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پس از 11 ساعت جلسه فشرده در بروکسل
چارچوب خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی به تصویب رسید

گزارش ویژه »وطن امروز« از تداوم واکنش های گفتاری دولت
 در قبال اقدامات ضد ایرانی آل سعود به جای عمل متقابل

موافقت سران اروپا 
با   توافقنامه بریگزیت

کنایه های روحانی
 به بن سلمان

بازگشت همه به سوي اوست

همكار گرامي جناب آقای داریوش مجلل
 مصیبت وارده را به جنابعالي تسلیت عرض نموده؛ براي آن مرحومه غفران و آمرزش

 و براي شما و خانواده محترم صبر و اجر از درگاه حضرت احدیت مسألت داریم
وطن امروز

شاهدیم که بعضی دولتمردان 
و دولتزنان کنون��ی، هر وقت 
در عرص��ه خدمت، کم می آورند- بدبختی زیاد هم 
ک��م می آورند!- به ج��ای عذرخواهی و تاش برای 
جب��ران مافات، آوی��زان اتهام زنی ب��ه جناح رقیب 
می شوند، مثل همین طعنه »دلواپسان« که اخیرا 
در زبان یکی از بازنشس��تگان اعتدال که ملت را از 
خدمات ش��بانه روز)!( خود محروم کرد، جاری شد: 
»دلواپسی در مرام منتقدان دولت است! ذات اینها 
با دلواپس��ی خو کرده و قابل اصاح هم نیستند«! 
من ب��اب مقدمه باید این را بنویس��م ک��ه اگر چه 
»دلواپس« و »دلواپس��ی« و »دلواپس��یم« ناظر بر 
شناخت ما از کم و کیف جنگ نرم، هرگز در ادبیات 
»وطن ام��روز« نبوده اما قبول داریم که وقتی توافق 
کذا حتی به زعم آورندگانش هم دستاوردی معادل 
»تقریبا هیچ« داشته، مع ااسف باید نگران چیزهایی 
ب��ود! یا اینکه اجازه بدهند آقایان همان کاری را که 
آمریکا با هسته ای ما کرد، اروپا با موشک های ما بکند 
و دس��ت آخر هم بخوریم به پست مادر تحریم ها و 
احتماا چند صباح دیگ��ر، مادربزرگ تحریم ها! و 
این همه با اذعان به آنکه اصا و اساسا با هدف لغو 
تحریم ها، اذن مذاکره داده شد به حضرات. خب! این 
چیزه��ا نگرانی هم دارد! اصا خیلی هم بند غیرت 
نیس��ت! مخ اگر معیوب نباشد، حتما متأثر از عدم 
توازن میان داده ها و س��تانده های ه��ر معامله ای، 
دل نگران اموری می شود! و اینکه نکند خط پایانی 
بر این روند ش��وم، وجود نداش��ته باشد که تو مدام 
امتی��از نقد بدهی و ط��رف مذاک��ره ات علی الدوام 
وعده نس��یه! امروز هسته ای را بده، فردا موشکی را، 
پس فردا منطقه را و پسان فردا هم بهانه حقوق بشر! 
که چی؟! که شاید دل دشمن به حال ما سوخت و 
تحریم ها را لغو کرد! و باش تا لغو کند! اگر چه دیر 
اما انصافا قش��نگ گفت آقای روحانی، دیروز پیش 
از سخنان گهربار رهبر انقاب که: »مشکل دشمن 
با ما هس��ته ای نیست«! یک حرف قشنگ تری هم 
قب��ا زده بودند رئیس قوه مجریه که »مش��کات 
کش��ور، آنقدری که ناش��ی از سوءمدیریت هاست، 
ربطی به تحریم ندارد«! و »س��وءمدیریت ها« وقتی 
زی��اد ش��د و فی المثل وقت��ی پس��ت وزارت راه را 

دادیم به ش��خصی در مایه های جناب آخوندی؛ آن 
می ش��ود کارش، آن می ش��ود کارنامه اش و آن هم 
می شود مرقومه استعفایش که چه ادبیاتی داشت! 
از محیط زیست ارض بگیر تا موضوع ارز، مع التأسف 
ش��اهد طی اارضی از بی تدبیری ها و طی اارزی از 
سوءمدیریت ها در دولت موسوم به اعتدال هستیم! 
همین است که تا صدای اعتراض کارگران بیکار را 
دشمن هم نشنود، دولتمردان به صرافت حل مشکل 
نمی افتند! بله که نگران می کند این چیزها آدمی را! 
گاه می مانم ظریف، وزیر امور خارجه ایران است یا 
نه؟! روحانی بگوید که »بحث دشمن با ما هسته ای 
نیس��ت« و یعنی »هس��ته ای بهانه است« و آنوقت 
وزیرش جوری سخن بگوید که برنامه هسته ای را به 
امنیت اروپا ربط دهد! چرا باید حرف ظریف را بارها 
و باره��ا از زاویه تهیه خوراک، تیتر یک خود کنند 
بطالین؟! و آیا اگر عاقلی، دلواپس این رویه شد، قابل 
شماتت است؟! وقتی از فرط بی عرضگی و بی خیالی، 
نه چرخ هسته ای آنچنان که باید بچرخد و نه چرخ 
کارخانه ها، معلوم اس��ت فرد عاقل، نگران می شود! 
وقتی در س��ال پنجم و شش��م دولت��ی با آن همه 
ادعا، این وضع رکود اس��ت و آن حکایت تورم، این 
آمار بیکاری اس��ت و آن کارنامه اقتصاد داخله و آن 
یکی هم فرجام اقتصاد خارجه، باید هم حق داد به 
بعضی دلواپسی ها! و از همه بدتر اینکه عوض پذیرش 
بی عرضگ��ی، بزنی بر طبل بی خیال��ی و فرافکنی. 
همین فراز را به فال نیک می گیرم و فاش می گویم 
که بر خاف آنچه در سطور نخستین این یادداشت 
و از لسان بعضی دولتی های مؤنث، مبنی بر دلواپسی 
ذاتی منتقدان دولت آمد، اتفاقا امید ما بیشتر است! 
ما در بسیاری از سنگرهای علمی، نظامی، پژوهشی، 
ارزشی، ورزشی، منطقه ای و جهانی، نسبت به آنچه 
اول انقاب بودیم، جلوتر آمده ایم! خیلی جلوتر! بعضا 
حتی ورای محاسبات مان! کجا روز دهم اردیبهشت 
۶۱ که هنوز آواره جاده اهواز به خرمشهر بودیم، این 
روزهای شکوه حاج قاس��م را می دیدیم؟! که سردار 
نیروی قدس ما، نه تنها از کربای ۵ که حتی از خود 
کربا هم گذشته باشد و دشمن نگون بخت اما هنوز 

درگیر مکان دقیق نارنجک حسین فهمیده؟! 
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فرانس��وی ها همچن��ان ب��ه 
ب��ازی برجامی خود در زمین 
ایاات متح��ده آمریکا ادامه می دهند! در حالی که 
دور دوم و جدی��د تحریم های ثانویه ایاات متحده 
علیه کشورمان اجرایی شده است، مقامات کاخ الیزه 
همچنان با دستور پشت پرده »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه دولت ترامپ، از اجرایی کردن و حتی ارائه 
بسته پیشنهادی موهوم خود سر باز زده اند! اخیرا 
»محمدجواد ظری��ف« و »ژان ایو لودریان« وزرای 
خارجه کش��ورمان و فرانسه در یک تماس تلفنی، 
آخرین تحوات مربوط به توافق هس��ته ای ایران 
و ۱+4 را بررس��ی کردن��د. لودریان در این مکالمه 
تلفنی، بار دیگر بر موضع  ظاهری و تکراری پاریس 
و دیگر اعضای اتحادی��ه اروپایی در خصوص لزوم 
بهره مند شدن ایران از منافع اقتصادی برجام تأکید 
کرد اما نقطه اوج اظهارات لودریان آنجاس��ت که 
خطاب به آقای دکتر ظریف گفته اس��ت: »باید با 
در نظر گرفتن تحریم های جدید آمریکا، راهی برای 

ادامه تعامل مالی اروپا و ایران پیدا کرد)!(«
گوی��ا لودریان فرام��وش کرده ک��ه ترامپ ۱8 
اردیبهش��ت ماه امس��ال یعنی بی��ش از ۶ ماه قبل 
از برجام خارج ش��ده و اروپا ماه ها برای ترس��یم و 
اجرایی کردن مکانیسم مدنظر خود برای مواجهه با 
تحریم های ثانویه ایاات متحده زمان داشته است! 
امروز، در حالی که دور دوم تحریم های آمریکا علیه 
کشورمان نیز اجرایی شده است، لودریان همچنان 
از »دغدغه«)!( خود و دیگر مقامات تروئیکای اروپا 
برای پیدا ک��ردن راهی برای حفظ برجام س��خن 
می گوید! اظهارات لودریان در حالی صورت می گیرد 

که »فدریکا موگرینی« وزیر خارجه اتحادیه اروپایی 
مدعی ش��ده بود تا قبل از ماه نوامبر ]قبل از آبان[، 
سازوکار ویژه اتحادیه برای صیانت از توافق هسته ای 
ب��ا ایران، »اجرایی« خواهد ش��د! در هر حال، نحوه 
موضع گیری مسؤوان وزارت امور خارجه کشورمان 
نش��ان داد چنین س��ازوکاری، حتی به جمهوری 
اسامی ایران ارائه نیز نشده است! اما اکنون، لودریان 
حتی از »ارائه« این بس��ته پیشنهادی به ایران نیز 
سخن به میان نمی آورد و کماکان از جست وجوی 
یک راهکار)!( برای مواجهه با تحریم های آمریکا علیه 
ایران خبر می دهد. ادبیات وزیر خارجه فرانس��ه به 
گونه ای است که گویا ما در همان روز نخست خروج 
آمریکا از برجام قرار داریم!  همگان به یاد دارند هنگام 
خروج یکجانبه »دونالد ترامپ« از توافق هسته ای، 
تروئیکای اروپا خواس��تار باقی ماندن کشورمان در 
برجام ش��د. در مقابل، آقای روحانی رئیس جمهور 
کش��ورمان به طرف مقابل ]اتحادیه اروپایی[ چند 
هفته فرصت داد تا بس��ته پیشنهادی خود را برای 
حفظ توافق هسته ای ارائه دهد. انتظار این بود بسته 
پیشنهادی اروپا تا قبل از مردادماه )زمان اعمال دور 
نخست تحریم های آمریکا علیه ایران( ارائه شود اما 
در همان زمان، وزیر خارجه فرانسه  آب پاکی را روی 
دست دستگاه دیپلماسی کشورمان ریخت. مروری 
بر اظهارات لودریان در ۱۵ تیرماه امس��ال خالی از 
تامل نیس��ت: »آنها ]ایران[ باید دست از تهدیدات 
خود در خصوص برج��ام بردارند! در این صورت ما 
می توانی��م راه حل هایی را بیابیم ت��ا تهران بتواند از 

امتیازات اقتصادی ازم برخوردار شود.
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انفعال دستگاه دیپلماسی مقابل فرانسهاکنون زمان تبرئه اروپاییان نیست!اتفاقاً امیدوارانیم

آق��ای دکت��ر محمدج��واد یادداشت امروز
ظری��ف، وزیر ام��ور خارجه 
کش��ورمان، ۱9 آبان م��اه در برنام��ه گفت وگوی 
رادیویی خود و در پاس��خ به این سوال که برخی 
معتقدند آمریکایی ها در قضیه برجام نقش »پلیس 
بد« را بازی می کنن��د و اروپایی ها نقش »پلیس 
خ��وب« را، اظهار کرد: »بای��د بگویم اروپایی ها و 
آمریکایی ها درباره برخی سیاس��ت ها و مسائل با 
یکدیگر اتفاق نظر دارند ولی درباره برخی مسائل 
اخت��اف نظ��ر دارند ک��ه از جمله این مس��ائل 
اختاف��ی، موضوع برجام اس��ت و به نظر من در 
این قضیه کس��ی نقش پلیس خوب و بد را بازی 

نمی کند«.
اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان، از یک سو 
به مثاب��ه تفکیک بازی برجامی آمری��کا و اروپا از 
یکدیگر تلقی ش��ده و از س��وی دیگ��ر، ابهاماتی 
را درباره نوع نگاه مبنایی دس��تگاه دیپلماس��ی 
کش��ورمان نس��بت به »اتحادیه اروپایی« و بویژه 

»تروئیکای اروپا« ایجاد کرده است.
1- کمترین شک و شبهه ای درباره وقوع و استمرار 
برخی اختافات در 2 سوی آتانتیک وجود ندارد. 
این اختاف��ات خود را در م��واردی مانند خروج 
ترامپ از پیمان آب وهوایی پاریس، تامین بودجه 
عموم��ی و دفاعی نات��و و وضع تعرفه س��نگین 
گمرکی علیه ف��واد و آلومینی��وم وارداتی اروپا 
نش��ان داده است. اما سوال اینجاست: آیا می توان 
اختافات آمریکا و اروپا بر س��ر مسائل دیگر را به 
»برجام« نیز تعمیم داد؟ اگر اینگونه است، دلیل 
همراه��ی اتحادیه اروپایی با ایاات متحده آمریکا 
)بخوانید دونالد ترامپ( در پروسه »تغییر برجام« 
چه بوده اس��ت؟ فراتر از آن، چرا مقامات اروپایی 
در قبال تمدید قانون آیسا، تصویب قانون کاتسا 
و محدودیت صدور ویزا برای کسانی که به ایران 
سفر می کنند ]زمان اوبامای مؤدب و باهوش)!([ 
سکوت کرده و حتی در جلسات کمیته مشترک 
برجام، نق��ض مفاد 2۶ تا 29 برجام را از س��وی 
آمری��کا توجی��ه کردند؟ البته قطع��ا آقای دکتر 
س��یدعباس عراقچی، معاون وزی��ر امور خارجه 
کش��ورمان به عنوان نماین��ده تیم مذاکره کننده 

هسته ای ایران در همه این جلسات حضور داشته 
و گزارش آنها را به آقای ظریف ارائه کرده است!

2- موضوع به این نقطه ختم نمی شود! بدون شک 
جناب آقای ظریف مذاکرات ژنو 2 در سال 92 را 
به خوبی به یاد دارند! جایی که »لوران فابیوس« 
وزیر وقت خارجه فرانسه در یک همراهی آشکار با 
»جان کری« وزیر اسبق خارجه آمریکا و مقامات 
رژیم مجعول صهیونیستی، مانع از انعقاد توافقنامه 
موقت ژنو شد! پس از آن یعنی از سال 92 تا سال 
94، مقامات اروپایی بارها به ترجمان خواسته  های 
واش��نگتن و تل آویو تبدیل ش��ده و بس��یاری از 
خواس��ته  های آنها درباره تعطیلی نیروگاه اراک، 
تبدیل وضعی��ت نیروگاه فردو و کاهش ش��دید 
درصد و میزان غنی  س��ازی در ایران را از لس��ان 

دیپلماتیک و بعضا تهدیدآمیز خود بیان کردند؟
3- بهتر اس��ت آق��ای ظریف مروری ب��ر وقایع 
سال  های 9۵ و 9۶ داشته باشند! آن زمان دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور ایاات متحده موضوع تغییر 
برجام بر اساس شروط چهارگانه ]بازرسی از اماکن 
نظامی، اعمال محدودیت  های فرازمانی- ابدی- در 
قبال برنامه هسته ای ایران، گنجاندن موضوع توان 
موشکی تهران در برجام و تحدید توان منطقه ای 
کش��ورمان[ را مطرح و روی آن پافش��اری کرد. 
براس��تی واکنش تروئیکای اروپ��ا در این باره چه 
بود؟ آیا آق��ای ظریف فرام��وش کرده  اند افرادی 
نظیر مکرون، م��رکل، ترزا می          ، لودریان و زیگمار 
گابریل پس از مشخص شدن خواسته  های ترامپ 
در قبال برجام، م��دام از نقش مخرب منطقه ای 
ایران، ناقص ب��ودن توافق هس��ته   ای، لزوم مهار 
توان موش��کی ایران و اهمیت مذاکره با تهران بر 
سر اعمال محدودیت  های هسته ای )پس از سال 
202۵ میادی( سخن می گفتند؟ آیا آقای ظریف 
همراه��ی مطل��ق اروپا با دولت ترامپ را بر س��ر 

»تغییر برجام« فراموش کرده اند؟!
4- هم اکن��ون بیش از ۶ ماه از خروج رس��می 
ایاات متحده از توافق هس��ته ای سپری شده و 
بسته پیشنهادی اروپا و متعاقبا  سازوکار ادعایی 
ویژه آنها برای حفظ برجام هنوز ارائه نشده است! 
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کپنهاگ هم از انفعال دیپلماسی ایران 
سوءاستفاده می کند

گردهمایی تروریست های ااحوازیه 
در دانمارک

دولت دانمارک که اخیرا تنها با اس��تناد به 
چند قطعه عکس، ایران را متهم به تاش برای 
برخورد با یکی از س��ران گروهک تروریس��تی 
ااحوازیه کرده بود، حاا میزبان گردهمایی اعضا 

و دوستان این گروهک تروریستی شده است.
به گ��زارش »وط��ن امروز«، رئیس ش��اخه 
دانمارک گروهک تروریستی ااحوازیه به همراه 
برخی دیگر از اعضای این گروهک و همچنین 
برخی عوامل عربس��تان سعودی در کشورهای 
خلیج فارس و برخی کش��ورهای آفریقایی روز 
پنجشنبه در کپنهاگ جمع شدند تا پیام دولت 
دانمارک مبنی بر حمایت قاطع از تروریست های 
ضدایرانی را اعان کنند. به گزارش فارس، هنوز 
یک ماه از طرح اتهام های واهی دولت دانمارک 
علی��ه ایران نمی گ��ذرد که پایتخ��ت دانمارک 
روز شنبه س��وم آذرماه میزبان نشست یکی از 
گروهک ه��ای جدایی طلب ضدایران��ی بود. در 
این گردهمایی که در شهر کپنهاگ برگزار شد، 
برخی شخصیت های رسانه ای و سیاسی مخالف 

ایران از کشورهای عربی حضور داشتند.
عناصر گروهک »حرکه النضال العربی لتحریر 
ااحواز« که مدعی اس��ت نماینده شهروندان عرب 
ایران اس��ت)!( این گردهمای��ی را برگزار کردند. به 
گ��زارش روزنام��ه الکترونیکی »انحاء« عربس��تان 
س��عودی، ش��رکت کنندگان در ای��ن گردهمایی، 
جمهوری اس��امی ای��ران را  به انج��ام »اقدامات 
تروریس��تی« متهم کرده و خواستار حمایت از این 
گروه��ک و محور مخالف ایران در منطقه ش��دند. 
رس��انه ها و ش��خصیت های رس��انه ای نزدیک به 
سعودی همانند سایر گردهمایی های مخالفان ایران، 

در این گردهمایی حضور فعال و پررنگی داشتند.
»ان��ور مالک« روزنامه نگار و افس��ر س��ابق 
اطاعات��ی الجزایر که مدیر ش��بکه تلویزیونی 
»س��عودیه ۲۴« عربستان س��عودی است، در 
این نشس��ت حضور داش��ت و اقدام به پوشش 
فعالیت های این گردهمایی کرد. این روزنامه نگار 
بین رسانه ها، معروف به مخالف سرسخت ایران و 
طرفدار »سینه چاک« عربستان سعودی است و 
از ریاض بابت تولید برنامه های  تلویزیونی و ایجاد 
هشتگ های ضدایرانی )همانند راه اندازی هشتگ 
اخراج س��فیر ایران از الجزایر( پول می گیرد. از 
دیگر ش��خصیت های حاضر در این گردهمایی، 
می توان به »جرج صبرا« رئیس س��ابق پارلمان 
س��وریه که با آغاز ناآرامی ها از دولت این کشور 
جدا ش��د و »جمال قارصلی« نماینده پارلمان 
آلم��ان ک��ه اصالتی س��وری دارد، اش��اره کرد. 
گردهمای��ی  گروه��ک ااحوازی��ه در حالی در 
دانم��ارک و با حمایت دولت این کش��ور برگزار 
می شود که دست عناصر تروریستی این گروهک 
به خون های پاک ش��هدای حمله تروریس��تی 
اخیر اه��واز آلوده اس��ت. بع��د از ای��ن حادثه 
تروریس��تی، »یعقوب حر تُستری« سخنگوی 
گروهک تروریس��تی »ااحوازیه« مس��تقر در 
ش��هر »کپنهاگ« دانمارک، حمله تروریستی 
به مراس��م رژه در ش��هر اهواز را تحسین کرد. 
تستری روز 31 شهریور بعد از حمله تروریستی 
اهواز با ش��بکه معاند »ایران اینترنش��نال« که 
مورد حمایت مالی س��عودی است، مصاحبه و 
از حمله تروریس��تی در اهواز تمجید کرده بود. 
نکته جالب اینکه »س��عود القحطانی«، مشاور 
ارش��د بن سلمان، ولیعهد س��عودی و متهم به 
قتل »جمال خاش��قجی« روزنامه نگار سعودی، 
گروهک ااحوازیه را در حساب توئیتری دنبال 
می کند. بر اس��اس این گزارش 8 آبان ماه امسال 
دولت دانمارک مدعی ش��د سازمان امنیت این 
کشور یک نروژی ایرانی تبار را به اتهام برنامه ریزی 
علیه رئیس شاخه دانمارک گروهک تروریستی 
ااحوازیه دستگیر کرده. بر اساس اظهارات فین 
بورچ اندرسون، رئیس سازمان اطاعات و امنیت 
دانمارک، تنها سند دولت دانمارک برای طرح این 
ادعا، پیدا کردن چند قطعه عکس از منزل حبیب 
جبر، س��رکرده گروهک ااحوازی��ه در دانمارک، 
از این نروژی ایرانی تبار بوده است؛ موضوعی که 
اساس��ا مدرک قابل اعتنایی به حساب نمی آید. 
ضمن اینکه این مق��ام دانمارکی صراحتا اذعان 
کرد فرد دستگیر شده، هر اتهامی علیه خود را رد 
کرده است. به اعتقاد کارشناسان، این سناریوی 
دانمارک در ادامه سناریوی اروپایی ها علیه ایران 
در طرح ادعای تاش وزارت اطاعات ایران برای 
بمب گذاری در همایش منافقین در پاریس بوده 
اس��ت. البته پیش از طرح این ادعا، ۲ دیپلمات 
ایرانی در هلند به اتهام دس��ت داشتن در قتل 
سرکرده تروریس��ت های ااحوازیه در هلند، از 
این کشور اخراج شدند، بنابراین به نظر می رسد 
ماجرای دانمارک نیز ادعایی در ادامه سناریوی 
اروپا علیه ایران، آن هم در بزنگاه تعهد تروئیکای 
اروپا برای دادن تضمین برای حفظ برجام بوده 
است. کارشناسان معتقدند تداوم سناریوی متهم 
ک��ردن وزارت اطاع��ات ایران ب��ه تاش برای 
برخورد با عناصر گروهک های تروریستی توسط 
اروپایی ها، ناش��ی از انفعال وزارت امور خارجه و 
قربانی ش��دن دیپلمات های مظلوم ایرانی پای 

منافع برجامی شده است.

در خجسته سالروز میاد پیامبر رحمت و هدایت 
حضرت رس��ول اکرم)ص( و حضرت امام صادق)ع(، 
صبح دیروز مس��ؤوان نظام، میهمانان شرکت کننده 
در س��ی و دومین کنفرانس وحدت اسامی، سفرای 
کشورهای اسامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم 

با رهبر حکیم انقاب اسامی دیدار کردند.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبری، حض��رت آیت اه العظمی خامن��ه ای در این 
دیدار، تنها راه سعادت و رستگاری بشریت را تبعیت از 
دین اسام و نور قرآن دانستند و با اشاره به گسترش 
روزافزون بیداری اس��امی و روحیه مقاومت در میان 
ملت های مسلمان و دستپاچگی آمریکا و متحدانش 
از این پدیده مبارک، گفتند: انقاب اسامی به عنوان 
یک الگو، به برکت ۴0 سال مقاومت و ایستادگی ملت 
ایران اکنون به ش��جره طیبه و تناوری تبدیل ش��ده 
است که تهدیدها و حرکات خباثت آمیز آمریکا و رژیم 
صهیونیستی همچون گذشته تأثیری نخواهد داشت و 

قطعاً با شکست مواجه خواهد شد.
ایش��ان در ابتدای سخنان ش��ان با تبریک سالروز 
میاد نب��ی رحمت حضرت محم��د)ص( و حضرت 
ام��ام صادق)ع(، پیامبر اس��ام را خورش��ید فروزانی 
خواندن��د که خداوند متع��ال آن را در دوران جهل و 
فریب جاهلیت، به بش��ریت اعطا کرد و آن حضرت با 
دین آسمانی اسام و کتاب نورانی قرآن، زمینه فاح و 

رستگاری بشریت را فراهم کردند.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به نیاز مستمر بشریت 
به رحمت و هدایت و نور پیامبر اس��ام)ص( افزودند: 
انس��ان ها امروز نیز به دلیل حض��ور قدرت ها و ظلم 
ناش��ی از اعمال مجرمانه آنه��ا و جهل و فریب و نبود 
عدالت، گرفتار انواع مشکات و سختی ها هستند که 
تنها راه رهایی از این رنج ها، پاسخگویی به دعوت نبی 
مکرم اس��ام)ص( و حرکت در مسیر هدایت اسام و 
قرآن است. حضرت آیت اه خامنه ای گسترش جریان 
مقاومت و روحیه بیداری اسامی در منطقه را به عنوان 
یک نمونه، نتیجه حرکت در مس��یر هدایت اسام و 
قرآن دانستند و گفتند: علت اینکه قدرتمندان مستکبر 
دنیا و در رأس آنها آمریکای جنایتکار و شیطان بزرگ 
به منطقه غرب آسیا حساس هستند، روحیه اقبال به 
اس��ام و بیداری اس��امی در میان ملت های منطقه 
است. ایش��ان با اش��اره به هراس قدرت ها از بیداری 
ملت های اسامی، خاطرنشان کردند: در هر جایی که 
اسام بر دل و جان مردم مسلط شده، استکبار سیلی 
خورده است و ما جداً معتقدیم استکبار بار دیگر در این 

منطقه از بیداری اسامی سیلی خواهد خورد.
رهبر انقاب اس��امی خطاب به روش��نفکران و 
علم��ای دینی تأکید کردند: هر چه می توانید حرکت 
بیداری اسامی و مقاومت را در منطقه تقویت کنید، 
زیرا تنها راه نجات منطقه گسترش این تفکر و روحیه 

است.
حض��رت آیت اه خامن��ه ای همچنین خطاب به 
حکام برخی کش��ورهای اس��امی گفتند: نصیحت 
ما به ش��ما این اس��ت که به وایت اسام برگردید و 
تحت »وایت اه« قرار گیرید، زیرا »وایت آمریکا و 

طاغوت« برای شما فایده ای نخواهد داشت.
ایش��ان با اشاره به برخی کش��ورهای منطقه که 
به ج��ای تبعیت از اس��ام و ق��رآن از آمریکا پیروی 
می کنند، خاطرنش��ان کردن��د: آمریکا بن��ا بر طبع 

اس��تکباری خ��ود، این کش��ورها را تحقیر می کند و 
همان گون��ه که همه دیدن��د، رئیس جمهور یاوه گوی 
آمریکا، حکام سعودی را به »گاو شیرده« تشبیه کرد.

رهبر انقاب اسامی اینگونه تحقیرها را توهین به 
مردم عربستان و ملت های مسلمان منطقه خواندند و 
افزودند: برخی حکام اسامی در ۲ حرکت جنایت آمیز 
در فلس��طین و یمن، همراه آمریکا ش��ده اند اما قطعاً 
پیروزی با مردم فلس��طین و مردم یمن خواهد بود و 
آمریکا و دنباله روهای آن در این قضایا شکست خواهند 

خورد.
حض��رت آیت اه خامنه ای ق��درت آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی را در منطقه به مراتب ضعیف تر از قبل 
دانس��تند و گفتند: رژیم صهیونیستی چندین سال 
پیش، بعد از 33 روز، در مقابل حزب اه لبنان شکست 
خورد، ۲ سال بعد در مقابل فلسطینی ها، تنها ۲۲ روز 
دوام آورد که این مدت در جنگ بعدی غزه، تبدیل به 

8 روز شد و هفته پیش در مقابل مقاومت فلسطین، 
بعد از ۲ روز، شکست را متحمل شد که همه این موارد 

نشان دهنده ضعف روزافزون رژیم صهیونیستی است.
ایشان با اشاره به سنت تخلف ناپذیر الهی مبنی بر 
یاری ملت هایی که با اتکا به خداوند در مقابل قدرت ها 
ایس��تادگی می کنند، خاطرنشان کردند: در یمن نیز 
با وجود همه س��ختی ها و جنایت هایی که مردم این 
کشور از جانب آل سعود و همراهانش و دولت پشتیبان 
آنها یعنی آمریکا متحمل می شوند اما قطعاً پیروزی با 

ملت یمن و انصاراه خواهد بود.
رهبر انقاب اس��امی پیروزی ملت فلس��طین را 
براساس سنت الهی قطعی برشمردند و افزودند: علت 
اصلی دستپاچگی آمریکا و متحدانش و یاوه گویی ها 
و اقدام��ات ظالمانه و جنایت آمیز آنها، ایس��تادگی و 
مقاومت ملت های مس��لمان در منطقه است که این 

مقاومت حتماً نتیجه خواهد داد.

حضرت آیت اه خامنه ای با اشاره به مقاومت ۴0 
ساله ملت ایران با وجود همه سختی ها و فشارها، تأکید 
کردند: آمریکا و رژیم صهیونیستی غلط می کنند که 

ملت ایران را تهدید کنند.
ایش��ان با اشاره به شکس��ت سیاست های تهدید 
و تحریم آمری��کا در قبال جمهوری اس��امی ایران، 
گفتند: ملت ایران به برکت مقاومت و در سایه ایمان 
به خداوند و اعتقاد ب��ه وعده های الهی، در برابر همه 
توطئه ها همچون کوه ایس��تاد و امروز نظام اسامی 
و ملت ایران ش��جره طیبه ای اس��ت که روز به روز بر 
پیشرفت و توانایی آن افزوده می شود و این یک نسخه 
پیشرفت برای دنیای اسام است. رهبر انقاب اسامی 
در پایان، وحدت و یکدلی و یک زبانی را تنها راه غلبه 

دنیای اسام بر توطئه ها دانستند.
پیش از س��خنان رهب��ر انقاب اس��امی، آقای 
روحانی رئیس جمهور با بیان اینکه رسول خدا)ص( در 
برابر همه انسان ها متواضع بود، افزود: پیامبر)ص( حق 
بزرگ تاریخی بر گردن همه از جمله جامعه زنان دارد، 
چ��را که برای زنان حق نظر و رای قائل بود، در حالی 
ک��ه این حق حتی در اروپا تا قرن پیش به رس��میت 

شناخته نمی شد.
آقای روحانی مدینه النبی را الگوی جامعه اسامی 
دانس��ت و گفت: اگرچه کفار، پیامبر)ص( را تکفیر و 
ایش��ان و یاران ش��ان را تحریم و محاص��ره اقتصادی 
کردند اما پیامبر)ص( همه این س��ختی ها را تحمل 
کرد و خم به ابرو نیاورد. رئیس جمهور افزود: امروز نیز 
عده ای با شعار تکفیر، جامعه و منطقه را ناامن و به نام 
اس��ام و قرآن، جان و امنیت و ناموس و آثار تمدنی 
را نابود کرده اند. آقای روحانی تاش های مس��تکبران 
برای ناامن کردن منطقه به وسیله مزدوران تکفیری و 
همچنین وارد کردن فش��ار به ملت بزرگ ایران از راه 
تحریم را ناکام دانست و گفت: نژادپرستان فریبکار در 
منطقه، روزانه مردم فلسطین را قتل عام و مردم یمن 

را بمباران می کنند.
رئی��س جمهور با اش��اره به هم��کاری افراطیون 
مس��یحی و افراطیون یهودی و افراطیون مسلمان، با 
کنایه گفت: چگونه شد که گاوچران ها و شترسوارها به 
هم رسیدند و امروز این همه ظلم و ستم بر مردم روا 
می دارند؟ آقای روحانی مشکل دشمنان با جمهوری 
اسامی را بحث هس��ته ای و برجام ندانست و افزود: 
حرف آنها این است که  ما هر کاری در منطقه کردیم 
شما چش��م های تان را ببندید؛ آنها می گویند اگر به 
مردم عراق ظلم کردیم، در افغانس��تان به سلطه خود 
ادامه دادیم، مردم س��وریه را به کشتار و بی خانمانی 
کشاندیم، در ش��مال آفریقا ناامنی به وجود آوردیم و 
تکفیری ها را در منطقه مس��لط کردیم، شما چیزی 
نگویید و س��کوت کنی��د. رئیس جمهور اف��زود: آنها 
می خواهن��د ایران همچون س��ال های قبل از انقاب 
اسامی عمل کند و از مظلومان منطقه حمایت نکند 
اما جمهوری اسامی با تبعیت از پیامبر اسام)ص(، از 
تکفیر و تحریم قدرت ها ه��راس ندارد. آقای روحانی 
گفت: همس��ایگان را برادران خود و امنیت منطقه را 
امنیت خود می دانیم و دس��ت برادری و دوس��تی به 

سمت همه مسلمانان دراز می کنیم. 
در پایان این دیدار، رهبر انقاب اسامی از نزدیک 
با تع��دادی از میهمانان ش��رکت کننده در کنفرانس 

وحدت اسامی دیدار و گفت وگو کردند.

سیاسی 0 2

 انتقاد از تصمیم دولت
 برای الحاق به توافقنامه پاریس

عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس گفت: 
توافقنامه پاری��س در اتاق فکر 
استکبار جهانی پخت و پز شده 
و صرفا دست و پای کشورهای 
در حال توس��عه را می بندد. سیدحس��ین نقوی 
حسینی در گفت وگو با مهر، با اشاره به نامه ظریف 
و زنگنه به رئیس جمهور برای تسریع در الحاق به 
توافقنامه پاریس گفت: چنین کنوانسیون هایی از 
جمله توافقنامه پاریس به تعبیر مقام معظم رهبری 
در اتاق فکر اس��تکبار جهانی پخت و پز می شود 
و صرفا برای بس��تن دس��ت و پای کشورهای در 
حال توسعه اس��ت. وی با اشاره به خروج رسمی 
آمریکا از توافقنامه پاری��س تصریح کرد: چندی 
پی��ش آمریکایی ها براحتی از این توافقنامه خارج 
شدند اما هیچ مرجعی علیه آمریکا شکایت نکرد و 
هیچ نهادی این کشور را جریمه نکرد. این در حالی 
است که در صورت الحاق ایران به توافقنامه پاریس، 
اگر حتی یک بند از این معاهده را عملیاتی نکنیم، 
فوری جریمه می شویم و بیانیه ها و اطاعیه هایی 

علیه کشورمان صادر می شود.

 جزئیات درخواست احمدآبادی
 برای اقامت ۵ ساله در آمریکا

نماینده مردم شاهین شهر در 
مجلس شورای اسامی گفت: 
رئیس بخش مبارزه با پولشویی 
وزارت اقتص��اد ب��ا س��ربرگ 
مس��ؤولیت خود ضم��ن ارائه 
اطاعاتش به سفارت آمریکا در دوبی درخواست 
اقامت 5 س��اله را مطرح کرده اس��ت. حسینعلی 
حاجی دلیگانی در گفت وگو با فارس، به موضوعات 
مطرح ش��ده درباره میثم نصی��ری احمدآبادی، 
رئیس بخش مبارزه با پولش��ویی وزارت اقتصاد و 
دارایی پرداخت و گفت: احمدآبادی سال گذشته 
در دوبی درخواس��ت س��فر و اقامت در آمریکا را 
داشته است و فشارهایی را به وزارت خارجه آورد 
تا او به عنوان کارمند سازمان ملل مشغول به کار 
شود.  نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با بیان 
اینکه خواهر احمدآبادی در آمریکا زندگی می کند، 
افزود: وی با سربرگ مسؤولیت خود از طریق کانادا 
مکاتبه و تمام اطاعات خود را به سفارت آمریکا 
در دوبی اعام و درخواست اقامت 5 ساله را مطرح 
می کن��د. حاجی دلیگانی در پایان خاطرنش��ان 
کرد: در اوج بحث مربوط به FATF در کش��ور، 
احمدآبادی قصد داشته در قالب گردشگر از کشور 

برود که تاکنون میسر نشده است.

SPV علت تعلل اروپا در ارائه
بین الملل  مس��ائل  کارشناس 
گفت: تا زمانی که اروپا احساس 
نکند ایران گزینه دیگری غیر از 
برجام دارد، روند کنونی رفتار 
آنها از جمل��ه تعلل، بدعهدی 
و ک��م کاری ادام��ه خواهد داش��ت. ف��ؤاد ایزدی 
در گفت وگو با مهر، در پاس��خ به این س��وال که 
»چ��را اروپایی ها در ارائه مکانس��یم ویژه مالی به 
ای��ران تعلل می کنند و راه��کار برون رفت از این 
وضعیت چیست؟« گفت: تعللی که اروپایی ها در 
این مساله دارند به این دلیل است که آنها به این 
جمع بندی رسیده اند چه به ایران امتیازی بدهند 
و چه راهکارهایی که قرار است در قالب مکانیسم 
ویژه مالی ارائه ش��ود را اجرا کنند یا نکنند، ایران 
در برجام باقی خواهد ماند. وی گفت: تا زمانی که 
ما اقدامی انجام ندهیم که در فکر و نگرش طرف 
مقابل تغییری ایجاد کند، این روند تعلل، بدعهدی 

و کم کاری هم ادامه خواهد داشت.  

 بدهی های انگلیس به ایران
 ارتباطی با پرونده زاغری ندارد

 سخنگوی وزارت امور خارجه 
می��ان  رابط��ه   گون��ه  ه��ر 
بدهی های انگلیس به ایران و 
پرونده نازنین زاغری را رد کرد 
و گفت این موضوعات کاما 
متفاوت و با ۲ ماهیت گوناگون است.به گزارش 
مهر، بهرام قاسمی پیرامون اخبار منتشر شده در 
برخی روزنامه های بریتانیا و فضای مجازی مبنی 
بر اینکه جرمی هانت، وزیر خارجه انگلستان قصد 
دارد در ازای پرداخت چند صد میلیون پوند بدهی 
لندن به ایران، خواستار آزادی یک محکوم امنیتی 
ش��ود، اظهار کرد: این خبر، کام��ا رد و تکذیب 
می شود. قاس��می افزود: در روابط تهران - لندن 
یک پرونده با س��ابقه ای طوانی وج��ود دارد که 
مربوط به برخی خریدهای ایران از انگلستان در 
دوران قبل از انقاب اس��ت که با وقوع انقاب 
در کش��ورمان، دولت انگلستان از تحویل اقام 
و انجام تعهدات خود یا بازپرداخت هزینه های 
پرداختی آن اقام خودداری می کند. سخنگوی 
دستگاه دیپلماس��ی کش��ورمان  تأکید کرد: 
موضوع بدهی های انگلیس ب��ه ایران و پرونده 
نازنین زاغری اموری کاما متفاوت با ۲ ماهیت 

گوناگون است.

