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رأی نمایشي »كنگره« به پایان جنگ یمن 
63 سناتور امریکا طرح قطع حمایت نظامی از ائتاف 

سعودی در یمن را تصویب كردند 
به رغم مخالفت ه�ای دونال�د ترامپ با قط�ع كمك های 
تسلیحاتی به عربستان، 63 سناتور در اقدامی دیرهنگام 
با اكثریت آرا طرح پایان حمایت نظامی واشنگتن از ائتاف 
س�عودی در یمن را تصوی�ب كردند تا پس از چهار س�ال 
روزنه امیدی برای پایان جنگ در یمن باش�د؛ اقدامی كه 
كاخ سفید اعام كرده كه ترامپ این مصوبه را وتو می كند. 
به گزارش »جوان«، در شللرایطی كه حمات ائتللاف عربی به 
رهبری سللعودی علیه مردم یمن، با چراغ سبز امریکا انجام شد 
اما امریکایی      ها پس از چهار سال به این نتیجه رسیده اند كه باید 
به حمایت     ها از رژیم سعودی پایان دهند. اعضای مجلس سنای 
امریکا چهار     شنبه شب پس از شللنیدن اظهارات مایك پمپئو و 
جیمز ماتیس، وزرای خارجه و دفللاع امریکا درباره جنگ یمن و 
قتل جمال خاشللقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی، با انجام یك 
رأی گیری موافقللت كردند كه قطعنامه پایللان دادن به حمایت 
امریکا از عربستان در جنگ یمن مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، اظهارات جیمز ماتیس و مایك پمپئو در 
خصوص جنگ یمن در جلسه غیرعلنی سنا كه پیش از رأی گیری 
برگزار شد، تأثیر كمی در تغییر نظر سناتور     ها داشت و حتی تعداد 
حامیان این قطعنامه را در مجلس سنا افزایش داد. ۶۳ سناتور از 
جمله 14 سناتور جمهوریخواه به این طرح رأی موافق و در مقابل 
۳7سللناتور دیگر رأی مخالف دادند. این درحالی است كه دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا روی حمایت جمهوریخواهان از 
طرح های خود در مجلس سنا حساب زیادی باز كرده است. مایك 
لی، سناتور جمهوریخواه در نشست سنا گفت:»ما نباید در جنگ 
خونین یمن مشاركت داشته باشیم. كشللتار      ها در یمن در سایه 
موافقت امریکا همچنان ادامه دارد. اوضاع در یمن بی نهایت وخیم 
است، جنگ باعث كشته شدن دهها هزار بی گناه شده و دخالت 
امریکا در حمایت از عربستان سعودی در جنگ یمن اوضاع را بدتر 
كرده است. بر اساس قانون اساسی امریکا كنگره تنها مرجعی است 
كه فرمان جنگ صادر می كند نه رئیس جمهور یا وزارت دفاع.« 
به گزارش خبرگزاری رویترز، برنی سندرز، سناتور دموكرات كه 
بیشترین انتقاد     ها را از مواضع دولت امریکا داشته است، تأكید كرد 
كه این كشور دیگر نباید بخشی از ائتاف هولناک به فرماندهی 
سللعودی     ها در جنگ یمن باشد. سللندرز در صفحه توئیتر خود 
نوشت:»نخستین بار سنای امریکا به ارائه مصوبه ای رأی داد كه 
نیروهای مسلح امریکا را از جنگ غیرقانونی خارج می كند. اوضاع 
فعلی یمن، بد     ترین فاجعه انسانی در جهان است كه به علت دخالت 
سعودی     ها ایجاد شده است.« تاش سناتورهای امریکایی درحالی 
است كه كاخ سفید اعام كرد كه »چارچوب كنونی پیش نویس 
قانون توقف حمایت از ائتاف سعودی در جنگ یمن كه در سنا 
مورد بررسی قرار گرفت قابل قبول نیست و باید اصاح شود، در 
غیر این صورت دونالد ترامپ آن را وتو خواهد كرد«. در صورتی كه 
ترامپ این مصوبه را وتو كند، این مصوبه به كنگره باز می گردد و در 

صورت تصویب توسط دو سوم كل سنا به قانون تبدیل می شود. 
امریکا در چهار سال گذشته با فروش تسلیحات پیشرفته به عربستان 
سعودی و دیگر رژیم های عربی خلیج فارس، شریك جنایات این 
كشور     ها در كشتار مردم بی گناه یمن بود. هرچند نمایندگان كنگره 
در چهار سال گذشته به طور آشکار و یا پنهان از حمات ظالمانه 
عربستان سعودی و متحدانش علیه ملت بی دفاع یمن، حمایت 
كرده بودند اما در هفته های اخیر بر سر پرونده قتل جمال خاشقجی 

با مقامات ریاض به اختاف خورده اند. 
بقيه در صفحه15

سردار آذرنوش، رئیس بسیج ورزشکاران: 
حضور مدال آوران در مناطق عملیاتی نقطه تاقی بین قهرمانان ورزشی و شهدا بود

در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت
بهترین های سینمای مقاومت جهان معرفی شدند

برگ��زاری   ورزشي رئیس بسیج ورزشکاران  از  ه��دف 
اردوهای راهیان ن��ور ویژه م��دال آوران را ترویج روحیه 
ش��هادت و ایثار خواند. جمعی از م��دال آوران بازی های 
آسیایی و پاراآس��یایی ورزش ایران در مناطق عملیاتی 
جنوب حضور پیدا کردند. سردار داود آذرنوش در گفت وگو 
با »جوان« چرایی برگزاری این مراسم ویژه ورزشکاران را 
تشریح کرد: »اردوی راهیان نور ویژه بازی های آسیایی و 
پاراآسیایی طی دو روز برگزار شد و در این مراسم بسیاری 
از قهرمانان رش��ته های مختلف ورزشی حضور داشتند. 
هدف ما از برگزاری این اردو عاوه بر اشتیاق این عزیزان، 
تأثیر بسزایی اس��ت که حضور در مناطق عملیاتی دارد. 
ضمن اینکه سردار مرتضی قربانی یکی از فرماندهان لشکر 
25 کربا در جمع ورزشکاران حضور یافت و توضیحاتی در 
خصوص مناطق عملیاتی فاو و شلمچه به ورزشکاران داد. 
توضیحات سردار قربانی تأثیر زیادی در روحیه مدال آوران 
ما داش��ت. آنها از اینکه یکی از فرماندهان رشید جنگ 
تحمیلی شرایط عملیات را برای شان توضیح می داد به 

شدت خوشحال بودند. چراکه سردار قربانی با بیان خاص 
خود رشادت های رزمندگان اسام را توضیح داد.«

   روحیه ایثار 
سردار آذرنوش حضور مدال آوران در مناطق عملیاتی 
را نقطه تاقی قهرمانان خواند: »قهرمانان با حضور 
در مناطق عملیاتی بیش از پیش ب��ا روحیه ایثار و 
شهادت آشنا شدند. در واقع این مراسم نقطه تاقی 
بین قهرمانان ورزشی و قهرمانان جنگ تحمیلی بود. 
در هشت سال دفاع مقدس قهرمانان ما برای دفاع از 
دین، کش��ور و نظام به میدان رفتند و قهرمانانی که 
در اردوی راهیان نور حضور داش��تند با رفتن روی 
سکو و اهتزاز پرچم سه رنگ کش��ورمان دین خود 
را ادا می کنند. ضم��ن اینکه خان��م رزاقی قهرمان 
تکواندو جهان در ش��لمچه مدال خود را به شهدای 
این منطقه هدیه کردند. بانوی قهرمان مدالش را به 
سردار قربانی تقدیم کرد ولی سردار قربانی مدال را 
به خانم رزاقی بازگرداند و کار نمادین بانوی ورزشکار 

را بسیار ارزشمند خواند.«

  سیره شهدا
رئیس بسیج ورزشکاران در خصوص ترویج سیره شهدا 
گفت: »کارهای فرهنگی از این دست نشان می دهد 
مدال آوران و قهرمانان ما هم با کسب سکو و هم درس 
گرفتن از سیره و سبک زندگی قهرمانان دفاع مقدس 
می کوشند تا فرهنگ رشادت و ایثار را در ورزش ترویج 
دهند. در این زمینه باید بیشتر از اینها کار کرد. قطعاً 
حضور در اردو های راهیان نور تأثیر زیادی در جامعه 
ورزش دارد. مطمئن باش��ید این ورزشکاران با تأسی 
از ش��هدا در مس��ابقات آتی خود عملکرد درخشانی 
خواهند داش��ت. جامعه ورزش 5 هزار شهید تقدیم 
کشور کرده اس��ت.«  وی همچنین از برگزاری برنامه 
ویژه در دهه فجر خبر داد: »امسال برنامه ویژه ای به 
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی در 
دهه فجر برگزار خواهیم کرد. در این برنامه قصد داریم 
از پدر  ها و مادرهای قهرمان پرور در س��طح المپیک 
و جهان تجلیل کنیم و در آین��ده جزئیات این برنامه 

اعام خواهد شد.«

   پیام داخلی و خارجی
همه گیر شدن اهدای مدال به شهدا از دیگر نکاتی بود که 
سردار آذرنوش به آن اشاره کرد: »بسیاری از قهرمانان ما 
در این سال  ها مدال های ش��ان را به شهدا اهدا کرده اند؛ 
مدال آوران ما یا مدال شان را به حضرت آقا هدیه می کنند 
و یا شهدای واامقام. این مسئله در ورزش کاماً جا افتاده. 
با شاهین ایزدیار که در مناطق عملیاتی صحبت می کردم 
به من گفت مدال های ما در مقابل عظمت ش��هدا هیچ 
است. همه ورزش��کاران اذعان دارند که کسب مدال در 
مقابل ایثارگری رزمندگان هیچ اس��ت. از طرفی کسب 
مدال نام ایران را در دنیا طنین انداز می کند. ایران یعنی 
اس��ام؛ تاش می کنیم با برگ��زاری اردوهای فرهنگی 
معنوی در جهت آشنایی نسل جوان با حماسه های جنگ 
قدم برداریم. ضمن اینکه تاکنون 14 فدراسیون یادواره 
شهدای ورزشکار خود را برگزارکرده اند و امروز نیز یادواره 
شهدای ورزشکار استان زنجان برگزار می شود. در هفته 
بسیج استان هایی چون مازندران، خراسان جنوبی، قزوین 

و اردبیل یادواره شهدای ورزشکار را برگزار کردند.«

جش�نواره پانزدهم  فیلم مقاومت ش�ب   فرهنگي
گذش�ته در مراس�م اختتامی�ه ای�ن روی�داد 
برگزیدگان�ش را ش�ناخت. حض�ور گس�ترده 
مسئوان لش�کری و كش�وری، خانواده محترم 
ش�هدا، نماین�دگان مجل�س، اعض�ای صن�وف 
سینمایی ، منتقدان و رسانه های داخلی و رایزنان 
فرهنگی و س�فرا در اختتامیه جشنواره مقاومت 
در ب�رج میاد مش�هود ب�ود. س�ردار غیب پرور 
فرمانده كل بسیج در پایان این مراسم در سخناني 
از عوامل برگزاری این جشنواره خواست كه آن را 
دهن�د.  تغیی�ر  س�اانه  ب�ه  س�اانه  دو  از 
ب��ه گ��زارش »ج��وان« در آیی��ن اختتامی��ه 
پانزدهمی��ن جش��نواره فیل��م مقاوم��ت در بخش 
جلوه گاه ن��ور برای اهتم��ام به تولید فیل��م اثرگذار 
در انق��اب جایزه ای به حس��ین مهدوی��ان تقدیم 
ش��د. همچنین مهدوی��ان از خانواده ش��هید حاج 
اسماعیل حیدری توسط جشنواره مقاومت قدردانی 
ک��رد. تندی��س و دیپلم افتخ��ار بازیگ��ری به علی 
دهکردی برای فیل��م دریاچه ماه��ی تعلق گرفت. 
در ادامه محمدرض��ا فرهمند، کارگ��ردان برگزیده 
بخش فیلم های مستند سینمای ایران شد و گفت: 
مردانی را در فلس��طین دیدم برای دفاع از انسانیت. 
مردانی را دیدم از جنس یک م��رد. جایزه خودم را 
به همسر و فرزند ش��هید تمام زاده تقدیم می کنم. 
همچنین محمد خزاعی دبیر جش��نواره مقاومت از 

خانواده شهید سید مصطفی صادقی قدردانی کرد.
همچنین از مراد ش��اهین، رئیس سازمان فرهنگی 
س��وریه در جش��نواره مقاومت تقدیر به عمل آمد. 

مراد ش��اهین رئیس س��ازمان فرهنگی و سینمایی 
س��وریه در اختتامیه جش��نواره مقاومت بیان کرد: 
از محم��د خزاعی تش��کر می کنم و امی��دوارم این 
 جش��نواره در کشور ما )س��وریه( به صورت مستمر 

برگزار شود. 
  مسابقه سینمای بین الملل

در بخش مس��ابقه س��ینمای بین الملل ب��ه ترتیب 
باسل الخطیب نویسنده فیلم سینمایی پدر تندیس 
و دیپلم افتخ��ار بهتری��ن فیلمنامه، آل��وارو برچنر 
کارگردان ش��ب 12 س��اله تندیس و دیپلم افتخار 
بهترین کارگردانی و سعید ملکان تهیه کننده تنگه 
ابوقریب جایزه ویژه ش��امل تندیس و دیپلم افتخار 
بهترین فیلم را دریافت کردند. سیدمحمود رضوی، 
تهیه کننده ماجرای نیمروز تندیس و دیپلم افتخار 

بهترین فیلم را دریافت کرد. 
همچنی��ن در بخ��ش »روایت نو« عل��ی دهکردی، 
بازیگر فیلم دریاچه ماهی جایزه وی��ژه و تندیس و 
دیپلم افتخ��ار و منیر قیدی، کارگ��ردان ویایی  ها 
تندیس و دیپلم افتخار بهترین کارگردان فیلم اول 

را دریافت کردند.
  بخش سینمای ایران

در ادامه این مراسم و در بخش مسابقه سینمای ایران 
برگزیدگان فیلم های سینمایی به این ترتیب اعام 
ش��دند: علی رضا زرین دس��ت فیلمبردار فیلم سرو 
زیر آب لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کرد. ناصر 
بابائیان بازیگر فیلم دایان تندی��س و دیپلم افتخار 
بهترین بازیگری به عاوه جایزه نقدی دریافت کرد. 
منیر قیدی و ارس��ان امیری نویسندگان ویایی  ها 
تندیس و دیپلم افتخار بهتری��ن فیلمنامه به عاوه 

جایزه نقدی دریافت کردن��د. همچنین محمد علی 
باش��ه آهنگر، کارگردان س��رو زی��ر آب جایزه ویژه 
تندیس و دیپلم افتخار به عاوه جایزه نقدی دریافت 
کرد. بهرام توکلی، کارگردان تنگه ابوقریب تندیس 
و دیپلم افتخار بهتری��ن کارگردانی را دریافت کرد. 
س��عید ملکان، تهیه کننده تنگه ابوقریب تندیس و 

دیپلم افتخار بهترین فیلم را دریافت کرد. 
  مسابقه سینمای ایران 

در ادامه این مراسم در بخش مسابقه سینمای ایران، 
فیلم های مس��تند محمد مهدی خالقی کارگردان 
برای مس��تند »پس��رم« لوح تقدی��ر دریافت کرد. 
مصطفی اش��راق کارگردان بِیُتنا ل��وح تقدیر ویژه 
دریافت کرد. محمد رض��ا امامقلی، کارگردان آقای 
نخست وزیر، دیپلم افتخار و وحید فراهانی کارگردان 
برای مس��تند با صبر زندگی دیپلم افتخار دریافت 
کردند. رضا فرهمند کارگردان زنانی با گوشواره های 
باروتی تندیس و دیپلم افتخار برگزیده اّول را دریافت 

کرد. 
در ادامه بهترین فیلم از منظر خانواده ش��هدا فیلم 

ویایی  ها ساخته منیره قیدی معرفی شد. 
  بخش عماد مغنیه

در بخش عم��اد مغنیه پانزدهمین جش��نواره فیلم 
مقاومت وحید فراهانی، کارگ��ردان با صبر زندگی 
جایزه بهترین فیلم و رضا فرهمند کارگردان زنانی با 
گوشواره های باروتی  جایزه برگزیده دوم را دریافت 

کردند. 
  بخش بین الملل فیلم های مستند

اما در بخش فیلم ه��ای مس��تند بین الملل جرمی 
ویلیام کارگردان بر روی لبه چاقو لوح تقدیر ، خدیجه 

الس��امی کارگردان یمن،ک��ودکان و جنگ دیپلم 
افتخار برگزیده س��وم و آقای��ان دن کوهن و مکس 
بلومنت��ال کارگردانان کش��تن غزه دیپل��م افتخار 
برگزی��ده دوم و همچنین رضا فرهمن��د کارگردان 
زنانی با گوشواره های باروتی تندیس و دیپلم افتخار 
برگزیده اول دریافت کردند و از خانواده شهید عماد 

مغنیه نیز قدردانی شد. 
  جشنواره را ساانه برگزار كنید

جشنواره را ساانه برگزار کنید. س��ردار غیب پرور 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز در این مراسم 
گف��ت: خدا را ش��اکرم ک��ه پانزدهمین جش��نواره 
مقاومت نس��بت به ادوار گذش��ته بس��یار پرشورتر 
برگزار شد. از همه مهمانان عزیزی که از کشورهای 
مختلف آمده اند تش��کر می کنم. همچنین از آقای 
علی نصیریان تش��کر می کنم، او هنرمندی اس��ت 
 که در تمام این س��ال ها یار و یاور انقاب اس��امی 

بوده است. 
وی ادامه داد: جش��نواره مقاومت ام��روز خاری در 
چشمان دشمنان انقاب اسامی است. امروز ایران 
اسامی به واسطه وایت و ش��هدا تبدیل به الگویی 
برای همه دنیا شده است. من دست همه هنرمندان 
کشور را صمیمانه می بوسم و از آنها می خواهم که 
درس مقاوم��ت را در کنار س��بک زندگ��ی ایرانی و 

اسامی سرلوحه خود قرار دهند.
وی اظهار داش��ت: از عوامل برگزاری این جشنواره 
می خواهم که این جشنواره را از دو ساانه به ساانه 
تغییر دهن��د و این جش��نواره ب��رای ترویج روحیه 
مقاومت به کار گرفته شود. ان ش��اءاه سال آینده 

جشنواره مقاومت را برگزار می کنیم.

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
شنبه  ۱0 آذر ۱397   -    23 ربیع ااول ۱440
سال بیستم- شماره ۵۵28 - ۱6 صفحه

قیمت:۵00تومان

 نظریه مقاومت
 نظریه محیط بحران

پی��ش از آنک��ه مق��ام معظم 
رهبري»نظری��ه مقاوم��ت« 
را طرح کند، نقط��ه مقابل آن 
ب��ه نظری��ه تبدیل ش��ده بود. 
»هرایر دکمجی��ان« در کتاب 
»جنبش هاي اس��امي معاصر 
در جه��ان ع��رب« خاورمیانه 
را »محی��ط بح��ران«  ف��رض 
مي کند و بحران هاي آن را نیز 
برمي ش��مارد. تحقیقات علمي 
ایشان و راهبردهاي غرب در خاورمیانه اسامي در یکصد سال 
گذشته نشان مي دهد خاورمیانه به » محیط بحران« تبدیل 
شده است که مداومت و به کمال رسیدن بحران ها مي تواند آن 
را به »نظریه محیط بحران« تبدیل کند. نظریه به دو صورت 
پدید مي آید؛ یا فردي نظریه اي را ارائه مي کند و س��پس در 
میدان عمل خودنمایي مي کند )نظریه مارکس و تحقق آن 
در شوروي سابق( یا تکرار و مداومت اقدامات صورت گرفته به 
 قاعده ای تبدیل می شود که از آن نظریه مي سازند.  مي توان 
در این باره به نظریه هاي انقاب ها یا نظریه »اس��تخاف« یا 
»حل و عقد« در صدر اسام اشاره کرد. نظریه محیط بحران و 

نظریه مقاومت از الگوی دوم پیروی می کند.
خاورمیانه از زمان فروپاشي عثماني توسط غرب و مهندسي 
ملت سازي در آن، به محیط بحران تبدیل شده است که اساس 
این بحران، مقاومت فرهنگي مس��لمانان از یک سو و تاش 
غرب براي نرم��ال کردن این محیط با ش��اخص هاي حیات 
غربي از سوي دیگر است. دکمجیان معتقد است خاورمیانه 
محیط خیزش-انحطاط اندیشه اسامي است. براي رهایي از 
انحطاط با خیزش مواجه مي شود و دوباره به انحطاط مي گراید 
و درگیر بحران هایي همچون بحران هویت، بحران مشروعیت 
اکثر حاکمان، بحران فرهنگي، دخالت نظامي خارجي، ضعف 
نظامي و فاصله طبقاتي شده اس��ت. مرور پدیده هاي یکصد 
سال گذشته که وقوع انقاب اسامي آن را تشدید کرد، نشان 
مي دهد خاورمیانه اسامي کانون بحران جهان است که علت 
اصلي آن طمع غ��رب به منابع آن و تاش براي دگردیس��ي 
فرهنگي منطقه با هدف تس��لط سیاس��ي- اقتصادي است. 
تولد صهیونیس��ت ها در این منطقه بحران را مضاعف نموده 
اس��ت که مي توان به جنگ  هاي چندجانبه اعراب- اسرائیل 
اشاره کرد. جنگ 40ساله افغانستان، بحران 40ساله عراق، 
بحران های  لبنان، سوریه و کودتاهاي متعدد ناسیونالیستي و 
سوسیالیستي در منطقه، نمونه هاي دیگري است. راهبردهاي 
جهاني امریکا نیز در خاورمیانه شکل کانوني به خود گرفته 
است که حول چهار مس��ئله اصلي ملت سازي، دولت سازي، 
تسلط بر منابع و تضمین امنیت اسرائیل متمرکز شده است 
و منازعه با انقاب اس��امي نیز به خاطر ممانعتي اس��ت که 
جمهوري اسامي براي تحقق این چهار مسئله ایجاد کرده 
است اما آنچه اساسي است و نباید لحظه اي مورد غفلت قرار 

گیرد، راهبرد غرب در به هم زدن آرامش خاورمیانه است. 
حمله صدام به ایران و کویت، جنگ هاي صهیونیس��ت ها با 
حزب اه و حماس، بحران سوریه، پیدایش داعش، دولت سازي 
در کردستان عراق، انتقال داعش به افغانستان، جنگ یمن، 
محاصره قطر، تحریم ایران، کودتاي ترکیه، بحران هاي مصر و 
سرکوب اسامگرایان و حذف قذافي از لیبي، بحران فلسطین 
و معامله قرن سلسله پدیده هایي هستند که حتماً خود آنها یا 
مشابه شان ادامه خواهد یافت و آرامشي در جهان اسام حاکم 
نخواهد ش��د. پس مي توانیم مداومت بحران یکصدساله را با 
عنوان نظریه »خاورمیانه محیط بحران« بازخواني و آن را به 

مدل علمي- پژوهشي تبدیل نماییم. 
تجربه نشان داده است در نقطه مقابل و در مواجهه با »محیط 
بحران«، گفت و گو و دیپلماسي موجب رفع بحران نمي شود 
و غرب ب��ا حضور مس��تقیم نظامي و حمای��ت از دولت هاي 
غیرمردمي و تحریک اختافات کامي درصدد دستیابي به 
چهار مسئله ملت سازي، دولت سازي، تسلط بر منابع منطقه 
و افزایش ضریب امنیت صهیونیست هاست. مسئله فلسطین با 
سي سال گفت و گو حل نشد اما با چند جنگ چریکي حماس 
و حزب اه اهمیت »نظریه مقاومت« برجسته تر شد. مسئله 
داعش با گفت و گو قابل حل نبود اما با سیاست مشت آهنین 
فروپاش��ید، اگر راهبرد غرب را »خاورمیانه محیط بحران« 
فرض نمایید، ه��ر پدیده اي که رد پاي غرب در آن اس��ت از 
طریق گفت و گو حل نخواهد ش��د و راهي جز مقاومت وجود 
ندارد. حضرت امام 30 سال پیش به این نتیجه رسیده بودند 
و با صراحت مي فرموند »راهي جز مبارزه باقي نمانده است« 
و یا می فرمودند »اگر امریکا هم اکنون یک کشور اسامی را 
با خاک یکسان کند مسلمانان چه می کنند؟« یا مي فرمودند 
»جمهوري اس��امي براي احیاي هویت اسامي مسلمانان 
سرمایه گذاری مي کند« یا صحبت از انهدام صهیونیست ها، 

مي کردند. 
بقیه در صفحه 2

سر مقاله

عبداه گنجي
مدیرمسئول

دیروز با چند ت��ن از کارگردان��ان خارجي حاضر 
در جش��نواره از خیاب��ان ولي عصر)ع��ج( عب��ور 
مي کردیم، یکی از آنها گفت: »م��ن انتظار ضرب 
و ش��تم افراد بدحج��اب را داش��تم، ام��ا چنین 
چیزي در خیابان دیده نمي ش��ود«، ب��ه او گفتم 
آن چیزي که رس��انه هاي خارجي از ایران نمایش 
مي دهند، ب��ا واقعیت هاي ایران متفاوت اس��ت و 
کوهن)مستندس��از یهودي- امریکای��ي( گفت: 
»شما مس��یح علي نژاد و چهارش��نبه هاي سفید 
را مي شناس��ید؟« گفتم بله، گفت: »ما مي دانیم 
که علي ن��ژاد حقوق��ش را از voa و دولت امریکا 
مي گیرد«، او از من پرسید، »تا به حال این سؤال 
برایت پیش نیامده که چرا با وجود سختگیري ها و 
 voa ،محدودیت هاي بیشتر عربستان درباره زنان
درباره زنان عربستاني برنامه درست نمي کند؟!« 
نگاه کنید این موضوع را شخصي یهودي- امریکایي 
مي گوید که شاید هیچ عاقه اي به اسام نداشته 
باش��د، اما بصیرت دارد، ولي در مقاب��ل در ایران 
فیلمسازاني داریم که سال هاس��ت به آنها درباره 
همین موضوعات مي گویم اما بصیرت درک آن را 
ندارند. جش��نواره مقاومت باید محلي براي جمع 
شدن این آدم هاي اهل بصیرت باشد. | صفحه ۱6

دختر فرمانده شهید مقاومت عماد مغنیه، یکي از تجلیل شدگان اختتامیه جشنواره مقاومت | حمیدرضا نیك عهد - جوان | همین صفحه

۱۵بهترین های سینمای مقاومت جهان معرفی شدند

۱6

۱6

   بين الملل

فیلمساز  امریکایي بصیرت دارد 
بعضي فیلمسازان ایراني نه

گفت وگوي »جوان« با مدیر بخش بین المللي 
جشنواره فیلم مقاومت

صفحه ۱۵

رئیس سازمان بسیج از برگزاركنندگان جشنواره دوساانه فیلم مقاومت خواست آن را هر سال برگزار كنند

در جست و جوي برجام از دست رفته
بانیان برجام در سخناني نه چندان 

هماهنگ، تنها بر گزاره »به اروپا اعتماد 
مي كنیم« هماهنگ اند و همچنان در 
جست و جوي برجام از دست رفته اند 

 بانیان توافق هسته ای ایران با ۱+۵ همچنان به این توافق 
خوش بین هستند، توافقی كه معاون ظریف می گوید »نمرده 
است« و رئیس سازمان انرژی اتمی هم می گوید: » ما مطمئنًا 
به شدت خوش بین هستیم « زیرا به گفته او » از سوی اتحادیه 
اروپا عزم و قاطعیت وجود دارد تا هر چه در توان دارند انجام 
دهند تا این توافقنامه را زنده نگه دارند.« معاون وزیر خارجه 
ایران نه تنها به تاش های اروپا برای ایجاد ساز و كار مالی 
وی ژه برای ایران خوش بین است بلکه می گوید كه از برجام 
هم »قطع امید « نکرده زیرا به گفته خودش »توافق هسته ای 
نمرده، فقط امریکا از آن خارج شده است«. عباس عراقچی 
معتقد است باید به اروپا فرصت بیشتری برای طراحی ساز و 
كار مالی ویژه داد، هرچند تأكید كرده كه این فرصت بی پایان 

نخواهد بود



  گزارش

      دفاعی

88498443سرويس  سياسي

مصائب اين روزهاي رژيم صهيونيستي   ش��نبه 10 آذر 1397 | 23 ربي��ع ااول 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5528
»رژيم صهيونيستي چندين سال پيش، بعد از ۳۳ روز، در مقابل حزب اه 
لبنان شكست خورد، دو سال بعد در مقابل فلس��طيني ها، تنها ۲۲ روز 
دوام آورد كه اين مدت در جنگ بعدي غزه، تبديل به هش��ت روز شد و 
هفته پيش در مقابل مقاومت فلسطين، بعد از دو روز، شكست را متحمل 
شد كه همه اين موارد نش��ان دهنده ضعف روزافزون رژيم صهيونيستي 
 است. « )امام خامنه اي در جمع ميهمانان كنفرانس وحدت ٤ آذرماه ۹۷(

تا پيش از ظهور انقاب اس��امي در ايران، رژيم صهيونيستي با انتخاب 
اس��تراتژي »تهاجمي و جنگ در بيرون از خانه و امتيازگيري در داخل« 
مرحله به مرحله در راستاي دكترين »نيل تا فرات« بر وسعت جغرافيايي 
خود افزوده و كشورهاي عربي را زمينگير و تسليم اراده خود كرده بود و 
مجموعه ارتش هاي ۱۲ كشور عربي )فلسطين، مصر، سوريه، اردن، عراق، 
لبنان، الجزاير، كويت، ليبي، مراكش، سودان، تونس( در سال ۱۹۶۷ در يك 
جنگ تمام عيار فقط شش روز در برابر ارتش صهيونيستي مقاومت كرده 
و سرانجام تسليم آن رژيم شدند و رژيم سفاك صهيونيستي با تصرف نوار 
غزه و شبه جزيره سينا از مصر و اورشليم شرقي از اردن و بلندي هاي جوان 
از سوريه به عنوان پيروز قطعي جنگ، خود را براي تحقق آرزوي تشكيل 
حكومت بزرگ از نيل تا فرات آماده كرده بود، اما ظهور انقاب اسامي خيلي 
زودتر از آنچه تصور مي ش��د نابودي رژيم جعلي اسرائيل را به عنوان غده 
چركين و سرطاني بر پيكره اسام، هدف گيري كرد و سبب تغيير بنيادين 

استراتژي جنگي آن رژيم منحوس و اشغالگر شد. 
سخنان حضرت امام خميني )ره( در باره ضرورت محو اسرائيل از صفحه 
گيتي، س��بب تقويت انديش��ه و انگيزه مبارزه با رژيم اشغالگر و خيزش 
جنبش هاي مقاومت مردمي در داخل خاك فلسطين و ظهور انتفاضه و 
جنگ سنگ با تانك شده و اس��تراتژي تهاجمي و جنگ در بيرون خانه  
صهيونيست ها را به اس��تراتژي تدافعي و جنگ در داخل خانه تبديل و 
خواب صهيونيست ها را به كابوس و آرامش آنان را به وحشت تبديل كرد. 
اينك ٤۰ سال است كه انتفاضه فلسطين روز به روز منسجم تر، بالنده تر و 
مجهزتر روزگار صهيونيست ها را سياه و اشغالگران قدس شريف، سنگر به 
سنگر عقب نشيني كرده و ذليانه با فرار به جلو مجبور به كشيدن ديوار 

حائل دور خود شده اند.
طي سال هاي اخير، به موازات تضعيف و تحقير رژيم صهيونيستي، اقتدار 
و هژمون نظام سلطه غرب به رهبري شيطان بزرگ امريكا نيز تحت تأثير 
انقاب اس��امي و تغيير مباني و كانون هاي قدرت در جهان و پيدايش 
قدرت هاي جديد، در شرايط تضعيف، افول و خاموشي قرار گرفته و متقابًا 
نهضت بزرگ بيداري اسامي، حاكميت و اقتدار قارون ها و ديكتاتورهاي 
مسلط بر ممالك اس��امي به ويژه در منطقه غرب آسيا را با خطر نابودي 
مواجه ساخته است. از آغاز دهه اخير، رژيم منحوس صهيونيستي واجد 
كمترين اعتبار جهاني و منطقه اي و بلكه به دون كيشوت منطقه تبديل شده 
و در مناسبت هاي مختلف عربده كشي )بخوانيد دلقك بازي( سردمداران 
اين رژيم منحوس و كودك كش در دنياي رسانه )مكتوب، مجازي، صوت و 
تصوير و...( توسط افكار عمومي جهاني و منطقه اي استهزا  و تحقير مي شوند 
كه ماجراي تمسخر نتانياهو در باره مركز هسته اي در طورقوزآباد تهران 

نمونه اي از اين تمسخرها است. 
در داخل ايران نيز دسيسه ها و توطئه هاي غرب براي تغيير ذائقه و ميل 
مردم در باره صهيونيست ها بي نتيجه و بلكه نتيجه عكس داده و بر حرارت و 
انگيزه مردم عليه صهيونيست ها افزوده و بر همين اساس است كه سال ۹۲ 
جمله: »اگر غلطي از آنها ]رژيم صهيونيستي[ سر بزند، جمهوري اسامي 
»تل آويو« و »حيفا« را با خاك يكسان خواهد كرد« و سال ۹۳ نيز جمله  
»ملّت، عاشق مبارزه  با صهيونيست ها است و جمهورى اسامى  هم اين را 
نشان داده است.« و سال ۹٤ جمله: »رژيم صهيونيستي ۲۵ سال آينده را 
نخواهد ديد« و سال ۹۶ جمله: »ان شاءاه آن روزي را كه شماها در قدس 
نماز جماعت مي خوانيد، ببينيد و ببينيم« از سوي مردم ايران به عنوان 
مهم ترين جمات برگزيده سال انتخاب شدند كه از عزم و اراده مستحكم و 
قوي مردم و لحظه شمارى مردم براي نابودي صهيونيست ها خبر مي دهد. 
همه چيز نش��ان مي دهد كه توطئه  درگير كردن جهان اسام در پروژه 
صهيونيزم با شكست مواجه ش��ده و در آخرين تاش، توطئه  مشترك 
محور عبري، غربي، وهابي براي توليد، س��ازماندهي، تجهيز و مديريت 
گروهك هاي تروريستي داعش، النصره، جيش فان و بهمان، به منظور 
در هم شكستن محور مقاومت در سوريه نيز نتيجه عكس داده و موجب 
تقويت و استحكام هر چه بيشتر جبهه مقاومت و توسعه عمق استراتژيك 
جمهوري اس��امي ش��ده و با پيروزي قريب الوقوع انصاراه يمن حلقه 
محاصره و نابودي صهيونيست ها تكميل خواهد شد. در حقيقت اين روزها 
بر صهيونيست ها بسيار سخت و دلهره آور گذشته و هر شب و روز نابودي را 
به نظاره نشسته اند. مصائب اين روزهاي رژيم سفاك صهيونيستي تنها به 
منطقه غرب آسيا خاصه نمي شود و از مرزهاي آسيا و از افتضاح و شكست 
ذليانه و مقاومت دو روزه آنان در برابر مقاومت اسامي مردم غزه عبور كرده 
و با خروج امريكا از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد رنگ و بوي 
جهاني به خود گرفته است. اينك قطع نامه هاي متعدد سازمان ملل متحد 
در مقابل چشمان از حدقه درآمده سلطه گران غربي، رژيم صهيونيستي را 
ناقض مسلم حقوق بشر معرفي مي كند و صهيونيست ها دست خود را از 

حمايت غرب هم خالي مي بينند. به نظر مي رسد:
 ۱ - دير يا زود اروپايي ها ناچار خواهند شد راه خود را از رژيم صهيونيستي 
جدا كرده و بي��ش از اين براي بقاي اي��ن رژيم جعلي هزين��ه نپردازند. 
۲ - هم زمان با افول هژمون امريكا بر سرعت فروپاشي رژيم صهيونيستي 
نيز افزوده خواهد شد. ۳ - به زودي ش��اهد موج دوم بيداري اسامي در 
جهان اسام به مراتب گسترده تر و منسجم تر از موج قبلي خواهيم بود. 
٤ - با تسريع روند فروپاشي رژيم س��عودي حاكم بر حجاز، تاش غرب 
براي تشكيل ناتوي عربي نيز بي نتيجه بوده و با بروز اختافات جدي بين 
كشورهاي عربي با سعودي ها، سرانجامي مانند شوراي همكاري خليج 
فارس در انتظار آنان است. ۵ - تحت تأثير پيروزي قريب الوقوع انصاراه و 
مردم يمن بر اردوگاه متجاوزين، شاهد تغيير موازنه در داخل سرزمين هاي 
اشغالي به نفع رزمندگان و مبارزان جبهه مقاومت فلسطين خواهيم بود. 
همه اين اتفاقات و احتماات بر حساس��يت موضوع اف��زوده و بيداري و 
هوشياري محور مقاومت افزوده است چون امكان حركات جنون آميز از 

سوي محور شرارت عبري، غربي، وهابي دور از انتظار نخواهد بود.

نظريه مقاومت،  نظريه محيط بحران
ادامه از صفحه یک 

 از نگاه امام پاي امريكا به مسائلي مانند حج نيز باز شده است و معتقد بودند 
هركس به امريكا لبيك نگويد متهم به كفر و شرك خواهد شد. 

بنابراين عقب راندن غرب با محوريت امريكا در خاورميانه اسامي از هيچ 
راهي جز مقاومت ميسر نيست. امريكا از طريق گفت و گو از عراق، شرق 
سوريه، بحرين، قطر، كويت، عربستان، خليج فارس و... خارج نخواهد شد. 
تجربه نشان داده كه ٤۳۰۰ كشته نظامي امريكا در عراق)۲۰۱٤- ۲۰۰۳( 
مي تواند امريكا را از عراق اخراج كند و مقاومت حزب اه در لبنان مي تواند 
به تخليه جنوب لبنان در ۲۰۰۱ از سوي صهيونيست ها منجر شود و غزه با 
همت و  مقاومت از سوي صهيونيست ها تخليه گردد. پس نظريه مقاومت 
مبتني بر تجربه اي است كه منجر به نتيجه مي شود و همه راه هاي ديگر 
بن بست است. اين نظريه هر روز تقويت مي ش��ود و بيداري مسلمانان و 
حاكميت آنان بر سرنوشت خويش روزبه روز شكوفا تر مي شود. معامله قرن، 
انتقال پايتخت امريكا به قدس، پايان بحران سوريه، ناكامي كودتا در تركيه و 
ناكامى در يمن، ناكامي دولت سازي در كردستان عراق و مقاومت ستودني 

ملت ايران در مقابل تحريم، زمينه هاي تقويت نظريه مقاومت است.

سيدعبداه متوليان

فرمانده نیروي هوافضاي سپاه با تأکید بر اینكه بدون تردید شرایط 
به نفع انقاب اس�امي تغییر خواهد ک�رد، تحریم هاي ظالمانه 
دشمنان را فرصتي براي خودباوري و خوداتكایی برشمرد و گفت: از 
ابتداي انقاب ما همواره تحریم تسلیحاتي بوده ایم، اما امروز به مدد 
توانمندي داخلي و باور توانستن نزد جوانان این مرز و بوم، تهدید به 
فرصت تبدیل شده و در حوزه تسلیحات توانایي صادرات داریم. 
به گزارش سپاه نيوز، س��ردار سرتيپ پاس��دار اميرعلي حاجي زاده 
در يادواره ش��هداي مدافع حرم و بزرگداش��ت ش��هيد مدافع حرم 
محمدحسين محمدخاني در مسجد جامع قلهك با گراميداشت ياد 
و خاطره امام راحل و شهداي انقاب اسامي، دفاع مقدس و شهداي 
مدافع حرم با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص نسل 
جديد انقاب كه اگر بهتر از جوانان نسل اول انقاب نباشند، قطعاً كمتر 

نيس��تند، اظهار كرد: بنده توفيق همرزمي با جوانان نسل اول و نسل 
كنوني انقاب را دارم و گواهي مي دهم جوانان امروز بهتر هستند. 

س��ردار حاجي زاده با اش��اره به راهبردهاي امريكايي ه��ا در تقابل با 
انقاب اسامي طي چهار دهه، اظهار كرد: استراتژي دشمن همواره 
ثابت است و روش ها تغيير مي كند، گاهي مانند اول انقاب جنگ را 
تحميل مي كنند و گاهي با ابزار جنگ نرم و به عبارت ساده تر با پنبه 

سر مي برند. 
وي افزود: رؤساي جمهور امريكا نيز با روش هاي مختلف با نظام اسامي 
ما به مقابله برخاسته اند، گاهي بوش از در جنگ وارد مي شود و گاهي كه 
دخالت نظامي را مؤثر نديدند، اوباما را مي آورند تا با نرمش اهدافشان را 
پيش ببرند، به طوري كه حتي سال نو را نيز به ملت ما تبريك مي گفت 
و دست دوستي پيش مي كشيد، هر چند در همان ايام هم مقام معظم 

رهبري آن را دست چدني زير دس��تكش مخملي تعبير كردند و در 
مقطع كنوني كه امريكايي ها گزينه هاي قبلي را بي اثر مي بينند، ترامپ 
را وارد ميدان مي كنند تا با ديوانه بازي اهداف شان را پيش ببرد. سردار 
حاجي زاده با اشاره به اقتدار نيروهاي مسلح و اذعان دشمنان به توان 
بازدارنده دفاعي ايران اسامي، اظهار كرد: دشمنان ما همواره با احترام 
با نيروهاي مسلح ما رفتار مي كنند و اين به واسطه ضرباتي است كه از 
ما دريافت مي كنند؛ در غيراين صورت رفتار آنها با نظاميان منطقه با 
وجود دريافت سودهاي كان از آنان تحقير كننده است. وي با اشاره 
به ظرفيت هاي بي شمار كش��ور در عرصه هاي گوناگون، يادآور شد: 
ايران اسامي عاوه بر برخورداري از نسل جوان پرشور و انقابي و قابل 
اعتماد، داراي جغرافياي بي نظيري است و دشمن با تهديدات خود قصد 

دارد ما از اين شرايط ويژه غافل بمانيم. 

سردار حاجي زاده: در حوزه تسليحات توانايي صادرات داريم

فرمانده نیروي دریایي ارتش: 

  فرزندان و ظرفيت هاي کشور را باور کرده ايم

بي آبروی�ي و خفت چیزي اس�ت ک�ه در این 
چند س�ال نصیب امریكا و هم پیمانان او شده 
اس�ت. عظم�ت، ش�كوه و افتخ�ار جمهوري 
اس�امي ای�ران ناش�ي ازخودگذش�تگی 
مل�ت ای�ران و نیروهاي مس�لح بوده اس�ت. 
امير دريادار حس��ين خان��زادي، فرمانده نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اسامي كه به مناسبت 
روز نيروي دريايي ارتش جمهوري اسامي ايران 
در پيش خطبه هاي نماز جمعه  اين هفته  تهران 
سخن مي گفت، بيان  كرد: زماني كه به پشت سر 
نگاه مي كنيم ش��اهد ٤۰ سال ش��كوه و عظمت 
هستيم كه نيروي دريايي ارتش جمهوري اسامي 
ايران دوش��ادوش ملت ايران و همگام با انقاب 

اسامي آن را خلق كرده است. 
وي در ادامه  اظهار كرد: ما چهار دهه حركت پيش 
رو به سوي آرمان هاي انقاب داشته ايم. آغاز دهه 
اول انقاب با تحريم ها، ترورها، فش��ارهاي زياد 
همراه بود. دش��من تاش مي كرد ملت ايران را 
از همراهي با انقاب متوقف كند، اما هنگامي كه 
اين ابزار نتوانست ملت ايران را در مسير استقال 
و آزادي و تكيه ب��ر جمهوري اس��امي متوقف 
كند، جنگ نيابتي را به سركردگى صدام به ملت 
ايران تحميل كرد. فرمانده نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اسامي تصريح كرد: جنگ با چراغ سبز 
و حمايت امريكاي جنايتكار و هم پيمانان اروپايي 
او و حمايت عمال منطقه اي آنها كه امروز آنها را 
»گاو ش��يرده« و يا »ارباب اره ها« مي دانند را در 

حالي به جمهوري اسامي ايران تحميل كرده اند 
كه هنوز ساختارهاي حكومتي به درستي شكل 

نگرفته بود. 
خان��زادي در ادامه  با اش��اره به اقدام��ات نيروي 
درياي��ي در دهه دوم انق��اب، بيان  ك��رد: همه 
مي دانند ك��ه دهه دوم انقاب زير ب��ار تحريم ها 
گذشت و براي تأمين قطعات به شدت نيازمند به 
بيرون بوديم، اما توانستيم روي پاي خود بايستيم 
و تمام قطعات مورد نياز براي راهبري تجهيزات 
خ��ود در دريا را خود س��اخته ايم. م��ا فرزندان و 
ظرفيت هاي كش��ور را ب��اور كرده اي��م. فرمانده 
نيروي دريايي ارتش جمهوري اس��امي، افزود: 
ما نيروهاي انقابي را خود تربيت كرده ايم و ديگر 
به خارج از كشور وابسته نبوديم. ما نسل انقاب 
را طوري تربيت كرده ايم كه ب��ا عزت و با ايمان و 
دانش به صورت حرفه اي در دريا حضور داش��ته 
باشند. وي با اشاره به خيز بلند نيروي دريايي براي 
س��اخت تجهيزات دفاعي در دهه سوم انقاب، 
بيان  كرد: جماران، دماوند، ناوهاي موشك انداز، 
زيردريايى كاس غدير و همه آنچه براي حضور 
مقتدرانه در دريا نياز داشتيم را خودمان ساختيم 
و به نيروي دريايي با ظرفيت اقيانوس��ي تبديل 
شديم. كار مبارزه با دزدي دريايي به طور مستقل 
و با هزاران كيلومتر دورتر از مرزهاي دريايي كشور 
براي دستيابي امنيت در مناطق ماوراي جمهوري 

اسامي ايران با جديت پيش گرفته شد. 
خانزادي با اش��اره به اقدامات بدون توقف نيروي 

دريايي جمهوري اس��امي ايران در دهه چهارم 
انقاب، بيان  كرد: ما پرچمدار توس��عه س��واحل 
مكران شديم و تمدن دريايي ايران را احيا كرديم. 
چرخه ه��اي قابليت س��ازي را در مكران ش��كل 
داديم كه تداوم آن قدرت دريايي ايران اس��امي 
را براي دس��تيابي به امنيت جمع��ي در منطقه 

ميسر مي سازد. 
فرمان��ده نيروي درياي��ي ارت��ش در ادامه  اظهار 
كرد: امروز پرچم شكوه انقاب اسامي بر عرشه 
ناوشكن هاي تمام ايراني در اقيانوس ها در اهتزاز 
اس��ت. افتخار مي كنيم كه مظهر افتخار ملت در 
دريا هستيم. خانزادي در پايان، گفت : امروز ٤۰ 
سال گذش��ت و فرزندان انقاب كه در گهواره ها 
بودند اكنون در سرپنجه ها هستند و انگشتان شان 
روي ماشه. فرزندان ايران اسامي با اقتدار در دريا 

حضور دارند تا دشمن حتي فكر تجاوز به مرزهاي 
ايران اسامي به فكرش خطور نكند. ما اين شكوه 
را مديون انقاب و بيداري ملت  هميشه در صحنه 
ايران هس��تيم و با مشتي محكم ايس��تاده ايم تا 

پاسخي دردآور براي دشمنان نظام باشيم. 
      

    استكبار از بسیج سیلي خواهد خورد
بسيج مستضعفين در ايران اسامي و سراسر عالم 
اسام در برابر همه دنياي استكبار با قدرت ايستاده 
است و استكبار و نظام س��لطه از آن سيلي هاي 

متعددي دريافت كرده و خواهند كرد. 
حجت ااس��ام محمدحس��ن ابوترابي فرد، امام 
جمعه موق��ت ته��ران در خطبه ه��اي عبادي- 
سياس��ي اين هفته تهران طي سخناني به سيره 
پيامبر اكرم )ص( و جايگاه اس��تثنايي وحدت و 
انسجام امت اسامي و همچنين آرمان هاي انبيا 
و اهداف وااي قرآن و دسترس��ي به آرمان هاي 
مقدس انقاب اسامي اش��اره كرد و افزود: امت 
اسامي دعوت شده است براي آنكه همه با هم در 
كنار هم به ريسمان توحيد الهي چنگ بزنند. امام 
جمعه موقت تهران با تأكيد بر گسترش وحدت 
و انسجام اسامي گفت: در واقع دغدغه اصلي ما 
بايد پرداختن به نيازهاي مردم باشد و در همين 
راستا عدالت بستر وحدت و انسجام ملي و اسامي 
اس��ت. ابوترابي فرد بر همين اس��اس اضافه كرد: 
اگر مي خواهيم به وحدت برس��يم بايد در حوزه 
مديريت جامعه در مسير گس��ترش عدالت قدم 
برداريم چرا كه عدالت دل ها را نزديك مي كند و 
زمينه وحدت و انسجام جامعه اسامي و ملت را 
فراهم مي كند. وي در بخش ديگري از خطبه هاي 
خود ضمن گراميداشت هفته بسيج مستضعفين 
بيان كرد: بسيج مس��تضعفين در ايران اسامي، 
عراق، سوريه، يمن، فلسطين، لبنان و سراسر عالم 
اسام تحت فرماندهي واحد رهبر معظم انقاب 
در برابر همه دنياي استكبار با قدرت ايستاده است 
و اين وحدتي است كه استكبار و نظام سلطه از آن 
سيلي هاي متعددي دريافت كرده و خواهد كرد. 
ابوترابي ف��رد در ادام��ه در همين رابط��ه يادآور 
ش��د: بس��يج مس��تضعفين دانش، تجربه نقش 
تعيين كننده و فعال و همچنين ب��ازوان فعال و 
تواناي نظام اسامي اس��ت و همچنين نيروهاي 
مسلح جمهوري اس��امي ايران و نيروي هوايي 
مقتدر نقش بس��زايي در پيشرفت ايران اسامي 
و جهان اسام دارند كه بايد از آنها تقدير و تشكر 
كرد. امام جمعه موقت تهران افزود: امروز نيروهاي 
مس��لح جمهوري اس��امي و نيروي دريايي به 
معناي واقعي كلمه، نيروهاي مقتدر و بازدارنده اي 
هستند كه ضمن اقتدارشان امنيت آفرين هستند. 
در همين راستا بايد به اقتدار و توانايي هاي خويش 
بيفزايند كه البته ما شاهد رشد و توانايي هاي آنها 
هس��تيم و ما ديديم رژيم صهيونيستي در برابر 

مقاوم غزه تسليم شد. 

آقاي ظريف!
پايان ارفاق  به اروپا  کي فرا مي رسد؟

طي روزهاي اخير آرام آرام ادبيات مقامات دس��تگاه سياست خارجه 
كشورمان نسبت به اروپايي ها تغيير كرده و بر خاف ماه هاي گذشته 
وزير امورخارج��ه و معاون وزير خارجه، س��طح گايه ه��ا از عملكرد 
اروپايي ها را به طرز محسوسي افزايش داده اند؛ برداشت هاي متفاوت 

مي توان از تغيير موضع دستگاه ديپلماسي نسبت به اروپا داشت: 
الف- نخستين برداشت اين است كه دستگاه ديپلماسي عطاي توافق 
هس��ته اي را به لقايش بخش��يده و تصميم قاطع گرفته تا مداراي بي 
پايان با غرب را تبدي��ل به » تغيير رفتار« ك��رده و با تصميماتي نظير 
»تعليق تعهدات برجامي ايران« حقوق هس��ته اي تضييع شده ايران 

را احيا كند. 
ب- برداشت دوم؛ مقامات دولت جهت كاهش فشار افكار عمومي )به 
دليل بانتيجه بودن اعتماد به غرب(، ادبيات انقابي و تهاجمي در برابر 
اروپا اتخاذ كرده اند و معتقدند در مقاطعي كه دادن امتيازهاي حداقلي 
توسط غرب به طرف ايراني جدي مي شود، ادبيات محافظه كارانه جاي 

خود را به ادبيات انقابي مي دهد. 
براي فهم درس��ت اين دو گزاره، بايد تغييرات ادبيات يك س��ال اخير 

مقامت سياست خارجه مورد مداقه قرار بگيرد. 
۱- تيم مذاكره كننده ايران در پاييز سال گذشته بعد از »دفاع از برجام 
به هر قيمتى« و »دستاوردتراشي براي توافق هسته اى« بااخره نسبت 
به عملكرد امريكا در برجام )بعد از دو س��ال نقض آن توس��ط امريكا( 
تهديد به خروج از برجام كرد. ظريف در آن مقطع زماني در گفت وگو 
با سي ان ان صراحتاً و نه در قالب جمله اي مش��روط و مبهم امريكا را 
»ناقض متن« برجام معرفي و ب��راي اولين بار در مصاحبه با نش��نال 
اينترس��ت، »تهديد«به كناره گيري از توافق هس��ته اي كرد. »تغيير 
لحن« آن روز چون »اس��تمرار« نداشت، محاسبات امريكايي را تغيير 
نداد و نهايتاً منتهي به »خروج امريكا« از برجام شد. بعد از خروج امريكا 
از برجام، دستگاه ديپلماسي نه تنها سياست هاي هيئت حاكمه اياات 
متحده را مورد انتقاد قرار نداد بلكه اين بار ب��راي زنده ماندن برجام و 
نجات تز »عادي سازي روابط با غرب« نخست »مرزگذاري و تفكيك 
ميان اروباما-ترامپ« آغاز و سپس  »س��فيدنمايي اروپا« به عنوان دو 
هدف عمده مورد توجه قرار گرفت. پس از گذش��ت هفت ماه از خروج 
امريكا از برجام اين دو هدف نيز به بن بست رسيده است؛ چرا كه جان 
كري به صراحت، اصل خروج از برجام را تأييد و آن را نسخه مشترك 
اوباما-ترامپ عنوان و عامل اصلي انتقاد به دونالد ترامپ را »زمان خروج 
از برجام« عنوان كرد. از س��وي ديگر طي هفت م��اه اخير اروپا نه تنها 
تعهدات دهگانه برجامي را اجرايي نكرده بلكه كانال ويژه مالي موسوم 
بهSPV را نيز راه اندازى نكرده و با فرصت س��وزي هدف اصلي خود را 

استمرار تعطيلي صنعت هسته اي ايران عينيت بخشيده است. 
۲- عباس عراقچي در روزهاي اخير نخس��ت بي��ان مي كند: »اعمال 
مجدد تحريم هاي امريكا، مزاياي برجام را به صفر نزديك كرده است«و 
» نگراني ها نسبت به آينده برجام افزايش يافته است... . اروپا، بايد بتواند 
هر چه زودتر س��از و كارهاي ازم براي تأمين منافع اقتصادي ايران از 
اين توافق را تضمين كند«. به صفر رساندن مزاياي برجام بعد از هفت 
ماه اميدواري به برجام توسط عراقچي، در برداشت نخست نشان دهنده 
نااميدي تيم مذاكره كننده كشورمان از آينده برجام و اجراي تعهدات 
توسط اروپاست. اما سخنان روز گذشته عباس عراقچي نشان مي دهد 
كه موضع گيري چند روز پيش وي ش��ايد علت ديگري داشته است. 
عراقچي در گفت وگو با ايرنا مي گويد: »تاش اروپا براي ايجاد سازوكار 
مالي به رغم فش��ارهاي فزاينده امريكا ادامه دارد. از آنجا كه در جريان 
تاش هاي آنها هس��تيم به نظرمان بايد فرصت بيشتري به اروپايي ها 
داده شود. « اينكه گفته شود ايران بايد فرصت بيشتري به اروپا بدهد! 
در درجه اول نمايانگر عدم ثبات تصمي��م گيري و نظرات نهايي واحد 
در رأس دستگاه ديپلماسي درقبال اروپايى هاست و مهم تر از آن نشان 
مي دهد وزارت امورخارجه از رفتار امروز اروپا )فرصت سوزي هاي در 

اجراي تعهدات ايران( دچار سردرگمي و انفعال است!
موضع گيري مقطعي و دفعي آن هم بدون استمراربخش��ي، نمي تواند 
رفتار غربي ها كه بر اساس باوري مبني بر»ايران به هرقيمتي خواهان 
حفظ توافق هس��ته اي اس��ت« را تغيير دهد. حال امروز نبايد »عدم 

استمرار« مواضع قاطع در برابر امريكا در سال ۹۶، تكرار شود. 
۳- برجام سه دس��تاورد مهم را تاكنون به همراه داشته است »نسخه 
جريان غرب باور براي اداره كشور را فاقد كارايي معرفي كرده«،  »اثبات 
كرده اعتماد به امريكا فاقد بعد عقاني و اقتصادي است« و »اروپايي ها 
بر اساس منافع مش��ترك با امريكا، هيچ گاه نمي توانند ضامن تأمين 
منافع ايران باشند« و حال به جاي اعتراف به اين گزاره ها، نبايد شاهد 
»خريد زمان« براي اروپايي ها باشيم و بعد از سه سال از برجام و هفت 
ماه از فرصت سوزي اروپا ، بايد تغيير »لحن« مقطعي را به تغيير»باور« 
تبديل كنيم. يك ضرورت حياتي براي دستگاه سياست خارجه تغيير 
تفكر نسبت به اروپايي هاست و اقدامات و رفتارهايي كه گزاره   »توافق 
هس��ته اي پايلوت عادي س��ازي رابطه ايران با غرب است«  را تقويت 

مي كند   بايد حذف كرد. 

 لياز؛  تورم ۴۰درصدي حاصل از تحريم 
رذيانه ترين دروغ است

رذیانه تری�ن دروغ ای�ن اس�ت ک�ه بگویی�م ت�ورم ۴۰درصدي 
ام�روز حاص�ل تحری�م اس�ت، در حال�ي  ک�ه چنی�ن نیس�ت.

 به گزارش تس��نيم، س��عيد لياز، اقتصاددان و عضو شوراي مركزي 
حزب كارگزاران در كنگره اين حزب كه صبح پنج ش��نبه برگزار شد، 
در بخش هايي از صحبت هايش اظهار داشت: ظرف سال هاي ۹۲ تا ۹۶ 
متوسط رشد اقتصادي ايران دو برابر عربستان و سه برابر روسيه و بااتر 
از متوسط كل جهان بود كه درآمد ارزي آقاي روحاني در بهترين سال 
آن به درآمد ارزي احمدي نژاد در بدترين سال هايش نرسيد. وي افزود: 
رذيانه ترين دروغ اين است كه بگوييم تورم ٤۰درصدي امروز حاصل 

تحريم است، در حالي كه چنين نيست.
 شبكه بانكي كش��ور به عنوان مركز فساد در كش��ور مقصر است. نرخ 
تورم در ش��ش ماه گذش��ته بيش از مجموع نرخ تورم در س��ال هاي 
گذشته دولت روحاني بوده است و بي عملي دولت روحاني در اين مورد 
عجيب است. لياز با بيان اينكه بعد از تحريم ها، مجموعه عملكرد نظام 
اقتصادي كشور به گونه اي ناشيانه عمل كرد، گفت: انگار ما يك مشت 
بچه دبيرستاني را از پشت ميز بيرون كش��يده و خواستيم مسئوليت 
داشته باشند، انگار نه انگار كه ما مجرب ترين ملت جهان در برخورد با 

تحريم ها هستيم. 
عضو ش��وراي مركزي حزب كارگ��زاران تصريح كرد: م��ن معتقد به 
ايس��تادگي هس��تم و فكر مي كنم دولت اگر بخواهد مي تواند در برابر 
زياده خواهي واشنگتن بايستد. وي افزود: همين اآن اوضاع اقتصادي 
ما نس��بت به دو ماه پيش خيلي بهتر شده اس��ت. اقتصاد ايران را اگر 
به صورت طبيعي رها كنيم عملكردي بس��يار بهتر از آنچه امروز دارد، 
خواهد داشت. اقتصاد ايران دچار بحران دخالت هاي بى جاست. همين 
بارش هاي اخير به نظر من تا نيم درصد سرانه توليد داخلي را افزايش 
مي دهد كه بخش��ي از كمبود فروش نفت ايران را جبران خواهد كرد. 
لياز در پايان گفت: در تحليل نهايي من معتقد هس��تم ما از پس اين 
بحران هم برمي آييم، نظام ما هم فرو نخواهد پاشيد، مشكات ما داخلي 

است، و تحريم ها تنها تشديدكننده آن است. 

