
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/4/19 و 
مورخ   1714/02/03/02/1/516/4857/96/865794 شماره  مجوز 
1396/9/7 پلیــس اطاعــات و امنیت عمومی فاتــب- معاونت 
اطاعات تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب 
سود و زیان موسسه مربوط به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 
-آقای ســیدمحمدتقی پورچواهریان به شماره ملی 0450949923 
و آقای احمد مقاره عابد به شــماره ملــی 12853112449 و آقای 
عزت اله پیری به شماره ملی 0380843791 و آقای احمد افشاری بقا 
به شماره ملی 0032854927 و آقای سیدتقی حسینی به شماره ملی 
4322611710 و آقای ابوالقاسم یمینی به شماره ملی 4284146440 
و آقای مســعود یزدانی به شــماره ملی 1652972315 همگی به 
عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 

-آقای مرتضی سلطانی بخش به شماره ملی 0043566881 و آقای 
محمدرضا سروری به شــماره ملی 0793221188 به عنوان عضو 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند. -آقای 
موسی زمردکار به شماره ملی 3874289648 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای بدرالمعالی موسوی میرکا به شماره ملی 0044122349 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. -کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضــای دو نفر از اعضای اصلی 
هیئــت مدیره)مدیرعامل و خزانه دار، رئیس یــا نایب رئیس هیئت 
مدیره و خزانه دار( به همراه مهر موسسه معتبر خواهد بود. -روزنامه 

کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه خیریه حضرت صدیقه طاهره)س( به شماره ثبت 10936 
و شناسه ملی 10100437151

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 
جهت اطاع عمــوم آگهی می گردد. موضوع: تولید داروی درمان 
هپاتیت بی و ســی استخراج و خالص ســازی و تولید اسیدهای 
صفراوی بدست آمده از حیوانات در مصارف دارویی و آزمایشگاهی 
و صنعتی- تخلیص و ساخت هر نوع دارو و یا فرآورده بیولوژیک 
و گیاهــان دارویی عرضه و فروش- اشــتغال به تهیه و ترکیب و 
فروش داروها، واکســن ها، ســرم ها، مواد بیولوژی و بیمارستانها 
مخصــوص انســان و دام- واردات و صــادرات، خرید و فروش و 
تولیــد انواع محصوات مجاز بازرگانی اعم از داروئی و مکمل های 
داروئی و رژیمی، آرایشــی و بهداشــتی، کلیه تجهیزات پزشکی 
و دندانپزشــکی، محصوات دامی و کشاورزی و عملیاتی کردن 
محصوات و صادرات محصوات و ســایر فعالیت های بازرگانی- 
اخذ نمایندگی شــرکت های خارج از کشور و ایجاد نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور- شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و 
اخذ اعتبار از مؤسسات و بانک های دولتی و خصوصی- مطالعات 
و تولید محصوات کشــاورزی ارائه خدمــات و تأمین نیاز تولید 
کنندگان کشاورزی- مشــاوره و زمینه سازی فروش اختراعات و 
اکتشــافات داخلی- برگزاری کارگاه های آموزشی و همکاری در 
برگزاری همایش ها و کنگره ها در زمینه های علمی در صورت لزوم 

پــس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران- پاستور- خیابان 
12 فروردین- بن بســت فتوره چی- پــاک 2- طبقه اول- کد 
پســتی 1316955938 سرمایه شخصیت حقوقی: 10000000 
ریال می باشــد. اســامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فاطمه 
سیاه مرزکوهی به شماره ملی 2122718307 دارنده 5000000 
ریال خانم راضیه دیندارلو به شماره ملی 2432825535 دارنده 
5000000 ریال اولین مدیران: خانم فاطمه ســیاه مرزکوهی به 
شــماره ملی 2122718307 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و خانم راضیه دیندارلو به شــماره ملی 2432825535 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و 
تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها به امضاء 
فاطمه ســیاه مرزکوهی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و 
اداری به امضاء فاطمه سیاه مرزکوهی همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع 

فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود زیست شیمی پاسارگاد 
در تاریخ 1396/4/12 به شماره ثبت 511792 به شناسه ملی 14006880075

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهــت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید و 
فروش و تولید و عرضه و واردات بذر، پیاز، قلمه، پیوند،  ریشــه و 
میــوه، نهال و تخم نباتات و انواع درختها و گلها و گیاهان زینتی 
و باغچــه ای و آپارتمانی و انواع محصوات کشــاورزی- اداره و 
نظــارت و احداث باغ و میدان گل و گیــاه- طراحی و نظارت و 
اجرای فضاهای ســبز عمومی و خصوصی در صورت لزوم پس 
از اخــذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- میرداماد- خیابان شهید 
بهزاد حصاری- خیابان دوم- پاک 16- ساختمان عقیق- طبقه 
اول- واحد C کد پستی 1547914719 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 
100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1044/47 مورخ 
1397/3/19 نزد بانک ســرمایه شعبه میدان هروی با کد 1044 
پرداخت گردیده اســت و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد 
اعضا هیئت مدیره آقای امیر حاجی محمد علی به شــماره ملی 
0062317148 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 

آقای آرمین آتش زران به شــماره ملی 0068213352 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسن حسینی به شماره 
ملی 1063437199و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای حمیدرضا بهمنی به شماره ملی 4132559416 و به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین خوئینی 
به شــماره ملی 4390192485 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
ســال دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها و عقود اسامی 
و همچنیــن کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و 
یا رئیس هیئت مدیره به صورت انفرادی همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای 
غامحسین نوری به شماره ملی 0040902773 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک ســال مالی آقای سیدفراز مجتبائی به شماره 
ملی 0079780751 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال 
مالی روزنامه کثیراانتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت سهامی خاص باغستان سبزینه ماندگار یکتا در تاریخ 1397/6/5
 به شماره ثبت 530666 به شناسه ملی 14007803949 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات 
و صــادرات کلیه کااهای بازرگانــی، ترخیص کاا از گمرکات 
داخلی و بین المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها، اخذ 
و اعطای نمایندگی از شــرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی، 
مشــارکت و شرکت در نمایشــگاه های بین المللی تخصصی و 
غیرتخصصــی داخلی و خارجی، اخذ وام و تســهیات ریالی و 
ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسســات مالی و 
اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشاوره و 
بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و انجام کلیه اموری که برای 
پیش برد اهداف شــرکت مفید واقع شــود در صورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهــای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- محله شــهرآرا- بزرگراه 
شهیددکتر چمران- کوچه ادن- پاک 5- طبقه پنجم- واحد 
10 کد پستی 1441674191 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 

اســت از مبلغ 100/000/000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه 
هر یک از شــرکا خانم تیرا اســکندری قرنین به شــماره ملی 
0021060721 دارنده 50/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 
امیر کیانی به شماره ملی 0323690386 دارنده 50/000/000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم تیرا اسکندری قرنین 
به شــماره ملی 0021060721 و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
امیر کیانی به شــماره ملی 0323690386 و به ســمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســامی و همچنین کلیــه نامه های عادی و 
اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراانتشــار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی لطیف تجارت حامی
 در تاریخ 1397/8/23 به شماره ثبت 533888 به شناسه ملی 14007945721

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/04/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای توکل نظری به شــماره ملی 
5889592300 به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای سیدعباس 
میرشفیعی لنگری به شماره ملی 5769682132 به نمایندگی 
از شرکت صنایع همراه رسا به شناسه ملی 10100949715 
به موجب معرفی نامه شــماره 97003 مــورخ 97/04/26 به 
عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - خانم الهام جوانی به شــماره 
ملــی 0060622601 بــه عنــوان عضو هیئت مدیــره آقای 
مجید صدقی مقدم به شــماره ملی 0071899820 به عنوان 
مدیرعامل )خارج از اعضا( انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره 
و یا وکای ایشــان همراه با مهر شــرکت معتبر است و سایر 
اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر 

شرکت معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پرسیت همکاران 
سهامی خاص به شماره ثبت 304071 

و شناسه ملی 10760241142 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/6/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: حســین  آقامحمدی به 
شماره ملی 0057220875 به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا 
رحیمی به شماره ملی 0077900375 به عنوان بازرس علی البدل 

شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت توان سازان آریا
 سهامی خاص به شماره ثبت 281400 

و شناسه ملی 10103150512 
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گزارش کیهان از بدعهدی های اروپا 
آلمان تلفِن 
بانک های ایرانی را 
قطع نکند

تضمین مزایای 
برجام پیشکش!

۲

صفحه2

يادداشت روز

»قدرت تیز«
و گلوی عمو سام

خبر ويژه

خبر خوش واقعی
بازگرداندن قدرت خرید مردم است
صفحه2

گزارش خبری تحلیلی کیهان از قیمت واقعی ارز

دار در کانال 10 هزار تومان
50 درصد آن حباب است

جنگ 
خیابانی

 در پاریس؛ 
جلیقه زردها 

بازگشتند

* در مراســم اختتامیه پانزدهمین جشــنواره فیلــم مقاومت، چهره برگزیده جبهــه مقاومت معرفی و 
تجلیل شــد که این عنوان در پانزدهمین دوره جشــنواره مقاومت به ابومهدی المهندس، فرمانده جبهه 

حشدالشعبی عراق اعطا شد. 
* سردار غیب پرور، فرمانده بسیج مستضعفین: جشنواره فیلم مقاومت به جای دوساانه، هر سال برگزار 
شود. حتی اگر در بخش داخلی هم فعًا میسور نباشد، بخش بین الملل را می توانیم ساانه برگزار کنیم.

* دبیر جشــنواره فیلم مقاومت: بســیاری از میهمانانی که در حوزه بین الملل جشنواره ما حضور دارند 
مســتقیم با تهدید رو به رو شدند تا در این جشنواره حاضر نشــوند. این تهدیدهایی که سفارت آمریکا و 
اسرائیل کردند، نشانه نقض کامل حقوق بشر است.                                                       صفحه۳

ایران پیشرفته ترین ناوشکن غرب آسیا را ساخت
 و به آب انداخت

*  برخــورد دوگانه مســئوان وزارت نیرو با اخبار 
کم آبی و بارندگی!

* عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس: نباید در 
پیوستن به موافقت نامه پاریس عجله کرد.

*  باز نگرداندن ارز صادرات به کشور تخلف است.

 * ســقوط 35 هــزار واحــدی شــاخص بــورس
 طی دو ماه اخیر.

* اســتاد اقتصاد دانشــگاه ترکیه: اقتصاد اسامی 
جایگزین خوبی برای نظام سرمایه داری است.

صفحه۴

صادرات »تقریبا هیچ« از مناطق آزاد 
به گواهی آمارها

صفحه آخر

در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت
فرمانده حشدالشعبی عراق

 چهره برگزیده جبهه مقاومت شد

جرج بوش پدر 
1۲ُمرد

این 8 سناتور
 از بن سلمان
 رشوه گرفتند

و به ایحه 
ضدسعودی
 رأی منفی دادند

1۲

صفحه۳

* پرویز داودی، کارشــناس اقتصادی و عضو 
که  ارز  واقعی  نرخ  مجمع تشخیص مصلحت: 
ما در یک مدل اقتصاد کان آن را محاســبه 
کردیم، باید رقمی در حدود چهار هزار و ۳1۳ 

تومان باشد. 
*  با باا رفتن نرخ ارز، 160هزار میلیارد تومان 
از جیب 80 میلیون ایرانی برداشــته شد و به 

جیب هزار تا دو هزار صادرکننده رفت. 
*  اگر مسئله ارز حل نشود، نه صادرات افزایش 
می یابد و نه واردات کاهش پیدا می کند، ضمن 
اینکه چنین رویکردی، دستاوردی به  جز تورم 

و توزیع ناعادانه تر درآمد نخواهد داشت. 
نرخ  اقتصادی:  * منصور شاهینی، کارشناس 
واقعی ارز بســیار کمتر از نرخ فعلی است و 
نمی توان نرخ کنونی ارز را به عنوان نرخ معیار 

در نظر گرفت.
* البته باید مراقب بود با کاهش بیش از حد نرخ 
ارز، واردات بی رویه کااهای لوکس رونق نگیرد. 
* کامران ندری، کارشــناس اقتصادی: البته 
خیلی از عوامل در حال تغییر هســتند و در 
آینده ممکن است که اثر قابل توجهی بر نرخ 
ارز بگذارند، مانند نقدینگی که همچنان رشد 

باای خود را حفظ کرده است. 
* نرخ ارز در ماه های اخیر دچار جهش شــد 
و تا 19 هــزار تومان هم باا رفت اما این نرخ، 
بانک مرکزی  با تمهیدات  نبود و  نرخ تعادلی 
بااخره نرخ ارز کاهش پیدا کرد.          صفحه۴

در حاشیه جنجال اخیر در یک برنامه زنده تلویزیونی

ضرورت پاکسازی صداوسیما
 از مجری های بی ادب و بدسابقه

آیت اه اراکی مطرح کرد 
پاسخ منفی
 100 کشور

 به آمریکا 
برای تحریم 
اجاس وحدت
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* آقای دکتر علی عســکری! یک بار فیلم گفت و گوی 
این مجری هتاک را ببینید، اگر احساس شرم نکردید به 

حضور او در صدا و سیما ادامه بدهید!
*  مجری هتاک برنامه »من و شــما« از اقوام و دوستان 
نزدیک به عوامل تولید برخی از فیلم های مبتذلی است 
که هدفی جز ترویج بی بند وباری جنســی ندارند و این 

فیلم ها از سوی فراستی نقد شده بود.

* با یک جست وجوی ساده در خبرها، می توان مجادات 
لفظی و اهانت های بی شرمانه قبلی این مجری هتاک به 

دیگران را مشاهده کرد.
* ســخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس: این اتفاق یک 
نمره منفی به رسانه بود که غیر قابل فراموشی است، نباید 
عرصه آنتن در سطح بین الملل در اختیار یک جوان ناشی و 
بی تدبیر قرار بگیرد تا بخواهد حاشیه درست کند.  صفحه۳



اخبار كشور
صفحه 2

 یک شنبه    ۱۱ آذر ۱۳۹۷
24 ربیع ااول ۱44۰ - شماره 22۰۶۳

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* تکلیف دولت با خودش هم مشــخص نیســت، یک روز وزرا برند دولت 
معرفی می شوند و روزی دیگر ببر کاغذی!

0918---9891
* مقایســه قیمت اجناس در 6 ماه گذشته با قیمت های فعلی کار چندان 
دشواری نیست، اگر آقای روحانی این مقایسه را انجام دهند متوجه می شوند 
که بسیاری از اقام رشد قیمتی 300 درصدی داشته اند و توان قدرت خرید 

مردم بسیار پایین آمده است.
021---3356

* دولت با تعطیلی مســکن مهر و افزایش بهای مســکن و اجاره نشــینی 
بزرگ تریــن جفا را بــه دهک های پایین جامعه کــرد و باید آن را جبران 
کند. دســتگاه های مسئول نیز باید با مســببین این خسارت آفرینی بزرگ 

برخورد نمایند.
0210---0915 و 2846---0910

* وقتــی آقای صالحی از کاهش حقوقش براســاس دار گایه می کند و 
علت آن را تحریم های غرب می داند چرا باید انتظار داشــته باشیم دشمن 

از تحریم ناامید شود؟!
0912---6406

* آقای صالحی رئیس سازمان انرژی هسته ای کشور سال گذشته مصاحبه 
کرد و گفت: برجام ســونامی فرصت ها برای مــا ایجاد کرده پس چرا اان 
می نالد. صحبت های سال گذشته ایشان را بپذیریم یا گایه های امروزشان را؟
0911---6286

* اظهــار نظر اخیر آقای صالحی رئیس ســازمان انرژی هســته ای همان 
اظهارنظر چند ســال قبل آقای رئیس جمهور اســت که گفته بودند خزانه 
کشــور خالی است. خدا می داند دشــمنان از این حرف های آقایان چقدر 

خوشحال می شوند.
1700---0936 و 7594---0910

* کاش آقای صالحی زمانی که قســم جاله یاد می کردند و مشغول بزک 
کردن برجام بودند به عاقبت ســخنان غیرواقعی شان هم فکر می کردند که 
اوضاع بد اقتصاد محصول چنین صحبت هایی است که مردم امروز بیشترین 

فشار آن را تحمل می کنند.
021---5324

* چرا مدیری ارشــد در ســطح آقای صالحی متوجه نمی شود فضایی که 
اظهارات نسنجیده شان ایجاد می کند نوعی خودتحریمی و دنباله کار ناتمام 

برجام و خواسته غربی ها خواهد بود؟!
021---5717

* ایــن برجــام غیر از گرانی های زنجیره وار و برچیده شــدن تاسیســات 
گران قیمت و حاصل زحمات طاقت فرســای دانشــمندان هسته ای و خون 
شهدای این عرصه و نیز تحمیل هزینه های سفرهای بیهوده برای زنده نگه 
داشتن پیکر بی جان توافق هسته ای و... آیا سودی برای مردم داشته است 

که دولت بتواند از آن نام ببرد؟!
021---1361

* به وزیر امور خارجه کشــورمان بفرمائید، شــیطان بزرگ از برجام خارج 
شد، چون به اهدافی که داشت )بتن ریزی آب سنگین اراک، تعطیلی مراکز 
هســته ای و ماهواره ای، دل بستن دولت به کدخدا و...( رسیده بود و دیگر 
نفعی نداشت که در برجام بماند. این شما هستید که در عین اینکه معترفید 
دستاورد برجام نزدیک صفر است سنگ آن را به سینه می زنید تا شاید مردم 

را سرگرم کنید و 2 سال باقیمانده عمر مسئولیت تان  به سرآید.
3949---0912 و 8313---0919

* چرا کسی از دولت حاضر نیست با منتقدان مناظره تلویزیونی داشته باشد؟ 
اگر برجام فتح الفتوح و آفتاب تابان بود چرا دولتمردان نمی آیند دفاع کنند.
0916---4958

* دولت در سیاســت خارجی اش کاما شکست خورده است لذا تغییر تیم 
وزارت امــور خارجه و انتخاب فــردی مومن و انقابی می تواند ناکامی های 
گذشته در حوزه سیاست خارجی را جبران کند و احترام از بین رفته را به 

پاسپورت ایرانی بازگرداند.
0214---0882

* در این شرایط فعلی دولت که تغییر کابینه و سیاست های گذشته دولت 
به عنوان امری ضروری پذیرفته شــده است باید فکری هم به حال افرادی 
کرد که بدون در اختیار داشــتن هیچ گونه ســندی کشــورمان را متهم به 

پولشویی کردند.
0917---3342

* آقای ظریف طرفداران عدم تصویب CFT را به پولشویی که سندی از آن 
در اختیار نداشــت، متهم کرد. به هر حال ننگین بودن  CFT کاما روشن 
است اما اتهام پولشــویی آقای ظریف بدون سند را می توان گفت برخاف 

امنیت ملی کشور است.
0919---8997

* لطفــا برای کمک به کودکان و مجروحان و بیماران جنگ زده و ســتم 
کشیده یمن شماره حساب بانکی اعام کنید. ما باید بتوانیم در روز قیامت 

جواب پیامبر اکرم و ائمه معصومین )علیهم السام( را بدهیم.
0916---6815

* صادرات گوجه ممنوع شــد اما صادرات رب گوجه  با چراغ ســبز وزارت 
صنعت و معدن مجددا آغاز شــد. این تصمیم اگر بدون توجه به حجم نیاز 
داخل گرفته شده باشد منجر به افزایش قیمت در رب گوجه و نایاب شدن 

آن خواهد شد!
021---3885

* در خبرها آمده بود طرح رتبه بندی فرهنگیان در کمیســیون اجتماعی 
مجلس تصویب شــده و در دستور کار قرار گرفته است ولی امیدواریم این 
طرح به وسیله ای برای برخوردار ساختن نورچشمی های آموزش و پرورش از 
امتیازهای ویژه تبدیل نشود و به فاصله طبقاتی در این وزارتخانه دامن نزند.
0915---9352

* یک ســؤال از دولت دارم. چرا شــرکت ها سود سهام افراد تحت پوشش 
خــود را پرداخت کردند ولی مردم باید 2 مــاه صبر کنند تا دولت محترم 

سود سهام آنها را پرداخت کند؟!
0916---2805

* برخی مســئوان از عدم افزایش قیمت نان سخن می رانند ولی اتحادیه 
نانوایان مشهد اقدام به افزایش قیمت نان کرده است.

0915---0210
* همه کشورهای پیشرفته جهان، اولویت اول توجه را به معلم ها به عنوان 
قشری فرهیخته که سرنوشــت آینده سازان کشورشان در دستشان است، 
می دهند. ولی بنده به عنوان معلم، ســال 94 یک طبقه ســنواتی که حقم 
بود ندادند گفتند همه طبقات را گرفته اید و تا آخر خدمت دیگر به شــما 
تعلق نمی گیرد! سال قبل فوق لیسانس گرفتم با دهها میلیون هزینه، تنها 

حدود 150 هزار تومان به حقوقم اضافه کردند!
0915---1382

* قیمت نوشابه های گازدار نسبت به دو هفته قبل دو برابر شده است. مگر 
در این نوشــابه ها غیر از آب و مقداری شــکر و مواد رنگی و گاز چه چیز 

دیگری وجود دارد که قیمت آن را افزایش داده اند.
0913---2143

* قانون گذار و بانک ها برخوردشان با بدهکاران میلیاردی، مانند برخورد با 
ساطین است تا مبادا خاطرشان مکدر شود! ولی در قانون جدید چک، در 
این وضعیت اقتصادی جامعه، دریغ از یک تماس با صادرکننده چک، همین 
که موجودی طرف کافی نبود با برگشــت چک و انعکاس به بانک مرکزی، 
اعتبار افراد به ویژه طبقه متوســط به پایین جامعه را لکه دار می کنند؟! ای 
کاش با اشرار اقتصادی و غارتگران بیت المال هم اینگونه برخورد می شد؟!
کریمی- اصفهان

* مستمری بگیر تأمین اجتماعی هستم برای گرفتن سهام عدالت به کجا 
باید مراجعه کنم؟

اسماعیلی- زنجان
* فرزنــدان جانبازان و رزمندگان 8 ســال دفاع مقدس با تحصیات عالی 
خانه نشین شده اند و از کار و اشتغال خبری نیست! نگرانی ما این است که 
دشــمن فرزندانمان را با این فضای مجازی، فساد و اعتیاد از مسیر صحیح 

جدا کند. شما را به خدا نگذارید فرزندان انقاب طعمه دشمنان شوند.
ناصر شبانی- اردستان

خبر خوش واقعی
بازگرداندن قدرت خرید مردم است

خبر کاهش تورم وقتی خبر خوب و خوشــحال کننده ای است که قدرت خرید 
کاهش یافته مردم در یک سال اخیر افزایش یابد.

روزنامه قدس در یادداشــتی با همین موضوع می نویسد: رئیس جمهور اخیراً با 
بیان گزارشی از وضعیت نرخ تورم ناشی از تحریم ها گفت »خبرخوش این است که 
در ماه آبان نسبت به ماه های قبل، تورم یک ماهه یک سوم شد و این روند کاهشی 
تا حد امکان در ماه های بعد نیز تداوم خواهد داشت« این جمات در ذهن بسیاری 
از مردم این ســؤال را ایجاد کرده که چگونه ممکن اســت با وجود افزایش فزاینده 

قیمت ها، تورم به یک سوم کاهش یافته باشد.
آنچه رئیس جمهور تحت عنوان کاهش تورم آبان ماه به یک سوم ماه قبل بیان 
داشــت براساس تعریف تورم ماهیانه از تورم و قیاس تورم آبان ماه با تورم مهر ماه 
سال جاری بود؛ اما سؤال این است چرا این کاهش یا به اصطاح توقف شتاب تورم 

در آبان ماه از سوی مردم احساس نمی شود؟
اول اینکه کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افزایش تورم در یک سال اخیر به 
هیچ عنوان جبران نشده و حتی به فرض کاهش سرعت تورم در ماه اخیر تورم همچنان 
وجود دارد و صرفاً از شدت افزایش آن کاسته شده است در حالی که هیچ اقدام قابل 
توجهی در راستای افزایش قدرت خرید مردم و مقابله با تبعات تورم رخ نداده است.
دوم اینکه عموماً تورم های ماهیانه و نقطه به نقطه اگرچه محاسباتی علمی و 
پذیرفته شده دارند، اما هدف اصلی از محاسبه این تورم ها عمدتاً برای برنامه ریزی های 
آماری و فعالیت های پژوهشی بوده و عمده تورم مهم برای تعیین کاهش قدرت خرید 

مردم، همان تورم منتهی به 12 ماهه پایان سال یا تورم سالیانه است.
با این حال باید پذیرفت حتی به فرض کاهش شدت تورم )که براساس شواهد 
موجود و به واسطه افزایش حجم نقدینگی، در میان مدت امکان تک رقمی شدن 
نرخ تورم وجود ندارد( دولت ابتدا باید با اعمال سیاست ها و بسته های حمایتی )نقدی 
و غیر نقدی( قدرت خرید از دست رفته مردم را احیا کرده و سپس به ایجاد تعادل 
میان افزایش هزینه ها و دستمزدها بپردازد. آنچه در گام اول با افزایش نرخ تورم رخ 
می دهد این است که افراد جامعه با افزایش تورم باید پول بیشتری برای خرید کاا 
یا خدمات بپردازند که در صورت ثبات یا افزایش غیر متناسب هزینه ها با درآمدها، 

این روند به کاهش قدرت خرید مردم خواهد انجامید.
کرباسچی: مردم هیچ حجتی

برای رای به اصاح طلبان ندارند
دبیــرکل حزب کارگزاران گفت اگر خود را در حال حاضر جای مردم بگذاریم، 

هیچ حجتی برای رای دادن به اصاح طلبان وجود ندارد.
غامحســین کرباسچی در گفت وگو با روزنامه سازندگی، درباره انتخابات سال 
84 و حمایتش از کروبی در آن انتخابات گفت: در سال 84 وقتی آقای کروبی آمد، 
توقع این بود که جناح چپ به طور کامل پشت آقای کروبی بایستد اما مسایلی پیش 
آمد که باعث شد دوستان دنبال کاندیدای دیگری ]مصطفی معین[ بروند؛ همین امر 
هم باعث شد که آقای هاشمی  وارد انتخابات شوند. طبعا چون آقای هاشمی بودند، 
ما نمی توانستیم از آقای کروبی حمایت کنیم اما سال 88 وقتی آقای کروبی نامزد 
شد، نه آقای موسوی تصمیم به حضور گرفته بود و نه آقای خاتمی می خواست در 
انتخابات حاضر شود. آقای کروبی هم از حزب کارگزاران و هم از شخص بنده دعوت 
کردند که کمک کنیم. من چون فکر می کردم که هم این کار درســت است و هم 

جناح چپ پشت آقای کروبی می ایستد، قبول کردم. 
وی می افزاید: به هرحال امروز خیلی از دوســتان جناح چپ به اشتباهات آن 
روزهای خود اذعان کرده اند. آخرین آنها، مصاحبه آقای محمدرضا خاتمی اســت. 
سال 84 دو جنبه وجود داشت که ما را در چاله انداخت؛ یکی حالتی بود که پس از 
پیروزی های سال های ابتدایی اصاحات داشتیم؛ در شورای دوم نیز برخی از نیروهای 
چپ به گونه ای به پیروزی و محبوبیت خودشان اطمینان داشتند که بیش از واقعیتی 
بود که وجود داشت. اما باید این عایم را زمانی که در راس دولت بودند، می دیدند.

کرباسچی با انتقاد از تشکیات اصاح طلبان گفت: این تشکیات در انتخابات 
جواب داد اما این مجموعه باید عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

وضعیت اقتصادی کشور عوض شده و آمار بیکاری باا رفته است. اصاحات باید 
راجع به تمام مسایل موجود، حرف و موضع داشته باشد؛ نه اینکه گویا زنده در گور باشد 
و نفسی بکشد ولی شما هیچ آثاری از آن را نبینید. به نظر من اگر اصاحات این طور 
ادامه دهد، باید به این سرنوشت و همین شعارها قانع باشد. مردم و جامعه منتظر 
نمی مانند تا شما روزی هوسی بکنید؛ باید مطابق با روز و مطابق با نیازهای جامعه 
برنامه سیاسی و عملیاتی داشته باشید. مجموع این تشکیات نه این توانایی را دارد 
و نه درجهت این توانایی ها شکل گرفته است؛ بیشتر حالتی فرمالیته و ظاهری دارد.

مــردم می خواهند بگویند حاا برای اقتصــاد جامعه چه کاری می کنند؟! این 
مجموعه ای که وارد مجلس شــدند، چه اتفاق مثبتی را ســبب شدند؟! اگر نبودند 
چه اتفاقی می افتاد؟! آیا افرادی که وارد شورای شهر شدند، توانسته اند حرکتی در 
زندگی شهری مردم به وجود بیاورند؟! در حل این همه مشکات شهر چه  کرده اند؟!

دبیــرکل کارگزاران درباره وضعیت اصاح طلبان در انتخابات آینده اضافه کرد: 

نباید توقعی داشته باشیم که در همه دوره های انتخاباتی مردم به ما رای دهند. اگر 
ما تحرک نداشــته باشیم و حرف جدیدی مطرح نکنیم نباید توقع داشته باشیم و 
با تکرار و تکرار نمی توان دوباره موفق شــد. همین اان وقتی خود ما معتقدیم که 
مجلس، شورای شهر و دولت بد عمل کرده اند، چه توقعی باید از مردم داشته باشیم 
که دوباره به ما رای دهند؟! در حال حاضر اگر خود را جای یک شــهروند بگذاریم، 

هیچ حجتی برای رای دادن مجدد به اصاح طلبان وجود ندارد.
اگر اصاح طلبان همین روندی که بعد از انتخابات ســال 92 داشــته اند را که 
مجموعه ای از رخوت، سســتی، ندانم کاری و اختافات است، ادامه دهند، می توان 

گفت مشکات شکننده همچنان باقی خواهد ماند.
وقتی سخنگوی فراکسیون امید

لبه جاده خاکی می زند
  CFT آمیزه ای از بی سوادی و عوام فریبی در میان حامیان الحاق به کنوانسیون

حاکم شده است.
بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید به خبرگزاری ایلنا گفته است؛ تبعیض، 
رانت و  فسادهایی که وجود دارد مردم را بیش از پیش بی اعتمادتر و ناامیدتر می کند.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: مبارزه با رانت، فساد و تبعیض 
مولفه دیگری در بازگردانی امید به جامعه است، هنگامی که مردم مشاهده کنند با 
فساد به طور جدی مبارزه می شود و فقط شاخ و برگ های آن زده نمی شود، قطعا 

نظرشان تغییر خواهد کرد.
وی تاکید کرد: معتقدم تصویب »CFT« می تواند از فساد در کشور جلوگیری 
کنــد و از اینکه هر روز یک عده ای غنی تر و یک عده ای فقیرتر شــوند، جلوگیری 
می کند. درحال حاضر مردم شرایط واقعا سختی را سپری می کنند برخی ها فقط با 

یک قوت ایموت زندگی می کنند.
اظهارات سخنگوی فراکسیون امید درحالی است که اغواگری درباره CFT از 
سوی آقای ظریف و برخی افراد همسو با وی کلید زده شد. درواقع این طیف کوشیده اند 
»مبارزه با پولشویی« را ابزار فشار و شانتاژ برای تصویب ایحه الحاق به CFT قرار 
دهند. اما نکته عجیب و مضحک این است که اصل موضوع کنوانسیون CFT، »مبارزه 
با تامین مالی تروریسم« است و این موضوع هیچ ربطی به مبارزه با پولشویی ندارد.

درعین حال از امثال این وکیل الدوله باید پرسید چرا هرگز مدیران دولتی مقصر و 
متهم در ایجاد انواع رانت، مفاسد مالی و ارزی، قاچاق کاا، فرار مالیاتی و ... را احضار و 
مواخذه نکردید تا به قول شما موجب غنی شدن عده ای درمقابل فقر مردم نشوند؟! آیا 
همین اظهارات حکم شما بر بی کفایتی - اگر نگوییم همدستی با مجرمان - نیست؟!

از وعده ایجاد اشتغال
تا معضل ریزش شاغان

یک روزنامه اصاح طلب تصریح کرد برخاف وعده های دولت و به جای ایجاد 
اشتغال، با ریزش شاغان مواجه هستیم.

روزنامه تعادل می نویســد: در معرض ریزش نیــروی کاری قرار داریم. به نظر 
می رسد دولت قصد دارد که نیروی خود را از ایجاد اشتغال های جدید به سمت تثبیت 
اشتغال های موجود انتقال دهد. پیش بینی ها حاکی از این است که سالی حدود 850 
هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه می شوند و اگر دولت بخواهد ناگزیر اشتغال 
این جمعیت را به تعویق بیندازد در سال های آینده نه تنها نرخ بیکاری جهش زیادی 

خواهد کرد بلکه با پدیده ای به نام بیکاری تجمعی روبرو خواهیم بود.
به گزارش تعادل آمارهای مربوط به تغییرات اشتغال مؤید نوعی ریزش در نیروی 
کار کشور است. طبق محاسبات مرکز آمار، تعداد اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر 
کشور در تابستان سال 96 به میزان 23 میلیون و 797 هزار و 533 نفر بوده که در 
تابســتان امسال به 23 میلیون و 955 هزار و 656 نفر رسیده است. با اینکه تعداد 
158 هزار و 123 نفر به این جمعیت اضافه شده اما این تعداد مقابل 760 هزار نفری 
که در این فاصله به جمعیت 10 ساله و بیشتر اضافه شده بسیار ناچیز است؛ تنها 
16 درصد این تعداد در بازار کار جذب شده اند. با اینکه این آمارها مشخص نمی کند 
چه تعداد ریزش کار )از دست رفتن شغل( و چه تعداد کسانی بوده اند که تازگی به 
جرگه بیکاران راه یافته اند، اما این میزان اشتغال زایی منطقاً دو گروه را دربرمی گیرد. 
نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر از 36 درصد سال 96 به 35/9 درصد در 
سال 97 رسیده است. نرخ بیکاری این جمعیت در تابستان سال 96 به میزان 11/5 

درصد بوده که در تابستان امسال به 12/2 درصد رشد کرده است.
پیش بینی می شود امسال بیش از 840 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده 
شود که 80 درصد آنان را جوانان و فارغ التحصیان دانشگاهی تشکیل خواهند داد.

براســاس آمارها حــدود 70 درصد متقاضیان جویــای کار را فارغ التحصیان 
دانشگاهی تشکیل می دهند و ساانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار ایران افزوده 
می شــود. هدف گذاری برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، 

نرخ بیکاری را به 8 درصد برساند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را 
در دستور کار قرار داده است.

کارشناسان براین باورند که امروزه با پدیده بیکاری تجمعی مواجهیم که نشان 
می دهد در گذشــته فرصت های شغلی بسیاری از دست رفته و آمار بیکاران از حد 
معمول بیشتر شده است. به طور طبیعی خلق فرصت های شغلی جدید برای کاهش 
نرخ بیکاری ساانه به میزان 8 درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش 

تعداد شاغان به بیش از 950 هزار نفر در سال 1397 است.
دور برگردان کارت سوخت

پس از پنج سال خسارت
دولت سامانه کارت هوشمند سوخت را چند سال از حّیز انتفاع ساقط کرد  و 
حال مجبور شده پس از 5 سال آن را احیا کند و چه خوب که از تمام ظرفیت های 

این کارت استفاده شود.
روزنامه صبح نو در یادداشتی با عنوان »دوربرگردان به سبک دولت تدبیر« نوشت: 
حجم قاچاق بنزین به حدی رسیده که دولت چاره ای ندارد جز احیای کارت هوشمند 
سوخت، سیاستگذاری برای قیمت بنزین سابقه ای عبرت انگیز دارد. در سال های 1374 
تا 1384 در ابتدای بهار هر سال، قیمت بنزین درصدی افزایش می یافت و هر سال 
موجی از افزایش قیمت به سایر کااها القا می شد. در پاییز 83 واردات بنزین به رقم 
بی سابقه 75 میلیون لیتر در روز رسید و شبکه پخش فرآورده های نفتی عما امکان  

توزیع آن حجم بنزین را نداشت.
در پاییز 83 گروهی از اقتصاددانان وارد مجلس شدند که معتقد بودند افزایش  
ساانه قیمت بنزین به آن شکل، یک دور باطل است. با تصمیم آنها این رویه از ابتدای 
سال 84 متوقف و به جای افزایش های ساانه بی خاصیت و پرضرر نرخ بنزین، ایده ای 
جدید ارائه شد: »مهار تقاضا و مصرف بنزین با روش های غیرقیمتی«. این مجموع 
سیاســت ها ابتدا در قالب تبصره 13 قانون بودجه و سپس قانون مستقل »توسعه 
حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت« )مصوب 1386( مدون و اجرایی شد.

در صورتی که اجرای قانون یاد شده ادامه می یافت قرار بود به تدریج با توسعه 
حمل و نقل عمومی، از سال 1390 سهمیه خودروهای شخصی کاهش یابد و حذف 
شــود و قیمت بنزین »به تدریج« به حدی افزایش یابد که هم اســتفاده از حمل و 
نقل عمومی مقرون به صرفه باشــد و هم با سیاست های قیمتی، ترافیک کنترل و 

آلودگی هوا مهار شود.
متاســفانه دولت بدون اینکه طرح مشخصی برای قیمت سوخت داشته باشد، 
ســامانه کارت هوشمند ســوخت را از انتفاع ساقط کرد و قیمت بنزین را هم ثابت 
نگه داشــت. یعنی با افزایش تورم های ساانه به طور واقعی هر سال بنزین ارزان و 
ارزانتر کرد و با ندانم کاری؛ ترافیک و آلودگی هوا و قاچاق سوخت را به اقتصاد ایران 

و مردم تحمیل شد.
حاا دولت تحت فشــار قاچاق بی سابقه  بنزین )روزانه 20 تا 40 میلیون لیتر 
گفته شده( پس از پنج سال می خواهد سامانه کارت هوشمند سوخت را احیا کند. 

چه خوب است از ظرفیت های این سامانه به طور کامل استفاده کند.
با سامانه کارت هوشمند سوخت و استفاده از سامانه های آماری موازی، می توان از 
مصرف خودروهای لوکس و نیز خانواده هایی که بیش از یک خودرو دارند، مالیات های 
سنگین دریافت کرد و به خانواده هایی که از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند 
یا خودروی شــخصی ندارند، یارانه داد و نرخ های مختلف برای شهروندان مختلف 
در روزهــای مختلف وضع کرد. بنزین گران در روزهــای آلوده و بنزین ارزان برای 

خودروهای عمومی.
وقتی کارگزاران ُکت جمهوریت را

با بیژامه اشرافیت ست می کند!
ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران، عنوان »پیش به سوی جمهوری سوم« را برای 

نشست این حزب انتخاب کرد.
روزنامه سازندگی در حالی این عنوان را برای نشست حزب متبوع خود برگزیده، 
که مشی طیف سیاسی کارگزاران نوعاً در معارضه با جمهوریت بوده است. سران این 
حزب )امثال عبداه نوری و مهاجرانی( ســال 75 در حالی که دومین دور ریاست 
جمهوری آقای هاشمی به پایان می رسید و قانوناً باید کنار می رفت، به تکاپو افتادند 
تا با سخنرانی و سناریونویسی مطبوعاتی چنین القا کنند که نیاز و مصلحت کشور، 
دست بردن در قانون اساسی برای تمدید ریاست جمهوری آقای هاشمی است! آنها 
البته در این پروژه موفق نشدند اما با نوعی اغواگری سیاسی و ائتاف با طیف موسوم 
به چپ نوشتند در قدرت باقی بمانند. برخی سران همین طیف دو دهه قبل قائل 
به انتخابات محدود و مدیریت شده بودند و به نظام پیشنهادمی کردند که این گونه، 
خاطر جمع تر است ولو اینکه با کاهش مشارکت مردم مواجه شد و البته رهبر حکیم 

انقاب جلوی این سناریو ضد جمهوریت را هم گرفتند.
نکته دیگر اینکه برخی سران حزب اشرافی کارگزاران )مرعشی، عطریانفر، لیاز 
و...( جزو سران شورشگری علیه انتخابات و جمهوریت در سال 88 بودند و بازداشت 

و محاکمه و محکوم شدند.
با این اوصاف خنده دار به نظر می رسد که ارگان کارگزاران، دم از »جمهوری« 

بزند و ژشت جمهوری خواهی بگیرد.

گفت و شنود

هوش و حواس!
گفت: آقای موسویان، عضو اســبق تیم هسته ای کشورمان در کنفرانس 
سیاســت خارجی آلمان پیشنهاد داده است که سردار سلیمانی و بن سلمان با 

همکاری یکدیگر بحران یمن را حل کنند! 
گفتم: حاا چرا درحالی که بن سلمان به خاطر جنایت های بی شمارش 
در یمن و قطعه قطعه کردن خاشقجی با نفرت عمومی مردم دنیا روبه رو 
شده است، آقای موسویان با همسنگ نشان دادن سردار سلیمانی با 

بن سلمان! اصرار دارد برای این حیوان وحشی کسب وجهه کند؟!
گفت: شاید هم با مشاهده قتل خاشقجی، پیشنهاد این ماقات را داده است 

تا خیال آمریکا و اسرائیل و آل سعود را از بابت سردار سلیمانی راحت کند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! 

گفت: حاا چرا این جماعت غرب زده همواره به سوی منافع آمریکا و اسرائیل 
غش می کنند؟!

گفتم: یارو کیســه گندمش را برده بود آسیاب که آرد کند و در 
حالی که منتظر نوبتش بود گندم کیسه دیگران را روی کیسه خودش 
می ریخت! آسیابان پرسید؛ این چه کاریست؟ گفت؛ مگر نمی دانی من 
هوش و حواس درست و حسابی ندارم؟! آسیابان گفت؛ اگر این طوری 

است چرا از گندم خودت روی کیسه دیگران نمی ریزی؟!

محمد صرفی

یک ســال پیش دو محقق آمریکایی به نام های »کریستوفر واکر« و 
»جسیکا لودوینگ« مقاله مشترکی را در نشــریه فارین افرز )با عنوان: 
معنای قدرت تیز؛ دولت هــای اقتدارگرا چگونه نفوذ را طراحی می کنند( 
منتشر و در آن برای نخستین بار اصطاح Sharp Power یا »قدرت تیز« 
را مطرح کردند. این اصطاح در برابر اصطاح ابداعی جوزف نای با عنوان 
»قدرت نرم« وضع شده است. اصطاح »قدرت تیز« طی یک سال اخیر در 
محافل سیاسی و اندیشکده های آمریکایی مورد بحث بسیار بوده و شواهد 
و قرائن نشان می دهد این مباحث سمت و سوی عملیاتی نیز گرفته است. 

اما »قدرت تیز« چیست؟
برای آشنایی و درک این اصطاح ابتدا باید برداشتی از قدرت سخت 
و نرم داشت. قدرت سخت عبارت است از تحمیل سیاست از طریق اجبار 
که ابزار نظامی و اقتصادی دو اهرم اصلی اعمال آن هستند. در مقابل قدرت 
نرم، هدف خود را از طریق جذابیت و اقناع، دنبال می کند. قدرت نرم باعث 
تجدید نظر در فرهنگ یک کشور، آرمان های سیاسی و در نهایت سیاست های 
یک کشور می شــود. چکیده نظر واکر و لودوینگ را می توان چنین بیان 
کرد؛ کشورهای دشمن و رقیب آمریکا به استفاده از تکنیک ها و ابزارهای 
قدرت نرم رو آورده اند و از آن علیه ارزش های آمریکایی و دموکراسی غربی 
اســتفاده می کنند. در واقع »قدرت تیز« ابزار و روشی است که سعی دارد 
تمدن غرب را مورد حمله غیرنظامی قرار دهد و آن را تضعیف کند. واکر در 
مقاله دیگری توضیح می دهد »قدرت تیز« چهار حوزه را مورد هدف قرار 
می دهد؛ فرهنگی، علمی و دانشگاهی)آکادمیک(، رسانه و نشر که به طور 
اختصار آن را CAMP )برگرفته از حروف نخست این چهار حوزه( می نامند. 
اما چرا نخســتین بار این بحث در فارین افرز مطرح شــد؟ پاسخ به 
این ســؤال به ظاهر فرعی، کلید حل و فهم مسائل بسیاری در این مورد 
 اســت. این نشــریه وابســته به NED»صندوق ملی برای دموکراسی« 
)National Endowment for Democracy( در آمریکاســت. مرور 
مختصری بر چگونگی شــکل گیری، اهداف و عملکرد این نهاد آمریکایی 
زوایای مهمی از بحث را روشــن می کند. هشتم ژوئن 1982 دونالد ریگان 
رئیس جمهور وقت آمریکا در سخنرانی مشهور خود در پارلمان انگلیس، 
اتحاد جماهیر شوروی را »امپراطوری شیطانی« نامید و گفت آمریکا باید به 
مخالفان آن کمک کند؛ »ما باید زیرساخت های ازم را برای دموکراسی ایجاد 
کنیم: آزادی مطبوعات، اتحادیه های کارگری، احزاب سیاسی و دانشگاه ها. 
این به مردم اجازه می دهد که بهترین راه را برای توســعه فرهنگ و حل و 
فصل اختافات خود به صورت مسالمت آمیز انتخاب کنند.« یک سال بعد 
NED در واشنگتن پایه گذاری و مورد حمایت کامل هر دو حزب دموکرات 

و جمهوری خواه قرار گرفته و تامین مالی شد.
ســخنرانی ریگان جلوه بیرونی تصمیمی بود که از مدتها قبل گرفته 
شــده بود. از مدت ها پیش ســیا به دلیل مداخات خود در گوشه و کنار 
جهان، تبدیل به ســازمانی کثیف و منفور شده بود که کمتر سیاستمدار، 
فعال اجتماعی و هنرمندی حاضر بود بدنامی ارتباط با آن را به جان بخرد. 
بغرنج شدن این وضعیت، تصمیم سازان آمریکا را به تکاپو انداخت تا وظیفه 
»صادرات دموکراســی آمریکایی« را به نهاد دیگری واگذار کنند و نتیجه 
آن تاســیس NED به عنوان بازوی عمومی سازمان سیا بود. این سازمان 
پوششــی، خود را غیردولتی معرفی می کند اما بودجه آن بطور کامل و با 
استفاده از راه های مختلف آشــکار و پنهان، توسط دولت آمریکا تامین 
می شود. سخنرانی ریگان در انگلیس نیز در این مورد اتفاقی نبود. به قول 
تیری کیسان تحلیلگر فرانسوی؛ NED و شاخکهای چهارگانه آن، اندامهای 
یک پیمان ارتش انگلوساکسون است که لندن، واشنگتن و کانبرا را متصل 
می کند و نه تنها پوششی برای سیا، بلکه MI6 انگلیس و ASIS )سازمان 

امنیتی استرالیا( است.
گذشته از مبحث گسترده جنگ نرم و رقابت رسانه ای و فرهنگی دو بلوک 
غرب و شرق، یکی از اصلی ترین روش های مداخله NED در محیط سایر 
کشورها از طریق نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن انتخابات هاست. دستکاری 
موفقیت آمیز انتخابات نیکاراگوئه 1990 و مغولستان 1996، کمک به سرنگونی 
دولت منتخب بلغارستان در 1990 و آلبانی در 2-1991 و حمایت گسترده و 
طوانی مدت از مخالفان هوگو چاوز در ونزوئا از 1999 تا 2004 تنها چند مورد 
از این فعالیت هاست که ردپای NED در آن به روشنی قابل پیگیری است. 
انقاب های رنگی یا مخملی و ماجرای مشهور ایران-کنترا )مک فارلین( از 
دیگر موارد قابل ذکر در این پرونده قطور است. سال 2003 و در بیستمین 
سالگرد تاسیس آن عنوان شد 6هزار سازمان سیاسی و اجتماعی در سراسر 

دنیا تحت حمایت و پشتیبانی آن قرار دارند. 
ابزار اصلی و ثابت NED برای پیشــبرد برنامه های خود »قدرت نرم« 
و نفوذ در همان چهار حیطه ای اســت که از واکر در باا نقل شد؛ فرهنگی، 
دانشگاهی، رسانه و نشر. این نهاد طی سال های اخیر متوجه شد، به دایل 
مختلف انحصار آمریکا بر »قدرت نرم« از دست رفته و بازیگران جدیدی وارد 
میدان شده اند. دشمنان و رقبای آمریکا با استفاده از ساحی که ساخته و 
پرورش داده آمریکا بود و تنها در اختیار آن قرار داشت، در حال ضربه زدن 
به آمریکا هستند. آمریکایی که دهه ها کشورها و فرهنگ های مختلف جهان 

را مورد تهاجم نرم قرار داده بود، اینک خود هدف تهاجم قرار گرفته بود. 
پس عجیب نیست که نخســتین بار اصطاح »قدرت تیز« در نشریه 
فارین افرز مطرح می شــود. NED در قلب این جنگ جهانی قرار دارد و 
شاخک های آن زودتر از بقیه این تهاجم را حس کرد. نام گذاری و تفسیرهای 
صورت گرفته در این زمینه، خود بخشــی از این جنگ نرم هستند. اگر 
آمریکایی ها با ابزار رســانه و فرهنگ در جامعه ای نفوذ کرده و بر رفتار و 
سیاســت های آن اثر بگذارند، امری مثبت است و نام آن را »قدرت نرم« 
می گذارند، اما اگر رقبا همین کار را درخصوص آمریکا انجام دهند و سخن 
خود را به گوش مردم آمریکا برسانند، امری مذموم و نام آن »قدرت تیز« 

است و باید هرطور شده با آن مقابله کرد! 
آمریکایی ها به طور مشخص سه کشور ایران، روسیه و چین را به عنوان 
کشورهای استفاده کننده از »قدرت تیز« علیه آمریکا و ارزش های آن معرفی 
می کنند. درباره نوع برخورد با این مسئله نیز دو دیدگاه در آمریکا وجود 
دارد. عده ای معتقدند باید با این مسئله برخورد سلبی و سخت کرد و اجازه 
نفوذ و دسترسی این کشورها به ابزارهای اعمال »قدرت تیز« را گرفت. در 
مقابل عده ای دیگر )مانند جوزف نای( معتقدند آنچه باعث برتری و پیروزی 
آمریکا بر اتحاد جماهیر شوروی شد، فضای باز و آزاد فرهنگ غرب بود و 
نباید برای مقابله با »قدرت تیز« این مزیت را محدود و نابود کرد و راه مقابله 

با »قدرت تیز«، قدرت نرم است. 
شواهد و قرائن نشان می دهد آمریکایی ها روش سلبی و حذفی را در 
برخورد با »قدرت تیز« در پیش گرفته اند. اواخر مهرماه شــرکت توییتر 
مجموعه ای شــامل 10 میلیون پست توییتری و از جمله دو میلیون پست 
ویدیویی را منتشر کرده و مدعی شد این مجموعه از سوی ایران و روسیه 
تولید و منتشر شده است. به دنبال آن هزاران حساب کاربری ایرانی و روسی 
بسته شد. بستن حساب های کاربری ایران محدود به توییتر نشد. فیسبوک 
و یوتیوب نیز کاربران زیادی را حذف کردند. اتهام این حساب های کاربری 
حمایت از جمهوری اسامی، انتقاد از رژیم صهیونیستی و تهاجم به ارزش های 
آمریکایی بود! دو روز پیش هم رویترز گزارشی ویژه از 71 وبسایت ایرانی 
منتشر کرد و نوشت این وبسایت ها که به زبان های مختلف دنیا مطلب تولید 
و منتشر می کنند، افکار عمومی سایر کشورها، به خصوص در منطقه را هدف 
گرفته اند. اتخاذ روش سلبی و حذفی در برخورد با قدرت نرم جمهوری اسامی 
قابل پیش بینی بود چرا که از سال ها پیش غربی ها این روش را در پیش گرفته 
بودند. در حالی که ده ها شــبکه ماهواره ای فارسی زبان سال هاست جامعه 
ایرانی را تحت بمباران و جنگ روانی خود قرار داده اند اما غربی ها با انواع و 
اقسام روش های سلبی سعی می کنند صدای معدود شبکه های ایرانی مانند 

پرس تی وی، هیسپان تی وی و العالم را قطع کنند. 
داغ شدن موضوعی مانند »قدرت تیز« در محافل سیاسی و عملیاتی 
آمریکا نشان می دهد جنگ نرم وارد مرحله تازه ای شده است و آمریکا تنها 
بازیگر فعال این میدان نیست. کشورهای دیگر دریافته اند دفاع صرف در 
این میدان کفایت نمی کند و بهترین دفاع، حمله است. جمهوری اسامی 
در آستانه چهل سالگی خود در عرصه جنگ نرم وارد فاز تهاجمی شده و 
این نشانه ای دیگر از پیشرفت و عظمت این انقاب است. اگرچه امکانات و 
ابزار و بودجه مالی جمهوری اسامی در این میدان کمتر از دو بازیگر دیگر 
آن یعنی چین و روسیه است اما پتانسیل محتوایی، جذابیت و قدرت اقناع 
انقاب اسامی که برخاسته از فطرت بشری و آموزه های الهی است، از این دو 
کشور میراث دار سوسیالیسم و کمونیسم بسیار بیشتر است. نظام استکباری 
آمریکا که قدرت خود را مدیون تصویرسازی است، باید هم نگران برندگی 
قدرتی باشد که این هیمنه ساختگی را به چالش می کشد. در عصر حیرت 
و سرگشتگی جهانی، بشر مشتاق صدای آرامش بخشی است که او را از این 

بیابان تاریک و وحشت زا برهاند. الیس الصبح بقریب...

»قدرت تیز«
و گلوی عمو سام

یادداشت روز

نمایندگی جمهوری اسامی 
ملل متحد  ایران در ســازمان 
روز جمعه در نامه ای به دبیرکل 
رئیس شورای  و  ملل  ســازمان 
محکومیت  خواســتار  امنیت 
و  غیرمســئوانه  اظهــارات 
پمپئو«  »مایک  تحریک آمیــز 
ملت  علیه  آمریکا  خارجه  وزیر 

ایران شد.
نمایندگی دائم ایران در سازمان 
ملل در ایــن نامه به اظهارات اخیر 
»پمپئو« که ملت ایران را به قحطی 
تهدید کــرده بود اشــاره و تصریح 
کــرد اینگونه اظهارات بخشــی از 
سیاســت های آمریکا بــرای اعمال 
فشــار و تهدیدی عملی برای به راه 
انداختن جنگ اقتصادی علیه مردم 

ایران است.
نمایندگی ایران در سازمان ملل 
در این نامه همچنین به اعمال مجدد 
تحریم های آمریکا که مانع دسترسی 
مردم ایران به نیازمندی های اساسی 
از قبیل دارو، لوازم پزشکی و درمانی 
شده است اشاره و تاکید کرد اقدامات 
کاخ سفید نمونه بارز جنایات علیه 

بشریت است.
نامه خاطرنشــان شده  در این 
است اقدام آمریکا در اعمال مجدد 

تحریم های یکجانبه علیه ملت ایران، 
نقض تعهدات واشنگتن تحت برجام، 
قطعنامه 2231 شــورای امنیت و 
دادگستری  بین المللی  دیوان  حکم 

است.
نمایندگی ایران در سازمان ملل 
در این نامه، اظهــارات »پمپئو« را 
نشانه دیگری از سیاست زورگویانه 
آمریــکا برشــمرد و تصریــح کرد 
واشــنگتن حاضــر اســت عاوه بر 
مجازات ملت ایران، ســایر کشورها 
را نیز به دلیــل تبعیت از قطعنامه 

شورای امنیت تنبیه کند.
این نامه همچنین تاکید می کند 
همانگونــه که ایران در 40 ســال 
گذشــته در مقابــل زورگویی ها و 
مقاومت  آمریکا  غیرقانونی  اقدامات 
کرده، در مقابل سیاســت های غلط 
اخیر این کشور نیز مقاومت خواهد 

کرد و سربلند خواهد شد.
نمایندگــی ایران در ســازمان 
ملل در این نامه از جامعه بین الملل 
خواست در مقابل اینگونه سیاست ها 
کــه بنیادهــای ســازمان ملــل و 
را تهدید می کند  چندجانبه گرایی 
»ایســتادگی« و آمریکا را وادار به 
پایبندی به اصول و اهداف سازمان 

ملل کند.