رهبر انقاب در دیدار مسؤوان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسامی :گزارش

پیروزی با مردم فلسطین و یمن است
اخبار

دوشنبه  5 آذر 1397وطن امروز  شماره 2590 

ارس��ال  از  ته��ران  دادس��تان 
کیفرخواس��ت عراقچی، معاون 
ارزی سابق بانک مرکزی و همچنین ساار آقاخان 

به دادگاه خبر داد.
ب��ه گزارش »وط��ن امروز«، احم��د عراقچی، 
معاون ارزی بانک مرکزی بود که مردادماه گذشته 
در جریان رسیدگی به پرونده اخالگران در نظام 
پولی و ارزی کش��ور تحت تعقی��ب قرار گرفته و 

بازداشت شد. 
یک ماه پس از بازداشت عراقچی، حجت ااسام 
محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه با حضور در 
برنامه تلویزیونی »نگاه یک« جزئیات بیشتری از 
پرونده معاون ارزی س��ابق بانک مرکزی را اعام 
کرد. اژه ای در این برنامه که 19 ش��هریور گذشته 
پخش ش��د، اعام ک��رد: »ما از اف��راد پایین تر به 
دانه درشت ها و به نقطه مرکزی می رسیم . این دال 
را باید بگیریم تا آرام آرام به آن بااتری برسیم. اان 
ما رسیدیم. مثا رفتند در سبزه میدان. رفتند در 
فان پاساژ. یک دال را گرفتند. او می گوید برای 
آقای مظلومین خری��د و فروش می کنم. دیگری 
می گوید برای ساار آقاخان دالی می کند. ساار 
آقاخان را دستگیر می کنند. سوال شد آقای ساار 
آقاخان! این می��زان ارز را از کجا آوردید؟ گفت از 
آقای عراقچی گرفتم؛ آقای عراقچی به من گفت. 
آقای عراقچ��ی را گرفتند. آقای عراقچی مطالبی 
را مطرح کرد و بر همین اس��اس از آقای س��یف 
تحقیق به عمل آمد«. در همین راستا 3 ماه پس 
از بازداش��ت عراقچی، دادس��تان تهران از ارسال 
کیفرخواس��ت عراقچی، معاون ارزی سابق بانک 
مرکزی و همچنین س��اار آقاخان به دادگاه خبر 
داد. عباس جعفری دولت آبادی روز شنبه در جمع 
خبرنگاران آخرین وضعیت پرونده های اقتصادی 
اخیر را تش��ریح کرد و در پاس��خ به سوالی درباره 

پرونده معاون ارزی س��ابق بان��ک مرکزی گفت: 
پرونده آقای عراقچی و متهم ساار آقاخان با صدور 

کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام 
جزایری نیز تصریح کرد: کیفرخواست این پرونده 
هفته گذشته صادر شده و به دادگاه ارسال خواهد 
شد. دادس��تان تهران در تشریح آخرین وضعیت 
پرونده های ارزی با اش��اره به صدور کیفرخواست 
برخ��ی متهم��ان ارزی که ظرف یک م��اه اخیر 
دستگیر شده اند،  گفت: از 1۴۶ متهمی که ظرف 
یک ماه اخیر و در رابطه با ارز دس��تگیر ش��ده اند 
۲5 کیفرخواس��ت روز شنبه صادر شده و بزودی 
در نوبت محاکمه ق��رار خواهند گرفت که از این 
اف��راد تع��دادی با وثیقه آزاد ش��دند و حدود صد 
و اندی نیز در بازداش��ت هس��تند. وی با اشاره به 
اقدامات ارزش��مند دادس��تانی تهران با همکاری 
دادس��رای پولی و بانکی در حوزه ارز، خاطرنشان 
کرد:  یکی از اقدامات مهمی که دادس��رای پولی 
و بانک��ی در مدیریت ارز با همکاری بانک مرکزی 
و سایر دستگاه ها انجام داد همکاری در جمع آوری 
داان ارز است که به نحوی نمی خواهند بگذارند 
قیمت ارز پایین آید. دادس��تان تهران گفت: این 
دس��تگیری ها موثر بوده و ای��ن کار ادامه خواهد 
داش��ت تا ارز به قیمت واقعی خودش برس��د که 

مورد تایید بانک مرکزی است.
جعفری دولت آب��ادی در بخ��ش دیگ��ری از 
اظهاراتش به ورود قوه قضائیه برای حل مشکات 

واحدهای تولیدی اش��اره و خاطرنش��ان کرد: در 
پرونده های هفت تپه خوزستان، شرکتی در مریوان 
و مشکات قطعات خودرو مربوط به ایران خودرو و 
سایپا،  گزارش شده بود که فعالیت این شرکت ها 
در حال تعطیل ش��دن اس��ت، لذا در هر مورد با 
مشورت هایی که انجام شد، دستورات کتبی ارائه 
ش��ده که دس��تگیری ها و تعقیب های اتهامی و 
تشکیل پرونده های قضایی، موجب وقفه در تولید، 

بیکاری کارگران و عدم تداوم فعالیت نشود.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: درباره هفت تپه 
مقرر کردیم مدیرعامل حقوق ها را زودتر پرداخت 

کند و اداره کارخانه غیر از اتهام پرونده ای است.
Ŷ محاکمه علنی احمد عراقچی

عاوه بر دادستان تهران، رئیس کل دادگستری 
اس��تان تهران نیز ۲ روز پی��ش جزئیاتی از روند 
رس��یدگی به پرونده عراقچی را اعام کرد و گفت 
دادگاه معاون ارزی س��ابق بان��ک مرکزی علنی 
خواهد بود. رئیس کل دادگس��تری استان تهران 
از ارسال پرونده های معاون سابق بانک مرکزی و 
یکی از داان ارز و سکه به دادگاه های ویژه مفاسد 
اقتصادی خبر داد. غامحس��ین اس��ماعیلی در 
گفت وگو با مهر، درباره آخرین وضعیت پرونده های 
معاون ارزی سابق بانک مرکزی و ساار آقاخان از 
داان ارز و سکه گفت: کیفرخواست این پرونده ها 
اخیرا صادر شده است. وی افزود: این پرونده ها به 
دادگاه ارس��ال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد 
و همچون سایر پرونده های فساد اقتصادی اخیر، 

دادگاه این افراد هم به صورت علنی برگزار خواهد 
ش��د. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره 
به برگزاری جلس��ه ای پیرامون پرونده های فساد 
اقتصادی اخیر گفت: صبح ش��نبه جلس��ه ای در 
همین رابطه برگزار ش��د. برخی پرونده های فساد 

اقتصادی اخیر همچنان مفتوح است.
Ŷ  رأی قطع�ی دادگاه تجدیدنظ�ر اعضای باند

واردات شکر صادر شد
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین 
از رای قطع��ی دادگاه تجدید نظ��ر درباره یکی از 

پرونده  های مهم مفاسد اقتصادی خبر داد.
غامحسین اس��ماعیلی با اشاره به صدور رای 
قطعی دادگاه تجدیدنظر درباره یکی از پرونده  های 
مفاسد اقتصادی گفت: در این پرونده که مربوط به 
قبل از تشکیل شعب ویژه است، یکی از باند های 
مه��م جرائم اقتصادی که در حوزه واردات ش��کر 
مرتکب جرائم ارتش��ا، کاهبرداری، جعل اسناد 
دولتی اعم از اس��ناد اعتباری و... ش��ده بود تحت 
تعقیب ق��رار گرفت و در نهایت 15 نفر از اعضای 
اصل��ی باند ک��ه برخی از آنان کارمن��دان یکی از 
بانک ها و دفاتر اس��ناد رسمی هستند به تحمل 
حبس، شاق، جزای نقدی و محرومیت از حقوق 

اجتماعی محکوم شدند.
وی اس��امی محکومان ای��ن پرونده را مهدی 
ش��مس، محم��ود مقدم فر، حس��ن نام��داری، 
محمد مصاحبی پیرموسایی، سیف اه روزبهانی، 
مرادعلی محمدی ماتک، س��یدمحمد ساجدی، 
مهدی محمدی مقدم، س��یدمحمود موس��وی، 
افشین ش��ریفی پور، ابوالقاسم عنایت اللهی، ایرج 
فرشباف، س��یدمجتبی شبیری، حس��ن نامدار 
و س��عید س��یف اعام کرد و گفت: در این رای 
کمترین مجازات حبس تعیین ش��ده ۲س��ال و 

بیشترین آن 13سال است.

دادستان تهران آخرین وضعیت پرونده های اقتصادی اخیر را تشریح کرد

صدور کیفرخواست برای احمد عراقچی
رئیس کل دادگستری استان تهران اسامی 15 محکوم پرونده واردات شکر را اعام کرد

قضایی

نما
به مناسبت میاد مسعود حضرت رسول اعظم و امام جعفر صادق صلوات اه علیهما انجام شد

موافقت رهبر انقاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
به  مناسبت فرا رسیدن میاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اه علیه وآله و وادت 
حضرت امام جعفر صادق علیه الس�ام، رهبر حکیم انقاب اسامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات 1086 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات 

حکومتی موافقت کردند.
آیت اه آملی اریجانی، رئیس قوه  قضائیه در نامه ای به رهبر معظم انقاب اسامی پیشنهاد عفو یا تخفیف 
و تبدیل مجازات این محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط ازم 
تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی، مورد موافقت 

حضرت آیت اه العظمی خامنه ای قرار گرفت.

وایت
دیدار جمعی از خانواده های شهدای امنیت با رهبر انقاب

حضرت آیت اه العظمی خامنه ای رهبر حکیم انقاب اسامی 
اخی�راً در دیدار جمعی از خانواده های ش�هدای امنیت، آنان 
را به حرکت در راه شهدای ش�ان در خدمت به مردم توصیه 
کرده و فرمودند: همیشه بانشاط و پرانگیزه در صحنه باشید 
و همان طور که شهدای تان به کش�ور، نظام و اسام خدمت 

کردند، شما هم خدمت کنید.
در این دیدار که خانواده های 6 ش�هید امنیت کش�ور حضور داش�تند، رهبر انقاب اسامی با اشاره به 
س�ختی های دوران خدمت ش�هدای امنیت، تأکید کردند: »محل خدمت این شهدا یکی از سخت ترین 
محل های خدمت ]غرب کش�ور[ است. این شهدای شما در زمان حیات شان واقعاً مثل یک شهید عمل 

کردند«.



حقوق

  رئیس کل بانک مرکزی: 
وام خرید مسکن اصاح می شود

رئیس کل بانک مرکزی ب��ا بیان اینکه وام 
خرید مس��کن تناسبی با ش��رایط کنونی بازار 
ندارد، از برنامه این بانک برای اصاح تسهیات 
خرید مس��کن خبر داد. عبدالناصر همتی در 
گفت وگوی تلویزیونی درباره وام خرید مسکن 
اظهار کرد: مطالعه اولیه در این زمینه داشته ایم 
اما چون به جمع بندی نرس��یده ایم آن را اعام 
نمی کنم. وی ادامه داد:  ساختمان بخش مهمی 
است که اگر رونق بگیرد صنایع قبلی این بخش 
رونق خواهند گرف��ت. وی در عین حال افزود:  
باید آثار تورمی افزایش تقاضا را هم مورد توجه 
قرار دهی��م. رئیس کل بانک مرک��زی با بیان 
اینکه منابع افزایش اعتبارات باید از یک جایی 
تأمین شود، گفت: این فرآیند باید بهینه شود، 
یعنی هم در این بخش رونق ایجاد کنیم و هم 
اینکه آثار تورمی در این شرایط ایجاد نشود که 
تمهیدات خاصی می خواهد و در حال بررسی 
آن هستیم. همتی بیان کرد: در آینده نزدیک 
درباره این موضوع تصمیم گیری می کنیم.  به  
نظرم باید- وام خرید مسکن- اصاح شود، چون 
قب��ول دارم حجم وام ه��ای خرید دیگر جواب 
نمی دهد. وی تأکید ک��رد:  درباره این موضوع 
تصمیم می گیری��م ولی نمی خواهم اان قولی 

بدهم که نتوانم به آن عمل کنم.  

انتقاد مدیران پیام رسان های داخلی 
از وزارت ارتباطات

مدیران پیام رس��ان های داخلی در نشس��تی 
از ع��دم حمایت کاف��ی در حوزه س��خت افزار و 
عدم اج��رای کامل مصوبه ش��ورای عالی فضای 
مجازی برای حمایت از پیام رس��ان های داخلی از 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات گایه کردند. 
حمی��د فتاحی، معاون وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطاعات در این نشست، گفت: ما در داخل کشور 
شبکه های اجتماعی زیادی داریم که در مجموع 
30 تا 40 میلیون کاربر در آنها فعالند و تنها بعضی 
از آنها موفق هستند. فتاحی درباره علل عدم اقبال 
کافی مردم به پیام رسان های داخلی، اظهار کرد: از 
سال گذشته سند حمایت از پیام رسان های داخلی 
که نتیجه تاش 18 ماهه دس��تگاه های مختلف 
کشور بود، در شورای عالی فضای مجازی تصویب 
شد؛ در این س��ند ابعاد زیادی آمده و برای همه 
نهادها و دس��تگاه ها تکالیفی تعیین شده بود که 
در مرکز ملی فضای مجازی وظایف مشخص و به 
همه نهادهای مسؤول اباغ شد. ایمان عیسی زاده، 
مدیر فنی پیام رسان سروش در ادامه این نشست، 
اب��راز کرد: م��ا در دوران بعد از فیلترینگ تلگرام 
30 س��رور داشتیم و 10 میلیون کاربر را پوشش 
دادیم؛ در روزهای اولیه اختال هایی در س��روش 
مش��اهده شد که آن هم به دلیل هجوم گسترده 
و یکباره مردم به پیام رسان ما بود؛ با وجود اینکه 
30 س��رور برای پش��تیبانی از 10 میلیون کاربر 
بسیار کم اس��ت اما توانس��تیم به مرور و با رفع 
نقایص و ارتقای توانمندی های پیام رسان سروش، 
اختاات را رفع کنیم و سرویس خوبی به کاربران 
ارائه دهیم. وی ادامه داد: ما از نظر س��خت افزاری 
امکانات خیلی بیشتری نیاز داریم که باید در این 
زمینه حمایت های بیشتری صورت گیرد؛ وظیفه 
ما به عنوان پیام رسان این است که به فکر ساختار 
نرم افزار و قابلیت های پیام رس��ان خود باشیم اما 
متأس��فانه در حال حاضر همه دغدغه و درگیری 
ما این شده که سخت افزارهای ما بتوانند سرویس 
خوب به کاربر ارائه کنند. محس��ن غفاری، مدیر 
پیام رسان ایتا نیز در این نشست اظهار کرد: یکی 
از ایرادات اساس��ی مرکز ملی فضای مجازی این 
اس��ت که وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات به 
عنوان صاحب و مدیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
کش��ور نقش کافی در ای��ن مرکز و همچنین در 
تصمیم گیری ها نیز مشارکت چندانی ندارد. این 
اشتباه بزرگی است که وزارت ارتباطات در مرکز 
ملی فضای مجازی در جریان بس��یاری از مسائل 
نباش��د. او افزود: درست اس��ت که حمایت های 
وزارت ارتباطات طبق تکالیف مرکز ملی به صورت 
کامل انجام شد اما باید حمایت های بیشتری در 
این زمینه انجام شود؛ آنطور که گفته شد، قرار بود 
هاتگرام و تلگرام طایی تا جذب 8 میلیون کاربر 
ادامه فعالیت دهند تا در این مدت پیام رسان های 
داخل��ی بتوانند خ��ود را تقویت کنن��د اما وقتی 
فعالیت آنها ادامه پیدا کرد، طبیعی اس��ت مردم 
احساس نیاز نکنند که به یک ابزار داخلی مراجعه 

کنند، چرا که تلگرام نیاز آنها را برطرف می کند.

پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی 
حقوق کارمندان در سال ۹۸

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با 
اش��اره به افزایش قابل توجه هزینه ها در سبد 
مصرف خانوار، پیش��نهاد اعمال افزایش ۵00 
هزار تومانی حقوق کارمندان در بودجه س��ال 
۹8 را مطرح کرد. حسینعلی حاجی دلیگانی 
در گفت وگو با تس��نیم با بیان اینکه با توجه 
به افزای��ش هزینه های خانوار بعد از ش��وک 
ارزی اخی��ر، افزایش حق��وق کارمندان دولت 
اجتناب ناپذیر اس��ت، گف��ت: در بودجه های 
سنواتی مدل های مختلفی برای افزایش حقوق 
در نظر گرفته شده اما تجربه سالیان گذشته 
نشان می دهد افزایش حقوق بر اساس درصد 
عادانه نیست. وی افزود: به عنوان مثال وقتی 
بحث افزایش 20 تا 2۵ درصدی حقوق ها در 
بودجه مطرح می شود، افرادی که پایه حقوق 
بااتری دارند نفع بیش��تری از این افزایش ها 
می برن��د و برعکس کارمندانی که پایه حقوق 
دریافتی پایین ت��ری دارند با وج��ود افزایش 
20 درص��دی، تغییر محسوس��ی در دریافتی 
آنها ایجاد نمی شود.  حاجی دلیگانی ادامه داد: 
البته در بودجه س��ال جاری  افزایش صفر تا 
20 درصدی حقوق با توجه به میزان دریافتی 
کارمندان مطرح ش��د، این در حالی است که 
میانگین افزایش در سال۹7 حدود 10 درصد 
بوده اس��ت. وی گفت: پیش��نهاد ما افزایش 
۵00 هزار تومانی حقوق برای همه کارمندان 
اس��ت، به این ترتیب فاصله درآمدی افرادی 
که دریافت��ی کمتری دارند با مدیران ارش��د 
جبران خواهد ش��د. وی تاکید کرد: البته این 
پیشنهاد قطعی نبوده یعنی اگر دولت پیشنهاد 
منصفان��ه ای ارائه کند که بتواند عقب ماندگی 
حقوق کارمندان را جب��ران کند، حتما از آن 

استقبال خواهیم کرد. 

سایپا زمان تحویل خودروهای 
خانواده رنو را اعام کرد

براساس اطاعیه گروه خودروسازی سایپا، 
زمان تحوی��ل 12 هزار خ��ودروی خانواده رنو 
به نمایندگی ه��ای بازاریابی و فروش این گروه 
خودروسازی اعام ش��د. به گزارش فارس، در 
این اطاعیه خط��اب به نمایندگان بازاریابی و 
فروش گروه سایپا آمده است: پیرو اعام هفته 
گذشته حوزه بازاریابی و فروش درباره آخرین 
وضعی��ت تعه��دات محصوات رنو ب��ه اطاع 
می رس��اند از مجموع 11 هزار و 800 دستگاه 
موجودی اقام قطعات منفصله )CKD( حدود 
3 هزار و 400 تعهد تکمیل وجه شده طی هفته 
جاری )۵00 دستگاه( از تولیدات به مشتریان 
اختصاص یافت و مابقی )2۹00( تعهد تکمیل 
وجه شده دیگر طی 2 ماه آینده تحویل خواهد 
ش��د. لذا پس از اعام غربالگری های مد نظر با 
هدف تحویل خودرو به مشتریان مصرف کننده، 
مابقی خودروهای قابل تولید در صورت تأمین 
اقام س��اخت داخ��ل تا پایان س��ال جاری به 

مشتریان تحویل خواهد شد. 
یادآور می شود، سود مشارکت و تأخیر به وجود 
آمده طبق قرارداد منعقده با مش��تریان گرامی تا 

زمان تحویل خودروها محاسبه خواهد شد. 

سانتافه جایگزین النترا شد
ش��رکت کرمان موت��ور به خری��داران النترا 
اع��ام کرد در صورتی که این خریداران از طرح 
پیشنهادی این ش��رکت برای دریافت خودروی 
جایگزین)سانتافه( راضی نیستند، می توانند با 
انصراف از خرید، وجه دریافتی خود را از شرکت 
پ��س بگیرند. به گزارش ف��ارس، به دنبال عدم 
اجرای تعهدات شرکت خودروسازی کرمان موتور 
در تحویل بموقع خودروهای النترای مونتاژی، 
برخی مخاطبان سامانه »فارس من« با عناوین 
»کرمان موتور به بهانه تحریم از تحویل النترای 
مونتاژی س��ر باز زده است«، خواستار پیگیری 
دایل تاخیر و همچنین زمان تحویل خودروهای 
خود از این ش��رکت ش��دند که در این ارتباط، 
روابط عمومی شرکت خودروسازی کرمان موتور 
به فارس اعام کرد: به دلیل مش��کاتی که به 
دنبال تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشورمان 
به وجود آمد، ش��رکت کرمان موت��ور موفق به 
راه اندازی خط تولید النترا نش��د، بنابراین، این 
ش��رکت با ارائه طرح جایگزینی تصمیم گرفت 
به تعهدات خ��ود در عرضه خودروی جایگزین 

عمل کند. 

وام

3اقتصاد

گروه اقتصادی: شرکت ملی فرآورده های 
نفتی اطاعیه های رسمی دریافت کارت 
س��وخت المثنی را منتشر کرد تا رسما 
اج��رای طرح های جدید س��وختی آغاز 
ش��ود. به گزارش »وطن ام��روز«، وزارت 
نفت دولت روحانی که عاقه بس��یاری 
به محرمانه ماندن تصمیم ها و قراردادها 
دارد، مجبور ش��ده اطاعیه های رسمی 
درب��اره کارت س��وخت را منتش��ر کند 
که نش��ان می دهد قرار اس��ت در حوزه 
س��وخت اتفاق��ات جدی��دی بیفت��د و 
طرح های جدیدی- شاید طرح هایی مثل 
سهمیه بندی بنزین- اجرایی شود.  البته 
اطاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران فعا به صدور کارت سوخت 
معطوف می ش��ود و دولت اع��ام کرده 
کارت س��وخت را احیا می کند تا جلوی 

قاچاق سوخت را بگیرد اما کارشناسان و نمایندگان 
مجلس مدعی هستند قرار است طرح های جدید 
برای سهمیه بندی بنزین اجرا شود. طبق اطاعیه 
ش��ماره 3 ش��رکت ملی پخش فرآورده  های نفتی 
ایران، ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت المثنی از 
امروز دوشنبه آغاز می شود. طبق این اطاعیه ثبت نام 
الکترونیکی مالکان خودرو  و موتوسیکلت فاقد کارت 
سوخت از س��اعت 8 صبح در سامانه خدمات دولت 
همراه به نشانی www.mob.gov.ir و اپلیکیشن 
خدمات دولت همراه با نصب آن در گوش��ی های 
هوش��مند تلفن همراه در دس��ترس عم��وم قرار 
می گیرد. ورود به س��امانه های اینترنتی براس��اس 
آخرین رقم شماره سمت راست تلفن همراه مالکان 
خودرو انجام می ش��ود و از امروز با ش��ماره ۹ آغاز 
می ش��ود. در هیچ یک از مراح��ل ثبت نام چه به 
صورت حضوری در دفاتر پلیس+10 و چه به صورت 
اینترنتی، نیازی به ارائه رمزهای کارت های بانکی 
نیست، بنابراین هموطنان عزیز مراقبت ازم را در 

این باره داشته باشند.
Ŷ از دولت انکار، از نماینده ها اصرار

ب��ا وجود اینکه س��ناریوهای متع��ددی درباره 
سهمیه بندی بنزین اعام شده اما هیچ کدام از آنها 
نهایی نشده و مشخص نیس��ت دولت چه اقدامی 
انجام خواهد داد. دولت فعا موضوع دونرخی شدن 
بنزین یا سهمیه   بندی را انکار می کند یا سعی دارد 
اینگونه القا کند که فع��ا در این حوزه اتفاقی رخ 
نخواه��د داد. با این وجود نماینده ها اعام کرده اند 
احیای کارت سوخت مقدمه دونرخی شدن بنزین 
اس��ت. عضو کمیس��یون انرژی مجلس در این باره 
گف��ت: دولت ب��رای افزایش قیم��ت بنزین هنوز 

تصمیمی نگرفته و بنزی��ن 1800 تومانی صحت 
ن��دارد. جال میرزایی در گفت وگ��و با خانه ملت، 
با اش��اره به انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی 
بر افزای��ش قیمت بنزین ب��ه 1800 تومان گفت: 
مجموعه دولت درباره افزایش قیمت بنزین جلسه ای 
با مجلس و کمیسیون انرژی برگزار نکرده  اند و اعام 
نش��ده که قرار اس��ت قیمت بنزین افزایش یابد یا 
به چه میزان افزایش یابد. عضو کمیس��یون انرژی 
مجلس شورای اسامی با بیان اینکه مجوز افزایش 
قیمت سوخت براساس برنامه ششم توسعه به دولت 
داده شده اس��ت، افزود: با توجه به مصرف بی رویه 
فرآورده  های نفتی بویژه بنزین باید تصمیمی اساسی 

در این زمینه اتخاذ ش��ود تا مانع مصرف بی رویه و 
قاچاق س��وخت شد. وی با اشاره به اینکه دولت در 
حال راه اندازی سامانه استفاده مجدد کارت سوخت 
است، ادامه داد: صاحبان خودرو از این پس باید از 
کارت سوخت استفاده کنند تا بتوان بحث قاچاق 

سوخت از مرزهای مختلف کشور را کنترل کرد.
نماینده مردم ایام، ایوان و چرداول در مجلس 
شورای اس��امی اظهار داشت: اس��تفاده مجدد از 
کارت س��وخت این آمادگی را ایجاد می کند تا در 

صورت لزوم برای سهمیه   بندی سوخت اقدام شود.
Ŷ آغاز دونرخی کردن

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی با 

بیان اینکه دولت باید برای افزایش قیمت 
حامل  های انرژی با مجلس هماهنگی  های 
ازم را داشته باشد تا تصمیم و پاسخگویی 
از سوی هر دو قوه انجام شود، تصریح کرد: 
دولت مس��ائل، مش��کات و دغدغه  های 
خ��ود را در حوزه س��وخت با نمایندگان 
مطرح کرده           اما درباره سهمیه   بندی هنوز 
موضوعی مطرح نش��ده است. به گزارش 
خبرگ��زاری خان��ه ملت، هفته گذش��ته 
شرکت ملی پخش و پاایش فرآورده  های 
نفتی در اطاعیه ای اعام کرد از این پس 
جایگاه  های سوخت تنها با کارت سوخت 
موظف به ارائه بنزین هستند که این خبر 
در فض��ای مجازی واکنش   هایی همچون 
افزایش قیمت بنزین ت��ا 1800 تومان را 
به همراه داش��ت. عضو کمیسیون انرژی 
با اشاره به اس��تفاده از کارت سوخت در 
آینده نزدیک در جایگاه ها گفت: با توجه به مصرف 
زی��اد فرآورده های انرژی و کمبود آن در کش��ور و 
واردات آن، چاره ای جز سهمیه بندی بنزین از طریق 
کارت سوخت نیست و به نظر می رسد پروژه بعدی 
دونرخی شدن آن اس��ت. هدایت اه خادمی، عضو 
کمیس��یون انرژی درباره بررسی موضوع بازگشت 
کارت سوخت به جایگاه های بنزین که اخیراً از سوی 
دولت مطرح ش��ده اس��ت، گفت: وزارت نفت اعام 
کرده است دارندگان خودرو بهتر است هرچه زودتر 
به منظور اس��تفاده از کارت سوخت در جایگاه های 
بنزین خ��ود را آماده کنند اما آنطور که پیش بینی 
می شود به نظر می رسد این کار آغازی برای دونرخی 
کردن بنزین است. وی تصریح کرد: پیشنهاد دیگری 
مبنی بر اینکه به جای تخصیص سهمیه بنزین به 
خودروها، این س��همیه به هر فرد ایرانی داده شود 
که ش��اید او خودرو هم نداش��ته باشد که با اجرای 
این پیشنهاد عماً افزایش قیمتی در نرخ بنزین رخ 
نخواهد داد. نماینده مردم ایذه و باغملک گفت: اگر 
سهمیه بندی بنزین هم اجرایی شود به نظر می رسد 
برخی افراد از این سهمیه عبور خواهند کرد و برای 
استفاده از سهمیه بنزین س��راغ افرادی که خودرو 
ندارند بروند لذا به نظر می رس��د ب��ا این کار گروه 
دیگری باید س��همیه های بنزین غیرخودرویی ها را 
جمع آوری کرده و به دیگران بدهند. خادمی افزود: 
آن چیزی که به نظر می رسد دولت بنای آن دارد تا 
هرچه زودتر آن را اجرایی کند سهمیه بندی بنزین 
اس��ت که به نظر می رسد س��همیه هایی که پایان 
می یابد باید با نرخ دوم از سوی مردم خریداری شود 
اما همه این موارد در گیر و دار افزایش نرخ بنزین و 

مقدار سهمیه آن است.
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خودرو

توزیع بسته حمایتی بین کارمندان از هفته آینده سود سهام عدالت 5/3 میلیون نفر واریز شد
رئیس سازمان خصوصی سازی از 
واریز سود سهام عدالت ۵ میلیون 
و 300 هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی کشور خبر داد و گفت: سود سایر افراد 
ب��ه مرور هر ماه یا 2 ماه یک ب��ار پس از دریافت 
پول از شرکت های سرمایه پذیر پرداخت می شود.  

به گزارش تس��نیم، میرعلی 
اشرف پوری حسینی با بیان 
ب��رای دومین س��ال  اینکه 
متوالی س��ود س��هام عدالت 
از ش��رکت های سرمایه پذیر 
مش��موان  ب��ه  و  وص��ول 

پرداخت می شود، افزود: امسال در نخستین روز 
آذر دومین سود سهام عدالت به حساب مشموان 
واریز شده اس��ت. وی ضمن اشاره به اینکه روند 
پرداخت سود سهام عدالت در سال جاری نسبت 
به سال گذشته کمی متفاوت است، اظهار داشت: 
پارس��ال در نوبت اول یک س��وم س��ود به تمام 
مشموان پرداخت شد اما امسال سیاست بر این 
است که سود س��هام به صورت گروهی و کامل 
تسویه شود. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: 

سال گذشته 1۵0 هزار تومان سود به مشموان 
دارای یک میلیون تومان سهام پرداخت شد که 
اغلب این مشموان از محل تخفیف ۵0 درصدی 
سهام عدالت هستند، بنابراین عزیزان در کمیته 
امداد و بهزیستی از این تخفیف برخوردار هستند. 
وی افزود: سال گذشته نوبت اول ۵0 هزار تومان 
و نوبت دوم 100 هزار تومان 
س��ود به ای��ن مش��موان 
پرداخ��ت ش��د ک��ه خیلی 
جلوه نکرد.  پوری حس��ینی 
تصریح کرد: امس��ال از ابتدا 
17۵ هزار تومان به حساب 
کم درآمدترین اقشار یعنی مشموان زیرپوشش 
نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی 
واری��ز و ب��ه مرور هر ماه یا 2 م��اه یک بار پس از 
دریافت پول از ش��رکت های س��رمایه پذیر سود 
س��هام به بقیه اقش��ار جامعه به نوبت پرداخت 
خواهد ش��د. وی ادام��ه داد: در حال حاضر تنها 
س��ود س��هام عدالت مددجویان کمیت��ه امداد و 
مستمری بگیران سازمان بهزیستی واریز شده و 
سود بقیه اقشار جامعه هنوز پرداخت نشده است. 

مع��اون رف��اه اجتماع��ی وزارت 
رف��اه با اش��اره ب��ه اینک��ه توزیع 
بس��ته های حمایتی کارکنان دولت با حقوق ماهانه 
کمتر از 3 میلیون هفته آینده آغاز می ش��ود، گفت: 
کارگران، رانندگان و بازنشس��تگان تحت پوش��ش 
تأمین اجتماعی اقش��ار دیگری هس��تند که بسته 

حمایت��ی دریاف��ت می کنند.  
احم��د میدری درب��اره توزیع 
بس��ته حمایتی دولت و نحوه 
توزی��ع آن گف��ت: دول��ت در 
آبان ماه سال جاری با تنظیم  
را  دس��تگاه ها  آیین نام��ه ای 

موظف کرد در فاصل��ه زمانی مختلف و به نوبت به 
گروه و قشرهای مردم بسته های حمایتی ارائه دهد. 
وی در ادامه با بیان اینکه دولت در نخستین  مرحله 
خود به 3 میلیون و یکصد هزار خانواده بس��ته های 
حمایتی ارائه کرده است، افزود: این گروه که شامل 
مددجویان حمایتی هستند و 20 آبان نیز مبلغ مورد 
نظر به صورت غیرنقدی پرداخت شده، می توانند با 
مراجعه به فروشگاه های مخصوص کااهای خود را 

با قیمت مناسب خریداری کنند. 

میدری گف��ت: دولت از پنجش��نبه اول آذرماه 
تحویل بس��ته حمایتی به بازنشستگان کشوری و 
لشکری و صندوق فواد با دریافتی کمتر از 3 میلیون 
تومان را آغاز کرده و این بس��ته به صورت نقدی به 
حساب شان واریز شده اس��ت. وی اضافه کرد: گروه 
چهارم ش��امل کارگران، رانندگان و بازنشس��تگان 
تحت پوش��ش سازمان تأمین 
اجتماعی است و در آخر، اقشار 
ب��ا درآمد کمت��ر از 3 میلیون 
توم��ان که ج��زو هیچکدام از 
گروه ه��ای فوق نیس��تند این 
بسته های حمایتی را دریافت 
خواهند کرد. وی اضافه کرد: اگر اقش��اری باش��ند 
ک��ه درآمد کمتر از 3 میلیون توم��ان دارند اما پس 
از مرحله آخر، تحت پوش��ش قرار نگرفته باش��ند 
می توانن��د به کمیته امداد و س��ازمان بهزیس��تی 
مراجعه و در آنجا فرمی را تکمیل کنند. معاون رفاه 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سعی 
می کنیم بسته های حمایتی برای خرید از فروشگاه ها 
باشد، گفت: مبلغ بسته با توجه به بعد خانوار از 100 

تا 300 هزار تومان متغیر است. 

بستهسود

ثبت نام الکترونیکی برای صدور کارت سوخت المثنی از امروز آغاز می شود

استارت دونرخی شدن بنزین؟

نما
طرح یارانه بنزین چیست؟

کاظم جالی، رئیس مرکز پژوهش  های مجلس چند روز پیش گفته بود دولت س�اانه حداقل حدود 40 
هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از طریق توزیع بنزین به خودروهای ش�خصی و حدود 20 هزار میلیارد 
تومان یارانه پنهان به خودروهایی مانند تاکسی های سنتی و اینترنتی، وانت و... که خدمات عمومی ارائه 
می دهند، تخصیص می دهد. وی درباره پیش�نهاد مرکز پژوهش های مجلس درباره سهمیه بندی گفت: 
در این طرح یارانه نقدی تغییر نخواهد کرد و مطابق قبل و سیاس�ت ها ی موجود اجرا خواهد ش�د اما به 
هر ایرانی دارای کد ملی، به اندازه مش�خصی اعتبار اس�تفاده از بنزین به طور ماهانه تعلق می گیرد. این 
س�همیه ها به جای کارت س�وخت در کارت ملی هوش�مند افراد یا کارت بانکی که از آن به عنوان کارت 
سوخت برخط تعبیر می شود، بارگذاری می شود. وی در تشریح اعتبارات اختصاص یافته به کارت افراد 
و اشخاص، تصریح کرد: اعتبار تخصیص یافته در کارت فقط قابلیت پرداخت هزینه بنزین در پمپ های 
بنزین ، پرداخت قبوض برق، آب و گاز طبیعی خانوارها و کرایه اتوبوس و مترو در طول ماه را داشته و در 
پای�ان ماه در صورت باقی ماندن اعتبار در کارت، به صورت نقد از خودپردازها قابلیت برداش�ت خواهد 
داش�ت. جالی در تکمیل این توضیحات، خاطرنش�ان کرد: در صورت عدم مصرف بنزین، فرد می تواند 
اعتبار خود را به افراد دیگر از طریق واگذاری اعتبار به فروش برس�اند، در مرحله اول، در انتهای هر ماه 
اعتبار باقیمانده در کارت به دولت واگذار و معادل ریالی آن در کارت های افراد قابل برداشت خواهد شد و 

در مرحله بعد با راه اندازی بازار بنزین سناریوهای مطلوب تری در دسترس خواهد بود.

پ��س از س��یف این بار مس��عود 
نیل��ی از دخالت  های رئیس دولت 
ب��رای قیمت گذاری قیم��ت ارز خب��ر داد. پیش از 
این ولی اه س��یف رئیس کل س��ابق بانک مرکزی 
ب��ه صورت تلویحی پس از خروج از دولت گفته بود 
به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور 
درباره س��رکوب نرخ ارز هش��دار داده بودیم اما این 
سیاس��ت ادامه پیدا کرد. حاا مسعود نیلی دستیار 
مستعفی حسن روحانی اظهاراتی مانند سیف کرده 
اس��ت. بر این اس��اس کمتر از یک هفت��ه از خروج 
رس��می مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور در 
امور اقتصادی می گذرد اما هنوز منتقدان دس��ت از 
سر او بر نداش��ته اند. اکثر آنها تفکرات نیلی را دلیل 
نابسامانی موجود در بازار ارز، سکه و حتی تعطیلی 
صنعت مسکن می دانند. نیلی حاا در گفت وگویی 
تفصیلی به برخی از این انتقادات پاس��خ داده است. 
دستیار سابق ویژه رئیس جمهور مسعود نیلی در این 
گفت وگوی تفصیلی »ماجرای حضور خود در دولت 

یازده��م و دوازدهم«، »حیطه 
دول��ت«،  دو  در  او  وظای��ف 
»نقاط اش��تراک و اختاف با 
سیاست گذار« و »مدت فعالیت 
در دولت دوازدهم« را تشریح 
کرد. این چهره اقتصادی معتقد 

اس��ت تداوم حضور او در دول��ت منجر به یک بازی  
باخت - باخت می ش��د و در نتیجه این موضوع در 
کنار به سرانجام نرسیدن حل ابرچالش های اقتصادی 
مانند مس��اله نظام بانکی و نظ��ام ارزی باعث پیاده 
ش��دن او از قطار دولت دوازدهم شد. مسعود نیلی 
در ابتدای صحبت های خود به شرایط سخت ابتدای 
دولت یازدهم اش��اره کرد و گفت: در آن زمان رشد 
اقتصادی منفی، تورم باا و فنر ارزی رها شده باعث 
ایجاد محیط بی ثب��ات اقتصاد کان و کاهش امید 
مردم ش��ده بود اما پیروزی روحانی با تغییر رویکرد 

در رواب��ط خارجی و مدیریت 
اقتص��اد کان باع��ث ایج��اد 
پیش روی  مثبت  چش��م انداز 
مردم ش��د، در این دوره آقای 
روحانی ب��ه صراحت از بهبود 
روابط دنی��ا، کاهش ت��ورم و 
بازگش��ت ثبات به اقتص��اد کان صحبت کرد که 
تقریبا پیش از آن هیچ دولتی، به این روشنی موضع 
خود را درباره اقتصاد کان مطرح نکرده بود. از نگاه 
نیلی، موضوع »اقتصاد« و »روابط خارجی« دو مساله 
مهم کشور در آن زمان بود که اگر تحوات اساسی 
در این زمینه به وجود نیاید، آثار آن برای آینده کشور 
متفاوت از گذشته خواهد شد، بنابراین این تفاوت از 
نظر سرنوشت کشور، حسی به وجود آورده بود که 
جای تردید برای کمک و ایفای مسؤولیت اجتماعی 

برای هیچ کسی باقی نمی گذاشت.  

Ŷ تمایل دولت ها به کاهش نرخ ارز
بحث دیگری ک��ه در گفت وگوی نیلی، به عنوان 
نقطه اختاف با رئیس جمهور به چش��م می خورد، 
موض��وع نرخ ارز ب��ود. نیلی گفت: »ت��ا آنجا که به 
خاطر دارم، بدون استثنا، همه روسای دولت های ما، 
در زمین��ه نرخ ارز قائل به ارتب��اط میان تورم و نرخ 
ارز نبوده ان��د و تمایل جدی قلبی آنها، حتی کاهش 
نرخ ارز بوده اس��ت. حاا اگر شما جمع بندی داشته 
باشید که این رویکرد باعث می شود پس از یک دوره 
تثبیت، ن��رخ ارز جهش کند و نتوانید این نظر را به 
نتیجه برسانید نخواهید توانست در مسؤولیت اجرایی 
مرتبط با ای��ن موضوع نقش آفرینی کنی��د«. او در 
بخش دیگری از صحبت های خود درباره نگاه دولت 
دوازدهم به نرخ ارز گفت: »در دولت دوازدهم، مساله 
ارز در کشور مهم و اثرگذار بود. نظرم این بود سرکوب 
نرخ ارز باعث جهش آن می شود، قاعدتا آقای روحانی 
چنین نظری نداش��تند و معتقد بودن��د اگر نرخ ارز 

کاهش پیدا نمی کند، حداقل افزایش پیدا نکند«. 

نیلی: روحانی مخالف سرکوب قیمت ارز نبود ارز

ارتباطات
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عضو شورای شهر تهران خبر داد
جلسه رئیس شورا با وزیر اطاعات

رئیس کمیسیون محیط زیست و سامت 
شورای ش��هر تهران از برگزاری جلسه رئیس 
شورای شهر تهران با وزیر اطاعات خبر داد و 
گفت: در این جلسه وزیر اطاعات اعام کرده 
است مش��کلی درباره حناچی برای شهرداری 
تهران وجود ندارد. زهرا صدراعظم نوری درباره 
صدور حکم شهرداری پیروز حناچی منتخب 
ش��ورای ش��هر تهران، اظهار داش��ت: محسن 
هاشمی، رئیس شورای شهر تهران و چند تن 
دیگر از اعضای شورای شهر پیگیر صدور حکم 
شهردار جدید از سوی وزارت کشور بودند و با 
توجه به جلسات برگزار شده، اعام شده است 
تا دوشنبه)امروز( حکم پیروز حناچی به عنوان 
شهردار جدید تهران صادر می شود. وی با اشاره 
به جلسه ای که محسن هاشمی با وزیر اطاعات 
داشته است، گفت: در آن جلسه وزیر اطاعات 
اعام کرده اس��ت مش��کلی در این باره وجود 
ندارد و حکم ش��هردار جدید صادر می ش��ود. 
صدراعظم نوری در پاس��خ به پرسشی مبنی بر 
اینکه در بعضی مطالب فضاهای مجازی عنوان 
شده است که حکم حناچی صادر نخواهد شد، 
گفت: پیگیری هایی که تاکنون انجام داده ایم، 
هیچ ک��دام از مراجع اعام نکردن��د در پرونده 

حناچی مشکلی وجود دارد.