ژه
وی

 اذعانمشاورخاتمي 
بهكارنامهقابلدفاعقاليباف

عب��داه ناصري، عضو ش��وراي مش��ورتي محم��د خاتمي 
يادداشتي در روزنامه اعتماد نوشته كه اگرچه از طعنه و كنايه 
به نحوه مديريت ۱۲ ساله محمدباقر قاليباف بر شهر تهران 
خالي نيس��ت، اما همه آن طعنه و كنايه ها رديف شده اند تا 
در نهايت او بتواند اذعان كند كه كارنامه قاليباف در پايتخت، 
كارنامه موفقي براي اصولگرايان است. ناصري در اين يادداشت 
هرچند مديريت شهري قاليباف را »با هماهنگي تمام نهادهاي 
حكومتي« و »ب��دون توجه به بس��ياري از اس��ناد و قوانين 
باادستى« توصيف مى كند، اما در عين حال اذعان دارد كه 
در يك دوره طواني ۱۲ س��اله مديريت شهري اصولگرايان، 
كارنامه نس��بتاً قابل دفاع��ي را از خود برجاي گذاش��تند و 
پروژه هاي بزرگي را در پايتخت س��امان دادن��د. او در مورد 
ناموفق بودن شوراي شهر اول تهران هم مي نويسد: »با تاش 
قدرت هاي رسانه اي جريان مخالف اصاحات، شوراي شهر به 
عنوان اولين تجربه مديريت شهري ناكارآمد جلوه داده شد... « 
اين در حالي است كه شوراي شهر اول كه دست اصاح طلبان 
بود، همواره با حاشيه و جدل هاي سياسي درون گروهى همراه 
بود و در نهايت هم منحل شد. اين ميانه، دادن نقش اصلي به 
رسانه هاي مخالف اصاحات، آدرس غلط به مردم دادن است. 
مردمي كه حتي اگر خاطره تاريخى شان شوراي شهر اول را از 
ياد برده باشد، در يك سال گذشته مديريت اصاح طلبانه بر 
شهر تهران را ديده اند كه تنها در انتخاب شهرداران متعدد و 

تعويض نام خيابان ها خاصه شده است. 

دربرابرعربستانهممامقصریم؟!  
تا ديروز روزنامه ش��رق بود ك��ه از قول مصاحبه ش��ونده، 
مي گفت در ش��رايطي كه جهان به خاطر قتل خاش��قجي 
عليه عربستان است، ما نبايد فشار مضاعف وارد مي كرديم 
و ح��اا روزنامه همدلي ه��م همان خط را و البت��ه تندتر و 
مبتذل تر دنبال مي كند. روزنامه همدلي چندي قبل نوشت 
كه »بي گمان بايد اين نكته را قابل توجه دانست كه يكي از 
موارد اختافات ش��ديد ايران و عربستان سعودي، اقدامات 
جمهوري اس��امي ايران در منطقه اس��ت. عربستان ايران 
را مته��م به دخالت در امور كش��ورهاي منطق��ه مي كند و 
ايران عربس��تان را حامي مالي تروريس��ت ها در كشورهاي 
آش��فته منطقه مي خواند. « يعني حتي در قبال عربستان 
هم برخي رس��انه هاي داخلي ايران را هم همپاي عربستان 

مقصر مي دانند! 
در ادامه اين مطل��ب روزنامه همدلي آمده ك��ه »به دنبال 
اعدام يك روحاني ش��يعه در زمس��تان سه س��ال پيش در 
عربستان سعودي، سفارت عربستان در تهران را آتش زدند 
و به كنسولگري اين كشور در مشهد حمله كردند. عربستان 
نيز بافاصله با فراخواني ديپلمات هاي خود از ايران، روابط 
سياس��ي و اقتصادي با جمهوري اس��امي ايران را به طور 
كامل قطع و ديپلمات هاي ايراني را از خاك خود اخراج كرد. 
از آن زمان روابط دو كشور بسيار سرد بوده و رهبران آن به 
طور مداوم يكديگر را به حمايت از تروريسم و افراط گرايى 

متهم مي كنند. « 
 جالب كه روزنامه همدلي تعمداً وقايع قبل از اعدام شيخ 

النمر را ذك��ر نمي كند؛ تع��رض به دو نوج��وان ايراني در 
فرودگاه جده، عدم اجازه به هواپيماهاي ايراني حامل غذا و 
دارو براي فرود در فرودگاه صنعا، پايتخت يمن، مرگ حدود 
۵۰۰ ايراني در حادثه منا و عدم همكاري دولت عربستان 
با دولت ايران براي بازگش��ت پيكر جان باختگان ايراني و 
عدم صدور ويزا براي مقامات ايراني و ... اصاح طلبان سه 
سال است به هم خوردن رابطه ايران و عربستان را فقط در 
ماجراي باا رفتن چند جوان از ديوار س��فارت عربس��تان 

خاصه مي كنند و باقي عوامل را نمي بينند. 
مطلب جديد روزنامه جالب تر هم مي ش��ود. اين روزنامه 
مي نويسد: »ش��ايد بايسته باشد كه دس��تگاه ديپلماسي 
ايران براي ابت��ر كردن نقش��ه هاي تندروه��اي امريكا � 
اسرائيل، دست به سياستي جديد در منطقه و به خصوص 
با عربستان بزند و ضمن نزديكي با آنها از منافع مشترك با 
اين كشورها براي بهبود روابط استفاده كند. « و نويسنده 
چني��ن جماتي به عن��وان پيش��نهاد و تحلي��ل از خود 
نمي پرسد كه اگر ايران براي رابطه با عربستان پيش قدم 
شود، آيا عربس��تان از طرف امريكا اجازه تعامل با ايران را 
خواهد داشت؟! و اساساً وقتي عربستان بدون هماهنگي 
و اجازه امريكا تصميمي نخواهد گرفت، چطور مي شود با 
نزديكي به عربستان، سياس��ت هاي امريكا را ابتر نمود؟! 
اصاح طلبان چه زود يادش��ان رفت كه عربس��تان همان 
كش��وري اس��ت كه وليعهدش تأكيد كرد كه ما بايستي 
ناآرامي ها را به داخل ايران بكش��انيم! با اين كشور چگونه 

مي توان تعامل عادي ديپلماتيك داشت؟!

محمد اسماعيلي

فرزندان ایران اسامي با اقتدار در 
دریا حض�ور دارند تا دش�من حتي 
فكر تجاوز به مرزهاي ایران اسامي 
به فكرش خطور نكند. ما این شكوه 
را مدیون انق�اب و بی�داري ملت  
همیشه در صحنه ایران هستیم و با 
مشتي محكم ایستاده ایم تا پاسخي 
دردآور براي دش�منان نظام باشیم 

مقداد مددي |   تسنیم  



 ترافيك روي قاچاق را سفيد كرد !
قرمزبودن مس��ير ها به دليل ترافيك ش��ديد در 
بسياري از اوقات عاوه بر وقت و هزينه، سوخت 
بس��ياري را نيز ه��در مي دهد. هدررف��ت انرژي 
در ترافيك روي قاچاق س��وخت را س��فيد كرده 
است؛ مس��ئوان همچنان روي قاچاق سوخت 
متمركز هستند و كارت هاي سوخت را فعال سازي 

مي كنند!
بنا بر آماري كه دو سال پيش منتشر شده است، 

هر ساله حدود 3/98 هزار ميليارد تومان از منابع 
در اثر اتاف سوخت، 3/24 هزار ميليارد تومان از 
منابع در اثر اتاف وقت و حدود 793/7 ميليارد 
تومان از منابع شهر تهران در اثر آلودگي از بين 
مي روند كه جمعاً حدود 8 ه��زار و 22 ميليارد 
تومان مي شود. اين در حالي است كه طي اين 
دو سال هم بار ترافيك افزايش يافته و هم تعداد 
خودروهاي اضافه شده به معابر شهري افزايش 
چشم گيري داشته است.   معابر شهري پايتخت  

هم به دليل ورود س��اانه چندين هزار خودرو 
ظرفيت خود را ازدست داده اند و ديگر گنجايش 
خودرو هاي جديد را ندارند. كوتاه ش��دن روز و 
تاريكي زود هنگام نيز بر بار ترافيكي اثر گذاشته 
و زمان پي��ك ترافيك معابر اصل��ي زود تر آغاز 

مي شود. 
 كاهش سرعت 80 كيلومتر به 10 كيلومتر 

ماندن در ترافيك عاوه بر معابر اصلي، اين هاي 
كندرو و مس��ير هاي فرعي را ني��ز در برگرفته و 

همچون ش��بكه مويرگي به همه جا منتشر شده 
اس��ت.  تابلو هاي س��رعت در اتوبان ه��ا كه روي 
آنها س��رعت مجاز 80 تا 90كيلومتر نقش بسته 
اس��ت، فقط به درد نگاه كردن و حسرت خوردن 
مي خورند؛ چراكه عمًا سرعت خودروها در تهران 
غالباً به كمتر از 10كيلومتر مي رسد و سرماي هوا 
اجازه نمي دهد رانندگان در ترافيك، خودرو هاي 
خود را خاموش كنند و همين امر هم مزيد بر علت 
مصرف بااي سوخت و افزايش آلودگي و آايندگي 

هوا شده است. 
 ترافيك باراني در پايتخت 10ميليوني 

 در كن��ار همه اينها، ب��ا كوچك تري��ن بارندگي 
خوشحالي شهروندان تبديل به ناراحتي مي شود، 

چون بايد باز هم در ترافيك سر كنند !
ترافيك در روز ه��اي باراني بس��يار كافه كننده 
اس��ت و افزايش تصادفات و قفل ش��دن مسير ها 
سبب كندي ش��ديد حركت خودرو ها مي شود. 
كمرنگ بودن حضور پليس از يك س��و آن هم در 
ترافيك صبحگاهي و بيشتر ش��امگاهي به همه 
مسير هاي عبوري كشانده مي شود؛ اين امر سبب 
مي شود تا شهرونداني كه رعايت مصلحت كرده و 
از شبكه هاي حمل و نقل استفاده مي كنند هم در 

اين ترافيك كافه شوند. 
 مديريت شهري حلقه گمشده ترافيك 

وجود س��ازمان حمل و نقل ترافيك ش��هرداري 
در پايتخت و اج��راي طرح هاي مختلف تاكنون 
نتوانس��ته اس��ت از بار ترافيك بكاه��د و وجود 
چراغ هاي هوش��مند و كنت��رل از راه دور هم بر 
كاهش ترافيك ش��هر مؤثر نبوده و به بازش��دن 
گره هاي ترافيكي كمك��ي نمي كند و طرح هاي 
ترافيكي بي نتيجه به اج��را در مي آيد. مديريت 
ش��هري درصدد اس��ت تا با اج��راي طرح هاي 
گوناگ��ون از آلودگي هوا بكاه��د، همچون چند 
مرحله اي اجراكردن»طرح كاهش«، ولي افزايش 
بار ترافيك، كاهش آلودگي ناشي از معاينه فني 

را جبران مي كند.
گويا رسانه هاي ملي هم چشم خود را به روي بار 
ترافيك شديد پايتخت بسته اند و گزارشي از آن 
پخش نمي كنند. ترافي��ك در كنار تمام مضرات 
خود مستقيماً بر اعصاب شهروندان اثرگذاشته و 
به اصطاح روي مخ همه پايتخت نشينان است. بر 
همه اينها بايد آلودگي صوتي و نوري را نيز افزود؛ 
در اين بين سخن گفتن از حيات آرام بخش شبانه 

نيز طنز تلخي است. 
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سن جواني طبق قانون 1۵تا ۲۹ سال است، اما شوراي عالي جوانان درصدد تغيير اين دامنه سني است 
افزايش كاغذي دامنه سن جواني 

افزايش ترافيك شهري روي قاچاق سوخت را سفيد كرد!
ميزان هدررفت انرژي پشت ترافيك دست كمي از قاچاق سوخت ندارد

امروز قرار اس�ت 
زهرا چيذري 
عال�ي   گزارش  2 ش�وراي 

جوان�ان پ�س از 
چند سال تعطيلي بااخره جلسه برگزار كند، 
البته باز هم بدون حضور رئيس جمهور! اما اگر 
تص�ور مي كني�د بناس�ت در اي�ن جلس�ه 
چالش هاي ح�وزه جوانان همچ�ون ازدواج، 
اشتغال و هويت در اين جلسه مورد بررسي و 
پيگيري ق�رار گيرد، س�خت در اش�تباهيد. 
دس�تور جلسه س�ي و هشتم ش�وراي عالي 
جوانان تغيير دامنه س�ن جواني است. بر اين 
اساس قرار است دامنه سن جواني از 1۵ تا ۲۹ 
سالگي به 18تا 3۵ سالگي تغيير كند. فايده 
تغيير دامنه سن جواني روي كاغذ را مي توان 
در ديگر لوايح و طرح هاي پيشنهادي دولت و 
مجلس پيگير ش�د. زير بناي اين پيشنهاد به 
طرح مجلس براي افزايش حداقل سن ازدواج 
باز مي گردد. به عبارت ديگر اگر 1۵ساله ها را 
در گروه جوانان به شمار بياوريم، مرثيه براي 
ازدواج زير 18ساله ها و طرح دو فوريت براي 
افزايش حداقل سن ازدواج به 16تا 18سال با 
تعاريف كنوني از جوان�ي مطابقت ندارد. پس 
ب�راي هماهنگي ب�ا ميثاق نامه ه�اي جهاني 
همچون كنوانسيون حقوق كودك هم كه شده 
بايد فكري به حال تعريف سن جواني كرد و آن 
را از 1۵ س�الگي ب�ه 18س�الگي تغيي�ر داد. 

دولت تدبير و اميد نشان داده كه چندان اعتقادي 
به ش��وراهاي عالي ندارد و حاضر نيس��ت براي 
حضور در جلسات اين ش��وراها وقت بگذارد، به 

همين خاطر هم  جلسه ستاد ملي زن و خانواده 
با تأخيري شش ساله اسفند سال گذشته برگزار 
شد و دس��تور كارش از پيگيري مطالبات حوزه 
زنان و خان��واده به تعيين ش��اخص هاي عدالت 
جنسيتي تغيير كرد. ش��وراي عالي جوانان هم 
چهار سالي مي ش��ود كه با حضور رئيس جمهور 
تشكيل جلسه نداده است. اين در حالي است كه 
طبق اساسنامه بايد جلسه شوراي عالي جوانان 
به رياست رئيس جمهور تش��كيل شود. البته در 
غياب رئيس جمهور معاون اول وي هم مي تواند 
مس��ئوليت اين كار را بر عهده بگيرد. اما با تمام 
اينها در دولت يازدهم و دوازدهم مجموعاً تنها دو 
جلسه شوراي عالي جوانان تشكيل شده آن هم 

به رياست معاون اول نه شخص رئيس جمهور. در 
حالي كه مسعود سلطاني فر وزير كنوني ورزش و 
جوانان پيش از آنكه رأي اعتماد مجلس را بگيرد، 
درباره جدي گرفته نشدن شوراي عالي جوانان 
انتقاد كرده و گفته بود: در قانون اهداف، وظايف 
و اختيارات فعال شدن ش��وراي عالي جوانان با 
يك تدبير مشخصي پيش بيني شده است كه در 
طول سه سال گذشته تنها يك بار تشكيل شده 
كه اين شورا بايد فعاليت مستمري داشته باشد 
تا با استفاده از ظرفيت س��اير دستگاه ها بتوانيم 
در جهت حل مشكل آنها گام برداريم،اما از اين 

مهم تر دستور اين جلسات است. 
 افزايش دامنه سن جواني روي كاغذ 

در حالي كه وظايف اين شورا حول محور مسائل 
و مش��كات جوانان و اموري همچ��ون ازدواج و 
اش��تغال مي چرخد و تاكنون نيز همين مسائل 
دستور جلس��ات اين شورا را تش��كيل مي داده، 
اين بار قرار اس��ت افزايش دامنه سن جواني در 
دس��تور كار قرار گيرد.  اميد مح��دث، مديركل 
دفتر هماهنگي و نظارت بر ام��ور جوانان با بيان 
اينكه ش��وراي عالي جوانان پس از گذشت چهار 
سال با رياست معاون اول رئيس جمهور تشكيل 
جلسه خواهد داد،  درباره مهم ترين دستور جلسه 
سي و هشتم شوراي عالي جوانان مي گويد: در حال 
حاضر س��ن جواني بر طبق قانون 1۵ تا 29 سال 
عنوان مي شود، اما معاونت جوانان خواستار تغيير 
اين دامنه سني شده است.  وي دليل اين افزايش 
دامن��ه را اينگونه توضي��ح مي دهد: ب��ا توجه به 
افزايش سن ازدواج و تأخير در روند جامعه پذيري 
و كسب شغل دائمي پيشنهاد كرديم كه اين دامنه 

سني به 18 تا 3۵ سال افزايش يابد. 
افزايش دامنه س��ن جواني اگر منجر به افزايش 
سف سني در استخدام هاي دولتي شود، مي تواند 
گام مثبتي باش��د اما ص��رف تغيير دامنه س��ن 
جواني روي كاغ��ذ به نوعي فرار از مس��ئوليت و 
پاسخگويي در برابر آمار قابل تأمل كاهش ازدواج، 
اشتغال و مسائل هويتي مرتبط با جوانان است. 
دس��تاورد ديگر اين افزايش هماهنگي بيشتر با 
كنوانس��يون هاي بين المللي و قابل دفاع ش��دن 
طرح هايي همچون افزايش حداقل س��ن ازدواج 
و طرح بحث هاي كودك همسري است، چراكه 
طبق تعريف رسمي س��ن جواني در كشورمان، 

1۵ساله ها كودك نيستند جوانند.

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. 

 جواد نيكي ملكي با انتشار اين عكس توئيت كرد: دو سه سالي 
بود كه در بهش��ت زهرا)س( ناخوانده ميهمانش مي ش��دم؛ اما اين بار 
پس��رك فافل فروش رخش را در وادي السام نشان داد و ميهمانمان 

كرد؛ انگار در شهري غريب، رفيقي قديمي را يافته باشي.

 عليرضا وه�اب زاده با انتش�ار اين عكس توئي�ت كرد: همه 
معاونان بازنشسته وزارت بهداشت در سمت خود ابقا شدند. 

 ش�هاب الدين طباطبايي توئيت ك�رد:  اي كاش بعضي وزراي 
بهداشتي به جاي استفاده از دوستان سالمند دوران جواني از جوانان 

دوران سالمنديشون استفاده كنند؛ عاقبت به خيري داره.

 احمد جانجان با انتشار اين عكس توئيت كرد: مي دانيد چرا در 
صنايع هوا - فضا، موشكي و هسته اي جزو هشت كشور اول دنياييم، اما 
عرضه توليد يك لگن به عنوان خودروي توليد داخل را نداريم؟ چون 
در آن صنايع كار را به نخبگان س��پرده ايم، اما در خودروسازي به يك 

مشت پيرپاتال سپرده ايم.

  محسن هاش�مي رفس�نجاني توئيت كرد: امروز ادبيات اكثر 
مسئوان قواي س��ه گانه، ائمه جمعه و صاحبان تريبون هاي عمومي 
منتقدانه و منفيس��ت؛ مس��ئواني كه بايد از مجموعه عملكرد نظام 
دفاع كنند، در مقام اپوزيس��يون گاهي از مردم و منتقدين نيز سبقت 
مي گيرند. اگر قرار باش��د مسئوان هم منتقد ش��وند، چه كسي بايد 

پاسخگو باشد و مشكات رابرطرف كند؟

 زين عمار با انتش�ار اين عكس توئيت ك�رد: رزمنده مجازي 
بازنشستگي نداره...!

 پيام موسوي با انتشار اين عكس توئيت كرد: پشت چراغ قرمز 
عباس آباد- وزرا ايس��تاده بودم و چش��مم خورد به اعان هاي سينما 
آزادي. پيش خودم فكر كردم جريان مس��لط چقدر تميز سينماها رو 
فتح كرده و يك مشت فيلم مبتذل و چرك رو هر روز به چرخه اكران 
مياره. واي آمپول، خانم يايا، ازانيا، هشتگ، پاستاريوني و... فيلم هاي 

روز سينماهاي ايرانند... 

 خليل بلوچي با انتشار اين عكس توئيت كرد: فقرا يك عمر با 
سختي و عذابي زندگي كنند كس��ي يادشون نيست همين  كه لبخند 
بزنند ازشان عكس مي گيرند و تيتر مي زنند كه خوشحالي نياز به پول 

ندارد! خيلي بي انصافيه!

  مهدي محمدي توئيت كرد: مقام هاي اروپايي به طرز خوشمزه اي 
مي گويند تا وقتي ايران به برجام پايبند باش��د ما هم پايبند هستيم! 
منظورشان اين است كه تا وقتي ايران برنامه هسته اي اش را تعطيل نگه 
دارد، همزمان تحريم هم بشود و دم برنياورد؛ به لبخندهاي ديپلماتيك 

و صدور بيانيه ها  دل خوش كند، ادامه خواهيم داد!

عليرضا سزاوار

تعرفه هاي پزشكي را با سامانه 190 چك كنيد 
ميزان تعرفه هاي پزش�كي را مي توان از س�امانه 1۹0 مطلع ش�د. 
همچنين اگر پزشكي بيش از نرخ مصوب از بيماران ويزيت دريافت 
كند، مي ت�وان از طري�ق همين س�امانه موضوع را گ�زارش كرد. 
عليرضا عسگري، مديركل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت 
بهداشت درخصوص تعرفه هاي پزشكي گفت: تعرفه پزشكي در حوزه 
سامت توسط هيئت وزيران اباغ مي ش��ود و اينطور نيست كه كسي 
به صورت سليقه اي وجهي را از بيمار دريافت كند. به نحوي كه تعرفه 
مطب پزشكان عمومي، تخصصي و فوق تخصصي با هم متفاوت بوده و 
ميزان آن مصوب شده و ماك پرداخت است.  مديركل دفتر نظارت و 
اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت افزود: اختال در اين زمينه 
يك تخلف تعرفه اي محس��وب مي ش��ود و بعد از احراز تخلف توسط 
حوزه هاي نظارت دانشگاه هاي علوم پزشكي، گزارش آن توسط معاونت 
درمان دانشگاه در كميسيون ماده 11مطرح مي شود و سپس براساس 
تخلف صورت گرفته، پرونده به اداره تعزيرات مربوطه ارجاع مي شود و 

آنها نيز براساس موازين قانوني برخورد مقتضي را انجام مي دهند. 
وي خاطرنشان كرد: سازمان نظام پزشكي بر فرآيند تبليغاتي مطب ها، 
عنوان و تبليغات ش��ان در فضاي عمومي، مجازي و وزارت بهداشت بر 
استانداردهاي ارائه خدمت از جمله تعرفه نظارت دارند و مسير برخورد 
با تخلفات احتمالي نيز از طريق كميسيون ماده 11تعزيرات حكومتي 
است.  عس��گري اظهار داش��ت: به منظور افزايش كيفيت ويزيت نيز 
استانداردهايي تدوين شده است كه طبق آن حفظ حريم، شأن بيمار 
و پزشك از جهات مختلف حفظ  شود، از زمان ويزيت گرفته تا كيفيت 
آن مشتمل بر شرح حال باليني و حفظ حريم خصوصي مطمئناً وزارت 

بهداشت در مباحث نظارتي با رويكرد اصاح، تعارفي ندارد. 
مديركل دفتر نظارت و اعتباربخش��ي امور درمان وزارت بهداش��ت با 
اشاره به اينكه مردم مي توانند تمام مشكاتشان را در حوزه بهداشتي 
و درماني با س��امانه 190در ميان بگذارند، يادآور شد: مردم همچنين 
مي توانند از طريق سامانه 190 از ميزان تعرفه هاي پزشكي مطلع شوند 
و اگر با مراجعه به مطبي، پزشك مربوطه بيش از نرخ مصوب از بيماران 
ويزيت دريافت كند، مي توانند از طريق اين سامانه موضوع را گزارش 
كنند و اين كار در كن��ار بازديدهاي فعال خواهد بود.  وي با اش��اره به 
اينكه تمامي مطب ها توسط اداره نظارت معاونت درمان دانشگاه هاي 
علوم پزشكي كشور نظارت مي شوند، افزود: نظارت ها با رويكرد دفاع از 
حقوق مردم از سويي و دفاع از جامعه خدوم پزشكي از سوي ديگر انجام 
مي شود و وزارت بهداش��ت نيز با جديت بيشتري به دنبال احقاق حق 

مردم است و در اين زمينه از هيچ تاشي دريغ نخواهد كرد. 

شناورهاي »شبح« مشغول كارند!
مركز پژوهش هاي مجلس: هزاران شناور كوچك 

بي هويت و بي مجوز، دزدكي در درياي عمان صيادي مي كنند
بسياري از شناور هاي خارجي با هدف صيد در عمق ۲00متري كه 
محل زيس�ت فانوس ماهيان اس�ت وارد آب هاي ايران ش�ده اند، 
اما ۴0درصد صي�د آنها را آبزيان ه�اي ديگر تش�كيل مي دهند. 
اين در حالي اس�ت كه بنابر گزارش منتش�ر ش�ده توس�ط مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي حدود 6هزار شناور بي هويت 
هم مدام در حال عبور و م�رور دزدكي در درياي عمان هس�تند. 
دادن مجوز صيد ب��راي بهره ب��رداري از ذخاير »فان��وس ماهيان« به 
ش��ناور هاي چيني در خليج فارس از ابتداي س��ال 1397خبرس��از و 
جنجال آفرين ش��ده و اعتراض ها، انتقاد ها و هش��دار ها تاكنون منجر 
به توقف فعاليت آنها نش��ده اس��ت.  آنطور كه در گ��زارش  اخير مركز 
پژوهش هاي مجلس آمده، كش��تي هاي خارجي كه به كش��تي هاي 
چيني در بين صيادان جنوبي شهرت يافته است، از كشورهاي مختلفي 
به سمت آب هاي ايران سرازير شده اند.  در اين ميان شناورهاي صيادي 
كوچكي هم هس��تند كه از فرصت نداشتن سيس��تم هاي ماهواره اي 
و مانيتورينگ سوء اس��تفاده و بدون هويت و مجوز خ��ود را به درياي 
عمان مي رسانند و صيادي مي كنند. هر چند كه اين شناورها با هشدار 
گشتي ها فرار مي كنند، ولي از منطقه دور نمي شوند و در اولين فرصت، 

صيادي غيرمجازشان را تكرار مي كنند. 
 حقوق ۲۴هزار كارگر در جيب ماهيگيران خارجي

بين دولت اي��ران با چين يا س��اير دولت هاي خارج��ي و حتي بخش 
خصوصي ديگر كش��ورها هم هيچ قراردادي براي صيادي در آب هاي 
جنوب بسته نشده است. كشتي هاي خارجي كه با تغيير پرچم و با نام 
ايران در آب هاي خليج فارس و درياي عمان صيد مي كنند، طبق قوانين 

ايران از سوخت ارزان يارانه اي هم استفاده كرده اند. 
حدود 28ميليارد تومان از پول نفت يعني معادل يك ماه حقوق نزديك 
به 24هزار كارگر )با فرض حداقل حق��وق وزارت كار(، در قالب يارانه 
سوخت به جيب صاحبان اين كشتي ها سرازير شده است تا منابع ماهي 
آب هاي جنوب كشور، براساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس صيد 
شود! مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اس��امي با هشدار نسبت به 
ادامه صيد شناور هاي چيني در آب هاي خليج فارس، خواستار توقف 
فعاليت آنها شده است. اين در حالي است كه گزارش ها نشان مي دهد، 
نزديك به 6تا 7هزار شناور بي هويت و ثبت نشده در منطقه جنوب ايران 

در زمينه صيد ماهيان مختلف فعال هستند. 
 شخم دايمي دريا

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي در گزارشي مفصل، به بررسي 
مديريت صيد فانوس ماهيان در درياي عمان پرداخته و ابعاد تازه اي از 
مخاطرات و آسيب هاي ناشي از فعاليت اين شناور ها منتشر كرده است. 
اين مركز هشدار داده است، صيد 40درصدي ساير آبزيان از سوي اين 

شناور ها، آسيب هاي زيست محيطي و اقتصادي به بار آورده است. 
آنطور كه در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده است، ادامه فعاليت 
اين شناورها بر ذخاير ماهيان خليج فارس تأثير منفي گذاشته و خواهد 
گذاشت. نتيجه اين پژوهش نش��ان مي دهد كه كاهش ذخاير ماهيان 
منجر به خسران بخش خصوصي خواهد شد، صيادان بومي بسياري از 
ذخاير ذي حق خود را از دست خواهند داد و محيط زيست دريا به واسطه 
شخم دايمي به خطر خواهد افتاد.  يكي ديگر از نكات مهم مرتبط با صيد 
فانوس ماهيان، موضوع اقتص��ادي بودن عمليات صيد فانوس ماهيان 
است. برخي آمارهاي گزارش مجلس نشان مي دهد كه استمرار فعاليت 
اين شناور ها، فاقد صرفه اقتصادي و سودآوري مناسب هستند و همين 
مسئله باعث شده كه آنها صيد ديگر ماهيان با روش »ترال كف« را در 

دستور كار خود قرار دهند. 
 شناورهايي كه بايد متوقف شوند

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي با هش��دار نسبت به ادامه 
صيد شناور هاي چيني در آب هاي خليج فارس، خواستار توقف فعاليت 
آنها شده است.  طبق اين گزارش، برخاف آنچه اين پروژه تحت عنوان 
»صيد فانوس ماهيان« طراحي و س��رمايه گذاري كرده، صيد اينگونه 
از ماهيان بدون آنكه مجوز س��اير گونه هاي ماهيان نيز به شركت هاي 
بهره بردار اعطا شود، به هيچ عنوان توجيه اقتصادي ندارد. صيد فانوس 
ماهيان بهانه اي براي صيد و بهره مندي اين شركت ها از منافع ناشي از 
صيد ساير گونه هاست.  مركز پژوهش هاي مجلس در پايان گزارش خود 
توصيه كرد كه صيد تمامي اين شناورها تا اطاع بعدي متوقف تا برنامه 

جديد بهره برداري از اين ماهيان با نظر تحقيقات شيات ارائه شود. 
اين مركز همچنين پيشنهاد داده است كه صدور پروانه هاي جديدتر 
متوقف شود و قراردادهاي شناورهايي كه قدرت صيد در آب هاي عميق 

را ندارند، فسخ و از فعاليت هاي صيادي خارج شوند. 

بيژن يانچشمه
  گزارش  يک

با آغاز فصل سرما، بار ترافيكي در معابر شهر تهران افزايش يافته 
و زمان ترافيك صبحگاهي و شامگاهي بسيار شديد تر شده است. 
ماندن چند ساعته در ترافيك معابر اصلي پايتخت اين روز ها عاوه 
بر اينكه رانندگان را كافه كرده، مسافران را نيز كافه كرده است. 
در برخي از روز ها بار ترافيك آن هم در معابر مركزي شهري چنان 
افزايش مي يابد كه مسافت هاي زير يك كيلومتر را هم بايد در حدود 
دو ساعت طي كرد. حضور كمرنگ پليس و افزايش ورود خودرو ها 
و استفاده از وسايل نقليه شخصي سبب شده تا تهران به اصطاح 

قفل شود، نه راه پيش باقي بماند و نه راه پس. اين روزها همه اخبار 
حوزه سوخت، حول و حوش كارت سوخت و مبارزه با قاچاق سوخت 
اس�ت، در حالي كه هدر رفت س�وخت در اثر افزايش بار ترافيك، 
دست كمي از قاچاق س�وخت ندارد.  تردد حدود 7ميليون خودرو 
و موتورسيلكت در معابرش�هري به عاوه تردد وسايل نقليه ساير 
شهرهاي اقماري حاش�يه پايتخت، كار را به جايي رسانده است كه 
اگر با اپليكيشن مسيرياب هم به دنبال مسير كم ترافيك و جايگزين 
براي رس�يدن به مقصد باش�يم، باز هم خيلي دير خواهيم رسيد. 

ام�وال  از  طب�ق گفت�ه دادس�تان كل كش�ور بخش�ي 
وحي�د مظلومي�ن ك�ه از مح�ل ارت�كاب ج�رم تحصي�ل 
ش�ده مص�ادره و ب�ه نف�ع بيت الم�ال ضب�ط خواه�د ش�د.
حجت ااسام والمس��لمين منتظري از تعيين سرنوشت اموال و 
دارايي هاي وحيد مظلومين و محمد اس��ماعيل قاسمي خبر داده 
است.  دادس��تان كل كش��ور تأكيد كرد كه تحقيقات و محاكمه 
همه متهمان اين پرونده هنوز به اتمام نرسيده و ادامه دارد. اما وي 
بيان داشته براس��اس رأي دادگاه، اموالي كه از محل ارتكاب جرم 
محكومين نيز تحصيل شده مصادره و به نفع بيت المال ضبط خواهد 
شد.  وي اظهار داشت: اموال، زياد و پراكنده بود و بنابراين نياز است 
بررسي جامعي در مورد اموال هر دو محكوم انجام شود كه در همين 
زمينه اطاع رس��اني صورت خواهد پذيرفت.  دادستان كل كشور 
خاطرنشان كرد: شناسايي اموال گسترده و پراكنده محكومان زمان 

مي برد و در حال بررسي است. فهرست هاي گسترده اي از اموال به 
دست آمده و مصادره شده است و دستگاه هاي امنيتي و اطاعات به 
دنبال شناسايي بقيه اموال هستند.  اين در حالي است كه همزمان با 
اعام خبر دادستان نسبت به تعيين تكليف ثروت سلطان سكه بعد 
از اعدام وي، جهت تنوير افكار عمومي و نيز اجراي قانون مجازات 
اسامي مفاد حكم سلطان سكه و ديگر مفسد اقتصادي به نام محمد 

اسماعيل قاسمي منتشر شده است. 
 جزئي��ات حك��م حاك��ي از اين اس��ت ك��ه وحي��د مظلومين و 
محمداسماعيل قاسمي با وجود آگاهي نسبت به وضعيت اقتصادي 
كش��ور و بحران ها، مسائل و مش��كات ناش��ي از تحريم و كمبود 
منابع ارزي كش��ور و به رغم چندين نوبت بازداشت قبلي و علم به 
غيرقانوني بودن اعمال مجرمانه ارتكابي و آثار زيانبار فعاليت هاي 
غيرقانوني خود و علم به مؤثربودن اي��ن اقدامات در مقابله با نظام 

جمهوري اس��امي ايران، مبادرت به قاچ��اق ارز كرده اند و از اين 
طريق مرتكب اخال عم��ده و كان در نظام پولي و ارزي كش��ور 
ش��ده  اند. همچنين فعاان بازار ارز، داان و اكثر صرافان همگي 
به نقش تأثيرگذار و كليدي وحيد مظلومين در بازار اش��اره كرده 
و اظهار داش��ته اند كه نبض بازار ارز و قيمت گذاري و نوسانات آن 
در اختيار وحيد مظلومين بوده كه اين اقدامات را از طريق عوامل 
خود صورت مي داده اس��ت.  خروج منابع مالي از كشور، بخشي از 
فعاليت هاي شبكه مجرمانه تحت مديريت وحيد مظلومين بود كه 
سرانجام حكم وي به عنوان متهم رديف اول پرونده فساد اقتصادي 
سحرگاه روز چهارشنبه 23 آبان 1397 به جرم افساد في اارض از 
طريق تشكيل شبكه فساد اخال در نظام اقتصادي و ارزي و پولي 
كشور با انجام معامات غيرقانوني و غيرمجاز و قاچاق عمده و كان 

ارز و سكه به اجرا گذاشته شد. 

تكليف ثروت سلطان سكه بعد از اعدام معلوم شد
  قضايي

جوان
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مهران ابراهیمیان

 فرمول هاي اقتصادي امسال را 
چه كسي ابداع كرد؟ 

 هنوز بعد از گذش��ت چند روز براي آن دسته از كس��اني كه اقتصاد 
مي خوانند و ي��ا خوانده اند، م��زاح رئيس جمهوري با عل��م اقتصاد و 
فرمول هاي اقتصادي نوعي توهين به شمار مي رود،  زيرا بيش و پيش 
از آنكه فرمول هاي اقتصادي در حوزه عمل اجرايي شود، در نهايت اين 
تصميمات سياسي است كه مانع تحقق نگاه اقتصادي در كشور شده 
است. امري كه در پنج س��ال اخير بارها از زبان خود رئيس جمهور به 
عناوين مختلف بيان شده بود، اما اكنون رئيس جمهور سخنان پيشين 

خود را هم به سخره گرفته است! 
 دكتر روحاني گفته بود: »بزرگ ترين مشكلي كه ما در روز اول داشتيم 
عدم استفاده و بهره برداري از نظرات كارشناس��ي بود و اين مهم ترين 

معضل در بحث اقتصاد بود.«
 و يا در جايي ديگر گفته بود: »در كش��ور ما س��ال ها و دهه هاست كه 
اقتصاد به سياست خارجي و داخلي يارانه مي دهد، اقتصاد ما تا كي بايد 
به سياست يارانه بدهد؟ بايد يك دهه امتحان كنيم و از سياست داخلي 
و خارجي به اقتصاد يارانه بدهيم تا ببينيم زندگي، معيشت و اشتغال 

جوانان مردم چگونه خواهد شد.«
س��ؤاات اصلي اين اس��ت كه كجاي كار و فرمول هاي بانك مركزي 
غلط بود، اجازه ن��دادن واردات ط��ا ؟ و از چه زمان��ي رئيس جمهور 
محترم متوجه فرمول هاي غلط اقتصادي در بانك مركزي ش��د ؟ چرا 
به هشدارهاي اقتصاد دانان بي طرف و منتقد درباره سياستگذاري هاي 

ناشي از نگاه سياسي در حوزه نقدينگي و بانك ها توجه نشد؟
 آيا فقط در زمان حاضر نيازمند بازنگري فرمول اقتصادي هس��تيم يا 
ريشه بازنگري به فرمول سياسي- اقتصادي مان به شعارهاي انتخاباتي 
در زمان رأي گيري از مردم باز مي گردد، آنجايي كه كنترل تورم را به 
عنوان مهم ترين و تنها دستاورد دولت نشان داديم ؟ مگر مشكل اقتصاد 
و بازار ارز با واردات طا براي طا سازان حل مي شود ؟ و آيا اين فرمول 
اقتصادي است ؟ چگونه به خود اجازه مي دهيم كه مشكات موجود در 
حوزه بازار پولي و خروج بيش از 60 ميليارد دار سرمايه را در 2/5 سال 
اخير از كشور و نرخ رشد بيش از 20 درصد در اين سال ها را با تصميم 

به واردات طا حل كرد ؟ 
 آقاي رئيس جمهور! به هر ميزان كه فرمول هاي اقتصادي دانش��گاه ها 
نيازمند تغيير و بازنگري باش��ند، اين نس��خه همراه با مزاح ش��ما براي 
بازگرداندن ارزش پول ملي در س��ال جاري نمي تواند راهگش��ا باشد و 
فرمول هاي اقتصادي را زير سؤال ببرد، بلكه نشاني واضح از اراده سياسي 

است كه قبًا نيز قدرت اين اراده را در صحن مجلس نشان داده بوديد. 
از آنجايي كه در هنگام نس��خه مزاح آلود ش��ما، دكتر همتي به عنوان 
يك اقتصاد دان در حال خنده است، ازم است به عنوان يك دانشجوي 
اقتصاد ياد آوري كنم كه مشكل مزمن بانك مركزي در ايجاد رابطه با 

بدنه اقتصادي و بي توجهي دولت به نگاه كارشناسي آن بانك است. 
شما و آقاي همتي را به مصاحبه دكتر سيف ارجاع مي دهم كه مخالفت 
صريح خود را قيمت 4200 توماني نرخ ارز در آخر فروردين اعام كرده 
و گفته بود: »شوك ارزي پيش بيني ش��د،  ولي تدبير نشد. . . توصيف و 
نامگذاري سياست ارزي 21 فروردين 97 به بعد )نرخ 4200(، در حقيقت 

سياست ارزي دولت و نتيجه مذاكرات در ستاد اقتصادي بود.«
آنچه از زمان تصويب دار 4200 تومان به بعد گذشت را نبايد به پاي 
سياس��ت ارزي بانك مركزي گذاش��ت. او در اين مورد مي گويد: »در 
حقيقت بانك مرك��زي از آن زمان صرفاً مج��ري مصوبات دولت بود و 

سياستگذاري مستقلي از مصوبات دولت، نمي توانست داشته باشد.«
البته بايد اذعان داشت كه براي تصميم گيري درست فقط آشنايي به 
نظريه هاي علمي كافي نيس��ت، اما نظريه هاي علمي حتماً شرط ازم 
است و اگر تحولي نسبي ولو موقتي درسياس��ت هاي بانك مركزي را 
شاهد هس��تيم، حاصل همين نوع نگاه دكتر همتي است. با اين حال 
بد نيس��ت ياد آوري مجددي را براي جنابعالي داشته باشيم كه ريشه 

فرمول هاي اقتصادي اشتباه كجا است ؟ 
در نگاه اول فرض كنيم كه در حوزه اقتصاد كارنامه اي موفق نداشته ايم 
در حالي كه در هر دو دوره انتخاباتي بر اساس شعارهاي اقتصادي پيروز 
شده ايم،  اما امروز حتي حاميان اقتصادي دولت از جمله سعيد لياز هم 
اين تورم را نه نتيجه تحريم بلكه مش��كات داخلي عنوان كرده است، 
در چنين شرايطي كه حاميان ديروز هم انتقادات تندي مي كنند، چه 

مقصري بهتر از كتاب و فرمول ها كه صدايشان هم در نخواهد آمد؟ 
اما در نگاه دوم و از منظر دانشجويان اقتصادي اين سؤاات مطرح است: 
- در كدام كتاب و فرمول اقتصادي نرخ ارز را پشت ميز جلسه اداري 4200 
تومان تعيين و نيمه ش��ب اعام مي كنند و موارد مصرفش را هم همانجا 
معين مي كنند و بافاصله براي تطبي��ق آن فرمول بانك مركزي كه بايد 

استقال نسبي داشته باشد، مجبور به صدور دهها بخشنامه مي كنيم ؟ 
-در كدام كتابي بعد از كينز فرمول اقتصادي اختراع شده كه در دوران 
جنگ و محدوديت فوري و ش��ديد منابع ارزي، مج��وز واردات دهها 

ميليارد داري به كااهاي غير ضروري بدهيم ؟ 
- در چه كتابي نوش��ته انحصار واردات طا بايد دس��ت بانك مركزي 
باشد و در كدام فرمولي گفته اگر واردات طا آزاد شود، نرخ ارز باا يا 

پايين مي رود. . . ؟ 
- در كدام كتابي بانك مركزي تاجر ارز است و جانشين بازار؟

 در پايان بايد تأكيد كرد كه اگر به همان حرف هاي انتزاعي كتاب ها عمل 
مي كرديد و ماحظات سياسي – انتخاباتي را لحاظ نمي كرديد و نگاه 
بلند مدت به توسعه اقتصادي مي داشتيد، شايد وضعيت عالي نبود، ولي 

قطعاً وضع بعد از پنج سال از عمر دولت شما بايد بهتر مي شد.

وحید  حاجی پور

بازار گاز عراق از دسترس خارج مي شود؟
نگاهي به روابط سياس��ي- اقتصادي عربس��تان س��عودي با عراق نشان 
مي دهد، اين روابط در كمت��ر دوره اي از ثبات برخوردار ب��وده اما با توجه 
ش��رايط منطقه اي و نقش مهم روابط تهران و بغ��داد در تأمين منافع دو 
كشور، رياض را براي برقراري ارتباطي نزديك تر با عراق تشويق كرده است. 
نزديكي روابط دو كشور بيش از آنكه متأثر از اعداد و ارقام اقتصادي باشد، 
راهبردي و سياسي است كه در صدد است نفوذ جمهوري اسامي ايران را 
در عراق كاهش دهد. چند ماه پيش بود كه مردم بصره، نسبت به بي عدالتي 
و عدم تأمين برق خود دست به اعتراضات بزرگي زدند كه يك بحران بزرگ 
را براي حكومت مركزي به وجود آورد. اين اعتراضات به ش��كلي هدفمند 
بود كه شعارهاي ضد ايراني عجيبي در آن شنيده شد. بافاصله پس از اين 
اعتراضات، عربستان اعام كرد مي تواند بخشي از برق مورد نياز اين كشور 
به ويژه بصره را تأمين كند. ورود همه جانبه عربستان به بصره از آن جهت 
از اهميت بسزايي برخوردار است كه بخش عمده اي از نفت اين كشور در 
بصره توليد مي شود؛ 98 درصد از درآمدهاي عراق هم به نفت وابسته است 
كه نشان مي دهد هرگونه اختال در اين استان، اقتصاد عراق را به شدت 
ضربه پذير خواهد كرد. عربس��تان براي تأمين برق ع��راق برنامه ويژه اي 
دارد؛ خالد الفالح، وزير انرژي عربستان چندي پيش به بغداد سفر كرد و از 
توسعه همكاري هاي اقتصادي ميان دو كشور خبر داد، به ويژه تأمين انرژي 
مورد نياز اين كشور. مانند پيشنهادهاي مالي كه به اسام آباد ارائه كرد به 

شرط آنكه اين كشور همكاري هاي خود را با ايران كاهش دهد. 
عراق با وجود برخورداري از منابع عظيم نفتي، اما از گاز بي بهره اس��ت؛ 
زيرس��اخت هاي اين كش��ور در حوزه نيروگاهي و توليد برق يك نقطه 
ضعف اساسي براي اين كشور محسوب مي شود كه براي برطرف كردن 
اين مشكل، واردات گاز را در پيش گرفته اس��ت؛ از همسايه شرقي خود 
يعني جمهوري اسامي ايران. س��هم گاز در توليد برق عراق، 86 درصد 
است و كمبود گاز براي توليد برق، يك خطر بزرگ براي امنيت اين كشور 
محسوب مي ش��ود،بنابراين طبيعي بود بغداد طي س��ال هاي اخير، دو 
قرارداد بزرگ گازي را با ايران انعقاد كند و مشتري 60 ميليون مترمكعب 
گاز طبيعي ايران ش��ود. گرچه اين قراردادها كوتاه مدت بوده و حكومت 
مركزي حدود 30 ميليون متر مكعب از اي��ران گاز دريافت مي كند اما با 
راه اندازي چند نيروگاه ديگر طي ماه هاي آينده، گاز ايران اهميت مضاعفي 
مي يابد. حضور گاز ايران در عراق، ج��داي از مباحث اقتصادي از راهبرد 
جمهوري اسامي ايران خبر مي دهد كه با استفاده از اين ابزار، مي تواند 
به توفيقات بزرگي دست يابد از جمله دور زدن تحريم ها و بهره گيري از 

امتيازات خاصي كه اشاره به آنها در تضاد با منافع ملي است. 
گرچه عراق قصد دارد براي تأمين بخش��ي از خوراك نيروگاه هاي خود 
از گازهاي همراه ميادين نفتي خ��ود – 90 ميليون مترمكعب در روز – 
استفاده كند، اما با اين وجود، كسري گاز اين كشور براي توليد برق، عراق 
را آزار خواهد داد. عربستان س��عودي گازي براي صادرات به عراق ندارد 
و به جاي صادرات گاز، روي صادرات برق دس��ت گذاشته است كه خطر 
بزرگي براي ايران محسوب مي شود. عراقي ها در نهايت به برق نياز دارند 
يا مي توانند جداي از ايران، از عربستان هم برق خريداري كنند يا با خريد 
گاز اي��ران، نيروگاه هاي خود را به كار گرفته و ب��رق توليد كنند. هنوز از 
جزئيات عربستان به عراقي ها سند روشني منتشر نشده است، اما آتشي كه 
عربستان و امريكا در بصره روشن كردند، با گاز ايران شعله ور خواهد شد. 
از دست رفتن بازار گاز ايران در عراق مي تواند آخرين ضربه به بازار نيمه زنده 
ايران در منطقه باشد كه لزوم توجه به آن بيش از هر زمان ديگري احساس 
مي شود. تركيه تقريباً منابع گازي آينده خود چه براي صادرات و چه براي 
مصرف را تأمين كرده و قرارداد آن با سال 2025 به اتمام مي رسد. قرارداد 
عراق نيز تا چهار سال ديگر منقضي شده و قرارداد پاكستان نيز به حال خود 
رها شده است. مسئوان كشور و ذيربط بهتر است كمي از خواب بيدار شده 
و با رصد دقيق تحوات منطقه اي، ديپلماس��ي انرژي خ��ود را براي حفظ 
بازارهاي گازي ايران كه يك موضوع راهبردي است،  فعال كنند، هر چند كه 

اصواً ديپلماسي انرژي وجود ندارد، ولو آنكه صدايش تبليغ مي شود!

 آغاز صادرات نفت ايران به ژاپن
از ماه آينده

در حالي كه ژاپني ها اعام كرده اند، از ماه آينده خريد نفت از ايران را 
پي خواهند گرفت، هنوز ميزان خريد نفت از ايران را اعام نكرده اند. 
به گزارش »فارس«، براساس آمارهاي موجود ژاپني ها پيش از تحريم ها، 
160 هزار بشكه در روز در فاصله ژانويه تا سپتامبر سال 2018 از ايران 
نفت خريداري مي كردند. هيروشيگه س��يكو، وزير اقتصاد، بازرگاني و 
صنعت روز سه شنبه در يك كنفرانس مطبوعاتي در توكيو اظهار كرده 
بود، به دنبال تصميم امريكا براي اعطاي معافيت به ژاپن، پاايشگاه هاي 
ژاپني سرگرم آماده سازي براي از سرگيري واردات نفت ايران هستند. 
شركت JXTG هلدينگ كه بزرگ ترين پاايشگاه نفت ژاپن است، تأييد 
كرد به دنبال تحوات اخير، سرگرم بررسي از سرگيري واردات نفت ايران 
است. با اين حال به ميزان خريد خود اشاره نكرد. شركت هاي ژاپني تحت 
فشار امريكا، خريد نفت ايران را در اكتبر متوقف كرده بودند. تارو آسو، 
وزير دارايي ژاپن نيز اظهار كرده بود اين كش��ور خريدش از ايران را به 

منظور دريافت معافيت از تحريم هاي امريكا قطع كرده بود. 
بر اس��اس آمارهاي وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن، در ماه آگوست اين 
كشور در مجموع 3 ميليون و 390 هزار بشكه برابر با روزانه 177 هزار 

و 500 بشكه نفت خام از ايران وارد كرده است. 
ژاپن پيشتر از امريكا خواس��ته بود با توجه به نياز پاايشگاه هاي اين 

كشور به نفت ايران، توكيو را از تحريم هاي نفتي تهران معاف كند. 
مقامات امريكاي��ي بعد از خروج اين كش��ور از برجام اع��ام كردند، 
خريداران نفت خام ايران بايد تا چهارم نوامبر )13 آبان 1397( واردات 
نفتي خود را از ايران پايان دهند، در غير اين صورت مش��مول تحريم 

ثانويه امريكا خواهند شد.

برابر آمارها بخ�ش زيادي از اش�تغال ايجاد 
ش�ده در دو س�ال اخير در بخش غيررسمي 
اقتصاد كش�ور اتف�اق افتاده اس�ت. اقتصاد 
غيررسمي يا زيرزميني در سال هاي گذشته 
به ويژه در شهرهاي بزرگ رشد زيادي داشته 
و يكي از داي�ل اصلي آن، افزايش ش�كاف 
درآمدي مي�ان طبق�ات جامعه و گس�ترش 
مهاج�رت به ش�هرهاي ب�زرگ بوده اس�ت. 
به گ��زارش »ايس��نا«، در حال حاض��ر يكي از 
بزرگ تري��ن چالش ه��اي اقتصاد اي��ران، ايجاد 
اشتغال به واسطه ساختار جمعيتي خاص كشور 

به شمار مي رود. 
بر اس��اس نتايج سرشماري س��ال 1395 بيش 
از 70 درصد جمعيت كش��ور در سن فعاليت و 
اشتغال )64-15 س��الگي(، كمتر از 6 درصد در 
سنين سالخوردگي )سنين 65 سالگي و بيشتر( 
و نزديك به 24 درصد در سنين تا 14 سالگي قرار 
دارند كه نش��ان مي دهد اقتصاد ايران بر مبناي 
معيارهاي سازمان ملل در وضعيت پنجره فرصت 

جمعيتي قرار دارد. 
بررسي روند شاخص هاي بازار كار طي سال هاي 
90 تا 95 بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي 
كار حاكي از آن اس��ت كه جمعيت فعال كشور 
از 23/4 ميلي��ون نفر در س��ال 1390 به 25/8 
ميلي��ون نفر در س��ال 1395 رسيده اس��ت؛ به 
عبارت��ي طي اين س��ال ها به ط��ور غيرمعمول 
س��اانه حدود 481 هزار نفر به جمعيت فعال 
كشور افزوده شده اس��ت. نتايج طرح آمارگيري 
ني��روي كار در پاييز س��ال 1396 ني��ز بيانگر 
افزايش جمعيت فعال به 26/5ميليون نفر است 

و تنها طي يكس��ال منتهي به پاييز 1396 بالغ 
بر 972 هزار نفر به جمعيت فعال كشور افزوده 
شده است؛ضمن اينكه نرخ مشاركت نيروي كار 
در س��ال هاي مذكور با افت و خيزهايي مواجه 
بوده و پس از طي دوره اي نزولي از سال 1393 
صعودي ش��ده و به 40/1 درصد در پاييز سال 

1396 افزايش يافته است. 
كاهش نرخ مشاركت اقتصادي كشور در سنوات 
گذشته را مي توان ناش��ي از دو عامل اساسي از 
جمله نااميدي جمعيت بيكار از يافتن كار و ادامه 
تحصيل بيكاران در سطح تحصيات دانشگاهي 
دانست و همين امر نيز در سال هاي اخير به رشد 
شتابان نرخ مشاركت اقتصادي دانش آموختگان 

عال��ي منجر شده اس��ت، به طوري ك��ه اين نرخ 
از 46/4 درصد در س��ال 1390 ب��ه 55 درصد 
در سال 1395 رسيده اس��ت و با توجه به حجم 
فارغ التحصيان دانش��گاهي انتظار افزايش اين 

روند در سال هاي آينده وجود دارد. 
هادي ابوي � فعال ح��وزه كار� دراين باره گفت: 
اقتصاد غيررسمي س��هم باايي از نيروي كار در 
كشورهاي درحال توس��عه را تشكيل مي دهد و 
در كشور ما هم در سال هاي گذش��ته عمدتاً به 
دليل باابودن نرخ بيكاري، بخش��ي از نيروهاي 
فعال اقتصاد به بخش غير رس��مي يا اصطاحاً 

زيرزميني وارد شده اند. 
وي در توضي��ح دليل ورود اف��راد به بخش هاي 

غيررسمي اقتصاد افزود: بيشتر افراد به اين دليل 
وارد مشاغل غير رسمي مي شوند كه نمي توانند 
شغلي در اقتصاد رس��مي براي خود دست و پا 
كنند يا قادر به شروع كس��ب و كار جديدي در 
اقتصاد رسمي نيستند. همين حاا عده زيادي از 
كارگران در كارگاه هاي زيرپله اي كار مي كنند و 
از هرگونه خدمات و مزاياي بيمه تأمين اجتماعي 

محرومند. 
اين فعال ح��وزه كار با بيان اينكه افراد ش��اغل 
در بخش ه��اي غير رس��مي مالي��ات و حقوق 
دولت��ي نمي پردازن��د، افزود: اين ع��ده ترجيح 
مي دهند به جاي بيكار ماندن و نداشتن درآمد 
در فعاليت هاي غير رس��مي مش��غول باش��ند، 
حتي اگر از مزاياي بيمه اي و خدمات اجتماعي 
بهره مند نشوند، دستفروش��اني كه بدون هيچ 
هزينه اي بابت اجاره مغازه يا ماليات در گوش��ه 
و كن��ار خيابان ه��ا دستفروش��ي مي كنن��د يا 
مس��افركش هايي كه بدون مجوز دولتي اقدام 
به جابه جايي مسافر يا بار مي كنند، جزو شاغان 
بخش غير رسمي اقتصاد هستند كه درآمدهاي 
آنها در هيچ حس��ابي ثبت نمي ش��ود و حقوق 

دولتي را هم پرداخت نمي كنند. 
بر اس��اس آمارها مشاغل غير رس��مي در كشور 
از رش��د 20 درصدي برخ��وردار ب��وده و از 22 
درص��د ب��ه 50 درصد در س��ال هاي گذش��ته 
رسيده است. كارشناس��ان از فعالي��ت 6 ميليون 
نفر در بخش غيررس��مي اقتصاد خبر داده اند و 
دايل متعددي از جمله بي��كاري، موانع قانوني 
و مجموعه مقررات زائد را از جمله علل گسترش 

اقتصاد غير رسمي عنوان مي كنند.

مشاغل زير زميني پرطرفدار شد!     گزارش  2    کار

افزايش  ريسك ها 
هادی  غامحسینی
و ابه�ام�ات در   گزارش   یک

اقتص�اد اي�ران 
بازار س�رمايه را به عنوان ب�ازاري كه روزانه 
پذيراي چند صد هزار ميليارد تومان معامله 
ب�ر روز س�هام ش�ركت ها و ابزاره�اي مالي 
مي باش�د، تحت تأثير منفي قرار داده اس�ت،  
به طوري كه تنها شاخص كل بورس تهران به 
كانال 163هزار واحد ريزش كرده اس�ت، اين 
در حالي است كه چندي پيش تصور مي شد 
اين نماگر بع�د از فتح كان�ال 196هزار واحد 
200ه�زار واح�د را فت�ح كن�د.  كان�ال 
به گزارش »ج��وان«، تحلي��ل و آينده پژوهي و 
پيش بيني روند اقتصاد ايران و بازارها س��خت تر 
از ه��ر زمان ديگري است، ش��ايد دلي��ل اين امر 
قرار گرفت��ن اقتصاد در موقعيت��ي جديد و ويژه 
است، از اين رو برخي از كارشناسان با درآميختن 
فاكتورهاي بنيادي و تكنيكال روند هاي كنوني 
در بازارهاي ارز، طا و س��كه، مس��كن، سرمايه، 

نفت و. . . را طبيعي و برخي ديگر مصنوعي عنوان 
مي كنند، اما هر چه هس��ت اين روزها نمي توان 
به س��ادگي س��ر از كار اقتص��اد اي��ران و بازارها 
درآورد، بنابراين يادآوري مي شود كه پول نقد يك 
واقعيت است و دستيابي به سود يك تصور؛ تصوري 
كه مي تواند سرمايه را افزايش دهد يا اينكه اصل 

سرمايه را با ريسك كاهش همراه كند. 
   سقوط شاخص بورس 

از زمان حضور وزير اقتصاد 20 هزار تايي شد
چندي پيش وقتي چندين وزارتخانه وزير نداشت 
روزهاي خوشي براي بورس رقم خورد و شاخص 
كل ب��ورس تهران ب��ه كانال 196ه��زار واحد هم 
رس��يد، اما از زمان انتخاب وزراي جدي��د و ورود 
فرهاد دژپس��ند به عن��وان وزير اقتص��اد و به رغم 
اعام حمايت وي از بازار س��رمايه، نه تنها روزهاي 
مثبت بازار تكرار نش��د، بلكه منج��ر به ريزش 20 
هزار واحدي شاخص از زمان حضور وي و افزايش 
نگراني سهامداران شد. بازار سرمايه در ايران را شايد 
بتوان همان بازاري عنوان كرد كه به اصطاح از شير 

مرغ تا جان آدميزاد در آن يافت مي شود، زيرا سهام 
صنايع و ش��ركت ها و ابزارهاي مالي و محصوات 
كاايي مختلفي در بازارهاي ب��ورس اوراق بهادار، 
بورس كاا، فرابورس و ب��ورس انرژي و نفت يافت 
مي شود كه در نهايت تغييرات نماگرهاي اين بازارها 

را دماسنج اقتصاد ايران معرفي مي كند. 
ش��اخص كل بورس ته��ران كه چن��دي پيش 
با نزديك ش��دن ب��ه مح��دوده 196هزارواحد 
اميدها را براي فتح قل��ه 200هزار واحد تقويت 
كرد، طي س��ه هفته اخير روند منفي را در پيش 
گرفته اس��ت،  به طوري كه هم اكنون اين نماگر 
به 163هزارواحد نزول كرده اس��ت. قرار گرفتن 
اقتصاد در وضعيت جديد و ويژه چش��م انداز در 
بازارها را مبهم كرده اس��ت، به طوري كه با پايين 
آمدن كركره تحليل عموماً هم��ه نظاره گرند تا 

ببينند چه اتفاقي در بازارها رخ خواهد داد. 
   تخليه حباب

تش��ديد ريزش هاي هفته گذشته، بورس تهران 
را گرچ��ه برخ��ي از كارشناس��ان تخليه حباب 

قيمتي جهش هاي گذش��ته بهاي سهام عنوان 
مي كنند، اما توقف روند رشد و تعديل قيمت در 
بازارهاي موازي چون ارز و سكه و طا اين انتظار 
را ايجاد مي كند كه ه��م ماندگاري نقدينگي در 
بازار س��رمايه افزايش يابد و هم اينكه نقدينگي 
جدي��د به ب��ازار س��رمايه ورود كند، ام��ا در پي 
س��رعت تحوات و افزايش ريسك هاي اقتصاد 
ايران بايد پذيرفت كه ارائه تحلي��ل در بازارها و 
انداز و آينده پژوهي پيچيده تر از  كش��ف چش��م 
آني شده اس��ت كه يك فرد يا يك گروه و حتي 

مؤسسات تحليلگر بتوانند از پس آن بر بيايند. 
به هر روي، تنها در هفته گذشته شاخص كل بازار 
بورس تهران شاهد عقب نشيني بيش از 11 هزار 
واحدي بود و با نزديك شدن به موعد ارائه ايحه 
بودجه سال 98 به مجلس بازار سرمايه در انتظار 
انتش��ار جزئيات بودجه اس��ت تا مشخص شود 
دولت براي سال آتي در خصوص بهاي نفت و ارز 
و ماليات و بودجه عمراني و تسويه مطالبات چه 

تصميماتي گرفته است. 
   تورم ابهامات 

كارشناس��ان معتقدند فاكتورهايي چون جهش 
پيوس��ته و توقف ناپذير نقدينگي، ابهام در قيمت 
انواع ارز رس��مي، حوال��ه اي، نيمايي و ب��ازارآزاد 
و تس��عير اعمالي در صورت هاي مال��ي بنگاه ها، 
كاهش بهاي جهاني نفت، نامش��خص بودن تأثير 
تحريم ها بر فعاليت ش��ركت هاي بورس��ي، ابهام 
در نرخ محصوات ش��ركت هايي چ��ون خودرو، 
تغييرات تبعي حاصل��ه از اجراي قان��ون منع به 
كارگيري بازنشستگان در بخش دولت و عمومي، 
عرضه هاي اوليه، شرايط جديد توقف و بازگشايي 
نمادها در فرايند افزايش س��رمايه، نحوه تنظيم و 
تصويب بودجه سال 98، گزارش هاي نااميدكننده 
شش ماهه شركت ها، سر نوشت نامعلوم خطوط 
 FATF مالي وعده داده شده از سوي اروپا و لوايح

وضعيت مبهمي را در بازار سرمايه رقم زده است. 
   هفته پُر نوسان از جنس بانك و خودرو

در چهار روز كاري هفته گذشته شاهد معامات 
پُرحجم و نوساني در دو گروه بانك و خودرو بوديم 
كه سرانجام اين نوسانات سبب افت 5/7 درصدي 
بازدهي بانك ها و منفي 3/1 درصدي براي گروه 
خودرو شد. گفتني است مهم ترين خبر تأثيرگذار 
در گروه بانكي، تسعير دارايي ها و افزايش سرمايه 
از محل تجديد ارزيابي دارايي ها اس��ت كه بازار 
همچنان منتظر شنيدن آن است. در مجموع اين 
هفته شاهد دادوستد بيش از 2/5 ميليارد سهام 

به ارزش 460 ميليارد تومان بوديم. 
اما در هفته گذشته گروه پاايشي بيشترين افت 
بازدهي به ميزان 9/2 درصد را در بين 38 گروه 
حاضر در بورس تجربه كرد. همچنين گروه فلزات 
اساسي و محصوات شيميايي نيز در قسمت قرمز 

رنگ بازدهي ها قرار گرفتند.