در نامه ای به سازمان ملل

ایران خواستار محکومیت اظهارات 
»پمپئو« شد

سرویس سیاسی-
بر  اروپا مبنی  ادعای  با  همزمان 
گشایش کانال مالی، شرکت مخابرات 
اقدامی گستاخانه خطوط  در  آلمان 
ایرانی  بانک های  اینترنــت  و  تلفن 

مستقر در این کشور را قطع کرد.
شــرکت مخابرات آلمان در اقدامی 
گستاخانه خطوط تلفن و اینترنت بانک های 

ایرانی مستقر در این کشور را قطع کرد.
دادگاه هامبــورگ آلمان در حکمی 
مقدماتی از شرکت مخابرات آلمان خواست 
خطوط تلفن و اینترنت بانک های ایرانی 
مســتقر در این کشور را مجددا راه اندازی 
کند. شرکت تله کوم اواسط نوامبر تلفن و 
اینترنت بانک های ایرانی را قطع کرده بود.

دادگاه ایالتی شــهر هامبورگ آلمان 
به شکایت بانک های ایرانی مستقر در این 
شهر رسیدگی کرد و روز جمعه 9 آذر )30 
نوامبر( در حکمی اولیه به سود آنها رای داد. 
بنابر حکم دادگاه، شرکت مخابرات آلمان 
)Telekom( باید خطوط تلفن و اینترنت 
سه بانک ایرانی مستقر در هامبورگ؛ بانک 
ملی، بانک ســپه و بانک بازرگانی ایران و 

اروپا را از نو وصل کند.
آمریکا تشکر کرد

شرکت مخابرات آلمان روز 16 نوامبر 
2018 خطوط تلفن و اینترنت بانک های 
ایرانی مستقر در آلمان را قطع کرده بود. 
تله کوم آلمان در نوشته ای کتبی به بانک 
ملی نوشته بود، این شرکت بر این نظر است 
که پــس از تحریم های آمریکا، بانک های 
ایرانی دیگــر قادر نخواهنــد بود هزینه 

اشتراک تلفن و اینترنت خود را بپردازند.
پس از انتشار این خبر سفارت آمریکا 
در آلمان در یک پیام توئیتری با استقبال 
از تصمیــم تله کوم آلمان در قطع تلفن و 
اینترنت بانک هــای ایرانی در هامبورگ، 

از اجرای تحریم ها علیه ایران تشکر کرد.
یک سخنگوی شرکت مخابرات آلمان 
از تصمیــم دادگاه ایالتی هامبورگ انتقاد 
کرد. این ســخنگو در پاســخ به پرسش 
روزنامه هندلزبات دربــاره حکم دادگاه 
گفت: ما تصمیم دادگاه علیه شرکت خود را 
نادرست می دانیم و به همین دلیل، هر چه 
زود تردرخواست تجدیدنظر داده و از همه 
راه های قانونی ممکن علیه این حکم اقدام 
خواهیم کرد. رسانه های آلمان نوشته اند 
علت تصمیم تله کوم برای خودداری از ارائه 
خدمات به بانک های ایرانی، حضور شرکت 
تلفن همــراه »تی-موبایل«، وابســته به 
شرکت مخابرات آلمان، در بازار آمریکاست.

گفتنی اســت اکثر بانک های آلمان 
در هامبورگ از هر گونه تراکنش مالی با 

شعبه های بانک های ملی و بانک بازرگانی 
ایران و اروپا خودداری می کنند در حالی 
که بانک مرکزی آلمان به دادوستد مالی 
با بانک های ایران موظف است و بانک های 
ایرانی یادشده از سوی اتحادیه اروپا تحریم 
نشده اند. شعبه های بانک ملی، بانک سپه و 
بانک بازرگانی ایران و اروپا که در هامبورگ 
تاسیس شــده، دارای مجوز آلمانی برای 
فعالیت های بانکی هســتند. با وجود این، 
عما قادر به حواله هیچ پولی نیســتند؛ 
زیرا از سوی دیگر بانک ها و نهادهای مالی 
تحریم شــده اند و ارتباطشان با سوئیفت، 
شبکه بین المللی ارتباطات مالی بین  بانکی، 

قطع شده است.
از هواپیمای ظریف تا تحریم مخابراتی!

متاسفانه در سایه انفعال و بی عملی 
وزارت خارجه، رفتارهای تحقیرآمیز اروپا 
هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد.

برخاف فضاسازی برخی دولتمردان 
و رسانه های زنجیره ای، کشورهای انگلیس، 
فرانسه و آلمان در سال های اخیر به هیچ 
عنوان همراه ایران نبوده و دقیقا در راستای 
سیاســت های ضد ایرانــی آمریکا عمل 
می کنند. در بهمن ماه 96، آلمان در اقدامی 
توهین آمیز و گستاخانه از سوخت رسانی 
به هواپیمای حامل ظریف خودداری کرد.

آلمــان همچنیــن در تیرماه 97 در 
اقدامی غیرقانونی و با دایل واهی، دیپلمات 
ایرانــی را کــه از مصونیــت دیپلماتیک 
برخوردار بود، بازداشــت کــرد. مهر 97، 
رســانه های غربی از اســترداد دیپلمات 
ایرانی بازداشــت شده در آلمان به بلژیک 

خبر دادند.
»هایکو مــاس« وزیر خارجه آلمان- 
مهر 97- گفت: »با آمریکا اهداف مشترکی 
را درقبال ایــران دنبال می کنیم. ما فقط 
از نظر مســیرهایی که دنبال می کنیم با 

یکدیگر اختاف داریم«.
اخراج دیپلمات ها 

و تحریم نمایشگاهی!
اما رفتارهای تحقیرآمیز اروپا به آلمان 

خاصه نمی شود. 
در شهریورماه سال جاری، تعدادی از 
اعضای گروهک های تروریستی به سفارت 
ایران در فرانسه تعرض کردند. نکته قابل 
تأمل اینجاست که پلیس فرانسه علیرغم 
اطاع قبلی، برای جلوگیری از این تعرض 
در محل حاضر نشد! فرانسه همچنین در 
ماههای گذشته در اقدامی گستاخانه یکی 
از دیپلمات هــای ایرانی را از این کشــور 

اخراج کرد.
خــودداری از معرفی ســفیر، ایجاد 
محدودیت برای سفر دیپلمات های ایرانی 

در پاریس، بخشنامه رسمی وزارت خارجه 
فرانسه مبنی بر ممنوعیت سفر دیپلمات ها 
و حتــی کارگزاران رســمی بــه ایران و 
عدم صدور کارت شناسایی)اقامت( برای 
همســران و دختران دیپلمات های جدید 
ایرانی تا مادامی که کشف حجاب! نکنند 
را نیز باید به فهرســت اقدامات ضدایرانی 

فرانسه در حوزه دیپلماتیک اضافه کرد.
اقدامات خصمانه فرانسه در ماه های 
اخیر به حوزه دیپلماتیک محدود نمی باشد.
از 29 مهر تا 3 آبان 97 نمایشــگاه 
بین المللــی مواد غذایی پاریس موســوم 
به SIAL برگزار شــد. نکتــه قابل تأمل 
اینجاســت که فرانســه، پاویون ایران در 
نمایشــگاه مذکــور را بســت و در ادامه 
ایــن رفتار خصمانه، حضــور بازرگانان و 
شرکت کنندگان ایرانی برای بازدید از این 

نمایشگاه را نیز ممنوع اعام کرد.
10مهرماه سالجاری پلیس فرانسه با 
200 کماندو خود به دفتر مرکز اســامی 
»الزهــرا« حمله کــرده و ضمن تخریب 
و توقیــف بخش مهمــی از امکانات این 
دفتر، یــازده تن از اعضــای این مرکز از 
جمله یحیی قواسمی )مدیر مرکز اسامی 
الزهرا( را بازداشت کرد. همچنین در مهرماه 
سالجاری فرانسه در اقدامی خصمانه اموال 
وزارت اطاعات و دو ایرانی در فرانســه را 

بلوکه کرد.
میزبانی با چاشنی تحقیر!

در روزهای آخر آبان ماه سال جاری، 
جرمی هانت وزیــر خارجه انگلیس وارد 
ایران شــد تا با محمدجواد ظریف دیدار 
کند. اظهارات وزیر خارجه قبل از ســفر 
به ایران و فضاســازی انگلیســی ها علیه 
کشورمان، حواشی زیادی برای این سفر 
ایجاد کرد. بی بی سی ساعاتی قبل از ورود 
هانت به ایران گزارش داد: »آقای هانت با 
دو پیام روشن به ایران می رود، نخست آنکه 
ایرانی- بریتانیایی هایی دوتابعیتی که در 
ایران در زندان هستند و به گفته آقای هانت 
بی گناهند باید آزاد شوند. دوم اینکه ایران 
از اقداماتی که آقای هانت »بی ثبات کننده« 
می خواند دست بردارد«. هانت در گفت وگو 
با  روزنامه گاردین در آستانه سفر به ایران، 
به صراحت گفت که »سعودی، و نه ایران، 

شریک بریتانیا در خاورمیانه است«.
در برابر این شرارت آشکار انگلیسی ها، 
که انتظار دارند به سبک دوران »استعمار« 
با یک تماس سفارت »دولت فخیمه«، اوامر 
ایشان  توسط وابستگان انگلوفیل حکومتی، 
صورت گیرد و فان »جاسوس« آزاد شود، 
آن چه از سوی دولت آقای روحانی در چند 
سال اخیر دیده شــده، نه تنها متناسب 

با اقتدار و اســتقال جمهوری اســامی 
نیست، که بعضا انفعالی حیرت آور را نشان 
می دهد که انگلیســی ها را در شــرارت و 
زیاده خواهی های گســتاخانه، تحریص و 

تحریک می کند.
روز 28 آبــان در جریان اســتقبال 
ظریف از وزیر خارجه انگلیس، وزیر خارجه 
کشورمان چنان با شور و شوق و عجله و 
خنده کنان به سمت وزیر انگلیسی رفت که 
خود هانت غافلگیر شد، انگار نه انگار که 
همین فرد، قبل از سفر به تهران آن خط 
و نشــان ها را برای ایران کشید و از پیوند 
استراتژیک لندن با دشمن ایران)آل سعود( 
گفت. ازم به ذکر اســت که محمد جواد 
ظریف-مهر 96- گفته بود: آمریکا آنطور که 
در توافق هسته ای مقرر شده، تحریم ها را 
رفع نکرده و ما هنوز نمی توانیم در انگلیس 

یک حساب بانکی باز کنیم.
فرار به جلوی هلند

در ســایه سکوت و انفعال و وادادگی 
سفارت ایران در اهه و وزارت امور خارجه 
کشورمان، طرف هلندی در کمال آرامش 
به جای مجرم )به دلیل پناه دادن به یک 
تروریســت جانی( در مقام شاکی نشسته 
و در 17 خرداد ســال جــاری دو نفر از 
دیپلمات های ما را از این کشور اخراج کرد.

اخراج دیپلمات های ما از هلند و عدم 
واکنش وزارت امور خارجه در حالی صورت 
گرفت که دیپلمات ها در همه جای جهان 
عاوه  بر مصونیــت دیپلماتیک، بااترین 
مقام رسمی در ماموریت ها در کشورهای 
مقصد هستند و هرگونه تعرض به آنان در 
بدیهی ترین و پایین ترین شکل بر اساس 
اصل عمل متقابــل )اخراج دیپلمات های 

طرف مقابل( صورت می پذیرد.
انفعال دستگاه دیپلماسی

کشــورهای اروپایی مذکور به دلیل 
میزبانــی و حمایت همه جانبه از گروهک 
تروریســتی منافقیــن و گروهک هــای 
ضدایرانی تجزیه طلب و حمایت و تجهیز 
رژیــم بعث صدام علیه ایران در 8 ســال 
جنگ تحمیلی و حمایت و تجهیز گروهک 
تروریستی داعش، اکنون در جایگاه متهم 
قرار دارند. اما در ســایه انفعال و بی عملی 
وزارت خارجه، در جایگاه شاکی نشسته و 
روز به روز بر گستاخی خود علیه کشورمان 

می افزایند.
ازم به ذکر است که پس از گذشت 
7 ماه اتاف وقت و پشت هم اندازی اروپا، 
خبر رسیده که سازوکار مالی ادعایی که 
حتی زمان آغاز به کار آن نیز مشــخص 
نشده است، قرار نیست فروش نفت ایران 

را پوشش دهد.

گزارش کیهان از بدعهدی های اروپا

آلمان تلفِن بانک های ایرانی را قطع نکند
تضمین مزایای برجام پیشکش!



اخبار كشور

جایزه مردمی »قهرمان مرصاد« 
اهدا می شود

جایزه ای با عنوان »قهرمان مرصاد« برای بهترین اثر جشنواره فیلم »عمار« 
درباره دفاع مقدس تعیین شد.

در بخش فراخوان های مردمی نهمین جشنواره فیلم »عمار« میرزا محمد 
ســلگی جانباز ۷۰ درصــد و راوی کتاب تقریظ شــده »آب هرگز نمی میرد«، 
جایزه ای با عنوان »قهرمان مرصاد« را برای بهترین اثر این جشنواره درباره دفاع 

مقدس اعام کرد.
دبیرخانه نهمین جشنواره فیلم »عمار« در کنار بخش رقابتی خود در بخش 
جدید »فراخوان های مردمی« از تمام موسســات، تشــکل های مردمی و افراد 
حقیقی دعوت کرده است موضوعات و دغدغه های مدنظرشان را در حوزه تولید 
در قالب فراخوان  از سینماگران بخواهند و به فیلمسازانی که بهترین اثر را در این 

موضوعات تولید کرده اند، هدیه ای مادی یا معنوی اختصاص دهند.
حجت ااسام آل هاشم، شــیخ زکزاکی، امراه احمدجو کارگردان سریال 
»روزی روزگاری«، سوران پیامی کارآفرین مهابادی و قهرمان مستند »آفراندن«، 
خانواده شــهید موسوی گردیزی از رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس، انجمن 
قرآنی خیرالبریه نهاوند، انجمن فرهنگی شهید بهروز محمدی ایذه و... از جمله 
افراد و گروه هایی هســتند که فراخوان های خود را به دبیرخانه جشنواره اعام 

کردند.
دبیرخانه جشــنواره فیلم »عمار« تا تاریخ ۲۰ آذر ۹۷ فراخوان های جدید 
را می پذیرد و فراخوان هایی که با رویکرد محتوایی جشــنواره مطابقت دارند در 

فراخوان نهایی اعام خواهند شد.
نهمین جشنواره مردمی فیلم »عمار« دی ۹۷ در تهران و شهرهای مختلف 

کشور برگزار می شود.
بی بی سی از تشکلی ورشکسته 

استقبال کرد!
رسانه دولتی انگلیس از تشکلی ورشکسته و منحله استقبال کرد.

بی بی سی فارسی که کار توجیه جنایات ۲۰۰ سال گذشته لندن علیه مردم 
ایران را بر عهده  دارد، در قالب خبری، بیانیه تشکل ورشکسته موسوم به کانون 

نویسندگان ایران را هدف توجه قرار داد.
در این بیانیه، ممیزی آثار موهن و مهوع زیر سؤال رفته است.

گفتنی اســت تشکل موسوم به کانون نویســندگان ایران در دهه چهل با 
اراده عده ای چپگرا پا گرفت. بسیاری از اعضای این تشکل به ظاهر ادبی، مانند 
هوشنگ گلشیری با ساواک همکاری داشتند و برخی همچون سیمین بهبهانی 
نقش متصدی سانسور را در دستگاه طاغوت ایفا می کردند. پس از پیروزی انقاب 
اسامی نیز اغلب اعضای تشکل یاد شده، مانند سیاووش کسرایی و غامحسین 
 ســاعدی علیه مردم و امنیت ملی اقدام کردند و خواســتار فشــار بین المللی 

بر جمهوری اسامی شدند.
شنیده ها حاکی از فعالیت زیرزمینی کانون منحله، در تهران است.

ترویج آموزه های غیراخاقی 
در شبکه سامت!

شبکه سامت با حضور یک به اصطاح کارشناس، به طور آشکار به ترویج 
برخی از آموزه های غیراخاقی می پردازد. آموزه هایی که برخی از آنها در جهت 

سند ۲۰3۰ قرار دارند.
درحالــی که این روزها توجه فضای رســانه ای به حواشــی و جنجال های 
برنامه ای از شــبکه شما جلب شده، شــبکه ای دیگر از صداوسیما نیز به طرح 

مسائل انحرافی و خاف اصول اخاقی آلوده شده است.
شخصی که علی رغم سوابق ســوء و سخنان خاف و نسنجیده در فضای 
عمومی به عنوان کارشناس در برخی از برنامه های شبکه سامت سیما حضور 
می یابد، در قالب آموزش مسائل جنســی به پرده دری و ترویج روابط نامشروع 
می پردازد. ازجمله اینکه به صراحت، دوســتی بیــن دو جنس مخالف را امری 

مطلوب و بی اشکال معرفی می کند! 
رونمایی از یک فیلم ایرانی در سوریه

آیین رونمایي از مستند »کویرس سرزمین کوچک من« در دمشق برگزار 
شــد. این فیلم قصه پایداری 15۰۰ نیروی نظامی از نیروی هوایی ســوریه در 

فرودگاه نظامی و آموزشی »کویرس« را به تصویر کشیده است.
مراســم رونمایی و نمایش این فیلم مستند، در دارااسد للثقافه و الفنون 
در دمشق برگزار شد. این مراسم با حضور بثینه شعبان، مشاور تبلیغاتی رئیس 
جمهور ســوریه، سرلشکر محمود شوا، معاون وزیر دفاع، سرتیپ حسن حسن، 
رئیس اداره سیاســی نیروهای مســلح، جواد ترکابادی، ســفیر و محمدهادی 
تسخیری، وابسته فرهنگی ایران در ســوریه، مراد شاهین، مدیر مؤسسه ملی 
سینماي سوریه، سعید صادقی کارگردان ایرانی فیلم مستند »کویرس سرزمین 

کوچک من« و... برگزار شد.
در آغاز مراسم مراد شاهین، مدیر مؤسسه ملی سینماي سوریه به نمایندگی 
از وزیر فرهنگ این کشــور ســخنرانی کرد و طي آن با بیان اینکه این دومین 
همکاری هنری بین سوریه و ایران است، گفت: »کویرس سرزمین کوچک من« 
با اینکه محتوای نظامی و جنگی محض دارد؛ اما در قالب مستند بیانگر پیام های 

انسانی فراوانی برای بیننده است.
جواد ترکابادی، ســفیر جمهوری اســامی ایران در سوریه هم در سخنان 
کوتاهی، ضمن تشکر و قدردانی از بخش های مختلف تولیدکننده این فیلم، حق 
بودن راهی که در دفاع از سوریه انتخاب شده است را مورد تأکید قرار داد و گفت 

که؛ حق در هر حالتی پیروز است.
آخرین سخنران برنامه هم سعید صادقی، کارگردان ایرانی این فیلم مستند 
بــود که گفت: این فیلــم، مقدمه ای برای تولید فیلم هــای دیگری در آینده با 

مضمون مقاومت در سوریه خواهد بود.
وی افزود: در طول هفت ســال گذشته، رسانه های مخالف، مطالب کذب و 

دروغ هاي فراوانی درباره حوادث سوریه منتشر کردند.
صادقي همچنین گفت: همان طوری کــه رزمندگان با خون خود در برابر 
تکفیری ها و داعشی ها ایستادگی کردند، کارگردانان نیز به روش خود وظیفه شان 

را ادا کردند.
اعضای شورای  اندیشه ورزی شبکه سه 

تغییر کردند
با حکم معاون ســیما اعضای جدید شورای  اندیشه ورزی شبکه سه سیما 

تغییر کردند.
طی احکامی از سوی مرتضی میرباقری معاون رئیس  سازمان در امور سیما، 

اعضای جدید شورای  اندیشه ورزی شبکه سه سیما منصوب شدند.
بنــا بــر این گــزارش، میثــم نیلی، شــهاب اســفندیاری، ســیداحمد 
عبودتیان،فرید الدین حداد عادل، جعفر عبدالملکی و علی اصغر پورمحمدی افراد 

جدیدی هستند که به تازگی از میرباقری حکم گرفته اند.

صفحه 3
 یک شنبه    ۱۱ آذر ۱3۹۷

۲4 ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶3

مراسم استقبال از ورود کاروان نمادین 
حضرت معصومه)س( به قم

مراسم استقبال از ورود کاروان نمادین حضرت معصومه)س( به شهر 
قم در میان خیل عاشقان و دوستداران خاندان عصمت و طهارت)ع( صبح 

دیروز در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، همزمان با بیست و سوم ربیع ااول سالروز 
ورود حضرت معصومه سام اه علیها به قم طبق رسم هرساله کاروان نمادین حضرت 
معصومه سام اه علیها با حرکت از میدان معصومیه از خیابان امامزاده ابراهیم)ع( و 
عبور از خیابان های امام خمینی)ره(، میدان شــهید آیت اه سعیدی و مسجد امام 

حسن عسگری)ع( وارد حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( شد.
قشــرهای مختلف مردم، زائرین و مجاورین حرم کریمه اهل بیت علیهم السام 
اعم از زن و مرد، پیر و جوان با در دســت داشــتن شاخه های گل و پرچم های سبز، 
سفید و قرمز که بر روی آنها جمله »یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه« نوشته شده بود، 
به استقبال کاروان نمادین حضرت معصومه)س( رفته و آن را تا حرم همراهی کردند.
در طول مســیر نیز شــهروندان و کســبه قم با پخش شــیرینی و شکات از 
اســتقبال کنندگان کاروان نمادین پذیرایی کردند و مداحــان اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( اشعاری به مناسبت این روز و در وصف بانوی کریمه اهل بیت)س( قرائت 
کردند. شــرکت کنندگان در مراسم اســتقبال نمادین پس از ورود به حرم مطهر در 

مراسم جشن فاطمی در صحن امام رضای)ع( حرم مطهر شرکت کردند.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش تشریح کرد
نخستین  ماموریت  ناوشکن  سهند

اعزام به آمریکای جنوبی
امیر دریادار تورج حســنی مقدم می گوید ناوشــکن ســهند و 
زیردریایی فاتح از نمونه های تولید شده پیشین توانمندی های بیشتری 
دارند و چنانکه او خبر داده ناوشــکن سهند و خارک به ماموریتی در 

آمریکای جنوبی خواهند رفت.
امیر دریادار تورج حسنی مقدم، جانشین فرمانده نیروی دریایی راهبردی 
ارتش جمهوری اسامی ایران در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفته است: »در 
خصوص ناوشکن سهند و زیرسطحی فاتح باید گفت این تجهیزات کامًا بومی 
هســتند. ناوشکن سهند ورژن جدیدی از ناوشکن جماران در دریای جنوب و 
ناو دماوند در خزر است. سهند به عنوان یک ناوشکن اقیانوس پیما با توانمندی 
انجام مأموریت های سطحی، ضد زیرسطحی ، ضد سطحی و ضد هوایی است 
و قدرت ماندگاری آن در دریا نســبت به نمونه های تولیدی در گذشته بسیار 
بیشــتر اســت و می تواند فرماندهی تاکتیکی را در دریا برعهده بگیرد و دیگر 
شــناورها را هدایت کند. این شناور از ســرعت رانش باایی برخوردار است و 
عاوه بر انجام مأموریت های اصلی می تواند مأموریت های فرعی را نیز با توجه 

به توان حمل بالگرد انجام دهد.«
دریادار حســنی مقدم سپس افزوده است: »در بحث زیرسطحی فاتح باید 
گفت این زیردریایی از نوع کاس غدیر توانمندی بیشتری دارد و پیشرفته تر 
اســت و توان ماندگاری بیشتری زیر آب نسبت به انواعی دارد که در گذشته 
از خارج خریــداری کردیم و یا در داخل تولید کــرده بودیم. به لحاظ تعداد 
خدمه، تســلیحات و کنترل آتش، از توانمندی ها و قابلیت های به مراتب بهتر 
و پیشــرفته تری برخوردار اســت و ان شــاءاه در ورژن های بعدی که از این 
زیرسطحی تولید می شود، به سامانه AIP که می تواند بحث سکوت در زیر آب 
را بیشتر رعایت کند مجهز می شود. این زیردریایی در خفا می تواند بازدارندگی 

بسیار خوبی را در مقابل کشورهای هدف به وجود می آورد.«
وی گفت: »نیروی دریایی قصد دارد با ناوشــکن سهند کل اقیانوس ها را 
بپیماید. یعنی از ســمت ســریانکا و تنگه مااکا به سمت ونزوئا و آمریکای 
جنوبی برویم و بعد از آن عرض اقیانوس اطلس را طی و با عبور از کانال سوئز 
و اقیانــوس هند به خلیج فارس برگردیم. در این مأموریت، ناو خارک در کنار 
ناو ســهند به کار گرفته می شود و سامانه کمند که یک سامانه دفاع نقطه ای 

است بر روی ناوشکن سهند نصب و از آن بهره برداری می شود.«
جانشــین فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهار داشــت: »تجهیزات نیروی 
دریایی نیز روز به روز در حال پیشرفت و آماده دفاع از سرزمین هستند. الحاق 
ناوشــکن سهند و زیرسطحی فاتح در روزهای اخیر نیز در جهت تقویت توان 
بازدارندگی جمهوری اسامی ایران صورت می گیرد. نیروی دریایی اهدافی را 
برای خود مشخص کرده و کارکنان این نیرو آماده اند به عنوان سربازان وایت 

در مقابل تهدیدات، ایستادگی و از کشور دفاع کنند.«
مدیرعامل جدید شرکت نیشکر هفت تپه 

معرفی شد
کیومرث کاظمی در آیینی با حضور تعدادی از مســئوان استانی 
و شهرستانی و نمایندگان کارگران به عنوان مدیرعامل جدید شرکت 

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه معرفی شد. 
به گزارش ایرنا فرماندار شوش در این آیین در محل کارخانه نیشکر هفت تپه 

گفت: دوماه حقوق معوقه کارگران هفت تپه پرداخت شد.
عدنان غزی با بیان اینکه مشکل بیمه کارگران رفع شده است، افزود: مشکل 
طرح طبقه بندی مشاغل و شوراهای اسامی کار از سوی اداره کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی در دست بررسی است و بزودی نتیجه آن اعام می شود.
وی با تاکید بر اینکه برای رفع مشــکات کارگران هفت تپه از هیچ تاشی 
دریغ نمی شود، از کارگران خواست سر کار خود برگردند تا روند تولید کارخانه 
با مشکل مواجه نشود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان نیز 
گفت: ظرف یک ماه آینده مشکات کارگری از جمله طبقه بندی مشاغل، بیمه، 
انتخابات شورای اسامی کار و دیگر مسایل و مشکات نیشکر هفت تپه از جمله 
قــرارداد کارکنان و کارگران، حق بن، حق لباس، حق غذا و تشــویقی، تنبیه و 
تشکیل کمیته انضباطی پیگیری و به سرانجام خواهد رسید. سیدنور محمدپور 
افزود: تمام مشاغل شرکت نیشکر هفت تپه سخت و زیان آور محسوب می شوند.

مدیرعامل جدید شــرکت نیشکر هفت تپه نیز گفت: هفت تپه از هر چیزی 
دیگر برای من مهم تر است و همه بدانند این شرکت خانه دوم همه ما است.

کیومرث کاظمی افزود: مالک و مســئوان اســتانی و شهرســتانی از من 
خواستند مسئولیت این شرکت را بپذیرم و با کمال میل پذیرفتم پس باید همه 

با هم برای رفع مشکات کارخانه و شکوفایی آن کمک کنیم.
وی اظهار داشت: با اختیار تام مدیریت کارخانه را برعهده گرفتم و فقط در 
خرید و فروش این شرکت ورود نمی کنم لذا اگر کسی نمی خواهد ادامه کار دهد 

و کارشکنی بکند جایش در شرکت نیست.
مدیرعامل جدید شرکت نیشکر هفت تپه با بیان اینکه 8۰ درصد کارگران 
شــرکت از لحاظ معیشــتی وضعیت خوبی ندارند، افزود: صداقت را ســرلوحه 
اقدامات خود قرار خواهم داد و از حقوق کارگران و مدیران پشتیبانی خواهم کرد.
وی گفت: کارگران به فکر برداشت نیشکر باشند و به تامین حقوق پرسنل 
کمک کنند. مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خوزستان نیز اظهار 
داشت: برداشت نیشکر در شرایط کنونی اهمیت فراوانی دارد زیرا اگر به سرانجام 
نرسد شــرکت تا ســال آینده به کما می رود. امید بن عباس افزود: دو موضوع 
اورهال، شــروع و نحوه ادامه کار و همچنین رسیدگی به مشکات کارخانه در 
اولویت اســت. دادستان عمومی و انقاب اهواز نیز گفت: برخی افراد غیر کارگر 
که با اصل نظام مشکل دارند از تجمع کارگران هفت تپه سوءاستفاده می کنند لذا 
کارگران باید مراقب این افراد باشند. عباس حسینی پویا از کارگران خواست برای 

جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان از برگزاری تجمع خودداری کنند.
وی بــا بیان اینکه ما همه کارگران را درک می کنیم، افزود: هفت تپه از آِن 
نظام است و کارگران نباید اجازه دهند دشمن با تجمع آنها اصل نظام را هدف 
قرار دهد. دادستان عمومی و انقاب اهواز اظهار داشت: مشکات بازنشستگان، 
حقوق معوقه و یک نفر بازداشــتی شرکت کشــت و صنعت نیشکر هفت تپه 

پیگیری می شوند.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امــام خمینی)ره(: اگر ما را محاصره اقتصادی 
کننــد، فرزند رمضانیم و اگر ما را محاصره نظامی کنند، 

فرزند عاشورائیم.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

یاد معاد بازدارنده از طغیان و سرکشی
امــام علی)ع(: »آنچــه را که مردگان دیدند اگر شــما 
می دیدید، ناشــکیبا بودید، و می ترســیدید، و می شنیدید 
و فرمان می بردید. ولی آنچه آنها مشاهده کردند، بر شما 

پوشیده است، و نزدیک است که پرده ها کنار رود.«
نهج الباغه - خطبه ۲۰

سرویس سیاسی-
را تصویب کرد  آمریکا طرحی  نمایندگان  مجلس 
که با متهم کردن ایران بــه بر هم زدن صلح در عراق 

خواستار تحریم کشورمان شده است.
مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رسانده که 
بــا متهم کردن ایران به بر هم زدن صلح در عراق خواســتار 

تحریم کشورمان شده است.
این طرح که »جلوگیری از بی ثبات سازی ایران در عراق« 
نام گرفته خواســتار »اعمال تحریم علیه آن دسته از اشخاص 
ایرانی است که صلح یا ثبات عراق یا حکومت عراق را تهدید 
می کنند.« مجلس نمایندگان آمریکا سه شنبه هفته گذشته 

این طرح را به تصویب رسانده است.
»آدام کیزینجــر« تهیه کننده اصلی طرح قبل از تصویب 
آن، در صحن مجلس نمایندگان مدعی شد: از زمان سرنگونی 
حکومت صدام، ایران به دنبال دست یابی به نفوذ در عراق، از 
طریق مانع تراشی در تاش های آمریکا برای ایجاد ثبات در آن 

کشور و منطقه بوده است.
طرح »کیزینجر« رئیس جمهور آمریکا را موظف به معرفی 
تحریم علیه تمامی اشخاص خارجی می کند که طبق تشخیص 
او اقدامات آنها ثبات در عراق یا حکومت این کشــور را تهدید 

می کند. 
به گزارش فارس، این مصوبــه مجلس نمایندگان هنوز 
به قانون تبدیل نشــده اســت. برای تبدیل شــدن به قانون، 
دیگر شــاخه قانونگذاری کنگره آمریکا، یعنی مجلس ســنا 
بایســتی طرح موازی آن را به تصویب برساند. در مرحله بعد، 

رئیس جمهور آمریکا بایستی مصوبه کنگره را امضا کند.
هماهنگی دموکرات ها و جمهوری خواهان  

به این آمارها توجه کنید:
- تصویب »قانون موشــک هاي بالستیک ایران و اجراي 
تحریم هاي بین المللي« در مجلس نمایندگان آمریکا با 4۲3 

راي موافق و ۲ راي مخالف.)آبان ۹6(
- تصویب تحریم S۷۲۲ )مادر تحریم ها و یا همان ســیاه 

چاله تحریم( در مجلس نمایندگان آمریکا با 41۹ راي موافق و 
3 راي مخالف )که هر 3 نفر هم جمهوري خواه بودند(. )مرداد 

)۹6
- تصویب تحریم S۷۲۲ )مادر تحریم ها و یا همان ســیاه 
چاله تحریم( در سناي آمریکا با ۹8 راي موافق و 3 راي مخالف.
- تصویــب طرح تمدید 1۰ ســاله قانــون تحریم هاي 
ایران)قانون آیســا( در مجلس نمایندگان آمریکا با 41۹ راي 

موافق و یک راي مخالف.)آذر ۹5(
- تصویــب طرح تمدید 1۰ ســاله قانــون تحریم هاي 
ایران)قانون آیســا( در سناي آمریکا با ۹۹ راي مثبت و بدون 

هیچ راي مخالف.
علي رغم ادعاي برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصاحات 
مبني بر وجود اختاف میان دموکرات ها و جمهوري خواهان 
در موضــوع ایران، تصویب طرح هــاي ضدایراني در مجالس 
آمریکا نشــان مي دهد که جمهوري خواهان و دموکرات ها در 
هر مســئله اي اختاف داشته باشند، در دشمني با جمهوري 

اسامي ایران هیچ اختاف نظري با هم ندارند.
به عبارت دیگر متاســفانه دولــت و مدعیان اصاحات 
همچنــان با بــزک آمریــکا معتقد بــه دوگانــه دروغین 

»دموکرات های خوب- جمهوری خواهان بد« است.
ازم به ذکر اســت که برخــی مخالفت های دموکراتها با 
اعمال تحریم های ضدایرانی از سوی ترامپ، نه به خاطر چشم 
و ابــروی ایران و یا این جناح و آن جناح اســت بلکه به دلیل 
این است که معتقدند تحریم ها باید از سوی آنها اعمال شود 
و اگر نتیجه ای در برداشــته باشد به اسم آنها ثبت شود، کما 
اینکه بیشترین و شدیدترین تحریم ها علیه ایران و از 34 مورد 
۲3 مورد از سوی دموکرات ها علیه ملت ایران اعمال و اجرایی 

شده است
دموکرات ها معتقدند باید عــاوه  بر چماق، هویج را هم 
نشــان داد، اما هیچگاه هویج را نبایــد داد بلکه هنگامی که 
ایرانی ها احســاس کردند هویــج را می توانند دریافت کنند، 

چماق را فرود آورد!

به اتهام داشتن نفوذ در عراق!

مجلس نمایندگان آمریکا 
طرح جدید تحریم ایران را تصویب كرد

بندر عباس – خبرنگار کیهان: 
پیشرفته ترین ناوشــکن غرب آسیا به نام سهند 
دیروز در بندرعباس به ناوگان جنوب نیروی دریایی 

ارتش جمهوری اسامی پیوست. 
فرمانده کارخانه های منطقــه یکم نیروی دریایی ارتش 
مســتقر در بندرعباس در آیینی به این مناسبت گفت: این 
ناوشکن که به دست متخصصان کشور طراحی و ساخته شده 
پیشرفته تر و دارای قابلیت های فیزیکی و عملیاتی بیشتری 

نسبت به ناوشکن »جماران« است. 
امیر دریادار دوم علیرضا شیخی افزود: این شناور با اتکا 
به دانش فنی داخلی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی 
ایران و ســازه اصلی و روسازه آن با ساختاری متفاوت نسبت 
به جماران با قابلیت رادار گریزی در بلوک های مجزا طراحی 

و ساخته شده است. 
وی ادامه داد: قابلیت تهاجمی و تدافعی ناوشکن سهند 
حــدود دو برابر جمــاران بوده و این تفاوت در بروزرســانی 
پرتابگرهای اژدرها، انواع توپ های ضدهوایی و ضدســطحی، 
سامانه های موشکی ســطح به سطح و سطح به هوا، سامانه 
دفاعی نقطه ای، ســامانه ضدزیردریایی، قابلیت رادار گریزی، 
افزایش برد عملیاتی، قابلیت مانــور پذیری باا و همچنین 

سامانه های الکترونیکی باید جست و جو کرد. 
فرمانده کارخانه های منطقــه یکم نیروی دریایی ارتش 
مستقر در بندرعباس اظهار داشت: مزیت دیگر ناوشکن سهند 
نسبت به ناوشــکن جماران افزایش تعداد موتور »هاب« آن 
است که با داشــتن چهار موتور پرقدرت در انجام مانورهای 

حرکتی از ناوشکن جماران پیشی گرفته است. 

امیر دریادار دوم شــیخی یاد آور شــد: پیشــرفته ترین 
ناوشــکن بومی در منطقه غرب آسیا با دارا بودن سازه بسیار 
قوی و رادارگریز و افزایش ســطح عرشه پرواز، ضمن اینکه 
در تیــررس رادارهای دشــمن قرار دارد، قــادر به 15۰ روز 
دریانوردی به همراه شــناور پشــتیبان در اقیانوس های دور 

دست و آب های متاطم است. 
وی بیان کرد: ناوشکن جمهوری اسامی ایران سهند به 

دست متخصصان کارخانه های نداجا ساخته شده است. 

آیین پیوســتن ناوشکن ســهند به ناوگان جنوب نداجا 
بــا حضور فرمانده کل ارتش، فرمانــده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسامی ایران و شمار دیگری از مسئوان کشوری و 

استانی در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش انجام شد. 
فرمانــده کل ارتش جمهوری اســامی ایــران در این 
مراســم گفت: هم افزایی نیروی دریایی سپاه و ارتش امروز 
وارد مرحله جدیدی شده که پشتیبانی سایر نیروها را جذب 

کرده است. 

سرلشکر ســید عبدالرحیم موســوی اظهار داشت: در 
اجرای فرمان فرماندهی کل قوا امروز با حضور عناصر متعهد 
و متخصص و دانشــمند و وایت مدار هم افزایی بین ارتش و 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نداجا و صنایع وجود 

دارد که سرعت و عمق بیشتری گرفته است.
امیر لشکرموســوی تصریح کرد: نیــروی دریایی که در 
رژیم گذشته وابسته به کشورهای دیگر بود با پیروزی انقاب 
اسامی به ناگهان انرژی متراکم خود را آزاد کرد و افتخارات 

فراوان برای نظام اسامی آفرید.
وی ابرازداشــت: این روحیه است که ما را حافظ و حاکم 
امنیــت خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان کرده اســت 
و می توانیم تحــرکات قدرت های فرامنطقه را خنثی کرده و 

امنیت را حفظ کنیم.
این مقام مســئول ادامه داد از زمــان فرماندهی دریادار 
سیاری فصل جدیدی در پیشــرفت های نیروی دریایی آغاز 

شد.
وی بیان داشــت: مبارزه بــا دزدان دریایی و افزایش 
ماموریــت این نیرو تــا مدار 1۰ درجه، تاســیس منطقه 
دریایی جاســک، توسعه منطقه چابهار، ساخت شناورهای 
جدیــد با کمک بخش صنایع وزارت دفاع و دانشــگاه ها و 
شــرکت های دانش بنیان برخی از نقاط دوران فرماندهی 

ایشان بود.
وی اضافه کرد: اگرچه ساخت ناوشکن جماران یک نقطه 
عطف محسوب می شود ولی توانایی طراحی، ساخت، ارتقا و 
تعمیر شناورها فراتر از ساخت یک ناوشکن است که به برکت 

ایران اسامی نداجا بدان دست یافته است.

ایران پیشرفته ترین ناوشکن غرب آسیا را ساخت و به آب انداخت

سرویس ادب و هنر-
فرمانده حشد الشعبی عراق به عنوان چهره برگزیده 
جبهه مقاومت در پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت 

معرفی شد.
مراســم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
مقاومت، جمعه ۹ آذر با حضور خانواده شــهدا، هنرمندان و 

مقامات لشکری و کشوری برگزار شد.
در این مراسم، همچون دوره های گذشته، چهره برگزیده 

جبهه مقاومت معرفی و تجلیل شــد که این 
عنوان در پانزدهمین دوره جشنواره مقاومت 
بــه ابومهــدی المهنــدس، فرمانــده جبهه 
حشدالشــعبی عراق اعطا شــد. سید عباس 
موســوی، به عنوان نماینده ابومهدی در این 
مراسم حضور یافت و نشــان چهره برگزیده 

مقاومت را دریافت کرد.
بســیج  فرمانــده  غیب پــرور،  ســردار 
مستضعفین در این مراسم گفت: خدا را شکر 
که پانزدهمین جشــنواره مقاومت با موفقیت 
بیشــتر نسبت به جشــنواره قبل برگزار شد. 
یقیناً پیام اصلی جشنواره فیلم مقاومت، پیام 
ایستادگی و مقاومت در مقابل کسانی است که 

می خواهند ما مردم آزاده ای نباشیم و استقال نداشته باشیم. 
آنها حقارت ما را می خواهند. یقینا آنها می دانند که در پس هر 

مقاومتی پیروزی است.
وی افزود: خدا را شــکر امروز ایران اســامی به واسطه 
وایت و شهیدان و مردم قهرمان تبدیل به الگویی برای همه 
عالم شــده است. من با تمام احترامی که برای اصحاب عرصه 
هنر قائلم و دســت یکایک آنها را صمیمانه می بوسم، از آنها 
تقاضا دارم درس مقاومت را توأم با سبک زندگی ایرانی اسامی 

در دستور کار خود قرار دهند. 
او با درخواستی از دبیر جشنواره فیلم مقاومت گفت: این 
جشنواره را به جای هر دو سال یکبار ساانه برگزار کنند. حتی 
اگر در بخش داخلی هم فعًا میسور نباشد، بخش بین الملل را 
می توانیم ساانه برگزار کنیم. به این دلیل که ترویج مقاومت 
ابزاری دارد و یکی از ابزار موثر زبان هنر است. زبان هنر جذاب 
و همه فهم است و همه به آن عاقه دارند. چقدر خوب است از 

این ابزار هنر برای ترویج و تبلیغ روحیه مقاومت استفاده کنیم. 
آن چیزی که بحمداه همه ما را در نقطه اوج قرار داده است.

در ادامه از ســردار محمدرضا نقدی، تجلیل به عمل آمد. 
شهیدی فر، مجری مراســم درباره سردار نقدی گفت: او یکی 
از مقاوم ترین مردان جمهوری اســامی و مقاومت انقاب در 
دوران دفاع مقدس و در ســال های جنگ بوســنی هرزگوین 

بوده است.
سردار نقدی نیز گفت: خود را ایق این اوصاف نمی دانم 

و من خاک پای بسیجیان ســرزمین ایران هستم. سینمای 
ایران، سینمای اصیل ملی و بومی، سینمای شجاعت و فضیلت 
است. همچنین این سینما، سینمایی همراه با کرامت انسانی 
است. این سینما صدای مظلومان است.کسانی که هنرشان را 
به قدرت های ظالم دنیا فروختند، به جایی نخواهند رســید. 
آنهایی که برای خوش آمد دیگران فیلم می سازند، نامی از آنها 
نخواهد بود. نام کسانی که برای دفاع از مظلومان و آزادی فیلم 
می سازند، برای همیشه جاودان خواهد بود. برای آزادی فیلم 
بسازید! برای عدالت فیلم بسازید! برای اسام و وایت بسازید!

در بخش دیگری از این مراســم، با حضور مراد شــاهین 
رئیس ســازمان سینمایی سوریه، از سینمای آن کشور تقدیر 

به عمل آمد.
محمد خزاعی دبیر پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت نیز 
گفت: خوشحالیم که از ۹۲ کشور دنیا درخواست کننده حضور 
در جشنواره فیلم مقاومت بودند و این نشان  می دهد بذرهایی 

که کاشتیم به ثمر خواهد رسید.
وی تشــریح کرد: نمی دانم در اندیشه فیلم مقاومت چه 
مسائلی نهفته است که بســیاری از رسانه های صهیونیستی 
نگران برگزاری این جشنواره هستند و مهمانانی که در حوزه 
بین الملل جشــنواره ما حضور دارند مستقیم با تهدید رو به 
رو شــدند تا در این جشنواره حاضر نشوند. واقعا نمی دانم چه 
چیزی در این جشنواره وجود دارد که نباید در این جشنواره 
حضور پیدا کنند. این تهدیدهایی که سفارت آمریکا و اسرائیل 

کردند، نشــانه نقض کامل حقوق بشر است. وقتی هنرمندان 
ما نتوانند در حوزه فرهنگ حاضر شــوند چه کاری باید انجام 
داد؟...مگر غیر از این اســت که صــدای مظلومی را به گوش 

ظالمان می رسانیم؟
در ادامــه، برگزیدگان بخش های مختلف به این شــرح 
معرفی شــدند: در بخش مستند؛»پســرم« و »بیُتنا« تقدیر 
شدند و مســتندهای »زنانی با گوشواره های باروتی« ساخته 
رضا فرهمند، »با صبر زندگی« ساخته وحید فراهانی و »آقای 

نخست وزیر« ساخته محمدرضا امامقلی اول تا سوم شدند.
در بخش مســتند بین الملل، »روی لبه چاقو« ســاخته 
جرمی ولیامیز تقدیر شــد. »یمن کودکان و جنگ« ساخته 
خدیجه اســامی و »کشتن غزه« ســاخته دن کوهن دوم و 
سوم شدند و تندیس این بخش به مستند سینمایی»زنانی با 

گوشواره های باروتی« ساخته رضا فرهمند رسید.
در بخــش روایــت نو ســینمای ایران، جایــزه بهترین 

بازیگر این بخش به علــی دهکری برای ایفای نقش در فیلم 
»دریاچه ماهی« و جایزه بهترین فیلم اول به منیر قیدی برای 
کارگردانی فیلم سینمایی »ویایی ها« اهدا شد. تندیس بخش 
جلوه گاه نور سینمای ایران نیز به محمدحسین مهدویان برای 

کارگردانی فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز« رسید.
در بخش عماد مغنیه، دیپلم افتخار برگزیده دوم به رضا 
فرهمند برای ساخت مستند سینمایی »زنانی با گوشواره های 
باروتی« و تندیس این بخش به مســتند سینمایی »با صبر 
زندگی« ســاخته وحید فراهانی اهدا شد.در 
بخش فیلــم برگزیده خانواده شــهدا، جایزه 
بهترین فیلم بــه منیر قیدی برای کارگردانی 

فیلم »ویایی ها« رسید.
در بخش مسابقه بین الملل، جایزه بهترین 
فیلمنامه به »پدر« نوشــته باســل الخطیب، 
دیپلم افتخــار بهترین کارگردانــی به »۲8 
سرباز کانفیلو«، تندیس بهترین کارگردانی به 
فیلم »شب دوازده ساله« ساخته آلوارو،جایزه 
ویژه به »تنگه ابوقریب« ساخته بهرام توکلی 
رسید. جایزه بهترین فیلم این بخش به فیلم 
سینمایی »ماجرای نیمروز« اهدا شد. در بخش 
جایزه مردمی، جایزه بهترین فیلم مستند این 
بخش به »بازگشت« ساخته عبدالستار کاکایی و جایزه بهترین 

فیلم سینمایی به »تنگه ابوقریب« اهدا شد.
در بخش مسابقه سینمای ایران لوح تقدیر ویژه این بخش 
به علیرضا زرین دست برای فیلمبرداری فیلم سینمایی »سرو 
زیر آب« اهدا شــد. تندیس و دیپلم افتخار بهترین بازیگری 
این بخش به ناصر باباییان برای ایفای نقش در فیلم سینمایی 
»دایان« رســید. تندیس و دیپلم افتخــار بهترین فیلمنامه 
 بــه منیر قیدی و ارســان امیــری برای نــگارش فیلمنامه 
»ویایی ها« تقدیم شــد. جایزه ویژه بهترین کارگردانی این 
بخش به محمد علی باشــه آهنگر برای کارگردانی »سرو زیر 
آب« اهدا شد. تندیس و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی این 
بخش به بهرام توکلی برای کارگردانی »تنگه ابوقریب« رسید. 
تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم این بخش به سعید ملکان 
و ســازمان هنری و رسانه ای اوج برای ساخت فیلم سینمایی 

»تنگه ابوقریب« تقدیم شد.

در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت

فرمانده حشدالشعبی عراق چهره برگزیده جبهه مقاومت شد

استفاده از کتابهای کمک درسی و آموزشی 
در مدارس ابتدایی ممنوع شد

معاون آمــوزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: اســتفاده از 
کتاب های کمک درسی و آموزشی با اباغ وزیر آموزش و پرورش در مدارس 

ابتدایی ممنوع است. 
به گزارش تســنیم از ســمنان، رضوان حکیم زاده در جمــع خبرنگاران اظهار 
داشــت: عاوه بر این برگزاری هر نوع آزمونی با عنوان پیشرفت تحصیلی و یا تقویت 

مهارت های خاص نیز در دوره ابتدایی ممنوع است.
وی گفت: هدف اصلی تربیت در دوره ابتدایی پرورش مهارت ها، خاقیت و قوه 
تفکر دانش آموزان اســت؛ از این رو تقلیــل دادن تربیت به آمادگی برای آزمون های 

تستی ممنوع است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از ایجاد یک کارگروه برای نظارت 
بر ممنوعیت به کارگیری کتابهای کمک درسی در مدارس خبر داد و گفت: با توجه به 
تأکید وزیر آموزش و پرورش در هر استان معاونان آموزش ابتدایی با هدایت مدیران 

کل آموزش و پرورش، ممنوعیت استفاده از کتابهای مذکور را پیگیری می کنند.
حکیم زاده خاطرنشان کرد: اجرای این مهم در همه مدارس دولتی و غیردولتی 
ضروری بوده و همه مدارس باید تابع سیاست گذاری وزارت آموزش و پرورش  معاون 

آموزش ابتدایی باشند.
وی با بیان اینکه مدارس دولتی ابتدایی بهترین کیفیت را دارند گفت: در مدارس 
غیردولتی نیز باید برنامه ها همسو با سیاست ها و رویکردهای وزارت آموزش و پرورش 

در دوره ابتدایی باشد.

سرویس ادب و هنر-
رفتار غیرحرفه ای و موهن مجری یک برنامه زنده 
تلویزیونی، لزوم تجدید نظر در گزینش و به کارگیری 

مجریان در صداوسیما را ضروری نشان می دهد. 
این اولین بار نیســت که صداوســیما، از حضور مجریان 
»زرد« که شأن رسانه ملی را حفظ نمی کنند، آسیب می بیند. 
تحقیــر میهمانان و حاضــران در برنامه و توهین به مخاطب 
توســط برخی از مجریان، در همین چنــد ماه اخیر بارها در 
برنامه هــای گفت وگو محور ســیما اتفاق افتاده اســت. این 
مسئله بیش از هر چیز، گویای ضعف گزینش و لزوم تجدید 
نظر در انتخــاب نیروها و یا نیروهای قبا انتخاب شــده در 
صداوسیماست؛ چرا که بعضی از کسانی که اجرای برنامه ها را 
برعهده می گیرند، حتی ابتدایی ترین اصول اجرا، یعنی با ادب 
سخن گفتن و حفظ حرمت حضار و مخاطبان برنامه را رعایت 
نمی کنند! عجیب اینکه اجرای برنامه های زنده که از حساسیت 
بیشتری برخوردار است بعضا به افراد کم سواد و فاقد صاحیت 
اخاقی واگذار می شود. نمونه اخیر چنین اتفاقی، روز جمعه 
در برنامه »من و شــما« که از شبکه شما به طور زنده پخش 
می شود رخ داد. برنامه ای که با اجرای آرش ظلی پور و با حضور 
مسعود فراســتی، منتقد ســینما و با موضوع نقد فیلم های 
سخیفی که این روزها پرده سینماها را تسخیر کرده اند روی 
آنتن رفت. فارغ از اینکه کارشناس میهمان برنامه چه کسی 
بود و چه نظراتی داشت، مجری برنامه به جای چالش با وی یا 
طرح سؤاات منطقی و کارشناسانه، به طور پی در پی، با لحنی 
پرخاشــگرانه و الفاظی توهین آمیز و تحقیر کننده، حرف های 
وی را قطع می کرد. این مجری حتی در حرکتی غیر اخاقی 
و بدون اطاع دقیق و مســتند، به زندگی شــخصی و حریم 

خصوصی میهمان خود نیز وارد شــد و در این باره اظهار نظر 
کرد؛ از جمله اینکه درباره ازدواج و خانواده او صحبت کرد، در 
ابتدا نیز خطاب به کارشناس میهمان برنامه گفت که شما کا 
دو سه تا کت بیشتر ندارید بپوشید و بعد از آن هم تأکید کرد 
»شما که اینقدر نقد می کنید، به نظرتان نمی آید آدم بد تیپی 
هســتید؟« و در بخش هایی نیز با بیانی توأم با تمسخر، تکیه 
کام های میهمان برنامه را تکرار می کرد و می گفت که شــما 
خیلی خودشیفته حرف می زنید و حرف های شما نقطه ندارد 
و... حتی پس از ترک برنامه توسط فراستی نیز، تمسخر وی را 
ادامه داد! اتفاقی که نشان می دهد این مجری، نه فقط کمترین 
صاحیت ازم برای کاری که به وی سپرده شده را ندارد، بلکه 
حضور او در ســازمان صداوسیما، اهانت آشکار به بینندگان و 
تمامی مردم این ســرزمین است. ضمن اینکه مجری مذکور، 
ســابقه رفتارهای مشابه را دارد. با یک جست وجوی ساده در 
خبرها، می توان مجادات لفظی و اهانت های بی شرمانه قبلی 

وی به دیگران را مشاهده کرد.
چنیــن رفتارهایــی، مصــداق بــارز ترویــج بی ادبی و 
اخاق ســتیزی روی آنتن تلویزیون است، چرا که، هر حرف 
یا حرکتــی در برنامه هــای تلویزیون، به طور مســتقیم یا 
غیرمســتقیم، روی فرهنگ و رفتار مردم تأثیر می گذارد. هر 
چند که مدیر شبکه »شما« از توبیخ این مجری و عدم پخش 
یک هفته ای برنامه »من و شــما« خبر داده است، اما مسئله 
فراتر از یک فرد و عدم پخش یک هفته ای این برنامه اســت. 
باید گفت که صداوســیما این روزها از حضور برخی عوامل و 
برنامه سازان کم سواد و همچنین بعضی کارشناسان مبتا به 
افکار انحرافی رنج می برد. بنابر این، پاکسازی برنامه های رسانه 
ملی از این عناصر را می توان با برکناری مجری برنامه مذکور 

شــروع کرد. این اقدام، جدیت مدیران سیما در حفظ حرمت 
و هویت صداوسیما را اثبات خواهد کرد. سهل انگاری در این 
زمینــه، این پیام را در بر خواهد داشــت که خود مدیران نیز 

اهمیت چندانی برای حفظ شأن برنامه هایشان ندارند.
همچنین برخی از مجریان و کارشناسان، مسائل شخصی 
را هــم وارد کار خود می کنند. به طــور مثال، مجری برنامه 
»من و شــما« از اقوام و دوستان نزدیک عوامل تولید برخی 
از فیلم های مبتذل و ســخیف سال های اخیر سینمای ایران 
است؛ فیلم های چندش آوری که هدفی جز ترویج اباحه گری و 

بی بند و باری جنسی در جامعه را ندارند.
عدم تعادل رفتــاری مجری مذکور، واکنش تعدادی از 
مجریان صداوسیما را نیز برانگیخت. میاد دخانچی، مجری 
برنامه هایی چون »جیوگی« و »سختانه« در این باره نوشت: 
آقای مجری قصه ما، فقط آقای مجری نیست، اینها یک باند 
رسانه ای در تلویزیون و فضای مجازی اند...سلبریتی هایی که 
قرار اســت ما را ســرگرم کنند تا ما فاشیسم امثال هزارپا 
را نبینیم... آری راســت]جریان لیبرال-سرمایه داری[ عاوه 
بر نجومی بگیر و حمایت »قانون« سلبریتی های خود را نیز 

دارد.
المیرا شریفی مقدم، گوینده شبکه خبر نیز در شبکه های 
اجتماعی نوشت: »اجرای تلویزیونی با مهمونی خونه خاله فرق 
داره! تلویزیــون حرمت داره. حــق نداریم هنگام گفت وگو به 
میهمان برنامه بی ادبی کنیم. جســارت و شجاعت در اجرا با 

گستاخی و بی ادبی فرق داره.«
حمیدرضا مدقق، مجری برنامه »شهر فرنگ« شبکه خبر 
نیز در واکنش به این اتفاق نوشــت: »شــجاع و رک بودن در 

مصاحبه با بی نزاکتی تفاوت دارد.«

گفتنی اســت، آرش ظلی پور، مجری بی ادب و بی نزاکت 
شبکه شما، به دلیل موضوع دالی در فوتبال مدتی را در زندان 
گذرانده بود، که باید به مدیران صداوسیما برای به کارگیری 

او دست مریزاد گفت!
از طرف دیگر، روز گذشــته یکــی از نمایندگان مجلس 
شورای اســامی نســبت به توهین شبکه شــما به منتقد 

پیشکسوت سینما واکنش نشان داد.
حجت ااسام احد آزادی خواه نماینده مجلس و سخنگوی 
کمیسیون فرهنگی در گفت وگو با فارس بیان کرد: این اتفاق 
یک نمره منفی به رسانه بود که غیر قابل فراموشی است، نباید 
آنتن رسانه ملی در اختیار یک جوان ناشی بی تدبیر قرار بگیرد 

تا بخواهد حاشیه درست کند و خطای بزرگی مرتکب شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به عنوان یک عنصر 
فرهنگی در کمیسیون فرهنگی برای افرادی که در رسانه ملی 
رخنه کرده اند، متأســفم که خیلی راحت روی آنتن ملی قرار 

می گیرند و شرایط امن و آرام را به هم می ریزند.
وی تأکید کرد: ما جدا از همه نظرات آقای فراســتی، به 
عنوان پیشکسوت عرصه سینما باید برایش حرمت بگذاریم. 
اتفاق برنامه »من و شما« تأسف بار است و خدا می داند که من 

دیشب از غصه خوابم نبرده است.
بخش ادب و هنر کیهان، به رئیس ســازمان صدا و سیما 
- دکتر علی عسگری- پیشنهاد می کند یک بار فیلم گفتگوی 
مجری هتاک شبکه شما را با منتقد فیلم ببیند و آنگاه خود 
قضــاوت کند که آیا از برخورد این مجــری بی ادب و هتاک 
احساس شــرم نمی کنند؟! و آیا ادامه کار این مجری در صدا 
و ســیما- که به فرموده حضرت امام)ره( باید دانشگاه باشد- 

شرم آور نیست؟!