معاون شهردار تهران عنوان کرد
 تشکیل ۱۶۵ سایت برف روبی

 در پایتخت
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری تهران 
گفت: حدود ۱۴۰۰ خودرو و ۳۵۰۰ نیرو عاوه 
بر نیروهای خدمات ش��هری در سطح مناطق 
تقسیم شده اند و آماده اند در صورت بارش برف 

ارائه خدمات داشته باشند.
مجتبی یزدانی با تشریح تمهیدات معاونت 
خدمات ش��هری برای بارش ب��رف و باران های 
احتمالی و اقدامات و تجهیزات پیش بینی شده 
برای مقابله با آبگرفتگی معابر، به ایس��نا گفت: 
از ابتدای اردیبهش��ت ماه سال جاری در سطح 
مناطق بیس��ت ودوگانه رودخانه ه��ای بزرگ و 
مسیل ها و نهرها ایروبی شدند و همه مناطق 
و س��ازمان مدیریت پسماند را بسیج کردیم تا 
پاکس��ازی کاملی در س��طح کل مناطق انجام 
ش��ود تا هنگام بارندگی ها شاهد آبگرفتگی به 
دلیل گرفتگی نهرها و مس��یل ها نباشیم. وی 
افزود: همه مشکاتی که در سطح شهر نیازمند 
کار عمرانی بودند با همکاری سامانه های ۱۳۷ 
و ۱۸۸۸ و کنت��رل ترافی��ک و بازدی��د ناظران 
شناسایی شدند و با هماهنگی معاونت عمرانی 
مقرر شد این موارد برطرف شود. یزدانی افزود: 
تمام تمهیدات ازم شامل ایروبی و اصاحات 
هندس��ی و اقدام��ات عمرانی تقریب��ا به طور 
کامل در سطح ش��هر انجام شده تا با توجه به 
پیش بینی بارش های آینده مش��کلی نداش��ته 
باش��یم اما ممکن است زمانی فش��ار آب زیاد 
ش��ود و نهر کشش نداشته باش��د و در برخی 
مسیرها آب به باند آسفالت جاری شود اما اینکه 
بخواهد اشکالی برای کسی ایجاد کند مقدمات 
جلوگیری از آن اندیشیده شده است و تاکنون 
نیز با وجود بارندگی ها مشکل خاصی نداشته ایم. 
وی گفت: ۱۶۲ س��ایت برف روبی متناس��ب با 
شرایط و وضعیت مناطق با نیروها و تجهیزات 
ازم در سطح شهر تهران و ۳ سایت پشتیبان در 
مناطق ۲۲، ۱۵ و یک )شمال، جنوب و شمال 
غرب( برای خدمات رسانی هنگام بارش احتمالی 

برف در آماده باش کامل هستند.

انجم��ن  س��مپوزیوم  س��ومین  رئی��س    
ارتودنتیست های ایران گفت: ۲۰ تا ۲۵ درصد 
بیماران را می توان با پاک های شفاف ارتودنسی 
درمان کرد. حس��ین ارب��اب زاده با بیان اینکه 
خوشبختانه سطح علمی استادان و متخصصان 
ارتودنسی  ایران بسیار بااست، گفت: به روزترین  
درمان های ارتودنسی  در ایران به بیماران داده 
می شود و متخصصان این حوزه از جدیدترین  
اطاعات علمی دنیا آگاه هستند. وی به استفاده 
از پاک های شفاف در درمان ارتودنسی  اشاره 
کرد و گفت: ۲۰ تا ۲۵ درصد بیماران را می توان 

با پاک های شفاف درمان کرد.
  موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسامی 
ای��ران از هم��ه دانش��گاهیان و پژوهش��گران 
عاقه مند سراسر کشور دعوت  کرد در فراخوان 
پژوهشی ساانه این موزه شرکت کنند. جزئیات 
بیش��تر درباره موضوعات و فرم  های هر یک از 
 www.inmost.ir پیش��نهاده ها در س��امانه
موج��ود اس��ت. نتایج مرحله نخس��ت داوری 
پیشنهادهای پژوهشی و زمانبندی جلسه دفاع 
از پیش��نهاده، اول دی م��اه و نتایج نهایی، اول 

بهمن ماه ۱۳9۷ اعام خواهد شد.

حق و حقوق مسافر پر!

لیا ش�وقی : تأخیر در ساعات پروازها در گروه 
قانون نانوشته حمل  و نقل هوایی کشور است. 
این روزها عجیب نیس��ت که مس��افری بلیت 
هواپیمای ش��هری را خریداری کند و پروازش 

با تأخیر همراه باشد. 
کمتر خطوط هوایی در کشور است که درصد 
تأخیری پروازهایش به ۳۰ درصد برسد. بسیاری 
از ش��رکت های حمل ونقل هوایی کشور، بیش از 
این میزان درصد، تأخی��ری دارند. حفظ امنیت 
پرواز، ترافیک خطوط پرواز، وضعیت آب و هوایی 
نامساعد و بارگیری چمدان ها از دایل مهم تأخیر 

در پروازها عنوان می شود.
 تأخی��ر روزان��ه در پروازها ام��ا در حالی انجام 
می ش��ود که بر اس��اس ماده ۵ قان��ون هواپیمایی 
کشوری و ماده ۱9 کنوانسیون ورشو مصوب مجلس، 
همه ش��رکت های هواپیمایی بای��د الگوی رفتاری 
برای رعایت حقوق مس��افران داشته باشند. حقوق 
مسافران مجموعه ای از سیاست ها، دستورالعمل ها، 
اس��تانداردها، ضوابط و مقرراتی اس��ت که الگوی 
رفتاری ش��رکت هواپیمایی و دست اندرکاران امور 
پروازی را تدوین می کند و هدف آن تضمین حقوق 
مادی، معنوی، رعایت ش��أن و منزلت مس��افران 
در فرآیند مس��افرت های هوایی اس��ت. بخشی از 
دس��تورالعمل رعایت حقوق مس��افران مربوط به 
تأخیرات پرواز ) Flight Delay (  است. موضوع 
آیین نامه حقوق مسافران حدود  ۴ سالی است که 
تنظیم و تدوین ش��ده است. در این دستورالعمل 
درب��اره تأخیرهای پ��روازی و تعه��د ایراین ها 
نسبت به مس��افران گوشزد شده است؛ تعهداتی 
که بیشتر مس��افران از آن خبر ندارند. طبق این 
قوانی��ن، در صورت بروز تأخی��ر در انجام پرواز بر 
اساس ساعت پرواز  مندرج در بلیت مسافر، شرکت 
هواپیمایی باید اقداماتی را انجام دهد. بر اس��اس 
عرف جهانی، تأخیر تا نیم ساعت پروازها مشکلی 
ندارد و طبیعی به حس��اب می آید. تأخیر اما اگر 
بیش از ۳۰ دقیقه شود، شرکت هواپیمایی موظف 
است نس��بت به تأمین رضایت مشتری اقدامات 
ازم را انجام دهد. طبق این قوانین، درصورتی که 
پروازی تأخیر داشت، نماینده شرکت هواپیمایی 
باید با حضور در میان مسافران درباره تأخیر پرواز 
توضیح دهد. به اضافه همه اینها شرکت هوایی باید 
برای جبران خسارات وارد عمل شود. در پروازهای 
با تاخیر بیش از ۴ ساعت هم شرکت هواپیمایی 
موظف است عاوه بر رعایت مفاد قوانین، نسبت 
به جبران خسارت هم اقدام کند. در صورت ابطال 
پرواز، شرکت حمل کننده موظف به استرداد کامل 
وجه و جبران خسارت به مسافران است، همه اینها 
حق  و حقوقی اس��ت که تمام مسافران در زمان 
تأخیر باید از شرکت هواپیمایی خودشان مطالبه 
کنند. اگر هم شرکت مسافری از حقوق مسافران 
سر باز زد، هر مسافری می تواند از شرکت، شکایت 
اینترنتی کند و بس��یاری از موارد دیگر در گروه 
حقوق مسافر در صورت تاخیر طبق قانون تعریف 

شده است.
موضوع اما اینجاست که بسیاری از مسافران 
هوای��ی از حق و حق��وق خود اطاع��ی ندارند؛ 
اطاع رسانی که باید در همان ابتدای کار و توسط 
آژانس های هوایی انجام شود. سوال اینجاست که 
چرا ش��رکت های هواپیمایی زمانی که با لبخند 
بلیت گران قیمت هواپیما را به مشتری های شان 
می فروشند، درباره حق و حقوق شان یک خط هم 

توضیحی نمی دهند؟!

سیل و برف ۱۵ استان کشور را دربرگرفت
مفقود شدن 4 نفر بر اثر سیل در گیان

رئیس س��ازمان امداد و نجات جمعیت هال 
احم��ر از وقوع س��یل، ب��رف و ک��واک در ۱۵ 
اس��تان کشور خبر داد و گفت: بر اثر وقوع سیل، 
۴ نفر در گیان مفقود ش��دند. مرتضی سلیمی 
با اعام این خبر به تس��نیم گف��ت:  ۱۱ محور و 
مناطق عشایرنشین استان های اردبیل، اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، زنج��ان، فارس، قزوین و 
مرکزی تحت تاثیر برف و کواک قرار گرفتند. این 
مقام مس��ؤول در جمعیت هال احمر به حضور 
۱۱ تی��م امدادی ش��امل۴۰ امدادگر ب��رای ارائه 
خدمات امدادی به افراد گرفتار در برف و کواک 
در این مناطق اشاره کرد و افزود: ۱۴۱ نفر از افراد 
گرفتار در برف، خدم��ات امدادی دریافت کردند 
و ۱۰ دس��تگاه خودروی گرفتار در برف با تاش 
نیروهای امدادی از برف رها شدند. رئیس سازمان 
امداد و نج��ات جمعیت هال احمر همچنین با 
اشاره به امدادرسانی به ۲۳ شهر، روستا و مناطق 
عشایرنشین ۱۱ استان کشور به خاطر وقوع سیل 
و آبگرفتگی گفت: اس��تان های ایام، چهارمحال 
و بختیاری، خوزس��تان، سیس��تان و بلوچستان، 
فارس، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، 
لرس��تان و مازندران اس��تان هایی هستند که در 
روزهای گذشته به خاطر شدت بارندگی ها تحت 

تاثیر سیل و آبگرفتگی قرار گرفتند. 

آوای شهر

محس�ن پورعرب: مدتی پیش عازم سفر بودم، آن 
هم با هواپیما و مانند همه افرادی که قصد سفر با 
هواپیما دارند، اضطراب جا ماندن از پرواز را داشتم؛ 
جا ماندن از پرواز این روزها به منزله ابطال بلیت و 
دوباره خریدن یک بلیت اکچری برای یک س��فر 

داخلی است! 
پس از طی مس��یر ف��رودگاه ۳۰ دقیقه قبل از 
زمان پرواز که روی بلیت درج ش��ده بود به فرودگاه 
مهرآباد رس��یدم. نکته قابل توجه زمان درج شده 
پرواز در بلیت مسافران بود، زمان پرواز ۱9:۱۵ بود 

اما از سوی شرکت هواپیمایی ۱9:۲۵ اعام شد!
پ��س از طی مراحل تهیه کارت پرواز از س��اعت 
۱9:۱۰ تا ساعت ۲۰ به همراه سایر مسافران در انتظار 
بودیم که تا اطاعات پرواز فرودگاه جزئیات بیشتری 
از میزان زمان تاخیر پرواز اعام کند. در حال و هوای 
پیگیری این موضوع          ، خبری در یکی از ش��بکه  های 
فضای مجازی منتش��ر ش��د مبنی بر اینکه یکی از 
هواپیماها در مس��یر پرواز بازگش��ت به تهران دچار 
نقص فنی ش��ده است          . این همان هواپیمایی بود که 
باید از تهران ما را به مقصد ببرد. با مشاهده این خبر 
خیالم راحت شد که با این اوصاف نه تنها چند دقیقه، 

بلکه چند ساعت دیگر باید در انتظار پرواز باشیم!
جالب اینجا بود که با وجود انتش��ار این خبر و 
مشاهده آن توسط بس��یاری از مسافران همچنان 
در انتظار اعام رسمی تاخیر پرواز بودیم، تا اینکه 
سرانجام حدود س��اعت ۲۰:۲۰ یکی از نمایندگان 
شرکت هواپیمایی با اعام شماره پرواز ما درخواست 
کرد برای گرفتن شام حاضر شویم. همان پذیرایی 
که قرار بود در هواپیما از ما ش��ود در سالن انتظار 
انجام ش��د و ما همچنان منتظر بودیم. س��رانجام 
هواپیما رسید و مسافران با گایه و اعصاب خراب 
سوار شدند و در پی تاخیری ۴ ساعته، هواپیما پس 

از یک ساعت و نیم پرواز به فرودگاه مقصد رسید.
Ŷ !ماجرا سر دراز دارد

اما این تمام ماجرا نبود، پس از اینکه هواپیما در 
فرودگاه مقصد به زمین نشست تعدادی از مسافران 
از سرمهماندار خواستند نماینده شرکت هواپیمایی 
را به هواپیما فرا بخواند تا مسافران بتوانند بر اساس 
دستورالعمل حقوق مسافر خسارت ناشی از تاخیر 

بیش از ۴ ساعته پرواز را دریافت کنند. 
سرمهماندار در پاسخ به مسافران معترض گفت 
مس��افران می توانند از هواپیما پیاده شده و در سالن 
فرودگاه به دفتر نمایندگی برای دریافت حقوق شان 
مراجعه کنند اما برخی مسافران که تجربه  های زیادی 
در تاخیر پرواز بیش از ۴ ساعت داشتند اعام کردند 
به محض اینکه از هواپیما پیاده شویم دیگر نمی توانیم 
حقوق م��ان را پیگیری کنیم پ��س منتظر نماینده 
شرکت می مانیم. حدود ۲۰ مسافر در هواپیما ماندند 
تا اینکه نماینده شرکت رسید و کارت  های پروازشان 

را برای دریافت خسارت مهر کرد.

در این ماجرا پرسش  های زیادی در ذهنم شکل 
گرفت که مهر تاییدی بر کم توجهی ش��رکت  های 
هواپیمایی به حقوق مس��افران است؛ چرا پروازی 
بیش از ۴ س��اعت باید تاخیر داش��ته باش��د؟ چرا 
اطاعات پرواز بموقع اطاع رس��انی نمی کند؟ چرا 
برخی مس��افران معتقد بودند خ��روج از هواپیما 
مس��اوی با پایمال شدن حقوق ش��ان است؟ و چرا 
نماینده شرکت تنها خسارت مس��افرانی را که در 
هواپیم��ا حضور داش��تند مدنظر قرار داد و س��ایر 
مس��افرانی ک��ه از هواپیما پیاده ش��دند را در نظر 

نگرفت؟
Ŷ مشت نمونه خروار

ای��ن نمون��ه کوچک��ی از تاخیره��ای بیش از 
اس��تاندارد ای��ن روزهای ش��رکت  های هواپیمایی 
داخلی است که با رعایت نکردن حقوق مسافران و 
در نظر نگرفتن خسارات ناشی از تاخیر پروازها برای 

مسافران در جریان است.  
Ŷ ضعف مدیریت و برنامه ریزی

در همی��ن باره »علیرضا منظری« کارش��ناس 
هوانوردی معتقد است تاخیر پرواز دایل گوناگونی 
از جمله تغییرات آب وهوایی و مدیریت موضوعات 
فن��ی هواپیماه��ا دارد. وی با بیان اینکه بیش��تر 

هواپیماه��ای ش��رکت  های هواپیمایی عمر باایی 
دارند به »وطن امروز« می گوید: نکته مهمی که در 
تاخیر پروازها مغفول مانده مدیریت موضوعات فنی 
و برنامه  ریزی اس��ت. به گفته این کارشناس حوزه 
هواپیمای��ی مدیریت دقیق و زمان من��د در حوزه 
برنامه  ریزی پروازها انجام نمی ش��ود و شخصی که 
باید برنامه  های پ��رواز یک هواپیما را تنظیم کند، 
بدون در نظر گرفتن موضوعات فنی و س��ایر موارد 

تاثیرگذار در تاخیر پرواز، برنامه  ریزی می کند.
Ŷ آمار ها چه می گوید؟

از سوی دیگر          ، نگاهی به آمارهای اعامی از سوی 
س��ازمان هواپیمایی کشوری نشان می دهد بیشتر  
ش��رکت  های بزرگ هواپیمایی بیش از ۳۰ درصد 
پروازهای شان با تاخیر انجام می شود؛ پروازهایی که 
این روزها به دلیل نوس��ان قیمت و آزادسازی نرخ 
بلیت شبیه پروازهای خارجی شده  اند و برای تهیه 
بلیت باید هزینه قابل توجهی را پرداخت کرد. این 
نکته زمانی پررنگ تر می شود که نرخ بلیت برخی 
پروازها در تعطیات به حدود یک میلیون تومان نیز 
می رس��د، با این حال آنچه رعایت نمی شود حقوق 
مسافرانی است که با زحمت بلیت را تهیه کرده و 

خود را به فرودگاه رسانده اند.

Ŷ طمع برخی شرکت  های هواپیمایی
کارش��ناس هوانوردی در پاس��خ به این پرسش 
که چرا برنامه ریزی  های س��اعت و تع��داد پرواز یک 
هواپیما بدون در نظر گرفتن موارد عنوان شده انجام 
می ش��ود، تصریح کرد: متاسفانه این تفکر که بتوان 
از هواپیما اس��تفاده بیش��تری کرد در ذهن مدیران 
برخی ش��رکت  های هواپیمایی نقش بس��ته است و 
برنامه ریزان با فرض اینکه بتوانند با تعداد پرواز بیشتر 
سود بیشتری را به دست آورند برنامه  ریزی می کنند. 
این موضوع باعث می ش��ود در چنین ش��رایطی که 
هواپیماها عمر باایی دارند، دچار مشکل شوند و در 
نتیجه مسافران باید تاوان این سوءمدیریت را بپردازند.

Ŷ لزوم نظارت بر ایراین ها
براستی با توجه به شرایط این روزهای شرکت  های 
هواپیمایی و نظرات کارشناسان چه باید کرد تا این 
شرکت ها با مدیریت منظم به جای استفاده از حداکثر 
ظرفیت یک هواپیما، حداقل ظرفیت را در نظر بگیرند 

تا حقوق مسافران نیز رعایت شود؟
علیرض��ا منظ��ری در پاس��خ به این پرس��ش 
خاطرنش��ان ک��رد: اگر نظارتی دقی��ق بر عملکرد 
ایراین ها اعمال ش��ود تا مدیران بدانند در صورت 
تاخیر باید حقوق مس��افران را اعمال کنند به طور 
حتم این حجم از تاخیرها را ش��اهد نخواهیم بود. 
بنابراین ع��اوه بر موضوعات فن��ی و آب وهوایی، 
دایلی مانند س��وءمدیریت در برنامه  ریزی و نبود 
نظ��ارت دقیق ب��ر ش��رکت  های هواپیمایی باعث 
ش��ده   است امروز میزان تاخیر پروازها بیش از حد 

استاندارد باشد.
Ŷ گروه   بندی نشدن شرکت ها

وی همچنین دلیل سومی را برای تاخیر پروازها 
مطرح کرد و اظهار داش��ت:  متاس��فانه در کشور 
ما ش��رکت  های هواپیمایی دس��ته   بندی نشده   اند. 
امروز در کش��ورهایی که شاهد تاخیر و بی نظمی 
کمتری در پروازها هس��تیم، ش��رکت ها بر اساس 
تعداد هواپیماهایی که در اختیار دارند گروه   بندی 
می شوند. برای مثال شرکتی که ۲ یا ۳ هواپیما در 
اختیار دارد در ۲۴ ساعت اجازه استفاده بیش از ۴ 
تا ۵ ساعت از ظرفیت پروازی هواپیماهایش را ندارد. 
چنین شرایطی باعث می شود این شرکت نتواند یک 
مس��یر یک ساعته را طوری برنامه  ریزی کند که ۳ 
پرواز رفت و برگشتی برای آن در نظر بگیرد. بنابراین 
این شرکت با توجه به ظرفیت در نظر گرفته شده 
برنامه  ریزی می کن��د و در نتیجه تاخیر کمتری را 

متوجه مسافران می کند.
 این در حالی اس��ت که در کش��ور ما چنین 
گروه   بندی وجود ندارد و تمام ش��رکت ها مشابه 
همدیگر عمل می کنند و این شرایط باعث شده 
رقابتی نامتوازن شکل بگیرد و شاهد تاخیرهای 
بیش��تر و نادیده گرفته ش��دن حقوق مسافران 

باشیم.

سیاهه

کوتاه و گویا
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سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعام کرد
دستور عرضه کااهای احتکاری توسط تعزیرات

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
گرانی دارو با جیب بیماران همخوانی ندارد

گ�روه اجتماع�ی: س��خنگوی 
س��ازمان تعزیرات حکومتی با 
اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
و تش��کیل ش��عب ویژه رس��یدگی به احتکار و 
اختف��ای کاا و توزی��ع کااهای احتکارش��ده 

در سراس��ر کش��ور گف��ت: 
س��ازمان تعزی��رات موظف 
اس��ت دس��تورات قضای��ی 
ازم را به منظ��ور عرضه این 
کااها صادر کند. سیدیاسر 
رایگانی، سخنگوی سازمان 

تعزیرات حکومتی در ارتباط با آخرین تصمیمات 
برای عرضه کااهای احتکاری، با اشاره به بند ۴ 
مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
در تاریخ دهم مهرماه س��ال جاری درباره  نحوه 
عمل درخصوص احتکار و اختفای کاا و توزیع 

کااهای احتکارشده که به  تأیید رهبر انقاب نیز 
رسیده است، به تسنیم گفت: سازمان تعزیرات 
موظف اس��ت پ��س از دریافت گ��زارش احتکار 
از ضابط��ان قضایی و ش��خصیت های حقوقی، 
اس��تعام های ازم را دریاف��ت و پ��س از احراز 
عدم ثبت کاا در س��امانه یا 
عدم عرضه کاا، دس��تورات 
قضای��ی ازم را به منظ��ور 
عرضه این کااها صادر کند. 
وی از راه اندازی ش��عب ویژه 
رس��یدگی فوق العاده به این 
تخلف��ات در اس��تان ها خبر داد و اف��زود: در هر 
اس��تان یک شعبه ویژه و در تهران ۴ شعبه ویژه 
و یک ش��عبه ویژه تجدیدنظر فعالیت خود را در 
این زمینه آغاز کرده اند تا با جدیت این موضوع 

را پیگیری کنند.

گروه اجتماعی: عضو کمیسیون 
بهداش��ت و درم��ان مجلس با 
بی��ان اینکه گرانی داروهای آزاد با اقتصاد بیماران 
همخوانی ندارد، گفت: کسری دارو با تخصیص ارز 
دولتی معنایی ندارد. به گزارش مهر، بشیر خالقی 

درباره وضعیت کمبود دارو در 
کشور گفت: کسری دارو در 
کش��ور با توجه به اینکه نرخ 
ارز دولتی ب��رای تامین دارو 
اختصاص یافته است منطقی 
نیست، زیرا تمهیداتی از چند 

ماه گذشته در نظر گرفته شده است، بنابراین اگر 
کسری دارو در بازار وجود دارد باید علت آن واکاوی 
شود. وی تصریح کرد: تنها درد کسری دارو را بیمار 
و همراهان آن به نحو مطلوب درک می کنند، زیرا 
کمبود دارو می تواند مشکات بزرگی در راستای 

درمان کامل بیمار ایجاد کند. خالقی افزود: تامین و 
تهیه دارو باید در اولویت اساسی دولت قرار گیرد و 
این در حالی است که وزارت بهداشت و درمان باید 
تهمیداتی نیز اتخ��اذ کند که گرانی داروهای آزاد 
بر دوش بیماران نباشد و به نوعی ضمن تعامل با 
بیمه این معضات را برطرف 
کند. وی تصریح کرد: گرانی 
داروهای آزاد باید با تمهیدات 
اقتصادی متوقف ش��ود، زیرا 
این نوع گرانی داروهای آزاد، 
مسیر سوءاستفاده را در بازار 
دارویی کشور باز می کند. عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس با بیان اینکه گرانی داروهای آزاد با 
اقتصاد بیماران همخوانی ندارد، یادآور شد: کسری 
دارو با تخصیص ارز دولتی معنایی ندارد، بنابراین 

بیماران نباید با معضل کسری دارو روبه رو باشند.

سامتتعزیرات

»وطن امروز« دایل تأخیر بیش از استاندارد پروازی شرکت های هواپیمایی را واکاوی می کند

پروازهای پردردسر!
ضعف مدیریت و برنامه  ریزی و گروه   بندی نشدن شرکت های هواپیمایی دایل اصلی تأخیرهاست

آمارها نشان می دهد بیش از 30 درصد پروازها با تأخیر انجام می شود

میزان تأخیر شرکت های هواپیمایی بر اساس اعام سازمان هواپیمایی کشور )فروردین تا مهر 97(
تعداد پروازهای با تأخیرتعداد کل پروازهاشرکت

2۵66 )46 درصد(۵620آسمان
2۱97 )44 درصد(۵063ایران ایر
۱294 )4۱ درصد(3۱77آتاایر
۵۵۱ )40 درصد(۱400تابان

۱372 )37 درصد(37۵2زاگرس
96۱ )33 درصد(2962قشم ایر

* شرکت های کیش ایر، ایرتور و کاسپین نیز 32 درصد پروازهای شان با تأخیر انجام شده است

حقوق مسافران در صورت تأخیر پرواز در یک نگاه

الف- اقدام  های عمومی
حضور نماینده شرکت در بین مسافران جهت اطاع رسانی

اطاع رسانی شرکت هواپیمایی از طریق سیستم اطاعات پرواز
 ب- اقدام  های اختصاصی

 )تأخیر بیش از یک ساعت و تا 2 ساعت(
انجام پذیرایی از مسافران از نوع اول، ارائه پذیرایی منوط به وجود زمان کافی و 

به وجود نیامدن شرایط تأخیر بیشتر است

 پ- اقدام  های اختصاصی
 )تأخیر بیش از 2 ساعت و تا 4 ساعت(

انجام پذیرایی مناسب با توجه به امکانات فرودگاه
فراهم کردن امکان برقراری ارتباط تلفنی جهت اطاع رسانی

تغییر پرواز در صورت درخواست مسافر و امکان انجام آن
در صورت درخواست مسافر اعزام با سایر شرکت ها و در صورت وجود پرواز از 

همان مسیر یا انتقال به مقصد نهایی از طریق مسیرهای جایگزین

 ت- اقدام  های اختصاصی
 )تأخیر بیش از 4 ساعت(

شرکت موظف به ارائه یک فقره بلیت مشابه با تخفیف 30 درصد از لحاظ مسیر و 
کاس پروازی است

در مورد پروازهایی که به دلیل شرایط جوی یا امنیتی فرودگاه مبدأ، مقصد و 
در مسیر دچار تأخیر یا ابطال     می شود، شرکت  های هواپیمایی با رعایت مقررات 

پذیرایی از مسافران صرفا موظف به استرداد کامل وجه به مسافران     هستند

آژیر
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ماجرای کنایه های س��نگین دونال��د ترامپ به 
حکام س��عودی و اصطاح به کار برده شده توسط 
ترامپ برای سعودی ها یعنی همان عبارت معروف 
»گاو شیرده« حاا به یکی از عبارت های کلیدی در 
روایت دقیق حال و روز آل سعود تبدیل شده است.  
به گ��زارش »وطن امروز«، حس��ن روحانی، رئیس 
جمهوری ایران نیز با اشاره به ماجرای »گاو شیرده«، 
کنایه های س��نگینی علیه آل س��عود مط��رح کرد؛ 
کنایه هایی که در ظاهر واقعیت مناسبات جمهوری 
اس��امی ایران و آل سعود را نشان می دهد، هر چند 
در عمل هنوز نشانه ای از این کنایه ها در رویکردهای 
دیپلماتیک دولت روحانی نسبت به آل سعود مشاهده 
نمی شود. بر اس��اس این گزارش، حسن روحانی در 
سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسامی 
که با ش��عار »قدس؛ محور وحدت امت« در تهران 
برگزار ش��د، در س��خنانی با اش��اره به قرارداد ۴۵۰ 
میلیارد داری عربس��تان با آمریکا و ۱۱۰ میلیارد 
داری خرید س��اح از این کش��ور، گفت: آنها فکر 
می کنند با این قرارداد امنیت شان تضمین می شود؟ 
در حالی که آمریکایی ها در جواب این کار گفته اند 
ما ش��یر این گاو ش��یرده را می دوشیم و می بریم و 
حتی گفته  اند اگر ما نباشیم 2 هفته بیشتر امنیت 
ندارید. روحانی خاطرنش��ان کرد: بهتر است ااقل 
احترام ظاهری را از ارباب شان بخواهند یا اینکه ااقل 
توهین های مس��تمر را از ارباب نپذیرند. وی گفت: 
م��ا حاضریم با همه توان از منافع مردم عربس��تان 
در برابر تروریس��م و تجاوزگ��ران و ابرقدرت ها دفاع 
کنیم و همان طور که به کمک مردم عراق، سوریه، 
افغانستان و یمن رفتیم، حاضریم بدون چشمداشتی 
از آنها حمایت کنیم. روحانی گفت: ما حتی از شما 
قرارداد ۴۵۰ میلیارد داری نخواهیم خواس��ت و به 
ش��ما توهین هم نخواهیم کرد، چرا که ش��ماها را 
برادر خود می دانیم و ملت های منطقه و مردم مکه 
و مدینه را برادران خود می دانیم. همچنین نباید از 
سخن ناروایی درباره ایران که در گوش شما کرده اند 
بترسید، چرا که ایران و اسام  هراسی ندارد و شماها 
بای��د تنها از جانیان و خائنان و آنهایی که به ش��ما 
توهین می کنند بترسید. وی با بیان اینکه برای ایران 
رنج آور است که در منطقه جنایت های مختلفی رخ 
می دهد، گفت: متأسفانه به نام دین افراد زیادی در 
منطقه توسط آنهایی که داعیه تشکیل دولت عراق و 
شام را دارند کشته شده اند. وی تصریح کرد:  ای کاش 
حادثه استانبول رخ نمی داد، چرا که این واقعه باعث 
شرم برای مسلمانان شده است و  ای کاش مردم فقیر 
یمن هر روز از سوی آنها بمباران نمی شدند. رئیس 
جمهور گفت: امروز برای مسلمانان راهی جز وحدت 
و یگانگی وجود ندارد و اگر ما متحد شویم می توانیم 
در برابر صهیونیست ها و آمریکایی ها بدون تردید به 
پیروزی برس��یم. البته این قبیل گوشه و کنایه های 
سیاسی به سعودی پیش از این نیز یک بار دیگر از 
سوی روحانی مطرح شده بود. روحانی 7 بهمن 9۴ 
در نشست خبری در ایتالیا با انتقاد از سیاست های 
عربستان گفته بود: ما می دانیم عربستان در منطقه 
برنامه هایی داش��ته و ناموفق بوده، عصبانی است و 
می خواهد پوششی برای شکست های خود درست 
کن��د؛ ما متوجه هس��تیم. وی در بخش دیگری از 
سخنانش گفت: ما در فارسی می گوییم طرف باید 
مقداری آب خنک بخورد، آرامش پیدا کند، به جای 

اینکه داد و فریاد کند. 
Ŷ !گفتاردرمانی بدون اقدام عملی؟ 

اظهارات تند و تیز حسن روحانی علیه عربستان 
که در 3-2 سال گذشته نسبت به قبل متفاوت شده 
اس��ت، در شرایطی رخ می دهد که به اعتقاد ناظران 
و کارشناسان مس��ائل منطقه، رویکرد دولت وی در 

مواجهه با عربس��تان از گفتار فراتر نرفته و در عمل 
منفعانه بوده است. البته نگاهی به عملکرد دولت و 
در راس آن دستگاه دیپلماسی در قبال همه اقدامات 
ضد ایرانی آل سعود نیز بخوبی این اظهارات را تایید 
می کند. یکی از بارزترین رفتارهای منفعانه دستگاه 
دیپلماس��ی ایران در قبال عربس��تان را می توان در 
ماجرای حمله گروهک تروریس��تی »عبداه عزام« 
وابس��ته به سعودی به س��فارت ایران در لبنان دید. 
بعد از این حمله تروریستی و دستگیری سرکرده آن 
به نام ماجدالماجد، طبیعی بود که دستگاه امنیتی 
سعودی تاش کند وی را از صحنه حذف کند. همان 
زمان نس��بت به این موضوع هشدارهای زیادی داده 
ش��د. در نهایت ماجد الماجد در یک اتفاق مشکوک 
مجروح و س��پس در بیمارس��تان کش��ته ش��د. در 
شرایطی که دستگاه دیپلماسی در عمل اقدام موثری 
برای زنده نگه داش��تن جعبه سیاه حمله به سفارت 
ایران در لبنان انجام نداد، حتی برای نگهداری جنازه 
وی در لبنان برای تحقیقات نیز اقدامی نشد و جنازه 
این مهره مشکوک به عربستان تحویل داده شد. در 
نهایت و در ش��رایطی که افکار عمومی منتظر بود تا 
وزیر امور خارجه حداقل در ادبیات دیپلماتیک نسبت 
به س��عودی موضع مقتدرانه بگی��رد، وی در جریان 
س��فر خود در دی ماه 92 به بیروت و در ش��رایطی 
که گفته ش��ده بود این سفر در پی دستگیری رهبر 
گردان ه��ای عبداه عزام بوده اس��ت، در نشس��تی 
خب��ری در اظهارنظر قابل تاملی گفت: »ما به دنبال 
آن هستیم که بهترین روابط را با عربستان سعودی 
داشته باشیم، زیرا این مساله به طور مثبتی به صلح 
در منطقه کمک می کند«! این اظهارنظر همان موقع 
با انتقادات گسترده ای مواجه شد و نمایندگان مجلس 
آن را خاف عزت عنوان کردند. رفتار منفعانه وزارت 
امور خارجه در ماجرای جنایت منا و سقوط جرثقیل 
در مسجدالحرام و شهادت بیش از ۵۰۰ زائر ایرانی نیز 
از دیگر موضوعاتی است که بارها و بارها مورد انتقاد 
بویژه خانواده شهدا قرار گرفته است. بیش از 3 سال 
از این جنایت می گذرد و در عمل نه تنها اقدام موثری 
برای خونخواهی شهدای منا و حادثه سقوط مشکوک 
جرثقیل در مس��جدالحرام نشده است، بلکه باز هم 
ش��اهد ادبیاتی از جنس اظهارات ظریف در فرودگاه 
بیروت بودیم. ظریف مرداد ماه گذشته و در شرایطی 
که هنوز تکلیف سلسله جنایات سعودی علیه ایران 
مشخص نش��ده بود )و نشده اس��ت( از تاش برای 
بهبود روابط با ایران سخن گفت. دکتر فرشته روح افزا، 
همسر دانشمند شهید احمد حاتمی که در ماجرای 
س��قوط جرثقیل به شهادت رس��ید، در گفت وگو با 
»وطن امروز« نس��بت به ادبیات منفعانه ظریف در 
قبال سعودی انتقاد کرده بود. او در واکنش به گفته 
ظریف مبنی بر تاش برای بهبود روابط با عربستان 
گفته ب��ود: »آقای ظریف روی خون ش��هدای منا و 
مسجدالحرام پا نگذارید«. دکتر مرتضی رکن آبادی، 
برادر شهید غضنفر رکن آبادی نیز مهرماه سال جاری 
در گفت وگو با »وطن امروز« از رفتار منفعانه دولت 
در قبال عربستان سعودی انتقاد کرده بود. عاوه بر 
این موضوعات، جنایت جده و تعرض 2 افسر سعودی 
به 2 نوجوان ایرانی نیز از دیگر مواردی است که رفتار 
دولت در قبال آن دل هر انس��انی را به درد می آورد. 
بارها تاکید شده بود ایران خواهان اشد مجازات برای 
این دو افسر مجرم سعودی است اما در نهایت آنچه 
در رس��انه ها درباره آن مطرح شد، تقلیل این حکم 
به چند س��ال حبس بوده است که درباره سرنوشت 
اجرای ای��ن احکام نیز روایت های ثابتی وجود ندارد 
اما این موارد تنها بخش��ی از جنایات آل سعود طی 
س��ال های اخیر علیه جمهوری اس��امی است که 
متاسفانه با واکنش درخوری از سوی دولت روحانی 

مواجه نشده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند 
یکی از دایل تداوم این رفتارهای خصمانه سعودی، 
همی��ن رویک��رد انفعالی دولت روحان��ی و عملکرد 
دستگاه دیپلماسی آن اس��ت. البته انفعال دستگاه 
سیاس��ت خارجی دولت روحانی در قبال عربستان 
تنها به موضوعات مربوط به ایران ختم نمی شود. قتل 
جمال قاشقجی، روزنامه نگار سعودی در کنسولگری 
عربستان در ترکیه نیز از جمله موضوعاتی است که 
دستگاه دیپلماسی تصمیم گرفته نسبت به آن ورود 

قابل توجهی نداشته باشد.  
»وطن امروز« در ادامه این گزارش، برخی اقدامات 
خصمانه سعودی ها علیه ایران طی سال های اخیر و 
عدم واکنش مقتدرانه دولت و دستگاه دیپلماسی در 

قبال این اقدامات خصمانه را بازخوانی می کند.
Ŷ  حمله تروریس�تی مهره س�عودی به سفارت 

ایران در لبنان

28 آب��ان م��اه ۱392 بود ک��ه در جریان حمله 
تروریستی گردان عبداه عزام، از گروه جهادی سلفی 
وابسته عربستان به سفارت ایران در بیروت 26 تن از 
جمله حجت ااسام ابراهیم انصاری، رایزن فرهنگی 
ایران به شهادت رس��یدند. ۱۴۰ نفر نیز در پی این 
حمله تروریستی مجروح شدند. این گروه در پیامی 
ویدئوی��ی بمب گذاری ها را »اقدام��ی تافی جویانه 
در مقابل دخالت ای��ران و حزب اه لبنان در جنگ 
داخلی سوریه« دانسته بود. طراح حمله تروریستی 
به س��فارت ایران در لبنان فردی سعودی تبار به نام 
»ماجد الماجد« بود که از سرکردگان گروه موسوم 
به عبداه عزام به شمار می آمد. این گروه از ابزارهای 
سیاس��ی آل س��عود در لبنان محس��وب می شود. 
ماجد یک افسر سعودی وابسته به دستگاه امنیتی 
عربس��تان بود. با افش��اگری های رسانه های لبنانی 
مشخص شد او یکی از عوامل تروریستی زیر دست 
بندر بن سلطان، رئیس وقت دستگاه امنیتی سعودی 
بود. منابع امنیتی در لبنان همان زمان تأکید کردند 
ماجد الماجد که توس��ط س��ازمان اطاعات ارتش 
لبنان دستگیر ش��ده، فقط یک تروریست نیست، 
بلکه یک مهره امنیتی است که با سازمان اطاعات 
عربستان سعودی هماهنگی گسترده داشته است. در 
نهایت روز دوشنبه دوم دی ماه 92 مقام های لبنانی 
از دس��تگیری ماجد الماجد، فرمانده س��عودی تبار 
گردان عبداه عزام خبر دادند. ماجد الماجد بعد از 
شناسایی توسط ارتش لبنان در یک حادثه مشکوک 
مجروح و در نهایت کشته شد. همان زمان »ابراهیم 
اامین« نویس��نده معروف و سرش��ناس لبنانی در 
روزنامه »ااخبار« نوشت: جان ماجد الماجد و گنج 
اسرار او بس��یار باارزش است. هرگونه اقدام از سوی 
طرف های خارجی برای قتل این تروریست، تأثیری 
منفی بر ارتش لبن��ان و فرماندهی آن و همچنین 
اوضاع امنیتی لبنان خواهد گذاشت. رها کردن ماجد 
و م��رگ او یا خودداری از هرگون��ه اقدام برای زنده 
نگه داشتن او، جنایتی بزرگ است که با جنایت های 
تروریستی او و دوستانش برابری می کند. وی افزود: 
همه وس��ایل مورد نیاز برای زنده نگه داش��تن او را 
فراه��م کنید و نگذارید او را بکش��ند ی��ا از بیماری 
بمیرد! مسعود اسداللهی، کارشناس روابط منطقه نیز 
در گفت وگویی که همان موقع با »وطن امروز« انجام 
داد، نسبت به سر به نیست شدن ماجد ابراز نگرانی 
ک��رد اما همزمان با این نگرانی ها اعام ش��د ماجد 
الماجد به دلیل عارضه کلیوی در بیمارس��تانی در 

بیروت مرد. در سایه تعلل و عدم پیگیری قدرتمندانه 
وزارت ام��ور خارج��ه، ماجد که می توانس��ت منبع 
وی��ژه ای برای طرح دعوی ایران علیه عربس��تان در 
مجامع بین المللی باشد، به طرز مشکوکی در لبنان 
کشته شد و حتی جنازه او نیز به عربستان سعودی 

