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 گفت وگوي »جوان« با دريادار ناصر سرنوشت 
به مناسبت 7 آذر روز نيروي دريايي

خريدارانحدود100هزارسكههنوزبهسراغآننرفتهاند
دار به کانال 11هزار تومان وارد شد 

شورايشهردارسوز!
فقدان جامع نگري و مسئوليت پذيري در شوراي شهر تهران سومين شهردار منتخب را در برزخ نگه داشته است

چرا رسانه های اصاح طلب جشنواره مقاومت را بايکوت کردند
شرافتیکهدرجشنوارهفیلممقاومتلكهدارنشد

11هزار تومان ورود کرده   اقتصادي در حالي که دار به کانال 
اس�ت، اين روزها با اعدام سلطان س�که و همدستش 
هنوز پيش خريد کنندگان 100 هزار سکه براي تحويل 
سکه هاي خود سراغ بانك ملي نرفته اند. در اين ميان، 
به نظر مي رس�د س�رمايه گذاران در حوزه طا و سکه 
عاوه بر اشخاص حقيقي اشخاص حقوقي نيز بودند يا 
اينک�ه ذي نفع نهاي�ي معامله گران حقيقي اش�خاص 
حقوقي بوده باش�ند که جاي بررس�ي اطاعاتي دارد. 
چندي پيش بهاي س��كه و ارز در بازار ايران بسيار جهش 
پيدا كرد و نقدينگي قابل ماحظه اي ب��ه اين حوزه ورود 
كرد كه احتمال مي رود عاوه بر اشخاص حقيقي، اشخاص 
حقيقي ای كه با منابع اشخاص حقوقي در بازار حضور پيدا 
كرده اند، جزو معامله گران اين بازار باشند به طوري كه اين 
روزها تعدادي از پيش خريد كنندگان س��كه بعد از اعدام 
سلطان سكه براي تحويل سكه هاي خود به بانك ملي رجوع 
نكرده اند.  با پايان يافتن توزيع سكه هاي پيش فروش شده 
در سررسيد شش ماهه، اكنون بررسي ها نشان مي دهد كه 
بيش از 98 درصد س��كه ها تحويل خريداران شده است، 
هرچند كه هنوز خريداران حدود 100 هزار س��كه سراغ 

بانك ملي را نگرفته اند. 
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، طرح پيش فروش سكه 
با هدف كاهش التهاب از بازار در سه مرحله دربازه زماني 
بهمن پارسال تا ارديبهشت امسال انجام شد؛ در اين برنامه 
بانك مركزي در مجموع بيش از 7 ميلي��ون و 617 هزار 
قطعه س��كه پيش فروش كرد كه حدود 5 ميليون و 900 

هزار قطعه آن تا پايان امسال تحويل خريداران مي شود و 
اين فرآيند تحويل تا ارديبهشت ماه سال 99 ادامه خواهد 
داشت.  تعلل خريداران در دريافت سكه هاي خود آن هم 
از ترس برخورد قضايي يا اخذ ماليات س��بب شد تا بانك 
مركزي در بخش��نامه اي ضرب ااجل شش ماهه اي براي 
تحويل س��كه ها اعام كند كه براس��اس آن اگر فردي تا 
شش ماه پس از سررسيد تحويل س��كه به بانك مراجعه 
نكند، تنها اصل مبلغ دريافتي بابت پيش خريد به مشتري 
بازگردانده مي ش��ود و اين بانك تعهدي نسبت به تحويل 
سكه به متقاضيان نخواهد داش��ت. البته اين موضوع در 
زمان پيش فروش س��كه ها و در قراردادي كه با خريداران 

منعقد شده بود، به آنها اعام شده است. 
نگاهي به تعداد س��كه هاي پيش فروش و تحويل شده به 
خريداران نيز نش��ان مي دهد كه بيشتر سكه هايي كه نزد 
بانك مل��ي باقي مان��ده مربوط به فروش ه��اي قطعي در 
سررسيدهاي شش ماهه است و خريداران ترجيح مي دهند 
از ضرب ااجل تعيين شده نهايت استفاده را داشته باشند؛ 
با اين اوصاف اگر سررس��يد تحويل س��كه آبان ماه امسال 
باشد، خريدار مي تواند تا اواخر ارديبهشت ماه براي دريافت 

آن به بانك مراجعه نكند. 
  سکه هايي که روي صاحبان شان را نديده اند

پيگيري هاي خبرنگار ايرنا از ش��بكه بانكي كش��ور نشان 
مي دهد كه از مجموع بيش از 7 ميليون و 617 هزار سكه 
پيش فروش شده، سررسيد بيش از 4 ميليون و 275 هزار 
سكه در پايان آبان ماه امسال به سر آمده و با توجه به توزيع 
بيش از 98 درصد سكه ها بين خريداران، حدود 4 ميليون و 

175 هزار سكه به دست صاحبان شان رسيده است.  با اين 
حال نگاهي به تاريخ سررسيد سكه ها نشان مي دهد تعداد 
سكه هاي سررسيد يك ماهه 798 هزار و 980 قطعه بوده 
كه خريداران تا اواخر آبان ماه مهلت دريافت آن را داشتند 
و براساس آخرين اطاعات بيش از 797 هزار سكه تحويل 
داده شده يعني 99/8 درصد سكه هاي سررسيد يك ماهه با 
موفقيت توزيع شده اند.  درباره سكه هاي سررسيد سه ماهه 
كه بيش از 895 هزار و 800 فقره پيش فروش شده بود نيز 
تاكنون بيش از 892 هزار و 200 سكه تحويل خريداران 
شده اس��ت كه از تحقق 99/7 درصدي توزيع آن حكايت 
دارد، هرچند كه حدود 3 هزار و 600 قطعه نزد بانك ملي 

ايران قرار دارد. 
هرچند بااي 98 درصد از خريداران سكه در سررسيدهاي 
خود به بانك مراجعه كرده و كااي خود را تحويل گرفته اند 
اما نمي توان از سكه هاي رس��وب شده در بانك صرف نظر 
كرد.  پيگي��ري خبرنگار ايرن��ا از بانك ملي ايران نش��ان 
مي دهد كه برخي خريداران كه اغلب در تعداد باا س��كه 
خريده اند به دليل آنكه مكان امني براي نگهداري س��كه 
خود ندارن��د، ترجيح مي دهند س��كه در بانك باقي بماند 
زيرا حتي اگر بخواهن��د در صندوق ه��اي امانت بانك ها 
نگهداري كنند، بايد نزد آن بانك افتتاح حس��اب كرده و 

اجاره يك ساله آن را بپردازند. 
البته نمي توان دست روزگار و حوادث را نيز ناديده گرفت، 
زيرا ممكن است برخي خريداران در همين مدت تا زمان 
تحويل سكه به ديار باقي ش��تافته باشند و امور مربوط به 

انحصار وراثت آنها طواني شده باشد. 

تهران، موضوعی بحرانی   جامعه انتخاب س��اده شهردار 
شده است! دو روز از مهلت قانونی وزارت كشور برای تأييد 
حكم پيروز حناچی گذشته، اما همچنان خبری از شهردار 
شدن منتخب شورای شهر نيست. يك سؤال ساده؛ اعضای 
شورای پنجم شهر از دو ماه پيش نمی دانستند كه شهردار 
آتی تهران آخوندی يا حناچی خواهد بود؟ می دانستند! پس 
چرا پيش از انتخاب حناچی، صاحيت وی را ااقل شفاهی 
از مراجع مربوط استمزاج نكردند؟ جواب اين سؤال ساده، 
سهل و ممتنع اس��ت. حاا با همه اين تفاصيل جلوس بر 
صندلی بهشت بغرنج و برزخی شده است. از درون شورای 
شهر يكدست اصاح طلب – اعتدالی پايتخت، چندين صدا 
در می آيد. صبح يكی از اعضا توئيت می زند كه حكم حناچی 
تأييد شد، بعدازظهر يكی ديگر از اعضا خبر می دهد حناچی 
شهردار نمی شود! ش��انتاژ سياس��ی و از حد خارج كردن 
سياسی كاری اعضای شورای ش��هر تاكنون نتيجه ای جز 
آمپاس شهر و شهروندان نداشته است؛ آمپاسی كه در حال 
تبديل شدن به فش��لی و تعطيلی كامل »كار « در تهران 

است.
تا لحظه تنظيم اين گ��زارش، ظاهراً تأيي��د نهايی پيروز 
حناچی به عنوان شهردار تهران منتفی است. علت اين امر 
هم اس��تعام صورت گرفته از وزارت اطاعات است. بنا بر 
اخبار منتشر ش��ده، وزارت اطاعات در جواب نامه وزارت 
كشور، نه حناچی را تأييد و نه رد كرده است و وزير كشور 
هم با همين اس��تدال از صدور حكم نهايی برای حناچی 

طفره رفته است. 

پيروز حناچی كه م��دت مديدی معاون وزي��ر راه بوده 
اس��ت، پيش از حضورش در وزارتخانه هم مس��ئوليت 

داشته است. 
  عملکرد تقريباً افتضاح !

همه اينها به كنار، از تك تك اعضای ش��ورای شهر برای 
پيش آمدن اين وضعيت بايد سؤال جدی پرسيد. عملكرد 
21 نفره شورا در زمينه سه شهردار انتخابی تهران طی دو 
سال گذشته، به قدری غيرقابل دفاع است كه خودشان هم 
كمتر و بلكه اصاً در اين باره صحبت نمی كنند. هزينه ای 
كه عملكرد شورای شهر بر شهر، شهروندان و نظام تحميل 
كرده است، گزاف و غيرقابل اغماض است. يك چندم اين 
همه وقت و هزينه اگر صرف كار و خدمت  می شد، وضعيت 
به گونه ای ديگر بود. حد يقف و نقطه پايان اين سياسی 

كاری كجاست؟! كسی نمی داند!
اعضای شورای ش��هر تهران در 22 آبان ماه و در جريان 
صدمين جلسه شورای شهر تهران انتخاب شهردار جديد 
تهران را از بين دو گزينه عباس آخوندی و پيروز حناچی 
در دستور كار خود قرار دادند و در نهايت پيروز حناچی را 
با كسب 11 رأی از 21 رأی به عنوان شهردار جديد تهران 

انتخاب كردند. 
   صبح تأييد، بعدازظهر تکذيب!

محسن هاشمی رفسنجانی، رئيس شورای شهر تهران نيز 
پس از انتخاب حناچی به عنوان شهردار جديد تهران اظهار 
كرد: نامه حناچی برای صدور حكم بافاصله پس از انتخاب 

حناچی به وزير كشور ارسال شده است. 
وی همان موقع تصريح كرد: وزارت كشور بر اساس قانون 

10 روز فرصت دارد تا حكم شهردار تهران را صادر كند.  
در راستای همين ندانم كاری اعضای شورای شهر، الهام 
فخاری از اعضای شورای ش��هر تهران صبح روز گذشته 
توئيت زد كه حناچی شهردار شده و بعدازظهر عذرخواهی 
كرد كه اشتباهی توئيت زده است و در صدور حكم حناچی 

مشكاتی وجود دارد!
  تحميل هزينه پشت هزينه

پس از ارسال نامه محسن هاشمی رفسنجانی به وزارت 
كش��ور در تاريخ 22 آبان ماه درباره صدور حكم شهردار 
تهران، حواشی زيادی در خصوص عدم تأييد صاحيت 
حناچی، ش��هردار منتخب تهران مطرح شد و در فضای 
مجازی و رسانه   ها اعام ش��د كه احتمال دارد صاحيت 
وی توس��ط نهادهای ذی ربط تأييد نش��ود. حاا پس از 
تهديد علی مطهری به اس��تيضاح وزير كشور در صورت 
حكم نزدن برای حناچی و ارسال نامه به مراجع مختلف با 
چند امضا از نمايندگان، آخرين خبر اين است كه موضوع 
حناچی در كميسيون شوراهای مجلس مطرح شده است. 
نتيجه اين موضوعات هرچه بشود، تحميل هزينه است كه 
شورای شهر می توانست از وقوع آن جلوگيری كند،  اتفاقی 

كه برای دو شهردار قبلی هم رخ نداد. 
اما سؤال اساسی اين است كه چرا شورای شهر يا رئيس آن 
قبل از بررسی يك كانديدا از مراجعی مثل وزارت اطاعات 
حداقل به صورت تلفنی سؤال نمی كنند؟ و اصاً برايشان 
مهم نيس��ت چه ماحظاتی را غير از هم جناحی در نظر 
بگيرند اما آنچه محقق می شود هم چالش برای نظام، هم 

مردم تهران و هم جريان مستقر است.

دو  ش�نبه  ۵ آذر ماه جشنواره فيلم   جوان آناین ش�امگاه 
مقاومت همزمان با ش�روع هفته بسيج مستضعفين 
اکران های خود را در س�الن های س�ينما آغ�از کرد. 
اين ش��روع در حالی اس��ت كه متأس��فانه اخبار اين 
روي��داد مهم و اس��تراتژيك هن��ر مقاوم��ت در اغلب 
رسانه های اصاح طلب بايكوت می شود و هيچ خبری 
در رسانه های اين طيف كار نمی شود؛ رسانه هايی كه 
سال هاست با ادعای آزادی در مطبوعات گوش فلك را 
كر كرده و مداوم بر طبل آزادی و الفاظی از اين قبيل 
می كوبند اما زمانی كه به مراحل اجرا و عمل می رسند، 
180درجه متفاوت و مغاير با آنچه همواره سر می دهند، 
انجام می دهند و اين نه تنها در حوزه رسانه های هنری  
كه در تمامی حوزه هايش��ان صدق ك��رده و همچنان 
نيز می كند. به عن��وان نمونه حضور فرماندهی س��پاه 
پاسداران انقاب اسامی و يا جمع كثيری از هنرمندان 
سينمايی كشور در مراس��م افتتاحيه يا حضور برخی 
چهره های بين المللی مؤثر در جشنواره فيلم پانزدهم 
مقاومت موضوع مهمی بود كه در اين دوره از جشنواره 
بسيار قابل توجه و تأثيرگذار است. البته همين وضعيت 
در جشنواره تئاتر مقاومت هم حاكم است. جشنواره  ای 
كه در اين دوره با توجه به ظرفيت های شهرس��تان   ها 

و صدالبته ايجاد بس��تری برای جوان��ان جويای نام و 
خ��اق در عرصه هنرهای نمايش��ی ب��رای حضور در 
سطح حرفه تئاتر كشور ازجمله اقدامات قابل توجهی 
بوده كه متأسفانه هيچ كدام در رسانه های اصاح طلب 
منعكس نش��ده اما اين بايكوت خبری در حالی است 
كه متأسفانه اين رسانه   ها همسو با برخی جريان های 
مش��كوک و ش��ائبه دار همواره در حال انعكاس اخبار 
تحت عناوينی چون هنر روش��نفكری می باش��ند كه 
در باطن م��روج برخی اعتق��ادات همجنس��گرايانه، 
س��رمايه داری و غيره در اين عرصه ب��وده و هم چنان 
با قوت نيز در ح��ال ادامه دادن می باش��ند، به عنوان 
نمونه روزنامه منتسب به حزب كارگزاران سازندگی به 
بهانه های واهی و كودكانه تمام تاش خود را كرده تا 
كامی در خصوص جشنواره های فيلم و تئاتر مقاومت 
منتش��ر و منعكس نكند در حالی كه چندين ش��ماره 
خود را به فان نمايش��ی كه در س��الن مجلل تئاتری 
به صحن��ه می رود، اختص��اص داده اس��ت و جالب تر 
آنكه حتی در يكی از ش��ماره های خ��ود و در صفحه 
نخس��ت عكس بازيگر نمايش��ی خاصی را به گونه ای 
منتش��ر كرد كه انتظار می رفت در صفحه های داخلی 
پرونده يا گ��زارش ويژه ی از آن كار كن��د اما در كمال 
تعجب و البته تأسف تنها دو گزارش خطی و سطحی 

درباره آن منتشر كرد كه سفارش��ی بودن آن را برای 
همگان عيان و بيان كرده است. اين روزنامه در شماره 
امروز خود ب��دون كوچك  ترين اش��اره ای به افتتاحيه 
جشنواره فيلم مقاومت كه بزرگان زيادی در آن شركت 
كرده بودن��د عكس بزرگ��ی از برتولوچ��ی كارگردان 
 تازه درگذش��ته ايتاليايی را روی صفحه نخست خود 

برده است. 
بی تردي��د س��ابقه و تجرب��ه كاری حض��رات مدع��ی 
اصاح طلب در ح��وزه فرهنگ و هنر برای متخصصين 
امر كامًا واضح و آشكار اس��ت، جماعتی كه تا خبری 
برای آنان س��ود مادی و معنوی نداشته باشد حتي اگر 
به نفع كشور و مردم باش��د آن را منتشر نمي كنند اما 
اگر به هر نوع و نحوی سهم شراكت شان پرداخت شود 
ولو منافی منافع ملت و كشور نيز باشد با جان و دل در 
خدمت آن جريان قرار می گيرند تا جايی كه حاضرند 
برای گزارش های ساده و سطحی صفحه نخست خود 
را نيز در اختيار بگذارند اما از اين  جهت بايد به دبيران 
و مديران جش��نواره فيل��م و تئاتر مقاوم��ت تبريك و 
دست مريزاد گفت كه برای انتشار اخبارشان وارد اين 
دايره كثيف و رو به اضمحال نيفتاده و شرافت كاری و 
اعتقادی خود را با هم نوا ش��دن با اين طيف كوچك در 

حال از بين رفتن لكه دار نكرده اند. 

تجمع معلمان در حمايت از مردم يمن - محمد حسين وايتي - فارس

 سپاه 1700 فرصت شغلی 
در مناطق مرزی ايجاد مي کند

   مركز اقتصاد مقاومتي بنياد تعاون سپاه با همكاري سازمان 
تعاون روستايي در عرصه تكنولوژي هاي نوين و انتقال آن به 
مناطق روستايي و اراضي  كشاورزي پيشتاز شدند تا با استفاده 
از اين طرح ها، بتوانند در پهنه هاي كش��اورزي و روس��تايي 

مناطق دور افتاده به اقشار محروم كمك كنند | صفحه 4
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سال بيستم- شماره ۵۵26 - 16 صفحه
قيمت:۵00تومان

   ايحه پذي�رش توافقنامه پاريس هنوز از س�وي 
دولت به مجلس ارائه نش�ده است. توافقنامه پاريس 
موافقان و مخالفاني دارد؛ به طوري که عموم موافقان 
از سياستمداران نزديك به جريان سياسي به دولت 
و مخالفان آن را کارشناس�ان و تحليلگران مس�ائل 

اقليمي و جهاني تشکيل مي دهند
بقادرقدرتبههرقیمت

ماجراي حكم ش��هردار جديد 
تهران اگرچه بار ديگر ناكارآمدي 
اصاح طلبان در اداره كان شهر 
تهران را نش��ان داد و اداره شهر 
را وارد دور جدي��دي از چالش 
و با تكليفي درون س��اختاري 
كرد، اما اين انتخاب وفرآيند آن 
بيانگر آن است كه مردم تهران 
همچنان بايد تاوان يك انتخاب 
نادرست را بپردازند كه البته در گذشته بارها آن را تجربه كرده 

والبته درس نگرفته اند. | صفحه 2

سر مقاله

عباس حاجي نجاري
كارشناس سياسي

 رهبر معظم انقاب در يادداشتي براي جمعي از کارگردانان و بازيگران سيما 
به نقش مهم هنرمندان در جنگ نرم دشمن اشاره کردند

مسلمانان در تونس، مصر، 
الجزاير، بحرين و موريتانی عليه 
بن سلمان و احتمال سفر او به اين 
کشورها به خيابان ها ريختند

دشمن شيفته ها در جنگ نرم گناهکارند
   سياسي

 فقدان جامع نگري و مسئوليت پذيري در شوراي شهر تهران 
سومين شهردار منتخب شوراي پنجم را در برزخ نگه داشته است

  انتخاب ساده شهردار تهران، موضوعی بحرانی شده است! دو روز از مهلت قانونی وزارت کشور برای تأييد حکم پيروز 
حناچی گذشته، اما همچنان خبری از شهردار شدن منتخب شورای شهر نيست. يك سؤال ساده؛ اعضای شورای پنجم 
شهر از دو ماه پيش نمی دانستند که شهردار آتی تهران آخوندی يا حناچی خواهد بود؟ می دانستند! پس چرا پيش از انتخاب 

حناچی، صاحيت وی را ااقل شفاهی از مراجع مربوط استمزاج نکردند؟ | همين صفحه

شوراي شهردارسوز!

آفريقا  عليه 
بن سلمان

  جنگ نرم همه جانبه  دشمن، امروز قابل انكار نيست؛ با اين حال، برخی آن را انكار 
می كنند و اين خود نيز بخشی از جنگ نرم است. در اين جنگ، هنرمندان و اهالی 

فكر و نظر، در حكم نيروهای مسلح در جنگ سختند

  برخی بی تفاوت از برابر اين حادثه  ملی می گذرند، برخی هم با دشمن همراهی  
و به اوكمك می كنند؛ آنها مسئوليت ناپذير و اينها دشمن شيفته اند. در مقايسه با 

نيروهای مسلح در جنگ سخت، می توان گناه اين دو دسته را تشخيص داد
 صفحه 2
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بقا در قدرت به هر قيمت
ماجراي حكم شهردار جديد تهران اگرچه بار ديگر ناكارآمدي اصاح طلبان 
در اداره كان شهر تهران را نشان داد و اداره شهر را وارد دور جديدي از چالش 
و با تكليفي درون ساختاري كرد، اما اين انتخاب وفرآيند آن بيانگر آن است 
كه مردم تهران همچنان بايد تاوان يك انتخاب نادرست را بپردازند كه البته 

در گذشته بارها آن را تجربه كرده والبته درس نگرفته اند.
روز گذشته ودر شرايطي كه مهلت قانوني وزارت كشور براي صدور حكم 
شهردار جديد تهران به سر رسيد ، يكي از اعضاي شوراي شهر اعام كرد 
كه قانوناً امروز بايد حكم شهردار منتخب صادر مي شد اما وزير كشور ديروز 
پاسخ ما را داد و اعام كرد به علت آنكه نامه وزارت اطاعات براي صدور حكم 

كفايت نمي كند، حكمي صادر نشده است. 
شوراي شهر و شهرداري تهران كه در دوران شوراي پنجم شهر تهران 
همچون شوراي اول به محل اصلي رقابت طيف هاي جريان اصاحات 
تبديل شده است پس از ناكامي هاي دو سال اخير براي انتخاب يك 
ش��هردار كارآمد براي تهران، با انتخاب حناچي به عنوان ش��هردار 
تهران ، اداره اين ش��هر را با بي ثباتي جديدي مواجه كرد كه البته 
ريش��ه آن را بايد در غلبه منافع جناحي بر منافع ملي دانست. واين 
در حالي است كه اگر شوراي شهر تهران اندك مسئوليتي احساس 
مي كرد وبه جاي جلب نظر »س��لبريتي هاي سياسي« پشت پرده ، 
مصالح مردم را در نظر مي گرفت وتحقيقي كوتاه از مراجع ذی ربط 
امنيتي براي اين انتخاب مي كرد ، طبعاً تهران وبه تبع آن كش��ور را 
درگير يك چالش ناخواسته ديگر نمي كرد. وجالب آن است كه در 
اين ميان علي مطهري نايب رئيس مجلس از احتمال استيضاح وزير 
كشور در صورت صادر نشدن حكم حناچي به عنوان شهردار تهران 
سخن به ميان آورده ومدعي مي شود كه اگر وزير كشور تسليم فشار 
نهادهاي غيرمسئول براي صدور حكم شهرداري آقاي حناچي شود، 
با توجه به اينكه طرح استيضاح ايشان اكنون در مجلس مطرح است 

احتمال انجام اين استيضاح تقويت مي شود. 
ناكارآم��دي جريان اصاحات در اداره كان ش��هر ته��ران آنچنان 
مال آور ش��ده اس��ت كه به جاي رقباي سياس��ي فع��اان همين 
جريان نتوانس��ته اند نس��بت به آن س��كوت كنند. اين وضعيت را 
حكيمي پور عضو اصاح طلب شوراي ش��هر اول و چهارم تهران در 
يكي رسانه هاي وابسته به درستي تش��ريح كرده وبا اشاره به اينكه 
»اصاح طلبان استاد قدرنشناسي و هدر دادن فرصت هايي هستند 
كه مردم در اختيار آنها قرار داده اند« مي نويسد: »جريان اصاحات 
دچار مناسبات پش��ت پرده و محفلي شده و اين مس��ئله در آينده 
خطرناك خواهد بود«. روزنامه آرمان در ادامه با  اشاره به اينكه ليست 
اصاح طلبان براي شوراي شهر به صورت محفلي طراحي شده بود، 
نوشت: »شوراي شهر تحت تأثير فضايي است كه رسانه ها پيرامون 
مديريت شهر تهران س��اخته اند. در نتيجه شوراي شهر براي مردم 
تهران فعاليت نكرده اند و بلكه براي رسانه ها و فضاي مجازي و به تبع 
آن گروه هاي تلگرامي كار كرده اند. شوراي شهر از ابتداي شكل گيري 
تاكنون درگير واكنش بوده و نه كنش. رفتارهايي هم كه به صورت 
واكنش��ي صورت مي گيرد به دليل اينكه يك مرحله از كنش عقب 

است فاقد ابتكار عمل است. «
علي تاجرنيا فعال ديگر اين جريان با اشاره به اينكه استراتژي اعضاي 
شورا در انتخاب شهردار مشخص نيست. از نكته تأسف بار ديگري 
رمز گشايي مي كند او مي گويد: متأسفانه بخش عمده اي از اين نقد به 
خود جريان اصاحات باز مي گردد كه استراتژي مشخصي در عرصه 
سياس��ي ندارد برخي از دوس��تان خيلي خوب ما كارهاي عجيبي 
مي كنند. از سويي به حس��ن روحاني تن مي دهند كه خطوط قرمز 
مش��خصي دارد، از جناح ديگر آمده و به خاطر شرايط از او حمايت 
مي كنيم و از سوي ديگر شورا مي خواهد با انتخاب افرادي به عنوان 
شهردار پايتخت، نارضايتي خود را ابراز كند! چنين واكنشي در عالم 
سياست معقول نيست. به عبارت ديگر همه مشكل ما شرايط نيست، 
بلكه تصميم گيري هاي غلط هم بخشي از مشكل است. وي در پاسخ 
اين سؤال كه »يك مشكل ديگر اين است كه گاه فقدان استراتژي و 
تاكتيك آشكار مي شود. آيا تحليل سياسي از اوضاع وجود ندارد؟« 
مي گويد: بنده در داستان آقاي نجفي هشدار داده بودم، منتها برخي 
دوستان تا وقتي كه با مسئله اي سخت رو به رو نشده اند مي گويند پاي 
حرف خود تا آخر مي ايستيم. براي يكي از اصاح طلبان شناخته شده 
توئيت مي كند كه وقتي اصولگرايان با آقاي آخوندي مخالفند يعني 
تصميم درستي گرفته ايم! اين نوع سخنان كه پايه و اساس منطقي 
درستي ندارد در گذش��ته هم بيان مي شد و مشكل قديمي ماست. 
برخي دوستان ما همچنان در دعواهاي گذشته مانده اند و در عين 
حال مي خواهند در قدرت حضور داشته باش��ند، اما نكته مهم اين 

است كه چندان به روش حضور در قدرت تسلط ندارند.  
نگارنده در ارديبهش��ت ماه امس��ال ودر ش��رايطي كه ش��وراي شهر 
تهران مانند اين روزه��ا درگير يك انتخاب ناموفق بود به ريش��ه اين 
ناكارآمدي اشاره ويادآور ش��ده بودم كه در انتخابات پنجم شوراها ، 
جريان اصاحات با ارائه تصويري سياه از آينده كشور وتأكيد بر اينكه 
در صورت پيروزي جريان رقيب كه گردن زدن ها و اعدام ها بخشي از 
آن بود، توانس��ت با يك عمليات رواني طراحي شده ، عرصه شوراها و 
مديريت شهري را از آن خود كند و با تهيه و ارسال ليستي به شوراهاي 
تهران ك��ه هيچ كدام از جريان ه��اي غالب اكنون حاض��ر به پذيرش 
مسئوليت آنها نيستند، مديريت شهري تهران را وارد دور جديدي از 
چالش هاي سياسي نمود. چالش��ي كه اين روزها بعد از ناكامي نجفي 

وافشاني با انتخاب حناچي تكرار شده است
ازآنجايي كه مشكات ومسائل شهر تهران بر مس��ائل ديگر كشور به 
ويژه در شرايط تشديد جنگ اقتصادي دشمن تأثير گذاشته واذهان 
مسئوان كش��ور را به جاي رسيدگي به مس��ائل اساسي درگير خود 
مي كند، پيش��نهاد اين اس��ت از آنجايی كه اين ش��ورا اراده اي براي 
انتخاب يك ش��هردار توانمند نداش��ته ويا پدر خوانده های سياس��ي 
چنين اختياري را به اين ش��ورا نمي دهند ويا اينكه اصواً آن جريان 
فاقد مديري توانمند براي اداره شهر تهران است پيشنهاد مي شود وزير 
محترم كشور براي ماه هاي باقی مانده عمر اين شورا مستقيماً وارد عمل 
شده وبا انتخاب يك سرپرست براي شهرداري تهران ، حداقل براي اين 

ماه هاي پيش رو تهران رابه يك ثبات برساند. 

عباس حاجي نجاري

  گزارش
كنفرانس بين المللي وحدت با صدور بيانيه اي به كار خود پايان داد

مقاومت، تنها گزينه اثربخش در نزاع با دشمن صهيونيستي است

س�ي  و دومي�ن كنفران�س بين الملل�ي وحدت 
اسامي در تهران با عنوان »قدس، محور وحدت 
امت« با صدور بيانيه اي به كار خود پايان داد. اين 
كنفرانس از تاريخ دوم لغايت پنجم آذر با حضور 
بيش از 900 شخصيت ديني، فكري و سياسي از 
سراسر جهان برگزار شد. ش�ركت كنندگان در 
كنفرانس با حضور در جلسات عمومي و كميته هاي 
گوناگون به بررسي مسائل امت اسامي، بيداري، 
وحدت، مقاوم�ت و ض�رورت دف�اع از قضاياي 
عادان�ه ك�ه در رأس آن قضيه مح�وري جهان 
اسام يعني آرمان فلسطين قرار دارد، پرداختند. 
در بخش��ي از بياني��ه 10 بندي آمده اس��ت: آرمان 
فلسطين مسئله محوري و عادانه  امت اسامي بوده و 
اولين دشمن جهان اسام، رژيم غاصب صهيونيستي 
است؛ بنابراين بايد تمامي تاش ها براي مقابله با اين 
رژيم غاصب همسو ش��ود؛ چرا كه اين رژيم غده اي 
سرطاني اس��ت كه با هدف تضعيف نهضت و سلطه 
بخش��يدن به امريكا و نا امن كردن منطقه در قلب 
آن كاشته شده است، منطقه اي كه با وجود نژادهاي 

متعدد از محبت و عزت و كرامت بهره مي برد. 
همچنين حاضران در كنفرانس بر ضرورت وحدت بين 

مسلمانان، پايان دادن به نزاع هاي داخلي و منطقه اي از 
طريق تشخيص دشمن و نيز عبور از اختافات و تمركز 
بر نقاط مشترك و دعوت به گفت و گوي بين كشورها 
و نيروهاي مؤثر در كشورهاي اسامي و فعال سازی 
كميته مساعي حميده جهت برطرف كردن نزاع ها 

تأكيد نمودند. 
     مخالف�ت با هرگونه عادي س�ازي ب�ا رژيم 

صهيونيستي
در بخش ديگ��ري از اين بيانيه آمده اس��ت: علماي 
حاضر در كنفرانس مخالفت خ��ود را با معامله  قرن 
ترامپ كه با هدف به حاشيه راندن آرمان فلسطين 
و فراموش��ي آن و تمامي اشكال س��ازش با دشمن 
صهيونيست و طرح هاي تسليم در برابر دشمن و روند 
شهرك سازي و ابطال حق بازگشت و يهودي سازي 
قدس و مس��جدااقصی و منتقل ساختن پايتخت 
رژيم صهيونيستي به اين شهر طراحي شده است را 
اعام مي دارند. همچنين شركت كنندگان، مخالفت 
خود را با همه اشكال عادي سازي سياسي، بازرگاني، 
فرهنگي و ورزشي را با رژيم صهيونيستي اعام كردند؛ 
چرا كه اين اقدام از جهت شرعي و عقلي حرام بوده، 
و بر هر مسلماني واجب است كه از تمامي ابزارهاي 

موجود جهت رويارويي با اين رژيم استفاده نمايد. آ نها 
همچنين مواضع افتخارآميز ورزشكاران، هنرمندان، 
نمايندگان مجلس و فعاان در اين زمينه، در راستاي 
به رسميت نشناختن دشمن صهيونيستي را ستوده، 
و ادامه  اين اقدامات را تا فراگير شدن اين رويكرد نسبت 
به تمامي همپيمانان دشمن صهيونيستي � امريكايي 

خواستار شدند. 
بند ديگري از اين بيانيه به حمايت از فرزندان شرافتمند 
امت در دفاع از راه مقاومت در منطقه به عنوان تنها 
گزينه اثربخشي در نزاع با دش��من صهيونيستي و 
آزادسازي اين س��رزمين و ملت آن، اختصاص يافته 
و در ادامه آمده است: شركت كنندگان از جامعه بين 
المللي و تمامي كشورها، پايان دادن به جنگ ظالمانه 
عليه يمن، رفع محاصره، مبارزه با گرسنگي اين ملت، 
حمايت از راه حل سياس��ي، برقراري صلح از طريق 
حفظ تماميت ارضي اين كشور، آشتي ملي فراگير 
و همكاري با گروه هاي يمني جهت آباداني كشور را 
خواهانند.  حاضران س��پس بر ضرورت ادامه يافتن 
مس��ير بيداري اس��امي و راه امام راحل )ره( و همه 
وحدت خواهان از جمله امام بروجردي )ره( و شيخ 
محمود شلتوت )ره( و امام موسي صدر )اعاده اه( و 

عامه مودودي )ره( و امام محمد باقر صدر )ره( تأكيد و 
از رهبر، دولت و ملت جمهوري اسامي ايران، به جهت 
پايداري و مواضع ثابت آ نها در برابر آرمان هاي عادانه، 
كه در رأس آن آرمان فلسطين قرار دارد، تقدير و تشكر 
و محاصره اياات متحده عليه ملت ايران را محكوم 
كردند و در عين حال از جامعه بين المللي خواسته اند 
كه به اين فشارهاي ظالمانه تن در ندهند. همچنين 
آ نها از مواضع امام خامن��ه اي )حفظه اه( كه بيانگر 
عزت و كرامت بوده و پشتوانه قضاياي بر حق و مبارزه با 

نيروهاي ظلم و تاريكي است، تقدير كردند. 
      اشتباهات مرتجعان منطقه 

بي جواب نمي ماند
علي اريجاني، رئيس مجلس ش��وراي اسامي، در 
مراسم اختتاميه سي و دومين كنفرانس بين المللي 
وحدت اسامي بابيان اينكه در زمينه وحدت اهميت 
و ضرورت آن صحبت هاي زيادي شده است، گفت: 
امروز تحركاتي در منطقه و كشورهاي اسامي وجود 
دارد كه بايد ماهيت آن را ش��ناخت. وي افزود: چند 
سالي است كه اين تحركات يك به هم ريختگي امنيتي 
در منطقه ايجاد كرده است و اين ناامني ها و تحركات 
ريشه در اختاف شيعه و سني ندارد چراكه سال ها 
در همين كشورها مس��لمانان در آرامش با يكديگر 
زندگي مي كردند. اريجاني اين بحران ها را ناش��ي 
از خلق برخي جريانات تندرو و تروريس��تي دانست 
و ابراز كرد: مشخص است اين جريان هاي افراطي و 
تندرو كجا درست مي ش��وند، اينان داعيه خافت و 
اصالت اسامي دارند تا از اين طريق انرژي كشورهاي 
اسامي را مستهلك و كشورها و نظاميان آنان را دچار 
فرسودگي  كنند. رئيس مجلس شوراي اسامي بيان 
داشت: مسئله ديگر مسابقه تسليحاتي است كه در 
منطقه راه انداختند، از اين طريق حجم زيادي ساح 
وارد منطقه مي شود كه امري طبيعي نيست، امنيت 
منطقه به اين همه ساح نياز ندارد كه كشورهاي بسيار 
كوچك سه برابر گستره خود ساح بخرند درحالي كه 
قدرت استفاده از آن را ندارند. امريكايي ها دنبال منافع 

و دنبال سرقت با پوشش ديگري هستند. 
     اجازه نمي دهيم معامله  قابی قرن شكل بگيرد

رئيس مجلس شوراي اسامي با اشاره به اينكه ايران 
در دوران جنگ اشتباه عربستان را تافي نكرد و اشتباه 
او را ناديده گرفت، ابراز كرد: امروز اش��تباه عربستان 
بي جواب نخواهد ماند و كساني كه در كنار امريكا قرار 
مي گيرند و عليه اي��ران توطئه مي كنند بايد مراقب 
رفتارشان باش��ند. وي افزود: ما از مقاومت حمايت 
مي كنيم و اجازه نمي دهيم معامله قابي قرن شكل 
بگيرد دشمني امروز مستكبران نيز به خاطر آن است 

كه ما در مقابل آنان ايستاده ايم.  

فرمانده نيروي دريايي ارتش: 
دزدان دريايي

 گراي اطاعاتي و تجهيزات مي گيرند
فرمان�ده ني�روي درياي�ي ارت�ش جمه�وري اس�امي اي�ران 
حض�ور دزدان درياي�ي در خلي�ج ع�دن و تنگ�ه ب�اب المن�دب 
را ب�ازي سياس�ي-اقتصادي دانس�ت و گف�ت: دزدان دريايي براي 
فعاليت ه�اي خ�ود گ�راي اطاعات�ي و تجهي�زات مي گيرن�د. 
امير دريادار حسين خانزادي در گفت وگوي اختصاصي با ايرنا، اظهار داشت: 
دزدان دريايي كه از دريا سر در نمي آورند، بلكه از ساحل به دريا مي روند. 
چطور امكان دارد مقابل چشم اين همه ماهواره كه عمدتاً در حال جاسوسي 
هستند، به راحتي فعاليت كنند. فرمانده نيروي دريايي ارتش با بيان اينكه 
دزدان دريايي گراي اطاعاتي مي گيرند، گف��ت: اگر دزدان دريايي گراي 
اطاعاتي نگيرند، چطور ام��كان دارد كه با قايق هاي كوچك در چند صد 
مايلي دريا يك كشتي نفتكش را پيدا كنند. دريادار خانزادي اظهار داشت: 
آن چيزي كه ما در خليج عدن و تنگه باب المن��دب تحت عنوان دزدان 
دريايي مي بينيم، بازي سياسي - اقتصادي است. وي توضيح داد: زماني 
كه يك منطقه مشخص در دريا به عنوان منطقه ناامن مشخص مي شود، 
به اين معني است كه در آنجا قيمت بيمه، دس��تمزد كار و در كل هزينه 
دريانوردي و حمل كاا گران مي شود. فرمانده نيروي دريايي ارتش عنوان 
كرد: كشورهايي كه زير پرچم اس��تكبار جهاني در حال حركت هستند، 
شيطنت مي كنند، بهره سياسي مي برند و قصد فلج كردن چرخه اقتصادي 
منطقه را دارند. دريادار خانزادي با بيان اينكه اين كشورها در منطقه حضور 
دارند و براي مقابله با دزدان دريايي نمايش مي دهند، گفت: براي كنترل 
دزدي دريايي كافي است كه به اندازه يك گارد ساحلي، سواحل سومالي را 
تحت نظر داشته باشيم و اجازه ورود دزدان دريايي را به آب ها ندهيم؛ زماني 
كه دزدان دريايي به آب ها مي آيند، به اين معني است كه كساني به دزدان 
دريايي اجازه ورود مي دهند. وي با اش��اره به برخورداري دزدان دريايي از 
تلفن هاي ماهواره اي و تسليحات خودكار، اظهار داشت: بايد پرسيد كه اين 
تسليحات را چه كسي در اختيار دزدان دريايي قرار مي دهد؛ قطعاً ماهواره را 
در بازار سياه نمي فروشند، كساني كه ماهواره ها را در اختيار دارند به راحتي 

مي توانند مكالمات دزدان دريايي را مورد بررسي قرار دهند. 

با امضاي 27 نماينده مجلس
طرح استيضاح اريجاني

 تقديم هيئت رئيسه شد
عض�و ش�وراي مرك�زي فراكس�يون نماين�دگان واي�ي مجل�س 
از تقدي�م ط�رح اس�تيضاح عل�ي اريجان�ي رئي�س مجل�س به 
هيئت رئيس�ه خب�ر داد و گف�ت: اي�ن طرح طب�ق م�اده 24 آيين 
نام�ه داخل�ي ب�ا 27 امض�ا تهي�ه و تقدي�م هيئ�ت رئيس�ه ش�د. 
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين شهر در حاشيه جلسه 
علني ديروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به استناد اصل112 
قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام وقتي در خصوص مصوبات 
مجلس تصميم مي گيرد كه مجلس )نه رياست آن( با در نظرگرفتن مصلحت 
نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند. اقدام اريجاني در ارسال ايحه 
اصاح قانون مبارزه با پولشويي و ايحه پالرمو به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام بدون طي تشريفات قانوني، يعني طرح در صحن علني و اصرار مجلس 
به مصوبات خود مغاير اصل 112 قانون اساسي و ماده 200 آيين نامه داخلي 
مجلس است. براساس ماده 2۶ آيين نامه داخلي جديد مجلس )ماده 24 
قديم(، »هرگاه نمايندگان به كيفيت اداره جلسات يا ساير امور مجلس و نحوه 
ايفاي وظايف رئيس يا ساير اعضاي هيئت رئيسه معترض باشند، مي توانند 
طي تقاضاي كتبي با امضاي حداقل 25 نفر و يا به  درخواست كميسيون 
تدوين آيين  نامه داخلي مجلس، تشكيل هيئت رسيدگي به اعتراضات، 
مركب از رؤساي كميسيون هاي تخصصي و اعضاي كميسيون تدوين آيين  
نامه داخلي مجلس را درخواست نمايند. كميسيون تدوين آيين نامه داخلي 
مكلف است ظرف سه روز نسبت به تشكيل هيئت رسيدگي به اعتراضات، 
اقدام كند. هيئت اخير مكلف است ظرف 10 روز با حضور سه نفر از منتخبان 
معترضان، به موضوع رسيدگي كند. در صورتي كه اكثريت اعضاي هيئت 
رأي بر عدم صاحيت فرد مورد اعتراض دادند، عضويت وي در هيئت رئيسه 
تعليق مي گردد. گزارش هيئت در اين باره در جلسه غيرعلني مورد بررسي 
قرار مي گيرد و در اولين جلس��ه علني مجلس بدون بحث به رأی گيری 
گذاشته مي شود. در صورت رد عدم صاحيت، عضو مزبور به كار خود ادامه 
خواهد داد و در غير اين  صورت از سمت خود مستعفي شناخته مي شود و 

حق شركت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد. «
همچنين طرح استيضاح محمد جواد ظريف وزير امور خارجه با 24 امضا 
و در 11 محور تحويل هيئت رئيسه مجلس شوراي اسامي شد. علي اصغر 
يوسف نژاد، عضو هيئت رئيس��ه مجلس در حاشيه جلسه علني ديروز در 
گفت وگو با ايرنا، افزود: طرح استيضاح وزير امور خارجه به هيئت رئيسه 
مجلس امروز تقديم شد و ما آن را براي بررسي بيشتر به كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي ارجاع داديم. وي يادآور شد: اين طرح استيضاح ابتدا 
در اين كميسيون بررسي مي ش��ود، اگر پس از رسيدگي تعداد امضاهاي 
آن به كمتر از 10 نماينده برسد، استيضاح در صحن علني مجلس بررسي 
نمي شود ولي اگر تعداد امضاها بااي 10 بود استيضاح در مجلس رسيدگي 

مي شود. 

برخي ايرادات شوراي نگهبان اصاح شد
CFT باز هم در صحن علني مجلس

خارج�ي  و سياس�ت  مل�ي  امني�ت  كميس�يون  س�خنگوي 
مجل�س ش�وراي اس�امي گف�ت: بررس�ي ايح�ه CFT در 
جلس�ه عص�ر دي�روز اي�ن كميس�يون ب�ه پاي�ان رس�يد و اي�ن 
ايحه ب�راي بررس�ي نهايي ب�ه صحن علن�ي مجلس ارجاع ش�د. 
علي نجفي خوشرودي عصر ديروز در گفت و گو با ايرنا، با اشاره به جلسه 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: در اين جلسه كه 
با حضور كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان برگزار شد، بررسي ايحه 
CFT به پايان رسيد. وي ادامه داد: اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس 

بعضي از ايرادات شوراي نگهبان را اصاح و در برخي از موارد بر نظر خود 
اصرار كردند. سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس اضافه كرد: ما تمامي 
موارد را به صحن ارجاع داديم، مواردي كه در آن نظرات ش��وراي نگهبان 
را اصاح كرديم، پس از تصويب در مجلس به شوراي نگهبان ارجاع داده 
مي ش��ود و مواردي كه به آن اصرار كرديم به مجمع تشخيص مصلحت 

نظام مي رود. 
مجتبي ذوالنوري، رئيس كميته هسته اي مجلس هم در همين زمينه به 
فارس گفت: در مجموع خروجي جلسه و كميسيون امنيت ملي اين بود كه 
 )CFT( مجلس بر نظر خود درباره ايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم
پافشاري كند و موضوع ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام پيدا مي كند 
اما بايد اين ايحه مجدد در صحن مطرح و رأي گيري شود. وي افزود: اين 
جلسه با حضور ظريف وزير امور خارجه، خانم جنيدي معاون حقوقي رئيس 
جمهور، كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان، آقاي آقامحمدي از مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام و كاظم جالي از مركز پژوهش هاي مجلس و 
همچنين آقايان فاحت پيش��ه، نوريان و ذوالنوري از كميسيون امنيت 
ملي حضور داشتند. رئيس كميته هسته اي مجلس ادامه داد: در مجموع 
تركيب كميته به گونه اي بود كه آقاي كدخدايي و آقاي آقامحمدي مانند 
ما نمايندگان آزادانه نمي توانس��تند اظهار نظر كنند و تنها مبين ايرادات 
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام بودند اما بقيه از يك طرف 
موافقين بودند و تنها بنده به عنوان مخالف حضور داشتم و تركيب انتخابي 

تركيبي خاص بود. 

ژه
وی

  بازيسياسيهمشهريباشفافيت
روزنامه همش��هري در تيتر اول خود از عدم ش��فافيت برخي 
دستگاه ها انتقاد كرده است. اين روزنامه با تيتر »مقاومت در 
مقابل شفافيت« در زير تيتر نوشته اس��ت: »با وجود گذشت 
نزديك ب��ه 15 م��اه از راه اندازي س��امانه دسترس��ي آزاد به 
اطاعات، دس��تگاه هايي مثل آس��تان قدس رض��وي، بنياد 
مستضعفان، س��تاد اجرايي فرمان امام )ره(و نهادهاي نظامي 
هنوز به اين سامانه نپيوسته اند. وزارتخانه هاي خارجه،  كشور 
وشهرداري تهران در صدر دستگاه هايي هس��تند كه مردم از 
پاسخگويي آنها رضايتمندي دارند. « دوگانه اي كه همشهري 
در اين تيتر و زيرتيتر ساخته دوگانه ما خوب و شما بد است؛ 
دوگانه آنك��ه نهادهاي انتخاب��ي خوب و ش��فاف، و نهادهاي 
انتصابي بد و محرمانه  هس��تند. اما در متن گزارش نتوانسته 
گزينش��ي عمل كند و ناچار اذعان كرده كه »از ۶۶2 نهاد قوه 
مجريه تاكنون 41۶ نهاد براي قراردادن اطاعات خودشان در 
دسترس مردم اعام آمادگي كرده اند. معاونت اجرايي رياست 
جمهوري، نهاد رياس��ت جمه��وري و 14 بخش زيرمجموعه 
آن، تاكنون زي��ر بار نرفته اند. از بي��ن وزارتخانه هاي دولت دو 

وزارتخانه دفاع و اطاعات هم تاكنون به سامانه دسترسي آزاد 
به اطاعات نپيوسته اند. « و البته در متن گزارش يادشان آمده 
كه دستگاه هاي همفكرشان هم تن به اين شفافيت نداده اند؛ 
مثًا مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام خميني )ره(. عاوه بر اين 
سياسی كاری در انتخاب زيرتيتر صفحه يك، اين موضوع هم 
بايد بررسي شود كه روزنامه شهرداري تهران، مطابق آنچه در 
گزارش آمده، چه اصراري بر افشاي اطاعات وزارت اطاعات، 
وزارت دفاع، نيروهاي مسلح، شوراي عالي امنيت ملي، سازمان 

قضايي نيروهاي مسلح و امثال آنها دارد. 

 هالهنوردررسانههالاحمر 
درفردایزلزله!

خبر ازدواج پسر حسن خميني از صفحه آخر روزنامه آرمان 
در روز دوش��نبه، به تيتر و عكس يك روزنامه ش��هروند در 
روز سه ش��نبه تبديل ش��د با تيتري زرد و متني زردتر. اين 
روزنامه با تيتر »ازدواج ناگهان��ي خميني جوان« موجي از 
تمس��خر در فضاي مجازي را با خود به هم��راه آورد؛ گويي 
قرار بوده از قبل براي انجام ازدواجش اطاع رس��انی كند يا 

آنكه رس��انه  هال احمر را در جريان مراحل خواستگاري تا 
عقد قرار دهد! اما اين استهزا همه واكنش ها به صفحه يك 
ديروز روزنامه ش��هروند نبود. بس��ياري اين اقدام را يادآور 
خبررس��اني هاي بي بي س��ي در مورد جزئی ترين اطاعات 
ازدواج شاهزاده های انگليسي دانستند و برخي هم آن را با 
اخبار دربار پهلوي مقايسه كردند. شهروند خيلي سطحي و 
مبتذل از اينكه تاريخ عروسي روشن نيست، نوشته؛ از اينكه 
اكانت اينستاگرام داماد اكانت اينستاگرام عروس را فالو كرده 
است؛ از اينكه چه كساني در مراسم عقد بوده اند و چه كساني 
نبوده اند و مجلس زنانه بوده و عاقد پدر همسر حسن خميني 
يعني موسوي بجنوردي بوده اس��ت و ... البته بايد ديد اين 

اطاعات چگونه به دست شهروند رسيده است!
زشتي بيش��تر گزارش شهروند انتش��ار عكس عروس حسن 
خميني و نوشتن توضيحاتي در مورد او و بعد ارجاع به آينده 
است: »پس از اين احتمااً از نوعروس خانواده خميني بيشتر 
خواهيم شنيد. « به نظر مي رسد رسانه رسمي هال احمر ايران 
اينجا را با امريكا و انگليس اشتباه گرفته است و حتي شئون يك 

خانواده روحاني و معمم را هم رعايت نمي كند. 

      خبر

ي�ك نماين�ده مجل�س ب�ا تأكيد ب�ر اينك�ه ب�ا ش�فافيت در 
اتفاق�ًا  نماين�دگان مواف�ق اس�ت، مي گوي�د:  خص�وص 
نباي�د صرف�ًا  معتق�دم ش�فافيت در م�ورد نماين�دگان 
مرب�وط ب�ه رأی گي�ری آ نه�ا صح�ن علن�ي مجل�س باش�د. 
حميدرضا فوادگر در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اش��اره به 
موضوع شفافيت آراي نمايندگان كه از سوي نمايندگان مجلس پيگيري 
مي شود، اظهار داشت: علني كردن آرايي كه نمايندگان در صحن علني 
مجلس شوراي اسامي مي دهند، بخش محدودي از موضوع شفافيت 
عملكرد نمايندگان است كه در آن خصوص نيز مباحث زيادي هم اكنون 

مطرح اس��ت و بايد با دقت اين مباحث بررسي شود. وي با بيان اينكه 
سؤاات زيادي در خصوص نتيجه علني كردن آرايي كه نمايندگان در 
صحن علني مجلس شوراي اسامي مي دهند، مطرح است، افزود: بايد 
به اين سؤاات پاسخ داده شود كه آيا علني كردن آراي نمايندگان در 
مجلس نوعي شفافيت است يا اينكه منجر به اين مي شود كه نمايندگان 
از نظر كارشناسي خود به دليل جذب آراي يك عده عدول كنند يا براي 

جذب رأی يك قشر از نظري كه داشته كوتاه بيايند. 
فوادگر با بيان اينكه در مورد شفاف شدن آراي نمايندگان در صحن 
بحث هاي زيادي مطرح اس��ت، ادامه داد: نبايد شفافيت در خصوص 

نمايندگان را صرفاً در موضوع علني ك��ردن آراي نمايندگان بدانيم. 
عضو فراكسيون نمايندگان وايي مجلس شوراي اسامي گفت: حضور 
نمايندگان مجلس در حوزه انتخابيه، حضور در صحن علني مجلس 
شوراي اس��امي و حضور وكاي ملت در كميسيون هاي تخصصي 
مجلس شوراي اسامي بسيار مهم است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
وي با بيان اينكه براي ش��فافيت در عملكرد نمايندگان مجلس بايد 
مشخص شود كه نمايندگان چقدر فعاليت مؤثر دارند، افزود: نمايندگان 
بايد نشان دهند كه در ورود به بحث هاي مجلس و وقت گذاشتن روي 

طرح ها و لوايح چه ميزان تمركز و توجه دارند. 

يك نماينده مجلس:  شفافیت نبايد به رأی گیری نمايندگان محدود شود

دشمن شیفته ها در جنگ نرم گناهکارند
      خبر  اول

رهبر معظم انقاب اسامی در يادداشتی برای 
جمعی از كارگردانان و بازيگران س�يما تأكيد 
كردند ك�ه برای دف�اع از عظم�ت، فرهنگ و 
ش�كوه ملت ايران، هنر بايد ميدان دار باشد. 
به گزارش پايگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار    
حضرت آيت اه العظم��ی خامن��ه ای، در پی ديدار 
جمعی از تهيه كنندگان، كارگردانان و بازيگران سيما 
با رهبر انقاب اسامی -كه پنج  ش��نبه 24 آبان ماه 
1397 برگزار شد- حضرت آيت اه خامنه ای فردای 
آن روز نكاتی را كه به دليل كمبود وقت نتوانس��ته 
بودند با اين جمع در ميان بگذارند، يادداشت و برای 
آنان ارس��ال كردند.  اين پايگاه اطاع رسانی  متن و 
تصوير دست نوشته  رهبر انقاب را كه حاوی نكات 

مهمی درباره  وظايف جامع��ه  هنری در قبال جنگ 
نرم همه جانبه  دشمن عليه كش��ورمان است، برای 
استفاده  عموم جامعه  هنرمندان منتشر می كند. متن 

اين يادداشت به شرح زير است:
بسمه تعالی

آنچه در نظر بود در ديدار ديشب با حضرات بازيگران و 
كارگردانان و تهيه كنندگان سيما گفته شود و به    خاطر 

تمام شدن وقت گفته نشد:
- جنگ نرم همه جانبه  دشمن، امروز قابل انكار نيست. 
- با اين حال، برخی آن را انكار می كنند و اين خود نيز 

بخشی از جنگ نرم است. 
- در اين جنگ، هنرمندان و اهالی فكر و نظر، در حكم 

نيروهای مسلح در جنگ سختند. 

- برخی بی تفاوت از برابر اين حادثه  ملی می گذرند، 
برخی هم با دشمن همراهی و به او كمك می كنند؛ آنها 
مسئوليت ناپذير و اينها دشمن شيفته اند. در مقايسه با 
نيروهای مسلح در جنگ سخت، می توان گناه اين دو 

دسته را تشخيص داد. 
 - امروز در كش��ور بحمداه كم نيس��تند كسانی كه 
دارای موضع مسئوانه و تاش شايسته اند؛ اين بايد 

روزبه روز افزايش يابد. 
- دفاع از عظمت ايران، از فرهنگ اي��ران، از خانواده  
ايرانی، از حركت باشكوه ملت ايران و...  فقط با سخنرانی 

و نگارش نيست؛ هنر بايد ميدان دار باشد. 
- جايگاه فيلم و س��ريال در اين ميان بسيار برجسته 

است. 

- در سريال   ها به مسائل ملی بپردازيد؛ از شهدای عزيز، 
از دفاع مقدس، از انقاب، از سبك زندگی اسامی، از 
انگيزه های ايمانِی ملّت و مظاهر آن، از ايستادگی شان 
در برابر ابر جنايتكاران و مفسدان عالم، از راهپيمايی 
اربعين و...  بگوييد؛ عظمت و اس��تقال و شجاعت و 
ظرفيت های علمی و عملی اين مل��ت را با زبان هنر 

بيان كنيد. 
- پرداخت درس��ت و هنرمندانه  اين موضوعات بسی 
جذاب و پرمخاطب است، هم در داخل كشور و هم در 

ديگر كشور  ها و ملت ها. 
- سخنان شما ديشب نشان داد كه شما هم عيناً همين 

دغدغه را داريد، موفق و مؤيد باشيد ان شاءاه. 
97/8/25

      ايرنا: امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي، فرمانده كل ارتش با 
صدور پيامي به مناسبت هفتم آذر روز نيروي دريايي، عنوان كرد: نيروي 
دريايي، تاقي اراده و باور براي خلق شور و حماسه است. آوردگاه مردان 
رزم و دريا كه بسان صخره، موج را به ُسخره مي گيرند و بر عرشه هاي 
نور، بي تاب و بي آرام، به اقطاب عالم، به فرمان قطب عالم، رهسپارند 
تا دست هاي آلوده را از تعرض به عصمت ايمان و قداست ميهن كوتاه 
سازند و فرعون ها و نمرودها و انا ربّكم ااعلي ها را به دست اعماق سپارند 

و گوهر امنيت و اقتدار را به ارمغان آورند. 
      فارس: در پی اظهارات اخير محسن رضايی دبير مجمع تشخيص 
مصلحت مبنی بر وجود نفوذی های آمريكا در وزارتخانه ها، دبيرخانه 
ستاد اطاع رسانی و تبليغات اقتصادی كشور، در نامه ای به دبير مجمع 

تشخيص مصلحت نظام خواستار ارائه مستندات ادعای وی شد.
      مهر: حميدرضا آصفی سفير اس��بق ايران در فرانسه با بيان اينكه 
ساده انگاری است كه تصور كنيم به يك ساز و كار مالی با طرف اروپايی 
دس��ت پيدا خواهيم كرد، گفت: اروپا مصمم اس��ت ب��دون پرداخت 

هزينه ای برجام را حفظ كند.