عقب نشيني 11هزار واحدي شاخص كل بورس تهران در هفته گذشته 

»تورم ابهامات« سد راه بازار سرمايه

ترك ها تحريم هاي امريكا را قبول ندارند
دبير كل اتاق مش�ترك بازرگاني ايران و تركيه گفت: مسئوان و 
فعاان اقتصادي تركيه در اظهارنظره�اي مختلف اعام كرده اند 
كه تحريم هاي امريكا عليه ايران را قبول نداشته و اجرا نمي كنند. 
س��يد جال ابراهيمي در گفت وگو با »ايس��نا« اظهار كرد: در 10 روز 
گذشته مطبوعات و رس��انه هاي تركيه با انعكاس مقاات متعددي از 
سوي مقامات صاحبنظر و فعاان سياسي - اقتصادي تركيه با محوريت 

رد تحريم هاي يكجانبه امريكا بر ضد مردم ايران روبه رو بوده اند. 
وي اعام كرد كه آردال تاناس - رئيس بخش اقتصادي بنياد تحقيقات 
اجتماعي اقتصادي تركيه - معتقد است كه »تحريم ايران در چهارچوب 
قوانين بين المللي مورد تأييد ش��وراي امنيت نبوده و تركيه حاضر به 
پذيرش تحريم هاي نفتي عليه ايران نيست«. همچنين خديجه بريل 
دده اوغلو - وزير سابق اتحاديه اروپايي تركيه- نيز اعام كرده كه »به در 
مي گويم ديوار بشنود؛ چراكه تحريم هاي امريكا عليه ايران با شكست 
مواجه خواهد شد و بازيگران مهم اقتصاد جهان از جمله روسيه، چين با 
ايران همراه هستند و تحريم امريكا خنثي مي شود.« مدير مركز مطالعات 
و پژوهش ايران و تركيه افزود: همراه ايران، چين و روس��يه نيز در رديف 
تحريم هاي گمركي قرار گرفته و برخي كشورهاي اروپايي تهديد به تحريم 
شده اند و تصوير ترامپ تبديل به يك لوگوي تبليغاتي منفي اقتصادي - 
سياسي شده اس��ت. ترامپ رئيس جمهور امريكا از مسير منفي درصدد 
كسب شهرت است. او تحريم را يك برند براي خود كرده است، به گونه اي 
كه هر جا اس��مي از تحريم به ميان مي آيد، نام ترام��پ در ذهن متبادر 
مي ش��ود. ابراهيمي تصريح كرد: اگر تجارت با حوزه كشورهاي همجوار 
را توس��عه دهيم و با در نظر گرفتن گروه هاي بازار س��نج و بازار شناس، 
نيازسنجي كنيم، مي توانيم بازار كم هزينه به لحاظ حمل و نقل در اختيار 
داشته باشيم. عاوه بر اين اگر مشتري مداري را در دستور كار قرار داده و 
اخاق كسب و كار را رعايت كنيم، توسعه تجاري در كشورهاي آسيايي 
را ش��اهد خواهيم بود. بنابراين ازم اس��ت با اعزام گروه هاي تجاري به 
كشورهاي مختلف و به ويژه تركيه، خود را به آنها معرفي كرده و نيازسنجي 

را براي خريد كااهاي مورد نياز انجام دهيم.

فاطمه  عرفانيان



روز پنج شنبه و در مقر فرماندهي منطقه يكم نداجا

زیردریایي رادارگریز »غدیر« عملیاتی شد
جانشین وزير دفاع: در ماه هاي آينده 3 ماهواره به فضا پرتاب می کنیم
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اريجاني:
 پيمان هاي پولي آسيايي راهي براي ناكارآمد كردن تحريم هاي امريكايي است

رئیس مجلس شوراي اسامي با  ب�ااي    چهره ظرفی�ت  ب�ه  اش�اره 
بین المجالس آسیايي گفت: دولت هاي آسیايي بايد به سمت 
اج�راي پیمان ه�اي پول�ي و همكاري ه�اي بانك�ي برون�د. 
به گزارش فارس، علي اريجاني رئيس مجلس ش��وراي اسامي 
پس از بازگشت از سفر خود به استانبول تركيه كه به منظور حضور 
در يازدهمين مجمع عمومي اتحاديه مجالس آس��يايي صورت 
گرفته بود، در بدو ورود به فرودگاه تهران درباره دس��تاوردهاي 
اين سفر گفت: اين سفر كه تنها 24 ساعت به طول انجاميد براي 
شركت در مجمع بين المجالس آسيايي بود كه متشكل از برخي 
كشورهاي آسيايي از جمله كش��ورهاي مهمي همچون روسيه، 

چين، پاكستان و هندوستان است. رئيس مجلس شوراي اسامي 
بر همين اس��اس تصريح ك��رد: پيش از اين نيز جلس��اتي تحت 
عنوان كميته هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي برگزار و 

بررسي هاي خوبي در اين حوزه ها صورت گرفته بود. 
وي در ادامه با بي��ان اينكه تمركز كار بين المجالس آس��يايي بر 
همكاري هاي اقتصادي اس��ت، عنوان كرد: پيشنهادهاي خوبي 
در اين حوزه مطرح ش��د ك��ه دولت ها بايد به س��مت اجراي آن 
بروند كه پيمان هاي پولي و همكاري هاي بانكي يكي از مهم ترين 
اين مسائل اس��ت. اريجاني ادامه داد: بعد از اجراي تحريم هاي 
امريكا نسبت به كشورهاي مختلف در ذهن بسياري از كشورها 
اين نكته به وج��ود آمده كه بايد راه هاي ديگ��ري پيدا كنند، لذا 

روي پيمان ه��اي پولي ميان كش��ورهاي آس��يا در حال بحث و 
بررسي جدي هس��تند تا به ضابطه جديدي برسند. وي در ادامه 
در خصوص همكاري ها در حوزه انرژي اظهار داش��ت: با توجه به 
اينكه بخش زيادي از انرژي دنيا در منطقه آسياست، همكاري ها 
در اين حوزه از اهميت بسزايي برخوردار است، همچنين در اين 
نشست ها درباره استفاده از فناوري ميان كشورها و همكاري هاي 
محيط زيس��تي بحث هاي متنوعي صورت گرف��ت تا از ظرفيت 

كشورهاي آسيايي استفاده شود. 
اريجاني همچني��ن به گفت و گوهاي دوجانبه خود با رؤس��اي 
مجال��س تركيه و روس��يه اش��اره و بي��ان ك��رد: در ديدارهايي 
كه با هيئت ه��اي پارلماني روس��يه و تركيه داش��تيم در زمينه 

همكاري هاي اقتصادي و برخي س��رمايه گذاري ها بحث شد كه 
پيگيري هاي خوبي نيز صورت گرفته بود. 

رئيس قوه مقننه ادامه داد: جلسات مش��تركي ميان دو پارلمان 
ايران و روس��يه برگزار مي ش��ود كه بر اين اس��اس گزارش��ي از 
پيگيري  نشست هاي دو سال گذشته در بلگراد ارائه شد كه طي 
آن مشخص شده بود دو طرف در چه حوزه اي مي توانند همكاري 
داش��ته باش��ند و س��رمايه گذاري كنند، همچنين پيشنهادات 

جديدي هم ارائه شد. 
وي اف��زود: هيئت پارلمان��ي تركيه نيز درب��اره فرصت هايي كه 
مي تواند باعث افزايش همكاري ها و رفع موانع توسعه روابط شود، 

صحبت كردند.

مهدی  پورصفا
   گزارش

در هفته ه��اي اخير پ��س از ايرادات��ي كه ش��وراي نگهبان به 
ايحه تصويب ش��ده توسط مجلس شوراي اس��امي با عنوان 
»كنوانس��يون بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريس��م« يا 
همان CFT گرفت، س��خناني مبني بر عدم بررسي و رفع اين 
ايرادات شنيده شد. اين سخنان از س��وي برخي از نمايندگان 
مجلس ايراد شده بود. در واقع مجلس قصد داشت بدون بررسي 
اين ايرادات آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهد 
در حالي كه اين موضوع مغاير قانون اساسي است و در صورت 
وقوع چنين تخلفي مجمع تش��خيص مصلحت نظام مكلف به 

اعاده ايحه به مجلس است. 
اصل ۱۱2 قانون اساس��ي مق��رر مي دارد: »مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام براي تش��خيص مصلحت در مواردي كه مصوبه 
مجلس شوراي اسامي را شوراي نگهبان خاف موازين شرع يا 
قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر 
شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به 
آنان ارجاع مي دهند و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده 
است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضای ثابت و متغير 
اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايند. مقررات مربوط به 
مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري 

خواهد رسيد.« 
اين رفتار نمايندگان مجلس در دوره ششم نيز انجام شده بود. 
پس از تصويب ايحه برنامه چهارم توس��عه جمهوري اسامي 
ايران در آخرين روزهاي دوره ششم مجلس شوراي اسامي و 
ارسال آن به شوراي نگهبان، ش��ورا ايرادات متعددي را نسبت 

به اين ايحه مط��رح و جهت رفع ايرادات مج��دداً ايحه را به 
مجلس اعاده كرد. نمايندگان مجلس شش��م نيز براي تصويب 
هرچه س��ريع تر مصوبه در هم��ان دوره، برخاف تش��ريفات 
قانوني، بدون بررسي ايرادات شوراي نگهبان در رابطه با مصوبه 
و تاش براي رفع آنها، مصوبه را به مجمع تش��خيص مصلحت 

نظام ارسال كردند. 
در پي اين اقدام شوراي نگهبان در نامه اي خطاب به رئيس وقت 
مجمع تشخيص مصلحت نظام )مرحوم هاشمي رفسنجاني( در 
تاريخ دهم خرداد سال ۱383 نسبت به اين اقدام اعتراض كرده و 

به شرح ذيل خواستار طي روال قانوني تصويب ايحه شد:
»... اين اقدام، صرف نظر از آنكه موجب س��لب حق نمايندگان 
دوره ششم و هفتم مجلس در ارائه پيشنهاد و طي روال طبيعي 
قانونگذاري مي شود، به نظر شوراي نگهبان مغاير اصل )۱۱2( 
قانون اساس��ي و خاف صريح م��اده )۱8۷( آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اسامي اس��ت. بدون ترديد مجلس نمي تواند 
بدون بررسي ايرادات شوراي نگهبان اقدام به ارجاع مصوبه به 
مجمع نمايد. برحسب روال طبيعي و قانوني طبق ماده )۱8۶( 
آيين نامه الزاماً مصوبه اي كه »از طرف شوراي نگهبان رد شده به 
كميسيون مربوط ارسال مي شود و با اعام وقت قبلي با حضور 
نماينده شوراي نگهبان، موارد اعتراض براي اصاح مورد بحث 
قرار مي گيرد.« سپس طبق ماده ۱8۷ »پس از بررسي گزارش 
كميسيون كه در آن نظر ش��وراي نگهبان ملحوظ شده است و 
پس از رأي گيري نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شوراي نگهبان 
ارس��ال مي ش��ود. اگر اين مصوبه هنوز وافي به نظرات شوراي 

نگهبان نباش��د، مجدداً در مجلس مطرح مي گردد. در صورتي 
كه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلح��ت نظام همچنان بر 
رأي خود باقي باشد، رئيس مجلس مصوبه مذكور را به مجمع 

تشخيص مصلحت نظام ارسال مي دارد.«
به عبارت ديگر شوراي نگهبان در دوره مجلس ششم نيز يك بار 
با اين رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسامي مواجه شده بود 

كه در آن نامه به اين بدعت اعتراض شده بود:
»چنين بدعتي كه به هر بهانه اي اصواً ايرادات شوراي نگهبان 
مورد رسيدگي قرار نگيرد، نقض آشكار قانون اساسي و فلسفه 
وجودي ش��وراي نگهبان و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام 
است. آيا به راستي »براي حفظ مصلحت نظام« است كه هيچ يك 
از ايرادات متعدد شوراي نگهبان و پيشنهادات مصرانه نمايندگان 
براي رفع آنها مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً براي ممانعت از حق 
قانونگذاري دوره بعد، مصوبه اي به اهميت برنامه چهارم توسعه 
مستقيماً به مجمع ارس��ال گرديده است؟! به هر صورت انتظار 
دارد حضرتعالي نيز با ممانعت از اين رويه غيرقانوني و نادرست 
به اجراي دقيق قانون اساسي و دفاع از احكام شرع مقدس تأكيد 
فرماييد. بديهي است شوراي نگهبان در صورت نياز مي تواند با 

تفسير اصل مربوط، به حل نهايي موضوع كمك نمايد.«
پيرو اين نامه شوراي نگهبان در تاريخ ۱۶ خرداد ۱383 جهت 
رفع ابهام از اصل ۱۱2 نظريه تفس��يري را ص��ادر كرد. نظريه 
تفسيري عبارت اس��ت از نظريه اي كه اقدام به پرده برداشتن 
از مقصود قانونگذار نمايد. براي اين كار، تفسيركننده قانون با 
استفاده از اصول منطقي، مقررات و قواعد ادبي، سوابق تاريخي 

و نيز مذاك��رات قانونگذار، اق��دام به ارائه تفس��ير در آن مورد 
مي نمايد. مجري ارائه نظريات تفس��يري طبق قانون اساس��ي 

شوراي نگهبان است. 
شوراي نگهبان در اين نظريه تفس��يري اعام كرد: »مستفاد از 
اصل ۱۱2 قانون اساسي اين است كه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام حق تش��خيص مصلحت در مصوبه  اي از مجلس ش��وراي 
اسامي را دارد كه شوراي نگهبان در مورد آن اعام نظر نموده 
باشد و تمام يا قسمتي از آن را خاف شرع يا مغاير قانون اساسي 
بداند. هرگاه شوراي نگهبان قسمتي از مصوبه  اي را مبهم دانسته 
و از مجلس شوراي اسامي خواستار بيان مراد خود از آن قسمت 
شده باشد تا پس از آن اعام نظر كند، قبل از تبيين مراد و اعام 
نظر شوراي نگهبان درباره آن مجمع تشخيص مصلحت نظام حق 

بررسي و اعام تشخيص مصلحت در موارد خاف را ندارد.«
با توجه به اعتراض شوراي نگهبان از رويه عملي مجلس و تفسير 
ارائه ش��ده از اصل ۱۱2 نهايتاً مجمع تشخيص مصلحت نظام 
۱۷ روز بعد، آن ايحه را جهت طي روال قانوني براي بررس��ي 
ابهامات و رفع ايرادات به مجلس برگرداند و مانع از شكل گيري 
رويه اي برخاف قانون اساسي شد. بنابراين طبق قانون، مجلس 
شوراي اس��امي مكلف اس��ت براي رفع ابهام و برطرف كردن 
ايرادات رسيده از س��وي ش��وراي نگهبان تاش كند و پس از 
بررسي ايرادات شورا در كميسيون و در نهايت صحن مجلس، 
مصوبه اصاحي را مجدداً به ش��ورا ارسال و در صورتي كه نظر 
شوراي نگهبان تأمين نشد مي تواند با رعايت مصلحت مصوبه را 

به مجمع تشخيص مصلحت ارسال كند.

چرا ارجاع CFT بدون بررسی ايرادات شورای نگهبان به مجمع خاف قانون است
یادداشتميهمان| سجادقليچپور

  درخواست از قوه قضائیه براي رسیدگي به ادعاي ظريف
ابراهيم نصير در توئيتي با هش��تگ پولش��ويي 
نوش��ته:  ۱2صفحه گزارش غيرمستند پيوست 
ادعاي آقاي ظريف اس��ت. فارغ از مشابهت اين 
ادعا با ادع��اي واهي تقلب س��ال 88 در جريان 
انتخاب رئيس جمهوري كه هر دو بدون مس��تندات قانوني بود، از قوه 
محترم قضائيه درخواست داريم جهت رسيدگي به اين ادعاي غيرمستند 

تا صدور حكم متناسب قضايي كوتاه نيايد. 
........................................................................................................................

  مقايسه اي با دوران شهرداري قالیباف
محمدصالح مفتاح توئيت زده كه دوره قاليباف تو شهر پر از روزشمارهاي 
پروژه هاي عمراني مختلف ب��ود، اان وضع يه جوريه ك��ه بايد از فردا 

روزشمار بگذاريم ببينيم شهردار جديد قراره كي بره.
........................................................................................................................

  کساني که سهمي از ايران ندارند
مجتبي دانش طلب در توئيتي نوش��ته: چند دس��ته از هموطن بودن 
معافند: بهائي، بي خدا، مجاهد خلق و تجزيه طلب، ايران سهمي براي 
اينها ندارد چون خودشان به موجوديت ديگري وابسته شده اند كه عليه 
كشور اقدام كرده يا در غايت ضدايراني است، راه برگشت البته وجود 

دارد اما جمع اين هويت ها با ايراني بودن زوال معناست.
........................................................................................................................

  نسخه پیچ هاي اقتصادي طلبكار!
كاربری به نام س��ياوش آقاجانی نوش��ته:  اينكه  احمدي نژاد با آن عملكرد 
غيرقابل دفاع دو سال آخر دولت دهم، با تورم 3۶درصدی و با ايجاد نارضايتي 
عمومي كه هنوز از اذهان پاك نشده، مياد براي نجات اقتصاد كشور نسخه 
مي پيچه، همونقدر مضحكه كه  روحاني، جهانگيري، نيلي، نوبخت و نهاونديان 

با افتضاحاتي كه به وجود آورده اند بعداً طلبكارانه نسخه بپيچن!
........................................................................................................................
  سنگربندي در شانزلیزه؛ از »کمون پاريس« تا »ژيله ژون«

عبداه ش��هبازي پژوهش��گر تاريخ در كانال خود يادداشتي در مورد 
آشوب هاي اخير پاريس نوشته اس��ت. در بخش هايي از اين يادداشت 
آمده اس��ت: اينك دولت ايمانوئل مكرون با جنبش��ي مواجه است كه 
»ژيله ژون« )جليقه زردها( نام گرفته، به دليل پوشيدن جليقه هاي زرد 
شب نما كه در فرانسه همراه داشتن آن در اتومبيل اجباري است. اين 
جنبش در دو روز تعطيلي پياپي آخر هفته )شنبه، ۱۷ نوامبر/ 2۶ آبان و 
شنبه، 24 نوامبر/ سوم آذر( پاريس را به صحنه تظاهراتي غافلگيركننده 
تبديل كرد و به تعبير هفته نامه »اكونوميست« به جنبش »ژيله ژون« 
چهره اي »دراماتيك و انقابي« عليه »خواص مرفه پاريس نش��ين« و 
دولت ايمانوئل مكرون بخشيد. در دومين تظاهرات )سوم آذر(، خيابان 
شانزليزه، يكي از زيباترين و معروف ترين خيابان هاي جهان، به صحنه 
س��نگربندي خياباني و زدوخورد با پليس تبديل شد. هزينه بازسازي 
خيابان شانزليزه پس از اين نبرد خياباني بس��يار سنگين است. فقط 
فروشگاه لوكس »ديور« ميزان خسارت خود را يك ميليون يورو اعام 
كرده است. سنگربندي اخير در خيابان شانزليزه يادآور شورش معروفي 
است كه در تاريخ به نام »كمون پاريس« ثبت شده. اين شورش از ۱8 
مارس ۱8۷۱ در پاريس آغاز ش��د و در 28 می همان سال، با سركوب 

خونين و اعدام شورشيان در اطراف خيابان شانزليزه، پايان يافت. 
ژيله ژون جنبشي خودجوش و فاقد سازماندهي است كه از درون مردم 
عادي و فقير برخاست؛ مردمي كه افزايش قيمت سوخت بر  آنان تأثير 
مستقيم جدي دارد. اينان عموماً در مناطق حومه و غيرشهري زندگي 

مي كنند و اتومبيل ارزان در زندگي شان نقش مهمي دارد. 
برخورد مكرون كه او را »بانكدار« و »رئيس جمهور اغنيا« خوانده اند با 
شورش ژيله ژون متكبرانه بود. وزير كشور مكرون، كريستف كاستانه، 
مسئوليت خشونت در خيابان شانزليزه را متوجه خانم مارين لوپن، رهبر 
حزب راست گراي افراطي »اجتماع ملي« )جبهه ملي سابق(، كرد و خانم 
لوپن اين اتهام را رد كرد. به جز راست افراطي، چپ گرايان نيز مي كوشند 
رهبري جنبش ژيله ژون را به دس��ت گيرند ولي روش��ن است كه اين 
جنبش كامًا غيرسازمان يافته و غيرمنتظره و ناشي از فشار اقتصادي بر 
بخش مهمي از مردم فرانسه است. به اين دليل، فايننشال تايمز تيتر زير 
را براي گزارش خود )ششم آذر( برگزيد: »فرانسويان چنگه هاي خود را 
عليه مكرون به دست گرفته اند. « منظور از »چنگه« چهارشاخ هايي است 
كه دهقانان براي باد دادن گندم و جدا كردن كاه از دانه استفاده مي كنند. 
اين ابزار در مناطق مختلف ايران با اسامي ای چون »اوسه« و »هرچون« 
و »چنگه« )در مازندران( شناخته مي شود. تيتر فايننشال تايمز اشاره 
به انقاب هاي پياپي فرانسه دارد كه روستاييان با چهارشاخ  هاي خود به 
پاريس و شهرها يورش بردند. فايننشال تايمز نوشت: »فرانسه تاريخي 
طواني و غني از شورش دارد. از شورش دهقانان ژاكري در دوران جنگ 
۱00 س��اله تا تصرف قلعه باس��تيل ]در انقاب ۱۷8۹[ تا انقاب هاي 
۱830 و ۱848 تا كمون پاريس ۱8۷۱ تا اعتراضات و اعتصاب هاي می 

۱۹۶8. از اين منظر هيچ كشوري قابل مقايسه با فرانسه نيست.« 
اكونوميست )ششم آذر( نوشت: برخاف اجتماعاتي كه از سوي اتحاديه ها 
برگزار مي شود، براي دولت مذاكره با جنبش ژيله ژون دشوارتر است به دليل 
فاقد شكل و س��اختار بودن آن. به گزارش گاردين )س��وم آذر(، محبوبيت 
مكرون به 2۶ درصد كاه��ش يافته يعني فقط 2۶ درصد فرانس��ويان او را 
شايسته مقام رياس��ت جمهوري مي دانند در حالي كه جنبش ژيله ژون از 

حمايت حدود 80 درصد مردم فرانسه برخوردار است.

روز پنج شنبه دو فروند زيردريايي کاس غدير 
با حضور امیرخانزادي فرمانده نیروي دريايي و 
ساير مقامات نظامي رسماً به ناوگان زيرسطحي 
اين نی�رو ملحق ش�د، البته اخب�اري از پرتاب 
ماهواره ه�اي جديد به فضا نیز منتش�ر ش�د. 
روز پنج ش��نبه ناوگان زير سطحي نيروي دريايي 
كامل تر ش��د و دو فروند زيردرياي��ي كاس غدير 
به ناوگان زيرس��طحي نيروي دريايي ارتش طي 
مراسمي در مقر فرماندهي منطقه يكم نداجا اضافه 
شد. زيردريايي ايراني غدير كه طول آن 2۷ متر و 
عرض بدنه آن حدود 2متر و ۷۵ س��انتيمتر است 
قابليت شليك اژدر از دو مقر جلويي، رهاسازي انواع 
مين دريايي، حمل نيروهاي تكاور و موشك هاي 
دوش پرت��اب را دارد و امكان��ات ازم براي خروج 
نيروهاي غواص در زير آب ب��راي اجراي عمليات 
در آن قرار داده ش��ده  اس��ت. وزن اين زيردريايي 
۱۱۵ تن اس��ت، قابليت قرارگيري در بستر دريا را 
دارد و در اين وضعيت سامانه هاي راداري توانايي 
ردگيري آن را ندارند. اين زيردريايي مي تواند توان 
نيروهاي دفاعي كشورمان را در سطوح مختلف در 
مقابل هر گونه تجاوزي بهبود بخشد و به تحكيم 

قدرت دريايي كشورمان كمك كند. 
شايد در ابتداي امر زيردريايي فوق فاقد ويژگي هاي 
ازم براي ضربه ب��ه ناوهاي بزرگ باش��د، اما اين 
زيردريايي به دليل اندازه كوچ��ك خود مي تواند 
به راحتي از چشم رادارها پنهان شود و در شرايط 

حساس به دشمن ضربه وارد كند. 
اميردري��ادار مجتب��ي محمدي فرمان��ده منطقه 
يكم نداجا در اين مراسم اظهارداشت: زيردريايي 
غدير ۹۵۵ و زيردريايي ۹42، پس از طي مراحل 
تعميرات اساس��ي به ناوگان جنوب دريايي الحاق 
ش��د. محمدي ادامه داد: بس��يار معدودند نيروي 
دريايي هايي كه زيردريايي هايشان را خود تسليح 
مي كنند، اما ايران اسامي اين توانمندي و توسعه 

ارتقای توان رزمي را دارد. 
   امنیت در منطقه بايد بومی شود

اميرحسين خانزادي فرمانده نيروي دريايي نيز در 
اين مراسم گفت: امروز در آستانه چهلمين سالگرد 
انقاب اسامي ايران هستيم؛ انقابي كه با ظهور 
خود در منطقه، تغييرات و تاثيرات ش��گفتي، نه 
تنها در منطقه بلكه بر تمام جهان گذاش��ت. اين 
تاثيرات ارزش��مند، روز به روز حركت رو به رشد و 
شتاب گونه اي دارد و تاثيرات بسيار مثبتي را در پي 

خواهد داشت. 
خانزادي ابراز داشت: يكي از دايل مهم پشت پرده 
تاش دشمن براي از بين بردن انقاب اسامي، اين 
بود كه دشمن به خوبي مي دانست در صورتي  كه 
انقاب اسامي ايران رشد، نمو و توسعه يابد، براي 
ساير ملت هاي آزاديخواه منطقه، اميدبخش بوده و 

عامل مهم بيداري در منطقه خواهد شد. 
وي ادامه داد: ارزش بيداري حاصل شده در منطقه 
براي ملت ايران اين اس��ت كه اجازه نخواهند داد 
تا بي��ش از اين اس��تكبار جهاني، مناب��ع و منافع 
كش��ورهاي منطقه را به تاراج بب��رد، اين همان 
چيزي است كه برخي كش��ورهاي منطقه، آن را 
درك نكرده اند و امريكايي ها به درس��تي به آنان 
لقب گاو شيرده را داده اند. فرمانده نيروي دريايي 
ارتش گفت: اميد است در آينده نزديك، جمهوري 
ايران اسامي ارزش اين اس��تقال و خودكفايي 
را كه در اين منطقه به دس��ت آورده و همچنين 
ظرفيت ها و تجربه گرانبها ك��ه در اين مدت 40 
ساله كس��ب كرده با كش��ورهاي منطقه و جهان 
به اش��تراك بگذارد تا آناني كه احساس مي كنند 
براي پايداري خود ازم اس��ت قدرت هاي بزرگ 
در كنارشان بمانند، به اين درك و بلوغ برسند كه 
امنيت عاريه اي، امنيت جزر و مدي و وابس��ته به 

اراده ديگران است. 
خانزادي اضافه  كرد: اگر ديگران، خواهان امنيت و 
پايداري در منطقه هستند بدانند كه بايد روي پاي 
خود بايستند و انقاب شكوهمند اسامي، ايران و 

ملت هميشه قهرمان ايران الگوي بسيار مناسبي 
در اين خصوص خواهند بود. 

فرمانده نيروي دريايي ارتش در ادامه ابراز داشت: 
در مجموعه نيروي دريايي، بايد از دهه سوم انقاب 
اسامي ايران به  عنوان دهه آغاز سازندگي در حوزه 
تس��ليحات و تجهيزات پيچيده راهبردي دريايي 
نام برد. كار س��اخت ش��ناورهاي توپ دار، ناوهاي 
موشك انداز و زيردريايي هاي كاس غدير در دهه 

سوم انقاب كليد خورد. 
خانزادي با اشاره به اقتدار و استقامت ايران اسامي 
در منطقه و جهان گفت: اكثر كش��ورهاي منطقه 
و فرامنطقه اي باور نداشتند كه جمهوري اسامي 
ايران زير فش��ارهاي ش��كننده، تحميل جنگ و 
تهدي��دات امنيتي گس��ترده پيرام��ون مرزهاي 
جمهوري اسامي ايران، توانايي ساخت ناوشكني 
را داشته باش��د كه قادر به حمل بالگرد و موشك 
بوده و در عرصه هاي اقيانوسي به عنوان عرصه هاي 
راهبردي كه اقتصاد آبي به ش��دت به آن وابسته 

است، حضور معنادار پيدا كند. 
   پرتاب 3 ماهواره به فضا در ماه هاي آينده  

همچنين سردار قاسم تقي زاده در مراسم الحاق دو 

زيردريايي كاس غدير ب��ه ناوگان دريايي جنوب 
نداجا اظهار داشت: در ماه هاي آينده سه ماهواره 
كه به دست نيروهاي متخصص داخلي ساخته شده 

است به فضا پرتاب خواهد شد. 
وي عنوان كرد: اين س��ه ماهواره پس از پرتاب در 
مدارهاي مشخص شده قرار خواهند گرفت و توان 
فضايي ايران به نمايش درخواهد آمد. اين ماهواره ها 

با حمايت وزارت دفاع ساخته شده است. 
سردار تقي زاده بيان داش��ت: در آستانه چهلمين 
سالگرد پيروزي انقاب اس��امي چنين پديده و 

رخدادي شكل گرفته است.
زيردريايي نماد يك ساح راهبردي و استراتژيك 
اس��ت و خوش��بختانه حضور شايس��ته و ممتاز 
نيروي درياي��ي ارت��ش جمهوري اس��امي در 
آب ه��اي بين الملل��ي و مانورهاي برگزار ش��ده 
حكايت از آمادگي كامل و حضور فعال و توس��عه 
يافته اس��ت كه نماد بازدارندگي فعال در عرصه 
بين المللي براي جلوگيري از تهديدات منطقه اي 

و فرامنطقه اي است. 
وي ابراز داشت: امروز در عرصه دريا دو زيردريايي 
به ناوگان دريايي جنوب الحاق شد و روز شنبه هم 

ناوشكن عملياتي سهند رونمايي خواهد شد. آنچه 
پشت اين صحنه است مراكز طراحي و توسعه مراكز 
فناوري و مراكز توسعه ش��ركت هاي دانش بنيان 

خصوصي و دولتي است. 
جانشين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
تصريح ك��رد: اين فعاليت ه��ا در وزارت دفاع تنها 
كار فناورانه نبوده و در عرصه بازدارندگي فعال در 
صنايع موشكي موفق ش��ديم موشك هاي زمين 
به زمين با برد 2ه��زار كيلومتر به صورت نقطه اي 
طراحي و توليد كنيم كه اين فعاليت ها در راستاي 

تحريم شكني و مقاومت بوده است. 
وي خاطرنشان كرد: براي ساخت زيردريايي ۹۵۵ 
كاس غدير ۱0 دانشگاه برتر كشور و دو موسسه 
پژوهش��ي و تحقيقاتي و ده ها شركت دانش بنيان 
مش��اركت كردند. اصل پراكندگي و اس��تفاده از 
نيروهاي متخصص در بخ��ش خصوصي و دولتي 

درگير پروژه ها بوده اند. 
سردار تقي زاده افزود: در رزم زميني دستاوردهاي 
ممتاز ايراني عليه داعش به كار گرفته شد و موفق 
بوده اند. در موش��ك هاي ضد زره، موش��ك هاي 
مختلف تاكتيكي و انفرادي جزو سه كشور حوزه 
زميني بوده ايم و در موش��ك هاي زمين به زمين 

جزو چهار كشور برتر دنيا هستيم. 
وي عنوان كرد: در س��اخت موش��ك هاي كروز و 
ضدكشتي و زيردريايي هم دستاوردهاي فناورانه 
و پيچيده داشته ايم كه حتي برتر از فناوري هاي 
دنياي غرب بوده است. در س��ازمان جغرافيايي و 
نقشه برتري موفق به طراحي سيستم هاي پيچيده 

و جديد شده ايم. 
جانشين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
اعام كرد: در عرص��ه هوايي خط توليد هواپيماي 
جنگنده كوثر راه اندازي ش��ده اس��ت و به دنبال 
كس��ب تكنولوژي ه��اي جديد هوايي هس��تيم، 
همچنين در عرصه هواپيماهاي بدون سرنش��ين 
انواع و اقسام تكنولوژي هاي برتر را به دست آورده 
ايم و در بحث رصد، كش��ف و شناسايي و برخورد 
با هواپيماهاي بدون سرنش��ين متهاجم دش��من 
هواپيماهای رژيم صهيونيستي را توانسته ايم رصد 

كنيم و از بين ببريم. 
وي تأكيد ك��رد: جمهوري اس��امي ايران هرگز 
آغازكننده هي��چ جنگي نب��وده و نخواهد بود اما 
چنانچه تهديدي حتي كوچك از سوي كساني كه 
فكر مي كنند با جمهوري اسامي ايران مي توانند 
برخورد كنند، صورت گيرد قطعاً با تكنولوژي هاي 
طبقه بندي شده و تكنولوژي هاي رسانه اي شده 
برخورد خواهيم كرد. ارتش و سپاه دوشادوش هم 
كارهاي منسجمي را انجام مي دهند. اميدواريم در 
راستاي تحريم شكني دستاوردهاي ديگري را هم 

رونمايي كنيم.

سخنگوي جبهه پیروان خط امام و رهبري:
احزاب اصولگرا بايد »كميته انتخابات« 

تشكيل دهند  
س�خنگوي جبهه پی�روان خ�ط ام�ام و رهب�ري گف�ت: احزاب 
اصولگ�را باي�د »کمیت�ه انتخاب�ات« را تش�كیل دهن�د و 
مباح�ث مرب�وط ب�ه انتخاب�ات را دنب�ال و پیگی�ري کنن�د. 
به گزارش مهر،  سيدكمال سجادي سخنگوي جبهه پيروان خط امام و 
رهبری درباره فعاليت اصولگرايان در انتخابات سال ۹8، گفت: نبايد از 
هم اكنون فضاي جامعه را انتخاباتي كرد اما احزاب و تشكل هاي سياسي 
بايد به صورت درون گروهي پيرامون انتخابات بحث و بررسي كنند، از 
اين رو نبايد فعاليت و تحرك آنها نمود بيروني داش��ته باشد چراكه با 

توجه به مشكات كنوني به نفع كشور، مردم و مسئوان نيست. 
وي با بيان اينكه احزاب بايد مأموريت و وظيفه خود را به خوبي انجام دهند، 
افزود: يكي از كاركردها و وظايف احزاب و تش��كل هاي سياسي اين است 
كه در درون خود مسائل اوليه انتخابات را بررسي كنند تا نيروهاي واجد 
شرايط براي مجلس شناسايي ش��ود، عملكرد نمايندگان فعلي از سوي 
احزاب رصد  يا نيروهايي كه از توانايي و كارآمدي ازم برخوردار هستند 
كه در جايگاه كرسي قوه مقننه تكيه بزنند انتخاب كنند. سجادي اضافه 
كرد: احزاب اصولگرا نيز بايد چنين كميته اي)كميته انتخابات(تشكيل 
دهند و مباحث مربوط به انتخابات را دنبال و پيگيري كنند. وي در پاسخ به 
اين سؤال كه »سازوكار جريان رقيب در انتخابات مشخص شده اما هنوز 
اصولگرايان سازوكار خود را نهايي نكرده اند، جريان اصولگرا در انتخابات 
۹8 در قالب چه سازوكاريي وارد صحنه خواهد شد؟«، گفت: بايد سازوكار 
مشخص شود، البته در درجه اول بايد همگرايي و انسجام براي اصولگرايان 
مهم باشد، تاريخ انقاب ثابت كرده هرگاه نيروهاي انقاب وحدت و ائتاف 
كردند پيروز شدند و هر وقت به تشتت و انواع فهرست هاي انتخاباتي روي 
آورده اند شكست خورده اند، براين اساس وحدت نياز حياتي اصولگرايان 
اس��ت. س��خنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري ادام��ه داد: از اين رو 
اصولگرايان يا در قالب »جمنا« يا با طرح جديد كه جمنا هم مي تواند شامل 

آن شود بايد در انتخابات آينده ظاهر شوند تا به انسجام دست يابند.

علیرضا  بهاری |   فارس



دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
رحمان نعيمي
      رویکرد

امريکا، دو س��ه روز قبل از 
ش��روع دور دوم تحريم ها 
عليه ايران تصويري از خودش در صفحه توئيتري  منتشر كرد 
كه در آن از سريال مش��هوري به نام بازي تاج و تخت الهام 
گرفته بود. آن تصوير حتي در امريکا هم به سخره گرفته شد 
چون الهام ترامپ از شخصيت منفي آن سريال بود اما جدا از 
اين تصوير فانتزي، او يک ماه قبل از انتشار آن تصوير درگير 
قسمت خونين اين سريال در عربستان و حاكميت آل سعود 
شده بود كه با قتل فجيع جمال خاشقجي رقم خورده بود. 
جم��ال خاش��قجي روز دوم اكتبر ورود بي بازگش��تي به 
كنسولگري عربستان در شهر استانبول تركيه داشت و اين 
موضوع تا كنون به خبر اول رس��انه ها به وي��ژه دو روزنامه 
مشهور و جنجالي واشنگتن پست و نيويورک تايمز در امريکا 
مبدل شده و در اين بين، عملکرد ترامپ در اين رابطه بيش 
از هر كس ديگري چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم 
مورد توجه قرار گرفته است. حمايت بي دريغ ترامپ در اين 
مدت دالت بر اين دارد كه او هم نقشي در اين بازي تاج و 
تخت سعودي ها دارد و حاا مس��ئله اين است كه نقش او 

چيست و در اين بازي چه وظيفه اي به عهده دارد. 
  بازي کثيف

ديويد ايگناتوس روز سه ش��نبه گذش��ته مقال��ه اي را با 
عنوان »ريشه هاي قتل خاشقجي در عداوت هاي خونين 
خاندان سعودي«، در روزنامه واش��نگتن پست منتشر 
كرد. او در ابتداي مقاله خود به جنگ قدرت در خاندان 
آل س��عود در پس قتل خاشقجي اش��اره كرده است كه 
به نظر وي، اي��ن امر جنون و بي پرواي��ي وليعهد محمد 
بن س��لمان را پرورش داده و در نهايت، »اين خش��م در 
دربار پادش��اهي منجر به مرگ و مثله شدن روزنامه نگار 
واشنگتن پست )خاشقجي( شد.« ايگناتوس صحنه هاي 
اوليه اين جنگ خانوادگي را از ژانويه 2015 و بخش ويژه 
بيمارستان رياض، يعني زماني مي داند كه ملک عبداه، 
پادشاه پيشين آل سعود، بر بس��تر مرگ قرار داشت. در 
اين صحنه ها بود ك��ه جنگ خانوادگي بي��ن فرزندان و 
نيروهاي شاه در گذشته با ش��اخه شاه جديد شروع شد 
و توطئه چيني  براي آدم كش��ي در خاندان  آل سعود در 
س��ال هاي بعد به راه افتاد كه مطابق با س��ريال فانتزي 
»بازي تاج و تخت« اس��ت. ايگناتوس س��رنخ اين بازي 
درون خانوادگي آل سعود را در دست محمد بن سلمان، 
وليعهد آل سعود مي داند كه نگران مخالفانش در خاندان 
بود و از بهار 2017 بخش��ي را در ديوان سلطنتي تحت 
كنترل خود به راه انداخت كه وظيفه آن ربودن مخالفان 
در داخل يا خارج از عربستان بود تا آنها را در مکان هاي 
مخفي بازداشت كنند و با استفاده از روش هاي مختلف 
حتي شکنجه تحت فشار قرار بدهند و در نهايت، آنها را 
براي سکوتشان مجبور به امضاي قسم نامه هايي بکنند تا 
جرئت افشاگري نداشته باشند. ايگناتوس به صورت كلي 
از افرادي مي گويد كه تحت چنين فشارهايي بوده اند اما 
روزنامه انگليس��ي گاردين نزديک به سه ماه قبل از قتل 
خاشقجي به صراحت نام س��ه نفر از خاندان سعودي را 

برما كرد كه از س��پتامبر 2015 تا فوريه 2016  به رغم 
ميلشان ربوده ش��ده و به رياض، پايتخت آل سعود برده 
ش��ده بودند. تركي بن س��لطان يکي از اين شاهزاده ها 
بوده كه هواپيمايش در مسير پاريس به قاهره ربوده شد 
و به فرودگاهي در رياض برده شد و به محض فرود تحت 
محاصره خودروهاي نظامي قرار گرفت. تركي بن بندار 
فرد ديگري اس��ت كه از 2012 در شبکه هاي اجتماعي 
عليه خاندان سعودي فعاليت مي كرد اما در نوامبر 2015 
به سرنوشت تركي بن س��لطان دچار شد و قبل از ربوده 
شدن به يکي از دوس��تانش خبر دزديده شدن و كشته 
شدن خود به دست دولت سعودي را داده بود. نفر سوم هم 
سيف النصر است كه به نظر نزديکانش به دليل مخالفت با 

دولت سعودي دزديده شده و به قتل رسيده است. 
  شريک بن سلمان

ايگناتوس نام كسي را در كنار بن سلمان مطرح مي كند كه 
در كانون حلقه اطراف ترامپ قرار دارد. او جرد كوشنر داماد 
و مشاور ترامپ است. سفرهاي متعدد كوشنر به خاورميانه 
طي دو سال اخير عاوه بر فلسطين اشغالي، مقصد اصلي 
ديگري هم داشته و آن جايي جز رياض نبوده است. يکي 
از اين س��فرها در اكتبر س��ال قبل اتفاق افتاد كه به نظر 
ايگناتوس، جزئيات ديدار او با بن سلمان هيچ گاه فاش نشد 
اما تنها يک هفته بعد از اين ديدار بود كه در چهارم نوامبر، 
قريب به 200 شاهزاده و شخصيت هاي تراز اول عربستان 
طي عمليات ضربتي دستگير و در هتل ريتزكارلتون رياض 
بازداشت شدند. تركي بن عبداه، فرزند پادشاه سابق، يکي 
از دستگيرشدگان بود كه پيش از اين نگراني هاي خود از 
رفتار بن سلمان را به طرف هاي چيني و امريکايي گفته بود. 
هر چند ايگناتوس فقط به صورت سربسته از نقش كوشنر 
در اين دس��تگيري ها مي گويد اما به نظر مي رسد كه اين 
كوشنر بوده كه اطاعات مربوط به تركي بن عبداه و ديگر 
شاهزادگان سعودي را به گوش بن س��لمان رسانده بود. 
اين نکته اي قابل توجه است كه افشاگر مشهور سعودي 
در مصاحبه با تارنماي الخلي��ج اوناين در مورد آن گفته 
و حتي آن را تا سطح »روابط ش��خصي بين كوشنر و بن 
سلمان« پيش برده است. مجتهد در اين خصوص از سه 
سطح رابطه بن سلمان با كوشنر مي گويد؛ سطح نخست 
عبارت از روابط مالي بن سلمان با شركت هاي متعلق به 

كوشنر و همسرش و ترامپ، سطح دوم روابط مالي با مبالغ 
هنگفت با طرف هاي مرتبط با ترامپ و س��طح سوم نيز 
همين روابط شخصي كوشنر و بن سلمان است. مجتهد 
سطح نخس��ت را عادي توصيف كرده هر چند كه معتقد 
است در اين رابطه مالي مقادير باايي پولشويي در جريان 
است و در مورد س��طح دوم از انتقال يک ميليارد دار به 
قايقي در بندر جده مي گويد كه همزمان با سفر ترامپ به 
رياض در ماه مي 2017 انجام شد و در مورد سطح سوم از 
مکاتباتي مي گويد كه كوشنر و بن سلمان تقريبا هر روز 
از طريق تلفن يا واتساپ دارند و به قول وي، »هر موضوع 
مهمي را مورد بررس��ي قرار مي دهن��د از جمله موضوع 
خاش��قجي قبل از قتلش و بعد از آن.« افشاگري مجتهد 
نشان مي دهد كه بن سلمان در جنگ خانوادگي آل سعود 
تنها نبوده و با اتکا به حمايت ترامپ و دامادش اس��ت كه 
جرئت پيدا كرده در بازي تاج و تخت توطئه چيني براي 

ربودن و قتل مخالفانش را عملي كند. 
  ترامپ و مشاجره در واشنگتن

اين موضوع بديهي اس��ت ك��ه ترامپ از ابتداي رياس��ت 
جمهوري اش نقطه كانوني آش��وبي بوده كه در واشنگتن 
به پا شده و گاه به گاه بر سر موضوعاتي مثل زن ستيزي، 
ديدگاه هاي نژادپرستانه يا مخالفت هايش با تغييرات آب و 
هوايي آشوبي در امريکا به راه انداخته است اما شايد كمتر 
كسي انتظار اين را داشت كه او حاضر باشد از پرونده قتل 
فجيعي مثل خاش��قجي به اين نحو رفتار كند. ترامپ در 
حالي كه نمي تواند پرونده اين قت��ل را ببندد يا توجيهي 
براي آن مطرح كند دست كم سعي كرده در راه پيگيري 
آن سنگ اندازي كند تا به هر صورت كه شده بن سلمان را 
نجات بدهد. او حتي گزارش سازمان سيا را در اين خصوص 
مخدوش كرد و حاضر نشد كه دايل اين گزارش مبني بر 
دست داشتن بن سلمان در اين پرونده را بپذيرد و تنها در 
مورد امکان چنين چيزي گفته است: »شايد بله و شايد هم 
نه. « به نظر مي رسد كه ترامپ در همين جهت، براي دفاع 
از بن سلمان است كه به جينا هسپل، رئيس سيا، دستور داد 
تا در جلسه استماع مجلس سنا در روز چهارشنبه شركت 
نکند و تنها مايک پمپئو و جيمز ماتيس، وزراي خارجه و 
دفاع امريکا را به اين جلسه فرس��تاد. اين دو به آن جلسه 
رفتند تا س��ناتورها را متقاعد به ممانع��ت از قطعنامه اي 
بکنند كه خواهان توقف حمايت امريکا از عربس��تان در 
جنگ داخلي يمن اس��ت اما تاش اي��ن دو بي فايده بود. 
س��ناي امريکا ب��ا 63 رأي مواف��ق در براب��ر 37 رأي اين 
قطعنامه را در دس��تور كار هفته آينده خود قرار داد. اين 
رأي و به خصوص حضور 14 سناتور جمهوريخواه در ميان 
موافقان به معناي رأي مثبت نهايي قطعنامه است و ترامپ 
از همين حاا سنا را تهديد كرده كه رأي نهايي سنا به اين 
قطعنامه را وتو خواهد كرد. از آن جلس��ه و مسائل مطرح 
شده معلوم بود كه سناتورها به دليل قتل خاشقجي و نقش 
بن سلمان در آن است كه مي خواهند به اين قطعنامه رأي 
مثبت بدهند و تهديد به وتوي ترامپ هم به اين معناست 
كه او همچنان حمايت از بن سلمان را به هر صورت كه شده  
ادامه مي دهد. ترامپ گاه قراردادهاي نظامي با عربستان را 
بهانه اين حمايت قرار داده و گاه امنيت رژيم صهيونيستي 
را پيش مي كش��د چنان كه گويي ب��راي حفاظت از اين 
رژيم است كه حاضر نيس��ت به نقش بن سلمان در قتل 
خاش��قجي اعتراف كند. هر چند كه اين م��وارد در جاي 
خود درست است و شکي در خدمت بي دريغ بن سلمان 
به صنايع نظامي امريکا و رژيم صهيونيستي نيست اما به 
نظر مي رسد كه اين موارد همه دايل ترامپ براي حمايت 
از بن سلمان نيست و در بين اين موارد بايد منافع شخصي 
ترامپ را در نظر داشت كه براي او به عنوان يک تاجر از هر 
چيزي مهم تر هستند. حلقه ناگفته اين منافع داماد اوست 
كه در دو سال گذش��ته و با اس��تناد به افشاگري مجتهد 
نقش اصلي بين ترامپ و بن سلمان بازي كرده و حاا هم 
به ترامپ در جهت حمايت از بن سلمان مشاوره مي دهد. 
بنابراين، ترامپ براي حفظ منافع شخصي خود است كه از 
بن سلمان حمايت مي كند و حتي تا وتو كردن مصوبه سنا 
پيش خواهد رفت و به اين ترتيب، نقش قابل ماحظه اي 
را در بازي تاج و تخت س��عودي ها بازي مي كند تا بتواند 

بن سلمان را روي اين تخت بنشاند. 

روسيه و اوكراين طي يک 
سجاد مرادي کارده

      پرونده
دهه اخير روابط پرتنشي 
را تجرب��ه كرده اند كه در 
برخي موارد به برخورد نظامي طرفين نيز منجر شده است. 
جديدترين اين برخوردها روز يکشنبه 25 نوامبر2018 در 
پي نقض حريم آبي روسيه در تنگه كرچ در درياي آزوف از 
سوي س��ه كش��تي اوكرايني رخ داد كه در آن نيروهاي 
دريايي روس��يه پس از درگيري كوتاه، اقدام به بازداشت 
كش��تي هاي اوكرايني و خدمه آنها كردند. به طور كلي 
تنش هايي از اين دست به ويژه از سال 2013 تا كنون در 
روابط روس��يه و اوكراين تشديد شده اس��ت كه در بيان 

ريشه هاي آن مي توان به چند نکته اشاره كرد:
نخس��ت، بحران اوكراين به تحوات مربوط به انتخابات 
رياست جمهوري اين كشور در س��ال 2004 موسوم به 
انقاب نارنجي بازمي گردد كه در آن ويکتور يوش��چنکو 
نامزد طرفدار غرب در مقابل ويکتور يانوكوويچ روس گرا 
به پيروزي دس��ت يافت. پس از مدتي در پي ناكامي هاي 
غرب گرايان در اوكراين و پيروزي يانوكوويچ در انتخابات 
پارلماني سال 2010 كه به انقاب آبي معروف شد، مجدداً 
اين كشور در حوزه نفوذ روسيه قرار گرفت. در نهايت در 
21 نوامبر 2013، در پي امتناع رئيس جمهور يانوكوويچ از 
امضاي توافق تجاري با اتحاديه اروپا، دور سوم بحران هاي 
اوكراين كليد خورد ك��ه در نهايت در پي ش��ورش هاي 
خياباني در مناطق مختلف اوكراين، ف��رار يانوكوويچ به 

روسيه و تحوات پس از آن تاكنون ادامه دارد. 
دوم، بايد به روابط دوجانبه روس��يه و اوكراين اشاره كرد. 
به طور كلي اوكراين در يک دهه اخي��ر به يک محل نزاع 
جدي غرب و روسيه تبديل شده و مس��کو همواره نگران 
افتادن كيف به دام��ان غرب بوده اس��ت؛ موضوعي كه از 
جابه جايي هاي قدرت پي در پي در كيف به خوبي مشخص 
است. در وهله اول بايد به درون جامعه اوكراين نگريست. 
بيشتر بخش هاي صنعتي و صنايع اوكراين در بخش هاي 
شرقي و در مرز روس��يه متمركز هستند. به همين دليل، 
تراكم جمعيت اوكراين بيشتر در شرق اين كشور است و 
شهرهاي مهمي همچون خاركف، دنيپرو، اودسا و دونتسک 
در همين منطقه قرار دارند و در مقابل، در مناطق غربي اين 
كشور بيشتر زمين هاي كشاورزي قرار دارد. در طرف ديگر، 
اليگارش��ي قدرت و ثروت در اوكراين و گروه نخبگاني كه 
موتور محرک اقتصاد اوكراين را در دس��ت دارند در پيوند 
كامل با روسيه قرار دارند و روسيه هر گونه تغيير در اين روند 
را برنمي تابد. موضوعي كه جان مرشايمر نظريه پرداز روابط 
بين الملل نيز به آن اشاره داشت و در مقاله اكتبر 2014 خود 
در فارين افرز بركناري يانوكوويچ را »چون چاقويي وصف 
كرد كه به مغز استخوان پوتين رسيده بود كه در نهايت به 

تصرف كريمه منجر شد.«
در وهله بعدي بايد پيوستگي هاي تاريخي و نيز اهميت 
راهبردي اوكراين براي روس��يه را مورد اش��اره قرار داد. 
اوكراي��ن در واقع مدخ��ل زميني جنوب غربي روس��يه 
محسوب مي شود. حفظ اوكراين در مدار روسيه همچنين 
داراي كاركردهاي هويتي براي مسکو در راستاي انديشه 
قدرت بزرگ هنجارمند اس��ت كه پس از سال 2000 بر 
سياست خارجي روسيه حاكم ش��د. در راستاي ويژگي 
اصلي اين انديشه يعني بازگشت به مرزهاي شوروي بود 
كه در جواي 2014 الکساندر دوگين فيلسوف معروف 
روس و واضع انديشه نواوراسياگرايي در سياست خارجي 

اين كشور، از پوتين خواست كه براي حفظ اقتدار معنوي 
روسيه در ش��رق اوكراين دخالت نظامي كند. همچنين 
بايد توجه داش��ت كه هويت اجتماعي در روسيه پس از 
فروپاشي شوروي با وجود همپوشاني با هويت سرزميني 
و تاريخي آن، واجد مش��خصه بارز هويت روس��ي است. 
بنابراين اوكراين با جمعيت حدود 17 درصدي روس تبارها 
واجد اهميت ويژه اي براي روسيه است. از طرف ديگر نيز 
بايد به اقدام روس��يه براي در اختيار گرفتن شبه جزيره 
كريمه اش��اره كرد كه به دليل اش��راف بر درياي سياه از 
اهميت ژئوپليتيکي فراواني براي روسيه برخوردار است. 
به همين منظور پوتين با مشاهده همه پرسي 16 مارس 
2014 كه بالغ بر 77/96 درصد مردم اين شبه جزيره به 
الحاق آن به روسيه سند رأي مثبت دادند، الحاق كريمه به 
فدراسيون روسيه را امضا و كريمه را بخش جدايي ناپذير 
روسيه خواند. الحاق كريمه به روسيه واكنش هاي موافق 
بسياري را در پي داشت و محبوبيت پوتين در ميان مردم 
روسيه را به بااترين حد خود رساند و او را به قهرمان ملي 
روسيه بدل ساخت. روحيه سخت پوتين در مقابل افتادن 
اوكراين به دامان غرب را از واكنش وي به بحران اخير نيز 
مي توان دريافت كه آن را اقدامي تحريک آميز خواند كه 
بهانه اي براي ايجاد وضعيت نظامي و س��ركوب مخالفان 
در آستانه انتخابات رياست جمهوري اوكراين در اختيار 

پروشنکو رئيس جمهور اوكراين قرار مي دهد. 
در طرف سوم بايد به ساختار ژئوپليتيکي منطقه درگيري 
اش��اره كرد. درياي آزوف در واقع بخش ش��مالي درياي 

سياه است كه از طريق تنگه كرچ به آن پيوند مي خورد. 
در ساختار ژئوپليتيکي كنوني اين منطقه رقابت شديدي 
بين روسيه و امريکا ديده مي ش��ود؛ به عاوه اين منطقه 
كريدور قوي انرژي است كه منابع انرژي مناطق آسياي 
مركزي و خزر را به بالکان و اتحاديه اروپا متصل مي كند. به 
عبارتي كشورهاي اين منطقه مانند گرجستان، روماني، 
بلغارستان و اوكراين عرصه منافع روسيه هستند كه باعث 
مي شود روسيه براي حفظ منافع اقتصادي و امنيتي خود  
در اين منطقه كه مس��کو را به اروپاي ش��رقي و مركزي 
متصل مي سازد از هيچ تاش��ي فروگذار نکند. به همين 
دليل رويکرد نوين روسيه در اين منطقه در تطابق كامل 
با ويژگي هاي سياس��ت خارجي مس��کو در قالب اصول 
سياست قدرت، انگيزه هاي ژئوپليتيکي و ژئواكونوميکي 
و دستيابي به حقوق و منافع بيش��تر از ساير كشورهاي 
منطقه است. از چش��م اندازي سياس��ي و نيز امنيتي - 
نظامي استراتژيست هاي روس معتقدند كه منافع اصلي 
كشورشان در اين پهنه جغرافيايي به ويژه در حوزه منطقه 
درياي سياه در حفظ و پايدار سازي صلح و ثبات در سطح 
منطقه اي، تشکيل يک كريدور ارتباطي است كه همگي 
آنها يک هدف را دنبال مي كنند و آن نيز تاش مسکو براي 

حفظ وضعيت موجود در اين منطقه است. 
در نهايت نيز مي توان به بازي با موضوع اوكراين در روابط 
اتحاديه اروپا و روسيه اشاره كرد. روسيه در سال هاي اخير 
به ويژه پس از انتخاب پوتين در انتخابات س��ال 2016 
نشان داده است كه سياست هاي ملي گرايانه و ايجاد حوزه 
نفوذ براي خود در مقابل غرب را ب��ا قوت هر چه تمام تر 
پيگيري مي كند. در مقابل، به  رغم تنش هاي سال هاي 
اخير اروپا در مقابل روسيه به ويژه در پي ضميمه سازي 
كريمه به خاک روس��يه، وابستگي اقتصادي متقابل اين 
دو به وي��ژه در زمينه انرژي غيرقابل كتمان اس��ت. اين 
موضوع به ويژه در پي تضعيف پيمان ترانس آتانتيک و 
سياست هاي تجاري دونالد ترامپ رئيس جمهور امريکا 
در وضع تعرفه هاي گمركي ب��ر كااهاي وارداتي از اروپا 
روند رو به رشدي يافته اس��ت. در مجموع، آنچه بيش از 
هر چيز مشخص است به ثمر رس��يدن مقاومت روسيه 
در برابر غرب و اس��تفاده اين كشور از اهرم هاي سياست 
خارجي خويش است كه چيرگي مسکو در هر دو عرصه 

ژئوپليتيک و ژئواكونوميک به همراه دارد. 
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خاستگاه ژئوپليتيک تنش روسيه با اوکراين

پرونده خاشقجی از بعد سوم
 افشاگری مجتهد نشان می دهدکه بن سلمان در قتل خاشقجی 

تنها نبوده و از همراهی ترامپ و دامادش کوشنر برخوردار بوده است

روحيه س�خت پوتين در مقابل افتادن 
اوکراين به دامان غ�رب را از واکنش وي 
به بحران اخير نيز مي توان دريافت که آن 
را اقدامي تحريک آميز خواند که بهانه اي 
ب�راي ايجاد وضعيت نظامي و س�رکوب 
مخالفان در آس�تانه انتخابات رياس�ت 
جمهوري اوکراين در اختيار پروش�نکو 

رئيس جمهور اوکراين قرار مي دهد

ترامپ حماي�ت از بن س�لمان را به هر 
صورت که شده  ادامه مي دهد. ترامپ گاه 
قراردادهاي نظامي با عربستان را بهانه 
اين حمايت قرار داده و گاه امنيت رژيم 
صهيونيستي را پيش مي کشد چنان که 
گويي براي حفاظت از اين رژيم است که 
حاضر نيست به نقش بن سلمان در قتل 

خاشقجي اعتراف کند
د   رایي  ي نام ا ر  و  ماره  م ان  را ج پي ا  ر اد  ردارد  اس ان در ن ان و  اه سي دان

دا نماید ی ا ر  ا   احي  د  م ي پيمانکاران داراي  ي کي یا ا ن  ار اري م ر ن  ان ماده  
اه در سا   یان دان ج اي دان ی  ایي  و  اد  امي م ي و  دما  ا ارا  ر م م ر م   

ي و مد انجا کار  ي ا  ای   مد دو نيم ای  و   اری     مد و م انجا کار ا 
ا دان و  ا ان  ان و  اه سي دان

مان  اه سا ان دان يا دان  ا اني  ر   ن ا پایان و اداري رو یک م ر  ي حداک ي کي یا اد ار   م و م دریا اس
ا رارداد ي و  ان مدیری ح ان و  اه سي ي دان مرک

اه  ان دان يا دان  ا اني  ر   ن ا سا  رو  م ر  ار حداک ا  ده  م کمي  اد  ی اس   م و م 
اه  اي دان رارداد ي و  ان مدیری ح ان و  اه سي ي دان مان مرک سا

عاون کار و  مان  ا حدا ر  ا سا ران  ان و رس دما  ر  ي ام عا احي در کد  عيي  ا پيمانکاران داراي  رک  ي  ا ا ک
اس پردا  ماره  و  ا  ي  م  ریا  ح ي واری ا در دس دا ا  ردد  ي د مي  ما اه ا ر
دا  ي ا یا اد ار رید اس ر   ي نام مع ان و معر ان و  اه سي ع دان ي  ان م د  اه ن اي دان مد ا در  
ا د  اد م د  دریا اس يا  ا   را ک نمای رای ک حدا ام د  ي پيمانکاران وا ي کي یا ا پ ا ار م د  نمای

ردید د  ا
ر مر  یکي ا  رسي مع ا ا ح س س م رسي  ا ا سا ح ای حدا داراي یک اما مي  ي ا یا رک در ار يان  ا   م

د ا اي  یا   سا 
ا دا اند م  ی  ایي و  و  اد  ي م امي و  مي  ایي در  راردا اه  ا ای دان ا   راني ک در س ا  ا و م رک    
ر  ير ای  د در  ن را ا نمای ایيدی  دا و  رارداد سا مر ا یي در   ج ای نام ا معاون دان د ن  ا ر ا مي 

د د نم ا دداري  ا  رک  ن  ي  ای ي کي یا اد ار رو اس ا ا  رارداد ي و  مدیری ح

ان  رس ار  ي ح را ه  ا اواک ایي  ر روس ه م راي پرو مي ا م ا  جدید م ر دارد  ي در ن ر ایجان  ر ان  ي اس رسا اداره ک راه و 
ران و  ا  اد م ا ارا پي اد  ا ا دریا اس اري م ر ي مراح  ار نماید ک ر رونيکي دو  ک دارکا ا ری سامان  کان را ا 
ران  ا  د و  اس م د  ا در www.setadiran.ir انجا  اد   س روني دو  ک دارکا ا اه سامان  ری در ا ا  ایي پاک  ا

ند  ا م سا رک در م رونيکي را   ک اي ا ي ام ا ر و دریا  ک ي مراح  نا در سای م ی  د  ر  در 
د ا اری  مي  ا در سامان  ار م اری ان  

اری  ا سا    ا ا سای  اد م ماني دریا اس  م 
ر   ماني ارا مدار سا   م  م 

ا  ا و ارا پاک  اد م ر در  اس ي ا  ا ار  دریا ا ا  اه م ما دس ا  ا  ا
ي   رسا ماره  اداره ک را ه و مان  ک مي سا جر  نرسيده   ار وا در ارومي   

ما  ی در سامان مرک  اد  انجا مراح  ما سامان س ا  ا  ا
ر  نا  و  ي د اس 

ن دو

ا اس 



گفتوگو
گفتوگوي»جوان«بابرادرشهيدحسينقاسمي

حسين شهيد محرم بود
ماه محرم تفحص و روز  اربعين دفن شد

نرگسانصاري
درخانوادهقاسميس�هبرادرهمزماندر
جبهههايدفاعمق�دسبودندکهمحمد
جانب�ازميش�ود،حس�ينبهش�هادت
ميرسدوعليرضاهمشيمياييميشود.
حاامجيدقاسميبرادرکوچکترخانواده
درگفتوگوب�اماازحالوه�وايخانواده
دردوراندف�اعمقدسوچش�مانتظاري
36سالهآنهابرايبازگشتپيکرحسين
ميگويد.ازاينکهپدرومادرشاندرفراق
فرزندش�انازدني�ارفتندونتوانس�تند
حتيپيکرشراببينند.حسينمتولد46
شهرستانفاورجانبودکهدر15سالگي
بهجبههاعزامشدو20روزبعددرعمليات
محرمدرس�ال1361بهش�هادترسيد.
پيکرشبعداز36سالبهميهنبازگشت.