ضرورت پاكسازی صداوسیما از مجری های بی ادب و بدسابقه
در حاشیه جنجال اخیر در یک برنامه زنده تلویزیونی



جدول نرخ سکه و ارز

صفحه 4اقتصادی
 یک شنبه           ۱۱ آذر ۱۳۹۷

۲4 ربیع ااول ۱44۰ - شماره ۲۲۰۶۳ 

کوتاه اقتصادی

قیمت )به تومان(نوع سکه
3/680/000سکه تمام طرح جدید
3/500/000سکه تمام طرح قدیم

1/850/000نیم سکه
1/100/000ربع سکه

660/000گرمی
336/000هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
10/095دار
9/602یورو
14/943پوند

1/535لیر ترکیه
2/211درهم امارات

گروه اقتصادی-
برخی کارشناسان اقتصادی با  اشاره به نرخ 
واقعی دار نســبت به نرخ کنونی آن واکنش 

نشان دادند. 
موضوع نرخ واقعی دار به یکی از اساســی ترین 
چالش های اقتصادی کشور بدل شده، از طرفی این 
نرخ در بازار آزاد طی یک ســال اخیر سه برابر شده 
و از طــرف دیگر تبعات تورمی آن در حال آشــکار 

شدن می باشد. 
برخی کارشناسان اعتقاد دارند نرخ واقعی دار، 
بسیار پایین تر از رقم فعلی بوده و اگر نرخ کنونی به 
رقم گذشته برنگردد )رقمی که در کانال چهار هزار 
تومان بود( عاوه  بر افزایش قیمت ها که معیشــت 
مردم را تهدید می کند، آسیب های فراوانی هم متوجه 

تولید خواهد کرد. 
این گروه اعتقاد دارند نرخ دار به شکل غیرواقعی 
افزایش یافته و آنچه که به عنوان مزایای افزایش نرخ 
ارز اعام می شــد عما رخ نداده است، ضمن اینکه 
با توجه به گســتره بــاای دخالت دولت )به عنوان 
بزرگ ترین عرضه کننده ارز( تصمیم گیر نهایی قیمت 

ارز، خود دولت است. 
بر همین اساس پرویز داودی، کارشناس اقتصادی 
و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو 
با کیهان اظهار داشــت: نرخ واقعی ارز که ما در یک 
مدل اقتصاد کان آن را محاسبه کردیم، با توجه به 
وضعیت فعلی تولید باید رقمی در حدود چهار هزار 

و 313 تومان باشد. 
وی افــزود: تنها در این نرخ، تولید به حرکت در 
می آید و این نرخ مانند نرخ معروف »دار جهانگیری« 

نیست که شرایط تخصیص ارز را رعایت نکرد. 
معاون اول دولت نهم بــا بیان اینکه در ابتدای 
ســال جاری، ارز قابل توجهی را بــدون ضابطه به 
واردکننــدگان دادند، گفت: تخصیــص ارز باید با 
شرایطی مانند پیمان سپاری ارزی برای بازگرداندن 
ارز پتروشــیمی ها، فــوادی و... در کنار مدیریت 
تقاضا به شکلی که مشــخص شود برای هر کاای 
 وارداتی چــه میزان باید ارز تخصیص داده شــود، 

انجام گردد. 
به گفته داودی، با در نظر گرفتن این شــرایط، 
باید نظارت دقیقی هم برای درست انجام دادن این 

گزارش خبری تحلیلی کیهان از قیمت واقعی ارز

دار در کانال ۱۰ هزار تومان
۵۰ در صد آن حباب است

اقدامات اعمال شود و خوشبختانه ابزار های نظارتی 
نیز در این زمینه کاما وجود دارد. 

وی با  اشــاره به نرخ چهار هــزار و 313 تومان 
مطلــوب برای ارز، بیان کرد: اگــر دولت بخواهد از 
این مدل و نرخ محاســبه شده در آن استفاده کند، 
بــاز هم می توان روی چنین مدلی کار کرد تا پخته 
شــود، با این حال؛ این تنها نرخی است که تورمی 

ایجاد نخواهد کرد. 
این اســتاد دانشگاه در پاسخ به اینکه مگر نباید 
تورم را بر روی نرخ ارز اعمال کنیم و آن را به تناسب 
تورم افزایش دهیم، اظهار داشت: تورم نباید روی نرخ 
ارز محاسبه شــود، بلکه این نرخ ارز است که روی 
تورم اثرگذار می باشد؛ مثا اگر تورم امسال 40 درصد 
باشد، باز هم باید به نرخ ارز اضافه کنیم؟ تا کی باید 

این چرخه ادامه پیدا کند؟ 
داودی اضافه کرد: تورم به خاطر افزایش نرخ ارز 
بــه وجود آمد، نه بر عکس. چطور وقتی نرخ ارز باا 
می رود توزیع درآمد بدتر می شود ولی عده ای همواره 
می گویند اگر نرخ ارز باا نرود برخی ضرر می کنند؟! 
به گفته وی، با باا رفتن نرخ ارز، 160هزار میلیارد 
تومان از جیب 80 میلیون ایرانی برداشــته شد و به 

جیب هزار تا دو هزار صادرکننده رفت. 
معاون اول دولت نهم تصریح کرد: دولت دو راه 
بیشــتر ندارد، یا باید دار چهار هزار و 300 تومان 
را بپذیرد و یا مســیر کنونی را برود؛ که اگر بخواهد 

با همین روش کار خــود را ادامه دهد )روش هایی 
مانند تخفیفاتی که برای پیمان ســپاری ارزی داده 

شده( مسئله ارز حل نخواهد شد.
داودی با برشمردن پیامد این روش، بیان کرد: 
اگر مسئله ارز حل نشود، نه صادرات افزایش می یابد 
و نه واردات کاهش پیدا می کند، ضمن اینکه چنین 
رویکردی، دستاوردی بجز تورم و توزیع ناعادانه تر 
درآمد نخواهد داشــت. وی افــزود: راهی که دولت 
می رود به چنین نتایجی ختم می شــود ولی اگر با 
سازوکارهای موجود مانند ســامانه های اطاعاتی 
فعلی، سیاســت ارزی چهار هزار و 300 تومانی را 

اجرا کنند، مشکات فعلی حل خواهد شد. 
این کارشــناس اقتصادی در پاسخ به اینکه اگر 
دولت این نرخ را اجرایی کند، تقاضا برای ارز افزایش 
یافته و اگر تقاضاها هم پاســخ داده نشود، نرخ بازار 
افزایش شــدیدی پیدا می کند، گفت: در این حالت 
)اجرای سیاست دار چهار هزار و 300 تومانی( دیگر 
نرخ بازاری وجود ندارد، آنچه کف خیابان اســت و 
داان در آن حضور دارند هم جمع می شود؛ فقط 
نرخ ارز مباداتــی در ترکیه و امارات باقی می ماند 

که آن هم قابل مدیریت است. 
همچنین منصور شــاهینی، دیگر کارشــناس 
اقتصادی در گفت وگو با کیهان اظهار داشــت: نرخ 
واقعی ارز بسیار کمتر از نرخ فعلی است و نمی توان 
نرخ کنونی ارز را به عنوان نرخ معیار در نظر گرفت، 

چراکه حتی با اعمال تورم پنج سال اخیر بر روی نرخ 
ارز هم به چنین ارقامی نخواهیم رسید. 

وی ادامــه داد: البته بایــد مراقب بود با کاهش 
بیش از حد نرخ ارز، واردات بی رویه کااهای لوکس 

رونق نگیرد. 
این کارشــناس اقتصادی بیان کرد: یکی دیگر 
از معضــات بیش از حد پایین بــودن نرخ ارز این 
اســت که عاوه  بر ورود کااهای لوکس، کااهای 
به درد نخور و کم ارزشــی مانند خاک اره، بادکنک 
 و... نیــز رونــق می گیرد و در این زمینــه نیز باید

 مراقب بود. 
رشد نقدینگی کنترل نشده است

همان طور که در ابتدا  اشــاره کردیم گروهی از 
اقتصاددانان با تاکید بر غیرواقعی بودن نرخ کنونی 
ارز اعتقــاد دارند، این نرخ باید کاهش پیدا کند در 
عیــن حال برخی دیگر از اقتصاددانان نیز معتقدند 
ممکن است نرخ کنونی مقداری حباب داشته باشد 
 ولــی در نهایت تفاوت چشــمگیری در نرخ نباید

 رخ بدهد. 
در همیــن زمینــه کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی به خبرنگار کیهان گفت: نرخ واقعی دار، 
همان نرخی اســت که بازار تعیین می کند اما این 
نرخ در بلندمدت باید حدود 10 هزار تومان باشد. 

وی افزود: البته خیلی از این عوامل در حال تغییر 
هستند و در آینده ممکن است که اثر قابل توجهی 
بر نرخ ارز بگذارند، مانند نقدینگی که همچنان رشد 
باای خود را )به دلیل اضافه برداشت بانک ها از بانک 
مرکزی( حفظ کرده اســت. به گفته این کارشناس 
اقتصادی، نرخ ارز در ماه های اخیر دچار جهش شد 
و تا 19 هــزار تومان هم باا رفت اما این نرخ، نرخ 
تعادلی نبــود چراکه نه برای تولید کننده و نه برای 
واردکننده صرف نمی کرد، از ســوی دیگر بازار های 
داخلی هم کشش این نرخ ها را نداشت و با تمهیدات 

بانک مرکزی بااخره نرخ ارز کاهش پیدا کرد. 
ندری همچنین از تعیین دستوری نرخ ارز انتقاد 
کرد و گفت: اگر بخواهیم نرخ ارز را به طور دستوری 
اجــرا کنیم تقاضای ارز افزایش می یابد و اگر دولت 
هم بخواهد ایــن تقاضای اضافه را مدیریت کند )و 
ارزی تخصیص ندهد( نرخ دار در بازار سیاه همچنان 

باا می رود.

* در آخریــن ارزیابی نشــریه بین المللی بنکر، بانک آینده در ســال 
2018 میــادی، به عنــوان بانک ســال جمهوری اســامی ایران

 )Bank of the Year in Iran( انتخابات و تندیس و گواهی بنکر 
به بانک آینده اعطا شد. با این رویکرد و تحلیل دقیق شاخص های مالی 
و استراتژیک، نشریه بین المللی بنکر در سال جاری، در قالب ارزیابی 
و انتخاب بانک های ســال کشورهای مختلف جهان، بانک آینده را به 
عنوان بانک ســال جمهوری اسامی ایران برای سال 2018 میادی، 
انتخاب و معرفی کرده اســت. نشریه معتبر بنکر )he Banker(، با 
بیش از 90 سال سابقه حرفه ای در زمینه بانکداری در سطح جهانی، 
هر سال با توجه به صورتهای مالی حسابرسی شده مربوط به سال قبل 
مؤسسات مالی و بانکی و با در نظر گرفتن برخی شاخص ها از جمله: 
سود خالص، ســرمایه پایه، بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان 
سهام، نسبت هزینه به درآمد و نسبت تسهیات غیرجاری، مزیت های 
اســتراتژیک، پاسخ گویی به نیازهای بازار، قدرت رویارویی با تغییرات 
اقتصادی در دوره مالی مورد نیاز و مقایسه آن با دو دوره مالی متولی 

قبلی، اقدام به ارزیابی بانک ها می کند.
* تندیس و گواهی مربوط به این موفقیت نیز طی مراسمی که 
با حضور بیش از 350 نفر از مدیران ارشد بانک ها، از 140 کشور 
جهان در روز پنج شنبه هشتم آذر ماه سال جاری، در شهر لندن 
برگزار شد؛ به همراه سایر بانک های برتر کشوری، منطقه ای و 

جهانی توسط یکی از معاونان بانک، دریافت شد.
* معاون وزارت جهاد کشــاورزی اعام کرد: رئیس جمهوری با خرید 
تضمینــی گندم با قیمــت هر کیلوگرم 1600 تومــان موافقت کرد. 
عبدالمهدی بخشــنده با  اشاره به پیگیری های انجام شده توسط وزیر 
جهاد کشــاورزی و درخواست وی از رئیس جمهوری در زمینه تجدید 
نظر در نرخ خرید تضمینی گندم اعام شــده، خوشبختانه با موافقت 
رئیس جمهوری و همراهی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،به منظور 
حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان زحمتکش گندم که در سه سال 
اخیر با تاش گسترده خود کشور را در گندم خودکفا کرده اند، قیمت 

خرید تضمینی گندم 1600 تومان در هرکیلو شده است.
* طبق بررســی  بانک مرکزی در آبان ماه امسال اجاره بها در 
شهر تهران نســبت به ماه قبل1۷ درصد رشد داشته که این 
عدد بیان گر آن است که ســهم یک سومی مسکن در سبد 
هزینه های سبد خانوارهای تهرانی تداوم یافته است. همچنین 
در این گزارش آمده است ســهم هزینه مسکن )اجاره  بهای 
مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی( در محاسبات شاخص کل 
بهای کااها و خدمات مصارفی بر اســاس سال پایه ۹5 معدل 

33/1 درصد است.

با وجود هم جواری مناطق ۷ گانه آزاد با 
15 کشور، در سال ۹6 حدود 264/5 میلیون 
دار از این مناطق کاا صادر شده که این رقم 
در مقایسه با صادرات 21میلیارد داری به 
همسایگان، تقریبا هیچ محسوب می گردد.

به گزارش خبرگزاری فارس، گسترش تجارت 
با کشورهای همسایه، یکی از راهکارهای افزایش 
تاب آوری اقتصاد کشور و کاهش آسیب پذیری آن 
بوده که می تواند به  عنوان جایگزین روابط تجاری 
با کشورهای دور دست و تابع سیاست های ایاات 

متحده پیگیری شود.
براساس آخرین آمار بانک جهانی در سال2017 
واردات به این کشور ها، یک میلیون و 116 هزار 
و 466 دار برآورد  شده که سهم کااهای ایرانی 
در این بازارها، معــادل 20 میلیون و 980 هزار 

دار بود.
منطــق اقتصادی حکم می کند ایران ســهم 
درخوری از بازار همســایگان به خود اختصاص 

دهد اما تنها سهم ناچیز و کمتر از 3 درصدی از 
آِن کشور شده است. حتی اگر سهم 20 درصدی 
مورد تاکید مقام معظم رهبری از بازارهای مصرفی 
کشورهای همسایه که معادل 223 میلیون و 293 
هزار دار اســت را مبنای عملکرد قرار دهیم، باز 

هم با وضع مطلوب فاصله زیادی دارد.
زمانی بررســی تجارت خارجی با همسایگان 
با ســواات جدی تر مواجه می شــود که بدانیم 
سال هاســت 7منطقه آزاد انزلــی، ارس، اروند، 
چابهار، قشم، کیش و ماکو با انبوهی از امتیازات، 
تخفیفات، معافیت ها و مشــوق های صادراتی با 
15کشور مرز مشــترک خاکی و آبی دارند و در 
نزدیک ترین نقاط به کشورهای مجاور جانمایی 

شده اند.
هــر یــک از ایــن مناطــق بــرای ترغیب 
ســرمایه گذاری در مناطق خود، همســایگی با 
کشورها را به عنوان مزیت نسبی و منحصر به فرد 
منطقه خود معرفی کرده اند.آخرین گزارش آماری 

عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی حکایت از 
آن دارد که  ارزش کل صادرات از مناطق آزاد در 
سال 96 به 1/048 میلیون دار رسیده است. سهم 
»صادرات کاای تولیدی و خدمات« و »صادرات 
مجدد« به ترتیب 483 و 564 میلیون دار از کل 
صادرات مناطق آزاد برآورد می شود. براساس این 
گزارش، از سرجمع عملکرد صادراتی مناطق آزاد، 
تنها  264 میلیون و 597 هزار دار با شــرکای 

تجاری منطقه ای صادرات انجام شده است.
بــا وجود هم جــواری مناطق 7گانــه آزاد با 
15کشــور، آخرین برآورد دبیرخانه شورای  عالی 
مناطق آزاد نشــان می دهد که صــادرات از این 
مناطق به کشورهای مجاور سهمی نزدیک به یک 
درصد از صادرات غیر نفتی کشور به همسایگان 

را به خود اختصاص داده اند.
به عبارتی مناطق آزاد 25 درصد از صادرات 
خودشان را به کشورهای همسایه صادر کرده اند و 
در کمال تعجب سهم صادراتی شان به کشورهای 

همسایه در مقایسه با صادرات 21 میلیارد داری 
کشــور به همســایگان، تقریبا هیچ تخمین زده 
می شــود.در ضمن براساس آمار تجارت خارجی 
گمرک ایران، مجموع صادرات غیر نفتی ســال 
گذشته کشــور، حدود 47 میلیارد دار بوده که 
عملکرد صادراتی مناطق آزاد نسبت به کل کشور 
نزدیک به 2 درصد است که به نظر می رسد، باید 
در این بخش نیز بار دیگر سهم تقریبا هیچ را در 

مقابل نام مناطق آزاد قرار داد.
حال آنچه مســلم اســت، نظر بــه میزان و 
ســهم ناچیز کااهای صادراتی از مناطق آزاد به 
بازارهای منطقه ای، پیشنهاد می شود دولتمردان 
و نمایندگان مجلس و مدافعان سرسخت مناطق 
آزاد به جای آنکه برای گســترش کمی مناطق 
آزاد کمر همت ببندند، تاش هر چه بیشتری در 
جهت توسعه کیفی مناطق فعلی لحاظ کنند تا 
بیش از این با انحراف معیار مناطق آزاد از اهداف 

اولیه تاسیس شان روبه رو نباشیم.

صادرات »تقریبا هیچ« از مناطق آزاد به گواهی آمارها

قیمتنوع خودروردیف
قیمت بازار)ریال(کارخانه)ریال(

224/920/000380/000/000پراید 1111
227/900/000343/000/000پراید 2131
234/000/000346/000/000پراید 3151
275/700/000398/000/000تیبا صندوقدار4
303/890/000445/000/000تیبا 52
749/520/0001/300/000/000چانگان6
1/130/620/0002/040/000/000سراتو اتوماتیک7
421/200/000580/000/000ساینا اتوماتیک8
314/300/000465/000/000ساینا دنده9
329/446/000545/000/000پژو10405
11SLX 351/059/000605/000/000پژو
347/452/000560/000/000پژو405دوگانه سوز12
405/957/000700/000/000پژوپارس13
424/810/000795/000/000پژوپارسTU5 کاس1413
206362/860/000595/000/000تیپ152
206419/420/000720/000/000تیپ165
206427/631/000720/000/000وی8صندوقدار17
18LX335/354/000565/000/000سمند
19EF7343/382/000580/000/000سمند
366/160/000630/000/000سمنددوگانه کاس2016
469/894/000800/000/000دنا21
532/658/0001/070/000/000دناپاس22
207471/283/000900/000/000دنده23
207543/619/0001/140/000/000اتوماتیک24

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۹/۱۰

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید 
بر برخورد محتاطانه بسیاری از کشورها با موافقت نامه پاریس 
گفت: هیچ لزومی ندارد که برای پیوستن به این معاهده عجله 

کنیم و البته باید محتاطانه و با حوصله عمل کنیم.
ســیدراضی نوری، در گفت وگو با فارس با تشکیک در مبانی علمی 
توافق نامه تغییر اقلیم پاریس گفت: با توجه به اینکه جامعه علمی هنوز 
در مبانی علمی این توافق اتفاق نظر ندارند، باید دید که آیا واقعاً افزایش 
حرارت زمین ناشی از گاز گلخانه ای CO2 حقیقت دارد؟ ازطرفی ممکن 
اســت همانند دیگر مسائل، ابعاد سیاسی و اقتصادی در پشت پرده آن 
نهفته باشــد. بنابراین باید با کار کارشناسانه و با تأنی در این خصوص 

بررسی داشته باشیم.
وی با اشــاره به تعهدات دیگر کشــورها، بر ضرورت بررسی بیشتر 
تعهدات کشورمان تاکید کرد و افزود: وقتی کشورهای پیشرفته ای مثل 
آمریکا و روسیه هنوز به این توافق نپیوسته اند و با این استدال که پذیرش 
چنین مســئله ای اصًا در راستای تولید نفت و پیشرفت اقتصادی آنها 
نیســت، آیا نباید روی سند تعهداتی که دولت ارائه داده است، بررسی 

بیشتری داشته باشیم؟
نوری اضافه کرد: حتی عربستان و قطر که وضعیت مشابه کشور ما در 
تولید نفت و گاز دارند، تعهداتی کامًا غیرقابل ارزیابی و غیرشفاف ارائه 
داده اند ولی کشور ما به صورت غیرمشروط 4درصد و مشروط 12درصد 

کاهش انتشار CO2 را متعهد شده است.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان 
اظهار داشت: عاوه بر آمریکا و روسیه که به عنوان اصلی ترین کشورهای 
تولیدکننده گازهای گلخانه ای شناخته می شوند، حتی کشورهای پیشرفته 
دیگری هم که بررسی نمودم، مشاهده کردم آنها هم زیربار این معاهده 
نرفتند. بنابراین هیچ لزومی ندارد که برای پیوستن به این معاهده عجله 

کنیم و البته باید محتاطانه و با حوصله عمل کنیم.
گفتنی اســت، ایحه الحاق ایران به توافق نامه تغییر اقلیم پاریس 
در ســال 95 از طرف شــورای نگهبان رد شد و دولت با توجه به شروع 
 ،)24-COP( نشست بیست وچهارم ساانه مجمع بین المللی تغییر اقلیم
مجدداً تصویب ایــن موافقتنامه در مجلس را پیگیری می کند. ازاین رو 
بررســی ایحه موافقت نامه پاریس در دستورکار کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس شــورای اسامی در روز یکشنبه مورخ 11 

آذر قرار گرفته است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
نباید در پیوستن به موافقت نامه پاریس 

عجله کرد

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: هر شرکتی که ارز 
خود را به کشور برنگرداند متخلف محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، محمدرضا مودودی اظهار داشت: 
صادرات در هفت ماه امسال با عبور از مرز 27 میلیارد دار، نسبت به 

مدت مشابه پارسال، 13 و نیم درصد رشد داشت. 
وی افزود: در راســتای سیاســت های اقتصاد مقاومتی و نگرش 
برون گرایی که ازمه توسعه صادرات است از سال 1394 مشوق های 

صادراتی دوباره احیاءشد و در دستور کار دولت قرار گرفت.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: بخشی از این مشوق ها 
پرداخت شــد و پارسال پرداختی نداشتیم اما امسال دوباره این بحث 

مطرح و اباغ شد.
مــودودی اضافــه کرد: بســته مشــوق های صادراتــی با هدف 
توانمندسازی بنگاه های اقتصادی تدوین شده است تا شرکت های ما 

در بخش صادرات تقویت شوند. 
وی افزود: می خواهیم شــرکت هایی در حــد رقابتی بین المللی 
ایجاد کنیم تا بتوانند با فضای رقابت پذیری بین المللی آشــنا شوند 
و قانــون مذاکره را یاد گیرند و حضور در بازارهای جهانی را تجربه و 

توانمندی های خود را به جهان ارائه کنند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با  اشاره به رشد 13 و نیم درصدی 
صادرات در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، گفت: این 
روند در ماه هشــتم افزایش یافته اســت و همه این افزایش ها بدون 

مشوق های صادراتی بوده است.
به گفته مودودی، امیدواریم به هدف صادراتی امسال یعنی عبور 

از 54 میلیارد دار برسیم.
وی با  اشــاره به اینکه مشوق ها، زیر ساخت های توسعه صادرات 
را مســتحکم می کند، بیان کرد: قرار شد از محل منابع، افزایش یک 
درصــدی نرخ موثر تعرفه برای واردات اقامی غیر از دارو و کااهای 

اساسی، صادرکنندگان را تشویق کنیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: واردات هزار و 300 
قلم کاا را ممنوع کردیم در نتیجه درآمد دولت در این بخش کاهش 
یافت اما پیش بینی ما این اســت از طریق حضور در نمایشــگاه های 
بین المللی، هیئت های تجاری و ایجاد دفتر در خارج از کشور و ثبت 
برندهای ایرانی در خارج از کشور، صادرات را تقویت کنیم و بخشی از 

سود تسهیات بانکی صادرکنندگان را پرداخت کنیم.
مودودی ابراز امیدواری کرد صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات 

را به کشور بازگردانند.
وی افزود: هر شــرکتی که ارز خود را به کشور برنگرداند مشمول 

معافیت ها و مشوق ها نخواهد شد و متخلف محسوب می شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت:
بازنگرداندن ارز صادرات به کشور 

تخلف است

یک کارشناس تأکید کرد: مدیران حوزه آب، نقش مردم را در 
»صرفه جویی« تعریف و خاصه می کنند؛ به همین دلیل انتشار و 
تکرار اخبار کم آبی را مفید و اپوشانی آمار بارندگی ها را ضروری 

می دانند.
مهدی نظری، در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه با شروع 
سال جدید آبی در مهرماه، روند بارش ها از سر گرفته شد، گفت: تا پایان 
روز 8 آذر، متوسط بارش تجمعی در کشور به 75 میلیمتر رسید. این عدد 
بیش از 3 برابر سال قبل و نسبت به متوسط نیم قرن اخیر، 116 درصد 

افزایش را نشان می دهد.
وی ادامه داد: با شروع روند رو به رشد بارندگی ها محمدرضا بختیاری، 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضاب استان تهران، میزان بارش های 
ثبت شده تهران را در یک دوره 50 روزه، 46 میلیمتر اعام کرد و گفت 
که بارندگی در تهران نســبت به سال قبل 300 درصد رشد داشته است، 
اما این محاســبه در برخی از محافل حوزه آب و در بعضی از رســانه ها با 

واکنش منفی روبرو شد.
این کارشناس حوزه آب افزود: استدال مخالفان مبتنی بر این بود که 
در شرایطی که نزوات جوی افزایش یافته، اعام این اعداد و ارقام منجر به 
سوءتفاهم در میان مردم خواهد شد و بر خاف واقع چنین وانمود می شود 

که مشکل آب در کشور حل شده است.
نظری با بیان اینکه چنین واکنش هایی نسبت به ارائه آمار و اطاعات، 
بسیار تاسف آور است، افزود: در سال های اخیر خبرگان حوزه آب درخصوص 
لــزوم نقش آفرینی مردم در فراینــد برنامه ریزی و مدیریت در عرصه آب 
بررســی های زیادی انجام داده اند. در نتیجه این بررسی ها مهم ترین مانع 
برای تحقق این امر، »عدم اعتماد مردم« قلمداد می شود. در شرایطی که 
مردم به مسئوان حوزه آب به اندازه کافی اطمینان نداشته باشند، چگونه 

ممکن است که در مدیریت منابع آبی مشارکت کنند؟
به گفته این کارشناس حوزه آب، مدیران حوزه آب، نقش مردم را در 
»صرفه جویی« تعریف و خاصه می کنند؛ به همین دلیل انتشــار و تکرار 

اخبار کم آبی را مفید و اپوشانی آمار بارندگی ها را ضروری می دانند.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید بدانند رشد بارشها مجوزی برای افزایش 
مصرف نیست، تصریح کرد: در هر صورت ما در یک کشور کم آب زندگی 
می کنیم. اما واقعیت آن است که تذکرات مسئوان درخصوص کم آبی به 
اندازه ای بلند و ممتد بوده است که افکار عمومی را نسبت به این موضوع 

تا حدودی بی تفاوت و تا اندازه ای بی حس کرده است.
نظری اظهار داشــت: متاســفانه پمپاژ اخبار کمبود آب و ناامیدی از 
بارش ها منجر به رواج بی اعتمادی در بدنه جامعه شــده است. رسانه ها و 
مسئوان، اخبار کم آبی را نقل و تحلیل می کنند؛ اما وقتی شرایط تغییر 
می کند معموا مطلبی گفته نمی شود. وقتی انتشار گزارش های پی در پی 
و توزیع نمودارهای رنگارنــگ از وضعیت بارندگی و منابع آب در هنگام 
خشکسالی، جای خود را به سکوت و توقف اطاع رسانی درخصوص آمار در 
وقِت افزایش بارش ها می دهد، سیگنال های خوب و درستی به جامعه مخابره 
نمی شود و باور و اعتماد عمومی به مسئولین و مدیران خدشه دار می گردد.
گفتنی اســت پنهان کردن خبر بارندگی ها و تأکید بر اخبار کم آبی، 
این شائبه را ایجاد می کند که مسئوان مایل هستند به جای پاسخگویی 
در برابر عملکرد خود در زمینه مدیریت منابع آب، همه مشــکات را به 

کم آبی ارجاع بدهند.
به عنوان مثال مدیرعامل آبفار تهران هفته گذشته اعام کرد که 38 
درصد آب روســتاهای استان تهران به دلیل فرسودگی شبکه توزیع هدر 
می رود. اولین سؤال پس از این آمار آن است که چرا دولت تمرکز خود را 
بر کنترل هدررفت آب قرار نمی دهد و مدام بر مشــکل کمبود آب تأکید 

می کند؟

یک کارشناس حوزه آب مطرح کرد
برخورد دوگانه مسئوان وزارت نیرو 

با اخبار کم آبی و بارندگی!

شــاخص بورس طی دومــاه اخیر بیش از 
35هزار واحد سقوط کرده است.

به گــزارش خبرنگار اقتصادی کیهــان،در ادامه 
روند نزولی دماســنج بازار سهام ،دیروز هم شاخص 
بــورس 3918 واحد ریزش کرد و به کانال 159هزار 

واحدی افتاد.
این در حالی است که شاخص کل بورس در نهم 
مهرماه سال جاری بر روی رقم 195هزار و 480واحد 
ایســتاده بود و بر این اساس میزان افت نماگر اصلی 
بازار سهام تا دیروز بیش از 35هزار واحد بوده است.

برهمین اســاس ارزش بازار ســرمایه نیز در این 
مدت تا 40درصد کاهش یافته که این نشانگر خروج 

نقدینگی از این بازار است. 
در همین راستا تعدادی از سهامداران بورسی روز 
گذشته در تماس با گروه اقتصادی کیهان ضمن ابراز 
نگرانی از وضعیت نزولی بازار خواستار حمایت دولت 

از این بازار شدند.
یکی از همین ســهامداران با بیان اینکه وضعیت 
کنونی بورس سبب خروج بیش از پیش سرمایه ها از 
بازار سهام خواهد شــد گفت: چرا دولت مردم را در 

شرایط مثبت بورس به حضور در این بازار دعوت می 
کند ولی در شرایط منفی توجهی به آن نمی کند؟

وی افزود :بســیاری از سهامداران خرد با دعوت 
دولت اقــدام به حضور در این بازار کرده اند ولی اان 
با زیان ســنگینی مواجه شــده اند که جا دارد دولت 

تدبیری در این رابطه داشته باشد.
حمایت دولت از بازار سهام فقط در حد 

اظهار نظر است
یک کارشناس بازار سرمایه نیز با بیان دایل تداوم 
ریزش بازار گفت: سیاســت دولت در قبال حمایت از 
بازار سهام فقط در حد اظهار نظر است و هیچ راهکاری 

برای بازار سرمایه ندارد.
نوید خاندوزی در گفت وگو با فارس با اشــاره به 
آخریــن وضعیت بنیادی بازار ســهام گفت: با وجود 
ریسک های مختلف تاثیرگذار بر بازار سهام اما انتظار 
برای اصاح بیشــتر قیمت ســهام در تاار شیشه ای 
وجود ندارد.مدیر ســرمایه گذاری بیمه کوثر با ادعای 
اینکه هم اکنون قیمت ســهام در بورس با سودآوری 
شــرکت ها حتی به فرض قیمت 8 هزار تومانی برای 
هر دار همخوانی دارد، افزود: قیمت سهام در تابلوی 

معامات بورس تهران به گونه ای است که افت قیمت ها 
در هفته های اخیر با لحاظ همه ریســک های موجود 
از جمله ســقوط قیمت نفت خام به زیر 50 دار در 
بازارهای جهانی و یا دار کمتر از 10 هزار تومانی در 

بازار آزاد ارز رخ داده است.
وی دلیــل تداوم افت قیمت ســهام را رفتارهای 
افراطی در برآوردهای تحلیلی بازار عنوان کرد و افزود: 
برخی فعاان بازار سهام که پیش از این با خوش بینی 
مطلق اقدام به رفتارهای افراطی در صف نشینی خرید 
می کردند، هم اکنون با افتادن از آن ســوی بام دچار 
بد بینی شده اند.به گفته وی، این رفتار ناشی از نبود 
سیاست های تبیین شده برای حمایت از بازار سرمایه 
از جمله در سازمان بورس است که از آن جمله می توان 
به حذف پیش بینی سود هر سهم پس از کسر مالیات 
شرکت ها اشاره کرد.به گفته خاندوزی حذف EPS در 
حالی هم اکنون به زیان بازار تمام شده که می توانست 
در شــرایط کنونی بازار به مثابه یک گاردریل مانع از 

افتادن سهام در شیب تند سرازیری سقوط شود.
این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از رفتار دولت 
در قبال بازار ســرمایه گفت: سیاست دولت در قبال 

حمایت از بازار ســهام فقط در حد اظهار نظر است و 
هیچ راهکاری برای برای بازار سرمایه ندارد.

برخی فعاان بازار سهام که پیش از این با خوش 
بینی مطلق اقدام به رفتارهای افراطی در صف نشینی 
خرید می کردند، هم اکنون با افتادن از آن ســوی بام 

دچار بدبینی شده اند.
خاندوزی اقدام دولت برای بازگذاشــتن دســت 
شرکت ها در تسعیر ارز و فروش محصوات صادراتی 
بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد را یکی از راهکارهای مؤثر 
در حمایت از بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: یکی از 
دایل درجا زدن قیمت سهام و عدم تحرک خریداران 
در بازار هم اکنون نا اطمینانی از چشم انداز نرخ فروش 

ارزی شرکت ها در سال 98 است.
این کارشناس بازار ســرمایه سه صنعت معدنی  
،فواد و پاایشی ها را از جمله کم ریسک ترین صنایع 
بورسی تا پایان سال جاری عنوان کرد و افزود: تزریق 
نقدینگی به بازار سرمایه از دیگر  راهکارهایی است که 
می تواند با ایجاد توازن در نوسان های بازار به گردش 
پول و شــادابی معامات و همچنین اقبال شرکت ها 

برای افزایش سرمایه بیافزاید.

سقوط 35هزار واحدی شاخص بورس طی دو ماه اخیر

استاد اقتصاد دانشگاه ترکیه با بیان اینکه، 
اقتصاد اســامی جایگزین خوبی برای نظام 
سرمایه داری است، گفت: معتقدم که تحریم ها، 
آب راکد اقتصاد اسامی را به جریان خواهند 

انداخت.
اشرف محمد دوابه فارغ التحصیل اازهر مصر و 
استاد اقتصاد دانشگاه ترکیه که صاحب 19 کتاب 
در حوزه بازارهای مالی و اقتصادی اســامی است 
در برنامه »عصر« تلویزیون گفت: اقتصاد اســامی 
در ســایه بحران هایی که جهان با آن مواجه است، 
در واقعیت زندگی ما مهم است. جهان، بحران هایی 
را پشت سر گذاشته است؛ مارکسیسم فروپاشید و 
سرمایه داری آمد که با بحران های زیادی روبرو شده 
اســت که آخرینش –البته ما می گوییم آخرینش 

نخواهد بود - بحران ســال 2008 بود. و بحران ها 
همچنان ادامه دارند. به همین دلیل، جهان به دنبال 
جایگزینی برای سرمایه داری است که این جایگزین، 
اقتصاد اســامی اســت؛ چون نظامی الهی است و 
نظامی اســت که شرایط انســان را درنظرمی گیرد 
به روشــی عادانه و به دور از »ربا« و »کسب مال 
به باطل« و »َغَرر« ]معامله همراه با جهل[ و ســایر 

معامات ناعادانه.
وی افــزود: معتقدم که اآن امت –و منظورم از 
امت، همه جهانیان است- محتاج »رحمهً للعالمین« 
است و او، رســول اکرم صلی اه علیه و آله است؛ 
با روشــی که آورده؛ یعنی اقتصاد اسامی. خداوند 
اســت که به رســولش فرموده: »و ما أرسلناک إا 
رحمهً للعالمین« ]و تو را جز رحمت برای جهانیان 

نفرستادیم.[
این استاد دانشــگاه ادامه داد: اقتصاد اسامی 
ســهم خود را حتی در خود حکومت های اسامی 
نیز دریافت نکرده است چون حکومتی که به شکل 
کامل عهده دار آن شود تا اآن وجود نداشته است. 
مثا ایران قوانین بانکداری اسامی را در سال 1983 
تصویب کرده است اما تا اآن نظام اقتصادی ایران از 
این حیث تفاوتی با سایر نظام های اقتصادی نداشته 
است.به گزارش تسنیم، دوابه تاکید کرد: اجازه بدهید 
برگردیم به آنچه قبل از ظهور بانک های اسامی و 
حتی قبل از ظهور اصطاح »اقتصاد اسامی« -که 
اعم از بانکداری اسامی است- گفته می شد. وقتی 
یک نفر می خواست به جایگزینی برای اقتصاد مبتنی 
بر ربا فکر کند، همیشه پرچمی که بلند می شد این 

بود: »نه اقتصاد بدون بانک و نه بانک بدون ســود« 
تا این که خداوند عّزوجّل به این امت کسانی را لطف 
کرد که این پرچم تغییر را بردارند و درباره این امور 
بنویسند تا امروز این فکر به یک واقعیت زنده تبدیل 
شــود. گرچه هنوز چیزی که می خواهیم نیست؛ 
چراکه اگر امروز کسی از غربی ها از ما بپرسد نمونه ای 
از حکومتی که اقتصاد اسامی را تطبیق داده و موفق 
شده است نشانم بدهید، آیا اآن می توانیم نمونه ای 
نشانش بدهیم؟ نمی توانیم نمونه ای بیاوریم و این 

از مصائب امروز ماست.
او همچنین گفت: معتقدم که این تحریم ها، آب 
راکد اقتصاد اســامی را به جریان خواهند انداخت 
ولی یک حکومت به تنهایی در این زمینه کاری از 

پیش نخواهد برد.

استاد اقتصاد دانشگاه ترکیه:

اقتصاد اسامی جایگزین خوبی برای نظام سرمایه داری است



گزارش روز
صفحه ۵

 یک شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 
۲۴ ربیع ااول۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰6۳

افقی:
1- یکــی از بیماری های عصر حاضر که روز به روز در حال 
گســترش اســت- این بیماری مدرن نیز خستگی مفرط 
عضات، سردرد شدید و بی خوابی را به همراه دارد 2- بندری 
مسلمان نشین در کشور کنیا- بزرگان می فرمایند؛ کسی است 
که هنگام خشم خویشتندار باشد 3- وسیله ای برای بستن 
عضو شکسته- نوعی پارچه- پایتخت معنوی ایران 4- واحدی 
برای مایعــات- خلیفه خداوند بر روی زمین- از  میوه های 
گرمســیری 5- پایه و اساس چرخ- رشته ای در ورزش های 
رزمی- رود آرام روســیه- خط پیاده روی 6- درخشندگی 
و تابندگــی- مطابق قاعده و روش معین- تنگ چشــمی و 
تنگ نظری نسبت به دیگران 7- مسئول اول برگزار کننده 
جشنواره- اثری از اسکار وایلد 8- آخرین شاه کشور آلبانی- 
وسیله ای برای خرید مایحتاج روزانه- اعتقاد کامل و راسخ 
به یک مکتب و یا فرد داشتن 9- ستاره شناس معروف قرن 
هفده آلمان و اولین دانشمندی که سفر به کره ماه را مطرح 
کــرد- از قطعات خودرو- نام دیگر ســنگ خارا 10- طفل 
پدرمرده- نوعی گل- از وســایل کفاشان 11- آزاده دشت 
کربا- اثری از داستایوفسکی- دانشمند و شاعر بزرگ قرن 
ششم 12- نمایشنامه ای از ویلیام شکسپیر- انسانی که در 
گذشــته خرید و فروش می شد- نشــان مفعول بی واسطه 
13- واحد پول کشور کامبوج- عاملی که بیشترین شکایت ها 
را در مراکز قضایی دارند- فدراسیون بین المللی دوومیدانی- 
بعضی ها در بازی آن استاد هستند 14- آتشفشان معروف 
ایتالیا- پایتخت کشــور نروژ- نعره خاموش اســتادان قلم 
15- منطقه ای در شــمال پایتخت- عنوانی برای داروهای 

جدید که شیمیایی نیستند.

عمودی:
1- نقاش بزرگ ایرانی که تابلوی تاار آینه وی بسیار 
 دیدنی اســت- عامل اصلی باروری گیاهان هستند

 2- نوعی مرض که باعــث عقب ماندگی ذهنی در 
کودکان می گردد- حق انحصــاری پدیدآورنده اثر 
ادبی 3- شــاهکار ویلیام شکسپیر- امام علی)ع( 

شماره 11280 جدو    ل

می فرمایند: زیور حکومت و زینت ریاست است- کشور 
زیردریا 4- نمازی که بر پیامبر مکرم اسام)ص( واجب 
شد- زدنی با دوچرخه- واحد پول کشور قطر- صد 
متر مربع 5- نام یکی از پسران حضرت نوح- زادگاه 
مارکوپولو- از نام های قرآن کریم 6- مکتبی که غرب از 
 گسترش آن وحشت دارد- روح خانه- در حال لرزیدن
 7- شــهری در همدان- صنعت آن در ســال های 
اخیر در کشــورمان بسیار گســترش یافته است- 
باشگاه های  از  رئیس جمهور کشــور ســوریه 8- 
فوتبال لیگ اول انگلیــس- بتی در زمان جاهلیت 
9- نفس خســته- کوتاهی و سهل انگاری در انجام 
کار- خانه پشــت به آفتاب- درخت زبان گنجشک 
10- خیر و برکت- زائوترسان- رهبر مبارزات منفی 
افسانه ای- شهر  کشور هندوســتان 11- کمانگیر 
رئیس علی مجاهد بزرگ خطه جنوب- توهین و تحقیر 
دیگران 12- سوغاتی از شهر قم- شهری در کشور 
آمریکا- عدد چهار در زبان انگلیسی 13- مجموعه 
دستاوردهای بشر در یک دوره را گویند- رود بزرگی 
در استان خوزستان- تردید و دودلی 14- رودی در 
کشور فرانسه- آهنگساز مشهور آلمانی- از شهدای 
انقاب اسامی- عدد شش در زبان آذری 15- درختی 
در آســمان هفتم که نامش در قــرآن کریم آمده 

است- کنار و پهلو.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت  مصرف کنندگان تهرانسر 
تعاونی به شماره ثبت 66۱۹۷ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۱6۴۵ 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1396/12/25 و مجوز شماره 977/15/50119 مورخ 97/3/20 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت در 57 ماده و 29 تبصره به 

تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبل گردید.

از تصویر درســت از وضع کشور، همین بسیج 
است بسیج مستضعفین؛ این تشکیات عظیم، این 
تشکیات سراسری در کشور، این مجموعه  عظیم 
مردمی که سرمشقی شد برای بعضی از کشورهای 
دیگر که به ســراغ جوان هایشان بروند برای حل 
مشــکات گوناگون، بسیج،  که بسیج مصداق این 
آیه  شریفه اســت: اَلَّذیَن قاَل لَُهُم الّناُس اَِنّ الّناَس 
َقد َجَمعوا لَُکم َفاخَشوُهم. بعد از جنگ اُحد شایعه 
انداختند که بنا است به مدینه حمله بشود، بترسید 
از دشمن؛ َفزاَدُهم ایمانًا؛ اّما مؤمنین در مقابِل این 
تهدیدها و عربده کشــی ها ایمانشان بیشتر شد، َو 
قالوا َحسُبَنا اهُ َو نِعَم الَوکیل؛)آل عمران/173( این 
بسیج است. بسیج مصداق همین آیه  شریفه است 
که در مقابِل تهدید دشــمن نه  فقط عقب نشینی 
نمی کند، بلکه »َفزاَدُهــم ایمانًا«، ایمانش افزایش 
پیدا می کند؛ این یک نقطه  قوت است. بسیج، یکی 
از نقطه های برجسته  تصویر واقعی از کشور عزیز 
ما است، و دشــمن با بسیج خیلی مخالف است و 
 عوامل دشــمن هم با بسیج خیلی مخالف هستند. 
)بیانات رهبر معظم انقاب در همایش ده ها هزار نفری 

بسیجیان در ورزشگاه آزادی- مهرماه 97(
بسیج نهادی اســت اجتماعی با ابعاد متعدد، در این 
نگرش بسیج دیگر صرفا سازمانی نظامی نیست که فقط 
در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن شکل گرفته 
باشد، بلکه نهادی است وسیع و پاسخگوی نیازهای اساسی 
و حیاتــی جامعه و با اجزای دیگر نظام، چنان هماهنگی 
و پیوند دارد که انفصال آن جز با انحال جامعه اســامی 

متصور نیست.
بسیج در صورتی می تواند نهادی جامع و شامل جهات 
متعدد و پایدار شــناخته شود که نیازهای دایمی و باورها 
و ارزش های فرهنگی پدید آورنده آن به روشــنی تعریف 
شوند، این نیازها ممکن است اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 

و یا نظامی باشند.
به فرموده امام)ره(: » بســیج شجره طیبه و درخت 
تناور و پر ثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و 
طراوت یقین و حدیث عشق می دهد، بسیج مدرسه عشق 
و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر 
گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند. 
بسیج میقات پا برهنگان معراج اندیشه پاک اسامی است 
که تربیت یافتگان آن، نام و نشانی در گمنامی و بی نشانی 

گرفته اند.«)صحیفه نور، جلد 21، ص 195.(
حضور جوانان بسیجی

 در صحنه های مورد نیاز انقاب
هر سال که از عمر انقاب می گذرد، حضور جوانان و 
بسیجیان در صحنه های مورد نیاز انقاب بیشتر نیز شده 
است. برنامه های هفته بسیج امسال حول سه محور ارائه 
می شوند. محور اول تبیین نقش مقاومت در اقتدار ایران 
اسامی اســت، باید نقش مقاومت و ایستادگی در تداوم 

انقاب اسامی به خوبی تبیین شود.
ســردار ســرتیپ پاســدار غامحســین غیب پرور 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین درباره محور دوم، نقش 
جوانان در اقتدار انقاب اسامی و حفظ کشور، می گوید: 
»اهمیت حضور جوانان در عرصه های انقاب اسامی دائما 
در فرمایشــات رهبری فرزانه انقاب نیز دیده می شود، ما 
این سؤال را طرح کردیم، که یک جوان مومن انقابی پای 
کار چگونه می تواند در حفظ انقاب اسامی نقش آفرینی 

نقش بسیج در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم

بصیرت و مجاهدت دو بال تبلور برنامه های بسیج
گالیا توانگر  بخش نخست

* سردار سرتیپ پاسدار غامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین: یکی از مهم ترین 
برنامه های بسیج این است، که بررسی کنیم، چگونه می توانیم در شرایط جنگ اقتصادی از طریق تعامل 

و همکاری با دولت به کمک مردم بیاییم و فشار مشکات وارده بر مردم را کاهش دهیم.

کند و موثر باشد؟«
غیب پرور در ادامه توضیح می دهد: »محور سوم و یکی 
از مهم ترین برنامه ها این اســت، که بررسی کنیم، چگونه 
می توانیم در شــرایط جنگ اقتصــادی از طریق تعامل و 
همکاری با دولت به کمک مردم بیاییم و فشــار مشکات 

وارده بر مردم را کاهش دهیم.«
وی در پاســخ به این ســؤال که پیام حضور پرشور 
امروز بســیجیان چیســت؟ می گوید: »این حضور نشان 
داد، که بسیج نه تنها در این سال ها کمرنگ نشده که هر 
روز شاهد اعتا و نقش آفرینی بیش از پیش بسیجیان در 
صحنه های انقاب اسامی هستیم، بسیج واقعا یک معجزه 
است و هرسال شاهد تقویت حضور بسیجیان در صحنه های 
مختلف مورد نیاز انقاب هستیم و این حضور پرشورتر از 

سال های گذشته است.«
 رئیس سازمان بسیج مستضعفین در تکمیل صحبت 
هایش می گوید: »این حضور به دلیل آن است، که بسیج 
ریشــه در آرمان های انقاب اسامی دارد، این آرمان ها با 
فطرت جوان های ما منطبق است و به همین دلیل هرسال 

حضور بیش از پیش جوانان را شاهد هستیم.«
حرکتی مردمی که باز نمی ایستد

بسیج یک نهاد انقاب است که از توده مردم و آحاد 
جامعه تشکیل شــده اســت. برخی از جامعه شناسان و 
صاحبان علم سیاست معتقدند بسیج برای انقاب بوجودمی 

آید، یعنی توده مردم بسیج می شوند تا انقابی را به نتیجه 
برســانند. از همین روی به حرکت توده های مردم برای 

برپایی نظام حکومتی جدید، بسیج گفته می شود.
 اصوا بر اســاس چنین تفکــری، پس از تغییر نظام 
حکومتی و سیاسی، بسیج فلسفه وجودی خود را از دست 
می دهد و حرکت توده ها، جای خود را به نهادهای قانونی 
و اقدامات نهادینه می دهند. یعنی با ایجاد نظام حکومتی 
و تشکیل نهادهای قانونی، حرکت بسیجی متوقف می شود.
زهرا عامری یک دانشــجوی بسیجی برایمان درباره 
نقش با اهمیت حضور مردم در صحنه های مختلف می گوید: 
»البته حکومت هــا به ویژه حکومت هــای دموکراتیک، 
مشــارکت مردم و مشارکت بســیجی را برای اداره امور 
می پذیرند، زیرا باعث استحکام و پایداری نظام حکومتی 
می شود و تاش می نمایند تا مردم را در سرنوشت خود و 
اداره امور مملکتی به بازی بگیرند. این نوع اقدام را مشارکت 
مدرن می نامند که در ســایه حضور مــردم در انتخابات، 
شوراها و خدمات اجتماعی تعریف می شود. بنابراین چنین 

دیدگاهی بین حضور مردم در صحنه انقاب )مشــارکت 
بسیجی( و حضور مردم در اداره مملکت )مشارکت مدرن( 

تفاوت قائل است.«
وی در ادامه می گوید: »در جمهوری اســامی ایران، 
حرکــت توده ها و حضور نیروهای مردمی قبل از پیروزی 
انقاب ایجاد شــد و در حین انقاب، نقش مردم بســیار 
چشمگیر بود که انقاب اسامی، همان انقاب مردم و ملت 
مسلمان بشمار می رود. این حرکت، پس از تشکیل نهادهای 
قانونی، دچار رکود  نمی شود و فلسفه و منشا چنین حرکتی 
عوض نمی شــود، بلکه همین حضور و مشارکت و همین 
حرکت جمعی و مردمی، تغییر کاربری می دهد و به جای 
انقاب کردن، در جهت اصاحات و سازندگی جامعه قدم 
برمی دارد. از دیدگاه اسامی، حرکت مردمی انقابی تحت 
رهبــری و هدایت ولی امر انجام می گیرد و پس از آن نیز 

تحت وایت فقیه عمل می کند.«
این دانشــجوی بســیجی در باره ضرورت تداوم نهاد 
مردمی بسیج درهمه برهه های انقاب می گوید: »ضرورت 
اســتمرار حرکت مردمی است که دستور تشکیل بسیج، 
پس از پیروزی انقاب و تشــکیل شــورای انقاب صادر 
می شــود. یعنی زمانی که کشور در حال نهادینه شدن و 
شکل یافتگی است، ضرورت حضور مردم احساس می شود. 
از این جهت حضور مردم، ضروری می شــود که حرکت و 
جنبش اجتماعی مردم، ایســتا نشود و همان مردمی که 

برای اهداف بلند و آرمانی انقاب کردند، همان مردم باید 
آن را حفظ نمایند و چنین تفکری را توسعه دهند. یعنی 
در جمهوری اســامی ایران، سازمان بسیج برای حفاظت 
و حراست از دستاوردی است که خود مردم قیام نمودند 
و حکومت دلخواه خود را به وجود آوردند. چنین تفکری 
اســت که تهدیدات خارجی به کشــور را تعرض به خود 
می دانــد و آن را فقط وظیفه دولت نمی داند، بلکه وظیفه 
خویش می داند تا از آسیب وارده جلوگیری کرده و حمله 

را دفع کند.«
نقش جوانان بسیجی
 در مقابله با جنگ نرم

از همان آغاز پیروزی انقاب اســامی ایران، دنیای 
غرب از راهبردها، فنون و شــگردهای متنوع و متعددی 
بهره جســت تا هم از گسترش دامنه نفوذ انقاب در بین 
ملل دیگر جلوگیری کند، و هم زمینه را برای سلب هویت 
اسامی و انقابی قشرهای مختلف، به ویژه قشر جوان، و 
مســخ باورها و ارزش های بنیادی جامعه مهیا سازد. برای 

تحقق هدف اخیر، به ویژه در سال های پس از پایان تهاجم 
نظامی عراق، با برخورداری از حمایت غرب، از روش پراثری 

به نام »تهاجم فرهنگی« و »جنگ نرم« سود جست.
علی محمدی یک پژوهشگر فرهنگی برایمان توضیح 
می دهد: »غرب در جنگ نرم خود علیه ایران، تاش کرد 
تا با اقدامات از پیش تعیین شده و منظم » نظام فرهنگی« 
برخاسته از انقاب اسامی را تضعیف، و به جای آن »نظام 
فرهنگی حاکم بر جهان غرب« را جایگزین کند. برای تحقق 
این هدف کان، با بهره گیری از روش های متعدد آموزشی، 
تبلیغی، تهییجی و انتشاراتی، برای تضعیف ارزش های دینی 
مردم ایران )از طریق تضعیف روحانیت، با اشاعه فساد، ترویج 
ایدئولوژی های غیر دینی(، تغییر نگرش جوانان نسبت به 
دنیــای غرب و تحقیر فرهنگــی )از طریق تحقیر مفاخر 
ملی، معرفی و ترویج الگوهای غربی، تحقیر توانمندی های 
مردم ایران، ترویج از خود بیگانگی و...( تاش ها و اقدامات 
گســترده ای طراحی و اجرا کرد. آشــکار است که غرب 
به دلیل بهره گیری از ابزارها و رســانه های مختلف نظیر 
شبکه های ماهواره ای، فیلم ها، تصاویر و محصوات صوتی 
مختلف ومغایر با فرهنگ اسامی، خبرگزاری های جهانی 
)استکبار خبری( و رادیوها، و برنامه ریزی حساب شده برای 
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، به دنبال این است تا حجم 
وســیعی از نوجوانان و جوانان کشورمان را مخاطب قرار 
دهد و برارزش ها، هنجارها و نگرش های آنان تاثیرگذارد.«

وی ادامــه می دهد: »اما در مقابــل نیروی مقاومت 
بســیج نیز با فعالیت ها و اقدامات فرهنگی و آموزشــی 
خود به مقابله با تهاجم فرهنگی غرب پرداخته است. این 
نیــرو، برای مقابله با تهاجم فرهنگی از راهبردها، فنون و 
روش های مختلفی استفاده کرده است. از جمله راهبردها 
و فنون مورد استفاده بسیج می توان به راهبردهای »ایمن 
سازی«، »مبارزه مستقیم فرهنگی« و »ترویج اندیشه های 
نو«، و از میان فنون، به »تقویت بنیه فرهنگی«، »رعایت 
بهداشــت فرهنگی«، »تقویت عزت نفس و خودباوری«، 
»غنی ساختن اوقات فراغت«، و »ممانعت از ترویج ابزارهای 
ضد فرهنگی«  اشاره کرد. همچنین، نیروی مقاومت بسیج 
بــرای مقابله با جنگ نرم و افزایش طراز و غنای فرهنگی 
جوانان از روش های مختلفی نظیر آموزش، اردو، تبلیغات 

و... استفاده کرده است.«
بسیج

 کلید واژه شکست بن  بست ها
سرهنگ پاسدار »حمید جانباز« فرمانده سپاه ناحیه 

فومن با بیان اینکه نقش و اهمیت سازمان بسیج در نظام 
اســامی باعث شده است تا بسیج به عنوان یک ساختار 
پویا، فعال و معنویت گرا در جامعه شناخته شود، می گوید: 
»بسیج کلید واژه شکست تمامی بن بست هاست. در تمامی 
اقدامات مثبت صورت گرفته در سطح کشور در هر زمانی 
که نیاز به حضور مردم و جوانان احســاس می شده است، 
روحیه بسیجی در آن تبلور یافته و بسیج درخشیده است. 
واژه بسیج به حدی برجسته است که مقام معظم رهبری در 
اجتماع 100هزارنفری بسیجیان در آزادی، آن را جلوه ای 
از نظام مقدس جمهوری اسامی معرفی کرده و فرمودند: 

تصویر درست از کشور،همین بسیج است.«
فرمانده سپاه ناحیه فومن ضمن تاکید بر این مهم که 
مجموعه عظیم و مردمی بسیج به الگو و سرمشقی برای 
حل مشکات در کشــورهای منطقه تبدیل شده است، 
ادامه می دهد: »علیرغم اینکه مسئله دفاع مقدس و بحث 
نظامی گری اولین ماموریت مهم این تشکل مردمی و یکی 
از ارکان حیاتی آن است، اما ابعادی که بسیج قادر به ایفای 

نقش در آنها است بسیار گسترده تر و فراگیرتر است. امروز 
بحث محرومیت زدایی یکی از مهم ترین مسئولیت هایی 

است که بسیج برعهده گرفته است.«
وی درباره برنامه های مردمی خاص هفته بسیج توضیح 
می دهد: »برگزاری جشــنواره هایی بــا محوریت اقتصاد 
مقاومتی، همچون جشنواره غذاهای بومی به همت بانوان 
بسیجی سطح شهرستان فومن از جمله برنامه های این هفته 
در نظر گرفته شده است. این جشنواره ها با هدف به حداقل 
رساندن واردات محصوات مضر تراریخته برگزار می شود.