زهير صيدانلو| فارس 



ايحه پذيرش توافقنامه پاريس هنوز از سوي 
دولت به مجلس ارائه نشده است. از طرفي بنا 
به گفته رئيس كميسيون كش�اورزي مجلس 
موانع قانوني براي پيوستن به توافقنامه پاريس 
در هفته پيش رو از ميان برداشته مي شود و از 
كنار هم قرارگرفتن اين گزاره ها اينطور به نظر 
مي رس�د كه دولت قصد دارد  از اج�راي اصل 
77قانون اساسي استنكاف كند و با اين بدعت 
مجلس و شوراي نگهبان را در فرآيند پيوستن 
به توافقنامه پاري�س دور بزنند. طبق اصل77 
قان�ون اساس�ي، عهدنامه ه�ا، مقاوله نامه ها، 
قرارداد ه�ا و موافقتنامه ه�اي بين المللي بايد 
به تصويب مجلس ش�وراي اس�امي برس�د. 

معمواً اولويت دولت ها در مواجهه با قراردادها و 
توافقات جهاني حفظ منافع ملي آنهاست. بر همين 
اساس حق پذيرش يا عدم پذيرش و حق شرط را 
براي خود محفوظ مي دانند. در اين بين به ندرت 
كشوري ماحظات سياس��ي جهاني و جلب نظر 
مجامع بين المللي را به عن��وان اصلي ترين دليل 
پذيرش يك كنوانسيون يا توافقنامه برمي گزيند. 
در نتيجه در اغلب كش��ورهاي جهان پيوستن به 
توافقات بين المللي مسير تأييد نهادهاي نظارتي 

داخلي  را طي مي كند. 
اين موضوع در اصل 77قانون اساسي ما به صراحت 
بيان شده اس��ت. با وجود اين، دولت تحت تأثير 
فضاي شكننده توافق برجام، تمايل به همراه سازي 
جامعه جهاني و يارگي��ري بين المللي در مقابله با 
بدعهدي امريكا دارد كه در اين مسير پيوستن به 
توافقات جهاني را حتي بدون تعيين حق شرط در 

دستور كار قرار داده است. 
با اين وجود، نگاه دولت به لزوم پيوستن به توافقنامه 

پاريس موافقان و مخالفاني دارد؛ به طوري كه عموم 
موافقان از سياستمداران نزديك به جريان سياسي 
دولت و مخالفان آن را كارشناس��ان و تحليلگران 

مسائل اقليمي و جهاني تشكيل مي دهند. 
يكي از آخرين مناظرات بر سر پذيرش توافقنامه 
پاريس به دنبال اظهارنظر احمدعلي كيخا، رئيس 
كميس��ون كش��اورزي ميان او و حسن محمدي 

كارشناس انرژي صورت گرفته است. 
 وقتي س�وء مديريت دولت�ي تغيير اقليم 

برداشت مي شود 
كيخا از رفع موانع قانوني براي پيوستن به توافقنامه 
پاريس در هفته پيش رو خبر داده اس��ت. اين در 
حالي است كه هنوز از سوي دولت ايحه مورد نظر 
شوراي نگهبان براي روشن شدن ميزان تعهدات 

ايران به مجلس ارائه نشده است. 
وي در حمايت از لزوم پيوستن به توافقنامه پاريس 
با اشاره به تأكيد وزير امور خارجه كشورمان براي 
الحاق دولت جمهوري اسامي ايران به اين معاهده 
اشاره كرد و گفته است: با توجه به اينكه هر كشور 
چقدر در توليد گازهاي گلخانه اي مؤثر باشد و از 
تغييرات اقليمي متأثر شده باشند ضرورت الحاق 
به معاهده پاريس مشخص مي شود و از همين رو 
چون ايران از س��ويي در توليد گازهاي گلخانه اي 
سرآمد اس��ت و از سوي ديگر كش��وري است كه 
از تغييرات اقليم متضرر ش��ده، پيوس��تن به اين 

موافقتنامه بين المللي ازم است. 
نماينده مردم زابل، زه��ك و هيرمند در مجلس 
تصريح كرده است: ايران به دليل استقرار در عرض 
جغرافيايي پايين بيش��ترين ضرر و آسيب ها را از 
تغييرات اقليم ديده اس��ت كه وضعيت هامون و 
سيستان و بلوچستان يكي از نمونه هاي آن است و 
به همين منظور خريد و فروش جهاني كربن براي 

جبران خسارت ايران ضروري است. 
اين در حالي است كه محمدي ادعاي كيخا را رد 
كرد و مي گويد: اينكه هامون خشك شده و استان 
سيستان و بلوچس��تان درگير طوفان هاي ش��ن و 

ريزگرد است را نمي توان به تغييراقليم ربط داد. 
وي با ي��ادآوري اين نكته كه م��ا از زمان پيدايش 
زمين در همين عرض جغرافيايي مي زيسته ايم و 
در طول هزاران سال تغييرات مختلف اقليمي را از 
سر گذرانده ايم، خاطر نشان كرد: بايد از اين نماينده 
مجلس پرسيد، چطور در طي هزاران سال گذشته 
هامون دچار اين مشكات نش��ده؟ آيا مشكل از 
ديپلماسي ضعيف آب نيست؟ آيا در مديريت منابع 
آب دچار مشكل نشده ايم؟ اين مسئله چه ارتباطي 

با خريد و فروش كربن دارد؟
 تنفس مصنوعي مجلس�ي ب�ه اعتماد به 

امريكا 
كيخا در ادام��ه اين گفت وگو به خ��روج امريكا از 
اين پيمان اشاره و عنوان كرد كه خروج امريكا در 
ميزان كارآمدي اين توافقنامه براي ساير كشورها 
تأثيري نداشته و جامعه جهاني خود بايد تكليفش 
را با اياات متحده به دليل خروج از معاهده پاريس 
مشخص كند، اما بايد توجه داشت كه امريكا در اين 

معاهده تعيين كننده نيست. 
به رغم ادعاي اين نماينده مجلس، خروج امريكا 
به عن��وان مهم ترين منبع تأمي��ن مالي صندوق 
توافقنامه نقش مؤثري در تأمين مالي كشورهاي 
دارد و با خروج اين كشور توان اين صندوق به شدت 

كاهش خواهد يافت. 
اي��ن نماينده م��ردم در مجل��س ده��م در ادامه 
اظهاراتش تصريح كرده: از پيامدهاي خروج امريكا 
از پيمان نامه پاريس، تشديد روند تغييرات مخرب 
زيست محيطي هست، اما از آنجايي كه توافقنامه 

آب و هوايي پاري��س واجد يكس��ري هزينه ها به 
كشورهاست و كشورها براس��اس ميزان سهمي 
كه در آلودگي هوا و ايجاد گازهاي گلخانه اي دارند 
بايد س��هميه اي پرداخت كنند و كش��وري مانند 
اياات متحده ك��ه مق��ام اول را در توليد گازهاي 
گلخانه اي دارد، هزينه بس��يار س��نگيني است و  
امريكا متضمن صرف هزينه هاي سنگين مي شد، 
بنابراين براساس مقتضيات داخلي كشور خودش 

تصميم گرفته است. 
 تيشه پاريسي به ريشه اشتغال ايراني 

اما به نظر مي رسد، احمدعلي كيخا مطالعه دقيقي 
روي اين پيمان نامه نداشته است، چون اين تصور 
كه خروج امريكا از معاهده هزينه هاي سنگيني را 
براي انتشار بر دوش اين كشور مي گذارد، اشتباه 
اس��ت.  محمدي در اين باره توضيح داد كه برخي 
فكر مي كنند كش��ورها به ميزان انتشار گازهاي 
گلخانه اي با پيوستن به اين پيمان نامه بايد جريمه 
پرداخت كنند، در حالي كه چنين تصوري اشتباه 
است.   وي تصريح كرد: توافقنانه پاريس از كشورها 
مي خواهد كه از ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي 
شان كم كنند نه اينكه براي انتشار جريمه پرداخت 

كنند. 
وي با اش��اره به اينكه امريكا در س��ند تعهداتش 
شرط گذاشته است كه هيچ كشوري حق اعتراض 
به امريكا به دليل انتش��ار گازه��اي گلخانه اي در 
طول جنگ جهان��ي دوم و پس از انقاب صنعتي 
ندارد، گفت: در واقع سازوكار امريكا براي پيوستن 
به اين توافقنامه اين بوده اس��ت كه در سال هاي 
آتي هم نبايد چنين ش��روطي براي اين كشور به 

وجود بيايد. 
 اين كارشناس انرژي خاطرنش��ان كرد: ترامپ با 
وجود اين پيش شرط ها، روند فعلي را هم به دليل 
از بين رفتن 6/5 ميليون فرصت شغلي نپذيرفته 
است. چطور ايران كه بزرگ ترين دارنده منابع نفت 
و گاز اس��ت و كاهش انتشار گازهاي گلخانه تأثير 
قابل توجهي بر اقتصاد و اش��تغالش دارد، حاضر 

است زير بار اين تعهدات سنگين برود؟
 در بخشي ديگر از اين گفت وگو رئيس كميسيون 
آب، منابع طبيعي و كش��اورزي مجلس ش��وراي 
اسامي اعام كرده است: مجلس ايرادات شوراي 
نگهبان به قانون پيوستن به معاهده پاريس را در 
هفته آتي رفع و به صحن مجلس ارائه خواهد كرد. 
 اين در حالي است كه ش��وراي نگهبان از مجلس 
و دولت خواس��ته اس��ت س��ند تعهدات ايران به 
موافقتنامه پاريس را ارائه كند و دولت براي پاسخ 
به اين درخواست بايد ايحه اي تنظيم و به مجلس 
تقديم مي كرده كه مفاد آن ش��امل سند تعهدات 
ايران باش��د، اما تا امروز اين ايحه به مجلس ارائه 

نشده است. 
 گفتني اس��ت، در حالي مس��ئوان كش��ور ما بر 
پيوس��تن به توافق پاريس تأكيد دارند كه اياات 
متحده امريكا با 17/89 درصد ميزان توليد گازهاي 
گلخانه اي به دليل مغايرت اين توافقنامه با منافع 
ملي خود از آن اعام خروج كرده است. در مقابل 
ايران با 3 /1 درصد خود را موظف به پيوس��تن به 
آن مي داند. در شرايطي كه كمتر از اجراي توافق 
پاريس باقي مانده هنوز بسياري از كشورها برسر 

پيوستن يا نپيوستن به آن به اجماع نرسيده اند.
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سخنگوي ستاد مبارزه با موادمخدر: در بازار ناصرخسرو مي توانيم كارتن كارتن متادون بگيريم
بازگشت 97درصدي معتادان درمان شده با متادون!

پرواز پاستور – پاريس دولت در بهارستان توقف ندارد!
دولت در تاش است توافقنامه پاريس را بدون تصويب مجلس و شوراي نگهبان اجرايي كند

اگر به س�راغ معتادان تحت درم�ان در مراكز 
متادون تراپي برويد، متوجه خواهيد شد تقريبًا 
هيچ معتادي تاكنون در اين مراكز درمان نشده 
و تنها اعتيادش به متادون تغيير كرده است و 
سال هاست به اين مراكز رفت و آمد مي كند تا 
ماده مخدرش را از مراك�ز داراي مجوز وزارت 
بهداشت و ستاد مبارزه با موادمخدر بگيرد! اما 
تنها جايي كه مي توان متادون تهيه كرد، مراكز 
ترك اعتياد نيست بلكه در خيابان ناصرخسرو 
ه�م مي توانيد كارتن�ي متادون تهي�ه كنيد. 

بنا بود مت��ادون به عنوان داروي��ي كمك كننده 
در ت��رك اعتياد و تنه��ا در مراك��ز داراي مجوز 
وزارت بهداش��ت و بر دوزهاي مش��خصي مورد 
اس��تفاده قرار گيرد تا افراد داراي اعتياد بتوانند 
ترك راحت تري داشته باش��ند، اما حاا اين دارو 
خودش به چالشي بزرگ تبديل شده به گونه اي 
كه طبق آمارها، مسموميت با اين داروي مخدر 
در صدر مس��موميت هاي دارويي قرار دارد و اين 
خود گواهي است بر جايگزيني متادون به عنوان 
يك ماده مخدر. حاا سخنگوي س��تاد مبارزه با 
موادمخدر با ابراز نگراني درباره نش��ت داروهاي 
مخدر مانند متادون و مرفي��ن در بازار مي گويد: 
وقتي در بازار ناصرخسرو مي توانيم كارتن كارتن 
متادون بگيريم، نمي توانيم نش��ت دارو را به يك 
مركز درمان اعتياد نسبت دهيم و بايد نشت دارو 

از سرچشمه بسته شود. 
»ناصرخسرو« سال هاست با بازار سياه دارو عجين 
شده، آنچنان كه ديگر كمتر كسي به خاطر دارد 
اين خيابان به نام يكي از مشاهير ادبي كشورمان 
نامگذاري شده  است اينكه داروهاي خارجي در 
اين بازار عرضه شوند را مي توان با توجيهاتي نظير 

داروي قاچاق يا تقلبي رفع و رجوع كرد، اما وجود 
داروهاي توليد داخ��ل و داروهايي نظير متادون 
كه عرضه آنها داراي قواني��ن و مقررات خاص و 
تحت نظارت دانشگاه هاي علوم پزشكي صورت 

مي گيرد، ديگر قابل توجيه نيست. 
 تدابير ضد نشت

پرويز افشار، سخنگوي ستاد مبارزه با موادمخدر 
مي گويد: طبق مصوبه ستاد مبارزه با موادمخدر 
داروهاي درمان اعتياد در اختي��ار مراكز درمان 

اعتياد قرار مي گيرد تا نشت نكند. 
معاون ستاد مبارزه با موادمخدر با تأكيد بر لزوم 
شفاف سازي فرآيند توليد تا مصرف شبه مخدرها 
مي افزاي��د: همه مراكز درماني اعتياد كش��ور در 
سامانه اطاعات درمان س��وء مصرف مواد ايران 
)IDATIS( ثبت و تمام بيماران واقعي هستند و 

ميزان نشت دارو از اين مراكز درماني آنقدر نيست 
كه تبعات آن را به وفور در بازار مي بينم. 

به گفته وي، چند كارخانه داروس��ازي از وزارت 
بهداشت مجوز دارند كه تحت نظارت، داروهاي 
ش��به مخدر مانند بوپرنورفين، متادون، ش��ربت 
تري��اك و مانن��د اينه��ا را توليد كنن��د بعد به 
شركت هاي پخش تحويل و آنها نيز به معاونت هاي 
غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي تحويل دهند، 
سپس براساس س��هميه مراكز به مراكز درماني 
ترك اعتياد تحويل داده و با تجويز پزشك به بيمار 

به عنوان مصرف كننده نهايي داده شود. 
 قصور وزارت بهداشت 

افشار تصريح مي كند: قرار بود براي اينكه داروها 
فقط به دس��ت بيم��اران واقعي برس��د، وزارت 
بهداشت و درمان مكانيس��مي طراحي كند كه 

اينها در داروخانه هاي بيمارس��تاني، دانشگاهي 
يا دولتي و تعدادي از داروخانه هاي منتخب قرار 
گيرد و با دستور پزشك در اختيار بيمار قرار گيرد.  
وي معتقد است، براي اينكه نشت شبه مخدرها به 
حداقل برسد و قابل رصد باشد، داروهاي مخدر 
كه اعتيادآور هستند بايد نشانه دار شوند و از اين 
رو سامانه »تي تك« راه اندازي شد كه هنوز كامل 
نشده، حدود سه سال است كه درباره اين موضوع 
ستاد مبارزه با موادمخدر، مصوبات متعدد دارد. بنا 
به تأكيد وي، متولي اصلي كنترل داروهاي مخدر 
در كشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
و سازمان غذا و دارو است، البته سياستگذاري اين 
امر در كميته درمان پيش سازهاي ستاد مبارزه 
با موادمخدر انجام مي ش��ود، ولي مجري وزارت 

بهداشت است. 
 بازگشت 97 درصدي

اما چالش اصلي مراكز متادون تراپي فقدان كارايي 
آنهاست. دكتر حاجي رس��ولي، متخصص ترك 
اعتياد درباره متادون درماني به »جوان« مي گويد: 
تا جايي كه ما ديده ايم و آمارها نش��ان مي دهد، 
ظرف سه ماه 35درصد معتاداني كه ترك كرده اند 
به اعتياد باز مي گردند و حول و حوش يك س��ال، 
93 تا 97درصد عود به اعتي��اد دارند. از نگاه اين 
متخصص درمان اعتياد با گذراندن يك دوره دو 
سه هفته اي نمي توان در حوزه درمان اعتياد ورود 
كرد، در حالي كه هم اكنون تحت چنين شرايطي 
مجوز كلينيك درمان اعتياد براي پزشكان صادر 
مي شود و اين كار به يك ش��غل تبديل شده، اما 
وقتي ما با 10- 12ميليون افرادي مواجه هستيم 
كه بابت اعتياد در بدترين شرايط قرار گرفته اند، 
آيا مي توان به مس��ئله ترك اعتياد به عنوان يك 

شغل نگاه كرد؟ 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

 رزنانس با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: تصوير فيش حقوقي 
۹۹ميليون توماني حميدرضا عراقي، مديرعامل شركت ملي گاز ايران، 

شهريور.

 شهريور دخت با انتش�ار اين عكس توئيت كرد:  اي روحاني! 
اينو چي ميگي؟! واقعاً ب��ه كجا داريم ميري��م؟ اون رونق ر چيكارش 
ك��ردي؟ اون وفور نعم��ت ر، اون برخ��ورداري سرش��ار ر چيكارش 

كردي؟آخه پسته خشابي؟!

  احس�ان بداغي توئيت كرد: سرنوشت باغ هاي پسته رفسنجان 
كه بعد از بحران خشكسالي ذغال مي ش��وند و خيلي زود تنها بياباني 
خالي جاي آن باغ ها باقي مي ماند؛ نتيجه توسعه بي قاعده و غيرعلمي 

كشاورزي. حاا دشت هاي رفسنجان نه باغ دارند و نه پسته.

 فدايي حس�ين با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: ش��ما نان 
خشك خورديد و مقابل دشمن ايستاديد و سهم تان از اين سفره، تير 

و تركش بود.

 علي پيرحسين لو توئيت كرد: در جلسه اي با موضوع »ساماندهي 
موتورسيكلت« نشسته ام، با انبوهي از راه حل هاي بي نتيجه. موتورشده 
نماد بي قانوني در شهر و ابزار دورزدن همه قواعد و ضوابط: هم آاينده 
و هم خطرناك. پليس راهور عمًا كاري نمي كند و بقيه هم منفعل؛ با 

انواع بهانه هاي اجتماعي و امنيتي. واقعاً چه بايد كرد؟

 علي توئيت ك�رد: چه اصراري��ه راجع به چي��زي كه تجربه 
نداريد حرف بزني��د نميدونم. خيلي از تخصص ها توي دانش��گاه 
تدريس نميش��ه و مديرا دقيقاً يه آدم خام رو ك��ه پيش نيازهارو 
داره اس��تخدام ميكنن و پرورش ميدن به جاي يه آدم گرون. من 
اينجوري استخدام شدم، دو نفرم اينجوري استخدام كردم، تا حاا 

هم مشكلي نداشتم باهاشون. 

 سيدمحمد حس�يني توئيت كرد: وزارت كش��ور فرانسه: »هر 
س��ه روز يك زن در فرانسه بر اثر خش��ونت خانگي كشته مي شود. در 
س��ال۲۰۱۷، ۱۰۹زن بر اثر خشونت خانگي توس��ط همسر يا همسر 
سابق به قتل رسيده اند. ديگر در كشورهاي غربي مدعي حامي زنان هم 

وضع بهتر از اين نيست.

  رسول شكري نيا با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: سردار 
باقرزاده همزم��ان با رونمايي از نامه ش��هيد غام حق ش��ناس در 
اصفهان، خبر كشف پيكر اين شهيد سرافراز را به خانواده اش داد. 
خدا مي دونه حس و حال اين مادر و خانواده زماني كه خبر كشف 
پيكر شهيدشون رو مي دن چيه... اشك و شوق اين مادرشهيد خيلي 

گره ها رو باز مي كنه... 

 منصور اميني توئيت ك�رد: مرحوم حاج اس��ماعيل دوابي 
مي فرمود: مادرت را ببوس، دستش را بوسه بزن، پايش را ببوس، 
تا به گريه بيفتد، وقتي گريه افتاد خودت هم به گريه مي افتي. آن 
وق��ت كارت روي غلطك مي افتد و خدا هم��ه درهايي كه به روي 
خودت بس��ته اي را باز مي كند. اينكه فرمود: بهشت زير پاي مادر 

است؛ يعني تواضع كن. 

 اسماعيل معنوي با انتشار اين عكس توئيت كرد: جمعي از طلبه ها 
و بس��يجي هاي اهواز توي هواي س��رد بعد از بارون رفتن س��راغ مناطق 
حاشيه شهر و به خونه هايي كه دچار آبگرفتگي شده بودن كمك كردند. دم 

شما گرم، اين بهترين بزرگداشت براي سالروز تأسيس بسيج بود... 

  مدير آم��وزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش اظهار كرد: حدود 
۱۷۰هزار دانش آموز در بيش از هزار و 6۰۰ مدرسه آموزش از راه دور 
در سراسر كشور تحصيل مي كنند؛ همچنين از بدو تأسيس اين مراكز 
تاكنون ۳ميليون و ۲۰۰هزار دانش آموز از اين مدارس بهره مند شدند. 
  عضوكميسيون بهداش��ت و درمان مجلس با بيان اينكه جابه جايي 
فرس��نگي همراهان بيماران با توسعه سيس��تم هاي آناين تأييددارو 
متوقف شود، گفت: بازش��دن دس��ت هاي پنهان با كاهش نظارت بر 
داروهاي اضطراري امكانپذير است؛ بنابراين نظارت جامع در تأييد دارو 

بايد با جديت اعمال شود، اما بروكراسي بيماران را در برنگيرد. 
  رئيس انجمن جراحان گوش،  گلو، بيني و سر و گردن ايران با اشاره 
به اينكه در حال حاضر تجهيزات و وسايل موردنياز براي جراحي در اتاق 
عمل از شركت  هاي معتبر است و كيفيت خوبي دارد، گفت: تحريم ها 
سبب كمبود برخي از اين وسايل شده و عاوه بر افزايش هزينه ها گاهي 

به سختي تهيه مي شود. 
  ش��ينا انصاري، مديركل دفتر پايش فراگير با اع��ام خبر رونمايي 
اس��تاندارد ملي س��امانه هاي پايش لحظه اي و آناي��ن منابع آاينده 
محيط زيست گفت: استانداردهاي ملي سامانه هاي پايش لحظه اي و بر 
خط )آناين( منابع آاينده محيط زيست كه با بيش از ۹۰۰نفر ساعت 

كار تخصصي، نهايي و اباغ  شده است، اين هفته رونمايي مي شود. 
  دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با اشاره به اينكه 
كاتاليست هم مانند استيك، تسمه تايم و روغن موتور بايد بعد از مدتي 
عوض شود، اظهار كرد: موضوع ديگري كه قرار است در معاينه فني به 
آن توجه شود، بررسي جاي نصب كاتاليست است؛ به طوري كه اگزوز 
خودرو بررسي مي شود و اگر جاي كاتاليس��ت دستكاري شده باشد، 

مشخص شده و از دادن مجوز ممانعت به عمل خواهد آمد. 

زهرا چيذري 
  گزارش  2

هيركاني به نام ايران ثبت جهاني مي شود
جنگل ه�اي هيركان�ي ك�ه قديمي تري�ن زيس�تگاه كره زمي�ن 
را تش�كيل داده ان�د، ب�ه ن�ام اي�ران جهان�ي مي ش�وند. 
جمهوري آذربايجان در س��ال ۲۰۰6ميادي، پرونده اي را به يونسكو 
پيش��نهاد كرده بود تا بخش كوچكي از جنگل هاي هيركاني را كه در 
كشورش واقع شده به صورت مستقل، به نام خود ثبت جهاني كند كه 
ايران به اين پرونده اعتراض كرد. دو سازمان جهاني يونسكو وIUCN يا 
همان كميته بين المللي حفظ ميراث طبيعي و ارگان مشورتي يونسكو 
اين پرونده را بررسي و اين اقدام را از سوي آذربايجان به صورت مستقل 
رد كردند، زيرا بيش از ۹۰درصد جنگل هاي هيركاني در ايران و بخش 
كوچكي از آن در كشور آذربايجان است، بنابراين آذربايجان نمي توانست 
بدون مشاركت ايران »جنگل هاي هيركاني« را ثبت جهاني كند.  بعد از 
آن ايران، پرونده ثبت جهاني هيركاني را براي درج در فهرست ميراث 
طبيعي تهيه و به معرفي ۱۵نقطه از پنج اس��تان از جمله »پارك ملي 
گلستان« پرداخت.  فرهاد نظري، مديركل دفتر ثبت بناها و محوطه هاي 
تاريخي كشور مي گويد: »۹8 درصد جنگل هاي هيركاني در ايران قرار 
دارد و تنها ۲درصد آنها به كش��ور آذربايجان مي رسد. يونسكو به اين 
نتيجه رسيده كه نمي تواند يك بند انگشت از جنگل هاي هيركاني را به 
 نام جمهوري آذربايجان ثبت جهاني كند. ايران براي اينكه يونسكو را به 

اين نقطه برساند، سال ها تاش كرده است.«
ماه گذشته چند نفر از كارشناسان و ارزيابان يونسكو به ايران آمدند و از 
سه سايت جنگلي در استان گلستان و سه سايت در استان گيان و شش 
سايت در استان مازندران كه در اين پرونده كانديد هستند، بازديد كردند.  
آنها قرار است گزارش نهايي خودشان را تا فروردين سال ۱۳۹8توسط 
اتحاديه جهاني حفاظت به يونسكو ارائه دهند و براساس آن جنگل هاي 

هيركاني پس از ۱۲سال مناقشه به نام ايران ثبت شوند. 

بازداشت و احضار نفوذي هاي
 حوزه كنترل جمعيت

هم�كاري  ب�ا  كش�ور  امنيت�ي  نهاده�اي  از  يك�ي 
دس�تگاه قضاي�ي تع�دادي از عناص�ر نف�وذي در ح�وزه 
اس�ت.  ك�رده  احض�ار  و  بازداش�ت  را  جمعي�ت  كنت�رل 
اين افراد با اقدامات شبكه اي خود، در پوشش فعاليت هاي علمي اقدام 
به نفوذ در دستگاه هاي مختلف حاكميتي و مانع آفريني در برابر اجراي 

صحيح سياست هاي كلي نظام در زمينه جمعيت كرده اند. 
به گزارش فارس، »م. ب« كه مدت ها تحت عنوان پژوهش��گر فعاليت 
مي كرده و دوتابعيتي نيز هست، بازداشت ش��ده و برخي افراد در اين 
رابطه نيز چندين مرتبه احضار ش��ده اند.  اين افراد ب��ا نفوذ در برخي 
نهادها مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، مركز پژوهش هاي مجلس، 
س��ازمان برنامه و بودجه، مركز آمار و مركز بررس��ي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري اقدام به ممانعت از تحقق صحيح سياست هاي كلي 
نظام مي كردند.  سال 93 رهبر انقاب سياست هاي كلي »جمعيت« را 
كه براساس بند يك اصل 110 قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، اباغ كردند.  اين سياست ها 
در راستاي اهميت مقوله جمعيت در اقتدار ملي و با توجه به پويندگي، 
بالندگي و جواني جمعيت كنوني كشور به عنوان يك فرصت و امتياز و 

در جهت جبران كاهش نرخ رشد جمعيت و نرخ باروري، اباغ شدند.

درد دل هاي يك مخاطب در مورد تيتر يك »جوان«:
همه سرمايه عمر يك مرد فداي مهريه !

»يك سكه در ماه هزينه نگهداري هر زنداني مهريه« اين تيتر گزارش 
صفحه اجتماعي و تيتر يك روزنامه ش��نبه بود كه با اس��تناد به گفته 
مس��ئوان مبني بر هزينه روزانه ۱۵۰هزار تومان براي نگهداري يك 
زنداني مهريه نوشته شده بود. رقمي كه با حساب سرانگشتي به صورت 
ماهانه ۴ميليون و ۵۰۰هزار تومان مي شود. در گزارش منتشر شده بر 
اين نكته تأكيد داشتيم كه با پس انداز همين پول توسط دولت و آزادي 

يك زنداني مهريه، مطالبه مهريه يك خانم قابل پرداخت است. 
پيرو اين گزارش و س��اير نقل قول ها از مديرعامل ستاد ديه كشور بود كه 
روزگذشته مرد ميانسالي با روزنامه تماس گرفت و نسبت به بخش هايي 
از گزارش فوق انتقاداتي را مطرح كرد. وي در گفت وگويي كه شبيه درد 
و دل هاي نانوشته و ناگفته بود، به جمله اي در گزارش اشاره كرد مبني بر 
اينكه »اغلب پرونده هاي مهريه با دريافت تنها ۱۰ سكه مختومه مي شوند.« 
هر چند كه اين جمله نقل قول مستقيم از اسداه جوايي، مديرعامل ستاد 
ديه كشور بود، اما مخاطب ميانسال جوان عقيده داشت كه اين طور نيست 
و دادگاه مادامي كه دارايي هاي يك عمر مرد را نگيرد، حكم صادر نخواهد 
كرد. وي خود را قرباني همين ماجرا مي دانس��ت و گفت كه در سال 68 
ازدواج كرده و آن زمان در عالم جواني و عاشقي ۲۵۰سكه تمام بهار مهريه 
همسرش كرده است. ازدواجي كه ثمره آن دو فرزند ۲۳ و ۱۷ ساله شده، 
اما همسر گرامي ايشان دو سال است كه مطالبه مالي نموده و با همين نگاه 
اقدام به اخذ مهريه خود كرده است. آنطور كه مخاطب جوان تعريف مي كرد 
از همان روزهاي اول قصد پرداخت مهريه را داشته، اما خانم نپذيرفته است. 
حاا بعد از چندين سال و افزايش قيمت سكه، تمام دارايي مرد، مطالبه مالي 
خانم شده است. هر چند كه مخاطب جوان گفت بدهكار مهريه نيست، اما 
به هر حال ماحصل زندگي خود را كارگاهي مي دانست كه از دست خواهد 

رفت. بي آنكه بداند فرزندان خود را چگونه بزرگ كند. 
 مصطفي حاتمي از كرج

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک
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هادی غامحسینی

مديريت بدون سامانه جامع آماري انحراف 
خواهد داشت 

مديريت و برنامه ريزي بدون آمار در دنيايي ك��ه ابزارهاي الكترونيكي و 
فناوري هاي نوين ارتباطاتي و اطاعاتي انقابي در جوامع به پا كرده اند، اگر 
نگوييم غير ممكن اس��ت اما بس��يار دش��وار اس��ت، از اين رو حوزه آمار 
كشور بايد از وضعيت سنتي خارج ش��ده و با كمك سيستم ها و ابزارهاي 
الكترونيكي زمينه ايجاد يك پايگاه داده جامع را در كشور پديد آورد و با 

آمار واقعيت ها را كشف كرد. 
بي پرده بايد عنوان داش��ت كه ديگر نمونه گيري براي اس��تخراج آمار ها 
جواب نمي دهد و شايد به همين دليل است كه عامه مردم اعتمادشان به 
آمارهاي مراكز مختلف در كشور كاهش يافته است، هر چند كه كارشناسان 
مراكزآماري توضيحاتي دارند، اما بايد پذيرفت كه از طريق سيستم هاي 
الكترونيكي مي توان ضمن ثبت و ضب��ط، روند تغيير آمارها و متغيرهاي 
مختلف در كشور را تشخيص داد و خطاي مديريت در تصميم گيري را با 

دسترسي به پايگاه داده جامع آماري به حداقل رساند
در حالي كه امروز در دنيا با اس��تفاده از ابزاره��اي الكترونيكي و فناوري 
اطاعات تمامي رفتارهاي اش��خاص حقيقي و حقوقي در بعد مالي اعم 
از دارايي، بدهي، درآمد، مخارج و. . . ثبت و ضبط مي شود و بر اين اساس 
برنامه ريزان و سياستگذاران از طريق دسترسي به يك پايگاه جامع آماري 
اقدام به تصميم گيري مي كنند، هنوز در كش��ور مراك��ز آماري از طريق 
نمونه گيري آمار تهيه مي شود، اين در حالي است كه بي شك نمونه گيري يا 
اظهار نظر نمي تواند جاي آنچه را در واقعيت اتفاق مي افتد، بگيرد، از اين رو 
بهره گيري از سيستم هاي الكترونيكي در حوزه آمار يك ضرورت به شمار 
مي رود. تصور كنيد سيستم و سامانه اي وجود داشت كه صورت هاي مالي 
اشخاص حقيقي و حقوقي را اعم از تراز نامه ) اموال و دارايي اعم از سرمايه 
و بدهي (، س��ود و زيان،  گردش جريان وجوه در كشور به شكل دقيق در 
اختيار برنامه ريزان و مديران قرار مي داد، بر اين اساس مي توانستيم به دقت 
از وضعيت مالي اشخاص حقيقي و حقوقي مطلع شويم، اين در حالي است 
كه در بعد اشخاص حقيقي هم اكنون عموماً بعد خانوار در درآمد و مخارج 
مد نظر قرار دارد در صورتي كه في الحال به دليل تأخير در ازدواج و افزايش 
پديده طاق ش��ايد بخش بزرگي از جامعه هيچ وقت خانواده اي تشكيل 

ندهند تا در برخي از محاسبات آماري مورد محاسبه قرار بگيرند.
متأسفانه هم اكنون به دليل رانت هاي اطاعاتي كه متأسفانه در جامعه 
وجود دارد، مقاومت در برابر شفاف س��ازي و ايجاد سامانه و پايگاه جامع 
آماري براي اشخاص حقيقي و حقوقي وجود دارد، اين در حالي است كه 
تا ديروز براي راه اندازي دولت و حاكميت الكترونيكي اظهار مي ش��د كه 
زير ساخت وجود ندارد،  اما امروز ديگر نمي توان مدعي شد كه زيرساخت 
وجود ندارد، اما همچنان عدم اتصال به س��امانه جامع و ارائه اطاعات به 

سامانه به يك معضل تبديل شده است. 
در چنين فضايي كه سيس��تم و پاي��گاه داده جام��ع و يكپارچه اي وجود 
ندارد، مديريت در تصميم گيري با انحراف قابل ماحظه اي همراه است، كما 
اينكه هم اكنون در توزيع امكان��ات و ثروت در جامعه مي بينيم كه با تمام 
امكانات و ثروت خدادادي كه در ايران وجود دارد و با تمام تاش هاي انجام 
گرفته اش��كااتي وجود دارد به طوري كه امروزه انباشت ثروت در اختيار 
اشخاص حقيقي و حقوقي چالش هايي براي مديريت بازار در بعد عرضه 
و قيمت، به وجود آورده اس��ت. در پايان بايد عنوان داشت كه مراكز آماري 
كشور بايد به سرعت از وضعيت سنتي خارج شده و با استفاده از سامانه و 
سيستم ها زمينه اس��تخراج دقيق آمارها و در واقع واقعيت ها و آنچه را در 
كشور در جريان است، پديد آورند تا در حوزه هاي مختلف به شكل دقيق 
متوجه شويم كه در چه وضعيتي قرار گرفته ايم و با چه برنامه اي به نقطه 

مطلوب حركت كنيم. 

دار به كانال 11هزار تومان وارد شد 
 خريداران حدود 100 هزار سكه

 هنوز به سراغ آن نرفته اند
در حالي كه دار به كانال 11هزار تومان ورود كرده است، اين روزها با 
اعدام سلطان سكه و همدستش هنوز پيش خريد كنندگان هزار سكه 
براي تحويل سكه هاي خود س�راغ بانك ملي نرفته اند، در اين ميان، 
به نظر مي رسد سرمايه گذاران در حوزه طا و سكه عاوه بر اشخاص 
حقيقي اشخاص حقوقي نيز بودند يا اينكه ذي نفع نهايي معامله گران 
حقيقي اشخاص حقوقي بوده باشند كه جاي بررسي اطاعاتي دارد. 
چندي پيش بهاي سكه و ارز در بازار ايران بسيار جهش پيدا كرد و نقدينگي 
قابل ماحظه اي به اين حوزه ورود كرد كه احتمال مي رود عاوه بر اشخاص 
حقيقي، اشخاص حقيقي كه با منابع اشخاص حقوقي در بازار حضور پيدا 
كرده اند، جزو معامله گران اين بازار باشند به طوري كه اين روزها تعدادي از 
پيش خريد كنندگان سكه بعد از اعدام سلطان سكه براي تحويل سكه هاي 
خود به بانك ملي رجوع نكرده اند. با پايان يافتن توزيع سكه هاي پيش فروش 
شده در سررسيد شش ماهه، اكنون بررس��ي ها نشان مي دهد كه بيش از 
98 درصد سكه ها تحويل خريداران شده  است، هر چند كه هنوز خريداران 
حدود يكصد هزار سكه سراغ بانك ملي را نگرفته اند. به گزارش »ايرنا«، طرح 
پيش فروش سكه با هدف كاهش التهاب از بازار در سه مرحله دربازه زماني 
بهمن پارسال تا ارديبهشت امس��ال انجام شد؛ در اين برنامه بانك مركزي 
در مجموع بيش از 7 ميليون و 617 هزار قطعه سكه پيش فروش كرد كه 
حدود 5 ميليون و 900 هزار قطعه آن تا پايان امس��ال تحويل خريداران 
مي شود و اين فرآيند تحويل تا ارديبهشت ماه سال 99 ادامه خواهد داشت. 
تعلل خريداران در دريافت سكه هاي خود آن هم از ترس برخورد قضايي 
يا اخذ ماليات سبب شد تا بانك مركزي در بخشنامه اي ضرب ااجل شش 
ماهه اي براي تحويل سكه ها اعام كند كه براساس آن اگر فردي تا شش ماه 
پس از سررسيد تحويل سكه به بانك مراجعه نكند، تنها اصل مبلغ دريافتي 
بابت پيش خريد به مشتري بازگردانده مي شود و اين بانك تعهدي نسبت 
به تحويل سكه به متقاضيان نخواهند داش��ت؛ البته اين موضوع در زمان 
پيش فروش سكه ها و در قراردادي كه با خريداران منعقد شده بود، به آنها 
اعام شده است. نگاهي به تعداد س��كه هاي پيش فروش و تحويل شده به 
خريداران نيز نشان مي دهد كه بيشتر سكه هايي كه نزد بانك ملي باقي مانده 

مربوط به فروش هاي قطعي در سررسيدهاي شش ماهه است. 
  سكه هايي كه روي صاحبانشان را نديده اند

پيگيري هاي »ايرنا« از شبكه بانكي كشور نشان مي دهد كه از مجموع بيش 
از 7 ميليون و 617 هزار سكه پيش فروش شده، سررسيد بيش از 4 ميليون 
و 275 هزار سكه در پايان آبان ماه امسال به سر آمده و با توجه به توزيع بيش 
از 98 درصد س��كه ها بين خريداران، حدود 4 ميليون و 175 هزار سكه به 
دست صاحبانشان رسيده است. با اين حال، نگاهي به تاريخ سررسيد سكه ها 
نشان مي دهد تعداد سكه هاي سررسيد يك ماهه 798 هزار و 980 قطعه 
بوده كه خريداران تا اواخر آبان ماه مهلت دريافت آن را داشتند و براساس 
آخرين اطاعات بيش از 797 هزار سكه تحويل داده شده؛ يعني99/8 درصد 
سكه هاي سررسيد يك ماهه با موفقيت توزيع ش��ده اند. درباره سكه هاي 
سررس��يد س��ه ماهه كه بيش از 895 هزار و 800 فقره پيش فروش شده 
بود، نيز تاكنون بيش از 892 هزار و 200 سكه تحويل خريداران شده است كه 
از تحقق 99/7 درصدي توزيع آن حكايت دارد، هرچند كه حدود 3 هزار و 
600 قطعه نزد بانك ملي ايران قرار دارد. هر چند بااي 98 درصد از خريداران 
سكه در سررس��يدهاي خود به بانك مراجعه كرده و كااي خود را تحويل 

گرفته اند، اما نمي توان از سكه هاي رسوب شده در بانك صرف نظر كرد. 
پيگيري »ايرنا« از بانك ملي ايران نشان مي دهد كه برخي خريداران كه اغلب 
در تعداد باا سكه خريده اند، به دليل آنكه مكان امني براي نگهداري سكه خود 

ندارند، ترجيح مي دهند كه سكه در بانك باقي بماند.

 ورود بنیاد تعاون سپاه 
به اشتغال و اسكان در روستاها

1700 فرصت شغلی در مناطق مرزی ايجاد شد
معاون وزير جهاد با اشاره به امضاي تفاهمنامه همكاري ميان مركز 
اقتصاد مقاومتي سپاه پاسداران با سازمان تعاون روستايي گفت: 
اين تفاهمنامه براي 1700 نفر در مناطق مرزي ايجاد اشتغال مي كند. 
حسين شيرزاد در مراسم امضاي تفاهمنامه همكاري بين مركز اقتصاد 
مقاومتي سپاه پاس��داران و يكي از شركت هاي زيرمجموعه اين مركز 
با سازمان مركزي تعاوني  روستايي اظهار داشت: 1700 نفر از اعضاي 
ش��ركت هاي تعاوني و روس��تايي در مناطق مرزي و كمتر برخوردار 
هس��تند كه با ايجاد اش��تغال براي اين افراد در واقع مرزهاي كشور از 

امنيت برخوردار مي شوند. 
بر اس��اس تفاهمنامه همكاري كه بين مركز اقتص��اد مقاومتي بنياد 
تعاوني سپاه و سازمان مركزي تعاون روستايي به امضا رسيد، زمينه هاي 
سرمايه گذاري و اقتصاد مقاومتي در مناطق روستايي و محروم شناسايي 
شده و با استفاده از توان تخصصي و مالي شركت حامي سرمايه اقتصاد 
و با شناسايي نيروهاي بومي، طرح هاي اشتغالزا شناسايي و اجرا شده و 
پس از پايداري، به بهره برداران محلي واگذار مي شود. اين طرح ها شامل 
دامپروري، كشت دانه هاي روغني،  مديريت آب در باغات، پرواربندي 

گوساله و اصاح نژاد دام و طرح هاي شياتي است. 
در اين خصوص،مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روستايي با اشاره 
به مزيت هاي جديدي كه در توسعه و عمران مناطق محروم روستايي 
و مرزي وجود دارد، گفت: مركز اقتصاد مقاومتي بنياد تعاون س��پاه با 
همكاري سازمان تعاون روستايي در عرصه تكنولوژي هاي نوين و انتقال 
آن به مناطق روستايي و اراضي  كشاورزي پيشتاز شدند تا با استفاده از 
اين طرح ها، بتوانند در پهنه هاي كشاورزي و روستايي مناطق دور افتاده 
به اقش��ار محروم كمك كنند.  معاون وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: 
توسعه اين طرح ها، عاملي در جهت كاهش ريسك فعاليت هاي توليدي 
در مناطق روستايي است و مي تواند نويدبخش  حركت هاي آينده ساز 
شبكه تعاوني در مناطق روستايي و محروم باشد.  شيرزاد با بيان اينكه 
شبكه تعاون روستايي كشور بيش از 6 هزار تعاوني و 4/5 ميليون عضو 

دارد، اضافه كرد: اين شبكه مي تواند نقش بزرگي در توليد ايفا كند. 
وي اضافه كرد: 3/5 ميليون هكت��ار از بهترين اراضي غات  در اختيار 
شبكه تعاون روستايي است و تعاون روستايي بيش از 3 هزار فروشگاه  
عرضه محصول اساس��ي و كااهاي مصرفي و 3 هزار و 800 فروشگاه 
سوخت دارد، ضمن اينكه اين سازمان در خريدهاي  توافقي و تضميني 

فعاليت مي كند. 
 بنياد تعاون سپاه: جاهايي كه بن بست هست ورود مي كنيم

رئيس مركز اقتصاد مقاومتي بنياد تعاون س��پاه پاس��داران گفت: در 
جاهايي )از مسائل اقتصاد كشور( كه بن بست هست ما ورود و مسائل 

را حل مي كنيم. 
سرهنگ خضر اه حيدر زاده در مراسم امضاي تفاهمنامه اي با سازمان 
تعاون روستايي اظهار كرد: دشمن جنگ تمام عيار اقتصادي عليه ايران 
ايجاد كرده است كه به مراتب از جنگ نظامي سخت تر است و مشكات 

اقتصادي زيادي براي مردم ايجاد كرده است. 
وي افزود: اتاق جنگ امريكا عليه  ايران در واقع خزانه داري اين كشور 
است، نه خود امريكا و به دنبال نابودي اقتصاد ايران است؛ مقام معظم 
رهبري در اين ارتباط از سال هاي گذشته از طريق لزوم توجه و اجراي 

اقتصاد مقاومتي تأكيد كرده بودند. 
 حيدرزاده گفت: ما نيز وظيفه و مأموريت داريم كه اقتصاد كش��ور را 
به اين س��مت ريل گذاري كنيم و از ميزان وابستگي اقتصادي كشور 
به ديگر كش��ورها بكاهيم و از آقايي دار در اقتصاد كه به كشور لطمه 

مي زند، جلوگيري كنيم. 
وي تصريح كرد: سپاه پاسداران به مسائل مختلف از جمله كشاورزي 
و امنيت غذايي كش��ور ورود كرده اس��ت؛ البته ما در اين عرصه قصد 
سود آوري يا بنگاهداري نداريم، بلكه در كنار مردم قرار گرفته ايم و به 
موضوع الگو سازي در توليد كااهاي اس��تراتژيك و انتقال تكنولوژي 

پرداخته ايم و به جذب منابع خفته كشور كمك مي كنيم. 
 رئيس مركز اقتصاد مقاومتي بنياد تعاون سپاه پاسداران گفت: در 
جاهايي )از مسائل اقتصاد كش��ور( كه به بن بست رسيده ما ورود و 
مسائل را حل مي كنيم.  حيدرزاده افزود: از محل اجراي اين طرح ها 
كه با همكاري تعاوني هاي روس��تايي در سراس��ر كش��ور و مناطق 
محروم اجرا خواهد شد، پيش بيني مي شود ساانه 50 هزار فرصت 
شغلي پايدار ايجاد شود.  وي با بيان اينكه افراد متقاضي اين طرح ها 
در سراسر كش��ور تا كنون 4 هزار نفر براي پرورش دام و مشاركت 
در اين طرح ها ش��ركت كردند، ادامه داد: اين طرح ها در 18 استان 
كشور تاكنون اجرا شده و تاكنون 200 خانوار روستايي با كمك مركز 
اقتصاد مقاومتي سپاه به پرورش گوساله روي آورده اند.  حيدرزاده 
اظهار داش��ت: اولويت اين طرح ها ايجاد اشتغال، توليد محصول به 
منظور خودكفايي،  محروميت زدايي و ماندگاري در روستاها است 
كه براي متقاضي كافي اس��ت 60 تا70 متر مربع جا براي پرورش 
گوساله داش��ته باش��ند و بقيه موارد به صورت رايگان توسط سپاه 

تأمين مي شود.  
رئيس مركز اقتصاد مقاومتي بنياد تعاوني س��پاه با بي��ان اينكه اين 
طرح ها به صورت زنجيره اي تعريف ش��ده كه دامپروري با استفاده از 
كارشناسان تهيه ش��ده و به صورت رايگان در اختيار روستاييان قرار 
داده مي ش��ود، اضافه كرد: همچنين در تأمين علوف��ه به آنها كمك 
و هنگام خريد محص��ول به صورت تضميني و به ص��ورت زنجيره اي 

اقدام مي شود. 

مركز آم�ار اي�ران در حال�ي ت�ورم نقطه به 
نقطه آب�ان ۹۶ ت�ا آب�ان ۹7 را 34/5 درصد 
اعام ك�رده ك�ه اين ع�دد مفهوم�ي جز از 
مي�ان رفتن كامل س�بد معيش�تي كارگران 
ن�دارد. اي�ن در حالي اس�ت ك�ه وزارت كار 
به عن�وان متول�ي اصلي پيگيري معيش�ت 
كارگران به نظر مي رس�د كه چشم روي اين 
اتفاق�ات بس�ته و ق�رار نيس�ت، اتفاقي در 
موضوع اصاح دستمزد كارگران روي دهد. 
بر اين اس��اس، موضوع ترميم دستمزد بيش از 
13 ميليون كارگر از تابستان امسال و همزمان با 
اوج گيري نوسانات ارزي و متعاقب آن نوسانات 
شديد قيمت كااهاي اساسي در سطح شوراي 
عالي كار مطرح شد، اما آن زمان به رغم تأكيدات 
مكرر نماين��دگان كارگري در خص��وص لزوم 
اصاح دس��تمزد كارگ��ران، به دلي��ل موضوع 
استيضاح وزير س��ابق كار اين موضوع مسكوت 
ماند. پس از آن نيز به رغم آغاز به كار وزير جديد و 
برگزاري يك جلسه شوراي عالي كار،  هيچ اقدام 

مشخصي به نفع كارگران صورت نپذيرفت. 
بنابرگفته هاي غير رسمي مهم ترين پيشنهادات 
ب��راي جب��ران بخش��ي از عقب ماندگي حقوق 
كارگران، ارائه بن هاي خريد به كارگران كشور 
بود كه گفته شد اين موضوع از طريق ستاد بن 
كارگري پيگيري مي ش��ود. از طرفي پيشنهاد 
افزايش مجدد دس��تمزد به ميزان قدرت خريد 

از دس��ت رفته از س��وي نماين��دگان كارگري 
ارائه شد، اما س��كوت عجيب وزارت كار در اين 
خصوص نش��ان مي دهد كه آنان چندان با اين 
موضوع موافق نيس��تند. همچنين ارائه س��بد 
كاا از س��وي دولت به كارگران يك��ي ديگر از 
اين پيشنهادات بود كه هنوز نهايي نشده است. 
تمامي اينه��ا در حالي اس��ت ك��ه نمايندگان 
كارگري ب��ر اين باور هس��تند ك��ه حقوق يك 
ميليون و 500 ه��زار توماني تنها كفاف 10 روز 
از نيازهاي تأمين معيشت كارگران را مي دهد و 
مسئوان وزارت كار بايد براي جبران اين شكاف 
عميق چاره انديش��ي كنند، اما وزارت كار تنها با 
يك سكوت سنگين پاس��خ تمامي اين گفته ها 

را مي دهد. 
 آمار چه مي گويد؟

در همين حال محاس��بات نمايندگان كارگري 
ش��وراي عالي كار از وضعيت معيشتي كارگران 
كه به اس��تناد آمار رس��مي مراجع آماري نظير 
مركز آمار ايران، نش��ان مي دهد كه هزينه سبد 
معيش��ت خانوار در بازه زماني 10 ماه گذشته 
87/23 درصد افزايش داشته است كه اين رشد 
قيمتي در فاصله زماني دي ماه سال گذشته تا 
آبان ماه سال جاري به تدريج اتفاق افتاده است. 
همچنين براساس اين محاسبات در حال حاضر 
دستمزد كارگران فقط 28/33 درصد از هزينه 
ماهانه كارگران را پوشش مي دهد. به عبارت بهتر 

در حال حاضر دس��تمزد ماهانه كارگران حدود 
72 درصد نسبت به معيشت فاصله دارد. 

اما در اين ميان شايد شاخص ترين نكته گزارش 
مركز آمار مرب��وط به آمار تورم نقط��ه به نقطه 
)آبان 96 تا آبان 97( باشد كه بنا به گفته آنها اين 
رقم34/5 درصد اس��ت. آماري كه نشان دهنده 

وضعيت معيشت نامناسب طبقه كارگر است. 
بر اين اساس درصد تغييرات شاخص كل نسبت 
به ماه مشابه سال قبل 34/9 درصد است؛ يعني 
خانوارهاي كشور به طور ميانگين34/9 درصد 
بيشتر از آبان 1396 براي خريد يك »مجموعه 
كاا و خدمات يكسان« هزينه كردند كه به رغم 
كاهش نرخ ارز در بازار طي ماه هاي گذشته، اين 

رقم حدود 2/1 واحد درصد رشد داشته است. 
همچنين گزارش مركز آم��ار همچنين حاوي 
اطاعات مهمي نيز در خصوص تغييرات قيمت 
خوراكي  هاست. بر اين اس��اس شاخص قيمت 
در گروه عم��ده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و 
دخانيات« نس��بت به ماه قبل 4/1 درصد و در 
گروه عمده »كااهاي غيرخوراكي و خدمات« 2 
درصد افزايش را نشان مي دهد. درصد تغييرات 
قيمت در ماه جاري نس��بت به آبان ماه 1396 
براي اين دو گروه به ترتي��ب 50/3و 29 درصد 

است. 
 بسته هايي كه فقط مسكن است

بنابراين مشخص است كه كارگران در حالي بايد 

از جيب خود براي خريد مايحتاج زندگي هزينه 
بيشتري كنند كه دولت تنها انديشه اي كه براي 
آنها داشته، اختصاص سبد رفاهي است؛ سبدي 
كه به گفته »احمد ميدري« معاوِن رفاِه وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كارگران شاغل و 
بازنشسته و هر آن كس كه زير 3 ميليون تومان 
درآمد دارد، اختصاص مي يابد. اگرچه در پايدار 
بودن اين سياس��ِت جبراني ترديد وجود دارد. 
چراكه م��رور تجربي��ات گذش��ته در خصوص 
اتخاذ چنين سياس��ت هايي نش��ان مي دهد كه 
دولت از اين بس��ته ها تنها به عنوان يك مسكن 
موقت استفاده مي كند و عمًا هيچ برنامه ريزي 
براي تداوم تخصيص اين بس��ته ها به كارگران 

وجود ندارد. 
از اين رو مش��خص اس��ت كه دول��ت و به ويژه 
وزارت كار باي��د هرچ��ه س��ريع تر تصميم��ي 
قاطع به نفع بهبود وضع معيش��ت كارگران به 
صورت دائمي اتخاذ كند كه اين تصميم دائمي 
چيزي ج��ز ترميم رس��مي حقوق و دس��تمزد 
كارگران نيس��ت؛اتفاقي كه مي توان��د كمي از 
 فش��ار هزينه اي ماه ه��اي آخر س��ال كارگران

 بكاهد. 
 افزايش دستمزد مؤلفه كليدي توليد

در ارتب��اط با ل��زوم ترميم دس��تمزد كارگران، 
علي خدايي عضو كارگري ش��وراي عالي كار به 
خبرگزاري مهر مي گويد: با توجه به وقت كشي 
دولت عمًا كاهش فاصله دستمزد تا معيشت و 
جبران اين عقب ماندگي در فاصله چند ماهه تا 
پايان سال نياز مند چانه زني هاي بيشتري است و 
اين، آزمون سختي براي دولت به شمار مي رود. 
وي با بيان اينكه » ناتواني كارفرمايان در افزايش 
دستمزد نيروي كار«، استراتژي هميشگي دولت 
و كارفرمايان است،  افزود: اين بهانه به يك حربه 
تكراري تبديل شده اس��ت؛ در حالي كه س��اير 
هزينه هاي كارفرمايي چندين برابر افزايش پيدا 
كرده است، اما در برابر افزايش دستمزد كه حق 
قانوني كارگران به ويژه در شرايط فعلي اقتصادي 

است، مقاومت مي شود. 
خدايي تأكيد كرد: كارفرمايان متأسفانه به دليل 
اينكه نمي توانند مطالبات خود را در بخش هاي 
مختلف از دولت دريافت كنند، در برابر افزايش 
دستمزد كارگران و جبران عقب ماندگي دستمزد 
تا معيش��ت، مقاومت مي كنند كه اين موضوع 

مورد انتقاد شديد نمايندگان كارگري است. 
وي با تأكيد بر اينكه شعاري تحت عنوان اينكه 
كارفرمايان توان افزايش دس��تمزد كارگران و 
جبران معيشت اين قشر از جامعه را ندارند، براي 
نمايندگان كارگري قابل قبول نيس��ت، تصريح 
كرد: نبايد فراموش كنيم كه دس��تمزد يكي از 
مؤلفه هاي كليدي توليد است و چه از بعد انساني 
و چه از بعد صنعتي بايد به اين مؤلفه توجه ويژه 

صورت گيرد. 
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رئي�س كل اس�بق بان�ك مرك�زي ب�ا توجه به 
حضور و تأثير افرادي مانند جمش�يد بس�م اه، 
مه آفري�د خس�روي و مظلومي�ن در عرص�ه 
پول�ي و ارزي كش�ور گف�ت: اص�ًا اينگون�ه 
نيس�ت كه اين افراد ب�ه تنهايي بتوانن�د آنقدر 
تأثيرگذار باش�ند ك�ه بازار م�ا را متأث�ر كنند. 
به گزارش »تسنيم«، محمود بهمني، رئيس كل اسبق 
بانك مركزي در گفت وگو با برنامه پارك شهر، درباره 
سير نزولي نرخ ارز گفت: نرخ ارز در حال كاهش هست 
منتها مديريتي را مي طلبد كه بتوان اين روند را حفظ 
كرد. اصاً به فكر اين نيستيم كه ارز خيلي پايين بيايد 
يا خيلي باا برود، ما به دنبال ثبات قيمت ها هستيم. 
اگر ثبات نرخ ارز داشته باشيم تمام معامات ما و تمام 
سرمايه گذاري هاي ما شروع مي شود.  وي در ادامه 
افزود: كسي كه سال گذشته در ايران سرمايه گذاري 
كرده است، اگر امسال بخواهد سرمايه خود را از ايران 
ببرد، سرمايه او نصف شده است. اينها ناشي از عدم 
ثبات اقتصادي و نرخ ارز است. نبايد براي ثبات نرخ 
ارز، رقمي اعام كنيم كه نتوانيم آن را اجرا كنيم. ما 
به رقم 4 هزار و 200 تومان از ابتدا انتقاد داشتيم. اين 
رقم زماني مي تواند مفيد باشد كه بتوانيم كااهاي 

وارداتي ناشي از 4 هزار و 200 تومان و كااهاي ناشي 
از توافق قيمتش��ان را كنترل كنيم.  بهمني درباره 
قيمت واقعي ارز گفت: م��ن نمي خواهم بگويم كه 
قيمت واقعي ارز چقدر است. حرف من اين است كه 
اگر كاايي وارد كشور شد بتوانيم كنترل كنيم كه آن 
قيمت به بازار تزريق شود. فرضاً اگر دارويي با دار 4 
هزار و 200 تومان وارد شد ما بتوانيم دارو را به مردم 
ضربدر نرخ 4 هزار و 200 تومان كنيم و بفروشيم نه 
اينكه با چند دست واسطه ضربدر 10 هزار تومان شود 

و به فروش برسد. 
وي افزود: كنترل و نظارت اينجا شديداً مهم است. ما 
نمي توانيم بگوييم قيمت ارز واقعي امروز چقدر است. 
قيمت ارز را عرضه و تقاضا مشخص مي كند. قيمت 
ارز را درآمد هاي ارزي مشخص مي كند. ما در حال 
حاضر كمبود ارز نداريم. مشكل ما اين است كه ارز 
ناشي از صادرات ما بايد وارد بشود.  بهمني با اشاره به 
اينكه در سال گذشته، چيزي در حدود 51 ميليارد 
دار درآمد هاي نفتي داشتيم، گفت: 47 ميليارد نيز 
درآمدهاي غير نفتي داريم. كل واردات ما در س��ال 
گذشته 54 ميليارد است، اما چرا نرخ ارز اينگونه است، 
بايد مديريت شود. ما كمبود ارز نداريم، درست است 

كه تحريم اثر دارد، اما مديريت نقش خيلي مهم تري 
در اين مس��ائل دارد.  وي در ادامه افزود: دولت آقاي 
روحاني با دار 2 هزار و 900 توم��ان روي كار آمد. 
تحريم ها آنچنان نمي تواند اثرگذار باشد. سال هاي 
89، 90 و 91 بدترين تحريم ها را عليه كش��ورمان 
داشتيم. بانك مركزي، سيستم بانكي، ورود و خروج 
ارز، ورود و خروج طا، تمام نقل و انتقاات ما تحريم 
بود. آن تحريم يك اجماع جهاني رويش بود. منتهاي 
در زمان مديريت ما، ما تحريم را زودتر آغاز نكرديم، اما 
در همين چند وقت گذشته قبل از اينكه به 13 آبان 
برس��يم، آثار رواني تحريم كار خودش را كرده بود.  
بهمني با توجه به حضور و تأثير افرادي مانند جمشيد 
بسم اه، مه آفريد خسروي و مظلومين در عرصه پولي 
و ارزي كشور گفت: اصاً اينگونه نيست كه اين افراد 
به تنهايي بتوانند آنقدر تأثيرگذار باشند كه بازار ما را 
متأثر كنند. منتها اين يك نفر ها را دولت ها بايد تحت 
كنترل داشته باشند و اگر به موقع وارد شوند نبايد 
اجازه دهند اين افراد در بازار اخال وارد كنند.  رئيس 
كل اسبق بانك مركزي با توجه به اينكه مي گويند، 
دولت مي خواس��ته كس��ري بودجه خود را تأمين 
كند، اظهار كرد: هيچ وقت هيچ دولتي آبروي خود را 

نمي گذارد تا از ما به التفاوت اين نرخ، خودش استفاده 
كند؛ چراكه در اين ميان بااترين هزينه را خود دولت 
در افزايش نرخ دار بايد بپ��ردازد. پس اين موضوع 
منتفي است،اما نكته اي كه وجود دارد اين است كه 
وقتي ورود ارز خود را كنترل نكنيم، اين مش��كات 
به وجود مي آيد. در سال گذش��ته 20 ميليون دار 
قاچاق داشتيم. ارز اين قاچاق از دولت و صرافي تأمين 
مي شود. تقاضاي ارز، قيمت ارز را باا مي برد. خود اين 
عدم كنترل باعث عرضه بيشتر و برابري تقاضا و عرضه 
مي شود و قيمت ها باا مي رود. بنابر اين مجموعه بايد 
دست به دست هم بدهد و مديريت بكنند.  بهمني 
درباره نقدينگي گفت: در پايان سال 91، 430 هزار 
ميليارد تومان نقدينگي داشتيم و اان اين ميزان به 
چيزي حدود 1700 هزار ميليارد تومان رسيده است 
كه اگر آن را كنترل نكنيم حتماً به 2 هزار هزار ميليارد 
تومان خواهد رسيد. اين ميزان نقدينگي مي تواند در 
يك كشور فاجعه ايجاد كند.  وي افزود: بحث من چيز 
ديگري است، نقدينگي كنترل و هدايت مي خواهد و 
اگر نتوانيم نقدينگي را كنترل كنيم، نقدينگي به جاي 
اينكه برود به به سمت توليد و را ه اندازي كارخانه ها به 

سمت بازارهاي طا و سكه و ارز مي رود. 

