داشت، اما دوستان تا به آخر 

دوست باقی خواهند ماند.«
 دورنمای مبهم لندن 

نخست وزیر انگلیس که دستش از اتحادیه اروپا 
و کمک های آن کوتاه شده، دست به دامن مردم 
خود ش��ده و دیروز با نوش��تن نامه سرگشاده ای 
از مردم کشورش خواس��ت از پیش نویس توافق 
اخیری ک��ه ب��ا اتحادیه اروپ��ا بر س��ر برگزیت 
حاصل کرده حمایت کنند. به گ��زارش روزنامه 
»دیلی میل«، تراز می تأکید کرد:»ترک اتحادیه 
اروپا ی��ک فصل جدید در زندگی مل��ی ما را رقم 
می زند و بع��د از مج��ادات تلخ بر س��ر اروپا ما 
شاهد رسیدن زمان آش��تی و از نو شروع کردن 
خواهیم بود.« م��ی  درحالی مس��تقیماً از مردم 
درخواس��ت حمایت کرده که هن��وز از حمایت 
کامل حزب خودش از این توافق اطمینان خاطر 
ندارد. هرچند ترزا می، چش��م انداز این توافق را 
برای مردم انگلیس روش��ن توصیف کرده است 
اما دورنمای روش��نی برای لندن وجود ندارد. به 
گزارش رویت��رز، به رغم حمایت ت��رزا می  از این 
توافق ام��ا بازرگان��ان و تجار بریتانیای��ی درباره 
 برگزیت بدون توافق و ضررهای اقتصادی فراوانی 
که برای این کشور دارد به شدت هشدار داده اند. 
بر اساس آمارهای منتشر شده، با خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا، تولید ناخالص داخلی این کشور 
میلیارد    ها دار کاهش خواهد یافت. همچنین این 
احتمال وجود دارد که در ص��ورت رأی نیاوردن 
این تواف��ق در پارلمان انگلی��س، دولت ترزا می 
 در آس��تانه فروپاش��ی قرار بگیرد تا شرایط برای 
انتخابات زودهنگام در این کشور هموار شود. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، درحالی که تنها چهار 
ماه دیگر تا زمان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا 
باقی است اما با توجه به مخالفت های نمایندگان 
پارلمان این کشور با توافق کنونی برگزیت، آینده 
مبهمی در انتظار این توافق است. توافقنامه خروج 
به وی��ژه موضوع هزینه     هایی را ک��ه لندن باید به 
اتحادیه اروپا بپردازد بدون ارائه آمار حل می کند 
و در آن راه حل بحث برانگیز ب��رای جلوگیری از 
بازگشت به مرزهای فیزیکی بین ایرلند و ایرلند 
ش��مالی پیش بینی می ش��ود. همه پرسی درباره 
جدایی یا باقی ماندن انگلی��س در اتحادیه اروپا 
در ۲3 ژوئ��ن ۲۰16 برگزار ش��د و ۵1/9 درصد 
از رأی دهندگان خواس��تار خروج ش��ده و 48/1 
درصد از شرکت کنندگان هم به ماندن رأی دادند 
اما با آشکار شدن تبعات اقتصادی این بحران بر 
اقتصاد لندن، میلیون    ها نفر از طرفداران برگزیت، 

خواستار برگزاری همه پرسی دوم شدند. 

  گزارش  2

هفت خوان خروج لندن از اتحادیه اروپا
همه پرس��ی برگزیت برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دو سال قبل و در 
تاریخ ۲3 ژوئن ۲۰16 برگزار شد که در نتیجه آن، موافقان خروج بریتانیا 
با اکثریت ضعیف ۵۲ درصدی توانستند مجوز خارج شدن بریتانیا از این 
اتحادیه را به دست بیاورند. اولین پس لرزه آن همه پرسی، کنارگیری دیوید 
کامرون از قدرت بود که با وجود علم به قولش برای برگزاری این همه پرسی 
اما چون خودش مخالف خروج بریتانیا بود، درست بعد از همه پرسی از مقام 
نخست وزیری بریتانیا اس��تعفا داد تا ترزا می  جای او بگیرد و دومین زنی 
باشد که بعد از مارگارت تاچر به مقام نخست وزیری می رسد، هرچند که 
بدون پیروزی در انتخابات و با یک جابه جایی درون حزبی قدرت به این مقام 
رسیده اس��ت. وظیفه اصلی خانم می  از آن موقع تاکنون مدیریت مذاکره 
با اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافقی بوده که چارچوب خروج بریتانیا از 
این اتحادیه را روشن می کند و حاا بعد از دو سال توانسته به نتیجه برسد 
و توافقنامه برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روز یک     شنبه ۲۵نوامبر به 

امضای رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیده است. 
به این ترتیب، مذاکرات طوانی ۲8 ماهه دو طرف نتیجه داده و ۲7 کشور 
عضو اتحادیه اروپا چگونگی طاق بریتانی��ا از اتحادیه خود را پذیرفته اند 
اما باید توجه داشت که این پایان کار نیست بلکه گام نخست برای شروع 
فرآیندی چند ماهه اس��ت که اگر همه چیز طبق جدول زمان بندی شده 
پیش برود، بریتانیا به صورت رس��می از ۲9 مارس سال آینده میادی از 
اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و تازه آن موقع فرآیند دو سال خروج شروع 
می شود. توافقنامه به دست آمده باید در این مدت سه ماهه به تصویب دو 
مجلس برسد؛ یکی مجلس عوام بریتانیا در لندن و دیگری پارلمان اروپا در 
بروکسل بلژیک. در حال حاضر، خانم می  باید مرحله نخست را انجام دهد 
و این توافقنامه را باید برای تصویب به مجلس عوام ببرد که به نظر می رسد 
سخت     ترین مرحله ای باشد که او تاکنون با آن سر و کار داشته است. در واقع، 
او حتی نتوانس��ته بود به راحتی موافقت همکاران خود را در کابینه دولت 
با این توافقنامه به دس��ت بیاورد چرا که بعد از استعفای سه وزیر توانست 
کل کابینه را با خود همراه کند و جالب اینجا است که یکی از این سه وزیر 
دومینیک راب وزیر برگزیت در کابینه خانم می  بود. این اتفاق از قبل نشان 
داد که او برای کسب حمایت نمایندگان مجلس عوام از این توافقنامه کاری 
سخت در پیش دارد و مخالفت آش��کار جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر 
و آرلن فاس��تر، رهبر حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی، با این 