تحویل داده شد. 
Ŷ !بی شرمانه در جده 

8 فروردین م��اه 9۴ یک��ی از کاروان های حجاج 
ایران��ی ک��ه در حال بازگش��ت به ای��ران بودند، در 
ف��رودگاه جده با حادثه هولناکی مواجه ش��دند؛ 2 
پلیس سعودی به بهانه بازرسی بدنی، 2 نوجوان را از 
میان کاروان ایران جدا کرده و به اتاق بازرسی بردند 
اما به بهانه بازرسی، به این 2 نوجوان تعرض کردند. 
ماجرای این تعرض از زبان خانواده های این قربانیان، 
بس��یار تکان دهنده اس��ت. خانواده  یکی از قربانیان 
در ای��ن باره گفت: »کاروان ما قرار بود س��اعت یک 
بامداد هش��تم فروردین ماه از فرودگاه جده به سوی 
تهران پرواز کند، هنگام بازرس��ی، ماموران سعودی 
2 نوجوان ایرانی را به بهانه بازرسی بیشتر از کاروان 
جدا و به اتاقی منتقل کردند. ش��رطه عربس��تانی 
در اتاق اس��لحه خود را پشت س��ر قربانی اول قرار 
می دهد و به فارس��ی به او می گوید فقط خفه ش��و 
و حرف نزن و عمل شیطانی خود را انجام می دهد. 
سپس قربانی اول را به بیرون می فرستند اما وی به 
دلیل وحشت زدگی و حیرت شدید هیچ چیزی به 
خانواده و مس��ؤوان کاروان نمی گوید. در این حین 
ش��رطه های عربس��تانی به قربان��ی دوم نیز تجاوز 
می کنند و س��پس او را به خارج از اتاق می فرستند 
اما قربان��ی دوم ماجرا را برای خانواده و مس��ؤوان 
کاروان می گوید. با اعتراض و س��ر و صدای خانواده 
و اعض��ای کاروان، ماجرا دهان به دهان می چرخد و 
زوار ایرانی در اعتراض به این جنایت از س��وار شدن 
به هواپیما خودداری می کنند. با تماس مدیر کاروان، 
مسؤوان کنسولگری جمهوری اسامی و نماینده 
بعثه مقام معظم رهبری در محل حاضر می ش��وند. 
پزشکی قانونی در محل به بررسی وضعیت 2 قربانی 

می پردازد و جنایت را تایید می کند«.  
Ŷ جنایت منا و شهادت 500 زائر ایرانی

دوم مه��ر ۱39۴ در روز عی��د قرب��ان و در پ��ی 
بی تدبیری دولت سعودی، نزدیک به 7۰۰۰ حاجی، 
جان خود را در جریان برگزاری مناسک حج از دست 
دادند. در این میان ۵۰۰ شهید ایرانی وجود داشت که 
شهید غضنفر رکن آبادی یکی از آنها بود. سعودی ها 
در حج آن س��ال یکی از تلخ تری��ن خاطرات را برای 
مس��لمانان رقم زدند. البته این چندمین حادثه در 
حج آن سال بود. واقعه سقوط جرثقیل و جان باختن 
بیش از ۱۰۰ زائر، آتش سوزی در چادر زائران برخی 
کش��ورها، محبوس شدن حجاج در قطار و... همگی 
حاکی از بی تدبیری و بی کفایتی مسؤوان عربستان 
در اداره امور حج است. دانشمند شهید احمد حاتمی 
نیز در جریان حادثه س��قوط جرثقیل به ش��هادت 

رسید. این حادثه داراي ابهامات و پرسش هاي زیادي 
است که همچنان بی پاسخ مانده. »سلمان« پادشاه 
عربستان نیز به دس��ت های پشت پرده اشاره کرد و 
گفت آنها می خواهند با این مساله بازی کنند. شیخ 
عبدالعزیز بن عبداه آل شیخ، مفتی سعودی و رئیس 
هی��ات علمای این کش��ور همان زم��ان در دیدار با 
محمد بن نایف بن عبدالعزیز، ولیعهد وقت عربستان، 
حادثه جان باختن صدها زائر بیت اه الحرام در رمی 
جمرات در منا را »قضا و قدر« خواند. مفتی عربستان 
همچنی��ن در این دیدار گفت: »ش��ما در حادثه ای 
که رخ داده مس��ؤول نیستید، چرا که تمام آنچه در 
اختیار و توان داشتید ارائه کردید اما درباره این حادثه 
کاری از عهده انسان برنمی آید، چرا که قضا و قدری 
بوده که انس��ان در آن نقش نداش��ته و به هر حال 
رخ می داد«! تعمدی ب��ودن جنایت منا نیز از دیگر 
موضوعاتی است که ش��واهد زیادی برای آن وجود 
دارد. همان زمان رئیس مرکز پزش��کی حج و زیارت 
هال احمر جمهوری اسامی درباره نقش سعودی ها 
در بروز فاجعه منا گفت: اگر نگوییم نقشه ای در کار 
بوده، می توان گفت در کنترل و هدایت جمعیت انبوه 
حجاج مدیریت صحیحی وجود نداش��ت. سیدعلی 
مرعشی یکشنبه 26 مهر 9۴ در گفت و گو با برنامه 
»من طهران« ش��بکه خبری العالم در پاسخ به این 
سوال که این نخستین بار است که سعودی ها حجاج 
ایرانی را وارد خیابان 2۰۴ کردند و به آنها اجازه ورود 
به دیگر خیابان ها را ندادند، آیا این رفتار سعودی ها 
نش��ان نمی دهد آنها از قبل نقشه ای را برای کشتار 
حجاج ایرانی طراحی کرده بودند، یادآور شد: ما اگر 
نخواهیم بگوییم نقشه ای در کار بوده است، حداقل 
می توانیم بگوییم سوءمدیریت سعودی ها فاجعه منا 
را آفرید. وی افزود: اولین روز رمی جمرات شلوغ ترین 
روز این مراس��م عبادی است و سعودی ها در همان 
روز به حجاج ایرانی فقط اجازه ورود به خیابان 2۰۴ 
را دادند و مساله دیگر اینکه در انتهای خیابان 2۰۴ 
خیابان 233 وجود دارد که حجاج آفریقایی از خیابان 
233 تردد می کردند و جمعیتی که در خیابان های 
2۰۴ و 233 تردد می کردند، بسیار زیاد بود و خیابان 
کم عرض 233 کشش تردد آن همه تراکم جمعیتی 
را نداشت. مساله دیگر اینکه متوسط عمر اکثر حجاج 
ایران��ی باا بود و گرما نیز طاقت فرس��ا بود و توانایی 

جسمی آنها کاهش یافته بود. 
Ŷ جنگ نفتی عربستان و هشدارهای ایران

از زمستان س��ال ۱393 عربستان سعودی یک 
جن��گ نفتی تمام عیار را علیه ای��ران به راه انداخته 
است. عربستان که با تولید روزانه بیش از 9 میلیون 
بش��که نفت، دومین تولید کننده نفت دنیاست؛ از 
ماه های نخس��ت مذاکرات هس��ته ای ایران و ۵+۱ 
ت��ا اکنون که با خروج آمری��کا از برجام و بدعهدی 
اروپا در ماجرایSPV ، برجام در حال فروپاش��یدن 
نهایی اس��ت؛ یک جنگ نفتی تمام عی��ار را هم در 
حوزه افزایش تولید نفت برای جلوگیری از افزایش 
قیمت و هم در ماجرای نفش آفرینی در تحریم نفتی 
ایران و افزایش ظرفیت تولید برای جایگزینی نفت 
ایران، به راه انداخته است. پس از توافق ایران و ۵+۱ 
سعودی ها سیاست افزایش تولید نفت را در دستور 
کار ق��رار دادند تا ای��ران از محل فروش نفت نتواند 
درآمدهای قابل توجهی کسب کند. آل سعود اکنون 
هم که سیاس��ت دولت آمریکا تحری��م نفتی ایران 
اس��ت، برنامه افزایش تولید خود را برای جایگزین 
ش��دن نفت ایران دنب��ال می کند. یعن��ی در واقع 
آل سعود با اس��تفاده از اهرم نفت به دنبال آن بوده 
و هس��ت که مانع بهره بری دولت روحانی از فروش 
نف��ت، چه در زمان توافق و چه اکنون پس از توافق 
هسته ای شود. در مقابل این سیاست نفتی عربستان، 

دولت حسن روحانی انتقادات تندی را مطرح کرد. 
حس��ن روحانی و بیژن زنگنه، وزیر نفت او حتی در 
توصیف این رفتار سعودی ها از عبارت »جنگ نفتی« 
استفاده کردند. حسن روحانی پنجشنبه ۱۱ آذر 9۵ 
در مراس��م افتتاح بزرگ ترین تصفیه خانه فاضاب 
 کشور در مشهد، در سخنانی گفت: برخی کشورها 
در موضوع نف��ت توطئه ای علیه ایران ترتیب دادند 
که بعد خودشان گرفتار آن شدند به گونه ای که در 
2 سال گذش��ته که قیمت نفت  پایین ترین قیمت 
نسبت به س��ال های گذشته خود بود و به یک سوم 
رسید، باعث شد همه  تولیدکننده های نفت از جمله 
عربستان با تولید ۱۰/۵ میلیون بشکه در روز نزدیک 
به ۱۰۰ میلیارد دار از ذخایر  نفتی خود را برداشت 
کنند اما ما توانستیم در 2 سال گذشته هر سال 2۰ 
درص��د از درآمد نفتی کش��ور را در  صندوق ذخیره 
ارزی، واریز کنیم.  با این حال در حوزه عمل، رفتار و 
تصمیمی از سوی دولت روحانی برای تافی کردن 

این رفتار خصمانه سعودی ها مشاهده نشد.
Ŷ ماجرای ترکی و خبر مرگ رجوی

عربس��تان سعودی در راس��تای تشدید و علنی 
کردن دش��منی خود ب��ا ایران، طی 2 س��ال اخیر 
حمایت ه��ای پنهان��ش از گروه��ک تروریس��تی 
منافقین را آشکار کرده اس��ت. اگرچه پیش از این 
اخباری درباره حمایت های مالی و معنوی آل سعود 
از گروهک تروریس��تی رجوی منتش��ر شده بود اما 
سعودی ها در این دوره تصمیم گرفتند دشمنی خود 
با ایران و حمایت ش��ان از تروریس��ت های رجوی را 
علنی کنند. اوج این موضوع از ماجرای حضور ترکی 
فیصل در همایش منافقین در پاریس آغاز شد. تیرماه 
۱39۵ ترکی فیصل در همایش منافقین در پاریس 
حضور یافت و حتی آن جمله معروف او درباره مرگ 
سرکرده گروهک رجوی باعث شد تا مدت ها کنایه ها 
و مطال��ب طنزی درباره انگیزه او از طرح خبر مرگ 
مسعود رجوی در شبکه های اجتماعی مطرح شود. 
با این حال حضور این ش��اهزاده بانفوذ سعودی در 
همایش منافقین به معنای آن بود که آل س��عود از 
هر اقدامی برای نش��ان دادن دشمنی خود با ایران 
استفاده می کند. این حمایت های سعودی از منافقین 
البت��ه اکنون در پازل دونال��د ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا انجام می شود. بر اساس سیاست های دولت 
آمریکا، گروهک تروریستی منافقین نقشی محوری 
در ایجاد ناامنی و ناآرامی در ایران در سال های اخیر 
ایفا کرده  و عربستان سعودی تامین کننده مالی این 
تروریست ها بوده است. وب سایت خبری- تحلیلی 
»البوابه« در اردن، اخیرا در گزارش��ی به نقل از یک 
عضو گروهک رجوی گوشه ای از حمایت های مالی 
آل س��عود از منافقین را فاش کرد. مسعود خدابنده، 
عضو ارش��د گروهک منافقین که ش��خصاً مسؤول 
نظارت بر این مبادات بوده، گفته مقام های سعودی 
در داخل دستگاه امنیتی ترکی بن فیصل آل سعود، 
رئیس وقت دس��تگاه اطاعات سعودی و 3 تن طا 
و دس��ت کم ۴ چمدان ساعت های رولکس تحویل 
اعض��ای »مجاهدی��ن« داده اند. ام��ا در مقابل این 
حمایت های علنی سعودی ها از منافقین، رفتار قابل 
ماحظه ای از دولت ایران برای تافی این دش��منی 

آشکار مشاهده نشده است؛ چرا؟

رئیس جمهور در کنفرانس وحدت اسامی: عربستان فکر می کند با قرارداد ۴50 میلیارد داری با آمریکا و 110 میلیارد داری خرید ساح از این کشور، امنیتش تضمین می شود؟
 در حالی که آمریکا در جواب این کار گفته است ما شیر این گاو شیرده را می دوشیم

کنایههایروحانیبهبنسلمان
گزارش ویژه »وطن امروز« از تداوم واکنش های گفتاری دولت در قبال اقدامات ضد ایرانی آل سعود به جای عمل متقابل

بخشی از صحبت های همسر شهید حاتمی در گفت وگو با »وطن امروز« 
آقایظریف!رویخونشهداپانگذارید

در ماجرای شهدای مکه 7000 مسلمان به شهادت رسیدند؛ 
دولت باید پاسخگو باشد که در بعد بین المللی برای این قضیه 
و خون 7000 ش�هید مسلمان چه اقداماتی انجام داده است. 
به هر نقطه ای که نگاه کنید رد پای جنایات عربستان وجود 
دارد؛ از یمن و جنایت های داعش در سوریه گرفته تا اقدامات 
تروریستی در داخل کش�ور خودمان و حمایت آل سعود از 
گروه های تروریس�تی داخلی همچون جیش العدل. از همه 

اینها مهم تر حمایت عربس�تان از منافقین است؛ منافقینی که دست شان به خون 17 هزار شهید ایرانی 
آلوده است... مستضعفان عالم چشم به ایران دوخته اند. ایران مقتدر، دلگرمی و الگو برای همه مظلومان 
جهان اس�ت و امروز جمهوری اسامی تعیین کننده معادات کان جهانی است. من به عنوان یک نفر از 
آحاد جامعه یک سیاست دوگانه بین مواضع کان نظام و اقدامات وزارت امور خارجه می بینم.  در همین 
مورد مکه مگر رهبر انقاب تاکید نکردند کمیته حقیقت یاب تشکیل شود و نباید در این مسیر خسته 
شوید؟ ایشان تاکید داشتند حتی اگر تا 10 سال هم طول بکشد باید مساله شهدای منا و مسجدالحرام 
مش�خص ش�ود. وزارت امور خارجه باید مدافع حقوق مردم ایران در سطح بین الملل باشد. خب! آیا این 
مواضع دفاع از حقوق ما در عرصه بین الملل اس�ت؟ اگر این دفاع است، وقتی قرار است دفاع نکنید چه 
اتفاقی می افتد؟! من قبا هم در گفت وگو با »وطن امروز« گفتم اگر اقدامی نمی کنید ااقل جگر ما را هم 
نسوزانید. بی انصاف ها نگویید ما مساله نداریم، بگویید ما پا می گذاریم روی مساله و رد می شویم، اینطور 
خیلی بهتر است. بگویید پای مان را روی خون شهدا می گذاریم و رد می شویم و برای مان هم مهم نیست 
اما نگویید مس�اله نداریم... من به آقای ظریف می گویم مراقب باش�ید پای تان را روی خون شهدای منا و 
مسجدالحرام نگذارید. مطالبه خون شهدای منا و مسجدالحرام تنها با دیپلماسی مقتدر ممکن خواهد بود 

اما متاسفانه دیپلماسی امروز ما حتی منفعل هم نیست.

بخشی از صحبت های برادر شهید غضنفر رکن آبادی در گفت وگو با »وطن امروز«
ازرکنآبادیتاخاشقجی!

مرگ فاجعه آمیز خاشقجی توسط عوامل سعودی که با مشارکت 
مس�تقیم محمد بن س�لمان طراحی و اجرا ش�د اکنون به طور 
واضح نش�ان می دهد سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و فاجعه 
منا که به فرموده رهبر انقاب حادثه ای اس�ت که احتمال عمد 
در آن ق�وی اس�ت و طی آن بیش از 7 ه�زار حاجی احرام پوش 
به ش�هادت رس�یدند که در بین آنها شخصیت   هایی مثل دکتر 
رکن آبادی و دکتر حاتمی، دانشمند فضایی کشورمان هم حضور 

داشتند، در راستای سیاست کور انتقام  گیری بابت شکست  های میدانی سعودی ها در سوریه، عراق و یمن در 
عرصه   بی خطری چون مناسک حج بوده است. آنچه امروز درباره خاشقجی رخ داد تاکید و تایید مجددی بود بر 
جنایت  های این رژیم که زمان و مکان نمی شناسد؛ جنایاتی که می تواند در خانه امن الهی و مراسم حج باشد یا 
در سفارت و از ربودن زائران تا مثله کردن خبرنگار منتقدی که تنها ساح و ابزارش قلم است... تشکیل کمیته 
حقیقت یاب یکی از مواردی بود که از سوی رهبر معظم انقاب درباره جنایت منا درخواست شد و متاسفانه تا 
امروز با صرف هزینه  های کان از سوی سعودی ها در برابر آن مانع تراشی شده است. امروز بستن دهان ها و بستن 
چشم ها و گوش ها یکی از تخصص  های جنایتکاران سعودی است، همچنان که هم اینک نیز درباره خاشقجی ما 
شاهد موضع گیری  های منفی دولتمردان آمریکایی علیه این روزنامه نگار منتقد سعودی هستیم. رهبر معظم 
انقاب امسال هم پیش از برگزاری حج بر تشکیل کمیته حقیقت یاب فاجعه منا تاکید کردند ولی به نظر می رسد 
چنین ظرفیت و الگوی رفتاری در دستگاه اندیشه ای و دیسیپلین رفتاری دولت محترم وجود ندارد!... به نظرم 
ایران نباید در مناسک حج شرکت می کرد تا به دنیا ثابت می کرد عربستان حق و حقوق زائران ما را پایمال کرده 
است. با رفتن به حج بزرگ ترین خدمات را به سعودی ها دادیم. این عمل ما نشان می دهد پذیرفتیم که مقصر 
آنچه سعودی ها در منا به ایرانی ها نسبت می دهند هستیم. اکنون که دست دوستی از سمت ما مدت هاست دراز 

شده و از سوی سعودی ها بدون پاسخ مانده، عمق فجایع را بیشتر می کند. 
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رژي�م  کماندوي�ي  عملي�ات  از  بع�د 
بيس�تم  ش�امگاه  در  صهيونيس�تي 
آبان م�اه ک�ه منجر به کش�ته ش�دن 
»نورالدين برکه« فرمانده ارشد گردان 
عزالدين قس�ام ش�د، جنگ کوتاه 2 
روزه اي بين اين رژيم و جنبش حماس ش�کل گرفت 
ک�ه با تب�ادل آتش ش�ديد 2 طرف، روز سه ش�نبه با 
آتش بس�ي نانوش�ته خاتمه يافت. اگرچه نوار غزه در 
محاصره همه جانبه و تحريم های گس�ترده اس�ت اما 
ايم�ان، اراده و خاقي�ت مجاهدين ب�ر محدوديت ها 
فائق آمده و بويژه توانمندی های نظامی و امنيتی آنها 
طی سال های اخير افزايش قابل ماحظه ای پيدا کرده 

است.
در اين راستا بايد توجه داشت که ساختار سياسی، 
اقتص�ادی و اجتماعی اس�رائيل در مقاب�ل تهديدات 
مس�تمر و متنوع مقاومت بسيار آس�يب پذير است. 
حمات موشکی گروه های مقاومت طی 24 ساعت، از 
روز دوش�نبه 21 آبان )12نوامبر( تا روز سه ش�نبه 22 
آبان )13 نوامبر(، بعد از مدت ها سبب به صدا درآمدن 
مس�تمر آژير خطر در مناطق جنوبی اس�رائيل شد و 
همين موضوع باعث ش�د شهرک نش�ين های مناطق 
جنوبی اس�رائيل )مجاور با نوار غ�زه( تا حدود زيادی 
امنيت اقتصادی، اجتماعی و سياسی خود را از دست 

رفته ببينند.
کم�ي بعد از آتش ب�س، »آويگ�دور ليبرمن« وزير 
دفاع اين رژيم به منظور اعام مخالفت خود با پيمان 
آتش بس مذکور از س�مت خود کناره گيري کرد. اين 
کناره گيري باعث شد در سال پاياني کابينه نتانياهو، 
احتمال ناتمام ماندن اين کابينه بشدت افزايش يابد. 
اين استعفا لرزش بزرگي  بر اندام دولت صهيونيستي 
انداخت که ش�ايد بت�وان آن را ناش�ي از انفجار 400 
راکت رهگيري نشده فلسطينی ها دانست. ليبرمن که 
خود رئيس حزب »اسرائيل خانه ما« و شريک نتانياهو 
در تشکيل دولت ائتافي بود، با ارسال استعفای خود 
در روز پنجشنبه 24 آبان به دفتر نتانياهو آغازگر اين 
لرزش ب�ود. وی روز چهارش�نبه در کنفرانس خبري 
دليل اس�تعفاي خود را نپذيرفتن آتش بس با حماس 
دانست و تأکيد کرد اين آتش بس چيزي جز »تسليم 
شدن در برابر ترور« نيست. در پي اين استعفا »سوفا 
اندور« وزي�ر مهاجرت رژيم صهيونيس�تي از حزب 
»اس�رائيل خانه ما« هم به تبعيت از ليبرمن از سمت 

خود استعفا کرد. 
نتانياهو هر چند اميد داش�ت بتواند با خارج شدن 
ح�زب ليبرمن از دولت، کابينه خ�ود را حفظ کند اما 
2 ت�ن از وزي�ران و هم ائتافي هاي�ش يعني »موش�ه 
کحلون« وزي�ر دارايي و رئيس حزب »کولنو« و »ربي 
آريه درع�ي« وزير کش�ور و رئيس حزب »ش�اس«، 
همصدا شده و از بنيامين نتانياهو خواستند با برگزاري 

انتخابات زودهنگام دولت جديد را تشکيل دهد. 
اين در حالی اس�ت که »نفتال�ي بنت« رهبر حزب 
راستگراي »خانه يهودي« و رقيب سرسخت ليبرمن 
در تصاحب تصدي وزارت دفاع، از نتانياهو خواس�ت 
اين پس�ت را به او واگذار کند تا اسرائيل را در مسير 
پيروزي قرار دهد. آخرين اخبار واصله از ديدار بنت و 
نتانياه�و در روز جمعه 25 آبان ماه حکايت از آن دارد 
ک�ه نتانياهو و بنت ب�ا يکديگر به توافق نرس�يده اند 
ام�ا کمی بعد اخباری درب�اره صرف نظر کردن بنت از 

تصاحب وزارت دفاع منتشر شد. 
به گفت�ه روزنامه عبري زب�ان واا، نتانياهو درباره 
تصدي اين پس�ت اعام کرده است با توجه به اوضاع 
کنوني اين رژيم بهتر اس�ت خود تصدي اين سمت را 
ب�ر عهده بگيرد ولی با رد درخواس�ت بن�ت در واقع 

کابينه نتانياهو بايد خ�ود را آماده برگزاري انتخابات 
زودهن�گام کن�د، زيرا بن�ت تهديد کرده ب�ود اگر با 
درخواس�ت وی موافقت نش�ود از کابينه فعلي خارج 
می شود تا دولت کنوني از رسميت افتاده و مجبور به 

انحال دولت شوند.
در حال حاض�ر با خروج ليبرمن و اندرو از دولت، 
کابينه نتانياهو با 61 کرسي هنوز با يک کرسي بيشتر، 
بيش از نيمي از کرس�ي هاي کنست را در اختيار دارد 
ولي با خروج بنت، کرس�ي هاي م�ورد حمايت وي به 
53 کرس�ي تنزل پي�دا خواهد کرد ک�ه موجب عدم 
صاحيت و س�قوط دولت صهيونيس�تي مي شود. از 
اين رو احتمال س�قوط دولت نتانياهو بشدت افزايش 
يافت�ه، ب�ه همي�ن دلي�ل دفتر نخس�ت وزي�ر رژيم 
صهيونيس�تي طي بيانيه اي اعام کرده اميدوار است 
در ايام باقيمانده بتواند مخالفان دولت را متقاعد کند 
که سقوط اين کابينه يک اشتباه ديگر تاريخي است. 
اش�تباهي که نتانياهو از آن ياد کرده است، به حادثه 
تاريخي سقوط کابينه »اسحاق شامير« اشاره دارد که 
بعد از آن قدرت به اسحاق رابين رسيد که در پي اين 
نقل وانتقال قدرت، يک سال بعد پيمان اسلو امضا شد 
که از نظر جناح هاي سياس�ي راس�تگرا يک ننگ در 

تاريخ دولت جعلي صهيونيستي است.
رژي�م  تلويزي�ون   2 ش�بکه  راس�تا  همي�ن  در 
صهيونيستی در يک نظرس�نجي که بعد از استعفاي 
ليبرم�ن برگ�زار ک�رد، نش�ان داد حزب ليک�ود در 
انتخابات بعدي 24 کرس�ي از 120 کرسي کنست را به 
دس�ت خواهد آورد. اين نظرسنجي نشان داده است 
حزب »اس�رائيل خانه ما« در انتخابات آينده حداکثر 
7 کرسي به دست خواهد آورد که 2 کرسي بيشتر از 

دوره قبل خواهد بود.
در انتخابات آينده و تقسيم کرسي هاي کنست اگر 
2 نفر از چهره هاي شناخته شده وارد عرصه سياست 
شوند نقش بسزايي دارند؛ اول رئيس ستاد کل سابق 
ارتش اس�رائيل، ژن�رال بنی گانت�ز و دوم اورلي لوي، 
سياس�تمدار و مدل محبوب اس�رائيلي که اگر حزبي 
تازه تش�کيل دهند، هرک�دام به ترتيب 15 کرس�ي 
و ديگري 5 کرس�ي را به دس�ت خواهن�د آورد که به 
دليل نزديکي گرايشات سياسي اين دو تن، ورود آنها 
ب�ه عرصه انتخابات به ضرر تم�ام احزاب حتي ليکود 

خواهد بود. 
لرزه دوم سياس�ي را ش�ايد بتوان به وزير ارش�د 
ليکودي منصوب کرد که با سخنان خود مردم جنوب 
را خش�مگين کرد و باعث راهپيمايي گسترده اهالي 
جنوب اس�رائيل ش�د ک�ه از ابت�داي روی کار آمدن 
دولت نتانياهو با ترس از موش�ک هاي مقاومت ش�ب 
را به س�ر مي بردند. اين وزير پرحاشيه در مصاحبه اي 
بع�د از آتش بس اعام کرد: »حمات اخير مس�أله اي 
حاش�يه اي بود که شهرهاي حاش�يه جنوب را درگير 
کرده و از اهميت چنداني برخوردار نيست«. سخنان 
اين وزير طوري بود که باعث ش�د تا نتانياهو نس�بت 
ب�ه آن موضع گرفت�ه و اين بيان�ات را س�اده لوحانه 
بنام�د. اين پس لرزه ها نش�ان دهنده تنزل سياس�ي 
رژيم صهيونيستی است. بايد توجه داشته باشيم که 
دامن�ه اعتراضات به تصميم بنيامي�ن نتانياهو درباره 
پذيرش آت�ش بس با حماس، تنها ب�ه اعضای کابينه 
رژيم صهيونيس�تی محدود نشده و شاهد اعتراضات 
صهيونيس�ت ها در س�طح جامعه صهيونيس�تی هم 
هس�تيم. تظاه�رات اعتراض آمي�ز علي�ه آتش ب�س 
و نتانياه�و در تل آوي�و ني�ز انجام ش�ده و معترضان 
خواستار اس�تعفای او شدند که مجموع اين متغيرها 

نشان از اوضاع وخيم سياسی در داخل تل آويو دارد.
*پژوهشگر مسائل اسرائيل و منطقه

عملیات امنیتی و اطاعاتی اخیر دشمن 
صهیونیستی که در ش��رق نوار غزه و در 
خان یون��س به انجام رس��ید، ب��ار دیگر 
به صورت کامل نش��ان داد اس��رائیل به 
هیچ گونه تعهد بین المللی عمل نمی کند 
و ناقض تمام توافقات است. در این راستا همان گونه که با 
آنها قرارداد آتش بس را به امضا رس��انده بودیم و بر اساس 
پیمانی که با میانجیگری برادران مصری حاصل شده بود، 
به آن پایبند بودیم ولی متاس��فانه دشمن صهیونیستی با 
تکیه بر ش��خصیت جنایتکارانه خود که به هیچ قرارداد و 
عهد و پیمانی پایبند نیس��ت، همچون گذش��ته که تمام 
وعده ه��ا و پیمان ها را نقض کرده بود، این آتش بس را نیز 
محترم نش��مرد. کمی بعد شاهد بودیم نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی با حضور در یک کنفرانس صلح در پاریس 
)درس��ت 5 ساعت قبل از شروع این عملیات( بر این نکته 
تاکید کرد که هیچ تعامل سیاسی با غزه نخواهیم داشت؛ 
این بدان معناست که قوانین حقوقی در منظر تل آویو پوچ 

و بی ارزش است. 
حماس، دش��من صهیونیس��تی را به بهترین ش��کل 
می شناسد و مقاومت نیز در بهترین شرایط آمادگی خود 
به سر می برد و از ورود کماندوهای رژیم صهیونیستی برای 
انجام این عملیات آگاهی کامل داشت و در نتیجه عاوه بر 
کشته شدن یک افسر بلندپایه اسرائیلی، تعداد دیگری از 
سربازان صهیونیست زخمی شدند و دشمن صهیونیستی 
نیز نتوانس��ت به اه��داف خود در ای��ن عملیات امنیتی و 

اطاعاتی دست پیدا کند.
این در حالی اس��ت که مقاومت فلس��طین پاس��خی 
دندان شکن به این عملیات داد. بر اساس اخبار و داده های 
دریافت شده میدانی، مقاومت حدود 406 موشک و راکت 
به سوی ش��هرک های اسرائیلی شلیک کرده و اینجاست 
که ناتوانی گنبد آهنین در برابر توان مقاومت را به نمایش 
گذاش��تیم. این موشک ها و راکت ها به س��وی اهدافی در 
ناحیه جغرافیایی مشخص و معین شلیک شد که دشمن 
اسرائیلی اعتراف کرد این اهداف به دقت مورد اصابت قرار 
گرفته و خسارات قابل توجهی به دشمن صهیونیستی وارد 
شده اس��ت. اگر هدف قرار دادن مواضع صهیونیست ها از 
مناطق م��ورد اصابت فراتر می رفت، ب��دون تردید اهداف 
استراتژیک دیگری مورد اصابت قرار می گرفت که منجر به 
آغاز یک جنگ تمام عیار دیگر می شد اما از آنجا که رژیم 
صهیونیستی خود را در موضع ضعف دید، آتش بس توسط 

نتانیاهو مورد پذیرش قرار گرفت.
اسرائیل ساختمان تلویزیون را هدف قرار داد و همچنین 
بیش از 80 باب منزل را به صورت کامل نابود کرد که پاسخ 
مقاومت را دریافت کرد و  متوجه ش��د مقاومت فلسطین 
در حال حاضر در بااترین س��طح آمادگی خود قرار دارد. 
از این جهت اس��ت که اس��رائیل دست به دامان واسطه ها 
و میانجی ها برای پایان درگیری شد و به همین دلیل بود 
که »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ اسرائیل از سمت خود 

استعفا کرد.
این قاعده و قانون ما اس��ت که خون در مقابل خون و 
هر کس به ما تجاوز کند پاس��خ او را با گلوله خواهیم داد. 
اس��رائیل باید بداند خون های ما ارزان نیست و ما صاحب 
عزت و اقتداریم و خواس��تار این امر هس��تیم که همچون 
دیگر مردم جه��ان در صلح و امنیت زندگی کنیم اما اگر 
کسی به ما تجاوز کند ما در مقابل آنها سکوت نمی کنیم 

و آن را نمی پذیریم.
تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک غزه که قرار بود 
به صورت مخفی انجام شود، باعث شد مقاومت فلسطین به 
دستاورد میدانی جدیدی دست پیدا کند. دستاورد این بود 
که قواعد درگیری را که دشمن صهیونیستی آن را ترسیم 
کرده برهم زدیم و دنیا باید بداند اینگونه نیس��ت که رژیم 
صهیونیس��تی هر وقت بخواهد درگیری را آغاز کرده و هر 
زمان که خواس��ت به آن پایان دهد. این امر بشدت توسط 

مقاومت رد می  ش��ود و موشک باران اخیر نشان داد قواعد 
جنگ توسط مقاومت جابه جا می شود. 

ما اکنون معادله جدیدی را ترسیم کرده ایم که بر اساس 
اصل بازدارندگی بنا شده است. همچنین معادله بازدارندگی 
رژیم صهیونیس��تی را که بر اساس آن می کوشید مردم ما 
را بترس��اند، تغییر دادیم. مقاومت در مقابل آنها ایس��تاده 
اس��ت تا زمانی که به اش��غالگری آنها پایان دهد. پس اگر 
اس��رائیل خواستار صلح و امنیت است باید به توافقنامه ها 
و اس��ناد بین المللی پایبند باشد. ما دشمن خود را بخوبی 
می شناس��یم و دائما در حال ارتقای س��طح آمادگی خود 
هس��تیم و این بدان معناس��ت که مقاومت با هر تحرک 

ناسنجیده صهیونیست ها مقابله خواهد کرد.
در این راستا پیشنهاداتی از س��وی برادران مصری  به 
دست ما رسیده که برخی ضمانت های اجرایی در آن مطرح 
ش��ده است. خواس��ته های ما اکنون به امور سابق محدود 
نمی شود و ما فقط خواستار صلح و اعام آتش بس نیستیم، 
بلکه خواهان از میان برداش��ته شدن محاصره غزه و مردم 
فلسطینی هستیم. ما خواستار بازگشت به موافقتنامه ای 
هستیم که در سال 2014 به امضا طرفین رسید و از هیچ 
یک از حقوق مردم فلسطین عقب نشینی نخواهیم کرد، چرا 

که مردم ما مردمی با استقامت هستند.
در شرایط حساس کنونی به فضل خداوند باری تعالی 
این بار هم مانند گذش��ته میان تم��ام گروه های مقاومت 
و ش��اخه های آن اتحاد و اتفاق نظر وجود دارد که نش��ان 
می دهد این اتحاد بیش��تر از گذشته ش��د. این بار شاهد 
ش��کل گیری یک اتاق عملیات مش��ترک میان گروه های 
مقاومت برای مقابله با صهیونیس��ت ها بودیم تا جایی که 
برخی ش��اخه های جبهه خلق برای آزادی فلس��طین نیز 
در ای��ن اتاق عملیات حضور داش��تند. متاس��فانه این بار 
تنه��ا گروهی که اتح��اد را رد کرد »جنبش فتح« بود که 
از پیوس��تن به مقاومت خودداری ک��رده که البته این امر 
برآمده از تعالیم رئیس تش��کیات خودگردان فلس��طین 
یعنی »محمود عباس« بود.  او براحتی س��ختی ها، رنج ها 
و همچنین محاصره مردم خود را پذیرفته است  که نشان 

می دهد لیاقت نمایندگی ملت فلسطین را ندارد. 
در پاسخ اخیر مقاومت باید به این نکته توجه شود که 
اقدامات محمود عباس مایوس کننده بود و در مقابل اقدامات 
شجاعانه، قهرمانانه و قوی گروه های مقاومت قرار گرفت که 
اتاق عملیات مش��ترک علیه تجاوز رژیم صهیونیستی را 
تشکیل دادند. باید توجه داشت اتحاد جریان های مقاومت 
فلسطین موثر و بهتر از گذشته بود و همین موضوع موجب 

شد صدمات به دشمن صهیونیستی شدید باشد. 
ما باور داریم خداوند تعالی توفیق ایس��تادگی بیش��تر 
ب��رای خدمت به مردم فلس��طین را که صدها ش��هید در 
راهپیمایی های بازگش��ت تقدیم کردند ب��ه ما خواهد داد 
تا محاصره را شکس��ته و به مناطق��ی بازگردند که از آنجا 
به صورت اجباری کوچانده ش��ده اند، چرا که به رغم وجود 
قرارداد آتش بس میان طرفین، نظامیان صهیونیس��ت در 
تجاوز آش��کار اخیر خود با حمله به شهروندان فلسطینی 
حدود 40 نفر را زخمی کردند که این نقض آشکار قوانین 
مش��روع و بین المللی همچون منشور چهارم ژنو به شمار 
م��ی رود که از حقوق ش��هروندان در اثنای جنگ حمایت 
می کن��د. در متن این قرارداد آورده ش��ده ک��ه از خانه ها، 
مملوکات شهروندان و همچنین بناهای فرهنگی حمایت 
شود اما نقض آن توسط رژیم صهیونیستی در حقیقت تیر 

خاص به پیکره آتش بس به حساب می آید. 
به هر حال دنیا باید به این نتیجه برس��د که دش��من 
صهیونیس��تی مکار اس��ت و به همین دلیل س��اختمان 
تلویزیون، خبرنگاران و همچنین منازل مسکونی را هدف 
قرار داد اما تل آویو باید بداند که معادات مقاومت فلسطین 
کاماً واضح اس��ت؛ خ��ون در برابر خون و گلوله در مقابل 

گلوله.
*رئيس دفتر جنبش حماس در ايران

واکاوی به هم ريختگی سياسی در تل آويو

بنيامين زير تيغ
نگاهی به اتحاد جريان مقاومت در برابر تجاوز اخير صهيونيست ها

خون در برابر خون، گلوله در مقابل گلوله 
خالد القدومی*       ميثم عرب سرخی*      

بررسی آخرين سناريوهای سياسی و امنيتی رژيم صهيونيستی 
در سرزمين های اشغالی در گفت وگوی »وطن امروز« با سفير دولت فلسطين در ايران

زلزله در خانه 
عنکبوت

عمليات اطاعاتی اخير نظاميان رژيم صهيونيستی در خان يونس اگرچه منجر 
به ش�هيد شدن يکی از فرماندهان ارش�د حماس - و البته کشته شدن يکی 
از فرماندهان ميدانی صهيونيست ها - شد اما پاسخ موشکی و راکتی مقاومت 
فلسطين نه تنها باعث شد تا اقدامات سلبی اسرائيل که به عنوان پرونده محرمانه 
از آن نام برده می شود در عرصه رسانه، سياست و معادات امنيتی رسوايی به 
بار بياورد، بلکه موجب شد توانايی نظامی مقاومت در اراضی اشغالی بار ديگر 
نتانياه�و و کابينه وی را زمينگير کند. بدان معنی ک�ه پس از اجرای عمليات 
موشک باران عليه شهرک های صهيونيستی که ظرفيت و عملکرد گنبد آهنين 
را زير س�وال برد، زلزله  سياسی به يکباره تل آويو را لرزاند و دو وزير از کابينه 
فعلی رژيم صهيونيستی استعفا کردند. اين روند دقيقاً نشان می دهد بنيامين 
نتانياهو و حزب ليکود تا چه حد در داخل و خارج سرزمين های اشغالی تحت 
فشار هستند و در اين وضعيت است که به يکباره خبر سفر نتانياهو به يکی از 
کشورهای عربی از سوی دفتر وی منتشر می شود. معنی چنين داده هايی اين 
است که نخست وزير مطرود اسرائيل به دنبال خلق سناريويی همانند معامله 
قرن و عادی س�ازی روابط با کش�ورهای عربی اس�ت تا بتواند افکار عمومی را 
به س�وی ديگر هدايت کرده و از حجم فش�ارها بکاهد. از اين رو، برای بررسی 
آخرين وقايع و تحوات سرزمين های اشغالی و سناريوهای پيش رو به گفت وگو 
با »صاح زواوی« سفير دولت فلسطين و مقدم السفرای نمايندگی های سياسی 

در ايران نشستيم.
***

  جناب سفير! يکی از اتفاقاتی که به واسطه نفوذ صهيونيست ها در رسانه های 
جه�ان رخ داده، سانس�ور اخب�ار و آخري�ن وضعي�ت سياس�ی- امنيتی در 
س�رزمين های اشغالی است؛ به عنوان سفير دولت فلسطين تحوات جاری را 

