
دبی�ر ش�انزدهمین  جشنواره تئاتر مقاومت   فرهنگي 
در آیین اختتامیه این جشنواره گفت: هنر هنرمندان 
مقاومت ترس�یم گر حق و عدل اس�ت. این هنرمندان 
امروز بای�د طرحی ن�و دراندازند و فری�اد مظلومیت 
ک�ودکان یمن�ی    را ب�ه کل دنی�ا ارس�ال کنن�د. 
به گزارش جوان، آیین اختتامیه ش��انزدهمین جشنواره 
تئاتر مقاومت به دبیری امیر نصیربیگی ش��ب گذشته در 
تاار اندیش��ه حوزه هنری برگزار ش��د.  در ابتدای مراسم 
نصیربیگی، دبیر جشنواره طی سخنانی خطاب به حاضران 
در سالن گفت: ۳۳ گروه نمایشی از استان های مختلف در 
این دوره شرکت کردند و این افتخار ما بود، لذا به خودمان 
می بالیم که در خدمت ش��ما بودی��م.  وی در ادامه افزود: 
هنرمندان امروز سرایندگان پرفروغ آزادی هستند، مقاومت 
بی نظیر  ترین تابلوی بش��ری اس��ت و هنرمندان ایفاگران 
نقش های تعیین کنن��ده عرصه حق و حقیقت هس��تند. 
هنر آنها باید ترس��یم گر حق و عدل باشد و ما یقین داریم 
هنرمندان مقاومت با هنر در س��تیز با جهانخواران شرق و 
غرب خواهند بود.  نصیربیگی با بیان اینکه بعد از ۴۰ سال 
عبور از شرایط سخت، امروز حوزه عمل و اجرای مقاومت 

فرامرزی اس��ت، یادآور ش��د: ما امروز در منطقه و س��طح 
بین الملل تأثیرگذار هستیم و اان موعد هنرنمایی است. 
امروز هنرمندان باید طرحی نو دراندازند و فریاد کودکان 
یمنی    را همی��ن هنرمندان به کل دنیا ارس��ال کنند.  وی 
توضیح داد: ما در این جشنواره تلخی    هایی داشتیم و با وجود 
اعام آمادگی هنرمندان کشورهای مختلف برای حضور در 
جشنواره اما متأسفانه به دلیل مسائل مالی نتوانستیم بخش 
بین الملل را برگزار کنیم، البته جش��نواره شیرینی   هایی 

همچون حضور خانواده شهدا و رزمندگان را هم داشت. 
  تجلیل از سردار پورجمشیدیان

در ادامه مراسم از سردار علی اکبر پورجمشیدیان، از حامیان 
جشنواره مقاومت با حضور دبیر جشنواره، معاون صدا، معاون 
فرهنگی و هنری بسیج و محمود عزیزی از داوران جشنواره، 
تجلیل به عمل آمد.  سردار پورجمشیدیان طی سخنانی 
گفت:  امام خمینی)ره( فرمودند جهاد و شهادت هنر مردان 
خداست لذا قدر آن را بدانید. سعی کنیم نگاه مان به هنر یک 
عبادت باشد و در این صورت جایگاه هنرمند و اثرش درست 
می شود. نکته دیگر اهمیت زبان هنر است که باید طوری 
باشد تا بتواند نفوذ و اثرش به رونق اسام و ارزش   ها بینجامد. 
ما باید برای حفظ همه ارزش های مان تاش کنیم و شرط 

هنر مقاومت شجاعت و گستاخی نسبت به دشمنان اسام و 
جبهه مقاومت و مظلومان عالم است.  پورجمشیدیان اظهار 
داشت: هنری پاک و زیبا است که کوبنده سرمایه داری مدرن 
باشد و جبهه مقاومت باید این پیام و پیام امام و رهبری را 
درباره آموزش هنر سرلوحه خود قرار دهند. باید تاش کنیم 
آگاهی هایمان را در محتوا و شکل و به روز شدن زیاد کنیم و 
این آموزه  ها را در جبهه مقاومت و اسام به کار گیری کنیم.  
وی با تأکید بر اهمیت محتوا گفت: حتماً قوانین و مقرراتی را 
هنرمندان داشته باشند و هنرمند ما زندگی شخصی اش هم 
باید الگو باشد. در نهایت ما در جبهه هنر نیاز به فرمانده داریم، 
همه مسئوان نظام پای کار باش��ند و امروز حساس   ترین 
عرصه کار ما همین جاس��ت. اگر می خواهی��م ارزش های 
هنری و انقابی مان منتشر شود، نگاه ما باید جهانی باشد.  
پورجمشیدیان در پایان گفت: امیدوارم هیچ وقت نبینیم 
هنرمندی در عرصه هنر در مظلومیت و کم توجهی از دنیا 

رود یا با مشکات دست و پنجه نرم کند. 
  تجلیل از خانواده سردار شهید زنگنه

در پایان مراسم همچنین از خانواده شهید امید فرجی زنگنه 
)برادر، فرزند و مادر شهید( با حضور قادر آشنا، سیدمجتبی 

حسینی و سردار پورجمشیدیان تجلیل شد. 

»شنبه هاي انقاب« در ایستگاه » قانونگذاري«
توجه به حقوق عامه در قوانين پس از انقاب مشهود است

تراکتورسازي جای پرسپوليس را گرفت

دبیر جشنواره تئاتر مقاومت در اختتامیه این رویداد هنری:
رسالت هنرمندان مقاومت بيان حق و عدل است

پيروانی با ارائه مدرک از دريافت رشوه تبرئه شد 

سي و س�ومین نشس�ت 
نيره ساري
شنبه هاي انقاب با موضوع   جامعه

»قانونگ�ذاري« و با هدف 
اس�امي  انق�اب  دس�تاوردهاي   تبیی�ن 
ش����د.  برگ����زار  ح����وزه  ای����ن  در 
فیروز اصاني، عضو هیئت علمي دانشگاه تهران در ابتداي 
این نشست در سخناني اظهار داشت: قانون اساسي جمهوري 
اسامي ایران تبلور آرمان هاي توده هاي مردم است و اگر این 
قانون چکیده و فشرده شود، اراده ملت از آن خارج خواهد 

شد. 
احمد س��الک، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیس��یون 
فرهنگي مجلس شوراي اس��امي از دیگر میهمانان این 
نشس��ت اظهار داش��ت: امروز متأس��فانه برخي از لوایح و 
مصوبه هاي مجلس وام گرفته از فرهنگ غرب است که نمونه 
آن را در سندهایي مانند 2۰۳۰ مي توان مشاهده کرد. من 

به یکي از مسئوان برنامه بودجه گفتم که این لوایحي که 
به مجلس مي آورید تماماً دیکته شده غرب است و اسامي 
نیست، ایشان در پاس��خ گفتند: اشکالي ندارد یک پسوند 
اسامي به تمام آنها اضافه کنید، همه چیز حل مي شود و 
این نگاه، همان نگاه لیبرالیسم است.  محمدحسن پیرزاده، 
کارشناس امور حقوقي و مدرس دانشگاه طي سخناني با 
اشاره به اینکه قانون اساسي براي هیچ کس تبعیض قائل 
نشده است، گفت: وضع مساوات و برابري در قانون اساسي 
تشریح ش��ده و با توجه به ظرفیتي که قانون براي شکایت 
ایجاد کرده، هیچ کس از قانون و اجراي آن مصونیت ندارد. 

 دستاوردهاي بزرگ قانونگذاري کشور 
محمدعلي پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در 
مجلس شوراي اسامي و عضو کمیسیون حقوقي و قضایي 
مجلس شوراي اسامي گفت: طي ۴۰سال انقاب اسامي 
قوانین وضع شده در مجلس ش��وراي اسامي در راستاي 

افزایش رفاه و توجه به حل مشکات اقتصادي زندگي مردم، 
حفظ حقوق عامه مانند وضع قانون حقوق شهروندي، رفع 
مشکات عمومي اقشار و صنوف، حمایت از آرمان ها و اهداف 
انقاب، عدالت محوري و توزیع عادانه بودجه و اعتبارات 
براي مناطق مختلف، توجه به مناط��ق محروم که یکي از 
دستاوردهاي بزرگ قانونگذاري کشور است که برخاسته از 
خواست و مطالبه مردم نیز است.  ویژگي هاي قانون اساسي 
جمهوري اسامي ایران به عنوان یکي از مترقي ترین قوانین 
اساسي دنیا از دیگر موضوعاتي بود که مهدي جمشیدي 
دبیر کمیته »قانونگذاري« جنبش مردمي پاسداشت انقاب 
اسامي در سي و سومین نشست شنبه هاي انقاب مطرح 
ساخت.  قوانین حامي حقوق عامه مردم در نظام جمهوري 
اسامي ایران براساس عدالت محوري از دیگر محورهایي بود 

که توسط دبیر کمیته ستاد قانونگذاري تشریح شد. 
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پیروزی یک برصفر مقابل   ورزشي تراکتور س�ازی تبریز با 
پارس جنوبی جم در آخرین بازی هفته چهاردهم لیگ 
برتر بیس�ت و ش�ش امتیازی ش�د و با دوبازی بیشتر 
نسبت به پرسپولیس در جایگاه سوم جدول رده بندی 
قرار گرفت . تک گل س�ه امتیازی ش�اگردان تقوی را 
مه�دی مهدی پ�ور در دقیق�ه 77 ب�ه ثمر رس�اند تا 
تبریزی  ه�ا بوش�هر را دس�ت پ�ر ت�رک کنن�د. 
بازی با پارس جنوب��ی بهترین فرصت برای حض��ور دوباره 
در مثلث قهرمانی بود. تراکتورس��ازان هفت��ه قبل فرصت 
خوبی را در آزادی از دست داده بودند. کسب تنها یک امتیاز، 

می توانست این تیم را از کورس قهرمانی دور کند، خصوصاً که 
حاا پرسپولیس به لیگ برگشته بود و موفقیت در بازی های 
عقب افتاده می توانست کار سرخپوشان تبریزی را سخت تر 
کند. اما بازی با پارس جنوبی، فرصت خوبی برای جبران مافات 
بود؛ فرصتی که تراکتور به خوبی از آن برای به زیر کش��یدن 
پرسپولیس و حضور در سکوی س��وم جدول استفاده کرد. 
تراکتور پرونده هفته چهاردهم را درحالی بست که با کسب 
پیروزی یک بر صفر برابر پارس جنوبی در بوشهر، حاا تنها 
سه امتیاز تا صدر جدول و گرفتن سپاهان و پدیده فاصله دارد 
و می تواند امیدوار باشد به پایانی خوش در نیم فصل اول. این 
اولین شکست خانگی پارس جنوبی در این فصل از رقابت های 

لیگ برتر بود؛ شکستی که مانع از صعود یک پله ای بوشهری  ها 
در جدول رده بندی شد. اما شاید مهم  ترین مسئله برای تراکتور 
به زیر کشیدن پرسپولیس و تصاحب جایگاه این تیم در جدول 
رده بندی باشد؛ خصوصاً که دو باشگاه این روز  ها روابط چندان 
خوبی ندارند، به طوری که مدیرعامل تراکتوربعد از پیروزی 
پرسپولیس برابر ماشین سازی، با پیش کشیدن بحث یکی 
بودن مالکیت دو تی��م تراکتور و ماشین س��ازی، علناً برای 
سرخپوشان کری خواند و خط و نشان کشید و همین مسئله 
نشان می دهد که پیروزی روز گذش��ته تراکتور برابر پارس 
جنوبی، دلچسب   ترین برد این تیم در فصل جاری بوده و ارزشی 

بیش از سه امتیاز برای این تیم تبریزی داشته است.

س��ابق  سرپرس��ت  پرسپولیس و تیم ملی   ورزشي 
که ابت��دای فصل جاری ب��ه دلیل دریافت رش��وه ۳5۰ 
میلیون تومانی از اسپانسر تیم ملی با محرومیتی پنج ساله 
مواجه ش��ده بود، از سوی کمیته اس��تیناف تبرئه شد. 
علیرضا صالحی، رئیس کمیته اس��تیناف با تأیید تبرئه 
شدن افش��ین پیروانی از دریافت رشوه ۳5۰ میلیونی از 
فناپ و منتفی ش��دن محرومیت 5س��اله او گفت: »در 
خصوص تخلف اعامی در حک��م کمیته اخاق چنین 

احراز شده بود که نامبرده مبلغ 2 میلیارد ریال از حامی 
مالی اخذ و مبلغ 2 میلیارد دیگ��ر طی ۴۰۰ عدد کارت 
هدیه 5 میلیون ریالی به منظور تحوی��ل به کادر فنی، 
بازیکنان و همراهان تیم ملی دریافت می شود و از آنجایی 
که مدارک و دای��ل ازم در رفع تخلف��ات خود تقدیم 
نداشته است حکم محرومیت صادر می شود. اما در مرحله 
تجدیدنظرخواهی با ارائه مدارک و دایل رسیدگی آغاز و 
با تحقیقات از مدیران عامل شرکت حامی مالی تیم ملی 
و بررسی مدارک نهایت مشخص شد اواً کارت های هدیه 

از طریق پیروانی به عنوان مدیر فنی تیم ملی دریافت و در 
مراسمی با حضور نماینده ش��رکت حامی مالی در بین 
اعضای تیم تقسیم شده است و ادعایی خاف آن واصل 
نشده اس��ت. همچنین در مورد 2میلیارد ریال مأخوذه 
توسط وی، حسب اعام شرکت که حکایت از همکاری 
خارج از تشکیات فدراسیون برای نامبرده وارد بوده است 
و در قرارداد تنظیمی پیروانی و فدراسیون فوتبال فعالیت 
اقتصادی و اشتغال به کار دیگری سلب نشده و برهمین 

اساس تخلفی از سوی وی احراز نشده و تبرئه شدند.«

يادداشت هاي امروز

جستاری در کارکرد  ها و خدمات بسیج   
داود عامری

1

بدعت زشت هزينه کرد از جیب ورزشکار  
دنيا حيدري

1۳

شهید مدرس نماد نمايندگی  و افتخار نمايندگان
رسول سنائی راد

2

زخم  هاي کهنه »جي 20« سر  باز مي کند  
رضا حجت

15

»شنبه هاي انقاب« در ایستگاه » قانونگذاري«

 توجه به حقوق عامه 
در قوانين پس از انقاب 

مشهود است
   طي ۴۰سال انقاب اس��امي قوانین وضع شده در مجلس 
شوراي اسامي در راستاي افزایش رفاه و توجه به حل مشکات 
اقتصادي زندگي مردم، حفظ حقوق عام��ه مانند وضع قانون 
حقوق شهروندي، رفع مشکات عمومي اقشار و صنوف، حمایت 
از آرمان ها و اهداف انقاب، عدالت محوري و توزیع عادانه بودجه 

و اعتبارات براي مناطق مختلف بود |  همین صفحه

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک شنبه  11 آذر 1397   -    24 ربیع ااول 1440

سال بیستم- شماره 5529 - 16 صفحه
قیمت:500تومان

جستاری در کارکرد  ها و خدمات بسيج
در هفت��ه گذش��ته ش��اهد 

داود عامری
گرامیداشت هفته بسیج بودیم   يادداشت

و حال ب��ا عب��ور از هیاهوی 
مراسم های مختلف نگاهی کوتاه به کارکرد  ها و خدمات بسیج 
خواهیم داشت. یکی از مهم  ترین شاخص های بسیج حضور در 
میدان نیاز کشور به خدمات این نهاد بر آمده از انقاب است، 
بنابراین بسیجی، عارفی عزلت نشین نیست که بتواند فارغ از 
حوادث و نیازهای جامعه خود زندگی کند و به خود بپردازد. 
بسیجی یک مسلمان انقابی و اجتماعی است که به نیرویی 
همیش��ه آماده برای ورود به عرصه مشکات مردم و حل آنها 
است، بنابراین به تعبیر مقام معظم رهبری »انتظاری که امام از 
بسیج داشت، آمادگی و حضور دائمی بود، زیرا بسیج، پشتوانه ای 

از انقاب است.« 68/۴/6
با این مقدمه اگر نگاهی به میدان و عرصه های مهم نیازمندی 
کش��ور در حوزه های دفاعی، امنیتی، فرهنگ��ی، اجتماعی، 
اقتصادی، س��ازندگی، علمی و تربیتی، خدمات��ی و امدادی 
و مش��ارکت مردم در پاس��خگویی به آنها بیندازیم، ماحظه 
می گردد که کارکرد  ها و خدمات بسیج به چه میزان گسترده 
و می تواند تأثیرگذار باشد. در شرایط حاضر ایران اسامی با دو 
مسئله مهم و اساسی روبه رو است؛ یکی بحث گسترش عدالت 
اجتماعی و محرومیت زدایی که نتیجه مشکات اقتصادی و 
عدم توجه برنامه ریزی شده و واقعی به مسئله عدالت اجتماعی 
است و دیگری حوادث و مس��ائل منطقه ای و بین المللی که 
بحث امنیت در منطقه و به خصوص اهمیت آن را با توجه به 
سیاست های ضد استکباری ایران اسامی، به صورت جدی با 

اهمیت کرده اند. 
 واقعیت این است که یکی از اهداف مهم انقاب اسامی، توسعه 
عدالت اجتماعی و کمک به اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه 
بوده و هست که متأسفانه در این حوزه به صورت کامل اهداف 

نظام اسامی محقق نشده، لذا بس��یج که فرزند خوش فکر و 
توانمند انقاب اسامی است، پای در عرصه سازندگی کشور 
گذاشته و با کمک خود مردم این اقدام را از محروم   ترین مناطق 

کشور با کمترین هزینه شروع کرده است. 
فرمانده بسیج در صحبت های اخیر خود به مناسبت هفته بسیج 
اعام کرد که بیش از یک میلیون بسیجی در مناطق مختلف 
کشور با انجام طرح های محرومیت زدایی، به کمک محرومان 
و روستاییان ایران اسامی شتافته اند و تاش می کنند با یاری 
رساندن به ساکنان مناطق محروم، چهره فقر و یأس را از مردم 
این مناطق بزدایند و البته در کنار انجام اقدامات خدماتی، شاهد 
حضور اقشار دیگری از بسیجیان از جمله پزشکان بسیجی نیز 
در این مناطق به صورت نوبه ای هستیم تا از این طریق امکانات 
درمانی به صورت رایگان در دورافتاده   ترین نقاط کشور عرضه 
ش��ود. این یکی از مهم  ترین اقدامات بسیج در شرایط کنونی 
است که می تواند طعم یک حرکت انقابی و بسیجی را به مردم 
بچشاند.   دومین کارکرد و خدمت بسیج در سال های اخیر، به 
نقش بسیج در مهار و مدیریت حوادث داخلی و منطقه ای بر 
می گردد.   در حوادث داخلی، هرگاه دش��من خواسته است با 
طراحی توطئه های پیچیده امنیت داخلی کشور را دچار آسیب 
کند، بسیج با حضور خود به واسطه اتصال به بدنه بزرگ ملت 
ایران با کمترین هزینه های امنیتی مسائل را حل و فصل کرده 
است.   در این خصوص بدون نیاز به ذکر مصادیق باید گفت که 
به واسطه اینکه بسیج خود قسمتی از بدنه فعال و بصیر ایران 
اسامی است، با روشنگری و حضور به موقع در بین اقشار مردم، 
توانسته است توطئه های مختلف دشمن را خنثی سازد، چرا که 
از یک سو بسیج خود یک رسانه معتمد و امین برای مردم بوده 
و از طرف دیگر با کارکردهای صحیح در حوزه های فرهنگی، 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانسته است به تأمین امنیت 
درون زا در م��ردم کمک کند و راز ابتکار عمل نظام اس��امی 

در برابر دش��منان مدعی و پرق��درت، در بهره گیری از قدرت 
بزرگ تری به نام بسیج است. 

 و اما در حوزه منطقه ای و بین المللی، نقش الهام بخش بسیج 
در ساختار سازی های امنیتی و اجتماعی مسلمانان به خودی 
خود به عنوان یک سرمایه بزرگ انقاب اسامی تولید قدرت 
می کند و این اقتدار، جرئت و توان دشمن را برای رودررویی با 
ایران اسامی و مس��لمانان منطقه تحلیل می برد. برای درک 
اهمیت بسیج در مقابله با دشمنان کافی است نگاهی به شرایط 
عراق و س��وریه قبل از ورود هس��ته های مردمی برای مقابله 
با توطئه نظام های اس��تکباری در قالب داع��ش و گروه های 
تروریستی داشته باش��یم.   دولت های سوریه و عراق از زمانی 
توانستند دست برتر را در مقابل تروریست   ها پیدا کنند و ابتکار 
عمل را از جنایتکاران داعشی بگیرند که با الهام از بسیج مردمی 
جمهوری اسامی ایران، بس��یج مردمی خود را در کنار خود 
دیدند، همانطور که حضور بسیجیان جان برکف در هشت سال 
دفاع مقدس با وجود حمایت های تمامی نظام های استکباری 
و قدرتمند نظامی از رژیم بعثی صدام نگذاش��ت آس��یبی به 

ریشه های اصیل انقاب اسامی وارد کند. 
 بنابراین فرهنگ و تفکر بسیج و حضور آن در کشور به تنهایی 
ایجاد قدرت و امنیت می کند و دشمنان را از هرگونه رؤیاپردازی 
برای درگیری با ایران اسامی بر حذر می دارد و وارد ماحظات 
مختلف می کند و آنها فهمیدند که عمق استراتژیک تولید امنیت 

در ایران بر استوانه محکم بسیج مردمی استوار است. 
آنچه مسلم است و در ابتدای این یادداشت ارائه شد خدمات 
بسیج در ایران اسامی بسیار فراتر از مقوله هایی است که در 
این مطلب اشاره شد، پس شایسته است قدر این نعمت بزرگ 
در انقاب که همواره مورد حمایت و افتخ��ار امام )ره( و مقام 
معظم رهبری بوده را بدانیم و در حفظ، نگهداری و عمق بخشی 

فرهنگی و اجتماعی آن بکوشیم. 

گسترش اعتراضات به  قلب  اروپا
پاریس روز گذشته وارد سومین هفته اعتراضات گروه موسوم به 

جلیقه زرد   ها شد، اعتراضاتی که حاا دیگر به بروکسل بلژیک، مقر اتحادیه 
اروپا هم سرایت کرده و اروپاییان بیم آن دارند که به هلند و انگلیس نیز 

گسترش یابد  و سراسر اروپا را درگیر خود کند  

بن سلمان در نشست گروه 20 به شدت مورد 
بی توجهی و بی محلی رهبران قرار گرفت 

 رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
در گردهمایي فعاان فضاي مجازي بسیج: 

مهلت یک ماه براي چک هاي ظهر نویسي شده 

 بن سلمان 
در »فوتو ديپلماسي« 

جي 20 منزوي شد

 بسیجیان 
در فضاي مجازي 

شبكه اي عمل کنند

 چک تضمیني غیر قابل 
خرید و فروش شد
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پول  بدهيد استارت بزنيد!
نقل  و  حمل  معاون  غیرکارشناسي  و  جدید  طرح هاي   
شهرداري تهران براي پولي کردن محدوده زوج و فرد نشانه 
نداشتن  و  شهروندان  و  شهرداري  مدیران  میان  شكاف 

دغدغه و شناخت از زندگي مردم پایتخت است

  پیشنهاد گرفتن عوارض از بزرگراه ها و تونل هاي شهري و 
حال هم دریافت هزینه براي تردد در هر نقطه اي از تهران، 
باعث شده است بیش از پیش هزینه هاي شهري از جیب 

شهروندان خارج شود |صفحه 15
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شهید مدرس
 نماد نمایندگی  و افتخار نمایندگان

شهید آیت اه سیدحسن مدرس که با درخشش در یکی از فرازهای مهم 
تاریخ معاصر کشورمان، در قامت یک شخصیت سیاسی برجسته و چند 
بعدی ظاهر شد، الگوی شایسته نمایندگی مردم نیز به حساب آمده و 
از این  رو روز مجلس شورای اسامی به نام او گره خورده است. وی که 
نه تنها مورد تمجید حضرت امام خمینی)ره( به عنوان مدافع سیاست 
دینی قرار گرفته بلکه توسط بسیاری از ش��خصیت   ها و صاحبنظران 
سیاسی مدافع استقال و آزادی نیز مورد تجلیل واقع شده، ظرفیت آن 
را دارد که در ابعاد و عرصه های دیگری نیز نماد و الگو معرفی شود، اما 
سابقه نمایندگی در مجلس و هدایت فراکسیون ضداستبداد و آن هم 
علیه دیکتاتوری چون رضا پهلوی که در نهایت به شهادت او منتهی شد، 

این بعد شخصیتی او را نمایان تر ساخته است. 
برخی از ویژگی های این ش��هید واامقام که او را به تراز اسوه شدن در 

نمایندگی مردم ارتقا داده عبارتند از:
1- مردمی بودن و حفظ روحیه مردمی که از حشر و نشر او با مردم تا 
ساده زیستی و شجاعت دفاع از حقوق مردم را شامل شده و برای حفظ 
این موقعیت بسیاری از امتیازات را کنار گذاشته و در شرایطی که رجال 
سیاسی به دنبال مکنت و مال و استفاده از موقعیت سیاسی برای نیل 
به ثروت بودند، او به حداقل   ها بسنده کرده و در انتخاب خانه مسکونی 
مرتبط با مجلس در عین برخورداری از ش��أن نمایندگی و روحانیت 
که مورد مراجعه زیاد مردم بود،  خانه کوچک ت��ر را انتخاب کرد تا در 
دفاع از حق به لکنت زی��ان نیفتاده و در مقاب��ل زیاده طلبان گامی به 

عقب برندارد. 
2- ش��جاعت و بی باکی که نه تنها در مقابل بیگان��گان بلکه در مقابل 
مستبدی چون رضا قلدر پهلوی مثال زدنی و ستودنی بود. شهید مدرس 
هیچ گاه مرعوب جو خفقان رضاخان نش��د و اص��ا از تهدید بیگانگان 
نهراسید، بلکه پش��توانه ای برای س��ایر نمایندگان برای اتخاذ مواضع 

مستقل و شجاعانه به حساب می آمد. 
3-  بصیرت و روشن بینی که نه تنها فریب شعارهای جمهوری خواهی 
انگلیس��ی را که از زبان رضاخان دنبال   می ش��د، نخ��ورد بلکه از قبل 

سرانجام استبدادی صاحب این ادعا را نیز پیش بینی کرد. 
4-  برخورداری از هویت و شناسنامه ای روشن که آن را پشتوانه  سیاست 
قرار داده و در گزاره »سیاس��ت ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین 
سیاست ما« خاصه می کرد و در حالی که بسیاری از مدعیان سیاست 
در عصر او با هویت بومی خویش فاصله داش��تند و سیاست سکوار را 
از غرب به عاریت گرفته بودند. اما در مقابل این خودباختگی، ش��هید 
مدرس هم مصالح ایرانی را در نظر داش��ت و هم سیاست دینی را باور 

داشته و سیاست سکوار غربی را نجاست می دانست. 
5- تعهد به قانون و قانونمداری که حتی در مقابل تصمیم غیر قانونی 
اکثریت مجلس در انتخاب رضاخان به پادش��اهی، آن را مغایر قانون 
اساسی اعام کرده، به صراحت فریاد می زد اگر 10 بار هم به پادشاهی 

او رأی بدهند، مخالف قانون است. 
6- اس��تقامت در دفاع از حق و مقابله با ظلم و زی��اده طلبی که کوتاه 
نیامدن در برابر اولتیماتوم روسیه ترازی و ایس��تادگی جانانه در برابر 
جمهوریخواهی انگلیسی و استبداد رضا پهلوی که آخرش به شهادت 
وی ختم ش��د، نمونه  ها و مصادیق روش��ن این اس��تقامت به حساب 

می آید. 
قرار گرفتن تندیس شهید مدرس در میدان بهارستان و مقابل مجلس 
شورای اس��امی به عنوان الگوی نمایندگی مردم که در معرض دید 
روزانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی قرار دارد، تجلیل از 
صفات و ارزش  هایی است که نمایندگان با درونی سازی و عمل به آنها یا 
به عبارتی با اقتدا به شهید مدرس می توانند ادعای نمایندگی برای مردم 
و اعتبار نمایندگی را به اثبات برسانند. چرا بسیاری از همدو ره ای های 
مدرس که دارای سوابق اشرافی و تحصیات و مدارک عالی بودند، امروز 
مردم اسم آنان را به خاطر نسپرده ولی مرقد مدرس زیارتگاه و تندیس او 

الهام بخش عزت و افتخار است.
راز آن را باید در ویژگی های شخصیتی شهید مدرس دانست که او را   

نماد نمایندگی و افتخار نمایندگان واقعی مردم قرار داده است. 

فرمانده كل ارتش: هم افزايی سپاه و ارتش وارد مرحله جديدي شده استرسول سنائی راد
سهند، پیشرفته ترین ناوشكن غرب آسیا به ناوگان ارتش پیوست

تجهيزات دفاعي و پيشرفته جمهوري اسامي 
اين روزها و درس�ت در اوج تحريم ها يكي پس 
از ديگ�ري در ح�ال رونمايي اس�ت. همين دو 
روز پيش ب�ود كه زيردرياي�ی رادار گريز غدير 
عملياتي ش�د و اكنون ناوش�كن » س�هند« تا 
فرزندان مل�ت در نيروه�اي مس�لح و وزارت 
دف�اع و پش�تيباني به خوب�ي اي�ن واقعيت را 
اثبات كنند كه مي توان و مي ش�د از دل تهديد 
و تحريم فرصت ها س�اخت و به نتيجه رس�اند. 
روز گذش��ته هم ناوش��کن »س��هند« به عنوان 
پیشرفته ترین ناوشکن غرب آسیا با حضور فرمانده 
کل ارتش، فرمانده نیروي دریایي ارتش جمهوري 
اسامي ایران و شمار دیگري از مسئوان کشوري 
و استاني در بندرعباس به ناوگان جنوب نیروي 

دریایي ارتش جمهوري اسامي پیوست. 
به گزارش ایرنا، امیر سرلش��کر سید عبدالرحیم 
موسوي روز ش��نبه در آیین پیوس��تن ناوشکن 
س��هند به ناوگان جنوب نی��روي دریایي ارتش 
جمهوري اس��امي ایران )نداجا( اظهار کرد: در 
اجراي دس��تور فرماندهي کل قوا امروز با حضور 
عناصر متعهد و متخصص و دانشمند و وایتمدار 
هم افزایی بین ارتش و وزارت دفاع و پش��تیباني 
نیروهاي مس��لح و نداجا و صنایع وجود دارد که 
سرعت و عمق بیشتري نیز گرفته است. وي ادامه 
داد: نظام سلطه به سرکردگي امریکا و اسرائیل و 
کساني که خود را به آنها مي چسبانند، از ایجاد نا 
امني در منطقه ارتزاق مي کنند و به حیات خود 
ادامه مي دهن��د و به همین علت ایران اس��امي 
در طول 40 س��ال گذش��ته پنجه در پنجه آنان 
انداخته و کوتاه نیامده اس��ت. فرمانده کل ارتش 
جمهوري اسامي ایران افزود: زمان افول قدرت 
تضییع کنندگان حقوق بشر دور نیست و روزي 
فرا مي رسد که بشریت از شر آنان آسوده خواهد 

شد. امیر سرلشکر موسوي گفت: امروز در تاریخ 
نیروي دریایي بسیار مهم است، روح شهیدان در 
این میدان حاضر و ناظر و شاهد است و شهادت 
مي دهند که فرزندان این مرز و بوم توانسته اند و 
مي توانند هر ناممکني را ممک��ن کنند. او افزود: 
این روزهاي مهم در تقویم نیروي دریایي کشور 
کم نبوده و در چهار ده��ه پس از پیروزي انقاب 
اسامي، نیروي دریایي خط روشن پر افتخاري را 

پیموده است. 
فرمانده کل ارتش جمهوري اسامي ایران ادامه 
داد: دفاع جانانه و فراموش نشدني تکاوران نیروي 
دریایي در خرمش��هر، حماسه هفتم آذر که کمر 
دشمن بعثي را شکست و نیروي دریایي دشمن را 
تا پایان جنگ از عرصه خارج کرد، تأمین امنیت 
دریایي و همچنین اس��کورت 10 هزار ش��ناور 
تجاري از نقاط روش��ن و مهم آن روزها اس��ت. 
امیر لشکرموس��وي بیان کرد: نیروي دریایي که 
در رژیم گذشته وابسته به کشورهاي دیگر بود با 
پیروزي انقاب اسامي به ناگهان انرژي متراکم 
خود را آزاد کرد و براي نظام اس��امي افتخارات 
فراواني آفرید. وي ابراز داش��ت: این روحیه است 
که ما را حافظ و حاکم امنیت خلیج فارس، تنگه 
هرم��ز و دریاي عمان ک��رده اس��ت و مي توانیم 
تحرک هاي قدرت ه��اي فرامنطقه اي را خنثي و 
امنیت را حفظ کنیم. او اضافه کرد: اگرچه ساخت 
ناوشکن جماران نقطه عطفي محسوب مي شود 
ولي توانایي طراحي، س��اخت، ارتقا و بازس��ازي 
شناورها فراتر از ساخت یک ناوشکن است که به 
برکت ایران اسامي نداجا به آن دست یافته است. 
امیر لشکر موسوي گفت: از سال گذشته نیز که 
امیر دریادار خانزادي سکان نیروي دریایي را بر 
عهده گرفت، دوران اوج گی��ری نیروي دریایي با 
بهره گیری از تجربه هاي گذشته وارد عصر تازه اي 

شده است. فرمانده کل ارتش جمهوري اسامي 
ایران تصریح کرد: هم افزای��ی و همکاري نیروي 
دریایي سپاه و ارتش امروز وارد مرحله جدیدي 
شده، به گونه اي که پشتیباني دیگر نیروها را نیز 

جذب کرده است. 
   ويژگی های فني و عملياتي سهند

این ناوشکن که به دست متخصصان کشور طراحي 
و ساخته شده، پیش��رفته تر و داراي قابلیت هاي 
فیزیکي و عملیاتي بیشتري نس��بت به ناوشکن 
»جماران« است. این ش��ناور با اتکا به دانش فني 
داخلي نیروي دریایي ارتش جمهوري اسامي ایران 
بسیار جسورانه و مبتکرانه طراحي و سازه اصلي و 
رو سازه آن با ساختاري متفاوت از جماران با قابلیت 
رادار گریزي در بلوک هاي مجزا ساخته شده است. 
قابلیت تهاجمي و تدافعي ناوشکن سهند حدود دو 
برابر جماران است و این تفاوت را در به روز رساني 
پرتابگرهاي اژدرها، انواع توپ ه��اي ضد هوایي و 
ضد سطحي، سامانه هاي موشکي سطح به سطح 
و س��طح به هوا، س��امانه دفاعي نقطه ای، سامانه 
ضد زیردریایي، قابلیت رادار گریزي، افزایش برد 
عملیاتي، قابلی��ت مانور پذیري ب��اا و همچنین 

سامانه هاي الکترونیکي باید جست وجو کرد. 
مزیت دیگر ناوش��کن س��هند در همس��نجي با 
ناوش��کن جماران افزایش تعداد موتور »هاب« 
آن است که با داش��تن چهار موتور پرقدرت در 
انجام مانوره��اي حرکتي از ناوش��کن جماران 
پیشي گرفته است. پیشرفته ترین ناوشکن بومي 
منطقه غرب آسیا با داشتن س��ازه بسیار قوي و 
رادارگریز و افزایش سطح عرش��ه پرواز، قادر به 
150 روز دریانوردي به همراه شناور پشتیبان در 
اقیانوس هاي دور دست و آب هاي متاطم است. 
ناوشکن سهند به دست متخصصان کارخانه هاي 

نداجا ساخته شده است. 

   پيشرفته ترين ناوشكن جنگي غرب آسيا
ناوشکن»سهند« که از آن به عنوان پیشرفته ترین 
ناوشکن جنگي غرب آسیا یاد مي شود، در کاس 
ناوش��کن هاي »موج« ساخته ش��ده و نسل سوم 

ناوشکن جماران محسوب مي شود. 
امیر دریادار »حس��ین خانزادي« فرمانده نیروي 
دریایي ارتش چند روز پیش پیرامون توانایي هاي 
ذکر نشده ناوشکن سهند گفت: »نکته بسیار مهم 
در س��اخت ناوشکن س��هند این است که دشمن 
از ویژگي هایي که در مش��خصات و مختصات این 
شناور هست هیچ گونه اطاعي ندارد و تسلیحات 
و تجهیزات و قابلیت هاي این ناوش��کن به نوعي 
قابل تحلیل براي دش��من نیست«. با وجود اینکه 
اطاعات اندکي در خصوص ویژگی های ناوشکن 
سهند رسانه اي شده، اما در این گزارش سعي شده 
برخي از قابلیت ها و توانمندي هاي این ناوشکن که 
تا امروز توسط نیروي دریایي ارتش منتشر شده و 
همچنین برخي تفاوت هاي آن با ناوشکن جماران، 

بیان شود. 
 ناوشکن »سهند« که از آن به عنوان پیشرفته ترین 
ناو جنگي غرب آس��یا ی��اد مي ش��ود، در کاس 
ناوش��کن هاي »موج« ساخته ش��ده و نسل سوم 
ناوشکن جماران محسوب مي شود. با وجود اینکه 
اقدامات مربوط به طراحي و ساخت نهایي ناوشکن 
سهند در مدت شش س��ال، یعني مدتي کمتر از 
زمان طراحي و ساخت ناوشکن جماران انجام شد، 
اما قابلیت هاي فیزیکي و عملیاتي سهند به مراتب 
بیشتر از جماران گزارش شده است. تفاوت سازه 
اصلي و روسازه سهند با س��ازه و روسازه جماران، 
نشان دهنده جسارت و ابتکار متخصصان نیروي 

دریایي کشورمان است. 
   قابليت تدافعي سهند

قابلیت تهاجمي و تدافعي ناوشکن سهند حدود دو 
برابر ناوشکن جماران است. این تفاوت را مي توان 
در مقایس��ه پارامتر هایي همچون »به روزرسانی 
پرتابگرهای اژدر«، »به کارگیری انواع توپ هاي 
ضدهوایي و ضدسطحي«، »استقرار سامانه هاي 
موشکي سطح به سطح و سطح به هوا و همچنین 
س��امانه هاي الکترونیکي« دریاف��ت. همچنین 
طراحي و تعبیه چهار موت��ور پرقدرت در عقب و 
جلوي ناوشکن سهند، باعث شده که این ناوشکن 
در انجام انواع مأموریت های رزمي، از ناوش��کن 
جماران پیش��ي بگیرد. طول ناوشکن سهند بین 
۹5 تا ۹۸ متر و بیش��ترین میزان عرض بدنه آن 
نزدیک به 12 متر اس��ت. ضمن اینکه سنگیني 
»س��هند« نزدیک 2 هزار تُن خواهد بود. س��ازه 
بس��یار قوي و همچنین عرش��ه پ��روازي بزرگ 
سهند، این ناوشکن را قادر کرده که 150 روز به 
همراه شناور پشتیبان در اقیانوس هاي دوردست 
و پرتاطم دریانوردي کند. عاوه بر این، ناوشکن 
س��هند قادر به طي مس��افت 15 هزار کیلومتر 
در م��دت 20 روز اس��ت. تفاوت دیگر س��هند و 
جماران در بُرد شلیک آنهاست. سهند با توانایي 
رادارگریزي باایي که از آن بهره مي برد، مي تواند 
دش��من را تا فاصله 200 کیلومتري مورد هدف 
قرار بدهد و عاوه بر برقراري شعاع امنیتي بااتر 
نسبت به جماران، رعب و وحشت بیشتري را در 

دل دشمنان ایجاد کند. 

سردار غيب پرور
 در گردهمايي فعاان فضاي مجازي بسيج:

بسیجیان در فضاي مجازي شبكه اي عمل كنند
ب�ه  جانان�ه  ورود  مس�تضعفين  بس�يج  س�ازمان  رئي�س 
و  را وظيف�ه بس�يجي ها عن�وان  عرص�ه فض�اي مج�ازي 
تأكيد ك�رد ك�ه اي�ن ورود باي�د ب�ا تدبي�ر و نقش�ه راه باش�د. 
به گزارش فارس، س��ردار سرتیپ پاسدار غامحس��ین غیب پرور در 
مراس��م اختتامیه اولین گردهمایي ملي فعاان فضاي مجازي بسیج 
در سالن بصیرت انه جاسوسي که با حضور جمع کثیري از بسیجیان 
فعال در فضاي مجازي برگزار ش��د، طي سخناني گفت: در این دو سه 
روز یک اتفاقي توسط شما عزیزان افتاد که براي من خاطره خواهد شد. 
سال های زیادي است که به فضاي مجازي به عنوان عرصه تاریک و نا 
امید کننده نگاه کردیم و زیاد هم خارج از عرف نیست چراکه مقام معظم 
رهبري نیز به عنوان قتلگاه از آن یاد کردند. وي ادامه داد: مگر مي شود 
از فضاي مجازي فرار کرد؟ هنر کجاست؟ هنر این است که تاریکي را 
به نفع خودمان در مسیري خوب روشن کنیم و با دعوتي ساده قریب 
به هزار نفر جوانان انقابي مؤمن را جمع کنیم. این امکان واقعاً وجود 
نداشت که همه دوس��تان بیایند اما همین تعداد هم نشان دهنده این 

است که در کشور ما ظرفیت نهفته اي وجود دارد. 
غیب پرور افزود: بسیجي ها، شما وظیفه تان ورود جانانه به این عرصه 
است و اسمش را تدبیر و نقشه راه باید گذاشت . ما ورود انفعالي شما را 
در این عرصه نمي خواهیم و ورود تدافعي هم نمي خواهیم، بلکه ورودي 
برنامه ریزي شده مي خواهیم. این کار ساده اي نیست و با زحمت و تاش 
میسر مي شود و حتماً بچه هاي ما باید در بخش سواد فضاي مجازي خود 
را ارتقا دهند. وي ادامه داد: من شاهد تاش هاي شما عزیزان بودم اما 
آن زمان که شبکه خوب کارا و فعال ایجاد کردید آنجا تازه نقطه آغاز ما 
است. برخي از شما دغدغه داشتید که آیا این حرکت ادامه دار خواهد بود 

یا نه و معتقدم اگر نتوانیم آن را ادامه دهیم دچار خسران شده ایم. 
غیب پرور افزود: خیلي از قدیمي ه��اي جبهه و جنگ در اینجا حضور 
دارند . براي مثال، شب هاي عملیات مش��کلي وجود داشت و معمواً 
بچه هاي خودي همدیگر را گم مي کردن��د و مقصر نبودند و تاریکي و 
حجم زیاد آتش و ... شرایط را براي این ماجرا مهیا کرده بود. آن افرادي 
موفق بودند که مي توانس��تند همدیگر را پیدا کنند. امروز مش��کل ما 
نداشتن نیروي کارآمد در فضاي مجازي نیست، بلکه مشکل اینجاست 
که بچه هاي خوب نمي توانند همدیگر را پیدا کنند و ما مي خواهیم شما 
جبهه و شبکه شوید. وي در پایان افزود: خود جوان ها هم باید هدفمند 
حرکت کنند. استمرار در این فرایند، هدفمند بودن و ... مطالبات ما از 
شما است. در عرصه فضاي مجازي آتش به اختیاري را نباید فراموش 

کنیم و هر نفر به اندازه خودش یک یگان است. 
    نهضت توليد محتوا از سنين كم آغاز شده است

مسلم معین، مس��ئول قرارگاه فضاي مجازي بس��یج در این مراسم با 
اشاره به شور و هیجان اس��تقبال کنندگان گفت: از چند ماه پیش که 
اس��تقبال مردم را دیدیم بسیار خوش��حالیم. همچنین نهضت تولید 
محتوا از سنین کم آغاز شده تا به متخصصان فضاي مجازي رسیده و 
من از این خوشحالم که با شما همکارم. وي ادامه داد: این استقبال شما 
باعث پیشرفت بسیج در سال های آینده و فعالیت هایي که مي خواهیم 

در آینده انجام دهیم خواهد شد. 
نخستین همایش و گردهمایي فعاان فضاي مجازي بسیج از صبح روز 
پنج شنبه )۸ آذرماه( در سالن ورزشي 5 آذر سازمان بسیج مستضعفین 
و با حضور س��ردار غیب پرور آغاز به کار کرد. بنابر ای��ن گزارش، این 
همایش با دس��تور رئیس سازمان بس��یج مس��تضعفین و با رمز امام 
حسن مجتبي)ع( آغاز به کار کرد و رقابت در میان گروه هاي مختلف 
شکل گرفت. این گردهمایي بخش هاي مختلفي از قبیل رویداد تولید 
محتواي دیجیتال، همایش علمي آموزشي فرماندهان شبکه مردمي 
سایبري انقاب و نمایشگاه دستاوردهاي بسیج دارد و در اولین دوره 

۹6 تیم از 32 استان حضور داشتند. 
 

انتقاد فؤاد ايزدي از اظهارات صالحي 
مسئوان به جاي اصاح

 اشتباهات را تكرار مي كنند
انتظ�ار آن ب�ود ك�ه مس�ئوان محترم�ي چ�ون آق�اي دكت�ر 
صالح�ي ب�ه اص�اح اش�تباهات گذش�ته اق�دام كنن�د ن�ه 
اينك�ه ب�ا اظه�ارات اخي�ر ب�ه اش�تباهات اضاف�ه كنن�د. 
فؤاد ایزدي، کارشناس ارشد روابط بین الملل در گفت وگو با تسنیم با اشاره 
به اظهارات علي اکبر صالحي مبني بر تأثیر فشارهاي امریکا بر اقتصاد کشور، 
گفت: ما در این دولت، سه اش��تباه راهبردي داشتیم که انتظار آن بود که 
مسئوان محترمي چون آقاي دکتر صالحي که شخصیت بزرگواري دارند، 
به اصاح اشتباهات گذشته اقدام کنند نه اینکه با اظهارات اخیر به اشتباهات 
اضافه کنند؛ نمي خواهم بگویم که اظهارات ایشان همانند دیگر اشتباهات 
دولت راهبردي بوده است اما بااخره اشتباهي بود که به اشتباهات سابق 
افزوده شده است. وي گفت: اشتباه اول راهبردي این بود که ما به گونه اي 
رفتار کردیم که امریکایي ها تصور و برداشت کردند که جمهوري اسامي 
هر توافقي را امضا خواهد کرد؛ این برداش��ت از اظهارات مقامات دولتي و 
مخصوصاً اظهارات آقاي دکتر روحاني برداشت شد چون ایشان مدام تأکید 
مي کردند که ایران حتماً توافق خواهد کرد؛ خانم شرمن هم گفته بود که 

ایراني ها ممکن است زیاد چانه بزنند اما نهایت توافق را قبول مي کنند. 
ایزدي در ادامه، آمادگي ایران براي امتیاز دادن به طرف امریکایي را اشتباه 
راهبردي دوم دولت روحاني دانست و تصریح کرد: اشتباه راهبردي دیگر 
ما این بود که امریکا از رفتار ما اینگونه برداش��ت کرد که براي مذاکره، 
ایران حاضر است امتیازهاي بیشتري به طرف مقابل بدهد؛ این برداشت 
از کجا حاصل شد؟ بازهم از اظهارات مقامات ارشد دولتي از جمله آقاي 
رئیس جمهور که در حین و بعد از مذاکره، بح��ث برجام 2 و 3 را مطرح 
کردند؛ برجام یعني مذاکره، مذاکره یعني بده و بستان. امریکایي ها براي 
بده، روي کاغذ مي پذیرند اما انجام نمي دهند اما براي بستان یعني امتیاز 

گرفتن خبره هستند.
 این استاد روابط بین الملل گفت: اشتباه س��وم راهبردي ما نیز این بود 
که طوري رفتار کرده و موضع گرفتیم که طرف مقابل این گونه برداشت 
کرد که اگر امریکا از برجام خارج شود، ایران در برجام خواهد ماند؛ این 
برداش��ت نیز از اظهارات آقاي رئیس جمهور به وجود آمده بود که گفته 
بودند ما برجام را با اروپا ادامه خواهیم داد؛ در این اشتباه راهبردي اتفاقاً 
آقاي دکتر صالحي نیز مواضعي داشتند که موجب این برداشت و اطمینان 
براي امریکا شده بود که ایران با خروج امریکا از برجام، در برجام خواهد 
ماند. وي گفت: در بحث اظهارات اخیر آقاي دکتر صالحي نیز باید گفت 
که اظهارات ایشان که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژي اتمي 
هستند، موجب سوءاستفاده و برداشت هاي غلط طرف مقابل مي شود 
که ازاین جهت باید به اظهارات آقاي صالحي که شخصیت قابل احترامي 

دارند، نقد را وارد دانست. 

      مهر: دکتر عباسعلي کدخدایي، سخنگوي شوراي نگهبان: اگر قانون 
اساسي ما بر استکبارستیزی، ظلم ستیزي و عدالتخواهي تأکید دارد، 

حتماً هنر می تواند زیباتر آن را به عدالتخواهان جهان منتقل کند. 
     مي�زان: سردار سرلش��کر محمد باقری، رئیس ستادکل نیرو هاي 
مس��لح در پیامي درگذشت ام الش��هید »عفت احمدي مقدم« و مادر 
س��ردار غامرضا جالي، رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور را 

تسلیت گفت. 

جانشين فرمانده نيروي قدس سپاه: 
اعتبار ایران ثمره خون شهداست

جانشين فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقاب اسامي، اخاص و 
عمل به تكليف و توسل به خداوند متعال را از ويژگي بارز شهدا دانست 
و گفت: اعتبار جمهوري اسامي ايران ثمره خون اين شهيدان است. 
به گزارش روابط عمومي سپاه، سردار سرتیپ پاسدار »اسماعیل قاآني« 
در مراسم نخستین یادواره 52 ش��هید مرکز آموزشي امام رضا)ع( اظهار 
داشت: شهدا از زماني که عزم و اراده حضور در میدان نبرد را دارند در زمره 
مجاهدان في سبیل اه هس��تند و برگه جهاد در راه خدا توسط خداوند 
متعال به دست آنها داده مي شود. وي افزود: مرتبه نهایي قرب به درگاه الهي 
شهادت است و شهدا این مسیر را مرحله به مرحله طي مي کنند و در نهایت 

به مقصود خود مي رسند. 
جانشین فرمانده نیروي قدس سپاه با یادآوري اینکه وظیفه اصلي مراکز 
آموزشي سپاه انسان سازي اس��ت، تصریح کرد: شاید ظاهر این باشد که 
آموزش هاي نظامي در این مراکز ارائه مي شود اما هدف و شأنی بااتر براي 
آنها متصور است. سردار قاآني خاطرنشان کرد: بخش مهمي از اثرگذاري 
شهدا بعد از شهادت آنها صورت مي گیرد، شهدا در راه خدا از همه چیز خود 
گذشته و روي افرادي که در کنار آنها هستند، اثر مي گذارند و فصل دوم 
زندگي آنها در واقع از این طریق آغاز مي شود. وي ادامه داد: هم مرحله قبل 
از شهادت و هم دوران پس از شهادت شهدا باید براي ما عبرت باشد و اعتبار 
جمهوري اسامي ثمره خون این شهیدان است که تمام وجود خود را در 
راه خدا قرار دادند. شهدا با تمام توان و اخاص خود کار مي کردند و امروز ما 
نیز باید در حد استطاعت خود براي نظام اسامي انرژي بگذاریم. جانشین 
فرمانده نیروي قدس سپاه افزود: نیروهاي مراکز آموزشي سپاه در دوران 
پس از پیروزي انقاب اسامي و در شرایطي که کشور با شرایطي مانند 
فعالیت ضد انقاب و تروریست  ها روبه رو بود، نخستین افرادي بودند که به 
نبرد اعزام شدند و داراي ذهن تشکیاتي و آموزش هاي ازم بودند. سردار 
قاآني همچنین گفت: عمل به تکلیف ویژگي بارز شهدا بود و ما نیز باید در 
مراکز آموزشي سپاه انس��ان هایي تکلیف مدار تربیت کنیم؛ توکل شهدا 
همواره به خداوند متعال و ائمه اطهار)ع( بود و ما نیز باید این ویژگي را در 
خود تقویت کنیم. وي تصریح کرد: در واقع بسیاري از فرماندهان گردان هاي 
ما در اوایل جنگ مربوط به این مراکز آموزشي بودند که داراي استعداد و 

توانایي باایي بودند و توانستند میدان نبرد را اداره کنند. 

      بهارستان

رئيس فراكس�يون وايي مجلس در ش�وراي 
عمومي اتحاديه انجمن اسامي مستقل گفت: 
پذيرفتن CFT بحث شفافيت براي ملت ايران 
نيست، بلكه اين ش�فافيت يعني اينكه چراغ 
را به دس�ت خزان�ه داری كل امري�كا بدهيم. 
به گزارش فارس، حمیدرضا حاجي بابایي رئیس 
فراکس��یون نمایندگان وایي مجلس در جمع 
ش��وراي عمومي اتحادیه انجمن هاي اس��امي 
دانشجویان مستقل  در دانشگاه صنعتي شریف، 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدرس و 
تبریک روز مجلس گفت: ش��هید مدرس حرف 
خود را زد ولي چون تنها بود به آن عمل نمي شد. 
وي ادامه داد: امروز نیز در مجلس خیلي ها حرف 
خود را مي زنند؛ اما گاهي اوقات باید تاش کنیم 
تا حرفمان به قانون تبدیل شود و گرنه حرف ها 
که زده مي شود. به هر حال مجلس اراده اي است 
که اگر نصف به اضافه یک در آن ش��کل نگیرد، 
قدرت نمي ش��ود و به اجرا نمي رود ولي حرف ها 
زده مي شود. رئیس فراکس��یون وایي مجلس 
افزود: خیلي از اف��راد ممکن اس��ت در مجلس 
حرف هاي سنگین و محکمي بزنند اما حرف شان 
بازتاب بیروني پیدا نمي کند اما کسي هم ممکن 
اس��ت کمترین حرف را بزن��د حرفش در فضاي 
بیروني بیش��ترین بازتاب را پی��دا مي کند و این 

اشکال در کشور ما محسوس است. 
   روند فعلي مجلس قابل قبول نيست

حاجي بابایي گفت: متأسفانه روند مجلس فعلي از 
نظر قانونگذاري و نظارت واقعاً قابل قبول نیست و 
بنده این را قبول دارم. مجلس در قانون اساسي 
و همان طور که امام فرمودند در رأس امور است 
اما تا زماني که نماینده در رأس امور قرار نگیرد 
مجلس نی��ز در رأس امور ق��رار نمي گیرد. این 
نماینده مجلس گفت: امروز هر چه که هس��ت 
تجل��ي نماین��دگان در امور صددرصد نیس��ت، 

هر کجا مجلس در امور ورود پی��دا کرده، موفق 
بوده ایم در هر حال درست است که اجرا وظیفه 
دولت هاست؛ اما اگر مجلس اراده کند مي تواند 
دولت را البته با تعامل تنظیم کند ولي تعامل مثل 
اان نباید خیلي زیاد باشد؛ به گونه اي که دولت و 
مجلس یکي شوند و این مقداري با روح مجلس و 

دولت مغایرت دارد. 
   مانور شفافيت از ادعا تا واقعيت

وي در بخش دیگري از س��خنانش با اش��اره به 
مانور تبلیغاتي و عملیاتي گسترده اي که نسبت 
به بحث ش��فافیت در مجل��س و بیرون مجلس 
صورت گرفت، گفت: ش��فافیت مانن��د عدالت 
قابل احترام است و همه از آن صحبت مي کنند 
اما کمتر پیدا مي ش��وند افرادي ک��ه در میدان 
به بحث ش��فافیت ورود پیدا کنند. این نماینده 
مجلس افزود: عدالت مثل تیغ تیزي اس��ت که 
همه چیز و جایگاه ها را مش��خص مي کند و هر 
کسي را سر جاي خودش قرار مي دهد، شفافیت 
مانند نوري اس��ت که باید آن را بتابانیم تا همه 

چیز معلوم باشد؛ با وجود این آن چیزي که دیده 
مي شود مهم است. حاج بابایي تصریح کرد: یکي 
از خواسته هاي مردم این است که مسئولین در 
مجلس، قوه قضائیه و دولت با آنها صادقانه حرف 
بزنند و م��ردم همه چیز را در م��ورد آنها بدانند 
در واقع کس��ي که در جمهوري اس��امي ایران 
مس��ئول مي ش��ود، باید بپذیرد که زیر ذره بین 
اس��ت چون مردم مالک و مدیر اصلي هستند و 
آنها مي خواهند بدانند ولي چون این کار سختي 
اس��ت افراد مجبورن��د که در بی��رون یک مدل 
حرف بزنند و وقتي وارد مجل��س یا قوه قضائیه 
مي ش��وند مجبورند ب��ه یک ش��کل دیگر عمل 
کنند. این نماینده مجلس اظهار داش��ت: وقتي 
که در فضاي مجازي بحث شفافیت مطرح شد، 
ش��اهد بودیم 200 نفر از نمایندگان طرحي در 
خصوص شفافیت آراي نمایندگان ارائه کردند؛ 
اما در موقع رأی گیری ۹0 نفر به فوریت آن رأی 
دادند که این نش��ان دهنده این است که برخي 
براي اینکه مردم بفهمند آنه��ا چه کاري انجام 

مي دهند مشکلي ندارند؛ اما برخي دیگر دوست 
ندارند و یا اعتقادي ندارند که مردم مطلع شوند. 
وي عدم اعام مواضع از سوي گروه هاي سیاسي 
را یکي از مشکات دانست و گفت: این در حالي 
است که در خیلي از کشورها احزاب و گروه ها با 
هم رقابت مي کنند و مواضع اقتصادي، فرهنگي 
و سیاست خارجه خود را بیان مي کنند و مردم 
نیز با چشم باز به آنها رأی مي دهند؛ اما متأسفانه 

در کشورما این اتفاق خیلي کم مي افتد. 
   ما هم از برخي كارهاي مجلس متعجبيم

رئیس فراکس��یون نماین��دگان وایي مجلس 
خاطرنشان کرد: دوس��تان ما چهار بار استیضاح 
آخوندي را انجام دادن��د و هر بار که او به مجلس 
مي آم��د دو فراکس��یون دیگر با ه��م هماهنگ 
مي کردند و اس��تیضاح او رأی نم��ي آورد. حاا 
جالب اینجاس��ت که وقتي آخوندي با دولت در 
افتاد و استعفا داد و رفت 167 نفر از نمایندگان 
نامه نوشتند و از او تشکر کردند،  در هر حال این 
ش��ما نیس��تید که تعجب مي کنید ما نیز از این 
کارها تعجب مي کنیم. بااخره این نوع عملکرد 
مجلس قابل قبول نیست. وي تصریح کرد: بنده 
گفتم روند مدیریت مجلس مشکل دارد و براي 
ما قابل قبول نیس��ت؛ در هر حال م��ا به عنوان 
فراکس��یون نمایندگان وایي 120 نفر هستیم 
ولي وقتي بحث ریاس��ت مجلس مطرح شد 60 
نفر از ما ب��ه اریجاني رأی دادن��د، در واقع اینها 
اصولگرا هستند ولي اصولگرایاني که به اریجاني 
رأی مي دهند. حاجي بابایي با تأکید براینکه اگر 
کسي مخالف ش��فافیت در کل ایران باشد، واقعاً 
مریض اس��ت، افزود: ش��فافیت به خصوص در 
 CFT امور مالي خیلي عالي است؛ اما پذیرفتن
بحث ش��فافیت براي ملت ایران نیست بلکه این 
شفافیت یعني اینکه چراغ را به دست خزانه داری 

کل امریکا بدهیم. 