رئيس كل اسبق بانك مركزي: 

جمشيد بسم اه  و مظلومين  نمي توانستند به تنهايي بازار ارز و سكه را متأثر كنند

اس�امي بانك هاي داراي بدهي و فاقد بدهي 
به بان�ك مركزي مش�مول تس�ويه بدهي از 
طريق صدور اوراق تس�ويه خزانه اعام شد. 
معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، طي نام��ه اي به ادارات كل 
امور اقتصادي و دارايي اس��تان هاي اين وزارتخانه، 
اس��امي بانك هاي داراي بدهي و نيز فاقد بدهي به 
بانك مركزي جمهوري اسامي ايران در خصوص 
افزايش سقف مجاز تسويه بدهي بانك ها و مؤسسات 
اعتباري غير بانكي به بانك مركزي تا پايان س��ال 
1395 از طريق صدور اوراق تس��ويه خزانه نوع دوم 

را اعام كرد. 
بر اساس اين اباغيه، در اجراي آيين نامه اجرايي بند 
)و( تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 كل كشور و با 

توجه به نامه بانك مركزي جمهوري اسامي ايران در 
خصوص افزايش سقف مجاز تسويه بدهي بانك ها 
و مؤسس��ات اعتباري غير بانكي به بانك مركزي تا 
پايان سال 1395 از طريق صدور اوراق تسويه خزانه 
نوع دوم، بانك هاي مجاز مشمول ملي ايران، سپه، 
كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، 
توس��عه صادرات، تجارت، رفاه كارگ��ران، صادرات 
ايران، ملت، قوامي��ن، انصار، آينده، گردش��گري، 
پارسيان، سرمايه، پاسارگاد و مؤسسه اعتباري ملل 

اعام مي شود. 
اين اباغيه مي افزايد، بانك هاي اقتصاد نوين، سامان 
و كارآفرين فاقد بدهي ب��ه بانك مركزي جمهوري 
اسامي ايران بوده و مستثني از تسويه بدهي از طريق 

صدور اوراق تسويه خزانه نوع دوم  شده اند. 

اسامي 1۹ بانك بدهكار به بانك مركزي اعام شد

بهنام عابدي |   باشگاه خبرنگاران  

حقوق كارگران فقط براي 10 روز  خاف مصوبه شورايی امنيت است كافي است

جعفر تكبيري
  گزارش   یک
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سردار حاجي زاده: جنگ امروز اقتصادی و ابزار آن عملیات روانی است 
جنستهديدامروزنظامينيستودرحوزهعملياترواني
استوهدفدشمنايناس�تكهملترامغلوبخودكند.
به گزارش فارس، س��ردار امير علي حاجي زاده فرمانده نيروي 
هوافضاي سپاه در مراسم كنگره ملي سرداران و 1400 شهيد 
خط شكن شهرستان فاورجان استان اصفهان ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره شهدا اظهار داشت: دومين مزيت اينگونه جلسات 
پرداختن به مطالبات و آرمان هاي شهداست و آنچه مهم است 
اين است كه خواس��ته هاي اين عزيزان چه در ابتداي انقاب و 
چه در جنگ تحميلي و چه در دفاع از حرم حضرت زينب، يك 
جنس است و خاص يك زمان و مكان نيس��ت و عمده مطالبه 

شهدا پشتيباني از وايت فقيه و حفظ نظام اسامي است. 
وي در ادامه افزود: عمل به مطالبات ش��هدا ني��از به بصيرت و 
دشمن شناسي دارد و اصًا كار ساده اي نيست. در طول انقاب 
شيوه هاي دشمني دش��منان متنوع بوده اس��ت به طوري كه 
در دهه اول تهديدات از جن��س نظامي و جنگ ب��وده و امروز 
نبرد رواني در دس��تور كار دشمن اس��ت و اينكه امروز دشمن 
در فكر تهاج��م نظامي نيس��ت حاصل زحمات ش��بانه روزي 

رزمندگان اين مرز و بوم است.  وي 
افزود: پول هاي بادآورده سعودي ها، 
ام��ارات و رژيم صهيونيس��تي در 
امنيت زدايي از كشور كامًا بي ثمر 
بوده به طوري كه در سال جاري 77 
عمليات دشمنان تنها در مرزهاي 
غرب و ش��مال غربي خنثي شد و 
امروز رزمندگان طوري عمل كرده اند كه دشمنان در راه رسيدن 

به اهدافش عقيم شده اند. 
حاجي زاده با مقايس��ه جنگ تحميلي و جنگ اقتصادي امروز 
گفت: به دلي��ل اينكه ملت ايران امروز در موضع قدرت اس��ت، 
جنس تهديد امروز نظامي نيست و در حوزه عمليات رواني است 
و هدف دشمن اين است كه ملت را مغلوب خود كند و در همين 
ارتباط مي بينيم كه دشمن قرارگاه نبرد اقتصادي را ايجاد كرده 
و در رأس آن وزارت خزانه داري امريكا قرار دارد و مجموعه اي از 
نهادهاي امريكايي و كشورهاي همپيمان به امريكايي ها در اين 

قرارگاه كمك مي كنند. 

وي در ادامه افزود: رئيس جمهور امريكا با تبليغات وسيع از برجام 
خارج مي شود و تحريم ها را به صورت مرحله اي بازمي گرداند و به 

نوعي قصد دارد ملت را مرعوب عمليات رسانه اي خود كند. 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با اشاره به سابقه عمليات رواني 
امريكا گفت: امريكايي ها از قديم به همين شكل عمل مي كردند، 
به طوري كه در جنگ ويتنام از برگه هاي اعاميه عمليات رواني 
اس��تفاده كردند و موفق بودن��د و امروز نيز با ابزارهاي بس��يار 
متنوع تر قصد انجام اين جنس عملي��ات را دارند، همين امروز 
روزنامه هاي امريكا اقرار كردند ك��ه تلگرام باعث كاهش ارزش 

پول ايران شد. 
حاجي زاده گفت: ايثار و از خود گذش��تگي باعث شد در جنگ 
پيروز ش��ويم و بنده اعتق��اد دارم بايد همان ش��رايط امروز نيز 

برقرار شود. 
وي تأكيد كرد: جنگ امروز جنگ اقتصادي اس��ت و مهم ترين 
ابزار آن عمليات رواني است و دشمن با ابزارهاي دروغ، شايعه و 
تهمت در اين ميدان فعاليت مي كند. دشمنان امروز توان مقابله 
نظامي با ملت اي��ران را ندارند و تاش دارند ب��ا عمليات رواني 

بخشي از توان ملت را عليه خود آنها استفاده كنند. 
فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه تصريح كرد: دش��من در حوزه 
اقتصادي يك م��وج ضعيف ايجاد كرد اما در داخل كش��ور يك 
س��ونامي پديد آمد كه اي��ن اتفاق ناگوار حاص��ل عوامل فريب 
خورده داخل و ستون پنجم دش��من بود كه البته آگاهي مردم 

باعث ناكامي دشمن شد. 
وي با تأكيد بر پيش��رفت هاي حوزه نظامي كش��ور گفت: ما در 
حوزه نظامي و تسليحاتي كه امروز ٣٨ سال است تحريم هاي آن 
ادامه دارد موفق بوده ايم، به طوري كه سبدي از تسليحات در 
بخش هاي زميني، دريايي و هوايي را داريم. ما در دوران ابتداي 
انقاب در واردات تس��ليحات نظامي تحري��م بوديم و امروز در 

حوزه صادرات آنها تحريم شده ايم. 
حاجي زاده با ذكر خاطره اي از ش��هيد طهراني مقدم ادامه داد: 
اين شهيد بزرگوار و يارانشان براي انجام تحقيقات موشكي وام 
مي گرفتند و تحقيقات را پيش مي بردند و از درآمد شخصي اين 
وام ها را تس��ويه مي كردند و اين را بدانيد كه در راه پيشرفت و 

خودكفايي اين حوزه، براي كسي فرش قرمز پهن نشده بود. 

نيرويمردميبس�يجبهعنواننيرويپش�تيبانوحافظانقاباسامي
درصحنهه�ايمختلفجن�گوفتن�هدرعرصههايمختلفسياس�ي،
اجتماعيوفرهنگيپايكاربودهواجازهخودنماييدشمنراندادهاست.
سردار محمد كوثري جانشين قرارگاه ثاراه سپاه پاسداران انقاب اسامي در 
گفت وگو با خبرگزاري بسيج، با بيان اينكه اساس برپايي انقاب و نظام مقدس 
جمهوري اسامي با حضور و پشتوانه مردم بوده است، اظهار داشت: رهبر كبير 
انقاب و مقام معظم رهبري بارها در بياناتشان تأكيد كردند كه اين مردم هستند 

كه نظام را حفظ كرده و انقاب را پيش مي برند. 
وي با بيان اينكه بسيج برگرفته از آحاد مردم است، افزود: نيروي مردمي بسيج 
به عنوان نيروي پشتيبان و حافظ انقاب اسامي در صحنه هاي مختلف جنگ 
و فتنه در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي پاي كار بوده و اجازه 

خودنمايي دشمن را نداده است.
 جانش��ين قرارگاه ثاراه با تأكيد بر اينكه حضور مقتدرانه بسيج در صحنه هاي 
مختلف در ايجاد امنيت پايدار نقش مهمي دارد، افزود: بسيجيان سرافراز ما در 
طول تاريخ انقاب هر كجا كه احساس كنند دشمن قصد آسيب رساندن و جوان 
دادن دارد، ورود كرده و مانع اقدامات شوم دشمن مي شوند و بر همين اساس اين 
نيروي مقتدر مردمي توانسته نقش بسزايي در تأمين امنيت در سراسر كشور ايفا 

كند، البته در اين راه بسيجيان بسياري به فيض شهادت نائل آمده اند. 

سرداركوثري:
بسیج در عرصه هاي مختلف 

اجازه خودنمايي را از دشمن گرفته است

مجل�س واي�ي نماين�دگان فراكس�يون عض�و
معتق�داس�ت:ب�اتوج�هب�هشكس�تهايس�خت
امريكاييه�ادرمنطق�ه،آنه�اازس�راس�تيصال
فرافكن�يميكنن�دواتهامات�يرابهاي�رانميزنند.
حسينعلي حاجي دليگاني در گفت و گو با خانه ملت ضمن 
اشاره به سخنان سخيف ترامپ درباره مردم ايران با بيان 
اينكه يكي از هدف هاي اصلي سفر وزيرخارجه انگليس در 
اين روزها به ايران همين مسئله بود كه بتوانند استيصال 
آنها را در منطقه به نوعي جبران كنند، اظهار داشت: امريكا 
و انگليس خودشان متوجه هستند كه در منطقه گير افتاده 
و مستأصل شده اند، بنابراين حرف هايي كه مي زنند براي 
خوراك توجيهي داخل كشور خودشان است؛ به مردم ايران 
اتهام تروريست بودن مي زنند تا مردم امريكا و ساير كشورها 

را نسبت به ملت ايران بدبين كنند. 
نماينده مردم ش��اهين ش��هر، ميمه و برخوار در مجلس 
مطرح كرد: از آنجا كه نيروهاي س��عودي در يمن درگير 
هستند، پول هاي عربستان در اين جنگ مصرف مي شود، 

همچنين نوع عملياتي كه آل سعود در يمن انجام مي دهد 
و كودك كش��ي و حمله به غيرنظامي هاهزينه هايی براي 
عربس��تان و متحدانش و حاميان اصلي آنه��ا كه امريكا و 
انگلستان هستند به وجود مي آورند، بنابراين اين طرح ريزي 

را انجام دادند. 
حاجي دليگاني ادامه داد: ي��ك عملياتي را چند ماه پيش 
در منطقه انجام دادند و تصميم گرفتند كه يك نقطه اي را 

از دست نيروهاي مقاومت در يمن بتوانند دربياورند و بعد 
وارد مذاكره با آنها شوند، در نتيجه بندر الحديده را تصرف 

كردند و بسيار هم سرمايه گذاري كردند. 
فرمانده�يمس�تقيمعملي�اتبن�درالحديده

برعهدهامريكاييهابود
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه فرماندهي 
مس��تقيم عمليات بندر الحديده بر عهده امريكايي ها بود، 
تأكيد كرد: امريكايي ها در منطقه شكست سختي خوردند 
و فقط در يك مورد يكي از كشتي هايشان 1۵0 نفر بودند 
و 1۲0 كشته ش��دند كه از اتباع خود امريكا، انگليس و... 
بودند، تعدادي از آنها هم اس��ير شدند كه اسيران خارجي 

هم در يمن هستند. 
عضو فراكس��يون نمايندگان وايي مجلس ب��ا بيان اينكه 
اخيراً هم عمليات جديدي را انج��ام دادند و باز هم در اين 
عمليات به خاطر تله هايي كه مقاومت گذاشته بود، نتيجه 
نگرفتند، ادامه داد: امريكايي ها از سر استيصال فرافكني را 

مي كنند و اين اتهامات را به ايران مي زنند. 

 تكاپوي انگلیس و امريكا 
براي نجات سعودي از مهلكه يمن

حاجيدليگانيمطرحكرد

امیرعباس رسولی
   گزارش

رضا رضائي

فاميلبازيدردولتتمامميشود؟
اكانت نود اقتصادي مدعی ش��ده اس��ت: به جز 
هادي رحماني فضلي مشاور وزير اقتصاد، سلمان 
س��اماني از نزدي��كان رحماني فضلي اس��ت كه 
خودش را در قامت قائم مقام وزير معرفي مي كند. 
داماد رحماني فضلي هم در وزارت كشور و هم در دانشگاه آزاد آكسفورد 

حضور داشته. دو برادر همسرش هم در وزارت كشور بودند!
........................................................................................................................

همسفريبافرماندهنيرويهواييارتش
رضا رش��يدپور در توئيتي نوشته: س��وار هواپيما بودم. فرمانده نيروي 
هوايي ارتش و خانواده ش��ان هم بودند. خلبان پرواز هم يك زن جوان 

بود. كاش مي شد عكس گرفت. 
........................................................................................................................

فرزندآيتاهدرمخارجبيمارستانپدرشماندهبود!
محمدرضا كائيني از فعاان رس��انه و تاريخ در مطلبي نوش��ت: در كسوت 
ژورناليستي نوجوان و بيش فعال، هماره در پي فرصتي براي گفت و شنود با او 
بودم. گفت وگو اما بهانه بود، مي خواستم از نزديك خودش و سبك زندگي اش 
را ببينم. اين فرصت در اوايل دهه 70 دست داد؛ دوراني كه او آوازه پيشين را 
نداشت و در قم منزوي بود. به هر روي آنچه در پي مي آيد، صرفاً مشاهدات من 

از همان مقطع است و نه روايت و تحليلي از ساليان پيش از آن. 
چيزي كه در اولين ماقات با آيت اه حاج شيخ صادق خلخالي و در آغازين 
نگاه به چشمم آمد، خانه و زندگي س��اده او بود. ساكن در يكي از محات 
متوس��ط ش��هر قم. بيروني اي كوچك براي ديدارها و اقامت پاسداران و 
اندروني اي براي سكونت خود و همسرش. هرچه بيشتر به او نزديك شدم، 
دريافتم كه از مال دنيا چيزي نيندوخته و اساس��اً در تمام مدت ش��غل و 
شهرت، در اين عوالم به سر نمي برده است. در روزهاي شدت يافتن بيماري 

وي، از فرزندش شنيدم كه: ما در مخارج بيمارستان پدر مانده ايم!
روزهايي كه من  با خلخالي آش��نا ش��دم، دوره آغاز بازي »كي بود، كي 
بود،من نب��ودم« در مي��ان اصاح طلبان ب��ود. آنها كه در ع��داد بانيان 
خشونت انقابي در دهه 60 بودند، شب خوابيدند و صبح در قامت هابز 
و اس��توارت ميل و پوپر از جاي برخاس��تند! او اما تا پايان حيات، ذره اي 
حاضر نش��د كه از هويت و آرمان خود دور ش��ود و همواره بدان مباهي 
بود، در صورتي كه »كمبود آيت اه« در جبهه دوم خرداد، اين راه را بر 

او هموار ساخته بود. 
در اين فقره، همواره صداقت او را ستوده ام. در مراودات خود با دوستان و 
حتي افراد تازه آشنا، نرم خو و مهربان مي نمود. طنزي نيز در كام داشت 
كه از آن داستان هايي فراوان گفته اند. با ادبيات فارسي و دواوين آن نيز 
آشنا و اشعار فراواني را از بَر داشت. ترس به وجودش راه نداشت و شاهد آن 
هم اين بود كه در دوران پيش از انقاب، چهار گوشه ايران را به پاي تبعيد 
گش��ته بود! خانه زاد امام بود و از منش او و فرزند ارشدش، ناگفته هايي 
فراوان داشت كه بخش هايي از آن را ضبط كرده ام؛ خاطراتي كه انتشار 
آن، باب تازه اي را در شناخت بنيانگذار جمهوري اسامي خواهد گشود. 
و دس��ت آخر اينكه خلخالي نيز در زمره آنان بود كه محبوبيتي سيال 
داشت. در س��ال هاي آغازين پس از پيروزي انقاب، اكثريت جامعه او 
را به شدت تحسين مي كرد. در دهه های دوم و س��وم و به موازات طرح 
ايده هاي دگرانديشانه، به حاشيه سياست سوق يافت، اما چندي است 
كه بسياري در مواجهه با مفاسد اقتصادي و اخاقي، بار ديگر از او سراغ 
مي گيرند. به هر روي زندگي اولين حاكم شرع دادگاه هاي انقاب نيز افت 
و خيزهايي متناسب با خود داشت كه ازمه تحليل آن، دوري از هرگونه 

شيدايي و نفرت است. 

از لشکر مخلص خدا تا لشکر انقاب
اگر قريب به 40 سال پيش، حضرت روح اه، بسيج را بنيان نهاده و بعدها 
آن را لشكر مخلص خدا مي نامد امروز، خلف صالح ايشان، بسيج را لشكر 
انقاب ناميده است. واژه لشكر در هر دو تعبير تكرار شده است، فلذا اگر امام 
روح اه آن لشكر را داراي اخاص الهي مي داند قطعاً رهبري معظم نيز آن 
لشكر را با همان درجه اخاص در خدمت انقاب مي داند، بنابراين مي توان 
اينچنين گفت: بسيج لشكر مخلص خدا و انقاب است يا به تعبير ديگر، 

بسيجياِن مخلص، لشكريان الهي انقاب اسامي هستند. 
آري »بسيج« همان شجره طيبه اي است كه روزگاري نهال تازه روييده 
اين خاك بوده و اينك درخت تنومندي است كه با خون جوانان انقابي 
اين مملكت، بارور شده اس��ت و همه ساله حداقل در چنين ايامي كه روز 
»بسيج مستضعفين« ناميده شده است مي توان بيش از پيش به اين نهاد 

مقدس پرداخت. 
اما پس��وند »مس��تضعفين« را در كمتر نهاد يا ارگاني مي توان يافت كه 
عينيت عملي به خود گرفته باشد اِاا »بسيج« كه البته واژه بسيج نيز بدون 
آن پسوند، ناقص و ابتر به نظر مي رسد. اين همان فلسفه وجودي و اصلي 
بسيج است كه به آن روح بخشيده و آن را از دايره يك نهاد صرف نظامي يا 
شبهه نظامي خارج كرده است و خدمت به خلق )بخوانيد مستضعفين و 

مظلومين( را در هر جاي كشور نه كه در هر جاي عالم، فرياد مي زند. 
نمي دانم! شايد امام روح اه در همان سال هاي اوليه انقاب هم، سال هاي 
امروز ما را مي ديد و فرياد مظلومين مستضعف دنيا در شام و عراق و بحرين 
و يمن و... را مي شنيد شايد نياز امروز ما و مردم ما و كشور ما به فرهنگ و 
كاركرد بسيج ازجمله اردوهاي علمي و فرهنگي و جهادي و سازندگي و...

را مي دانست اصًا انگار سربازاِن در گهواره اش را همواره براي همين ايام و 
براي خدمت و ايثار و شهادت و... مژده مي داد و به رخ جهانيان مي كشيد كه 
خاصه اينگونه اين نهاد مقدس را نام نهاد و اينگونه وصف كرد بسيج را كه 

)67/9/۲ ،jamaran. ir( ».بسيج، لشكر مخلص خداست«
البته اينك نيز رهبر انقاب، پرچم همان پير جماران را به دوش مي كشند 
و در راستاي همان آرمان هاي واا، از بسيج ياد مي كنند ايشان ضمن اينكه 
بسيج را با واژه هايي چون غيور، متدين، مجاهد، اهل جذب و پاسدار اصول 
معرفي مي كنند، در ادامه مي فرمايند: »بسيج، با بصيرت است اما از خود 
راضي نيست، بسيج طرفدار علم است اما علم زده نيست، بسيج متخلق به 
اخاق اسامي است اما رياكار نيست، بسيج در كاِر آباد كردن دنياست اما 

 )90/9/6 ،khamenei. ir( »خود، اهل دنيا نيست
بنابراين پُرواضح است كه ايشان نيز شرايط، نياز ها و فرياد هاي امروز اين 
كشور و اين جهان را به درس��تي مي بينند و مي شنوند و تحليل مي كنند 
كه اينگونه از فرهنِگ بسيج ياد مي كنند. ايشان در چهارمين دهه انقاب 
اسامي و در اجتماع عظيم بسيجيان در ورزشگاه آزادي، ضمن يادآوري 
باز بودن راه پيش��رفت كش��ور، به عوامل مهمي چون »درك و احساس 
وجود و حضور دش��من، اعتماد به نفس و عزم بر ايستادگي، فهم درست 
از تهديد دشمن و ش��ناخت صحيح از عرصه نبرد و بااخره فهم صحيح 
واقعيت هاي ايران و جهان و گرفتار نشدن در تصوير سازي هاي غلط« اشاره 
 داشته و از آن به عنوان راه هاي غلبه بر موانع اين پيشرفت، ياد مي كنند. 
)khamenei. ir، 97/7/1۲( و اخي��راً در همي��ن راس��تا، جوان��ان 
كشور را به سه س��فارش مهم »فراموش نكردن دش��مني امريكا، تبليغ 
 نظريه مقاومت و مس��ئوليت در پيش��رفت كش��ور« گوش��زد مي كنند. 
)khamenei. ir، 97/٨/1۲( فلذا با نظر به موارد فوق كه تنها گوشه اي از 
فرامين معظُم له در جمع بسيجيان است مي توان به اهميت موضوع پي برد 
و در مجموع، از نقشه راه جمهوري اسامي در اين حوزه كه توسط ايشان 

ترسيم شده است، پرده برداشت. 
بنابراين اينك و در آستانه 40 سالگي انقاب اسامي، با كمال افتخار و غرور 
مي توان ديد و به جهانيان نشان داد آن بسيجي را كه به درستي توسط امام 
خميني)ره( »لشكر مخلص خدا« ناميده شده بود، امروز به تعبير كامل تر 

مقام معظم رهبري، مي توان »لشكر انقاب« ناميد. 

تقلي�لدادنمش�اركتدرتصميمگي�ري
پن�ج ط�ي دول�ت در تصميمس�ازي و
س�الاخي�ر،ب�ه»حمايته�ايرس�انهايو
سياس�ي«ازدول�ت،پ�روژهاخي�رمدعي�ان
اصاحطلب�يب�رايخيزب�هس�متانتخابات
مجل�سيازدهمدراس�فندس�ال98اس�ت.

 رهبران و تئوريسين هاي اين جناح تاش مي كنند 
بع��د از گذش��ت پنج س��ال از عمر دول��ت متبوع 
خود، ب��ا مرزگ��ذاري ميان خ��ود و رئيس جمهور 
و جداك��ردن كاس��ه خ��ود از دول��ت هزينه هاي 
اقتصادي و غيراقتصادي دولت كه قطعاً پيامدهاي 

 

اجتماعي- انتخاباتي خود را به صورت روش��ن در 
آراي عمومي انتخابات پيش رو در س��ال 1٣9٨ و 
1400 خواهد گذاش��ت، به س��مت دولت سرازير 
كنند. رهب��ران اين طيف نارضايت��ي اجتماعي از 
عملكرد دولت را به خوبي دريافته اند و 1۵ماه باقي 
مانده تا انتخابات مجلس يازدهم را فرصت مناسبي 
براي تغيير نگرش جامعه نسبت به جريان غرب باور 
داخلي مي دانند و بر اين باور پافشاري مي كنند كه 
مي تواند در فرصت باقي مانده تا اين آوردگاه آبروي 
رفته را به جوي بازگرداند و كرسي هاي قابل توجهي 
از مجلس را كس��ب كنن��د. ماه ها بع��د از پيروزي 
دكتر حس��ن روحاني در انتخابات سال 9۲، سعيد 
حجاريان دولت را »رحم اجاره اي« توصيف و تأكيد 
كرد كه بعد از وضع حمل )دستيابي اصاح طلبان 
به اهداف انتخاباتي(، صاحب رحم يا همان دولت 
طرد خواهد ش��د، كمااينكه در طول ماه هاي اخير 
اين اتفاق شكل بيروني به خود گرفته است، اگرچه 
در بهار امس��ال رئيس دولت اصاحات از ضرورت 
اس��تمرار حمايت ها از دولت حسن روحاني سخن 
به ميان آورد و از ش��خصيت و رس��انه هاي خودي 
درخواست كرد تا پروژه عبور از روحاني را رها كنند. 
هدف آن روز مدعيان اصاح طلبي در گزاره هايي 
مانند »زدودن چهره خش��ونت آميز و راديكالي از 
رهبران فتنه ٨٨« و »بازگش��ت نرم و زيرپوستي 
عناصر تندرو اي��ن جريان به ق��درت« بود كه بعد 
از پيروزي حس��ن روحاني در انتخابات س��ال 9۲ 
چنين اهدافي رنگ تحقق به خود گرفت. امروز بعد 
از گذشت پنج سال از روي كارآمدن دولت اعتدال 
و در شرايطي كه اهداف مقطعي اصاحات اجرايي 
شده اس��ت و هزينه هاي حمايت از دولت به دليل 
ناكارآمدي و ناتواني ها به شدت افزايش يافته است، 
رهبران اين جريان تصميم گرفته اند براي كس��ب 
قدرت به صورت مستقانه )نه به صورت اشتراكي 
با طيف اعتدال( با نامزد اختصاصي )نظير آنچه در 
انتخابات سال ٨4 با حضور محمد معين اتفاق افتاد( 

حضور پيدا كنند. 
»اظهار و اقرار به اشتباه« در حمايت از دولت اعتدال 
و نه پذيرش مسئوليت هاي ناشي از عملكرد ضعيف 
دولت، توسط جريان مدعي اصاح طلبي به شكل 
فزاينده اي در حال رشد است، آن هم در شرايطي 

كه مش��كات اقتص��ادي نظير گران��ي، بيكاري و 
ركود در ح��ال فراگيري اس��ت و جامعه طعم تلخ 
آن را به اشكال مختلف چش��يده و خواهان تغيير 
وج��ود و مهم ت��ر از آن تغيير ريل سياس��تگذاري 
دولت در نگاه به گزاره پيشرفت كشور كه از مسير 
»توسعه برون زا« مي گذرد، مي باشد. جماعت مدعي 
اصاح طلبي به جاي تاش براي تغيير وضع موجود 
تنها با هدف »كسب مشروعيت و مقبوليت جهت 
پيروزي در آوردگاه هاي انتخاباتي مانند انتخابات 
مجلس يازدهم و انتخابات رياس��ت جمهوري« به 
ابراز ندامت از همراهي با دولت روي آورده اند، بدون 
آنكه اقداماتي براي جبران هزينه هاي مال آوري 
كه روي دوش خانواده هاي ايراني گذاش��ته اند در 

دستور كار قرار دهند. 
تصميمگيرانوتصميمسازانيكهفراررا

برقرارترجيحميدهند
طي پنج سال اخير عناصر وابسته به احزاب سازمان 
منحله مش��ارك و مجاهدي��ن بس��ياري از مراكز 
تصميم ساز و تصميم گير قوه مجريه را اداره كرده اند 
و بسياري از تصميمات كان كشور در حوزه داخلي 
و سياس��ت خارجه با رأي مس��تقيم رهبران اين 
نحله فكري صورت گرفته اس��ت. اصاح طلبان به 
صورت رسمي وزارتخانه هاي مهمي نظير آموزش 

و پرورش و علوم، تحقيق��ات و فناوري را در اختيار 
داش��ته  و در بس��ياري از وزارتخانه ه��اي ديگر به 
صورت مستقيم و گس��ترده نفوذ داش��ته اند و در 
بااترين سطح تصميمات مربوط را اتخاذ و اجرايي 
مي كنند؛ تصميماتي كه حول اهداف جناحي و نه 
منافع ملي اتخاذ شده اس��ت، آن هم در حالي كه 
حمايت هاي گسترده و متعصبانه از دولت در طول 
پنج سال گذشته و مهم تر آنكه قدرت تصميم گيري 
و تصميم سازي اين جماعت در دولت های يازدهم 
و دوازدهم، ادع��اي امروز عناصر اي��ن طيف را رد 
مي كند. صادق زيباكام كه چن��دي پيش تأكيد 
ك��رده بود »اصاح طلبان« و ش��خص »هاش��مي 
رفس��نجاني« عامل پي��روزي حس��ن روحاني در 
انتخابات 9۲ شده اند، وگرنه حسن روحاني ۲ميليون 
رأي بيشتر نداشت، اخيراً در روزنامه آرمان نوشته 
است كه دكتر روحاني ٨0 تا 90درصد پايگاه رأي 
خود را از دست داده است: »رئيس جمهور اخيراً باز 
هم به روال گذشته به جاي عمل گرايي و رسيدگي 
به مطالبات جامعه و جريان حامي خود صرفاً به بيان 
س��خنان زيبا اكتفا كرد، گويا آقاي روحاني تصور 
مي كند كه همچنان با آنچه »گفتار درماني« خوانده 
مي شود مي توان مسائل را حل كرد. اگر از عملكرد 
دولت يك منحني ترس��يم كنيم، عدم محبوبيت 

دولت درست چند هفته پس از ۲9 ارديبهشت 96 
آغاز مي شود و اينكه بسياري احساس مي كنند نبايد 
به وي رأي مي دادند و اكنون نيز اين منحني با شيب 

تندي ادامه پيدا مي كند.«
پاسخگوييبراساساختياراتتام

گويي پاس��خ دهي ام��روز مدعي��ان اصاح طلبي 
بر اس��اس اختيارات تامي كه در دولت داش��ته اند 
نسبت به مشكات امروز جامعه اعم از گراني، تورم، 
بيكاري، ركود و... يك خواسته منطقي است آن هم 
در شرايطي كه اين جماعت اولويت خود را فرار از 
مسئوليت و فرافكني براي پيروزي در انتخابات هاي 

مجلس و رياست جمهوري آينده قرار داده اند. 
س��عيدحجاريان در گفت وگوي اخير خود تأكيد 
مي كند كه »اصاح طلبان س��ال 9۲ در مخمصه 
گرفتار شده و ناچار بوده اند از حسن روحاني حمايت 
كنند«! وي در ادامه از ضرورت ش��انه خالي كردن 
اصاح طلبان از هزينه هاي ناشي از عملكرد ضعيف 
دولت اينگونه ياد مي كند: »اگر مي دانستيم از جانب 
نيروهاي تمامت خواه اين همه س��نگ پيش پاي 
روحاني خواهد افتاد و از آن سو دولت دست راستي 
مانند ترامپ بر سر كار خواهد آمد، شايد بهتر بود 
اساس��اً عطاي انتخابات را به لقايش مي بخشيديم 
و سرنوش��ت اصاح��ات را به دول��ت روحاني گره 

نمي زديم.« 
صادق زيباكام همانند بس��ياري از اصاح طلبان، 
بدون توجه به مشكات معيش��تي امروز، اولويت 
جريان متبوع خود را اينگونه بيان مي كند: »معلوم 
نيس��ت چرا رئيس جمه��ور، مش��اورانش، حلقه 
نزديكش، آق��اي محمود واعظي رئي��س دفتر و... 
هيچ كدام به اين فكر نمي كنند و تذكر نمي دهند 
كه اگر ف��ردا انتخابات برگزار ش��ود، آقاي روحاني 
ديگر مورد استقبال مردم قرار نخواهد گرفت. اين 
يعني رئيس جمهور چيزي حدود ٨0 تا 90درصد 
پايگاه رأي خود را از دست داده است اما همچنان در 
عالم خود سير مي كند؛ جهاني كه هيچ ارتباطي با 
واقعيت هاي كنوني جامعه ايران ندارد، منتها آقاي 
روحاني تمام هزينه را نمي پردازد بلكه هزينه به پاي 
اصاح طلبان و كساني نوش��ته مي شود كه با تمام 
وجود مردم را تشويق كردند تا با شركت در انتخابات 
به آقاي روحاني رأي بدهن��د. هزينه ناكامي ايجاد 
شده را اصاح طلباني مي پردازند كه معلوم نيست 
با چه رويي مي توانند به مردم بگويند كه مجدداً به 
پاي صندوق بروند و در انتخابات بهمن ماه س��ال 
آينده براي مجلس ش��ركت كنند ي��ا در انتخابات 
رياست جمهوري 1400 مش��اركت كنند. كارنامه 
عملكرد دولت دست جريان حامي را بسته است.« 

جماع��ت تجديدنظر طلب در حالي خ��ود را براي 
انتخابات پيش رو آم��اده مي كنند كه نه تنها هيچ 
راهكاري ب��راي برون رفت كش��ور از مش��كات 
اقتصادي ندارند بلكه جهت تحق��ق مطالبات دم 
دستي مردم نيز تاشی صورت نمي دهند و تنها به 
پيروزي هاي سياسي- انتخاباتي حزب متبوع خود 
متمركز شده اند؛ استراتژي ای كه شايد بتوان آن را 
»حامي ديروز دولت در رؤي��اي انتخابات 1400« 

نامگذاري كرد. 

جماع�تتجديدنظرطلبدر
حاليخ�ودراب�رايانتخابات
پي�شروآم�ادهميكنندكه
نهتنه�اهيچراه�كاريبراي
برونرفتكشورازمشكات
اقتصاديندارن�دبلكهجهت
تحق�قمطالباتدمدس�تي
م�ردمني�زتاش�یص�ورت
نميدهندوتنهابهپيروزيهاي
سياس�ي-انتخابات�يحزب
متبوعخودمتمركزشدهاند؛
استراتژيایكهشايدبتوانآن
را»حاميديروزدولتدررؤياي
انتخابات1400«نامگذاريكرد
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باشگاه مقاومت بسيج را 
سعید احمدیان

      گفت وگو
بايد بزرگ ترين باشگاه 
كشور دانست؛ باشگاهي 
بزرگ كه در 32 اس�تان كش�ور ش�عبه دارد و صدها 
عناوين مختلف در ليگ هاي مختلف كس�ب كرده و 
صده�ا ورزش�كار را ب�ه تيم ه�اي مل�ي در رده هاي 
مختلف ها معرفي كرده است. در گفت وگو با ابوالفضل 
قلي پور، مديرعامل باشگاه مقاومت روند شكل گيري 
و فعاليت ه�اي اي�ن باش�گاه را م�رور كرده اي�م. 

    
جناب قلي پور در ابتداي صحبت هايتان از روند 

شكل گيري باشگاه مقاومت بسيج بگوييد؟
در پي انتظارات فرمانده كل قوا از س��پاه و بس��يج براي 
اثرگ��ذاري در صحنه ه��اي ورزش قهرمان��ي و حرفه اي 
كشور از لحاظ فرهنگي و ورزشي، باشگاه هاي فتح، فجر 
و مقاومت از س��ال 71 در 20 رش��ته در تهران تأسيس 
و سپس در ساير اس��تان ها هم اين باش��گاه ها راه اندازي 
ش��د. از س��ال 78 به بعد، باش��گاه هاي فتح و فجر ادغام 
شدند و باشگاهي به نام فجر سپاه فعاليتش را پي گرفت. 
باش��گاه مقاومت هم به منظ��ور ارتباط با جامعه بس��يج 
كشور و شناسايي استعدادهاي ورزشي در بين نيروهاي 
بسيجي به فعاليتش ادامه داد. در ادامه در سال 85 براي 
عمق بخشي به فعاليت هاي باشگاه و همچنين حضور در 
عرصه هاي ملي، وظايفي مانن��د نقش آفريني در ميادين 
ورزش حرفه اي كش��ور و ج��ذب حداكث��ري، پر كردن 
خأ هاي ورزش كش��ور و ارتباط و انس��جام بسيجيان به 
باشگاه مقاومت محول ش��د و در همين راستا پايگاه هاي 
استعداديابي و استعدادگزيني بسيج زيرمجموعه باشگاه 
تأسيس ش��د و مس��ابقات مختلفي در عرصه ملي براي 

ورزشكاران برتر اين پايگاه ها برگزار كرده است. 
پايگاه هاي استعداديابي كه براي ورزش كشور 
پشتوانه سازي مي كند، يكي از كارهاي بزرگ 
باشگاه مقاومت و بس�يج است؛ در اين زمينه 

توضيحات بيشتري مي دهيد. 
نگاه پايگاه هاي استعداديابي باشگاه مقاومت، يك برنامه 
بلندمدت جهت پشتوانه سازي براي آينده ورزش كشور 
است و در همين راس��تا320 پايگاه استعداديابي در 14 
رشته در استان هاي مختلف كشور در دو بخش خواهران و 
برادران فعاليت دارند و با فراخوان و دعوت از ورزشكاران، 
به جذب نيروهاي مس��تعد اقدام مي كنند، كه اين كار با 
هماهنگي بسيج دانش آموزي در مدارس انجام مي شود و 

از سن 8 سال تا 14 سال در اين پايگاه ها آموزش مي بينند 
و براي اين نفرات مسابقات هم برگزار مي شود كه نمونه آن 

المپياد كشوري بسيج است كه هر ساله برگزار مي شود. 
و باش�گاه مقاومت از ورزش�كاران مستعدي 
تشكل مي شود كه در پايگاه هاي استعداديابي 

زير نظر باشگاه فعاليت مي كنند؟
شاكله اصلي تيم هاي باشگاه مقاومت، ورزشكاراني هستند 
كه در پايگاه هاي استعداديابي آموزش مي بينند. بخش 
ديگر بچه هاي تيم را سرباز قهرمانان تشكيل مي دهند؛ 
ورزشكاراني كه به صورت حرفه اي و نيمه حرفه اي فعاليت 
مي كنند و براي اينكه بين فعاليت ورزشي ش��ان فاصله 
نيفتد، جذب باشگاه مقاومت مي ش��وند و سربازي شان 
را در اين باشگاه سپري مي كنند. در حال حاضر باشگاه 
مقاومت در 20 رشته با 47 تيم در سوپرليگ و ليگ هاي 
رشته هاي مختلف در مقاطع سني مختلف حضور فعال 
دارد. از سال 85 تا 95 و در يك بازه 10 ساله، باشگاه هاي 
مقاوم��ت توانس��ته اند 69 عن��وان قهرمان��ي، 53 نايب 
قهرماني و 38 مقام سومي در بخش خواهران و برادران 

در ليگ هاي مختلف كشور كسب كنند. 
و ملي پوش�ان زي�ادي را ه�م در رش�ته هاي 

مختلف به ورزش كشور معرفي كرده ايد؟ 
باشگاه مقاومت اين افتخار را دارد كه در بين باشگاه هاي 
مختلف كشور بيشترين خدمت رساني و معرفي ملي پوش 
را به تيم هاي ملي در رشته هاي مختلف ورزشي به خصوص 
در رشته هايي كه خأ وجود دارد و المپيكي است، داشته 
است. به عنوان مثال در كشتي سرمايه گذاري نكرده ايم 
چون ورزش اول كشور است و استعدادهاي زيادي داريم 
اما در رشته اي مانند قايقراني س��رمايه گذاري كرده ايم. 
عادل مجللي كه از نوجواني از باشگاه مقاومت رشد كرد به 
المپيك رفت و چهارم المپيك و قهرمان جهان و آسيا شد. 
در اين رشته جز آقاي شادي مدال آور ديگري نداشته ايم 

و فعاليت هاي باش��گاه مقاومت در اين رشته سبب شده 
تا قهرماناني مانند مجللي رش��د كنند و به ورزش كشور 
معرفي شوند. 384 ورزشكار از باشگاه مقاومت به تيم هاي 
ملي مختلف راه پيدا كرده اند و ورزشكاران بزرگي توسط 
باش��گاه مقاومت به ورزش كشور معرفي ش��ده اند، كه از 
آن جمله مي توان به پوريا نوروزي��ان در تيراندازي، امير 
مهدي زاده در كاراته، ع��ادل مجللي در قايقراني و خيلي 
از چهره ه��اي قهرمان و م��دال آور در باش��گاه مقاومت 

اشاره كرد. 
در فوتبال ه�م فوتباليس�ت هاي مطرحي از 
باشگاه مقاومت به تيم هاي بزرگي رسيده اند. 
در فوتبال هم اگر بخواهم اس��م ببرم اان مي توان س��ه 
تيم لي��گ برتري را با فوتباليس��ت هايي ك��ه از مقاومت 
چهره شده اند، نام برد؛ ارسان مطهري )تراكتور(، روزبه 
چش��مي، مياد كمنداني )بازيكن س��ابق پرسپوليس(، 
مياد ذكي زاده )استقال(، محمد نادري )تراكتور(، رضا 
شكاري )روبين كازان روسيه(، مصطفي شريعتي )سايپا( 
و خيلي از بازيكنان ديگ��ري كه اان در تيم هاي مختلف 
ليگ برتري بازي مي كنند از باش��گاه مقاومت به فوتبال 
كشور معرفي شده اند و توانسته اند به مراحل بااتري در 

فوتبال برسند. 
و آن هم قهرمانان اخاق مدار و ارزشي...

يكي از اولويت هاي باشگاه مقاومت توجه به ارزش مداري و 
توجه به شئون ديني و انساني در رقابت هاي ورزشي است. 
ما سعي مي كنيم تفكر ارزش��مند بسيجي را در رقابت ها 
داشته باشيم و به دنبال ارتقاي معنويت در ورزش هستيم 
و تاش مي كنيم تا ورزشكاران باش��گاه با اين روحيه در 

مسابقات حاضر شوند. 
عاوه بر تربيت ورزشكار، در حوزه هاي ديگر 

باشگاه مقاومت چه فعاليت هايي دارد؟
دوره هاي تخصصي علوم ورزش��ي وي��ژه مربيان كه اين 
برنامه هاي افزايش س��طح فني و علمي هر ساله برگزار 
مي شود، همچنين برگزاري دوره هاي مذهبي و فرهنگي 
درباره اخاق در ورزش با استفاده از اساتيد مطرح براي 
آشنا نمودن ورزش��كاران با اهداف وااي ايثار و شهادت 
از ديگر برنامه هاي ماس��ت. در باشگاه همچنين بر بازي 
جوانمردان��ه تأكيد داريم و مي توانيم ب��ه جرئت بگوييم 
باشگاه مقاومت در اين زمينه در بين باشگاه هاي كشور 
سرآمد است. همچنين همكاري هاي مشتركي با وزارت 
ورزش، فدراسيون هاي ورزش��ي و كميته ملي المپيك 

در قالب امض��اي تفاهنامه داريم ك��ه از ظرفيت هاي دو 
طرف در زمينه ورزش��كار، مربي، داور و س��اير بخش ها 
استفاده مي ش��ود. همه اينها بر اساس تدابيري است كه 
مقام معظم رهبري داش��ته اند و حضرت آقا در ديداري 
كه س��ال 85 با مسئوان بسيج داش��تند، عنوان كردند 
كه تيم هاي ورزشي تش��كيل بدهيد و به رده هاي بااي 
قهرماني برس��انيد. فرمايش��ات حضرت آقا سنگ بنايي 
شده تا باشگاه مقاومت شكل بگيرد و فعاليت هايش را در 

ورزش كشور گسترش دهد. 
با توج�ه ب�ه فعاليت هايت�ان مي ت�وان گفت 

بزرگ ترين باشگاه كشور هستيد. 
از نظر حجم برنامه و تعداد تيم هايي ك��ه فعاليت دارند، 
باشگاه مقاومت بزرگ ترين باش��گاه كشور است و در 32 
اس��تان، باشگاه مقاومت ش��عبه دارد و بر اس��اس تدابير 
هيئت مديره باشگاه مقاومت مركز به شعبه هاي استاني 
با توجه به ظرفيت هايي كه دارند، اجازه تشكيل تيم هاي 
مختلف براي مسابقات كشوري را داده ايم؛ به عنوان نمونه 
تيم هاي مقاومت الب��رز در ليگ فوتس��ال، تيم مقاومت 
مهاباد در ليگ واليبال، تيم مقاومت خراس��ان رضوي در 
ليگ جودو و كاراته، تيم مقاومت زنجان در ليگ ووش��و، 
تيم مقاومت آذربايجان غربي در ليگ سه گانه و... شركت 
مي كنند. ما سعي مي كنيم كه تيم ها در مقاطع مختلف 

سني در ليگ هاي كشوري شركت كنند. 
حرف و نكته اي اگر باقي مانده بفرماييد؟

مانند تمامي بخش هاي كشور، باشگاه مقاومت هم تحت 
تأثير مش��كات اعتباري ق��رار گرفت��ه و متوليان ورزش 
مانند وزارت ورزش و كميته ملي المپيك بايد نس��بت به 
باشگاه مقاومت به عنوان يك باش��گاه ارزشي كه وظيفه 
اصلي آن صيانت از انقاب است، حمايت ويژه تري داشته 
باشند. ما به عنوان بزرگ ترين باشگاه ايران چرا نبايد حق 
رش��د بازيكناني كه در اين باش��گاه تربيت مي شوند را از 
باش��گاه هاي بعدي اين بازيكنان درياف��ت كنيم؟ در اين 
زمينه فدراس��يون فوتبال بايد حمايت كند. اگر باش��گاه 
مقاومت همين حق رشد بازيكنانش را بگيرد تا سال ها از 
نظر اعتباري بيمه است و به اعتبارات سازماني احتياجي 
ندارد. متأسفانه باشگاه مقاومت با وجود خدمات بزرگي كه 
به ورزش كشور در تربيت قهرمانان بااخاق و ارزش مدار 
مي دهد، مظلوم واقع شده است و با توجه به نيازي كه در 
ورزش در بعد اخاق مداري دارد، بايد نگاه و حمايت هاي 
ويژه اي به باشگاه هايي مانند مقاومت كه پرچمدار ارزش ها 

هستند، از طرف وزارت و كميته ملي المپيك ديده شود.
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متولي�ان ورزش مانن�د وزارت ورزش و 
كميته ملي المپيك بايد نسبت به باشگاه 
مقاومت به عنوان يك باشگاه ارزشي كه 
وظيفه اصلي آن صيانت از انقاب است، 

حمايت ويژه تري داشته باشند

در سازمان تربيت بدنی ارتش و در بخش ورزش قهرماني، 
در حال حاضر باشگاه شهداي نيروي زميني ارتش پيشتاز 
است و باشگاه عقاب نيروي هوايي و رعد پدافند ارتش جزو 
باشگاه هاي نيروهاي مسلح هس��تند كه در بخش ورزش 
قهرماني بسيار خوب فعاليت مي كنند. سپاه كه كليت ورزش 
آن را بسيج عهده دار است، از كميت بيشتري نسبت به ديگر 

نيروهاي مسلح )ارتش و نيروي انتظامي( برخوردار است. 
سپاه و بس��يج كه تحت عنوان باش��گاه مقاومت فعاليت 
مي كنند، بيش از 20 رشته ورزشي را تحت پوشش قرار 
دادند. آن ه��م در مقاطع مختلف. يكي از اهداف س��پاه، 
جذب حداكثري استعدادهاي ورزش��ي ايران و پرورش 
آنهاست؛ هدفي كه باعث شده اين ارگان نيروهاي مسلح، 
عملكرد قابل قبولي طي س��ال هاي گذش��ته در عرصه 
ورزش داشته باشد. چه در ورزش همگاني و چه قهرماني. 
آن هم از س��طوح پايه تا مقاطع ملي. جودو، پينگ پنگ، 
شنا، دو و ميداني، فوتبال، فوتس��ال، قايقراني، تكواندو، 
تيراندازي، نجات غريق، كاراته، سه گانه، ووشو، واليبال، 
فوتبال و فوتسال ساحلي، تير و كمان، ورزش هاي پهلواني 
و زورخانه اي از جمله رشته هاي ورزشي است كه سپاه در 
آنها فعاليت دارد و تي��م داري مي كند كه از اين بين، فجر 
سپاسي تنها تيم فوتبال اين ارگان است كه با نامي متفاوت 
از ساير تيم ها، در ليگ دسته دو فعاليت دارد. تيم واليبال 
مقاومت هم در ليگ دس��ته يك حضور دارد اما تيم هاي 
تيراندازي، ش��نا و جودو در س��طح ليگ برتر هستند اما 
در رده س��ني اميد و جوانان؛ هر س��ه نيز ج��زو تيم هاي 
عنوان داري هستند كه در مسابقات يا به قهرماني دست 

يافتند يا نايب قهرماني. سپاه و بسيج طي سال هاي گذشته 
در رشته هايي چون جودو، تكواندو، تيراندازي، قايقراني 
پهلواني و فوتبال ساحلي پيشرفت هاي چشمگيري داشته 
و همواره بر سكوي قهرماني يا نهايتاً نايب قهرماني ايستاده 
است. در برخي رشته ها هم البته چون ووشو، پينگ پنگ 
و شنا روي سكو رفته است. با نگاهي گذرا مي توان گفت 
كه فعاليت سپاه در رش��ته هاي غيرفوتبالي موفق تر بوده 
و جدا از فوتسال كه همواره توانس��ته خود را در رده هاي 
هفتم و هشتم نگه دارد، در فوتبال توفيق چنداني نداشته 
است. شايد چون حضور سرباز قهرمان ها در ديگر رشته ها 
تضميني بر موفقيت تيم هاي مقاومت بوده اما سر باز زدن 
فوتبالي ها از گذراندن خدمت سربازي، مانع از پيشرفت 

فوتبال نيروهاي مسلح شده است. 
    

ارتش اما برخاف سپاه و بسيج، با سه باشگاه نيروي زميني، 
عقاب و ملوان در فعاليت هاي ورزشي حضور دارد، آن هم به 
صورت تفكيك رشته. به طوري كه نيروي زميني در فوتبال 
و فوتس��ال و جودو و دو و ميداني و اسكي و شمشيربازي و 
بس��كتبال و هندبال و س��ه گانه و وزنه برداري و سواركاري 
و چوگان و پاورليفتين��گ، جهت يابي، واترپلو، اس��كيت، 
اسكواش، بوكس و تنيس فعاليت مي كند، كه از اين بين دو 
و ميداني، تيراندازي، شمش��يربازي، وزنه برداري، سه گانه، 
بسكتبال و هندبال در ليگ برتر حضور دارد. بقيه تيم ها اما در 

ليگ كشوري هستند، مثل سواركاري. 
اما آنچه مسلم است، ارتش هم مانند س��پاه، در فوتبال به 
دليل كمبود نيروي كيفي، توفيق چنداني نداشته به طوري 

كه تيم هايي مثل ملوان و فجر ش��هيد سپاسي كه در ليگ 
برتر حضور داشتند، امروز در دس��ته هاي پايين تر، جايگاه 
نامناس��بي دارند. اما در ديگر رش��ته ها، تيم هاي نظامي از 
ظرفيت سرباز قهرمانان استفاده مي كنند؛ يعني قهرمانان 
رشته هاي مختلف زماني كه به سن خدمت مي رسند، بايد 
در تيم هاي نظامي بازي كنند و همين باعث رشد چشمگير 
تيم هاي نيروهاي مسلح شده اس��ت. به طور مثال، در دو و 
ميداني ارتش سوم و سپاه چهارم است، در تيراندازي و تير 
و كمان، عنوان قهرماني و نايب قهرماني بين سپاه و ارتش 
دست به دست مي شود. در اس��كي قهرماني دست ارتش 
است و عنوان دومي آن به سپاه مي رسد كه نشان از موفقيت 
در رشته هاي انفرادي سپاه و ارتش دارد. ارتش همچنين در 
رشته هايي چون دو و ميداني، شنا، تيراندازي، شمشيربازي، 
وزنه برداري، س��ه گانه، بس��كتبال، هندبال در ليگ برتر و 
اسب سواري در ليگ برتر كشوري تيم داري مي كند و همواره 
جزو نفرات اول تا سوم است. حال آنكه در ديگر رشته ها نظير 
جودو، واترپلو، اس��كواش، بوكس، تني��س، پاورليفتينگ، 

اسكيت و... در رده هاي پايين تر به فعاليت مشغول است. 
    

ناجا اما برخاف دو ارگان نظامي ديگر، فعاليت كمتري در 
زمينه ورزش دارد. تيم هاي نيروي انتظامي تحت عنوان 
پاس فعاليت مي كنند؛ ازجمله آنها مي توان به تيم ش��نا، 
جودو، ووشو، تيراندازي با كمان، قايقراني و سه گانه ناجا در 
ليگ برتر اشاره كرد. عاوه بر اين، تكواندوي ناجا در ليگ 
نقش جهان، واليبال آن در ليگ دس��ته دو تهران و البته 

فوتبال آن در ليگ دسته سه فعاليت دارند.