سرکشی از خانواده های معزز شهدا، برگزاری مسابقات 
ورزشی، برگزاری اردوهای جهادی با محوریت تسریع در 
ساخت مسکن محرومین، برگزاری ویزیت های تخصصی 
همراه با داروی رایگان، اهدای بسته های غذایی حمایتی 
توسط بسیجیان، افتتاح صندوق های قرض الحسنه مردم 
یار، محافل اُنس با قرآن کریم، نشســت های شب شعر و 
خاطره و تجلیل از بســیجیان نمونــه بخش هایی از این 

ی برنامه ها را در برمی گیرند.«
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صورتجلســه  اســتناد  به 
مجمــع عمومــی عــادی 
مورخ  فوق العــاده  بطــور 
تصمیمــات   1397/3/13
ذیل اتخاذ شــد: آقای داود 
علی  نیک نام به شماره ملی 
سمت  به   0041573811
رئیس هیئت مدیره و آقای 
محمد نیک نام به شــماره 
به   0041647416 ملــی 
ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیــره و آقــای حســن 
نیک نــام به شــماره ملی 
سمت  به   0041677889
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور 
شرکت با امضای دو نفر از 
اعضای هیئت مدیره متفقا 
همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. موسسه حسابرسی 
شناسه  با  تدبیر  اندیشمند 
 10100608069 ملــی 
به ســمت بــازرس اصلی 
و آقــای منوچهر ســمائی 
قاضی محمد به شماره ملی 
سمت  به   0045977501
بــازرس علی البــدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراانتشار 
کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت 
برودتی و حرارتی نیک 

سهامی خاص
 به شماره ثبت 

 ۵۷۲۷۵
و شناسه ملی 
۱۰۱۰۱۰۲۳۵۵۲

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/6/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد مرکز اصلی 
شرکت به استان تهران- شهرستان رباط کریم- بخش 
مرکزی- شــهر نصیرشــهر- محله شــهرک صنعتی 
نصیرشهر- خیابان ارکیده اول- خیابان ارغوان 6- پاک 
B61 -4- طبقه همکف- کدپستی: 3113311756 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق 

اصاح گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران 

آگهی تغییر محل شرکت بسیم افرا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲68۷۷۷ 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
رباط کریم

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1396/10/27 و مجوز شماره 962/15/354930 مورخ 

1396/12/5 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 

تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل شــرکت در 

واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهران- شهرســتان 

تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- محله ولیعصر- بلوار 

نلســون ماندا- خیابان شهید ســرتیپ هوشنگ وحید 

دستگردی- پاک 301- طبقه اول- واحد شرقی کدپستی 

1968635414 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصاح گردید.

آگهی تغییرات شرکت
 تعاونی مسکن کارکنان موسسه 
حسابرسی مفید راهبر به شماره

 ثبت ۱۱۰۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳88۲۱

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

  مناقصه عمومی
 T-MA۱۰۰-۹۷-۹-۱۹ )دو مرحله ای(

م الف3170

وزارت راه و شهرسازی
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
 اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد

1- موضــوع مناقصه: خرید و نصب و راه اندازی تســمه نقاله پالتی 
گردان به طول 350 متر بــا کلیه لوازم و متعلقات در ترمینالهای 1و2و6 

فرودگاه بین المللی مهرآباد از طریق اشخاص حقوقی واجد شرایط
2- مهلت فروش اسناد: از روز شنبه مورخ 1397/9/10 لغایت روز 

شنبه مورخ 1397/9/17
3- محل فروش اســناد: تهران فــرودگاه بین المللی مهرآباد، جنب 
ترمینال 2، ساختمان اداره کل فرودگاه مهرآباد، اداره تدارکات،  واحد امور 

قراردادها- شماره تماس: 61023161
4- نحوه خرید اســناد: خرید اســناد به دو صورت به شــرح ذیل 

امکان پذیر است:
ریــال   550/000 مبلــغ  واریــز  حضــوری:  خریــد   :4-1
واریــز  شناســه  و   4001068404006338 حســاب  بــه 
مرکــزی  بانــک  نــزد   333068482280520000000000619201

جمهوری اسامی ایران به انضمام معرفی نامه 

2-4: خرید غیرحضوری: مراجعه به ســایت مناقصات کشور به آدرس 
http://iets.mporg.ir )خرید از سایت رایگان است.(

5- زمان و مکان تحویل پیشــنهادات: حداکثر تا ساعت 14:00 
بعدازظهر روز یکشــنبه مورخ 97/10/2 به نشــانی فــرودگاه بین المللی 
مهرآباد، جنب ترمینال 2، ســاختمان اداره کل فرودگاه، طبقه اول، اداره 
امــور کارکنان- واحد دبیرخانه اســناد پیشــنهادی متقاضیان را دریافت 

می نماید.
6- جلسه بازگشــایی پاکات: روز دوشــنبه 1397/10/3 ساعت 

10:00 صبح
7- مبلغ ســپرده شرکت در مناقصه: یک میلیارد و پنجاه میلیون 

ریال)1/050/000/000( می باشد.
8- مناقصه گــران باید دارای گواهینامه از مراجع ذیصاح را دارا باشــند 

و همچنین شناسه ملی، کد اقتصادی و روزنامه رسمی را داشته باشند.

اداره کل فرودگاه بین المللی مهر آباد

آگهی مناقصه عمومی شماره ۵۷۴۹۹/پ ر پ هواپیمایی جمهوری اسامی ایران »هما«
)سرویس و نگهداری سردخانه های کیترینگ و ادارات مرکزی »هما«(

1- نوع مناقصه: عمومی- یک مرحله ای
تهران-  آدرس  به  ایران  اسامی  جمهوری  هواپیمایی  مناقصه گزار:   -2

فرودگاه مهر آباد- ادارات مرکزی »هما«
و  کیترینگ  سردخانه های  نگهداری  و  سرویس  مناقصه:  موضوع   -3

ادارات مرکزی »هما«
4- مدت قرارداد: یک سال شمسی )97/12/1 لغایت 98/11/30(

5- محل خرید و ارائه پیشنهادات: تهران- فرودگاه مهرآباد- ادارات 
مرکزی »هما«- ساختمان پشتیبانی- واحد امور پیمان و رسیدگی پشتیبانی 

اطاق 301- تلفن های تماس: 46624430- 46624287
دریافت  جهت  می توانند  داوطلبان  مناقصه:  اسناد  دریافت  نحوه   -6

اسناد مناقصه به هر یک از طرق ذیل اقدام نمایند.
الف: از تاریخ 97/9/10 لغایت ساعت 15 مورخ 97/9/21 طی ساعات اداری 
)ساعت 9 صبح الی 15 بعدازظهر( با در دست داشتن معرفی نامه به همراه 
کپی برابر با اصل گواهی نامه صاحیت پیمانکار در رسته نگهداری تاسیسات 
صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصل فیش واریزی بانکی به مبلغ 
100/000 ریال به حساب سیبا شماره 0105705989006 بانک ملی ایران 
)پنج شنبه ها  نمایند.  اقدام  ایران  نام شرکت هواپیمائی جمهوری اسامی  به 

تعطیل می باشد(
http://iets.mporg.ir ب- از طریق شبکه اطاع رسانی اینترنتی

7- مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 
97/10/16

8- تاریخ و محل گشایش پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 
97/10/17 در اطاق جلسات ساختمان پشتیبانی

9- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر  125/000/000ریال 
)به شرح مندرج در بند 6 برگ شرایط(

10- میزان تضمین انجام تعهدات: 10٪ مبلغ پیشنهاد قرارداد
سایت طریق  از  مناقصه  اسناد  تهیه  به  نسبت  که  مناقصه گرانی   -11

)http://iets.mporg.ir( اقدام می نمایند می بایست در زمان ارائه 
پیشنهادات، کپی برابر با اصل گواهینامه صاحیت پیمانکار در 
از وزارت تعاون، کار و رفاه  رسته نگهداری تاسیسات صادره 
اجتماعی را به واحد امور پیمان و رسیدگی ارائه نمایند. در غیر 

این صورت از پذیرش پیشنهادات خودداری خواهد شد.
توضیحات:

- رعایت کلیه شرایط عمومی و خصوصی مندرج در اسناد مناقصه الزامی می باشد.
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

م الف 3022



نوریدرتاریکیوراهیدربیراهی
شاید یکی از مهم ترین داستان های قرآنی، داستان حضرت موسی)ع( 
و فرعون باشد. از نظر آموزه های قرآن، این داستان ها، به عنوان تحلیل 
چرایی و چگونگی رخدادها بیان شده است و هدف آن آموزش و پرورش 
مومنان و آشنایی آنان با قوانین و سنت های حاکم بر هستی است که 

هیچ گونه تبدیل و تغییری در آن راه نمی یابد.)روم، آیه 30؛ (
بسیاری از قصه های قرآنی ناظر به موسی)ع( و یهودیان است؛ زیرا 
آنچه در امت ایشان اتفاق افتاده، طابق النعل بالنعل در امت اسام نیز 
اتفاق می افتد. از این رو، این قصه ها، هم تبیین گر سنت های الهی، و هم 
عبرت آموز برای امت اسام و همچنین امیدآفرین برای آنان است؛ زیرا 
در نهایت این امت حضرت موسی)ع( بود که بر دشمنان چیره شدند و 

حاکمیت جهانی آن زمان خویش را تثبیت کردند.
داستان درگیری حضرت موسی)ع( به عنوان نماینده حق و عدالت 
در برابر فرعون به عنوان نماینده شــیطانی ظلم و اســتکبار، داستان 
بسیار آموزنده ای است که سنت های الهی را به نمایش می گذارد. یکی 
از سنت های الهی، سنت امداد الهی نسبت به مومنان است. این سنت 
چنانکه از آموزه های قرآن به دســت می آید، ناظر به زمانی اســت که 
مومنان تمام تاش و کوشش و مجاهدت خویش را مبذول می دارند و 
به نصرت خدا و دین می پردازند؛ در آن زمان است که به سبب قاعده و 

قانون الهی »نصرت متقابل« و »وایت متقابل« است.
خــدا می فرماید: ای کســانی که ایمان آورده ایــد اگر خدا را یاری 
کنید یاري تان می  کند و گامهایتان را اســتوار می دارد و کســانی که 
کفر ورزیدند نگونســاری بر آنان باد و خدا اعمالشان را برباد داد؛  این 
بدان ســبب است که آنان آنچه را خدا نازل کرده است  خوش نداشتند 
و خدا نیز کارهایشــان را باطل کرد؛ مگر در زمین نگشته  اند تا ببینند 
فرجام کسانی که پیش از آنها بودند به کجا انجامیده است؛  خدا زیر و 
زبرشــان کرد؛ و کافران را نظایر همین کیفرها در پیش است؛ چرا که 
خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده  اند ولی کافران را سرپرست 

و یاری نیست. )محمد، آیات 7 تا ۱۱(
خدا در این آیات به دو سنت اصلی اشاره داشته و با  اشاره به کارکرد 
تاریخی این دو سنت، مومنان را به بهره گیری و نیز عبرت گیری از آنها 
تشــویق می کند. به ســخن دیگر، خدا از مردم می خواهد تا بر اساس 
سنت های »نصرت متقابل« و »وایت متقابل« الهی عمل و رفتار کنند 
تا در برابر کافران و دشــمنان بتوانند پیروز و سر بلند شده و آنان را به 

شکست و تباهی بکشانند. 
از نــگاه قرآن، مومنان می بایســت در تقابل با دشــمنان از همه 
اسباب مادی و ظاهری بهره گیرند و به فراهم آوری نفرات و تجهیزات 
بپردازند)انفال، آیه 60(؛ زیرا این اقدامات ظاهری و بهره گیری از اسباب 

صفحه ۶
یک شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 
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استفتاء 
از رهبر معظم انقاب اسامی

دعای پدر
 تیزتر از شمشیر

عنامیرالمومنین)ع(عنرسولاه)ص(انهقال:
ایاکمودعوهًالوالدفانهاترفعفوقالســحابحتی
ینظراهتعالــیعلیهافیقولاهتعالیارفعوهاالی
حتیاستجیبلهفایاکمودعوهًالوالدفانهااحدمن

السیف.)1(
»امیرالمومنین )ع( از قــول پیامبر)ص( نقل می کند که 
می فرماید: مراقب دعای پدر باشید که دعایی مقبول است و 
مردود نمی شــود؛ دعایی است که خدا به آن توجه می کند و 
می فرماید که آن را نزد من آورید تا مســتجاب گردانم. پس 
مراقب دعای پدر باشــید که تاثیر آن از شمشیر در برندگی 

بیشتر است.«
- ایاکم و دعوْهً الوالد؛ ]امیرالمومنین)ع( از قول پیامبر )ص( 
می فرماید:[ از دعای پدر برحذر باشید. حاا معنای »ایاکم« که 
ما »برحذر باشید«  معنا می کنم، همیشه این نیست که حذر 
باشید، دوری کنید، خودتان را برحذر بدارید؛ می خواهد بگوید 
مراقب باشید که دعای پدر در حق فرزند،  خیلی مهم است.

-فانها ترفع فوق السحاب حتی ینظر اه تعالی علیها فیقول 
اه تعالی ارفعوها الی حتی استجیب له؛ فوق السحاب، یک تعبیر 
شــاعرانه عرفی است؛ می گویند فان کس بر فراز ابرها پرواز 
می کند، یعنی در فضای ایتناهی؛ مراد این است که این دعا 
مقبول قرار می گیرد؛ دعای پدر در حق فرزندان دعای مردود 

نیست، دعای مقبول است.
- فایاکم و دعوْهً الوالد فانها احد من السیف؛ ]مراقب باشید 
که دعای پدر[ از شمشــیر تیزتر اســت در برندگی و تاثیر؛ 
بنابراین این دعا هر جا علیه فرزند باشد گیرا است، هر جا به 
ســود فرزند و برای فرزند هم باشد گیرا است. قدر دعای پدر 

را باید دانست.
* شــرح حدیث در ابتدای درس خارج، 83/9/22 به نقل 

از کتاب: نسیم سحر
ـــــــــــــــــــــــــ

 )۱( نوادر راوندی، ص 92

توجه خاص 
به شعرای عرب زبان

چند ســال پیــش حضرت آقا به اهواز تشــریف بردند. یکی از 
چیزهایی که ایشان عاقه مند بودند در اهواز صورت بگیرد، ماقات 
با شــعرای عرب اهواز بود. شعرای عرب همین که فهمیدند ایشان 
مایل هستند آنها را ببینند، از اطراف و اکناف به اهواز آمدند. جلسه ای 
تشــکیل شد که اداره اش به عهده  من بود. من اصًا نتوانستم جو و 
شرایط پراحساس جلسه را کنترل کنم، از بس این شعرای خوزستان 
برای ابراز احساسات هر یک قصیده ای خواندند. من دیدم اگر تمام 
این قصاید بخواهد خوانده بشــود، ســه روز طول می کشد و ما سه 
چهار ســاعت بیشتر وقت نداریم. این شعرا با هم مسابقه می دادند. 
من فکر می کردم آقا از این بی نظمی ناراحت هستند ، ولی دیدم نه؛ 
خیلی خشنود بودند و از این همه احساسات واقعی به اسام و انقاب 
و اهل بیت لذت می بردند. من روز دوم وقتی که خدمتشــان رفتم، 
گفتم آقا جلســه چطور بود؟ فرمودند: فوق العاده بود و زیاد تعریف 
کردند. البته ایشان نظرشان را نسبت به شعر خوزستان، خوبی ها و 

نقاط ضعف و قوتش هم بیان کردند.
یک جلسه  ادبی دیگری خاطرم هست که در حاشیه  کنفرانس 
یاری ملت فلسطین برگزار شــد. در حاشیه  دیدارهای رسمی، آقا 
 خواستند شعرایی را که در این کنفرانس شرکت کرده بودند، ببینند. 
ایشان شش ســاعت با این شعرا نشستند و اشعارشان را شنیدند؛ 
نظرات منتقدانه دادند و با اینها صحبت کردند. بعد از اینکه جلسه 
تمام شد، نشستند و با آنها شام خوردند. این جلسه ای تاریخی است 
که خیلی از ادبای لبنانی وقتی که به لبنان برگشــتند، مقاله های 
شگفت انگیزی در رابطه با این پدیده نوشتند و گفتند که اصاً باورمان 
نمی شد رهبر انقاب با آن همه مشغولیت ها و مسئولیت هاشان، شش 
ســاعت فقط برای شنیدن شعر و فرهنگ عربی نشستند. نامه های 

زیادی هم در پی آن برای آقا رسید.
*دکتر آذرشــب - استاد دانشگاه تهران - پایگاه اطاع رسانی 

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اه خامنه ای 

دوچرخهسواریبانوان
س(حکمدوچرخهسواریبرایبانوانچیست؟

ج( دوچرخه سواری زنان در مجامع عمومی و نیز در جایی 
که در معرض دید نامحرم است، جایز نیست.

نمازقضایماهگرفتگی
س(یکماهپیــشماهگرفتگیرخدادهومنتازه
فهمیدمکهیکماهپیشدرجاییکهبودمماهگرفتگی

شده؛آیانمازآیاترابایدبهنیتقضابخوانم؟
ج( اگر ماه به طور کامل گرفته بوده، باید به نیت قضا بخوانید.

بولاکپشت
س(ادرار،مدفوعومنیحیوانیمثلاکپشتچه

حکمیدارد؟
ج( بول و غائط و منی حیوانی که خون جهنده ندارد، پاک 
اســت و تشخیص اینکه اک پشت از کدام نوع است با مکلف 

است. 
بستنچشمدرنماز

س(آیابستنچشمبهمنظورتجمیعحواسدرنماز
اشکالدارد؟

ج( بستن چشم ها در نماز مانع شرعی ندارد، گرچه در غیر 
رکوع مکروه می باشد.

التهاباتپوستی
س(آیاآبتاولنجساست؟

ج( اگر همراه با خون نباشد، پاک است.

داناترین مردم
قالاامامالصادق)ع(»سئلامیرالمومنینعناعلمالناس:

قال:منجمععلمالناسالیعلمه«
امام صادق )ع( فرمود: از امام علی )ع( پرســیدند:  داناترین مردم 
چه کسی است؟ حضرت فرمود: کسی که دانش و آگاهی مردم را بر 

دانش خود بیفزاید. )۱(
ــــــــــــــــــــــــــــ

۱- خصال، شیخ صدوق،  ص 5

فناناپذیری مذهب حق شیعه
»حارث بن مغیره« می گوید: از امام صادق)ع( درباره معنای این 
آیه: »هر چیزی جز وجه خداوند فناپذیر است« پرسیدم: حضرت 
جواب داد: »کل شیئ هالک اامن اخذ الطریق الذی انتم علیه« 
هر چیزی جز همان راهی که شما برآنید )مذهب شیعه( ناپایدار 

و فناپذیر خواهد بود.)۱(
او در روایتی دیگر نیز همین مطلب را از امام صادق)ع( پرسید و 
حضرت پاسخ داد: »کل شیئ هالک اامن اخذ طریق الحق« همه چیز 

فناپذیر و نابودشدنی است جز آنکه راه حق را برمی گزیند.)2(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

۱- بحاراانوار، ج 68، ص 95
2- همان، ج 4، ص 6

چرایی مکتب جعفری)۳(
پرسش:

چراازمیانمکتبامامانشیعهتنهامکتبامامجعفر
صادق)ع(بهعنوانمذهبجعفریدرسیرهاهلبیت)ع(

نامیدهشدهاست؟
پاسخ:

در دو بخش قبلی پاسخ به این سوال که در تاریخ های 26 و 
27 آبان ماه به چاپ رسیده است به موضوعاتی همچون بررسی 
اوضاع فرهنگی سیاســی و چگونگــی مقابله با انحرافات فکری 
پرداخته شد. اینک در بخش پایانی، دنباله مطلب را پی می گیریم.

قضا و قدر الهی، اختیار، یا بی اختیاری انسان از جمله مسایلی 
بود که باعث ایجاد فرقه های گوناگون میان مسلمانان شد. امام 
صادق)ع( پس از بیان حدیــث »اجبر و اتفویض بل امر بین 
اامرین« در شرح آن چنین فرمود:  »زمانی که فردی انجام گناهی 
را اراده می کند و تو او را نهی می کنی و سپس رهایش می سازی 
و او گناه را مرتکب می شود، این ترک کردن تو به معنای امر او 

بر گناه نیست.«
3-تشکیلدانشگاهوکرسیتدریس

جلســات درس، یا دانشــگاه بزرگ جعفــری را می توان از 
مهم ترین اقدامات آن بزرگوار در جهت گسترش و نشر معارف و 
علوم اهل بیت دانست. قیام ها و شورش های متعدد که سرتاسر 
سرزمین اسامی را دربر گرفته بود فضای مناسبی را برای امام 
صادق)ع( پدید آورد تا از سرگرمی حکومت به امور سیاسی نهایت 
استفاده بشود و با تاسیس حوزه بزرگ علمی، علوم مختلفی را- که 

برخی از آنها در اسام سابقه نداشت- معرفی نماید.
حاصل تاش های علمی امام)ع( و جلسه های درس ایشان، 
تعلیم و تربیت چهار هزار شــاگرد بود. دانش آموختگان محافل 
علمی اقدام به جمع آوری بسیاری از احادیث متروک و فراموش 
شــده کردند و کتاب های بســیاری را تالیف نمودند. گردآوری 
چهارصد اصل از ســوی چهارصد تــن از اصحاب آن حضرت را 

نمونه ای از مهم ترین اقدامات علمی آن زمان می توان برشمرد.
امام جعفــر صادق)ع( در این حرکت علمی بزرگ توده های 
مردم را با معارف حقیقی دین اسام آشنا نمود. آنان دریافتند که 
چگونه حاکمان و خلفای جور با غصب خافت، مسیر جانشینی 
پیامبر اکرم)ص( را منحرف ســاخته و مسلمانان را به تباهی و 
گمراهی کشاندند؛ از این رو توجه به اهل بیت و خاندان رسالت، 
روز به روز بیشتر شد و به دنبال آن قیام های متعدد برای مبارزه 
با ظلم و ســتم دستگاه حاکمه به وقوع پیوست و مخالفت ها به 

اوج خود رسید.
4-تربیتمتخصصین

تعلیم و تربیت شاگردان متخصص یکی دیگر از فعالیت های 
امام صادق)ع( بود. آن بزرگوار از استعداد شاگردان خود به خوبی 
آگاه بود و برای هر یک از آنان درخور ادراک و استعدادشان مطالب 
مهم و دقیق هر رشــته علمی را در جلسات خصوصی در میان 

می گذاشت و به آموزش آنان می پرداخت.
5-برپاییمناظراتعلمی

مناظــرات علمی امام جعفر صادق)ع( نقش به ســزایی در 
پیرایش و اصاح اعتقادات و مبارزه با عقاید انحرافی داشت. آن 
بزرگوار همواره از دعوت متفکران و ســران فرق و ادیان مختلف 
برای مناظره اســتقبال می نمود؛ چرا که بدین وســیله نه تنها 
بطان عقاید و آرای منحرف آشکار می گردید، بلکه ثبت و ضبط 
مناظره ها دسترسی دیگران را به این مطالب آسان می نمود و بدین 
وســیله سایر مسلمانان در نقاط دیگر از آن بهره مند شدند. این 
گونه بود که فن گفت وگو و مناظره در میان مسلمانان به شیوه 

صحیح و مطلوب شکل گرفت و جایگاه ویژه خود را باز یافت.
شــیوه امام صادق)ع( در مناظرات علمی بسیار حائز اهمیت 
اســت. دقت، متانت و علم امام به گونه ای بود که حتی تحسین 
مخالفان را برمی انگیخت. آن بزرگوار بر اســاس امور مورد قبول 
طرف مقابل استدال می نمود و چنان قاطعانه دایل خود را بازگو 
می فرمود که طرف گفت وگو جز اعتراف به بطان رای و نظر خود 

و تسلیم در برابر امام)ع( راه دیگری نداشت.
آن حضرت در مناظره با گروه های ملحد، بطان عقاید آنها را 
به اثبات می رساند و درک و شناخت صحیح از توحید و صفات 

الهی را ارائه می فرمود.
سرانجام پس از 34 سال تاش بی وقفه امام جعفر صادق)ع( در 
راه بیان حقایق و معارف دینی، حقیقت دین- که دچار انحرافات 
بسیاری شــده بود- بار دیگر زنده شد و اصول اعتقادی صحیح 
دین اسام تبیین گردید. این حرکت عظیم علمی سبب شد تا 
هرگونه شک و شبهه پیرامون مسائل دینی رخت بندد و در پی 
پاسخ های روشن و کافی به حاشیه رانده شود. از آن زمان تاریخ 
مذهب شیعه با نام مبارک امام جعفر صادق)ع( همراه و مازم شد.

با خورشید انقاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقاب(

از مهم ترین عوامل ظاهری پیروزی مسلمانان در شکست محاصره های اقتصادی و نظامی 
دشمن، می توان به اطاعت پذیری آنان از خدا و پیامبر)ص( و عمل به فرمان های رهبری، به 
رغم شوکت و قدرت دشمنان و اقدامات بسیارایذایی آنان؛ افزایش ایمان و تسلیم مؤمنان 
هنگام رویارویی با احزاب کافر و محاصره کننده مدینه؛ ایمان راسخ مؤمنان مدینه به وعده های 

خداوند و پیامبر )ص( در جریان محاصره نظامی خود  به وسیله احزاب متّحد  اشاره کرد.

 از نظر قرآن، ســنت های الهی محدود به 
سنت های طبیعی و مادی نمی شود، بلکه 
سنت های دیگری وجود دارد که مومنان به 

آن ایمان داشته و از آن بهره می گیرند.

خــدا از مومنان می خواهد تــا همواره به 
خدا امیدوار بوده و هیچ ترسی از دشمن 
نداشــته باشــند که عامل شکست آنان 
شود؛ هر چند که خوف به معنای آمادگی 
و هوشــیاری، ازم و ضروری است؛ زیرا 
اگر آمادگی و هوشیاری وجود نداشته باشد 
دشمن ممکن است از غفلت استفاده کند.

 در شرایطی که مسلمانان از سوی دشمنان بیرونی 
در محاصره بودند، منافقان و نفوذی های آنان در 
میان مســلمانان به اقسام گوناگون حرکت های 
ایذایی داشته و با جاسوســی و شایعه پراکنی 
و مانند آنها در خدمت اهداف دشــمنان خارجی 
عمل می کردند، با این همه دشمنان نتوانستند به 

اهداف خویش دست یابند.

نقشامدادهایغیبی
درشکستتوطئههاوتحریمها
علیجواهردهی

تحریمهاازجملهتحریمهاینظامیواقتصادیدشــمنان،مبتنیبراســبابعادیوسنتهایحاکمبرطبیعتانجام
میگیرد.ازآنجاییکهدشمنان،باوریبهسنتهایدیگرالهیندارندونگاهشانمحدودبهسنتهایطبیعیاست،بهطور
طبیعی،درهمینچارچوبراهبردها،سیاســتهاوبرنامههایخویشراساماندهیمیکنندوانتظارموفقیتدارند؛البته
اگرمومنانومسلماناندرهمینچارچوبمادیگرایانهعملورفتارکنند،نتایجمطلوبدشمنانبهدستمیآید؛اماازنظر
آموزههایقرآن،افزونبرســنتهاوقوانینحاکمبرطبیعت،سنتهایدیگرینیزوجودداردکهبراینسنتهاحاکمیت
دارد.اینســنتهایالهیاستکهمعاداترابههممیریزدواسبابعادیومادینمیتواندتامینکنندهاهدافدشمنان
باشــد.ازایناسبابغیرعادیوغیرمادیکهبراساسسنتهاوقوانیندیگر،غیرازسنتهایمادی،انجاممیشود،به
امدادهایغیبییادمیشود.نویسندهدراینمطلبنقشامدادهایغیبیواسبابغیرمادیشکستنقشههاوتحریمهای

دشمنانرابررسیکردهاست.

مادی، نوعی یاری کردن دین در حد استطاعت است که ازم است انجام 
شــود؛ اما مومنان نمی بایست به همین ظاهر بسنده کنند؛ زیرا عزم و 
همت انسان در انجام کاری زمانی با موفقیت قرین خواهد بود که همه 
اســباب فراهم آید که شامل اسباب غیر مادی نیز می شود که بسیاری 
از آنها بیرون از قدرت انسان است. از همین رو هر عزمی، نیازمند توکل 

است تا موفقیت آمیز باشد.)آل عمران، آیه ۱59( 
خــدا قرآن در ادامه همین آیه در آیه دیگر بیان می کند که نصرت 

الهی بر خاف نصرت های دیگران است؛ زیرا این نصرت همواره با پیروزی 
و موفقیت و شکست دشــمنان همراه خواهد بود. خدا می فرماید: إِْن 
یَْنُصْرُکُم اه َفَا َغالَِب لَُکْم َوإِْن یَْخُذلُْکْم َفَمْن َذا الَِّذي یَْنُصُرُکْم ِمْن بَْعِدِه 
ِل الُْمْؤِمُنوَن؛ اگر خدا شــما را یاری کند هیچ کس بر  َوَعلَی اهِ َفلَْیَتَوَکّ
شــما غالب نخواهد شد و اگر دست از یاری شما بردارد چه کسی بعد 
از او شــما را یاری خواهد کرد و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. 

)آل عمران، آیه ۱60(
البته ســنت الهی، غلبه نهایی مومنان و دین اسام به عنوان پایان 

تاریخ است)انبیاء، آیه ۱05؛ نور، آیه 55؛ قصص، آیه 4؛ انعام، آیه 48(؛ 
اما حال اگر به هر دلیلی مومنان و مسلمانان کوتاهی کنند، این بدان معنا 
نیست که اسام شکست می خورد و یا رهبری و امام زمان هر دوره ای به 
اهداف خویش نرسد، بلکه خدا همواره حتی در صورت کوتاهی مومنان، 
به امام زمان آن دوره یاری و نصرت می رســاند؛ از همین رو می فرماید: 
إَِاّ تَْنُصُروُه َفَقْد نََصَرُه اه؛ اگر پیامبر را یاری نکنید قطعا خدا او را یاری 

کرد.)توبه، آیه 40(
خدا بارها در قرآن از امدادهای خویش نسبت به پیامبران و رهبران 
ســخن به میان آورده است؛ در حالی که دشمنان آنان توطئه قتل و یا 
اخراج ایشان را کشیده بودند. دشمنان براساس سنت های طبیعی و عادی 
و قوانین جاری بر آن شدند تا اهداف خویش را جامه عمل بپوشانند، اما 
غافل از اینکه سنت های دیگری نیز بر هستی جاری و ساری است که این 
سنت ها حتی به عنوان اصل حاکم عمل می کنند و اجازه فعل و انفعال 
به سنت های مادی و طبیعی و عادی نمی دهند؛ چنانکه بر اساس همین 
سنت ها، حضرت ابراهیم)ع( از آتش نمرودیان در امان ماند و در آتش بر 
او خنک و سامت شد تا نه بسوزاند و نه از سرما بمیرد.)انبیاء، آیه 69(
از نظر قرآن، ســنت الهی امداد و نصرت مومنان با اشکال گوناگون 
مادی و غیر مادی بروز می یابد، از همین رو، در جایی که احتمال داده 
نمی شود که موفقیتی به دست آید، کامیابی و موفقیت رقم می خورد و 

در جایی که همه راه ها بسته است، راهی باز می شود که بر اساس سنت 
نصرت متقابل و وایت متقابل و مانند آنها  است.

از جمله این موارد می توان به داســتان حضرت موسی)ع( و لشکر 
فرعونیان اشاره کرد. خدا در این باره می فرماید: به موسی وحی کردیم که 
بندگان مرا شبانه حرکت ده، زیرا شما مورد تعقیب قرار خواهید گرفت. 
پس فرعون ماموران جمع آوری خود را به شهرها فرستاد؛ و گفت: اینها 
عده  ای ناچیزند. پس هنگام برآمدن آفتاب آنها را تعقیب کردند، چون دو 
گروه همدیگر را دیدند یاران موسی گفتند ما قطعا گرفتار خواهیم شد. 
گفت: چنین نیست؛ زیرا پروردگارم با من است و به تحقیق مرا راهنمایی 
می کند. پس به موسی وحی کردیم: با عصای خود بر این دریا بزن تا از 
هم شکافت و هر پاره  ای همچون کوهی سترگ بود و دیگران را بدانجا 
نزدیک گردانیدیم؛ و موســی و همه کسانی را که همراه او بودند نجات 

دادیم؛ آنگاه دیگران را غرق کردیم.)شعراء، آیات 52 تا 66(
از این آیات به دســت می آید که وقتی همه راه ها بسته شده و جلو 
مردم دریایی بود که عبور از آن ممکن نبود و لشکر فرعون نیز از پشت، 
آنــان را محاصره کرده بود، در این حالت محاصره، راهی به امداد الهی 
و اســباب غیبی فراهم می آید و مردم از دست فرعونیان رهایی یافته و 

فرعونیان نه تنها شکست می خورند، بلکه نابود می شوند.
امدادهایغیبی،عاملپیروزیمومنان

براســاس آموزه های قرآن، این گونه نیست که محاصره همه جانبه 
دشــمنان موجب پیروزی آنان خواهد شد؛ زیرا اگر کسی از اهل ایمان 
باشد و برای نصرت دین اسام قیام کرده باشد، خدا او را یاری می کند 
و از جایی که گمان نمی کند او را یاری می دهد. خدا بارها به این اصل 
توجــه داده و مثــا می فرماید: به آن کس که به خدا و روز بازپســین 
ایمان دارد اندرز داده می  شــود و هر کس از خدا پروا کند خدا برای او 
راه بیرون شدنی قرار می  دهد و از جایی که حسابش را نمی  کند به او 

روزی می  رســاند، و هر کس بر خدا اعتماد کند او برای وی بس است،  
خدا فرمانش را به انجام رساننده است، براستی خدا برای هر چیزی اندازه  

ای مقرر کرده است.)طاق ، آیات 2 و 3(
بنابراین، اهل ایمــان و تقوای الهی، همواره راه های برونرفتی برای 
آنان از مشــکات خواهد بود و کسی که راه رشد بخواهد خدا آن را به 
هر شکلی شده فراهم می آورد؛ چنانکه اصحاب کهف در شرایط سختی 
قرار گرفتند و از خدا راه رشد را خواستند و خدا نیز آنان را در موقعیتی 
قرار می دهد تا از شرور دشمنان در امان مانند.)کهف، آیات ۱0تا 25(

مســلمانان مدینه نیز هنگامی که ازسوی احزاب گوناگون همانند 
کشــورهای امروز مورد محاصره اقتصادی ظالمانه قرار گرفتند، خدا با 
امداد غیبی، ایشان را رهایی بخشید و شکست را برای دشمنانشان رقم 

زد.)احزاب، آیات 9 تا 22؛ مجمع البیان، ج 7 - 8 ، ص 549(
جالب اینکه در شرایطی که مسلمانان از سوی دشمنان بیرونی در 
محاصره بودند، منافقان و نفوذی های آنان در میان مسلمانان به اقسام 
گوناگون حرکت های ایذایی داشــته و با جاسوســی و شایعه پراکنی و 
مانند آنها در خدمت اهداف دشــمنان خارجی عمل می کردند، با این 
همه دشمنان نتوانستند به اهداف خویش دست یابند؛ زیرا خدا به یاری 
ناصــران دین خویش آمد. فعالیت های منافقان و نفوذی ها در تضعیف 
روحیه مومنان و مســلمانان به هدف نخورد و در نهایت شکست آنان 

حتمی شد.)همان(
از مهم تریــن عوامــل ظاهری پیروزی مســلمانان در شکســت 

محاصره های اقتصادی و نظامی دشمن، می توان به اطاعت پذیری آنان از 
خدا و پیامبر)ص( و عمل به فرمان های رهبری، به رغم شوکت و قدرت 
دشمنان و اقدامات بســیارایذایی آنان)همان(؛ افزایش ایمان و تسلیم 
مؤمنان، هنگام رویارویی با احزاب کافر و محاصره کننده مدینه)همان(؛ 
ایمان راسخ مؤمنان مدینه به وعده های خداوند و پیامبر )ص( در جریان 

محاصره نظامی خود به وسیله احزاب مّتحد)همان(  اشاره کرد.
خدا در امدادهای غیبی خویش تنها از فرشتگان )احزاب، آیه 9( و یا 
عوامل غیبی استفاده نمی کند؛ بلکه از عوامل و اسباب طبیعی ظاهری 
همانند باد، زلزله ، ســیل و مانند آنها نیزاستفاده می کند.)همان(؛ خدا 
در این آیه بیان می کند که یکی از عوامل شکســت احزاب، بادی بود 
که فرستاده است. از آنجایی که واژه ریح به کار رفته نه عاصف می توان 
این برداشت را داشت که نیازی نیست تا تندباد یا توفانی بفرستد، بلکه 
با یک باد لطیف نیز خدا می تواند دشمن را در زمین خشک، زمین گیر 
کرده و آنان را نابود سازد. همین خدایی که با توفان، حضرت سلیمان 

و لشکریان او را جا بجا می کرد)انبیاء، آیه 8۱(، می تواند با یک باد ساده 
دشمن مومنان را نابود سازد.

خدا از مومنان می خواهد تا همواره به خدا امیدوار بوده و هیچ ترسی 
از دشمن نداشته باشند که عامل شکست آنان شود؛ هر چند که خوف 
به معنای آمادگی و هوشــیاری، ازم و ضروری است؛ زیرا اگر آمادگی 
و هوشــیاری وجود نداشته باشد دشمن ممکن است از غفلت استفاده 
کند. خــدا می فرماید: یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُکْم َفانِْفُروا ثَُباٍت أَِو 
انِْفُروا َجِمیًعا؛ ای کسانی که ایمان آورده  اید در برابر دشمن آماده  باشید، 
اســلحه احتیاط و مبارزه خود را برگیرید و گروه گروه به جهاد بیرون 

روید یا به طور جمعی روانه شوید. )نساء، آیه 7۱(
البته مراد از »حذر« همان احتیاط و هوشیاری تمام است؛ هر چند 
که کســی که احتیاط می کند اسلحه خویش را همواره در دست دارد 
تا به دفاع و حمله بپردازد؛ ولی نباید حذر را محدود به اسلحه کرد. از 
همیــن رو خدا در جایی دیگر، حذر و اســلحه را با هم آورده و فرموده 
است: َولَْیْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوأَْسلَِحَتُهْم؛ و باید جانب احتیاط را فرو نگذارند 

و جنگ افزارهای خود را برگیرند.)نساء، آیه ۱02(
بنابراین، از نظر قرآن، سنت های الهی محدود به سنت های طبیعی 
و مادی نمی شود، بلکه سنت های دیگری وجود دارد که مومنان به آن 
ایمان داشته و از آن بهره می گیرند. از همین رو مومنان تنها به اسباب 
مادی بســنده نمی کنند، بلکه به اسباب غیر مادی چون توکل و دعا و 
مانند آن نیز توســل می جویند و این گونه از سنت های الهی حاکم بر 
هستی از جمله سنت های امدادهای غیبی بهره می برند و در جایی که 
به نظر می رسد به بن بست رسیده اند، خود را در راهی بزرگ و رهایی 
بخش می یابند که می تواند آنان را به مقاصدشان برساند. بنابراین، هرگز 
بن بست برای ایشان معنا ندارد و هرگز در اضطراب و خوف و حزن گرفتار 
نیستند؛ چرا که آرامش و اطمینانی را خدا به ایشان ارزانی می کند که 
گام هایشان را استوار و ثابت قدم بر می دارند و از کسی یا چیزی باکی 

ندارند و موفقیت و پیروزی خویش را یقینی و قطعی می دانند.
خدا در این باره می فرماید: در حقیقت کسانی که گفتند پروردگار 
ما خداست  سپس ایســتادگی کردند، فرشتگان بر آنان فرود می  آیند 
و می  گویند: هان؛ بیم مدارید و غمین مباشــید و به بهشتی که وعده 
یافته بودید شاد باشــید، در زندگی دنیا و در آخرت دوستانتان ماییم 
و هر چه دلهایتان بخواهد در بهشــت برای شماست و هر چه خواستار 
باشید در آنجا خواهید داشت؛ روزی آماده  ای از سوی آمرزنده مهربان 

است. )فصلت، آیات 30 تا 32(

از نظر قرآن، چیزهایی در اختیار انسان 
است که جزو امانت های الهی است. بنابراین، 
انســان به عنوان امین باید آنها را نگهداری 
کرده و به صاحب آن بازگرداند. امانت هایی 
که در اختیار انســان اســت، در چارچوب 
قوانین عقلی و نقلی قابل بهره برداری است 
و انســان می تواند با مراعات قوانین از آنها 
اســتفاده کند که از جمله آن قوانین عدم 
زیان و ضرر به اصل امر امانی اســت؛ البته 
اگر انسان همه این امور را مراعات کرد و به 
علل درونی و یا بیرونی، زیان و ضرری به امر 
امانی رسید، پاسخگو نیست؛ زیرا امانتداری 
بر اساس استطاعت و مراعات قوانین انجام 
شده اســت؛ در این صورت عذری خواهد 
داشت که پذیرفتنی نزد عقل و عقاء است 

و خدا نیز عذر چنین افرادی را می پذیرد.
از جملــه احکام قرآنی دربــاره امانت، 
بازگرداندن صحیح و سالم امانت به صاحب 
امانــت اســت کــه مالک آن اســت. خدا 
می فرماید: و اگر برخی از شما برخی دیگر 
را امین دانســت ، پــس آن کس که امین 
شمرده شده ، باید امانت وی را بازپس دهد.

)بقره، آیه 283(

 همچنین می فرماید:خدا به شما فرمان 
می  دهد که امانت  ها را به صاحبان آنها رد 

کنید.)نساء، آیه 58(
از نظر آموزه های اســام در وجود خود 
انســان امور به دو دســته : ملکی و امانی 
تقسیم می شود و این طور نیست که انسان 
مالک همه چیز خودش باشد، بلکه نسبت 
برخــی از امور مالک و نســبت به برخی از 

آنها امین است. 
از جمله چیزهایی که انســان مالک آن 
است، مال و جان خویش است؛ اما نسبت به 
اموری دیگر امین و امانتدار است. براساس 
آموزه های اســام، عزت از امانت های الهی 
است و عرض و آبروی انسان امری است که 
انسان مالک آن نمی شــود. امام صادق)ع( 
َض اِلَی الُْمْؤِمِن  َ َعَزّ َو َجَلّ َفَوّ می فرماید: اَِنّ اَهّ
ْض اِلَْیِه اَْن یُِذَلّ نَْفَســه ؛  اُُموَرُه ُکلََّها َو لَْم یَُفِوّ
خــدای عز و جل همه امــور مومنان را به 
خودشان واگذار کرده است؛ ولی به او اجازه 
نداده تا خود را خوار کند.)کافی، ج 5، ص 

62، حدیث 2( 
براین اســاس درقرآن ســخن از ظلم 
انســان به خودش مطرح می شود؛ زیرا بر 

خاف اتحــاد عاقل و عقل و معقول، اتحاد 
میان ظالم و مظلوم معنا ندارد؛ زیرا همواره 
ظالم غیر از مظلوم است؛ چون ظلم یعنی 
تعدی و تجاوز به دیگری، بنابراین، وقتی از 
ظلم انسان به خودش سخن به میان می آید، 
به این معناســت که انسان به کس دیگری 
ظلم کرده اســت؛ چرا که مثا عزت امانتی 
در اختیار اوست و این انسان در مال امانی 
تجاوز و ظلم روا داشــته است. هر گاه خدا 
می فرماید: َفَقْد َظلََم نَْفَسُه)طاق، آیه ۱( یا 
می فرماید: لِکْن کانُوا اَنُْفَسُهْم یَْظلُِموَن)نحل، 
آیه 33( به این معنا است که انسان در بخش 
امانی که ملک خدا و نه ملک خودش است، 
تعدی و تجاوز روا داشته و ظلم کرده است.
از نظــر آموزه های اســامی، عرض و 
ناموس مرد و زن ملک خودشان نیست، بلکه 
ملک خدا و امانت در دست انسان است؛ از 
همین رو حتی با گذشت زنی که به عرض 
او تعدی شده، مجازات برداشته نمی شود؛ 
زیرا عرض زن و ناموســش، ملک او نیست 
تا ببخشد، بلکه امانت در دست اوست و با 
گذشت او، خدا از ملک خویش نمی گذرد و 

متجاوز باید مجازات شود.

عــزت؛ امـانت خـدا 
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  گالیا توانگر

بهآسمانمیپاشد
پرندهپرنده
پرهایسرخ
تنهاپناهگاه

آغوشدریاست
آخرینپرنده-ماهیام

بابالهایم
شنامیکنمبرامواج

تابهآشیانهای
ساختهنشده

بازگردم!

بهخانهمیآیم...
  مجید سعد آبادی

بهخانهمیآیم
تلویزیونکوچکترینفرزندخانواده

میدودو
درگوشمخبرهاییازجنگمیدهد

بلندشمیکنم
میگویدآلسعود

موشکهایشراچونقند
درچایپدرانداخته
دستبهآنتنمیبرم

-چایعراقی
موهایوزوزیاشرامیچرخانم

-بمبارانیمن
میترسم

میزنمشبکهکودک
تاتلویزیونبرایخودشبازیکند

آخرینپرنده-ماهیام
  علی محمد مودب

بیتوقلبعاشقمن،ناگهانمیایستد
بیدلتنگمنازگردش،جهانمیایستد

چشمهسارآشنایی،میهنماهیوماه!
گرنجوشیدمبهدمبامن،زمانمیایستد

درحضورتشعلههایدوزخییخمیکنند
بیتوباریخونبهقلبحوریانمیایستد

بانگغمداردبهسودایلجنزارانوزغ!
باتوامامرغوماهی،شادمانمیایستد

پیچک،آویزاندیوارودرهمسایههاست
سروامادرکنارتجاودانمیایستد

بازبانسرخمن،باکازسرسبزممباد
سبزوسرخپرچمتتادرامانمیایستد

بیخیالپچپچخفاشکان،تاشعرمن
برهزارانقلهباببربیانمیایستد

هرکسیآیینهاسرارپنهانخوداست
اینمیان،بوزینهشکلاینوآنمیایستد

بیتو...

صفحه 7
یک شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹7

۲۴ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۳

* در بررســی آماری آثــار زنده یاد 
امیرحسین فردی، مشاهده می شود تنها 
موضوعی که سه بار به آن پرداخته شده، 
میرزا کوچک خان جنگلی است. دقت در 
این زمینه، حکایت از این می کند که اوا 
زندگی و مبارزات میرزا کوچک خان، زمینۀ 
بسیار مساعدی برای پرداخت داستانی و 
باز آفرینی تصویری و نمایشی دارد؛ ثانیا 
تعلق خاطر به مکتب اسام و به تبع آن، 

داشتن روحیۀ انقابی و عدالت طلبانه در 
وجود خود امیرحسین فردی است که او 
را وا می دارد سه بار و البته هربار از منظر 
خاصــی، میرزا کوچک خــان را موضوع 

داستان و نمایشنامۀ خود قرار دهد. 
- امروز یازدهم آذرماه، سالروز شهادت 
سردار جنگل، میرزا کوچک خان است و 
این چند سطر، تنها  اشاره و ذکر خیری از 
این بزرگمرد مجاهد و در کنار آن، یادی 
از نویســندۀ متعهدی چون امیرحسین 
فردی که همواره قــدردان مردان بزرگ 
سرزمینش بود و نامش با فرهنگ، انقاب 

و کتاب همراه: 
»فردی« به مثل گل بود 

 فردی ز جمع و »کل« بود 
میان ما و کتاب 

 او راه وصل و پل بود 
* چه بخواهیم و چه نخواهیم همیشه 

افرادی در جامعه وجود دارند که به دایل 
مختلــف، نزد صاحبان ثــروت و قدرت، 
احساس کوچکی و بی مقداری و به همان 
اندازه هم در برابرشان ذلیانه، نوکرمآبانه 
و منفعانه عمــل می کنند. عملکرد این 
گونــه افراد، اگرچه ممکن اســت در بدو 
امر، مربوط به خودشــان به نظر برسد و 
خوب و بد آن هم به خودشــان بر گردد؛ 
اما واقعیت این اســت که ذلت پذیری و 

نوکرمنشی چنین مردمی، اجرم به همان 
اندازه که بر ثروت و قدرت ارباب زر و زور 
می افزاید، بــه همان میزان هم، موقعیت 
دیگر افراد جامعه را که دســت به سینه 
ایستادن در برابر فرومایگان و خدمت به 
ایشان را ننگ و عار می شمارند، تضعیف 
می کند و به عبارت ساده تر، در بنیان اتحاد 
و استحکام یک ملت متحد، درز و شکاف 

ایجاد می کند.  
  اگــر چه جای امیدواری اســت که 
وجــود چنین افرادی که دوســت دارند 
بیگانگان را بر دوش خود ســوار کنند و 
برایشــان خوش خدمتی انجام دهند، با 
وجود آموزه های دینی که مشــهورترین 
آنها »هیهات من الذله« است و نیز میزان 
باای غیرت ملی و تبلور شرف انسانی در 
ضمیــر و نهاد مردم، راه به جایی نخواهد 
برد؛ اما در عین حال نباید از شــیوع طرز 

تفکر چنین افرادی که مدیریت خارجی، 
حتی در حوزه فرهنگی)!( را تجویز می کند 
و مــروج خودباختگی مفــرط و ناتوانی 
محض اند، غافل شد و ضرورت دارد که به 
شکل های مختلف، سرانجام تیره و تار و 
نتایج سیاه مدیریت خارجی را که شکل نو 
ظهوری از استعمار و استثمار است، تشریح 
و توضیح داده شود، تا در عین حال، معلوم 
شود اگر در پاره ای از امور، نقص و ایرادی 

وجود دارد، اتفاقا آن هم نتیجۀ ناکارآمدی 
همین سنخ مدیرانی است که بر اثر ضعف 
ایمان، به درد خودباختگی مبتا شده اند 
و حاصل کارشان هم طبعا موفقیت آمیز 
نمی تواند باشد. چرا که فاصلۀ خودباختگی 
تا خودباوری همان فاصلۀ نشدن تا شدن 

است و شکست تا پیروزی. 
خودباختگان فرهنگی و هویتی، نه تنها 
خودشان در چاه عمیق ناتوانی و روز مرگی 
سقوط کرده اند، بلکه وقیحانه اصرار دارند 
تا دیگران را نیــز به همفکری و همدلی 
خویش و سقوط در این چاه ویل بکشانند 
و در توجیه لزوم نصب مدیران خارجی در 
زمینه های گوناگون سیاسی و اقتصادی، 
که دامنۀ آن را تا مرز فرهنگی و اجتماعی 
نیز گســترش داده اند؛ همــواره از مثال 
دم دســتی حضور بعضی مربیان ورزشی 
در فوتبال و والیبال، اســتفاده می کنند، 

بی آنکــه وجوه افتراق فوتبال و والیبال را 
بــا فرهنگ و اقتصاد بیان کنند و بی آنکه 
بگویند مربیان خارجی هم تاکنون افتخار 
در خوری را برای کشورمان کسب نکرده اند 
و اصــوا با توجه به ظرفیت باای ورزش 
ایران و استعداد درخشان ورزشکاران ایرانی 
برای پیشرفت، چه ضرورتی به استفاده از 

مربیان خارجی ؟... 
  * در میان یادداشت هایم از مندرجات 
مطبوعات، این چند سطر را هم از صفحۀ 
آخر روزنامۀ شرق سی ام مهرماه نود و هفت 
دارم که در مقدمۀ مقاله ای نوشته است: 
عباس یمینی شریف را همه می شناسیم، 
مصرع » ای نام تو بهترین سرآغاز« که از 
بچگی تا امروز گوشه ذهنمان حک شده، 

از  اشعار اوست... 
- نکتۀ مهم، نه ایراد به نویسندۀ مطلب 
که بر اثر اشتباه، به جای »حکیم نظامی« 
نام »عباس یمینی شــریف« در گوشــۀ 
ذهنش حک شــده، بلکه توجه دادن به 
روزنامۀ شرق است که غرق در سیاست، 
نــه پیش از چاپ و نه بعد از آن، درصدد 
تصحیح این اطاعات غلط بر نیامده است 

... همین!... 
 * یکی از امکانات فضای مجازی، وجود 
سایت های خرید و فروش اجناس و اشیاء 
دست دوم است که به نوبۀ خود می تواند 
کارســاز و مفید واقع شود. اما متأسفانه 
همین امکان بالقوه مفید نیز، در معرض 
سوءاستفادۀ افراد بی سواد، فرصت طلب و 
ضدانقاب، در کنار استفاده های ناروایی 
که توســط بعضی از افراد در زمینه های 
مختلف تبلیغات مجازی، صورت می گیرد 
و طرح آنها در محدودۀ موضوعی نوشتۀ 
ما نیست؛ اما یکی از مربوط ترین آنها که 
در قالب آگهی برای مجات و نشــریات 
قدیمی مطرح می شــود این اســت که 
آگهی دهنــدگان، مطبوعات  از  بعضــی 
قدیمــی را که طبعا آکنــده از مطالب و 
تصاویر درباریان و خوانندگان و بازیگران 
آن سال هاست الگو قرار داده؛ آگهی خود 
را طوری تنظیم می کنند که گویی دارند 
برای آن رژیــم منحوس و آن چهره های 
مثا هنری فاسد، تبلیغ می کنند و البته 
بعضی هــا هم که دیگر خــود را نیازمند 
سایت های پذیرش آگهی نمی بینند، این 
کار را مستقیما در صفحاتی که در اختیار 
دارند، انجام می دهند، مخلص کام اینکه 
اداره کنندگان این گونه سایت ها باید در 
زمینۀ کار و نحوۀ فعالیت خویش، آگاهی 
و اشراف داشته باشند و فراتر از آن، از سوی 
مسئولین امر )هر کس که می خواهد باشد 
( بر کار چنیــن افرادی نظارت و کنترل 

وجود داشته باشد...   
- تصور نمی شــود درخواست چنین 
چیزی و اعمال آن، از ســوی مســئوان 
امور، خواســته ای نامربــوط و اجابت آن 

کاری ناشدنی باشد.