رئيس فراكسيون وايي مجلس:  

پذيرفتن CFT سپردن چراغ شفافیت به دست خزانه داری امريكا است

نادر ناصري   |    ايرنا  



برخي مس�ئوان دانشگاهي كش�ور طي يك 
اق�دام هماهن�گ در روزه�اي منتهي ب�ه روز 
دانشجو از فضاي بس�ته و امنيتي دانشگاه ها، 
گايه هاي رس�انه اي مط�رح كردن�د. »هراس 
دانشجويان از ابراز عقيده آزادانه در كرسي هاي 
آزادانديشي«، »دانشجويان ديگر رغبتي براي 
فعاليت هاي سياس�ي ندارند« و »دانشجويان 
احس�اس آزادي بعد از بيان ندارن�د« از جمله 
اظهارنظره�اي اي�ن افراد اس�ت كه از س�وي 
رس�انه هاي غربي و خارجي نيز مورد استقبال 
قرار گرفته  اس�ت؛ به طوري كه در بازنش�ر اين 
تيترها از يكديگر س�بقت مي گيرند. در حالي 
كه بالغ بر شش س�ال است، مس�ئوليت اداره 
دانشگاه ها و مراكز علمي كشور برعهده همين 
افراد اس�ت و چنانچ�ه گزارش اين مس�ئوان 
از فضاي فعاليت هاي تش�كياتي و سياسي و 
اجتماعي دانشجويان درست باشد،  شيوع اين 
بيماري حاصل برآيند عملكرد خود آنهاس�ت. 
به فاصله كمتر از سه روز بعد از اينكه حسين سليمي، 
رئيس دانش��گاه عامه طباطباي��ي از بي رغبتي 
دانشجويان براي انجام فعاليت هاي سياسي گفت، 
فرزي��ن حلب چي، معاون دانش��جويي و فرهنگي 
دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز به رسانه ها گفت: 
متأسفانه يكي از مشكات كرسي ها، ترس از ابراز 
عقايد آزادانه دانش��جويان و عدم احساس امنيت 
بعد از بيان عقيده اس��ت.  اين اظه��ارات تكه هاي 
تصويري را تكميل مي كنن��د كه جرياني خاص از 
ابتداي آذر امسال سعي دارند از دانشگاه به جامعه 
مخابره كنند. تصويري كه محمدرضا حسين زاده، 
معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تبريز و كوروش 
حيدري دبيركل انجمن اسامي دانشگاه صنعتي 
اصفهان نيز با اظهاراتي مانند »دانشجويان احساس 
آزادي بعد از بيان ندارند« و »دانش��جويان رغبتي 
براي انجام فعاليت هاي فرهنگي ندارند« دانسته 
يا ندانسته در تكميل آن نقش داشته اند.  نكته قابل 
توجه در ريشه بي رغبتي دانشجويان به فعاليت هاي 
تشكياتي و سياسي در دانشگاه هاست كه فصل 

مشترك تمام اين اظهارات است. 
 خودكرده دولت تدبير

آنگونه كه از مجموع اظهارات اين مديران و فعاان 
دانشگاهي برمي آيد، ريشه عدم تمايل دانشجويان 
به فعاليت هاي سياسي، نبود حس امنيت در بيان 
آزادانه عقايد است. در عين حال كه تأمين معيشت و 

رفع نيازهاي اقتصادي نيز در اين زمينه تأثير دارد. 
هر چند مشاهدات ميداني و گفت وگو با دانشجويان 
و تش��كل هاي دانشجويي نش��ان مي دهد فضاي 
خم��وده و بي انگيزه اي كه جريان��ي خاص تاش 
مي كند براي دانشگاه ها توصيف كند، دور از واقعيت 
اس��ت.  اما اگر اين گزارش ها درس��ت هم باشد، به 
دليل عملكرد همين مديران اس��ت ك��ه امروز با 
اظه��ارات نااميدكننده دانش��جويان را بي ميل به 
مشاركت در امور سياسي و اجتماعي كشور معرفي 
مي كنن��د؛ در حالی كه پيش��تر و تا قبل از س��ال 
92 دانش��گاه ها پيش��قراول تحوات اجتماعی و 
خاستگاه هاي مطالبات سياس��ی بودند و جامعه 

پرچمداری عدالتخواهی دانش��جويان را پذيرفته 
بود و از آن خط می گرفت و به قول شهيد بهشتی 
دانشجو موذن بود و سعی می كرد برای اينكه نماز 
جامعه قضا نشود در برابر اتفاقات اجتماعی خواب 
نماند. حدود شش سال است كه اداره دانشگاه هاي 
كشور در دست همين افراد است و معلوم نيست به 
چه دليل گايه هايي را كه مخاط��ب آنها مديران 
صف و ستاد آموزش عالي هستند در رسانه ها اعام 
مي كنند. اگر از بي رغبتي دانشجويان به فعاليت ها 
سياسي خبر دارند و ريشه آن را نيز مي دانند خود 
بايد براي درمان آن تاش كنند و برنامه بريزند.  اگر 
گزارش هايي كه از فضاي فعاليت هاي دانشجويي 

منتشر مي كنند، درست باشد بايد پاسخ اين مطلب 
را بدهند كه آيا ش��رايط كنوني حاصل نگاه بسته 
مديريتي خود آنها نيست؟  آيا عملكرد دولت باعث 
تغيير اولويت هاي دانشجويان نشده است؟ آيا دولت 
در اداره كشور باعث شيوع نگاه امانيستي در مجامع 
علمي و دانش��گاهي نشده اس��ت؟ تا به حال چند 
مدير دولتي و چند وزير به دانش��گاه ها سر زده اند 
و دانشجويان توانسته اند بدون دغدغه و نگراني از 
برخورد امنيتي حراست سؤاات خود را بپرسند و 
انتقادات را مطرح كنند؟ وقتي رئيس جمهور سالي 
يك بار به دانشگاه سر مي زند و دانشجويان به صورت 
گزينش��ي براي شركت در جلس��ه رئيس جمهور 
انتخاب مي شوند نبايد انتظار پويايي و نشاط سياسي 

از دانشگاه ها داشت. 
 دانشگاه سياسی يا علمی؟!

البته رويكرد امسال دانشگاه ها را در برگزاري مراسم 
روزدانش��جو مي توان از زبان وزير علوم شنيد. وي 
روز گذشته به رس��انه ها گفت: گاهي اوقات اعام 
مي شود كه رئيس دانش��گاهي با سليقه جريان و 
گروهي همخواني ندارد و تصور اين است كه رئيس 
يك دانشگاه بايد براي گروه ها و جريان هاي سياسي 
نقشي ايفا كند، در حالي كه نقش دانشگاه ها اعتاي 
سطح علمي است.  منصور غامي در پاسخ به سؤالي 
مبني بر اينكه روز دانشجو نزديك است و هر ساله 
شاهد هستيم كه تعدادي از مراسم ها كه سخنران 
خاص دارند، توسط عده اي از دانشجويان برهم زده 
مي شود، براي جلوگيري از اينگونه رفتارها مسئوان 
دانشگاه ها و وزرات علوم چه بايد انجام دهند، بيان 
كرد: بسيار دور از ذهن است كه يك دانشجو مراسم 
رس��مي را كه مجوز دارد به دلي��ل اينكه با يكي از 
سخنرانان مخالف است به هم بزند.  وي تأكيد كرد: 
وزرات علوم هيچ حضور مس��تقيمي در برگزاري 
مراسم ها و مناس��بت ها ندارد. تعداد بسيار زيادي 
از اين مراس��م ها خوشبختانه بدون س��ر و صدا و 

گرفتاري هاي حاشيه اي برگزار مي شود. 
غامي خاطرنش��ان كرد: اميدوارم در آذر امسال 
شاهد برگزاري نشس��ت هاي پربار در دانشگاه ها 
باشيم و دانش��جويان در كنار تخصص علمي يك 
زندگي اجتماعي را هم تجربه كنند.  در پايان خوب 
است، مسئوان دانشگاهي اين جمله رهبر انقاب 
را سرلوحه كار خود قرار دهند. آنجا كه مي فرمايند: 
»خدا لعنت كند كس��ي را كه دانشجو را سياسي 

نمي خواهد.«
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رونمایی از خودکرده دولت تدبیر درخمودگي 
فضای دانشگاه ها !

مسئوان دانشگاهي دولت در آستانه روز دانشجو با آدرس غلط در تاش هستند فضای دانشگاه ها را خموده و بی رغبت به فعاليت های سياسی نمايش دهند 

معاون حمل و نقل و 
اكبر محمودي
ترافيك شهرداري   گزارش  2

ته�ران جزئي�ات 
احتمالي حذف طرح زوج و فرد در سال آينده را 
تشريح كرد و گفت: به دليل ناكارآمدي اين طرح 
و افزايش تعداد خودرو ها و شدت گرفتن آلودگي 
هوا پيشنهاد مي شود تا هزينه ورود به حلقه دوم 
طرح ترافيك ي�ا همان مح�دوده زوج و فرد كه 
يك سوم هزينه طرح ترافيك است، از شهروندان 
اخذ شود. اين سخنان در حالي بيان مي شود كه 
بار ترافيكي به دليل كم كاري آقاي معاون در حال 
افزايش اس�ت كه به تبع آن مصرف سوخت هم 
افزايش مي يابد. همچنين اقدامات يك جانبه اين 
معاونت در كنار تكميل نبودن شبكه حمل و نقل 
عمومي باعث فشار فزاينده به اقشار كم درآمد 
در ش�رايط اقتص�ادي كنون�ي ش�ده و صداي 
شهروندان تهراني را بيش از پيش درآورده است. 
پيشنهاد گرفتن عوارض از بزرگراه ها و تونل هاي 
ش��هري و حال هم به بهانه ناكارآم��د بودن طرح 
زوج وفرد، دريافت هزينه براي تردد در هر نقطه اي 
از تهران، باعث شده اس��ت تا هزينه هاي شهري 
از جيب ش��هروندان بيش از پيش خارج شود. در 
اين رابطه محمد پورسيدآقايي، در مورد جزئيات 
احتمال ح��ذف طرح زوج و فرد در تهران از س��ال 
آينده گفت: براس��اس تصميم ش��وراي ترافيك 
تهران و شوراي ش��هر تهران قرار بر اين بود كه در 
صورت موفقيت آميز بودن طرح ترافيك، اين طرح 
به محدوده زوج و فرد نيز تس��ري يابد.  وي با بيان 
اينكه مطالعات نشان داده است طرح زوج و فرد، 
طرح اشتباهي بوده است كه در بلندمدت نه تنها 
آلودگي هوا را كاهش نداده بلكه سبب شده مردم به 

سمت خريد خودروي ارزانقيمت، اما پاك مخالف 
گرايش پيدا كنند و اين امر موجب افزايش آلودگي 
هوا شود، اظهار كرد: همين مطالعات نشان مي دهد 
كه براي كاهش آلودگي هوا ازم اس��ت كه طرح 
زوج و فرد ملغي شود.  پورسيدآقايي با بيان اينكه 
مطالعات ملغي شدن طرح زوج و فرد در حال انجام 
است و در صورت تصويب شوراي ترافيك تهران، 
احتمااً اجراي طرح زوج و فرد پس از سال ها ملغي 
 شود، در مورد جزئيات آن گفت: در صورت تصويب 
شوراي ترافيك تهران، طرح زوج و فرد حذف و اين 
مناطق تبديل به حلقه دوم طرح ترافيك مي شوند.  
وي افزود: بر اين اساس ديگر پاك خودرو ماك 
تردد در محدوده نيس��ت و هم��ه خودروها با هر 
پاكي مي توانند آزادانه تردد كنند، اما هزينه ورود 
به حلقه دوم طرح ترافيك يا همان محدوده زوج 

و فرد يك س��وم هزينه طرح ترافيك خواهد شد.  
پورس��يدآقايي با بيان اينكه براي س��اكنان اين 
محدوده نيز تدابير خاص انديش��يده شده است، 
گفت: به مانند طرح ترافيك، براي تردد ساكنان نيز 

تخفيفات خاصي در نظر گرفته مي شود. 
 فقط درآمد !

اين سخنان معاون ش��هردار تهران در حالي بيان 
مي شود كه طرح دوچرخه س��واري با هزينه هاي 
چند 10ميليون��ي در برخي مناطق ش��هر تهران 
به اجرا درآمده اس��ت و مورد استفبال شهروندان 
قرار نگرفته اس��ت. نمونه بارز اين مث��ال، اجراي 
طرح عمران��ي دوچرخه س��واري به رغم مخالفت 
شهروندان اس��ت كه همچنان بااستفاده در حال 
اجراست! رهاشدن پاركومتر ها و عدم رسيدگي به 
آن هم س��بب ش��ده تا رانندگان به  دليل خرابي و 

ساير موارد فقط هزينه جريمه را بپردازند. پيش نياز 
اجراي طرح هاي ترافيكي جديد، تقويت و تكميل 
زيرساخت هاي ناوگان حمل و نقل عمومي و بسياري 
از عوامل ديگر است، وگرنه آنچه از اجراي طرح هاي 
خلق الس��اعه به بار خواهد آمد، زدگي شهروندان 
از مجموعه مديريت ش��هري و البته پر ترش��دن 
جيب شهرداري است ! متأسفانه اين مسئول حوزه 
حمل و نقل ترافيك ش��هرداري تهران خ��ود را با 
شهروندان بيگانه مي داند و هر طرحي را كه در آن 
صرفاً درآمدزايي باشد، خوب توصيف كرده و فقط 

درصدد اجرايي كردن آن است. 
 شهردار جديد جلوي يكه تازي هاي آقاي 

معاون را بگيرد
اقدامات يك جانبه پورسيدآقايي در حالي افزايش 
مي يابد كه اعضاي شوراي شهر كه نماينده مردم 
تهران هس��تند تاكنون نتوانس��ته اند اين مسئول 
را نس��بت به عملكردش پاس��خگو س��ازند. گويا 
پنهان شدن در پشت مصوبات شوراي شهر تهران 
سپري شده است تا معاونت حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران يكه تازي كند و به افكار عمومي 
پاسخگو نباشد و فقط به توجيه اقدامات يك سويه 
خود در هر شرايطي ولو به قيمت فشار فزاينده به 
اقشار كمتر برخوردار بپردازد.  يكي از اقدامات فوري 
شهردار جديد تهران مي تواند برخورد كارشناسي با 
اقدامات غيركارشناسي پورسيدآقايي باشد. نتيجه 
عملكرد ناصحيح معاونت حمل و نق��ل و ترافيك 
عاوه بر اينكه بر نارضايتي هاي شهروندان بيش از 
پيش خواهد افزود، دامن گير كل مجموعه مديريت 
شهري هم خواهد شد؛ ترافيك و معطلي شهروندان 
در ش��هر، بيش از هر موضوع ديگري روي مخ آنها 

خواهد بود و در اذهانشان ماندگارتر. 

ادامه از صفحه اول
تأس��يس و تش��كيل نهاد  هاي  قضايي و ش��به قضايي ب��ه منظور 
تظلم خواهي مردم از زمامداران حكوم��ت از جمله ديوان عدالت 
اداري، ش��وراي حل اختاف تصويب قواني��ن حمايتي از مردم به 
خصوص قشر آسيب پذير جامعه از جمله قانون كار )حمايت از كارگر 
در برابر كارفرما(، امكان شكايت از تصميمات و اقدامات واحد هاي 
دولتي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي، 
شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي، تشكيات، نهاد هاي انقابي 
و مؤسسات وابسته به آنها در ديوان عدالت اداري تنها بخش هايي از 

قوانين حامي حقوق عامه بود.  

جمشيدي در بخش پاياني س��خنان خود به ارتقا و بهبود فرآيند 
قانونگذاري در كش��ور پرداخت. وي مهم ترين دستاوردهاي اين 
بخش را تشريح كرد و گفت: مجلس شوراي اس��امي در ايران از 
حيث تقنيني و نظارتي يكي از فعال ترين مجالس دنيا محس��وب 

مي شود. 
 2200صفحه قانونگذاري در يكي از دوره ها 

وي براي مثال عنوان كرد: تا پايان س��ال 1384 مجموع قوانين و 
مصوبات دولت 33 هزار و 256 مورد است كه در مجالس و دولت هاي 
مختلف تصويب شده است. از نظر تعداد صفحات، مجلس شوراي 
ملي در دوره هاي اول تا ششم، تعداد هزار و 877 صفحه قانونگذاري 

داشته است، در صورتي كه فقط در يكي از دوره هاي پس از انقاب 
اين مقدار 2 هزار و 200 صفحه است. 

جمش��يدي با ذكر عناوين ديگر در راس��تاي ارتقا و بهبود فرآيند 
قانونگذاري در كشور خاطرنش��ان كرد: ادبيات نگارشي صحيح و 
توجه به يكپارچگي و همساني رسم الخط در قوانين مصوب توسط 
مجلس ش��وراي اس��امي )پس از انقاب( به عينه مشهود است. 
مجلس شوراي اسامي عاوه بر تصويب قوانين و وظايف نظارتي، 
در سال هاي پس از انقاب انطباق مصوبات دولت با قوانين كشور را 
نيز بر عهده داشته و در اين راستا هيئت نظارت بر تطبيق مصوبات 

دولت با قانون را تأسيس كرده است. 

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

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

  شيخ اشراق با انتشار اين عكس توئيت كرد: اين دستور آيينه 
تمام  نماي كارنامه و ميزان صداقت پنج س��ال وزارت آخوندي است! 

مخالفت با ثبت نام جديد براي پروژهاي باقيمانده مسكن مهر!

  احسان رس�تگاري با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: توبيخ 
آرش ظلي پور و  هادي قندي، تهيه كننده من و ش��ما كافي نيست؛ اين 
رفتارهاي تي وي پاس مآبانه، نه بار اول ظلي پور است نه بار اول قندي. 
حداقل اتفاقي كه بايد بيفتد، ممنوع الفعاليت شدن يك ساله اين مجري 
است. اين رفتار روي آنتن صداوسيما، از دستگيري در پارتي در منزل 

شخصي، موهن تر است. 

  موس�وي توئيت كرد: صداس��يمايي ك��ه جه��ان آرا رو تعطيل 
ميكنه؛ صداس��يمايي كه ثريا رو ميگذاره 12ش��ب؛ صداسيمايي كه 
براي رشيدپور دو نوبت در روز برنامه اختصاص ميده؛ براي عموپورنگ 
هر روز س��ه س��اعت زمان ميده، براي امث��ال رامبدج��وان وقت داره 
سلبريتي پرور هست و زايشگاه هست نه دانش��گاه؛ زايشگاه آدم هايي 

مثل آرش ظلي پور.

  اس�ماعيل آذري ب�ا انتش�ار اي�ن عك�س توئي�ت ك�رد: 
»آموزش و پ��رورش م��ا را گدا ك��رده« اي��ن را باره��ا از مدي��ران و 
معلم هاي مدارس ش��نيده ام، حتي پول كاغذ آچ��ار و ماژيك ندارند، 
چه برس��د به وس��ايل رويايي و گرانقيمت��ي مثل راك��ت، بدمينتون 
به قيمت 18هزار توم��ان. آقايان ب��ه داد آموزش و پرورش برس��يد، 
معلم ه��ا بي انگي��زه و يك نس��ل دانش آم��وز دارند، نابود مي ش��وند. 

  علي قلهكي توئيت كرد: روزه��اي جمعه، كنار پياده روهاي 
ميدان امام حسين)ع( پر اس��ت از معتادهايي كه لوازم خرد منزل 
مي فروشن، به احتمال قوي هم 99درصد اين لوازم سرقت شده از 
خونه هاي مردم است. جالب تر هم شور و شوق مردميه كه اين لوازم 
دزدي رو مي خرن و چند روز بعد خودش��ون قرباني همين سيكل 

غلط مي شن.

  سيدامير سياح توئيت كرد: وزير صمت مي گويد: خودروسازان 
بايد به  تعهدات خود در پيش فروش ها عمل كنند. نظر درس��تي است، 
اما اگر همه توليد خود را به  نرخ شوراي رقابت بفروشند، ورشكست و 
تعطيل مي ش��وند. راه حل: 50 درصد توليد را به پيش فروش ها بدهند 
و50 درصد را به طوركامًا  شفاف به قيمت آزاد بفروشند تا هم عرضه 

زياد شود و هم قيمت بازار افت كند.

  كبرا آسوپار توئيت كرد: بعضي ها همين چندي پيش با تمسخر 
سن فروغي مي گفتند كه فاني زمان اولين برنامه فردوسي پور چقدر 
بچه بوده و بچه دبيرستاني نياريد مدير كنيد و. . .؛ حاا هم مي گويند، 
چرا صداوسيما از دست بازنشس��ته ها خاص نمي شود! مسئوان كه 

بماند؛ خود ما هم گاهي اسير ابتذال سياسي بازي مي شويم. 

  مريم طالشي با انتشار اين عكس توئيت كرد: اجراي نمايش 
مهمان هاي ناخوانده براي كودكان بيمار در بيمارستان مفيد. 

  محمدرضا فرهادي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: مافياي 
فرهنگي در سينما، حقايق موجود در جامعه را كه بيشتر ابعاد اقتصادي 
و اجتماعي دارد، به فراموشي سپرده و روي مسائل درجه چندم جامعه 
تمركز كرده اند. س��ياه نمايي از وضعيت موجود، حرمت ش��كني پدر 
و مادر و ايجاد روابط آزاد به هر س��بك و س��ياقي از دست پخت هاي 

 مافياي فرهنگ است. 

عليرضا سزاوار

8درصد ایرانیان بیماري قلبي دارند
آنطور كه رئيس انجم�ن قلب و عروق ايران مي گوي�د، هر چند در 
تمام دنيا علت اصلي مرگ ومير بيماري هاي قلبي و عروقي است، 
اما اين آمار در كشور ما مقداري بااتر است. دليل اين ركوردداري 
فاكتورهاي خطري مثل باا بودن چربي خون، بي تحركي  و عوامل 
ژنتيكي است كه موجب مي شود بيماري هاي قلبي و عروقي بيش 
از ۴0درص�د از مرگ وميرهاي كش�ور را به خ�ود اختصاص دهد. 
فريدون نوحي، رئي��س انجمن قلب و عروق ايران در نشس��ت خبري 
دومين كنگره بين المللي قلب ايران و اروپا گفت: به طور كلي حدود 5تا 

8درصد افراد جامعه به بيماري قلبي و عروقي مبتا هستند. 
نوحي گفت: در گذشته اين درمان ها از روش هاي جراحي انجام مي شد، 
اما در اين كنگره روش ه��اي نيمه تهاجمي و غيرتهاجمي براي درمان 
بيماري هاي قلبي به صورت آموزشي و به طور زنده اجرايي مي شود و 

600شركت كننده از 20كشور در اين كنگره حضور دارند. 
نوحي در پاسخ به سؤال »جوان« درباره اينكه آيا تجهيزات پزشكي مورد 
نياز براي اعمال جراحي پيچيده قلبي با توجه به تحريم ها در اختيار ما 
هست،  تصريح كرد: هنوز تحريم ها اثري در حوزه قلب و عروق نگذاشته 
و اين امكانات به وسيله وزارت بهداشت به موقع خريداري شده است. 
همچنين بيشتر خدمات قلب و عروق تحت پوش��ش بيمه قرار دارند 
و طرح تحول، امكاني به بيمارس��تان ها داده تا به بيم��اران در زمينه 

تجهيزات كمك كنند. 
 رئيس انجمن قلب و عروق ايران درباره آمار ابتا به بيماري هاي قلب و 
عروق گفت: در بيماري هاي قلبي عروقي مطالعه پرهزينه و وسيعي ازم 
است تا آمار دقيق مبتايان بررسي ش��ود، اما به طور كلي 5تا 8درصد 
مردم به بيماري قلبي و عروقي مبتا هستند.  به گفته وي، تاكنون بيش 
از 40هزار بيمار سكته قلبي، خدمات درماني سكته هاي قلبي را دريافت 
كرده اند كه اين رقم بي نظير است.  حجت مرتضاييان، عضو هيئت مديره 
انجمن قلب و عروق كودكان نيز در اين نشست خبري آمار يك درصدي 
تولد با مشكل مادرزادي قلب خبر داد و تأكيد كرد: ازم است در زمينه 
اين بيماري تشخيص و درمان به موقع انجام شود.  وي افزود: در بخشي 
از درمان ها به استانداردهاي اروپايي نزديك هستيم، اما در بخش ديگر 
با نقاط ضعفي روبه رو هستيم كه اميدواريم با تاش متخصصان به اين 
استانداردها برسيم. دومين كنگره بين المللي قلب ايران و اروپا از تاريخ 
14 تا 17آذرماه در محل بيمارستان فوق تخصصي رضوي با همكاري 

آستان قدس رضوي برگزار مي شود. 

۵۶ میلیون ایراني در معرض تهدید سیاب 
در بارش هاي اخير، حجمي بيش  از ۹00ميليون مترمكعب سياب 
توس�ط طرح هاي آبخيزداري مهار ش�د. اما با وجود اين، براساس 
نقشه سيل خيزي مخاطرات آبي كشور، محل زندگي ۶۹درصد از 
جمعيت كشور در بيش از ۴۵0 شهر، مناطق مستعد سيل خيز است. 
بخشي از روان آب هايي كه از ارتفاعات مشرف به مناطق شهري حركت 
مي كنند را بايد كنترل كرد تا بتوانيم هم جلوي سياب را بگيريم و هم از 
روان آب ها به عنوان يك ظرفيت آبي در مجاور شهرها استفاده كنيم. 

بنابراين اجراي عمليات آبخيزداري در باادس��ت ش��هرها بخش��ي 
از مديري��ت روان آب ها و بخش ديگ��ر آن مديريت س��ياب در خود 

محيط هاي شهري است كه اين وظيفه برعهده شهرداري هاست. 
به گفته ابوالقاسم حس��ين پور، مديركل دفتر كنترل سياب سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخي��زداري ايران »56ميلي��ون ايراني در معرض 
تهديد س��ياب قرار دارند؛ اين تع��داد از جمعيت ايران س��اكن نقاط 
سيل خيز كشور هستند.« اين مقام سازمان جنگل ها همچنين اضافه 
كرد:»15ميليون نفر معادل 18درصد جمعيت كشور نيز براساس اين 

نقشه در مناطق پرخطر سيل با شدت باا زندگي مي كنند.«
در مناطق خشك دنيا جمع آوري آب باران از سطح شهرها و بام منازل 
مرسوم است و در مناطق خشك كش��ور ما نيز اين دانش بومي وجود 
دارد و به صورت محدود و س��نتي آب باران را از مناطق شهري و بام ها 
جمع آوري و در مخازن ذخيره مي كنند. با توجه به خشكس��الي ها در 
كش��ور ازم است كه در ش��هرهاي مختلف كش��ور به اين نكته توجه 
بيشتري شود.  هر چه سطوح عايق شهري بيشتر شود، بخش نفوذ ناپذير 
زمين هم بيشتر مي شود و در نتيجه ميزان روان آب ها نيز افزايش پيدا 
مي كند. در اين شرايط با هرگونه بارندگي، شهر دچار آبگرفتگي و تردد 
شهروندان با مشكاتي مواجه مي شود. اين در حالي است كه با مديريت 
روان آب ها و جمع آوري  آنها نه تنها مي توان مشكات آبگرفتگي شهرها 
را حل كرد، بلكه مي توان از اين آب براي آبياري فضاي س��بز ش��هرها 
بهره برد.  در حال حاضر در بيش از 1/5 ميليون هكتار از اراضي كشور 
طرح هاي پيشگيري و مهار سيل اجرايي ش��ده كه 320هزار هكتار از 
آن در حوضه هاي آبخيز مشرف به شهرهاي كشور است.  خوشبختانه 
بارش هاي پاييزه در كشور حدود 30ميلي متر بيش از ميزان حد نرمال 
بلندمدت بود و 22استان كش��ور در بارش هاي اخير سهم داشتند، اما 
در اين ميان 11اس��تان هم از س��يلي كه بر اثر بارندگي به وجود آمد، 

خسارت ديدند.  
در بارش هاي اخير حجمي بيش از 900ميليون مترمكعب س��ياب 
توس��ط طرح هاي آبخيزداري و آبخوان داري مهار شد كه از اين حجم 
آب مي توان، براي احياي پوشش گياهي، حفظ خاك، تغذيه آبخوان 
چش��مه ها، چاه ها و قنوات بهره برد.  در حال حاضر در 84نقطه كشور 
فعاليت آبخيزداري و آبخوان داري با بودجه اي ك��ه از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملي تأمين شده در حال اجراست. حال آنكه سطح تحت 
پوشش فعاليت هاي آبخيزداري بايد گسترش يابد تا سهم بيشتري از 

آب هاي روان را ذخيره و خسارات سيل را كاهش دهيم. 

 جانشين رئيس س��ازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: قانون جريمه 
مشموان غايب تا پايان سال 97 اجرا مي شود و مشموان واجد شرايط 
بايد در فرصت محدود باقيمانده براي ثبت درخواس��ت خود از طريق 

دفاتر )پليس+10( اقدام كنند. 
 رئيس كميته امداد با اش��اره ب��ه موفقيت هاي اين نه��اد و ارتقاي 
جايگاه آن در ميان مردم و حاكميت گفت: اين موفقيت به خاطر رفتار 

فراجناحي است كه در كميته امداد و مددكاران نهادينه شده است. 
 مدير دفتر شكار و صيد سازمان محيط زيست اظهار كرد: آيين نامه 
ش��كار و صيد بعد از س��ال ها به روزرس��اني شده اس��ت و با تغييرات 
ايجادش��ده، دريافت پروانه حمل ساح براي ش��كارچيان مشروط به 

گذراندن يك دوره آموزشي درخصوص محيط زيست مي شود. 
 نايب رئيس كميته مل��ي بيماري هاي غيرواگير با اش��اره به ميزان 
شيوع و عوامل خطر مرتبط با ديابت در ايران و جهان گفت: غربالگري و 
تشخيص به هنگام اين بيماري از عوامل مهمي است كه مي تواند موجب 

كاهش آسيب هاي ناشي از آن بر جامعه شود. 
  معاون توانبخشي بهزيستي كشور از ايجاد خانه هاي كوچك براي 
معلوان ذهني خبر داد و گفت: بر اساس سامانه اطاع رساني بهزيستي 
حدود 600هزار معلول پشت نوبت دريافت خدمات هستند كه عمده 

آنها به دليل دريافت مستمري است. 
 سخنگوي مديريت بحران ش��هر تهران گفت: بسياري از سوله هاي 
مديريت بحران تا سه ماهه اول س��ال 98 از سازمان ورزش شهرداري 

تهران پس گرفته مي شود. 

زهرا چيذري

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

»شنبه هاي انقاب« در ايستگاه » قانونگذاري«
توجه به حقوق عامه در قوانین پس از انقاب مشهود است

پورسيدآقايي از طرح خلق الساعه و ظالمانه دريافت پول به ازاي تردد در همه معابر شهري رونمايي كرد
پول  بدهيد استارت بزنيد!
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در جلسه ش�وراي عالي هماهنگي اقتصادي 
به رياس�ت دكت�ر روحاني،مباح�ث بودجه 
س�ال 98 با س�ه رويك�رد حمايت�ي و توجه 
ب�ه نيازهاي مردم ب�ه ويژه اقش�ار كم درآمد 
پيگيري ش�د، همچنين براس�اس مصوبه اي 
ديگر چك هاي تضمين�ي بانكي جديد، قابل 
ظهرنويس�ي و انتقال ب�ه غير نخواه�د بود.

به گزارش »جوان« ش��وراي عال��ي هماهنگي 
اقتصادي سه قوه در جلسه روز شنبه، موضوعات 
مرتبط با كلي��ات منابع و مصارف بودجه س��ال 
1398 كل كشور را با تأكيد بر توجه به نيازهاي 

مردم به ويژه اقشار كم درآمد بررسي كرد. 
در اين جلسه كه با حضور رؤساي قواي مقننه و 
قضائيه و به رياست حجت ااسام و المسلمين 
دكتر حس��ن روحاني تش��كيل ش��د، مباحث 
پيرامون بودجه سال 98 با س��ه رويكرد اصلي، 
اطمين��ان از تأمي��ن كااهاي اساس��ي مردم با 
ارز دولت��ي، اصاح و افزايش حقوق ش��اغان و 
بازنشستگان و حمايت از توليد و اشتغال و تكميل 
طرح هاي نيمه تمام با مش��اركت مردم و بخش 
خصوصي پيگيري شد. شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي همچنين در اين جلسه تصويب كرد كه 
چك هاي تضميني بانكي جديد، قابل ظهر نويسي 

و انتقال به غير نباشند. 
بر اساس اين مصوبه، با هدف افزايش شفافيت در 
مبادات بانكي و مبارزه با پولشويي مقرر شد كه 

در چك هاي تضميني جديد بانكي نام ذينفع به 
همراه كد ملي متقاضي درج شود و قابل انتقال به 
ديگري نباشد. اين تصميم مي تواند به شفافيت 
بيشتر و مبارزه با پولشويي كمك كند و گردش 
مالي درس��ت و ش��فاف و هدف گيري نقدينگي 

كشور در جهت توليد ارزش شكل بگيرد. 
در جلس��ه ش��وراي عالي هماهنگ��ي اقتصادي 
همچنين براي نقد كردن چك هاي موجود يك 
فرصت يكماهه در نظر گرفته ش��د و انتقال اين 

چك ها به غير، اعتبار نخواهد داش��ت و از بانك 
مركزي خواس��ته شد كه دس��تورالعمل اجرايي 
اين مصوب��ه را به بانك ها اباغ كن��د. رئيس كل 
بانك مركزي در اين باره گفت: به موجب مصوبه 
شوراي هماهنگي سران قوا، از اين پس پرداخت 
چك تضميني صرفاً در وجه گيرنده چك )ذينفع(
امكان پذير است. رئيس كل بانك مركزي پس از 
نشست امروز اعضاي ش��وراي هماهنگي سران 
قوا خاطر نش��ان كرد:  از مس��ائل مهم بازار پول، 

چك هاي تضمين��ي بود كه در طول س��ال هاي 
گذشته پشت نويسي و دست به دست  شدن چك 
توسط افراد مختلف معضل بزرگي به وجود آورد. 
عبدالناصر همتي ادامه داد: بررسي هاي ما طي 
يكي، دو ماه گذش��ته نش��ان مي دهد ارزش اين 
چك ها 8 هزار ميليارد تومان بود كه چرخش فاقد 
شفافيت و بدون اطاع نظام بانكي از مشكات آن 
به شمار مي رود. رئيس كل بانك مركزي گفت: 
بنا به پيشنهادي كه امروز در شورا طرح كرديم، 
مصوب ش��د كه ديگر چك هاي تضميني، قابل 
ظهرنويسي نيس��ت و متقاضي چك حتماً بايد 
نام ذينفع )گيرنده( چك را به همراه شماره ملي 
او در چك قيد كند. به گفت��ه همتي چك هايي 
كه اكنون در اختيار مردم اس��ت، قابل انتقال به 

سايرين نيست و فاقد اعتبار خواهند بود. 
وي در عين حال تأكيد كرد: بنابراين چك هاي 
فعلي ديگر قابل انتقال نيستند و براي چك هاي 
موجود در اختيار مردم طبق مصوبه شورا، يكماه 
فرصت داده ش��د تا ب��ا مراجعه ب��ه بانك ها نقد 
شوند، ضمن آنكه از اين به بعد چك ها با شرايط 

جديد توسط بانك ها ارائه و صادر خواهد شد. 
به گزارش »تس��نيم« مصوبه اخير شامل انتقال 
وجه از طريق پايانه هاي ساتنا و پايا و همچنين 
چك رمزدار نمي ش��ود و صرفاً با هدف مبارزه با 
پولشويي و س��فته بازي نقل و انتقال مبلغ چك 

تضميني با محدوديت مواجه شده است.

مهلت يك ماه براي چك هاي ظهر نويسي شده 
چك تضميني غير قابل خريد و فروش شد

    گزارش  2    کار

 فرمانده مركز بسيج وزارت اقتصاد
از تشكيل قرارگاه قهار خبر داد 

آمادگي بسيج براي حل مشكل مالياتي 
فرمانده مركز بسيج وزارت اقتصاد در خصوص عملكرد اين مركز 
در وزارت اقتصاد عن�وان كرد: مركز بس�يج وزارت اقتصاد عاوه 
بر برنامه هاي اباغي از سوي بس�يج مانند بزرگداشت هفته دفاع 
مقدس، گراميداشت هفته بسيج و غيره، تأكيد زيادي براي حضور 
تخصصي در مجموع�ه وزارت اقتصاد دارد كه اي�ن موضوع مورد 
تأكيد سردار سپهر جانشين سازمان بسيج مستضعفين نيز هست. 
عليرضا زماني س��پس ادامه داد: بر همين اس��اس مركز بسيج وزارت 
اقتصاد، قرارگاه هيئت هاي انديش��ه ورز راهبردي وزارت اقتصاد با نام 
قهار را تش��كيل داد كه در ذيل اين قرارگاه شش كميته تخصصي در 
حوزه ماليات، گمرك، بانكي، بيمه، انضباط مالي و سرمايه گذار خارجي 
فعاليت مي كند. ه��ر كميته نيز چهار تا پنج كارگ��روه دارد كه در اين 
كارگروه ها افراد كارش��ناس در آن حضور دارند و قرار اس��ت گره ها و 

مشكات مردم در حوزه هاي مختلف را بررسي و راهكار ارائه كند. 
وي در گفت وگو با »جوان« در خصوص حضور وزير جديد در اين وزارتخانه 
عنوان كرد: حضور دژپسند بخشي از استراتژي مقابله با تحريم ها است و 
قطعاً حضور ايشان باعث كاهش تاطم ها در وزارت اقتصاد خواهد شد. وي 
سپس ادامه داد: دكتر دژپسند در روز شروع به كارش به سالروز عمليات 
محرم و همزماني آن با حضورش در وزارتخانه اشاره كرد كه من معتقدم 
اين نويد خوبي است كه حضور دكتر دژپسند باعث اعمال تفكر بسيجي 
در وزارتخانه حساس اقتصاد شود. وي سپس تصريح كرد: ما اين راهكارها 
را براي مسئوان نيز ارسال مي كنيم و در حقيقت اين اقدام در راستاي 
وظايف وزارت اقتصاد است. بنابراين مشخص است كه راهبرد اصلي امروز 
تشكيل تيم هاي تخصصي در درون بدنه بسيج است اين مي تواند بازويي 
توانمند براي همه دستگاه ها باش��د. فرمانده مركز بسيج وزارت اقتصاد 
س��پس به تخلفات اقتصادي همچون فرار مالياتي اش��اره كرد و ادامه 
داد: متأسفانه عدد فرار مالياتي در كشور قابل توجه است و بر اين اساس 
حدود 40 درصد از مطالبات ما در ح��وزه ماليات به دليل فرار مالياتي 
است. از اين رو يكي از اقدامات ما در اين هيئت هاي انديشه ورز كمك به 
بازگرداندن اين عدد بزرگ به چرخه اقتصاد كشور در شرايط فعلي است 
و در اين زمينه اعام آمادگي مي كنيم. وي در همين ارتباط اظهار كرد: 
ما چاره اي نداريم كه در شرايط فعلي جنگ اقتصادي، نظام اقتصادي 
كشور را هدفمند كنيم و هرچقدر ما به لحاظ سيستمي پيشرفت كنيم، 
ميزان فس��اد كاهش پيدا مي كند. به همين دليل است كه بايد تفكر 

بسيجي را اشاعه داد و به دنبال بسيجي خروجي محور باشيم. 

 رئيس اتحاديه: ارزاني سكه 
تا واقعي شدن قيمت ها ادامه دارد

رئي�س اتحادي�ه فروش�ندگان و س�ازندگان ط�ا و جواه�ر 
ته�ران ب�ا اش�اره ب�ه ادام�ه روند كاهش�ي قيم�ت طا و س�كه 
در ب�ازار ام�روز اعام كرد ك�ه قيمت طا و س�كه روند كاهش�ي 
خ�ود را تا واقعي ش�دن ن�رخ اي�ن محص�ول ادامه خواه�د داد. 
قيمت طا و سكه در بازار امروز همچون روزهاي ابتدايي هفته گذشته 
روند كاهشي خود را ادامه داد. ابراهيم محمدولي در گفت وگو با »ايسنا« 
اظهار كرد كه همچنان اين روند نزولي در بازار طا و جواهر ادامه خواهد 

داشت؛ چراكه مردم و بازار انتظار كاهش قيمت ها را دارند. 
رئيس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طا و جواهر تهران افزود: امروز 
قيمت هر عدد سكه طرح جديد تمام بهار آزادي 3 ميليون و ۷۲0 هزار 
تومان و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 3 ميليون و ۶00 هزار تومان 
است. همچنين نيم سكه يك ميليون و 890 هزار تومان، ربع سكه يك 
ميليون و 90 هزار تومان و سكه گرمي ۶4۵ هزار تومان معامله مي شود. 
وي ادامه داد: هر مثقال طاي 1۷ عيار يك ميليون و 4۵۷ هزار تومان 
و هر گرم طاي 18 عيار، 33۶ هزار و 300 تومان فروخته مي ش��ود و 
قيمت هر اونس طا در بازار جهاني نيز 1۲۲3 دار است. رئيس اتحاديه 
فروشندگان و سازندگان طا و جواهر تهران گفت: قيمت انواع سكه و طا 
در بازار امروز نسبت به روزهاي ابتدايي هفته گذشته روند كاهشي دارد، 
اما نسبت به چهارشنبه عصر و پنج شنبه بدون تغيير مانده و نوسان جزئي 
را تجربه كرده است، اما وضعيت بازار نشان مي دهد كه كاهش قيمت ها تا 

رسيدن قيمت طا، سكه و حتي ارز به نرخ واقعي خود ادامه دارد.  
......................................................................................................................................

 صادرات مرغ و استيك ممنوع شد
صادرات مرغ و شش قلم ديگر از كااهاي مصرفي شامل استيك، 
شكر، كازئين) پروتئين شير(، جوال و كيسه براي بسته بندي، انواع 
مشتقات شير و آب پنير و انواع دفترچه مشق و حسابداري ممنوع شد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه اي به گمرك از ممنوعيت 
صادرات هفت رديف كااي مصرفي در قالب 33 دريف تعرفه خبر داد. 
بر اين اساس صادرات مرغ، استيك، ش��كر، كازئين) پروتئين شير(، 
جوال و كيسه براي بسته بندي، انواع مش��تقات شير و آب پنير و انواع 
دفترچه مشق و حسابداري ممنوع شد. بنابراين گزارش با توجه به نياز 
بازار داخلي به اين كااها و انجام صادرات بي رويه و از طرفي اختصاص 
يارانه و ارز دولتي براي توليد اين محصوات، دولت خروج اين كااها را 

از كشور در قالب صادرات ممنوع كرد.
......................................................................................................................................

  كنترل شدت افزايش تورم 
اولويت دولت در بودجه ۹۸

معاون وزي�ر اقتص�اد ب�ا برش�مردن اولويت هاي اصل�ي بودجه 
در س�ال 98، از كنت�رل ش�دت رش�د ن�رخ ت�ورم خب�ر داد. 
به گزارش »جوان« حسين ميرش��جاعيان در گفت وگو با ايِبنا درباره 
اعام اولويت هاي مهم بودجه 98 كه از س��وي رئيس جمهوري اعام 
شد، اظهار داشت: تاش دولت در سال 1398 بايد بر اين باشد كه رشد 
اقتصادي در يك حد مطلوبي حفظ شود. وي افزود: از آنجايي كه كاهش 
درآمدهاي نفتي اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار خواهد داد، نبايد اين 
درآمدها به رشد اقتصادي كشور فشار بياورد و رشد ماليات نيز در يك 
حد معقولي باشد. معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد گفت: مهار تورم 
يكي ديگر از اولويت هاي ما است، زيرا دستاورد دولت يازدهم و دوازدهم، 
مهار و كنترل تورم بوده است، اما پس از شوكي كه از جانب تحريم ها به 
اقتصاد كشور وارد شد، با افزايش تورم مواجه شديم. ميرشجاعيان افزود: 
ما تمام تاش خود را به كار خواهيم گرفت تا افزايش تورم در حد معقول 
و مسير مشخص شده باشد و همچنين بايد ريشه افزايش تورم كه همان 

افزايش نرخ تورم است، كنترل و در مسير صحيح هدايت شود.

رئيس سازمان بسيج مهندسين كشاورزي 
پيش بيني كرد

خودكفايي برنج در ۴ سال آينده
رئي�س س�ازمان بس�يج مهندس�ين كش�اورزي گف�ت: ب�ا كار 
ويژه اي ك�ه در ۶۰۰۰ ه�زار مزرعه برنج در اس�تان گي�ان انجام 
ش�د بين 8 ت�ا ۳۰ درص�د افزايش عملك�رد محص�ول در هكتار 
گزارش ش�د ك�ه اميدواريم ب�ا ادامه رون�د در چهار س�ال آينده 
ب�ه خودكفاي�ي در اي�ن محص�ول راهب�ردي دس�ت يابي�م. 
محمدرضا جهانسوز با تشريح طرح عملياتي »بسيج همگام با كشاورز« 
كه با هدف علمي سازي كشاورزي كشور از سال 139۲ آغاز شده، اظهار 
داشت: طرح بسيج همگام با كشاورز در 31 استان كشور و 8000 روستا 
با تمركز بر رفع شكاف عملكردي بين كشاورزان نمونه با ساير كشاورزان 
كه در برخي از محصوات به بيش از ۲0 برابر مي رسد در حال اجراست.  
وي در خصوص اثربخشي طرح بسيج همگام با كشاورز اظهار داشت: با 
اجراي اين طرح در سال گذشته از بيش از 11 هزار مزرعه تحت پوشش 
مهندسين بسيجي گزارش افزايش عملكرد محصول به ثبت رسيد و در 
سال جاري نيز با وجود وضعيت خشكسالي و كاهش نزوات جوي روند 
افزايش عملكرد محصول ادامه يافت و در حال حاضر در بيش از ۲۲ هزار 

مزرعه گزارش افزايش عملكرد محصول به ثبت رسيده است. 
وي افزود: با كار ويژه اي كه در ۶000 هزار مزرعه برنج در استان گيان 
انجام شد بين 8 تا 30 درصد افزايش عملكرد محصول در هكتار گزارش 
شد كه اميدواريم با ادامه روند اجراي طرح در استان گيان و همچنين 
در استان هاي مازندران و گلستان در چهار سال آينده به خودكفايي در 
اين محصول راهبردي دست يابيم. رئيس س��ازمان بسيج مهندسين 
كشاورزي و منابع طبيعي با تقدير از همكاري سازمان تحقيقات آموزش 
و ترويج كشاورزي با اشاره به توافقنامه همكاري كه در شهريورماه سال 
جاري به امضاي طرفين رس��يد، اعام كرد در راس��تاي اين توافقنامه 
خدماتي از قبيل ايجاد كانون هاي يادگيري در ۷000 روستا، آموزش 
و توانمندس��ازي 3۵00 نفر از مهندسين كش��اورزي به عنوان مربيان 
طرح بس��يج همگام با كشاورز، ايجاد شبكه مش��اوره اي آناين، توليد 
محتواي آموزش��ي كاربردي، تجهيز ۷000 پايگاه مقاومت روستايي 
به كتابخانه هاي تخصصي كشاورزي به كشاورزان محترم ارائه خواهد 
شد.  وي با توضيح اينكه با اجراي اين طرح در چهار سال آينده 40 هزار 
روستاي كشور تحت پوشش 1۵ هزار فارغ التحصيل كشاورزي بسيجي 
قرار خواهند گرفت،  بيان داشت: سازمان بسيج مهندسين كشاورزي در 
راستاي كمك به دولت سه طرح » مديريت هوشمند سازي كشاورزي 
كشور«، »طرح كاداس��تر اراضي كشاورزي كش��ور« و طرح »افزايش 

بهره وري اراضي كشاورزي« را به دولت پيشنهاد داده است.  

آقاي زنگنه امروز مسئوليت رشد بي رويه 
مصرف بنزين را مي پذيرد؟

كارت س�وختي كه با ه�دف ساده س�ازي فرآيند س�وختگيري 
و ب�دون توج�ه ب�ه تبع�ات رش�د مص�رف و قاچ�اق بنزي�ن، از 
حال�ت الزام آوري خ�ارج ش�ده بود، دوب�اره در حال احيا ش�دن 
اس�ت؛ در حال�ي ك�ه ميليون ه�ا ليت�ر بنزي�ن قاچ�اق ش�ده و 
رش�د مصرف بنزين به پيش از س�هميه بندي بازگش�ته اس�ت. 
به گزارش »تسنيم«، بيژن زنگنه وزير نفت كشورمان در زماني كه بنزين 
1000 توماني را تثبيت كرد، اس��تدالي در خصوص عدم نياز به سامانه 
هوشمند س��وخت مطرح كرد كه در همان زمان نيز اين استدال مورد 
انتقاد كارشناسان قرار گرفت. زنگنه در گفت وگويي در ميانه سال 9۵ بيان 
كرد: »بهتر است يك چيز به شما بگويم، كاري را كه هيچ كس در دنيا انجام 
نمي دهد و تنها ما انجام مي دهيم بايد به آن شك كنيم و برعكس كاري را 
كه در همه جاي دنيا انجام مي شود، اگر انجام نداديم نيز بايد به آن شك 
كنيم. هيچ كس در دنيا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نكرده است«. 
بيش از دو سال از اين اظهارات زنگنه در مورد سامانه هوشمند سوخت و 
كارت سوخت گذشت و مصرف بنزين آنچنان رشد يافت كه امسال نرخ 
رشد ساانه مصرف بنزين به قبل از سهميه بندي آن در سال 8۶ بازگشت 
و دوباره شاهد رشد س��اانه بيش از 10درصدي مصرف بنزين هستيم 
و باز احياي كارت س��وخت در برنامه قرار گرفته است. بيژن زنگنه، وزير 
نفت كشورمان نيز اخيراً در خصوص دايل احياي مجدد كارت سوخت 
شخصي در نظام توزيع بنزين كشور گفت:»الزامي شدن كارت سوخت با 
هدف كاهش قاچاق سوخت مورد توجه قرار گرفته است«، اما سؤال اين 
است كه آيا امروز مسئوليت رشد بي رويه مصرف بنزين و كوتاهي در حوزه 

مقابله با قاچاق سوخت را مي پذيرد؟ 
......................................................................................................................................

برنامه باروري ابرها در ۱۰ استان با پهپاد
مدي�ر مرك�ز مل�ي تحقيق�ات و مطالعات ب�اروري ابره�ا، از 
برنامه ري�زي وزارت نيرو براي اجراي پروژه ب�اروري ابرها در 

۱۰ استان كشور خبر داد. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني وزارت نيرو )پاون(، فريد گلكار با بيان 
اينكه براي اجراي اين پروژه با همكاري نيروي هوا و فضاي س��پاه 
هيچ مانعي نداريم و به زودي عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد، 
تصريح كرد: اين پروژه در استان هاي يزد، چهارمحال و بختياري، 
كهكيلويه و بويراحمد، اصفهان، خوزستان، كرمان و فارس از طريق 
هواپيما و مناطقي همچون خراس��ان جنوبي و آذربايجان شرقي و 
غربي از طريق پهپاد اجرا خواهد ش��د. وي اضاف��ه كرد: در صورت 
تأمين اعتبار، باروري ابرها در استان كرمانشاه نيز به شيوه زميني و 

از طريق ژنراتور انجام خواهد شد. 
مدير مركز ملي تحقيقات و مطالعات باروري ابرها اظهار كرد: قرارداد 
تأمين پهپاد، مواد باروري، هواپيما و تجهيزات قابل نصب روي آن با 
نيروي هوا و فضاي سپاه آماده شده و به زودي وارد فاز اجرا خواهيم 
شد. گلكار با اشاره به تأمين »فلير« و »پيروپاترون« به عنوان مواد 
قابل استفاده در باروري ابرها تصريح كرد: فلير توسط نيروي هوافضا 
و پيروپاترون توس��ط صنايع دفاع در داخل توليد مي ش��ود. امكان 
خريد خارجي اين مواد نيز وجود دارد، ام��ا از چندين منظر، بهتر و 

شايسته است، از توليد داخل استفاده شود.  

فراخوان بانك ها به افزايش سرمايه
رئي�س كل بانك مرك�زي در بخش�نامه اي بانك ها و مؤسس�ات 
اعتب�اري را مل�زم ب�ه تدوي�ن برنام�ه مش�خص و مناس�ب ب�ه 
منظ�ور بهب�ود وضعي�ت و كيفي�ت س�رمايه نظارت�ي ك�رد. 
به گزارش »جوان« در اين بخش��نامه آمده اس��ت؛ بانك ها و مؤسسات 
اعتباري به واس��طه نقش متماي��ز در نظام اقتص��ادي و برخورداري از 
ساختار مالي و اهرمي متفاوت و همچنين پيچيدگي و تنوع فعاليت ها، در 
معرض ريسك هاي گوناگون قرار دارند. تجارب حاصل از بحران هاي مالي 
سنوات گذشته و توصيه نهادهاي نظارتي بين المللي نظير كميته نظارت 
بانكي باا، با هدف ثبات و سامت سيستم بانكي و همچنين پيشگيري از 
وقوع بحران هاي مالي بر حفظ و تقويت منابع سرمايه اي همواره تأكيد 
كرده است. در اين بخشنامه تأكيد شده، ازم است بانك ها و مؤسسات 
درصد شوراي  اعتباري كه نسبت كفايت سرمايه آنها از حدود مقرراتي 8 
پول و اعتبار كمتر مي باشد، با تدوين برنامه مشخص و مناسب، وضعيت 

و كيفيت سرمايه نظارتي خود را بهبود بخشند.

به دنب�ال عقبگرد ۳9۱8 واحدي ش�اخص كل 
ب�ورس ارزش كل معام�ات بورس ته�ران در 
حالي ب�ه بي�ش از ۶۰4ميليارد توم�ان نمايش 
داده ش�د كه ناش�ي از دس�ت به دست شدن 
بي�ش از 2 ميليارد و 8۳ ميليون س�هم و اوراق 
مالي قابل معامله ط�ي ۱27 ه�زار و ۱۳۰ نوبت 
داد و س�تد بود. در اين بين، افزايش صف هاي 
فروش به دليل عطش نقدينگي و چش�م انداز 
مبهم اقتص�اد در بازار س�رمايه رخ نمايي كرد. 
بر اساس معامات روز گذشته شاخص كل بورس با 
كاهش تقريباً 4۲00 واحدي با قرار گرفتن در كانال 

1۵9 هزار واحدي قرار گرفت. 
كارشناس��ان معتقدند فاكتورهايي چون جهش 
پيوس��ته و توقف ناپذير نقدينگي، ابهام در قيمت 
انواع ارز رس��مي، حواله اي، نيمايي و ب��ازارآزاد و 
تسعير اعمالي در صورت هاي مالي بنگاه ها، كاهش 
بهاي جهاني نفت، نامشخص بودن تأثير تحريم ها بر 
فعاليت شركت هاي بورسي، ابهام در نرخ محصوات 
شركت هايي چون خودرو، تغييرات تبعي حاصله 
از اجراي قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان در 
بخش دولت و عمومي، عرضه هاي اوليه، ش��رايط 
جديد توقف و بازگشايي نماد ها در فرايند افزايش 

س��رمايه، نحوه تنظيم و تصويب بودجه سال 98، 
گزارش هاي نااميدكننده ش��ش ماهه شركت ها، 
سر نوشت نامعلوم خطوط مالي وعده داده شده از 
سوي اروپا و لوايح FATF وضعيت مبهمي را در 

بازار سرمايه رقم زده است. 
در اين ميان همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه 
نيز روز گذشته با اش��اره به سياست هاي انقباضي 
پولي به نوعي عطش نقدينگي را يكي از دايل افت 

اين روزهاي بازار سرمايه معرفي كرد. 
همانطور كه اشاره ش��د تحليلي هم وجود دارد 
مبني براينكه با افزايش شاخص قيمت در بخش 
واردات، توليد كننده، مصرف كننده، عمده فروشي 
و حتي صادركنندگان در كل اقتص��اد با پديده 
كمبود س��رمايه در گردش و نقدينگ��ي روبه رو 
شده اس��ت، اين در ش��رايطي اس��ت ك��ه حجم 
نقدينگي در اقتصاد نيز بسيار افزايش يافته است 
و به حدود 1۷00هزار ميليارد تومان رسيده است، 
با اين حال توزيع ناعادانه نقدينگي انباشت ثروت 
در اختيار گروه هايي، دردسرهايي خلق كرده است، 
به طور ي كه دارندگان منابع بزرگ مانند نهادهاي 
پولي و مالي، اين روزه��ا گاهي به قدرتنمايي در 

بازار سرمايه دست مي زنند. 