گفت وگوي »جوان« با ابوالفضل قلي پور، مديرعامل باشگاه مقاومت

باشگاه مقاومت رکورددار معرفی ملی پوش است

نگاهي به حضور تيم های نيروهاي مسلح در ليگ های كشوری

پررنگ و تأثیرگذار

ورزش ميدان خوبي 
شیوا نوروزي

     نگاه
است براي نشان دادن 
توانايي ه��ا، كش��ف 
استعدادها، استفاده بهينه از پتانسيل جوانان و ايجاد 
ش��ادي هاي اجتماعي و مل��ي. در عرصه اي كه اين 
روزها همه تاش مي كنند از آن به بهترين ش��كل 
بهره برداري كنن��د لزوم حضور فعال ورزش��كاران 

نيروهاي مسلح بيش از پيش احساس مي شود. 
نيروهاي مس��لح جمهوري اس��امي ايران پس از 
انقاب حضوري موفق و دائمي در ورزش داشته اند 
تا جايي كه تيم هاي مختلف نظامي در رش��ته هاي 
مختلف نتايج خوبي كسب كرده اند. سپاه، بسيج و 
ارتش در حالي توجه به ورزش را در دستور كار دارند 
كه استعدادهاي زيادي در بين نيروهايشان نهفته 
اس��ت و كش��ف و تزريق آنها به تيم هاي باشگاهي 
كم��ك بزرگي ب��ه ورزش قهرماني كش��ور خواهد 
بود. در اين سال ها نيروهاي مسلح هر يك با توجه 
به پتانسيل نيروهايش��ان و امكاناتي كه در اختيار 
دارند تاش كرده اند مسئوليت خود در قبال ورزش 
ايران را به خوبي انجام دهند. برگزاري المپيادهاي 
ورزشي، تش��كيل تيم هاي باش��گاهي و حضور در 
ليگ هاي مختلف ورزش��ي ازجمله اقدامات آنها در 
اين زمينه بوده اس��ت. لزوم توجه و سرمايه گذاري 
نيروهاي مسلح در بخش ورزش را مي توان از چند 

وجه بررسي كرد. 
در بين سربازان و نيروهاي كادر ارگان هاي نظامي 
هستند افرادي كه تبحر زيادي در رشته هاي ورزشي 
دارند. شناسايي و فعاليت آنها زير نظر تربيت بدني 
ارگان هاي ذيربط زمينه را براي رشد و ترقي آنها در 
ورزش مهيا مي سازد. درخشش اين ورزشكاران هم 
افتخاري است براي نيروهاي مس��لح و هم ورزش 
ايران. ع��اوه بر اينك��ه آمادگي جس��ماني يكي از 
فاكتورهاي مهم نيروهاي مسلح محسوب مي شود 
س��رمايه گذاري اين بخش در ورزش، تأثير بسزايي 
در ترويج ورزش همگاني و همچنين كمك به ورزش 
قهرماني دارد. در حال حاضر ورزش��كاران و مربيان 
نظامي در سطح حرفه اي فعال هستند و به ورزش 
ايران خدمت مي كنند. در حقيقت برنامه ريزي هاي 
نيروهاي مس��لح براي حضور هرچ��ه پررنگ تر در 
ورزش كار فدراسيون ها و وزارت ورزش را در بحث 

استعداديابي آسان تر كرده است. 
تيم داري نيروه��اي مس��لح در ورزش حرفه اي از 
جمله موضوعاتي اس��ت كه نبايد س��اده از كنار آن 
گذش��ت. معمواً ورزش��كاران نظامي ب��ا توجه به 
اقتضاي كاري خود حضور فعالي در رشته هاي رزمي 
دارند. رشته هايي نظير جودو، كاراته، تكواندو و ساير 
رش��ته هاي رزمي همواره مورد توجه باش��گاه هاي 
نظامي بوده و هس��ت. حضور تيم ه��اي نظامي در 
رشته هاي مذكور مهر تأييدي است بر سرمايه گذاري 
نيروهاي مسلح در رشته هاي رزمي. با در نظر گرفتن 
پتانسيل بااي ورزش��كاران نظامي انتظار مي رود 
نيروهاي مس��لح به ساير رش��ته ها نيز نگاه ويژه اي 
داش��ته باش��ند. به عنوان نمونه حضور تيم نيروي 
زميني در ليگ برتر بس��كتبال هيجان خاصي را به 
اين رقابت ها تزريق كرده و قطعاً تداوم اين حضور در 
رشته هاي ديگر هم به سود ورزش خواهد بود. هنوز 
خاطرمان هست كه تيم پاس چه نقش سازنده اي در 
فوتبال ايران داشت و حتي آخرين قهرماني فوتبال 
باشگاهي كشورمان در آس��يا را نيز به دست آورد. 
از طرفي در موضوع خدمت س��ربازي ورزشكاران، 
تيم ه��اي نظامي همواره كمك ح��ال ورزش ايران 
بوده ان��د. قهرمان��ان، ملي پوش��ان، م��دال آوران و 
ورزش��كاران حرفه اي اين فرصت را دارند تا پس از 
انجام هماهنگي هاي ازم در م��دت زمان خدمت 
نظام وظيفه با حضور در تيم هاي نظامي بدون وقفه 
به ورزش حرفه اي خود ادامه دهند و به شكل مستمر 
در عرصه قهرماني فعال باشند.  ثمرات ورزش براي 
جامعه، مردم و كشور آنقدر زياد است كه به هيچ وجه 
نبايد از آن غافل شويم. در اين بين نيروهاي مسلح 
نيز همانند ساير نهادها وظايفي را برعهده دارند كه 
انجام هرچه بهتر آنها به پوياي��ي ورزش و آمادگي 

هرچه بيشتر نظاميان منجر مي شود.

 نيروهاي مسلح و ورزش
ازم و ملزوم یکدیگر

ا مل  ار   و  دو   ي م ا مس ر  يد  از   کا  ر  يير   

ر  ار  ير سا  ر ها و م ر   رز  ا  م  ا و  ر     

ا مل  ار   و  ا   ام  ر  ریا  رش  گاما  ي ر  يير   

ار  ار  ير سا  ر ها و م رز مر   ا  م  ا و  ر     

ار   دو   ي م ا مس ارمد  رنا   ر  ا  ن  
ا مل   و 

ر ها و  رز مر   ا  م  ا و  ر     
او  ار  ير سا  م

د ر د  ا ا ها  ا ر  و  ي  و  کلي و يي  ان  یي نام  ان ما   م ما  

او م  ا و  ر   ي  مير ر يد                                                                                             م   م

د ر د  ا ا ها  ا ر  و  ي  و  کلي و يي  ان  یي نام  ان ما   م ما  

او  م  ا و  ر   ي  مير ر يد                                                                                             م   م
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م  و   ت د داران ش ا ی س ی از  وس دی
اده  ع و ا ادي و  مو  م  ا در   د  ی  
ور  ت   روز س ش  ا ت  در را س ش
ور  ود ح زار  ش گ ت  انون ش  در  

د ان   رس

ان  ود و زی ا س ا و ح ازنا  وی  رس و   
ت     ش

ت ازرسی ش ه و  دی یا  اي  ا ا    ان
ا وادي از اساس یی  رس و     

آمادگي جسماني در نيروهاي مسلح حرف اول را مي زند و اهميت همين موضوع بدون 
دنیا حیدري
      گزارش

شك از مهم ترين دايل حضور و هدف گذاري س�پاه، بسيج، نيروي انتظامي و ارتش در 
ورزش اس�ت. بحث آمادگي جس�ماني نيروهاي مس�لح جداي از اينكه با فعاليت ها و 
برنامه هاي مختلف ورزشي دنبال مي شود، ايجاد شور و نشاط در كاركنان و سربازان را در پي خواهد داشت و در مجموع 
تربيت بدني در ايجاد انگيزه و پر كردن اوقات فراغت، آمادگي و سامت جسماني بسيار مؤثر است. هرچند اين اهداف 
حاصل نمي شود، مگر با برنامه اي منظم، هدفمند و اصولي كه طي سال هاي گذشته، به شكلي قابل قبول دنبال شده است. 

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88341654
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88498481ارتباط با ما

  صغريخيلفرهنگ
دريادار جانباز ناصر سرنوش�ت از بازماندگان 
ناوچه قهرمان »پيكان« است كه در هفتم آذر 
ماه 1359 حماس�ه عمليات مرواريد را آفريد. 
سرنوشت كه متولد سال 1330 است ، مي گويد 
تولد واقعي او آذر سال 59 بود؛ روزي كه ناوچه 
پيكان ضربات جبران ناپذيري بر نيروي دريايي 
بعثي ه�ا وارد كرد. دريادار سرنوش�ت معتقد 
اس�ت اين عمليات مس�ير جنگ را با نابودي 
كامل ني�روي درياي�ي رژيم بع�ث تغيير داد. 
او به رغم مجروح ش�دن در عمليات مرواريد 
در حالي كه يک اس�ير عراقي را نيز به همراه 
داشت، 23ساعت در دريا ش�نا كرد تا توسط 
هليكوپتر ايراني نجات يافت. به مناسبت هفتم 
آذر، روز نيروي دريايي با اين دريادار جانباز به 
گفت وگو نشستيم كه حاصل آن را مي خوانيد. 

چطور شد به نيروي دريايي پيوستيد؟
ازنوجوانيبهني��رويدرياي��يعاقهمندبودم.
بههمينخاطرس��ال1350بع��دازاخذديپلم
رياضي،درکنكورنيرويدرياييشرکتکردمو
قبولشدم.آنزمانبيشتردانشجويانيگانهاي
تخصصيبهخارجازکشوراعزامميشدندومن
همبرايگذراندندورهآموزش��يبهدانش��كده
س��لطنتدرياييانگليسدرلندنرفتم.س��ال
53پسازفارغالتحصيليبهايرانبرگشتمودر
ناوشكنپلنگمشغولبهکارشدم.بعدازمدتي
برايگذراندندورهعاليمخابراتدرياييدوباره
بهانگليسرفتم.دربازگشتبهايرانکههمزمان
باروزهايپيروزيانقاباس��اميبود،بهمرکز
بندرعباسمنتقلشدم.اينراهمبگويمکهمن
يكدورهغواصيراهمسال1355گذراندهبودم.
البتهبهعلتعاقهايکهخودمداشتمدرخواست
گذراندندورهغواصيناورادادموبراياينمنظور
بهبندرانزلياعزامش��دموبعدازآنبهناوشكن

سهندپيوستم.
ش�ما از قبل از انقاب در نيروي دريايي 
بوديد، افسران نيروي دريايي در دوران 

پيروزي انقاب فعاليتي داشتند؟
بله،ماهمدرپيروزيانقابس��هيمبوديموبه
جرئ��تميتوانگف��تنقشقاب��لتوجهيهم
داشتيم.دردورانانقابنيروهايماازبندرعباس
راهيتهرانشدندوبهصفانقابيونپيوستند.
وقتيهمکهنيازبودکارکنيمکارميکرديم.مثًا
درهمانايامپيروزيانق��ابيكبارديديم56
کشتيدرنوبتتخليهبارهستنددرحاليکهنه
پايلوتيبودونهيدكکشيکهآنهاراپهلوبدهد.
ايننيرويدرياييبودکهآنه��اراپهلودادوبار
کشتيهاييراکهبراياستفادهمردمبود،تخليه
کرد.درفاصلهسالهاي1357تا1359نيروي
درياييبيش��ترينخدمترابهکشورانجامداد،
نيروهايشراحفظکردوخلليدرانجامکارهايش
پيشنيامد.سال59کهرژيمبعثيصدامبهايران
حملهکرد،نيرويدرياييدرآمادگيرزميکامل
بود،برايهمينس��ريعواردعملشدوتوانست
طيدوماهاولجنگ،نيرويدري��ايعراقرااز
بينببرد.67روزمقاومتودفاعتكاوراننيروي
درياييدرخرمشهرحاکيازايناستکهچگونه
تكاوراننيرويدرياييتوانس��تندجلويلشكر
رزميدش��منرابگيرندوآنهارازمينگيرکنند.
پرسنلنيرويدرياييوواحدهايموشكاندازدر

آنروزهاخوبعملکردند.
وضعيت نيروي درياي�ي در آغاز جنگ 

تحميلي چطور بود؟
بازگشتمنازلندنبعدازدورهآموزشيمخابرات
درياييباپيروزيانقاباساميهمزمانشدکه
عرضکردمبهبندرعب��اسرفتم.آنجاهمهکادر
نيرويدرياييمرکزهمقس��مشديمکهنيروي

درياييرابهيكنيرويقدرتمندتبديلکنيمو
اجازهنفوذبهستونپنجمدشمنندهيم.همين
همشد.نيرويدرياييتوانس��تبعدازپيروزي
انقابانس��جامخودراحفظکند.همينانجام
عملياتمرواريددراوايلجنگخ��ودگواهاين
مدعاس��ت.منباآغازجنگتحميليداوطلبانه
ازبندرعباسبهماهش��هروخاركمنتقلشدم
ودرتيمويژهگش��تدرياييشروعبهکارکردم.
درايندورهدرعملياتهايمختلفشناساييو
برونمرزيحضورداشتمکهاينحضورتاپايان
جنگادامهداشت.آخرينمأموريتمنفرماندهي
عملياتجستوجوياجسادمسافرانهواپيماي
ايرباسبودکهتوس��طناوامريكاي��يهدفقرار
گرفتهبود.حتيحدود70تا80روزبعدازاعام
آتشبسدرجنگنيزماباتيمغواصيمش��غول
کاربوديم.آنزمانمنفرماندهغواصينيروبودم
کهتوانستيمغواصيرابهصورتتاکتيكيورزمي
سازماندهيودرعملياتهايمختلفبرونمرزي
شرکتکنيم.درهميندورهتوانستيمبهساخت
زيردرياييهايدونفرهغواصيوساختمينهاي
درياييچسبانغواصيدستيابيم.ازسال62تا
65يگانزيردرياييوغواصيمانقشعمدهايدر
عملياتهايشناس��اييوبرونمرزيداشتکه

افتخارخدمتدرآنراداشتم.
اگر از ش�ما بخواهي�م از ميان افس�ران 
ني�روي دريايي به خدمات يك�ي از آنها 
در جنگ اش�اره كنيد، ك�دام را معرفي 

مي كنيد؟
بچههاينيرويدرياي��ياوايلجنگازآمادگي
کاملیبرخورداربودندوليشايستهاستاينجااز
ناخدايكممصطفيمرجانينژاد،جانشينفرمانده
نيرووفرماندهنيرويرزمييادکنمکهايش��ان
تاکتيكدرياييرابهماآموزشميداد.هميشه
درصحنهبودنيكيازتاکتيكهايدريايياست.
ايش��انآمدودرخليجفارسمستقرشد.ماهم
نيروياينافسرشجاعبوديمومرتبگشتهوايي
ودرياييداشتيم.بهطوريکهازهمانماههاي
اولجنگ،هرگزخليجفارسازحضورنيروهاي
گشتيماخالينميشد.باهليكوپترهايهوادريا،
درآس��مانگش��تميزديموواحدهايگشتي

شناورمانهمدرسطحآبحضورداشتند.
گويا اولين عمليات نيروي دريايي انهدام 
س�كوي ااميه عراق بود، چه ش�رايطي 

منجر به انجام اين عمليات شد؟
وقتيصداماعامکردک��هميخواهدپايانههاي
نفتياي��رانرامنهدمونظامايرانرابهس��قوط

بكشاند،مصممش��ديمضربهمحكميبهنيروي
درياييعراقواردکنيم.برايهميناولينحرکت
ماطراحيعملياتشهيدصفريبود.هدفاين
عملياتانهدامس��كويااميهيكيازپايانههاي
نفتيعراقبود.تكاوراننيرويدرياييبادوفروند
هليكوپترودوفروندواحدش��ناوربهاينس��كو
يورشبردندوباگذاشتنموادمنفجرهرويسكو

وانفجارآنهاتوانستيمسكورامنهدمکنيم.
وقتيس��كوياامي��هرامنهدمکردي��م،صدام
اعامکردکهاينس��كوخس��ارتزيادينديده
است!بافاصلهناخدامرجانينژاددستورعمليات
مرواريدراصادرکرد.عملياتمرواريدبرايانهدام
س��كويالبكرطراحيش��دهبود.البتههدفما
فقطانهدامس��كويالبكرنب��ود،بلكهمأموريت
اصليبيرونکشيدنش��ناورهايدرياييعراق

ازامالقصربود.
يعني تصرف سكوي البكر طعمه ای براي 
ش�ناورهاي عراق�ي و مقدم�ه عمليات 

مرواريد بود؟
بله،چونمانقطهتماسدرياييباعراقنداشتيم،
شناورهايعراقيدرامالقصروبصرهمستقربودند

وبهخليجفارسنميآمدند.مابايداينهاراازانه
خودبيرونميکش��يديموبهدري��اميآورديم
ت��ابتوانيممنه��دمکنيم.درحقيق��تعمليات
مرواريدب��رمبنايايج��ادطعمهب��رايبيرون
کش��يدنواحدهايدرياييدش��منبهدريابود
کهماتوانستيمآنهارابهدريابكشانيم.عملياتي
بهنامعملياتاشكانداش��تيمکهشاملگشت
وشناس��اييوتردددرتماميآبراههها،کنترل
عملياتدرياه��اوجلوگيريازنف��وذواحدهاي
دشمنبهآبهايس��رزمينيمابود.ازماست
بگويمکهشمالخليجفارسووروديبهمنشير،
اروندرودوخورعبداه،منطق��هدرگيريمادر
شمالخليجفارسبادشمنبودامادشمنبههيچ
وجهدردرياحضورپيدانميکرد.برنامهريزيشد
کهناوچههايجوشن،پيكانوديگرناوچههاي
موشكاندازمادراينمنطقهمستقرشوند.ماهم
داوطلبشدهبوديمکارگشتوشناساييراانجام
دهيم.ابتداششنفربوديمکهدرآخرينلحظات
شهيدناوسروانمحمودکوشاهمبهمااضافهشد.
ماهفتنفربراياجرايعملياتداوطلبشديم.
ابتداقرارشدس��كويالبكررابگيريمودرروي
آنمستقرشويمتاعراقمجبورشودشناورهاي
خودرابرايبازپسگيريسكوبهدريابياورد.ما
بادوفروندهليكوپترهوادريارويس��كويالبكر
پيادهش��ديموعملي��اتدرپنجمآذرماهس��ال
1359يعنيدوماهبعدازش��روعجنگتحميلي
آغازشد.عملياتيبينظيرباتاکتيكهايجنگي
جامعبودکههمهجوانبآنموردبررس��يقرار
گرفتهبودوماتوانستيماينعملياترابهصورت
بسيارگستردهباکمكتوپخانهنيرويزمينيو
پشتيبانيهوايينيرويهواييانجامدهيموروي
سكويالبكرپيادهش��ويم.همانلحظهاولبعد

ازپيادهشدنرويس��كو،ماهفتنفرحدود50
اس��يرگرفتيموس��كودراختيارماقرارگرفت.
بافاصلهپرچمکشورمانرابرباايسكونصب
کرديم.اهت��زازپرچمايرانرويس��كوبعثيها!
رامصممب��هبازپسگيريآنکرد.همانش��د
کهماميخواس��تيميعنيتمامني��رويدريايي
خودرادرروزهايپنجم،شش��موهفتمآذرماه
بهدرياآوردند.م��اهمتمامواحدهايش��ناور،
هواييوناوهاينيروبررام��وردهدفقرارداديم
واينگونهدرروزهفتمآذرني��رويدرياييعراق
بهکليمنهدمشدواينروزبهنامنيرويدريايي

نامگذاريشد.
پس در همان ماه هاي اول جنگ چندين 
عمليات دريايي پش�ت س�ر ه�م انجام 

شد؟
عملياتهايش��هيداش��كان،ش��هيدصفريو
مرواريد،پش��تس��رهموباموفقيتانجامشد.
عملياتمرواريددقيقا72ًس��اعتطولکشيد
وعملياتشهيدصفريدر24ساعتانجامشد.
تماماينعملياتها،عملياتهايبينظيريبودند
بهويژهعملياتمرواريدکهبايددردانش��گاهها
تدريسشودودانشجويانمابررسياينعمليات
رابهعنوانموضوعپاياننامهخودانتخابکنند.

خودمندرعملياتمرواريدمجروحشدم.
بع�د از مجروحيت همچن�ان در جنگ 

شركت داشتيد؟
بله،عملياتمرواري��دکهتمامش��دومنزنده
مان��دم،باخودعهدک��ردمکهدوب��ارهبهعرصه
فعاليتبرگردم.برايهمينباوجودهفتونيم
درصدمعلولي��توپيوندخ��وردنگوشهايم،
درعملياتهايمختل��فدرناوچههايمختلف
موشكاندازحضورداشتم.س��هسالفرماندهي
ناوچهشمش��يررابرعهدهداش��تم.يكس��ال
بيشترينحضورروزدردريارادرجنگداشتم.از
365روزسال306روزدردريابودم.عملياتهاي
مختلفيراانجامميداديم.در12ارديبهش��ت
62موفقشديمباناوچهشمشيرآخرينبقاياي
نيرويدرياييعراقراکههمانناوچهايبودکه
ناوچهپيكانمارازدهبود،هدفقراردهيموتمام

سرنشينانآنرابهاسارتبگيريم.
اگر مي شود مفصل تر به عمليات مرواريد 

بپردازيم. 
مرواريد،عملياتسنگينوگستردهايبود.بعد
ازاينكهفرمان��دهنيرويرزم��يموافقتکردما
اينعملي��اتراانجامبدهيم،تي��مهفتنفرهما
بادوفروندهليكوپتربهاسكلهالبكرمنتقلشد.
امورارتباطاتوبيسيمهمبامنبود.کولهپشتي
دستگاهبيسيمرابستموبهمحضورودبهاسكله
باشليكگلولهآرپيجيتعدادزياديازبعثيها
ازبرجکنترلسكوبيرونآمدندکهسريعآنهارا
بهاس��ارتگرفتيم.عملياتپاکسازيحدوددو
ساعتونيمطولکشيد.بعدمنازدکلاصليکه
حدود420پلهداشتباارفتموپرچمجمهوري
اس��اميايرانرادرآنجابهاهت��زازدرآوردم.از
همانجاديدمکهيكناوچ��هعراقيدرمجاورت
سكويااميهمخفيشدهاست.بابيسيمبهافسر
رابطنيرويهواييکهرويناوچهپيكانبهعنوان
پش��تيباندرياييمابوداطاعدادم.جادارداز
ستوانيكمشهيدشريفيافسرنيرويهواييياد
کنمکهبافاصلهباارتباطازرويناوچهپيكانبا
خلبانهاييکهدرآسمانباايسرماحاضربودند
تماسگرفتتاآنناوچهعراقيراموردهدفقرار
دهندوماعملياتراادامهداديم.ماانتظارداشتيم
بعثيهاهمانروزبرايبازپسگيريسكواقدام
کننداماخبرينشدومابادقتنگهبانيميداديم
وگشتميزديمتاخودمانراتثبيتکنيمچون
تعداداس��رايعراقيزيادبود،غروبهمانروز

گفت وگوي »جوان« با دريادار ناصر سرنوشت به مناسبت 7 آذر روز نيروي دريايي

23 ساعت با يك اسير عراقي روي آب شنا كردم 

عمليات پاكس�ازي حدود دو ساعت و 
نيم طول كشيد. بعد من از دكل اصلي 
كه حدود 420 پله داش�ت ب�اا رفتم و 
پرچم جمهوري اس�امي اي�ران را در 
آنج�ا ب�ه اهت�زاز درآوردم. از همانجا 
ديدم كه يک ناوچه عراقي در مجاورت 
س�كوي اامي�ه مخفي ش�ده اس�ت
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از باا به پايين
3-صدمه- 2-هواپيمایجاسوسیامريكايی-پيوستهوپشتسرهم 1-ارگانيك-ساختمانچندطبقه
5-گاومقدس 4-کمكکننده-نويسندهگروهمحكومان-حصير رازها-نامپسرادريسنبی-تكيهبرپشتی
6-انتقالبيماریبهديگری-بزرگايلوطايفه-رازمگویخانمها مصريان-نتيجهایچند-شهریدرکرمان
8-حرفدهنکجی-خواهانوراغب-ازماههایفرنگی-تكرارشدهانسوز 7-سالمند-گياه-نيازوحاجت
10-شراب-شاعربنامفرانسویصاحباثرگلهای 9-اسبسرکش-ماندگار-بخشکوچكیازقرآن است
12-تقسيمملكمشاعبين 11-بانظموترتيب-ازاصولدين-نويسندهاثرتاريخفلسفهغرب رنج-چاپلوس
14-نوندارکردنکلمات-نگهبان 13-راهشاعرانه-زبانکشيدن-کاردانی-آرواره مالكان-دينداری-خواب

15-رمانیازهرمانملويلنويسندهامريكايی-پادشاههخامنشی چماقنقرهایدرهایقديم

از راست به چپ
2-نوعیاتومبيلبارکش- 1-نويسندهکتابثروتمللوملقببهپدرعلماقتصاد-روديدراستانخوزستان
4-صداوآواز-آخريننت-ترك 3-مادرلر-ازنامهایخدابهمعنیداور-عنوان-هزارکيلو دررفاهوآسايش
 6-اسباصيل-فقير-شمشير 5-نقاب-تقارن-خدایخداياندراس��اطيريونانی استخوان-ازمرکبات
9-فوندانسيون-نشانه-آبزی 8-سستی-آراموسازگار 7-ازورزشهایگروهی-دمدهنشده-نماداغری
10-قرصروانگردان-يارمحبوبوعزيز-انتقالروحشخصمردهبهبدنانسانی خوراکیبابدندرازوکشيده
12-سازیاستمانندسه 11-ازآاتموسيقیقديمی-نامیاستايرانیبرایپسران-ازنوشتافزار ديگر
13-کاهالف-درستوصحيح-پايتخت تار-محصولاستراتژيكشيلی-نوعیشيرينی-سبكیدرکونگفو
15-مهاجمبرزيلیپاریسنژرمن-نوعیآشاز 14-شهرپليسبينالمللی-داناوحكيم اردن-شلوارجين
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

تقاضايتخليهآنهاراداديمکهگفتندناوچهپيكان
برايانتقالاسراخواهدآمد.نكتهجالباينبود
کهاينناوچهقب��لازپهلوگيريکنارمابهداخل
خورعبداهرفتودرجرياندرگيريبادوناوچه
عراقي،آنهارامنهدمکردوتعدادياسيرگرفت.
بعداسراييراهمکهدراختيارمابود،منتقلکرد.
صبحفردابادوموش��كاسديازسويبعثيها
موردهدفقرارگرفتيم.يكفروندنزديكمحمود
کوشافرودآمد.اينافسرخيليشجاعبود.ترکش
بهجمجمهاشاصابتکردک��هدرحالانتقالبا
هليكوپتربهبيمارستانبوشهربهشهادترسيد.
بعداز48س��اعتناوهاينيرويدرياييعراقبا
450تفنگداربهسمتماحرکتکردند.دراينجا
بودکهنيرويهواييارتشواردعملشدوچهار
فروندناوچهودوفروندناونيروبرعراقيراکهحامل
تفنگدارهابودندموردهدفقراردادند.عملياتدر
هواودرياادامهداش��تتااينكهسرانجامنيروي

درياييعراقبهکليمنهدمشد.
نگفتيد چه اتفاقي براي شما افتاد؟

وقتيبهمادس��تورتخليهدادند،درراهبرگشت
در8مايليس��كوبعثيهاماراباموشكهاياف
ايكسموردهدفق��راردادندکهدوموش��كبا
مانورناوسروانحسينحقيقيفرماندهدومناوچه
پيكانداخلآبفرودآمد.موش��كهايس��ومو
چهارمدرنزديكيمامنفجرش��دکهترکشهاي
آنهاتقريباب��ههمهمااصابتک��رد.گوشهاپاره
شدوچش��مهاصدمهديد.هردوگوشمنپارهو
چشمهايمهمبستهشدهبود.زمانيکهبههوش
آمدماحساسکردمدرعمقآبهستم.درآخرين
لحظهخودمراداخلآبانداختهبودم.گوشهايم
نميشنيدوچش��مهايمهمنميديد.خودمرابه
سطحآبرساندم.سرمايآبباعثشدتاورميكي
ازچش��مهايمبخوابدوتوانستمکمياطرافتررا
ببينم.ديدمکهناوچهمورداصابتقرارگرفتهودر
حالغرقشدناست.فكرميکنمحدود40نفر
بوديموتعدادياسيرعراقيهمبامابودندکهيك
اس��يرزندهماند.دراثرانفجار،جليقههاوقايقها
سوختهبود،يكقايقسوختهپيداکرديم.ديدم
ارشدترينافسرباقيماندههستم،راهبريقايقرا
بهعهدهگرفتموباپاروبهسمتاولينچراغدريايي
کهدرمسيربودحرکتکرديم.بعدجريانبادوآب
تغييرکردومارابههمانجاييکهناوچهپيكان
غرقشدهبودبازگرداند.اندکيبعددوهليكوپتر
نجاتآمد،امابافاصلهميگهايعراقيهمازراه
رس��يدند،فرصتزيادينداش��تيم،ديگرغروب
شدهبود،تمامينفراتناوچهپيكانونفراتتيم
همراهمنسوارهليكوپترشدند.آخريننفرخودم
ماندمويكاسيرعراقيکهفرصتسوارشدنپيدا
نكرديمچونهواپيماه��ايعراقيهليكوپترهارا
هدفگرفتهبودندوشليكميکردندوهليكوپتر
درحاليکهيكنفرازآنآويزانبودوهنوزسوار
نشدهبودبهس��متايرانحرکتکرد.ناوسروان
حسناماميوهمايونازخلبانهايمشهوربودند
وبينظيرعملکردند.آخريننفرراکهدرحلقه
آويزانبود،رابااکشيدندومجبورشدندمحلرا
تركکنندزيراهرلحظ��هممكنبودموردهدف
ميگهايعراقيقراربگيرند.منواسيرعراقيجا
مانديم.منهمباتوجهبهنورخورشيدمسيرشنا
راانتخابکردم.ازلحظهايک��ههليكوپتررفت
يعنيغروبآنروزتاغروبآفت��ابروزبعد)در
مجموعحدود23ساعت(بههمراهاسيرعراقيدر
درياشناکردم.شبهواخيليسردبود.جنازههاي
عراقيکوسههارابهآنمنطقهکشاندهبود.حدود
15جليقهنجاتراازاجسادعراقيهابازکرديمو
دورخودمانبستيمتاهليكوپترهاباتوجهبهرنگ
زردجليقهنجاتراحتترماراپيداکنند.سرانجام
هنگامغروبآفتابروزبعدهليكوپترهايگشت

هوادرياماراپيداکردند.
منهمانجاباخداعهدکردمکهبهمنتوانبدهد
تابتوانمآنناوچهعراقيراکهباشليكموشك،
ناوچهپيكانمارازد،بزنم.درسالهايبعدتمام
منطقهرابرايديدنآنناوچهگش��تميزدمتا
اينكهدرتاريخ12ارديبهشتماه62موفقشدم
آنراپيداکنمومورده��دفقراربدهم.عمليات

مرواريدبهح��قعملياتبرجس��ته،باعظمتو
بينظيريبودکهباعثانهدامنيرويدرياييعراق
شد.تشكيليكنيرويدرياييجديدحدود30
سالطولميکش��د.آنهاديگرنتوانستندنيروي

دريايیداشتهباشند.
براي همين غربي ها هواپيماهاي جديد و 
موشک هاي هوا به دريا را در اختيار صدام 

قرار دادند؟
بله،عراقحض��وردردرياراباپش��تيبانينيروي
هواييداش��تبههمينخاطرهواپيماهايسوپر
اتان��داردوهليكوپترهايمجهزبهموش��كهاي
فرانس��ويدراختي��ارص��دامقراردادن��د.حتي
خلبانهايشراه��مغربيهاتأمي��نميکردند
امابعدازمدتيديگرماني��رويدريايينديديم،
درگيريهايدرياييماباامريكابود.غربيهاوارد
آبهايخليجفارسميشدندوگشتميزدند.
بعد از پايان جنگ تحميلي چه كرديد؟

بعدازجن��گمديريتيگانهايزيرس��طحيو
زيردرياييراتش��كيلداديم.ابتدامديرغواصي
بودموبعدمديرزيرسكوشدم.زيردرياييساختيم
وتوس��عهداديمواس��كادرانهايزيردرياييرا
گسترشداديموبعدهمسال73بازنشستشدم.
البتهدستازکارنكش��يدمونسبتبهپاکسازي
کانالهرمزکه142مغروقهداشتيم،اقدامکرديم.
شناورهايماکهموردهدفهواپيماهايدشمن
قرارگرفتهبودياشناورهايعراقيکهغرقشده
بودندبايدپاکسازيميش��دند.همينطورنصب
س��كووکارهايمهندسيس��ازههايزيرآبيو
واحدهايش��ناوردردرياراباهم��كاريغواصان
انج��امميدهي��م.خوش��بختانهازنظ��رنجات
کش��تيهايصدمهديدهوعملياتنجاتدردريا
بهخودکفاييرس��يدهايمواانتمامنيازمندي
غواص��يونجاتدرياي��يرابانف��راتوتيمهاي

خودمانبهخوبيانجامميدهيم.
به عنوان پيشكس�وت ني�روي دريايي 
وضعي�ت اي�ن ني�رو را اكن�ون چگون�ه 

مي بينيد؟
مناوليكنكتهرابگوي��م،بعدازجنگجهاني
دومکهويليامناکستارس��يآمد،نف��تآبادانرا
استخراجکردوناوهايانگليسيآمدندناوشكن
ببروپلنگقديمماراکهدرکناراسكلهبودنابود
کردند.بهعبارتينيرويدريايينابودش��دهبود.
آنهادرب��دندري��ادارپايندهبي��شاز50گلوله
خاليکردن��د،ماازهم��انزمانبهاي��ننتيجه
رس��يديمکهبايدنيرويدرياييمستقلداشته
باش��يم.خداونددريايعمانوسواحلمكرانو
1835کيلومترمرزآبيبينظيررابهمادادهاست
کهميتواندبرايماانواعدس��تاوردهاراداش��ته
باش��د.مادردههدومودههسومتشكيلنيروي
درياييبههمهجايدنيادانش��جوفرستاديم.از
همهکش��ورهاييکهنيرويدرياييداش��تنداز
امريكاوترکيهگرفتهتافرانسه،ايتالياوآلمانما
فارغالتحصيلداش��تيم.ازافتخاراتماايناست
کهدرسال60يعنيش��شماهبعدازآغازجنگ
دانشكدهدرياييدرنوشهرتأسيسکرديموافسر
درياييپرورشداديم.دانشجوهاياعزاميبعداز
فارغالتحصيليبرگشتندوبهعنواناستاددهها
دورهنيروتربيتکردند.س��رياولودومهمان
نيروهااانبازنشستهشدند.اينگونهشدکهاکنون
واقعانيرويدرياي��يکارآمدوبوم��يداريم.ما
توانستيمدرسال62ميندرياييدرستکنيمو
درسال65اسكادرانزيردرياييدوربردرابهوجود
آوريموشانزدهمينزيردرياييراساختيموبهآب
انداختيموااندارددراقيانوسهنددريانوردي
ميکندوگشتميزندتاامنيتدرياييرانهتنها
برايمابلكهبرايکلمنطقهتأمينکند.مااکنون
خبريازدزداندرياييدرمنطقهنميش��نويم.
امريكاايندزداندرياييراپشتيبانيميکردتا
منطقهماراناامننش��اندهدوحضورخودشرا
درمنطقهتوجيهکنداماماابزارراازدستامريكا
گرفتيم.ماافسرانشجاع،متعهد،مبتكروخاق
درنيرويدرياييفراوانداريموب��هآنهاافتخار
ميکنيم.نيرويدرياييماب��دونترديدنيروي

برترمنطقهاست.
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 هنرمند بزرگي اعتقاد دارد وقتي مي خواهيد 
يک سطر بنويس��يد انگار تمام دنيا عليه شما 
قد علم مي کن��د. نظير اين گفته ه��ا در بين 
هنرمندان و نويسندگان بسيار است، شايد از 
اين رو که هنرمندان بيشتر از همه با خاقيت 
س��ر و کار دارند و براي نش��ان دادن اثر خود 
از خاقيت، بيش��ترين بهره را مي گيرند و به 
همين دليل اين قضيه را بيش��تر از س��ايرين 
درک مي کنند. هنرمند هنگام به وجود آوردن 
يک اثر درواقع از روي خاقيت چيزي را پديد 
مي آورد که تا آن لحظه وجود نداش��ته است. 
انگار چيزي از جهاني ديگر به دست و انديشه 
او ساخته و در نگاه ما پديدار مي شود. درست 
در لحظه اي که اين اثر در حال ساخته شدن 
اس��ت، عواملي براي خلق نش��دن آن دست  
به کار مي شود. به نظر مي رس��د توانايي ويژه 
اين عوام��ل بازدارندگي، ايس��تايي، انفعال، 
رکود و بي تحرکي  اس��ت. با اي��ن عملکردي 
که اين عوامل و نيروها دارند، به نظر ش��ما آيا 
مي توان گفت که آنها در فاز مثبت هس��تند؟ 
آيا مي توانيم بگوييم که براي ما مفيد هستند 
و براي زندگي ما خوب و س��ازنده به ش��مار 
مي رون��د؟ حتماً ش��ما هم با م��ن هم عقيده 
هستيد که چنين عوامل و نيروهايي که تمام 
توان و حرکت ما را مي گيرند و ما را ش��بيه به 
آدمي تنبل مي کنند، جلوي کار خوب ما را هم 
مي گيرند، مثبت نيستند. آگاهي از اين نکته 
براي ما حياتي اس��ت. اينک��ه درک کنيم که 
پس پرده چيس��ت و دورمان چ��ه مي گذرد 
از اش��تباه بيرونمان مي آورد. در اينجا وقتي 
بدانيم که اين عوامل نيروهاي منفي کارمان را 
خراب مي کنند و در زندگي مان اختال ايجاد 
مي کنند، مي توانيم راهي براي غلبه بر آنها پيدا 

کنيم و با اين کار زندگي مان را ارتقا دهيم. 
هرچه باش��د رس��الت عوامل بازدارن��ده، در 
بازدارندگي س��ت، پس وظيفه ما هم نه تنها 
ايس��تادگي در برابر آنها که غلبه بر آنهاست. 
نه تنها اشخاص که جوامع نياز دارند تا با اين 
عوامل برخورد کنند چراکه امنيت و پيشرفت 
جوامع از گزند اين عوامل در خطر اس��ت. اگر 
بگذاريم عوامل منفي به کار خود ادامه بدهند، 
چيزي شبيه به تنبلي بيش از پيش ما را گرفتار 

خواهد کرد. 
 بانويي را در نظ��ر بگيريد که اتفاق��اً فرزند يا 
فرزنداني که قرار است آينده کشوري را بسازند 
در کنار او رشد کرده و بزرگ مي شوند. اين زن 
مي تواند از صبح که برمي خيزد با کارهايي که 
انجام مي دهد به بهبود کيفيت زندگي آنان و 
همس��رش کمک بزرگي کند. مي تواند خريد 
مناس��بي از س��بزيجات و موادغذايي مفيد و 
تازه داشته باشد، مطالعه کافي براي يادگيري 
نحوه برخورد ب��ا فرزندان و همس��رش کند، 
مي تواند با خاقيت خود کيفي��ت زندگي را 
براي خانواده اش باا ببرد. ولي ممکن است اين 
بانو صبح که از خواب برمي خيزد، دلش بخواهد 
که همه اين کارها را انج��ام بدهد، ولي چند 
دقيقه اي که از رفتن بقيه از خانه مي گذرد، او 
تا مي خواهد برود سراغ اينجور کارها، نيرويي 
مرم��وز وادارش کند تا فعًا دس��ت نگه دارد. 
شايد به خودش بگويد:»واي امروز چقدر تنبل 
شده ام؟«. فنجان ديگري چاي يا قهوه بنوشد 
و کمي چرت بزند. شايد بد نباشد برود سراغ 
تلفن و به يکي از آش��نايان که هر بار با هم به 
آرايشگاه محل مي روند زنگي بزند تا کمي گپ 
بزنند. ممکن است تلفن که تمام شد نگاهش 
به تلويزي��ون بيفتد که به خاط��ر برنامه هاي 
صبحگاهي يکي از ش��بکه ها روش��ن مانده و 

اکنون در حال پخش تکرار س��ريال چند روز 
پيش است و بخواهد آن سريال را ببيند. چيزي 
نمي گذرد که ديگر وقت آمدن بچه ها از مدرسه 
است و بايد ميز ناهار چيده شود. فرصتي براي 
تهيه ناهار باقي نمانده جز جوش��اندن قوطي 
کنسروي که از فروش��گاه محل خريده است. 
اين اتفاق ممکن است تا شب تکرار شود و شام 
نيز با خوراکي سرخ ش��ده که فوري مي توان 
آماده اش کرد پايان بگيرد تا همه سر بر بالشت 
بگذارند و فردا روز ديگري ش��روع ش��ود. اگر 
برنامه روزانه اين زن حتي سه روز در هفته نيز 
تکرار شود، چه فاجعه اي در انتظار پيشرفت و 

تندرستي اين خانواده خواهد بود؟
 اي��ن بانو درس��ت مانند جامعه اي اس��ت که 
مي تواند افرادش را به پيش��رفت و روش��ني 
برساند يا به بيماري، پسرفت و تاريکي. آگاهي 
مي تواند معجزه کند، اکن��ون نيز معجزه اش 
را به ما نش��ان خواه��د داد. وقتي حس هايي 
که به س��راغمان مي آيد را بتوانيم از يکديگر 
تش��خيص بدهي��م، مث��ًا تنبل��ي، رخوت، 
مقاومت، بازدارندگي، بي انگيزگي، بي تفاوتي 
و. . . را بشناس��يم، از زدن برخي برچس��ب ها 
به خودمان يا ديگران دس��ت برمي داريم. اين 
برچسب ها کمکي به ما نمي کند. با پيداکردن 
راه يا راه هايي که ما را از رخوت بيرون بکش��د 
مي توانيم به خودمان کمک کنيم. شايد اينکه 
پيامبران بزرگ تنبلي را م��ورد نکوهش قرار 
داده اند، نه تنها براي دوري از خود تنبلي که 
براي رويارويي با عوامل بازدارنده نيز بوده است 
که خود را به صورت تنبلي در بين مردم نشان 
مي دادند. پيامبران با اينکه به جز رسالتي که 
در وجودش��ان بود، انديش��مندان زمان خود 
هم بودند  و مي توانس��تند يک جا بنش��ينند 
و از راه ه��اي آس��ان تري زندگي و معيش��ت 
خود را تأمي��ن کنند، ولي اغل��ب به کارهاي 
سختي دست مي زدند. اين کارها شايد گاهي 
از ش��غل هاي متوس��ط يا رده پايي��ن جامعه 
محسوب مي شد، ولي باز هم آنان از انجامش 

سر باز نمي زدند. 
حضرت محّمد مصطف��ي)ص( فرمودند: »إَنّ 
حيَح الفارَِغ ا في ُشغِل الدنيا وا  اَل يبِغُض الَصّ
في ُشغِل اآِخَرِة«، »پروردگار عالم، شخصي 
را که تندرس��ت و صحيح و س��الم است، ولي 
بيکار و فارغ باشد، دوست ندارد و از او، نفرت 
دارد و نس��بت به او، بغض دارد که نه مشغول 
به دنياست )يعني کار نمي کند( و نه مشغول 

به آخرت.« 
پيامبر اس��ام چوپان��ي مي ک��رد و حضرت 
عيسي نجاري. اين کارها ش��ايد براي رهايي 
از روزمرگ��ي و رخوتي که ممکن اس��ت آدم 
را اس��ير کند و در نتيجه نتواند درس��ت فکر 
کند و درست رفتار کند، انجام مي شده است. 
بنابراين شايد نظم بخش��ي به زندگي و وادار 
کردن خود به انجام کارها در زمان و موقعيتي 
که قرار است انجام شود يکي از راه هاي مقابله 
با نيروه��اي بازدارنده باش��د و از همه مهم تر 
دوري از فازي که خوش��ايند آنهاست، يعني 
دوري از رفتاره��ا و کردارهاي منفي. ش��ايد 
در اين مواقع توجه به آنچه ذهن ما مي س��ازد 
تا ما وارد فاز منفي شويم و آنچه ازم است تا 
انجام شود تا از فاز منفي دور بمانيم، ضرورت 
بيش��تري پيدا مي کند. نيروه��اي بازدارنده 
اغلب با اين ذهنيت که حاا وقت زياد اس��ت، 
فعا مي خواهم بنشينم، اينهمه کار را چگونه با 
هم انجام بدهم و. . . در وجود ما رخنه مي کند، 
بنابراين شناخت و آگاهي و عمل به دريافت ها 

در اين باره مهم است. 

مقابل عوامل بازدارنده ايستادگي کنيم
خدا آدم هاي تنبل را دوست ندارد

سبک مراقبت سبک رفتار

چگونه بر عوامل رخوت و تنبلي غلبه کنيم؟

تاش بي وقفه تنبل ها درخواب وخيال
  ليا جعفري

گاهي يک عالمه کار و مسئله سرمان ريخته اس�ت ولي براي انجام دادن يا حل 
آنها از جا برنمي خيزيم. مي خواهيم بلند شويم و به تک تک آنها رسيدگي کنيم، 
ولي انگار يک نفر دست روي شانه ما گذاشته است و محکم به سمت زمين ُهلمان 
مي دهد. براي همين توان برخاستن و رس�يدگي به آنچه بايد انجامش بدهيم را 

نداريم. 
دلمان مي خواهد هر چه زودتر بلند شده و از ش�ر کارها راحت شويم، ولي انگار 
دس�ت هايي که ما را به زمين فش�ار مي دهد، قوي تر مي ش�ود. به نظر مي رسد 

نيروهايي در برابر انجام ش�دن کارهايمان مقاومت مي کن�د، نيروهايي که قادر 
به ديدنشان نيستيم و شايد خيلي ها هيچ وقت هم به آنها واقف نشوند. اينجور 
وقت ها به خودمان مي گوييم تنبل. هر کسي هم که ما را در آن حال و روز ببيند به 
ما مي گويد تنبل ولي مژده اينکه ما در اين لحظه با خواندن اين نوشته و پرداختن 
به اين موضوع دست  کم از آن آگاه مي شويم و مي توانيم براي نجات خود فکري 
بکنيم. وقتي آنچه ما به آن لقب تنبلي را مي دهيم، گريبان ما را مي گيرد، ناراحتي 
و دلمشغولي تازه اي پيدا مي کنيم، در حالي که خودمان هم نمي دانيم اگر پايش 

بيفتد، شايد زرنگ ترين و پرجنب و جوش ترين آدم روي کره زمين باشيم. 

   هما ايراني
وقتي قرار است کاري در دنيا انجام شود ممکن اس�ت به راحتي انجام نگيرد. به نظر 
مي رس�د اين يکي از رازهايي اس�ت که برخي به آن دس�ت پيدا کرده اند. اگر ما هم 
مي خواهيم راز اين نکته را دريابيم نيازي نيست راه دوري برويم؛ مي توانيم تجربيات 
خود در زندگي را مرور کنيم. جاهايي از زندگي م�ان را به ياد بياوريم که دچار انفعال 
و بي تحرکي مي شديم؛ روزهايي که دلمان مي خواس�ت آنچه را که بايد انجام دهيم، 

انجامش دهيم، ولي نمي توانستيم قدم از قدم برداريم و آن کار را انجام دهيم. 
اين تجربيات در زندگي همه ما کم و بيش وجود دارد ولي ممکن است مورد بي توجهي 
ما قرار گرفته باشد. ش�ايد خيلي س�اده به آن نام تنبلي را داده باشيم و ديگر دنبال 
اينکه چرا به وجود مي آيد و چيست را نگرفته باشيم. ش�ايد بسياري از هنرمندان، 
نويسندگان و افرادي که نسبت به سايرين دقيق تر به مسائل نگاه مي کنند، اين ماجرا 

را بيشتر درک کرده باشند، چون جمات زيادي در اين باره گفته اند. 

اين خيلي دردناک است که به جاي اينکه 
تأثير مثبت�ي در زندگي بگذاريم، عاملي 
شويم براي بزرگ ش�دن فضاي منفي يا 
دست کم پايين آمدن کارهاي مثبت در 
زندگي. به نظر مي رسد تاش ما در اين باره 
يک وظيفه انساني اس�ت. مخصوصًا که 
امروزه وجود برخي وسايل مانند گوشي 
تلفن همراه يا برخي فضاه�اي مجازي و 
اينترنتي عوامل بيشتري براي يک جا نگه 
داشتن افراد و تنبل کردنشان وجود دارد. 
براي رهايي از اين وضعيت اول بايد در خود 
عميق شويد تا بتوانيد علت ها را پيدا کنيد

 وقتي تنبلي مثل يک قفس گرفتارمان مي کند
گاهي احساس سنگيني مي کنيم. انگار خودمان نيستيم.   
خود واقعي ما بيشتر شبيه به روحي گرفتارشده به نظر 
مي رس��د تا روحي آزاد و رها و ش��ايد بس��ياري از اين 
نيروهاي سست کننده و رخوت دهنده به خاطر همين ما 
را اسير خودش مي کند. کسالت و رخوتي از اين دست در 
تمام موجودات ديده مي شود و مي شود گفت که منحصر به انسان هم 
نيس��ت. به قف��س حيوان��ات در باغ وحش ه��ا دق��ت کرده ايد؟ به 
ميمون هايي که يک روز با کسالت گوشه اي کز مي کنند و روز ديگر از 
ديواره هاي قفس با شور و شوق باا و پايين مي روند يا پرندگاني که 
گاهي حوصله پرواز ندارند و گاهي از سر شوق پرواز بال هايشان را به 
قفس��ي که اسيرش��ان کرده اس��ت مي کوبند، نگاه کرده ايد؟ اينها 
نشانه هاي تضاد ميل به تنبلي و اسارت و ميل به فعاليت و رهايي است 

که در ما جانداران خودش را نشان مي دهد. 
گاهي که فکر مي کنيم تنبل شده ايم، انگار در قفسي گير افتاده ايم که 
توان پريدن را از ما گرفته است. شايد گاهي به راستي تنبل هم بشويم 
و به دليل برخي خس��تگي ها و روزمرگي ها و انجام کارهاي تکراري 
و کارهايي از اين دست به راس��تي نخواهيم برخي از کارها را انجام 
بدهيم. اينجور وقت ها معمواً مي گوييم زورم مي آيد اين کار را انجام 
دهم يا نمي خواهم انجامش بدهم يا از انجام اين کار خسته شده ام، 
تنبلي ام مي آيد و.... شايد اينجور وقت ها به راستي آن کار مال آور و 
سخت باشد و در حوصله و توان ما نگنجد بنابراين اينجور سرباززدن ها 
از انجام کار يا شانه خالي کردن از زير بار آنها مد نظر اين نوشته نيست 

بلکه موضوع مواقعي است که مي خواهيم به کاري برسيم و کاري را 
انجام بدهيم ولي انگار چيزي ما را از انجام آن بازمي دارد و ما توان و 
حوصله انجام آن را در خودمان نمي بينيم. اين حالت را ممکن است در 
خيلي از موارد زندگي تجربه کنيم. مثًا وقتي مي خواهيم کار مهمي 
را انجام بدهيم. مثًا امروز قرار است قرارداد مهمي را درباره نقل مکان 
خانه يا پروژه جديدکاري با طرف ديگر قرارداد نوشته و امضا کنيم. 
ممکن است درست پيش از رفتن به مکان مورد نظر براي نوشتن آن، 
احساس کنيد که دلتان مي خواهد روبه روي تلويزيون بنشينيد و وقت 
بگذرانيد. قرار است کار مهمي انجام شود که در سرنوشت شما تاثير 
دارد، اما رخوت به سراغ شما آمده و حاا شما بايد از شر آن خاص 
شويد. ممکن است حتي از خودتان بپرسيد من ِچم شده است؟! چرا 
بلند نمي شوم بروم به کارم برسم؟! دوس��تي تعريف مي کرد که اين 
حالت را روزي تجربه کرد که مي خواس��ت به مراسم ترحيم يکي از 
اقوام نزديک برود. آن روز دير به مجلس ترحيم رسيد، وقتي که ديگر 
چيزي نمانده بود که همه برخيزند و خداحافظي کنند. او مي گفت: 
پيش از رفتن به مجلس ترحيم، روي تخت دراز کش��يدم، با خودم 
گفتم کمي چرت بزنم و بعد بروم به مجلس ترحيم. دراز کش��يدم و 
به فکر فرو رفتم. هر بار که مي خواستم بلند شوم، مي گفتم، حاا دير 
نمي ش��ود، هنوز مي توانی چند دقيقه اي دراز بکشي و راحت باشي. 
چند دقيقه اي از زمان ش��روع مجلس گذش��ته بود که با عجله بلند 
شدم. در راه با راه بندان هميشگي شهر برخورد کردم و کمي هم در 
آنجا زمان را از دست دادم. براي همين وقتي رسيدم به مراسم ترحيم، 

خيلي دير شد و تأخير من جلوه بدي داشت. 

 نيروه�اي بازدارنده وجودمان 
را بشناسيم

ممک��ن اس��ت خيل��ي از 
کارشناسان به اين حالت ها 
نسبت افسردگي يا واکنش ها 
و بيماري هايي از اين دست 
بدهند، ولي جالب اينجاست 
که ممکن است فرد در جاهاي ديگر زندگي 
عائم اين بيماري يا واکنش روحي را از خود 
نشان ندهد. پس نمي شود با قطعيت گفت 
فرد افس��رده اس��ت. ش��ايد در اثر برخي از 
س��ختي هاي زندگي اين واکنش منفي را از 
خود نش��ان بدهد، ولي ممکن است افسرده 
نباش��د و رفتارهاي بيمارگون��ه او به دايل 
ديگري باشد.  بيشتر وقت ها نامگذاري روي 
رفتارها م��ا را به اش��تباه مي ان��دازد. طبق 
الگوهايي که در ذهن خ��ود داريم که در اثر 
تجربيات و يادگيري هاي ما به دس��ت آمده 
اس��ت، به رفتار خود و ديگ��ران لقب هايي 
مي دهيم که ممکن است درست هم نباشد. 
مثًا به کسي که از روي ترس تمام پولي را که 
در حساب بانکي خود دارد به تنها دوستش 
مي دهد تا او را از خ��ود نرنجاند و تنها نماند 
لقب بخشنده مي دهيم و ديگر با ماهيت کار 
او کاري نداريم، چون آموخته ايم دوستي که 
هر چه دارد را به ديگري هديه کند، بخشنده 
و سخاوتمند است. در حالي که اگر ذهنيت از 
پيش آموخته خود را در نظر نمي گرفتيم و 
رفتار او را بي طرفانه مي ديديم، مي گفتيم اين 
ش��خص درس��ت اس��ت که رفت��ار مثبت 
بخشندگي را انجام مي دهد، ولي يک انسان 
ترسوس��ت و مي ترس��د تنها بماند و نتواند 
دوست ديگري هم براي خودش پيدا کند، 
چون با اين بخشندگي درواقع باج مي دهد تا 

دوستي اش را حفظ کند. 
دقت به اي��ن نکته ه��اي ظري��ف زندگي 

مي تواند در زندگي ما تاثي��ر فوق العاده اي 
داشته باش��د. اين دقت مي تواند کمکمان 
کند تا درست نگاه کنيم، درست فکر کنيم 
و در پي آن، درست تصميم بگيريم و درست 
رفتار کنيم و درواقع زندگي بهتري داشته 
باشيم. در اينجا اگر به جاي اينکه خودمان را 
تنبل بدانيم، به آنچه پس پرده مي گذرد که 
رفتاري تنبل گونه از ما سر بزند، فکر کنيم، 
مي توانيم اميدوار باش��يم ک��ه کارمان را از 

ريشه درست مي کنيم. 
آگاهي نيروهايي که پ��س اين پرده وجود 
دارد مي تواند ما را از اش��تباه بيرون بياورد. 
نيروهايي که با قدرتمندي بس��يار گريبان 
ما را مي گيرند و م��ا را در چنگال خود نگه 
مي دارند، بي آنکه خودشان را رو کنند. اين 
نيروها تا وقتي که از وجودشان بي خبريم، 
خيالشان راحت است که مي توانند کارشان 
را به خوبي و در راحتي انج��ام بدهند ولي 
اين وضعيت مي تواند موقتي باش��د، چون 
آگاهي ما در اين باره ضرب��ه مهلکي به آنها 
خواهد زد.  نيروهاي بازدارنده ممکن است 
در برخي مواقع بيش��تر خودشان را نشان 
بدهند. کساني که گرفتارشدن بين نيروهاي 

بازدارن��ده را تجرب��ه کرده باش��ند، کم کم 
دستش��ان مي آيد که بيشتر چه وقت هايي 
به اين گرفتاري مي افتند. مثًا ممکن است 
بيشتر مواقع دچار اين حالت شوند که خانه 
به هم ريخته است؛ محل کار دچار بي نظمي 
ش��ده و کاغذها و پرونده ها ب��ه هم ريخته 
شده اند. ممکن است وقتي وسايل آشپزخانه 
سر جايشان نيست و روي هم رفته محيط ما 
نياز به چيدن و مرتب کردن دارد پيش بيايد. 
گرد و خاک و تميز نب��ودن هم مي تواند به 
نيروهاي بازدارنده و ايستاکننده دامن بزند. 
کارهايي که پشت س��ر هم بايد انجام شود 
ولي برنامه درس��تي براي انجام آنها وجود 
ندارد هم مي توان به فهرست چيزهايي که 
به نيروهاي بازدارنده ني��رو مي دهد اضافه 
کرد. اگر بخواهي��م دقيق تر و بهتر به وجود 
اين نيروها نگاه کنيم بايد ببينيم که اصًا از 
کجا پيدايشان شده است. اين نيروها چرا به 
زندگي ما آمده اند و با ما همراه شده اند! شايد 
بهره اي از وجود ما مي برند که ما را به اين روز 
درمي آورند. هرچه هستند و براي هرچه که 
هستند مهم اين است که باعث خسران ما 

مي شوند و درواقع به ما صدمه مي زنند. 