شاعران پیش از این
بیش تر

رهروان عشق بوده اند و حامان معرفت
یا حکیم

یا لسان غیب...
ما ولی
بیش تر

شبروان خلوت و خیال و ُعسرتیم
    راویان شّک و وهم و ریب

                یا لسان عیب!
)محمدرضا ترکی(
   از آنجا که از کودکی همیشــه در گوش 
ما خوانده اند که شعر چیزی نیست جز »خیال 
پردازی« و »تصویر«، و شــاعر موجودی که به 
علت »جنون شاعرانه« به جای زندگی در زمین 
در آسمان ها سیر می کند، متاسفانه نسل امروز 
در باره شعر و شاعری تصور غلطی پیدا کرده اند. 
به همین علت بســیاری از مردم شــاعران را 
موجوداتی خیالباف و احساســاتی می دانند که 
جز »ای دل،  ای دل« کردن و از »گل و بلبل« 
سخن گفتن کار دیگری بلد نیستند! با استناد 
به تعریف غلطی که از شعر و شاعری شده است، 
بســیاری از شاعران روز و روزگار ما نیز رسالت 
انســانی و اجتماعی خویش را از یاد برده اند و 
برای دل ربایی از خلق روزگار، در مکتب شاعری 
»ســاحری« آموخته و در شعر فقط و فقط به 
دنبال مشــاطه گری و بزک کردن کلمات اند. از 
همین رو تنها دغدغه این گروه از شاعران، کسب 
مهارت در »آداب دلبری« و آموختن رمز و راز 
»چگونه گفتن« اســت، نه اندیشیدن به ادب و 
آداب »چه گفتن« که محصول و دستاورد »تعهد 
انسانی و اجتماعی« اســت. حال آنکه گوهر و 
جوهر شعر »تعهد و رسالت« است، چنانکه زنده 
یاد »جال آل احمد« در این خصوص به راستی 

و درستی گفته است:
   »اگــر می خواهی با شــعر، تفنن کنی؛ 
اگر می خواهی وقــت بگذرانی و اگر این را هم 
وسیله ای می دانی که سری توی سرها در آوری؛ 
کور خوانده ای. در این وایت کار هنر، کار جهاد 
اســت. جهاد با بی ســوادی، با فضل فروشی، با 
فرنگی مآبی، با تقلیــد، با دغلی؛ با نان به نرخ 
روز خوردن، با بلغمی مزاجی... حاا اگر مردی، 

این گوی و این میدان.«
   جــال در جایــی دیگــر بــا تاکید بر 
مســئولیت اجتماعی و انسانی هنرمند، خطاب 
به شــاعران می گوید: »در هر بیتی باید مویی 
از سرت سفید بشــود و با هر شعری گوشه ای 
از جانــت بســوزد. مبادا شــعر تــو هم مثل 
 زندگی دیگران فقط از بغل گوش ات رد شــده

باشد!«

مرا به منزل »اا الذین« فرود آور
   اما همیشه جماعتی از شاعران که نگاهشان 
به شعر مثل نگاه به یک کاای لوکس و تجملی 
اســت، در شعر تنها به دنبال تولید التذاد ادبی و 
هنری اند. اینان در مسند شعر و شاعری، به جای 
»دلیری«، به دنبال دلبری، و به جای »روشنگری« 
به دنبال ســخنوری و صنعتگری انــد. یعنی به 
فرم و صورت شــعر بیش از مضمون و ســیرت 
آن می اندیشــند، و همین صورت گری و صورت 
پرســتی آنان را از درون و باطن، و جان و جهان 
شعر اصیل پارسی که »بیدار گری« و »حکمت« 
است، غافل می کند، تا بدانجا که گاهی بر توهمات 
و تخیات مالیخولیایی و روان پریشانه خویش نیز 
نام شعر می گذارند. به اعتبار همین تعریف غلط، 
این جماعت شاعرانی همچون فردوسی، سعدی، 
نظامی، ناصرخسرو، اقبال و پروین را تنها به جرم 
اینکه جوهره اشعارشــان »حکمت«، »اندیشه« و 
»بیدارگری« است، »ناظم« می نامند. حال آنکه 
شعر اصیل شعری است که جوهره آن »دانایی« و 
»بینایی« باشد و ما را به رسالت انسانی و اجتماعی، 
اندیشه ورزی و »تفکر شاعرانه« دعوت کند. خداوند 
در قرآن - آیه ۲۷۷ سوره شعراء - از شاعرانی که 
در منزل »تصویرگری« و »خیال پردازی« صرف 
توقف کرده اند، به عنوان شاعرانی یاد می کند که 
گمراهان از آنان پیروی می کنند. شاعرانی که در 
هر وادی ســرگردانند و مطالبی می  گویند که به 
آن عمل نمی کنند! از همین روست که »خاقانی« 

در شعری گفته است:
مرا به منزل »اا الذین« فرود آور

فرو گشای ز من طمطراق »الشعرا«
غفلت از »اندیشه« در تعریف شعر

   آری، بایــد صادقانه بپذیریم که به خاطر 
توجه افراطی به »التذاذ هنری«، این بخش مهم 
از کام بــزرگان در تعریف شــعر همواره مورد 
غفلت قرار گرفته است که: »شعر سخنی است 
اندیشیده، مرتب و معنوی/ شمس قیس رازی، 
المعجم فی معایر  اشــعار العجم«. اکثر قله های 
شعر و ادب پارسی نیز پیش و بیش از آنکه شاعر 
باشــند و به شعر بیاندیشند، در کسوت حکیم، 
فیلســوف و فقیه به دنبال کشف گوهر و جوهر 
معنا بوده اند. ابیات زیر ُمهر تاییدی بر درستی 

این گفته است:
ز معنی لفظ می گردد زمین گیر و جهان پیما

بر این کشتی بُود هم لنگر و هم بادبان معنی
لباس نارسای لفظ، معنی را کجا پوشد؟

کف بی مغز باشد لفظ و بحر بیکران معنی
)صائب تبریزی(

ز قید لفظ به معنی گرای، غفلت چند؟ 
مخواه صفحه دل تیره زین حروف و نقاط

***

به قید لفظ بودم عمرها بیگانه معنی
کم مینا گرفتم با پری همسنگ  گردیدم

***
نشستی عمرها حسرت کمین لفظ پردازی

ز خون گشتن زمانی غازه شو حسن معانی را
)بیدل(
   برای اصاح این ذهنیت غلط که شعر فقط 
در صورت و تصویر و لفظ خاصه نمی شــود و 
هدف غایی و نهایی اش »تحریک احساســات« 
نیســت، باید به »بازتعریف« شــعر و شاعری 
پرداخت. امروز ضروری است این حقیقت مغفول 
مانده را احصاء کرد که شعر اصیل فقط کامی 
موزون، مقفی، مخیل و »تصویر محور« نیست 
و بر خاف گفته نظامــی گنجوی »اَکَذب« او 

»اَحَسن« او نیست:
در شعر مپیچ و در فن او 

چون اَکَذب اوست اَحَسن او!
   کسانی که شعر را در »التذاذ هنری« صرف 
خاصه می کنند و شــاعر را موجودی خیالباف 
و مجنون صفت می خوانند که باید دور تفکر و 
حکمت و اندیشــه را خط بکشــد و شب و روز 
»مرثیه خــوان دل دیوانه« خویش باشــد، و به 
دنبال القاء این دروغ بزرگ به جامعه هستند که 
کار شــعر و شاعر فقط و فقط »دل ای دل ای« 
کردن است، بی هیچ شکی از بلوغ فکری مردم 
می ترسند و می خواهند جامعه را در عقب ماندگی 

فرهنگی نگاه دارند. 
شعر اصیل، باید باعث تغییر نگرش 

و تغییر رفتار شود
   چنین ذهنیت غلطی حتی گاهی به »شعر 
انقاب« هم تعمیم داده می شود. بعضی ها به غلط 
فکر می کنند که شــاعر انقاب به اعتبار اینکه 

»شاعر انقاب« است، بی هیچ تحلیلی و در هر 
شرایطی - آرام و سربه زیر - باید همواره همسو 
و »آفرین گوی« سیاست ها باشد. علی رغم چنین 
تصوری، شاعر اصیل انقاب به اقتضای رسالتی 
که بر دوش دارد، باید همواره همچون دیده بانی 
بیدار برای انقاب جانی بیقرار و چشمی نگران 
داشته باشــد و هر گاه که موجودیت انقاب را 
در خطر می بیند - به عنوان ســخنگو و نماینده 
مــردم - و بــرای حفظ انقــاب، دولتمردان و 
مســئولین خاطی را بازخواست و مواخذه کند. 
هم چنانکه بعد از پایان جنگ تحمیلی و پذیرش 
قطعنامه این اتفاق افتاد. شعر بعد از جنگ، به 
خاطر کمرنگ شدن ارزش های انقاب، تبعیض، 
بی عدالتی و ایجاد گسل های عمیق طبقاتی در 
جامعه، به شعری مطالبه گر و معترض تبدیل شد. 
معترض به استحاله فرهنگی، معترض به تبعیض 
و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، معترض به 
احیای فرهنگ سرمایه سااری، اشــرافی گری و 
تجمل گرایی، معترض به خاموشی و فراموشی 
مردان جبهه و جنگ و بازماندگان شــهدا و... 
بدیهی اســت شــعری از این جنــس، چندان 
مورد اســتقبال و توجه مسئوان و متولیان امر 
قرار نمی گیرد، مسئوانی که خود در به وجود 
آمدن این وضعیت و دامن زدن به آن، بی تقصیر 
نیســتند! ولی بــه  رغم بی اعتنایی و ســکوت 
مسئوان، این گونه از شعر به خاطر برخورداری 
از ویژگی هایی چون سادگی، صداقت، صراحت، 
جسارت و همزبانی با مردم، شدیداً مورد استقبال 
عمومی قرار گرفت و مردم بر پیشــانی آن ٌمهر 

تأیید زدند.
   محمدحسین جعفریان شاعر جانباز انقاب 
نیز در این خصوص می گوید: »وقتی ســخن از 

شاعر انقاب به میان می آوریم، مرادمان جمعی 
مدیحه سرای حرفه ای، که از ابه ای اوراق کتب 
و شعرهایشان جز ترانه به به و چه چه چیزی به 
گوش نمی رسد، نیست. شاعر انقاب همپالگی 
منوچهری و همکاسه انوری نیست. شاعر انقاب 
سخن مـی گویـد؛ ناطق است )یعنی شعور دارد 
و می اندیشد( و تعهد دارد، و هرگاه که خـــود 
ازم بدانـــد، داد می کشد و مردم را از آنچه به 
آن آگاهی یافته اســـت مّطلـــع مـی کنـد و 
چـون مظلومیـت و معصومیتی را ببیند، برای 
همگان بازگو می کند تا از اعجاز شعر برای تـأثیر 
و تـأثّر در افکـارِ عموم، به منظور بهبود روابط 
اجتماعی و پیشگیری از زوال ارزش ها و انحـراف 

از خطـوط اصلی انقاب، کمک بگیرد.« 
)شادخواست، مهدی، در خلوت روشن، ص 
۵۴۱، به نقل از محمدحسین جعفریان، بررسی 
نظریه ها و بیانیه ها در شعر معاصـر: از نیمـا تـا 

امـروز، عطایی، تهران ۱۳۸۴.(
   آری، اگر نگاه مان را به شعر عوض کنیم 
و به رسالت شعر و شاعر ایمان بیاوریم، باور این 
اصل که شعر هم می تواند باعث »تغییر نگرش«، 
»تغییر رفتار«، جریان ســازی و فرهنگ سازی 
شــود، کار دشواری نیســت. ضرب المثل های 
فارسی گواه صادقی بر درستی این ادعاست. نقش 
فرهنگ سازی،  اندیشه ورزی،  در  ضرب المثل ها 
اصاح فرهنگ عمومــی و تقویت هویت ملی 

غیرقابل انکار اســت. البته نــه همه آنها، بلکه 
ضرب المثل هایــی کــه ریشــه در اصالت های 
فرهنگــی و دینی دارند و جان مایه آنها دانایی 

و بینایی است.  
و تو چه می دانی که »شعر« چیست؟

   هم چنانکه اشاره شد، بعضی ها با تشخص 
بخشیدن به عنصر »تصویر« در تعریف شعر، شعر 
را در کام زیبا خاصه کرده اند. حال آنکه صور 
خیال و تصویر صرفــا ابزاری برای تاثیرگذاری 
بیشتر شعرند و نباید به چشم هدف به آنها نگاه 
کرد. اخوان ثالث با تاکید بر این نکته می گوید: 

 »تصاویــر به هیچ وجــه من الوجوه هدف 
اصلی شعر نیســتند که شعر پر استعاره باشد، 
اســتعاره زیبا باشد، شــعر پر ایماژ باشد یا کم 
ایماژ باشد... اگر هم شاعر معطوف به این ها شد 
هیچ اســت ولی اگر واقعاً معنویتی در کار باشد 
و به اقتضای کار چنین و چنان باشــد درست 
است... آنچه مطرود و نازیباست صنایعی است 
که بهره ای به فصاحت و تأثیر و قوت و رســایی 
کام نمی رساند و فقط بازیگری های لفظ است. 
این تصنعات را نمی شود از مقوله شاعری دانست 
این ها ربطی به شــعر حقیقی ندارد«  )کاخی، 
مرتضی، ۱۳۷۱، صدای حیرت بیدار. چاپ اول، 

تهران: انتشارات زمستان(
   دکتــر شــفیعی کدکنی نیــز در کتاب 
ارزشمند »با چراغ و آینه« در مقاله ای با عنوان 
»معجزه پروین« بر تعریف غلطی که از شعر در 
ذهن و زبان جامعه ما نقش بســته است خط 
بطان می کشد و با تاکید بر شعر پروین اعتصامی 
به بازتعریف شعر پرداخته و می گوید: »در این 
یادداشت می خواهم از معجزه دیگر او- پروین - 
سخن بگویم و آن اینکه در طول پنجاه سال اخیر 
که شعر پروین در بالندگی و گسترش بوده است، 
دست کم در چهل سال اخیر، همواره نظریه های 
ادبی نوظهورـ  که چشم محافل ادبی و دانشگاهی 
و بیشتر از همه مطبوعاتی ما را خیره کرده اندـ  
در جهت نفی شاعری او بوده است. اگر کمترین 
نگاهی به کتاب های نقد وطنی یا ترجمه شده 
نیم قرن اخیر افکنده باشیم، می دانیم که حاصل 
اعم اغلب این »نظریه ها« و »نقدها« نفی آشکار 
شاعری اوست؛ ولی او با هنر جاودانه خویش، یک  
تنه توانسته است مجموعه آن نظریه ها را، عما 
نفی کند و بــه همه آن ناقدان و نظریه پردازان 
بگوید: نه! حفظَت شیئا و غابَت عنَک  اشیاء. این 
نقدها و نظریه ها، از موضع مجاز و استعاره و بر 

روی هم صَور خیال شــعر را بررسی می کنند و 
مرز »شعر« و »ناشــعر« را در حضور یا غیبت 
»بیان تصویری« و بیشــتر استعاره، می بینند. 
براساس این نظریه ها اگر کلماتی از نوع »موج، 
 دریا، خیزاب، طوفــان، گرداب و آنچه به آب و 
دریا مرتبط شده« با »نماز و قبله و زیارت و دعا 
و توبه و آنچه به عبادت مرتبط اســت«، درهم 
ریخته شود و برحسب تصادف، جماتی از آن 

به وجود آید که:
الف( نماز موج به ســوی قبله گرداب 

است.

ب( طوفان به زیارت ساحل می  رود.
این عبارات تصادفی، شعر است و شعر ناب 

است؛ ولی:
مادر موسی چو موسی را به نیل

درفکند از گفته رب جلیل
خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه

گفت: کای فرزند ُخرد بی گناه
گر فراموشت کند لطف خدای

چون رهی زین کشتی بی  ناخدای؟
   تا آخر این منظومه درخشــان بی همتا، 
شعر نیست، نظم است! چون شاعر قبا این ها 
را اندیشیده و شعر با اندیشه در تعارض است؛ 
جایی که اندیشه حضور داشته باشد، شعر غایب 
است. شعری که گوینده به موضوع آن از قبل 
اندیشیده باشد، شعر نیست، نظم است. وقتی 
فردوسی و نظامی و ســعدی ناظم شدند و از 
شــاعری خلع، دیگر این دختر معصوم چگونه 
می  تواند داعیه شاعری داشته باشد؟ اگر گارسیا 
لورکا در این »ترجمه« های بفهمی نفهمی شاعر 
است، فردوسی چگونه می تواند شاعر باشد؟ اگر 
»فصلی در دوزخ« آن هم با چنان ترجمه هایی 
شعر است، بوستان ســعدی آیا می تواند شعر 
باشد؟ هرگز! پس باید بپذیریم که سعدی شاعر 
نیست، نظامی شاعر نیســت، فردوسی شاعر 
نیســت، ناصرخسرو شاعر نیست؛ اما کسی که 
دفتــری چهل برگ را از کلماتی، از آن نوع که 
در آغاز بحث یــاد کردیم، پُر کند و به صورت 
تصادفی آن خانواده های مرتبط با »عیادت« و 
»دریا« را به یکدیگر وصل کند و فعلی مناسب 
در میان آنها بگذارد، شاعر است، آن هم شاعر 
شعرناب! خیال نکنید که من هذیان می گویم یا 
دارم برای ناقدان مدرن وطنی، پاپوش می دوزم. 
جان کام این خانم ها و آقایان در چهل ســال 
اخیر،   تقریبا، همین است که عرض کردم: »نماز 

موج به ســوی قبله گرداب است، شعر است و 
شعر ناب؛ ولی تمام دیوان پروین اعتصامی نظم 
است و شعر نیست.« محال است کسی تسلیم 
آن نظریه ها و نقدها شده باشد و شعر پروین را 
شــعر بداند. این نظریه ها امروز بیشتر از نیمی 
از خاقیت شــعری عصر ما را در زبان فارسی، 
مســخ کرده اند. در کمتر مجله یا محفلی است 
که نفوذ این نوع نگرش به شــعر را نبینیم؛ اما 
با همه سیطره ای که این گونه نقدها و نظریه ها 
بــر فرهنگ ایرانــی عصر مــا یافته اند، پروین 
باطل السحر شعر خویش را در برابر خیل انبوه 

این َعزایم خوانان، عرضه می دارد و ســخنش و 
شعرش، همچون عصای موسی، حاصل کوشش 
چهل ســاله جادوگران را می بلعد. خیل انبوه 
عاشقان پروین که سال به سال و روز به روز در 
تزایدند، گواهان این پیروزی اند که این دخترک 
معصوم با شعر خویش، عما تمام این نظریه ها 
را باطل اعام می کند؛ این است معجزه اصلی 

پروین اعتصامی.«
تنفس در »ملکوت کلمات«

   همچنان که  اشــاره شــد، شعر در التذاذ 
هنری، سخنوری و صنعتگری خاصه نمی شود. 
شعر عاوه  بر التذاذ هنری و تحریک احساسات، 
باید ما را به تفکر شاعرانه و »اندیشیدن« دعوت 
کند، به رســتاخیزی روحی و تحولی انســانی 
و معنوی. هــم چنانکه عامه اقبال اهوری به 
راستی و درســتی گفته است »شاعری مسند 

انسان سازی« و هدایت است:
شعر را مقصود اگر آدم گری است

شاعری هم وارث پیغمبری است
   شــاعری که به این دقیقه وقوف دارد، در 
لحظات ناب بودن و ســرودن، هرگز از ملکوت 
کلمات هبــوط نمی کند و حریم شــعر را، به 
عرصه تاخت و تاز نفســانیات و صحنه شعبده 
بازی شیطان تبدیل نمی کند. بدون تردید اگر 
امروز هدف غایی و نهایی یک شاعر از سرودن 
شــعر زبان آوری و صنعتگری به قصد تحریک 
احساسات، وارونه جلوه دادن حقیقت، تفنن و 
سرگرمی، تحریک شــهوت و یا کسب شهرت 
باشد، مصداق بارز »خسر الدنیا و ااخره« خواهد 
بود. جان کام آنکه شــعر باید زبان »همدلی« 
و »همزبانی« و بســتری برای حرکت به سوی 
»آرمان شــهر« انســانی و فتح قله »دانایی« و 

»بینایی« باشد. 
این نوشتار را با شعری از حکیم ناصرخسرو 
در بیان رســالت شعر و شــاعری - که به نوعی 

جانمایه این نوشتار است - به پایان می برم:
اگر شاعری را تو پیشه گرفتی

یکی نیز بگرفت خنیاگری را
تو برپائی آنجا که مطرب نشیند

سزد گر بُبری زبان جری را
صفت چند گوئی به شمشاد و اله

ُرخ چون مه و زلفک عنبری را؟
به علم و به گوهر کنی مدحت آن را

که مایه است مر جهل و بد گوهری را
به نظم اندر آری دروغی طمع را

دروغ است سرمایه مر کافری را
پسنده است با زهد عمار و بوذر

کند مدح محمود مر عنصری را؟
من آنم که در پای خوکان نریزم

مر این قیمتی ُدر لفظ َدری را

ناگفته هایی 
در باره شعر و شاعری

 رضا اسماعیلی

اشارات
)خودباختگی و سایر قضایا... (

 * علیرضا چخماقی 

شاعر اصیل انقاب به اقتضای رسالتی که بر دوش دارد، باید همواره همچون دیده بانی بیدار برای انقاب 
جانی بیقرار و چشمی نگران داشته باشد و هرگاه که موجودیت انقاب را در خطر می بیند- به عنوان 

سخنگو و نماینده مردم - و برای حفظ انقاب، دولتمردان و مسئولین خاطی را بازخواست و مواخذه کند.

برای کودکان جنگ یمن
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منصور ایمانی

بیش ازیک ماه از ایام اربعین حسینی فاصله 
گرفته ایم و ذکر مطلب درباره این واقعه شــاید از 
نگاه روزنامه نگاران اندکی کهنه به نظر بیاید اما اگر 
مطلبی واجد ویژگی خاص باشد شاید گذشت زمان 

را بتوان درباره آن نادیده گرفت.
علی ایحال، اربعین امسال توفیق رفیق ما بود 
تا به سفری خاص برویم؛ پیاده روی کرب وبا آن 

هم با 25 جانباز قطع نخاع یا قطع یک و دوپا!
25 جانبــازی که هر کدامشــان ماجراهای 
شنیدنی از دوران دفاع مقدس 8ساله و مرارت های 
30سال جانبازی و دردهای نگفته داشتند؛ از دوران 
نبرد و همراهی با دوستان شهید، از نحوه جانبازی 
و دردهای وقت و بی وقتش، ازشب بیداری ها و زخم 
بسترها و از برخوردهای نامناسب برخی مسئوان 
و... اما حاا همه این دردها و ناگفته ها را به عشق 
»آقا« فروخورده و می خواستند به پابوسی موای 

مظلومشان بروند آنهم پیاده از نجف تا کربا...
واقعیت این است که پیش از این سفر سؤاات 
متعــددی ذهنــم را درگیر کرده بــود که مثا 
این جانبازان آنهم با وضعیت ســخت جســمانی 
چگونه می خواهند مصائب پیــاده روی را تحمل 
کنند، ســختی هایی که شاید فقط بخشی از آنها 
آدم های سالم را نیز می تواند از پا بیندازد؛کمبود 
سرویس های بهداشــتی مناسب در طول مسیر، 
سرمای بیش از حد شب ها و گرمای طاقت فرسای 

روزها،گرد وخاک فراوان در طول مسیرو...
اما اعضای این قافله عشق بی خیال همه این 
سختی ها آن چنان مشتاق شروع سفر بودند که 
تو گویی عازم بهترین نقطه جهان هستند که البته 

چنین نیز هست. 
بهرحال، راهپیمایی عاشــقانه جانبازان 4 روز 
قبل از اربعین حســینی آغاز شد و آنان همچون 
شبهای عملیات پشت سرهم در یک ستون قرار 
گرفتند و با شعف خاصی رمز یا حسین را زمزمه 
کرده و در جاده ای که سرتاســرش شــور است و 

شعور، چرخ زدند.
و چــه زیبا صحنه ای؛ مرد و زن، پیر و جوان، 
کوچک و بزرگ، سیاه و سفید، اروپایی و آسیایی، 
عرب و عجم، سنی و شیعه و خاصه همه و همه 
بدون توجه به رنگ و نژاد و قبیله و کشورشــان و 
فقط به عشق حضرت دوست در این جاده پیاده 
طی مسیر می کنند تا به ندای »هل من ناصر« امام 

حسین علیه السام لبیک گویند.
ترسیم این صحنه های عشق بازی با این قلم 
و بیان ضعیف، امری محال و ناشدنی است و فقط 
باید به عینه دید وعشــق کرد... باید لحظه لحظه 
این جاده بهشتی را با تک تک سلول هایت حس 

کنی تا بدانی این سفر با همه سفرها فرق دارد.
کاروان جانبازان قطع نخاعی هم که پرچمهای 
رنگارنگ مزین به نام اباعبدا... الحسین را بر پشت 
ولیچرهایشان نصب کرده اند دوشادوش سایرین 
چرخ می زنند و عمودهای این جاده آســمانی را 
یک به یک از نظــر می گذرانند تا همچون جابر 
به زیارت ســاار زینب مشرف شوند... و من هم 
توفیــق یافتم که همراه ایــن بندگان خوب خدا 
باشم عزیزانی که هرچه از مرام و معرفتشان بگویم 
کم گفته ام، انسان های بزرگی که سال هاست درد 
و رنج را به ســتوه آورده و مرارت های بی شمار را 
به جان خریده اند؛ دردهای و مشــکاتی که تا از 

اتحاد رمز پیروزی این ســرزمین است و هرگاه  پای دفاع از خاک و ناموس به میان 
آمده مردان مرد این سرزمین از گوشه گوشه آن با هر دین و آئین برخاستند و به دفاع 
از ارزش های این آب و خاک پرداختند تا مبادا گزندی به گوشه ای از این دیار برسد. ای 
کاش دشمنان قسم خورده این ملت تاریخ پربار سرزمین ما را اندکی مرور کنند تا چشم 
طمع از تفرقه بین شیعه و سنی و کرد و ترک و بلوچ و فارس بردارند و بدانند نه جنگ 
ســخت و نه جنگ نرم، نه ترورهای قومیتی، نه شبهه افکنی و نه ساخت گروهک های 
تروریستی هیچکدام نمی تواند این اتحاد و همدلی را از بین ببرد و آرزوی جدا کردن 

حتی ذره ای از خاک ایران اسامی را باید به گور ببرند.
صفحه فرهنگ مقاومت این هفته میزبان مردی ســنی مذهب از تبار سیســتان 
اســت، او در خانواده ای انقابی به دنیا آمد، پدر وی که از معتمدان منطقه است از او 
و برادرانش مردانی اهل مقاومت و ایســتادگی می سازد، او با تشویق های برادر بزرگتر 
که خود نظامی است وارد ارتش می شود و با آغاز جنگ پا در جبهه های نبرد حق علیه 
باطل می گذارد و در نهایت در یک سانحه هوایی، به هنگام بازگشت از جبهه به همراه 

230 سرنشین هواپیما به شهادت می رسد.
سید محمد مشکوهً  الممالک

لطفا خودتان را معرفی کنید و از سوابق خانوادگی تان بفرمایید.
حبیب اه صفرزایی دبیر آموزش و پرورش شهرســتان هیرمند، فوق لیســانس تاریخ، فرزند 

عباس صفرزایی و برادر شهید ملنگ صفرزایی هستم.
پدرم، عباس صفرزایی متولد دوره قاجار یعنی حدود ســال های 1292 تا 94 بودند، ایشــان 
حدود 107 ســال عمر کردند و ســه دوره قاجار، پهلوی و انقاب اسامی  را درک کرده بود و به 

خوش نامی  و سخاوت و جوانمردی در منطقه سیستان شناخته شده بود.
زندگی در منطقه ما حالت قبیله ای دارد و در گذشــته اگر مناقشــه ای پیش می آمد بیشتر 
به ریش ســفیدان و بزرگان مراجعه می کردند و مســئله به جای مراجعه به دادگاه از این طریق 
حل می شد و این حالت همچنان وجود دارد؛ پدرم هم معتمد منطقه سیستان بود و جهت حل 
مناقشــات مردمی  و برقراری صلح و سازش در بین طوایف زحمت های بسیاری می کشید، هدف 

او تنها رضای خدا و حل مسائل مردمی  بود.
بنــده از کودکی به یاد دارم که نیمه های شــب می آمدند و پــدر را می بردند و تا مازندران و 
شهرهای هم جوار برای حل مشکات مردم می رفت. به یاد دارم که یک بار مشکلی پیش آمده 
بود و آمدند که پدر را ببرند، آن شب هوا بارانی بود و در حیاط ما هم تا یک متر آب جمع شده 
بود و امکان خارج شدن از خانه و سوار شدن به ماشین نبود؛ لذا پدر را از داخل خانه در آغوش 

گرفتند و بردند داخل ماشین نشاندند.
در رابطه با تحصیات و فعالیت های شهید بفرمایید.

برادرم، شهید ملنگ در سال 1324 در روستای حاج عباس خان صفرزایی به دنیا آمد و پس 
از سپری کردن تحصیات ششم ابتدایی آن زمان به خدمت سربازی اعزام شد، پس از پایان دوره 
سربازی در سال 1350 به استخدام نیروی زمینی ارتش درآمد و با شروع جنگ به جبهه رفت. 
او در سال 65 هنگام برگشت از اماکن جنگی هواپیمای حامل ایشان در پنج کیلومتری زاهدان 
دچار سانحه شد و 230 نفر سرنشین آن که همگی رزمنده بوده و از منطقه جنگی برمی گشتند 

به شهادت می رسند.
البته برادر بزرگترم نیز نظامی  بود و اکنون هم بازنشسته ارتش است؛ او هم مشوق شهید بود. 

برادر سومم هم وارد نیروی انتظامی  شد.
از ویژگی های فردی شهید چه می دانید؟

من آن زمان چهار ســال داشــتم؛ اما آن طور که از بزرگان شنیدم او انسان فوق العاده ای بود 
و دیگران بارها به پدرم گفته بودند که خوب اســت که بعد از شــما فرزندی هست که بتواند در 

مناقشات مردمی کارساز باشد.
او انسان سخاوتمندی بود و پدرم تعریف می کرد که من چند بار با شهید همسفر شدم و داخل 
اتوبوس که بودیم زمانی که کمک راننده می آمد و کرایه ها را جمع آوری می کرد شــهید ملنگ 

هم کرایه دونفری که پشت سرش بودند را حساب می کرد و هم دو نفری که جلوی او بودند.
برادرم در مراسمات و اتفاقات همراه پدرم بود و در کارهای کشاورزی به پدرم کمک می کرد، 
پدرم چندین دهقان و چندصد راس گوســفند داشت و هنگامی که می آمد همه آنها را مدیریت 

می کرد.
تعریف می کنند که کشــاورزان مشغول جمع کردن دسته های گندم بودند که شهید ملنگ 
با لباس نظامی می رسد و با همان لباس شروع می کند به کمک کردن به کشاورزان و هر کاری 
می کنند که او را منصرف کنند نمی توانند و در نتیجه مجبور می شوند کار را تعطیل کنند که او 

هم دست از کار بکشد و استراحت کند.
پدرم می گفتند که بعد از شهادت ملنگ، برای حل یک مناقشه فامیلی به یکی از روستاهای 
همجوار رفته بودیم، وقت نماز رسید و داشتم وضو می گرفتم که یک بنده خدایی آمد و ظرف آب 
را برداشت و شروع کرد به ریختن آب روی دست و پای من، از او خواستم که خودش را معرفی 
کند، گفت من از همرزمان شهیدتان بودم، گفت حیف شد که او به شهادت رسید، شهید ملنگ 

کسی بود که در جبهه ها در روزهای غیر از ماه رمضان مرتب روزه بود.
آیا شهید ملنگ فرزندی هم دارند؟

از ایشان سه فرزند دختر به جای مانده است، مهرنگار، مهرآفاق و مهرناز که فرزند بزرگشان 
متخصص دهان و دندان و در زاهدان مشغول به کار است، فرزند دوم شهید متخصص بیهوشی و 
در زابل مشغول است و فرزند سوم وی دکترای روانشناسی دارد و در بیمارستان های روانپزشکی 

مشهد مشغول به کار است.
پدر شما با حضور شهید در جبهه مخالفتی نداشتند؟

هنگام مبارزات دوران انقاب، پدرم دیگران را روشن می کرد، بزرگان طوایف را آگاه می کرد، از 
طرفی مردم منطقه شرق و جنوب، آدم هایی غیرتی هستند، و چون بحث کشف حجاب رضاخانی 
مطرح بود، با آمدن انقاب به دلیل بحث حجاب خیلی مورد استقبال مردم این منطقه قرار گرفت، 
هم چنین قطع نفوذ بیگانگان مورد توجه آنان بود و در جریان پیروزی انقاب اسامی  نقش بسزایی 
را ایفا کردند؛ لذا پدرم علی رغم اینکه تمکن مالی داشت و می توانست برادرم را نگه دارد تا در جبهه 
حضور پیدا نکند این کار را نکرد؛ بلکه با رضایت برادرم را راهی کرد و ما هم می دانیم که شهادت 
او خواست خدا بوده و از این قضیه راضی هستیم، مادرم همین اان هم شاکر این مسئله است.

 آیا برای خانواده شهید، همسر و به ویژه دخترانشان دوری او سخت نیست؟
نبود پدر برای خانواده شهید خیلی سخت بود؛ اما خانواده از طرف پدرمان مدیریت می شد. 
آنها می گویند هواپیما آمد و از روی خانه ما عبور کرد تا رسید به فرودگاه، و ما منتظر بودیم که 

تا یک ساعت دیگر او به خانه برگردد؛ اما بعد از آن این اتفاق افتاد و ایشان شهید شدند. 
نظر شما در رابطه با کار مدافعان حرم چیست؟

برای ما امنیت بسیار مهم است و به نظر من در منطقه غرب آسیا کشوری امن تر از ایران وجود 
ندارد و این هم به دلیل رشادت های همین عزیزان است که می روند در منطقه و آنجا می جنگند 

و دشمن را همان جا خفه می کنند و اجازه ورود به کشور ما نمی دهند.

وقتی فهمیدم قاســم مفقودشــده، با گریه و زاري راهی حرم حضرت رضا)ع( شدم. از بین جمعیت 
خودم را به ضریح مطهر رساندم. بلندبلند گریه کردم و  اشک ریختم. آنقدر ناراحت بودم که حال خودم 
را نمی فهمیدم، مبلغی که نذر کرده بودم را داخل ضریح ریختم. از امام رضا)ع( خواستم هر چه زودتر 
قاسم را به من برگرداند! همان شب در عالم رؤیا ندایي از سوي حرم مطهر حضرت رضا)ع( شنیدم، یک 

نفر گفت: »بیا و پول هایی که نذر حرم کرده ای و داخل ضریح ریختي بگیر.« 
ناراحت شدم، می خواستند نذرم را پس بدهند! یک باره از خواب پریدم. به یاد حال روز قبل افتادم 
و حرفی که زده بودم! از امام رضا خواســته بودم هرچه زودتر قاســم را به من برگرداند! توی دلم گفتم: 

»خدایا توبه کردم... خدایا...« 
بعد آن خواب با دلي آکنده به عشق وایت به زیارت می رفتم و از اینکه شهادت نصیب فرزندم شده 

بود به خود می بالیدم. 
خاطره ای از شهید قاسم آدینه 
راوی: گل بانو قاسمی، مادر شهید

کتــاب »پدر خوانده« به قلم نویســنده و فعال 
فرهنگی افغانستانی، دکتر وحید ظهوری، با بررسی 
نقش حامد کرزی در سیســتم و آینده افغانستان 

منتشر شده است.
این کتاب در قالب پژوهش راهبردی، به تحلیل 
و معرفی جامع زندگی و فعالیت ها و تأثیرات »حامد 
کرزی« رئیس جمهور ســابق افغانستان می پردازد. 
تبارشناســی قومی و تربیتی کــرزی، اقدامات وی 
در دوران ریاســت جمهوری در حوزه های مختلف 
اقتصــادی و سیاســی و امنیتی، روابط بــا ایران، 
رویکرد های کرزی در قبال طالبان، پاکستان و آمریکا، 
روان شناسی کرزی، میزان نفوذ وی در داخل و خارج 
افغانستان و... ازجمله محورهای کتاب »پدر خوانده« 
است که آن را اثری کامل و متفاوت در حوزه سیاست 
و تحوات تاریخی افغانســتان بــا تمرکز بر یکی از  حـق النـاس

دور تا دور نشسته  بودیم . نقشه ، آن  وسط  پهن  بود. حسین  گفت:  »تایادم  نرفته  اینو بگم ، اونجا که  
رفته  بودیم  براي  مانور؛ یه  تیکه  زمین بود. گندم  کاشــته  بودن . یه  مقدار از گندم ها از بین  رفته . بگید 

بچه ها ببینن  چه قدر از بین  رفته ، پولشو به  صاحبش  بدین .«
)کتاب یادگاران، خاطرات شهید حسین خرازی، خاطره 9(

یادبود شهید اهل سنت، ملنگ صفرزایی

پدری که از فرزندانش
 مرد مقاومت و ایستادگی ساخت

قـافـله عشـاق
پ، صالحی فشمی

نزدیک نبینی درک نمی کنی؛ یکی از ابتدایی ترین 
و در عین حال اساسی ترین مشکات این عزیزان 
ســرویس بهداشتی مناسب بود. در همین زمینه 
یکی از جانبــازان می گفت اگر ما را به هتل پنج 
ستاره ای ببرند ولی دستشویی اش مناسب نباشد 

برای ما هیچ ارزشی ندارد.
از دیگررنج هــای جانبازان70 درصد ویلچری 
که ظاهرا خیلی هم برایشــان عادی شــده بود 
ســقوط از روی ویلچر و آسیب دیدگی دست و 
پاست که حتی شنیدم بعضی از آنها بر اثر همین 
حادثه به ظاهر کوچک مدتها گرفتار گچ سنگین 

پا و...بوده اند.
همچنین نشستن طوانی مدت بر روی ویلچر 
و تبعات جانبی آن یکی دیگر از سختی های این 
جانبازان اســت. در همین پیاده روی کربا شاهد 

بودم که این اســوه های صبر مجبور بودند بعضا 
بیش از 10 ساعت در روز بر روی ویلچر باشند و 
چرخ بزنند این درحالی است که یکی از دوستان 
می گفت ظاهرا پزشــکان بــه ویلچری ها توصیه 
می کنند که بیش از 4 ســاعت به طور مستمر بر 

روی ویلچر نباشند.
خاصه همه این سختی ها در کنار بیماری های 
گاه و بیگاه و همراه داشــتن انبوهی از کیسه های 
قرص و دوا، آدمی را به تعجب وامی داشت که این 
چه عشقی است که سبب گشته جانبازان، چنین 
واله و شیدا باشند و تمامی دردها را به جان بخرند.
تازه ایــن عزیزان بعضا مجبــور بودند عاوه  
برتحمل مشکات جسمی ،در مقابل برخی طعنه ها 

نیز شکیبا باشــند از جمله اینکه شاید عده ای با 
دیدن جانبازان گمــان می کردند دولت یا بنیاد 
شهید یا فان ارگان و نهاد دولتی هزینه سفرشان 
را داده است در حالی که اصا اینگونه نبود و این 
یاران قافله عشــق تمامی هزینه ها را خودشــان 
پرداخت کرده بودند و حتی به یاد دارم که برادر 
جانبازی می گفت برای آمدن به این سفر پول قرض 
کرده ام که البته فدای سر امام حسین علیه السام!
بااخره این عاشقان پس از چهار روز پیاده روی 
و طی بیش از80کیلومتر به کربای معلی رسیدند 
و با دیدن گنبد و بارگاه ملکوتی امام حســین و 
قمر بنی هاشــم علیهماالســام تمامی دردها را 

فراموش کردند؛مثا جانبازی که سید علوی بود 
و در طول پیاده روی بعضا به علت ســرمای شبها 
و دیگر مشکات جسمی به شدت از درد به خود 
می پیچید و خواب نداشــت وقتی در کربا و در 
یکی از موکب های چادری که آن هم سختی های 
خودش را داشــت ســخن می گفت با چشمانی 
 اشــکبار که حاکی از ذوق و شوق فراوان به ساار 
شهیدان بود پس از اینکه چندین بار از مسئوان 
کاروان تشکر کرد فریاد زد که به خدا تمامی این 
کمبودها و مشکات ما در برابر یک لحظه سختی 
فرزندان امام حسین و عقیله بنی هاشم حضرت 
زینب سام ا...علیها هیچ است و اصا مشکات ما 

کجا و دردهای آنها کجا!
یا جانباز کرمانشاهی که در طول مسیر سرما 
خورده بود و شبها در کربا چندین پتو بر رویش 
می انداختند تا اندکی از لرز بدنش کاســته شود 
وقتی مجال ســخن گفتن در میان دوستانش را 
یافت مدام از دست اندرکاران سفر قدردانی می کرد 

و شکر خدا می گفت.
جانبــاز قطع نخاع دیگــری که حتی در این 
ســفر کارش به دکتر و درمانگاه کشیده شد و در 
هنگام رفتن به سمت درمانگاه نیزچرخ ویلچرش 
به ســنگی گیر کرد و با صورت بر زمین افتاد و... 
برای یک لحظه هم ناشکری نکرد و علیرغم تب 
باا و سایر مشکاتش نماز شبش نیز حتی اامکان 

ترک نمی شد.
»مزدارانی« جانباز قاری قرآن، آن قدر مشتاق 
زیارت بود که در طول مدت اقامت در کربا و نجف 
حتی نیمه شب ها نیز به حرم می رفت و از تک تک 
لحظات حضور در این سفر بهره می برد؛ راستی تا 
یادم نرفته بگویم که او عاوه بر قطع نخاع چندین 
ترکش نیز در شکم و سایر نقاط بدنش به یادگار 
داشــت که هر از چندی آزارش می دادند ولی با 
همه این مصائب لبخند از لبانش دور نمی شــد و 

بمب روحیه بود.
جالب اینکه مسئوان کاروان نیز جانباز بودند؛ 
یکی از آنها حاج حســین اسرافیلی جانباز قطع 
نخاع بود که علیرغم وضعیت جسمانی اش زحمت 
فراوانی برای انجام این سفر کشید و دیگری حاج 
اکبر حسین زاده جانباز قطع یک پا بود که تمام 
مسیر پیاده روی را با یک پای سالمش طی کرد و 
هرچه به او اصرار کردند که برای لحظاتی بر روی 

یکی از ویلچرهای یدکی بنشیند نپذیرفت!
خاصه هرچه به روزهای پایانی سفر نزدیکتر 

می شدیم من،شرمنده تر از قبل می شدم.
به واقع فاصله میان من و این شــهیدان زنده 
از عرش تا فرش بود، منی که نه مشــکلی دارم و 
نه بیماری اما مدام در حال ناشــکری و ناسپاسی 
از زمین و زمان هستم، ایمان ظاهری ام وسیله ای 
برای نشان دادن خودم شده و تقوای صوری ام با 

یک »تق« »وا« می رود...
وای برمن و امثال من، اگر از کنار این ستارگان 
درخشــان زمینی به سادگی بگذریم و ارزش این 
همه ایثار و فداکاری شان را به فراموشی بسپاریم...

یادمان نرود که رهبری در وصف این عزیزان 
فرمودنــد: »جانبــازان عزیز شــهدای زنده اند و 

همچنان در حال مجاهدت«
راســتی؛ یادمان نرود که امــام خامنه ای هم 

خودش یک جانباز است.

قافلۀ شوق )27(

بعد از عملیات، روز ســوم یا چهارم بود که تنِگ کاغ پَر، پیاده به طرف ایســتگاه صلواتی می رفتم تا آب و شــربتی یا شیر 
و خرمایی برای افطاری بچه های ســنگر بگیرم. هنوز تا آن جا فاصله داشــتم که ماشین غذا را پشت خاکریز دستۀ خمپاره انداز 
م غذا باای وانت درب و داغان همیشگی ایستاده  دیدم. ایستگاه صلواتی آن طرف جاده، درست روبه روی خط خمپاره بود. مقِسّ
بود و داشــت افطاری و شــام دســتۀ خمپاره  را، توی قابلمه بزرگ شان می ریخت. مسئول غذا جزءِ دسته خودمان بود که چند 
روز قبل از عملیات، رفته بود کمِک آشــپزخانه. اهل یکی از آبادی های فومن بود که متأســفانه نه اسم آبادی را به خاطر دارم و 
نه اســم خودش را. از بس که آدم شــوخ و سرحالی بود و کارهایش را، قاطی طنز و شوخی می کرد، خیلی از شیرین کاری ها و 
شوخی هایش، هنوز در ذهنم مانده است. وقتی از باای وانت، چشمش به من افتاد، عین جنگجویان سامورایی، کف گیر بزرگش 
را مثل شمشیر توی مشتش گرفت و درحالی که آن را توی هوا می گرداند، جیغ های رزمی از حلقش درمی آورد. یک هفته ای 
می شد او را ندیده بودم. یعنی از سه چهار روز قبل از حمله و بس که تودل برو بود، دوست داشتم ببینمش. خاکریز خمپاره تا 
خط عراقی ها فاصله ای نداشت. ماشین هایی که می آمدند آن جا، مثل آمبوانس و خودرو مهمات یا همین ماشین غذا، به خاطر 
کوتاه بودن خاکریز، باید کارشان را با عجله انجام می دادند و می رفتند. ماشین غذا هم توی این چند روز، سهمیۀ بچه ها را فوری 
می داد و درمی رفت. روی این حساب، ُمقّسم به جای این که غذای هر نفر را توی ظرف خودش بریزد، سهمیه دسته را توی یک 
قابلمه بزرگ می ریخت، تا زود قال قضیه را بکند. این مقّســم ولی گوشــش خیلی بده کار این حرف ها نبود.درحالی که داشت 
غذای خمپاره انداز را می کشید، از نمایش جنگ سامورایی ها هم غافل نبود. باای وانت که ایستاده بود، اول خم می شد به طرف 
تیان و یک کف گیر پلو برمی داشت و می ریخت توی قابلمۀ بچه ها، بعد بلند می شد رو به من می کرد و شمشیرش را توی هوا 
می گرداند و دوباره از نو. داشتم با عجله به طرفش می رفتم و محو شیرین کاری اش بودم که چند متر مانده به ماشین غذا، یک هو 
راننده گذاشت توی دنده و راه افتاد. هم شهری شوخ ما که تعادلش با حرکت وانت به هم خورده بود، فوری نشست کف ماشین 
و تیان غذا را توی بغلش گرفت. با این حال سرش را به طرفم برگرداند و مثل گوینده های رادیو، این خبر را با صدای فریاد مانند 
اعام کرد: »ســخنرانی فرمانده ســپاه پاسداران فردا عصر در ایستگاه حسینیه «. تا برسم، ماشین شان از آن جا دور شده بود. از 
این که نتوانسته بودم از نزدیک ببینمش، خیلی ناراحت نبودم، چون فردا دوباره پیدایش می شد. به جایش از شنیدن خبری به 
این مهمی خوشحال بودم. بچه های خمپاره هم خبر را شنیده بودند و خوشحالی می کردند. یک ربع بعد که با افطاری برگشتم 
توی دسته، خودم خبر را به بچه های دیده ور دادم. آنها هم ذوق کرده بودند که بااخره »برادرمحسن« را فردا از نزدیک خواهند 
دید. بقیۀ یگان هایی که ُدور و اطراف حســینیه بودند، همین حال را داشــتند. خبر سخنرانی فرماندۀ کّل سپاه پاسداران برادر 
محسن رضائی خیلی زود توی منطقه پیچید. این خبر، برای واحدهایی که توی عملیات رمضان شرکت داشتند، مهم بود. بچه ها 
از نتیجه عملیات راضی نبودند و اوضاع بر خاف عملیات های قبلی، جور دیگری بود. رزمنده ها سؤااتی داشتند و می خواستند 

فرمانده سپاه راجع به عملیات رمضان صحبت کند.
                        جان پرور است قصۀ ارباب معرفت                رمزی برو بپرس، حدیثی بیا بگو

توی جاده به طرف اهواز، از عملیات رمضان ســال 61 و ایســتگاه حسینیه، برای کناردســتی ام توی مینی بوس خاطراتی 
تعریف کردم. یادگاری های کیلومتر 70 آن قدر زیاد بود که اگر می خواستم همه اش را بگویم، َحمله دار و باکش قافله - جناب 
مهرشاد - باید زرد قناری را وادار می کرد پنجاه بار این جاده را برود اهواز و برگردد خرمشهر! به  همراهم گفتم »چون فرصت 
سرکشیدن آب دریا نیست، به قدر تشنگی از عملیات رمضان بگویم و بقیه اش را درز بگیرم«. ربع ساعت می شد که مشتاقانه توی 
چشــمم ُزل زده بود و گوش می داد. در جوابم گفت: »حق بچه های جنگ بیش تر از این هاســت که از این دریا، به قدر تشنگِی 
خودمان بچشــیم. این دین و این مملکت برای تربیت نســل های آتی، به قلم و چانۀ شما جماعِت کاتب و راوی، امیدها بسته!« 
و حّق همین بود. ضمنا آقای مهرشاد یک لحظه از حال قافله غافل نبود و به فراخور امکاناتی که داشت به دوستان می رسید؛ 
چه خدمات فرهنگی، مثل خواندن آیات و احادیث و یا  اشعار و حکایات شیرین سعدی و چه به لحاظ تغذیه و تنقاتی که در 
کاروان های سیاحتی - زیارتی معمول است. از ایستگاه حسینیه خیلی دور نشده بودیم که بلند شد و تتمۀ شیرینی و میوه ای 
که ذخیره کرده بود، بین نفرات تقسیم شان کرد. سیب قرمز قشنگی نصیب من شد که علیرغم خشکی گلویم از گفتن خاطرات 
رمضان، دلم نیامد گازش بزنم. در عوض ساقی سفر - جناب مفاخری فرماندار دهگان - مهربان تر از آن بود که لیوانی آب، خرج 
گلوی تشنگان نکند. حنجره ام را که جاء دادم، رو به رفیق راه کردم و گفتم؛ بچه ها بعد از عملیات سنگین رمضان و مخصوصا 
پاتک های بعثیون، خسته و گرفته  حال بودند. سخت تر از این خستگی، داغ شهادت دوستانی بود که دل تنگ شان کرده بود. این 
شهداء تا همین دیروز و پریروز کنارشان بودند. جنگیدن و غذاخوردن شان با هم بود، نمازشان با هم بود. دوستاِن گلچین شده، 
این نماز شب خوان ها و نازنین هایی که روح شان گرفتار زندان دنیا بود، تا همین یکی دو روز قبل، یا امام جماعت شان بودند و 
یا کنارشان توی صف نماز، قیام و قعود می کردند. این داغ، حاا حااها فراموش نمی شد. هنوز باید در فراق شان می سوختند و 

زار می زدند...،  ای گلچین روزگار،  ای روزگار گلچین!
             یاد باد آن صحبت شب ها که با نوشین لبان                         بحث سّر عشق و ذکر حلقۀ عشاق بود

حامد کرزی و آینده افغانستان در کتاب 
»پدر خوانده«

شخصیت های مهم تاریخ معاصر آن کشور تبدیل کرده است.
گفتنی اســت، کتاب »پدر خوانده« توسط موسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور در حدود 

80 صفحه منتشر شده است.
دکتر سید وحید ظهوری حسینی، از مجاهدان افغانستانی مقیم ایران است. وی مدیریت بنیاد الکوثر 
افغانستان را برعهده  دارد و به تدریس در دانشگاه تهران و فعالیت های فرهنگی و رسانه ای مشغول است.