   رصد رفتار نهادهاي مالي 
گفتني است كه تعداد نهادهاي مالي كه از سازمان 
بورس كسب مجوز كرده اند، افزايش قابل ماحظه اي 
يافته اس��ت و حال آنكه مناب��ع قابل ماحظه اي 
در اختيار برخ��ي از اين نهادها اس��ت و گاهي به 
شكل پيچيده اي در بازار س��رمايه سياسي كاري 
يا قدرتنمايي هاي��ي صورت مي گي��رد، در آينده 
رسانه ها بايد در اين حوزه ورود جدي تري داشته 
باش��ند، زيرا در خال اين قدرتنمايي ها زيان هاي 
قاب��ل ماحظه اي متوج��ه برخي از س��هامداران 
مي شودو اعتماد بازار سرمايه زير راديكال مي رود. 
بايد توجه داشت كه با تعيين تكليف وزارتخانه هايي 
چون اقتصاد و كار گفته مي ش��ود نهادهاي مالي 
وپولي ذيل اين مجموعه ها با توجه به اجراي قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان دچار دگرگوني هايي 
خواهد ش��د كه برخي از جريان ها ت��اش دارند با 
قدرتنمايي هايي در بازار س��رمايه نظر وزرا را براي 
معرف��ي و انتص��اب مهره هاي خ��ود در مجموعه 

شركت ها و هلدينگ ها جلب كنند. 
در هر حال، حال و روز بازار سرمايه چندان خوب 
نيست و از آنجايي كه انتظار مي رود  غربي ها وضعيت 
اين روزهاي بازارسرمايه را به تحريم ارتباط دهند، 

مجموعه نهاده��اي پولي و مالي باي��د به گونه اي 
در بازار س��رمايه عمل كنند كه وضعيت بازار روند 
طبيعي و نرمال داشته باشد به ويژه آنكه با توجه به 
حجم نقدينگي باا در كشور بازار سرمايه مي تواند 

پذيراي نقدينگي باشد. 
   ادامه موج بي اعتمادي به بازار سرمايه

در همين رابطه نادر جزايري مديرعامل كارگزاري 
بهين پويا در گفت وگ��و با بورس ني��وز، وضعيت 
كنوني ب��ازار س��رمايه را نامطل��وب ارزيابي كرد 
و اف��زود: افزايش ن��رخ حمل و نقل در بس��ياري 
از صناي��ع تولي��دي كش��ور باعث اثرگ��ذاري بر 

شاخص هاي بازار سرمايه شده است. 
كارش��ناس ب��ازار س��رمايه تصريح ك��رد: طبق 
برنامه ريزي ها قرار بود شنبه يا يك شنبه وضعيت 
خودرويي ه��ا تعيين تكليف ش��ود. اي��ن اخبار و 
ش��ايعات و بي خبري از اتفاقات اگر ادامه پيدا كند 

بازار را تخريب مي كند. 
وي تأكي��د كرد: اي��ن موضوع كه در يك س��اعت 
شاخص كل 3 هزار واحد افت پيدا كند، خبر خوبي 
نيست و حجم معامات هم به گونه اي نيست كه 

بتوان گفت بازار را جمع كردند. 
جزاي��ري ادامه داد: ضرورت دارد تا دس��تگاه هاي 
نظارتي خصوصاً س��ازمان بورس به گونه اي رفتار 
كنند تا اعتماد دوباره به بازار بازگردد تا پيش از ارائه 
گزارش هاي س��ه ماهه در بازار يك گپ اطاعاتي 
وجود دارد كه بي اعتمادي را به دنبال خواهد داشت 
و باعث خواهد شد تا بازار تا آخر هفته منفي تر شود. 
وي افزود: هم اكنون يكس��ري كف هاي مقاومتي، 
ش��اخص ها را شكس��ته و اگر اين اتفاق به صورت 
م��داوم ادامه پيدا كند، ش��اهد ص��ف فروش هاي 
سنگيني خواهيم بود. هم اكنون شاهد صف هاي 

طواني براي ليدر بازار يعني بانكي ها هستيم. 
وي ادام��ه داد: در ش��رايط ح��ال حاض��ر ب��ازار، 

بي اعتمادي بدترين سم است. 
كارش��ناس بازار س��رمايه در خص��وص اينكه آيا 
تحريم ها از نظ��ر ص��ادرات تأثير منف��ي خود را 
مي گذارد يا خي��ر افزود: به هر ح��ال تحريم ها اثر 
خودش را نشان مي دهد؛ بازاري كه از نظر تبليغاتي 
و گردش نقدينگ��ي بتوان روي آن حس��اب كرد 
درحال حاضر فقط بورس است و اگر اين بازار را نيز 
خراب كنند، ديگر تمام است. مديرعامل كارگزاري 
بهين پويا در خاتمه افزود: اگر ش��ما شاخص ها را 
در روز 13، 14 آب��ان و روزهاي مورد بحث حوالي 
تحريم ها ن��گاه كنيد، خواهيد ديد ك��ه هيچ افتي 
نداشتند و حتي مثبت هم شدند و اگر اين شرايط را 
نگه دارند مي توان به آينده اميدوارتر بود وگرنه اگر 
بخواهد پايين برود و بازار مدام اصاح شود، اين امر 

به ضرر بازار سرمايه تمام خواهد شد.

ريزش دوباره 42۰۰واحدي شاخص كل بورس تهران 

عطش نقدينگي بورس را سرخ تر كرد

جوان

هادی  غامحسینی
  گزارش   یک

سینا   جعفري

وزير صنعت، معدن و تجارت دس�تورالعمل 
رصد كاا در زنجيره تجاري كشور را به منظور 
شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري 
و روزآمدس�ازي ش�يوه هاي نظارت بر بازار 
و مصوب�ات س�تاد تنظيم ب�ازار اب�اغ كرد. 
به گزارش »جوان« اين دستورالعمل در جهت 
تحقق موادي از قانون مبارزه با قاچاق كاا و ارز 
و راه اندازي سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند 
جديد مورد نياز براي نظارت بر فرآيند واردات، 
 صادرات،  حم��ل،  نگهداري و مبادل��ه كاا و ارز 
تدوين شده است. اين دس��تورالعمل همچنين 
به منظور ش��فاف و روان س��ازي نظ��ام توزيع و 
قيمت گذاري و روزآمد سازي شيوه هاي نظارت 
بر بازار و مصوبات س��تاد تنظيم بازار كه در بند 
۲3 سياست هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي بر آن 

 تأكيد شده اس��ت، تدوين و اباغ شد. طبق اين 
دستورالعمل، كااهاي مشمول طرح رصد كاا 
در زنجيره تجاري و ضوابط مرتبط با آنها از طرف 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين می شود و 
به اطاع فعاان تجاري مي رسد. فعاان تجاري 
حسب مورد بايد براي انجام تمامي فعاليت هاي 
تجاري ب��راي كااهايي كه اعام مي ش��ود در 
س��امانه جامع تجارت ثبت نام كرده و با ورود به 
سامانه شناسه كاا نس��بت به ثبت شناسه كاا 
اقدام كنند.  همچنين ثبت اطاعات مكان هاي 
نگهداري كاا در س��امانه جام��ع انبارها، ثبت 
اطاعات توليد،  واردات و ص��ادرات كاا، ثبت 
اطاعات موجودي اولي��ه، و رود و خروج كاا و 
ثبت اطاع��ات خريد و فروش كاا ني��ز بايد از 

سوي فعاليت تجاري صورت گيرد.

رانتخواري و دال�ي در بازار خ�ودرو وجود 
ن�دارد و دال و رانت خوار خوِد خودروس�از 
اس�ت. پيش�نهاد خودروس�ازان مبن�ي بر 
اينكه قيم�ت كارخانه ۵ درص�د زير قيمت 
ب�ازار آزاد باش�د، مؤي�د اين مطلب اس�ت. 
ب��ه گ��زارش »ج��وان«، به��رام پارس��ايي، 
سخنگوي كميس��يون اصل 90 مجلس در 
برنامه مناظره با موضوع »آزادس��ازي قيمت 
خودرو« با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه 
خودروس��ازان بايد خود را در مقام پاسخگو 
قرار داده و به تشريح اين موضوع بپردازند كه 
آزادسازي قيمت خودرو بايد با چه مكانيسمي 
انجام ش��ود، گفت: اگ��ر با ش��رايط فعلي كه 
فضاي��ي كامًا انحص��اري اس��ت، بخواهيم 
آزادس��ازي قيمت ها را در بازار خودرو انجام 

دهيم،  موضوعي كامًا اشتباه است. 
نماين��ده ش��يراز در مجلس افزود: بس��تن 
مرزهاي كش��ور روي واردات خودرو و ايجاد 
رقابت ميان خودروس��ازان داخلي به معناي 
وجود رقابت در بازار خودروي كشور نيست؛ 
چراكه 80 ميليون ايراني را محكوم مي كنيم 
كه خودروه��اي داخلي را به ه��ر قيمتي كه 
خودروسازان مي گويند بخرند. ضمن اينكه 
واردات خودرو نيز همواره با تعرفه س��نگين 

همراه بوده است. 
وي اضافه كرد: اگر قرار است آزادسازي قيمت 
در صنعت خودرو وجود داشته باشد، بايد اجازه 
دهيم رقاب��ت در اين صنعت ب��ه دور از انحصار 
صورت گيرد كه در اين صورت به سمت كاهش 

قيمت و افزايش كيفيت خواهيم رفت.

 وزير صمت دستورالعمل رصد كاا را
در زنجيره تجاري كشور اباغ كرد

سخنگوي كميسيون اصل 9۰ مجلس:
 داان، خودِ خودروسازان هستند!

  بازرگانی



عملکرد مجلس دهم تا چه میزان به شاخص های رفتاری شهید مدرس نزدیک است؟

مجلس مدرس گونه مقابل طرح های دشمن بایستد
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با توان بااي نیروي انساني كه در  اختیار داریم، نبای�د خودمان را    دفاعی
محدود به مهندسي معکوس كنیم. 

به گزارش فارس، امير حاتمي وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي 
مسلح در همايش بس��يجيان وزارت دفاع طي س��خناني اظهار 
داشت: حضرت امام با نگاه نافذ الهي عمق دشمني ها را مي ديدند 

و مي دانستند انقاب نيازمند چه چيزي است. 
اوج نقش آفريني بس��يج در آن دوره در دفاع مقدس واقع ش��د. 
همي��ن امريكايي ها كه با تمام توان در حق ملت ايران دش��مني 
مي كنند آن روز هم تمام ش��رق و غرب را بسيج كردند تا انقاب 
را از بين ببرند اما داوري مل��ت و هدايت حضرت امام)ره( اجازه 

چنين كاري را نداد. 
وي اف��زود: هر روز كه از دفاع مقدس مي گذش��ت نقش بس��يج 
ارزنده تر مي شد تا اينكه دش��من از نابودكردن انقاب به وسيله 

جنگ نااميد شد. پس از جنگ هم درخت بسيج تناور و تبديل به 
الگويي براي جوانان جهان اسام شد. 

وزير دفاع با اشاره به تشكيل حزب اه لبنان ادامه داد: بعد از بسيج 
جوانان حزب اه، ارتش رژيم صهيونيس��تي شكست را تجربه و 
شروع به ديواركشي دور مرزهاي خود كرد. پس از آن امريكايي ها 
با جمع كردن تروريس��ت ها از تمام دنيا آنه��ا را تجهيز كردند تا 
توانستند بخش عظيمي از س��وريه و عراق را بگيرند اما آنچه در 
مقابل اين توطئه ايستاد همين تفكر بسيجي بود و امروز با تمام 

سرمايه گذاري ها شكست خوردند. 
امير حاتمي تصريح كرد: امروز هم يمن خار چشم امريكايي ها 

ش��ده و در مقابل يك توطئه بزرگ ايس��تادگي كرده اس��ت. 
رژيم كودك كش س��عودي با تش��كيل يك ائت��اف به يمن 
حمله كرد اما طنين همين تفكر بس��يجي موجب شد تا يمن 
در مقابل دشمن ايس��تادگي كند و امر وز كار به جايي رسيده 
كه امريكايي ها ب��ه دروغ درحال اتهام زدن به ايران هس��تند 
كه آنها نگذاشتند ما در يمن پيروز ش��ويم. آنها فكر مي كنند 
ايستادگي  مردم يمن به دليل حمايت ايران است ولی حمايت 
ما يك حمايت معنوي اس��ت اما آنچه موجب پيروزي اس��ت 
روحيه مقاوم خود ملت هاس��ت كه حاضر نيستند تن به ظلم 

امريكايي ها بدهند. 

امير حاتمي با بيان اينكه ما در وزارت دفاع بيشتر روحيه بسيجي 
را درك مي كنيم، گفت: روز اولي كه بخش دفاعي كشور تحريم 
ش��د نگاه بخش دفاع به بيانات حضرت امام)ره( ب��ود كه با اتكا 
به توان داخلي مي توانيم از مش��كات عبور كني��م. امروز با اين 
تحريم هايي كه انجام شده اين روحيه در ساير بخش هاي كشور 
به وجود آمده است و اين تحريم ها هم به فرصتي براي از بين بردن 

ضعف هاي اقتصادي كشور تبديل خواهد شد. 
وزير دف��اع تأكيد كرد: بس��يجيان وزارت دفاع و تفكر بس��يجي 
نقش بارزي در توليد جنگنده كوثر و ساير تجهيزات رزم زميني، 

رادارها، موشك ها و ديگر  تجهيزات دفاعي داشتند. 
امير حاتمي با بيان اينكه ما نبايد خودمان را محدود به مهندسي 
معكوس كنيم، عنوان كرد: امروز با توان بااي نيروي انساني كه 
در اختيار داريم و با استفاده از اين ظرفيت و خاقيت ها مي توانيم 

 كارهاي بزرگي  انجام دهيم.

امیرعباس رسولی
   گزارش

ما هی�چ مش�کلي در روابط خود ب�ا دولت هاي همس�ایه و 
كش�ورهاي منطقه نداریم و دولت با برنامه ریزي و توجه به 
راحتي مي تواند از ظرفیت ۲۸ كشور همسایه استفاده كند. 
سعداه زارعي كارشناس ارشد مسال منطقه در گفت وگو با مهر، 
در خصوص افزايش مراودات اقتصادي با كشورهاي همسايه و 
موانع موجود بر سر راه صادرات كااهاي غير نفتي، اظهارداشت: 
عمل كردن به تعهدات و تفاهمنامه هاي اقتصادي از سوي دولت 
نسبت به ديگر دولت ها به قدري اهميت دارد كه با يك يا چند 
بدعهدي از سوي ش��ما، در آينده براي همكاري هاي بيشتر با 

مشكاتي مواجه شويد. 
وي گفت: ش��ما ببينيد در موضوع صادرات برق ايران به عراق، 
به محض آنكه در ب��رق بصره اختالي به وجود مي آيد، فش��ار 
در داخل روي دول��ت افزايش پيدا مي كن��د و دولت هم براي 
خارج ش��دن از اين فش��ار اعام مي كند كه ما ديگ��ر برقي به 
بصره نخواهيم داد و همين كار را هم انجام دادند، به نحوي كه 
وزير نيرو به صراحت اعام كرد كه ما ديگر برقي به بصره صادر 
نخواهيم كرد و اي��ن كار به دليل آن بود ك��ه در افكار عمومي 
اينطور گفته ش��د قطعي برق در ايران به دلي��ل صدور برق به 

عراق است. 
   ض�رورت اهمی�ت وف�اي ب�ه عه�د در همکاري هاي 

اقتصادي
زارعي اظهار داشت: بسياري از مش��كات داخلي را مي توان با 
بهبود كارايي و مديريت صحيح، حل و فصل كرد، به طور مثال در 
موضوع برق، ما در داخل مصارف بي رويه اي از برق داريم كه اينها 
قابل كنترل است، بنابراين مشكات داخلي حل شدني است اما 
دولت آسان ترين راه را انتخاب مي كند و آن اينكه قراردادهاي 
خود را با عراق، تركمنس��تان، افغانس��تان و ديگر كشورها باا 

و پايين مي كن��د و اين طبعاً باعث تأثيرگ��ذاري منفي روي آن 
كشورها خواهد شد و آنها بار ديگر با ايران وارد معامله و امضاي 
تفاهمنامه نخواهند شد. اين كارش��ناس مسائل منطقه افزود: 
همانطور كه عراق در مس��ئله قطع صادرات برق از سوي ايران، 
ناچار شد برق را از عربستان سعودي وارد كند، البته از آن كشور 
هم موفق نشد كه برق خود را تأمين كند اما آنچه مهم است ايجاد 
فضاي عدم اطمينان به ايران در معاهدات با كشورهاي ديگر است 

كه وضعيت نامطلوبي را براي ما به وجود خواهد آورد. 
وي گفت: موضوع برق عراق تنها يك مصداق است و مي تواند در 
ديگر حوزه هاي همكاري ايران با عراق به خصوص در حوزه هاي 
تجاري و اقتصادي تأثير منفي بگذارد و مسئوان آن كشور، هر 
مرتبه اين موضوع را به ايران يادآوري كنند كه شما در مسئله 

برق به تعهدات خود به ما عمل نكرديد. 
رئيس مركز مطالعات راهبردي انديشه س��ازان نور با اشاره به 
اينكه سرمايه دار همواره سرمايه خود را در شرايطي به ميدان 
خواهد آورد كه كمترين هزينه و بيشترين سودآوري را داشته 
باشد، افزود: بخش خصوصي به عنوان سرمايه گذار اقتصادي در 
كشورهاي همسايه بايد از پشتيباني جدي دولت برخوردار باشد 
اما ما شاهد هس��تيم كه امروز بخش عمده اي از اقتصاد ايران 
دولتي است و دولت هم نتوانسته جاي خالي بخش خصوصي را 

در معاهدات اقتصادي با كشورهاي همسايه پر كند. 
   كیفیت نامطلوب كااهاي صادراتي

زارعي ادامه داد: حالت ديگري از ايجاد فضاي نامناس��ب براي 
ايران در اين عرصه وج��ود دارد و آن اينك��ه دولت به تعهدات 
خودش وفادار اس��ت اما كيفيت كااهاي ما مطلوب صادرات 
نيس��ت كه اين موضوع را مي توانيم در كااهاي صادر شده به 
بازارهاي عراق و ديگر بازارهاي هدف ببينيم كه باعث دلزدگي 

طرف هاي مقابل مي شود. 
وي افزود: برخي از كااهاي صادر ش��ده از ايران يا اس��تاندارد 
نيستند يا بس��ته بندي مناس��بي ندارند. عاوه بر اين، شرايط 
بازاريابي ب��راي كااه��اي صادراتي به بازار ه��دف هم رعايت 
نمي ش��ود به اين معنا كه به طور مصداقي در بازار عراق، حتي 
كااهايي كه با كيفيت باا و قيمتي پايين تر از رقباي خود صادر 
مي كنيم، به دليل نحوه نامناسب آن كااها از رقيب تُرك خود 
عقب مي افتيم، يعن��ي خودمان كاري را كه باي��د انجام دهيم 
درست انجام نمي دهيم و توقع داريم در بازار كشورهاي همسايه 
نسبت به رقبا، مزيت و برتري داشته باشيم، بنابراين مقصر اين 

عقب ماندگي ما هستيم و نه دولت عراق. 
رئيس مركز مطالعات راهبردي انديشه سازان نور گفت: كااهاي 
ايراني هم در بخش ظروف، لوازم خانگ��ي، صنعت و مواد غذايي 
بسيار بهتر از كااهاي مش��ابه رقباي خود است اما طريقه عرضه 
كردن ما به صورت فله اي اس��ت و گويا تفاوتي بين بازار داخلي و 
خارجي قائل نشده ايم و هيچ بسته بندي مناسب و جذابي كه بتواند 
خريداران خارجي را ترغيب به خريد كااهاي ايراني كند، نداريم. 

   مشکلي با دولت هاي منطقه نداریم
 ضعف در بسته بندي كااهاي صادراتي است

زارعي ادامه داد: اين موضوع در مصاديق مختلفي قابل بيان است از 
جمله موضوع صادرات زعفران از ايران به كشورهاي اروپايي كه پس 
از صادر شدن از سوي ايران، مجدد به سمت ايران صادر مي شود اما 
با اين تفاوت كه بسته بندي مناسب و جذابي دارد، بنابراين فعاان 
توليد، صادرات و اقتصاد كشور بايد در موضوع بسته بندي كااهاي 
صادراتي، توانمندي بيش��تري از خود نش��ان دهند. وي افزود: با 
توجه به آنچه گفته شد، مهم ترين مسئله براي ما همين مشكات 
داخلي است و ما هيچ مشكلي در روابط خود با دولت هاي همسايه 
و كشورهاي منطقه نداريم و دولت با برنامه ريزي و توجه به راحتي 
مي تواند از ظرفيت ۲۸ كشور همس��ايه استفاده كند. كارشناس 
ارشد مس��ائل منطقه با بيان اينكه ميوه و صيفي جاتي كه به قطر 
صادر مي ش��ود، به مراتب كيفيتي پايين تر از محصوات مش��ابه 
ايراني خود دارد اما به راحتي در بازار آن كشور مورد قبول مشتريان 
واقع مي شود، گفت: قطري ها مي گويند بارها از فعاان اقتصادي 
ايران درخواست كرديم كه محصوات خود را به بازار ما صادر كنند 
اما هيچ اقدامي از سوي آنها صورت نگرفته، اين درحالي است كه ما 
امروز روابط نامناسبي با قطر نداريم ولي متأسفانه همين بازار قطر را 

هم به راحتي به برخي رقباي منطقه اي خود واگذار كرده ايم. 
زارعي در پايان خاطرنش��ان كرد: اين گايه مناسب نيست كه 
بگوييم چرا شرايط صادرات ما به قطر هم چندان تعريفي ندارد، 
به دليل آنكه خود ما در اين زمينه پيش��قدم نش��ده ايم. ش��ما 
ببينيد ما مي توانيم س��اانه حداقل يك ميليارد دار صادرات 
ميوه و صيفي جات به قطر داشته باشيم اما وقتي خودمان كاري 
را در اين مس��ير انجام نمي دهيم، نباي��د از دولت هاي منطقه 

گايه داشته باشيم.

زارعی:ازظرفیت28کشورهمسایهبرایصادراتکاااستفادهنمیکنیم
دیدگاه

  توئیت ظریف درباره طرح ایران براي بحران یمن
محمدجواد ظريف وزير امورخارجه در توئيتي 
در خصوص بحران يمن به توئيت خود در سال 
۲۰۱۵ اشاره كرد و نوشت: امروز و بعد از رنج هاي 
انس��اني فراوان و جنايات جنگي ناگفته توسط 
ائتاف س��عودي و همدس��تان امريكايي آنها و تاش ب��راي تطهير 
جنايات شان با اتهامات پوچ و بي اساس عليه ايران، هنوز هم طرح چهار 

ماده اي ما تنها گزينه قابل دوام و اعتماد است. 
وزير امور خارجه در۱۰ آوريل ۲۰۱۵ طي توئيتي نوشته بود: »جنگ در 
يمن بايد متوقف شود. ما بر آتش بس، ارسال كمك هاي بشردوستانه، 
گفت وگوهاي يمني- يمني و تشكيل يك دولت فراگير در يمن تأكيد 

مي كنيم.«
........................................................................................................................

  چرا خواب هیچ سلبریتي ای آشفته نشد؟
يك كاربر فضاي مجازي درتوئيتر درباره به شهادت رسيدن يك مرزبان 
در درگيري با قاچاقچيان، نوش��ت: در درگيري مرزبانان هنگ مرزي 
بانه با قاچاقچيان ستوان دوم مصطفي عبدالمالكي سرپرست پاسگاه 
بروشگاني از گروهان ننور به شهادت رس��يد. خواب هيچ سلبرتي ای 

باسواد يا بيسوادي نيز آشفته نشد. 
........................................................................................................................

  آقاي صالحي، به موضع قدرت برگردید!
كاربری به نام مجتب��ی آزاد در توئيتر خطاب به عل��ي اكبر صالحي 
درخصوص هش��دار به اروپا، نوش��ت: علي اكبر صالحي در هشداري 
به اروپا گفت كاس��ه صبر ايران در حال لبريز ش��دن است. كاش به 
ياد بياريد واكنش غربي ها در زماني كه از غني سازي 3/۵ درصد و ۵ 

درصد به ۲۰ درصد رسيديم. 
حراف نباشيد، مثل شهيد ش��هرياري عمل كنيد، صنعت هسته اي 
را احيا كنيد و ب��ه موضع قدرت بازگرديد. غربي ه��ا حرفتون را بهتر 

مي فهمن. 
........................................................................................................................

   روایت یک اصاح طلب از زندگي روحاني
محمد عبداللهي كارش��ناس مس��ائل سياس��ي طي توئيتي از زبان 
علوي تبار درباره زندگي لوكس روحاني نوشت: علوي تبار از جلسات 
روحاني در مركز تحقيقات اس��ترات ژيك مي گويد: روحاني كمي هم 

خوشگذاران بود و سبك زندگي لوكسي داشت. 
ما براي پروژه ها بودجه كم داش��تيم، اما براي درس��ت كردن استخر 
بودجه كم نبود. اگر نان كنجدي، پنير، گردو و سبزي آماده نبود ايشان 

جلسه را تشكيل نمي داد.

عملکرد مجلس دهم در طول سه سال فعالیت 
ب�ا حواش�ي و اتفاقات مختل�ف روب�ه رو بوده 
اس�ت؛ از س�لفي برخي نمایندگان ب�ا فدریگا 
موگرین�ي و بازدی�د بح�ث برانگی�ز جمع�ي 
از مجلس�ي ها از موزه ل�وور پاری�س گرفته تا 
رأي اعتم�اد قابل تأمل ب�ه تع�دادي از وزراي 
كابینه دول�ت دوازدهم تا آراي ش�ائبه برانگیز 
به وزیر راه و شهرسازي س�ابق بعد از آنکه وي 
را به بهانه استیضاح به مجلس كشاندند و حتي 
رأي اعتم�اد مجدد به محمد ش�ریعتمداري به 
عنوان وزی�ر كار و رفاه اجتماع�ي؛ وزیري كه 
در وزارتخانه تخصصي خ�ود، صنایع و معادن 
عملکرد قابل قبولي نداشت! عملکرد و كارنامه 
مجلس دهم ك�ه آن را باید مجلس�ي غیرقابل 
پی�ش بیني دانس�ت، حتي زب�ان گایه برخي 
از منتخبان ملت را نیز به همراه داش�ته اس�ت 
كه در ادامه به برخي از آنها اش�اره خواهد شد. 
دهم آذر به عنوان روز مجلس نامگذاري شده است. 
علت اين نامگذاري ش��هادت آيت اه سيدحسن 
مدرس در روز دهم آذر ماه س��ال ۱3۱۶ اس��ت؛ 
شخصيتي كه مخالفت هايش با اقدامات ديكتاتوري 
رضا پهلوي ديكتاتور منجر به آن شد كه مردم در 
برخي از نقاط كشور عليه طرح جمهوري رضا شاه 

تظاهرات كنند و اين موضوع ملغي اعام شود. 
   الگوي فراموش شده

رهبر معظم انقاب اس��امي، بارها ش��خصيت و 
عملكرد شهيد مدرس را تراز مناسب براي سنجش 
ميزان توانايي و كارآم��دي نمايندگان مجلس در 
هر دوره اي عنوان كرده ان��د و از منتخبان ملت در 
مجلس در ديدارهايي كه عموماً در تيرماه هر سال 
انجام مي شود، مطالبه مي كنند كه خصايصي مانند 
عدالت محوري، استكبارستيزي و حق طلبي شهيد 
مدرس را الگوي خود قرار دهند تا كارايي مجلس 
به عنوان مهم ترين ركن قانونگ��ذاري و نظارت در 
جمهوري اسامي ايران افزايش يابد. حال مي توان 
با مرور برخي از مطالبات معظم له از نمايندگان، پي 
برد كه مجلس دهم تا چه ميزان به تراز استاندارد 
جهت »پيگيري حقوق م��ردم« و »بي توجهي به 

منافع شخصي و گروهي« بي توجه بوده اند. 
رهبرانقاب در باب شهيد مدرس و الگو بودن وي 
براي نمايندگي مجلس مي فرمايند: »مجلس بايد 
مجلس��ي باش��د كه بتواند در مقابل زورگويي ها 
و زياده خواهي ه��ا و مرعوب كردن ه��ا و تطميع 
كردن هاي قدرتمندان جهاني بايس��تد و مصالح 
كشور و ملت را محاسبه كند و دنبال آن برود. امام 
رضوان اه عليه بارها اسم »مدرس« را مي آوردند. 
مگر خصوصيت مدرس چه بود؟ از مدرس عالم تر 

هم داشتيم. مدرس خصوصيت عمده اش اين بود 
كه هيچ عامل ارعاب و تهديد و تطميع و فريب گري 
در او اثر نمي كرد. همان وقتي كه علي الظاهر فضا را 
بر ضد او آن چنان متشنج كرده بودند كه عليه ا ش 
شعار مي دادند، او ايستاد و حرف خودش را زد. اين 
خصوصيت يك نماينده  خوب در مجلس است.« 

ايشان در س��خنان ديگري عنوان مي كنند : »من 
بارها عرض كرده ام كه قدرت هاي اس��تكباري - 
يعني همي��ن قدرت هاي س��لطه گر جهاني - كه 
مرتب روي اين كشور و آن كشور دست مي اندازند 
و دولت ها و ملت ها را زير يوغ خودشان مي كشانند، 
عده اي كارش��ان از ترس��اندن مي گ��ذرد. قدرت 
واقعي ش��ان آنقدر نيس��ت كه بر زبان مي آورند. 
بديهي است اين همه كه اينها با اين انقاب و با اين 
كشور بدند، اگر قدرت داشتند، تاكنون اين انقاب 

اين طور رشد نمي كرد و اين گونه نمي ماند.« 
توصيفات مش��ابه فراواني را مي توان در سخنان 
رهبرمعظم انقاب اس��امي جست وجو كرد كه 
طي آن از منتخبان مردم در مجلس مي خواهند 

تا نسبت به دغدغه هاي مردم در حوزه اقتصادي و 
معيشتي توجه كنند و از فساپذيري و رانت خواري 
و تمركز بر منافع ف��ردي و جرياني دوري كنند. 
ايش��ان بس��ياري از اوقات از نمايندگان مجلس 
مي خواهند تا ن��ه تنها در بح��ث »قانونگذاري« 
جهت ارتقاي وضعيت اقتصادي مردم كم درآمد، 
تاش كنند بلكه از آنها مطالبه مي كنند تا »بعد 
نظارتي« جه��ت نظارت و رص��د دقيق عملكرد 

دولت را به شكل فزاينده اي تقويت كنند. 
ايش��ان در يك��ي ديگ��ر از س��خنراني هاي خود 
مي فرمايند: »از طرف ديگر، نماينده نبايد مفتون 
هم بش��ود. بعضي ها مفتون و فريفته مي شوند و 
دهنش��ان باز مي ماند! اينها آدم هاي ساده لوحي 
هستند كه راه حل هاي خيالِی اقتصادي يا سياسي 
يا امنيتي ك��ه با آب و تاب تمام و ب��ا رنگ و لعاب 
گوناگون عرضه مي ش��ود، آنها را از خود بي خود 
مي كند! س��ال ها تجربه مي كنند اما آخرش خود 
و ديگران را به خاك سياه مي نش��انند! بنابراين، 

مفتون هم نبايد بشوند.«

   قضاوت درباره مجلس خوب نیست 
حجت ااس��ام مجيد ناصري نژاد نماينده مردم 
شادگان در مجلس شوراي اسامي در گفت وگو 
با فارس با اش��اره به عملكرد مجلس دهم گفت: 
عملكرد مجل��س دهم را در حد جايگاه و ش��أن 
مجلس نديديم. م��ا معتقد بودي��م مجلس بايد 
استكبارس��تيز باش��د و در خط مقدم مبارزه با 
استكبار و عوامل آن باش��د و مدرس وار از حق و 
حقوق م��ردم دفاع كند، ام��ا در مجلس دهم در 
بسياري از اين مس��ائل به طور كل كوتاه آمد و به 

روش و منش مدرس عمل نكرد. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه قضاوت آيندگان در 
مورد مجلس دهم چه خواهد بود، اظهار داش��ت: 
چرا آين��دگان؟ همين اان هم قض��اوت در مورد 
مجلس، قضاوت خوبي نيست و توقعي كه مردم از 
مجلس دارند، توسط مجلس برآورده نشده است. 
مجلس در بحث FATF عملكرد خوبي نداشت 
و موضع مجلس، موضع محكمي نبود و كاري كه 
رئيس مجلس در رابطه با لوايح چهارگانه برخاف 

مقررات، اين لوايح را به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام فرستاد، كار درستي نبود و مع ااسف مجلس 
هم موضع محكم��ي در اين زمينه اتخ��اذ نكرد. 
وي افزود: ما به صورت فردي افرادي را داريم كه 
مدرس گونه در مجلس كار مي كنند اما به صورت 
جمعي اين گونه نيس��ت و ما تأس��ف مي خوريم 
موضع گيري ه��اي جمعي مجلس تف��اوت ۱۸۰ 
درجه اي ب��ا مواض��ع م��درس دارد. مجلس بايد 
محكم، قاطع، جامع نگر و عمل گرا باشد و مجلس 
دهم كمتر در اين راس��تا گام برداش��ته اس��ت. 
ناصري نژاد در پايان خاطرنش��ان كرد: مجلس در 
مبارزه با اشرافي گري، در مبارزه با فساد و عوامل 
مخل اقتصادي بايد قاطع تر وارد مي ش��د كه اين 
كار را نكرد. آيندگان هم قضاوت خوبي در رابطه با 

مجلس نخواهند داشت. 
 احمد عليرضا بيگي نماينده مردم تبريز نيز گفت: 
شهيد مدرس به عنوان يك اسطوره و الگو در تاريخ 
ايران زمين توانست نشان دهد كه در عين اينكه 
در اقليت است مي تواند حرف حق را فرياد بزند و 
آن را به گوش همگان برساند و نام خود را در تاريخ 

بلندآوازه كند به ويژه در برابر دشمن شيفته ها. 
وي ادامه داد: امروز هم حركت همين دش��من 
ش��يفته ها مخل حركت انقاب اسامي است و 
اصالت آن را مورد تهديد قرار مي دهند. اين افراد 
با در اختيار داشتن قدرت و منابعي كه از آن ملت 
ايران است تاش دارند با استفاده از اين ظرفيت 
منافع ملت ايران را دستخوش تاراج و غارت كنند 
يا چشم خود را به روي اين تاراج و قدرت ببندند. 
وي در پايان گفت: بعد از اي��ن اقدام مجلس بود 
كه رهبري فرمودند »ما هيچ چيز پنهاني از مردم 
نداريم به جز مسائل امنيتي و نظامي كه آن هم 
بايد از دشمن پنهان شود و چون از دشمن پنهان 
مي كنيم ناچاريم كه آن را در معرض آگاهي مردم 

هم قرار ندهيم اما آگاهي حق مردم است.« 
بدون ش��ك اگر هر قوه مجريه اي، نهاد نظارتي 
مافوق خود را شكننده ارزيابي كند، بدون اعتنا 
اختيارات خود را فراخ و زمينه هاي بروز فسادهاي 
گسترده را فراهم مي كند چراكه خود را در برابر 
نهاد يا مجموعه اي پاس��خگو نمي داند. خروجي 
مجلس دهم در مقاطع مختل��ف، اين اطمينان 
خاطر را در بي��ن برخي از دولتم��ردان به وجود 
 آورده كه »ناظري« هوش��مند كاركرد و كارنامه 
وزارتخانه ه��ا و وزرا را رصد نك��رده و اولويت آن 
حفظ منافع ملي بر اساس قانونگذاري و نظارت 
صحيح نيست و در چنين موقعيتي نبايد انتظار 
داشت كه زد و بندهاي سياسي- اقتصادي مانع 

تأمين خواسته هاي عمومي نشود.

رئیس سازمان عقیدتي سیاسي ارتش:
امریكاآرزويکدخدایيرا

بهگورخواهدبرد
راه  س�ر  از  را  ای�ران  اگ�ر  كردن�د  اع�ام  امریکایي ه�ا 
برداری�م كار تم�ام اس�ت، حتم�ًا ب�ا وج�ود بس�یج، آنه�ا 
ای�ن آرزو و رؤی�اي كدخدای�ي را ب�ه گ�ور خواهن�د ب�رد. 
به گزارش مهر، حجت ااس��ام عباس محمد حسني در گردهمايي 
بس��يجيان كوي هاي س��ازماني س��تاد ارتش با گراميداشت سالروز 
تاسيس بس��يج و گراميداش��ت هفتم آذر، روز نيروي دريايي ارتش 
گفت: هر جا تفكر بسيجي مطرح است در آنجا خدا محور است و انسان 
احساس تقرب بيشتري به خدا دارد و خدا را شاكريم كه با اين فرهنگ 

پيوند خورده ايم. 
رئيس سازمان عقيدتي سياسي ارتش با بيان اينكه زندگي شاد يعني 
زندگي بدون گناه افزود: در تفكر بسيجي زندگي منهاي گناه است و هر 
گاه اين تفكر ترويج پيدا كند، قدرت و اقتدار و شادماني رونق مي يابد. 
نماينده ولي فقيه در ارتش با اش��اره به روز پنجم آذر سالروز تشكيل 
بسيج در سال ۵۸ گفت: تقريباً يك سال قبل از آغاز جنگ تحميلي، 
بسيج مس��تضعفين به فرمان حضرت امام)ره( تش��كيل شد و امروز 
بسيج به سن ۴۰ سالگي خود رسيده اس��ت و ۴۰ سالگي يعني دوره 

پختگي و قدرتمندي. 
محمد حس��ني ادام��ه داد: هدف از تش��كيل بس��يج، پاس��داري از 

دستاوردهاي انقاب شكوهمند اسامي است. 
ام��روز در ارزياب��ي از كارنامه بس��يج، اي��ن نهاد اجتماعي اس��امي 
آفريني هاي ماندگاري در پيروزي هاي هشت سال دفاع مقدس،  نقش 
محروميت زدايي در نقاط كمتر برخوردار كش��ور و محور مقاومت در 

عراق و سوريه را در كارنامه خود به ثبت رسانده است. 
وي با اش��اره به نقش بس��يج در دفاع مقدس اظهار كرد: از زماني كه 
بسيج به ميدان آمد همه چيز در جبهه ها متفاوت شد و دفاع جانانه، 
غيرتمندانه و شجاعانه با توكل برخدا از مكتب، ميهن و ملت اسامي 

به اوج خود رسيد. 
وي با اش��اره به اينكه تا زماني كه فتنه وجود دارد بس��يج هم وجود 
خواهد داشت، گفت: تا زماني كه فتنه گران داخلي و خارجي هستند 

بسيج هم خواهد بود. 
حجت ااسام محمد حسني در پايان تصريح كرد: امريكايي ها اعام 
كردند اگر ايران را از سر راه برداريم كار تمام است، حتماً با وجود بسيج، 

آنها اين آرزو و رؤياي كدخدايي را به گور خواهند برد. 
........................................................................................................................

 پزشکیان در واكنش
 به سخنان ظریف درباره پولشویي: 
نبایدحرفهایيرامطرحکنیم
کهدشمنانبهانهبگیرند

نایب رئی�س اول مجل��س گفت: ما 
نبای�د ح�رف های�ي را مط�رح كنیم 
كه دش�منان بهانه بگیرند اما اینکه 
عده اي ه�م مي خواهن�د بگویند ما 
هس�تیم، اینطور نیست.  خیلي پاك 
مسعود پزشكيان نماينده مردم تبريز و 
نايب رئيس اول مجلس شوراي اسامي 
در گفت وگو با فارس، درباره اظهارات اخي��ر محمدجواد ظريف وزير 
امور خارجه در خصوص پولشويي اظهار داشت: بنده حرف هاي آقاي 

ظريف را نشنيده ام. 
وي افزود: كليات قضيه اين است كه يكسري واقعيات در كشور وجود 

دارد و دشمنان مي خواهند از ما آتو بگيرند. 
نايب رئيس اول مجلس همچني��ن عنوان كرد: به هر ح��ال ما نبايد 
حرف هايي را مطرح كنيم كه دش��منان بهانه بگيرند اما اينكه عده اي 

هم مي خواهند بگويند ما خيلي پاك هستيم، اينطور نيست. 
پزشكيان در ادامه در پاسخ به خبرنگار فارس مبني بر اينكه اگر مواردي 
مبني بر پولشويي در كشور وجود دارد بايد مستندات و مدارك آن به 
قوه قضائيه ارائه شود،  گفت: به هر حال به عنوان مثال تمام مؤسسات 
مالي و اعتباري كه پول ها را برداشتند و مردم هم در خيابان اعتراض 
كردند تاكنون محاكمه كرده اند؟ پول ها كجا رفته است؟ خب اينها را 
محاكمه كنند، چند سال اس��ت كه خرده گذاران و مردم معترض در 
خيابان هس��تند. وي افزود: در حال حاضر اگر اين هيئت سه نفره هم 
نبود باز هم مردم در خيابان ها بودند و مشابه اين موارد هم وجود دارد، 

يعني اين حرف ها فقط خرج سياسي دارد.

احسان نادري پور  |    ایرنا

وزیر دفاع:
خودمانرابهمهندسیمعكوسمحدودنكنیم



د رسم-  د س ت اراض و ساختمان ها  فا ي  يين تکلي وض انون ت ه موضوع ماد  

یک ش��نبه 11 آذر 1397 | 24 ربي��ع ااول 1440 |6| روزنامه جوان |  شماره 5529

88498436سرویس فرهنگي

ش�يوه داوري خانواده هاي شهدا براي يک 
بخش از جش�نواره مقاومت به چه ش�كل 

است؟
داوران ما از فعاان فرهنگي هستند كه به خوبي حوزه 
فرهنگي را مي شناسند. بعد از اينكه همه فيلم ها را ديدند 
به بحث و تبادل نظر مي پردازن��د و در آخر جمع بندي 
مي كنند كه كدام فيلم خوب بوده اس��ت. در دوره هاي 
قبل، پيش آمده بود اثري را انتخاب كنند كه از چشم 
ديگران دور مانده بود اما اين داوران به خاطر رويكرد و 
پيام مهمي كه اثر آنها داشت، آن فيلم برگزيده را انتخاب 
مي كنند. در واق��ع از آنجايي كه خودش��ان از خانواده 
ايثارگران و شهدا هستند، آيتم هايي را مد نظر دارند كه 
بعد از ديدن فيلم مورد نظر بررسي مي كنند كه آيا اين 
فيلم آيتم ها را رعايت كرده است يا خير؟! با اين تفاسير 
كار آنها صرفاً نظرسنجي نيس��ت و مي توانند به لحاظ 

ساختار و فرم و تكنيک هم نظراتشان را ارائه دهند. 
معيار ارزيابي چيست؟

معيار وجود ارزش هايي نظير تكليف مداري، اخاص، 
اعتماد به نفس، خودباوري، جهاد، تقوا، شهادت، ايثار، 
توكل، توس��ل و توجه به اهل بيت)ع(  و. . . موضوعاتي 
اس��ت كه در آن فيلم به آن پرداخته و فيلم ها ارزيابي 
مي شود كه آيا مي تواند كانديدا باشد يا نه و بعد هر فيلم 
جمع آوري مي شود و بر اساس امتياز ها مورد بررسي و 

بحث قرار مي گيرد. 
داوران از چ�ه جامعه آماري انتخاب ش�ده 

بودند و انتخاب بر چه اساسي بوده است؟ 
هيئت داوران ما متشكل از هفت نفر از فعاان فرهنگي و 
از خانواده شهداست؛ خانم مريم عظيمي، همسرشهيد 
مهدي نوروزي )شهيد مدافع حرم، معروف به شيرسامرا(، 
مرضيه دهقان، فرزند بس��يجي شهيد محمد دهقان، 
طاهره رحيمي همسر شهيد مرتضي خدادادي )شهيد 
مدافع حرم فاطميون(، دكتر مهدي شيردل فرزند شهيد 
علي محمد شيردل، سيدمحسن اندرزگو، فرزندشهيد 
سيدعلي اندرزگو ) از ش��هداي انقاب اسامي(، دكتر 

مهدي محمودي، فرزند ش��هيد محم��د محمودي، 
سيدحس��ن انتظاري، جانباز ۷۰درصد مدافع حرم و 

فرزند شهيد. 
به نظر شما برگزاري جش�نواره هايي نظير 
جشنواره مقاومت چه تأثيري روي سينماي 

جنگ مي گذارد؟
در وضعيتي كه ارزش هاي اسامي در فضاي توليدات 
سينماي ما كمرنگ شده اس��ت، به نظر مي رسد كه 
برگزاري جشنواره هايي مثل جشنواره مقاومت، قوت 
قلبي براي فيلمسازان عرصه جنگ و مقاومت است كه  
بدانند ديده مي ش��وند و مورد قضاوت قرار مي گيرند. 
به نظر من برگ��زاري اين جش��نواره ها در اين حوزه، 

غنيمت است. 
کام پايانی؟ 

توقع خانواده شهدا از س��ينماگران اين است كه اين 
فيلم ها را بر اساس واقعيت هاي موجود و براي الگودهي 
به نس��ل هاي آينده توليد كنند، نه ب��راي اينكه فقط 

يک روايتي كرده باش��ند. آنها بايد تاش كنند  اثري 
توليد  كنند ك��ه اثرگذاري فرهنگ��ي و اجتماعي اش 
خوب باشد. با يک س��ؤال جلو بيايند و براي پاسخ به 
آن سؤال فيلمشان را بسازند و نگاهشان به نسل آينده 
باشد تا آنها هم بتوانند پيام فرهنگ ايثار و شهادت را 
به نحو صحيح دريافت كنند. از طرفي اينطور نباشد كه 
فيلمسازان همه ايثار و شهادت را در جبهه ببينند. نسل 
امروز ما فكرش جبهه و جنگ مسلحانه نيست،  جبهه 
و جنگ فرهنگي را در نظر دارد. آنها بايد در آثارشان 
پشت جبهه، زندگي شهدا و خانواده هايشان را نشان 
دهند كه الگويي براي خانواده ها باش��د يعني شهدا را 
انسان هاي دست نيافتني نش��ان ندهند. البته ازم به 
ذكر اس��ت كه ما در حوزه مقاومت به اتاق فكري نياز 
داريم كه فيلمسازان را هدايت كند. برخي فيلمسازان 
بعضي فيلم ها را مي س��ازند كه چيزي ساخته باشند، 
گويي فقط مي خواهند سفارش كارشان را به مرحله 

توليد برسانند و هيچ دغدغه اي در اين زمينه ندارند. 

 توقع خانواده شهدا ساختن 
فیلم براساس واقعیت هاست

 گفت وگوي »جوان« با حسين عامريان
مديرعامل کانون همبستگي فرزندان شاهد:

   سارا نيكويي
مديرعامل کانون همبستگي فرزندان شاهد اس�ت و مديريت داوران جشنواره مقاومت با اين کانون 
است. امسال سومين دوره اي است که کانون جشنواره فيلم مقاومت را داوري مي کند. هر دوره اشخاص 
متفاوت و تيم هاي از دوستان و خانواده شهدا انتخاب مي ش�وند که به کار داوري مي پردازند تا معين 
شود فيلم هايي که ساخته شده، چقدر رويكردشان مورد تأييد خانواده شهداست و حاوي فضاي ايثار 
و شهادت است چراکه در برخي مواقع انتقاد مي ش�ود اثري که ساخته شده سنخيتي با فضاي ايثار و 
شهادت ندارد. گفت وگوي »جوان« با حسين عامريان را که خود فرزند شهيد است در ادامه مي خوانيد. 

  نويد پارسا
دبير شانزدهمين جش��نواره سراسري تئاتر مقاومت 
مي گويد: »هنرمندان برجسته تئاتر كشور روزگاري 
از مجراي همين جشنواره ها به جامعه تئاتري معرفي 
شده اند و اكنون در سطح ملي در جايگاه مديريتي ، 
توليد و تربيت هنرمندان در جايگاه رفيعي قرار دارند 

و منشأ اثر و نقش آفريني مي باشند.«
امير نصيربيگي در گفت وگو ب��ا »جوان«  درباره حضور 
جوان��ان در اين جش��نواره گف��ت: »مش��خصاً در هر 
جش��نواره اي بخش عمده اي از هنرمنداني كه به يک 
جشنواره رونق مي دهند،  جوانان هستند. در اين دوره 
از جشنواره تئاتر مقاومت ما  نيز از اين مسئله مستثني 
نيستيم  و خوشبختانه ما ش��اهد حضور پرشور جوانان 

هنرمند در جشنواره هستيم.«
جشنواره سراسري تئاتر مقاومت محل رشد و شكوفايي 
هنرمندان جوان بوده است و اس��اتيد بزرگي از دل اين 
جشنواره به جامعه تئاتري كشور معرفي شده اند.  وي 
همچنين درباره استفاده از ظرفيت هاي تئاتري استان ها 
افزود:» هدف م��ا حضور همه هنرمندان اس��تان هاي 
مختلف كشور در جشنواره بوده است البته اين مهم با 
توجه به ش��اخص هاي كيفي نمايش ها مي باشد. امروز 
به لطف خ��دا و تاش جدي هنرمندان ش��اهد حضور 
هنرمنداني از شهرهاي مختلف در جشنواره تئاتر مقاومت 
هستيم.«  امير نصيربيگي درباره انتقال تجارب و تبادل 
اطاعات و ايجاد فضاي سالم رقابتي در جشنواره اظهار 
داشت: »جشنواره مكاني براي تبادل اطاعات و تجارب 
بين هنرمندان است. مسلماً در هر جشنواره اي مسئله 
رقابت و كسب جايزه براي هنرمندان مهم است اما مهم تر 

از آن تجربه و انديشه اي اس��ت كه در اين فضا در ذهن 
هنرمند شكل مي گيرد. هدف ما ايجاد يک فضاي رقابتي 
سالم است كه كسب تجربه و ارتقاي سطح علمي و عملي 
هنرمند در جايگاه ويژه اي از هدف گذاري جشنواره قرار 
دارد.«  وي با اشاره به بهره گيري از ظرفيت هنرمندان 
جوان جهت گزين��ش و انتخاب آثار در اين جش��نواره 
تصريح كرد:» ما در تركيب هيئت هاي انتخاب آثار در 
بخش هاي مختلف از تركيب جوانان در كنار هنرمندان 
برجس��ته اس��تفاده كرديم چون معتقديم كه جوانان 

هنرمند ادامه دهنده راه هنرمندان پيشكسوت خواهند 
بود ضمن اينكه در كنار هم ق��رار گرفتن ديدگاه هاي 
مختلف در امر انتخاب آثار، ضمن زمينه س��ازي جهت 
انتقال تجربه ها، دقت در انتخاب آثار كيفي ارزش��مند 
را فراهم خواهد كرد.«  دبير ش��انزدهمين جش��نواره 
تئاتر مقاومت درباره توليد نمايش��نامه هاي موضوعي 
مقاومت گفت: در اين جشنواره تأكيد خاصي در بخش 
نمايشنامه نويس��ي داش��ته ايم. توليد نمايشنامه هاي 
كيفي و معرفي منبع و مأخذ مناسب جهت بهره برداري 

نويس��ندگان جوان از ادبيات ش��فاهي و آثار برتر دفاع 
مقدس و مقاومت يكي از اهداف بوده اس��ت، بنابراين 
موضوعات مختلفي كه دربرگيرنده مصاديق مقاومت 
باشد را در فراخوان جشنواره پيشنهاد داديم كه با توجه 
به آن حدود 1۰۰ اثر از س��وي نويسندگان مختلف به 
دست ما رسيد كه در اختتاميه جشنواره معرفي خواهند 
شد و عاوه بر آن در اختتاميه جشنواره از سه كتاب كه 
مجموعه نمايشنامه هاي انقاب اسامي، دفاع مقدس 
و مقاومت است، گامي بس��يار مهم براي تحقق اين امر 
است.«  وي همچنين به مسئله تحول گرايي در مديران 
فرهنگي پرداخت و يكي از دغدغه هاي ش��انزدهمين 
جشنواره تئاتر مقاومت را گفتمان سازي مفهوم مقاومت 
در سطح كشور و خارج از كشور برشمرد. وي ابراز داشت: 
»ما در اي��ن دوره تاش كرديم كه براي نخس��تين بار 
جشنواره را به صورت بين المللي برگزار كنيم. حتي با 
11 گروه خارجي از كش��ورهايي مانند آلمان، فرانسه، 
انگلس��تان و. . . مذاكراتي نيز انجام دادي��م اما اين مهم 
در نهايت به دليل كمبود منابع مالي تحقق پيدا نكرد، 
بنابراين در اين دوره تاشما ن را متمركز روي تئاتر ملي و 

توليدات داخلي گذاشتيم. «
وي در پايان درباره رويكرد تحول در عرصه فرهنگ و 
هنر خاطرنشان كرد: »گفتمان سازي مفهوم مقاومت 
در كشور و سطح منطقه و بين الملل يكي از اقدامات 
اساسي است و به رغم تاش ها به دليل كمبود منابع 
اميدواريم در ادوار بعدي جش��نواره سراس��ري تئاتر 
مقاومت به صورت بين المللي و ب��ا حضور گروه هايي 
كه به مفهوم و ادبيات مقاومت معتقد و دغدغه توليد 

دارند، برگزار شود.«

 جشنواره تئاتر مقاومت  
محل رشد هنرمندان جوان است

 گفت وگوي »جوان« با امير نصيربيگي
 دبير شانزدهمين جشنواره تئاتر مقاومت

 کتاب هاي ضد ترامپ 
در صدر پرفروش هاي ۲۰۱۸ جهان 

اس�تقبال از کتاب هاي�ي ک�ه ضد ترامپ نوش�ته ش�ده اند 
بي�ش از هر چي�زي بيانگر کم ش�دن محبوبي�ت او در ميان 
امريكايي هاس�ت. هرچند برخي معتقدند که نتيجه ديگري 
نيز مي ت�وان از آث�ار گرفت و آن ص�داي رس�اي اعتراض از 
کاخ س�فيد ب�ه سياس�ت هاي ج�اري اي�ن کش�ور اس�ت. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا،  ترامپ اين روزها بيش از هر 
بازيگر هالي��وود و باليوودي در جهان معروف اس��ت. توييت هاي 
جنجالي و اقدامات غيرمترقبه از او ي��ک رئيس جمهور غير قابل 
پيش بيني ساخته اس��ت. حرف هاي ضد و نقيض رئيس جمهور 
امريكا و رفتارهاي سؤال برانگيز او در قبال مسائل مختلف سبب 
شده تا رئيس جمهور امريكا بيش از هر زمان ديگري مورد توجه 
قرار گيرد. برخي از كارشناسان بر اين باورند كه ترامپ و حواشي 
او ديگر كم كم تبدي��ل به يک مرثيه براي امريكا  ش��ده اس��ت؛ 
رئيس جمهوري كه آمده بود آبروي رفته امريكا را به آن بازگرداند، 
حاا خودش در ميان كاريكاتورها و فكاهي هاي مجات و روزنامه ها 
قرار دارد و تمام اينها از او به عنوان ي��ک رئيس جمهور غير قابل 
اطمينان ساخته اس��ت.  در دو سال گذش��ته عناوين متعددي 
درباره ترامپ،  زندگي و آراي او منتشر شده كه از همان ابتدا مورد 
توجه بسياري از كتابخوانان در امريكا و ديگر كشورها قرار گرفته 
است. كمي به پايان سال 2۰18 باقي مانده است، بررسي ها نشان 
مي دهد كه كتاب هاي ضدترامپ در صدر پرفروش هاي كتاب هاي 
انگليس��ي زبان قرار دارد. البته اين روالي است كه از سال گذشته 
آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. در سال ميادي جاري كتاب هاي 
جنجال برانگيزي درباره رئيس جمهور امريكا منتش��ر شده كه به 
محض انتشار، مورد استقبال امريكايي ها قرار گرفته و در مدت زمان 

كمي به ديگر زبان ها از جمله فارسي ترجمه شده است.

»دونالد سلمان« در اصفهان افتتاح شد 
آث�ار کاريكاتور سيدمس�عود 
ش�جاعي طباطبايي ب�ا عنوان 
»دونال�د س�لمان« در گال�ري 
ش�ماره ي�ک س�عدي ح�وزه 
هن�ري اصفه�ان افتتاح ش�د. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
پويا،  نمايشگاه آثار سيد مسعود 
ش��جاعي طباطبايي )مدي��ر 
مركز تجس��مي حوزه هنري و 
كاريكاتوريست مطرح كشور( با 
عنوان »دونالد سلمان«، در گالري شماره يک سعدي حوزه هنري 
اصفهان افتتاح شد.  اين نمايشگاه شامل 85 اثر كاريكاتور با موضوع 
استكبارستيزي است كه به نقد سياست هاي امريكا، دولت دونالد 
ترامپ و عربستان مي پردازد.  نمايشگاه دونالد سلمان در دو بخش 
داير شده كه در بخش نخس��ت آن 45 اثر با موضوع »آموزش گام 
به گام مهاجرت« به تصوير كشيده ش��ده است. اين موضوع داراي 
درونمايه استكبارستيزي است و به تماشاگر يادآوري مي كند كه 
امريكايي ها در ظاهر دم از آزادي مي زنند اما در باطن داراي خوي 
وحشي گري و فاقد التزام به آداب ديپلماسي هستند. اين اتفاق با 
بهره گيري از آرايه هاي بصري مناسب كه همه جنبه استكبارستيزي 
دارد، در معرض ديد مخاطب گذاشته شده است.  اين نمايشگاه كه 
پيش تر در گالري ابوالفضل عالي حوزه هنري تهران برگزار شده بود،  

تا روز دوشنبه 19 آذرماه پذيراي بازديدكنندگان خواهد بود. 

 »خاک شيرين« 
به »تماشاخانه سرو« رسيد

نمايش خاک ش�يرين به کارگردان�ي علي برجي  و 
بر اساس نمايشنامه اي از حامد مكملي  از امروز در 
تماشاخانه خانه سرو به مدت يک ماه اجرا خواهد شد. 
بهار ارجمند، محمد بي ري��ا، محمدرضا آزادفر، بهزاد 
رحمتي و محمودرضا فراهاني، س��هيل قاس��م خاني، 
س��ليمان مختاري، حس��ين دهن��وي، محمدجواد 
مقصودي و س��ينا حس��امي فر بازيگران اين نمايش 
هس��تند. اين نمايش از يازدهم آذر ماه و پس از پايان 
شانزدهمين جشنواره سراسري تئاتر مقاومت از ساعت 
19 پذيراي عاقه من��دان خواهد ب��ود و محمودرضا 
فراهاني تهيه كنندگي اي��ن نمايش را بر عهده خواهد 
داشت.  سهيل قاس��م خاني و زيبا كاظمي دستياران 

كارگردان اين نمايش هستند.  