چگونه ارزيابی می کنيد؟ 
باید این واقعیت را بپذیریم که دنیای اسام و جهان عرب در یک وضعیت 
سختی قرار دارند. ابتدا باید بدانیم که مساله فلسطین به مبارزات فلسطینی ها، 
امت عربی و اسامی و حامیان این مساله در سراسر جهان مرتبط است. در این 
راستا غربی  ها از قدیم اایام یک پیوند تنگاتنگ با اشغالگران قدس شریف برقرار 
کردند و پروژه  آنها این بود که برای حفظ یهودیان اروپا و س��ایر نقاط جهان، 
دولت معین و سرزمین مشخص تاسیس شود. پیشنهادهای زیادی برای مکان 
پایه گذاری این دولت ارائه شد. به عنوان مثال نخستین پیشنهاد صحرای سینا 
در مصر بود و پس از آن نقاطی در آرژانتین، اوگاندا و س��ایر کش��ورهای دیگر 
مطرح شد و در نهایت تنها جغرافیایی که توانست احساسات مذهبی یهودیان 
را وسیله قرار دهد، »فلسطین« بود، بنابراین آنها با طرح یک سناریوی مشخص 
اقدام به فراخوان یهودیان سراس��ر جهان کردند تا بتوانند فلسطین را به بهانه 
تاسیس دولت یهود اشغال کنند.  متاسفانه این سناریو عملی شد و توانستند 
بذر نامبارک صهیونیسم را در فلسطین بکارند. در اینجا نکته ای که باید مورد 
نظر قرار بگیرد نقش بریتانیا در تاسیس دولت یهود است. آن زمان فلسطین بر 
اساس موافقتنامه سایکس پیکو تحت قیمومت بریتانیا قرار داشت اما متاسفانه 
امروز هیچ نامی از این کشور در اشغال فلسطین به میان نمی آید اما به هر حال 
ملت فلسطین در آن برهه مبارزات گس��ترده ای انجام داد و شهدای زیادی را 
تقدیم کرد. واقعیت این اس��ت که غربی ها برای حفظ منافع خود و سیطره بر 
منطقه به دنبال ایجاد یک پایگاه ارزان قیمت بودند و در این بین فلسطین به 
دلیل مسائل ژئوانرژی و ژئواستراتژیک برای اشغال و تاسیس رژیم صهیونیستی 
انتخاب ش��د. البته انتخاب فلس��طین دلیل دیگری هم داشت و آن اشراف بر 
ش��اهرگ های مواصاتی آبی مانند باب المندب و کانال س��وئز بود که نشان از 
اهمیت این جغرافیا برای دولت های هم پیمان اسرائیل دارد.  برای اثبات ادامه 
طرح اشغالگری رژیم صهیونیستی به نقشه توسعه سرزمین صهیونیستی که 
طرح آن از قدیم اایام روی س��که های اس��رائیل حک شده، اشاره می کنم. در 
جامعه اس��رائیل سکه ای تحت نام »سکه 10 آگورا« مورد تبادل قرار می گیرد 
که طرح اسرائیل بزرگ روی آن نقش بسته است. این نقشه بخشی از صحرای 
س��ینای مصر، اردن، فلسطین، لبنان، بخش زیادی از سوریه، یک سوم عراق و 
بخش اعظمی از عربس��تان سعودی تا مدینه را دربرمی گیرد که در نهایت در 

داخل رژیم صهیونیستی به نام »پروژه اسرائیل بزرگ« از آن نام برده می شود.
  اي�ن پ�روژه يک پرونده ملی اس�ت يا از س�وی يک طيف خ�اص در رژيم 

صهيونيستی مطرح شده است؟
پروژه اسرائیل بزرگ از سوی افراطیون رژیم صهیونیستی حمایت می شود 
ک��ه معتقدند اس��رائیل در آینده از نی��ل تا فرات را در ب��ر خواهد گرفت. آنها 
معتقدند قدرت اجرای چنین پروژه ای را دارا هس��تند و اشخاصی مانند آریل 
شارون )نخست وزیر اسبق اسرائیل( و بنیامین نتانیاهو )نخست وزیر فعلی( از 
حامیان این طرح به ش��مار می روند. طیف دیگ��ری که به عنوان میانه روها یا 
»کبوترها« شناخته می شوند و تحت تفکر شیمون پرز )رئیس جمهور اسبق 
اسرائیل( و یوسی بیلین )وزیر پیشین دادگستری( قرار دارند، معتقدند نیازی 
به گسترش جغرافیای اسرائیل نداریم و به دلیل تکنولوژی که در اختیار داریم 
می توانیم از این طریق با کشورهای منطقه و اعراب ارتباط برقرار کنیم. به عنوان 
مثال تاسیس کارخانه ها، شهرک های صنعتی، بنادر و حتی راه آهن مشترک از 

طرح های مطرح ش��ده از سوی این جریان اس��ت. مثاً احداث خط راه آهن از 
مراکش تا اردن و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس در دستور کار این طیف 
قرار دارد. این طیف به دنبال آن است که ملت های منطقه را با چنین پروژه هایی 
ب��ه عنوان کارگر خود اس��تخدام کند و برخاف طیف اول، ن��ام طرح خود را 
»اس��رائیل باعظمت« گذاشته اند. یعنی برخاف طیف اول به دنبال گسترش 
جغرافیایی نیس��تند اما س��یطره بر منطقه از طریق تکنولوژی و صنعت را در 

دستور کار قرار داده اند.
  طی اين سال ها عملکرد کشورهای اسامی درباره پرونده فلسطين را چگونه 

ارزيابی می کنيد؟
اگر کمک های عربی و اسامی نبود مساله فلسطین شاید تا به امروز زنده 
نبود ولی واقعیت این اس��ت که شرایط حاکم بر ملت فلسطین از قدیم اایام 
تاکنون بس��یار سخت و دش��وار بوده اما باید به این نکته توجه کنیم که در 
زمان حیات دولت عثمان��ی )صرف نظر از تمام انتقادهای مطروحه به دولت 
عثمانی( کش��ورهای اس��امی بیش از مقطع کنونی با یکدیگر متحد بودند. 
پس از سایکس پیکو کشورهای اسامی چندپاره و مستعمره قدرت ها شدند. 
وضعیت کنونی هم ما را به یاد زمان اَندلس می اندازد که آن زمان گروه های 
مختلف اسامی از فرنگی ها برای حذف یکدیگر استفاده می کردند و امروز هم 
اسرائیل چنین طرحی دارد، چرا که این ضعف ها باعث شد رژیم صهیونیستی 
از این غفلت ها به نفع خود اس��تفاده کند. از این منظر تفکیک جهان اسام 
موجب ش��ده تا امروز در یک مقطع بس��یار خطرناک ق��رار بگیریم، چرا که 
درگیری های جانبی و مدل های آن تغییر کرده و متأسفانه دوست ها تبدیل 
به دش��من ش��ده اند! تحواتی که در منطقه رخ داده بسیار خطرناک است و 
موضع گیری ها بسیار ترسناک هستند و همان طور که می دانید هدف دشمن 
صهیونیس��تی ضربه زدن به عوامل قدرت در جهان عرب و اس��ام است. به 
عنوان مثال درباره س��وریه باید به این نکته توجه داشته باشیم که دشمنان 
ما به دنبال ضربه به مراکز حیاتی جهان اس��ام هستند که سوریه بخشی از 
آن است. از ابتدای بحران سوریه بسیاری از کشورها آنجا را به هم ریختند و 
هیچ شهری در خاک این کشور نیست که مورد تعرض قرار نگرفته باشد، چرا 
که صهیونیست ها در پشت این پرونده ایستاده اند و به دنبال آن هستند که 
نقش سوریه، اردن و حتی مصر در مساله فلسطین را کمرنگ کنند. در این 

راستا به صورت واضح می بینم که نتانیاهو در منطقه فریاد می زند و می گوید 
ما )رژیم صهیونیستی( مهم ترین دولت در جهان هستیم و از حیث اقتصاد، 
تکنولوژی و... برتریم. او هیچ اشاره ای به کاهک های هسته ای خود نمی کند 

اما ما می دانیم که این ابزاری کشنده برای جهان است.
  تح�رکات رژيم صهيونيس�تی در س�رزمين های اش�غالی را چگونه تحليل 

می کنيد؟ آمريکا تا چه حد در بهم ريختگی فلسطين سهيم است؟ 
طبیعتاً اقدامات آنها حول محور نظامی خاصه نمی ش��ود. اس��رائیل به 
دنبال این اس��ت تا هی��چ اتحادی میان کرانه باخت��ری رود اردن و غزه به 
وجود نیاید و در اینجاس��ت که مصادره بیت المقدس با چراغ س��بز ترامپ 
را ش��اهد هس��تیم. طبیعی اس��ت که دیوانه ای مانند ترامپ در واشنگتن 

باعث خوش��حالی نتانیاهو می ش��ود اما در مقابل امت اسامی را می بینیم 
که متاس��فانه از وحدت فاصله گرفته اند. صهیونیس��ت ها اکنون از انفعال و 
طیف بندی جهان عرب و عدم وجود موضع واحد و همچنین انفعال سازمان 
ملل خرس��ندند. نتانیاهو در این خأ گس��ترده راهبرد خ��ود را پیش برده 
اس��ت اما برادران م��ا در کرانه باختری و غزه همچن��ان در حال گفت وگو 
و رایزن��ی برای حل و فصل اختافات هس��تند، چرا که اس��رائیل به دنبال 
جدایی رهبری در غزه و کرانه باختری رود اردن اس��ت. کمک های ترامپ 
را نباید از قلم انداخت. او خطرناک ترین تصمیم تاریخ را گرفت و س��فارت 
را به بیت المقدس انتقال داد و کش��ورهایی را هم در این راه با خود همراه 
کرد. در این بین اقداماتی در جهت نقض قوانین بین المللی هم انجام شد. به 

عنوان مثال پس از آنکه یونسکو، فلسطین را به رسمیت شناخت شاهد آن 
بودیم که آمریکا و اس��رائیل عضویت خود در این س��ازمان را لغو کردند و 
حتی کمک های ایاات متحده به آژانس امداد و کاریابی آوارگان فلسطینی 
)آنروا( قطع ش��د. اینها مصادیق اعمال فش��ار بر فلس��طینی ها و 6 میلیون 
آواره فلس��طینی است که حیات آنها را زیر س��وال برده است؛ تا جایی که 
کمک به موسس��ات بهداش��تی در بیت المقدس قطع شده و دفتر سازمان 
بخش فلس��طین در واش��نگتن را تعطیل کردند، لذا معتقدم آمریکا  آزادی 
و ترامپ اجرا کننده دستورات رژیم صهیونیستی هستند و درباره مرزهایی 
صحبت می کنند که رهبری ملت فلس��طین و آرمان های فلس��طین را زیر 

سوال برده و آنها را بایکوت کرده است. 
  صهيونيس�ت ها در مقطع کنونی اقدامات خود را چگونه توجيه می کنند؟ 
آيا تمام اين اقدامات را در راستای پروتکل يهود و خلق کشور و دولت يهود 

قلمداد می کنند؟  
از شما و مخاطبان تان اجازه می خواهم این سوال را با اشاره به خاطره ای 
از پدرم پاسخ دهم؛ چرا که بخشی از اقدامات امروز رژیم صهیونیستی ریشه 
در احادیث و روایات ما دارد و آنها بخوبی ایدئولوژی ما را رمزگشایی کرده اند. 
پدر بنده روحانی بودند و در س��ال 1920 )قبل از آنکه دولت صهیونیستی 
تشکیل شود( استادان پدرم به ایشان گفته بودند یهودیان از کل دنیا جمع 
خواهند شد و دولت یهود را در فلسطین تشکیل خواهند داد اما این دولت 
ابدی و دائم نخواهد بود. در این راس��تا باید به این نکته اش��اره کنم که در 
فلسطین منطقه ای به اسم »دشت ابن عامر« وجود دارد که گفته شده نبرد 
بزرگ میان مسلمانان و صهیونیست ها و هم پیمانان شان در این دشت انجام 
می ش��ود که این دشت به عنوان »دش��ت ندبه کنندگان« نام برده می شود، 
چرا که بسیاری از زنان برای کشتگان خود در این دشت ندبه خواهند کرد. 
س��ند دیگر این موضوع حدیث رسول اکرم)ص( است که می فرماید: ساعت 
قیام نخواهد شد مگر آنکه امت من با یهود بجنگد )مسلمانان شرق رودخانه 
اردن و صهیونیس��ت ها و حامیان ش��ان در غرب رودخانه اردن( و درخت و 
سنگ به مس��لمانان ندا می دهند که در پشت من یک یهودی پنهان شده 
است. این حدیث را به این جهت بیان کردم که بدانید صهیونیست ها امروز 
در مناطق اش��غالی درختان زیادی را می کارند و این دقیقاً نش��ان می دهد 
ک��ه آنها به ریزترین مؤلفه های دینی ما اش��راف دارند و دائم��اً آنها را برای 
مقابله به مثل تحلیل و بررسی می کنند. لذا تمام فشارهای امروز یک مقدمه 
طبیعی و دینی دارد که حضرت امام خمینی )ره( و خلف ایشان رهبر معظم 
انقاب حضرت آیت اه خامنه ای دقیقاً این ریزه کاری ها را دیده اند که نابودی 
اسرائیل را نزدیک اعام می کنند. ما امید داریم که بزودی نماز را در قدس 

شریف خواهیم خواند.
  يکی از مس�ائلی که از سال گذشته تا به امروز به عنوان يک پروژه حياتی 
در دس�تور کار اياات متحده و رژيم صهيونيس�تی قرار دارد، پرونده معامله 
قرن اس�ت؛ اين پروژه را چگونه می بينيد و آيا اسرائيل توان عملياتی کردن 

آن را دارد؟
ش��رایطی که از ابتدای گفت وگو برای ش��ما بازگو کردم )اعم از وضعیت 
جهان عرب و دنیای اس��ام و معادات منطقه ای( گویای این اس��ت که چرا 
آنها دنبال معامله قرن هستند. اقدامات صهیونیست ها و آمریکا دقیقاً گویای 
این اس��ت که فلسطینی ها در سایه این معامله ش��وم زندگی می کنند. این 
رژیم صهیونیس��تی غاصب رفتنی است اما باید بدانیم که این تحوات تنها 
ایس��تگاه هایی است که باید یکی پس از دیگری طی ش��ود اما بدون تردید 
اسرائیل از بین خواهد رفت. بنده به شخصه لحظه ای برای مبارزه با این رژیم 
تعلل نک��رده ام و این راه را ادامه خواه��م داد، چرا که معتقدم باید به وطنم 
بازگردم. من کل فلس��طین را بیت المقدس و کلیس��ای قیامت می دانم و از 
خدا می خواهم به من عمر بدهد تا روز آزادی را با چشمانم ببینم. باید همه 
بدانند که برافراشته شدن پرچم فلسطین و روز قدس را مدیون حضرت امام 
خمینی)ره( هستیم و این هدیه ای از سوی جمهوری اسامی به فلسطینیان 

بود.
  ب�ه عنوان س�وال آخر، دليل عادی س�ازی روابط با رژيم صهيونيس�تی را  

چگونه می بينيد؟
به عنوان س��فیر دولت فلسطین این روابط را بشدت محکوم می کنم و از 
من توقع نداشته باشید که لحظه ای به این روابط خطرناک به دید امیدواری 
ن��گاه کنم. در این مورد ممکن اس��ت در آینده نزدی��ک اخباری به گوش ما 
برس��د که بیش از حد تعجب کنیم اما بدون تردید کش��ورهایی که در حال 
عادی سازی روابط با اسرائیل هستند بدون تردید پشیمان خواهند شد و در 
آینده نزدیک سخنان من اثبات خواهد شد!  در اینجا پیشنهادی برای جهان 
اسام دارم و آن این است که رهبران 10 کشور اثرگذار اسامی دور یک میز 
جمع شوند و به وحدت برسند تا مشکل فلسطین هم حل شود، زیرا کتاب، 
دین و پیامبران ما واحد اس��ت. بهترین کار این اس��ت که علمای قم، نجف 
اشرف، اازهر و حرمین شرفین با زبان مشترک به گفت وگو بپردازند و متحد 

شوند تا بتوانند اسلحه خود را به سوی صهیونیست ها بگیرند.

دکتر هيبت اه نژندی منش*: اقدامات رژیم صهیونیستی از 
ابتدای اعام موجودیت تاکنون در سرزمین های اشغالی را 
می توان از مصادیق 4 جنایت بین المللی به مثابه شدیدترین 
جنایات مورد نگرانی اجتماع بین المللی به نحو پیش بینی 
شده در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دانست. به عبارت 
دقیق تر، از حیث حقوقی از یک طرف موجودیتی به نام اس��رائیل مرتکب 4 
جنایت بین المللی شده است و از طرف دیگر، فلسطینیان قربانی این 4 جنایت 

بین المللی شده اند.
از این رو برای اینکه به طور دقیق تر جنایات این رژیم را به اثبات برسانیم، 
ازم اس��ت تنه��ا بخش هایی از اقدامات رژیم صهیونیس��تی را در پرتو ارکان 

تشکیل دهنده )مادی و روانی( این جنایات بین المللی بررسی کنیم.
Ŷ توصيف اقدامات اسرائيل به مثابه جنايت تجاوز سرزمينی

بنا بر تعریف جنایت تجاوز س��رزمینی که در ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان 
بین المللی کیفری پذیرفته شده و مبتنی بر حقوق بین المللی عرفی است، جنایت 
مزبور اینگونه تعریف شده است: »برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای اقدام تجاوز 
توس��ط فرد در س��متی که به طور موثر بر اقدام نظامی یا سیاس��ی یک دولت 
کنترل دارد یا آن را هدایت می کند و این اقدام از حیث ویژگی، شدت و مقیاس 
نقض بارز منش��ور ملل متحد است«. بر اساس بند 2 همین ماده »اقدام تجاوز 
عبارت است از استفاده از زور مسلحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت 
س��رزمینی یا استقال سیاس��ی دولت دیگر یا به هر روش دیگری که مغایر با 
منش��ور ملل متحد باشد«. شاید این ایراد مطرح شود که زمانی که اسرائیل به 
سرزمین های اشغالی حمله کرد، دولتی به نام فلسطین وجود نداشت که بتوان 
گفت حمله رژیم صهیونیس��تی مصداق اقدام تجاوز باشد. در پاسخ باید گفت 
اول اینکه اقدام اس��رائیل دست کم در اشغال برخی سرزمین های اشغالی علیه 
تمامیت سرزمینی اردن و استقال سیاسی این کشور بود. دوم اینکه، استفاده از 
حمله نیروی مسلحانه در مقابله با حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین صورت 
گرفته که در نهایت »مغایر با منشور ملل متحد« است. در قسمت اخیر بند 4 

ماده 2 منش��ور و همچنین در قسمت اخیر تعریف اقدام تجاوز، استفاده از زور 
اگر »به هر روش دیگری مغایر با منشور ملل متحد باشد« می تواند غیرقانونی 
و اقدام تجاوز محس��وب ش��ود.  نقض بارز منشور ملل متحد در این باره زمانی 
اتفاق می افتد که اس��تفاده از زور نظامی بر خاف اصل منع تهدید و توسل به 
زور در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، در 
صورتی که حمله نظامی به یک سرزمین در پرتو استثنائات دفاع مشروع )ماده 
51 منشور( و مجوز شورای امنیت )ماده 42( قابل توجیه نباشد، می توان گفت 
تجاوز سرزمینی اتفاق افتاده است. رژیم صهیونیستی در موارد متعددی حمات 
نظامی غیرقانونی و حتی نامشروع را علیه سرزمین فلسطین انجام داده است. 
حتی این حمات نظامی و بمباران ها در پرتو مصادیق مذکور در قطعنامه تعریف 
تجاوز نیز مصداق تجاوز است. بنابراین اگر یک دادگاه مستقل و بی طرف اقدامات 
رژیم صهیونیستی را از این زاویه مورد رسیدگی قرار دهد، می تواند هم مسؤولیت 

بین المللی این موجودیت را مطرح کند و هم مسؤولیت کیفری مقامات آن 
را؛ چرا که جنایت تجاوز را می توان »مادر دیگر جنایات بین المللی« دانست.

Ŷ توصيف اقدامات اسرائيل به مثابه جنايت عليه بشريت
برای اینکه فعل یا ترک فعلی را بتوان جنایت علیه بشریت توصیف 
کرد، کافی است احراز شود که تعرض سازمان یافته یا گسترده علیه یک 
جمعیت غیرنظامی بر اس��اس سیاست یک دولت یا یک سازمان برای 
پیشبرد اهداف، ارتکاب یافته باشد. این تعرض می تواند به شکل قتل، 
نابودس��ازی، به بردگی گرفتن، اخراج یا انتقال اجباری افراد، شکنجه، 
آزار و اذیت، ناپدیدشدگی و... ارتکاب یابد. تردیدی نیست که در موارد 

متعددی اس��رائیل دست کم، فلسطینیان را از سرزمین شان اخراج کرده یا 
ب��ه صورت اجباری انتقال داده اس��ت. این اقدامات علیه غیرنظامیان و هم 

به صورت س��ازمان یافته و هم گس��ترده بوده است، هر چند بر اساس حقوق 
بین المللی کیفری ازم نیس��ت »س��ازمان یافته« و »گس��ترده بودن« با هم 
وجود داشته باشند. به عبارت دیگر، صرف سازمان یافته یا گسترده بودن این 

تعرض ها کفایت می کند.

Ŷ توصيف اقدامات اسرائيل به مثابه جنايات جنگی
در چارچ��وب حقوق بین المللی کیفری )هم به صورت معاهده ای و هم به صورت 
عرفی( جنایات جنگی عبارتند از نقض های فاحش کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 
نس��بت به اش��خاص یا اموال حمایت شده از طریق کشتن، شکنجه، اخراج یا انتقال 
غیرقانونی یا محدودس��ازی غیرقانونی، گروگان گرفتن و همچنین دیگر موارد نقض 
شدید قوانین و عرف های قابل اعمال در مخاصمه مسلحانه بین المللی. در این باره، ازم 
است اقدامات انجام شده توسط رژیم اسرائیل مورد بررسی قرار گیرد. تردیدی نیست 
در موارد متعدد، وصف جنایت جنگی بر اقدامات این رژیم صدق پیدا می کند. بدیهی 

است بررسی و توصیف تمام این اقدام نیاز به زمان و مجال بیشتری دارد.

Ŷ توصيف اقدامات اسرائيل به مثابه جنايت نسل زدايی
جنایت نسل زدایی، به عنوان یک جنایت شناخته شده در حقوق بین المللی 
عرفی، در زمان مخاصمه مسلحانه و در زمان صلح می تواند ارتکاب یابد. نسل زدایی 
عبارت اس��ت از هر یک از اعمال زیر که با قصد از بین بردن کلی یا جزئی گروه 

ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب یافته:
الف( کش��تن اعضای گروه ب( ایراد صدمات شدید جسمانی یا روانی به اعضای 
گروه ج( قرار دادن عمدی گروه در ش��رایط زیستی که منجر به نابودی فیزیکی 
گروه به طور کلی یا جزئی شود د( تحمیل اقداماتی با قصد پیشگیری از زاد و ولد 

در درون گروه ه( انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر.
اگر چه اثبات س��وءنیت خاص )یعنی از بین بردن کلی یا جزئی گروه ملی، 
مذهبی، قومی یا نژادی( بس��یار دشوار است اما تردیدی نیست که فلسطینی ها 
می توانند یک گروه قومی، ملی یا مذهبی تلقی شوند. همچنین بسیاری از ارکان 

مادی جنایت نسل زدایی توسط اسرائیلی ها ارتکاب یافته است. 
Ŷ  راهکار طرح مسؤوليت کيفری مرتکبان و مسؤوليت بين المللی رژيم

صهيونيستی
حقوق بین المللی »مجموعه ای از اصول، قواعد و مقررات است که ناظر بر 
رفتار و روابط اشخاص یا مخاطبان خود است که نقض تعهدات ناشی از این 
قواعد می تواند حسب مورد، مسؤولیت بین المللی  یا مسؤولیت کیفری فردی 
را به همراه داش��ته باش��د«. بر این اساس، می توان گفت در بسیاری از موارد 
رژیم اسرائیل به موجب حقوق بین المللی معاهده ای، حقوق بین المللی عرفی، 
اصول کلی حقوقی  یا تصمیمات شورای امنیت متحمل تعهداتی شده است. 
کاماً مشخص است رژیم مزبور در برخورد با مردم فلسطین این تعهدات را نقض 
کرده است. بنابراین می توان در نزد مرجع صاحیت دار، مسؤولیت بین المللی  یا 
مسؤولیت کیفری این رژیم و مقامات آن را مطرح کرد. تردیدی نیست که ممکن 
است در یک مورد خاص بتوان به تقارن مسؤولیت استناد کرد. به این معنا که هم 
مسؤولیت بین المللی قابل طرح باشد و هم مسؤولیت کیفری فردی. طرح مسؤولیت 
نزد دیوان بین المللی دادگس��تری )ICJ( نیازمند این است که اسرائیل صاحیت 

دیوان را پذیرفته باش��د یا اینکه دولت فلس��طین دعوای خود را به موجب بند 5 
ماده 38 آیین دادرس��ی دیوان ب��دون اینکه مبنای صاحیتی را برای خوانده ذکر 
کند، در نزد این نهاد حقوقی بین المللی مطرح کند. چنین دادخواس��تی می تواند 
راجع به نقض کنوانسیون نسل زدایی یا هر معاهده بین المللی ذی ربط دیگر توسط 
رژیم صهیونیستی باشد. درباره طرح مسؤولیت کیفری مقامات اسرائیلی می توان 

گزینه های متعددی را مطرح کرد: 
الف- ثبت اعامیه توسط دولت فلسطین به موجب بند 3 ماده 12 اساسنامه 
دیوان بین المللی کیفری )در این خص��وص ضرورت ندارد وضعیت به دیوان 

ارجاع داده شود، بلکه می توان پرونده یا پرونده هایی را ارجاع داد.( 
ب- رسیدگی توسط دادگاه های داخلی )اعم از دادگاه های داخلی فلسطین یا دیگر 
کشورهای اسامی و غیراسامی همسو با فلسطین( بر مبنای صاحیت سرزمینی 

یا شخصی )تابعیت منفعل( یا صاحیت جهانی )البته صاحیت جهانی موسع( 
ج- از آنجای��ی که فلس��طین طرف اساس��نامه رم به حس��اب می آی��د، ارجاع 
وضعیت هایی متضمن ارتکاب جنایات تحت صاحیت دیوان بویژه اخراج یا انتقال 

اجباری یا جنایات مشابه آن می تواند گزینه مناسبی باشد. 
د- ارجاع توسط شورای امنیت: اول اینکه به خاطر وتوی آمریکا عملی نخواهد شد 

و دوم اینکه می تواند منجر به محاکمه نیروهای هر دوطرف شود. 
در نهایت می توان به تشکیل یک دادگاه ویژه از سوی کشورهای اسامی و همسو 
با فلسطین اشاره کرد. این دادگاه اگر همانند دادگاه های یوگساوی و روآندا قرار باشد 
توسط شورای امنیت تشکیل شود، عملی نخواهد شد. از سوی دیگر، اگر هم توسط 
کشورهای دیگر تشکیل شود، امکان موفقیت آن بسیار ضعیف خواهد بود. بنابراین 
این نکته ازم به ذکر است که در حال حاضر دیوان بین المللی کیفری با فرض وجود 
همه ش��رایط برای اعمال صاحیت، از حیث صاحیت زمانی نمی تواند به جنایات 
ارتکابی قبل از ازم ااجرا ش��دن اساسنامه خود رسیدگی کند. در نتیجه مرتکبان 
بس��یاری از جنایات ارتکاب یافته علیه مردم فلسطین بی کیفر خواهند ماند. حال 
آنکه هدف اصلی تشکیل دیوان بین المللی کیفری پایان دادن به بی کیفرمانی است.

*عضو هيأت علمی دانشگاه عامه طباطبايی

بررسی طريقه رسيدگی به جرائم ارتکابی در سرزمين های اشغالی

رژیم صهیونیستی متهم 4 جنایت بین المللی
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فرمانده س��پاه سنندج با بیان اینکه سال گذشته 
بی��ش از 50 میلیون توم��ان داروی رایگان در برخی 
محات استان توزیع شد، گفت: از سال گذشته طرح 
کرامت در 9 منطقه حاشیه نش��ین سنندج اجرایی 
شده است. به گزارش فارس، سرهنگ حسن عسگری 
ضمن گرامیداشت هفته وحدت و هفته بسیج، اظهار 
داشت: به فرموده مقام معظم رهبری »بسیج مظهر 
یک وحدت مقدس اس��ت« که تقارن هفته بسیج با 
هفت��ه وحدت را باید به فال نیک گرفت. وی تصریح 
کرد: طرح کرامت از سال گذشته در 9 محله حاشیه 
شهر سنندج با هدف مقابله با آسیب های اجتماعی از 
جمله اعتیاد در حال اجراست. فرمانده سپاه سنندج 
خاطرنشان کرد: سنندج جزو شهرستان هایی است که 
حاشیه نش��ینی در آن زیاد است، جمعیت ساکن در 
شهرک های حاشیه ش��هر سنندج بیش از جمعیت 
بخش مرکزی آن اس��ت. وی تصریح کرد: جمعیت 
نایسر، یکی از محات حاشیه ای سنندج از جمعیت 
یک شهرستان اس��تان هم بیشتر است اما متناسب 
با این جمعیت زیرس��اخت ها و امکانات ازم در این 
مناطق حاشیه ای ایجاد نشده است. وی خاطرنشان 
کرد: عدم نظارت بر ساخت وس��ازها در حاشیه شهر 
س��نندج موجب ش��ده امروز با جمعیت انبوه و نبود 
زیرس��اخت های ازم در این مناطق مواجه باش��یم. 
فرمانده س��پاه سنندج گفت: آس��یب های زیادی در 
ش��هرک ها و مناطق حاشیه شهر سنندج وجود دارد 

و مردم در این شهرک ها با دشواری زندگی می کنند.  
عس��گری اضافه کرد: ب��ا توجه به این مش��کات و 
احساس نیازی که می شد س��پاه از سال گذشته در 
قالب طرح کرامت به این مناطق حاشیه ای ورود پیدا 
کرده است. وی افزود: حضور پررنگی در این شهرک ها 
از سال گذشته تا امروز داشته ایم و جلسات متعددی 
با مس��ؤوان و متولیان امر در راستای رفع مشکات 
در ای��ن مناطق برگزار کرده ایم. وی اضافه کرد: البته 
اقدامات انجام شده در قالب طرح کرامت است و نیاز به 
کارهای جدی تر برای رفع مشکات این محات داریم. 

فرمانده س��پاه سنندج افزود: در قالب طرح کرامت 4 
کارگروه فعال شده است که این کارگروه ها موضوعات 
و مشکات را به شکل تخصصی دنبال و راهکارهای 
ازم را برای رفع آنها ارائه می کنند. عسگری همچنین 
گفت: اکیپ های سامت و پزشکی به صورت هفتگی 
به این محات اعزام می شوند و به صورت کاما رایگان 
خدمات بهداشتی و پزشکی را به مردم ساکن در این 
محات ارائه می کنند. به گفته وی، سال گذشته بیش 
از 50 میلیون تومان داروی رایگان در این محات در 
اختیار مردم قرار گرفته است. وی اذعان کرد: در بحث 

مقابله با اعتیاد هم از س��ال گذشته تا امروز 250 نفر 
معتاد به کمپ های ترک اعتیاد معرفی شده اند که از 
مس��ؤوان این کمپ ها کمال تشکر را دارم.  فرمانده 
ناحیه مقاومت بس��یج سپاه س��نندج اظهار داشت: 
برای تعدادی از این معتادان بهبودیافته توانس��ته ایم 
شغل ایجاد کنیم و این کار با رایزنی های انجام شده 
با صاحبان کارگاه های کوچک محقق ش��ده اس��ت.   
عسگری ادامه داد: در بحث سرانه آموزشی در مناطق 
حاشیه ای با مشکات جدی مواجه هستیم و مدارس 
در این مناطق به لحاظ زیرساختی و امکانات با چالش 
مواجه هستند. وی افزود:  ورود به موضوع فضای سبز 
با مشارکت و همکاری دستگاه متولی از دیگر اقدامات 
بسیج در راستای رفع مشکات مناطق حاشیه شهر 
سنندج بوده است. فرمانده سپاه سنندج عنوان کرد: 
2 پروژه در همین راس��تا در دس��ت اجراس��ت و در 
آینده نزدیک به بهره برداری می رسد. وی به برخورد 
با عرضه کنندگان م��واد مخدر هم در این مناطق در 
قالب طرح کرامت اشاره کرد و گفت:  محور و اولویت 
برنامه های ما در طرح کرامت بر اساس اصل آموزش 
و کارهای پیش��گیرانه بوده اس��ت و در همین راستا 
دانش آموزان و خانواده های آنان به صورت جدی مورد 
توجه قرار گرفته اند. عسگری در ادامه خاطرنشان کرد: 
آمارهای ارائه شده از سوی مسؤوان امر نشان می دهد 
درصد اعتیاد در مناطق حاش��یه شهر سنندج بعد از 

اجرای طرح کرامت کاهش پیدا کرده است.

ادامه از صفحه اول
 ما تاش می کنیم این کار را پیش 
از وضع مجدد تحریم ها در ابتدای ماه آگوست/ مرداد 
و تحریم های دیگر در ماه نوامبر انجام دهیم. تا آغاز ماه 
آگوست فرصت کمی داریم اما تاش مان این است که 
تا پیش از نوامبر به نتیجه برسیم«. هم اکنون لودریان 
صراحتا سخنان قبلی خود را نقض و اعام کرده اروپا 
بای��د برای حف��ظ برجام »راهی« پیدا کن��د! آیا این 
سخنان وزیر خارجه فرانسه، به مثابه  تحقیر دستگاه 
دیپلماسی کشورمان محس��وب نمی شود؟ واقعیت 
امر این اس��ت که گس��تاخی بی حد و حصر مقامات 
فرانسوی، یکی ناشی از مذاکرات پشت پرده کاخ های 
الیزه و س��فید در خصوص برجام و دیگری ناش��ی از 
انفعال و متاس��فانه بعضا وادادگی وزارت امور خارجه 
کش��ورمان در برابر فرانسوی هاست. از اردیبهشت ماه 

امسال تاکنون، ماقات ها و مذاکرات زیادی میان مایک 
پمپئو و لودریان در خصوص برجام و سرنوشت توافق 
هس��ته ای- پس از خروج آمریکا- انجام شده است. در 
این میان، کار فرانس��وی ها به جایی رسیده است که 
حتی بق��ای خود در توافق هس��ته ای را نیز منوط به 
اجازه مقامات آمریکای��ی می دانند! »امانوئل مکرون« 
رئیس جمهور فرانس��ه اخیرا در س��خنانی که نشان از 
تسلیم پذیری کش��ورش در برابر کاخ س��فید دارد، با 
افتخار اعام کرده ترامپ به فرانسه )و دیگر کشورهای 
اروپایی( اجازه داده است در توافق هسته ای با ایران باقی 
بمانند! تاکنون بارها عنوان شده است تاخیر هدفمند و 
عامدانه فرانس��وی ها و مقامات اروپای��ی در قبال ارائه 

بسته پیشنهادی نهایی به ایران و عملیاتی ساختن آن، 
خروجی مذاکرات پشت پرده »واشنگتن- پاریس« بوده 
و به عوامل ادعایی دیگر از جمله »پیچیدگی ساختار 
مالی ویژه اروپا« بس��تگی ندارد.  با همه این اوصاف، 
نقش عامل دوم یعنی مدارای غیرقابل توجیه دستگاه 
دیپلماسی ما با فرانسوی ها در این معادله غیرقابل انکار 
است. سکوت و تسامح با بازی و رفتار پارادوکسیکال و 
دوگانه مقامات کاخ الیزه- خصوصا مکرون و لودریان- 
در خص��وص برجام نه تنها منتج به اصاح رفتار آنها 
نشده، بلکه خیال آنها را بابت نبود یک »ایران مامتگر 
و س��ختگیر« راحت کرده است. بازگشت لودریان به 
نقطه صفر )اردیبهشت ماه امسال( بیش از هر چیزی 

معلول عدم بازخواست فرانسوی ها توسط وزارت امور 
خارجه کش��ورمان است. نکته تاس��فبار اینکه آقای 
ظریف و دیگر مسؤوان دستگاه دیپلماسی نیز نسبت 
به اظهارات اخیر لودریان واکنشی نشان نداده اند! گویا 
اساس��ا اتفاقی رخ نداده و نقض عهدی از سوی طرف 
اروپایی انجام نش��ده است.  در هر حال، طی 3 سال 
اخیر، ماهیت فرانسوی ها بیش از هر زمان دیگری برای 
ملت ایران آشکار و هویدا شده است. همراهی مکرون 
با ترامپ در پروسه تغییر برجام و خرید زمان توسط 
فرانسوی ها در اجرایی کردن مکانیسم مالی ویژه اروپا 
]با هدف تاثیر بیشتر تحریم های آمریکا بر ملت ایران[ 
همگی نکاتی نیست که از س��وی ملت ایران نادیده 
انگاش��ته شود، حتی اگر دستگاه دیپلماسی و وزارت 
امور خارجه کش��ورمان عاقه ای نسبت به درک این 

موضوع نداشته باشند! 

تفکر بسیجی باید همواره زنده 
و پاینده نگاه داشته شود

مراسم تکریم و معارفه رئیس بسیج جامعه 
پزشکی استان مازندران با حضور دکتر رئیس زاده 
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، دکتر 
موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 
سردار بابایی فرمانده س��پاه کربای 25 استان 
مازن��دران و جمع��ی از مس��ؤوان و اعض��ای 
کانون های بسیج جامعه پزشکی مازندران برگزار 
ش��د. دکتر سیدعباس موسوی، رئیس دانشگاه 
علوم پزش��کی مازندران با اش��اره ب��ه جایگاه و 
تفکر بسیج گفت: بسیج طایه دار تفکر فرهنگ 
شهادت و ایثار است و این تفکر باید همواره زنده 
و پاینده نگاه داشته شود. وی با بیان اینکه بسیج 
باید در همه مسائل سرآمد جامعه باشد، اظهار 
داشت: بسیج یک نهاد با ارزش برای دستیابی به 

اهداف عالیه دانشگاه است.  

وحدت و یکرنگی 
رمز پیروزی جهان اسام است

عضو شورای ش��هر کرج گفت: هفته وحدت 
نماد صلح و دوس��تی پیروان حقیقی دین اسام 
است. اکبر س��لیم نژاد اظهار کرد: هفته وحدت، 
نم��اد صلح و دوس��تی برای پیروان راس��تین و 
حقیقی دین اس��ام اس��ت. رئیس کمیس��یون 
فرهنگی شورای اسامی شهر کرج اضافه کرد: این 
هفته فرصت مناسبی برای تجدید پیمان برادری 
و براب��ری بین مس��لمانان و تقوی��ت آرمان های 
نظام مقدس اسامی اس��ت. وی اظهار کرد: ماه 
ربی��ع ااول ی��ادآور میاد آخرین رس��ول خدا و 
پیامبر صلح و دوستی است که باید مسلمانان در 
سایه قرآن کریم و سنت و سیره رسول اکرم)ص( 
وحدت و یکرنگی خود را حفظ کنند. عضو شورای 
شهر کرج توضیح داد: مسلمانان باید این نکته را 
در نظر داش��ته باشند که تنها با اتحاد می توانند 
آرمان های حضرت محمد )ص( مبنی بر جهانی 
بی عداوت و دشمنی را محقق کنند. سلیم نژاد ابراز 
کرد: مسلمانان در هر گوشه دنیا که حضور دارند 
باید باهم متحد باشند و به ریسمان الهی چنگ 
بزنند و از تفرقه بپرهیزند. عضو شورای شهر کرج 
افزود: امروز بیگانگان تاش می کنند بین مسلمان 
تفرقه ایجاد کنند ولی ما باید به هوش باش��یم و 
اجازه ندهیم اهداف آنها محقق شود چون اتحاد و 

یکرنگی، رمز پیروزی جهان اسام است. 

خبر آخرمازندران
 زمین لرزه دیشب در ایام، لرستان

آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی احساس شد
زلزله 6/4 ریشتری در سرپل ذهاب 
 زمین لرزه ای به قدرت 6/4درجه در مقیاس 
امواج درونی زمین )ریش��تر( حوالی سرپل ذهاب 
در اس��تان کرمانش��اه را لرزاند. به گزارش مرکز 
لرزه نگاری کش��وری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران، زمین لرزه ای به قدرت 6/4 ریشتر ساعت 
20 و 7 دقیقه و 31 ثانیه سرپل ذهاب در استان 
کرمانش��اه را لرزاند. مرکز این زمین لرزه به طول 
جغرافیای��ی 45.7 و عرض جغرافیایی 34.38 در 
عمق 7 کیلومتری از س��طح زمین بود. این زلزله 
در 17 کیلومتری س��رپل ذهاب، 18 کیلومتری 
قصرش��یرین و 33 کیلومت��ری گیانغ��رب در 
اس��تان های ایام و کرمانش��اه اتفاق افتاده است. 
تا لحظه مخابره این خبر از میزان خس��ارت های 
احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده بود. 
این زمین لرزه در اکثر شهرهای کرمانشاه، ایام ، 
لرس��تان ، تبریز و ارومیه نیز احساس شد. شدت 
زمین لرزه دیشب کرمانش��اه به حدی بود که در 
اس��تان های بغداد، س��لیمانیه، اربیل، کرکوک، 
صاح الدین، اانبار، دیالی، کربا، نجف و واس��ط 

کشور عراق نیز احساس شد.