عشقبهبسيج
ما سه خواهر وشش برادر بوديم. حسين از نظر 
سن برادر دوم ما بود. پدرم��ان هم كشاورز و 
دامدار بود. مادر ضمن آنکه خانه داري مي كرد، 
در دام��داري هم به پدرم��ان كمک مي كرد. 
حسين بچه زرنگ و فعالي بود. عاشق بسيج 
بود. تقريباً در همه فعاليت هاي پايگاه بسيج 
مثل امور فرهنگي تا گشت و نگهباني مشاركت 
مي كرد. با اينکه سن و س��ال زيادي نداشتم 
اما كارها و فعاليت هاي��ش را در آن دوران به 

ياد دارم. 

 3برادرهمزماندرجبهه
سه ب��رادرم محم��د، عليرض��ا و حسين در 
پادگ��ان دوكوهه و عمليات مح��رم با هم در 
جبهه بودند. عکس هاي حضور هر سه نفر در 
پادگان دوكوهه را داريم. هر سه نفر در گردان 
خط شکن در عمليات محرم حضور داشتند. 
در آن عمليات ابتدا حسي��ن با اصابت گلوله 
دشمن مجروح مي شود. بعد محمد مجروح 
مي شود.  محمد جانباز 50درصد شد و حسين 
هم به شهادت رسيد و مفق��ود شد و عليرضا 

سالم برگشت اما آثار شيميايي داشت. 
20روزتاشهادت

حسين خيلي زود تصمي��م به اعزام به جبهه 

را گرف��ت اما چون سن��ش كم بود ب��ا اعزام 
او موافق��ت نمي شد. تا اينک��ه در 15سالگي 
خودش را به زور به جبه��ه رساند. خانواده ما 
مخالفتي با رفتن برادرانم به جبهه نداشتند 
اما مادرم مي گفت همه با هم نرويد. حسين 
خيلي شور و ذوق داشت. انگيزه اش فقط دفاع 
از دين و ناموس و ميه��ن و اطاعت از دستور 
امام خميني )ره ( بود. از زماني كه رفت تا روز 
شهادتش 20روز بيشتر ط��ول نکشيد. ابتدا 
شهادت او قطعي نبود و جزو مفقود ااثرها بود. 
همرزمان همشه��ري اش مي گفتند: ديديم 
كه تركش به گردن حسي��ن خورده اما آتش 
بعثي ها آنقدر شديد بود كه نمي توانستيم او 
را به عقب بياوريم. عضو گردان هاي خط شکن 

عمليات محرم در منطقه سومار بود. 
 درفراقحسين

مادرم خيلي چشم انتظ��اري كشيد. به همه 
جا سر مي زد از بسيج و سپاه تا بلکه از حسين 
خبري بگيرد. وقتي زن��گ تلفن خانه به صدا 
درمي آمد، ب��ا سرع��ت و ه��راس گوشي را 
برمي داشت كه شايد كس��ي بخواهد خبري 
از حسين بدهد. هميش��ه خودش به تلفن ها 
جواب مي داد. شهادت حسين را باور نداشت. 
مي گفت جنگ تمام مي شود و حسين مي آيد 
اما پدر و مادرمان از دنيا رفتند و حسين نيامد. 

 36سالبيخبري
در طول 36 سال چشم انتظاري هر بار پيگيري 
مي كرديم، مي گفتند خبري نيست تا اينکه 
يک بار آمدند و از ما آزمايش دي ان اي گرفتند 
و به تهران فرستادند. مدتي بعد تلفني به برادر 
بزرگ جانبازمان خبر دادند كه پيکر حسين 
پيدا شده است. وقتي پيکرش را آوردند مراسم 
تشييع با شکوهي برگزار شد و واقعاً مردم ما را 
شرمنده كردند. از همه جا آمده بودند حتي 
شهرهاي ديگر، پيکرش را به خيلي از شهرها 
و هيئت ها بردند.  برادرم ارادت خاصي به امام 
حسين )ع( داشت. در هيئت هاي سينه زني 
و زنجيرزني خودش مداحي مي كرد و دسته 
ع��زاداري راه مي انداخت. جلوي ع��زاداران 
حركت مي ك��رد. نام��ش حسين ب��ود و در 
عملياتي به نام محرم شهيد شد. پيکرش هم 
در ماه محرم برگشت و در اربعين حسيني به 
خاک سپرده شد.   برادرم چند روز قبل از آغاز 
ماه محرم، لباس مشکي ب��راي همه ما آماده 
مي كرد و تذكر مي داد كه حواستان باشد ماه 
محرم نزديک است. با خودروي بلندگودار در 
محل مي چرخيد و برنامه ه��اي عزاداري ماه 
محرم را به همه اطاع مي داد. خيلي مشتاق 
ديدار با حضرت امام بود كه متأسفانه قسمتش 
نشد. قب��ل از اعزام كمک ه��اي نقدي مردم 
را جمع آوري كرده بود كه ب��ه مادرمان داد و 
سفارش كرد اگر برنگشتم، آنها را به دفتر امام 

تحويل دهد تا ميان نيازمندان تقسيم شود. 
 آرزويشهادت

حسين مي گفت دعا كنيد من بروم و شهيد 
شوم. شهادت آرزويش ب��ود. جوان عجيبي 
بود. از چهره اش پيدا بود كه عاقبت به شهادت 
مي رسد. خوش به سعادتش. من يک دختر 
دارم كه خيل��ي به شه��دا، به وي��ژه عموي 
شهيدش عاق��ه دارد و افتخ��ار مي كند كه 

حسين عمويش است. 
شهدا به خاطر دين اسام و انقاب و دفاع از 
ميهن و ناموس مردم رفتند اما مسئوان نبايد 
بگذارند كه خون اي��ن شهيدان پايمال شود. 
شهدا رفتند، مسئوان نبايد كوتاهي كنند. آنها 
در قبال شهدا هم مسئول هستند. ان شاءاه 

كه ادامه دهنده راه شهدا باشيم. 
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88498481ارتباط با ما

مادرمخيليچشمانتظاريکشيد.
بههمهجاس�رم�يزدازبس�يجو
س�پاهت�ابلک�هازحس�ينخبري
بگيرد.وقت�يزنگتلف�نخانهبه
صدادرميآمد،باس�رعتوهراس
گوش�يرابرميداش�تکهش�ايد
کس�يبخواه�دخبريازحس�ين
بدهد.شهادتحسينراباورنداشت

مبيناشانلو
علياصغراکبريمتولدسال1342دريکروستايشهر
آشخانهاس�تانخراس�انش�ماليبود.ويکهجوشکار
ماهريبودب�هعنوانبس�يجيبهجبههاعزامش�دودر
گردانرس�ولاه)ص(،تي�پ21امامرضا)ع(ولش�کر
5نصرمش�غولجهادش�د.س�رانجامدراولبهمنماه
1364درعملياتوالفجر8درمنطق�هاروندرود»فاو«به
شهادترس�يد.خانمفاطمهشيردلهمس�راينشهيد
ميگويدکههمچن�انعمويشوعلياصغ�ررافراموش
نک�ردهاس�توميخواه�دادامهدهن�دهراهاوباش�د.

آشناييشمابرايازدواجچگونهرقمخورد؟
ما در روستا زندگي مي كرديم و طبيعي است كه در روستاها 
همه خانواده ها همديگر را مي شناسند. ضمن آنکه ما نسبت 
فاميلي هم ب��ا هم داشتيم، ايش��ان پسر عموي م��ادرم بود. 
دايي من واسطه ازدواج ما ش��د و خانواده آنها به خواستگاري 
آمدند. آن زمان من 13 سال داشتم و او 18 سال و شغلش هم 
جوشکاري بود. علي اصغر جوشکار ماهري بود، درآمد خوبي 
هم داشت. مدتي ه��م در تهران كار مي كرد. بع��د از دو سال 
زندگي مشترک خداوند به ما دختري داد. دخترمان 40روزه 
بود كه علي اصغر گفت مي خواهم به جبهه بروم و براي گذراندن 

دوره آموزشي به بجنورد رفت، بعد هم عازم جبهه شد. 
بهعنوانبسيجيرفت؟

بله او تنها پسر خانواده اش بود، پنج خواهر داشت و چون كفالت 
مادر پيرش را هم بر عهده داشت از سربازي معاف شده بود. 

باي�کن�وزاد40روزهچط�وررضايتب�هرفتنش
داديد؟

آن موقع سنم كم بود و مي ترسيدم و نگران بودم كه او شهيد 
شود، بنابراين از اول موافق رفتنش نبودم. مي گفتم من كسي 
را ندارم . بچه كوچک داريم. نگهداري اش براي من با 15 سال 
سن سخت است. اصرار داشت برود. گفتم من نه پدر دارم و نه 
مادر، زير دست عمه و خاله ها ب��زرگ شدم. من اان كسي را 
ندارم، شما هم پنج خواهر داريد، مادرت هم تنهاست، گفت: 
من نروم آن يکي هم نرود، پس چه كسي قرار است برود. گفتم: 
شما مي روي ما را به چه كسي مي سپاري؟ گفت: به خدا و اهل 
بيت)ع(. خيلي سفارش كرد كه بهان��ه نگيرم و به خدا توكل 
داشته باشم. بااخره رضاي��ت دادم. موقع رفتن با دوستانش 
از خانه ما حركت كردند، كلي گريه ك��ردم. گفتم: برو خدا به 
همراهت، همه ما ايراني هستيم و وظيفه داريم از كشورمان در 
برابر متجاوز دفاع كنيم. او رفت اما هر چند وقت يک بار نامه 

مي فرستاد. بعد از دو ماه به مرخصي آمد، زياد نماند. شايد سه 
روز بيشتر نماند و دوباره رفت و ديگر نيامد!

ازحالوهوايجبههبرايتانتعريفميکرد؟
در آن سه روز مرخصي كه آمده بود زياد از شهدا و از دوستانش 
و رزمندگان مي گفت. راضي بود. مي گفت جبهه فضاي خوبي 
دارد. دوستان خوبي داريم و من آنج��ا را خيلي دوست دارم. 
هميشه نماز را اول وقت مي خواند. جوان چابک و مهرباني بود. 
وقتي به مرخصي آمد بچه ما هنوز نوزاد بود و قنداقش مي كردم 

و او بچه را خيلي دوست داشت اما توانست از زن و بچه و زندگي 
دل بکند و به جبهه برود. خدا مي داند شاي��د من و نوزاد سه 

ماهه ام در جهادش سهيم بوديم. 
همس�رتانمدته�امفق�ودب�ود.ازروزه�اي
چشمانتظاريبگوييد.آنهمشماکهدر15سالگي

همسرشهيدشديد.
علي اصغردر گرداني بود كه آن گ��ردان در عمليات والفجر8 
در منطقه فاو خط شکن بود. بعد از عمليات دوستش كه اهل 
روستاي خودمان بود برگشت اما علي اصغر نيامد. روزي همان 
دوستش به همراه يک دوست تهراني به منزل ما آمدند و گفتند 
اصغر شهيد نشده و خواهد آمد. ما مدت ها چشم انتظار بوديم 
كه برگردد و اميدوار به آمدنش بوديم و اين چشم انتظاري ماه ها 
طول كشيد. كسي به طور قطعي خب��ر شهادتش را نمي داد. 
مسئوان هم حرف هاي مختلفي مي گفتند. بعضي مي گفتند 
شهيد شده، بعضي مي گفتند اسي��ر شده و بعضي مي گفتند 
مفقودااثر است. بعد از شش ماه  فهميدي��م شهيد شده اما 
پيکرش نيامد. از طرف سپاه آمدند و گفتند كه علي اصغر شهيد 
شده است و پيکرش را با قايق مي خواستند بياورند كه قايق هم 
غرق مي شود. مقداري از وسايل شخصي و لباس او را آوردند. 

يک قبر هم برايش در نظ��ر گرفتند و ما ديگ��ر چشم انتظار 
برگشت او نبوديم. من هم كاري نمي توانستم انجام دهم، يک 
دختر روستايي 15 ساله با يک بچه كوچک كه نه پدر داشتم و 
نه مادر. جايي را هم بلد نبودم، كجا مي توانستم بروم و از او خبر 
بگيرم. من او را به خداوند هدي��ه دادم و خداوند او را پذيرفت. 
من از داشتن علي اصغر محروم ش��دم اما به خدا توكل كردم. 
من سعي كردم امانت شهيد را آنطوري كه مورد رضايت خدا 
و او بود بزرگ كنم. البته چ��ون سن كمي داشتم، تنها بودم و 
در روستا هم زندگي مي كردم، فضاي روستا طوري بود كه بايد 

ازدواج مي كردم. 
پيکرشهيدکيتفحصشد؟

حدود 34 سال طول كشيد و اين انتظار براي ما خيلي سخت 
بود. اين دوران سخت گذشت. هر وقت پيکر شهدا را مي آورند، 
مي گفتم كاش پيکر علي اصغر را هم بياورند. سرانجام پيکرش 
در تفحص كشف شد و ما پيکرش را بعد از تشييع در همان قبر 
خالي كه از قبل برايش در نظر گرفته بوديم به خاک سپرديم. 

دوست دارم راه شهيد را ادامه بدهم و بايد بگويم كه شما هم كه 
به ياد شهدا هستيد و ياد آنها را زنده نگه مي داريد در جهاد آنها 

ان شاءاه شريک هستيد. 

رزمن�دگانبيس�يمچيدردف�اعمقدس
پي�امآورانصادق�يبودن�دکهپاب�هپاي
فرماندهاندرخطوطمقدمحضورداشتند
ووظاي�فس�نگينيب�ردوشش�انب�ود.
داورانيکههموارهگمنامماندند.ش�هيد
سيداسماعيلنصراللهييکيازاينداوران
بودکهگمنامزيس�توگمنامبهش�هادت
رسيد.بعدازسالهابهس�راغخانوادهاش
رفتيمتااززندگيوشهادتاينبيسيمچي
ش�هيدبدانيمک�هدرادام�هگفتوگويما
ب�اس�يدمحمودنصرالله�يبرادرش�هيد
سيداسماعيلنصراللهيراپيشروداريد.

 رزقحال
سيد اسماعيل متول��د دوم تيرماه سال 1344 
فرزند سوم و پسر اول خانواده بود. ما سه خواهر 
و پنج برادر بوديم كه سيداسماعيل شهيد شد 
و برادر ديگ��رم سيد احمد جانب��از شد. پدرم 
نجار بود اما كشاورزي هم مي ك��رد. ايشان بر 
رزق حال تأكيد داشت. ام��روز كه به عاقبت 
سيد اسماعيل فک��ر مي كنم با خودم مي گويم 

شهادتش قطع��اً ماحصل هم��ان رزق حال 
و تربيت دين��ي و مکتبي بود كه پ��در و مادرم 

سال ها آن را در پيش گرفته اند. 
 لباسجهاد

با آغاز جن��گ تحميلي برادره��ا همه در تب و 
تاب رفتن و جهاد بودند. سي��د اسماعيل اول 
دبيرستان بود كه لباس جهاد بر تن كرد و راهي 
شد. خانواده كمي مخالف بودند اما او بر تصميم 
خودش اصرار داشت. 15سال داشت كه رفت و 
در 21سالگي در عمليات كرباي يک در منطقه 
مهران در سمت بيسيم چي به شهادت رسيد. 

 رزمندهکشاورز
سيد اسماعيل 15روز قبل از شهادت به خانه 
آمد و از همه حاليت گرفت. گويي مي دانست 
كه شهادت نصيبش مي ش��ود. بسيار به پدر و 
مادرم احترام مي گذاش��ت. اهل نماز اول وقت 
بود. بسيار مراع��ات حال خان��واده را مي كرد. 
زماني ك��ه سيداسماعيل در جبه��ه بود، من 
10سال داشت��م. وقتي از جبه��ه به مرخصي 
مي آمد، به زمين هاي كشاورزيمان سر مي زد 

و در كار زراع��ت و كشت كم��ک دست پدر و 
برادر ها بود. 

 دوربينعکاسي
 آن روزها تلويزيون رزمند ها را نشان مي داد. 

من هم هميشه تلويزي��ون را نگاه مي كردم 
كه شاي��د داداش را در تلويزيون نشان دهد. 
خودش ه��م عاقه زيادي ب��ه عکس و فيلم 
داشت، براي همين از پول هاي تو جيبي اش 

يک دوربين خريد ت��ا لحظات ناب زندگي را 
ثبت كند. 

 15تير65
اسماعيل بارها مجروح شده بود، مادر با سنجاق 
و گيره تركش هاي��ي را كه در ف��او بر پشتش 
نشسته ب��ود، خارج مي كرد. نح��وه شهادت را 
هم دوستانش اينگونه برايم��ان روايت كردند 
كه در عمليات كرباي يک بعد از مجروحيت 
دوستانش او را به كن��اري منتقل مي كنند كه 
دوباره بر اث��ر اصابت تركش ه��اي خمپاره به 
شهادت مي رسد. سيد اسماعيل در 15 تيرماه 

سال 65 به شهادت رسيد. 
 بيسيمچي

سيداسماعيل بسي��ار رازدار ب��ود و كم حرف 
مي زد. از فعاليت هاي جبه��ه و جهادش بعد از 
شهادت با خبر شديم. بسي��ار رازدار و امانتدار 
بود. به خاطر همين خصيصه اش هم به عنوان 
بيسيم چي انتخاب شد. برادرم سيداحمد بعد 
از شهادت سيداسماعي��ل رفت و جا پاي برادر 

شهيدمان گذاشت و بيسيم چي شد. 

گفتوگوي»جوان«باهمسرشهيدعلياصغراکبريکهدر15سالگيهمسرشهيدشد

من و نوزاد 3ماهه ام در جهاد همسرم سهيم بوديم

ماديگرچشمانتظاربرگش�تناونبوديم.منهم
کارينميتوانستمانجامدهم،يکدخترروستايي
15س�الهبايکبچهکوچککهنهپدرداشتمونه
مادر.جاييراهمبل�دنبودم،کجاميتوانس�تم
بروموازاوخبربگيرم.م�ناورابهخداوندهديه
دادموخداون�داوراپذيرف�ت.م�نازداش�تن
علياصغرمحرومش�دمامابهخدات�وکلکردم
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وي ژه كودك ونوجوان

موقع رفتن مامان گف��ت: »مرجان تك��رار نكنم ديگه. 
حواست به بچه هست؟ يه وقت بيدار نشه و تو همين جور 
محو تماشاي فيلم باشي، بچه بره نزديك بالكن زبونم ال 
پرت بشه پايين.« گفتم واي مامان مگه من بچه ام. پارسا 
بيدار بشه پرواز كه نميكنه بره لب بالكن، حواسم هست. 
مامان دوباره گفت: من تو رو خوب مي شناس��م. وقتي 
ميش��يني پاي تلويزيون تمام هوش و حواست ميره تو 
فيلم. صدتا توپ هم شليك كنند اصًا نمي فهمي. پارسا 
خوابه، شيشه شيرش را هم گذاشتم كنارش اگه يه وقت 
گريه كرد بهش بده. من تا نيم ساعت ديگه برمي گردم. 
قفل در خراب ش��ده، صبح كه بابا مي رفت سر كار قفل 
در را باز كرد همراه خودش برد. داده قفل سازي درست 
كنه، اان زنگ زده برم بگيرم. حواست باشه در با يه فشار 
كوچولو باز ميشه. پارسا تازه راه افتاده، نكنه غفلت كني 
بچه بيدار بشه بره تو راه پله، تو همين طور ميخ تلويزيون 
باش��ي. زبونم ال اتفاق ناگواري بيفته. گفتم اوه مامان 
چقدر ميگي. يعني من اين قدر خنگم كه پارسا تاتي تاتي 
جلويم راه ب��ره و من نفهمم؟ مامان ب��ا كنايه گفت: چه 
ميدونم از خودت بپرس. مامان كه رفت پشت سرش در 
را بس��تم اما چون قفل روي در نبود و در باز مي شد يك 
تكه دستمال كاغذي چند تا كردم و اي در گذاشتم تا 
باز نشود. به اتاق پارس��ا رفتم، روي تختش به خواب ناز 
رفته بود. خيالم كه از پارسا راحت شد به آشپزخانه رفتم 
تا ضمن تماش��اي فيلم چيزي براي خوردن پيدا كنم. 
اين قدر گشتم تا اينكه در كابينت جعبه مخصوص آجيل 
را پيدا كردم. مقداري تخمه درون ظرف ريختم و آمدم 

روي كاناپه روبه روي تلويزيون لم دادم و مشغول تماشاي 
فيلم مورد عاقه ام شدم. نمي دانم چه مدت گذشت، به 
خودم كه آمدم تمام اطرافم پر از پوست تخمه شده بود. 
از ترس دعواي مامان فوراً جارو برقي را آوردم و مشغول 
جارو كردن شدم. جارو كه تمام شد به ساعت نگاه كردم، 
40 دقيقه اي از رفتن مامان گذشته بود. ياد پارسا افتادم 
نكند بيدار شده باشد. فوراً به اتاقش رفتم. با تعجب ديدم 
تختش خالي است و پارسا نبود. سر چرخاندم و تمام اتاق 
را گش��تم ولي نبود. زير تخت را نگاه كردم، گفتم شايد 
غلت زده و افتاده و رفته زير تخ��ت، نگاه كردم اما نبود. 
يكي يكي اتاق ها و آشپزخانه، حتي حمام و سرويس ها 
را هم گشتم اما هيچ خبري از پارسا نبود. با خودم گفتم 
يعني كجا مي تواند رفته باشد؟ نكند در باز شده و از خانه 
بيرون رفته و من متوجه نشدم. فوراً به سمت در رفتم، 

ديدم باز است. حدسم درس��ت بود؛ با باز بودن در خانه 
احتمال دادم موقعي كه من مشغول تماشاي تلويزيون 
بودم پارسا از خواب بيدار شده و راه را گرفته و رفته. نگران 
شدم نكند اتفاقي براي داداشم افتاده باشد. فوراً راه پله را 
دوتا يكي طي كردم تا به طبقه همكف رسيدم اما اثري از 
پارسا نبود. قلبم به تپش افتاده بود، دلهره تمام وجودم را 
گرفته بود. از شدت ترس و نگراني حالت تهوع پيدا كرده 
بودم. فوراً برگشتم و دوباره پله هاي سه طبقه را با عجله 
طي كردم. روبه روي در خانه كه رسيدم در همچنان باز 
بود. قبل از داخل ش��دن چند بار پشت سر هم زنگ در 
خانه همس��ايه را زدم. زيورخانم در را ب��از كرد و رنگ و 
روي پريده من را كه ديد گفت: مرج��ان تويي اين طور 
زنگ مي زني؟ چه خبره؟ چي ش��ده؟ در حالي كه بغض 
گلويم را گرفته بود گفتم پارسا اينجا نيست؟ زيورخانم با 

تعجب گفت: مگه پارسا را دست من داده بوديد؟ مادرت 
كجاست؟ زدم زير گريه و گفتم: زيورخانم به دادم برس. 
پارسا پارسا... زيورخانم با تعجب پرسيد چي شده؟ پارسا 
چي ش��ده؟ اتفاقي براش افتاده؟  بري��ده بريده برايش 
توضيح دادم. زيورخانم با نگراني گفت نكنه بايي سر بچه 
اومده. همان طور پابرهنه به سمت خانه ما دويد و همه 
جا را دوباره گشتيم. قلبم تند تند مي زد. متوجه بالكن 
خانه شدم اما جرئت رفتن به س��مت بالكن را نداشتم. 
همان طور كه اشك مي ريختم به زيورخانم اشاره كردم 
به بالكن برود. زيورخانم ب��ا عجله به طرف بالكن رفت و 
به پايين نگاه كرد ناگهان ب��ه صورتش زد و گفت واي يا 
امام هشتم، اون پايين چند تا لباس افتاده و فوراً برگشت 
به سمت راه پله كه در همين موقع مامان همان طور كه 
پارسا در بغلش بود جلوي ما سبز شد. زيورخانم با ديدن 
مادرم برگشت و گفت: مرجان مگه نگفتي پارسا نيست؟ 
مامان كه آشفتگي من و زيورخانم را ديد نگذاشت حرف 
زيورخانم تمام شود، از من پرسيد چي شده مرجان؟ چرا 
گريه مي كني؟ اتفاقي افتاده؟ من كه با ديدن پارسا قدري 
آرام ش��ده بودم جريان را گفتم. مادرم گفت: مگر وقتي 
برگشتم و پارسا را با خودم بردم متوجه نشدي؟ با تعجب 
گفتم: نه، كي برگشتي؟ مامان گفت: نگفتم وقتي پاي 
اون تلويزيون ميشيني دنيا رو آب ببره تو رو تلويزيون؟ 
وقتي از تو خداحافظي كردم س��ر خيابان نرسيده يادم 
افتاد كيف پول همراه نبردم، برگشتم آمدم و كيف پول 
را برداشتم و ديدم پاي تلويزيون نشستي و اصًا متوجه 
حضور من نش��دي دلم ش��ور افتاد، راضي نشدم تو را با 
پارسا تنها بگذارم. گفتم به رغم سفارش هاي من ممكنه 
از پارسا غافل بشي. اين بود كه بچه را همان طور تو خواب 
بغل كردم و با خودم بردم.وچه خوب ش��دم كه پارسا را 

پيش تو نگذاشتم.

دردسرحواس پرتي  روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

گاه اتفاقي ناخواسته پيش می آيد كه 
باعث مش�اجره بين اعض�اي خانواده 
مي ش�ود و احتمال اينكه شما بيشتر 
از والدين تان مقصر باش�يد هست. بد 
نيست بدانيد  همان طور كه ممكن است 
س�بب بروز يك رفتار تنش زا باش�يد 
همان قدر هم مي توانيد در آرام كردن 
خانواده نقش ايفا كنيد. بيشتر اوقات 
فرزندان با رفتارهايي كه اغلب از س�ر 
بي تجربگي اس�ت كارهاي�ي به ظاهر 
س�اده و بي اهميت انجام مي دهند كه 
ناخواس�ته منجر به جريحه دار شدن 
احساس�ات والدي�ن و اين كار بس�تر 
دعواه�ای فرزن�دان با آنها مي ش�ود. 
حاا با ما همراه باشيد تا به شما بگوييم 
چگونه مي توان با چند روش س�اده از 

بروز تشنج جلوگيري كرد.

5توصيه  براي زندگي آرام تر در خانواده 

3 توصيه مهم رهبري به جوانان

۱ -روز را بی سر و صدا و آرام شروع كنيد
اگر در يك روز تعطيل ش��ما زودتر از ديگران 
از خ��واب بي��دار ش��ديد دليل نمي ش��ود كه 
مانع اس��تراحت ديگران ش��ويد. ديگر اعضای 
خانواده ت��ان را كمی بيش��تر درک كنيد. آنها 
دوس��ت دارند بيشتر اس��تراحت كنند پس از 
ايجاد سر و صدا بپرهيزيد و سعي كنيد آرامش 
محيط خانه را حف��ظ كنيد. گ��وش دادن به 
موسيقي يا تماشاي تلويزيون را بگذاريد براي 

وقت ديگر.

3- تكاليف ت�ان را زود انج�ام 
دهيد

 سعي كنيد تكاليف درسي را به آخر 
ش��ب موكول نكنيد. هر چه به موقع 
خواب نزديك تر شويد انجام اين كار 
سخت تر می شود و پدر و مادرتان هم 

سخت تر می توانند كمك تان كنند.

4- به روي خود نياوريد
اگر ح��س می كنيد اوض��اع و احوال 
خوبی نداريد س��عی كني��د آن را به 
اطرافيان منتقل نكنيد. اگر در مدرسه 
با همكاسي تان جر و بحث كرديد به 
والدين ش��ما چه مربوط؟! اگرعصبي 
هس��تي، كاری انجام بده ك��ه به تو 
آرامش بدهد مثًا كتاب بخوان يا به 
تماش��اي فيلم مورد عاقه ات بپرداز 
تا اس��ترس و حالت عصب��ي برطرف 

شود .

5 -لجبازي را كنار بگذاريد
هنگامي كه دستگاه تنظيم كانال هاي 
تلويزيون را به دست مي گيريد و تند 
تند كان��ال عوض مي كني��د فكر اين 
را هم بكنيد كه فقط ش��ما تماشاگر 
برنامه ه��اي تلويزي��ون نيس��تيد 
اطرافيان تان هم به اندازه شما انتخاب 
كانال م��ورد عاقه ش��ان را حق خود 
مي دانند. لجب��ازي نكنيد ت��ا كار به 

مرافعه و تشنج نينجامد.

بیانات مقام معظم رهبري در دیدار دانش آموزان و 
دانشجویان 1397/8/12

من ب�ه ش�ما جوان ه�ای عزيز چند س�فارش 
می خواهم عرض بكنم؛ اينها چيزهايی است كه 

برای آينده  كشور ازم است.
 سفارش اّول: 

دشمنِی با امريكا را فراموش نكنيد.
 فريب لبخند دروغين و فضاحت بار دشمن را نخوريد. 
گاهی می گويند كه »ما با ملّت ايران مشكلی نداريم، 
مشكل ما با دولت جمهوری اسامی است«؛ دروغ 
می گويند! دولت جمهوری اس��امی بدون تكيه به 
اين ملّت كاره ای نيست. با ملّت دشمنند؛ با ملّتی كه 
حضور خود و قّوت خ��ود و اراده  خود را در طول 40 
سال از دست نداده است دش��منند؛ تحريم ها عليه 
مردم است. ش��ما جوان ها بايد هّمت كنيد، هّمت 
بلند داشته باش��يد، تاش كنيد، كار كنيد، ترس را 

كنار بگذاريد.
نكته  دّوم: 

نظريّه مقاومت در مقابِل دش�مِن قوی پنجه را 
تبليغ كنيد، ترويج كنيد.

 بعضی تص��ّور نكنند كه چون دش��من بم��ب دارد، 
موش��ك دارد، دس��تگاه های تبليغاتی دارد و از اين 
قبيل، ما عقب  نشينی ]كنيم[؛ نخير، نظريّه  مقاومت، 
يك نظريّه اصيل و درس��ت اس��ت... اين را كه هدِف 
استكبار سيطره است، هدِف اس��تكبار سلطه است، 
سلطه  بر ملّت ها است، برای همه تبيين كنيد، بدانند 
كه هدف استكبار اين اس��ت. از لحاظ عملی، جريان 
مقاومت را ما حّق جوان ها می دانيم؛ جوان های عراق، 
جوان های س��وريه، جوان های لبنان، جوان هايی در 
شمال آفريقا، جوان هايی در مناطق شبه قاّره و اطراف 
آنها، يك مشت جوان هايی هستند كه در مقابل امريكا 
مقاومت می كنند، ايستاده اند؛ حّق اينها است، ما حّق 
اينها می دانيم؛ تقويت اين جريان ها به معنای تقويت 

نظريّه مقاومت است.
نكته سّوم:

 ش�ما جوان ه�ا خودت�ان را در قبال مس�ئله 
پيشرفت كشور مسئول بدانيد. 

برنامه  پيش��رفت، برنامه  مش��ّخصی است،  برنامه 
فكرشده و س��نجيده ای اس��ت. ماحظه كرديد، 
الگوی پيش��رفت ايرانی- اس��امی كه تا 50 سال 
می تواند قالب حركت اين كشور در جهات مختلف 
باشد، تبيين شده و تعيين شده و آماده شده است، 
در اختيار صاحب نظران است كه آن را ورز بدهند و 
تكميل كنند و كامل كنند. شما خودتان را جزئی از 
فّعاان اين نقشه  وسيع و همه جانبه بدانيد و برای 
آن خودتان را آماده كنيد. اين آمادگی، يك روز با 
درس خواندن است، يك روز با تحقيق كردن است، 
يك روز با س��اختن اس��ت، يك روز با كار و ابتكار 
اس��ت، يك روز با اتّخاذ مواضع درس��ت سياسی 
اس��ت، يك روز با حضور در ميدان سياست است؛ 
هر روزی، هر دوره ای از زندگی ش��ما يكی از اين 
اقتضائات را دارد. خودتان را در همه احوال موّظف 
بدانيد كه در قبال پيشرفت كشور، خودتان را سهيم 

و مسئول بدانيد.

داستان تصویري :     عذرخواهي
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پسرم چرا 
این قدر غمگیني؟

 
 ازرفتاري
 كه با مامان
 داشتم 
پشیمونم

 این خوبه كه متوجه 
رفتارناشایستت

  شدي ولي پیشنهاد
 مي كنم  یه جوري 
از دلش دربیاري

چه جوري  آخه؟ خجالت مي كشم
  توي صورت مامان نگاه كنم

 برایش یادداشت بذار
  و عذر خواهي كن

 اول عذرخواهي كنم 
بعدش  چي بنویسم؟

بذار برات بنویسم
 بعد با خط خودت
 براش بنویس 

  عزیزم، همسر گرامي
با عرض سام

بابت رفتار ناشایستم
خیلي عذر مي خواهم 
  و قول مي دهم كه ... 

 

  از طرف من بنویس 
 قراره من عذرخواهي كنم 

نه شما 

صبر كن بابا حواست 
كجاست ؟ 

راست میگي
 حواسم 
نبود بذار
 دوباره 
بنویسم

 پسرم احتیاجي  
به نامه نوشتن نیست 
 حضوري هم مي گفتي

من مي بخشیدمت
 مامان  به كمك بابا داریم 

نامه عذر خواهي 
از شما  را تنظیم مي كنیم

  پس من اان از
    شماعذر خواهي

 مي كنم و قول
 میدم همیشه
 باادب باشم

۲- كمك كنيد و بي تفاوت نباشيد
اين را بدانيد كه نس��بت فعاليت پدر و 
مادرها در ازای هر كاری كه بچه ها انجام 
می دهند خيلي بيشتر اس��ت بنابراين 
شما هم س��هم كوچكي از فعاليت هاي 
خانه را به عهده بگيريد. مثًا ميز را تميز 
كنيد، خرده ريزهای غذا را جمع كنيد و 
بدون اينكه از شما بخواهند داوطلبانه در 
اداره كارهاي خانه به قدر خودتان سهيم 
باشيد.نكته مهم تر اينكه وسايل تان را 
در اتاق خودتان نگ��ه داريد اين طوري 
خانواده دچار ريخت و پاش هاي ش��ما 

نمي شوند. 



دست و پايت را جمع کن! 
مأموران امنيتي توانستند سند و مدرکي از 

ميان کتاب هاي شما پيدا کنند؟ 
چيزي که نش��ان بدهد تمايات مارکسيستي دارم و 
به اين گروه ها وابسته هس��تم خير، چون قبًا همه را 
پاک س��ازي کرده بودم. فقط يک مشت کتاب درسي 
و تاريخي بود و کتاب هايي به زبان فرانسه و زبان هاي 
ديگر. آنها چون زبان نمي دانستند، همان کتاب ها را به 
عنوان کتاب هاي مضّره کنار گذاشتند که با خودشان 

بردند. 
نام آن مأموري که بعد فهميديد بازجوست، 

يادتان مانده است؟ 
بله، بعدها فهميدم اس��مش اش��تهاردي است. به هر 
حال مادرم براي ما چاي آورد و من چاي را که خوردم، 
احساس آرامش بيش��تري کردم و دلهره ام کمتر شد. 
هرگز به ياد ندارم در عمرم دچار چنان دلهره اي شده 
باشم. حتي بعدها که مرا بارها بازداشت کردند و حتي 
رفتارهاي بسيار خشن تري هم با من داشتند، دچار آن 

دلهره نشدم. 
اسامي بقيه مأموران را به ياد داريد؟ 

بله، به ترتي��ب خواهم گف��ت. به هر ح��ال موقعي 
که تفتي��ش کتاب ها تمام ش��د، اش��تهاردي گفت: 
باي��د همراه آنه��ا بروم ک��ه در حض��ورم کتاب ها را 
صورت مجلس کنند و بعد به منزل برمي گردم. از آنجا 
که کتاب ها را در کارتن هايي گذاش��ته و اک و مهر 
کرده بودند  لذا نيازي به صورت مجلس نبود و من از 
حرفش متوجه شدم قرار است مرا به زندان بيندازند، 
اما به روي خودم نياوردم و فق��ط به مادرم گفتم که 

برايم رختخواب بفرستد. 
نحوه دستگيري چگونه بود؟ به شما دستبند 
زدند و با ماش�ين هاي مخصوص ش�هرباني 

بردند؟ 
ابداً. آن روزها مأموران امنيتي جوري رفتار نمي کردند 
که در و همسايه و اهالي محل متوجه شوند. نه به من 
دس��تبند زدند و نه رفتار خشني با من کردند. ماشين 
خاصي هم نداش��تند. حتي تاکسي هم سوار نشديم و 
مثل مردم عادي سر خيابان منتظر مانديم تا اتوبوس 
آمد. اتوبوس ه��اي آن موقع مثل ميني بوس هاي حاا 
بود، منتها خيلي زهواردررفته تر. مردم به آنها مي گفتند: 
ابوطياره! در اتوبوس با هم حرفي نزديم. يکي از مأموران 
صورتي پف کرده، هيکلي چاق و س��ر طاسي داشت و 
درست شبيه خمره بود! بعدها فهميدم اسم او عباس 
کدخدازاده است معروف به عباس کدخدا و پادوي اداره 
سياسي شهرباني بود. در ميدان سپه پياده شديم. من 
خواس��تم پول اتوبوس را حس��اب کنم که اشتهاردي 

نگذاشت! 

کرايه ها چقدر بود؟ 
نفري ده ش��اهي! اش��تهاردي براي خودش و من يک 
قرآن به رانن��ده داد. دو تا مأمور ديگر هم خودش��ان 
کرايه هايش��ان را دادند. پياده به طرف اداره سياس��ي 
ش��هرباني راه افتاديم و اش��تهاردي مرا به طبقه دوم 
راهنمايي کرد. در آنجا آدم چهارش��انه قد بلندي که 
صورتي کک مکي داشت )نصراه اسفندياري( منتظر 
ما بود. بعدها فهميدم که او بعد از جوانشير، مهم ترين 
بازجو و شکنجه گر اداره سياسي است. اسفندياري يک 
ورقه بازجويي را جلوي من گذاشت. سؤال مي کرد و من 
با دستخط خودم جواب مي نوشتم. پرسيد: دکتر اراني 
را از کجا مي شناسي؟ و من نوشتم: معلم فيزيک کاس 
شش��م دبيرس��تانم بود و بعد از آن، ديگر او را نديدم. 
کل بازجويي من در جلس��ه اول بيشتر از يک صفحه 
نشد. وقتي نوش��تم ورقه را داد به دس��ت اشتهاردي 
و گفت: »ببرش بده دس��ت خياط برايش يک دست 

لباس بدوزه!«
منظورش چه بود؟ 

منظورش از خياط، رحيم الموتي از اعضاي 53 نفره بود 
که قبل از من بازداشت و زنداني شده بود. اشتهاردي مرا 

با ماشين به شهرباني برد و تحويل زندان داد. 
اولي�ن زندان براي ش�ما چه ح�ال و هوايي 

داشت؟ 
لحظه به لحظه اش يادم هست. درِ زندان که پشت سرم 
بسته شد، پاس��باني مرا به اتاق رئيس زندان سرگرد 
سرتيپ زاده کارگشا برد تا از او دستور بگيرد. اين سرگرد 
آدم فوق الع��اده وقيحي بود که من از دس��ت او رنج ها 
کشيدم. همين که چش��مش به من افتاد، پوزخندي 
زد و گفت: »آقا چه کاره باشن؟« با لحن خشکي جواب 
دادم: »دانشجو.« به طعنه گفت:»پس مشکلي نداري، 
چون ما اينجا براتون دانشگاه درست کرديم!« البته من 
هم رفتارهاي زننده او را بي پاسخ نگذاشتم و 10سال 

بعد تافي کردم. 
چطور؟ 

سال 1326 يا 1327 بود و در کلوب ايران، به مناسبت 
سالروز تأس��يس روزنامه »ايران« جشن گرفته بودم. 
س��رتيپ زاده حاا رئيس آگاهي ش��ده بود. جهانگير 
تفضلي و يکي دو نفر ديگر از روزنامه نويس ها داشتند 
با او و رئيس ش��هرباني صحبت مي کردند. تفضلي مرا 
معرفي کرد و گفت: »ايشان سال ها در زندان رضاشاه 
بوده اند، ابد شما ايشان را مي شناس��يد.« در آن ايام 
زنداني سياسي بودن، نوعي افتخار محسوب مي شد. 
س��رتيپ زاده با لحني مؤدبانه گفت: »بله، خدمتشان 
ارادت دارم!« م��ن گفت��م:» به همچنين! اگ��ر اجازه 
بدهيد خاط��ره جالبي از ايش��ان دارم که نقل کنم؟« 
همه اشتياق نش��ان دادند و قضيه بازداشتم و دانشگاه 

را تعريف کردم اما س��رتيپ زاده خ��ودش را نباخت و 
گفت: »حاا هم ماحظه مي فرماييد که به چه مقامات 

عاليه اي رسيده ايد!«
از زندان مي گفتيد؟ 

بله، مرا به اتاق ديگري بردن��د و بازجويي بدني کردند 
و وس��ايلي از قبيل کراوات، کمربند، پول و ساعت را از 
من گرفتند. بعد هم در داخل زندان را باز کردند و مرا 
تحويل سرنگهبان دادند. او هم اسم مرا نوشت و دستور 
داد مرا در اتاق شماره 10 بند يک زنداني کنند. سلول 
کوچکي بود که تنها حسني که داشت، يک پنجره رو 
به حياط بود. اولين کاري ک��ه کردم، رفتم روي تخت 
فلزي کنار سلول ايس��تادم و از پنجره حياط را تماشا 
کردم. جلوي س��لولم دو رديف پنجره بندهاي 2 و 4 
وجود داشت. پش��ت يکي از پنجره هاي بند 4، قيافه 
افس��رده بزرگ علوي را با ريش نتراشيده ديدم که به 
ميله ها چس��بيده بود. همين که مرا ديد، با انگش��ت 
دو بار به طرف من اش��اره کرد که: ت��و را هم گرفتند؟ 
سرش را به حالت تأسف تکان داد که يعني وضع خيلي 

خراب است! 
کس ديگري را هم در زندان شناختيد؟ 

در حياط زن��دان دو نفر کن��ار باغچه ق��دم مي زدند. 
يکي شان با لهجه عربي حرف مي زد که بعدها فهميدم 
عبدالرحيم عبدالرحمن اس��ت که بيشتر از يک سال 
در زن��دان باتکلي��ف مانده ب��ود. يکي ه��م پيرمرد 
کوتاه قد س��فيدمويي بود که بعد فهميدم الغدير آزاد، 
روزنامه نويس و عضو جبهه ملي بود که شش سالي در 

زندان باتکليف بود. 
کي بازجويي شديد؟

فرداي آن روز هنگام ظهر بعد از اينکه ناهاري را که از 
منزل برايم آورده بودند خوردم، احضارم کردند. مرا با 
اتومبيل به اداره سياسي برگرداندند و در اتاقي در طبقه 
همکف، س��ه نفر بازپرس دورم را گرفتن��د. بازپرس و 
شکنجه گر اصلي، نصراه اسفندياري بود. دومي رئيس 
يکي از ادارات ش��هرباني بود که موقتاً به اداره سياسي 
آمده بود. سومي هم يکي از بازپرس هاي اداره سياسي 
بود که اگر اشتباه نکنم، اسمش فرزامي بود. اين بار از 
همان لحظه اول، شکنجه شروع شد. اسفندياري فرياد 
زد: »بنش��ين و همه چيز را بنويس، البته ما همه چيز 
را مي دانيم!« گفتم: »من که هر چه را که پرس��يديد، 
ديروز به شما گفتم.« صدايش را بااتر برد و فرياد زد: 
»پدرسوخته! خودت را به کوچه علي چپ نزن، پدري از 
تو درمي آوريم که َرّب و ُربّ ات را از ياد ببري!« بعد هم 
باراني از سيلي و کتک و مشت و لگد و فحش بود که بر 
سر و رويم باريدن گرفت! بيشتر هم اسفندياري مي زد و 
وقتي خسته مي شد، دو نفر ديگر شروع مي کردند و هر 
سه به نوبت، با فريادهايشان مي خواستند به من حالي 

باراني از س�يلي و کتک و مش�ت و لگد 
و فح�ش بود که بر س�ر و روي�م باريدن 
گرفت! بيشتر هم سرشکنجه گر مي زد 
و وقتي خس�ته مي ش�د، دو نف�ر ديگر 
ش�روع مي کردند و هر س�ه به نوبت، با 
فريادهايشان مي خواستند به من حالي 
کنند که همه چي�ز را مي دانند و اگر من 
راستش را بگويم، نجات پيدا مي کنم و اگر 
دروغ بگويم، آنقدر مرا مي زنند تا بميرم! 
آن روز از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 
5، مرا زير کتک و مش�ت و لگد گرفتند
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»روزهاي حرمان و شکنجه در زندان رضاخان« در گفت وشنود با دکتر انور خامه اي

 آنقدر فحش و كتك خوردم
 كه قدرت فكركردن نداشتم!

  محمدرضا کائيني
در روزهايي که ب�ر ما گذش�ت، دکتر ان�ور خامه اي 
فعال ديرين سياس�ي - فرهنگ�ي دوران معاصر در 
102 س�الگي در بيمارس�تاني در ک�رج درگذش�ت. 
او تنه�ا بازمانده گ�روه 53 نفر و راوي ص�ادق وقايع 
س�ده اخير بود. خامه اي به اتفاق خليل ملکي، جال 
آل احمد، ابراهيم گلس�تان و... در زمره کس�اني بود 
که از حزب توده انش�عاب کرد و در برنامه اي مفصل، 
مورد تکفير راديو مس�کو قرار گرفت!گفت وشنودي 
که پيش رو داريد، حاوي خاطرات او از دس�تگيري و 
شش سال حضور در ش�کنجه گاه و زندان رضاخاني 
اس�ت. اميد آنکه عاقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

   
حضرتعالي به عنوان آخرين عضو گروه 53 نفر 
قطعاً خاطرات جالب و فراوان�ي از آن دوران به 
ياد داريد. به عنوان نخس�تين سؤال بفرماييد 
چگونه دس�تگير ش�ديد و در مراحل بعدي بر 

شما چه گذشت؟ 
مقدمتاً خوب است اش��اره کنم که وقتي اين خاطرات را 
نقل مي کنم، برخي از من مي پرسند: يادآوري و بازخواني 
اين خاطرات چه فايده اي دارد؟ پاسخ من به آنها اين است 
که دست کم دو فايده بر اين کار مترتب است. يکي آنکه 
خواننده به اوضاع سياس��ي - اجتماع��ي آن روز و نحوه 
بازداش��ت ها و بازجويي ها و زندان ها پي خواهد برد و دوم 
اينکه با قصه آن 53 نفر معروف و زندانيان سياسي آن دوره 
آشنا خواهد ش��د. آنچه بر من گذش��ته است، کم و بيش 

هماني است که بر آن 53 نفر گذشت. 
داستان از اين قرار بود که چند روز قبل از اينکه بازداشت 
شوم، دوستان به من خبر دادند که بهتر است هر چه زودتر 
دس��ت و پايم را جمع کنم و در جايي مخفي شوم، چون 
مأموران امنيتي در پي من هستند. ظاهراً يکي از افراد به نام 
عباس آذري دستگير شده بود و بعيد نبود به سراغ دوستان 
و همراهان او - که يکي از آنه��ا من بودم- بيايند، اما هيچ 
 يک از دوستان به من هشدار ندادند که موضوع کاماً جدي 
اس��ت و فقط از احتمال وقوع چنين امري با من صحبت 
کردند. کسي به من نگفت که سه تن از مهم ترين اعضاي 
تشکيات يعني دکتر اراني، دکتر بهرامي و ضياءالموتي را 
دستگير کرده اند و در حال حاضر تحت بازجويي هستند. 
واقعيت اين است که کسي خبر هم نداشت و من و دوستانم 
تقريباً از همه چيز و همه جا بي خبر بوديم و تصور مي کرديم 
فقط به آذري مظنون شده و به خاطر سوابقش، دستگيرش 

کرده اند. 
با شنيدن اين خبر چه کرديد؟ 

اولين کاري که کردم اين بود که کتاب ها و نوش��ته هاي 
خود را جمع کردم و به منزل حکمي بردم و از او خواستم 
آنها را با کتاب ها و م��دارک خودش در جايي مخفي کند. 
انصافاً او هم از اين کار، ذره اي فروگذار نکرد و اين کار را به 
نحو احسن انجام داد و آن اسناد و کتاب ها هرگز به دست 
نيروهاي امنيتي نيفتادند. ما با شنيدن اين خبر، جلسات 
خود را تعطيل کرديم. فضا بسيار سنگين و محيط بسيار 
تيره بود. هيچ خبري از رفقاي تشکياتي نداشتيم. حتي 
من از اعزازي هم - که منزلش نزديک منزل ما بود- خبر 
نداش��تم. چند روزي به اين بهانه که دارم براي امتحانات 
آماده مي شوم، به دانشکده نرفتم. بماند که حوصله رفتن به 
سر کاس را هم نداشتم و بيشتر وقتم را در کتابخانه ملي 

يا کتابخانه مجلس مي گذراندم. 
کي بازداشت شديد؟ 

به دليل اينکه به دانشکده نمي رفتم و آنها براي دستگيري ام 
به آنجا مراجعه کرده بودند. ابتدا نتوانستند دستگيرم کنند 
تا وقتي که از کام بخش يا فرد ديگري، نشاني خانه ام را پيدا 
کردند و به سراغم آمدند و در نتيجه من يک روز ديرتر از 

بقيه بازداشت شدم. 
کجا؟ 

صبح روز چهارشنبه 22 ارديبهش��ت سال 1316، طبق 
معمول به کتابخانه ملي رفتم. ظهر موقع��ي که پياده تا 
ميدان سپه مي رفتم که س��وار اتوبوس ش��وم، از جلوي 
اداره سياسي ش��هرباني عبور مي کردم که کمي ايستادم 
و آن س��اختمان دو طبق��ه را برانداز ک��ردم. در حالي که 
نمي دانستم در همان ساعات و لحظات، عده اي از دوستانم 
در آنجا تحت بازجويي و شکنجه هستند! خانه ام در کوچه 
آصف در خيابان ري، نبش کوچه حاجي مقدم بود. س��ر 
کوچه دردار از اتوبوس پياده ش��دم و به طرف خانه به راه 
افتادم. وقتي به خانه رس��يدم و در زدم، متوجه شدم سه 
نفر نبش کوچه روبه رو ايس��تاده اند. فهمي��دم کار از کار 
گذشته است و ديگر راه فراري ندارم. يکي از آنها جلو آمد 
و پرسيد: »شما انورخامه اي هستيد؟« گفتم: »بله« گفت: 
»ما مأمور شهرباني هستيم و مأموريت داريم کتاب هاي 
ش��ما را وارس��ي کنيم.« گفتم: »بفرماييد«. مادرم وقتي 
چش��مش به آنها افتاد، وحشت کرد و پرس��يد: »چه کار 
دارند؟« گفتم: »آقايان از شهرباني آمده اند و مي خواهند 
کتاب هايم را ببينند.« آنها را به اتاقم راهنمايي کردم. يکي 
از آنها که قد بلندي داشت و بعدها فهميدم از بازجوهاي 
اداره سياسي است، با لحني مؤدبانه گفت: »ما خيلي عجله 
نداريم، شما بفرماييد ناهارتان را ميل کنيد!« من هم خودم 
را از تک و تا نينداختم و گفتم: »پس بفرماييد ناهار!« اين 
بار با لحني جدي و خشک گفت: »شما بفرماييد، همين 
جا خوب است!« فهميدم منظورش چيست و ديگر حرفي 
نزدم. مادرم آبگوشت پخته بود که من بر هر غذاي ديگري 
ترجيح مي دادم، اما آن روز انگار چي��زي گلويم را گرفته 
بود و هر چه سعي مي کردم لقمه را فرو بدهم، نمي شد و با 
آنکه به شدت گرسنه بودم، نتوانستم غذا بخورم. دلهره و 
اضطراب اشتهايم را پاک کور کرده بود. دلهره، ترس نيست 
و بسياري از آدم هاي ش��جاع و بي باک هم دچار دلهره و 

اضطراب مي شوند. 
بين کساني که مي شناختيد، آيا کسي هم بود 

که دچار اين حالت نشود؟
در بين تمام آن 53 نفر و زندانيان سياسي اي که در عمرم 
ديده ام، کس��ي را به بي باکي خليل ملک��ي نديده ام. او در 
زندان کارهاي��ي مي کرد که واقعاً از دس��ت کس ديگري 
برنمي آمد و جرئتش را نداشت. با اين همه او هم مي گفت: 
روزي که مأموران شهرباني رفتند که او را بازداشت کنند، 
چنان دستپاچه شده بود که نمي توانست فنجان چاي را 
درس��ت در دس��تش نگه دارد و زنش به او نهيب زده بود: 

کنند که همه چيز را مي دانند و اگر من راستش را 
بگويم، نجات پيدا مي کنم و اگر دروغ بگويم، آنقدر 
مرا مي زنند تا بميرم! آن روز از ساعت 2 بعد از ظهر 
تا ساعت 5، مرا زير کتک و مش��ت و لگد گرفتند. 
فقط هر نيم س��اعت يک بار، چند دقيقه اي دست 
از اين کار برمي داش��تند و نصيحت��م مي کردند و 
حرف هايي مي زدند که براي گول زدن قاچاقچي ها 
و دزدها خوب بود. بااخره خس��ته شدند. من هم 
ديگر قدرت فکر کردن را از دست داده بودم. بااخره 
اسفندياري بدن کوفته مرا به زور کشيد و از پله ها 
باا برد. در آنجا دکتراراني پشت ميزي نشسته بود 
و داشت مي نوشت. قيافه گرفته و موهاي آشفته اي 
داش��ت. يک بازجوي ش��يک ک��راوات زده بااي 
سرش ايستاده بود؛ جوانشير و مهم ترين بازپرس 

و شکنجه گر اداره سياسي. 
دکتر اراني با شما چه برخوردي کرد؟ 

س��رش را بلند کرد و نگاهي به م��ن انداخت. غم و 
نااميدي در چش��م هايش موج مي زد. با همان نگاه 
فهميدم اوضاع خيلي وخيم اس��ت. بعد هم گفت: 
»بيخود مقاومت نک��ن، همه چيز لو رفته اس��ت، 
من هم ناچار ش��دم اعت��راف کن��م!« حرفي باقي 
نمانده ب��ود. آنچه را که بايد گفته باش��د، با همين 
يک جمله گفت و من هم آنچ��ه را که بايد بفهمم، 
 فهميدم. شايد اگر کس ديگري جاي من بود با دکتر 
يکي به دو مي کرد، ولي من اساساً اهل سؤال و جواب 
کردن با کسي آن هم در موردي که موضوع تا اين 
حد واضح هست، نيستم. احساس مي کردم ديگر 
توان مقاومت ندارم! هرگز ادعا نکرده ام که قهرمان يا 
آدم فوق العاده مقاومي هستم. شايد اگر به جاي کتک 
و فحش و توهين مثل يک بازپرس واقعي با من رفتار 
کرده بودند، ازم نبود اينقدر مرا ش��کنجه کنند، 
اما وقتي کار به توهين و کتک رس��يد، سعي کردم 
حرف نزنم! وقتي هم که دکتر اراني را- که رهبر ما 
و هميشه برايم الگوي مبارزه و پايداري بود- به آن 

حال و روز ديدم، مقاومت من هم تمام شد! 
و نوشتيد؟ 

در ابتدا نه. اس��فندياري مرا دوباره کشان کش��ان 
به همان اتاق اول برد و پش��ت ميز نش��اند و ورقه 
بازجويي را مقابلم گذاش��ت و خواس��ت که تمام 
سوابق خودم را از آشنايي با دکتر اراني تا سازمان 
کمونيستي بنويسم. به قدري بدنم کوفته بود و سرم 
درد مي کرد که قادر به انجام اين کار نبودم. دهانم 
مثل زهرمار تلخ شده بود. خودشان فهميدند حال 
و روز درستي ندارم و برايم چاي آوردند. چاي را که 
خوردم، کمي رمق پيدا کردم و نوشتم که با خواندن 
مجله دنيا ش��روع کردم. بعد از ديدارهايم با دکتر 
اراني در منزلش و جلساتي که با ساير دانشجويان 
داش��تيم، آوردن کتاب از فرانسه و ترجمه بعضي 
از قس��مت هاي آن نوش��تم، اما از ارتباطم با ساير 
اعضاي گروه چيزي ننوش��تم، چون به نظرم اينها 
اس��رار مهمي بودند. من تصور مي کردم که امثال 
کام بخ��ش، الموتي، صادق پور، رس��ايي و. . . عضو 
يک حزب کمونيستي زيرزميني هستند که دارند 
خودشان را براي مبارزه مسلحانه آماده مي کنند، اما 
گروه دکتر اراني، يک بخش دانشجويي از تشکيات 
است که از نظر رژيم، آنقدرها خطرناک نيست. البته 
بعدها بود که فهميدم چيزي را که به اس��م حزب 
کمونيست به ما معرفي کرده بودند، چقدر پوشالي 
بوده و تنها بخش ارزش��مند 53 نفر، اتفاقاً همان 

بخش دانشجويي و روشنفکري آن بوده است! 
باز هم بازجويي شديد؟ 

خير و اين دوره اتفاقاً خيلي سخت تر گذشت، چون 
دائماً انتظ��ار اضطراب آلودي داش��تم که احضارم 
خواهند کرد، ولي اين کار را نکردند. وقتي مطمئن 
ش��دم ظاهراً بازجويي تمام شده اس��ت، آن وقت 
آثار س��وء گير افتادن در يک سلول کوچک شروع 
شد. انتظاري کش��نده و شمارشي کشنده تر. ابتدا 
با انگش��تان دس��ت هايم روزهاي زنداني بودنم را 
مي شمردم. بعد که ديگر کافي نبود، روي ديوار خط 
مي کشيدم. بعد هفته ها را شمردم و وقتي حساب 
هفته ها هم از دستم در رفت، نسبت به گذشت زمان 

و آينده بي توجه شدم! 
با اي�ن روحيه وقتتان را چگونه س�پري 

مي کرديد؟ 
اگر 12 ساعت را به حساب خواب و چرت زدن و 
دراز کشيدن بگذاريم، باز 12 ساعت باقي مي ماند 
که واقعاً نمي دانستم چه بايد بکنم؟ در زندان هاي 
عمومي، باز مي شود با يک نفر حرف زد يا کاري 
انجام داد، ولي در زندان انفرادي، هيچ وسيله اي 
براي پر کردن اوقات نيست. در آنجا حتي کتاب 
خواندن هم ممنوع بود، چه رس��د به نوش��تن. 
س��عي مي کردم وقت غذا خوردن را تا جايي که 
مي شود کش بدهم. س��يگاري ها بخشي از وقت 
خود را با س��يگار کش��يدن پر مي کردند، اما من 
سيگاري نبودم. کنار پنجره رفتن و به بيرون نگاه 
کردن و تاش براي ايجاد ارتباط با زنداني هايي 
- که در حياط مش��غول هواخوري بودند- يکي 
از سرگرمي هاي اصلي ام شد. خيلي از زنداني ها 
مثل من، مشتري دائمي پنجره سلول ها بودند. 
بزرگ علوي دائماً با انگشتانش مي پرسيد: چند 
روز ديگر بايد اينجا بماني��م؟ خليل آذر هم زياد 
پشت پنجره مي آمد. من بيشتر صدايش را از دور 
مي ش��نيدم تا اينکه چهره اش را ببينم. يک مرد 
سيه چرده هم زياد پش��ت پنجره مي آمد. بعدها 
فهميدم اسمش محمد پژوه است. از شعارهايي 
که مي داد، احس��اس مي کردم آذري او را لو داده 
است و شک مي کردم نکند او همه ما را او لو داده 
است! بعدها فهميدم که هم پژوه و هم ديگران را 

کام بخش لو داده است. 
کم کم به زندان ع��ادت کردم. بعد ي��اد گرفتم از 
سوراخ بااي در با زنداني س��لول روبه رويي حرف 
بزنم. فاصله ما، بيشتر از دو متر نبود و هر وقت چشم 
نگهب��ان را دور مي ديديم، با هم ح��رف مي زديم. 