فيلمساز يهودي ااصل امريکايي 
فيلمي با موضوع ايران مي سازد

»َدن کوِهن« در سينماي جهان به  عنوان فيلمسازي 
مستقل و بيشتر به  خاطر فيلم هاي ضدامريكايي اش 
شناخته مي شود. او همواره سعي داشته دوربين خود 
را در مناطقي که کمتر کسي به سراغ آن مي رود، بكارد 
و نقد سياست هاي امريكا، همچنين حضور و دخالت 
نظامي اش در کش�ورهاي ديگر را به تصوير بكش�د. 
به گزارش تسنيم، وي اين روزها با فيلم »كشتن غزه« در 
جشنواره فيلم مقاومت حضور دارد و مهمان ايران است؛ 
در صحبت هايش نشان داده كه سينماي ايران را تقريباً 
خوب مي شناسد و به آن عاقه مند است. همين امر اين 
سؤال را ايجاد مي كند كه آيا به نظر او سينماي مستقِل 
ايران و سينماي مستقِل امريكا مي توانند تعامل داشته 
و به توليد مشترک برسند يا خير؟ اگر آري چه بستري 

نياز است و خود او آيا تمايل به اين همكاري دارد؟
كوهن گفت: به نظر من اين تعامل محال نيست، هرچند 
كه تاكنون اتفاق نيفتاده است يا اگر هم رخ داده خيلي 
قابل ماحظه نيس��ت، ولي امري ممكن اس��ت. توليد 
مشترک بين س��ينماي مس��تقل ايران و امريكا اتفاق 
خيلي خوبي مي تواند باشد. فستيوال ها، جشنواره ها، 
رفت وآمد فيلمسازان و حضورشان در كشور همديگر، 
مثل همين جشنواره مقاومت مي تواند كمک بزرگي به 
توليد مشترک داشته باشد.  وي در خصوص اينكه چه 
بستري نياز است، گفت: بايد يک  كدام از طرفين، قدم 
اول را بردارند. همه  ما منتظريم ديگري اقدام كند، در 
حالي كه اگر يک كدام از كشورها، يک كمپاني يا يک 
شركت فيلمسازي از امريكا يا ايران، يک تهيه كننده يا 
يک فيلمساِز ايراني يا امريكايي؛ اين قدم اول را بردارد، 
كار تمام است و چرخه  توليد مشترک و تعامل دوستانه 
آغاز خواهد شد.  كوهن در خصوص اينكه خودش چه 
نگاهي به همكاري با سينماي ايران دارد، مطرح كرد: 
من در حال توليد فيلمي هس��تم كه موضوعش ايران 
است. اين بدين معناست كه عاقه  زيادي به ايران دارم. 
پس قطعاً هم عاقه  زيادي به تعامل و توليد مشترک با 
سينماي ايران دارم و هم انگيزه بزرگي براي آن دارم و 
هم اينكه بسيار خوشحال مي شوم اگر اين اتفاق بيفتد؛ 
فقط به شرط آنكه سينما و قوانين و سياست كشور شما 

)ايران( شرايطش را فراهم كند. 



گفتوگو
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 وقفجبهه

بابا متول��د 1345 بود. م��ا در محله جنوب 
شهري امامزاده حسن سكونت داشتيم که 
در دفاع مقدس شه��داي زيادي داده است. 
مردم مذهبي اين محله غالباً با امام و انقاب 
همراه بودند و بابا هم خيلي زود وارد جريان 
انقاب شد. از سني��ن نوجواني به عضويت 
بسيج و سپ��س سپاه درآمد و ت��ا آخر عمر 
يک بسيجي ماند. شهيد قارلقي سابقه 49 
ماه حض��ور در جبهه داش��ت. وقتي جنگ 
تمام شد من دو سالم بود، ول��ي از مادرم و 
از خود بابا شنيده ام که دوران شهيد قارلقي 
تمام زندگي اش را صرف کمک و حضور در 

جبهه ها کرده بود. 

 ترکشسيار
بابا در م��دت حضورش در جبه��ه چند بار 
مجروح شده بود اما دنبال پرونده جانبازي 
نمي رفت. يكب��ار در خانه ترکش��ي از کنار 
بيني اش خارج شد. آن روز به من گفت يک 
خال سياه بااي لب و کنار بيني اش درآمده 
است. چون ناگهاني اين اتف��اق افتاده بود. 
گفتم حتماً اشتباه مي کن��ي. مگر مي شود 
در يک آن خال به اين بزرگي دربيايد. اما بابا 
گفت برو يک پنس بياور انگار قرار است يک 
ترکش از بيني ام خارج شود. جلوي چشم ما 
ترکش را درآورد و به م��ن داد. هنوز هم آن 
ترکش را يادگاري نگه داشته ايم. اين ترکش 

زخم دوران جنگ بود که رفته رفته جابه جا 
شده بود و از صورت بابا خارج شد. 

 بعدازجنگ
پدرم بع��د از جن��گ و بازنشستگي دلتنگ 
شده ب��ود. مرت��ب ي��اد رفق��اي شهيدش 
مي افتاد. او يک بسيجي خستگي ناپذير بود 
و نمي توانست در خانه بند شود. گواهينامه 
پايه يک را گرف��ت و راننده کاميون حمل و 
نقل مصالح ساختماني شد. هيچ ادعايي هم 
نسبت به دوران جبهه و جنگش نداشت. سر 
به زير و آرام زندگي اش را مي کرد اما روحيه 
بسيجي را حفظ کرده بود. انگار منتظر يک 
اتفاق بود تا دوباره ب��ه دوران جهاد برگردد. 
وقتي از اوض��اع عراق و سوري��ه مطلع شد، 
ديگر تاب ماندن نداشت. پسرعمه اي داريم 
که با باب��ا از دوران جنگ هم��راه و همرزم 
بودند. ايشان ابتدا براي دف��اع از حرم اعزام 
شد و بابا هم با اصرار از او مي خواست ترتيبي 
بدهد بتواند همراهي اش کند. خودم شنيدم 
که يک بار به پسرعمه ام مي گفت: عباس تو 
نامردي! مگر ما زمان جن��گ با هم نبوديم، 
حاا چرا بايد خودت بروي و من اينجا بمانم. 
پدر آنقدر پيگيري کرد تا اينكه قرار شد در 
خصوص رفتن��ش اقداماتي انج��ام دهند و 
اطاع بدهند. روزي که خب��ر دادند کارش 
جور نشده و نمي تواند ب��رود در آشپزخانه 
بوديم، از فرط ناراحتي دستش را روي دلش 
گذاشت و ناخودآگاه يک دور کامل زد. هيچ 
وقت بابا را آنقدر ناراحت نديده بودم. بعد به 
بالكن خانه رفت و همانجا مشغول دعا شد، 
نمي دانم چه به خدايش گف��ت که روز بعد 
تماس گرفتن��د و گفتند ب��راي چهارشنبه 
بليت گرفته اي��م برويد بغ��داد و از آنجا هم 

ان شاءاه سامرا... 
 28روزبعد

بابا ارديبهشت ماه 94 رف��ت و 28 روز بعد 
در ششم خردادم��اه در سام��را به شهادت 
رسي��د. 9خرداد ه��م پيكر ش آم��د و دهم 
در قطعه 27 بهشت زه��را و کنار مزار برادر 
شهيدش حمي��د قارلقي به خ��اك سپرده 
شد. عموي شهيدم حميد قارلقي سه سال 
از بابا کوچک تر بود و سال 67 شهيد شد. ما 
خيلي به زيارت مزار عمو مي رفتيم و اتفاقاً 
بابا ه��م در همان جايي ک��ه خيلي دوست 
داشت دفن شد. ظاهراً بابا همراه مترجمش 
به تله انفجاري داع��ش افتاده و شهيد شده 
بودند اما پدرم يک عمر بسيجي بود، بسيجي 
ماند و همين روحيه بسيجي هم باعث شد تا 
عاقبت بخير شود. شهيد قارلقي هيچ وقت 
راه و رسم بسيج را فراموش نكرد و از همان 
نوجواني که به عضويت بسيج درآمد، خودش 
را يک بسيجي مي دانست. او بر سر عهدش 
ايستاد و پايان اي��ن راه ني��ز عاقبتي چون 

شهادت داشت. 
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شهيدقارلقيهيچوقتراهورسم
بس�يجرافراموشنکردوازهمان
نوجوانيکهبهعضويتبسيجدرآمد،
خودشرايکبسيجيميدانست.او
برسرعهدشايستادوپاياناينراه
نيزعاقبتيچونش�هادتداش�ت

شکوفهزماني
شهيدآوينيميگويدتنهاکسانيمردانه
ميميرندکهمردانهزيستهباشند.مردانه
زيس�تنيعنيگذش�تنازتعلقات.اينکه
دانشجويرش�تهپزشکيباش�يوصفت
شهيدرابهلقبآقايدکترترجيحبدهي.
بهج�ايکاسه�ايامندانش�گاه،راهي
جاييش�ويکهظاهراًج�زگلولهوترکش
وخمپارهديگ�ريانتظارترانميکش�د.
دانش�جويش�هيدعبدالمتينمسعودي
يک�يازهم�انمردانخ�دابودک�هچون
مردان�هزيس�ت،خداه�ممرگ�يمردانه
چ�ونش�هادتدردوازدهمارديبهش�ت
ماه1365رابراي�شرق�مزد.خواهرزاده
اوعليرض�امعصوم�يکهش�شس�الاز
دايياشکوچکتراس�ت،خاطراتزيبايي
ازداي�يعبدالمتينداردک�هدرگفتوگو
بام�ابخشهاي�يازآنرابازگ�وميکند.

 
شهيدمسعوديچهراهوروشيرادر
زندگ�ياشدنبالميکردکهمس�ير
حياتشبهشهادتختمشد.کمياز

داييشهيدتانبگوييد.
داي��ي متول��د ارديبهش��ت م��اه 1345 بود. 
خانواده ش��ان در محله دامپزشك��ي زندگي 
مي کردند. يک خان��واده مذهبي و متوسطي 
داشتن��د. پدربزرگم کارگاه تولي��د موزاييک 
داشت و تابستان ها دايي عبدالمتين به همراه 
دايي هاي بزرگترم در کارگاه به پدرشان کمک 
مي کردند. من شش س��ال از دايي کوچک تر 
بودم و ايشان مثل يک ب��رادر بزرگ تر به من 
لطف داشت. خيلي چيزها از دايي ياد گرفتم. 
شهيد يكس��ري روحيات وي��ژه اي داشت، از 
جمله اينكه خيلي به اج��راي واجبات و ترك 
محرمات اص��رار داشت. نم��ازش را اول وقت 
و معم��واً به جماعت مي خوان��د. تذکرش به 
رعايت حجاب اسامي در بي��ن فاميل زبانزد 
بود. کمک و دستگيري به نيازمندان و توجه 
به مسائل اطرافيان از نكات ويژه شخصيتي اش 
بود. امكان نداشت ب��راي کسي دور يا نزديک 
مشكلي پيش بيايد و شهيد در رفع آن مشكل 

تاش نكند. 
برايماگفتنشراحتاستکهيکنفر
تحصيلدررشتهپزشکيرارهاکند
وبهجبههبرود.واقعًاچهانگيزههايي
باعثش�دتاداييتانشرايطسخت

جبههرابهدانشگاهترجيحبدهد؟
قبل��ش بگويم ک��ه ايشان دانشج��وي رشته 
پزشك��ي دانشگاه شهيد بهشت��ي تهران بود. 
موقعيت تحصيلي خوبي داشت آن هم در يک 
دانشگاه معتبر. به رغم شرايط مساعد تحصيلي 
و اصرار تمام اطرافيان که عبدالمتين به جبهه 
نرود، نپذيرف��ت و داوطلبانه ب��ه جبهه رفت. 
حتي وقتي دايي مي خواست براي شرکت در 
عمليات عاشوراي3 به جبهه برود، مادربزرگش 
به جد مخالفت کرد و گفت: »متين جان نرو. 
هر وقت م��ن را در خاك کردي بع��د برو!« از 
قضا شهيد رف��ت و در آن عمليات هم شرکت 
کرد و ب��ه سامت برگشت ام��ا مادربزرگ به 
رحمت خ��دا رف��ت. عبدالمتي��ن در مراسم 
تدفين با دست خودش مادربزرگ را داخل قبر 
گذاشت. شش ماه بعد هم خود عبدالمتين در 
12 ارديبهشت سال 1365 به شهادت رسيد. 
دايي هميشه مي گفت:»وقتي امام خميني)ره( 
اعام کرده اند حض��ور در جبهه ها براي همه 
واجب کفاي��ي است پ��س من هي��چ دليلي 
نمي بينم که اين سنگر را ره��ا کنم و فقط به 

درس خواندن فكر کنم.« دايي از رزمنده هاي 
پاي کار جبهه بود. تا جاي��ي که يک مقطعي 
معاون گردان زهير از لشكر 10 سيدالشهدا )ع( 
شده بود. شهيد داوود حيدري که از سرداران 
جنگ اس��ت، از دايي ام به عن��وان يک عنصر 
عملياتي در عرصه فرماندهي ي��اد کرده بود. 
شهيد حيدري قب��ل از شهادتش خاطراتي از 
دايي ام براي پدر و مادر ايش��ان تعريف کرده 
بود. مي گفت: »من براي عمليات بعدي روي 
امثال شهي��د عبدالمتي��ن مسعودي حساب 
باز مي کردم چ��ون او از خاقيت هاي خاصي 
برخوردار ب��ود و مي توانست در دستاوردهاي 

نظامي بسيار مؤثر عمل کند.« 
داييتانچهساليوارددانشگاهشده
بود؟نگاهش�انبهدرسودانش�گاه

چطوربود؟
دايي سال 63 در رشت��ه پزشكي رتبه خوبي 
کسب کرده بود. وقتي انتخاب رشته مي کرد، 
مشاور تحصيلي اش گفته بود: »شما رتبه ات 
خيلي خ��وب است مي تواني��د دندانپزشكي 
هم که از رشته هاي پردرآمدي است انتخاب 
کنيد.« دايي در پاسخ گفته بود: »تا حاا کسي 
از درد دندان نمرده ولي اان در مناطق محروم 
ما خيلي ها به عل��ت بيماري هاي ساده اي که 
دارند و به علت دسترسي نداشتن به پزشک 
جان خودشان را از دست مي دهند. من تكليف 
دارم که در رشته پزشكي تحصيل کنم تا بتوانم 
سرزمينم را به جايي برسانم. نمي خواهم مردم 
به علت داشتن بيماري و فقر در مناطق محروم 
از بين بروند.« ايشان چنين ديدگاهي داشت 
و حتي درس خوان��دن را هم براي خدمت به 

محرومان ادامه مي داد. 
خاطره اي هم از خانم دکتري دارم که متأسفانه 
اسمشان را فراموش کرده ام. ايشان از اساتيد 
برجسته دانشگاه شهيد بهشتي بود. به گمانم 
تحصيلكرده خارج از کشور هم بود. ظاهرش 
هم با امثال ما ها همخوان��ي نداشت. دايي ام 
فقط يک واحد درسي با اين استاد گذرانده بود 
اما وقتي خبر شهادت عبدالمتين آمد، خانم 
دکتر آنقدر تحت تأثير ق��رار گرفت که براي 
دلجويي از خان��واده شهيد به خانه پدربزرگم 
آمد. يادم است آنجا گفت: »عبدالمتين آنقدر 
شخصيت ويژه و خاصي داشت که وقتي وارد 
کاس مي شد، شخصيت��ش بر فضاي کاس 

غلبه مي کرد.« 

ازحضورداييدرجبههچهشنيدهايد؟
درچهعملياتيشرکتداشت؟

تا آنج��ا که م��ن مي دانم ايش��ان در عمليات 
خيب��ر در اسفن��د 1362 شرکت ک��رده بود. 
در عمليات بدر ه��م بر اثر انفج��ار خمپاره از 
ناحيه دس��ت و پا و گردن مج��روح شده بود. 
آنجا ايشان را از جزيره مجنون به پشت جبهه 
منتقل کرده بودند. مدتي در بيمارستان اهواز 
بستري بود و بع��د در بيمارست��ان خرم آباد 
بستري شد ک��ه از بيمارستان ف��رار مي کند! 
تا مدتي خانواده شهي��د از مجروحيتش خبر 
نداشتند. دوست دايي به نام رضا مصاحبي هم 
در همان عمليات بدر مفقودااثر شد. 20سال 
بعد جنازه اش برگشت. بعد از ب��در، دايي در 

عمليات عاشوراي 3 در س��ال 1364 شرکت 
کرد اما يك��ي از حسرت هايش عدم حضور در 
والفجر 8 بود. چون در اي��ن عمليات خيلي از 
دوستان نزديكش به شه��ادت رسيده بودند. 
دايي وقتي متوج��ه شهادت آنه��ا شد ديگر 
درس و دانشگاه را به کلي رها کرد و به جبهه 
رفت. اان همدوره هاي شهيد خيلي هايشان 
پست هاي مهمي دارند. مثًا دکتر زالي رئيس 
سازمان نظام پزشكي هستن��د و دکتر پرويز 
که معاون وزير ارشاد است. همه اذعان بر اين 
دارند که عبدالمتين اگر به شهادت نمي رسيد 

از پزشكان حاذق مي شد. 
چهيادگاريهاييازداييعبدالمتين

برجايماندهاست؟
شهيد وصيتنامه نداشت اما يک دستنوشته از 
شهيد مانده که من فكر مي کنم اين يادداشت 
زبان حال تمام شهداي ماست! اين يادداشت 
را شهيد در دوران تحصيل در دانشگاه نوشته 
بود، گويا حس مي کرد خيلي درگير دنيا شده 
است. من نمي دانم مگر يک آدم 20 ساله چقدر 
دنيا روي دوشش سنگيني مي کرد. يک طرف 
برگه را به عنوان چک نويس فرمول هاي درس 
بيوشيمي نوشته بود و در ط��رف ديگر سفيد 
برگه هم اينطور ب��راي دل خودش نوشته بود: 
»احساس مي کنم در عهدي ک��ه با خداوند و 
حسين)ع( بسته ام، قصور کرده ام و آن متاعي 
را که قرار بود چند صباح��ي پيش به خداوند 
تقديم کنم، به فراموشي سپ��رده  و خود را در 

درياي ذلت و خواري دنيا غرق نموده ام و اين 
امانت الهي را ندانسته به دست گرگ هاي بيابان 
سپرده ام، اما نه! خداوند هميشه بخشنده است 
و مرا نسبت به اين قصور مي بخشد و متاعم را 
اگرچه نيازي ب��ه آن ندارد با تم��ام ارزش و به 
قيمت خود مي خرد پس ديگ��ر تأمل از براي 
چيست؟ مگر نه اين است ک��ه ما مي خواهيم 
از محمد)ص( و علي  پيروي کرده باشيم پس 
ديگر قصور چيس��ت؟. . . . . . ولي تو  اي خداي 
عالم هيچگاه در امانت تو کوتاهي نيست پس 
در اين وعده ات هم عمل کن.« دانشگاه که هيچ 

دنيا براي اين پزشک بسيجي کوچک بود. 
نح�وهبهش�هادترس�يدنش�هيد

مسعوديچطوربود؟
ايشان در عمليات سيدالشهدا)ع( به شهادت 
رسيد. از عمليات سيدالشهدا به عنوان يكي از 
عمليات هاي سخت دفاع مقدس نام برده اند. 
بايد گفت شش تيپ زرهي دشمن در مقابل 
سه  گ��ردان سپاه ق��رار مي گيرن��د و فضاي 
عمليات آنقدر در شرايط سختي قرار مي گيرد 
و حجم آتش بسيار سنگين مي شود که حتي 
کسي نمي توانست مجروحان اين عمليات را 
همراه خود به عقب منتقل کند. کساني که در 
اين عمليات حضور داشتند صحنه به شهادت 
رسيدن رفقا را کمتر دي��ده بودند. همچنين 
کسي به شهادت رسيدن عبدالمتين مسعودي 
و رضا دادخواه که دانشجوي رشته مهندسي 
دانشگاه خواج��ه نصير طوسي ب��ود را به آن 
صورت مشاهده نكرده است ک��ه بتواند نقلي 
داشته باشد. همه شه��دا در منطقه عملياتي 
به مدت يک ماه بدون مزار باقي مانده بودند. 
ما هم يک م��اه از شه��ادت عبدالمتين خبر 
نداشتيم. همه فكر مي کردي��م مفقودااثر يا 
اسير ش��ده است. کسي ه��م صحنه شهادت 
ايشان را نديده بود که بتواند تأييد کند. البته 
همه از جمله فرمانده گردان زهير که به منزل 
خانواده شهيد آمده بود، مي گفت: »با توجه به 
شناحتي که از عبدالمتين دارم غير از شهادت 
سرنوشت ديگري برايش رقم نخورده است.« 
بعد از کمتر از يک م��اه سپاه عمليات ديگري 
انجام داد و آن اراض��ي را که در دست دشمن 
افتاده ب��ود، آزاد کرد. بع��د از تفحص متوجه 
شدند که پيكر شهداي عمليات سيدالشهدا )ع( 
توس��ط عراقي ها در فك��ه دفن ش��ده است. 
رزمنده ها تفحص مي کنند و باقي مانده شهدا 
را با پاك هايشان شناسايي کرده و به خانواده 
مي رسانند. پيكر دايي هم به دست ما رسيد که 
در بهشت زهرا دفن شد. در آن سال برگشت 
جنازه شهداي عمليات سيدالشهدا)ع( تسلي 

خاطري براي تمام خانواده شهدا شد. 
  

صديقهمعصوميتنهاخواهرشهيد
برادرم 14 سال از من کوچک تر بود. با آنكه در 
خانواده از همه کوچک تر بود، ولي همه چيزش 
با برنامه و به موقع ب��ود و براي همه کارهايش 
برنامه داشت. به موقع درس خواند و ديپلمش 
را گرفت و به موقع هم دانشگاه رفت. ما هرچه 
به او گفتيم نمي خواهد بروي جبهه به جايش 
درس بخوان و پزشک مناطق محروم شو، در 
جواب به ما مي گفت: »آن موقع وظيفه ام درس 
خواندن بود و حاا وظيفه حكم مي کند که به 
جبهه بروم.« از آنجا که همسرم بنده پنج سال 
در جبهه بود و بااي سر ما نبود در عوض بيشتر 
اوقات متين به ما سر مي زد و در کارها به من 
کمک مي کرد. از خريد خانه گرفته تا کمک به 
درس بچه هايم هر کاري از دستش برمي آمد 

دريغ نمي کرد. 

برگهايياززندگيدانشجويپزشکيشهيدعبدالمتينمسعوديدرگفتوگوي»جوان«باخواهرزادهشهيد

دانشگاه که هيچ، اين دنيا هم براي اين  بسيجي کوچک بود
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بازی طاق برنده ندارد تماشاچیانی که مسابقه 
جدایی را داغ تر مي کنند

  داریوش یوسف وند*
در راهروهای دادگاه ها تا چه میزان کرامت زنان و مردان 
مراجعه کننده برای طاق رعایت و حفظ مي شود؟ چه 
ساز و کارها و آموزش هایی در این زمینه تدوین شده و 
در دادگاه ها اجرا مي شود؟ آیا نگاه واقعی در این مسیر، 
احقاق حقوق و سام��ت مدنی است ی��ا پرونده ای که 
مي تواند چندین میلیون توم��ان درآمد اقتصادی برای 
وکیل پرون��ده داشته باشد؟ متأسفان��ه بسیاری از وکا 
به پرونده های طاق به دید پرونده هایی که دارای روند 
اداری طوانی مدت ام��ا پرپول و پردرآم��د است، نگاه 
مي کنند و اقتضای مالی منجر به تاشی وافر از طرف وکا 
برای اخذ این پرونده ها مي شود به طوری که در تمامي 
 تبلیغات وکا یک پای ثابت ای��ن تبلیغات پرونده های 
طاق است. در واقع تنها برنده بازی طاق، وکا هستند 
که در هر صورت به پ��ول خود مي رسن��د! پرونده های 
خانواده را ابزاری برای کسب درآمد نگریستن به خودی 
خود خطرناک است و مي تواند به ش��دت آسیب زننده 
باشد، به خصوص جایی که دع��اوی خانواده منشأ کش 
و قوس هایی برای حضان��ت فرزند مي شود و این مسئله 
منجر به آسیب های دوچندانی برای فرزندان طاق، زن و 
مرد مطلقه خواهد شد و تنش ها را به جای توافقی مبتنی 
بر مناسب سازی روابط به سمت کینه و خصومت و تنش 
پیش مي ب��رد. خطرناکی ای��ن ورود آنجاست که فرزند 
موضوع دعاوی قرار گیرد. ما نمي توانیم از خانواده و طاق 

حرف بزنیم و این فاکتورها را نادیده بگیریم.
مردان بعد از طاق ممکن اس��ت به سمت مواد مخدر 
برای کنترل فشار روانی ناش��ی از پروسه طاق سوق 
داده شوند. ممک��ن است به دلی��ل دارا بودن حضانت 
فرزند اقدام به ازدواج مج��دد ناسالمي  کنند که منجر 
به شکل گیری آسیب های جدید و نوظهوری در زندگی 
آنان شود. به راستی تا چ��ه میزان به این مهم پرداخته 
مي شود؟ از آنجایی که مردان تمایل کمتری به حضور در 

مراکز روان درمانی به دلیل حس استقال و قدرت طلبی 
دارند، باعث تحمی��ل فشار روانی و ی��ا فرافکن کردن 
آسیب های روانی با مصرف مواد مخدر و... به دلیل تنش 
و خشم ناشی از شکست و آسیب ناشی از فرآیند زندگی 
خانوادگی مي شود، پس حال مردان بعد از طاق بسیار 
بدتر و سامت روان آنها پایین تر خواهد بود. با این حال 
به دایل متعدد خطر آسیب پذیری زنان بیشتر خواهد 
بود. اساساً تک وال��دی منجر به شکل گی��ری هویتی 
معی��وب مي شود چراکه ب��ر اساس نظری��ات تحلیلی 
هویت دارای ابعاد زنانه و مردانه اس��ت، از طرفی عدم 
شکل گیری دلبستگی ایمن در فرزندان تک والدی، حال 
به دلیل عدم احساس امنیت و رشدیافتگی الگوگیری 
شخصیت منج��ر به شکل گیری معی��وب شخصیت و 
عدم ایمنی و بروز اختال در روند رشد و سامت روان 
کودک خواهد شد. از طرفی آی��ا در فرآیند تک والدی، 
تمام رسیدگی های مالی و فرآین��دی حمایت گرانه از 

قبیل حمایت عاطفی مالی و حضور مدام در کنار فرزند 
رخ مي دهد یا فرزند به پدربزرگ و مادربزرگ و دایی و 
عمو و خاله و عمه سپرده خواهد شد؟ آیا کودک زندگی 
سالمي  را در این روند تجربه خواهد کرد؟ آیا مي تواند 
امنیت عاطفی داشته باشد؟ اما به فرض داشتن امنیت 
عاطفی، دو اتفاق بسیار ناگوار در ساختار روان کودک 
خواهد افتاد، اول اینکه یکی از والدینش را از دست داده 
است. پس دچار نوعی سرکوبی خشم و یا بروز بیرونی 
پرخاشگری، آسیب های ناش��ی از شکل گیری ناسالم 
شخصیت برگرفته از الگوهای تأثیرگذار غیر از والدین 
خود خواهد شد. این آسیب ها در ایجاد تنش های بین 
فردی در بزرگسالی منجر به شکل گیری روابط ناپایدار 
و احساس ناایمنی و عملک��رد انتقام جویانه در روابط و 
تجارب ناایمن از روابط منجر به بروز آسیب هایی تداومي 

 در این کودک خواهد شد.
پرسش دیگر این است که مداخات سلیقه ای و متعصبانه 

یا متخاصمانه والدین و بستگان در فرآیند طاق چگونه 
است؟ آیا روند حمایت��ی، یا مداخل��ه ای تنش آفرین و 
آسیب زا اس��ت؟ چه می��زان خانواده ه��ای زوجین در 
بروز طاق و توسعه آن نقش دارن��د و چه وظایفی ازم 
اس��ت در این بین ب��رای این اف��راد تعری��ف شود؟ چه 
میزان اج��ازه دخالت و چه میزان اج��ازه حمایت دارند 
و چه آموزش هایی والدی��ن دیده اند که مرزهای آسیب 
یا حمایت ها را روش��ن کنند؟ چه می��زان از مداخات 
ناشی از نگاه سنتی و تعصب��ات بدون مصلحت اندیشی 
زوجین است و چه میزان والدین و بستگان مداخاتشان 
در این حوزه اثر منفی دارد؟ در واق��ع نگاه روانکاوانه به 
مقوله ازدواج معتقد اس��ت آسیب های زندگی مشترک 
محصول کوله ب��ار آسیب های زندگ��ی والدین است که 
هر کدام از زوجین با خود ب��ه زندگی مشترک آورده اند 
و طاق بازنمود زخم ها و آسیب های زندگی نسل قبلی 
است که وارد مت��ن زندگی جدید مي ش��ود. با این نگاه 
تحلیل گرایانه اگر به مقول��ه ازدواج نگاه شود، آیا همان 
کوله بار زخم و آسیب ه��ای والدین که با خود به زندگی 
مشترک آورده ایم کفایت نمي کند که والدین در زندگی 
جدید نی��ز دارای دخالت های آسیب زای��ی هستند که 
بنیان زندگی را متزلزل تر مي کند؟ در واقع سؤالی که از 
پدر و مادرهای زوجین مي شود پرسید این است که: آیا 
مي دانید یکی از فاکتورهای بسیار اثرگذار در بروز طاق 
فرزندان تان، آسیب هایی است که شما به سامت روانی 
و اجتماع��ی آنها وارد آورده اید؟ ح��ال چنانچه واقف به 
این مهم باشید آیا جایی برای مداخله مجدد که به طبع 
در چنین شرایطی آسیب زات��ر خواهد بود، مي ماند؟ در 
واقع گاهی تماشاچیان مسابقه جدایی، اعم از والدین و 
مشاورین غیررسمي  و وکای غیرحرفه ای نه تنها موجب 
رفع مشکات زوج نمي شوند، بلکه با رفتار و گفتار خود 

این مسابقه را داغ تر مي کنند!
*روانشناس بالیني و استاد دانشگاه

نگاه

دریای توفانی، زیبایی های خودش را دارد و اگر 
امواج نباشند هیچ وقت انس��ان قدر آسایش را 
نخواهد دانست. مشکات همان گونه که آمده اند، 
مي روند فقط رفتار زوجین و مهارت های آنها این 
رفت و آم��د را مي تواند خیلی آس��ان یا خیلی 
سخت کند. قبل از ازدواج بهتر است کمي  اصول 
ارتباط گیری در زندگی مشترک و مهارت های 
مهار سختی ها را به جوانان آموزش داد. همیشه 
گفته ان��د که عش��ق شاید بتوان��د تحمل کم و 
کاستی را آسان بسازد اما هی��چ وقت نان و آب 
نمي شود. یعنی باید کار و تاش کرد و شاید در 
ابتدا کم باشد و ضعیف ام��ا با عشق قدرت پیدا 

مي کند و تحمل آن آسان مي شود.
اگر کاری را آغاز مي کنید باید به تمامي  جوانب 
آن فکر کنید. کم و زیاد، ب��اا و پایین همیشه 
وجود دارد ولی مسئله مهم شیوه روبه رو شدن 
زوج ها با این مشکل ها اس��ت. مرد یک زندگی 
بودن یعنی باید بتوانی کار کنی و آبادی عشق را 
آبادتر نگه داری و زن یک زندگی بودن یعنی پا به 
پای مردت راه بروی و جان پناه او باشی. از بیرون 
گود نگاه کردن همیشه آسان به نظر مي رسد اما 

باید در گود قرار گرفت و قضاوت کرد.
هیچ وقت نباید مشکل زوج های دیگر را بچگانه 
و لج و لج ب��ازی در نظر گرفت بلک��ه مشکل و 
سختی به گفته قدیمي ه��ا نمک زندگی است، 
فقط شوری و بی نمکی دست خود زوجین است 
که چگونه با هم ارتباط برق��رار کنند و پای هم 
بایستند. این جوری است که مي گویند پشت هر 
مرد موفق یک زن موفق تر ایستاده است چراکه 
مهم ترین مهارت در زوجین فقط یک کلمه است 
و آن هم انگیزه نام دارد. باید برای یکدیگر انگیزه 

بود و برای پیشرفت همدیگر تاش کرد.
مهارت بعدی هم اعتماد کردن به یکدیگر است 
که اگر طرف مقابل قولی مي ده��د پس حتماً 
از پ��س آن برمي آی��د، البته به شرط��ی که در 
راهی معقول و منطقی ق��دم بردارد و نه هر کار 
و تصمیمی. مهارت ضروری دیگر صبر و تاش 
برای مه��ار سختی هاست که ب��دون آن دیگر 
مهارت ها تأثیری ندارند. مهارت ازم دیگر در دو 
کلمه خاصه مي شود و آن هم »ارتباط کامی« 
است. اگر زوجین نتوانند با یکدیگر حرف بزنند 
پس انگیزه دادن و قول دادن و اعتماد کردنی هم 
به وجود نمي آید. باید آنه��ا بتوانند لب به کام 
زیبا باز کنند تا بتوانند انگیزه ایجاد کنند. آنها 
باید صادقانه از کام استفاده کنند تا حق قول 
دادن این میان ضایع نش��ود، پس بهتر است با 

لغت نامه صحیح زندگی مشترک آشنا شوند.
ارتباط کامي  بین زوجین از اهمیت بیشتری 
نسبت ب��ه ارتباط کامي  با دیگ��ران برخوردار 
است. چون یک قانون همیشه مانا وجود دارد که 
مي گوید هرچه روابط نزدیک تر پس احترام ها 

بیشتر. این احت��رام اصًا به معن��ی استفاده از 
کلمه ه��ای رسمي  نیست بلک��ه برعکس کام 
بسیار صمیمان��ه و محبت آمیز است. نزدیک تر 
از همسر شما به شما کسی وج��ود ندارد. پس 
هنگام صحبت کردن سعی کنید از خنده دریغ 
نکنید چراکه خندیدن و مثبت گرا بودن صبر را 
افزایش مي دهد و وقتی صبر آدم زیاد باشد پس 
زود جوش نم��ي آورد و بی ادب نمي شود. به یاد 
داشته باشید که زیباترین لبخند شما به همسر 
شما تعلق دارد، چراکه او بیشتر از هر کس دیگر 
شما را مي خواهد و پذیرا است. پس بخندید تا 

مشکات فراتر از حدشان قدم برندارند.
وقتی انسان در کنار همسر خود مي نشیند و با او 
صحبت مي کند در بهشت محض قرار دارد. زمان 
و مکان مناسب برای حرف زدن همیشه بیشتر 
جواب مي دهد. پس بهشت در کنار هم بودن را 
قدر بدانی��د و با احتیاط زم��ان و مکان مناسب 
برای بیان مشکات فراه��م کنید. انسان وقتی 
در شرایطی آرام و در زمانی مناسب شنونده یک 
مشکلی باشد کنترل بهتری برای مهار مشکل 

خواهد داشت.
اعصاب انسان ب��ه کسری از ثانیه ب��رای از بین 
بردن همه چیز بند است، برای همین بدانید که 
چه زمانی باید درباره مشکات مشورت کنید. 
مشورت ک��ردن به طور کام��ل نیازمند منطق 
و بینش اس��ت و همیشه هر انسان��ی برای قرار 
گرفتن در حالت منطقی نیازمند شرایطی خاص 
است، بنابراین ماجرا را از سمت خود نگاه نکنید 
بلکه به طرف مقابل برای قرار گرفتن در زمان و 

مکان مناسب حق بدهید.
هیچ وقت سعی نکنید در حل مسائل خود را شاه 
پیروز شطرنج و طرف مقاب��ل را سربازی ناتوان 
جلوه دهید، بلکه انسان خطا مي کند و جبران. 
در نتیج��ه، هنگام حل مشک��ات سعی کنید 
اشتباه های گذشته را یادآوری نکنید و آسمان و 
ریسمان را به هم نبافید. چه بسا ممکن است اگر 
شما در جای او قرار مي گرفتید عملکردی بدتر 
از خود نشان مي دادید. آیا دوست داشتید او هر 
روز و هر روز خطای شما را یادآوری کند؟ پس 
هیچ وقت خود را دانای کل ندانید، بلکه زندگی 
مشترک نیازمند بینش و تاش مشترک است. 
زن و شوهر باید پوشاننده خطاها و کمبودهای 
یکدیگر باشند. پ��س به زوج های ج��وان باید 
گف��ت زیر یک سق��ف زندگی ک��ردن نیازمند 
صبر و احترام اس��ت و باید خطای گذشته را در 
گذشته رها کرد و به فک��ر حالی آرام و آینده ای 

مستدام بود.
ارتباط کامي  بدون نگاهی زیبا هیچ فایده ای 
ندارد. خیلی وقت ها، آدم ها زیبا حرف مي زنند 
اما از درون چشم آنها آتش بیرون مي آید و تن 
و بدن دیگری را مي سوزاند. چشم ها در کام 
تأثیر مي گذارند. پس زیباترین نگاه خود را به 
همسرتان هدیه دهید. چون چشم امید او به 
همراهی شماست و این همراهی فقط در حرف 
نیست بلکه باید نش��ان داده شود و چشم ها 
صادق تری��ن گویندگان حرف ه��ا هستند و 
صبر و ایستادگی شما را افشا مي کنند. به یاد 
 داشته باشید بعد از آسمان ابری و حال بارانی 
همیشه زیباتری��ن رنگین کمان ه��ا پدیدار 
مي شوند پ��س دس��ت در دست ه��م برای 

تماشای رنگین کمان بایستید.

این مسیر را شانه به شانه هم باید طی کرد
 یکی دو سال اول زندگی مشترک را 

کفش آهنی بپوشید

سبک مراقبت

اگر زوجین نتوانند با یکدیگر حرف 
بزنند پس انگیزه دادن و قول دادن و 
اعتماد کردنی هم به وجود نمي آید. 
باید آنها بتوانند لب به کام زیبا باز 
کنند تا بتوانند انگیزه ایجاد کنند

سبک ازدواج

تغییر سبک نگرش جوانان گرایش به ازدواج را کاهش داده است

توقع لقمه آماده، چالش بزرگ ازدواج 
   نگین خلج سرشکی

آدم ها ت�ا ازدواج نکرده اند تصوراتی درب�اره ازدواج و همس�رداری در ذهن دارند و 
وقتی ازدواج مي کنند این تصورات رنگ مي بازد، در حال�ی که تابلوی ازدواج را باید 
خودمان ترسیم کنیم. قبل از ازدواج پسرها مي شوند مجنون و فرهاد و دخترها هم 
لیلی و شیرین .فکر کردن به ش�یرین خانم ماجرا باعث مي شود تا آقافرهاد خیلی از 
مسائل را نبیند. شیرین خانم هم که فکر مي کند سبک زندگی متأهلی همیشه یک 
روند آرام و بدون سختی دارد، اما »عشق آسان نمود اول« تمام مي شود ولی کم کم در 
راه مشکل ها روی خود را نشان مي دهند و اگر احتیاط نباشد طی کردن این راه لغزنده 
دشوار مي شود. آدم تا وقتی که مسئولیت اداره زندگی را بر دوش نداشته باشد متوجه 
سنگینی آن نمي شود و فکر مي کند والدین چه کار آسانی دارند در صورتی که پایه و 

بنیان یک زندگی در سختی ها است و البته لذت های مخصوص خود را دارد.
این راه به طور همیشگی پر از سختی و باا و پایین نیست بلکه به قول معروف »پایان 
هر جاده سخت یک منظره زیبا قرار دارد.« پس فقط ابتدای مسیر است که باید کفش 
آهنی به پا کرد و یکی دو سال اول را که درست طی کنید بقیه مسیر هموار مي شود. 
البته این مسیر را زن و مرد باید دوش به دوش هم طی کنند اما اگر خشت اول را معمار 

صاف بنا نهد پس تا ثریا دیوار عشق و زندگی مشترک صاف و استوار خواهد بود.

ازدواج ب�رای بس�یاری از جوان�ان م�ا 
رس�یدن به یک س�عادت رؤیایی اس�ت 
ک�ه در س�ایه امکاناتی فراهم مي ش�ود 
که باید باش�د تا تحق�ق یاب�د. در حالی 
که این ش�رایط هم�ان چی�زی مي تواند 
باش�د که زوجی�ن بای�د در کن�ار هم و 
با اش�تراک گذاش�تن توانایی هایش�ان 
ب�ه آن برس�ند. دختره�ا در پ�ی یافتن 
همس�ری بدون نقص و کامل هس�تند و 
خانواده هایش�ان هم بر آن تأکید دارند. 
پس�رها هم تصور مي کنند برای ازدواج 
باید همه چیز فراهم باشد تا قدم بگذارند. 
بنابرای�ن ازدواج را به تأخی�ر مي اندازند

   دکتر مریم رئوفی*
ازدواج یک شروع تازه است. تشکیل یک خانواده 
جدید و آغاز اشتراکی که توأم با درک و فهم متقابل، 
همدلی، همکاری و ابراز محبت است، انتقال از یک 
خانواده که در آن بزرگ شده و بالنده مي شویم به 
خانواده ای ک�ه باید آن را بس�ازیم و برای حفظش 
بکوش�یم. مس�لمًا در این انتقال ما ب�ا چالش ها و 
موانع زیادی روبه رو خواهیم بود. این موانع امروزی 
نیست، بلکه از دیرباز ش�روع ازدواج با مسائلی از 
قبیل تأمین جهیزیه، مخارج ازدواج، مهریه، پیدا 
کردن کار مناسب، مخارج روزمره، اتمام سربازی، 
مسکن، ادامه تحصیات، امنیت اقتصادی در طول 
زندگی و ناتوانی خانواده ها در همراهی برای کمک 

به ازدواج مواجه بوده است.
این مسائل موانعی بر سر راه ازدواج جوانان ایجاد 
مي کند اما دلیل اصلی کاهش میل به ازدواج نیست 
چون شاهد هستیم افرادی با وجود این مشکات 
زندگی زناشویی شان را شروع کرده و برای از بین 
بردن ای�ن موانع ت�اش مي کنند. ب�رای پی بردن 
به اینکه چرا آم�ار ازدواج در بی�ن جوانان کاهش 
یافته باید به تغییر معنای ازدواج و نگرش جوانان 
توجه کرد. اگر به معن�ای اصلی ازدواج توجه کنیم 
درمي یابیم ازدواج عاملی ب�رای آرامش یافتن زن 
و مرد کنار یکدیگر است و تاشی است که زوجین 

برای تحقق این هدف انجام مي دهند.
         

   جوانان�ی ک�ه ازدواج را ی�ک لقم�ه آم�اده 
مي خواهند

بسیاری از جوانان امروزی ازدواج را یک چالش مفید برای 
رسیدن به تکامل، رشد و آرامش بخشیدن به طرف مقابل 
خود نمي دانند. تعریف ازدواج برای بسیاری از جوانان ما 
رسیدن به یک سعادت رؤیایی است که در سایه امکاناتی 
فراهم مي شود که باید باشد تا تحق��ق یابد. در حالی که 
این شرایط همان چیزی مي توان��د باشد که زوجین باید 
در کنار هم و با اشتراک گذاشت��ن توانایی هایشان به آن 

برسند. دخترها در پی یافتن همسری بدون نقص و کامل 
هستند و خانواده هایشان هم بر آن تأکید دارند. پسرها هم 
تصور مي کنند برای ازدواج باید همه چیز فراهم باشد تا 
قدم بگذارند. بنابرای��ن ازدواج را به تأخیر مي اندازند و به 
ناچار وارد درگیری های عاطف��ی و ارتباط های مبتنی بر 
دوستی مي شوند. این در حالی است که نیازهایشان پاسخ 
نگرفته و با شکست های عاطفی و ضربه های روحی، رواني 

و جسمي  مواجه مي شوند.
   برای ازدواج 3 بار بلوغ ازم است

عاوه بر توانایی مالی یک��ی از فاکتورهای مهم در ازدواج 
رسیدن فرد به بلوغ عقلی و عاطف��ی است. این بلوغ، فرد 
را برای پذیرش زندگی مشترک آم��اده مي کند و انگیزه 
و محرک او برای یافتن شری��ک مناسب در زندگی است 
اما با وجود بلوغ جسمانی، بسی��اری از جوانان ما به بلوغ 
عاطفی و عقل معاش نرسیده اند و توانایی پذیرش و اداره 
یک زندگی جدید را ندارن��د. در این امر باید خانواده ها را 
مقصر دانست که فرزندان خود را برای زندگی مستقانه 
آماده نمي کنن��د .انگیزه زوج شدن از س��ه نیاز اصلی در 
انسان برمي خیزد که نیاز به بقا و ادامه نسل، نیاز به تعلق و 
دوست داشتن و نیاز های جنسی است. این نیازها در همه 
افراد وجود دارد و آنها را به سمت ازدواج و تشکیل خانواده 
و تعلق یافت��ن به دیگری هدایت مي کن��د. پس مي توان 
نتیجه گرفت میل به تشکیل خانواده در همه افراد وجود 
دارد و همه به عشق ورزیدن، تعلق داشتن، تولید نسل و 
برقراری رابطه با جنس مخالف نیاز دارند. اگر چه ازدواج 
مي تواند به نیازهای دیگری چون احساس ارزشمندی و 
یافتن وجهه اجتماعی و لذت بردن هم پاسخ دهد اما چرا 
جوانان امروزی به این نیازهای اساسی شان نمي پردازند و 
برای رسیدن به آن تاشی نمي کنند؟ بی شک پاسخ به این 
پرسش نیاز به بررسی همه جانبه دارد اما در نگاه نخست 
مي توان گفت تغییرات سبک زندگی در این زمینه بسیار 

مؤثر بوده است.
   جوانان�ی که زندگ�ی انف�رادی را بی دردس�ر 

مي دانند
زندگی امروز در گذر تغییرات بسیار قرار گرفته و جوانان 

به نوعی به زندگی انفرادی گرایش پیدا کرده اند و به جای 
لذت بردن از جمع، به تنهای��ی و فردگرایی رو آورده اند. 
تغییر سبک زندگی از سنتی به مدرنیته و نفوذ تکنولوژی 
موجب شده تا به لذت ه��ای انفرادی گرایش پیدا کنند و 
کمتر به برقراری ارتباط هایی که ب��ه احساس تعلق آنها 
پاسخ مي دهد، بپردازند. در عوض نیازهایشان را از طرق 
ساده تر و بی مسئولیت تری که نیاز ب��ه تاش و کوشش 
کمتری دارد برآورده مي کنند. این سبک زندگی ارتباط 
خانواده ها را کمتر کرده است چراکه اف��راد برای تأمین 
زندگی مجبورند در مکان ها و شهرهای��ی دور از هم کار 
کنند، تحصیل کنند یا زندگی کنند و به دلیل زمانی که به 
خود اختصاص مي دهند فرصت کمتری را برای مراوده با 

یکدیگر در اختیار دارند.
فرصت برای تحصیل در بین زنان و مردان یکسان شده و 
ترجیح مي دهند تنها بمانند و تحصیات شان را تکمیل 
کنند. زن ها دوست دارند شغلی داشته باشند و مستقانه 
زندگی کنند. به دلیل استرس حاصل از زندگی مدرن و 
پرمشغله تمایل به مراوده با افراد فامیل و آشنایان کمتر 
شده و خستگ��ی فکری، م��ردم را از ارتباط ب��ا یکدیگر 

بازداشته است.
از سویی تسهیل روابط خارج از عرف از طریق شبکه های 
مجازی، ارزش هایی همچون احساس مسئولیت، تعهد، 
اشتراک، تاش برای ایجاد دلبستگی، همدلی، همراهی، 
مهربانی، انص��اف، عدال��ت، گذشت و فداک��اری، درک 
متقابل، پذیرش و بسیاری دیگر از ارزش های اخاقی که 
برای یک زندگی مشترک زناشویی ازم است را کمرنگ 

کرده است.
افراد با گذر از این ارزش ها به صورت سطحی به نیازهایشان 
پاسخ مي دهند و مهارت ه��ای ازم برای نقش آفرینی در 
یک زندگی مشترک را کسب نمي کنند. از زندگی انفرادی 
خود لذت مي برن��د و خود را درگی��ر چالش های زندگی 
زناشویی هم نمي کنند. این بی مسئولیتی اگرچه به ظاهر 
شیرین و سهل است اما با مشکاتی هم همراه بوده و اولین 
اثر آن فروپاشی ارزش های اخاقی و اضمحال آرام نهاد 

خانواده است.

این پدی��ده موجب خودخواهی و خودمح��وری افراد در 
مراوده و ارتباط ه��ای انسانی مي شود. چ��ون وقتی فرد 
نتواند برای خانواده اش نقش آفرینی کند چگونه مي تواند 
برای دیگران مؤثر و مفید باشد؟ اگر خانواده سالمي  نباشد 
چگونه مي توان به انتقال فرهنگ و ارزش های اخاقی به 
نسل بعد امیدوار بود؟ خانواده ها هم نمي توانند در انتخاب 
همسر برای فرزندان خود دخالت کنند، چون از یک طرف 
مشکات اقتصادی آنها را محدود مي کند و از طرف دیگر 

جوانان مایلند خودشان در این امر تصمیم بگیرند.
از طرف دیگر عدم موفقیت بسیاری از زوجین در زندگی 
مشترک به دلیل عدم برخورداری از مهارت های زندگی 
به اشاعه این تفکر در بین جوانان در آستانه تصمیم گیری 
و ترس از شکست خوردن کمک ک��رده است تا از ازدواج 

منصرف شوند.
   اگرهایی که ازدواج را آسان تر مي کند

اما تاشی که مي توان برای تشویق جوانان به ازدواج کرد 
ابعاد گسترده ای را دربر مي گردد. اگ��ر ازدواج به عنوان 
یک ارزش در نگرش جوان ام��روزی نقش ببندد و نقش 
ازدواج در برآوردن نیازه��ای اساسی انسان پررنگ شود، 
اگر تفکر زندگی انفرادی و مشک��ات آن گوشزد شود و 
برای امکان فراگیری مهارت های زندگی زناشویی توسط 
دست اندرکاران اقدامات جدی تری صورت گیرد، اگر تفکر 
ساده زیستی به جای برگزاری مراسم پرتجمل و پرهزینه 
جایگزین شود، اگر روحیه خاق و تفکر مثبت در استفاده 
از امکانات موجود برای بهره برداری از سرمایه های جامعه 
رواج یابد، در این صورت مي ت��وان امیدوار بود که ازدواج 

آسان تر و با انگیزه بیشتری صورت گیرد.
بی شک خانواده ه��ا نیز نقش مؤث��ری در اشاعه فرهنگ 
ازدواج دارند. منفی گرایی نسبت به ازدواج و پررنگ جلوه 
دادن مشکات اقتص��ادی و باا بردن توق��ع فرزندان از 
ازدواج توسط خانواده ها صورت مي گیرد، در حالی که دیر 
ازدواج کردن جوانان تبعات گسترده تری برای خانواده ها 
به دنبال دارد. آسیب هایی که جبران آنها تاش بیشتری 

مي طلبد.
*روانشناس و مشاور خانواده



  نيما احمدپور
اطرافيان ش�اه مخل�وع، از صالح تري�ن افراد در 
روايت سرش�ت اويند. هم از اي�ن روي در متني 
ك�ه پي�ش رو داري�د، مجموع�ه اي از اينگون�ه 
خاط�رات در تبيي�ن خلق وخ�وي اس�تبدادي 
وي فراهم آمده اس�ت. امي�د آنكه مقب�ول  آيد. 