 درس�تکاري، هم�ه چيز را 
مرتب مي کند

به نظر مي رسد يکي از 
مهم ترين چيزهايي که 
م��ا را در برابر نيروهاي 
منف��ي مص��ون نگ��ه 
تقوي��ت  م��ي دارد، 
درستکاري باشد. شايد غيبت کردن 
يکي از راه هاي ج��ذب اين نيروهاي 
منف��ي و ناديدني باش��د ي��ا دروغ و 
مواردي از اين دست. در يک کام به 
آن چيزي عمل کنيم که پروردگار از 
آن خش��نود اس��ت. اين خشنودي 
قدرتمند است. با خشنودي پروردگار 
مي ش��ود نيروي بزرگ و قدرتمند و 
بي نظيري از نيروهاي خوب و مثبت را 
همراه خ��ود کرد. وجود اي��ن نيروها 
هرچه بيشتر باش��د نيروهاي منفي 
بيش��تري را از ما دور خواه��د کرد. 
بنابراين حل اين گرفت��اري تنها در 
دست خود ماست. اينکه بنشينيم يک 
جا و در خي��اات خود ف��رو رويم در 
حالي که کارهايم��ان روي هم تلنبار 
شده است. نمي تواند تقصير همسر ، 
دوس��ت و آش��نايي باش��د که باعث 
ناراحت��ي و آزار ما ش��ده اس��ت. اين 
گرفتاري تقصير هيچ کس نيست جز 
خود ما. بي نظمي، تميز نبودن خانه و 
محيط کار و زندگي، انجام رفتارهاي 
منفي مانند غيبت کردن و دروغ و. . . 
برخي از عواملي است که ما را گرفتار 

نيروهاي بازدارنده مي کند. 
اين بازدارندگي به نيروهاي منفي در ما 
دامن مي زند. دست کمش اين است که 
باعث مي شود کار مثبتي انجام ندهيم يا 
کمتر انجام بدهيم. شخصي که دير به 
مجلس ترحيم رس��يد، باعث دلخوري 
بقيه اعضاي فاميلش ش��د و دير آمدن 
او را روي بي تفاوت��ي و بي احترام��ي او 
گذاشتند و در پي آن، اختافاتي پيش 
آمد که بعدها موجب کم ش��دن رفت و 
آمد فاميل با آنها ش��د. اين رفت و آمد 
يک کار مثبت بود که به راحتي تا درجه 
زيادي پايين آمد. به نظر مي آيد نيروهاي 
بازدارنده وظيفه منفي خود را در رابطه 
با اين دوس��تم ب��ه خوبي انج��ام داده 
بودند. در خانواده يا جامعه اي که افراد 
در چنگ نيروهاي بازدارنده هس��تند، 
به ندرت پيش��رفتي حاصل مي شود يا 
اصًا پيش��رفتي به دست نمي آيد و اگر 
هم بيايد ممکن اس��ت در بين کارهاي 
انجام نش��ده اي که باقي مانده اس��ت، 
اصًا ديده نش��ود. بنابراي��ن تأثير اين 
نيروهاي بازدارنده را که ممکن اس��ت 
ما را به قهقرا بکشاند نبايد ناديده گرفت 
چون ممکن است ما را وادار به چرخيدن 
در فضاي منفي کند. اين خيلي دردناک 
اس��ت که به جاي اينک��ه تأثير مثبتي 
در زندگي بگذاريم، عاملي شويم براي 
بزرگ ش��دن فضاي منفي يا دست کم 
پايين آمدن کارهاي مثبت در زندگي. 
به نظر مي رس��د تاش م��ا در اين باره 
يک وظيفه انساني است. مخصوصاً که 
امروزه وجود برخي وسايل مانند گوشي 
تلفن همراه يا برخي فضاهاي مجازي و 
اينترنتي عوامل بيش��تري براي يک جا 
نگه داشتن افراد و تنبل کردنشان وجود 
دارد. براي رهايي از اين وضعيت اول بايد 
در خود عميق شويد تا بتوانيد علت ها را 

پيدا کنيد. 

  تنبل هايي که کارهايشان 
را در رؤيا انجام مي دهند

وقتي احس��اس مي کنيم 
تنبل شده ايم، معمواً بين 
چن��د کار مختل��ف گير 
افتاده ايم. حتماً نمونه هايي 
از اي��ن مورد را ش��ما هم 
تجربه کرده ايد. مثًا ممکن است 
شب گذشته پيش از خواب براي 
امروز برنامه هاي مختلفي در نظر 
گرفته باشيد. براي نامزدتان پيام 
صبح  به  خير ويژه بفرس��تيد، در 
جلس��ه ماهانه ب��رادر کوچکتر يا 
فرزندتان در مدرسه شرکت کنيد، 
از ش��ر آلودگي لباس هايي که در 
ماشين لباسشويي جمع شده اند 
خاص شويد، تعميرکاري را براي 
بررس��ي مخ��زن راديات��ور خانه 
بياوريد، براي امتحاني که دو روز 
ديگر برگزار مي شود آماده شويد، از 
خانه بيرون رفته تا روزنامه جوان را 
از گيشه روزنامه فروشي بخريد و 
صفحه س��بک زندگي را بخوانيد، 
ناهار بپزيد، براي شام فکري کنيد 
ي��ا پ��س از برگش��تن از اداره به 

گلدان ها رسيدگي کنيد و.... 
خاصه ممکن اس��ت ببينيد يک 
عالمه کار س��رتان ريخته اس��ت 
که بايد ب��دون معطلي برخيزيد و 
انجامشان دهيد ولي درست در اين 
زمان که بايد بلند شويد، فنجاني 
چاي ب��راي خودت��ان مي ريزيد و 
مي نشينيد کنار وسيله گرمايشي 
خانه و ب��ه خ��واب و خي��ال فرو 
مي رويد. اينجور وقت ها بيشتر ما 
در خيال خود تمام کارها را انجام 
مي دهيم. به همه چيز رس��يدگي 
مي کنيم، در حالي که با چشمان 
نيمه باز فنجان چاي را مي نوشيم. 
ممکن اس��ت س��اعت ها بگذرد و 
ما بي آنکه متوجه گذش��ت زمان 
باشيم، در افکار خود غوطه بخوريم 
و تمام کاره��ا را به خوب��ي انجام 
بدهيم، البته در خيال خود. ممکن 
است تا غروب هم وضع به همين 
منوال بگذرد و فنجان چاي جايش 
را به بشقاب ناهار يا ميوه عصرانه 
بده��د و باز ه��م کاره��ا روي هم 
انباشته باقي مانده و در واقع کاري 
در عمل انجام نش��ود. اين حالت 
بازدارندگي معم��واً در روزهايي 
که کار بيشتري وجود دارد بيشتر 
هم هس��ت. انگار ما در برخورد با 
کارهاي زياد به ط��ور ناخودآگاه 
در بسياري از مواقع گرفتار نوعي 
ايستايي مي ش��ويم. نيروهايي که 
شانه هاي ما را به زمين هل مي دهد 
با نيروي بيش��تري به ما نيرو وارد 
مي کنند. با زبان خودماني در اين 
مواقع ممکن است تنبل تر بشويم. 
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اگر در دادسرا يا دادگاه محکوم شديم، چگونه به رأي محکوميت اعتراض کنيم؟

شيوه هاي اعتراض به آرا و قرارهاي کيفري
آشنايي با حقوق يکي از موضوعاتي اس�ت که مي تواند در دنياي پيچيده و 
پرتاطم امروز، جوامع بش�ري را در ش�رايط اختافات شخصي و جمعي تا 
حدي به سمت قانون س�وق دهد. مهم ترين اثر اين آشنايي اين است که در 
پيشگيري از وقوع بسياري از مشکات حقوقي مؤثر واقع شود. يکي از اين موارد مهم قانوني که آشنايي 
با آن ازم است، بحث اعتراض به »رأي دادگاه« است. اصل موضوع اين است که وقتي حکمي در دادگاهي 

صادر شد، به هر حال از هر سو، يک نفر محکوم مي  شود، اما اين سؤال پيش مي آيد که فرد محکوم چگونه 
و از چه راه هايي و تا چه زماني مي  توان�د به اين حکم اعتراض کند؟ اکثر افراد اعت�راض به رأي دادگاه را 
معمواً با عنوان »تجديدنظر« مي  شناسند. اين در حالي است که وقتي حکمي صادر مي  شود و محکوم عليه 
خود را به ناحق محکوم مي داند، راه  هايي براي رس�يدگي به اين اعتراض پيش  بيني ش�ده اس�ت. گروه 
حقوقي روزنامه جوان شيوه هاي اعتراض به رأي دادگاه را با استناد به قوانين کشور بررسي کرده است. 

تفاوت حکم و قرار 
تصميماتي که دادگاه در رابطه با يک دعوا اتخاذ مي کند، بر دو 
نوع حکم و قرار تقسيم مي  شود. بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آيين 
دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقاب در امور مدني، »چنانچه 
رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا کلي 

باشد، حکم و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود.«
به عنوان مثال، اگر دادگاه در دعواي ش��خص الف. عليه ش��خص ب، 
تصميم بگيرد که واقعاً ش��خص ب به اتومبيل ش��خص الف خسارت 
وارد کرده اس��ت، اين تصميم دادگاه »حکم« ناميده مي شود. اين در 
حالي اس��ت که اگر در يک دعوا، يکي از طرف هاي اختاف ادعا کند 
که دادگاه بر طبق قانون، صاحيت رس��يدگي به اخت��اف را ندارد، 
تصميمي که دادگاه در اي��ن خصوص مي گيرد، احتم��ااً »قرار« رد 

دعوي است، نه حکم. 

انواع قرار در حقوق کيفري
انواع قرار پر کاربرد در امور کيفري عبارتند از قرار جلب دادرس، 

قرار منع تعقيب، قرار موقوفي تعقيب و قرار ترك تعقيب. 
1- قرار جلب به دادرسي به عنوان يک قرار نهايي در دادسرا به 
اين معني است که بازپرس پرونده به اين نتيجه رسيده است 
متهمي که تحت تعقيب  و به او به عنوان مجرم مظنون بوده اس��ت، » 
مجرم « است و بايد به دادگاه فرستاده شود تا محاکمه شود. قرار جلب 
دادرسي تنها قراري اس��ت که با صدور آن پرونده در حال انتقال از يک 
مرحله به مرحله بعد است. در س��اير قرارهاي نهايي، ادامه تحقيقات به 

دليلي متوقف خواهد شد. 
۲- زماني که بازپرس به اين نتيجه برسد براي انجام تحقيقات نياز به ادله 
بيشتري دارد يا اينکه عمل متهم به هيچ وجه جرم نبوده است، قرار منع 

تعقيب در دادسرا صادر مي شود. 
3- قرار موقوفي تعقيب يکي ديگر از انواع قرارهاست که در دادسرا توسط 
بازپرس صادر مي ش��ود. معنا و مفهوم اين قرار بدين معناست که ادامه 
تحقيقات به خاطر يک دليل مشخص متوقف مي ش��ود. به طور مثال، 
متهم پرونده فوت مي شود، پس لزومي مبني بر ادامه تحقيقات نيست و 

قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود. 
4- در صورتي که شاکي در جرائم قابل گذشت، از شکايت خود صرفنظر 
کرده و رضايت دهد، قرار ترك تعقيب صادر مي شود. قرار ترك تعقيب 
تنها قراري اس��ت که بنا به درخواست ش��اکي در صورت رضايت او در 

دادسرا صادر مي شود و البته محدوديت هايي هم دارد. 
غير از اين قرارها، قرارهاي ديگري هم مانند قرار اناطه، قرار تعليق تعقيب 
و قرار ترك تعقيب وجود دارد که کم کاربردتر از س��اير قرارهاست و به 

دليل اطاله مطلب از ذکر آن خودداري مي شود. 

شيوه اعام رأي 
شيوه اعام رأي به اين صورت است که پس از اعام ختم 
دادرس��ي، در همان جلس��ه و در صورت امکان در اولين 
فرصت و حداکثر ظ��رف يک هفته اقدام به انتش��ار رأي 
مي شود. رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد 
قانون و اصولي باشد که بر اساس آن صادر شده است. قانونگذار در 
آيين دادرس��ي کيفري نيز حتي تخلف در صدور رأي را پيش بيني 
کرده است که در صورت تخلف در مهلت مقرر، محکوميت انتظامي 

درجه چهار وجود خواهد داشت. 
اصل بر اين اس��ت که احکام صادر ش��ده از دادگاه ها عادان��ه بوده و با 
رعايت تمام موازين قانوني صادر مي شوند، اما همواره اين امکان وجود 
دارد که اشتباهي در صدور احکام پيش بيايد يا کشف موضوعي جديد 
و تازه سبب تغيير حکم بشود. به همين دليل در قانون سه روش از جمله 
واخواهي، تجديدنظرخواهي و اعاده دادرسي براي اعتراض در نظر گرفته 
شده است که حتي ش��امل آخرين مرحله بعد از صدور رأي قطعي هم 
مي شود. طبق ماده 375 آيين دادرسي کيفري حتي دادگاه بايد نوع رأي 
را قيد کند و اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظرخواهي يا فرجام باشد و 
دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعام کند، مانع از 

اعمال هيچ يک از موارد فوق نخواهد شد. 

 رأي غيابي و واخواهي 
يکي از روش هاي اعتراض به آراي صادره از دادگاه ها، واخواهي 
است. با اين توضيح که واخواهي مخصوص احکام غيابي است، 
نه احکام حضوري. يعني در ش��رايطي که يک حکم غيابي از 
دادگاه صادر شود، خوانده دعواي نخس��تين، مي تواند در مهلت مقرر، 
تقاضاي واخواهي کند. لذا تمامي احکام غيابي قابل واخواهي هستند، 
مگر اينکه خاف آن در قانون ذکر ش��ده باشد. به دادخواست واخواهي 
در دادگ��اه صادرکننده حک��م غيابي )همان دادگاه بدوي( رس��يدگي 

مي شود. 
مهلت واخواهي از احکام غيابي براي کساني که مقيم کشورند ۲0 روز و 
براي کساني که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ اباغ واقعي 
خواهد بود مگر اينکه معترض به حکم ثابت کند عدم اقدام به واخواهي در 
اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است. در اين صورت بايد دايل موجه 
بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادرکننده رأي 
اعام کند. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد، قرار قبول دادخواست 

واخواهي صادر و اجراي حکم نيز متوقف مي شود. 

تجديدنظرخواهي 
اگر آرايي که از دادگاه ها صادر ش��ده اند قابل تجديدنظرخواهي 
باش��ند، طرفين دعوي حق دارند در مهلت تجديدنظرخواهي 
مقرر در قانون، از آن حکم تجديدنظرخواهي کنند. اصواً آراي 
صادره از دادگاه ها قابل تجديدنظرخواهي هستند؛ مگر آنکه استثنا شده 
باشند. آراي قابل تجديدنظر، اعم از محکوميت، برائت يا قرارهاي منع و 

موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حکم است. 
در مورد تجديدنظر آنچه به ذهن متبادر مي ش��ود، اين اس��ت که چه 
افرادي حق تجديدنظر دارند؟ عاوه بر طرفين دعوا، وکيل يا نمايندگان 
قانوني آنان نيز حق تجديدنظرخواهي دارند البته ازم به ذکر است اين 
افراد بايد در يک مهلت قانوني که توسط قانونگذار مشخص شده است 
براي تجديدنظر از آرا اقدام کنند. اين مهلت هم براي اش��خاص مقيم 

ايران ۲0 روز و براي اشخاص مقيم خارج از کشور دو ماه از تاريخ اباغ 
يا انقضاي مهلت واخواهي است، ضمن اينکه متقاضي تجديدنظر بايد 
دادخواست تجديدنظر خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاه صادرکننده 
رأي يا دفتر ش��عبه اول دادگ��اه تجديدنظر يا به دفتر بازداش��تگاهي 
که در آنجا توقيف اس��ت، تس��ليم کند. در صورتي که در مهلت مقرر 
دادخواس��ت تجديدنظر به مراجع مذکور در باا تقديم نش��ده باشد، 
متقاضي تجديدنظر با دليل و بيان عذر خ��ود، تقاضاي تجديدنظر را 
به دادگاه صادرکنن��ده رأي تقديم مي کند. دادگاه مکلف اس��ت ابتدا 
به عذر عنوان ش��ده که موجب عدم تقديم دادخواست در مهلت مقرر 
بوده رسيدگي و در صورت عذر موجه نس��بت به پذيرش دادخواست 

تجديدنظر اتخاذ تصميم کند. 

 اعاده دادرسي 
آنچه گفته شد طريقه هاي عادي ش��امل واخواهي در مورد 
آراي غيابي و تجديدنظرخواهي مربوط به آراي حضوري بود. 
طريقه هاي ديگري هم وجود دارد که شامل اعاده دادرسي و 

اعتراض ثالث نسبت به آراي محاکم است. 
اعاده دادرسي نوعي اعتراض به حکم محکوميت قطعي است؛ يعني از 
احکامي مي توان اعاده دادرس��ي کرد که مرحله بدوي و تجديدنظر آن 
انجام شده يا اينکه حکم بدوي، به دليل عدم اعتراض قطعيت يافته باشد. 
اعاده دادرسي به اين معناست که همان مرجعي که رأي را صادر کرده 

است در صورت وجود شرايطي دوباره آن را مورد بررسي قرار بدهد. 
اعاده دادرسي کيفري فقط از سوي محکوم عليه امکانپذير است و شاکي 
نمي تواند نسبت به رأي برائت به هر دليلي، اقدام به اعاده دادرسي کيفري 
کند. هرگاه شکايتي طرح و منجر به صدور رأي بدوي مبني بر محکوميت 
شود يا اينکه در مرحله تجديدنظر خواهي منجر به محکوميت شود، فقط 
شخصي که محکوم شده است مي تواند از طريق اعاده دادرسي اقدام به 
اعتراض کند. مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي کيفري ديوان 
عالي کشور است بنابراين درخواست اعاده دادرس��ي بايد مستقيماً به 

ديوان عالي کشور تقديم شود. 
اعاده دادرسي فاقد مهلت اس��ت لذا نيازمند رعايت مواعد قانوني نيست. 
در صورت عدم پذيرش اعاده دادرس��ي و به اصطاح رد اعاده دادرس��ي، 
درخواست مجدد اعاده دادرسي ميسر است و اعاده دادرسي مقيد به تعداد 
دفعات مشخصي نيست.  با پذيرش اعاده دادرسي، اجراي حکم به تعويق 
خواهد افتاد، همچنين در صورت پذيرش درخواست اعاده دادرسي نسبت 
به حکمي که پس از آن صادر شود امکان پذيرش اعاده دادرسي به همان 
دليل ميس��ر نخواهد بود. اعاده دادرس��ي کيفري نوعي اعتراض به حکم 
محسوب مي شود. با اين تفاوت که تقاضاي تجويز اعاده دادرسي آخرين 

فرصت براي محکومان احکام دادگاه هاي کيفري است. 

  اعتراض ثالث 
اصواً حکم دادگاه اثر نس��بي دارد؛ يعني تنه��ا بر طرفين و 
اصحاب دعوا � خواهان و خوانده که براي گرفتن حق خود و 
دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه کرده اند � اثرگذار است و 
شامل حال ديگران � اشخاص ثالث � نمي شود. با وجود اين، در مواردي 
ممکن است حکم دعوايي که ميان دو نفر صادر ش��ده باشد، بر حقوق 
ديگراني هم که در آن دعوا و شکايت دخالت مستقيم نداشته اند، مؤثر 

باشد. 
به طور مثال، زن و ش��وهري از يکديگر جدا مي ش��وند بي آنکه از وجود 
فرزندي مطلع باشند. بعد از مدت ها فردي نسبت به اين جدايي اعتراض 
مي کند که ورثه محسوب مي شود. در اين حالت، فرد مورد نظر مي تواند 
به رأيي که دادگاه صادر کرده، »اعتراض ثالث« کند. اعتراض در اينجا به 

 معناي شکايت از رأي صادر شده و قطعي است. 
ب��راي اينکه درخواس��ت اعت��راض ثالث ش��خصي پذيرفته ش��ود، 
او )ش��خص ثالث( باي��د داراي چند ويژگي باش��د. از جمل��ه اينکه 
 ش��خص ثالث يا معترض نبايد يکي از اصحاب دعوا باشد و معترض

يا ثالث بايد ذينفع باشد. 
در صورتي  که دادگاه پس از رسيدگي تشخيص دهد که اعتراض ثالث 
وارد اس��ت، آن قس��مت از حکم را که مورد اعتراض ق��رار گرفته نقض 
مي  کند و اگر مفاد حکم غيرقابل تفکيک باشد، تمام آن را لغو مي کند. 
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يکي از روش هاي 
اعراض به آراي 
صادره از دادگاه ها، 
واخواهي است. 
با اين توضيح که 
واخواهي مخصوص 
احکام غياي است، 
نه احکام حضوري. 
يعني در رايطي 
که يک حکم غياي 
از دادگاه صادر 
شود، خوانده 
دعواي نخستن، 
مي تواند در مهلت 
مقرر، تقاضاي 
واخواهي کند.

اعاده دادري 
نوعي اعراض به 
حکم محکوميت 

قطعي است؛ يعني 
از احکامي مي توان 
اعاده دادري کرد 
که مرحله بدوي و 

تجديدنظر آن انجام 
شده يا اينکه حکم 

بدوي، به دليل عدم 
اعراض قطعيت 

يافته باشد.  يعني 
هان مرجعي که رأي 

را صادر کرده است 
دوباره آن را مورد 
برري قرار بدهد

اگر آرايي که از 
دادگاه ها صادر 
شده اند قابل 
تجديدنظرخواهي 
باشند، طرفن دعوي 
حق دارند در مهلت 
تجديدنظرخواهي 
مقرر در قانون، 
از آن حکم 
تجديدنظرخواهي 
کنند. اصوًا 
آراي صادره از 
دادگاه ها قابل 
تجديدنظرخواهي 
هستند؛ مگر آنکه 
استثنا شده باشند

در مواردي ممکن 
است حکم دعوايي 

که ميان دو نفر صادر 
شده باشد، بر حقوق 
شخص ثالثي ، مؤثر 
باشد. در صوري  که 

دادگاه پس از رسيدگي 
تشخيص دهد که 
اعراض ثالث وارد 
است، آن قسمت 
از حکم را که مورد 
اعراض قرار گرفته 
نقض مي  کند و اگر 
مفاد حکم غرقابل 

تفکيک باشد، مام آن 
را لغو مي کند

نيره ساري
  بررسی حقوقی

 طرح پيشنهادي 
برای تسريع در اجراي احکام قضايي 

در حال حاضر در قوانين و مقررات موجود افرادي که مدعي حقي براي خود 
هستند يا اختافي در اموري با يکديگر دارند براي گرفتن طلب و حق خود با 
مراجعه به دادسرا ابتدا بايد هزينه هاي دادرسي را خواهان بابت صدور حکم 
يا قرار، هنگام تقديم دادخواست، پرداخت کند که در ماده 50۲ قانون آيين 
دادرسي مدني آمده است: هزينه دادرسي عبارت است از 1- هزينه برگه اي 
که به دادگاه تقديم مي ش��ود و ۲- هزينه قرارها و احکام دادگاه و در ماده 
503 اشعار مي دارد: هزينه دادخواست کتبي و شفاهي اعم از دادخواست 
بدوي و اعتراض به حکم غيابي و متقاب��ل و ورود و جلب ثالث و اعتراض 
شخص ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي و. . . تعيين 
شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر يا واريز وجه به حساب خزانه 
پرداخت مي شود. عاوه بر هزينه هاي ذکر شده ممکن است هزينه هاي 
ديگري نيز توسط خواهان پرداخت شود از جمله هزينه هاي کارشناسي، 

هزينه تحقيقات محلي، معاينه محلي و حق الوکاله وکيل. 
پس از گذراندن مراحل دادرسي تا صدور رأي توسط مرجع قضايي نوبت 
به اجراي احکام مي رسد که تازه مالباخته بايد به دنبال مال خورده رفته تا 
با شيوه و شگرد هاي گوناگون از قبيل جلب و شناسايي اموال و دارايي ها 
بتواند حکم توقيف اموال را گرفته و در نهايت حق خود را پس از گذشت 

چندين ماه يا چند سال بگيرد. 
اما از آنجا ک��ه يکي از وظايف اصلي حکومت اس��امي، برقراري امنيت و 
عدالت اجتماعي جامعه است، پيشگيري از وقوع جرم و برخورد با مجرمان 
و متخلفان نيز از وظايف نظام حاکميتي مي باش��د، لذا مراجعه هر فرد به 
دادسرا جهت گرفتن حق خود نشان از ضعف در قوانين يا ساير موارد مانند 

آموزش و فرهنگ جامعه دارد. 
ليکن زماني که دادگستري به علت جلوگيري از دعاوي واهي، مبلغي 
را به عنوان هزينه دادرسي به خواهان اعام مي کند، بهتر است آن را به 
دو قسمت تقسيم و خود قسمت ديگر را تقبل کند و پس از مشخص 
ش��دن رأي قطعي، اگر حکم به ضرر و عليه خواهان بود، وي بايد 50 
درصد ديگر را به دليل ارائه دعواي واهي به دادگس��تري بپردازد اما 
اگر رأي به نفع او ب��ود، مال برده)محکوم علي��ه(کل هزينه ها را بايد 
بپردازد، زيرا او باعث از بين بردن فض��اي اعتماد و آرامش اقتصادي 
در جامعه شده و ايجاد زحمت براي مردم و هزينه براي دادسرا کرده 
است به همين دليل قوه قضائيه به عنوان ذيحق مي تواند هزينه هاي 
خود را از محکوم عليه طلب کند و با قدرت اجرايي که دارد به راحتي 
از روش هاي گوناگون مانند: توقيف اموال، بستن حساب هاي بانکي، 
ممنوع المعامل��ه و خروج از کش��ور و س��اير موارد با مح��دود کردن 
فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي، مال ب��رده را در تنگنا قرار دهد تا 

مجبور به پرداخت بدهي هاي خود شود. 
با اين شيوه هم حکومت با ذينفع بودن به سرعت به ياري مظلومان شتافته 
و حق بيت المال را مي ستاند و هم فردي که حق مردم را محترم نمي شمارد 
متوجه مي شود که با اخال در نظم اقتصادي و اجتماعي، ديگر فقط با افراد 
و مالباخته طرف حساب نمي باشد بلکه با نظام اسامي )مدافع حق( روبه رو 

شده و با ظلم به مردم بايد تاوان سنگيني را بپردازد. 
در نتيجه پيش��نهاد مي ش��ود:1- تمام��ي هزينه هاي دادرس��ي اعم از 
کارشناسي و غيره بين شاکي و دولت به طور مساوي تقسيم شود. ۲- قوه 
قضائيه به عنوان ذيحق به همان روشي که هزينه هاي خود را از محکوم عليه 
طلب مي کند حق محکم له را نيز بس��تاند. 3- جهت کاهش هزينه هاي 
دادرسي)حق الوکاله، مشاوره و... ( ارائه دهندگان خدمات قضايي، دفاتر 
حقوقي و وکاي دادگستري از پرداخت ماليات معاف شوند. اجرايي شدن 
اين موارد، نيازمند بازنگري در برخي مواد قانون آيين دادرسي کيفري و 

آيين دادرسي مدني است. 
محاسن طرح:

1- پيشگيري از ارتکاب جرم 
۲- مشارکت مرجع قضايي براي گرفتن حق 

3- محدود شدن فعاليت هاي افراد مجرم و متخلف 
4- تسريع در اجراي حکم توسط دستگاه قضايي 

  * کارشناس ارشد حقوق 

 علي اعتمادي*

متلک انداختن تفريح نيست جرم است!
مطابق ماده ۶1۹ قانون مجازات اسامي هر کس در اماکن عمومي يا 
معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف 
شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 

ضربه شاق محکوم خواهد شد. 

شکايت شخصي با استناد به فيلم ضبط شده 
مطابق ماده 1۶0 قانون مجازات اس��امي، دايل اثبات جرم عبارت 
است از اقرار، شهادت، قسامه و س��وگند در موارد مقرر قانوني و علم 
قاضي، بنابراين فيلم ضبط شده يا صداي ضبط شده و ساير مواردي 
از اين دست نمي تواند به عنوان تنها دليل شاکي، کافي باشد. هرچند 
که مي توان چنين مواردي را به عنوان اماره اي در کنار س��اير اماره ها 
قرار داد که قاضي رس��يدگي کننده به پرونده بتواند بر اساس آن به 
علم کافي در مورد قضيه دس��ت يابد و رأي صادر کند. در حالت کلي 
در پرونده هاي کيفري اماره اي قوي براي علم قاضي و در پرونده هاي 

حقوقي اماره اي قوي در کارشناسي مي باشد. 

4مورد درخواست طاق زن 
بر اساس مواد قانون مدني، زن در چهار مورد مي تواند درخواست طاق 
کند. اول، غيبت شوهر بيش از چهار سال. دوم، در صورتي که زن وکالت 
در طاق داشته باشد. سوم، خودداري يا عجز شوهر از پرداختن نفقه. 
چهارم، عسر و حرج زوجه. )عس��ر و حرج به اين معناست که شرايطي 

ايجاد شود که موجبات سختي زندگي زن باشد.(

چندقانون کاربردي 
   ماده 37۶ قانون آيين دادرسي کيفري تصريح دارد هر گاه 
رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و تعليق اجراي مجازات 
صادر شود و متهم بازداشت باشد، بافاصله به دستور دادگاه 

آزاد مي شود. 
  رأي دادگ��اه بايد حداکثر ظرف س��ه روز از تاريخ انش��ا، 

پاك نويس يا تايپ شود، اين رأي دادنامه خوانده مي شود. 
3- ظرف س��ه روز پس از امض��اي دادنامه، بايد ب��راي اباغ 

ارسال شود. 
   طرفين دعوا مي توانند در شش مورد »رد دادرس« کنند. 
ماده 4۲1 همان قانون به شرح کامل آن پرداخته است اما در 
حالت کلي ارتباط نسبي و سببي يا خادمي و مخدومي دادرس 

با يکي از طرفين دعوا از جمله اين موارد است. 
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پيرو منويات رهبلر معظم انقاب و ابلاغ الگوي 
پايه پيشلرفت اسلامي و ايراني با هدف تبيين، 
نقد و تكميل آن، بخش انديشله روزنامه »جوان« 
به بررسلي نخسلتين بخلش از ايلن سلنِد پايه 
)مبانلي( پرداخته اسلت. مباني مطرح شلده در 
الگوي پايه اسلامي ايراني كه در واقلع به منزله 
اصول اعتقادي جامعه اسامي ايران در افق 1444 
است شامل مباني خداشناختي، جهان شناختي، 
انسان شلناختي، جامعه  شناختي، ارزش شناختي 
و دين شلناختي است كه پيشلتر با بررسي اسناد 
پايه كه الگوي منتشره ماحصل آن است، دو بخش 
نخست خداشناسي و جهان شناسي مورد بررسي 
و تبيين قرار گرفت. اكنون در يادداشلت هايي به 
انسان شناسي از منظر الگوي پايه پرداخته مي شود. 

  
   جسم و روح؛ دو ساحت اساسي بشر

در نخس��تين بند از مبن��اي انسان شناس��ي به چهار 
ويژگي و ساخت انسان توجه ش��ده است كه بررسي 
همي��ن واژگان خود س��اعت ها زمان مي ب��رد و قابل 
تأمل اس��ت، در اين بند آمده است: »حقيقت آدمي، 
مركب از ابعاد فطري، طبيعي، س��احات جسماني و 

روحاني است. «
در مبنايي ترين تعريف از انس��ان كه ش��ناخت آدمي 
را در مكتب اس��ام با ساير مكاتب مي س��ازد، بايد به 
ساخت انسان و ش��كل يافتگي او از ساحات گوناگون 
اشاره ش��ود. در مسير ش��ناخت ابعاد حياتي بشر كه 
در الگوي پيش��رفت به عنوان مقدمه انسان شناس��ي 
آورده ش��ده اس��ت، از تفكر بنيانگذار انقاب توش��ه 
مي گيريم. در اعتقادات مبنايي ما منبعث از آموزه هاي 
وحياني، انسان برس��اخته از دو ساحت و مرتبه است 
كه به تعبير امام خميني در كتاب چهل حديث، بُعِد 
نخست »بدن« يا نش��ئه ظاهره و بعد ديگر »نفس« 
يا نشئه باطنه نام نهاده ش��ده است. از اين دو ساحت 
با عنوان ه��اي مختلف ديگري نيز همچ��ون »اقاليم 
ظاهري و باطني«، »بعد مادي و معنوي«، »مقام دنيا 
و مقام آخرت« و »عالم شهادت و غيب« نيز ياد شده 
است. امام )ره( ساحت جسم يا مقام دنيوي و مادي را 
تحت اس��م »الرحمن« و مقام روحاني انسان را تحت 

اسم »الرحيم« خداوند تفسير مي كند. 
در اين تعابير مراد از بدن يا جسم، همان ظاهر ملموس 
آدمي است كه به تعبير امام)ره(، از پايين ترين درجات 
و ادني مراتب ظهور نفس به شمار مي رود. اين تعبير 
را امام خميني)ره( از آموزه هاي ماصدراي شيرازي 
توشه گرفته كه در ديدگاه فلسفي خود، نفس را داراي 
مراتب گوناگون برمي ش��مرد كه هر مرتبه پايين تر، 
حكم جس��د و بدن مرتبه باات��ر را دارد و لذا، بدن را 

مرتبه نازله نفس و ظل )فرع( آن مي دانست. 
تا اينجا مي��ان متكلمان و محدثان با فاس��فه اتحاد 
نظر وجود دارد كه انسان متشكل از دو بعد جسماني 
و روحاني اس��ت اما در كيفيت بعد جسماني »بدن« 
اختاف نظرها پديدار مي ش��ود. اينك��ه جنس بدن، 
الزاماً ماده است يا مي تواند غير مادي و فيزيكي باشد، 
محل بحث واقع شده است. بس��ياري از پيروان كام 
اسامي به تبعيت از شواهد روايي بدن را هويتي صرفاً 
جسماني و فيزيكي برمي شمرند، در حالي كه گروهي از 
فاسفه براي بدن نيز درجاتي قائل هستند. در ديدگاه 
امام خميني)ره( برگرفته از نظريات فلسفي- ديني، 

براي بدن انس��ان س��ه مرتبه »دنيوي«، »مثالي« و 
»اخروي« برمي ش��مرد كه به ترتي��ب واجد صفات 
كماليه اولي نسبت به قبلي هس��تند. نفس در مسير 
حرمت جوهري و در مسيري استكمالي بدن فيزيكي 
و جسماني را ترك گفته و با بدن مثالي در عالم برزخ 
متقارن مي شود كه بدني است كه در بند ابعاد فيزيك 
و زمان نيس��ت. در آخرت نيز اين بدن تكامل يافته و 
تبديل به موجودي لطيف مي گردد كه در تناس��ب با 

نفس تكامل يافته آخرت باشد. 
اما اين نفس كه بدن به عنوان مأمن آن معرفي ش��ده 
است، در دين اسام موجوديتي برتر و فراتر از جسم 
دارد حقيقتي كه زوال ناپذير اس��ت و فساد در آن راه 
ندارد. اين حقيقت البته در بيان قرآني و روايي گاه با 

عنوان »روح« نام برده شده است. 
  نسبت نفس و بدن

حال كه تمايز ميان دو س��احت بدن )جس��ماني( و 
نفس )روحاني( را ش��ناختيم، فهم دقيق تر از ارتباط 
اين دو و شيوه شكل گيري ش��ان در نسبت با يكديگر 
مي توان به شناخت چيستي انسان كمك مهمي كند. 
در خصوص نحوه پيدايش نفس در ارتباط با بدن سه 

نظر عمده وجود دارد:
1- ديدگاه نخست معتقد است كه بعد روحاني انسان، 
قديم بوده و پيش از ش��كل گيري بدن وجود داشته 
است؛ اين »روح« س��پس از مقام خود تنزل نموده و 
به بدن ملحق مي ش��ود. در واقع اي��ن ديدگاه، بدن و 

روح را دو حقيقت منفصل از يكديگر تصور مي كند كه 
حقيقِت انسان، حاصل تمزيج اين دو در يكديگر بوده 
است. اين نظر كه غالب عرفا و بسياري از محدثين نيز 
بنا به برخي شواهد آيات و روايات بدان گرويده و شايد 
حتي بتوان گفت غالب مسلمانان با اين نگرش نسبت 
به ماهيت دو ساحتي انسان شناخت يافته اند، پيشتر 
نيز توسط افاطون مطرح ش��ده است. درحالي كه از 
ديدگاه برخي انديشمندان اسامي و فاسفه، ابتناي 
به اين انسان شناس��ي، مس��تلزم پذيرش »ثنويت« 
اس��ت چراكه به قول استاد ش��هيد مطهري اين تفكر 
در واقع روح و بدن را دو جوهر منفصل از هم در نظر 

گرفته است. 
2- در خصوص نس��بت نفس و بدن نظر ديگري نيز 
ارائه شده اس��ت كه شايد نخس��تين بار ارسطو آن را 
بيان كرده باشد. در اين ديدگاه به ارتباط و پيوستگي 
ميان بدن و روح توجه بيشتري شده و نسبت اين دو 
فراتر از رابطه »قفس« با »مرغ« دانس��ته شده است. 
اين نگاه روح را جوهري قدي��م نمي داند، بلكه امري 
حادث برمي شمرد كه در ابتدا صرفاً استعداد بالقوه و 
فاقد علم پيشين است و به فعليت رسيدن آن در اين 

جهان واقع مي شود. 
3- اما ق��ول ديگر در اين زمينه كه آث��ار امام)ره( نيز 
نشان مي دهد نظر ايشان به آن نزديك تر است، همان 
نظريه بديعي است كه در حكمت متعاليه عنوان شده 
است. در اين ديدگاه روح خود از حركت جوهري بدن 
به س��وي كمال ش��كل مي گيرد و ارتباط بين بدن و 
نفس، رابطه همچون ميوه و درخت است بدين معني 
كه روح در دامن بدن آدمي رش��د و نم��و مي يابد. به 
عبارتي پيدايش و حدوث نفس، ريشه جسماني داشته 
لكن بقا و كمالش غير مادي و روحاني اس��ت )النفس 
جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء(. در واقع طبق اين 
نظر، بدن و روح دوس��احت از نفس انس��ان هستند و 
نمي توان اين دو را دو ماهيت متفاوت دانست. طبيعتاً 
در اين نگاه وابس��تگي نفس به بدن چنان است كه با 
معدوم شدن بدن، نفس نيز از بين مي رود چراكه بهره 
آن از دامن بدن بوده اس��ت؛ حال آنچه باقي مي ماند 
موجودي است مجرد و نفسي است فعليت يافته كه در 

حكمت متعاليه »عقل بالفعل« خوانده مي شود. 
نتيجه چنين نگرش��ي آن اس��ت كه به بدن عنصري 
آدمي ارج نهاده و به عنوان بستر نمو نفس تا رسيدن 
به مرحله »عقل مجرد« بايد از سامت آن نيز صيانت 
گردد. ش��ايد اين نوع نگ��اه و بينش به انس��ان كمتر 
عموميت يافته است، لذا به نظر مي رسد الگوي اسامي 
پيشرفت به منظور آنكه تعريف دقيقي از انسان ارائه 
كند، عاوه بر آنكه به وجود دو س��احت جس��ماني و 
روحاني براي انسان اش��اره كند، بايد به رابطه جسم 
و روح نيز اشاره نمايد و جهان بيني مشخصي از خود 
ارائه كند. شناخت صحيح از كيفيت هستي، چيستي 
انسان، ماهيت معاد و... گرچه شايد در وهله نخست به 
منظور پي ريزي افق تمدني 1444 چندان با اهميت به 
نظر برسد اما اصاح نوع نگاه انساِن تراز تمدن اسامي 
به خود و جهان پيرامونش، مي تواند اواً به بسياري از 
شبهات اعتقادي پيرامون خدا، جهان، قيامت و... كه 
در راستاي تزلزل افكار و مباني جوانان مسلمان است، 
پاسخ گويد و ثانياً در صورت پذيرش قرائتي از فلسفه 
و ماهيت انسان و جهان كه مبتني بر حركت جوهري 
استكمالي است، بهترين پيشران و انگيزه عقيدتي در 

اختيار يك فرد مسلمان براي شكست فضاي جمود و 
تاش براي تحقق »پيشرفت« حاصل مي گردد. 

  انسان در ميانه فطرت و طبيعت
در بند نخس��ت الگوي پاي��ه، عاوه بر جس��مانيت و 
روحانيت انسان، به دو مقوله »فطرت« و »طبيعت« 
نيز اشاره شده اس��ت. اما بايد ديد مفهوم اين دو واژه 
در نگرش اسامي چيست كه بدين سان در شناخت 

انسان مورد اهميت هستند. 
واژه فطرت با توجه به ريش��ه معنايي آن كه برگرفته 
از »فطر« به معني ش��كافتن اس��ت، غالب��اً به معني 
شكافته شدن آفرينش براي انسان و كنار رفتن پرده 
و اظهار حقايق آن بر بشر دانسته شده است. فطرت را 
سرشت انسان و ويژگي مهم خلقت وي برشمرده اند 
كه گرچه در تعبير قرآن تنها يك بار در رابطه با انسان 
استعمال شده اما در تعابير روايي و نيز نظر متكلمان 
و فاسفه، بس��يار در باب آن س��خن رفته است. امور 
فطري از اين منظر آن چيزي هس��تند كه نوع خلقت 
و آفرينش انسان اقتضاي داشتن آن را براي نوع بشر 
داشته و البته ميان همه انس��ان ها مشترك باشد. به 
اعتبار ديگر فطرت، بينش شهودي انسان به هستي و 
گرايشي آگاهانه خوانده مي شود و در مقابل، طبيعت 
انسان همان غرايز مرتبط با بدن و جسم او و تمايات 
عنصري وي اس��ت كه نيازهاي بدن را به وي يادآور 

مي شود. 
بهتر اس��ت در تعريف بهتر اين ويژگي هاي وجودي 
از اقوال بزرگان بهره ببري��م. در بيان آيت اه جوادي 
آملي، فطرت و طبيعت هر دو ريش��ه در نفس انسان 
دارند، )همان گونه كه اشاره شد، در ديدگاه صدرائيان 
دوگانگي و ثنويت ميان روح و جس��م وج��ود ندارد 
و جوهر هر دو واحد اس��ت( با اين تف��اوت كه فطرت 
تمايات مرتب��ط با نفس بلند انس��اني و در مرتبه اي 
بااتر از امور مربوط طبيعت بوده اس��ت، اما طبيعت 
شامل نيروهاي »تدبيرگر« روح انسان هستند كه امور 

طبيعي بدن را كنترل مي كنند. 
ايش��ان نزول فطرت و اثر آن را در نس��بت با طبيعت 
آدم��ي را اين گونه در مثال��ي تبيي��ن مي كنند: »به 
عبارتي همان طور كه در عالم طبيعت، از آسمان رزق 
فرومي ريزد و در زمين منتشر مي شود، در وجود انسان 
هم كه نمونه عالم است، رزق از آسمان فطرت به اعضا 
و جوارِح طبيعت او نزول مي كند. نيز همان گونه كه در 
جهان خارج، برخي منكر مخزن الهي يا از آن غافلند و 
رزق خود را تنها از صحنه طبيعت انتظار دارند، انسان 
گاهي مركز رزق خود را شناس��ايي ك��رده، از فطرت 

الگوي اسامي پيشرفت، به منظور آنكه 
تعريف دقيقي از انسان ارائه كند؛ عاوه 
بر آنكه به وجود دو سلاحت جسلماني 
و روحانلي بلراي انسلان اشلاره كند، 
بايد به رابطه جسلم و روح نيز اشاره و 
جهان بيني مشخصي از خود ارائه كند 

در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به 
موضلوع فطلرت و برخلي ويژگي هاي 
بعلد فطلري انسلان پرداخته شلده و 
بشلر، موجلودي همواره در كشلاكش 
ميان نيازهاي فطري و طبيعي دانسلته 
شلده و با تحقق معقلول نياز هاي اين 
دو املكان تعلادل و تكاملل دارد

انسان در كشاكش فطرت و طبيعت
 بررسي مباني انسان شناختي الگوي پايه پيشرفت اسامي ايراني 1444

محمدحسن صادقپور
خود اس��تمداد و طلب روزي مي كند و زماني    تحليل

در شناسايي مركز رزق خود خطا كرده، روزي 
خويش را از طبيعت خود مي طلبد. «

با اين تعابير مي توان چنين برداش��ت كرد كه 
فطرت و طبيعت آدمي، دو ابزار در اختيار آدمي 
براي كنترل قواي روحي و جس��مي هس��تند 
و انس��ان به واس��طه اين دو ابزار )كه در انسان 
گرايش و ميل ايجاد مي كنند( مي تواند به مرتبه 

كمال هر يك دست يابد. 
شهيد مطهري در تشريح ماهيت فطرت، آن را 
برخاف »طبيعت« از ويژگي هاي اختصاصي 
انسان برمي ش��مرد: »تنها در مورد انسان لغت 
»فط��رت« را به ك��ار مي بريم. فط��رت مانند 
طبيعت  و غريزه، يك امر تكويني اس��ت، يعني 
جزو سرشت انس��ان اس��ت؛ امري است كه از 
غريزه  طبيعي آگاهانه تر است. انسان آنچه را كه 
مي داند مي تواند بداند كه مي داند، يعني انسان 
يك سلس��له فطريات دارد و مي داند كه چنين 

فطرياتي دارد.«
در بند دوم الگوي اسامي ايراني پيشرفت، به 
موضوع فطرت و برخي ويژگي هاي بعد فطري 
انسان پرداخته شده و بشر، موجودي همواره در 
كشاكش ميان نيازهاي فطري و طبيعي دانسته 
شده اس��ت و با تحقق معقول نياز هاي اين دو 

امكان تعادل و تكامل دارد:
»بُعد فطري او كه ناش��ي از نفخه  الهي اس��ت 
منش��أ كرام��ت ذات��ي و ني��ز برخ��ورداري از 
اوصاف خداپرس��تي، دين ورزي، كمال گرايي، 
حقيقت جوي��ي، خيرخواه��ي، زيبايي گرايي، 
عدالت طلبي، آزادي خواهي و ديگر ارزش هاي 
متعالي است. چنان كه بُعد طبيعي او منشأ ديگر 
اوصاف و نيازهاي مادي گوناگون است. انسان 
در كش��اكش مقتضيات اين دو دسته صفات و 
نيازها و تحقق معقول و متعادل آنها به كماات 

اكتسابي دست مي يابد. «
طبيعت و نياز ه��اي طبيعي انس��ان )از جمله 
خواب، خوراك، تناسل و...( كه غالباً براي نوع 
بشر ش��ناخته ش��ده اند )چراكه غريزي بوده و 
نيازي به خودآگاهي ندارند( و البته از ديد اسام 
نيز به عنوان يك بعد قابل توجه و قابل رسيدگي 
به منظور تكامل مورد بررس��ي قرار گرفته اند؛ 
چنانچه غالب فاسفه اسامي از جمله ابن سينا 
در آثار خود به علم طبابت و كيفيت س��امت 
بدن اهميتي ويژه نهاده اند و همين نوع گرايش، 
انس��ان را در مس��ير تكامل الگوي پيشرفت از 
قرائت هايي كه زهد را ب��ه منزله بي توجهي به 
بدن و نيازهاي طبيع��ي و غريزي فرامي خواند 

متمايز مي سازد. 
  ويژگي هاي فطرت

اما امور فط��ري چه ويژگي هاي��ي دارند و چرا 
برخي تمايات انس��اني را مي ت��وان به فطرت 
نسبت داد؟ به منظور شناخت بهتر فطرت بايد 
به ويژگي هاي مبنايي امور فطري اشاره كرد كه 
از مهم ترين آنها در تفكر فلس��في شيعه شامل 

موارد زير مي شوند:
 فطريلات غيراكتسلابي و بي نيلاز از 

استدالند
همان طور كه در واژه شناسي فطرت اشاره شد، 
معني كلمه فطرت نيز خود به اين اش��اره دارد 
كه ماهيتي روش��ن و شكافته ش��ده براي بشر 
دارد. به عبارتي امور فطري در وجود انس��ان از 
بدو خلقت به وديعه نهاده ش��ده اند و نيازي به 
اكتس��اب و فراگيري ندارند. به تعبير بسياري 
از مفسرين، عبارت شريفه »ا في اه شك« در 
قرآن كريم، به وضوح مسائل فطري )كه اعتقاد 

به خدا از آن جمله است( اشاره كرده است. 
ام��وري از قبي��ل خداپرس��تي، دي��ن ورزي، 
كمال گراي��ي، حقيقت جوي��ي، خيرخواه��ي، 
زيبايي گرايي، عدالت طلبي، آزادي خواهي كه از 
جمله مهم ترين امور فطري به حساب مي آيند 

نيازي به آموزش و حتي استدال ندارند و براي 
مثال براي هر انساني مي توان بدون اينكه نياز 
به استدال باش��د از خوب بودن زيبايي سخن 
گفت، مگر در حالتي كه »طبيعت« بر »فطرت« 
غلبه پيدا ك��رده و تعادل ميان اي��ن دو برهم 
خورده باش��د كه در اين ش��رايط ممكن است 
آدمي جاهانه يا عامدانه به انكار فطريات خود 
نيز بپردازد. امكان به هم خوردن تعادل فطرت 
و طبيعت و كمرنگ شدن فطريات است كه نوع 
بشر را عاوه بر هدايت تكويني و فطري، نيازمند 
به هدايت تشريعي توسط انسان هايي در غايت 
تعادل ميان فطرت و طبيعت )انبيا( مي نمايد تا 
غبار از فطرت زدوده و حقيقت هستي را براي 

انسان بازنمايي كنند. 
اما م��راد از بي نيازي فطريات به اس��تدال آن 
است كه پذيرش اين امور براي انساِن با فطرت 
بيدار و آگاه منوط به ذكر ادله و براهين نيست 
و ادله فلسفي صرفاً از اين حيث در امور فطري 
قابل بحث هستند كه به وسيله برخي بديهيات 
فطري منطقي )مثًا ممتنع بودن جمع ميان 
نقيضين يا جمع ميان وج��ود و عدم( كه مورد 
انكار قرار نگرفته اس��ت؛ برخي ديگ��ر از امور 
فطري را بتوان براي منكران آن امور اثبات كرد، 
لذا گرچه به اعتقاد متكلمان شيعه، امور پايه و 
اصول دين تقليدي نيستند و نيازمند خردورزي 
و تأملند، لك��ن اين خردورزي صرفاً از مس��ير 
منطق فلسفي و اس��تدال حاصل نمي شود و 
قرآن كريم نيز با توجه به وضوح و روشني امور 
فطري، اصراري بر اكتساب معارف فلسفي براي 

درك بديهيات فطري ندارد. 
  عموميت امور فطري

امور فطري ميان انسان ها مشتركند و نمي توان 
ادعا كرد بخش��ي يا همه امور فطري در وجود 
انس��اني قرار داده نشده اس��ت؛ چراكه اصًا به 
اعتبار آيه شريفه » فِْطَرَت اهِ الَِتي َفَطَر الَناَس 
َعلَيَها « در س��وره روم، بناي خلقت انس��ان بر 
فطرت بوده است. موضوع عموميت فطرت در 
روايات گوناگون نيز مورد اشاره قرار گرفته است 
و پيامبر اسام در اين زمينه مي فرمايند »هيچ 

نفسي زاده نمي شود جز بر اساس فطرت.« 
  تغيير ناپذيري

امور فطري، اموري مسلم و ثابت هستند كه در 
آنها نابودي وجود ندارد. گرچه چنان كه گفته 
شد، ممكن است به س��بب وجود موانعي براي 
هر انساني دچار ش��دت و ضعف شوند و كمتر 
مورد توجه قرار گيرند يا بالعكس به دليل خود 
آگاهي باا، تش��ديد ش��وند لكن از بين رفتن 

آن يا تبديلش در وجود انس��ان ممكن نيست. 
از دو ويژگ��ي اخي��ر امور فط��ري )عموميت و 
تغييرناپذيري(، مي توان اص��ل »قابل هدايت 
بودن تمامي انس��ان ها« را برداش��ت كرد كه 

نتيجه اي مهم در انسان شناسي شيعه است. 
  فرجام سخن

چنانچ��ه در مقدمه الگ��وي اس��امي ايراني 
پيشرفت اشاره شده اس��ت؛ »مباني اين الگو، 
اهم پيش فرض هاي اس��امي، فلسفي و علمي 
جهان ش��مول معطوف ب��ه پيش��رفت را ارائه 
مي دهد«. در ميان اين پيش فرض ها بي ش��ك 
انسان شناسي از جايگاه ويژه اي برخوردار است 
و چنانچه در روايات مكرر آمده است اين معرفت 
پيش زمينه »معرفت اه« است. حال از آنجا كه 
رويكرد انسان شناس��ي در قرائت هاي مختلف 
عرفاني، فلسفي، كامي و... رايج ميان مسلمانان 
داراي تفاوت هاي اساسي بوده و به نظر نگارنده 
يكي از بهترين رويكردها از ميان اين قرائت ها 
كه با هدف الگوي پيش��رفت اس��امي ايراني 
»ارائه پيش فرض هايي معطوف به پيش��رفت« 
انطباق بيشتري دارد؛ رويكرد معروف به حركت 
جوهري و فلسفه صدرايي است كه بيش از هر 
نگرشي كمال گرا و توس��عه محور است. نگرش 
صدرايي در انسان شناس��ي ني��ز مقدماتي در 
ماهيت نس��بت »نفس و جس��م« دارد كه اگر 
مورد شناخت عمومي قرار گيرد، در ادراك بهتر 
از لزوم پيشرفت و تعالي انسان و مراتب وجودي 
آن كمك بس��يار مي نمايد. لذا ش��ايد عاوه بر 
ذكر وج��ود دو بعد »انس��اني و روحاني« براي 
انس��ان و دو گونه ميل »طبيعي« و »فطري« 
نس��بت اين س��احت ها و اميال نيز بايد مورد 
اش��اره قرار مي گرفت تا ضمن توجه به اهميت 
جسم به عنوان بستر و خاستگاه نفس )در تفكر 
صدرايي( دستيابي به مرتبه انساِن كامل كه از 
تعامل صحي��ح جوهِر عنص��ري و غيرعنصري 
در دنيا نشئت مي گيرد، بيش��تر مورد اهتمام 

واقع گردد.