توافقنامه بر همه روشن است. 
فاستر یک روز قبل از نشست امضای این توافقنامه و در گردهمایی ساانه 
حزب گفت: »طرح ترزا می  باعث شکست خوردن او در تعهدات کلیدی اش 
خواهد شد و مطابق با منفعت ملی نیست. « این حرف او به معنای آن است 
که خانم می  با وجود هزینه یک میلیارد پوندی که برای اتحاد با این حزب 
در دو سال گذشته کرده اما حاا نمی تواند روی رأی مثبت نمایندگان آن در 
مجلس عوام حساب کند. مشکل کار او امتیازاتی است که در این توافقنامه 
به اتحادیه اروپا در قبال ایرلند شمالی داده شده و به قول بوریس جانسون، 
وزیر خارجه پیشین بریتانیا، این امتیازات باعث شده ایرلند شمالی مبدل 
به »یک نیمه مس��تعمره اقتصادی برای اتحادیه اروپا« ش��ود. وجه دیگر 
توافقنامه تبعیت بریتانیا از قوانین گمرکی و مالی اتحادیه اروپا طی دوره 
انتقالی است بدون داشتن حقی برای اظهارنظر یا دخالتی در این قوانین 
که این مورد حتی مخالفت کس��انی را برانگیخته که از موافقان سرسخت 
برگزیت هستند. در این بین، خانم می  مشکل همیشگی استقال طلبان 
اس��کاتلند و حزب ملی این منطقه را دارد چرا که نیکوا استورجن، رهبر 
حزب ملی اسکاتلند، گفته؛ »اگر ایرلند شمالی بتواند پس از خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا در اتحادیه مش��ترک گمرکی و ب��ازار اروپایی باقی بماند، 
اس��کاتلند نیز باید از این مزیت بهره مند ش��ود زیرا مردم اسکاتلند نیز در 
همه پرس��ی برگزیت با اکثریت )6۲ درصدی( با ت��رک اتحادیه مخالفت 
کردند.«  به نظر نمی رسد که خانم می  بتواند بدون دادن امتیازات ویژه ای به 
اسکاتلندی     ها موافقت آنها را با این توافقنامه به دست بیاورد اما باید توجه 
داشت که مشکل او تنها در این حد نیست بلکه اعضای قابل توجهی از حزب 
محافظه کار خودش هم موافق این توافقنامه نیستند. استعفای سه وزیر و 
سخنان جانسون تنها نمونه ای از مخالفت های جدی در حزب محافظه کار 
با این توافقنامه است. در هر صورت، او باید توافقنامه امضا شده در بروکسل 
را به تصویب مجلس عوام برساند که با توجه به این شرایط به نظر نمی رسد 
موفق به این کار ش��ود و اگر مجلس عوام رأی منفی به این توافقنامه داد، 
چهار گزینه در پی��ش روی او خواهد ب��ود؛ برگزاری انتخاب��ات پارلمانی 
سراسری، اعام خروج از اتحادیه بدون هیچ توافقی، برگزاری همه پرسی 
مجدد در مورد برگزیت و مذاکره مجدد با اتحادیه اروپا. باید گفت که گزینه 
چهارم بعید     ترین گزینه است چرا که او نمی تواند با اتحادیه اروپا به توافقی 
بهتر از این توافقنامه برسد. آینده دست کم دو گزینه برگزاری همه پرسی 
مجدد و خروج بی توافق هم معلوم نیست چون از یک سو موافقان خروج از 
بریتانیا زیر بار یک همه پرسی دیگر نمی روند و خود خانم می  هم تأیید کرده 
که همه پرس��ی مجدد در کار نخواهد بود و از سوی دیگر، خروج بی توافق 
پیامدهای سنگین اقتصادی برای بریتانیا خواهد داشت. اگر خانم می  نتواند 
رأی مجلس عوام را به دست بیاورد، شاید گزینه برگزاری انتخابات پارلمانی 
راحت     ترین کار برای او باش��د تا اینکه کار را به دست نخست وزیر و دولتی 

دیگر بدهد و خود را از شر برگزیت راحت کند. 
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 مذاكره نماینده سازمان ملل
 در صنعا با آتش تهیه ریاض

مارتی�ن گریفیتس، نماین�ده دبی�رکل س�ازمان ملل ب�رای احیای 
مذاکرات می�ان گروه های یمن�ی به صنعا رف�ت. همزمان با س�فر او 
به صنعا، ائتاف س�عودی ش�دید    ترین حم�ات خود را ب�ه الحدیده 
انج�ام می ده�د؛ حمات�ی ک�ه ب�ه گفت�ه »محم�د عبدالس�ام « 
س�خنگوی انص�اراه نش�انه ت�اش ب�رای شکس�ت صلح اس�ت. 
»محمد عبدالسام « رئیس هیئت ملی مذاکره کننده یمن دیروز در صفحه 
توئیتر خود نوش��ت که ائتاف سعودی طی 1۲ س��اعت اخیر بیش از 3۵ 
حمله هوایی به شهر الحدیده انجام داده، عاوه بر اینکه حمات توپخانه ای 
و موشکی گس��ترده ای نیز علیه منازل غیرنظامیان در جریان بوده است، 
تحواتی که به گفته او نشانه بسیار آش��کار دروغین بودن آتش بس مورد 
ادعا است. گریفیتس روز     شنبه بعد از ماقات با »سید عبدالملک الحوثی « 
رهبر انصاراه این ش��هر را ت��رک کرد و بر ضرورت مش��ارکت هیئت ملی 
مذاکره کننده در مذاکراتی که قرار است در سوئد برگزار شود، تأکید کرد. 
رهال لوبان، سخنگوی سازمان ملل در ژنو در نشست خبری در ژنو با اشاره 
به سفر گریفیتس به صنعا گفت که سازمان ملل به دنبال توافقی است که 
اجازه نظارت سازمان ملل بر بندر الحدیده را بدهد. همزمان با سفر نماینده 
سازمان ملل در امور یمن به صنعا، حمات ائتاف سعودی به شهر الحدیده 
تشدید شد. جنگنده های متجاوز سعودی از     شنبه شب تا دیروز ظهر هشت 
حمله هوایی به شهرهای اللحیه، الجراحی و همچنین منطقه الزعفران در 
استان الحدیده انجام دادند. سخنگوی انصاراه گفته که ائتاف سعودی- 
امریکایی طی 1۲ س��اعت اخیر 3۵حمله هوایی علیه الحدیده انجام داده 
است. شبکه تلویزیونی المسیره گزارش کرد که انصاراه تلفات سنگینی به 
مزدوران سعودی در جبهه های الجوف ، حّجه ، تعز و البیضا در داخل یمن 
و همچنین در استان عسیر واقع در جنوب وارد کرده اند. در شهر حیس در 
استان الحدیده، ارتش و کمیته های مردمی یمن شبانه به مواضع متجاوزان و 
مزدوران یورش بردند که تصاویر منتشر شده ستاد اطاع رسانی جنگ ارتش 
و کمیته های مردمی یمن نشان دهنده درهم کوبیدن مواضع مزدوران در این 
عملیات است. شماری از مزدوران در این عملیات کشته شدند. عاوه بر این 

شماری از خودروهای زرهی و نظامی متجاوزان و مزدوران منهدم شد. 