   
از مهم ترين مفاسد سياسي دربار محمدرضاپهلوي، 
اس��تبداد و ديکتاتوري بود که عمدتاً در ش��خصيت 
پهلوي دوم نمود مي يافت. اين خصيصه  منفي آنچنان 
در دربار ريش��ه دوانيده بود که موجبات بسياري از 
نابساماني ها و آشفتگي ها در عرصه هاي مختلف کشور 
را فراهم آورده بود و به عنوان يکي از عوامل اساسي در 
سرنگوني حکومت پهلوي شناخته شده است. عوامل 
متعددي در تبديل محمدرضا به يک پادشاه مستبد 
مؤثر بوده اند ک��ه برخي از اين عوام��ل، در خاطرات 

درباريان انعکاس يافته است.
  بي اعتقادي به مشورت

درباره خود رأيي و مشورت ناپذيري محمدرضا پهلوي 
رواياتي گوناگ��ون وجود دارد. به عن��وان نمونه علي 

اميني در اين رابطه مي گويد:
» وقتي ش��اه مي گويد من معتقد به مشورت نيستم، 
شما چه کارش مي خواهيد بکنيد؟ مي گويد مشورت 
مي کنم، خافش را مي کند. در اسناد همه جا هست 
ديگر. ُخب، وقتي کسي برداشتش اين باشد که اصًا 
به مشورت معتقد نيست. ُخب، اين مشاور خصوصي، 
غيرخصوصي فايده اش چيه؟ اين ش��اه بعدها اظهار 
کرد که من مشورت مي کنم، خافش را مي کنم که 
تا آن وقت من واقعاً نشنيده بودم، اين را که شنيدم به 

کلي مأيوس شدم.«
فريدون هويدا برادر اميرعباس هويدا و نماينده دائم 
ايران در س��ازمان ملل متح��د نيز در اين راس��تا در 

خاطرات خويش مي گويد:
» شاه بدون نظرخواهي از مشاورانش يا حتي در ميان 
گذاردن مس��ئله با مردم کش��ور، به صورت يکجانبه 
تصميم مي گرفت و آن را به اجرا مي گذاش��ت. ش��اه 
نظرات و خواس��ته هاي خ��ود را که طبع��اً با مصالح 
کشور مغايرت داشت، بر همه چيز ترجيح مي داد و در 
حقيقت مي توان گفت عقيده  او بر اين بود که » شاه 

بايد تصميم بگيرد و بقيه اطاعت کنند.«
  فرار از حقيقت

علي اميني در رابطه با اين موضوع، ماجرايي را بيان 
مي کند که بايد از خامه خود او بخوانيم:

» من مي دانس��تم که ايش��ان از حقيقت خوش شان 
نمي آيد. افراد هم حقيقت را نمي گويند. روزي به شاه 
گفتم: پنج نفر را که مورد اعتماد شما باشند انتخاب 
بکنيد که آنچه حقيقت است به ش��ما بگويند که از 
مجراي اداره و اين مأموران رسمي نباشند، خصوصي 
باشند؛ البته اين مشاوران اعتماد هم داشته باشند که 
اين حرفي که به ش��ما مي گويند ولو نامطلوب، مجاز 
به بيانش باشند؛ خب، مأمورند حقيقت را بگويند. به 
شاه گفتم: اين براي شما خيلي اهميت دارد؟ گفت: 
بله، صحيح است و اين پيشنهاد روي زمين ماند و شاه 

آن را عملي نکرد.«
  چاپلوسي و تمّلق درباريان

در اين رابطه نيز ب��ه ترتيب مينو صميمي عضو دفتر 
مخصوص فرح، پرويز راجي س��فير ايران در لندن و 
فريدون هوي��دا نماينده دائم ايران در س��ازمان ملل 

متحد، به ترتيب در خاطرات خود آورده اند:
» موقعي که وارد خدمت دربار شدم و در موارد عديده 
با شاه و اطرافيانش برخورد کردم، تازه توانستم از اين 
حقيقت آگاه ش��وم که ش��اه موجود ترسناکي نبود، 
ولي طبعي بس��يار خوش��گذران و عياش داشت که 
حتي از ارضاي کمترين ه��وس خود غفلت نمي کرد 
و نيز فوق الع��اده از تملق گوي��ي اطرافيان خود لذت 
مي برد. بنابراين، چون همه  درباريان و رجال کش��ور 
سرنوشت خود را در ارتباط مستقيم با جلب رضايت 
ش��اه مي ديدند، طبعاً هدفي جز جلب رضايت ش��اه 
تعقيب نمي کردند و براي اين کار نيز بدون لحظه اي 
غفلت در تملق گويي به شاه، مي بايست دائم بکوشند 

تا وسايل خوشگذراني او را از هر نظر فراهم سازند.«
» شاهنشاه، درست مثل واا حضرت اشرف، خود را در 
وضعيتي قرار داده که به هيچ وجه نمي تواند از حقايق 
امور مطلع شود چون اطراف او را کساني گرفته اند که 

فقط حرف هاي باب ميلش را تحويل او مي دهند.«
» ورود به دربار پهلوي شباهت فراواني به بازگشت به 
دوران کودکي داشت. حالت پدرسااري شاه، وضعيتي 
در آنجا به وجود آورده بود که هر کس دست به کاري 

مي زد جز جلب نظر ش��اه و کس��ب رضايت او هدف 
ديگري در سر نداشت و اين مسئله آنقدر گستردگي 
يافته بود که عاوه بر دربار، جامعه را نيز فرا گرفته و 
اکثر مردم را به صورتي درآورده بود که کارها را فقط 

براي خوشايند مافوق انجام مي دادند.«
  حسادت

فريدون هويدا روايتي رسا در چشم و همچشمي هاي 
پهلوي دوم دارد. او در اين زمينه مي گويد:

» ش��اه هرگز چشم نداشت کس��ي را ببيند که مورد 
توجه مردم قرار گرفته بود و بر همين اس��اس، حتي 
هنري کيسينجر، به عنوان صميمي ترين دوست شاه، 

او را حاکمي مستبد توصيف مي کرد.«
  تمايل به قدرت مطلقه

تمايل شاه به قدرت مطلقه و عدم پذيرش هرگونه تقيد 
سياسي، ازجمله نکاتي است که مورد اذعان بسياري 
از اطرافيان قرار گرفته اس��ت. مينو صميمي در اين 

مورد مي نويسد:
»حقيقت هم اين است که شاه پس از گذشت مدتي 
به طوري که خ��ود من ضمن خدمت در دربار ش��اه 
متوجه ش��دم، چنان اطمينانش را نسبت به همه از 
دست داد که هر چه پس��ت و مقام کليدي در سطح 
مملکت وجود داشت، همه را به دست اعضاي خانواده  
سلطنتي يا دوستان و نزديکانشان که با سياست هاي 
اربابانش به خصوص امريکا يي ها روي خوش داشتند، 
سپرد. چنين رويه اي هم گرچه نتيجه اي جز محاصره  
شاه توسط گروهي وابسته به اجنبي، رياکار و متملق 
و ناايق به بار نياورد، ولي رفتار ش��اه به صورتي بود 
که گويي هيچ چيز جز» قدرت مطلقه« خش��نودش 
نمي کند و از مقامات مملکت نيز جز اطاعت محض و 
پذيرش سياست هاي ديکته شده  بيگانگان و ستايش 

از خودش، انتظار ديگري ندارد.«
   تلقين قدرت هاي خارجي

محمدرضا پهلوي در زم��ره آن طيف از حکام بود که 
مدح قدرت هاي خارجي در وي تأثيري محس��وس 
داش��ت. فريدون هويدا درباره  اي��ن موضوع، چنين 

توضيح مي دهد:
» نيکسون، رياس��ت جمهوری امريکا در سال1972 
و کيس��ينجر) از طراحان سياس��ت خارجي امريکا( 
در س��فر خود به ته��ران در س��ال 1351، در عوض 
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سياس�ي  مفاس�د  مهم تري�ن  از 
درب�ار محمدرضاپهلوي، اس�تبداد 
و ديكتات�وري ب�ود ك�ه عمدت�ًا در 
شخصيت پهلوي دوم نمود مي يافت. 
اين خصيصه  منفي آنچنان در دربار 
ريش�ه دواني�ده ب�ود ك�ه موجبات 
بسياري از نابساماني ها و آشفتگي ها 
در عرصه هاي مختلف كشور را فراهم 
آورده بود و به عنوان يكي از عوامل 
اساسي در سرنگوني حكومت پهلوي 

شناخته شده است

 فري�دون هوي�دا: ش�اه فوق الع�اده از 
تملق گوي�ي اطرافي�ان خ�ود ل�ذت 
مي ب�رد. بنابراين، چون هم�ه  درباريان 
و رجال كش�ور سرنوش�ت خ�ود را در 
ارتباط مس�تقيم با جلب رضايت ش�اه 
مي ديدن�د، طبع�ًا هدف�ي ج�ز جل�ب 
رضايت ش�اه تعقيب نمي كردند و براي 
اي�ن كار نيز ب�دون لحظ�ه اي غفلت در 
تملق گوي�ي ب�ه ش�اه می كوش�يدند
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محمدرضا پهلوي در قامت يك ديكتاتور مطلقه در آيينه خاطرات و روايات اطرافيان

درنورديدن فاصله غرور تا جنون!
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کوشش��ي براي تعديل رويه  ش��اه، او را بيشتر به 
س��وي خودکامگي س��وق دادند و با اف��زودن به 
قدرت و اختيارات وي به جاي آنکه راهي در جهت 
برقراري دموکراسي فرا رويش قرار دهند برعکس، 
زمينه  افزايش روحيه  ديکتاتوري ش��اه را فراهم 
کردند. يکي از کساني که در جريان گفت وگوهاي 
نيکسون و شاه قرار داشت بعداً به من خبر داد که 
نيکسون ضمن تجديد از رويه  شاه، به او گفته بود: 
به خاطر رفتاري که شما با دانشجويان داريد واقعاً 
غبطه مي خورم. به روش هاي خود ادامه دهيد و 
اصًا به انتقادات ليبرال هاي ما توجه نکنيد. بعد 
هم موقع عزيمت از تهران، نيکس��ون ش��اه را در 
آغوش گرفت و با اين کار خود، در حقيقت او را به 
عنوان» مدافع منافع غرب در منطقه« به جهانيان 

معرفي کرد.«
نتيجه  طبيعي پرورش چنين ديکتاتور مستبدي، 
فضاي سياه و خفقان آوري خواهد بود که فريدون 
هويدا گوشه اي از آن را اين گونه به تصوير کشيده 

است:
» شاه در دوره  نخس��ت وزيري حسنعلي منصور، 
تم��ام گروه هاي سياس��ي و اجتماع��ي را که در 
مقابلش قرار داش��تند منزوي ک��رد و مثل تمام 
ديکتاتوره��ا، اتکاي اصلي خ��ود را بر يک ارتش 
تابع فرمان، پليس امنيتي خشن و جمعي رجال 
سياس��ي بازيچه  دس��ت خود ق��رار داد و جاذبه  
تکنوکراس��ي را بر تمام امور اداري کشور مسلط 
ساخت. همراه با اعمال اين روش، شاه نسبت به هر 
ديدگاهي غير از آنچه خود مي انديشيد، بي تفاوت 
ماند و با از بين بردن زمينه  رقابت در تمام سطوح 
به روشنفکران، سياستمداران، مطبوعات، وکاي 

مجلس و بااخره به تمام مردم دهن بند زد.« 
  غرور بي پايان

فريدون هويدا در ادامه به گوشه هايي از رفتارهاي 
آکنده از غ��رور و نخوت ش��اه اش��اره مي کند و 

مي نويسد:
» در سال1968، موقعي که با شاه مشغول مذاکره 
بودم، نظرش را در مورد انتخ��اب نصراه انتظام 
به عنوان رئيس جلس��ه کنفرانس حقوق بش��ر 
سازمان ملل متحد که در آن سال در تهران برگزار 
مي ش��د، جويا شدم. ش��اه ابتدا ش��انه اش را باا 
انداخت و گفت: چرا ن��ه؟ ولي پس از چند لحظه 
سکوت، دوباره گفت: البته بايد بدانيد که اين جور 
آدم ها چندان هم به وظايف ش��ان آشنا نيستند 
چون در سال1950 موقع رياست نصراه انتظام 
بر مجمع عمومي س��ازمان ملل که به آنجا رفتم، 
طوري با من رفتار کرد که گويي مقام رياست او را 
به صورت تافته  جدابافته درآورده و ديگر نبايد به 

وظيفه اش عمل کند و دست مرا ببوسد.«
چنين توقعاتي از زيردستان، از آنجا ناشي مي شود 
که شدت استبداد، ديکتاتور را به مرز جنون قدرت 

برساند. فريدون هويدا در اين رابطه مي افزايد:
» شاه هر چه از حساسيت و توجهش به گفته هاي 
مردم و افکار عمومي کاس��ته مي ش��د به همان 
نس��بت در دنيايي از اوهام و خي��اات که براي 
خودش س��اخته بود بيش��تر فرو مي رفت و به 
کساني ش��باهت مي يافت که دچار عقده  خود 
بزرگ بيني يا شيزوفرني هستند. پس از شنيدن 
نطق عجيب و غريب ش��اه در مهرماه1348، به 
نظرم رسيد که شاه واقعاً اسير افکار رؤيايي خود 
شده باش��د، طرح هاي خيالي او طوري باورش 
ش��ده که گويي عين واقعيت اس��ت. طرح هاي 
خيالي شاه آنچنان اوج گرفته است که حتي از 
تحريف واقعيت هاي گذش��ته نيز ابا ندارد چون 
مس��لماً احس��اس مي کند که مقامش از سوي 
بعضي در معرض خطر قرار گرفت��ه، لذا به اين 
ترتيب خواسته نشان دهد که اصًا قادر به تحمل 
مسائل مغاير با خيالبافي هاي خود نيست. تکيه  
شاه به رويه  پدرسااري در حکومت، او را بيش از 
پيش به سوي تشريفات و برگزاري مراسم عريض 

و طويل سوق داد.«
مينو صميمي در خاطرات خود، مراحل و فرآيند 
تبديل محمدرضا پهلوي ب��ه يک حاکم مطلق و 

خودکامه را اينگونه بيان کرده است:
» دوران حکومت مطلقه  ش��اه از سال1965، 
همزم��ان ب��ا نخس��ت وزيري» اميرعب��اس 
هويدا« آغاز ش��د و از آن به بعد بود که شاه با 
به دس��ت گرفتن سررش��ته  تمام امور کشور، 
پارلمان را نيز به ارگان��ي بي خاصيت و مطيع 
اوامر خويش تبديل کرد. کس��اني که در دوره  
نخس��ت وزيري هويدا به رياس��ت دو مجلس 
ايران برگزيده ش��دند؛ عبداه رياضي) رئيس 
مجلس شوراي ملي( و جعفر شريف امامي)رئيس 
مجلس سنا(، هر دو از افرادي بودند که به جاي 
توجه به خواست ملت، وظيفه اي براي خود جز 
اطاعت و بندگي نس��بت به شاه نمي شناختند 
و از خود ش��خصيت و حيثيتي نداش��تند. در 
ارگان هاي ديگر کشور نيز وضع به همين منوال 
بود. رياس��ت ش��رکت نفت به دکتر منوچهر 
اقبال سپرده شد که خود را غام جان نثار شاه 
مي دانست. ژنرال محمد خاتمي) شوهر فاطمه 
پهلوي، خواهرشاه( به فرماندهي نيروي هوايي 
رس��يد و مهرداد پهلبد) شوهر شمس پهلوي، 
خواهر ديگر ش��اه( به س��مت وزير فرهنگ و 
هنر منصوب شد. بقيه  مشاغل کليدي، اعم از 
کشوري و لش��کري نيز در اختيار کساني قرار 
گرفت که ضمن ملزم دانستن خود در اطاعت 
از ش��اه، به عنوان» حاکم و خدايگان مطلق« 
همواره آم��اده  کرنش و تعظي��م در مقابل او و 

اجراي فرامينش بودند.«
صميمي در ادامه چنين مي نويسد:

» نتيجه  تملق گويي هاي بي حد همين مقامات بود 
که شاه را به هوس انداخت تا در سال1967 مراسم 
مجلل تاج گذاري، در س��ال1971 جش��ن هاي 

عظيم تخت جمش��يد ي��ا در موقعيت هاي ديگر 
برنامه هاي پرهزينه و جاه طلبانه را به اجرا درآورد 
و به دنبال برگزاري چنين مراس��م و جشن هايي 
بود که ش��اه باورش ش��د واقعاً مي تواند ايران را 
بدون توجه به نارس��ايي هاي موجود، به صورت 
يک کشور متمدن امروزي درآورد. ضمناً عارضه  
چاپلوسي نس��بت به ش��اه چنان فراگير بود که 
مقامات کشور ش��هبانو را نيز از اين امر بي نصيب 
نمي گذاشتند و همواره او را به خصوص از زماني 
که توسط شاه لقب نايب السلطنه گرفت، به چشم 
بتي مي نگريس��تند که مي بايس��ت در مقابلش 
جز تعظيم و تکري��م کار ديگري انجام ندهند. در 
حالي که خيل چاپلوسان در مقابل شاه و ملکه و 
خانواده  سلطنتي، وظيفه اي جز نوکري و اطاعت 
محض براي خ��ود نمي ش��ناختند، همان ها در 
برابر ملت ايران چنان زورمندان��ه و قدرتمندانه 
رفتار مي کردند که از آن نتيجه اي جز پريشاني و 
سردرگمي مردم به بار نمي آمد. اين موضع البته 
به اجراي اصل» تفرقه بينداز و حکومت کن« نيز 
مربوط مي شد که مستقيماً از شاه منشأ مي گرفت 
و عاملي بود در جهت ممانعت از همبستگي بين 
وزرا و مقامات حاکم بر کش��ور، تا به اين وس��يله 
سلطنت ش��اه از خطر اتحاد دولت و ملت مصون 

بماند.« 
  و سرانجام غرور!

جنون نخوت وخودبيني،رفته رفته از شاه موجودي 
عجيب ساخت،تاجايي  که گاه حيرت اطرافيان را 
برمي انگيخت.مينو صميمي در همين رابطه به 

نقل خاطره اي پرداخته مي نويسد:
»ش��اه در روز افتتاح مرکز نگ��ه داري از کودکان 
معلول پ��س از مش��اهده  قس��مت هاي مختلف 
ساختمان، رو به کارمندان کرد و گفت: اميدوارم 
فردا هم، اين مرکز جديد التأس��يس مثل امروز 
بسيار زيبا و تميز باشد. دکتر عقيلي لقمان ادهم 
گفته ي ش��اه را دليلي بر رضاي��ت خاطر ملوکانه 
از وضعيت مطل��وب مرکز دانس��ت. ولي من که 
احساس مي کردمشاه با اين سخن، خواسته ما را 
دست بيندازد، مطمئن بودم شخص شاه بهتر از 
همه ي ما مي داند که آنجا هم مثل مراکز مش��ابه 
خود به زودي در اثر مسامحه کاري، ريخت و پاش 
و فساد حاکم بر تش��کيات وابس��ته به دربار، از 
صورت شيک و جاذب اوليه ي خود خارج خواهد 
شد. بعدها که مستقيم وارد دستگاه دربار شدم با 
دقت بيش��تر در رفتار و گفتار شاه اين حقيقت را 
بيشتر دريافتم که شخص او را هر کس ديگري به 
مسامحه کاري ها، ريخت و پاش ها و فساد حاکم بر 
دربار آگاه تر است. ولي شاه اصاً به اين مسائل اعتنا 
نمي کرد و بلکه آنچه براي��ش فوق العاده اهميت 
داشت، فقط و فقط اطاعت محض و سرسپردگي 
افراد به شاهنشاه آريامهر بود و بس. سر انحطاط 
کشور نيز چيزي جز اين نبود که هرکس به مقام 
و منصبي مي رس��يد، اگر مي خواس��ت رياست و 
وزارت را از دس��ت ندهد اجبارا مي بايست ولو به 
ظاهر هم شده، خود را در زمره ي نوکران و چاکران 

شاه قرار دهد«. 
سرنوش��ت و خاتمه ي کار ديکتاتورها چيزي جز 
نهايت کار محمدرضا پهلوي نخواهد بود. پاياني 
که بنا بر توصي��ف هويدا، جز حيرت و س��کوت 
در پي نداشت:»تقريبا همه  کس��اني که در طول 
8 ماهه  آخر سلطنت ش��اه با او ماقاتي داشته اند، 
متفق القولند که در آن ايام، شاه به صورت فردي 
گيج و منگ درآمده بود. موق��ع گفت و گو با افراد 
حرف هايشان را مي شنيد، ولي اصًا مطلب را نمي 
فهميد و ضمن صحبت نيز اکثرا ديده مي ش��د که 
چندين بار براي لحظاتي از سخن گفتن باز مي ماند 
و در س��کوت فرو مي رفت. در آن موقعيت، چون 
رهبري رژيم توانايي ازم براي ارزيابي رويدادها و 
انجام عکس العمل هاي مناسب را از کف داده بود، 
اوضاع نيز بيش از پيش، رو به وخامت مي رفت. به 
اين دليل که روند ديکتاتوري شاه همه  سران کشور 
را به گونه اي پرورانده بود که هيچ يک از خود ابتکار 
عمل نداشتند و ترجيح مي دادند حتي در چنين 
موقع بحراني نيز انتظار بکشند تا دستورالعمل هاي 
شاه را، که خيلي هم کند و دير صادر مي شد، به اجرا 
دراورند. البته بايد به اين مسئله هم توجه داشت، 
در ميان اطرافيان ش��اه واقعا شخصيتي که بتواند 
راهنمايي او را بر عهده بگيرد نيز ديده نمي ش��ود؛ 
زيرا او در دوران صعود از نردبان قدرت، تقريباً همه  
آنان را از اطراف خود پراکنده کرده بود. در چنين 
موقعيتي در حال��ي که نيروه��اي مخالف هر روز 
متحدتر و منسجم تر مي شدند، ژنرال هاي ارتش و 
رجال کشور با سوءظن به يکديگر مي نگريستند و 
هر يک ديگري را به اشتباه کاري متهم مي کردند و 
در اين ميان شاه نيز روز به روز در مقابل قوت گرفتن 
و اس��تحکام مخالفينش به صورتي اجتناب ناپذير 
ضعيف تر مي ش��د. شاهي که س��ال هاي طواني 
حالت رهبر بامنازع کش��ور را داش��ت، در عرض 
مدتي کوتاه، حالت يک عروسک خيمه شب بازي را 
يافته بود که براي مشاهده تحرکي در آن مي بايست 

ديگران نخ هايش را بکشند«. 
شاه در مسير استبداد تا آنجا پيش رفت که حتي 
شکل فرمايشي مشورت و مجلس را هم نپذيرفت. 
ش��ريف امامي در اين خصوص در خاطرات خود 
نوش��ته اس��ت: »نمايندگان ح��ق اظهارنظر در 
مجلس را نداشتند، چرا که شاه اين اظهار نظرها 
را به مجلس راه نمي داد، ي��ک خرده که مجلس 
مي خواس��ت تکاني بخورد خفه اش مي کرد. من 
فکر مي کنم اگر اعليحضرت اين نکات را مراعات 
مي کردند در تمام تاريخ ايران فرصتي بهتر از اينکه 
براي ايشان پيش آمد، فراهم نبود، با اين همه پول 
و اقتدار و امنيت و ارتباطات خارجي و غيره، ولي 
متأسفانه اينها همه در اثر يک خبط اساسي، که 

همان غرور بود، همه اش از بين رفت«. 

  شاهد توحيدي
طع��م تاري��خ در م��ذاق 
بس��ياري از مردم مزه اي 
اس��ت آميخت��ه از مال 
و تک��رار و البت��ه گاهي 
اجب��ار! � ک��ه باي��د براي 
گذراندن دوران تحصيل، 
ب��ه ناچ��ار آن را خواند و 
حفظ کرد و امتحان داد � 
خوش بينانه ترين حالتي 
که خوان��دن تاريخ براي 
بس��ياري از ما دارد، ارضاي غريزه  شنيدن قصه و 

داستان و سرگرم شدن و وقت گذراني است. 
در تاري��خ، همه  علوم انس��اني حض��ور و ظهوري 
عميق دارند و مي توان با خوان��دن دقيق و عميق 
تاريخ، از همه  آن علوم بهره برد، ولي حقيقت اين 
اس��ت که اگر تاريخ به قصد جست وجو و شناخت 
س��نن الهي مس��تتر در آن خوانده ش��ود و نه به 
قصد ش��نيدن داستان و س��رگرمي يا اجبار نمره 
و کاس، ش��يرين ترين درس هاس��ت. هر برگي 
از تاري��خ، گوش��ه اي از يک عبرت يا س��نت الهي 
است و از اين روس��ت که مطالعه  سرگذشت اقوام 
پيش��ين، توصيه اي قرآني براي مؤمنين اس��ت و 
امروز متأسفانه نشانه هاي غيرقابل انکار فراموشي 
تاريخ که ثمري جز» تکرار تل��خ راه هاي پيموده 

شده« را ندارد، در جامعه  ما به چشم مي آيد. 
دوران زندگي » فرح ديبا« در محدوده  زماني بسيار 
مهم و حساسي واقع شده است، از 1317 ش يعني 
س��الي که فرح پا به عرصه  وجود نهاد، س��ال هاي 
اوج حکومت رضاخاني در ايران اس��ت تا رفتن به 
فرانسه براي تحصيل و در نهايت، بازگشت به ايران 
و ازدواج با شاه در 1338 ش و 19 سال شراکت با 

شاه در قدرت و ثروت. 
اگر دوراني را که فرح ملکه پهل��وي بود به دو نيم 
تقسيم کنيم، مي توان گفت که دوره  اول؛ فرح به 
عنوان شبه روشنفکري که فکر مي کرد» چپ گرا« 
و متمايل به سوسياليس��م اس��ت و به درباري راه 
پيدا کرده، مطرح است اما با غرق شدن در زندگي 

اشرافي و در پي کمرنگ شدن روزافزون کمونيسم، 
در سال هاي دهه  70 ميادي به» غرب« متمايل 
شده و به کسوت ليبرالي درآمد. در بررسي دوران 
فرح، در اوايل به نقش خاص فرح در برقراري روابط 
با بلوک شرق، ش��وروي و چين برخورد مي کنيم. 
به گفته  » اردشير زاهدي«، فرح بنيانگذار روابط 
ايران و چين و ايران و ش��وروي بود اما کم کم و در 
پايان ده��ه  70 ميادي، از ش��دت گرايش فرح و 
اطرافيانش به» شرق« کاسته ش��ده، تمايل آنان 
به »غرب« زياد مي ش��ود. در فصول انتهايي اين 
کتاب، خواهيم خواند که ب��ه محض اينکه کارتر، 
رئيس جمهور وقت امريکا، سياس��ت حقوق بشر 
و فضاي ب��از سياس��ي را تجويز کرد، اي��ن فرح و 

اطرافيانش بودند که به او چراغ سبز نشان دادند. 
هر چند با وقوع انقاب اس��امي و س��قوط رژيم 
پهلوي، طومار حيات سياسي فرح و اطرافيانش در 
هم پيچيده شد، اما بايد پذيرفت هنوز رگه هايي از 
آن تغيير حرکت هاي جنس» شيطاني« در بعضي 
احزاب و جريانات سياسي جامعه  امروز ايران، قابل 

رديابي است!
داس��تان فرح تنه��ا قصه  ج��ذاب دخت��ر فقير و 
يتيمي اس��ت که مثل داس��تان هاي عامه پسند، 
ناگهان ش��اهين بخت اقبال بر دوشش نشست و 
به چش��م برهم  زدني خ��ود را در کاخ هاي پرزرق 
و برق و کنار پادشاه يافت، نيس��ت؛ داستان فرح 
تنها حکايت ملکه اي ساقط ش��ده از سرير قدرت 
با ف��راز و فروده��اي خواندني و داس��تان هايي از 
اين دست نيس��ت؛ داس��تان فرح در وراي ظاهر 
پرحادثه و رنگارنگش، قبل از هر چيز روايت يک 
» س��نخيتي« اس��ت؛ روايتي از يک» همراهي و 
همزادي و همبس��تگي« پنهان بين همه  اجزاي 

جريان باطل است. 
» الخبيثات للخبيثين و الخبيث��ون للخبيثات و 

الطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات«
آنچه در اثر مورد معرفي آمده، » روايتي مستند« 
از زندگي فرح ديباس��ت که غالباً از نگاه و خاطره  
ديگراني ک��ه در اطراف ف��رح بودن��د، گردآوري 
 ش��ده اس��ت. اميد مي بريم که انتش��ار اي��ن اثر 
تاريخي- پژوهشي عاقه مندان به تاريخ انقاب به 

ويژه جوانان را مفيد و مقبول  آيد. 

حاشيه اي بر انتشار زندگينامه 
سياسي- فرهنگي فرح ديبا

 حال و روز ناخوش
»عروس آخر«
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 هفته گذش�ته ب�از هم زلزل�ه اي ب�ه قدرت 6 ريش�تر، 
س�رپل ذهاب را لرزاند؛ گرچه س�رپناهي نمانده اس�ت 
تا بر س�ر م�ردم خراب كن�د اما اين س�ؤال باقي اس�ت 
ك�ه چنانچ�ه اي�ن زلزل�ه در ته�ران بيايد چ�ه اتفاقي 
خواه�د افت�اد و چ�ه مي�زان آمادگ�ي وج�ود دارد؟

بس��ياری از مس��ئوان متولي حوزه مديريت بحران اعام 
كرده اند كه پايتخ��ت در مقابل زلزله مقاوم نيس��ت. اينكه 
مس��ئوان به صراحت مي گويند در برابر زلزله هيچ كاري از 
دستشان برنمي آيد، نش��ان از عمق فاجعه در تهران دارد. با 
وجود سازمان مديريت بحران در كشور و حتي در شهر تهران 
تاكنون اقدامات صورت گرفته نتواس��ته است حتي در برابر 
حوادث كوچك تهران را ايمن كند. متأسفانه بافت متراكم 
و ريزدانه و همچنين فرس��ودگي و غير مقاوم بودن بناهاي 
ساخته شده تهران را به شهري بحراني در برابر حوادث تبديل 
كرده است. تصور اينكه ش��هر تهران با يك زلزله بزرگ تر از 
6 ريشتر به چه ش��كلي در خواهد آمد نش��ان از كم كاري و 
ناكارآمدي مسئوان در همه دوره هاي مديريتي دارد. گويا 
فقط بايد آرزو كنيم كه زلزله نيايد! چراكه آمادگي هاي فردي 
و اجتماعي و حتي دولتي در برابر اين بحران ناچيز است. در 
اين شرايط با تغيير مديريت ش��هري اين انتظار مي رود كه 
ش��هردار جديد همه تاش خود را روي اولويت هاي شهري 
متمركز كند تا از عمق فاجعه هاي احتمالي كاسته شود. توجه 
به مقاوم سازي در كنار ايمن سازي بناهاي موجود و معابر و 
تأسيسات و رويكرد آمادگي در برابر حوادث مي تواند از شدت 

حوادث احتمالي بكاهد. 
  پايتخت تا چه ميزان آمادگي دارد؟

در كوچك ترين زلزله ابتدا صف هاي طواني براي بنزين در 
خيابان به راه مي افتد كه خود در فصولي مانند پاييز س��بب 
افزايش آلودگي هوا مي شود اما آسيب ديدن پل ها كه مي تواند 
به مسدود شدن مسير اصلي منجر شود، ريزش ساختمان هاي 
بلند مجاور بزرگراه ها كه مي تواند مس��ير را كامًا مسدود يا 

ناامن كند، آسيب ديدن ش��بكه هاي آب، گاز و فاضاب كه 
نه تنها خيابان ها، بلكه تونل هاي مترو را نيز تهديد مي كند، 
سقوط دكل هاي برق و مخابرات كه عاوه بر مسدود كردن 
مسيرها، احتمال وقوع آتش سوزي را نيز افزايش  مي دهد و 
رها شدن خودرو ها در سطح خيابان ها از سوي مردم به علت 
نبود امكان حركت و تمايل آنها براي دسترسي به منزل خود 
و خويشان براي باخبر شدن از وضعيت خانواده و بستگان كه 
موجب سد معابر مي شود از مسائلي است كه پايتخت در قدم 
اول با آن مواجه مي ش��ود. بر اين اساس معاون وزير كشور و 
رئيس سازمان مديريت بحران گفت: تهران براي يك زلزله 
بزرگ 7/5 ريشتري آمادگي ندارد، اما براي حوادث كوچك 
آمادگي داريم. در اين خصوص اس��ماعيل نج��ار با تأكيد بر 
اهميت آمادگ��ي در برابر حوادث خاطرنش��ان كرد: يكي از 
كارهايي كه مي توان براي ارتقاي آمادگي انجام داد برگزاري 

مانور است كه خوشبختانه هر سال برگزار مي شود. 
معاون وزير كشور در خصوص آمادگي كشور در برابر حوادث 
اعام كرد: اين موضوع به سطح حادثه بستگي دارد. اگر حادثه 
گسترده و در مراكز جمعيت بزرگ باشد سطح آمادگي پايين 
است، مثًا تهران براي يك زلزله بزرگ 7/5 ريشتري آمادگي 

ندارد، اما براي حوادث كوچك آمادگي داريم. 
اين مسئول افزود: در هر حال آموزش براي مقابله با حوادث 
اهميت زيادي دارد و به دنبال آن هس��تيم تا دانش آموزان 

حوادث را بشناسند. 
ايمني تهران در مقابله زلزله بسيار پايين است و هميشه اخبار 

ناگواري از احتمال بروز زلزله در پايتخت به گوش مي رسد. 
  بااخره بايد از يك جا كار را شروع كرد

در كنار اقدامات صورت گرفته ايرادات فني سيستم فاضاب 
و گازرساني از بحران هايي است كه تهران با آن مواجه خواهد 
بود. س��اخت و س��از روي گس��ل و عدم امكان رسيدگي به 
برج هايي كه در كوچه هاي باريك س��اخته شده اند از ديگر 
مصيبت هايي است كه تهران با آن دست و پنجه نرم خواهد 

كرد. همچنين كامل نبودن سوله هاي بحران در هر منطقه 
امري است كه شوراياران مناطق هميشه آن را در اصلي ترين 
مطالبات خود عنوان مي كنند. با اين وجود به نظر مي رس��د 
تا كنون پيشگيري از بحران در كانشهر تهران موفق عمل 

نكرده است. 
همچنين در اين راستا مجيد فراهاني رئيس كميته بودجه 
و نظارت مالي در توييتي عن��وان كرد: »مانور و آموزش هاي 
همگاني زلزله در شهر تهران از واجب ترين كارها است.« حال 
بايد منتظر ماند و ديد مديريت شهري تهران چه تدبيري براي 

مقابله با اين مهم در روزهاي آتي در نظر خواهد گرفت. 
   فعًا به مديريت بحران دل نبنديد !

رئيس كميس��يون اجتماعي مجلس با انتقاد از اينكه تهران 
در برابر حوادث كوچك نيز آمادگي ندارد، گفت: سوله هاي 
مديريت بحران همچنان در اختيار تهيه كنندگان تلويزيوني 

قرار داشته و بازپس گيري نشده اند. 
سلمان خدادادي با انتقاد از اينكه تهران نه تنها آمادگي ازم 
براي مقابله ب��ا حوادث بزرگ را ندارد بلك��ه از آمادگي براي 
مقابله با حوادث كوچك نيز برخوردار نيس��ت، گفت: وقتي 
با بارش باران و برف تهران قفل مي شود و مديريت بحران از 
عهده مديريت آن برنمي آيد چگونه مي تواند زلزله 7 ريشتري 

را مديريت كند. 
متأسفانه س��وله هاي مديريت بحران به تهيه كنندگان صدا 
و س��يما اجاره داده ش��ده و بازپس گيري نش��ده اند كه در 
صورت وقوع زلزله احتمالي اس��كان مردم با مشكل مواجه 

خواهد شد.
نماينده مردم ملكان در مجلس ش��وراي اسامي با تأكيد بر 
اينكه مديريت بحران هيچ گونه آمادگي در برابر زلزله احتمالي 
پايتخت را ندارد، افزود: متأسفانه سوله هاي مديريت بحران 
به تهيه كنندگان صدا و سيما اجاره داده شده و بازپس گيري 
نش��ده اند و در صورت وقوع زلزله احتمالي اس��كان مردم با 
مش��كل مواجه خواهد شد؛ 80 درصد س��وله هاي مديريت 

بحران شهرستان ها ناقص هستند و هنوز تكميل نشده اند به 
گونه اي كه در چهار سال گذشته اعتباري را براي اين منظور 

پيش بيني كردند اما هنوز ساخته نشده اند. 
  ساخت برج هاي 15 طبقه در كوچه هاي 6 متري

وي با انتقاد از اينكه ساخت برج هاي 15 طبقه در خيابان هاي 
12 و كوچه هاي 6 متري امدادرساني به حادثه ديدگان را با 
مشكل مواجه مي كند، تصريح كرد: با تخريب ساختمان ها 
حتي تردد عابران با مشكل مواجه مي شود و هيچ خودرويي 
امكان رفت و آمد و امدادرس��اني به حادثه ديدگان را ندارد 

بنابراين تعداد تلفات بسيار زياد خواهد شد. 
  توجه شهردار جديد به بحران هاي پايتخت 

شهردار جديد هفته گذشته پس از چندين روز كش و قوس 
سرانجام با گرفتن حكم بهشت نشين ش��د. تجربه علمي و 
كاري ش��هردار جديد در حوزه معماري و شهرسازي است و 
شهر هم از اين بعد بيشترين رنج را در دوره هاي گذشته برده 
است. حال اين شهر تهران و مش��كات آن و اين هم همت 
شهردار جديد است تا اين ش��هر آبستن حوادث گوناگون را 

آماده نگه دارد. 
توجه به بحران هاي شهري اولويتي اس��ت كه بايد شهردار 
ضمن دنبال ك��ردن اقدامات صورت گرفته به آنها س��امان 
بدهد. ارتباط شورا با شهرداري و دولت پتانسيل مناسبي را در 
اختيار شهر قرار خواهد داد تا اين شهر را براي مقابله با حوادث 
احتمالي پيش رو آماده كند. به هر رو شهروندان چشم انتظار 
اين هستند تا مديريت جديد به صراحت برنامه هاي خود را در 

اين حوزه اعام و اقدام به عمل كند. 
ساختار مديريت بحران كشور در پيچ و خم دولت و مجلس 
قرار دارد و بايد هرچه سريع تر چارچوب اين ساختار و تقسيم 
وظايف به صورت شفاف مشخص ش��ود؛ چراكه حادثه خبر 
نمي كند و اگر حادث��ه اي پيش آيد تلفات و خس��ارت هاي 
بسياري برجا خواهد ماند. اينكه چرا با وجود حوادث مختلف 

درس عبرت نگرفته ايم جاي تأمل دارد.

در حالي ك�ه در مهم ترين چه�ارراه پايتخ�ت زيرگذر 
احداث شده اس�ت باز هم برخي ش�هروندان تمايلي به 
استفاده از اين مسير ندارند. نرده هاي چهارراه وليعصر 
اين روزها خبرساز شده اس�ت؛ برخي معتقدند كه اين 
نرده ها بايد برداش�ته ش�ود؛ چراكه به انس�ان محوري 
اعتق�اد داري�م و برخي ديگ�ر معتقدند ب�راي حفاظت 
از ج�ان اف�راد بايد به همي�ن من�وال ترتيب اث�ر داده 
ش�ود؛ اما اين چهارراه خبرس�از چه سرنوش�تي دارد؟
حجم گسترده اي هر روزه از چهارراه وليعصر عبور مي كند 
و در اين خصوص زيرگذرهايي تعبيه شده تا افراد به وسط 
خيابان نيايند و جانش��ان در امان باش��د عاوه بر اين به بار 
ترافيكي اين محدوده كمك مي ش��ود؛ اين در حالي است 
كه مديريت شهري پنجم معتقد اس��ت بايد خيابان ها را از 
ماشين ها )!( پس بگيريم و دسترسي به پياده ها بدهيم؛ اما 
در اين رابطه شهر دچار چالشي فلسفي شده است كه تنها با 
آزمون و خطا مشكات شهر در حال حل شدن است چراكه 

بحث هاي فني مغفول مانده است. 
  براي خودرو ها فرش قرمز پهن نمي كنيم

علي پيرحسين لو، مشاور اجتماعي معاون ترافيك شهرداري 
تهران در اين رابط��ه گفت: قرار نيس��ت در خيابان ها براي 
خودروها فرش قرمز په��ن كنيم؛ چراكه ش��هر براي همه 
شهروندان ازجمله اقشار ضعيف و كم توان است. اولين قدم 
براي حل مسئله، فهم درست صورت مسئله است. موضوع 
چهارراه وليعصر، يكي از آشكارترين نقاط اختاف دو طرز 
نگاه به اداره شهر است. نگاه خودرومحور و نگاه انسان محور. 
واقعيت اين است كه زيرگذر اين چهارراه بر مبناي يك نگاه 
مطلقاً خودرومحور طراحي ش��ده و به عاوه، نيازهاي چند 

قشر مهم جامعه در آن ناديده گرفته شده است. 
همچنين ش��هربانو اماني، عضو كميس��يون حمل و نقل و 

ترافيك شوراي ش��هر تهران در اين رابطه اظهار كرد: بايد 
خيابان ها را از خودروها پس بگيريم. خيابان ها بايد در اختيار 
دوچرخه س��واري و پياده مداري قرار گيرن��د. بيش از 117 
سال خيابان ها در اختيار ماش��ين ها قرار گرفته و خصوصاً 
در كانشهرها و تهران، خيابان ها به پاركينگ بزرگ تبديل 

شده اند؛ ضمن اينكه خودروها آلودگي ايجاد كرده اند. 
  نگران بار ترافيك و جان مردم هستيم

اما سرهنگ سعيد سپهري )سركانتر مركز تهران بزرگ( در 
اين رابطه بيان كرد: به صراحت اعام كرديم به هيچ عنوان 
اين موضوع مورد موافقت پليس راهنمايي و رانندگي تهران 
بزرگ نيست. زماني كه زيرگذر در اين منطقه نبود، عبور و 
مرور عابران پياده در اين منطقه باعث ايجاد ترافيك بسيار 

سنگين مي ش��د از همين رو احداث زيرگذر در اين منطقه 
براي كاهش ترافيك در نظر گرفته شد. 

سركانتر مركز تهران بزرگ با بيان اينكه زيرگذر با هزينه 
بس��يار زياد براي راحتي و آس��ايش مردم در اين منطقه و 
كاهش ترافيك ايجاد ش��ده، افزود: روزانه بيش از 15 هزار 
نفر عابر از اين زيرگذر تردد مي كنند در صورتي كه اگر قرار 
باشد خط عابر بازگشايي و عابران از سطح خيابان تردد كنند، 
مشكات ترافيكي بسياري براي اين منطقه ايجاد خواهد شد. 
در گذشته به دليل تردد عابران پياده از سطح خيابان در اين 
محدوده آمار تصادفات منجر به جرح و فوت در اين منطقه 
باا بود اما ب��ا احداث زيرگذر آمار تصادفات بس��يار كاهش 
يافته است. قطعاً با بازگشايي خط عابر پياده در اين محدوده 

و تردد عابران پياده از سطح خيابان با ترافيك بسيار سنگيني 
تا محدوده پل كالج و دورتر از آن مواجه خواهيم شد. در تمام 
دنيا سواره رو محل تردد خودروهاي سواري و اتوبوس هاست 
و براي عابران پياده گذرگاه هاي پل عابر هوايي يا زيرگذر در 

نظر گرفته مي شود. 
از سوي ديگر رئيس سابق شوراي شهر تهران در اين رابطه 
بيان كرد: قطعاً اين اقدام به بار ترافيكي اين نقطه از ش��هر 
اضافه مي كند. شهر قانون دارد و جايي كه زيرگذر يا پل عابر 
دارد، نبايد از عرض خيابان عب��ور كرد. اگر فقط اين اهداف 
مبنا هستند، پس اجازه دهيم تا مردم وسط اتوبان هم پياده 
راه بروند! اگر مديران واقعاً دلسوز مردم باشند مترو، خطوط 
اتوبوس و به طوركلي حمل و نقل عمومي  را توسعه مي دهند 
يا پياده روها را وسعت داده و س��طح آنها را صاف مي كنند. 
اينكه نرده خيابان را برداريم پياده محوري نيست، بلكه باعث 
از دست رفتن جان مردم است. تا به حال چند نفر بين نرده 
و اتوبوس مانده اند و آس��يب ديده ان��د؛ بنابراين بهترين راه 

استفاده از زيرگذر يا پل عابر است.

 آزمون و خطاي معاونت حمل و نقل
 براي عبور و مرور در مهم ترين چهارراه پايتخت
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روزان�ه بي�ش از 15 ه�زار نف�ر عابر از 
زيرگذر چهارراه وليعصر تردد مي كنند 
در صورتي كه اگر قرار باش�د خط عابر 
بازگشايي و عابران از سطح خيابان تردد 
كنند، مشكات ترافيكي بسياري براي 

اين منطقه ايجاد خواهد شد

ساختار مديريت بحران كشور در پيچ 
و خم دول�ت و مجلس ق�رار دارد و بايد 
هرچه سريع تر چارچوب اين ساختار و 
تقسيم وظايف به صورت شفاف مشخص 
شود؛ چراكه حادثه خبر نمي كند و اگر 
حادثه اي پيش آيد تلفات و خسارت هاي 
بس�ياري برجا خواهد ماند. اينكه چرا 
با وجود حوادث مختل�ف درس عبرت 

نگرفته ايم جاي تأمل دارد

    از شهر 

فعاً به مديريت بحران دل خوش نباشيد! 
پايتخت در برابر زلزله آمادگي ندارد 

بیژن یانچشمه
  گزارش  یک

تصوير شهر در شبكه های مجازي

با وجود اين اختاف سطح، افراد سالم هم به زحمت می توانند عبور كنند!

محيط زيست

 60 درصد بازچرخي شبكه فاضاب 
عملياتي نشده است 

كمبود بارش از يكسو و تكميل نبودن شبكه جمع آوري فاضاب شهري از سوي ديگر 
سبب شده است تا بخش زيادي از فاضاب شهري به آب هاي زيرزميني نفوذ كند. آلودگي 
آب هاي زيرزميني در شرايطي در شهرها و حاشيه شهر اتفاق مي افتد كه بخشي از آب 
مورد نياز مصرف ش��هري و صنعتي از آب هاي زيرزميني تأمين مي شود. به گفته عضو 
هيئت رئيسه كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس وزارت نيرو تا كنون در 
كل كشور، حدود 40 درصد تصفيه و بازچرخاني شبكه هاي فاضاب را عملي كرده است و 
60 درصد آن هنوز به اجرا درنيامده است. بر اين اساس ازم است تا اقدامات صورت گرفته 
براي تكميل شبكه هاي فاضاب شهري و صنعتي سريع تر تكميل شود. تصفيه و استفاده 
مجدد از آب هاي استفاده شده و فاضاب ها مي تواند بخش��ي از كمبود منابع آب را در 
كشور برطرف كند. عضو هيئت رئيسه كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
با اشاره به وظيفه وزارت نيرو در زمينه مديريت فاضاب ها، گفت: وظيفه جمع آوري و 
تصفيه فاضاب ها برعهده وزارت نيرو و نظارت بر حس��ن اجراي آن بر عهده س��ازمان 
حفاظت محيط زيست است. وزارت نيرو تا كنون در كل كشور، حدود 40 درصد تصفيه و 
بازچرخاني شبكه هاي فاضاب را عملي كرده است و 60 درصد آن هنوز به اجرا درنيامده 
است و حدوداً 80 درصد فاضاب شهري كش��ور بدون تصفيه، وارد آب هاي زيرزميني 
مي شود و باعث آلودگي آب و خاك مي شود و نتيجه آن بروز انواع بيماري ها و به خطر 
افتادن سامت و بهداشت جامعه است. علي محمد شاعري تصريح كرد: طبق قانون، وزارت 
نيرو مكلف است ساانه 5 درصد شبكه فاضاب را گسترش دهد و تا پايان برنامه ششم 
توسعه 25 درصد به شبكه فاضابي كشور اضافه شده باشد. اما طبق گزارش ها، وزارت نيرو 
به تكليف قانوني خودش عمل نكرده كه علت اصلي آن نبود اعتبار و بودجه است. دولت 
بايد براي تصفيه و بازچرخاني فاضاب و مديريت پس��ماند فكر ويژه اي بينديشد. عضو 
هيئت رئيسه كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسامي در پايان 
خاطرنشان كرد: دولت، وزارت نيرو و مردم مكلفند با مشاركت يكديگر براي جلوگيري 
از نشت شيرابه ها و بازچرخاني فاضاب ها اقدامات ازم را انجام دهند. بسياري از مردم 
فكر مي كنند زباله بعد از رها شدن ديگر به سمت آنها برنمي گردد، در صورتي كه آلودگي 
ناشي از نبود مديريت فاضاب و پس��ماند همه ما را به خطر مي  اندازد. محمد پرورش، 
مديرعامل ش��ركت آب و فاضاب اس��تان تهران در خصوص اقدامات انجام شده براي 
تكميل شبكه فاضاب شهري گفت: قطعاً در تعامل بيشتر با مديريت شهري مي توانيم 
در تأمين مالي براي جايگزيني نوسازي شبكه آبرساني و همچنين شبكه فاضاب شهر 
تهران از ظرفيت هاي شورا بهره بگيريم. وي در تشريح آخرين مراحل پيشرفت شبكه 
فاضاب شهر تهران گفت: اجراي بيش از 6 هزار كيلومتر شبكه جمع آوري و نصب بيش 
از 600 هزار انشعاب فاضاب در شهر تهران ما را در مرحله بهتري از تكميل اين شبكه 
نسبت به گذشته قرار داده است. با اجراي شبكه فاضاب شهر تهران حدود 850 ميليون 
متر مكعب فاضاب مي تواند به چرخه مصرف بازگردانده شود. مديرعامل شركت آب و 
فاضاب استان تهران تأكيد كرد: تا كنون6 هزار و 527 كيلومتر از 9 هزار كيلومتر كل 

شبكه فاضاب شهر تهران يعني معادل 7۳ درصد اجرايي شده است.  
   بازيافت هر تن كاغذ از مصرف ۲۷ مترمكعب آب جلوگيري مي كند

توليد پسماند كمتر و تفكيك از مبدأ تنها راه براي جلوگيري از هدررفت سرمايه هاي ملي 
است. براي مثال بازيافت هر تن كاغذ از قطع 17 درخت، مصرف هزار و 450 ليتر نفت، 
7 هزار كيلوژول انرژي، 27مترمكعب آب و اش��غال دو مترمكعب زمين براي دفن زباله 
جلوگيري مي كند. هنگامي كه صحبت از تفكيك از مبدأ پسماندها مي شود جداسازي 
پسماندهاي خشك و  تر به ذهن مي رس��د. از آنجايي كه پيشگيري بهتر از درمان است 
در حوزه مديريت پسماند بايد تاش كرد تا حد امكان پس��ماند كمتري توليد شود. با 
اين اقدام در مرحله بعدي انرژي كمتري براي تفكيك و دفع پسماندها صرف مي شود. 
امروزه مي توان با توليد كمتر زباله هايي كه از شيشه، كاغذ و نايلون تشكيل شده است 
براي حفاظت از محيط زيست قدم جدي برداريم. واقعيت اين است كه اين روزها توليد 
پسماند تبديل به بخش جدايي ناپذيري از زندگي روزمره شده است و تنها كار مفيدي كه 
مي توان در اين باره انجام داد توليد پسماند كمتر و تفكيك از مبدأ است. فاطمه اكبرپور، 
كارشناس پسماند اداره محيط زيست درباره ضرورت تفكيك از مبدأ پسماندها به نكات 
زير اشاره كرد: چرخه بازيافت كاغذ در مقايسه با فرآيند توليد خطي عاوه بر جلوگيري 
از دفع پس��ماند در محيط زيست، قطع درختان و سرازير ش��دن ميليون ها ليتر پساب 
صنعتي به طبيعت با 28 درصد صرفه جويي انرژي همراه است. همچنين بازيافت هر تن 
كاغذ از قطع 17 درخت، مصرف هزار و 450  ليتر نفت، 7 هزار كيلوژول انرژي، 27متر 
مكعب آب و اشغال دو متر مكعب زمين براي دفن زباله جلوگيري مي كند و اين به اين 
معني 28 درصد صرفه جويي انرژي و 58 درص��د صرفه جويي در مصرف آب و آلودگي 
هواي كمتر است. وي با بيان اين كه هر تهراني به طور ميانگين در سال ۳10 كيلوگرم 
پسماند شهري توليد مي كند، اظهار كرد: هر كيلوگرم پسماند شهري قابليت توليد 200 
سي سي شيرابه را دارد كه 200 سي سي شيرابه مي تواند 6 مترمكعب زمين رودخانه اي 
را مسموم كند و مسموميت 6 مترمكعب آب منجر به مسموميت 200 رأس دام و هزار 

نفر انسان مي شود.



فصل سرد سال كه مي رسد، ميليون ها پرنده براي 
زمستان گذراني به سمت ايران مي آيند. پرندگاني 
كه مبدا اغلب آنها سيبري است و مسيري طواني را 
براي رسيدن به كشورمان طي مي كنند. اما همين 
كه به استان هاي ش��مالي مي رسند و مي خواهند 
در كنار تااب ها نفس��ي تازه كنند، شكارچيان با 
اسلحه و تورهاي متعدد به استقبالشان مي روند. 
تورهايي كه به قول محيط زيستي ها حتي حشرات 
هم نمي توانند از آنها درامان بماند. همين موضوع 
هر ساله قتل عام ميليوني پرندگان را رقم مي زند. 
پرندگاني كه در بازار مشهور فريدون كنار به فروش 
مي رسند و در رستوران هاي شهر روي ميز مشتريان 
قرار مي گيرند. از همين رو مسئوان محيط زيست 
و دوست داران محيط زيس��ت سال هاست كه در 
تاشند ذره اي از اين معضل بكاهند. مسئله اي كه 
تاكنون حتي تدوين قوانين هم نتوانس��ته دردي 
از آن كم كند. مدتي مسئوان برنامه جمع آوري 
دامگاه ها را در پيش گرفتن��د. براي زمان كوتاهي 
هم پرنده نگري را به جاي شكار پرندگان در پيش 
گرفتند، اما همه اين برنامه ريزي ها كه به همين دوتا 
هم محدود نمي شود، نتوانسته عطش شكارچيان 
را برطرف كند. چراكه كشتار پرندگان پول خيلي 

خوبي را نصيب دامگاه داران مي كند. با اينكه تعداد 
شكارچيان مجهز به اس��لحه مجاز و غيرمجاز هم 
در استان ها به خصوص در مازندران كم نيست، اما 
معضل اصلي اين منطقه س��ر دامگاه داراني است 
كه با دامگاه هايشان هر شب بالغ بر 150 پرنده را 
شكار مي كنند. پرندگاني كه در ميانشان پرندگان 
شكاري و حرام گوشت هم وجود دارد و مي توان از 

آن به عنوان يك نسل كشي نام برد. 
  كشتار ميليوني پرندگان در فريدون كنار

نسل كش��ي كه اكنون نه تنها در شمال ايران بلكه 
حتي در مناطقي همچون خوزستان هم رخ مي دهد 
و نيازمند يك برنامه ريزي كامل است. در اين راستا 
يكي از دوس��ت داران محيط زيس��ت به »جوان« 
مي گويد: »متأسفانه خرده فرهنگ شكار از گذشته 
در بين بس��ياري از اقوام ايراني وجود داشته است 
و ش��كار به عنوان يك ارزش ش��ناخته مي شود.« 
س��هيل اوادزاد با اش��اره به اينكه تعداد به نسبت 
زيادي در فصل س��رد س��ال به فعاليت هاي شكار 
مي پردازند، مي افزايد: »فكر نمي كنم شكار به عنوان 
يك ش��غل اصلي با توجه به محدوديت زماني كه 
دارد مطرح باشد. بيش��تر به نظر مي رسد شكار به 
عنوان يك فعاليت تفريحي درآمده اس��ت. اقدامي 

كه انجام آن به صورت تفريحي از سوي مراجع نيز 
به شدت رد مي ش��ود.« وي ادامه مي دهد: »عاوه 
بر آنچه كه گفته ش��د، با توجه به اينك��ه برخي از 
دامگاه داران براي ش��كار در اين فصل يك زمين را 
براي تنها 3 ماه به مبل��غ 150ميليون تومان اجاره 
مي كنند، مي توان به اين نتيجه رسيد كه اين افراد 
قطعاً از روي نياز دست به شكار و برپايي دامگاه ها 
نمي زنند.« اين دوست دار محيط زيست با اشاره به 
اينكه مي توان با يك حساب سرانگشتي به مبلغي 
بااي 400 ميليون تومان رسيد كه اين افراد درآمد 
كس��ب مي كنند، ادامه مي دهند: »ب��ه طور قطع 
حتي جريمه و جم��ع آوري دامگاه ها هم نمي تواند 
آنها را از ادامه اين كار منصرف كند.« اوادزاد بيان 
مي كند: »در مرحله اول براي جلوگيري از اين قتل 
عام از همان دوره مدرس��ه براي مردم تبعات شكار 
را فرهنگ سازي كرد. در غير اين صورت نمي توان 
جلوي اين مش��كل را گرفت.« در كنار اين مسئله 
موضوعي كه اين دوستدار محيط زيست به آن انتقاد 
مي كند اين است كه مس��ئوان كل سال سكوت 
مي كنند و برنامه اي براي جلوگيري از اين معضل 
ندارند و فقط در بازه زماني فصل شكار دست به كار 
مي شوند. اين موضوعي نيست كه بتوان طي يك ماه 

و دو ماه آن را برطرف كرد. بنابر اين نيازمند برنامه اي 
بلند مدت است. 

  حمايتي براي رفع معضل شكار نيست
به نظر مي رسد تنها در منطقه فريدون كنار مازندران 
بيش از هزار دامگاه وجود داش��ته باشد و هر ساله 
بيش از يك ميليون پرنده مهاجر شكار شوند. در اين 
خصوص مديركل حفاظت محيط زيست مازندران 
ضمن انتقاد شديد از كشتار وسيع پرندگان در اين 
فصل به خبرنگار »جوان« مي گويد: »صيد وسيع 
پرندگان به دو دهه پيش برمي گردد. در اين سال ها 
ضمن اجراي برنامه هاي متعدد، متأسفانه هيچ كدام 
اين معض��ل را كاهش نداده اند. چراك��ه تعدادي از 
مسئوان هر بار در اجراي چنين برنامه هايي سنگ 
اندازي كرده اند. گويي آنها هم ذي نفع هستند كه 
نمي گذارند معضل قتل عام پرندگان براي هميشه 
برطرف شود.« حسينعلي ابراهيمي كارنامي با اشاره 
به اينكه امسال در سه مرحله كار جمع آوري دامگاه ها 
را اجرايي كرديم، ادامه مي دهد: »تاكنون هزار و 150 
رشته دام به ويژه 2 هزار و 300 پايه را تخريب كرديم 
اما مس��ئله اي كه وجود دارد اين است كه به دليل 
سود بااي ش��كار پرندگان، دوباره اين شكارچيان 
دام هايشان را شب مي گسترانند و به فعاليت خود 
ادامه مي دهند.« ابراهيمي كارنامي با بيان اينكه گره 
زدن معيشت مردم به شكار پرندگان كاري اشتباه 
است، بيان مي كند: »اين افراد يك درصد مردم هم 
نيستند، اما حمايت همه جانبه برخي از مسئوان 
نمي گذارد اين معضل برطرف شود. اين مشكل قطعاً 
رفع شدني است،  اما با 250 محيط بان توان مقابله با 

متخلفان را در اين زمينه نداريم.«
   شكارچيان را به رسميت بشناسيم

موضوعي كه كارشناسان متعدد بارها بر آن تأكيد 
كرده اند اين است كه دامگاه داران افراد ثروتمند و 
سودجويي هستند و فعاليت آنها رابطه معناداري 
با معيش��ت مردم اس��تان ندارد. اما در مقابل اين 
كارشناسان، يكي ديگر از دوستداران محيط زيست 
كه بارها از نزديك زندگي شكارچيان را ديده است، 
با قاطعيت به »جوان« مي گوي��د: »اينكه بگوييم 
دامگاه داران ثروتمنداني هس��تند كه پرندگان را 
قتل عام مي كنند اشتباه اس��ت. درست است كه 
صاحب دامگاه قطعاً فردي ثروتمند است،  اما در هر 
مزرعه دامگاه دار حدود 400 نفر اعم از شكارچي، 
نگهبان و غيره فعاليت مي كنند كه همگي آنها از 
شرايط اقتصادي خوبي برخوردار نيستند و قطعاً به 
اين كار نياز دارند.« حميدرضا ميرزاده با اشاره به 
اينكه فشار اقتصادي رابطه مستقيمي با موضوع 
افزايش ش��كار پرندگان دارد، ادامه مي دهد: »ما 
نمي توانيم چشممان را روي خانواده هاي زير خط 
فقر ببنديم. وقتي در مورد دامگاه صحبت مي كنيم 
هميش��ه دامگاه دار بزرگ را مي بيني��م كه پولدار 
و ماك هس��ت. اما آيا فقط آن يك نفر كار شكار 
را انجام مي دهد؟ ش��ايد تع��داد كل دامگاه داران 
پولدار به حدود 5 نفر برس��د. اما كساني كه به اين 
طريق معيشت گذراني مي  كنند بااي چندصدنفر 
هس��تند.«  وي ادامه مي دهد: »چهار سال پيش 
پيشنهادی برای رفع اين مش��كل مطرح كردم و 
مورد توجه قرار نگرفت. اگر مي خواهيم اين مشكل 
برطرف شود،  بايد يك صنف براي شكارچيان ايجاد 
كنيم ، به آنها خدماتي همچون بيمه ارائه دهيم و با 
اهداي تأييديه بهداشتي و قيمت گذاري مناسب هم 
سود شكارچي را در نظر بگيريم و هم اين مشكل را 
ريشه اي رفع كنيم.« وي تأكيد مي كند: »تا زماني 
كه بخواهيم با قانون در مقابل معيشت شكارچيان 

بايستيم به طور قطع شكست مي خوريم.«

  آذربايجان ش�رقي: فرمانده سپاه عاش��ورا گفت: سردار باكري، 
شهيد تجايي و همت و ش��هدا افرادي بودند كه اين جوانان شهداي 
مدافع حرم دهه ۷0 را تربيت كرده اند.  س��ردار زين العابدين خرم در 
مراسم اولين سالگرد شهادت وحيد فرهنگي واا و دو شهيد مدافع حرم 
استان آذربايجان شرقي در مسجد دانشگاه تبريز اظهار كرد: شهدايي 
مانند هشت سال دفاع مقدس و مدافع حرم در مكتب امام خميني)ره( 
آموزش ديده و جان ها فدا كردند.  وي با بيان اينكه مراسم امروز براي 
گراميداشت سالگرد سه ش��هيد مدافع حرم وحيد فرهنگي واا، ذاكر 
حيدري و وحيد نومي گلزار است، افزود: اين شهدا، ستارگان كشور در 

تاريخ انقاب هستند. 
  سمنان: مدير جهاد كشاورزي شهرستان دامغان با اشاره به سطح 
زير كش��ت محصول زعفران در اين شهرستان گفت: سطح زير كشت 
زعفران در دامغان افزايش يافت.   س��يد محسن طباطبائيان افزود: در 
حال حاضر سطح زير كشت محصول زعفران در اين شهرستان 14/6 
هكتار است كه 11 هكتار از اين محصول به باردهي اقتصادي رسيده 

است و مابقي آن در مراحل اوليه رشد قرار دارد. 
  مركزي: نخستين درخت خورشيدي چند منظوره تركيبي كشور، با 
ذخيره و ظرفيت 3600 وات ساعت و هزينه اي بالغ بر 350ميليون ريال 
كه از منابع مالي دانشگاه صنعتي اراك تأمين و ساخته شده، رونمايي 
شد.  ابوالفضل حاجي زاده، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اراك، در 
حاشيه آيين رونمايي از اولين درخت خورشيدي چند منظوره تركيبي 
كشور در دانشگاه صنعتي اراك، اظهار داشت: درخت خورشيدي چند 
منظوره تركيبي با ذخيره و ظرفيت 3600 وات ساعت و صرف هزينه اي 

بالغ بر 350 ميليون ريال در دانشگاه صنعتي اراك رونمايي شد.

بیمارستانهادرمانمیکنند
زبالههایشانمریض!