بعدها فهميدم اسمش محمود بقراطي است. او به 
من گفت که اسم زنداني دست راست فلکي است و 
به جرم جاسوسي براي شوروي زنداني شده است. 
جوان خوش قيافه و بسيار خوش بيني بود، اما سه 
ماه بعد محکوم و تيرباران شد. مثل اينکه خودش 
به جاسوس��ي اعتراف کرده بود. دو نفر ديگر هم با 
او رابطه داشتند که به حبس هاي کمتر از 10 سال 
محکوم شدند و بعدها در زندان قصر، با من در يک 
بند بودند. يک روس قد بلن��د هم در بند ما بود که 
هر وقت سرتيپ زاده رئيس زندان مي آمد، جلوي او 
را مي گرفت و به زبان خودش چيزهايي مي پرسيد. 
ظاهراً از روس��يه فرار کرده و به ايران آمده بود و او 
را در مرز دستگير کرده و به زندان آورده بودند. او 
اولين کس��ي بود که اعتصاب غذا ک��رد. من تا آن 
روز چيزي درباره اعتصاب غذا در زندان نش��نيده 
و در جايي نخوانده بودم. به خاطر همان اعتصاب 
غذا هم او را از بند ما بردند. نمي دانم او را به زندان 
ديگري فرس��تادند، اعدامش کردند يا آزاد شد؟ از 
زنداني ديگري خاطره اي به ي��ادم نمي آيد. البته 
غير از زنداني ها، اف��راد ديگري هم بودند که با آنها 
ارتباط برقرار کردم. يکي از آنها، عزيز نظافتچي بود. 
معمواً جارو و نظافت بندها را به عهده يک زنداني 
عادي - که قاتل يا دزد بود- مي سپردند. تقسيم غذا 

هم همينطور. 
ظاهراً جاسوس هاي خوبي هم بودند؟ 

همينطور است. اينها چون روزي سه چهار مرتبه 
براي تميز کردن اتاق و غذا و چ��اي دادن به اتاق 
زنداني مي آمدن��د، زنداني- که تحت محروميت و 
فشار زيادي بود- به آنها اعتماد مي کرد. اينها هم 
حسابي از زنداني حرف مي کش��يدند و مي بردند 
تحويل مأموران امنيتي مي دادند. نکته تأسف برانگيز 
اين است که اينها در برابر اين خوش خدمتي، چيزي 
جز همان نظافتچي بودن و خوردن ته مانده هاي 
غذاي زنداني ها، پاداش ديگري نصيبشان نمي شد! 
البته بين آنها آدم هاي باش��رف و پاکدامني مثل 
عزت اه مهاجر و سيد خداداد هم بودند، اما اکثراً 
آدم هاي بس��يار رذل و کثيفي بودند. يکي از آنها 
يک دزد سابقه دار اراکي به اس��م عزيز نظافتچي 
بود که گاه و بيگاه در سلول مرا باز مي کرد و به من 
اميدواري و دلداري مي داد، ولي من هيچ وقت به او 

اعتماد نکردم. 
به نگهبان ها هم نمي شد اعتماد کرد؟ 

رفتار آنها بهتر بود. روزهاي اول سخت مي گرفتند، 
ولي کم کم رفتارش��ان دوس��تانه تر مي شد. البته 
بين آنها، عده اي هم مقرراتي و خشک بودند، ولي 
بيشترشان پيش ما مي آمدند و دلسوزي مي کردند 
و به ما امي��دواري مي دادند. گاهي هم با ما درددل 
مي کردند و از بدبختي هايشان مي گفتند. يک روز 
يکي از آنها از زنش برايم گفت که به او خيانت کرده 
است. يکي به اسم علي ميرزايي سوزاک گرفته بود 
و دائماً از اين  و آن مي پرس��يد: چه کند تا معالجه 
شود؟ بعضي ها به او نس��خه مي دادند: با فاحشه ها 
مراوده کن تا خوب شوي! در نتيجه آن آدم مفلوک 
هم سوزاک گرفت هم س��فليس! آدم هاي بسيار 
نادان، بدبخ��ت و مفلوکي بودن��د. بعضي وقت ها 
که مجبور مي شدند س��ختگيري کنند يا گزارش 
بدهند، از سر بدجنسي نبود. بدبخت و فقير بودند 
و کافي بود کم��ي پول کف دستش��ان بگذاريد تا 
عرش خدا را سير کنند! يکي دو تا از آنها، حتي بعد 
از آزادي از زندان هم هر وقت مرا جايي مي ديدند 
التماس دعا داشتند! اين نکته را هم بگويم که در 
آن ش��رايط زندان انفرادي، حت��ي يکي دو دقيقه 
حرف زدن با همين آدم ها ه��م نعمت بزرگي بود. 
البته اگر رئيس زن��دان مي فهميد اينها با ما حرف 
زده اند، برايش��ان مسئوليت داش��ت. ما به همين 
نگهبان ها هم خوش بين نبوديم و آنها را دش��من 

خود مي دانستيم. 
نهايتًا به چند سال زندان محکوم و چند 

بار بازجويي شديد؟ 
يک بار ديگر هم مرا به اداره سياس��ي خواستند و 
اين بار، خيلي معقول تر و آرام تر رفتار کردند. ديگر 
از فحش، شکنجه و کتک خبري نبود. فقط پرونده 
سايرين را جلويم گذاشتند و اعترافاتشان را به من 
نشان دادند که خيلي مفصل تر از اعترافات من بود و 
جايي براي حرف هاي من نگذاشته بودند. وقتي اين 
اعترافات و ارتباطم با آنها را تأييد کردم، پرونده ام 
تکميل شد و مرا به زندان برگرداندند تا شش سال 
زن��دان انفرادي را تحم��ل کن��م. از آن پس ديگر 

هيچ وقت اداره سياسي و شکنجه گرها را نديدم. 
برخ�ي از زنداني�ان سياس�ي در ميان 
خاطرات دردناکي که از آن سال ها تعريف 
مي کنند، خاطرات ش�يريني را هم بيان 
مي کنند. ش�ما خاطره ش�يريني از آن 

سال ها نداريد؟ 
دردناک ترين و در عين حال بهترين خاطره من از 
سال هاي زندان و درد و ش��کنجه، خاطره پنج زن 
فداکار، جانباز و از خود گذشته است که بي ياوري 
آنها، جان به در بردن از آن همه زجر ممکن نبود. 
يکي مادرم بود که هر روز شيره جانش را در دست 
مي گرفت و راه طواني خانه تا زندان را پياده طي 
مي کرد و هزاران توهين و رنج را به جان مي خريد 
تا غذا و امکانات ضروري را به دس��ت من برساند. 
ديگري خواهر نازنينم بود که به خاطر من از همه 
چيز خود گذشت و زندگي زناشويي اش تا مرزهاي 
از هم گسيختگي پيش رفت، اما هرگز برادر بي کس 
خ��ود را تنها نگذاش��ت. ديگر خاله س��الخورده و 
دختران جوانش بودند که س��ال هاي سال افتان و 
خيزان بيابان بين تهران و زندان قصر را پياده طي 
مي کردند تا با ديدارش��ان به من دلگرمي بدهند. 
افسوس که هرگز نتوانس��تم محبت هاي اين پنج 
زن داور را آن گونه که شايسته ش��ان بود جبران 
کنم و جز سپاسگزاري و حق شناسي چيزي ندارم 

که نثار آنان کنم. 

ری
 امي

مير
ا
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نهضت مشروطيت در تاريخ ايران معاصر واقعه اي بسيار 
مهم اس�ت كه تأثير مهمي بر نظام سياسي و اجتماعي 
پس از خود گذاش�ت. اين نهضت با وجود پيروزي هاي 
اوليه و پيش�رفت هاي نخس�تين نتوانس�ت به عنوان 
نسخه اي مناسب براي مش�كات سياسي و اجتماعي 
كشور كاربرد داشته باشد و مسير ترسيم شده براي اين 
جنبش، با وجود مشكات اساسي در هدفگذاري حتي 
نتوانست به اين اهداف خود نيز پايبند بماند و استبداد 
نظام سياس�ي حاكم، عمًا جز كالبدي براي مش�روطه 
باقي نگذاش�ت. در واقع مش�روطيت با هدف كارآمد و 
پاسخگو ساختن نظام سياسي ايجاد شده بود اما مبتا 
به امراضي ش�د كه خود اين جنب�ش را ناكارآمد كرد. 

   
در شكل گيري جنبش مشروطه دو ديدگاه مقابل يكديگر 
قرار گرفتند كه ديدگاه غالب ميل به انطباق ساختار اجتماعي 
و سياسي با نظام دموكراسي غرب بود و روشنفكراني مانند 
تقي زاده، ملكم خان، آخوندزاده و... مهم ترين تئوريسين هاي 
آن بودن��د و ديگري جري��ان روحانيت كه ب��ا رويكردهاي 
متفاوتي به اين مقوله نزديك شدند. برخي از ابتدا با مشروطه 
مخالفت ورزيدند، برخي از همان اول با نهضت مش��روعه 
همكاري و همراهي كردند و تا انتها ني��ز به حمايت به كم 
و كيف آن پرداختن��د و گروهي ديگر نيز ابت��دا از حاميان 
مش��روطه بودند كه پس از انحراف اين جريان به مخالفان 

آن تبديل شدند. 
با هم��ه اين اوصاف بررس��ي نهض��ت مش��روطه از حيث 
ويژگي هاي اساسي و تطبيق آن با فرآيند انقاب اسامي )در 
صورتي كه مسامحتاً جنبش مشروطه را با وجود اختافات 
موجود در تعاريف انقاب با ماهيت جنبش مشروطه عبور 
داده و آن را به مثابه انقاب تصور نماييم( مي تواند از علت 
پيروزي انقاب اسامي و با شكس��ت مواجه شدن انقاب 

اسامي تصوير بهتري ارائه نمايد. 
  ايدئولوژي

اس��ام ديني اس��ت كامل كه همه ابعاد زندگ��ي فردي و 
اجتماعي و حوزه هايي همچون سياست، فرهنگ و اقتصاد 
را در برمي گيرد. اين دين و قرائت ناب از آن در خوانش امام 
خميني)ره( و رويكرد احياگرانه اجتهادمحور تشيع، مبناي 
حركت انقاب اسامي قرار گرفت و پس از پيروزي توانست 
با چارچ��وب مكتبي تحت عنوان »جمهوري اس��امي« و 
خصوصاً با استقرار نظام وايت فقيه اين رويكرد ايدئولوژيك 

را حفظ كند. 
ايدئولوژي انقاب اسامي يك ديدگاه جهانشمول است و 
برخاف ديگر تغييرات اجتماعي كه غالباً گستره آنها منحصر 
به يك ملت است؛استقال خواهي و نابودي نظام هژمونيك 
قدرت هاي جهان و غلبه مس��تضعفان بر مس��تكبران را به 

عنوان مباني خود قرار داده است. 
اين ايدئولوژي منسجم انقابي از س��ال ها پيش از انقاب 
و به همت برخي عناص��ر فكري انق��اب از جمله آيت اه 
مطهري)ره(، آيت اه خامنه اي )مدظله(، مرحوم طالقاني، 
مرحوم شريعتي و در رأس آنان ش��خص امام خميني)ره( 
به عن��وان رهبر اين تفكر در س��طح جامعه ارائ��ه گرديد و 
پشتيباني جامعه مسلمان ايران را به دست آورد و با همين 
پشتيباني توانس��ت بر س��اير گفتمان ها و ايدئولوژي هاي 

معارض غلبه يابد. 
اما در دوران مشروطه اين اتفاق به گونه ديگري رقم خورد. 
در واقع مشروطه را دچار تنش و تعارض كرد. همانگونه كه 
بيان شد، ميدان مشروطه ميدان معارضه دست كم دو تفكر 

قرار گرفت كه ناهمراستايي آنها مشكل ساز شد. 
فريدون آدميت، مورخ و نگارنده كتاب »ايدئولوژي نهضت 
مش��روطه« ايدئول��وژي غال��ب در جريان اي��ن نهضت را 
»دموكراسي سياسي« مي داند و از آن تعبير به نيرومند ترين 
عنصر ايدئولوژيك در آن دوره مي كند. روشنفكران درمركز 
اين تفكر قرار داشتند و معمواً با نام »ترقي خواهان« خطاب 
مي شدند. اين عناصر كه رهبران آنها متأثر و تعليم ديده اروپا 
بودند تصور خود از مشروطيت را مبتني بر الگوهاي استقرار 
يافته در كشورهاي اروپايي اتخاذ كرده بودند و مدل ايده آل 

آنان براي ايران، تحقق مشروطه سلطنتي بود كه نظير آن 
در برخي كشورهاي اروپايي حاكم ش��ده بود. در كنار اين 
تفكر كه مستمراً توسط انطباعات و نشريات آن دوران تبليغ 
مي شد، رفته رفته برخي علما نيز با هدف رفع استبداد به اين 
جنبش پيوستند. برخي نقش روحانيت در اين جنبش را تا 
انتها غيرقابل مقايسه با حركت روشنفكران برمي شمرند. 
از جمله همين فريدون آدميت كه از مورخان تجددگراي 
وابسته به حكومت سابق اس��ت، تصريح مي كند از آنجا كه 
هدف اوليه مشروطه تحقق مدلي از دموكراسي غربي بود و 
با توجه به اينكه علما و روحانيون شناخت چنداني از ماهيت 
چنين سيستم سياسي نداشتند، نمي توان آنان را در زمره 
مبتكران مشروطيت به حساب آورد؛ با اين وجود تأثيرگذاري 

همراهي و پشتيباني شان قابل انكار نيست. 
ديدگاه ديگري ني��ز در اين ميان وج��ود دارد كه به عكس 
نگرش فوق، علما را در نهضت مشروطه داراي سهم كليدي 
مي داند و بلكه آغاز اين نهضت را نيز با كوشش علما متصور 
اس��ت. امام خميني )ره( از جمله افرادي اس��ت كه آغاز و 
پيشبرد ابتدايي مش��روطيت را به دست علما مي داند:»در 
جنبش مش��روطيت همين علم��ا در رأس بودن��د. اصل 
مشروطيت اساس��ش از نجف به دس��ت علما و در ايران به 
دست علما شروع شد و پيش رفت آنقدر كه آنها مي خواستند 
مشروطه تحقق پيدا كند و قانون اساسي در كار باشد، ليكن 
بعد از آنكه شد، دنباله اش گرفته نشد. مردم بي طرف بودند، 

روحانيون هم رفتند هر كس سراغ كار خودش .«
چه علما را در نهضت مش��روطه داراي نقش اساسي بدانيم 
و چه اهميت آن��ان را در اين نهضت كمرن��گ جلوه دهيم؛ 
اين مسئله قابل انكار نيست كه در مشروطيت، هدفگذاري 
نخس��تين الگو گرفته از مدل هاي غربي بوده و متجددان 
وطني نيز نقش مهمي در ترسيم خواست نهضت مشروطه 
ايفا كرده اند. اين در حالي است كه در فرآيند انقاب اسامي، 
ايدئولوژي مكتبي با تاش ش��اگردان امام خميني)ره( از 
چندين س��ال قبل انقاب به عنوان اساس مباني و رويكرد 
س��اختاري ترويج ش��د و عمًا مجال تروي��ج عقايدي در 
غيريت با آن و در عرض آن گرفته شد. گرچه گفتمان هاي 
ايدئولوژيك معارض همچون ناسيوناليس��م يا ماركسيسم 
بسيار كوشيدند تا در فرآيند انقاب اسامي خود را عرضه 

نمايند اما در اين مسير موفق نبودند. 
ش��ايد همين يكصدايي ايدئولوژيك و عدم ابهام تئوريك 
را بتوان در مقايس��ه با انقاب مشروطه از عوامل تسريع در 

پيروزي انقاب اسامي برشمرد. 
  نقش مردم

نوع حضور مردمي را نيز مي توان از ديگر ابعاد اختافي ميان 
انقاب اسامي و نهضت مشروطه برشمرد. شيوه مشاركت 
مردم در نهضت مشروطه، مشاركتي عمدتاً از سوي طبقه 
شهري و خصوصاً مراكز و شهرهاي مهم كشور بود و دامنه آن 
به شهرهاي كوچك و روستاها كشيده نشد. در واقع نمي توان 
در فرآيند انقاب مش��روطه  جز چند م��ورد راهپيمايي يا 
تحصن و مهاجرت، از حضور وس��يع مردمي سخن گفت. 
تحقق مش��روطيت در لحظه امضاي اين فرمان به دس��ت 
مظفرالدين شاه هم در شرايطي رقم خورد كه غير از تهران 
در اغلب شهرهاي كوچك تر حتي اطاع چنداني از وقايع رخ 

داده در تهران وجود نداشت. 
طبيعتاً در چنين فضايي حمايت از استمرار مشروطه را نيز 
نمي توان به عنوان يك مطالب��ه عمومي از آحاد ملت ايران 
توقع داشت؛ چراكه نه تنها در تحقق آن مشاركتي نداشتند 
بلكه خير و منفعتي نيز از تغييرات محقق ش��ده عايدشان 
نش��ده بود. حتي جنس اعتراض ها ني��ز ارتباط چنداني به 
اقشار متوسط يا ضعيف تر نداشتند و چه بسا اين اقشار حتي 
نسبت به اثرات و مواهب احتمالي چنين نهضتي آگاه نشده 

بودند كه بخواهند در مسيرش سر ببازند. 
اين در حالي است كه انقاب اسامي ايران از نظر شراكت 
توده هاي مردم از هر جنس،طبقه،ش��غل و ش��هر به نوعي 
اتحاد و يكپارچگي عمومي رسيده بود و فرياد هاي يكپارچه 
شعارهاي در شرق،غرب،شمال، جنوب و مركز ايران شنيده 
مي شد كه حكايت از توجيه عموم مردم از اهداف و آرمان هاي 
انقاب و دلبستگي به اين آرمان ها داشت. راهپيمايي هاي 
گسترده چند ده هزار نفري و چند صدهزار نفري در شهرهاي 
كوچك و بزرگ و اغلب با شعارها و پاكاردهايي متحدالشكل 
نشان از يكپارچگي انقاب اسامي در سطح توده ها داشت. 

  رهبري
رهبري در نهضت مش��روطيت هي��چ گاه داراي مركزيت 
نبود و به تبع تف��اوت گس��ترده در ايدئول��وژي معتقدان 
به مش��روطيت،هر طي��ف از رهبراني تبعي��ت مي كرد كه 
اغلب نيز كاركرد محلي و منطقه اي داش��تند. به طور كلي 
مي توان رهبران مش��روطه را در س��ه گروه عمده تقسيم 
نمود. دسته نخست؛روشنفكران متجددي بودند كه هدف 
خود را غربي نمودن س��اختار ايران به منظور تحقق ترقي 
مي دانستند. گروه هاي اوليه و حلقه هاي نخست زمينه ساز 
در طرح ريزي مشروطيت ش��امل اين دس��ته افراد بود. از 
ميان پيشروان مش��روطيت مي توان به افرادي  چون حاج 
زين العابدين مراغه اي، عبدالرحيم طالبوف، ميرزا فتحعلي 
آخوندزاده و ميرزا ملكم اش��اره كرد كه بع��داً افرادي چون 
يحيي دولت آبادي، تقي زاده و محمدعلي فروغي اين مسير 

را در مبارزات مش��روطيت طي كردند. طيف روشنفكران 
حامي مش��روطه عاوه بر درس آموختگان غرب ش��امل 
گروهي از هنرمندان همچون محمدتقي بهار، ايرج ميرزا، 
عارف قزويني، ميرزاده عشقي و بخش��ي از روزنامه نگاران 
همچون ملك المتكلمين و جهانگير صوراسرافيل مي شد 
كه هدايت افكار عمومي را طي نهضت به واسطه مطبوعات 

در دست داشتند. 
در ديگر سو طيف روحانيون مش��روطه خواه قرار دارند كه 
نقش زيادي در تحري��ك مردم به قيام عليه اس��تبداد ايفا 
كردند و البته گاه به عنوان معارضاني براي اهداف و تفكرات 
تجددگرايان غربزده نيز به شمار مي آمدند. اين گروه شامل 
علماي تراز اول مناطق مختلف كشور همچون محمدكاظم 
خراساني، ميرزا حسين خليلي تهراني و عبداه مازندراني 
و روحانيوني كه تاش در جهت تحقق مش��روعه مشروطه 
داشتند – نظير سيدعبداه بهبهاني، شيخ فضل اه نوري و 
سيدمحمد كاظم يزدي- بود. مجتهدين اين عصر - در واقع 
نسل پي از ميرزاي شيرازي- پراكندگي زيادي داشتند و در 
اين ميان شخصيت جامعي در ميان منتقدان مشروطه نبود 
كه امكان رهبري نهضت را داشته باشد. حتي گاه درگيري 
و تعارض ميان همين روحانيون نيز حادث مي شد تا جايي 
كه مثًا ش��يخ عبداه مازندراني خطاب به يكي از علماي 
ش��هير تبريز كه در باب ضرورت تداخل دين در مشروطه 
نظر داشت چنين تلگراف كرد:»اي گاو مجسم، مشروعه كه 

مشروطه نمي شود!« 
مشروطه عاوه بر روشنفكران و روحانيون؛ رهبراني ديگر نيز 
داشت كه به مبارزه نظامي با عوامل استبداد مي پرداختند. 
از نمونه رهبران نظامي مي توان به ستارخان، باقرخان، يپرم 

خان، سردار اسعد بختياري و... اشاره كرد. 
همانطور كه قابل مشاهده است؛جنبش مشروطيت از وجود 
رهبري بامنازع محروم بود. اين در حالي است كه جريان 
نهضت انقاب اسامي از همان حركت هاي آغازين با رهبري 
متحد و هوش��مندانه امام خميني)ره( پيش رفت و ظهور 
شخصيتي چون ايشان كه جامع ويژگي هايي چون كاريزما، 
سياست، دين، آينده نگري و فراس��ت ذاتي بود؛ قطعاً يكي 
از اركان بنيادين تحقق انقاب اس��امي است كه مشخص 
نيست آيا بدون وجود ايشان نهضت مي توانست به موفقيت 

دست يابد يا خير؟ 
  خاصه سخن

زماني كه از بررسي علل عدم توفيق نهضت مشروطه سخن 
به ميان مي آيد پيش از هرچيز مي توان اركان يك نهضت و 
وضعيت آن را مورد تأمل قرار داد يا با يك نمونه موفق ديگر 
)همچون تجربه پيروزي نهضت انقاب اس��امي( مقايسه 
كرد. بررسي سه ركن مردم، رهبري و ايدئولوژي در نهضت 
مشروطه نشان مي دهد در بُعد تئوريك برخاف انقاب كه 
از آبشخور ناب اسامي و تفكر شيعي تغذيه مي شد، محوريت 
ابتدايي مشروطيت بر انديشه ترقي، تجددخواهي و فراهم 
كردن بستر دموكراس��ي غربي به عنوان آرمان نهضت قرار 
گرفت و تاش هاي گروهي از علما مبني بر تمزيج اين تفكر 
با چارچوب ديني تحت عنوان مش��روطه مشروعه توفيق 

چنداني نيافت. 
در زمينه رهبري نيز اختافات بسياري را مي توان در افكار 
هدايتگران و زمينه س��ازان اين جنب��ش ماحظه كرد، در 
حالي كه در جريان انقاب اسامي با وجود اختاف سايق، 
رهبري غالب و فراگي��ر نهضت كه حت��ي غيرمعتقدان به 
انديشه اسامي را نيز تحت پرچم خود درآورده بود متعلق به 
شخص امام خميني )ره( بود كه واجد مهم ترين ويژگي هاي 

يك رهبر انقابي نيز بود. 
مردم نيز در جريان نهضت مشروطه جز چند واقعه يا چند 
خطه جغرافيايي، اغلب در حاشيه بودند و خصوصاً طيف هاي 
غيرش��هري دخالت چنداني در ش��كل گيري مش��روطه 
نداشتند؛ حال آنكه در جريان انقاب همراهي توأمان مردم 

شهر و روستا نهضت را به قيامي فراگير تبديل كرد. 
البته غير از محورهاي فوق تفاوت هاي ديگري نيز ميان اين 
دو نهضت قابل واكاوي اس��ت كه در فرصتي ديگر مي توان 

بدان ها پرداخت. 

تحق�ق مش�روطيت در ش�رايطي رقم 
خورد كه غيراز تهران در اغلب شهرهاي 
كوچك تر حتي اطاع چنداني از وقايع 
رخ داده در ته�ران وج�ود نداش�ت

 در بُعد تئوري�ك برخ�اف انقاب كه 
از آبش�خور ن�اب اس�امي و تفك�ر 
مي ش�د،محوريت  تغذي�ه  ش�يعي 
ابتداي�ي مش�روطيت ب�ر انديش�ه 
فراه�م  و  تجددخواه�ي  ترق�ي، 
ك�ردن بس�تر دموكراس�ي غرب�ي 
به عن�وان آرم�ان نهضت ق�رار گرفت

رهبري غيرمتحد و انديشه تجدد عوامل شكست نهضت مشروطه
تطبيق اركان انقاب در مشروطه و انقاب اسامي

محمد خداپرست
   تحليل

در هفته اي كه گذش��ت، آيت اه جوادي  آملي خط��اب به نهمين 
گردهمايي اس��اتيد علوم عقلي پيامي صادر كردند كه در بخشي از 
آن به نسبت برهان و شهود پرداخته اند. در ادامه بخشي از اين پيام 
آمده اس��ت: »تكليف ما همين ظاهر آيات قرآن و استدال است.ما 
برهان داريم، او حقيقتي است، موجود خارجي و نامتناهي است اما 
اين موجود خارجي، موجود خارجي به حمل اولي است نه به حمل 
شايع. نامتناهي به حمل اولي است نه به حمل شايع. ما مكلف به برهان 
هستيم نه به عرفان، بنابراين آن منطقه، منطقه ممنوعه است. به هيچ 

وجه نمي شود رفت. ما حداكثر خودمان را مشاهده مي كنيم. 
خدا مرحوم صدرالمتألهين را غريق رحمت كند! در همان جلد اول 
اسفار دارند. حاا بر فرض ش��ما به مقام فنا رسيديد، مقام فنا كه به 
معناي نابودي نيست،يعني اين شخص هست،»رس��د آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند« هيچ كسي 
را نمي بيند،اما به هر حال هست. اين موجودي كه هست، به اندازه خود مي بيند. او كه اندازه ندارد! پس 
معلوم مي شود ظهور او را مي بيند، فيض او را مي بيند، جلوه او را مي بيند. آن كه اندازه دارد ظهور اوست، 
نه خود او. ما مكلف به عرفان نيستيم، عرفان ذات مستحيل است. حرف ايشان هم در جلد اول اسفار اين 
است كه اگر كسي به مقام فنا رسيد، فنا به معني نابودي نيست. اين شيء به مقام فنا رسيد،يعني خودش 
را نمي بيند، ولي هست. اين شيء اگر بخواهد مشاهده كند، به اندازه خودش مشاهده مي كند. چيزي را 
مشاهده مي كند كه اندازه دارد و آن ظهور حق است. او اندازه پذير نيست. بنابراين همين عقل مي فهمد كه 
ما به او دسترسي نداريم. وقتي به او دسترسي نداريم، چگونه احتجاج بكنيم؟! پس تنزل مي كند كه من 
با يك مرحله ديگري، با چيزي گفت وگو و محاجه مي كنم و آن مقام فعل اوست و دين اوست. من با دين 
َ يْنُصْركْم(يعني مكتب او را و  او احتجاج مي كنم. همان طوري كه دين او را ياري مي كنم: )إِْن تَْنُصُروا اهه
دين او را من درباره دين او و قرآن او احتجاج مي كنم. به دين او مي گويم چرا نگفتي كه من چه بايد بكنم؟ 
تو كه دين داري، مكتب داري، حساب داري، حرف داري، پس تمام اين احتجاج ها مي افتد در مقام فعل 
حق كه فصل سوم است و »منطقه الفراق« است وگرنه ذات اقدس الهي منطقه ممنوعه است. صفات ذات 
كه عين ذات است منطقه ممنوعه است. برهان بخواهي اقامه كني الي ماشاءاه چندين كتاب نوشته و 
نوشتيم. شهود داشته باشي، ذره اي سهم نداري، براي اينكه آن مثقال، اندازه ندارد يا همه يا هيچ. همه اش 

مستحيل است، پس هيچ.«

كتاب »دانش انساني اسامي يا دانش انساني سكوار« با موضوع 
تأملي بر تحقق پذيري علوم انس��اني اسامي به همت انديشكده 

برهان منتشر شد. 
كتاب »دانش انساني اسامي يا دانش انساني سكوار« با موضوع تأملي 
بر تحقق پذيري علوم انساني اسامي به همت انديشكده برهان منتشر 
و روانه بازار نشر گرديد. اين كتاب كه از مجموعه كتاب هاي انديشنامه 
جنبش نرم افزاري و حاصل تاش جمعي از پژوهشگران انديشكده 
برهان است در ۶۸ صفحه و در دو فصل، از سوي انتشارات ديدمان به 
زيور طبع آراسته گرديده است. »علوم انساني اسامي يا سكوار« و 
»علوم انساني اسامي، امكان يا امتناع« عناوين فصل هاي دوگانه اين 
كتاب هستند. در بخشي از مقدمه اين كتاب مي خوانيم:»علوم انساني 
اسامي، به اعتبار »موضوع«، اسامي نيست،زيرا موضوع اين علم همان موضوع علوم انساني سكوار است و 
در اين جهت، تفاوتي ميان آنها نيست. توضيح اينكه موضوع هاي هر يك از شاخه هاي مختلف علوم انساني، 
»مقوم« و »ذاتي« اين علوم هستند و در صورت تغيير موضوع، اساساً »علم« مورد نظر تغيير مي كند و به 
علم ديگري تبديل مي شود. در اينجا مقصود از موضوع يك علم آن كليتي است كه علم مورد نظر آن را در 
كانون مطالعه خود قرار داده است و به مسائل مترتب بر آن مي پردازد. به عنوان  مثال، موضوع »جامعه شناسي 
اس��امي« همچون موضوع »جامعه شناسي سكوار« »جهان اجتماعي« اس��ت. هر سنخي و صنفي از 
جامعه شناسي به دليل اينكه علم »جامعه شناسي« است، ناگزير بايد به مطالعه »جهان اجتماعي« بپردازد 
و آن را به عنوان موضوع خود برگزيند، بنابراين از يكسو »ايدئولوژي«هاي مترتب بر هر يك از شاخه هاي 
مختلف علوم انساني نمي تواند مدخليتي در نوع »موضوع« هاي اين شاخه ها داشته باشد و از سوي ديگر، 
نوع »موضوع« هاي هر يك از شاخه ها نيز تأثيري بر »ايدئولوژي« هاي مترتب بر آنها ندارد. به سخن ديگر، ما 
در اين مسير با دو تعبير روبه رو هستيم: يكي تعبير »جامعه شناسي اسام« و ديگري تعبير »جامعه شناسي 
اسامي.«جامعه شناسي اس��ام به معني آن اس��ت كه »اس��ام« به مثابه موضوع و متعلق مطالعه علم 
»جامعه شناسي« قرار گيرد. در اين صورت، جامعه شناسي اسام يكي از مسئله هاي حوزه »جامعه شناسي 
دين« خواهد بود. مقصود ما از توليد علم چنين امري نيست؛ چراكه اين صورت از علم، محقق و موجود است 
و گام برداشتن در راستاي آن تحصيل حاصل است. بسياري از جامعه شناسان كاسيك و متأخر غربي، 
با تكيه  بر انگاره ها و چارچوب هاي نظري جامعه شناسي دين، به مطالعه و تحليل »اسام« به عنوان يك 
دين پرداخته و در باب آن بسيار سخن گفته و نوشته اند. حتي پاره اي از جامعه شناسان مسلمان و وطني 
نيز با تكيه  بر مايه هاي جامعه شناسي غربي، به مطالعه اسام پرداخته اند،اما در تعبير دوم »جامعه شناسي 
اسامي« مقصود آن است كه اسام، به عنوان يك دين، ساختار دروني جامعه شناسي به عنوان يك علم را 
تكون ببخشد و نوع خاصي از علم جامعه شناسي را تأسيس نمايد كه به سبب خصوصيات ماهوي و ذاتي اش، 
با جامعه شناسي سكوار متفاوت است. هر دو تعبير، متضمن توليد علم است،اما رهاورد تعبير نخست، توليد 

شدن علم سكوار است و رهاورد تعبير دوم، توليد شدن علم ديني و اسامي.«
عاقه مندان جهت تهيه اين كتاب و كسب اطاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن ۲۶۱۵۳۲۹۱- ۰۲۱ 

تماس حاصل نمايند. 

آيت اه جوادي آملي:
مكلف به برهان هستيم نه عرفان

كتاب »دانش انساني اسامي يا دانش انساني سكوار« 
منتشر شد

درنگ

كتاب انديشه

در همه   اين حوادث و با نگاهى وسيع تر در سرگذشت ۱۱ ساله  
 نظام اسامى و اساساً در پيدايش اين نظام و مقدمات آن و 
مبارزاتى كه به آن منتهى ش��د، صحنه پرداز اصلى و عامل 
حقيقى، همانا اسام ، عقيده، ايمان و تربيت اسامى است. 
هم ملت ايران كه با قيام ش��جاعانه اش در برابر نظام سلطه  
جهانى و برضد ابرقدرت هاى ش��رق و غرب، كارى عظيم و 
بى سابقه انجام داد، هم رهبر و قائد عظيم الشأن اين انقاب 
كه مثل كوه در برابر همه   بادهاى مخالف ايس��تاد و هجوم 
طوفان ها را شكست، اما خود كمترين تكانى نخورد؛ هم نظام 
نوين اسامى كه توانست كش��ور را بدون اندك تكيه اى به 
بيگانگان اداره كند و جنگى را كه محل تاقى نيروهاى شرق 
و غرب بر ضد او بود و نزديك به سه چهارم ساليان پس از پيروزى را فرا گرفت، بدون گرايش به هيچ 
طرف و فقط با تكيه بر خود، شرافتمندانه و با عزت و پيروزى به پايان بََرد، همه و همه توان خود را از 
اسام گرفته اند و اسام جوهر اصلى اين حوادث شگفت آور و مايه  حقيقى قدرت و صابت و عزتى 

است كه ايران و ايرانى و ملت و رهبر و انقاب و نظام ما در تاريخ معاصر از خود بروز داده اند. 
)دركنار اين( بزرگ ترين اهرم پيشبرد انقاب اسامى، حضور عظيم توده هاى ميليونى مردم در 
عرصه هاى انقاب بود كه با ايمان نافذ و عميق از يكسو و معرفت و آگاهى باا از سوى ديگر، به 
نداى رهبرشان لبيك گفتند و در پرتو هدايت هاى روشنگرانه و پيامبرگونه  او، صبر و مقاومت و 

استقامت را پيشه  خويش ساخته و عاقبت شهد گواراى پيروزى بر نظام سلطه را نوشيدند. 
 پيام رهبر انقاب به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى )ره(
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 سه گانه »مكتب، رهبري و انقاب« 
به مثابه اركان انقاب

صراط



استان هاي خوزستان، گلستان، فارس، كردستان 
و كرمانشاه ازجمله مناطقي به شمار مي روند كه 
در زمينه توليدات گندم بااترين ميزان را به خود 
اختص��اص داده اند.  به طوری ك��ه درحال حاضر 
استان هاي خوزستان با يك ميليون و 396 هزار 
تن و گلس��تان با ي��ك ميليون و 360 ه��زار تن، 
فارس با 902هزار تن، كردستان با 840 هزارتن و 
كرمانشاه با 740 هزارتن، پنج استان برتر كشور در 
زمينه توليد گندم هستند.  با اين حال سنتي بودن 
كشاورزي و كم توجهي به علمي كردن و استفاده 
از فناوري هاي روز دراي��ن زمينه ازجمله دايلي 
است كه توليدكنندگان نتوانسته اند كشور را در 
زمينه واردات به خودكفايي هميشگی برسانند،به 
طوري كه درحال حاضر مقدار قابل توجهي از اين 
محصوات از خارج وارد كشور مي شود؛موضوعي 
كه در صورت بي توجهي ب��ه خودكفايي مي تواند 
به حربه اي از سوي دش��من براي فشار به كشور 
به ش��مار رود.  آمار رس��مي واردات محصوات 
اساسي و مهم بخش كش��اورزي نشان مي دهد تا 
پايان ارديبهشت ماه امس��ال چيزي بالغ بر ۱40 
تن گندم به ارزشي حدود 40 هزار دار به كشور 
وارد شده است كه در مقايسه با آمار واردات گندم 

در ارديبهشت ماه سال گذشته كاهش چشمگير 
۱9/ 99 درصدي از نظر وزني و ۱8/ 99 درصدي 
از نظر ارزشي داشته است.  عاوه بر اين موضوع، 
آمارهاي گمرك نش��ان مي دهد طي شش ماهه 
نخست امسال، ذرت، برنج، دانه هاي روغني، دارو، 
روغن هاي خوراكي، گوشت قرمز، كنجاله سويا، 
جو، كود، قند، ش��كر و گندم از جمل��ه كااهاي 
اساسي است كه طي ش��ش ماه وارد شده است.  
ذرت ازجمل��ه كااهاي اساس��ي اس��ت كه رتبه 
نخست را در ليس��ت كااهاي اساس��ي وارداتي 
به خ��ود اختصاص داده اس��ت، به طوري كه طي 
شش ماهه اول س��ال جاري به ميزان 4 ميليون و 
۱56 هزار تن و ب��ه  ارزش 972 ميليون دار وارد 
كشورمان شده كه از نظر وزني و ارزشي به ترتيب 

۱7 و ۱9 درصد افزايش را نشان مي دهد.  
برنج از ديگر كااهاي اساسي است كه رتبه دوم را 
در ليست كااهاي اساسي دارد،به طوري كه طي 
مدت مذكور 939 هزار تن به  ارزش 967 ميليون 
دار وارد كشور شده اس��ت.  دانه هاي روغني با 
ارزش 822 ميلي��ون و ۱95 ه��زار دار در رتبه 
سوم ليست كااهاي اساسي وارداتي جاي دارد. 
حجم اين كاا به  ميزان يك ميليون و 574هزار 

تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 
و ارزشي به ترتيب 26 درصد و 3۱ درصد افزايش 

داشته است. 
   طرح »بس�يج همگام با كش�اورز« براي 

رسيدن به خودكفايي
پ��س از پيروزي انقاب اس��امي بارها از س��وي 
مس��ئوان مختلف اعام ش��د براي رس��يدن به 
خودكفايي محصواتي كه در داخل كشور مي توان 
توليد كرد بايد پيشقدم شد و كشور را از بند واردات 
خاص كرد.  به طوري كه درچند سال گذشته نيز 

مقام معظم رهبري با تأكي��د بر اجراي طرح هاي 
اقتصاد مقاومتي و افزايش توليدات كش��اورزي، 
دام و طيور تا رسيدن به خودكفايي تأكيد داشتند 
كه بايد هرچه زودتر عملي شود.  اين مهم دركنار 
برنامه ريزي هاي جهاد كشاورزي براي رسيدن به 
اين مهم موجب شد تا روزگذشته  رئيس سازمان 
بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي كشور 
از اج��راي طرح »بس��يج همگام با كش��اورز« در 

40هزار روستاي كشور خبر دهد.  
محمدرضا جهانسوز، با بيان اينكه بايد در بخش 
كش��اورزي رهنموده��اي مقام معظ��م رهبري 
در خصوص اقتص��اد مقاومت��ي را رعايت كنيم، 
مي گويد:» وضعيت كش��ور در بخش كشاورزي 
از نظ��ر وابس��تگي به محص��وات اس��تراتژيك 
خوب نيس��ت.« وي ادامه مي دهد:»ساانه ۱0 تا 
۱5ميليارد دار صادرات محصوات استراتژيك 
كشاورزي به كشور وارد مي شود، لذا سازمان بسيج 
مهندسين مبادرت به اجراي طرح »بسيج همگام با 

كشاورز« كرده است.«
رئيس سازمان بس��يج مهندسين كش��اورزي و 
منابع طبيعي كشور با بيان اينكه متوسط گندم در 
كشور چهار تن است، يادآورمي شود:»به همين 
منظور اين طرح در 40 هزار روستا اجرا مي شود 
كه امس��ال نيز 8 هزار روستا در س��طح كشور را 
پوش��ش داديم.« اين اظه��ارات درحالي مطرح 
مي ش��ود كه چند روز قبل نيز مس��ئول سازمان 
بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي گيان 
اعام كرد:»تا سه سال آينده با تمركز بر مديريت 
تغذيه با همكاري جهاد كش��اورزي، خودكفايي 
برنج را جش��ن مي گيريم.« به گفته وي عاوه بر 
اين مهم، اگر فقط ۱0 درصد اراضي شاليزاري به 
كشت دوم كلزا تخصيص يابد 30 درصد از واردات 
روغن كاسته مي شود و عمًا راه خودكفايي در اين 

زمينه هموار خواهد شد. 
   توليد 13/5 ميليون تن گندم در كشور

آمارها نش��ان مي دهد ب��ا توجه ب��ه اقداماتي كه 
در زمين��ه تولي��دات گن��دم در كش��ور ش��ده 
اس��ت،توليد  ۱3 ميليون و 500 ه��زار تني اين 
محصول راهبردي، طي سال زراعي جاري عمًا 
مي تواند كشور را در زمينه واردات اين محصول به 
خودكفايي برساند.  مجري طرح گندم با تأييد اين 
موضوع مي گويد:»شرايط مساعد براي توليد گندم 
در كش��ور در كنار برنامه هايي كه براي رس��يدن 
به خودكفايي دراين زمينه وج��ود دارد از جمله 
دايلي است كه موجب رشد توليدگندم در كشور 
شده است.«  اسماعيل اسفندياري پور با اشاره به 
اينكه سطح زيركشت گندم آبي طي سال زراعي 
97- 96 دو ميليون و 30 هزارهكتار بوده اس��ت، 
مي افزايد:»پيش بيني مي ش��ود با توجه به ميزان 
توليد مناس��ب گندم در سال جاري براي مصرف 
داخلي هيچ نيازي به واردات نباشد و در عين حال 
كشور هم اكنون از ذخيره قابل اطميناني برخوردار 
اس��ت.« با اين حال اميد مي رود ب��ا اجراي طرح 
»بسيج همگام با كشاورز« كشور به معناي واقعي 

دراين زمينه به خودكفايي برسد.

   بوشهر: استاندار بوش��هر از اجراي طرح هاي اشتغالزايي روستايي 
خبر داد و گفت: طرح هاي اش��تغالزايي بر اساس ظرفيت هاي روستاها 
در اولويت برنامه ها قرار دارد كه در اين زمينه تسهيات اعتباري بانكي 
كم بهره در اختيار كارآفرينان ق��رار مي گيرد. عبدالكريم گراوند افزود: 
طي سال جاري ۱37 ميليارد تومان تس��هيات در اشتغال روستايي و 
عشايري در استان بوشهر پرداخت شده است. وي تأكيد كرد: بانك ها بايد 
با سرمايه گذاران همكاري كنند كه براي رونق گردشگري و بوم گردي به 

حمايت بانك ها و سرمايه گذاران نياز است. 
  كرمانشاه: معاون اول رئيس جمهور گفت: ساخت و ساز در مناطق 
زلزله زده هر چند پيشرفت خوبي دارد اما بايد شتاب بيشتري بگيرد. اسحاق 
جهانگيري افزود: واحدهاي باقيمانده به ويژه در بخش روستايي بايد در 
روزها و هفته هاي آينده تكميل شود. وي با بيان اينكه مقاومت واحد هاي 
ساخته شده در برابر زلزله 6/4 ريشتري نشان دهنده اهميت ساخت و ساز 
فني است افزود: با توجه به اينكه ما در كشور زلزله خيز زندگي مي كنيم 

ساخت و ساز اين چنيني سبب مقاومت در برابر زلزله مي شود. 
  مازندران: عمليات اجرايي طرح چهارخطه ش��دن 20 كيلومتر از 
جاده چالوس )كندوان ( به منظور رفع مش��كل ساكنان اين منطقه به 
هنگام يك طرفه شدن جاده آغاز شد. مديركل راه و شهرسازي مازندران 
گفت: عمليات اجرايي اين طرح ملي كه تاكنون به علت كمبود اعتبار 
از سال ۱392 دچار وقفه شده بود و اكنون ادامه عمليات اجرايي آن از 
مرزن آباد تا ولي آباد با اختصاص حدود 80 ميليارد تومان دوباره از سر 
گرفته شد. عبداه بهادري افزود: طبق قراردادي كه با پيمانكار مربوط 
وابسته به بنياد مستضعفان منعقد شده قرار است اين طرح به مدت سه 

سال به طوركامل اجرا شود. 
  سيس�تان و بلوچس�تان: عمليات آزمايش��ي آبي��اري طرح 46 
هزارهكتاري دشت سيستان آغاز شد. اس��تاندار سيستان و بلوچستان 
گفت: تا پايان سال اين طرح مهم به وضعيت مطلوبي برسد تا همزمان با 
40 سالگي انقاب اسامي شيريني اين سرمايه گذاري بزرگ ملي به كام 
مردم صبور سيستان بنشيند. احمدعلي موهبتي افزود: طرح آبياري به 46 
هزار هكتار دشت سيستان به لحاظ ماندگاري جمعيت و ايجاد اشتغال براي 
مردم و همچنين توليد ملي بسيار حائز اهميت است زيرا زماني كه توليد 

باشد زمينه عزت و رفاه مردم نيز فراهم مي  شود.

بيماري هاي رفتاري در اصفهان      افزايش 3 برابري مراجعه به مركز مشاوره 
رفتاري براي مردم شناخته شده است    اصفهان در زمان حاضر مركز مشاوره بيماري هاي 
و ش�اهد مراجع�ه س�ه براب�ري عم�وم ب�ه اي�ن مركز هس�تيم. 
رئيس مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
گفت: از ابتداي س��ال تاكنون نزديك به 4 هزار نفر از مردم اصفهان به 
تنها مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
مراجعه كردند كه اين تعداد به غير از بيماران تحت پوشش اين مركز 
هس��تند.  عنايت اه اعتدالي با بيان اينكه مركز مشاوره بيماري هاي 
رفتاري نواب صفوي تنها مركز تحت پوش��ش دانشگاه علوم پزشكي 
اصفهان اس��ت، افزود: توس��عه اين دس��ت مراكز تخصصي در برنامه 
كاري دانشگاه علوم پزشكي نيس��ت بلكه تصميم به استقرار مشاوران 
متخصص براي بيماري هاي رفتاري در تمام مراكز تحت پوشش مركز 
بهداشت استان داريم.   وي با اعام اينكه بيماران مبتا به ايدز يا ديگر 
بيماري هاي آميزشي با كد ثبت مي شوند و هيچ گونه اطاعات آنها به 
غير از خود پزش��كان در اختيار كس��ي قرار نمي گيرد، ادامه داد: براي 
مراجعه كنندگاني كه جواب تست و آزمايش آنها منفي شده اما داراي 
رفتارهاي پر خطر بودند نيز كاس مش��اوره گذاشته مي شود.  رئيس 
مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري دانش��گاه علوم پزشكي اصفهان در 
ارتباط با فروش كيت هاي تشخيص ايدز در سطح داروخانه ها و تست 
بيماري توس��ط خود فرد در منزل گفت: با توجه به اينكه توس��ط اين 
كيت ها در عرض 20 دقيقه فرد تش��خيص مي ده��د كه مبتا به يك 
بيماري اس��ت و پس از آن بايد دو آزمايش دقيق ديگر انجام دهد. اين 
موضوع كه فرد چگونه بدون هيچ آزمايش��ي اين كار را در منزل انجام 

مي دهد مشخص نيست چون بايد زيرساخت هاي آن معلوم شود. 

نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسامي:
 اجراي پروژه هاي زيرساختي اردبيل

 با اعتبار 50 هزار ميليارد ريال
است اين قرارگاه در اس�تان اردبيل با    اردبيل طي توافق با قرارگاه خاتم اانبيا قرار 
50هزار ميليارد ري�ال اعتبار پروژه هاي زيرس�اختي را اجرا كند. 
نماينده اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسامي گفت: اين 
پروژه ها شامل انتقال آب از قزل اوزن، رودخانه ارس، احداث مجتمع هاي 
آبرساني و بزرگراه هاست كه اعتبارات آن از محل هاي مختلف به ويژه از محل 
فاينانس داخلي تأمين مي شود.  صديف بدري افزود: توافق اجراي اين پروژه ها 
از سوي قرارگاه خاتم اانبيا طي ديدار استاندار اردبيل با مسئوان اين قرارگاه 
نهايي شده است.  نماينده اردبيل در مجلس شوراي اسامي توسعه استان 
اردبيل را نيازمند سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي دانست و ادامه داد: با 
توجه به ظرفيت هاي بااي استان در بخش گردشگري سرمايه گذاري بخش 
خصوصي با اعمال مشوق هاي ازم در اين زمينه امكانپذير است.  بدري افزود: 
دغدغه اصلي مردم در حال حاضر بيكاري است و كارآفريني و اشتغالزايي 
نيازمند همت مسئوان براي جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي است. 
وي همچنين با اشاره به ركود در برخي از واحدهاي توليدي اظهار كرد: برخي 
از واحدهاي توليدي با مشكاتي از قبيل تأمين مواد اوليه مواجه شده اند كه 
تاش مي شود اين مشكات برطرف شود.  نماينده اردبيل در مجلس شوراي 
اسامي افزود: كارخانه آرتال ويل تاير و تسنيم نوش از واحدهاي توليدي 
موفق هستند كه با كمبود مواد اوليه مواجه ش��دند و نمايندگان اردبيل 
پيگيري هاي ازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده اند كه اميد 

است اين پيگيري ها نتيجه دهد. 

 شهرستان لنده كهگيلويه و بويراحمد 
پايلوت طرح منطقه نمونه اقتصاد مقاومتي

اجراي طرح منطقه نمونه اقتصاد    كهگيلويه و بويراحمد شهرس�تان لنده پايلوت�ي براي 
مقاومتي توسط بنياد علوي در كهگيلويه و بويراحمد است. 

استاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت: اين طرح در قلعه گنج استان كرمان 
نيز اجرايي شده و با هدف انتقال تجربيات قلعه گنج به استان بازديدي 
از اين منطقه به عمل آمد.  علي محمد احمدي افزود: طبق تفاهمنامه  
طرح پايلوت اقتصادي لنده با بنياد علوي قراراست، كاري شبيه به آن چه 
كه بنياد علوي در قلعه گنج كرمان براي توسعه آن منطقه انجام داده در 
لنده نيز انجام گيرد و اين منطقه پايلوتي براي توسعه ديگر مناطق استان 
شود.  وي تصريح كرد: در اين بازديد تاش بر اين است تا طرح شهر نمونه 
اقتصاد مقاومتي شهرستان لنده كه با مشاركت بنياد علوي براي توسعه 
در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و بهداش��ت و درمان وارد 
مرحله اجرا شده به ياري خداوند متعال در كنار تجربيات و دستاوردهاي 
قلع گنج كرمان فرآيند اجراي آن تقويت ش��ود.  وي با بيان اينكه، اين 
طرح به عنوان الگوي اقتصاد مقاومتي در كشور مطرح است و با تكيه بر 
داشته هاي محلي مردم منطقه و بهره گيري از ظرفيت بخش غيردولتي 
اجرا مي شود، افزود: كسب تجربيات ملي در كنار توانمندي هاي بومي و 
استاني براي اجراي اين طرح ازم است.  احمدي با بيان اينكه اين طرح 
مورد تأكيد مقام معظم رهبري، رئيس جمهوري و دولت است، ادامه داد: 
مديريت كشوري اين طرح در شهرس��تان لنده و مهندسان مشاور اين 
بنياد متناس��ب با مزيت ها و فرصت هاي سرمايه گذاري شهرستان و بر 
گرفته از الگوي اقتصاد مقاومتي با همكاري دستگاه هاي اجرايي استان 

و شهرستان برنامه هاي خود را آغاز كرده اند. 

نام يزد ن�ه يكبار و 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

بلك�ه چهار ب�ار در 
فهرست جاذبه هاي 
گردش�گري دنيا به درخش�ش درآمده اس�ت و 
گردشگران را از هر سو به اين استان مي كشاند. 
منطقه اي كويري كه مركز آن به عنوان اولين شهر 
خشتي، اولين شهر پايدار و دومين شهر تاريخي 
جهان نام گرفته است. حاا اين بار هم زيلوي ميبد 
است كه براي بار چهارم اين استان را به دنيا معرفي 
مي كند و اميد اس�ت طي ماه ه�اي آتي موجي از 
گردشگران را وارد اين منطقه كند. گردشگراني 
كه بر اس�اس آمار س�ازمان جهاني گردشگري 
مي توانند هر كدام نزديك به يك هزار و 500 دار 
براي كش�ور مقصد درآمدزايي داش�ته باشند. 