تقدیر از وظیفه شناسان شرکت برق 
منطقه ای خوزستان

با حضور مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای 
خوزس��تان، از 2 نیروی حراس��ت و اپراتور که 
با وظیفه شناسی و تعهد مانع سرقت تجهیزات 
یکی از پست ها ش��دند، تقدیر و تشکر شد. بنا 
به این گ��زارش، با مقاومت و هوش��یاری یکی 
از نیروهای حراس��ت و یک اپراتور، سارقانی که 
برای دزدی و خس��ارت، وارد یکی از پست های 
ش��رکت برق ش��ده بودن��د تحوی��ل نیروهای 
انتظامی شدند. در این حادثه به نیروی حراست 
و اپراتور به علت درگیری با سارقان صدمه هایی 
وارد ش��د، بنابراین به پاس این جانفش��انی در 
حراست از اموال ش��رکت، با حضور مدیرعامل 
در جلسه کمیته فنی از آنها تقدیر و تشکر شد. 
محمود دش��ت بزرگ، مدیرعامل ش��رکت برق 
منطقه ای خوزستان تعهد آنها نسبت به شرکت 
را ستودنی دانست و رمز موفقیت و توسعه یک 
س��ازمان را وظیفه شناس��ی و از خودگذش��تی 

نیروی انسانی آن سازمان اعام کرد. 

توسط سپاه سنندج در پی اجرای طرح کرامت انجام می شود

ارائه خدمات رایگان پزشکی به حاشیه نشینان

البرز

اتفاقاً امیدوارانیم

اکنون زمان تبرئه اروپاییان نیست!

ادامه از صفحه اول
ب��ه ق��ول آق��ای روحان��ی: 
»گاوچران ها و شترسوارها اصا در کجا همدیگر را 
توانستند پیدا کنند؟!« لیکن بنازم بازوی شهدایی 
حاج قاسم را که هم مچ پترائوس گاوچران را خواباند، 
هم مچ عمرسلیمان شترسوار را! همه اراذل و اوباش 
عالم، جمع شدند در شام اما در سوریه، دقیقا همان 
شد که رهبر ما می گفت! و ولی امر مسلمین جهان 
می خواست! کجا اول انقاب، این همه آمریکا پرت 
از مرحله بود و شهید جوان سپاه قدسی ما تاج سر 
منطقه؟! حتی در حوزه خدمت هم چه بسیار جوان 
مخلص آتش به اختیار که جورکش کم کاری های 
دولت شده اند!  خیلی البته امکان و اختیاری ندارند 
اما هر آجری که در روستایی محروم، روی آجری 
دیگر بند می ش��ود، مایه امیدواری این ملت است 
که هنوز هستند کسانی که سمت و صندلی ندارند 
اما ع��زم کار، چرا! اگر دیروز مصطفی چمران قید 
درس هسته ای در آمریکا را زد و رهسپار جهاد شد؛ 
َعلم ِعلم او را در همین دانش��گاه شریف خودمان، 
مصطفی احمدی روش��ن برداش��ت و شد آن نماد 
که دانی و دانم! ش��هریاری نیز! رضایی نژاد نیز! در 
حوزه ای دیگ��ر، طهرانی مق��دم! در میدانی دیگر، 
نخبگان مبحث سلول های بنیادی! یا نانو! یا صنعت 
فضا! یا حتی آن پرچمدار چادری کاروان پرافتخار 
ما در رقابت های ورزش��ی! اینی که من نوعی بروم 
زیارت اربعین و جوانان جای جای عالم را عاش��ق 
محسن حججی ببینم که خود البته عاشق احمد 
کاظمی بود! غافلیم ما که چقدر این روزها آمریکا 
از دست ملت ما عصبانی است! فقط که مواجه با 4 

تا وزیر و وکیل نیست! خودش هم خوب می داند! 
صفا کردم دیروز وقتی حضرت آقا اسم »انصاراه« 
را بردند و وعده دادند که هم یمن، پیروز می شود و 
هم فلسطین! صدالبته به نصرت الهی! ما را همین 
نصرت الهی، فاتح خرمشهر کرد و اا مگر در همان 
نخستین س��اعات عملیات »الی بیت المقدس« و 
با وجود آن همه ش��هید که داده بودیم، فکر فتح 
خدایی س��وم خرداد را هم می کردیم؟! اما ش��د! و 
ما توانس��تیم! وقتی در پس س��رمان فهمیده ها را 
داریم و در پیش س��رمان حججی ها را و در عرصه 
خدمت ه��م اژدری ها را؛ وقتی »فلق 2« ما الگوی 
موشک فلسطینی ها می شود و خواب را بر چشم 
کابینه فراعنه ح��رام می کند؛ وقتی با وجود این 
همه بمباران علیه حجاب، زن مسلمان ایرانی با 
حجاب برتر یا کامل، مدال آور ما در محیط ورزش 
می شود؛ وقتی اعتکاف جوانان ما در مساجد، آن 
هم در این زمانه »ظهرالفس��اد فی البر و البحر« 
چنان صحنه های مملو از معنویتی خلق می کند؛ 
وقتی پس��رکی فافل ف��روش، در ح��د و اندازه 
ش��اگردان بافصل آیت اه قاضی، ظاهر می شود 
و دل ی��ان حشدالش��عبی را می ب��رد؛ وقتی در 
سوریه، همان می شود که دیروزها خامنه ای گفته 
بود؛ وقتی کابوس 33 روزه صهیونیست ها به 22 
روزه و 8 روزه و 2 روزه بدل می ش��ود، تا آن حد 
که منجر به اس��تعفای وزیر جنگ اسرائیل شود؛ 
وقتی در بحرین زیر چکمه آل خلیفه، جوانان آن 
جزیره مظلوم، نوحه خود را تقدیم به روح شهید 
مدافع حرم ایران��ی می کنند و وقتی تمام فکر و 
ذکر حضرت س��یدعلی، امید است و امید است 

و امید، الحق که اس��باب امی��دواری ما فراهم تر 
است تا بهانه های دلواپسی مان! تو گویی رهبر ما 
جای��ی را و روزی را و فردای��ی را می بیند که به 
چش��م ما رهروان نمی آید و تنها آرزوی وصالش 
را داریم، لیکن مگر نه آنکه وصال کربا هم تنها 
و تنها ی��ک آرزو بود برای ما؟! به کوری چش��م 
غرب و غربزده ها، اتفاق��ا ما امیدوارانیم! و ذره ای 
به صدق وعده الهی تردید نداریم! بدبخت آن آل 
گوربه گوری که درست عکس فریضه »اشداء علی 
الکفار رحماء بینهم« عمل می کند! آری! آل سعود 
را می گویم ک��ه در بدترین زمانه، صمیمی ترین 
دوس��ت اس��رائیل ش��ده و عنودترین دش��من 
جمه��وری اس��امی! اما بن س��لمان نفله کجا و 
سلیمانی قهرمان کجا که سینه اش مصداق مسلم 
»رحماء بینهم« است و نیز »اشداء علی الکفار«؟! 
در داخ��ل هم هس��تند کس��انی که ب��ا کدخدا 
مهربان ترن��د ت��ا خدا! و قول ک��ری را تضمین تر 
می دانن��د تا قول اه! و دیدیم چقدر هم تضمین 
بود! لذا دلواپس اصل کاری همین جریان غربزده 
است که روزی سیلی از ناراستی آمریکا می خورد 
و دگر روز کتک از ناعهدی اروپا! ما اما غرق امید 
و امیدواری هستیم به خدایی که آن باا »پاسدار 
خ��ون ش��هیدان« اس��ت حقیقتا! آدم��ی وقتی 
ایستادگی ملت های یمن و فلسطین را می بیند، 
حتم می کند که »جناب حمزه« زنده است هنوز! 
و موس��م بدر است انگار هنوز! یا محمد! اسامی 
که تو آوردی، اس��ام امید اس��ت و امیدواری! و 
باشک ما به طلوع خورشید، امیدوارتر از همیشه 

هستیم... .

ادامه از صفحه اول
آق��ای ظریف خود نی��ز بخوبی 
می داند دلیل تاخیر مقامات اروپایی برای ارائه این 
س��ازوکار چه بوده است! بدون شک وزیر محترم 
امور خارجه کشورمان در جریان اخبار مربوط به 
مذاکرات پش��ت پرده لودریان )به عنوان نماینده 
تروئیکای اروپا(  و مایک پمپئو بر س��ر »برجام« 
و »سرنوشت توافق هسته ای« هستند. همچنین 
بعید اس��ت آقای دکتر نس��بت به پازل برجامی 
مش��ترک تروئی��کای اروپا و دول��ت ترامپ که از 
ابتدای س��ال 2017 تاکنون ش��اهد آن هستیم، 
بی اطاع باشند! در چنین شرایطی تبرئه اروپاییان 
از »جرائم برجامی« آنها و تاکید بر ادعای استقال 
رأی)!( و نقش آفرینی آنها در قبال توافق هسته ای 

نشان دهنده چیست؟ 

5- تاکنون بارها عنوان ش��ده است نوع نگاه و شیوه 
محاس��به دس��تگاه دیپلماس��ی و سیاست خارجی 
کشورمان در قبال اروپای واحد باید تغییر یابد. بدون 
ش��ک کسی در این معادله »اروپا« را عینا مترادف با 
»آمریکا« در نظر نمی گیرد اما »بازی ضدایرانی اروپا 
در زمین آمریکا« موضوعی نیس��ت که بتوان آن را 
در س��ایه نگاه ایده آل گرایانه به قاره سبز پنهان کرد! 
بدون شک اگر روزی بخواهیم نقاط اشتراک و افتراق 
آمریکا و اروپا در تقابل با ایران و پرونده برجام را مورد 
سنجش قرار دهیم، »مواضع مشترک استراتژیک« 
این دو بر »رفتارهای غیرمشترک تاکتیکی آنها« غلبه 
پی��دا خواهد کرد. آقای دکتر ظریف به عنوان فردی 
باتجربه در حوزه سیاست خارجی بخوبی واقفند برای 
سنجش رویکرد واقعی یک بازیگر نسبت به بازیگری 
دیگر در نظام بین الملل، نباید مرز میان »استراتژی«، 

»تاکتیک«، »رفتار« و »گفتار« را خلط کرد! 
در نهایت اینکه با توجه به انتظار مردم ایران از 
وزارت امور خارجه کش��ورمان مبنی بر بازخواست 
از اتحادی��ه اروپایی )بابت تاخی��ر در ارائه و اجرای 
س��ازوکار وی��ژه اقتص��ادی  در قب��ال تحریم  های 
ضدایران��ی آمریکا(، بیان چنین اظهاراتی از س��وی 
آقای دکتر ظریف صرفا منجر به گس��تاخی بیشتر 
مقامات اروپایی در قبال دولت و ملت ایران خواهد 
شد. چه بسا دلیل اینکه تاکنون هیچ کشور اروپایی 
حاض��ر به پذیرش میزبانی SPV نش��ده نیز خیال 
راح��ت آنها از این اس��ت که آقای دکت��ر آن را به 
نحوی توجیه می کند! بهتر است آقای ظریف بدانند 
حسرت دلسوزان کشور درباره اتخاذ مواضع قاطعانه 
وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان در قبال بدعهدی 

طرف  های اروپایی بشدت طوانی شده است.

یادداشت امروز

نگاه

انفعال دستگاه دیپلماسی مقابل فرانسه دیدگاه

خوزستان
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تلویزیون

 فیلمبرداری »ماجرای نیمروز ۲« 
به پایان رسید

س��ینمایی  فیلم  تهیه کننده 
»ماجرای نیمروز؛ رد خون« از 
پایان فیلمبرداری آن خبر داد. 
به گزارش فارس، فیلمبرداری 
قسمت دوم از فیلم سینمایی 
»ماج��رای نیم��روز« با ن��ام »رد خ��ون« که از 
۱۹ ش��هریور آغاز ش��ده بود، پنجش��نبه ۲ آذر 
در پایگاه های ش��کاری مهرآباد ته��ران به پایان 
رسید. سیدمحمود رضوی، تهیه کننده »ماجرای 
نیمروز؛ رد خون« با انتشار عکسی از جشن پایان 
فیلمبرداری این پروژه نوش��ت: ب��ه یاری خدا و 
تاش شبانه روزی تک تک اعضای گروه پرتاش و 
پرانگیزه ماجرای نیمروز، این کار سخت با روزهای 
بسیار سخت گذش��ت و تمام شد؛ سختی هایی 
ک��ه از مطالعات آغ��از ش��د و در پیش تولید به 
مقاومت در مقابل س��اخت رس��ید و در تولید به 
سختی های فراوان اجرایی و تولیدی! اما به یاری 
خدا و با همکاری تک ت��ک اعضای گروه از همه 
موانع عبور کردیم و دیشب این کار هم تمام شد. 
محمدحسین مهدویان هم با انتشار پستی نوشت: 
ش��کر خدا تا اینجایش به سختی ولی با خوبی و 
خوشی به انجام رسید ولی می دانم برای اینکه این 
فیلم رنگ پرده را ببیند، راه سخت تری در پیش 
داریم. گفته می شود داستان »ماجرای نیمروز؛ رد 
خون« در ادامه داستان قسمت اول این فیلم است 
که عملیات مرصاد و شکست منافقین در واپسن 
روزهای جنگ تحمیلی را روایت می کند. هادی 
حجازی فر، بهنوش طباطبایی، محس��ن کیایی، 
هستی مهدوی ، حسین مهری، مهدی زمین پرداز، 
امیراحمد قزوینی و جواد عزتی بازیگران »ماجرای 
نیمروز ۲« هستند. احتمااً نخستین نمایش این 
اثر در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر خواهد 

بود.

استقبال مخاطبان از »جیمزباند« 
سیاهپوست

از میان ۲۲۰۱ مخاطب حاضر 
در یک بررس��ی که توس��ط 
هالیوود ریپورتر انجام ش��د، 
۶۳ درصد افراد از ایده انتخاب 
ادریس البا، بازیگر سیاهپوست 
برای ایفای نقش جیمز باند حمایت کرده اند. به 
گزارش مهر ب��ه نقل از ایندیپندن��ت، با وجود 
اینکه ممکن اس��ت دنیل کریگ ق��رارداد بازی 
در ۲ قسمت آینده فیلم های جیمز باند را امضا 
کرده باشد، گمانه زنی ها درباره جیمز باند بعدی 
س��ینما همچنان ادامه دارد و متوقف نمی شود. 
در این میان، هر چند هواداران افراطی فیلم های 
جیمز باند معتقدند این شخصیت هرگز نباید رنگ 
پوس��تی غیر از سفید داشته باشد اما بیشترین 
گمانه زنی ها بر محور ادریس البا، بازیگر مشهور 
سیاهپوست انگلیس��ی می گذرد. البا اوایل سال 
جاری به دنبال سخنان باربارا بروکلی، تهیه کننده 
فیلم ه��ای »جیمز باند« که گفته بود درها برای 
»باند سیاهپوس��ت« باز است، توئیت »اسم من 
الباس��ت، ادریس البا« )جمله مش��هور معرفی 
شخصیت باند در مجموعه فیلم های جیمز باند( 
را منتشر کرد. حال با توجه به یک بررسی جدید، 
اکثریت مردم ایاات متحده آمریکا بر این باورند 
که ادریس البا بازیگ��ر مجموعه تلویزیونی باید 
نقش مامور ۰۰۷ را بازی کند. باید منتظر ماند و 
دید تهیه کنندگان مجموعه فیلم های جیمز باند 
برای جانشین دنیل کریگ در نهایت کدام بازیگر 

را انتخاب خواهند کرد.

بعد از دامبو، نسخه بازسازی شده 
»شیرشاه« می آید

روس��ای کمپان��ی دیزنی به 
س��مت ساخت نس��خه های 
جدی��دی از انیمیش��ن های 
خاطره انگی��ز خ��ود در قالب 
ایواکش��ن رفته اند و بعد از 
نسخه بازسازی شده انیمیشن معروف »دامبو«، 
نسخه بازسازی ش��ده انیمیشن »شیرشاه« نیز 
توس��ط کمپانی دیزنی ساخته ش��ده است. به 
گ��زارش فارس ب��ه نقل از ورایتی، س��ری دوم 
انیمیش��ن س��ینمایی »شیرش��اه« ب��ا صدای 
هنرمن��دان و خوانندگان مع��روف هالیوودی 
روی پرده س��ینما می آید. »جان فاورو« که در 
س��ال ۲۰۱۶ فیلم ایو اکشن »کتاب جنگل« 
را برای کمپانی »دیزنی« کارگردانی کرده بود، 
اینجا نیز کارگردانی »شاه شیر« را برعهده دارد. 
این آخرین ساخت مجدد یک فیلم ایو اکشن 
)فیلم ها و ویدئوهایی که در آن به جای تصاویر 
متحرک س��ازی شده و انیمیش��ن، از بازیگران 
واقعی )انس��ان یا حیوان( استفاده می شود( در 
کمپانی دیزنی اس��ت که تاکنون ساخته است. 
بازسازی فیلم های موفقی همچون »دیو و دلبر« 
در سال گذشته نش��ان از استقبال خلق سری 
جدی��د این فیلم ها دارد. نس��خه های »دامبو«، 
»عا ء الدی��ن«، »بان��و و ولگ��رد« و »موان« از 
جمله فیلم هایی هستند که سری جدیدشان در 

کمپانی دیزنی در حال ساخت است.

»وقتشه« با مجریان جدید
 روی آنتن می رود

برنامه »وقتشه« به تهیه کنندگی  
ابوالفض��ل صف��ری ای��ن روزها 

مراحل پیش تولید را می گذراند.
به گزارش فارس، گروه تهیه  

برنام��ه تلویزیونی  و تولی��د 
»وقتش��ه« ای��ن روزه��ا در ح��ال مذاک��ره با 
اسپانسرها هس��تند تا بتوانند بزودی برنامه را 
روی آنتن ببرند. سری جدید برنامه »وقتشه« 
با طرحی کاما متفاوت از فصل های پیش��ین 
تولید خواهد شد. محوریت این برنامه در سری 
جدید خانواده و مهارت های زندگی اس��ت و تا 
حدی از ازدواج که محوریت برنامه های پیشین 
را تشکیل می داد، فاصله گرفته  است. بسیاری 
بر این ب��اور بودند که تغییر مجری نیز یکی از 
اتفاق های جدید در ای��ن برنامه خواهد بود اما 
برخ��اف این تصورات، تفتی مجری اصلی این 
برنام��ه خواهد بود با این تفاوت که مجری های 
خانم دیگری به ص��ورت مکمل در کنار او قرار 
خواهند گرفت. برنامه »وقتشه« به تهیه کنندگی 
ابوالفضل صفری در ۱۰۰ قس��مت طراحی و به 

شبکه نسیم ارائه شده است.

مقاومت فلسطین به »نقطه رهایی« 
می رسد

ویژه برنامه  رهای��ی«  »نقط��ه 
شبکه 5 در هفته بسیج است 
که هر شب س��اعت ۲۲ روی 
آنتن رس��انه ملی م��ی رود. به 
گ��زارش »وطن امروز«، »نقطه 
رهایی« ویژه برنامه رس��انه ملی در هفته بس��یج 
است که با حضور فعاان و رهبران جبهه مقاومت 
اسامی در منطقه به تبیین تشکیل بسیج جهانی 
مستضعفین در کشورهای لبنان، فلسطین، سوریه، 
عراق و یمن می پردازد. دکتر سهیل اسعد )ادگاردو 
روبین( مبلغ و محقق آرژانتینی مجری این برنامه 
تلویزیونی اس��ت. »نقطه رهایی« هر شب ساعت 
۲۲ ب��ه صورت زنده روی آنتن ش��بکه 5 می رود. 
این برنامه در ۶ قسمت از شنبه تا پنجشنبه پخش 
می شود. محمدمهدی سموعی، تهیه کننده »نقطه 
رهایی« و علی اکبر سیاح طاهری، سردبیر آن است 
که در مرکز برنامه های تلویزیونی بسیج صداوسیما 

تولید شده است.

 آغاز پخش سریال »بی قرار«
 از شبکه ۲ سیما

مجموعه تلویزیونی »بی قرار« 
ب��ه کارگردانی فلورا س��ام از 
پنجم آذرماه روی آنتن شبکه 
۲ س��یما می رود. به گزارش 
فارس، مجموع��ه تلویزیونی 
»بی قرار« به کارگردانی فلورا سام سرانجام پس 
از 4 س��ال از دوشنبه )پنجم آذرماه( در باکس 
اصلی سریال های ش��بکه ۲ سیما و از ساعت 
۲۱:۳۰ ت��ا ۲۲:۳۰ روی آنتن خواهد رفت. این 
سریال پربازیگر س��ال ۹۳ در تهران، مشهد و 
پاری��س مقابل دوربین رفت. اله اس��کندری، 
س��ارا خویینی ها، محمدرضا شریفی نیا، پژمان 
بازغی، آتیا پس��یانی، شقایق فراهانی، محمد 
صادقی، کام��ران تفتی، امیرحس��ین صدیق، 
کمند امیرس��لیمانی، داری��وش کاردان، مریم 
امیرجال��ی، مری��م بوبان��ی، زهرا س��عیدی، 
اسماعیل خلج، آتش تقی پور، سولماز آقمقانی، 
رضا اخاقی راد، سعید محیط، هادی فراهانی، 
همراه با هنرمندان خردس��ال فاطمه دقاقی و 
حام��ی فراهانی بازیگرانی هس��تند که در این 
مجموعه ۲۸ قسمتی به ایفای نقش پرداخته اند.

اعام فراخوان ثبت نام دوره پنجم 
»مدرسه رمان«

پنجمین  ثبت ن��ام  فراخوان 
دوره آموزشی »مدرسه رمان« 
در موسسه فرهنگی- هنری 
»شهرس��تان ادب« منتش��ر 
شد. به گزارش »وطن امروز«، 
نویسندگان جوان تا بیستم آذرماه امسال فرصت 
دارند ب��ا مراجعه به پایگاه اینترنتی مدرس��ه  
 madreseroman.com  رمان ب��ه نش��انی 
 یا س��ایت رس��می شهرس��تان ادب به نشانی
و  کنن��د  ثبت ن��ام   ،shahrestanadab.com
کارنام��ه ادبی خود را برای بررس��ی کارشناس��ی 
بفرس��تند، بنابرای��ن داش��تن پیش��ینه ادب��ی و 
داستان نویس��ی، ب��رای ثبت نام در مدرس��ه  رمان 
ض��رورت دارد. مدرس��ه رمان در مرحل��ه  پس از 
ثبت نام، از افرادی ک��ه دارای توانمندی ادبی قابل 
قبولی باشند، درخواس��ت طرح رمان خواهد کرد. 
منتخبان نهایی از میان ارائه کنندگان طرح رمان، 
به انتخاب استادان مدرس��ه، وارد مدرسه خواهند 
شد. هنرجویان گزینش ش��ده، طی یک دوره  ۱۰ 
ماهه، ضمن آموزش های ازم و مرتبط با نوش��تن 
رمان توسط اساتید دانشگاه و نویسندگان و منتقدان 
سرشناس کشوری، زیر نظر یکی از استادان مدرسه 

رمان، نگارش کار خود را آغاز خواهند کرد. 

محسن شهمیرزادی: طرح  های تخفیف کتاب 
یک��ی از بهانه های خوب ب��رای جلب توجه 
مخاطبان کتاب به س��مت کتابفروشی  های 
کم رونق است. طرحی که در عمده کشورهای 
برجس��ته در حوزه کتابخوان��ی رواج دارد و 
مدتی می شود که وزارت ارشاد در طرح  های 
فصلی عیدانه، تابس��تانه، پاییزه و زمس��تانه 
کتاب، طرح  های تش��ویقی خرید کتاب را به 
کتابفروش ها ارائه می دهد و به همین واسطه 
مردم می توانند با مراجعه به کتابفروشی ها از 
تخفیف خرید کتاب برخوردار ش��وند. پاییزه 
کتاب امسال نیز در سومین سال برگزاری این 
طرح با تغییراتی نسبت به فصل های گذشته 
برگزار ش��د و دیروز 4 آذر نیز به پایان رسید. 
در پاییزه امس��ال به نسبت س��ال گذشته، 
طرح  ه��ای تخفیفی متفاوت ش��ده بود و در 
حالی که پارس��ال کتاب  های عمومی با ۲۰ 
درصد تخفیف و کتاب  های کودک و نوجوان با 

۲5 درصد تخفیف به مخاطبان عرضه می شد، امسال 
کتاب های تالیفی از ۲5 درصد تخفیف و کتاب های 
ترجمه ای از ۱5 درصد تخفیف برخوردار بودند. عاوه 
ب��ر این، طرح پاییزه هرس��اله از روز کتابخوانی آغاز 
می شود، با این تفاوت که این طرح سال گذشته ۲۲ 
آذرماه به اتمام  رسید و امسال مخاطبان کتاب تنها 
تا 4 آذر فرصت داش��تند به خرید کتاب اقدام کنند. 
با این وجود، ما فرصت را غنیمت شمردیم و در این 
مهلت کوتاه سری به کتابفروشی های برجسته خیابان 
انقاب زدیم تا هم از طرح تخفیف کتاب اس��تفاده 
کرده باشیم و هم حرف های فروشندگان و خریداران 

را بشنویم.
Ŷ !آغاز یک مشکل

ح��دود س��اعت ۱۹ به یکی از کتابفروش��ی ها 
رفتیم؛ تقریبا ساعات پایانی آنها محسوب می شد. 
انتظار این بود که جمعیت کمتری در کتابفروشی 
باشند تا براحتی بتوانیم با فروشندگان گپ و گفتی 
داشته باشیم، به کتابفروش��ی اول که وارد شدیم، 
از همان ابتدا فروش��ندگان تکلیف خودش��ان را با 
مشتری ها مشخص می کردند و با جمله »طرحمون 
تموم ش��ده« تاش داشتند از پیشامدهای بعدی 
جلوگیری کنند و مشتری ها نیز تکلیف خودشان 
را بدانند. این اتف��اق در روز دوم طرح رخ می داد و 
برای بسیاری محل سوال بود که چگونه طرح کوتاه 
پاییزه، به ۲ روز تقلیل یافته  اس��ت. به کتابفروشی 
دیگری رفتیم. این کتابفروشی برخاف اولی شلوغ تر 
بود؛ در یک صف طوانی افرادی حضور داشتند که 
چندین کتاب در دس��ت داشتند و می خواستند از 
طرح تخفیف اس��تفاده کنند و در یک صف کوتاه 
اف��رادی که قید ط��رح را زده بودند و به س��رعت 

کارش��ان انجام می شد. ش��لوغی کتابفروشی مانع 
از آن ب��ود تا بخواهیم با فروش��ندگان گپ و گفت 
داش��ته باشیم. تنها به خرید 4 کتاب بسنده کرده 
و از آنجا خارج ش��دیم. حین تورق کتاب ها متوجه 
شدم قیمتی که بابت کتب پرداخت کردم، تفاوت 
چندان��ی با هزینه اصلی آن ن��دارد. عجیب تر آنکه 
پیامک ارسال شده توسط خانه کتاب یک چیز بود 

و هزینه پرداختی چیزی دیگر. 
Ŷ طرح تخفیف بدون تخفیف

این بهانه کافی بود تا بار دیگر صبح زود س��راغ 
کتابفروش��ی مزبور بروی��م.  انگار طبیع��ی بود تا 
متصدی کار همه مشتریان را راه بیندازد و سپس 
ببیند ماج��رای ما از چه قرار اس��ت. آنچه در این 
مدت انتظار بیش از هر چه مشاهده می شد، تعداد 
زیاد کتاب   هایی بود که در طرح قرار نمی گرفتند و 
خیلی از مش��تری ها مجبور بودند با ناراحتی بهای 
اصلی کتاب را پرداخت کنند. مسؤول کتابفروشی 
می گفت کتاب  های تازه چاپ که در یک ماه اخیر 
منتش��ر شده اند یا کتبی که قبل از سال ۸۷ چاپ 
ش��ده  اند در این لیست قرار ندارند. اما عاوه بر این 
کتاب   هایی ه��م بودند که بی هی��چ دلیلی در این 
لیست قرار نداشتند. از جمله همان کتابی که شب 
گذشته اش خرید کرده بودیم و در لیست تخفیف 
قرار نگرفته بود. از چاپ کتاب ماه ها می گذشت و از 
انتشارات معتبری چون »کتابستان معرفت« منتشر 
شده بود. به همین خاطر خانه کتاب دیگر کتاب ها 
را جزو طرح تخفیف حساب کرده و پیامک مربوط 
به آنها را فرس��تاده بود. همین مساله باعث شد تا 
گپ و گفتمان با مسؤول غرفه شکل بگیرد. او البته 
پاسخی برای اینکه چرا بعضی کتاب ها در طرح قرار 

ندارند، نداش��ت و صرفا می دانست آثاری در طرح 
تخفیف قرار می گیرند که در سایت خانه کتاب ثبت 

شده باشند.
 حال دلیل قرار نگرفتن آن در سایت می تواند تازه 
چاپ بودنش باش��د یا عمر بیش از ۱۰ سال کتاب یا 
هر دلیل دیگری که کسی نمی دانست. شکل گیری 
صف های طوانی از دیگر معضات این طرح محسوب 
می ش��د که بس��یاری را از گرفتن تخفیف پشیمان 
می کرد. مسؤول غرفه ثبت کتاب با مشخصات ملی 
خریدار در ۲ س��امانه مج��زا را از جمله فرآیند  های 
وقتگی��ر این طرح می دانس��ت. همچنین کتاب ها با 
قیمت چاپ اول  خود ثبت شده بودند و هر بار نیاز بود 
هزینه جدید کتاب نیز دوباره ثبت شود. عاوه بر این، 
بسیاری از کتاب ها مشمول طرح نمی شدند و توضیح 

این اتفاق زمان و انرژی بیشتری از او می گرفت. 
Ŷ  پاییزی به وسعت 2 روز، تسویه حسابی به طول

نیم سال
دیگر انتش��اراتی که سراغش رفتیم، در روز سوم 
طرح به مش��تریان اعام می کرد دیگر پاییزه کتاب 
در این فروش��گاه تخفیفی در قالب طرح پاییزه ارائه 
نمی دهد. گپ و گفت بیشتر ما زبان گایه آنها را نیز 
باز کرد. وزارت ارشاد به تناسب هر فروشگاه سهمیه ای 
محدود برای تخفی��ف کتاب اختصاص می دهد و به 
همین خاطر بسیاری از فروشگاه  های پرمخاطب همان 
روزهای ابتدایی سهمیه ش��ان به اتمام می رسید و در 
روزه��ای بعد صرفا باید توضیح می دادند که چرا این 
فروشگاه نمی تواند تخفیفی ارائه دهد. عاوه بر اینکه 
این مس��اله می توانست به وجهه کتابفروشی آسیب 
بزند، مشتریان را نیز از خرید کتاب ناکام می کرد و باید 
قبل از نگاه انداختن به کتاب ها، از متصدیان فروشگاه 

می پرسیدند که آیا هنوز طرح تخفیف پاییزه 
دارند یا خیر! این مساله زمانی اهمیت می یابد 
که تنها وقت��ی ۳ روز از آغاز طرح گذش��ته 
ب��ود، بیش از نیمی از کتابفروش��ی هایی که 
ب��ه آنها مراجعه کردیم، گفتند که س��همیه 
طرح مان تمام شده و نمی توانیم به مشتریان 
خ��ود تخفیفی بدهیم. گایه آنها از این بابت 
بود که مخاطبان گس��ترده آنها با سهمیه ای 
که اختصاص داده می ش��ود، تناسبی ندارند 
 و ف��روش خ��وب ای��ن فروش��گاه ها تنها به 
یکی، دو روز اول قد می داد. اما این تنها مشکل 
کتابفروشان نبود، بلکه تسویه وزارت فرهنگ 
و ارش��اد با فروش��گاه ها حدود ۶ م��اه زمان 
می برد. واضح      تر بخواهیم بگوییم، هنوز ارشاد 
با کتابفروشی ها هزینه طرح تابستانه را تسویه 
نکرده  اس��ت و پرداخت هزین��ه طرح پاییزه 
کتاب نیز به س��ال آینده موکول می ش��ود و 
همین مساله موجب شده بود کتابفروشی های 

معدودی حاضر به مشارکت در این طرح شوند.
Ŷ طنز« طرح پاییزه«

با محم��د حقی، مدیر انتش��ارات کتابس��تان به 
گفت وگو نشستیم و از او درباره رمان »جندی مکلف« 
پرس��یدیم؛ همان کتاب مد نظر ما که ماه ها از انتشار 
آن می گذرد اما در سیستم خانه کتاب نیست، بنابراین 
جزو طرح تخفیف نیز قرار ندارد. حقی در پاسخ با بیان 
اینکه احتماا فرآیند ثبت کتاب در سایت خانه کتاب 
به کندی پیش می رود، اعام داشت: ما هر اثری را که 
به چاپ می رس��انیم به خانه کتاب معرفی می کنیم و 
اینکه چرا چنین اثری- و احتماا آثار مشابه- در طرح 
قرار نگرفته را باید از مسؤوان ذی ربط پرسید. وی که 
خود صاحب یکی از کتابفروش��ی  های طرف قرارداد با 
طرح پاییزه اس��ت با بیان یکی از اتفاقات جالب که به 
»طنز« طرح پاییزه تعبیر می کرد، بیان داشت که قرآن 
مجید و ادعیه از آنجایی که ترجمه محسوب می شوند 
ب��ا تخفیف حداقل��ی ۱5 درصد ب��ه مخاطبان عرضه 
می ش��وند و از همین رو احتماا همراستا با رمان  های 
پرفروش خارجی این روزهای ب��ازار کتاب قرار دارند. 
با این وجود به نظر می رسد طرح های تخفیفی کتاب 
نیاز به بازنگری بیشتری در اشکاات خود دارد. فارغ از 
اینکه این طرح مسکن موقتی برای معضل کتابخوانی 
در جامعه ایرانی است یا اینکه اثری مستقیم در بهبود 
امر مطالعه دارد، ضروری اس��ت با وضعیت موجود در 
گم شدن ردپای اندیشه بین جامعه ایرانی، یارانه کتاب 
در کنار حذف بس��یاری از هزینه کردهای غیرضروری 
دولتی ادامه پیدا کند اما این تداوم در شرایطی صورت 
پذیرد که اشکاات فراوان این سیستم رفع شده و شعار 
»حال خوش کتاب خواندن« تبدیل به »حال بد کتاب 

خریدن« نشود. 

نخستین مرکز فرهنگی، تفریحی 
و اردوگاهی ویژه بانوان در مشهد با 
عنوان باغ اردوگاه »خاتون« با حضور تولیت آستان 
قدس رضوی افتتاح شد. به گزارش »وطن امروز«،  
آیت اه رئیس��ی، تولیت آس��تان قدس رضوی در 
آیین افتتاحیه نخستین مرکز فرهنگی، تفریحی و 
اردوگاهی ویژه بانوان در مشهد با عنوان باغ اردوگاه 
»خات��ون« با بیان اینکه در ط��ول تاریخ، واقفان و 
ناذران برای اینکه نام شان بقا داشته باشد اموالی به 
نام امام علی بن موسی الرضا)ع( وقف کرده اند تا این 
صدقات جاریه در نامه اعمال آنها ثبت ش��ود، ابراز 
کرد: باغ بیل��در با تغییر وضعیت و کاربری، ضمن 
حف��ظ محیط ب��اغ و فضای مف��رح آن، به مرکز و 
اردوگاهی برای جوانان و نوجوانان پسر تبدیل شد و 
تاکنون هزاران نفر از جوانان و نوجوانان از این فضا 
بهره برده اند. این باغ در جهت فعالیت های فرهنگی 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد و روزب��ه روز بر غنای 
برنامه های آن افزوده می شود. »باغ اردوگاه خاتون« 
نیز تبدیل به اردوگاهی برای بانوان و دختران جوان 
و نوجوان با فضای مناس��ب فرهنگی می شود که 

نش��اط، آگاهی بخش��ی، امید آفرینی در آن وجود 
داشته باشد و همان فضای معنوی حرم مطهر در 
این زمین با فعالیت های فرهنگی ایجاد خواهد شد. 
عاوه بر استفاده بانوان مشهدی از این باغ اردوگاه، 
میهمانان امام رضا)ع( از دیگر شهرها و جهان اسام 
نیز از آن بهره مند خواهند شد. باغ اردوگاه »خاتون« 

نمونه کار جهادی اس��ت که در زمان بسیار کوتاه 
به عنوان یک محیط فرهنگی ب��رای بانوان آماده 
ش��د و راه اندازی آن نش��ان داد با تصمیم جهادی 
می توان بس��یاری از آبادانی ها را در کش��ور انجام 
داد. وی با تأکید بر اینکه در کنار تأس��یس مراکز 
فرهنگ��ی نظیر ب��اغ اردوگاه خات��ون، تأکید ویژه 

داری��م باغات به عنوان ش��ش ها و تنفس گاه های 
شهر حفظ ش��وند، عنوان کرد: باغ اردوگاه خاتون 
مرکز معرفت افزایی و تربیت خواهد بود و در جهت 
اهداف ب��زرگ امام رضا)ع( فعالی��ت خواهد کرد. 
در ادامه این مراس��م  نیز از کبرا حافظی، همس��ر 
شهید س��ید نورخدا موس��وی که اخیرا به درجه 
رفیع ش��هادت نائل آمد تجلیل شد. گفتنی است 
عملیات اجرایی باغ اردوگاه خاتون طی ۳4 روز با 
استفاده از ظرفیت های داخلی و بومی و بهره گیری 
از تیم ه��ای متخصص فنی داخلی آس��تان قدس 
رض��وی و بیرونی به جهت اتق��ان در انجام امور با 
ایجاد اشتغال برای بالغ بر هزار نفر به صورت موقت 
و برای ۳۷۰ نفر به صورت مس��تمر در طول مدت 
پروژه و با اعتباری بالغ بر ۱4 میلیارد تومان ساخته 
شده است. عدم قطع حتی یک درخت در مجموعه 
باغ و افزودن بالغ بر 45۰۰ مترمربع فضای س��بز 
ب��ه مجموعه باغ امام رضا)ع( و جلب مش��ارکت و 
حمایت های مردمی در هزینه های پروژه و فعالیت 
جهادی، ش��بانه روزی و ب��دون تعطیلی از جمله 

ویژگی های شاخص این پروژه است.

سینما

وطن امروز  شماره 2590  دوشنبه 5 آذر 1397

پیش تولید پروژه بزرگ »سلمان 
از  پ��س  و  بااخ��ره  فارس��ی« 
فراز و نش��یب های بس��یار رسما آغاز ش��د تا داوود 
میرباقری، کارگردان سریال های ماندگاری همچون 
»مختارنامه«، »امام علی)ع(« و »معصومیت از دست 
رفته« پس از چند س��ال وقفه س��راغ ساخت یک 
مجموعه تاریخی دیگر برود. به گزارش »وطن امروز«، 
در نشست صمیمانه علی عسگری رئیس رسانه ملی 
با مرتضی میرباقری معاون س��یما، حس��ین کرمی 
رئیس مرکز س��یمافیلم، داوود میرباقری کارگردان 
برجس��ته س��ینما و تلویزیون و در ش��ب میاد با 
س��عادت نبی اک��رم)ص( و امام جعفر ص��ادق)ع(، 
مراحل اجرایی تولید سریال »سلمان فارسی« آغاز 
شد. رئیس رس��انه ملی در این نشست با تأکید بر 
اینکه سریال سلمان فارسی، یک سریال مؤثر و بسیار 
ارزشمند خواهد ش��د، گفت: با توجه به شخصیت 
منحصر به فرد سلمان و س��یری که در جغرافیای 
آن زمان داشته است، به نظر می رسد این مجموعه، 
یک��ی از جذاب تری��ن و مؤثرتری��ن مجموعه های 
تلویزیونی شود. رئیس سازمان صداوسیما با تشکر 
از پایمردی داوود میرباقری در مسیر ساخت سریال 
سلمان فارس��ی تصریح کرد: ما برای نشست امروز 

برنامه ای نداش��تیم و واقعاً به برکت عش��ق واقعی 
س��لمان به حضرت رس��ول)ص( دل های ما به این 
س��مت هدایت ش��د تا آغاز پیش تولی��د این طرح 
عظیم را در ش��ب میاد با سعادت حضرت محمد 
مصطفی)ص( قرار دهیم. علی عسگری این سریال 
تلویزیونی را منشأ ساخت و هدایت دیگر سریال های 
تلویزیونی بوی��ژه به لحاظ تراز و محتوا دانس��ت و 
گف��ت: همانطور که آقای میرباق��ری و همکارانش 
اشاره کردند، این سریال ظرفیت های عظیمی را از 

جهات مختلف به نمایش خواهد گذاشت. در ادامه 
این دیدار مرتضی میرباقری، معاون س��یما با اشاره 
به اینکه س��ریال سلمان فارسی هم در داخل و هم 
در خارج، بسیار پرلوکیشن است، خاطرنشان کرد: 
سریال س��لمان فارس��ی، بزرگ ترین طرح ساخت 
سریال در جمهوری اسامی ایران محسوب می شود 
و تمام مراحل حقوقی و اداری و مالی این س��ریال 
در معاونت ه��ای حقوق��ی و امور مجل��س و منابع 
مالی و س��رمایه انسانی رسانه ملی، طی شده است 

تا ساخت سریال با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند. 
داوود میرباقری، کارگردان سریال سلمان فارسی نیز 
در سخنانی به پژوهش های عمیق و دقیق در زمینه 
نوشتن سناریو و همچنین جغرافیای تولید سریال 
گفت: در حوزه اطاعات و پژوهش های علمی سریال 
سلمان فارسی، کار جامع و کاملی در همه زمینه ها 
اعم از متن، لوکیشن، طراحی لباس و... صورت گرفته 
است و امیدواریم نتیجه این کارها، در مسیر آینده 
کارهای تلویزیون اثرگذار باش��د. کارگردان س��ریال 
»مختارنامه« تولید س��ریال »س��لمان فارسی« را 
پیچیده ترین تجربه کاری اش در شکل، محتوا و اجرا 
عنوان کرد و افزود: امیدوارم تولید کارهای ارزشی و 
پایه ای در حوزه فرهنگ، دوباره استمرار پیدا کند و 
نتیجه آن نیز زودتر مشخص شود. میرباقری با تأکید 
بر اینکه سریال سلمان فارسی به لحاظ جغرافیایی، 
پروژه غنی و بس��یار مهمی است، تصریح کرد: این 
س��ریال حدود ۸۰۰ بازیگر اصلی و فرعی دارد و به 
دلیل ملی بودن این پروژه، از ظرفیت همه بازیگران 
استان های کشور، استفاده خواهیم کرد. کارگردان 
سریال سلمان فارسی با تشکر از حمایت های ویژه 
رئیس سازمان و معاون سیما ابراز امیدواری کرد این 

حمایت های دلسوزانه همچنان ادامه یابد.