يكلي از بهتريلن رويكردهلا كه با 
هلدف الگوي پيشلرفت اسلامي 
ايرانلي »ارائله پيش فلرض هايي 
معطلوف بله پيشلرفت« انطبلاق 
بيشلتري دارد؛ رويكرد معروف به 
حركت جوهري و فلسلفه صدرايي 
اسلت كله بيلش از هلر نگرشلي 
كمال گلرا و توسلعه محور اسلت



ماس��وله بعد از ونيز به عنوان دومين ش��هر زنده 
جهان ش��ناخته مي ش��ود. ش��هري تاريخي كه 
قدمتي بيش از هزار س��ال دارد و براساس گفته 
محققان تاريخ تاسيس آن به بعد از واقعه عاشورا بر 
مي گردد. همين موضوع باعث مي شود گردشگران 
از هر سو وقتي نام و پيش��ينه تاريخي ماسوله را 
بشنوند، به سمت اين شهر بيايند. عاوه بر تاريخي 
بودن اين شهر كه در اس��تان گيان قرار گرفته، 
ويژگي اي كه آن را منحصربه فرد مي كند،  پلكاني 
بودن آن اس��ت. اين به معنای آن است كه سقف 
خانه ماس��وله اي ها مس��ير رفت و آمد خانه هاي 
بااتر هست. دليل اين نوع چينش خاص خانه ها 
هم چيزي جز كوهستاني بودن منطقه نيست. از 
همين رو چندسالي مي شود اين جاذبه گردشگري 
مسير جهاني شدن و ثبت در ليست آثار يونسكو 
را در پيش گرفته است. اتفاقي كه مي تواند چند 
هزار گردشگر خارجي كه برحسب اتفاق با ماسوله 
آشنا مي شنوند و از اين منطقه بازديد مي كنند را 

به چندين برابر افزايش دهد. 
با اين حال اي��ن ظرفيت منحصربه ف��رد هنور با 
معضات بسياري چون ناقص بودن زيرساخت ها 
مواجه هس��ت و همين موضوع هر س��ال پرونده 
جهاني شدن را ناتمام باقي مي گذارد. ازم به ذكر 
است كه ماسوله با شماره 1090 در سال 1354 

به ثبت ملي رسيده است. 
  ماسوله در انتظار برق ارزان 

يكي از معضاتي كه منجر به تعويق افتادن ثبت 

جهاني ماس��وله ش��ده، بحث عدم گازكشي اين 
شهر اس��ت. س��اكنان اين منطقه هر چند وقت 
يكبار بايد با هزار مشقت نفت و كپسول هاي گاز 
را به خانه هايشان ببرند كه اين موضوع عاوه بر 
اينكه زمستان هاي منطقه را سخت و طاقت فرسا 
مي كند، بارها منجر به آتش گرفتن خانه هاي مردم 
هم شده است. در اين خصوص نايب رئيس شوراي 
ش��هر ماس��وله با بيان مطالب فوق ب��ه »جوان« 
مي گويد: »چندسالي منتظر گاز كشي بوديم كه 
به دليل احتمال آسيب ديدن بافت تاريخي منطقه 
ميراث فرهنگي چنين مجوزي را نداد. از همين 
رو چند وقتي است كه مسئوان وعده گرمايش 
ماسوله به واسطه انرژي برق ارزان قيمت و حتي 
اس��تفاده از پنل هاي خورش��يدي را داده اند. اما 
اينكه دقيقاً چه زماني ماسوله اي ها از اين محبت 
برخوردار شوند، معلوم نيس��ت.« در حال حاضر 
مردم منطقه در نبود گاز به اجبار از برق بيشتري 
اس��تفاده مي كنند كه اين مسئله فيش هاي برق  
سنگين و بدهكاري آنها به اداره برق را در بر دارد. 
البته مشكل ماسوله فقط به ممنوعيت گازكشي و 
سرماهاي شديد منطقه محدود نمي شود.  عزت اه 
رحمتي در اين خصوص تأكيد مي كند: »منطقه ما 
از جنگ جهاني دوم به سيستم فاضاب مجهز بود 
كه رفته رفته به دليل عدم رسيدگي به ماسوله، 
اين سيستم هم از دس��ت رفت و حاا متأسفانه 
فاضاب ماسوله به رودخانه ماس��وله مي ريزد و 
منجر به آلودگي آب پايين دست مي شود.« حال 

و روز جمع آوري زباله هاي ماسوله هم دست كمي 
از بحث فاضاب ندارد و همچون ديگر شهرهاي 

شمالي سايت مناسبي براي امحاي آنها نيست. 
  زيرساخت هايي كه هنوز ناقصند

در كنار مشكات مذكور وضعيت خدمات درماني 
ماسوله هم از شرايط خوبي برخوردار نيست. به رغم 
احداث يك درمانگاه مجهز براي ماسوله از سوي 
يكي از خيران، اما به گفته نايب رئيس شوراي شهر 
ماسوله، اين درمانگاه اغلب از داشتن يك پزشك 
عمومي محروم هس��ت. از همين رو ماسوله  اي ها 

براي هر بيم��اري اي بايد راهي شهرس��تان هاي 
اطراف همچون فومن ش��وند. رحمتي با تأكيد بر 
اين موضوع كه اغلب مردم ماسوله را ميانساان و 
افراد مسن تشكيل مي دهند، مي گويد: »اغلب جان 
مردم به همين دليل به خطر مي افتد كه بايد براي 
آن چاره انديشي كرد.« تمام اين كمبودها در حالي 
در ماس��وله وجود دارد كه ظرفيت هاي اقتصادي 
بس��ياري در اين منطقه وجود دارد. از بين تمام 
اين ظرفيت ها مي توان به همان بحث گردشگري 
ماسوله اشاره كرد كه عضو شوراي شهر ماسوله با 
اشاره به جمعيت 500 نفري ماسوله بيان مي كند: 
»حدود هزار واحد در ماسوله وجود دارد كه 200 
واحد آن به مسافران اجاره داده مي شود و مابقي 
يا خانه ماسوله اي هاست يا به عنوان انبار و مغازه از 

آنها استفاده مي شود.«
گفته مي شود كه ماسوله ظرفيت پذيرايي از 2 هزار 
گردشگر را دارد. با اين حال اين منطقه از داشتن 
پاركينگي بزرگ براي گردشگران محروم هست. 
در اين خصوص نماين��ده مردم فومن در مجلس 
شوراي اسامي نيز با تأييد گفته هاي نايب رئيس 
شوراي شهر ماسوله تأكيد مي كند و به »جوان« 
مي گويد: »ماسوله پاركينگ ندارد.« محمد مهدي 
افتخاري ادامه مي دهد: »در نبود پاركينگ و مسير 
مناس��بي براي عبور و مرور گردشگران، ترافيك 
س��نگيني در منطقه به وجود می آيد كه اگر اين 
معضل برطرف شود، قطعاً گردشگران بيشتري به 
ماس��وله مي آيند.« ازم به ذكر است كه هر ساله 
بيش از يك ميليون نفر از ماسوله بازديد مي كنند. 
وي مي افزايد: »طب��ق برنامه ريزي ه��اي انجام 
شده، قرار است از 5 كيلومتري ماسوله جاده اي در 
نظر گرفته شود تا ماشين هاي سنگين از آن عبور 
كنند.« اگر عمليات عمراني اين مسير به سرعت 
انجام ش��ود، گره هاي ترافيكي اين منطقه هم تا 

حدود بسياري باز مي شوند. 
  ظرفيت هاي ناشناخته ماسوله 

در حال حاض��ر بر اس��اس گفته ه��اي نماينده 
مردم ماس��وله در مجلس، اگر موانع پيش روي 
سرمايه گذار توسعه انرژي خورشيدي در ماسوله 
برداشته شود، تا سه سال آينده معضل گرمايش 
منطقه نيز رفع مي شود و گردشگران در هر زماني 
كه بخواهند مي توانند به ماس��وله بيايند. اكنون 
نزديك به چهار ماه از س��ال را ماسوله به واسطه 
سرماي شديد تعطيل مي شود. عاوه بر اين با رفع 
مشكل تأمين برق از طريق پنل هاي خورشيدي 
معضل شلختگي سيم هاي برق نيز رفع مي شود. 
ايرادي كه يونسكو نيز آن را مطرح كرده بود.  البته 
در كنار اين مشكات، مسئله اي كه مردم قديمي 
ماسوله از آن رنج مي برند اين است كه ماسوله در 
گذش��ته به عنوان منطقه اي اقتصادي در زمينه 
توليد و صادرات محصوات لبني و صنايع دستي 
شناخته مي ش��ده كه اكنون ديگر خبري از آنها 
نيست. از اين رو ازم است مسئوان بحث احياي 
دامداري ها را مدنظر قرار دهند. همچنين با توجه 
به ظرفيت منحصربه ف��رد وجود گياهان دارويي 
نادر نيز، در راس��تاي برداش��ت آنها برنامه ريزي 
كنند تا ماسوله فقط به حضور گردشگر نيازمند 
نباش��د و در آينده به عنوان ثروتمند ترين شهر 

كشور شناخته شود. 

  گلستان: معاون صنايع دستي و هنرهاي س��نتي اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري استان گلس��تان گفت: در حال 
حاضر در استان گلستان، 9 مركز تخصصي و مركز خاق صنايع دستي 
با حضور بيش از 100 هنرمند برتر صنايع دستي مشغول به  كار هستند.  
مريم حاجي ابراهيمي افزود: طي چند سال گذش��ته، معاونت صنايع 
دستي و هنرهاي سنتي سازمان مركزي بر آن شد تا در استان ها، مراكزي 
را راه اندازي نمايد تحت دو عنوان »مراكز تخصصي صنايع دس��تي« و 
»مراكز خاق صنايع دستي« يعني مراكزي كه به صورت تخصصي در 
يك رشته خاص يا رشته هايي با موضوعيت خاص مانند رشته هايي با 

موضوع و محوريت نساجي هستند. 
  سمنان: معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان 
س��منان از برنامه ريزي اين سازمان براي توس��عه گلخانه هاي كوچك 
مقياس در اين استان خبرداد.   لطف اه رضايي در جلسه ستاد گلخانه اي 
استان سمنان با بيان اينكه سازمان از اين طرح حمايت ويژه دارد اظهار 
كرد: مديران جهاد كشاورزي شهرستان ها توسعه گلخانه هاي كوچك 
مقياس را به جد در دس��تور كار قرار دهند.  وي با بيان اينكه س��ازمان 
جهاد كشاورزي اس��تان س��منان با همكاري بانك عامل به متقاضيان 
واجد ش��رايط براي راه اندازي گلخانه هاي كوچك مقياس تس��هيات 
اعطا مي كند افزود: اين تسهيات بر اس��اس قرارداد فروش و همكاري 

متقاضيان با پشتيبان در قالب كشاورزي قراردادي اعطا مي شود. 
  بوش�هر: اس��تاندار بوش��هر گفت: با تكميل و افتتاح 2000 واحد 
مسكوني در حوزه روستايي مشكل خانواده هاي فاقد مسكن در استان 
بوشهر برطرف مي شود.  عبدالكريم گراوند در آيين ازدواج آسان و اهداي 
يك  هزار جهيزيه به جوانان تحت پوش��ش كميته امداد استان بوشهر 
اظهار داش��ت: دو طرح مهم در حوزه مددجويان كميته امداد اس��تان 
بوشهر اجرايي شد كه تأمين مسكن مددجويان و واگذاري جهيزيه به 
جوانان از آن جمله است وي افزود: اين واحدها كه در تمام نقاط روستايي 
شهرستان هاي 10گانه استان بوشهر ساخته مي شود 35 ميليارد تومان 

با مشاركت استانداري و كميته امداد تأمين شده است.

بارورسازي ابرها با خودباوري ايراني
جشن باران در ايران با 5 پايگاه هوايي سپاه 

كاهش نزوات آسماني، كم آبي، خشكسالي و مهاجرت. اينها واژگاني 
هستند كه طي س�ال هاي اخير بسيار ش�نيده ايم و تنها كاري كه 
توانسته ايم بكنيم، هشدار و توصيه و بيانيه هايي بوده كه تغييري در 
الگوي مصرف آب كشور ايجاد شود. اما چند سالي است كه بحث بارور 
كردن ابرها مطرح شده و اين مي تواند نويد خوبي براي استان هايي 
باشد كه خشكسالي آن قدر به آنها فشار آورده كه مردمانش قصد 
ترك ديار و عزيمت به نقاط پرآب تر را در س�ر مي پرورانند. آخرين 
خبر اينكه روز گذش�ته فرمانده نيروي هوافضاي س�پاه از اجراي 
طرح بارورسازي ابرها با همكاري وزارت نيرو و هواشناسي خبر داد. 

    
با اينكه طي روزهاي اخير بارش هاي خوب در اكثر استان ها دل همه ايرانيان 
را شاد كرده است. اما برآورد بارش ها طي دو دهه اخير نشان مي دهد، ايران 
براي برگش��تن به روزهاي خوش و پرآبش هنوز به زمان زيادي احتياج 
دارد.  چندي پيش بود كه رئيس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران 
سازمان هواشناسي در آخرين گزارش مربوط به خشكسالي، وضعيت ايران 
را از لحاظ مساحت و جمعيت تحت تأثير خشكسالي تشريح كرد و نسبت 
به خشكسالي هاي درازمدت در برخي استان ها از جمله قم، كهگيلويه و 
بويراحمد، خوزستان و چهارمحال و بختياري هشدار داد.  در بررسي آخرين 
وضعيت خشكسالي كشور در بازه طواني  مدت مشخص مي شود بر اساس 
شاخص SPEI ده ساله حدود 9۷ درصد مس��احت ايران درگير درجات 
مختلف خشكسالي است. به طوري كه از اين ميزان، 5 درصد خشكسالي 
ضعيف، 22 درصد خشكسالي متوس��ط، 53 درصد خشكسالي شديد و 
1۷ درصدخشكسالي بسيار شديد اس��ت.  با توجه به بازه 10 ساله، تنها 
2 درصد مساحت ايران در وضعيت نرمال قرار دارد. اين در حالي است كه 
صددرصد استان هاي البرز، ايام، بوشهر، خراسان جنوبي، زنجان، سيستان 
و بلوچستان، فارس، قم، كرمان، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان، مركزي، 

هرمزگان و يزد با خشكسالي البته با درجات مختلف مواجه هستند. 
  هديه سپاه به استان هاي كم آب

صحبت از خشكسالي ها در شرايطي مطرح مي ش��ود كه مردم چشم به 
آسمان دوخته اند و با هر بارش��ي منتظر اخبار خوبي در مورد رفع كمبود 
آب در نقاط مختلف ايران هس��تند.  بر همين اساس روز گذشته فرمانده 
نيروي هوافضاي سپاه از اجراي طرح بارورسازي ابرها با همكاري وزارت 
نيرو و هواشناسي خبر داد كه مي تواند نويد روزهاي خوشي را مخصوصاً 
براي استان هايي كه درگيري ش��ديدي با كم آبي دارند، به همراه داشته 
باشد.  س��ردار اميرعلي حاجي با بيان اينكه چهار پايگاه هواپيماي بدون 
سرنشين در حوزه باروري ابرها فعاليت دارد، اين اقدام را محصول همكاري 
نيروي هوا فضاي سپاه، وزارت نيرو و سازمان هواشناسي كشور عنوان كرد.  
وي گفت: سال گذشته در زمينه بارورسازي ابرها طرحي را با وزارت نيرو و 
هواشناسي كشور آغاز كرديم، بخشي از مواد مورد نياز براي اين كار وارداتي 
بود اما در داخل دست به توليد زديم كه كيفيت بااي اين مواد نيز توسط 
آزمايشگاه هاي روسيه تأييد شد.  فرمانده نيروي هوافضاي سپاه تأكيد كرد: 
»امروز چهار پايگاه هواپيماي بدون سر نشين و يك پايگاه با سرنشين در 
حوزه باروري ابرها داريم و توانس��تيم از اين مشكل نيز با خودباوري عبور 
كنيم.« اهميت كار سپاه و همكاري ديگر سازمان ها و نهادها در بارور سازي 
ابرها وقتي مشخص مي شود كه بدانيم وضعيت خشكسالي كشور در سال 
آبي كه به تازگي به پايان رسيده، بر اساس ش��اخص SPEI كوتاه مدت 
يك ساله  )از اول مهر 9۶ تا پايان شهريورماه 9۷( حدود 92 درصد مساحت 
ايران با درجات مختلف خشكسالي مواجه بود كه 8 درصد اين خشكسالي ها 
خفيف، 20 درصد خشكسالي متوسط، 19 درصد شديد و 45 درصد بسيار 
شديد است.  همچنين آمار جمعيت تحت تأثير خشكسالي در كشور در بازه 
بلندمدت هم نشان مي دهد بالغ بر 98 درصد جمعيت ايران تحت تأثير 
درجات مختلف خشكسالي است كه از اين ميان، 4 درصد جمعيت كشور با 
خشكسالي خفيف، 2۶ درصد خشكسالي متوسط، 50درصد خشكسالي 

شديد و 18درصد تحت تأثير خشكسالي بسيار شديد است. 
ارسال ۴۰۰ چادر از اردبیل به کرمانشاه      

مديرعامل جمعيت هال احمر استان اردبيل  از ارس�ال ۴۰۰ دس�تگاه چادر از اردبيل به    اردبيل
مناطق حادثه ديده غرب كش�ور پس از زلزله اخير كرمانش�اه خبر داد.
رامين معب��ودی گفت: در پی زلزل��ه ای كه در اوايل هفته در اس��تان 
كرمانشاه رخ داد، سريعاًَ و در ساعات ابتدايی گزارش اين حادثه جلسه 
اضطراری برگزار ش��د و با اعام نيازمندی های موج��ود از مركز، برای 
خدمات رسانی مناس��ب به هموطنانمان در غرب كشور آمادگی های 
مورد نظر بررس��ی شد. وی از ارس��ال 400 دس��تگاه چادر به مناطق 
زلزله زده كرمانش��اه خبر داد و افزود: با وجود اينكه  تيم های واكنش 
س��ريع جمعيت هال احمر آماده اعزام و حضور در اين مناطق بودند، 
به دليل اينكه از س��وی جمعيت هال احمر مركز، نياز به امدادرسانی 
حضوری اعام نشد نيروهای ايثارگر اين سازمان از اردبيل در محل زلزله 
حضور نيافتند. مديرعامل جمعيت هال احمر استان اردبيل ادامه داد: 
تمامی اعضا و پرسنل جمعيت هال احمر در كنار داوطلبان از آمادگی 
كامل برای امدادرسانی در تمامی نقاط كشور كه نياز به كمك های اين 
مجموعه دارند، برخوردار بوده تا برای ادای وظيفه خود در مراكز مورد 
نظر منشأ خدمت باشند. معبودی يادآور شد: خوشبختانه هيچ مشكلی 
برای اعزام و ساماندهی نيروها و امدادرس��انی در مناطق حادثه ديده 
نداريم و طبق وظيفه برای تسكين و كاهش آام حادثه ديدگان از تمامی 

ظرفيت های موجود استفاده خواهيم كرد.

در قالب طرح های اجتماع محور آسمان و سحاب
 بنیاد برکت يک هزار شغل 
در لرستان ايجاد می کند

بنياد بركت وابس�ته به س�تاد اجرايی  فرمان حضرت امام)ره( تا پايان بهمن    لرستان
بيش از يک هزار فرصت شغلی در اس�تان لرستان ايجاد می كند.

اين بنياد ايجاد اش��تغال در ش��هرهای دلفان، پل دختر، كوهدش��ت و 
رومشكان لرستان را به عنوان يكی از استان های محروم كشور در قالب 
طرح های اش��تغالزايی اجتماع محور آس��مان )آيين نامه  سرمايه گذاری 
مردمی و اشتغال نيروی انس��انی( و سحاب )س��رمايه گذاری حمايتی 
اقتصادی بركت( در دستور كار خود دارد. بر اساس اين گزارش، تا به امروز 
350 فرصت ش��غلی در زمينه پرورش دام سبك در اين شهرستان ها به 
مرحله اجرايی رسيده و ۷00 اشتغال ديگر نيز تا بهمن ماه به بهره برداری 
خواهد رسيد. فرآيند اشتغالزايی در استان لرستان از مرداد ماه امسال با 
حضور بنياد بركت و تشكيل كميته  توسعه اشتغال در شهرهای مختلف 
اين استان به رياس��ت فرماندار و عضويت تمامی دس��تگاه های اجرايی 
مؤثر در اين حوزه كليد خورده اس��ت. با تصويب رش��ته های مستعد در 
زمينه  كارآفرينی، با توجه به ظرفيت  های منطقه و پس از آغاز شناسايی 
متقاضيان در مناطق محروم روس��تايی، نزديك به 2500 نفر انتخاب و 
وارد فرآيند اهليت س��نجی توسط تس��هيل گران بنياد بركت شدند كه 
از اين تعداد، تا به امروز 350 واجد ش��رايط به بانك عامل برای دريافت 
تسهيات معرفی شده اند. ميانگين تسهيات درنظر گرفته شده برای هر 
متقاضی 250 ميليون ريال به شكل وام قرض الحسنه و با تنفس پرداخت 
چهار ماهه اس��ت. هم چنين فاز دوم اين طرح، تا پايان بهمن  ماه با ايجاد 
۷00 فرصت شغلی ديگر اجرايی خواهد شد. گفتنی است اشتغال آفرينی 
بنياد بركت در قالب طرح های اجتماع محور آسمان و سحاب، فرآيندی 
چندمرحله ای است كه در آن، ايجاد كس��ب وكارهای پايدار و ماندگار با 

مهارت آموزی و استانداردسازی به كمك تسهيل گران مدنظر قرار دارد.

محمدرضا هاديلو

پس از نان، برنج يكي 
محمدرضا سوري 

   گزارش 2
از پرمصرف تري�ن 
محص�وات غذايي 
در كشور به شمار مي رود كه از جايگاه ويژه اي 
در س�فره ايرانيان  برخوردار است با اين حال 
متعادل نبودن ميزان توليد با مصرف از جمله 
دايلي اس�ت كه سبب شده هر س�اله ميزان 
قابل توجهي از اين كااي مهم از كش�ورهاي 
مختل�ف وارد اي�ران ش�ود.  به گفته  بيش�تر 
كارشناس�ان ظرفيت بااي كش�ور در زمينه 
تولي�د برن�ج مي طلب�د ت�ا در اي�ن زمينه به 
خودكفاي�ي رس�يده و از واردات آن بي ني�از 
ش�ويم.  موضوعي كه موجب شد روز گذشته 
مسئول سازمان بسيج مهندسين كشاورزی و 
منابع طبيعی گي�ان اعام كند: »تا ۳ س�ال 
آينده با تمركز بر مديري�ت تغذيه با همكاری 
جهاد كش�اورزی، خودكفايی برنج را جش�ن 
می گيريم.« اين در حالي است كه به گفته وي 
عاوه بر اي�ن مهم، اگر فق�ط 1۰ درصد اراضی 
شاليزاری به كشت دوم كلزا تخصيص يابد ۳۰ 
درصد از واردات روغن كاسته می شود و عمًا 
راه خودكفايي در اين زمينه هموار خواهد شد. 

    
شرايط آب و هوايي در استان گيان سبب شده 
اين منطقه از كش��ور در زمينه برخي توليدات از 
جمله برنج، چاي و مركبات از رتبه باا برخوردار 
بوده و حت��ي در برخي موارد بي رقيب باش��د. به 
عنوان مثال توليد چای اس��تان در س��ال 139۶ 
حدود 8۷303 تن برآورد ش��ده كه س��هم آن از 

كشور 93/1 درصد بوده است. 
 همچنين در اين سال برداش��ت  پرتقال حدود 

۶2151 تن برآورد ش��ده كه س��هم آن از كشور 
3/5درصد بوده و نسبت به س��ال 1395 حدود 
10/9 درصد رشد داشته اس��ت. توليد زيتون در 
سال 139۶ در گيان حدود 235۶4 تن برآورد 
شده كه س��هم آن از كش��ور 1۷/1 درصد بوده و 
نس��بت به س��ال 1395 حدود 2/9 درصد رشد 
داشته است. توليد گردو در سال 139۶ در استان 
حدود 9۷55 تن برآورد شده كه سهم آن از كشور 
2/5 درصد بوده و نسبت به سال 1395 حدود ۶/5 

درصد رشد داشته است.
   انتظار ۳ ساله براي رسيدن به خودكفايي 
طب��ق آمارها مي��زان توليد داخل��ی برنج حدود 
2/2 ميليون تن در س��ال و نياز ب��ه واردات برنج 
هم س��اانه 800 هزار تا يك ميليون تن اس��ت 

كه در مجموع مصرف برنج كش��ور به حدود 2/3 
ميليون تن می رسد، البته بخشی از واردات برنج 
از طري��ق بازارچه های مرزی انجام می ش��ود كه 
معمواً در محاس��بات نمی آيد. در گيان ساانه 
بيش از ۷50 ه��زار تن برنج توليد می ش��ود كه 
اين ميزان، برنج مصرفی 20 ميليون نفر را تأمين 
می كند.  از آنجايي كه رسيدن به خودكفايي در 
توليدات محصوات كشاورزي همواره مورد توجه 
مسئوان ذي ربط بوده لذا اين مهم در خصوص 
محصواتي همچون برنج و گندم نيز بسيار مورد 
توجه قرار گرفته به طوري كه بس��ياري رسيدن 
به خودكفايي در زمين��ه واردات اين محصوات 
مهم و اس��تراتژيك را دور از انتظ��ار نمي دانند. 
مسئول سازمان بسيج مهندس��ين كشاورزی و 

منابع طبيعی گيان  با تأييد اين مهم مي گويد: 
»گيان دومين استان كشور در حوزه توليد برنج 
است و بسيج مهندسين با 300 مهندس در قالب 
طرح همگام با كشاورز در سال بحرانی توليد برنج، 

مزارع را تحت پوشش قرار داد.«
غامرضا ملك علی پور مي افزايد: »تا س��ه س��ال 
آينده با تمركز بر مديريت تغذيه با همكاری جهاد 
كشاورزی، خودكفايی برنج را جشن می گيريم.«

پ��س از برن��ج، روغن ني��ز از جمل��ه محصوات 
استراتژيك به شمار مي رود كه ساانه مقدار قابل 
توجهي از آن از خارج وارد مي شود كه با توجه به 
ظرفيت بااي كشور مي توان در اين زمينه نيز به 
خودكفايي رسيد. آمارهاي رسمي نشان مي دهد 
هم اكن��ون ميزان وابس��تگی به خارج از كش��ور 
بيش از 90 درصد اس��ت از اي��ن رو اجرای طرح 

خوداتكايی در دستور كار قرار گرفته است.
در حال حاضر با اقدامات انجام گرفته از س��وي 
كارشناسان جهاد كشاورزي ميزان توليد كلزا در 
استان هاي مختلف كشور كه در اين زمينه فعال 
هس��تند از ۷0 هزارتن به 200 هزارتن رس��يده 
است كه نويدبخش هموار شدن راه هاي رسيدن 
به خودكفايي در اين زمينه اس��ت به طوري كه 
قرار اس��ت طی يك برنامه 10 س��اله ۷0 درصد 
نياز كشور در داخل تأمين شود. مسئول سازمان 
بس��يج مهندس��ين كش��اورزی و منابع طبيعی 
گيان  در اين خصوص مي گويد: »در حوزه روغن 
واردكننده هستيم كه اگر فقط 10 درصد اراضی 
شاليزاری به كش��ت دوم كلزا تخصيص يابد 30 
درصد از واردات روغن كاس��ته می ش��ود، لذا در 
تاش هستيم تا س��طح زير كشت كلزا را از 200 

هكتار به بيش از هزار هكتار برسانيم.«

خودكفايي در توليد برنج و دانه هاي روغني تا سال 1400
همكاري مشترك بسيج مهندسين و جهاد كشاورزي گيان نتيجه داد 

يك�ي از معضات�ي ك�ه منجر به 
تعويق افتادن ثبت جهاني ماسوله 
ش�ده، بحث عدم گازكش�ي اين 
شهر است. س�اكنان اين منطقه 
هر چند وقت يكبار باي�د با هزار 
مشقت نفت و كپسول هاي گاز را به 
خانه هايشان ببرند كه اين موضوع 
عاوه بر اينكه زمستان هاي منطقه 
را س�خت و طاقت فرسا مي كند، 
باره�ا منج�ر ب�ه آت�ش گرفتن 

خانه هاي مردم هم شده است
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 نبود پزشک عمومی در تنها درمانگاه شهر باعث شده 
ماسوله ای ها به خاطر هر بيماری راهی شهرستان های اطراف شوند

زيرساخت ها ناقص است، ماسوله از يونسكو جاماند

 بیستمین مانور سراسری زلزله و ايمنی 
در تبريز برگزار می شود    

بيس�تمين مان�ور سراس�ری زلزله و     آذربايجان شرقي
ايمنی، امروز همزمان با گراميداشت 
ياد و خاطره جان باختگان زلزله سال 96 كرمانشاه با حضور بيش از 
1۲ ميلي�ون دانش آموز در مدارس سراس�ر كش�ور و ب�ا همكاری 

تيم های دادرس هال احمر برگزار می شود.
فرزاد كريميان، معاون امور جوانان آذربايجان شرقی در تشريح اين خبر 
گفت: هدف از برگزاری اين مانور تحقق ش��عار »مدرس��ه ايمن؛ جامعه 
تاب آور« است. وی افزود: اين مانور، ميزان تاب آوری دانش آموزان و ساكنان 
محله های نزديك مدارس در حوادث و سوانح از جمله زلزله را می سنجد. 
اين مسئول اضافه كرد: دانش آموزان با لباس فرم كانون دانش آموزان هال 
احمر در اين مانور شركت می كنند تا ضمن حفظ آمادگی، نحوه كمك و 
امدادرسانی را به نمايش بگذارند. كريميان اظهار كرد: دانش آموزان، چه در 
محيط مدرسه و چه در محيط منزل، از جمله گروه هايی هستند كه همواره 
در معرض خطرات ناشی از زلزله قرار دارند، در اين ميان، آموزش و مانورهای 
مداوم و مستمر برای آمادگی آنها در برابر زلزله به عنوان حلقه گمشده در 
چرخه مديريت بحران زلزله در كشور اجتناب ناپذير و امری ضروری است. 
وی بيان كرد: آماده بودن و دانستن اين  كه موقع زلزله چه كاری بايد انجام 
داد، می تواند جان بسياری از افراد را نجات دهد، حفظ خونسردی و آرامش، 
هجوم نبردن به  س��مت در خروجی، اطاعت از دستورات معلم و والدين، 
استفاده نكردن از آسانس��ور، داخل كاس به زير ميز رفتن و با دو دست 
محكم پايه های ميز را گرفتن، گوشه كاس )اتاق( و زير ستون های اصلی 

پناه گرفتن، از جمله مواردی است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

يادواره شهدای حادثه تروريستی مريوان 
»شهدای کرامت« برگزار می شود

ي�ادواره ش�هدای حادثه تروريس�تی     کردستان
مري�وان، »ش�هدای كرام�ت« ام�روز 
چهارش�نبه در شهرس�تان مريوان با حضور جمعی از مس�ئوان 

لشكری و كشوری برگزار می شود.
به گزارش »جوان« به نقل از كميته روابط عمومی و اطاع رسانی يادواره 
شهدای حادثه تروريستی مريوان، »شهدای كرامت«؛ استان كردستان 
به عنوان يكی از مناطق استراتژيك كشور است كه از آن با تعبير خط سرخ 
دفاع مقدس ياد می شود؛ سرزمينی كه از آغازين روزهای پيروزی انقاب 
اسامی پس از درگيری در جنگ تحميلی با دست اندازی بيگانگان دچار 
ناامنی و آشوب گروه های ضدانقاب ش��د، ناامنی و آشوبی كه نيروهای 
وفادار به اين مرز و بوم را ناچار كرد برای دفاع از وحدت و تماميت ارضی 
كشور و جلوگيری از ظلم و ستم به مردمان ُكرد جانفشانی كنند؛ پروسه ای 
كه تا به امروز ادامه داش��ته و هر روز ش��اهد تكرار تلخ اين تقابل نابرابر و 
شهادت جوانان بی گناه هستيم.  از جمله اين اقدامات ناجوانمردانه ، حادثه 
تروريستی 30 تيرماه امسال روستای مرزی »دری« شهرستان مريوان 
بود. در اين روز نيروهای پايگاه بسيج روستای دری مريوان با گروهك های 
معاند نظام جمهوری اس��امی ايران برای حفاظت از جان و كيان مردم 
كردستان درگير شدند كه در اين عمليات 11 نفر از حافظان امنيت مردم 
منطقه به شهادت رسيدند. به همين مناسبت مراسم يادواره شهدای حادثه 
تروريستی مريوان، شهدای كرامت امروز در سالن اجتماعات آموزش و 
پرورش اين شهرستان با حضور جمعی از مسئوان لشكری و كشوری، 

خانواده های معزز شهدا و مردم وايتمدار مريوان برگزار می شود.

 ساماندهی تپه اسام آباد کرج 
با ساخت 5۲۰ واحد مسكونی   

معاون معماری و شهرسازی شهرداری     البرز
كرج از س�اماندهی تپه اس�ام آباد در 
قالب طرح س�اخت ۵۲۰ واحد مس�كونی خبر داد كه مش�تمل بر 

احداث ۵ بلوک در آن منطقه است.
احداه احمدی پرگو گفت: به دنبال اين هس��تيم تا پروانه ساخت يكی 
از اين بلوک ها را تا پايان سال دريافت كنيم و كار احيای بافت مسكونی 
اين تپه آغاز شود. وي با بيان اينكه مطالعات مربوط به حوزه عمومی ۷0 
هكتاری در تپه اسام آباد هم انجام شده است، بيان كرد: شهرداری كرج 
در حال حاضر عمليات رينگ 30 متری اطراف تپه اسام آباد را اجرايی 
كرده و ساماندهی تپه اس��ام آباد در قالب يك طرح ساخت 520 واحد 
مسكونی پايه ريزی ش��ده كه مش��تمل بر احداث 5 بلوک در آن منطقه 
است.  اين مسئول با بيان اينكه برای حوزه عمومی يك طرح اجرايی هم 
در اطراف تپه اسام آباد حدود يك ميليارد و 100 ميليون تومان در نظر 
گرفته شده تا مشاور طرح اقداماتی از جمله محوطه سازی را در اطراف آن 
پياده سازی كند، ادامه داد: رس��يدگی به وضعيت تپه اسام آباد از جمله 
عرصه ۷0 هكتاری فضای عمومی آن يك پروژه اقتصادی اس��ت و برای 
پيشبرد اين مهم به مشاركت بخش خصوصی در انجام مطالعات طرح نياز 
اس��ت. احمدی پرگو توضيح داد: در كنار پيگيری جواز ساخت 5 بلوک 
مسكونی جديد، حدود يك ميليارد تومان در قالب پيشبرد اهداف طرح 
بازآفرينی هم برای 100 هكتار بافت فرسوده تپه اسام آباد منظور شده 

است كه در آنجا با مشاركت مردم منطقه كار می كنيم.

سال هاست شهر تاريخي ماسوله در ليست انتظار يونسكو به سر مي برد. 
شهر هزار س�اله اي كه به دليل پلكاني بودن  به عنوان يكي از چند جاذبه 
منحصربه فرد كشورمان شناخته مي شود. با اين حال به دليل ناقص بودن 
زيرساخت هاي بس�ياري كه يكي از آنها نبود سيستم گرمايشي مناسب 
براي اين منطقه كوهستاني اس�ت، از جهاني شدن باز مانده است. چراكه 

با شروع زمستان و بارش برف عماً گردشگري اين منطقه تعطيل مي شود. 
اين هم در شرايطي است كه مردم ماسوله تنها با اجاره واحد و فروش صنايع 
دستي به گردش�گران امرار معاش مي كنند و اش�تغال ديگري ندارند. از 
اين رو ضروري است هرچه س�ريع تر نه تنها براي جهاني شدن بلكه براي 
آسايش مردم ماس�وله هم كه شده، مش�كات اين منطقه برطرف شود. 

88498441سرويس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك
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 رئيس مركز آمار ايران اختاف نرخ تورم اعامي 
توسط بانك مركزي با ميزان تورمي را كه مركز 
آمار محاس�به مي كند را يكي از مصيبت هاي 
كشور اعام كرد و افزود: تمركز بانك مركزي 
روي نقاط ش�هري و ش�هرهاي بزرگ اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، اميدعلي پارسا در گفت وگو 
با شبكه خبر افزود: بانك مركزي نرخ تورمي كه 
محاسبه مي كند برگرفته از آمار 79 شهر بزرگ، 
386 قل��م كاا و 121 هزار مظنه قيمت اس��ت، 
در حالي كه تمركز آمارگي��ري مركز آمار بر 231 
شهر، 626 روستا، 475 قلم كاا و 420 هزار مظنه 

قيمت است. 
پارسا، آمار مركز آمار ايران را دقيق تر و مطمئن تر 
اعام كرد و گفت: تنها ايران است كه دو نرخ تورم 
و دو نرخ رشد اقتصادي دارد كه در برخي مواقع به 

بي اعتمادي منجر مي شود. 
رئيس مركز آمار ايران به محاسبه نرخ تورم ساانه 
و نقطه به نقطه پرداخت و گفت: آماري كه مردم 
مد نظر دارند همان تورم نقطه به نقطه است كه در 
دوره زماني مشابه نسبت به سال گذشته در نظر 
مي گيرند. وي اين تورم را متوسط 35 درصد اعام 
كرد.  اميدعلي پارسا قيمت برخي اقام خوراكي 
و تورم آنها را بيان كرد و گف��ت: بي طرفي مركز 
آمار در واقعيات اقتصادي كش��ور از وظايف اين 
مركز است تا مبناي آمارگيري صحيح و اطمينان 

قرار گيرد. 

پارس��ا گفت: هر س��ال هزار قلم كاا و خدمات 
را در نمونه 38 هزار خانوار روس��تايي و ش��هري 
آمار گيري مي كنيم. اين آم��ار علمي مبناي آمار 

ما قرار مي گيرد. 
 رئيس مركز آم��ار ايران بااتري��ن افزايش تورم 
اقام را 244 درصد و كمترين نرخ تورم را حدود 
10 درصد اعام كرد و گفت: آنچه به ادراك مردم 
نزديك است معدل تورم نقطه به نقطه و 35 درصد 
است و متوسط ساانه نقطه به نقطه 15 و 6 دهم 

درصد است. 

وي خوراكي ها و مسكن را داراي بااترين سهم در 
آمار تورم اعام كرد و گفت: با توجه به اينكه الگوي 
مصرف روستايي و شهري متفاوت است، واقعيت 

زندگي مردم معيار اصلي آمارگيري است. 
پارسا گفت در كل جهان فقط پنج كشور هستند 
كه مسئول آمار گيري آنها با بانك مركزيشان است 
و مابقي كش��ورهاي دنيا مركز ملي آمار كشورها 

مركز تصميم گيري آمار است. 
اميدعلي پارسا اش��كال اصلي در دو نرخي بودن 
تورم و م��وازي كاري با بانك مرك��زي را تبصره 

قانوني اعام كرد و گفت: طب��ق ماده 10 احكام 
دائمي قانون براي رفع م��وازي كاري و به منظور 
رفع ابهام در آمارگيري مركز آمار را مرجع اصلي 
آمارگيري در كشور محس��وب كرده است، اما در 
تبصره آن آمارگيري بانك مركزي كش��ور را هم 
معرفي مي كن��د.  وي با اعام اينك��ه آمارگيري 
در مركز آمار گس��ترده تر و معرف آمار در جامعه 
است، گفت: درست اس��ت كه طبق قانون مركز 
آمار موظف به تهيه آمار اس��ت، اما ممكن است 
دولت به دايلي به آمار بانك مركري اس��تناد يا 
از آن اس��تفاده كند.  وي با بي��ان اينكه آمار هاي 
سنتي دقيق نيست و در آن خطاي آماري وجود 
دارد، افزود: از 20 سال پيش آمارگيري بر اساس 
خود اظهاري و به صورت س��نتي انجام مي ش��ده 
اس��ت، اما چنانچه آمار در حين انجام وظايف و 
عملكرد انجام ش��ود دقيق تر اس��ت.  وي گفت: 
نظام هاي آماري جديد »ثبتي مبنا« و براس��اس 
محل سكونت، كس��ب و كار و بر اساس كد ملي 
اس��ت.  پارس��ا از پيش نويس در خواست اضافه 
ش��دن يك بند قانوني با عنوان كد »شناسه يكتا 
و كس��ب و كار« مبني بر اعام نوع فعاليت تمام 
ايراني ها خبرداد و گفت: اگر تمام ايراني ها هرگونه 
جابه جايي خ��ود را ظرف 10 ت��ا 15 روز به ثبت 
احوال اعام كنند و در كنار آن كد »شناسه يكتا و 
كسب و كار« راه اندازي شود، آمارهاي اتخاذ شده 

يكپارچه و دقيق تر خواهد شد. 

بازار لوازم خانگي رها ش�ده و اختاف چند 
ميليوني ل�وازم خانگي حت�ي در چند مغازه 
مشهود است، اما برآيند بررسي گرانفروشي 
بي حس�اب و كتاب در بازار لوازم خانگي در 
يك برنامه تلويزيوني كه در آن نماينده  هاي 
توليدكنن�دگان و توزيع كنن�دگان و معاون 
وزير اقتصاد و سخنگوي س�ازمان تعزيرات 
حضور داش�تند، اين ب�ود كه هيچ ش�خص 
حقيقي و حقوقي مسئوليت گراني را بر عهده 
نمي گيرد و عاقه اي به اص�اح اين وضعيت 
بازار ندارد، چون همه چيز گران و سودشان 
كم شده است! آيا دولت و س�ازمان حمايت 
در اين وضعي�ت بايد اين ب�ازار را رها كنند. 
سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي از تخلفات 
توليد كنندگان و فروشندگان لوازم خانگي خبر 
داد و گفت: تخلفات اي��ن بخش درصدر جدول 
قرار دارد، به طوري كه از ابتداي امسال تاكنون 
2 هزار و 163 پرون��ده تعزيراتي در بخش لوازم 
خانگي تشكيل شده و متخلفان به پرداخت 74 

ميليارد ريال جريمه نقدي محكوم شده اند. 
بازار لوازم خانگي در هش��ت ماهه گذشته يكي 
از پرتنش ترين بازارها بوده است. از افزايش سه 
تا چهار برابري قيمت كااها گرفته تا كمبود و 
ناياب شدن برخي از لوازم و توقف فروش بعضي 
از برند هاي خارجي همگي موجب نابس��اماني 

بازار شده است. 
توليد كنندگان از افزايش قيمت مواد اوليه خبر 
مي دهند، درحالي ك��ه اين صنع��ت از ابتداي 
ارديبهشت ماه با نام واردات مواد اوليه، ارز 4200 
توماني گرفته و از مرداد ماه نيز قيمت هايشان 
آزاد سازي شد. در اين ميان دولتي ها نيز با تأكيد 
بر اينكه افزايش نرخ ارز، موجب خروج برندهاي 
خارجي شده و قاچاق نيز كاهش يافته، معتقدند 
كه اكنون بهترين فرصت براي توليد كنندگان 
داخلي و برند س��ازي و جلب رضايت مش��تري 
است، در حالي كه توليد كنندگان فرصت فعلي 
را به زمينه اي براي س��ودجويي بيشتر و گراني 

چند برابري قيمت ها تبديل كرده اند و سازمان 
حمايت نيز متأسفانه پنهان كاري مي كند. 

س��خنگوي س��ازمان تعزي��رات حكومت��ي در 
گفت وگوي وي��ژه خبري از ش��رايط نامطلوب 
اين بازار گله كرد و گفت: از ابتداي سال تاكنون 
از 3ه��زار و 253 پرون��ده مربوط ب��ه كاا ها و 
خدمات، 2 هزار و 163 پرونده مربوط به بخش 
لوازم خانگي است كه به پرداخت جريمه نقدي 
74 ميليارد ريالي محكوم شده اند. البته بسياري 
از تخلف��ات بخش ل��وازم خانگي به س��ازمان 

تعزيرات فرستاده نشده است. 
س��خنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي افزود: 
در يك ن��وع كاا اختاف هاي قيمت��ي 4 تا 5 
ميليون توماني در مناط��ق مختلف وجود دارد 
و چند پرداختي در بخ��ش لوازم خانگي انجام 
مي ش��ود كه يك مبلغ ب��ر اس��اس تعرفه هاي 
مشخص  شده و مبلغي حدود 30 تا 40 درصد 
قيمت كاا به ص��ورت غيرقانوني از مش��تريان 

گرفته مي شود. 
رايگاني ب��ا بيان اينكه اگر هموطنان ش��كايتي 
دارند بايد به اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
مراجعه كنند، گفت: بخش زي��ادي از تخلفات 
در واحده��اي تولي��دي ل��وازم خانگ��ي انجام 
مي ش��ود، در حالي ك��ه فهرس��ت قيمت ه��اي 
توليدكنندگان لوازم خانگي در س��امانه 124 
به روز و كامل نيس��ت، اما س��ازمان حمايت از 
حقوق مصرف كننده و توليد كنن��ده تخلفي از 
توليد كنندگان به س��ازمان تعزيرات حكومتي 

ارسال نكرده است. 
همچنين محمدرض��ا كامي، مدي��ر كل امور 
اقتصادي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت نيز 
در اين برنامه گفت: سال گذشته افزون بر توليد 
داخل واردات ل��وازم خانگي به طور رس��مي و 
غير رسمي وجود داش��ت، اما از ابتداي امسال 
و با افزايش قيمت ارز قاچاق اين كااها به طور 
كامل متوقف شد و ورود بخشي از لوازم خانگي به 
بازار كاهش يافت و بر اين اساس به دليل افزايش 

تقاضا در بازار قيمت محصوات توليد كنندگان 
داخلي افزايش يافت.  وي افزود: اكنون بازار در 
اختيار توليد كنندگان داخلي و توليدكنندگان 
خارجي كه در داخ��ل توليد مي كنند، اس��ت. 
مدير كل امور اقتص��ادي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: از 16 مرداد تاكنون ارز واردات 
قطعات لوازم خانگي بر اساس سامانه نيما تأمين 
مي ش��ود و به توليد كنندگان اجازه داده ايم بر 
اساس قيمت تمام ش��ده كااهاي خود را ارائه 
دهن��د. كامي اف��زود: هر توليد كنن��ده اي كه 
در س��امانه 124 فهرس��ت قيمت خود را اعام 
نكرده است س��ازمان حمايت از مصرف كننده 
و توليد كنن��ده براي آن واح��د توليدي پرونده 
تش��كيل داده اس��ت. وي گف��ت: رك��ود بازار 
لوازم خانگي به دليل حذف واس��طه گري است. 
مديركل امور اقتص��ادي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت افزود: در ش��رايط تحريم ظرفيت باز 
كردن ال س��ي براي توليد كنندگان را از دست 
داده ايم، اما تصميم گرفته ايم ارز توليدكنندگان 

لوازم خانگي در اولويت باشد. 
  ادعاي سخنگوي اتحاديه توليدكنندگان 

لوازم خانگي؛ هيچ تخلفي نكرديم
سخنگوي اتحاديه توليدكنندگان لوازم خانگي 
مدعي ش��د: تخلفات ثبت ش��ده در س��ازمان 
تعزي��رات حكومت��ي هيچ ك��دام مرب��وط به 

توليدكنندگان لوازم خانگي نيست. 
محمدرضا غزنوي گفت: اكنون با توجه به كاهش 

قدرت خريد مردم ب��ازار لوازم خانگي در ركود 
اس��ت، اما قيمت اين لوازم نيز مناسب نيست. 
كاهش توزيع از ط��رف توليدكنندگان به دليل 
كاهش 40 درصدي توليد در مقايس��ه با سال 
گذشته است. به عنوان نمونه لباسشويي 39/5 
درصد در مقايس��ه با ش��ش ماهه نخست سال 

گذشته كمتر توليد شده است. 
سخنگوي اتحاديه توليدكنندگان لوازم خانگي 
اف��زود: از خ��رداد تا كن��ون هي��چ ارز 4 هزار و 
200 توماني ب��ه توليدكنن��دگان لوازم خانگي 
اختصاص نيافته اس��ت. غزن��وي تصريح كرد: 
فهرست محصوات توليد كنندگان لوازم خانگي 
در س��امانه 124 ثبت شده اس��ت، مگر اينكه 
توليدكننده با اين س��ازمان به توافق نرس��يده 
باشد. مشكل توليد كنندگان لوازم خانگي افزايش 
نيافتن قيمت كااها بر اساس مؤلفه هاي توليد 
بود و اين مس��ئله را توليد در اين بخش نابود و 
در بازار الته��اب ايجاد كرد. البت��ه از 16مرداد 
اجازه آزاد س��ازي قيمت ها را به توليد كنندگان 
لوازم خانگي دادند. غزنوي با بيان اينكه اكنون 
شرايط براي توليد كنندگان سخت تر از گذشته 
است، گفت: 69درصد از ظرفيت يخچال سازي 
و 77 درص��د از ظرفي��ت تولي��د تلويزيون در 
كشور بدون اس��تفاده مانده اس��ت. سخنگوي 
اتحاديه توليدكنن��دگان ل��وازم خانگي افزود: 
براي توليدكنندگان و ورود قطعات لوازم خانگي 
گشايش اعتبار نمي شود و هيچ فكري براي ارز 

توليد كنندگان نشده است. 
  طحانپور: حاشيه سودمان كاهش يافته 

است
محمد طحانپور، رئيس اتحاديه فروش��ندگان 
لوازم خانگ��ي در اين برنامه ني��ز گفت: قيمت 
لوازم خانگ��ي تولي��د داخل آنقدر بااس��ت كه 
حاشيه سود ها پايين آمده اس��ت. وي گفت: از 
ابتداي ارديبهش��ت تاكن��ون كااهاي خارجي 
150 درصد و كااهاي داخلي بين 80 تا 120 
درصد افزايش قيمت داشته است. رئيس اتحاديه 
توليد كنندگان لوازم خانگي افزود: كاايي مانند 
آبگرمكن ديواري كه مصرف ارز ندارد صد درصد 
گران ش��ده و اين گرانفروش��ي دولتي اس��ت.  
طحانپور گف��ت: توليد كنن��دگان لوازم خانگي 
در اسفند سال گذشته كاا را چهار تا 10 ماهه 
و با تخفيف پن��ج تا 15درصد ب��ه توزيع كننده 
مي دادند، اما اكنون شرايط متفاوت شده است.  
وي افزود: هر كس به ما در زمينه دريافت مبلغي 
بيش از قيمت مصرف كننده لوازم خانگي از طرف 
فروشندگان شكايت كرده است به آن رسيدگي 
و با متخلفان برخورد قاطع ش��ده است. رئيس 
اتحادي��ه توليد كنندگان ل��وازم خانگي گفت: 
يك گروه چهار نفره دو برند آلماني و تركيه اي 
در زمينه لوازم خانگي را وارد كشور مي كنند و 
2 ميليون توم��ان زير قيمت ما در ب��ازار عرضه 
مي كنند ك��ه نمي توانيم با آنه��ا برخورد كنيم. 
طحانپور افزود: براي بازرسي از هزار و 600 واحد 
صنفي لوازم خانگي بازرس��ي كافي نداريم. وي 
گفت: اختاف قيمت ها در لوازم خانگي مربوط 

به كااهاي وارداتي است. 
رئيس اتحادي��ه توليد كنن��دگان لوازم خانگي 
افزود: قيم��ت لوازم خانگي واردات��ي رها و اين 
كااها بازار را به هم ريخته اس��ت، در حالي كه 
سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده 
بايد قيمت اين كااه��ا را تعيين كند. طحانپور 
گفت: قيمت لوازم خانگي براي توليد كنندگان 
داخلي آزاد شده اس��ت، اما رقيبي براي آنها در 

بازار وجود ندارد.
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بازار لوازم خانگي بر سر گردنه زورگيري از مردم!
به رغم آنكه سخنگوي تعزيرات حكومتي اعام كرد تخلفات توليدكنندگان و فروشندگان در صدر جدول شكايات قرار دارد، اما هيچ بخشي

 از زنجيره تأمين لوازم خانگي حاضر به برخورد با گراني هاي بي ضابطه نيست

انتقاد رئيس مركز آمار از مصيبت آماردهي بانك مركزي
 ركورد تورم كاايي  2۴۴ درصد شد

   گزارش 2

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

10794514كربنايران
2753131سيمانصوفيان

2298109نيرومحركه
20348964سيمانسفيدنيريز

2370112بيمهدانا
4259201فرآوردههاينسوزپارس

8298391پارسسرام
9136430خوراكدامپارس
6027282داروسازيفارابي

8628401داروسازيزاگرسفارمدپارس
10443485حملونقلبينالملليخليجفارس

5712261معادنمنگنزايران
2326104سرمايهگذاريسپه

2578115نوردآلومينيوم
3108138صنايعشيمياييفارس

610912709ابراتوارداروسازيدكترعبيدي
5867258شيشهوگاز

4169183پتروشيميشازند
3060128سيمانخزر
5492228شهدايران

4849194پتروشيميآبادان
242394صنايعكاغذسازيكاوه
4924186گروهصنعتيسپاهان

197273سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
7620281مسشهيدباهنر

320441132سپنتا
16709567داروسازيزهراوي

4413146كشتيرانيجمهورياساميايران
10028325پارسدارو

160751توليديكاشيتكسرام
178056رينگسازيمشهد
7729233دودهصنعتيپارس

7933228قندهكمتان
114032ليزينگايرانيان

7689214كارتنايران
3742103قندثابتخراسان

3868105سرمايهگذاريصنعتنفت
7486203ايرانترانسفو

247467لعابيران
4190109فوادكاوهجنوبكيش
14420373آسانپرداختپرشين

250564ايرانياساتايرورابر
16008408پاايشنفتتبريز

108327بيمهالبرز
357788تكنوتار

6304150قندلرستان
4666111كشتوصنعتپياذر

186044سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
372582سرمايهگذاريشفادارو
363576س.صنايعشيمياييايران

8447175پاكسان
7382151پاايشنفتاصفهان

34119696پتروشيميپارس
292759شكرشاهرود

13785272بهپرداختملت
250748سختآژند

281253صنعتيبهشهر
5585102گروهمپنا)سهاميعام(

249044صنايعآذرآب
7047113داروسازياكسير

208130س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
449264محورسازانايرانخودرو

542977پاايشنفتتهران
281938سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

225729سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
312540صنايعاستيكيسهند
118215سرمايهگذاريشاهد

680886توليدمواداوليهداروپخش
413352فوادكاوهجنوبكيش

128416فنرسازيزر
200725فرآوردههاينسوزآذر

625477سيمانفارسنو
154719سيمانشاهرود

276233سرماآفرين
272632صنعتيآما

378944مليصنايعمسايران
90110ليزينگايران

153317كمكفنرايندامين
487854تامينماسهريختهگري

319135كيميدارو
389341قندنيشابور

497151صنايعپتروشيميخليجفارس
304731بينالملليمحصواتپارس

157616حفاريشمال
26030264نفتسپاهان

11279114صنايعخاكچينيايران
10605106سيمانخاش

865885پتروشيميمبين
53374518پتروشيميفناوران

494848توسعهمعادنوفلزات
450243آلومراد

977593فوادخوزستان
730069پاايشنفتاصفهان
9008سرمايهگذاريمسكن

147913ماشينسازينيرومحركه
524146فوادمباركهاصفهان

243721تجارتالكترونيكپارسيان
13992117كنترلخوردگيتكينكو

869070شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
529642معدنيوصنعتيچادرملو

269921بانكخاورميانه
864067پتروشيميمبين

9097كمباينسازيايران
898769گلتاش

249619كارخانجاتتوليديشيشهرازي
140810سرمايهگذاريتوكافواد)هلدينگ

634643كارخانجاتقندقزوين
8926سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

158110لبنياتپاك
9536سرمايهگذاريخوارزمي

257816حملونقلپتروشيمي)سهاميعام
11447واسپاريملت

14969گروهپتروشيميس.ايرانيان
289717كارتاعتباريايرانكيش
15499سرمايهگذاريپرديس

190411لبنياتكالبر
9475پارسخودرو

373519توليديچدنسازان
536326سرمايهگذاريصنعتبيمه

209210توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
449821سيمانبجنورد

838739اميران
1524469پرداختالكترونيكسامانكيش

16847ايراندارو
19848سيمانمازندران

17437سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
13105بيمهپارسيان

16106پستبانكايران
645422مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

1858663معدنياماحايران
35129سبحاندارو

13833سرمايهگذاريصنعتومعدن
13943گروهصنايعبهشهرايران

38138فنرسازيخاور
901717فراوردههاينسوزايران
1141221پاايشنفتبندرعباس

13702سيمانشمال
1047415دشتمرغاب

15702ليزينگخودروغدير
1053213شهد

1197611خدماتانفورماتيك
46344بهنوشايران

24122فوادآلياژيايران
51564موتورسازانتراكتورسازيايران

42073البرزدارو
53003گروهمديريتسرمايهگذارياميد

114465فواداميركبيركاشان
72063معدنيوصنعتيگلگهر

270048سيمانبهبهان
39761شيرپاستوريزهپگاهخراسان

47351پشمشيشهايران
56091سيمانفارس

در سالروز بسيج مستضعفان
۵ عنوان كتاب تخصصي كشاورزي رونمايي شد

پنج عن�وان كت�اب تخصص�ي كش�اورزي ب�ا عن�وان راهنماي 
كاش�ت، داش�ت و برداش�ت پي�از، س�يب زميني، پ�رورش 
بوقلم�ون، پ�رورش ش�تر و پ�رورش ش�تر مرغ ب�ا اس�تفاده از 
ظرفي�ت ارزش�مند كارشناس�ان خب�ره و كش�اورزان نمون�ه 
كش�ور به مناس�ب س�الروز بس�يج مس�تضعفان رونمايي شد. 
در نشس��تي خبري كه با حضور محمد رضا جهانسوز، رئيس سازمان 
بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي و همچنين كاظم خاوازي، 
رئيس س��ازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي برگزار شد از دو 
كتابچه عملياتي در خص��وص محصوات راهبردي گن��دم و كلزا نيز 

رونمايي شد. 
كاظم خاوازي با اشاره به اينكه از نظر اطاعات و دانش مشكلي نداريم، 
افزود: اين دانش بايد به گونه اي به كشاورزان منتقل شود و ما با توليد 
محتوا تحت عنوان دس��ت نامه و ارائه آنها به كش��اورزان اين دانش را 
به آنها منتقل كرديم و اي��ن عمل مي تواند به تغيي��ر فرهنگ و رفتار 

كشاورزان كمك كند. 
وي در خصوص تأثي��ر تحريم ه��ا در بخش كش��اورزي گفت: بخش 
كش��اورزي به دليل ماهيتي كه دارد و برنامه ريزي هاي صدس��اله كه 
در اين حوزه انجام ش��ده است، تأثير بس��يار كمي از تحريم ها خواهد 

پذيرفت. 
وي ادام��ه داد: در خصوص چند كاا كه بايد وارد كنيم مثل واكس��ن 
براي نياز امس��ال وارد كرديم و شركت سرم سازي رازي در سال آينده 
واكس��ني چون آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان را در داخل كشور توليد 

خواهد كرد. 
خاوازي افزود: بخش هاي ديگر تحقيقات كه در سال هاي گذشته انجام 
شده امس��ال عمًا جلوي تحريم را گرفته و ما در خصوص محصواتي 
چون گندم، جو و كل��زا اقداماتي انجام داديم كه هيچ مش��كلي براي 
هسته هاي اوليه اين محصوات در داخل كشور نداريم و در سال آينده 

در خصوص گندم بي نياز هستيم. 
  اجرای طرح بسيج همگام با كشاورز در سراسر كشور

همچنين رئيس سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي كه 
در اين مراسم سخن مي گفت، افزود: همكاري ويژه بين سازمان بسيج و 
وزارت جهادكشاورزي به صورت يك طرح فراگير و با عنوان طرح بسيج 

همگام با كشاورز از سال 92 آغاز شد. 
وي ادامه داد: 2 هزار و 935 مربي بسيجي شبكه سازي شدند و در 21 
استان كشور و 87 شهرستان به خدمت مش��غول شدند و اين طرح از 

روزهاي اول شروع يك طرح مشترك با وزارت جهاد كشاورزي بود. 
جهانسوز افزود: حدود دو س��ال پيش وقتي طرح ثمرات خود را نشان 
مي داد ما در 1600 نقطه با موفقيت روبه رو بوديم و در سال گذشته اين 
ميزان به 12 هزار نقطه رسيد و امسال از 22 هزار نقطه هم گذشت و ما 

اميدواريم تا سال آينده به 40 هزار روستا هم برسد. 
رئيس سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي با اشاره به 
اينكه با حمايت ويژه اي كه سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي 
صورت داد و با روحيه بسيجي همكاران ما و با حضور كشاورزان نمونه و 

كارشناسان خبره گام هاي جديدي برداشته شد. 
وي با اشاره به اينكه 11 عنوان كتاب چاپ شده است، گفت: در زمينه 
گندم، برنج، مركبات راهنماي پرورش دام هاي سبك كتاب چاپ شده 
است و امروز پنج كتاب راهنما در زمينه هاي كاشت و داشت و برداشت 
پياز، سيب زميني، راهنمايي پرورش بوقلمون، راهنمايي پرورش شتر و 
راهنمايي پرورش شتر مرغ رونمايي مي شود كه اين كتاب ها بومي سازي 

شده كشور خودمان است. 
وي با اشاره به اينكه دو كتابچه عملياتي در محصوات راهبردي گندم و 
كلزا هم رونمايي مي شود، گفت: گندم محصول استراتژيك و خودكفايي 

در آن بسيار مهم است. 
جهانسوز افزود: در طرح ملي بسيج همگام با كشاورز در 7 هزار روستا 
كانون هاي يادگيري برگزار مي شود و آموزش و توانمند سازي 3500 نفر 
از مهندسين كشاورزي به عنوان مربيان طرح بسيج همگام با كشاورز 
انجام خواهد ش��د و همچنين ايجاد شبكه مش��اوره اي آناين، توليد 
محتواي آموزش��ي كاربردي، تجهيز 7 هزار پايگاه مقاومت روستايي 
به كتابخانه هاي تخصصي كشاورزي از جمله اقداماتي است كه انجام 

خواهد شد. 
وي با اشاره به اينكه بين كش��اورزان نمونه و متوس��ط ملي دو تا 21 
برابر فاصله عملكردي داريم، گفت: به دليل علمي نبودن كش��اورزي 
اين شكاف عملكردي وجود دارد و ما به دنبال كوتاه كردن اين فاصله 

هستيم. 
جهانسوز خاطر نشان كرد: در بس��يج همگام با كشاورز سه قدم مهم 
برداش��ته ش��د كه قدم اول توليد كتب، قدم دوم آموزش مهندسين 
كشاورزي و قدم سوم از ترويج كشاورزي به سمت تسهيل گري رفتيم. 