حمله شیمیایی »شورشیان میانه رو«  به حلب! 
 ظریف: غرب کجاست 

که حمله شیمیایی حلب را محکوم کند
تروریس�ت های معارض دولت س�وریه که اغلب نام »شورش�یان 
میانه رو« بر آنها گذاش�ته می ش�ود،     شنبه ش�ب ب�ا خمپاره های 
حاوی گاز س�می کلر به مناطق مس�کونی حلب حمل�ه کردند که 
در اثر آن دس�ت کم 1۰7 نفر قربانی ش�دند. وزارت خارجه سوریه 
با ارس�ال نامه ای به س�ازمان ملل و ش�ورای امنیت خواستار این 
ش�ده که اس�تفاده تروریست     ها از س�اح ش�یمیایی در حلب را 
محکوم کند ولی هیچ کدام از کش�ورهای غربی حمله ش�یمیایی 
به حلب را محک�وم نکردند. وزی�ر خارجه ای�ران در توئیتر خود 
نوشت که روش غرب این است: ساح های ش�یمیایی تنها زمانی 
محکوم می شوند که توسط دشمنان استفاده شوند و نه متحدان. 
روس��یه اعام کرد که تروریس��ت های النصره با ش��لیک خمپاره های 
حاوی گاز سمی کلر به محله های »شارع النیل« و »الخالدیه« در حلب 
سوریه حمله کرده است. بر اساس آخرین گزارش ها، شمار قربانیان این 
حمله شیمیایی که بر اثر استنشاق گاز کلر مصدوم شدند، به 1۰7 نفر 
رسیده است. وزارت خارجه روسیه گفته که گلوله های توپ حاوی کلر 
از نقطه ای در منطقه کاهش درگیری واقع در استان ادلب شلیک شده 
که در کنترل تکفیری های س��ابق جبهه النصره است، جایی که ماه    ها 
است دولت سوریه و روسیه می گویند که در تدارک اقدام نظامی برای 
کنترل آن هستند. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
گفته که هدف تروریست    ها از حمات خمپاره ای به حلب آن است که در 
مسیر تاش    ها برای برقراری آرامش در سوریه کارشکنی کنند و جامعه 
بین المللی باید این اقدام را محکوم کند. در حالی که برخی منابع خبری 
می گویند که نشانه ای از استفاده از گاز کلر در حلب وجود ندارد، شبکه 
تلویزیونی ااخباریه س��وریه تصاویری از مجروحان حمله ش��یمیایی 
تروریست    ها به حلب سوریه منتشر کرد. خبرنگار این شبکه گفته که این 
خمپاره های حاوی مواد شیمیایی به بازار محلی و محله الخالدیه اصابت 
کرده اند. وزارت دفاع روسیه نیز گفته که متخصصان روس در امور مربوط 
به مواد شیمیایی را به مناطقی که مورد حمله شیمیایی قرار گرفته اند، 
اعزام کرده است. ساعاتی بعد از حمله شیمیایی تروریست های النصره، 

جنگنده های روس به مقر تروریست    ها در ادلب حمله کردند. 
  نامه دمشق به دبیرکل 

پیش تر در خان شیخون و دومای غوطه دمشق نیز از تسلیحات شیمیایی 
استفاده شده بود که دولت های غربی آن را به دولت سوریه نسبت دادند. 
امریکا به بهانه اینکه دمشق مس��ئول این حمله بوده به پایگاه نظامی 
الشعیرات سوریه حمله کرد، ولی حمات شیمیایی      شنبه شب در حلب 
را هیچ یک از کشورهای غربی محکوم نکرده اند. وزارت خارجه سوریه 
ظهر دیروز به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت درباره این 
حمات تروریست    ها نامه فرستاد و در آن نوشت: » این اقدام تروریستی 
برآیند تسهیل در رساندن مواد شیمیایی به گروه های تروریستی مسلح 
است تا از آن علیه ملت سوریه استفاده ش��ود.« وزارت خارجه سوریه 
گفته که هدف تروریس��ت    ها و کش��ورهای حامی آنان این است که از 
طریق نمایش های شیمیایی که س��ناریوهای آن پیش تر در اتاق های 
سیاه سرویس جاسوسی برخی از این کشور    ها تدوین شده است، دولت 
سوریه را متهم کنند. همچنین. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران نیز در توئیتی نوش��ت:»غرب کجاست که حمله شیمیایی حلب 
توسط تروریس��ت     ها را محکوم کند؟ روش غرب این است: ساح های 
شیمیایی تنها زمانی محکوم می شوند که توسط دشمنان استفاده شوند 
و نه متحدان. زمانی که صدام از ساح های شیمیایی علیه ایران استفاده 
کرد، این اقدام نادیده گرفته ش��د اما زمانی که )صدام( به دشمن شان 

تبدیل شد، علیه وی جنگ راه انداختند.«

معترضان ضد سرمایه داری: 
تا سقوط ماكرون ادامه می دهیم

پاریس و دیگر شهرهای فرانسه در حالی هفته دوم تظاهرات علیه 
سیاست های اقتصادی دولت فرانسه را تجربه می کنند که معترضان 
خش�مگین از تصمیم دولت امانوئل ماکرون ب�رای افزایش قیمت 
سوخت تهدید کرده اند که تا سقوط دولت به اعتراضات شان ادامه 
خواهند داد. بماند که لفاظی ماکرون علیه معترضان مانند ریختن 
بنزینی روی آتش اعتراضات عمل کرده است و »جلیقه زردها« با 
اعتراضات خشونت بارشان عمًا کارت قرمز سیاسی به او داده ا ند. 
به گزارش فارس، تصاویر منتشرش��ده از تظاهرات ش��ب ش��نبه، در 
ش��انزه لیزه و خیابان های دیگر که زد و خورد میان نیروهای پلیس و 
تظاهرات کنندگان را در میان دود و آتش نش��ان می دهد، صحنه های 
»میدان نبرد« را تداعی می کند. در خال تظاه��رات در پاریس، یک 

خودروی یدک کش به آتش کشیده و منفجر شد. 
پلیس فرانسه برای متفرق کردن هزاران تظاهرات کننده که از عمدتاً 
دیدگاه های ضد س��رمایه داری دارند، در خیابان مشهور »شانزه لیزه« 

پاریس، از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش استفاده کرد. 
جلیقه زرد   ها که بخش عمده آنها در خیابان شانزه لیزه تجمع کرده بودند 
و تعدادشان 8 هزار نفر برآورد شده است، تاش داشتند به سمت کاخ 

ریاست جمهوری فرانسه )الیزه( حرکت کنند اما پلیس مانع آنها شد. 
برخی معترضان این خشونت   ها را محکوم می کنند. از جمله کریستف 
49 ساله که با همسرش از یکی از ش��هرهای فرانسه به پاریس آمده تا 
در این تظاهرات ش��رکت کند. وی می گوید: » ما فقط برای تظاهرات 
مسالمت  آمیز آمده ایم اما به س��وی مان گاز اشک آور شلیک می کنند. 