باز شدن گره تولید بزرگ ترین طرح ساخت سریال در کشور
پیش تولید سریال فاخر »سلمان فارسی« رسماً آغاز شد

رویکرد نوین آستان قدس رضوی در بهره برداری از باغ های موقوفه
»خاتون«، نخستین باغ اردوگاه ویژه بانوان

گزارش

رویداد

سینمای جهان

گزارش میدانی »وطن امروز« درباره طرح پردردسر پاییزه کتاب و حواشی آن

حال بد کتاب خریدن!

خبر
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تکواندوی قهرمانی تیمی جهان
شهرداری ورامین قهرمان جهان شد

نماین��ده ایران در رقابت ه��ای تکواندوی 
تیمی قهرمانی جهان با برتری برابر روس��یه 

به عنوان قهرمانی دست یافت.
این دوره از مس��ابقات که با حضور ۸ تیم 
برت��ر دنیا به میزبانی ام��ارات در فجیره آغاز 
ش��ده بود با قهرمانی ش��هرداری ورامین به 
پایان رس��ید. دیدار نهایی این مسابقات بین 
2 تیم ش��هرداری ورامین به عنوان نماینده 
کشورمان و تیم ملی روس��یه برگزار شد که 
ش��هرداری در نهایت با برت��ری ۳۱ بر۳۰ به 
عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. وقت اول این 
دیدار با مبارزه خوب نمایندگان کش��ورمان 
همراه بود و تکواندوکاران ش��هرداری ۱۰ بر 
۵ پی��روز از می��دان خارج ش��دند. وقت دوم 
روس ه��ا با جب��ران امتیازات از دس��ت داده 
نتیجه را در امتیاز ۱2 به تس��اوی کشاندند. 
وقت س��وم تاش 2 تیم به نتیجه 2۳ بر 22 
به سود ش��هرداری ورامین انجامید. در وقت 
پایان��ی و در حالی که روس��یه ۳۰ بر 2۹ از 
ش��هرداری پیش ب��ود، در ثانیه ه��ای پایانی 
ضربات خدابخش نتیجه ۳۱ بر۳۰ را به سود 

نماینده کشورمان تغییر داد.
ش��هرداری ورامین در مرحل��ه مقدماتی 
ب��ا تیم  ه��ای آذربایجان، چین و ازبکس��تان 
هم گروه بود که با کس��ب پی��روزی در هر ۳ 
مب��ارزه به عنوان تیم نخس��ت راهی مرحله 
نیمه نهای��ی ش��د و در این مرحل��ه نیز برابر 
قزاقستان با نتیجه ۴۹ بر 2۹ صاحب برتری 

و در نهایت راهی دیدار نهایی شد.
ش��هرداری با هدایت پی��ام خانلرخانی و 
ترکیب سروش احمدی، میرهاشم حسینی، 
ابوالفض��ل یعقوبی، س��ینا بهرام��ی و مهدی 
خدابخش��ی  در این دوره از مسابقات حضور 
دارد. مس��ابقات قهرمانی تیمی جهان دارای 
گرید تیمی G2 است و به ترتیب به تیم های 
اول 2۰ امتی��از، دوم ۱2 امتی��از، س��وم 7/2 

امتیاز و پنجم ۴/۳2 امتیاز تعلق می گیرد.

چرا بونجاح به عربستانی ها پاسخ 
منفی داد؟

مهاجم سرشناس السد قطر به یک دلیل 
حاضر نشد راهی تیم ااتحاد عربستان شود. 
به نقل از یورو اسپورت، بغداد بونجاج، مهاجم 
الجزایری السد را فوتبال دوستان ایرانی بویژه 
طرفداران س��رخابی ها بخوبی می شناس��ند. 
مهاجم الس��د از بهترین مهاجمان چند سال 
اخیر لیگ س��تارگان قط��ر و لیگ قهرمانان 
آس��یا بوده اس��ت. او در ۱۵۳ بازی توانسته 
۱۱۱ گل برای السد به ثمر رساند و ۳۹ پاس 
گل هم بدهد. باشگاه ااتحاد عربستان سخت 
به دنبال جذب این مهاجم الجزایری اس��ت 
و حاضر است رقم بس��یار باایی هم برای او 

پرداخت کند.
یورو اس��پورت عربی نوشت بغداد بونجاح 
به یک دلیل به پیشنهاد ااتحاد پاسخ منفی 
داده است و آن پیشنهاد خوب مارسی است. 
به نوشته این روزنامه عربی، بغداد بونجاح در 
آستانه پیوستن به مارسی است و به احتمال 
خیلی زیاد زمس��تان السد را ترک کند و در 
فصل بعد لیگ قهرمانان آس��یا هم به میدان 
نرود. الس��د در فصل جدید لی��گ قهرمانان 

آسیا با پرسپولیس هم گروه است.

پیروزی یووه در شب گلزنی رونالدو
یوونتوس در ش��بی که کریستیانو رونالدو 
گلزنی کرد، توانس��ت ب��ا 2 گل برابر اس��پال 
به پی��روزی برس��د. در ادامه هفته س��یزدهم 

رقابت  های سری A 2 دیدار برگزار شد.
ابت��دا رم در خانه اودینزه به میدان رفت و 
با یک گل تن به شکست داد و در دیگر دیدار 
حساس یوونتوس صدرنشین توانست با 2 گل 
در خانه برابر اسپال به پیروزی برسد. گل  های 
یووه را در این دیدار کریستیانو رونالدو و ماریو 

مانژوکیچ به ثمر رساندند.
یووه با پیروزی در این دیدار ۳7 امتیازی 
 ش��د و اختاف��ش را ب��ا ناپولی ب��ه ۹ امتیاز

رساند.

تعویض چهارم در لیگ قهرمانان آسیا 
قانونی شد

لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2۰۱۹ با یک 
تغییر اساسی مواجه خواهد شد.

طبق اعام کنفدراس��یون فوتبال آس��یا 
مس��ابقات  در  حاض��ر  تیم ه��ای   ،)AFC(
لی��گ قهرمان��ان آس��یا )ACL( می توانند 
بع��د از مرحل��ه گروه��ی و بع��د از مراحل 
حذف��ی، تعوی��ض چه��ارم را در زمان��ی که 
 بازی به وقت های اضافه کش��یده می ش��ود،

استفاده کنند.  
ای��ن قانون در جام جهانی 2۰۱۸ روس��یه 
نیز رعایت ش��د و حاا کمیت��ه اجرایی لیگ 
قهرمانان آس��یا قصد اس��تفاده از آن در فصل 

2۰۱۹ را دارد.  

کهکشانی ها در سیاه چاله
چه بایی سر رئال آمده؟

هم��ه چیز از ۳۱ مه  آغاز ش��د؛ کنفرانس 
خبری کاب��وس وار زین الدین زی��دان. زیزو، 
رئال مادرید را به هر چه می خواس��ت رسانده 
بود اما زمان رفتن فرا رس��ید. »باش��گاه نیاز 
به تغیی��ر دارد«؛ کلیدی تری��ن جمله زیدان 
را هم��ه ه��واداران رئال مادرید با پوس��ت و 
خون احس��اس می کردند. حتی بزرگ ترین 
منتقدان رئال مادرید هم عاقه ای به تماشای 
کهکشانی ها بدون زیدان نداشتند. تصاویری 
که فلورنتینو پ��رس عاجزانه به زیدان خیره 
ش��ده اس��ت، چیزی فراتر از یک سردرگمی 
را نش��ان می داد. ۱2 ژوئن  فرا رس��ید و تیم 
نخس��ت مادرید دوب��اره نش��ان داد چرا در 
اسپانیا چیزی فراتر از یک باشگاه است. آنها 
یولن لوپتگی، سرمربی تیم ملی اسپانیا را به 
عنوان جانشین زیدان افسانه ای اعام کردند 
اما مگر او سرمربی تیم ملی اسپانیا نبود؟ مگر 
اس��پانیا در آستانه حضور در جام جهانی قرار 
نداشت؟ فدراسیون فوتبال اسپانیا 2۴ ساعت 
مانده به آغاز جام جهانی روس��یه، س��رمربی 
جدید رئال مادرید را اخراج کرد. فرناندو هیرو 
تیم ملی اسپانیا را به روسیه برد و در ضربات 
پنالت��ی مقابل روس��یه میزبان حذف ش��د. 
ش��رایط تیم ملی اس��پانیا پس از جام جهانی 
بهتر ش��د. سرمربی سابق بارس��لونا، لوییس 
انریکه روی نیمکت کش��ورش نشس��ت اما 
برای رئالی ها فصل پیش از آنکه آغاز ش��ود، 
سرش��ار از تغییرات ش��د. کواچیچ به صورت 
قرضی راهی چلس��ی ش��د، تئ��و هرناندز به 
سوس��یداد قرض داده شد و اشرف حکیمی 
در انتقالی مشابه راهی بروسیادورتموند شد. 
بزرگ تری��ن ضربه، جدایی مهم ترین س��تاره 
کهکش��انی ها بود؛ کریس��تیانو رونالدو که با 
مدیریت به توافق نرس��ید. او حقوق بیشتری 
می خواست و پرس معتقد بود به عنوان یک 
بازیکن ۳۳ س��اله نباید روی تمدید قرارداد 
ستاره اش ریسک کند. ستاره پرتغالی با ۱۱7 
میلی��ون یورو راهی یوونتوس ش��د. او از هو 
شدن در نمایش��ی که بزرگ ترین ستاره اش 
بود، راهی تئاتری ش��د که ب��ه عنوان رقیب 
تشویق شده بود. نقل و انتقاات رئال مادرید 
ش��باهتی به تقویت قهرمان اروپا نداشت. با 
وجود درخش��ش کیلور ناواس درون س��نگر 
مادریدی ه��ا، انتقالی که بای��د زودتر از اینها 
نهایی می شد کامل ش��د؛ تیبو کورتوا با ۳۵ 
میلی��ون یورو از لن��دن راهی مادرید ش��د. 
ویس��ینیوس جونی��ور از فامینگو خریداری 
شد، با ۶۱ میلیون یورو که احتماا برای یک 
وینگر ۱۸ ساله رقم سنگینی بود. او در برزیل 
می ماند اگر همه چیز درس��ت پیش می رفت 
ام��ا بازگرداندن ماریانو دیاز از المپیک لیون، 
آن هم به خاطر درخش��ش نصفه و نیمه اش 
در لیگ فرانسه و پوشاندن شماره 7 رونالدو 
به تن او، نشان می داد هیچ چیز درست پیش 
نمی رود. شکس��ت 2-۴ مقابل همشهری در 
س��وپر جام اروپا آغاز یک خواب طوانی بود؛ 
خوابی که در ابتدا ش��یرین به نظر می رسید 
ام��ا هر چ��ه عمیق تر می ش��د، کابوس وارانه 
پیش می رفت. شکست با ۳ گل در خانه سویا 
آغ��ازی بر انتها بود. پس از آن مادریدی ها به 
س��ختی با اتلتیک��و مادرید مس��اوی کردند 
و پ��س از آن ۴ شکس��ت پیاپی در آس��تانه 
ال کاسیکو رقم خورد. همه می دانستند یک 
س��اخی بزرگ در انتظار کهکشانی هاست؛ 
در نیوکمپ و برای نخس��تین بار در ۹ س��ال 
گذش��ته، بدون رونالدو و مس��ی. هت تریک 
لویی��س س��وارز و 2 گل از کوتینیو و ویدال 
در کنار تک گل مارسلو حکم اخراج لوپتگی 
را امضا کرد تا نشان دهد رئالی ها با سرمربی 

کشورشان هم به جایی نمی رسیدند.
پ��س از آن ب��ود ک��ه ی��ک ن��ام عجیب 
برای نشس��تن روی نیمک��ت رئالی ها مطرح 
شد؛ س��انتیاگو س��واری؛ هافبک آرژانتینی 
س��ال های حیاتی رئال مادرید. او ۵ سال در 
رئال مادرید بازی ک��رده و در ۱۳۱ بازی ۱۰ 
گل به ثمر رس��انده بود. س��رمربی ۴2 ساله 
تی��م دوم رئال مادرید ب��ه نیمکت تیم اصلی 
راه یافت. او به عنوان سرمربی موقت معرفی 
ش��د و وظیفه س��نگینی را بر عهده گرفت؛ 
بازگردان��دن رئال  به روز ه��ای اوج. او ملیلیه 
را در ج��ام حذفی اس��پانیا ب��ا ۴ گل حذف 
ک��رد. وایادولی��د را با 2 گل شکس��ت داد و 
در حالی ک��ه میهمان ویکتوریا پلژن بود با ۵ 
گل پیروز ش��د. در ادامه سلتاویگو را در یک 
رقاب��ت دیدنی ۴ بر 2 شکس��ت داد و راهی 
تعطیات 2 هفته ای ش��د. به نظر می رسید 
روز های خوب رئال مادرید آغاز شده است اما 
شکست ۳ بر صفر مقابل ایبار، دوباره رئالی ها 

را ترساند. 

گزارش اخبار

در مهم ترین بازی از هفته سیزدهم لیگ برتر 2 
تیم پرسپولیس و تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی 
به مصاف هم رفتند که نتیجه تاش 2 تیم در ۹۰ 
دقیقه، تساوی بدون گل بود. این بازی پرتنش در 
هوای بارانی برگزار ش��د و برخورد بازیکنان درون 
زمین موجب شده بود که سکوها  فضای ملتهبی 
داشته باشد. مهم ترین اتفاق این بازی گل آفساید 
تراکتورسازی در نیمه دوم بود که بدرستی توسط 
کمک داور مردود اعام شد اما با توجه به اعتراض 
وس��یع کادر فنی تراکتوری ها، تا چند دقیقه بازی 
متوقف شد. البته سرمربی تراکتورسازی در خاتمه 
بازی اعتراف کرد تصمیم کمک داور درست بود و او 

نباید اینچنین اعتراض می کرد. 
Ŷ استوکس؛ حلقه مفقوده تراکتور برای پیروزی

تی��م تراکتورس��ازی نمای��ش خوب��ی مقابل 
پرس��پولیس داش��ت و با حضور آنتونی استوکس 
می توانست به برتری دست پیدا کند. پرسپولیس 
و تراکتورسازی در ش��رایطی به مصاف هم رفتند 
که محمد تقوی، آنتونی اس��توکس و لی اروین را 
در اختیار نداشت. این دو مهاجم بریتانیایی تبار که 
روی ه��م ۱2 گل زده    ان��د، غیبتی یک هفته ای در 
تمرینات داش��تند و در نهایت ه��م اروین اصا به 
تبریز بازنگشت و باشگاه تراکتور نیز تصمیم گرفت 
آنتونی اس��توکس را در لیست ۱۸ نفره قرار ندهد. 
تراکتور بدون اس��توکس و اروین با سیستم ۶-۰-
۴ وارد زمین ش��د. در طول مسابقه گاهی دژاگه و 
ش��جاعی زوج خط حمله را تشکیل می دادند و در 
اکثر دقایق نیز مهره   هایی نظیر یوکیا سوگیتا و حتی 
احسان پهلوان در باکس پرسپولیس دیده می شدند 
اما به وضوح قابل مش��اهده بود که تراکتورس��ازی 
در زم��ان حمله از جناحین بازیکنی ندارد که توپ 
برایش فرستاده شود. استوکس در بازی  های قبلی 
نشان داد می تواند توپ را از عقب بگیرد و با استفاده 
از فیزیک خوب و قدرت دریبل زنی به س��مت جلو 
حرکت کند. خأ این بازیکن به نوعی پیروزی را از 
تراکتور گرفت و ش��اید اگر او در نوک پیکان خط 
حمله تراکتور بود، تی تی ها می توانستند پرسپولیس 

را در تهران شکست دهند.
Ŷ برانکو: به بازیکنانم افتخار می کنم

برانکو بعد از تس��اوی 2 تیم پرسپولیس تهران 
و تراکتورسازی تبریز در هفته سیزدهم لیگ برتر 
گفت: گفته بودم این بازی داربی است. قانون خاصی 
در چنین دیدارهایی وجود ندارد. می خواستیم بازی 

را ببری��م ام��ا تراکتور نش��ان داد لیاقت حضور در 
باای جدول را دارد. این تیم با ۳ بازیکن ملی پوش 
خود کیفیت باایی دارد. تراکتور ساختار خوبی از 
بازیکنان باکیفیت و باتجربه دارد. ما تمام تاش مان 
را کردیم اما متاس��فانه نشد. سرمربی پرسپولیس 
تاکی��د کرد: از بازیکنانم هیچ گایه ای ندارم، چون 
واقعا تمام انرژی خ��ود را می گذارند. حاا به بازی 
بعدی با ماشین  سازی فکر خواهیم کرد. متاسفانه 
کمال کامیابی نیا را به دلیل محرومیت و مصدومیتی 
که داشت در اختیار نخواهیم داشت. به هر حال با 
همه موارد و مشکات اهداف مان را دنبال خواهیم 
کرد. سرمربی پرسپولیس درباره بارندگی تهران و 
تاثیر آن روی عملکرد سرخپوش��ان اظهار داشت: 
چنین ش��رایط جوی بیشتر به نفع تیمی می شود 
که دفاع می کند. به نوعی می توانم بگویم اگر زمین 
خش��ک بود کارمان راحت      تر بود. به هر حال هیچ 
کمکی هم به ما نش��د. سرمربی پرسپولیس افزود: 
من به بازیکنانم افتخار می کنم. وقتی بازی تیم  های 
دیگر را می بینید متوجه تغییراتی می شوید. العین 
امارات که سال گذش��ته به فینال آسیا رفت، تیم 

چهارم کش��ورش بود اما پرسپولیس بعد از فینال، 
از 2 بازی یک برد و یک تس��اوی به دس��ت آورده 
است. تیم  های بزرگ معموا به مشکل می خورند. 
مثل رئال و بارس��ا که بع��د از بازی  های ملی ضربه 
می خورند. ما وقتی برای استراحت کردن نداریم. از 
تمام تیم  های باشگاهی ایران بیشتر بازی کردیم. ۴ 
روز دیگر هم بازی داریم و این موضوع تاثیر خودش 
را می گذارد اما اهداف مان همچنان همان است که 

پیش رو داریم.
Ŷ پنجمین پیروزی متوالی پدیده

در یکی دیگر از بازی های حساس دیروز، پدیده 
با برتری یک گله مقابل سایپا به صدر جدول لیگ 
هجدهم بازگشت. 2 تیم فوتبال پدیده و سایپا در 
چارچوب هفته س��یزدهم در ورزشگاه امام رضا به 
مص��اف هم رفتند که پدیده ب��از هم با گل دقایق 
پایانی هافبک خود توانس��ت ۳ امتیاز این دیدار را 
کسب کند و پنجمین پیروزی متوالی خود در لیگ 
برتر را به دس��ت آورد. ت��ک گل این دیدار را محمد 
قاسمی نژاد در دقیقه ۸2 وارد دروازه شاگردان علی 
دایی کرد. پدیده با این پیروزی با 2۹ امتیاز به صدر 

جدول برگشت و اختافش را با سپاهان رده دومی 
به ۳ امتیاز افزایش داد. س��ایپا نیز با ۱۶ امتیاز در 

جایگاه هفتم باقی ماند.
Ŷ صعود امیدوارکننده شاگردان شفر در جدول

اما در آخرین بازی هفته، استقال خوزستان 
و اس��تقال تهران در ورزش��گاه غدی��ر اهواز به 
مص��اف ه��م رفتند که ب��ا برتری ی��ک بر صفر 
ش��اگردان وینفرد ش��فر به پایان رسید. روح اه 
باق��ری در دقیق��ه 2۹ ب��رای اس��تقال گل زد. 
آبی  ه��ای تهران که نیمه اول را با برتری به پایان 
برده بودند، با وجود ادامه بارش باران که در نیمه 
نخست باعث قطع بازی شده بود، ۴۵ دقیقه دوم 
را با درایت بیش��تری اداره کردند و ضمن حفظ 
ت��وپ، موقعیت   هایی را ه��م روی دروازه حریف 
ایجاد کردند و در مقابل اجازه ندادند اس��تقال 
خوزستان خطری جدی را روی دروازه شان ایجاد 
کند. تیم فوتبال اس��تقال با ای��ن پیروزی ۱۸ 
امتیازی شد و با 2 پله صعود به رده ششم جدول 
رده   بندی رس��ید تا به ادام��ه رقابت ها و نزدیک 

شدن به صدر جدول امیدوارتر شود. 

پایان هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال و توقف بدون گل پرسپولیس برابر تراکتورسازی در آزادی

سرخ     ترین تساوی در روز برد آبی ها

کیوسک
مارکا

یک مادرید زشت
موندودپورتیوو

مادرید، خارج از کنترل
اسپورت

دمبله بارسا را از خواب بیدار کرد
آ.اس

دمبله بخشیده شد

س��خت     ترین قرع��ه ممکن ب��رای آبی  های 
پایتخت در لیگ قهرمانان آس��یا 2۰۱۹ بیرون 
آمد و اس��تقال باید مقابل الهال کهکش��انی، 
الدحی��ل قدرتمند و العی��ن فوق العاده ثروتمند 
بازی کند. پرس��پولیس در گروهی متوس��ط با 
ااهلی عربس��تان همسایه ش��ده است ولی هر 
2 تیم س��ایپا و ذوب آهن نیز قرعه  های چندان 
سختی ندارند و در صورت عبور از پلی آف شانس 
صعود خوب��ی دارند. س��خت     ترین قرعه ممکن 
برای آبی  های پایتخت در لیگ قهرمانان آس��یا 
2۰۱۹ بیرون آمد و استقال باید مقابل الهال 
کهکشانی، الدحیل قدرتمند و العین فوق العاده 
ثروتمن��د بازی کن��د. پرس��پولیس در گروهی 
متوسط با ااهلی عربستان همسایه شده است 
ولی هر 2 تیم س��ایپا و ذوب آهن نیز قرعه  های 
چندان سختی ندارند و در صورت عبور از پلی آف 

شانس صعود خوبی دارند.
Ŷ گروه   بندی منطقه غرب آسیا

گ�روه A: الوصل امارات- برنده پلی آف الوحدت 
اردن و الکویت کویت با برنده پلی آف ذوب آهن و 

الغرافه قطر- الزورا عراق 
گ�روه B: الوح��ده امارات- ااتحاد عربس��تان- 
لکوموتی��و ازبکس��تان- برنده پلی آف س��ایپا و 

)الریان( قطر با )مینروا( هند
گ�روه C: العی��ن ام��ارات- الهال عربس��تان- 

استقال تهران- الدحیل قطر
گروه D: ااهلی عربس��تان، الس��د قطر یا برنده 
)النصر( امارات و پلی آف )پاختاکور( ازبکستان و 

)نیروهوایی( عراق- پرسپولیس تهران
Ŷ گروه   بندی منطقه شرق آسیا

گروه E: اولس��ان هیوندای کره جنوبی، )پلی آف 
2(، )پلی آف ۴(، جوهر دارالتعظیم مالزی

گ�روه F: تی��م دوم لیگ کره جنوب��ی، گوانگجو 
اورگرانده چی��ن، )پلی آف ۳(، ملبورن ویکتوری 

استرالیا
گروه G: چونبوک موت��ورز کره جنوبی، تیم دوم 

لیگ چین، تیم دوم لیگ ژاپن، بوریرام تایلند
گروه H: )پلی آف یک(، شانگهان SIPG چین، 

کاوازاکی ژاپن، سیدنی اف سی استرالیا
بر اساس جدول منتشر شده ذوب آهن ابتدا 
باید در مرحله مقدماتی پلی آف در روز ۱2 فوریه 
)سه شنبه 2۳ بهمن( به مصاف تیم برنده دیدار 

الکویت کویت و الوحدت اردن برود و در صورت 
پی��روزی مقاب��ل الغرافه، که از حض��ور مهدی 
طارمی و وس��لی اسنایدر س��ود می برد، حاضر 
شود. این دیدار ۱۹ فوریه )سه شنبه ۳۰ بهمن( 
در قطر برگزار خواهد شد. سایپا هم طبق اعام 
جدول  ابتدا باید با مینروا پنجاب هند در تهران 
مصاف کند و در صورت پیروزی میهمان الریان 
قطر خواهد بود. دیدار س��ایپا ب��ا الریان هم ۱۹ 

فوریه 2۰۱۹ خواهد بود.
Ŷ غرب آسیا؛ عراق اضافه شد

در منطق��ه غرب آس��یا کش��ورهای امارات 
و عربس��تان ۳ سهمیه مس��تقیم، ایران و قطر 
2 س��همیه مس��تقیم و امارات و ازبکستان یک 
س��همیه مس��تقیم در اختیار دارن��د و تکلیف 

۴ س��همیه دیگر با برگ��زاری دیدارهای حذفی 
مشخص خواهد ش��د. پرسپولیس ایران، الهال 
عربس��تان، الدحیل قطر و العین امارات در سید 
یک قرار می گیرند و در س��ید دوم مسابقات نیز 
اس��تقال ایران، ااتحاد عربستان، السد قطر و 
الوحده حضور خواهند داشت تا نماینده تازه وارد 
عراق و لکوموتیو ازبکستان در کنار الوصل امارات 
و ااهلی در سید ۳ مسابقات حضور داشته باشد.

Ŷ برای قرعه کشی AFC سفرای سرشناس
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا ب��رای اجرای 
قرعه کش��ی فصل جدید ۴ س��فیر سرش��ناس 
را ب��ه کوااامپور دعوت ک��رد که در جمع این 
چهره  های سرشناس باز هم غیبت پیشکسوتان 
بنام فوتبال ایران به چشم می آمد. سلطان راشد 
ستاره س��ابق امارات و باشگاه العین و سام رزاق 
ستاره س��ابق قطر و باش��گاه السد، چوی جین 
چئول ستاره سابق کره جنوبی و باشگاه چونبوک 
در کنار دایکی ایواماس��ا س��تاره ژاپ��ن در جام 
ملت  های 2۰۱۱ دوحه و باش��گاه کاشیما که ۳ 
بار متوالی قهرمان جی لیگ شد، ۴ سفیر امسال 
AFC برای مراس��م قرعه کشی لیگ قهرمانان 

بودند.
همچنین پیش از ش��روع مراسم، فدراسیون 
فوتب��ال آس��یا از توپ  های فص��ل جدید لیگ 
قهرمانان آس��یا رونمایی کرد و توپ  های جدید 
این مسابقات را برای حاضران به نمایش درآورد. 
توپ  های فصل جدید رقابت  های شکل و شمایلی 

متفاوت از سال  های گذشته دارد.

قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا
استقال در سوپرگروه مرگ، پرسپولیس دوباره هم گروه السد
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 تور خارجی؛ راه فرار ولیعهد سعودی
از رسوایی ترور

آماده باش نظامی در ریاض

گروه بین  الملل: ش��اهزاده محمد بن سلمان، 
آمر اصلی قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد هیات حاکمه عربس��تان س��عودی به 
پش��توانه حامیانش برای نخستین بار پس از 
ترور خاشقجی بار سفر بسته است تا شروعی 
باش��د برای فراموش��ی اذهان از یک رسوایی 
بزرگ. سازمان اطاعات مرکزی آمریکا)سیا( 
به مقام های ترکیه گفته است ولیعهد سعودی 
مس��ؤول اصل��ی این قت��ل فجیع اس��ت اما 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دس��ت 
رد به س��ینه بن س��لمان نزده و برای دیدار با 
رفیق گرمابه و گلس��تان خود لحظه شماری 
می کند. مقامات ترکیه نیز ضمن تایید وصول 
درخواست ماقات بن سلمان با رئیس جمهور 
رج��ب طیب اردوغ��ان گفته ان��د ای��ن دیدار 

محتمل است. 
می توان گفت سفر منطقه ای که ولیعهد 
عربستان به ابوظبی، بحرین و مصر و برخی 
کش��ورهای عربی آفریقایی پیش از شرکت 
در نشس��ت »جی 20« در آرژانتی��ن از روز 
پنجش��نبه آغاز کرده، نشانه آشکاری در این 
راستاس��ت که ریاض توانس��ته بحران قتل 
خاش��قجی و پس لرزه های آن را پش��ت  سر 
بگذارد. به رغم اینکه گزارش ها حاکی ا س��ت 
مقام ها در کشورهای میزبان ولیعهد سعودی 
ب��ا گرمی از او اس��تقبال خواهن��د کرد ولی 
کشورهای آفریقایی از جمله تونس، الجزایر، 
مص��ر و موریتانی طی روزهای اخیر ش��اهد 
مخالفت های مردمی با سفر ولیعهد سعودی به 
این کشورها و همچنین محکومیت تحرکات 
روزافزون برای عادی س��ازی روابط رژیم های 
عربی با رژیم صهیونیس��تی بوده ان��د. اما در 
نبود محمد بن س��لمان، خبرها از عربستان 
سعودی حاکی  است وضعیت امنیتی دیوان 
س��لطنتی و مجموعه  کاخ های سلطنتی در 
غرب ریاض بشدت افزایش یافته است. منابع 
خبری می گویند تعداد قابل توجهی از عناصر 
امنیتی که قرار بود همراه بن سلمان به سفر 
دوره ای منطقه سپس برای حضور در نشست 
»جی 20« ب��ه آرژانتین برون��د، از فرودگاه 
بازگردانده شدند و به آنها گفته شده مشغول 
حراس��ت از دیوان سلطنتی باشند. مجتهد، 
فعال رس��انه ای معروف که اخبار و اطاعات 
محرمانه دربار س��عودی را فاش می کند، در 
توئیتی نوش��ت تحرکات امنیت��ی مرتبط با 
دیوان س��لطنتی افزایش پیدا کرده و ادوات 
نظامی نزدیک آن تحرک بیشتری پیدا کرده 
است. مجتهد نوشت: »20 جیپ رزمی مجهز 
به توپ 50 میلی متری، دوربین دید در شب 
و اش��عه مادون قرمز بین دیوان س��لطنتی و 
کاخ العوجا )در منطقه درعیه( توزیع شده و 
عناصر امنیتی نیز از فرودگاه به این 2 محل 
بازگردانده ش��ده اند و به آنها اعام شده برای 
حراست از شاه )سلمان بن عبدالعزیز( و دیوان 
س��لطنتی، بازگردند«. طبق این گزارش، به 
عناصر امنیتی گفته شده مأموریت محافظت 
از ولیعهد به ش��رکت های بین المللی سپرده 
شده و باید از دیوان و کاخ الدرعیه محافظت 
کامل شود. بر اساس ادعای مجتهد، همچنین 
احمد بن عبدالعزیز و کاخ محل اقامت او تحت 
تدابیر ش��دید نظارتی قرار گرفته است. کاخ 
العوجا در اس��تان الدرعیه واقع ش��ده است. 
این اس��تان در غرب منطقه ریاض )پایتخت 
عربس��تان( واقع ش��ده و میزب��ان کاخ های 
خاندان حاکم س��عودی اس��ت. این کاخ ها را 
س��لمان بن عبدالعزیز اح��داث کرده و محل 
اقامت ش��اهزادگان و س��ران آل سعود است. 
دانشکده افسری ملک عبدالعزیز نیز در این 

شهر قرار دارد. 
احم��د بن عبدالعزیز اخی��را و در پی داغ 
ش��دن پرونده قتل جمال خاشقجی و متهم 
شدن ولیعهد در آمریت قتل او در کنسولگری 
سعودی در استانبول ترکیه از لندن به ریاض 
بازگش��ت و ناظ��ران بین الملل��ی در برخی 
گزارش های تحلیلی خبر از افزایش تحرکات 
سیاس��ی در درون عربستان برای مخالفت با 
ادام��ه ماندن بن س��لمان در قدرت می دهند.  
همچنی��ن مجتهد در گفت وگوی رس��انه ای 
بی س��ابقه ای در روز ش��نبه فاش کرد که در 
صورت بروز کودتا علیه ملک س��لمان، حدود 
95 درصد از شاهزاده ها آماده بیعت با شاهزاده 
احمد هس��تند. به ادعای مجته��د، ولیعهد 
س��عودی که از وقوع کودتا می ترسد در نبود 
خود دس��تور داده اقدامات امنیتی استثنایی 
اتخاذ شود و از گارد پادشاهی خواسته است از 
مناطق شرقی و غربی کشور به ریاض حرکت 

کنند تا مانع از وقوع کودتا شوند.

اخبار

ده ها مصدوم در حمات شیمیایی 
تروریست ها در حلب

گروه های تروریستی مستقر در حومه حلب 
س��وریه که وابس��ته به جبهه النصره هستند، 
شنبه ش��ب با گلوله های حاوی گازهای سمی 
محله های الخالدیه، شارع النیل و جمعیت الزهرا 
را هدف قرار دادند و بر اثر این حمات دست کم 
107 شهروند سوری دچار حالت خفگی شده و 
براي مداوا به بیمارستان های این شهر منتقل 
ش��دند. حاج طه، مدیر بخش س��امت حلب 
گف��ت با توجه ب��ه نوع زخم های ایجاد ش��ده 
احتمال می رود گاز اس��تفاده ش��ده از س��وی 
گروه های تروریستی گاز کلر بوده باشد. حمات 
شیمیایي گروه های تروریستی مستقر در ادلب 
به محله های حلب چندین واقعیت را آش��کار 
می کند؛ نخست اینکه این گروه ها به تسلیحات 
شیمیایي مسلح هس��تند. دوم اینکه آمریکا و 
متحدان غربی اش در قبال حمات ش��یمیایی 
گروه های تروریس��تی واکنش نظامی نش��ان 
نداده ان��د، در حالی   که انتظ��ار این بود مواضع 
این گروه ها از س��وي آمریکا، انگلیس و فرانسه 
بمباران شود. سوم اینکه رسانه های غربی نیز در 
انعکاس حمات شیمیایی گروه های تروریستی 
به محله های حلب س��کوت کرده اند. از سوی 
دیگ��ر، در حالی  ک��ه دونالد ترام��پ و محمد 
بن سلمان، ولیعهد سعودی به دلیل پرونده قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد تحت فشار 
هستند، سناریویی طراحی شده است تا آمریکا 
برای کاهش این فشارها بار دیگر ارتش سوریه 
را به کاربرد این ساح ها متهم کرده و حماتی 
را علیه س��وریه تدارک ببیند. پیش از این هم 
گروه هاي تروریس��تي پس از پی��روزي ارتش 
سوریه در حلب و سال بعد در غوطه شرقي، از 
ساح شیمیایي در خان شیخون و درعا استفاده 
کرده بودند اما تروئیکای غربی پایگاه های ارتش 
س��وریه در العشیرات و سپس حومه دمشق را 

بمباران کردند.

توطئه آمریکا علیه حشدالشعبی
طی هفته های گذشته تعدادی از مسؤوان 
سیاسی و امنیتی عراق بار دیگر درباره تحرکات 
جدید آمریکا در مرز س��وریه با عراق و احتمال 
نفوذ عناصر داعش به این کش��ور هشدار داده 
و از دولت خواس��ته اند تکلیف حضور نیروهای 
نظامی آمریکا را در خاک آن کش��ور مشخص 
کند. در همین راس��تا، کریم علیوی، نماینده 
پارلم��ان ع��راق گف��ت: نیروه��ای آمریکایی 
ش��روع به شناس��ایی و جم��ع آوری اطاعات 
درب��اره پایگاه های حشدالش��عبی کرده اند که 
در چارچ��وب فرمانده��ی لش��کر اول پلیس 
فدرال در بغداد مستقر هستند. علیوی با بیان 
اینکه آمریکا با گرفتن مختص��ات پایگاه های 
حشدالش��عبی در بغ��داد و دیگر اس��تان های 
ع��راق قصد دارد آنها را هدف قرار دهد از عادل 
عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور خواست در 
مقابل اینگونه توطئه ها ایستادگی کند و کسانی 
را ک��ه با آمریکایی ها در ای��ن زمینه همکاری 
می کنند مورد بازخواست قرار دهد.  در حالی که 
گروه تروریس��تی داعش در عراق س��رکوب و 
همه مناطق این کشور از وجود عناصر داعشی 
پاکس��ازی ش��ده اما آمریکا در قالب ائتاف به 
اصط��اح ض��د داعش به حم��ات خود علیه 
مقرهای حشدالشعبی در مناطق مختلف عراق 
حمله می کند. طی 2 ماه گذشته، ائتاف مدعی 
مبارزه با داعش 2 بار به مقر حشدالش��عبی در 
عراق حمله کردند. به نظر می رس��د در شرایط 
کنونی مهم ترین هدف این حمله های عمدی 
علیه حشدالشعبی تاثیرگذاری بر بحران سوریه 
از طریق ناامن کردن مرزهای این کشور با عراق 

باشد.