امروزه توليد زباله ها به يك فاجعه براي محيط زيست تبديل شده است. 
در بين زباله ها هم، زباله هاي بيمارستاني فاجعه بارتر است. به طوري كه 
در حال حاضر در بسياري از استان ها به خصوص استان هاي شمالي كه 
شيرابه هاي زباله ها در كمتر از ۷0 سانتيمتر به آب مي رسند، سامت 

زمين و زمان را مورد تهديد قرار داده اند. 
 زباله هاي بيمارستاني از انواع مواد زائد جامد خطرناكي هستند كه براي 
بهداشت جامعه داراي اهميت ويژه اي مي باشند و شامل دو بخش سمي 
و غير سمي مي شود. براساس برآوردهاي انجام شده، در بيمارستان ها 
در مجموع از 630 نوع ماده شيميايي استفاده مي شود كه از اين تعداد 
حدود 300 نوع آن غير سمي و 300 مورد آن سمي و خطرناك است. 
زباله هاي اين مراكز از زباله هاي ساير مؤسسات شهري متمايز بوده و جزو 
مواد زائد خطرناك طبقه بندي مي شود.  اين نوع زباله ها از آنجا كه همراه 
با ديگر زباله ها جمع آوری و دفع مي ش��ود خطرات بسياری را به همراه 
دارد. مهم ترين خطر زباله های بيمارستانى آلوده سازی محيط با عوامل 
پاتوژن و باكتري  هاست و مشكات از بين بردن اين زباله ها نيز در مرحله 
اول با پتانسيل آلوده سازی بيولوژيك آنها مرتبط مي باشد. متأسفانه در 
اكثر استان هاي كش��ور و به خصوص نقاطي كه زمين قابليت جذب و 
انتشار مايعات را با سرعت بيشتري دارد، روزانه حجم انبوهى از زباله های 
عادی و عفونى بيمارستانى در دل طبيعت دفن مي شود و هنوز راه حل 

مؤثري برای از بين بردن آنها ارائه نشده است. 
دفع غير بهداشتي و غير مسوانه اين گونه زائدات بيمارستان ها و مراكز 
درماني عاوه بر ايجاد مشكات زيست محيطي سامتي ساكنان شهرها 
و روس��تاها را هم تهديد كرده و خطر انتشار بيماري هاي خطرناك را در 
جامعه افزايش و در نهايت هزينه هاي اقتصادي غير مس��تقيم زيادي به 
جامعه تحميل مي كند.  ام��روز بايد از زباله هاي بيمارس��تاني به عنوان 
كابوس كثيفي نام برد كه ساكنان شهرهاي بزرگ هر شب و هر روز آن را 
مي بينند. كابوسي كه به واقعيت زندگي تك تك ما تبديل شده و حتماً 
با اين ش��رايط موجود در كمترين زمان ممكن محيط زيس��ت را با تمام 
موجودات و جانورانش ب��ه خواب ابدي خواهد برد.  وقتي بيمارس��تاني 
در منطقه اي احداث مي ش��ود، شور و ش��عف مردمان آن نقطه به خاطر 
دسترسي به مركز بهداش��تي و چاره انديش��ي براي بيماري هايشان در 
كمترين زمان ديدني است. اما حاا زباله هاي توليد شده از همين مراكز 
درماني، جان مردم و محيط زيست پيرامونشان را تهديد مي كند.  شهرهاي 
استان هاي شمالي مثل رشت و ساري و قائم ش��هر و در غرب كشور هم 
تبريز و اروميه و اردبيل و... از جمله نقاطي هس��تند كه بخش اعظمي از 
زباله هاي بيمارستاني خود را به دل طبيعت مي سپارند.  هر چند بارها اعام 
شده »بي خطرسازي زباله ها پيش از تحويل به سازمان پسماند بايد يكي از 
تمهيدات بيمارستان ها باشد.« اما اين موضوع در حد يك درخواست باقي 

مانده و هيچ كس و نهاد و مركزي خود را موظف به اجراي آن نمي داند. 
خبرها حكايت از آن دارد كه اكثر بيمارستان ها از دستگاه اوتوكاو براي 
بي خطرسازي زباله هاي عفوني و از سيفتي باكس براي بي خطرسازي 
زباله ه��اي نوك تيز بيمارس��تاني اس��تفاده نمي كنن��د و در اين ميان 
شنيدن اينكه، برخي بيمارستان ها زباله هاي عفوني خود را مستقيماً به 
فاضاب شهري مي ريزند، اوج بي مديريتي در بيمارستان ها و بي توجهي 
مسئوان محيط زيست به اين گونه رفتارها را مي رساند.  زباله هاي عفوني 
بيمارستان ها در حالي وارد فاضاب ش��هري مي شوند كه كارشناسان 
بارها تأكيد كرده اند، حتي اگر ش��يرابه زباله هاي بيمارستاني در سطح 
خيابان ها ريخته ش��ود هم مي تواند به فاجعه  بهداش��تي ختم شود.  از 
طرف ديگر مسئوان هميشه فقط آمار زباله هاي بيمارستان ها را ارائه 
مي كنند در حالي كه عاوه بر بيمارستان ها و كلينيك هاي رسمي، تعداد 
زيادي مطب پزشكي در شهرها فعاليت مي كنند كه آنها هم زباله هاي 
بيمارستاني توليد مي كنند اما به نظر مي رسد متوليان امر نمي توانند 
همه كلينيك ها را پوشش بدهند.  براي مشخص شدن اهميت موضوع، 
همين بس كه در مورد تبريز به عنوان مش��تي از خروار بدانيم در كنار 
2۹ بيمارستان اين شهر، بيش از 5 هزار مطب، آزمايشگاه و ساير مراكز 

پزشكي هم مشغول فعاليت هستند.

 پانزدهمين همايش بين المللي بانوان قرآن پژوه 
در حرم مطهر رضوي برگزار شد
محفلبانوانهزیرسایهقرآن

محفل شان گرم و نوراني است، سخن حق را در جوار گوينده حق به 
تبيين نشسته اند، اين پانزدهمين محفلي است كه گرد هم آمده اند، از 
ايران و كشورهاي اسامي ديگر. تاار قدس كتابخانه مركزي آستان 
قدس رضوي تا چشم كار مي كرد بانو بود و فرهيخته. بانوان عظيم الشاني 
كه در زير يك پرچم جمع ش�ده بودند واحد و ندايي مشترك، آمده 
بودند تا از مروجان گوهر قرآن در جوار گوهر اهل بيت تقدير نمايند 
در مراس�مي كه امس�ال براي پانزدهمين س�ال متوالي برگزار شد. 

    
در كنار بانوان فرهيخته قرآني در پانزدهمين همايش بين المللي بانوان 
قرآن پژوه كه امسال در مش��هد مقدس برگزار شد، دست اندركاران و 
حاميان حوزه قرآن و معارف قرآني نيز آمده بودند. از توليت آس��تان 
قدس رض��وي گرفته تا چهره هاي سياس��ي و فرهنگي همچون دكتر 
محمدباقر قاليباف به عنوان حامي فعاليت ه��اي قرآني و دكتر احمد 

مسجد جامعي؛ عضو شوراي شهر تهران و ديگر مسئوان. 
۷00 بانو از جاي جاي ايران و كش��ورهاي افغانستان و عراق. هر كدام 
در حوزه اي از دنياي قرآني حرفي براي گفتن دارند و اصًا براي همين 
حرف ها گردهم آمده اند. عده اي پژوهشگرند و عده اي هنرمند. شاخصه 
حضور و تكريم شان ارائه طرح هاي مبتكرانه در قالب پايان نامه، كتاب 
و مقاله اس��ت. برخي نيز در مس��ابقات بين المللي حائز رتبه هاي برتر 
شده اند. يا تحصيل كرده اند يا پژوهش��گرند يا استاد و هنرمند. برخي 
هم پيشكسوت قرآني اند در قرائت، حفظ، تفس��ير، تدريس، داوري و 
مربي گري و هنر. در هر حال همه مروج اند و مبلغ، برخي با بخش��ش 
اموالشان و تأس��يس مراكز علوم قرآني و برخي بسط دهنده معارف و 
ارزش هاي قرآن كريم اند.  پيام آيت اه جعفر س��بحاني به اين رويداد 
آغازكننده مراس��مي بود كه در آن فعاليت هاي قرآني در مسير رشد و 
ترقي عنوان شده بود و به زعم ايشان اين جاي ش��كر دارد چراكه اگر 

بانوان با قرآن آشنا باشند محيط خانواده ها نيز قرآني مي شود. 
  21 هزار پايان نامه قرآني، دستاورد همايش بانوان قرآن پژوه

در ادامه اين مراسم بانو صديقه مهدوي كني؛ نماينده بانوان قرآن پژوه 
با افتخار از دس��تاوردهاي اين همايش بين المللي گفت كه گردآوري 
21 هزار پايان نام��ه قرآني از مهم ترين دس��ت آوردهاي اين همايش 
بوده اس��ت. همايش��ي كه در پرتو آن خانواده بزرگ ياسين در كشور 
تشكيل شد و هر روز 10 هزار نفر از اين خانواده به قرائت سوره ياسين 
مشغولند و از فضايل بي شمار آن بهره مند.  در اين مراسم آيت اه سيد 
ابراهيم رئيسي؛ توليت آستان قدس رضوي نيز به عنوان ميزبان و يكي 
از حاميان حوزه قرآن و بانوان قرآني به تبيين جايگاه كام وحي و نقش 
ارزنده بانوان در ترويج و تبليغ قرآن پرداخت.  از ميان ۷00 بانوي مدعو 
1۹ بانوي مبتكر و برجسته در حوزه هاي پژوهش و هنرهاي قرآني از 
داخل و خارج كشور تقدير ش��دند.  در ادامه با گراميداشت ياد مرحوم 
دكتر احمد احمدي كه عضويت ش��وراي انق��اب فرهنگي و دبيري 
14دوره اين همايش را بر عهده داشت، نام او را به عنوان يكي از حاميان 

و مجريان فعاليت هاي قرآني زنده نگاه داشته شد.

تكتم حيدريانمحمدرضا هاديلو

ب�راي  هرس�اله 
محمدرضا سوري

اشتغال روستاييان    گزارش 2
كشور كه مهم ترين 
نقش را در تولي�د مواد غذايي دارن�د بودجه يا 
تسهيات مختلفي تعيين مي شود، اما بي توجهي 
به حل مشكات زيربنايي آنها سبب شده است 
همواره اين معضات پابرجا بماند و اتفاق خاصي 
در اين زمينه نيفتد.  مثًا با اينكه روس�تاهاي 
كرمانش�اه و زنجان در زمينه صنايع دس�تي، 
اردبيل توليدات دامي و خراسان جنوبي در زمينه 
كشاورزي فعاليت خوبي دارند، اما بي توجهي به 
خريد محصوات آنها مشكات ريز و درشتي را 
به وجود آورده است. همچنين كشاورزان در تهيه 
مواد اوليه  مشكل دارند كه اين امر سبب شده 
است آنها نتوانند بهره آنچناني از تسهياتي كه 
به آنها داده مي شود ببرند.  با اين حال روز گذشته 
بود كه يك بار ديگر معاون توسعه كارآفريني و 
اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعام 
كرد:»پيش بيني طرح هاي اشتغال روستايي در 
كشور در مجموع حدود ۱۳۰ هزار طرح و ميزان 
تسهيات درخواس�تي متقاضيان بيش از ۱۷۰ 
هزار ميليارد ريال اس�ت كه تا به ام�روز از اين 
ميزان درخواس�ت ۷۰ ه�زار ميلي�ارد ريال در 
بانك ه�اي عام�ل مص�وب ش�ده اس�ت.«

    
توليدات انواع محصوات كشاورزي، باغي، دامي و 
صنايع دستي در روستاهاي مختلف كشور موجب 
شده است روستاييان با بهره بردن از آن عاوه بر 
تأمين نيازهاي خود سهم مهمي در اقتصاد ملي 
كشور داشته باشند.  مثًا روس��تاييان كرمانشاه 
درحالي كه در زمينه توليدات كشاورزي و دامي 
فعال هس��تند در زمينه توليدات صنايع دستي 
از جمل��ه قلم زني، گيوه باف��ي، نمدمالي، منبت و 
معرق، فرش، گليم، جاجيم و... نيز فعال هستند 
كه اين موارد دقيقاً در خصوص روستاييان زنجان، 

خراسان جنوبي و كردستان صدق مي كند.  با اين 
حال، تأمين نشدن مواد اوليه و باا بودن هزينه هاي 
توليد در كنار بهره بااي تسهيات باعث شده است 
آنها همواره با مشكات ريز و درشتي مواجه شوند و 
با وجود تمام تاش هاي خود نتوانند به ادامه شغل 
خود در روس��تاها بپردازند و س��رانجام راهي جز 

مهاجرت به شهرها يا حاشيه آنها نداشته باشند. 
  باز هم تسهيات ميلياردی 

يكي از مشكاتي كه سبب ش��ده است بسياري از 
روستاييان در زمينه توليدات خود با مشكل مواجه 
شوند نبود تسهيات مناسب اس��ت، اما اين بدان 
معنا نيست كه همه مشكات به اين موضوع ختم 
ش��ود،چراكه نبود مديريت در زمينه تسهيات و 
انجام برنامه ريزي ها نقش مهمي در هدررفت اين 
تسهيات دارد.  با اين حال روز گذشته بود كه معاون 
توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي اعام كرد: »پيش بيني طرح هاي اشتغال 
روستايي در كش��ور در مجموع حدود 130 هزار 

طرح و ميزان تس��هيات درخواستي متقاضيان 
بيش از 1۷0 هزار ميليارد ريال اس��ت.« عيس��ي 
منصوري افزود:» وزارت كار درخصوص تسهيات 
روستايي 60 هزار ميليارد ريال را متعهد شده كه 
تاكنون ۷هزار ميليارد ريال از تعهد اين وزارتخانه 
در مورد تسهيات، مصوب و بخش قابل توجهي نيز 
پرداخت شده است.« وي با اشاره به اينكه تسهيات 
اشتغال روس��تايي در بخش هاي خدمات، آي تي، 
گردشگري، معادن كوچك، كشاورزي و دامپروري 
اس��ت، ادامه داد:»الگوي توس��عه مشاغل خانگي 
در كشور كه از س��وي وزارتخانه مشخص شده در 
۹ استان اجرا شده اس��ت و به زودي با اعام  نتايج 
به اس��تان هاي ديگر نيز اباغ مي شود.« از آنجا كه 
ضمانتنامه بانكي از مهم ترين مشكات متقاضيان 
تسهيات اشتغال روستايي است،لذا براي حل اين 
مشكل و در اين راستا  بانك توسعه تعاون تسهيات 
تا سقف 2 ميليارد ريال را با دريافت سفته پرداخت 
مي كند.  بااين حال از آنجا كه تسهيات به تنهايي 

سبب ايجاد اشتغال نمي شود در اين خصوص بازار 
محصوات اهميت دارد،بنابراين در راستاي فروش 
توليدات  روستايي بايد مس��ئوان اقدامات ازم را 
انجام دهند.  به گفت��ه وي به همين منظور 4400 
روستا از 4۹ هزار روستاي كشور به عنوان روستاي 
كانوني انتخاب شده اند كه سال آينده يكهزار روستا 

از اين 4400 روستا معرفي شود. 
  متقاضي باا و تسهيات اندك 

ازجمل��ه مهم ترين طرح هايي كه دول��ت يازدهم و 
دوازدهم بر اجراي آن پافش��اري داشت طرح ملي 
اش��تغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري بود.  
پايه ريزي اين طرح بر اساس شناسايي مزيت هاي 
استاني و رسته هاي پر اشتغال در حوزه هاي مختلف 
خدمات، صنع��ت، كش��اورزي، پوش��اك، كفش، 
گردشگري، IT، حمل و نقل، بافت فرسوده و... ريخته 
شده بود.  دستورالعمل آيين نامه پرداخت وام اشتغال 
روستايي با هدف كاهش بيكاري و رونق اشتغال براي 
اجرا در مناطق روستايي، عشايري و شهرهاي كمتر 
از 10هزار نفر از س��وي علي ربيعي وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي س��ابق در تاريخ 4دي ماه ۹6 تحت 
عنوان »دستورالعمل آيين نامه اجرايي قانون حمايت 
از توسعه ايجاد اش��تغال پايدار مناطق روستايي و 
عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي« به 
استانداران سراسر كشور اباغ شد.  طبق آن قرارشد 
دولت 1/5 ميليارد دار از منابع صندوق توسعه ملي 
براي اشتغال روستايي و 20 هزار ميليارد تومان اعتبار 
براي اجراي طرح اشتغال فراگير اختصاص دهد، با اين 
وجود چند روز بعد اعام شد به دليل پرشدن ظرفيت 
پرداخت تعطيل شده اس��ت.  به گفته كارشناسان 
از آنجا كه سياس��تگذاري هاي حوزه اش��تغال طي 
دهه هاي گذشته از منطق خاصي پيروي نمي كند و  
نبود برنامه ريزي در تخصيص تسهيات در پروژه هاي 
بي نتيجه سبب ناتواني بازپرداخت وام ها و نيز استفاده 
از اين وام ها در بخش هاي غيرمولد و س��وداگر شده 

است تحقق اين مهم عزم جدي را مي طلبد.

توليد در روستاها تسهيات دارد، بازار فروش ندارد
در حالي دوباره ۱۷۰ هزار ميليارد ريال تسهيات براي رونق كسب وكار روستاييان كشور اختصاص يافته كه هنوز گزارشي از هزينه كرد اعتبارات قبلي ارائه نشده است
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 مديركل حفاظت محيط زيست مازندران در گفت وگو با »جوان«: 
دام ها را در روز جمع آوری می كنيم اما شكارچيان در شب دوباره آنها را برپا می كنند

شکارشبانهیكمیلیونپرندهمهاجر
درخوابزمستانيمسئوان

کمك20میلیارديآستانقدسبرايخرید
لوازمخانگيزلزلهزدگانسرپلذهاب

   خراسان رضوي معاون امداد مستضعفان آستان قدس 
رضوي از اعطاي كم�ك هزينه خريد 
20ميليارد ريالي آستان قدس رضوي به زلزله زدگان محروم سرپل 
داد.  خب�ر  ايران�ي  خانگ�ي  ل�وازم  ب�راي خري�د  ذه�اب 
مصطفي خاكسار قهرودي گفت: در ادامه مساعدت هاي معاونت امداد 
مستضعفان آستان قدس رضوي به زلزله زدگان استان كرمانشاه 100 
بس��ته كمك هزينه خريد لوازم خانگي به زلزله زدگان محروم سرپل 
ذهاب با اعتباري معادل 20 ميليارد ريال اهدا ش��د.  وي با بيان اينكه 
در اين طرح به هر خانواده 200 ميليون ريال حواله خريد لوازم منزل 
اهدا شد، تصريح كرد: بر اساس اين طرح خانوارها مي توانند با مراجعه به 
فروشگاه هاي منتخب و بر اساس سليقه خود اجناس مورد نيازشان را از 
ميان كااهاي ايراني خريداري كنند تا ضمن كمك به محرومان از توليد 
داخلي به عنوان يكي از اركان اقتصاد مقاومتي نيز حمايت شده باشد. 

اين مسئول عنوان كرد: آستان قدس رضوي از طريق دفتر استاني خود 
در كرمانشاه، محروماني كه در زلزله سال گذشته اين استان دچار آسيب 
بيشتري شدند را شناس��ايي و تاش كرده در قالب اين طرح به ميزان 
وسع و توان خود شرايط رفع محروميت را تا حدودي براي آنها فراهم 
آورد.  معاون امداد مس��تضعفان آستان قدس رضوي با اشاره به برخي 
اقدامات ديگر اين معاونت در كمك به زلزله زدگان محروم كرمانش��اه 
در س��ال ۹۷، گفت: در س��ال جاري مبلغ 4 ميليارد ريال براي تجهيز 
واحدهاي مسكوني زلزله زدگان معلول، بي سرپرست و محروم استان 

كرمانشاه حسب دستور توليت آستان قدس رضوي اختصاص يافت.

44درصدبوشهريها
کارتمليهوشمنددریافتنکردهاند

در زمان حاضر 28 درصد بوش�هري ها     بوشهر
يعني معادل 240 هزار نفر از مردم اين 
اس�تان هن�وز كارت مل�ي هوش�مند درياف�ت نكرده ان�د. 
اسكندر پاساار مديركل ثبت احوال استان بوش��هر با اعام اين خبر 
گفت: براي روان سازي شرايط دريافت كارت ملي هوشمند 2۷ ايستگاه 
در دفاتر پيشخوان، 21 واحد ثبت احوال، پنج ايستگاه سيار و ۹ دفتر 
پستي فعال است تا شرايط دريافت كارت ملي هوشمند براي مردم اين 
استان فراهم شود. وي افزود: در استان بوشهر ۷2درصد جمعيت واجد 
شرايط درخواست صدور كارت ملي هوشمند را داده اند كه از ميانگين 
كشوري كه ۷6 درصد است عقب هستند.  مديركل ثبت احوال استان 
بوشهر تصريح كرد: از 850 هزار نفر واجدان ش��رايط بااي 15 سال، 
640هزار نفر از جمعيت استان درخواست صدور كارت ملي هوشمند 
داده اند كه از اين شمار 482 هزار و ۷3۹ نفر)معادل 56درصد واجدان 
شرايط( كارت خود را دريافت كرده اند.  پاساار اظهار داشت: كارت ملي 
هوشمند 13هزار و 400 نفر نيز صادر شده كه تاكنون براي دريافت آن 
به مراكز ثبت احوال مراجعه نكرده اند.  وي گفت: با توجه به اينكه امكان 
پست كارت هاي ملي هوشمند صادر شده وجود ندارد افراد نسبت به 
دريافت كارت خود اقدام كنند در غير اين صورت به تهران برگش��ت 

خورده و فرد بايد دوباره براي صدور كارت ملي هوشمند اقدام كند. 

ارزآوريمیگويگلستان
به۱۳میلیونداررسید

پيش بيني مي شود در سال جاري ۳ هزار     گلستان
و 200 تن صادرات ميگو از استان گلستان 
انجام ش�ود كه ميزان ارزآوري اين صادرات 1۳ ميليون دار اس�ت. 
 س��يد جواد قدس علوي مديركل شيات استان گلس��تان با بيان اين 
مطلب گفت: شيات در استان گلستان عاوه بر ميگو، ماهيان سردآبي، 
گرماب��ي و خاوياري ظرفيت هاي ديگ��ري مانند تولي��د و تكثير زالو و 
جلبك و پرورش ماهيان زينتي را نيز داراس��ت.  وي افزود: در پرورش 
ماهيان زينتي نيز دانش��جويان و فارغ التحصيان مي توانند با استفاده 
از تسهياتي كه براي اين كار در نظر گرفته شده و با حداقل سرمايه، به 
عنوان يكي از مش��اغل خانگي وارد اين حوزه شوند.  مديركل شيات 
استان گلس��تان اظهار كرد: در اداره كل شيات اس��تان شيوه نامه اي 
تنظيم كرده ايم كه به ازاي بهره برداري 40 هكتار از مزارع پرورش ميگو، 
يك كارشناس شيات فاقد كار كه از س��وي اين اداره معرفي شود، به 
كار گرفته شود.  قدس علوي با تأكيد بر استفاده از نيروهاي متخصص 
گفت: ديدگاه شيات اس��تان عاوه بر پرورش ميگو توجه به حلقه ها و 
زنجيره هاي قبل و بعد از آن نيز مانند فرآوري، عمل آوري، بسته بندي، 
توليد غذاي آبزيان و غيره نيز بوده است.  مديركل شيات استان گلستان 
با اشاره به ارزآوري قابل توجه صادرات ميگو براي كشور و استان بيان 
كرد: پيش بيني مي شود در سال جاري 3200 تن صادرات ميگو از استان 

انجام شود كه ميزان ارزآوري اين صادرات 13 ميليون دار است.

فصل مهاجرت كه فرا مي رسد، ميليون ها پرنده براي زمستان گذراني بر فراز 
آسمان ايران به پرواز در مي آيند. پرندگاني كه كيلومترها مسير را از سيبري 
به سمت استان هاي شمالي طي كرده اند و درست زماني كه مي خواهند نفسي 
تازه كنند به دام ش�كارچيان مي ا فتند. قتل عامي كه هر ساله رخ مي دهد و 
درآمد ميليوني خوبي را براي ش�كارچيان به خصوص منطقه فريدون كنار 

استان مازندران رقم مي زند. از همين رو حتي قوانين سختگيرانه و تخريب 
دامگاه ها هم تاكنون نتوانس�ته جلوي اين ش�كار را بگي�رد. موضوعي كه 
كارشناسان محيط زيست درخصوص آن معتقدند كه بااخره وقت آن رسيده 
است كه مسئوان متوجه اين شوند كه بايد شكارچيان را به رسميت بشناسند 
و با يك برنامه اقتصادي- محيط زيستي براي هميشه به اين معضل پايان دهند. 

88498441سرويس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك

محمد مهيمانی | مهر



آلم�ان در ح�ال بازگردان�دن طاي خ�ود از 
امريكاست كه سال ها توسط بانك مركزي اين 
كش�ور در فدرال رزرو به امانت گذاشته شده 
بود. ذخاير طاي آلمان در امريكا ۱۲۰۰ تن است. 
به گزارش راشاتودي، آلمان در حال بازگرداندن 
طاي خ��ود از امريكاس��ت كه سال ه��ا توسط 
بان��ك مركزي اي��ن كش��ور، باندس بان��ك، در 
گاوصندوق ه��اي فدرال رزرو ب��ه امانت گذاشته 
شده بود. ذخاير طاي آلم��ان در امريكا، برابر با 

۱۲۰۰ تن يا حدود ۵۰ ميليارد يورو است. 
با باا گرفت��ن درخواست ه��اي عمومي در سال 
۲۰۱۳، مقامات آلمان برنامه بازگرداندن طاي 
اين كشور را كه پس از جنگ جهاني دوم در خارج 
ذخيره ك��رده بودند، آغاز كردن��د. آلمان در نظر 
دارد تا سال ۲۰۲۰ حداقل نيمي از ذخاير طاي 
خود در امريك��ا و فرانسه را به كش��ور باز گرداند. 
مقامات اين كشور در ابتدا در نظر داشتند در يك 
برنامه پنج ساله اين مأموريت را تكميل كنند، اما 
فدرال رزرو در مذاكرات��ي كه با آنها انجام داد اين 

برنامه را به هفت سال بسط داد. 

طبق آخرين گزارش ها، آلم��ان در سال ۲۰۱۳ 
به علت مشكات لجستيك��ي، تنها موفق شد ۵ 
تن طاي خود را بازگردان��د. در سال بعد آلمان 
۱۲۰ تن طا را ب��ه خان��ه آورد. در سال ۲۰۱۵ 
حدود ۱۱۰/۵ تن طا از پاريس و 99/۵ تن طا 
از واشنگتن به آلم��ان بازگردانده شد. در دوسال 
گذشته هم آلمان توانسته است در كل ۲۰۰ تن 
طاي خود را به كش��ورش بازگرداند.  تا به اينجا 
فدرال رزرو به بانك مركزي آلمان اجازه دسترسي 
به ذخاير وسيع خود را كه عمًا در خارج مرزهاي 
آلمان گروگان گرفته شده اند، نداده است. بنابراين 
باندس بانك هيچ فرصتي براي بازبيني ذخايري 

كه به آلمان تعلق دارند، نداشته است. ۰

 تقريبًا از ابتداي سال گذشته بخش خصوصي 
و بخش�ي از بدن�ه دول�ت در وزارت صمت به 
ش�دت روي اين گزينه تأكيد داش�تند كه اگر 
قيم�ت ارز افزايش ياب�د، ص�ادرات كااهاي 
غير نفتي افزايش مي يابد، اما نگاهي به آمارهاي 
تج�ارت خارجي نش�ان مي دهد ك�ه افزايش 
قيمت ارز باعث كاهش صادرات به لحاظ وزني 
ش�ده و اگر افزايش اندك�ي در ارزش كااهاي 
صادراتي رخ داده نتيج�ه افزايش ۱5درصدي 
قيمت ه�اي كااه�ا در جه�ان ب�وده اس�ت. 
اگر چه رئي��س كل گم��رك و سرپرست سازمان 
توسعه تجارت از افزايش ۱۳/۵ درصدي صادرات 
در هفت ماهه امسال خب��ر داده اند و گفته اند كه 
صادرات با عبور از مرز ۲۷ ميلي��ارد دار، نسبت 
به مدت مشابه پارسال ۱۳/۵ درصد رشد داشت، 
اما هيچ ك��دام از كاهش ۱/۳درص��دي صادرات 
به لحاظ وزني خبر نداده ان��د كه بيشترين حجم 
كاهش در ميعانات گازي و مع��دن است و سهم 
آنها نيز به لحاظ اندازه اثر گذاري در كل صادرات 
بسيار زياد است.  فرود عسگري در تشريح جزئيات 
تجارت خارجي كش��ور اظهار داش��ت: صادرات 

غير نفتي ايران در هفت ماه��ه سال جاري از مرز 
۲۷ ميليارد دار گذش��ت و به ۲۷ ميليارد و ۲۲9 

ميليون دار رسيد. 
وي افزود: براساس تازه ترين آمار گمرك از تجارت 
خارجي هفت ماهه سال جاري، در اين مدت حجم 
صادرات غيرنفتي ايران به ۶۷ ميليون و ۳۶۲ هزار 
تن رسيده كه ارزش آن رقمي برابر ۲۷ ميليارد و 

۲۲9 ميليون دار مي شود. 
به گفته رئيس كل گمرك ايران تا پايان مهر ماه 
سال جاري صادرات اي��ران نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزايش ۱۳/۳۵درصدي از نظر ارزش 
داري داشته است. از سوي ديگر در همين مدت 
ميزان واردات قطعي كاا به اي��ران ۱۸ ميليون و 
9۲9 هزار تن به ارزش ۲۶ ميليارد و ۳۰۳ ميليون 
دار بوده است. عسگري ادامه داد: واردات ايران در 
اين مدت نسبت به هفت ماهه سال گذشته ۸/۶۸ 
درصدي از نظر وزن��ي و ۱۱/۷ درصدي از حيث 

ارزش داري كاهش داشته است. 
   اقام عمده صادراتي

عسگري در ادام��ه به بيان جزئي��ات عمده ترين 
اقام صادراتي كشور پرداخت و افزود: اقام عمده 

صادراتي ايران در اين مدت ب��ه ترتيب ميعانات 
گازي به ارزش ۲ميلي��ارد و ۷۱۸ ميليون دار و 
سهم ارزشي 9/9۸درصد، پروپ��ان مايع شده به 
ارزش ي��ك ميليارد و ۲۲۴ ميلي��ون دار و سهم 
ارزش��ي ۴/۴9 درصد، ساي��ر روغن هاي سبك و 
فرآورده ها ب��ه جز بنزين ب��ه ارزش 9۸۰ ميليون 
دار و سهم ارزشي ۳/۶۰ درصد، متانول به ارزش 
۸۴9 ميليون دار و سه��م ارزشي ۳/۱۲ درصد و 
پلي اتيلن گريد فيلم به ارزش ۶9۱ ميليون دار و 

سهم ارزشي ۲/۵۴درصد بوده است. 
وي ب��ا اشاره ب��ه گزارش گم��رك اي��ران در اين 
خصوص گفت: در مدت مذكور ۳۱/۴۲ درصد از 
ارزش كل صادرات ايران مربوط به پتروشيمي ها، 
9/9۸ درصد مربوط به ميعان��ات گازي و ۵۸/۶۰ 

درصد مربوط به ساير كااها بوده است. 
   قرار بود صادرات افزايش يابد!

پيش از اي��ن و از س��ال گذشته مرت��ب اعضاي 
اتاق هاي بازرگان��ي در مصاحبه هاي متعددي بر 
نقش افزايش نرخ ارز در افزايش صادرات كااهاي 
غير نفتي تأكيد ك��رده بودند، ام��ا نگاهي به آمار 
ارزش صادرات كااهاي صادراتي ايراني ها نشان 

مي دهد با وج��ود افزايش سه براب��ري قيمت ارز 
نه تنها تحولي در صادرات رخ نداده، بلكه كاهش 

صادرات هم داشته ايم. 
بر اساس آمار اعامي در سال جاري ۶۷ ميليون و 
۲99 هزار تن صادرات كااهاي غير نفتي رخ داده 
كه همين رقم در سال گذشته ۶۸ ميليون و ۱۶۱ 

هزارتن بوده است. 
بر اس��اس آنچه آمارهاي گم��رك نشان مي دهد 
متوسط قيمت هر تن كااي صادراتي ۴۰۴ دار 
بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵درصد 
افزايش داشته است، لذا با توجه به اعام افزايش 
۱۳/۵ درصدي صادرات غيرنفتي از سوي دو مقام 
مسئول گمركي و توسعه تجارت به نظر مي رسد 
اين افزايش آماري حاص��ل از افزايش قيمت هاي 
جهاني كااهاي صادرات��ي بوده نه افزايش ميزان 

صادرات كاا!
كارشناسان بر اي��ن باورند كه تولي��دات داخلي 
با توج��ه به وابستگي ش��ان ب��ه ارز خارجي توان 
صادراتي شان نيز كاهش مي يابد و در واقع صادرات 
با ارز ارزان به نوعي صادرات با يارانه ارزي به شمار 

مي رود. 
اما در مقابل برخي ب��ر اين باورند كه علت كاهش 
ص��ادرات ب��ه لح��اظ وزن��ي اعم��ال ممنوعيت 
در ص��ادرات برخي كااها همچ��ون محصوات 

كشاورزي بوده است. 
مجيد رضا حري��ري، نايب رئيس ات��اق بازرگاني 
ايران و چين در اين باره و در رد اين ادعا به خبرنگار 
»جوان« گفت: سهم صادرات كااهايي كه ممنوع 

شده كمتر از يك درصد صادراتمان است. 
وي با طرح اين سؤال كه كدام صنايع ما صادراتي 
هستن��د و كدامشان وابسته ب��ه ارز است؟ خاطر 
نشان كرد: بي��ش از ۵۵ درصد صادرات غير نفتي 
ميعان��ات و گ��از و پتروشيمي هستن��د و حدود 
۲۰ درصد مواد خام معدن��ي، كااهاي كشاورزي 
ه��م نهاده هايشان ب��ا ارز ۴۲۰۰ تهي��ه مي شود، 
لذا نمي توان اين ادعا را از س��وي صادر كنندگان 

قبول كرد. 
   عمده ترين صادركنندگان كاا به ايران

گفتني است در هفت ماهه سال جاري به ترتيب از 
پنج كشور چين با ۶ ميليارد و ۶۲۲ ميليون دار و 
سهم ارزشي ۲۵/۱۸ درصد، امارات متحده عربي 
با ۳ ميليارد و 9۳۲ ميلي��ون دار و سهم ارزشي 
۱۴/9۵درصد، جمهوري كره با يك ميليارد و ۶۳۴ 
ميليون دار و سهم ارزش��ي ۶/۲۱ درصد، هند با 
يك ميليارد و ۵۰۲ ميلي��ون دار و سهم ارزشي 
۵/۷۱ درصد و آلمان با يك ميليارد و ۴۲۶ ميليون 
دار و سهم ارزشي ۵/۴۲ درصد انجام شده است. 
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كاهش صادرات به رغم افزايش سه برابري نرخ ارز!
جزئيات تجارت خارجي كشور در هفت ماهه سال جاري فرضيه افزايش صادرات با افزايش نرخ ارز را رد كرد 

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

گراني ۱۵ تا ۶۲ درصدي كااهاي اساسي

تاار شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوات پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180ابراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185امپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوادآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

5679168كارخانجات قندقزوين 
91327سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
4768141گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوادخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوادكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

28848650سيمان بهبهان 
4632103پشم شيشه ايران 
6478143ايران مرينوس 
81718پارس خودرو

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پاسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايام 
6184115پارس سرام 

 حل مشکل چك هاي برگشتي
 با تغییر نظام تأمین مالی بنگاه ها 

اين روزها صحبت از تغييرات صورت گرفته 
در قانون چك صنعت بانكداري ايران را با 
چرا و چگونگي هاي بسياري مواجه كرده 
است، اما ف��ارغ از معاي��ب و محاسن اين 
بحث بد نيست موضوع را از زاويه ديگري 

نگاه كنيم. 
به طور معمول چك در دنيا به عنوان يك 
ابزار پرداخت در سيستم مالي و به صورت غير مدت  دار و به شرط داشتن 
معادل وجه در حساب مورد استفاده قرار مي گي��رد، شايد بهتر باشد 
عنوان »دستور پرداخت« را بر آن قرار دهي��م كه صاحب حساب نزد 
يك بانك دستور مي دهد تا مبلغ مشخصي از حساب وي خارج شود. 
به دليل عمل نكردن به اين اصل توسط ساخت��ار نظام مالي در كشور 
مسئله و بحران بسي��ار جدي تحت عنوان چك ه��اي برگشتي شكل 
گرفته است. به عنوان مثال و براساس آخري��ن آمار رسمي اعام شده 
در مهرماه امسال بيش از ۲/۱ ميليون چك برگشت خورده نظام بانكي 
و پولي را با چالش هاي عديده اي مواجه ساخته است، به عاوه فعاان 
خرد اقتصادي، بنگاه هاي بزرگ دولتي همه و همه در اين زمين بازي 

مي كنند و از سود و زيان آن نيز بي بهره نيستند. 
اين در حاليست كه در كشورهاي داراي نظام اقتصادي مترقي ساختاري 
تحت عنوان »اعتبار سنجي« وجود داشته كه مسئوليت تعيين اعتبار هر 
مشتري نزد هر مؤسسه را عهده دار است. به طور معمول اين مؤسسات 
غير دولتي هستند و گزارشات خود را بر اساس شاخص هاي خودشان 
يا شاخص هاي مؤسسات تهيه و گزارش مي كنند. از اين رو مؤسسات 
مالي با كمترين ميزان هدر رفت منابع از قبل عدم تعهد مالي مشتريان 
مواجه شده و بانك ها به عنوان يك��ي از ابزارهاي نظام اقتصادي، نقش 
واسطه اي در اين ميان ايفا مي كنند و به نوعي مي توان ادعا كرد يكي از 

وظايف خود را انجام مي دهند. 
از نگ��اه عل��م مديري��ت نظام ه��اي ساختمن��د داراي دو مؤلفه مهم 
انعطاف پذيري و كنترل پذيري هستند با اين دو ابزار از ناساختمندي به 
ساختمندي حركت مي كنند، اما در كشور ما فقدان اين دو مؤلفه باعث 
شده تا هر بار يك امر غلط و اشتباه را درست انجام دهيم و هزينه هاي 
گزافی بر عهده نظام پولي كشور كه همه متنفع از آن هستند، بگذاريم. 
براي بيان بهتر موضوع ب��ه چند موضوع اش��اره مي كنيم. سؤال های 
اقتصادي ك��ه در سال هاي اخير مدعي��ان زيادي داشت��ه و بر اساس 
ادعاهاي مطرح ش��ده هزينه هاي زيادي را به م��ردم و نظام اقتصادي 

تحميل كرده است. 
- آيا افزايش نرخ ارز منجر به باا رفتن صادرات غير نفتي شد ؟ 

- آيا كاهش نرخ س��ود بانكي باعث افزايش نرخ رش��د سرمايه گذاري 
گرديد ؟

- آيا افزايش چند برابري حجم پول در اقتصاد ايران باعث يك طوفان 
تورمي شد ؟

بديهي است پاسخ تمام اين سؤاات ب��ه صراحت خير است ! و دليلش 
هم اين است كه اقتصاد ما از دو عنصر كنترل پذيري و انعطاف پذيري 
تبعيت نمي كند و خود به تنهايي به يك ساختار غير ساختمند صلب 
تبديل شده است، ساختاري كه امكان هرگونه تغيير و تحول در راستاي 
بهبود وضع حاصل را سلب و امك��ان تخريب خاق را كاهش مي دهد، 
لذا اجراي چنين طرح هايي با سؤاات بسيار پيرامون نحوه اجراي آن 
نه تنها باري از مشكات اين نظام تنيده بر نمي دارد، بلكه بر چمبره هزار 

توي آن نيز گره اي ديگر مي افكند. 
اما يك پيشنهاد كه به نظر مي رسد مي تواند تا حدي در رفع اين مشكل 
با توجه به وضع موجود كمك نمايد ايجاد ساخت��ار تأمين نظام مالي 
براي بنگاه هاي اقتصادي خرد و همچنين افراد حقيقي است. در شرايط 
موجود به داي��ل گوناگون قدرت خريد مردم جه��ت تأمين نيازهاي 
روزمره غير ضروري به شدت كاهش يافته، در حالي كه توليد كنندگان 
با مشكل انباشت كاا و كمبود نقدينگي جهت حفظ بنگاه خود مواجه 
هستند و اين شكاف هر روز بيشتر مي ش��ود. بنابر اين بايد در ماه هاي 
پاياني سال كه ب��ه طور تاريخي با مشكل نقدينگ��ي مواجه مي شديم 
اين بار با انبوهي از كارگران اخراج شده نيز روبه رو شويم كه به دليل نبود 
مشتري براي توليداتشان قرباني عدم تأمين نقدينگي بنگاه هاي توليدي 
خود شده اند. اين حجم از نيروي اخراج شده به خودي خود پتانسيل 
ايجاد ناامني هايي در حوزه هاي گوناگون را دارد و طوفان نا رضايتي آنها 
مي تواند با هم افزايي ديگر مؤلفه ها، شرايط را براي نظام سخت نمايد، 
لذا به نظر مي رسد با ايجاد راهكار سريع، چابك و كارآمد تأمين مالي 
بنگاه ها و افراد براي رفع نياز هاي غير ضروري اما جاري، از بروز يك ابر 
بحران در روزهاي سخت پي��ش رو اجتناب كرد و از افزايش چك هاي 
برگشتي در نظام بانكي نيز كاست، لذا شايد بهتر باشد به جاي بستن 
حساب افرادي كه چك آنها برگشت مي خورد به دنبال طرحي بود كه 

اساساً چك در آن فاقد ارزش و رافع نياز هاي مردم باشد. 

مدير  سیاسی در ايران خودرو!
 قبا شايعه شده بود  كه مسئوان س�ازمان حمايت در هيئت مديره 
شركت هاي خودرو سازي سمت دارند حاا انتصاب يك مسئول  ديگر 
سؤال برانگيز شده و خودروس�ازان بايد در اين باره روشنگري كنند. 
به گزارش »ج��وان«، در حالي ك��ه شعارهاي بسياري درب��اره واگذاري 
مناصب مديريتي و هيئت مديره شركت ها به اف��راد خبره تمامي ندارد، 
روند استفاده از مديران غير متخصص در مناصب تخصصي همچنان ادامه 
دارد.  اين روند در صنعت خودروسازي شدت بيشتري دارد و در آخرين 
اتفاقات رخ داده در اين صنعت يكي از مديران سياسی به عضويت هيئت 
مديره يكي از زيرمجموعه هاي ايران خودرو در آمده است. اگر طبق آنچه 
در روزنامه رسمي منتشر شده صحيح باشد و تشابه اسمي نباشد، مي توان 
انتصاب چنين افرادي در هيئت مديره شركت هاي ايران خودرو را نوعي 
در هم تنيدگي منافع برخ��ي از مديران خودروساز ب��ا نهادهاي مختلف 
اجرايي تلقي كرد كه نيازمند بازنگ��ري و روشنگري است.  موضوعي كه 
چندي پيش ولي داداشي، سخنگوي كميسيون اصل 9۰ به درستي به آن 
اشاره كرده و گفته بود: علت نابساماني ها در صنعت خودرو، مالكيت دولتي 
خودروسازان است؛ چراكه خودروس��ازي در انحصار دولت است و دولت 

نمي تواند كارآمد آن را مديريت كند. 
انتصاب افراد پرنفوذ دستگاه هاي مختل��ف اجرايي كشور در شركت هاي 
خودروسازي از يك طرف سبب ايجاد حاشيه امن مديريتي مي شود و از 
طرف ديگر شركت خودروساز را تبديل به يك بنگاه سياسي  مي كند. قطعاً 
در چنين ساختاري نمي توان انتظار بهبود وضعيت صنعت خودرو را داشت 
و لذا درجا زدن حاصل و برآيند اين ساختار معيوب مي شود. وضعيت كيفي 
خودروهاي توليدي و هزينه خودروسازان نشان از اداره ناكارآمد صنعت 
خودروسازي كشور دارد كه يكي از علل آن همين ساختار مديريت سياسي 
حاكم بر آن است.  يكي از افرادي كه صاحب حكم عضويت در هيئت مديره 
يكي از شركت هاي ايران خودرو شده را مي توان در ليست منتشره روزنامه 
رسمي براي معرفي هيئت مديره دو شركت »تهيه و توزيع قطعات و لوازم 
يدكي ايران خودرو )ايساكو(« و »ت��ام ايران خودرو« ديد.  وي يك فرسد 
سياسی صاحب سمت بوده است و بر اساس آنچه در روزنامه رسمي كشور 
آمده از ۱۳9۲/۱۱/۱9 عضو هيئت مديره شركت هاي تابعه ايران خودرو 
است. حضوري كه از اساس محل سؤال است و بايد مديريت ايران خودرو 

در خصوص اين انتصاب شفاف سازي كند.

آمار بان�ك مركزي 
ت�ا   ۱5 گران�ي  از 
درص�دي   ۶۲
قيمت كااهاي اساس�ي در يك س�ال اخير خبر 
مي ده�د. روند صعودي قيمت اي�ن كااها حاكي 
از آنس�ت كه نظ�ارت ب�ر نح�وه قيمت گذاري ها 
واقعي نيست و اغلب شاهد تفاوت قيمت كااها 
در مناط�ق مختلف ش�هر هس�تيم. نمايندگان 
م�ردم در خانه مل�ت، دليل نابس�اماني قيمت ها 
را عملك�رد ضعيف س�تاد تنظي�م ب�ازار عنوان 
مي كنند، اما در ماه هاي گذش�ته هيچ نشس�تي 
در كميسيون هاي صنايع، كشاورزي و اقتصادي 
مجلس درخصوص گراني قيمت ها برگزار نشده و 
هيچ مسئولي در اين خصوص پاسخگو نبوده است. 
گزارش مركز آمار حاكي از آنست، طي يكسال گذشته 
نرخ لبني��ات ۵۷/۲ درصد، تخم م��رغ ۵۶/۲ درصد، 
برنج۲۲/۷ درصد، حبوب ۱۵/۳ درصد، ميوه هاي تازه  
۶۲/۱ درصد، سبزي هاي تازه ۴۴/۸ درصد، گوشت 
قرمز ۴۰/۲درصد، گوشت م��رغ ۴۱/۲ درصد، چاي 
۲۳/۵درصد، روغن نباتي ۴۳/۷ درصد و قند و شكر 

۴۱/۷درصد افزايش يافته است. 
اين گزارش از قيمت خوراكي ه��ا  در آبان ماه امسال 
نشان مي دهد، قيمت ۲۲ قلم كاا همچنان صعودي 
است و 9 قلم ك��اا در آبان ماه امس��ال نسبت به ماه 
گذشته همچنان بااي ۵ درص��د افزايش قيمت را 
ثبت كرده اند. بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )آب��ان ۱۳9۶( مربوط به اقام »رب 
 گوجه فرنگي« با ۲۴۴/۴ درص��د افزايش و پس از آن 
»موز« با ۱۶۵/۷ درصد افزايش و »سيب درختي زرد« 
با ۱۰۳/۶درصد است. همچنين اقامي مانند گوشت 
گوسفند، گوساله و مرغ به ترتيب ۴۵/۵، ۵۵/۲ و ۴9/۱ 

درصد گران شده اند. 
   چرا قيمت اقام اساسي افزايش يافت؟

در ماه ه��اي گذشته، بر خاف وع��ده رئيس جمهور 
در برخي كااها شاهد ت��ورم ۲۴۴ درصدي هستيم، 
گراني در برخي اقامي كه هيچ ارتباطي با ارز و روابط 
خارجي نداشته و تنها به علت سوءاستفاده برخي افراد 
از نوسانات بازار ارز و خبر تأثير تحريم ها در بازارها رخ 
داده است. نگاه سرپرست��ان خانوارها به سفره پهن 
شده خود كمي ب��ا نگراني همراه اس��ت و با افزايش 
قيمت اجناس در بازاره��ا اين نگراني بعضاً تبديل به 

بحران شده است. 
رئيس جمه��ور در ارديبهشت ماه اع��ام كرد: براي 
آرامش مردم تصميمات قاطع و محكمي در مورد ارز 
كشور اتخاذ كرديم، كسي نگ��ران واردات و صادرات 

نباشد، كسي نگران كااهاي مورد نياز كشور نباشد، 
در برابر توطئه خارجي و برخي كوته فكران در داخل 
برنامه ريزي كرديم و تمام نيازمندي هاي كشور را با 
ارز ۴۲۰۰توماني وارد كرده و تمام كااهاي اساسي به 
همان قيمت قبل باقي خواهد ماند. تأكيدي كه عملي 
نشد و بسياري از كارشناسان دليل اصلي اين موضوع 
را عدم نظارت صحيح و همچنين سوءمديريت مديران 
اقتصادي مي دانند و معتقدند دولت در برخي موارد 
يك جانبه براي بازارها تصمي��م گرفته است.  طبق 
گزارش هاي مردمي اكثر جامعه به نوسانات لحظه اي 
اقام اعتراض دارند و معتقدند ك��ه بازار با كمبودي 
مواجه نيست، اما اينكه در يك هفته قيمت لبنيات 
چندبار تغيير مي كند موجب نارضايتي مردم مي شود.  
اين نابساماني در قيمت ه��ا در حاليست كه رياست 
ستاد تنظيم بازار در كشور بر عهده وزارت صنعت و 
شخص وزير است و با تغيير وزير در ميانه سال هنوز 
سازوكار مناسبي براي اين مسير تعريف نشده است و 
بازاريان تنها با همكاري و خط دهي اصناف و اتحاديه ها 
عمل مي كنند. با گذشت يك ماه از ورود رحماني به 
وزارت صنعت هنوز برنامه اي تحت عنوان تغيير رويه 
در ستاد تنظيم بازار براي مهار تورم افسارگسيخته 
تدوين نشده و وعده هاي ارزاني و سر و سامان يافتن 
بازار در حد حرف باقي مانده است.  تفاوت قيمت يك 
كاا در نقاط مختلف شهر از جمل��ه تخلفاتي است 
كه اين روزها توزيع كنندگان و فروشندگان مرتكب 
مي شوند. به عنوان مث��ال، كافيست براي خريد يك 
ماده شوينده به چند مغازه مراجع��ه كنيم، متوجه 
تغييرات قيمتي عجيبي مي شويم. اين موارد ارتباطي 
به قيمت گذاري ها ندارد و تنها به نظارت دستگاه هاي 
مربوطه باز مي گ��ردد.  حسين ص��اح ورزي، نايب 
رئيس اتاق بازرگاني ايران ضم��ن انتقاد از عملكرد 
سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
معتقد است، تصورمان بر اين است كه اين نهاد نقش 
حمايتي ايفا نمي كند و بيشتر نقش دخالتي در بازارها 
داشته است.  وي مي گويد: وقت��ي مي گوييم وجود 
اين سازمان نتايج خوبي را به دنبال نداشته دليلش 
نارضايت��ي عموم جامع��ه از عدم حماي��ت اين نهاد 
است، هيچ يك از توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
حمايتي را از سوي اي��ن نهاد نمي بينند و بلكه حتي 
شاهد قيمت گذاري هاي خ��ارج از واقعيت هستند. 
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين باره مي افزايد: 
حتي يك توليدكننده در فضاي كسب و كار براي تهيه 
مجوزها هيچ تفاوتي در مق��ررات نسبت به گذشته 
مشاهده نمي كند و همچنان صعوبت سال هاي قبل 

در اين مسير پا برجاست. 

مصطفي مالكي تهراني 
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آلمان ذخاير طاي خود را  از امريكا پس می گیرد 
 نايب رئيس اتاق بازرگانی ايران: وجود سازمان حمايت از مصرف كننده 

و توليدكننده نتايج خوبی نداشته است

  جهان نما



مدي�ران بازنشس�ته 
سعيد احمديان

    گزارش
فدراس�يون فوتبال، 
استقال و پرسپوليس 
در فاصله چهار روز مانده به پايان مهلت اجرايي 
ش�دن قانون منع به کارگيري بازنشستگان 

قصدي براي رفتن ندارند. 
خبري از رفتن شان نيس��ت، حتي در وقت هاي 
اضافه هم بر مان��دن اصرار دارند و ب��ه دنبال راه 
درروي��ي براي حف��ظ صندلي ش��ان مي گردند. 
در حالي گفته مي ش��ود 15 آذر مهل��ت پاياني 
بازنشسته هاي ورزش است که اين روزها برخي 
از آنها خي��ال دل کندن ندارند و ب��ا بي اعتنايي 
به قانون، صندلي ش��ان را س��فت چس��بيده اند. 
معروف ترين ش��ان ه��م مدي��ران بازنشس��ته  
فدراس��يون فوتبال و باش��گاه هاي اس��تقال و 
پرسپوليس هستند که در فاصله چهار روز مانده 
به 15 آذر براي تحويل ميز رياست شان مقاومت 
مي کنند، حتي بعضي  از آنها هم ماندن شان را به 
قيمت تعليق ورزش ايران تاخت زده اند تا نشان 
دهند که وقتي پاي منافع شخصي در ميان باشد، 

قانونمداري محلي از اعراب ندارد!
   زير قول شان زدند

ح��ال و روز اي��ن روزه��اي مديران س��اختمان 
س��ياهرنگ فدراس��يون فوتبال در کوچه سوم 
خيابان سئول جنوبي تهران چندان خوش نيست. 
مهدي تاج و همکارانش در فاصله يک ماه مانده 
تا جام ملت هاي آسيا، اين روزها بيش از آنکه به 
دنبال فراهم کردن اردوها و بازي هاي تدارکاتي 

شاگردان کي روش باشند، مشغول زير و رو کردن 
آيين نامه ها، تبصره ها و ماده هاي قوانين هستند 
تا بتوانند با وجود بازنشسته بودن، مجوزي براي 
ادامه حضور خود در فوتبال بگيرند. ورزش��ي که 
مي گويند بدون مزد و منت در آن خدمت مي کنند 

و حقوقي نمي گيرند! 
سکوت فدراسيون فوتبال برابر اجراي قانون منع 
به کارگيري بازنشس��تگان در شرايطي است که 
قول و قرار مهدي تاج با مس��ئوان کميته ملي 
المپيک و وزارت ورزش چيز ديگري بود. مديران 
بازنشسته فدراس��يون فوتبال وقتي چند هفته 
پيش ديدند که نمي توانند با دريافت بودجه هاي 
چند ميلياردي ساانه از وزارت ورزش خودشان 
را غيردولتي جا بزنند، به اين نتيجه  رسيدند که 
راهي جز رفتن طبق قانون ندارند. به همين خاطر 
هم در يک حرکت انتخاري تصميم مي گيرند با 
گذاشتن يک فايل صوتي فدراسيون را رها کنند و 
بدون استعفا بروند، حرکتي که مي توانست فوتبال 

کشورمان را تعليق کند. 
با اين حال پس از اين تصميم بود که مهدي تاج در 
مذاکراتي که با رضا صالحي اميري رئيس کميته 
ملي المپيک و مسعود س��لطاني فر وزير ورزش 
انجام داد، سرانجام راهي براي ماندن خودش پيدا 
کرد تا بر اساس ماده 60 قانون ايثارگري بماند، اما 
در همان جلسه به رئيس فدراسيون گوشزد شد 
که پنج مدير بازنشسته ديگر فدراسيون فوتبال، 
يعني علي کفاش��يان )نايب رئيس فدراس��يون 
فوتبال(، حيدر بهاروند )رئيس س��ازمان ليگ و 

نايب رئيس دوم فدراسيون فوتبال(، عبدالکاظم 
طالقاني )عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال(، 
محمدرضا ساکت )دبيرکل فدراسيون فوتبال( 
و محمود اساميان )عضو هيئت رئيسه فدراسيون 
فوتبال( بايد با تشکيل مجمع عمومي فدراسيون 
فوتبال قب��ل از 15 آذر که مهل��ت پاياني اجراي 
قانون منع به کارگيري بازنشس��تگان اس��ت از 

سمت شان استعفا دهند و بروند. 
در ش��رايطي که تنها چه��ار روز ت��ا مهلت آخر 
بازنشسته هاي ورزشي باقي مانده، اما هنوز هيچ 
حرکتي از سوي مسئوان فدراسيون براي تشکيل 
مجمع براي اس��تعفاي مديران بازنشس��ته ديده 
نمي شود و به نظر مي رس��د که رئيس فدراسيون 
برخاف قول و قراري که با مسئوان کميته ملي 
المپيک و وزارت ورزش گذاشته است، تصميمي 
براي تشکيل مجمع و رفتن پنج مدير بازنشسته 
ديگر فدراس��يون با توجه ب��ه صحبت هاي ديروز 
محمود ش��يعي، عضو هيئت رئيس��ه فدراسيون 
فوتبال در گفت وگو با خبرگزاري مهر ندارد. شيعي 
درباره تاريخ برگزاري مجمع عمومي فدراسيون 
فوتبال گفته است: »قرار نيست مجمع فوق العاده اي 
برگزار شود. در جلسه آخر هيئت رئيسه بحثي در 
اين رابطه نشد. در جلس��ات قبل و پيش از مطرح 
شدن بحث بازنشستگان براي برگزاري مجمع در 
آذرماه تصميمي گرفته شده بود، ولي اينکه آيا اين 

مجمع برگزار مي شود يا خير، نمي دانم.« 
در چنين شرايطي به نظر مي رس��د فدراسيون 
فوتبال عم��ًا جلوي اج��راي قانون ايس��تاده و 

قص��د  تمکين ندارد. ح��اا بايد دي��د در صورت 
عدم برگزاري مجمع تا چهار روز آينده، واکنش 
وزارت ورزش چه خواهد بود، به خصوص که گفته 
مي ش��ود در صورتي که مديران اين فدراسيون 
حاضر به تمکين از قانون نش��وند، بودجه فوتبال 
قطع خواهد شد و قوه قضائيه به پرونده مديران 

بازنشسته فوتبال ورود پيدا مي کند. 
   دور زدن قانون براي سرخابي ها

عاوه بر فدراسيون فوتبال به نظر مي رسد دولتي ها 
هم عزمي براي اجراي قانون من��ع به کارگيري 
بازنشس��تگان در باش��گاه هاي تحت نظرش��ان 
ندارند. اين در شرايطي است که چند عضو هيئت 
مديره باشگاه هاي استقال و پرسپوليس در کنار 
مديرعامل قرمزها بازنشسته هستند و طبق قانون 
بايد جايگاهشان را ترک کنند. با اين حال با وجود 
برگزاري مجمع دو باشگاه استقال و پرسپوليس 
در روزهاي اخير، تصميمي درباره بازنشسته هاي 

سرخابي ها گرفته نشد. 
گفته مي شود وزارت ورزش با توجه به آغاز فرآيند 
خصوصي شدن استقال و پرسپوليس به دنبال 
اين است که اين باشگاه ها را از اجراي قانون منع 
به کارگيري بازنشستگان خارج کند. استدالي 
که بايد ديد مورد قبول مجلس قرار مي گيرد يا نه. 
اين در حالي است که چهار عضو هيئت مديره و 
حميدرضا گرشاسبي، مديرعامل پرسپوليس به 
همراه دو عضو هيئت مديره استقال بازنشسته 
هس��تند و بايد با سمت هايش��ان ت��ا 15 آذر ماه 

خداحافظي کنند. 