می توان دید که در پاریس چگونه از ما استقبال می شود.«
دولت فرانسه نیز اعام کرد طی روز     شنبه و در سراسر این کشور 81 هزار 
نفر در تظاهرات شرکت کردند. در پی خشونت های دیروز، پلیس 13۰ 

نفر را در پاریس و دیگر نقاط این کشور بازداشت کرد. 
پلیس پاریس نی��ز اعام کرد در تظاهرات  روز ش��نبه، ۲۰ نفر مجروح 
شدند که چهار نفر از آنها از نیروهای امنیتی بودند. به این ترتیب این 
اعتراضات تاکنون دو کشته و حدود 6۵۰ مجروح برجای گذاشته که 
حال دهها نفر وخیم گزارش شده است. همچنین در این مدت حدود 
هزار نفر از مردم معترض به سیاس��ت های اقتص��ادی دولت » امانوئل 
ماکرون « رئیس جمهور فرانسه هم بازداشت شده اند که حدود نیمی از 
آنها همچنان در بازداشت به سر می برند  .»کریستوف کاستانر«، وزیر 
کشور فرانسه احزاب راست افراطی و به طور مشخص »مارین لوپن«، 
رهبر جبهه ملی فرانسه را به ش��عله ور کردن اعتراض   ها متهم کرد اما 
لوپن با رد این اتهام خواستار پاسخگویی دولت به معترضان در نزدیکی 
خیابان »فریدلند« پاریس شد. پلیس به تظاهرات کنندگانی که پرچم 
فرانسه را در دست داشتند و شعار »ماکرون، استعفا« سر می دادند و او 

را »دزد« خطاب می کردند، گلوله های پاستیکی شلیک کرد. 
امانوئل ماکرون از نیروهای پلیس به دلیل »شجاعت و حرفه ای گری « 
آنها برای مواجهه با تظاهرات کنندگان و بازگرداندن آرامش نسبی به 
پاریس قدردانی کرد  و در صفحه توئیتر همچنین نوش��ت: »ش��رم بر 
کسانی که به نیروهای پلیس حمله کردند. در فرانسه خشونت جایی 

ندارد.«
معترضان جنبش ضدسرمایه داری و سیاست های ماکرون در شبکه های 
اجتماعی خشم خود را از تشکر و قدردانی ماکرون رئیس جمهور فرانسه 
از رفتار خشن پلیس اعام کردند و گفتند تا سرنگونی دولت ماکرون در 

خیابان شانزه لیزه حضور خواهیم داشت. 
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   زينب  امجديان  
 »مس�لم معين« در نيم�ه تيرماه امس�ال با 
حكم سردار غامحس�ين غيب پرور رئيس 
سازمان بسيج مستضعفين به عنوان مسئول 
قرارگاه فضاي مجازي سازمان بسيج انتخاب 
شد. به بهانه هفته بس�يج با اين فعال فضاي 
مجازي به گفت و گو نشستيم و او از اهميت 
فض�اي مج�ازي و س�هم نيرو ه�اي جبه�ه 
انق�اب در اين فضا س�خن گف�ت. ماحصل 
گفت و گوي »ج�وان« با مس�ئول س�ازمان 
فضاي مجازي بسيج را در ادامه می خوانيد. 
س�هم نيروهاي جبهه انقاب در اين 

فضا چقدر است؟
 همانطور كه مي دانید اينترنت در دو دهه پیش 
بدون آنكه پیوس��ت فرهنگي و لزوماً چارچوب 
مشخص و مدوني داشته باشد وارد كشور شد كه 
به معني ورود محتواي فرهنگي و سبك زندگي 
غربي در كشور و تزريق شبانه روزي آن به جوانان 
ايراني بود كه متأسفانه نظارت خاصي هم در آن 
زمان اعمال نمي شد و باعث شد تا اين فضا مكاني 
براي تغییر سبك زندگي و ايجاد تغییر در نحوه 
تفكر بخشي از بدنه جوان و میانسال كشور شود، 
همچنین فضاي��ي به وجود آمد ك��ه در آن افراد 
بدون هويت مش��خص اقدام به فعالیت نمايند 
كه آفت هاي زيادي را به وجود آورد، اين موضوع 
حتي در خود كش��ورهاي اروپايي يا كشورهايي 
مانند كره جنوبي، چین، روسیه و ديگر كشورهاي 
پیشرفته در اين حوزه نیز صدق نمي كند چراكه 
آنها نیز قبل از ورود يك تكنولوژي و يك بس��تر 
جديد ارتباطاتي حتم��اً موضوعات، تهديدات و 
فرصت هاي آن را عاوه ب��ر مباحث اقتصادي از 
نگاه فرهنگي- اجتماعي بررس��ي كرده و قبل از 
گس��ترش و فراگیر نمودن آن در كشور اقدام به 
مدون نمودن قوانین و همچنین زيرساخت هاي 

بومي داخلي مي كنند. 
در فضاي مجازي مانند ديگر عرصه ها ازم است 
به توان داخلي و متخصصان كشور تكیه كرد كه 
در اين مورد س��ازمان فضاي مجازي پیشقدم 
بوده اس��ت و در ايه هاي مختلف اي��ن فضا از 
جمله موضوعات رسانه اي و جرياني، انیمیشن و 
بازي، فناوري فضاي مجازي و حوزه زيرساخت 
دستاورد هاي مناسبي به دست آمده است، البته 
سال هايي كه اين حوزه بدون نظارت يا نظارت 
حداقلي بوده باعث ش��ده مشكات بسیاري در 

آن به وجود بیايد كه به لطف خدا بر اثر فعالیت 
نیروهاي جبهه انقاب و همچنین دلسوزان نظام 

اين موضوع در مسیر بهبود قرار دارد. 
 عملكرد شما در فضاي مجازي بيشتر 
كنش اس�ت يا واكنش؟ جريان ساز 
هس�تيد يا به جريان سازي ها پاسخ 

مي دهيد؟
موضوع فعالیت ه��اي جرياني و رس��انه اي كه 
مي فرمايید بس��تگي به نوع موضوع دارد و در 
بخش هايي سازمان فضاي مجازي با استفاده 
از بخش محدودي از ظرفیت بس��یج اقدامات 
كنشي و واكنشي انجام مي دهد كه در راستاي 
كمك به نیازهاي ع��ام مردم و همچنین حفظ 

ثبات و امنیت داخلي است. 
در چه ح�وزه هايي بيش�تر فعاليت 
داريد؟ سياس�ي يا اجتماعي، متن يا 

تصوير فيلم يا عكس؟
س��ازمان فضاي مجازي در تمامي بخش هايي 
كه مي فرمايید فعالیت مي كند اما صرفاً محدود 
به حوزه محتوايي نیست، همانطور كه مي دانید 
فضاي مجازي مجموعه اي از ايه هاي مختلف 
اس��ت كه در س��ازمان فضاي مجازي بر اساس 
تجارب به دس��ت آمده و همچنین تطبیق آن 
با حوزه هاي علمي بین الملل��ي اقدام به تدوين 
»مدل مبنايي فضاي مجازي« ش��ده است كه 
شامل سه ايه اصلي محتوا، دستگاه و سیستم 
عام��ل، زيرس��اخت و پهناي باند مي ش��ود كه 
اين ايه ها در مجموع ش��امل 13 حوزه است؛ 
حوزه هايي مانند رسانه، شبكه هاي اجتماعي، 
رصد، بازي و انیمیش��ن، س��رويس و خدمات، 
حوزه امنیتي، ش��بكه مل��ي اطاع��ات و... در 
واقع عاوه بر موضوعات��ي كه فرموديد به لطف 
خدا با اتكا به ظرفیت بس��یج تولیدات مناسبي 
انجام شده اس��ت كه بس��یاري از اين تولیدات 
منتخب جش��نواره هاي داخلي بوده اند و ازم 

است با تقويت آن نس��بت به عمومي نمودن و 
عمق بخشي آن اقدام شود. 