تغييرات1۰ ماهه هزينه  خوراك خانوار
فاصله  3/۵ ميليوني دستمزد تا معيشت

رون�د 1۰ ماهه افزاي�ش هزينه س�بد خوراك�ي خان�وار كارگري 
نش�ان مي دهد كه فاصل�ه مجم�وع دس�تمزد و مزايا ت�ا هزينه 
ماهانه معيش�ت خان�وار ب�ه 3/5 ميليون تومان رس�يده اس�ت. 
به گزارش مهر، ميزان سرانه مصرف 14 قلم ماده غذايي و ضروري خانوار 
كارگري كه مبناي محاس��بات مزدي قرار دارد، حاكي از آن است كه 
هزينه سرانه مصرف روزانه سبد غذايي از حدود 6870 تومان در دي ماه 
سال گذشته با گذشت حدود 10 ماه در آبان ماه سال جاري به 11 هزار 

و 885 تومان رسيده است. 
بر اساس اين گزارش، هزينه خوراكي ها و آشاميدني هاي يك روز خانوار 
در آبان ماه امسال نس��بت به دي ماه سال گذشته 73/01 درصد رشد 
داشته است؛ با توجه به اينكه بر اساس محاسبات مزدي سال گذشته 
هزينه ماهانه سبد معيشت خانوار كارگري در سال 96 معادل 2 ميليون 
و 650 هزار تومان بود، اكنون طبق محاس��بات صورت گرفته، صرفاً با 
شرط رساندن سطح معيشت خانوار به سال 96، هزينه معيشت خانوار 

2 ميليون و 311 هزار و 600 تومان افزايش پيدا كرده است. 
به اين ترتيب هزينه سبد معيشت خانوار كه در سال گذشته 2 ميليون 
و 650 هزار تومان بوده ، براساس محاسبات منتهي به اواسط آبان ماه 
س��ال جاري به 4ميليون و 961 هزار و 602 تومان افزايش پيدا كرده 

است. 
  جدول روند يكس�اله افزايش هزينه س�بد غذايي در 1۰ ماه 

گذشته
محاسبات مزدي نمايندگان كارگري شوراي عالي كار از روند افزايش 
هزينه سبد معيشت ماهانه خانوار طي 10 ماه گذشته، حكايت از جهش 

87/23 درصدي هزينه سبد خانوار در اين بازه زماني دارد. 
همچنين اين محاسبات مزدي نشان مي دهد، فاصله حداقل دستمزد 
و مزايا با احتساب حق اواد، مسكن و بن كارگري تا سبد معيشت كه در 
سال گذشته يك ميليون و 344 هزار و 260 تومان بود، طبق محاسبات 
انجام شده در آبان ماه سال جاري به 3 ميليون و 555 هزار و 870 تومان 

افزايش يافته است. 
بر اين اساس، در سال گذشته دس��تمزد خانوار فقط 52/06 درصد از 
هزينه هاي ماهانه را پوش��ش مي داد، اما در حال حاضر سطح پوشش 
دستمزد به هزينه سبد خانوار به 28/33 درصد كاهش پيدا كرده است.  
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي وعده داده بود جلسه شوراي عالي كار 
براي تصميم گيري در مورد جبران قدرت خريد كارگران تشكيل شود؛ 

اين جلسه تشكيل شد، اما منجر به اتخاذ تصميم نشد. 

علی پوردهقان| جوان

  گزارش  یک

طحان پ�ور: ب�ازار ل�وازم 
خانگ�ي ره�ا ش�ده  و از 
ارديبهش�ت  ابت�داي 
كااهاي خارجي 15۰درصد 
و كااه�اي  داخلي بين 8۰ 
تا ت�ا 12۰ درص�د افزايش 
اس�ت داش�ته  قيم�ت 



بسيج دست ورزش را هم گرفت
  تفاهمنامه س��ازمان بس��يج مس��تضعفين و وزارت ورزش در حالي 
دوشنبه ش��ب به امضا رس��يد که اين تفاهمنامه مي تواند منشأ خير 
فراواني براي ورزش ايران باش��د. تفاهمنامه اي که س��بب مي ش��ود 
ظرفيت هاي عظيمي که بسيج در ورزش مانند ساير بخش ها دارد در 
خدمت پيشرفت ورزش کشور در ميادين ملي و بين المللي قرار گيرد. 
توجه ويژه اي که در يک دهه اخير به حوزه ورزش در س��ازمان بسيج 
مستضعفين شکل گرفته، باعث شده اين نيروي مردمي امروز چه در 
بخش زيرساختي و چه نيروي انساني از ظرفيت باايي براي کمک به 
متوليان ورزش کشور برخوردار باش��د. يکي از مهم ترين فعاليت هاي 
بسيج س��اخت س��الن هاي ورزش��ي اس��ت، به خصوص که اماکن و 
س��الن هاي ورزش��ي يکي از مهم ترين دغدغه هاي جوانان کشورمان 
براي ورزش ب��وده و با توجه به بودجه مح��دود عمراني وزارت ورزش، 
اين وزارتخانه و دولت به تنهايي نمي توانس��تند پاس��خگوي نيازهاي 
زيادي باشند که براي ساخت اماکن ورزشي در سطح کشور وجود دارد. 
در همين راستا در ابتداي سال دهه 90 بسيج با هدفگذاري ايجاد شور و 
نشاط در مناطق محروم، ساخت سالن هاي ورزشي را کليد زد و توانست 
در کمترين زمان ممکن با افتتاح سه هزار سالن ورزشي، ظرفيت باايي 
را در بعد زيرساختي به ورزش ايران اضافه کند. امکاناتي که همانطور که 
سردار غيب پرور در جلسه امضاي تفاهمنامه با وزارت ورزش به آن اشاره 
کرده، درهاي آنها روي عموم مردم باز اس��ت تا دغدغه کمبود اماکن 
ورزشي با اين اقدامات کمتر ش��ود، تا جايي که امروز به همت سازمان 
بسيج مستضعفين حتي در دورترين و محروم ترين شهرها و روستاهاي 
کشورمان هم سالن هاي ورزشي س��اخته شده  است تا محروميت اين 

مناطق حداقل از بعد اماکن ورزشي کمتر شود. 
عاوه بر افزايش زيرساخت هاي ورزش��ي که با افتتاح چند هزار سالن 
ورزشي صورت گرفته، بس��يج در زمينه پشتوانه س��ازي براي ورزش 
ايران ه��م قدم هاي بزرگي برداش��ته اس��ت، فعاليت هاي��ي که حتي 
فراتر از فعاليت ه��اي وزارت ورزش ب��ه عنوان متول��ي ورزش در امر 
توجه به رده هاي پايه و اس��تعداديابي اس��ت. تأس��يس بيش از 300 
پايگاه استعداديابي ورزش بسيج در سراسر کشور يکي از بزرگ ترين 
ظرفيت هايي است که سبب شده ورزشکاران بااستعداد شناسايي و در 
اين پايگاه ها مورد آموزش قرار  گيرند و نخبه هاي اين پايگاه ها به تيم هاي 
ملي رشته هاي مختلف در رده هاي سني راه پيدا کنند. فعاليت بسيج در 
رده هاي پايه در حالي است که يکي از مهم ترين ضعف هاي ورزش ايران، 
عدم توجه به پشتوانه سازي براي آينده ورزش است. مسئله اي که باعث 
شده بس��يج روي اين نقطه ضعف ورزش انگشت بگذارد و در کمترين 

زمان، قدم هاي بزرگي در بخش استعداديابي بردارد. 
تربيت و آموزش ورزشکاران اخاق مدار و متعهد که با آموزه هاي ديني 
اخت گرفته اند، خدمت بزرگ ديگر بسيج به ورزش است و اين مسئله 
وقتي اهميت ويژه اي پيدا مي کند که در سطح ورزش کشورمان بيشتر 
از هر چيز به م��دال آوري و جنبه هاي قهرماني ورزش توجه مي ش��ود 
و کمتر براي تقويت جنبه هاي اخاقي و تربيت��ي قهرمانان برنامه اي 
ريخته مي ش��ود. اين ضعف اما در بس��يج با برنامه ه��ا و آموزش هاي 
فرهنگي و مذهبي که براي ورزش��کاران ترتيب داده مي شود، پوشش 
داده شده است، امري که مي تواند به تربيت ورزشکاران اخاق مدار که 
عاوه بر توانايي باا براي قهرماني، در بع��د اخاقي هم مي توانند الگو 

باشند، بينجامد. 
حال با توجه به فعاليت هاي بزرگ بسيج که بخشي از آن برشمرده شد، 
امضاي تفاهمنامه اين نيروي مردمي با وزارت ورزش س��بب مي شود 
وزارت با اس��تفاده از اين تجربه و ظرفيت هايي که بس��يج ايجاد کرده 
است، در راه رشد ورزش کشور که نشاط و سامتي جامعه را بر عهده 
دارد، تنها نباشد و بسيج را در کنار خود ببيند و بتواند با دستي پرتر در 
جهت اعتاي ورزش کشورمان چه در ميادين داخلي و چه در ميادين 

بين المللي حرکت کند. 

سعيد احمديان

B ليگ قهرمانان اروپا، همه نگاه ها به گروه
آيندهوون فرشته نجات يا ملكه عذاب بارسا

هفته پنجم رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا امش��ب ب��ا انجام بازي هاي 
چهار گروه اول اين مسابقات پيگيري مي شود. جداي از حساسيت هاي 
ديدارهاي اين هفت��ه در تمام گروه ها، بدون هيچ ترديدي امش��ب تمام 
نگاه  فوتبال دوستان جهان و آنهايي که رقابت هاي فوتبال اروپا را دنبال 
مي کنند به گروه B مسابقات است، جايي که بارسلونا، تاتنهام، اينترميان 

و آيندهوون با هم رقابت مي کنند.
 امشب بارسا مهمان آيندهوون است. مردان ارنستو والورده بازي رفت 
را 4 بر صفر برده اند، اما آن ديدار در شرايطي بود که آبي واناري ها در اوج 
بودند و عاوه بر اروپا در اليگا نيز يکه تازي مي کردند. شرايط امروز بارسا 
با آن روزها متفاوت است و کاتاان ها در اليگا  حاشيه امنيت خود را از 
دست داده اند و حاا ديگر حتي صدرنش��ين هم نيستند. البته به نظر 
مي رسد آيندهوون نتواند سدي پيش روي بارسا باشد، اما آبي واناري ها 
نش��ان داده اند که در برابر تيم هاي نه چندان مدعي به راحتي امتياز از 
دس��ت مي دهند. بنابراين امشب در هلند ش��ايد از آن دست اتفاقاتي 
رخ دهد که کمتر کس��ي پيش بيني  آن را مي کند. در ديگر ديدار گروه 
تاتنهام از اينترميان پذيرايي مي کند. اينتري که کم کم به روزهاي اوج 
بازگشته و در س��ري آ هم نتايج قابل توجهي به دست آورده است. اين 
تيم بازي رفت را 2 بر يک برده، اما تاتنهام با ستاره هايي چون هري کين 
تيمي نيست که در زمين خود به راحتي باج بدهد، آنها مي آيند تا عاوه 
بر جبران شکست دور رفت، جايگاه دوم جدول را هم از آن خود کنند. در 
جدول رده بندي اين گروه بارسا با 10 امتياز صدرنشين است، اينترميان 
هفت امتيازي است، تاتنهام با چهار امتياز سوم و آيندهوون نيز با يک 

امتياز قعرنشين است.
   فرصت فرار پاري سن ژرمن

در گروه C رقابت نزديک دنبال مي ش��ود. با گذشت چهار هفته از رقابت  
در اين گروه، ناپولي و ليورپول ش��ش امتيازي هس��تند. پاري سن ژرمن 
پنج امتيازي است و ستاره س��رخ بلگراد نيز با چهار امتياز تعقيب کننده 
آنهاست. امش��ب پاريس��ي ها در حالي از ليورپول پذيرايي مي کنند که 
ديدار رفت را 3 بر 2 باخته اند. بنابراين امشب بهترين فرصت فرار رو به جلو 
براي پاري سن ژرمن است. پيروزي آنها مقابل سرخ هاي آنفيلد يعني فرار 
از بحران و هموار کردن راه صعود، اتفاقي که اگر رخ ندهد شايد به حذف 
زودهنگام اين تيم متمول اروپايي بينجامد. ناپولي و ستاره سرخ هم در 
حالي به مصاف هم مي روند که بازي رفت شان بدون گل مساوي شد و حاا 
اين تيم ايتاليايي است که اين فرصت را دارد تا با استفاده از امتياز ميزباني 

هم صدرنشيني خود را تثبيت کند و هم ستاره سرخ را نااميد.
   سایر بازی ها

در ساير بازی های امشب اتلتيکو و دورتموند به مصاف دو تيم ديگر گروه 
A، يعني موناکو و کلوب بروژ مي روند،در گ��روه D رقابت ها هم پورتوي 
پرتغال با شالکه آلمان و  لوکوموتيو مسکو و گااتاسراي ترکيه مقابل هم 

قرار مي گيرند.

فريدون حسن

 به دولت آدرس اشتباه مي دهند
واگذاري اس��تقال و پرس��پوليس بحثي 
انحرافي براي فرار از توضيح به افکار عمومي 
است، براي عدم پاس��خگويي در خصوص 
انتصاب هاي نادرست مديراني ناکارآمد که 
بدهي هاي هنگفتي را روي دس��ت اين دو 
تيم گذاشته اند و آنها را به مرز ورشکستگي 
کش��انده اند. اينکه رئيس جمهور دس��تور 
داده، چيز تازه اي نيس��ت. مگر اين دستور 
را از رئيس جمهورهاي پيشين هم نشنيده 
بوديم. مسئله اين است که به دولت آدرس 
اش��تباه مي دهند، حتي طوري القا کرده اند که مردم کوچه و خيابان هم 
تصور مي کنند با خصوصي سازي مشکل سرخابي ها حل و فصل مي شود، 
اما اينطور نيست. ما هيچگونه توجيه اقتصادي نداريم و با اين شرايط و بدون 
بسته حمايتي، بحث سرمايه گذاري بيهوده است. اگر حتي خريداري هم 
پيدا شود، بعد از يک سال اين تيم ها را برمي گرداند و واگذار مي کند. مگر 
پرسپوليس و استقال چه دارند جز تعدادي هوادار که اکثر آنها نيز از قشر 
جواني هستند که از س��بد خانواده ارتزاق مي کنند و توانايي تأمين مالي 
تيم هاي خ��ود را ندارند. اين بحث ها، رفتارهاي پوپوليس��تي براي فرار از 
توضيح واقعيت هاست. اينها بهانه هايي براي منحرف کردن اذهان عمومي 
است، چراکه مقصر اصلي اوضاع نابسامان پرسپوليس و استقال، آقاياني 
هستند که با انتصاب هاي غلط، اين دو تيم را به ورطه نابودي کشاندند و حاا 
مي خواهند پشت خصوصي سازي پنهان شوند. کدام بخش خصوصي حاضر 
به خريد اين دو تيم با انبوهي از بدهي مي شود، در حالي که بايد ميلياردها 
تومان خرج کند، آن هم بدون بازگشت! وقتي هنوز تصوير واضحي از عملکرد 
مالي اين دو باشگاه، نه روي سايت آنها وجود دارد و نه وزارت ورزش، هيچ 
توجيه اقتصادي نمي توان کرد. چطور مي توان درباره خصوصي سازي حرف 
زد. بدون شک امروز هر اتفاقي در اين راستا بيفتد، موفقيتي در پي نخواهد 
داشت. مسئله اين است، کساني مشاوره مي دهند که نه تنها صاحب نظر 
نيستند که خود از لحاظ اقتصاد ورزشي در جهالت فکري هستند، به همين 
دليل اين پروژه به مشکات متعدد بر خواهد خورد و در صورت عملي شدن، 

فردا بايد به دنبال راهکاري براي   بيرون آمدن از اين چاله باشيم.
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 گلريزان جامعه ورزش 
براي کودکان مظلوم يمن

فدراسيون جانبازان و معلوان کشورمان در خيابان مفتح تهران ديروز 
ميزبان جامعه ورزش کشور در حمايت از کودکان مظلوم يمن بود که 
در چند س��ال اخير زير بمباران هاي رژيم کودک کش س��عودي تحت 
شديدترين حمات بوده اند. در همين راستا ديروز خيلي از قهرمانان و 
چهره هاي نامدار ورزش کشور در مراسم گلريزان براي حمايت از زنان و 
کودکان مظلوم يمن حضور پيدا کردند و در بيانيه اي حمات و جنايات 
وحشيانه عربستان س��عودي در به خاک و خون کش��يدن مردم يمن، 
به ويژه کودکان و زنان رنج ديده و سکوت س��ازمان هاي حقوق بشري 
را محکوم کردن��د. در متن اين بيانيه آمده اس��ت: »مردم مظلوم يمن! 
برادران و خواهران ستمديده! جامعه ورزش و جوانان ايران با پيروزي از 
مواي متقيان اميرالمؤمنين علي)ع( که فرمودند »کونوا الظالم خصماً 
ولمظلوم عوناً، خود را مکلف مي داند که همچون ديگر مردم آزاده جهان، 
جنايات مثلث س��عودي -  امريکايي- صهيونيستي را در يمن محکوم 
نموده و حمايت خ��ود را از ملت مظلوم و س��تمديده يمني  اعام کند. 
جهان بداند که امت واحده اسام هرگز برادران و خواهران يمني خود را 
تنها نمي گذارد و نابودي دشمنان خدا به زودي با دستان پيروان راستين 
پيامبر اکرم)ص( رق��م خواهد خورد و مکر آنان محکوم به شکس��ت و 

پيروزي حق بر باطل نزديک است؛ نَصُر ِمن اهِ و َفتٌح قريب ...«

واعظآشتياني

مديرعامل سابق استقال

 فدراسيون به برانكو: عليه کی روش حرف نزن!
درگيري هاي کي روش و برانکو تمامي ن��دارد و با وجود اينکه هر دو 
مدعي هستند کاري به هم ندارند، اما هرازگاهي شاهد مصاحبه اي 
پرنيش و کنايه از آنها عليه يکديگر هستيم. مسئله اي که بدون شک 
جو تيم ملي و پرسپوليس را متشنج مي کند. اين بار اما دبيرکل فدراسيون فوتبال با ارسال نامه اي به 
باشگاه پرسپوليس به سرمربي اين تيم بابت مصاحبه هايش عليه کادر فني تيم ملي هشدار داده است. 
ساکت در نامه ارسالي به باشگاه پرسپوليس به پرهيز از گرفتار شدن در جريان سازي هاي مشکوک که 
اقتدار تيم ملي را هدف قرار داده، تأکيد کرده و البته هشدار داده که فدراسيون تمام مطالب و فعاليت ها را 
رصد مي کند و در صورت لزوم اقدامات ازم قانوني را براي جلوگيري از برهم زدن تمرکز تيم ملي انجام 
خواهد داد. تذکري که البته با واکنش باشگاه پرسپوليس مواجه شد، به طوري که پندار خمارلو، مدير 
روابط عمومي باشگاه پرسپوليس در مصاحبه اي عنوان کرد : »يک موضوع براي ما مبهم است و آن اينکه 

چرا همه اخطارها و جريمه ها براي ما در نظر گرفته مي شود. تذکر به 
برانکو شامل حال کي روش هم مي شود؟« او همچنين با اشاره به 
متن نامه ساکت گفت که بحث خوشحالي کردن مربي تيم ملي 
پس از نايب قهرماني پرسپوليس در آسيا از سوي يک فرد معمولي 
و عادي منتشر نشده، بلکه مهمان ويژه کنفدراسيون فوتبال آسيا 
اين مسئله را مطرح کرده است. مسئله اي که تکذيب هم نشد. برانکو 
اما تنها به گفتن اينکه مگر من مقصرم که مربي تيم ملي خوشحالي 

کرده، اکتفا کرد. م��رد کروات وقتي دي��روز از خبرنگاران 
شنيد که فدراس��يون فوتبال با ارس��ال نامه اي به 

باشگاه پرس��پوليس تذکر داده، گفت: »من در 
اين مورد چيزي نمي دانم. آيا اس��م و فاميل 
من را در نام��ه آورده اند؟!« و وقتي پاس��خ 
منفي شنيد، ادامه داد: »پس منظورشان 
من نبوده ام. ش��ايد منظورشان مارکو، 
باقري يا آناليزور تيم بوده  است. بااخره 
آنها هم مربي پرسپوليس هستند، اما 
مي خواهم بپرس��م مگر من مقصرم 
که مربي تيم  ملي ب��ه خاطر قهرمان 
نشدن پرسپوليس خوشحالي کرده 
است؟ البته اهميتي هم ندارد. بياييد 
کي روش را رها کنيم و درباره  بازي با 

ماشين سازي حرف بزنيم.«

 بی اطاعی سازمان خصوصی سازی
 از خصوصی سازی سرخابی ها!

بحث خصوصي سازي  بازتاب
پرسپوليس و استقال 
بار ديگر مطرح و حتي گفته مي شود قيمت پايه 
آن نيز مشخص ش��ده است. مسئله اي که 
البته رئيس سازمان خصوص سازي آن را 
رد مي کند: »اينها همه گمانه زني است، 
چراکه هنوز هيچ مصوبه اي از سوي 
هيئت وزيران در خصوص واگذاري 
دو باشگاه صادر نشده که سازمان 
خصوصي سازي کارشناسي براي 
قيمت گذاري داش��ته باشد.« 
پوري حس��يني تأکيد مي کند 
خصوصي سازي تيم هاي فوتبال 
امري عادي در دنياست که فوتبال 
ايران خيلي دير به فکر آن افتاده 
است: »اين کار پيچيده اي نيست. 
همه جاي دنيا خيلي پيشتر اين راه را 

رفته اند و ما خيلي دير به فکر افتاده ايم. هيچ کجاي 
دنيا دولت ها تيمداري نمي کنند، ام��ا براي افکار 
عمومي فروش اين دو باشگاه تابو شده، در حالي که 
سخت تر از اينها را سازمان خصوصي سازي انجام 
داده است.« با اين حال از حرف هاي رئيس سازمان 
خصوصي اينگونه برمي آيد که اين بار هم قرار نيست 
اتفاق خاصي رخ دهد: »سال  93 و 94 در چهار نوبت 
اين دو باش��گاه را به مزايده گذاشتيم که در نوبت 
چهارم همه چيز مهياي واگ��ذاري بود، اما هيئت 
وزيران خريداران را تأييد نک��رد و عمًا واگذاري 
متوقف ش��د. حاا با توجه به نامه وزي��ر ورزش به 
رئيس جمهور و نام��ه وزير اقتص��اد و داريي براي 
فروش دو باشگاه، هيئت دولت بايد مصوبه مرداد 
سال 94 را پس بگيرد تا فرآيند فروش دوباره از سر 
گرفته شود. فقط تفاوت شرايط اان و سال 94 اين 
است که رئيس جمهور دستور داده اند فرآيند از نو 

آغاز شود.«

دنياحيدری
چهره

جلسه مشترک 
ي  ســا ؤ ر
فدراسـيون هاي ورزشـي بـا حضـور وزیـر 
ورزش و جوانـان و سـردار غيب پـرور رئيس 
بسيج مستضعفين برگزار شـد. این نشست 
که بـه مناسـبت سـالروز تشـکيل بسـيج 
مستضعفين برگزار شـد با امضاي تفاهمنامه 
بين وزارت ورزش و سازمان بسيج همراه بود. 
حضور خانواده ش��هيد اس��ماعيل اعلمي حال و 
هواي خاصي به اين جلس��ه داد. شهيد اعلمي از 
ورزشکاران صاحب نام دهه 50 وزنه برداري ايران 
بود. وزنه برداري که رکورد آسيا در دو رده جوانان و 
بزرگساان را نيز در اختيار داشت. مسعود سلطاني فر 
در حضور خانواده شهيد اعلمي از کتاب دوزبانه اين 
شهيد واامقام رونمايي کرد. وزير ورزش و جوانان 
همچنين از سردار غيب پرور فرمانده سازمان بسيج 
مستضعفين و سردار آذرنوش رئيس سازمان بسيج 

ورزشکاران کشور با اهداي لوح، تقدير کرد. 
   ظرفيت بااي بسيج

وزي��ر ورزش و جوان��ان امض��اي تفاهمنام��ه با 
س��ازمان بس��يج را نقطه عطفي ب��زرگ خواند. 
سلطاني فر با اشاره به ظرفيت بسيج اظهار داشت: 
»تفاهمنامه اي که امضا ش��د در راس��تاي انجام 
وظايف قانوني وزارت متبوع اس��ت تا بتوانيم از 
ظرفيت همه نهادها و ارگان هاي کش��ور  جهت 
مأموريت ه��اي خود ب��ه منظور توس��عه ورزش 
قهرماني و همگاني و همچنين حل مش��کات 
جوانان استفاده کنيم. بس��يج در کشور ظرفيت 
باايي دارد و با توجه به گسترشي که در تمام نقاط 
شهري و روستايي دارد از ظرفيت بسيار مناسبي 
در راستاي تحقق مأموريت هاي ما برخوردار است، 
هرچند که بسيج مربوط به تمام اقشار است، ولي 
به هر حال بنيان اصلي اين نهاد مقدس را نوجوانان 
و جوانان تشکيل مي دهند که جامعه هدف ما در 

وزارت ورزش و جوان��ان هم همي��ن نوجوانان و 
جوانان هستند.«

وزير ورزش و جوانان همچنين 40 سالگي انقاب 
اسامي را خاري در چشم دشمنان دانست و گفت: 
»در آستانه فجر چهلم انقاب اسامي قرار داريم و 
در شرايطي که دشمنان کمر همت بسته بودند که 
نگذارند اين انقاب به 40 سالگي برسد با افتخار، 
باشکوه و باابهت و البته با حضور مردم فجر چهلم 
انقاب اسامي را برگزار مي کنيم. با مرور بر تاريخ 
200 سال گذشته، طايي ترين دوران تاريخ کشور 
در هشت سال دفاع مقدس رخ داد که قدرت نظامي 
ايران به رخ جهانيان کشيده شد و آيندگان قضاوت 

بسيار خوبي از اين دوره طايي خواهند داشت.«
   بسيج متعلق به همه است

سردار غيب پرور تجمع 100 هزار نفري بسيجيان 
در ورزش��گاه آزادي را سندي ماندگار براي نظام 
اس��امي عنوان کرد. فرمانده س��ازمان بس��يج 

مستضعفين با اشاره به نقش بسيج گفت: »تجمع 
يکصد هزار نفري بسيجيان در ورزشگاه آزادي که 
با حضور مقام معظم رهبري انجام شد، در تاريخ 
کشور ماندگار و س��ند افتخار نظام شد که بدون 
همکاري وزارت ورزش و جوانان قطعاً امکانپذير 
نبود. ما هم قول مي دهيم چن��د کار ماندگار در 
ورزشگاه آزادي براي ورزش کشور انجام دهيم. 
بسيج متعلق به همه ملت است و تاش بسيج اين 
است که به جناح و ديدگاه سياسي خاصي تعلق 
نداشته باشد. بسيج براي انقاب است و هر کسي 
که کشور و ش��هدا را دوست داشته باشد و منافع 
ملي برايش مهم باش��د و همچنين دلبند رهبر 
فرزانه انقاب باشد، اجرم بسيجي است، حتي اگر 
کارت و پرونده اي هم در بسيج نداشته باشد. بسيج 
در همه عرصه ها از جمل��ه عرصه هاي فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي، ورزشي، هنري و غيره حضور 

دارد و در همه آنها حرف  براي گفتن دارد.«
   توجه به جوانان 

فرمانده س��ازمان بس��يج بر حفظ شأن بسيجي 
بودن تأکيد کرد و افزود: »بس��يج مسير را براي 
تعامل و ارتباط همه دستگاه ها هموار کرده است 
و به قول رهبر معظم انقاب اسامي بسيج کليد 
طايي حل مشکات کشور است. ما هم بايد شأن 
بسيجي بودن خود را حفظ کنيم. بسيج از برکات 
امام راحل و صدقه جاريه حضرت امام خميني)ره( 
محسوب مي شود. تفاهمنامه امضا شده با وزارت 
ورزش مي تواند نقطه عطفي در ورزش کشور باشد. 
کشور ما يک کشور جوان است که جوانانش راغب 
به ورزش هستند. بايد ذائقه جوانان را بشناسيم 
که امروز ورزش، هنر و فضاي مجازي ذائقه جوانان 

کشور است.«
   توسعه زیرساخت ها

س��ردار غيب پرور به برنامه هاي س��ازمان بسيج 
براي گسترش سالن هاي ورزشي نيز اشاره کرد 
و گفت: »بسيج توانسته در اين سال ها دو هزار و 
300 سالن ورزشي تحت عنوان سالن صالحين 
و 9 دي در سراس��ر کش��ور احداث کند که هيچ 
کدام از اين پروژه ها پادگاني نيس��ت و همه آنها 
در اختيار مردم قرار دارند. ان ش��اءاه اين اماکن 
را در سال بعد هم توسعه خواهيم داد. هر چقدر 
زيرساخت هاي ورزشي را توسعه دهيم، مي توانيم 
به بروز و ظهور جواناني که اس��تعداد هاي زيادي 
در رش��ته هاي مختلف دارند، کم��ک کنيم. هر 
دو بخش ورزش قهرمان��ي و همگاني از نيازهاي 
جامعه ۸0 ميليوني ماست و ما هم به عنوان بسيج 
تمام و کمال در خدمت ورزش هستيم و دوستان 
ما در استان ها و شهرستان ها نيز آماده خدمت به 

جوانان کشور هستند.«

سردار غيب پرور: بسيج تمام و کمال 
در خدمت ورزش است

تفاهمنامه وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسيج مستضعفين امضا شد

گزارش
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»مولوي جمال زهي« امام جمعه اهل سنت 
روستاي رضاآباد شهرستان راميان استان 
گلستان با ش�ليك گلوله به قتل رسيد. 
سرهنگ مسعود فروزان، جانشين فرمانده 
انتظامي استان گلس��تان درباره اين خبر 

گفت: صبح روز سه شنبه، مولوي عبدالغفور 
جمال زهي كه براي برگزاري نماز صبح از 
منزل خارج مي شد مقابل در منزل توسط 
دوناشناس از ناحيه پا و كمر با ساح شكاري 
مورد اصاب��ت گلوله قرار مي گي��رد.  وي با 

بيان اينكه عام��ان تيراندازي بافاصله از 
محل گريختند، عنوان ك��رد: پس از وقوع 
اين حادثه، بافاصله مأم��وران انتظامي و 
اورژانس در محل حاضر ش��دند و مجروح 
را به بيمارستان منتقل كردند كه متأسفانه 

وي به علت ش��دت جراح��ات وارده، جان 
خود را از دس��ت داد.  به گفته وي: به علت 
حساسيت موضوع، تيم مجربي از كارآگاهان 
پليس تحقيقات خود را براي شناس��ايي و 

دستگيري عامان قتل آغاز كردند. 

امام جمعه روستاي »رضا آباد« گلستان ترور شد
مأموران پليس زنجان مرد شيشه اي كه پير زن 
تنهايي را به خاطر سرقت اموالش به قتل رسانده 

بود در كمتر از 72 ساعت دستگير كردند. 
شامگاه پنج ش��نبه اول آذر ماه بود كه مأموران پليس 
زنجان از قتل زن 84 ساله اي در خانه اش حوالي سه راه 
امجديه با خبر و راهي محل شدند. بررسي ها حكايت 
از اين داشت پير زن تنها بر اثر اصابت جسم سختي به 
سرش به قتل رسيده اس��ت. همچنين مشخص شد 
قاتل پس از قتل طاهاي زن تنها را سرقت كرده است.   
سرهنگ كارآگاه جعفر رحمتي، رئيس پليس آگاهي 
فرماندهي انتظامي استان زنجان به ايرنا گفت: متهم به 
قتل، غيربومي، متأهل و معتاد به شيشه است كه در اين 
قتل و سرقت هيچ اثري از خود برجاي نگذاشته بود، اما 

با هوشياري پليس دستگير شد. 

 قاتل پير زن زنجاني
  به دام افتاد

تصادف شديد تاكسي سواري با تريلي در 
محور گرمسار سمنان چهار كشته و يك 

نفر مصدوم در پي داشت. 
رئيس پليس راه س��منان گفت: اين حادثه 
روز دوش��نبه در كيلومتر يك جاده آرادان 
س��رخه در محور اصلي گرمسار سمنان رخ 
داد كه در جريان آن تاكسي سواري به شدت 
با يك دستگاه تريلي برخورد كرد و سه نفر 
از سرنشينان س��واري در دم جان باختند و 
دو نفر ديگر هم به بيمارستان منتقل شدند 
كه يك��ي از آنها در بيمارس��تان فوت كرد.  
س��رهنگ تقي كبيري بي توجه��ي راننده 
تاكسي به جلو ناشي از خس��تگي و خواب 

آلودگي را عامل بروز اين سانحه اعام كرد.

 4 مسافر 
به مقصد نرسيدند

زن جواني كه متهم اس�ت ش�وهر صيغه اي اش را به 
خاطر س�رقت اموالش با همدس�تي برادر و ش�وهر 
سابقش به قتل رسانده است، روز گذشته براي دومين 

بار محاكمه شد. 
به گزارش خبرنگار ما، تير س��ال 92، زن جواني مأموران 
پليس را از ناپديد شدن ناگهاني شوهر 50 ساله اش به نام 
كيوان باخبر كرد و گفت: »چند سالي است كه با شوهرم 
و فرزندانم مقيم آلمان هستيم. شوهرم مهندس شيمي 
بود و در تهران شركت پتروشيمي داشت به همين دليل 
مدام به ايران رفت و آمد داشت. بعد از مدتي متوجه شدم 
در تهران قصد ازدواج دارد. مخالفتي نكردم تا اينكه چند 
روز قبل وقتي با او تماس گرفتم تلفن همراهش خاموش 
بود. به آدرس منزل آن زن كه نوشين نام دارد، رفتم، اما 
وقتي رس��يدم صاحبخانه گفت زن جوان اسباب كشي 
كرده و از آنجا رفته اس��ت. ب��ه همين دليل ب��ه آن زن 

مشكوك هستم.«
بازداشت زن دوم

بدين ترتيب مأموران نوشين را بازداشت كردند. متهم در 
بازجويي ها گفت: »بعداز طاق در يك مهماني خانوادگي 
با كيوان آشنا ش��دم و بعد از مدتي صيغه او شدم تا اينكه 
متوجه شدم قصد دارد با يكي از كارمندان شركتش براي 
سومين بار ازدواج كند كه با هم اختاف پيدا كرديم. « متهم 
ادامه داد: »آن روز كيوان بعد از خوردن ناهار از خانه بيرون 
رفت اما دقايقي بعد برگشت و گفت تلفن همراهش را جا 
گذاشته است. همان لحظه آن زن تماس گرفت و همين 
باعث درگيري ما شد كه او يك كفگير از آشپزخانه آورد 
و روي گلويم فشار  داد. بافاصله با شوهر سابقم و برادرم 
تماس گرفتم. وقتي برادرم رسيد آن دو با هم درگير شدند 
و در آن درگيري سر كيوان زخمي شد. كيوان تهديد كرد 
شكايت مي كند به همين دليل از ترس دست و پاي او را 
بستيم و به اتاق برديم. همان لحظه شوهر سابقم رسيد و 
با اين كار مخالفت كرد. « متهم در خصوص ش��ب حادثه 
گفت: »كيوان در اتاق خواب بود و ما هم خوابيديم تا اينكه 
نيمه هاي شب متوجه شدم كيوان خودش را از پنجره به 
بيرون انداخته است. از ترس جسد را از خانه خارج كرديم و 

بيرون از شهر آتش زديم. بعد خانه را تخليه كرديم.«
كشف جسد سوخته

پس از اعتراف متهم، مأموران به آدرس محلي كه جسد 
در آنجا سوزانده ش��ده بود، رفتند و بعد از كشف بقاياي 

جس��د و انتقال به پزش��كي قانوني، برادر متهم،  سامان 
25 ساله  و شوهر سابق وي را دستگير كردند. دو مرد جوان 
با انكار قتل توضيحات همسر مقتول را تأييد كردند. سه 
متهم بنا به شواهد و قرائن موجود به اتهام قتل و سرقت و 
آدم ربايي روانه زندان شدند تا اينكه شوهر سابق زن جوان 
با قرار وثيقه آزاد شد و پرونده براي رسيدگي به شعبه دوم 

دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
اولين جلسه رسيدگي به اتهام قتل

در اولين جلسه رسيدگي به پرونده، اولياي دم درخواست 
قصاص كردند سپس همسر مقتول در جايگاه قرار گرفت 
و گفت: »بعد از كشف جس��د متوجه شديم حساب هاي 
بانكي شوهرم خالي ش��ده و اين زن لوازم خانه شوهرم را 
سرقت كرده است. قتل كار آنهاس��ت.« در ادامه نوشين 
در جايگاه قرار گرفت و با انكار قتل گفت: »ش��ب حادثه 
با شنيدن صداي هولناكي متوجه شدم كيوان از پنجره 
خودش را به پايين پرتاب كرده است. از ترس همسايه ها با 
برادرم او را داخل خانه آورديم و بعد از آن تصميم گرفتيم، 
فرار كنيم اما همه مدارك در خانه بود. به خانه برگشتم تا 
آنها را بردارم كه متوجه شدم همسايه ها مشغول شستن 
خون ها هستند. با برادرم تماس گرفتم و گفتم نمي توانم 
از خانه خارج شوم. ساعاتي بعد سامان همراه شوهر سابقم 
به خانه آمدند و جسد را از خانه بيرون برديم و آتش زديم. 
فرداي آن روز همه لوازم خانه را به شهرس��تان برديم تا 
اينكه بازداشت ش��ديم.«  در ادامه برادر متهم نيز با انكار 
قتل گفت: »به هواخواهي از خواهرم با مقتول درگير شدم. 
او خودكشي كرد و من در مرگ او مقصر نيستم.« در پايان 
هيئت قضايي بنا به دفاعيات دو متهم پرونده را با فرضيه 

خودكشي براي تحقيقات بيشتر به دادسرا فرستاد. 
دومين جلسه رسيدگي به اتهام سرقت و آدم ربايي 

صبح ديروز پرونده بار ديگر روي ميز هيئت قضايي همان 
شعبه به رياست قاضي زالي قرار گرفت و دو متهم به اتهام 
سرقت و آدم ربايي محاكمه ش��دند. بعد از اعام رسميت 
جلس��ه، زن جوان در خصوص اتهام س��رقت گفت: »آن 
وسايلي كه به شهرستان بردم براي خودم بود. « سپس در 
خصوص اتهام آدم ربايي نيز گفت: »وقتي كيوان ما را تهديد 
كرد، دست و پايش را بستيم تا از خانه بيرون نرود و زخم 
سرش بهتر شود. نمي دانستم اين كار آدم ربايي است.« در 
ادامه برادر متهم نيز با تأييد توضيحات خواهرش از خودش 

دفاع كرد.  در پايان هيئت قضايي وارد شور شد.

محاكمه عامان قتل مهندس شيمي

اين روزها مجرمان زيادي با پرس�ه زدن در فضاي مجازي 
طعمه هاي خود را براي س�رقت، اخ�اذي، كاهبرداري و 
ديگر جرائ�م انتخاب مي كنن�د به طوريك�ه پرونده هاي 
زيادي با اين موضوع در محاكم قضايي تش�كيل مي شود 
ك�ه در آن دختراني پ�س از آش�نايي در فض�اي مجازي 
با پس�ر مورد عاقه ش�ان ب�ه امي�د ازدواج زندگي ش�ان 
به تباه�ي كش�يده مي ش�ود و چه بس�ا مورد اخ�اذي و 
كاهبرداري ه�م ق�رار مي گيرند ك�ه نمون�ه آن پرونده 
پس�ر جواني اس�ت كه پس از آش�نايي با دختر پولداري 
در اينس�تاگرام ب�ه بهان�ه ازدواج او را با همدس�تي يكي 
از دوس�تانش رب�وده و اموال�ش را س�رقت كرده اس�ت . 
به گزارش خبرنگار ما، چند روز قبل دخت��ر نوجواني به اداره 
پليس رفت و از دو پس��ر ج��وان به اتهام آدم رباي��ي و اخاذي 
شكايت كرد.  شاكي در توضيح ماجرا گفت: من دختر پولداري 
هس��تم و پدرم تاجر اس��ت. از دوران كودكي عاقه زيادي به 
مارك هاي معروف داش��تم و به همين خاطر هر زماني لباس 
يا لوازم مارك��داري مي خريدم با آنها عك��س مي گرفتم و به 
دوستانم نشان مي دادم. چند سالي است در اينستاگرام صفحه 
ش��خصي دارم و عكس هاي زيادي از خودم با لباس ها و لوازم 
مارك دارم ك��ه در آن بارگذاري مي كنم. چند ماه قبل پس��ر 
جواني به نام كيهان در اينس��تاگرام به من پيشنهاد دوستي 
داد. ابت��دا به پيش��نهاد او توجهي نكردم ت��ا اينكه او خودش 
را مهندس معرفي كرد و گفت پس��ر پولداري اس��ت و به من 
عاقه پيدا كرده و قصد ازدواج دارد. او مرا فريب داد و من هم 
حرف هاي او را باور كردم. مدتي با هم ارتباط تلفني و پيامكي 
داشتيم و او هر روز براي من پيامك هاي عاشقانه مي فرستاد 
تا اينكه مرا براي شام در رستوراني دعوت كرد. وقتي سر قرار 
رفتم او با خودروي بي ام وي گرانقيمتش كه عكس هاي زيادي 
با آن در اينستاگرامش گذاشته بود منتظر من بود كه متوجه 
شدم يكي از دوستانش كه او را نمي شناختم همراه او است. به 
همين سبب تصميم گرفتم سوار نشوم كه با اصرار او در صندلي 

جلو نشستم و كيهان هم شروع به رانندگي كرد. هنوز مسافت 
كوتاهي طي نكرده بود كه پسر جوان از صندلي عقب چاقويي 
به پهلويم گذاشت و تهديد كرد حركتي نكنم. ترس تمام بدنم 
را گرفته بود و به خودم مي لرزيدم كه با التماس خواستم مرا 
پياده كند اما التماس ها و حتي گريه هاي من فايده اي نداشت تا 
اينكه آنها مرا به باغي حوالي فشم بردند و در آنجا با تهديد چاقو 
هر چقدر طا و پول داش��تم به زور گرفتند و بعد مرا به تهران 
آوردند و در نزديكي خانه مان رها كردند. كيهان مرا تهديد كرد 
اگر ش��كايت كنم عكس هاي خصوصي مرا در فضاي مجازي 
منتشر مي كند و من هم از ترس، ش��كايتي نكردم و موضوع 
را به كس��ي نگفتم. وي ادامه داد: چند روزي گذشت تا اينكه 
كيهان با من تماس گرفت و درخواست پول كرد و گفت براي 
او دار و طا بفرستم وگرنه عكس هاي خصوصي ام را در فضاي 
مجازي منتشر مي كند. از ترس، حدود 30 ميليون تومان دار 
و طا براي او فرستادم و قرار شد عكس هاي مرا پاك كند اما 
او بعد از چند روز دوباره پيام هاي تهديد آميز براي من فرستاد 
و قصد اخاذي بيشتر داشت كه تصميم گرفتم به اداره پليس 
بيايم و از او شكايت كنم.  با طرح اين شكايت مأموران خيلي 
زود به دستور بازپرس دادس��راي امور جنايي تهران كيهان و 
دوستش را بازداش��ت كردند.  دو متهم در بازجويي ها به جرم 
خود اقرار كردند.  كيهان گفت: وقتي در اينس��تاگرام با نازي 
آشنا شدم، فهميدم او دختر پولداري است كه بعد هم خودش 
گفت پدرش تاجر است و در يكي از خيابان هاي شمالي تهران 
زندگي مي كنند. همان روز تصميم گرفتم با او رابطه دوستي 
برقرار كنم و با وع��ده ازدواج او را فريب دهم. بعد از آن بود كه 
خودم را مهندس و پولدار معرفي كردم و پيشنهاد ازدواج دادم. 
روز حادثه همراه دوستم خودروي بي ام وي ای را كرايه كرديم 
و نازي را به بهانه رفتن به رس��توران سوار كرديم و به باغي در 
حوالي فشم برديم و اموالش را سرقت كرديم و بعد هم با تهديد 
انتشار عكس هاي خصوصي اش از او اخاذي كرديم.  تحقيقات 

از دو متهم ادامه دارد.

اخاذي از دختر پولدار به بهانه ازدواج

اختافات و درگيري هاي خانوادگي بين بس�تگان 
اگر از طريق قانون يا با ميانجيگري ريش سفيدان 
و ب�زرگان فامي�ل ح�ل و فصل نش�ود گاه�ي به 
كينه هاي قديمي تبديل مي ش�ود كه س�رانجامي 
جز پش�يماني ندارد، مانند پرونده م�رد جواني كه 
به خاط�ر كينه قديم�ي از بس�تگانش عكس هاي 
خصوصي آنها را در فضاي مجازي منتش�ر مي كرد 
كه پس از طرح شكايت شناسايي و بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل دختر 25 س��اله اي 
به اداره پليس رفت و از فرد ناشناس��ي به اتهام انتشار 
عكس هاي خصوص��ي اش در فضاي مجازي و ش��بكه 
اينستاگرام ش��كايت كرد.  ش��اكي گفت: من صفحه 
اينستاگرام دارم اما فقط بستگان و دوستانم به صفحه ام 
دسترسي دارند. چند روز قبل متوجه شدم صفحه جعلي 
به نام من در اينستاگرام باز ش��د و تمامي عكس  هاي 
خصوصي ام در آن بارگذاري شده است. به همين دليل از 
فردي كه عكس هاي مرا در فضاي مجازي منتشر كرده 
است، ش��كايت دارم.  پس از طرح اين شكايت پرونده 
براي بررس��ي در اختيار مأموران پلي��س فتاي تهران 
بزرگ قرار گرفت و مأموران تحقيقات تخصصي خود را 
براي شناسايي و دستگيري متهم آغاز كردند. همزمان با 
ادامه تحقيقات مأموران با شكايت هاي مشابه اي روبه رو 
شدند كه بررسي ها نشان مي داد همه شاكي ها با شاكي 
اولي نس��بت فاميلي دارند. بدين ترتي��ب اين احتمال 
براي مأموران قوت گرفت كه عامل انتشار عكس هاي 
ش��اكيان فرد آشنايي اس��ت كه به دايلي عكس هاي 

دختران و زنان جوان را در فضاي مجازي منتشر مي كند.  
كارآگاهان پليس فتا در اقدامات پليسي خود دريافتند 
متهم پس از دسترسي پيدا كردن به حريم خصوصي 
ش��اكي ها در فضاي مجازي با ايجاد صفحه جعلي در 
ش��بكه مجازي به نام آنها، عكس ه��اي خصوصي آنها 
را در همان صفحات منتش��ر مي كند.  سپس مأموران 
تحقيقات خود را ادامه دادند ت��ا اينكه در نهايت عامل 
انتشار عكس هاي خصوصي زنان و دختران جوان را كه 
مردي 35 ساله بود شناسايي و در مخفيگاهش حوالي 
خيابان ستارخان بازداشت كردند.  متهم پس از انتقال به 
اداره پليس ابتدا منكر جرم خود شد، اما وقتي با مدارك 
و دايل روبه رو ش��د به جرم خود اعت��راف كرد.  متهم 
گفت: من از بستگان نزديك ش��اكي  ها هستم. مدتي 
است با آنها اختاف دارم و به همين دليل تصميم گرفته 
بودم از آنها انتقام بگيرم تا اينكه چندي قبل به واسطه 
رابطه خانوادگي و خويشاوندي به صفحات خصوصي 
آنها در اينستاگرام دسترس��ي پيدا كردم و عكس هاي 
خصوصي آنها را جم��ع آوري و پس از باز كردن صفحه 
جعلي به نام آنها در اينس��تاگرام عكس هاي خصوصي 
آنها را ش��بكه هاي مجازي به ويژه اينستاگرام پخش و 
برخي مطالب كذب و دروغين را ني��ز به آنها منتصب 
كردم.  س��رهنگ كارآگاه تورج كاظمي، رئيس پليس 
فضاي توليد و تبادل اطاعات )فت��اي( تهران بزرگ، 
با اعام اين خبر گفت: با توجه به اعتراف صريح متهم، 
قرار قانوني از س��وي مقام محترم قضايي صادر و متهم 

روانه زندان شد.

 انتقام اينستاگرامي
  از دختران فاميل

مأموران پليس پايتخت، س�ارقي را كه تلف�ن همراه دختر 
دانشجويي را قاپيده بود با چهار شليك هوايي به دام انداختند. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱8:30 روز دوشنبه مورخه پنجم 
آذرماه مأموران كانتري ۱25 يوسف آباد در خيابان اميرآباد هنگام 
گشت زني به پسر جواني كه به صورت پياده در محدوده خوابگاه 
دانشجويان در حال پرسه زدن بود مشكوك شدند. مأموران در 
حالي كه پسر جوان را به صورت نامحسوس زير نظر گرفته بودند 
براي بررسي موضوع به وي نزديك شدند كه ثانيه هايي بعد پسر 
جوان به دختر دانش��جويي كه در حال صحبت كردن با گوشي 
تلفن همراه بود، نزديك شد و گوشي او را در چشم بر هم زدني 
قاپيد و به سرعت از محل گريخت. پس از اين حادثه مأموران به 
تعقيب سارق فراري پرداختند و به وي دستور ايست دادند، اما 

متهم با ديدن مأموران با س��رعت زياد به فرار خود ادامه داد. در 
نهايت مأموران پس از تعقيب و گريز كوتاهي با شليك چهار تير 
هوايي متهم را مجبور به توقف و وي را دستگير كردند.  سرهنگ 
علي كارخانه، سركانتر سوم پليس پيشگيري تهران بزرگ گفت: 
با دستگيري اين سارق 2۱ ساله و در بازرسي اوليه، گوشي تلفن 
همراه متعلق به خانم جوان دانشجو كشف و تحويل مالباخته داده 
شد.  متهم در ادامه بازجويي ها به سرقت هاي مشابه اي اعتراف 
كرد. بدين ترتيب تحقيقات از متهم براي شناسايي ديگر جرائم 

ارتكابي و سرقت ها در دستور كار مأموران قرار گرفته است. 

 شليك مأموران
  سارق موبايل را 

زمينگير كرد



یک روزنامه امریکایی روز سه شنبه به نقل از 
دیپلمات های غربی مدعی شده بعد از امتناع 
لوکزامبورگ و اتریش ب�رای پذیرش میزبانی 
کانال وی�ژه مبادات مال�ی با ای�ران که البته 
تأثیر محدودی در تبادل اقتصادی میان ایران 
و اروپا خواهد داش�ت، حاا آلمان و فرانس�ه 
برای میزبانی این ساختار پا پیش گذاشته اند. 

اتحادیه اروپا از چند ماه پی��ش اعام کرده برای 
مقابله با تحریم های امریکا علیه ایران، قصد دارد 
یک کانال ویژه پرداخت مالی ایجاد کند که امکان 
ادامه همکاری اقتصادی با ایران را فراهم می کند. 
 این کانال قرار بود پیش از اجرایی شدن دور دوم 
تحریم های امریکا در روز ۱۳ آبان اجرایی شود اما 
امتناع کشورهای اروپایی از میزبانی ساختار جدید 

باعث شد که این اتفاق رخ ندهد. 
روزنامه  وال اس��تریت ژورنال روز دو   شنبه از قول 
دیپلمات    ها گزارش داده فرانسه و آلمان قرار است 
میزبان نهادی شوند که وظیفه تسهیل مبادات 

مالی با ایران را به عهده خواهد گرفت. 
در صورتی که فرانس��ه میزبانی این ساختار را به 
عهده بگی��رد، یک مقام آلمانی ریاس��ت آن را به 
عهده خواهد گرفت. ممکن اس��ت این همکاری 
در جهت عکس هم باش��د، یعنی آلمان میزبانی 
س��اختار را به عهده بگیرد و یک مقام فرانسوی 

رئیس آن باشد. 
ساز و کار فعالیت کانال ویژه مالی به این صورت 
خواهد بود که از یک نظ��ام اعتباری برای مبادله 
کاا میان ایران و کش��ورهای اروپایی اس��تفاده 
خواهد کرد. کشورهای اروپایی ادعا می کنند از این 
طریق می توانند بدون نیاز به بانک های اروپایی یا 
پرداخت پول به ایران با این کشور تجارت کنند.   
واشنگتن پیش از این به کشور   ها درباره میزبانی 
این ساختار هشدار داده است. این فشار   ها اخیراً 
باعث شد اتریش و لوکزامبورگ درخواست های 

اتحادیه اروپا برای میزبان��ی کانال ویژه را نادیده 
بگیرند.  وال اس��تریت ژورنال نوشته این موضوع 
باعث شده اکنون فرانسه و آلمان پا پیش بگذارند. 
دیپلمات    ها می گویند مقام های انگلیسی در حال 
ارزیابی برای تصمیم گیری درباره همراه شدن با 
فرانسه و آلمان هستند.  مالکیت این ساختار را به 
طور مستقیم دولت های اروپایی مشارکت کننده 
در این طرح به عهده خواهند داشت. هدف از این 
اقدام این است که دولت امریکا نتواند آن را به طور 
مستقیم تحریم کند.  وال استریت ژورنال نوشته 
ساختار پیشنهادی اروپا ظاهراً منابع چندانی در 
اختیار نخواهد داشت؛ حامیانش پذیرفته اند تأثیر 
اقتصادی آن هم محدود خواهد بود، با وجود این، 
واشنگتن خواستار جلوگیری از تشکیل آن شده 
است.  »ریچارد گرنل«، س��فیر امریکا در آلمان 
گفته »تاش های کش��ورهای اروپایی برای دور 

زدن تحریم    ها اقدام هوشمندانه ای نیست.«
وی گفت: »امری��کا علیه نهاد   هایی ک��ه در این 

تاکتیک    ها مشارکت کنند تحریم در نظر خواهد 
گرفت.«

دیپلمات    ها گفته اند هنوز هیچ تصمیمی درباره 
این طرح نهایی نشده و در صورت پیشبرد طرح 
فعلی، راه اندازی آن تا سال جدید میادی طول 
خواهد کشید. سران کش��ورهای اروپایی ممکن 
است در حاش��یه نشس��ت گروه ۲۰ در آرژانتین 

درباره این طرح بحث و تبادل نظر کنند. 
 قول ترامپ به اسرائیل 

رئیس جمهور امریکا به رژیم صهیونیستی وعده 
داده آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای بررسی 
ادعاه��ای این رژیم علیه فعالیت های هس��ته ای 

ایران تحت فشار قرار دهد. 
به گزارش فارس، مقام های ارشد وزارت خارجه 
امری��کا روز دو   ش��نبه گفته اند دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا به رژیم صهیونیستی وعده 
داده آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای بررسی 
ادعاهای این رژیم درباره ایران تحت فش��ار قرار 

دهد.  مقام های امریکایی به کانال ۱۰ تلویزیون 
رژیم صهیونیس��تی گفته اند ترامپ به اس��رائیل 
وعده داده آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای 
بررسی جدی اطاعات ارائه شده از سوی این رژیم 
به آژانس درباره فعالیت های هسته ای ایران تحت 

فشار قرار خواهد داد. 
۱۰ روز پیش، برایان ه��وک، نماینده ویژه دولت 
امریکا در امور ایران به فلسطین اشغالی سفر کرد. 
هوک، عاوه ب��ر دیدار با مقام های ارش��د وزارت 
خارجه اس��رائیل با مقام های موس��اد و دستگاه 

اطاعات نظامی این رژیم هم دیدار کرد. 
مقام های اس��رائیلی به کانال ۱۰ تلویزیون رژیم 
صهیونیس��تی گفته اند مقام های موساد و رئیس 
دفتر سیاسی وزارت خارجه اس��رائیل در دیدار 
با ه��وک از بی توجهی آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی به ادعاهای اس��رائیل درب��اره فعالیت های 
هسته ای ایران گایه کرده اند.  مقام های وزارت 
خارج��ه امریکا ک��ه در ای��ن گفت وگو   ها حاضر 
بوده اند به شرط عدم افش��ای نام گفته اند هوک 
به مقام های اس��رائیلی قول داده ایاات متحده، 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی را برای بررس��ی 
اطاعات ادعایی صهیونیست    ها علیه ایران تحت 

فشار قرار خواهد داد. 
برایان هوک به مقام های اسرائیلی گفته امریکا فرد 
جدیدی به نام »جکی والکوت« را به عنوان سفیر 
جدید این کشور در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تعیین کرده اس��ت. والکوت از دستیاران نزدیک 
»جان بولتون«، مشاور امنیت ملی کاخ سفید است. 
او قرار است اطمینان حاصل کند آژانس بین المللی 
انرژی اتم��ی به تمامی ادعاهای اس��رائیل درباره 
فعالیت های هسته ای ایران رس��یدگی می کند.  
مقام های رژیم صهیونیستی به کانال ۱۰ گفتند 
از شنیدن س��خنان برایان هوک خرسند شدند و 
امیدوارند که فش��ارهای امریکا بتواند رویه های 

آژانس را در ارتباط با ایران تغییر دهد. 
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وال استریت ژورنال مدعی شد

پاسکاري کانال ویژه مالی ایران میان آلمان و فرانسه 

هزاران نفر از مردم    گزارش  یک
در  خش�مگین 
کشورهای بحرین، تونس، الجزایر، موریتانی و 
مصر ب�ا س�ردادن ش�عار    هایی علی�ه محمد 
بن س�لمان و آتش زدن عکس های او اعتراض 
خود را نس�بت به حضور ولیعهد س�عودی در 
خاك کشورش�ان ابراز کردند. این اولین سفر 
بن سلمان به منطقه پس از قتل جمال خاشقجی 
اس�ت که می�زان انزج�ار م�ردم منطق�ه از 
سیاس�ت های بن س�لمان را نش�ان می دهد. 