بدعت زشت هزینه کرد از جیب ورزشکار  
راه را گم و به بيراهه رفتن عادت کرده ايم. اين بدون ش��ک اصلي ترين دليل 
ناکامي هاي ورزش است. دليل مهمي که با بهانه هاي واهي اپوشاني مي شود 
تا واقعيت ماجرا رو نشود، واقعيتي که ناکارآمدي مديران را به معرض نمايش 
مي گذارد. مديران ناايق و ناکارآمدي که با تصميمات اشتباه خود تيشه به 
ريشه ورزش مي زنند و بدعت هاي اش��تباه را جا مي اندازند و آنها را به عادت 
تبديل مي کنند.  ورزش اين روزها بيش از آنکه چوب کمبود امکانات را بخورد، 
چوب نگاه هاي اشتباه و عادت هاي نادرست مديران را مي خورد، مديراني که 
بدعت هاي اشتباه به جا مانده از پيشينيان خود را دنبال مي کنند تا هر روز شاهد 
نارضايتي ها و ناکامي هاي بيشتري باشيم. نارضايتي ورزشکاران از بي توجهي ها 
و بي مهري ها و توقعات نادرستي که هيچ توضيح قانع کننده اي نمي توان براي 
آن يافت، توقعاتي که پيش از اين شايد خيلي در خصوص آن صحبت نمي شد، 
اما اين روزها گله بسياري از ورزشکاران کشور است. ورزشکاراني که براي حضور 
در عرصه هاي بين المللي و کسب موفقيت هاي مختلف عاوه بر تاش و تمرين 
بايد از جيب نيز هزينه کنند. داستان عجيبي که به عادتي نادرست تبديل شده 

که روز به روز نيز فراگيرتر مي شود!
درست است، باورش شايد سخت باشد اما بسياري از ورزشکاران طبق قانون هاي 
وضع شده براي کسب موفقيت و شرکت در مسابقات مختلف بايد از جيب هزينه 
کنند و هيچگونه انتظاري هم نمي توانند از فدراسيون ها داشته باشند، چراکه در 
بسياري از موارد اين بندي از قانون است که آنها را موظف مي کند براي حضور در 
مسابقات بين المللي شخصاً هزينه کنند. حال آنکه پاي افتخار به دست آمده، 
نوشته نمي شود که ورزشکار در کسب اين موفقيت شخصاً تمام مشکات را به 

دوش کشيده و شخصاً هزينه کرده است!
اين داستان تازه اي نيست. سال هاست که بسياري از فدراسيون هاي ورزشي 
طبق قانون هايي که وضع کرده اند از پرداخت هزينه ورزشکاران براي شرکت 
در مس��ابقات بين المللي طفره مي روند و تنها هزينه برخي مسابقات خاص 
را گردن مي گيرند، اما در همه موفقيت ها و افتخارات به دست آمده، خود را 
سهيم مي دانند، بي آنکه کامي در خصوص عدم دخالت در پرداخت هزينه ها 
داشته باشند.  مبينا علي نسب، دختر نابغه ايراني که با تاريخ سازي در مسابقات 
شطرنج قهرماني بانوان جهان نام خود را بر سر زبان ها انداخت و دنيا را به تحسين 
واداشت، با هزينه شخصي راهي مسابقات شد و حتي هزينه سرپرست را نيز 
شخصاً از جيب خود داد، چراکه فدراسيون هزينه مسابقات آسيايي و جهاني 
را که معمواً تيمي باش��د، برعهده مي گيرد اما هزينه مسابقات اوپن  با خود 
ورزشکار است، هرچند که مسابقات قهرماني جهان جزو مسابقات اوپن نيست، 
اما به علي نسب گفته مي شود پيش از او نيز هر کسي که به اين مسابقات رفته، 
خودش شخصاً هزينه هايش را پرداخت کرده است! اين اتفاق اما تنها مختص 
به علي نسب نيست و تنها ورزشکاران شطرنج نيستند که با آن دست به گريبان 
هستند. اين نوع نگاه را بسياري از فدراسيون هاي ديگر هم دارند که به بهانه 
کم کردن هزينه هاي خود از پرداخت هزينه هاي ورزشکاران براي حضور در 
مسابقات بين المللي خودداري مي کنند و آنها ناچارند شخصاً هزينه کنند، به 
طوري که برخي گاهي حتي ناچار به فروش وسايل ورزشي خود  براي حضور 
در مسابقات مي شوند. مسابقاتي که اتفاقاً با دس��ت پر و مدال هم از آن برمي 
گردند و افتخار به دست آمده، بدون شک پاي مديراني نوشته مي شود که از 
هزينه کردن خودداري کردند، چرا که در بسياري از مواقع، اين سلب مسئوليت 
فدراسيون ها از پرداخت هزينه حضور ورزشکاران در مسابقات بين المللي، بندي 
از قانون آنها به شمار مي رود، قانوني که به فدراسيون و رئيس آن اين اجازه و 

اختيار را مي دهد که دست به جيب نشود!
صرفه جويي در هزينه ها و چشم پوشي از برخي اعزام هاي غيرضروري براي 
کم کردن هزينه ها، امروز بهانه و توجيه خوبي براي اين گونه تصميمات است  
خصوصاً در شرايط اقتصادي امروز اما واقعيت اين است که داستان به امروز و 
اوضاع اقتصادي اين روزهاي ورزش برنمي گ��ردد و اين نگاه  از جمله همان 
بدعت هاي نادرست و اشتباهي است که دس��ت مديران ناکارآمد را در شانه 
خالي کردن از زير بار مس��ئوليت باز مي گذارد و اين اجازه را به آنها مي دهد 
که بي هيچ تاش و تأثيرگذاري، خود را در موفقيت هاي ورزش��کاران سهيم 
بدانند. موفقيت هايي که در بس��ياري از موارد صفر تا صد مسائل و مشکات 
آن براي ورزشکار است اما موفقيت و افتخار به دس��ت آمده، به پاي ديگران 

نوشته مي شود!

دنيا حيدري

دهن کجي به قانون به سبک فوتبالي ها
نگاهي به آخرين تحرکات مديران بازنشسته فدراسيون فوتبال، استقال و پرسپوليس براي ماندن

انتقادهاي گنج زاده از لغو اعزام کاراته کاران به 
رويدادهاي بين المللي

سهمیه هاي المپیک روي هوا!
  اعزام نشدن ملي پوش��ان کاراته به رقابت هاي بين المللي زنگ خطر را 
براي اين رشته المپيکي به صدا درآورد. اضافه شدن کاراته به رشته هاي 
المپيکي، مدال آوران اين رشته را به آرزويشان رساند، اما با لغو اعزام هاي 
کاراته کاران به رقابت هاي کاراته وان عمًا شانس کسب سهميه توسط 

نمايندگان کشورمان به پايين تر حد ممکن رسيده است. 
    چالش لغو اعزام

انتقاد تند سجاد گنج زاده به لغو اعزام هاي کاراته نگاه ها را به سمت اين 
رش��ته جلب کرد. در بازي هاي 2020 رش��ته پرمدال کاراته نخستين 
حضورش را در المپيک تجربه خواهد کرد، به همين خاطر تمام مدعيان 
کاراته از جمله ژاپن ميزبان براي کس��ب حداکثر سهميه و مدال در اين 
آوردگاه شبانه روز تاش مي کنند. نزديک به يک سال است که مسابقات 
کسب سهميه المپيک آغاز شده و نمايندگان کشورهاي مختلف با حضور 
در کاراته وان براي کس��ب حداکثري امتياز مي جنگند. در سال آينده 
ميادي نيز 12 تورنمنت براي کسب سهميه برگزار مي شود، اما چالش 
اصلي اين است که فدراس��يون کاراته توان اعزام ملي پوشان به همه اين 

تورنمنت ها را ندارد!
حضور مداوم کاراته کاران در ليگ جهاني اين فرصت را به آنها مي دهد تا 
امتيازهاي بيشتري کسب کنند و در نهايت با کسب حداکثر امتياز جايگاه 
بهتري در رده بندي جهاني به دست آورند. با وجود اين، در ماه هاي اخير 
اعزام ملي پوشان کاراته ايران به ليگ جهاني بارها به دليل بي پولي لغو شده 
و فدراسيون از آنها خواسته با هزينه شخصي در اين رقابت ها حاضر شوند. 
رده بندي فدراسيون جهاني کاراته ديروز اعام شد و عاوه بر اينکه 10 
کاراته کار ايراني در اوزان مختلف رتبه هاي تک رقمي را به خود اختصاص 
دادند، بهمن عسگري رتبه يک و سجاد گنج زاده نيز رتبه چهار المپيکي را 
کسب کردند. در صورتي که چاره اي براي اين چالش انديشيده نشود، قطعاً 

در المپيک توکيو نمي توان انتظار زيادي از کاراته داشت. 
   درددل گنج زاده

کاسه صبر ملي پوش سنگين وزن کاراته کشورمان لبريز شد و با انتشار 
يک پست انتقادآميز در اينستاگرام حرف دلش را به مردم زد. گنج زاده که 
شانس زيادي براي کسب سهميه المپيک و حتي کسب مدال اين بازي ها 
در وزن 84+ کيلوگرم دارد، از عدم اعزام به کاراته وان چين و ژاپن گايه 
کرد و گفت: »چيزي به پايان سال 2018 باقي نمانده و با آغاز سال 2019 
درست يک سال ديگر فرصت داريم تا بتوانيم سهميه المپيک 2020 را به 
دست آوريم. ما مسابقات چين را از دست داديم، مثل مسابقات شيلي که 
به خاطر دوري راه و هزينه زياد نرفتيم يا مسابقات ژاپن که به خاطر نزديکي 

مسابقات جهاني نرفتيم.«
   در انتظار کمک وزارت و کميته 

دبير فدراسيون کاراته مش��کات اقتصادي را عامل لغو اعزام ها خواند. 
محسن آشوري در گفت وگو با »جوان« شرايط اين روزهاي فدراسيون 
کاراته را تشريح کرد: »فدراسيون کاراته پيش از اين، يکي از فدراسيون هاي 
غيرالمپيکي بوده و ساختارش نيز بر همين اساس بنا نهاده شده بود. حاا 
اما فدراسيون ما المپيکي است و شرايطي را که فدراسيون جهاني براي 
گرفتن سهميه مشخص کرده، مي دانيم. براي گرفتن سهميه بايد در 12 
رويداد بين المللي حاضر شويم تا بتوانيم امتيازات ازم را به دست بياوريم. 
هر کدام از اين اعزام ها يک هزينه بسيار سنگين را به فدراسيون تحميل 
مي کند. کاراته ايران ظرفيت کسب سهميه و کسب مدال، آن هم از جنس 
مرغوب را دارد، ولي رسيدن به اين هدف تنها در شرايطي محقق خواهد 
شد که ما بتوانيم تنگناهاي اقتصاديمان را برطرف کنيم و شرايط ازم را 
به دست آوريم. در اين صورت قطعاً کاراته يکي از فدراسيون هاي مدال آور 

در المپيک خواهد بود.«
آشوري با اشاره به تأثير منفي لغو اعزام ها ابراز اميدواري کرد که حمايت 
وزارت ورزش و کميته ملی  المپيک مشکات اقتصادي کاراته را کاهش 
دهد: »با توجه به مشکات موجود، فدراسيون نتوانسته ملي پوشان را به 
دو رويداد ژاپن و چين اعزام کند. با اين حال وزارت ورزش و کميته ملي 
المپيک قول هايي به ما داده اند که تاش مي کنيم بر اساس آن تنگناهاي 
اقتصادي را پشت سر بگذاريم و سهميه حداکثري را کسب کنيم. بايد در 
همه رويدادها ش��رکت کنيم، در غير اين صورت از رقبا عقب مي افتيم. 
به خاطر همان دو اعزامي که از دس��ت داديم، سجاد گنج زاده رنکينگ 
يک جهاني را از دس��ت داد و به رده چهارم سقوط کرد. وزارت، کميته و 
فدراسيون همگي هدف مشترکي دارند که آن هم موفقيت کاراته است. 
انتقادها بحق است، اما منتقدان از مش��کات خبر ندارند. البته وظيفه 
ملي پوشان تمرين کردن و وظيفه ما هم حل مشکات است. از طرفي بايد 
در نوع اعزام هايمان تغييراتي ايجاد کنيم تا مشکل تيم ملي براي کسب 

سهميه هم حل شود.«

شيوا نوروزي

حسرت تماشاي فینال لیبرتادورس
 براي هواداران آرژانتیني

فينال کوپا ليبرتادورس به سانتياگوبرنابئو منتقل شده و اگر اتفاق تازه اي 
رخ ندهد، اين بازي حساس هفته آينده در فاصله هزار کيلومتري آرژانتين 
برگزار مي شود. جنجال هاي اخير بارها برنامه ريزي ها در خصوص بازي 
برگش��ت ريورپاته و بوکاجونيورز را به هم ريخت. اين مس��ئله اگرچه 
هواداران هر دو تيم را متضرر کرده، اما به نظر مي رس��د پس از حواش��ي 
ايجاد شده، طرفداران دوآتشه آنها با شور و شعف بيشتري به حمايت از 
تيم هاي محبوب شان ادامه مي دهند. ضمن اينکه تماشاگراني که بليت 
بازي برگشت را خريداري کرده بودند بيش از همه متضرر شده اند، چراکه 
اغلب آنها ديگر توانايي خريد بليت اين ديدار در برنابئو را ندارند. با توجه 
به شرايط اقتصادي، سفر به پايتخت اسپانيا و تماشاي اين بازي پرهياهو 
در مادريد براي هواداران  فوتبال در آرژانتين دور از دس��ترس است. در 
صورتي که هر يک از هواداران ريور يا بوکا بخواهند خود را در زمان مقرر 
به مادريد برسانند، بايد مبلغي بين هزار و 600 تا 2 هزار و 400 يورو صرف 
بليت مستقيم هواپيما کنند و اگر خوش شانس باشند و بليت ارزان قيمت 
غيرمستقيم گيرشان بيايد، باز هم 750 تا هزار و 600 يورو صرف رفت و 
آمدشان مي شود. هزينه حمل و نقل و اقامت را نيز بايد در نظر گرفت. در 
کل هزينه 900 تا 3 هزار يورويي در انتظار تماشاگري است که خودش 
را عاش��ق يکي از دو تيم آرژانتيني مي داند. البته ه��ر دو تيم هواداراني 
نيز در اسپانيا و حتي مادريد دارند که قطعاً در فينال سانتياگوبرنابئو به 
ورزشگاه مي آيند. با وجود اين، بايد پذيرفت که خيل طرفداران ريورپاته 
و بوکاجونيورز در آرژانتين هستند و مجبورند از طريق تلويزيون منتظر 

قهرماني تيم محبوب شان باشند. 
*مارکا

 طاي سیزم بر گردن صدري
حميدرضا صدري، تکواندوکار 54- کيلوگرم ايران با کسب چهار پيروزي 
متوالي، خوشرنگ ترين مدال مسابقات ارتش هاي جهان را به نام خود ثبت 
کرد. بعد از قهرماني محمد کاظمي در نخستين روز رقابت هاي بيست و 
چهارمين دوره مسابقات قهرماني ارتش هاي جهان در ريودوژانيرو، اين بار 
نوبت صدري ديگر هوگوپوش ايران بود که با برتري برابر حريفاني از تونس، 
دومينيکن و برزيل راهي فينال شود و با پيروزي 13بر صفر برابر عبداه 

يحيي از عربستان به طاي اين رقابت ها دست يابد. 

خداحافظي سیدجال از تیم ملي
کاپيتان پرسپوليس از تيم ملي خداحافظي کرد. سيدجال حسيني، مدافع 
موفق تيم ملي بعد از 116 بازي و هشت گل ملي عصر ديروز رسماً از تيم ملي 
خداحافظي کرد. سيدجال آخرين بار برابر ازبکستان در مسير جام جهاني 
روسيه بود که براي تيم ملي ايران به ميدان رفت. بعد از آن کي روش تصميم 
به خط زدن نام او از ليست مسافران جام جهاني گرفت و ديگر نام مدافع 
پرسپوليس را در ليست نفرات دعوت شده به تيم ملي قرار نداد تا سرانجام 
سيدجال حسيني که در سال هاي اخير بدون شک يکي از تأثيرگذارترين 
فوتباليست هاي ايران بوده که موفقيت هاي زيادي در عرصه ملي و باشگاهي 

به دست آورده، تصميم به خداحافظي رسمي از تيم ملي بگيرد. 

جنجال ها و 
حامد قهرماني

   خبر 
حاشيه هاي 
فين��ال جام 
ليبرت��ادورس تمامي ندارد. در ش��رايطي که 
ورزشگاه سانتياگوبرنابئو به عنوان ميزبان اين 
بازي و 18 آذر ماه نيز به عنوان زمان برگزاري 
اين ديدار تعيين شده و تصور مي شد همه چيز 
به پايان رسيده، اما از باشگاه هاي بوکاجونيورز و 
ريورپاته خبر مي رس��د که هيچ کدام از آنها 
راضي به انج��ام اين ب��ازي در زمين بي طرف 
نيستند. باشگاه بوکاجونيورز معتقد است به 
دليل رفتارهاي زش��ت هواداران ريورپاته در 
حمله به اتوبوس بازيکن��ان اين تيم و مصدوم 
شدن آنها که ناشي از بي توجهي و قصور سران 
ريورپاته بوده، بوکا بايد برنده اين بازي اعام 

شود و نيازي به برپايي ديدار برگشت نيست. اين 
تيم اعام کرده از طريق يک حقوقدان مجرب 
اين مسئله را دوباره پيگيري مي کند تا به نتيجه 
برسد. در آن س��و، ريورپاته نيز معتقد است 
برگزاري بازي در زمي��ن بي طرف به هواداران 
بوکا اين فرصت را مي دهد که مثل بازي رفت از 
تيم شان حمايت کنند که اين مسئله درست 
نيست. البته به جز دو باشگاه، بزرگان فوتبال 
امريکاي جنوبي هم به اين مسئله واکنش نشان 
داده اند. دني آلوز، مدافع برزيلي پاري سن ژرمن 
مي گويد: »تماشاي فينال کوپا ليبرتادورس در 
اروپا يک رس��وايي است. تماش��اگراني که به 
بازيکنان بوکا آس��يب رس��انده اند بايد تنبيه 
شوند.« سانتياگو سواري، سرمربي آرژانتيني 
رئال مادريد نيز از احساس دوگانه اش صحبت 

مي کند و مي گويد: »از يک سو اين موضوع يک 
افتخار براي رئال محسوب مي شود و اميدوارم 
سانتياگو برنابئو پايان تمام جنجال ها  باشد، اما از 
طرف ديگر نمي توان آثار برگزاري اين بازي در 
اروپا را ناديده گرف��ت. دو تيم در حالي بايد به 
مصاف هم بروند که مکان بازي بوينوس آيرس 
يک اقيانوس فاصله دارد.«   به رغم تمامي اين 
اظهارنظرها، اما هجوم ه��واداران دو تيم براي 
تهيه بليت بازي   بسيار جالب توجه بوده و در 
کمتر از 24 ساعت 150 هزار درخواست خريد 
ارسال شده، يعني چيزي حدود دو برابر ظرفيت 
س��انتياگوبرنابئو، آن هم در حالي که س��فر 
مستقيم به اسپانيا از آرژانتين بين هزار و 600 
ت��ا دو هزار و 400 ي��ورو هزين��ه دربر خواهد 

داشت. 

فینال لیبرتادورس  با یک اقیانوس فاصله!
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بازگشت امپراتور به فوتبال ایران
يکي از جذاب ترين انتقال هاي زمستاني فوتبال ايران بدون شک بازگشت 
امپراتور است. عصر روز گذشته، افشين قطبي به ايران بازگشت تا بعد از 
پورموسوي، ايلي استان و عزيز فريس��ات هدايت فواد را به دست گيرد. 
قطبي که با کسب يکي از دراماتيک ترين قهرماني هاي ليگ برتر ايران با 
پرسپوليس تا قبل از برانکو، محبوب ترين سرمربي سرخپوشان بود بعد از 
جدايي از تيم ملي ايران در ژاپن و با هدايت شيميزو اس پالس به کارش در 
شرق آسيا ادامه داد. او سپس به عنوان دستيار رايکارد روي نيمکت کوراسائو 
نشست. بعد از آن سر از بوريرام تايلند و بعد از آن نيز شيجياژوانگ اور برايت 
در سطح دو چين درآورد و حاا بعد از يک سفر مارکوپولويي بعد از سال ها 
به ايران بازگشته تا روي نيمکت فواد بنشيند و البته خيلی زود بازهم از دل 

شير گفت و کسب سهميه برای فواد.

مودریچ، پایان سلطه مسي و رونالدو بر توپ طا
از س��ال 2007 ميادي که کاکاي برزيلي ت��وپ طاي برترين 

بازيکن جهان فوتبال را به خود اختصاص 
داد، 10 سال مي گذرد، 10 سالي که با 

سلطه بي قيد و شرط دو فوق ستاره فوتبال دنيا بر اين جايزه گذشته 
است. کريستيانو رونالدو و ليونل مسي از سال 2008 به اين طرف 
اجازه خودنمايي به هيچ بازيکن ديگري را نداده اند و هر کدام پنج 
بار صاحب اين جايزه بزرگ ش��ده اند، اما گويا توپ طاي 2018 
داستان ديگري دارد و قرار است بر فراز دست بازيکني ديگر قرار 

گيرد. مسي و رونالدو طي سالي که گذشت چندان موفق 
نبودند. البته در رده باش��گاهي پرقدرت ظاهر شدند، 
اما نه ستاره آرژانتيني و نه ستاره پرتغالي هيچ کدام 
نتوانستند براي تيم هاي ملي کشورشان کاري انجام 
دهند تا حاا سايه سنگين لوکا مودريچ، کاپيتان 
تيم ملي کرواسي روي توپ طا خودنمايي کند. 
مردي که يک تنه تيم ملي کشورش را تا فينال جام 
جهاني باا آورد و آنجا مغلوب ستاره هاي فرانسه 
شد. هافبک تکنيکي و خوش فرم رئال مادريد براي 

باش��گاهش هم مثمرثمر اس��ت به حدي که تقريباً 
جايگزيني نمي توان برايش متصور بود. همه اينها باعث شده 
فيفا قانع ش��ود که توپ طاي 2018 را به مودريچ بدهد. 
حضور نداش��تن رونالدو و گريزمان، نفرات دوم و سوم در 
مراسم دوش��نبه ش��ب فرضيه انتخاب مودريچ به عنوان 

برترين بازيکن دنيا را قطعي مي کند.

 مسي در جام جهاني 2022
جهان فوتبال         بازتاب
هرچقدر هم 
که بخواهد خ��ود را با س��تاره هاي نوظهور 
س��رگرم کند، اما نمي توان از کنار نام ليونل 
مسي به سادگي گذش��ت، حتي اگر او در جمع 
برترين هاي جهان براي تصاحب توپ طا نباشد، 
حتي اگر بگويند او براي تيم ملي کشورش خوب 
نمي جنگد، اما يک آرژانتين است و يک مسي، يک 
مسي است و يک بارسلون که اين روزها هر دو خوب 

مي درخشند. بازگشت مسي به تيم ملي آرژانتين 
آرزوي همه عاقه مندان به فوتبال اين کشور است. 
اتفاقي ک��ه دانيل پاس��ارا، کاپيتان و س��رمربي 
سال هاي دور تيم ملي اين کشور آن را پيش بيني 
کرده است. او مي گويد: »مسي در جام جهاني 2022 
حضور خواهد داشت. هيچ شکي در اين خصوص 
ندارم. او بازمي گردد و با خود چندين بازيکن ديگر را 
هم باز مي گرداند. اقدامات اسکالوني تا اينجا خوب 

بوده و مي شود تغيير در تيم ملي را به وضوح ديد.«

فريدون حسن
  چهره 

 پادرايگ وان*



مجرمان زيادي هس�تند كه براي اخ�اذي از 
دختران طرح دوس�تي در فضاي مج�ازي را 
طراحي و اجرا مي كنند، اين اف�راد معمواً در 
رابطه هاي خود به دروغ ادعا مي كنند كه افراد 
تحصيلكرده يا پولداري هستند و با اين ترفند از 
دختران خواستگاري كرده و بعد از جلب اعتماد 
آنها نقشه س�رقت، آدم ربايي و اخاذي خود را 
اجرا مي كنند. مثل پرونده پسر جواني كه پس 
از خواستگاري در اينستاگرام از دختر جواني 
يك ونيم كيلو ط�اي خانواده اش را س�رقت 
مي كند و براي اخ�اذي بيش�تر وي را در قرار 
صوري مي ربايد و در خان�ه اي حبس مي كند، 
اما در نهايت در دام مأموران گرفتار مي ش�ود. 
به گزارش خبرنگار ما، آخرين روزهاي آبان ماه 
امسال بود كه مردي سراسيمه به اداره پليس 
رفت و گفت دختر جوانش به صورت ناگهاني 
ناپديد شده اس��ت. ش��اكي در توضيح ماجرا 
گفت: من مرد پولداري هس��تم و خانه بزرگي 
در يكي از خيابان هاي شمالي تهران دارم. صبح 
دخترم نوشين براي انجام كاري از خانه بيرون 
رفت و قرار بود براي ناه��ار به خانه برگردد، اما 
او برنگشت و اان هم تلفن همراهش خاموش 
است. ما با دوستانش تماس گرفتيم، اما كسي 
از او خبري نداشت و به همين سبب اان نگران 
هستيم و براي پيدا كردن او درخواست كمك 
داريم. وي در پاي��ان گفت: چندي قبل هم كه 
همراه خانواده ام ب��ه مهماني رفته بوديم وقتي 
ش��ب به خانه برگش��تيم متوجه شديم سارق 
يا سارقاني به خانه ام دس��تبرد زده اند و يك و 
نيم كيلو طا كه داخل كمدي جاسازي كرده 
بودم س��رقت كرده اند و اان اين پرونده هم از 

سوي مأموران در دست بررسي است. 
با طرح اين ش��كايت تيمي از كارآگاهان اداره 
يازده��م پليس آگاه��ي ب��ه دس��تور بازپرس 
دادسراي امور جنايي تهران وارد عمل شدند. 

رد پاي خواستگار اينستاگرامي در آدم ربايي 
بدين ترتيب مأموران تحقيقات گس��ترده اي 
را براي پيدا كردن دختر ج��وان آغاز كردند تا 
اينكه دريافتند نوش��ين مدتي است از طريق 
شبكه اجتماعي اينس��تاگرام با پسر جواني به 
نام فري��دون ارتباط دوس��تانه دارد. همچنين 
مش��خص ش��د نوش��ين آخرين بار به صورت 
پيامكي و تلفني با فريدون تماس داشته است. 
پس از اين مأموران فريدون را به عنوان مظنون 
حادث��ه تحت تعقيب ق��رار دادند. بررس��ي ها 
نشان داد فريدون كه همراه مادرش در يكي از 
خيابان هاي مركزي تهران زندگي مي كند پس 
از گم ش��دن دختر جوان به خانه شان مراجعه 
نكرده است. از سوي ديگر، مأموران دريافتند 

وي كه وضع مالي خوبي نداش��ته مدتي است 
خودروي شاسي بلند گرانقيمتي خريده و براي 

خود خانه مجردي اجاره كرده است. 
در چنين ش��رايطي مأموران تحقيقات خود را 
براي شناسايي مخفيگاه فريدون ادامه دادند تا 
اينكه متوجه شدند وي مدتي قبل خانه بزرگي 
در ش��هر جديد پرند به نام مادرش اجاره كرده 
اما به صورت مجردي خودش زندگي مي كند. 
بنابراين مأموران راهي مخفيگاه متهم شدند و 
در اقدامي غافلگيرانه وي را بازداش��ت و دختر 
جوان را كه در يكي از اتاق ها حبس ش��ده بود 
آزاد كردند. مأموران همچنين در خانه مجردي 
متهم مقداري طا و جواهرات س��رقتي كشف 
كردند كه احتمال مي رفت طاهاي س��رقتي 

متعلق به خانواده شاكي است. 
در قرار صوري مرا ربود 

نوشين پس از آزادي درباره چگونگي ربودنش 
از سوي خواستگار اينستاگرامي اش به مأموران 
گفت: مدتي قبل در اينستاگرام با فريدون آشنا 
شدم. او خودش را مهندس معرفي كرد و گفت 
دانشجوي دكتري مهندس��ي است و با ديدن 
عكس من در اينستاگرام عاشق من شده است. 
پس از اين ارتب��اط تلفني و پيامك��ي ما ادامه 
داشت تا اينكه او از من خواستگاري كرد و من 
هم قبول كردم. از اينكه ف��رد تحصيلكرده اي 
از من خواستگاري كرده بود خيلي خوشحال 

بودم و حتي موضوع را به مادرم نيز گفتم. از آن 
روز به بعد فريدون چند باري مرا براي ناهار در 
رستوران مجللي در يكي از خيابان هاي بااي 
ش��هر دعوت كرد و حتي براي من كادو خريد. 
مدتي بعد او خودروي شاسي بلند گرانقيمتي 
خريد و گفت مادرش به خاطر جشن تولدش 
براي او خريده است. روز حادثه داخل خيابان 
قرار ماقات داشتيم كه سوار خودروي او شدم 
تا با هم داخل خيابان دور دور كنيم كه ناگهان 
چاقويي به پهلويم گذاشت و مرا تهديد به مرگ 
كرد. فريدون با تهدي��د چاقو مرا به خانه اي در 
شهر جديد پرند برد و مرا در اتاقي حبس كرد. 
هر چقدر التماس كردم م��را رها كند فايده اي 
نداش��ت و گفت پس از اخاذي از پدرم مرا آزاد 
خواهد كرد. او در اين چند روز مرا خيلي آزار و 
اذيت كرد و حتي طاها و گوشي گرانقيمتم را 
به زور از من گرفت تا اينكه مأموران آمدند و مرا 

نجات دادند و او را دستگير كردند. 
پ�س از آش�نايي 1/5كيلو ط�اي آنها را 

سرقت كردم 
متهم نيز پس از انتقال ب��ه اداره پليس به جرم 
خود اقرار كرد و گفت: پس از آشنايي با نوشين 
در اينستاگرام فهميدم پدر او مرد پولداري است 
و تصميم گرفتم از او اخاذي كنم به همين خاطر 
با او ارتباط دوس��تانه برقرار و خودم را مهندس 
معرفي كردم و به دروغ از او خواستگاري كردم. 

روز حادثه ه��م او را ربودم و به خان��ه اي كه از 
قبل اجاره كرده بودم منتقل كردم و قرار بود با 
خانواده اش تماس بگيرم و براي آزادي دخترشان 
اخاذي كنم كه فهميدم مأموران در تعقيب من 
هس��تند به همين دليل با خان��واده اش تماس 
نگرفتم. من فكر نمي ك��ردم مأموران مخفيگاه 
مرا شناسايي كنند اما خيلي زود دستگير شدم. 
وي درباره س��رقت يك و نيم  كيلو طا از خانه 
شاكي گفت: در مدت آشنايي چند باري نوشين 
را براي شام به رستوراني دعوت كردم و يك روز 
در فرصت مناس��ب وقتي نوشين براي شستن 
دست و صورتش به سرويس بهداشتي رفته بود 
به صورت مخفيانه كليد خانه ش��ان را از داخل 
كيفش سرقت كردم تا اينكه يك شب نوشين 
به من گفت قرار اس��ت همراه خان��واده اش به 
مهماني برود و من هم از فرصت استفاده كردم 
و با كليدي كه داشتم به خانه شان رفتم و تمام 
طاهاي آنها را سرقت كردم. پس از آن طاهاي 
سرقتي را فروختم و فقط مقدار كمي از آن را نگه 
داش��تم و با پول آن يك خودروي شاسي بلند 
گرانقيمت، لباس هاي مارك دار و تلفن همراه 
گرانقيمت خريدم و ش��روع ب��ه خوش گذراني 
كردم. همچنين با بقيه پول خانه بزرگي به نام 
مادرم در پرند اجاره كردم تا نقشه آدم ربايي ام را 

براي اخاذي از پدر نوشين اجرا كنم. 
تحقيقات از متهم ادامه دارد.

مردي كه در شهرستان آزاد شهر استان گلستان مادر زنش را به 
خاطر سرقت طاهايش به قتل رسانده و آتش زده بود، دستگير شد. 
نهم آبان ماه امس��ال بود كه مأموران شهرستان آزاد شهر از مرگ 
آتشين زني با خبر و راهي محل شدند.  بررسي هاي مأموران نشان 
داد زن سوخته شده ابتدا با اصابت جسم سختي به قتل رسيده و 
سپس جسدش آتش زده شده است.  همچنين مأموران دريافتند 
لحظه آتش سوزي داماد خانواده در محل حادثه حضور داشته است. 
بنابراين مأموران وي را به عنوان مظنون حادثه بازداشت كردند. 
متهم پس از دستگيري ابتدا منكر قتل مادر زنش شد، اما وقتي با 
مدارك و دايل روبه رو شد به قتل اعتراف كرد و گفت: روز حادثه 
ابتدا با جسم س��ختي مادر زنم را به قتل رساندم و بعد جسدش 
را آتش زدم.   س��رهنگ فريدون جهان تيغ، جانشين فرماندهي 
انتظامي شهرستان آزادشهر به مهر گفت: متهم، مادرزنش را به 

خاطر سرقت طاهايش به قتل رسانده بود. 

  قتل مادرزن 
براي سرقت طا 

معاون قبلي يكي از مؤسس�ات آموزش�ي كه همراه فرزند 
و عروس�ش با تش�كيل باند جعل م�دارك دانش�گاهي از 
شهروندان كاهبرداري مي كردند شناسايي و دستگير شدند. 
 رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطاعات ناجا درباره اين خبر 
گفت: سرش��اخه اصلي و چهار تن از اعضاي باند جعل مدارك 
دانشگاهي و مهارتي، به همت همكارانم در پليس فتاي خراسان 
رضوي، مقام قضايي و كارشناس هيئت نظارت و ارزيابي مدارك 
دانش��گاهي، شناسايي و دس��تگير شدند.  س��ردار سيدكمال 
هاديانفر ادامه داد: س��رنخ ها حكايت از ادام��ه فعاليت برخي از 
اعضاي اين باند در ساير استان ها داشت كه با تاش شبانه روزي و 
پيگيري هاي مستمر، يكي ديگر از اعضاي اين باند در شهرستان 
نوشهر و سه تن نيز در استان اصفهان شناسايي و دستگير شدند.  
رئيس پليس فتا ناجا اش��اره كرد: اين اف��راد از طريق فعاليت 
گس��ترده تبليغاتي در فضاي مجازي با ادع��اي صدور مدارك 
دانشگاهي و مهارتي، انواع تأييديه هاي جعلي براي تقويت رزومه 
مهاجرت و استخدام و... اعتماد كاربران و افراد متقاضي را جلب 
كرده و از اين راه كاهبرداري مي كردند.  س��ردار هاديانفر بيان 
كرد: متهم اصلي با سو استفاده از سوابق كاري گذشته خود كه 
معاون قبلي يكي از مؤسسات آموزشي بوده، پس از كناره گيري 
از شغل با تأسيس شركت به همراه فرزند و عروسش از سال 90 
تا كنون در زمينه صدور مدارك تحصيلي فعاليت داشته است.  
اين مقام ارشد انتظامي اضافه كرد: متهم اصلي تاكنون مدارك 
تحصيلي زيادي را براي متقاضي��ان از ديپلم تا دكتري در قبال 
دريافت مبالغي در حدود 5 ميليون الي 75 ميليون ريال، صادر 
كرده است كه در همين رابطه تحقيقات پليس براي رقم دقيق 
كاهب��رداري و تعداد مدارك جعل ش��ده ادامه دارد.  س��ردار 
هاديانفر گفت: هرگونه مدرك تحصيل��ي يا گواهينامه مهارت 
شغلي بدون تأييد وزارت علوم معتبر نيست و پيگرد قانوني دارد 
بنابر اين از شهروندان تقاضا داريم قبل از هرگونه ثبت نام و واريز 
وجهي از مورد تأييد بودن آن مركز توس��ط وزارت علوم آگاهي 
يابند و درصورت مشاهده موارد مش��كوك، مراتب را از طريق 
سايت پليس فتا به نشاني www. cyberpolice. ir  بخش 

ارتباطات مردمي گزارش دهند.

جاعان مدارك دانشگاهي 
دستگير شدند
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اعضاي باند حفاري غير مجاز مسلح در درگيري با مأموران يگان حفاظت استان فارس به دام افتادند. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار سرتيپ دوم امير رحمت اللهي، فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي درباره اين 
خبر گفت: چند روز قبل مأموران يگان حفاظت استان فارس با تماس تلفني شهروندي در جريان حفاري هاي 
غير مجاز باندي براي بدست آوردن اشياي تاريخي در ارتفاعات شهرستان مرودشت قرار گرفتند. پس از 
اعام اين خبر تيم ويژه اي براي دستگيري متهمان وارد عمل شدند. مأموران يگان حفاظت پس از پيمودن 
ساعت ها مسير سخت و صعب العبور كوهستاني با اعضاي باند مسلحانه حفاري هاي غير مجاز روبه رو شدند كه 
قصد داشتند در نقطه اي شروع به حفاري كنند.  وي افزود: اعضاي باند وقتي متوجه مأموران شدند با شليك 
تيراندازي به سوي مأموران يگان حفاظت اقدام به فرار كردند، اما مأموران موفق شدند دو نفر از آنها را دستگير 
كنند. مأموران از متهمان دو قبضه اسلحه شكاري، چهار عدد چاقو، مقاديري فشنگ و ابزار و ادوات حفاري 
و چند قطعه شي مشكوك به عتيقه كشف و ضبط كردند.  متهمان پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل 

قانوني تحويل مقام قضايي شدند. تاش براي دستگيري ديگر اعضاي اين باند ادامه دارد. 

 دستگيري اعضاي
 باند  حفاری غيرمجاز مسلح

سه نفر از اعضاي باند مأمورنماهايي كه با ربودن مرد پولدار تحصيلكرده اي 
درخواس�ت 500 ه�زار يورو ك�رده بودن�د در حال�ي محاكمه ش�دند كه 
هنوز سردس�ته اي�ن باند فراري اس�ت. ش�اكي در جلس�ه دادگاه اعام 
كرد اگ�ر آدم ربايان سردس�ته بان�د را معرف�ي كنند آنها را مي بخش�د. 
به گزارش خبرنگار ما، بيست و چهارم مرداد سال 96 مرد ميانسالي سراسيمه به 
اداره پليس رفت و از چهار مرد به اتهام آدم ربايي شكايت كرد. شاكي به مأموران 
گفت: نام من هومن است و دكتراي عمران و شركت بزرگي در شمال تهران دارم. 
امروز صبح در منطقه زعفرانيه يك ون سبز رنگ با سه سرنشين سراغم آمدند و 
تحت عنوان مأموران يك وزارتخانه مرا سوار كردند و به خانه اي در جنوب تهران 
بردند. در آن مخفيگاه مرا به شدت شكنجه دادند و با خانواده ام تماس گرفتند 
و درخواست 5 ميليون يورو كردند. آنها مشغول شكنجه با برق بودند كه ناگهان 
مرد ديگري به نام اكبر به آنها اضافه شد و دستور داد زن جواني را بياورند و كنار 
من عكس بگيرند. آنها قصد داشتند براي خانواده ام عكس و فيلم بفرستند و به 
جاي 5 ميليون يورو ، 500هزار يورو درخواست كنند كه خوشبختانه مأموران 

رسيدند و آنها را دستگير كردند.«
شاكي ادامه داد: »دكتراي عمران دارم و در اين سالها با زحمت زيادي توانسته ام 
زندگي خوبي براي خانواده ام فراهم كنم اما آنها مي خواستند يك شبه زحمات 
چند س��اله ام را از من بگيرند. آدم ربايان مدام مرا تهدي��د به مرگ مي كردند و 
مي گفتند اگر اين مبلغ را در اختيار آنها قرار ندهم خودم و خانواده ام را خواهند 
كشت.« با طرح اين ش��كايت و دستگيري س��ه نفر از اعضاي باند آدم ربايان و 
اعتراف آنها، در حاليكه تاش براي دس��تگيري چهارمين متهم به نام اكبر به 
عنوان سردسته باند ادامه داشت، كيفرخواست عليه سه متهم صادر و پرونده به 
شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.  صبح ديروز پرونده روي 
ميز هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي قربان زاده قرار گرفت. ابتداي 
جلسه نماينده دادستان كيفرخواس��ت را قرائت كرد. سپس شاكي در جايگاه 
قرار گرفت و بعد از شرح ماجرا گفت: » اگر سه متهم حاضر در دادگاه هويت نفر 
اصلي اين پرونده را مشخص كنند و او را معرفي كنند، رضايت مي دهم و از آنها 
شكايتي ندارم.« در ادامه يكي از متهمان با انكار جرمش در جايگاه قرار گرفت و 
گفت: »خانه اي در جنوب تهران اجاره كرده بودم كه اكبر پيشنهاد داد اگر شاكي 
را چند روزي در خانه نگهداريم به پول خوبي مي رسيم. از ناچاري قبول كردم تا 

اينكه دستگير شدم. باور كنيد از آن روز به بعد از اكبر خبري ندارم.«
ديگر متهم نيز با قبول جرمش گفت: »به تازگي بيكار شده بودم و دنبال كار بودم 
كه يكي از همكاران قديمي گفت فردي به نام اكبر هس��ت كه مي خواهد چك 
چند ميلياردي اش را وصول كند. از بيكاري پذيرفتم و روزي كه با اكبر مواجهه 
شدم در حاليكه بسيار شيك پوش و با كاس بود، اما تمام صورتش را با ماسك و 
عينك پوشانده بود به همين دليل چهره او را نديدم. وقتي با هم صحبت كرديم 

او گفت: پول برايم مهم نيست فقط مي خواهم از آقاي دكتر انتقام بگيرم!«
متهم ادامه داد: »بعد از دستگيري، اكبر قول داد برايم وكيل بگيرد تا زودتر آزاد 
شوم. در اين مدت نيز به طور مخفيانه به زن و بچه ام رسيدگي مي كرد و به آنها 
پول مي داد، طوري كه خودش را نش��ان نمي داد و پول را در حياط مي انداخت 
و بعد از زدن زنگ فرار مي كرد. هيچ وقت نتوانستم او را بشناسم. باور كنيد هر 

كاري بتوانم براي شناسايي او انجام خواهم داد تا دستگير شود.«
سومين متهم كه پيك موتوري بود و به قيد ضمانت آزاد بود نيز جرمش را انكار 
كرد و گفت: »از ماجراي آدم ربايي خبر نداشتم و فقط به عنوان پيك موتوري از 
من خواسته بودند مبلغي پول از اكبر بگيرم و به آدرسي ببرم كه دستگير شدم.« 

در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد.

باند گوشي قاپ هاي پايتخت به دام افتاد
اعض�اي بان�د گوش�ي قاپ هاي پايتخت كه 
پ�س از س�رقت، گوش�ي هاي تلف�ن همراه 
را از طري�ق مالخ�ري به يكي از كش�ورهاي 
همس�ايه قاچاق مي كردند، دستگير شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، رس��يدگي به اين پروند 
از اول مهرماه امسال با ش��كايت چند مالباخته 
در خصوص س��رقت تلفن هاي همراهش��ان از 
سوي باند چهار نفره موتورسواري در دستور كار 
كارآگاهان اداره 18 پليس آگاه��ي قرار گرفت.  
يكي از شاكيان كه براي شكايت به شعبه پنجم 
بازپرسي دادسراي ناحيه 34 رفته بود به قاضي 
علي وسيله ايرد موس��ي گفت: داخل خيابان با 
گوشي ام در حال حرف زدن بودم كه سرنشينان 
دو موتور سيكلت به من نزديك شدند و يكي از 
آنها تلفن همراه مرا قاپي��د و همگي فرار كردند.  
در حالي كه تحقيقات درباره اي��ن حادثه ادامه 
داشت مأموران با شكايت هاي مشابه اي روبه رو 
ش��دند كه همگي حكايت از اين داشت تمامي 
شاكيان از سوي اعضاي باند چهارنفري كه يكي 
از آنها دختر جواني اس��ت با دو موتور س��يكلت 
تند رو مسلح به ساح سرد ) قمه و قداره ( هدف 
دستبرد قرار گرفته اند.  تحقيقات فني مأموران 
نش��ان داد اعضاي اين باند از مجرمان سابقه دار 
هستند كه پس از آزادي از زندان دوباره دست به 
سرقت مي زنند. بدين ترتيب با شناسايي متهمان 
و سردسته آنها به نام اسماعيل، مأموران مخفيگاه 
آنها را در حوالي ميدان خراس��ان شناسايي و در 
اقدامي غافلگيرانه سه متهم سابقه دار را دستگير 
كردند. مأموران در بازرسي از مخفيگاه سارقان 

هشت دستگاه تلفن همراه سرقتي كشف كردند. 
پس از اين مأموران نفر چهارم بان��د را كه فرناز 
نام دارد شناسايي و بازداش��ت كردند.  متهمان 
در بازجويي ها به س��رقت هاي متعددي اعتراف 
كردند. سردسته باند با معرفي مالخر تلفن هاي 
س��رقتي گفت: ما تلفن هاي سرقتي را به مردي 
كه در جلوي پاساژ عاءالدين تلفن همراه خريد و 
فروش مي كند، مي فروختيم. پس از اين مأموران 
مالخر را كه متهم سابقه داري است شناسايي و 
حين خريد و فروش گوشي هاي سرقتي بازداشت 
كردند. متهم نيز به جرم خود اعتراف كرد و گفت: 
اعضاي اين باند گوش��ي هاي س��رقتي را به من 
مي فروختند و من هم به فرد ديگري مي فروختم. 
چند روز قبل 40 دستگاه گوش��ي سرقتي به او 
فروختم و او هم مدعي بود كه اموال سرقتي را به 
اتباع يكي از كشورهاي همسايه مي فروشد و فرد 
خارجي پس از خريد تعداد زيادي گوش��ي هاي 
سرقتي به صورت قاچاق از كشور خارج مي كند. 
بدين ترتيب با اعتراف مالخر اول، مأموران مالخر 
دوم را شناس��ايي و وي را همراه 70 فقره گوشي 
تلفن همراه سرقتي دس��تگير كردند.  سرهنگ 
كارآگاه احمد نجفي، معاون سرقت هاي خاص 
پليس آگاهي پايتخت با اشاره به اينكه با اعتراف 
مالخر دوم، دو تن ديگر از كس��اني كه در سرقت 
حضور داشته و عامل انتقال گوشي هاي سرقتي 
به خارج از كشور بودند نيز دستگير شدند، بيان 
داش��ت: س��ارقان به زندان انتقال داده شدند و 
مالخران اين پرونده همچنان براي ادامه تحقيقات 

در اختيار پليس آگاهي قرار دارند. 

6 كشته در 2حادثه رانندگي

شاكي: آدم ربايان سردسته باند را 
معرفي كنند رضايت مي دهم

 خواستگار اينستاگرامي 
طاهاي دختر مورد عاقه اش را سرقت كرد

در دوحادث�ه رانندگ�ی جداگانه 6نفر كش�ته و 4نفر زخمی ش�دند. 
اين حادثه در ساعات پاياني روز جمعه 9 آذرماه به مأموران كانتري چهارباغ 
شهرستان س��اوجباغ خبر داده ش��د كه پس از حضور مأموران در محل 
حادثه خروجي پل كردان مشخص شد سه دستگاه خودروي تيبا، دنا و پژو 
پرشيا با هم تصادف كردند كه سه نفر از سرنشينان خودروی تيبا جان خود 
را از دست دادند و راننده خودروي دنا نيز دچار جراحت شديد شده است.  به 
گزارش پليس، سرهنگ مهدي فضلي عليشاه، فرمانده انتظامي شهرستان 
ساوجباغ با اعام اين خبر گفت: علت حادثه ازسوي كارشناس پليس راه، 

عدم توجه به جلو ازسوي راننده خودروي دنا اعام شده است. 
3 كشته در تصادف ديگر 

همچنين در حادثه ديگري كه ساعت 9 صبح ديروز بين دو دستگاه خودروي 
پژوپارس و تويوتا هايلوكس در كيلومتر11 جاده روانسر و حوالي روستاي 
ريكا در استان كرمانش��اه رخ داد راننده و دو سرنشين خودروي پژو پارس 
كه هر سه مرد بودند جان باختند و سه سرنشين خودروي تويوتا نيز زخمي 
و به مراكز درماني منتقل شدند.  به گفته سرهنگ محمد حيدري، رئيس 
پليس راه استان كرمانشاه تجاوز به چپ خودروي پژو پارس به علت تركيدن 

استيك هاي خودرو علت اين تصادف مرگبار بود.



س�یزدهمین نشس�ت س�ران گ�روه 20 در 
آرژانتی�ن روز جمع�ه درحالی افتتاح ش�د 
كه هم�ه نگاه   ها ب�ه محمد بن س�لمان، مرد 
پرحاش�یه این روزهای جهان دوخته ش�ده 
بود و دوربین    ه�ا روی او زوم ك�رده بودند تا 
نحوه واكنش رهبران جهان با او را ثبت كنند. 
محمد بن سلمان كه به خاطر جنایاتش در یمن 
و قتل جمال خاش�قجی، تحت ش�دید   ترین 
انتقاد   ها قرار دارد، در نشس�ت گ�روه 20 به 
ش�دت مورد بی توجهی و بی محلی رهبران 
قرار گرف�ت و جز رؤس�ای جمهور فرانس�ه 
و روس�یه، هیچ كس حاضر نش�د با او دیدار 
كند. حت�ی دونالد ترامپ، دوس�ت صمیمی 
بن س�لمان هم حاضر نش�د با او دیدار كند. 

نشست سران 20 کشور صنعتی دنیا موسوم به 
»گروه 20« در بوینس  آیرس، پایتخت آرژانتین 
برگزار شد، اما برخاف اجاس های قبلی، یک 
حاشیه جدی تر از متن بر سر این اجاس سایه 
افکنده بود و آن هم انزوای محمد بن س��لمان، 
ولیعهد سعودی بود. ولیعهد عربستان جمعه شب 
در جریان گرفتن عکس دس��ته جمعی رسمی 
رهب��ران کش��ور   ها و دیگر مس��ئوان بلندپایه 
شرکت کننده در نشس��ت گروه 20، به حاشیه 
رانده شد؛ جایی که مکان وی در منتهی الیه یکی 
از دو سمت گروه قرار داش��ت و پس از گرفتن 
عکس نیز از سوی افراد دیگر نادیده گرفته شد. 
به نوش��ته روزنامه القدس العربی، بعد از گرفتن 
عکس یادگاری، رهبران جهان ولیعهد سعودی 
را مورد بی اعتنایی ق��رار دادند و به همین دلیل 
او به سرعت و بدون هیچ دست دادن و صحبتی 
با هیچ ی��ک از مقامات محل را ت��رک کرد. این 
درحالی اس��ت که محمد بن س��لمان در اولین 
تصویر رسمی که رهبران شرکت کننده را نشان 
می داد اولین کس��ی بود که س��کوی مربوط به 
گرفتن عکس رهبران شرکت کننده در اجاس 

را ترک کرد. 
هرچند بن سلمان انتظار داشت از سوی رهبران 
کشور   ها مورد استقبال قرار گیرد، اما بیش از هر 
زمان دیگری به حاشیه رانده ش��د. به گزارش 
شبکه روس��یا الیوم، منابع خبری اظهار کردند 
که بر اساس پروتکل تنظیم شده آرژانتین عمداً 

بن سلمان در گوشه تصویر قرار داده شده بود تا 
بقیه رهبرانی که تمایلی ب��ه عکس گرفتن با او 
ندارند در کنار او نباش��ند. بن سلمان در گوشه 
ص��ف دوم رهبران ایس��تاده بود و ابتدا بس��یار 
عاقه مند به دست دادن با رهبران بود اما اکثر 
مقامات به رغم اینکه بن س��لمان اولین کس��ی 
بود که از رهبران کش��ور   ها برای عکس گرفتن، 
استقبال می کرد با او دست ندادند. رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکی��ه که مورد توجه 
رسانه    ها بود کامًا نسبت به بن سلمان بی توجه 
بود به رغم اینکه بار   ها با او رو در رو شد و از کنار 
او گذشت اما هیچ توجهی به او نکرد و در زمان 
عبور اردوغان از کنار بن سلمان و بی توجهی اش 
به او صورت بن س��لمان  کامًا متعجب نش��ان 
می داد. آنچه از تصاویر و فیلم های منتشر شده 
از نشست گروه 20 بر می آید، نشان می دهد که 
حتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا هم که 
تنها کسی بود که از بن سلمان در ماجرای قتل 
خاشقجی حمایت کرد، در این نشست با او دیدار 

نداشته است. 
 استقبال محدود 

به رغم ب��ی اعتنای��ی بس��یاری از رهب��ران به 
ولیعهد س��عودی در نشس��ت گروه 20، تعداد 
محدودی از رهبران با او دیدار کردند. به گزارش 

خبرگزاری فرانس��ه، تنها کس��ی ک��ه با گرمی 
از بن س��لمان اس��تقبال کرد، وادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه بود که با لبخند و گشاده 
رویی ب��ا او دس��ت داد. پوتین و بن س��لمان در 
جریان نشس��ت نیز در کنار یکدیگر نشستند. 
همچنین بر اس��اس فیلم های منتش��ر ش��ده، 
امانوئل ماکرون،  رئیس جمهور فرانسه از جمله 
معدود افرادی بود که با بن س��لمان دست داد و 
آن هم حاوی پیام بس��یار ج��دی ماکرون به او 
درباره یمن و خاشقجی بود. بر اساس ویدئویی 
که روزنامه های ریاض، س��بق و برخی دیگر از 
رسانه های سعودی منتشر کرده اند، بن سلمان 
و ماکرون گفت وگوی چند دقیقه ای در حاشیه 
نشس��ت 20 داش��تند و در این ویدئو ماکرون 
درحالی که لبخند می زند و جدی است، چشم 
در چشم محمد بن سلمان دوخته است و از وی 
انتقاد می کند. از سوی دیگر، هزاران نفر از مردم 
آرژانتین ه��م در مخالفت با حضور بن س��لمان 
در کشورش��ان، در مقابل س��فارت عربس��تان 
در بوینس آیرس تظاهرات کردن��د. به گزارش 
رویترز، باا گرفتن اعتراض    ها سبب شده است 
نیروهای امنیتی آرژانتین، تدابیر امنیتی اطراف 

سفارت عربستان را تشدید کنند. 
تظاهرات  های خیابانی          ، مخالفت  های ش��دید و 

اقدامات قضایی علیه بن سلمان همگی بخشی 
از اقداماتی اس��ت که علیه او در بیرون از جهان 
عرب در حال رخ دادن است. بن سلمان که پیش 
از س��فر به آرژانتین، به برخی کشورهای عربی 
آفریقا س��فر کرده ب��ود با اعتراضات گس��ترده 
مردمی مواجه شد که مخالفت خود را با حضور 
او در کشورش��ان اعام کردند. بن سلمان در دو 
ماه گذشته بر سر قتل جمال خاشقجی و جنایت 
سعودی    ها در کشتار مردم بی دفاع یمن، به شدت 
تحت فشار قرار گرفته است و بسیاری از رسانه    ها 
و مقامات غربی خواهان برکناری او از ولیعهدی 
هستند. به نظر می رسد، پرونده خاشقجی محور 
مناسبات عربستان با جهان را ترسیم می کند و 
مادامی که این پرونده در ش��رایط کنونی قرار 
دارد رژیم سعودی قادر نیس��ت روابط علنی و 
رسمی خود را با کش��ورهای جهان ترمیم کند. 
بن سلمان در هفته های اخیر تاش های زیادی 
برای احیای اعتبار از دست رفته خود انجام داده 
است و سعی داشت از نشست گروه 20 به عنوان 
فرصتی در احیای اعتبار از دست رفته و کاهش 
فشارهای کش��ورهای غربی در طرح برکناری 
از قدرت اس��تفاده کند ام��ا بی توجهی رهبران 
کشورهای بزرگ به او، بیانگر گستردگی سطح 
مخالفت و اعتراض حضور ولیعهد عربستان در 

نشست گروه 20 است. 
 اختاف گروه۲۰ بر سر بیانیه پایانی

کش��ورهای ش��رکت کننده در کنفرانس گروه 
20 همانند س��ال های قبل بر سر برخی مسائل 
بین المللی به اختاف نظر خورده اند. به گزارش 
رویترز، هرچند جمعه شب خبر   هایی در مورد 
اختاف نظ��ر ش��رکت کنندگان در اجاس در 
خصوص بیانیه پایانی آن منتش��ر شده بود اما 
وزیر خارج��ه آرژانتین از حصول پیش��رفت در 
رابطه با اتفاق نظر در خص��وص مفاد این بیانیه 
خبر داده اس��ت. خورخه فائ��ری، وزیر خارجه 
آرژانتین گفته است مذاکرات بر سر تغییرات آب 
و هوایی ادامه دارد. طبق این گزارش موضوعاتی 
چون تج��ارت جهان��ی و تغیی��رات اقلیمی دو 
موضوع اصلی هستند که کشورهای عضو بر سر 
آن اختاف دارند. گوی��ا اختافات میان چین و 
امریکا در اختاف نظر اعضا در خصوص بیانیه 

پایانی تأثیرگذار بوده است. 
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ولیعهد عربستان در منتهي الیه عکس
بن سلمان در »فوتو ديپلماسي« جي 20 منزوي   شد

پاریس روز گذشته 
علي قنادي

وارد سومین هفته   گزارش  یک
اعتراض�ات گروه 
موسوم به جلیقه زرد   ها ش�د، اعتراضاتی كه 
حاا دیگر به بروكس�ل بلژیك، مقر اتحادیه 
اروپا هم سرایت كرده و اروپاییان بیم آن دارند 
كه به هلن�د و انگلیس نیز گس�ترش یافته و 
كن�د.  خ�ود  درگی�ر  را  اروپ�ا  سراس�ر 

روز     شنبه فرانس��ه در حالی وارد سومین هفته 
اعتراضات جلیقه زرد   ها شد که این اعتراضات 
برای اولین بار به شهر بروکس��ل، مقر اتحادیه 
اروپایی هم گس��ترش یافت. روز جمعه شمار 
زیادی از معترضان با تجمع در مرکز بروکسل 
خواستار استعفای »شارل میشل« نخست وزیر 
شدند. آنها شعار می دادند: »میشل استعفا بده «. 
برخی با پرتاب س��نگ و ترقه ب��ا پلیس درگیر 
شدند . پلیس ضد ش��ورش بلژیک برای متفرق 
کردن معترضان از آب پرفشار استفاده کرد که 
منجر به درگیری پلیس با معترضان شد که در 
جریان این درگیری ها، دو خودروی پلیس هم به 
آتش کشیده شد. در جریان اعتراضات بلژیک، 
دست کم 60 نفر دستگیر شدند. معترضان در 