 از كس�اني كه بخواهن�د در اين فضا 
فعاليت كنند حمايت هم مي كنيد؟

قطعا همینطور است، يكي از راهبردهاي اصلي 
س��ازمان فضاي مجازي حمايت از متخصصان 
داخلي اس��ت كه ش��امل ان��واع حمايت هاي 
مختل��ف مانن��د تأمین زيرس��اخت، رس��انه 
و تبلیغات، مجوزه��ا و ديگر انواع بس��ته هاي 
حمايتي مي شود. در اين راستا عزيزاني كه فكر 
مي كنند دستاورد يا تولیدي دارند كه در مرحله 
استارت آپي قرار دارد يا تا حدي پیشرفت داشته 
و در صورت حمايت به س��رعت پیش��رفت آن 
افزوده مي شود و مي تواند مشكلي از جامعه را 
حل كند، حتماً مورد حمايت س��ازمان فضاي 

مجازي بسیج قرار مي گیرد. 
دوره هاي آموزشي براي عاقه مندان 

به اين فضا داريد؟
يكي از موضوعات اساس��ي و ض��روري فضاي 
مج��ازي موض��وع آموزش اس��ت كه ش��امل 
دس��ته هاي مختلف��ي مانن��د آموزش س��واد 
فضاي مجازي، آموزش س��واد كاربردي- فني 
و همچنین آموزش سواد رسانه است. براي مثال 
آموزش سواد فضاي مجازي يكي از برنامه هايي 
است كه در صورت گسترش و عمومي شدن و 
باا بردن سطح آگاهي خانواده ها و نوجوانان و 
جوانان به واسطه آن مي توان از وقوع بسیاري از 
مشكات و جرائم جلوگیري كرد و همچنین با 
آموزش هاي كاربردي نحوه بهره برداري از فضاي 
مجازي در راستاي اقتصاد مقاوتي به شكل گیري 
بنگاه هاي كوچك و مستقل اقتصادي در جامعه 

كمك بسیار بنیاديني نمود. 
به نظر ش�ما چگونه مي ت�وان فضاي 
مجازي را به يك فرصت براي نظام و 

خانواده ها تبديل كرد؟
 يك��ي از اقدامات عموم��ي و بنیادين همانطور 
كه عرض كردم موضوع »آموزش« اس��ت، در 
صورتي ك��ه خان��واده و افراد آگاه��ي و دانش 
كس��ب كنند جامعه تعالي پی��دا مي كند و در 
نتیجه به جاي آنكه فضاي مجازي بیشتر محل 
تهديدات و آسیب ها باشد، تبديل به يك فضاي 
مناسب فرصت محور مي شود، البته آموزش به 
تنهايي كافي نیس��ت و ازم است حوزه قوانین 
بهره ب��رداري از فض��اي مج��ازي و اينترنت و 
همچنین موضوعات زيرس��اختي مانند شبكه 
ملي اطاعات نیز تكمیل گردند و بستر س��ازي 

مناسبي توسط دولت نیز شكل گیرد. 
فضاي مج�ازي بس�يج از نظر ميزان 

مخاطب چقدر فراگير است؟
همانطور كه مي دانید بسیج 2۰میلیون نفري 
كنون��ي در فضاي فیزيكي بزرگ ترين ش��بكه 
اجتماعي واقعي دنیا محسوب مي شود كه در آن 
افراد با تمام تخصص ها و ايه هاي جامعه عضو 
هستند و با يكديگر ارتباط دارند، اين شبكه در 
فضاي مجازي نیز پس از م��دون نمودن نحوه 
ساز و كار آن شكل گرفته است و میزان مخاطب 
مناسبي در حال حاضر از سراسر كشور در حال 
فعالیت در آن هستند كه قطعاً در مسیر رشد و 

پیشرفت قرار دارد.

گفت وگوي »جوان« با مسلم معين، مسئول سازمان فضاي مجازي بسيج 

 بسیج در فضای مجازی
روی توان داخلی تکیه کرد

  نويد پارسا
گلعلي بابايي نويس�نده و پژوهش�گر ادبيات دفاع مقدس 
با اعام خبر چ�اپ كتاب »ش�اهيِن برآفت�اب« گفت: اين 
كتاب سرگذشت و دربرگيرنده زندگينامه شهيد غامعلي 
پيچك از فرماندهان لشكر ۲۷ محمدرسول اه)ص( است. 
اين نويسنده دفاع مقدس در گفت وگو با مهر، افزود: پیشنهاد 
نگارش اين كتاب وقتي به من شد كه درگیر كار روي يك كتاب 
مشابه ديگر درباره شهید حسن زماني و همچنین پژوهش هاي 
جلد چهارم كارنامه عملیاتي لش��كر 2۷ بودم. اين دو اثر وقتي 
براي نوش��تن يا كار روي كتاب ديگري را نمي داد اما ارادتم به 
شهید پیچك و همچنین اصرار چند تن از رزمندگان قديمي 
و درويش مسلك دوران جنگ باعث ش��د مشغول نوشتن اين 
كتاب بشوم. اين پژوهشگر در ادامه گفت: در اين كتاب هم مانند 
ديگر آثار گذشته، حسین بهزاد دوس��ت و همكارم در مراحل 
پژوهش و نگارش كمكم كرد. پژوهش هاي انجام ش��ده درباره 
اين كتاب مربوط به بازه زماني پی��ش از انقاب، زمان انقاب 
و سال هاي جنگ مي شود. »ش��اهین برآفتاب« سیزدهمین 
عنوان از مجموعه سرگذشت نامه هاي سرداران شهید لشكر 2۷ 
است كه تحت عنوان »بیست و هفت در 2۷« منتشر مي شوند. 
مطالب اين كتاب در 21 فصل گردآوري ش��ده اند. عناوين 21 
فصل اين كتاب به ترتیب عبارت است از: نامه اي ناتمام، از تبار 
آذرآبادگان، دانش��جوي انرژي اتمي، پاسداري از انقاب، سفر 
به سیستان، چريك سبزچشم س��پاه خردمند، پاوه مقاومت و 
معجزه!، بانه آزاد مي شود، نجات خلق تركمن، بار ديگر در بانه، 

بوئین سفلي نبرد با زبان روزه، فصل وصال، محور راست سرپل 
ذهاب، فرمانده عملیات غرب سپاه، عملیات بازي دراز- 2، بوسه 
بر دست امام، تغییر استراتژي جنگ، ترازبندي نبردهاي جبهه 
غرب، حجي كه نرفت زجري كه كشید، من عاشق اعدام شدن 
هس��تم و ش��اهین بر آفتاب. پیش از اين فصول، سخن ناشر و 
س��خن مؤلف و پس از آنها هم فهرست منابع و اسناد و تصاوير 
كتاب درج شده است. بابايي در ادامه گفت: شهید پیچك معلم 
بود و زمان جنگ، فرمانده عملیات غرب كشور بود. او در سال 
6۰ در عملی��ات مطلع الفجر به دلیل اصابت گلوله به س��ینه و 
گلويش به شهادت رس��ید. كتابي كه درباره زندگي اين شهید 
نوشتم، به همان شیوه مستندنگاري كتاب هايي است كه درباره 
شهدايي چون متوس��لیان يا همت نوشتم. اين كتاب در حجم 
312 صفحه چاپ شده است. كتاب »معشوق بي نشان« حاصل 
كار مشترك گلعلي بابايي و حسین بهزاد ديگر كتابي است كه 

به تازگي توسط نشر 2۷ منتشر شده است.