    
ي��زد را ب��ه بادگيره��ا و بناه��اي خش��تي اش 
مي شناسيم. جاذبه هاي منحصر به فردي كه در 
كمتر مناطقي مي توان نمونه هاي مشابه آن را ديد 
و اين استان تمام اين جذابيت ها را در خود جاي 
داده است. از همين رو نام اين استان نه يكبار بلكه 
چهار بار جهاني شده است. يكي از اين جذابيت ها 
بناهاي خشتي اي است كه يزد را به عنوان اولين 
شهر خشتي جهان معرفي مي كند. البته اين تنها 
باري نيست كه يزد توانسته نام اولين را در سطح 
دنيا به خود اختص��اص بدهد و ب��ه دليل وجود 
بادگيرهاي متعدد و سيس��تم بهره وري از انرژي 
پاك، نام يزد به عنوان اولين ش��هر پايدار جهان 
هم مي درخشد. عاوه بر اين، شهر يزد بعد از ونيز 
ايتاليا به عنوان دومين شهر تاريخي دنيا شناخته 
مي شود. تمام اين جاذبه ها منجربه اين شده است 
كه در سال گذشته به رغم ناكافي بودن تبليغات 
حوزه گردش��گري، ۱26 هزار و 366 گردش��گر 

خارجي به اين اس��تان س��فر كنند و امسال هم 
پيش بيني مي شود اين تعداد با رشد قابل توجهي 
مواجه شود. البته طي چند روز گذشته در استان 
يزد يك اتفاق ويژه ديگر هم رخ داده و نام يزد براي 
بار چهارم با زيلوي ميبد جهاني شده است. با اين 
تفاسير و با توجه به اينكه اين استان داراي 2 هزار 
و 270 هكتار بافت تاريخي و 6 ه��زار و 500 اثر 
تاريخي است، مي توان اين چشم انداز را داشت كه 
باز هم در سال هاي آتي آثار ديگري از اين استان 
به ثبت جهاني برسد. ازم به ذكر است كه در حال 
حاضر در استان يزد هزار و 850 اثر به ثبت ملي 

رسيده است. 
   ميبد شهر جهاني زيلو شد

پرونده زيلوي ش��هر ميبد كه دو س��ال پيش براي 
ثبت ملي به سازمان ميراث فرهنگي كشور ارسال 

شده بوده، اواخر هفته گذشته توانست نظر ارزيابان 
شوراي جهاني صنايع دستي را هم به خود جلب كند 
و اين هنر را به ثبت جهاني برساند. فرصتي كه نه تنها 
مي تواند صادرات زيلوي اين ش��هر را افزايش دهد، 
بلكه به عنوان جاذبه اي ديگر براي ورود گردشگران 
شناخته مي شود. در اين خصوص مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردش��گري استان يزد 
مي گويد: »پس از اينكه زيلوي ميبد ثبت ملي شد، 
به دليل ظرفيت موجود و بهره مندي اين هنر دستي 
مردمان ميبد از شاخصه هاي جهاني شدن، پرونده اي 
تشكيل و به شوراي جهاني صنايع دستي ارسال شد.« 
سيد مصطفي فاطمي ادامه مي دهد: »حاا زيلوي 
ميبد با نظر مثبت ش��وراي جهاني صنايع دستي و 
با تأييد روساي قاره ها به ثبت جهاني رسيده است.« 
ازم به ذكر است كه اين تنها زيلوي ميبد نيست كه 

به ثبت جهاني رسيده است، بلكه شهرستان ميبد 
نيز به عنوان شهر جهاني زيلو معرفي شده است. با 
اين تفاسير پيش بيني مي ش��ود روز به روز بر شمار 
گردشگراني كه يزد را به عنوان مقصد خود انتخاب 
مي كنند افزوده شود. استاني كه ظرفيت هاي فراواني 
در راستاي توسعه گردشگري دارد و مسئوان نيز بايد 
زيرساخت هاي متناسب با استانداردهاي گردشگري 

دنيا را در اين منطقه فراهم كنند. 
   يزد ميزبان گردشگران بيشتر

اين فقط ثبت جهاني نيس��ت كه گردش��گران را 
به س��مت مناطق مختلف جذب مي كن��د، بلكه 
زيرساخت ها و خدمات مناس��ب هم جايگاه مهم 
و ويژه خودش��ان را دارند. در اين راستا محمدرضا 
دهقان مهرجردي، معاون صنايع دستي و هنرهاي 
س��نتي اداره كل ميراث فرهنگي و صنايع دستي 
استان يزد هم با تأييد مطالب فوق و ضرورت حمايت 
از زيلو بافان بيان مي كند: »زيلوها در گذشته تجارت 
خوبي را براي ميبد همراه داشته، اما در چند سال 
گذشته به دليل ورود دستگاه هاي موكت و فرش 
ماشيني اين صنايع دس��تي كم رونق شده و تعداد 
بافندگان آن كه يك زماني چندين هزار نفر بود به 
ده نفر رسيده است.« بنابر اين حمايت از هنرمندان 
و صنعت گران استان نيز ضرورتي انكارناپذير براي 
توسعه استان است. ازم به ذكر است كه در صورتي 
كه جاذبه هاي گردش��گري در اين منطقه تقويت 
شود، مي توان به اين اميد داشت ۱26 هزار گردشگر 
خارجي كه سال گذشته به اين استان آمدند طي 
س��ال هاي آتي افزايش چند برابري داشته باشند. 
گردشگراني كه هر كدام بر اس��اس آمار ارائه شده 
از سوي س��ازمان جهاني گردش��گري مي توانند 
نزديك به يك هزار و 500 دار براي كشور مقصد 

درآمدزايي داشته باشند. 

يزد با ثبت جهاني زيلوي ميبد براي چهارمين بار به دنيا معرفي شد
 نام يزد به عنوان اولين شهر خشتي، اولين شهر پايدار و دومين شهر تاريخي جهان در دنيا مي درخشد 

و اين بار براي چهارمين بار با زيلوي ميبد جهاني شده است

 درحال حاضر استان هاي خوزستان 
با ي�ك ميلي�ون و 396 ه�زار تن و 
گلس�تان با يك ميليون و 360 هزار 
تن، فارس با 902هزار تن، كردستان 
ب�ا 840 هزارتن و كرمانش�اه با 740 
هزارتن، پنج اس�تان برتر كشور در 

زمينه توليد گندم هستند
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با اجراي طرح »بسيج همگام با كشاورز« انجام مي گيرد

 عزم 40 هزار روستاي كشور 
براي رسيدن به خودكفايي در توليد گندم

 افزايش 57 هزار مترمکعبی
حجم مخازن آب شرب خراسان شمالي     

با احداث 1۷ مخزن جديد، 5۷ هزار متر     خراسان شمالي
مكعب ب�ه حج�م مخازن آب ش�رب 

شهرهاي خراسان شمالي افزوده خواهد شد. 
مديرعامل شركت آب و فاضاب خراسان شمالي با اعام اين خبر گفت: 
تأمين آب شرب ش��هروندان در س��ال و به ويژه در مواقع پيك مصرف 
از دغدغه هاي مهم اين ش��ركت اس��ت و يكي از راه هاي اساسي در اين 
رابطه وجود مخازن ذخيره آب مناس��ب در هر شهر بوده كه مي تواند با 
ذخيره س��ازي آب در مواقعي كه مصارف پايين اس��ت جوابگوي مواقع 
پرمصرف باشد.  غامحسين ساقي با اش��اره به تعداد مخازن موجود در 
استان گفت: از ابتداي ايجاد تأسيسات آبي در استان تعداد 60 باب مخزن 
ذخيره آب با حجم ۱42 هزار و 670 متر مكعب در سطح خراسان شمالي 
ايجاد شده كه وظيفه ذخيره آب شرب استان را بر عهده دارند.  وي افزود: 
با توجه به رش��د روز افزون جمعيت شهرنشين در استان و نياز به منابع 
آبي جديد، نياز به مخازن ذخيره آب نيز نمود بيشتري يافته به طوري كه 
حجم مخازن در حال بهره برداري، گنجايش ذخيره سازي آب مورد نياز 

شهروندان را در مواقع پيك مصرف نداشته است.

 آغاز طرح ملي سفيران سامت 
در مدارس البرز 

مديركل آموزش و پرورش البرز از آغاز     البرز
طرح ملي سفيران سامت با مشاركت 

۷0 هزار دانش آموز استان البرز خبرداد. 
ساار قاسمي گفت: اين طرح ملي براي ارتقاي سامت دانش آموزان 
و انتقال آموزه هاي بهداشتي به خانواده ها در سال تحصيلي 98- 97 
اجرايي شده است.  وي افزود: در اين طرح به جامعه هدف در مدارس 
آموزش هاي خ��ود مراقبتي و پيش��گيري از ابتا ب��ه بيماري ها ارائه 
مي شود.  مديركل آموزش و پرورش البرز ادامه داد: در اين طرح عاوه بر 
سامت دانش آموزان به سامت خانواده هاي آنان نيز توجه شده است. 
قاسمي بيان داشت: دانش آموزان پس از فراگيري نكات بهداشتي براي 
فرهنگ سازي روانه خانه و جامعه مي شوند.  قاسمي گفت: همه ساله 
جشنواره سفيران س��امت در بخش هاي خود مراقبتي، تغذيه سالم، 
اهميت ورزش و تحرك بدني، نقش محيط زيس��ت و راه هاي حفاظت 
از آن براي دانش آموزان پايه هاي مختلف تحصيلي اجرا مي شود.  وي 
افزود: دانش آموزان در اين جش��نواره با ارائه آثاري از جمله عكاس��ي، 
نقاش��ي، فيلم كوتاه، روزنامه ديواري، مقاله، داس��تان كوتاه و س��رود 
شركت مي كنند.  به گفته اين مس��ئول، براي دانش آموزان عضو طرح 

سفيران سامت كارت ويژه صادر شده است. 

 اشتغال 1750 معلول قزويني 
توسط بخش خصوصي  

با هم�كاري بخش خصوص�ي زمينه    قزوين
اش�تغال 1۷50 معلول تحت پوش�ش 

بهزيستي در استان فراهم شده است. 
مديركل بهزيستي اس��تان قزوين گفت: براي دفاع از حقوق معلوان و 
عملياتي كردن برنامه هاي پيش بيني شده با كمك خيران و مشاركت مردم 
فعاليت هاي مؤثري در دو بخش پيشگيري از معلوليت ها و ارائه خدمات 
توانبخشي و توانمند سازي صورت مي گيرد.  عليرضا وارثي افزود: در بخش 
پيش��گيري كه اهميت زيادي دارد تاش ش��ده از افزايش معلوليت ها 
جلوگيري شود كه غربالگري در تولد فاميلي و ژنتيك براي آگاه سازي و 
غربالگري بينايي با مراجعه ۱8 هزار نفر انجام شده و تا پايان سال ادامه دارد.  
اين مسئول يادآور شد: حدود ۱0 درصد جمعيت استان از معلوليت رنج 
مي برد و بايد دستگاه ها كمك كنند تا نيازهاي آنها تأمين شود تا زندگي 
راحت تري در سطح شهرها و روس��تاها براي آنها فراهم كنيم.  مديركل 
بهزيستي استان قزوين افزود: در يكي دوسال اخير توانستيم اعتبارات را از 7 
ميليارد و ۱00 ميليون تومان به ۱4 ميليارد و 800 ميليون تومان برسانيم و 

اين كار موجب شده تا بخشي از نيازها را پاسخ دهيم.

توليد 1۹۲ تن عسل با كيفيت در سنندج  
ساانه 1۹۲ تن عسل با كيفيت و مرغوب در    كردستان
سطح شهرستان سنندج توليد مي  شود. 
دادور سهرابي مدير جهاد كشاورزي شهرستان سنندج با اعام اين خبر 
گفت: با توجه به اهميت و جايگاه اشتغال و افزايش توليد در عرصه هاي 
مختلف كشاورزي و نقش بسزاي صنعت زنبورداري، آب و هواي معتدل 
كوهستاني شهرستان سنندج عرصه را براي رشد و پرورش زنبور عسل 
فراهم كرده و جوانان فعال اين شهرستان به ارتقاي اين امر روي آورده اند.  
وي با بيان اينكه سرشماري زنبور عسل به متوسط كارشناسان اداره امور دام 
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان سنندج و مراكز تابعه شامل شويشه، 
حسين  آباد و بخش شيروان پيگيري مي  شود، افزود: طي اين سرشماري 
آبان  ماه سال  جاري مشخص شد كه شهرستان سنندج داراي 38 هزار و 
833 كلني است كه 38 هزار و 22 كلني مدرن و 8۱۱ كلني بومي است.  
مدير جهاد كشاورزي شهرستان سنندج ادامه داد: عسل شهرستان سنندج 
به درجه اي از كيفيت توليد رسيده كه حتي درصدد ايجاد يك برند معتبر 
در اين خصوص هستيم كه آن را عاوه بر بازارهاي داخلي بلكه در بازارهاي 
بين المللي در معرض نمايش بگذاريم.  سهرابي گفت: در شهرستان سنندج 
عاوه بر توليد عسل كه ماك ايجاد اشتغال در عرصه زنبورداري است، 
توليد بره موم، ژل رويال، گرده گل و زهر زنبور براي درمان انواع بيماري ها 
از محصوات عمده ديگري است كه زنبورداري طي فرايند برداشت اين 
محصول به ديگر مشتقات آن هم مي پردازند.  به گفته وي همچنين ساانه 

بالغ بر 30 كيلوگرم ژل رويال در شهرستان سنندج توليد مي شود. 

  آموزش هاي مهارتي 
در مناطق محروم و روستاهاي استان بوشهر   

   بوشهر مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان 
بوشهر از گسترش آموزش هاي مهارتي 
در مناط�ق مح�روم و روس�تاهاي اس�تان بوش�هر خب�ر داد. 
عبدالمجيد دراهكي اظهار داشت: توسعه آموزش هاي مهارتي بنا به نياز 
صنايع موجود در شهرستان دير با همكاري دستگاه هاي ذيربط ضرورت دارد.  
وي با بيان اينكه احيا و بازسازي نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در 
جامعه و خانواده ها ضروري است، افزود: سهم اين آموزش ها در تقويت قابليت 
و ظرفيت هاي مناطق مشخص شود كه اين مهم نيازمند فرهنگ سازي با 
همكاري فرمانداري هاست.  مديركل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر با 
اشاره به شعار سال »حمايت از كااي ايراني«؛ تحقق اين امر را فرهنگ سازي 
مناسب براي تبيين، هدايت و فراگير كردن آموزش هاي فني و حرفه اي در 
جامعه دانست.  دراهكي با بيان اينكه امروز ايجاد اشتغال با مهارت آموزي 
ارتباط مستقيمي دارد، ادامه داد: آموزش هاي فني و حرفه اي باعث ايجاد 
اشتغال پايدار خواهد شد و مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان دير با 
انتقال به مكان جديد و تجهيز كارگاه هاي آموزشي و مربيان مجرب آمادگي 

دارد كه جوانان جوياي كار را آموزش داده و به بازار كار معرفي نمايد.

از آنجا كه ايران س�رزمين مس�اعدي براي توليدات ان�واع محصوات 
كش�اورزي و دامي به ش�مار مي رود، لذا اين مهم موجب شده است در 
س�ال هاي بعد از انق�اب اقدامات قاب�ل توجهي در زمينه رس�يدن به 
خودكفايي در زمينه واردات محصوات غذايي كه به توليدات كشاورزي 
ربط دارند انجام شود. با اين حال از آنجا كه تا رسيدن به نقطه مطلوب راه 
طواني در پيش است، لذا اين مهم مي طلبد تا با به كارگيري روش هاي 
نوين كشاورزي دراين زمينه هرچه زودتر به اين نقطه رسيد؛ موضوعي كه 

سبب شد روزگذشته  رئيس سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع 
طبيعي كشور در سفر به خراسان جنوبی از اجراي طرح »بسيج همگام 
با كشاورز« در 40 هزار روستاي كش�ور به منظور رسيدن به خودكفايي 
در زمينه توليد گندم دركشور خبر دهد.  به گفته كارشناسان با اجراي 
اين برنامه ها در اس�تان هاي خوزستان، گلس�تان، فارس، كردستان و 
كرمانش�اه كه در زمينه توليد گندم فعال هس�تند مي توان ش�اهد آن 
بود كه به زودي كش�ور از واردات اين محصول استرتژيك بي نياز شود. 
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نظام فعلي ب�رق خانگي به ش�يوه اي طراحي 
شده كه همچنان مشتركان پرمصرف از يارانه 
برق بيش�تري نس�بت به ديگران برخوردار 
هستند و اين در حاليست كه پيشنهاد وزارت 
ني�رو براي اص�اح اي�ن وضعي�ت، همچنان 
در هيئ�ت دول�ت در ح�ال بررس�ي اس�ت. 
به گزارش فارس، بحران برق در سال جاري، همه 
بخش هاي كشور و به خصوص بخش هاي توليدي 
را تحت تأثير قرار داد و قطعاً يكي از راهكارهاي 
مهمي كه براي مقابله ب��ا اين بحران از آن غفلت 
شد، اصاح تعرفه برق مشتركان پرمصرف بود. 
اينكه بر اين مشتركان تأكيد مي شود به اين دليل 
است كه مصرف برق غالب مشتركان به صورت 
متعارف بوده و از حداقل وسائ��ل ضروري براي 
آسايش و رفاه در منزل استفاده مي كنند. اما در 
مقابل اين مشتركان پرمصرف هستند كه نه تنها 
بهاي واقعي برق خود را نپرداخته، بلكه با مصارف 

بي  رويه نيز بحران ساز مي شوند. 
با توجه به اطاع��ات قبض مشترك��ان مناطق 
عادي، 85 درصد از مشتركان زير 400 كيلووات 
ساعت در ماه برق مصرف مي كنند و 15 درصد 
مابقي نيز مصرف برق بااي 400 كيلووات ساعت 
در ماه داشت��ه و به عنوان مشترك��ان پرمصرف 

شناخته مي شوند. 
نكته قابل توجه اين اس��ت كه در بين مشتركان 
پرمصرف نيز حدود ي��ك درصد از مشتركان نيز 
وجود دارند كه مصارف برق آنها به صورت بسيار 
غيرمتعارف بوده به طوري كه متوسط مصرف آنها 
بيش از 1500 كيلووات ساعت در ماه است. اگر 

چنانچه قيمت برق متوسط قيمت برق صادراتي 
به كشورهاي همسايه به مقدار 9/5 سنت درنظر 
گرفته شود آنگاه با احتساب قيمت دار سامانه 
سنا، يارانه برق اين يك درصد از مشتركان بسيار 
پرمصرف بيش از يك ميليون و 330 هزار تومان 

در ماه خواهد شد. 
اين ام��ر در حاليست كه حقوق ي��ك كارگر در 
سال جاري ب��ه ميزان يك ميلي��ون و 116 هزار 
تومان مصوب شده است. به همين دليل مي توان 
گفت كه يارانه برق يك درصد از مشتركان بسيار 
پرمصرف از حقوق يك كارگر در ماه بيشتر بوده 
و اين مصداق بارز بي  عدالتي و نابخردي در نظام 

تعرفه  گذاري برق است. 

افزايش قيمت برق مشتركان پرمصرف يك امر 
كامًا عقايي ب��وده و در تجربي��ات جهاني نيز 
به دفع��ات مشاهده شده اس��ت. تجربيات ديگر 
كشورها مانند مكزيك و امريك��ا نشان مي دهد 
كه اين كشورها هم براي مقابل��ه با بحران برق، 
قيمت برق مشترك��ان كم مص��رف را ثابت نگه 
داشته، اما قيمت ب��رق مشتركان پرمصرف را به 
مقدار قابل توجهي افزايش دادند. به عنوان مثال 
در سال 2002 در كش��ور مكزيك، تعرفه برق 5 
درص��د از مشتركان پرمصرف كام��ًا آزاد و غير 
يارانه اي درنظر گرفته شد و باعث شد تا مصرف 
برق به ميزان قابل توجهي كاهش يافته و درصد 
مشترك��ان پرمصرف از 5 درصد ب��ه 2درصد در 

سال 2003 برسد. 
همچنين در س��ال 2001 در ايال��ت كاليفرنيا، 
تعرفه برق مشتركان كم مصرف ثابت، اما تعرفه 
برق مشترك��ان پرمصرف به مي��زان 50 درصد 
افزايش يافت. اين سياست هوشمندانه نيز منجر 
به كاهش مصرف برق در زم��ان اوج بار به مقدار 

12 درصد شد. 
  آيا دولت با پيشنهاد وزارت نيرو موافقت 

مي كند؟
با توجه به اسناد باادست��ي مانند قانون اصاح 
الگوي مص��رف در كش��ور و همچنين تجربيات 
دني��ا، واقعي سازي قيمت برق ب��راي مشتركان 
پرمصرف امري ضروري بوده و با توجه به بحران 
برق در سال جاري و عواق��ب ناگوار آن، ضرورت 
آن بيشتر از گذشته ش��ده است. به همين دليل 
مسئوان وزارت نيرو سعي در اصاح تعرفه برق 
اين مشتركان پرمصرف دارند و طرح هاي مشابهي 
را هم براي جلوگيري از بحران برق در سال آتي 
تقديم هيئت دولت و ش��وراي اقتصاد كرده اند و 

هم اكنون نيز منتظر اخذ مجوز آن هستند. 
هرچند اظهارات برخي از مقام��ات وزارت نيرو، 
حاكي از موافقت دولت با پيشنهاد اين وزارتخانه 
است، اما اين نگراني وج��ود دارد با توجه به نفوذ 
مشتركان پرمصرف، نهايتاً دولت با واقعي سازي 
قيمت برق اين مشتركان موافقت نكند و با تداوم 
دادن رانت يارانه برق به اين  افراد همچنان كشور 
و به خصوص بخش توليدي را فداي چند درصد 
از مردم كند؟ تا چند هفته ديگر، پاسخ اين سؤال 

مشخص خواهد شد. 

سرانجام پس از گذش�ت هفت ماه از نابساماني 
بازار تلفن همراه، وزراي صنع�ت و ارتباطات در 
نشستي مش�ترك توافق كردند كه گوشي هاي 
توقيف شده در سال جاري وارد بازار شود، ضمن 
اينكه وزارت صنعت نيز وعده داد با تدابير جديد 
از توليد كنندگان داخلي تلفن همراه حمايت كند. 
پس از آشفته بازاري كه در ماه هاي اخير براي بازار 
تلفن هم��راه رخ داد و قيمت ان��واع گوشي 100 تا 
200 درصد گران شد، انتق��ادات بسياري از سوي 
مصرف كنندگان و توزيع كنندگان تلفن همراه وجود 
دارد. توزيع كنندگان از كمبود گوشي گله مي كنند 
و مصرف كنندگان نيز از توزيع نكردن گوشي هاي 
توقيفي و قيمت نجومي آن در بازار ناراضي هستند. 
فعاان بازار از حباب قيمتي 30 تا 40 درصدي گوشي 
تلفن همراه حتي با محاسبات ارزه��اي آزاد و... خبر 
مي دهند و معتقدند ك��ه فروشندگان كاايي ندارند 
كه بخواهند قيمت را باا يا پايين بياورند، لذا مهم ترين 
فاكتوري كه اكنون در مبحث قيمت تأثير دارد كمبود 
كااست. ميانگين واردات تلفن هم��راه در كشور ما 
بين يك تا يك ميليون و 200 هزار دستگاه است و از 
ابتداي فروردين ماه 9۷ تا اان به 9 ميليون تلفن همراه 
نياز داشتيم، اما ب��ا تخلف مشكوكي كه شركت هاي 
وارد كننده در تابستان مرتك��ب آن شدند، موضوع 
واردات، توزيع و قيمت اين كااي پر تقاضا در بازار به 
هم ريخت. به گفته يك منبع آگاه، آشفتگي قيمت اين 
كاا و رسيدگي نكردن به مشكات بازار در واردات و 
توزيع آن به دليل بروز اختافاتي ميان وزير صنعت و 
تجارت سابق با وزير ارتباطات در ماه هاي گذشته بود. 
اكنون با تغيير وزير صنعت، طرفين تصميم گرفتند 
با كنار گذاشتن اختافات گذشت��ه، راهكاري براي 
رفع چالش هاي بازار تلفن همراه بينديشند. در اين 
خصوص اواخر هفته گذشته وزير صنعت و ارتباطات 
در نشستي مشترك مشكات بازار را آسيب شناسي و 

راهكار هاي جديدي اتخاذ كردند. 
  رحماني: نياز م�ردم را به تلفن همراه تأمين 

مي كنيم
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان اين نشست با 

بيان اينكه نياز مردم را به تلفن همراه تأمين خواهيم 
كرد، گفت: توسعه سامانه هاي برخط در دستور كار 
قرار دارد.  وي افزود: همچ��ون ساير حوزه ها، مردم 
نيازهاي زيادي در حوزه گوشي تلفن همراه و ساير 
تجهيزات الكترونيكي دارند و حق دارند به راحتي و 
سهولت بيشتري به آنه��ا دسترسي داشته باشند و 
ما بايد براي رفع مشكاتي كه از قبل وجود داشت 
تاش كنيم و با همكاري ساير دستگاه ها تمهيداتي 

بينديشيم تا اين مشكات حل و فصل شود. 
وزير صنع��ت همچني��ن در زمينه تحق��ق دولت 
الكترونيك در زير مجموعه صنعت، معدن و تجارت 
كشور ني��ز گفت: هم اكن��ون در مجموع��ه وزارت 
صنعت فعاليت هاي خوبي به صورت سخت افزاري 
و نرم اف��زاري و فرآيندي اقدام��ات خوبي در دست 
انجام است، ضمن اينك��ه سامانه هايي نظير سامانه 
جامع انبارها، سامان��ه جامع تجارت، ثبت سفارش، 
بهين ياب و كاداستر در حوزه مع��دن اجرا شده كه 
به زودي لينك ارتباط اي��ن سامانه ها با سامانه هاي 
ساير دستگاه هاي دولتي نيز برق��رار مي شود و گام 
بلندي در خدمت رساني به مردم و در مبارزه با فساد 
كه مورد تأكيد رئيس جمهور و دولت است، برداشته 

خواهد شد. 
  فراخوان براي واردات 

همچنين وزير ارتباطات و فناوري اطاعات با بيان 
اينكه گوشي تلفن همراه ب��ه زودي ارزان مي شود، 
از رفع توقيف گوشي هاي تلفن هم��راه موجود در 

گمركات خبر داد. 
محمد ج��واد آذري جهرمي در پاي��ان اين نشست 
مشترك گفت: در اين جلسه اع��ام شد كه قاضي 
مربوط، به رف��ع توقيف محموله ه��اي تلفن همراه 
موجود در گم��رك رأي داده و در اين جلسه مقرر 
شد كارگروهي، كار هماهنگي با ساير دستگاه هاي 
مربوط را براي عرضه هرچه سريع تر اين گوشي ها به 
بازار دنبال كند. وي افزود: عاوه بر مشكات ناشي از 
افزايش نرخ ارز، كمبود عرضه نيز موجب بروز حباب 
در اين بازار شده است كه اميدواريم با افزايش عرضه، 

هرچه سريع تر اين كاا كاهش قيمت يابد. 

آذري جهرمي همچنين از فراخوان ب��راي واردات 
تلفن همراه خبر داد و گفت: در اين جلسه مقرر شد 
با توجه به مسائلي ك��ه وارد كنندگان قبلي داشتند 
از ظرفيت ه��اي جديد ب��راي تأمي��ن گوشي هاي 
مورد نياز بازار استفاده شود و بررسي مشكات ارزي 
وارد كنندگان به دليل نبودن نماينده بانك مركزي 

در جلسه، به جلسه ديگري موكول شد. 
اين اظهارات در حالي از سوي جهرمي بيان شده كه 
ثبت سفارش براي كااه��اي غير اساسي در وزارت 

صنعت تقريباً در حالت نيمه تعطيل است. 
وزير ارتباط��ات همچنين حماي��ت همه جانبه از 
توليدات داخل��ي با كيفيت در اي��ن عرصه را يكي 
ديگر از تصميم��ات جلسه مشت��رك اين جلسه 
دانست و گفت: يكي از برندهاي تلفن همراه داخلي 
)GLX( كه پيشتر از نظر ميزان استفاده رتبه 20 
را نيز نداشت ب��ه رتبه هفتم برندهاي ب��ازار ايران 
صعود كرده كه اين امر نش��ان مي دهد اگر قيمت 
و كيفيت گوشي تولي��د داخل مطلوب باشد مردم 
به آن رغبت پيدا مي كنند. وي افزود: قرار شد دفتر 
صنايع الكترونيك وزارت صنعت كه متولي اصلي 
اين موضوع است با همكاري معاونت فناوري وزارت 
ارتباطات طرح ويژه اي براي حمايت از شركت هاي 
توليد كننده گوشي تلفن هم��راه داشته باشند تا 
شركت هاي داخلي با ارتق��اي كيفيت محصوات 
خود بتوانند بخشي از نياز بازار را تأمين كنند.  آذري 
جهرمي با بيان اينكه امروز ب��ا اين واقعيت روبه رو 
هستيم كه نرخ ارز قدرت خريد م��ردم را كاهش 
داده است، گف��ت: اين امر البت��ه فرصت مناسبي 
براي شركت هاي توليد داخل است كه بتوانند سهم 
بيشتري از بازار را در اختيار بگيرند و البته حمايت 
دولت كه از جن��س رفع موانع تولي��د خواهد بود، 
مي تواند در اين مسير كمك باشد؛ چراكه حمايت 
بي قيد و شرط دولت معني ندارد و بايد متناسب با 
تضمين كيفيت بسته هاي حمايتي تعريف شود كه 
قرار شد اين موضوع در طرح مشترك دو وزارتخانه 

بررسي شود. 
اين اظهارات نيز در حالي بي��ان مي شود كه تجربه 

توليد داخل در سال هاي اخير به بن بست رسيده و 
اساساً توليد موبايل در داخل چيزي به جز بستن چند 

پيچ در يك گوشي تلفن همراه نيست!
  موافقت وزارت صنعت با ورود گوشی همراه 

مسافر
عباس قبادي، معاون بازرگاني وزارت صنعت معدن 
و تجارت نيز در گفت و گوي وي��ژه خبري گفت: در 
ماه هاي گذشته م��ا با تشديد و تك��رار تحريم هاي 
امريكا و نوسان نرخ ارز مواجه بوديم و حقيقتاً عده اي 
از شركت ها كه گوشي وارد كرده بودند يا محصول 
خود را عرضه نكردند يا آنها را به قيمت باا فروختند 

كه توسط دستگاه قضايي با آنها برخورد شد. 
قبادي افزود: بخشي از گوشي هاي وارداتي هنوز در 
گمرك و بخش ديگري از آن نيز توسط دستگاه قضا 
در حال تعيين تكليف است. به دليل شرايط كشور 
بانك مركزي به عنوان دستگاه صيانت كننده از ارز در 

تخصيص ارز ورود پيدا نكرد. 
معاون بازرگاني وزارت صمت گفت: تمام شركت هايي 
كه براي ثبت سفارش مراجعه كنند اگر داراي شرايط 
ازم باشند و مدارك ازم را ارائه دهند، مجوز خواهند 
گرفت، اما ترس و واهمه هنوز در مبحث ثبت سفارش 
وجود دارد و از طرفي برخي شركت ها سفارش خود را 

ثبت و در صف ارز هستند. 
وي با بيان اينكه بانك مرك��زي در ارتباط با موبايل 
چندان با اولويت عمل نمي كند، افزود: طي جلسه اي 
كه برگزار كرديم قرار بر اين شد تا موبايل هايي كه 
در گمرك است با تشكيل كارگروهي از قوه قضائيه 

رفع توقيف شود. 
معاون بازرگاني وزارت صمت با اشاره به اينكه بخش 
عمده اي از موبايل در ب��ازار از طريق مسافري وارد 
كشور شده است، گف��ت: واردات موبايل بايد بدون 
انتقال ارز باشد، در شراي��ط كنوني كه بازار از وجود 
موبايل تهي است يكي از راهكار ه��ا گوشي همراه 
مسافر است.  وي با بيان اينكه بحث ارز آزاد مفسده 
ندارد و واردكنندگان با ارز آزاد مي توانند گوشي تلفن 
همراه وارد كشور كنند، اضافه كرد: بايد سقف واردات 
گوشي تلفن همراه مسافري باز گذاشته شود، زيرا 
با اين روش تا ح��دودي مشكات برطرف مي شود، 
در بخش مسافري ع��وارض پرداخت مي شود، بايد 
ديد چند درص��د جامعه از خدمات پ��س از فروش 

راضي هستند. 
قبادي با اشاره به اينكه هر وقت در كاايي بين نرخ 
دولتي و آزاد اختاف قيم��ت وجود داشت فساد به 
وجود مي آيد، گفت: خيلي از كاا ها با ارز غير دولتي 
وارد كشور مي شود و قيمت هاي كنوني موبايل در 
بازار با ارز بااي 20 هزار تومان است، اما با تصميماتي 
كه تا پايان اين هفته اتخاذ خواهد شد ان شاءاه هر 

چه سريع تر به بازار با ثبات خواهيم رسيد. 
مهدي عبق��ري، عضو انجم��ن وارد كنندگان تلفن 
همراه نيز در اين برنامه گف��ت: آقايان اين پول ها را 
مي گرفتند و براي شركت ه��اي خاص يا صرافي ها 
مي فرستادند و طبق بررسي هاي قوه قضائيه مشخص 

شد كه كاا ها را با قيمت بااتري عرضه كرده اند. 
وي ادامه داد: اي��ن شركت ها به مي��زان 80 تا 90 
ميليون جنس وارد كشور نكردند، شركت هايي كه 
به كمپاني وصل بودند، نمي توانستند تخلف كنند 
و 32 شركت ارز زيادي را به صراف ه��ا داده اند، اما 
هنوز محصولي وارد كشور نكرده اند.  عبقري افزود: 
ما اكنون مشكل گمرك نداريم و بزرگ ترين مسئله 
ما در وزارت صنعت اس��ت، در ارز آزاد نوسان وجود 
دارد، به  طوري كه تخلفاتي را پشت سر گذاشته ايم 
و 18- 1۷ شركت محكوميت گرفته اند، اما سازمان 

حمايت همچنان قيمت كاا ها را اعام نمي كند.
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گوشيهمراهارزانميشود
 با چراغ سبز دولت به واردكنندگان و توليدكنندگان داخلی تلفن همراه و توزيع گوشی های توقيفی 

در هفته های آينده،  قيمت گوشی همراه ارزان خواهد شد

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

يارانه برق پرمصرف ها بيش از حقوق ماهانه يك كارگر
   انرژی

عصبانيتشديدترامپازجنرالموتورز
ترام�پ در بياني�ه اي اع�ام كرد ك�ه دولت�ش قص�د دارد تمام 
يارانه هاي دولتي ارائه ش�ده به جنرال موت�ورز را به علت تصميم 
اين خودروساز براي بستن كارخانه هاي خود در امريكا قطع كند. 
 به گزارش اسپوتنيك، ترامپ در بيانيه اي اعام كرد كه دولتش قصد 
دارد تمام سوبسيدهاي دولتي ارائه شده ب��ه جنرال موتورز را به علت 
تصميم اين خودروساز براي بستن كارخانه ه��اي خود در امريكا و باز 

گذاشتن آنها در مكزيك و چين قطع كند. 
اين اظهارات پس از اين بيان مي شوند ك��ه جنرال موتورز روز گذشته 
اعام كرد 15 هزار نفر نيروي كاري خود را در امريكاي شمالي تعديل 
مي كند و تا پايان سال 2020 پنج كارخانه توليدي خود را در اين منطقه 

تعطيل خواهد كرد. 
ترامپ نيز در توييتر خود نوشت: خيلي از جنرال موتورز و مدير اجرايي 
ارشد آن، مري بارا براي بستن كارخانه هاي ميشيگان، اوهايو و مريلند 
نااميد شدم. آنها هيچ كدام از كارخانجات خ��ود در مكزيك و چين را 
تعطيل نمي كنند. امريكا جنرال موتورز را نجات داد و اين تشكري بود 
كه در ازاي آن از ما ب��ه عمل آمد. حاا ما به قط��ع تمام سوبسيدهاي 
جنرال موتورز، شامل سوبسيدهاي مربوط ب��ه خودروهاي الكتريكي 

مي نگريم. 
ترامپ همچنين گف��ت كه او اينجاست تا از كارگ��ران امريكايي دفاع 
كند و قماري كه جنرال موتورز روي چين و مكزيك بسته است، جواب 

نمي دهد. 
جنرال موتورز در بيانيه  خود اعام كرد كه اين تصميم را به دنبال كاهش 
فروش خودرو گرفته است. انتظار مي رود با اي��ن اقدام تا انتهاي سال 
2020 بيش از 6ميليارد دار به جريان نقدينگي شركت اضافه شود كه 
4 ميليارد دار آن به علت كاهش هزينه ها و 1/5ميليارد دار آن هم به 

علت كاهش مصرف نقدينگي خواهد بود. 
جي ام تنها خودروسازي نيست كه در راستاي تغيير ساختار خود براي 
آينده برنامه ريزي مي كند. طبق گ��زارش ان بي سي، فورد پيش از اين 
اعام كرده بود كه در نظر دارد هزاران نفر از كاركنان خود را تعديل كند. 
دومين خودروساز بزرگ امريكا، س��ال گذشته به علت كاهش فروش 

خودرو، برنامه  تأسيس يك خط مونتاژ خودرو را در مكزيك لغو كرد. 

كاهشاستفادهازدار
دراتحاديهاقتصادياوراسيا

در نيم�ه اول س�ال 2۰1۸، دولت ه�اي عض�و اتحادي�ه اقتصادي 
اوراس�يا )اي اي ي�و(، ب�ا كاه�ش اس�تفاده از دار، س�هم 
پرداخت هاي تجاري ب�ا ارز ملي را به ۷۰ درص�د افزايش داده اند. 
به گزارش راشاتودي، معاون اول دولت روسيه، سرگي پريخودكو گفت: 
در نيمه اول سال 2018، دولت هاي عضو اتحادي��ه اقتصادي اوراسيا 
)اي اي يو(، با كاهش استف��اده از دار، سهم پرداخت هاي تجاري با ارز 

ملي را به ۷0 درصد افزايش داده اند. 
او قبل از ديدار با نخست وزير روسيه، ديميتري مدودف اظهار داشت: 
در شش ماه اول سال جاري، استف��اده از ارزهاي ملي در پرداخت هاي 

بين اعضاي اي اي يو از ۷0 درصد فراتر رفته است. 
پريخودكو اضافه كرد: مي توان با تضمين پايداري اقتصاد كان و بخش 
مالي و ايجاد ب��ازار مالي مشترك و هماهنگ س��ازي نظارت قانوني بر 

بخش مالي، اين رقم را افزايش داد. 
به گفته اين مقام ارشد، بخش بزرگي از اي��ن پرداخت ها در تجارت با 

روسيه و با استفاده از روبل صورت گرفته است. 
او ادامه داد: ايجاد فرصت  براي افزايش سهم پرداخت هايي اينچنيني، 

بيشتر به توسعه روابط تجاري بين اعضاي اين اتحاديه وابسته است. 
اي اي يو تنها اتحاديه كشورهاي جهان نيست كه در تجارت، به دنبال 
جايگزيني دار با ارزهاي ملي مي باش��د. پيش از اين هم اعضاي گروه 
بريكس )برزيل، روسيه، هند، چي��ن و آفريقاي جنوبي( از اقتصادهاي 
نوظهور، گام هايي را برداشته اند تا استفاده از ارزهاي ملي به جاي دار 
را در تجارت بين خود تقويت كنند. با سياست هاي تحريمي امريكا در 
سال هاي اخير كشورهايي مانند چين، روسيه، ايران، عراق، ونزوئا و 
ديگران تصميم گرفته اند در تجارت نفت، ارز امريكا را استفاده نكنند. 

اتحاديه اقتصادي اوراسيا، اي اي يو كه در سال 2015 تأسيس شد، در 
حال حاضر شامل پنج عضو روسيه، باروس، ارمنستان، قرقيزستان و 
مولداوي است. تاجيكستان، ازبكستان، مغولستان، تركمنستان، ايران 
تركيه، سوريه و تونس هم در حال برنامه ري��زي براي پيوستن به اين 

اتحاديه هستند. 

روسيهضرورتكاهشتوليدنفتراپذيرفت
روس�يه قب�ول ك�رده اس�ت تولي�د نف�ت را ۳۰۰ ه�زار بش�كه 
در روز ي�ا ي�ك شش�م كاه�ش كل�ي 1/۸ ميلي�ون بش�كه اي 
ك�م كن�د، ول�ي ش�ركت هاي نف�ت روس�يه چندي�ن م�اه براي 
رس�يدن ب�ه اي�ن مق�دار كاه�ش تولي�د وق�ت گرفته ان�د. 
به گزارش رويترز، روسيه متقاعد شده ازم است به همراه اوپك توليد 
نفت را كاهش دهد، ولي هنوز در ح��ال چانه زني با عربستان سعودي 
در مورد زمان بندي و مقدار اين كاهش است. وزارت انرژي روسيه قبل 
از اجاس اوپك و متحدانش در وين در ششم و هفتم دسامبر، در روز 

سه شنبه جلسه اي با رؤساي توليدكنندگان داخلي نفت برگزار كرد. 
يك منبع آگاه از اين مذاكرات بين شركت هاي نفت روسيه و وزير انرژي 
گفت: » ايده مطرح شده در اين جلسه اين بود كه روسيه نياز دارد توليد 

را كاهش دهد. سؤال كليدي اينجاست كه با چه سرعتي و چقدر؟«
اين منبع ادامه داد: » بسياري از مردم موافقند كه نمي توانيم فوراً توليد 
را كم كنيم. اين يك روند تدريجي است، مثل دفعه قبل.« وزير انرژي 
نظري در اين مورد نداده است.  شركت هاي نفت روسيه مثل رزنفت، 
گازپروم نفت، اك اوي��ل، تتنفت، سورگتن نفت و نوات��ك هم از ارائه 
نظرات خود خودداري كردند. اوپك و متحدانش به رهبري روسيه پس 
از قرارداد اواخر سال 2016 براي حمايت از قيم��ت نفت توليد را كم 
كرده بودند. مسكو قبول كرده توليد نفت را 300 هزار بشكه در روز يا 
يك ششم كاهش كلي 1/8 ميليون بشكه اي كم كند، ولي شركت هاي 
روسي چندين ماه براي رسيدن به اين مقدار كاهش توليد وقت گرفتند.  
حاا رياض به اوپك و متحدانش پيشنهاد داده از ماه ژانويه يك ميليون 
بشكه در روز توليد را كم كنند تا جلوي كاهش قيمت نفت را بگيرند. 
قيمت نفت خام برنت اين هفته به خاط��ر نگراني از عرضه بيش از نياز 
نفت به بازار به كمتر از 59 دار در هر بشكه رسيد. اوج قيمت نفت در 
ماه اكتبر 85 دار بود.  اگر روسيه زير بار همان مقدار كاهش توليد طبق 
قرارداد 2016 برود، سهم آن در كم كردن توليد نفت 166 هزار بشكه 
در روز خواهد بود. اين منبع آگاه گف��ت: » بايد توليد را كم كنيم، ولي 
نمي خواهيم اينقدر زياد باشد.« اوپك و متحدانش در بحبوحه نگراني از 
ركود اقتصاد جهان و افزايش عرضه نفت از سوي امريكا ديدار خواهند 
كرد. عربستان دوباره تحت فشار دونالد ترامپ قرار گرفته كه خواستار 

عدم كاهش توليد نفت و پايين آوردن بيشتر قيمت است. 

چراتخممرغگرانشد؟
گ�ران  اصل�ي  دلي�ل  م�رغ  ميلي�ون   2۵ ت�ا   2۰ م�رگ 
اس�ت.  ش�ده  اع�ام  تخم م�رغ  قيم�ت  ش�دن 
به گزارش تسنيم، رضا تركاشوند، مديرعام��ل اتحاديه سراسري مرغ 
تخم گذار كشور ب��ا اشاره به شيوع بيماري آنفلوآن��زاي مرغي در چند 
سال گذشت��ه و تلف شدن بي��ش از 20 ميليون قطعه م��رغ گفت: در 
شرايط عادي مرغي كه پاي توليد است براي 18 تا 24 ماه برنامه ريزي 
شده است، اما با توجه به تلفات سال گذشته، 10 تا 14 ماه از توليد سال 
گذشته را از دست داديم كه با جوجه ريزي بيشت��ر از برنامه از ابتداي 
امسال سعي در جايگزيني مرغ مورد نياز داريم و پيش بيني ما اين است 
كه با توليد مرتب جوجه يكروزه در چند ماه آينده مازاد توليد را در بازار 

شاهد باشيم. 
وي افزود: با توجه به تقاضاي پايين براي تخم مرغ در شش ماهه ابتداي 
سال و توليد مازاد قيمت اين محصول پايي��ن است، اما در شش ماهه 
دوم سال و تقاضاي بااي مصرف كننده ها شاه��د افزايش قيمت اين 

محصول هستيم. 
تركاشوند يكي ديگر از دايل افزايش قيمت تخم مرغ را از بين رفتن 40 

درصد مرع هاي تخم گذار به دليل ابتا به آنفلوآنزا عنوان كرد. 
 او با بيان اينكه در حال حاضر روزانه بيش از 2800 تن تخم مرغ در كشور 
توليد مي شود، گفت: تا زماني كه توليد براي توليدكننده مقرون به صرفه 

باشد به توليد ادامه خواهد داد، در غير اينصورت توليد نخواهد كرد. 
مرتضي رضايي، معاون توليدات دامي جهاد كشاورزي در ارتباط تلفني 
با اشاره به اينكه توليد تخم مرغ يك روند خطي دارد يعني پنج، شش 
ماه تا افزايش توليد زمان مي ب��رد، علت اصلي افزايش قيمت تخم مرغ 
را از بين رفتن بيش از 25 ميليون قطعه طيور به دليل ابتا به آنفلوآنزا 

در سال گذشته بيان كرد. 
وي با بيان اينكه مصرف روزانه تخم مرغ در كشور 900 تا 950 هزار تن 
است، افزود: با توجه به تلفات بااي طيور در سال گذشته قاعدتاً توليد 
تخم مرغ بايد به 600 هزار تن كاهش پي��دا مي كرد كه با جوجه ريزي 
زياد و تخم گ��ذاري گله ها، در ح��ال حاضر تنها 60 ه��زار تن كمبود 

تخم مرغ داريم. 
رضايي گفت: براي جبران اين كس��ري و جلوگيري از افزايش بي رويه 
قيمت، اقدام به واردات تخم مرغ و توزي��ع آن با قيمت 16500 تومان 

براي هر كيلو در ميادين ميوه و تره  بار كرديم. 
او گفت: مهار قيمت در شهرهاي بزرگ با توزيع مناسب، باعث كنترل 
قيمت خواهد شد كه اتحاديه توليد طيور و تخم مرغ متعهد شده است به 

اندازه نياز ميادين تره بار و فروشگاه هاي بزرگ تخم مرغ عرضه كند. 

رئيس سازمان توسعه و تجارت:
وضعيتخودروهایماندهدرگمرکرا

روشنكنيد
سرپرس�ت س�ازمان توس�عه تج�ارت ب�ا تأكي�د ب�ر اينك�ه 
برنام�ه اي ب�راي آزاد ش�دن واردات خ�ودرو وج�ود ن�دارد، 
گف�ت: از هيئ�ت دول�ت خواس�تاريم ت�ا ه�ر چ�ه زودت�ر 
وضعي�ت خودروه�اي در گم�رك مان�ده را تعيين تكلي�ف كند. 
محمدرضا مودودي در گفت وگو با فارس، در رابطه با آخرين تصميمات 
در مورد واردات خودرو گفت: در ح��ال حاضر هيچ برنامه اي براي آزاد 

شدن واردات خودرو وجود ندارد. 
سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران با تأكيد بر اينكه مديريت منابع 
ارزي در شرايط فعلي بسيار حائز اهميت است، اف��زود: در حد امكان 
سعي مي شود تا اجازه واردات كااهايي مثل خودرو و لوازم خانگي كه 
امكان توليد آن در داخل كشور فراهم است، داده نشود. وي بيان داشت: 
مديريت منابع ارزي، سياست جلوگيري از افزايش مصارف ارزي و اينكه 

اين منابع صرف كااهاي لوكس نشود، براي ما بسيار مهم است. 
سرپرست سازمان توسعه تجارت همچني��ن درباره تعداد خودروهاي 
مانده در گمرك ها و نحوه ترخيص آن گف��ت: حدود 16 هزار دستگاه 

خودرو در گمرك ها كشور مانده كه هنوز تعيين تكليف نشده است. 
مودودي با بيان اينك��ه تعدادي از خودروه��اي در گمرك مانده جزو 
خودروهايي است كه در مورد واردات آن تخل��ف صورت گرفته، بيان 
داشت: ح��دود 11 هزار دستگاه از 16 هزار دستگ��اه خودرويي كه در 
گمرك ها مان��ده، ثبت سفارش قانوني شده، ولي بع��د از ممنوع شدن 

واردات خودرو در گمرك متوقف شده  است. 
 وي افزود: تصميم گي��ري در مورد ترخيص اي��ن خودروها در اختيار 
سازمان توسعه تجارت ايران نيست. از آنجا كه شركت هاي وارد كننده 
خودرو كه خودروهاي آنها در گمرك مانده است، نسبت به مردم تعهد 
دارند، بنابراين از هيئت دولت خواستاريم تا هر چه سريع تر براي تعيين 

تكليف اين خودرو تصميم گيري شود. 
سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: همچنين از آنجا كه اين 
خودروها بخشي از منابع كشور است كه در گمرك ها مانده، نبايد اجازه 

داده شود كه اين منابع آسيب ببيند. 

حقمسكن۴۰هزارتوماني
درديازكارگردوانميكند

يك كارش�ناس ح�وزه كار ب�ا بيان اينك�ه كمك هزينه مس�كن 
كارگ�ران كفاف اج�اره دو ات�اق را نمي ده�د، از دولت خواس�ت 
كه در راس�تاي اص�ل ۳1 قان�ون اساس�ي اق�دام عاجل�ي براي 
تأمي�ن مس�كن كارگ�ران و گروه ه�اي كم درآمد ص�ورت دهد. 
علي اكبر سيارمه در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: چند سالي است كه در 
شوراي عالي كار بدون توجه به مزاياي جانبي كارگران حداقل دستمزد 
تعيين و تصويب مي شود، در حالي كه بن خواروبار و حق مسكن جزو 
دريافتي كارگران است و متأسفانه در سال هاي گذشته هيچ گونه تغيير 

يا افزايشي در اين زمينه صورت نگرفته است. 
وي رقم كمك هزينه مسكن كارگران را 40 هزار تومان ذكر كرد و گفت: 
در شرايطي كه بسياري از كارگ��ران حداقل بگيرند و بخش اعظمي از 
دستمزد آنها صرف هزينه هاي مسكن و اجاره بها مي شود كمك هزينه 

40 هزار توماني مسكن دردي از خانوارهاي كارگري دوا نمي كند؟
اين كارشناس حوزه كار با بيان اينكه ح��ق مسكن 40 هزار توماني در 
خارج كانشهرها و شهرك هاي اقماري حتي براي اجاره دو اتاق كافي 
نيست، تأكيد كرد: دولت بايد بر اساس اصل 31 قانون اساسي، تأمين 
مسكن اقشار كم درآمد و كارگران را براي جبران قسمتي از هزينه هاي 
زندگي برعهده گي��رد.  سيارمه اف��زود: اگر در جدولي ك��ه هر ساله از 
دستمزد كارگران ارائه مي كنيم هزينه مسكن، بن خواروبار و پايه سنواتي 
را مشخص كنيم، مي بينيم كه بخش اعظمي از دستمزد يك كارگر صرف 
تأمين مواد اوليه و خوراكي ها و بخش��ي ديگر صرف اجاره بهاي مسكن 
مي شود، در حالي كه چند سالي است شوراي عالي كار افزايشي در مورد 
كمك هزينه مسكن و بن خواروبار لحاظ نكرده و كارگران با يك ميليون 
و 200 هزار تومان حقوق نمي دانند كه بايد هزينه هاي درماني خود را 

تأمين كنند يا هزينه هاي خوراك و اجاره منزل را بپردازند؟
اين كارشناس حوزه كار در عين ح��ال از دولت خواست تا مزايايي كه 
همه ساله براي كاركنان خود مي بيند براي كارگران هم در نظر بگيرد و 
براي كاهش هزينه هاي معيشت خانوارهاي كارگري برنامه ريزي كند. 
به گفته وي، عقب افتادگي هاي م��زدي كارگران به رغم وعده هاي داده 
شده براي ترميم دستمزد نه تنها جبران نشده، بلكه روي هم انباشته شده 
است؛ به همين دليل شوراي عالي كار امسال بايد به طور جدي هزينه 
سبد معيشت خانوار در ماه را محاسبه كند و آن را ماك تعيين حداقل 

دستمزد سال آينده كارگران قرار بدهد. 



طوان�ی  هفت�ه 
دنیا حیدری

     لیگ برتر
چهارده�م لي�گ 
برتر عصر پنج شنبه 
با برت�ري س�رخابي هاي پايتخ�ت ادام�ه يافت. 
رقابت هاي اين هفته که از چهارشنبه با تساوي 
فواد- ذوب آهن آغاز شده بود عصر روز گذشته 
با برگزاري سه ديدار ديگر ادامه يافت که عاوه 
بر برتري پرسپوليس و اس��تقال برابر حريفان 
خود، تساوي 2- 2  نساجي برابر سپيدرود را هم 

به دنبال داشت. 
            

برانکو يک خان ديگر را هم با موفقيت پش��ت 
سر گذاشت تا بار ديگر ثابت کند که مرد عمل 
اس��ت. تيم او براي ب��ازي با ماشين س��ازي، به 
معناي واقعي کلمه با بح��ران مهره مواجه بود. 
پرس��پوليس تنها ب��ا 12بازيکن زير 23 س��ال 
تهران را به مقصد تبريز ت��رک کرد، با نيمکتي 
جوان و ناشناس که بدون ش��ک تاريخي ترين 

نيمکت اين تيم بود!
 گرفتن امتي��از در تبريز کار س��اده اي نبود، به 
طوري که مرد ک��روات نيمکت سرخپوش��ان 
بعد از بازي س��اعت 15عصر پنج ش��نبه تأکيد 
کرد: »ماشين سازي از استقال و سپاهان بهتر 
بازي   کرد.« ياران برانکو اما با وجود بازي خوب 
ماشين سازي در نهايت با گل شجاع خليل زاده 

در واپسين دقايق بازي ششمين برد اين فصل 
را از آن خود کردند، آن هم در ش��رايطي که جو 
ورزشگاه ش��ش هزار نفري بنيان ديزل تبريز به 
شدت عليه اين تيم بود. البته مي شد انتظارش 
را داش��ت. يک هفته قبل نيز هواداران تبريزي 
در ورزشگاه آزادي و در خال بازي پرسپوليس 
و تراکتور با ب��ه نمايش گذاش��تن پرچم ژاپن، 
ش��عارهاي کاش��يما، کاشيما س��ر داده بودند، 
داستاني که اين بار توس��ط هواداران در تبريز و 
بازي با ماشين سازي تکرار ش��د. هواداراني که 
گزارشگر تبريزي سعي داش��ت آنها را حاميان 
ماشين س��ازي بخواند و ب��ه اتح��اد تبريزي ها 
ربط شان بدهد. ش��عارها اما نش��ان مي داد که 
ه��واداران عمدتاً تراکت��وري هس��تند و براي 
تسويه حساب با پرسپوليس آمده اند، نه حمايت 

از ماشين سازي. 
در چنين جو سنگيني، پروفسور سرخ ها توانست 
موفقيتي ديگر را به نام تيمش بزند و با دس��ت 
پر تبريز را ترک کن��د. ضمن اينکه اولين باخت 
مهاجري در تبريز را نيز به سرمربي ماشين سازي 

تحميل کرد. 
مهاجري اما معتقد بود تيمش مي توانست برنده 
بازي باشد، ولي زماني گل خورد که ديگر راهي 
براي جبران نداش��ت. با وجود اين، پرسپوليس 
مي توانست بازي را 2 بر صفر به سود خود خاتمه 

دهد اگر قاضي ميدان گل دوم را آفس��ايد اعام 
نمي کرد. 

            
استقال، ديگر تيم تهراني نيز پنج شنبه بازي خود 
را با برتري به پايان برد. شاگردان شفر در آزادي به 
مصاف نفتي هاي آبادان رفتند. ديداري که کامًا 
بي دردسر و با برتري 3 بر صفر آبي پوشان به پايان 
رس��يد تا همه چيز بر وفق مراد مرد س��پيدموي 
نيمکت استقال باشد. پنج شنبه در واقع روز شفر 
بود و استقال کلين شيت کرد و برد. پرگل هم برد، 
اما بدون شک آنچه که اين برد را براي مرد آلماني 
استقال ارزشمندتر کرد، آبروداري خريد هاي او بود. 
خريدهاي اين فصل شفر که انتقادات و حاشيه هاي 
زيادي را براي او به دنبال داشت، سرانجام در مصاف 
با نفت آبادان و بعد از نزديک به يک نيم فصل جواب 
دادند و گل کاشتند. فرشاد محمدي مهر گل اول 

استقال را ساخت تا فرشيد باقري بزند. 
گل دوم را هم ش��وت طارق همام بود که ساخت 
و گل سوم هم اللهيار صيادمنش ديگر خريد اين 
فصل اس��تقال روانه دروازه گردان کرد. عاوه بر 
آن، دانشگر با استقال کلين شيت کرد. نيوماير تير 
دروازه را بعد از يک دريبل ديدني لرزاند و تيموري 
براي نخستين بار طعم بازي با پيراهن استقال در 
آزادي را چشيد تا در يک عصر پاييزي همه چيز بر 
وفق مراد شفر باشد. البته مرد آلماني بعد از بازي 

تأکيد کرد که اميد دارد اين موفقيت و گلزني هاي 
صيادمنش و همام ادامه داشته باشد. 

            
  در ادامه ديدارهاي هفت��ه چهاردهم عصر روز 
گذش��ته پديده در ديداري حس��اس که حکم 
فينال نيم فصل اول را داشت به مهماني سپاهان 
اصفهان رفت.  ديداري که با برتري يک بر صفر 
س��پاهان و صعود اين تيم به صدر جدول همراه 
بود. شاگردان يحيي گل محمدي اگرچه ليگ را 
با شکست برابر پرس��پوليس آغاز کردند، اما در 
ادامه با وجود مشکات مالي فراوان هرگز براي 
دومين بار طعم تلخ شکس��ت را نچشيده بودند، 
اما سپاهان که مترصد کوچک ترين فرصتي براي 
به زير کشيدن ش��اگردان يحيي از صدر جدول 
بود با تحميل دومي��ن باخت اين فصل به پديده 
با تفاضل گل بهتر صدر جدول را از آن خود کرد . 
نتيجه به دست آمده اگرچه صدرنشيني ليگ را 
بعد از 14 هفته براي زردپوشان اصفهاني به دنبال 
داش��ت، اما بهترين نتيجه براي پرسپوليس هم 
بود، چراکه حاا شاگردان برانکو تيم سوم جدول 
با يک بازي کمتر تنها پنج امتياز با صدر جدول 
فاصله دارند. در ديگ��ر بازي هاي ديروز نيز نفت 
مسجدسليمان برابر پيکان به برتري يک بر صفر 
دست يافت و ديدار سايپا و استقال خوزستان 

هم با تساوي يک- يک به پايان رسيد.

آتش بيار معركه نباشيم
علي دايي درست مي گويد، اين روزها همه از جمله ما رسانه ها بيشتر از 
آنکه به فکر ميانجيگري و تاش براي رفع کدورت ها ميان سرمربي تيم 
ملي و سرمربي پرس��پوليس براي حفظ آرامش فوتبال باشيم، آتش بيار 

معرکه هستيم.
البته خوب که نگاه کنيم فقط در اين يک مورد نيس��ت که اينگونه رفتار 
مي کنيم، تقريباً کار روزمره مان اين است که بنش��ينيم و نگاه کنيم در 
صفحات اجتماعي چه کسي عليه ديگري با ربط يا بي ربط حرفي زده و آن 
را پخش کنيم و بعد هم به راحتي آب خوردن به قضاوت دو طرف بپردازيم 
و بعد از اينکه آنها به صورت لفظي و بعد شايد در عمل يکديگر را تکه و پاره 

کردند، لذت ببريم.
کمک کارلوس کي روش پستي در صفحه اجتماعي خود مي گذارد. کساني 
که مي بينند، احتمال مي دهند منظور ميک مک درموت از اين کنايه ها 
در اين پست برانکو ايوانکوويچ، سرمربي پرسپوليس باشد. توجه داشته 
باشيد احتمال مي دهند، فقط در حد احتمال و بعد ماجرا شروع مي شود. 
از خبرنگاران داخلي و حتي آنهايي که آن طرف آب نشس��ته اند شروع به 
کوبيدن و انتشار خاطرات ريز و درشت مي کنند که بله فان طرف دعوا 

اينگونه است و آن طرف دعوا آنگونه.
علي دايي درست مي گويد، نه حفظ حرمت ها براي ما اين روزها مهم است و 
نه موفقيت  باشگاه ها و تيم ملي. ما از به هم ريخته شدن اوضاع لذت مي بريم، 
از اينکه دو نفر   را به هر بهانه اي به جان هم بيندازيم، لذت مي بريم، اسم 
خودمان را هم گذاشته ايم مسلمان و شيعه و غافل از آنيم که حرف بردن 
و حرف آوردن چه معصيتي دارد و چه گناه بزرگي است. غافليم از اينکه 
موايمان علي)ع( که ادعاي شيعه بودن او را داريم تا چه ميزان از اين عمل 

زشت متنفر بود.
بماند، اين روزها کسي نيست که ميانه اين دعوا را بگيرد و براي هميشه آن 
را خاتمه دهد. اصاً انگار عده اي مأمور شده اند هرگاه اين آتش اختاف رو به 
خاموشي گذاشته مي شود بر آن بدمند و دوباره آن را شعله ور کنند. جالب 
اينکه فدراسيون هم کاري انجام نمي دهد و تنها به يک طرف دعوا تذکر 
داده و طرف ديگر را به امان خدا رها کرده تا هرچه دلش خواست بگويد و هر 

کاري که دلش خواست انجام دهد.
دايي درست مي گويد، اصاً بياييم در نظر بگيريم که مخاطب تکه پراني هاي 
ميک مک درموت، مربي تيم ملي ش��خص برانکو بوده، اين وسط وظيفه 
رسانه  اي ما چه مي شود؟ دميدن در آتش اختافات، آن هم در روزهايي که 

سرمربي پرسپوليس تقريباً از اين دعوا کنار کشيده است؟
اين روزها آتش فقط از جانب يک طرف دعوا روي سر طرف مقابل ريخته 
مي ش��ود. البته ما و بقيه هم به آن دامن مي زنيم، چراي��ي اش هم اصًا 
مهم نيست. مهم اين است که از انجام اين کار لذت مي بريم، کاري هم با 

نتيجه اش نداريم.
دايي درس��ت مي گويد، ما آتش بيار معرکه اي هس��تيم که عده اي به راه 
انداخته اند تا فوتبال ايران چه در رده باش��گاهي و چ��ه در رده ملي رنگ 
آرامش به خود نبيند. آنها کار خودشان را مي کنند و ما غافل و ناآگاه آب در 
آسيابشان مي ريزيم و به آتشي که کل فوتبال ايران را نابود مي کند، مي دميم 
و اين کاري است که نه فقط با فوتبال که با تمام مسائل ريز و درشت اين 
روزهاي زندگي مان انجام مي دهيم بدون اينکه فکر کنيم، بدون اينکه از 
عقل مان بهره ببريم و بدون اينکه به آينده و منافع  خودمان فکر کنيم و اين 

مسئله ادامه دارد، چون قرار بر اصاح رفتار و اخاقمان نيست.