مریم عرفانیان
خبر شهادت 



صفحه 9ورزشی
یک شنبه ۱۱ آذر ۱۳9۷

۲۴ ربیع ااول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۳

سرویس ورزشی-
مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس گفت: افرادی که 
دنبال هجمه علیه پرسپولیس و تفرقه در آن هستند، 
اگر دست از شیطنت ها برندارند، آنها را به هواداران 

واگذار می کنیم. 
مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس تهران امروز شنبه با 
حضور مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، محمدرضا 
داورزنــی معــاون قهرمانی وزیــر، حمیدرضا گرشاســبی 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره پرســپولیس، نمایندگان 
ســازمان حسابرسی و برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و امور 
دارایی و مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد.
در این جلسه گرشاســبی، مدیرعامل باشگاه فرهنگی 
ورزشی پرســپولیس گزارشــی از عملکرد هیئت مدیره در 
حوزه هــای مختلف اداری، آموزشــی، ســاختاری، آکادمی 
فوتبال و فنــی ارائه داد. وی همچنین گفــت: پرونده های 
حقوقی باشــگاه پرســپولیس پیگیری و خطرات اصلی رفع 
شده و دوبار هم پرونده پرسپولیس در دادگاه CAS با تخفیف 
ویژه روبه رو بود به طوری که بار اول پرداخت ۶۰۰ هزار دار 
به ۲۰۰ هزار دار کاهش یافت و در جریان شــکایت باشگاه 
ریزه اســپور هم بدهی ۸۰۰ هــزار یورویی به ۵۰ هزار یورو 

تبدیل شد. 
هم چنین طیبی، مدیرکل دفاتر شرکت های دولتی گفت: 
پیگیری های خوبی درباره پرونده های حقوقی صورت گرفته 
تا جایی که حساب های مالی و گزارش های حسابرسی به یک 
ساماندهی خوبی رسیده است. وی ابراز امیدواری کرد که با 
این روند باشگاه پرسپولیس از زیان دهی به سمت سود دهی 

می رود.
خط و نشان گرشاسبی

امــا مهم تــر از مجمع،صحبت های مدیرعامل باشــگاه 

پرسپولیس پیش از برگزاری مجمع بود، جایی که او مدعی 
شد عده ای علیه پرسپولیس توطئه می کنند. گرشاسبی در 
توضیح بیشتر این مطلب یادآور شــد: متاسفانه این روزها، 
هجمه های ناجوانمردانــه و دور از واقعیت در قالب  ادعاهای 
کذب و اظهارات نادرست، علیه پرسپولیس به راه افتاده که 
هدف نهایی از این اعمال، متوقف ســاختن پرسپولیس در 
مسیر حرکت به ســمت موفقیت به هر شکل ممکن است. 
متاسفانه افراد سودجو و منفعت طلب همراه کسانی که چشم 
دیدن موفقیت های بزرگ پرسپولیس را ندارند و نفع و توفیق 
خــود را در ناکامی این تیم می بینند در این مســیر گام بر 

می دارند.
وی ادامه داد: همه این ها امیدوار بودند در شــرایطی که 

پرسپولیس با موج مصدومیت و محرومیت روبرو است، نتایج 
مطلوبی نگیرد تا به آرزوها و خواســته های خویش برسند. 
آنها اکنون بــا ادامه موفقیت های تیم و هــواداران نگران و 
دست به کار شــده اند تا از هر طریقی مانع ادامه این مسیر 
شــوند. این قبیل افراد بعد از اینکه دیدند پرسپولیس، حتی 
با بازیکنان ذخیره و جوانانی که برای اولین بار در لیگ برتر 
به میدان می روند، دســت از مبــارزه و موفقیت بر نمی دارد 
بــه ابزارهای دیگری پنــاه برده اند. آنها به جوســازی علیه 
پرسپولیس پرداخته و به انتشار شایعات ناجوانمردانه، اخبار 
نادرســت و هدفمند و ادعاهای دروغین می پردازند. افرادی 
که به دور از انســانیت و شرافت ورزشی به دنبال ایجاد موج 
علیه پرسپولیس یا ایجاد تفرقه در آن هستند و در این مسیر 

توطئه می کنند، غافل از اینکه هواداران پرشــور و دوســت 
داشتنی پرسپولیس هوشیار و آگاه، مراقب باشگاه و تیم خود 

هستند و این توطئه ها را خنثی خواهند کرد.
مدیرعامل سرخپوشان خاطر نشان کرد: از همین جا به 
این افراد سودجو که به هر طریقی به دنبال موفقیت شخصی 
خود هستند، هشدار می دهیم که در صورت ادامه شیطنت ها، 
آنها را به صاحبان اصلی پرسپولیس که همانا هواداران عزیز 
هستند، معرفی می کنیم تا درباره آنها هر چه صاح می دانند، 
انجام دهند. همچنین به عنوان خادم پرسپولیس به هواداران 
عزیــز اعام می کنم تحرکات و اقداماتی که از روزهای قبل، 
آغاز شــد، بعد از پیروزی برابر ماشین سازی، شدت زیادی 
پیدا کرد. دلیل این مسئله آن بود که امیدها برای ناکامی این 
تیم نا امید شده است و حاا همه آنهایی که در ناکامی تیم 
و باشــگاه نفع دارند بر شدت اقدام های خود افزوده اند چون 
می دانند پرســپولیس اگر از این مرحله بگذرد، دیگر چیزی 
جز تفرقه در آن و ایجاد موج سراســری علیه آن، جلودارش 
نخواهد بود. از هواداران عزیز و رسانه های محترم تقاضا داریم 
به اخبار کذبی که این روزها به طرق مختلف منتشر می شود 

توجه نکنند.
گرشاســبی در پایان خاطر نشــان کرد: هواداران عزیز 
بدانند، اخبار نادرســت، اکاذیب و ادعاهای واهی از نیت ضد 
پرسپولیســی این افراد تراوش می کند و بی تردید شما این 
توطئه ها علیه تیم و باشــگاه خودتــان را نیز در نطفه خفه 
خواهید کرد. بار دیگر اعام می کنیم همه اعضای باشــگاه 
پرســپولیس، اعم از کادر فنــی، بازیکنان، پیشکســوتان، 
هواداران و کارکنان، حلقه های محکم و به هم پیوســته ای 
هســتند که با همدلی و وحدت، ثبات و انســجام و اتحاد را 
دنبال می کنند تا پرســپولیس به سوی موفقیت و پیروزی 

گام بردارد.

برگزاری مجمع باشگاه با حضور وزیر ورزش و جوانان 

مدیرعامل پرسپولیس: می خواهند ما را از مسیر موفقیت دور کنند
ادامه دهند، آنها را به هواداران معرفی می کنم

* حامد حدادی ســتاره تیم ملی بسکتبال ایران که به 
چین ســفر کرده در نهایت با تیم شینجیانگ به توافق 
رســید و قراردادش را برای حضــور در ترکیب این تیم 
امضا کرد. حدادی که در فصل های اخیر ورزش حرفه ای 
خــود در لیگ چین )CBA( بوده، امســال نیز در چین 
خواهد بود و در لیگ این کشور دست به توپ می شود. 
ستاره تیم ملی ایران ســابقه قهرمانی در لیگ چین را 
هم دارد. او با سیچوان قهرمان این مسابقات شده است.

* مجمع انتخاباتی ریاســت هیئت کشتی استان 
تهران در محل اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
تهــران دیروز به ریاســت گل محمدی مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان تهران و با حضور حمید 
بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی و با حضور 
۱۷ عضو مجمع برگزار شد.در حالی که ۱۸ کاندیدا 
برای حضور در این انتخابات تایید شــده بودند 
در نهایت با انصراف و عدم حضور ۱۶ کاندیدا در 
نهایت رقابت میان هادی حبیبی و عبداه عزیزی 
رئیس سابق هیئت کشتی اســتان تهران برگزار 
شــد که در پایان عبداه عزیزی با کسب ۱۵ رای 
از مجموع ۱۷ رای بار دیگر به عنوان رئیس هیئت 
کشــتی اســتان تهران به مدت ۴ سال انتخاب 

شد.هادی حبیبی نیز ۲ رای بدست آورد.
* علی دادگر رئیس  فدراسیون تیراندازی کشورمان که 
برای حضور در مجمع عمومی فدراســیون جهانی راهی 
آلمان شده بود دیروز با ۱۵۰ رای برای ۴ سال به عنوان 

عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی انتخاب شد. 

خواندنی از ورزش ایران

سرویس ورزشی-
چندی قبل در همین ستون به دلیل در پیش بودن مسابقات فوتبال 
جام ملت های آســیا، به موضوع حضور تیم ملی ایــران در این رقابت ها 
پرداختیم و ضمن آن به پاره ای از مسایل و مشکات فوتبال  اشاره داشتیم 

که ریشه در ساختار ناقص فوتبال ایران دارد. 
ساختاری که صدالبته اصاح شدنی است اما با روزمرگی و نتیجه گیری 
به شــیوه  »گلخانه« ای امکان پذیر نیست بلکه مستلزم انجام کارهای مهم 
و اساســی و تعیین کننده است که البته طبیعی اســت که اینطور کارها 
هم دردســرها و ســختی های خودش را دارد و به همین دلیل هم خیلی 
از مدیران و سیاســتگزاران ورزش کشور تن به انجام آنها نداده و غالبا به 
مسائل روزمره اکتفا کرده و انجام آن کارهای اساسی و زیربنایی ومشکل 
را به »بعدی« ها محول کرده است، اما بعدی ها هم که آمده اند همان روش 
»قبلی« ها را در پیش گرفته و در نتیجه این روند دور باطلی شکل گرفته 
کــه خروجی اصلی آن اینحل ماندن مســائل مبنایی و باتکلیف ماندن 

کارهای ضروری بوده است. 
یکی از این مســائل مهم اما اینحل موضوع»باشــگاهداری« و یکی 
دیگر ماجرای باتکلیفی مالکیت و مدیریت دو باشگاه مردمی کشور یعنی 
استقال و پرسپولیس اســت. البته اینها دو موضوع جداگانه نیستند. در 
دنیایی که زندگی می کنیم هیچ مســئله جداگانه ای نداریم همه چیز به 
همه چیزدر حوزه های گوناگون یا به شــکل عیان و مســتقیم و یا پنهان 
و غیر مســتقیم ارتباط دارد چه رسد به مســائلی که در یک حوزه مثل 

ورزش قرار دارند. 
ما وقتی از نظام باشگاهداری در ورزش خود انتقاد می کنیم معنایش 
این اســت که وضعیت تیم هایی که به اسم باشگاه در ورزش ما و رشته ای 
مثل فوتبال فعالیت می کنند روبه راه و به سامان نیست و فاقد استانداردها 

و مشخصاتی هستند که یک باشگاه باید از آن برخوردار باشد. 
وقتی تیم ها و به اصطاح باشگاه های ما از این استانداردها و مشخصات 
برخوردار نیستند معنایش این است که ما در مقوله باشگاه داری هم مثل 
خیلــی مقوله ها و موضوعات عمدتا اجتماعی و غالبا مدرن فقط به اســم 
و ظاهر و فرم و صورت بســنده کرده، امارســم و باطن و محتوی وسیرت 
موضوع را رعایت نمی کنیم به زبان ساده تر ما در اینجا نیز در مرحله »ادا« 

متوقف مانده ایم و به سوی ذات و اصل و سیرت حرکت نمی کنیم. 
و وقتی از وضعیت باتکلیف پرســپولیس و استقال می گوییم یعنی 
در باره این دو تیم ریشــه دار هم که اولی حدود پنجاه سال و دومی هفتاد 
سال شــاید هم کمی بیشــتر در ورزش ما قدمت دارند اســتانداردها را 
رعایت نکرده و این دوتیم که می توانند در صورت باشــگاه شدن با توجه 
بــه جایگاهی که نزد مردم دارند و پایگاهی که در ورزش ما دارند خدمات 
ارزنده ای به ورزش ما ارائه دهند فعا ادای باشــگاه بودن را در می آورند و 

عما از خیلی نشانه ها و مشخصات یک باشگاه محروم هستند. 
همه حرف ما هم مثل خیلی از کســانی که فراتر از سطح و ظاهر به 
عمق و معنا توجه دارند این اســت که ورزش ایران و رشته های پرطرفدار 
و مســتعدی مثل فوتبــال برای جهش و حرکــت از مرحله ای که در آن 
سال هاســت قرار دارد؛ برای سرعت دادن به حرکت اک پشتی در مسیر 

پیشرفت نیازمند انجام کارهای مبنایی و اساسی و ساختاری است.
 کارهایی که به یک نمونه آن با مثال و مصداق بااتر  اشــاره کردیم. 
از این طور کارهای اساســی اما انجام نشــده وبی دلیل هم انجام نشده در 

ورزش ما فراوان است. 
پدیده بی معنا در فوتبال ایران

پیــش از این بارها درباره پدیده بی معنایی که در هیچ کجای دنیا که 
ورزش را جدی گرفته سابقه و نظیر نداردیعنی حضور تیم های بی تماشاگر 
در بااترین ســطوح رقابت های داخلی که همان »لیگ« باشد نوشته ایم و 

گفته ایم.
 یکی از مســائلی که باید تکلیف آن معلوم شــود کار و بار این گونه 
تیم هاســت. تیم هایی که اتفاقا به خاطر وضعیت تقریبا خوب و مطمئن 
اقتصادی و مالی حالت »شبه باشگاه« دارند و در چند رشته ورزشی مطرح 
و دلخواه تماشــاگر مثل فوتبال و والیبال و...در بااترین سطح رقابت های 
باشــگاهی حضور دارند اما از امتیاز تماشاگر و هوادار برخوردار نیستند و 
همین بزرگترین نقص و مانع آنها برای باشــگاه شدن است و برای همین 

است که ما آنها را »شبه باشگاه« می خوانیم. 
بحث ما بر سر این تیم هاست که از بودجه عمومی و دولتی و صریحتر 
بگوئیم »بیت المال« تغذیه می کنند ودر واقع با پول مردم اداره می شــوند 
اما مردم نسبت به آنها اقبال و عاقه ای نشان نمی دهند سهل است که نظر 

خوشی هم ندارند. 
در همه جای دنیا یعنی انجا که ورزش حســاب و کتاب و ســازوکار 
محکم ودرســت حســابی دارد کارخانه ها و کمپانی هــای دولتی و حتی 
غیر دولتی خود راســا اقدام به تیم د اری و باشگاهداری نمی کنند بلکه آنها 
با نگاه به »منافع ملی« و در نظر گرفتن خواست جامعه و مردم پول خود 
را جائی هزینه می کنند که هم منافع ملی تامین شــود و هم به انتظارات 

جامعه و مردم پاسخ شایسته و بایسته داده باشند.
 بنابراین اگر قرار باشــد روزی ما هــم ورزش را جدی بگیریم و فراتر 
از ژســت و شعار و حرف مال آور وبدون عمل به مردم احترام بگذاریم و 
خــود و منیت های خود را نبینیم و واقعا به فکر حرکت در مســیر تامین 
منافع ملی باشیم آن وقت در اینطور شبه باشگاه ها را می بندیم  و تیم های 
بزرگ و مردمی و پرطرفدار را که تعدادشان در کشور ما کم نیست حمایت 
می کنیم و بودجه تیم های بی تماشــاگری مثل پیکان و سایپا و... را خرج 
تیم های مردمی چون اســتقال و پرســپولیس و ملوان و استقال اهواز 
و آرارات و.  .. می کنیــم و آنها را که تیم های مردم هســتند و مردم با آنها 
خاطرات خوب و شیرین دارند؛ از حالت تیم بودن یا در حال سقوط بودن 
و یا نیمه تعطیل بودن خارج می کردیم و به وســیله انها شــور و نشاط و 

سامتی را به جامعه و جوانان تزریق می کردیم. 
اما ما در حال حاضر این کارها را نمی کنیم زیرا به »روزمرگی« عادت 
کرده ایــم. چون همانطور که بااتر وقبل تر نوشــته و گفته ایم ما ورزش را 
جدی نگرفته و فعا »ادا«ی داشــتن آن را تقلید می کنیم. به دکوراسیون 
آن دلخوش و بسنده کرده و از معنا و محتوی غافل شده ایم و تا در خواب 

غفلتیم وضع ورزش همین است که هست.
حرف ما و همه کسانی که دلسوزانه و نه کاسبکارانه ورندانه به پدیده 
در جای خود مهم ورزش می نگرند همین است که دیگر کافی است! باید 
هر چه سریعتر از این خواب غفلت بیدار شد. خوابی که دست و پا و جسم 

و پیکر ورزش ما را سست کرده به جانش رخوت انداخته است. 
خوابــی که ما را به حفــظ وضع موجود ورزش عــادت داده و اجازه 
نمی دهیم ورزش مستعد ما به لطف برخودداری از داشته های خدادادی و 
مهم تر از همه نیروی جوانان مستعد با سرعت مسیر پیشرفت را در پیش 

بگیرد و جایگاه خود را در ورزش جهان ارتقا بخشد.
آری حرف همه دلسوزان ورزش که زیروبم این ورزش را می شناسند 
و به داشــته ها و ناداشته های آن واقفند این است که باید به جفا کردن به 
ورزش پایــان داد و... و با انجام کارهای معطل مانده از روزمرگی و به وضع 
موجــود قناعت کردن و هر چه پیش آیــد خوش آید؛ پرهیز کرد و رو به 

ایجاد تحول ساختاری در ورزش آورد...

سریعتر
 از خواب غفلت بیدار شوید!

نکته  ورزشی

تجربه تلخ برانکو از دیدار با ذوب آهن
برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس 
در مورد شــرایط تیمش قبل از دیــدار با ذوب آهن گفت: 
تجربــه بدی از بازی با ذوب آهن دارم و بازی های ســختی 
مقابل آنها انجام داده ایم. مربی آنها عوض شده که یک نکته 
مثبت برای آن هاست. امتیازی که برابر فواد گرفتند به آنها 
انگیزه داده اســت. مثل همه بازی ها برابر آنها بازی سختی 
داریم. مطمئن هســتیم که ذوب آهن برای ســپاهان بازی 
نمی کند و برای خــودش و هوادارانش بازی می کند.برانکو 
اضافه کرد: بزرگ ترین رقیبان ما امسال، استقال، سپاهان 
و تراکتورسازی هستند. البته پدیده هم بین آنها قرار گرفته 
است. دیروز دیدیم که بالیاقت صدر جدول هستند. یک تیم 
خیلی خوبی جمع کرده اند که یحیی به خوبی آنها را رهبری 
می کند. من به آنها تبریک می گویم. البته هدف ما این است 
که برای سومین بار قهرمان شویم. می خواهیم نیم فصل را 
بــا بیش ترین امتیاز ممکن به پایان برســانیم. ۴ بازیکن را 
در این بــازی در اختیار نداریم. ماهینی، انصاری، نعمتی و 
مصلح. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره شایعه جذب 
مهــرداد محمدی گفت: ما ۶ ماه پیــش با ۴ بازیکن توافق 
کردیم. رفیعی، ترابی، شریفی و شیری. البته به نیاز باشگاه 
نــگاه خواهیم کرد. به خصوص بعد از مصدومیت انصاری و 
ماهینی. انصاری را تا پایان فصل از دست دادیم ولی انتظار 
داریم ماهینی تا عید برگردد. ما انتظار داریم تا ۳ ماه دیگر 
او کاما آماده شــود. او در مورد پست اینستاگرامی دستیار 
کی روش در مورد خودش هم بیان کرد: کدام شخص؟ چه 
کســی را می گویید؟ من او را نمی شناسم. من یک میلیون 
فالوئر در اینستاگرام دارم که مرا دنبال می کنند. نمی توانم 

همه آنها را بخوانم و ببینم چه کســی چه چیزی نوشــته 
است. خودم را با این مسائل درگیر نمی کنم.

هشدار سرمربی بروخه به کاوه رضایی
ســرمربی بروخه بلژیک به کاوه رضایی هشدار داد که 
فــرم خوب خــودش را باید به زودی به دســت بیاورد. به  
گزارش فوتبال نیوز بلژیک، کاوه رضایی، مهاجم فصل قبل 
شــارلوا در این فصل در بروخه عملکرد خوبی نداشته است 
و تنها یک گل به ثمر رسانده است. در همین ارتباط ایوان 
لکو، ســرمربی بروخه گفت : کاوه بعد از پیوستن به بروخه 
مصدوم شد و ما از قبل می دانستیم که او نیاز به زمان دارد 
تا در تیم جا بیفتد، از طرف دیگر شــما در تیم های بزرگ، 
زمان زیادی برای اثبات خودتان نخواهید داشت. اینجا باید 
خیلی ســریع عملکرد خوبتان را نشان دهید. کاوه رضایی 
خرید ۵ میلیــون یورویی بروخه تاکنون در ۱۰ دیدار خود 

برای این تیم یک گل به ثمر رسانده است.
قطبی: فواد را آسیایی می کنیم

سرمربی جدید فواد خوزستان بعد از رسیدن به شهر 
اهــواز صحبت هایی در مورد همکاری اش با باشــگاه فواد 
انجام داد. افشــین قطبی، سرمربی جدید تیم فوتبال فواد 
خوزستان در بدو ورود به شــهر اهواز در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: اگر به اطرافتان نگاه کنید و همه چیز را احساس 
کنید متوجه می شــوید که من برای همین احساس ها به 

اینجا آمده ام. مردم خوزستان خونگرم هستند و من دوست 
دارم با آنها باشم. سعی می کنم باشگاه فواد را یک باشگاه 
بزرگ و آســیایی کنیــم.او ادامه داد: من بایــد از رضایی 
مدیرعامل باشــگاه فواد تشــکر کنم که به من لطف کرد. 
آمدیم که با هم به فواد کمک کنیم. دیروز جمعیت زیادی 
از عاقه مندان به قطبی و تیم فواد برای اســتقبال از او به 
فرودگاه شهر اهواز رفته بودند. قطبی که سابقه سرمربیگری 
تیم ملی ایران و پرســپولیس را در کارنامه دارد، با باشگاه 

فواد به توافقی یک و نیم ساله دست پیدا کرد.
صعود تراکتورسازی به رده سوم جدول

تیم های پارس جنوبی و تراکتورسازی تبریز عصر دیروز 
در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر در ورزشــگاه تختی 
جم به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه یک 
بر صفر به سود تراکتورســازی به پایان رسید.در این دیدار 
دو تیم بازی پایاپایی به نمایش گذاشــتند تا اینکه مهدی 
مهدی پور در دقیقه ۷۷ توانست از روی یک ضربه ایستگاهی 
بــه زیبایی دروازه رحمان احمدی را باز کرد. در ادامه پارس 
جنوبی فشار زیادی روی دروازه تراکتورسازی وارد کرد تا در 
این دیدار خانگی شکست نخورد اما نتوانست کاری از پیش 
ببرد تا بازی با همان نتیجه یک بر صفر به ســود شاگردان 
محمد تقــوی به پایان برســد. برد مقابل پــارس جنوبی، 
چهارمین پیروزی تراکتورسازی در پنج بازی اخیر این تیم 
بود.دیدار پارس جنوبی و تراکتورسازی بی حاشیه نبود و یک 
جیمی جامپ در دقیقه ۹۵ وارد زمین شــد تا بازی دقایقی 
متوقف بشــود.با این نتیجه تراکتورسازی ۲۶ امتیازی شد و 
بااتر از پرســپولیس ۲۴ امتیازی در رده ســوم قرار گرفت. 

پارس جنوبی هم با ۱۹ امتیاز در رده ششم باقی ماند.

یکشنبه ۱۱ آذر ۱39۷
*مس رفسنجان.................................................................... نود ارومیه)ساعت ۱۴(
*سرخپوشان پایتخت....................................................... اکسین البرز)ساعت ۱۴(
*شهرداری تبریز................................................................. مس کرمان)ساعت ۱۴(
*گل گهرسیرجان...............................................................فجر سپاسی)ساعت ۱۴(
*بادران تهران......................................................شهرداری ماهشهر)ساعت۱۴:۱۵(
*ملوان انزلی............................................شاهین شهرداری بوشهر)ساعت۱۴:۱۵(

ادامه برنامه هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال

* محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب ۶ امتیاز منفی صورت گرفته است.

* محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب ۶ امتیاز منفی صورت گرفته است.

جدول رده بندی لیگ  دسته اول فوتبال- جام آزادگان

پنجشنبه ۱۵ آذر ۱39۷ 
* پیکان............................................................. نساجی مازندران )ساعت ۱۵:۱۵(

جمعه ۱۶ آذر ۱39۷ 
* سپیدرود رشت................................................................... استقال )ساعت ۱۵(
* ذوب آهن.................................................. نفت  مسجدسلیمان )ساعت ۱۵:۱۵(
* پدیده................................................................... ماشین سازی تبریز )ساعت ۱۷(

پنجشنبه ۲۲ آذر ۱39۷ 
* تراکتورسازی.............................................................................. فواد )ساعت ۱۵(

جمعه ۲3 آذر ۱39۷ 
* صنعت نفت آبادان................................................................... سایپا )ساعت ۱۵(
* پرسپولیس..................................................... پارس جنوبی جم )ساعت ۱۶:۱۵(

شنبه ۲۴ آذر ۱39۷ 
* استقال خوزستان.............................................................. سپاهان )ساعت ۱۵(

برنامه دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

برابر آراء صادره هیئت تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و اماک شهرستان سنندج تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وســیله مشخصات اماک در دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطاع عموم آگهی می گردد درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نمایند 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ســند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1- ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای/خانم نارنج گویلیان فرزند صدیق صادره 
ســنندج تحت پاک 279 فرعی از 50 اصلی بخش ده به مســاحت 8338 مترمربع به آدرس 

سنندج روستای عنبربزان
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/11                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/25
جال شجاعی - رئیس ثبت منطقه دو سنندج

آگهی رای هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعییننوبت اول اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره 139360326006000995 مورخــه 97/7/30 هیئت  اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مایر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زهرا عبدالمالکی فرزند محمدباقر به شــماره 
شناســنامه 4 صادره از مایر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 164443/48 مترمربع 
که در آن خط انتقال برق فشــار قوی محاط می باشد. قسمتی از پاک 15 اصلی واقع در روستای 
حســن آباد قشباق بخش ســه مایر خریداری از مالک رســمی محمدباقر- اسماعیل- قربانعلی 
شــهرت همگی عبدالمالکی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عمــوم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/8/26                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/11
محمدرضا امینی
م الف ۶۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان مایر

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139760326006001077-  1397/8/15 هیئت  اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مایر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اقبال 
صفری بیجن آبادی فرزند اســداه به شماره شناسنامه 80 صادره از مایر ششدانگ 
یکباب گاراژ به مســاحت 3571/70 مترمربع قســمتی ازپــاک یک اصلی اراضی 
دولت آباد واقــع در بخش چهار مایر خریداری از مالک رســمی آمنه فتاحی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/11                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/26
محمدرضا امینی
م الف ۶۸۷ رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان مایر

اصاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شهرداری خورموج

در آگهــی چاپ شــده تاریخ های 97/9/5 )صفحــه 9( و 97/9/7 
)صفحه 6( مهلت تحویل اســناد مناقصــه از تاریخ 1397/9/12 تا 
پایان وقت اداری تاریخ 1397/9/22 می باشد که بدین وسیله اصاح 

می گردد.
روابط عمومی شهرداری خورموج

شــرکت آب و برق کیش در نظر دارد خدمات پروژه لوله کشــی گاز صنعتی جهت 
تغذیه بویلرهــای فایر تیوب خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط 

واگذار نماید.
فیش شرکت در مناقصه: 

فیش بانکی دائر بر واریز مبلغ 500/000 ریال به حســاب شماره 411075992077713 
بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:
شــرکت های داوطلب حضور در مناقصه از روز یکشنبه مورخ 1397/9/11 لغایت ساعت 
16 روز یکشنبه مورخ 1397/9/18 با ارائه معرفی نامه معتبر و اصلی فیش بانکی مربوطه 

به یکی از نشانی های ذیل مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پاکت پیشنهادات مناقصه: 

پاکت در بسته  محتوی پیشنهادات و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه می بایستی 
تا ساعت 16 روز یکشنبه 1397/9/25 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.

زمان و مکان گشایش پاکت های پیشنهادات:
روز سه شنبه 1397/9/27 پاکت های پیشنهادات مناقصه در دفتر مرکزی شرکت گشوده 

خواهد شد.
محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات مناقصه:

1- جزیره کیش، شــرکت آب و برق کیش، امــور بازرگانی تلفن:44422186-8)076( ، 
فاکس: 44423818)076(

2- تهران- شهرک غرب، میدان صنعت بلوار شهید فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پاک 
امور بازرگانی17، طبقه سوم، تلفکس: 021-22076157

آگهی مناقصه 9۷/۷ 
)نوبت دوم(

مربی تیم ملی کشــتی فرنگی از احتمال بازگشــت 
طایی های المپیک لندن به واسطه سرمربیگری محمد بنا 

خبر می دهد. 
رســول جزینی در تازه ترین صحبت های خود اظهار داشــت: 
طبــق برنامه ریزی صــورت گرفته در دی مــاه انتخابی تیم ملی 
را بــا تمامی مدعیان برگزار می کنیم. همه کشــتی گیرانی که در 
قهرمانی کشور سهمیه گرفتند و نفراتی که از قبل ملی پوش بودند، 
می توانند در انتخابی شــرکت کنند. بعد از این مســابقات نفرات 

ملی پوش انتخاب می شوند تا در جام تختی و مسابقات دیگر شرکت کنند.
وی افزود: ما از آمدن نفراتی همچون حمید ســوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی استقبال می کنیم. آنها مهره های 
ارزشمندی برای کشتی فرنگی ایران هستند. هم از نظر فنی و هم از نظر فکری می توانند به سایر نفرات هم کمک کنند. به 
هر حال راه برای این ۳ کشتی گیر باتجربه هم باز است و بقیه اش به خودشان بستگی دارد. اگر سوریان، نوروزی و رضایی 

قصد برگشت داشته باشند، ممانعتی برای آنها وجود ندارد. 
جزینی تصریح کرد: بنا راغب بود که از حمید سوریان به عنوان مربی و دستیار در کنار خودش استفاده کند. با این 
حال فکر می کنم زمان کافی و شرایط برای سوریان جور نبود تا وارد چنین حوزه ای شود. از نظر من اینکه سوریان کنار بنا 

مربیگری را شروع کند، یک اتفاق خوب برای اوست. از طرفی حضورش می تواند در تیم ملی تاثیرگذار باشد.

سوریان با بنا به کشتی برمی گردد؟
مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ۲۵ دی برگزار می شود، برگزاری این مجمع در شرایطی است که با رای 

هیئت اجرایی تعیین دبیر و خزانه دار انتصابی شده است.
جلســه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد و در این جلسه زمان برگزاری مجمع عمومی کمیته مشخص 
شــد. بر این اساس مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ۲۵ دی برگزار می شود. در این مجمع قرار است اساسنامه کمیته 
ملی المپیک به تصویب مجمع برســد.همچنین در این جلســه پیش نویس اساس نامه کمیته ملی المپیک مورد تصویب 

هیئت اجرایی قرار گرفت.
شهنازی در این مورد گفت: اساسنامه هیئت اجرایی چهار مرتبه ویرایش داشت که ویرایش چهارم مورد تصویب هیئت 
اجرایی قرار گرفت و نهایی شــد. ســپس اساسنامه باید به تصویب مجمع برسد. شهنازی در مورد نحوه انتخاب دبیرکل و 
خزانه دار در اساســنامه جدید نیز گفت: انتخاب خزانه دار و دبیر به پیشــنهاد رئیس  کمیته ملی المپیک و تصویب هیئت 

اجرایی خواهد بود.
 همچنین در نشست هیئت اجرایی برخی از اعضای مجمع مشخص شدند که به شرح زیر است:

کارشناس خانم: مهین فرهادی زاد و فریبا محمدیان
کارشناس آقا: بهداد سلیمی، اصغر رحیمی و نصراه سجادی

نماینده آموزش و پرورش: مهرزاد حمیدی
نماینده های باشگاه ها: آرارات )به دلیل اهمیت دادن به اقلیت و فعالیت زیاد در ورزش( و ذوب آهن

نماینده داوران و مربیان: پیمان فخری و گاره ناظمی

دبیرکل و خزانه دار در کمیته المپیک انتصابی شد 

طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان تنها چند روز بعد از ارائه منتفی شد.
چند روز قبل بود که طرح استیضاح وزیر ورزش با امضای ۱۵ نماینده مجلس ارائه شد و البته انتقادهایی را هم در پی 
داشت. تاخیر در واگذاری استقال و پرسپولیس، عدم توجه به رسالت وزارت ورزش در حوزه جوانان، عدم اجرای مصوبات 
مجلس در برنامه ششم، عدم تعادل پایدار توزیع امکانات ورزشی در مناطق کمتر توسعه یافته و ناعدالتی در تقسیم بودجه 
ورزشی به شهرستان ها و استان ها محورهای مطرح برای استیضاح وزیر ورزش بود که از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد.

حاا بعد از گذشــت چند روز خبر رسیده که طرح استیضاح وزیر ورزش به دلیل انصراف برخی از نمایندگان منتفی 
شده و مسعود سلطانی فر با خیال راحت می تواند به کار خود ادامه دهد.

یوســف نژاد عضو هیئت  رئیسه مجلس شــورای اسامی در این باره به مهر گفت: »به دلیل پس گرفته شدن امضای 
برخی از متقاضیان اســتیضاح و کاهش تعداد متقاضیان از حد نصاب قانونی، طرح اســتیضاح وزیر ورزش منتفی و پس 
گرفته شد. حداقل امضای ۱۰ نفر از نمایندگان ازم است تا طرح استیضاح وارد مرحله اجرا شود درحالی که طی روزهای 
گذشته با پس گرفته شدن امضای برخی از متقاضیان استیضاح سلطانی فر، تعداد آنها به کمتر از ۱۰ نفر کاهش پیدا کرد 

و به همین دلیل موضوع از دستور کار خارج شد.«
بدین ترتیب موضوع اســتیضاح وزیر ورزش خیلی زود مختومه شــد تا مسعود سلطانی فر بتواند به کار خود در این 
وزارتخانــه ادامه دهد. البته نشســت های روزهای اخیر وزیر ورزش با برخی نمایندگان مجلس باعث منتفی شــدن این 

استیضاح شده است.

منتفی شدن استیضاح وزیر ورزش 
مدافع تیم فوتبال پرســپولیس که سابقه 
حضور در ســه دوره جام ملت های آسیا و یک 
دوره جام جهانی با تیم ملــی فوتبال ایران را 
دارد، برای همیشــه از بازی بــا لباس تیم ملی 

خداحافظی کرد.
ســیدجال حســینی که در حال حاضر کاپیتان 
تیم فوتبال پرســپولیس است، قبل از حضور تیم ملی 
فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه از ســوی 
کارلوس کی روش به جمع ملی پوشــان دعوت نشد. 
هر چند کی روش بعد از این اقدام توضیح درستی در 

مورد دلیل کنار گذاشتن حسینی نداده بود اما عاقه مندان به فوتبال امیدوار بودند وی بار دیگر برای حضور تیم ملی در 
جام ملت ها دعوت شود. اما بازهم این اتفاق نیفتاد. سیدجال که با پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرد 
و نقش تاثیرگذاری در موفقیت سرخپوشان تهرانی داشت پس از آنکه در فهرست تیم ملی برای حضور در جام ملت های 
آســیا قرار نگرفت، تصمیم گرفته است برای همیشه از بازی در تیم ملی خداحافظی کند. مدافع پیشین تیم ملی فوتبال 

ایران قصد دارد در نشست رسانه ای امروز یکشنبه این موضوع را رسما اعام کند.

سیدجال حسینی از تیم ملی فوتبال خداحافظی کرد 

به یاد شهید محمد جعفرنژاد
در حال خدمت تا لحظه شهادت

شهید محمدجعفرنژاد ســال ۱۳۳۲ متولد 
شــد. پدر وی کارگری ساده و کم درآمد و دارای 
ســه فرزند بود وی در هفت سالگی در دبستان 
نقیبی خــوی تحصیات ابتدایی را شــروع و تا 

کاس ششم ابتدایی درس خواند.
برای حفظ و حراســت زندگــی خانواده اش 
که تحت تکفل خود داشت به کارگری پرداخت 
و در ۱۸ ســالگی به تهران رفت و در ژاندارمری 

استخدام شــد. دوره آموزش نظام را در پادگان نوده در مدت ۱۶ ماه به پایان 
رســانید و سپس با اخذ درجه گروهبان سومی به ناحیه ژاندارمری خوزستان 
اعزام شــد و در گروهان موسیان، پاسگاه ســمیده که جزو پاسگاه های مرزی 
ایران و عراق می باشــد، به مدت سه سال انجام وظیفه نمود و در سال ۵۴ در 
همان پاسگاه واقع در نوار مرزی جنوب با مزدوران عراقی درگیر شد و با داشتن 
جراحات بیشتر در بیمارستان دزفول بستری و بعد از التیام جراحات دوباره در 

پاسگاه عین خوش به خدمت و حراست از مرزبوم کشور پرداخت.
در ســال ۵۶ از خوزستان به ناحیه ژاندارمری تبریز، پادگان مشکین شهر 
منتقــل و در ســال ۵۹ جهت ماموریت به مناطق کردســتان رفت. در اواخر 
شــهریور ماه سال ۵۹ داوطلب به خوزستان رفت و در جنگ تحمیلی شرکت 
کرد و در هنگ سوســنگرد، گروهان بستان با بعثی های عراقی جنگید و پس 
از چند روز برای رساندن مهمات عازم اهواز شد تا به همسنگران خود مهمات 
برساند، در موقع مراجعت ما بین سوسنگرد و بستان در باران گلوله های توپ 
و خمپاره بعثیان کامیون حامل مهمات هدف گلوله قرار گرفت و منفجر شد و 
شهید محمدجعفر محمدنژاد همراه با هفت نفر از همرزمان خود در تاریخ ۱۹ 

آذر ۱۳۵۹ به شهادت رسید.

حدیث دشت عشق

احتمال حذف بوکس از المپیک ۲۰۲۰ توکیو
حواشــی بعد از انتخاب رحیم اف به عنوان رئیس  اتحادیه جهانی بوکس 
به اوج خود رســیده و این رشته ورزشی در آســتانه حذف از المپیک توکیو 
قرار گرفته است.کمیته بین المللی المپیک ممکن است بوکس را از بازی های 
المپیک ۲۰۲۰ توکیو حذف کند و اعام کرده مادامی که فدراســیون جهانی 
بوکس )AIBA( به خواســته های کمیته بین المللی المپیک توجهی نداشــته 
باشــد، احتمال حذف این رشته از المپیک وجود دارد. غفور رحیم اف، رئیس 
 ازبکســتانی AIBA در لیست افراد مورد تحریم ایاات متحده آمریکا قرار دارد 
و اتهاماتی همچون جرایم ســازمان یافته و قاچاق بین المللی هروئین به وی 
نســبت داده شده اســت.مک کانل در همین راســتا گفت: ما از رابطه ای که 
وزارت خزانه داری آمریکا بین رحیــم اف و گروه های مجرم جهانی می بیند و 
همچنین نگرانی ها درباره اجرای درســت مسئولیت های او در اتحادیه جهانی 
بوکس نگران هســتیم. رحیم اف البته بعد از انتخاب به عنوان رئیس  اتحادیه 
جهانی بوکس گفت: اگر حضور او به این رشته ورزشی آسیب می زند و موقعیت 

آن را به خطر می اندازد حاضر است استعفا دهد.
ویا یک بار دیگر هم بازی اینیستا شد

مهاجم اســپانیایی با تیم ویســل کوبه ژاپن قرارداد امضا کرد تا دوباره با 
آندرس اینیستا هم بازی شود. داوید ویا نیویورک سیتی را به مقصد ژاپن ترک 
کرد تا با تیم ویســل کوبه قرارداد امضا کند. مهاجم اسپانیایی دوران موفقی 
در لیگ MLS آمریکا داشت و اکنون در آسیا دوباره با آندرس اینیستا هم بازی 
خواهد شد. دو بازیکن اسپانیایی پیش از این در بارسلونا هم بازی بودند. اینیستا 
در تابســتان امســال با تیم ژاپنی قرارداد امضا کرد.ویا درباره پیوستن به تیم 
آســیایی گفت: مقصد جدیدی پیدا کردم و چالش بزرگی در انتظارم خواهد 
بود. سفر جدید، کشــور و فرهنگ جدید و دوستان جدیدی خواهم داشت و 

می خواهم در کنار آنها از فوتبال لذت ببرم.
کشیده شدن اختاف آمریکا و روسیه به کشتی

با توجه به مشــکات سیاسی پیش آمده بین کشورهای آمریکا و روسیه، 
کشتی گیران این دو کشور در تورنمنت های یکدیگر شرکت نمی کنند. با توجه 
به همین مشــکات کشتی گیران آمریکایی سال گذشته در جام خاساویورت 
شرکت نکردند و تیم روسیه نیز با توجه به صادر نشدن ویزا نتوانست در جام 
جهانی کشــتی آزاد در ســال ۲۰۱۸ که به میزبانی کشور آمریکا برگزار شد 
شــرکت کند. مسئوان آمریکایی به شهروندان خود تأکید دارند که به کشور 
روســیه و به خصوص قفقاز شمالی سفر نکنند. این در حالی است که روس ها 

به دنبال میزبانی جام جهانی کشتی آزاد در سال ۲۰۱۹ میادی هستند.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن اصناف شهرستان 
رباط کریم )در حال تصفیه( شماره ثبت )۴۳۳( 

شناسه ملی )۱۰۱۰۰۰۶۲۱۶۰( )نوبت اول(
موضوع: ماده 225 قانون تجارت  طبق آگهی منتشــره در روزنامه رســمی شماره 21437 مورخ 1397/07/25 از 
کلیه بستانکاران شرکت تعاونی مسکن اصناف شهرستان رباط کریم )در حال تصفیه( دعوت به عمل می آید جهت استیفای 
حقوق خود بنا بر قانون 225 تجارت حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدیران تصفیه شرکت به 
نشانی: رباط کریم- بلوار امام خمینی- روبروی خیابان نیروی انتظامی ساختمان میاد 2 طبقه دوم واحد 4 مراجعه نمایند. 
در غیر اینصورت این آگهی در 3 نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه رســمی و روزنامه کثیراانتشــار شــرکت 

)کیهان( درج می گردد و بعد از مدت قانونی مدیران تصفیه هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهند داشت.
مدیر تصفیه تعاونی مسکن اصناف شهرستان رباط کریم- خدیجه سعادتمندی

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
1137512071326. شاهین شهرداری بوشهر

21274126101625. سرخپوشان پاکدشت
31265126141223. گل گهرسیرجان

412723179823. مس کرمان
5136431513222. آلومینیوم اراک

61254397219. اکسین البرز
7135441515019. قشقایی شیراز
8124441412216. بادران تهران

413-912345711. شهرداری ماهشهر
513-10123451116. شهرداری تبریز

913-11133461019. کارون اروند خرمشهر
312-121226447. فجر سپاسی
1611-1313256521. نود ارومیه

610-14132471622. مس رفسنجان
109-1513238717. خونه به خونه
* 26-16132651315. ملوان انزلی 

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
11385026101629. سپاهان
2139221761129. پدیده

31475222121026. تراکتورسازی
412660124824. پرسپولیس

513562136721. استقال
6145451612419. پارس جنوبی جم

317-7144551215. سایپا
8144461515016. پیکان
615-9143651117. فواد

514-1014356813. نفت  مسجدسلیمان
213-111411031012. ماشین سازی تبریز

413-12142751317. نساجی مازندران
613-131411031218. صنعت نفت آبادان

512-14132651217. ذوب آهن
1410-1514248721. سپیدرود رشت

* 115-1614257920. استقال خوزستان



توقیف کااي قاچاق
زاهدان – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامي ســراوان از توقیف یک دستگاه 

وانت حامل 210 میلیون ریال کااي قاچاق خبر داد.
ســرهنگ احمد آذرکیش گفت: یکــی از تیم های گشــت کانتری این 
فرماندهی هنگام گشــت زني در یکی از روستاهای حاشیه شهر سراوان به یک 
دستگاه وانت تویوتا مشکوک شد که در بازرسي از آن 19 حلقه استیک و 50 
گالن بیســت لیتری روغن موتور قاچاق و فاقد هرگونه مدارک گمرکي کشف 
شد. همچنین فرمانده انتظامي شهرستان چابهار از توقیف یک دستگاه تریلی با 

بیش از 23 هزار لیتر قیر قاچاق خبر داد. 
ســرهنگ حیدر علی کیخای مقدم گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید 
یدالهی این فرماندهي هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دســتگاه تریلی 

کشنده ولوو مشکوک شدند.
فرمانده انتظامي شهرســتان چابهار با اشاره به توقیف خودرو گفت: راننده 

متخلف پس از تشکیل پرونده روانه دادسرا شد.
مرگ در استخر

مشهد – تسنیم : معاون عملیات آتش نشانی مشهد گفت : سه نفر در استخر 
یکی از روســتاهای حومه شهرستان چناران در اســتان خراسان رضوی غرق 

شدند. 
مهــدی رضایی افزود:  بنا به گفته افراد محلی کودکی 12 ســاله که برای 
گرفتن ماهی وارد اســتخر آب کشاورزی شده بود کنترل خود را از دست داده 
و به داخل آب سقوط کرد ، پسرخاله وی که  14 سال سن داشته برای نجات 
او  به داخل آب رفته و متاســفانه او هم غرق  شــد ، مادر یکی از کودکان نیز 
برای نجات جان آنان به داخل آب وارد شــد که او هم به  علت عدم آشنایی با 

فنون شنا در آب گرفتار شد.
وی اضافه کرد: این افراد توسط مردم  محلی به بیرون از آب منتقل شدند 
که متاسفانه پس از انتقال به بیمارستان  فاقد عائم حیاتی بوده و فوت کردند.

نجات کوهنوردان
تبریز – خبرنگار کیهان : رئیس  جمعیت هال احمر تســوج، از نجات جان 
21 کوهنورد گرفتار در ارتفاعات کوه های الماس توســط نجاتگران هال احمر 

تسوج خبر داد. 
علیرضا داغســتانی گفت : به  دنبال تماس با نجاتگران پایگاه امداد و نجات 
شــهید حسینی شــهدای ســه راهی تیل جمعیت هال احمر تسوج و اعام 
مصدومیت دو نفر و گرفتاری گروه کوهنوردان در ارتفاعات کوه های روســتای 
الماس بخش تســوج  )ارتفاعات لیانار(، دو تیم امداد کوهســتان به همراه 
مســئول امداد و نجات شعبه برای امدادرسانی با یک دستگاه آمبوانس و یک 

دستگاه خودروی وانت وست نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: پس از بررســی و ارزیابی اولیه، تیم های اعزامی اعام کردند که 
دو مصدوم مشــاهده شده اند که شامل یک مرد 61 ساله که به علت سقوط از 
ارتفاع با شکســتگی و خونریزی زانوی پای راســت مواجه شده و مصدوم دوم 
نیز زن میانســالی اســت که پس از برخورد با زمین با خراشیدگی دست و سر 

مواجه شده است.
برخورد پژو با پراید 

زاهــدان – فارس : فرمانده پلیس راه ریگان – ایرانشــهر گفت: برخورد یک 
دســتگاه پژو 405 حامل سوخت با یک دستگاه پراید در محور فهرج - ریگان 
حوالی برج اکرم چهار کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.اکبر مداحی اظهار 
داشت: برخورد یک دستگاه ماشین پژو 405 حامل سوخت قاچاق با خودروی 
پراید موجب حریق این دو دســتگاه سواری شد که در این حادثه دو سرنشین 
پژو جان باختند.فرمانده پلیس راه ریگان – ایرانشهر بیان کرد: همچنین سواری 
پراید دارای چهار سرنشین از یک خانواده بوده که دو نفر آنها نیز در این حادثه 
جان باختند و یک نفر از سرنشینان پراید با خودرو های امدادی به بیمارستان بم 
انتقال پیدا کرد. وی علت این حادثه را سرعت زیاد و تخطی از سرعت و سبقت 

غیرمجاز راننده پژو 405 حامل سوخت قاچاق بیان کرد.
سقوط بیمار از آسانسور

گناوه- ایرنا : بیماری که به کلینیک »شفا« شهرستان گناوه مراجعه کرده 
بود بر اثر سقوط به چاله آسانسور این مرکز در دم جان باخت. 

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گناوه با تائید این 
خبر گفت: طبق گزارش های اولیه این بیمار که مردی 64 ساله بود در حالیکه 
قصد اســتفاده از آسانسور را داشــت با بازکردن آن در طبقه چهارم درحالیکه 

کابین آن در طبقه پنجم گیر کرده بود، به درون چاله سقوط و فوت کرد.
ولی سیفی افزود: علت دقیق این حادثه در دست بررسی است. 

کشف تریاک
سرویس شهرســتان ها : فرمانده انتظامي استان کرمان از کشف 670 کیلو 

تریاک در عملیات ماموران پلیس رودبار جنوب و کهنوج خبر داد. 
سرتیپ »رضا بنی اسدی فر« گفت: ماموران ایستگاه بهادر آباد رودبار جنوب 
هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور کهنوج – جیرفت به یک دســتگاه 

خودروی پژو 405  مشکوک شده و به آن دستور ایست دادند.
وي تصریح کرد : سرنشــینان این خودرو با گشودن آتش بر روی ماموران 
از محل متواری شــدند که ماموران با اقدامات تامینی و امنیتی و آتش پرحجم 
خود خودرو  اشــرار را متوقف کردند. وی خاطرنشان کرد: در این عملیات یکی 
از اشرار کشته و یک نفر دیگر دستگیر و در بازرسی از خودرو 400 کیلو تریاک 
و مقادیری ساح و مهمات ممنوعه کشف شد.  فرمانده انتظامي استان در ادامه 
بیان داشــت: با انجام کار اطاعاتی از متهم دستگیر شده نامبرده از وجود مواد 
مخدر دپو شــده در شهرستان کهنوج  ماموران را آگاه کرد که بافاصله پلیس 
به محل اعزام شــد. وی افزود: ماموران از محل اعامی 270کیلو تریاک کشف، 

دومتهم را دستگیر و دو خودرو را توقیف کردند.
سارقان سیم برق

اراک – خبرگزاری صدا و سیما: فرمانده انتظامی فراهان از دستگیری اعضای 
باند سرقت سیم برق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عیســی آبادی  گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در 
فراهان و ایجاد اختال در شبکه توزیع برق این شهرستان موضوع مورد پیگیری 
ویژه پلیس قرار گرفت.او افزود: پلیس فراهان پس از تحقیقات گسترده، سه نفر 
از اعضای باند سرقت سیم برق را شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کرد.
وی گفت: در بازجویی های بعمل آمده سارقان به هشت فقره سرقت سیم 

و کابل برق اعتراف کردند.
آخرین صعود

کرمانشاه- مهر: مدیر روابط عمومی هال احمر استان کرمانشاه از فوت یک 
نفر بر اثر ایست قلبی در ارتفاعات طاق  بستان خبر داد.

محمدامین عزیزی افزود: امدادرســانی، دسترســی و انتقال به پایین کوه 
توسط پایگاه امداد و نجات کوهستان کرمانشاه و پشتیبانی تیم واکنش سریع 
اســتان صورت گرفت.وی بیان کرد: در این حادثه فردی 76 ساله بر اثر ایست 

قلبی جان خود را از دست داد.
تصادف مرگبار

کــرج– ایرنا: رئیس  مرکز فوریت های پزشــکی البرز اعام کرد که تصادف 
بین ســه دستگاه خودرو در آزاد راه کرج - قزوین سه نفر را به کام مرگ برد و 
ســه نفر دیگر مصدوم شدند. مهرداد بابایی گفت: این حادثه بین سه خودروی 
سواری تیبا، دنا و پرشیا در آزاد راه کرج - قزوین رخ داد.وی بیان داشت: شدت 
حادثه به حدی بود که دو خانم 35 و 65 ســاله در دم جان باختند و پسر بچه 
دو ساله پس از انتقال به بیمارستان امام جعفر صادق )ع ( استان البرز درگذشت.

سرقت میلیاردی
قم – خبرگزاری صدا و سیما: فرمانده انتظامی استان قم از انهدام هشت باند 
سارقان خودرو و منازل و کشف اموال مسروقه به ارزش 25میلیارد ریال در قم 
خبر داد.ســرتیپ آقاخانی با  اشاره به اینکه متهمان در بازجویي هاي پلیسي به 
118 فقره سرقت اعم از داخل خودرو، خودرو، تجهیزات مخابراتی، منزل، مغازه 
و کیف قاپی، اعتراف کرده اند  افزود: این هشت باند 28 نفره  در استان های قم 
اصفهان و لرســتان فعالیت می کردند وارزش اموال مســروقه آنان برابر نظریه 

کارشناسان دو و نیم میلیارد تومان برآورد شده است.
برخورد مرگبار

اهواز– ایســنا: رئیس  مرکز اورژانس و فوریت های پزشــکی خوزســتان از 
مصدومیت هشــت نفر در حادثه برخورد دو خودرو در محور اهواز- ســربندر 
خبر داد.شــهیار میرخشــتی گفت: در حادثه برخورد یک دستگاه پژو 206 و 
یک دستگاه پراید که در دوراهی کریت کمپ در محور اهواز - سربندر رخ داد، 
هشــت نفر مصدوم شدند.وی افزود: مصدومین این حادثه توسط تکنسین های 

اورژانس 115 به بیمارستان های سپیدار و گلستان اهواز انتقال یافتند.
واژگونی خودرو

اهواز– باشگاه خبرنگاران جوان: رئیس  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی خوزستان از مصدوم شدن شش نفر بر اثر واژگونی پژو پارس در محور 
الی- مسجدسلیمان خبر داد. شهیار میرخشتی، گفت: نیروهای امدادی مرکز 
اورژانــس 115 بافاصله پس از دریافت گزارش حادثــه به محل مذکور اعزام 
شــدند.وی اظهار داشــت: یک زن 21 ســاله که در این حادثه از ناحیه سر و 
گردن دچار آســیب دیدگی شده بود به وســیله بالگرد از بیمارستان 22 بهمن 

مسجدسلیمان به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.

صفحه 10
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۲۴ ربیع ااول 1۴۴0 - شماره ۲۲0۶۳
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

در حادثه ســقوط یــک فروند 
هواپیمای کوچک در شهر سائوپائولو 
در برزیل چند تن کشــته و تعدادی 

دیگر مجروح شدند.
به گزارش ایسنا، در این حادثه که عصر 

جمعه در منطقه ای مسکونی در شمال شهر سائوپائولو اتفاق افتاد، یک 
فروند هواپیمای کوچک سقوط کرد که در پی این حادثه دو تن جان 
خود را از دســت دادند و 12 نفر دیگر مجروح شدند.مقامات محلی 
با بیان اینکه هفت نفر از مجروحان این حادثه از عابران پیاده بودند 
که به دلیل اصابت اشیاء یا اشه هواپیما مصدوم شده اند، گفتند: پنج 
نفر از مجروحان نیز از ســاکنان تعدادی ساختمان مسکونی بوده اند 
که به دلیل ســقوط هواپیما دچار حریق شدند.گفته شده حدود 56 
نیروی آتش نشــان در محل حادثه حضور پیدا کرده و در مدت 20 

دقیقه توانستند آتش  را مهار کنند.

سقوط مرگبار 
هواپیما 

در منطقه  مسکونی 
برزیل

آاسکا شاهد وقوع دو زمین لرزه 
پیاپی بود که یکی از آنها ۷ ریشــتر 

قدرت داشت.
به گزارش آسوشیتدپرس، آاسکا دیروز 
شاهد وقوع دو زلزله پیاپی به بزرگی 7 و 5.7 

در مقیاس ریشتر بود.این زمین لرزه ها اگرچه تلفاتی به جا نگذاشت، 
تخریب بزرگراه ها و توقف کار خطوط انتقال نفت و لغو پروازها را در 
پی داشت و موجب اعام هشدار وقوع سونامی شد.اولین زمین لرزه 
در 12 کیلومتری شمال »آنچوریج« بزرگترین شهر آاسکا با حدود 
300 هــزار نفر جمعیت روی داد.زمین لرزه دوم نیز با پس لرزه هایی 
همراه بود.پلیس انکوریج اعام کرد: خسارات زیربنایی زیادی در سطح 
شهر ایجاد شده اســت. خانه ها و ساختمان های زیادی هم ویران و 
بسیاری از جاده ها بسته شده است، اما این زلزله تلفات جانی نداشته 
است.ســازمان زمین شناسی آمریکا اعام کرد احتمال تلفات جانی 
افراد در این زلزله بسیار پایین است، زیرا بیشتر مردم در خانه هایی 
زندگی می کنند که در مقابل وقوع زمین  لرزه مقاوم است.این سازمان 
همچنین اعام کرد: این زلزله ده ها پس لرزه به دنبال داشــت که 
بزرگترین این پس لرزه ها 5.7 ریشتر بود. گزارش ها حاکی از آن است 
که پس از وقوع این زلزله برق بیش از 32 هزار خانه قطع شد، اما تا 

بعدازظهر جمعه فقط 6000 خانه برق نداشتند.

زلزله
 ۷ ریشتری 

در آاسکا

صبح دیروز خبری مبنی بر درگذشــت بازیگر سریال به 
یادماندنی »اوشین« منتشر شد.