سفر دوره ای محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی 
به برخ��ی کش��ورهای عربی منطق��ه، موجی از 
تظاهرات را علیه این س��فر به راه انداخته است. 
درحالی که رهبران امارات، بحرین، مصر و تونس 
استقبال گرمی از ولیعهد س��عودی داشته اند اما 
پایتخت های عربی ش��اهد تظاهرات گسترده ای 
علیه حضور بن سلمان هستند. به گزارش العالم، 
مردم تونس شامگاه دو    ش��نبه در پاسخ به دعوت 
۱۰ سازمان از جمله اتحادیه ملی روزنامه نگاران 
تونس��ی و انجمن تونس��ی دفاع از حقوق بشر و 
جمعیت زنان دموکرات در اعتراض به سفر ولیعهد 
سعودی به کشورش��ان در مرکز تونس، پایتخت 
کشور، تجمع کرده و پارچه نوشته    هایی با عبارات 
» بن س��لمان جنایتکار جنگی اس��ت « و » قاتل 
کودکان یمنی « و همچنین » بن س��لمان خوش 
نیامدی « در دست داشتند. فعاان تونسی ضمن 
تأکید بر حف��ظ حقوق مردم یم��ن اعام کردند 
به دلیل شرایط نامس��اعد روزنامه نگاران و نقض 
حقوق فعاان زن با سفر بن سلمان به کشورشان 
مخالف هستند. همچنین در این اعتراضات اعام 

شد که گروه های مدنی تونس شکایت نامه ای را 
علیه ولیعهد عربس��تان به جرم »ارتکاب جنایت 
جنگی در یمن « در یکی از دادگاه های بین المللی 

تنظیم خواهند کرد. 
به گزارش ش��بکه الکوثر، جوانان انقابی بحرین 
با آتش زدن عکس های محمد بن س��لمان و نیز 
عکس های دیدارهای او ب��ا مقامات آل خلیفه، بر 
مخالفت با سفر ولیعهد س��عودی به کشورشان 
تأکید کردن��د. این ائتاف تأکی��د کرد:»جوانان 
انقابی بحرین در شهر الدراز، با این اقدام تبری 
جستن خود از سفر قاتل کودکان یمنی به منامه 
را اع��ام کردن��د«. همچنین گروه ه��ا، احزاب، 
سندیکا    ها و شخصیت     ها در کش��ورهای الجزایر 
و موریتانی هم مخالفت خود را با این سفر اعام 
کرده اند. به گزارش ش��بکه المیادین، حزب رفاه 
موریتانی ضم��ن اعام مخالفت با س��فر محمد 
بن س��لمان نقش ولیعهد عربس��تان سعودی در 
جنگ س��وریه و یمن و تاش برای از بین رفتن 
مسئله فلسطین را محکوم کرد. این حزب اعام 
کرد:»این سفر تاش��ی برای پاک کردن دستان 
آلوده به خ��ون کودکان و زنان عرب اس��ت.« در 
مصر نیز کمیته ملی مقاومت در برابر عادی سازی 
روابط مخالفت خود را با س��فر محمد بن سلمان 
اعام کرد. این کمیته در بیانی��ه ای تأکید کرد، 
عربستان سعودی که دوست رژیم صهیونیستی 
اس��ت برای بهبود اوضاع خ��ود در منطقه تاش 
می کند. نظام آل سعود در رأس طرحی امریکایی 
برای ایجاد یک فراکسیون عربی فاقد مشروعیت 
اس��ت. جنبش انصاراه یمن هم ضمن تقدیر از 
ملت های عربی با صدور بیانی��ه ای اعام کرد که 
»مخالفت مردم تونس، الجزایر، مصر و موریتانی 

با سفر بن سلمان به کشورشان بیانگر آن است که 
آنها مخالف آلوده شدن کش��ور خود به قدم های 

ولیعهد سعودی هستند.«
ولیعهد س��عودی س��فر منطق��ه ای خ��ود را از 
امارات ش��روع کرد و س��پس به بحری��ن و مصر 
رفت و سه     ش��نبه ش��ب نیز وارد تونس شد. این 
نخس��تین تور خارجی بن س��لمان پ��س از قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی در 
دوم اکتبر در کنسولگری عربستان در استانبول 
است که پیش از حضور در نشست » جی ۲۰ « در 
آرژانتین انجام می شود. این جنایت که به دستور 
مستقیم بن س��لمان انجام ش��د توجه جهانیان 
را به سایر جنایت های س��عودی از جمله کشتار 
مردم بی دفاع یمن نیز جلب کرده اس��ت و خشم 
و نارضایتی گسترده و بی سابقه ای را علیه سران 
ریاض به همراه داشته اس��ت و مردم و شماری از 
سیاستمداران در سطح جهان مخالفت خود را با 
اقدام های ولیعهد عربستان اعام کرده اند. رسانه    ها 

و مقامات غربی خواهان برکناری بن س��لمان از 
قدرت شده اند. برخی ناظران بر این باورند که سفر 
بن سلمان در برهه کنونی به این سبب انجام شده 
است تا نشان دهد که به رغم مخالفت های جهانی 
برای برکناری وی، هی��چ توطئه ای علیه ولیعهد 

وجود ندارد. 
 حمایت دامنه دار امریکا 

دولت امریکا که به هیچ وجه حاضر نیست نقش 
بن س��لمان را در ماجرای قتل جمال خاشقجی 
بپذیرد، به دنبال اپوش��انی این مس��ئله است. 
جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا که در پش��ت پ��رده روابط واش��نگتن و 
ریاض ق��رار دارد ب��ه دنبال بزرگ نمای��ی روابط 
دو کش��ور اس��ت تا از موج مخالفت های داخلی 
علیه ولیعهد س��عودی بکاهد. دو تن از مقام های 
امریکایی و س��ه تن از مقام های سابق کاخ سفید 
می گویند، بی تمایلی دونال��د ترامپ برای تحت 
فشار گذاشتن رهبری عربس��تان در قتل جمال 
خاش��قجی از قرارداد تس��لیحاتی ۱۱۰ میلیارد 
داری امریکا و آل س��عود ناشی می ش��ود که با 
دستور کوشنر میزان آن افزایش یافت. به گزارش 
ش��بکه ای بی س��ی، این مقام     ها می گویند، جارد 
کوشنر برای تحکیم نمادین ائتاف جدید میان 
دولت ترامپ و عربس��تان، مقام های وزارت دفاع 
و وزارت خارجه امریکا را تحت فش��ار قرار داد تا 
این رقم را با تبادات تس��لیحاتی که در بهترین 
حالت آرمانی     می شد، بزرگ جلوه دهند. به گفته 
یک مقام سابق شورای امنیت ملی امریکا »جیمز 
ماتیس، وزیر دفاع امریکا از تقای کوشنر حمایت 
به عمل آورد و در نهایت یادداشت تفاهم را تأیید 
کرد«. این درحالی است که دونالد ترامپ بار    ها در 
سخنانی گفته است که توقف فروش تسلیحات به 
عربستان سعودی بیشتر به اقتصاد امریکا آسیب 
می زند تا اقتصاد عربستان. ترامپ برای اینکه این 
تجارت پرس��ود با ریاض حفظ شود، حتی نقش 
بن سلمان در قتل خاشقجی را نادیده گرفته است، 
چیزی که همه جهان و حتی س��ازمان سیا آن را 

تأیید کرده است. 
به رغم حمایت های  واش��نگتن، آن��کارا حاضر 
نیست از موضع خود در مقابل ولیعهد سعودی 
کوتاه بیاید. مولود چ��اووش اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه اعام کرد که ولیعهد عربستان در تماسی 
تلفنی خواس��تار دیدار با رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور این کش��ور در حاش��یه نشست 
جی ۲۰ شده است. چاووش اوغلو در گفت وگو 
با روزنامه زوددویچه اعام کرد:»در حال حاضر 
هیچ دلیلی وجود ندارد که با ولیعهد عربستان 
دیدار انجام نشود«. وزیر خارجه ترکیه همچنین 
گفت:»بسیاری بر این باورند که ولیعهد عربستان 
مسئول قتل خاشقجی است. ما معتقدیم قاتل 
خاشقجی سرخود عمل نکرده است«. ترکیه در 
هفته های اخیر جزئیات تکان دهنده ای از قتل 
روزنامه نگار منتقد سعودی منتش��ر کرده و از 
مقامات ریاض خواسته تا عامان این حادثه را به 
آنکارا تحویل دهد و همین مسئله باعث سردی 

روابط دو طرف شده است. 

  گزارش  2

دوره گردي نتانياهو 
براي تحميل »معامله قرن« به اعراب

دولت ترامپ در اواخر سال ۲۰۱7 در راستای سیاست کلی ایاات متحده 
امریکا مبنی بر حفظ و تقویت امنیت و بقای رژیم صهیونیستی و خاتمه 
دادن به مطالبات حق طلبانه مردم فلسطین، طرح موسوم به معامله قرن 
را اعام کرد. اگرچه مفاد این طرح هنوز کامًا علنی نشده اما طبق برخی 
گزارش ها، هدف نهایی اش این است که در کنار رسمیت بخشی به کشور 
جعلی رژیم صهیونیستی با مرکزیت قدس ش��ریف، کشور فلسطین به 
پایتختی ابودیس در منطقه ای محصور اعام موجودیت کند. همچنین بر 
این اساس کشور فلسطین حتی امکان داشتن ارتش و تجهیزات نظامی 
سنگین نخواهد داشت و رهبران آن تنها در حوزه تأمین امنیت داخلی این 

کشور باید فعالیت داشته باشند. 
اجرای این پروژه با انتقال سفارت امریکا از تل آویو به قدس در ماه آوریل 
گذشته آغاز شد که واکنش های زیادی را در میان مردم منطقه برانگیخت 
و رهبران عرب خاورمیانه مواضع مختلفی نسبت به این مسئله گرفتند. در 
این راستا، ملک عبداه، پادشاه اردن که مسئولیت نظارت بر اماکن مذهبی 
قدس را بر عهده دارد و مشروعیت حکومتش مدیون این وظیفه خطیر 
اس��ت، پس از گفت وگو با نتانیاهو و کسب اطمینان از تداوم برخورداری 
این مقام، نسبت به شروع اجرای طرح مذکور سکوت پیشه کرد. مقامات 
عربستان، امارات و بحرین هم که در سال های اخیر رویکردهای مشابهی 
در قبال موضوعات خاورمیانه داشته اند، به آنچه در قدس شریف به وقوع 

پیوست واکنشی نشان ندادند. 
در ادامه این روند، رهبران رژیم صهیونیس��تی برای هموار کردن مسیر 
پیشرو معامله قرن، تصمیم به عادی سازی روابط با اعراب گرفتند. در این 
میان، عمان اولین مقصد سفر نتانیاهو و دیگر مقامات این رژیم انتخاب 
شد. در دیدار سلطان قابوس و نتانیاهو گفت وگو   هایی درباره همکاری های 
تکنولوژیکی در حوزه کشاورزی و آب صورت گرفت. اهمیت این مذاکرات 
از آن رو است که تل آویو امید دارد با ایجاد پیوندهای اقتصادی، تجاری و 
فناوری اسرائیل با کشورهای منطقه و بالطبع شکل گیری منافع دو جانبه 
و وابستگی های متقابل، جلوی تحرکات ضدصهیونیستی این کشور   ها در 
آینده گرفته ش��ود. در همین رابطه پس از سفر غیرمنتظره نخست وزیر 
اسرائیل به مسقط که واکنش های رسانه ای زیادی به همراه داشت، وی 
اعام کرد به زودی از بحرین نیز دیدار خواهد کرد. اما به نظر می رسد منامه 
آخرین مقصد عربی نتانیاهو نیست زیرا دو روز قبل نخست وزیر اسرائیل 
در ماقات با رئیس جمهور چاد از تصمیم خود برای رفتن به کشورهای 
عربی دیگر سخن گفت. ازم به ذکر اس��ت حضور رئیس جمهور چاد در 
تل آویو پس از بیش از چهار دهه قطع روابط سیاس��ی این کشور با رژیم 
صهیونیستی در این برهه زمانی حائز توجه و تأمل است. در واقع این مسئله 
مؤید برنامه رهبران اسرائیل برای گسترش مناسبات با کشور   هایی است 
که رابطه شان با این رژیم قطع و یا در خفا بوده است، تا از این طریق وجهه 

مشروعی در میان افکار عمومی جهان پیدا کنند. 
از همین رو تل آویو در نظر دارد با جلب نظر مقامات کشورهای خاورمیانه، 
تبدیل به بازیگری عادی شود. این مسئله عاوه بر آنکه می تواند این رژیم 
را در مسیر پایان دادن به مبارزات فلسطینی   ها کمک کند، شرایط را برای 
ائتاف سازی علیه جمهوری اسامی ایران و محور مقاومت فراهم می سازد.  
در این میان عربس��تان، امارات و مصر از جمله کشورهایی هستند که با 
اجرای معامله قرن مخالفتی نخواهند داشت زیرا منافع سیاسی و مادی 
آنها در گرو همکاری با امریکا است. ضمن آنکه رهبران ریاض و ابوظبی 
نسبت به آینده نفوذ ایران و جبهه مقاومت در منطقه نگران هستند. لذا از 
نگاه آنها مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی در مناسبات منطقه ای 
فرصتی برای تحدید نف��وذ ایران خواهد بود. مقامات اس��رائیل درصدد 
هستند که با آشکارسازی و افزایش روابط شان با کشورهای عربی ضمن 
عملیاتی کردن معامله قرن در س��رزمین های اشغالی، با دوقطبی سازی 
علیه ایران، کانون های مقاومت را تضعیف و در نهایت شرایط را برای تحقق 

شعار از نیل تا فرات و پروژه خاورمیانه بزرگ مهیا سازند. 
بنابراین توجه به تحرکات اخیر در حوزه روابط خارجی رژیم صهیونیستی 
یکی از الزامات رس��انه ای حوزه مقاومت اس��ت. این در حالی اس��ت که 
واکنش های اعتراض��ی مردم منطقه پ��س از انتقال س��فارت امریکا به 
قدس گویای وجود پتانس��یل عظیم در جهت مخالفت با عادی س��ازی 
روابط با اس��رائیل و پذیرش این رژیم به عنوان یک کشور مستقل است. 
آگاهی رسانی نسبت به تبعات پذیرش رژیم صهیونیستی به عنوان یک 
موجودیت سیاسی دارای مش��روعیت، می تواند مانع دستیابی تل آویو و 
کابینه  نتانیاهو به اهداف شان در سفرهای آتی به کشورهای عربی شود. 
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 سفر احتمالی نتانیاهو به خارطوم تکذیب شد
یکی از رهبران حزب کنگره ملی حاکم سودان اخبار منتشر شده در رادیو 
اسرائیلی مبنی بر سفر احتمالی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خارطوم 
را تکذیب کرد.  به گزارش ایسنا، عبدالسخی عباس، از رهبران حزب کنگره 
ملی سودان اعام کرد: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
نمی تواند به سودان سفر کند و موضع س��ودان درخصوص عادی سازی 
روابط با اسرائیل واضح است و اساساً ارتباط ریشه ای با پرونده فلسطینی 
دارد.  عبدالسخی عباس در ادامه افزود: زمانی که اسرائیل دست از اقدامات 
تجاوزگرایانه اش در برابر فلسطین بردارد می تواند با سودان روابطی به دور 
از هرگونه تأثیرات دینی داشته باش��د.  وی همچنین تصریح کرد: اخبار 
منتشر شده در رادیو اسرائیل مبنی بر سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به خارطوم صحت ندارد.  روز سه شنبه یک مسئول سودانی که خواست 
نامش فاش نشود، گفت: اسرائیل نه دش��من و نه دوست است اما دولت 

سودان آن را به طور رسمی به رسمیت نمی شناسد. 
---------------------------------------------------

  لبنان کمک نظامی روسیه را رد نکرده است
دفتر نخس��ت وزیر مکلف لبنان اعام کرد که این کشور کمک نظامی 
روسیه را قبول کرده و گزارش ها درباره رد کردن این هدیه صحت ندارد.  
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه روسیا الیوم، دفتر اطاع رسانی سعد 
حریری، نخست وزیر مکلف لبنان گزارش های منتشر شده در روزنامه 
ااخبار لبنان درخصوص رد کردن هدیه نظامی روسیه را تکذیب کرد. 
کمک های نظامی روسیه به لبنان شامل چندین تن مهمات و تجهیزات 
نظامی دیگر است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی اعام کرده 
بود که دلیل مخالفت ارتش لبنان با این هدیه به تناسب نداشتن مهمات 
اهدایی با نوع ساحی که ارتش لبنان در اختیار دارد مربوط است و هیچ 
ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد.  پیش از این یک منبع سیاسی لبنانی گفته 
بود که شاید دلیل واقعی رد کردن این هدیه، فشار امریکا باشد.  امریکا یکی 
از بزرگ ترین کشورهای کمک کننده به ارتش لبنان است. امریکا از سال 

۲۰۰6 بیش از ۱/5میلیارد دار کمک نظامی به لبنان داده است. 
---------------------------------------------------

  اردوغان: ترکیه و قطر دوستان واقعی هستند
»رجب طیب اردوغان « رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه کش��ورهای 
ترکیه و قطر در زمان های سخت، از هم حمایت کرده اند، گفت: »ملت 
ترک اقدامات گسترده ای را برای شکستن محاصره و تحریم     هایی که 
برادران قطری را هدف گرفته، انجام داده اس��ت.« به نوش��ته روزنامه 
»حریّت « وی با بیان اینکه دوحه قوی     ترین حامی بین المللی آنکارا بعد 
از کودتای نافرجام ۱5 جوای ۲۰۱6 بوده، تأکید کرد:» قطر همواره با 
ما در برابر طرح های سوداگرانه که اقتصادمان را طی ماه های اخیر هدف 

قرار داد، ایستادگی کرد.«
امیر قطر برای شرکت در چهارمین نشست »کمیته عالی استراتژیک 

قطر-ترکیه « به استانبول سفر کرده است.

روابط دمشق - امان روي ريل بهبودي
ب�ه دنب�ال پیروزي ه�اي گس�ترده مح�ور مقاوم�ت و فروپاش�ي 
گروه ه�اي تروریس�تي در س�وریه، اردن ب�ه عن�وان یک�ی از 
حامی�ان تروریس�ت ها ن�ه تنه�ا سیاس�ت های خ�ود را تغیی�ر 
داده بلک�ه دو کش�ور تاش می کنن�د با عب�ور از گذش�ته، روابط 
خ�ود را در س�طح تب�ادل هیئت ه�ای وزارت�ی بهب�ود دهن�د. 
منابع آگاه سیاسی فاش کردند که تماس    هایی میان اردن و سوریه برقرار 
است تا سطح روابط دو کشور به تبادل هیئت های وزارتی طی هفته های 
آینده برسد. اخیراً عمر الرزاز، نخست وزیر اردن گفته بود که مایل است از 

برخی وزرای سوری استقبال کند.
 این تحوات چند روز پس از دیدار یک هیئت پارلمانی اردن با بشار اسد، 
رئیس جمهور سوریه صورت می گیرد. این س��فر که هفته قبل به ریاست 
عبدالکریم الدغمی، رئیس اسبق پارلمان اردن صورت گرفت در نوع خود 
اولین سفر از سال ۲۰۱۱ محسوب می ش��ود. منابع خبری گزارش دادند 
بشار اسد از الدغمی خواست پیام ش��فاهی را به عبداه دوم، پادشاه اردن 
منتقل کند. اسد در این پیام گفت: به پادشاه اردن بگویید ما به جلو چشم 
دوخته ایم نه به عقب. اردن یکی از حامیان اصلی تروریس��ت ها محسوب 
می شود و سیاست های این کشور در باز گذاش��تن مرزهای خود به روی 
گروه های تروریستی نقش مهمی در طوانی شدن جنگ سوریه داشت اما 
پس از ورود روسیه به کارزار سوریه امان خیلی زود به این نتیجه رسید که 
دمشق سقوط نخواهد کرد و لذا از آن زمان سیاست های خود را به صورت 
محسوسی در رابطه با س��وریه تغییر داد. حاا همزمان با نزدیک شدن به 
مراحل پایانی جنگ سوریه، به نظر می رسد تاش هایی در جریان است تا 
روابط اردن و دمشق بهبود یابد. چند هفته قبل یک گذرگاه مرزی بین دو 
کشور مجدداً بازگشایی شد و گزارش   ها حاکی از استقبال تجار دو طرف از 
این تحوات است. ارتقای روابط به سطح وزیران نشان می دهد دمشق و امان 
برای احیای روابط خود همانند قبل از جنگ مصمم هستند. ولید المصری، 
وزیر شهرداری    ها و حمل و نقل اردن در پیامی مستقیم از میزبانی از همتای 
سوری خود در امان استقبال کرده است. به نظر می رسد وزیر گردشگری 

اردن نیز می خواهد از همتای سوری خود برای سفر به امان دعوت کند. 
 اردوغان: دیگر داعشی در سوریه وجود ندارد

رئیس جمهور ترکیه گفت: »دیگر داعش��ی در سوریه وجود ندارد، تنها 
گروه های کوچکی هستند که آموزش دیده و برای مواقع خاص و ایجاد 
هرج و مرج در ترکیه و منطقه، تحت لوای داعش نگه داش��ته شده اند.« 
به نظر می رسد هدف رئیس جمهور ترکیه از بیان این اظهارات اشاره به 
ادعای امریکایی    ها است که می گویند برای مبارزه با داعش باید در سوریه 

بمانند و کرد   ها را تجهیز کنند. 
رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد: »فعالیت ش��اخه سوری پ.ک.ک تنها 
یک هدف دارد و آن کشور ما است. ما نمی توانیم در برابر فعالیت های این 

گروه ساکت باشیم.«
 شاخه س��وری پ.ک.ک همان »یگان های مدافع خلق « یا »نیروهای 
دموکراتیک سوریه « هستند که در ش��مال شرقی سوریه به پیاده نظام 
امریکا تبدیل شده اند. این نیرو   ها اخیراً تلفات سنگینی متحمل شده اند. 
دیده بان حقوق بشر سوریه روز گذشته اعام کرد که حمات چند روز 
اخیر داعش به پایگاه های نیروهای سوریه دموکراتیک در شرق دیرالزور 
به کشته شدن ۹۲ تن از این نیرو   ها منجر شده است که از زمان تشکیل 

این نیرو   ها در سال ۲۰۱5 برای یک عملیات بی سابقه است. 
 اسد: رسانه باید خأهای موجود در جوامع عربی را پر کند

رئیس جمهور سوریه در دیدار با یک هیئت از اعضای دبیرخانه عمومی 
اتحادیه روزنامه نگاران عرب بر نقش رسانه در مبارزه با طرح های خارجی 
تأکید کرد. در جریان این دیدار بر اهمیت نقش رس��انه در عرصه عربی 
تأکید ش��د زیرا جنگ های خارجی که علیه ملت های عربی آغاز شده، 
فکری و رسانه ای است و رس��انه    ها حامل و ناقل عملی ابزارهای فکری 
این جنگ   ها به ش��مار می روند. اس��د تأکید کرد که مصون نگه داشتن 
فعاان عرصه رس��انه برای حفظ ملت   ها یک امر اساسی است زیرا آنچه 
از مدت   ها در خارج رخ می دهد بازی با مفاهیم اس��ت. وی گفت: چالش 
اصلی برای رسانه، بر عهده گرفتن مسئولیت آگاه سازی و ارائه اطاعات 
به عامه مردم است، تا ملت بتوانند تحلیل داشته باشند و ارتباط آنچه را 

که پیرامون شان می گذرد پیدا کنند.
 اعضای این هیئت نیز اعام کردند که تصمیم این اتحادیه برای برگزاری 
نشست های دبیرخانه عمومی در دمشق به خاطر این بود که این پیام به 
مردم جهان داده شود که سندیکا   ها و اتحادیه های عربی در جنگ علیه 
تروریسم حامی سوریه هستند. این افراد با اشاره به آگاهی ملت سوریه 
که باعث شد با وجود حمایت همه جانبه خارجی از جنگ علیه سوریه در 
برابر آن بایستد، خاطرنشان کردند که پیروزی در نبرد رسانه ای نیازمند 
تغییر گفتمان و زبان رس��انه ای اس��ت تا بر مردم تأثیر بیشتری داشته 
باشد و در نتیجه ابزار   هایی برای تقویت شهروند عربی در برابر طرح های 

خارجی  وجود داشته باشد. 

نگرانی جدی »پوتين«
 از  اعام حکومت نظامي اوکراين 

در بحبوح�ه تش�دید تنش   ه�ا بی�ن روس�یه و اوکرای�ن، 
کی ی�ف ب�ا افزای�ش س�طح آماده ب�اش ارت�ش ب�ه م�دت 
30روز حکوم�ت نظام�ی اع�ام ک�رده اس�ت. ب�ه دنب�ال 
اع�ام این حکوم�ت نظام�ی، وادیمی�ر پوتی�ن، رئیس جمهور 
روس�یه نگرانی جدی خود را نس�بت به ای�ن اقدام اع�ام کرد. 
به رغم درخواست کشورهای اروپایی از روس��یه و اوکراین برای کاهش 
تنش   ها در دریای آزوف، تنش   ها بین دو طرف همچنان در حال افزایش 
است. شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین روز سه    شنبه پیشنهاد داد بعد از 
وقوع درگیری بین ناوهای روسی و اوکراینی در تنگه کرچ، برای مدت 6۰ 
روز در خاک اوکراین قانون حکومت نظامی اجرا شود. به گزارش رویترز، 
آلکساندر تورچینوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین اظهار کرد، 
حقوق و آزادی های شهروندان اوکراینی ممکن است در صورت تشدید 

بیشتر تنش   ها در طول دوره حکومت نظامی محدود شود. 
پارلمان اوکراین از اجرای قانون حکوم��ت نظامی برای مدت ۳۰ روز 
در مناطق منتخبی از این کش��ور حمایت کرده است. مجموعاً ۲76 
قانونگذار به تصویب این حکم رأی دادند که از ۲8 نوامبر قرار اس��ت 
برای مدت ۳۰ روز اجرایی ش��ود. به دنبال اعام این حکومت نظامی، 
وادیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه نگرانی جدی خود را نسبت 
به این اقدام اعام کرد. به گزارش اس��پوتنیک، کرملین اعام کرد که 
وادیمیر پوتین در گفت وگوی تلفنی با آنگا مرکل، صدر اعظم آلمان 
اظهار امیدواری ک��رد رهبر آلمان برای مهار ک��ردن اقدامات کی یف 
مداخله کند. کرملین در بیانیه خود نوشت:»پوتین در این گفت وگو 
نگرانی جدی خود را از تصمیم کی یف ب��رای در آماده باش قرار دادن 
نیروهای مسلح خود و اجرای حکومت نظامی ابراز و اظهار امیدواری 
کرد که برلین از نفوذ خود بر مقام های اوکراین استفاده کرده و آنها را از 
دست زدن به اقدامات بی محابای بیشتر بر حذر دارد«. از سوی دیگر، 
رزماری دیکارلو، معاون امور سیاسی دبیرکل سازمان ملل در سخنانی 
در جلسه شورای امنیت گفت  که از روسیه و اوکراین درخواست می کند 
از هرگونه تحریک به اقدامات جدی تر یا تشدید لفاظی    ها پرهیز کنند. 
او تأکید کرد:»ما هم به روس��یه و هم به اوکراین یادآور می شویم که 
ازم اس��ت این حادثه را مهار کرده و جلوی تشدید جدی تنش را که 
ممکن است تبعات پیش بینی نشده، داشته باشد، بگیرند«. رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه هم از روسیه و اوکراین خواست از طریق 
گفت وگو مشکات شان را حل کنند. وی گفت که آنکارا خواهان این 

است که دریای سیاه »دریای صلح « باشد. 

آفريقا عليه بن سلمان
مسلمانان در تونس، مصر، الجزایر بحرین و موریتانی علیه بن سلمان و احتمال سفر او  به  این کشورها به خیابان ها ریختند
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 محمدصادق عابديني
در مراس�م افتتاحيه پانزدهمين جش�نواره 
فيل�م مقاوم�ت، بهترين ه�اي 40 س�ال 
س�ينماي مقاوم�ت تجليل ش�دند و جايزه 
بهتري�ن بازخواني بخ�ش مهم�ي از تاريخ 
انقاب اس�امي ب�ه »جواد موگوي�ي« براي 
كارگردان�ي فيل�م مس�تند »نيم�ه ش�ب 
24 آوريل« رس�يد. اين مس�تند به بخشي 
از تاريخ انقاب اش�اره دارد ك�ه تاثير آن تا 
ام�روز در سياس�ت بين الملل�ي جمهوري 
اس�امي وجود دارد، اما در عرصه هنر هنوز 
برداش�ت جامعي از آن ارائه نش�ده اس�ت، 
جواد موگويي در گفت و گو با »جوان« درباره 
اتفاق نيمه ش�ب 24 آوريل توضيح مي دهد. 

نيمه ش�ب 24 آوريل، براي آنهايی كه 
حوصله تطبيق تاري�خ را ندارند، كمي 
ناآشناست، خودتان بگوييد در آن شب 

چه اتفاقي افتاده؟
24 آوريل، مي ش��ود پنجم ارديبهشت ماه كه در 
نیمه شب آن روز نیروهاي امريكايي وارد صحراي 
طبس شدند تا از طريق آن گروگان هاي سفارت 
امريكا در تهران را آزاد كنند. ما در اين مستند به 
اين حادثه و اتفاقات بعد از آن پرداخته ايم؛ اينكه 
عملیات از كجا شروع ش��د، چه اهدافي را دنبال 
مي كرد، طراحي آن چطور بود و اگر از طبس عبور 
مي كردند، عوامل ايراني قرار بود چطور به كمك 

آنها بیايند. 
اين حادثه با طوفان ش�ن و شكس�ت 
امريكايي ها به پايان مي رسد، اما انگار 
تازه در مستند »نيمه شب 24 آوريل« 
حوادث قرار است بعد از طوفان را نشان 

دهد!
يكي از مواردي كه به آن پرداخته ايم اين است كه 
چرا بعد از طوفان شن و رفتن امريكايي ها، آثار به 
جا مانده از آنها از سوي هواپیماهاي ايراني بمباران 
مي شود. از اينجاست كه داس��تان مستند شكل 
جالبي به خود مي گیرد و ما س��راغ بررسي اسناد 
سفارت امريكا و اسناد مربوط به ارتباط بني صدر با 

امريكايي ها مي رويم. 
فك�ر نمي كني�د حادثه اي ب�ه مهمي 

تس�خير س�فارت و واقعه مهم طبس، 
خيلي زودتر از اينها بايد بازشناس�ي 

مي شد؟
وقتي من كه متولد 64 هس��تم درباره اين حادثه 
مستند مي سازم شما بايد عمق فاجعه را ببینید، 
يعني من درباره اتفاقي مستند ساخته ام كه پنج 
سال قبل از تولد من رخ داده است و كسي تا حاا 
س��راغ آن نرفته! من به عنوان بچ��ه دهه 60 بايد 
حداكثر درباره اتفاقات دهه 70 و 80 مستند بسازم 

نه اتفاقي كه در اول انقاب رخ داده است. 
بگذاريد سؤال را اينطور بپرسم كه چرا 
تا قبل از شما، مستندسازان سراغ اين 

موضوع مهم نرفته اند؟
نه تنها درباره حادثه حمل��ه امريكا به طبس بلكه 
درباره خیلي از موضوع��ات مهم انقاب تا به حال 
كاري نش��ده، درباره اتفاقاتي مانند مك فارلین، 
قبول قطعنام��ه، كودتاي ن��وژه و كودتاي قطب 
زاده هم هی��چ كاري انجام نش��ده، حتي ما كتاب 
هم درباره اين موضوعات نداريم يا خیلي كم متن 

پژوهشي داريم. 
ضعف پژوهش به ك�م كاري نهادها باز 
مي گردد يا اصًا محقق تاريخ پژوه كه 
تخصص�ي درباره انقاب اس�امي كار 

كند، نداريم؟
كار پژوهش��ي نداريم و تا پژوهش خوبي نباشد، 
فیلمساز نمي تواند درباره آن تولید اثر داشته باشد. 
ضعف پژوهش هم به اين باز مي گردد كه اصًا كار 
پژوهشي چنداني نداريم. نهاد هاي مختلفي مانند 
موسسه تاريخ معاصر، حوزه هنري و مركز اسناد 
انقاب اسامي وجود دارد كه بعضاً موازي كاري هم 
مي كنند و فعالیت های ارضي هم دارند اما در نهايت 
كار پژوهشي چشمگیري از آنها نمي بینیم. به خاطر 
اين فیلمساز مجبور مي شود خودش كار پژوهشي 
انجام دهد. پژوهش تاريخي هم زمانبر و س��خت 
است و همین باعث مي شود خیلي از فیلمساز ها 
ترجیح دهند اصًا سراغ مستند تاريخي نروند. هم 
اكنون تقريباً همه شخصیت هاي رديف اول انقاب 
اسامي از دنیا رفته و دسترسي به آنها مقدور نیست 

و نمي توان به راحتي مصاحبه گرفت. 
مستندس�ازهاي جواني كه هم س�ن و 
سال خودتان هستند شروع به ساخت 

مستند درباره تاريخ انقاب كرده اند، 
مي ش�ود امي�دوار ب�ود با ت�اش آنها 
كمبود هاي 40 ساله درباره مستند سازي 

انقاب از بين برود؟
امكانش هس��ت، اما بايد به آنها كمك شود. بايد 
منابع پژوهشي را در اختیار آنها قرار داد. فیلمساز 
بايد به اسناد دسترسي داشته باشد و پیش از وي 
يك پژوهش��گر آنها را جمع آوري كرده باشد. در 
اينجا فیلمس��از خودش بايد همه كار پژوهش را 

انجام دهد كه از توان خیلي ها خارج است. 
ط�رف دوم ماج�راي حمله ب�ه طبس، 
امريكايي ها هستند، آنها چقدر درباره 

اين حادثه كار انجام داده اند؟
مي ش��ود گفت حداقل 20 جلد كتاب درباره اين 
ماجرا منتشر شده و ده ها مستند و فیلم سینمايي 
ساخته اند، آنها به تاريخ اهمیت زيادي مي دهند، 
اما به طور كلي ما ش��رقي ها چن��دان توجهي به 

تاريخ نداريم. 
از مس�تندات امريكاي�ي در مراح�ل 
پژوهش مستند »نيمه شب 24 آوريل« 

استفاده كرده ايد؟
بله، بسیاري از تصاوير آرشیوي را از منابع امريكايي 

و تا حدي فرانسوي جمع آوري كرديم. 
چقدر زمان صرف پژوهش اين مستند 

شد؟
حدود دو سال صرف مراحل پژوهش شد و همزمان 

با مستند »نفوذي« را هم پیش بردم. 
به مستند »نفوذي« اشاره كرديد كه آن 
هم درباره تاريخ معاصر است، مي توان 
گفت با توجه به كارنامه مستند سازي ای 
كه داريد، متخصص س�اخت مس�تند 
تاريخ انقاب شده ايد، يك مستندساز 
موفق براي س�اخت مس�تند تاريخي 
درب�اره ح�وادث انق�اب باي�د چ�ه 

ويژگي هايی داشته باشد؟
مهم ترين بحث داش��تن سواد سیاس��ي است. ما 
افرادي را كه سواد تاريخي و سیاسي داشته باشند 
خیلي كم داريم. مش��كل اصلي ما اين اس��ت كه 
نويسنده ها و كارگردان هاي ما روي مسائل سیاسي 
و تاريخ انقاب اسامي سوار نیستند براي همین 

نمي توانند تحلیل درستي از وقايع داشته باشند. 

گفت وگوي »جوان« با كارگردان بهترين مستند 40 سال سينماي مقاومت 

 ارتباط بني صدر با امريكايي ها 
 در »نيمه شب 24 آوريل« 

 سيدمرتضي ذاكر
تهيه كننده س�ريال »حوال�ي پاييز« درباره حاش�يه هاي 
بازيگ�ر نقش »س�اره« ضمن اش�اره ب�ه اين نكت�ه كه در 
گذش�ته هاي ن�ه چن�دان دور ه�م بازيگ�ران خارج�ي 
در آث�ار تلويزيون�ي كش�ورمان ب�ازي كرده ان�د، مدعي 
اس�ت كه هيچ پروتكل مش�خصي ب�راي انتخ�اب بازيگر 
خارجي از جان�ب تلويزي�ون به آنها اباغ نش�ده اس�ت!

سعید پرويني تهیه كننده سريال »حوالي پايیز« درباره گرفتاري ها و 
دردسرهاي اين سريال در گفت و گو با تسنیم، تصريح كرد: از همان 
قدم اول برخي از مديران پیش��نهاد دادند به اين موضوع نپردازيد، 
چون احتمال دارد س��ريال در زمان پخش با مخالفت هايي روبه رو 
شود اما چند مدير هم مصمم در كنار ما بودند و به صورت جدي از 
تولید »حوالي پايیز« پشتیباني  كردند. آنها اصرار داشتند اين سريال 
ساخته شود و حتي در جلسات مختلف به  رغم مخالفت ها، پاي كار 
ايستادند تا در نهايت سريال ساخته و پخش شد.  اين تهیه كننده در 
پاسخ به اين سؤال كه چرا از بازيگر ايراني عرب زبان استفاده نكرده، 
مي گويد: از چندين بازيگر جنوبي و عرب زبان تست گرفتیم، بازي ها 
اصًا خوب نبود و به انگلیس��ي و فرانسه مس��لط نبودند اما ما نیاز 
داشتیم كه شخصیت »ساره« به چند زبان صحبت كند. همچنین 
ازم بود اين بازيگر، فارسي را درست حرف نزند و مثل يك خارجي 
كلمات فارسي را ناشیانه ادا كند اما بازيگران ايراني يا نمي توانستند 
فارسي بَْد صحبت كنند يا اينكه راكوردش را حفظ نمي كردند، البته 
دعوت از بازيگران خارجي يك اتفاق تازه نیست.  وي درباره انتقادها 
به انتخاب بازيگر خارجي، افزود: احتمااً دوستاني كه امروز انتقاد 

مي كنند چرا براي نقش »س��اره« از بازيگر خارجي دعوت به كار 
كرده ايم، اگر از بازيگر ايراني براي اين نقش انتخاب مي كرديم، اين 
نقد را مطرح مي كردند كه چرا از بازيگر خارجي استفاده نكرده ايم! اما 
متأسفیم كه اصًا به بازخوردهاي مردمي توجهي نكردند كه مردم 
در كوي و برزن نسبت به س��اخت چنین مضمون و نگاهي، تشكر 
مي كردند، البته هنوز منتظر نظرسنجي تلويزيون هستیم ولي از 
طريق ارتباطات عمومي با مردم و شبكه هاي اجتماعي به اين نتیجه 
رسیده ايم كه چه از طرح نكات مثبت و چه ارائه انتقادها همه خبر از 
ديده شدن مي دهند.  وي تأكید كرد: در كنار تأمین ملزومات تولید 
س��ريال از انتخاب كارگردان و بازيگر تا تهیه امكانات و تجهیزات، 
مشكات و دشواري هايي را پشت سر گذاشتیم اما شايد مهم ترين 
آنها، انتخاب بازيگر خارجي سريال بود چراكه حدس مي زديم در 
اين باره با مشكاتي روبه رو بشويم اما بايد بدانید پروتكل مشخصي 
براي انتخاب بازيگر خارجي از تلويزيون به ما اباغ نشد، بنابراين با 

حساسیت هاي خاصي خانم »سامه« را انتخاب كرديم.

سرهنگي: ادبيات پايداري در ايران شعله ور شده است

حكمت 35 
كسى كه در نسبت دادن كارهای 
بد به مردم ش��تاب كن��د، مردم 
)نیز( نس��بت های ناروايى به او 

مى دهند. 

به همت انتشارات شهيد كاظمي روانه بازار كتاب شد
انتشار7 كتاب با موضوع مقاومت

انتشارات شهيد كاظمي به مناسبت هفته بسيج هفت كتاب با 
موضوع دفاع مقدس، مدافعان حرم و اردوي جهادي منتشر كرد. 
نشر شهید كاظمي كه اعضاي آن از بسیجیان و جهادگران فعال هستند 
چند س��الي اس��ت كه به صورت جهادي و خود جوش فعالیت هاي 
چشمگیري در زمینه انتشارات كتب انقاب اسامي، دفاع مقدس و 
مدافعان حرم را در پرونده خود ثبت كرده است. اين انتشارات اين بار به 
مناسبت هفته بسیج هفت كتاب با موضوع دفاع مقدس، مدافعان حرم 
و كار جهادي روانه بازار كرده است.  كتاب »پرواز آخر« يادداشت هايي 
درباره فرمانده داور و عزيز هشت سال دفاع مقدس شهید حاج احمد 
كاظمي اس��ت؛ فرماندهي كه همه او را به مديري��ت، اخاق و رفاقت 
مي شناسند. شهید كاظمي بر سر دنیا با هیچ كس، حتي خودش معامله 
نكرد و با رفتنش الگويي شد براي آناني كه او را نديدند. اين كتاب توسط 
دكتر محمدمهدي بهداروند در 120 صفحه و قیمت 10هزار تومان به 
رشته تحرير درآمده است.  كتاب »تا كوچه هاي آسمان« درباره شهید 
صیاد شیرازي اس��ت كه با آنكه در بسیاري از صحنه هاي نبرد حضور 

فعالي داشت، اما هیچ گاه غافل از توكل و توسل و عبادات معنوي اش 
نبود. هرچند در فض��اي ارتش پهلوي تنفس كرده بود ولي كش��تي 
وجودش را به سامت از درياي متاطم رژيم به ساحل رسانده بود. آنچه 
صیاد را بزرگ كرده همین بود و نه چیز ديگر. اين كتاب توسط دكتر 
محمدمهدي بهداروند در 192 صفحه و قیمت 14هزار تومان به رشته 
تحرير در آمده است.  كتاب »ايستگاه آسمان« خاطرات شفاهي سردار 
صفوي است كه توس��ط دكتر محمدمهدي بهداروند در 384 صفحه 
و قیمت 25هزار تومان به رش��ته تحرير درآمده اس��ت.  كتاب »شب 
بي ستاره« خاطرات شفاهي سردار علي فضلي است كه توسط دكتر 
محمدمهدي بهداروند در 176 صفحه و قیمت 12هزار تومان به رشته 
تحرير درآمده است.  كتاب »ديده بان 25« خاطرات شهید مدافع حرم 
محمود رادمهر است كه به كوشش مصیب معصومیان در 348 صفحه 
و با قیمت 21هزار تومان به رشته تحرير درآمده است.  كتاب »عطش 
عطش« روايت داستاني از آنچه در س��وريه مي گذرد مي باشد كه به 
كوشش خضر محمد سعید عواره و ترجمه سید مهدي نوراني در 248 
صفحه و با قیمت 16هزار تومان به رشته تحرير درآمده است.  كتاب 
»در كوچه پس كوچه هاي جهادي« نیز خاطرات جهادگراني است كه 
در قالب هاي مختلف در 11 فصل تنظیم شده كه دربردارنده متن هاي 
ادبي معرفي جهادي، تعريف روحیات جهادگران، خاطراتي از كاس ها 
و فضاي داخلي اردو، ارتباط با مردم، انعكاس مشكات مردم روستا، 
نامه هاي دانش آموزان براي مربیان و... است. در كوچه پس كوچه هاي 
جهادي خاطرات تلخ و ش��یرين جهادگران سراسر كشور از اردو هاي 
جهادي اس��ت كه با همكاري مركز مطالع��ات و هدايت حركت هاي 

جهادي در 416 صفحه و قیمت 30هزار تومان منتشر شده است. 

 فيلمي درباره 3/5سال مقاومت
 در برابر حمله داعش

نگاهي به مستند »كويرس، وطن كوچك من«
»س��ال 2012 بايد مهم ترين تصمیم زندگی��م رو مي گرفتم. 
اون روزها من تنها 19 سالم بود و تازه دبیرستان رو تموم كرده 
بودم و مي خواستم افسر نیروي هوايي بشم. براي همین به تنها 
دانشكده هوايي كشورم؛ فرودگاه كويرس، اومدم. به اين امید 
كه بعد از سه سال آموزش، يونیفرم آبي تنم كنم، درجه افسري 
روي دوشم بچسبونم و با سرِ بلند پیش خانواده ام برگردم. اون 
روزها از گوشه و كنار س��وريه اخبار بدي مي رسید، گروه هاي 
مختلفي دست به مبارزه مسلحانه زده بودند اما اطراف دانشكده 
هنوز آروم بود؛ آرامشي قبل از طوفان.« شنیدن همین جمات 
هر ف��رد عاقه مندي به ديدن مس��تندهايي درب��اره حوادث 
س��وريه را ترغیب مي كند كه به تماشاي مس��تند »كويرس، 
وطن كوچك من« بنشیند؛ مس��تندي ساخته سعید صادقي 
كه يكي از مهم ترين اتفاقات در جريان ناآرامي هاي س��وريه و 
تاش داعش براي گرفتن يكي از مهم ترين مراكز نظامي سوريه 

را روايت مي كند. 
»كوي��رس، وطن كوچ��ك من« رواي��ت مقاومت 3/5 س��اله 
دانشجويان يكي از مهم ترين پايگاه هاي آموزشي- نظامي در 
كويرس سوريه است. اين دانشگاه هوايي، به رغم تمام حمات 
در اين مدت از سوي گروه هاي تروريستي، موفق مي شود يك 
تنه در برابر محاصره داعش مقاومت كند. داستان اين مستند، 
روايتي انساني و برش كوتاهي از زندگي و سرگذشت انسان هايي 
است كه طي 3/5س��ال محاصره كامل و همسايگي با مرگ، با 
ناامیدي مبارزه مي كنند. دانشگاه كويرس و دانش آموختگانش 
از آنجايي معروف شدند كه در جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل، 

خسارات بي سابقه اي به رژيم صهیونیستي وارد كردند. 
داستان »كويرس« داستان جواناني است كه به عشق خدمت 
به وطن مشغول به تحصیل شده اند و به ناگاه در كوران حوادث 
س��وريه مجبور مي ش��وند به مدت 3/5س��ال زير سخت ترين 
حمات داعش و در محاصره اي بسیار شديد از دانشگاه خود كه 
نقشي از هويت مقاومت در كشور دارد، محافظت كنند. دانشگاه 
هوايي كويرس يكي از استراتژيك ترين مناطق در حلب سوريه 
بود كه هرگز داعش نتوانس��ت آن را فتح كند و چه داس��تاني 
جذاب  تر از مقاومت دانشجويان يك نهاد نظامي براي ساخت 

يك مستند مي تواند باشد. 
سعید صادقي يك سال پس از شكستن محاصره كويرس و در 
حالي كه هنوز سايه خطرات فراواني در اين منطقه وجود دارد 
به همراه گروهش عازم اين دانشگاه مي ش��ود تا اين روايت را 
ثبت كند؛ روايتي كه نش��ان از مقاومتي سخت و طواني دارد. 
صادقي آن  گونه كه خود مي گويد اين مستند را با نگاهي انساني 
به قضاياي حلب ساخته است. سازندگان در اين مستند عمده 
حوادثي را كه در طول 3/5سال محاصره دانشكده كويرس در 
حلب اتفاق افتاد بررس��ي كرده اند. آزادسازي كويرس از زاويه 
ديگري نیز اتفاق مهمي به ش��مار مي آيد چراكه آزادس��ازي 
اين دانشگاه از محاصره به نوعي زمینه ساز آزادسازي كل شهر 

حلب شد. 
فارغ از اهمیت موضوع براي س��اخت مس��تند، صادقي و تیم 
همراهش توانسته اند تصاوير فوق العاده اي از داخل دانشگاه ثبت 
كنند. فیلمبرداري چشم نواز يحیي رضايي و محمد رحیمي به 
خصوص در میان هلیكوپترها و هواپیماهاي زمینگیر شده در 
میانه جنگي نابرابر، نشان دهنده يكي از مهم ترين مستندهايي 

است كه درباره سوريه در ايران ساخته شده است. 
يكي ديگر از ويژگي هاي مهم اين مستند اس��تفاده از تصاوير 
آرشیوي است كه دانش��جويان در زمان محاصره ثبت شده و 
حدود 20 دقیقه از زمان »كويرس، وط��ن كوچك من« را در 
بر مي گیرد. با اينكه تاش شده در میان دانشگاه و دانشجويان 
محاصره ش��ده نیز گفت وگوهايي صورت گیرد اما اين تصاوير 
آرشیو ش��ده به دلیل نوع برقراري ارتباط و نشان دادن حاات 
درس��ت فضاي محاصره يكي از مهم ترين وج��وه اين فیلم را 

تشكیل مي دهد. 
شايد انتخاب عنوان »وطن كوچك من« براي توصیف دانشگاه 
كويرس در ديدگاه دانش��جويان محاصره شده يكي از بهترين 
تصمیم ها پیرامون اين مستند باشد. دانشجويان محاصره شده 
در كويرس به نوعي نشان مي دهند كه چه اتفاقي در اين مكان 
افتاده و مقاومت در برابر داعش چگونه مي تواند يادآور مقاومت 

در كل سوريه در مقابل ديگر گروه هاي مسلح باشد. 
»كويرس، وطن كوچك من« نشان دهنده يك مقاومت بزرگ 

است، همانند آنچه در سوريه در جريان است. 

    نگاه سجاد صداقت 

  فرزين ماندگار
 مرتضي س�رهنگي ب�ا بيان اينكه خوش�حالم كه س�ه 
دهه اس�ت زير پاي نويس�ندگان دفاع مق�دس را جارو 
مي كنم، گفت: ادبيات پاي�داري و دفاع مقدس در ايران 
شعله ور شده و مردم دست ش�ان را با آن گرم مي كنند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، مراسم تجلیل از برگزيدگان 
پويش مردمي انتخاب بهترين هاي دفاع مقدس روز گذشته 
با حضور محس��ن مومني ش��ريف رئیس حوزه هنري، میاد 
عرفان پ��ور مدير دفتر موس��یقي ح��وزه هن��ري و جمعي از 
نويسندگان خاطرات دفاع مقدس در حوزه هنري برگزار شد. 
حمید قره داغي، مدير انتش��ارات س��وره مهر، در ابتداي اين 
مراسم با اشاره به جزئیات برگزاري اين پويش گفت: اين پويش 
با همكاري مركز الكترونیك سوره مهر برگزار شد. برنامه هاي 
متعددي براي انتخاب كتاب ه��اي برتر در حوزه هاي مختلف 
برگزار مي ش��ود. در اين پويش 1480 نفر شركت كردند. 15 
كتاب برگزيده در اي��ن پويش، بیش از 20 ب��ار تجديد چاپ 
شده اند و انتخاب بهترين كتاب در اين دوره برعهده مخاطب 
گذاشته ش��د. كتاب »دختر ش��ینا« با فاصله كمي از كتاب 
»دا« با 285 رأي به عنوان كتاب برتر انتخاب و حمید حسام 
با 540 رأی و بهناز ضراب��ي زاده با 706 رأي به عنوان بهترين 

نويسندگان از ديد مخاطبان انتخاب شدند. 
مدير انتشارات س��وره مهر در ادامه با اشاره به مشكات كاغذ 
در ماه هاي گذش��ته، به فعالیت هاي اين انتشارات در ماه هاي 
گذشته اش��اره و اضافه كرد: كتاب هاي دفاع مقدس با همان 
سرعت قبل منتش��ر مي ش��ود. از نمايش��گاه كتاب تاكنون 
540هزار جلد كتاب منتشر شده كه از اين میزان 150 هزار 

جلد در حوزه دفاع مقدس است. 
محسن مومني ش��ريف نیز در ادامه اين مراس��م با طرح اين 
پرسش كه علت اس��تقبال از خاطرات دفاع مقدس چیست، 
گفت: در قرآن كريم كه كتاب حكیم اس��ت، ب��ه زندگي انبیا 
و مومنان پرداخته شده است. خداوند در قرآن مي فرمايد كه 
هركدام از سرگذشت هاي انبیا براي تثبیت قلب مخاطب است، 
قلب مخاطب در راه مستقیم استوار خواهد شد. ادبیات دفاع 
مقدس ضمن اينكه جنبه هاي مثبت ديگر آثار را دارد، اما وجه 
تمايزش اين است كه انسان به عاوه آسمان است. مسائلي را 

بیان مي كند كه در فطرت بشر است. 
وي ادامه داد: موضوع مقاومت مورد فراموشي قرار گرفته بود 
و انقاب اس��امي آن را زنده كرد. نويس��ندگان اين حوزه از 
مروجان اين نظريه هس��تند. نظريه مقاومت در مقابل نظريه 
وادادگي است كه غیر از شكس��ت نتیجه اي در تاريخ نداشته 
است. انديشه هاي امام كه برگرفته از قرآن بود، از همان ابتداي 

مبارزه بر اين نظريه تأكید و ايستادگي كردند. 
مرتضي س��رهنگي، مدير دفتر هنر و ادبیات پايداري نیز در 
ادامه اين مراسم با بیان اينكه به قول ناپلئون اگر مي خواهید به 
كشوري حمله كنید اول درباره زنان آنها تحقیق كنید، گفت: 
در جنگ هشت س��اله زناني بودند كه كودكانشان را در نبود 
مردانشان بزرگ كردند. اس��تقامت مردان در جبهه ها ارتباط 
مستقیمي با استقامت زنان در پشت جبهه ها دارد. ما 15هزار 
دانش آموز شهید داشتیم كه ساك شان را مادران شان بستند . 
وي با بیان اينكه همه اطاعات و محاسبات دنیا درباره جنگ 
عراق علیه ايران درس��ت بود، اما آنها برخي از موارد را در نظر 
نگرفتند، ادامه داد: از سرباز عراقي پرسیدم كه كارت چه بود، 
گفت نگهبان انبار مهمات بودم. گفت��م در اين انبار چه بود؟ 
گفت در اين انبار وسايل آتش بازي از هلند وارد كرده بودند كه 
وقتي انقاب ايران سقوط كرد ما شادي كنیم. همه محاسبات 
دنیا درباره اين جنگ درس��ت بود اما دنیا اين را حساب نكرد 
كه همه ما ناگهان سرباز شديم و پشت اين سربازها مادرانشان 
بودند. خوشحالم كه 30 سال است زير پاي نويسندگان جنگ 
را جارو مي كنم.  سرهنگي يادآور شد: ديداري داشتیم با رئیس 
اتحاديه نويسندگان روسیه. او در اين ديدار مي گفت كه آنها 
هزار رمان درباره جنگشان نوشته اند. او مي گفت روسیه بدون 
ادبیات جنگش فقط يك خاك پهناور اس��ت. خوشحالم كه 
ادبیات جنگ در ايران شعله ور شده است و مردم دستشان را با 

اين شعله ها گرم مي كنند. 
ضرابي زاده نیز در ادامه گفت: خوشحالم »دختر شینا« هفت 
ساله شده است. او دختر شايسته اي است. سوره مهر كارهاي 
خاقي ب��راي ترويج فرهن��گ كتابخواني انجام داده اس��ت. 
اين پويش در ش��رايطي برگزار ش��د كه وضعیت كتابخواني 

دلسردكننده بود. 
در ادامه اين مراسم نیز از حمید حسام به عنوان نويسنده برتر 
اين پويش تجلیل شد. وي در اين مراسم گفت: جايي كه اعتماد 
مردم باشد جاي رشد و بالندگي است. خانم ضرابي زاده راهي را 

شروع كرد كه چراغي براي آيندگان است.

تهيه كننده »حوالي پاييز« توضيحات تازه اي پيرامون حواشي اين سريال مطرح كرد
تلويزيون پروتكلي براي انتخاب بازيگر خارجي به ما اباغ نكرد

    تئاتر 

مراسم افتتاحيه جشنواره تئاتر مقاومت برگزار شد
آيي�ن افتتاحي�ه جش�نواره تئات�ر مقاوم�ت دي�روز در گلزارش�هدا 
ش�د.  برگ�زار  خمين�ي)ره(  ام�ام  مرق�د  در  ني�ز  و   29 قطع�ه 
به گزارش »جوان« دبیر جش��نواره تئاتر مقاومت در ابتداي س��خنانش با اشاره به 
شركت كنندگان در شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت گفت: امیدوارم اين جشنواره 
فرصتي براي ارائه تئاترهايي جهت ترسیم خوب هشت سال دفاع مقدس در سراسر 

جهان باش��د، اين جش��نواره 
فرصتي براي توجه به مصاديق 
انقاب اسامي است. امروز به 
اينجا آمده ايم تا عهد ببنديم به 
عنوان يك هنرمند مانند شهدا 
كه از خاك اي��ران دفاع كردند 
به عنوان س��فیران فرهنگي از 

حوزه فرهنگ و هنر حفاظت و فضا را براي بالندگي و تكامل آماده كنیم. 
امیر نصیر بیگي ادامه داد: تئاتر مانند ديگر هنرها نیست؛ رخ در رخ و چهره به چهره 
است، در اين دوره همت و اجرا ها را به بهترين نحو اجرا كنید، به عنوان دبیر جشنواره 
از هرگونه مش��كل احتمالي پوزش مي طلبم و از ش��ما مي خواهم همكاري كنید تا 

جشنواره با نفس هاي گرم شما براي آيندگان به يادگار بماند. 
در ادامه مراسم دقايقي گروه سنج و دمام جانان به سرپرستي احمد بیگي به اجراي 
برنامه پرداختند، سپس مرشد میرزا علي براي حاضران به نقالي پرداخت. در پايان 
اين بخش از مراسم، تمام حاضران به سمت مرقد امام خمیني)ره( براي اداي احترام 

به معمار بزرگ انقاب راهي شدند. 
شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت به دبیري امیر نصیربیگي و با همت بنیاد فرهنگي 

روايت فتح از ششم تا دهم آذر ماه در تهران برگزار مي گردد. 
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يكي از مواردي كه به 
آن پرداخت�ه ايم اين 
اس�ت كه چ�را بعد از 
طوف�ان ش�ن و رفتن 
امريكايي ه�ا، آثار به 
جا مانده از آنها از سوي 
هواپيماه�اي ايران�ي 
بمب�اران مي ش�ود. از 
اينجاست كه داستان 
مستند شكل جالبي 
ب�ه خ�ود مي گي�رد