فريدون حسن

ادامه موفقيت هاي برانکو با دست خالي
روز خوب شفر و استقال در آزادي، سپاهان جنگ صدرنشينی را برد

شاگردان شاهين طبع اميدوار به شکست فيليپين
زور بسکتبال ايران به استراليا نرسيد

تيم ملي بس��کتبال ايران مقابل اس��تراليا شکس��ت خورد. ملي پوشان 
کشورمان در نخس��تين ديدار خود در پنجره پنجم انتخابي جام جهاني 
2019 روز گذشته به مصاف استراليا رفتند و تن به شکست 47 بر 76 دادند. 
در اين بازي که تيم کشورمان ستاره هايي چون صمد نيکخواه بهرامي و 
حامد حدادي را در اختيار نداشت، نتوانست از پس ستاره هاي حريف برآيد. 
کانگوروها که عنوان چهارمي المپيک ريو را نيز در کارنامه دارند با کسب 
اين پيروزي در حضور هوادارانشان در شهر ملبورن صعود خود به مسابقات 

جام جهاني را جشن گرفتند. 
     برتري کانگوروها 

غيبت دو بازيکن اصلي يعني نيکخواه و حدادي موجب شد سرمربي تيم ملي 
از همه نيروهاي جوانش در اين ديدار سخت استفاده کند. بسکتباليست هاي 
کشورمان کوارتر اول را با اختاف هشت امتياز به حريف واگذار کردند، اما با 
شروع کوارتر دوم فاصله بيشتر شد و نيمه اول با برتري 43 بر 24 تيم ميزبان 
به پايان رسيد. شاگردان شاهين طبع در نيمه دوم تاش کردند تا اختاف 
امتياز را به حداقل برسانند، اما فش��ار بااي بازي موقعيت هاي زيادي را از 
ايران گرفت و ملي پوشان بسياري از توپ ها  را از دست دادند. در نهايت نيز 
پرتاب هاي دقيق و دفاع خوب استراليا بر جواني بازيکنان ايران چيره شد. تيم 
ملي بسکتبال ايران در دومين بازي خود در پنجره پنجم دوشنبه در مانيل 
به مصاف فيليپين مي رود. کسب يک پيروزي از سه ديدار باقي مانده حکم 

صعود ايران به جام جهاني 2019 چين را امضا خواهد کرد. 
    تغييرات اجباري

مهران شاهين طبع بر برتري تيم استراليا در اين بازي تأکيد کرد. سرمربي تيم 
ملي بسکتبال کشورمان در کنفرانس خبري با اشاره به غيبت حدادي اظهار 
داشت: »استراليا تيم بسيار قدرتمندي است و ما احترام زيادي براي آنها قائل 
هستيم. آنها در اين مسابقه بهتر از ما بودند. شوت هاي سه امتيازي زيادي از 
دست داديم و در ريباند خوب نبوديم. در طرف مقابل استراليا بهتر عمل کرد و 
با استفاده از شرايط ميزباني برنده شد. استراليا کاماً بهتر از ما بود. سفر از غرب 
به شرق روي عملکردمان تأثير گذاشت، با اين حال استراليا واقعاً بهتر بود. اين 
تيم بازيکنان بسيار خوبي دارد و عملکرد بسيار خوبي داشت. ما چند بازيکن 
را تغيير داديم، حدادي به دايل شخصي همراه ما نبود. تيم جواني داريم و 
بازي به بازي بهتر مي شويم. با همين تيم کارمان را ادامه مي دهيم و قطعاً اين 

بازيکنان در بازي بعد با فيليپين عملکرد بهتري ارائه خواهند داد.«
    تشکر از هواداران ايراني

محمد جمشيدي ابراز اميدواري کرد تيم ملي در مقابل فيليپين به برتري 
برسد. ملي پوش بسکتبال از هواداران ايراني تشکر کرد و گفت: »حريف ما 
تيم بسيار قدرتمند و سرسختي بود. آنها واقعاً عالي بودند. ما در ريباند خوب 
کار نکرديم و خيلي از فرصت ها را از دست داديم. با اين حال بازي تمام شده 
و به مسابقه بعدي فکر مي کنيم و به نظرم شانس زيادي در مانيل داريم تا 
بتوانيم فيليپين را شکست  دهيم. اميدوارم در بازي بعدي پيروز شويم و 
سهميه جام جهاني را بگيريم. مي دانستيم که ايراني هاي زيادي در استراليا 
هستند، اما تصور نمي کرديم اين تعداد تماشاگر به سالن بيايند و مسابقه را 

از نزديک ببينند، از آنها تشکر مي کنم.«

طاي تکواندوي سيزم بر گردن كاظمي
محمد کاظمي، تکواندوکار ملي پوش ايران موفق به کسب مدال طاي 
رقابت هاي ارتش هاي جهان در برزيل شد. کاظمي در وزن 58- کيلوگرم 
با غلبه بر حريفاني از کشورهاي اکوادور، کويت و روسيه به ديدار نهايي اين 
وزن رسيد و در مسابقه فينال هم نماينده چين را با نتيجه 31 بر 26 شکست 

داد و به مدال ارزشمند طا دست يافت.

فرانسوي ها برترين مربيان فوتبال دنيا
مربيان فرانسوي فوتبال دنيا عناوين برترين مربيان ملي و باشگاهي را به 
خود اختصاص دادند. فدراس��يون بين المللي تاريخ و آمار فوتبال جهان 
براساس آراي 90 متخصص فوتبال از سراس��ر جهان رده بندي برترين 
س��رمربيان ملي جهان را اعام کرد. بر اين اساس ديديه دشان، سرمربي 
تيم ملي فرانسه با کسب 304 امتياز رتبه نخست را به خود اختصاص داد. 
زاتکو داليچ، سرمربي کرواسي با امتياز 198 دوم شد و روبرتو مارتينس، 
س��رمربي تيم ملي بلژيک هم با 84 امتياز در جايگاه س��وم قرار گرفت.  
کارلوس کي روش، س��رمربي تيم ملي فوتبال ايران در اين نظرسنجي با 
کسب 2 امتياز رتبه يازدهم را به خود اختصاص داد. همچنين براساس اين 
نظرسنجي زين الدين زيدان با کسب 296 امتياز به عنوان بهترين مربي 
باشگاهي جهان انتخاب شد و يورگن کلوپ با 109 امتياز و پپ گوارديوا با 

105 امتياز به ترتيب دوم و سوم شدند.

برنابئو ميزبان فينال ليبرتادورس شد
سرانجام پس از کش و قوس هاي فراوان زمان و مکان ديدار برگشت فينال 
جام ليبرتادورس بين دو تيم آرژانتيني ريورپاته و بوکاجونيورز مشخص 
شد. پس از به آشوب کشيده شدن بازي برگشت دو تيم و عدم وجود شرايط 
مناسب براي برپايي اين بازي در آرژانتين، شهرها و ورزشگاه  هاي زيادي به 
عنوان ميزبان مطرح شدند،  اما در نهايت با توافق اتحاديه فوتبال امريکاي 
جنوبي، فيفا و فدراسيون فوتبال اسپانيا و باشگاه رئال مادريد، ورزشگاه 
سانتياگوبرنابئوي مادريد به عنوان ميزبان اين مسابقه حساس برگزيده 

شد. برنابئو 18 آذر ماه پذيراي اين دو تيم خواهد بود.

ب��ا  بارس��لونا          لیگ قهرمانان اروپا
ش��کني  د ر کو ر
ليونل مسي به مرحله حذفي ليگ قهرمانان صعود 
کرد. هفته دوم دور برگش��ت مرحله گروهي اين 
رقابت ها در حالي به پايان رسيد که ليورپول و اينتر 
نتيجه را به حريفانشان واگذار کردند. کاتاان ها در 
يک بازي خارج از خانه 2 بر يک آيندهوون را بردند 
تا با 13 امتياز جشن صعود بگيرند. مسي با به ثمر 
رساندن گل در اين مسابقه تعداد گل هاي زده اش با 
پيراهن بارسا در ليگ قهرمانان را به عدد 106 رساند 
و رک��ورد 105 گل زده رونالدو ب��ا پيراهن رئال را 
شکست. والورده، سرمربي آبي و اناري ها باز هم از 
ستاره آرژانتيني تيمش تمجيد کرد و گفت: »هنوز 
نمي دانم مسي چگونه توانست آن توپ را تبديل به 

گل کند. او فوق العاده است و هميشه چيز جديدي 
براي س��ورپرايز کردن ش��ما دارد. مسي و دمبله 
مي توانند از هر نقطه شوتزني کنند.« تاتنهام ديگر 
تيم گروه B با يک گل اينتر را از پيش رو برداشت تا 

بااتر از اين تيم در رده دوم بايستد. پاري سن ژرمن 
در پاريس ليورپول را 2 بر يک شکست داد و با قرار 
گرفتن در رده دوم گروه C به صعود اميدوار ش��د. 
توماس توخل، سرمربي پاريسي ها عملکرد خوب 

مدافعانش را دليل کسب اين پيروزي دانست: »اگر 
به پيروزي نمي رسيديم همه چيز سخت مي شد. در 
چنين ديدارهايي براي پيروز شدن بايد به خوبي 
دفاع کرد.« کلوپ اما داور مس��ابقه را عامل باخت 
بندرنش��ينان معرفي کرد: »داور 500 بار بازي را 
متوقف کرد و فکر مي کرد که کار خوبي انجام داده 
است. شکست را قبول مي کنيم، اما اصًا از داوري 
راضي نيستيم. داور به راحتي به ما کارت زرد مي داد، 
انگار که ما قصاب هستيم و قصد کشتن بازيکنان 
حريف را داري��م. او حتي پنالتي واض��ح ما را هم 
نگرفت.« ليورپول هر سه بازي خارج از خانه خود در 
اين فصل از رقابت هاي اروپ��ا را به حريفان واگذار 
کرده است.  در س��اير بازي ها؛ اتلتيکومادريد 2 بر 
صفر موناکو را پشت سر گذاشت. دورتموند و کلوب 
بروژ به تساوي بدون گل رضايت دادند. ناپولي در 
خانه 3 بر يک ستاره س��رخ را برد. پورتو با همين 
نتيجه از سد شالکه گذشت و لوکوموتيو مسکو نيز با 

دو گل گااتاسراي را به خانه فرستاد. 

صعود كاتاان با طعم 
ركوردشکني مسي
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چوگان از غربت خارج  می شود
چوگان ورزش اصيل ايراني است که البته طي سال هاي گذشته مدعيان 
زيادي پيدا کرده، مدعياني که آرزوي تصاحب آن را به نام خود دارند 
و تا حدودي هم موفق بوده اند. در اين مي��ان نبايد از برخي اهمال ها و 
سستي هاي مس��ئوان کل ورزش و اين رشته به س��ادگي گذشت. با 
اين حال توجه ويژه مق��ام معظم رهبري و تأکيد ايش��ان بر اهميت و 
ديده شدن اين رش��ته کهن ايراني باعث شده حاا در جاي جاي ايران 
رقابت هاي چوگان برگزار ش��ود. اين روزها ميدان امام)ره( اصفهان به 
عنوان خاستگاه اين رشته ش��اهد برپايي مسابقات چندجانبه چوگان 
است. رقابت هايي که با استقبال پرش��ور اصفهاني ها و گردشگران اين 
شهر روبه رو ش��ده تا چوگان از غربتي که سال هاس��ت اسير آن است، 

بيرون بيايد و کم کم به روزهاي ديرين اوج خود بازگردد. 

حسن زاده مرد اول فوتسال آسيا
علي اصغر حسن زاده براي چهارمين بار جايزه مرد آسيا را از آن خود کرد. 
در مراسم انتخاب برترين هاي قاره کهن کاپيتان تيم ملي فوتسال ايران 
نيز به عنوان يکي از نامزدهاي اصلي حضور داشت. حسن زاده که در اين سال ها عملکرد درخشاني در 
تيم ملي کشورمان داشته با شايستگي هرچه تمام باز هم به عنوان مرد اول فوتسال قاره انتخاب شد. اين 

بازيکن در سال هاي 2014، 2016 و 2017 نيز توانسته بود با پشت 
سر گذاشتن رقبا، جايزه بهترين ها را به دست آورد. بازيکن تيم 
شنزن چين در يک سال گذشته با تيم مس سونگون قهرماني در 
ليگ قهرمانان آسيا را تجربه کرد. ضمن اينکه آقاي کاپيتان در 
جام ملت هاي آسيا نيز با پيراهن کشورمان جام قهرماني را بااي 
سر برد و اتفاقاً به عنوان بهترين بازيکن رقابت ها نيز انتخاب شد.   

فورتريک کاپيتان تيم ملي فوتسال ايران در کسب عنوان مرد سال 
فوتسال آسيا از آن دست عناويني است که بعيد مي  دانيم تا 

مدت ها توسط کسي تکرار شود. درست به همين خاطر 
است که پيام هاي تبريک از بزرگ و کوچک فوتبال و 
فوتسال بعد از اين موفقيت بزرگ براي حسن زاده ارسال 

مي شود. از جمله اين پيام هاي تبريک مي توان به 
پيام تبريک کارلوس کي روش، سرمربي تيم 
ملي فوتبال به ستاره فوتسال ايران اشاره کرد. 
حسن زاده با کسب اين عنوان براي چهارمين 

 بار رکورد وحيد شمسايي ديگر ستاره فوتسال 
کشورمان در آسيا را شکست تا فوتسال ايران بار 
ديگر ثابت کند که در آسيا بدون رقيب است و در 

دنيا نيز در جمع بزرگان اين رشته جاي دارد.

جايزه ويژه داوري براي فغاني 
داوران ايراني جايزه         بازتاب
وي��ژه AFC را به 
دست آوردند. در مراسم انتخاب برترين هاي 
آسيا اگرچه ردپاي اعمال نفوذ تيم هاي عربي 
کامًا مشهود بود و به هيچ وجه نمي توان آن 
را کتمان کرد، اما عملکرد بي عيب و نقص 
تيم داوري کشورمان موجب شد تا سران 
کنفدراس��يون آس��يا چاره اي نداش��ته 
باش��ند، جز اينک��ه جاي��زه داوري را به 
عليرضا فغاني و دستيارانش اهدا کنند. 
در مراسمي که به ميزباني مسقط برگزار شد 
عليرض��ا فغاني، رض��ا س��خندان و محمدرضا 

منصوري به عن��وان برترين داوران قاره آس��يا 
معرفي شدند. فغاني و دستيارانش در سال هاي 
اخي��ر قضاوت هاي خوبي را در مس��ابقات مهم 
بين المللي داش��ته اند. پس از اينکه تيم داوري 
کش��ورمان در ج��ام کنفدراس��يون ها خوش 
درخشيد، فيفا نيز نتوانس��ت از توانايي اين سه 
نفر چشم پوش��ي کند. حضور در ج��ام جهاني 
2018 و قضاوت در دو بازي مرحله گروهي، يک 
بازي مرحله يک هشتم نهايي و ديدار رده بندي 
جهان فوتبال را متوجه داوران موفق کشورمان 
کرد. کسب جايزه ويژه داوري آسيا کمترين حق 

فغاني و دستيارانش بود. 

قهرمان تکواندوی جهان مدالش را به شهداي 
دفاع مقدس اهدا کرد

رزاقي: عاشق غربت شلمچه هستم
کاروان ورزش��ي ايران از مناطق عملياتي جنوب کشور بازديد کرد . سفر 
کاروان فرهنگي - ورزشي مدال آوران به مناطق عملياتي جنوب به همت 
سازمان بسيج ورزشکاران و وزارت ورزش با حضور بيش از 100 ورزشکار 
کشورمان انجام شد. اين سفر معنوي همه ساله برگزار مي شود و قهرمانان 
ايراني با حضور در مناطق جنگي ياد و خاطره شهدا را گرامي مي دارند و 
با آرمان هاي آنها تجديدميثاق مي کنند. در مراسمي که روز پنج شنبه در 
يادمان عملياتي والفجر 8 منطقه اروند با حضور چهره هايي چون عليرضا 
کريمي و شاهين ايزديار برگزار شد، بانوي ملي پوش تکواندو مدال قهرماني 

جهاني اش را به يکي از شهداي هشت سال دفاع مقدس اهدا کرد. 
    وفا به عهد

سونا رزاقي، ملي پوش پومسه ايران همان بانويي است که براي اداي دين 
به شهدا و اهداي مدالش لحظه ش��ماري مي کرد. رزاقي به همراه آتوسا 
فرهمند و سيده معصومه حسيني موفق شد مدال طاي يازدهمين دوره 
مسابقات قهرماني پومسه جهان را به گردن بياويزد. تکواندوکار کشورمان 
که در شلمچه مدالش را به شهدا تقديم کرد، در گفت وگو با »جوان« علت 
اين اقدام ارزشمند را اينگونه شرح داد: »قبل از اعزام به مسابقات جهاني 
مثل هميشه اعضاي تيم ملي بر سر مزار شهيد گمنامي که در خانه تکواندو 
آرميده است، حاضر شد ند. همه تکواندوکاران پيش از آنکه به تورنمنت هاي 
مهم اعزام شوند، ميثاق نامه اي با شهدا مي بندند تا بتوانند بهترين نتيجه را 
کسب کنند، درست مثل يک سرباز. در اين مراسم به نفرات اعزامي پاکي 
مزين به نام شهداي تکواندوکار داده مي شود، پاکي که به من تعلق گرفت 
نام شهيد »صدراه فني« حک شده بود. همان موقع با خود عهد بستم که 
اگر در مسابقات جهاني مدال خوشرنگي را به دست آوردم، آن را به خانواده 

اين شهيد واامقام اهدا کنم.«
رزاق��ي در ادام��ه به حض��ورش در مناطق جنگي اش��اره ک��رد و گفت: 
»خوشبختانه در مسابقات جهاني که به ميزباني چين تايپه برگزار شد تيم 
پومسه بانوان با اقتدار روي سکوي نخست جهان ايستاد. در اولين فرصت با 
مسئوان فدراسيون تکواندو تماس گرفتم تا ببينم از چه طريقي مي توانم به 
عهدم وفا کنم و خانواده شهيد فني را ببينم. پس از پيگيري هاي فدراسيون 
متوجه شدم پدر و مادر اين شهيد بزرگوار در قيد حيات نيستند. سفر راهيان 
نور پيش آمد و ترجيح دادم در مراسمي که در شلمچه برگزار مي شود، مدالم 
را به روح شهداي شلمچه و شهيد فني اهدا کنم. خوشبختانه اين مراسم روز 

پنج شنبه برگزار شد و من هم دينم را ادا کردم.« 
    غربت شلمچه

قهرمان پومسه جهان مدد گرفتن از شهدا را يکي از علل موفقيتش در کسب 
مدال طا خواند: »آدم ها در مراحل سخت زندگي تاش مي کنند با توسل 
بهترين نتيجه را به دست آورند. اين شانس من بود که نام شهيد »فني« روي 
پاکم درج شده باشد. شهدا ارج و قرب خاصي دارند، به همين دليل به اين 
شهيد متوسل شدم تا نتيجه خوبي بگيرم. رقابت سختي داشتيم، اما بانوان 
در بخش تيمي پومسه مدال طا را به گردن آويختند. براي رسيدن به اين 
موفقيت جدا از بعد فني به دعاي خير مردم و شهدا نيز نياز داشتيم. اولين 
باري نبود که به مناطق جنگي مي رفتم و قباً هم با خانواده به شلمچه آمده 
بودم. عاشق حال و هوا و غربت شلمچه هستم و هر زمان که بتوانم به اين 

منطقه مي روم. غربت شلمچه همه را تحت تأثير قرار مي دهد.«

شيوا نوروزي
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معمواً دنياي خافكاران دنيايي پر از التهاب 
و اضطراب اس�ت، افرادي كه پا به دنيا خاف 
مي گذارند ابت�دا فكر مي كنن�د همه چيز بر 
وفق م�راد اس�ت و زندگي خوب�ي در انتظار 
آنها اس�ت، اما بعد از اينكه در منجاب جرم 
و جنايت غرق مي شوند تازه متوجه مي شوند 
كه به بي�راه رفته ان�د. بعضي از اي�ن افراد به 
زندگي دوب�اره بر مي گردند و راه درس�تي را 
انتخاب مي كنند، اما خيلي از آنها آنقدر اين 
راه را ادام�ه مي دهند تا به جايي مي رس�ند 
كه ديگر راه بازگشتي براي آنها وجود ندارد، 
مث�ل پرونده م�رد جواني كه پ�س از گرفتار 
ش�دن ب�ه دام اعتي�اد راه س�رقت را پيش 
مي گيرد و راهي زندان مي ش�ود، متهم پس 
از آزادي نه تنها توبه نمي كند كه اين بار نقشه 
سرقت هاي مسلحانه را طراحي و اجرا مي كند 
كه در نهاي�ت هنگام رفتن ب�راي زورگيري، 
همدستش را با كلت كمري به قتل مي رساند. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا، س��اعت 5 صب��ح 
روز يك ش��نبه 27 آبان م��اه امس��ال مأموران 
كانتري 148 انقاب ب��ا تماس تلفني كاركنان 
بيمارس��تان امام خميني )ره( از مرگ مشكوك 
پسر جواني با خبر و براي بررسي موضوع راهي 
محل ش��دند. مأموران در بيمارس��تان با جسد 
خونين پسر 25 س��اله اي به نام س��عيد روبه رو 
ش��دند كه با اصاب��ت گلوله اي ب��ه پهلويش به 
قتل رس��يده بود. بررس��ي هاي مأموران نشان 
داد س��اعت 3 بامداد مردي ب��ا اورژانس تماس 
گرفته و اعام كرده جس��د خونين پسر جواني 
در خيابان باقرخان در نزديكي بيمارس��تان رها 
شده است و از عوامل اورژانس درخواست كرده 
مرد زخمي را براي درمان به بيمارستان منتقل 
كنند. پس از اعام اين خبر عوامل اورژانس در 
محل حاضر شدند و پيكر نيمه جان مرد زخمي 
را كه كنار خيابان رها ش��ده بود به بيمارستان 
منتقل مي كنند، اما وي ساعتي بعد بر اثر شدت 
جراحات و خونريزي شديد به كام مرگ مي رود.  
بدين ترتيب با مشخص شدن قتل پسر جوان با 

شليك گلوله تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي به دستور قاضي مرادي، بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران براي شناسايي عامل 

يا عامان قتل وارد عمل شدند. 
رد پاي مرد خافكار در قتل 

تحقيقات مأموران نش��ان داد مقت��ول كه اهل 
شهرستان اسامشهر است 26 آبان ماه از خانه اش 
خارج شده و ديگر بازنگشته است. يكي از اعضاي 
خانواده سعيد گفت: ساعت 23 شامگاه بيست و 
ششم آبان ماه سعيد همراه يكي از دوستانش به 
نام مراد از خانه بيرون رفت و بعد از آن ديگر از او 
خبر نداشتيم تا اينكه اان متوجه شديم به قتل 
رسيده است. تلفن او در اين مدت خاموش بود و 
دوس��تانش هم از او بي خبر بودند.  بدين ترتيب 
مأموران، مراد را كه مرد 34 ساله و از سارقان سابقه 
دار اس��ت به عنوان مظنون حادثه تحت تعقيب 
قرار دادند تا اينك��ه دريافتند وي 28 آبان ماه يك 
روز بعد از حادثه به اتهام سرقت مسلحانه دستگير 
شده است. همچنين مشخص شد مراد كه قباً به 
اتهام سرقت خودرو راهي زندان شده بود چندي 
قبل آزاد مي شود و با همدستي مردي به نام حميد 
اين بار نقشه تازه اي براي سرقت طراحي مي كنند 
و با شناسايي طعمه هاي خود از سايت ديوار پس 
از قرار صوري براي خريد با تهديد اسلحه كمري 
وسايل آنها را سرقت مي كنند.  بنابراين كارآگاهان 
اداره دهم پلي��س آگاهي، مراد را ك��ه در اختيار 
كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهي بود براي تحقيق 

به اداره دهم منتقل كردند. 
اقرار به قتل دوست خافكار 

مته��م در بازجويي ه��اي ابتداي��ي منكر قتل 
دوستش شد و در ادعايي گفت: من معتاد به مواد 
مخدر شيش��ه بودم و سعيد هم شيشه مصرف 
مي كرد. آن ش��ب هر دو شيشه مصرف كرديم 
و بعد از خانه پدر س��عيد بي��رون آمديم و پس 
از آن ديگر خبري از س��عيد نداشتم تا اينكه به 
اتهام سرقت مسلحانه همراه همدستم دستگير 
شدم.  در حالي كه متهم منكر قتل دوستش بود 
بررسي هاي مأموران نشان داد تلفن همراه كشف 

شده از مراد هنگام دستگيري متعلق به مقتول 
بوده است. بنابراين كارآگاهان متهم را دوباره مورد 
تحقيق فني قرار دادند و متهم اين بار كه چاره اي 
جز بيان حقيقت نداش��ت به قتل دوستش به 

صورت ناخواسته اعتراف كرد. 
وي در ادعايي گفت: زندگي من به خاطر اعتيادم پر 
از اضطراب و دلهره بود و هيچ زماني آرامش نداشتم. 
مدتي قبل كه به اتهام سرقت در زندان بودم آزاد 
شدم. تصميم گرفتم راه درست را انتخاب كنم، اما 
دوباره وارد دنياي خافكاران شدم. آن شب من و 
سعيد شيشه مصرف كرديم و از خانه پدرش خارج 
شديم. قرار شد با ماشين شخصي ام براي سرقت 
و زورگيري به خيابان هاي شمالي و شمال غرب 
تهران برويم. ساعتي بعد به حوالي شهران و شهرك 
قدس رسيديم. آن لحظه سعيد رانندگي مي كرد 
و من در كنار او نشسته بودم. اسلحه كلت كمري 
زير صندلي شاگرد بود كه بيرون آوردم و ناگهان 
تيري از اسلحه شليك شد و به پهلوي راست سعيد 
اصابت كرد. در حالي كه خيلي ترسيده بودم سعيد 
را به نزديكي بيمارستاني رس��اندم و با اورژانس 
تماس گرفتم و اعام كردم پسر جواني مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته و در فاصله 100 متري در اصلي 
بيمارستان روي زمين افتاده اس��ت. پس از اين 
سعيد را از ماشين خارج كردم و روي زمين قرار 
دادم و بعد خودم با كمي فاصله در گوشه اي پنهان 
ش��دم و منتظر آمدن خودروي اورژانس شدم تا 
اينكه اورژانس به محل آمد و سعيد را به بيمارستان 

منتقل كرد و من هم از محل گريختم. 
س��رهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، معاون 
مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، 
با اعام اين خبر گفت: در حال حاضر تحقيقات 
از متهم در دو پرونده جداگانه قتل عمد و سرقت 
مس��لحانه در معاونت مبارزه ب��ا جرائم جنايي 
پليس آگاهي تهران بزرگ در حال رس��يدگي 
است و متهم با صدور قرار بازداشت موقت صادره 
از سوي شعبه دوم بازپرسي دادسراي ناحيه 27 
تهران در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي 

تهران بزرگ قرار دارد.  

رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ از كشف بيش از 60 دستگاه 
خودروي سواري و موتورس�يكلت مسروقه در سطح شهر 

تهران خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار عليرضا لطفي، با اعام خبر كشف 
تعدادي خودروي مسروقه در پايتخت گفت: كارآگاهان معاونت 
مبارزه با سرقت وس��ايل  نقليه پليس آگاهي تهران بزرگ طي 
روزهاي پنج شنبه و جمعه در بازرس��ي از پاركينگ هاي شهر 
تهران موفق به كشف بيش از 45 دس��تگاه خودروي مسروقه 
ش��دند.  رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ خاطرنش��ان كرد: 
كارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ عاوه بر كشف اين تعداد 
از انواع خودروهاي س��واري مس��روقه، موفق به كشف بيش از 

15 دستگاه موتورسيكلت نيز شدند. 

 كشف 60 خودرو
  و موتورسيكلت مسروقه
 در پاركينگ هاي تهران

تصادف س�نگين چندين خودرو در تهران دو كشته و سه 
زخمي بر جاي گذاشت. 

به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ مسعود جبارزاده معاون اجتماعي 
پليس راهور تهران در مورد جزئيات اين تصادف گفت: در ساعت 
19:48 يك خودروي پژو 206 در خيابان دماوند قبل از س��ه راه 
آزمايش با سرعت باا از مس��ير منحرف شد و در معبر مخالف با 
يك دستگاه خودروي دوو برخورد كرد كه در اثر اين حادثه دو نفر 
كشته و سه نفر نيز مصدوم شدند.  به گفته وي علت حادثه پس از 

بررسي از سوي كارشناسان پليس راهور اعام خواهد شد.

 2 كشته 
در تصادف چند خودرو
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مردي كه با ادعای اينكه همسرش خودكشي كرده قصد فرار از مجازات قتل 
همسرش را داشت، بنا به شكايت اولياي دم و شواهد موجود بعد از محاكمه 

به قصاص محكوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، بيست و چهارم  خرداد  سال 94، مأموران پليس پاكدشت 
از قتل زن جواني در يكي از بيمارستان هاي شهر باخبر و راهي محل شدند. مادر 
پري در توضيح به مأموران گفت: »شش سال قبل دخترم با بهنام ازدواج كرد اما 
آنها هميشه با هم درگير بودند. چند روز قبل دخترم خانه ما بود و با شوهرش 
درگير شد. در آن درگيري بهنام به شدت او را كتك زد و به زور دخترم را همراه 
پسر پنج ساله اش – ايمان - س��وار خودرو اش كرد تا به خانه شان بروند. ساعتي 
گذشت كه دامادم تماس گرفت و گفت دخترم خودكشي كرده و در بيمارستان 
بستري است. بافاصله خودم را به بيمارستان رساندم. پري مدتي در كما بود 
اما به خاطر شدت جراحات فوت كرد. « زن ميانسال در حاليكه به شدت گريه 
مي كرد، گفت: »به دامادم مشكوك هستم و احتمااً قتل كار او باشد چون نوه ام 

به من گفت كه پدرش، دخترم را در خودرو به شدت كتك زده است.«
با ثبت اين توضيحات، تحقيقات در اين زمينه آغاز شد تا اينكه در اولين بررسي ها 
مشخص شد زن جوان از داخل خودروي خاور شوهرش در حوالي ميدان پارچين 
به طور مشكوكي به خيابان پرتاب شده است. با اين فرضيه داماد خانواده بازداشت 
شد، اما او با مطرح كردن فرضيه خودكشي همسرش، جرمش را انكار كرد و گفت 
قتل كار او نيست.  با انكارهاي متهم، اما بنا به شواهد و قرائن موجود كيفرخواست 
عليه وي صادر و پرونده به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده 
شد. در اولين جلسه رس��يدگي به پرونده به رياست قاضي قربان زاده، پدر و مادر 
مقتول گفتند راضي به پرداخت تفاضل ديه هستند و براي دامادشان درخواست 
قصاص دارند.  سپس مادر مقتول كه به شدت گريه مي كرد، گفت: »آن شب بهنام 
به شدت دخترم را كتك زد و به زور او را از خانه ام بيرون برد.« مادر مقتول ادامه داد: 

»دخترم آدم معتقدي بود. به هيچ عنوان امكان ندارد او خودكشي كرده باشد.«
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت و با انكار قتل گفت: »همس��رم خودكشي 
كرده و من قاتل نيستم. « سپس در شرح ماجرا گفت: »من و پري با هم اختاف 
داش��تيم و روز حادثه نيز كمي با هم جر و بحث كرديم اما خيلي زود تمام شد. 
وقتي به ميدان رسيدم در حال دور زدن بودم، اصًا متوجه نشدم كه او چگونه در 
را باز كرد و خودش را از ماشين به بيرون پرتاب كرد.« او در مورد علت اختاف با 
همسرش گفت: »اختاف ما بيشتر به خاطر برادر همسرم بود چون در زندگي 

ما دخالت مي كرد و همسرم نيز از او دفاع مي كرد.«
در پايان هيئت قضايي بعد از شور با توجه به انكارهاي متهم اما بنا به شواهد و 
قرائن موجود همچنين نظريه پزشكي قانوني مبني بر نحوه فوت، متهم را مجرم 

شناخت و وي را به قصاص محكوم كرد. 

 قصاص
 مجازات داماد خطاكار

 قاتل پاي چوبه دار
 رضايت گرفت

م�ردي ك�ه چهار س�ال قب�ل پس�ر 
كش�تي گيري را در نزاع دس�تجمعي در 
ورامين به قتل رس�انده بود پس از دو بار 
رفتن پ�اي چوب�ه دار با پرداخ�ت ديه از 
طناب دار فاصله گرف�ت. متهم به زودي 
از جنبه عمومي جرم محاكمه مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، 28 ارديبهشت سال 93 
بود كه مأموران پليس شهرس��تان ورامين 
از مرگ مش��كوك پس��ر جواني در يكي از 
بيمارس��تان ها با خبر و راهي محل شدند. 
مأموران روي تخت بيمارستان با جسد پسر 
25 ساله اي روبه رو شدند كه با اصابت چاقو 
به قتل رسيده بود. بررسي ها حكايت از اين 
داشت مقتول كه كشتي گير بوده و چند سال 
در اين رشته فعاليت داشته است ساعتي قبل 
در نزاع دس��تجمعي در يكي از خيابان هاي 
شهر با اصابت چاقوي به شدت زخمي و به 
بيمارستان منتقل مي شود كه در نهايت بر 
اثر خونريزي ش��ديد به كام م��رگ مي رود.  
همزمان با انتقال جسد پسر جوان به پزشكي 
قانوني مأموران تحقيقات گسترده اي را براي 

شناس��ايي عامل قتل آغاز كردن��د تا اينكه 
دريافتند مقتول در آن نزاع مرگبار با ضربه 
چاقوي م��رد جواني به نام ش��روين به قتل 
رسيده است. بنابراين مأموران شروين را به 

اتهام قتل بازداشت كردند. 
متهم در بازجويي ها با اظهار پش��يماني به 
قتل پسر جوان اعتراف كرد و گفت: آن روز 
وقتي متوجه نزاع دستجمعي بين بستگانم 
شدم براي ميانجيگري وارد درگيري شدم. 
من قصد قتل نداشتم و مي خواستم كمك 
كنم درگيري تمام شود. وقتي درگيري باا 
گرفت من هم كتك خوردم و زير دست و پاي 
آنها بودم كه چاقوي يكي از آنها را گرفتم و 
ناخود آگاه به پسر جوان اصابت كرد و او را به 
قتل رساند.  متهم پس از تحقيقات تكميلي 
و بازسازي صحنه جرم در شعبه 71 دادگاه 
كيفري از سوي هيئت قضايي محاكمه شد. 
متهم در جلسه محاكمه با اظهار پشيماني به 
قتل اعتراف كرد و از اولياي دم درخواس��ت 
بخش��ش كرد اما اولي��اي دم ب��راي متهم 
درخواس��ت قصاص كردن��د و در پايان هم 

هيئت قضايي م��رد جوان را ب��ه جرم قتل 
عمد به قصاص محكوم كردند. حكم دادگاه 
پس از تأييد در شعبه 16 ديوان عالي كشور 
براي س��ير مراحل اجراي حكم به ش��عبه 
اجراي احكام دادس��راي امور جنايي تهران 

فرستاده شد. 
متهم چندي قبل پس از گرفتن اس��تيذان 
حكمش در زن��دان رجايي ش��هر كرج پاي 
چوبه دار رفت اما با ميانجيگري هيئت صلح 
و سازش دادس��راي امور جنايي اولياي دم 
با گذاشتن شرايطي به قاتل سه ماه فرصت 
دادند تا در صورتي كه موفق به اجراي شروط 
آنها شود رضايت خود را اعام كنند.  در حالي 
كه متهم پس از اتمام مهلت س��ه ماهه اش 
چند روز قبل براي دومين بار پاي چوبه دار 
حاضر شده بود دوباره از اولياي دم تقاضاي 
بخش��ش كرد و اين بار اولياي دم با گرفتن 
ديه مقتول، متهم را پاي چوبه دار بخشيدند. 
بدين ترتيب متهم از پاي چوبه دار به سلولش 
بازگش��ت و به زودي از جنبه عمومي جرم 

محاكمه مي شود. 

قهرمان كش�تي كه باهمدس�تي س�ه نفر از دوس�تانش به اتهام سرقت 
مقرون به آزار دس�تگير ش�ده بودند، با اقرار به جرمشان محاكمه شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، س��ال گذش��ته مردي با مراجعه به اداره پليس شهريار 
از سرنش��ينان يك خودروي س��واري در محدوه رباط كريم به شهريار به اتهام 
خفت گيري شبانه شكايت كرد و گفت: »شب بود و هوا تاريك، در رباط كريم 
منتظر ماشين بودم كه يك خودروي س��واري توقف كرد. كنار راننده يك نفر 
نشس��ته و روي صندلي عقب نيز مرد جواني نشس��ته بود. در را باز كردم و در 
صندلي عقب خودرو نشستم. كمي از مسير طي شد، ناگهان آنها به يك فرعي 
پيچيدند و مردي كه در صندلي عقب نشسته بود با زور از من خواست تا گوشي 
همراه و هر مقدار كه پول دارم را در اختيار آنها بگذارم. مقاومت كردم اما بي فايده 
بود به همين خاطر وقتي ديدم او دس��ت به چاقو شد، از ترس گوشي موبايل و 
كارت عابرم را در اختيار آنها گذاشتم. بعد از آن بود كه مقابل بانكي ايستادند و 

مرا مجبور كردند ازكارت عابرم پول برداشت كنم و به آنها بدهم.«
بعد از اعام اين شكايت و ثبت مشخصات خودرو و سرنشينان آن، در حاليكه 
عمليات تعقيب و شناسايي خودرو در دس��تور كار پليس قرار گرفته بود، چند 
مسافر ديگر با مراجعه به اداره پليس شكايت هاي مشابهي را مطرح كردند كه در 
تحقيقات مشخص شد، سارقان همان سرنشينان خودرويي هستند كه مدتي 
قبل از آنها شكايت شده بود.  به اين ترتيب فرضيه سرقت مقرون به آزار از سوي 
باند چهارنفره در دستور كار قرار گرفت تا اينكه بعد از پيگيري هاي تخصصي و 
فني پليس، خودروي سارقان با يك سرنشين شناسايي شد. سرنشين خودرو بعد 
از دستگيري به پليس آگاهي فرستاده شد و مشخص شد وي يكي از افراد داراي 
سابقه كيفري و قهرمان كشتي در حد كشوري يا استاني است كه هشت سال در 
اين رشته فعاليت داشته و خودش سردسته باند سرقت بوده است.  مرد جوان 
ابتدا سعي داشت جرمش را انكار كند تا اينكه در مراحل بازجويي بااخره لب 
به اعتراف گشود و به جرمش با همدستي سه نفر از دوستانش اعتراف كرد.  با 
دستگيري س��ه متهم ديگر پرونده كامل و بعد از صدور كيفرخواست به شعبه 

يازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 
در اولين جلسه رسيدگي به پرونده كه هفته گذشته در همان شعبه به رياست 
قاضي متين راسخ تشكيل شد، بعد از اعام رسميت جلسه، نماينده دادستان 
كيفرخواست را قرائت كرد. سپس متهم رديف اول كه با قرار وثيقه آزاد بود در 
جايگاه قرار گرفت و با قبول جرمش گفت: »از نوجواني در رشته كشتي تمرين 
مي كردم و قرار بود در مسابقات كش��وري يا استاني شركت كنم. مدتي قبل با 
سه نفر از دوستانم نقشه خفت گيري از مسافران را كشيديم تا با زور و تهديد هر 
آنچه را همراه داشتند، سرقت كنيم. براي انجام نقشه يكي از دوستانم راننده بود 
و دو نفر ديگر سرنشين. من روي صندلي عقب مي نشستم و در فرصت مناسب 
با تهديد چاقو، تلفن همراه، پول نقد، انگش��تر و هر آنچه همراه مسافران بود را 
سرقت مي كرديم. همچنين اگر مسافران عابر بانك داشتند آنها را مقابل بانك 

مي برديم و آنها را تهديد مي كرديم تا از دستگاه پول نقد بگيرند.«
متهم در آخر گفت: »من موقعيت اجتماعي خوبي داش��تم و حاا از كاري كه 
كردم پشيمانم.« در ادامه همدستان وي كه از زندان به دادگاه اعزام شده بودند 
با تأييد توضيحات سردسته باند از خودشان دفاع كردند.  در پايان ادامه جلسه 

به دليل غيبت شاكيان پرونده به تاريخ ديگري موكول شد. 

قهرمان كشتي و همدستانش 
محاكمه شدند

آخرين اخاذي  مأموران قابي

س�ه مأمور نماي قوي هيكل حين اخ�اذي از راننده خودروي 
سواري تيبايي با عنوان مأمور مبارزه با مواد مخدر به دام افتادند. 
به گ��زارش خبرن��گار ما، س��اعت چهار صب��ح روز چهارش��نبه 
هفتم آذر ماه مأموران گشت كانتري هنگام گشت زني در خيابان 
فدائيان اسام به يك دستگاه خودروي سمند خاكستري رنگ با 

شيشه هاي دودي كه اقدام به نصب چراغ گردان پليس كرده و در 
حال بازرسي يك خودروي تيبا بود، مشكوك شدند.  مأموران با 
مشاهده اين صحنه وارد عمل ش��ده كه بررسي هاي اوليه حاكي 
از آن بود كه س��ه مرد قوي هي��كل با تجهيزات پليس��ي از قبيل 
آمپلي فاير مربوط ب��ه چراغ گردان پلي��س، باتوم هاي فلزي، يك 

دستبند و كاه هاي نظامي همراه خود دارند.   در همان بررسي هاي 
اوليه مشخص شد سه مرد جوان با معرفي خود به عنوان مأموران 
پليس مبارزه ب��ا موادمخدر پس از متوقف ك��ردن خودروي تيبا 
بدون نشان دادن مدارك شناسايي قصد اخاذي و گرفتن گوشي 
تلفن همراه راننده و مسافر او را دارند.  با مشخص شدن اين موضوع 
هر سه متهم دستگير و همراه با شاكي به كانتري منتقل شدند، 
همچنين در جريان بازرسي خودروي متهمان مقداري موادمخدر 

از نوع شيشه و هروئين كشف و ضبط شد.  
در ادامه ش��اكيان در كانتري عنوان كردند ك��ه زورگيران پس 
از متوقف كردن آنها قصد گرفتن پول و گوش��ي هاي تلفن همراه 
را داشتند كه مأموران از راه رس��يدند.  سارقان در اعترافات خود 
گفتند كه از مدتي قبل با اين شيوه و معرفي خود به عنوان مأمور 
پليس مبارزه ب��ا موادمخدر از مردم اخ��اذي مي كردند.  به گفته 
سارقان، آنها بار آخر در خيابان استاد معين خودرويي را متوقف 
كرده و چون راننده مقداري موادمخدر ترياك همراه داشت، مقدار 

قابل توجهي پول و گوشي تلفن همراهش را از وي گرفتند.  
سرهنگ اسدعلي الماسي، رئيس كانتري 117 جواديه با اشاره به 
تشكيل پرونده براي متهمان گفت: متهمان پس از تكميل پرونده 
براي انجام بررسي هاي بيشتر و كش��ف ديگر جرائم احتمالي به 

دادسرا معرفي شدند. 

 سارق مسلح سايت ديوار 
قاتل دوست خافكارش بود

  سرگرد علی صباحی *
جرائم اقتصادي با ديگر جرائم متفاوت هس��تند؛ چراكه 
در اين جرائم، مجرمان با ترفندهايي چون كاهبرداري، 
تقلب، دروغ پ��ردازي و... عمل مجرمانه خ��ود را از قبيل 
معامات ارزي و بانكي، صادرات و واردات، رقابت هاي غير 
قانوني، تقلب و فري��ب در تجارت، اختاس اموال عمومي 
و استياي بر آنها، قاچاق گمركي، جرائم بازارهاي بورس، 
توليد كاا ه��اي غير اس��تاندارد، پول ش��ويي و... را انجام 
مي دهند، جرائم اقتصادي در واقع بر فضاي سرمايه گذاري، 
درآمدهاي ملي، بهاي پول ملي و بر سيستم بانكي اثر گذار 
اس��ت در حقيقت جرائم اقتصادي هزينه هاي خاص خود 
را به همراه دارد و اين جرائم هم مانند ديگر جرائم تبعات 
نامطلوب��ي را براي جامعه در پي خواهد داش��ت به عنوان 
رشوه كه از جرائم اقتصادي محس��وب مي شود، مي تواند 
ضمن ايجاد حق ب��راي برخي عوامل اجرايي و از س��وي 
ديگر موجب عدم اعتماد مردم به سيس��تم هاي اداري و 
اجرايي مي ش��ود.  در جرائم اقتص��ادي، محدوده تخريب 
اينگونه جرائم با ديگر جرائم معمولي يا جرائم غير اقتصادي 
متفاوت است و مي تواند دايره گسترده تري را در بر بگيرد 
و به عبارت ديگر از يك جرم اقتصادي، هزاران نفر متضرر 
ش��وند.   مجرمان اينگونه جرائم را مي توان مجرمان يقه 
سفيد دانست، كس��انيكه بدون هيچ درگيري فيزيكي و 
بي آنكه به اصطاح از ديوار خانه كس��ي باا بروند مرتكب 
جرم خود مي ش��وند. اين مجرمان، اغلب كاهبرداراني با 
تجربه و برخوردار از ثروت و نفوذ فراوان بوده و با استفاده از 

رانت، بسياري از امورات خود را به پيش مي برند. 
مبارزه به مفاس��د اقتصادي هم��واره از اهميت و ضرورت 
باايي برخوردار است و اين موضوع در شرايط كنوني كشور 
كه درگير جنگ تم��ام عيار اقتصادي هس��تيم از اهميت 
بيشتر و بااتري برخوردار است.  مبارزه با اين جرائم امروزه 
داراي ابع��اد گوناگوني از قبيل پيش��گيري، جرم انگاري و 
برخورد قضايي است، در سال هاي اخير اجماعي سراسري 
در خصوص لزوم برخورد و مبارزه با جرائم اقتصادي وجود 
دارد؛ چراك��ه اين جرائم در ش��رايط فعل��ي مي تواند آثار 
مخرب تري را براي مردم به دنبال داش��ته باشد و نتايجي 
همچون بيكاري، فقر، افزايش فاصله طبقاتي، بي اعتمادي 
به نظام، بي نظمي و... را به دنبال دارد.  حوزه جرائم اقتصادي 
بس��يار گس��ترده اس��ت و اينگونه جرائم داراي مصاديق 
گس��ترده اي مانند قاچاق كاا و ارز، پول ش��ويي، احتكار، 
ربا و ربا خواري، رشا و ارتشا، جرائم مالياتي، زمين خواري، 
جرائم بيمه اي، تقل��ب در مزايده ها و مناقصه ها، اختاس، 
تش��كيل ش��ركت هاي هرمي و... كه روز ب��ه روز بر دامنه 
اينگونه جرائم افزوده مي شود كه به عنوان نمونه مي توان به 
پرونده اي اشاره كرد كه متهم پرونده كه خود را سلطان سكه 
مي دانست با خريدفردايي و كاغذي عمده سكه و احتكار آن 
و ديگر اقدامات باندي مجرمان اي كه داشت باعث اخال 
در نظام اقتصادي كشور شد و در آخر هم با اقدام به موقع 
پليس و سرعت عمل دس��تگاه محترم قضا به سزاي عمل 
خود رسيد و به دار مجازات آويخته شد.  براي پيشگيري از 
اينگونه جرائم، كنترل سيستمي، اصاح ساختارها، تدوين 
قوانين، تقويت دستگاه هاي نظارتي، تحليل و آسيب شناسي 
پرونده هاي كيفري، كنترل مجرمان اقتصادي و... مي تواند 

بسيار مؤثر و مفيد فايده قرار بگيرد.
* اطاع رسانی پليس آگاهی تهران

جرائم اقتصادي
    یادداشت



بانیان توافق هسته ای ایران با 1+5 همچنان به این 
توافق خوش بین هستند، توافقی كه معاون ظریف 
می گوید »نمرده است« و رئیس س�ازمان انرژی 
اتمی هم می گوید: »ما مطمئناً به شدت خوش بین 
هستیم « زیرا به گفته او » از س�وی اتحادیه اروپا 
عزم و قاطعیت وجود دارد تا هر چه در توان دارند 
انجام دهند تا این توافقنام�ه را زنده نگه دارند.« 
عباس عراقچي نه تنها به تاش ه�ای اروپا برای 
ایجاد س�ازو كار مالی وی ژه برای ایران خوش بین 
اس�ت بلكه می گوید كه از برجام هم »قطع امید « 
نكرده زی�را به گفت�ه خودش »توافق هس�ته ای 
نمرده، فقط امریكا از آن خارج شده است«. عباس 
عراقچی معتقد است باید به اروپا فرصت بیشتری 
برای طراحی س�از و كار مالی وی�ژه داد، هرچند 
تأكید كرده كه این فرصت بی پایان نخواهد بود. 
س��یدعباس عراقچی در گفت وگو با خبرن��گار ایرنا 
در الجزیره گفته که به دلیل »حساس��یت موضوع« 
نمی تواند خبر   ها درباره کش��ورهای میزبان سازوکار 
ویژه مالی اروپ��ا را تأیید کند، چرا ک��ه  امریکایی   ها 
به دنبال بس��تن همه راه   ها هس��تند و از هم اکنون، 
فشارهای شان را بر کش��ور   هایی که برای ایجاد این 
سازوکار تاش می کنند، شروع کرده اند. او به ذکر این 
نکته درباره سازوکار مالی بسنده کرد که  »اتحادیه 
اروپا تاکنون راه حل عملیاتی برای تعامل با ایران ارائه 
نکرده ولی از آنجا که ما را در جریان تاش های خود 
قرار می دهند، تصورمان این است که باید به اروپایی   ها 
فرصت بیش��تری داده ش��ود، البته این فرصت، بی 
پایان نخواهد بود. « عراقچی در مورد ساز و کار ویژه 
کشورهای اروپایی برای حفظ برجام و تأمین منافع 
اقتصادی ایران گفت: »س��ازوکار ویژه مالی یکی از 
موضوع��ات کنونی مذاکره ما با کش��ورهای اروپایی 
است، آنها در تاش هستند که این ساز و کار را تشکیل 
بدهند تا یک نظام دریافت و پرداخت برای تعامات 
اقتصادی ایران ایجاد ش��ود.« وی با این حال اظهار 
کرد به دلیل حساسیت موضوع نمی تواند هیچ یک 
از شایعات و گفته های موجود در خصوص کشورهای 
میزبان ساز و کار ویژه مالی ایران با اروپا را تأیید کند 
چون امریکایی   ها در عمل ثابت کرده اند به دنبال بستن 
همه راه های موجود هستند و فشارهای شان را بر همه 
کشورهای اروپایی که تاش دارند با این سازوکار کار 
کنند، از اکنون شروع کرده اند. عراقچی معتقد است 
اروپایی   ها »اراده سیاسی«  در مورد برجام دارند و ایران 
نشانه ای ندارد که »خاف این اراده باشد« او گفته که 
البته آنها هنوز موفق نشده اند که راه حل های عملیاتی 
مورد نیاز برای مناف��ع ایران را در برج��ام طراحی و 
عملیاتی کنند:»ما شاهد هستیم که فشارهای امریکا 
بسیار زیاد است و گره های فنی و حقوقی که بر سر این 
راه وجود دارد، بسیار جدی است و اروپایی   ها درحال 

تاش برای بازکردن این گره   ها هستند. آنها تاکنون 
نتوانسته اند راه حل های عملیاتی معرفی کنند، اما ما 
هم قرار نیست تا ابد صبر کنیم، حتماً در زمان خود، 
تصمیمات مقتضی را خواهیم گرفت اما اکنون چون 
در جریان تاش   هایی که انجام می دهند هستیم و آنها 
ما را در جریان این تاش   ها قرار می دهند، تصور ما این 
است که باید فرصت بیشتری داده شود تا اروپایی   ها 
بتوانند این راه حل   ها را عملیاتی کنند اما آنها هم باید 
بدانند این فرصت چندان زیاد نیست و حتماً بی پایان 

نخواهد بود.«
 برجام امریکا را منزوی كرد

معاون ظریف در خصوص منافع برج��ام برای ایران 
گفت:» منافع ایران از برجام فقط اقتصادی نیست. ما 
منافع سیاسی و منافع دیگری هم داریم که مجموعه 
منافع ما تا زمانی ک��ه تأمین باش��د، در برجام باقی 
خواهیم ماند، ما هنوز به نقطه ای نرس��یده ایم که به 
طور کامل از برجام قطع امید کنیم. « معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه افزود:» تصور می کنیم که این توافق 
ظرفیت   های��ی دارد که می تواند مورد اس��تفاده قرار 
گیرد . برجام تاکنون موجب ش��ده که امریکا در انزوا 
قرار گیرد و به این لحاظ موفق بوده است. همچنین 
موجب حمایت و پشتیبانی جامعه بین الملل از ایران 
شده که این خود فی نفسه بسیار ارزشمند است. « وی 
در عین حال گفت:» البته منافع اقتصادی کشورما از 
برجام در اثر تحریم های امریکا به شدت کاهش پیدا 
کرده اس��ت اما اروپایی   ها و دیگران تاش می کنند 
راه های جبرانی پیدا کنند.« معاون سیاس��ی وزارت 
خارجه معتقد است که »برجام بسیاری از تحریم   ها 
در مورد برنامه هسته ای ایران را از بین برده« و البته 
تأکید دارد که این برنامه برنامه اکنون هم در محیطی 
بسیار شفاف و منطقی به حرکت خود ادامه می دهد . او 

می گوید:  »اتهام   هایی که سابقاً وجود داشته و پرونده 
پی ام دی، همه اینها بسته شده است. قطعنامه های 
ش��ورای امنیت که ایران را تهدی��د معرفی می کرد، 
همه از بین رفته اس��ت، اینها مزایایی است که باعث 
شده ماندن ایران در برجام همچنان منفعت داشته 
باش��د.«عراقچی تأکید کرد: تا زمانی که این منافع 
وجود دارد ، ایران به حضور در برجام ادامه می دهد اما 
از لحظه ای که به این نتیجه برسد که این منافع وجود 

ندارد، تصمیم دیگری خواهد گرفت. 
 مذاكره نمی كنیم

عراقچی در م��ورد تأثی��ر تحریم   ها بر ای��ران گفت: 
»تحریم های امریکا موضوع جدیدی نیست، نزدیک 
40 سال اس��ت که ایران با این تحریم   ها روبه رواست 
و اکنون بس��یار خوب می دان��د چگون��ه راه خود را 
پیدا کند، طی 40 سال گذشته با وجود تحریم های 
امریکا، ایران قوی تر شده اس��ت.« معاون وزیر امور 
خارجه افزود:» رؤس��ای جمهوری قبلی امریکا این 
مسیر را امتحان کرده اند ، هر تحریمی که می توانستند 
اعمال کردند و هرگونه تهدیدی کردند اما در نهایت 
مجبور به آمدن پای میز مذاکره شدند. ترامپ تجربه 
شکس��ت خورده را تک��رار می کن��د . « وی افزود:» 
امریکا 40 س��ال پیش نزدیک   ترین متحد خود را در 
منطقه از دست داد. رؤسای جمهوری امریکا راه های 
مختلف��ی را در خصوص برخ��ورد با ای��ران امتحان 
کردند اما همه شکس��ت خوردن��د ، بااخره مجبور 
ش��دند واقعیت و قدرت ایران را بپذیرن��د و با ایران 
مذاکره کنند. « عراقچی در خص��وص خروج امریکا 
از برجام و سرنوش��ت آن پس از این سیاست امریکا 
نیز گفت:» توافق هسته ای نمرده ،فقط امریکا از آن 
خارج شده است ، ایران و سه کشور اروپایی ، روسیه و 
چین این توافق را ادامه می دهند. این کشور   ها متعهد 

شده اند که نبودن امریکا در توافق هسته ای را جبران 
 کنند. ایران با امریکا به عنوان کشوری که تعهدات خود 
را نقض کرده و از توافقی که همه دنیا از آن پشتیبانی 
می کند، خارج شده است، هیچ گونه مذاکره ای نخواهد 
کرد و حاضر نیست در این خصوص عقب نشینی کند 

یا امتیازی بدهد.«
  اروپا مصمم به حفظ برجام! 