پوتین: روسیه وارد رقابت تسلیحاتی 
جدیدی نخواهد شد

وادیمی��ر پوتین، رئیس  جمهوری روس��یه 
با مقام های ارش��د وزارت دفاع کش��ورش دیدار 
و درب��اره خروج احتمالی آمری��کا از پیمان منع 
تسلیحات هسته ای میانبرد که در سال 19۸7 به 
امضا رسیده است، گفت وگو کرد. رئیس جمهوری 
روسیه در این دیدار تأکید کرد که کرملین برای 
گفت وگو با واش��نگتن درباره این پیمان آمادگی 
دارد. به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیک، در عین 
حال پوتی��ن تصریح کرد: تصمی��م آمریکا برای 
خروج از پیمان منع تسلیحات هسته ای میانبرد به 
طور مشخص از سوی کشورمان بدون پاسخ باقی 
نخواهد ماند. او ادامه داد: امروز پیشنهاد می کنم 
که درباره گام های مربوط به واکنش خود نسبت 
به خروج احتمالی آمریکا از پیمان منع تسلیحات 
هسته ای میانبرد صحبت کنیم. او همچنین تاکید 
کرد روسیه وارد هیچ رقابت تسلیحاتی جدیدی 

نخواهد شد.
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گروه بین الملل: انتخابات پارلمانی 
و شوراهای بحرین روز شنبه در 
حالی در میانه تحریم از س��وی م��ردم، گروه ها و 
احزاب سیاسی برگزار شد که بسیاری از ناظران بر 
این باورند نتایج این انتخابات از پیش تعیین شده 
است. رژیم حاکم ضمن بزرگ نمایی درباره میزان 
مشارکت مردمی در انتخابات روز شنبه، به اعمال 
مجازات علیه تحریم کنندگان انتخابات تهدید کرده 
اس��ت. وزیر دادگستری بحرین بعد از بسته شدن 
مراکز رأی گیری در انتخابات پارلمانی این کش��ور 
مدعی شده که میزان مشارکت در انتخابات به ۶7 
درصد رسیده است. این درحالی است که حسین 
الدیه��ی، معاون دبیرکل جمعی��ت الوفاق بحرین 
اعام کرد که انتخابات در بحرین غیرقانونی است 
و میزان مشارکت بین 2۸ تا ۳0 درصد بوده است. 
وی از رژیم آل خلیفه خواس��ت با شفافیت کامل 
درب��اره نتایج انتخابات برخورد کند. الدیهی گفت 
که میزان مش��ارکت در برخی مراکز 7 درصد، در 
مناطق ش��مالی ۸ درص��د و در پایتخت ۸ درصد 
بوده است. معاون دبیرکل جمعیت اسامی الوفاق 
بحری��ن در ادامه افزود،  مقامات رژیم آل خلیفه با 
تحت فش��ار قرار دادن و محدود کردن رسانه های 
داخلی، مانع بیان حقایق مربوط به میزان مشارکت 
م��ردم در این انتخابات ش��دند. وی تصریح کرد: 
»رژیم آل خلیفه پس از س��یلی خ��وردن از ملت 
بحرین، در تضعیف اراده ملی بحرینی ها شکست 
خورده اس��ت«. باقر درویش، رئیس مرکز حقوق 
بش��ر بحرین نیز در همایش »انتخابات در س��ایه 
تخلفات رژیم آل خلیفه« که اخیرا با حضور شماری 
از ش��خصیت های کش��ورهای عرب��ی در بیروت، 
پایتخت لبنان برگزار ش��د، هش��دار داد: تشدید 

سرکوبگری های سیاس��ی آل خلیفه و مشروعیت 
دادن ب��ه انزوای سیاس��ی برای زمینه س��ازی در 
انتخابات، به فریبکاری درباره خواس��ته های ملت 
منج��ر خواهد ش��د. درویش با بی��ان اینکه روند 
برگزاری انتخابات بحرین در بس��یاری مس��ائل با 
معیاره��ای بین المللی مغای��رت دارد، افزود: رژیم 
آل خلیفه حق آزادی بیان و خواس��ته های بر حق 
مردم بر اساس قانون اساسی بحرین را نقض کرده 
است.  در حالی که در بحرین آزادی بیان و اندیشه 
وجود ن��دارد و تعداد زیادی از فعاان سیاس��ی و 
نویسندگان دربند هستند، سخن گفتن از انتخابات 
نیز یک ژست تبلیغاتی از جانب آل خلیفه محسوب 
می شود که مخالفت های گس��ترده مردمی را در 
پی داش��ته است. عفو بین الملل نیز در حالی که از 
س��رکوب مخالفان سیاسی در بحرین ابراز نگرانی 

کرده، در بیانیه ای اعام کرد که انتخابات در بحرین 
در یک فضای سیاس��ی بسته و همراه با سرکوب  
برگزار می شود و هرگز انتخاباتی آزاد نخواهد بود. 
طبق این گزارش، دولت و مجلس بحرین در کنترل 
اقلیت سنی بحرین اس��ت. دولت بحرین چندین 
گروه مخالف از جمله گروه های مخالف ش��یعه را 
منحل کرده است. شیعیان اکثریت جمعیت بحرین 
را تشکیل می دهند اما در ساختار تصمیم گیری این 
کشور نقش��ی ندارند. با این تفاسیر می توان گفت 
که در س��ایه عدم نامزدی مخالف��ان در انتخابات، 
رأی ریزی در چنی��ن انتخاباتی به منزله تصویب 
دیکتات��وری حکوم��ت موروثی اس��ت که نه تنها 
به برقراری مردم س��ااری منجر نمی ش��ود، بلکه 
نتیجه این انتخابات به معنای تثبیت دیکتاتوری 
در بحرین است. نکته قابل تامل در این زمینه آن 

است که پارلمان در بحرین به گونه ای تعریف شده 
که در نهایت پارلمانی در اختیار و کنترل استبداد 
آل خلیفه باش��د. بحرین همانند برخی کش��ورها 
دارای 2 مجلس اس��ت؛ مجلس س��فلی )پارلمان 
انتخابی( و مجلس علیا )شورای انتصابی از سوی 
پادش��اه( که هر کدام دارای ۴0 نماینده هستند. 
پارلمان بحرین نیز جز قانونگذاری و تصویب بودجه 
ساانه، هیچ گونه وظیفه نظارتی ندارد و اختیاراتش 
محدود اس��ت و در مجموع ق��درت در بحرین در 
اختیار پادشاه، خانواده سلطنتی و شورای انتصابی 
مشورتی است که توانایی وتوی مصوبات پارلمان 
را دارد. در مجموع انتخابات پارلمانی و ش��وراهای 
بحرین که روز شنبه بدون هیچ گونه رقابت جدی 
و در غیاب احزاب و گروه های مخالف برگزار ش��د 
در واقع انتخاباتی فرمایش��ی به شمار می رود که 
حاکمان این کشور را با چالشی خودساخته روبه رو 
می کند. از س��ال 2011 به این سو بحرین شاهد 
انقاب مردمی علیه رژیم مستبد حاکم بر کشور 
بوده است. انقابیون خواهان آزادی، برقراری عدالت 
و رفع تبعی��ض و روی کار آمدن نظامی منتخب 
در کشورشان هستند اما رژیم آل خلیفه با کمک 
نظامیان س��عودی و مأموران امنیت��ی امارات که 
در قالب نیروهای س��پر جزیره در بحرین مستقر 
ش��ده اند، اعتراض ه��ای مردمی در این کش��ور را 
س��رکوب می کند. رژیم آل خلیف��ه برای خاموش 
کردن شعله اعتراضات مردم این کشور شمار زیادی 
از رهبران مخالف را بازداش��ت و با پرونده سازی به 
زندان های طوانی مدت محکوم کرده است. بحرین 
به عنوان کوچک ترین کشور غرب آسیا بنا بر اعام 
منابع حقوق بشری دارای بیشترین زندانی سیاسی 

است.

گروه بین الملل: ۳00 پسر نروژی که از طریق شبکه 
اینترنت قربانی یک داور 2۶ ساله فوتبال شده بودند 
اکنون به  تکه  های پازل بزرگ ترین پرونده سوءاستفاده 
جنس��ی در نروژ مبدل شده   اند. پلیس می گوید این 
داور 2۶ ساله که قرار نیست نامش را تا سال 2019 
و زم��ان برگ��زاری دادگاه فاش کند با اس��تفاده از 
شبکه اینترنت پسر  های 9 تا 21 س��ال را مورد آزار 
جنسی          ، تجاوز و سوءاستفاده قرار داده است. او از آنها 
می خواسته از طریق شبکه  های مجازی از خودشان 
فیل��م ضبط کنن��د و در حالی که دس��ت به برخی 
اقدامات جنسی می زدند از خود هرزه نگاری کرده و 
برای او ارس��ال کنند. برخی از این فیلم ها در آرشیو 
داور 2۶ ساله یافت شده است اما بعضا ممکن است 
 NRK  .او این تصاویر را به فروش هم رسانده باشد
شبکه ملی نروژ می گوید این پرونده مربوط به سال 

2011 تاکنون است؛ زمانی که این داور در حدود 19 
سال سن داشته است. او ترفند  های متنوعی داشته 

و بعض��ا خود را زن معرفی می کرده اس��ت تا بتواند 
اعتماد پس��رها را جلب کند. در همین حال نروژ که 

به سیستم اجتماعی بسیار امن شهرت دارد اکنون با 
چالشی جدی روبه رو است          . از سوی دیگر، بسیاری از 
مردم نروژ معترض به سیستم دولتی »عدم صاحیت 
نگهداری از فرزندان« هستند و تظاهرات ها در این باره 
با توجه به انتشار اخباری مربوط به باند سوءاستفاده 
جنس��ی از کودکان تحت نظارت دولت بودند عما 
اس��لو را با چالش  های ج��دی روبه رو کرده اس��ت          . 
این داور 2۶ س��اله در شبکه  های متخلف اجتماعی 
حضور یافته و در ازای پول، درخواس��ت هرزه نگاری 
از قربانی��ان را می کرده اس��ت. گزارش  های تکمیلی 
درباره این جنایت وحشتناک نشان می دهد تمام این 
پسر ها نروژی نیستند و 2 کشور سوئد و دانمارک را 
نیز دربر می گیرد          . پلیس نروژ می گوید در حال حاضر 
پلیس  های ۳ کشور یادشده مشغول تحقیقات درباره 

این پرونده فساد جنسی هستند.

انتخابات پارلمانی در بحرین برگزار شد
نمایش کمدی سیاسی آل خلیفه در فضای سرکوب مخالفان

انتشار ابعاد جدیدی از فجیع     ترین پرونده تجاوز در نروژ
چگونه 300 پسر قربانی یک داور فوتبال شدند

خاورمیانه

پس از 11 ساعت جلسه فشرده در بروکسل چارچوب خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی به تصویب رسید

موافقت سران اروپا با توافقنامه بریگزیت
خشونت نیروهای امنیتی، اعتراضات فرانسه را وارد مرحله تازه ای کرده است

پاریس در بحران سوخت

گ�روه بین الملل: انگلیس بااخ��ره و پس از ماه ها 
ج��دل داخلی و منطقه ای ب��ا رای پارلمان اروپا از 
ساختار اتحادیه اروپایی خارج شد. این بزرگ ترین 
دس��تاورد دولت ترزا می،  نخست وزیر محافظه کار 
انگلیس اس��ت که با ریزش اعضای کابینه    اش بر 
س��ر تصمیم جنجالی خ��روج از اتحادیه اروپایی 
روبه رو ب��ود. در واقع کارنامه ترزا می  در انتخابات 
آینده انگلیس بررس��ی خواهد شد؛ اینکه در ابتدا 
آیا هم حزبی هایش ب��ه او رای خواهند داد و پس 
از آن در انتخاب��ات عموم��ی، ح��زب کارگر قادر 
خواه��د بود او و حزب محافظ��ه کار انگلیس را از 
گردونه رقابت ها خارج کند یا خیر؟ انگلیس دیگر 
عض��وی از اتحادیه اروپایی نیس��ت و نمایندگانی 
نیز در پارلمان اروپا نخواهد داش��ت. این گسست 
سیاس��ی که چالش  های اقتصادی عظیمی برای 
انگلیس ب��ه دنبال خواهد داش��ت عما می تواند 
موقعی��ت آمری��کا را در مقابل اتحادی��ه اروپایی 
تقوی��ت کند، چرا که یک رقیب که حجم اقتصاد 
و گستردگی جغرافیایی و فرهنگی عظیمی دارد با 
خروج انگلیس ضعیف      تر و  انگلیس بدون پشتوانه 
اتحادیه اروپایی با مش��کات گسترده تری روبه رو 
خواه��د بود          . در همین حال، س��ران 27 کش��ور 
اروپایی موافقت خود را با توافقنامه ۶00 صفحه ای 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و همچنین بیانیه 
2۶ صفحه ای ضمیمه آن حول آینده روابط تجاری 
اعام داش��تند. خروج نهایی بریتانی��ا از اتحادیه 
اروپایی هنوز برای نهایی شدن به موافقت مجلس 
نمایندگان بریتانیا نیاز دارد. رهبران اروپا از مجلس 
نمایندگان بریتانیا خواسته اند توافق بریگزیت ارائه 
شده توسط نخست وزیر ترزا می  را تایید کند. روز 
شنبه پس از برگزاری نشس��تی 11 ساعته برای 
پاسخ به درخواست اسپانیا درباره سرنوشت تنگه 
جبل الطارق پس از بریگزیت، سرانجام اعام شد که 
توافقات ازم حاصل شده و به این ترتیب نشست 
روز یکش��نبه  سران اتحادیه اروپایی برای تصویب 
نهایی پیش نویس بریگزیت طبق برنامه مس��جل 

ش��د. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، در 
گفت وگو با خبرنگاران، با »تراژدی« خواندن خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپایی برای هر دو طرف، گفت 
که اطمینان دارد مجلس بریتانیا بسته پیشنهادی 
برای بریگزیت را تایید خواهد کرد. شمار عمده ای 
از نمایندگان مجلس بریتانیا پیش از این مخالفت 
خود را با طرح بریگزیت پذیرفته  شده توسط ترزا 
می  ابراز ک��رده بودند. مارک روت، نخس��ت وزیر 
دانمارک که کشورش شریک تجاری مهم بریتانیا 
به ش��مار می رود نیز اظه��ار کرد: هیچ کس برنده 
نیس��ت. همه بازنده ایم اما این توافق یک مفاهمه 
قابل قبول است که به می  فرصتی برای دستیابی 
به راه حل داده اس��ت. همچنین دونالد توس��ک، 
دبیر اجاس س��ران اتحادیه در بروکس��ل گفت: 
»هیچ کس دلیلی برای خوشحالی نخواهد داشت 
اما دوس��تان تا آخر دوس��ت باقی خواهند ماند«. 
همانطور که اش��اره شد خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپای��ی را می توان از 2 منظ��ر مورد تحلیل قرار 
داد؛ در مرحله نخس��ت در ارتش آینده اروپایی با 
توجه به خروج انگلیس از اتحادیه عما این کشور 
مجبور است هزینه  های نظامی مستقلی را تعریف 
کند، از سوی دیگر اتحادیه اروپایی به محلی برای 
سیاس��ت  گذاری آلمان و فرانس��ه مب��دل خواهد 
ش��د و حضور انگلیس در سیاس��ت  گذاری کان 
این اتحادیه کاما حذف می ش��ود. انگلیس بدون 
اتحادیه اروپایی که متشکل از ولز          ، ایرلند شمالی 
و اسکاتلند است بزودی با چالش  های جدیدی رو 
به رو می شود          ، چالش  هایی که می تواند گروه  های 
استقال طلب در ایرلند          ، ولز و اسکاتلند را در مقابل 
لندن تقویت کند. در صورتی که شرایط مورد قبول 
اتحادیه اروپایی به تصویب پارلمان بریتانیا نرسد، 
ازم است مذاکره برای دستیابی به شرایطی دیگر 
از نو آغاز شود یا خروج این کشور بدون دستیابی 
به توافق بر سر روابط آتی با اتحادیه اروپایی صورت 
گیرد. فرصت نهایی برای خروج بریتانیا از اتحادیه 

اروپایی روز 29 مارس 2019 تعیین شده است.

گروه بین الملل: پاریس شهر آشوب است، گروه های 
معترض که روزهای گذشته در اعتراض به افزایش 
قیمت سوخت در خیابان های فرانسه تجمع کردند 
اکنون مسائل مهم تری را دنبال می کنند، شاید از 
اعتراض��ات س��ال 19۶۸ تاکنون این نخس��تین 
بار باش��د که مردم و پلیس فرانسه در مقابل هم 
قرار می گیرند و تش��کر مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه از نیروهای ضدشورش برای خشونت علیه 
معترضان و سرکوب آنها عما نه تنها فضا را آرام تر 
نکرد، بلکه صبح یکشنبه هم پاریس و خیابان های 
مرکزی این شهر شاهد خشونت های متعددی بود. 
درگیری میان معترضان به افزایش قیمت سوخت 
موس��وم به »جلیقه زردها« در خیابان شانزه لیزه 
پاریس تا پاس��ی از ش��نبه شب و صبح یکشنبه  
ادامه داشت. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
در توئیتی نوشت: »متش��کرم از نیروهای تامین 
نظم برای ش��جاعت و حرفه ای گری شان. شرم بر 
کس��انی که به آنان حمله کردند. شرم بر کسانی 
که بر دیگر ش��هروندان و روزنامه ن��گاران تعدی 
کردند. شرم بر کسانی که نمایندگان منتخب را 
مورد ارعاب قرار دادند. در جمهوری فرانسه جایی 
برای خش��ونت نیس��ت«. اما همین توئیت موج 
ناآرامی ها را به طور چش��مگیری گسترش داد و 
حمله به نیروهای پلیس بر اس��اس گزارش های 

خود فرانسوی ها افزایش داشته است. 
مکرون منفورترین رئیس جمهوری فرانسه به 
شمار می رود. وی حتی وضعیت نگران کننده تری 
از نیک��وا س��ارکوزی دارد و ب��ه نظر می رس��د 
تاش ه��ای او برای مبدل کردن اقتصاد فرانس��ه 
ب��ه یک اقتصاد علم مح��ور و غیرصنعتی چندان 
موفق نبوده باش��د و ایده ه��ای او حداقل از زمان 
تصدی گری اش در پست ریاست جمهوری فرانسه 
تاکنون اختافات طبقاتی در فرانس��ه را بیشتر و 
وضعیت اقتصادی مردم را وخیم تر کرده اس��ت. 
در همین حال، یورونیوز گ��زارش داد بنا به آمار 
پلیس در جریان درگیری های تظاهرکنندگان با 

پلیس در ش��انزه لیزه در روز شنبه 2۴ تن شامل 
5 مامور پلیس زخمی شده و ۶9 تن نیز بازداشت 
شده اند. آغاز درگیری زمانی رخ داد که معترضان 
به سمت کاخ الیزه در مجاورت خیابان شانزه لیزه 
حرکت کردند. پلیس با گاز اش��ک آور و ماش��ین 
آبپاش س��عی در متفرق ک��ردن تظاهرکنندگان 
داش��ت و معترضان با آتش زدن صندلی کافه ها، 
شکستن شیشه مغازه ها و پرتاب کپسول های گاز 
آتش زا به مقابله برخاستند. گفته می شود عمده 
تظاهرکنندگان از آنارشیس��ت ها و نقاب پوش��ان 
موسوم به »بلک باک ها« بوده اند اما این توضیحات 
رسانه ای نمی تواند سرپوشی بر شکاف اجتماعی ای 
باشد که اکنون در بس��یاری از کشور های غربی 
وجود دارد. ب��ا توجه به ارتباط نزدیک میان پول 
و قدرت، عمدتا قدرت در خدمت صاحبان سرمایه 
حرکت می کند به همین منظور ریاست جمهوری 
مک��رون هم ب��رای طبقه خاصی از فرانس��وی ها 
آورده های بس��یار خوبی داش��ته اما برای عموم 
جامعه فرانسوی باعث کوچک تر شدن سبد های 
مواد غذایی و خرید های عمومی آنها بوده اس��ت.  
اما معترضان فرانسوی که به جلیقه زرد ها شهرت 
دارند حاضر به ترک خیابان ها نیستند، فرانسه طی 
سال های گذشته بارها شاهد اعتراضات گسترده 
خیابانی بوده است. طبق آمار وزارت کشور فرانسه، 
تعداد تظاهرکنندگان در سراسر این کشور بیش 
از 10۶ هزار تن برآورد ش��ده اس��ت. با این حال 
خش��ونت و درگیری در جریان تظاهرات فراتر از 
هفته گذش��ته گزارش شده است و عما دولت با 
تکیه بر سیاست های کنونی اش قادر نیست نظم 
عمومی را بازگرداند.  دولت فرانس��ه قصد دارد در 
چارچوب سیاس��ت تشویق عمومی به استفاده از 
خودروهای هیبریدی و کاهش خودروهای متکی 
به سوخت فسیلی، از ابتدای سال آینده میادی 
مالیات بر هر لیتر گازوئیل را ۶/5 و هر لیتر بنزین 
2/9 سنت افزایش دهد؛ امری که جرقه اعتراضات 

سراسری را زده است.
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قاب روز
پاریسـ  ادامه اعتراضات علیه افزایش قیمت سوخت

بازار

گزارش

اسداه خس�روی: مدیران نفتی پس از اجرای 
برج��ام در حالی بر توس��عه صنعت نفت و گاز 
کش��ور تاکید داش��ت و از ورود سرمایه گذاران 
خارجی و شرکت های بزرگ و معتبر دنیا برای 
سرمایه گذاری در این صنعت خبر می دادند که 
با خروج آمریکا از برجام، ش��رکت های اروپایی 
و آس��یایی یکی پس از دیگ��ری از ایران خارج 
شدند. البته با اجرای برجام خیلی از شرکت ها 
و س��رمایه گذاران ب��زرگ و صاحب ن��ام دنی��ا 
ب��رای س��رمایه گذاری در بخش های اقتصادی 
کش��ور بخصوص صنعت نف��ت و گاز به ایران 
آمدن��د و قراردادهایی نیز در این زمینه منعقد 
ش��د. مس��ؤوان وزارت نف��ت آن روزها تاکید 
داش��تند قرارداده��ای نفت��ی و گازی بای��د با 
حساس��یت خاصی انجام ش��ود و سعی بر این 
اس��ت در عقد قراردادها ب��رای فعالیت در این 
بخش  ها، ش��رکت های صاحب نام آمریکایی و 
اروپایی معتبر در اولویت ق��رار گیرند تا بتوان 
از مزایا، تجربه و تخصص آنها بهره گیری کرد. 
قراردادهای IPC نفتی که منتقدان بس��یاری 
هم داش��ت و جنجال آفرین هم ش��د با اصرار 
وزارت نف��ت اجرایی ش��د؛ طبق ای��ن قرارداد 
امتیازهای ویژه ای برای شرکت های خارجی در 
نظر گرفته شده بود اما با همین IPC هم توتال 

در ایران ماندنی نشد و برای 
چندمین بار دست ایران را 
در پوست گردو گذاشت. با 
خروج آمریکا از برجام حتی 
کمترین  که  کش��ورهایی 
مبادل��ه تج��اری را نی��ز با 

آمریکا داش��تند از ادامه فعالیت تجاری با ایران 
منصرف شدند. مهم ترین موضوع بعد از خروج 
آمریکا از برجام مساله فاز 11 پارس جنوبی بود 
که تیرماه س��ال گذشته قرارداد توسعه این فاز 
با کنسرسیومی به رهبری توتال منعقد شد اما 
این ش��رکت نیز پس از خروج آمریکا از برجام 
قرارداد فعالیت خود با ایران را لغو کرد، با خروج 
توتال از پارس جنوبی مدیران نفتی برای ادامه 
فعالیت در فاز 11 پارس جنوبی دست به دامن 
ش��رکت هایی ش��ده اند که در ابت��دای اجرای 
برجام نامی از آنها برده نمی ش��د یا در اولویت 
قرار نداشتند اما وزیر نفت اکنون از جایگزینی 
رسمی ش��رکت CNPC چین به جای توتال 
در فاز 11 پ��ارس جنوبی خبر می دهد.  بیژن 
نامدار زنگنه در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره 
به خروج توتال از پروژه توس��عه فاز 11 پارس 
جنوبی، گفت: ش��رکت CNPC چین رسما 
جایگزین توتال برای توس��عه ف��از 11 پارس 
جنوبی شده اما عما شروع به کار نکرده است. 
 CNPC وزیر نفت افزود: باید با شرکت چینی
مذاکره شود تا مشخص شود فعالیت عملیاتی و 
اجرایی را از چه زمانی آغاز می کند. بیژن نامدار 
زنگن��ه 29 مردادماه در گفت وگو با خانه ملت، 
اظهار کرده بود توتال به صورت رسمی قرارداد 
توس��عه فاز 11 پارس جنوب��ی را ترک کرده و 
بیش از 2 ماه اس��ت که اعام ک��رده از قرارداد 
خارج می شود. گفتنی است شرکت توتال پس 
از اعم��ال مجدد تحریم ه��ای آمریکا به دنبال 
کسب معافیت از خزانه داری ایاات متحده برای 
ادامه حضور در ای��ران بود که در نهایت موفق 
به کسب معافیت نشد و قرارداد توسعه فاز 11 

پارس جنوبی را ترک کرد. 

Ŷ آماده جایگزینی با توتال هستیم
در همین ح��ال، رئیس انجمن س��ازندگان 
تجهیزات صنعت نف��ت ایران گف��ت: در دیدار 
با رئیس جمهوری مط��رح کردیم که می توانیم 
جایگزین شرکت توتال در فاز 11 پارس جنوبی 
ش��ویم. به گزارش مهر، رض��ا خیامیان، رئیس 
انجمن س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 
در مراسم آغاز به کار دهمین نمایشگاه تخصصی 
س��اخت داخل تجهیزات صنعت نفت و حفاری 
خوزس��تان، با اع��ام اینکه این انجم��ن آماده 
است تا در بخش س��اخت تجهیزات، جایگزین 
ش��رکت توتال در طرح توس��عه ف��از 11 پارس 
جنوبی شود، اظهار داشت: تولیدکنندگان داخلی 
توانسته اند توانمندی و تجربه مطلوبی در حوزه 
ساخت تجهیزات مورد نیاز این صنعت در داخل 
کشور کسب کنند. به این ترتیب می توان گفت 
می توانیم تحریم ه��ا را تبدیل به فرصت کنیم، 
چرا که اگر این تحریم ها در قالب تهدید مطرح 
ش��ود هم تولیدکنندگان متضرر می شوند و هم 
کارفرمایان. وی افزود: هر زمان که تولیدکنندگان 
داخل��ی توانس��ته اند در س��اخت تجهیزاتی به 
موفقیت دست یابند، تولیدکنندگان مشابه آن 
کاا در خارج از کشور، نرخ خود را کاهش داده اند. 
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
ایران تصریح ک��رد: به طور 
مثال پیش از تولید هر کیلو 
کاتالیس��ت در داخ��ل، باید 
2۴۰ دار هزینه می کردیم 
در حالی که این کاتالیس��ت 
با قیمتی حدود ۴۰ دار در 
هر کیلو در داخل کش��ور تولید شد و در نتیجه 
خارجی ها قیمت خود را کاهش دادند.  خیامیان 
با بیان اینکه بخش خصوصی مدعی اس��ت که 
می توان��د تحریم ها را دور بزند، تصریح کرد: این 
انجمن آمادگی دارد در بخش س��طح اارضی و 
حفاری مناطق نفت خیز جنوب، با این شرکت 
همراه��ی و همکاری کند. وی ادام��ه داد: طی 
گفت وگویی که درباره مطالبات انجمن استصنا با 
وزیر نفت داشتیم، قرار شد این مطالبات پرداخت 
شود، البته مسؤوان این وزارتخانه نیت پرداخت 
مطالبات را دارند اما به نظر می رسد بودجه ندارند. 
به هر حال باید مطالبات تولیدکنندگان پرداخت 
شود تا بتوانند در شرایط کنونی به کشور کمک 
کنند. رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت ایران همچنین به بخش��نامه هایی درباره 
تعدیل  نرخ ها اش��اره کرد و گف��ت: از زمانی که 
م��ا قراردادهایی را امض��ا کرده ایم، نرخ ارز چند 
برابر ش��ده است و این چندبرابری قیمت باعث 
زیان ده شدن برخی تولیدکنندگان شده است در 
حالی  که تقاض��ا داریم تا ضبط ضمانتنامه ها را 
متوقف کنند. خیامیان با اشاره به دیدار اعضای 
این انجمن با رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: 
طی این دیدار ب��ه رئیس جمهور مطرح کردیم 
که درباره خروج ش��رکت های خارجی یا توتال 
از ایران صحبت نکنید و درعوض سرمایه گذاری 
خود را بر بها دادن و ارتقای بخش داخلی متمرکز 
کنید، چرا که ما آماده ایم توس��عه فاز 11 پارس 
جنوبی را که قرار بود توسط توتال رقم بخورد، با 
تقسیم کردن به 1۰۰ بخش کوچک، توسعه داده 
و طی این روند، با شرکت های کوچک و متوسط 
اروپایی همراه ش��ویم، چرا که این شرکت ها از 

همکاری با ایران استقبال می کنند. 

وزیر نفت: شرکت CNPC چین رسمًا جایگزین شرکت فرانسوی شد
توتال با قراردادهای IPC هم رفت!

نان لواش 20 درصد گران شد
افزایش خودسرانه قیمت نان

نان

تورم

مرکز آمار نرخ تورم آبان ماه را 15/6 درصد اعام کرد
تورم نقطه ای در آستانه ۳۵ درصد

مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف کننده کشور 
در پای��ان آبان امس��ال را ب��ا 2/2 درصد افزایش 
نس��بت ب��ه م��اه قب��ل از آن، 15/6 درصد اعام 
کرد. به گزارش تسنیم، شاخص قیمت کل برای 
خانوارهای شهری کش��ور در آبان 1397 به عدد 
1۴7/3 رسید که نس��بت به ماه قبل 2/6 درصد 
افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 3۴/5 درصد است 
که نس��بت به ماه قبل )32/۴ درصد( 2/1 واحد 
درصد افزایش داشته است. در آبان ماه 1397 عدد 
ش��اخص کل به 1۴7/8 رس��ید که نسبت به ماه 
قب��ل 2/6 درصد افزایش نش��ان می دهد. در این 
ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل 3۴/9 درصد اس��ت؛ یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین 3۴/9 درصد بیشتر از آبان 
1396 برای خرید یک »مجموعه کاا و خدمات 
یکسان« هزینه کردند که نسبت به این اطاع در 
م��اه قبل )32/8 درصد( 2/1 واحد درصد افزایش 
یافته است. نرخ تورم 12  ماهه منتهی به آبان ماه 
1397 به 15/6 درصد رسید که نسبت به همین 
اطاع در ماه قبل )13/۴ درصد( 2/2 واحد درصد 
افزایش نش��ان می دهد. شاخص قیمت در گروه 
عم��ده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« 
نس��بت به ماه قبل ۴/1 درص��د و در گروه عمده 
»کااه��ای غیرخوراکی و خدم��ات« 2/۰ درصد 
افزایش نش��ان می دهد. درص��د تغییرات قیمت 
در ماه جاری نس��بت به آبان ماه 1396 برای این 
دو گ��روه به  ترتیب 5۰/3 و 29/۰ درصد اس��ت. 
ش��اخص قیمت کل ب��رای خانوارهای ش��هری 
کش��ور در آبان ماه 1397 به عدد 1۴7/3 رس��ید 
که نس��بت به ماه قبل 2/6 درصد افزایش نشان 

می دهد. درصد تغییر ش��اخص کل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 3۴/5 درصد است که نسبت به 
م��اه قبل )32/۴ درصد( 2/1 واحد درصد افزایش 
داشته است. شاخص قیمت کل برای خانوارهای 
روستایی کشور در آبان ماه 1397 به عدد 15۰/8 
رسید که نس��بت به ماه قبل 2/7 درصد افزایش 
نش��ان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل 37/3 درصد است که 
نسبت به ماه قبل )35/3 درصد( 2/۰ واحد درصد 
افزایش داشته است. در ماه جاری اکثر بخش های 
زیرمجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه 
بوده اند. در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« بیش��ترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل به  ترتیب مربوط به گروه »گوشت« )انواع 
ماهی، گوشت گوسفند و گوشت گاو(، گروه »میوه 
و خشکبار« )پس��ته، مغز بادام، مغز گردو، موز(، 
گروه »ش��یر، پنیر و تخم مرغ« )شیر پاستوریزه، 
خام��ه پاس��توریزه و پنی��ر پاس��توریزه(، گروه 
»محصوات خوراکی طبقه بندی نش��ده در جای 
دیگر« )س��س گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی(، 
گروه »آشامیدنی ها« )نوشابه گازدار( و گروه »نان 
و غات« )انواع نان و رش��ته آش( است. در گروه 
عم��ده »کااهای غیرخوراک��ی و خدمات« گروه 
»مبلم��ان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها« 
)انواع شوینده ها(، گروه »پوشاک و کفش« و گروه 
»کااها و خدمات متفرقه« )دس��تمال کاغذی و 
لوازم آرایشی و بهداشتی( بیشترین افزایش قیمت 
را نس��بت به ماه قبل داش��ته اند. دامنه تغییرات 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان 1397 برای 
دهک های مختلف هزینه ای از 1۴/8 درصد برای 

دهک اول تا 16/8 درصد برای دهک دهم است.

در حالی که اتحادیه نانوایان هرگونه افزایش 
قیمت ن��ان را تکذیب می کند، برخ��ی نانوایان 
سطح شهر تهران در سایه عدم نظارت، خودسرانه 
اقدام به افزایش قیمت ن��ان کرده اند. به گزارش 

فارس، به رغ��م اینکه هنوز 
هیچ مج��وزی برای افزایش 
قیمت نان ب��ه نانوایان داده 
نشده اس��ت، برخی نانوایان 
سطح شهر تهران در حرکتی 
خودس��رانه و در سایه عدم 

نظ��ارت، اقدام ب��ه افزایش قیمت ن��ان کرده اند. 
مشاهده عینی خبرنگار فارس حاکی از این است 
که برخی نانوایی ها قیمت نان ل��واش را از 21۰ 
تومان به 25۰ تومان افزایش داده اند. ادعای این 
نانوایان برای افزایش قیمت نان این بود که قیمت 
آرد گران شده است و دیگر با قیمت قبلی پخت 
نان ب��رای آنها صرف ن��دارد. افزایش قیمت نان 
بدون هیچ تغییری در کیفیت یا اندازه نان صورت 
می گیرد. برخی نانوایی ها هم ب��ا افزودن اندکی 
کنجد به نان بربری یا سنگک آن را با نرخ 3۰۰ تا 

5۰۰ تومان بیشتر می فروشند.
Ŷ تصمیم گیری برای قیمت نان در تهران 

رئیس اتحادیه نانوایان س��نگکی با اش��اره به 
تشکیل کارگروه آرد و نان در هفته آینده گفت: 

در این جلس��ه نس��بت به وضعیت و قیمت نان 
تصمیم گیری خواهد شد. به گزارش تسنیم، رئیس 
اتحادیه نانوایان س��نگکی گف��ت: برخی نانوایان 
س��نگکی اقدام به افزایش قیمت نان کرده اند که 
قانونی  افزایش قیم��ت  این 
نیست و با متخلفان برخورد 
خواهد ش��د. اصغر پابرجا با 
اشاره به اینکه نانوایان متخلف 
به تعزی��رات معرفی خواهند 
ش��د، افزود: با توجه به اعام 
نشدن قیمت جدید در ۴ سال گذشته و افزایش 
نرخ مواد مصرفی، نانوایان اقدام به افزایش قیمت 
ن��ان کرده اند که این موضوع مورد تأیید اتحادیه 
نیس��ت. وی با اشاره به تش��کیل کارگروه آرد و 
نان در هفته آینده گفت: در این جلس��ه نسبت 
ب��ه وضعیت و قیمت ن��ان تصمیم گیری خواهد 
شد. رئیس اتحادیه نان سنگکی ادامه داد: درحال 
حاضر هزینه آرد با کیفیت مناسب 1۰ هزار تومان 
در هر کیسه افزایش یافته است که این هم دلیل 
دیگر نانوایان آزادپز برای افزایش نرخ نان اس��ت. 
پابرج��ا گفت: همه هزینه های ج��اری نانوایی از 
جمله دستمزد کارگر افزایش قابل توجهی داشته 
است که با توجه به این تغییرات باید برای تعیین 

نرخ جدید نان نیز تصمیم گیری شود.
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تقویم امروز
 

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن:
مردم منتظر ارزان شدن آهن نباشند

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن گفت: مردم 
انتظار دارند با کاهش قیمت دار قیمت کااها 
از جمله آهن نیز کاهش پیدا کند اما متأسفانه 
اوضاع به گونه ای است که کاهش قیمتی اتفاق 
نخواهد افتاد. محمد آزاد در گفت وگو با تسنیم، 
با اش��اره به اینکه ش��رایط امروز خرید و فروش 
بازار آهن بس��یار خاص شده است، گفت: ضرر 
اصلی نوس��انات قیمت ارز متوجه مردم ش��ده 
اس��ت، متأسفانه در 2 ماه آینده تولید کنندگان 
آهن با کاهش صادرات روبه رو خواهند ش��د که 
همین موضوع تأثیرات منف��ی بر عملکرد آنها 
خواهد داشت. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن 
اضافه کرد: هدف گذاری تولیدکنندگان افزایش 
حجم تولید اس��ت اما با ش��روع فصل س��رما و 
بارش، کاهش تقاضا در سطح بازار اتفاق افتاده 
و همین موضوع با کاهش صادرات، مشکاتی را 
برای تولیدکنندگان به وجود می آورد. وی با اعام 
اینکه برخی تصور می کنند تولیدکنندگان مایل 
به نگهداری کاا هستند، گفت: وقتی تقاضایی در 
بازار نباشد تولیدکننده مجبور است محصوات 
خ��ود را در انباره��ا بگذارد اما ای��ن موضوع به 
هیچ وجه به معنای احتکار کاا نیس��ت. آزاد با 
اشاره به اینکه باید دولت تصمیم جدی را برای 
اصاح بازار داخلی آهن اعمال کند، تصریح کرد: 
باید تقاضا در سطح بازار افزایش پیدا کند تا رونق 
به بخش تولید آهن بازگردد. وقتی تولیدکننده 
نتواند محص��ول خ��ود را در بازارهای داخلی و 
خارجی به فروش برساند امکان فعالیت نخواهد 
یافت. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن گفت: در 
حال حاضر قیمت هر کیلو میلگرد و آهن ۴ هزار 

و 2۰۰ تا ۴ هزار و 5۰۰ تومان است.

 قیمت خانه تابستان امسال
 ۶۳ درصد گران شد

بر اساس آمار رسمی وزارت راه وشهرسازی 
قیمت خانه در تابس��تان امس��ال نس��بت به 
تابستان سال گذشته 63 افزایش یافته است. به 
گزارش تسنیم، بررسی گزارش دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی حاکی از 
آن اس��ت که متوس��ط قیمت خرید و فروش 
یک مترمربع واحد مس��کونی معامله ش��ده در 
تابستان امس��ال 7 میلیون و 51۰ هزار تومان 
ب��وده که نس��بت به فصل قبل بال��غ بر 2۴/8 
درصد و نسبت به تابستان سال گذشته 63/2 
درصد افزایش یافته است. معامات انجام شده 
به تفکی��ک مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هری 
تهران در مدت یاد ش��ده حاکی از آن است که 
منطقه یک با 16 میلی��ون و 2۴۰ هزار تومان 
بیشترین و منطقه 18 با 3 میلیون و 2۰۰ هزار 
تومان کمترین متوسط قیمت را داشته است. 
بیشترین رشد متوسط قیمت خانه نسبت به 
تابس��تان سال گذش��ته مربوط به منطقه 5 با 
82/8 درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به 

منطقه 12 بالغ بر 26 درصد بوده است.

Ŷ  مرگ »محمدعلي فروغي« سیاستمدار و
نخست وزیر رژیم پهلوي- 1321ش

Ŷ  تشكیل بسیج مستضعفین به فرمان »امام
خمیني)ره(« و روز بسیج- 1358ش

Ŷ  درگذشت »سیدحس�ن میرخاني« استاد
خوشنویس�ي معروف به »س�راج الكتاب« - 

1369ش
Ŷ  آغاز بناي مسجدالنبي در مدینه الرسول

به دست مبارك پیامبر اکرم و یاران- اول ق
Ŷ  قتل »امیرکبیر« صدراعظم ناصرالدین شاه

به دستور پادشاه  قاجاریه- 1268ق
Ŷ  درگذش�ت »هنري هرت�ز« فیزیكدان و

ریاضیدان معروف آلماني- 1894م
Ŷ  درگذشت فیدل کاسترو، رهبر انقاب کوبا

-  2016 م
اخبار

بورس

تغییر قیمت )تومان( ارز
دار آمریكا 

یورو

پوند

درهم امارات

ین ژاپن

ریال عربستان

یوآن چین

لیر ترکیه

دینار کویت

دینار عراق

دار کانادا

روبل روسیه

روپیه هند

12700

14500

16200

3500

-

-

1805

2500

-600

-700

-800

-50

-

-

-85

-

-

-

9700

-
-

-

-

-500

-
-

تغییر  قیمت )دار(نفت
وست تگزاس

برنت دریاي شمال
اوپک

61/93
62/33

-2/07
-1/69

53/35-1/1

تغییر قیمت )تومان( سكه

طرح قدیم

طرح جدید

نیم سكه

ربع سكه

سكه گرمي

هر مثقال طا

یک گرم طای 18 عیار

یک گرم طای 24 عیار

هر اونس طا

هر اونس نقره

4000000

4100000

2050000

1200000

-

-70000

-100000

-50000

-

-

-

369360

492480

1222/30دار
-

-

-23000

-12000

0/1

-

تغییر)درصد(مقداربورس تهران
شاخص بورس

شاخص 30 شرکت برتر
شاخص 50 شرکت برتر

شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم

شاخص صنعت

171252/9
8519/3

7492/0

-
-

-

126580/5
339127/2

155284/4

-

-

-

تغییرشاخص کلتاار بین الملل
بورس داوجونز

نیكی ژاپن
بورس شانگهای
5822/1بورس استرالیا

-
-
-

25413

21680

2679
-

کام نور

آن که صبر کند، به واسطه صبرش به 
مقام روزه دار شب زنده دار و نیز درجه 
شهیدی که در پیشاپیش محمد)ص( 

شمشیر زده است دست می یابد.
امام صادق)ع(

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین  افزایش
7059

تغییر)درصد(قیمت)ریال(بیشترین کاهش
-5/61

ح. فرآورده هاي  تزریقي  
ح. باما  

نفت  پارس  
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر 

فرآورده هاي  نسوز پارس
خوراك  دام  پارس
سیمان هگمتان  
پتروشیمي فجر

داده پردازي ایران   

8029

13969
6533

4186

8102

2743
7842

4200

260/15
32/36

5
5

4/99

4/99

4/98

4/97

4/95

ح.  ایران دارو  
سیمان فارس

داروسازي زاگرس فارمد پارس
سرمایه  گذاري  صنعت  بیمه   

پاایش نفت تبریز
ایران دارو 

مهندسي نصیرماشین
ملي کشت و صنعت و دامپروري پارس

صنایع  استیكي  سهند

707

5890

8867
5393

17246

1707

4509
9188

3119

-4/98

-4/92

-4/7
-4/67

-4/58

-4/39

-4/05

-4