این در حالی است که بازیگری که فوت کرده »هارو آکاگی« بازیگر 
فرعی ســریال »اوشین« بوده که در 94 سالگی درگذشت.»اوشین« 
عاوه بر ژاپن در شبکه های تلویزیونی حدود 70 کشور دیگربه نمایش 
درآمد و بســیار مورد توجه قرار گرفــت. »یوکو ناکاتا« بازیگر نقش 
»اوشین« با 63 سال سن، اکنون در قید حیات است.سریال »اوشین« 
که نام اصلی آن »سال های دور از خانه« بود، سریال ماندگاری محسوب 
می شود که در سال 1983 و دقیق تر از 15 فروردین 1362 شمسی 
روی آنتن شــبکه ان اچ کی ژاپن رفت. در حقیقت این سریال یک 
ســریال صبحگاهی بود که هر روز به مدت 15 دقیقه به روی آنتن 
می رفت. سریال اوشــین محبوبیت زیادی نزد مردم یافت و بارها از 
شبکه های مختلف تلویزیونی دنیا پخش شد. حتی برخی »اوشین« 
را معروف ترین شخصیت زن ژاپنی در دنیا می دانند.البته پخش آن در 
این کشورها بسیار تاثیرگذار بوده است هرچند که خود ژاپنی ها خیلی 
اعتقادی به آن نداشتند. آنها بر این باور بودند که لزومی ندارد داستان 
فقر و بیچارگی آنها دست به دست در دنیا بگردد و تصویری ناخوشایند 
از این کشور که امروز یکی از کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیاست 
را نشان بدهد.اما اوشین تمام مرزها را درنوردید و به قدری مهم شده 
بــود که پلی در ژاپن را به نامش کنند و ویتنامی ها به خدمتکارهای 
زن خود »اوشــین« بگویند.بازیگران سریال »اوشین« و ایفاگر نقش 
این زن سختکوش که به مخاطب خود دست یابی به موفقیت را در هر 
موقعیتی آموزش می دهد، سه زن در مقاطع مختلف بودند، یک بازیگر 
کودک، یک زن جوان و یک زن مسن که بعد از 30 سال از ساخت این 
سریال هرکدام سرنوشت متفاوتی داشتند.آیاکو کوبایاشی:این بازیگر، 
ایفاگر نقش اوشین در سنین 6 تا 10 سالگی بود. البته آیاکو که متولد 
11 اگوست ســال 1972 )20 مرداد 1351( است، در آن زمان 11 
سال بیشتر نداشت. آیاکو در حال حاضر 46 سال دارد، ازدواج کرده 
و البته کمابیش به کار بازیگری ادامه می دهد.یوکو تاناکا: ایفاگر نقش 
اوشین در سنین 16 تا 46 سالگی است. تاناکا متولد 29 آوریل 1955 
)8 خرداد 1334( است و در زمان ایفای نقش جوانی اوشین 27 سال 
داشت.تاناکا با ایفای نقش جوانی اوشین به شهرت رسید و در همین 
روزهای اوج شــهرت با »کنجی ساوادا« یک خواننده و نوازنده ژاپنی 
ازدواج کرد.نوبوکو اوتاوا: اوتاوا نقش اوشین را در سال های 50 تا 84 
سالگی ایفا کرده است. او متولد 1 اکتبر 1925 )9 مهر 1304( است 
و یکی از بازیگران سرشناس ژاپن محسوب می شود.او در زمان ساخت 
سریال اوشین 57 ساله بود. اوتاوا در 69 سالگی و زمانی که داشت در 
فیلم سینمایی »آخرین یادداشت« بازی می کرد، بر اثر سرطان کبد 
درگذشت.ژاپنی ها که بر اساس آیین و رسوم خود پیکر مردگانشان 
را می ســوزانند، پیکر این بازیگر را هم سوزاندند و خاکستر آن را در 
لوکیشــن فیلم »جزیره برهنه« که اوتاوا به کارگردانی همسرش در 

آن حضور یافته بود، پاشیدند.

کدام بازیگر 
سریال »اوشین« 

مرده است؟

مدیر مرکــز ملی تحقیقــات و مطالعات 
باروری ابرها، از برنامه ریزی وزارت نیرو برای 
 اجرای پروژه باروری ابرها در ۱۰ استان کشور 

خبر داد.
به گزارش تســنیم، فرید گلکار مدیر مرکز ملی 
تحقیقات و مطالعات باروری ابرها با بیان اینکه برای 
اجرای پروژه بارورسازی ابرها و همکاری نیروی هوا 
و فضای سپاه هیچ مانعی نداریم و به زودی عملیات 
اجرایی آن آغاز خواهد شد، اظهار داشت: این پروژه 

در استان های یزد، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد، اصفهان، خوزســتان، کرمان و فارس از 
طریق هواپیما و مناطقی همچون خراســان جنوبی 
و آذربایجان شــرقی و غربی از طریــق پهپاد اجرا 

خواهد شد.
وی اضافه کرد: در صورت تامین اعتبار، باروری 
ابرها در استان کرمانشاه نیز به شیوه زمینی و از طریق 

ژنراتور انجام خواهد شد.
مدیر مرکز ملی تحقیقــات و مطالعات باروری 

ابرهــا اظهار کرد: قرارداد تامین پهپاد، مواد باروری، 
هواپیما و تجهیزات قابل نصب روی آن با نیروی هوا 
 و فضای ســپاه آماده شــده و به زودی وارد فاز اجرا 

خواهیم شد.
وی با بیان اینکه تا اواخر اردیبهشــت ماه امکان 
اجرای بارور ســازی ابرها در کشــور وجــود دارد، 
خاطرنشــان کرد: در صورت تسریع در انجام امور و 
تبادل تفاهم نامه با نیروی هوافضا امکان آغاز و آمادگی 
برای اجرای پروژه های افزایش بارش نیز وجود دارد.

ابرهادر10استانایرانباپهپادسپاهبارورمیشوند

عضو کمیسیون برنامه،  بودجه و محاسبات 
مجلس از وجود ۳۰ هزار میلیارد تومان کاای 
قاچاق ضبط شده باتکلیف در انبارهای کشور 

خبر داد. 
به گزارش تسنیم از رشت ،  مهرداد بائوج اهوتی 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون بیش از 
600 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه کاره در 
کشــور وجود دارد که دولت برای کاهش پرداخت 
خسارت های تأخیر باید اجرای بخشی از این پروژه ها 

را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی با بیان اینکه ساانه 40 درصد خسارت بابت 
تأخیر در اجرای پروژه های نیمه کاره به کشور تحمیل 
می شود افزود:  طبق برآوردها در صورت هزینه کرد و 

تخصیص اعتبارات ازم نیز تکمیل پروژه های عمرانی 
متروکه کشور به 20 سال زمان نیاز دارد.

اهوتی فرآیند اجرای اصل 44 قانون اساســی و 
خروج دولت از حالت تصدی گری را بســیار ناقص و 
ناموفق خواند و بیان داشــت: در تمام این سال ها و 
در راستای اجرای اصل 44 حدود 200 هزار میلیارد 
تومان ســرمایه از دست دولت خارج شد اما تنها 6 

درصد آن به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی بــه برنامه هــای ناموفــق دولــت در حوزه 
ایجاد اشــتغال با وجود اختصاص بودجه 73 میلیارد 
تومانی به این بخش اشاره کرد و گفت: به طور مثال 
در حوزه ایجاد اشتغال روستایی از برنامه ساانه بسیار 
عقب هستیم به طوری که تاکنون تنها 20 درصد از 

مجموع اعتبارات مصوب جذب شده است. 
عضو کمیسیون برنامه،  بودجه و محاسبات مجلس 
از وجود 30 هزار میلیارد تومان کاای قاچاق ضبط 
شده باتکلیف در انبارهای کشور خبر داد و عنوان 
کرد:  جلسات زیادی برای تعیین تکلیف این کااها 
و نحوه اســتفاده از آنها برگزار شد اما استدال های 
مطرح شده تاکنون هیچ نتیجه ای در بر نداشته است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس ورود بدون ضابطه 
این کااهای قاچاق به بازار را خاف شــعار حمایت 
از کاای ایرانی اعام کرد و اظهار داشــت: بخشی از 
این کااهای قاچاق ضبط شده را که مشابه آنها در 
کشور تولید نمی شــود را می توان با رعایت قانون و 

تحت شرایطی خاص وارد بازار کرد.

30 هزار میلیارد تومان کاا در انبارهای کشور رها شده  اند

معاون فرماندار قصرشیرین از توزیع وسایل 
گرمایشی همانند چراغ والر، پتو و نایلون بین 
زلزله زدگان این شهرســتان خبر داد و گفت: 
با توجه به بارش باران و ســرما و کاهش دما، 
جمعیت هال احمر بــا همکاری و هماهنگی 
به زلزله زدگان  ادارات در حال خدمات رسانی 

است. 
حشــمت اه رضایی افــزود: در این رابطه 240 
تخته چادر به همراه بســته های غذایی 72 ساعته و 
نیز 240 عدد چراغ والر و مقادیری نایلون و پتو بین 
زلزله زدگانی که در چهار روستای اصلی کانون زلزله 

هستند، توزیع شد.
وی ادامه داد: کار ارزیابی واحدهای مســکونی 
آسیب دیده از ســوی بنیاد مسکن انقاب اسامی 
ادامه دارد و تمامی واحدهای شــهری که در زلزله 
اخیر 6/4 ریشــتری که کانون اصلی آن قصرشیرین 
بوده دچار آسیب شده اند می توانند به بنیاد مسکن 

مراجعه کنند تا ارزیابی واحدهای آنها انجام شود.
فرماندار گیانغرب گفت: با توجه به وقوع زلزله 
6/4 ریشــتری شامگاه یکشــنبه چهارم آذر جاری، 
505 تخته چادر و بسته های غذایی بین زلزله زدگان 
هشت روستای این شهرستان که کانون اصلی زلزله 

بودند، توزیع شد.
کوروش محمودیان در گفت و گو با ایرنا افزود: با 
حضور دستگاه های امدادی نایلون و همچنین 505 
دستگاه چراغ والر بین زلزله زدگان روستاهای کانون 
زلزله این شهرســتان توزیع شد.وی اظهار داشت: از 
دیروز کار ارزیابی واحدهای مســکونی آسیب دیده 
شــهری و روستایی از ســوی بنیاد مسکن انقاب 
اسامی شهرستان گیانغرب آغاز شده و کارشناسان 
ارزیابی واحدهای روســتایی آســیب دیده را انجام 
می دهند. فرماندار گیانغــرب ادامه داد: همچنین 
مالکان واحدهای مســکونی شهری آسیب دیده نیز 
می توانند به بنیاد مســکن انقاب اسامی مراجعه 
کنند تا کارشناسان نسبت به ارزیابی واحدهای آنها 

اقدام کنند.

توزیع وسایل گرمایشی 
بین زلزله زدگان 

قصرشیرین و گیانغرب

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهور ناجا گفت: ۷۰ درصد کشته های تصادفات 
رانندگی کشور مربوط به جاده ها و ۳۰ درصد 

درون شهرها است. 
به گزارش ایرنا، سرهنگ عین اه جهانی در اولین 
یادمان قربانیان حوادث ترافیکی استان زنجان افزود: 
متاسفانه سال گذشته حدود 16 هزار و 200 نفر از 
هموطنان بر اثــر تصادفات رانندگی جان باختند و 
عاوه بر آن حدود 335 هزار نیز مجروح شــدند که 

این آمارها بسیار دردناک است.
وی اظهار داشــت: آمــار جان باختگان حوادث 
رانندگی از ســال 85 تا 96 نشان می دهد، در سال 
91 برای اولین بار تعداد کشته های حوادث رانندگی 
ایران به ازای هر 10 هزار وســیله نقلیه از میانگین 

جهانی که 7/5 نفر بود، کمتر شد.
این مسئول ادامه داد:  طی سال 85، حدود 27 
هزار و 500 نفر در تصادفات رانندگی در ایران کشته 
شدند در حالی که هفت میلیون وسیله نقلیه در کشور 

وجود داشته است.
جهانی بیان کرد: خوشبختانه این آمار سیر نزولی 
خود را طی کــرد، بطوری که هم اکنون حدود 33 
میلیون وســیله نقلیه در کشور وجود دارد اما تعداد 

کشته شدگان 16هزار و 200  نفر است.
وی بیان کرد: اگر شمار کشته ها به نسبت افزایش 
خودروها در کشــور پیش می رفت، ساانه باید 80 
هزار فوتی ناشــی از تصادفات رانندگی در کشور به 

وقوع می پیوست.
جهانی شمار کشته شدگان سوانح رانندگی سال 
گذشته ایران را بسیار باا عنوان کرد و افزود: هر چند 
وضعیت رانندگی در کشور بهتر شده و رو به بهبود 
می رود اما متاسفانه با تمامی اقدامات انجام شده از 

سوی مســئوان به ویژه پلیس دیگر سیر نزولی در 
این بخش مشاهده نشده است.

معــاون اجتماعــی و فرهنــگ ترافیک پلیس 
راهور ناجــا گفت: آمار جان باختگان موتوســواران 
ایران و آســیا نشــان می دهد که موتورســواری و 
موتورسیکلت به معضل بزرگی برای شهرها تبدیل 
شــده چرا کــه اولین گروه کشته شــدگان حوادث 
 رانندگی در شهرها عابران و دومین آن موتورسواران 

هستند.
وی یادآوری کرد: اغلب راکبین موتورسیکلت ها 
را جوانان تشکیل می دهند و بیشتر آنان نیز از کاه 
ایمنی استفاده نمی کنند که باید این موضوع بر این 

گروه تکلیف و اجباری شود.
این مســئول ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد 
کاه های اســتفاده شده از ســوی موتورسواران نیز 
کیفیت مناسبی ندارند و این موضوع موجب می شود 
هنگام وقوع ســانحه تصادف، به سر صدمه بیشتری 

وارد شود.
وی ابــراز کرد: بیش از 70 درصد کل ســوانح 

رانندگی به خطای انسانی بازمی گردد. 
جهانی بیان کرد: رانندگی با خســتگی و خواب 
آلودگی و رعایت نکردن ســرعت مطمئنه از دایل 
مهــم وقوع تصادفات رانندگی در ایران اســت و در 
این میان سهم سرعت در وقوع سوانح رانندگی نیز 
مهم بوده بطوری که در سال 91، 21 درصد حوادث 
فوتی و جرحی به خاطر تجاوز ار سرعت مطمئنه و 

مجاز بوده است.
وی اظهار داشــت: طی سال گذشته 33 درصد 
تصادفات فوتی ناشی از عدم توجه به جلو بوده است. 
جهانی افزود: اســتفاده از کمربند ایمنی در داخل 
شــهرها برای سرنشینان جلو اجباری شده است اما 

این مهم در جاده ها و بزرگراه ها برای همه سرنشینان 
الزامی است که باید جدی گرفته شود.

وی یادآوری کرد: با توجه به آمارهای ارائه شده 
در سال گذشته هشت درصد جان باختگان تصادفات 
رانندگی کشــور را کودکان زیر 10 ســال به خود 
اختصاص داده اند. جهانی افزود: حوادث رانندگی در 
ایران دومین علل مرگ و میر بعد از بیمارهای قلبی 

و عروقی است. 
معــاون اجتماعــی و فرهنــگ ترافیک پلیس 
راهور ناجا گفت: 51 درصد کشته شــدگان ناشی از 
تصادف های رانندگی کشــور در صحنه، 42 درصد 
مراکــز درمانی و هفت درصد نیــز هنگام انتقال به 

بیمارستان رخ می دهد. 
سرهنگ جهانی افزود: بر اساس میانگین جهانی 
فوت در مسیر و بیمارستان ها بین 11 تا 25 درصد 
است و برای کاهش شمار کشته شدگان باید اورژانس 
کشور به تجهیزات و کادر امدادرسانی بیش از گذشته 

تقویت شود.
وی اظهار داشــت: هم اکنون ســه هزار و 400 
نقطه حادثه خیز در راه های برون شــهری و بیش از 
2 هزار نقطه در درون شــهرهای کشور وجود دارد 
کــه با کارهای انجام گرفته نقاط حادثه خیز برون و 
درون شهری زیادی در کشور شناسایی شده است. 
این مسئول خاطرنشــان کرد: با وجود آشکارسازی 
این نقاط، اما کمــاکان به عنوان حادثه خیز قلمداد 
می شوند و می تواند بخشــی از تصادفات را به خود 

اختصاص دهد.
وی افزود: چیــزی در حدود هفت درصد تولید 
ناخالص ملی کشور صرف حوادث رانندگی می شود 
و عاوه بر آن در موضوع پرداختی های خســارت بر 

بیمه نیز مبالغ بسیار سنگین است.

معاون پلیس راهور ناجا:

70 درصد کشته های تصادفات ایران مربوط به جاده ها است

اراک – خبرنگار کیهان:
نخستین درخت خورشیدی چند منظوره 
کشور در دانشگاه صنعتی اراک رونمایی شد. 
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک 
دانشــگاه صنعتی اراک در حاشیه رونمایی از این 
طرح فناورانه در جمــع خبرنگاران، گفت: درخت 
خورشــیدی چند منظوره ترکیبی از کوشش های 
فناوری و هنری اســت که در مدت شــش ماه کار 
گروهی در این دانشــگاه بــا هزینه ای بالغ بر 350 

میلیون ریال طراحی و ساخته شده است.
»ابوالفضل حاجی زاده اقوم« افزود: منابع مالی 
طراحی و ساخت این درخت توسط دانشگاه صنعتی 
اراک تامین شده و این اختراع در پارک علم و فناوری 

استان مرکزی به ثبت رسیده است.
وی بیان کرد: این درخت خورشــیدی قابلیت 
تامین روشنایی و استفاده همزمان از چند سیستم 

الکترونیکی را برای سه روز غیرآفتابی دارد.
ارتفاع این درخت پنج متر و 10 سانتیمتر است 
که در هشت شاخه 50 واتی منوکریستال با 400 
وات توان ایجاد شــده و ظرفیت ذخیره سه هزار و 

600 وات ساعت انرژی را داراست.
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک 
دانشگاه صنعتی اراک اضافه کرد: درخت خورشیدی 
چند منظوره ساخته شده در دانشگاه صنعتی اراک 
قابل استفاده در ارگان ها، نهادها، پارک ها، فضای سبز 
و منازل ویایی با ظرفیت و شکل های مختلف است.
حاجی زاده اقوم تصریــح کرد: ترویج فرهنگ 
اســتفاده از انرژی های تجدید پذیــر، تولید توان 
بدون مصرف سوخت های فسیلی، کاهش آایندگی 
محیط زیست و امکان شارژ همزمان چند دستگاه 
الکترونیکــی، از مهم ترین اهداف ایجاد این درخت 

خورشیدی است.

رونمایی از نخستین درخت خورشیدی چند منظوره کشور 
در اراک

فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه مرزبانان 
حامی کولبران هســتند، گفت: کسانی که به 
صورت غیرمجاز در مرزها تردد کنند متخلف 
و قانون شــکن بوده و دنبال منافع نامشروع 

خود هستند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، ســرتیپ قاسم رضایی 
در شــهر بانه اظهار داشــت: متــرددان غیرمجاز و 
قانون شــکن که از مرزها تردد می کنند قاچاقچیان 
مسلحی هستند که امنیت و رفاه کشور و مردم را به 

مخاطره می اندازند.
وی با بیان اینکه با مخان امنیت مردم و کشور 
با جدیت برخورد می شــود، افزود: کســانی که به 
مرزهــا تجاوز کنند و به هــر عنوانی تردد غیرمجاز 
داشته باشند منتظر برخورد قانونی باشند چون این 
خواســت و مطالبه مردم است.سردار رضایی با بیان 
اینکه قاچاقچی و تجاوز مرزی شغل نیست و تجاوز 
به مرزها خط قرمز مرزبانان است، تاکید کرد: به همه 
متجاوزین و قاچاقچیان اعام می کنم تا دیر نشده از 
اعمال غیرقانونی و غیرانسانی خود دست بردارند و 
بدانند فضاسازی های رسانه ای تاثیری در تصمیم ما 
نخواهد داشت و برابر اختیارات قانونی با آنها برخورد 
می شود.ســردار رضایی اظهار داشت: برخی از افراد 
خاف می کنند و قاچاقچی مســلح و متجاوز مرزی 
را تحت عنوان کولبر می دانند در حالیکه اینها کولبر 
نیستند بلکه مخان امنیت جامعه هستند لذا قانون 
مرز، مرزبان و وظایف او را مشــخص کرده و مرزبان 
وظیفــه محافظت از مرزها را دارد.وی یادآور شــد: 
ما حامی مرزنشــینان هستیم و آنها را حریف خود 
نمی دانیم البته مرزنشــین باید به قوانین و مقررات 
مرزی توجه داشته باشد و بداند تردد در معابر مرزی 

ممنوع است و مرزبان ها تکلیف دارند مقابله کنند.

فرمانده مرزبانی ناجا: 
مرزبانان 

حامی کولبران هستند

جزئیات »لغو« احتمالی 
طرح »زوج و فرد« در تهران

تخصیص ارز تامین دارو و تجهیزات 
رئیس سازمان غذا و دارو با  اشاره به اینکه تاکنون 
دو میلیارد و 700 میلیون دار برای تامین دارو و 
تجهیزات تخصیص یافته است، گفت: خوشبختانه 
در زمینــه تخصیص ارز در حال حاضر مشــکلی 

وجود ندارد.

وجود حدود 6۰ هزار فرد مبتا به ایدز 
در ایران

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه 10 هزار 
مبتا به ایدز هم اکنون تحت درمان قرار دارند، گفت: 
براساس آمار سازمان بهداشت جهانی تخمین زده 
می شود حدود 60 هزار فرد مبتا به ایدز در ایران 
وجود دارد که تقریبا 38 هزار نفر شناسایی شده اند.

اخــبار کوتــاه
6۰۰ هزار معلول 

پشت نوبت خدمات بهزیستی
معاون توانبخشی بهزیستی کشور گفت: براساس 
سامانه اطاع رسانی بهزیستی حدود 600 هزار معلول 
پشت نوبت دریافت خدمات هستند که عمده آنها به 

دلیل دریافت مستمری است.

ریشه ۳۰ درصد از موارد ابتا به بیماری ایدز 
در مواد مخدر

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: حدود 70 
درصد از زندانیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم با 
مواد مخدر مرتبط هستند و از سویی نیز حداقل 30 
درصد از موارد ابتا به ایدز، ریشه در مواد مخدر دارد. 

اجرای قانون جریمه مشموان غایب 
تا پایان سال 9۷

جانشین رئیس ســازمان وظیفه عمومی ناجا 
گفــت: قانون جریمه مشــموان غایــب تا پایان 
سال 97 اجرا می شــود و مشموان واجد شرایط 
می بایســت در فرصت محدود باقــی مانده برای 
 ثبت درخواســت خود از طریق دفاتر )پلیس+10( 

اقدام کنند.

جریمه 2۰۰ میلیونی قاچاقچی سیگار 
در تهران

مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان تهران از 
جریمه دومیلیارد ریالی عامل قاچاق مقادیر زیادی 
 ســیگار خارجی در شــعبه دهم تعزیرات تهران 

خبر داد.

دادســتان عمومی و انقاب مرکز استان 
اردبیل از کشف اختاس ۷ میلیاردی در یکی 
از زیر مجموعه های شهرداری اردبیل خبر داد.
به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی صبح  دیروز در جمع 
خبرنگاران گفت: پیرو اعام حراست شهرداری اردبیل 
و انجام تحقیقات دقیق مشــخص شــد که مسئول 
درآمد یکی از مجموعه های گردشــگری شهرداری 
اردبیل نسبت به اختاس در وجوه متعلق به شهرداری 

اردبیل اقدام کرده است.
وی افزود: اســناد و مــدارک ازم در این زمینه 

بررســی و پس از صحت موضوع، یک نفر به عنوان 
متهم دستگیر شده و با تفهیم اتهام قانونی و با صدور 

قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
دادســتان عمومی و انقــاب اردبیل رقم ریالی 
پرونــده را بیش از هفت میلیــارد ریال اعام کرد و 
گفت: احتمال اینکه این رقم در طی مراحل تحقیقات 
بیشتر شود، زیاد است. عتباتی برخورد قاطع با هرگونه 
فساد اقتصادی و تضییع بیت المال را از اولویت های 
دســتگاه قضایی استان عنوان کرد و به متخلفان در 

این خصوص هشدار داد.

اختاس 7 میلیاردی در شهرداری اردبیل

قطع برق موجب افت فشــار گاز و توقف 
فعالیت در مجتمع پتروشیمی بندر امام و نیز 

خروج دود و گاز از این پتروشیمی شد. 
رئیس روابط عمومی پتروشیمی بندرامام دیروز 
بــه ایرنا گفت: در زمان شــات داون و قطعی برق 
مجتمع چاره ای جز خروجی گاز از فلر و بدسوزی 
فلر نیســت و مدیران برای قرار گرفتن واحدها در 

مدار تاش کردند.
امین معاوی ادامه داد: خروج کارکنان از مجتمع 
به خاطر شرایط اضطراری به هیچ وجه صحت ندارد 
و واحدهــا با طی فرآیندهای فنی ازم یکی پس از 

دیگری در مدار قرار می گیرند.
رئیس  اداره حفاظت محیط زیست بندرماهشهر 
نیز درخصوص آلودگی ایجاد شده از پتروشیمی بندر 
امام گفت: واحدهای مختلف پتروشــیمی بندرامام 
بــه علت کاهش گاز ورودی از مدار خارج و موجب 

بدسوزی فلر و آلودگی هوا شدند.
ایرج سلیمانی اظهار داشت:حدود ساعت 11و30 
دقیقه دیروز فشار گاز ورودی به مجتمع پتروشیمی 
بندرامام کاهش یافت و همین عامل موجب شــد 
توربین هــای تولید برق از کار افتاده و برق مجتمع 
قطع شد. وی افزود:در نتیجه قطعی برق، واحدهای 
مختلف این پتروشــیمی از مــدار خارج و موجب 

بدسوزی فلر و آلودگی هوا شدند.
پتروشیمی بندرامام تولید کننده مواد شیمیایی، 

آروماتیک ها و پلیمرها می باشد.

قطع برق فعالیت پتروشیمی 
بندرامام را متوقف کرد

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران 
جزئیات احتمال حذف طرح زوج و فرد در سال 

آینده را تشریح کرد.
محسن پورســیدآقایی در گفت وگو با ایسنا، در 
مــورد جزئیات احتمال حذف طــرح زوج و فرد در 
تهران از ســال آینده گفت: براساس تصمیم شورای 
ترافیک تهران و شــورای شهر تهران قرار بر این بود 
که در صورت موفقیت آمیز بودن طرح ترافیک، این 
طرح به محدوده زوج و فرد نیز تسری یابد. وی با بیان 
اینکه مطالعات نشان داده است طرح زوج و فرد، طرح 
 اشتباهی بوده که در بلندمدت نه تنها آلودگی هوا را 
کاهش نداده است، بلکه سبب شده مردم به سمت 
خرید خودروی ارزان قیمت اما پاک مخالف گرایش 
پیدا کنند و این امر موجب افزایش آلودگی هوا شود، 
اظهار کرد: مطالعات نشان می دهد که برای کاهش 
آلودگی هوا ازم است که طرح زوج و فرد ملغی شود.
پورسیدآقایی با بیان اینکه مطالعات ملغی شدن طرح 
زوج و فرد در حال انجام اســت و در صورت تصویب 
شــورای ترافیک تهران، احتماا اجرای طرح زوج و 
فرد پس از ســال ها ملغی می شود، در مورد جزئیات 
مطالعات آن، گفت: در صورت تصویب شورای ترافیک 
تهران، طرح زوج و فرد حذف و تبدیل به حلقه دوم 
طرح ترافیک می شود.وی افزود: بر این اساس دیگر 
پاک خودرو ماک تردد در محدوده نیست و همه 
خودروهــا با هر پاکی می توانند، آزادانه تردد کنند 
امــا هزینه ورود به حلقه دوم طرح ترافیک یا همان 
محدوده زوج و فرد یک ســوم هزینه طرح ترافیک 
خواهد شد.پورسیدآقایی با بیان اینکه برای ساکنین 
این محدوده نیز تدابیر خاص اندیشیده شده است، 
گفت: به مانند طرح ترافیک، برای تردد ساکنین نیز 
تخفیفات خاصی در نظر گرفته می شــود.وی افزود: 
مطالعات این طرح در حال انجام اســت و در صورت 
تصویب در شورای ترافیک تهران، اجرای طرح زوج 

و فرد بعد از سال ها در تهران ملغی می  شود.



اخبار كشور

درمکتب امام

شما صاحیت ندارید
روشنفكراى كه از اسام ى اطاع هستند و مى دانند اسام چيست، هر وقت ما 

خواستيم قانون اساى جمهورى يا جمهورى دمكراتيك را تدوين كنيم، شا آقاياى 

كه حقوقدان هستيد، شا آقايان روشنفكر غرى، صاحيت داريد كه نظر بدهيد. 

لكن ما هر وقت خواستيم قانون اسامى بنويسيم، خواستيم مسائل اسام را طرح 

بكنيم، شا صاحيت نداريد. شا از اسام اطاعى نداريد.
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صفحه 11
یک شنبه 11 آذر 1۳۹۷

۲۴ ربیع ااول 1۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
مردم »نمی گذارند کار کنیم« را
از جریان اصاحات نمی پذیرد

سرویس سیاسیـ 
دولت از جیب دهک پایین بر می دارد به دهک باا می دهد، شــمال و جنوب ندارد؛ بیکاری همه گیر اســت، آخوندی: 
مداخله دولت در حوزه مسکن شر مطلق است! ظریف کار درستی نکرد ولی نمایندگان حق واکنش ندارند! و خودبرتر انگاری 

اصاح طلبانه: ما خوبیم! از جمله مطالب دیروز مطبوعات زنجیره ای بود.
روزنامه ســازندگی دیروز متن نطق های اعضای حزب کارگزاران در کنگره این حزب را منتشــر کرد. در متن منتشر 
شــده از نطق دبیر کل این حزب آمده اســت: »دموکراسی یک کاای لوکس و تشریفاتی نیست که ما یک سال را صرف 
ترتیبات برای انتخاب شهردار تهران کنیم و نتوانیم ثبات اجرایی و اداری در اداره یک شهر که مردم با هزار امید آن را به 
ما سپرده اند، به وجود آوریم.«در بخش دیگری از متن این سخنرانی آمده است: »همه ما چه در نظام چه در دولت چه در 
جبهه اصاحات که از مردم رأی می گیریم، باید به مردم پاسخگو باشیم. هرکسی به قدر خویش. مردم نمی پذیرند که ما به 
ضرب و زور استدال و تبلیغات آنها را به پای صندوق رأی بیاوریم، بگوییم با همین قانون و با همین حاکمیت امکان کار 
وجود دارد اما وقتی در دولت، مجلس و شهرداری قدرت را در دست گرفتیم، بگوییم »نمی گذارند کار کنیم.« مردم حق 

دارند به ما بگویند اگر این گونه بود، اصا چرا وارد میدان شدید. اصا چرا نامزد شدید.«
دولت از جیب دهک پایین بر می دارد، به دهک باا می دهد

در متن منتشــر شــده از نطق  فرد دیگری نیز آمده است: »دولت به خیال خود مشغول چنین کاری است: ارز 4200 
تومانی می دهد، نرخ را محدود می کند و اتفاقا کارهایی که دولت در این زمینه می کند، نه تنها حمایت از اقشــار آســیب 
پذیر نیست بلکه کمک به آن دهک باایی است... در واقع در بدترین شرایط دولت ما دارد از فقرا می گیرد و به دهک باا 
می دهد و این یک تهدید جدی است. دولت بابت کسری بودجه پولی برای حمایت ندارد. کل یارانه نقدی 45000 میلیارد 
تومان است که در مقیاس بقیه یارانه هایی که ما 82 میلیارد دار یارانه می دهیم، با دار 10000 تومان می شود 820000 
میلیارد تومان، یعنی بیست برابر کل یارانه نقدی یک سال و دو برابر بودجه دولت. اگر یک چهارم این مبلغ را دولت صرف 
حمایت از خانوارها کند، می تواند نفری دویست هزار تومان یارانه بدهد و مابقی را به ابرچالش های دیگر اختصاص بدهد.«

شمال و جنوب ندارد؛ بیکاری همه گیر است
روزنامه مدعی اصاحات قانون دیروز در گزارشی با همین عنوان، به موضوع بحران اشتغال در کشور پرداخت و نوشت: 
»اینکه ما چه تعریفی از اشتغال داشته باشیم، بستگی به جایگاه اجتماعی مان دارد. با وجود اینکه تعریف یک مدیر دولتی 
حوزه اشــتغال از بیکاری با یک پدر دل نگران که ســه فارغ التحصیل دانشگاهی خانه نشین دارد، متفاوت است اما اینکه 
ما به ازای بیرونی وضعیت اشتغال و طرح های اشتغال زایی که در این سال ها اجرا شد چه پیامدهایی برای کف اجتماع داشته 
نیاز به بررسی های آماری و تطبیقی دارد.«این روزنامه در ادامه نوشت: »قدر مسلم بیکاری تولید فقر می کند و فقر آسیب 
اجتماعی می زاید و آسیب اجتماعی، چالش امنیتی به ارمغان می آورد. این همه البته به میزان رضایتمندی جامعه آسیب 
می زند و سطح سرمایه اجتماعی را تنزل می دهد. یکی از تبعات تنزل سرمایه اجتماعی، کاهش میزان تاب آوری است و 

یکی از نشانگان این کاهش در مهاجرت یا به قولی فرار مغزها متجلی می شود.«
گفتنی است، اشتغال، ازدواج و مسکن؛ سه اولویت نخست 95 درصد جوانان در نظرسنجی هاست. اما برخی مدعیان 
اصاحات و اعتدال اولویتشان را سیاست بازی، مذاکره با آمریکا، کنسرت، بردن زنان به ورزشگاه، کلنجار با حجاب و... قرار 
داده اند؛ جالب تر اینکه سر بزنگاه ها، مشکات مردم را به نظام و اسام حوالت می دهند تا پاسخگوی سال ها فرصت سوزی 

در مناصب و مسئولیت های مهم نباشند.
آخوندی: مداخله دولت در حوزه مسکن شر مطلق است!

عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: »آموختم که در حوزه 
مسکن مداخله دولت شر مطلق است. مداخله دولت در هیچ بخشی به این اندازه دارای ناکارآمدی اقتصادی و آثار ضدفرهنگی 
و اجتماعی نیست. هرچند، مداخله های اولیه ممکن است اندک خرسندی موقتی و رضایتمندی عمومی را موجب شود، 
لیکن زمانی نمی گذرد که به ضد خود تبدیل می شــود. این آموخته همه مداخله های دولت ها پس از جنگ جهانی دوم 
است. آنها بعدها هزینه  های زیادی کردند تا آنچه را که ساخته  بودند خراب کنند. بنابراین، سیاست گذار مسکن نباید تسلیم 
فشارها شود و خود را درگیر ساخت وساز کند. سیاست گذار باید با مداخله های غیرمستقیم خود از طریق نهادهای توسعه ای 
چون بانک توسعه مسکن، فضایی را خلق کند که سازندگان امکان تامین مالی، دسترسی به فناوری و خلق ارزش افزوده 
از طریق رقابت بیابند و خریدار امکان تنظیم برنامه خانوار و قدرت خرید و تامین پیدا کند. البته که این سیاستی است که 
نیاز به پشتیبانی کل دولت و توجه رئیس آن دارد.«گفتنی است، روحانی- خرداد 95 - گفته بود: »ساخت مسکن، فرودگاه، 
راه آهن، اتوبان بر عهده دولت نیست، بلکه دولت موظف به بهبود فضای کسب و کار و ارتقای روابط خارجی با کشورهای 

دیگر است«!آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی نیز- مرداد 97- گفته بود: »ساخت مسکن، وظیفه دولت نیست«!
اظهار نظر رئیس جمهور و وزیر مستعفی راه و شهرسازی در این خصوص که »ساخت مسکن، وظیفه دولت نیست« 
در حالی است که روحانی- خرداد 92- در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: »تامین مسکن ارزان 
برای جامعه جزو برنامه های دولت تدبیر و امید است.« روحانی همچنین در همان روزها تاکید کرده بود: »مسئله مسکن 
در اولویت دوم جوانان ]برای ازدواج[ است که به آن توجه ویژه ای دارم. همین مشکل اقتصادی بسیاری از ازدواج ها را به 
طاق رسانده است«. روحانی در سال 92 علی رغم انتقادهایی که به طرح مسکن مهر داشت، در چندین نوبت قول داد که 

تا پایان فعالیت دولت یازدهم، طرح مسکن مهر تکمیل خواهد شد. اما این اتفاق هیچگاه رخ نداد.
عاوه بر این، آخوندی- مرداد 92- در جلسه رأی اعتماد مجلس گفته بود: »شخص من هرگز با مسکن مهر مخالف 
نبوده و نیستم و من جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه ریزی ایران کردم که بعد از آن، این مسئله 
ردیف پیدا کرد و مباحث دیگری چون بهسازی مسکن روستایی و مسکن اجتماعی تا قبل از دوره  مسئولیت من در تاریخ 
ایران سابقه ندارد.«ازم به ذکر است که قانون اساسی در فصل سوم و زیر فصل »حقوق ملت« اصل سی و یکم با تاکید بر 
این که داشتن  مسکن  متناسب  با نیاز، حق  هر فرد و خانواده  ایرانی  است، دولت  را موظف کرده  تا با رعایت  اولویت  برای  آنها 

که  نیازمندترند به  خصوص  روستانشینان  و کارگران  زمینه  اجرای  این  اصل  را فراهم  کند. 
دولت روحانی تاش کرد تا »کلمه« مسکن اجتماعی را جایگزین »طرح عملیاتی شده« مسکن مهر کند و از آن به 

عنوان طرح اصلی دولت در حوزه مسکن نام برد. اما علیرغم هیاهوی رسانه ای هیچگاه این طرح اجرایی نشد.
آخوندی هیچگاه به مســئولیت قانونی خود در مقابله با احتکار مســکن عمل نکرد. اردیبهشت 97، معاون پژوهش و 
برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور از عدم پاسخ عباس آخوندی به 7 بار مکاتبه این سازمان برای راه اندازی سامانه ملی 

اماک جهت اجرای قانون اخذ مالیات از خانه خالی خبرداد.
جست وجوی اینترنتی بلد نیستید؟

روزنامه اعتماد دیروز در گزارشی با تیتر »آمار می سازند و بهانه می آورند« با اشاره به گزارش روز پنج شنبه کیهان تحت  
عنوان »1/400/000/000/000 دار پولشــویی ساانه در آمریکا و اروپا« مدعی شده که کیهان در مورد میزان پولشویی 
800 تا 2 تریلیون داری ساانه در جهان »آمار سازی« کرده و در ادامه آورده است که کیهان از قول یک »مقام سابق« 

نوشته که »70 درصدد پولشویی جهان در اروپا و آمریکا انجام می شود.« 
اوا، کیهان در همان گزارش، مقدار پولشویی ساانه را از قول سازمان ملل ذکر کرده، منبع نیز در زیر گزارش بیان 
شده و با یک جست وجوی ساده اینترنتی به سادگی می توان صحت و سقم آن را بررسی کرد. ثانیا، اعتماد مدعی شده که 
کیهان به اظهارات یک »مقام سابق دولتی« ارجاع داده؛ در حالی که محض اطاع این روزنامه، »عبدالمهدی ارجمند نژاد« 
مقام سابق نیست. وی تا قبل از این »مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی« بوده و اخیراً با 
حکم آقای همتی، رئیس محترم بانک مرکزی، به  عنوان »مدیرکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی« 
منصوب شده و این هم با یک جست وجوی ساده اینترنتی، قابل دسترسی است. ثالثا، اگر اعتماد اندکی زحمت می کشید 
و در اینترنت جســت وجو می کرد، به د هها و صدها گزارش و خبر در مورد پولشــویی های کان در اروپا و آمریکا برخورد 

می کرد که مورد آخر آن پولشویی 200 میلیارد یورویی در دانسکه، بانک دانمارکی بود.
ظریف کار درستی نکرد ولی نمایندگان حق واکنش ندارند!

روزنامه زنجیره ای آرمان در یادداشتی به استیضاح ظریف در مجلس پرداخت و با تاکید بر این که سخن ظریف درباره 
پولشویی درست و به مصلحت نبوده است، نوشت: با این وجود نمایندگان حق واکنش ندارند!

در بخشی از این یادداشت آمده است: »صحبت های دکتر ظریف باعث شد که این طیف بهانه بیابد تا از این فرصت 
استفاده نموده و با استیضاح دکتر ظریف، رویکرد بین المللی و دیپلماسي دولت آقای دکتر روحانی را به چالش بکشد و 
بار دیگر CFT و رویکرد تعاملی دولت را زیر ســؤال برده و به وزیر امور خارجه فشــار بیاورند. البته طرح این موضوع آن  
هم در این شرایط به مصلحت نبود اما بزرگ کردن این موضوع نیز در شرایط موجود، خطای مضاعف است که نمایندگان 
استیضاح کننده تا این مرحله، مرتکب آن شده اند.« این یادداشت که از سوی یکی از نمایندگان مجلس دهم تحریر شده 

است، استیضاح را حق نمایندگان می داند اما این حق را با اما و اگرهای فراوان محدود می سازد.
یک ضرب المثل انگلیسی می گوید؛ به جمات قبل از اما توجه نکنید که منظور گوینده در بعد اما نهفته است؛ وقتی 
یک نماینده مجلس در دفاع از دولتی که بایستی بر او نظارت داشته باشد، حق قانونی نمایندگان را با تحلیل های آبکی و 
خنده دار محدود می سازد، دیگر چه انتظاری می توان از دیگران داشت؟! البته از یادها نرفته است که پیش از برگزاری 
انتخابات، رئیس کنونی فراکسیون امید گفته بود به دنبال مجلسی هستیم که سوال و استیضاح نکند و امروز ظاهرا این 
آقایان به دنبال چنان مجلسی هستند. نکته دیگر اینکه نویسنده اذعان دارد که سخنان ظریف درست نبود اما واکنش به 
این سخنان نادرست، را نادرست تر از همان سخنان می شمارد! نویسنده به این سوال جواب نمی دهد که واکنش درست 

به یک اتهام زنی نادرست و کذب چگونه می تواند صورت بگیرد؟!
چرا ترورشخصیت؛ اگر به پیروزی خود ایمان دارید؟

سرمقاله دیروز شرق به قلم سردبیر این روزنامه زنجیره ای با عنوان »احتضار کهنه، نازایی نو« منتشر شده که در ابتدای 
آن آمده: »جناح های سیاسی ایران به زودی با این واقعیت رو به رو خواهند شد که جهان سیاست آن گونه که آنان به آن 
خو کرده اند، فرو خواهد پاشید. مردم از سیاست ها و شعارهای جناحی فراتر رفته اند و ایجاد اتحاد و ائتاف مردم با مفاهیم 

سابق اگر امکان پذیر نباشد بسیار دشوار است.«
تا اینجای این نوشتار که ادعایی مطرح شده که به نظر شامل همه جناح های سیاسی است اما در ادامه داستان کمی 
متفاوت می شود: »اصولگرایان واقع بین سکوت اختیار کرده اند و خود را به دست تقدیر سپرده و در این اندیشه اند که از 

انفعال مردم در انتخابات 1400 به نفع خود استفاده کنند و با حمایت حامیانشان به قدرت برسند...«!
خودبرتر انگاری اصاح طلبانه: ما خوبیم!

این لحن زشــت که همراه با تهمت زدن اســت اما در ادامه تغییر می کند. آنجا که نویسنده به سراغ هم قبیله های 
خویش می رود: »اما در میان اصاح طلبان و گروه های ترقی خواه ماجرا به گونه ای دیگر است. این انفعال سیاسی آنان 
را به تکاپو واداشته...«چنانکه پیداست »خودبرتر انگاری« طیف موسوم به اصاح طلب را نهایتی نیست. آنان دچار همان 
بیماری خطرناکی هستند که جریان شبهه روشنفکری در ایران از همان ابتدای شکل گیری به آن دچار بود و آن چیزی 

نیست جز اینکه خود را و تفکر خود را درست و مترقی می دانند و هر آنچه غیر خود را نادرست! 
اما در مورد ادعای ســکوت اصولگرایان که امید به انفعال مردم دارند، باید به نویســنده یادآور شویم که اگر می تواند 
برای دقایقی ذهنیت جناحی و خط کشی شده خود را کنار بگذارد و فیلم اظهارات، سخنرانی ها و مناظره های انتخاباتی را 
مرور کند. بعد به این سوال پاسخ دهد که اگر طیف موسوم به اصاح طلب و حامیان آن تا این اندازه از اقبال مردم در همه 

شرایط به خود مطمئن است، چرا برای انتخاب شدن دست به هر کردار و گفتاری می زند؟!
آیا همین ها نبودند که برای ترساندن مردم موضوع مضحکی مانند دیوار کشیدن میان پیاده روها را پس از گفته شدن 
در رســانه های رسمی و غیررســمی خود )در دنیای مجازی( تکرار کردند؟! این تنها یک مورد بود. مواردی از این دست 
بسیار است که طیف موسوم به اصاح طلب در مسیر ترور شخصیت کاندیدای جناح رقیب دست به اقدامات غیراخاقی 
نظیر ترساندن مردم می زند. این عده که تا این اندازه اطمینان دارند که با حضور گسترده مردم آنها انتخاب خواهند شد، 
چرا دست به کار تخریب حریف می شوند؟ اصا چرا زحمت تبلیغات انتخاباتی به خود می دهند؟! در مقابل این جماعت 
آنچه در مناظره ها دیدیم، رفتار اخاقی آقای رئیسی بود که از هرگونه اظهاری از این دست برای تخریب رقیب پرهیز کرد.
ازم به ذکر است که در این متن با عنوان کردن »حمایت حامیانشان« عما به تهمت پراکنی علیه اصولگرایان پرداخته. 
این از همان دست تهمت هایی است که در انتخابات 88 زده شد اما نه تنها سندی ارائه نشد بلکه این جماعت حتی نتوانست 

نام صندوق هایی را که شک دارد بگوید تا بازشماری صورت گیرد.

وجــود مبارک حضرت امیر)ع( در کلمــه 39 نهج الباغه مي فرماید: »َا ُقْربََه 
ْت بِالَْفَرائِِض؛هرگاه کارهای مستحب به واجبات زیان برساند موجب  َوافِِل إَِذا أََضَرّ بِالَنّ
قرب به خدا نمی شود «، این کلمات را گاهي در اثناي خطبه، گاهي در اثناي نامه، 
گاهي در سفارش هاي عمومي مي فرمودند. این طور نبود که مثًا این جمله را فقط 
یک جا یا یک بار مثًا گفته باشند. گاهي اتفاق مي افتاد که در حادثه اي جمله اي 
بفرمایند؛ ولي معمواً اینها هم مسبوق به کلمات دیگر است، هم ملحوق به اینهاست.

تفاوت فریضه با نافله
ْت بِالَْفَرائِِض«؛ این هم آثار فقهي دارد، هم در  َوافِِل إَِذا أََضَرّ فرمود: »َا ُقْربَه بِالَنّ
علوم و مسائل دیگر مطرح است. نافله چیزي است که انجام آن فایده دارد، ولي ترک 
آن ضرر ندارد. فریضه آن است که انجام آن ضروري است و فایده فراوان دارد، ترک 
آن هم خســارت هاي فراوان. فرمود: آن نافله اي که به فریضه آسیب برساند مجال 
ندارد، نمي شود با نافله اي که به فریضه ضرر مي رساند به خدا متقّرب شد. در احکام 
فقهي بر اساس آن فتوا دادند که کسي که حج واجب به ذمه اوست نمي تواند حج 
مستحبي انجام بدهد. کسي که روزه واجب به عهده اوست، نمي تواند روزه مستحبي 
بگیرد؛ حتي در نماز، آن نافله اي که به فریضه آن آسیب مي رساند دیگر نمي شود با 

آن به خدا نزدیک شد، امر قربي نیست.
تقابل نافله با فریضه، موجب قرب نیست

این حکم فقهي است و روشن است و همه ما آشنا هستیم. اما در مسائل اقتصادي، 
آن کاري که جزء نوافل اقتصاد است، یک تولید موقت است، یک  اشتغال موقت و 
ناپایدار است، دولت بخواهد بر اساس آن سرمایه گذاري کند، آن تولیدهاي اساسي 
و شــغل هاي اساسي را رها کند، این فریضه اقتصاد را ترک کرده، به نافله اقتصاد 
رسیده است. در حوزه ها و دانشگاه ها بعضي از مطالعات و اطاعاتند یا کتاب تاریخ یا 
قّصه است، اینها جزء نوافل علومند. آن درس هایي که به اصول اعتقادي برمي گردد؛ 
مثل قرآن، مثل نهج الباغه، مثل احکام ضروري اسام، اینها جزء فرائض است.اگر 
کسي در حوزه، وقت خود را صرف مطالعات متفرقه جانبي کند، از تفسیر بماند، از 
فقه بماند، از کام بماند، این به آن علوم واجب آسیب رسانده است. در دانشگاه ها 
هم همین طور اســت. این یک اصل جامع و کلّي است که وجود مبارک حضرت 
امیر فرمود؛ آن نافله اي که به فریضه آسیب مي رساند وسیله تقّرب نیست. بعضي 
از بــزرگان مثل مرحوم بوعلي و اینها، تعّهد کردند که قّصه نگویند، قّصه نخوانند، 
کتاب هاي قّصه نخوانند. قّصه نافله اطاعات است؛ اما آن اصول علمي فریضه است.

کینه، ریشه کن دین
 یک بیان نوراني از پیغمبر)صلي اه علیه و آله( رسیده است و یک بیان نوراني 
هم از حضرت امیر؛ چون غالب این فرمایشــات حضرت امیر، مســبوق به بیانات 
پیغمبر)علیهما السام( است. آنکه از حضرت رسول رسید فرمود: »إِیَّاُکْم َو الِْبْغَضهً... 
ین؛ از دشمني.... بپرهیزید که آن زداینده  دین استِ «؛)1( آنچه که از  َفإِنََّها الَْحالَِقهً لِلِدّ
حضرت امیر رسیده است در نهج الباغه، فرمود: »َا تََباَغُضوا َفإِنََّها الَْحالَِقهً؛ با یکدیگر 
دشــمنی مکنید،که شوم و ریشه کن است. «،)2( کسانی که به مکه می روند و سال 
اّولشان است، اینها سرشان را تیغ مي کنند. این سري که تیغ شده به این زودي ها 
مو در نمي آید. »حلق«؛ یعني تیغ. یک وقت است انسان موي سر را با قیچي و مانند 
آن کوتاه مي کند، به هر حال ریشه اش هست و بعد رشد مي کند؛ اما اگر کسي هر 
روز سرش را تیغ بکند، دیگر مو در نمي آید. فرمود کینه، دین را تیغ مي کند. کسي 
که دشمن است، به این فکر نیست که حاا او درست گفت یا درست نگفت، فقط 
مي خواهد بکوبد. فرمود این اختاف، این دشــمني، این دودستگي، دین را حلق 
مي کند، دیني روییده نمي شود. چه کار باید کرد؟ فرمود با یکدیگر دشمن نباشید، 
براي دنیا به جان هم نیفتید. حاا ما نشدیم، دیگري. دیگري نشد آن سومي. مسائلي 
که پیش مي آید مباداـ  خداي ناکردهـ  از مسائل سیاسي اجتماعي و اینها بکشانیم 
به دین بیچاره مان، به این بد بگوییم ،به آن بد بگوییمـ  خداي ناکردهـ  به نظام ما 
آسیب برسد. فرمود این اختاف، دین را تیغ مي کند، اگر تیغ کرد چیزي نمي ماند. 
وحدت از بهترین برکات است. اگر این آقا خاف کرده، یک دستگاه قضایي هست و 
کارهایي هست که انجام مي دهند.مبادا مدام به این بد بگوییم، مدام به او بد بگوییم، 
مدام به نظامـ  خداي ناکردهـ  اهانت بکنیم! فرمود با کسي اختاف دارید راه حلّي 
هست. حاا گوش نداد، اینکه شما هر روز بخواهي فحش بگویي، هر روز بخواهي 
دروغ بگویی، به هر حال داري دین خود را تیغ مي کني. این »تاء« درالَْحالَِقه تاي 
تأنیث نیســت، »تاء« تاي مبالغه است. وقتي مي گویند آدم »خلیفهً اه« است نه 
»خلیف اه«؛ براي اینکه این »تاء« تاي تأنیث نیســت. زینب)س( اگر به هر معنا 
عقیله بني هاشم است حسین بن علي)ع( هم به همان معنا عقیله بني هاشم است؛ 
»تا«ي عقلیه تاي تأنیث که نیست، مثل »تا«ي خلیفه است مثل »تا«ي عامه است. 
«)3( است نه »فریٌض«.  آدم)ع( »خلیفهً اه« است نه »خلیف اه«. »َطلَبُ  الِْعلْمِ  َفِریَضهًٌ
این قدر فهم واجب اســت که پیغمبر نفرمود فهم واجب است ، فریض است؛ بلکه 
فرمود فهم و علم آموزی فریضه است، وگرنه چگونه ممکن است مبتدا مذکر، خبر 
مؤنث باشد؟  بنابراین ما تا آنجا که ممکن است باید اختاف نداشته باشیم. اختاف 
را هم با نصیحت و برهان حّل کنیم. حاا اگر حّل نشد، مرتّب درصدد کارشکني 
برمی آییم، به این بد بگوییم، به نظام اهانت بکنیم، این را دیگر نفرمود. اینکه به آن 
خلیفه بد بگوییم، به این خلیفه بد بگوییم، این نه دستور دیني ماست، نه فایده اي 
هــم دارد؛ جز داعش پروري، چرا ما این کار را بکنیم؟ امیدواریم ذات اقدس اله به 

همه آن عقلي را عطا کند که همه شئون ما تابع آن عقل باشد.
بیانات حضرت آیت اه جوادي آملي )دام ظله( 
در جلسه درس اخاق؛ 97/9/1 

مرکز اطاع رسانی اسرا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. دعائم ااسام، ج 2، ص352.
2. نهج الباغه صبحی صالح، خطبه86.
3. الکافي)طـ  ااسامیه(، ج 1، ص30.

خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود.  

كینه و اختاف؛ زائل كننده دین

سرپرست معاونت امور فضای مجازی 
دادستانی کل کشور گفت: در زمان فیلتر 
تلگرام جریانی تاش کرد چنین القا کند 
که هیچیک از پیام رسان های داخلی قادر 
نیستند جایگزین تلگرام شوند، اما تلگرام 
طایی و هاتگرام می توانند و کسی نپرسید 

که مگر این ها داخلی نیستند؟!
جواد جاویدنیا در گفت وگو با میزان در پاسخ 
به سؤالی راجع به اظهارات اخیر برخی مسئولین 
وزارت ارتباطــات در مورد تحقق وظایف قوه 
قضائیه درخصوص حمایت از پیام رســان های 
داخلی اظهار داشت: قوه قضائیه وظایف خود 
را در قبال حمایت از پیام رسان های اجتماعی 

داخلی به طور کامل به انجام رسانده است.
جاویدنیا با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات 
درخصوص حمایت از فعالیت پیام رســان های 
داخلی به مصادیقی در این زمینه اشاره کرد و 
ادامه داد: وقتی در مقابل حدود 3000 سروری 
که تلگرام برای کاربران ایرانی اختصاص داده 
است، وزارت ارتباطات تعداد انگشت شمار سرور 
در اختیار پیام رسان های داخلی قرار می دهد، 
یــا در مقابل حدود 300 گیــگ پهنای باند 
مصرفی تلگرام در کشور پهنای باند ناچیز 35 
گیگابایتی آن هم با کیفیت پایین و اختاات 
جدی در اختیار پیام رســان های داخلی قرار 
می گیرد و یا در مقابل نیازمندی 300 میلیارد 
تومانی که برای تأمین زیرســاخت های فنی 
بــرای رقابت با تلگرام ازم اســت تنها وام 5 
میلیارد تومانی آن هم با تاخیر بســیار زیاد و 
با بهره یک و نیم میلیاردی به پیام رسان های 
داخلی پرداخت می شود و از سوی دیگر مصوبه 
اعمال محدودیت ترافیکی برای پیام رسان های 
خارجی اجرا نمی شود، دقیقا همانند آن است 
که این وزارتخانه یک جاده خاکی در اختیار این 

پیام رسان ها قرار داده باشد و از آنها انتظار داشته 
باشد با پیام رسان های خارجی ای که اتوبان چهار 
بانــده با تمام تجهیزات در اختیار دارند رقابت 
کنند، از سوی دیگر از سایر دستگاه ها هم انتظار 
دارد که در این جاده خاکی که هنوز زیرساخت 
آن تهیه نشده است نسبت به تبلیغ و برق رسانی 
و نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی و ایجاد 

امکانات رفاهی و... اقدام کند.
وی، این گونه اظهارات را نوعی فرافکنی و 
شــانه خالی کردن از کوتاهی های انجام شده 
دانست و بیان داشت: همانگونه در بحث بسیار 
مهم و حیاتی تاخیر 8 ســاله راه اندازی شبکه 

ملی اطاعات به همین شیوه رفتار می شود.
بی توجهی به مصوبات شورای عالی 

فضای مجازی
سرپرســت معاونت امــور فضای مجازی 
دادستانی کل کشور با ابراز تاسف نسبت به اینکه 
در طول سال های اخیر عما بخش های اصلی 
و مهم مصوبات شــورای عالی فضای مجازی 
اجرا نشد، خاطرنشــان کرد: همانگونه که در 
جلسات متعدد کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه از سال 1392 که درخصوص فیلترینگ 
شــبکه های اجتماعی خارجی برگزار شــده 
است، مســئولین دولتی علی الخصوص وزارت 
ارتباطات در استدال خود برای مخالفت با فیلتر 
شبکه های غیرقابل کنترل خارجی وعده دادند 
با حمایت موثر از شبکه های اجتماعی داخلی، 
زمینه جایگزینی آنها را فراهم می کنند، اما در 
عمل با گذشــت حدود پنج سال این وعده ها 
هیچگاه آن طور که انتظار می رفت محقق نشد.