پيام سردار غيب پرور به جشنواره فيلم مقاومت
جهان بيش از هميشه محتاج سينماي مقاومت است

حكمت 33
 سخاوتمند باش و در اين راه اسراف 

مكن و در زندگى حس��ابگر باش و 

سختگیر مباش.

 از نوروز 98 انجام مي شود
باز شدن يكي از شهرهاي مهم دوره هخامنشي به روي گردشگران

   فرزين ماندگار
مه�م  ش�هرهاي  از  يك�ي  »ري�وي«  تاريخ�ي  محوط�ه 
 ۱398 ن�وروز  از  در ش�مال ش�رق  هخامنش�ي  دوران 
پذي�راي گردش�گران داخل�ي و خارج�ي خواه�د ب�ود. 
به گزارش »ج��وان« به نق��ل از روابط عمومي پژوهش��گاه میراث 
فرهنگي و گردشگري، محمدجواد جعفري سرپرست فصل ششم 
كاوش باستان شناسي در محوطه ريوي شهرستان مانه و سملقان در 
خراسان شمالي با اعام اين خبر گفت: تا كنون پنج فصل كاوش هاي 
باستان شناسي در محوطه ريوي با مشاركت باستان شناسان آلماني 
انجام شده است و فصل ششم اين كاوش ها از مهر ماه سال جاري آغاز 

شد و در میانه آبان ماه به پايان رسید. 
او با اش��اره به ثبت محوط��ه ريوي ب��ا وس��عتي 11۰ هكتاري در 
سال 1346 در فهرس��ت آثار ملي كش��ور گفت: طي پژوهش هاي 
باستان شناسي كه از سال 1391 در محوطه تاريخي ريوي واقع در 
دشت سملقان استان خراسان شمالي آغاز شده است، باستان شناسان 

به بقاياي يك شهر از دوران هخامنشي تا ساساني دست يافتند و با 
توجه به اهمیت اين كشف تا كنون شش سال پژوهش هاي باستان 

شناسي در اين محوطه ادامه يافته است. 
به گفته وي، كاوش هاي س��ال 1396 در محوط��ه تاريخي ريوي 
منجر به كشف بقاياي يك تاار ستوندار در بخش جنوبي محوطه 
و بقاياي يك ساختمان بزرگ خشتي مربوط به دوران هخامنشي 
تا ساس��اني در مرك��ز محوطه و يك گورس��تان مرب��وط به عصر 
مفرغ)4هزار سال قبل( در بخش ش��مالي شد. با توجه به اهمیت 
باستان شناسي اين آثار، در كاوش هاي سال جاري هم مطالعات 
روي اين سه نقطه متمركز بود كه منجر به شناخت بخش زيادي 
از جزئیات معماري بناهاي مربوط به دوران هخامنشي و اشكاني و 
وضعیت گورستان عصر مفرغ محوطه شد. در مهر ماه سال 139۷ 
همراه با فعالیت هاي باستان شناسي، مرمت ديوارهاي خشتي تاار 
ستوندار و ديگر ساختارهاي خشتي يافت ش��ده آغاز شد و براي 
بازديد گردشگران دو گمانه به ابعاد 12در 12 متر و 5 در 5 متر با 
اسكلت فلزي مسقف ش��د. او با بیان اين نكته كه محوطه تاريخي 
ريوي از نوروز 1398 پذيراي گردشگران داخلي و خارجي خواهد 
بود، گفت: اهمیت محوطه تاريخي ريوي در اين است كه وسعت آن 
در دوران هخامنشي به بیش از 11۰ هكتار رسیده و به نظر مي رسد 
يكي از شهرهاي مهم دوران هخامنشي در شمال شرق كشور بوده 
است. بر اس��اس اين پژوهش ها، از دوران اش��كاني و ساساني نیز 
شواهد معماري و باستان شناس��ي مختلفي در محوطه ريوي به 
دست آمده كه نشان از توالي استقراري پس از دوران هخامنشي 

در محوطه ريوي است.

 مدرسه سينمايي روايت
در جشنواره مقاومت

جش�نواره  پانزدهمي�ن  برگ�زاري  ب�ا  همزم�ان 
آذر  شش�م  روز  از  مقاوم�ت،  فيل�م  بين الملل�ي 
»مدرس�ه س�ينمايي رواي�ت« آغ�از ب�ه كار مي كن�د.

 اين مدرس��ه با برپايي دوره هاي آموزش��ي فش��رده در زمینه 
تخصصي كارگرداني با حضور حدود 2۰ مستندساز از كشورهاي 
منطقه فعالیتش را آغاز مي كند. اين دوره آموزشي با مربیگري 
پرويز شیخ طادي از كارگردانان سینماي ايران صورت مي گیرد. 
همچنین محمدعلي باشه آهنگر كه اين روزها فیلم سینمايي 
»س��رو زير آب« را در س��ینماهاي تهران و شهرستان ها روي 
پرده دارد، همزمان با برگزاري جشنواره فیلم مقاومت در شهر 
اصفهان كارگاه انتق��ال تجربه برگزار مي كن��د. حضور »مراد 
شاهین« رئیس موسس��ه فیلمس��ازي وزارت فرهنگ سوريه 
میهمان در پانزدهمین جشنواره بین المللي فیلم مقاومت، يكي 

ديگر از رخدادهاي اين جشنواره خواهد بود. 
جان جیانويتو استاد كالج امرسون امريكا و دارنده عنوان شوالیه 
هنر و ادبیات وزارت فرهنگ فرانس��ه در سال 2۰۰1 میهمان 
جشنواره بین المللي فیلم مقاومت مي شود. ابراهیم فیاض، نادر 
طالب زاده، لوئیس كاسترو از ونزوئا، جان جیانويتو از امريكا و 
فدريكو تامس بوتو از ش��یلي داوران فیلم هاي مستند مسابقه 

بین الملل پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت هستند. 
 ...........................................................................................................