 رئیس س��ازمان انژری اتم��ی هم که ب��ه تازگی با 
مقام های اتحادیه اروپا ماقات کرده، معتقد است که 
در اروپا یک عزم سیاسی برای نجات توافق هسته ای 
وجود دارد. علی اکبر صالحی در گفت وگو با یورونیوز 
گفته اس��ت:»با خان��م موگرینی دیدار ک��ردم. این 
یک نشس��ت طوانی و حدود یک س��اعته بود. روز 
گذش��ته من با آقای کانیته، کمیس��ر ارشد انرژی 
دیدار داشتم. هر دوی آنها در ارتباط با تحوات آتی 
درباره »اس پی وی« بس��یار خوش بین هستند. آنها 
با ما در ارتباط با مش��کات فنی ای��ن روند صحبت 
کردند. اما آنها در نهایت اعام کردند سخت در تاش 
برای حل و فصل این موضوع هس��تند.« صالحی در 
پاسخ به ضرب ااجل ایران گفت:»یک ضرب ااجل 
وجود داشت اما من نمی خواهم به آن اشاره کنم زیرا 
ممکن است ما از این روند خش��نود نباشیم اما یک 
ضرب ااجل وجود دارد.« صالحی که به تازگی گفته 
بود که ایران می تواند به سادگی شرایط را به قبل از 
برجام یا فراتر تر برگرداند، ب��ه یورونیوز گفته که در 
این باره بلوف نمی زند:» اگر دستوری صادر شود که 
برجام تمام شد خیلی راحت می توانند به شرایط سابق 

برگردند و حتی فراتر بروند.«
بر اس��اس گزارش بی بی س��ی، علی اکب��ر صالحی 
همچنین در بخش��ی از گفت وگو ب��ا یورونیوز گفته 
که » فشارهای اقتصادی « در ایران » غوغا « می کند. 
صالحی توضیح داده که معادل داری حقوق ماهیانه 
او » به عنوان استاد دانشگاه « تا سال پیش ۳ هزار دار 
بوده اما اکنون به مع��ادل ۷00 دار در ماه تنزل پیدا 
کرده است. صالحی گفته » این واقعاً فشار اقتصادی 
است. ببینید اقشار دیگر چقدر تحت فشار هستند.« 
البته به گفته صالحی » هزینه« ای که ایران و شهروندان 
این کشور می پردازند بابت » استقال « است. به گفته 
او »ایران پس از انق��اب بهمن ۱۳۵۷  تبدیل به یک 
کشور مستقل شده اس��ت که برای خودش تصمیم 
می گیرد و غام حلقه به گوش کسی نیست.« معاون 
رئیس جمهور گفته » البته ما هم به عنوان مس��ئول، 
ممکن اس��ت در این فش��ار     هایی که به وجود آمده، 
بی ارتباط نباشیم یعنی ما هم قصوری داشته باشیم 
اما عمدتاً از فشارهای خارجی است. برای همین هم 
ملت در طول این 40 سال، هشت سال جنگ تحمیلی 
را پایداری کرد، تمامی تحریم      ها را توانس��ته اس��ت 

تحمل بکند.« 
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در جست و جوي برجام از دست رفته
بانیان برجام در سخناني نه چندان هماهنگ، تنها بر گزاره »به اروپا اعتماد مي كنیم« هماهنگ اند و همچنان در جست و جوي برجام از دست رفته اند

برای اولین بار پس    گزارش  یک
از سقوط هواپیمای 
شناسایی ایلوش�ین روسیه، رژیم صهیونیستی 
جنوب سوریه را هدف قرار داد كه به نظر می رسد 
هدفش آزمودن وضعیت موج�ود و جلوگیری از 
تحمیل قواعد جدید علیه تل آویو باشد؛ قواعدی 
كه مسکو تاش می كند در پی سقوط هواپیمای 

شناسایی خود اعمال كند. 
ارتش رژیم صهیونیستی شب پنج  شنبه مواضعی را 
در جنوب س��وریه بمباران کرد. وزارت دفاع سوریه 
نیز با تأیید وقوع ای��ن حمله هوایی از س��وی رژیم 
صهیونیستی اعام کرد که توانسته »حمله نیروهای 
متخاصم« را در آس��مان منطقه الکس��وه در حومه 
دمش��ق ناکام بگذارد و یک جنگن��ده مهاجم را نیز 
س��رنگون کند. یک منبع نظامی در ارتش س��وریه 
گفت که س��امانه های دفاع هوایی ارتش توانس��ته 
موشک های پرتاب شده از سوی جنگنده های مهاجم 
را قبل از رس��یدن به اهداف شان منهدم کند. ارتش 
رژیم صهیونیس��تی پس از این حوادث، س��رنگونی 
جنگنده خود توسط پدافند هوایی سوریه را تکذیب 

کرد اما انجام این حمله را نیز همانند گذشته نه تأیید 
و نه تکذیب کرده است.  تصاویری نیز از بقایای یک 
موش��ک زمین به هوای پدافند هوایی ارتش سوریه 
منتشر شده است که ظاهراً در بلندی های جوان به 
زمین افتاده است. حمله شب پنج  شنبه ارتش رژیم 
صهیونیستی به سوریه را می توان اولین حمله تأیید 
شده از سوی اسرائیل به س��وریه دانست که پس از 
سقوط یک هواپیمای شناسایی ایلوشین 20 روسی 
صورت می گیرد. این اتفاق حدود دو ماه قبل رخ داد 
که در جریان آن هواپیمای روسی به دلیل عملیات 
جنگنده های اس��رائیلی به صورت اشتباهی توسط 
پدافند هوایی سوریه هدف قرار گرفت که در نتیجه 
آن ۱۵ نظامی روسی جان خود را از دست دادند. از آن 
زمان مقامات روسی مواضع تندی علیه اسرائیل اتخاذ 
کرده و سامانه های اس ۳00 را به سوریه تحول دادند. 
هرچند منابع س��وری گفتند در جریان حمله اخیر 
اسرائیل از سامانه های اس ۳00 استفاده نشده است. 
ناظران معتقدند رژیم صهیونیستی با این حمله به 
دنبال تست کردن شرایط پس از سقوط ایلوشین 20 
و مقابله با قواعدی است که مسکو به دنبال تحمیل آن 

به تل آویو در حریم هوایی سوریه است. 
 ترس تل آویو از تحقق جبهه جوان

مقامات و رس��انه های صهیونیس��تی زنگ خطر را 
نس��بت به فعالیت های ح��زب اه در جنوب لبنان 
خیلی وقت اس��ت به صدا درآورده ان��د. تحلیلگران 
معتقدند در حالی که اس��رائیل به هم��راه امریکا و 
بعضی کشورهای عربی به دنبال ساقط کردن دولت 
بشار اس��د و خارج کردن س��وریه از محور مقاومت 
بودند اما نتیجه سیاست های آنها رسیدن نیروهای 
مقاومت به مرز جوان بوده اس��ت. علت این مسئله 
هم آن است که بلندی های اشغالی جوان از اهمیت 
ویژه ای برای رژیم صهیونیستی برخوردار است؛ به 
گونه ای که مقامات این رژیم حاضر نیس��تند تحت 
هیچ ش��رایطی این بلندی های اش��غال ش��ده را به 
صاحبان اصلی آن در سوریه بازگردانند. جوان یکی 
از نقاط حساس و اس��تراتژیک برای سوریه، لبنان و 
رژیم صهیونیستی محسوب می ش��ود. بلندی های 
جوان اش��غالی همچنین یک��ی از مهم  ترین معابر 
برای اش��راف بر عمق اس��تراتژیک جبهه فلسطین 
اشغالی تلقی می شود. همچنین وضعیت منحصر به 

فرد جوان به گونه ای است که به رژیم صهیونیستی 
این امکان را می دهد تا با امکانات جاسوسی و نظامی 
خود، تمامی تحرکات نظامی، الکترونیک و مخابراتی 
سوریه را تحت نظارت خود قرار دهد، چراکه ارتفاعات 
جوان بر حومه دمشق اشراف دارد.   تمامی اینها در 
حالی است که با اظهارنظرهای شخصیت های اصلی 
و تأثیرگذار در محور مقاومت همچون سیدحس��ن 
نصراه و بشار اس��د بر نگرانی رژیم صهیونیستی و 
متحد آن یعنی ایاات متحده امریکا نسبت به تشکیل 
قریب الوقوع جبهه آزادس��ازی جوان، افزوده شده 
است. سیدحس��ن نصراه، دبیرکل حزب اه لبنان 
در جریان یکی از سخنرانی های اخیر خود صراحتاً 
تأکید کرده که جوان منطقه ای اشغالی است و باید 
به سوریه بازگردانده شود. در همین حال، بشار اسد 
رئیس جمهور سوریه نیز بر همین مسئله تأکید زیادی 
داشته و دارد.  در همین ارتباط، روزنامه فرامنطقه ای 
رأی الیوم ضم��ن تأیید این مطلب که سیدحس��ن 
نصراه توجه ویژه ای به جوان اشغالی دارد، نوشت: 
»حزب اه سال هاست گش��ودن جبهه جوان را در 
رأس اولویت های خود قرار داده و در این راه دو شهید 
بزرگوار »سمیر القنطار « و »جهاد مغنیه « دستیار وی 

را تقدیم کرده است.«
 امریکا: قادر به تغییر نظام اسد نیستیم

 نماینده ویژه  امریکا در امور س��وریه تأکید کرد که 
خارج کردن نیروهای امریکایی از س��وریه در زمان 

کنونی اقدام مناسبی نیست. 
جیمز جفری، نماینده ویژه  امریکا در امور سوریه در 
پاسخ به سؤاات کمیته  امور بین الملل کنگره گفت : 
امریکا همچنان تأکید دارد که باید تمامی نیروهای 
ایرانی از خاک سوریه خارج شوند. ما به روس      ها گفتیم 
تا زمانی که نیروهای ایرانی در سوریه باشند نمی توان 
بحران را حل کرد. وی گفت : روس��یه اصرار دارد که 
فوراً نیروهای امریکا و ائتاف بین المللی از س��وریه 
خارج شوند اما این اقدام در زمان کنونی اقدام درستی 
نیست. خروج نیروهای امریکایی و هم پیمانان شان 
از سوریه اجازه بازگشت مجدد داعش را خواهد داد. 
همچنین این اقدام باعث می شود ایران این خأ را پر 
کند و ثبات عراق نیز به خط��ر بیفتد. جفری درباره 
مسئله تغییر نظام س��وریه گفت: ما معتقدیم بشار 
اسد، رئیس جمهور سوریه بد     ترین شخص است اما 
بخش اعظمی از جامعه جهانی هرگز از تاش های ما 
برای تغییر کامل نظام سوریه حمایت نمی کنند برای 
همین خواهان تغییرات چش��مگیری در حکومت 

سوریه هستیم. 

  گزارش  2

اسرائیل در محاصره مثلث ناامنی
اسرائیل بار دیگر شامگاه پنج  شنبه به مدت 4۵دقیقه حدود ۷0 موشک 
به سمت اهدافی در حومه دمشق، و قنیطره در جنوب سوریه شلیک 
کرد که با واکنش سریع س��امانه های دفاعی ارتش سوریه روبه رو شد. 
اسپوتنیک روسیه گزارش کرده که نیروی هوایی سوریه یک جنگنده 
اسرائیلی را سرنگون کرده است. حمله اخیر اسرائیل به سوریه در حالی 
صورت گرفت که از آخرین حمله رژیم صهیونیستی به سوریه تقریباً 
۷۵ روز می گذرد. تحلیل ابع��اد مختلف این حمله، »تنگنای امنیتی « 

اسرائیل را به خوبی اثبات خواهد کرد. 
اسرائیل از زمان شروع بحران سوریه در سال 20۱۱ آسمان سوریه را 
به دلیل مشغول بودن ارتش این کشور در نبرد با تروریست     ها به نوعی 
در اختیار خود گرفته بود و به صورت مرتب به اهدافی در جنوب سوریه 
حمله می کرد. اما پیروزی ارتش س��وریه بر تروریست     ها و ورود ایران، 
حزب اه و روسیه به معادات سوریه باعث شد تغییری استراتژیک در 
این حوزه رقم بخورد. در سه سال گذشته، اسرائیل تمام تاش خود را به 
کار گرفته تا از نزدیک شدن ایران و حزب اه به جنوب سوریه ممانعت 
کند چراکه این مسئله را تهدیدی علیه امنیت خود قلمداد می کرد اما 
حضور ایران و حزب اه باعث شد ارتش سوریه به سرعت خود را بازیابی 
کرده و به شرایط قبل از بحران نزدیک شود. عاوه بر این جبهه جوان 
نیز که در چند دهه گذشته »جبهه امن« اسرائیل لقب گرفته بود بعد 
از این ماجرا به یک تهدید امنیتی جدید برای اسرائیل تبدیل شد. این 
مسئله باعث شده اکنون آسمان سوریه برای اسرائیل همانند ماه های 
گذشته امن نباشد. به همین دلیل است که ارتش اسرائیل در ۷۵ روز 
گذشته اقدام به تجاوز به آسمان سوریه نکرده است. حتی اسرائیل به 
دلیل هراس از پیامدهای حمله به سوریه این بار این حمات را تکذیب 

کرده است. 
عامل مهم دیگر در چرایی هراس اسرائیل در مورد حمله به سوریه ورود 
سامانه های دفاعی روسی اس ۳00 و تغییر معادات دفاعی در این حوزه 
است. پس از سقوط یک فروند هواپیمای روسی در منطقه اذقیه سوریه 
در سپتامبر گذشته، روسیه سامانه دفاع موشکی اس ۳00 را به سوریه 
منتقل کرد. از آن زمان تاکنون، این نخستین حمله گسترده اسرائیل 
به خاک سوریه به شمار می رود. این مسئله نشان دهنده این است که 
آسمان سوریه با استفاده از سامانه های دفاعی جدید و مدرن کامًا امن 
شده اند. نکته جالب توجه این است که دمشق اعام کرده که برای دفع 
حمات اخیر اسرائیل از اس ۳00 اس��تفاده نکرده و این مسئله خود 

نشان دهنده ارتقای توان پدافندی دولت سوریه است. 
نکته مهم دیگر در مورد حمله اخیر اس��رائیل این اس��ت که برخی از 
کارشناسان معتقدند این حمله می تواند به عنوان مقدمات و تحریکی 
برای حمله احتمالی امریکا و برخی کشورهای اروپایی به مواضع ارتش 
سوریه به بهانه و اتهام تکراری استفاده از تسلیحات شیمیایی در ادلب 
محسوب شود، همچنان که در حادثه غوطه شرقی نیز رژیم صهیونیستی 
قبل از حمله امریکا و انگلیس و فرانسه به مواضع ارتش سوریه حماتی 
داشته است. این احتمال از آنجا تقویت می شود که گزارش های زیادی از 
جابه جایی تسلیحات شیمیایی به دست تروریست     ها با کمک کشورهای 
غربی خصوصاً فرانسه دریافت شده است و شواهدی نیز از حضور گروه 
موسوم به کاه سفید    ها که نقش آفرینان سناریوهای شیمیایی هستند 

هم دیده  شده است. 
در واقع در ش��رایط کنونی امنیت به مهم  ترین پاش��نه آشیل اسرائیل 
تبدیل  ش��ده اس��ت. خروج از لبنان آغاز دوران جدی��د امنیتی رژیم 
صهیونیستی در جبهه ش��مال بود. این دوران با شکس��ت اسرائیل از 
حزب اه در جنگ ۳۳ روزه مقدمه شکل گیری یک نظم جدید امنیتی 
در جبهه شمالی سرزمین های اشغالی ش��د. با پایان جنگ ۳۳ روزه، 
اسرائیل در جبهه شمالی س��عی کرد در یک نبرد اطاعاتی و سیاسی 
ضربه     هایی به محور مقاومت بزند. اما بنا بر اعتراف مقامات صهیونیستی 
اکنون حزب اه یکی از قدرتمند    ترین نیروهای نظامی در جهان است 
و بسیاری از افسران سابق اسرائیل نسبت به هرگونه رویارویی مجدد 
اسرائیل با حزب اه هش��دار داده اند. عاوه بر این اس��رائیل در جبهه 
جنوب نیز بازی را به گروه های مقاومت فلس��طین در نوار غزه واگذار 
کرده است و شلیک 4۷0 موشک از سوی جنبش حماس در حمات 
اخیر به اسرائیل و تعجیل نتانیاهو برای پذیرش آتش بس نشان داد که 
جبهه جنوب نیز به یک معضل امنیتی پیچیده برای اس��رائیل تبدیل  
شده است. اما جبهه سوریه و بلندی های جوان که زمانی برای اسرائیل 
امن     ترین جبهه به شمار می رفت اکنون فعال  شده و امنیت اسرائیل از 
این زاویه نیز تهدید شده است. در واقع اسرائیل به دلیل شکست های 
متعدد امنیتی- نظامی سعی دارد با انجام حماتی به خاک سوریه یا 
نوار غزه همچنان خود را به عنوان بازیگر مس��لط بر اوضاع نشان دهند 
درحالی که واقعیت های میدانی کامًا در تضاد با این تصور است. عاوه 
بر این، پذیرش سریع     ترین آتش بس در جریان حمله موشکی حماس 
به اس��رائیل نیز نش��ان داده که نتانیاهو در بین گروه های اس��رائیلی 
به شدت تحت  فشار است و لیبرمن، وزیر جنگ اسرائیل نیز در مخالفت 
با پذیرش این آتش بس از کابینه نتانیاهو خارج شد و کابینه وی را در 
آستانه فروپاش��ی قرار داد. نتانیاهو به همین دلیل سعی دارد شکست 
در جبهه جنوب)نوار غزه( را در سوریه به نوعی جبران کند. اما پدافند 
هوایی سوریه با انهدام تمام موشک های شلیک  شده به حومه دمشق 
این راهکار نخست وزیر اسرائیل را نیز با شکست مواجه کرد. به همین 

علت تنگنای امنیتی اسرائیل بیش  از پیش آشکار شد. 
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 اخراج كارمند  سی ان ان به دلیل حمایت از فلسطین
 س��ی ان ان یکی از کارمندانش را به دلیل بی��ان اظهاراتی در حمایت 
از فلس��طین اخراج کرد.  به گزارش ایس��نا، باربارا لوین، س��خنگوی 
خبرگزاری س��ی ان ان پس از این اتفاق اعام کرد ک��ه مارک امونت 
هیل دیگر قراردادی با سی ان ان ندارد. هیل در نشست سازمان ملل به 
مناسبت روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین به دشواری     هایی 
که مردم فلسطین در زندگی روزانه خود متحمل می شوند، اشاره کرد. 
وی گفت داد: سرزمین فلسطین از رودخانه)رود اردن( تا دریا)مدیترانه( 
است. پس از این اظهارات وی در حمایت از مردم فلسطین هم از دانشگاه 
تمپل که به عنوان استاد دانش��گاه تدریس می کرد و هم از خبرگزاری 
سی ان ان اخراج ش��د. وی در پیامی در توئیتر در واکنش به این اقدام 
خبرگزاری سی ان ان اعام کرد: من از آزادی فلسطین و حق فلسطینیان 
برای تعیین سرنوشت شان حمایت می کنم و به شدت منتقد سیاست     ها 
و اقدامات اسرائیل هستم. هیل نوشت: من از آزادی فلسطین حمایت 
می کنم. من عمیقا منتقد سیاست اسرائیل بوده و در مقابل از رویکرد 
ضد صهیونیسم نیز دفاع نمی کنم و مخالف کشتار مردم یهود هستم. 

من در تمام طول زندگی ام با این مسائل مبارزه کرده ام. 
---------------------------------------------------

 ورود به شانزه لیزه فقط با كارت شناسایی !
در حالی  که معترضان به افزایش قیمت سوخت در فرانسه موسوم به 
»جلیقه  زردها« برای تجمع امروز )شنبه( در خیابان شانزه  لیزه آماده 
می شوند، مقامات فرانسوی می گویند از بیم رخداد مجدد خشونت    ها 
حالت فوق العاده برقرار خواهند کرد. به گزارش یورو نیوز، کریس��توف 
کستنر، وزیر کشور فرانسه، روز پنج  ش��نبه 2۹ نوامبر گفت: »خیابان 
ش��انزه لیزه به روی عابران باز خواهد بود و مردم می توانند وارد شوند، 
اما کارت های شناسایی افراد چک خواهد ش��د و کیف    ها نیز بازرسی 
می شوند.«کستنر در ادامه اظهار داش��ت: »همان طور که هفته پیش 
مشاهده شد، راست و چپ افراطی بار دیگر آماده شده اند تا همه چیز 

را به هم بریزند.«

سپر  ۱۵ میلیارد داری امریکا 
براي حفاظت از بن سلمان 

اعتراضات جهانی علیه آل سعود ادامه دارد و همزمان با حضور ولیعهد 
س�عودی در آرژانتین برای نشس�ت گروه 20 آرژانتین اعام كرد كه 
درخواست دیده بان حقوق بشر برای پیگرد محمد بن سلمان را بررسی 
می كند. همچنین در ادامه عقب نشینی برخی كشورهای اروپایی در 
مقابل افكار عمومی و تصمیم به نفروختن ساح به عربستان به خاطر 
استفاده از این س�اح   ها در یمن، دولت هلند هم مجبور به اتخاذ این 
موضع ش�د اما با این حال وزارت خارجه امریكا اعام كرد عربستان 
ق�رارداد 15 میلی�ارد داری برای خرید س�امانه دفاع موش�كی تاد 
امضا كرده اس�ت. به این ترتیب می توان این سامانه موشكی را تاش 
دولت دونال�د ترامپ برای مقابله ب�ا افكار عمومی جه�ان و اقدامات 
سازمان های حقوق بشری كه خود غربی   ها تأسیس    كرده اند، دانست. 
به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت، مقامات عربستان و 
امریکا روز دو   شنبه اسناد مربوط به این قرارداد را امضا کردند و به این ترتیب 
شرایط خرید 44 سامانه  دفاع موشکی » تاد « و دیگر موشک    ها و تجهیزات 

مربوط به آن توسط ریاض رسمیت یافت. 
این ق��رارداد با تاش های دول��ت امریکا و رایزنی ش��خص دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور این کشور و سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان منعقد 
شد.  پیش تر ترامپ در اظهارات مطبوعاتی تأکید کرده بود، با هرگونه تاش 
برای متوقف کردن فروش ساح به ریاض به عنوان واکنش به قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد عربستانی مخالفت خواهد کرد. پنتاگون 
هم اعام کرده بود، هیچ تغییری در قرارداد فروش س��اح به عربستان به 
ارزش ۱۱0 میلیارد دار ایجاد نمی شود.   تاش دونالد ترامپ برای حفظ 
محمد بن سلمان در حالی صورت می گیرد که میزان نفرت افکار عمومی 
امریکا نسبت به یک شخصیت خارجی به طرز بی سابقه ای بروز و ظهور دارد. 
ساکنان محله های اطراف سفارت عربستان در واشنگتن خواستار تغییر نام 
خیابانی که سفارت در آن قرار دارد، به » خیابان جمال خاشقجی « شدند. 

سخنگوی شورای ساکنان منطقه اطراف سفارت عربستان در واشنگتن در 
گفت وگو با سی ان ان تأکید کرد: این طرح به اتفاق آرای کمیته وابسته به 
دولت در واشنگتن دی سی که مسئول تقسیم بندی مناطق و مسائل شهری 
است، ارائه شده است.  جیمز هارنیت افزود: ساکنان منطقه به شدت بابت این 
مسئله نگران بوده و از بی توجهی کاخ سفید به آن ناامید هستند. آنها بر این 
باورند که ازم است اقدامی درباره این پرونده بین المللی انجام شود.  او گفت: 
ساکنان این منطقه امیدوارند این اقدام این پیام را به مسئوان عربستانی 
بدهد که امریکا هرگز اتفاقی را که رخ داده، فراموش نخواهد کرد، با این تغییر 
نام عربستانی    ها مجبور می شوند هر روز این مسئله را به یاد داشته باشند 
که تعرض به خبرنگاران هرگز بخشیده نخواهد شد.  این ایده ابتدا از طرف 
مایکل فرز، مسئول برجسته امنیت ملی امریکا و گری اشمیت، پژوهشگر 
مؤسسه پژوهش های اس��تراتژیک امریکا که هر دو از دوستان خاشقجی 
بوده اند، مطرح شد.  این طرح به شورای شهر واشنگتن ارائه خواهد شد و 
پیش بینی می شود موافقت با آن طی شش ماه انجام شده و پس از امضای 

رئیس شهرداری واشنگتن اجرایی شود. 
  باز شدن پرونده در آرژانتین

تنها ساعتی پس از آنکه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برای شرکت در 
اجاس گروه 20وارد بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین شد دفتر قاضی آریل 
لیخو تأیید کرد که برای بررسی درخواست سازمان دیده بان حقوق بشر برای 
پیگرد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از ترکیه، یمن و دادگاه 
کیفری بین المللی اطاعاتی خواسته است.  دیده بان حقوق بشر با بیان اینکه 
در همه کشور   ها علیه بن سلمان اعام جرم خواهد کرد، از آرژانتین خواسته 
است که محمد بن سلمان را برای اتهام جنایت علیه بشریت به واسطه جنگ 
یمن مورد پیگرد قرار دهد. قانون اساس��ی آرژانتی��ن امکانی برای پیگرد 
جنایات جنگی دارد.  همزمان با تجمع معترضان در مقابل سفارت آرژانتین 
در واشنگتن و درخواس��ت برای بازداشت بن سلمان، در بوینس آیرس نیز 
با بی محلی رهبران گروه 20 مواجه ش��ده و برخی از آنها اعام کرده اند با 
بن سلمان دیدار نخواهند کرد، برخی دیگر نیز از قصد خود برای دیدار با او و 

درخواست برای توضیح در پرونده خاشقجی خبر دادند. 
یک مسئول عالی رتبه آلمانی در دفتر آنگا مرکل، صدراعظم این کشور نیز 
به سایت شبکه خبری الجزیره گفت که هیچ برنامه ای برای دیدار صدراعظم 

آلمان با بن سلمان در بوینس آیرس پیش بینی نشده است. 
این مسئول که نخواست نامش فاش شود، تأکید کرد: مرکل در نشست های 
گروه 20 با همتایان خود در بوینس آیرس درباره پرونده خاشقجی گفت وگو 

خواهد کرد. 

رأی سیاسي »كنگره« به پایان جنگ در یمن 
ادامه از صفحه اول

این مسئله در هفته های اخیر به تنش بین دونالد ترامپ و سناتورهای 
جمهوریخواه منجر ش��ده اس��ت. ترامپ که حامی اصلی رژیم سعودی 
است تنها کسی بود که دست داشتن محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی 
در ماجرای قتل خاشقجی را رد کرد و بار     ها در سخنانی مدعی شد که در 
شرایط کنونی نباید به مقامات ریاض فشار بیاورند. ترامپ حتی گفته است 
که توقف فروش تسلیحات به عربستان س��عودی بیش از آنکه به منافع 
سعودی      ها ضربه بزند به اقتصاد و کمپانی های تسلیحاتی امریکا آسیب 
می زند. ترامپ مدعی است که برای مقابله با تحرکات ایران در منطقه به 

کمک های عربستان نیاز دارد.  
 رشوه سعودی 

عربستان سعودی که در رش��وه دادن به مقامات امریکایی زبانزد است این 
بار هم به نظر می رس��د، برای مقابله با تاش     ها ضد ریاض در کنگره امریکا 
دس��ت به جیب ش��ده اس��ت. مجله امریکایی نیوزویک به نقل از گزارش 
مرکز سیاس��ت های بین المللی نوشت:»دس��ت کم پنج تن از سناتورهای 
جمهوریخواهی که روز پنج  شنبه به ایحه پایان حمایت امریکا از عربستان در 
جنگ یمن رأی منفی دادند، از ریاض پول گرفته بودند. نمایندگان دموکرات 
امریکایی نیز سال 20۱۷ از ریاض پول دریافت کرده بودند. این مسئله نشان 
می دهد که عربستان ثروت هنگفت خود را در راه تأثیر گذاشتن بر سیاست 
خارجه امریکا خرج می کند«. عربس��تان س��عودی در سال های گذشته با 
پرداخت میلیارد     ها دار به مقامات ارشد امریکا، مانع از تصویب مصوبه ضد 
س��عودی در کنگره و دولت امریکا شده است. عربس��تان حتی در ماه های 
اخیر برای اینکه از بار فشارهای امریکا درباره قتل جمال خاشقجی بکاهد، 

میلیون     ها دار به ترامپ و دیگر مقامات امریکایی پرداخت کرده است. 
 گزینه نظامی علیه ایران روی میز 

در شرایطی که کنگره از ترامپ می خواهد فروش تسلیحات به عربستان 
را متوقف کند، اما کاخ سفید به جای مقابله با سعودی، روی مقابله با ایران 
متمرکز شده  اس��ت. برایان هوک، رئیس »گروه اقدام ایران « در وزارت 
امور خارجه امریکا شامگاه پنج  شنبه بار دیگر ایران را به استفاده از گزینه 
نظامی تهدید کرد. به نوش��ته خبرگزاری »آناتولی«، برایان هوک طی 
ش��وی تبلیغاتی که در آن آهن پاره      هایی را به ادعای ساح های ارسالی 
ایران به یمن، به نمایش گذاشته بود، با بیان اینکه گزینه نظامی علیه ایران 
همچنان روی میز است، مدعی شد:»ما به رژیم ایران بسیار شفاف گفته ایم 
که اگر منافع ما تهدید شود، برای استفاده از نیروی نظامی تعلل نخواهیم 
کرد. گمان می کنم آنها این را فهمیده اند. خیلی شفاف هم فهمیده اند«. 
ادعای این مقام امریکایی در حالی است که ایران هرگونه ارسال تسلیحات 
برای یمنی     ها را رد کرده است و حتی به رغم فشارهای واشنگتن، سازمان 
ملل هم این مسئله را تأیید نکرده است. مقامات واشنگتن درحالی ایران 
را به جنگ افروزی در یمن متهم می کنند که حمات ظالمانه سعودی     ها 
باعث کشته شدن دهها هزار یمنی از جمله زنان و کودکان شده است و 

این جنایات در سایه حمایت های امریکا انجام شده است. 

حمله موشكي ناكام  تل آویو به جوان

سوریه بدون »اس300« همه موشک هاي اسرائیل را زد
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    محمدصادق عابديني
پانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم مقاومت 
شب گذشته با برگزاري مراسمي به كار خود 
پايان داد. يكي از ويژگي هاي برجس�ته اين 
جش�نواره، داش�تن ابعاد بين المللي اس�ت 
ك�ه آن را از ديگ�ر جش�نواره هاي ايران�ي 
فيلم متمايز كرده اس�ت. محس�ن برمهاني 
مستندساز و مدير بخش بين المللي جشنواره 
فيلم مقاومت در گفت و گو با »جوان« درباره 
فعاليت هاي اين بخش توضيحاتي داده است. 
به عن�وان يك مستندس�از، موفقيت 
جشنواره مقاومت در بخش مستندهاي 
خارجي و حضور چهره هاي بين المللي 

مستندساز را چطور ارزيابي كرديد؟
با توج��ه به تجربی��ات جش��نواره هاي مختلف و 
همچنی��ن فعالیت هاي س��ال هاي گذش��ته در 
جشنواره مقاومت، مي توانم بگويم امسال بخش 
مستند عملكرد راضي كننده اي داشت ولی بخش 
داستاني چندان مرا راضي نكرد اما آن چیزي كه 
از يك جشنواره گفتماني انقابي در بخش مستند 

وجود داشت بسیار خوب بود. 
چ�را از بخش داس�تاني جش�نواره 

مقاومت رضايت نداريد؟
در س��ینماي داس��تاني آن چیزي كه حرف اول را 
مي زند، تأمین پول و سرمايه است و وقتي از مشكات 
اين بخش صحبت مي كنیم بیشتر منظور همین پول 
است. شركت هاي توزيع كننده فیلم دنبال كسب 
درآمد هستند و كاري ندارند كه فیلم و جشنواره چه 
موضوعي دارند، آنها حتي وابستگي هايشان را برابر 

جشنواره در نظر مي گیرند. 
يعني چه كار مي كنند؟

ما در جشنواره دو فیلم س��ینمايي خیلي خوب 
داش��تیم كه از بخش مس��ابقه خارج ش��دند، به 
اين دلیل ك��ه فكر مي كردند نبايد در جش��نواره 
مقاومت شركت كنند، البته اين موضوع را با لحني 
محترمانه بیان كردند كه نسبت به تحريم ها و از 
اينكه حضور و ارتباطشان با جشنواره مقاومت و 
ايران مي تواند براي آنها مس��ئله ساز شود، ترس 
دارند. آق��اي خزاعي به من گفت اين مس��ئله اي 
است كه هر ساله در بخش س��ینماي داستاني با 
آن روبه رو هستیم. در س��ینماي مستقل هزينه 
ساخت فیلم خیلي بااست و براي يك فیلم عادي 
در بیرون كشور نزديك به 5 میلیون دار هزينه 

مي شود كه پول كمي نیست. 

در بخش مستند هم چنين موضوعي 
پيش آمد؟

نه، در بخش مستند، مستندساز معمواً خودش 
هزينه مي كند و فیلم مي سازد و حتي اگر سفارش 
هم بگیرد مس��تند خودش را مي سازد. مي شود 
گفت كه سطح جشنواره مقاومت در بخش مستند 
در سطح جشنواره هاي A++ اس��ت و اين اتفاق 
خیلي خوبي است كه در جشنواره رخ داده است. 

خب مي شود در بخش داستاني سراغ 
فيلمس�ازاني غير از جريان مستقل 
فيلمسازي در غرب رفت. مثل حضور 
كارگردان س�وري نج�دت انزور در 
ايران كه امس�ال هم در جش�نواره 
فيلم حضور دارد و سالي كه »پادشاه 
ش�ن ها« را به ايران آورد، در س�طح 

بين الملل خيلي جنجال شد!
بدون اينكه بخواهم از فیلمساز خاصي نام ببرم، به 
طور كلي در كشورهاي عربي، فیلم ها از نظر كیفیت 
ساخت، كارگرداني و بازيگري، سطح مطلوبي ندارد. 
اين مسئله بازگو كننده حد و اندازه سینماي عرب 
است. به غیر از چند استثنا، به طور كلي سینماي 

عرب، سینماي قدرتمندي نیست. 
با اين وضع، جشنواره مقاومت چطور 
مي توان�د جريان س�ازي بين المللي 
داش�ته باشد و فيلمس�ازان مستقل 
حامي جريان مقاومت به اين جشنواره 
به چش�م محلي ب�راي ديده ش�دن 

آثارشان نگاه كنند؟!
ما بايد به دنبال نهادس��ازي براي جريان سینماي 
مقاومت باشیم و فیلمسازاني كه در حوزه سینماي 
مقاومت فعالیت دارند تحت عن��وان يك نهاد دور 
هم جمع شوند. جشنواره مقاومت اگر مي خواهد 
به دنبال زدن حرف انقابي و ضداستعماري باشد، 
بايد به دنبال اين باش��د كه به عن��وان يك نهاد از 
فیلمسازان حمايت كند تا باعث تكثیرشان شود، 

در غیر اين صورت ش��اهد ريزش آنها خواهیم بود 
ولي تا دو هفته پیش از برگزاري جشنواره مقاومت 
مي بینیم كه نهادي كه مسئول حمايت از جشنواره 
و پرداخت هزينه هاي آن است، به دنبال اين است 
كه صرفاً در اختتامیه جش��نواره به فیلمس��ازان 
خارجي جايزه بدهد و سطح جشنواره را در همین 
حد نگه دارد، در حالي كه اان جشنواره مقاومت 
توانسته به عنوان نهادي قدمت دار و موضوعیت دار 
خود را بشناس��اند. يكي از تهی��ه كنندگان حاضر 
در جشنواره، در پاس��خ به اينكه چطور مي توانیم 
جشنواره اي در سطح بین الملل داشته باشیم، گفت: 
شما بايد فیلم هايي در سطح جهاني را نمايش دهید 
تا خودتان را به ديگران بیشتر بشناسانید و ديگران 
هم شما را بشناسند. يكي از راه هاي اين كار همین 

دعوت از چهره هاي خارجي است. 
امسال مس�تند »فقط خاشقجي تنها 
نيس�ت« در جش�نواره حضور داشت 
كه موضوع روز دنيا را دنبال مي كرد و 
حضور اين جنس مستندها باعث باا 

رفتن استقبال از جشنواره شد!
امسال چه مخاطب حرفه اي مستند و چه كساني كه 
مخاطب محتواي مناسب در مستند ها هستند، از 
جشنواره راضي بودند. مستند »فقط خاشقجي...« 
يك استثناست؛ مستندي بي نام و نشان كه حتي 
كارگردان آن حاضر نشد نامش را بیان كند و فقط 
عنوان يك كمپاني انگلیسي آمده است و ما از طريق 
ارتباط با آن كمپاني، مستند را به جشنواره آورديم. 
مستند ديگري هم بود به نام »بر روي لبه چاقو« كه 
چند سال زمان صرف س��اختن آن شده يا مستند 
»كشتن غزه« كه »دن كوهن« و »مكس بلومنتال« 
كه هر دو يهودي- امريكايي هس��تند درباره غزه 
س��اخته اند و به دلیل محتواي مستند از جشنواره 

آتانتا، كنار گذاشته شد. 
ب�ه حض�ور چهره ه�اي خارج�ي در 
جش�نواره و تاثير آن اش�اره كرديد، 

مصداق اين تاثيرگذاري چيست؟
ديروز ب��ا چند ت��ن از كارگردان��ان خارجي در 
جش��نواره از خیاب��ان ولي عصر)ع��ج( عب��ور 
مي كرديم، يكی از آنها گفت: »من انتظار ضرب 
و شتم افراد بدحجاب را داشتم، اما چنین چیزي 
در خیاب��ان ديده نمي ش��ود«، ب��ه او گفتم آن 
چیزي كه رس��انه هاي خارجي از ايران نمايش 
مي دهند، با واقعیت هاي ايران متفاوت است و 
كوهن)مستندس��از يهودي- امريكايي( گفت: 
»شما مس��یح علي نژاد و چهارشنبه هاي سفید 
را مي شناسید؟« گفتم بله، گفت: »ما مي دانیم 
كه علي نژاد حقوق��ش را از voa و دولت امريكا 
مي گیرد«، او از من پرسید، »تا به حال اين سؤال 
برايت پیش نیامده كه چرا با وجود سختگیري ها 
و محدوديت هاي بیشتر عربستان درباره زنان، 
voa درب��اره زنان عربس��تاني برنامه درس��ت 

نمي كند؟!« نگاه كنید اين موضوع را ش��خصي 
يه��ودي- امريكاي��ي مي گويد كه ش��ايد هیچ 
عاقه اي به اس��ام نداشته باش��د، اما بصیرت 
دارد، ولي در مقابل در ايران فیلمسازاني داريم 
كه سال هاست به آنها درباره همین موضوعات 
مي گويم اما بصیرت درك آن را ندارند. جشنواره 
مقاومت باي��د محلي ب��راي جمع ش��دن اين 

آدم هاي اهل بصیرت باشد.

گفت وگوي »جوان« با مدير بخش بين المللي جشنواره فيلم مقاومت

 فيلمساز امريكايي بصيرت دارد 
اما بعضي فيلمسازان ايراني نه

داوران خانواده شهدا در جشنواره مقاومت به فيلم منتخب شان جايزه مي دهند
 هيئت داوران خانواده شهدا

نماينده جريان مقاومت هستند

حكمت 37 
چه زيانبار است رنجی كه عذاب 
در پی آن باش�د و چه سودمند 
است آسايشی كه با آن، امان از 

آتش جهنم باشد. 

چالش صدا و سيما با مجري های فاقد شعور 
عوامل و مجری برنامه من و شما توبيخ شدند

  محمد صادقي
هنوز مدت زيادي از پخش تصاوير توهين داور و مجري مسابقه 
تلويزيوني آشپزي به يكي از شركت كنندگان نگذشته است 
كه بار ديگر رفتار خارج از نزاكت مجري برنامه اي تلويزيوني با 
مهمان برنامه، باعث رنجش وي و ترك او از برنامه تلويزيوني شد. 
برنامه تلويزيوني »من و شما« كه سابقه تذكر گرفتن از رئیس سازمان 
صداوس��یما به خاطر رفتار غیرحرفه اي اسپانس��ر برنام��ه در دعوت 
خودسرانه از چهره  هاي خاص را دارد، اين بار شاهد برخورد زشت مجري 
جوان و تازه به دوران رس��یده اين برنامه، با منتقد مطرح و پا به س��ن 
گذاشته تلويزيون بود. در برنامه اين هفته »من و شما« كه جمعه ها از 
شبكه »شما« پخش مي شود، مسعود فراستي، منتقد باسابقه و صاحب 
قلم سینما، مهمان برنامه بود و در میانه هاي گفت و گو با مجري، به خاطر 
رفتار خارج از نزاكت مجري جوان، اقدام به ترك برنامه كرد. تلويزيون 
تا به حال چند ب��ار با رفتار هاي غیرحرف��ه اي و توهین آمیز مجريان با 
مهمانان برنامه ها مواجه شده است. زماني رفتار مجري مشهور برنامه 

»كوله پش��تي« با يكي از فرماندهان نیروي انتظامي حاشیه ساز شد، 
اان اما مجري هاي تازه از راه رسیده و بي ادب تلويزيون، تاش مي كنند 
با هتاكي به مهمان ها، براي خود وجهه بخرند؛ اتفاقي كه يك س��ر آن 
به حضور بی ضابطه اسپانس��رها در برنامه هاي تلويزيوني بازمي گردد. 
اسپانسر باعث مي شود ضوابط انتخاب مجري در برنامه هاي تلويزيوني 
جاي خود را به روابط بدهد و افرادي كه هیچ گونه سابقه و آشنايي با فن 

اجرا ندارند، ناگهان از برنامه هاي تلويزيوني سردربیاورند. 
زماني كه مجري سلبريتي برنامه »ايرانیوم« اقدام به تمسخر مهمانان 
برنامه كرد، انتظار اين بود كه صداوسیما به صداي اعتراض مجريان 
حرفه اي تلويزيون درباره عواقب خطرناك جوان دادن چهره هاي 
غیرحرفه اي در فضاي حس��اس اجراي برنامه هاي تلويزيوني گوش 
دهد ولي اين اتفاق رخ نداد تا بار ديگر آبروي صداوس��یما به دست 
يكي از همین تازه از راه رس��یده ها به چالش كش��یده شود. برنامه 
»من و شما« از جمله برنامه هاي زرد تلويزيوني است كه براي ديده 
شدن شبكه »شما« در انتخاب و دعوت چهره ها به تلويزيوني دسِت 
بازي دارد. اين برنامه از يك چهره سابقاً خبرنگار براي اجرا استفاده 
مي كند؛ ش��خصي كه در برنامه جمعه گذش��ته با رفتار زننده اش با 
مسعود فراستي، منتقد سینما باعث شد تا برنامه به حاشیه كشیده 
شود. ويدئوي اين برنامه در فضاي مجازي واكنش هاي زيادي به همراه 
داشته و اغلب فعاان مجازي از بي نزاكتي مجري برنامه انتقاد كرده اند. 
محمدمهدی قاسمی مدير شبكه شما در پی اتفاقات اخیر اين برنامه 
تلويزيونی با حضور مسعود فراستی گفت: عوامل اين برنامه از جمله 
آرش ظلی پور مجری »من و شما« توبیخ شدند و به خاطر مكدر شدن 

ذهن بینندگان از مخاطبان عذرخواهی می كنیم.

خانه شهيد مدرس بازسازي مي شود
عمليات بازسازي و مرمت خانه مادري شهيد مدرس در شهر 
زواره همزمان با هشتاد و يكمين س�الروز شهادت آيت اه 
سيدحس�ن مدرس با حضور نايب  رئيس مجلس آغاز ش�د. 
خانه سیدس��اار كه به خانه كودكي مدرس شهره است و به جد 
مادري وي تعلق داشته، در محله دش��ت زواره قرار دارد و توسط 
يكي از دوستداران شهید مدرس خريداري شده كه براي بازسازي 
و احیاي اين بنا اقدام كرده است. سیدحسن مدرس تا شش سالگي 
همراه مادرش خديجه در اين خانه زندگي مي كرد و پس از آن عازم 
اسفه شهرضا شد. برخي از كارشناسان قدمت اين خانه را بیش از 
3۰۰ سال تخمین زده اند. خانه سیدساار هم اكنون در حال مرمت 
و بازسازي است و قرار شده در فهرس��ت آثار تاريخي كشور ثبت 
شود. همزمان با اين پروژه، مرمت و بازسازي 2۰۰ خانه تاريخي 

چهارصفه اي در شهر زواره نیز آغاز شد. 
 .............................................................................................................

بهروز افخمي از »هفت« انصراف داد 
به�روز افخم�ي اج�راي برنام�ه س�ينمايي ش�بكه5 را به 
بازگش�ت به برنامه س�ينمايي »هفت« ترجيح داده اس�ت. 
افخمي در گفت وگو با روابط عمومي معاونت سیما در اين زمینه 
گفته است: پس از دريافت دو پیش��نهاد از شبكه هاي 3 و 5 در 
نهايت به دلیل عاقه خودم به برنامه شبكه 5 ترجیح دادم اجراي 
برنامه »هفت« را كنار بگ��ذارم. وي ادامه داد: برنامه ش��بكه 5 
برنامه اي سینمايي با فضايي كامًا متفاوت در خصوص سینماي 
بین الملل و هنر و فرهنگ است و به زودي وارد فاز تولید خواهد 
شد. طبق اعام شبكه 5 اجرا و كارگرداني اين برنامه سینمايي 
با بهروز افخمي است و انتخاب تهیه كننده برنامه نیز در روزهاي 
آتي در گروه اجتماعي ش��بكه نهايي خواهد شد. مخاطب اين 
برنامه عم��وم و به خصوص نوجوان��ان و جوان��ان خواهند بود و 

»استعداديابي« نیز يكي از اهداف آن است. 
 .............................................................................................................

»شماره 17 سهيا« به داكا مي رود
 فيلم »شماره 17سهيا« به تهيه كنندگی سيدامير سيدزاده 
و كارگردانی محمود غفاری در بخش اصلی مسابقه جشنواره 
بين الملل�ی ٢٠1٩ داكا در كش�ور بنگادش پذيرفته ش�د. 
جشنواره دوساانه داكا كه در اين دوره از برگزاری خود میزبان 2۰۰ 
كارگردان از 6۰ كشور دنیاست، در تاريخ 2۰ تا 28 دی ماه برابر 1۰ 
تا 18 ژانويه برگزار خواهد شد. فیلم »شماره 1٧سهیا« كه به عنوان 
يكی از نامزدهای نهايی ايران براي معرفی به اسكار انتخاب شده بود، 
تاكنون توانسته در جشنواره های معتبر جهانی از جمله جشنواره 
فیلم هاي شرقي ژنو و بخش مسابقه رسمي دو جشنواره بین المللي 
سوئیس و لبنان حضور يابد و جوايز متعددی را كسب كند. اين فیلم 
در بخش سوداي سیمرغ جشنواره سي و پنجم فیلم فجر به شدت 
مورد توجه منتقدان و اصحاب فرهنگ ق��رار گرفت و پس از آن در 

جشنواره فیلم سامت و جشن تصوير سال حضور داشت. 
 .............................................................................................................

»مشاعره« به شبكه آموزش مي رود
برنامه »مش�اعره« با موضع ش�عر رضوي، انق�اب، آييني 
و عرفان�ي به زودي از ش�بكه آم�وزش روي آنت�ن مي رود. 
اسماعیل آذر با اش��اره به اينكه در حال ضبط »مشاعره« است، 
گفت: قرار است سري جديد برنامه »مشاعره« به تهیه كنندگي 
امیرحسین آذر و كارگرداني مجتبي صاحب الفصول تولید شود. 
اين مجري تلويزيون افزود: در س��ري جديد تقريبا از همه نقاط 

كشور در اين مشاعره شركت مي كنند. 
 .............................................................................................................
رئيس سازمان ميراث فرهنگي: لغو رواديد 

يك طرفه با چين در دستور كار است
رئيس سازمان ميراث  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
از احتم�ال لغو ي�ك طرفه وي�زا با كش�ور چين خب�ر داد. 
علي اصغر مونس��ان تصريح كرد: »در هفت ماهه سال گذشته 
شاهد ورود 3میلیون گردشگر خارجي به كشور بوديم كه امسال 
اين رقم به 4میلیون و ٧۰۰هزار نفر در مدت مش��ابه رسید كه 
نشان دهنده رشد بسیار خوب و چش��مگیر جذب گردشگران 
خارجي به ايران اس��ت.« وي افزود: »اين در حالي است كه در 

گردشگري داخلي نیز شاهد رونق بسیار خوبي هستیم.«
مونسان گفت: »مي توانیم بگويیم كه در تمام حوزه هاي گردشگري 
خارجي رشد داشته ايم اما در اين میان گردشگري سامت از رشد 
بیش��تري برخوردار بوده اس��ت.« وي ادامه داد: »در گردشگري 
سامت يكي از كشورهاي هدف ما، عمان است كه با مصوبه هیئت 
دولت با اين كشور لغو يك طرفه رواديد را انجام داده ايم و لغو يك 
طرفه رواديد با چین نیز در دستور كار است.« رئیس سازمان میراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردش��گري همچنین به سفر دبیر كل 
سازمان جهاني گردشگري به ايران اشاره كرد و گفت: »چهلمین 
نشست اعضاي وابسته سازمان جهاني گردشگري چندي پیش در 
همدان برگزار شد و در اين اجاس عاوه بر دبیر كل سازمان جهاني 
گردشگري، 8۰ عضو اين سازمان نیز با وجود فضاسازي هاي منفي 
امريكا علیه ايران حضور داش��تند و اين موضوع باعث شد تا ايران 

مدتي در رأس اخبار گردشگري دنیا باشد.«

    دیده بان  هادي عسگري

    مصطفي شاه كرمي
فرزند ش�هيد اندرزگو با اشاره به 
اينكه هيئت داوران خانواده شهدا 
در اين دوره از جشنواره مقاومت، 
اغلب به ص�ورت تجربي يا علمي 
فضاي سينما و فيلمسازي را پشت 
سر گذاش�ته اند، آنها را عصاره و 
نماينده جريان مقاومت مي داند. 
در سومین دوره حضور نمايندگان 
خان��واده ش��هدا در جش��نواره 
بین المللي فیلم مقاومت و همزمان 
ب��ا پانزدهمین دوره اين جش��نواره 
بین المللي، س��تاد برگ��زاري عاوه 
بر داوري هیئت ه��اي تخصصي در 

بخش هاي مختلف جشنواره، فیلم هاي منتخب سینمايي 
مسابقه ايران تمهیدي در نظر گرفتند تا آثار توسط خانواده 
ش��هدا نیز مورد داوري قرار گیرند و آثار برتر از نگاه خانواده 

شهدا، به صورت جداگانه معرفي شوند. 
 اين بخ��ش از جش��نواره كه از دوره س��یزدهم جش��نواره 
بین المللي فیلم مقاومت ش��كل گرفت تا كنون در دو دوره 
گذشته آثاري را به عنوان فیلم برگزيده از نگاه خانواده شهدا 
معرفي كرده اس��ت. در دوره سیزدهم جش��نواره مقاومت 
فیلم »ابوزينب« به كارگرداني علي غفاري مورد توجه اين 
هیئت داوري قرار گرف��ت و به عنوان اث��ر برگزيده معرفي 
گرديد. جايزه داوري خانواده شهدا در دوره چهاردهم ضمن 
تقدير از فیلم هاي »اروند، يتیم خانه ايران، ايستاده در غبار 
و بدون مرز« به پاس درك هنر انقابي، پرهیز از شعارزدگي، 
وفاداري به آرمان هاي حقیقي ايثار و مقاومت، ارائه و تبیین 
هوش��مندانه و هنرمندانه مفاهیم وااي اي��ن عرصه براي 
مخاطب، جايزه بهترين اثر را به فیلم »باديگارد« س��اخته 

ابراهیم حاتمي كیا اهدا كرد. 
خانواده شهدا كه حاا ديگر تجربه دو دوره قبلي را در چنته 
دارد، قرار است در اين دوره از جشنواره نیز اثر منتخب خود 
را معرفي كند. سیدمحسن اندرزگو فرزند شهید اندرزگو به 
عنوان مسئول كمیته انتخاب و مهدي محمودي يكي ديگر 
از اعضاي تیم داوري خانواده شهدا در رابطه با شیوه انتخاب 
اعضاي اين هیئت داوري و نحوه گزينش آثار از س��وي آنها 

توضیحاتي ارائه مي دهند. 
    داوراني از جنس مقاومت

مهدي محم��ودي يك��ي از داوران اين بخ��ش در اين باره 
مي گويد: در اين بخش ما بهترين فیلم ش��ركت كننده در 
جش��نواره فیلم مقاومت از منظر خانواده ش��هدا را انتخاب 
مي كنیم. طبیعتاً در جشنواره تیم هاي داوري در چارچوب 
تخصصي خودش��ان به لحاظ حرفه اي فیلم ها را مي بینند و 
قضاوت مي كنند ولي نگاه مان بیش��تر به رويكرد محتوايي 
فیلم هاست و به دنبال محتواي ارزشي مي گرديم؛ محتواي 
ارزش��ي ای كه به زندگي واقع��ي نزديك باش��د. زبان هنر 
رساترين زبان براي انعكاس ارزش ها و آرمان هاست و طبیعتاً 

در اين میان سینما از بي تكلف ترين زبان هاست. 
محمودي در ادامه اظهار مي دارد: اين هیئت با مس��ئولیت 
كانون همبستگي فرزندان شاهد انتخاب شده اند. اعضاي اين 
هیئت هفت نفر هستند و در تركیبش كساني حضور دارند 
كه به طور تخصصي در حوزه  س��ینما فعال بوده اند؛ كساني 
كه فیلم مستند ساخته اند؛ كساني كه در صحنه جبهه هاي 
مقاومت حضور داش��ته اند، براي مثال يك��ي از عزيزان مان 
جانباز قطع نخاع ويلچري اس��ت كه مدافع حرم هس��تند. 
كساني حضور دارند كه فرزند شهداي انقاب و دفاع مقدس 
هس��تند. همچنین دو تن از همسران شهداي فاطمیون در 
اين هیئت نیز حضور دارند. در كل سعي شده تركیب كمیته 
داوران تلفیقي از انقاب، دف��اع مقدس، مدافعین حرم و در 
كل جريان مقاومت باش��د. وي در ادام��ه در خصوص نحوه 
انتخاب فیلم ها مي گويد: ما در بحث فیلم هاي جبهه مقاومت، 
آنچه به عنوان مس��ئله اصلي مدنظرمان اس��ت، استفاده از 
فرصت بازگويي حماس��ه هاي مقاومت اس��ت. نكته اي كه 
بايد به آن توجه داشت، پیوند نسل كنوني با اين آثار است، 
ما سعي كرده ايم نماينده  شايس��ته اي براي خانواده شهدا 
جهت داوري اين آثار باش��یم. ايثار و شهادت از وجوه تشابه 

جريان مقاوم��ت و جنگ تحمیلي 
هشت ساله اس��ت. اين بعد مهمي 
است كه فیلمسازان نبايد از آن غافل 
بمانند. همچنین زمینه هاي حضور 
رزمندگان در اين جبهه ها بايد مورد 
توجه ق��رار گیرد و به عن��وان نكته 
آخر بايد ذكر كرد كه اين رشادت ها 
براي نس��ل ج��وان دس��ترس پذير 
باش��د، اگر فیلم ها خیلي آرماني و 
قهرمان پرورانه باش��ند از دسترس 
نسل جوان خارج مي شوند و ارتباط 

برقرار كردن سخت مي شود. 
    انعكاس تجربه

از  عم��ده اي  بخ��ش  همیش��ه 
حماس��ه آفريني هاي ش��هدا در مقاومت و نبرد با دش��من 
برگرفته از ظرفیت خانواده هاي آنهاست و ما با در نظر گرفتن 
اين مسائل و اعمال چنین زاويه ديدي فیلم هاي ساخته شده 

در اين مسیر را انتخاب مي كنیم. 
خوشبختانه اكثر آثار ساخته شده اين حوزه داراي كیفیت 
باا و خوبي هس��تند. سیدمحس��ن اندرزگو فرزند ش��هید 
اندرزگو به عنوان مس��ئول اين كمیته انتخ��اب بعد از ارائه 
اين مقدمه در گفت و گ��و با »جوان« مي گوي��د: با توجه به 
اسم گذاري اين جش��نواره، فیلم هايي كه در اين جشنواره 
شركت مي كنند مستقیماً با خانواده ش��هدا ارتباط دارند. 
بااخره در اين فیلم ها ي��ك خانواده اي كه يك ش��هید يا 
جانباز و ايثارگر دارد به نمايش گذاشته مي شوند. با توجه 
به اين موضوعات ما يك گ��روه داوري از بین خانواده هاي 
محترم ش��هدا و ايثارگران انتخاب كرده ايم كه فیلم ها را از 
منظر خانواده شهدا ببینند، چون ما خودمان اين فضاها را 
تجربه كرده ايم. بااخره فیلم ها ي��ك جورهايي با موضوع 
مقاومت در ارتباط هستند و اين جمع متشكل و عصاره اي از 

خانواده هاي شهدا و ايثارگران جريان مقاومت است. 
همانطور كه مي دانید كشورهاي مسلمان عمدتاً جنگ طلب 
نیس��تند و تا مورد تعرض قرار نگیرند واكنش��ي ندارند و به 
همین دلیل است كه در مورد رويكرد و واكنش اين كشورها 
در مقابل نیروهاي اش��غالگر و متخاص��م از واژه مقاومت يا 
دفاع استفاده مي شود نه جنگ و امثالهم. شرايط جشنواره 
به ش��كلي اس��ت كه ما مي خواهیم آثار را از منظر خانواده 
شهدا مورد ارزيابي قرار بدهیم و ببینیم توانايي آثار در نشان 
دادن نحوه مواجهه و برخورد آنها با مسائل چگونه به تصوير 
كشیده شده است. اين آثار را مورد سنجش قرار مي دهیم و 
به اين ترتیب هم ديدگاه مطلوب و مورد نظر خانواده شهدا را 
مي توانیم مورد ارزيابي قرار بدهیم و هم نظرمان را در مورد 
كارگرداني و... اين آثار)البته در حد توانايي علمي و فني كه 
در گروه داوري وجود دارد( ارائه نمايیم. تاش مي كنیم در 
اين رابطه انصاف را رعايت كنیم و نگاه يكطرفه نداشته باشیم 
و آنچه را كه در فیلم در حال اتفاق است تجزيه و تحلیل كنیم 

و نظرات مان را به دوستان جشنواره اعام مي كنیم. 
    داوراني با تجربه هاي علمي و عملي

اين فرزند ش��هید كه سابقه س��اخت و داوري در جشنواره 
مستند تجربي را نیز دارد در مورد نحوه انتخاب تیم داوري و 
مؤلفه ها و شاخصه هاي اين انتخاب مي گويد: ما آثار و ژانرهاي 
مختلفي را در جشنواره داريم، مثًا فیلم هايي را كه به مسائل 
دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و... مي پردازند مورد توجه 
و بررس��ي و داوري قرار مي دهیم. تیم داوري خانواده شهدا 
در اين دوره از جشنواره مشتمل بر همسر يك شهید مدافع 
حرم، همسر يكي از شهداي دوران دفاع مقدس، دو نفر ديگر 
از فرزندان ش��هدا و ايثارگران و خود بنده كه فرزند ش��هید 
اندرزگو هستم، می باشد. انتخاب اين افراد بر محور انتخاب 
موضوعاتي است كه در آثار جشنواره وجود دارد، ضمن اينكه 
اكثر بچه هاي تیم داوري خانواده شهدا، با جشنواره و فیلم 
ناآشنا نیستند و هر كدام شان در سطح و اندازه قابل توجهي 
داراي سوابق علمي، عملي و مطالعاتي در مورد فیلمسازي و 
سینما هستند. خودم هم تجربیاتي در زمینه مستند تجربي و 
داوري جشنواره مرتبط با آن دارم. بازخورد اين داوري و اعام 
اس��امي بازيگران يا آثار منتخب اين دوره از سوي خانواده 

شهدا هم در مراسم اختتامیه صورت خواهد گرفت.

كوهن از من پرس��ید تا به حال 
اين س��ؤال برايت پیش نیامده 
كه چرا با وجود سختگیري ها 
و مح�دوديت ه��اي بیش��ت�ر 
 VOA ،عربس��تان درباره زنان
درب��اره زن��ان ع�ربس��ت�اني 
ب�رنام��ه درس��ت نم�ي كن��د؟!

    تلویزیون

 انتقاد حامد عنقا  از نبود حساسيت 
براي ساخت سريال انقابي 

نويس�نده س�ريال هاي تلويزيون�ي ضم�ن اش�اره ب�ه اهم ن�كات مطرح 
ش�ده از س�وي رهبرانق�اب در دي�دار ب�ا هنرمن�دان س�يما، از نب�ود 
حساس�يت ب�راي س�اخت س�ريال هاي دين�ي و انقاب�ي انتق�اد ك�رد. 
حامد عنقا نويسنده فیلمنامه  مجموعه هاي تلويزيوني مثل »تنهايي لیا« و 
»انقاب زيبا« در گفت وگو با مهر درباره ديدار اخیر هنرمندان سیما با رهبر 
معظم انقاب و نكاتي كه از طرف ايشان در اين جلسه مطرح شد، بیان كرد: 
همه نكاتي كه در اين جلسه و در دستنوش��ته رهبر انقاب مورد تأكید قرار 
گرفت بايد به عنوان فصل الخطاب براي سريال سازان مدنظر قرار بگیرد، به 
طور مثال وقتي موضوع جنگ نرم به میان مي آيد بايد اين موضوع را مسجل 

بدانیم و دست به كار شويم. 
وي با اشاره به تأكید رهبرانقاب روي پرداخت سريال ها به موضوع خانواده عنوان 
كرد: همه جوامع نسبت به خانواده حساسیت هاي خود را دارند؛ از امريكا گرفته 
تا اروپا و حتي كشوري كوچك در آفريقا نس��بت به خانواده حساسیت دارند اما 

حساسیت براي ما به معناي لحاظ كردن مباحث اعتقادي و اسامي است. 
نويسنده س��ريال »پدر« اضافه كرد: پیش��قراوان بحث جنگ نرم بايد كساني 
باش��ند كه عاوه  بر اعتقاد از توانمندي و تخصص هم برخوردار باشند. ما براي 
ساخت يك فیلم و س��ريال معمولي هزار نوع حساس��یت از متن و فیلمنامه تا 
مباحث كیفي داريم اما وقتي به ساخت سريال هايي كه در حوزه انقاب و مسائل 
ديني است، مي رسیم هیچ مبنا و حساسیتي وجود ندارد؛ سريال را به هر كسي 

مي سپاريم و روي خروجي كار دقت نظر نداريم.