بلژیک باعث بسته شدن متروی این شهر شدند 
و می گویند که اقدامات شان ادامه اقداماتی است 
که جلیقه زرد   ها در فرانسه شروع کرده اند. یکی 
از ش��رکت کنندگان در اعتراضات بروکسل به 
اکسپرس گفت: »ما به افزایش هزینه سوخت، 
مالیات باا و هزینه های باا اعتراض داریم. این 
اقدام مشابه آن چیزی است که در فرانسه و به 
خصوص در بروکسل رخ می دهد و احتمااً بعداً 
دامنه آن به هلند و انگلیس هم کشیده خواهد 
ش��د.«  ناآرامی های بروکس��ل به حدی بود که 
باعث شد مقر اصلی کمیسیون اروپایی در این 
شهر موقتاً تعطیل شود. با گسترش اعتراضات 
جلیقه زرد   ها به بلژیک، آنها امیدوارند بتوانند در 
سایر کش��ورهای اروپایی، به خصوص انگلیس 
و هلند نیز اعتراضات مش��ابهی را سازماندهی 
کنند. یک روز بعد از اعتراضات بلژیک، فرانسه 
نیز روز     شنبه شاهد س��ومین هفته اعتراضات 
جلیقه زرد   ها بود، جایی که اعتراضات عاوه بر 
زخمی ش��دن صد   ها نفر یک کشته نیز برجای 
گذاشته است. در حالی که پلیس فرانسه پیش 
از ش��روع اعتراضات دی��روز اعام ک��رد که از 
بی��م ورود حامیان راس��ت افراطی، ت��ردد در 
خیابان ش��انزه لیزه ب��ا ارائه کارت شناس��ایی 

ممکن اس��ت ولی منابع اروپایی از دستگیری 
107 تن در درگیری های دی��روز پاریس خبر 
می دهند. در جری��ان اعتراضات دیروز پاریس، 
معترضان با پرت��اب نارنجک های دودزا و آتش 
زدن اس��تیک با پلی��س ضد ش��ورش مقابله 
کردند . شدت درگیری   ها به حدی بود که منابع 
اروپایی همزمان با اعتراض��ات گزارش کردند 
خیابان ش��انزه لیزه در دود و گاز اش��ک آور گم 
شده است. گفته شده که حدود 5 هزار نیروی 
پلیس برای مقابله با اعتراضات دیروز در پاریس 
مستقر شده اند و »دنیس یاکوب « رئیس پلیس 
یگان ویژه گفته است: »ما نگرانیم که گروه های 
کوچک��ی از معترض��ان ک��ه از اعض��ای گروه 
جلیقه زرد نیس��تند هم به تظاهرات بپیوندند 
و با نیروهای امنیتی درگیر شوند و دولت را به 

چالش بکشند.«
 طبقه متوسط فراموش شده؟

اعتراضات در فرانسه از هفدهم نوامبر )26 آبان 
ماه( آغاز شده و رانندگان و ش��ماری از حامیان 
اتحادیه های بازرگانی و احزاب سیاس��ی در این 
اعتراضات حضور دارند . دلی��ل اصلي اعتراضات 
افزایش قیمت سوخت است که دولت ماکرون به 
دایل زیست محیطي بین 15 تا 23 درصد آن را 

افزایش داده است. معترضان سیاست هاي زیست 
محیطي ماکرون را باعث فشار بر طبقه متوسط، 
به ویژه  طبقه متوسط سنتي مي دانند که چندان 
خوبي این جشن با س��بک زندگي جدید زیست 
محیطي ندارند  نام خ��ود را به دلیل کاه زردی 
که برای جلوگیری از جلب توجه و جلوگیری از 
تصادف استفاده می شود، »جلیقه زرد « گذاشتند. 
بنابر نظرس��نجي ها 736درصد مردم فرانسه از 
اعتراضات حمای��ت مي کنند ولي  با گس��ترش 
اعتراضات به کش��ورهای دیگر اروپایی، حاا در 
محافل اروپایی نگرانی   ها بر گسترش اعتراضات 
متمرکز شده است. آنچه به نگرانی   ها دامن زده، 
ریشه داشتن این اعتراضات در جریانات راست، 
از آن نوع جریانات راست س��نتی اروپایی است 
که دیدگاه های نژادپرس��تانه نی��ز دارند. فامکه 
کرومبمولر، کارشناس مس��ائل سیاسی فرانسه 
در گفت وگو با ان بی سی نیوز در پاریس گفته که 
معتقد اس��ت این جنبش جدید نماینده »طبقه 
متوسط سفید پوس��ت است که طبقه متوسطی 
فراموش شده در فرانس��ه است.«  آنها می گویند 
که به دلی��ل زیاد بودن مالیات   ها در فرانس��ه، از 
خدمات عموم��ی اس��تفاده ای نمی برند. برخی 
معترضان خواس��تار برکناری ماکرون هستند.  
موضوع دیگری ک��ه رهبران اروپای��ی از جمله 
امانوئل ماکرون را نگران ک��رده، بی رهبر بودن 
اعتراضات و سازماندهی نشدن آن، به خصوص در 
چارچوب نهاهای سنتی، به خصوص در اروپایی 
است که احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری و 
سندیکاها، ساختار سیاسی جامعه را بنا کرده اند. 
دومینیک رینی، استاد علوم سیاسی با اشاره به 
سازماندهی شده نبودن معترضان می گوید: » این 
اعتراضات آماتوری، نشانه بحران در نظام سیاسی 
فرانسه اس��ت.«  او در گفت وگو با نیویورک تایمز 
گفته است:  »از زمان به قدرت رسیدن ماکرون، 
ای��ن قابل توجه    ترین حادث��ه و بحرانی پرقدرت 
اس��ت.« رینی می گوید:»این ناشی از بی نظمی 
حکومت اس��ت که این جنبش  را  برای ماکرون 
جدی��د، قدرتمن��د و بالقوه خطرن��اک می کند. 
احزاب دولتی ای��ن را نمی فهمیدن��د که نتیجه 
سیاست های مالیاتی شان منجر به این می شود.« 
 جین یوس کموس، دانش آموخته علوم سیاسی 
 ObservatOry« که رئیس سازمان موس��وم به
On POlitical radicalism« اس��ت ، با اشاره 

به س��ازماندهی نبودن اعتراض��ات می گوید: » 
این برای اولین بار اس��ت که ما ش��اهد بس��یج 
اعتراضاتی  هستیم که از ش��بکه های اجتماعی 
نشئت می گیرد و احزاب سیاسی یا اتحادیه   ها آن 

را ساماندهی نمی کنند .«
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زخمهايکهنه»جي20«سربازميکند
نشست گروه 20 طی دو روز گذش��ته با حضور سران 19 کشور و اتحادیه 
اروپا در بوینس آیرس برگزار شد. این گروه که به طور رسمی از سال 2008 
آغاز به کار کرد، از همان ابتدا در صدد بود که با همکاری کشورهای جهان، 
بر بحران های اقتصادی جهان غلبه کند. به خصوص که س��ومین بحران 
اقتصادی نظام سرمایه داری از آخرین ماه های 2007 خود را نشان داده بود 

و بعد از آن عمق بیشتری پیدا کرد و تاکنون نیز تداوم یافته است. 
مسئله اصلی برای این نشس��ت، حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید است 
که فلسفه وجودی گروه 20 را با مشکل مواجه کرده است. رئیس جمهور 
امریکا در اولین حضور خود در سال 2017 زمینه های شکست آن را فراهم 
کرد. یکی از مهم  ترین دایل شکل گیری این گروه، تقویت بازار آزاد و دوری 
جستن از »سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی« بوده است که طی دو 
سال گذش��ته ترامپ کامًا برخاف توافقات و تعهدات عمل کرده است. 
موضوعی که با رویکرد امریکا در جنگ تجاری و جدال تعرفه ها، بر نشست 

دو روز گذشته سایه افکند. 
یکی دیگر از عواملی که می تواند زمینه های ناکامی این نشس��ت را فراهم 
کند، رویکردهای شخص محور رئیس جمهور امریکا به بحث های اقلیمی و 
آب و هوایی است. دونالد ترامپ با تأکید بر اینکه عوامل انسانی در گرمی آب 
و هوا تأثیر ندارد از موافقتنامه پاریس خارج شده است. به هر جهت مسئله 
اقتصاد و شرایط اقلیمی دو محور اصلی گروه 20 طی سال های اخیر بوده اند 
که ترامپ با هر دوی آنها مشکل دارد و برخاف قاعده بازی می کند.  این تنها 
اختاف بین سران کشورهای حاضر نیست. سر باز کردن دوباره زخم های 
اوکراین و تنش بین روس��یه با امریکا و اروپا، چالش مهاجرت، بحران های 
شکل گرفته در حوزه غرب آسیا، به ویژه اقدامات ضدانسانی شکل گرفته 
در یمن،  حضور محمد بن سلمان در اولین نشست مهم بین المللی بعد از 
جنایت شکل گرفته در کنسولگری عربستان در استانبول و نوع استقبال و 
ماقات های دو جانبه با وی و...  از مهم  ترین مسائلی است که نشان می دهد 
نه تنها این نشست بلکه شرایط گروه 20 در س��ال های آینده نیز چندان 
نتیجه بخش نخواهد بود. بنابراین نمی توان��د مرهمی بر زخم بحران های 

اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی جهان باشد. 
این موضوع از ترکیب و حضور تظاهرات کنندگان علیه گروه 20 نیز نمایان 
است. ائتافی از اتحادیه های کارگری و گروه های حامی حقوق بشر، بیش از 
دیگران در این اعتراضات به چشم می خورد و حتی حضور چند هزار نفری 
پلیس که 12 کیلومتر مربع اطراف محل برگزاری را قرق کرده اند، نمی تواند 
سدی جلوی آنها باشد.  این ترکیب نش��ان می دهد که دو موضوع بیش از 
همه مورد نظر اعتراض کنندگان است: 1- اقتصاد و بحران شکل گرفته ای 
که بر قشر متوسط به پایین اثر مستقیم دارد و 2- نقض های حقوق بشری 
که مکرر در جهان شکل می گیرد و اتفاقاً امریکا از آنها حمایت می کند. نمونه 
اول در جنگ تجاری نمایان است و نمونه دوم در حضور بن سلمان در این 
نشست.  رخدادهای روزمره یمن که با حضور مستقیم عربستان سعودی،  
تاکنون بیش از 7 هزار کشته بر جای گذاشته و همچنین قتل آشکار جمال 
خاش��قجی که هیچ پولی نمی تواند روی آن را بپوشاند حتی آنهایی که به 
دست ترامپ رسیده است، مدافعان حقوق بشر را به واکنش واداشته است. 
البته اعتراضات حقوق بشری نسبت به عملکرد امریکا در دیگر نقاط جهان 
نیز عاملی بر حضور مردم معترض است، همچون کشتارهای لحظه ای در 

فلسطین، اقدامات شکل گرفته در شبه قاره و خاورمیانه و...  
اخبار و تصاویر منتشر شده از این نشست نشان می دهد که رئیس جمهور 
امریکا به هر دلیل با محمد بن س��لمان ماقات نک��رده و برخی از رهبران 
اروپایی که همچون ترزا می  و ایمانوئل ماکرون که با وی ماقات کرده اند،  
مسائل حقوق بشری یمن و خاشقجی را مطرح کرده و خواهان توضیح و 
شفافیت شده اند. برخی از تحلیل   ها بر این مبنا است که این طیف برای پایین 
آوردن میزان حساسیت معترضان و مخالفان عملکرد سعودی،  این مباحث 

را مطرح کرده اند تا کمتر مورد انتقاد قرار بگیرند. 
اما در سوی دیگر دیده می ش��ود که وادیمیر پوتین و شی جین پینگ با 
بن سلمان ماقات کرده و نسبت به رهبران اروپا، با وی گرم تر دیدار داشته اند. 
اگر این برداشت درست باشد، چه چشم اندازی را نشان می دهد؟ آیا می توان 
گفت که غرب درصدد عبور از بن سلمان و کنار گذاشتن او است و بن سلمان 
نیز با درک این مسئله به سمت روسیه و چین آمده و این دو نیز برای بر هم 
زدن قاعده بازی امریکا و همچنین سوق دادن عربستان سعودی به سمت 
خود، دست های محمد بن سلمان را گرم فشرده اند؟ تقریباً همان کاری را که 

چندی پیش روسیه با ترکیه بر سر سرنگونی جنگنده روسی انجام داد؟
این موضوع تنها مبتنی بر تحلیل و حدس و گمان است که بر پاشنه یک 
فرضیه می چرخد که اگر درست باشد،  خاورمیانه در ماه های آینده تغییرات 
بنیادین��ی را در خود خواهد دید ک��ه با چالش های جدی روبه رو اس��ت؛ 
مسئله ای که برای اثبات یا ابطالش تنها باید منتظر ماند و بازی بزرگان و به 

بازی گرفتن عربستان را دید!
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 مرگ جورج بوش پدر در ۹۴ سالگی 
جورج بوش پدر بعد از مدت    ها بیماری جمعه شب در سن ۹۴ سالگی 
درگذش��ت.  به گزارش اس��کای نیوز، جورج هربرت واکر بوش بین 
سال های 1989 و 1993 رئیس جمهور امریکا بود. خبر مرگ بوش را 
پسرش جورج بوش اعام کرد. بوش پدر آوریل امسال به علت عفونت 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شده بود. بوش اول در 
دوران زمامداری ریگان در سمت معاون او مشغول به فعالیت بود.  او 
در طول سال های 1971 تا 1973 در زمان ریاست جمهوری ریچارد 
نیکسون سفیر ایاات متحده در س��ازمان ملل و مدیر سازمان سیا 
در سال های 1976 و 1977 بود و قبل از آن در سال های 197۴ تا 

1976 میادی سفیر ایاات متحده در جمهوری خلق چین بود. 

 هشدار ویدئویی حزب اه به صهیونیست ها
حزب اه لبنان با انتش��ار یک پیام ویدئویی که جمعه منتش��ر شد به 
صهیونیست    ها هش��دار داده فکر حمله به لبنان را از سر بیرون کنند، 
وگرنه پشیمان خواهند شد. به گزارش المنار، در این فایل ویدئویی که 
عنوان »اگر گستاخی کنید پشیمان می شوید« برای آن انتخاب شده، 
بخش    هایی از سخنان سیدحس��ن نصراه، دبیر کل حزب اه لبنان با 
زیرنویس عبری منتشر شده است. سید حسن تأکید کرده حزب اه هر 
گونه حمله به لبنان را پاسخ خواهد داد. این فیلم، رزمندگان حزب اه 
لبنان را در حال نشانه گیری به سمت اهداف رژیم صهیونیستی نشان 
می دهد. فیلم همچنین حاوی تصاویری از برخی اماکن حساس رژیم 
صهیونیستی مانند پاایشگاه ها، پایگاه های نیروی هوایی، مقر رآکتور 
هس��ته ای دیمونا و قرارگاه ارتش رژیم صهیونیستی در تل آویو است. 
سید حسن نصراه در بیاناتی که در این فیلم آمده می گوید:»هر گونه 
تجاوز علیه لبنان، حمله هوایی به لبنان و هر گونه بمباران لبنان را حتما 

پاسخ خواهیم داد.«
 

  تظاهرات ضد جنگ یمن در لندن 
یک گروه فعال انگلیسی تظاهراتی را در مقابل مقر دولت در لندن در 
مخالفت با جنگ یمن برگزار کرد. به گ��زارش روزنامه القدس العربی، 
ائتاف » جن��گ را متوقف کنید « انگلیس روز جمع��ه تظاهراتی را در 
مقابل مقر دولت در مخالفت با جنگ یمن برگزار کرده و خواهان قطع 
روابط نظامی با عربستان شد. این ائتاف شامل جمعیتی است که 21 
سپتامبر 2001 تأسیس    شده و فعالیتش در راستای اعمال فشار برای 
پایان جنگ های ناعادانه در جهان است. تظاهرکنندگان شعار   هایی 
را در حمایت از جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی که در 

کنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسید، سردادند.

دیپلماسیپوتیندر»جي20«
برایبازسازیسوریه

رئیس جمهور روس�یه در نشس�ت رهبران »گ�روه 20« با اش�اره به 
تاش های مسکو، تهران و آنکارا برای پیش�برد صلح سوریه بر لزوم 
كمک به بازسازی این كش�ور به ویژه توسط گروه بریکس تأكید كرد. 
به گزارش »جوان«، وادیمیر پوتین رئیس جمهور روس��یه در اجاس 
»گروه 20« در آرژانتین به اوضاع سوریه اش��اره کرد و گفت: برای ثبات 
بلندمدت در سوریه، در وهله اول باید روند واقعی حل و فصل سیاسی به 
جلو حرکت کند و به این منظور روسیه با ایران و ترکیه، شرکای روسیه 
در چارچوب نشست آستانه همکاری نزدیکی را دنبال می کند.  مذاکرات 
آستانه در پی آزادس��ازی کامل حلب در حدود دو سال قبل آغاز شد. در 
این مذاکرات ایران و روس��یه به عنوان متحدان دولت سوریه و ترکیه به 
عنوان حامی مخالفان حضور دارند. مذاکرات آس��تانه تاکنون توانس��ته 
با موفقیت نس��بی همراه ش��ود و نقش قابل توجهی در کاهش خشونت 
و برقراری آرامش در سوریه داشته اس��ت. ناظران معتقدند همزمان که 
جنگ به مراحل پایانی خود نزدیک می ش��ود و بحث بازس��ازی سوریه 
به یکی از مهم  ترین بحث     ها تبدیل می ش��ود. روس��یه به عنوان یکی از 
متحدان کلیدی دمشق دیپلماس��ی فعالی درباره بازس��ازی سوریه به 
کار گرفته اس��ت. وادیمیر پوتین با اطمینان دادن نس��بت به بازگشت 
آرامش و ثبات به سوریه بر لزوم کمک  به بازسازی این کشور تأکید کرد. 
رئیس جمهور روسیه به بازسازی اقتصاد سوریه، زیرساخت    ها و مساعد 
کردن شرایط برای بازگشت پناهندگان تأکید کرد و از کشورهای عضو 
بریکس خواست که به برنامه کمک های بشردوستانه بپیوندند. بریکس 
نام گروهی از قدرت های اقتصادی نوظهور است که شامل برزیل، روسیه، 
هند، چین و آفریقای جنوبی می شود. به نظر می رسد علت اینکه پوتین 
بر گروه بریکس تأکید کرده ناامی��دی از هرگونه کمک دولت های غربی 
به بازسازی س��وریه اس��ت. مقامات امریکایی و اروپایی هر نوع کمک به 
بازسازی سوریه را مشروط به کناره گیری بشار اس��د از قدرت کرده اند. 
هرچند ناظران معتقدند عملکرد دولت های اروپایی و امریکا در خصوص 
بازسازی عراق نشان می دهد حتی اگر بشار اسد از قدرت کنار برود غربی     ها 

حاضر نخواهند شد به بازسازی سوریه کمک کنند. 
 تنش در جبهه غربی سوریه

پس از حدود دو ماه ثبات نسبی در جنوب غربی سوریه، شامگاه پنج  شنبه 
ارتش اسرائیل حماتی را علیه مواضع ارتش سوریه راه اندازی کرد؛ حماتی 
که با واکنش پدافند هوایی ارتش س��وریه مواجه ش��د. برخی از ناظران 
حمات ارتش اسرائیل را در راستای جلوگیری از پیشروی ارتش سوریه 
و حامیان آن در جنوب غربی سوریه و مشخصاً نواحی اطراف بلندی های 
جوان ارزیابی کرده اند.  طبق گزارش پایگاه اسرائیلی »دبکافایل« نیروهای 
نظامی رژیم اسرائیل ادعا کردند در این حمله گسترده که پنج شنبه شب 
و به مدت 75 دقیقه با استفاده از موش��ک های سطح به سطح انجام شده 
است، 15 هدف متعلق به ایران، حزب اه و سوریه را در خاک سوریه منهدم 
کرده اند.  طبق ادعای این وب سایت اسرائیلی، این عملیات توسط نیروی 
هوایی اسرائیل صورت نگرفته است، بلکه با استفاده از دو نوع موشک زمین 
به زمین موسوم به »لورا« با برد ۴00 کیلومتر و همچنین موشک هدایت 
شونده بردکوتاه »تموز « انجام گرفته است.  بر اساس این گزارش ادعایی، 
موشک های فوق دست کم 15 سایت را که اکثراً در اختیار سپاه پاسداران 
و حزب اه بوده اند در مناطق وسیعی از ارتفاعات حرمون در شمال سوریه 
گرفته تا منطق��ه ازرع، هدف قرار داده اند.   در همین زمینه، رس��انه های 
اسرائیلی از آمادگی ارتش این رژیم برای راه اندازی مجدد حماتی علیه 
مواضع ارتش سوریه و نیروهای مورد حمایت ایران در صورت آغاز عملیات 
در این محور خبر می دهند. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست در گزارشی به 
کنترل دوباره مناطق جنوب غربی سوریه توسط ارتش این کشور پرداخت 
و نوشت ایران و متحدان نقش��ی محوری در ساختار قدرت جدید در این 
منطقه دارند. این رسانه اسرائیلی گزارش داد که شواهد نشان می دهند 
دولت سوریه خنثی کردن تحرکات شورشیان س��ابق را که با اسرائیل و 
کشور های غربی همکاری می کردند آغاز کرده است. شماری از فرماندهان 
آنها اخیراً ناپدید شده اند و از خروج شورشیان دیگر از استان ادلب در شمال 
شرق سوریه جلوگیری شده است.  البته بازگش��ت ارتش به این منطقه 
همچون دوران پیش از جنگ نیست. جنوب غرب سوریه که مهد شورش     ها 
علیه دولت بشار اسد بود اکنون به محل زایش یک سوریه جدید تبدیل شده 

است که در آن ایران و متحدانش یک جزء جدانشدنی هستند. 

6قطعنامهسازمانمللعلیهتلآویو
تصویبشد

مجم�ع عموم�ی س�ازمان مل�ل متح�د روز جمع�ه ش�ش 
قطعنام�ه در حمای�ت از فلس�طین و علی�ه رژیم صهیونیس�تی 
ب�ه تصوی�ب رس�اند. در ی�ک قطعنام�ه از رژیم صهیونیس�تی 
خواس�ته ش�ده از بلندی ه�ای ج�وان عقب نش�ینی كن�د. 
به گزارش فارس، نخس��تین قطعنامه که با 156 رأی موافق، هشت رأی 
مخالف )استرالیا، کانادا، رژیم صهیونیس��تی، جمهوری کریباتی، جزایر 
مارش��ال، ایاات فدرال میکرونزی، جمهوری نائ��ورو و امریکا( و 12 رأی 
ممتنع تصویب شد، خواستار افزایش تاش ها برای سازش میان اسرائیل و 
فلسطین شده است. این قطعنامه از رژیم صهیونیستی خواسته به قوانین 
بین المللی پایبند باشد و تمامی اقدامات خشونت آمیز را کاماً متوقف کند. 
دومین قطعنامه با عنوان »اورشلیم« )قدس اشغالی(، با 1۴8 رأی موافق، 
11 مخالف و 1۴ ممتنع تصویب شد. اعضای مجمع با تصویب این قطعنامه 
مخالفت خود را با اقدامات رژیم صهیونیس��تی در تحمیل قوانین و قلمرو 
قضایی خود به شهر مقدس قدس اعام کرده و هرگونه اقدام در این راستا 
را غیرقانونی و فاقد اعتبار خواندند. این قطعنامه بر ضرورت حفظ آرامش 
تأکید کرده و خواس��تار حفظ وضعیت فعلی در اماکن مقدس قدس شده 
است. قطعنامه »جوان سوریه « که با 99 رأی موافق، 10 مخالف و 66 رأی 
ممتنع تصویب شد هم تصمیم رژیم صهیونیستی برای تحمیل قوانین و 
قلمرو قضایی خود به جوان اش��غالی را فاقد اعتبار خوانده و از این رژیم 
می خواهد از این اراضی خارج ش��ود. اعضای مجمع عمومی سه قطعنامه 
هم در خصوص مسائل مربوط به خود نظام س��ازمان ملل و اصاح آنها به 
منظور تمرکز بیشتر بر حمایت از مردم فلسطین به تصویب رساندند. اولین 
قطعنامه با عنوان »کمیته اجرای حقوق مسلم مردم فلسطین« از این کمیته 
سازمان ملل خواسته تاش های خود را برای استیفای حق مردم فلسطین 
برای تعیین سرنوشت خودشان ارتقا داده و از پایان دادن به اشغالگری رژیم 
صهیونیستی حمایت کند. در قطعنامه ای دیگر از اداره اطاع رسانی عمومی 
دبیرخانه س��ازمان ملل خواسته شده نسبت به انتش��ار اطاعات مربوط 
به فعالیت های س��ازمان ملل در خصوص مسئله فلسطین اقدام کند. این 
قطعنامه همچنین خواستار افزایش اطاع رسانی در خصوص حقوق مردم 
فلسطین شده است. مجمع عمومی در قطعنامه دیگری هم خواستار تداوم 
فعالیت » بخش حقوق فلسطین در دبیرخانه سازمان ملل متحد« در زمینه 
نظارت بر تحوات مربوط به مسئله فلسطین شده است. این قطعنامه ها، 
قطعنامه    هایی هستند که ساانه تصویب می شوند. نماینده دائم فلسطین 
در سازمان ملل متحد در بیاناتی از تمامی کشور   هایی که به این قطعنامه های 
رأی موافق دادند، تشکر کرد و این حمایت را نشانه اجماع جهانی برای حل 
مسئله فلسطین دانست. از سوی دیگر، واشنگتن سازمان ملل را تهدید کرد 
که اگر پیش نویس قطعنامه امریکا درباره محکومیت جنبش حماس و دیگر 
گروه های مسلح را تصویب نکند، هیچ گونه نقشی در مذاکرات صلح میان 
فلسطین و اسرائیل نخواهد داشت. هیئت امریکا در سازمان ملل در بیانیه ای 
اظهارات مذکور را بیان و در آن اعام کرد، رأی گیری درباره این پیش نویس، 

از روز دو   شنبه به پنج  شنبه موکول شد. 

گسترشاعتراضاتبهقلباروپا
پاریس روز گذشته وارد سومین هفته اعتراضات گروه موسوم به جلیقه زرد   ها شد، اعتراضاتی كه حاا دیگر به بروكسل بلژیک،

مقر اتحادیه اروپا هم سرایت كرده و اروپاییان بیم آن دارند كه به هلند و انگلیس نیز گسترش یافته و سراسر اروپا را درگیر خود كند

رضاحجت
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   محمدصادق عابديني
رهبر معظم انق�اب در ديدار اخي�ر با جمعي 
از هنرمن�دان و سريال س�ازان تلويزي�ون، 
توصيه هاي�ي درب�اره س�اخت س�ريال بيان 
كردند. از جمله اين موارد توصي�ه به دفاع از 
عظمت اي�ران، از فرهنگ اي�ران، از خانواده 
ايران�ي، از حرك�ت باش�كوه ملت اي�ران و... 
اميدواران�ه ب�ودن و س�اخت س�ريال درباره 
دوران پي�ش از انقاب و البته دس�تاوردهاي 
40 س�اله انقاب بود. »جوان« در گفت و گو با 
»محمود فاح« تهيه كننده با سابقه سينما و 
تلويزيون كه در كارنامه اش، تهيه آثاري مانند 
»خوش ركاب«، »تفنگ سرپر« و »مختارنامه« 
را دارد، ب�ه اينك�ه چط�ور مي توان س�ريالي 
ماندگار براي تلويزيون ساخت، پرداخته است. 
گفته مي ش�ود مخاطب سينما به طور 
انتخابي فيلم مي بين�د، ولي مخاطب 
تلويزيون مجبور است هر سريالي كه 
پخش مي شود را نگاه كند، براي همين 
بايد سريال به گونه اي ساخته شود كه 
از مخاطب پنج س�اله تا 80 ساله با آن 

ارتباط برقرار كند، اين درست است؟
البته ك��ه اين صحبت يك م��زاح عامیانه بود كه 
متداول شده، در تلويزيون هم بايد ابتدا مخاطب 
را شناخت و بعد براي آن سريال ساخت. تلويزيون 
هم مانند سینما داراي ژانرهاي مختلف و مخاطب 
هدف است. بر اساس فیلمنامه سريال، ما داراي 
ژانرهايي مانن��د خانوادگي، كودك يا ورزش��ي 
هستیم. خیلي هم كم پیش مي آيد كه يك سريال 
هم اجتماعي باشد و هم به كودك بپردازد و ورزش 
هم در آن ديده شود، حتي زمان پخش سريال در 
اينكه چه گروه س��ني مخاطب آن اس��ت مؤثر 
است و سريال ساز تلويزيون بايد به اين موضوع 
و شبكه اي كه قرار است سريال از آن پخش شود، 
توجه كند. اين شرايط به فیلمساز مي گويد كه در 
سريالش بايد به چه نكاتي قوي تر پرداخته شود و 

از كنار چه مواردي به آرامي عبور كند. 
رهبر انقاب در ديدار اخير با هنرمندان 
سريال س�از، درب�اره توجه به س�اخت 
سريال دفاع مقدسي صحبت كرده اند، 
ش�ما چن�د س�ريال موف�ق از جمل�ه 
»خ�وش ركاب« توليد كرديد. س�ريال 
موفق دفاع مقدسي چه ويژگي ای دارد؟
 يكي از دايلي كه مي تواند سريال را موفق كند 

اين اس��ت كه چه چیزي براي ساخت سفارش 
داده مي ش��ود و س��فارش دهنده چه چیزي از 
سريال ساز مي خواهد. خوش ركاب، سريال دفاع 
مقدس��ي بود كه قصه اي اجتماعي و خانوادگي 
داش��ت و براي همی��ن در زمان خ��ودش همه 
آن را نگاه مي كردند. ش��ايد اگر زمان س��اخت 
»خوش ركاب« فرق مي ك��رد، آن اتفاق برايش 
نمي افتاد. براي همین اس��ت كه مي گويم زمان 

شناسي ساخت سريال بسیار مهم است. 
يعني ممكن بود كه اگر در زمان ديگري 
ساخته مي شد، اينقدر استقبال از آن 

نمي شد؟!
مي ش��ود گفت »خوش ركاب« از جمله آثاري 
اس��ت كه تاريخ مصرف ندارد، البته اين موضوع 
براي همه آث��ار تلويزيون��ي عمومی��ت ندارد. 
تهیه كننده و كارگردان س��ريال بايد به شرايط 
جامعه نگاه كنند و حداقل يك يا دو سال آينده را 
پیش بیني كنند كه شرايط به چه نحو خواهد شد 
تا سريال در زمان پخش با مشكل بیننده روبه رو 

نشود و مخاطب تلويزيون آن را پس نزند. 
خوش ركاب ج�زو اولين آثاري بود كه 
نگاه صرفًا حماس�ي به دف�اع مقدس 
نداش�ت، بعد از آن بود كه در س�ينما 
هم شاهد توليد »اخراجي ها« بوديم، 
چطور مي شود باز هم سريالي تاثير گذار 

در ژانر دفاع مقدس ساخت؟
خوش ركاب و اخراجي ها، تقريباً يك تم دارند و 
در يك دوره زماني ساخته شده اند. خوش ركاب 
در زمان خ��ودش نگاه نويي به جنگ داش��ت؛ 
از يك ط��رف اثري دف��اع مقدس��ي و از طرف 
ديگر سريالي ضد جنگ بود. بعد از آن هم آثار 
متعددي با اين نگاه ساخته شد. ساخت سريال 
براي دفاع مقدس، هیچ وقت قديمي نمي شود و 
هر زماني كه بخواهید مي توانید موضوعات بكر 
درباره دفاع مقدس پی��دا كنید اما درباره اينكه 

تاثیرگذاري داشته باش��د، بايد به زمان ساخت 
س��ريال توجه كرد؛ اينكه ب��راي چه مقطعي از 
زمان قرار اس��ت س��ريال ساخته ش��ود. وقتي 
در دهه 90 مي خواهیم س��ريال دفاع مقدسي 

بسازيم بايد به الزامات اين دهه توجه كنیم. 
به نظرتان س�ريال دفاع مقدس�ي كه 
در دهه 90 س�اخته مي ش�ود بايد چه 

الزاماتي داشته باشد؟
به نظرم در اين دهه بايد در س��ريال هاي دفاع 
مقدسي به اينكه دفاع مقدس براي حفظ وطن، 
دفاع از خاك، خون و ناموس كشور بوده است، 
توجه ك��رد؛ موضوعاتي كه با توجه به ش��رايط 

كشور، اان بايد پررنگ شود. 
ش�ما »مختارنامه« را به عنوان كاري 
فاخر در كارنامه خود داريد كه هنوز هم 
بعد از نزديك ب�ه دو دهه از تلويزيون 
پخش مي شود و مخاطب دارد، چه شد 

كه مختارنامه ماندگار شد؟
مختارنامه در ابتدا ژانر مذهبي اس��ت، اين ژانر 
همیشه در كش��ور ما پرطرفدار بوده است. اين 
س��ريال همچنین ژانر تاريخ��ي و جنگي دارد 
كه هر كدام از ژانر هاي پرطرفدار فیلم و سريال 
هستند. میرباقري هم كه استاد ساخت سريال 
است و مي دانست س��ريال را چطور بسازد كه 
در اذهان ماندگار ش��ود. كافي اس��ت در كنار 
میرباقري، دو يا سه نويسنده و يك ناظر خوب 
بگذاريد تا آنها كار خ��ود را بكنند و اثري خوب 
ساخته شود. ما مختارنامه را طوري ساختیم كه 

تاريخ مصرف نداشته باشد. 
به عن�وان تهيه كنن�ده، توصيه اي به 
ميرباقري براي جذاب تر شدن سريال 

»مختارنامه« داشتيد؟ 
بله، مگر مي ش��ود كه تهیه كننده به كارگردان 
توصیه اي نداشته باشد؟ ما در طول كار همیشه 
با هم در حال تبادل نظر بوديم و جلسات متعددي 
با ش��وراي نويسندگان س��یما داش��تیم. در آن 
جلسات مش��خص مي ش��د كه كدام بخش هاي 
سريال بايد قوي تر ساخته شود و كدام بخش ها 

نیاز به پرداخت زياد ندارد. 
ب�ه ط�ور مش�خص توصي�ه اي از اين 

جلسات در خاطرتان هست؟
آقاي رسول جعفريان مش��اور تاريخي سريال 
بودن��د، خاطرم هس��ت كه توصی��ه مي كردند 
كه حضور خانم ها در س��ريال پررنگ تر باش��د 
و پرداخت��ن به صحنه ه��اي نب��رد و جنگ در 

مختارنامه بیشتر شود. 
قرار نيس�ت در س�ريال جديد داوود 

ميرباقري همكاري داشته باشيد؟
نه متأسفانه در اين س��ريال همكاري ندارم. ابتدا 
قرار بود من و داوود )میرباقري(، سريال سلمان 
را با هم بسازيم، ولي ساخت سريال »مختارنامه« 
بیش از ح��د به طول انجامید و دي��دم كه به اين 
ش��كل نمي توانم ادامه دهم. مديران صداوسیما 
هم تصمیم گرفتند كه براي »س��لمان فارسي« 
تهیه كننده جديدي بیاورند. هنوز هم تهیه كننده 
اصلي سريال مشخص نش��ده است. با اينكه فكر 
مي كنم داوود آنقدر كارش را بلد است كه خودش 
مي تواند كار را پیش ببرد و اگر تهیه كننده براي 

كار او بگذارند صرفاً براي كمك است.

تهيه كننده سريال ماندگار »مختارنامه« در گفت وگو با »جوان«: 

 »مختارنامه« را جوري ساختيم
كه تاريخ مصرف نداشته باشد

   فرزين ماندگار
 با وج�ود اينكه قاطب�ه مخاطب�ان منص�ف و حتي بخش 
عمده اي از مخالفان مس�عود فراس�تي نس�بت به بي ادبي 
مج�ري برنامه »من و ش�ما« انتق�اد كرده ان�د و درباره آن 
واكنش منفي نش�ان داده اند اما كانال سينما كه متعلق به 
برادر مجري خاطي اس�ت به جاي اتخ�اذ موضعي منطقي 
اقدام به فضاسازي در دفاع از رفتار بي ادبانه وي كرده است. 
آنچه روز گذشته از س��وي تعداد زيادي از فعاان فرهنگي در 
فضاي مجازي و رسانه هاي ديگر مطرح شد تأكید بر اين مسئله 
بود كه رفتار بي ادبانه و به دور از شأن مجري برنامه من و شما 
صرفاً به يك توبیخ و تعطیلي يك هفته اي برنامه منتهي نشود 
چراكه اساساً اين بار اولي نیست كه رويكردهايي از اين دست 
در رسانه ملي از سوي مجري ها س��ر مي زند، با توسعه فضاي 
مجازي حاشیه سازي هايي از اين دس��ت تبديل به يك رويه 

شده است. 
رفتار مجري برنامه من و شما آنقدر زننده بود كه حتي بسیاري 
از مخالفان جدي مسعود فراستي را در دفاع از او وادار به واكنش 
كرد. براي مثال احمد طالبي نژاد در روزنامه اعتماد مي نويسد: 
نحوه نشستن و برخورد مجري با میهمان، بسیار نامناسب بود. 
اين شیوه برخورد با میهمان، حتي با دشمن هم صحیح نیست. 
در نمونه اي ديگر يكي از بازيگران فیلم هزارپا به رغم نقد فراستي 

علیه اين فیلم معترض رفتار مجري من و شما شده است. 
در اين میان اما چند بازيگر از جمله محس��ن كیايي در فضاي 
مجازي از رفتار زننده مجري دفاع كردند. كیايي نوشت: »آرش 

جان ممنون كه نشون دادي سینمايي ها چقدر نجیبن كه تمام 
حرفاي بیجا و باجا رو تحمل كردن ولي برنامه رو ترك نكردن. 
ولي با اولین نقد دوستمون)فراستي( فرار رو بر قرار ترجیح داد.« 
عجیب است كه اين بازيگر از رفتار زننده مجري كه هر بیننده 

منصفي را به واكنش وا مي دارد تعبیر به نقد مي كند. 
حسن شمش��ادي فعال رس��انه اي و گزارش��گر تلويزيون اما 
اينگونه به اين مسئله واكنش نشان داد: »متاسفم كه بخش ها 
و برنامه هايي از رسانه ملي جايي كه بايد دانشگاه عمومي باشد 
دس��ت كس��اني افتاده كه نخس��تین آداب اجراي يك برنامه 
تلويزيون��ي را نمي دانند و بعضاً به خاطر حب و بغض نه رس��م 
گفت و گو را مي دانند و اجرا مي كنند و نه حتي به ريش سفیدان 
احترام مي گذارند. اين مايه شرمس��اري است، البته اين فعال 
رس��انه اي تأكید مي كند كه حرف هايش صرفاً به معناي دفاع 
از فراس��تي نیس��ت و انگیزه اش رعايت اخاق و ادب و جايگاه 

خودمان و رسانه ملي است.«

فرهنگ و انقاب اسامي، رويش ها و دستاوردها« مطرح شد در نشست »
درباره انقاب اسامي با غرور حرف بزنيم

حكمت 39 
عمل مستحب انسان را به خدا 
نزدي�ك نمی گردان�د، اگ�ر به 

واجب زيان رساند.

توسط انتشارات بنياد روايت فتح صورت گرفت
انتشار 4  اثر از زندگينامه مدافعان حرم

    محمد اندرزگو
مجموعه كتاب هاي »مدافعان حرم« شامل سرگذشت داستاني 
ش�هداي مدافع حرم اهل بيت)ع( در قالب چهار كتاب جديد با 
عناوين »باديگارد«، »بيس�ت سال و س�ه روز«، »طائر قدسي« 
و »دلتنگ نباش« توس�ط انتش�ارات روايت فتح منتش�ر شد. 
كتاب باديگارد يكي از اين چهار اثر است كه شامل زندگینامه داستاني 
شهید عبداه باقري است كه به قلم افروز مهديان روايت شده است. 
مهديان اين كتاب را پس از مصاحبه با همس��ر اين شهید و در قالب 
روايتي از زبان مادر و همسر اين شهید شرحي از زندگي و سیره زندگي 
وي ارائه مي دهد. اين كت��اب در 248 صفحه با قیمت 16هزار تومان 
منتشر شده است. كتاب »بیست سال و سه روز« نیز شامل زندگینامه 
شهید سیدمصطفي موسوي به قلم سمانه خاكبازان است. اين كتاب 
به صورت سوم شخصي شرحي از زندگي اين شهید روايت كرده است. 
در بخشي از كتاب مي خوانیم: وقتي خیال سید مصطفي راحت شد كه 
مادر سراغ كارهايش رفته، برگه دومي را از اي كتابش بیرون كشید 

و به آقا سید گفت: رضايتنامه دوم. امضا مي كني؟ آقا سید لبخندي 
زد و گفت:  اي كلك. فكرشو مي كردي مامان بیاد. نه؟ سیدمصطفي 
لبخندي زد و به امضايي كه آقا سید پاي برگه مي انداخت، نگاه كرد 
و گفت: به مامان نگو. باشه؟ آقا سیدنگاهي به چهره خندان پسرش 
انداخت و گفت: »حاا كه امضا كردم و خیالت راحت شد، بگو چرا آن 
قدر اصرار داري بري؟ برو دانش��گاه. درس بخون. اان مملكت ما به 
آدم هاي تحصیلكرده بیشتر احتیاج داره. جنگ حاا حااها هست. 
چهره سیدمصطفي جدي و لحنش جدي تر شد. نگاهي به چشم آرام 
پر انداخت و گفت: شايد جنگ حاا حااها تمام نشه، اما ممكنه من 
عوض بشوم. هیچ تضمیني نیست كه پنج سال ديگه، دو سال ديگه 
كه درس من تموم شد، اون موقع هم همین آدم باشم. كتاب »طائر 
قدس��ي نیز روايت مريم عرفانیان از زندگي ش��هید »امین كريمي« 
اس��ت. عرفانیان در مقدمه كتاب خ��ود اين اثر را حاصل س��اعت ها 
مصاحبه با خانواده و دوستان اين شهید معرفي كرده كه در هر روايت 
نام راوي آن درج شده است. در بخشي از كتاب مي خوانیم: به عنوان 
مسئول آموزش تخريب رفته بود سوريه و نبايد به خط مقدم مي رفت. 
دوستانش مي گفتند كساني كه اين مسئولیت را داشتند فقط نیروها 
را آموزش مي دادند. مي گفتند امین آنقدر مرتب و تمیز و ادوكلن زده 
بود كه همیش��ه مي گفتیم: بچه باكاس تو رو چه به شهادت؟ او هم 
همیشه در پاسخ به آنها مي خنديد كه همیشه بچه هاي تخريب اولین 
شهدا را مي دهند. كتاب »دلتنگ نباش« نیز شرحي است از زندگي 

شهید روح اه قرباني به كوشش زينب موايي. 
اين كتاب روايتي است از زندگي اين فرمانده شهید تیپ سیدالشهدا 

كه از زبان همسر و خود او روايت شده است. 

سلطان كاغذ هم از راه رسيد
نايب رئي�س اول اتحاديه كاغ�ذ و مقواي ته�ران گفت: ما 
در بازار كاغذ هم همانند س�كه، س�لطان داري�م و عده اي 
با پولش�ويي و فاكتورسازي به اين مس�ئله دامن مي زنند، 
بنابراي�ن در سيس�تم س�لطان كاغ�ذ فعالي�ت مي كنند. 
احمد شريفان نايب رئیس اول اتحاديه كاغذ و مقواي تهران در 
گفت وگو با فارس درباره افزايش قیمت كاغذ اظهار داشت: در 
حال حاضر قیمت كاغذ سیر نزولي دارد. وي در ادامه با اشاره به 
افت قیمت دار در بازار، به تاثیرات اين نزول بر بازار كاغذ اشاره 
كرد و توضیح داد: با توجه به كاهش قیمت دار، در بازار كاغذ هم 
شاهد افت قیمت ها هستیم، بنابراين در حال حاضر كاغذ حدود 
15درصد ارزان شده است. در حال حاضر ما شاهديم كه قیمت 
كاغذ تحرير از بندي 260هزار تومان به 220هزارتومان رسیده 
است. شريفان به پافشاري عده اي بر عدم كاهش قیمت ها اشاره 
كرد و گفت: ما در بازار كاغذ هم همانند سكه، سلطان كاغذ داريم 
و عده اي با پولشويي و فاكتورسازي به اين مسئله دامن مي زنند، 

بنابراين در سیستم سلطان كاغذ فعالیت مي كنند. 
 ...........................................................................................................

كتاب سال سبك زندگي فراخوان داد
فراخوان جش�نواره كتاب س�ال س�بك زندگي منتش�ر 
ش�د؛ جش�نواره متفاوت�ي ك�ه ب�ه كتاب هاي ك�ودك و 
نوج�وان اختص�اص دارد و مراس�م پايان�ي و معرف�ي و 
تجلي�ل از برگزي�دگان همزمان ب�ا وادت حض�رت زهرا 
سام اه عليها در اسفندماه سال جاري برگزار خواهد شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي جش��نواره كتاب سال 
سبك زندگي، قرار است اين جشنواره در سال دوم برپايي خود به 
كتاب هاي كودك و نوجوان بپردازد. اين جش��نواره به همت دفتر 
تبلیغات اسامي و با هدف شناسايي نويسندگان و ناشران فعال در 
اين زمینه و معرفي به مخاطبان برگزار مي شود. براساس فراخوان 
منتشر ش��ده، مهلت ارس��ال آثار تا پايان آذرماه سال جاري اعام 
شده است و كتاب هاي رسیده در رشته هاي داستان كوتاه، رمان، 
تك نگاشت ادبي، متن مهارتي و علمي مورد ارزيابي قرار مي گیرند. 
نويسندگان و ناش��ران مي توانند آثار چاپ نخس��ت خود را كه در 
سال هاي 95 و 96 منتشر شده اند به دبیرخانه جشنواره ارسال كنند. 
عاقه مندان مي توانند آثار خود را به نشاني، تهران، خیابان انقاب 
اس��امي، بین خیابان فلسطین و وصال ش��یرازي، دفتر تبلیغات 
اسامي، دبیرخانه جشنواره كتاب سال سبك زندگي ارسال كنند 

يا با شماره تلفن 66969935- 021 تماس بگیرند. 
 ...........................................................................................................

 رونمايي از»شاهين بر آفتاب« 
در نخلستان اوج 

مراس�م رونماي�ي از كت�اب رواي�ت زندگ�ي ش�هيد 
غامعلي پيچ�ك با عنوان »ش�اهين ب�ر آفت�اب« به قلم 
گلعل�ي بابايي ام�روز در نخلس�تان اوج برگزار مي ش�ود. 
مازيار حاتمي با بیان اينكه زندگي شهدا بهترين سبك زندگي را 
در اختیار ما قرار مي دهد، اظهار كرد: انتشار زندگینامه شهدا يكي 
از بهترين روش ها براي تعمیق س��بك زندگي اسامي- ايراني 
است. نشر 2۷ بعثت در اين راس��تا تصمیم به انتشار مجموعه 
زندگینامه 2۷ فرمانده شاخص لشكر 2۷ تحت عنوان » بیست 
و هفت در 2۷« كرده كه تاكنون 12 مجلد آن به چاپ رس��یده 
است. مدير نشر 2۷ بعثت با اشاره به رونمايي از سیزدهمین مجلد 
از اين مجموعه با نام »شاهین بر آفتاب« تصريح كرد: اين كتاب 
به قلم گلعلي بابايي، زندگي آموزگار بس��یجي شهید غامعلي 
پیچك را به رشته تحرير درآورده است. شهید پیچك از جمله 
فرماندهان شاخص عملیات بازي دراز است كه در آستانه سالگرد 
اين عملیات از اين اثر با حضور جمعي از فرهیختگان و يادگاران 
هشت سال دفاع مقدس رونمايي خواهد شد. مراسم رونمايي 
از ساعت 15 امروز در نخلستان اوج به آدرس خیابان طالقاني، 

خیابان برادران شهید مظفر شمالي برگزار مي شود. 
 ...........................................................................................................

ماجراي نيمروزي كه رؤيا شد
س�يدمحمود رض�وي گف�ت: مي خواس�تيم س�ه گانه  
»ماجراي نيمروز« را بس�ازيم اما تبديل به يك رؤيا ش�د. 
به گزارش تسنیم، دو سال قبل يعني سال 1395 فیلم سینمايي 
»ماج��راي نیمروز« ب��ه تهیه كنندگي »س��یدمحمود رضوي« و 
كارگرداني »محمدحسین مهدويان« ساخته شد كه توانست در 
جش��نواره هاي مختلف جوايز متعددي به دست آورد. همچنین 
چندي پیش خبر ساخت سري دوم اين فیلم سینمايي تحت عنوان 
»ماجراي نیمروز، رد خون« توسط همین تیم منتشر شد كه اكنون 
در مرحله تولید و فیلمبرداري قرار دارد. »س��یدمحمود رضوي« 
در اختتامیه پانزدهمین جش��نواره فیلم مقاومت درباره ساخت 
»ماجراي نیمروز3« گفت: در ابتدا تصمیم بر س��اخت سه گانه اي 
با عنوان ماجراي نیمروز داشتیم اما مش��كات و موانعي كه براي 
س��اخت اين دو قس��مت پیش آمد، منصرف مان كرد و ماجراي 
نیمروز سري سوم نخواهد داشت. وي افزود: سختي هايي در اين 
روزها براي ساخت سري دوم ماجراي نیمروز بر ما وارد شد كه قصد 

ساخت »ماجراي نیمروز 3« تبديل شد به يك رؤيا.

مصطفي محمدي     ديده بان

   سيدمرتضي ذاكر
انديش�مندان و چهره ه�اي فرهنگ�ي كه در نشس�ت 
تخصص�ي »فرهن�گ و انق�اب اس�امي، رويش ه�ا و 
دستاوردها« كه با هدف بررسي دستاوردها و توفيقات 
جمهوري اس�امي اي�ران برگزار ش�د، معتقدن�د نظام 
در گس�تره فرهنگ اه�داف و برنامه ه�اي مهمي دارد 
و باي�د درب�اره انقاب اس�امي با غ�رور ح�رف بزنيم. 
همزمان با آغاز چهلمین س��الگرد پیروزي انقاب اس��امي 
ايران، نشست تخصصي »فرهنگ و انقاب اسامي، رويش ها 
و دستاوردها« با هدف بررسي دستاوردها و توفیقات جمهوري 
اسامي ايران در عرصه جنگ فرهنگي برگزار شد. در آغاز اين 
نشست حجت ااسام والمس��لمین رضا غامي رئیس مركز 
پژوهش هاي علوم انس��اني اس��امي صدرا و رئیس كارگروه 
فرهنگ و تربیت دفتر حفظ و نش��ر آثار مقام معظم رهبري، 
گفت: انقاب اس��امي اهداف مهم��ي را در عرصه فرهنگي 
براي خود ترسیم كرده اس��ت؛ اينكه از فرهنگ منحط غربي 
آزاد شود و زيست مردم ايران مؤمنانه و دين مدارانه تر شود و 
فرهنگ عمومي مردم ما در زندگ��ي چه از حیث مادي و چه 
معنوي تقويت شود. جريان انقاب اسامي به جايي رسیده 
كه بحث علوم انساني اس��امي را مطرح مي كند. مهم ترين 
دلیلي كه انقاب اسامي توانسته در برابر اين هجمه سنگین 
و گس��ترده به توفیقات گس��ترده اي برس��د، چنگ زدن به 
ريسمان الهي است. در سال گذشته مطالعات میداني فراواني 
با هدف س��نجش نفوذ دينداري در بین مردم اي��ران انجام 
شد. اين مطالعات میداني، پیش��رفت در زمینه رونق محافل 
ديني، گرايش جوان ها به مظاهر مذهب��ي، افزايش گرايش 
جوان ها به ايثار، فداكاري، ارتقاي فرهنگ عمومي و كاهش 
كج رفتاري ها را نشان مي دهد. نادر طالب زاده به عنوان يكي 
ديگر از س��خنرانان برنامه درباره موضوع »انقاب اسامي و 
تحوات جهاني« اظهار داشت: پس از پیروزي انقاب اسامي، 
اولین اتفاق، دشمني واضح رسانه ها با انقاب مردم بود. دستور 
از نیويورك مي آمد كه ايران را خشن و بي حساب و كتاب نشان 
دهند. نشان دادن چهره منفي از ايران توسط رسانه هاي غربي 
تا به امروز ادامه داشته و اين رويكرد آنها باعث شد كه مراكز 

فكري رسانه ها در امريكا شكل بگیرد. 
وي افزود: پس از اين جريانات، چند تحول مهم رخ داد. اعام 
روز قدس باعث ش��د تا همه آن مراكز فك��ري بگويند هدف 
انقابیون ايران، فتح اسرائیل است. تحول ديگر بازپس گیري 
خرمشهر بود كه غربي ها فهمیدند ايراني ها با دست خالي هم 
مي توانند بجنگند و در نهايت تحول سوم با فتح انه جاسوسي 

رخ داد كه باعث شد انقاب به پختگي برسد. ما بايد به جايي 
برسیم كه بتوانیم با قدرت امريكا را به عقب نشیني وادار كنیم. 
بس��یاري از ما هنوز به اين باور انقابي نرسیده ايم و به لحاظ 
عرفاني نیز كش��ش نداريم. وحید جلیلي، فعال رس��انه اي و 
مدير دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقاب اسامي با موضوع 
»دس��تاوردهاي هنر در انقاب اس��امي« نیز با بیان اينكه 
قصه هنر در جمهوري اس��امي از همان روز ورود امام)ره( به 
میهن شروع مي شود، افزود: وقتي امام)ره( درباره آينده ايران 
صحبت مي كردند يكي از مواردي كه بر آن دس��ت گذاشتند 
اتفاقاً سرفصل هنر بود. ايش��ان آن جمله تاريخي را فرمودند 
كه ما با سینما مخالف نیستیم، بلكه با فحشا مخالفیم. امروز 
ما با كتاب هايي مواجهیم كه اگر چه كامًا واقعي هستند اما 
مخاطبان بیش��تري از رمان ها پیدا مي كنند. نمونه آن كتاب 

»دا« است كه بیش از 600 هزار نسخه فروش داشته است. 
در ادام��ه اين برنامه حس��ن رحیم پور ازغدي عن��وان كرد: 
بزرگ ترين آزمون و مادر همه رويش ها در انقاب اس��امي 
كه مسیر تاريخ بشر را تغییر داد، مسئله بازگشت به دين بود. 
تا پیش از انقاب، دنیا داشت به جاي خطرناكي مي رسید و 
انقاب اين بن بست را شكست و اين تفكرات پوزيتیويسمي 
را باطل كرد كه دوره انبیا)ع( تمام شده است. آنها گفتند كه 
دوره الهیات عقلي و الهیات نقلي تمام شده و ما تنها الهیات 
تجربي را مي پذيريم. اينها هیچ گاه فكر نمي كردند انقابي 
رخ بدهد و كسي بیايد و مانند انبیا)ع( صحبت كند. منصور 
كبكانیان عضو شوراي عالي انقاب فرهنگي هم در اين نشست 
تخصصي با موضوع »جهش علمي و فناوري در دوران پس از 
انقاب اسامي« سخنراني كرد. وي گفت: ما در دوران پس 
از انقاب با جهش علمي و فناوري صريح و آش��كاري مواجه 
بوديم كه اگر اين به گوش مردم و جامعه نرسیده از سستي 
و كم كاري ما بوده است. ما در اين زمینه ها داراي افتخارات 

زيادي هستیم كه بايد با غرور از آنها حرف بزنیم.

مختارنامه در ابتدا ژانر مذهبي 
است، اين ژانر هميشه در كشور ما 
پرطرفدار بوده است. اين سريال 
همچنين ژانر تاريخي و جنگي 
دارد ك��ه ه��ر ك��دام از ژانر هاي 
پرطرفدار فيلم و سريال هستند

در ميان ابراز خوشحالي چند بازيگر از اقدام مجري بي نزاكت
مخالفان جدي ولي منصف فراستي هم واكنش نشان دادند

    تئاتر
سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس خبر داد

تذكر نمايندگان به وزير ارشاد درباره تئاتر 
سخنگوي كميس�يون فرهنگي مجلس شوراي اس�امي از امضاي نامه تذكر 
به وزير فرهنگ و ارش�اد اس�امي به دليل نابس�امانی عرصه تئاتر خبر داد. 
حجت ااس��ام احد آزادي خواه نماينده مجلس و س��خنگوي كمیسیون فرهنگي در 
گفت وگو با فارس با تأيید خبر تذكر به وزير فرهنگ و ارشاد اسامي درباره شرايط تئاتر 
عنوان كرد: اين تذكر از سوي كمیسیون فرهنگي نبوده بلكه از سوي عده اي از نمايندگان 
مجلس چند روز پیش با مديريت آقاي پژمانفر صورت گرفته است. وي در ادامه افزود: 
متني كه تهیه شد خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسامي بود، ما در عرصه تئاتر متأسفانه 
يك افراط گري هايي را مي بینیم كه قابل دفاع نیست. بعضاً نويسندگان و كارگردانان 
حوزه تئات��ر حريم ها را رعاي��ت نمي كنند و عب��ور از خط قرمز دارند. حجت ااس��ام 
آزادي خواه يادآور شد: ما در كشور آرمان هايي داريم كه بايد مقدس بدانیم، با عنايت به 
اينكه عرصه هنر بايد شاد و مروج نشاط باشد اما اين تعارضي با اين آرمان ها و اصول ندارد! 
آنچه بعضاً ديده مي شود اينكه متأسفانه اين مسائل رعايت نمي شود و اين ايراد جدي به 

تئاتر است، البته ما در عرصه سینما هم اشكااتي را مشاهده مي كنیم. 
وي درباره اتفاق رخ داده بین مسعود فراستي و مجري برنامه در شبكه »شما« هم 
گفت: اين اتفاق يك نمره منفي به رسانه بود كه غیرقابل فراموش است، نبايد عرصه 
آنتن در سطح بین الملل در اختیار يك جوان ناشي بي تدبیر قرار بگیرد تا بخواهد 
حاشیه درست كند و خطاي بزرگي مرتكب شود. اين نماينده مجلس خاطرنشان 
كرد: به عنوان يك عنصر فرهنگي در كمیسیون فرهنگي براي افرادي كه در رسانه 
ملي رخنه كرده اند متأسفم كه خیلي راحت روي آنتن ملي قرار مي گیرند و شرايط 
امن و آرام را به هم مي ريزند. وي تأكید كرد: ما جدا از همه نظرات آقاي فراس��تي، 
به عنوان پیشكسوت عرصه سینما بايد برايش حرمت بگذاريم. اتفاق برنامه »من و 

شما« تأسفبار است و خدا مي داند كه من ديشب از غصه خوابم نبرده است.