 جشنواره »مقاومت« 
خاكريز اول دفاع فرهنگي كشور 

عل�ي داراب�ي مع�اون ام�ور اس�تان هاي رس�انه مل�ي 
در  اس�امي  انق�اب  بزرگداش�ت  س�تاد  رئي�س  و 
صداوس�يما يادداش�تي درب�اره جش�نواره بين الملل�ي 
فيلم مقاومت ب�ه نگارش درآورده و با اش�اره به پيش�ينه 
اي�ن جش�نواره ب�ر ض�رورت برگ�زاري آن تأكي�د كرد. 
در بخش��ي از اين مطلب آمده است: جشنواره بین المللي فیلم 
مقاومت، مولود تجربه موفق سال ها برگزاري جشنواره فیلم دفاع 
مقدس است، از نخستین جش��نوارهاى بعد از انقاب اسامي 
كه تاكنون ش��اهد برگزاري 14 دوره آن بوده ايم؛ جشنواره اي 
كه از سال 1362 در بحبوحه جنگ تحمیلي آغاز به كار كرد و 
در ادامه تبديل به يادواره شد و سرانجام در قالب جشنواره اي 

سینمايي تداوم يافت. 
اين جش��نواره با اتخاذ راهبردهاي بین المللي و هدف گذاري 
سینمايي در عرصه جهاني به صورت بین المللي برگزار مي شود؛ 
اتفاقي بزرگ كه هنرمندان و سینماگران مستقل دنیا به آن روي 
خوش نشان دادند. بین المللي شدن جشنواره مقاومت عاوه بر 
آشنايي بیشتر فیلمسازان داخلي، شرايط را براي هنرمندان و 
سینماگران در كشورهاي مختلف فراهم ساخت تا با آرمان ها و 
ارزش هاي الهي انقاب اسامي آشنا شوند و تولیدات خود را با 

مفاهیم و واژگان گفتمان انقاب همراه سازند. 
 ...........................................................................................................

 پيشنهاد عليرام نورايي
براي ايجاد »بازار فيلم« جشنواره مقاومت
علي�رام نوراي�ي بازيگر س�ينما معتقد اس�ت: »س�ينما« 
از راه ه�اي تاثيرگ�ذار انتق�ال گفتم�ان مقاوم�ت ب�ه 
جهان اس�ت ولي ب�راي تحق�ق اين ه�دف ابت�دا بايد در 
داخ�ل س�ينماي كش�ورمان از دودس�تگي پرهي�ز كرد. 
علیرام نورايي بازيگر سینما و تلويزيون درباره گفتمان مقاومت 
و به اش��تراك گذاش��تن آن با جهان به فارس گف��ت: معمواً 
كشورهاي مستكبر چیزي را كه به ضررشان باشد به رسمیت 
نمي شناسند و پیامي كه انقاب ما براي جهان داشته و دارد در 
مسیر اهداف آنها نیست، لذا تاش مي كنند اين صدا را ساكت 
كرده يا آن را تا جايي كه مي توانند ضعیف كنند كه به درستي 

منتقل نشود و به دست گیرنده هايي در جهان نرسد. 
وي با تأكید بر اينكه هنر و س��ینما از راه هايي اس��ت كه بهتر 
مي توان با آن ي��ك پیام را منتقل ك��رد، بیان كرد: م��ا بايد با 
تقويت سینما و هنر كه از راه هاي گفت وگوي بین ملت هاست، 

گفتمانمان را به كشورهاي ديگر صادر كنیم. 
بازيگر فیلم س��ینمايي »يتیم خانه ايران« ادامه داد: با ساخت 
آثار در خور و شايس��ته و قابل رقابت در بازار جهاني مي توانیم 
باور ايس��تادگي در مقابل ابرقدرت هاي جهان را صادر و ديگر 
كشورها و مردم را با نوع نگرشمان آش��نا كنیم، اما اينكه فكر 
كنیم آنها كه در جايگاه زورگويي نشسته اند بخواهند گفتمان 
ما را بپذيرند و به رسمیت بشناسند، دور از واقعیت و واقع بیني 
اس��ت چراكه آنها جبهه مقابل ما هس��تند. وي ب��ا بیان اينكه 
جشنواره فیلم مقاومت نیز مانند جشنواره هاي ديگر سینمايي 
نیاز به بازار جهاني دارد، اظهار كرد: داشتن بخشي به نام بازار 
فیلم در جشنواره فیلم مقاومت بسیار ضروري است، زيرا با بازار 
آثارمان توسط مخاطبان ساير كشورها ديده و خريده مي شود و 
همچنین براي ديگر فیلمسازان گفتمان مقاومت در جهان هم 
اين فرصت را مي دهیم تا براي فیلم هايشان مشتري پیدا كنند 

و پخش اين دسته از آثار در جهان تقويت شود.

    جشنواره مقاومت نويد پارسا 

رئيس س�ازمان بس�يج مس�تضعفين در آس�تانه آغاز 
پانزدهمي�ن جش�نواره بين الملل�ي فيل�م مقاوم�ت 
ط�ي پيامي ب�ه جامع�ه هن�ري و س�ينماگران كش�ور 
تصريح كرد: جه�ان بيش از هميش�ه به اهت�زاز پرچم 
س�ينماي مقاوم�ت در عص�ر ام�روز محت�اج اس�ت. 
سردار غامحسین غیب پرور در پیامي به جشنواره فیلم مقاومت 
نوشت: پانزدهمین جشنواره بین المللي فیلم مقاومت امسال در 
حالي آغاز مي شود كه در آستانه 4۰ سالگي پیروزي شكوهمند 
انقاب اسامي به دس��ت امام بزرگوارمان خمیني كبیر)ره( و 
سركوب و ريشه كني جرثومه هاي س��تم و بي عدالتي استكبار 
در اين سرزمین، بار ديگر شاهد آن هستیم كه شیطان بزرگ و 
نادان در اقدامي كور با راهبرد كهنه و قديمي »تحريم« درصدد 
انتقام گیري و عقده گشايي از انقاب اسامي و تضعیف اين نظام 
الهي است. اين پیام مي افزايد: اين گونه توطئه ها و كینه ورزي ها 
بیش از هر چیز، عزم و اراده آهنین ملت سلحشور ايران اسامي 
را مي آزمايد و دركنار اقیانوس بیكران مقاومت ملت، همصدايي 
و همگرايي قاطبه س��ینماگران و هنرمندان آزاديخواه، مبارز و 
مس��تقل ايران، جهان و به ويژه جهان اسام را مي طلبد. رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان كرد: بديهي است هر جا 
ظلمي به وقوع مي پیوندد، هر جا بمبي بر سر ملتي فرو مي ريزد، 
هر جا كودك��ي زير آوار بمباران س��وداگران بین المللي مرگ و 
جنگ سااران غربي، صهیونیستي و عربي به سینه خاك سپرده 
مي شود اين فرياد عدالتخواهي روح هنر مقاومت است كه انعكاس 
مي يابد و جهان بیش از همیشه به اهتزاز پرچم سینماي مقاومت 
در عصر امروز محتاج است. بیش از همیشه بايد صداي اين نهضت 