جاوید نیا گفت: متاسفانه نه تنها حمایت 
موثری انجام نشد بلکه عده ای از مسئولین با 
کوبیدن بر طبل ناتوانی فنی پیام رســان های 
داخلی و حضور فعال در شبکه های اجتماعی 

خارجی، همنوا با دشمنان سعی کردند چنین 
القاء نمایند که پیام رسان های داخلی هیچگاه 
نمی توانند موفق شوند درحالیکه مقام معظم 
رهبری همواره بر اتکا به توانمندی های داخلی، 
اعتماد به نفس ملی و شــعار »ما می توانیم« 
تاکیــد دارند و با این روحیــه انقابی بود که 
جوانان ما توانستند در عرصه فناوری هسته ای، 
بیو و نانوتکنولوژی و عرصه های نظامی شگفتی 

ساز شوند.
فعالیت  برای  بیت المال  امکانات  از  بسیاری 
تلگرام طایی و هاتگرام اختصاص داده شد

وی یادآور شــد: در زمان فیلتر تلگرام نیز 
همین جریان تــاش کردند چنین القا کنند 
که هیچیــک از پیام رســان های داخلی قادر 
نیســتند جایگزین تلگرام شــوند، اما تلگرام 
طایی و هاتگرام می توانند و کســی نپرسید 
که مگر این ها داخلی نیستند؟! به جای تمرکز 
بر حمایت همه جانبه از پیام رسان های داخلی 
مستقل، اجازه داده شد برخی پوسته های تلگرام 
به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از امکانات 
بیت المال برای این پوسته های داخلی وابسته 
به بیگانه اختصاص داده شد و روند رو به رشد 
پیام رسان های داخلی با وقفه و مانع جدی مواجه 
گردید حتی اخبار متواتری در رسانه ها منتشر 
شد که حکایت از آن داشت ادامه فعالیت تلگرام 
طایی بعد از فیلتر تلگرام، سقوط ارزش مالی 

تلگرام را تا حدود زیادی جبران کرده است.
ادامه روند جرایم فضای مجازی کشور 

با حیات تلگرام طایی و هاتگرام
دبیر کارگروه تعییــن مصادیق محتوای 
مجرمانه با اشــاره به اینکه طبق آمار مراجع 
انتظامــی و امنیتــی پس از فیلتــر تلگرام با 
ادامه حیات تلگرام طایــی و هاتگرام تغییر 
محسوســی در ارتکاب جرایم فضای مجازی 

کشور ایجاد نشده، ادامه داد: بنا به اذعان منابع 
خبری خارجی در همین مدت تلگرام توانسته 
از طریق پوسته های فارسی )تلگرام طایی( و 
فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی 
داخلی با بودجه های بیت المال، نقش مخرب و 
ویرانگر خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور 
را حفــظ نماید و یکی از دایل گرانی نرخ ارز 
و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شــود که 
همین موارد برای اثبات نقش تلگرام طایی در 
احیای تلگرام و ایجاد مانع در حفظ استقال 

و امنیت کشور در فضای مجازی کافی است.
پیام رسان های داخلی نشان دادند 

که می توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند
جاویدنیــا گفت: پیام رســان های داخلی 
نشــان دادند که در مدت کوتاهی که تلگرام 
واقعا فیلتر شــده بود، با فعالیت شبانه روزی و 
کار جهادی می توانند پاســخگوی نیاز داخلی 
باشند و پیشــرفت آنها در جذب کاربر و رفع 
ایرادات نرم افزاری در مقایســه با پیشــرفت 
بسیاری از شبکه های اجتماعی خارجی که به 
تدریج در کشور جذب کاربر کرده بودند واقعا 

چشمگیر بود.
وی بیان داشت: حتی می توان با استناد به 
اخبار منتشره رسمی از اختاات جدی تلگرام 
در بدو جذب کاربر در ایران، ادعا کرد اگر خود 
تلگرام در آن ابتدا با این حجم از کاربر مواجه 
می شــد، قطعا با قطع کامــل خدمات مواجه 
می شد و دیگر نمی توانســت قد راست کند؛ 
اما شــبکه های اجتماعی داخلــی قهرمانانه و 
شبانه روزی ایستادند و وقفه ای در کارشان ایجاد 
نشد و اگر مشکات پهنای باند و سرور نبود قطعا 
بخش مهمی از فضای مجازی خرمشهر تا کنون 
آزاد و قسمت عمده عملیات شیمیایی دشمن 

خنثی شده بود.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه:

وزارت ارتباطات به تلگرام 300
و به پیام رسان های داخلی 35 گیگ پهنای باند داد!

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب 
گفت که نمایندگان 100 کشور جهان اسام به 
درخواست آمریکا و عربستان سعودی برای 
تحریم اجاس وحدت پاسخ منفی دادند که 
این نشانه شکست آمریکا در تحریم این 

اجاس است.
آیت اه محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب در تشــریح دستاوردهای سی و 
دومین اجاس سراسری کنفرانس وحدت گفت: 
ما پیش از اجاس می دانستیم که آمریکایی ها و 
عربستان سعودی برای اخال در برگزاری گسترده 
کنفرانس وحدت تکاپو خواهند کرد اما علی رغم 
تمام تاش ها و تکاپوهای آنها ما شــاهد حضور 
بیش از 350 میهمان خارجی از یکصد کشــور 
جهان بودیم که این شکست بزرگ برای آمریکا 

و عربستان سعودی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه بین میهمانان رئیس جمهور، 

رئیس جمهور سابق، نخست وزیر سابق و برخی 
وزرا حضور داشتند تصریح کرد: میهمانان حاضر 
در اجاس وحدت از متفکران فرهیخته و برجسته 
علوم دینی جهان اسام بودند که عمده آنها به 
تاش ها و تکاپوهای آمریکا برای عدم حضور در 

تهران پاسخ منفی دادند.
دبیرکل مجمع جهانــی تقریب مذاهب در 
پاســخ به این سؤال که آیا آمریکا توانست سفر 
برخــی میهمانــان اجاس را لغــو کند، گفت: 
بااخره آنها برخــی میهمانان ما از جمله آقای 
هنیه را محدود کردند اما ایشان برای اولین بار در 
کنفرانس وحدت به صورت ویدئو کنفرانس شرکت 
کرد که این پاســخ محکمی به آمریکاست البته 
من نمی خواهم اسم بیاورم یکی از شخصیتهای 
مدعو تــا نیمه راه و تا ترکیه برای شــرکت در 
اجاس وحدت آمد اما ایشان با ما تماس گرفت 
و گفت که در صــورت حضور در تهران برای او 

مشــکات فراوانی به وجود خواهد آمد و ما عذر 
ایشان را پذیرفتیم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان 
اینکه جهان اسام امروز حامی جریان مقاومت 
و مخالف بن سلمان و آل سعود است گفت: امروز 
بن ســلمان به هر کشوری می رود مسلمانان آن 
کشور معترض می شــوند چون مسلمانان آگاه 
هســتند و می دانند که عربستان در پشت پرده 

کشتار مسلمانان حضور دارد.
وی در پاســخ به این ســؤال که دستاورد 
کنفرانس وحدت برای فلسطین چه بوده است 
تصریح کرد: مهم ترین دســتاورد این است که 
جهان اسام نسبت به مسئله فلسطین حساس 
است و هیچ مسلمانی فلسطینی ها را تنها نگذاشته 
است؛ پیام مهم کنفرانس وحدت به فلسطینی ها 
این بود که دوران دفاع تمام شده است و اکنون 
مقاومت فلسطین به مرحله جدیدی رسیده که 

آن آغاز مرحله آزادسازی سرزمین های اشغالی 
است که گام اول آن متصل کردن ضفه ]کرانه[ 
به غزه است. اکنون همه دنیا می بینند که رژیم 
صهیونیســتی مقاومتش در مقابل فلسطین به 
دو روز تنزل یافته اســت و ان شــاءاه کار رژیم 
صهیونیســتی با مقاومت فلسطینی ها به پایان 

خواهد رسید.
آیت اه اراکی در گفت و گو با تسنیم در پاسخ 
به این سؤال که برخی شبهه می کنند که برخی 
شخصیت های مطرح حاضر در اجاس وحدت 
گرایش تقریبی نداشتند، گفت: این حرفها برای 
تخریب روند وحدت اســت چــون اگر گرایش 
تقریبی نداشتند در این اجاس شرکت نمی کردند 
ممکن اســت برخی افراد در عملکردهای خود 
اشکااتی نیز داشته باشند اما نفس حضور آنها 
در اجاس وحدت پیام مهمی دارد که مصداق بارز 
آن عاقه به تقریب و وحدت جهان اسام است.

آیت اه اراکی مطرح کرد
پاسخ منفی ۱۰۰ كشور به آمریکا برای تحریم اجاس وحدت

نفری فرهنگی - ورزشــی  کاروان 80 
ورزش  وزارت  بسیجیان  مدیران،  معاونان، 
و ورزشکاران و مدال آوران به جنوب کشور 
اعزام و از مناطق عملیاتی راهیان نور جنوب 

کشور بازدید کردند.
به گــزارش ایســنا ، عبدالحمیــد احمدی، 
سرپرســت معاونت فرهنگی و توســعه ورزش 
همگانی وزارت ورزش و جوانان در مراسم یادمان 
عملیاتی والفجر 8 و در جمع این کاروان فرهنگی 
ورزشی گفت: افتخاراتی که ملی پوشان  ایران در 
عرصه های ورزشــی کسب کردند را در این مکان 

حضور مدال آوران بازی های آسیایی در مناطق راهیان نور

معنوی و مقدس قدر می دانیم اما باید بدانید اگر 
امروز در میادین ورزشــی پرچم ایران به زیبایی 
به اهتــزاز در می آید، در دوران طایی هشــت 

سال دفاع مقدس جوانانی چون شما شجاعانه و 
قهرمانانه در برابر دشمن متجاوز که پشتوانه جهانی 

داشت ایستادند.

وی گفت: روزگاری جوانان این مرز و بوم در 
برابر دشــمنی مجهز که پشتوانه جهانی داشتند 
قرص و محکم و با تکیه بر خدا مقابل متجاوزین 

ایســتادند و باعث افتخار ایرانیان در تمام تاریخ 
شدند. ما همواره مدیون شهدا هستیم و سر تعظیم 

در برابر مبارزات قهرمانانه شان فرود می آوریم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: از 
یکی از مسئوان پرسیدم چگونه الحاق ایران 
به یک کنوانسیون منطبق با فرهنگ غرب، 
اسامی است؟ پاسخ داد که شما خودتان 
آخر هر عبارتش یک »اسامی« اضافه کنید.
حجت ااسام احمد سالک عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسامی صبح دیروز در 
نشست شــنبه های انقاب که با موضوع تحول 
قانون و قانون گذاری در جمهوری اسامی ایران 
برگزار شد، با یادآوری دو ماموریت قانون گذاری 
و نظارت مجلس گفت: نظارت مجلس بسیاری از 
معضات را حل می کند، اما متاسفانه این نظارت 

ضعیف است.
وی افــزود ماموریت دیگــر مجلس ارتباط 
منطقی با مردم اســت که البتــه باید از حالت 

پوپولیستی خارج شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: از دوره 
اول تا دوره نهم مجلس 2916 قانون تصویب شده 
است که ســهم حوزه فرهنگی 136 قانون بوده 
یعنــی 4/7 دهم درصد، یعنی کمترین توجه به 

حوزه فرهنگ بوده است.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسامی 
اظهار داشــت: برخی از لوایح و طرح ها برگرفته 
از کنوانســیون های غربی اســت. من به یکی از 
مســئوان مربوطه گفتم که کجای این ایحه 
الحاق ایران به کنوانسیون غربی اسامی است؟ 
پاسخ داد که شما خودتان آخر هر عبارتش یک 

»اسامی« اضافه کنید.
وی در ادامه با  اشــاره به اینکه قرارگاه های 
فرهنگی و شورای عالی فرهنگی به سیاستگذاری ها 
می پردازد، اما اجرایی نمی شود، گفت: امروز تهاجم 
فرهنگی از طریق فضای مجازی بسیار خطرناک 

اســت از این رو تقویت پیام رسان های داخلی و 
مدیریت این فضا باید در دستور کار ما باشد.

هیئت نظارت جایگاه سیاست های کلی را 
بهبود بخشیده است

مسعود اخوان فرد عضو هیئت علمی دانشگاه 
نیز در این نشســت گفت: سیاســت های کلی 
نظام یک »باید« اســت نه کاری که خوب است 

انجام شود.
وی تصریــح کرد: سیاســت های کلی نظام 
تضمین کننده اســتقال سیاســی و جلوگیری 
از تســلط بیگانه و نوعی ریل گذاری بر اســاس 

سیاست های تقنینی است.
اخوان فرد گفت: رهبری در سیاست های کلی 
به موضوع دیپلماسی چندین بار اشاره کرده اند، تا ما 
با تغییر دولت ها دچار حرکت های زیگزاگی نباشیم.

وی ادامه داد: یــک ویژگی منحصر به فرد 

انقاب اســامی این اســت که از همــان اول، 
نهادهای قانونی راه اندازی شــد ، در حالی که در 
سایر انقاب ها تا سال ها کشور را با شورای انقاب 

اداره می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: سیاست های 
کلی نظام ضامن اصل آینده نگری و برنامه ریزی 
کشور است، چرا که ما باور داریم که انقاب ما به 

انقاب امام مهدی پیوند خواهد خورد.
اخوان فرد در ادامه با  اشاره به اینکه تشکیل 
هیئت نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
موجب بهبود جایگاه سیاست های کلی نظام شده 
است، گفت: این روزها شاهد اظهار نظرهای کم 
عمق درباره هیئت نظارت مجمع هستیم، در حالی 
اگر کسی شبهه ای درباره جایگاه این هیئت دارد، 
باید به مفسر یگانه قانون اساسی که شورای نگهبان 

قانون اساسی است، مراجعه کند.

حجت ااسام سالک در نشست شنبه های انقاب:
برخی مسئولین فکر می كنند با گذاشتن كلمه اسامی مشکل كنوانسیون های غربی حل می شود!

معاون مجلس رئیس جمهور می گوید که بر مبنای اصول قانون اساســی 
حق نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام بر اجرای سیاست های کلی نظام 

قانونی است.
حسینعلی امیری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تعامات و 
همکاری ها دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: بر مبنای قانون اساسی تعیین 
سیاست های کلی نظام برعهده مقام معظم رهبری است، طبیعتا  نظارت هم به عهده ایشان 
است؛ اما رهبر انقاب بر مبنای اصول قانون اساسی می توانند این حق نظارت را به مرجع 
خاصی تفویض کنند.امیری با بیان اینکه نظارت بر سیاست های کلی نظام برعهده مجمع 
تشحیص مصلحت نظام قرار گرفته است، اظهار کرد: در آیین نامه مربوطه شیوه و نحوه 
اجرای این نظارت کاما مشخص است. دولت تدبیر و امید، دولت قانونمداری است و در 
چارچوب و ساختارهای قانونی عمل می کند بنابراین  این حق نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت را کاما قانونی و حقوقی می داند.معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان  تاکید 
کرد: در جلساتی که مجمع نسبت به لوایح دولت از جهت مغایر نبودن با سیاست های 
کلی اباغی از سوی مقام معظم رهبری دارد، نماینده های دولت از جمله وزراء مربوطه 
و همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور حضور می یابند و توضیحات ازم درباره موضع 
دولت در مجمع ارائه می شــود.در این رابطه ازم به ذکر اســت که اظهار نظر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درخصوص لوایح جنجالی FATF اخیرا با حاشیه آفرینی های 
برخی روزنامه های زنجیره ای روبرو شد و همچنین در مجلس نیز عده ای از نمایندگان با 
جلوداری مطهری نماینده لیست امید به شبهه آفرینی در این خصوص پرداخته و مدعی 
بدعت شــدند. پس از این ادعا بود که شورای نگهبان برخی نامه های مجمع تشخیص 
»شــبیه به این مورد اخیر« را از گذشته )سال 1386( منتشر کرد که با امضای مرحوم 
هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس  وقت مجمع صادر شده و در آن به مواردی به سبب 

مغایرت با سیاست های کلی نظام  اشاره شده بود.

معاون مجلس دولت:
دولت حق نظارت مجمع تشخیص مصلحت را 

کاما قانونی و حقوقی می داند

همایش بانوان قرآن پژوه با پیام آیت اه 
جعفر سبحانی در حرم مطهر رضوی برگزار 

شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز 
خراسان رضوی، آیت اه  جعفر سبحانی در بخشی 

از پیام خود به این همایش آورده است:
ایــن همایــش زمینه ای شــده اســت تا 
پژوهشگران و نویسندگان از راه ارائه مطالب به 
معرفی و شناخت بهتر و بیشتر آن امام بزرگوار از 

دیدگاه قرآن کریم بپردازد.
پانزدهمیــن همایــش بین المللــی بانوان 
قرآن پژوه که نمایانگر فعالیت  های قرآنی بانوان 
سطح جامعه اســامی است، به حمداه مسیر 

رشد و ترقی خود را طی می کند.
هم اکنون اقبال، آنان را به حفظ آیات الهی 
نسبت به آقایان بسیار پیشی گرفته و آمارهایی 
که از مراکز قرآنی کشور منتشر می کنند حاکی از 
این گرایش گسترده بانوان به قرآن کریم است. و 
این مهم جای شکر الهی را دارد چرا که اگر بانوان 
با قرآن آشنا بشوند، امید آنکه محیط خانواده ها 

هم قرآنی بشود.
بی شک زنان نقش اساسی و اولیه در تربیت 

فرزندان و نونهاان دارند.

این پیــام می افزاید: گرچه این اقبال بانوان 
بــه فعالیت  هــای قرآنی مســئولیت مدیران و 
دست اندرکاران را بیشتر می کند. تا موازات توجه 
آنان به گسترش و بسط فعالیت های قرآنی بانوان 

کمک کنند.
در این مســیر هر چقدر کار بشــود هزینه 
محسوب نمی شــود بلکه نوعی سرمایه گذاری 
اساســی برای تربیت صحیح فرزندان در پهنه 

جامعه اسامی است.
نماینده بانوان پژوهشگر قرآنی پانزدهمین 
همایــش بین المللــی بانوان قرآن پــژوه گفت: 
گردآوری 21 هزار پایان نامه قرآنی و ســه هزار 
تصویر هنری از بانوان قرآن پژوه و چاپ این آثار 
در قالب کتاب، از دستاورد های مهم این همایش 

به شمار می رود.
صدیقه مهدوی کنی در مراسم پانزدهمین 

همایش بین  المللی بانوان قرآن  پژوه در مشــهد 
افزود: این همایش هر سال با هدف تکریم از بانوان 
پیشکسوت در رشته  های گوناگون قرآنی برگزار 

می  شود و دستاورد های مختلف داشته است.
وی اظهار داشــت: معرفی فعاان قرآن پژوه 
و هنرمند در رشــته  هایی مانند خوش نویسی، 
نگارگری، تذهیب، گل و مرغ، سفالگری، قلم  زنی 
را می توان از دیگر دســتاوردهای این همایش 

برشمرد.
وی گفــت: در ذیل برگــزاری این همایش 
خانواده بزرگ »سوره یاسین« تشکیل شده و بیش 
از 10 هزار نفر در پایگاه اینترنتی آن ثبت  نام کردند 

که هر روز به تاوت سوره یاسین می  پردازند.
مهدوی کنی اظهار امیــدواری کرد امکان 
تاوت روزانه سوره یاسین در فضای حرم مطهر 

رضوی نیز فراهم شود.
پانزدهمیــن همایــش بین  المللــی بانوان 
قرآن  پژوه با محوریت قــرآن و امام جواد )ع( با 
حضور 500 بانوی قرآن پژوه از ایران و کشورهای 
اسامی روز پنج شــنبه به همت مرکز بانوان و 
امور خانواده آســتان قدس رضوی و مؤسســه 
معارف اســامی امام رضا)ع( قم در حرم مطهر 

رضوی برگزار شد.

با پیام آیت اه سبحانی
همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه در مشهد برگزار شد



سلب تابعیت از 32 جوان دیگر بحرینی
ظرف یک هفته

سازمان عفو بین الملل با اعام خبر سلب تابعیت 
۳۲ شــهروند دیگر بحرینی طی یک هفته پس از 

برگزاری انتخابات، علیه آل خلیفه موضع گرفت.
ســازمان عفو بین الملل این بار از ادامه سیاست های 
ســرکوب گرایانه آل خلیفه که پس از برگزاری انتخابات 
پارلمانی و شهرداری ها در روز شنبه )سوم آذرماه(، شدت 
گرفته اســت، انتقاد کرده است. این سازمان با  اشاره به 

سلب تابعیت ۳۲ شهروند دیگر این کشور، آن را »نقض 
قوانیــن بین المللی که حکومت بحریــن ملزم به اجرای 
آنهاســت«، توصیف کرد.به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه 
خبری منامه پست، حکومت آل خلیفه این افراد را که به 
شدت تحت شکنجه قرار گرفته بودند، سلب تابعیت کرد 
تا شمار افرادی که در سال جاری سلب تابعیت شده اند، 

به ۲۸۸ نفر برسد.

جبهه گیری ضد روسی اتحادیه اروپا
در بحران جدید اوکراین

شورای اروپا در بحران جاری میان اوکراین و 
روسیه جانب اوکراین را گرفت و اعام کرد که 

پشت »کیف« خواهد ایستاد.
»دونالد تاسک« رئیس شورای اروپا روز جمعه با 
انتشــار توئیتی اعام کرد: »اتحادیه اروپا در مناقشه 
دریایی بین روسیه و اوکراین، پشت اوکراین ایستاده 
است و قصد دارد در نشست دسامبر، اعمال تحریم ها 

علیه روسیه را مورد بررسی قرار دهد.« وی همچنین 
ایــن را هم گفته که اروپــا در حمایت از تمامیت و 

حاکمیت ارضی اوکراین کاما متحد است.
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا نیز نشست 
برنامه ریزی شــده خود با »وادیمیــر پوتین« را در 
حاشیه نشســت »گروه ۲0« لغو کرده است، اتفاقی 

که ظاهرا بی ارتباط به این مسئله نیست. 
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

جنگ خیابانی در پاریس
جلیقه زردها بازگشتند

سرویس خارجی-
معترضان جلیقه زرد علی رغم آماده باش هزاران 
پلیس در پاریس و سراســر فرانسه به خیابان ها 
بازگشتند و با پلیس فرانسه به شدت درگیر شدند. 
ده ها معترض دستگیر شده و شمار زیادی نیز زخمی 

شده اند.
معترضان موسوم به »جلیقه زردها« در سومین هفته 
اعتراضات به افزایش قیمت سوخت و سیاست های دولت 
ماکرون  به خیابان های شــهرهای  فرانسه بازگشتند و با 
پرتاب نارنجک های دودزا و آتش زدن استیک به مقابله 
با پلیس ضدشــورش پرداختند. دیــروز وضعیت پاریس 
بی شباهت به صحنه های جنگ های خیابانی نبود. تصاویر 
منتشر شده از شدت درگیری ها و زد و خورد ها حکایت دارد 
و خیابان شانزه لیزه که یکشنبه گذشته شاهد شدیدترین 
درگیری ها بین مردم و پلیس بود،  در دود و گاز اشک آور 
گم شــده بود. معترضان در شــانزه لیزه  با خواندن سرود 
ملی فرانسه شعار »ماکرون استعفا بده« سر دادند. پلیس 
برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک گاز اشک آور 
و اســتفاده از ماشــین آب پاش کرده، و براســاس اعام 
نخست وزیر فرانسه دست کم ۱0۷ تن هم بازداشت شدند. 
در این درگیری ها همچنین ۱0 تن زخمی شده اند که سه 
تن آنها نیروهای پلیس هستند. همچنین تظاهرکنندگان 
خیابان های منتهی به شانزه لیزه را بسته اند. آمد و شد در 
اطراف خیابان شانزه لیزه تقریبا متوقف شده است. براساس 
گزارش خبرگزاری ها پلیس کارت های شناسایی و کیف های 
هر فردی را که بخواهد وارد آن منطقه شود چک می کند. 
وزارت حمل و نقل پاریس گفته هفت ایستگاه اصلی متروی 
پاریس بسته شده که شامل ایستگاه شانزه لیزه، کونکورد، 

تولوز و شارل دوگل می شود.
شلیک به خبرنگار

همچنین در جریان ناآرامی های دیروز »لوکاس اگر« 
خبرنگار شبکه خبری راشاتودی در فرانسه هنگام پوشش 
تظاهرات، هدف گلوله استیکی قرار گرفت و زخمی شد. 
در جریان تظاهرات های چند هفته گذشته صدها نفر زخمی 
شدند که جراحت شماری از آنان جدی گزارش شده است. 

موارد متعددی از درگیری میان پلیس و معترضان رخ داد 
و حتی در برخی موارد، ســاح هم به کار گرفته شد. بنابر 
گزارش خبرگزاری رویترز، این سومین شنبه ای است که  
پاریس به عرصه ای برای اعتراض های مردمی به قیمت باای 
انرژی)ســوخت(، هزینه های باای زندگی و سیاست های 
اقتصادی دولت ماکرون تبدیل شود. در دو هفته گذشته، 
گروه معترض موســوم به »جلیقه زردها« خیابان ها را در 
شهرهای مختلف فرانسه مسدود کردند و با این اقدام بدترین 
ناآرامی ها را در طول ۱۸ ماه ریاست جمهوری ماکرون رقم 
زدند. فقط هفته گذشته، هزاران نفر از معترضان که رهبری 
هم نداشــتند در  اینترنت سازماندهی شدند و با تجمع در 
خیابان شانزه لیزه، منطقه را به عرصه زد و خورد با نیروهای 
پلیس تبدیل کردند. نیروهای پلیس هم در برابر معترضان 

به گاز اشک آور، باتوم و  ماشین آب پاش متوسل شدند. 
آماده باش 

پیش تر، مقامات فرانسوی به منظور مقابله با هر گونه 
آشوب احتمالی، هزاران نفر از نیروهای پلیس را در پاریس، 
به حالت آماده باش نگه داشــته  بودنــد. دنیس یاکوب از 
مقام های ارشد پلیس فرانسه در این باره گفته: »ما نگران 
آن هستیم که گروه های کوچک هرج و مرج طلب در صفوف 
تظاهرکننــدگان نفوذ کرده و به مقابله با نیروهای امنیتی 
بپردازند و اجرای قانون و برقراری نظم را به چالش بکشند.« 

مقام های رسمی تاکید کردند که حدود 5 هزار نیروی پلیس 
در پاریس مستقر شده اند. این رقم شنبه گذشته به ۳ هزار 
مامور پلیس رســیده بود. قرار است 5 هزار مامور دیگر نیز 
در سایر شهرهای فرانسه مستقر شوند. با وجود اعتراضات، 
ماکرون گفته صدای خشــم شهروندان و اعتراض آنان به 
افزایش مالیات های ســوخت را می شــنود اما مالیات های 
سوخت را لغو نخواهد کرد. رئیس جمهور فرانسه با پافشاری 
بر سیاســت های مورد نظر خود این را هم گفته که: »من 
شهروندان و خواسته های آنان را با اراذل اشتباه نمی گیرم 
و در مقابل آنهایی که خواستار نابودی و بی نظمی هستند، 
کوتاه نمی آیم.« ماکرون در حالی چنین موضع گیری ای دارد 
که  نتیجه یک نظرسنجی ها در فرانسه نشان می دهد که از 
هر ســه نفر در این کشور ، ۲ نفر حامی اعتراض های اخیر 
در این کشور هستند. نزدیک به ۸0 درصد از اهالی فرانسه 
اقدامات ماکرون  را قبول ندارند. 66 درصد پرسش شوندگان 
در این نظرسنجی آناین گفته اند از اعتراض های ۱۲ روزه 
اخیر بابت افزایش بهای سوخت حمایت می کنند. در این 
نظرسنجی تنها ۳۲درصد با اقدام های معترضان موسوم به 

جلیقه زردها مخالفت کردند.
بلژیک هم ناآرام شد

به گزارش  خبرگــزاری فارس، دامنــه اعتراض های 
جلیقه زردهای معترض در فرانســه به بلژیک هم کشیده 

شــده است. شــماری از افراد با تجمع در مرکز بروکسل  
خواستار استعفای »شارل میشل« نخست وزیر شدند. آنها 
شعار می دادند: »میشل استعفا بده« برخی با پرتاب سنگ 
و ترقه با پلیس درگیر شدند و پلیس هم در مقابل از ماشین 
آب پاش و گاز اشــک آور استفاده کرد. فضا به قدری ناآرام 
بــود که ابری از دود محل تظاهرات را فرا گرفته بود. بنابر 
گزارش روزنامه انگلیسی اکسپرس، این ناآرامی ها باعث شد 
تا مقر اصلی کمیسیون اروپا به صورت موقت تعطیل شود 
و تا زمانی که معترضان عبور کردند به هیچ کســی اجازه 
ورود و یا خروج از این ســاختمان داده نشد. صدها نفر از 
تظاهرکنندگان که به افزایش سوخت و هزینه های زندگی 
اعتراض داشــتند، اماکن سیاسی در بروکسل را هدف قرار 
داده بودند و برای کنترل آشــوب ایجاد شــده ده ها نفر از 
نیروهای پلیس باتوم به دست در محل مستقر شده بودند. 
در جریــان این ناآرامی ها دســت کم دو خودرو ون پلیس 
تخریب شدند. این در حالی است که تظاهرات در وهله اول 
به صورت مسالمت آمیز شروع شد اما بعدا به خشونت گرایید. 
معترضان صورت خود را پوشانده بودند و پلیس ده ها نفر را 
دستگیر کرد. جلیقه زردهای بلژیک امیدوارند که بتوانند 
جنبش مشابهی در سراسر اروپا ایجاد کنند و لندن یکی از 
 مناطقی است که به صورت بالقوه امکان وجود تنش در آن

 وجود دارد.

این 8 سناتور از بن سلمان رشوه گرفتند و به ایحه ضدسعودی رای منفی دادند
سرویس خارجی-

هفته نامه »نیوزویک« اسامی 8 سناتور آمریکایی 
را که در سنا به پیش نویس ایحه ضدعربستانی رای 
منفی داده اند منتشــر و اعام کــرده، همه این 

سناتورها از آل سعود رشوه دریافت کرده اند.
ســناتورهای آمریکایی چهارشــنبه هفته گذشته با 
قطعنامه ای در صحن سنا در مورد پایان حمایت آمریکا از 
تجاوز ائتاف سعودی علیه یمن موافقت کردند، تصمیمی 
که یک ضربه شدید به دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا به شــمار می آید و از آن سو تاش می شود برای 
تبرئه آمریکایی که طی ســال های گذشته، یک روز هم 
دست از حمایت سعودی ها در جنگ یمن برنداشته است.
به هر تقدیر ســنا با 6۳ رای موافق در مقابل ۳۷ رای 
مخالف به پیشــبرد این قطعنامــه رای داد. پیش از این 
ترامپ تهدید کرده بود این مسئله را وتو خواهد کرد. در 
اردیبهشت سال جاری همین پیشنهاد در سنای آمریکا 
مطرح شده بود، اما اکثریت نمایندگان از آغاز بحث در این 
زمینه حمایت نکرده بودند. در آن زمان تنها ۴۴ نماینده 
به بازنگری در حمایت تسلیحاتی از عربستان رأی مثبت 
دادند. این قطعنامه اکنون به صحن ســنا راه پیدا کرده و 
این هفته بررسی خواهد شد. اما نکته جالب این است که 
سعودی ها دار به دست در حال دادن رشوه به سناتورهای 
آمریکایی هستند و این بار نیز قصد دارند مانع از تصویب 
این قطعنامه  شوند. هفته نامه »نیوزویک« می گوید، اسامی 
۸ نفر از سناتورهایی را که از سعودی رشوه دریافت کرده اند 

تا علیه این قطعنامه  رای دهند شناسایی کرده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران بــه نقل از نیوزویک، 
سناتورهای آمریکایی که در سنا به پیش نویس قطعنامه 
ضدعربســتانی رای منفی دادند، از ابی های ســعودی 
پول دریافت کرده بودند. به نوشــته این هفته نامه، »روز 
چهارشنبه، سناتور های آمریکایی یک ضربه تاریخی را به 
روابط این کشور با همپیمانش یعنی عربستان وارد آوردند، 
کشــوری که مقاماتش مرتکب نقض های حقوق بشری 

قابل توجهی شده اند. سنای آمریکا به پیشبرد پیش نویس 
مصوبه ای رأی داد که به همه حمایت های نظامی آمریکا 
از جنگ تحت فرماندهی عربســتان در یمن پایان خواهد 
داد. اما دســت کم پنج سناتور جمهوری خواه که علیه این 
 قطعنامــه رأی داده بودند، از ابی هایی پول دریافت کرده 
بودند که با عربستان همکاری می کنند، حقیقتی که نشان 
می دهد چگونه این پادشاهی از ثروت گسترده خود برای 
تأثیر گذاری بر سیاست خارجی آمریکا استفاده می کند.«

بر اساس گزارشی که مرکز سیاست بین المللی منتشر 
کرده، ســناتور های جمهوریخواه روی بانت از میسوری، 
جان بوزمن از آرکانزاس، ریچارد بور از کارولینای شمالی، 
مایک کراپو از آیداهو و تیم اســکات از کارولینای جنوبی 
از شــرکت های ابی که برای عربستان کار می کنند، پول 
دریافت کردند. در این گزارش به نام بور به عنوان یکی از 

دریافت کننده پول از شرکت هایی اشاره شده است که در 
سال ۲0۱۷ برای عربستان کار می کردند. در این گزارش 
همچنیــن به نام قانون گذاران دموکــرات همانند هیدی 
هیتکمپ از داکوتای شــمالی، جو مانچین از ویرجینیای 
غربی و رابرت منندز از نیوجرسی اشــاره شده است. گفته 
می شود ستاد تبلیغات انتخاباتی بانت ۱9 هزار و ۲00 از 
شرکت های نماینده عربستان در سال گذشته پول دریافت 
کرد. براساس این گزارش، سناتور ها باب منندز و کراپو هم 
از شرکت »اکوئر پاتون باگز پی ای سی«هزار دار دریافت 
کردند. طبق این گزارش، بوزمان، کراپو و بور و اســکات 
همگی کمک هایی حدود ۲000 دار در روز هایی دریافت 

کردند که ابی های سعودی با آنها تماس می گرفتند.
بر اســاس برخــی تخمین ها، عربســتان حدود ۲۷ 
میلیــون دار در ســال ۲0۱۷ صــرف ابی های خود در 

آمریکا کرده اســت. همچنین دادخواست های موجود در 
وزارت دادگســتری آمریکا نشان می دهد دولت سعودی 
حدود ۷ میلیون دار در ســال ۲0۱۸ به عوامل خارجی 

پرداخت کرده است.
سناتور جمهوری خواه: عربستان
 با کمک ما مردم یمن را می کشد

از سوی دیگر، ســناتور جمهوری خواه آمریکا اعام 
کرد، عربستان با کمک تسلیحاتی واشنگتن مسئول کشته 
شــدن ده ها هزار تن از یمنی هاست و آمریکا به آن کمک 
می کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رند پل سناتور 
جمهوری خواه آمریکا گفت عربســتان به خواسته آمریکا 
مبنــی بر پایان دادن به حمات در یمن گوش نمی دهد. 
وی بر لزوم عدم فروش تســلیحات به ریاض تاکید کرد تا 

عربستان در برابر اعمال فشارهای آمریکا تسلیم شود. 

»جرج هربرت واکر بوش« که در فاصله سال های 1989 
تا 199۳ رئیس جمهور آمریکا بود در سن 9۴ سالگی ُمرد.

 خبــر مرگ »جــرج هربرت واکــر بوش«، چهــل و یکمین 
رئیس جمهور آمریکا را فرزندش جرج دبلیو بوش اعام کرد. بوش پدر 
دچار عفونت خونی و در بیمارستان بستری بود. او در طول سال های 
۱9۷۱ تا ۱9۷۳ در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون سفیر 
آمریکا در سازمان ملل و رئیس  سازمان سیا در سال های ۱9۷6 و 
۱9۷۷ بود و قبل از آن در سال های ۱9۷۴ تا ۱9۷6 میادی سفیر 
آمریکا در جمهوری خلق چین بود. او در ســال ۱99۲ انتخابات را 
به بیل کلینتون واگذار کرد. او در تاریخ آمریکا بیش از همه رؤسای 

جمهور این کشور عمر کرد.
هواپیمای مسافربری

  در ایــران نام جرج هربرت واکر بــوش با پرواز 655 ایران ایر 
گره خورده اســت. در دوازدهم تیرماه ۱۳6۷ شمسی برابر با سوم 
ژوئیه ۱9۸۸ میــادی، هواپیمای مســافری ایربــاس ایران که از 
بندرعبــاس عازم ُدبی بود، بر فراز آب های خلیج فارس مورد هجوم 
یگان های دریایی متجــاوز دولت بوش قرار گرفت. این هواپیما در 
زمانی که ایران در نبرد با متجاوزین بعثی قرار داشت با موشک ناو 
جنگی وینسنس مورد حمله عمدی نیرو های تجاوزگر و جنایت پیشه 

شیطان بزرگ قرار گرفت.
 هواپیما حامل ۲90 مســافر و خدمه بود که تمامی آنها اعم از 
مرد و زن و کودک و نوجوان و کهنســال با این جنایت به شهادت 
رسیدند. در میان سرنشینان این هواپیمای مسافربری، 66 کودک زیر 
۱۳ سال، 5۳ زن و ۴6 تن تبعه کشور های خارجی نیز بودند. پس از 
سقوط این هواپیما و با توجه به مجهز بودن کشتی جنگی وینسنس 
به پیشرفته ترین سیستم های راداری و رایانه ای و همچنین مشخص 
بودن نوع هواپیمای در حال پرواز، مسلم شد که احتمال  اشتباه وجود 
نداشته و این اقدام، کامًا تعمدی و خصمانه بوده است. با این حال 
دولت بوش پس از چندی، مدال شــجاعت بر گردن »ویلیام ســی 

راجرز سوم« ناخدای این ناو انداخت.
تجاوزات نظامی و جنسی 

 حمله به پاناما و  اشــغال این کشور، نشان دادن چراغ سبز به 
صدام حسین برای  اشغال کشور همسایه )کویت( و سپس حمله به 
عراق، سکوت در مقابل جنایات وحشیانه صدام در سرکوب شیعیان و 
حمله به سومالی از جمله اقدامات جنایتکارانه بوش در زمان ریاست 
جمهوری خود بود. وی در ســال های اخیر با رســوایی جنسی نیز 
درگیر بود و 6 زن از وی به دلیل آزار جنسی به افشاگری پرداخته 
بودند. ســال جاری میادی و بعد از فاش شــدن این رسوایی های 
جنسی سخنگوی وی رســما پذیرفت که جرج بوش پدر بیماري 

جنسي داشته است.

جرج بوش پدر ُمرد

طبق گزارش »وال استریت ژورنال«، ارزیابی محرمانه سیا نشان 
می دهد، بن سلمان قبل و بعد از قتل »جمال خاشقجی« حداقل 11 
پیام برای مشاوران نزدیک خود که مسئول نظارت بر تیم ترور این 

روزنامه نگار بودند، ارسال کرده است.
نقش »محمد بن ســلمان« ولیعهد سعودی در قتل جمال خاشقجی 
یکی از مهم ترین موضوعاتی اســت که در چند هفته گذشته سوژه اصلی 
رســانه های بین المللی بوده اســت. این مسئله حتی بن سلمان را تا یک 
قدمی برکناری از پســت ولیعهدی نیز پیش برده است. اما اکنون برخی 
اطاعات جدید از ارتباط مســتقیم بن سلمان با تیم ترور خاشقجی پرده 
برداشته است. به گزارش فارس، روزنامه وال استریت ژورنال خبر داده به 
یک سند فوق محرمانه سازمان اطاعات مرکزی آمریکا )سیا( درباره قتل 
خاشقجی دسترسی پیدا کرده که طبق آن محمد بن سلمان با مسئوان 
نظارت بر تیم ترور اعزامی از ریاض به اسامبول ارتباط برقرار کرده است.

بنابر مفاد این ســند، محمد بن سلمان ساعاتی قبل و ساعاتی بعد از 
کشــته شدن »جمال خاشقجی« با مشــاوران نزدیک خود که نظارت بر 
تیم اعزامی ترور خاشــقجی را برعهده داشــتند در ارتباط بوده و حداقل 
۱۱ پیام برای آنها ارسال کرده است. طبق این سند، ولیعهد سعودی اوت 
۲0۱۷)مرداد 96( به مشاورانش گفته بود در صورت ناکامی تاش هایش 
برای اقناع خاشــقجی برای بازگشت به عربستان، »ما شاید بتوانیم خارج 
از عربستان او را فریب داده و ترتیباتی در این زمینه بیاندیشیم.« در سند 
محرمانه سازمان اطاعات مرکزی آمریکا همچنین آمده: پیام های ولیعهد 
سعودی با مسئوان تیم اعزامی ترور و همچنین اظهارات سال گذشته او 
با مشاورانش »به نظر نشانه ای از عملیات سعودی علیه  خاشقجی باشد.«

پیشــتر برخی رســانه های آمریکایی خبر داده بودند که سیا به این 
جمع بندی رســیده که احتماا »محمد بن سلمان« شخصا دستور قتل 

وال استریت ژورنال خبر داد
سند فوق محرمانه سیا: بن سلمان با تیم ترور خاشقجی

به طور مرتب در ارتباط بوده است

خاشــقجی را صادر کرده اما »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا بعد از 
رسانه ای شدن جمع بندی سیا با تشکیک در این موضوع گفت که شاید او 
این کار را کرده شاید هم چنین کاری انجام نداده است. طبق گزارش تازه 
وال استریت ژورنال، بررسی این روزنامه درباره سند محرمانه ارزیابی سیا 
نشان می دهد که میزان قطعیت این نهاد اطاعاتی درباره اینکه محمد بن 
سلمان در قتل خاشقجی نقش داشته و »احتماا شخصا دستور مرگش« 
را داده، »متوسط به باا« است. بنابر ارزیابی سیا، ولیعهد سعودی پیغام های 
الکترونیکی برای »ســعود القحطانی« مشاور دیوان پادشاهی ارسال کرده 
بود، کسی که حکومت عربستان بعد از جنجال های بین المللی درباره قتل 

خاشقجی، او و تعدادی دیگر از مقام های ریاض را از مقامشان خلع کرد.
حاشیه های بن سلمان در آرژانتین

از سوی دیگر نشست جی-۲0 در آرژانتین در حالی روزهای جمعه و 
شنبه برگزار شد که این نشست به محلی برای اعتراض مردم به سیاست های 
ترامپ و برخی دیگر از ســران کشــورهای اروپایی تبدیل شد. اما در این 
میان حاشیه های بن ســلمان ولیعهد سعودی بیش از مقامات دیگر بود. 
بن سلمان در حالی که در عکس یادگاری سران گروه ۲0 در حاشیه قرار 
گرفته بود با بی مهری بسیاری از سران کشورها روبه رو شد. دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا و متحد اصلی بن ســلمان تنها به یک خوش و بش 
ساده اکتفا کرد و هیچ دیداری بین این دو صورت نگرفت. عاوه بر این بن 
سلمان در هنگام گرفتن عکس یادگاری در حالی که پیش از همه در جایگاه 
حضور داشــت مقامات سایر کشورها بی تفاوت از کنار وی می گذشتند. 
پیش از این دیدار پیش بینی شــده بود که به دلیل نقش بن ســلمان در 
قتل خاشقجی و جنایت علیه یمن  بن سلمان در انزوای کامل قرار بگیرد. 
در این میان سران چند کشور مانند روسیه، هند، فرانسه و آرژانتین با بن 
سلمان دیدار کردند. رفتار گرم پوتین با بن سلمان نیز از جمله نکات قابل 

توجه نشست گروه-۲0 بود!
دیدار عجیب ماکرون و بن سلمان

از سوی دیگر امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، در دیدار کوتاهی 
با ولیعهد عربستان در حاشیه نشست گروه ۲0 در آرژانتین پیام بسیار مهمی 
را درباره قتل جمال خاشقجی و یمن به وی داد. به  گزارش  ایسنا،  به نقل 
از شبکه روســیا الیوم، کاخ الیزه در بیانیه ای اعام کرد، رئیس جمهوری 
فرانسه در دیدار کوتاهی که با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در حاشیه 
نشست سران گروه ۲0 در آرژانتین داشت، پیام بسیار مهم و جدی را به وی 
درباره قتل جمال خاشقجی و بحران یمن منتقل کرد. ماکرون در دیدارش 
با بن سلمان بر پافشاری اروپایی ها برای مشارکت کارشناسان بین المللی 

در تحقیقات در خصوص خاشقجی تاکید کرد. 
در ویدیویی که از این دیدار منتشــر شده است، ماکرون در حالی که 
لبخند می زند و جدی است، چشم در چشم محمد بن سلمان دوخته است 
و از وی انتقاد می کند. محمد بن ســلمان نیز با ســر تکان دادن اظهارات 
ماکــرون را تایید کرده و در برخی از اوقــات نیز لبخندی بر لب او دیده 
می شود. در این ویدیو محمد بن سلمان و ماکرون با صدای بسیار پایینی 
صحبت می کنند و در این ویدیو شــنیده می شــود که محمد بن سلمان 
می گوید، نگــران نباش اما ماکرون می گوید، اما مــن نگرانم. ماکرون به 
محمد بن ســلمان می گوید، تو هیچ وقت به حرف های من گوش نکردی! 
محمد بن سلمان جواب می دهد و می گوید، من همیشه گوش داده ام. در 
پایان این دیدار نیز صدای ماکرون شنیده می شود که می گوید، من مردی 

هستم که به حرف هایش احترام گذاشته می شود!

»هاجر همت یار« معلم مدارس کابل می گوید، پدرم »گل 
رحمان« 16 سال قبل توسط عوامل »سیا« به اشتباه دستگیر 
و زندانی شد. به گزارش »واشنگتن پست«،او می گوید، زمانی 
که پدرم دستگیر شده، من 10 ساله بودم. پدرم مردی مهربان، 
منظم و بسیار خاص بود و مرا به همراه سه دخترجوان دیگرش 

بسیار دوست می داشت.
این معلم می افزاید:در آن زمان ما به خاطر جنگ در افغانستان، 
در یک اردوگاه آوارگان جنگی در پاکستان زندگی می کردیم. پدرم 
به ما امید واری می داد و برای حل مشکات دیگران نیز تاش زیادی 
می کرد. اما یک روز صبح وقتی که جهت مراجعه به پزشک، راهی 

اسام آباد شده بود، دستگیر شد ودیگر به خانه برنگشت.
خانم همت یار افزود: خاطرات خوش پدر را همیشــه در ذهنم 
مرور می کردم، تا اینکه تصویری از پدرم را در روزنامه )انگلیســی( 
»گاردین«به همراه گزارشی که از سیا در باره علت مرگ پدر چاپ 
کــرده بود، دیدم. این گزارش لحظات آخر عمر پدرم را به تفصیل 

شرح می داد. 
بر اســاس این گزارش، پدرم در شــرایطی که در غل و زنجیر 
بود و لباســی به تن نداشت، به دست عوامل سیا شکنجه و کشته 
می شــود. این گزارش مربوط ساعت هشت قبل از ظهر ۲0 نوامبر 
سال ۲00۲ می شود. یعنی دو ساعت قبل از اینکه جسد بی جان او 
پیدا شــود. یک نگهبان پدرم را زنده دیده بود و به گفته وی، پدرم 
داشت می لرزید وچشمانش باز و بسته می شد. این چیزی است که 

من از لحظات آخر زندگی پدرم فهمیدم.
همت یار در ادامه، به واشنگتن پست می گوید:به مدت ۱5 سال 
ما از دولت های پاکستان و افغانستان می خواستیم که در مورد پدرم 
اطاعاتی را در اختیار ما قرار دهند. در ســال ۲0۱0 خبرنگاران به 
ما گفتند که پدرم احتمااشــکنجه شده و به قتل رسیده است. اما 
این خبر را هرگز دو دولت تایید نکرده اند. مادرم بیوه شــده ومادر 
بزرگم نیز تا زمانی که زنده بود، همیشه می گفت، پسرم زنده است 
و روزی برمی گردد. بااخــره برخی منابع در آمریکا به ما گفته اند 
که پدرم تا سر حد مرگ شکنجه شده و به قتل رسیده است. این 
معلم می افزاید: در فرهنگ ما تشــییع جنازه بسیار اهمیت دارد و 
اگر کسی تشییع نشود، هرگز در آرامش نخواهد بود. شش ماه قبل 
خانواده ام درخواستی را پر کرده واز دولت آمریکا خواسته اند، جنازه 
پدرم را به ما پس بدهد، اما آمریکایی ها تا کنون از این کار خود داری 
کرده اند. اکنون از مردم آمریکا می خواهم که از دولت شان بخواهند 

جنازه پدرم را به ما عودت بدهند. 

معلم افغان به »سیا« نامه نوشت:
پدرم را زیرشکنجه کشتید

جسدش کجاست؟

حزب اه لبنان با انتشار یک پیام ویدئویی خطاب 
به صهیونیست ها هشدار داده اگر گستاخی کنید، 

پشیمان خواهید شد.
ستاد تبلیغات جنگ جنبش حزب اه لبنان با انتشار 
کلیپی، خطاب به صهیونیست ها، خط و نشان کشید. این 
کلیپ با عنوان »اگر گســتاخی کنید پشیمان می شوید« 
با تصاویــری از حمله موفقیت آمیز گذشــته حزب اه به 
ناوچه اسرائیلی آغاز می شود و در ادامه همزمان با هشدار 
شدیداللحن سید حسن نصراه دبیر کل حزب اه، گوشه ای 
از تحــرکات نظامی ارتش رژیم صهیونیســتی به نمایش 
درمی آید.در سخنان دبیرکل حزب اه که محور اصلی کلیپ 
است آمده: »به هر نوع تجاوز علیه خاک لبنان حتما پاسخ 

خواهیم داد... حتما... حتما.«
بــه گزارش صداوســیما، در ادامــه تصاویری هوایی 
از مواضع مهمی در فلســطین اشــغالی به همراه مدار و 
گرای اســتقرار آن ها به نمایــش درمی آید که در حمات 
آینده می توانند اهداف مهمی برای موشــک های حزب اه 
باشــند. این فیلم همچنین رزمنــدگان حزب اه لبنان را 
در حال نشانه گیری به ســمت اهداف رژیم صهیونیستی 
نشــان می دهد. فیلم تصاویری از برخی اماکن حســاس 

رژیم صهیونیستی مانند پاایشــگاه ها، پایگاه های نیروی 
هوایی، مقر رآکتور هســته ای دیمونا و قرارگاه ارتش رژیم 
صهیونیستی در تل آویو است. این ویدئو که شامل عکس های 
ماهواره ای و نقشــه های دقیق از مکان های اســتراتژیک 
اسرائیل است، یک روز پس از آن منتشر شد که ادعاهایی 
درباره حمات هوایی رژیم صهیونیستی علیه مواضع ایران 

و حزب اه در سوریه منتشر شد.
خیانت به آرمان فلسطین 

حزب اه لبنان عادی ســازی روابط کشور های حاشیه 
خلیــج فارس با رژیم صهیونیســتی را هم،  لکه ننگی در 

تاریخ عرب ها دانست.
شبکه تلویزیونی لوء لوء بحرین به نقل از »شیخ علی 
دعموش« معاون شــورای اجرایی حزب اه لبنان گزارش 
داد: »عادی سازی روابط کشور های حاشیه خلیج فارس با 
اسرائیل، خیانتی به آرمان فلسطین و تهدیدی برای همه 
منطقه اســت و باعث تقویت رژیم صهیونیستی در مقابله 
با لبنان، سوریه و ملت فلسطین خواهد شد... عادی سازی 
روابط با اسرائیل، تل آویو را به تجاوز و ادامه تخلفات خود 
علیه ملت فلســطین و کشور ها و ملت های منطقه تشویق 

خواهد کرد.«

»گستاخی کنید، پشیمان می شوید«
پیام ویدئویی جدید حزب اه خطاب به اسرائیل

دولت واشنگتن طی یک گزارش رسمی، اعتراف 
کرد به دلیل افزایش بی سابقه خودکشی و شیوع 
مصرف مواد مخدر با دوز بــاا در آمریکا، میزان 
طول عمر در این کشور به شدت کاهش یافته است.
بنابــر جدیدتریــن گــزارش دولت آمریــکا، بر اثر 
بیش مصرفی )اوردوز( مواد مخدر و افزایش بی سابقه نرخ 
خودکشی در آمریکا، متوسط طول عمر مردم دراین کشور 

به شدت کاهش یافته است.
به نوشــته بی بی سی، ســازمان کنترل بیماری های 
آمریکا )سی دی سی( در گزارش جدید خود اعام کرده ، 
طی ســال گذشته میادی )۲0۱۷(، دست کم ۷0 هزار 
نفر بیشــتر از یک سال قبل آن )۲0۱6( فوت کرده اند و 
این افزایش با افزایش نرخ مرگ و میر در گروه سنی ۲5 
تا ۴۴ سال همزمان شده است.در گزارش دیروز سازمان 
کنترل بیماری های آمریکا همچنین آمده، میزان مرگ و 
میر ناشی از بیش  مصرفی )اوردوز( با مواد مخدر صنعتی 
در تمام نقاط آمریکا، به طور متوســط ۴5 درصد رشــد 
داشته اســت.بخش بزرگی از این مرگ و میرها ناشی از 
افــزودن داروی ضددرد قوی فنتانیل و مشــتقات آن به 
موادمخدرمرفین داری چون هرویین اســت که به علت 

قدرت بســیار باای آن نســبت به مرفین، موجب مرگ 
سریع مصرف کنندگان می شود.

علل افزایش خودکشی
همزمان این نهاد بهداشتی دولت آمریکا گزارش کرده 
نرخ خودکشــی در این کشور به بااترین حد خود ظرف 

چند دهه گذشته رسیده است.
بر اساس این گزارش، اکنون متوسط طول عمر برای 
مردم آمریکا به ۷۸ سال و شش ماه رسیده که نسبت به 
سال ۲0۱6 )دو سال پیش( یک دهم درصد کاهش داشته 
است.»رابرت ردفیلد« مدیر سازمان کنترل بیماری های 
آمریکا، اظهار داشت: »متاسفانه بخش بزرگی از این روند، 
به مرگ و میر ناشی از اوردوز با مواد)مخدر( و خودکشی 
مرتبط است.«به گزارش بی بی سی، وی گفت: »شاخص 
امید به زندگی و طول عمر معموا ســنگ محکی برای 
ماســت که با آن میزان ســامت جامعه را می سنجیم و 
وقتی چنین آمار ناراحت کننده ای پدید می آید، باید آن 
را زنگ هشداری تلقی کرد که به ما می گوید اگر به فکر 
تغییر وضعیتی که قابل پیشــگیری هم هست نباشیم، 
آمریکایی های بســیاری به طور مکــرر و زودتر از موعد 

خواهند مرد.«

افزایش بی سابقه خودکشی و مرگ 
حاصل از اعتیاد شدید در آمریکا