و جنبش سینمايي فراگیر، كوبنده، نافذ و بلند باشد. 
در ادامه پیام س��ردار غیب پ��رور آمده اس��ت: در عصري كه 
امپريالیسم و استكبار در تاشند تا با دستاويز قراردادن حربه 
جشنواره هاي سینمايي، فس��تیوال هاي رنگي، انقاب هاي 
مخملي، بوق و كرنا و هیاهوه��اي دروغین مدني و حقوقي و 
هجمه هاي كثیف ماهواره اي و اينترنتي، گردونه كره خاكي را 
لبريز از آلودگي نمايند تا رنج مظلومان و محرومان جهان ديده 
و شنیده نشود، رسالت و مأموريت حركت هايي چون جشنواره 
بین المللي فیلم مقاومت اس��ت كه َعلم اعت��راض را به اهتزاز 
درمى آورد و نوري بر سیاهي ها، رنج ها، ظلم ها، بي عدالتي ها و 
گرد نكشي هاي قلدران غربي و مثلث شوم غربي، عبري، عربي 
مى افكند. در بخش ديگري از اين پیام مي خوانیم: انتظار اين 
است كه س��ینماي مقاومت آيینه تمام نمايي باشد از صابت 
زنان و مردان��ي كه در مواجه��ه با حجم انب��وه پیچیده ترين 
ساح ها، مرگ را به بازي گرفتند و چون صخره هاي مستحكم 

با دستان خالي مجهزترين ارتش جهان را در جاي جاي باد 
اسامي زمینگیر نمودند. سینماي مقاومت بايد بتواند توطئه 
تفرقه افكنانه امريكاي جهانخوار و انگلیس خبیث، صهیونیسم 
غاصب و وحشي و حكام و شیوخ مستبد سعودي را در راه اندازي 
گروه هاي تروريس��تي تفرقه افكن و خش��ن كه مشوه كردن 
چهره اسام را هدف قرارداده اند، خنثي كند و وحدت جبهه 
آزاديخواهان را تحكیم بخش��د. س��ینماي مقاومت بايد رمز 
موفقیت پیروزي انقاب اس��امي ايران و جريانات همگراي 
مقاومت و كیمیاي رهبري وايت را تبیین كند و تفاوت آن را با 

جبهه هاي ناآرام و آشفته خالي از نور وايت مقايسه كند. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین درباره جشنواره فیلم مقاومت 
تصريح كرده است: اين جش��نواره، بزنگاه و فرصتي است براي 
ارزيابي و محك آفرينش هاي هنرمندان مس��لمان و مستقل 
تا نمونه هاي موفق در آن برجسته ش��وند و در كارزار رسانه اي 
با غرب به خدمت گرفته ش��وند. امیدوارم اي��ن رويداد بزرگ 
س��ینمايي، فرهنگي و اجتماعي پانزدهمین دوره اش سرآمد 
دوره هاي پیش��ین باش��د و همچنانكه به بركت انفاس طیبه 
شهیدان و با دس��تان پربركت خانواده ش��هدا آغاز به كار كرده 
است در ادامه ضمن اداي دين به شهدا و مجاهدان في سبیل اه 
و مدافعان ح��رم، راه نويي را پیش روي س��ینماگران در ادامه 
كوشش هاي شان بگشايد. سردار غیب پرور در پايان پیام خود 
خاطرنشان كرده است: انتظار مي رود مضمون متعالي مقاومت 
كه طي اين سال ها در هیبت ايستادگي جانانه جهادگران مخلص 
در برابر توطئه هاي مش��ترك اس��تكبار، صهیونیسم و ارتجاع 
منطقه و نقشه شوم آنها براي ايجاد آشوب و فتنه در كشورهاي 
اسامي، نمود بارزي يافته است، با الهام از رهنمودهاي گرانبار 
رهبري معظم انقاب به ش��كل هنرمندان��ه اي غالب تولیدات 
س��ینمايي را در بگیرد و س��بب س��از درك ملموس و اثرگذار 
مخاطبان به وي��ژه جوانان عزي��ز از صفحات درخش��ان دفتر 

رشادت هاي پويندگان راه منیر جهاد و شهادت گردد.

آموزش به تنهايي كافي نيست 
و ازم اس��ت ح��وزه قواني��ن 
بهره برداري از فضاي مجازي و 
اينترنت و همچنين موضوعات 
زيرس��اختي مانند شبكه ملي 
اطاع��ات ني��ز تكمي��ل گردند

كتاب جديد گلعلي بابايي را نشر ۲۷ چاپ كرد
»شاهيِن برآفتاب« راهي بازار كتاب شد

    دريچه

 بسته ويژه جشنواره »عمار« 
براي هفته بسيج

دبيرخانه جشنواره مردمي فيلم »عمار« به مناسبت فرارسيدن هفته بسيج 
بسته فيلمي را ارائه كرد. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي جش��نواره، مستندهاي »سید ابراهیم« 
درباره شهید مصطفي صدرزاده، »پايي كه جا نماند« خاطرات سیدناصر حسیني پور 
از اردوگاه ها و زندان هاي مخفي عراق، »برادران« با موضوع دسیسه هاي سرويس هاي 
جاسوسي و رس��انه هاي غربي در فتنه 88، »آتش به اختیار« روايتي از فعالیت هاي 
فرهنگي و جهادي شهید محسن حججي و »من میترا نیستم« روايتي درباره زندگي 
شهید زينب كمايي از جمله آثار جشنواره مردمي فیلم »عمار« به مناسبت فرارسیدن 
هفته بسیج هستند. همچنین مستندهاي »عقبه« خاطرات حاج عباس دست طا 
يكي از رزمندگان زمان جنگ از دوران دفاع مقدس، »آخرين سخنراني« قصه اي از 
زندگي سردار شهید طاهري، »چريك كوچك« با موضوع عملیات نمادين آزادسازي 
دانشمند هس��ته اي از دس��ت امريكايي ها، »صالح آباد« روايت فعالیت هاي مسجد 
صاحب الزمان)عج( شهرك صالح آباد جنوب تهران و »گردان قاطريزه« درباره حمل 

تجهیزات در دفاع مقدس با استفاده از قاطر از ديگر آثار اين بسته فیلم هستند. 
در اين بسته فیلم در كنار مستندهاي درنظر گرفته شده براي اكران، فیلم كوتاه »دايو« 
با موضوع 1۷5 شهید غواص كه دست بسته توسط جنايتكاران بعثي زنده به گور شدند 
و دو نماهنگ به نام ه��اي »راهي كه ناتمومه« با موضوع تاري��خ معاصر كه در پادگان 
شهداي هويزه ساخته شده و »شبیه افسانه ها« با موضوع روند پیروزي انقاب و عملكرد 
بسیج در موقعیت هاي مختلف از جمله فتنه 88 تدارك ديده شده است.  عاقه مندان 
و اكران كنندگان مردمي مي توانند براي دريافت آثار به سايت اكران مردمي جشنواره 

عمار به نشاني Ekran. Ammarilm. ir مراجعه كنند.


